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رئا�سة مدى احلياة..وزعامة مطلقة

حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء  )وام(

تر�صيخا لال�صتقرار االقت�صادي واالجتماعي بالدولة

حممد بن را�شد يرتاأ�س اجتماع جمل�س الوزراء 
ويوجه بعدم زيادة الر�شوم االحتادية لـ3 �شنوات

تلقى ات�صاال هاتفيا من الرئي�س االأمريكي

حممد بن زايد وترامب يبحثان تعزيز ال�شراكة بني 
البلدين يف عدد من الق�شايا االأمنية واالقت�شادية

•• دبي-وام:

اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأكد �ساحب 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل اأن دولة الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للمواطنني  والقت�سادي  الجتماعي  ال�ستقرار  ت�سع 

واملقيمني يف مقدمة اأولوياتها الرئي�سية.
الوزراء  جاء ذلك خالل تروؤ�س �سموه اجتماع جمل�س 
يف ق�سر الرئا�سة باأبوظبي بح�سور الفريق �سمو ال�سيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف 
وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.         

)التفا�سيل �س2(                   

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��ل��ق��ى 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن���ائ���ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
ات�سال  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
الأمريكي  الرئي�س  م��ن  هاتفيا 
ت���رام���ب ج����رى خالله  دون����ال����د 
بحث عالقات ال�سداقة والتعاون 
و�سبل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  امل��ت��م��ي��زة 
خمتلف  يف  وتنميتها  تدعيمها 
تطلعات  ي��ح��ق��ق  مب���ا  امل����ج����الت 

قيادتي البلدين.
وت��ط��رق احل��دي��ث ب��ني اجلانبني 
وال����ف����ر�����س  ال������ت������ط������ورات  اىل 
الإقليمية لزيادة تعزيز ال�سراكة 
الأم���ري���ك���ي���ة - الإم�����ارات�����ي�����ة يف 
ع������دد م����ن ال���ق�������س���اي���ا الأم���ن���ي���ة 

والقت�سادية.
و�سكر الرئي�س الأمريكي �ساحب 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
يف  القيادي  دوره  على  نهيان  اآل 
والدويل  الإقليمي  الدعم  ح�سد 
لالأن�سطة  ال��ف��اع��ل  الت�سدي  يف 
املزعزعة لال�ستقرار..  الإيرانية 

التحالف: 18 األف �صفينة اإغاثية ر�صت باليمن

قوات ال�شرعية ت�شتعيد قمما ا�شرتاتيجية بالبي�شاء

واجلرحى  القتلى  ع�شرات 
م�شر يف  قطارين  بت�شادم 

•• القاهرة-وكاالت:

ال�سحة  وزارة  با�سم  متحدث  ق��ال 
 20 اإن  امل�����س��ري��ة، ام�����س الأرب���ع���اء 
واأ�سيب  قتلوا  الأق��ل  على  �سخ�ساً 
قطاري  ت�سادم  جراء  اآخرون   40
ركاب يف حمافظة البحرية ب�سمال 
ال����ب����الد. واأ�����س����اف خ���ال���د جماهد 
�سيارة   30 اأك���ر  اإن  لل�سحفيني 
احلادث  موقع  يف  تتواجد  اإ�سعاف 
بالبحرية،  ح����م����ادة  ك�����وم  ب���ق���ري���ة 
الوفيات  اأع�������داد  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

والإ�سابة مبدئية.
وُقتل 44 �سخ�سا واأ�سيب اأكر من 
قطارين  ت�سادم  ح��ادث  يف   200
الإ�سكندرية  مب��ح��اف��ظ��ة  ل��ل��رك��اب 
ال�ساحلية التي جتاور البحرية من 
�ستة  العام  النائب  واأح��ال  ال�سمال. 
اجلنائية  املحاكمة  اإىل  اأ���س��خ��ا���س 
اجل�سيم  الإه��م��ال  بتهمة  العاجلة 

فيما يتعلق باحلادث.

 - ها�سكي  بيري   - الفجر   ••

ترجمة خرية ال�سيباين

تركيز  ي���ت���م  اأن  ���يء  ال�������سّ م����ن   «
ال�������س���ل���ط���ات يف يد  ال���ك���ث���ري م����ن 
واح��دة، لن ذلك يعطل املمار�سة 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة ال����س���راك���ي���ة 
وامل�������رك�������زي�������ة ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
ل����ل����ح����زب، وي����ع����ي����ق ال����ت����ق����دم يف 
دون  وي��ح��ول  ال���س��راك��ي،  البناء 
احلكمة  من  الق�سوى  ال�ستفادة 

اجلماعية ».
ت��ب��دو ه��ذه امل��ق��ول��ة وك��اأن��ه��ا اتهام 
�سي  ال�سيني  الرئي�س  لطريقة 
ال�سلطة،  ممار�سة  يف  بينغ  ج��ني 
 ،1980 ع��ام  اىل  تعود  انها  بيد 
وه����ي ب��ت��وق��ي��ع دن����غ ���س��ي��او بينغ 
رجل ال�سالحات ما بعد املاوية، 
وه����و ال���زع���ي���م ال�����س��ي��وع��ي ال���ذي 

التنمية  م�سار  اىل  ال�سني  اع���اد 
الثالثة  ال��ع��ق��ود  الق��ت�����س��ادي��ة يف 

املا�سية.
تاريخ هذه املقولة ا�سا�سي ومهم: 
بعد اأربع �سنوات من وفاة ماو ت�سي 
تونغ، واإثر الق�ساء على “ع�سابة 

•• عوا�سم-وكاالت:

لقي 32 من ميلي�سيات احلوثي الإيرانية م�سرعهم يف ق�سف مدفعي وجوي 
القوات  ال�سعودية ودعم من  العربية  اململكة  العربي بقيادة  التحالف  ملقاتالت 

امل�سلحة الإماراتية و مواجهات مع املقاومة اليمنية.
وجنحت قوات ال�سرعية اليمنية، ام�س الأربعاء، يف اإحكام �سيطرتها على مواقع 
ا�سراتيجية يف حمافظة البي�ساء، بعد معارك مع ميلي�سيات احلوثي الإيرانية 

اأ�سفرت عن مقتل متمردين.
وقالت م�سادر ع�سكرية ميدانية اإن القوات ال�سرعية ا�ستكملت ال�سيطرة على 

جبل �سوران وقمم جبال احلمراء مبديرية ناطع يف حمافظة البي�ساء.
واأعلن اجلي�س اليمني، يف بيان، مقتل 20 م�سلحا من ميلي�سيات احلوثي، يف 

معارك جبال احلمراء وجبال و�سعب �سوران مبديرية ناطع بالبي�ساء.
يذكر اأن اجلبال التي متت ال�سيطرة عليها تتمتع باأهمية ا�سراتيجية، نظرا 

اجلرنال فوتيل: ت�شليح اإيران 
احلوثيني يهدد ا�شتقرار املنطقة

•• وا�سنطن-وكاالت:

املركزية  ال���ق���ي���ادة  رئ��ي�����س  ع����ّ� 
جوزيف  اجل������رال  الأم���ريك���ي���ة، 
فوتيل، عن قلق بالده من تنامي 
املنطقة،  يف  الإي��������راين  ال���ن���ف���وذ 
جلماعات  دع���م���ه���ا  ع�����  وذل������ك 
على  تعمل  م�سلحة،  وميلي�سيات 
تنفيذ اأجندتها، خا�سة حزب اهلل 
يف  احلوثي  مليلي�سيات  وت�سليحها 

اليمن.
�سهادته  وقال اجلرال فوتيل يف 
امل�سلحة  ال�����ق�����وات  جل���ن���ة  اأم��������ام 
يف جم��ل�����س ال����ن����واب الأم����ريك����ي 
ت�سليح  يف  اإي������ران  ا���س��ت��م��رار  اإن 
ال�سراع يف  اأمد  احلوثيني يطيل 
الدولية  ال��ت��ج��ارة  وي��ه��دد  اليمن 
اخلليج  يف  الإقليمي  وال�ستقرار 

واملنطقة.
اإيران  اعتماد  اإىل  فوتيل  واأ���س��ار 
ي��دع��م��ون خططها  وك����الء  ع��ل��ى 
اهلل  ح��زب  مثل  واإ�سراتيجيتها، 
دول  يف  ين�سط  وال���ذي  اللبناين، 
امللي�سيات  اإىل  متعددة، بالإ�سافة 
من  ك��ل  يف  تقاتل  ال��ت��ي  ال�سيعية 
الدعم  وتقدمي  و�سوريا،  العراق 

الكبري للحوثيني يف اليمن.
اأن الدعم الإي���راين ملثل  واأ���س��اف 
وامليلي�سيات  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ه����ذه 
ج��ل��ب ال��دم��ار ل��ع��دد م��ن ال���دول، 

ف�ساًل عن اندلع حروب اأهلية.

الدول االأربع ترد على كلمة وزير اخلارجية القطري يف جمل�س حقوق االإن�صان

على قطر اأن تختار بني ح�شن اجلوار اأو اال�شتمرار 
يف دعم االإرهاب وانتهاك القانون الدويل 

جنيف-وام:

واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  ا�ستخدمت 
وجمهورية  البحرين  ومملكة  ال�سعودية  العربية 
م�سر العربية حق الرد يف اإطار اجلزء رفيع امل�ستوى 
الإن�سان  حقوق  ملجل�س  والثالثني  ال�سابعة  ل��ل��دورة 
القطري يف  اإثر كلمة وزير اخلارجية  .. وذلك على 
من  العديد  ت�سمنت  والتي  الإن�سان  حقوق  جمل�س 

املغالطات.
�سامل  ال�سفري عبيد  �سعادة  األقى   .. الإط��ار  ه��ذا  ويف 
املتحدة  العربية  ل��الإم��ارات  الدائم  املندوب  الزعابي 
ل���دى الأمم امل��ت��ح��دة وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة الأخ���رى 

الأرب��ع : تود  ال��دول  با�سم  التالية  الكلمة  يف جنيف، 
ال��وف��ود ال��دائ��م��ة ل��ك��ل م��ن دول���ة الإم�����ارات العربية 
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين 
وجمهورية م�سر العربية اأن ت�ستخدم حق الرد على 
ما جاء يف بيان وزير اخلارجية القطري والذي �سعى 
للمرة الثانية لإ�سغال جمل�سكم املوقر يف ق�سية اأزمة 
دبلوما�سية هم من بادر باإ�سعال فتيلها.. وما يقومون 
به من م�ساع لت�سويق هذه الأزمة الثانوية يف املحافل 
ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة على اأن��ه��ا اأزم���ة دول��ي��ة ك�ى 
ينبغي  ل  لها  ال���دويل  املجتمع  انتباه  لفت  ت�ستحق 

اللتفات لها.
)التفا�سيل �س11(

لأنها تطل على منطقة ف�سحة، التي تعد معقال مهما للمتمردين.
يف  الإن�سانية  والأع��م��ال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  اأطلق  اأخ���رى،  جهة  من 

اململكة العربية ال�سعودية، قافلة م�ساعدات جديدة لليمن.
وتتكون القافلة من نحو األف طن من املواد الإغاثية والطبية، �سيتم اإر�سالها اإىل 

مدن مينية عدة، مبا فيها تلك التي تقع حتت �سيطرة امليلي�سيات احلوثية.
واأكد املتحدث با�سم حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن العقيد تركي املالكي، ام�س 

الأربعاء، اأن 18 األف �سفينة اإغاثية ر�ست يف اليمن.
الإن�سانية  امل�ساعدات  نتائج خطة  العقيد يف موؤمتر �سحايف ل�ستعرا�س  وقال 
ال�ساملة اأن 22 منفذاً اإغاثيا تعمل حالياً و959 األف ميني ا�ستفادوا حتى الآن 

من امل�ساعدات �سمن خطتنا الإن�سانية.
واأ�ساف اأن التحاف يتحفظ على بع�س ما ورد يف تقرير خ�اء العقوبات على 
اليمن، م�سدداً على اأن التحالف يلتزم بكافة املعايري وقوانني حقوق الإن�سان، 

م�سيفا اأن كافة منافذ اليمن الإغاثية تعمل ب�سكل تام.
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تطوير البنية التحتية تد�شن اأول مهند�س اآيل 
يعمل بالذكاء اال�شطناعي على م�شتوى العامل

•• دبي-وام:

وزير  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  د���س��ن 
بالذكاء  يعمل  اآيل  ا�ست�ساري  مهند�س  اأول  التحتية  البنية  تطوير 
ب�سدد  ال����وزارة  اأن  مو�سحا   .. ال��ع��امل  م�ستوى  على  ال�سطناعي 
ت�سجيله للح�سول على براءة اخراع عاملية لال�ستفادة منه يف دعم 

منظومة العمل املوؤ�س�سي بالوزارة.
واأكد معاليه اأن اخت�سا�س املهند�س الآيل يتمثل يف دعم عملية اتخاذ 
الإج����راءات  عمله  جم��الت  وت�سمل  املخ�اطر  م��ن  والتقليل  ال��ق��رار 
وال�سراف  الت�سميم  اإىل  بالإ�سافة  امل�ساريع  وتخطيط  والعمليات 
خالل مراحل التنفيذ.. م�سريا اإىل اأن مثل هذه املبادرات البتكارية 
تندرج يف اإطار �سعي الوزارة اإىل حتقيق الريادة العاملية ودعم توجه 

الدولة يف ذلك املجال.                                   )التفا�سيل �س23(

حظر �شيد ال�شعري وال�شايف العربي حتى 30 ابريل
•• دبي-وام: 

تبداأ وزارة التغري املناخي والبيئة اليوم تطبيق القرار الوزاري رقم 
ال�سعري  �سمك  وت�سويق  �سيد  تنظيم  ب�ساأن   2015 لعام   501
مار�س  �سهر  من  الأول  من  الفرة  خ��الل  وذل��ك  العربي،  وال�سايف 
اأبريل املقبل، تزامنا مع مو�سم تكاثرها ولتحقيق  اآخر �سهر  وحتى 
وين�س  ال��دول��ة.  ال�سمكية يف  ال��روة  وا�ستدامة  تكاثر  تعزيز  ه��دف 
العربي  وال�سايف  ال�سعري  اأ�سماك  وت�سويق  �سيد  على حظر  القرار 
يف اأ�سواق ال�سمك واملتاجر بالدولة �سواء كانت هذه الأنواع حملية اأو 
م�ستوردة، وذلك خالل الفرة املن�سو�س عليها من كل عام 1 مار�س 
وحتى 30 ابريل، بالإ�سافة اإىل منع ا�سترياد واإعادة ت�سدير اأ�سماك 
ال�سايف وال�سعري العربي �سواء كانت طازجة اأو جممدة اأو مملحة اأو 

مدخنة اأو معلبة اأو باأي �سكل اآخر.               )التفا�سيل �س3(

الرئي�س  ���س��م��وه  ���س��ك��ر  ف��ي��م��ا 
الرئي�سي  دوره  ع��ل��ى  ت��رام��ب 
التطرف  م��ك��اف��ح��ة  م��ل��ف  يف 

والإرهاب.
اأهمية  على  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق 

التعاون الإقليمي ودور جمل�س 
للحد  اخل���ل���ي���ج���ي  ال����ت����ع����اون 
الإقليمية  ال���ت���ه���دي���دات  م���ن 
القت�سادي  الزده��ار  و�سمان 

للمنطقة.

امللك �شلمان يلتقي احلريري 
لبحث امل�شتجدات اللبنانية

•• الريا�ض-وكاالت:

ا�ستقبل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، يف 
مكتبه بق�سر اليمامة يف الريا�س ام�س الأربعاء،  رئي�س الوزراء اللبناين 
�سعد احلريري. وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�س العالقات الثنائية بني 

البلدين، وبحث م�ستجدات الأحداث على ال�ساحة اللبنانية.
وح�سر ال�ستقبال، الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
الدكتور م�ساعد  ال��وزراء  الدولة ع�سو جمل�س  ووزي��ر  الداخلية،  وزي��ر 
اأحمد اجلبري،  بن  ع��ادل  الأ�ستاذ  ووزي��ر اخلارجية  العيبان،  بن حممد 
وامل�ست�سار بالديوان امللكي نزار بن �سليمان العلول ،و�سفري اململكة لدى 
لبنان وليد بن حممد اليعقوب، و�سفري لبنان لدى اململكة فوزي كبارة.
اأم�س الأول، وو�سل الريا�س فجراً،  وكان احلريري غادر بريوت م�ساء 

نزار  امللكي  ال��دي��وان  يف  امل�ست�سار  برئا�سة  وف��د  املطار  يف  ا�ستقبله  حيث 
ال��ع��ل��ول؛ وال��وزي��ر امل��ف��و���س، ول��ي��د ال��ب��خ��اري، وذل���ك يف اأول زي���ارة اإىل 
من  ال��راب��ع  يف  ه��ن��اك  م��ن  ا�ستقالته  اإع���الن  منذ  ال�سعودية  العا�سمة 

نوفم� املا�سي.

تقدم لقوات احلكومة ال�صورية واملتحالفني معها

الهدنة ترتنح ومعارك عند اأطراف الغوطة
•• عوا�سم-وكاالت:

تدور ا�ستباكات عنيفة عند اأطراف 
دم�سق  ق����رب  ال�����س��رق��ي��ة  ال���غ���وط���ة 
الرو�سية  الهدنة  �سريان  ب��دء  رغ��م 
الثاين  ل��ل��ي��وم  ���س��ب��اح��اً  ال��ق�����س��رية 
على ال��ت��وايل، وف��ق ما اأف��اد املر�سد 

ال�سوري حلقوق الإن�سان.
�سوريون  ن��ا���س��ط��ون  اأف����اد  ذل���ك  اإىل 
رو�سية  غ��ارة   46 اأن  لقناة احل��دث 

�سنت على بلدات يف الغوطة.
وق�����ال م���دي���ر امل���ر����س���د رام�����ي عبد 
ف���ران�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  ال���رح���م���ن 
الثالثاء  ليل  منت�سف  منذ  ت�ستمر 
عند  العنيفة  ال�ستباكات  الرب��ع��اء 
م�سرياً  ال�سرقية،  الغوطة  اأط���راف 
النظام وو�سط ق�سف  اأن قوات  اإىل 
مناطق  على  عنيف  ومدفعي  جوي 
حمدوداً  تقدماً  حققت  ال�ستباك، 
ال���ظ���واه���رة  يف م��ن��ط��ق��ت��ي ح����و�����س 
املنطقة  ����س���رق  يف  وال�����س��وف��ي��ن��ي��ة 

تقرير طبي بريطاين: ظروف 
العمل يف مالعب قطر غري اآمنة

•• لندن-وكاالت:

بريطانية  ج��ن��ائ��ي��ة  ط��ب��ي��ب��ة  و���س��ف��ت 
ب��ن��اء ملعب  م��وق��ع  العمل يف  ظ���روف 
اآمنة  غ����ري  ب���اأن���ه���ا  ق���ط���ر  يف  خ��ل��ي��ف��ة 
م�سرعه  عامل  لقي  اأن  بعد  بالفعل 
من�ساآت  لبناء  موقع  يف  �سقوطه  اإث��ر 
ا�ستخدام  اإث���ر   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س 

معدات قاتلة، وفقا للتحقيقات.

�صي جني بينغ امرباطور االأزمنة احلديثة:

الرئا�شة مدى احلياة لتحقيق »احللم ال�شيني«!

ال�سيا�سية.  واملغامرات  الأربعة” 
وك���ان دن���غ ���س��ي��او بينغ ي��رغ��ب يف 
ال�سيني  ال�سيوعي  احل���زب  منح 
قواعد حوكمة حتول دون احلكم 
ال�سخ�سية.    وع���ب���ادة  ال����ف����ردي، 

)التفا�سيل �س12(

املحا�سرة.
وتوا�سلت ال�ستباكات رغم الهدنة.

���س��ه��دت م��ن��اط��ق اأخرى  امل��ق��اب��ل،  يف 
خالل  ه���دوءاً  ال�سرقية  الغوطة  يف 
يتجدد  اأن  ق���ب���ل  ال���ل���ي���ل  ����س���اع���ات 
م�ستهدفاً  �سباحاً  اجل��وي  الق�سف 
م��ن��اط��ق ع���دة ب��ي��ن��ه��ا م��دي��ن��ة دوم���ا، 

بح�سب مرا�سل فران�س بر�س.
ال�������س���وري حلقوق  امل���ر����س���د  وق�����ال 
الإن�سان اإن قوات احلكومة ال�سورية 
وال���ق���وات امل��ت��ح��ال��ف��ة م��ع��ه��ا، حققت 
ا�ستباكات  ب��ع��د  الأرب����ع����اء،  ت��ق��دم��ا 
الغوطة  امل��ع��ار���س��ة يف  م��ق��ات��ل��ي  م��ع 

ال�سرقية قرب دم�سق.

الدخان يت�ساعد من عدة مواقع يف الغوطة ال�سرقية )رويرز(

خادم احلرمني ال�سريفني خالل ا�ستقباله احلريري )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي -وام:

زايد،  جامعة  رئي�سة  القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  �سهدت 
ومعايل  والتعليم  الربية  وزي��ر  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  ومعايل 
العام  التعليم  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���رة  امل��ه��ريي  م�سبح  ���س��امل  بنت  جميلة 
عقول  زاي��د:  اإرث  بعنوان  ام�س  الأول  التعليم  موؤمتر  فعاليات  انطالق 

متّقدة لغد اأف�سل مبقر جامعة زايد بدبي.
و�سريكز املوؤمتر على تطوير التعليم املدر�سي واجلامعي، وحت�سني مناهج 
وطرق تلقني اللغة العربية ب�سكل خا�س، اإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على 
دوره  اأداء  يف  يواجهها  التي  والتحديات  واملعلم  لالأ�ستاذ  الفعال  ال��دور 
عن  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  معايل  واأع��رب  والربوي.  التدري�سي 
دعمه الالمتناهي ملثل هذه املبادرات التي تاأتي باأ�ساليب جديدة حتاكي 
الربية  وكلية  زايد  التعاون مع جامعة  املتقدمة معت�ا  التعليم  طرق 
ي�سكل مثاًل ملهماً للتعاون البناء، والذي ي�سيف لبنة يف م�سرية اإعداد 
الكوادر التدري�سية امل�ستقبلية، لي�س فقط باإيجاد معلمني خمت�سني يف 

املواد التي يدر�سونها، واإمنا اأي�سا معلمني يتميزون بالتعاطف وال�سغف 
اأن املوؤمتر من�سة للباحثني والقادة  واللتزام جتاه تالمذتهم. واأ�ساف 
والربويني واملعلمني واأ�ساتذة التعليم العايل للتعاون وتبادل اخل�ات 

ل�ستك�ساف اأف�سل املمار�سات املبتكرة خللق بيئات تعليمية ناجحة.
وقال الأ�ستاذ الدكتور هري العويط - مدير عام موؤ�س�سة الفكر العربي 
ال�سيخ  الإم��ارات  دول��ة  موؤ�س�س  تكرمي  بهدف  تاأتي  املوؤ�س�سة  م�ساركة  ان 
زايد بن �سلطان اآل نهيان »طّيب اهلل ثراه« م�سريا اىل خمتلف امل�ساريع 
الربوي  الإ�سالح  عملية  دفع  بهدف  املوؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  الربوية 
21: الإ�سهام يف تطوير تعلم اللغة  والتعليمي، واأبرزها م�سروع »عربي 

العربّية وتعليمها« وبع�س امل�ساريع الخرى.
من جانبها اكدت الدكتورة كرمية مطر املزروعي املدير التنفيذّي لقطاع 
التعليم املدر�سّي بالإنابة اأنه بناًء على بحوث ودرا�سات مت اإجراوؤها موؤخراً 

َتَبنينَّ اأن قطاع التعليم يتطلب عددا اأك� من املعلمني ذوي الكفاءات املعينة 
لتلبية املتطلبات التعليمية التي ت�سعى اإليها اخلطة امل�ستقبلية 2030، 
ب�سكل يتنا�سب مع روؤية الدولة التعليمية والتي تقوم على اأهمية غر�س 
ملما  يكون  بحيث  الإماراتية،  املدر�سة  الطالب �سمن  �سمات حمددة يف 

باأحدث التقنيات ب�سكل فاعل و يكون ثنائي اللغة معتزا بهويته.
اأن  زاي���د  بجامعة  الربية  كلية  عميدة  متيم  رن��ا  ال��دك��ت��ورة  واو���س��ح��ت 
الهدف من هذا املوؤمتر هو خلق م�ساحة للمعلمني واملعلمات من خمتلف 
التخ�س�سات للنقا�س وتبادل اخل�ات يف و�سائل وطرق التعليم الأحدث 
والأكر جناعة، مع الركيز على تعليم اللغة العربية متا�سياً مع توجه 
اللغة  كونها  اأ�سا�سي  ب�سكل  املناهج  يف  واعتمادها  بها  لالهتمام  الدولة 
الأم. وجرى على هام�س املوؤمتر تكرمي الفائزين مب�سابقة لأدب الطفل 
العربي » كتابي« من قبل �سعادة الدكتور ريا�س املهيدب - مدير جامعة 

زايد والأ�ستاذ الدكتور هري العويط مدير عام موؤ�س�سة الفكر العربي.
اأ�ستاذة بكلية الربية بجامعة زايد  اىل ذلك اعلنت الدكتورة هنادا طه 
ومديرة م�سروع »عربي 21« اأن امل�سروع اأن�ساأ جائزة لأدب الطفل العربي 
حتت عنوان »كتابي« بهدف حتفيز كل الأط��راف املعنّية على اإنتاِج كتاب 
الطفل مبعايري عالية اجلودة من حيث التاأليف والر�سم والإخراج والن�سر 
الفائزة  التي تعتمد يف اختيار عناوينها  الوحيدة  العربية  وهي اجلائزة 
اأنف�سهم على تلك الق�س�س، فهم يختارون الق�س�س  بت�سويت الأطفال 
عدة.  عربية  ب��الد  يف  �سركائنا  مب�ساعدة  لها  وي�سوتون  اأعجبتهم  التي 
وي�سم املوؤمتر جل�سات نقا�سية وور�س عمل يقدمها نخبة من الأ�ساتذة 
التعليم احلديثة،  ا�سراتيجيات  تتمحور حول  الأكادمييني،  والباحثني 
على  الركيز  جانب  اإىل  ب�سال�سة،  املعلومة  نقل  يف  املبتكرة  والأ�ساليب 
مرحلة التعليم الطفولة املبكرة اإىل اأربع �سنوات واعتماد مناهج تربوية 
تتالءم مع تطور الطفل يف هذا العمر، وتقدميها يف برنامج ثنائي اللغة 
ا�ستغالل لقابلية الأطفال الكبرية يف هذا العمر لتعلم اأكر من لغة يف 

اآن واحد واتخاذها كلغة اأم.

انطالق فعاليات موؤمتر التعليم االأول يف دبي

تر�صيخا لال�صتقرار االقت�صادي واالجتماعي بالدولة

حممد بن را�شد يرتاأ�س اجتماع جمل�س الوزراء ويوجه بعدم زيادة الر�شوم االحتادية لـ3 �شنوات

•• دبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
دول���ة  اأن  اهلل«  »رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  الإم������ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ت�سع  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�ستقرار الجتماعي والقت�سادي 
مقدمة  يف  واملقيمني  للمواطنني 

اأولوياتها الرئي�سية.
ت����روؤ�����س �سموه  ذل�����ك خ�����الل  ج�����اء 
ق�سر  يف  ال�����وزراء  جمل�س  اج��ت��م��اع 
الرئا�سة باأبوظبي بح�سور الفريق 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.
وق����د اع��ت��م��د ���س��م��وه ق������رارا بعدم 
زي�����ادة ال��ر���س��وم الحت���ادي���ة مل���دة 3 
زيادة  ع��دم  قررنا   « وق��ال  �سنوات.. 
3 �سنوات  ال��ر���س��وم الحت��ادي��ة مل��دة 
القت�سادي  لال�ستقرار  تر�سيخا 
والج����ت����م����اع����ي ب����ال����دول����ة ودع���م���ا 
والتجارية  ال�سناعية  لقطاعاتنا 
ال�ستثمارات  من  ملزيد  وا�ستقطابا 

اخلارجية ».
ال�سراتيجية  �سموه  اعتمد  كما 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار امل��ت��ق��دم التي 
تفكري  من���ط  ت��ط��وي��ر  اإىل  ت���ه���دف 
واملخاطرة  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى  ي�سجع 
حماور  حتقيق  يدعم  ما  املدرو�سة 
واأهداف »مئوية الإمارات 2071« 
اأف�سل دولة يف  باأن تكون الإم��ارات 
تعليم  باأف�سل  تتمتع  واأن  ال��ع��امل 

واأف�����س��ل اق��ت�����س��اد واأ���س��ع��د جمتمع 
بقيادة اأف�سل حكومة يف العامل.

ووجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
احلكومة  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي  ح��اك��م 
الالزمة  والآل��ي��ات  الأدوات  بتوفري 
لدعم اجلهات احلكومية يف جهود 
تبني وتنفيذ حماور ال�سراتيجية 
اجلديدة مبا يحقق اأف�سل النتائج 
م�ساعي  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ا  وي��ن��ع��ك�����س 
الإم������ارات لر�سيخ  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
البتكار اأ�سلوب عمل وثقافة حياة.

»تناف�سية  اأن  اإىل  ���س��م��وه  واأ�����س����ار 
دولة الإم��ارات هي اأولوية بالن�سبة 
و�ست�سهد  الإم�����������ارات..  حل��ك��وم��ة 
العديد  اإط�����الق  ال��ق��ادم��ة  ال���ف���رة 
واملجتمعية  التنموية  املبادرات  من 
ل�سباب  وم������ب������ادرات  اجل������دي������دة.. 
ب�سكل مبا�سر  الإم��ارات لي�ستفيدوا 

من م�سريتنا التنموية«.
الإمارات  دول��ة  اإن   « �سموه  واأ�ساف 
قدراتها  ت��ع��زي��ز  يف  ق��دم��ا  م��ا���س��ي��ة 
القت�سادية لبلوغ اأهدافها مل�ستقبل 
و�سنعمل  للجميع  بالفر�س  حافل 
ع��ل��ى دف���ع اق��ت�����س��ادن��ا ن��ح��و الأم����ام 
التنموية  املكت�سبات  على  للحفاظ 
للنمو  جاذبة  كبيئة  حققناها  التي 
و�سول  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الق���ت�������س���ادي 
اأف�سل  نكون  ب�����اأن  روؤي��ت��ن��ا  لتحقيق 

دول العامل بحلول 2071«.
  ك���م���ا مت خ�����الل اجل��ل�����س��ة اإق������رار 
لالبتكار  الوطنية  ال�سراتيجية 
» هدف  �سموه  .. حيث قال  املتقدم 
ت�ساميم  ت��ط��وي��ر  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
حكومية م�ستقبلية وخلق قطاعات 
اإجنازات  نا�سئة وحتقيق  اقت�سادية 

ومر�سد للبيانات ال�سخمة الآنية، 
واإعداد من�سة وطنية حتفز مواطني 
دول������ة الإم�����������ارات ع���ل���ى الب���ت���ك���ار، 
وري��ادة الأع��م��ال، واإط��الق مبادرات 
م���ع ك�يات  ب��ال��ت��ع��اون  جت��ري��ب��ي��ة 
العاملية  وال�������س���رك���ات  امل���وؤ����س�������س���ات 
وال����رائ����دة يف جمال  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
ال�سراتيجية  وت�����س��ع  الب���ت���ك���ار. 
�سمن م�ستهدفاتها الو�سول بدولة 
قادة  اأه����م  م�����س��اف  اإىل  الإم�������ارات 
الأنظمة  البتكار عامليا، من خالل 
على  التحفيز  يف  املرنة  احلكومية 
البتكار واإقامة م�ساريع اقت�سادية 
العلمي،  التميز  وحتقيق  متقدمة 
البتكار  حتويل  على  الركيز  م��ع 
العقول  وب���ن���اء  ح��ي��اة  اأ���س��ل��وب  اإىل 

املبتكرة الإبداعية.
اإىل  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة  وت�������س���ت���ن���د 
التطورات والإجنازات التي حققتها 
دول��ة الإم����ارات يف جم��ال البتكار، 
ب���الع���ت���م���اد على  ت����رك����ز  وال����ت����ي 
احلكومي  العمل  لتطوير  البتكار 
وعمل القطاعات احليوية، واعتماد 
متطورة  وا�سراتيجيات  �سيا�سات 
عامليا يف جمال العلوم والتكنولوجيا 
متطورة  منظومة  وبناء  والبتكار 
م��ن ال��ت�����س��ري��ع��ات وال��ق��وان��ني التي 

ت�سهم يف تعزيز البتكار.
اأجندة  �سياق مت�سل، و�سمن    ويف 
الجتماع املطروحة للبحث.. ناق�س 
جل�سته  خ�����الل  ال���������وزراء  جم��ل�����س 
�ساأن  القانون الحت��ادي يف  م�سروع 
الذي  احل��دي��دي��ة  ال�����س��ك��ك  تنظيم 
اإن�ساء وت�سغيل  �سيعمل على �سمان 
و����س���الم���ة ال�����س��ك��ك احل���دي���دي���ة يف 
عدد  عليه  �سيرتب  حيث  ال��دول��ة، 
اعتماده  ف��ور  الإيجابية  الآث��ار  من 

هي  جم����������الت،   7 يف  وال����ن����ت����ائ����ج 
امل�ستقبل،  وم��ه��ارات  ال�ستك�ساف، 
واحلياة،  واملعي�سة،  ال�سحة  وجودة 
والتنقل،  اخل�����������س�����راء،  وال�����ق�����وة 

والتكنولوجيا خلدمة الإن�سان.
وت��ط��ل��ق ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ع���ددا من 
امل���ب���ادرات ال��ه��ادف��ة اإىل خ��ل��ق منط 
التجربة  ع���ل���ى  ي�������س���ج���ع  ت���ف���ك���ري 
والخ�����ت�����ب�����ار وت����ر�����س����ي����خ الإب����������داع 
والتوا�سل والتعلم وحتفيز املبادرة 
امل���ج���ت���م���ع، وجت����رب����ة واخ���ت���ب���ار  يف 
خلدمة  جديدة  حكومية  ت�ساميم 
املجتمع، واختبار مناذج لقت�سادات 
املنا�سبة  البيئة  وتهيئة  متقدمة 
وتطوير  ج��دي��دة  قطاعات  لبتكار 
واختبار  وجت��رب��ة  نا�سئة،  ���س��رك��ات 
اإىل  ت���وؤدي  واأب��ح��اث  متقدمة  علوم 
حتقيق  يف  ت�ساهم  علمية  اإجن���ازات 

م�ستقبل اأف�سل لالإن�سان.
لإن�ساء  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  وت��وؤ���س�����س 
م�������س���اح���ات ح�����رة واآم����ن����ة لإج������راء 
وجتربة  الأفكار  واختبار  التجارب 
ال���ن���ظ���م وال���ت�������س���ري���ع���ات اجل���دي���دة 

الإن�سان  رفاهية  على  تركز  علمية 
ال�سراتيجية   « اأن  �سموه  واأك��د   .«
الب��ت��ك��ار يف  اجل��دي��دة �سركز على 
واملعي�سة  ال�سحة  ج���ودة  جم���الت 
والتنقل ومهارات امل�ستقبل والبيئة 
واملياه وتطوير تكنولوجيا �سناعات 
تغيري  »هدفنا  م�سيفا   ..« الف�ساء 
ال���ق���ط���اع���ني  ال���ت���ف���ك���ري يف  من������ط 
ابتكار  ن��ح��و  واخل���ا����س  احل��ك��وم��ي 

حلول للم�ستقبل ».
ناق�سنا   « ب��ال��ق��ول  ���س��م��وه  واخ��ت��ت��م 
ال�سكك  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ق���ان���ون  م�����س��روع 
احل���دي���دي���ة وال������ذي ���س��ي��ع��م��ل على 
و�سالمة  وت�����س��غ��ي��ل  اإن�����س��اء  ���س��م��ان 
ال�سكك احلديدية يف الدولة وتعزيز 
خيارات التنقل لل�سكان.. واعتمدنا 
ب�ساأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ع  ات��ف��اق��ي��ة 
للبيانات  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  تنظيم 
وا�ست�سافة الدولة له يف 2018«.

وح�سر الأمناء العامون للمجال�س 
اجتماع  الإم��������ارات  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
جلهودهم  تقديرا  ال���وزراء  جمل�س 
الإم���ارات  �سهر  فعاليات  اإجن���اح  يف 

لالبتكار يف خمتلف اإمارات الدولة 
ثقافة  ت���ع���زي���ز  يف  اأ����س���ه���م  وال�������ذي 
امل���ج���ت���م���ع واجل����ه����ات  الب����ت����ك����ار يف 
احل��ك��وم��ي��ة.. ح��ي��ث اأع����رب �ساحب 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
مكتوم عن تقديره جلهود املجال�س 
التنفيذية وفرق عمل حكومة دولة 
اأ�سرفت على تنظيم  الإم��ارات التي 

فعاليات �سهر الإمارات لالبتكار.
�سكره  ع�����ن  ����س���م���وه  اأع���������رب  ك���م���ا 
لفعاليات واأفراد املجتمع واملوؤ�س�سات 
والطالب  والتعليمية  الأك��ادمي��ي��ة 
واملبتكرين الذين �ساركوا وتفاعلوا 
م���ع امل����ب����ادرات وامل�����س��اري��ع ال��ت��ي مت 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا خ����الل ���س��ه��ر الإم������ارات 
ال�سراتيجية  ومت��ث��ل  ل��الب��ت��ك��ار. 
مت  التي  املتقدم  لالبتكار  الوطنية 
اعتمادها يف اجتماع جمل�س الوزراء 
الن�سخة املطورة من ال�سراتيجية 
الوطنية لالبتكار ومرحلة جديدة 
ت���ق���وم ع��ل��ى مت��ك��ني الإن�������س���ان من 
خ��الل الن��ت��ق��ال م��ن الركيز على 
الغايات  اإىل  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

مثل تعدد خيارات التنقل يف الدولة 
الو�سائط  م��ت��ع��دد  ال��ن��ق��ل  وت��ع��زي��ز 
فر�س  وتوفري  والب�سائع،  للركاب 
عمل جديدة، وحتقيق اأعلى معايري 
اإن�ساء  ع��م��ل��ي��ة  خ�����الل  ال�������س���الم���ة 
وت�����س��غ��ي��ل ال���ق���ط���ارات الحت����ادي����ة، 

بالإ�سافة اإىل حماية البيئة.
امل��ج��ل�����س ق�����رارا ب�ساأن  اأ����س���در  ك��م��ا 
للقانون  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال���الئ���ح���ة 
الحت��ادي رقم 1 ل�سنة 2017 يف 
والتدابري  الإغ����راق  مكافحة  ���س��اأن 
ال��ت��ع��وي�����س��ي��ة وال���وق���ائ���ي���ة، وال����ذي 
ياأتي �سمن روؤية المارات 2021 
م�ستدام«  متنوع  »اقت�ساد  ب��اإر���س��اء 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الم����������ارات  يف 
اأقل  ب�سورة  امل�ستقبل  يف  امل�ستدامة 

اعتمادا على املوارد النفطية.
م�سودة  ك���ذل���ك  امل��ج��ل�����س  واع��ت��م��د 
النظام  ا�ستحداث  بخ�سو�س  ق��رار 
غيار  قطع  على  للرقابة  الإماراتي 
اعتماده  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��رك��ب��ات، 
الإماراتية  القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات 
اخل��ا���س��ة ب��ق��ط��اع امل��رك��ب��ات، والتي 
عمليات  لأمت��ت��ة  ذكية  روؤي���ة  حتقق 
الت�سال الطارئ بني و�سائل النقل 
وهو   ،eCall العمليات  وم��راك��ز 
نظام اآيل يقوم باإر�سال اإ�سارة فورية 
الال�سلكي  الت�����س��ال  �سبكات  ع��� 
وموقعه  احل�������ادث  ع����ن  ل����الإب����الغ 
GPS. ويف  ع��ن ط��ري��ق ن��ظ��ام ال���� 
اعتمد   .. ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال�������س���وؤون 
املجل�س تعديل قرار رقم 31 ل�سنة 
اللجنة  ت�سكيل  ���س��اأن  يف   2016
الجتار  ج��رائ��م  ملكافحة  الوطنية 
بالب�سر، والذي ي�سهم يف دعم جهود 
الدولة يف مكافحة الجتار بالب�سر 
م��ن خ���الل اإ���س��اف��ة ج��ه��ات جديدة 
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  لع�سوية 

الجتار بالب�سر.
ا�ستحداث  على  املجل�س  واف��ق  كما 
تاأ�سرية متعددة ال�سفرات ملدة �ستة 
ب��ال��ب��ح��ارة وطاقم  خ��ا���س��ة  اأ���س��ه��ر 
ال�سفينة العاملني على منت ال�سفن 

معفية  النزهة  ومراكب  ال�سياحية 
ال�سفن  ي�سجع  ال��ر���س��وم، ومب��ا  م��ن 
رحالتها  زي������ادة  ع��ل��ى  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
الوقت  يف  وي����ع����زز  امل���ن���ط���ق���ة،  اإىل 
جمال  يف  التناف�سية  القدرة  نف�سه 

ال�سياحة البحرية يف الدولة.
مقرح  على  اأي�سا  املجل�س  وواف���ق 
والتكامل  التن�سيق  جمل�س  باإلغاء 
القرار  مب��وج��ب  امل�سكل  التعليمي 
واعتمد   2008 ل�سنة   12 رق���م 
الحتادية  الهيئة  ميزانية  م�سروع 

لل�سرائب لل�سنة املالية 2018.
�سادق   .. ال���دول���ي���ة  ال�������س���وؤون  ويف 
ع���دد من  ت��ع��دي��ل  واع��ت��م��د  املجل�س 
التفاقيات مثل اتفاقية مع حكومة 
التعاون  ب�����س��اأن  الحت���ادي���ة  رو���س��ي��ا 
بني  وال��ع��ل��م��ي  وال��ت��ق��ن��ي  ال�سناعي 
�سركات ال�سناعات املدنية، واتفاقية 
بنغالدي�س  جمهورية  حكومة  م��ع 
اجلوية  اخل��دم��ات  ب�ساأن  ال�سعبية 
وراءهما،  وف��ي��م��ا  اإق��ل��ي��م��ي��ه��م��ا  ب��ني 
حكومة  ب����ني  الت�����ف�����اق  وت����ع����دي����ل 
الدولة ومنظمة الأغذية والزراعة 
مكتب  ب�ساأن  الفاو  املتحدة  ل��الأمم 
امل��ن��ظ��م��ة ���س��ب��ة الإق���ل���ي���م���ي ل����دول 
جمل�س التعاون اخلليجي واليمن، 
التعديالت  بع�س  على  والت�سديق 
م���ي���ث���اق منظمة  ع���ل���ى  ال���ت���ي مت����ت 
بالإ�سافة  الإ����س���الم���ي،  ال���ت���ع���اون 
اتفاقية  توقيع  على  امل��واف��ق��ة  اإىل 
القت�سادية  ال�������س���وؤون  ق�����س��م  م���ع 
والج����ت����م����اع����ي����ة ال����ت����اب����ع ل�����الأمم 
ب�ساأن   UNDESA امل���ت���ح���دة 
للبيانات،  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  تنظيم 
العام  ل���ه يف  ال���دول���ة  وا���س��ت�����س��اف��ة 

احلايل 2018.
احتاديا  مر�سوما  املجل�س  واأ���س��در 
ب����اإن���������س����اء �����س����ف����ارة ل����ل����دول����ة ل���دى 
العا�سمة  يف  كو�ستاريكا  جمهورية 
���س��ان خ��و���س��ي��ه، وم��ر���س��وم��ا احتاديا 
اآخ���ر لإن�����س��اء ���س��ف��ارة ل��ل��دول��ة لدى 
العا�سمة  يف  م������ايل  ج���م���ه���وري���ة 

باماكو.

مل�صتقبل حافل بالفر�س للجميع  اأهدافها  لبلوغ  االقت�صادية  قدراتها  تعزيز  يف  قدما  ما�صية  • االإمارات 
جماالت جودة ال�صحة واملعي�صة والتنقل ومهارات امل�صتقبل  يف  االبتكار  على  �صرتكز  اجلديدة  • اال�صرتاتيجية 

والبيئة واملياه وتطوير تكنولوجيا �صناعات الف�صاء

فعاليات مو�شعة لوزارة الداخلية االأ�شبوع املقبل من بينها  اآي�شنار اأبوظبي 2018 
•• اأبوظبي-وام: 

فعاليات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ت��ن��ظ��م 
مو�سعة مع مطلع الأ�سبوع املقبل.. 
وذلك يف اإطار �سعيها لتعزيز جهود 
و�سمن  الأم���ن���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ة  ن�����س��ر 
لتعزيز  ال��رام��ي��ة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
على  واحل��ف��اظ  وال�ستقرار  الأم��ن 

املكت�سبات احل�سارية.
 4 الأح��د  الفعاليات  اأوىل  وتنطلق 
العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  مار�س 
للدفاع املدين .. حيث تنظم القيادة 
احتفاًل  امل�����دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة 
الدفاع   “ موؤمتر  وتعقد  باملنا�سبة 
امل���دين وامل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة �سد 
الكوارث 2018 “ يف فندق الريتز 

كارلتون اأبوظبي.

الآراء  ل���ت���ب���ادل  امل����وؤمت����ر  وي���ه���دف 
ال�سبل  اف�����س��ل  ح����ول  واخل��������ات 
احلكومية  الأج��ه��زة  جهود  لتعزيز 
و�سالمة  اأم��������ن  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
امل��ج��ت��م��ع��ات م����ن خ���ط���ر ال����ك����وارث 
من  والتقليل  والب�سرية  الطبيعية 

الآثار املاأ�ساوية الناجمة عنها.
ويت�سمن املوؤمتر عقد حلقة �سبابية 
حتت عنوان املوؤمتر نف�سه للحديث 
واأهمية  ال�سبابية  امل���ب���ادرات  ح��ول 
الإيجابية  الثقافة  ن�سر  يف  دوره��م 
وال�ستفادة من اأفكارهم يف تطوير 

العمل املوؤ�س�سي.
مار�س   5 الث���ن���ني  ي����وم  وي��ن��ط��ل��ق 
وي�������س���ت���م���ر ل�����ي�����وم اآخ���������ر م����وؤمت����ر 
الإم����ارات ال���دويل ل��الأم��ن الوطني 
حتت   2018 امل����خ����اط����ر  ودرء 

واملناق�سة  ال����ط����رح  يف  ال�����س��ام��ل��ة 
املوؤمتر جل�سة  و�سي�سهد  واملعاجلة. 
الت�سامح  بعنوان  رئي�سية  ح��واري��ة 
مرتكزات  واحل���������وار:  ال��و���س��ط��ي��ة 
للتعاي�س ال�سلمي يف جمتمع متعدد 
كما  نقا�سية  جل�سات  و3  الثقافات 
رئي�سية  ح���واري���ة  جل�سة  يت�سمن 
يف  رائ���د  كنموذج  الإم����ارات  بعنوان 
مفاهيم  وت��ع��زي��ز  ال��ت�����س��ام��ح  ن�����س��ر 
وعقد  نقا�سية  جل�سات  و3  احل��وار 
بينها  من  موا�سيع  تت�سمن  ور���س 
من  واحل���وار  والت�سامح  الو�سطية 
م��ن��ظ��ور م��وؤ���س�����س دول����ة الإم������ارات 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
اخلطاب  ل��غ��ة  وت��وح��ي��د  ن��ه��ي��ان  اآل 
الإع������الم������ي مل���ك���اف���ح���ة ال���ت���ط���رف 
املمار�سات  ح��ول  اأبوظبي  وم��ذك��رة 

والو�سطية  “الت�سامح  ع����ن����وان 
التطرف”  م��واج��ه��ة  يف  واحل������وار 
الوطني  ظبي  اأب��و  مركز  يف  وذل��ك 
للمعار�س اأدنيك. و�سي�سكل املوؤمتر 
ق����ادة و�سناع  ب���ني  ل��ل��ح��وار  م���ن����اً 
ال��ق��رار و���س��ي��ا���س��ات م��ع ك��وك��ب��ة من 
وممثلني  واخل������اء  الأك���ادمي���ي���ني 
ع���ن امل��ن��ظ��م��ات احل��ك��وم��ي��ة وغري 
املفاهيم  ح��ول  للنقا�س  احلكومية 
وال�سراتيجيات  وال���ت���ح���دي���ات 
امل���ت���ع���ل���ق���ة مب���ك���اف���ح���ة ال���ت���ط���رف 
لذلك  املتبعة  املنهجيات  واأف�����س��ل 
واحلوار  والو�سطية  الت�سامح  مثل 
القانونية  الأبعاد  اأي�ساً  و�سيتناول 
والثقافية  وال��دي��ن��ي��ة  وال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية ملو�سوع 
التطرف مبا ي�سمن و�سع املنهجية 

اجليدة للتعليم ومكافحة التطرف 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ودور  ال��ع��ن��ي��ف 
خطاب  ت���ع���زي���ز  يف  الج����ت����م����اع����ي 
الوهمية  واحل�������س���اب���ات  ال��ت�����س��ام��ح 

وتخدير العقول.
في�سهد  مار�س   5 الثالثاء  يوم  اأما 
امل��ع��ر���س الدويل  ان��ط��الق  ر���س��م��ي��اً 
لالأمن الوطني ودرء املخاطر اآي�سنار 
ي�ستمر  وال����ذي   2018 اأب��وظ��ب��ي 
حتى 8 من مار�س ويهدف لتعزيز 
حكومات  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 
الأمنية  امل���ج���الت  يف  ال��ع��امل  دول 
العامة  وال�������س���الم���ة  وال�������س���رط���ي���ة 
الت�سدي  يف  تطلعاتها  يحقق  مب��ا 
للجرمية ويعمل املعر�س على اإبراز 
الريادي  وال����دور  الإم�����ارات  ج��ه��ود 
الأولوية  اإع���ط���اء  يف  ت��ل��ع��ب��ه  ال����ذي 

على  واملقيمني  مواطنيها  ل�سالمة 
توطيد  يف  اآي�سنار  وي�ساهم  اأر�سها 
العالقات التجارية بني القطاعني 
العام واخلا�س والقطاع الأكادميي 
ل�سمان ال�ستقرار يف املنطقة ودفع 
ال�سالمة  جم��ال  يف  البتكار  عجلة 

والأمن الوطني.
وي�����س��م اآي�����س��ن��ار اأب��وظ��ب��ي 2018 
تقام  متخ�س�سة  ف��ع��ال��ي��ات  ث���الث 
حت���ت م��ظ��ل��ت��ه وه����ي م��ع��ر���س اأمن 
امل��ع��ل��وم��ات ال�����س��رق الأو����س���ط وهو 
اأمن  مل��ع��ر���س  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الن�سخة 
امل��ع��ل��وم��ات يف اأوروب������ا اإ���س��اف��ة اإىل 
و�سالمة  لأم�����ن  ال���ع���امل���ي  امل���ن���ت���دى 
ومعر�س   ME3S ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال����وق����اي����ة م����ن ح�������الت ال����ط����وارئ 

.EmDi والكوارث
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

اأب��وظ��ب��ي ام�����س م��رك��زا ل��الب��ت��ك��ار ي��ه��دف لتعزيز مكانة  د���س��ن��ت ج��ام��ع��ة 
اجلامعة كحا�سنة لالإبداع والبتكار وريادة الأعمال حيث تقدم اجلامعة 
بالفائدة  تعود  م�ساريع  اإىل  املبدعة  الأفكار  لتحويل  الدعم  خالله  من 
تتويجاً  املركز  اإط��الق  وج��اء  الوطن.  بناء  م�سرية  وتخدم  املجتمع  على 
اإىل  وال��رام��ي��ة  ال�سهر  خ��الل  امل��ت��ع��ددة  وم��ب��ادرات��ه��ا  اجل��ام��ع��ة  مل�ساهمات 
حتقيق ا�سراتيجية الإمارات لالبتكار وتر�سيخ مفهوم البتكار واإيجاد 
حا�سنة له ت�سمن ا�ستدامة العمل بهذا املفهوم الذي بات ي�سكل مالمح 
�سعيد  علي  �سعادة  امل��رك��ز  اإط���الق  حفل  ح�سر  احلديثة.  القت�ساديات 
التنفيذي والدكتورة برا  بن حرمل الظاهري رئي�س جمل�س اجلامعة 

اأبوظبي  بجامعة  العمال  اإدارة  بكلية  الإدارة  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ  تركاما 
م��دي��رة م��رك��ز الب��ت��ك��ار وع���دد م��ن ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات واأع�����س��اء الهيئتني 
التدري�سية والإدارية وطلبة اجلامعة. واأكد �سعادة علي �سعيد بن حرمل 
كافة  واتخاذ  امل��ب��ادرات  اإط��الق  يف  ت�ستمر  اأبوظبي  جامعة  اأن  الظاهري 
قادة  واإع���داد  �سنع  يف  املتمثل  الأ�سا�سي  هدفها  لتحقيق  املمكنة  ال�سبل 
اأبوظبي  والريادة يف جامعة  البتكار  افتتاح مركز  اأن  واأو�سح  امل�ستقبل. 
الأكادميية  باملنجزات  احلافلة  اجلامعة  مل�سرية  جديدة  اإ�سافة  ي�سكل 
البارزة التي �ساهمت مبجموعها يف تر�سيخ مكانة هذه اجلامعة كمنارة 
فكرية على م�ستوى الدولة وموؤ�س�سة وطنية رائدة يف ا�ستقطاب وتاأهيل 

الكوادر الوطنية املتخ�س�سة يف خمتلف فروع العلم واملعرفة.
من جانبها .. قالت الدكتورة برا تركاما اأ�ستاذ م�ساعد يف الإدارة بكلية 

ما  اأب��رز  من  اإن  البتكار  مركز  ومديرة  اأبوظبي  بجامعة  العمال  اإدارة 
ال��ري��ادي��ة يف  ل��ل��ت��ج��ارب  ت��وف��ري من�سة  ه��و  اإىل حتقيقه  امل��رك��ز  ي��ه��دف 
خمتلف املجالت وزيادة الوعي املجتمعي ب�سرورة تبني البتكار يف كافة 
الأعمال لتحقيق كفاءة وجودة عالية يف املخرجات والإ�سهام يف حتقيق 
وريادة  الأع��م��ال  بيئة  وتعزيز  الإم����ارات  دول��ة  يف  البتكار  ا�سراتيجية 

الأعمال وامل�ساريع النا�سئة يف الدولة واملنطقة.
لبناء  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مع  بالتعاون  املركز  و�سيعمل 
وتر�سيخ ثقافة البتكار يف جميع عمليات اجلامعة واأن�سطتها التعليمية 
اأما بالن�سبة لالأفراد ذوي الأفكار املبدعة وامل�ساريع املبتكرة ف�سيوفر املركز 
لهم حا�سنة متكاملة لتنفيذ م�ساريعهم ونخبة من الكوادر الأكادميية 

والفنية لتزويدهم بالن�سح الالزم لإجناحها وحتقيق اأهدافها.

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة - ام�س يف ق�سر الرئا�سة - الدكتور علي عبد العال 
يزور  ال��ذي  ال�سقيقة..  العربية  م�سر  جمهورية  يف  النواب  جمل�س  رئي�س 
رئي�سة  القبي�سي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  بح�سور  ح��ال��ي��اً  ال��ب��الد 
الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�س  الوطني الحت��ادي.   وجرى خالل  املجل�س 
والأخوية التي تربط بني دولة الإمارات وجمهورية م�سر العربية واأهمية 
تعزيزها وتطويرها يف املجالت كافة مبا يحقق امل�سالح امل�سركة للبلدين 
وال�سعبني ال�سقيقني .. كما مت بحث عدد من الق�سايا الإقليمية والدولية 
ذات الهتمام امل�سرك. ح�سر اللقاء .. معايل اأحمد جمعه الزعابي نائب 
وزير �سوؤون الرئا�سة ومعايل فار�س املزروعي امل�ست�سار بوزارة �سوؤون الرئا�سة 
و�سعادة حممد عبداهلل الرميثي وكيل وزارة �سوؤون الرئا�سة لقطاع املالية 
وامل�سريات و�سعادة را�سد �سعيد العامري وكيل وزارة �سوؤون الرئا�سة لقطاع 
التن�سيق احلكومي و�سعادة جمعة علي الرميثي وكيل وزارة �سوؤون الرئا�سة 

لقطاع املرا�سم الرئا�سية.

•• اأبوظبي -وام:

�سراء  �سفقة  العاملية  �سم  تك  �سوفت  و�سركة  للطريان  الفجرية  اأكادميية  وقعت 
جهاز طريان ت�سبيهي متطور نوع C208 وجمهزة باحدث اجهزة الروؤية الليلية 
وذلك خالل فعاليات معر�س ابوظبي للطريان والذي اختتمت فعالياته ام�س يف 
باابوظبي. ويعت� هذا اجلهاز ا�سافة جديدة لالأكادميية ومتكن  مطار البطني 
الطلبة على التدريب على اجهزة الروؤية الليلية املتطورة والنزول بالطائرة على 

املدرجات الغري م�ساءة اثناء الليل.

جـــامــعـــة اأبوظبـــي تـــد�شـــن مـــركــــزا لالبـتكــــــار

من�شور بن زايد ي�شتقبل رئي�س جمل�س النواب امل�شري

االإمــارات توا�شــل م�شريتهــا الثقافيــة .. �شهـر القــراءة يبــداأ اليـوم

هيئة البيئة تبداأ بو�شع القائمة احلمراء لالأنواع املهددة باالنقرا�س يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام: 

ال�سمو  �ساحب  م��ن  وبتوجيهات   - الإم����ارات  دول��ة  تعمل 
“ حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  “ واأخ��ي��ه  اهلل 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
واملعرفة  العلم  ثقافة  تر�سيخ  على   - “ اهلل  “ رع��اه  دب��ي 
وا�ستكمال �سل�سلة امل�سروعات الثقافية والفكرية واملعرفية 

التي اأطلقتها منذ ن�ساأتها.
ويف هذا الإطار .. تنطلق - اليوم اخلمي�س فعاليات �سهر 
لقرار  تطبيقاً  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي  ال���ق���راءة 
جمل�س ال��وزراء الذي حدد �سهر مار�س من كل عام �سهرا 

للقراءة. 
ومن املنتظر اأن تعلن اجلهات الحتادية واملحلية واخلا�سة 
من  جملة  تت�سمن  والتي  ال�سهر  مبنا�سبة  م��ب��ادرات  عن 
فئات  بني  القراءة  ثقافة  تعزيز  ت�ستهدف  التي  الأن�سطة 

املجتمع وحتفزهم لتحويلها اإىل ممار�سة يومية اأ�سيلة.
الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
�سنوي  ب�سكل  ل��ل��ق��راءة  �سهر  اع��ت��م��اد  اإن  امل��ع��رف��ة  وتنمية 
يعك�س اهتمام قيادة دولة الإمارات يف بناء الإن�سان وجعل 
املبادرات الهادفة لالرتقاء مب�ستواه املعريف والثقايف اأولوية 

رئي�سية يف اأجندتها ال�سنوية واإميانها باأن الرتقاء بالفرد 
اأف��راده بقدر  ي�سهم يف بناء جمتمع معريف متميز يتحلى 
ويدعم  امل��ج��الت  خمتلف  يف  والثقافة  املعرفة  م��ن  كبري 
اجلهود الهادفة اإىل بناء وتطوير جيل من قادة امل�ستقبل 
املت�سلحني بثقافة معرفة كافية تتيح لهم امل�ساهمة بفعالية 
وحتقيق  الوطنية  ومكت�سباتنا  اإجنازاتنا  على  احلفاظ  يف 

التنمية امل�ستدامة وبناء منوذج ح�ساري يحتذى به.
�سهر  اإن  الإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريحات  يف  واأ���س��اف��ت 
بالقراءة  الرت��ب��اط  لتعزيز  �سانحة  فر�سة  يعد  ال��ق��راءة 
فر�سة  ومي��ث��ل  ال��ف��رد  ب��ن��اء  عنا�سر  اأه���م  اأح���د  باعتبارها 
واإثارة  وال�ستنتاج  الواعية  املطالعة  على  للتحفيز  �سنوية 
التح�سيل  واإث����راء  امل��ع��رف��ة  تنمية  والإ���س��ه��ام يف  الأ���س��ئ��ل��ة 
الدرا�سي واإحياء وتفعيل برنامج البحث وامل�ساركة كبديل 

خليار التلقني واحلفظ والتلقي التقليدي.
واأردفت “علينا اأن نحتفي بالكتاب واأن ن�ساهم معاً يف البيت 
واملدر�سة واجلامعة يف تاأ�سيل ثقافة القراءة واملطالعة يف 

اأجيالنا«.
واأط��ل��ق��ت الإم�������ارات يف ال�����س��ن��وات ال�����س��اب��ق��ة ال��ع��دي��د من 
اأ�سهمت يف ر���س��م م�����س��ارات ج��دي��دة نوعية  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات 
مكانتها  وا�ستعادة  ومفاهيمها  بالقراءة  الهتمام  لإحياء 

وقدراتها بني ال�سعوب عربياً ودولياً.

فارقاً  ي��وم��اً   2015 دي�سم�  �سهر  م��ن  اخل��ام�����س  وي��ع��د 
اأقر جمل�س الوزراء وبتوجيهات  للعلم والقراءة .. عندما 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اأ�سدر  للقراءة حيث  “حفظه اهلل” 2016 عاماً  الدولة 
متكامل  وطني  اإط��ار  اإع��داد  يف  بالبدء  توجيهاته  املجل�س 
للمحتوى  عا�سمة  ال��دول��ة  وتر�سيخ  ق��ارئ  جيل  لتخريج 

والثقافة واملعرفة.
بعد  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  وق���ال 
اإطالق املبادرة »وجهنا اأن يكون عام 2016 عاماً للقراءة 
لأن القراءة هي املهارة الأ�سا�سية جليل جديد من العلماء 
�ساحب  وّج��ه  بينما  واملبتكرين«..  والباحثني  واملفكرين 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  تنفيذ  يف  بالبدء 
ووّجه �سموه بت�سكيل جلنة عليا لالإ�سراف على عام القراءة 
واأهم  املعنيني  احلكوميني  امل�سوؤولني  ع�سويتها  يف  ت�سم 
الثقافية  الفعاليات  على  امل�سرفة  الوطنية  ال�سخ�سيات 
بالدولة  القراءة  ثقافة  لن�سر  الهادفة  الوطنية  واملعرفية 
وطني  واإط��ار  متكاملة  ا�سراتيجية  خطة  بو�سع  وكلفها 
�سلوكي  تغيري  واإح�����داث  ال���ق���راءة  ع��ل��ى  للت�سجيع  ���س��ام��ل 
واملجالت  املرافق  كافة  يف  القراءة  ثقافة  لن�سر  جمتمعي 

ولدى جميع الفئات.
ح�سر  التي  املائة  خلوة  عقدت   ..  2016 يناير   11 ويف 
جانبا  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
بعام  معنية  وط��ن��ي��ة  �سخ�سية   100 اأه���م  و���س��م��ت  منها 
كعادة  القراءة  لر�سيخ  وطنية  مبادرات  واعتماد  القراءة 

جمتمعية دائمة يف الدولة.
ت��اري��خ��ي��ا ه��ام��ا يف  2016 منعطفا  3 م��اي��و  ي���وم  و���س��ك��ل 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  وج��ه  حيث  ال��ق��راءة  دع��م  م�سرية 
الدولة ببدء الإجراءات الت�سريعية لإعداد قانون للقراءة 

يف الدولة حتت م�سمى قانون القراءة.
واعتمد �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
حتى  للقراءة  الوطنية  ال�سراتيجية  دبي  حاكم  ال��وزراء 
رئي�سياً  وطنياً  توجهاً   30 تت�سمن  وال��ت��ي   2026 ع��ام 
املجتمع  وتنمية  والثقافة  وال�سحة  التعليم  قطاعات  يف 
والإعالم واملحتوى. كما مت الإعالن عن تخ�سي�س جمل�س 
ال��وزراء �سهراً يف كل عام للقراءة وتوزيع حقيبة معرفية 
والتوجهات  الإم����ارات  دول���ة  امل��واط��ن��ني يف  امل��وال��ي��د  لكافة 
لإثراء املحتوى القرائي الوطني ومراجعة �سيا�سات الن�سر 

يف الدولة لتعزيز ودعم النا�سرين املواطنني.
ويف مبادرة تعد الأوىل على م�ستوى العامل.. اأ�سدر �ساحب 
قانون  اأول   2016 اأكتوبر   31 يف  الدولة  رئي�س  ال�سمو 

تنفيذية  وبرامج  ت�سريعية  اأط��راً  ي�سع  للقراءة  نوعه  من 
يف  ال��ق��راءة  قيمة  لر�سيخ  حم��ددة  حكومية  وم�سوؤوليات 
وت�سريعية غري  ب��ادرة ح�سارية  م�ستدام يف  ب�سكل  الدولة 
م�سبوقة يف املنطقة بهدف دعم تنمية راأ�س املال الب�سري 
وامل�ساهمة يف بناء القدرات الذهنية واملعرفية ودعم الإنتاج 

الفكري الوطني وبناء جمتمعات املعرفة يف الدولة.
اإذ جاء �ساماًل على   .. ا�ستثنائية  اأهمية  القانون  ويكت�سب 
بالتنمية  وقيادتها  الدولة  اهتمام  ي�ز  الوطني  امل�ستوى 
الأ�سول  اإىل تطوير  الب�سرية من اجلوانب كافة و�سعيها 
قادرة  اأجيال  وتاأهيل  اإع��داد  يكفل  ملواطنيها مبا  الثقافية 
على اأن توؤ�س�س لإرث فكري اإماراتي ميكن تطويره والبناء 

عليه.
ك��م��ا ي�����س��ع اأط�����راً م��ل��زم��ة جل��م��ي��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
والثقافية  والإعالمية  واملجتمعية  التعليمية  القطاعات 
لر�سيخ القراءة لدى كل فئات املجتمع مبختلف املراحل 

العمرية.
يجعل  اإذ  �سعيد..  م��ن  اأك��ر  على  ري���ادة  القانون  وي�سكل 
القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع يتم تكري�سه من الولدة 
الطفل  احتياجات  تغطي  معرفية  حقائب   3 توفري  ع� 
م��ن م��رح��ل��ة ال��ر���س��اع��ة ح��ت��ى ال��راب��ع��ة م��ن ال��ع��م��ر بواقع 

حقيبة كل عامني.

•• اأبوظبي -وام:

الحتاد  م��ع  بالتعاون  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  ب���داأت 
القائمة  و�سع  على  العمل  الطبيعة  حلفظ  ال���دويل 
يف  بالنقرا�س  امل��ه��ددة  الرئي�سية  ل��الأن��واع  احل��م��راء 
لالأنواع  احل��م��راء  القائمة  وتعت�  اأب��وظ��ب��ي.  اإم����ارة 
امل��ه��ددة ب��الن��ق��را���س م��ن اأك���ر ال��ق��وائ��م �سمولية يف 
وي�سدرها  واحليوانية  النباتية  الأن��واع  ب�سان  العامل 
الطبيعية  وامل���وارد  الطبيعة  ال��دويل حلفظ  الحت��اد 
ال�سلطة ال��ر���س��م��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ح��ف��ظ الأن�����واع يف 
ال���ع���امل. وي��ع��ت��� و���س��ع ال��ق��ائ��م��ة احل���م���راء ممار�سة 
البيانات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  فيها  يتم  و���س��ارم��ة  دقيقة 
ومعرفة اخل�اء بالعتماد على املعايري املوحدة لذا 
فقد جمعت الهيئة اأكر من 25 متخ�س�سا يف الأنواع 
واملوائل املختلفة يف ور�سة العمل التي نظمتها موؤخرا 
مبا يف ذلك فريق من اخل�اء من جلنة بقاء الأنواع 
و�سركة بروفيتا وخ�اء من وحدة القائمة احلمراء 
كام�يدج  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ة  حل��ف��ظ  ال�����دويل  ب���الحت���اد 

باململكة املتحدة.
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ���س��ي��خ��ة ���س��امل ال���ظ���اه���ري املدير 
التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي ال�ي والبحري 
بالهيئة “ت�ساهم القوائم احلمراء يف توجيه اإجراءات 
وال��ل��وائ��ح للمحافظة على  احل��ف��ظ وو���س��ع اخل��ط��ط 
التنوع البيولوجي وخالل هذه الور�سة قمنا بتحديد 

ال��ف��ج��وات يف ال��ب��ي��ان��ات وحت���دي���د الأول����وي����ات جلمع 
امل��ع��ل��وم��ات ع��ن الأن�����واع وال��ن��ظ��م الإي��ك��ول��وج��ي��ة التي 

تعاين من نق�س البيانات يف اأبوظبي«.
القائمة  و���س��ع  ان  الظاهري”  ال��دك��ت��ورة  واأ���س��اف��ت 
يف  �سي�ساهم  اأبوظبي  يف  الرئي�سية  ل��الأن��واع  احلمراء 
بدولة  الوطني  امل�ستوى  على  املماثلة  اجل��ه��ود  دع��م 
اخل�اء  ومعرفة  البيانات  توفر  حيث  من  الإم���ارات 

وبالرغم من اجلهود احلثيثة التي بذلت يف املنطقة 
اأن��ه ل  اإل  والأن���واع  املجموعات  العديد من  لت�سنيف 
اأو حملي  اإج��راء تقييم وطني  اإىل  يزال هناك حاجة 
حديث من اأجل دعم املزيد من الإجراءات والتدابري 

حلماية الأنواع الرئي�سية على امل�ستوى املحلي.
الإمارة  م�ستوى  على  القائمة احلمراء  و�سع  اأن  كما 
املتعلق  اخل��ا���س  ال��ه��دف  حتقيق  يف  اأي�����س��ا  �سي�ساهم 

للموارد  اأم��ث��ل  وا���س��ت��غ��الل  م�����س��ت��دام��ة  “بيئة  بخلق 
للحفاظ على الراث الطبيعي” وفقا ملوؤ�سرات الأداء 

الرئي�سية يف خطة اأبوظبي«.
بقاء  رئي�س جلنة  رودريغيز  بول  الدكتور جون  وقال 
الأنواع التابعة لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة “اإن 
اأحد املجالت الرئي�سية لعملنا هو دعم املوؤ�س�سات على 
انه  اإج��راءات احلفظ حيث  لتنفيذ  الوطني  امل�ستوى 

امل�ستوى  على  احلفظ  و�سيا�سات  ت��داب��ري  تنفيذ  يتم 
الوطني ولي�س على امل�ستوى العاملي«.

»ويعت� و�سع القوائم احلمراء اخلطوة الأوىل �سمن 
اأتباعها  يتم  اأن  يجب  ال��ت��ي  الإج�����راءات  م��ن  �سل�سلة 
العمل  يف وق���ت لح���ق وال��ت��ي تت�سمن و���س��ع خ��ط��ط 
وتنفيذ امل�سروعات ذات ال�سلة وقد اأجرينا جنبا اإىل 
متزامنة  تقييمات  الأوروب��ي��ة  البيئة  هيئة  مع  جنب 
اأف�سل  ب�سكل  لتعك�س  الإيكولوجية  والنظم  لالأنواع 
حالة التنوع البيولوجي وحت�سني الفعالية من حيث 
التكلفة ونحن نتطلع اىل العمل ب�سكل وثيق مع هيئة 
البيئة- اأبوظبي خالل ال�سنوات القليلة املقبلة لو�سع 

القائمة احلمراء لالأنواع يف اإمارة اأبوظبي«.
وترتبط هيئة البيئة – اأبوظبي مع الحتاد الدويل 
حلفظ الطبيعة بعالقة وثيقة بداأت يف عام 2000 
الأنواع  بقاء  جلنة  اأن�سطة  بدعم  الهيئة  تلتزم  حيث 
التابعة لالحتاد ونظام ت�سنيف املناطق املحمية ف�سال 
بالنقرا�س  امل��ه��ددة  ل��الأن��واع  احل��م��راء  القائمة  ع��ن 
التي تعت� الالئحة الرئي�سية لت�سنيف حالة حفظ 
الأنواع النباتية واحليوانية يف العامل ويتجاوز التزام 
هيئة البيئة- اأبوظبي يف احلفاظ على البيئة احلدود 
واملعايري الدولية حيث يرتكز ب�سكل كبري على املعرفة 
واحلاجة اإىل العمل وم�ساركة امل�سوؤوليات البيئية مع 
املجتمع  ومنظمات  واخل��ا���س��ة  احلكومية  املوؤ�س�سات 

املدين.

�شرطة اأبوظبي تناق�س تطوير خدمات »النقل وامل�شاغل«
•• اأبوظبي -وام: 

اأب��وظ��ب��ي �سري  امل��ال��ي��ة واخل���دم���ات ب�سرطة  ن��اق�����س ق��ط��اع 
العمل يف اإدارة النقل وامل�ساغل وموا�سلة تطوير وحتديث 

اخلدمات.
القطاع حر�س  النعيمي مدير  �سيف  �سعيد  العميد  واأك��د 
تتبنى  ريادية  ا�سراتيجية  تطبيق  على  اأبوظبي  �سرطة 
املوؤ�س�سة  ثقافة  يف  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  البتكار  مفهوم 
والتميز  الإب������داع  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  منت�سبيها  واإ���س��ع��اد 

لالرتقاء باخلدمات وتوظيف الذكاء ال�سطناعي.
النقل  اإدارة  منت�سبي  م��ن  ع���ددا  النعيمي  العميد  وك���رم 
والرتقاء  العمل  تطوير  يف  جلهودهم  تقديرا  وامل�ساغل 
مب�ستويات الأداء بح�سور العميد خليفة بطي ال�سام�سي 
ال�سبلي مدير  اأحمد حممد  نائب مدير القطاع والعقيد 

اإدارة النقل وامل�ساغل.

»التغري املناخي والبيئة« : حظر �شيد ال�شعري 
وال�شايف العربي ابتداء من اليوم وحتى 30 ابريل

•• دبي - وام: 

رقم  ال���وزاري  ال��ق��رار  تطبيق  اليوم  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  تبداأ 
ال�سعري  �سمك  وت�����س��وي��ق  �سيد  تنظيم  ب�����س��اأن   2015 ل��ع��ام   501
وال�سايف العربي، وذلك خالل الفرة من الأول من �سهر مار�س وحتى 
اآخر �سهر اأبريل املقبل، تزامنا مع مو�سم تكاثرها ولتحقيق هدف تعزيز 

تكاثر وا�ستدامة الروة ال�سمكية يف الدولة.
وين�س القرار على حظر �سيد وت�سويق اأ�سماك ال�سعري وال�سايف العربي 
اأو  الأن��واع حملية  كانت هذه  �سواء  بالدولة  واملتاجر  ال�سمك  اأ�سواق  يف 
مار�س   1 عام  كل  عليها من  املن�سو�س  الفرة  وذل��ك خالل  م�ستوردة، 
اأ�سماك  ت�سدير  واإع��ادة  ا�سترياد  منع  اإىل  بالإ�سافة  ابريل،   30 وحتى 
اأو  مملحة  اأو  جممدة  اأو  طازجة  كانت  �سواء  العربي  وال�سعري  ال�سايف 

مدخنة اأو معلبة اأو باأي �سكل اآخر.
ال��وزارة ال�سراتيجي املتمثل يف تعزيز  وياأتي القرار متا�سيا مع هدف 
اأ�سماك  حماية  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ا�ستدامته  و�سمان  ال��غ��ذائ��ي  التنوع 
ال�سعري وال�سايف العربي باعتبارها من اأهم الأنواع املحلية القت�سادية 
التي تتعر�س ل�سغط عمليات ال�سيد خالل مو�سم التكاثر، وا�ستنزاف 
اإتاحة الفر�سة  ي��وؤدي اىل عدم  كميات كبرية مع بيو�سها، الأم��ر الذي 

لهذه الأ�سماك لإعادة بناء خمزونها الطبيعي.
من  ال�سراتيجيني  �سركائها  مع  والتعاون  بالتن�سيق  ال���وزارة  وتعمل 
وجمعيات  املخت�سة  البيئية  وال�سلطات  واملحلية،  الحت��ادي��ة  ال�سلطات 
الفئات  جميع  لدى  الوعي  م�ستوى  ورف��ع  القرار  اإنفاذ  على  ال�سيادين 
املعنية باأهمية منع ال�سيد خالل مو�سم التكاثر واملحافظة على ا�ستدامة 
الروة ال�سمكية، التي متثل اأحد املوارد الطبيعية التي حتر�س الوزارة 
على ا�ستدامتها من خالل عدة خطط تت�سمن موا�سم حظر ال�سيد يف 
عليها  تق�سي  التي  اجلائر  ال�سيد  ممار�سات  ومكافحة  التكاثر  اأوق��ات 

وتهدد ا�ستمراريتها.
و�سمانا لإنفاذ القرار وحتقيق هدفها ال�سراتيجي، تهيب وزارة التغري 
اأ�سماك  اإع���ادة  باأهمية  البحر  وم��رت��ادي  بال�سيادين  والبيئة  املناخي 

ال�سعري وال�سايف العربي اإىل البحر يف حال �سيدها ب�سكل عر�سي.

اأكادميية الفجرية للطريان توقع 
�شفقة �شراء اجهزة الروؤية الليلية
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اأخبـار الإمـارات
�شعود بن �شقر ي�شهد اليوم احلفل اخلتامي جلائزة راأ�س اخليمة للقراآن

•• راأ�ض اخليمة -الفجر:

ي�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، اليوم 
اخلمي�س ، احلفل اخلتامي للدورة الثامنة ع�سرة من جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي .. وذلك 
يف قاعة املركز الثقايف براأ�س اخليمة. و�سيقام احلفل بح�سور ال�سيوخ وامل�سوؤولني ومدراء اجلهات 

احلكومية وال�سركاء ال�سراتيجيني واجلهات الراعية والفائزين واأهاليهم.
احلفل  اإن  وعلومه  ال��ك��رمي  للقراآن  اخليمة  راأ����س  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  ال�سحي  حممد  اأح��م��د  وق��ال 
اخلتامي يقام �سنويا بح�سور ورعاية �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة والذي يحر�س �سنويا على 
تكرمي الفائزين بنف�سه لت�سجيعهم وحتفيزهم ودعمهم لإكمال م�سريتهم يف حفظ القراآن الكرمي 
وتتويجهم لتميزهم وتاألقهم. ودعا اأحمد اإبراهيم �سبيعان اأمني عام اجلائزة ورئي�س اللجنة العليا 
املنظمة اأفراد املجتمع كافة حل�سور احلفل اخلتامي للم�ساركة يف فرحة تتويج املوهوبني وم�ساركة 

املت�سابقني واأهايل املت�سابقني اأفراحهم يف هذا احلدث الكبري.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل ال�شفري البحريني
•• راأ�ض اخليمة- وام:

حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
راأ���س اخليمة - يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد ام�س- �سعادة حممد بن حمد 
�سقر املعاودة �سفري مملكة البحرين الذي قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة انتهاء مهام 
عمله �سفريا لبالده لدى الدولة. واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة عن اأمنياته 
لل�سفري البحريني بالتوفيق والنجاح يف مهامه اجلديدة.. مثنيا �سموه على جهوده خالل 
فرة عمله بالدولة يف تعزيز اأوا�سر العالقة الثنائية القائمة بني البلدين ال�سقيقني يف 
العديد من املجالت. ح�سر اللقاء .. ال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي الرئي�س 
الأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�سي الثقايف و�سعادة �سالح اأحمد ال�سال م�ست�سار �ساحب 
الأمريي  الديوان  يف  امل�ست�سار  الكيت  اأحمد  حممد  و�سعادة  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�سمو 

و�سعادة را�سد �سويدان اخلاطري مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة.

عمار النعيمي يت�شلم ن�شخة من اأطروحة دكتوراة عن امل�شوؤولية االجتماعية لل�شركات

�شرطة دبي ت�شتعر�س خدماتها الذكية يف اآي�شنار اأبوظبي 2018

�شرطة راأ�س اخليمة تكرم حملة �شهادة القيادات العليا االأول والثاين 

•• عجمان -وام: 

ت�سلم �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان مبكتبه 
من  ن�سخة   .. احل��اك��م  دي����وان  يف 
التي قدمها  ال��دك��ت��وراة  اأط��روح��ة 
املطرو�سي  �سيف  �سعيد  املهند�س 
التنفيذي  للمجل�س  العام  الأم��ني 
يف جامعة ابوظبي وحتمل عنوان 
»دور ال�سيا�سات العامة يف ت�سجيع 
امل�سوؤولية  نحو  اخل��ا���س  القطاع 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف دول����ة الم�����ارات 
منظور  م����ن  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ا�سحاب امل�سلحة« والتي تت�سمن 

�سبعة ف�سول.
الدكتور  من  العهد  ويل  وا�ستمع 
�ساحب  امل��ط��رو���س��ي  �سيف  �سعيد 
الدرا�سة  اه���داف  اىل  الط��روح��ة 

ال�سركات  �سلوك  تغيري  العامة يف 
يف دولة المارات العربية املتحدة 
تنفيذ  اك� وعمق يف  انفتاح  نحو 
الأث���ر  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ذات  امل����ب����ادرات 
امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  ع��ل��ى  امل��ب��ا���س��ر 
وعلى تناف�سية القطاع القت�سادي 

يف دولة المارات.
واأ�سار اإىل ان هذه الدرا�سة تعت� 
يف  تبحث  ال��ت��ي  اك��ادمي��ي��ا  الوىل 
والعاجل  ال����ه����ام  امل���و����س���وع  ه�����ذا 
منهجية  م��ن  نتائجها  وت�ستقي 
ق��ام��ت ع��ل��ى ا����س���راك خ�����اء من 
ال����ق����ط����اع احل����ك����وم����ي وال���ق���ط���اع 
املجتمع  وم���وؤ����س�������س���ات  اخل����ا�����س 
كبرية  تقييم جمموعة  امل��دين يف 
من ال�سيا�سات احلكومية الهادفة 
لت�سجيع امل�سوؤولية الجتماعية يف 

ال�سركات.

عجمان  ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  واأ�����س����اد 
مب��ا و���س��ل اإل��ي��ه ���س��ب��اب الإم����ارات 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة عالية  م�����س��ت��وي��ات  م���ن 
الدرجات  اأع��ل��ى  على  وح�سولهم 
اجلامعات  اأرق������ى  م���ن  ال��ع��ل��م��ي��ة 
والعاملي  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
التعليم  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه 
ال��ع��ايل م��ا ي�سهم يف دع��م م�سرية 
اأن  ال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة .. م���وؤك���دا 
و�سناع  الوطن  ث��روة  هم  ال�سباب 

امل�ستقبل.
ملوا�سلة  ال�����س��ب��اب  ���س��م��وه  ودع�����ا 
ط���ل���ب ال���ع���ل���م وال�����س����ت����م����رار يف 
البحث عن ر�سائل علمية جديدة 
ي�ستفيد  اأهمية  ذات  ومو�سوعات 
املزيد  واإ�سدار  الوطن  اأبناء  منها 
التي  والب�����ح�����اث  امل����وؤل����ف����ات  م����ن 
والباحثني  ل���ل���دار����س���ني  مي���ك���ن 

ا�ستك�ساف  ع���ل���ى  رك������زت  وال����ت����ي 
ت�سجيع  يف  احل����ك����وم����ي  ال���������دور 
القطاع اخلا�س يف دولة المارات 
العربية املتحدة يف تبني ممار�سات 
امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات .

اهمية  اىل  ال���درا����س���ة  وخ��ل�����س��ت 
الدور احلكومي يف بناء ال�سيا�سات 
التنمية  على  ت�سجع  التي  العامة 
تناف�سية  وزي����������ادة  امل�������س���ت���دام���ة 
ال���دول���ة ومت��ك��ني امل��ج��ت��م��ع املدين 
م�ساركة  يف  الع�����م�����ال  وق����ط����اع 
القرار  اتخاذ  عملية  يف  احلكومة 
والتخطيط للم�ستقبل بل وتنفيذ 
الهادفة  الوطنية  ال�سراتيجيات 
لتعزيز اقت�ساد الدولة على ا�س�س 
الرفاهية  ع��ل��ى  حت���اف���ظ  م��ت��ي��ن��ة 
املجتمعية  وال����ق����ي����م  وال���ب���ي���ئ���ة 

والتنمية الب�سرية يف ان واحد.

منها يف خدمة تطوير  ال�ستفادة 
امل�ساريع  تنفيذ  يف  والتميز  الأداء 
م�سيفا  احل��ك��وم��ي��ة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
اجلوانب يف  الكثري من  هناك  ان 
البحث  يجب  الإم��ارات��ي  املجتمع 
احل���ق���ائ���ق عنها  وت��ق�����س��ي  ف��ي��ه��ا 

وت�سليط ال�سوء عليها.
وح�سارة  ت���اري���خ  وج�����ود  م����وؤك����دا 
ع��ظ��ي��م��ة ل���دول���ة الم�������ارات يجب 
ر�سائل  ت��ق��دمي  ال���دار����س���ني  ع��ل��ى 
علمية حولها لإطالع العامل على 
النه�سة احل�سارية التي ت�سهدها 
دولة المارات يف جميع القطاعات 

وخ�سو�سا احلكومية منها.
الدكتور  �سعادة  او�سح  جانبه  من 
�سعيد �سيف املطرو�سي ان مفردات 
حتليال  ت����ق����دم  ال���ر����س���ال���ة  ه������ذه 
مو�سوعيا وعلميا لدور ال�سيا�سات 

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  يف  دب����ي  ���س��رط��ة  ت�������س���ارك 
الوطني  ل��الأم��ن  ال����دويل  امل��ع��ر���س 
اأبوظبي  “اآي�سنار  امل��خ��اط��ر  ودرء 
2018 حيث �ست�ستعر�س خدماتها 
الذكية املتطورة مبا يف ذلك مراكز 
رقم  ج���ن���اح  ال���ذك���ي���ة يف  ال�������س���رط���ة 
كما   4 رق����م  ال��ق��اع��ة  يف   4100
امل�سرين  ب���رن���ام���ج  يف  ���س��ت�����س��ارك 

احلكوميني.
املعر�س  ي�ست�سيف  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
منتدى “م�ستقبل العمل ال�سرطي” 
بالتعاون  الأوىل  للمرة  يعقد  ال��ذي 
اأب��وظ��ب��ي و���س��رط��ة دبي  ب��ني �سرطة 
مو�سوعات  املنتدى  يناق�س  و�سوف 
ب��ارزة تهيمن على قطاع الأم��ن مبا 
والتعرف  باجلرمية  التنبوؤ  ذلك  يف 
على الوجه وظائف ال�سرطة الذكية 
وال����دوري����ات وح���ل���ول ال��ت��ع��ل��م الآيل 

املتقدمة.
الرزوقي  خالد  العميد  و�سيناق�س 
للذكاء  ال����ع����ام����ة  الإدارة  م����دي����ر 
الدور  دب��ي  �سرطة  يف  ال�سطناعي 
امل��ت��ن��ام��ي ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي يف 

املعنية يف الهيئات احلكومية املحلية 
خالل الأيام الثالثة للمعر�س.

وب��اع��ت��ب��اره��ا ه��ي��ئ��ة رائ�����دة يف دمج 
التحول  مل��واك��ب��ة  امل��ب��ت��ك��رة  احل���ل���ول 
ال��رق��م��ي ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع ف����اإن جلنة 
ل���الإدارة  التابعة  الفعاليات  ت��اأم��ني 
واملن�ساآت  ال��ه��ي��ئ��ات  لأم����ن  ال��ع��ام��ة 
اهلل  بالعميد عبد  والطوارئ ممثلة 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  الغيثي  علي 
والطوارئ  واملن�ساآت  الهيئات  لأم��ن 
الفعاليات  ت����اأم����ني  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 

�ست�سارك يف القمة.
وق����ال ال��ع��م��ي��د ال��غ��ي��ث��ي ان���ه يف ظل 
ال�سخمة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
دولة  يف  تعقد  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ال��ت��ي 
اآي�سنار  م��ن�����س��ة  ف�������اإن  الإم������������ارات 
العاملي  امل��ن��ت��دى  اأب��وظ��ب��ي وخ��ا���س��ة 
�ست�ساعد  الفعاليات  و�سالمة  لأم��ن 
الأمن  ق��وات  بني  التعاون  تعزيز  يف 
احلدث  ومنظمي  احللول  وم��زودي 
اأف�سل  تبادل  من  القمة  و�ستمكننا 
اأحدث  ومناق�سة  لدينا  امل��م��ار���س��ات 
حماية  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الأح�������������داث ال�����ك������ى والأم������اك������ن 

املزدحمة مع خ�اء القطاع.

الأم�������ن وال�������س���الم���ة واحل����دي����ث يف 
ال�سرطي  العمل  م�ستقبل  منتدى 
ليومني و�سي�سلط ال�نامج ال�سوء 
الدولية  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
ي��ق��وم ممثلون  اأن  امل��ق��رر  ح��ي��ث م��ن 
باإلقاء  ال�����س��رط��ي��ة  الأج����ه����زة  ع���ن 
ي�ساعد  و����س���وف  رئ��ي�����س��ي��ة..  ك��ل��م��ات 
ال��ف��ري��د ع��ل��ى درا�سة  امل��ن��ت��دى  ه���ذا 
يف  الإحاللية  التقنيات  اأب��رز  تاأثري 
ر�سم  يف  وامل�ساهمة  الوطني  الأم���ن 
اآفاق عامل اأكر اأمنا وترابطا وذلك 
م��ن خ���الل اجل��م��ع ب��ني الأول���وي���ات 

واحللول واآراء اخل�اء العامليني”.

اأعمال ال�سرطة.
وق����������ال ال����ع����م����ي����د ال��������رزوق��������ي ان����ه 
الإمارات  ا�سراتيجية  م��ع  متا�سيا 
ل����ل����ذك����اء ال����س���ط���ن���اع���ي واخل���ط���ة 
 2031-2018 ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
لإدارة الذكاء ال�سطناعي يف �سرطة 
الذكاء  ب��دم��ج  ملتزمون  فاإننا  دب��ي 
ال����س���ط���ن���اع���ي يف ج��م��ي��ع جم����الت 
ال���������س����رط����ة.. وع���������الوة ع���ل���ى ذل���ك 
ال�سراتيجيات  ه���ذه  اع��ت��م��اد  ف���اإن 
م�ستقبل  اآف���اق  ر�سم  على  ي�ساعدنا 
العمل ال�سرطي و�سمان ال�ستجابة 
الكفاءة  وتعزيز  املنا�سب  ال��وق��ت  يف 
ف�سال عن حت�سني ال�سالمة والأمن 
ال�سرطة  وع��م��ل��ي��ات  ال���ط���رق  ع��ل��ى 
وال�ستعداد  ال���ذك���ي���ة  واخل����دم����ات 

للطوارئ والكوارث.
من جانبها قالت ميلينيه ايوملزيان 
املعار�س  اإدارة  م���دي���رة  ���س��ول��ي��ي��ه 
�سركة  يف  وال�سالمة  الأم��ن  ل�سوؤون 
تعر�س  اأن  “ ي�سرنا  للمعار�س  ريد 
اآي�سنار  م���ع���ر����س  يف  دب�����ي  ����س���رط���ة 
التقنيات  اأح���دث   2018 اأب��وظ��ب��ي 
الأم����ن����ي����ة ال���وط���ن���ي���ة مت���ا����س���ي���ا مع 
اأول���وي���ات دول���ة الإم�����ارات يف جمال 

اأحمد  الدكتور  ال��ل��واء  ان  واأ���س��اف��ت 
وزارة  ع���ام  مفت�س  ال��ري�����س��ي  ن��ا���س��ر 
املنظمة  اللجنة  ورئي�س  الداخلية 
اآي�سنار  وم����وؤمت����ر  مل��ع��ر���س  ال��ع��ل��ي��ا 
املنتدى  �سيطلق   2018 اأب��وظ��ب��ي 
ان  ر�سميا يوم 7 مار�س م�سرية اىل 
ال�سرطي  العمل  م�ستقبل  منتدى 
م�ساهمة  ����س���رك���ات  ب���دع���م  ي��ح��ظ��ى 
مثل هواوي واإ�سري ومايكرو�سوفت 
 Space Imaging و���س��رك��ة 
و�����س����رك����ة   Middle East
ي�ست�سيف  و�����س����وف  م����ات����ر.  دارك 
2018” املنتدى  اأبوظبي  “اآي�سنار 
الفعاليات  و���س��الم��ة  لأم���ن  ال��ع��امل��ي 
�سرطة  مع  “ME3S” بال�سراكة 
دبي وجلنة تاأمني الفعاليات التابعة 
الهيئات  لأم������ن  ال���ع���ام���ة  ل���������الإدارة 
مع  وبالتعاون  والطوارئ،  واملن�ساآت 

اإنرنا�سونال”. اإيفنت�س  “ميجر 
لأمن  العاملي  املنتدى  تنظيم  ويتم 
 ”ME3S“ ال��ف��ع��ال��ي��ات  و���س��الم��ة 
املنتدى  الثانية حيث �سيوفر  للمرة 
العامليني  للخ�اء  ح�سرية  من�سة 
وا�ستعرا�س  ع��الق��ات��ه��م  ل��ت��ع��زي��ز 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ل���دى الأط����راف 

•• راأ�ض اخليمة- الفجر

ب���ن علوان  ع��ب��د اهلل  ع��ل��ي  ال���ل���واء 
راأ�س  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي 
�سرطة  منت�سبي  بجهود  اخليمة، 
واملقدرة،  امل��ت��م��ي��زة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
وت��ع��زي��ز ثقافة  ن�����س��ر  امل��ب��ذول��ة يف 
جميع  يف  وال����ت����م����ي����ز  اجل������������ودة 
امل�ساركة  خ���الل  م���ن  امل�����س��ت��وي��ات، 
امل��ث��م��رة وال��ف��ّع��ال��ة يف ك��اف��ة برامج 
وج���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���س�����س��ي على 
الأمر  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  امل�ستويني 
القدرات  ت��ع��زي��ز  يف  اأ���س��ه��م  ال����ذي 
معرباً  واملهارات،  اخل���ات  و�سقل 
التميز  بهذا  واع��ت��زازه  فخره  ع��ن 
املوؤ�س�سي يف املجال ال�سرطي، الذي 
�سيخلق بيئة من الإبداع والتطور 
العاملني  ك��اف��ة  ب������اأداء  ل���الرت���ق���اء 
اخل��ي��م��ة مب�ساركة  راأ�����س  ب�����س��رط��ة 
لتحقيق  ال�سراتيجيني  ال�سركاء 
الأهداف املن�سودة من اأجل خدمة 

امل��ق��دم دك��ت��ور �سعود  كيم�ج وه��م 
اأحمد العاجل واملقدم عادل حممد 
ال�سحي والرائد خالد اأحمد را�سد 

النوخذا. 
وت��وج��ه ���س��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
التكرمي،  خ����الل  اخل��ي��م��ة،  راأ�������س 
اإىل  والت�يكات  التهاين  باأخل�س 
يف  املثمر  لدورهم  املكرمني،  كافة 
 ، ال�����س��ه��ادات  ه���ذه  ع��ل��ى  ح�سولهم 
موا�سلة  و���س��رورة  اأهمية  م��وك��داً 
املزيد  وب��ذل  التميز  و  النجاح  هذا 
بالعمل  ل����الرت����ق����اء  اجل���ه���د  م����ن 
امل��وؤ���س�����س��ي احل���ك���وم���ي، م����وؤك����داً يف 
الذي  النجاح  باأن هذا  الوقت ذاته 
وزارة  على  ب��اجل��دي��د  لي�س  حتقق 
ع���ام���ة، وعلى  ب�����س��ف��ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
راأ�������س اخليمة  ���س��رط��ة  م��ن��ت�����س��ب��ي 
ب�سفة خا�سة، بل هو اإجناز و�سرف 
جديد ي�ساف اإىل اأجندة اإجنازاتهم 
واإىل �سجل القيادة العامة ل�سرطة 

راأ�س اخليمة.

الأول  ال��ع��ل��ي��ا  ال���ق���ي���ادات  ب��رن��ام��ج 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 
بح�سور  وذل��ك  اأك�سفورد،  جامعة 
عدد من ال�سباط ، مبكتبه مببنى 
م���ن منهجية  ان��ط��الق��اً  ال���ق���ي���ادة، 
ت��ع��ت��م��ده��ا �سرطة  ال��ت��ي  ال��ت��ك��رمي 
تقدير  منها  راأ�س اخليمة، حر�ساً 

الوطن واملواطنني واملقيمني. 
جاء ذلك خالل كلمة األقاها �سعادته 
العميد جمال  احتفالية تكرمي  يف 
اأح���م���د ال��ط��ري م��دي��ر ع���ام امل����وارد 
واخلدمات امل�ساندة والعميد غامن 
العمليات  ع��ام  غ��امن مدير  اأح��م��د 
�سهادة  على  احلا�سلني  ال�سرطية 

املوظفني  ج��م��ي��ع  ج���ه���ود  ودع������م 
اجلهد  ببذل  واملتعاونني  وال��ف��رق 
لالرتقاء  ال���ع���م���ل  يف  وال����ت����ف����اين 

بالعمل ال�سرطي.
ت���ك���رمي احل��ا���س��ل��ني على  ك��م��ا مت 
ال�سف  ق����ي����ادات  ب���رن���ام���ج  ����س���ه���ادة 
بالتعاون مع جامعة  الأول  الثاين 

بن  ع��م��ار  ال�سيخ  و���س��م��و  ع��ج��م��ان 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
على اهتمامهما الكبري واملتوا�سل 
ال�سباب  وم�ساندة  ودعم  بت�سجيع 

�سكره  املطرو�سي  الدكتور  ووج��ه 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  وت���ق���دي���ره 
النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ 
الأع�����ل�����ى حاكم  امل���ج���ل�������س  ع�����س��و 

تعليمه  م���وا����س���ل���ة  يف  ال�����راغ�����ب 
وتكرمي املتميزين منهم وكل من 
اأ���س��ه��م ب��رف��ع��ة ���س��اأن و���س��م��ع��ة هذا 

الوطن الغايل.

اإجناز 85 % من م�شروع النعيمية بعجمان

جمعية االإمارات ملتالزمة داون ت�شيد بقرار 
نائب رئي�س الدولة للم�شوؤولية املجتمعية

•• عجمان-وام:

اأكد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
والتخطيط بعجمان على �سرورة اإجناز م�سروع تطوير 
من  الثالث  ال��رب��ع  خ��الل  النعيمية  منطقة  يف  ال��ط��رق 
املنطقة  ���س��ك��ان  ع��ل��ى  للت�سهيل   2018 احل���ايل  ال��ع��ام 
وزواره����ا ن��ظ��را لأه��م��ي��ة امل�����س��روع ال��ب��ال��غ تكلفته 150 

مليون درهم .
ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي  جاء ذلك خالل تفقد 
ل��ل��م�����س��روع ، ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة ع��ب��د ال��رح��م��ن حممد 
حممد  املهند�س  والدكتور  الدائرة  عام  مدير  النعيمي 
ب���ن ع��م��ري امل���ه���ريي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع البنية 
التحتية بالدائرة وعدد من املهند�سني وامل�سرفني على 
امل�سروع وم�سوؤويل الدائرة. وقال ال�سيخ را�سد بن حميد 

منذ  نوعية  نقلة  �سهدت  النعيمية  منطقة  اإن  النعيمي 
وامداد  الطرق  تطوير  ا�ستهدف  ال��ذي  بامل�سروع  البدء 
�سبكات ت�سريف مياه الأمطار و�سهل حركة املركبات يف 
ال�سوارع ليتخل�س اجلميع من الزدحام املروري ف�سال 
احلوادث  ل��ت��ف��ادي  امل��ي��اه  ت�سريف  �سبكات  ت��وف��ري  على 

املحتملة وجتنيب ال�سكان الأ�سرار الناجتة عنها.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س حم��م��د ب��ن عمري 
العمل  وم��راح��ل  امل�سروع  عن  تف�سيلياً  �سرحاً  املهريي 
امداد  م��ن   85% اجن���از  ان���ه مت  مبيناً  واأه���داف���ه،  ب��ه 
واأنهت  اجلوفية  واملياه  المطار  مياه  ت�سريف  �سبكات 
الداخلية  الطرق  اإن�ساء وتطوير جمموعة من  مرحلة 
26 كيلو مر مع  النعيمية بطول اجمايل  يف منطقة 
واملياه اجلوفية  ب�سبكة ل�سرف مياه المطار  تزويدها 

بطول 33 كيلو مر.

••  دبي-الفجر:

اأ�ساد جمل�س اإدارة جمعية المارات 
ملتالزمة داون بالقرار الذي اأ�سدره 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
امل�سوؤولية  حتفيز  ب�ساأن  اهلل،  رع��اه 

املجتمعية لل�سركات واملن�ساآت.
منال  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  ج�����ع�����رور 
القرار  ه����ذا  ل��ق��د ج����اء  اجل��م��ع��ي��ة: 
ل��ت��ح��ف��ي��ز ال���ه���ي���ئ���ات وامل���وؤ����س�������س���ات 
لال�سطالع  وت�سجيعها  وال�سركات 
بدور فاعل يف دعم وتطوير مفهوم 
منظم  ب�سكل  املجتمعية  امل�سوؤولية 
ومنهجية  اإط�������ار  ���س��م��ن  وم����وج����ه 
جمتمع  ت��وج��ي��ه  ت�سمن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
عملية  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  الأع�����م�����ال 
ك���م���ا يوفر  امل�������س���ت���دام���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الدولة  ال��ع��ام يف  ال��ن��ف��ع  جل��م��ع��ي��ات 
فر�س حقيقية لتطوير ورفع كفاءة 
والعمل  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
امل���زي���د م���ن اخلدمات  ت��وف��ري  ع��ل��ى 

من  امل�ستفيدين  على  تنعك�س  التي 
واأ�سافت:  ون���وع���اً.  ك��م��اً  خ��دم��ات��ه��ا 
ي��ت��زام��ن اإ����س���دار ه���ذا ال���ق���رار  مع 
قيادتنا  ليوؤكد موا�سلة  زاي��د«  »عام 
املغفور  نهج  على  وال�سري  الر�سيدة 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، يف تر�سيخ 
مبادئ العطاء والتكافل الجتماعي 
وال����ع����م����ل الإن�����������س�����اين واخل�������ريي 
وح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة واحل����ف����اظ على 
بالقيم  والتزاماً  الطبيعية،  امل��وارد 

النبيلة التي تنبع من تعاليم الدين 
والتقاليد  احل���ن���ي���ف  الإ�����س����الم����ي 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���س��ي��ل��ة، وامل���ب���ادئ التي 
اهلل  طيب  املوؤ�س�سون  اآباوؤنا  غر�سها 

ثراهم يف نفو�س اأبناء الإمارات.
يف  املجتمعي  ال��ت��الح��م  اأن  واأك�����دت 
دولة الإمارات العربية املتحدة  يعد 
الن�سيج  م�����ن  اأ�����س����ا�����س����ي����اً  ج����������زءاً 
اآث����اره يف  الج��ت��م��اع��ي ال���ذي تظهر 
كافة املجالت وعلى كافة الأ�سعدة 
وهو من القيم املتاأ�سلة يف املجتمع. 
اأن  على  جعرور  و�سددت  الدكتورة 
يقت�سر  اأن  يجب  ل  املوؤ�س�سات  دور 
القطاعات  يف  املح�سورة  املهام  على 
والخت�سا�سات التي ُتعنى بها فقط، 
اإيجابي  ب�سكل  مي��ت��د  اأن  ي��ج��ب  ب��ل 
املجتمع  ع���ل���ى  ب���ظ���الل���ه  وي����رخ����ي 
بكافة قطاعاته، حيث اأن امل�سوؤولية 
املجتمعية ت�سكل رافداًقوياً  للتنمية 
بجوانبها الجتماعية والقت�سادية 
النمو  م�����س��رية  وت��ع��زي��ز  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
والزده����������ار ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا دول����ة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة على 

جميع امل�ستويات.

�شرطة عجمان ت�شارك يف 
معر�س �شهر االبتكار

•• عجمان -وام: 

اف��ت��ت��ح ���س��ع��ادة العميد حم��م��د ع��ب��داهلل ع��ل��وان م��دي��ر ع���ام الإق���ام���ة و�سوؤون 
الأجانب عجمان معر�س ابتكارات طلبة جامعة عجمان امل�سارك يف فعاليات 
بلوله  حممد  املهند�س  وق��ال  العامة.  الإدارة  مبنى  يف  وذل��ك  البتكار  �سهر 
البيئة اخل�سبة  يوفر  املركز  اأن  رئي�س مركز جامعة عجمان لالبتكار  نائب 
لتوليد وتنمية خمتلف الأفكار مما ي�سهم يف اإنتاج ابتكارات حيوية تخدم �ستى 
الذي  الذكي  ال��ري  نظام  هيثم  و�سبيع  اخلطيب  حممود  وعر�س  امل��ج��الت. 
ي�ستهدف اإعادة تدوير املياه لتحقيق ال�ستدامة.. كما عر�ست عائ�سة خان من 
�سركة ريل �سولو�سنز امل�ساريع البتكارية التي مت تطويرها من خالل مركز 
جامعة عجمان لالبتكار. واأ�ساد العميد علوان دور جامعة عجمان يف توفري 
البيئة املنا�سبة لتطوير الأفكار من خالل مركز البتكار ورفد دولة الإمارات 

بالبتكارات التي ت�سهم يف حتقيق الريادة العاملية يف موؤ�سرات البتكار.
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اأخبـار الإمـارات
اأمانة تنفيذي دبي  تختتم فعاليات �شهر االإمارات لالبتكار

•• دبي -وام:

والتي  دب��ي  اإم���ارة  يف  لالبتكار  الإم����ارات  �سهر  فعاليات  الأرب��ع��اء  ام�س  اختتمت 
خمتلف  مع  بالتعاون  دب��ي  لإم���ارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  نظمتها 

اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س يف الإمارة.
7 اأيام ا�ستعرا�س اجلهود املبذولة والتي تطمح دبي من خاللها  ومت على مدار 
العاملية،  التناف�سية  موؤ�سرات  و���س��دارة  ال��ري��ادة  يف  املتمثلة  اأهدافها  حتقيق  اإىل 
وتعزيز ا�ستدامة اقت�سادها وفق اأ�س�س مبتكرة ا�ستهدفت جميع فئات املجتمع يف 

الإمارة .
ت�سمنت م�ساركات اجلهات احلكومية خالل �سهر الإمارات لالبتكار يف اإمارة دبي 
اأكر من 90 فعالية قدمت من خاللها اأف�سل املمار�سات واحللول البتكارية على 

�سعيد العمل احلكومي بهدف حتفيز القطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع لتبنيها 
وحثهم على البتكار وتبني الفكر الإبداعي مبا يعزز مكانة دولة الإمارات �سمن 

اأكر الدول ابتكاراً على م�ستوى العامل.
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام  الأم��ني  الب�سطي  حممد  اهلل  عبد  �سعاد  وثّمن 
واملناف�سة  الإب���داع  على  قدراتهم  اأثبتت  وال��ت��ي  املبتكرين  واإب��داع��ات  جهود  دب��ي 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  وتدعم مبجملها  عاملياً، 
اهلل” وتوجيهات  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س  �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اأ�س�س را�سخة خللق اقت�ساد مبني على  اإر�ساء  اإىل  التنفيذي لإمارة دبي الهادفة 
تقدمي  يف  البتكار  ثقافة  ن�سر  ع���  املواطنني  و�سعادة  رفاهية  وتعزيز  املعرفة 

خدمات تعود على املجتمع الإماراتي مبزيد من الزدهار والتقدم.

كما اأ�ساد �سعادته بالنجاح امللفت الذي حققته الفعاليات هذا العام والتي يوؤكدها 
احل�سور الكبري طوال الأ�سبوع واأثنى على اجلهود احلثيثة للقائمني على تنظيم 
الذي  الكبري  ال��دور  اإىل  .. م�سرياً  الفعاليات من قبل جميع اجلهات احلكومية 
اأه��داف �سهر الإمارات  اأهم  اأن  لعبه املتطوعون يف �سبيل اإجن��اح احل��دث.. موؤكداً 
لالبتكار هو غر�س ثقافة البتكار يف جيل ال�سباب من خالل تقدمي الدعم الالزم 
تطوير  يف  ت�سهم  التحديات  ملختلف  مبتكرة  وحلول  اأف��ك��ار  ط��رح  على  وحثه  ل��ه، 

اأمناط احلياة يف دولة الإمارات.
ات�سمت الفعاليات بالتنوع والتفرد وجمعتها روؤية موحدة متثلت يف جعل البتكار 
اخلدمات  وتوفري  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  عجلة  لدفع  واأداة  وغاية  ثقافة 
التي ترقى اإىل م�ستوى تطلعات كل مواطن ومقيم وحتقيق ال�سعادة والرفاهية 
والزدهار ملجتمع الإمارات، ان�سجاماً مع التوجيهات ال�سديدة لقيادتنا الر�سيدة.

حتت رعاية اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم واحتفااًل ب�صهر االإبتكار

جمموعة دبي للجودة تختتم الدورة االأوىل جلائزة االإمارات لالإبتكار بفوز 12 �شركة من كربى موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س بالدولة
•• دبي ـ الفجر 

ح�سلت بروج على 5 جنوم، وح�سل 
للكابالت  دب������ي  ����س���رك���ة  م����ن  ك����ل 
العاملية  والإم������������ارات  امل������ح������دودة، 
الغذائية  وال�����س��ن��اع��ات  ل��الأمل��ن��ي��وم، 
على  الإم���ارات  وجمموعة  العاملية، 
جن���وم، وح�����س��ل ب��ن��ك الإم����ارات   4
اإنتريتير  و���س��رك��ة  ال��وط��ن��ي  دب���ي 
ع���ل���ى 3 جن������وم، وح�������س���ل ك����ل من 
جمموعة �سيدليات اأ�سر وح�سانة 
اوركارد ال�يطانية، و�سلطة واحة 
الإمارات  و�سركة  لل�سيليكون  دب��ي 
امل�سرق  وب��ن��ك  امل���رك���زي،  ل��ل��ت���ي��د 

على جنمتني.
لالبتكار،  الإم���ارات  ب�سهر  احتفاًل 
لالحتفاء  وط����ن����ي  ح������دث  اأك�������� 
اختتمت  وامل��ب��ت��ك��ري��ن،  ب��الب��ت��ك��ار 
جم���م���وع���ة دب�����ي ل���ل���ج���ودة ال������دورة 
لالإبتكار  الإم���ارات  جلائزة  الأوىل 
بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد 
موؤ�س�سة  رئي�س  امل���دين،  ل��ل��ط��ريان 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  دب�����ي،  م���ط���ارات 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ط���ريان 

الإمارات واملجموعة.
للجودة  دب���ي  واع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة   
القطاع  م��ن  ���س��رك��ة   12 ف���وز  ع��ن 
اخلا�س يف احلفل اخلتامي للدورة 
لالإبتكار  الإم���ارات  جلائزة  الأوىل 
وال���ت���ي اأق���ي���م ي���وم اأم�������س الأرب���ع���اء 
يف   ،2018 ف����اي���ر   28 امل���واف���ق 
ف��ن��دق ل��وم��ري��دي��ان دب���ي، وبجانب 
توزيع اجلوائز مت تكرمي امل�ساركني 
للجائزة  ال����داع����م����ني  وال������رع������اة 
اأحمد  ����س���ام���ي  ����س���ع���ادة  ب���ح�������س���ور 
ظ��اع��ن ال��ق��م��زي م��دي��ر ع���ام دائرة 
حكومة  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
دب���ي واأ���س��ح��اب ال�����س��ع��ادة وامل����دراء 
امل�ساركة  ل��ل�����س��رك��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
الإعالميني  وال�����س��رك��اء  وال���رع���اة 
ال�سخ�سيات  ك���ب���ار  م����ن  ون���خ���ب���ة 
ممثلي  م����ن  ول���ف���ي���ف  ال�����دول�����ة  يف 
والدولية،  املحلية  الإع��الم  و�سائل 
وم�����س��ارك��ة الإع����الم����ي الإم����ارات����ي 
حممد يو�سف عريفاً للحفل حيث 
ق����دم ف���ق���رات احل��ف��ل ال��ت��ي وتبعة 
ي�ستعر�س  م�سور  وثائقي  ع��ر���س 
رحلة اجلائزة منذ اإطالقها و�سوًل 

حلفل التكرمي.
ب��ط��ي املهريي  ف��اط��م��ة  واف��ت��ت��ح��ت 
دبي  اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س 
للجودة حفل التكرمي بكلمة بداأتها 
ل�سمو  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  بتوجيه 
مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
على دعمه ورعايته الكرمية للدورة 

الأوىل جلائزة الإمارات لالإبتكار.

اأهمية االإبتكار
واأك���������دت ف���اط���م���ة ب���ط���ي امل���ه���ريي 
واأهمية  ����س���رورة  ع��ل��ى  كلمتها  يف 
 « قائلة  الأع��م��ال  الإبتكار يف قطاع 
ومتا�سياً  ال��ري��ادة  نحو  �سباقنا  يف 

م��ث��ي��الت��ه��ا، ح��ي��ث ت���واف���دت ك�ى 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�س بالدولة 
ال����ق����ط����اع����ات على  م�����ن خم���ت���ل���ف 
اجلائزة وامل�ساركة بها،  فقد �سهدنا 
امل�ساركة  طلبات  يف  وت��زاي��د  اإق��ب��اًل 
ال��ت��ي ق��ارب��ت م��ن 40 ���س��رك��ة، مما 
مع  ت��ت��ن��اغ��م  اجل����ائ����زة  اأن  ي����وؤك����د 
تطلقها  التي  البتكارية  امل��ب��ادرات 
الوطنية  وا�سراتيجيتها  ال��دول��ة 
ذل���ك موؤ�سراً  ي��ع��د  ك��م��ا  ل��الب��ت��ك��ار، 
ع���ل���ى اه���ت���م���ام ����س���ن���اع ال�����ق�����رار يف 
اجلائزة  باأهمية  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
حت�سني  يف  الإيجابية  وم�ساهمتها 
مبا  العمل،  وبيئات  �سركاتهم  اداء 
تطوير  على  ال�سركات  ه��ذه  يحث 
خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ال��ت��ي مت��ك��ن من 

امل�سي بثقة نحو حتقيق البتكار.
ويف ختام كلمتها دعت فاطمة بطي 
حتظى  مل  التي  ال�سركات  املهريي 
الأوىل  ال��������دورة  يف  ب����الإ�����س����راك 

الإبتكار  ق���درات  وتعزيز  امل��وؤه��ل��ني، 
م�ستدامة  ق��ي��م��ة  خل��ل��ق  امل��وؤ���س�����س��ي 
مل���خ���ت���ل���ف �����س����رائ����ح امل���ت���ع���ام���ل���ني، 
�سركات  ت�����س��ج��ي��ع  اىل  ب���الإ����س���اف���ة 
رفع م�ستوى  القطاع اخلا�س على 
تقدمي  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  الب���ت���ك���ار 
خ����دم����ات وم���ن���ت���ج���ات اإب���ت���ك���اري���ة، 
م��ن خ���الل و���س��ع ���س��واب��ط واإط����ار 
امل�ستوى،  ع��امل��ي��ة  اب��ت��ك��ار  وم��ع��اي��ري 
للو�سول بهذة ال�سركات اىل قدرات 
البتكار  وج��ع��ل  ع��ال��ي��ة،  تناف�سية 
القطاع  �سركات  لكافة  �سمة مميزة 
اخلا�س بالدولة، وتكرمي ال�سركات 

الرائدة يف جمال البتكار.

مقيمي اجلائزة
املهريي  بطي  فاطمة  اأ���س��ادت  كما 
التقييم  عملية  و�سفافية  بحيادية 
ق��ائ��ل��ة »ح���ر����س���ت امل��ج��م��وع��ة على 
واخل�ات  الإمكانيات  كافة  توفري 

ال���دورة  امل���ب���ادرة وامل�����س��ارك��ة يف  اإىل 
القادمة جلائزة الإمارات لالإبتكار، 
و�سكرها  اإم��ت��ن��ان��ه��ا  ع���ن  واع���رب���ت 
كما  احل�����س��ور،  وت��ق��دي��ره��ا جلميع 
اخ��ت�����س��ت ب��ال�����س��ك��ر اأع�������س���اء جلنة 
و  �سفافيتهم  علي  املوقرة  التحكيم 
املقيمني  جانب  اىل  م�سداقيتهم، 
لل�سركات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  وامل�������دراء 
امل�������س���ارك���ة وال������رع������اة وال�������س���رك���اء 
الإعالميني على دعمهم وتعاونهم 
ال��دورة الأوىل جلائزة  اإجن��اح  على 

الإمارات ب�سورة م�سرفة. 
ويذكر ان جائزة الإمارات لالإبتكار 
ت��ع��د اإ����س���اف���ة ن��وع��ي��ة ج���دي���دة اإىل 
تتبناها  ال��ت��ي  اجل���وائ���ز  جم��م��وع��ة 
ل����ل����ج����ودة منذ  دب�������ي  جم����م����وع����ة 
و�سعيها   1994 ع��ام  يف  تاأ�سي�سها 
وتعزيز  ت���ط���وي���ر  ن���ح���و  ال����������دوؤوب 
مم���ار����س���ات اجل������ودة والم���ت���ي���از يف 
ق��ط��اع الأع����م����ال واخل����دم����ات على 

�سفافية وحيادية  املطلوبة ل�سمان 
اجلائزة  يف  التقييم  عملية  وج��ودة 
املعتمدة  التقييم  بطرق  م�ستعينة 
ع��امل��ي��اً، والخ��ت��ي��ار ال��دق��ي��ق لفريق 
اخل�ة  ذوي  م���ن  اجل���ائ���زة  اإدارة 
وال�����ك�����ف�����اءة، م�����ن خ������الل ت���دري���ب 
وتاأهيل اأكر من ١١٨ ُمَقيم من ١٦ 
جن�سية خمتلفة حيث مت اختيارهم 
تخ�س�سات  م����ن  ف���ائ���ق���ة  ب��ع��ن��اي��ة 
من  م�ستوى  اأع��ل��ى  وعلى  خمتلفة 
جمال  يف  املهنية  واخل���ة  الكفاءة 

التقييم«.

امل�صاركني باجلائزة
املهريي  ب���ط���ي  ف���اط���م���ة  ون����وه����ت 
املبادرات  م��ع  تتناغم  اجل��ائ��زة  ان 
الإب��ت��ك��اري��ة ل��ل��دول��ة ق��ائ��ل��ة » نحن 
ال�سركات  ت���ك���رمي  ب�����س��دد  ال���ي���وم 
ال���رائ���دة يف جم���ال الب��ت��ك��ار التي 
مع  واملناف�سة  التحدي  يف  جنحت 

مع روؤية الإمارات 2021 لت�سبح 
ال��دول على م�ستوى  اأف�سل  دولتنا 
لنا  و�سع   ،2071 بحلول  العامل 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، مبداأً نتم�سك 
به عندما قال »هدفنا الرقم واحد 
املجالت، وم�سريتنا  كافة  يف  عاملياً 
ي����وم����ي،  ت���������س����ارع  ال����ت����ن����م����وي����ة يف 
تفوقاً  اإل  ت��زي��دن��ا  ل���ن  وامل��ن��اف�����س��ة 
املجموعة  روؤي�����ة  واأت�����ت  ومت����ي����زاً«، 
»الب����ت����ك����ار م����ن اأج�������ل ال�����ري�����ادة«، 
من  والتفوق  التميز  ه��ذا  لتحقيق 
خالل خلق مناخ حتفيزي ومتكني 
امل��وؤ���س�����س��ات والأف�������راد م���ن تطبيق 
واجلودة  التميز  ممار�سات  اأح���دث 
الأعمال  م�ستوى  ع��ل��ى  والإب��ت��ك��ار 
حملياً وعاملياً، فالإبتكار بات �سرطاً 
اأعمال  ل�ستدامة  وُملحاً  جوهرياً 
بخدماتها  والرت����ق����اء  ال�����س��رك��ات 
الفر�سة  واإت�����اح�����ة  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا، 
ل�سركات القطاع اخلا�س للم�ساركة 
يف جوائز الإبتكار، يعزز من التوجه 
قاطرة  ي��ع��ت���  ال�����ذي  الب���ت���ك���اري 
امل�ستدامة  التنمية  لقيادة  اأ�سا�سية 
يف الدولة ورهانها الأول ل�ستثمار 
ل�سالح  الأم��ث��ل  بال�سكل  امل�ستقبل 
القادمة، ولر�سيخ مكانة  الأجيال 
موؤ�سر  يف  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  الإم��������ارات 
الأكر  ال��دول  بني  العاملي  البتكار 

ابتكاراً«.

اهداف اجلائزة
ب�سهر  الإح����ت����ف����ال  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
الإب����ت����ك����ار ا������س�����ادت ف���اط���م���ة بطي 
ب��اأه��م��ي��ة اجل���ائ���زة قائلة  امل���ه���ريي 
للجودة  دب���ي  اأط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة   «
الإم�����ارات  الأوىل جل��ائ��زة  ال�����دورة 
ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  لالإبتكار 
بهدف  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد 
�سركات  يف  الإبتكار  ثقافة  تر�سيخ 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ب��ال��دول��ة، ودعم 
الوطنية،  الإب��ت��ك��ار  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ايل ج��ان��ب ب��ن��اء ���س��ب��ك��ة ق��وي��ة من 
واملقيمني  واملهنيني  البتكار  رواد 

يف  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي  امل�ستويني 
دولة الإمارات العربية املتحدة، ويف 

املنطقة ككل.«
وحتديد  امل�ساركني  تقييم  مت  وق��د 
التقييم  ملعايري  طبقاً  ال��ف��ائ��زي��ن، 
ب����اجل����ائ����زة وال�����ت�����ي ت���ن���ق�������س���م اىل 
الأول  امل�ستوى  م�ستويات،  ث��الث��ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب��ت��ق��ي��ي��م  خ���ا����س 
املتناف�سة  ال�سركات  لدى  لالبتكار 
والأدوات  امل����واق����ع  ي��ت�����س��م��ن  مب����ا 
وامليزانية  التكنولوجية  واجلوانب 
امل�ستوى  واأما  لالبتكار،  املخ�س�سة 
البتكار  مم��ك��ن��ات  فيغطي  ال��ث��اين 
البتكار  وت�سمل  املتناف�سني  ل��دى 
وحمفظة  البتكار  وعملية  املفتوح 
البتكار  وا���س��رات��ي��ج��ي��ة  الب��ت��ك��ار 
امل�ستوى  واأم�����ا  الب���ت���ك���ار،  و���س��ن��اع 
البتكار  نتائج  على  فيقف  الثالث 
املتعاملني  نتائج  وت�سمل  املتحققة 
اإىل جانب  الأع���م���ال  ون��ت��ائ��ج من���و 

نتائج ال�ستدامة واملجتمع، 
على  ال������رع������اة  ت�����ك�����رمي  مت  وق�������د 
دع����م����ه����م وم���������س����ان����دت����ه����م خ����الل 
جائزة  م��ن  الأوىل  ال���دورة  م�سرية 
الإمارات لالبتكار حيث قام �سعادة 
���س��ام��ي ال��ق��م��زي م��دي��ر ع���ام دائرة 
درع  بتقدمي  القت�سادية  التنمية 
التكرمي لكل من الإم��ارات العاملية 
بالتيني،  ك����راع����ي  ل���الأل���وم���ن���ي���وم 
وال�سوق احلرة - دبي و�سلطة واحة 
املوانئ  وموؤ�س�سة  لل�سيليكون  دب��ي 
كرعاة  احل��رة  واملنطقة  واجلمارك 
وبروكيم  ب��ن��ك  ون�����ور  ف�����س��ي��ون، 

كرعاة برونزيون.
كما مت تكرمي ال�سركاء الإعالميني 
الإعالمية،  بالتغطية  قاموا  حيث 
من  ل���ك���ل  ال����ت����ك����رمي  درع  وق��������دم 
ك�سريك  ل���الإع���الم  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة 
بيزني�س  وبلومبريك  اإ�سراتيجي، 
الأو������س�����ط وجملة  ال�������س���رق  وي�����ك 
فورب�س  وجم���ل���ة  ب��ي��زن��ي�����س  ج��ل��ف 
ال�سرق الأو�سط ك�سركاء اإعالميون 
ملوؤ�س�سة  الن�سر  وق��ط��اع  ر���س��م��ي��ون، 
البيان،  )ج���ري���دة  ل���الإع���الم  دب����ي 
ج��ري��دة الإم������ارات ال���ي���وم، اإم����ارات 
اخلليج  ودار  بو�ست(  دبي   ،7/24

والن�سر)  وال��ط��ب��اع��ة  ل��ل�����س��ح��اف��ة 
ج����ري����دة اخل���ل���ي���ج، ج����ري����دة جلف 
ت����وداي، جم��ل��ة ك��ل الأ����س���رة، جملة 
الفجر،  وج���ري���دة  الإق���ت�������س���ادي(، 
اإي  �سي  وجملة  الظفرة  وتلفزيون 

اأو توداي ك�سركاء اإعالمييون.   
دب���ي للجودة  وح��ر���س��ت جم��م��وع��ة 
اأع�ساء جلنة التحكيم  اإختيار  على 
بت�سنيف  وتكليفهم  ال��ن��خ��ب��ة  م��ن 
ف��ئ��ات وفق  اإىل خ��م�����س  ال��ف��ائ��زي��ن 
ال��ن��ج��وم، وع��ل��ي��ة مت تكرمي  ن��ظ��ام 
اجلائزة  ال��ت��ح��ك��ي��م  اأع�����س��اء جل��ن��ة 
على تعاونهم ووقتهم وتفانيهم يف 
دع��م اجل��ائ��زة، وق��دم درع التكرمي 
وهنر  �سي�ستي،  ف���راز    : م��ن  لكل 
يل �سويك، وفريال توكل، وفاطمة 
قا�سم  وال���دك���ت���ور  امل���ه���ريي،  ب��ط��ي 

َكناكري.
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل مت الإع����الن عن 
الإبتكار  ع��امل  يف  ال���رواد  الفائزين 
ال���ذي ط��امل��ا ط��ال الإن��ت��ظ��ار ملعرفة 
م����ن ه����م ال����ذي����ن ا����س���ت���ط���اع���وا ان 
يناف�سو ب�سرا�سة  وحتدي من اأجل 
ال��دورة الأوىل جلائزة  ال��ري��ادة، يف 

الإمارات لالإبتكار..
ومت الإعالن عن ال�سركات احلا�سلة 

على جنمتني كل من :
اأ�سر  �سيدليات  • جمموعة 

• ح�سانة اوركارد ال�يطانية
لل�سيليكون دبي  واحة  • �سلطة 

للت�يد  الإم�������������ارات  ����س���رك���ة   •
املركزي

امل�سرق • بنك 
وال���������س����رك����ات احل���ا����س���ل���ة ع���ل���ى 3 

جنمات :
الوطني دبي  الإمارات  • بنك 

• اإنتريتير
وال�������س���رك���ات احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى 4 

جنوم :
املحدودة للكابالت  دبي  • �سركة 

العاملية لالأملنيوم • الإمارات 
العاملية الغذائية  • ال�سناعات 

الإمارات • جمموعة 
اما ال�سركة احلا�سلة على 5 جنوم 

يف جائزة الإمارات لالإبتكار فهي:
• بروج بي تي اإي املحدودة

لالأعمال  منظمة  ه��ي  ل��ل��ج��ودة  دب��ي  جمموعة 
دائرة  قبل  من  اأن�سئت  ربحية  الغري  التجارية 
�سمو  رعاية  حتت  دب��ي  يف  القت�سادية  التنمية 
ت�سر�سد  و  مكتوم،  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب��روؤي��ة  املنظمة  
الدولة رئي�س  اآل مكتوم، نائب رئي�س  را�سد  بن 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  م��ن  ال�����وزراء  جمل�س 

امل��ت��ح��دة وح��اك��م دب���ي، واأن�����س��ئ��ت جم��م��وع��ة دبي 
وتعزيز  تطوير  بهدف   1994 ع��ام  يف  للجودة 
مم���ار����س���ات اجل�����ودة وال�����س��راك��ة الإب�������داع وتعد 
اأ���س��ا���س اجل����ودة و ال��ت��م��ي��ز يف قطاع  امل��ج��م��وع��ة 
املعتمدة  التدريبية  بالدورات  املتعلقة  الأعمال 
العام  م��دار  على  تقام  والتي  والفعاليات  عاملياً 
ب��ه��دف حت�سني وت��ع��زي��ز ج���ودة اخل��دم��ة ومتيز 

حلقات  املجموعة  وتنظم  املنطقة،  يف  الأع��م��ال 
الأع�ساء  للمنظمات  وح�سرياً  جمانية  نقا�سية 
من�سة  ل���ت���وف���ري  ل����ل����ج����ودة،  دب�����ي  مب���ج���م���وع���ة 
لأع�سائها تتيح التوا�سل وتبادل املعرفة، وتقدم 
الع�سوية  م��ن  فئات   3 للجودة  دب��ي  جمموعة 
امل�����س��ت��ث��م��ر، ع�سوية  ل��ل�����س��رك��ات وه���ي ع�����س��وي��ة 

امل�ساهم، ع�سوية امل�سارك.

نبذة عن جمموعة دبي للجودة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل خليج العني 

للتنجيد رخ�سة رقم:CN 1121670 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان عبداهلل حممد �سلطان ال�سام�سي ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ورثة عبداهلل حممد �سلطان ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
البيت  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1777328:امليكانيكي لل�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبيد �سيف خمي�س الندا�س الكتبي ١0%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد م�سبح عبيد بن حمد املهريي

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
خلدمات  ال�س�����ادة/امل�سار  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1281354:التوظيف ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبيد �سيف خمي�س الندا�س الكتبي ١0%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد م�سبح عبيد بن حمد املهريي

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
الهند�سي  ال�س�����ادة/البيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1148383:للمقاولت ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبيد �سيف خمي�س الندا�س الكتبي ١0%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد م�سبح عبيد بن حمد املهريي

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
القاب�سة  ال�س�����ادة/اعتماد  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1677254 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبيد �سيف خمي�س الندا�س الكتبي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد م�سبح عبيد بن حمد املهريي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ادفان�سد انتجريتد 

CN 1081194:سي�ستمز ذ.م.م رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبيد �سيف خمي�س الندا�س الكتبي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد م�سبح عبيد بن حمد املهريي

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
العاملية  ال�س�����ادة/اعتماد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 2176496:للوحات املرورية والر�سادية ذ.م.م رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبيد �سيف خمي�س الندا�س الكتبي ١0%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد م�سبح عبيد بن حمد املهريي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

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

CN 2108083:للنقليات العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبيد �سيف خمي�س الندا�س الكتبي ١0%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد م�سبح عبيد بن حمد املهريي

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
لل�سحن  ال�س�����ادة/اطل�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1156953:وتخلي�س الب�سائع رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان �سعيد �سلطان حممد الدرمكي ١00%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ورثة �سعيد �سلطان الدرمكي

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ركن احلفالت لتجارة الهدايا

 رخ�سة رقم:CN 1056841 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سديقه �سعيد عبداهلل املرزوقي ١00%

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد �سالح يا�سر الهطايل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يو�سف كوبالم بن عبداهلل كوبالم

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0١*0١ اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ركن احلفالت لتجارة الهدايا
PARTY CORNER GIFTS TRADING

اىل/بارتي كورنري لتجارة الهدايا- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
PARTY CORNER GIFTS TRADINGG- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
للمقاولت  غرناطة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 1131548 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة غامن مبارك را�سد �سعيد الهاجري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كرم م�سطفى اخلطيب ١00%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف في�سل جمعه حممد �سهيل الكعبي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة غرناطة للمقاولت العامة

GRANADA GENERAL CONTRACTING EST
اىل/بوليفارد لعمال احلجر

BOULEVARD STONE WORKS
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4١00002(

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليو لل�سيانة واملقاولت العامة

 رخ�سة رقم:CN 1770017 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سمري �سراج الدين عبدالقادر كوجنو %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي يافور غامن املن�سوري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي يافور غامن املن�سوري من ١00% اىل %5١
تعديل �سكل قانوين/من null اىل ١50000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ليو لل�سيانة واملقاولت العامة
LEO MAINTENANCE & GENERAL CONTRACTING

اىل/ام اي للمقاولت العامة ذ.م.م
M E GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )432990١(
تعديل ن�ساط/حذف تركيب معدات ابار النفط والغاز الطبيعي و�سيانتها )09١0005(

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بالك هوك للمقاولت العامة

 رخ�سة رقم:CN 2043750 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حميد علي عبداهلل ابو الروغه من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حميد علي عبداهلل ابو الروغه من ١00% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي �سعيد علي عبداهلل ابو الروغه الزعابي %50

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة ١*3 اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/بالك هوك للمقاولت العامة
BLACK HAWK GENERAL CONTRACTING

اىل/بالك هوك للمقاولت العامة ذ.م.م
BLACK HAWK GENERAL CONTRACTING LLC

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

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

بروزينتي للتجارة العامة- فرع ابوظبي 1
رخ�سة رقم:CN 1245417 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1095402 بال�سم التجاري كافترييا اجلمعية 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
البوادي  خط  التجاري  بال�سم   CN رقم:1049684 
ل�سالح مكيفات الهواء بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا جولدن يونيفورم

 رخ�سة رقم:CN 2073043 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سماء حممد �سامل ثاين العويف من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ا�سماء حممد �سامل ثاين العويف من ١00% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خليفة مطر حميد مطر الرميثي %50

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة ١*١2 اىل ١*١2
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ذا جولدن يونيفورم
THE GOLDEN UNIFORM

اىل/ذا جولدن يونيفورم ذ.م.م
THE GOLDEN UNIFORM LLC

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الريان للتجارة ال�سكراب

 رخ�سة رقم:CN 2343186 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل حممد �سعيد حوفان املن�سوري ١00%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يون�س يحى را�سد الع�ي
تعديل راأ�س املال/من null اىل ١50000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة ٨*0.٦0 اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/الريان للتجارة ال�سكراب
ALRAYYAN SCRAP TRADE

اىل/الريان لتجارة ال�سكراب- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ALRAYYAN SCRAP TRADE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مكتب ال�سود والبي�س للكتابة 

والت�سوير  رخ�سة رقم:CN 1064175 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد حممد عبداهلل بروك احلمريي ١00%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فريال عبدال�ساحب عبدالرزاق
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد علوان حممد ح�سن الف�سلي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة ١*3.50 اىل ١*١
تعديل ا�سم جتاري من/مكتب ال�سود والبي�س للكتابة والت�سوير

BLACKS & WHITE TYPING & PHOTOCOPYING OFFICE

اىل/ايليت �سليو�سنز خلدمات الطباعة
ELITE SOLUTIONS TYPING SERVICES

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

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

العدد 12263 بتاريخ 2018/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم حارة زمان 

رخ�سة رقم:CN 2146260 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد حم�سن مبارك امل�سعبي ١00%
تعديل وكيل خدمات

حذف �سلطان �سالح عبداهلل �سالح القا�سمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

•• ال�سارقة -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  ���س��م��وه  وق��ري��ن��ة 
املوؤ�س�س  الرئي�س  القا�سمي  حممد  بنت 
ال�سرطان  م��ر���س��ى  اأ����س���دق���اء  جل��م��ع��ي��ة 
وبح�سور �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل 
انطلقت  ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي 
ام�س من اإمارة ال�سارقة م�سرية فر�سان 
القافلة الوردية الثامنة لتجوب اإمارات 
اأيام  �سبعة  م���دى  ع��ل��ى  ال�����س��ب��ع  ال���دول���ة 
لتعزيز الوعي ب�سرطان الثدي وتقدمي 
للك�سف  املجانية  الطبية  الفحو�سات 

عن املر�س.
وقبل بدء حفل انطالق م�سرية فر�سان 
نادي  ا�ست�سافه  ال��ذي  ال��وردي��ة  القافلة 
ال�سارقة للفرو�سية وال�سباق د�سن �سمو 
القا�سمي  ����س���امل  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����س��ي��خ 
الطبية  الوردية”  “القافلة  ع���ي���ادة 
على  الفر�سان  �سرافق  وال��ت��ي  املتنقلة 
وذلك  الأوىل  للمرة  م�سريتهم  ام��ت��داد 
ب��ع��د اك��ت��م��ال جت��ه��ي��زه��ا ب��ت��ك��ل��ف��ة بلغت 
موؤ�س�سة  من  وبدعم  درهم  مليون   15

ال�سارقة لالإعالم.
على  اطلع  حيث  ال��ع��ي��ادة  �سموه  وتفقد 
احلديثة  والتقنيات  الطبية  الأج��ه��زة 
اأجهزة  ت�سمنت  وال��ت��ي  فيها  امل��ت��وف��رة 
املاموجرام الالزمة لإجراء الفحو�سات 
للك�سف عن �سرطان الثدي وعنق الرحم 
بهما  املرتبطة  الأخ����رى  وال��ف��ح��و���س��ات 
وهو من اأحدث الأجهزة يف العامل والتي 
�سيتم توفريها جمانا وعلى مدار العام 

جلميع املواطنني واملقيمني.
ال�سيخ عبد اهلل بن �سامل  وتف�سل �سمو 
واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  بتكرمي  القا�سمي 
و�ساهمت  ال��وردي��ة  القافلة  دعمت  التي 
�سنوات  ال�سبع  خالل  ر�سالتها  تعزيز  يف 
املا�سية و�سمل التكرمي ثالث فئات هي 
فئة رواد العطاء التي ذهبت اإىل كل من 
وموؤ�س�سة  الإ�سالمي  ال�سارقة  م�سرف 
ال�سارقة لالإعالم وفئتي �سركاء النجاح 
ال��ل��ت��ني ذه��ب��ت��ا اإىل ع����دد من  و����س���ف���راء 

املوؤ�س�سات والأفراد.
ال�سيخ  �سمو  انتهاء احلفل تف�سل  وفور 

باإعطاء  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��امل  ب���ن  ع���ب���داهلل 
حترك  التي  للم�سرية  النطالق  اإ���س��ارة 
باجتاه  الأول  ي���وم���ه���م  يف  ف���ر����س���ان���ه���ا 
م�ست�سفى الكويت ليمروا بعدها ببلدية 
ال�سارقة واملجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة 
قبل اأن يختتموا اليوم الأول من امل�سرية 
ال�ساعة  ع��ن��د  امل��ائ��ي��ة  امل��ج��از  يف واج��ه��ة 
وردي����ا  اأم����ال  ن��ا���س��ري��ن  م�����س��اء   5:20
على  قطعوها  ك��م   11.7 ام��ت��داد  على 
�سعادة  وا�ستعر�ست  خيولهم.  �سهوات 
انطالق  بدايات  رمي بن كرم يف كلمتها 
طياتها  يف  حملت  التي  الوردية  القافلة 
الأم����ل والعطاء  ال��ع��دي��د م��ن ح��ك��اي��ات 
م�سرية اىل اأن اخلري هو ما تربى عليه 
اليوم  نقف  وقالت  الإم��ارات��ي.  املجتمع 
 2010 ال��ع��ام  ب���داأت يف  ل��رواي��ة حكاية 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  م��ن  كبري  بدعم 
املوؤ�س�سة  الرئي�س  القا�سمي  حممد  بنت 
ال�سرطان  م��ر���س��ى  اأ����س���دق���اء  جل��م��ع��ي��ة 
ت�سحيح  اإىل  ت�����س��ع��ى  م���ب���ادرة  لإط�����الق 
الثدي  �سرطان  حول  املغلوطة  املفاهيم 
وت��ع��زز اأه��م��ي��ة ال��ف��ح�����س امل��ب��ك��ر وترفع 
والفح�س على  ال��وق��اي��ة  ب��ق��درة  ال��وع��ي 

مواجهة تداعيات هذا املر�س.
كبرية  الأح���������الم  “ ك����ان����ت  واأ�����س����اف����ت 
واخل���ط���وات حم����دودة ل ت��ق��وده��ا �سوى 
ل  ال�����س��ادق��ة  وال��ع��زمي��ة  النقية  الأرواح 
مرتبطا  ظل  الثدي  �سرطان  واأن  �سيما 
بفقدان العزمية وال�ست�سالم فكر هم 

على  املبكر  الفح�س  ي��اأخ��ذوا  مل  الذين 
حممل اجلد ومن رف�سوا فكرة فح�س 
ال���رج���ال وبداأنا  ع��ن��د  ال���ث���دي  ���س��رط��ان 
ف��ري��ق��ا ���س��غ��ريا وع��م��ل��ن��ا ���س��اع��ات كثرية 
ب��روح الإ���س��رار والأم���ل فكان  م�سلحني 
العام الأول للم�سرية �سعبا واجهنا فيه 
ويف  تغيريها  وحاولنا  املجتمع  قناعات 
الأم��ل وك� الطموح  ازداد  الثاين  العام 

يف ازدياد املوؤمنني بر�سالتنا«.
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  وت��اب��ع��ت 
كان  ال���وردي���ة:  القافلة  ف��ر���س��ان  مل�سرية 
فينا دعم  زرع��ه  ال��ذي  الرا�سخ  الإمي���ان 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ب���ن حم��م��د 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ك��اف��ي��ا لرى 
الواقع  اأر�������س  ع��ل��ى  ت��ت��ح��ق��ق  الأح�������الم 
رايات  الفر�سان يحملون  ونرى ع�سرات 
القافلة  ر�سالة  وين�سرون  الوردي  الأمل 
يف الفح�س املبكر ورفع م�ستوى الوعي 
جت����اه ���س��رط��ان ال���ث���دي م��ن��ط��ل��ق��ني من 
امل���ر����س يعت�  ه���ذا  اأن  ت���وؤك���د  درا����س���ات 
التي ت�سبب  ال�سرطانات  اأنواع  اأكر  من 
اأكر  نف�سه  ال��وق��ت  ويف  للن�ساء  ال��وف��اة 
ال�سرطانات التي ميكن جتنبها والعالج 

منها بالفح�س املبكر.
الكثري  ال���روؤي���ة  ه���ذه  جمعت  واأ���س��اف��ت 
يكتبون  ب����ات����وا  ال����ذي����ن  الأب�����ط�����ال  م����ن 
للقافلة  م�����س��رق��ة  ف�����س��ول  ب��ج��ه��وده��م 
الوردية حتى باتت حكاية التعب الأوىل 

ال����ذي لق��ت��ه امل�سرية  ال��رف�����س  وح��ج��م 
اأثرها  وتلمح  اليوم  حت�سدها  منجزات 
تزرع  تكت�سفها  م��ب��ك��رة  اإ���س��اب��ة  ك��ل  م��ع 
ف��ي��ه��ا الأم����ل وم���ع ك��ل ر���س��ال��ة تن�سرها 
كبريا  للم�سرية  ال�سغري  الفريق  و�سار 
احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  مب��وؤازرة 
اأثر  وال�سك يف  الرف�س  وب��ات  واخلا�سة 
ال��ف��ح�����س امل��ب��ك��ر واأه��م��ي��ت��ه ر���س��ال��ة اأمل 
اأعوام  ثمانية  وقالت:  بامل�سرية.  ترتبط 
القافلة  ع��ي��ادة  فيها  ا�ستحدثنا  م�ست 
�سخي  ب��ت���ع  املتنقلة  الطبية  ال��وردي��ة 
ود�سنا  ل��الإع��الم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  م��ن 
عيادات يف خمتلف اأنحاء دولة الإمارات 
وبلدان  دع��وات من مدن  نتلقى  و�سرنا 
عربية وغربية تدعونا لإطالق امل�سرية 
نكون  اأن  ال��ي��وم  لنا  ليحق  اأر���س��ه��ا  على 
�ساندتنا  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ب��ك��ل  ف��خ��وري��ن 
والتي ظلت معنا لنحول م�سرية القافلة 

الوردية اإىل ر�سالة اأمل.
ف��ي��ل��م وثائقي  ع���ر����س  وت��خ��ل��ل احل���ف���ل 
ق�����س��ري ���س��ل��ط ال�����س��وء ع��ل��ى الإجن�����ازات 
ال���وردي���ة خالل  ال��ق��اف��ل��ة  ال��ت��ي حققتها 
ال�سبعة اأعوام املا�سية على �سعيد تعزيز 
الوعي ب�سرطان الثدي و�سرورة الك�سف 
يف  اأن�سطتها  اأ�سهمت  حيث  عنه  املبكر 
تدور  التي  املغلوطة  املفاهيم  ت�سحيح 
حول املر�س ولعبت دورا كبريا يف احلد 
من خطورته ومنع و�سوله اإىل مراحل 
متقدمة ع� الفحو�سات املجانية التي 

من  ال��ك��ث��ري  اأرواح  ح��م��اي��ة  يف  اأ���س��ه��م��ت 
املواطنني واملقيمني.

قدم  تو�سيحي  ف��ي��دي��و  ع��ر���س  مت  ك��م��ا 
“القافلة  ع��ي��ادة  لعمل  مف�سال  �سرحا 
ت�سمن  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ة  الوردية” 
اخل�����ط�����وات وامل�����راح�����ل ال���ت���ي مي����ر بها 
للفحو�سات  اإج����رائ����ه  اأث����ن����اء  امل����راج����ع 
مبوؤ�س�سة  خا�س  فيديو  عر�س  بجانب 
اإبراز  خالله  من  مت  ل��الإع��الم  ال�سارقة 
املوؤ�س�سة  ل��ع��ب��ت��ه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  ال�����دور 
حتى حتقيق حلم تد�سني عيادة القافلة 
الوردية الطبية املتنقلة كما �سهد احلفل 
مل�سرية  وال���داع���م���ني  ال�����س��رك��اء  ت���ك���رمي 

فر�سان القافلة الوردية.
اليوم  يف  ال�سارقة  باإمارة  مرورها  وبعد 
القافلة  ف��ر���س��ان  م�سرية  ���س��ت��زور  الأول 
اإمارة الفجرية  الوردية يف اليوم الثاين 
اليوم  دب��ي ويف  اإم���ارة  الثالث  ال��ي��وم  ويف 
الرابع اإم��ارة راأ���س اخليمة اأم��ا يف اليوم 
اخلام�س ف�ستتواجد يف اإمارة اأم القيوين 
عجمان  ب����اإم����ارة  ال�����س��اد���س  ال���ي���وم  ويف 
واأخريا �ست�سل اإىل العا�سمة اأبوظبي يف 

اليوم ال�سابع.
وت�سهد امل�سرية هذا العام م�ساركة اأك� 
انطالقتها  م��ن��ذ  ال��ف��ر���س��ان  م���ن  ع����دد 
بلغ  ح���ي���ث   2011 ال����ع����ام  يف  الأوىل 
امل�ساركني  للفر�سان  الإج���م���ايل  ال��ع��دد 
فيها 230 فار�سا وفار�سة بينهم 150 
اإماراتيا واإماراتية و65 من دول اخلليج 

و15  العربية  الأق��ط��ار  وبقية  العربي 
م�ساركة  ت�سهد  كما  اأوروب����ا  م��ن  ف��ار���س��ا 
ومتطوعة  م��ت��ط��وع   100 م���ن  اأك�����ر 
واأكر من 200 كادر طبي يف العيادات 

الطبية يف اأكر 30 عيادة طبية.
وخالل م�سرية الفر�سان الثامنة �ستعمل 
العيادات الطبية الثابتة املوجودة يف كل 
اإم�����ارة ع��ل��ى م����دار 12 ي��وم��ا ت��ب��داأ من 
 10:00 ال�ساعة  من  امل�سرية  اأي��ام  اأول 
يف  م�ساء   6:00 ال�ساعة  وحتى  �سباحا 
م��واق��ع خم��ت��ارة بكل اإم���ارة م��ن اإم���ارات 
الدولة حيث �ستتواجد العيادة الثابتة يف 
اإمارة ال�سارقة بواجهة املجاز املائية ويف 
دبي  ويف  ال��ف��ج��رية  بكورني�س  ال��ف��ج��رية 
بكورني�س  راأ���س اخليمة  م��ول ويف  بدبي 
مب�ست�سفى  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ويف  ال��ق��وا���س��م 
عجمان  ويف  ال����ع����ام  خ��ل��ي��ف��ة  ال�������س���ي���خ 
مبجمع  اأبوظبي  ويف  عجمان  بكورني�س 
قرية ال�سيف. ووفرت امل�سرية يف يومها 
الأول الفحو�سات الطبية املجانية باأربع 
هي:  ال�سارقة  اإم����ارة  يف  رئي�سة  م��واق��ع 
م�ست�سفى الكويت “املوقع الوحيد الذي 
والرجال”  للن�ساء  ال��ف��ح��و���س��ات  ي��وف��ر 
العقابية  واملوؤ�س�سة  ال��ذي��د  وم�ست�سفى 
ال�سحي  القرائن  ومركز  والإ�سالحية 
على اأن تقت�سر الفحو�سات “املخ�س�سة 
امل�سرية  اأي��ام  باقي  ال�سارقة” يف  لإم��ارة 
ع��ل��ى ال��ع��ي��ادة ال��ث��اب��ت��ة يف واج��ه��ة املجاز 

املائية املخ�س�سة للن�ساء فقط.

وع��ل��ى م����دار الأع������وام امل��ا���س��ي��ة جنحت 
ع��ط��اءات ل  ال��وردي��ة يف تقدمي  القافلة 
�سرطان  م��ك��اف��ح��ة  ���س��ب��ي��ل  يف  حم�����دودة 
ال���ث���دي وت��ع��زي��ز ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي به 
وتبديد املفاهيم املغلوطة حوله وتوفري 
عنه  املبكر  للك�سف  املجانية  الفحو�س 
ال��ت��ط��وع��ي��ة اجلبارة  واأ���س��ف��رت اجل��ه��ود 
وممر�سني  اأط��ب��اء  م��ن  القافلة  ل��ك��وادر 
واإ�سرافية  اإداري����ة  وجل���ان  متخ�س�سني 
وف���ر����س���ان وم���ت���ط���وع���ني ح�������س���روا من 
خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق دول����ة الإم������ارات ومن 
جميع اجلن�سيات عن تقدمي 280 األف 
�ساعة عطاء تعادل 32 عاما من العمل 
التطوعي. ومتكنت القافلة الوردية على 
مدار م�سرياتها ال�سبع من قطع م�سافة 
كيلو مرا ع� اإم��ارات الدولة   1640
فار�سا   490 اأكر من  ال�سبع مب�ساركة 
الفحو�سات  م��ق��دم��ة  م��ت��ط��وع  و700 
الطبية ل� 48 األفا و874 �سخ�سا بينهم 
32 األفا و93 مقيما و16 األفا و781 
عيادة   578 خ��الل  م��ن  وذل��ك  مواطنا 
النطالق  حفل  ح�سر  ومتنقلة.  ثابتة 
اإىل ج��ان��ب ���س��م��وه ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي  م��اج��د 
وال�سباق  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي 
وال�سيخة عائ�سة خالد القا�سمي مديرة 
ال�سمو  ال�سارقة و�ساحبة  فتيات  �سجايا 
امللكي الأمرية غيداء طالل رئي�سة هيئة 
اأمناء موؤ�س�سة ومركز احل�سني لل�سرطان 

الزري  �سيف  ال��ل��واء  و���س��ع��ادة  الأردن  يف 
ال�سارقة  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  ال�سام�سي 
الكعبي  م�سبح  �سعيد  الدكتور  و�سعادة 
رئي�س جمل�س ال�سارقة للتعليم و�سعادة 
ال�سارقة  هيئة  رئي�س  املحيان  ع��ب��داهلل 
ال�����س��ح��ي��ة و����س���ع���ادة ع��ل��ي ���س��امل املدفع 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال���دويل 
التنفيذي  املكتب  رئي�س  النومان  ون��ورة 
ل�سمو ال�سيخة جواهر القا�سمي و�سعادة 
�سامل �سيف الق�سري رئي�س هيئة تطوير 
معايري العمل بال�سارقة و�سعادة حممد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�سرف  ال��رئ��ي�����س  ع���ب���داهلل 
ال�سارقة الإ�سالمي ورمي بن كرم رئي�س 
فر�سان  مل�سرية  املنظمة  العليا  اللجنة 
القافلة الوردية وعدد من ال�سيوخ وعدد 
كبري من امل�سوؤولني يف دوائر وموؤ�س�سات 
ك��م��ا ح�سر احلفل  ال�����س��ارق��ة.  ح��ك��وم��ة 
���س��ع��ادة ث��اب��ت ���س��امل ال��ط��ري��ف��ي مدير 
ع���ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة وحممد 
ال�سارقة  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر  ال����زرع����وين 
ال��ط��ب��ي��ة و���س��ع��ادة م��و���س��ي ب��ن��ت حممد 
التنمية  مراكز  اإدارة  رئي�س  ال�سام�سي 
ال�سركال مدير  و�سعادة خولة  الأ�سرية 
ال�������س���ارق���ة و�سامل  ����س���ي���دات  ن�����ادي  ع����ام 
التابعة  ال�����س��ارق��ة  ق��ن��اة  ال��غ��ي��ث��ي م��دي��ر 
ملوؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم و�سعادة طارق 
الإعالمي  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر  ع���الي  �سعيد 
لل�سركاء  وممثلني  ال�����س��ارق��ة  حلكومة 

والداعمني.

•• اأبوظبي –رم�سان عطا

اأم�س،  والعني  اأبوظبي  بفرعيه  التدريب  خلدمات  اخل��وارزم��ي  نظم 
ال��دب��ل��وم وامل�����س��ارات املهنية  ب��رام��ج  ال��دف��ع��ة الوىل م��ن  ت��خ��رج  حفل 
ال�وطن�ية  الهيئة  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ب��دول��ة  امل��ع��ت��م��دة 
ح�سر  حيث  واملهني،   التقن�ي  وال�ت�دري�ب  التعليم  ومركز  للموؤهالت 
والدكتور  التنفيذي،  املدير   - حميدة  ال�سيدخلدون  من  كل  احلفل 
ح�سام هيكل - نائب املدير التنفيذي، ولفيف من ال�سخ�سيات الداعمة 

مل�سرية التوظيف املهني والتدريب يف القطاع احلكومي واخلا�س.

اأهمية دور  ب��دوره ع� عن مدى  افتتح احلفل  ال�سيد خلدون الذي 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  جمتمع  دع��م  يف  املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم 
املتحدة وم�سرية تاأهيل الكوادر الب�سرية ذات الكفائة والفاعلية املهنية 
اأث��رى احلفل الدكتور ح�سام  ال��دول��ة.  وم��ن جانبه  مما يخدم روؤي��ة 
هيكل - نائب املدير التنفيذي ، من خالل عر�س نظام معايري اجلودة 
الذي �ساهم بح�سول اخلوارزمي على العتمادات كاول معهد تعليم 
خا�س معتمد بدولة الم��ارات العربية املتحدة وذلك وفقا للمعايري 
التالية:  املجالت  يف  الوطنية  املوؤهالت  لطرح  الهيئة  حددتها  التي 
الب�سرية  امل��وارد  يف  الدبلوم  و�سهادة  الأعمال  اإدارة  يف  الدبلوم  �سهادة 

و�سهادة امل�ستوى الرابع يف خدمة العمالء و�سهادة امل�ستوى الرابع يف 
اإدارة الأعمال و�سهادة امل�ستوى الرابع يف املوارد الب�سرية.

ويف ختام احلفل مت تكرمي الطالب اخلريجني مبختلف التخ�س�سات، 
وع��ق��دت جل�سة ال��ن��ق��ا���س امل��ف��ت��وح مب�����س��ارك��ة احل�����س��ور اآرائ���ه���م حول 
خللق  وال��ت��دري��ب  التعليم  جم��ال  لتطوير  الأه��م��ي��ة  ذات  املو�سوعات 
فر�س للتوظيف والتطور املهني، بالإ�سافة اىل تداول اأكر الق�سايا 
اإحلاحاً على هذا ال�سعيد واإيجاد احللول جلميع احلواجز التي تقف 
اأمام جميع الفئات من الإلتحاق بال�امج وامل�سارات التي ت�ساهم يف 

التميز املهني.

•• ال�سارقة _ الفجر:

مدير  ال�سام�سي  را���س��د  م��ب��ارك  اأ���س��اد 
الطرق  هيئة  بجهود  احلمرية  بلدية 
وامل��وا���س��الت يف ال�����س��ارق��ة ودوره����ا يف 
اإجن�����اح امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ر�سف 
الطرق وال�سوارع الداخلية يف منطقة 
تنفيذ  اإط��ار  يف  تاأتي  والتي  احلمرية 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
القا�سمي  �سلطان بن حممد  الدكتور 
حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
ال�����س��ارق��ة _ح��ف��ظ��ه اهلل ورع������اه _ 
الداخلي  ال��ر���س��ف  م��راح��ل  اإجن����از  يف 
مل��ن��اط��ق اإم������ارة ال�����س��ارق��ة. ج����اء ذلك 
خ���الل ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا مدير 
فايز  حميد  يرافقه  احلمرية  بلدية 
البلدي  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال�����س��ام�����س��ي 
مل��ن��ط��ق��ة احل��م��ري��ة وع����دد م���ن ك����وادر 
هيئة  اإىل  بالبلدية  الهند�سية  الإدارة 
الطرق واملوا�سالت مبقرها يف مدينة 
�سليمان  املهند�س  ا�ستقبلهم  ال�سارقة. 
ل�سوؤون  ال��ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر  ال���ه���اج���ري 
الطرق يف ح�سور عدد من املهند�سني 
املهند�س  حتيات  لهم  ونقل  بالهيئة  
يو�سف ال�سويجي رئي�س هيئة الطرق 

واملوا�سالت.

ال�سام�سي  را�سد  اأع��رب مبارك  ب��دوره 
�سعادة  ع���ن  ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة  م���دي���ر 
واأجنزته  نفذته  مبا  احلمرية  اأه��ايل 
ه���ي���ئ���ة ال�����ط�����رق وامل������وا�������س������الت من 
احلمرية  م��ن��ط��ق��ة  ل�������س���وارع  ر����س���ف 
�سهلت  وال��ت��ي  الثانية  املرحلة  �سمن 
ب�سهولة  ال��ت��ن��ق��ل  ال���ق���اط���ن���ني  ع���ل���ى 
بلدية  اأن  اإىل  م�سريا  �سعبياتها  ب��ني 
مع  الدائم  بالتوا�سل  تعتز  احلمرية 

ورئي�سها  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة 
يف  للتعاون  كوادرها  وكافة  ومدراءها 
منطقة  يف  اخل��دم��ات  خمتلف  اإجن���از 
احلمرية. بعدها جرى بحث ا�ستكمال 
املرحلة  الداخلي يف  الر�سف  م�ساريع 
وبرناجمها  ال��ه��ي��ئ��ة  وخ��ط��ط  امل��ق��ب��ل��ة 

الزمني يف البدء بالر�سف الداخلي .
ال�����س��ام�����س��ي يرافقه  م���ب���ارك  ق����ام  ث���م 
بتكرمي  ال�������س���ام�������س���ي  ف����اي����ز  ح���م���ي���د 

وكافة  ال��ه��اج��ري  �سليمان  امل��ه��ن��د���س 
جلهودهم  تقديرا  الهند�سية  الكوادر 
وتعاونهم وحر�سهم الوطني يف اإجناز 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ر���س��ف الطرق 

الداخلية.
�سليمان  امل���ه���ن���د����س  اأ������س�����اد   ب�������دوره 
ل�سوؤون  ال��ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر  ال���ه���اج���ري 
الطرق مب�ستوى التعاون الكبري بني 
واملجل�س  احل��م��ري��ة  وب��ل��دي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

وتوا�سلهم  احلمرية  ملنطقة  البلدية 
املواطنني  احتياجات  نقل  يف  ال��دائ��م 
واإي�سال  وال����ط����رق  اخل����دم����ات  م����ن 
للهيئة  دائ��م��ة  ب�����س��ورة  مالحظاتهم 
طلبات  درا�����س����ة  يف  ب����دوره����ا  ل���ت���ق���وم 
يخدم  وت���ن���ف���ي���ذه���ا مب����ا  امل����واط����ن����ني 

امل�سلحة العامة واجلميع.
ملبادرة  الهاجري عن تقديره  واأع��رب 
بلدية احلمرية والتي فاجاأت اجلميع 
وم����ا ح��م��ل��ت��ه م���ن م�����س��اع��ر ط��ي��ب��ة يف 
الكوادر  وك��اف��ة  ال��ط��رق  هيئة  ت��ك��رمي 
الهند�سية التي اأ�سرفت على م�ساريع 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  اأن  م����وؤك����دا  ال���ر����س���ف 
التعاون  ب���ه���ذا  ت��ع��ت��ز  وامل����وا�����س����الت 
اأداء مهامها  بواجبها يف  دائما  وتقوم 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  روؤي�����ة ���س��اح��ب  وف����ق 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�������س���و امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى ل���الحت���اد 
مناطق  خل����دم����ة  ال�������س���ارق���ة  ح����اك����م 
متطلباتها.  وتلبية  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة 
الدائرة  رئي�س  �سكر  الهاجري  وق��دم 
بلدية احلمرية  وكافة كوادرها ملدير 
على  احلمرية  يف  البلدي  وللمجل�س 
وتقديرهم  ال��دائ��م  وتوا�سله  تعاونه 
لكافة اجلهود املبذولة والتي تتكامل 

دائما خلدمة الوطن واملواطنني.

»معتمدة من الهيئة الوطنية للموؤهالت«

اخلوارزمي يحتفل بتخريج الدفعة االوىل من برامج الدبلوم وامل�شارات املهنية 

ال�صام�صي يكرم الهاجري والكوادر الهند�صية تقديرا جلهودهم

بلدية احلمرية ت�شيد بجهود هيئة الطرق الإجناز املرحلة الثانية من ر�شف ال�شوارع الداخلية يف منطقة احلمرية 

•• دبي –الفجر:

املتعلقة  ال�ستف�سارات  خ��دم��ات  نقل  ب��ق��رار  العمل  دب��ي  حماكم  ب���داأت 
مبختلف الدعاوى والتنفيذ، با�ستثناء الأحوال ال�سخ�سية والطعون، 
الأهداف  مع  متا�سياً  وذل��ك  املعتمدة،  اخلارجية  اخلدمة  مراكز  اإىل 
املعامالت  اإمت���ام  يف  وال��وق��ت  اجل��ه��د  بتوفري  املتعلقة  ال�سراتيجية 
%80 بحلول  بن�سبة  املراجعني  اأع��داد  والق�سائية وتقليل  القانونية 
العام 2018، حيث اأن القرار يتيح للمتعاملني احل�سول على جميع 
خدمات ال�ستف�سارات عن الدعاوى اخلا�سة بهم دون احلاجة اإىل زيارة 
مبنى حماكم دبي. وقال �سم�س الدين عبداملنعم البدوي رئي�س جلنة 
مراكز اخلدمة املعتمدة يف حماكم دبي، اأن اأهمية القرار اجلديد تكمن 
املتعاملني،  على  الإج���راءات  ت�سهيل  �سعيد  على  نوعية  نقله  كونه  يف 
يف  اخل��دم��ات  م��ن  العديد  على  احل�سول  املتعامل  ب��اإم��ك��ان  ب��ات  حيث 

مراكز اخلدمة بعد توفري ال�سالحية لهم لال�ستف�سار برقم الق�سية 
بالدعاوى  واملتعلقة  ال��الزم��ة  باملعلومات  املتعاملني  جميع  وت��زوي��د 
وال�سادر  املقدمة  والطلبات  القرارات  اآخ��ر  معرفة  من  بهم،  اخلا�سة 
والوارد واحلجوزات واحل�سول على �سورة للملف من خالل الر�سفة 
والعديد من  امللف  املالية يف  الج��راءات  اللكرونية، ومعرفة جميع 
املعلومات الأخرى. واأفاد البدوي، اأنه و بتوجيهات �سعادة طار�س عيد 
املن�سوري  مدير عام حماكم دبي، تويل حماكم دبي املتعاملني اهتمام 
وبالقرب منهم  ومتميزة  مي�سرة  تقدمي خدمات  على  كبري وحتر�س 
اإىل  باحل�سور  عليهم  امل�سقة  وتقليل  لهم  ال�سعادة  حتقيق  اأج��ل  م��ن 
مبنى حماكم دبي، من خالل توفري اخلدمات لهم يف مراكز اخلدمة 
اخل��ارج��ي��ة امل��ع��ت��م��دة ل��دي��ه��ا ليتم م��ن خ��الل��ه��ا ت��ق��دمي ع���دة خدمات 
وذلك من خالل تقدمي طلبات  الق�سية  ت�سجيل  بداية  متنوعة منذ 
قيد الدعاوى لهم ع� نظام الت�سجيل عن بعد دون احلاجة ملراجعة 

املحاكم ومن ثم تقدمي الطلبات الجرائية يف الدعوى اأو يف اأي مرحلة 
من مراحل التقا�سي والتنفيذ. وذكر البدوي، اأن حماكم دبي حري�سة 
ع�  متعامليها،  على  التقا�سي  اإج���راءات  لتي�سري  العمل  موا�سلة  يف 
املتعاملني  جلميع  والق�سائية   القانونية  اخلدمات  من  باقة  توفري 
من خالل عدة قنوات مبا فيها مراكز اخلدمة اخلارجية واأي�ساً ع� 
قنوات اخلدمات الذكية واللكرونية من خالل اإتاحة اأغلب اخلدمات 
املتعلقة بها مثل )ت�سجيل الق�سايا عن بعد– تقدمي طلبات الق�سايا 
العدل  الكاتب  خدمات  الق�سايا–  تفا�سيل  جميع  متابعة  الذكية– 
الل��ك��روين( ع� النظام الل��ك��روين من خ��الل موقع حماكم دبي 
ال�ستفادة  للعميل  الذكية، حيث ميكن  التطبيقات  الإلكروين وع� 
من هذه امليزة واخلدمات من خالل تقدمي طلب احل�سول على ا�سم 
م�ستخدم للدخول على هذه اخلدمات املذكورة ب�سكل ذاتي دون احلاجة 

للتوجه ملراكز اخلدمة املعتمدة.

حماكم دبي تنقل خدمات اال�شتف�شارات عن خمتلف الدعاوى اإىل مراكز اخلدمة اخلارجية املعتمدة

عبداهلل بن �شامل القا�شمي ي�شهد انطالق القافلة الوردية الثامنة من اإمارة ال�شارقة

•• دبي-وام:

اأربع  ب��دب��ي  الق�سر  و���س��وؤون  الأوق����اف  موؤ�س�سة  نظمت 
���س��ه��ر الإم������ارات لالبتكار  م���ب���ادرات ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
ل��الب��ت��ك��ار والب����داع  ت��رج��م��ة للخطة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

اخلا�سة باملوؤ�س�سة.
بن علي  العزيز  الدكتور عبد  ال�سيخ  ا�ست�سافة  ومتت 
املدير  ع��ج��م��ان  حل��ك��وم��ة  ال��ب��ي��ئ��ي  امل�ست�سار  النعيمي 
عمل  ور�سة  يف  اخلريية  الإح�سان  جلمعية  التنفيذي 
ن�سر  اىل  ال��ت��ط��رق  ف��ي��ه  مت  البتكار”  “روح  ب��ع��ن��وان 
الوعي مبفاهيم الإبداع والبتكار فيما مت عر�س فيلم 

غرافيك. الإنفو  البتكار” بتقنية  نحو  “خطوتي 
ي�سم  معر�س  وه��و  ابتكر”  “اأنا  ملتقى  نظمت  كما 
عددا من املبتكرين من اأبناء املوؤ�س�سة الق�سر وعر�ست 

وانطلقت  املوؤ�س�سة  مقر  يف  املبتكرة  الق�سر  م�ساريع 
م�سابقة تناف�سية بينهم لتتويج اأف�سل فكرة مبدعة.

ملوؤ�س�سة  العام  الأم��ني  املطوع  �سعادة علي حممد  وقال 
اأدركت  الر�سيدة  قيادتنا  اإن  الق�سر:  و�سوؤون  الأوق��اف 
الريادة  اإىل  الطاحمة  واملجتمعات  ال���دول  اأن  مبكرا 
وثقافة  نهجا  الب��ت��ك��ار  م��ن  تتخذ  اأن  ب��د  ل  وال��ت��م��ي��ز 
و�سوؤون  الأوق����اف  موؤ�س�سة  ال��ت��زام  ع��ن  معربا  للعمل 

الق�سر بروؤية القيادة احلكيمة وتوجيهاتها.
واأكد املطوع اأن املبادرات التي اأطلقتها موؤ�س�سة الأوقاف 
الحتفاء  على  تقت�سر  ل  ال��ع��ام  ه��ذا  الق�سر  و���س��وؤون 
ت��ت��ع��داه لتكون منا�سبة  ب��ل  ال��دول��ة  ب���روح الب��ت��ك��ار يف 
البتكار  بثقافة  وال��ت��زام��ه��ا  امل��وؤ���س�����س��ة  ق��ي��م  لتكري�س 
والأفكار  التجارب  يف  وال�ستثمار  املوهوبني،  ورع��اي��ة 

الإبداعية.

»االأوقاف و�شوؤون الق�شر« ت�شارك بعدد من املبادرات يف �شهر االبتكار
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اأخبـار الإمـارات
 الرتبية  تطلق برناجما تدريبيا لكوادر امليدان الرتبوي بالتعاون مع مايكرو�شوفت

•• دبي-وام:

للمعلمني  تخ�س�سيا  ت��دري��ب  برنامج  والتعليم  الربية  وزارة  اأطلقت 
كوادر  اإك�ساب  اإىل  يهدف  مايكرو�سوفت  �سركة  مع  وال�سراكة  بالتعاون 
ال�سركة من  تتيحه  ما  ا�ستخدام  م��ه��ارات متقدمة يف  ال��رب��وي  امل��ي��دان 
اأدوات تعليمية لتمكينهم من مهارة دمج اأدواتها داخل الف�سول الدرا�سية 
بحيث ت�سمل كافة املراحل التعليمية من مرحلة ريا�س الأطفال وحتى 

ال�سف الثاين ع�سر.
ويعت� ال�نامج الأول من نوعه على م�ستوى العامل و�سي�سهم يف تعزيز 
الوزارة  حر�س  اإط��ار  يف  وياأتي  الإم��ارات��ي��ة..  املدر�سية  يف  الذكية  البنية 
الكوادر  التعليم ومتكني  التقنية يف جمال  امل�ستجدات  اأخر  على مواكبة 

امليدانية من التعامل معها بحرفية عالية لنقلها اإىل امليدان الربوي.
بتدريب  ال�سركة  ك��وادر  �ستقوم   .. مايكرو�سوفت  مع  ال�سراكة  ومبوجب 
كوادر  بقية  تدريب  بعد  فيما  يتولوا  اأن  على  تدريبية  كنواة  معلما   13
امل�ساركون  و�سيخ�سع  �سهرا   18 مل��دة  التدريب  وميتد  الربوي  امليدان 
لختبارات تقييمية للتاأكد من مدى متكنهم من ال�نامج التدريبي .. 
فيما �سي�ستمر التعاون مع ال�سركة بعد انتهاء ال�نامج لتزويدهم بكل 

ما هو جديد يف هذا الطار.
�سهد اإطالق ال�نامج .. معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير الربية 
الربية  وزارة  وكيل  احلمادي  الرحمن  عبد  املهند�س  و�سعادة  والتعليم 
والتعليم للرقابة واخلدمات امل�ساندة و�سعادة الدكتور حممد املعال وكيل 
وزارة الربية والتعليم لل�سوؤون الأكادميية للتعليم العام و�سعادة مبارك 

ال�سام�سي مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني.. 
العاملي واملعر�س  التعليم  ال��وزارة يف منتدى  وذلك على هام�س م�ساركة 

امل�ساحب له يف مركز دبي التجاري العاملي والذي ي�ستمر ليوم غد.
تعر�سه  م��ا  م��ن  ال�ستفادة  على  ال����وزارة  احل��م��ادي حر�س  معايل  واأك���د 
اأدوات وبرامج ذكية من �ساأنها الرتقاء باملنظومة  ال�سركات العاملية من 
مبينا  امل�ستهدفات  النجاح وحتقيق  نحو مزيدا  قدما  ودفعها  التعليمية 
معاليه اأن التقنية باتت حمورا ا�سا�سيا من حماور املدر�سة الإماراتية.. 
اإذ تعمل الوزارة وب�سكل متوا�سل لتمكني كافة مكونات امليدان الربوي 
من اأدوات البتكار وتطويع التكنولوجيا خلدمة ر�سالة التعليم واأو�سح 
معاليه اأن وزارة الربية والتعليم اأولت اهتماما كبريا بتطوير اإمكانيات 
يف  والتعليمية  الربوية  العلمية  ركيزة  باعتبارهم  الربوية  ك��وادره��ا 

متخ�س�سة  تدريبية  وحقائب  ب��رام��ج  توفري  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ال��دول��ة 
بيوت  ب��اأع��رق  بذلك  م�ستعينة  التخ�س�سات  كافة  ويف  املعايري  وب��اأرق��ى 
الوزارة  روؤي��ة  ترجمة  من  املعلمني  لتمكني  ال��رائ��دة  وال�سركات  اخل���ة 
اإيجابي على  ب�سكل  �سينعك�س  ما  وهو  امل�ستقبلية  وخططها وطموحاتها 

الطلبة ويرفع من م�ستويات اأدائهم الأكادميي تاليا.
املعلمني  م��ه��ارات  لتنمية  عمل  ور���س  م��ن  التدريبي  ال���ن��ام��ج  ويتكون 
ليتمكنوا من اإعداد الطلبة بكفاءة للتعليم ما بعد الثانوي و�سيعمل على 
ت�سجيع املعلمني ب�سفة خا�سة على التفكري يف طرق جديدة ميكن من 
 Azure cloud خالل ال�ستعانة بتقنيات مايكرو�سوفت �سواء كانت
اإىل  الو�سول  بغر�س   365 اأوفي�س  تطبيقات  وك��ذل��ك   10 وي��ن��دوز  اأو 

�سفوف درا�سية خم�س�سة لتلبية جميع احتياجات الطالب.

مواقف �صيارات اأ�صحاب الهمم قليلة العدد وي�صتويل عليها االآخرون يف راأ�س اخليمة 

مرورية نقاط   6 و  درهم  ال�شرطة حتذر املخالفني بالغرامة  1000 
•• حتقيق – الفجر

ر�سمي  الهمم بدعم  اأ�سحاب  يحظى 
بق�سد  النظري  منقطع  واجتماعي 
دجمهم وتاأهيلهم يف املجتمع ليكونوا 
ووطنهم  لأنف�سهم  منتجني  اأف����راداً 
وميثل ذلك الدعم يف توفري الرعاية 
وتاأمني  وح��م��اي��ت��ه��م   ، الج��ت��م��اع��ي��ة 
وتخ�سي�س  ل��ه��م  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة 
خا�سة.  مب���زاي���ا  خ��دم��ي��ة  م����ب����ادرات 
املخ�س�سة  امل������ب������ادرات  ب����ني  وم������ن 
ملركباتهم   مواقف  الهمم   لأ�سحاب 
احلكومية  ال����دوائ����ر  ال���������وزارات  يف 
اأن تلك  وامل��وؤ���س�����س��ات اخل��ا���س��ة غ��ري 
املواقف تكون باأعداد قليلة ويف بع�س 
الأوقات ي�ستوىل عليها بع�س �سائقي 
مل�سلحتهم   في�ستخدمونها  ال�سيارات 
مما يحرم اأ�سحابها الفعليني الذين 
ال�ستفادة  الع��اق��ة  متاعب  ي��ع��ان��ون 

منها.

�صاغلي املواقف:
وق����ال اأح����د اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م  وهو 

اأكر  جل��ه��ات  املخ�س�سة  الأم���اك���ن 
املدين  ال��دف��اع  �سيارات  مثل  اأهمية 
و���س��ي��ارات الإ���س��ع��اف مم��ا مينع تلك 
اجلهات  من القيام بخدماتها التي 
نظرنا  لو   : قائال  ال�سرعة  تتطلب 
امل���واق���ف جن���د ه���ي قليلة  ت��ل��ك  اىل 
عددا مقارنة مع املواقف املخ�س�سة 
جلمهور الأ�سحاء ومع ذلك يطمع 
قائدو املركبات يف ا�ستخدامها بدون 

وجه حق.

التوعية:
اأن  ح�سني  حممد  نظر  وجهة  وم��ن 
الج���راءات  على  تقت�سر  ل  امل�ساألة 
ت��ت��ط��ل��ب حمالت  ال��ع��ق��اب��ي��ة وامن�����ا 
توعية جتعل احرام حقوق اأ�سحاب 
ويكون  ومم���ار����س���ة  ث��ق��اف��ة  ال��ه��م��م 
مفيدا عندما ت�سمل التوعية  اأماكن 
واملدار�س   الأن��دي��ة  مثل  التجمعات 

واملولت وغري ذلك.
وق���ال���ت م����وزة ع���ب���داهلل ���س��ح��ي��ح اأن 
العام  �سبطت  امل���روري���ة  ال���دوري���ات 
امل��ا���س��ي ال��ك��ث��ري م��ن امل��رك��ب��ات التي 

لأ���س��ح��اب الهمم وات��خ��اذ اج���راءات 
�سياراتهم  يوقفون  من  بحق  رادع��ة 
ف��ي��ه��ا وق��ط��ر ���س��ي��ارات��ه��م ف����ورا اىل 
�سبك املرور وعدم اخالء �سبيلها ال 

بعد دفع غرامة مالية.
خالد  را�سد  نف�سه  بالراي  وي�سارك 
يروق  الأ���س��خ��ا���س  بع�س  اأن  بقوله 
دومنا  امل��واق��ف  تلك  ا�ستخدام  لهم 
يتكبدها  ال��ت��ي  للم�ساعب  م��راع��اة 
لهم  خ�س�ست  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س 
تلك املواقف فهم اأي اأ�سحاب الهمم 
يرزحون حتت وطاأة م�ساعب �سحية 
مت��ن��ع��ه��م احل���رك���ة ب�����س��ه��ول��ة الأم����ر 
امل�سوؤولة  ال��ذي فر�س على اجلهات 
املرافق اخلدمية  وج��ود مواقف  يف 
اأم��اك��ن متكنهم من  مل��رك��ب��ات��ه��م  يف 
اخلدمية  املرافق  يف  مهامهم  اجناز 

التي يق�سدون ب�سهولة.

امل�صكلة االأخرى:
امل�سكلة  اأن  ال�����س��ح��ي  حم��م��د  ل��ك��ن 
يحتلون  الذين  الأ�سخا�س  يف  لي�س 
اأي�سا  وامنا  الهمم  اأ�سحاب  مواقف 

املواقف املخ�س�سة  ملركبات اأ�سحاب 
الهمم.

وقال العميد الدكتور حممد �سعيد 
العمليات  ع�����ام  م���دي���ر  احل���م���ي���دي 
القيادة  ح�����ذرت  م���وؤخ���را  امل���رك���زي���ة 
وال���وق���وف يف مواقف  م���ن  ال��ع��ام��ة 
فوهات  وك���ذل���ك  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب 
احلريق ومركبات ال�سعاف و�سددت 
على اتخاذ اجراءات عقابية �سارمة 
ملن يخالف ذلك بغية جعلها �سالكة 
املرجوة  الأه���داف  لتحقيق  ومهياأة 

من ورائها.

الغرامة والنقاط:
الج���راءات  ت�سمل  احلميدي  وق���ال 
العقابية ملخالفي الوقوف يف مواقف 
اأ�سحاب الهمم  غرامة مالية قدرها 
 6 اىل  ب��الإ���س��اف��ة  دره����م   1000
املادة  وذل���ك ح�سب  م��روري��ة  ن��ق��اط 
ال�سبط  واجراءات  قواعد  من   55
ال�سرطة  اأن  اىل  م�����س��ريا  امل�����روري 
حقوق  على  باملحافظة  جدا  مهتمة 
التعدي  ومنع  الهمم  اأ�سحاب  فئة 

حم���م���د ���س��ع��ي��د ال������ذي ي���ع���اين من 
ذات مرة  قدمه ح�سرت  العاقة يف 
ابراهيم  م�ست�سفى  اىل  ب�����س��ي��ارت��ي 
النخيل  م��ن��ط��ق��ة  يف  اهلل   ع���ب���ي���د 
ل��زي��ارة اأح���د اأق��رب��ائ��ي ال���ذي يرقد 
مري�سا بالقلب  ففوجئت باأ�سخا�س 
امل���وق���ف  ي���وق���ف���ون م���رك���ب���ات���ه���م يف 
امل��خ�����س�����س لأ����س���ح���اب ال��ه��م��م  لذا 
ت��ع��ذر وق��ف��ي ومل اأج����د اأم���ام���ي من 
خيار اخر غري التوجه  اىل املواقف 
ي�سغر  ري��ث��م��ا  ال��ب��ع��ي��دة والن���ت���ظ���ار 
ما  بال�سبط  وه��ذا  ل�سيارتي  مكان 
الكثري  حدث ونتيجة لذلك عانيت 
من امل�ساعب اأثناء حركتي للو�سول 

اىل غرف املر�سى.
وذك���رت ) م. ع ( وه��ي م��ن اأ�سحاب 
ال���ه���م���م  م���واج���ه���ة م��وق��ف��ا مماثال 
عندما كانت تزور احدى اجلامعات 
عندما  الزيارة  الغاء  ا�سطرها  مما 
ع��ي��ل ���س���ه��ا ع��ل��ى الن��ت��ظ��ار بحثا 
من  ميكنها  ل�سيارتها  م��وق��ف  ع��ن 
اجناز مهمتها وهي تطالب بت�سديد 
املخ�س�سة  امل���واق���ف  ع��ل��ى  امل��راق��ب��ة 

الهمم  اأ�سحاب  مواقف  على  تعدت 
وك����غ����ريي م����ن ال���ن���ا����س اأت����ف����ق مع 
بت�سديد  امل���ط���ال���ب���ني  الأ����س���خ���ا����س 
املركبات  اأ���س��ح��اب  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات 
مواقف  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ع��دي  امل��خ��ال��ف��ة 
اأ�سحاب الهمم كما اأن من ال�سرورة 
واأجهزة  م��راق��ب��ة  ك��ام��ريات  تركيب 

تنبيه حتذير.
بع�س  اأن  امل��ن�����س��وري  ���س��ع��ي��د  وق����ال 
الأ������س�����خ�����ا������س ع����ن����دم����ا ي����رك����ون 
مركباتهم يف مواقف اأ�سحاب الهمم  
تدل  احتيالية  ت�سرفات  ميار�سون 
يتيح  ترخي�سا  لديها  ال�سيارة  على 
اأ�سحاب  م���واق���ف  يف  ال���وق���وف  ل��ه��ا 
ب���الن���ت���ظ���ار  الدع�����������اء  اأو  ال���ه���م���م 
بع�س  ان�������زال  لأج������ل  ال����وق����وف  اأو 
الت�سرفات  ت��ك��ون  ل��ك��ن  الأغ���را����س 
مواجهتا  ينبغي  وبالتايل  مك�سوفة 
فورية  خم��ال��ف��ة  وت�سجيل  ب��ال�����س��دة 

�سد �ساحبها. 
ال����ق����ي����ادة ال���ع���ام���ة ل�������س���رط���ة راأ������س 
ال�سائقني  كثب  عن  تراقب  اخليمة 
يف  ال��وق��وف  بتجنب  امللتزمني  غ��ري 

عدم حر�س بع�س اجلهات اخلدمية 
كافية  ب�����اأع�����داد  خ����دم����ات  ب���ت���ق���دمي 
اأ�سحاب الهمم وهو ال�سيء  ملركبات 
ال�����ذي ي��ج��ع��ل��ه��م ي�����س��ب��ح��ون  و�سط  
زح���م���ة امل���راج���ع���ني الأ����س���ح���اء ويف 
الغالب الأعم ي�سطرون الغاء فكرة 
اأمل  امل��ك��ان على  ال��وق��وف وم��غ��ادرة 
العودة مرة اأخرى علهم يجدون ف 

مواقف �ساغرة ل�سيارتهم.
 وقال اأبورا�سد من واقع م�ساهداتي 
فان بع�س اأ�سحاب املركبات ي�سرون 
املخ�س�سة  املواقف  يف  الوقوف  على 
الهمم من غري وجه حق  لأ�سحاب 
رمبا لأنها تكون قريبة من مداخل 
ب�سنيعهم  ل��ك��ن  اخل��دم��ي��ة  امل���راف���ق 
النا�س  م����ن  ف���ئ���ة  ي���ح���رم���ون  ذل�����ك 
يرزحون حتت وطاأة ظروف �سحية 
خلدمة  يكونون  م��ا  اأح���وج  جتعلهم 

املواقف اخلا�سة بهم  .
امل�سكلة  اأن  وقال عبدالرحمن خالد 
الأخطر التي ت�ساف ل�سغل مواقف 
���س��ي��ارات اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ه��ي قيام 
اأ����س���ح���اب ال�������س���ي���ارات ب���ال���وق���وف يف 

العمليات  ع��ام  مدير  وح��ذر  عليها. 
راأ�����س اخليمة  ���س��رط��ة  امل��رك��زي��ة يف 
العميد الدكتور احلميدي ان اإ�ساءة 
حتويلها  اأو  ال��ت�����س��اري��ح  ا���س��ت��خ��دام 
ا�ستغاللها  اأو  اخ��ري��ن  لأ���س��خ��ا���س 
ان�سغال  لفرة طويلة ما يوؤدي اىل 
امل��واق��ف اخل��ا���س��ة لأ���س��ح��اب الهمم 
والت�سبب يف معاناة اخرين بالبحث 
ع�����ن م�����واق�����ف �����س����اغ����رة مي���ك���ن اأن 
اأو  عملهم  مواقف  عن  بعيدة  تكون 
اأن  اىل  م�سريا  املق�سودة  وجهاتهم 
اأ���س��ح��اب الهمم  ا���س��ت��غ��الل م��واق��ف 
ي��ع��د ���س��ل��وك��ا غ���ري ح�����س��اري فهذه 
لغر�س  اأ����س���ال  خم�س�سا  امل���واق���ف 
وت�سهيل  خ��دم��ت��ه��م  وه����و  ان�������س���اين 

م�سرية حياتهم وحركتهم.

•• ابوظبي-الفجر:

ا�ست�ساف مركز �سلطان بن زايد ام�س الدكتور منري فيا�س الأ�ستاذ امل�ساعد 
يف  ال�سيا�سي  اخل��ط��اب  بعنوان  حما�سرة  يف  للتكنولوجيا  الإم����ارات  بكلية 
املركز يف  2018 مبقر  الثقايف  اط��ار مو�سمه  الإع���الم  ؟ وذل��ك يف  و�سائل 

منطقة البطني باأبوظبي .
ويف بداية املحا�سرة التي �سهدها �سعادة من�سور �سعيد عمهي املن�سوري نائب 
�سمو مدير عام املركز وجمع من العالميني واملهتمني وموظفي املركز ثمن 
الدكتور فيا�س جهود مركز �سلطان بن زايد التقيفية واهتمامه بالق�سايا 
العالمية  ثم قدم ملحة تاريخية ت�سمنت بدايات الت�سال والتوا�سل بني 
الب�سر واملجتمعات الب�سرية املختلفة، والتطور الكبري الذي حلق بتكنولوجيا 
و�سائل  دور  ان  اىل  املعلومات.م�سريا  بثورة  �سمي  ما  اإىل  و�سول  الت�سال 
بل  ال�سابق،  كما يف  واملعلومات  الأخبار  نقل  على  يعد مقت�سراً  الإع��الم مل 
والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  للر�سائل  الناقل  دور  لعب  اإىل  تعداه 
بني خمتلف دول العامل. وا�ساف انه من دون و�سائل الإعالم �سوف ل يكون 

هناك �سيا�سة ول عالقات دولية.    
كما تناول الدكتور فيا�س  يف حما�سرته مفهوم اخلطاب ال�سيا�سي يف و�سائل 
الإعالم معرفا يف هذا ال�سدد اخلطاب ال�سيا�سي، وكيفية انتاجه يف و�سائل 
و�سائل  يف  ال�سيا�سية  بالر�سائل  ب��داأت  طويلة  م�سرية  ع�  وذل��ك  الإع���الم، 
الإعالم، و�سول اإىل ما ي�سمى بالإعالم ال�سيا�سي. وا�سار اىل ان  اأية عملية 
ات�سالية ترتكز اىل خم�سة مكونات اأ�سا�سية هي:القائم بالت�سال والر�سالة 
والو�سيلة ثم اجلمهور يليه رجع ال�سدى .كما تطرق الدكتور منري فيا�س 

اىل  اخلطاب ال�سيا�سي يف و�سائل الإعالم والواقع الدويل املعا�سر: متحدثا 
الدول  ب��ني  القائم  الإع��الم��ي  والتخاطب  ال���دويل  الت�����س��ال  مفهموم  ع��ن 

والر�سائل التي مترر ع� و�سائل الإعالم.
الن�ساط الت�سايل الذي  اأوج��ه  باأنه كافة  وق��ال ان مفهوم الإع��الم ويعرف 
ي�ستهدف تزويد اجلمهور باحلقائق والأخبار ال�سحيحة واملعلومات ال�سليمة 
عن الق�سايا واملو�سوعات وامل�سكالت وجمريات الأمور بطريقة مو�سوعية 
امل��ع��رف��ة والوعي  ب��ه��دف خلق درج���ة عالية م��ن  وم��ن دون حت��ري��ف. وذل���ك 
والإدراك والإحاطة ال�ساملة لدى فئات اجلمهور املتلقني للمادة الإعالمية 

بكافة احلقائق واملعلومات املو�سوعية عن هذه الق�سايا.
ب�سكل  العالقات  بتنظيم  ُتعنى  التي  احلقول  اأهم  فتعت� من  ال�سيا�سة  اما 
اأ�سا�ساً  كونه  يف  احلقل  ه��ذا  لأهمية  وينظر  ال��ع��امل،  يف  ال���دول  ب��ني  رئي�سي 

ل�ستقرار العامل. 
ال�سيا�سي هو جمموعة من الن�سو�س والأفالم  وذكر املحا�سر ان اخلطاب 
�سيا�سية،  التي حتمل يف طياتها مغاز  والأق��وال  اللغوية  والتعابري  وال�سور 
وتدعو اإىل اإجراءات قانونية وممار�سات اجتماعية، وتنقل اإىل اجلمهور ع� 

و�سائل الإعالم املختلفة. 

وعليه فان اخلطاب ال�سيا�سي يعك�س امل�سامني ال�سيا�سية لالأفالم وال�سور 
والن�سو�س، والقراءة بني �سطور الأقوال والتعابري اللغوية التي تنقل ع� 
و�سائل الإعالم، والتي لها قدرة كبرية على التاأثري يف املتلقي واإعادة ت�سكيل 

وعيه ور�سم روؤياه امل�ستقبلية وبلورة راأيه.
ال�سيا�سي  واإن��ت��اج اخل��ط��اب  الإع���الم  ب��ني  ت��اأث��ري متبادل  ان ثمة  وا���س��ار اىل 
الدرا�سة  ل�����س��رورات  اإل  بينهما  التمييز  ال�سعب  م��ن  اأن���ه  حتى  وت���داول���ه، 
يف  املهنية  والتقاليد  وال��ق��وان��ني  الإع����الم  �سناعة  لأن  ال��ف��ه��م،  وحم����اولت 

الإعالم متّثل اأحد اأ�سكال املمار�سة ال�سيا�سية، واإنتاج اخلطاب ال�سيا�سي. 
وتوقف املحا�سر عند اأخالقيات الإعالم واخلطاب ال�سيا�سي الآمن مو�سحا 
�سرورة  على  وم�سددا  الإجتماعية،  وال�سلوكيات  الفل�سفية  املفاهيم  بع�س 
امل�ساحة  بالعتبار  اآخذة  ال�سلوكيات،  لهذه  تت�سدى  ق��رارات حكومية  وجود 
الفا�سلة بني حقوق الإن�سان وواجياته، اأي ما يجب اأن يفعله الإن�سان اأو ل 

يجب اأن يفعله، وقيم ال�سح واخلطاأ.
انه  اىل  م�سريا  الآم���ن  ال�سيا�سي  اخل��ط��اب  مفهوم  ع��ن  املحا�سر  وحت���دث 
بالإعتبار  ي��اأخ��ذ  م�����س��وؤول  اإع���الم  م��ن  ال���ذي ينطلق  الإع��الم��ي  املنتج  ذل��ك 
الدينية  اإىل مبادئه  املرتكز  الأخالقي،  و�سلوكياته ور�سيده  املجتمع  ثقافة 

يف  �سوي  ان�سان  كل  عليها  يحر�س  التي  القومية  والأخ��الق��ي��ة  والإن�سانية 
هذا العامل. اأما اإذا مل يكن الإعالم م�سوؤوًل �سينتج بالتاأكيد خطاباً �سيا�سياً 

واجتماعياً وثقافياً غري اآمناً. 
اإقامة  اهمية  اعلى  اآمن موؤكدا  �سيا�سي  بناء خطاب اعالمي  واو�سح كيفية 
الندوات التثقيفية يف املدار�س واجلامعات، واملناظرات ال�سيا�سية والثقافية 
والأ�سمى  الأ�سح  فاملهمة  لي�سبهنا،  ال��ذي  الغري  على  والنفتاح  والدينية، 
بني  اخل��الف��ات  �سقة  وت�سييق  وال��ت��اآل��ف  اجلمع  على  العمل  ه��ي  ل��الإع��الم، 
املتنافرين، وذلك مع الإقرار بحرية الإعالم امل�سوؤول، وبدوره البّناء املرجتى 

يف مالحقة ق�سايا الأمة والعمل على تقومي العوجاج فيها. 
واختتم املحا�سر ورقته بالتاكيد على ان الإع��الم ا�سبح مبختلف و�سائطه 
املكتوبة وامل�سموعة واملرئية من اأبرز خ�سائ�س هذا الع�سر و�سماته، لذا فاإن 
باإمكان الإعالم اأن يكون نعمة واأداة ترفع من �ساأن الإن�سان وت�سعى ل�سيانة 
حدودها  م�سروعة،  بو�سائل  امل�سروعة  تطلعاته  وحتمل  وحقوقه  م�ساحله 
ال�سدق واحلقيقة واملبادئ الرا�سخة، اأو ان يكون نقمة وخيبة عندما يتجاوز 
ال�سيء  ال�ستخدام  يف  احل��ال  ه��و  كما  الأ�سا�سية،  املقومات  ه��ذه  ويتجاهل 

ملنجزات العلم املده�سة.
ويف ختام املحا�سرة التي ادارتها رميا مروة املرجمة باملركز دار حوار بني 
الدكتور منري فيا�س واجلمهور تركز على حماور املحا�سرة واهمية اخلطاب 
العالمي يف احلياة ال�سيا�سية والعامة واهمية التدريب والتثقيف من اجل 

اعالم امن بعيد عن النحراف ب�ستى �سوره .
درعا  له  وق��دم  املحا�سر   ، املن�سوري  �سعيد  من�سور  �سعادة  ك��رم  ذل��ك  عقب 

تذكارية و�سهادة تقدير .

يف حما�صرة مبركز �صلطان بن زايد

باحث اكادميي: االإعالم امل�شوؤول ينتج خطابًا اآمنًا

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف حملة اأ�شدقاء االإمارات
•• اأبوظبي-وام:

بالتعاون  اأبوظبي  �سرطة  �ساركت 
مع جمعية اأ�سدقاء البيئة يف حملة 
التي   2018 الإم�����ارات  اأ���س��دق��اء 
البيئة  ركزت على نظافة و�سالمة 
وجرى تنفيذها مبنطقة النباغ يف 
مدينة العني. وقال العقيد حممد 
ن���ائ���ب مدير  ال�����س��ام�����س��ي  را�����س����د 
لل�سوؤون  ال��ع��ني  ���س��رط��ة  م��دي��ري��ة 

امل�ساركة  اأن  والعمليات  الإداري�����ة 
مبادرات  �سمن  ت��اأت��ي  احل��م��ل��ة  يف 
����س���رط���ة اأب����وظ����ب����ي يف ع�����ام زاي����د 
املجتمعية  املبادرات  ودعم   2018
م�ستوى  ورف��ع  التطوعي  والعمل 
اجلميع.  ل�����دى  ال��ب��ي��ئ��ي  ال����وع����ي 
���س��ارك يف احل��م��ل��ة جم��م��وع��ة من 
اأبوظبي من بينها  دوري��ات �سرطة 
ال�سعادة  ودوري��������ة  رم������ال  دوري�������ة 
الدكتور  وق��ال  الإ���س��ع��اف.  و�سيارة 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  علي  اإبراهيم 
ال��ب��ي��ئ��ة ونائب  اأ����س���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة 
للبيئة  اخلليجية  ال�سبكة  رئي�س 
اأن احل��م��ل��ة ج����اءت مب��ن��ا���س��ب��ة يوم 
“ �سع  �سعار  الوطني حتت  البيئة 
لتحفيز   “ بيئتك  لتحي  ب�سمتك 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  الأط���ف���ال 
وج���م���ع ال��ن��ف��اي��ات ل��ل��ح��ف��اظ على 
ال��ع��ام��ة وح��م��اي��ة البيئة  ال��ن��ظ��اف��ة 

من التلوث.

جلنة االأمن والعدل وال�شالمة تتفقد منفذي هيلي وامل�شيف يف العني
•• اأبوظبي-وام:

نا�سر  الدكتور  �سعادة  برئا�سة  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س  التابعة  وال�سالمة  والعدل  الأم��ن  قامت جلنة 
�سامل خلريباين النعيمي، بزيارة تفقدية اإىل منفذي هيلي وامل�سيف احلدوديني يف مدينة العني بهدف الطالع 
املطبقة يف مركز  امل�سافرين اجلديدة  اإج��راءات  اإنهاء  اآلية  املركزين والط��الع عن قرب على  العمل يف  على �سري 
امل�سيف والتي �ستطبق لحقا يف املنافذ املخ�س�سة، اإ�سافة اإىل اخلدمات اجلمركية وال�سرطية التي يقدمها املنفذان 

احلدوديان للم�سافرين.
حركة  لتح�سني  وذل��ك  امل��رك��زي��ن،  يف  العاملة  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  املقدمة  اخل��دم��ات  تطوير  �سبل  اللجنة  وناق�ست 
امل�سافرين والرتقاء باخلدمات املقدمة، وتهيئة الأجواء املنا�سبة للعاملني لتمكينهم من القيام باملهام والواجبات 

املنوطة بهم على اأكمل وجه، مبا يخدم احلركة املتنامية للم�سافرين ع� املنفذ.
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•• الظفرة -الفجر:

ببلدية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ام��ت 
املهند�س  برئا�سة  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
مدير  املزروعي  حمد  خمي�س  عتيق 
بالإنابة  الظفرة  منطقة  بلدية  عام 
التنفيذيني  املدراء  �سعادة  وع�سوية 
اأم�����س ب��اإ���س��راك ف��ري��ق ���س��ب��اب همة 
للجنة  امل��ن��ع��ق��د  الج���ت���م���اع  ���س��م��ن 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة يف م����رك����ز اخل����دم����ات 
مبدينة  )مت(  امل��ت��ك��ام��ل  احل��ك��وم��ي��ة 
ل��ي��وا وذل����ك ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى الفريق 

وعر�س اأهدافه ومبادراته.
وا�ستعر�س الفريق الذي مت ت�سكيله 
التخطيط  دائ���رة  رئي�س  م��ن  ب��ق��رار 
الفريق  روؤي��ة  والبلديات  العمراين 
والتي تتمثل يف همة �سبابية ملهمة 
م�ستقبل  وت��خ��ط��ي��ط  ل���س��ت�����س��راف 
واعد لإمارة اأبو ظبي ور�سالته التي 
دائرة  �سباب  طاقة  متكني  يف  ت�سهم 
والبلديات  ال��ع��م��راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
لتخطيط م�ستقبل واعد عن طريق 
والداعم،  ال��ق��ي��ادي،  دوره���م  تفعيل 
اإمارة  جمتمع  خلدمة  وال�ست�ساري 

اأبوظبي.
 وتطرق العر�س �سرح لدور الفريق 
واأهدافه واملبادرات املعتمد تنفيذها 
ل��ه��ذا ال��ع��ام وال��ت��ي ت��ت��وزع على عدة 
حم����اور ق��ي��ادي��ة ك��م��ح��ور ع���ام زايد 
وال�سباب  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  واخل�����دم�����ة 
واخل�����دم�����ة امل���وؤ����س�������س���ي���ة وامل����ح����اور 
بالإ�سافة  وال�ست�سارية.   الداعمة 
الزيارات  م��ن  ع��دد  ا�ستعرا�س  اإىل 

والجتماعات التي مت عقدها خالل 
الربع الأول لهذا العام على م�ستوى 

جمال�س ال�سباب يف المارة.
وه���دف���ت م�����س��ارك��ة ف���ري���ق ه��م��ه يف 
اجتماع اللجنة التنفيذية العليا اإىل 
وتخويلهم  ال�سباب  م��ه��ارات  �سقل 
القرار،  اتخاذ  للم�ساركة يف جل�سات 
متمكن  ����س���ب���اب���ي  ج���ي���ل  وت����اأه����ي����ل 
العمراين  التخطيط  دائ���رة  ليمثل 
القيادية،  امل��ح��اف��ل  يف  وال��ب��ل��دي��ات 
والتاأكد من تبني الإدارة التنفيذية 
واأه����داف  مل���ب���ادرات  ال��ظ��ف��رة  لبلدية 
خالل  م��ن  املنطقة،  يف  همه  ف��ري��ق 
���س��م��ن مقاعد  ب���اإِ����س���راك���ه���م  ال���ب���دء 
عماًل  املوؤ�س�سة  داخ��ل  الأول  ال�سف 

بالتوجهات ال�سراتيجية للحكومة 
اإىل  ال���س��ت��م��اع  اأن  ال��ر���س��ي��دة ح��ي��ث 
الكافية  امل�ساحة  واإعطائهم  ال�سباب 
واإمكانياتهم  اآرائ���ه���م  ع��ن  للتعبري 
بداية الطريق لتمكينهم من البحث 
تواجه  التي  للتحديات  احللول  عن 

اجليل الفتي. 
وياأتي اجتماع املدير العام بالإنابة 
العليا  التنفيذية  اللجنة  واأع�ساء 
مع فريق همه تاأكيداً على تطبيق 
ال��ت��وج��ه��ات ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى اأر����س 
العن�سر  اإ�سراك  خالل  من  الواقع 
ونقا�سات  ج��ل�����س��ات  يف  ال�����س��ب��اب��ي 
�سناع ال��ق��رار مل��ا يف ذل��ك م��ن دعم 

ا�سراتيجي ومعنوي كبري لهم.

العام  امل����دي����ر  اأك������د  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
م�����س��ارك��ة فريق  اأن  ع��ل��ى  ب��الإن��اب��ة 
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  يف  همه 
لروؤية  عملياً  تطبيقاً  يعد  العليا 
يكون  اأن  يف  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
يف  ف���ع���اٌل  دوٌر  ال�����س��ب��اب��ي  للعن�سر 
ع��م��ل��ي��ة ال��ن��ه�����س��ة وال���ت���ط���وي���ر ملا 
ل��دي��ه م��ن روؤي����ة ع�����س��ري��ة �سبابية 
وط��اق��ة اإي��ج��اب��ي��ة، وي��اأت��ي ذل��ك من 
التوا�سل  ح��ل��ق��ة  ت��ف��ع��ي��ل  خ�����الل 
القرار  و���س��ن��اع  ال�����س��ب��اب  ب���ني  م���ا 
اإ�سراك  يف  م��رج��م��ة  ال��ب��ل��دي��ة  يف 
مبتكرة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  يف  ال�سباب 
الدعم  للتحديات يف ظل  معا�سرة 
املحفز  وامل���ع���ن���وي  ال���س��رات��ي��ج��ي 

املقدم لهم من البلدية.
واأع�����������رب اأع���������س����اء ال����ف����ري����ق عن 
جلهود  وت���ق���دي���ره���م  ام���ت���ن���ان���ه���م 
واعتبارهم  لهم  امل��ق��دم��ة  البلدية 
التغيري  ج���وه���ر  ه���م  ال�����س��ب��اب  اأن 
الفريق  اأن  م���وؤك���دي���ن  وحم�������وره، 
�سيعمل على ت�سخري كل ما ميلكه 
من طاقة خلدمة امل�سلحة العامة 
وخللق فارق يف املخرجات املوؤ�س�سية 
للبلدية وتذليل العقبات، موؤكدين 
امل�سوؤولني  ا���س��ت��م��اع  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
بقدراتهم  والثقة  ال�سباب،  ل�سوت 
وم���ن���ح���ه���م ال���ف���ر����س ك���ام���ل���ة غري 
منقو�سة، وعدم ركنهم على اعتبار 
متوا�سعة  ت����زال  ل  جت��ارب��ه��م  اأن 

وبال خ���ات. واأ�ساد حممد �سالح 
ببلدية  احلمادي ع�سو فريق همة 
الغالية  ب��ال��ث��ق��ة  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  منحتها  ال��ت��ي 
ل���ل�������س���ب���اب وال����ت����ي ت�����س��ك��ل ح���اف���زا 
وداع���م���ا ل��ب��ذل امل���زي���د م���ن اجلهد 
ال�سبابية  ال��ط��اق��ات  ك��ل  وت�سخري 
لتذليل  اليجابية  بالروح  املفعمة 
التحديات  وجت��اوز  ال�سعوبات  كل 
واعد  م�ستقبل  ا�ست�سراف  ب��ه��دف 
ب�سعادة  وي�سهم  ب��الإل��ه��ام  يت�سف 
املجتمع وريادته يف جميع جمالت 
احلياة. واأ�سافت الع�سو رمي نا�سر 
حمظوظني  ال�سباب  اأن  احل��م��ادي 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ك��ون  البلدية  يف 

وتعطيها  ال�سابة  بالطاقات  توؤمن 
عما  للتعبري  الكثري  الفر�س  م��ن 
اإىل  م�سريًة  اإم��ك��ان��ي��ات،  م��ن  لديها 
ان اجتماع اليوم هو حجر الأ�سا�س 
من  ال��ع��دي��د  عليه  ليبني  للفريق 
ال�امج واملبادرات التي �ست�سهم يف 

خدمة ال�سباب وتطلعاته.
حممد  عبيد  الفريق  ع�سو  وق���ال 
يبداأ  اأن  اإل  ي�����س��ع��ه  ل  اأن�����ه  امل�����ري 
الر�سيدة  لقيادتنا  اجلزيل  بال�سكر 
اللي  ال�����الحم�����دود  ال����دع����م  ع���ل���ى 
وقتنا  يف  ال�������س���ب���اب  ب�����ه  ي���ح���ظ���ى 
احل���ا����س���ر. وع���ل���ى ال���ت���وج���ه ال���ذي 
القيادي  ال�سباب  ُيعَنى بتفعيل دور 
يف  ال��دول��ة  نه�سة  يف  امل�ساهمة  يف 

الفريق  واأن  �ستى جمالت احلياة. 
نقله  “الهمة” لتحقيق  تنق�سه  ل 
الفريق  اأن  ب��ل  املجتمع،  يف  نوعيه 
موؤمن بقدراته وعازم على حتقيق 
الع�سو حمدة رجب  واأك���دت  ذل��ك. 
�سباب  فريق  ت�سكيل  ب��اأن  احلمادي 
همة يف دائرة التخطيط العمراين 
والبلديات �سي�ساهم يف اإحداث نقلة 
ت��ب��ادل املعرفة  ن��وع��ي��ة م��ن خ���الل 
والتجارب  املمار�سات  اأف�سل  ونقل 
بني اجلهات و�سيكون مبثابة حلقة 
و�سل تربطهم مع �سباب المارات 
بامل�ساركة  لهم  املجال  �سيف�سح  مما 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ور  م�سرية  يف 

الدولة.

•• اأبوظبي -وام:

التعليم  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  را�سد  الدكتور علي  زار معايل 
وامل��ع��رف��ة م��در���س��ة ج��دي��دة حت��ت الإن�����س��اء يف منطقة الفالح 
 - امل�ستقبل  ملدار�س  اأبوظبي  برنامج  م�سروع  �سمن  باأبوظبي 

املرحلة ال�ساد�سة.
واملعرفة على  التعليم  دائ���رة  اإط���ار حر�س  ال��زي��ارة يف  وت��اأت��ي 
منظومة  وتر�سيخ  ب��ن��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة  ا�سراتيجيتها  تنفيذ 
عن  والبحث  التعلم  على  وت��ق��وم  الطالب  حم��وره��ا  تعليمية 

املعرفة يف بيئة اآمنة.
واطلع معاليه والوفد املرافق له على مرحلة الت�سليم النهائية 

للمدر�سة اجلديدة التي تنفذها �سركة م�ساندة.
وكيل  ال�سرياين  يو�سف  �سعادة  ال��زي��ارة  خ��الل  وراف��ق معاليه 
ال��دائ��رة ب��الإن��اب��ة و���س��ع��ادة حممد ���س��امل ال��ظ��اه��ري م�ست�سار 
تنفيذي  الرئي�س  الظاهري  �سويدان  و�سعادة  الدائرة  رئي�س 

ل�سركة اأبوظبي للخدمات العامة “م�ساندة«.
واأ�ساد الدكتور النعيمي باملرحلة املتقدمة التي مت اإجنازها يف 
امل�سروع.. م�سريا اإىل اأن املدر�سة اجلديدة التي �سيتم افتتاحها 
يف مدينة الفالح تت�سم ببيئة جاذبة ومرافق ع�سرية ويتوافر 
الفعال  التعليم  حتقيق  ت�سمن  التي  العنا�سر  خمتلف  فيها 
واملتكامل يف جميع جوانبه اآخذة يف العتبار توظيف اإمكانات 
و�سحيحة  �سليمة  ب�سورة  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  واإع����داد  الطلبة 

ت�سهم يف تطور الوطن وعلوه.
القيادة  روؤي���ة  اأبوظبي جت�سد  اإم���ارة  م��دار���س  اأن  على  و���س��دد 
الر�سيدة ملا ينبغي اأن يكون عليه التعليم يف الإمارات يف الوقت 
احلايل وم�ستقبال كما اأنها ل تقت�سر على كونها مكانا لتلقي 
العلوم فقط ولكنها مبثابة مراكز اجتماعية وثقافية لالأ�سر 
والعائالت املقيمة يف تلك املناطق ميكنهم ال�ستفادة منها عقب 
نهاية اليوم الدرا�سي من خالل الأن�سطة والفعاليات املختلفة 
التي يتم تنظيمها على مدار ال�سنة حتت اإ�سراف تربوي من 
�سويدان  املهند�س  ثمن  جانبه  م��ن  وامل��ع��رف��ة.  التعليم  دائ���رة 
ال��دك��ت��ور علي را���س��د النعيمي  ال��ظ��اه��ري زي���ارة معايل  را���س��د 
مل�سروع برنامج اأبوظبي ملدار�س امل�ستقبل “ املرحلة ال�ساد�سة” 

 86.6 م�سريا اىل ان ن�سبة الإجن��از يف امل�سروع بلغت حوايل 
وا�ستالمه يف الربع الثاين من العام  املبنى  امتام  % ومتوقع 
اجلاري. واأكد الظاهري اأن تنفيذ امل�سروع يتم يف اإطار حر�س 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة  روؤية  جت�سيد  على  “م�ساندة” 
“حفظه اهلل” بتوفري بنية  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
وتتما�سى  واملجتمع  الفرد  تلبي حاجات  حتتية عالية اجلودة 
مع اأف�سل املعايري العاملية.. وحتظى هذه امل�ساريع بالهتمام 
واملتابعة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
واأ�سار اإىل اأن امل�سروع الذي يقام على م�ساحة بناء تبلغ اأكر 
153 مليون درهم  األ��ف مر مربع بكلفة جت��اوزت   25 من 
كافة  ق��ب��ل  م���ن  ل���ه  الت�سميمية  امل��خ��ط��ط��ات  م��راج��ع��ة  مت���ت 
الدوائر املعنية للتحقق من تطبيق معايري ال�سالمة للمبنى 
وامل�����س��ت��خ��دم��ني وم��ع��اي��ري اجل����ودة ال��ف��ن��ي��ة.. ك��م��ا مت ت�سميم 
امل�سروع وفقا ل�سروط ومتطلبات ال�ستدامة البيئية ومعايري 
املعايري  اإىل مراعاة  بالإ�سافة  اللوؤلوؤتني  ت�سنيف ال�ستدامة 
للبناء  املنظمة  اللوائح  بتطبيق  املعنية  الدوائر  وا�سراطات 
يراعي  وال��ذي  املعماري  والت�سميم  املباين  بجودة  والرت��ق��اء 
تالئم  بيئة  وت��وف��ري  املتاحة  للم�ساحات  الأم��ث��ل  ال�ستخدام 

الهدف النهائي لإن�ساء املبنى.
اأن امل�سروع عبارة عن ت�سميم واإن�ساء مدر�سة مب�ساحة  يذكر 
63758 مرا مربعا تت�سع ل�2225 طالبا وطالبة باحللقة 
الأوىل.. وامل�سروع يتكون من مبنى مب�ساحة 25092 مرا 
يت�سع كل  درا���س��ي��ا  89 ف�سال  وي�����س��م  ع��ل��ى ط��اب��ق��ني  م��رب��ع��ا 
ف�سل ل�25 طالبا.. وت�سم املدر�سة خمت�ات جمهزة باأحدث 
ريا�سية  و�سالة  وكافترييا  الإدارة  وجناح  العلمية  الأج��ه��زة 
للمو�سيقى  وغ���رف���ا  وم�����س��رح��ا  الأغ����را�����س  م��ت��ع��ددة  داخ��ل��ي��ة 
داخلية  وط��رق  ال�سيارات  انتظار  واأم��اك��ن  خارجية  ومالعب 

ومناطق خارجية مزينة اإ�سافة اإىل �سور خارجي.
بناء  نحو  اأبوظبي  خطة  اأه���داف  حتقيق  يف  امل�سروع  وي�سهم 
خدمة  يف  ي�ساهم  متعلم  واع��د  جيل  لإيجاد  تعليمية  من�ساآت 
وتعزيز  م��ن خ��الل �سقل  ال��ط��الب  واملجتمع وميكن  ال��وط��ن 

قدراتهم ومهاراتهم مبا يري منظومة وثقافة البتكار.

فريق �شباب همة ي�شارك يف اجتماع اللجنة التنفيذية العليا ببلدية منطقة الظفرة 

•• ابوظبي -وام:

زار معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح، ام�س 
2018، يف  اأبوظبي للطريان  اأبوظبي، يف معر�س  جناح �سرطة 

دورته اخلام�سة، مبطار البطني للطريان اخلا�س.
وا�ستمع معاليه اإىل �سرح قدمه الرائد طيار حماد را�سد الكتبي، 
الإ�سعاف اجلوي،  اأبوظبي، عن طائرة  �سرطة  ط��ريان  اإدارة  من 
الإدارة  تقدمها  التي  املجتمعية  و  الإن�سانية  واخل��دم��ات  واملهام 

للجمهور.
واط���ل���ع ع��ل��ى دوري������ات م��دي��ري��ة ال����ط����وارئ وال�����س��الم��ة العامة 
يف  م�سعف  �سابط   ، احلمادي  ح�سن  اأحمد  النقيب  من  وا�ستمع 

ودراجة  الرملي،  الإ�سعاف  دوري��ة  عن  �سرح  اإىل  الإ�سعاف،  اإدارة 
امل�ستجيب الأول، و�سيارة امل�ستجيب الأول، و�سيارة الإ�سعاف كما 

تعرف على مهام دوريات مديرية املرور والدوريات.
كما زار اجلناح ال�سيخ حممد بن خليفة بن حممد بن خالد اآل 
نهيان حيث تعرف على مهام وخدمات طائرة الإ�سعاف اجلوي، 
امل�ستجيب  الرملي، ودراجة  الإ�سعاف  ، ودوريات  ال�سعادة  ودورية 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  ج��ن��اح  يف  الأول،  امل�����س��ت��ج��ي��ب  و���س��ي��ارة  الأول، 

باملعر�س.
املالية  قطاع  مدير  النعيمي،  �سيف  �سعيد  العميد  زار  ذل��ك  اإىل 
املعر�س  يف  اأبوظبي  �سرطة  جناح  اأبوظبي،  ب�سرطة  واخل��دم��ات 
نائب مدير  ال�سام�سي،  العميد خليفة بطي  الزيارة  ورافقه يف   ،

اإدارة  مدير  البلو�سي،  ح�سن  اإب��راه��ي��م  طيار  والعميد  ال��ق��ط��اع، 
طريان �سرطة اأبوظبي.

اأبوظبي  �سرح عن م�ساركة �سرطة  اإىل  النعيمي  العميد  وا�ستمع 
طائرة  عن  الكتبي  را�سد  حماد  طيار  الرائد  قدمه   ، املعر�س  يف 
الطبية، ومهامها  امل��ع��دات  ب��اأح��دث  امل��ج��ه��زة  الإ���س��ع��اف اجل���وي، 
امل���روري���ة على  ب���احل���وادث  امل�����س��اب��ني  اإ���س��ع��اف واإن���ق���اذ  املتمثلة يف 
الطرق اخلارجية ونقلهم اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج حيث اطلع 
الأول، و�سيارة  امل�ستجيب  الرملي، ودراج��ة  الإ�سعاف  دوري��ة  على 
والدوريات  ال�سعادة،  ودورية  الإ�سعاف،  و�سيارة  الأول،  امل�ستجيب 
تقدمها  التي  املعر�س، ومهامها واخلدمات  امل�ساركة يف  املرورية 

للجمهور.

نهيان بن مبارك يزور جناح �شرطة اأبوظبي يف معر�س اأبوظبي للطريان 2018

»املجل�س الوطني« يطالب بتطوير خطط وبرامج العمل امل�شرتكة التي »رئي�س دائرة التعليم« يطلع على املرحلة ال�شاد�شة من م�شروع مدار�س امل�شتقبل
تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية

للحفاظ على البيئة البحرية

جمل�س دبي لل�شناعات البحرية واملالحية يعلن عن تاأ�شي�س »اجلمعية االإماراتية حلماية البيئة البحرية«
•• دبي -  الفجر 

البحرية  لل�سناعات  دبي  اأعلن جمل�س   
“اجلمعية  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وامل���الح���ي���ة، 
البحرية«  ال��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
تاأ�سي�س  ع�����ن   ،HELMEPA
البيئة  حلماية  الإم��ارات��ي��ة  “اجلمعية 
البحرية« UAEMEPA كموؤ�س�سة 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  والأوىل  رب���ح���ي���ة،  غ���ري 
وقام  امل��ت��ح��دة.  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
اإعالن  على  والتوقيع  باإعداد  الطرفان 
اللتزام الطوعي بعنوان “لإنقاذ البيئة 
الإعالن  اإىل  ي�ستند  وال��ذي  البحرية” 
حلماية  اليونانية  للجمعية  التاأ�سي�سي 
ال�����ذي ي��ح��م��ل �سعار  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 

البحار«. “لإنقاذ 
تتيح اجلمعية الإماراتية حلماية البيئة 
بالبيئة  للمهتمني  الفر�سة  البحرية 

وحمايتها، للتعرف اإىل اأهمية دور البيئة 
القت�سادي  النمو  حتقيق  يف  البحرية 
احلياة.  ج�����ودة  وت��ع��زي��ز  والج���ت���م���اع���ي 
وق��ع الت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن ���س��ع��ادة خمي�س 
ج��م��ع��ة ب��وع��م��ي��م، رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
ورئي�س  واملالحية،  البحرية  لل�سناعات 
العربية؛  ال���ب���ح���ار  وم���ع���ر����س  م���وؤمت���ر 
ميت�سات�سو�س،  دمي��ي��ري�����س  وال��ك��اب��نت 
البيئة  حلماية  الدولية  اجلمعية  اأم��ني 
 ،  INTERMEPA ال���ب���ح���ري���ة 
التا�سعة  ال���دورة  فعاليات  خ��الل  وذل��ك 
م��ن م��وؤمت��ر وم��ع��ر���س ال��ب��ح��ار العربية 
حممد  �سعيد  �سعادة  بح�سور   ،2018
الرئي�س  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����س��و  ال���ط���اي���ر، 
دبي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املنظمة  ع��ام  اأم��ني  ليم،  كيتاك  و�سعادة 
و�سعادة   ،IMO ال��دول��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
الرئي�س  ال�سباح،  اخلالد  طالل  ال�سيخ 

النفط  ن����اق����الت  ل�����س��رك��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�سالم  الدكتور عبد  و�سعادة  الكويتية، 

املدين، رئي�س اندك�س القاب�سة.
�سعادة   ، التفاقية  توقيع  على  وتعقيباً 
البيئة  تعت�  بوعميم:  جمعة  خمي�س 
الأم����ور  اأه����م  م���ن  بطبيعتها  ال��ب��ح��ري��ة 
التعامل  ث��م يجب  وم��ن  دول��ي��اً؛  الهامة 
وف���ق مبادئ  ال��ت��ع��اون  معها م��ن خ���الل 
اجلمعية  يف  ف���اإن���ن���ا  ل������ذا،  م���ت���ك���ام���ل���ة. 
البحرية،  ال��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة  الإم���ارات���ي���ة 
بيئة  حتقيق  اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  ن��ه��دف 
جدية ومتكاملة من خالل خلق وتعزيز 
المتثال مبعايري  باأهمية  الوعي  ون�سر 

الأمن وال�سالمة يف املجتمع البحري.
را�سخ  اعتقاد  “لدّي  بوعميم:  واأ���س��اف 
وبحاجة  الغد  ق��ادة  هم  اليوم  �سباب  اأن 
ما�سة اإىل اإدراك اأهمية البيئة البحرية. 
القوة  ت��ك��ون  ب���اأن  اجلمعية  ت��ل��ت��زم  ل���ذا، 

اإيجابية  اإج���راءات  تتخذ  التي  الناعمة 
تقوم  لأن  اجل���دي���دة  الأج����ي����ال  وحت��ف��ز 
ب�����دور اأك�����ر ف��ع��ال��ي��ة يف احل���ف���اظ على 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���ب���ح���ري���ة«. م���ن ج��ه��ت��ه، قال 
ميت�سات�سو�س،  دمي��ي��ري�����س  ال��ك��اب��نت 
البيئة  حلماية  الدولية  اجلمعية  اأم��ني 
غرات�سو�س،  جورج  “الدكتور  البحرية: 
رئي�س جمل�س الإدارة، واأع�ساء املجل�س، 
واجلميع يف اجلمعية اليونانية حلماية 
بتاأ�سي�س  ف���خ���ورون  ال��ب��ح��ري��ة،  ال��ب��ي��ئ��ة 
جمعية �سقيقة جديدة يف دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وه���ي ال�����س��اب��ع��ة من 
نوعها. وب�سفتي اأمني اجلمعية الدولية 
حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة، اأمت���ن���ى اأن 
الإم���ارات���ي���ة حلماية  ت��ت��ق��دم اجل��م��ع��ي��ة 
الن�سمام  ب��ط��ل��ب  ال���ب���ح���ري���ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
قائمة  ت�سم  قريباً«.  الدولية  للجمعية 
اأع�����س��اء اجل��م��ع��ي��ة الإم���ارات���ي���ة حلماية 

البيئة البحرية، ال�سركات املالكة لل�سفن 
التجارية، والهيئات التي تعمل يف جمال 
حماية البيئة، والأفراد املعنيني وب�سكل 

خا�س البحارة.
فيما يخ�س اجلمعية الإماراتية حلماية 
 UAEMEPA ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
فقد ق��ام��ت ب��دع��م م��ن اأع�����س��اء جمل�س 
واملالحية،  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل�����س��ن��اع��ات  دب���ي 
اليونانية  اجل��م��ع��ي��ة  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 
ت�ساعد  التي  البحرية،  البيئة  حلماية 
البيئة  حل��م��اي��ة  ج��م��ع��ي��ات  ت��اأ���س��ي�����س  يف 
ال��ب��ح��ري��ة م���ن خ����الل ت��ط��ب��ي��ق اإع����الن 
الل����ت����زام ال���ط���وع���ي ال�����ذي ي��ن�����س على 
بت�سخري  اجل��م��ع��ي��ة  اأع�����س��اء  ي��ل��ت��زم  اأن 
خ�اتهم وطاقاتهم لرفع الوعي البيئي 
بني العاملني يف جمال ال�سحن البحري 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة بهدف 
وتتيح  ال��ب��ح��ري.  التلوث  على  الق�ساء 

البيئة  الإم���ارات���ي���ة حل��م��اي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
املهتمني  جل��م��ي��ع  ال��ف��ر���س��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
اأهمية  اإىل  للتعرف  وحمايتها،  بالبيئة 
حياتنا.  يف  ودورها  البحرية”  “البيئة 
و���س��ي��ع��م��ل ق�����س��م ال��ت��وع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى رف���ع ال��وع��ي ب��ني اأف����راد 
الأجيال  �سيما  ول  ع��ام،  ب�سكل  املجتمع 
الراهنة،  البيئية  ب��ال��ق�����س��اي��ا  ال�����س��اب��ة، 

وتلوث  البحرية  القمامة  ق�سية  واأبعاد 
البحار واملحيطات.

حلماية  ال��ي��ون��ان��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  وح�����ول 
البيئة البحرية فقد تاأ�س�ست يف 4 يونيو 
اليونانية  بريايو�س  مدينة  يف   1982
، وهي عبارة عن برنامج رائد لاللتزام 
يف  ال�سفن  واأ�سحاب  للبحارة  الطوعي 
ال��ب��ح��ار م���ن التلوث  ال��ي��ون��ان حل��م��اي��ة 

اأع�ساء  وي��ع��م��ل  ال�����س��ف��ن.  ع���ن  ال��ن��اج��م 
املتوا�سل  ال��دع��م  �سمان  على  اجلمعية 
البحار”  “لإنقاذ  �سعار  حتت  للمبادرة 
حلماية  اليونانية  اجلمعية  تدعم  كما 
جهودها  يف  احلكومات  البحرية  البيئة 
الدولية  الت��ف��اق��ي��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����س��دي��ق 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ح��م��اي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

وتنفيذها.

•• اأبوظبي-وام:

طالب املجل�س الوطني الحتادي - خالل جل�سته العا�سرة من 
دور انعقاده العادي الثالث للف�سل الت�سريعي ال�ساد�س ع�سر 
النائب  غليطة  بن  م��روان  �سعادة  برئا�سة  ام�س  التي عقدها 
املالية املخ�س�سة  الأول لرئي�س املجل�س - بزيادة العتمادات 
يف ميزانية وزارة تطوير البنية التحتية للتن�سيق مع القطاع 
اخلا�س واملوؤ�س�سات املجتمعية واملحلية لتوفري اأعلى مقايي�س 
اجلودة واحلماية يف تنفيذ م�سروعات الوزارة وتطوير خطط 
ال����وزارات  م��ع  والتن�سيق  للتعاون  امل�سركة  العمل  وب��رام��ج 
يف  منها  والن��ت��ه��اء  امل�����س��اري��ع  اإجن���از  عملية  لت�سهيل  املعنية 

مواعيدها املحددة.
بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  اجلل�سة..  ح�سر 

النعيمي وزير تطوير البنية التحتية .
وقرر املجل�س خالل جل�سته التي ناق�س فيها مو�سوع “�سيا�سة 
التي تبناها  التو�سيات  التحتية” اإع��ادة  البنية  وزارة تطوير 
والأوقاف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة  اإىل  املو�سوع  هذا  ب�ساأن 

واملرافق العامة لإعادة �سياغتها.
ون���اق�������س امل��ج��ل�����س ه����ذا امل���و����س���وع ���س��م��ن حم������اور: اخلطة 
ال�سراتيجية للوزارة يف �ساأن تطوير البنية التحتية ومدى 
يف  الفنية  وامل��ع��اي��ري  2021م  الإم����ارات  روؤي���ة  م��ع  ارتباطها 
اإن�ساء و�سيانة املباين الحتادية واملجمعات ال�سكنية والتن�سيق 
بتخطيط  الخت�سا�س  ذات  واجلهات  ال��وزارة  بني  والتكامل 
امل��ب��اين الحت���ادي���ة واملجمعات  وت�����س��م��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع 

ال�سكنية.
وقال �سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئي�س املجل�س 
ال��وط��ن��ي الحت������ادي قيادتنا  امل��ج��ل�����س  “ ي��ه��ن��ئ  ل���ه  يف ك��ل��م��ة 
الر�سيدة، وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
الإم��ارات مبا حققته دولتنا وحكومتنا  الأعلى حكام  املجل�س 
الأول  املركز  على  ح�سولها  يف  يتمثل  باهر  عاملي  اإجن��از  من 
عامليا يف خم�سني موؤ�سرا من موؤ�سرات التناف�سية العاملية لعام 
يف العديد من القطاعات التنموية  وذلك   2018  �  2017

احليوية ».
يف  يتحقق  ملا  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  تثمني  عن  واأع���رب 
جمال الإ�سكان بتوجيهات �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة حيث 
اعتمدت حكومتنا املوقرة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
للمواطنني  م�سكنا   7200 اإن�ساء  خطة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
   7.2 اإىل    اإجمالية ت�سل  اإم��ارات الدولة، بقيمة  يف خمتلف 
مليار درهم يتم ت�سليمها خالل الأعوام الثالثة املقبل، لتتعزز 
املواطنني الذين ميتلكون م�سكنا خا�سا والبالغة نحو  ن�سبة 
اإجمايل املواطنني، يف موؤ�سر بالغ الأهمية يج�سد  %80 من 
املواطن ورفاهيته �سمن منظومة عمل  �سعادة  اأولوية هدف 
وطنية ناجحة هدفها الأ�سا�سي وغايتها النهائية رفاه �سعبنا 
، عام  رائ��د اخلري  ب�سائر اخلري يف عام  ولتتوا�سل  و�سعادته، 

زايد، القائد املوؤ�س�س طيب اهلل ثراه .
وقال “ ويف هذا الإطار .. نثمن عاليا جهود معايل الدكتور 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزي���ر  النعيمي  بلحيف  حم��م��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اإ�سكان  م�����س��روع��ات  على  القائمة  اجل��ه��ات  وجميع  التحتية 

املواطنني بالدولة ».
البا�سلة،  امل�سلحة  بقواتنا  والع��ت��زاز  الفخر  “ بكل  واأ���س��اف 
املنيع  وح�سنه  ال��ب��ت��ار  و�سيفه  ال��وط��ن  ودرع  الحت����اد،  ح��م��اة 
وبا�سمي، ونيابة عنكم جميعا.. نوجه خال�س التحية لقواتنا 
الرائع  الع�سكري  بالعر�س  اجلميع  اأب��ه��رت  ال��ت��ي  امل�سلحة، 

مطار العني الدويل،  يف  اقامته  الذي   ،”3 الحتاد  “ح�سن 
واأظ���ه���رت م��ن خ��الل��ه ق��وت��ه��ا ال�����س��ارب��ة امل��ت��ط��ورة وكفاءتها 
من  اأبطالها  به  يتمتع  وما  العالية،  وجاهزيتها  الحرافية 
�سجاعة واإقدام وتفان ومهارات وخ�ات، وما متتلكه من عتاد 
يف  منيعا  �سدا  امل�سلحة  قواتنا  من  جتعل  متقدمة،  واأ�سلحة 
حماية الوطن ومكت�سباته، واحلفاظ على اأمنه وا�ستقراره يف 
مواجهة احلاقدين واملتاآمرين وكافة التحديات التي تع�سف 
وال�سلم  الأم��ن  لتكري�س  ق��وة  وباعتبارها  وال��ع��امل،  باملنطقة 
ور�سالتها  الم���ارات  مل��ب��ادئ  �سفري  وخ��ري  وال��ع��امل��ي،  الإقليمي 

وقيمها الإن�سانية واحل�سارية النبيلة.
الأهمية لأبناء  بالغ  اليوم مو�سوعا  نناق�س يف جل�ستنا  وقال 
التحتية”،  البنية  تطوير  وزارة  “�سيا�سة  هو  جميعا،  �سعبنا 
العامة  واملرافق  والوق��اف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  ون�سكر جلنة 

على جهودها يف اإعداد التقرير اخلا�س باملو�سوع.
اأحمد �سبيب  اأعمال اجلل�سة بتالوة �سعادة  ب��داأت  بعد ذل��ك.. 

الظاهري الأمني العام للمجل�س بنود جدول الأعمال.
وتركزت مداخالت ال�سادة اأع�ساء املجل�س على امل�ستهدف من 
نظام املجمعات ال�سكنية على م�ستوى الدولة خالل ال�سنوات 
�سمن  اإحاللها  مت  التي  وامل�ساكن  2020م،  لغاية  القادمة 
جلنة مبادرات �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل، كم بلغ 
عددها منذ بدء امل�سروع حتى نهاية عام 2017م، والتحديات 
التي تواجه الوزارة ب�ساأن تفعيل ال�سيانة الوقائية، واملعايري 
املجمعات  بناء  ال��وزارة يف  اعتمدتها  التي  الفنية  واملوا�سفات 
ال�سكنية واملباين احلكومية، وو�سع معايري يف املباين خا�سة 
باأ�سحاب الهمم من ذوي الإعاقة ال�سمعية والب�سرية، وتاأثر 
املباين القدمية للمواطنني ب�سبب تقادمها من الظروف غري 
الأثار  تقييم  ودرا�سة  للخطر،  �ساكنيها  يعر�س  مما  طبيعية 
تطوير  او  اجل��دي��دة  امل�سروعات  ���س��واء  للم�سروعات  البيئية 

القائمة ل�سمان ا�ستدامة هذه امل�سروعات.
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اأ�شرف غني يعر�س على طالبان �شالمًا م�شروطًا

يريد اأاّل يعّكر اأي �صيء فوزه باالنتخابات

بوتني هاجم الغوطة لتفادي مفاجاأة اأكتوبر 

•• كابول-اأ ف ب:

حركة  على  ام�س  غني  ا�سرف  الأف��غ��اين  الرئي�س  عر�س 
ط��ال��ب��ان وق��ف��ا لإط�����الق ال���ن���ار ي�����س��ب��ق حم���ادث���ات �سالم 
م�سروطة، لإنهاء حرب م�ستمرة منذ 17 عاما يف البالد. 
ال��ث��اين لعملية كابول  امل��وؤمت��ر  وق���ال غ��ن��ي ل���دى اف��ت��ت��اح 
ن  بد  ول  لل�سالم.  �سيا�سي  اط��ار  هناك  يكون  ان  “يجب 
اإعالن وقف لإطالق النار. علينا العراف بطالبان حزبا 

�سيا�سيا، وان تنطلق عملية تعزيز الثقة«.
وت�سم هذه املبادرة ممثلي اكر من ع�سرين بلدا يف املنطقة، 
وكذلك الوليات املتحدة والأمم املتحدة، لكن لي�س حركة 

طالبان، يف وزارة اخلارجية الأفغانية املحا�سرة. وقد عقد 
الجتماع الأول للعملية يف حزيران يونيو. وي�سرط غني 
على طالبان قبل انطالق املحادثات العراف بالد�ستور 
واأ�ساف  ا�ستعدادا لتعديله وكذلك حكومته.  اأبدى  الذي 
ولنحقق  بال�سالم...  اقبلوا  اأيديكم.  بني  القرار  “الآن، 

ال�ستقرار لهذا البلد«.
وي��اأت��ي ه��ذا الق���راح غ���داة ن���داء وجهته ح��رك��ة طالبان 
حمادثات  اإج����راء  اىل  فيه  دعتها  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اىل 
ال�سلطات  اىل  اإ�سارة  اي  دون  مع مندوبيها يف قطر، من 
الأف���غ���ان���ي���ة، ال���ت���ي دائ���م���ا م���ا اع��ت���ت��ه��ا دم����ى يف اي���دي 
الأم���ريك���ي���ني. ك��ذل��ك و���س��ع ال��رئ��ي�����س الف���غ���اين �سرطا 

يق�سي باحرام حقوق املواطنني، ول�سيما منهم الن�ساء، 
طبقا لأحكام الد�ستور واحرام قوى الأمن.

لعنا�سر  الم���ن  بتوفري  ال�سلطات  تتعهد  جانبها،  م��ن 
العتبار  يف  تاأخذ  وب��اأن  عر�سها،  يقبلون  الذين  طالبان 
مقرحاتهم، وبرفع قيود منع ال�سفر املفرو�سة على بع�س 

م�سوؤوليهم وباحل�سول على دعم دويل للمحادثات.
لكن غني �سدد على ان ال�سلطات “لن ت�سمح لأي جمموعة 
م�سلحة على �سلة مبنظمات ارهابية اجنبية، �سواء اأكانت 
م�سريا من دون  حكومية ام ل، على الأرا�سي الفغانية”، 
او جمموعات  وداع�س،  القاعدة  تنظيمي  اىل  ي�سميها  ان 

اقليمية اأخرى، باك�ستانية او اوزبكية.

النائب العام امل�شري ياأمر مبنع االأخبار الكاذبة
•• القاهرة-رويرتز:

اأمر  ���س��ادق  نبيل  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  اإن  ام�����س  ال��ع��ام��ة يف م�سر  النيابة  ق��ال��ت 
املحامني العامني وروؤ�ساء النيابة مبتابعة و�سائل الإعالم ومواقع التوا�سل 
الجتماعي واتخاذ اإجراءات جنائية �سدها اإذا قامت ببث “اأخبار اأو بيانات 
اأو اإ�ساعات كاذبة«. و�سدر البيان يف اأعقاب انتقادات لذعة وجهها امل�سوؤولون 
ب�سبب طريقة تغطيتها لالأحداث يف  اأجنبية  اإعالم  لو�سائل  الأ�سبوع  هذا 
مدى  على  الإخبارية  املواقع  ع�سرات  حجبت  قد  ال�سلطات  وكانت  م�سر. 
ال�سهور القليلة املا�سية. وقال بيان النيابة العامة “اأ�سدر النائب العام... 
ق����رارا بتكليف امل��ح��ام��ني ال��ع��ام��ني وروؤ����س���اء ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ك��ل يف دائرة 
يبث  ما  و�سبط  واملواقع  الو�سائل  تلك  متابعة  يف  بال�ستمرار  اخت�سا�سه 

منها وي�سدر عنها عمدا من اأخبار اأو بيانات اأو اإ�ساعات كاذبة«.

•• جنيف-اأ ف ب:

الرو�سي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  ح��م��ل 
الأربعاء  ام�����س  لف����روف  ���س��ريغ��ي 
ف�������س���ائ���ل امل����ع����ار�����س����ة ال�������س���وري���ة 
م�سوؤولية اإجناح الهدنة الإن�سانية 
م�سيفا  ال�����س��رق��ي��ة،  ال���غ���وط���ة  يف 
النظام  دع���م  ���س��ت��وا���س��ل  ب���الده  ان 
التهديد  ع��ل��ى  للق�ساء  ال�����س��وري 

الإرهابي.
وقال لفروف اأمام جمل�س حقوق 
املتحدة  ل����الأمم  ال��ت��اب��ع  الإن�������س���ان 
“اأعلنت رو�سيا واحلكومة ال�سورية 
الغوطة  يف  اإن�سانية  مم��رات  اإقامة 

ال�سرقية«.
واأ�ساف “الدور الآن على امل�سلحني 
)من ف�سائل املعار�سة( والأطراف 
م�سريا  للتحرك”  ل��ه��م  ال��راع��ي��ة 
هناك  املتمركزين  “امل�سلحني  اإىل 
يف الغوطة الذين يوا�سلون ق�سف 
امل�ساعدات  اي�����س��ال  وم��ن��ع  دم�����س��ق 
مبغادرة”  ال����راغ����ب����ني  واإج���������الء 

املنطقة.

����س���د اجل����م����اع����ات امل���ت���ط���رف���ة يف 
�سوريا.

حماية  وح�������دات  اأن����ق����رة  وت���ع���ت���� 
�سوريا  ف���رع���ا  ال���ك���ردي���ة  ال�����س��ع��ب 
الذي  الكرد�ستاين  العمال  حل��زب 
�سد  مت��ردا  عقود  ثالثة  منذ  �سن 
اأنقرة  ال��رك��ي��ة وت��ع��ت���ه  ال��دول��ة 
ووا����س���ن���ط���ن والحت�������اد الأوروب�������ي 

جمموعة اإرهابية.

اأن  الإط��الق م�سرة على  لها على 
احلملة يف عفرين هي ح��رب على 
دفاع عن  م�ساألة  وت�سكل  اإرهابيني 

النف�س بالن�سبة لأنقرة.
وت�����س��ب��ب��ت ال��ع��م��ل��ي��ة ال��رك��ي��ة �سد 
الكردية  ال�سعب  ح��م��اي��ة  وح����دات 
وا�سنطن  م��ع  ال��ت��وت��رات  بت�سعيد 
ال��ت��ي تعمل ع��ن ق��رب م��ع وحدات 
حربها  يف  الكردية  ال�سعب  حماية 

هذا  �سيقّو�س   – ب��امل��ورت��ر  دم�سق 
نف�سه  الأم���ر  وينطبق  اخل��ط��اب.  
ع��ل��ى ال��ه��ج��م��ات ال��ف��و���س��وي��ة التي 
ح�سلت يف دير الزور اأوائل ف�اير 
ووا�سنطن  م��و���س��ك��و  بقيت  وال��ت��ي 

�سامتتني اإزاءها. 

هدف مو�صكو ودم�صق.. عرب 
اأنقا�س الغوطة

يتابع اليافعي الكتابة عن الأخطار 
املحدقة مب�سالح بوتني يف �سوريا 
كي  ال��داف��ع  ال�سبب  ت�سكل  وال��ت��ي 
النزاع من احلملة  يركز على نقل 
ال�سيا�سية.  احلملة  اإىل  الع�سكرية 
تت�سمن  ������س�����وري�����ة  ح������رب������اً  اإّن 
واملقاتالت  وال��دب��اب��ات  الر�سا�سات 
اجلوية فيها الكثري من املخاطرة 
بالن�سبة اإىل بوتني الذي كان ياأمل 
منخف�سة.  بكلفة  �سوريا  يف  ن�سراً 
لكن اإيران واإ�سرائيل وتركيا تتمتع 
مبدى زمني اأطول بكثري حلروبها 
لتخ�سره  ال��ك��ث��ري  اأي�����س��اً  ول��دي��ه��ا 

وتربحه منها.
تنتهي  ح��ني  اأن���ه  الكاتب  وي�سيف 
�ستظهر  ال���ع�������س���ك���ري���ة،  احل���م���ل���ة 
ومو�سكو،  دم�����س��ق  ب��ني  ان�����س��ق��اق��ات 
تام،  ات��ف��اق  ه��م��ا يف  الآن  اإىل  ل��ك��ن 
لدم�سق  ال��رو���س��ي��ة  احل��م��اي��ة  م���ع 
م���ن ن����ريان ال���ث���وار ب��غ�����س النظر 
والكلفة  ال�سيا�سية  ال�سمعة  ع��ن 
ع��ل��ى م�ستوى  ل��ل�����س��راع  ال��ب�����س��ري��ة 
النظام  ينطلق  ال�����س��وري��ني.  ح��ي��اة 
املرحلة  اإىل  ب�����س��رع��ة  وداع����م����وه 
ال���ث���ان���ي���ة م�����ن احل�������رب الأه���ل���ي���ة 
خارطة  م�����س��ت��خ��دم��ني  ال�������س���وري���ة 
يف  اأر�سدتهم  التي  نف�سها  الطريق 
حلب. وبالن�سبة اإليهم، اإّن ال�سبيل 
ال��وح��ي��د ل��ل��و���س��ول اإىل ه��ن��اك هو 

ع� اأنقا�س الغوطة. 

الداعمة لها يف وا�سنطن.
اليوم  �سوريا  اأه��ايل  “يواجه  وقال 
اأ���س��واأ اأزم���ة اإن�����س��ان��ي��ة. و���س��ع قرار 
 2401 جم��ل�����س الأم�����ن ال�����دويل 
لالتفاق  الأط����راف  جلميع  اإط���ارا 
على ظروف تخفف معاناة املدنيني 

يف كافة البالد«.
ي�سمى  ما  اع�ساء  “ندعو  واأ�ساف 
�سمان  اإىل  الأم���ريك���ي  ال��ت��ح��ال��ف 
اإىل  الإن�سانية  امل�ساعدات  و���س��ول 
يف  ل�سيطرتهم  اخلا�سعة  املناطق 

الأمن الدويل هذا. واقرح عليهم 
القيام بذلك«.

واأك�����دت اأن وق���ف اإط����الق ال��ن��ار ل 
اإل العمليات �سد مقاتلي  ي�ستثني 
وغريها  وال��ق��اع��دة  داع�����س  تنظيم 

من املجموعات املتطرفة.
وردت وزارة اخلارجية الركية على 
اعت�ت  منف�سل  ب��ي��ان  يف  ن��وي��رت 
اأ�سا�س  ل  ت�سريحاتها  اأن  خالله 

“الإن�سانية”  ال���ه���دن���ة  ودخ���ل���ت 
ال�سرقية  ال���غ���وط���ة  يف  ال��ي��وم��ي��ة 
التنفيذ  حيز  رو�سيا  اأعلنتها  التي 
ال����ث����الث����اء وت�������س���ت���م���ر ف���ق���ط بني 
ال�ساعة التا�سعة �سباحاً )07،00 

ت غ( والثانية من بعد الظهر.
العنف  ا���س��ت��م��رار  مت��ن��ع  مل  لكنها 
ودم�سق  م��و���س��ك��و  ات���ه���م���ت  ح���ي���ث 
املمر  بق�سف  امل�سلحة  املجموعات 

الإن�ساين املفر�س.
وتاأتي الهدنة الق�سرية يف الغوطة 
ال�سرقية رغم تبني جمل�س الأمن 
على  ين�س  ق���راراً  ال�سبت  ال���دويل 
وق�����ف ����س���ام���ل لإط�������الق ال����ن����ار يف 
وملدة  تاأخري”  دون  “من  ���س��وري��ا 
على  مو�سكو  وواف��ق��ت  ي��وم��ا.   30
ق���رار وق���ف اإط����الق ال��ن��ار الأممي 
اأن��ه مل يدخل بعد حيز  اإل  ال�سبت 

التنفيذ.
ال��ق��رار الأممي  اأن  واأك���د لف���روف 
قد ي�سكل متنف�سا للنا�س يف انحاء 
الكرة  اأن  اإىل  اأ����س���ار  ل��ك��ن��ه  ���س��وري��ا 
يف م��ل��ع��ب امل���ع���ار����س���ة والأط�������راف 

�سوريا«.
ام�س  ت��رك��ي��ا  ان��ت��ق��دت  ذل�����ك،  اىل 
املتحدة  وال���ولي���ات  فرن�سا  ب�سدة 
مل��ط��ال��ب��ت��ه��م��ا ب�������اأن ي�����س��م��ل وق���ف 
���س��وري��ا عمليتها  ال��ن��ار يف  اإط����الق 
الأكراد،  املقاتلني  �سد  الع�سكرية 
و���س��ط ت�����س��اع��د ح���دة ال��ت��وت��ر بني 
اأن��ق��رة ون��ظ��رائ��ه��ا يف ح��ل��ف �سمال 

الأطل�سي.
واأق�������ر جم��ل�����س الأم�������ن ال������دويل، 
لوقف  اتفاقا  رو�سيا،  ذل��ك  يف  مب��ا 
اإط����الق ال��ن��ار م��دت��ه 30 ي��وم��ا يف 
ان��ح��اء ���س��وري��ا، رغ���م اأن ال��ع��ن��ف ل 
يزال م�ستمرا يف الغوطة ال�سرقية 
املعار�سة  ل�����س��ي��ط��رة  اخل���ا����س���ع���ة 

ال�سورية.
اإطالق  وقف  بقرار  تركيا  ورحبت 
اأن  م��رارا على  اأ���س��رت  لكنها  النار 
عمليتها  على  ت��وؤث��ر  ل��ن  هدنة  اأي 
يف  �سهر  م��ن  اأك���ر  م��ن��ذ  امل�ستمرة 
كردية  ق��وات  �سد  عفرين  منطقة 

تعت�ها اأنقرة “اإرهابية«.
الثنني  ه��ات��ف��ي��ة  م��ك��امل��ة  وخ�����الل 

م���ع ن��ظ��ريه ال���رك���ي رج���ب طيب 
الفرن�سي  الرئي�س  ق��ال  اردوغ����ان، 
امي��ان��وي��ل م��اك��رون اإن ق���رار وقف 
اأن يطبق على  النار يجب  اإط��الق 
ذلك  يف  “مبا  �سوريا  اأن��ح��اء  كامل 
الرئا�سة  ذك��رت  ملا  وفقا  عفرين”، 

الفرن�سية.
الركية  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ل��ك��ن 
ات��ه��م��ت ب��اري�����س الرب���ع���اء بتقدمي 
ب��ي��ان ك���اذب ع��ن امل��ح��ادث��ة م�سرية 
ي��اأت على ذكر  اأن م��اك��رون مل  اإىل 
ع���ف���ري���ن خ������الل م���ن���اق�������س���ة وق���ف 

اإطالق النار.
ال�سلطات  اأبلغت  تركيا  اأن  واأف��ادت 
“يفتقد  ب��ي��ان��ه��م  ب����اأن  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
خطاأ  وارت��ك��ب��وا  ال�سراحة”  اإىل 

“ت�سليل الراأي العام«.
من جهتها، اأ�سرت املتحدثة با�سم 
هيذر  المريكية  اخلارجية  وزارة 
اإطالق  ق��رار وقف  اأن  نويرت على 
كذلك.  عفرين  على  ينطبق  النار 
معاودة  ت��رك��ي��ا  “باإمكان  وق���ال���ت 
قراءة الن�س الدقيق لقرار جمل�س 

•• اأبوظبي-وكاالت:

اليافعي  في�سل  ال��ك��ات��ب  اإ���س��ت��ه��ل 
نا�سونال”  “ذا  �سحيفة  يف  مقاله 
حني  اأن��ه  اإىل  بالإ�سارة  الإماراتية 
على احل�سار  م��رك��زاً  ال��ع��امل  ك��ان 
لهما  تعر�ست  ال��ل��ذي��ن  وال��ق�����س��ف 
الأ�سبوع  خ��الل  ال�سرقية  الغوطة 
الأح����داث  اأّن  ين�سى  ك���اد  امل��ا���س��ي، 
 18 م��ن��ذ  ح��ل��ب  يف  وق��ع��ت  نف�سها 

�سهراً تقريباً. 
ول  نف�سها  ه���ي  احل����رب  ف��ق��واع��د 
م�������س���ادف���ة ه���ن���ا. ف����ال����غ����ارات على 
واأدت  كثيفة  كانت  وحلب  الغوطة 
العامل  ك��ان  فيما  املئات  مقتل  اإىل 
لوقف  التحرك  وج��وب  اإىل  يدعو 
اأعلنت  امل����ج����زرة،  و���س��ط  امل���ع���ان���اة. 
رو���س��ي��ا ع���ن وق���ف ي���وم���ّي حمدود 
لإطالق النار. يف حلب كان لثماين 
ال��غ��وط��ة فلخم�ٍس  اأّم����ا يف  ���س��اع��ات 
ف��ق��ط. وه��دف��ت رو�سيا م��ن خالل 
الهدنة تلك اإىل اإظهار اأّنها طرف 
يف  الإن�سانية.  املعاناة  يفهم  ق��وي 
ح��ل��ب، اأع��ل��ن م�����س��وؤول رو���س��ّي عن 
اأعلن  ال��غ��وط��ة،  يف  بينما  ال��ه��دن��ة، 
نف�سه  ال���رو����س���ي  ال��رئ��ي�����س  ع��ن��ه��ا 
من  واح���د  �سهر  ح���وايل  بعد  على 

النتخابات.
مب����وازاة ال��ه��دن��ة اأت���ى اإن�����س��اء املمر 
من  اأ�سابيع  و�ستعقبه  الإن�����س��اين. 
حول  �ستتمحور  ال��ت��ي  امل��ف��او���س��ات 
من �سيغادر املدينة وكيف. �سُتفتح 
ُتغلق، وبع�سها �سيكون  ثّم  املمرات 
النهاية  يف  لكن  للق�سف.  عر�سة 
نظام  و�سي�ستعيد  املدنيون  �سيغادر 
الأ�����س����د امل���ن���ط���ق���ة. ه�����ذه امل���راح���ل 
ب����ع����د يف  ال���ن���ه���ائ���ي���ة مل حت�������س���ل 
املمر  م��ق��رح  با�ستثناء  ال��غ��وط��ة، 
الإن�ساين. لكّن اليافعي يوؤكد اأّنها 

غ�صب تركي من باري�س ووا�صنطن ب�صاأن عفرين 

الفروف يطالب املعار�شة ال�شورية باإجناح الهدنة 

اأيام  الأرج��ح خالل  �ستح�سل على 
احلرب  قواعد  اأعطت  اأ�سابيع.  اأو 
اإىل  بالن�سبة  اإيجابية  نتائج  ه��ذه 
وينوون  حلب  يف  وال��رو���س  النظام 

ا�ستخدامها جمدداً. 

بوتني قلق
ال��غ��وط��ة وعلى  ال��ع��امل على  ي��رك��ز 
فظائع احل�سار كما لو كانت تلك 
اجل����رائ����م ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا يف 
كذلك.  لي�ست  اأن��ه��ا  غ��ري  ���س��وري��ا. 
هي جزء من خطة طويلة للنظام 
من اأجل حتييد اأي تهديد لدم�سق 
اقت�سار  وم�����ع  ال����ن����ظ����ام.  ول����ق����وة 

ت��خ��ف��ف من  اأن  ���س��وري��ا مي��ك��ن  يف 
اأ�سابيع،  ث��الث��ة  م��ن��ذ  ف����وزه.  وه���ج 
ال��رو���س يف هجوم  املرتزقة  ت��ورط 
اعرفت  وق��د  �سوريا  �سرق  فا�سل 
مو�سكو مبقتل ع�سرات منهم عقب 
الأمريكيني.  ق��ب��ل  م���ن  ق�����س��ف��ه��م 
الن�سر  اإىل بوتني، ي�سكل  بالن�سبة 
يف �سوريا جزءاً من خطاب يظهره 
قوة  �سمان  عن  �سخ�سياً  م�سوؤوًل 
اإحباط  على  وق���ادراً  لرو�سيا  اأك��� 
الثورات على حدود بالده وتو�سيع 
هجوماً  اإن  اخل����ارج����ي.  ن���ف���وذه���ا 
 – ال�سورية  العا�سمة  على  ناجحاً 
ق�سف  ا�ستطاعوا  ال��غ��وط��ة  وث���وار 

عبارة برزت كثرياً خالل الأ�سابيع 
الأخرية من النتخابات الرئا�سية 
يف  النتائج  غ��رّيت  التي  الأمريكية 

نهاية املطاف.

هل تتحقق “مفاجاأة مار�س”؟
ي�������س���ّدد ال���ي���اف���ع���ي ع���ل���ى اأّن�������ه من 
امل�ستحيل تخّيل “مفاجاأة مار�س” 
الرو�سية  النتخابات  نتائج  تغري 
ا�ستطالعات  ج��م��ي��ع  اإ�����س����ارة  م���ع 
اأّن  ال����راأي يف ف���اي��ر احل���ايل اإىل 
كبري  وب��ف��ارق  الطليعة  يف  ب��وت��ني 
الرئي�س  لكّن  مناف�سيه.  عن  ج��داً 
احل���رب  اأّن  اإىل  ي��ق��ظ  ال���رو����س���ي 

يعلم  الكلمات،  على  ال���دويل  ال��رد 
�س����ينفذه  ����س���يء  ل  اأن  ال���ن���ظ���ام 
اإيقاف  اأج���ل  م��ن  ال���دويل  املجتمع 
هي  ال���غ���وط���ة  اإّن  امل���خ���ط���ط.  ه����ذا 
عليها  ي�����س��ي��ط��ر  م��ن��ط��ق�����������������ة  اآخ�����ر 
دم�س��������ق،  من  قريبة  وه��ي  ال��ث��وار 
م�سروراً  النظام  �س��������يكون  لذلك 
�س�����بب  هنالك  لكْن  با�س�����تعادتها. 

اآخر ل�س���تهدافها اليوم.
 م����ع ب���ق���اء اأق������ل م����ن ���س��ه��ر على 
الرئا�سية  الن���ت���خ���اب���ات  ان���ط���الق 
يعّكر  اأّل  ب��وت��ني  ي��ري��د  رو���س��ي��ا،  يف 
فهو  فيها.  الكبري  ف��وزه  �سيء  اأي 
وهي  اأكتوبر”  “مفاجاأة  من  قلق 

بنوك حول العامل �صتواجه احتمال فقدان ح�صاباتها يف الواليات املتحدة 

التهديدات االأوروبية بعرقلة عقوبات اأمريكية على اإيران... جوفاء
•• عوا�سم-وكاالت:

هدد الحتاد الأوروبي يف مطلع ف�اير بعرقلة اأي حماولة من الوليات 
اإي������ران. ل��ك��ن ت��ل��ك الت�سريحات  امل��ت��ح��دة لإع�����ادة ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى 
الدفاع عن  لدى مركز  بارز  م�ست�سار  ريت�سارد غولدبريغ،  راأي  تظهر يف 
الدميقراطيات، حماولة اأوروبية جديدة يائ�سة لردع الرئي�س الأمريكي 

دونالد ترامب عن التخلي عن ال�سفقة النووية بحلول مايو املقبل. 
ويرى غولدبريغ، يف جملة “فورين بولي�سي” اأن الأوروبيني �سيواجهون 
�سعوبة يف التعامل مع النظام املايل الأمريكي. ويف نهاية املطاف، تدرك 
ترامب  تلبية مطالب  الأوروب����ي جم��� على  الحت���اد  اأن  اأوروب��ي��ة  بنوك 
اإعادة  عند  للعقوبات  �سامل  لتطبيق  ال���س��ت��ع��داد  اأو  ال�سفقة،  بتعديل 

فر�سها.
اأن واب���ل ال��ت��ه��دي��دات اجل��دي��دة ال��ت��ي اأطلقها دين�س  وي���رى ك��ات��ب امل��ق��ال 
يف  اخلارجية  العمليات  ق�سم  لدى  الإيرانية  العمل  فرقة  رئي�س  �سايبي، 
الحتاد الأوروبي، لي�ست اإل �سدًى لتهديدات قدمية لديفيد اأو�سيليفان، 
لو حاولت  باأنه  املتحدة،  الوليات  ال�سابق لدى  الأوروب��ي  �سفري الحت��اد 
اإي��ران، فاإن الحتاد �سُيحيي  الثانوية �سد  اإع��ادة فر�س عقوباتها  اأمريكا 
اأوروبية  �سركات  م��ن  طلب  عندما  الت�سعينيات  يف  طبقت  حجب  ل��وائ��ح 

رف�س ال�سروط الأمريكية. 

قتيال مبواجهات اتنية يف �شرق الكونغو   23
 •• الكونغو -اأ ف ب:

قتل ثالثة وع�سرون �سخ�سا خالل ثالثة اأيام من املواجهات التنية يف �سرق 
دامية  عنف  اعمال  ت�سهد  ما  غالبا  التي  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية 
لال�ستيالء على الأرا�سي، كما افاد اإح�ساء اأجراه م�سوؤول حملي لوكالة فران�س 
مندوب  باكونداكابو  فرن�سوا  ق��ال  بر�س،  فران�س  لوكالة  ت�سريح  ويف  بر�س. 
حاكم �سمال كيفو يف منطقة رو�ستورو، “يف الإجمال، �سجلنا منذ الحد مقتل 
�ستة ع�سر مدنيا و�سبعة من عنا�سر امليلي�سيات” يف مواجهات بني الهوتو من 
جهة وبني ناندي وهوندي من جهة ثانية. وقال باكونداكابو انه يف الهجوم 
من  ميلي�سيات  )عنا�سر  نياتورا  م��اي  م��اي  �سنته  ال��ذي  موتاندا  قرية  على 
الهوتو( الحد، “لقي ت�سعة مدنيني واثنان من عنا�سر امليلي�سيات م�سرعهم. 
عنا�سر  م��ن  ارب��ع��ة مدنيني وخم�سة  قتل  ب���والن���دا،  ه��ج��وم  خ��الل  الث��ن��ني، 
امليلي�سيات، والثالثاء يف كيكوكو، قتل ثالثة مدنيني«. وبعد هدنة ن�سبية منذ 
منت�سف �سباط ف�اير، لوحظت عودة العنف من جديد. ويف ح�سيلة �سابقة 
بوالندا )اربعة مدنيني وخم�سة  ت�سعة قتلى يف  الثنني، جرى احلديث عن 
من عنا�سر امليلي�سيات(. يف 2017، قتل ع�سرات الأ�سخا�س يف مواجهات بني 
هذه الطوائف يف املنطقة. وت�سكن قرى بوالندا وموتاندا وكيكوكو الواقعة 
يف ارا�سي روت�سورو باقليم �سمال كيفو، طوائف الهوتو والناندي والهوندي. 
الناندي  ويتهم  الرا���س��ي.  على  لل�سيطرة  الطوائف  ه��ذه  تتواجه  ما  ودائ��م��ا 
املتمردين  بدعم  اج��ان��ب،  يعت�ون  ال��ذي��ن  الكونغوليني  الهوتو  وال��ه��ون��دي 
الهوتو  ويتهم  روان���دا.  لتحرير  الدميوقراطية  للقوات  الروانديني  الهوتو 
الكونغوليون الذين ل ينفون انهم يبحثون عن ارا�س زراعية جديدة، الناندي 
الناندي  ويتهم  ال�ستقرار.  حرية  يف  الد�ستوري  حقهم  بانتهاك  والهوندي 
الروانديني  الهوتو  املتمردين  مع  بالتواطوؤ  الكونغوليني  الهوتو  والهوندي 
التوت�سي يف  اإب��ادة  بعد  الدميوقراطية  الكونغو  �سرق جمهورية  الالجئني يف 
رواندا يف 1994. وتوجه اىل بع�س قادتهم تهمة امل�ساركة الفعالة يف البادة. 
نزاعات  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  الكونغو  جمهورية  م��ن  ال�سرقي  ال�سطر  وي��واج��ه 
م�سلحة منذ اكر من 20 عاما بني خمتلف املجموعات والطوائف، وتغذيها 
بني  واملناف�سات  املنجمية  امل���وارد  على  لل�سيطرة  واملناف�سة  عقارية  خالفات 

القوى الإقليمية التي ت�ستفيد من عدم ال�ستقرار.

 مو�شكو تتهم وا�شنطن بعرقلة نزع ال�شالح النووي 
•• جنيف-اأ ف ب:

اتهم وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف الوليات املتحدة ام�س بعرقلة نزع 
ال�سالح النووي ع� اإبقاء ا�سلحة نووية غري ا�سراتيجية يف اوروبا ل�ستخدامها 
ال�سالح  “نزع  ان  ال�سالح يف جنيف  ن��زع  موؤمتر  وق��ال لف��روف يف  رو�سيا.  �سد 
النووي يعرقله بقاء ا�سلحة نووية غري ا�سراتيجية امريكية يف اوروبا، وترافقه 
ممار�سة تزعزع ا�ستقرار املهمات النووية امل�سركة«. وا�ساف ان “الع�ساء غري 
ا�سلحة  ل�ستخدام  التخطيط  يف  ي�ساركون  الطل�سي  �سمال  حلف  يف  النوويني 
“اجلميع  غري ا�سراتيجية، ويلقون ت�سجيعا لتدريب مهارات«. وتابع لفروف 
�سيدركون انه ع� القيام بذلك، يعد ع�سكريو الوليات املتحدة القوات امل�سلحة 

لبلدان اوروبا ل�ستخدام هذه ال�سلحة النووية التكتيكية �سد رو�سيا«.
وك�سف لفروف اي�سا ان رو�سيا... مل تن�سر هذا النوع من الأ�سلحة وان مو�سكو 
هذا  “وجود  ان  واك��د  الوطني.  ال��راب  �سمن  للتخزين  قواعد  يف  و�سعتها  قد 
لي�س  اوروب���ا  يف  لال�ستخدام  اجل��اه��زة  التكتيكية  ال��ن��ووي��ة  ال�سلحة  م��ن  ال��ن��وع 

عن�سرا للحرب الباردة يف هذه الظروف بل انه موقف عدواين«.
وخل�س لفروف اىل ان املواطنني الوروبيني، كما اآمل، �سريف�سون بحزم و�سع 

ا�سلحة دمار �سامل على اأرا�سيهم.

يف  الإيرانية  ال�سفقة  داعمو  يعمد  اأن  غولدبريغ،  ب�سب  مفاجئاً،  ولي�س 
الوليات املتحدة ل�ستخدام تلك التهديدات دلياًل على اأن التفاق، بجانب 
التعامالت التجارية الأوروبية الإيرانية، �سيبقى �سارياً، حتى واإن �سدر 

قرار اأمريكي بالتخلي عنه. 
وي�سري ه�وؤلء لدرا�سة حديثة �سملت عدداً من مدراء �سركات عاملية دلياًل 

على اإمكانية عرقلة عقوبات اقت�سادية اأمريكية جديدة �سد اإيران.
واأجاب قرابة 54% من رجال اأعمال اأوروبيني واآ�سيويني بالنفي عندما 
�سركة  اأي  اأمريكية على  �سلطات  تفر�سها  “عقوبات  كانت  اإذا  �سئلوا عما 

تتعامل مع اإيران، يف التاأثري على قرارهم بال�ستثمار هناك«. 
بتجاهل عقوبات  اأوروب��ي��ة  ت��ه��دي��دات  ت�سري  امل��ق��ال،  ك��ات��ب  ول��ك��ن، ح�سب 
�سيا�سة  حيال  اأجلها  انتهى  تفاهمات  اإىل  اإي���ران  �سد  حمتملة  اأمريكية 

العقوبات الأمريكية �سد اإيران.
فقد �سادق الكونغر�س يف 1996، على قانون عقوبات �سد اإيران وليبيا، 

وق�سى مبعاقبة اأي كيان اأجنبي ا�ستثمر يف قطاع الطاقة الإيراين. 
ولكن اأوروبا ردت حينها باإ�سدار لوائح حجب، وهددت مبقا�ساة الوليات 

املتحدة لدى منظمة التجارة العاملية. 
اإي��ران ترجح يف مقابل  ويف ذلك الوقت، كانت كفة التعامل التجاري مع 
كفة العقوبات، ما كان �سي�سبب اإحراجاً لالإدارة الأمريكية، فراجع حينها 
الرئي�س كلينتون. لكن وكما يلفت كاتب املقال، تغري كل ذلك يف 2010، 

عندما �سادق الكونغر�س على قانون جديد �سمح لأمريكا بال�ستفادة من 
اإي��ران: احلوالت املالية.  فبعد �سنوات  نقطة ارتكاز التجارة العاملية مع 
ب�سبب  ال�سوداء  القائمة  اإي��ران على  املالية يف  املوؤ�س�سات  اإدراج معظم  من 
تورطها يف خمتلف العمليات امل�سبوهة، اأدرك الكونغر�س اأنه بحاجة اأي�ساً 

ملعاقبة اأطراف اأخرى لتعاملها مع تلك املوؤ�س�سات الإجرامية. 
مع  تعامله  يوا�سل  اأجنبي  بنك  اأي  اأن  الكونغر�س  اأعلن  لذلك،  ونتيجة 
معامالته  �سيعر�س   ال�����س��وداء،  القائمة  على  مو�سوعة  اإي��ران��ي��ة  ب��ن��وك 

البنكية مع الوليات املتحدة للخطر. 
ويف 2011، و�سعت الوليات املتحدة احلظر لي�سمل تعامالت مع امل�سرف 

املركزي يف اإيران. 
ويف 2012، امتد احلظر اإىل حوالت جترى ل�سالح جمموعة وا�سعة من 

القطاعات والن�ساطات القت�سادية الإيرانية. 
ويف راأي غولدنبريغ، اإذا قرر ترامب اإعادة فر�س تلك العقوبات، فاإن بنوكاً 

حول العامل �ستواجه احتمال فقدان ح�ساباتها يف الوليات املتحدة. 
وقد تفيد لوائح حجب يف حماية �سركة ما من غرامات اأمريكية، لكنها 
لن ت�ستطيع �سمان ا�ستمرار ا�ستفادة اأي م�سرف اأجنبي من النظام املايل 

الأمريكي. 
كفة  م��ن  بكثري  اأث��ق��ل  الأمريكية  العقوبات  كفة  �ستكون  امل���رة،  ه��ذه  ويف 

التجارة مع اإيران.



اخلميس   1   مارس    2018  م   -   العـدد  12263  
Thursday  1   March   2018  -  Issue No   12263

11

عربي ودويل

الأجهزة  اأن  الإره��اب عن  ملكافحة  الرو�سية  الوطنية  اللجنة  ك�سفت 
اإرهابية والق�ساء  25 عملية وحماولة  اإحباط  الأمنية متكنت من 

على الع�سرات من الإرهابيني املتطرفني خالل ال�سنة املا�سية.
اإيغور كولياغني نائب رئي�س جهاز جلنة مكافحة الإره��اب يف  وقال 
الق�ساء  م��ن  متكنت  الأمنية  “ الأج��ه��زة  اإن  ام�س  �سحفي  م��وؤمت��ر 
خالل العام املا�سي على 90 اإرهابيا واإدراج اأكر من 2000 �سخ�س 
يف قائمة املنظمات والأف��راد الذين توجد معلومات عن تورطهم يف 

الأن�سطة املتطرفة والإرهاب«.
 14 اأم��وال واأ�سول تبلغ قيمتها اأكر من  “كما مت جتميد  واأ�ساف 
باأن�سطة  عالقة  لهم  �سخ�س   500 م��ن  لأك��ر  تعود  روب��ل  مليون 

اإرهابية ».
املا�سي  العام  خ��الل  قامت  الرو�سية  الأمنية  الأج��ه��زة  اأن  اإىل  ي�سار 
عليهم  والق�ساء  الإرهابيني  اأوك��ار  ملداهمة  ونوعية  كثرية  بعمليات 

علما اأن الإرهابيني ي�سكلون خاليا نائمة يف رو�سيا ع� الإنرنت.

اأوروبا  �سربت  والتي  �سيبرييا  من  القادمة  ال�سقيع  موجة  اأ�سفرت 
41 �سخ�سا منذ اجلمعة، معظمهم  خالل الأيام الأخرية عن وفاة 

من امل�سردين بينما ا�ستمرت ال�سطرابات يف حركة النقل.
يف  وخم�سة  ت�سيكيا  يف  و�ستة  بولندا  يف  حتفهم  �سخ�سا   18 ولقي 
ليتوانيا واأربعة يف فرن�سا ونف�س العدد يف �سلوفاكيا اإىل جانب اثنني 
يف كل من ايطاليا ورومانيا. ويف ا�ستونيا، تويف �سبعة اأ�سخا�س جراء 

ال�د خالل �سباط/ف�اير.
وليل الثالثاء الربعاء، بلغت احلرارة 21 درجة مئوية حتت ال�سفر 
حتت  مئوية  درج��ة  و20  والبو�سنة  كرواتيا  يف  اجلبلية  املناطق  يف 
ال�سفر  حت��ت  مئوية  درج��ة  و19  اأمل��ان��ي��ا  ب�سمال  لويبك  يف  ال�سفر 
ببلجيكا وع�سر  لييج  ال�سفر يف  درج��ة حتت  بولندا و18  يف جنوب 
درجات حتت ال�سفر يف لندن. ويف �سوي�سرا، انخف�ست درجة احلرارة 
اإىل 36 درجة مئوية حتت ال�سفر يف غالتالب غري املاأهولة واملعتادة 
على هذا النوع من ال�سقيع حيث تقع على ارتفاع 1850 مرا فوق 
�سطح البحر. ويف فرن�سا، كان ليل الثالثاء الربعاء الكر �سقيعا 
ال�سفر يف  12 درج��ة مئوية حتت  ال�ستاء حيث بلغت احل��رارة  هذا 
ميتز الواقعة يف �سمال �سرق البالد. وكان امل�سردون هم الأكر تاأثرا 
اخلمي�س  حتى  ت�ستمر  اأن  يتوقع  التي  املتجمدة  احل���رارة  ب��درج��ات 
يف  واثنان  اجلمعة  منذ  وت�سيكيا  فرن�سا  يف  منهم  ثالثة  تويف  حيث 
ايطاليا بعدما رف�س اأحدهما ترك املوقع الذي كان ينام فيه بالهواء 
الطلق يف ميالنو. يف بلجيكا، اتخذت عدة مدن قرارا غري م�سبوق 

باإجبار امل�سردين على البقاء يف املالجئ.

م�ست�ساري  اأق��رب  اإح��دى  هيك�س،  ه��وب  ان  امريكيون  برملانيون  اأعلن 
ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ت���رام���ب، رف�����س��ت ام�����س ل���دى م��ث��ول��ه��ا اأم�����ام جلنة 
تدخل  حول  مغلقة  ا�ستماع  جل�سة  يف  النواب  جمل�س  يف  ال�ستخبارات 
التي  الأ�سئلة  من  العديد  على  ال��رد  الرئا�سية،  النتخابات  يف  رو�سيا 
وجهت اليها. وهيك�س )29 عاما( التي ت�سغل من�سب مديرة الت�سالت 
على  ب��ال��رد  اكتفت  عموما،  تكتمها  عنها  وامل��ع��روف  البي�س  البيت  يف 
اليه  �سبقها  ت�سرف  وهو  عليها،  املوافقة  متت  وان  �سبق  التي  ال�سئلة 
اأفراد اآخرون يف الدائرة الل�سيقة برامب لدى مثولهم امام الكونغر�س 
وتهربت  بانون.  �ستيف  ال�سابقني  ال�سراتيجيني  كبري  ابرزهم  ومن 
امل�ست�سارة خ�سو�سا من الأ�سئلة املتعلقة بعملها وبالت�سالت بني فريق 
يف  الرئا�سية  بالنتخابات  اجلمهوري  املر�سح  فوز  بعد  ورو�سيا  ترامب 
بعد  الأبي�س ومو�سكو  البيت  2016 وبني  الثاين نوفم�  ت�سرين   8
بح�سب   ،2017 يناير  الثاين  كانون   20 يف  ال�سلطة  امللياردير  تويل 
ما افاد النائب الدميوقراطي مايك كويغلي. وقال كويغلي ع�سو جلنة 
البيت الأبي�س  انهم ينفذون تعليمات  النواب  ال�ستخبارات يف جمل�س 
بعدم الرد على بع�س ال�سئلة. بدوره قال النائب الدميوقراطي ديني 
هيك لوكالة بلوم�غ لالنباء ان جل�سة ال�ستماع للم�ست�سارة الرئا�سية 

كانت “كمن ي�ستمع اىل بانون ثان.

عوا�سم

مو�سكو

وا�سنطن

باري�س

معاهدة خروج بريطانيا تهدد باإعادة التوتر 
•• بروك�سل-اأ ف ب:

بارنييه  مي�سال  بريك�ست  ملف  يف  الأوروب���ي���ني  امل��ف��او���س��ني  كبري  يعر�س 
ان  الأوروب���ي ميكن  بريطانيا من الحت��اد  خ��روج  ملعاهدة  قانونية  م�سودة 

تثري خالفات جديدة مع لندن حول م�سائل مهمة.
مطالب  ع��ن  يبدو  م��ا  على  �سفحة   120 م��ن  املكونة  الوثيقة  وتتغا�سى 
رئي�سية لرئي�سة احلكومة ال�يطانية ترييزا ماي ب�ساأن احلدود الإيرلندية 

وحقوق املواطنني واملرحلة النتقالية ما بعد بريك�ست.
اإليه بني ماي  التو�سل  الذي مت  اتفاق اخل��روج  املعاهدة م�سمون  وت�سمل 
ورئي�س املفو�سية الوروبية جان-كلود يونكر بعد حمادثات ماراثونية يف 

كانون الأول دي�سم�.
واأكد بارنييه الثالثاء اأنه “ل مفاجاآت” يف م�سمون امل�سودة التي �سيتبناها 
اع�ساء مفو�سية الحتاد الأوروبي قبل اإحالتها اإىل �سائر الدول ال27 يف 

الحتاد الوروبي ومن ثم اإىل بريطانيا.
موقفا  تتبنى  املعاهدة  م�سودة  اأن  من  حذر  ال�سابق  الفرن�سي  الوزير  لكن 
مت�سددا من موا�سيع رئي�سية مل يتم حتقيق تقدم ب�ساأنها منذ كانون الأول 

دي�سم�، وهي امل�ساألة التي تثري قلقي.
�سوتت بريطانيا للخروج من الحتاد الأوروبي يف ا�ستفتاء اثار �سدمة يف 

حزيران يونيو 2016، و�ستغادر الحتاد يف 29 اآذار مار�س 2019.
اأكر امل�سائل احل�سا�سة يف املعاهدة تتعلق باإيرلندا، و�سين�سب كل الركيز 
ملعرفة كيف �سيتو�سل مفاو�سو بروك�سل اإىل ن�س رئي�سي ي�سمن عالقات 
بعد  الأوروب���ي  الحت��اد  يف  الع�سو  وايرلندا  ال�سمالية  ايرلندا  بني  �سل�سة 
النف�سال. واأكد بارنييه ان الوثيقة تت�سمن ن�سا مثريا للجدل يقول اأنه 
يف حال غياب حل اأف�سل، تبقى ايرلندا ال�سمالية “ملتزمة متاما” قواعد 
ال�سالم  اتفاقية  عليها  ا�ستندت  والتي  اجلمركي  والحت��اد  املوحدة  ال�سوق 

اليرلندي عام 1998.

كني�صة القيامة تفتح اأبوابها بعد اإغالق 3 اأيام 

35 �شهيدًا منذ اإعالن ترامب حول القد�س

تاأجيل هدم منازل يف بوؤرة ا�شتيطانية يف ال�شفة 

اجلبري: ال�شعودية ت�شهد نقلة نوعية نحو التقدم واالزدهار
عليها  املتفق  الن�سان  نفرق بني مبادئ حقوق  اأن  انه يجب  واأ�ساف 
دوليا والأمور اخلالفية التي يروج لها البع�س ويحاول فر�سها ويف 
اأن نحذر من حم��اولت فر�س قيم غريبة على  ه��ذا الإط��ار يلزمنا 
جمتمع م��ا ب��دع��وى اأن��ه��ا م��ن ح��ق��وق الن�����س��ان. واأو���س��ح اجل��ب��ري ان 
اململكة منذ املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود تقوم 
دون  لهم  الت�سهيالت  جميع  وت��ق��دمي  واملعتمرين  احل��ج��اج  بخدمة 
مع  باقتدار  تتعاطى  اأن  وا�ستطاعت  ت�سي�س  اأي  عن  والبتعاد  متييز 
الأعداد املتزايدة من احلجاج واملعتمرين وقدمت لهم كافة اخلدمات 
 2030 اململكة  روؤي���ة  ان  وق��ال  امل�����س��اواة.  ق��دم  على  معهم  وتعاملت 
واملبادرات  وال���ام��ج  العامة  ال�سيا�سات  يحدد  منهجا  لتكون  ج��اءت 
وتوظيف اإمكانات اململكة يف ثالث حماور تتلخ�س يف جمتمع حيوي 
واق��ت�����س��اد م��زده��ر ووط���ن ط��م��وح وي��ن��درج حت��ت ك��ل حم��ور ع��دد من 

••جنيف -وام:

نقلة  ت�سهد  اململكة  اأن  ال�سعودي  وزي��ر اخلارجية  ع��ادل اجلبري  اأك��د 
ن��وع��ي��ة ن��ح��و ال��ت��ق��دم والزده�����ار م��ن خ���الل ال��رك��ي��ز ع��ل��ى الإن�سان 
ثابتا  منهجا  وت��ع��زي��زه��ا  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  وج��ع��ل  والتنمية 
رفيع  اجل��زء  يف  كلمة  يف  اجلبري  وق��ال  املتخذة.  التدابري  جميع  يف 
امل�ستوى لدورة جمل�س حقوق الإن�سان ال�سابعة والثالثني يف جنيف 
بثتها وك��ال��ة الن��ب��اء ال�سعودية وا����س ان م��ب��ادئ ح��ق��وق الإن�����س��ان يف 
الإ�سالمية  ال�سريعة  اأح��ك��ام  اإىل  ت�ستند  ال�سعودية  العربية  اململكة 
اأو  عرقه  عن  النظر  ب�سرف  كرامته  وحتفظ  الإن�سان  حتمي  التي 
لونه اأو جن�سه كما ت�ستفيد اململكة من التجارب الإن�سانية يف تقنني 
حقوق الن�سان وتعزيزها وتطوير اآليات حمايتها ومعاقبة منتهكيها. 

بحقوق  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  ارتباط  من  تخلو  ل  التي  الأه���داف 
املراأة  والعمل وحقوق  وال�سحة  الأم��ن  ذل��ك احل��ق يف  وم��ن  الإن�سان 
امل�ساركة  التنمية وتعزيز  الإعاقة وامل�سنني واحلق يف  والطفل وذوي 
يف احلياة ال�سيا�سية والعامة وتكوين املوؤ�س�سات اجلمعية واجلمعيات 
الأه��ل��ي��ة ودع��م��ه��ا وغ��ري ذل��ك م��ن احل��ق��وق الأخ����رى. ول��ف��ت اىل ان 
يف  وج��وه��ري  اأ�سا�سي  دور  عاتقه  على  يقع  الإن�����س��ان  حقوق  جمل�س 
حماية وتعزيز حقوق الن�سان حول العامل موؤكدا رف�س اململكة لأي 
حم��اولت للتقليل من هذا ال��دور ويف نف�س الوقت نوؤيد اأي اإ�سالح 
اإن  واأ���س��اف  الن�سان.  حقوق  جمل�س  عمل  كفاءة  يعزز  اأن  �ساأنه  من 
الع�سر احلديث  ي�سهده  نزاع  اأط��ول  يعد  الإ�سرائيلي  العربي  النزاع 
مبا فيه من انتهاكات حلقوق الن�سان ومعاناة اإن�سانية واإننا من هذا 
يف  حقه  ذل��ك  يف  مبا  الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق  اأهمية  نوؤكد  املن� 

تقرير امل�سري كما نهيب باملجتمع الدويل متمثال يف جمل�س حقوق 
الن�سان اأن يعمل كل ما من �ساأنه حماية حقوق الن�سان يف الأرا�سي 
جهودا  بذلت  اململكة  ان  على  و�سدد  املحتلة.  والعربية  الفل�سطينية 
كبرية خالل ال�سنوات املا�سية ملحاربة التطرف والإرهاب ولي�س على 
ال�سعيد الوطني فقط بل على امل�ستوى الإقليمي والدويل وكان اآخر 
هذه اجلهود الت�ع مببلغ 100 مليون يورو لتعزيز جهود مكافحة 
اأهمية  ت��وؤك��د  اململكة  ان  وق��ال  الف��ري��ق��ي.  ال�ساحل  دول  الإره���اب يف 
الت�سدي لهذه الآفة اخلطرية والتنديد بكل من يقوم بدعمها ماديا 
اأف��راد وبكل من  اأم  اأم منظمات  اأكان الداعمون دول  اأو معنويا �سواء 
الراأي  حرية  بحجة  الأف��ك��ار  ه��ذه  لدعم  الإعالمية  املن�سات  يتخذ 
املواثيق الدولية ن�ست على قيود م�سروعة  والتعبري م�سريا اىل ان 

حلرية الراأي والتعبري كاحرام حقوق الآخرين .

اأم���ام احل��ج��اج تنفيذا  اأب��واب��ه��ا  الكني�سة فتح  واأع���ادت   
والرمنية  الرث��وذك�����س��ي��ة  ال��ك��ن��ائ�����س  ات��خ��ذت��ه  ل��ق��رار 
وال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة م�����س��اء ال��ث��الث��اء ب��ع��ي��د اع����الن رئي�س 
الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو تعليق الإجراءات 
امل�سكو منها وهي عبارة عن قرارات �سريبية وم�سروع 
قانون يقول م�سوؤولو الكنائ�س انه �سي�سمح لإ�سرائيل 

مب�سادرة ارا�س تابعة لها.
 وكان امل�سوؤولون امل�سيحيون اقدموا على خطوة نادرة 
للغاية باإغالق الكني�سة ظهر الحد، يف م�سعى لل�سغط 

على ال�سلطات الإ�سرائيلية للتخلي عن اجراءاتها.
وبعد يومني على اإغالق الكني�سة اعلن نتانياهو تعليق 

الإجراءات ال�سريبية.
انه �سيتم تعيني فريق مهني   وقال نتانياهو يف بيان 
ال�سريبية  الإج��راءات  بالن�سبة اىل  للتو�سل اىل حل 
التي ت�سعى ال�سلطات الإ�سرائيلية اىل فر�سها، م�سيفا 
انه “نتيجة لذلك، فاإن بلدية القد�س �ستقوم بتعليق 
اجراءات التح�سيل التي قامت باتخاذها يف الأ�سابيع 

•• القد�ض املحتلة-اأ ف ب:

اأعلنت املحكمة العليا الإ�سرائيلية ام�س انها قبلت طلب 
�سكنية  وح��دة   15 ه��دم  تاأجيل  ال�سرائيلية  احلكومة 
الغربية  ال�سفة  يف  ه��اأف��وت  نتيف  ب���وؤرة  يف  ا�ستيطانية 

املحتلة، والذي كان مقررا يف 6 اآذار مار�س.
ومبوجب القرار الذي ح�سلت وكالة فران�س بر�س على 
ن�سخة منه، وافقت املحكمة، وهي اعلى �سلطة ق�سائية 
يف الدولة الع�ية، على طلب احلكومة تاأجيل هدم 15 
كتلة غو�س عت�سيون  ق��رب  تقع  التي  ال��ب��وؤرة  وح��دة يف 
حزيران  م��ن   15 حتى  ال��ق��د���س،  ج��ن��وب  ال�ستيطانية 
يونيو. ومبوجب امر ق�سائي من عام 2016، يتوجب 
قرب  تقع  التي  الع�سوائية  ال��ب��وؤرة  يف  ع��دة  منازل  ه��دم 
حتى  مهلة  امل�ستوطنني  لدى  ولكن  العازار،  م�ستوطنة 

اذار مار�س من العام املقبل قبل تطبيق القرار.
ان  فل�سطينيون  ق��دم��ه  ط��ل��ب  ع��ل��ى  امل��ح��ك��م��ة  وواف���ق���ت 
ارا�س فل�سطينية خا�سة ويجب  بناوؤها على  البوؤرة مت 

اخالوؤها.
وكانت احلكومة ال�سرائيلية وافقت الحد املا�سي على 

املنازل  لي�س  ولكن  هاأفوت  نتيف  لت�سريع  تهدف  خطة 
التي �سدرت اوامر هدم بحقها، بهدف بناء ما جمموعه 
و�سائل  بح�سب  هناك،  ا�ستيطانية  �سكنية  وح��دة   350

العالم ال�سرائيلية.
وقالت التقارير ان اخلطة تت�سمن تعوي�سات بقيمة 60 
امل�ستوطنني  مليون �سيكل )17 مليون دولر(، ل�سالح 
الذين يعي�سون يف املنازل التي �سيتم هدمها بالإ�سافة 

اىل توفري م�ساكن موؤقتة لهم.
ويعي�س قرابة 430 األف �سخ�س يف م�ستوطنات ال�سفة 
 2،6 و���س��ط  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  بح�سب  الغربية، 

مليون فل�سطيني.
وتعد احلكومة التي يرا�سها بنيامني نتانياهو الأكر 
ميينية يف تاريخ اإ�سرائيل، وت�سم موؤيدين لال�ستيطان 
الوليات  الرئا�سة يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  ت��ويل  دع��وا منذ 
امل��ت��ح��دة اإىل اإل��غ��اء ف��ك��رة ح��ل ال��دول��ت��ني و���س��م ال�سفة 

الغربية املحتلة.
ويعت� املجتمع الدويل اأن كل امل�ستوطنات غري قانونية، 
�سواء اأن�سئت مبوافقة احلكومة الإ�سرائيلية اأو ل، واأّنها 

ت�سكل عقبة كبرية اأمام حتقيق ال�سالم.
 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

اأع����ده����ا م���رك���ز القد�س  اإح�����س��ائ��ي��ة  ك�����س��ف��ت درا�����س����ة 
ا�ست�سهاد  والفل�سطيني،  الإ�سرائيلي  ال�ساأن  لدرا�سات 
9 فل�سطينيني يف ف�اير اجلاري. واأ�سارت الدرا�سة، 
اأن عدد  اإىل  “�سفا” الفل�سطيني،  التي ن�سرها موقع 
ال�سهداء الذين ارتقوا منذ اإعالن الرئي�س الأمريكي 
الإ�سرائيلي  للكيان  عا�سمة  القد�س  ت��رام��ب  دون��ال��د 
35 �سهيداً، بينهم اثنني  2017، بلغ  6 دي�سم�  يف 
اعتقاله  بعد  واآخ���ر  واأ���س��ري،  “جهادية”،  مهمة  يف 

ب�ساعات.
ت�����س��درت قائمة  اأن حم��اف��ظ��ات ق��ط��اع غ���زة   وب��ي��ن��ت 
امل��ح��اف��ظ��ات ال��ت��ي ق��دم��ت ���س��ه��داء، وب��ل��غ ع��دده��م 20 
واآخر  املقاومة،  عنا�سر  من  �سهيدان  بينهم  �سهيداً، 
ا�ست�سهد متاأثراً باإ�سابته يف العدوان الإ�سرائيلي على 
اأثناء مهاجمة  ا�ست�سهد  واآخر �سياد   ،2014 غزة يف 

بحرية الحتالل مركبه. 
 وقدمت حمافظة نابل�س 4 �سهداء، اأحدهم ا�ست�سهد 
داخ����ل ���س��ج��ون الح���ت���الل م��ت��اأث��راً ب��اإ���س��اب��ت��ه مبر�س 
 3 ب���  جنني  ث��م  املتعمد،  الطبي  والإه��م��ال  ال�سرطان 
�سهداء، ويف كل من اخلليل واأريحا ورام اهلل، ب�سهيدين، 

وقلقيلية والقد�س، ب�سهيد لكل منهما. 
ا�ست�سهاد  ال��درا���س��ة  اأو�سحت  العمرية،  للفئة  ووف��ق��اً 
11 طفاًل اأعمارهم ل تتجاوز 18 عاماً يف املواجهات 
م��ع الح��ت��الل ب��ع��د اإع����الن ت��رام��ب ال��ق��د���س عا�سمة 
اأ�سغرهم الطفل حممد �سامي الدحدوح  لالحتالل، 
 18 ريالة  اأب��و  ا�سماعيل  ال�سياد  واآخرهم  عاماً،   14

عاماً.
وهّن حمدة  نف�سها  الفرة  تلك  �سهيدتان يف  وارتقت 
دلل  والطفلة  اأري��ح��ا،  يف  عاماً،   75 الزبيدات  وح�س 
اأن منعها  ب��ع��د  ن��اب��ل�����س،  اأع������وام، م���ن   9 ل���ول���ح،  دي���ب 

الحتالل من الو�سول اإىل امل�ست�سفى للعالج. اعتقلت 
 21 قوات الحتالل الإ�سرائيلي فجر ام�س الأربعاء، 
الغربية  ال�سفة  حمافظات  خمتلف  م��ن  فل�سطينياً 

املحتلة. 
وكالة  ح�����س��ب  الفل�سطيني،  الأ����س���ري  ن����ادي  واأو����س���ح 
اعتقلت  الحتالل  قوات  اأن  وفا،  الفل�سطينية  الأنباء 
7 فل�سطينيني من حمافظة اخلليل، و5 اآخرين من 

حمافظة رام اهلل والبرية. 
5 مواطنني من  اعتقلت  ق��ّوات الحتالل  اأن  واأ�ساف 
حمافظة بيت حلم، و2 من طولكرم، و2 من اأريحا، 

و1 من نابل�س.
يومي  �سبه  ب�سكل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  ويعتقل   
لأجهزته  م��ط��ل��وب��ون  اأن���ه���م  ب���دع���وى  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
الأخري  الأ�سهر  يف  العتقالت  وترية  وزادت  الأمنية، 
التي عقبت اإعالن الرئي�س الأمريكي القد�س عا�سمًة 

لدولة الحتالل. 
من جهة اأخرى، اأقدم جندي اإ�سرائيلي، ام�س الأربعاء، 
قاعدة  داخ��ل  نف�سه  على  النار  باإطالق  النتحار  على 
م�سادر  واأف��ادت  املحتلة.  الأرا�سي  �سمال  يف  ع�سكرية 
نقل  اجل��ن��دي  اأن  “معاً”،  م��وق��ع  ح�سب  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 
اأعلن  وهناك  حيفا،  يف  رمبام  م�ست�سفى  اإىل  بطائرة 

الأطباء وفاته...
حتقيقاً  فتح  اإن��ه  الإ�سرائيلي  الحتالل  جي�س  وق��ال   
انت�سار النتحار بني  اإىل  يف مالب�سات احل��ادث. ي�سار 
ج��ن��ود اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي، وغ��ال��ب��اً م��ا ي��ك��ون دافع 

النتحار اخلوف من املواجهات مع الفل�سطينيني.
امل�سيحي  امل��وق��ع  ال��ق��ي��ام��ة،  كني�سة  فتحت  ذل���ك،  اىل   
ام�س  اأبوابها جمددا فجر  القد�س،  الكر قدا�سة يف 
اإجراءات  على  احتجاجا  اي��ام  لثالثة  اغلقتها  بعدما 
حتت  عنها  وتراجع  تعود  ان  قبل  ا�سرائيل  اتخذتها 

�سغط هذا الحتجاج الكن�سي النادر.

املا�سية«. 
وتعت� كني�سة القيامة اقد�س الأماكن لدى امل�سيحيني 
امل�سيح ثم  بانها �سيدت يف موقع دفن  يوؤمنون  الذين 

قيامته..
م�سوؤولو  وي��ب��دي  للحجاج.  رئي�سية  وجهة  انها  كما   
الكنائ�س غ�سبهم ازاء حماولت ال�سلطات ال�سرائيلية 
الكني�سة  ممتلكات  على  �سرائب  حت�سي�ل  القد�س  يف 
العفاءات  ان  م���وؤك���دة  جتاري�������ة،  تعت�ه������ا  ال��ت��ي 
التعليم  او  ال��ع��ب��ادة  اماك�����ن  على  �س����وى  تنطبق  ل 

الديني. 
نري  ال�س������رائيلية  ال��ق�����د���س  بلدي�������ة  رئ��ي�����س  وك���ان 
برك�������ات قال يف بيان انه يتوج�������ب على الكنائ���س دف������ع 
للكنائ�س  اململوكة  ال�سول  عن  م�س����تحقة  متاأخرات 
 190 م��ن  )اك���ر  �سيكل  م��ل��ي��ون   700 ن��ح��و  بقيمة 
الت�سريع  ان  امل�سيحيون  يعت�  كما  دولر(.  مليون 
ت��ن��ظ��ر ف��ي��ه احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة �سي�سمح  ال����ذي 

مب�سادرة ممتلكات الكني�سة.

الدول االأربع ترد على كلمة وزير اخلارجية القطري يف جمل�س حقوق االإن�صان

على قطر اأن تختار بني ح�شن اجلوار اأو اال�شتمرار يف دعم االإرهاب وانتهاك القانون الدويل 
•• جنيف-وام:

ا����س���ت���خ���دم���ت دول��������ة الإم�����������ارات 
العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
البحرين  ومم��ل��ك��ة  ال�����س��ع��ودي��ة 
وج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة حق 
الرد يف اإطار اجلزء رفيع امل�ستوى 
للدورة ال�سابعة والثالثني ملجل�س 

حقوق الإن�سان .. 
وذل�������ك ع���ل���ى اإث�������ر ك���ل���م���ة وزي�����ر 
ال��ق��ط��ري يف جمل�س  اخل��ارج��ي��ة 
ح��ق��وق الإن�����س��ان وال��ت��ي ت�سمنت 

العديد من املغالطات.
�سعادة  األ��ق��ى   .. الإط����ار  ه���ذا  ويف 
الزعابي  ����س���امل  ع��ب��ي��د  ال�����س��ف��ري 
املندوب الدائم لالإمارات العربية 
املتحدة  الأمم  ل�����دى  امل���ت���ح���دة 
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة الأخ����رى يف 
جنيف، الكلمة التالية با�سم الدول 
الأربع : تود الوفود الدائمة لكل 
من دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  وامل���م���ل���ك���ة 
وجمهورية  ال��ب��ح��ري��ن  ومم��ل��ك��ة 
حق  ت�ستخدم  اأن  العربية  م�سر 
ال���رد ع��ل��ى م��ا ج���اء يف ب��ي��ان وزير 
�سعى  وال��ذي  القطري  اخلارجية 
جمل�سكم  لإ�سغال  الثانية  للمرة 

كما  للمفو�سية..  و�سلم  تف�سيلي 
ع�نا عن وجهات نظر دولنا على 
ما ورد يف التقرير ببيان �سحفي 
الدائمة  ال��وف��د  ب��ا���س��م  م�����س��رك 
لقطر..  املقاطعة  الأرب���ع  ل��ل��دول 
بني  يختاروا  اأن  القطريني  على 
مببداأ  ت���وؤم���ن  دول�����ة  ي��ك��ون��وا  اأن 
ح�سن اجلوار وت�سعى لالنخراط 
حميطها  م��ع  ايجابية  عالقة  يف 
العامل  دول  ب��ق��ي��ة  م���ث���ل  م��ث��ل��ه��ا 
ي�ستمروا  اأن  اأو  امل���ت���ح�������س���رة 
ال������دويل  ال����ق����ان����ون  ان����ت����ه����اك  يف 
الدولية  وال�سكوك  والتفاقيات 
مبحاربة  ال�سلة  ذات  والإقليمية 
الإره�����اب ومت��وي��ل��ه وداع��م��ي��ه، اإذ 
بال�سئ  ق��ط��ر  ت��ق��وم  اأن  مي��ك��ن  ل 

ونقي�سه يف اآن واحد.
ال�����س�����������������ي��د ال��رئ��ي�����س ت����ود ال����دول 
الأرب��ع اأن توؤكد على دور قطر يف 
املتطرف�������ة  الأيدولوجيات  دع��������م 
ون�سر  الإره���اب���ي���ة  والأف��ك�����������������������������ار 
والتحري�س  ال��ك��راه��ي��ة  خ��ط��اب 
العنف من خ��������الل و�س�����ائل  على 

الإعالم.. 
وما تريده دولنا من قطر هو اأن 
دعم  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  �سلوكها  ت��غ��ري 
املنظمات الإرهابية والتوقف فورا 

القناة  باأنها  ن��رى  ومازلنا  دول��ن��ا 
الأمثل ملعاجلة اأ�سباب هذه الأزمة 

ال�سيا�سية ونتائجها.
التي  تقرير  اإن  الرئي�س  ال�سيد 
املتحدة  الأمم  مفو�سية  اأع��دت��ه 
دعوة  على  بناء  الإن�����س��ان  حلقوق 
القطري  اجل���ان���ب  م���ن  ت��ل��ق��ت��ه��ا 
ال����رد ع��ل��ي��ه م���ن دول���ن���ا ببيان  مت 

اأزمة دبلوما�سية  املوقر يف ق�سية 
هم من بادر باإ�سعال فتيلها.. وما 
ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن م�����س��اع لت�سويق 
املحافل  يف  الثانوية  الأزم���ة  ه��ذه 
اأنها  ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى 
اأزم���ة دول��ي��ة ك���ى ت�ستحق لفت 
ان��ت��ب��اه امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ل��ه��ا ل 
ينبغي اللتفات لها. اإننا نرى باأن 

ال�سغرية  ال�سيا�سية  الأزم��ة  هذه 
ب��ني دول��ن��ا وق��ط��ر ي��ج��ب اأن حتل 
يف اإطار جهود الو�ساطة الكويتية 
ي��ق��وده��ا �ساحب  ال��ت��ي  ال��ق��ائ��م��ة 
الأحمد  ���س��ب��اح  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 

اجلابر ال�سباح..
���س��م��وه وم�ساعيه  ج��ه��ود  وت��ل��ق��ى   
الدعم والتقدير من قيادة  كامل 

عن متويلها كما نطالبهم من هذا 
املحفل الدويل باأن ل يجعلوا من 
الدوحة مكانا يحت�سن �سخ�سيات 

ت�ر الأعمال الإرهابية.
ما  التي  قطر  اإن  الرئي�س  ال�سيد 
فتئت حتدثنا عن احرام كرامة 
الن�������س���ان وح����ق����وق ال�������س���ع���وب يف 
التي  ذات��ه��ا  ه��ي  م�سريها  تقرير 
حتت�سن قيادات التنظيم الدويل 
جلماعة الإخوان امل�سلمني الذين 
مل ي��ر م��ن��ه��م ال��ع��امل ���س��وى فكر 
�سوى  للب�سرية  يقدم  ظالمي مل 
القاعدة  مثل  اإره��اب��ي��ة  تنظيمات 
جماعات  م��ن��ه��ا  ت��ف��رع��ت  وال���ت���ي 
عنها  ت���ق���ل  ل  اأخ�������رى  اإره����اب����ي����ة 
اإج���رام���ا وظ��الم��ي��ة م��ث��ل تنظيم 

داع�س وجبهة الن�سرة.
لذلك .. �ست�ستمر دولنا مبمار�سة 
ال�سيادي مبقاطعة حكومة  حقها 
القانون  ل��ن��ا  يكفله  ال����ذي  ق��ط��ر 
ال�����������دويل.. وذل�������ك دف�����اع�����ا عما 
واإ����س���رار  اأذى  م���ن  ل���ه  ن��ت��ع��ر���س 
والتدخل  دول���ن���ا  ب���اأم���ن  م��ت��ع��م��د 
احرام  وعدم  الداخلية  ب�سوؤوننا 
ق��ط��ر مل��ب��داأ ح�����س��ن اجل����وار الذي 
العالقات  يف  اأ�سيل  م��ب��داأ  يعت� 

الدولية.
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ناجون من االإرهاب يف اندوني�شيا يقاطعون االجتماع بتائبني 
•• جاكرتا-اأ ف ب:

الذي  نوعه  من  الول  اللقاء  ام�س  الإرهابية  الهجمات  من  ناجون  قاطع 
يعقد يف اندوني�سيا بني مدانني قدامى وناجني، ما �سكل �سربة اىل مبادرة 

اعُت�ت مرحلة ا�سا�سية على طريق امل�ساحلة.
وجمعت هذه املبادرة التي دعت اإليها احلكومة يف اأحد فنادق جاكرتا، بني 
124 مدانا بجرائم على �سلة بالإرهاب و51 من الناجني او من اقرباء 
قاطعتا  لل�سحايا  جمعيتني  لكن  الهجومات.  يف  قتلوا  ال��ذي��ن  ال�سحايا 

الجتماع احتجاجا على فكرته.
الندوني�سيني”  الناجني  “موؤ�س�سة  يف  امل�ست�سارة  ارنياتي،  لوه  ين  وقالت 
التي قاطعت اللقاء “ثمة عدد كبري من قدامى الإرهابيني يف هذه القاعة. 

ل�سنا م�ستعدين نف�سيا«. وا�سافت “لقد غفرنا لهم لكننا ل ميكننا التنبوؤ 
بردات فعلنا اذا ما ا�ستفاقت عواطفنا«.

�سنها  التي  الهجمات  من  ل�سل�سلة  العامل  يف  م�سلم  بلد  اك�  تعر�س  وقد 
 200 م��ن  اك���ر  ادت اىل مقتل  ال��ت��ي  ب���ايل  اع���ت���داءات  م��ت��ط��رف��ون، منها 
لكن  الجانب  ال�سائحني  من  ال�سحايا  معظم  وك��ان   .2002 يف  �سخ�س 
تلك  يف  زوجها  خ�سرت  التي  ارنياتي  وان�ساأت  اي�سا.  قتلوا  اندوني�سيا   38
هذه  وبقيت  القتلى.  عائالت  لتمثيل  دي��وات��ا  اي�سانا  موؤ�س�سة  الع��ت��داءات 
امل��وؤ���س�����س��ة م��ث��ل م��وؤ���س�����س��ة ال��ن��اج��ني مب��ن��اأى ع��ن الج��ت��م��اع. و���س��ارك فيبي 
فريمان�سيا الذي جنا من العتداء على فندق جي.دبليو ماريوت يف جاكرتا 
)12 قتيال يف 2003( يف الجتماع. ويرف�س اي �سغينة على رغم متزق 

يده واآثار احلروق التي تغطي كامل ج�سمه.
 

جاريد كو�شرن يفقد حق االطالع على املعلومات ال�شرية 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

خ�سر جاريد كو�سر، �سهر الرئي�س دونالد ترامب وكبري م�ست�ساريه، حق 
الطالع على املعلومات امل�سنفة �سرية للغاية يف البيت الأبي�س، بح�سب 
ما اأفادت م�سادر مطلعة على امللف يف قرار يتوقع اأن تكون له انعكا�سات 
عميقة بالن�سبة لالإدارة الأمريكية. واأكد م�سدران مل يتمكنا من الإف�ساح 
عن هويتهما كون و�سع الت�ساريح الأمنية يعد م�ساألة �سرية �سحة تقارير 
اإعالمية اأمريكية ذكرت اأن م�ست�سار البيت الأبي�س البالغ من العمر 37 
الوليات  �سرية يف  الأك��ر  املعلومات  اإىل  الو�سول  باإمكانه  يعد  عاما مل 
املتحدة. ورف�س البيت الأبي�س مبا يف ذلك الرئي�س نف�سه التعليق على 
امل�ساألة. لكن م�سوؤولني اأكدوا اأن القرار لن يوؤثر على دور كو�سر. ومع 

ذلك، يلقي خ�سارة كو�سر القدرة على الو�سول اإىل املعلومات “ال�سرية 
داخل  نافذة  ك�سخ�سية  و�سعه  على  جدية  �سكوكا  واحل�سا�سة”  للغاية 
البيت الأبي�س وقدرته على التفاو�س يف ملف ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط. 
اأو�سلت ترامب  التي  وكان كو�سر جزءا ل يتجزاأ من حملة النتخابات 
اإىل ال�سلطة ويعد امل�ست�سار الأبرز للرئي�س. وهو متزوج من ابنة الرئي�س 
�سالم  اتفاق  اإىل  للتو�سل  الرامية  اجلهود  يف  رياديا  دورا  ولعب  ايفانكا 
بني ال�سرائيليني والفل�سطينيني. وكان كذلك من اأبرز املوؤيدين لتكثيف 
نتانياهو.  بنيامني  ال�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  حلكومة  وا�سنطن  دع��م 
وكان موقع بوليتيكو و�سبكة “�سي ان ان” اأول جهتني ذكرتا اأن ت�سريحه 
الأمني قد يكون األغي اأواخر الأ�سبوع املا�سي. وجاء القرار قبل اأيام فقط 

من زيارة مرتقبة لنتانياهو اإىل البيت الأبي�س.

•• الفجر - بيري ها�سكي 
ترجمة خرية ال�سيباين

الكثري  تركيز  يتم  اأن  ال�����ّس��يء  م��ن   «
م���ن ال�����س��ل��ط��ات يف ي���د واح�������دة، لن 
الدميقراطية  املمار�سة  يعطل  ذل��ك 
الدميقراطية  واملركزية  ال�سراكية 
البناء  يف  ال���ت���ق���دم  وي��ع��ي��ق  ل���ل���ح���زب، 
ال�ستفادة  دون  وي��ح��ول  ال���س��راك��ي، 

الق�سوى من احلكمة اجلماعية ».
   ت��ب��دو ه���ذه امل��ق��ول��ة وك��اأن��ه��ا اتهام 
جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  لطريقة 
انها  بيد  ال�سلطة،  مم��ار���س��ة  يف  بينغ 
بتوقيع  وه��ي   ،1980 ع��ام  اىل  تعود 
ما  ال�سالحات  رج��ل  بينغ  �سياو  دن��غ 
ال�سيوعي  ال��زع��ي��م  وه��و  امل��اوي��ة،  بعد 
التنمية  ال�سني اىل م�سار  اعاد  الذي 
الثالثة  ال���ع���ق���ود  يف  الق���ت�������س���ادي���ة 

املا�سية.
ومهم:  ا�سا�سي  املقولة  ه��ذه  تاريخ     
اأرب��ع �سنوات من وف��اة م��او ت�سي  بعد 
“ع�سابة  ال��ق�����س��اء ع��ل��ى  ت��ون��غ، واإث����ر 
الأربعة” واملغامرات ال�سيا�سية. وكان 
دنغ �سياو بينغ يرغب يف منح احلزب 
حوكمة  ق��واع��د  ال�سيني  ال�����س��ي��وع��ي 
وعبادة  ال���ف���ردي،  احل��ك��م  دون  حت���ول 
ال�سخ�سية، وقادة مدى احلياة الذين 
“الزعيم  ك��ارث��ة  ب��ا���س��ت��ع��ادة  ي��ه��ددون 

العظم«.
  وقد عملت مفاهيم دنغ جيدا حتى 
ال�����س��اع��ة، م���ن خ����الل اع��ت��م��اد قيادة 
بخم�س  ولي��ت��ني  وحت��دي��د  جماعية، 
اأعلى هرم  ن�سبي يف  وتوا�سع  �سنوات، 
له مكانة ماو  تعد  ال��ذي مل  ال�سلطة 
كرّب حّي، اىل ان و�سل �سي جني بينغ 
على راأ�س احلزب، عام 2012، الذي 
احلكم  اأ���س��ل��وب  م��ع  القطيعة  اأح����دث 

هذا.
   ويوؤكد اعالن وكالة النباء ال�سينية 
املحت�سم عن م�سروع قانون لالإ�سالح 
الزمني  احل�����د  ي��ل��غ��ي  ال���د����س���ت���وري 
ال�سني  جمهورية  لرئي�س  بوليتني 
ال�سائد منذ  التحليل  يوؤكد  ال�سعبية، 
للحزب  ع�سر  التا�سع  امل��وؤمت��ر  انعقاد 
ال�سيوعي ال�سيني يف اكتوبر املا�سي: 

- �سحايا قمع �سديد.
   ف��ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��ي��ن��ي��ني، داخل 
والقت�سادية،  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ن��خ��ب��ة 
ويعرفون  امل���ن���ط���ق،  ب���ه���ذا  ي��ق��ب��ل��ون 
املركزية  الفائقة  ال�سلطة  ه��ذه  ب���اأن 
والت�سلطية هي فعالة يف دفع بلد يبلغ 
نحو  ن�سمة  بليون   1.4 �سكانه  ع��دد 
وي�سمح  اأه���داف���ه.  حتقيق  يف  ال��ن��ج��اح 
ومكانتها  للبالد،  القت�سادي  الأداء 
يعي�سوا  اأن  ل��ه��م  امل��ت��ن��ام��ي��ة،  ال��دول��ي��ة 
“الزعيم”  ل  املطلقة  ال�سلطة  ه��ذه 

�سي كاأقل ال�سرار وال�سرور.

»احللم ال�صيني«
   ول���ك���ن ه���ن���اك اأي�������س���ا ال���ع���دي���د من 
جتاوزات  يخ�سون  ال��ذي��ن  ال�سينيني 
ل  ال��ت��ي  املطلقة  ال�سلطة  ه���ذه  م��ث��ل 
معار�ستها،  ع��ل��ى  ي���ج���روؤ  ب����ات  اأح�����د 
با�ستثناء بع�س اجلراأة على ال�سبكات 
الج��ت��م��اع��ي��ة، ال��ت��ي ���س��رع��ان م��ا يتم 
حموها من قبل البولي�س ال�سي�اين 
بف�سل  وق��وت��ه  قب�سته  ت����زداد  ال���ذي 

تقدم تكنولوجيا املراقبة ال�سينية.
   وم��ن��ذ الإع�����الن ع��م��ا ي��ب��دو وكاأنه 
اأجهزة  تقوم  احلياة”،  “رئا�سة مدى 
امل��راق��ب��ة الإل��ك��رون��ي��ة ب��ال��ب��ح��ث عن 
اإىل  اأو  “اإم�اطور”،  اإىل  اإح�����الت 
ويني بوه، �سخ�سية الر�سوم املتحركة 
التي �سبق مقارنتها ب�سي جني بينغ يف 
جرة  على  مل�سقة  �سورة  يف  املا�سي، 

ع�سل...
الإم������اط�����ور هي  اإىل  والإ������س�����ارة     
احلالة  ع��ن  تعبريا  الأك���ر  �سك  دون 
من  اأهمية  واأكر  باملرحلة،  وارتباطا 
�سك  ول  املبهرة.  واأيديولوجيته  ماو 
اأن �سي جني بينغ، الذي اأعاد العتبار 
ال�سينية  الثقافة  ورم���وز  ملرجعيات 
كونفو�سيو�س  ولتعاليم  التقليدية، 
نف�سه  اإىل  ينظر  ال�سابق،  يف  امل�سينة 
على اأنه اإم�اطور الزمنة احلديثة، 
م���ت�������س���دد، ول���ك���ن���ه خ�������رّي، وخ���ا����س���ة، 
براغماتي وعملي وفّعال. والذي، مثل 
الإم���اط��ور ت�سيان لونغ ال��ذي حكم 
من 1735 اإىل تنّحيه عام 1796، 
الذي  ال�سيني  الذهبي  الع�سر  ج�سد 
اختفى منذ ذلك احل��ني.    ان احللم 
يت�سكل..  بينغ  ج��ني  ل�سي  ال�سيني 
ال�سلطة  يف  ب��ق��ائ��ه  ع���  اأول،  ومي���ر، 
الوقت الالزم.. لالأف�سل، اأو لالأ�سواأ.

لن يرك �سى جني بينغ من�سبه عام 
ما  اإذا  يفعل  ان  ي��ج��ب  ك��م��ا   ،2023

احرم “عقيدة دنغ” للحوكمة.

احلزب -الدولة
   ان �سي جني بينغ هو اليوم الزعيم 
ل�سلطات  م��راك��م��ة  الأك����ر  ال�سيني 
اأ�سبحت  وق��ت  يف  م���او،  منذ  مو�سعة 
كانت  مم��ا  اأق���وى  نف�سها  ال�سني  فيه 
اأدرك��ت الدول  عليه منذ ق��رون. وق��د 
ال��غ��رب��ي��ة ب��ال��ك��اد ح��ج��م ه���ذا الرجل، 
والذي  ع��ام��ا،   64 العمر  م��ن  البالغ 
�سيكون يف قلب احلياة الدولية لفرة 
مطلقة  ب�سلطة  متمتعا  ج��دا،  طويلة 
ل مثيل لها، حتى يف رو�سيا فالدميري 

بوتني ...
   وك��������ان امل�����راق�����ب�����ون ق�����د لح���ظ���وا 
للحزب  ع�����س��ر  ال��ت��ا���س��ع  امل����وؤمت����ر  ان 
ي��ع��نّي خلفا  ال�����س��ي��ن��ي مل  ال�����س��ي��وع��ي 
ل�����س��ي ج���ني ب��ي��ن��غ ب��ع��د ن��ه��اي��ة وليته 
الثانية، كما كان ال�ساأن مع �سي نف�سه 
يف منت�سف رئا�سة هو جني تاو، ال ان 
اللعبة  ق��واع��د  تغيري  ح��ول  الت�سويق 

�سعود رجال من مع�سكر الرئي�س اإىل 
العديد من املنا�سب الرئي�سية.

وج���ه اخل�سو�س،  ع��ل��ى  وي��ن��ت��ظ��ر      
�سان،  ت�سي  وان���غ  ك��ان  اإذا  م��ا  معرفة 
يلقب  ك��م��ا  ال�سيوعي”  “الراهب 
ال�����س��اب��ق عن  امل�����س��وؤول  ب�سبب زه����ده، 
ال�سابقة،  الفرة  يف  الف�ساد  مكافحة 
الرئي�س  نائب  تعيينه يف خطة  �سيتم 
بامللف  وخ��ا���س��ة  ال��دول��ي��ة،  للعالقات 
وا�سنطن.  م���ع  وال���ع���الق���ات  ال���ك���وري 
المين  ال�ساعد  الخ��ري  ه��ذا  ويعت� 
�ساأن  وم��ن  بينغ  جني  ل�سي  احلقيقي 
الثنائي  م��ن��ه��م��ا  ي��ج��ع��ل  اأن  ت��ع��ي��ي��ن��ه 

القوي.

الت�صلطية يف خدمة القوة
بينغ،  �سي جني  باإمكان  عاما،   64    
اذن، البقاء �سنوات طويلة يف ال�سلطة، 
بعد وليته الثانية التي تبداأ ال�سبوع 
امل��ق��ب��ل ب����اإع����ادة ان��ت��خ��اب��ه ع��ل��ى راأ�����س 
الدولة. وقد �سبق له ان متكن من اأن 
يدرج، وهو على قيد احلياة، “فكره” 
حول “ا�سراكية الع�سر اجلديد” يف 

ا�ستمر، وراأى العديد من املعلقني اأن 
اللحظات  اىل  يتوا�سل  قد  الغمو�س 

الخرية.
   ول��ئ��ن ع��ّج��ل ���س��ي ج��ني بينغ ب�سري 
الد�ستور،  تغيري  ح��د  اإىل  الأح����داث، 

فلكي ُير�سل ر�سالة مزدوجة:
- اأول، ع��ن ق��وت��ه ال��ذات��ي��ة، ال��ت��ي مل 
ال�سيوعي  احل�����زب  داخ�����ل  جت���د  ت��ع��د 
ير�سي  ل  قد  ما  لتطور  مقاومة  اأي 
اجلميع. فقد ق�ست مكافحة الف�ساد 
اأي�سا على  على قيادات فا�سدة، ولكن 

مناف�سيه املحتملني ...
- ثم عن علوية احلزب على الدولة، 
ون��ه��اي��ة امل�������س���روع، ال����ذي ت�����س��وره يف 
ب��ي��ن��غ وخلفائه،  ���س��ي��او  دن���غ  م���ا  وق���ت 
واليوم،  ال��دول��ة.  ع��ن  احل���زب  لف�سل 
“احلزب  اأم�������ام  اأن����ن����ا  ال���وا����س���ح  م����ن 
-الدولة” و�سيبقى المر كذلك، وان 
“مركز  ال�سيني يف  ال�سيوعي  احلزب 

القيادة«.
   و�ستتعّزز قوة �سي جني بينغ خالل 
ال�ملان  ل��غ��رف��ت��ي  ال�����س��ن��وي��ة  ال�����دورة 
�ست�سهد  وال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة،  الأي�����ام  يف 

كما  عاملية  ق��وة  اأول  جم���ددا  ول��ت��ع��ود 
كانت قبل ال�سدام مع الغرب اأوا�سط 
هذا  ثمن  اإن  ع�سر.     التا�سع  القرن 
الطموح هو �سلطة ت�سلطية متزايدة، 
امل�سادة،  ال�سلط  جميع  طم�ست  التي 
وتلك  احل���زب،  داخ��ل  املوؤ�س�سات،  اي، 
ب��داأت يف الظهور داخ��ل املجتمع  التي 
امل���دين - امل��ح��ام��ون، وامل��ن��ظ��م��ات غري 
ذلك.  اإىل  وما  واملدونون،  احلكومية، 

وت��ت��واف��ق م��ع اح��ي��اء ذك���رى حمطات 
تاأ�سي�س  م��ئ��وي��ة  رم���زي���ة:  م���ن  اأك����ر 
احل�������زب ال�������س���ي���وع���ي ال�����س��ي��ن��ي ع���ام 
عام  م��ائ��ة  م����رور  وخ��ا���س��ة   ،1921
جمهورية  ع����ن  م������او  اإع��������الن  ع���ل���ى 
 .1949 اأكتوبر   1 ال�سعبية  ال�سني 
وخ��������الل ت���ل���ك ال�����ف�����رة، ك������ان على 
ثم  “�سغريا”  ال�سني اأن ت�سبح بلدا 
و”حديثا”،  الزده�����ار،  “متو�سط” 

ميثاق احلزب ال�سيوعي ال�سيني، واأن 
“ الزعيم  اأي  لينغك�سيو،  يطلق عليه 
“، وهي �سيغة مل ت�ستخدم منذ نهاية 
الق�ساء  ج��ان��ب  اىل  امل���اوي���ة،  احل��ق��ب��ة 
على مبداأ الت�ساركية يف احلكم العزيز 
ال�سلطة  ل�سالح  بينغ،  �سياو  دنغ  على 

ال�سخ�سية املطلقة.
   ومي��ك��ن��ه اأي�����س��ا ق��ي��ادة ال��ب��الد نحو 
تتزامن  ال��ت��ي  امل�ستقبلية،  اأه��داف��ه��ا 

رئا�سة مدى احلياة..وزعامة مطلقة دنغ �سياو بينغ.. رجل ال�سالحات التي مت كن�سها

�سلطات عدة يف يد واحدة هيمنة احلزب على الدولة

وانغ ت�سي �سان الراهب ال�سيوعي..والرجل الثاين املنتظر

اطاحت مكافحة الف�صاد بقيادات فا�صدة ولكن اأي�صا على مناف�صيه املحتملني ...
لقد اأدرك الغرب حجم هذا الرجل الذي �شيكون يف قلب احلياة الدولية لفرتة طويلة جدًا

�صي جني بينغ امرباطور االأزمنة احلديثة:

الرئا�شة مدى احلياة لتحقيق »احللم ال�شيني«...!
تكري�س علوية احلزب على الدولة، 

ونهاية حماولة الف�صل بينهما
�صتتعّزز قوة �صي ب�صعود رجاله 

اإىل العديد من املنا�صب الرئي�صية

ا�شتحالة مواجهة قوته الذاتية داخل احلزب ال�شيوعي

 تتباين االآراء حول �شطوة �شلطته وتتفق ب�شاأن فاعلّيتها 

حتليل اخباري
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منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 20١934       بتاريخ :  ١2/3/20١3
امل�سجلة بالرقم :                     بتاريخ :  20١4/7/20

باإ�سم املالك :  نيو لند جي ام بي ات�س
وعنوانه : ماك�س- جوزيف – �سرا�سي 7 ، ٨0333 ميونيخ ، اأملانيا

ا�سم املتنازل له : انفيزيبوبل جي ام بي ات�س
وعنوانه: ماك�س- جوزيف – �سرا�سي 7 ، ٨0333 ميونيخ ، اأملانيا
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١40 بتاريخ :  ١/20١4/5

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 2٦
املخرمات و املطرزات ، ال�سرائط و اجلدائل ، ُحلي لل�سعر ، اأربطة لل�سعر ؛ اأزرار .

تاري�خ انتقال امللكية :  20١7/3/29      
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ ٨/١0/2005   املودعة حتت رقم 7229١  
بتاريخ 3/200٦/٦   امل�سجلة حتت رقم ٦0574 

 با�سم هامياركت بزني�س ببليك�سنز ليمتد 
 وعنوانه ١74 هامر�سميث روود – لندن – دبليو ٦    7 جيه بي ، اجنلرا . 

رقم وتاريخ الن�سر يف اجلريدة الر�سمية : )53( –  )  200٦/١/١٦ (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الن�سرات الدورية املتعلقة بالت�سويق والإعالم والإت�سالت .
الواقعة بالفئة :    ١٦

التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق :
 تنازل رقم   ١ 

 ا�سم مالك العالمة   هامياركت بزني�س ببليك�سنز ليمتد 
هامياركت ميديا جروب ليميتد   ا�سم املتنازل له   

 مهنته : �سناعة وجتارة 
 جن�سيته اململكة املتحدة 

عنوان وحمل القامة تيدينجتون �ستوديوز ، برووم رود ، تيدينجتون ،  ميدل�سيك�س تي دبليو ١١  9 بي ئي 
، اململكة املتحدة

 تاريخ انتقال امللكية 25/٨/20١5 
تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل 

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم ١9954 
 با�سم دايف برودكت�س بي تي واي ليميتد 

وعنوانه  ٦ ليكفيو درايف ، كاريبيان جاردنز ، �سكور�سبي ، فيكتوريا 3١79 ، ا�سراليا
وامل�سجلة حتت رقم  : )    ١4272   ( بتاريخ  : 3/22/١99٨

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف : 20١7/١/١2   وحتى تاريخ :     ١/١2/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 24٦١0١       تاريخ :  ١2/2٨/20١5
امل�سجلة بالرقم :                  بتاريخ :  7/27/20١٦

باإ�سم املالك  :  اجلرينة للتجارة العامة ذ.م.م
وعنوانه : اأبو �سغارة – خلف �سارع امللك في�سل – �سقة رقم ١0 ملك �سلطان  خليفة احلبتور – ال�سارقة – 

دولة الإمارات العربية املتحدة .
ا�سم املتنازل له : ب�سيم حممد حبيب العبديل

وعنوانه : �سارع ال�سالم ، النجف  الأ�سرف ، العراق   
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : ١٦4 بتاريخ  :  5/3١/20١٦

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :  4
زيوت و�سحوم �سناعية ؛ مواد ت�سحيم ؛ مركبات امت�سا�س  وترطيب وتثبيت الغبار ؛

وقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( ، مواد اإ�ساءة ؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة .
تاري�خ انتقال امللكية       :  ١9/20١7/4      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : ١١3049       تاريخ :  ١9/5/200٨
امل�سجلة بالرقم :  ١3329١      بتاريخ :  2/2٨/20١١
باإ�سم املالك  :  اك�سبامت بيلدنغ برودكت�س ليمتد .

 ، اآر  ، هارتلبول تي ا�س 25   ١ بي  ، غريتهام �سريت  ا�ستيت  ، لونغهيل اند�سريل  وعنوانه : �س. ب.  52 
اململكة املتحدة  

ا�سم املتنازل له : بريتلي بلدينج برودكت�س ليميتد
وعنوانه : وي�ستهيفني هاو�س ، ارلي�ستون واي ، �سرييل ، �سوليهول ، وي�ست ميدلند�س ، بي90  4 ال ات�س 

، اململكة املتحدة
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 92 بتاريخ  :  3١/١/20١0

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :  ٦
 املنتجات احلديدية املمددة لإ�ستخدام الأعمال اخلر�سانية الت�سكيلية الدائمة ، الدعامات امل�سنعة من املعادن 
ال�سائعة و/اأو �سبائكها ، روابط ا�ستبدال معدنية للجدران املجوفة ، روابط اجلدران امل�سنوعة من املعادن ، 

روابط من املعدن لالإبقاء على العزل بني اجلدران الداخلية واخلارجية للمباين ، يف الفئة ٦
تاري�خ انتقال امللكية       :  20١2/5/23      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم ١١3049 
 با�سم بريتلي جروب ليميتد 

وعنوانه  وي�ستهيفني هاو�س ، ارلي�ستون واي ، �سرييل ، �سوليهول ، وي�ست ميدلند�س ،  
بي90  4 ال ات�س ، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم  : )   ١3329١  ( بتاريخ  :    2/2٨/20١١
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 

احلماية يف :    20١٨/5/١9 وحتى تاريخ :     ١9/5/202٨
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : ١١3050      تاريخ :  ١9/5/200٨
امل�سجلة بالرقم : ١33274     بتاريخ :  2/2٨/20١١
باإ�سم املالك  :  اك�سبامت بيلدنغ برودكت�س ليمتد .

 ، اآر  ، هارتلبول تي ا�س 25   ١ بي  ، غريتهام �سريت  ا�ستيت  ، لونغهيل اند�سريل  وعنوانه : �س. ب.  52 
اململكة املتحدة  

ا�سم املتنازل له : بريتلي بلدينج برودكت�س ليميتد
وعنوانه : وي�ستهيفني هاو�س ، ارلي�ستون واي ، �سرييل ، �سوليهول ، وي�ست ميدلند�س ، بي90  4 ال ات�س 

، اململكة املتحدة
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 92 بتاريخ :   3١/١/20١0

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :  ١9
روابط غري معدنية للجدران املجوفة ؛ روابط ا�ستبدال غري معدنية للجدران املجوفة ؛ روابط غري معدنية 

لالإبقاء على العزل بني اجلدران الداخلية واخلارجية للمباين ، يف الفئة ١9
تاري�خ انتقال امللكية :  20١2/5/23      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم ١١3050       
 با�سم  بريتلي جروب ليميتد 

وعنوانه  وي�ستهيفني هاو�س ، ارلي�ستون واي ، �سرييل ، �سوليهول ، وي�ست ميدلند�س ، 
بي90  4 ال ات�س ، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم  : )   ١33274 ( بتاريخ  :    2/2٨/20١١
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 

احلماية يف :    20١٨/5/١9  وحتى تاريخ : ١9/5/202٨
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل : 

بتاريخ 2/24/20١٦   املودعة حتت رقم 249232 
 امل�سجلة حتت رقم  بتاريخ 9/27/20١٦ 

 با�سم : تا�سري اإنرنا�سيونال، اإنك. 
وعنوانه : ١7٨00 نورث ال�سارع اخلام�س والثمانون،   �سكوت�سدايل، ايه زد ٨5255 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة اإعادة ال�سحن يف املوقع للبطارية الداخلية للكامريا اأو امل�سجل الرقمي ؛ و�سائط م�سجلة حتتوي على  اأدلة بالفيديو 
و ال�سوت وال�سور الفوتوغرافية ؛ م�سابك لركيب الكامريا لتثبيت اأجهزة ت�سجيل فيديوية و �سمعية  باملالب�س اأو النظارات  
اأو اخلوذ ؛ مكونات حا�سوب ؛ مكونات حا�سوب لالإت�سال بني اأجهزة حا�سوب متعددة  وبني اأجهزة حا�سوب و�سبكات حا�سوب 
اإر�سال واإ�ستقبال الراديو ؛ اأجهزة اإت�سالت ال�سبكة ؛  اأجهزة نظام حتديد املواقع  حملية وعاملية ؛  اأجهزة راديو و اأجهزة 
العاملي ؛ اأجهزة اإت�سال وحتديد املواقع العاملي ، معدات مالحية  ومعدات مراقبة املركبات ، حتديدا ، اأجهزة اإر�سال واإ�ستقبال 
و م�ستقبالت ل�سلكية ومالحية و لأنظمة حتديد املواقع العاملي ؛ برجميات حا�سوب لإر�سال البيانات  وال�سور وال�سوت 
،  تطبيق  والفيديو بوا�سطة �سبكات ات�سالت ل �سلكية  و بوا�سطة الإنرنت ؛  برجميات تطبيقات احلا�سوب  ، حتديدا 
ي�سمح جلهاز ت�سجيل فيديو من الإت�سال بخادم اإت�سالت لغايات اإدخال اأوتخزين  اأو معاجلة  اأو اإخراج  املعلومات املتعلقة 
بال�سوت/ الفيديو امل�سجل  اأو موقع حا�سوب العميل  ، اأو معلومات من اأجهزة ت�سجيل فيديو اأخرى ؛ نظارات �سم�سية ، اأطر 

للنظارات ؛ اإك�س�سوارات للنظارات ، حتديدا اأربطة للنظارات ؛ و علب للنظارات .
 9  الواقعة بالفئة :     

 )200٦/7/3١٦٦ ( – )١ (  رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: 
 التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:   

املنتجات  : كامريات فيديو ؛ كامريات فيديو لالرتداء على اجل�سم ؛ م�سجالت فيديو و�سوت لالإرتداء  تعديل با�سافة 
على اجل�سم يلب�سها موظفو فر�س القانون لت�سجيل الأحداث الب�سرية وال�سمعية التي تقع خالل احلادث كما يتم روؤيتها 

من منظور امل�ستخدم .
 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 20١١/١2/5   املودعة حتت رقم ١٦٦024 
 امل�سجلة حتت رقم  بتاريخ 25/١١/20١3 

 با�سم فياتار �سي تي �سي �سوليو�سنز اإنك.  
وعنوانه ١١٦ جون �سريت ، �سويت ١0 ، لويل ، ما�سات�سو�سيت�س 0١٨52 ، الوليات املتحدة المريكية 

رقم وتاريخ الن�سر يف اجلريدة الر�سمية :   ) ١30  ( –  )١/20١3/7  (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعدات الطبية امل�ستخدمة يف املخت�ات لأغرا�س جمع وتعداد ومتييز اخلاليا ال�سرطانية الدوارة ، الأجهزة 
، املعدات  ال��دوارة خارج اجل�سم  املتنقلة ، وحتديدا : املعدات الطبية امل�ستخدمة جلمع اخلاليا ال�سرطانية 

الطبية امل�ستخدمة يف العيادات جلمع اخلاليا ال�سرطانية الدوارة خارج اجل�سم يف الفئة ١0 .
الواقعة بالفئة :    ١0

التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق :
 تنازل رقم   ١ 

 ا�سم مالك العالمة   فياتار �سي تي �سي �سوليو�سنز اإنك.  
فياتار ال ال �سي   ا�سم املتنازل له   

 مهنته : �سناعة وجتارة 
 جن�سيته الوليات املتحدة المريكية   

املتحدة  الوليات   ، ما�سات�سو�سيت�س 0١٨52    ، لويل   ،  ١0 �سويت   ، �سريت  ١١٦ جون  القامة  عنوان وحمل 
المريكية  

 تاريخ انتقال امللكية ١٦/20١7/3   
تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل 

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

منوذج اإعالن الن�صر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : ١١0٦95      تاريخ :  ١3/4/200٨
امل�سجلة بالرقم : ١29432     بتاريخ :  23/20١١/١
باإ�سم املالك  :  اك�سبامت بيلدنغ برودكت�س ليمتد .

 ، اآر  ، هارتلبول تي ا�س 25   ١ بي  ، غريتهام �سريت  ا�ستيت  ، لونغهيل اند�سريل  وعنوانه : �س. ب.  52 
اململكة املتحدة  

ا�سم املتنازل له : بريتلي بلدينج برودكت�س ليميتد
وعنوانه : وي�ستهيفني هاو�س ، ارلي�ستون واي ، �سرييل ، �سوليهول ، وي�ست ميدلند�س ، بي90  4 ال ات�س 

، اململكة املتحدة
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 9٦ بتاريخ :   9/٦/20١0 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :  ٦
املنتجات احلديدية املمددة لإ�ستخدام الأعمال اخلر�سانية الت�سكيلية الدائمة ، الدعامات امل�سنعة من املعادن 
ال�سائعة و/اأو �سبائكها ، املواد امل�سنعة ، املواد اأو القطع الإن�سائية الهيكلية اأو امل�ستلزمات ، املواد والراكيب 

التي ت�سكل الأبنية امل�سنعة ب�سكل كامل اأو رئي�سي من املعادن ال�سائعة املمددة اأو من �سبائكها، يف الفئة ٦
تاري�خ انتقال امللكية :  20١2/5/23      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم ١١0٦95       
 با�سم بريتلي جروب ليميتد 

وعنوانه  وي�ستهيفني هاو�س ، ارلي�ستون واي ، �سرييل ، �سوليهول ، وي�ست ميدلند�س ، 
بي90  4 ال ات�س ، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم  : )   ١29432 ( بتاريخ  : 23/20١١/١
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 

احلماية يف :    20١٨/4/١3  وحتى تاريخ :     ١3/4/202٨
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم ١9577 
 با�سم جاردز بولو كلب ليميتد 

وعنوانه  وند�سور جريت بارك انغلفيلد جرين  ايغام �سري تي دبليو 20   او ات�س بي 
� اجنلرا 

وامل�سجلة حتت رقم  : )١١025(                    بتاريخ  :    ١997/7/9
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 

احلماية يف :    20١٦/١١/30   وحتى تاريخ :     30/202٦/١١
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم ٨9473 
 با�سم جراندفيجن 

 وعنوانه  ٦5  اأفينيو  د' اإينا   75١١٦ باري�س � فرن�سا  
وامل�سجلة حتت رقم  : )١0033٦(                    بتاريخ  :    20١0/3/9

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    20١7/١/١4  وحتى تاريخ :     ١/١4/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم ٨9474 
 با�سم جراندفيجن 

 وعنوانه  ٦5  اأفينيو  د' اإينا   75١١٦ باري�س � فرن�سا  
وامل�سجلة حتت رقم  : ) ٨7234   ( بتاريخ  :    4/7/200٨

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    20١7/١/١4  وحتى تاريخ :     ١/١4/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم ٨9٨59 
 با�سم بري�سك تابور ، ايه. ا�س.   

 وعنوانه  فوزيكا 20٦٨ ، 02  390  تابور ،  جمهورية الت�سيك. 
وامل�سجلة حتت رقم  : )١00337(                    بتاريخ  :    20١0/3/9

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    20١7/١/25  وحتى تاريخ :     25/١/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 900٨2 
 با�سم الدكتور. اجننري ات�س. �سي. اف. بور�س اكتينجي�سل�سافت 

 وعنوانه  بور�سبالتز ١،  70435  �ستوتغارت ، اأملانيا   
وامل�سجلة حتت رقم  : )   9٦9١7(                    بتاريخ  :    2009/9/2٨

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    2007/2/١    وحتى تاريخ :  ١/2027/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90007 
 با�سم جويرلين ا�س. ايه. 

 وعنوانه  ٦٨ افينيو دي�س �سامب�س اإلي�سي�س 00٨ 75  باري�س � فرن�سا. 
وامل�سجلة حتت رقم  : )    ٨٦544(                    بتاريخ  :    ١٨/2/200٨

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    20١7/١/30  وحتى تاريخ :     30/١/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم ١00٨٨٨ 
 با�سم كارلوتا  ا�س. ار. ال. 

وعنوانه  فيا دي تيزانو ١٦9 ، 500١2  جرا�سينا ،  باجنو ايه ريبويل ) اف ال ( ايطاليا  
وامل�سجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    200٨/١2/24

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  مل��دة ع�سر  املفعول  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :    20١7/١0/٨    وحتى تاريخ :  ٨/١0/2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم ١0٦١47 
 با�سم �سيك�س فالجز ثيم بارك�س ، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�ست ، جراند برايري ،  تك�سا�س 75050 ،  الوليات املتحدة 
الأمريكية. 

وامل�سجلة حتت رقم  : )   ١33١٨5  (                    بتاريخ  :    2/24/20١١
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء احلماية يف :    20١٨/١/2٨ وحتى تاريخ :     2٨/202٨/١
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1  مار�س 2018 العدد 12263
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اأبو  ن���ادي  اأك��ادمي��ي��ة  مب��الع��ب  اخلمي�س  ال��ي��وم  ع�سر  ب��ع��د  تفتتح 
ال�سيخ  كاأ�س  بطولة  ظبي  اأب��و  يف  امل�سرف  مبنطقة  الريا�سي  ظبي 
التي  للنا�سئني  التا�سعة  الدولية  اآل نهيان  زاي��د  زاي��د بن ه��زاع بن 
اأب����و ظبي  ب���اإ����س���راف جم��ل�����س  اأب����و ظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي  ينظمها ن����ادي 
ودولية  وخليجية  حملية  فرق   8 م�ساركة  ت�سهد  والتي  الريا�سي 
من مواليد  2005-2006، والتي مت توزيعها على جمموعتني 
وقد �سمت املجموعة الأوىل فرق نادي اأبو ظبي الريا�سي )حامل 
ان�سباير  اأكادميية  وفريق  اأدن���وك  ،مدر�سة  عمان  �سلطنة  اللقب( 
اأندية  الفئة فت�سم فرق  لتلك  الثانية  املجموعة  اأم��ا  اأب��و ظبي.  يف 
ظبي  اأب��و  يف  الفرن�سية  الأكادميية  الروماين،  تراجوفي�ست  كيندر 
اأبو  يف  القدم  لكرة  ثي�سل  (واأكادميية  )الكويت  املواهب  ،اأكادميية 

ظبي. وكانت البطولة املحلية لفئة مواليد 2008-2009 لفرق 
الأكادمييات املحلية قد افتتحت م�ساء اأم�س الأول مبالعب النادي 
الفرعية مب�ساركة 8 فرق وزعت على جمموعتني ، والتي افتتاحها 
على  بفوزه  الأوىل   املجموعة  الريا�سي من  اأب��و ظبي  ن��ادي  فريق 
الرحمن  عبد  منها  و�سجل  -6�سفر،  الفرن�سية  الأكادميية  فريق 
لكل من  وه���دف  لكل منهما(  وي��ا���س��ني حممد  )ه��دف��ني  ع��ري��ق��ات 
على  العلمية  الأكادميية  فريق  وف��از  ول��ي��د..  وعمر  را�سد  عبداهلل 
)هدفني(  جاد  جود  �سجلها  والتي  -4�سفر  ا�ستودجارد  اأكادميية 
امل�ستقبل  اأكادميية  وف��ازت  م�سطفي  واحمد  ط��ارق  وعبدالرحمن 
اأدن����وك ب��ه��دف��ني �سجلهما ع��ل��ي ع��زي��ز وح��م��زة زياد  ع��ل��ى م��در���س��ة 
اأكادميية  فريق  على  �سبورت  �سبورت�س  اأك��ادمي��ي��ة  بفوز  واختتمت 

اأحمد  نا�سر)هدفني(حممود  ادم  �سجلها  والتي  -5�سفر  �سيبت 
،ليث ابوجبل وحممد احمد. وي�سهد اليوم ختام الدور التمهيدي 
ملباريات تلك الفئة باقامة اأربعة مواجهات يتقابل فيها فريق نادي 
اأبو ظبي مع اأكادميية ا�ستودجارد ويف الثانية يتقابل الفرن�سية مع 
اأكادميية  اأكادميية �سبورت�س �سبورت مع  ، وتلعب  املدر�سة الدولية 
�سيبت  اأكادميية  فريق  مع  اأدن��وك  مدر�سة  بلقاء  وتختتم  امل�ستقبل 
ك��ل جمموعة للدور  الأول وال��ث��اين م��ن  ت��اأه��ل  ال��الئ��ح��ة  وح���ددت 
النهائي وحتدد يوم الأحد موعدا خلتام البطولة. من جانب اآخر 
تعقد اللجنة الفنية للبطولة اجتماعها الفني �سباح اليوم اخلمي�س 
بح�سور  البطولة  لئحة  و���س��رح  بالفرق  للرحيب  ال��ن��ادي  مبقر 

ممثلي الفرق امل�ساركة يف تلك الفئة.

افتتاح بطولة كاأ�س زايد بن هزاع الدولية الكروية 
اليوم بنادي اأبو ظبي اليوم 

•• ال�سارقة - الفجر

بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
القا�سمي ويل عهد  �سلطان  بن  حممد 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة 
ال�ساعة  متام  يف  اخلمي�س  اليوم  تفتتح 
ال�سارقة  بطولة  مناف�سات  اخلام�سة  
ت�سهد  وال����ت����ي  ال�������س���راع���ي  ل���ل���ط���ريان 
م�ساركة 70 طيارا من جن�سيات عربية 
واوروبية وت�ستمر ملدة ثالثة ايام حيث 
من املقرر ان تختتم يوم ال�سبت املقبل 
الثالث من مار�س وذلك بجبل  املوافق 
بال�سارقة.  م��ل��ي��ح��ة  مب��ن��ط��ق��ة  ال��ف��اي��ة 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  وجهت  وق��د 
ال�سخ�سيات  من  كبري  لعدد  ال��دع��وات 
بالدولة  الريا�سية  باحلركة  واملهتمني 
ي�ستغرق  ال��ذي  الفتتاح  حفل  حل�سور 
جانب  اىل  وي���ت�������س���م���ن  دق���ي���ق���ة   45
الكلمات الرحيبية عرو�س للطيارين 

الطائرات  قيادة  يف  وعر�سا  القافزين 
ب��ع��د وال�����ذي يقدمه  ال��ال���س��ل��ك��ي��ة ع���ن 
ال��ط��ي��ار ال��ع��امل��ي ط����ارق ال�����س��ع��دي  اىل 

الراثية  الفقرات  م��ن  العديد  جانب 
واملو�سيقية ،كما وجهت اللجنة املنظمة 
واملقيمني  امل����واط����ن����ني  اىل  ال�����دع�����وة 

ومتابعة  ال���ب���ط���ول���ة  اىل  ل��ل��ح�����س��ور 
اجواء كرنفالية   املثرية و�سط  احداثها 
مفعمة بال�سعادة والبهجة. وقد لب�ست 

امل��ن��ط��ق��ة امل��ت��اخ��م��ة جل��ب��ل ال��ف��اي��ة ثوب 
العر�س الول من نوعه باملنطقة حيث 
يتكون اجلبل من جزاأين الول باللون 

الن�سف  يك�سو  فيما  ال��ف��احت  ال���س��ف��ر 
الثاين القل ارتفاعا اللون الأحمر مما 

ي�سفي على املكان جمال وتفاوؤل.

البطولة  مدير  املن�سوري  عبيد  وذك��ر 
ت�سهد  ���س��وف  ال�����س��ب��اح��ي��ة  ال���ف���رة  ان 
والتدريب  ال��ر���س��م��ي��ة  غ���ري  ال���ت���ج���ارب 

التدقيق  �سيتم  حيث  للطيارين  احل��ر 
مالب�سهم  وج��م��ي��ع  ال���ط���ي���اري���ن  ع��ل��ى 
اىل  ال��ث��ب��وت��ي��ة  والأوراق  ومتعلقاتهم 
جانب الطمئنان على جاهزية املظالت 
وع����وام����ل الم������ن وال�������س���الم���ة. وق����ال 
�سكلت  املنظمة  اللجنة  ان  امل��ن�����س��وري 
برئا�سة  والحتجاج  لال�ستئناف  جلن 
اخل��ب��ري امل��ال��ي��زي امل���وف���د م���ن الحت���اد 
الالئحة  ل��ل��م��ظ��الت وح����ددت  ال����دويل 
�ساعة  بعد  الحتجاج  يقدم  ان  �سرورة 
من املحاولة وان يكون م�سحوبا بر�سم 
ت�سجيل  �ستتم  ك��م��ا  امل��ق��رر  الح��ت��ج��اج 
ور�سد النتائج الكرونيا ويدويا اي�سا. 
وا�سار املن�سوري اىل ان هناك اجتماعا 
تنويريا قد مت عقده مع الطيارين اىل 
عدة  ع��ق��د  الفنية  اللجنة  ع���زم  ج��ان��ب 
اج��ت��م��اع��ات ت��ن��وري��ة م��ع��ه��م ���س��ب��اح كل 
على  وال��وق��وف  التعليمات  ل�سرح  ي��وم 

متطلبات اإجناح وت�سهيل م�ساركتهم.

ق�����د ت����ك����ون ري����ا�����س����ة امل����ح����رك����ات يف 
اإل  م��ه��ده��ا،  يف  ت���زال  م��ا  بنغالدي�س 
بها  والرت���ق���اء  ت��ط��وي��ره��ا  عملية  اأن 
���س��ت��ح��ظ��ى ب���دف���ع���ة ق����وي����ة م����ن دبي 
ا�ست�سافتها  م���ع  ال���ق���ادم  الأ����س���ب���وع 
امل�ستوى  العاملية  البطولت   لإح��دى 

يف ريا�سة املحركات. 
و�سوف يكت�سب فريقا موؤلفا من 28 
م��ن احتاد  ق��ادم��ني  م��ت��درب��ا تطوعيا 
عظيمة  خ���ة  لل�سيارات  بنغالدي�س 
عاملية  ب��ط��ول��ة  تنظيم  كيفية  ح���ول 
وذلك  الطويلة  الراليات  يف  امل�ستوى 
ال�سحراوي  دب����ي  رايل  ان��ع��ق��اد  م���ع 
عبدالواحد  جم��م��وع��ة  م��ن  امل���دع���وم 

الر�ستماين وني�سان. 
من  الثانية  اجل��ول��ة  ال���رايل  وي�سكل 
بطولة كاأ�س العامل للراليات الطويلة 
من  الأوىل  واجل��ول��ة  فيا  لل�سيارات 
بطولة كاأ�س العامل للراليات الطويلة 
للدراجات فيم، اإل اأنه بالن�سبة للزوار 
البنغالدي�سيني ال�سباب ي�سكل خطوة 
اأهمية بالغة على طريق تطوير  ذات 

ريا�سة املحركات يف وطنهم. 

املبادرة، قال حممد بن  وتعليقا على 
�سليم، رئي�س نادي الإمارات لل�سيارات 
لريا�سة  الإم����������ارات  احت������اد  رئ���ي�������س 
ال�سيارات والدراجات النارية، منظمو 
لي�سعدنا  اإن��ه  ال�سحراوي:  دبي  رايل 

من  امل��ت��درب��ني  جم��م��وع��ة  ا�ست�سافة 
ونتطلع  لل�سيارات  بنغالدي�س  احت��اد 
قدما لريهم خطوات تنظيم بطولة 
املتطوعون  ي��ل��ع��ب  امل�����س��ت��وى.  ع��امل��ي��ة 
ال�سيارات،  ري��ا���س��ة  يف  ك���ب���ريا  دورا 

وطنهم  اإىل  اإع���ادت���ه���م  ه���و  وه��دف��ن��ا 
من  الكثري  جعبتهم  ويف  بنغالدي�س 
لتطوير  وتوظيفها  واخل���ة  املعرفة 

الريا�سة هناك. 
وقبل ث��الث ���س��ن��وات، ق��ام حممد بن 

الدويل  الحت���اد  رئي�س  نائب  �سليم، 
ل��ل�����س��ي��ارات ف��ي��ا، ب��اإر���س��ال ف��ري��ق من 
ق�سم التدريب والتعليم التابع لنادي 
معارف  معهد  ل��ل�����س��ي��ارات،  الإم�����ارات 
ريا�سات املحركات، اإىل العا�سمة دكا 

لإر�ساد امل�سوؤولني يف احتاد بنغالدي�س 
لل�سيارات حول اأهم العنا�سر الواجب 
تنظيم  يف  الع���ت���ب���ار  ب���ع���ني  اخ����ذه����ا 
ن�ساطات  م����ن  وغ����ريه����ا  ال����رال����ي����ات 

ريا�سات املحركات.

وتراأ�س فريق نادي الإمارات لل�سيارات 
اآنذاك رونان مورغان، امل�سوؤول العام 
امل��دع��وم من  ل��رايل دب��ي ال�سحراوي 
الر�ستماين  ع��ب��دال��واح��د  جم��م��وع��ة 
8 و10  ب��ني  ال���ذي ينعقد  ون��ي�����س��ان، 

�سمو  من  كرمية  رعاية  حتت  مار�س 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 

مكتوم، ويل عهد دبي. 
وقام نادي الإمارات لل�سيارات، اجلهة 
لل�سيارات  ال����دويل  ل��الحت��اد  املمثلة 
معهد  بتاأ�سي�س  الإم����ارات،  يف  ’فيا‘ 
م��ع��ارف ري��ا���س��ات امل��ح��رك��ات لتقدمي 
حول  املحركات  ريا�سة  يف  التدريبات 
لقب مزود  على  بعد ح�سوله  العامل 
اإق��ل��ي��م��ي ل��ل��ت��دري��ب م��ن ق��ب��ل الحتاد 

الدويل لل�سيارات يف 2012. 
متام  ال�سحراوي  دبي  رايل  وينطلق 
ي���وم الثالثاء  5 م��ن م�����س��اء  ال�����س��اع��ة 
امل��واف��ق 8 م��ار���س يف دب��ي اأوت����ودروم، 
للرايل.  اجل���دي���د  ال��رئ��ي�����س��ي  امل���ق���ر 
وتر�سل الن�سخة الثانية من الفعالية 
جمموعة من اأقوى �سائقي ال�سيارات 
النارية  وال��دراج��ات  البقي  و�سيارات 
مناف�سات  ال��ك��وادز خلو�س  ودراج���ات 
بطول  خا�ستني  مرحلتني  يف  مثرية 
و10   9 ي��وم��ي  منها  ل��ك��ل  174كم 
ال�ساحرة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  و����س���ط  م���ار����س 

ل�سحراء القدرة. 

حتت رعاية �صلطان القا�صمي 

عر�س بطولة ال�شارقة للطريان ال�شراعي يفتتح ر�شميا اليوم بجبل الفاية 

متدربون من احتاد بنغالدي�س لل�صيارات يتلقون درو�صا هامة حول تنظيم الفعاليات العاملية امل�صتوى يف دبي

بن �شليم يوؤكد اأن املتدربني �شيعودون اإىل وطنهم م�شلحني مبعارف وخربات جديدة ت�شاعدهم على تطوير الريا�شة واالرتقاء بها

يوم  كول�سراي�  فيليب  الأمل��اين  التن�س  جت��ول لع��ب 
اأم�����س يف ق��ري��ة ال��ت��ن�����س ال��ت��ي حت��ي��ط ب��ا���س��ت��اد ال�سوق 
الدولية  دب��ي  بطولة  حالياً  ي�ست�سيف  ال��ذي  احل��رة 
اأودي  �سيارات  على  نظرة  األقى  حيث  الرجال،  لتن�س 
وا�ستعر�س  امل��ك��ان.   يف  املعرو�سة  الفارهة  الريا�سية 
التن�س لدخالها  كول�سراي� مهاراته يف �سرب كرات 
وق����ال: ح�سناً  اخل��ل��ف��ي��ة،  اأودي  ���س��ي��ارات  ���س��ن��ادي��ق  يف 
لت�سديد  الفر�سة  يل  اتيحت  اإذ  مم��ت��ع��اً،  الأم���ر  ك��ان 

وذلك  الرائعة،  الأودي  �سيارة  باجتاه  ال��ك��رات  بع�س 
يف حم��اول��ة لإدخ��ال��ه��ا يف ���س��ن��دوق ال�����س��ي��ارة اخللفي، 
مالعب  يف  فاللعب  �سعباً،  ول��ك��ن  م�سلياً  الأم���ر  ك��ان 
التن�س اأحياناً يكون اأ�سهل من توجيه الكرة اإىل هدف 
معني. واأبدى كول�سراي�، م�سنف البطولة ال�ساد�س، 
�سعادته بالعودة اإىل دبي، واإىل بطولتها، التي و�سفها، 
ومبرافق  للحدث  املميز  بالتنظيم  واأ���س��اد  بالرائعة، 
الفندق  م��ن  وق��رب��ه��ا  للتن�س  احل���رة  دب��ي  ���س��وق  �ستاد 

اأودي من رع��اة دولية دبي  ال��ذي يقيم فيه.   وتعدي 
للتن�س، ومن اأبرز ال�سيارات التي مت عر�سها يف قرية 
التن�س �سيارة اأودي اآر ا�س 5 كوبيه التي تعد ال�سيارة 
اجلديد.  ا�س  اآر  ت�سميم  يف  لأودي  الأوىل  الريا�سية 
التي  للتن�س  املفتوحة  دبي احلرة  �سوق  تقام بطولت 
متلكها وتنظمها �سوق دبي احلرة، حتت رعاية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

االأملانـي كول�شـرايبـر يلقـي نظـرة علـى اأودي 
الريا�شيــة يف قريـة التنـ�س
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حتت رعاية حممد بن زايد 

انطــالق »مهــرجــان الوحـدات امل�شانــدة للرمايــة ال�شــاد�س 2018« 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
اليوم  تنطلق   .. امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
منطقة  يف  ال�ساد�س  امل�ساندة  الوحدات  مهرجان  فعاليات  اخلمي�س 
ميادين الريف باأبوظبي وت�ستمر حتى 9 مار�س. ومت جتهيز امليادين 
باأحدث املوا�سفات العاملية ل�ستقبال مهرجان الرماية والذي اأطلق 
الت�سجيل  ب��دء  الإع��الن عن  زايد” 2018. ومنذ  “عام  ا�سم  عليه 

امل�ساركة  الراغبني يف  املواطنني  .. توافد عدد كبري من  للمهرجان 
م�سجلني  اجلن�سني  م��ن  الأع���م���ار  خمتلف  م��ن  ال��رم��اي��ة  مب�سابقة 
اأرقاما غري م�سبوقة من حيث عدد الرماة مقارنة بالأعوام اخلم�سة 
يف  كبريا  تطورا  ه  املهرجان  ال��دورة اجلديدة من  وت�سهد  ال�سابقة. 
 2018  “ زاي��د  “عام  مبنا�سبة  الحتفالية  والفعاليات  املناف�سات 
للمتناف�سني  اجلوائز  من  العديد  ور�سد  الفعاليات  زي��ادة  مت  حيث 

الرماة والزوار. ويهدف املهرجان يف املقام الأول اإىل تنمية مهارات 
اأبناء الإمارات يف الرماية الفردية واجلماعية وتعزيز روح التناف�س 
وتعزيز  ال��ر���س��ي��دة  اإىل حكومتنا  والن��ت��م��اء  وال����ولء  ال��وط��ن  وح��ب 
التالحم بني املوؤ�س�سة الع�سكرية واأفراد املجتمع. ويت�سمن املهرجان 
وعار�سني  اخلفيفة  الأ�سلحة  على  حية  ورم��اي��ة  ع�سكرية  عرو�سا 
من املوؤ�س�سات الع�سكرية وال�سركات املدنية.. اإ�سافة اإىل قرية قرية 

تراثية جتمع تراث الإمارات من حيث التنوع يف عر�س تراث الآباء 
والأج�����داد.. م��ع ح�سور ع��دد م��ن كبار جن��وم ال��ط��رب الإم��ارات��ي .. 
للجماهري  ك���ى  و�سحوبات  ج��وائ��ز  املنظمة  اللجنة  ر���س��دت  فيما 
اإر���س��ادي��ة لو�سول اجلمهور  ع��ام��ة. ومت و�سع ع��الم��ات  وال��دع��وة   ..
خا�سة  م��واق��ف  توفري  مت  فيما   .. املهرجان  موقع  اإىل  وامل�ساركني 

لكبار ال�سخ�سيات والزوار.

اأعلنت اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية 
الن�سخة  فعاليات  ال�ستعدادات لنطالق  ا�ستكمال  عن 
اخل��ام�����س��ة م���ن ك���اأ����س اأك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
منتجع  يف  )اخلمي�س(  اليوم  احل��واج��ز  لقفز  الدولية 
العام  ه��ذا  ي�سهد  ال����دويل، حيث  ال��ري��ا���س��ي  ال��ف��ر���س��ان 
م�ساركة حملية واإقليمية وعاملية غري م�سبوقة لأكر 
م��ن 180 ف��ار���س��ًة وف��ار���س��اً م��ن اأمل���ع الأ���س��م��اء يف عامل 
الفرو�سية من دولة الإم��ارات وما يزيد عن 40 دولة، 
للتناف�س على مدى الأيام الثالثة للبطولة �سمن �ستة 
التي  البطولة  وج��وائ��ز  باللقب  للفوز  اأ�سا�سية  فئات 

ت�سل قيمتها الإجمالية اإىل650،500  درهم.
الدولية  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  كاأ�س  و�ست�سهد 
لقفز احلواجز، البطولة املفتوحة اأمام اجلمهور ب�سكل 
العا�سرة  وحتى  �سباحاً  الثامنة  ال�ساعة  م��ن  جم��اين 
الفعالية التي تت�سمن  لياًل، عودة “قرية الفرو�سية”، 
البطولة  لتوؤكد  الأ�سرة،  اأفراد  لكافة  ترفيهية  اأن�سطة 
ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��ا ك���واح���دة م��ن اأه����م ال��ف��ع��ال��ي��ات العاملية 
من  قدماً  وم�سيها  منوها  توا�سل  والتي  للفرو�سية، 

جناح اإىل جناح مع مرور ال�سنوات.
وُتعقد البطولة حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخة 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  رئي�سة الحت����اد  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
الرئي�س الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س 
الإم�������ارات، حفظها  اأم  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الأع���ل���ى 
للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  بتنظيم  اهلل، 
بنت هزاع  فاطمة  ال�سيخة  لتوجيهات  ووفقاً  الن�سائية 
بن زايد اآل نهيان، رئي�سة جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة 
اأبوظبي  نادي  الن�سائية ورئي�سة  للريا�سة  بنت مبارك 

لل�سيدات، ونادي العني لل�سيدات.
واأعربت الدكتورة مي اأحمد اجلابر، ع�سو جمل�س اإدارة 
عن  الن�سائية،  للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية 
جزيل �سكر وعرفان الأكادميية ل�سمو ال�سيخة فاطمة 
على على حر�سها الدائم  بنت مبارك، “اأم الإمارات”، 
على تنمية وت�سجيع املراأة الإماراتية ودعمها لتحقيق 
كاأ�س  “تعت�  ق��ال��ت:  ح��ي��ث  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا،  ط��م��وح��ات��ه��ا 
احلواجز  لقفز  الدولية  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية 
الأكادميية،  اأج��ن��دة  على  الفعاليات  اأه���م  م��ن  واح����دَة 

العاملية  املكانة  ه��ذه  حتقق  لروؤيتها  ال�سرور  ويغمرنا 
كواحدة من اأبرز فعاليات الفرو�سية يف دولة الإمارات 
واملنطقة على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية. ونتطلع 
قدماً اإىل ت�سجيل اأرقام قيا�سية جديدة بعد اأن �سهدت 
الدورة املا�سية م�ساركة 120 فار�ساً من اأكر من 20 

دولة«. 
واأ�سافت: “نحن م�سرورون للغاية كون دورة هذا العام 
متثل انعكا�ساً جلهودنا الدوؤوبة والتي �سعت اإىل تفعيل 
م�ساركة املراأة الإماراتية يف �ستى املجالت الريا�سية، اإذ 
امل��راأة ومتكينها من  اإلهام  اأهدافنا يف  اأب��رز  اأحد  يتمثل 
حتقيق اإجنازات كبرية يف عامل الريا�سة. وكلنا اأمل باأن 
�سبيل  يف  جديدة  كبرية  خطوة  مبثابة  البطولة  تكون 
دعم ال�سيدات يف الدولة على امل�سي قدماً نحو حتقيق 

طموحاتهن«.
و�سددت اجلابر على اأهمية تو�سيع نطاق الفعالية هذا 
واأن  املحلي، خا�سة  املجتمع  �سرائح  لت�سمل كافة  العام 
الفرو�سية”  “قرية  ع���ودة  �ست�سهد  اخلام�سة  ال���دورة 
التعليمي  الطابع  ذات  التفاعلية  بالأن�سطة  احلافلة 

بعد  وذل���ك  ال��ت��وايل،  على  الثانية  للمرة  وال��رف��ي��ه��ي 
امل��ا���س��ي ب�سفتها  ال��ع��ام  ال���ذي حققته  امل��ذه��ل  ال��ن��ج��اح 
�ست�سمل  حيث  ال��ع��ائ��ل��ة؛  اأف����راد  لكافة  ممتعة  فعالية 
واأل��ع��اب ممتعة  امل��ه��ور  ل��رك��وب  القرية ج��ولت  اأن�سطة 
م�����س��ت��وح��اة م��ن ع���امل ال��ف��رو���س��ي��ة م��ن ���س��اأن��ه��ا ت�سجيع 
التعرف على  وال�سباب على ركوب اخليل مع  الأطفال 
عرو�س  الأن�سطة  تت�سمن  كما  كثب.  عن  العامل  ه��ذا 
البيع،  واأك�����س��اك  الفنية  وال��ع��رو���س  احل��ي��ة  املو�سيقى 
وا�سعة  باقة  �ستقدم  التي  الطعام  �ساحنات  على  عالوة 
من خيارات املاأكولت وامل�سروبات، ومنها �ساحنة القوت، 
ومولوكو، ويلو بريك روود، وخمبوزات مانو وغريها، 
الرفيهية  ال��ت��ج��رب��ة  اإىل  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت�����س��ي��ف  وال���ت���ي 
اأيام  م��دار  على  البطولة  زوار  تنتظر  التي  التفاعلية 
الريا�سي  ال��ف��ر���س��ان  م��ن��ت��ج��ع  يف  ال���ث���الث  ال��ب��ط��ول��ة 

الدويل.
نهاية  عطلة  خ���الل  تعقد  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة،  وحت��ظ��ى 
الريا�سي،  اأبوظبي  جمل�س  بدعم  احلالية،  الأ���س��ب��وع 
واحتاد الإمارات للفرو�سية واأبوظبي لالإعالم، وبرعاية 

لتوفر  ولوجنني،  ات�سالت  و�سركة  ال�سراع  ا�سطبالت 
البطولة من�سة خا�سة تتيح للفار�سات والفر�سان من 
دولة الإمارات و�ستى اأنحاء العامل ا�ستعرا�س مهاراتهم 

وكفاءاتهم.
و�سي�سهد اليوم الأول مناف�سة بني الأطفال املراوحة 
 ،CSICH فئة  �سمن  �سنة   14-12 بني  اأعمارهم 
الثالثة  ال��ف��ئ��ة  �سمن  �سنة   18-14 ب��ني  وال��ي��اف��ع��ني 
بالإمارات  خا�سة  وطنية  فئة  وهي   ،CSIJ املختلطة 
واأخرياً  ح�سراً،  الدوليات  والفار�سات  املتحدة  العربية 
العامليات  للفار�سات  CSIL2* املخ�س�سة ح�سراً  فئة 
جنمتني.  فئة  م��ن  اللقب  ه��ذا  على  يتناف�سن  ال��الت��ي 
م�ست�سفى  من  ك��اًل  الأول  اليوم  رع��اة  قائمة  وتت�سمن 
هيلث بوينت، واأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة 
اأبوظبي  ال�������س���راع، وجم��ل�����س  وا���س��ط��ب��الت  ال��ن�����س��ائ��ي��ة، 

الريا�سي، وجملة زهرة اخلليج.
ال����ث����اين، ف��ه��و خم�����س�����س ل��ب��ق��ي��ة الفئات  ال���ي���وم  اأم�����ا 
فئة  عن  ف�ساًل   ،CSIJو  ،CSIL*2و  ،CSICH
)التي حتظى برعاية منتجع الفر�سان   *CSIYH1

يافعة  خيول  فيها  تتناف�س  والتي  ال��دويل(،  الريا�سي 
)6-7 �سنوات( من م�ستوى النجمة الواحدة.

وخالل اليوم الأخري �سيتناف�س فار�سات وفر�سان �سباب 
فئة  �سمن  �سنة   21 اإىل   16 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���راوح 
خمتلطة من م�ستوى CSIY-A، جنباً اإىل جنب مع 
حتت  وذل��ك   ،*CSIYH1 فئة  من  املناف�سني  بقية 
الريا�سي  الفر�سان  ومنتجع  ات�����س��الت  �سركة  رع��اي��ة 

الدويل.
الدولية  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  ك��اأ���س  وتتمتع 
منذ  وا���س��ع  ودويل  اإقليمي  ب��اع��راف  احل��واج��ز  لقفز 
ح�سولها  اأع���ق���اب  يف  وذل����ك   ،2013 ع���ام  ان��ط��الق��ه��ا 
ل��ري��ا���س��ة الفرو�سية  ال����دويل  ع��ل��ى م�����س��ادق��ة الحت����اد 
البداية  يف  انطلقت  قد  البطولة  وكانت   .2015 عام 
باعتبارها فعالية ريا�سية لل�سيدات وح�سب، ثم تو�سعت 
اإىل  اأدى  الذي  لت�سمل فئات للرجال والأطفال، الأمر 
زيادة ن�سبة امل�ساركة الدولية يف البطولة العام املا�سي، 
باإجمايل 120 فار�ساً وفار�سة من 20 دولة من كافة 

اأنحاء العامل.

حتت رعاية كرمية من  »اأم االإمارات«

كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز 2018 تنطلق اليوم يف اأبوظبي

اأ�شطورة ميالن يطالب بعودة جيم�س اأكرب العب ينفرد برتيبل دبل خالل �شهر
كونتي لتدريب اإيطاليا

قال نائب رئي�س الحتاد الإيطايل املوؤقت، األي�ساندرو 
كو�ستاكورتا، اإن مدرب ت�سيل�سي الإجنليزي، اأنطونيو 
ك��ون��ت��ي، مي��ث��ل الخ���ت���ي���ار امل��ف�����س��ل ل��ق��ي��ادة املنتخب 

الوطني.
وقادها   ،2014 يف  اإيطاليا  تدريب  كونتي  وت��وىل 
اإىل ربع نهائي بطولة اأوروبا 2016، قبل اأن ينتقل 
اإىل ت�سيل�سي يف وقت لحق من العام، وقاده لإحراز 
الأول  مو�سمه  يف  املمتاز  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  لقب 

هناك.
اخلام�س  باملركز  ويقبع  العام  هذا  ت�سيل�سي  وتراجع 

يف الدوري بفارق 19 نقطة عن مان�س�سر �سيتي 
���س��ك��وك ح���ول م�ستقبل  ل��ت��ح��وم  امل��ت�����س��در، 

املدرب الإيطايل يف لندن.
وقال كو�ستاكورتا، مدافع ميالن ومنتخب 

ديلو  غازيتا  ل  ل�سحيفة  ال�سابق،  اإيطاليا 
اأن  اأعتقد  لكني  بعد،  اأخ��ر  “مل  �سبورت: 
كونتي هو اأكر �سخ�س قادر على النجاح. 
التعامل مع من�سب  اأنه يدرك كيف  اأظهر 

مدرب املنتخب الوطني بينما مل يقم اآخرون 
بذلك«.

زينيت  م����درب  اأن  ك��و���س��ت��اك��ورت��ا  واأ����س���اف 
الرو�سي، روبرتو مان�سيني، ومدرب ميالن 
وريال مدريد الأ�سبق كارلو اأن�سيلوتي، 
اأي�ساً  امل��ر���س��ح��ني  ���س��م��ن  ال�����س��اب��ق 
املنتخب  م�����درب  م��ن�����س��ب  ل�����س��غ��ل 

الوطني.
اإي��ط��ال��ي��ا امل�����درب جيان  واأق���ال���ت 
ب������ي������ريو ف������ن������ت������ورا يف 
ن�������وف�������م�������� ع����ق����ب 
التاأهل  يف  ف�سلها 
ل�������ك�������اأ��������س ال������ع������امل 
حالياً  ويتوىل   ،2018
مدرب  ب��ي��اج��ي��و  دي  ل��وي��ج��ي 
الفريق  م�سوؤولية  ع��ام��اً(   21 )حت��ت 

الأول ب�سكل موؤقت.

لكاأ�س  ال��ت��اأه��ل  يف  اأخ��ف��ق��ت  ال��ت��ي  اإي��ط��ال��ي��ا،  و�ستلعب 
 ،1958 منذ  مرة  لأول  العامل 
ال�سهر  م��ب��ارات��ني ودي��ت��ني 
الأرجنتني  م���ع  امل��ق��ب��ل 

واإجنلرا. 

التقط كليفالند كافاليريز و�سيف البطل انفا�سه وحقق فوزا 
ا�سبح خالله   ،123-129 نت�س  بروكلني  هاما على �سيفه 
دبل، �سمن  تريبل  اك� لعب يحقق  النجم لي�ون جيم�س 

دوري كرة ال�سلة المريكي للمحرفني.
ومنذ ا�ستئناف الدوري بعد مباراة كل النجوم يف 18 �سباط 

ف�اير، حقق كليفالند، بطل 2016 وو�سيف البطل 
مرتني يف العوام الثالثة الخرية، فوزا كبريا على 

اجلمعة   89-112 غريزليز  ممفي�س  م�سيفه 
قبل ان مينى بهزمية قا�سية يف عقر داره على 

يد �سان انتونيو �سبريز 110-94.
والفوز هو ال� 35 )مقابل 23 خ�سارة( 

ناف�س  ال���������ذي  ل���ك���ل���ي���ف���الن���د 
 41 �سلتيك�س  بو�سطن 
جلولت   19 م��ق��اب��ل 
�سدارة  ع��ل��ى  ط��وي��ل��ة 
ال�سرقية  امل���ن���ط���ق���ة 
تورونتو  ظ��ه��ور  ق��ب��ل 
املت�سدر  راب�����ت�����ورز 

احلايل.
كليفالند  وت��خ��ل��ف 
الول  ال������رب������ع  يف 

-25 ���س��ل��ت��ني  ب���ف���ارق 
على املجريات  �سيطر  ثم   ،29
الثالثة  الرب����اع  يف  والنتيجة 
بفارق  ف��ائ��زا  ليخرج  الخ���رية 
-35 ال��ث��اين  6 نقاط )ال��رب��ع 

32 والثالث 34-30 والخري 
.)32-35

يف  كبري  ب�سكل  كليفالند  وي��دي��ن 
“امللك”  جن��م��ه  اىل  ال���ف���وز  ه����ذا 
اك�  ا�سبح  الذي  لي�ون جيم�س 
تريبل  يحقق  ال��ب��ط��ول��ة  يف  لع���ب 

دب��ل )10 على الأق���ل يف ث��الث من 
الفئات الإح�سائية الفردية اخلم�س: 
حا�سمة،  مت��ري��رات  متابعات،  نقاط، 

�سرقة الكرة اأو �سدها(، بت�سجيله 31 
نقطة مع 12 متابعة و11 متريرة.

مرة  لأول  ع��ام��ا(   33( جيم�س  وا���س��ب��ح 
يف  ج��دا  الناجحة   15 ال���  موا�سمه  خ��الل 

ال��ب��ط��ول��ة، ال��الع��ب ال��وح��ي��د ال����ذي ي�سجل 
ان ي�ساركه يف  ال�سهر تريبل دبل دون  خالل 

هذا الجناز اي لعب اآخر.
قائمة  “هناك  ب��ال��ق��ول  ذل���ك  ع��ل��ى  وع��ل��ق 
مروا  ال��ذي  الالعبني  عظماء  من  طويلة 
يف هذه البطولة وحققوا مثل هذا الجناز، 
لكن ان تكون وحيدا يف هذه الفئة، فالمر 

باأن اكون خطرا  اعظم. هذا يجعلني فخورا 

ثالثيا منذ ان بداأت لعبة كرة ال�سلة«.
والرقم القيا�سي ال�سابق بالن�سبة اىل ال�سن يعود اىل الأ�سطورة 
ويلت ت�سام�لين الذي حقق اآخر تريبل دبل يف �سهر واحد، 

وذلك يف اآذار مار�س 1968 وهو يف احلادية والثالثني.
ه��ذا احل��د، وق��ال طموحي  “امللك” ال��وق��وف عند  ول ينوي 
ان  اريد  ان اعت� ماكينة للت�سجيل، وامنا  ل يقت�سر على 
ينظر اىل كالعب متكامل. وتابع “انا را�س كل الر�سا 
عن قيامي بتمريرات حا�سمة. اما النجاح يف ان اجعل 

زمالئي يتاألقون، فهذا امر اكر من ا�ستثنائي«.
الفريقني يف  اداء  البارزة يف  ال�سفة  وكانت اجلماعية 
هذه املباراة، فا�سافة اىل جيم�س و�سجل لكليفالند 
�ستة لعبني ما يزيد على 10 نقاط ابرزهم 
جورج هيل 21 نقطة وكايل كورفر 18، 
يف ح���ني ق���ام ت��ري�����س��ت��ان ط��وم�����س��ون 13 
متابعة ولري نان�س جونيور 10 نقاط 
و10 متابعات بالواجب الدفاعي على 

اكمل وجه.
ال��ط��رف الخر،  وع��ل��ى 
�سبعة  ت��خ��ط��ى 
لع������������ب������������ني 
ع����ت����ب����ة ال������ 
نقطة   11
ف�سلهم  ا
داجن�����������ل�����������و 
 25 را���������س��������ل 
وكاري�س  ن��ق��ط��ة 

لوفري 18 نقطة ودميار كارول 16.
وغابت الفرق الكبرية واملت�سدرة يف املنطقتني 
عن مناف�سات الثالثاء، وحقق ميامي هيت فوزا 
�ساحب  بي�ستونز،  ديرويت  مع  �سراعه  يف  مهما 
و1990   1989 اع��وام  البطولة  يف  القاب  ثالثة 
ال�سرقية  املنطقة  يف  الثامن  امل��رك��ز  على  و2004، 

الخري املوؤهل اىل الدوار النهائية )بالي اوف(.
وت��غ��ل��ب م��ي��ام��ي، ال��ف��ائ��ز ب��ال��ل��ق��ب ث���الث م����رات اي�سا 
 ،2014 )2006 و2012 و2013( وو�سيف بطل 
على �سيفه فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز ال�سابع بفارق 

ن�سف �سلة 101-102.
وعلى غرار كليفالند، تخلف ميامي يف الربع الول 
الثالثة  الأرباع  على  ي�سيطر  ان  قبل   24-17
الأخري ويح�سمها يف م�سلحته 28-24 و28-

و26-29.  27
 27 وتاألق العائد دواين وايد يف �سفوف ميامي 
 21 ال�سلوفيني غوران دراغيت�س  نقطة، وا�ساف 
15 نقطة و11 متابعة،  نقطة وح�سان وايت�سايد 
23 نقطة  ال��ك��ام��ريوين ج��وي��ل امبيد  يف ح��ني ك��ان 
و8 متابعات والكروالتي داريو �ساريت�س 21 نقطة و7 

متابعات الف�سل يف �سفوف اخلا�سر.

ناينغوالن »�شعيد« يف روما 
ورف�س عر�س ت�شل�شي 

جنم  ناينغولن  رادي��ا  البلجيكي  ك�سف 
النتقال  رف�سه  عن  روم��ا  ن��ادي  و�سط 
ل�سعادته  الن���ك���ل���ي���زي،  ت�����س��ل�����س��ي  اىل 
يف ال��ع��ا���س��م��ة الإي���ط���ال���ي���ة، وع����� عن 
تطلعه للم�ساركة مع منتخب بالده يف 

مونديال رو�سيا 2018.
جملة  م��ع  مقابلة  يف  ناينغولن  وق���ال 
كان  “لو  البلجيكية  ف��وت��ب��ال  ���س��ب��ورت 
املال يحفزين لغريت اأندية عدة مرات، 
وارت��ف��ع رات��ب��ي ك��ث��ريا.. ك��ان مبقدوري 
اأخرى  واأن���دي���ة  ت�سل�سي،  اىل  ال��ذه��اب 

اأي�سا«.
والع�سرين  الثامنة  بعمر  “لكن  وتابع 
اىل  تذهب  اأن  والع�سرين،  التا�سعة  او 
عي�س  وطريقة  ثقافة  م��ع  اآخ���ر،  م��ك��ان 
اأف�سل  ي�سبهني.  ل  ف��ه��ذا  ج��دي��دت��ني، 

البقاء حيث اأكون �سعيدا«.
م�ستقبل  ك������ان  ول����ط����امل����ا 

حمط  ن����اي����ن����غ����ولن 
اآخرها  تكهنات، 

ام���ك���ان���ي���ة 
له  نتقا ا
ىل  ا

ال����������دوري 
ال�سيني.

ناينغولن  وت����اب����ع 
ال������������������ذي اح������������������رف يف 

ال�������������دوري الي�����ط�����ايل 
م����ع ب��ي��ات�����س��ن��زا بني 

و2010   2006
بني  وك������ال������ي������اري 
2010 و2014، 
“اجلماهري  ان 
حت��ب��ن��ي وال���ن���ادي 
وعائلتي  اي�������س���ا، 

���س��ع��ي��دة يف روم����ا. 
ق������دم������ت ك�������ل �����س����يء 

مقابل  الح���رام  والقى 
ه�������ذا الم����������ر. ن���������س����اأت يف 

انتويرب لكني ا�سبحت رجال 
يف ايطاليا«.

ويبحث ناينغولن عن موقع 
منتخب  ت�سكيلة  يف  ا�سا�سي 
بلجيكا التي تخو�س نهائيات 

مونديال رو�سيا ال�سيف املقبل.
وعلق على هذا املو�سوع بالقول “اعتقد 
ال�سنوات الخرية،  لأدائ��ي يف  انه نظرا 
اأ�سع  الت�سكيلة.  يف  اك���ون  ان  ا�ستحق 
نف�سي كاأحد لعبي الو�سط الدفاعيني 
الهم  ل��ك��ن   .1-2-4-3 ت�سكيلة  يف 
امل�ساركة  افتقد  الت�سكيلة.  يف  اك��ون  ان 
“رمبا يجب  ال���ع���امل«. وت��اب��ع  ك��اأ���س  يف 
ان اك�����ون ع���الق���ة اف�����س��ل م���ع امل����درب 

روبرتو  )ال���س��ب��اين 
م�����ارت�����ي�����ن�����ي�����ز( 

مل  اين  برغم 
اخ��ت��ل��ف معه 

�سابقا«.



طفل ولد بال اأنف يتحول اإىل جنم 
اأن يتحول  اإعاقته من  اأن��ف  ُول��د بال  ال��ذي  الطفل  ه��ذا  مل متنع 
التوا�سل الجتماعي في�س بوك، من خالل  اإىل جنم على موقع 

جمموعة من ال�سور، داأبت والدته على ن�سرها يف املوقع. 
ويعاين اإيلي �ستوري من حالة مر�سية نادرة، حيث ولد دون فتحتي 
اأنف، لكنه يتمتع رغم ذلك ب�سحة جيدة، بل و�سعبية طاغية على 

الفي�س بوك.
يظهر  لطفلها،  ال�سور  من  كبرية  جمموعة  اإيلي  وال��دة  ون�سرت 
ترت�سم  والبت�سامة  وطريفة،  غريبة  مالب�س  يرتدي  وه��و  فيها 
على وجهه، على الرغم من تثبيت جهاز خا�س يف عنقه ي�سمح له 
بالتنف�س، بح�سب موقع ديبلي الإلكروين. واأثبت اإيلي اأن مظهره 
بل هي فر�سة  يبدو جمياًل،  اأن��ه ل  تعني  اأق��ران��ه ل  املختلف عن 

ليكون م�سدر اإلهام لالآخرين من خالل �سجاعته النادرة.  

مل تبت�شم منذ اأكرث من 30 عاما
قالت �سيدة بريطانية اإنها مل تبت�سم منذ اأن كان عمرها 17 �سنة 

ب�سبب حالة نادرة غريت حياتها.
وذكر موقع "مان�س�سر اإفنينغ نيوز" اأن كيت وال��ورك، التي تبلغ 
من العمر 51 عاما، تعر�ست ل�سلل يف الوجه حني كانت مراهقة.

وقت  م���رور  بعد  اإل  تكت�سف حالتها  اأن��ه��ا مل  وال���ورك  واأو���س��ح��ت 
اإ�سابتها  اكت�ساف  ج��رى  ت�سخي�سها  بعد  اأن��ه  اإىل  م�سرية  طويل، 

مبتالزمة ميلكري�سون-روزنتال.
وت�سيب هذه املتالزمة 8 اأ�سخا�س فقط من اأ�سل كل 10 اآلف يف 
اململكة املتحدة. وقالت كيت، التي تنحدر من رو�سديل يف اإجنلرا، 
اإن اأعرا�س املر�س تظهر ب�سكل وا�سح على وجه الإن�سان، م�سيفة 
م يف الوجه وال�سفاه  اأن اخلدين ينخف�سان قليال، كما يحدث تورُّ

)عادة ال�سفة العليا(.
اأن���ا اخرت  امل��ر���س..  ه��ذا  ب�����س��اأن  م��ن يتكلمون  وت��اب��ع��ت: قليلون 

احلديث عن معاناتي حتى اأ�ساهم يف توعية النا�س.

يتق�شر جلده مبجرد مالم�شته
يعاين �ساب بريطاين من مر�س وراثي نادر، يجعل ج�سده يتق�سر 

ب�سهولة مبجرد مل�سه، مما ي�سبب له اآلماً م�حة. 
و�سخ�س الأطباء اإ�سابة معني يون�س )18 عاماً( مبر�س انحالل 
 5 مل��دة  م��وؤمل  لعالج  للخ�سوع  يومياً  وي�سطر  الفقاعي،  الب�سرة 
اأن يعي�س حياة طبيعية، هو ال�سفر اإىل  �ساعات، واأمله الوحيد يف 
النم�سا للم�ساركة يف جتربة �سريرية، بح�سب �سحيفة ديلي �ستار 
النوم  ابني  ي�ستطيع  "ل  معني  وال��دة  �سافيا  وتقول  ال�يطانية. 
على ظهره، لعدم وجود جلد يف هذه املنطقة، ويف حال متكن من 
احل�سول على العالج، �ستتاح له فر�سة النوم ب�سكل طبيعي، لكننا 
ل ن�ستطيع اأن نحزم حقائبنا ون�سافر اإىل النم�سا، قبل اأن نتمكن 

من جمع الأموال الالزمة لذلك".
نقع  اإىل  بالإ�سافة  دائ��م،  ب�سكل  الأمل  م�سكنات  "يتناول  واأ�سافت 
6 �ساعات  90 دقيقة، وحتتاج عملية العالج اأكر من  ج�سمه ملدة 
اليوم. وهذا  اعتماداً على حالة اجللد يف ذلك  الأحيان،  يف بع�س 
ي�سبب له الكثري من الأمل، ويف بع�س الأحيان اأخرج من الغرفة 

واأغلق الباب، فالأمر يفوق قدرتي على التحمل كاأم".
والديه  على  غ�سبه  ج��ام  ي�سب  معني،  على  الأمل  ي�ستد  وعندما 
"ملاذا  قبل  من  لوالدته  لوم  بعبارات  ويتلفظ  الرعاية،  ومقدمي 

اأح�سرتيني اإىل هذا العامل".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شركة جتمد الب�شر لبعثهم يف امل�شتقبل
تقوم �سركة رو�سية بتجميد الب�سر على اأمل اإعادتهم ب�سكل اآمن للحياة م�ستقباًل عندما يتحقق التطور التكنولوجي 
 56 بال�سيارة �سمال مو�سكو، ميكث هناك  �ساعتني  اأبي�س �سغري يقع على بعد  املطلوب لإجن��از ذلك. يف م�ستودع 

ا ميًتا، وهم مينون اأنف�سهم باأن يعودوا للحياة مرة اأخرى بعد فرة من الزمن ! �سخ�سً
هذا لي�س م�سهًدا م�ستوحًيا من اأحد اأفالم اخليال العلمي، واإمنا حقيقة حا�سلة على اأر�س الواقع، بعدما قرر بع�س 
من كبار ال�سن يف تلك املنطقة القريبة من العا�سمة الرو�سية، مو�سكو، اأن يجمدوا اأنف�سهم بعد الوفاة يف وحدات 

يوجد بها نيروجني �سائل عند درجة حرارة قدرها �سالب 196 درجة مئوية على مدار ال� 100 عام القادمة.
الأ�سخا�س، ممن و�سل كثريون منهم  اأن هوؤلء  نا�سيونال جيوجرافيك  ال�سدد جملة  بهذا  ن�سرته  بتقرير  وورد 
لنهاية حياتهم ب�سكل طبيعي يف �سن متقدمة عادة، ينتظرون يف تلك الوحدات للعودة للحياة من جديد اأو ل�ستمرار 
بتلك  اأنف�سهم  يحفظوا  اأن  ق��رروا  الأ�سخا�س  ه��وؤلء  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار  بالفعل.  يعي�سونها  كانوا  التي  احلياة 
الطريقة قبل اأن ميوتوا، اأو قامت اأ�سرهم يف بع�س احلالت بالتوقيع على اأوراق فح�س اجلثة بعد الوفاة ودفعوا 

مبلغ 36 األف دولر لتجميد جثامني ذويهم اأو 18 األف دولر للراأ�س فقط.
ي�سهدها  قد  التي  البحثية  والتطورات  الك�سوفات  على  يراهن  القرار  ذلك  باتخاذ  غامر  اأن من  املجلة  واأو�سحت 
ا مع ظهور النظرية التي تتحدث عن احتمال تطور اجلن�س  جمال احلفظ بالت�يد خالل القرن القادم، خ�سو�سً
اأحد  اأو  بال�سرطان  الإ�سابة  ب�سبب  ال��ذي ميوت  ال�سخ�س  ب��اأن  بحثية  اعتقادات  وج��ود  م�ستقبال، يف ظل  الب�سري 

اأمرا�س القلب من املمكن اإرجاعه للحياة يف امل�ستقبل عندما تختفي مثل هذه الأمرا�س.
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حمى �شراء اأوراق املراحي�س جتتاح تايوان
 فتحت تايوان حتقيقاً حول خطة ال�سركات امل�سنعة لأوراق املراحي�س لرفع 

الأ�سعار، ما ت�سبب يف حمى �سراء من جانب املواطنني يف اأنحاء البالد.
ام�س الأول الثالثاء، حول اعتزام  النزيهة حتقيقاً  وفتحت جلنة التجارة 
برفع  حمتمل  جماعي  اإج��راء  اتخاذ  املراحي�س  لأوراق  امل�سنعة  ال�سركات 

الأ�سعار لتحقيق اأرباح ك�ى.
بهذا  �سينغ  اأن  ت�سانغ  باللجنة  ال�سناعة  قطاع  مناف�سة  اإدارة  مدير  واأدىل 
الإع�����الن ع��ن��د ل��ق��ائ��ه م��ع ث���الث ���س��رك��ات حملية ك����ى وخ��م�����س �سركات 
جماعي  اإج��راء  اتخاذ  اإن  بيان  يف  اللجنة  وقالت  البالد.  اأنحاء  يف  جتزئة 
لرفع الأ�سعار وتكدي�س هذه ال�سلعة يف انتظار رفع �سعرها، انتهاك لقانون 
التجارة النزيهة، م�سيفًة اأن الدعاء يحقق بالفعل يف احتمال اإعالن ذلك 
اتهامات  لتوجيه  كافياً  �سيكون  النية  اإ�سمار  اأن  من  ت�سانغ  وح��ذر  عمداً. 

بالتواطوؤ لرفع الأ�سعار.
وانت�سرت يف تايوان حمى ال�سراء يف مطلع الأ�سبوع احلايل، بعد حتذير من 
ال�سركات املحلية امل�سنعة لأوراق املراحي�س من اأن الأ�سعار قد ترتفع بني 

% ب�سبب ارتفاع تكاليف املواد اخلام. 10 و 30 
من  كبرية  كميات  يحملون  لزبائن  ���س��وراً  التلفزيونية  القنوات  ون�سرت 

كراتني اأوراق املراحي�س. 
"ل  ت�سينغ تي لل�سحافيني خارج مبنى ال�ملان  ال��وزراء لي  وقال رئي�س 

داعي للتكالب على ال�سراء" فاأوراق املراحي�س متوفرة والأ�سعار م�ستقرة.

الرباعي امللكي الربيطاين يف اأول ظهور معا 
�ساركت املمثلة الأمريكية ميجان ماركل يف ظهور ر�سمي ام�س الأربعاء مع 
اأول  خطيبها الأم��ري ه��اري و�سقيقه الأم��ري وليام وزوجته كيت وذل��ك يف 

منا�سبة ي�سارك فيها الرباعي امللكي ال�يطاين معا.
وحظي حفيد امللكة اإليزابيث الأمري هاري وخطيبته ماركل باهتمام كبري 
املا�سي، بينما كان الأمري  الثاين  اأعلنا خطبتهما يف نوفم� ت�سرين  منذ 

وليام وزوجته كيت حمط اأنظار و�سائل الإعالم منذ زواجهما يف 2011.
وظهر الرباعي على املن�سة معا للم�ساركة يف منتدى املوؤ�س�سة امللكية، وهو 
املوؤ�س�سة  اأطلقتها  اأو  تديرها  التي  امل�ساريع  لعر�س  جديد  �سنوي  ح��دث 

اخلريية التي اأ�س�سها الأمريان وليام وهاري يف 2011.
وقال وليام خماطبا احل�سور يف مقر �سركة اأفيفا للتاأمني يف لندن "كاثرين 
�سعداء جدا  ونحن  ال�سباح...  هذا  هنا  لوجودنا  �سعداء  واأن��ا  وه��اري  كيت 

مل�ساركتنا يف اأول فعالية للموؤ�س�سة امللكية ب�سحبة ميجان".
و�ست�سبح ماركل الراعية الرابعة للموؤ�س�سة بعد اأن تتزوج الأمري هاري يف 
اآيار املقبل. وقالت ماركل �سابقا  قلعة وند�سور يوم التا�سع ع�سر من مايو 

اإنها �ستعتزل التمثيل وترك الأن�سطة اخلريية التي متار�سها.

روبي ويليامز يعاين 
من مر�س عقلي

ق�������ارن م���غ���ن���ي ال�����ي����ط����اين  روب����ي 
ويليامز  معاناته وحياته امل�سطربة 
"جورج  ال�����راح�����ل  ال���ن���ج���م  ب���ح���ي���اة 
 ،2016 ع����ام  ت����ويف  ال�����ذي  مايكل" 
وك�سف ويليامز عن اإ�سابته مبر�س 
مكافحته  رغ��م  قتله  ي��ح��اول  عقلي 
اإياه، مدعًيا اأنه كان على �سفري املوت 
م�ساكله  ج��ان��ب  واإىل  م�����رات،  ع���دة 
العقلية، يعاين من م�ساكل يف القلق، 
والوزن، واخلوف من خ�سبة امل�سرح. 
�سن"  "ذا  م���وق���ع  ن��ق��ل��ه  م���ا  ووف�����ق 
يعاين  اأن��ه  روب��ي  اأدرك  ال�يطاين، 
لكن يف  ال�19،  بعمر  ما  م�سكلة  من 
َمرنَّ يف حالة  الع�سرينيات من عمره 
اأنه  اإّل  حياته،  م��ن  و�سل�سلة  جيدة 
انهار عدة مرات وادخل مركز اإعادة 
2007 يف عيد ميالده  التاأهيل عام 
ال�33 مدعًيا اأن ما ف�سله عن املوت 
عاماً   44 البالغ  النجم  �ساعة.   24
ما  اإذا  اأنه يخ�سى على حياته  �سّرح 
ُترك وحيًدا يوًما من الأي��ام، وتابع 
ول�سوئه  احل����ظ  "حل�سن  ق����ائ����اًل: 
معداتي  برفقة  وح��ي��ًدا  ُت��ِرك��ت  اأين 
اإىل تخريب كل  اأميل  لذا  اخلا�سة، 
���س��يء.. اأع���اين م��ن م��ر���ٍس يف راأ�سي 
يود قتلي؛ لذا يجب اأن اأحذر منه."

املغني اإد �شريان.. االأف�شل 
من حيث املبيعات

اختار الحتاد الدويل ل�سناعة الفونوغرامات املغني 
فنان  كاأف�سل  �سريان  اإد  ال�يطاين  الأغ��اين  وكاتب 
ديفايد  األبومه  بف�سل  املبيعات  حيث  من   2017 يف 

واأغنيتيه �سيب اأوف يو وبريفكت.
وقال الحتاد اإن الألبوم ديفايد الذي �سدر يف مار�س 

2017 بيعت منه ماليني الن�سخ يف 36 دولة.
اأي�سا الأف�سل  اأوف يو كانت  اأغنية �سيب  اأن  واأ�ساف 
وبيعت منها   2017 لعام  العامل  مبيعا على م�ستوى 

ماليني الن�سخ يف 32 دولة.
وذك��ر الحت��اد اأن ه��ذه هي امل��رة الأوىل التي يح�سل 
فيها فنان على لقبي اأف�سل األبوم واأف�سل اأغنية من 

حيث املبيعات يف عام.
عامي  اإجنلرا يف  عاما( يف   27( �سريان  �سيت  وذاع 
على  املو�سيقية  اأعماله  ن�سر  ب��ع��داأن  و2010   2009

الإنرنت.
من جهته ح�سل مغني الراب الكندي دريك واألبومه 
اأعلى  قائمة  على  الثانية  املرتبة  على  ليف"  "مور 

املبيعات العاملية يف 2017.

والدان يخطفان طفلتهما! 
اعتقلت ال�سرطة الهولندية والدان بعد اأن خطفا ابنتهما 
البالغة من العمر �ستة اأ�سهر من �سيدة اأوكلتها ال�سلطات 

العناية بها لعدم اأهليتهما. 
الطفلة  �سالمة  على  قلقها  عن  اأعربت  ال�سرطة  وكانت 
�سيمونز التي انُتزعت بعنف من ذراعي ال�سيدة احلا�سنة 

لها، بح�سب ما جاء يف بيان لل�سرطة. 
اإن��ذارا وطنيا وب��داأت حملة البحث  واأطلقت قوات الأمن 

عن والدي الطفلة. 
بنزع حق  العائلة ق�ست  ب�سوؤون  املعنية  ال�سلطات  وكانت 
الوالدين يف احل�سانة، بح�سب وكالة الأنباء الهولندية. 

اأية  على  احل�سول  طلبت  "ال�سرطة  اإن  الوكالة  وقالت 
معلومات حول املكان الذي ميكن اأن يكون الوالدان فيه، 
ال�سرطة".   اإب���الغ  ب��ل  منهما  الق����راب  ب��ع��دم  ون�سحت 

ون�سرت �سورا للطفلة ووالديها. 

اأعتقل لقيادته ح�شانه ثماًل
القب�س  الأمريكية  كاليفورنيا  ولي��ة  يف  ال�سرطة  األقت 
يف  �سريع  ط��ري��ق  على  ح�سانه  ق��ي��ادة  بتهمة  رج���ل،  على 

الولية وهو حتت تاأثري الكحول. 
وقالت دورية ال�سرطة، اإن م�ستوى الكحول يف دم لوي�س 
برييز )29 عاماً(، كان اأكر من �سعفي احلد امل�سموح به، 
عندما �سبط وهو يقود ح�سانه على الطريق ال�سريع 91 

جنوبي الولية.
ومت اإي���ق���اف ب��ي��زي��ز م��ن ق��ب��ل دوري����ة ال�����س��رط��ة، وخ�سع 
اأنه تناول كمية زائدة عن  لختبار الكحول، الذي اأظهر 
احلد القانوين، مما اأدى اإىل اعتقاله واإيداعه يف ال�سجن، 

بح�سب موقع �سي بي اإ�س نيوز.
ومل يتعر�س احل�سان لأي اأذى، ومت اإيداعه برعاية والدة 
 50 مقدارها  كفالة  على  ال�ساب  احتجز  حني  يف  برييز، 
األف دولر، اإىل اأن يحني موعد حماكمته. وتعليقاً على 
احلالة النادرة، قالت اإدارة ال�سرطة على ح�سابها يف موقع 
من  العديد  ع��ادة  "نواجه  توير  الجتماعي  التوا�سل 
اأن ن�ساهد رجاًل يقود  النادر،  الغريبة، لكن من  املواقف 

ح�سانه على الطريق وهو حتت تاأثري الكحول".  

حت�شل على �شالح بعيد ميالدها 
تناقلت مواقع التوا�سل الجتماعي مقطع فيديو لفتاة 
تبلغ من العمر 10 �سنوات، وهي حت�سل على اأول �سالح 

ناري لها كهدية من والديها بعيد ميالدها. 
وبدت الفتاة التي تدعى بري�سلي متحم�سة للغاية، وهي 
تفتح هدية والديها، لتجد بندقية من طراز برييتا 686 
الفرح،  �سدة  م��ن  بالبكاء  تنفجر  اأن  قبل  العلبة،  داخ��ل 

بح�سب �سحيفة مريور ال�يطانية.
اللحظات، حيث  ه��ذه  ت�سوير  اإىل  بري�سلي  وال��دا  وعمد 
كانت ابنتهما جتل�س يف املقعد اخللفي لل�سيارة، وهي تفتح 

هديتها، وحت�سل على اأول �سالح ناري قاتل يف حياتها.
النوع  ل��ه��ذا  امل�سنعة  الإي��ط��ال��ي��ة  برييتا  �سركة  ون�����س��رت 
موقع  يف  �سفحتها  على  الفيديو،  مقطع  الأ�سلحة  من 
باأنه  وا�سفة ما حدث،  التوا�سل الجتماعي في�س بوك، 

للذكريات". "�سناعة  جنمة بوليوود اأكتي�س اإي�صواريا راي بات�صان خالل ح�صورها جنازة اأ�صطورة التمثيل الهندية �صريديفي كابور يف مومباي. )ا ف ب(

اكت�شاف ميناء يعود 
للدولة االأموية

ك�����س��ف��ت اأع����م����ال ت��ن��ق��ي��ب اأج���راه���ا 
ال��ع��ق��ب��ة جنوبي  خ��ل��ي��ج  خ�����اء يف 
الأردن، عن ميناء بحري يعود اإىل 

الفرة الإ�سالمية الأموية.
املدينة  ال��غ��ارق حت��ت  امليناء  وي��ع��د 
يف  "ايلة"  ب���ا����س���م  ع����رف����ت  ال����ت����ي 
الع�سور القدمية اأول عمارة بحرية 
غارقة يتم الك�سف عنها يف الأردن. 
وي��ت��األ��ف امل��ي��ن��اء م��ن ح��اج��ز اأمواج 
ح��ج��ري ب��ط��ول 50 م���راً وعر�س 
باأر�سية  ويت�سل  تقريباً،  اأمتار   8
���س��ل��ب��ة م����ن ال���ط���ني ام����ت����دت اإىل 
خارج ال�ساطئ يتخللها ممر حمدد 
وبوابة  امليناء  بني  ي�سل  بجدارين 
م������اراً مبخازن  ل��ل��م��دي��ن��ة  ال��ب��ح��ر 
الب�سائع  وتخزين  لنقل  ودكاكني 

القادمة واملغادرة للميناء.
وبح�سب نتائج اخل�اء فاإنه يتوقع 
اأن يحوي امليناء على مرافق اأخرى 
ايلة  مثل فرن خا�س لإنتاج فخار 
امل�ستخدم يف نقل الب�سائع، كذلك 
ال�سفن،  و�سناعة  ل�سيانة  مناطق 
واملر�ساوات  الأ����س���رع���ة،  و���س��ن��اع��ة 

وغريها.
اأما املر�ساوات احلجرية التي عر 
كانت  اأن��ه��ا  يرجح  امل��وق��ع  عليها يف 

تنتج يف املوقع.
الفخارية  ال��ك�����س��ر  خ�����الل  وم�����ن 
ميكن  وامل����ع����دن����ي����ة  واحل�����ج�����ري�����ة 
ميناء  ن�ساط  م��دى  على  التعرف 
اآيلة الذي كان يربط بني الطريق 
ال��ت��ج��اري ال����ي ال���ذي ي��اأت��ي من 
ال�����س��ام واحل��ج��از وم�����س��ر واملغرب 
ال��ط��ري��ق املالحي  ال��ع��رب��ي، وب���ني 
الهند  اإىل  ي�����س��ل  ال����ذي  ال��ب��ح��ري 

و�سرق وجنوب اآ�سيا واإفريقيا.

ال حياة بال و�شائل توا�شل عند ثلث االأملان 
ثلث  ن���ح���و  اأن  ل�����ل�����راأي  ا����س���ت���ط���الع  ك�������س���ف 
م�ستخدمي الإنرنت يف اأملانيا ل ي�ستطيعون 

الآن ت�سور حياتهم بدونها.
نتائجه  ن�سرت  ال���ذي  ال���س��ت��ط��الع،  واأظ��ه��ر 
م�ستخدمي  من   %  87 اأن  الثالثاء،  اليوم 
ن�����س��ط��ون ع��ل��ى �سبكات  اأمل��ان��ي��ا  الإن���رن���ت يف 
"في�سبوك" و"يوتيوب" وغريها من �سبكات 
اإىل  الن�سبة  وترتفع  الجتماعي،  التوا�سل 
و29   14 ب���ني  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  يف   %  98

عاما.
التنفيذي  امل���دي���ر  رول�����در  ب��رين��ه��ارد  وق����ال 
لرابطة "بيتكوم" الأملانية املعنية بتكنولوجيا 
املعلومات، والتي كلفت باإجراء ال�ستطالع: 
منذ  تعد  مل  الجتماعي  التوا�سل  "و�سائل 
ف���رة ط��وي��ل��ة ظ��اه��رة ���س��ب��اب��ي��ة ���س��ك��ل��ي��ة، بل 
جزء  اإىل  قليلة  �سنوات  غ�سون  يف  ت��ط��ورت 

را�سخ يف حياتنا".

وبح�سب ال�ستطالع، فاإن في�سبوك ويوتيوب 
تت�سدران قائمة �سبكات التوا�سل الجتماعي 
الأكر ا�ستخداما يف اأملانيا، حيث ن�سط ثلثا 
م�ستخدمي الإنرنت يف اأملانيا على في�سبوك 
خالل الأ�سهر املا�سية، وزادت الن�سبة عن 50 
% ملوقع  % مل�ستخدمي يوتيوب، مقابل 28 
% ملوقع بنري�ست  اإن�ستجرام لل�سور، و20 

و%19 ل�توير.
من   %  68 اأن  اإىل  ال����س���ت���ط���الع  واأ������س�����ار 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  �سبكات  م�ستخدمي 
ي�ستخدمون هذه ال�سبكات من اأجل التوا�سل 
مع الآخرين اأو اإقامة عالقات جديدة، بينما 
% من الأملان لالطالع على  ي�ستخدمها 57 

الأحداث اليومية.
اأجرى ال�ستطالع معهد "بريكوم ري�سري�س" 
ال�ستطالع  و�سمل  ال��راأي.  لقيا�س موؤ�سرات 
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اإنزالق ف�شتان جينيفر لوران�س 
على ال�شجادة احلمراء

تعر�ست النجمة العاملية  جينيفر لورن�س  ملوقف حمرج ب�سبب اإطاللتها 
 Red Sparrow على ال�سجادة احلمراء خالل عر�س فيلمها اجلديدة

ليلة اأم�س الأول.
ويف التفا�سيل، فاإن جينيفر كانت ترتدي ف�ستاناً ا�سود اللون من القما�س 
ال�سفاف، اعتمدته فوق قمي�س حيادي عند منطقة ال�سدر. ولكن هذا 
الت�سميم ال�سفاف انزلق اأثناء متايلها على ال�سجادة احلمراء ما اأدى اإىل 

ظهور ثدييها ب�سكل لفت ووا�سح.
ي�سار اإىل اأن جينيفر كانت قد اأثارت �سجة كبرية الأ�سبوع املا�سي، عندما 

�سرحت يف اإحدى املقابالت اأنها مل تنل اأي �سهادة ثانوية اأو جامعية.


