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الريا�ض ووا�شنطن: اإيران تهديد للمنطقة
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سعودي  العهد  ويل  ويل  �سلمان،  ب��ن  حممد  الأم���ر  م�ست�سار  ق��ال 
اتفقا  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  والرئي�س  الأم��ر  اإن  الدفاع،  ووزي��ر 
على اأن اإيران ت�سكل تهديدا اأمنيا للمنطقة. واأ�ساف م�ست�سار الأمر، 
اأم�س الأول بني اجلانبني، �سّكل نقطة  اأن اجتماعا ُعقد يوم  يف بيان، 

حتول تاريخية يف العالقات ال�سعودية-الأمريكية.
كانت اململكة العربية ال�سعودية تنظر بعدم الرتياح اإىل اإدارة الرئي�س 
اأوباما  اإدارة  ب��اأن  اململكة  �سعرت  اإذ  اأوب��ام��ا،  ب��اراك  ال�سابق،  الأمريكي 
اعتربت حتالفها مع الريا�س اأقل اأهمية من التفاو�س ب�ساأن التفاق 

النووي مع اإيران املربم عام 2015.
و�سدد امل�ست�سار على اأن اجتماع ام�س اأعاد الأمور اإىل م�سارها ال�سحيح، 
وميثل فر�سة كبرة يف العالقات بني البلدين يف املجالت ال�سيا�سية 

والع�سكرية والأمنية والقت�سادية.
حكم  اإّب��ان  واأزم���ات  توترات  الأمريكية-ال�سعودية  العالقات  و�سهدت 

اأوباما بعد عقود من التحالف ال�سرتاتيجي بني البلدين.
ويف اأواخر العام املا�سي، عّلق اأوباما بيع ذخائر اأمريكية دقيقة التوّجه 
لل�سعودية، يف رد فعل على �سقوط اآلف ال�سحايا من املدنيني نتيجة 

�سربات جوية تقودها ال�سعودية يف اليمن.
كما اأقّر الكونغر�س يف اأكتوبر ت�سرين الأول عام 2016 نهائيا قانون 
تطبيق العدالة على رعاة الإره��اب، املعروف اخت�سارا ب�جا�ستا، الذي 
مبقا�ساة   2001 اأي��ل��ول  �سبتمرب   11 ه��ج��وم  �سحايا  لأ���س��ر  ي�سمح 

امل�سوؤولني ال�سعوديني على الأ�سرار التي حلقت بهم.
النق�س  الأبي�س حق  البيت  ا�ستخدام  الرغم من  القانون على  وُم��رر 

فيتو.
مبداأ  "يقو�س  القانون  الكونغر�س  اعتماد  باأن  اآن��ذاك  الريا�س  ورّدت 
امل�ساواة واحل�سانة ال�سيادية وهو املبداأ الذي يحكم العالقات الدولية 

منذ مئات ال�سنني".
حاولت  كما  ال��ه��ج��وم،  ع��ن  م�سوؤوليتها  ال�سعودية  احل��ك��وم��ة  وتنفي 

ال�سغط على وا�سنطن من اأجل عدم اإ�سدار الت�سريع.
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رجال النقاذ يبحثون عن ناجني حتت النقا�س عقب ق�سف على اإدلب )رويرتز(

القوات العراقية توا�سل تقدمها غرب املو�سل مع ا�ستمرار نزوح الهايل

�أ�سدر قانونًا ب�ساأن �جلمعيات �لتعاونية ل�سيد �لأ�سماك يف �إمارة �أبوظبي

رئي�ض الدولة يعود اإىل اأر�ض الوطن

حممد بن را�سد خالل و�سعه حجر الأ�سا�س مل�سروع )ميدان ون مول(  )وام(

و�سع حجر �لأ�سا�س مل�سروع »ميد�ن ون مول« يف دبي

حممد بن را�شد: نريد بناء وطن م�شيد بالعز 
والتقدم واال�شتقرار و�شعادة النا�ض

•• دبي-وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و�سع 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي )رعاه اهلل( يف احتفال كبر جرى م�ساء 
ام�����س يف م��دي��ن��ة حم��م��د ب��ن را���س��د يف دب���ي حجر 
ال�سا�س للم�سروع الواعد )ميدان ون مول( الذي 
مع  بالتزامن  التمام  وبلوغه  اجن���ازه  املتوقع  م��ن 

انطالق اك�سبو دبي 2020 .

ال��ذي �سم ع��ددا من  وق��د �ساهد �سموه واحل�سور 
الوزراء وكبار امل�سوؤولني والفاعليات القت�سادية يف 
الدولة من بينهم �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل 
الأعلى  الرئي�س  مكتوم رئي�س هيئة دبي للطران 
�سلط  م�سورا  عر�سا  الإم����ارات  ط���ران  ملجموعة 
احل�سارية  الإم����ارات  دول���ة  اجن���ازات  على  ال�سوء 
مراحل  اىل  بال�سافة  والعمرانية  والقت�سادية 

اإن�ساء وتطور م�ساريع "ميدان".
)التفا�سيل �س2(

ع�سر�ت �لقتلى بتفجريين يف دم�سق وق�سف باإدلب

اختتام مفاو�شات اأ�شتانا باالإتفاق على جلنة للهدنة
•• عوا�صم-وكاالت:

اخل��ت��ام��ي لجتماعات  ال��ب��ي��ان  اأك���د 
اج���ت���م���اع  ع����ق����د  "اأ�ستانا3-" 
اأي����ار  م���اي���و  م��ط��ل��ع  "اأ�ستانا4-" 

املقبل. 
التفاق  اأن��ه مت  البيان  ج��اء يف  كما 
اج��ت��م��اع ع��ل��ى م�ستوى  ع��ل��ى ع��ق��د 
اخل����رباء يف ط��ه��ران خ���الل يونيو 

حزيران القادم.
واأكد البيان اتفاق الدول ال�سامنة 
الهدنة  ملراقبة  جل��ان  ت�سكيل  على 
ملف  ملتابعة  وجل���ان  واخل���روق���ات، 
الأ�سرى  مل��ل��ف  امل�����س��اع��دات، وجل���ان 

واملعتقلني.
وق����ال رئ��ي�����س ال��وف��د ال��رو���س��ي اإنه 
ج����رى خ����الل الج���ت���م���اع���ات بحث 
ل�سياغة  جل��ن��ة  ب��ت�����س��ك��ي��ل  اق�����رتاح 
ال��د���س��ت��ور ال�������س���وري، واأ�����س����اف اأن 
والأتراك  ال��رو���س  املندوبني  بع�س 
اأ�ستانا  يف  ���س��ي��ب��ق��ون  والإي���ران���ي���ني 
لالجتماع مع معار�سني �سوريني. 

21 م��دن��ي��اً بينهم  م��ي��دان��ي��ا،  ق��ت��ل 
قال  غارات  جراء  اأم�س  طفاًل   14

يف  �شعودي  جندي  ا�شت�شهاد 
بالقطيف اإره���اب���ي  ه��ج��وم 

•• الريا�ض-اأ ف ب:

ال�سعودية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
عملية  يف  جندي  ا�ست�سهاد  اأم�س 
�سرق  القطيف يف  ن��ار يف  اط��الق 
اململكة، يف ثاين حادث من نوعه 

يف غ�سون ع�سرة ايام.
وق�����ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال������وزارة 
وكالة  ع���ن���ه  ن��ق��ل��ت  م����ا  ب��ح�����س��ب 
دورية  ا�ستبهت  الر�سمية،  النباء 
اأم�����ن ب����اإح����دى ال�������س���ي���ارات قرب 

م�ست�سفى القطيف .
واأ����س���اف ان���ه ع��ن��د م���ب���ادرة قائد 
قاعد  فهد  اأول  الدورية اجلندي 
ال��روي��ل��ي ب��اع��رتا���س��ه��ا ب����ادر من 
عنه  نتج  مما  النار  باإطالق  فيها 
ف��ي��م��ا مت��ك��ن زميل  ا���س��ت�����س��ه��اده 
اإعطاب  م���ن  امل���وق���ع  يف  ال�����س��ه��ي��د 

�سيارة اجلناة.
من  ترجلوا  املهاجمني  ان  وتابع 
ال�سيارة وهم يطلقون النار ب�سكل 
ب�سالمة  ع�سوائي غر مكرتثني 
وق���ام���وا  واملارة"،  امل����وج����ودي����ن 
ال�سالح  تهديد  حتت  بال�ستيالء 
بداخلها  ك��ان  طبيب  �سيارة  على 

مع زوجته مبواقف امل�ست�سفى.

الن�سان  حل��ق��وق  ال�����س��وري  املر�سد 
رو�سية"  ان��ه��ا  "يعتقد  ط��ائ��رات  ان 
�سمال  يف  ادل��ب  مدينة  على  �سنتها 

غرب �سوريا. 
 21" م��ق��ت��ل  امل��ر���س��د اىل  واأ�����س����ار 
وخم�س  ط��ف��اًل   14 بينهم  م��دن��ي��اً 
غ��ارات نفذتها طائرات  ن�ساء جراء 
يعتقد انها رو�سية على حي الق�سور 
يف مدينة ادلب" بعد ح�سيلة اولية 

افادت �سباحاً مبقتل ت�سعة مدنيني 
بينهم اربعة اطفال.

اىل ذلك، �سقط عدة قتلى وجرحى 
يف تفجر انتحاري جديد يف منطقة 
دم�سق  ال�سورية  بالعا�سمة  الربوة 
تفجر  م��ن  �ساعتني  م��ن  اأق���ل  بعد 
العديل  ال��ق�����س��ر  ا���س��ت��ه��دف  اآخ�����ر 
القدمي يف منطقة احلميدية و�سط 
املدينة وخلف 31 قتيال واأكرث من 

�ستني جريحا.
وقالت وكالة اأنباء �سانا الر�سمية اإن 
"انتحاري"  نفذه  الثاين  التفجر 
منطقة  يف  م��ط��ع��م��ا  وا����س���ت���ه���دف 

الربوة.
وذك������ر ال���ت���ل���ف���زي���ون ال���ر����س���م���ي اأن 
النتحاري فجر نف�سه داخل املطعم 
من  وحم��ا���س��رت��ه  م��ط��اردت��ه  "بعد 

قبل اجلهات املخت�سة".
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ق���ال م�����س��در يف 
�سرطة دم�سق اإن عدد قتلى تفجر 
لالرتفاع  م��ر���س��ح  ال��ع��ديل  الق�سر 
ح���ال���ة حرجة  ج���رح���ى يف  ل���وج���ود 
وعدد من اأ�سالء القتلى والذين مت 

نقلهم لعدد من امل�ست�سفيات.
واأف��������اد ال���ت���ل���ف���زي���ون ال���ر����س���م���ي اأن 
الن����ت����ح����اري م��ن��ف��ذ ال���ه���ج���وم كان 
ا�ستهدف  ع�����س��ك��ري��ا  زي�����ا  ي����رت����دي 
ال��ق�����س��ر العديل  امل��راج��ع��ني داخ����ل 
خ��الل ف��رتة الزدح���ام، م�سرا اإىل 
اأن قوات الأمن فر�ست طوقا حول 
امل���ح���اذي ل�سوق  امل�����س��ت��ه��دف  امل��ب��ن��ى 
احلميدية و�سط دم�سق، كما قطعت 
كافة الطرقات املوؤدية اإىل املنطقة.

��ستعادت ج�سر� رئي�سيا على نهر دجلة

القوات العراقية تتقدم نحو اجلامع الكبري باملو�شل

غارات حت�شد املزيد من امللي�شيات �شرقي �شنعاء
•• عوا�صم-وكاالت:

غارات  قتلوا يف  الأق��ل  12 م�سلحا حوثيا على  اإن  اليمني  قال اجلي�س 
جوية �سنها التحالف العربي �سرقي �سنعاء. واأو�سح اجلي�س اأن التحالف 
يف  اجلبلية  املرتفعات  م��ن  ع��دد  على  جوية  غ���ارات  املا�سية  الليلة  �سن 
منطقة ال�سبوعة مبديرية نهم �سرقي �سنعاء التي ما يزال بع�س منها 
حتت �سيطرة احلوثيني. وذكر اأن الق�سف اأ�سفر عن قتل عدد كبر من 
جتمعات امللي�سيات احلوثية يف ال�سبوعة، واأن قوات اجلي�س ح�سرت 12 

قتيال يف موقع واحد، ومل ت�ستطع ح�سر املواقع الأخرى.
وكان اجلي�س اأعلن الثنني املا�سي اأن قواته تتقدم يف مديرية نهم اإىل 

م�سارف مديرية اأرحب املطلة على مطار �سنعاء الدويل.
القاعدة  عنا�سر  من  اثنني  اأن  اأمني  م�سوؤول  ذكر  اأخ��رى،  تطورات  ويف 
قتال يف غارة جوية اأمركية يف حمافظة ح�سرموت جنوب اليمن. وقال 

امل�سوؤول اإن القتيلني هما اأبو جندل احل�سرمي واأبو ه�سام ال�سروري.
و�سنت الوليات املتحدة اأكرث من اأربعني غارة جوية ا�ستخدمت الطائرات 
بدون طيار يف بع�سها، �سد "تنظيم القاعدة " يف مار�س اجلاري وحده.

•• بغداد-رويرتز:

قالت ال�سرطة الحتادية العراقية 
تقاتل  التي  احلكومية  ال��ق��وات  اإن 
اأجل  تنظيم داع�����س الإره��اب��ي م��ن 
ا���س��ت��ع��ادة امل��و���س��ل ���س��ي��ط��رت على 
ن���ه���ر دجلة  ج�����س��ر رئ��ي�����س��ي ع���ل���ى 
اأم�������س الأرب����ع����اء وت��ق��دم��ت �سوب 
اجل��ام��ع ال��ك��ب��ر ال����ذي اأع��ل��ن منه 
زعيم التنظيم قيام ما ي�سمى دولة 

اخلالفة يف عام 2014.
وبال�سيطرة على اجل�سر احلديدي 
ال�سرقي  ال���ق���ط���اع  ي���رب���ط  ال������ذي 
القدمية  ب���امل���دي���ن���ة  امل���و����س���ل  م����ن 
حتت  ي�سبح  الغربي  اجلانب  على 
�سيطرة احلكومة ثالثة من خم�سة 
ج�����س��ور ت��رب��ط ���س��ف��ت��ي ن��ه��ر دجلة 
م��ا ي��ع��زز ت��اأك��ي��دات رئي�س ال���وزراء 
املعركة  اأن  العبادي  العراقي حيدر 

تقرتب من مراحلها الأخرة.
وك��������ان �����س����رر حل�����ق ب���اجل�������س���ر يف 
وقال  املا�سي.  العام  اأواخ��ر  القتال 
الرد  ووح���دات  اإنها  لل�سرطة  بيان 
الداخلية  ل���وزارة  التابعة  ال�سريع 

�سيطرا على اجل�سر.
وحتققت هذه املكا�سب بعد معارك 
من  ال��ق��وات  فيها  ا�ستبكت  �سر�سة 
ي�ستخدم  خ�سم  م��ع  ل�����س��ارع  ���س��ارع 
ب�سيارات  الن��ت��ح��اري��ة  ال��ه��ج��م��ات 
م����ل����غ����وم����ة ون������������ران ال���ق���ن���ا����س���ة 
ت�سقط  التي  طيار  بال  والطائرات 
ق��ن��اب��ل ل��ل��دف��اع ع��م��ا ك���ان ذات يوم 

معقله الرئي�سي.
ال�سرطة  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  وق������ال 
ت��ت��ق��دم بثبات  الحت���ادي���ة: ق��وات��ن��ا 

الكبر ونحن الآن  باجتاه اجلامع 
م����رت من   800 م����ن  اأق������ل  ن��ب��ع��د 

اجلامع.
�سربة  �ستمثل  امل��و���س��ل  وخ�����س��ارة 
الإرهابي  داع�����س  لتنظيم  ك��ب��رة 
عا�سمته  املدينة  يعترب  ك��ان  ال��ذي 
اأب�����و بكر  اأع���ل���ن  اأن  م��ن��ذ  ال��ف��ع��ل��ي��ة 
البغدادي نف�سه خليفة على اأرا�س 
جامع  م����ن  و����س���وري���ا  ال����ع����راق  يف 
النوري اأو اجلامع الكبر يف يوليو 

متوز عام 2014.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

•• اأبوظبي-وام:

عاد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة �� 
اأر�س  اإىل   �� ب�سالمة اهلل وحفظه 
زي���ارة خا�سة  ام�����س بعد  ال��وط��ن 
خارج الدولة ا�ستغرقت عدة اأيام.

اأ���س��در �ساحب  اخ���رى  م��ن جهة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
اآل نهيان رئي�س الدولة - حفظه 
لإم������ارة  ح���اك���م���ا  ب�����س��ف��ت��ه   - اهلل 
اجلمعيات  ب�ساأن  قانوناً  اأبوظبي 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ل�����س��ي��د الأ����س���م���اك يف 

اإمارة اأبوظبي.
عمل  تنظيم  اإىل  القانون  يهدف 
العاملة  ال��ت��ع��اون��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
اأو  الأ�����س����م����اك  ���س��ي��د  يف جم�����ال 
ل�سيادي  ال��ت��ع��اون��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
الأ�سماك مبا يكفل احلفاظ على 
الإم���ارة  داخ���ل  ال�سمكية  ال���رثوة 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا، وي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 

اأع�ساء هذه اجلمعيات.
ي�سدر  اأن  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  ون�����س 
رئي�س دائرة التنمية القت�سادية 
التنفيذي،  املجل�س  موافقة  بعد 
اخلا�سة  وال�����ق�����رارات  الأن���ظ���م���ة 
باإدارة اجلمعيات التعاونية ل�سيد 
و�سوابط  و����س���روط  ال����س���م���اك، 

جمال�س  وع�����س��وي��ة  ع�����س��وي��ت��ه��ا 
اإداراتها، والرقابة والإ�سراف على 
ال�سجالت  اأو  والدفاتر  اأعمالها، 
اإم�ساكها،  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ت��ع��ني  ال���ت���ي 
ولئحة اجل��زاءات الإداري��ة التي 
اأو  اجلمعية  على  توقيعها  ميكن 
جمل�س اإدارتها، اأو اأحد اأع�سائها 
الإدارة،  اأع�ساء جمل�س  اأحد  اأو   ،

ودم�����ج اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ، 
امل�سلحة  مل��ق��ت�����س��ي��ات  ح��ل��ه��ا  اأو 
تلك  م�ساهمة  يكفل  مبا  العامة 
اخلطط  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  اجل��م��ع��ي��ات 
الق����ت���������س����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 
، واحلفاظ على حقوق  ل��الإم��ارة 
بالقوانني  والل���ت���زام  الأع�����س��اء، 

واللوائح والأنظمة املعمول بها.

ل �تفاق حول موعد تنظيمها:
�شيا�شي! مزاد  يف  البلدية  االنتخابات  تون�ض: 

•• الفجر - تون�ض - خا�ض

البلدية  النتخابات  م�سالة  تثر  املحلي،  طابعها  رغ��م 
وحتديد موعد اجرائها جتاذبا �سيا�سيا حادا بني الفرقاء 
لهذا  ج��اه��زة  ت��ب��دو  اأح����زاب  ب��ني  وحت��دي��دا  التون�سيني، 
تتقدم مبربرات  اأنها  رغ��م  واأخ���رى غر جاهزة  امل��وع��د، 
رئا�سة  ذل����ك  يف  مب���ا  ال��ك��ث��ري��ن،  اأّن  وي���ذك���ر  اأخ�������رى.  
لأنه  النتخابي  ال�ستحقاق  ه��ذا  ي�ستعجلون  احلكومة، 
منذ  حّل املجال�س البلدية يف تون�س بعد الرابع ع�سر من 
تعّينها  خ�سو�سية  ب�نيابات  وا�ستبدالها   ،  2011 يناير 
ال�سلطات لإدارة ال�ساأن اليومي البلدي، �ساءت اخلدمات 
اإ�سكالت، مّما عّر�س هذه  ب�سكل كبر، وت�سببت يف عدة 

النيابات ملوجات من النقد جراء �سعف اأدائها.
وق����د اأ����س���ار اأم����ني ع����ام ح��رك��ة م�����س��روع ت��ون�����س حم�سن 
مرزوق، اإىل اأّن حتديد موعد لالنتخابات البلدية لي�س 

حكومة �لوفاق �لوطني تتقدم مبعارك يف طر�بل�س
قوات حفرت تعيد ال�شيطرة على الهالل النفطي

هدفا يف حد ذاته، بقدر ما يجب فتح نقا�س جدي حول 
توفر  و���س��رورة  النتخابية،  املحطة  لتلك  ال�ستعدادات 

ظروف و�سروط جناحها.
واأو�سح يف ت�سريح �سحفي، على هام�س اجتماع ملكونات 
املحلية متثل  النتخابات  اأّن  ال�سيا�سية،  الإنقاذ(  )جبهة 
اأن تتوفر فيه ال�سمانات التنظيمية  م�سارا كامال يجب 

وال�سيا�سية والد�ستورية.              )التفا�سيل �س15(

•• طرابل�ض-وكاالـت:

حلكومة  امل��وال��ي��ة  ال��ق��وات  حققت 
تقدما  ليبيا  يف  ال��وط��ن��ي  ال���وف���اق 
ع�����رب مت���ك���ن���ه���ا ام���������س م�����ن ط����رد 
لها  مناه�سة  م�سلحة  جمموعات 
اإثر معارك عنيفة اأدت اىل �سلل تام 

يف العا�سمة طرابل�س.
الوطني  ال��وف��اق  حكومة  وجنحت 
املتحدة  الأمم  بتاأييد  التي حتظى 
منذ  الف�سائل  بع�س  ا�ستمالة  يف 
مار�س  اآذار  يف  ال�����س��ل��ط��ة  ت��ول��ي��ه��ا 
تزال مناطق عدة  2016 لكن ل 

يف طرابل�س خارج �سيطرتها.
حلكومة  املوالية  ال��ق��وات  ومتكنت 
جمموعات  ط������رد  م�����ن  ال������وف������اق 
مقرها  ع��ل��ى  وال�����س��ي��ط��رة  م�سلحة 
و���س��ط طرابل�س  م��ن  اىل اجل��ن��وب 
بعد معارك عنيفة ا�ستمرت �ساعات 
ا�ستخدمت فيها الأ�سلحة الثقيلة.

واأع��ل��ن��ت ال�����س��رط��ة يف ب��ي��ان: تنوه 
ان  اإىل  اأم�����ن ط��راب��ل�����س  م��دي��ري��ة 
والع�سكرية  الم��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
جمموعات  ����س���د  ه����ي  اجل�����اري�����ة 
خ������ارج������ة ع������ن ال�����ق�����ان�����ون ك���ان���ت 
تزعزع  امل��ا���س��ي��ة  الأ����س���ه���ر  ط�����وال 

الفو�سى  ع��ل��ى  وحت���ر����س  الم�����ن 
الواجب  ف��ك��ان  ال���س��ت��ق��رار  وع����دم 
ا���س��ت��ئ�����س��ال��ه��ا وحم���ارب���ت���ه���ا حتى 
اَهلها  وي��ن��ع��م  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�����س��ت��ق��ر 

بالراحة والمان.
قوات  �سيطرت  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
مرة  حفرت  خليفة  املتقاعد  اللواء 
النفطي  اأخرى على كامل الهالل 
وبحري  ب���ري  ه��ج��وم  ب��ع��د  الليبي 
املن�ساآت  حر�س  ق��وات  على  وج��وي 
الوفاق  ل�حكومة  التابع  النفطية 
ال���وط���ن���ي، و����س���راي���ا ال����دف����اع عن 

بنغازي.

ال�ساهد ي�ستعجل النتخابات البلدية
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اأخبـار الإمـارات
باأمر حممد بن ر��سد :

 تنظيف حديقة احليوان اأربع �شاعات يوميا لثالثة اأ�شهر للموقوفني بواقعة تعذيب القطة 
•• دبي -وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل باإخ�ساع املوقوفني يف واقعة 
يف  احل��ي��وان  حديقة  بتنظيف  تق�سي  جمتمعية  خلدمة  القطة  تعذيب 
اأ�سهر وذلك ملا اقرتفه هوؤلء  اأرب��ع �ساعات يوميا طوال ثالثة  دبي ملدة 
وملا ت�سمنه  الإن�سانية  القواعد  اأب�سط  يتنافى مع  امل�ستهرتون من جرم 

احلنيف  ديننا  وتعاليم  قيمنا  تخالف  ق�سوة  م��ن  الوح�سي  الفعل  ه��ذا 
ال���ذي ح��ث على ال��رح��م��ة ب��احل��ي��وان وال��رف��ق ب��ه. ك��ان��ت �سرطة دب��ي قد 
األقت القب�س على املتورطني يف واقعة تقدمي قطة لكالب لنه�سها وهي 
على قيد احلياة وذلك فور انت�سار مقطع فيديو عرب من�سات التوا�سل 
الجتماعي يظهر هذا الفعل الذي اأثار موجة من ال�ستياء املجتمعي ملا 
ميت  ل  امل�سوؤول  غر  الت�سرف  ه��ذا  ولكون  وق�سوة  ب�ساعة  من  ت�سمنه 
للقيم الإن�سانية والأخالقية ملجتمعنا ب�سلة. وقد اأ�ساد �سعادة اللواء عبد 

ال�سيخ  ال�سمو  باأمر �ساحب  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  املري  اهلل خليفة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم بتطبيق اخلدمة املجتمعية على املتورطني يف 
الواقعة وقال اإنه يعك�س مدى حر�س �سموه على �سون القيم الرفيعة التي 
اأبناء الإمارات والتي حتث على الرحمة والرفق ونبذ  ن�ساأ وتربى عليها 
اأبكم مع التاأكيد  اأ�سكال الق�سوة والعنف حتى واإن كانت �سد حيوان  كل 
اأن ال�سلوك املنحرف اأمر مرفو�س �سكال ومو�سوعا ولن مير دون  على 
اأن يكون له عواقبه على �ساحبه. و اأكد �سعادته اأن هذه اخلطوة ت�سهم 

يف اإقرار اأ�س�س حفظ النظام املجتمعي فعالوة على القوانني املعمول بها 
من  املجتمعية  اخلدمة  عقوبة  تعترب  باحليوان  الرفق  ب�ساأن  الدولة  يف 
العوامل املهمة التي تخدم يف اجتاهني اأولهما اإلزام املتورط يف الواقعة 
بالقيام بواجبات حمددة يخدم من خاللها املجتمع نظر ما اقرتفه من 
والآثار  بالتبعات  وتعريفهم  النا�س  بني  الوعي  ن�سر  وثانيهما  خمالفة 
ال�سلبية ملثل تلك املخالفات وردع كل من يفكر يف الإقدام على ارتكاب اأي 

من تلك املمار�سات املرفو�سة والغربية على جمتمعنا واأخالقنا.

حامد بن زايد يلتقي رئي�ض االأرجنتني

حامد بن زايد يلتقي وزير الطاقة واملعادن االأرجنتيني

•• بوين�ض اآير�ض-وام: 

زايد  ال�سيخ حامد بن  �سمو  بحث 
ويل عهد  دي��وان  رئي�س  نهيان  اآل 
ماوري�سيو  ف��خ��ام��ة  م��ع  اأب��وظ��ب��ي 
م�������اك�������رى رئ�����ي�����������س ج����م����ه����وري����ة 
ال�سداقة  ع���الق���ات  الأرج���ن���ت���ني 
وال���ت���ع���اون ب���ني دول�����ة الإم�������ارات 
وجمهورية  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 

الرجنتني.
فخامة  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 
ل�سمو  الرج���ن���ت���ي���ن���ي  ال���رئ���ي�������س 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ 
والوفد املرافق له ام�س يف الق�سر 
الرئا�سي يف العا�سمة الأرجنتينية 

ال�سوق  يف  وج����وده����ا  ت���ع���زي���ز  يف 
الماراتي.

ال�����س��ي��خ ح��ام��د بن  واأ����س���اف �سمو 
بني  العالقات  ان  نهيان  اآل  زاي��د 
دولة الإم��ارات والرجنتني ت�سهد 
�سعيد  ع���ل���ى  م���ت���وا����س���ال  من������وا 
موؤكدا  امل�����س��رتك��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
املتبادلة  ال��زي��ارات  اأهمية  �سموه 
والتي  البلدين  يف  امل�سوؤولني  بني 
الت�ساور  فر�س  تعزيز  على  تعمل 
اإيجاد  يف  وال��ت��ن�����س��ي��ق  وال��ت��ف��اه��م 
منطلقات جديدة وفاعلة لقت�ساد 
ال��ب��ل��دي��ن وت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون بني 
القت�سادية  واملوؤ�س�سات  الهيئات 
م�����ن اج������ل ف���ت���ح اآف���������اق ج���دي���دة 

ماكرى  م��اوري�����س��ي��و  ف��خ��ام��ة  اإىل 
لالأرجنتني  ���س��م��وه��م��ا  ومت��ن��ي��ات 
كل تقدم وتطور وازدهار ول�سعبها 

الرقى والرفعة.
م������ن ج����ان����ب����ه ح����م����ل ال���رئ���ي�������س 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي خ���الل ال��ل��ق��اء �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  حت���ي���ات���ه  ن���ق���ل 
ال�سمو  ال���دول���ة و���س��اح��ب  رئ��ي�����س 
ومتنياته  اب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل 
لدولة المارات و�سعبها كل تقدم 
ون��ه�����س��ة. وت����ن����اول ال���ل���ق���اء بحث 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني دول����ة 
الرجنتني  وجمهورية  الإم����ارات 
و���س��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا يف 

بوين�س اآير�س.
ورحب فخامة ماوري�سيو ماكرى 
ب���زي���ارة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���ام���د بن 
اآير�س  بوين�س  اإىل  نهيان  اآل  زايد 
ال��زي��ارة يف  متمنيا ان ت�سهم ه��ذه 
وال�سداقة  التعاون  عالقات  دعم 

بني البلدين.
ون���ق���ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���ام���د بن 
اللقاء  خ�����الل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  حت���ي���ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
ال�سيخ حممد بن زاي��د ال  ال�سمو 
نائب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

ظل ما يربط البلدين من روابط 
�سداقة متنامية ومتميزة.

اأهمية  ح����ول  احل���دي���ث  وت���ط���رق 
العمل امل�سرتك يف دعم وفتح اأفاق 
املجالت  يف  ال��ت��ع��اون  لنمو  اأو���س��ع 
التي  وال�ستثمارية  القت�سادية 
العديد  يف  ال��ب��ل��دان  اإليها  يتطلع 

من القطاعات.
زايد  ال�سيخ حامد بن  �سمو  واك��د 
اآل نهيان ان دولة الإمارات تتطلع 
التعاون  م���ن  م���زي���د  اإىل  دائ���م���ا 
العالقات  واإق����ام����ة  وال���ت���وا����س���ل 
وال���������س����راك����ات الق���ت�������س���ادي���ة مع 
باهتمام  ت��رح��ب  ك��م��ا  الرج��ن��ت��ني 
ال�سركات واملوؤ�س�سات الرجنتينية 

•• بوين�ض اآير�ض-وام:

التقى �سمو ال�سيخ حامد بن زايد 
عهد  ويل  دي��وان  رئي�س  نهيان  اآل 
اأب��وظ��ب��ي م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س خوان 
الطاقة  وزي��ر  اآرانغورين  خو�سيه 
الأرجنتيني وذلك خالل  واملعادن 

زيارة �سموه اىل الرجنتني.
ب��ح��ث عالقات  ال��ل��ق��اء  مت خ���الل 
ال�����س��داق��ة وال���ت���ع���اون ب���ني دول���ة 
الم��������������ارات ال����ع����رب����ي����ة امل���ت���ح���دة 
و�سبل  الأرج���ن���ت���ني  وج���م���ه���وري���ة 
ت��ط��وي��ره��ا وت��ن��م��ي��ت��ه��ا مب���ا يعود 
بالفائدة على البلدين و ال�سعبني 

ال�سديقني.
ال��ذي مت يف ق�سر  اللقاء  وت��ن��اول 
�سان مارتن بالعا�سمة الأرجنتينية 
بوين�س اآير�س ا�ستعرا�س جمالت 
تعاون البلدين يف قطاعي الطاقة 

اه����ت����م����ام����ا ك�����ب�����را ل�������دى دول������ة 
الإمارات العربية املتحدة من اأجل 
امل�ستقبلية  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
امل�سهود  ودوره��ا  مكانتها  ولتعزيز 
البيئة وحتقيق  على  املحافظة  يف 
امل�ستدامة ودعم الربامج  التنمية 
بالطاقة  ت��ع��ن��ى  ال��ت��ي  وامل�����س��اري��ع 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة ون�����س��ره��ا ب���ني ال����دول 

وال�سعوب املختلفة.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه اأب�������������دى ال������وزي������ر 
اهتمام  اللقاء  خالل  الرجنتيني 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  ب��ت��ع��زي��ز  ب����الده 
وتنفيذ برامج م�سرتكة يف جمال 
وتبادل  النظيفة  ال��ط��اق��ة  توليد 
اخل��������ربات م����ع دول�������ة الإم���������ارات 
الطاقة  حت����دي����ات  م���واج���ه���ة  يف 

امل�ستقبلية.
وجرى خالل اللقاء بحث الق�سايا 

ذات الهتمام امل�سرتك .

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ 
خالل اللقاء عن ارتياحه مل�ستوى 
العالقات التي تربط بني البلدين 
�سموه  م�����س��ي��دا   .. ال�����س��دي��ق��ني 

ورغبة  وامل����ت����ج����ددة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ال��ب��ل��دي��ن امل�����س��رتك��ة ب��ت��ع��زي��ز هذا 
وت���ط���وي���ره مب���ا يخدم  ال���ت���ع���اون 
�سمو  واأع���رب   . البلدين  م�سالح 

تطويرها  على  املتبادل  باحلر�س 
امل���ج���الت وخ��ا���س��ة يف  يف خمتلف 
والتي  املتجددة  الطاقة  جم��الت 
وم�سروعاتها  خ��ط��ط��ه��ا  ت�����س��ه��د 

�سعادته  ع��ن  م��اك��رى  م��اوري�����س��ي��و 
الرجنتني  العالقات بني  مل�ستوى 
املتحدة  العربية  الم���ارات  ودول��ة 

ر���س��وخ��ا ومتانة  اأك����رث  وع���الق���ات 
ومبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

م������ن ج����ان����ب����ه اأع������������رب ف���خ���ام���ة 

موؤكدا �سعي بالده موا�سلة تعزيز 
لتحقيق  الثنائي  ال��ت��ع��اون  ودع���م 

اأف�سل النتائج املرجوة للبلدين.

حامد بن زايد يلتقي وزير املالية االأرجنتيني
•• بوين�ض اآير�ض-وام: 

اآل نهيان رئي�س ديوان  التقى �سمو ال�سيخ حامد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي م��ع��ايل ل��وي�����س ك��اب��وت��و وزي����ر املالية  ويل ع��ه��د 
الرجنتيني خالل زيارة �سموه التي يقوم بها لالأرجنتني 
حاليا. جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية و�سبل 
تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجالت التي تهم البلدين. 

يف  التعاون  جم��الت  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��الل  ج��رى  كما 
دولة  بني  وال�ستثمارية  واملالية  القت�سادية  القطاعات 
الإمارات العربية املتحدة والرجنتني و�سبل تنميتها واأهم 
اخلطوات التي من �ساأنها اأن تعزز التعاون والتن�سيق بني 
القت�سادية  امل�ساريع  وتطوير  تنويع  يف  وت�سهم  البلدين 
والتنموية التي ت�سب يف خدمة اقت�ساد البلدين. وبحث 

اجلانبان كذلك الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك. 

و�سع حجر �لأ�سا�س مل�سروع »ميد�ن ون مول« يف دبي

حممد بن را�شد: نريد بناء وطن م�شيد بالعز والتقدم واال�شتقرار و�شعادة النا�ض

للم�سروع  مباركته  �سموه  واأب����دى 
الذي تنفذه موؤ�س�سة مدينة ميدان 
كمرحلة اوىل من م�سروع )ميدان 
�سيغطي  ال�������ذي  ال����ع����م����الق  ون( 
ال��واق��ع��ة بني  م�ساحة م��ن الر����س 
�سارعي امليدان واخليل تقدر بنحو 

اربعني مليون قدم مربعة.

ع��ل��ى ك��ل ال�����س��ع��د ب�����س��واع��د وافكار 
ابنائها وبناتها املخل�سني.

�سعيد  �سعادة  ق��دم  فقد  ذل��ك  واىل 
رئ��ي�����س جمل�س  ال��ط��اي��ر  ب��ن حميد 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  الدارة 
مدينة ميدان �سرحا حول مكونات 
امل�سروع ومميزاته ودوره امل�ستقبلي 

التي  الخرى  العمرانية  وامل�ساريع 
تنفذها.

ثم قام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
على  بال�سغط  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
امل�سروع  ب���اط���الق  اخل���ا����س  ال�����زر 
والألعاب النارية التي غطت �سماء 

دبي باألوانها الزاهية.

عالية  وح��رف��ي��ة  ب��دراي��ة  التنموية 
وابتكار خالق لننا نريد بناء وطن 
وال�ستقرار  والتقدم  بالعز  م�سيد 

و�سعادة النا�س.
�سموه م�سروع )ميدان ون  وو�سف 
مول( باأنه لبنة جديدة ت�ساف اىل 
�سرح احل�سارة الذي ت�سيده دولتنا 

وقال �سموه يف املنا�سبة: �سحيح اننا 
العقارات  نطور  الإم����ارات  دول��ة  يف 
التحتية  وال��ب��ن��ى  الب�����راج  ون�����س��ي��د 
الهتمام  ن���ويل  لكننا  وال���ع���م���ارات 
امل����ه����ارات  ل���ب���ن���اء  والك��������رب  الول 
كي  �ساأنه  واإع��الء  الن�سان  وتاأهيل 
امل�ساريع  تنفيذ  ع��ل��ى  ق����ادرا  ي��ك��ون 

وتعزيز  امل�ستثمرين  ا�ستقطاب  يف 
والت�سوق  ال�������س���ي���اح���ة  م����ق����وم����ات 
والرتفيه يف دب��ي ودول���ة الإم���ارات 
)ميدان  ان  او����س���ح  ح��ي��ث  ع��م��وم��ا 
جاذبة  وج��ه��ة  ���س��ي��ك��ون  م����ول(  ون 
الباحثني  وال�����س��ي��اح  ل��ل��م��ت�����س��وق��ني 
التجارية  ال���ع���الم���ات  اف�����س��ل  ع���ن 

•• دبي-وام:

و�سع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دب��ي )رع���اه اهلل( يف اح��ت��ف��ال كبر 
جرى م�ساء ام�س يف مدينة حممد 
ال�سا�س  ح��ج��ر  دب���ي  را����س���د يف  ب���ن 
للم�سروع الواعد )ميدان ون مول( 
وبلوغه  اجن���ازه  املتوقع  م��ن  ال���ذي 
التمام بالتزامن مع انطالق اك�سبو 

دبي 2020 .
وق������د ����س���اه���د ����س���م���وه واحل�������س���ور 
ال��ذي �سم ع��ددا من ال��وزراء وكبار 
القت�سادية  والفاعليات  امل�سوؤولني 
ال�سيخ  �سمو  بينهم  م��ن  ال��دول��ة  يف 
رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د 
الرئي�س  ل����ل����ط����ران  دب������ي  ه���ي���ئ���ة 
الإمارات  ط��ران  ملجموعة  الأع��ل��ى 
على  ال�سوء  �سلط  م�سورا  عر�سا 
اجنازات دولة الإم��ارات احل�سارية 
والقت�سادية والعمرانية بال�سافة 
م�ساريع  وتطور  اإن�ساء  مراحل  اىل 
م�سمار  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  “ميدان” 
ال�سبا  ن��د  منطقة  يف  اخليل  �سباق 

وامل���راف���ق ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي ت�سم 
مم�������س���ى خم�������س�������س���ا ل���ل���ع���الم���ات 
منطقة  يف  ال���ف���اخ���رة  ال���ت���ج���اري���ة 
بطول  املمتد  كانيون”  “�سنرتال 
الأروع  الوجهة  لي�سكل  قدم   315
بالواجهات  وال���ت���م���ت���ع  ل��ل��ت�����س��وق 
حتتوي  التي  العري�سة  الزجاجية 
للعالمات  املو�سة  �سيحات  اح��دث 

التجارية العاملية ال�سهرة.
ومن مميزات املول القبة ال�سماوية 
ت�سل  التي  باأبعادها  للطي  القابلة 

اىل 160 مرتا يف 100 مرت.
نافورة  امل�����ول  م��ك��ون��ات  ب���ني  وم����ن 
اكرب  �ستكون  باأنها  و�سفت  راق�سة 
ن���اف���ورة راق�����س��ة يف ال��ع��امل ومتتد 
على طول 380 مرتا و�سالة تزلج 
بال�سافة  فندقية  و�سقق  وف��ن��ادق 
ومرافق  جت��اري��ا  حم��ال   620 اىل 
الأغرا�س  متعددة  داخلية  ريا�سية 
متتد على م�ساحة 259 الف قدم 
مربعة و100 مطعم و 21 �سالة 
�سينما و�سالة للطعام ت�سم ع�سرين 
مركزيا  ومم����را  ا���س��اف��ي��ا  م��ط��ع��م��ا 
األف   12 ونحو  مرت   400 بطول 

موقف �سيارة خلدمة املول.

نطور �لعقار�ت ون�سيد �لبر�ج لكننا نويل �لهتمام �لول لبناء �ملهار�ت وتاأهيل �لن�سان 



اخلميس   16   مارس    2017  م   -   العـدد  11970  
Thursday  16  March   2017  -  Issue No   11970

03

اأخبـار الإمـارات
حمكمة ا�شتئناف اأبوظبي االحتادية ت�شدر اأحكامها بحق متهمني يف عدة ق�شايا اأمنية

•• اأبوظبي-وام:

ق�ست حمكمة اإ�ستئناف اأبوظبي الحتادية بال�سجن على م . �س.ع. �س 
اليمن  داع�س  ارهابي  تنظيم  اإىل  الن�سمام  بتهمة  اجلن�سية  اإم��ارات��ي 
بال�سجن ع�سر �سنوات وم�سادرة الأجهزة امل�ستخدمة يف اجلرمية وحمو 
املعلومات والبيانات امل�ستخرجة واإلزامه بامل�ساريف الق�سائية املقررة .

بال�سجن ثالث  اأردين اجلن�سية  م   . . ح  اأي�سا على ت  املحكمة  وحكمت 
�سنوات والغرامة 500 األف درهم وم�سادرة الأجهزة امل�ستخدمة حمل 
املواقع  واغ��الق  العقوبة  مدة  انق�ساء  بعد  الدولة  وابعاده عن  الإتهام 
اللكرتونية حمل الإتهام وحمو املعلومات حمل التجرمي والزام املتهم 

بامل�سروفات الق�سائية املقررة وذلك لإتهامه باإهانة رموز الدولة.

ثالث  اجلن�سية  اإم��ارات��ي  ���س.ا.���س  على  بال�سجن  املحكمة  ق�ست  كما 
واإلزامه  امل�ستخدمة يف اجلرمية  امل�سبوطة  الأجهزة  �سنوات وم�سادرة 

بامل�سروفات الق�سائية املقررة.
باحلب�س  اجلن�سية  ���س��وداين  ا.ع.ع  املتهم  بحب�س  املحكمة  ق�ست  فيما 
مدة  انق�ساء  بعد  ال��دول��ة  عن  واب��ع��اده  اإليه  امل�سندة  التهم  عن  �سنتني 

العقوبة واإلزامه بامل�ساريف الق�سائية املقررة .
�سنة  باحلب�س  اجلن�سية  باك�ستاين  ���س  ا.ع.  املتهم  بحب�س  ق�ست  كما 
واإبعاده عن الدولة بعد انق�ساء مدة العقوبة وم�سادرة جهاز الت�سال 
امل�سبوط و امل�ستخدم يف اجلرمية واإلزامه بامل�ساريف الق�سائية املقررة 
 18 اإم��ارات��ي اجلن�سية  ا.���س.خ  املتهم  املحكمة كذلك بحب�س  . وق�ست 
�سهرا عن تهمتي حيازة �سالح ناري بدون ترخي�س ..وادخ��ال قنبلتني 

�سوتيتني.
اأحد مراكز  اإماراتي اجلن�سية باإيداعه  اأ. ك.ع.ا  و حكمت املحكمة على 
املنا�سحة مع اإخ�ساعه للمراقبة ومنعه من ال�سفر ملدة �ستة اأ�سهر من 

تاريخ �سدور احلكم.
الق�سايا  م��ن  ع��ددا  نظرت  ق��د  ام�س  جل�ستها  ب��داي��ة  يف  املحكمة  كانت 
الأمنية املختلفة و املتهم فيها اأ�سخا�س من قبل النيابة مبحاولة ادخال 

وتهريب ذخائر واأ�سلحة ومواد حمظورة من واإىل الدولة.
حمظور  ح�سا�سة  اأماكن  بت�سوير  اآخ��ري  جمموعة  النيابة  اتهمت  كما 
للنطق  الق�سايا  النظر يف هذه  بتاأجيل  املحكمة  اأم��رت  وقد  ت�سويرها 
باحلكم يف بع�سها وال�ستماع اإىل مرافعات حمامي الدفاع يف عدد منها 

اإىل جل�سة 12 اأبريل املقبل.

 

�مل�ست�سفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
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�سيدلية المارات                    7474900
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دبى 
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�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

�م �لقوين
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�شلطان بن زايد يعزي يف وفاة 
عبيد علي �شعيد ال�شويهي الكعبي

•• العني -:وام

رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ق��دم 
الدولة واجب العزاء اإىل كل من حمد عبيد علي �سعيد ال�سويهي الكعبي 
�سعيد  له عبيد علي  املغفور  والدهم  وف��اة  و�سامل يف  و�سعيد  واإخوانه علي 
ال�سويهي الكعبي. جاء ذلك خالل زيارة �سموه �سباح ام�س اإىل خيمة العزاء 
ال�سيخ  �سمو  عرب  و  بالعني.  ناهل  مدينة  يف  الفقيد  منزل  بجوار  املقامة 
�سلطان بن زايد اآل نهيان عن خال�س العزاء و�سادق املوا�ساة يف وفاة الفقيد 
�سائال اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته 

واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

�شيف بن زايد ي�شهد االجتماع التن�شيقي ملجل�شي االإمارات والداخلية لل�شباب

�شيف بن زايد ي�شارك يف اجتماع الع�شف الذهني مبلتقى )اأف�شل التطبيقات ال�شرطية(

•• اأبوظبي-وام:

�سهد الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة يف دبي 
ملجل�سي  امل�سرتك  الجتماع  ام�س 
و”�سباب  الإمارات”  “�سباب 
للتن�سيق  “ا�ستكمال  ال��داخ��ل��ي��ة 
ب�ساأن  اجل���ان���ب���ني  ب����ني  اجل��������اري 
ت��ط��ب��ي��ق م����ب����ادرات ري����ادي����ة تعنى 
مع  وتن�سجم  الداخلية  وزارة  بها 
وذلك  لل�سباب  الإم����ارات  جمل�س 
�سهيل  بنت  �سما  م��ع��ايل  بح�سور 
ل�سوؤون  دول�����ة  وزي������رة  امل����زروع����ي 
الإمارات  جمل�س  ورئي�س  ال�سباب 
رئي�س  نائب  �سمو  واأك���د  لل�سباب. 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
تعزيز  يف  ال�������س���ب���اب  دور  اأه���م���ي���ة 
م�سرة البناء والتطور احل�ساري 
يف الإم�������ارات واأع������رب ���س��م��وه عن 
���س��ع��ادت��ه ب��ح�����س��ور الج��ت��م��اع بني 
ال�سابة  الإم��ارات��ي��ة  ال���ك���وادر  ه���ذه 
ال���ت���ي ت���زي���د م���ن ال��ت��ي��ق��ن مبدى 
اإمكانات �سباب الإمارات وقدرتهم 
وحتقيق  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على 

رفعة الوطن.
املزروعي  ���س��م��ا  م��ع��ايل  وج��ه��ت  و 
�سمو  ل��ل��ف��ري��ق  ال�����س��ك��ر اجل����زي����ل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
الداخلية على دعم �سموه وجهوده 
لتحفيز  واحل���ث���ي���ث���ة  امل�������س���ت���م���رة 
ال��ف��اع��ل يف  ال�سباب لأخ���ذ دوره���م 
م�سرته  يف  وامل�����س��اه��م��ة  امل��ج��ت��م��ع 
و�سناعة  امل�ستدامة  التنمية  نحو 

امل�ستقبل امل�سرق لدولة الإمارات.

ذاته  الوقت  يف  م�سددة  وتطلعاته 
جميع  جهود  ت�سافر  اأهمية  على 
املجتمع  يف  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ه��ات 
ل����ت����زوي����د ال���������س����ب����اب ب�����اخل�����ربات 
واملهارات الالزمة ملواكبة املتطلبات 
ويف  الإم�����ارات  ل��دول��ة  امل�ستقبلية 

جميع املجالت.
الدكتور  ال��ل��واء  الج��ت��م��اع  ح�سر 
م�ساعد  العبيديل  ال��ق��دو���س  عبد 
ل�سوؤون  دبي  ل�سرطة  العام  القائد 
الدكتور  والعميد  والتميز  اجلودة 
مكتب  مدير  ال��غ��ول  عبيد  �سالح 
ث��ق��اف��ة اح�����رتام ال���ق���ان���ون ب����وزارة 
�سباط  م�����ن  وع�������دد  ال����داخ����ل����ي����ة 

الوزارة.
واأك����د ال���رائ���د ف����واز ع��ل��ي عبداهلل 
الأم���ن���ي  الإع���������الم  اإدارة  م���دي���ر 
ال���وزارة  ح��ر���س  الداخلية  ب����وزارة 
وبتوجيهات القيادة ال�سرطية على 
تفعيل دور ال�سباب ومتكينهم عرب 
مبادرات ريادية من اجل امل�ساهمة 

الإح�سائيات اخلا�سة بفئة ال�سباب 
وال�سالمة  امل�����رور  حم����ور  ���س��م��ن 
بعد الجتماع  اع��داده��ا  وال��ت��ي مت 
ال�سباب  ح���وادث  وتت�سمن  الأول 
توظيف  ج��ان��ب  اإىل  وم�����س��ب��ب��ات��ه��ا 
ه����ذه امل����ب����ادرات وج���ه���ود ال������وزارة 
الإم����ارات  جمل�س  عمل  تعزيز  يف 
منها  املميزة  مبادراته  يف  لل�سباب 
موجه   100 �سبابية  “حلقات 
ب��ي��ان��ات ���س��ب��اب��ي��ة وم���ب���ادرة فخر” 
وزارة  م�������س���ارك���ة  ت��ف��ع��ي��ل  وي����ت����م 
الداخلية يف هذه املبادرات ب�سورة 

متنا�سقة مع الأهداف املرجوة.
الجتماع  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
الأول الأ�سبوع املا�سي هدف لبدء 
بني  امل�ستمر  التن�سيق  من  عملية 
التوا�سل  تعزيز  بهدف  املجل�سني 
امل�������س���ت���دام ب���ني ���س��ب��اب الإم�������ارات 
وال���س��ت��م��اع ل��ه��م وال���ت���ع���رف على 
اأفكارهم واآرائهم يف اإيجاد احللول 
للتحديات حتى ت�ستطيع احلكومة 

وثمنت اجلهود الكبرة التي يقوم 
الداخلية”  ���س��ب��اب  “جمل�س  ب��ه��ا 
الذي يعد من اأهم واأكرث املجال�س 
ت�����س��ك��ل خططه  وال����ت����ي  ف��ع��ال��ي��ة 
لل�سباب  نوعية  اإ�سافة  وب��راجم��ه 
بتوفر  ت�سهم  وال��ت��ي  الإم���ارات���ي 
لتمكني  وم��ب��ت��ك��رة  ع��م��ل��ي��ة  ط����رق 
لتحقيق  وحت���ف���ي���زه���م  ال�������س���ب���اب 
ال��ر���س��ي��دة لدولة  ال���ق���ي���ادة  روؤي�����ة 
اأجيال  لبناء  والتاأ�سي�س  الإم��ارات 
م����ن ق������ادة امل�����س��ت��ق��ب��ل ال���ق���ادري���ن 
النجاحات  م�سرة  موا�سلة  على 
والإجنازات للدولة والو�سول بها 
اإىل م�ستويات عاملية لتكون �سمن 

اأف�سل دول العامل.
التن�سيق  اأهمية  امل��زروع��ي  واأك���دت 
وال��ت��ع��اون امل�����س��رتك ب��ني جمال�س 
ال���������س����ب����اب ل���ت���ح���وي���ل امل������ب������ادرات 
ملمو�س  واق�������ع  اإىل  واخل����ط����ط 
ويتمكن  ال�����س��ب��اب  م��ن��ه��ا  ي�ستفيد 
طموحاته  حت��ق��ي��ق  م����ن  ع���ربه���ا 

املا�سي  الأ���س��ب��وع  الإم����ارات  �سباب 
مل��واءم��ة خطة  وتهدف الع���دادات 
عمل املجل�س ل� “100 يوم عمل” 
ملجل�س  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 
لعقد  والتمهيد  لل�سباب  الإم��ارات 
وال�ستفادة  لحقا  �سبابية  خلوات 
من جتربة جمل�س �سباب الإمارات 
و���س��ول اإىل ال��غ��اي��ة امل�����س��رتك��ة يف 
مببادرات  الإم��ارات��ي  ال�سباب  دعم 
لتعزيز  بالأ�سا�س  تهدف  مبتكرة 
دور ال�سباب ومتكينهم للم�ساهمة 
ال��ف��اع��ل��ة يف م�����س��رة ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
الداخلية  جمل�س  وق���دم  ال��دول��ة. 
جمموعة مقرتحات للم�ساهمة يف 
مبادرات جمل�س الإمارات لل�سباب 
ب��ح�����س��ب اخ���ت�������س���ا����س���ات ال�������وزارة 
ت��ع��زي��ز قيم  ت�����س��ه��م يف  وب�������س���ورة 
ال�سباب  ل��دى  الإيجابية  املواطنة 
الإم���ارات���ي وت��غ��ر���س م��ع��اين وقيم 
ال�سالة واحرتام ثقافة القانون.

بع�س  الج�������ت�������م�������اع  ون������اق�������������س 

يف م�سرة البناء والتطوير والعمل 
على اإبراز جهودهم.

اأن  �ساأنها  م��ن  امل��ب��ادرات  اإن  وق���ال 
وتو�سيع  ال�سبابي  بالعمل  ترتقي 
دائرة التطوع وتفعيل دور ال�سباب 
وحت���ف���ي���زه���م ع���ل���ى امل�������س���ارك���ة يف 
الفعاليات  يف  التطوعية  الأع��م��ال 
م�ستوى  على  تنفيذها  يتم  ال��ت��ي 
مبادرات  م���ع  ان�����س��ج��ام��ا  ال���دول���ة 
اإ�سافة  لل�سباب  الإم���ارات  جمل�س 
ل����دع����م ف����ر�����س م�������س���ارك���ت���ه���م يف 
ومتكينهم  ال��ت��وع��وي��ة  احل���م���الت 
مقرتحات  وت���ق���دمي  ع���ر����س  م���ن 
تر�سيخ  يف  ت�سهم  اإبداعية  واأف��ك��ار 
الفئة  ه��ذه  ل��دى  التوعية  ثقافة 
وامل�سوؤولية  امل�ساركة  قيم  وتعزيز 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة.     وحت����دث النقيب 
رئي�س  الظاهري  حممد  مهند�س 
جمل�س �سباب الداخلية يف الجتماع 
بعد  ت�سورات  اع���داده من  عما مت 
م����ع جمل�س  الأخ�������ر  الج���ت���م���اع 

توفر اأف�سل بيئة حا�سنة لتحقيق 
اأحالمهم وطموحاتهم ومتكينهم 
م�سرة  يف  اأ���س��ا���س��ي  دور  لعب  م��ن 

البناء والزدهار يف الإمارات.
جمل�س  اخ��ت�����س��ا���س��ات  اأن  ي���ذك���ر 
ابتكار  ت�����س��م��ل  ال��داخ��ل��ي��ة  ���س��ب��اب 
تتنا�سب  للتوعية  جديدة  اأ�ساليب 
م�����ع ط���ب���ي���ع���ة احل�����ي�����اة اجل����دي����دة 
ح�سارية  ���س��وره  ل��ر���س��م  لل�سباب 
وا�ست�سراف  ل�����ل�����وزارة  ���س��ب��اب��ي��ة 
تطلعات  ح���ي���ث  م����ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
الأمن  مل�ستقبل  وال��روؤي��ة  ال�سباب 
اأف���ك���ار جديدة  ال���دول���ة وط����رح  يف 
حتفز عن�سر ال�سباب من موظفي 
تعزز من  ال��وزارة وو�سع مبادرات 
ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل الإي���ج���اب���ي���ة وزي�����ادة 
وكذلك  والإن����ت����اج����ي����ة  ال����ك����ف����اءة 
ال�سرطي  العمل  اأ�ساليب  تطوير 
اجلرمية  ت��ط��ور  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 
عند  واملجتمع  البيئة  وم��ت��غ��رات 

فئة ال�سباب.

•• اأبوظبي-وام:

�سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  �سارك 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
ال��وزراء وزير الداخلية يف  جمل�س 
الثاين  ال��ذه��ن��ي  الع�سف  اج��ت��م��اع 
فعاليات  �سمن  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ق��ي��ادات 
احل�������ادي ع�سر  ال�������دويل  امل��ل��ت��ق��ى 
ال�سرطية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  لأف�����س��ل 
العامة  الإدارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال������ذي 
ل��ل��ج��ودة ال�����س��ام��ل��ة ب�����س��رط��ة دبي 
امل�ستقبل  )ا�ست�سراف  �سعار  حت��ت 
عقدت  والتي  ال�سرطي(  العمل  يف 

ام�س بفندق امليدان يف دبي.
وتبادل �سموه الآراء والأحاديث مع 
املجتمعني حول دور بيئة التحفيز 
ال�سرطة  مل��ن��ت�����س��ب��ي  وال��ت�����س��ج��ي��ع 
يف  لتعزيزه  وامل���ب���ادرات  ل��الب��ت��ك��ار، 
القطاع احلكومي من بينها اإطالق 
لالبتكار،  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
وت�������زوي�������د م����وظ����ف����ي احل����ك����وم����ة 
يتعلق  فيما  ال��الزم��ة  ب��الإر���س��ادات 
مبفهوم البتكار احلكومي والعمل 
على تعزيز مقوماته داخل اجلهات 
مبا ي�سهم يف حتقيق روؤية احلكومة 

.2021
الذهني  ال��ع�����س��ف  اج��ت��م��اع  ح�����س��ر 
املزروعي  �سهيل  بنت  �سما  معايل 

اللواء  م��ع��ايل  مب�����س��ارك��ة  دب����ي  يف 
القائد  ال��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ف��ان  حم��م��د 
واللواء   ، اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام 
اخلييلي  ح�����ارب  خ��ل��ي��ف��ة  ال���رك���ن 
امل�ساعد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل 
ل�سوؤون اجلن�سية والإقامة واملنافذ 
العو�سي  حممد  واللواء  بالإنابة، 
للموارد  امل�ساعد  الوكيل  املنهايل 
واخل����دم����ات امل�����س��ان��دة ب���الإن���اب���ة ، 
وال���ل���واء حم��م��د ب��ن غ���امن القائد 
واللواء  ال��ف��ج��رة،  ل�سرطة  ال��ع��ام 
عبدالرحمن حممد رفيع م�ساعد 
القائد العام ل�سوؤون خدمة املجتمع 
وعدد  دب��ي  ب�سرطة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
م��ن ���س��ب��اط ال��داخ��ل��ي��ة ، وخ���رباء 

دوليون يف املجالت ال�سرطية.
وتراأ�س جل�سة املحور الثاين اللواء 
العام  القائد  املري  عبداهلل خليفة 
مو�سوع  وناق�ست   ، دب��ي  ل�سرطة 
والتي  ال��دول��ي��ة  الفعاليات  ت��اأم��ني 
م����ن ب��ي��ن��ه��ا ا���س��ت�����س��اف��ة ال���دول���ة 
ال�سرطة  واآليات   ،2020 لأك�سبو 
الفعاليات  تاأمني  يف  وا�ستعداداتها 
املختلفة و�سارك فيها اللواء طيار 
القائد  ث����اين م�����س��اع��د  ب���ن  اح��م��د 
واللواء   ، امل��ن��اف��ذ  ل�������س���وؤون  ال���ع���ام 
ال���دك���ت���ور حم��م��د اح��م��د ب���ن فهد 
لل�سوؤون  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  م�����س��اع��د 

دبي  �سرطة  يف  للعمليات  ال��ع��ام��ة 
الرائد عبداهلل بن غالب مدير  ن 
املحور جانب خرباء وقادة �سرطية 

عامليون.
الداخلية  وزارة  مركز  �سارك  وقد 
ل��الب��ت��ك��ار ب��ع��ر���س جم��م��وع��ة من 
حيوية  مل�������س���روع���ات  الب����ت����ك����ارات 
�سمن  ال�سرطة  منت�سبو  ابتكرها 
فعاليات ملتقى اأف�سل التطبيقات 
ال�سرطية يف دبي ويف اإطار الور�سة 

الدولية للع�سف الذهني.
  وي���ق���دم امل��ع��ر���س جم��م��وع��ة من 
املجتمع  خل����دم����ة  الب������ت������ك������ارات 
تطلعات  ت��ل��ب��ي  ع��م��ل��ي��ة  ب��اأ���س��ال��ي��ب 
يف  وتوجهاتها  الر�سيدة  احلكومة 
دع���م امل��ب��ت��ك��ري��ن وحت��ف��ي��زه��م على 
 .. للتطبيق  ق��اب��ل��ة  اف��ك��ار  ت��ق��دمي 
ويت�سمن عر�ساً لنظام اإدارة زيارة 
�سيارة  حماكاة  وجهاز  املتعاملني، 
الأمني،  الدعم  ودوري��ة  ال�سعاف، 
ودولفني  اللكرتونية،  وال��رم��اي��ة 
الإن���ق���اذ، وج��ه��از ك�سف اجل����وازات 
 go املزورة، وعربة املطارات الذكية
حل�ساب  )ح�سبه(  وجهاز   easy
ال�سالح،  وت��ق��ي��ي��م  ال��ط��ل��ق��ات  ع���دد 

وتطبيق الهواتف امل�سروقة.
الهرمودي  حم��م��د  امل���ق���دم  واك�����د 
الداخلية  وزارة  م���رك���ز  م���دي���ر 

ال�سباب،  ل�������س���وؤون  دول�����ة  وزي������رة 
ونخبة من كبار القادة ال�سرطيني 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، وع���دد من 

كبار �سباط وزارة الداخلية.
واأو�سح اللواء الدكتور عبدالقدو�س 
م�ساعد  ال��ع��ب��ي��ديل،  ع���ب���دال���رزاق 
ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ل�������س���وؤون اجل�����ودة 
الع�سف  اأن  دب��ي  ب�سرطة  والتميز 
ال���������دويل، وال��������ذي كان  ال���ذه���ن���ي 
بح�سور الفريق �سمو ال�سيخ �سيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
ت�سمن 4 حماور رئي�سية تتمثل يف 
حماور البتكار، والإرهاب، وتاأمني 
الفعاليات الدولية، واملرور، واأثمر 
عن مناق�سات تبادل فيه املجتمعون 
ال�سرطية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأف�������س���ل 
تعزيز  بهدف  القائمة  والتحديات 
املفاهيم  وتوحيد  الدولية  اجلهود 

ال�سرطية.
حماور  اربعة  يف  الور�سة  وناق�ست 
مبنهجية  حيوية  ق�سايا  رئي�سية 
فاعلة  ح��ل��ول  اإىل  و���س��وًل  علمية 
املطروحة  وامل�����س��ك��الت  ل��ل��ق�����س��اي��ا 
حول  الأول  املحور  جل�سة  وت��راأ���س 
الذكية  وال�����س��ن��اع��ات  الب���ت���ك���ارات 
خلفان،  ���س��اح��ي  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل 
نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام 

للتحريات  ال��ع��ام��ة  الدارة  م��دي��ر 
واملباحث اجلنائية بدبي، والعميد 
���س��ف��ي��ع مدير  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال��دك��ت��ور را�سد  امل���ح���ور، وال���رائ���د 
خرباء  جانب  اإىل  املقرر  الغافري 

وقادة �سرطية عامليون.
ال���راب���ع برئا�سة  امل��ح��ور    ون��اق�����س 
ال����ل����واء امل���ه���ن���د����س خ���ب���ر حممد 
القائد  م�����س��اع��د  ال����زف����ني  ���س��ي��ف 
ب�سرطة  العمليات  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام 
دب���ي، م��و���س��وع الزدح�����ام امل���روري 
فيها  يت�سبب  ال��ت��ي  وال���س��ك��ال��ي��ات 
على  التاأثر  ناحية  من  الزدح���ام 
�سبط  و�سمان  ال��دول  اقت�ساديات 
ال�سيخ  وال���ع���م���ي���د  ال����ط����رق  اأم������ن 
را�سد بن احمد املعال القائد العام 
والعميد   ، ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ل�����س��رط��ة 
ن��ائ��ب القائد  ع��ب��داهلل احل��م��راين 
والعميد   ، عجمان  ل�سرطة  ال��ع��ام 
اح��م��د احلارثي  م��ه��ن��د���س ح�����س��ني 
اللكرتونية  اخلدمات  ع��ام  مدير 
والت�������س���الت ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ، 
الزعابي  ح�����س��ن  غ��ي��ث  وال��ع��م��ي��د 
م����دي����ر ع������ام ال��ت��ن�����س��ي��ق امل�������روري 
مهر  �سيف  وال��ع��م��ي��د   ، ب���ال���وزارة 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي 
للمرور يف دبي ، والعميد الدكتور 
ن��ائ��ب م��دي��ر الدارة  امل����ري  خ��ال��د 

الأكادميية والتدريب ب�سرطة دبي، 
والعميد ال�سيخ حممد بن طحنون 
الأمن  �سوؤون  عام  مدير  نهيان  اآل 
واملنافذ ب�سرطة اأبوظبي، والعميد 
�سيف الزري ال�سام�سي القائد العام 
ل�سرطة ال�سارقة ، والعميد الركن 
قوات  قائد  الهاجري  عبدالعزيز 
، والعميد عبداهلل  الأمن اخلا�سة 
وعدد  امل��ح��ور،  م��دي��ر  الغيثي  علي 
وخمت�سون  الداخلية  �سباط  من 

عامليون يف املجالت ال�سرطية.
الذي  الثالث  املحور  وا�ستعر�س    
اأحمد  ال���دك���ت���ور  ال����ل����واء  ت���راأ����س���ه 
نا�سر الري�سي املفت�س العام لوزارة 
الرهاب  الداخلية حمور مواجهة 
الت�سدي  يف  الأم���ن���ي���ة  واجل����ه����ود 
فيه  و���س��ارك  الإره��اب��ي��ة  للعمليات 
اللواء جا�سم املرزوقي القائد العام 
للدفاع املدين، واللواء علي عبداهلل 
ب��ن ع��ل��وان ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�سرطة 
را�سد  واللواء خبر  راأ�س اخليمة، 
ثاين املطرو�سي مدير عام الدفاع 
املدين يف دبي واللواء خبر خليل 
العام  ال��ق��ائ��د  م�ساعد  امل��ن�����س��وري 
واللواء  اجلنائي،  البحث  ل�سوؤون 
م�ساعد  ال�����س��ري��ف  ���س��ع��د  حم��م��د 
القائد العام ل�سوؤون الدارة ب�سرطة 
الرميثي  ����س���امل  وال��ع��م��ي��د  دب�����ي، 

لالبتكار حر�س ال��وزارة على دعم 
البتكار واملبتكرين من منت�سبيها، 
بدور  اأ�سهم  املركز  اأن  اإىل  م�سراً 
البتكار،  ث��ق��اف��ة  ت��ر���س��ي��خ  يف  رائ���د 
تعزز  حم��ف��زة،  عمل  بيئة  وت��وف��ر 
خ���دم���ات ال�����س��رط��ة م����وؤك����داً دعم 
حتقيق  يف  ال�������س���رط���ي���ة  ال����ق����ي����ادة 
وت��وف��ر امل��ع��ل��وم��ات وامل���ع���ارف من 
ومتطورة  ح��دي��ث��ة  تقنيات  خ���الل 
ل����رع����اي����ة امل���ب���ت���ك���ري���ن وت���ط���وي���ر 

قدراتهم ومهاراتهم البتكارية.
يحت�سن  امل����رك����ز  اأن  واأو������س�����ح    
بها  ياأتي  التي  البتكارية  الأف��ك��ار 
املتعاملون واملوظفون بحيث متثل 
التح�سن  لعملية  الرئي�سي  الداعم 
امل�ستمر.. ويعمل على حتفيز تلك 
الأفكار من خالل جل�سات الع�سف 
ال����ذه����ن����ي، ومي����ث����ل دع������م ال����ق����ادة 
لالبتكار الركيزة الأ�سا�سية لنجاح 
ال�سرطية  امل��وؤ���س�����س��ة  يف  الب��ت��ك��ار 
جلهودهم املتوا�سلة يف ت�سجيع روح 
التعاون من خالل اإتاحة الفر�سة 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن جت�����ارب واأف���ك���ار 
والتح�سني  وال��ت��ط��وي��ر  الآخ���ري���ن 
امل�������س���ت���م���ر مب�������س���ت���وى اخل����دم����ات 
الإداري،  العمل  واأن��ظ��م��ة  املقدمة 
والإ�سهام يف تطبيق مبادئ اجلودة 

والتميز يف العمل.
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•• راأ�ض اخليمة- الفجر

يف جل�سة عقدتها حمكمة اجلنح الثانية يف دائرة حماكم راأ�س اخليمة 
�سباح اأم�س برئا�سة القا�سي فتحي القالع حددت يوم التا�سع ع�سر 
متهمني  اأ�سيويني  �سخ�سني  ق�سية  يف  للحكم  اجل���اري  ال�سهر  م��ن 

بالت�ساجر وال�سرب وال�سرقة.
اأوائل ال�سهر اجلاري عندما  اإىل  وفقا لتفا�سيل الق�سية التي تعود 
تقدم �سخ�س اأ�سيوي اجلن�سية ب�سكوى لدى ال�سرطة اأ�سار فيها قيام 
العني  واأ�سرته عنوة من  ي�ستاأجره بطرده هو  الذي  ال�سكن  �ساحب 

العقاري الذي يقطنه.

اخلا�سة  الذهبية  امل�سوغات  ب�سرقة  قام  املتهم  ان  ال�ساكي  واأ�ساف 
بزوجته مع مبلغ 21 الف درهماآ مع اإلقاء اأمتعته واأثاثه املنزيل على 

قارعة الطريق ليقوم اأخراآ بالعتداء عليه بال�سرب.
اأنكر  حيث  معه  لتحقيق  املتهم  وا�ستدعت  ب��دوره��ا  ال�سرطة  قامت 
عليه  بالعتداء  قام  من  هو  ال�ساكي  ان  موؤكداآ  اإليه  امل�سندة  التهمة 

بال�سب وال�ستم بعد حماولة اإخالئه من امل�سكن.
العامة  للنيابة  املتهمني  اأح��ال��ت  الأول���ي���ة  التحقيقات  اأع��ق��اب  ويف 
للمحكمة  ومنها  ال��الزم��ة  القانونية  الإج�����راءات  بقية  ل�ستكمال 
املخت�سة التي حددت املوعد املذكور للحكم يف الق�سية بعد ال�ستماع 

لأقوالهما ودفوعهما ورف�سهما للت�سالح والرتا�سي. 

انطالق برنامج ال�شركال لالإقامة الفنية اأكتوبر املقبل
•• دبي-وام:

الرامية  الربحية  غر  امل��ب��ادرة  الفنية  لالإقامة  ال�سركال  برنامج  ينطلق 
والتجريب  ال�ستك�ساف  من  والإبداعيني  الثقافيني  املمار�سني  متكني  اإىل 
15 دي�سمرب  اأكتوبر وت�ستمر حتى   15 واأعمالهم يف  يف جمال مفاهيمهم 

املقبلني.
بن  عبداملنعم  اأ�س�سه  وال��ذي  الفنية  لالإقامة  ال�سركال  برنامج  وي�ستهدف 
ال�سركال  اإىل جانب عائلة  اأفنيو وراعيه  ال�سركال  ال�سركال موؤ�س�س  عي�سى 

الفنانني النا�سئني.
ويتخذ برنامج ال�سركال لالإقامة الفنية من برنامج ال�سركال اأفنيو مقرا 

له و�سينظم ثالث دورات خالل ال�سنة الواحدة دورة الربيع ودورة ال�سيف 
ودورة اخلريف .

وت�ستقبل دورتا الربيع واخلريف املقرتحات من فنانني ومبدعني تر�سحهم 
جلنة اختيار فيما تخ�س�س دورة ال�سيف للممار�سني الثقافيني والإبداعيني 

املقيمني ببلدان جمل�س التعاون .
لالإقامة  ال�سركال  برنامج  ميثل   : ال�سركال  عي�سى  ب��ن  عبداملنعم  وق��ال 
الفنية امتدادا طبيعيا ملا قمنا به من خالل برنامج ال�سركال طوال العامني 
العامل نكون قد  املنطقة ومن حول  اأنحاء  املبدعني من  املا�سيني وبالتقاء 
جلعنا احلوار متعدد الأبعاد والآفاق جانبا اأ�سا�سيا من ن�سيج دولة الإمارات 

العربية املتحدة واحلركة الثقافية والإبداعية يف عموم بلدان املنطقة .

حاكم ال�شارقة يحوز جائزة �شاميون ما�شرت الرفيعة
•• لندن-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
والفكر  للثقافة  رم��زا  غ��دت  ال�سارقة  اأن  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
باأ�سرها  العربية  واملنطقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  وال���رتاث 
نظرا لدورها الرائد كراعية للفنون من خالل غر�سها للقيم اجلمالية 
تر�سيخ  على  بقدرتنا  نحن فخورون   : �سموه  وق��ال  احلقيقية  والثقافية 

هوية ثقافية متوازنة تراعي جذورنا الإ�سالمية وتراثنا التاريخي .
جاء ذلك يف كلمة ل�سموه األقاها الليلة قبل املا�سية بح�سور ال�سيخة بدور 
بنت �سلطان القا�سمي املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة كلمات خالل 
�سموه  ومنح  للكتاب  لندن  ملعر�س  الدولية  التميز  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  حفل 
جائزة �ساميون ما�سرت الرفيعة يف دورتها الثالثة نظر م�سرته العلمية 

وجهوده الثقافية املحلية والدولية وعطائه الفكري الكبر.
وقال �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف كلمته : ا�سمحوا يل يف م�ستهل هذه 
لقد  �ساميون..  بقبول جائزة  وت�سريف  �سروري  بالغ  اأع��رب عن  اأن  الكلمة 
اأثبت التاريخ مرارا وتكرارا اأن الثقافة الأ�سا�س يف بناء احلوار الإن�ساين 

وجت�سر التفاهم والوئام بني �سعوب العامل كافة بغ�س النظر عن العرق 
اأو الدين اأو اجلغرافيا .

التعرف على  التعط�س للمعرفة والرغبة يف  اأن  واأ�ساف �سموه : ل �سك 
تاأثر  لها  رواب��ط عاملية  ي�سهم يف خلق  اإن�سانية جديدة  تقاليد وجت��ارب 
اأكرب بكثر من املدن اجلديدة اأو القوى الع�سكرية لأن املحرك احلقيقي 
ي�سنع هذه احل�سارة  ال��ذي  ال�سعب  روح  ي�ستند على  ما  دائما  للح�سارة 

وعلى مدى حبه ومت�سكه بثقافته .
تاريخ  يكتبون  الع�سكريون  ال��ق��ادة  ك��ان  املا�سي  اأن��ه يف  اإىل  �سموه  اأ���س��ار  و 
العامل عرب ن�سر املزيد من الكراهية وتراجع القيم الإن�سانية يف حني كان 

ال�سعراء والكتاب يكتبون التاريخ مب�ساعر اإن�سانية تعك�س نقاء الفنان .
وقال �سموه : نحن فخورون اليوم باأن غدت ال�سارقة رمزا للثقافة والفكر 
باأ�سرها  العربية  املنطقة  و  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وال��رتاث يف 
نظرا لدورها الرائد كراعية للفنون من خالل غر�سها للقيم اجلمالية 
والثقافية احلقيقية كما نحن فخورون بقدرتنا على خلق هوية ثقافية 

متوازنة تراعي جذورنا الإ�سالمية وتراثنا التاريخي .
و اأ�ساف �سموه : ل ي�سعني اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر اإىل معر�س لندن 

للكتاب ومديرته ال�سيدة جاك�س توما�س على هذه اجلائزة وهنا ا�سمحوا 
يل اأن اأغتنم هذه الفر�سة كي اأوؤكد اأن ال�سارقة �ستوا�سل جهودها الرامية 
اإىل تعزيز العالقات الدولية من خالل التعاون الثقايف العاملي.. اأ�سكركم 
مرة اأخرى على هذا ال�سرف واأمتنى لكم جميعا التوفيق يف معر�س لندن 

للكتاب ونتطلع اإىل الرتحيب بكم يف اإمارة ال�سارقة .
للكتاب  لندن  معر�س  مدير  توما�س  جاك�س  لل�سيدة  بكلمة  احلفل  وب��داأ 
الأ�سخا�س  لأك��رث  متنح  الرفيعة  ما�سرت  �ساميون  جائزة  اأن  فيها  اأك��دت 
تاأثرا يف عامل الن�سر دوليا تقديرا مل�سرة اأولئك الأ�سخا�س وعطاءاتهم 

املختلفة وجهودهم املتوا�سلة يف خدمة الثقافة واملثقفني.
واأو�سحت خالل كلمتها اأهداف اجلائزة التي ت�سعى اإىل ربط املجتمعات 
واأكدت  الكتاب..  وبيئاتها وثقافاتها من خالل  لغاتها  الدولية مبختلف 
اأن �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة خر من ي�ستحق اأن مينح هذه اجلائزة 
بالثقافة  ينه�س  اأن  على  عقود  ثالثة  على  يربو  ما  وخ��الل  عمل  كونه 
والفنون  العلوم  خمتلف  يف  علمية  ثقافية  منارة  جعلها  حتى  اإمارته  يف 

والآداب.
ولفتت اإىل اأن عطاءات �سموه امتدت خلدمة الثقافة واملثقفني يف خمتلف 

املجالت يف جميع اأقطار العامل العربي وعمل جاهدا على تعريف الآخر 
يف  ال��دول��ي��ة  م�ساركاته  خ��الل  م��ن  والإ���س��الم��ي��ة  العربية  الثقافة  بكنوز 
خمتلف املحافل الثقافية ليقدم �سورة حقيقية عن ثقافة بيئته العربية 
اأكادميية بدرجات  �سهادات  والإ�سالمية ف�سال عن ذلك كله فهو يحمل 
لإمارته  ووا�سح  م�ستنر  فكر  خلق  يف  �سكل  وب��ال  �ساهمت  عالية  علمية 

ومل�ساريعه التنموية الثقافية والعلمية.
���س��ع��ادة �سليمان ح��ام��د �سامل  ك��ل م��ن  ال��ت��ت��وي��ج  ح�سر احل��ف��ل وم��را���س��م 
املزروعي �سفر الدولة لدى اململكة املتحدة و�سعادة عبد اهلل بن حممد 
العوي�س رئي�س دائرة الثقافة والإعالم و�سعادة اأحمد بن ركا�س العامري 
رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب و�سعادة عبد العزيز ترمي م�ست�سار الرئي�س 
التنفيذي مدير عام ات�سالت المارات املناطق ال�سمالية و�سعادة حممد 
و�سعادة حممد جالل  ال�سارقة لالإعالم  ح�سن خلف مدير عام موؤ�س�سة 
دور  اأ�سحاب  وع��دد من  الإم��ارات  اأنباء  لوكالة  التنفيذي  املدير  الري�سي 
عدد  حترير  وروؤ�ساء  للكتاب  لندن  معر�س  يف  امل�ساركني  العريقة  الن�سر 
من ال�سحف الإماراتية وكبار املدعوين من مفكرين وموؤرخني وروؤ�ساء 

وممثلي احتادات النا�سرين من خمتلف اأقطار العامل.

عبداهلل بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية االأمريكي عالقات التعاون وامل�شتجدات الراهنة يف املنطقة 
•• وا�صنطن-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
الدويل اأم�س الول معايل ريك�س تيلر�سون وزير خارجية الوليات املتحدة 

الأمريكية.
وب��ح��ث ال��ل��ق��اء - ال����ذي ع��ق��د يف وا���س��ن��ط��ن - ع���الق���ات ال��ت��ع��اون امل�سرتك 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  الإم��ارات  دولة  ال�سرتاتيجية بني  وال�سراكة 
والتجارية  القت�سادية  منها  املجالت  كافة  يف  وتطويرها  تعزيزها  و�سبل 
والأمنية والع�سكرية والدفاعية وذلك مبا يخدم م�سالح البلدين وال�سعبني 

ال�سديقني.
املنطقة  يف  الراهنة  امل�ستجدات  ح��ول  النظر  وج��ه��ات  اجلانبان  ت��ب��ادل  كما 
وبحثا عدداً من الق�سايا القليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك خا�سة 
الأو�ساع يف اليمن و�سوريا والعراق وليبيا اإ�سافة اإىل اأهمية تعزيز التعاون 

امل�سرتك يف جمال مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة اأ�سكاله.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اأن دولة الإمارات ترتبط بعالقات متينة و�سراكة ا�سرتاتيجية مع الوليات 
املتحدة الأمريكية حتظى بدعم متوا�سل من قيادة البلدين وهناك حر�س 
البلدين  ل�سعب  اخل��ر  يحقق  مب��ا  الم���ام  اإىل  م�ستمر  ب�سكل  دفعها  على 

ال�سديقني.
املتحدة  ال��ولي��ات  خارجية  وزي��ر  تيلر�سون  ريك�س  معايل  رح��ب  جانبه  من 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  بزيارة  الأمريكية 
امل�سرتك بني  والتعاون  ال�سداقة  على عالقات  .. موؤكداً  ال��دويل  والتعاون 

البلدين.
واأ�ساد معاليه بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات على ال�سعيدين القليمي 
لدى  ال��دول��ة  �سفر  العتيبة  مانع  يو�سف  �سعادة  اللقاء  ح�سر  وال����دويل. 

الوليات املتحدة الأمريكية.

عبداهلل بن زايد يلتقي وفد اأع�شاء جمل�ض ال�شيوخ االأمريكي
•• وا�صنطن-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
جمل�س  اأع�ساء  من  وف��داً  ام�س  وا�سنطن  الأمريكية  العا�سمة  يف  ال��دويل 

ال�سيوخ الأمريكي.
دولة  بني  الثنائية  العالقات  الوفد  اع�ساء  مع  لقائه  خ��الل  �سموه  وبحث 
الإمارات والوليات املتحدة الأمريكية وال�سبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها 

يف كافة املجالت.
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا  من  ع��دد  اإىل  التطرق  مت  كما 
لتحقيق  الدولة  واجلهود  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  والأو���س��اع  امل�سرتك 

ال�ستقرار ومكافحة الإرهاب وتعزيز فر�س ال�سالم.
دولة  ح��ر���س  اللقاء  خ��الل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك���د 
الإمارات على تعزيز التعاون امل�سرتك وال�سراكة ال�سرتاتيجية مع الوليات 

املتحدة الأمريكية يف �ستى املجالت.
كما اأكد �سموه دعم دولة الإمارات للجهود الدولية ملكافحة الإرهاب وحتقيق 

ال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة.
تقديرهم  ع��ن  الأم��ري��ك��ي  ال�سيوخ  وف��د جمل�س  اأع�����س��اء  ع��رب  م��ن جانبهم 
دولة  بني  تربط  التي  ال�سرتاتيجية  وال�سراكة  امل�سرتك  التعاون  لعالقة 
الإمارات والوليات املتحدة الأمريكية والتي حتظى بدعم م�ستمر من قيادة 

البلدين.
وثمنوا اجلهود التي تقوم بها دول��ة الإم��ارات يف جم��الت العمل الن�ساين 
وتبني  الإره���اب  ومكافحة  املنطقة  يف  ال�ستقرار  تعزيز  يف  دوره���ا  وك��ذل��ك 
منهاج الو�سطية والعتدال م�سيدين باملكانة الرائدة التي حتظى بها الدولة 

حالياً على ال�سعيدين القليمي والدويل.
ح�سر اللقاء �سعادة يو�سف مانع العتيبة �سفر الدولة لدى الوليات املتحدة 

الأمريكية.

دار الرب : األفان و544 اأ�شرة ا�شتفادت من امل�شاعدات املالية العام املا�شي
•• دبي-وام:

ا���س��ت��ف��ادت من  اأ���س��رة  األ��ف��ني و544  ان  ال��رب  دار  اأع��ل��ن��ت جمعية 
امل�����س��اع��دات امل��ال��ي��ة خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي .ون��وه��ت اىل اإجن����ازات 
ف��رع��ه��ا يف راأ�����س اخل��ي��م��ة خ���الل 2016 ال��ت��ي ك���ان اأه��م��ه��ا بناء 
امل�ساجد واإعمارها وحفر الآبار وطباعة امل�ساحف . وقال عبد اهلل 
اإن ح�سيلة  الرب  دار  ل  التنفيذي  املدير  الفال�سي  زاي��د  بن  علي 
اخلر والتنمية التي جنحت دار الرب يف راأ�س اخليمة يف جمعها 
داخل  م�ساجد  بناء  على  ا�ستملت   2016 خ��الل  وا�ستقطابها 
877درهما  و  158األفا  و  مليونني  بتكلفة  وخارجها،  ال��دول��ة 
وحفر اآبار يف دول خمتلفة حول العامل بتكلفة و�سلت اإىل املليون 
األفا   112 بقيمة  م�ساحف  وطباعة  351درهما  و  اآلف  و5 
و948 درهما وم�ساريع و�سدقات متفرقة، بتكلفة قدرت ب10 
ماليني و49 األفا و150 درهما. واأ�سار الفال�سي اإىل اأن دار الرب 
اإي��رادات خرية من حمالتها املو�سمية  يف راأ�س اخليمة ح�سدت 
من بينها حملة رم�سان التي توىل تنفيذها 26 مندوبا للجمعية 
وبلغت ح�سيلتها 124األفا و342 درهما و حملة الأ�ساحي التي 
بجانب  دره��م��ا  و875  األ��ف��ا  وجمعت742  مندوبا   23 نفذها 
العام  اإي��راده��ا  ق��در  فلل   6 يت�سمن  ال���ذي  ال��وق��ف  فلل  م�سروع 

اخليمة  راأ�س  يف  الرب  دار  اأن  وبني  درهم.  األف  ب270   2016
املحدود  الدخل  وذات  املحتاجة  لالأ�سر  مالية  م�ساعدات  قدمت 
باإجمايل 8 ماليني و57 األفا و198 درهما ا�ستفاد منها األفان 
الرب  دار  مدير  ال�سحي  علي  اأو�سح  جانبه  وم��ن   . اأ�سرة  و544 
الدخل  وذوي  للمحتاجني  املالية  امل�ساعدات  اأن  اخليمة  راأ���س  يف 
املحدود، املقدمة خالل العام املا�سي ا�ستملت على �سداد الر�سوم 
بقيمة  واجلامعات  امل��دار���س  طلبة  من   623 ل�سالح  الدرا�سية 
اإجمالية مليونني و488 األفا و100 درهم ودفع اإيجارات املنازل 
ل 425 اأ�سرة بقيمة مليون و57 األفا و900 درهم والعالج ل 
286 حالة بتكلفة مليون و86 األفا و302 درهم و�سداد ر�سوم 
الكهرباء ل 77 حالة بتكلفة 223 األفا و73 درهما اإ�سافة اإىل 
األفا  638 حالة بقيمة مليون و820  م�ساعدات نقدية ل�سالح 
و500 درهم وم�ساعدات �سهرية ل 40 حالة بقيمة 661 األفا 
و570 درهما وم�سروع الن�ساط ال�سيفي الذي ت�ستفيد منه 47 
حالة بتكلفة 60 األفا و280 درهما وك�سوة العيد ل 243 حالة 
بتكلفة 103 اآلف و250 درهما وم�ساعدات اإدارية ل 16 حالة 
ا�ستفادت  اأخ��رى  األفا و233 درهما مع م�ساعدات   229 بقيمة 
منها 140 حالة بقيمة 326 األفا و990 درهما. واألقى ال�سحي 

ال�سوء على قائمة وا�سعة .

الرميثي : مبادرة كلنا �شرطة تاأتي يف اإطار االلتزام بتعزيز ج�شور التوا�شل مع جميع فئات املجتمع
•• اأبوظبي -وام:

اأن  اأبوظبي  الرميثي قائد عام �سرطة  اللواء حممد خلفان  اأكد معايل 
اأبوظبي بتعزيز  التزام �سرطة  اإطار  تاأتي يف  اإطالق مبادرة كلنا �سرطة 
اكرب  ا�ستقطاب  على  والعمل  املجتمع  فئات  كافة  مع  التوا�سل  ج�سور 
قطاعات املجتمع ليكونوا �سركاء فاعلني اىل جانب الأجهزة ال�سرطية يف 
اإمارة اأبوظبي والذي ينعك�س على تعزيز م�سرة الأمن والأمان يف الإمارة 
و�سعادة  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ب��ن  حممد  ال�سيخ  بح�سور  وذل��ك 
اللواء مكتوم ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي و�سعادة �سهيل �ساهني 
املناطق اخلارجية  �سرطة  امل�سماري مدير مديرية  را�سد  والعميد  املرر 

وعدد من ال�سباط و�سيوف املجل�س من املواطنني واملدعوين.
وقال معاليه خالل ح�سوره جمل�س �سعادة �سهيل �ساهني املرر يف مدينة 
خليفة اأ يف اأبوظبي اإن املبادرة تهدف اىل تعميق ال�سعور بالأمن والأمان 
�سعادة  مفهوم  تعزيز  يف  وامل�ساهمة  ال�سكنية  والأح��ي��اء  التجمعات  يف 
�سرائح  كافة  وم�ساركة  امل�ستدام  الأم��ن  بيئة  توفر  خالل  من  املجتمع 
املجتمع  على حتفيز  والعمل  وال�سعادة  المن  على  احلفاظ  املجتمع يف 

ليكون ال�سند واملدافع عن مكت�سبات المن والأمان.
التي  امل��ب��ادرات  حديثه  يف  اأبوظبي  ل�سرطة  العام  القائد  معايل  وتناول 
اإىل  التي تهدف  ال�سعادة  دوري��ة  اأبوظبي ويف مقدمتها  �سرطة  اأطلقتها 

جعل الطرق اأكرث اأمنا و�سالمة والعمل على ن�سر ثقافة اللتزام بقواعد 
ق�سمة  م��ن خ��الل تقدمي  ال��ط��رق  وم��ك��اف��اأة م�ستخدمي  وامل���رور  ال�سر 
ال�سعادة اأو بطاقة �سفراء يتم ت�سليمها لل�سائق على الطريق .. واأ�ساف 
�سجل  يف  امل��ر���س��ودة  ال�����س��وداء  النقاط  باإلغاء  تقوم  ال�سعادة  دوري���ات  اإن 

ال�سائق امللتزم عند ا�ستيقافه من قبل دورية ال�سعادة.
اطالقها  مت  التي  ال��رم��ال  دوري���ات  الرميثي  ال��ل��واء  معايل  وا�ستعر�س 
الرملية  املناطق  يف  ال��دوري��ات  باأعمال  تقوم  والتي  الغربية  املنطقة  يف 
اأبوظبي  يف  الرباعي  ال��دف��ع  دوري���ات  اإط���الق  مت  ح��ني  يف  وال�سحراوية 
املناطق  يف  نف�سها  ال���دوري���ات  م��ه��ام  ل���ت���وؤدي  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف  ملبي  و 

ال�سحراوية والربية.
واأعمال  املهام  واجن��ازات��ه��ا من  دوري���ات اخليالة  ح��ول  و حت��دث معاليه 
الدوريات التي تنفذها والتي تهدف اىل تعزيز المن والأمان وحتقيق 
اأبوظبي يف مكافحة اجلرمية وامل�ساهمة يف تعزيز  روؤية ور�سالة �سرطة 

ح�سور الدوريات يف خمتلف املواقع والأماكن يف مدينة اأبوظبي.
ابوظبي  �سرطة  ع��ام  مدير  ال�سريفي  مكتوم  اللواء  �سعادة  ا�ستعر�س  و 
جمموعة خدمات �سرطة اأبوظبي اللكرتونية على الهواتف الذكية من 
التطبيق  ي�ستمل  و   App Store و   Play store خالل متجري 
على 35 خدمة الكرتونية لتوفر خدمات �سهلة وب�سيطة للم�ستخدمني 

حول خمتلف اخلدمات التي تقدمها �سرطة اأبوظبي للجمهور. 

اختتام اجتماع اللجنة 
امل�شرتكة للمدن ال�شحية 

بدول جمل�ض التعاون يف دبي
•• دبي -وام:

الجتماع  اأع����م����ال  ام�������س  اخ��ت��ت��م��ت 
للمدن  امل�����س��رتك��ة  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ث��ال��ث 
التعاون  جم��ل�����س  ب�����دول  ال�����س��ح��ي��ة 
وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�������ذي  اخل���ل���ي���ج���ي 
بالتن�سيق  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 
مع الأمانة العامة للمجل�س وا�ستمر 

ثالثة اأيام بدبي.
اف��ت��ت��ح الج��ت��م��اع ال��دك��ت��ور ح�سني 
عبد الرحمن الرند الوكيل امل�ساعد 
ال�سحية  وال��ع��ي��ادات  امل��راك��ز  لقطاع 
بح�سور ممثلني عن وزارات ال�سحة 
و  التعاون اخلليجي.  ب��دول جمل�س 
اأهمية  ال��رن��د  ال��دك��ت��ور ح�سني  اأك���د 
ه��ذا الج��ت��م��اع ال���ذي ي��اأت��ي يف اإطار 
ال�سعي اإىل التطبيق الأمثل لأهداف 
اإىل  لف��ت��ا  ال�سحية  امل���دن  ب��رن��ام��ج 
منوذج وق�سة جناح مدينة ال�سارقة 
املعاير  ت��ل��ب��ي��ة  م���ن  ح��ي��ث مت��ك��ن��ت 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  م����ن  امل���ط���ل���وب���ة 
العاملية من خالل منظومة متكاملة 
من اخلدمات واملبادرات التي حت�سن 
اجل�����ودة وال��ن��م��ط امل��ع��ي�����س��ي جلميع 
النواحي  جميع  من  املجتمع  اأف���راد 
ما  والبيئية  والجتماعية  ال�سحية 
الإمارات  لدولة  ي�سجل  اإجن��ازا  يعد 
بف�سل  وت���ك���راره  لتكري�سه  ن�سعى 
ت���ك���ام���ل اجل�����ه�����ود ب�����ني ال�����������وزارات 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
واخل����ا�����س����ة واأف�����������راد امل���ج���ت���م���ع. و 
اإىل  جل�ساتها  يف  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ط��رق��ت 
م��ه��ام واآل���ي���ة ع��م��ل��ه��ا وو����س���ع خطة 
املوحد  امل�����س��م��ى  ون��اق�����س��ت   .. ع��م��ل 
ملوؤمتر  والتح�سر  ال�سحية  للمدن 
بدولة  عقده  املزمع  ال�سحية  امل��دن 
 6 ال��ف��رتة  خ��الل  ال�سقيقة  الكويت 
اإىل 8 نوفمرب املقبل . و لفت اأع�ساء 
اللجنة اإىل التجربة املتميزة لإمارة 
ال�سارقة التي مت اعتمادها من قبل 
منظمة ال�سحة العاملية كاأول مدينة 
�سحية معتمدة يف الإقليم حيث قام 
وف���د م��ن الأع�����س��اء ب���زي���ارة مدينة 
ع��ل��ى جتربتها  ل��الط��الع  ال�����س��ارق��ة 
املتميزة كمدينة �سحية وزيارة هيئة 
تعزيز  وم��رك��ز  ال�سحية  ال�����س��ارق��ة 
ومركز  والأ������س�����رة  ال���ط���ف���ل  ���س��ح��ة 
�سجايا ودار رعاية امل�سنني وجمل�س 

�ساحية مويلح.
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اأخبـار الإمـارات
انخفا�ض وفيات احلوادث املرورية 25 % خالل يناير وفرباير يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ك�سف العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات املركزية ب�سرطة 
باإمارة  املرورية  ال�سالمة  م�ستويات  يف  ايجابية  نتائج  حتقيق  اأبوظبي 

ابوظبي خالل ال�سهرين املا�سيني من العام اجلاري .
واأو�سح اأن عدد احلوادث املرورية انخف�س بن�سبة %4 والوفيات الناجتة 
%25 مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي لفتاً ايل  عنها بن�سبة 
اأن احلوادث املرورية خالل الفرتة نف�سها تنوعت ما بني حوادث ده�س 

و�سدم وتدهور.
اأ�سباب احلوادث  اأهم  اأن من  اإىل  الظاهري  العميد علي خلفان  اأ�سار  و 

املرورية خالل ال�سهرين املا�سيني النحراف املفاجئ وعدم ترك م�سافة 
ظروف  مراعاة  دون  وال�سرعة  الطريق  م�ستعملي  تقدير  وع��دم  كافية 
ال�سوئية احلمراء  الإ���س��ارة  النتباه وجت��اوز  وع��دم  والإه��م��ال  الطريق 

بن�سبة %5 وغرها من الأ�سباب الأخرى.
واأو�سح اأن اأبرز املخالفات اخلطرة التي ارتكبها ال�سائقون خالل الفرتة 
ا�ستخدام حزام المان  املقررة والقيادة بدون  ال�سرعة  ذاتها هي جتاوز 
القيادة وعدم  اثناء  باليد  الهاتف  وا�ستخدام  كافية  م�سافة  ترك  وعدم 
�سالحية الط��ارات والقيادة بتهور التجاوز من كتف الطريق وغرها 

من املخالفات الأخرى.
اجلهود  ا�ستمرار  ابوظبي  ب�سرطة  املركزية  العمليات  ع��ام  مدير  واأك��د 

تنفيذ  خ��الل  م��ن  امل��روري��ة  ال�سالمة  امل�ستويات  اأف�����س��ل  اىل  للو�سول 
وزيادة  ال�سالمة  لوائح  تطبيق  جم��ال  يف  الهامة  امل��ب��ادرات  من  العديد 
مبنظومتها  الرت��ق��اء  و  املجتمعية  ال�سراكة  وتعزيز  امل��روري��ة  الثقافة 
العديد  على  وت�ستمل  امل�ستخدمة  الذكية  الأنظمة  احدث  اإىل  املرورية 
من امل�ساريع املبتكرة واجلديدة يف انظمة ال�سالمة املرورية ويف جمال 
الرقابة على الإ�سارات ال�سوئية واأجهزة الرقابة اللية احلديثة وتطوير 
التوعية املرورية بال�ستفادة من و�سائل التوا�سل الجتماعي والرتقاء 
ب�سلوك م�ستخدمي الطرق على �سعيد اللتزام بقوانني ال�سر واملرور 

مبا يحقق ال�سالمة املرورية للجميع.
ودعا العميد علي خلفان الظاهري ال�سائقني اىل اللتزام بقانون ال�سر 

اأثناء  الهاتف  ا�ستخدام  وع��دم  الطرق  على  امل��ق��ررة  وال�سرعات  وامل���رور 
القيادة وترك م�سافة كافية خلف املركبات.

ب��ال��غ��ة على  ي�سكل خ��ط��ورة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����س��رع��ة  اإن جت����اوز  اأ����س���اف  و 
اإىل  ت��وؤدى  التي  الرئي�سية  الأ�سباب  اأح��د  يعترب  و  الطريق  م�ستخدمي 
وقوع احلوادث نتيجة ل�سيق الوقت الكايف لتخاذ قرار منا�سب يجنب 
ال�سائق خماطر حوادث ال�سطدام ب�سبب عدم تركه م�سافة كافية بني 
احلوادث  وق��وع  احتمال  زي���ادة  اإىل  اإ�سافة  الآخ���رى  وامل��رك��ب��ات  املركبة 
حالت  مثل  الطارئة  احل���الت  يف  املركبة  على  ال�سيطرة  لعدم  نتيجة 
اأو تالفيها لعدم القدرة  انفجار الإط��ار وزي��ادة احتمال وقوع احل��وادث 

على جتنب اأخطاء الآخرين.

تتجه �ليوم �سوب �لعا�سمة �أبوظبي

القافلة الوردية توفر فحو�شات جمانية الأكرث من 5 اآالف �شخ�ض يف االإمارات ال�شمالية ودبي
•• ال�صارقة-الفجر:

ال���ي���وم ال�����س��اب��ع مل�سرة  م���ع خ��ت��ام 
لعمل  والثامن  ال�سابعة  فر�سانها 
القافلة  ك�سفت  الطبية،  عياداتها 
الفحو�سات  اأن  ع����ن  ال������وردي������ة 
عياداتها  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ج��ان��ي��ة 
ال����ط����ب����ي����ة ل����ل����م����راج����ع����ني خ����الل 
ال��ث��م��ان��ي��ة اأي�����ام امل��ا���س��ي��ة جت���اوزت 
وذل��ك قبل  اآلف فح�س،  اخلم�سة 

ختام امل�سرة بثالثة اأيام.
وان��ط��ل��ق��ت م�����س��رة ال��ف��ر���س��ان يف 
اأم�س  �سادف  ال��ذي  ال�سابع  يومها 
مار�س   14 )ال����ث����الث����اء(  الأول 
اجل����اري، ومب�����س��ارك��ة ف��ر���س��ان من 
وزارة  م���ن  اجل��ن�����س��ي��ات،  خم��ت��ل��ف 
امل��ج��ت��م��ع بدبي،  ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة 
مروراً مبدر�سة جيم�س رويال دبي، 
ومركز املزهر بدبي، قبل اأن حتط 
را�سد  بن  حممد  مركز  يف  رحالها 
لتقطع  ال��ي��وم  نهاية  م��ع  للف�ساء 

�سعادتهم  دب��ي، عن  جيم�س روي��ال 
للمدر�سة  الوردية  القافلة  بزيارة 
والذين  الأط���ف���ال،  ا���س��ع��دت  ال��ت��ي 
والفر�سان  اخل��ي��ول  م��ع  ت��ف��اع��ل��وا 
�سور  ال���ت���ق���اط  ع���ل���ى  وح����ر�����س����وا 
اأنهم  على  موؤكدًة  معهم،  تذكارية 
م�ساحة  ي��خ�����س�����س��ون  امل��در���س��ة  يف 
التي  التطوعية  لالأن�سطة  مقدرة 
والتكافل  اخلر  عمل  حب  تغر�س 

يف نفو�س الأطفال.
املاموجرام  ع���ي���ادة  ���س��ه��دت  وق����د 
املكتب  اأم��ام  اأقيمت  التي  املتحركة 
الرئي�س ملوا�سالت الإمارات بدبي، 
كل  يف  الثابتة  الطبية  وال��ع��ي��ادات 
م��ن م��رك��ز امل��ت��ح��د ال��ط��ب��ي بدبي، 
الكاثوليكية  م��اري  �سانت  وكني�سة 
ب���دب���ي ال���ت���ي ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ال���رج���ال 
وال��ن�����س��اء ع��ل��ى ح��د ���س��واء، ووزارة 
امل��ج��ت��م��ع بدبي،  ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة 
بدبي،  لت�سالت  الرئي�سي  واملقر 
املتواجدة يف كل  الثابتة  والعيادات 

بذلك م�سافة 21.9 كم.
ال�����دك�����ت�����ور ح�������س���ني عبد  وث����م����ن 
ال��رح��م��ن ال���رن���د، وك���ي���ل ال������وزارة 
والعيادات  امل��راك��ز  لقطاع  امل�ساعد 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  ال�سحية يف 
تبذلها  ال���ت���ي  اجل���ه���ود  امل��ج��ت��م��ع، 
تعزيز  �سبيل  يف  ال��وردي��ة  القافلة 
وت�سجيع  الثدي،  ب�سرطان  الوعي 
ال���������س����ي����دات وال������رج������ال لإج��������راء 

توفرها  التي  الطبية  الفحو�سات 
ال���وردي���ة جم��ان��اً، موؤكداً  ال��ق��اف��ل��ة 
جانب  اإىل  تعمل  ال����وزارة  اأن  على 
القافلة الوردية من اأجل الو�سول 
اإىل جمتمع �سحي تقل فيه ن�سب 
وترتفع  الثدي،  ب�سرطان  الإ�سابة 

فيه ن�سبة الوعي باملر�س.
واأعربت �سوزانا هو�سكن، م�سوؤولة 
م���در����س���ة  ال�����ت�����ربع�����ات يف  ج����م����ع 

اإم��ارة من الإم���ارات ال�سبع، والتي 
العام،  العمل فيها هذا  مت تد�سني 
القافلة  اح���ت���ف���الت  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
�سنوات على  �سبع  ال��وردي��ة مب��رور 
فئات  كافة  من  اإقباًل  انطالقاتها 
املجتمع رجاًل ون�ساًء من خمتلف 

اجلن�سيات.
الطبية  ال������ع������ي������ادات  وق������دم������ت 
ال��ف��ح��و���س��ات امل��ج��ان��ي��ة ل���� 688 
����س���خ�������س، ب���ل���غ ع������دد ال�������س���ي���دات 
 ،146 وال����رج����ال   ،542 ف��ي��ه��م 
 146 امل��واط��ن��ني  ع���دد  ب��ل��غ  بينما 
واملقيمني  وم����واط����ن����ة،  م����واط����ن 
ومن جملة  ومقيمة،  مقيم   542
�سخ�س   466 خ�سع  ال��ع��دد  ه���ذا 
و172  ال���������س����ري����ري،  ل��ل��ف��ح�����س 
و50  ل����ل����م����ام����وج����رام،  ����س���خ�������س 
لي�سل  ال�سوتية،  لالأ�سعة  �سخ�س 
ع���دد ال��ف��ح��و���س��ات امل��ج��ان��ي��ة التي 
للك�سف  ال��وردي��ة  القافلة  قدمتها 
 5176 اإىل  ال��ث��دي  ���س��رط��ان  ع��ن 

الرئي�سي  امل���ق���ر  ويف  اخل���ارج���ي���ة، 
و�ستتواجد  اأب��وظ��ب��ي،   - لأدن�����وك 
عيادة املاموجرام املتحركة يف جامع 
ال�سيخ زايد الكبر باأبوظبي والتي 
�ست�ستقبل الرجال وال�سيدات على 

حٍد �سواء.
�ستوا�سل  م���ت�������س���ل  ����س���ي���اق  ويف 
ال���ع���ي���ادات ال��ث��اب��ت��ة امل���ت���واج���دة يف 
ال�سبع،  الإم������ارات  اإم�����ارة م��ن  ك��ل 
العمل فيها هذا  والتي مت تد�سني 
العام، ولليوم العا�سر على التوايل 
ا����س���ت���ق���ب���ال ج��م��ي��ع ال����راغ����ب����ني يف 
املجانية وطرح  الفحو�سات  اإجراء 

فح�س.
اليوم  ال����وردي����ة  ال��ق��اف��ل��ة  وت��ت��ج��ه 
اجل�����اري  م����ار�����س   16 اخل��م��ي�����س 
�سوب العا�سمة اأبوظبي و�ستنطلق 
اليوم من موانئ  م�سرة فر�سانها 
 9:30 ال�ساعة  مت��ام  يف  اأب��وظ��ب��ي 
���س��ب��اح��اً، مب�����س��ارك��ة ف��ر���س��ان من 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات، ل��ت�����س��ل اإىل 
الكبر  زاي��������د  ال�������س���ي���خ  م�������س���ج���د 
اأما  ع�����س��راً،   3:00 ال�ساعة  عند 
ف�ستتواجد  ال��ط��ب��ي��ة  ال����ع����ي����ادات 
اليوم اخلمي�س الذي ي�سادف اآخر 
اأيامها باأبوظبي، يف وزارة ال�سوؤون 

�سرطان  بخ�سو�س  ا�ستف�ساراتهم 
وذلك  الوقاية منه،  الثدي وطرِق 
وحتى  ع�سراً  الرابعة  ال�ساعة  من 

العا�سرة م�ساًء.
 وت����ت����واج����د ال����ع����ي����ادة ال���ث���اب���ت���ة يف 
املائية،  امل��ج��از  ب��واج��ه��ة  ال�����س��ارق��ة، 
ويف دبي ب�سيتي ووك، ويف اأبوظبي 
على  عجمان  ويف  الكورني�س،  على 
اخليمة  راأ��������س  ويف  ال���ك���ورن���ي�������س، 
القيوين  اأم  ويف  م����ول،  ب��احل��م��را 
مب��رك��ز اخل����زان ال�����س��ح��ي، اأم����ا يف 
العيادة  ف�����س��ت��ت��واج��د  ال���ف���ج���رة 

الثابتة يف مركز ف�سيل ال�سحي.

�شلطان القا�شمي يزور من�شة ال�شارقة مبعر�ض لندن للكتاب 
•• ال�صارقة-وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
ال�سارقة  بهيئة  ممثلة  ال�سارقة  اإم��ارة  من�سة  اأم�س  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
للكتاب  لندن  46 من معر�س  ال�  ال��دورة  م�ساركتها يف  واطلع على  للكتاب 

لندن. يف  اأوملبيا  معار�س  قاعة  يف  املقامة   2017
كان يف ا�ستقبال �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة لدى و�سوله جلناح الإمارة كل 
من �سعادة �سليمان حامد �سامل املزروعي �سفر الدولة لدى اململكة املتحدة 
الثقافة والإع��الم و�سعادة  العوي�س رئي�س دائرة  و�سعادة عبداهلل بن حممد 
ال�سارقة للكتاب و�سعادة عبدالعزيز  العامري رئي�س هيئة  اأحمد بن ركا�س 
باملناطق  الإم���ارات  ات�سالت  ع��ام  مدير  التنفيذي  الرئي�س  م�ست�سار  ت��رمي 

ال�سارقة لالإعالم  ال�سمالية و�سعادة حممد ح�سن خلف مدير عام موؤ�س�سة 
و�سعادة حممد جالل الري�سي املدير التنفيذي لوكالة اأنباء الإمارات ومروه 
من  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل  اليافعني  لكتب  الإم���ارات���ي  املجل�س  رئي�س  العقروبي 
اأ�سحاب دور الن�سر واملثقفني وممثلي املوؤ�س�سات الثقافية يف الوطن العربي.
الإم�����ارة من  من�سة  ت�سمنته  م��ا  ع��ل��ى  ال���زي���ارة  م�ستهل  ���س��م��وه يف  وت��ع��رف 
م�ساركات ثقافية متمثلة يف اإ�سدارات اأدبية وثقافية عر�ستها هيئة ال�سارقة 
للكتاب بالإ�سافة اإىل م�ساركات لكل من من�سورات القا�سمي ودائرة الثقافة 
اليافعني  لكتب  الإم���ارات���ي  واملجل�س  للن�سر  كلمات  وجم��م��وع��ة  والإع����الم 

وم�سروع ثقافة بال حدود.
القا�سمي خالل  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سمو  و تناول �ساحب 
تواجده يف جناح هيئة ال�سارقة للكتاب اأهمية القيم والأخالقيات الإ�سالمية 

غر  والأع��م��ال  املفاهيم  لن�سر  وامل�ساعي  ال��ظ��واه��ر  م��واج��ه��ة  يف  والعربية 
الأخالقية التي تتزايد مع التو�سع والنفتاح الثقايف والجتماعي والتقني 
على م�ستوى العامل مما قد يوؤثر �سلبا على هوية وثقافة الأجيال احلالية 

والقادمة.
النبيلة  واأكد �سموه �سرورة ت�سافر اجلهود لغر�س الأخالقيات الإ�سالمية 
املوؤ�س�سات  اإىل  و���س��ول  الأ���س��رة  وه��ي  الرئي�سي  املجتمع  م��ك��ون  م��ن  ب��داي��ة 

الوطنية والتعليمية كافة.
وا�ستمع �سموه خالل زيارته ملن�سة الإمارة اإىل �سرح من جمد ال�سحي مدير 
مبادرة 1001 - األف عنوان.. وعنوان حول م�ستجدات املبادرة التي حتمل 
�سعار ندعم الفكر لنرثي املحتوى وتهدف اإىل اإ�سدار 1001 كتاب اإماراتي. 
وتناولت ال�سحي اأثر املبادرة يف احلراك الثقايف الذي تتميز به دولة الإمارات 

على وجه العموم واإمارة ال�سارقة على وجه اخل�سو�س، واأعلنت مدير مبادرة 
1001 - األف عنوان.. وعنوان عن ا�ستكمال 65 باملائة من عناوين املبادرة 

مبا يقارب 700 عنوان اإماراتي عربي.
ركن  خاللها  زار  للكتاب  ل��ن��دن  معر�س  ورده����ات  اأرج����اء  يف  �سموه  وجت���ول 
اأكادميية �سرطة دبي وا�ستمع اإىل �سرح حول ما يت�سمنه الركن من ا�سدارات 

علمية وثقافية يف املجالت ال�سرطية.
وجناح  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  جناح  �سموه  زار  كما 
معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب واطلع على ما ي�سمانه من كتب وا�سدارات 

ثقافية للعديد من الكتاب والأدباء واملثقفني.
يقراأ  العامل  الجنليزي  اجلناح  على  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وع��رج 

واطلع على ما يقدمه من اأن�سطة ثقافية وا�سدارات علمية.

حاكم ال�شارقة ي�شهد اإطالق الن�شخة التا�شعة ل� »جائزة ات�شاالت لكتاب الطفل«

تعزيز  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة  ال���ب���ن���اء 
الأجيال  نفو�س  يف  ال��ق��راءة  ثقافة 
ع����ادة  اإىل  وحت���وي���ل���ه���ا  اجل����دي����دة 

متاأ�سلة فيهم .
و  دع������م  اأن  ال���ع���ق���روب���ي  واأك���������دت 
ت���وج���ي���ه���ات ال�����س��ي��خ��ة ب������دور بنت 
����س���ل���ط���ان ال���ق���ا����س���م���ي امل���وؤ����س�������س 
للمجل�س  ال���ف���خ���ري  وال���رئ���ي�������س 
اأ�سهمت  اليافعني  لكتب  الإماراتي 
اأدب  العاملني يف جم��ال  يف حتفيز 
اإىل  ت�سعى  مبا  واليافعني  الطفل 
لكتاب  ات�����س��الت  ج��ائ��زة  حتقيقه 
ت��ع��د جائزة   : واأ���س��اف��ت  ال��ط��ف��ل. 
ات�سالت لكتاب الطفل يف ن�سختها 

نف�سه  ال��وق��ت  ويف  املمتع  ال��ق��راءة 
حياتهم  يف  اإيجابي  تغير  اإح��داث 
الذي  امل�ستقبل  ج��ي��ل  ب��اع��ت��ب��اره��م 

تنه�س على يديه املجتمعات .
وتكرمي  حت��ف��ي��ز  اأن  ت����رمي  واأك������د 
ل  الطفل  اأدب  العاملني يف جمال 
التي  املالية  القيمة  على  يقت�سر 
لكتاب  ات�سالت  جائزة  تت�سمنها 
تنفيذ  اأي�سا  ي�سمل  واإمن��ا  الطفل 
ب��رن��ام��ج ور����س���ة ال����ذي ي��رك��ز على 
تطوير قدرات املوؤلفني والر�سامني 
وهو  الطفل  اأدب  يف  املتخ�س�سني 
من  لهم  اإ�سافيا  تكرميا  ميثل  ما 

اجلائزة .

موؤكدة اأنها تدعم املعرفة والثقافة 
مهما اختلفت وتنوعت و�سائطها .

لكتاب  ات�������س���الت  ج���ائ���زة  وت�����س��م 
جائزة  فئة  ه��ي  فئات  �ست  الطفل 
كتاب العام للطفل وقيمتها 300 
توزيعها  يتم  اإم��ارات��ي  دره���م  األ���ف 
والر�سام  وامل����وؤل����ف  ال��ن��ا���س��ر  ع��ل��ى 
بواقع 100 األف درهم لكل واحد 
ك���ت���اب العام  م��ن��ه��م وف���ئ���ة ج���ائ���زة 
األ���ف   200 وق��ي��م��ت��ه��ا  ل��ل��ي��اف��ع��ني 
املوؤلف  ب��ني  منا�سفة  ت���وزع  دره���م 
ن�س  اأف�سل  جائزة  وفئة  والنا�سر 
وفئة  دره���م  األ���ف   100 وقيمتها 
جائزة اأف�سل ر�سوم وقيمتها 100 

دره���م ب��دل م��ن 200 األ���ف درهم 
القيمة  لت�سبح  ���س��اب��ق��ا  ك���ان  ك��م��ا 
الإجمالية للجائزة مليونا و200 

األف درهم.
 : ت��رمي  العزيز  عبد  �سعادة  وق���ال 
نوا�سل يف �سركة ات�سالت التزامنا 
الإماراتي  امل��ج��ت��م��ع  جت���اه  امل��ع��ريف 
والعربي ومتكنا من خالل رعايتنا 
امل�ستمرة لهذه اجلائزة على مدى 
ت�سعة اأع��وام من حتفيز عدد كبر 
من نا�سري وموؤلفي ور�سامي كتب 
وال��ي��اف��ع��ني على تقدمي  الأط��ف��ال 
اإ����س���دارات ع��رب��ي��ة م��ت��م��ي��زة قادرة 
عامل  اإىل  الأط����ف����ال  ج����ذب  ع��ل��ى 

للجهود  ق��ي��م��ة  اإ���س��اف��ة  ال��ت��ا���س��ع��ة 
القراءة  تاأ�سيل  �سبيل  يف  املتخذة 
ل����دى ال���ن�������سء م���ن خ����الل ال����دور 
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه اجل��ائ��زة م��ن تتبع 
ح��ج��م امل���وؤل���ف���ات ال���ت���ي ت���رف���د بها 
ال��ع��رب��ي ويف دعم  ال��ط��ف��ل  م��ك��ت��ب��ة 
النا�سئة  العاملني يف جمال ثقافة 

والأطفال .
و اأ�سارت اإىل اأن اجلائزة ل تتوقف 
ع��ن��د م���ا ح��ق��ق��ت��ه خ����الل دورات���ه���ا 
ت�سعى  واإمن���ا  وم�سرتها  ال�سابقة 
روؤيتها  وتو�سيع  جهودها  لتطوير 
التفاعلي للكتاب  التطبيق  لت�سمل 
جديدة  فئة  فئاتها  اإىل  وت�سيف 

القيمة  زي�������ادة  اأن  اإىل  اأ�����س����ار  و 
األف  ب�200  للجائزة  الإج��م��ال��ي��ة 
ال��دورة احلالية  دره��م اعتبارا من 
ج���اء ب��ه��دف ج���ذب ف��ئ��ات جديدة 
تكرميهم  اأج��ل  املر�سحني من  من 

والحتفاء باأعمالهم املميزة.
العقروبي  قالت مروة  من جانبها 
اإنه جت�سيدا لروؤية �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
ح���اك���م ال�������س���ارق���ة امل���ت���ب���ل���ورة حول 
تعد  وفكريا  ثقافيا  الإن�����س��ان  بناء 
الراقي  املحتوى  وت��وف��ر  ال��ق��راءة 
هذا  عنا�سر  اأه���م  اأح���د  وامل��ن��ا���س��ب 

•• ال�صارقة-وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة اأم�س 
الول اإطالق الن�سخة التا�سعة من 
الطفل  ل��ك��ت��اب  ات�������س���الت  ج���ائ���زة 
الإماراتي  املجل�س  ينظمها  ال��ت��ي 
�سركة  وت��رع��اه��ا  ال��ي��اف��ع��ني  لكتب 

ات�سالت .
اأقيم  ال��ذي  الإط���الق  ح�سر حفل 
للكتاب  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  ب��ج��ن��اح 
من  ال�46  ال�������دورة  يف  امل�������س���ارك 
للكتاب  ال������دويل  ل���ن���دن  م��ع��ر���س 
ترمي  العزيز  عبد  �سعادة  م��ن  ك��ل 
م�����س��ت�����س��ار ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي - 
م���دي���ر ع����ام ات�������س���الت الإم�������ارات 
العقروبي رئي�س  ال�سمالية ومروة 
الإماراتي  املجل�س  اإدارة  جمل�س 
من  ع��دد  وممثلي  اليافعني  لكتب 
والأجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ن�����س��ر  دور 

امل�ساركة يف املعر�س.
ا�ستحداث  ع��ن  اجل��ائ��زة  اأع��ل��ن��ت  و 
فئة اأف�سل تطبيق تفاعلي للكتاب 
التا�سعة  ال��ن�����س��خ��ة  م���ن  اع���ت���ب���ارا 
تطبيق  لأف�������س���ل  م��ن��ح��ه��ا  ���س��ي��ت��م 
تفاعلي لكتب الأطفال اأو اليافعني 
و���س��ي��ح�����س��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ف��ائ��ز يف 
مالية  جائزة  على  اجلديدة  الفئة 

بقيمة 100 األف درهم .
كما اأعلنت اإدارة اجلائزة عن زيادة 
ور�سة  لربنامج  املخ�س�س  ال��دع��م 
التابع للجائزة لي�سبح 300 األف 

األف درهم.
اأف�سل  ف��ئ��ة  ت�����س��م اجل���ائ���زة  ك��م��ا 
درهم  األ��ف   100 اإخ���راج وقيمتها 
وفئة جائزة اأف�سل تطبيق تفاعلي 
ل��ل��ك��ت��اب ال��ت��ي ا���س��ت��ح��دث��ت يف هذا 
درهم  األ���ف   100 وقيمتها  ال��ع��ام 
النا�سر  توزيعها منا�سفة بني  يتم 
ح�����س��ب ما  اأو  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وم���ط���ور 

تقرره جلنة التحكيم .
األف   300 اجلائزة  تخ�س�س  كما 
عمل  ور���س  �سل�سلة  لتنظيم  دره��م 
ل��ب��ن��اء ق����درات ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي يف 
النا�سرين  ومنح  والر�سم  الكتابة 
عمل  ور�����������س  ح���������س����ور  ف����ر�����س����ة 
بذلك  لت�سل  دول��ي��ة  وم���وؤمت���رات 
للجائزة  الإجمالية  املالية  القيمة 

اإىل مليون و200 األف درهم.
ات�سالت  جائزة  اأن  بالذكر  جدير 
انطلقت  ق��د  ك��ان��ت  الطفل  لكتاب 
كرمية  مب���ب���ادرة   2009 ع���ام  يف 
ب��ن��ت �سلطان  ب����دور  ال�����س��ي��خ��ة  م��ن 
والرئي�س  امل���وؤ����س�������س  ال���ق���ا����س���م���ي 
ال���ف���خ���ري ل��ل��م��ج��ل�����س الإم����ارات����ي 
لكتب اليافعني وبرعاية من �سركة 
ات�����س��الت . وت��ه��دف اجل��ائ��زة اإىل 
دعم �سناعة كتاب الطفل يف العامل 
العربي والرتقاء به وتكرمي كتب 
تتناول  ال���ت���ي  امل���م���ي���زة  الأط����ف����ال 
اأدب  ت����رثي  م��وا���س��ي��ع م��ع��ا���س��رة 
الطفل اإىل جانب حتفيز النا�سرين 
وال��ك��ت��اب وال��ر���س��ام��ني ل��الإب��داع يف 
جمال ن�سر كتب الأطفال ال�سادرة 

باللغة العربية.
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الداخلية تطلق حملة توعية حول الطائرات بدون طيار االأحد املقبل
•• اأبوظبي -وام:

ا�ستخدام  ح��ول  توعية  حملة  املقبل  الأح���د  ي��وم  الداخلية  وزارة  تطلق 
الطائرات بدون طيار حتت �سعار اأنت امل�سوؤول ت�ستمر طوال ال�سنة وذلك 

بالتعاون مع الهيئة العامة للطران املدين بالدولة.
العامة  ب��الإدارة  اإدارة الدعم اجلوي  العقيد �سعيد اخلاجة مدير   وقال 
لالإ�سناد الأمني بالوزارة اإن حملة ن�سر الوعي حول ا�ستخدام الطائرات 
بدون طيار تاأتي �سمن مبادرات الإ�سناد الأمني املن�سجمة مع ا�سرتاتيجية 
موؤكدا  وامل�ستجدات  ال��ت��ط��ورات  مواكبة  اإىل  ال�ساعية  الداخلية  وزارة 
ا�ستخدام  وقواعد  بقوانني  التوعية  وتعزيز  ن�سر  اإىل  تهدف  احلملة  اأن 

الطائرات بدون طيار وذلك وفق ال�سوابط وال�سروط القانونية والأمنية 
ل�سمان �سالمة واأمن اجلميع.

 واأ�ساف اإن جلنة متابعة تنفيذ نظام الريا�سات اجلوية اخلفيفة قررت يف 
اجتماعاتها الأخرة تنظيم ا�ستخدامها يف املناطق املحددة واملعتمدة من 
امل�ستخدمني  اأمن و�سالمة  املدين ل�سمان  العامة للطران  الهيئة  قبل 
اأمن  العامة واخلا�سة ومنت�سبيها حتى ل ت�سكل خطرا على  واملمتلكات 
التهريب  عمليات  خا�سة  امل�سغلة  وال��ط��ائ��رات  ال��دول��ة  اأج���واء  و�سالمة 

والت�سوير وغرها من املخاطر.
 واأفاد املهند�س اإ�سماعيل البلو�سي املدير العام امل�ساعد لقطاع ال�سالمة 
يف الهيئة العامة للطران املدين بالدولة اأن الهيئة ت�سعى بالتعاون مع 

ال�سليمة  بال�ستخدامات  اجلمهور  توعية  اإىل  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
اأ�سدرت  واأم��ن اجلميع حيث  للطائرات بدون طيار مبا ي�سمن �سالمة 
اإ�سافة  الطائرات بدون طيار  باأن�سطة  ت�سريعات �سارمة خا�سة  موؤخرا 
اإىل لئحة تنفيذية بخ�سو�سها على م�ستوى الدولة مطالبا م�ستخدمي 

الطيارات بدون طيار اإىل املبادرة بت�سجيلها للح�سول على الرخ�سة.
 ونوه اإىل اأن قرار ت�سجيل الطائرات بدون طيار دخل حيز التنفيذ منذ 
الأول من فرباير العام املا�سي 2016 موؤكدا عدم التهاون مع خمالفي 
اللوائح والقوانني و�ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الالزمة ولفت 
اإىل اأن الهدف من اإ�سدار الت�سريعات لي�س املنع بل التنظيم حيث مت اإ�سدار 
اآلية للح�سول على الرخ�س عرب الأطر التنظيمية وحتديد املناطق التي 

امل��الزم حممد  اأ�سار  و  بها.  امل�سموح  والرتفاعات  بالطران  فيها  ي�سمح 
احلمادي مدير فرع احلمالت باإدارة العالم الأمني والتي تدير احلملة 
اعالميا اإىل اأن احلملة تت�سمن ر�سائل توعوية لتعزيز الوعي املجتمعي 
با�سرتاطات وقوانني ا�ستخدام الطائرات بدون طيار عرب مواقع الوزارة 
 HYPERLINK http: الإن��رتن��ت  على  الجتماعي  للتوا�سل 
تويرت  بوك  instagram.com moiuae moiuae# في�س 

ان�ستغرام جوجل بل�س يوتيوب .
 ودعا اجلمهور واملهتمني بهذه الريا�سة ملتابعة احلملة عن طريق و�سم 
يت�سمن  وال��ذي  الن�ستغرام  ال���  تطبيق  عرب  انت_امل�سوؤول   # ها�ستاق 

�سروط وقوانني ا�ستخدام الطائرات بدون طيار.

وزير االأوقاف اليمني يثمن دور االإمارات يف الدفاع واالإغاثة واالإعمار
•• ابوظبي-وام:

ثمن الدكتور اأحمد عطية وزير الأوقاف والإر�ساد اليمني 
دور الإمارات يف وقوفها مع ال�سعب اليمني.

ال�سادر  بعددها  الحت���اد  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  وق��ال 
العلى  املجل�س  م��وؤمت��ر  يف  م�ساركته  هام�س  على  ام�س 
الذي  الإم��ارات��ي  ال��دم  ان  بالقاهرة  ال�سالمية  لل�سئون 
���ُس��ك��ب يف ال��ي��م��ن ي��وؤك��د اأ���س��ال��ة وع��م��ق امل�����س��وؤول��ي��ة التي 

ت�ست�سعرها الإمارات نحو اأ�سقائها اليمنيني.
ال�سند  هي  الأوىل  الوهلة  منذ  كانت  الإم���ارات  اأن  واأك��د 
دور  ينكر  ول  اليمني  لل�سعب  العظيم  وال��راف��د  ال��ق��وي 
وب�سرته  ب�سره  اهلل  اأع��م��ى  م��ن  اإل  اليمن  يف  الإم����ارات 
ل���الإم���ارات قيادة  ي��ق��در  ال��ي��م��ن��ي  ال�����س��ع��ب  اأن  ..م�����س��ي��ف��اً 
وح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا والأخ������وة يف دول اخل��ل��ي��ج ه���ذا ال���دور 
العظيم الذي حمى اليمن من الأطماع اخلارجية. واأ�ساد 
اأن  مبيناً  اليمن  تعمر  اإع���ادة  يف  الإم����ارات  ب��دور  عطية 
م�ساعدات الإمارات يف جمال الإغاثة و�سلت اإىل كل بيت 
ودمروها  احلوثيون  منها  خرج  التي  املنكوبة  املناطق  يف 
واأبلغت  الإعمار مبالغ مالية �سخمة  ور�سدت يف م�ساألة 
فور  الإع��م��ار  ت��ب��داأ  اأن  م�ستعدة  اأن��ه��ا  اليمنية  احل��ك��وم��ة 
احلوثيون.  �سنها  التي  الظاملة  احل��رب  النتهاء من هذه 
من جهة اخ��رى طالب وزي��ر الأوق���اف والإر���س��اد اليمني 
ببذل املزيد من اجلهود ل�سد الفجوة مع الآخر وحتقيق 
قوى  م��ع  امل��واج��ه��ة  لإجن���اح  والتنمية  وال��ت��ط��ور  النه�سة 
حماية  اأهمية  على  م�سدداً  والإره����اب  والتطرف  ال��ه��دم 

ال�سباب من الفكر املنحرف وف�سح حماولت ا�ستدراجهم 
يف براثن اجلماعات املتطرفة والإرهابية ل�سرب ا�ستقرار 
اأن  ال�سعوب العربية والإ�سالمية. واأ�ساف  دولنا وتهديد 
الإ�سالم دين �سالم وتعاون ورحمة ويوؤكد على التعاي�س 
والقوا�سم امل�سرتكة بني ال�سعوب موؤكدا اأن معاهدة املدينة 
..والإ�سالم  واليهودي  وامل�سيحي  امل�سلم  رايتها  كان حتت 

يرف�س العنف والفو�سى وزعزعة ا�ستقرار املجتمعات.
الإره��اب متتد  اليمني من  ال�سعب  ان معاناة  اإىل  و لفت 
املتطرف  الفكر  ت�سويق  مت  حيث  ع��ام��ا   20 م��ن  لأك���رث 
وخ�����داع ���س��ب��اب��ن��ا وح��ت��ى ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة م���ا زال الإره�����اب 
والأم����ن  اجل��ي�����س  م��ن  ال��ي��م��ن��ي��ني  اجل��ن��ود  اأرواح  يح�سد 
والعلماء  الإع���الم���ي���ني  ا���س��ت��ه��داف  اإىل  الأم�����ر  وت���ع���دى 
الفكر  مواجهة  تتوىل  اليمنية  احلكومة  ان  اإىل  م�سراً 
وحول  وعلميا.  وع�سكريا  �سيا�سيا  وحما�سرته  املت�سدد 
الأوقاف  اأكد وزير  اليمني  ال�ساأن  الدول يف  تدخل بع�س 
التدخل  يرف�س  وطوائفه  فئاته  بكل  اليمني  ال�سعب  ان 
واملواثيق  الوطنية  الثوابت  يتعار�س مع  ال��ذي  الإي��راين 
الدولية ويتناق�س مع قوا�سم اللغة واجلوار واجلغرافيا 
والعامل كافة يعلم ان كل ما يح�سل يف اليمن من اجتياح 
وراوؤه  الدولة  رئي�س  وحما�سرة  م�ساجد  وتفجر  م�سلح 
اإيران لأنها تريد اأن تغر هوية ال�سعب اليمني من هوية 
قومية عربية اإ�سالمية اإىل هوية فار�سية ولكن لن تفلح 
يف حتقيق م�سروعها التو�سعي طاملا يقف بجوارنا ا�سقاوؤنا 
اإيران  ترفع  اأن  ونتمنى  العربية  وم�سر  اخلليج  دول  يف 

يدها عن اليمن حتى تعود اليمن اآمنة م�ستقرة.

حاكم راأ�ض اخليمة ي�شتقبل القن�شل االأمريكي
•• راأ�ض اخليمة-وام:

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد ام�س 
ال�سيد باول . ر . مالك قن�سل عام الوليات املتحدة المريكية يرافقه نائبه 
عمله  مهام  ت�سلمه  مبنا�سبة  �سموه  على  لل�سالم  ق��دم  ال��ذي  كيلي  مارتن 

قن�سال لبالده لدى الدولة .
متمنيا  الأم��ري��ك��ي  بالقن�سل  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب 
القائم بني  التعاون  اأوا�سر  تعزيز  والنجاح يف  والتوفيق  الإقامة  له طيب 

البلدين ال�سديقني على خمتلف امل�ستويات.
اأحمد  و�سالح  القا�سمي  �سقر  ب��ن  حممد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 
ال�سال م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة و الدكتور حممد عبد 
راأ���س اخليمة  اإم��ارة  التنفيذي يف  للمجل�س  العام  الأم��ني  اللطيف خليفة، 
وحممد اأحمد الكيت امل�ست�سار يف الديوان الأمري و الدكتور عبد الرحمن 

ال�سايب النقبي مدير عام دائرة التنمية القت�سادية.

م�شرية للخري »من�شي« تنطلق اجلمعة مب�شاركة املوؤ�ش�شات االإعالمية يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

الوطني  املجل�س  ينظمها  التي  من�سي  للخر  م�سرة  تنطلق 
ال�سمو  �ساحب  اطلقها  التي  اخلر  عام  ملبادرة  دعماً  لالإعالم 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل غدا 
اجلمعة مب�ساركة املوؤ�س�سات الإعالمية يف الدولة والتي اأعلنت 
عن دعمها وان�سمامها للم�سرة التي تقام بال�سراكة مع �سركة 
اإبراز  ات�سالت بهدف  اأدن��وك و�سركة  الوطنية  اأبوظبي  برتول 

الوطنية.  امل���ب���ادرات  واإجن����اح  دع���م  الإع���الم���ي يف  ال��ق��ط��اع  دور 
وتنطلق امل�سرة من مدينة زايد الريا�سية باجتاه جامع ال�سيخ 
اإىل  �ستعود  ثم  وم��ن  ع�سراً  الثالثة  ال�ساعة  عند  الكبر  زاي��د 
مدينة زايد الريا�سية. وجت�سد امل�سرة الدور املحوري لو�سائل 
الإعالم يف دعم واإجناح املبادرات الوطنية املختلفة حيث ت�سعى 
اإىل اإ�سراك الإعالميني يف الرتويج للر�سائل والأهداف ال�سامية 
ملبادرة عام اخلر وغرها من املبادرات الوطنية وذلك من خالل 
زمام  واأخ��ذ  للم�ساركة  طاقاتهم  وح�سد  املجتمع  اأف��راد  حتفيز 

املبادرة مبثل هذه املبادرات مبا ي�سهم يف تعزيز املكانة املتميزة 
للدولة بهذا املجال وتر�سيخ قيم العطاء وامل�سوؤولية املجتمعية 
الإعالمي.  القطاع  يف  العاملني  لدى  والتطوع  اخلر  وثقافة 
 100 مببلغ  ال��ت��ربع  اإمكانية  امل�سرة  يف  للم�ساركني  و�سيتاح 
الهالل  لهيئة  اخلرية  الأن�سطة  لدعم  ريعها  �سيذهب  دره��م 
امل�ساركة  الراغبني يف  الأحمر الإماراتي. وباإمكان الإعالميني 
الإلكرتوين:  امل��وق��ع  ع��رب  الت�سجيل  من�سي  للخر  مب�����س��رة 

-  namshi.nmc.gov.ae

الهالل االأحمر يد�شن املرحلة الثانية من اإغاثة ميفعة ب�شبوة التي ت�شتهدف 10 اآالف اأ�شرة
•• �صبوة -وام:

الماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  د���س��ن 
املرحلة الثانية من قوافل الغاثة 
اليمنية  �سبوة  �سكان  اإىل  املوجهة 
وق����راه����ا ال���ت���ي ي���ع���اين اأك������رث من 
مديرية  �سكان  يف  ن�سمة  األف   80
م��ي��ف��ع��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا م���ن ت���ردي 
احلرب  ج��راء  الن�سانية  الو���س��اع 

التي اأ�سعلها النقالبيون.
تهدف هذه املرحلة اإىل اغاثة 10 
الحتياجات  وت��وف��ر  اأ���س��رة  اآلف 
الأ�سا�سية من الغذاء ل�سكان و�سط 
الريدة  ج��ول  منطقتي  و  املديرية 

واحلافة احلجور.
موا�سلة  ال��ه��الل  م�سئولو  واأك����د 
والإن�سانية  الإغ���اث���ي���ة  ج��ه��وده��م 
حتى  ���س��ب��وة  حم��اف��ظ��ة  يف  لل�سكان 
انتهاء الأزمة خا�سة وان م�سكالت 
حيث  م�ساعفة  ميفعة  م��دي��ري��ة 
من  الع�سرات  يوميا  اإليها  يتوافد 

ملحتاجيها  املعونات  تلك  لإي�سال 
بتلك املناطق.. واأعرب عن �سعادته 
وفريق الهالل وهم يرون الب�سمة 
وبريق الأمل يك�سو وجوه اليمنيني 

من جديد.

القاعدة الإرهابي.
وقال رئي�س فريق الهالل الأحمر 
عبداهلل  ال�سيد  باليمن  الإم��ارات��ي 
من  الثانية  املرحلة  اإن  امل�سافري 
توزيع ال�سالل الإغاثية على اأهايل 

الأحمر  ال���ه���الل  وه��ي��ئ��ة  امل��ت��ح��دة 
الإم���ارات���ي مل��ا ي��ق��دم��ون��ه م��ن دعم 
اأه���ايل  م��ع��ان��اة  لتخفيف  م�ستمر 
هذا  اإن  وق������ال  ����س���ب���وة  حم���اف���ظ���ة 

الدعم جاء يف الوقت املنا�سب.

الالجئني من دول القرن الأفريقي 
اإىل جانب وقوعها بني فكي كما�سة 
عليها  ي�سيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ب��ني 
النقالبيون واملناطق التي ينت�سر 
تنظيم  ع��ن��ا���س��ر  وي���ت���واج���د  ف��ي��ه��ا 

املحلية  ال�����س��ل��ط��ة  مم��ث��ل  واأع������رب 
العام  وم��دي��ره��ا  ميفعة  مبديرية 
�سكره  عن  بعو�سه؛  عاتق  عبداهلل 
ال�سرعية  لدعم  العربي  للتحالف 
يف اليمن ودولة الإم��ارات العربية 

�سبوة  مبحافظة  ميفعة  مديرية 
تاأتي يف اإطار الدعم الإن�ساين من 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
جراء  املت�سررة  اليمنية  للمناطق 
الفريق  ب��ج��ه��ود  م�����س��ي��دا  الأزم������ة 

مديرية  اأب��ن��اء  ع��رب  جانبهن  م��ن 
وعرفانهم  امتنانهم  ع��ن  ميفعة 
ق��ي��ادة وحكومة  ل��دول��ة الم�����ارات 
امل�ستمرة  م�ساعداتها  على  و�سعبا 

لهم.

اإدارة اأمن عدن ت�شيد بدعم االمارات يف مكافحة االرهاب و تعزيز اال�شتقرار
•• عدن-وام: 

بامل�ساندة  ع��دن  اأم��ن  اإدارة  اأ���س��ادت 
الإمارات  دولة  املقدم من  والدعم 
العربية من اأجل مواجهة الإرهاب 
املدعومة  امل��ت��ط��رف��ة  واجل��م��اع��ات 

من قوى النقالب.
يو�سح  ف���ي���ل���م���اً  الإدارة  وب����ث����ت 
الأجهزة  حققتها  التي  النجاحات 
2016 يف  ع����ام  خ����الل  الأم���ن���ي���ة 
الإرهابية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  م��واج��ه��ة 
وال���دور الإم��ارات��ي يف دع��م البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة لأم������ن ع�����دن وال���دع���م 
�ساهم  ال���ذي  ال��ك��ب��ر  اللوج�ستي 
اجلماعات  على  الن�سر  حتقيق  يف 
الإره�������اب�������ي�������ة وت�����ع�����زي�����ز الأم��������ن 
قيا�سية.  ف����رتة  يف  وال����س���ت���ق���رار 

FJ مت  ن����وع  ���س��ي��ارة   58 ت�����س��ل��ي��م 
يف  ال�سرطة  م��راك��ز  على  توزيعها 
اإىل  بالإ�سافة  الثماين  املديريات 
�سرطة  ب��دل��ة  الف  ع�سرة  ت�سليم 
تفتي�س  ج��ه��از  ت�سليم  ج��ان��ب  اإىل 
الأم��ت��ع��ة يف م��ط��ار ع���دن ال���دويل 
بالبحث  خا�سة  واأج��ه��زة  ومعدات 

اجلنائي.
لإدارة  الر�سمي  املتحدث  واأو���س��ح 
عبدالرحمن  النقيب  ع���دن  اأم���ن 
اإدارة اأمن عدن حققت  اأن  النقيب 
ك��ب��رة مب�ساندة  اأم��ن��ي��ة  اإجن�����ازات 
الأ���س��ق��اء يف دول���ة الإم�����ارات التي 
ك���ان ل��ه��ا ال����دور الأب����رز يف تقدمي 
املحدود  غ��ر  اللوج�ستي  ال��دع��م 
م��ن اأج����ل ت��اأم��ني امل��دي��ن��ة وتعقب 
فلول الإرهاب والق�ساء عليهم يف 

الحت���اد  ل�سحيفة  ت��ق��ري��ر  وذك����ر 
ن�سرته ام�س ان دولة الإمارات ويف 
اجلبارة،  الإن�سانية  جهودها  اإطار 
لإع���ادة  متوا�سلة  خ��ط��وات  ت��ب��ذل 
اأع���م���ار ق���ط���اع ال�����س��رط��ة والأم�����ن 
�سيطرة  م��ن  امل��دي��ن��ة  منذ حت��ري��ر 
يوليو  م��ن��ت�����س��ف  يف  امل���ت���م���ردي���ن 
امل�ساعدات  وت�����س��م��ن��ت   2015
تاأهيل وترميم و�سيانة 14 من�ساأة 
املحافظة  م���دي���ري���ات  يف  اأم���ن���ي���ة 
وتاأثيث 3 مراكز �سرطة. وقدمت 
املا�سية  ال��ف��رتة  الإم�����ارات خ���الل 
بالأمن  خ��ا���س��ة  واآل����ي����ات  م���ع���دات 
ت�سمنت 18 �سيارة �سرطة و 15 
اإطفاء  �سيارات   8 و  ن��اري��ة  دراج���ة 
و م�����واد خ��ا���س��ة ب���ال���دف���اع امل���دين 
جانب  اإىل  اإطفاء  بدلة   50 منها 

مدة ق�سرة.
الأمنية  الأج����ه����زة  اأن  واأ�����س����اف 
قبل  اإرهابية  عملية   24 اأحبطت 
�سيارات  بينها تفجرات  تنفيذها، 
كانت  وان����ت����ح����اري����ون،  م��ف��خ��خ��ة، 
و�سخ�سيات  وم��ن�����س��اآت  ت�ستهدف 
 137 تنفيذ  عن  ناهيك  ع��دن  يف 
عملية دهم لأوك��ار وخمابئ تابعة 
ومت  وداع�������س  ال��ق��اع��دة  لتنظيمي 
اإرهابية  خ���الي���ا  ���س��ب��ط  خ��الل��ه��ا 
متخ�س�سون  خ���������رباء  ب���ي���ن���ه���م 
جانب  اإىل  امل��ت��ف��ج��رات  ب�����س��ن��اع��ة 
لت�سنيع  ومعامل  اأ�سلحة  خم��ازن 
وال�سيارات  ال��ن��ا���س��ف��ة  ال���ع���ب���وات 

املفخخة.
الأم�����ن  اأج����ه����زة  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
من  م��ت��ف��رق��ة  م��واق��ع  يف  �سبطت 

ع������دن وحم���ي���ط���ه���ا خ������الل ال���ع���ام 
املن�سرم 235 عبوة نا�سفة واأكرث 
من 301 لغم و 189 قطعة �سي 
فور و 35 رميوت كونرتول و 60 
العبوات  ب��ت��ف��ج��ر  خ��ا���س��ا  ج���ه���ازا 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  بعد  ع��ن  النا�سفة 
والكتيبات  الوثائق  عدد كبر من 
العمليات  ب���ت���ن���ف���ي���ذ  اخل����ا�����س����ة 
املتفجرات  وت�����س��ن��ي��ع  الإره���اب���ي���ة 
وال�������س���ي���ارات امل��ف��خ��خ��ة. واأو����س���ح 
هذه  اأن  ع��دن  اإدارة  با�سم  الناطق 
حتققها  التي  الأمنية  الإجن���ازات 
ح���رب���ه���ا �سد  الأم�������ن يف  اأج����ه����زة 
املتطرفة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  الإره�����اب 
املبا�سر مع قوات  بالتن�سيق  جاءت 
مقدمتها  ويف  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

�شرطة دبي توفر باقة خدمات لل�شركات 
على تطبيقاتها الذكية

•• دبي-وام: 

ال�سركات  العامة ل�سرطة دبي خدمة ملف  القيادة  د�سنت 
على تطبيق �سرطة دبي لت�سبح يف متناول ال�سركات وعرب 
الهواتف الذكية وذلك امتثال لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي للتحول اإىل حكومة ذكية 

ومبادرات دبي املدينة الأذكى عامليا.
العامة  الإدارة  مدير  الرزوقي  نا�سر  خالد  العميد  واأك��د 
وت�سهيل  دع��م  يف  اخلطوة  ه��ذه  اأهمية  الذكية  للخدمات 
النهج  وه��و  اخل��ا���س  والقطاع  ال�سركات  على  الإج����راءات 
مبا�سرة  دب��ي ومبتابعة  �سرطة  عليه  داأب��ت  ال��ذي  ال�سيل 
العام  ال��ق��ائ��د  امل���ري  ال��ل��واء ع��ب��د اهلل خليفة  ���س��ع��ادة  م��ن 
اأهدافها وعملها يف  اأجندة  تر�سيخه يف  دبي على  ل�سرطة 

خمتلف الدارات العامة ومراكز ال�سرطة.
و اأو�سح العميد الرزوقي اأنه اأ�سبح الآن باإمكان مندوبي 
بت�سجيل  دب���ي  ���س��رط��ة  ع��ل��ى تطبيق  ال���دخ���ول  ال�����س��رك��ات 
الدخول يف نظام هويتي اللكرتوين والذي يقوم بالتعرف 
على ال�سخ�س يف حال كان مندوبا ل�سركة وبعد ذلك يتمكن 
بال�سركات على  امل��ع��ام��الت اخل��ا���س��ة  امل��ن��دوب م��ن اجن���از 
ب�سكل  البيانات  تعبئة  اإىل  احلاجة  دون  الذكية  اخلدمات 
ملوظفي  اجلنائية  احلالة  بحث  �سهادات  طلب  مثل  دوري 
املركبات  على  املرتتبة  امل��روري��ة  املخالفات  ودف��ع  ال�سركة 
امل�سجلة يف ملف ال�سركة وفتح بالغات ال�سيكات املرجتعة 
وطلب ت�سريح اغالق �سارع وت�سريح عمل ليلي بالإ�سافة 
اإىل اإ�سدار �سهادة براءة ذمة مرورية مللف ال�سركة م�سرا 
العام  5995 معاملة ذكية منذ بداية  اأن��ه مت اجن��از  اإىل 

احلايل با�ستخدام خدمة ملف ال�سركات .



اخلميس   16   مارس    2017  م   -   العـدد  11970  
Thursday  16  March   2017  -  Issue No   11970

07

اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�شتقبل وزير الرتبية والتعليم البحريني

•• عجمان -وام: 

النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
بالديوان  مكتبه  يف  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ب��ن ع��ل��ي النعيمي وزير  ال��دك��ت��ور م��اج��د  الأم����ري م��ع��ايل 
يزور  ال��ذي  ال�سقيقة  البحرين  مملكة  يف  والتعليم  الرتبية 
البالد حاليا والذي قدم لل�سالم على �سموه .. يرافقه �سعادة 
معمر عي�سى علي املناعي امل�ست�سار الثقايف يف �سفارة مملكة 

البحرين لدى الدولة.
له  متمنيا  البحريني  بالوزير  اللقاء  خ��الل  �سموه  ورح��ب 

اإر����س���اء وت��دع��ي��م ال��ع��الق��ات الأخوية  ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف 
ت��رب��ط البلدين  ال��ت��ي  امل���ج���الت  ال��ع��دي��د م���ن  ال��وث��ي��ق��ة يف 

ال�سقيقني.
الثنائية  التعاون  عالقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
املنطقة  التعليم يف  توطيدها واحلديث حول ق�سايا  و�سبل 
و�سرورة مواكبته التطورات وخا�سة يف جمالت التكنولوجيا 

وعلوم الت�سال والبحث العلمي.
وقدم معايل وزير الرتبية البحريني با�سم القيادة وحكومة 
البحرين ووزارة الرتبية والتعليم ال�سكر والتقدير ل�ساحب 
الذي  البحرينيني  للطلبة  يقدمه  ملا  عجمان  حاكم  ال�سمو 

 70 من  اك��رث  عددهم  والبالغ  عجمان  جامعة  يف  يدر�سون 
عجمان  جلامعة  املتميز  بامل�ستوى  معاليه  م�سيدا  طالبا 
دولة  م��ن  ك��ل  يف  التعليمة  وامل��ن��اه��ج  ال���ربام���ج  ان  وم���وؤك���دا 

المارات ومملكة البحرين مت�سابهة.
ح�سر اللقاء معايل ال�سيخ ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س 
الديوان  مدير  النعيمي  را�سد  حمد  و�سعادة  احلاكم  دي��وان 
و�سعادة �سامل �سيف املطرو�سي نائب مدير الديوان و�سعادة 
طارق بن غليطه مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
اإدارة الت�سريفات  و�سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير عام 

وال�سيافة وعدد من امل�سوؤولني.

موا�شالت عجمان ت�شارك معر�ض التوظيف يف دورته الرابعة على التوايل

حماكم راأ�ض اخليمة ومركز االإح�شاء يوقعان �شراكة ا�شرتاتيجية 

طرق دبي تطلع الوفود اخلليجية امل�شاركة يف اأ�شبوع املرور على فعالياتها

•• عجمان : الفجر

اأك���د ع��م��ر اأح��م��د ب��ن ع��م��ر مدير 
العامة  امل��وا���س��الت  موؤ�س�سة  ع���ام 
عجمان  م��ع��ر���س  يف  امل�����س��ارك��ة  اإن 
على  ال��راب��ع��ة  دورت���ه  للتوظيف يف 
ال���ت���وايل ت���اأت���ي ا���س��ت��م��رارا جلهود 
توطني  يف  وامل�����س��اه��م��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 
التوا�سل  خ���الل  م���ن  ال���وظ���ائ���ف، 
املبا�سر مع اخلريجيني والباحثني 
الكفاءات  م���ن  ع��م��ل  ف���ر����س  ع���ن 
واخل�����ربات ال��وط��ن��ي��ة، وذل���ك عرب 
لدى  التوظيف  ب�سيا�سة  تعريفهم 
امل��وؤ���س�����س��ة وم���ا ت��ق��دم��ه م��ن مزايا 
ل���ل���م���واط���ن���ني ج������اء ذل������ك خ���الل 
م�������س���ارك���ة م��وؤ���س�����س��ة امل���وا����س���الت 
الرابع  ع��ج��م��ان  م��ع��ر���س  ال��ع��ام��ة 
انطلقت  ال��ذي   2017 للتوظيف 
�سمو  رع��اي��ة  حت��ت  ام�����س  فعالياته 

الوظيفية  الفر�س  التوظيف على 
املوؤ�س�سة  تقدمها  التي  والتدريبية 
لأبناء الإمارة  واأو�سح املدير العام 
ت�سارك  امل��وا���س��الت  م��وؤ���س�����س��ة  اأن 
اأجندة  فعاليات  يف  م�ستمر  ب�سكل 

النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
الإنطالقة  �سعار  حتت  التنفيذي، 
مل�ستقبل مهني ناجح ، بهدف اإطالع 
اخل��ري��ج��ني اجل���دد وال��راغ��ب��ني يف 

املعار�س  ومنها  عجمان،  حكومة 
اخل�����ا������س�����ة ب����ال����ت����وظ����ي����ف وذل������ك 
مع  املبا�سر  التوا�سل  يف  لأهميتها 
ت�ستقبل  حيث  اجل��دد،  اخلريجني 
طلبات التوظيف لختيار الكفاءات 

امل�سوح  واإج����راء  الإح�����س��ائ��ي  العمل 
فريق  ت�سكيل  جانب  اإىل  امليدانية، 
عمل يف الدائرة ملراجعة اآليات العمل 
والتن�سيق الإح�سائي، وعمل درا�سات 
املحاكم  اإح�����س��ائ��ي��ات  ع��ل��ى  دق��ي��ق��ة 
النتهاء  بعد  ال��دائ��رة  اإىل  ورف��ع��ه��ا 

م��ن كال  امل�سوؤولني  كبار  م��ن  وع��دد 
الطرفني.

ت����زود  اأن  ع���ل���ى  ال���ط���رف���ان  وات����ف����ق 
الدائرة كافة الإح�سائيات والبيانات 
وتدريب  امل���رك���ز،  اإىل  ب��ه��ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
منهجيات  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  م��وظ��ف��ي 

�سيف  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأك���د  منها. 
الدائرة  ع��ام  م��دي��ر  ال�سميلي  علي 
اأن التفاقية مع مركز راأ�س اخليمة 
من  العديد  �سمن  تاأتي  لالإح�ساء 
التفاقيات التي تربمها املحاكم مع 
القطاع  من  �سواء  اجلهات  خمتلف 

ث���م ان��ت��ق��ل ال���وف���د اخل��ل��ي��ج��ي اإىل 
�سارع ال�سعادة يف دبي حيث اأطلعه 
امل�ساة  معابر  على  الهيئة  موظفو 
ال���ذك���ي���ة ال���ت���ي ب������داأت ال��ه��ي��ئ��ة يف 
جت��رب��ت��ه��ا ب���داي���ة ال���ع���ام اجل����اري 
حمطة  اإىل  ال��وف��د  بعدها  انتقل 
وا�ستقل  البحري  للنقل  اجلمرا 
فري دبي يف جولة �سملت القناة 
املائية واأبرز املعامل املوجودة على 

ووك  �سيتي  منطقة  يف  الفعاليات 
الذكي  للتطبيق  اإ����س���دار  اأح����دث 
األعابا  اأحتوى  ملجلة �سالمة الذي 
تفاعلية ا�ستمتع الأطفال بتنزيلها 
على اأجهزتهم الذكية وتهدف اإىل 
تقريب املفاهيم املرورية التي تعد 
يف  ل��الأط��ف��ال  بالن�سبة  ���س��روري��ة 
ت�ستهدفها  التي  العمرية  املرحلة 

املجلة 7 – 14 �سنة .

الحت����اد  م��ت��ح��ف  وزار  ���س��ف��ت��ي��ه��ا 
اأروق����ت����ه واط���ل���ع على  وجت����ول يف 

مقتنياته العريقة.
اإدارة  ال��ب��ن��ا م��دي��ر  واأك�����د ح�����س��ني 
مبوؤ�س�سة  امل�����رور  اإدارة  ت��ن��ف��ي��ذي 
اأهمية  الهيئة  يف  وال��ط��رق  امل���رور 
ت���ب���ادل اخل������ربات وامل����ع����ارف بني 
دول  م�ستوى  على  امل���رور  اإدارات 
اخلليج ونوه اإىل التجربة العريقة 

ال�سروط  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ن��ط��ب��ق  ال���ت���ي 
املتاحة  الفر�س  �سمن  الوظيفية 
املوؤ�س�سة  تتلقى  ال��وق��ت  ذات  ويف   ،
ط���ل���ب���ات ال���ت���وظ���ي���ف م�����ن خ���الل 
م��وق��ع��ه��ا الل���ك���رتوين ع��ل��ى مدار 

العام يف حال توفرت �سواغر 
ت�سهم  امل��ع��ار���س  اأن ه��ذه  واأ���س��اف 
للمواطنني  عمل  فر�س  توفر  يف 
وتعريف  ال��ع��م��ل،  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ني 
طلبة املدار�س والكليات واجلامعات 
مبتطلبات �سوق العمل، ف�سال عن 
البحث  ال��وق��ت واجل��ه��د يف  توفر 
املوؤ�س�سات  وج����ود  م��ع  ال��ع��م��ل  ع��ن 
والقطاع  احل��ك��وم��ي��ة  وال�����دوائ�����ر 
من  ينا�سبهم  ما  لختيار  اخلا�س 
امل��ت��ق��دم��ني ل��ف��ر���س��ة ال��ع��م��ل التى 
تالئمهم، م�سرا اإىل اأهمية وجود 
ور�����س ع��م��ل ل��ن�����س��ر ث��ق��اف��ة الوعي 

وتبادل اخلربات

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

وق��ع��ت دائ���رة حم��اك��م راأ����س اخليمة 
لالإح�ساء  اخل��ي��م��ة  راأ������س  وم���رك���ز 
اتفاقية  اأم�����س  ���س��ب��اح  وال���درا����س���ات 
ت���ع���اون و����س���راك���ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
وتبادل  الإح�سائي  التعاون  جم��ال 
البيانات الإح�سائية، بهدف تر�سيخ 
وتزويد  ال���ط���رف���ني،  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
امل����رك����ز ب���الإح�������س���ائ���ي���ات لإج�������راء 
البيانات  واعتماد  عليها،  الدرا�سات 
املوثقة من  الر�سمية  والإح�سائيات 

الدائرة.
وق����ع الت���ف���اق���ي���ة يف م��ق��ر ال���دائ���رة 
�سعادة الدكتور �سيف علي ال�سميلي 
م��دي��ر ع���ام حم��اك��م راأ�����س اخليمة، 
التنفيذي  املدير  عاكوم  ود.اإبراهيم 
لالإح�ساء،  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  مل���رك���ز 
بح�سور امل�ست�سار اإيهاب عبد الغفار 
باملركز،  القانوين  امل�ست�سار  القوين 

م�ستوى  على  اأواخل��ا���س  احلكومي 
اأهدافها  لتحقيق  وذل����ك  ال���دول���ة، 
العالقة  ت��ع��زي��ز  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
مع ال�سراكة واملجتمع، وتنبع اأهمية 
ه�����ذه الت���ف���اق���ي���ة ع���ل���ى م����ا حتويه 
الدائرة من بيانات اإح�سائية كبرة 
الدرا�سات  عليها  تنبني  وم��ت��ن��وع��ة 

والأبحاث والقرارات.
اإب���راه���ي���م عاكوم  ال���دك���ت���ور  واأ�����س����اد 
املدير التنفيذي ملركز راأ�س اخليمة 
لالإح�ساء بهذه التفاقية التي من 
حكومة  ت��وج��ه��ات  حت��ق��ق  اأن  �سانها 
راأ�س اخليمة، واأن ت�ساعد يف تزويد 
امل��رك��ز ب��ال��ب��ي��ان��ات الإح�����س��ائ��ي��ة بكل 
اأن  اإىل  م�������س���را  وي�������س���ر،  ���س��ه��ول��ة 
امل��رك��ز ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ك��ام��ل جلمع 
الدوائر  ج��م��ي��ع  م��ن  الإح�����س��ائ��ي��ات 
يعترب  ك��ون��ه  الإم����ارة  يف  احلكومية 
املعنية يف  الوحيدة  الر�سمية  اجلهة 

اجلانب الإح�سائي براأ�س اخليمة.

•• دبي-وام:

وف����ود دول  واأع�������س���اء  روؤ����س���اء  زار 
هيئة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
�سمن  وذل��ك  واملوا�سالت  الطرق 
اأ�سبوع  مبنا�سبة  للدولة  زيارتهم 
الذي يقام حاليا  املرور اخلليجي 

حتت �سعار حياتك اأمانة .
الوفود  واأع�����س��اء  روؤ����س���اء  واط��ل��ع 
اخلليجية على الفعاليات املتنوعة 
والتي  ووك  ���س��ي��ت��ي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
الن�سرات  ل��ت��وزي��ع  جناحا  �سملت 
اجلمهور  وت���ع���ري���ف  ال���ت���وع���وي���ة 
املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  بالفعاليات 
اإىل جانب ت�ساميم جم�سمة على 
الأبعاد  ث��الث��ي��ة  بتقنية  الأر������س 

جلذب هواة الت�سوير.
وت����ظ����ه����ر م�����ن خ�������الل ال����ر�����س����وم 
خطوط امل�ساة التي تو�سل الزوار 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  الأم�������ان  ب���ر  اإىل 
منطقة األعاب لالأطفال تركز على 
م��ن خالل  الآم����ن  ال��ع��ب��ور  كيفية 
و�سملت  وال��ث��ع��ب��ان.  ال�سلم  لعبة 

ل���ه���ي���ئ���ة ال�����ط�����رق وامل�����وا������س�����الت 
م�ستويات  حت�������س���ني  جم������ال  يف 
وا�ستعدادها  امل���روري���ة  ال�����س��الم��ة 
لو�سع جتربتها يف خدمة الأ�سقاء 
اخل��ل��ي��ج��ي��ني. وق������ال ال���ب���ن���ا: اإن 
املرور  اأ�سبوع  يف  الهيئة  فعاليات 
عبور  على  رك��زت  التي  اخلليجي 
امل�����س��اة �سملت ت��رك��ي��ب ك��ام��را يف 
حركة  ل��ر���س��د  ال��ك��رام��ة  منطقة 
من  الهدف  اأن  اإىل  م�سرا  امل�ساة 
هذه الفعالية التوعية عن طريق 
امل���واق���ف ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي تبقى 
وحتقق  ال�سخ�س  ذه��ن  يف  عالقة 

الهدف املطلوب منها.
الطرق  ف���ع���ال���ي���ات  وا����س���ت���ه���دف���ت 
اآلف ع��ام��ل يف   10 وامل��وا���س��الت 
طريق  ع��ن  العمال  �سكن  مناطق 
ت�����وزي�����ع ن���������س����رات وحم����ا�����س����رات 
علي  ج��ب��ل  منطقتي  يف  ت��وع��وي��ة 
وال���ق���وز رك����زت م��ن خ��الل��ه��ا على 
امل�ساة  �سالمة  ب�����س��رورة  التوعية 
و�سرح قواعد ال�سالمة عند عبور 

ال�سارع.

•• عجمان-وام: حاكم عجمان يقيم ماأدبة غداء تكرميا لهزاع بن زايد

اأقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  ال�سفيا  بق�سر  ام�س  ظهر  عجمان  حاكم 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان - ماأدبة غداء ل�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد 

اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي تكرميا له.
التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  بن حميد  العزيز  ال�سيخ عبد  املاأدبة  ح�سر 
ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط 
احلاكم  دي���وان  رئي�س  النعيمي  �سعيد  ب��ن  ماجد  الدكتور  ال�سيخ  وم��ع��ايل 
ومعايل �سعيد عيد الغفلي ع�سو املجل�س التنفيذي يف اأبوظبي رئي�س هيئة 
ديوان  ال�سويدي مدير عام  �سعادة جرب حممد غامن  و  اأبوظبي لالإ�سكان 

ويل عهد اأبوظبي وعدد ال�سيوخ والأعيان والوجهاء.
كما ح�سر املاأدبة .. �سعادة حمد را�سد النعيمي مدير ديوان حاكم عجمان 
و�سعاة �سامل بن اأحمد م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم عجمان ل�سوؤون التعليم 
والأعمال اخلرية و�سعادة عبداهلل اأمني ال�سرفا امل�ست�سار بالديوان و�سعادة 
طارق بن غليطة مدير مكتب �ساحب ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة يو�سف 
ومدراء  وروؤ���س��اء  وال�سيافة  الت�سريفات  اإدارة  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد 

الدوائر احلكومية وكبار امل�سوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

الإلكرتونية  ال��ه��ج��م��ات  ع����دد  ب��ل��غ 
الوطني  ال��ف��ري��ق  لها  ت�سدى  ال��ت��ي 
لال�ستجابة لطوارئ احلا�سب الآيل 
يف ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م الت�������س���الت نحو 
1054 هجمة خالل العام 2016 
ا�ستهدفت ت�سويه مواقع الكرتونية 
اخلداع  اأو  اخلدمة  عن  تعطيلها  اأو 

والحتيال و�سرقة الوثائق .
وطالبت الهيئة جميع اجلهات املعنية 
ب�سرورة التاأكد با�ستمرار من اتباع 
�سيا�سة اأمن املعلومات املطلوبة فيها 
امل�ستطاع  ق��در  احل��ر���س  جانب  اإىل 
على اعداد ن�سخ احتياطية لبياناتها 
لي�ست  اآخ��رى  اأجهزة  على  وحفظها 

مت�سلة بالإنرتنت.
تنظيم  هيئة  اح�سائيات  واأظ��ه��رت 
اللكرتونية  امل��واق��ع  اأن  الت�سالت 
التابعة للقطاع اخلا�س كانت الأكرث 
الإلكرتونية  ل��ل��ه��ج��م��ات  ع���ر����س���ة 
العام  خالل  هجمات   510 وبواقع 
�سد  عددها  و�سل  حني  يف   2016
هجمة   463 نحو  حكومية  مواقع 
وتوزعت البقية على قطاعات اأخرى 

�سبه حكومية .
الزرعوين  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  وق����ال 
يف  والربامج  ال�سيا�سات  اإدارة  مدير 
ت�سريح  الت�سالت يف  تنظيم  هيئة 
خ��ا���س ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم������ارات اإن 
الوطني  ب��ال��ف��ري��ق  مم��ث��ل��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
احلا�سب  ل����ط����وارئ  ل��ال���س��ت��ج��اب��ة 
اأف�سل  ح��ول  الن�سائح  ت��وف��ر  الآيل 
املعلومات  باأمن  املتعلقة  املمار�سات 
امل����راق����ب����ة  خ������دم������ات  ج�����ان�����ب  اإىل 
بال�سبكة  الأنظمة  على  وال�ستجابة 
ال��داخ��ل��ي��ة ل���دى امل��وؤ���س�����س��ات م�سرا 
مع  ات��ف��اق��ي��ات  ت���ربم  الهيئة  اأن  اىل 
التي  الأنظمة  على  املعنية  اجلهات 
الخرتاقات  �سد  مراقبتها  �سيتم 
ويف حال حدوث الخرتاق �ستتمكن 
ذل��ك عن طريق  اجلهة من معرفة 

هذه الأنظمة.
الوطني  ال����ف����ري����ق  اإن  واأ�������س������اف 
لال�ستجابة لطوارئ احلا�سب الآيل 
يف الهيئة وقع اتفاقيات مع العديد 
القطاعات  اجل��ه��ات يف خمتلف  م��ن 
على  وحري�س   ..2009 ع��ام  منذ 
الف�ساء  يف  امل�ستجدات  اآخ��ر  متابعة 

باإر�سال  يقوم  ح��ني  يف  الإل��ك��رتوين 
والن�سرات  ال��ت��ح��ذي��ري��ة  ال��ر���س��ائ��ل 
الربجميات  اآخ����ر  ح���ول  ال��ت��وع��وي��ة 
جميع  اإىل  وال���ه���ج���م���ات  اخل��ب��ي��ث��ة 
من  اكت�سافها  يتم  والتي  منت�سبيه 
قبله اأو عن طريق م�سادره الأخرى. 
الفريق يركز يف عمله  اأن  ون��وه اىل 
التوعية يف هذا اجلانب وذلك  على 
والندوات  امل��ح��ا���س��رات  ط��ري��ق  ع��ن 
بجميع  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 

املوا�سيع املتعلقة باأمن املعلومات.
يقدمها  ال��ت��ي  الن�سائح  اأه���م  وم���ن 
ب�سورة  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني  ال���ف���ري���ق 
عامة �سرورة عمل حتديثات لنظام 
واحلر�س  م�ستمر  ب�سكل  الت�سغيل 
مكافح  ب����رن����ام����ج  حت�����دي�����ث  ع����ل����ى 
اتباع  م���ن  وال���ت���اأك���د  ال���ف���رو����س���ات 
املطلوبة  امل��ع��ل��وم��ات  اأم����ن  ���س��ي��ا���س��ة 
وذل�����ك ب���الإ����س���اف���ة ل��ل��ح��ر���س على 
للبيانات  اح��ت��ي��اط��ي��ة  ن�����س��خ  اإع������داد 
لي�ست  اأخ��رى  اأجهزة  على  وحفظها 
مت�سلة بالإنرتنت مع اأخذ احليطة 
واحل��ذر اأث��ن��اء تنزيل ال��ربام��ج على 
اجلهاز والتاأكد من اأنها من م�سادر 

الربامج  حتميل  وجت��ن��ب  م��وث��وق��ة 
جمانا  اتاحتها  يتم  التي  املقر�سنة 
وهي يف الغالب تباع لأن بع�سها قد 
اأو  ب��رجم��ي��ات خبيثة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
امل�ستخدم  اأم��ن  تهدد  قد  فرو�سات 

ومعلوماته ال�سخ�سية.
ال��رواب��ط التي  وح���ذرت الهيئة م��ن 
ت�سل عرب الربيد الإلكرتوين والتي 
عادة ما تكون من م�سادر جمهولة 
املواقع  دخ����ول  ب��ت��ج��ن��ب  ن�����س��ح��ت  و 
غ��ر امل��ع��روف��ة ع��ن ط��ري��ق املت�سفح 
ملا قد حتتويه من برجميات خبيثة 
واحلر�س  امل�ستخدم  اأم��ن  تهدد  قد 
على ق���راءة ���س��روط ال���س��ت��خ��دام يف 
والتاأكد  الذكية  الهواتف  تطبيقات 
بطلب  ي����ق����وم  ال���ت���ط���ب���ي���ق  اأن  م����ن 

ت�سريحات/اأذونات منطقية.
. موؤكدة اأنه من املمكن التحكم بهذه 
الأذون�����ات ع��ن ط��ري��ق ال��دخ��ول اإىل 
ومعرفة  التطبيقات  اإدارة  خا�سية 
اأذونات  كل تطبيق وما يحتويه من 
مع  ال�سخ�سية  امللفات  على  دخ���ول 
قوية  �سر  كلمات  ا�ستخدام  ���س��رورة 

وتغيرها ب�سكل دوري.
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رجل اإطفاء مبهام طبية ينقذ يد عامل من البرت
•• عجمان ـ الفجر 

متكن امل�ساعد �سامل �سعيد عبداهلل 
املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  من 
يف ع��ج��م��ان، م���ن ان���ق���اذ ي���د عامل 
من البرت بعد ان علقت باأحد اآلت 
يف  وطبيب  اإطفائي  لي�سبح  الفرم 

اآن واحد.
وك�������س���ف رئ���ي�������س ق�������س���م الإع�������الم 
الدفاع  ب����اإدارة  العامة  وال��ع��الق��ات 
نا�سر  ال��ع��ق��ي��د  ع���ج���م���ان  امل������دين 
عاي�سها  ال��ت��ي  ال��واق��ع��ة  اأن  ال���زري 
اأبناء  واح�����د  وامل���ن���ق���ذ  الإط���ف���ائ���ي 
املدين  ب��ال��دف��اع  الأم��ن��ي��ة  املوؤ�س�سة 
به  عجمان متثل منوذجا يحتذى 
اأكمل  على  الوطنية  امل��ه��ام  بتاأدية 

وجه وفخر.
 مو�سحا انه متكن من اإنقاذ حياة 
عامل علقت اإحدى كفي يداه باآلة 
ف���رم ال��ل��ح��م مم���ا ا���س��ت��وج��ب نقله 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  اىل  مبا�سرة 
احلوادث  لق�سم  بعجمان  الطبية 

املغامرة  مت��ك��ن  وه��ن��ا  وال����ط����وارئ 
�سعيد  ���س��امل  للم�ساعد  ال��ن��اج��ح��ة 
ع���ب���داهلل ح��ي��ث ت��اب��ع احل���ال���ة عند 
واإذ  العالج  لتلقى  للق�سم  دخولها 
مبا�سر  ي��وج��ه  امل��ع��ال��ج  ب��ال��ط��ب��ي��ب 
ببرت اليد ليتم اإخراجها من الآلة. 
اأنه  ال��زري  نا�سر  العقيد  واأ���س��اف 
بناء على طلب واحلاح من امل�ساعد 
اليد  لعالج  اإمكانية  بوجود  �سامل 

دون برت اأجزاء كبرة منها فتقدم 
بطلب اإىل الدكتور املعالج بال�سماح 
ل���ه ب���دخ���ول غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات مع 
ال��ع��ام��ل تخدير  ت��خ��دي��ر  وج�����وب 
وبالفعل  اأراد  م��ا  ل��ه  ف��ك��ان  ك��ام��ال 
التي  ال��ع��م��ل��ي��ة اجل���راح���ي���ة  مت���ت 
قام  وال��ت��ي  دقيقة   50 ا�ستغرقت 
باإخراج  امل�ساعد �سامل  من خاللها 
العالقة  الآل���ة  م��ن  تدريجيا  ال��ي��د 
ب�سيط من  عنها برت  نتج  بها مما 
طفيف  ي�سكل  الأ���س��اب��ع  اأط�����راف 
وب��ال��ت��ايل جتنب ال��ع��ام��ل م��ن برت 

اليد كاملة.
وث����م����ن رئ����ي���������س ق�������س���م الإع��������الم 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ب��دف��اع مدين 
والثقة  ال��ع��ال��ي��ة  ال������روح  ع��ج��م��ان 
بال�سرب  وال����ت����ح����ل����ي  ب���ال���ن���ف�������س 
امل�ساعد �سامل  وال�سجاعة من قبل 
مما يعطي در�سا جديدا من درو�س 
ال��واق��ع ب��اأن ال��رج��ال ال�ساهرة من 
اإدارة الدفاع املدين يف عجمان هم 

جزء من حماة الوطن.
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•• اأبوظبي –الفجر:

و�سمن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  ك�سفت 
الت�سجر  ب��اأ���س��ب��وع  اح��ت��ف��ال��ه��ا  اأج�����واء 
ال�������س���اب���ع وال���ث���الث���ني ان���ت���ه���اءه���ا من 
هند�سة  ت��ع��زي��ز  ا���س��ت��ه��دف��ت  م�����س��اري��ع 
قيمة التجميل الطبيعي خارج جزيرة 
، حيث  الثانية  املرحلة  اأبوظبي �سمن 
الإجمايل  امل�سروعني  تكلفة  جت���اوزت 

اأكرث من 23 مليون درهم.
تاأتي  امل�ساريع  اأن هذه  البلدية  واأك��دت 
ال�سوؤون  دائ�����رة  ح��ر���س  اإط�����ار  ���س��م��ن 
مدينة  – ب��ل��دي��ة  وال���ن���ق���ل  ال��ب��ل��دي��ة 
البنية  مكونات  متكني  على  اأب��وظ��ب��ي 
باملظهر اجلمايل  والرتقاء   ، التحتية 
يج�سد  مب����ا   ، ل���ل���م���دن  واحل���������س����اري 
التطويرية  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  روؤي�����ة 
امل�ساريع  ه��ذه  ت��ن��درج  كما   ،  2030
ت�ستهدف  التي  اأب��وظ��ب��ي  خطة  �سمن 
تفي  متكاملة  ح�سرية  مناطق  اإيجاد 
ب��اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع وحت��ق��ق جودة 
وا�ستغالل  م�����س��ت��دام��ة  وب��ي��ئ��ة  احل��ي��اة 
الرتاث  على  للحفاظ  ل��ل��م��وارد  اأم��ث��ل 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ع��زي��ز  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
احلفاظ  مع  احلياة  جل��ودة  القيا�سية 
نحو  وال�����س��ع��ي  البيئة  ا���س��ت��دام��ة  ع��ل��ى 
تقوم  التي  والول��وي��ة  ال��ه��دف  حتقيق 
اأبوظبي متتلك  اأن  توؤكد  على حقيقة 
 ، ال��ع��امل��ي��ة  امل���دن  ت�ساهي  حتتية  بنية 
مع  بالتزامن  البيئة  بجودة  واللتزام 
التطوير العمراين امل�ستمر ،وا�ستكمال 
ا�ستجابة للنمو  التحتية  البنية  تعزيز 

القت�سادي.
تعزيز  م�����س��روع  اأن  البلدية  واأ����س���ارت   
الطبيعي  ال��ت��ج��م��ي��ل  ق��ي��م��ة  ه��ن��د���س��ة 
للمرحلة الثانية ت�سمن تنفيذ اأعمال 

حفظ  مبنى  حول  الطبيعي  التجميل 
وت��اأه��ي��ل حديقة  م�����س��ف��ح  ال��ن��ع��م��ة يف 
اجل�سرين  )ب���ني  امل��ق��ط��ع  م��ن��ط��ق��ة  يف 
���س��اب��ق��ا( ، وت��ط��وي��ر ���س��ور ح��دي��ق��ة بني 
وت�سمل   ، ال���ن�������س���اء(  -ح���دي���ق���ة  ي���ا����س 
الأعمال كذلك تاأهيل و�سيانة حديقة 
الباهية ، وحديقة الرحبة، وقد بلغت 
امل�سروع  ل���ه���ذا  الإج���م���ال���ي���ة  ال��ت��ك��ل��ف��ة 
من  ا�ستفاد  حيث   ،  10.750.000
ه���ذا امل�����س��روع ���س��ك��ان ك��ل م��ن منطقة 
املقطع وبني يا�س والباهية والرحبة .

م�سروع  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  و�سمن 
تعزيز هند�سة التجميل الطبيعي الذي 
اأبوظبي  جزيرة  داخ��ل  البلدية  نفذته 
التجميلية  الزراعة  اأعمال  �سمل  فقد 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سارع  يف 
،ومنطقة  امل��ع��ار���س  اأر����س  ومنطقة   ،
توريد  على  امل�سروع  وا�ستمل   ، امل���رور 
و�سجرات  واأح��وا���س  نباتات  وتركيب 

منطقة  منها  املناطق  م��ن  العديد  يف 
اأ�سوار  وا�ستبدال   ، نهيان  اآل  مع�سكر 
والزراعة   ، العامة  اخلالدية  حديقة 
القرم  كورني�س  �سارع  على  التجميلية 
ال�سوارع  م��ن  ع��دد  يف  ب���الزا  وتنفيذ   ،
مثل ) �سارع فاطمة بنت مبارك ، �سارع 
زاي��د و ج��زء من �سارع حمدان  ال�سيخ 
بن حممد ( ، وقد بلغت تكلفة امل�سروع 
الكلية 12.350.376 مليون درهم 
البلدية  ال�������س���وؤون  دائ�����رة  ن��ف��ذت  ك��م��ا 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة   – وال���ن���ق���ل 
اأربعة م�ساريع يف جمال اإن�ساء وتاأهيل 
مت�سمنة  اأبوظبي  مدينة  يف  احلدائق 
ومالعب  ال�سكنية  الأح���ي���اء  ح��دائ��ق 
خزانات  و   ، ري  و���س��ب��ك��ات  الأط����ف����ال 

وحمطات لل�سخ.
وتاأتي هذه امل�ساريع ا�ستكمال ملنظومة 
تطوير  ا����س���ت���ه���دف���ت  ال���ت���ي  اخل���ط���ط 
على  وحر�سا  التحتية  البنية  مكونات 

جت�����س��ي��د روؤي�����ة وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دائ���رة 
– بلدية  ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل  ال�������س���وؤون 
م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي يف اأه���م���ي���ة اإي���ج���اد 
خيارات ترفيهية وفقا لأف�سل املعاير 
مع  يتوافق  ومب��ا  العاملية  واخل��دم��ات 

روؤية اأبوظبي التطويرية 2030 . 
واأكدت بلدية مدينة اأبوظبي اأن حزمة 
اإىل  تنق�سم  تنفيذها  التي مت  امل�ساريع 
اأربعة عقود اأولها م�سروع اإعادة تاأهيل 
احل���دائ���ق وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف الرب 
 ، ال�����س��اد���س��ة  امل��رح��ل��ة  �سمن  الرئي�سي 
وقد ا�ستهدف امل�سروع تركيب عدادات 
قيا�س تدفق ت�سرب مياه الري ومعرفة 
ر�سد  وع������دادات  ال����ري،  �سبكة  ك��ف��اءة 
ال�سغط يف ال�سبكة الرئي�سية ، وكذلك 
من�سوب  تخفي�س  امل�����س��روع  ا�ستهدف 
ال�����س��اخم��ة حو�س  امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة يف 
النوافر  بع�س  تاأهيل  واإع��ادة   ،  26
ال�سراميك  ا����س���ت���ب���دال  م��ت�����س��م��ن��ة 

والأر�سيات ، والإنارة .
اإن�ساء  فت�سمن  ال��ث��اين  امل�����س��روع  اأم���ا 
ال�سكنية  الأح��ي��اء  يف  متفرقة  ح��دائ��ق 
مبدينة اأبوظبي ، وا�ستمل امل�سروع على 
ال�ستخدامات  متعددة  حدائق  اإجن��از 
اأبوظبي  يف  ال�سكنية  الأح���ي���اء  داخ���ل 
اإ���س��اف��ي��ة مبدينة  م��الع��ب  واإن�������س���اء   ،
ومركز  العا�سمة  وحديقة  �سخبوط 
اخلا�سة  الح���ت���ي���اج���ات  ل�����ذوي  ح��م��د 
التجميل  اأع����م����ال  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة   ،

الطبيعي ملناطق متفرقة يف اأبوظبي 
م�سروع  كذلك  املنجزة  امل�ساريع  وم��ن 
اإعادة تاأهيل احلدائق والبنية التحتية 
 106 العقد  �سمن  اأبوظبي  بجزيرة 
املرحلة الأوىل ، وا�ستمل امل�سروع على 
اأعمال تاأهيل البنية التحتية وتركيب 
ع��������دادات ق���ي���ا����س ت���دف���ق م���ي���اه ال����ري 
واخلزانات وحمطات ال�سخ ، و�سبكات 
الري ، كما ت�سمن امل�سروع اإن�ساء �سور 

لإحدى املوؤ�س�سات الوطنية ، بالإ�سافة 
لهذه  الطبيعي  التجميل  اأع��م��ال  اإىل 
التجميل  اأع��م��ال  واإن�����س��اء   ، امل��وؤ���س�����س��ة 
ب��ن��اء �سياجني  ال��ط��ب��ي��ع��ي م���ن خ����الل 
ن��ب��ات��ي��ني ع��ل��ى ك���ل م���ن ����س���ارع 29 يف 
، وعلى �سارع ال�سيخ زايد  �سارع ربدان 
م�ساريع  ا���س��ت��م��ل��ت  ك��م��ا   . ب��اأب��وظ��ب��ي 
اإعادة  م�سروع  املنجزة  التحتية  البنية 
يف  التحتية  والبنية  احل��دائ��ق  تاأهيل 
جزيرة اأبوظبي �سمن العقد 5/106 
، وي��ت�����س��م��ن ���س��ي��ان��ة وت��اأه��ي��ل حمطة 
كورني�س  ع���ل���ى  ال�������س���ح���ي  ال�������س���رف 
، وت��رك��ي��ب ع����دادات للتحكم  اأب��وظ��ب��ي 
قيا�س م�ستوى  و  ال��ري  �سبكة  وك��ف��اءة 
ال�سغط بال�سبكة ، وتاأهيل حمطة ري  
وتو�سيل مياه الري اإىل بع�س املناطق 

يف اأبوظبي. 
منظومة  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأو�����س����ح����ت 
امل�����س��اري��ع امل���ذك���ورة ���س��اب��ق��ا ت�����س��اه��م يف 

يف  التحتية  البنية  اإم��ك��ان��ي��ات  ت��ع��زي��ز 
املوجهة  اخل��دم��ات  متطلبات  ت��وف��ر 
اإىل املجتمع وبالوقت ذاته تتما�سى مع 
حجم النمو الذي ت�سهده اأبوظبي على 

كافة ال�سعد القت�سادية وال�سكانية .
واأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي وبن�سبة 
100 % م�سروعني ا�ستهدفا حتويل 
ال����ري يف جزيرة  ب�����س��ب��ك��ات  ال��ت��ح��ك��ي��م 
اأب���وظ���ب���ي م���ن ال���ن���ظ���ام ال����ي����دوي اإىل 
وذلك  )الأت��وم��ات��ي��ك��ي(،  الآيل  النظام 
مدينة  لبلدية  الكامل  اللتزام  �سمن 
ال�ساملة  ال��روؤي��ة  جت�سيد  يف  اأب��وظ��ب��ي 
اإىل حتقيق  الهادفة  اأبوظبي  حلكومة 
املياه  تقليل هدر  و  الت�سغيلية  الكفاءة 
 ، الطاقة  م�سادر  م��ن  ثمني  كم�سدر 

ومتا�سيا مع معاير ال�ستدامة .
ويوؤكد هذا امل�سروع روؤية وحر�س دائرة 
ا�ستثمار  البلدية والنقل على  ال�سوؤون 
ال��ت��ي م��ن �ساأنها  ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة 

 ، الري  ا�ستخدام مياه  ن�سبة  تخفي�س 
الزراعات  يف  املياه  ا�ستهالك  وتر�سيد 
واحلفاظ على املخزون ال�سرتاتيجي 
ب�سكل يتالءم مع متطلبات ال�ستدامة 
والتوجيه  الرت�سيد  معاير  وتطبيق 

الإيجابي للطاقة و�سونها . 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  مت�سي  كما 
قدما نحو تر�سيخ مفاهيم التنمية 
وتوجهات  اآليات  وو�سع  امل�ستدامة 
ت�ساهم يف تكري�س ثقافة ال�ستدامة 
الطاقة  م�����س��ادر  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 

واأكرثها اأهمية وهي املياه.
م�سروعي  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأو���س��ح��ت 
حت���وي���ل ال��ت��ح��ك��م ب�����س��ب��ك��ات ال���ري 
اإىل  اليدوي  التقليدي  النظام  من 
اآليا يت�سمن  النظام الأحدث عامليا 
ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام حت��ك��م م���رك���زي ذي 
ري  م����ي����اه  لإدارة  ع���ال���ي���ة  ك����ف����اءة 
والزراعات  اخل�����س��راء  امل�سطحات 
التجميلية  وخ�����س��و���س��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
النظام  ه����ذا  ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث   ، م��ن��ه��ا 
التحكم  وح���دات  وت�سغيل  م��راق��ب��ة 
اخلا�سة بري امل�سطحات اخل�سراء  
، ك���م���ا ي�������س���اه���م ه������ذا ال����ن����ظ����ام يف 
تخفي�س تكاليف الت�سغيل والأيدي 
الهدف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ، ال��ع��ام��ل��ة 
الأهم واجلانب احليوي يف امل�سروع 
املياه  ن�سبة  تخفي�س  يف  وامل��ت��م��ث��ل 

املهدورة مبعدلت كبرة .
واأ�سافت البلدية اأن م�سروع حتويل 
مرحلته  يف  ال��ري  ب�سبكات  التحكم 
مليون   14 م��ن  اأك��رث  كلف  الأوىل 
درهم ، بينما تكلفت املرحلة الثانية 
ماليني   10 الثالثة  و  مليون   12
للم�سروعني  ك��ل��ي��ة  بتكلفة  دره����م 

جتاوزت 36 مليون درهم .

�سمن �إطار �حتفالها باأ�سبوع �لت�سجري �ل�سابع و�لثالثني

بلدية مدينة اأبوظبي : اأكرث من 59 مليون درهم تكلفة مل�شاريع زراعية وحدائق و ري 

جامعة اخلليج الطبية واجلامعات الطبية ومراكز 
االبحاث اال�شرتالية يبحثان �شبل التعاون امل�شرتكة 

اقت�شادية راأ�ض اخليمة تخف�ض ر�شوم العزب يف 
منطقة عوايف للفئات املحددة

•• راأ�ض اخليمة -الفجر:

اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ق���ان���ون رق���م )4( 
2016 ب�ساأن اإعادة هيكلة  ل�سنة 
وتنظيم دائرة التنمية القت�سادية 
براأ�س اخليمة واملر�سوم الأمري 
ب�ساأن   2016 ل�سنة   )21( رق��م 
اإدارة منطقة عوايف ال�سياحية يف 
اأ���س��درت الدائرة  راأ����س اخل��ي��م��ة، 
ت��ع��م��ي��م��ا ب��ت��خ��ف��ي�����س ال���ر����س���وم 
ال�������س���ن���وي���ة مل��ن��ت��ف��ع��ي ال����ع����زب يف 
التي  للفئات  وفقا  عوايف  منطقة 
حت��دده��ا ال��دائ��رة، وي��اأت��ي اإ�سدار 
هذا التعميم حر�سا من الدائرة 
على تب�سيط الإجراءات وت�سهيلها 
الفئات  من  العزب  منتفعي  على 
يف  بالإقامة  لال�ستمتاع  امل��ح��ددة 
واأ�سدقائهم،  ذويهم  مع  املنطقة 
حيث �سمل اخل�سم الفئة الأوىل 
وهم: الروؤ�ساء واملدراء العاملون 
لالإمارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون  وامل������دراء 
كما  وال�����س��اب��ق��ون،  – احل��ال��ي��ون 
ال��ق�����س��اء من  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  ت�سمل 
ال��ع��ام��ل��ني يف حماكم  امل��واط��ن��ني 

العامة  النيابة  واأع�ساء  الإم��ارة، 
ال�سرطة  املواطنني، و�سباط  من 
واجل���ي�������س امل��ق��ي��م��ني يف الإم������ارة 

بدرجة عميد فما فوقها. 
فتندرج  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ف���ئ���ة  واأم�������ا 
واأقاربهم  ال�����س��ه��داء  اأ���س��ر  حتتها 
والثانية  الأوىل  ال����درج����ة  م���ن 
الفئة  ت�����س��م��ل  ف��ي��م��ا  وال���ث���ال���ث���ة. 
ال���ث���ال���ث���ة م�����س��ت��ح��ق��ي الإع�����ان�����ة 
الجتماعية يف الإم��ارة امل�سجلني 
ال�سوؤون الجتماعية،  لدى وزارة 
والفئة الرابعة تتعلق باملواطنني 
احلاملني جلن�سية دولة الإمارات 

من املقيمني يف الإمارة. 
م���ن ج��ه��ت��ه ����س���رح ���س��ي��ف حممد 
مكتب  م�����دي�����ر   - ال�����������س�����وي�����دي 
 – الرتويج القت�سادي بالوكالة 
باأن الدائرة تعمل جاهدة لتهيئة 
والأجانب  لل�سياح  عوايف  منطقة 
ب��ي��ئ��ة جاذبة  ال��زائ��ري��ن وج��ع��ل��ه��ا 
ال�سعيدة  الأوق�����ات  ل��ق�����س��اء  ل��ه��م 
واملمتعة يف ظل اخلدمات واملرافق 
باأن  ال�سويدي  واأ���س��اف  املتوفرة، 
والثالثة  والثانية  الأوىل  الفئات 
���س��ي��ت��م��ت��ع��ون ب��خ�����س��م ي�����س��ل اإىل 
)%50(، اأما فيما يتعلق بالفئة 

ق��ي��م��ة اخل�سم  ف��ت�����س��ل  ال���راب���ع���ة 
اإمتام  بعد  وذل���ك   )30%( اإىل 
املطلوبة  وامل�ستندات  الإج���راءات 

لدى الدائرة. 
با�ستف�سارات  ال�����س��وي��دي  ورح���ب 
قنوات  عرب  وتوا�سلهم  اجلمهور 
التوا�سل اخلا�سة ب�سوؤون العزب 
منطقة  يف  ال���ط���ل���ب���ات  وت����ق����دمي 
عوايف ومتابعتها، وت�سمل الربيد 
awafi@  : الإل���������ك���������رتوين 

اأو   economic.rak.ae
الت�������س���ال ع��ل��ى رق����م ال����دائ����رة: 

.072044444
•• عجمان -الفجر:

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ال��ط��ب��ي��ة ‘ 
عجمان يوم الثنني 13 مار�س 2017 
اأنا  ال�سيدة  برئا�سة  امل�ستوى  رفيع  وفداً 
فيدلي�س نائب القن�سل العام ال�سرتايل 
ل��دى الم����ارات ، و �سم ال��وف��د ممثلني 
ال�سرتالية  واملعاهد  املوؤ�س�سات  لكربى 
ب��ي��ك��ر للقلب ، و  ال��ع��ري��ق��ة م��ث��ل م��ع��ه��د 
الكمنولث  وراب����ط����ة  ال�����س��ك��ري  م��ع��ه��د 
، و منظمة البحوث ال�سناعية  العلمية 
بيكر  ه����اري  وم��ع��ه��د   ،)  CSIRO  (
مونا�س  جامعة  و   ، الطبية  ل��الأب��ح��اث 

وجامعة مردوخ وجامعة ولونغونغ 
حمدي  ح�������س���ام  الربوفي�سور‘  وق������ام 
، رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة اخل���ل���ي���ج ال��ط��ب��ي��ة ، 
مب�ساحبة الربوفي�سور جيتا اأ�سوك راج 
ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة وال�����س��ادة عمداء 
الوفد  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال   ، امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ك��ل��ي��ات 
الأ����س���رتايل ال��زائ��ر وال��رتح��ي��ب ب��ه تلى 
برئا�سته  م��ب��اح��ث��ات  جل�سة  ع��ق��د  ذل���ك 
ر�سالة  عر�س  فيها  مت  الوفدين  �سملت 
لروؤيتها  و�سرح  الطبية  اخلليج  جامعة 
يتعلق  فيما  خا�سة  واأه��داف��ه��ا  وقيمها 
اأي�ساً  ق��ام  كما  العلمي  البحث  مبجال 
ب��ت��ق��دمي ���س��رح ك��ام��ل ك��ام��ل��ة ع��ن �سبكة 
الأكادميية  م�ست�سفياتها  من  اجلامعة 
ومراكزها  الت�سخي�سية  وخم��ت��ربات��ه��ا 
اأثناء  وامل�ستقبلية  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
عن  ت�سجيلي  ع��ر���س  ال��وف��د  م�����س��اه��دة 
ال��ت��و���س��ع اجلارية  اجل��ام��ع��ة وم�����س��اري��ع 
وامل�ستقبلية ، تلى ذلك انخرط الوفدين 
من  ناق�سا  مو�سعة  مباحثات  جل�سة  يف 
خ��الل��ه��ا اأوج����ه ال��ت��ع��اون ب��ني اجلانبني 

و�سبل حتقيقها ، تلى تلك اجلل�سة عقد 
اأع�ساء الوفد الزائر  حلقات نقا�س بني 
اخلليج  جامعة  اأع�ساء  من  ونظرائهم 
قام كل جانب من خالله بعر�س روؤيتة 
واأه���داف���ه وم��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون يف 
وغرها  البحثية  املجالت  من  العديد 
نتائج  اإىل  الو�سل  وكيفية  امل�ساريع  من 
اإي��ج��اب��ي��ة ب��ني اجل��ام��ع��ة وب���ني الهيئات 

التي ميثلها اأع�ساء الوفد الزائر ،
اأع�سائه  ي�سم  ال���ذي  ال��وف��د  ق���ام  وق���د 
اجلامعة  مرافق  كافة  فيها  زار  بجولة 
الوفد  زار  ك��م��ا  وال��ب��ح��ث��ي��ة  التعليمية 
الكادميي  امل�ست�سفى  م�����س��روع  م��واق��ع 
اإعادة  و  اجلديد ومركزي طب ال�سنان 
داخل  حالياً  اإقامتهم  اجل��اري  التاأهيل 

احلرم اجلامعي . 
وق���د ���س��رح��ت ال�����س��ي��دة اأن����ا ف��ي��دل��ي�����س ، 
اأع���رب ع��ن عظيم  اأن  اأح���ب  ب��داي��ة  قائلة 
�سكري جلامعة اخلليج الطبية ولل�سيد 

واود  ال�ستقبال  حلفاوة  حمدي  ح�سام 
اأن��ا و�سائر  اإعجابي  ع��ن م��دى  اأع��رب  اأن 
اإليه  ا�ستمعنا  لكل ما قد  الوفد  اأع�ساء 
روؤية وتطلعات اجلامعة  و�ساهدناه عن 
ومناهجها وتوجهاتها يف جمال البحث 
العلمي والذي جاء منطبق متاماً مع ما 
للم�ستوى  ال��واق��ع  اأر���س  على  �ساهدناه 
ومركز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  مل��راف��ق��ه��ا  ال���ع���امل���ي 
الب���ح���اث ال��ط��ب��ي��ة ال����ذي مي��ل��ك احدث 
جتهيزات ومعدات للبحث العلمي التي 
تخدم جمال اجلينات والطب اجلزيئي 
اخلبيثة  الورام  جم���ال  يف  والب���ح���اث 
الدوائية  والب��ح��اث  ال�سكري  وم��ر���س 
اأر�س  راأي��ن��ا على  ال��زي��ارة  ، فمن خ��الل 
تبذلها  ال���ت���ى  اجل���ه���ود  ح��ج��م  ال����واق����ع 
اجلامعة فاجلامعة لديها روؤية طموحة 
ومتلك من القدرات املختلفة ما ميكنها 
حقاً يف امل�سي قدماً لإقامة نظام تعليمي 
اأكادميي �سحي خا�س كامل يعد الول 

ب��اأ���س��ره��ا وه����ذا م��ا يجعلنا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اأكرث اإ�سراراً واأماًل يف اإبرام العديد من 
التعليم  جم��الت  يف  ال�سراكة  اتفاقيات 
والتدريب  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  ال�����س��ح��ي 
وال�ستثمارات  ب��ل  ال�سحية  وال��رع��اي��ة 
الخرى فيما بيننا وبني جامعة اخلليج 
الطبية وجمموعة ثومبي ، الم��ارات . 
الربوفي�سور ح�سام حمدي  تف�سل  وقد 
الزيارة  ن��ه��اي��ة  ، يف  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر   ‘
الوفد  اأع�����س��اء  لكامل  ال�سكر  بتوجيه 
ال���زائ���ر وق���د ���س��رح ب��ان��ه ق��د مت خالل 
التعاون  ال��زي��ارة حتديد جم��الت  ه��ذه 
التي �سيتم و�سعها يف حيز التنفيذ بعد 
باأن  تعليقه  اختتم  كما  النهائي  التفاق 
اإقامة  يف  تاأمل  الطبية  اخلليج  جامعة 
كافة  م���ع  ق���وي���ة  رواب�����ط  ذات  ع���الق���ات 
التعليم  قطاعات  يف  العاملة  املوؤ�س�سات 
والبحث  ال�����س��ح��ي��ة  وال���رع���اي���ة  ال��ط��ب��ي 

العلمي والتدريب باأ�سرتاليا . 

اأبوظبي للرقابة الغذائية ينظم حما�شرات توعوية يف اأ�شبوع الت�شجري 
•• اأبوظبي -وام:

نظم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية حما�سرات للتوعية باأهمية 
الأ�سجار وذلك �سمن فعاليات اأ�سبوع الت�سجر ال�سابع والثالثني 

الذي عقد حتت �سعار معا فلنزرع الإمارات .
وذلك  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  احللقتني  طلبة  امل��ح��ا���س��رات  ا�ستهدفت 
الزراعي يف  القطاع  بواقع  الرتقاء  على  اجلهاز  جت�سيداً حلر�س 
اإمارة اأبوظبي وتعزيز الوعي املجتمعي باأهمية الزراعة واحلفاظ 

عليها.
�سرحا  املحا�سرات  ه��ذه  خ��الل  اجل��ه��از  م��ن موظفي  نخبة  وق��دم 
وم��ا يحققه من  الإم���ارات  لدولة  بالن�سبة  الت�سجر  اأهمية  ح��ول 
اأ�سجار  زراع��ة  طرق  اإىل  واإر�سادهم  واملجتمع  للبيئة  كبرة  فائدة 

لزراعتها  املنزل  حديقة  يف  الفارغة  امل�ساحات  وا�ستغالل  الفاكهة 
و�سرورة  ال��زراع��ة  على  احل��ف��اظ  على  الأط��ف��ال وحثهم  قبل  م��ن 
للطلبة  م�سابقات  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  املزروعة  امل�ساحات  زي��ادة 
الزراعة يف  به اجلهاز يف جمال  ال��ذي ي�سطلع  بالدور  وتعريفهم 

اإمارة اأبوظبي.
ع��ل��ى مواقع  اأي�����س��ا  ت��وع��ي��ة  املنا�سبة حملة  ب��ه��ذه  اجل��ه��از  واأط��ل��ق 
وال���زراع���ة لدولة  الت�سجر  اأه��م��ي��ة  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ح���ول 
الإمارات ودعا اجلمهور من خاللها اإىل احلفاظ على الأ�سجار يف 
احلدائق واملرافق العامة وال�ستفادة من حديقة املنزل من خالل 
زراعتها بالأ�سجار املثمرة والنباتات العطرية املتنوعة والتي يعمل 
حم�سنة  ا�ستال  توفر  على  له  التابعة  امل�ساتل  خالل  من  اجلهاز 

منها ذات قدرة على التكيف مع الظروف املناخية للدولة.

لتطوير  ر�سالته  �سمن  الت�سجر  اأ�سبوع  يف  اجلهاز  م�ساركة  تاأتي 
قطاع ذو تنمية م�ستدامة يف جمال الزراعة من خالل اإعداد برامج 
توعوية فعالة ومتكاملة وامتداداً لإ�سهاماته الرامية لتعزيز دور 
خالل  م��ن  عليها  واملحافظة  اخل�����س��راء  الرقعة  ن�سر  يف  املجتمع 
حتقيق  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  املطلوبة  وال��ك��ف��اءات  للخربات  اإع����داده 
الرثوة  هذه  واإدارة  الزراعية  امل�ساريع  جمال  يف  املمار�سات  اأف�سل 

احليوية بكفاءة وفعالية عاليتني.
لالرتقاء  ال���دوام  على  الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  جهاز  وي�سعى 
بواقع القطاع الزراعي يف اإمارة اأبوظبي وتوعية �سركائه مبهامه 
للجمهور  يقدمها  التي  املتنوعة  الأن�سطة  خ��الل  م��ن  وخدماته 
تعنى  التي  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  م��ن  للعديد  ورعايته  وتنظيمه 

بالنهو�س بواقع الزراعة املحلية.

•• دبي-وام:

املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأ�سدر 
الثقافة  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2017 ل�سنة   7 رقم  املجل�س  ق��رار  التنفيذي 
والفنون يف دبي. ون�س القرار على اأن يكون ملدير عام هيئة الثقافة والفنون يف دبي اإ�سدار 
القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار مبا يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية 

امل�سمولة بالهيكل التنظيمي املعتمد مبوجب اأحكامه.
ويلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار ويعمل به 

من تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حمدان بن حممد بن را�شد يعتمد الهيكل 
التنظيمي لهيئة الثقافة والفنون يف دبي

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/635  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ارابتك لالن�ساءات - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
اأبو �سريحة وميثله : بدر  اأحمد رم�سان  مبا ان طالب التنفيذ/ طارق 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ع��ب��داهلل   ع��ب��داهلل خمي�س 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )268099( درهم اىل طالب 
ر�سوم  دره���م   20200 مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/1949  تنفيذ مدين  
ان  املنفذ �سده/1- ديبوراه روبيم جمهول حمل القامة مبا  اىل 
طالب التنفيذ/ �سورين ايجيل كانوف وميثله : ح�سن علي مطر 
امل��ذك��ورة اعاله  ال��دع��وى التنفيذية  اأق���ام عليك  ال��ري��ام��ي -   ق��د 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )105504( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / بيتر كوي�سى 
غانا   ، ك��ي�����س�����س��ون  ان�����دوح 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )524725593( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/2980717

فقدان جواز �سفرت
ابراهيم  / ح�سن  املدعو  فقد 
ع��ث��م��ان حم��م��د ال���دن���ي���اوي ، 
م�سر اجلن�سية - جواز �سفره 
 )A08249434( رق����م 
عليه  ي����ع����رث  مم�����ن  ي�����رج�����ى 
امل�سرية  بال�سفارة   ت�سليمه 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.   
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•• تغطية : رم�صان عطا

ميثاء  ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل  اأك��������دت 
ال�����س��ام�����س��ي وزي�����رة دول����ة ع��ل��ى اأن 
نور  من  بحروف  �سي�سجل  التاريخ 
ال�سيخة  ل�سمو  ال��ت��اري��خ��ي  ال����دور 
رئي�سة  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
الرئي�س  ال��ع��ام  ال��ن�����س��ائ��ي  الإحت�����اد 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
�سموها  اأن  اإىل  م�سرة  والطفولة، 
الوطن  تاريخ  يف  ا�ستثنائية  �سيدة 
واملنطقة فعلى مدى اأكرث من اأربعة 
ت��ب��دع يف �سبيل متكني  ع��ق��ود وه��ي 
احل�ساري  دوره�����ا  وت��ع��زي��ز  امل������راأة 
وبناء  والإن��ت��اج  والعمل  التعليم  يف 
الأ�����س����رة ح��ت��ى غ����دت امل��ك��ان��ة التي 
الإم��ارات��ي��ة مثار  امل���راأة  بها  حتظى 
اإعجاب على كافة ال�سعد الإقليمية 

والعاملية .
ج���اء ذل���ك خ���الل امل��ح��ا���س��رة التي 
جلائزة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  نظمتها 
ام�������س يف مقر  ال���رتب���وي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
فيها  وحتدثت  باأبوظبي،  اجل��ائ��زة 
معايل الدكتور ميثاء ال�سام�سي عن 
بنت  فاطمة  الإم���ارات  “ اأم  كتابها 
م��ب��ارك م��ب��ادئ واإجن����ازات “ وذلك 
بح�سور اأمل العفيفي الأمني العام 
الظاهري  �سامل  وحممد  للجائزة، 
ع�������س���و جم���ل�������س اأم�����ن�����اء اجل����ائ����زة 
العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
املدر�سية مبجل�س اأبوظبي للتعليم، 
ب��رك��ات مدير عام  وال��دك��ت��ورة مها 
اأع�ساء  م��ن  وع���دد  ال�����س��ح��ة  هيئة 
للجائزة،  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
وق���ي���ادات اأك��ادمي��ي��ة وت��رب��وي��ة من 
واملوؤ�س�سات  وامل���دار����س  اجل��ام��ع��ات 
واأدار  ال���ع���الق���ة،  ذات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

العربي  خالد  الدكتور  املحا�سرة 
ع�سو اللجنة التنفيذية للجائزة . 

ا�ستعر�ست  امل��ح��ا���س��رة  ب��داي��ة  ويف 
ال�سام�سي  ميثاء  الدكتورة  معايل 
ع���دداً م��ن حم���اور ال��ك��ت��اب  �سلطت 
من خاللها ال�سوء على الإ�سهامات 
الإم����ارات  �سمو  ل�سمو  احل�����س��اري��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م حيث  خ��ا���س��ة يف جم����ال 
املغفور  ج���وار  اإىل  ���س��م��وه��ا  وق��ف��ت 
ل��ه ب����اإذن اهلل ت��ع��اىل ال�����س��ي��خ  زايد 
ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
ال�سعبة  امل��واق��ف  خمتلف  يف  ث���راه 
الدولة  تاأ�سي�س  بداية  يف  وخا�سة 
للتحديث،  املبكرة  �سموه  وم�ساعي 
التحتية  البنية  واإن�ساء م�ستلزمات 
فكانت حقاً رفيقة الكفاح والطريق 
والرحلة ال�ساقة،  هذه الرحلة التي 
ابتداأت منذ �ستينيات القرن املا�سي 
ال�سمو  ب�����س��اح��ب  اق���رتن���ت  ح��ي��ث 

وك���ان مم��ث��اًل حلاكم  زاي���د،  ال�سيخ 
ال�سرقية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اأب���وظ���ب���ي 
ووقفت وراء هذا القائد الفذ، ومعه 
والأي���ام  امل��واق��ف احلا�سمة،  ك��ل  يف 
القدوة  و�ستظل  فكانت  الع�سيبة، 
اأن  اإىل  واأ���س��ارت معاليها    . وامل��ث��ل 
�سمو “ اأم الإم���ارات “ اأدرك��ت منذ 
العقبات  اأك��رث  الأم��ي��ة  اأن  ال��ب��داي��ة 
���س��ع��وب��ة واأك�����رث ال��ت��ح��دي��ات التي 
واجهت خطط التطور والتنمية يف 
ذلك الوقت فالأمية قرينة اجلهل 
اأن حتبط  املمكن  وم�����س��دره، وم��ن 
ك��م��ا ميكن  ال��ت��غ��ي��ر،  اأي رغ��ب��ة يف 
امل�ستقبل،  اأم���ام  الأب����واب  تغلق  اأن 
ولهذا جعلت �سموها من اأولوياتها 
تعليم املراأة والنجاح يف هذا املجال 
.  وقالت د. ميثاء ال�سام�سي : لقد 
برامج  و���س��ع  ع��ل��ى  �سموها  عملت 
ا�سرتاتيجية  خ���الل  م��ن  وخ��ط��ط 

تبعتها  ال����ت����ي  و  الإم������ي������ة،  حم����و 
خطوات ومبادرات �سنوية ما ا�سهم 
بلغت  اإذ  الأم��ي��ة،  ن�سبة  باإنخفا�س 
%27 عام 1985، ثم انخف�ست 
وو�سلت   ،2010 عام   10% اإىل 
اإىل اأقل من %1 عام 2013 وفقاً 
لتقرير املعرفة العربي ال�سادر عن 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
.  واأكدت اأن �سمو اأم الإمارات اأولت 
العليا  واملعاهد  اجلامعي  التعليم 
اهتمامها  ت��خ�����س�����س��ات��ه��ا  ب�����س��ت��ى 
ورع��اي��ت��ه��ا ودع��م��ه��ا ال���الحم���دود، 
من  الأوىل  الدفعة  تخريج  وك���ان 
ط���ال���ب���ات ج��ام��ع��ة الإم���������ارات عام 
1981عالمة تاريخية م�سيئة يف 
امل�سرة  امل��راأة، هذه  م�سرة نه�سة 
التقنية  كليات  اإن�����س��اء  تبعها  التي 
ومدر�سة  زاي����د  وج��ام��ع��ة  ال��ع��ل��ي��ا، 
الع�سكرية،  الأزور  ب��ن��ت  خ���ول���ة 

وك���ذل���ك ت��خ��ري��ج م��ن��ت�����س��ب��ات دورة 
التاأ�سي�سية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
 5 يف  امل�����س��ل��ح��ة  ب���ال���ق���وات  الأوىل 
الفعاليات  هذه   ،2014 دي�سمرب 
برعاية  ج��م��ي��ع��ه��ا  ح��ظ��ي��ت  ال���ت���ي 
اإمياناً  وذل����ك  ���س��م��وه��ا،  وت�����س��ج��ي��ع 
منها بدور املراأة الإماراتية اإذ قالت 
اأعيننا  ن�سب  ن�سع  اإن��ن��ا   : �سموها 
والهواء  ك��امل��اء  التعليم  اأن  حقيقة 
وحق لكل اإن�سان على اأر�س بالدنا 
ل فرق يف ذلك بني رجل وامراأة  .  
كما تطرقت الدكتورة ميثاء خالل 
ومنظومة  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال���ن���دورة 
الإمارات  دول��ة  يف  الن�سائي  العمل 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وج��ه��ود �سمو “ 
الإحتاد  تاأ�سي�س  “ يف  الإم���ارات  اأم 
ال���ع���ام وج��م��ع��ي��ة نه�سة  ال��ن�����س��ائ��ي 
امل��������راأة ال��ظ��ب��ي��ان��ي��ة وغ����ره����ا من 
امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ع��زز دع��م م�سرة 

املراأة وكيانها الأ�سري والجتماعي 
ال�سرتاتيجية  تد�سني  وك��ذل��ك   ،
دي�سمرب  يف  امل���راأة  لتقدم  الوطنية 
التي  2002، هذه ال�سرتاتيجية 
العمل  يف  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة  جت�سد 
مل��واك��ب��ة احل��ي��اة وتنمية  ال��ن�����س��ائ��ي 
تواكب  ن�����س��ائ��ي��ة  ك������وادر  وت���اأه���ي���ل 
ا�ستعر�ست  ك��م��ا  امل���ع���رف���ة.  ع�����س��ر 
الأمومة  رع��اي��ة  يف  �سموها  ج��ه��ود 
الجتماعية  والرعاية  والطفولة 
وال�����س��ح��ي��ة، وم�����س��ارك��ة امل�������راأة يف 
اجلهود  م����ن  وغ����ره����ا  ال��ت��ن��م��ي��ة 
من  كر�ست  التي  الرائدة  الوطنية 
“ مكانة  الإم������ارات  “ اأم  خ��الل��ه��ا 
ح�سارية للمراأة الإماراتية حملياً 

واإقليمياً ودولياً . 
ميثاء  ال���دك���ت���ورة  م���ع���ايل  ودع�����ت 
ا�ستلهام  ����س���رورة  اإىل  ال�����س��ام�����س��ي 
“  يف حياتنا  الإم�����ارات  “ اأم  فكر 
اليومية، هذا الفكر الذي ينبع من 
قلب مفعم بحب الوطن والإنتماء 
“ اأم  عهدنا  فقد  الطاهر،  لرتابه 
الإمارات “، �سيدة العطاء والإبداع 

الوطنية  م�����س��رت��ن��ا  يف  والب��ت��ك��ار 
التي نفخر جميعاً ونعتز باملنجزات 
التي حتققت يف هذه امل�سرة والتي 
اأر�سى دعائمها املغفور له باإذن اهلل 
تعاىل ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه، 
متمثلة  الر�سيدة  قيادتنا  وتوا�سل 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سمو  و����س���اح���ب  اهلل،  ح���ف���ظ���ه 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
و�ساحب  دب������ي،  ح���اك���م  ال����������وزراء 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى 
النهج  ه��ذا  على  ال�سر  الإم����ارات، 
دار  املحا�سرة  .  ويف ختام  امل��ب��ارك 
واحل�سور،  م��ع��ال��ي��ه��ا  ب���ني  ح�����وار 
العفيفي درع اجلائزة  اأمل  واأه��دت 
هذه  يف  مل�ساركتها  تقديراً  ملعاليها 

املحا�سرة .

•• اأبوظبي-وام: 
وزير  ال��زي��ودي  اأح��م��د  ب��ن  ث��اين  الدكتور  ن�سح معايل 
التغر املناخي والبيئة بقراءة كتاب تاأمالت يف ال�سعادة 
والإيجابية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
للكتب  اإ�سافة  دوننا  من  العامل  وكتاب  اهلل  رع��اه  دب��ي 

والتقارير التي تتناول ق�سية تغر املناخ وتاأثراته.
ياأتي ذلك �سمن م�ساركة معاليه يف مبادرات وكالة اأنباء 
الإمارات اخلا�سة ب� �سهر القراءة .. وتن�سر وام عناوين 
املعايل  اأ���س��ح��اب  ب��ق��راءت��ه��ا  يو�سي  ال��ت��ي  الكتب  لأه���م 
الوزراء وكبار امل�سوؤولني يف الدولة لت�سكل قاعدة ميكن 
اأن ينطلق منها القارئ بخطوات واثقة نحو تبني عادة 

القراءة واملطالعة.
والإيجابية  ال�سعادة  يف  تاأمالت  كتاب  اإن  معاليه  وقال 
يطرح  اإذ  العربية  للمكتبة  ومهمة  فريدة  اإ�سافة  يعد 
اإداري����ة وتنموية  ال��ك��ت��اب روؤي���ة  �سموه م��ن خ��الل ه��ذا 
رائدة  جت��رب��ة  واىل  والي��ج��اب��ي��ة  ال��ت��ف��اوؤل  اإىل  ت�ستند 

اليوم  وملهمة وثرية حققنا من خاللها ما نحن فيه 
من �سعادة ورخاء وا�ستدامة.

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ي�ستخدم   : واأ���س��اف 
را�سد يف هذا الكتاب -ككل كتاباته- اأ�سلوبا فريدا ورائعا 
يت�سم بالب�ساطة والإقناع فتجعل من قراءة الكتاب مرة 

بعد اأخرى جتربة غاية يف الإمتاع.
وفيما يتعلق بكتاب العامل من دوننا اأو�سح معاليه اأن 
الكتاب يتناول التوقعات املحتملة التي ميكن اأن ت�سيب 
الب�سر  اختفاء  عند  امل�سيدة  والبيئة  الطبيعية  البيئة 
حيث متت فهر�سة الكتاب على اأنه عمل ق�س�سي اإل اأن 
بع�س املعلقني اأكدوا اأنه من الأف�سل و�سفه باأنه خيال 

تاأملي .
من  العامل  كتاب  �سنف  نف�سها  بالطريقة  اأن��ه  واأو�سح 
دوننا يف فئة ال�سحافة العلمية والبيئية كباقي الكتب 
يف  الإن�سان  اأحدثه  الذي  التاأثر  تناق�س  التي  البيئية 

الر�س، يف عمل مو�سوعي مبدع .
ون�سح بقراءة الكتب والتقارير التي تتحدث عن البيئة 

ب�سكل عام، وتغر املناخ وتاأثراته ب�سكل خا�س بالنظر 
اإىل اأن تغر املناخ بتاأثراته الكونية �سيظل واحدا من 
اأهم التحديات احلالية وامل�ستقبلية -اإن مل يكن اأهمها- 

التي تواجه الب�سرية وتواجهنا اأي�سا كاأفراد.
الظاهرة  ا�ستمرار هذه  ي��وؤدي  اأن  املرجح  اإنه من  وقال 
م��ه��م��ة يف طريقة  ت��غ��ي��رات  اإىل  ت��اأث��رات��ه��ا  وت��ف��اق��م 
اأن  يجب  ف��اإن��ن��ا  وعليه  ك��اأف��راد  ومم��ار���س��ات��ن��ا  معي�ستنا 
نثقف اأنف�سنا ونعي حقيقة ما يوجهنا يف كب�سر يف هذا 
اإىل ال�سباب العربي  ال�سدد . وتوجه معاليه بن�سيحة 
بناء  يف  اأ���س��ا���س��ي  عن�سر  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا  ال��ق��راءة  باأهمية 
وبالتايل   .. ومداركه  ثقافته  وتو�سيع  الفرد  �سخ�سية 
ال�سائبة يف معظم  اتخاذ اخليارات  تعزيز قدرته على 
واأكرث  اأف�����س��ل  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  وامل�����س��اه��م��ة  احل����الت 
�سعادة له ولغره.. اإ�سافة اإىل ذلك فاإن القراءة و�سعة 
خمتلف  على  التعرف  فر�سة  لالإن�سان  تتيح  الط��الع 
الأفكار والثقافات فيكون اأكرث قدرة على احرتام تلك 
وعلى  الت�سامح  على  ق��درة  واأك��رث  وتقديرها  الثقافات 

واحرتامها  وال�سعوب  الأف���راد  بني  الختالفات  تفهم 
واإدارتها بطريقة �سليمة.

خا�سة  اجلميع  اأن�سح  دائ��م��ا  فاإنني  لذلك   : واأ���س��اف 
ال�����س��ب��اب ب��اله��ت��م��ام اأك����رث ب���ال���ق���راءة ل��ي�����س يف جمال 
الخت�سا�س فقط بل يف كل املجالت وعلينا اأن نحمد 
الكتاب  جعلت  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  اأن  ك��ث��را  اهلل 
والقراءة يف ع�سرنا هذا اأ�سهل منال من اأي وقت �سابق 
عليها  الت�سجيع  يف  للقراءة  �سهر  اعتماد  تاأثر  وح��ول 
وبناء الفرد نوه معايل وزير التغر املناخي والبيئة اإىل 
قراءة  ال�سعوب  اأق��ل  هي  العربية  ال�سعوب  اأن  يقال  ما 
وقد يكون ذلك �سحيحا بالنظر اإىل الإح�ساءات التي 
العربية  ال�سعوب  اأن  اأي�سا  ال�سحيح  لكن  تداولها  يتم 
ك��غ��ره��ا م���ن ال�����س��ع��وب ه���ي م���ن اأك����رث ال�����س��ع��وب نهما 

للقراءة و�سغفا باملعرفة وكل ما حتتاجه هو احلافز .
و اأو�سح اأن قرار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
عام  بتخ�سي�س  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
2016 عاما للقراءة اأحدث فرقا هائال يف تعاملنا مع 

القراءة والرتحاب الذي قوبل به هذا القرار احلكيم..
كما راأينا كيف ت�سابق اأبناء الوطن العربي على القراءة 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي  ال��ق��راءة  بف�سل م��ب��ادرة حت��دي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
لت�سجيع  اإقليمي عربي  م�سروع  اأكرب  والتي متثل  اهلل 
القراءة لدى الطالب يف العامل العربي و�سول لإبراز 
جيل جديد متفوق يف جمال الطالع والقراءة و�سغف 

املعرفة.
واأ�ساف معاليه اإن اعتماد �سهر للقراءة من قبل جمل�س 
للقراءة جمدها  تعيد  التي  احلوافز  اأح��د  هو  ال���وزراء 
وقدرته على مواجهة  الفرد  �سخ�سية  بناء  ودوره��ا يف 
التحديات املتزايدة التي يحملها امل�ستقبل.. ونحن على 
ثقة باأن �سهر القراءة �سيكون مقدمة لعالقة اأوثق مع 

الكتاب والثقافة على مدار العام.
وحول مبادرات الوزارة يف اإطار دعم �سهر القراءة اأكد 
حيث  ال��ق��راءة  على  بالت�سجيع  ال���وزارة  ال��ت��زام  معاليه 

و�سعت وزارة التغر املناخي والبيئة جمموعة متنوعة 
من املبادرات الناجحة ونفذتها على مدار عام القراءة.

�سلوك  اإىل  القراءة  بتحويل  اهتمامها  من  انطالقا  و 
اأخرى  جمموعة  بو�سع  اأي�سا  العام  ه��ذا  قامت  يومي 
من املبادرات هي : مبادرة �سع كتاب وخذ اآخر والهادفة 
لت�سجيع املوظفني على تبادل الكتب وتعميم ال�ستفادة 
م�سابقة  عن  عبارة  وه��ي  تقراأ  البيئة  وم��ب��ادرة  منها.. 
للموظفني لت�سجيع القراءة من مكتبة الوزارة اأو من 
لإدارة  واإر�ساله  يقراأونه  ما  وتلخي�س  اآخ��ر  م�سدر  اأي 
امللخ�سات  تلك  تعميم  تتوىل  التي  الت�سال احلكومي 

على املوظفني.
واأ����س���اف : اأط��ل��ق��ن��ا اأي�����س��ا م��ب��ادرة ن��ق��راأ ل��رت��ق��ي التي 
املتاحة  الإلكرتونية  الكتب  ببع�س  التعريف  ت�ستهدف 
ال���ت���ي مي��ك��ن ل��ل��م��وظ��ف��ني ق���راءت���ه���ا اأو حت��م��ي��ل��ه��ا من 
الكتاب  ومبادرة  القراءة.  �سهر  خالل  الإنرتنت  �سبكة 
الإل����ك����رتوين وال���ت���ي ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا و���س��ع الكتاب 

الإلكرتوين يف واجهة البوابة الداخلية للوزارة.

•• اأبوظبي -وام:

امل�ساريع  لتطوير  خليفة  ���س��ن��دوق  م��ن  وف��د  زار 
ت�سييدها  ال��ت��ي مت  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ك��رام��ة  واح����ة 

تخليدا لذكرى �سهداء الإمارات الأبرار.
وت��ف��ق��د ال��وف��د ن�����س��ب ال�����س��ه��ي��د وم���ي���دان الفخر 
اإدارة  من  عنه  �سرح  اإىل  وا�ستمع  ال�سرف  وجناح 

واحة الكرامة وم�سريف خدمات الزوار.
تراأ�س الوفد �سعادة ح�سني جا�سم النوي�س رئي�س 
جمل�س اإدارة ال�سندوق و�سم �سعادة حممد جنم 
عبداهلل  �سعادة  و  الإدارة  جمل�س  ع�سو  القبي�سي 
لل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  ال��درم��ك��ي  �سعيد 
وابراهيم املن�سوري الرئي�س التنفيذي للعمليات 
وموظفي  وف������روع  اإدارات  م������دراء  م���ن  وع������ددا 

ال�سندوق.
اأمام  ب��داأت  الكرامة  واح��ة  الوفد بجولة يف  وق��ام 

الألواح  من  لوحا   31 من  املكون  ال�سهيد  ن�سب 
التي ي�ستند كل منها على الآخ��ر رمزا  ال�سخمة 
جمتمع  اأب��ن��اء  بني  والتالحم  والتكاتف  للوحدة 
وال�سجاعة  ال���ق���وة  واإىل  وال���ق���ي���ادة  الإم���������ارات 
وتوقف  الإم�����ارات..  �سعب  متيز  ال��ت��ي  وال�سمود 
القوات  نق�س ق�سم  ال��ذي مت  امل��ع��دين  ال��ل��وح  عند 

امل�سلحة لدولة الإمارات عليه.
كما زار الوفد جناح ال�سرف الذي يت�سمن األواحا 
ال��ك��رمي وكذلك  ال��ق��راآن  م��ن  اآي���ات  نق�ست عليها 
اأبناء الإمارات البوا�سل ومعلومات  اأ�سماء �سهداء 

عنهم..
بوا�سع  ال�����س��ه��داء  يتغمد  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل  ودع���ا 
ال�سديقني  م���ع  م��ق��ام��ه��م  ي��ج��ع��ل  واأن  رح��م��ت��ه 

وال�ساحلني.
الزيارة  اإن  النوي�س  جا�سم  ح�سني  �سعادة  وق���ال 
ال�سامية  للبطولت  والتقدير  ال��ع��رف��ان  جت�سد 

الت�سحية  معاين  اأروع  �سطروا  الذين  لل�سهداء 
والفداء لهذا الوطن لتظل راية الإمارات خفاقة 

عالية.
على  فخر  اأو�سمة  ال�سهداء  ت�سحيات  اإن  واأ�ساف 
���س��دور اأب���ن���اء الإم������ارات واإن���ه���م ب��اق��ون يف ذاكرة 
الوطن ووجدان اأبنائه كمثل اأعلى ومنوذج ت�سرب 

به اأروع معاين الوطنية لالأجيال القادمة.
واأكد اأن زيارة هذا ال�سرح تعمق يف نفو�سنا معاين 
الوحدة الوطنية وتوؤكد وقوفنا �سفا واحدا وراء 
ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة دف��اع��ا ع��ن ث��واب��ت��ن��ا الوطنية 
الن�سب  ي��ع��د  اإذ  والإن�����س��اين  احل�����س��اري��ة  وقيمنا 
الت�سحيات  يروي ق�س�س  رمزا وطنيا  التذكاري 
البوا�سل  ال��وط��ن  ج��ن��ود  قدمها  ال��ت��ي  البطولية 
ويعزز وحدتنا الوطنية ويعمق م�ساعر النتماء يف 
نفو�سنا ويوؤكد ا�سطفافنا خلف قيادتنا احلكيمة 

حلماية تراب الوطن و�سيادته.

•• اأبوظبي-وام:

اطلع وفد اأكادميية ربدان �� خالل زيارته وكالة اأنباء الإمارات وام �� ام�س 
الطالبي  الوفد  �ساهد  و  الوكالة.  واأق�سام  اإدارات  عمل  منظومة  على 
اإر�سالها  ب���دء  خ���الل ال���زي���ارة ع��ر���س��ا ح���ول م��راح��ل وت��ط��ور وام م��ن��ذ 
الإخباري يف  18  من �سهر يونيو عام 1977 �� بعد �سدور قرار وزاري 
الرئي�سي  امل�سدر  لت�سبح   1976 عام  نوفمرب  �سهر  خالل  بتاأ�سي�سها 
املحلية  الإع���الم  وو���س��ائ��ل  ال�سحف  جلميع  الر�سمية  ال��دول��ة  لأخ��ب��ار 

والعربية والدولية .
موؤ�س�سات  اإن�ساء  مل��راح��ل  ا�ستكمال  اطالقها  ج��اء  التي   ���� وام  تغطي  و 

دولة الحتاد �� الأخبار املحلية والعربية والدولية من خالل حمرريها 
ومندوبيها ومرا�سليها داخل الدولة وحول العامل.

و قام الوفد بجولة يف اإدارات واأق�سام الوكالة التي ت�سم اإدارة التحرير 
املركزي واأق�سامها التحرير العربي و الإجنليزي و الإعالم الرقمي .. 
اإ�سافة اإىل اإدارة التغطية الإعالمية واأق�سامها اإر�سال ال�سور واملندوبني 
والر�سد الإعالمي و املرا�سلني .. بجانب وحدة التحقيقات والأر�سيف. 
ووحداتها  الوكالة  اأق�سام  تعامل  كيفية  على  الطالبي  الوفد  تعرف  و 
من  ت��رد  والتي  والفوتوغرايف  الفيديو  و�سورها  الإخ��ب��اري��ة  امل��ادة  مع 
املندوبني يف الدولة واملرا�سلني يف اخل��ارج وامل�سادر الأخ��رى وذل��ك يف 

خمتلف املراحل التي مير فيها اخلرب منذ و�سوله حتى بثه.

فيما قدمت اإدارة الت�سال احلكومي يف املجل�س الوطني لالإعالم �سرحا 
حول اأهداف املجل�س ودوره يف ر�سم ال�سيا�سة الإعالمية للدولة واإعداد 
الت�سريعات الإعالمية و�سمان تنفيذها .. اإ�سافة اإىل تنفيذ ال�سيا�سات 
القوانني  واق��رتاح م�ساريع  الإع��الم  الالزمة لتطوير قطاع  واخلطط 
يف  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  املجل�س  بعمل  ال�سلة  ذات  والأنظمة 
الدولة. ومت التعريف بدور املجل�س يف اإعداد الأنظمة واملعاير والأ�س�س 
فيها  والعاملني  الإع���الم  و�سائل  واع��ت��م��اد  وترخي�س  لعمل  ال��الزم��ة 
وممار�سة الأن�سطة الإعالمية مبا فيها الإعالم والن�سر الإلكرتوين .. 
اإ�سافة اإىل اإ�سداره القواعد والنظم التي ت�سمن حتقيق اأهدافه وفقا 
املناطق  �سلطات  مع  والتن�سيق  ال�ساأن  ه��ذا  يف  ي�سعها  التي  لل�سوابط 

احلرة الإعالمية لو�سع اإطار ينظم العالقة بني املجل�س وهذه املناطق. 
ب�ساأن م�سادر  الأ�سئلة  العديد من   �� الزيارة  �� يف ختام  الطالب  و طرح 
الأخبار وكيفية التعامل مع الأحداث والفعاليات الهامة التي ت�سهدها 
وام  اأطلقتها  التي  اجلديدة  الرقمية  التطبيقات  اإىل  الدولة..اإ�سافة 
الجتماعي  التوا�سل  من�سات  على  التفاعل  ق��اع��دة  تو�سيع  اأهمية  و 
ومن�ساتها  تغطياتها  وم�ستوى  الوكالة  عمل  مبنظومة  م�سيدين   ..
الإع��الم��ي على  العمل  ال��ت��ط��ورات يف جم��ال  اأح���دث  مل��واك��ب��ة  الرقمية 
ال�سعيدين املحلي وال��دويل. تاأتي زي��ارة الوفد يف اإط��ار جهود املجل�س 
الوطني لالإعالم ل�ستقطاب الكفاءات الوطنية وحر�سه على التعاون 

مع خمتلف املوؤ�س�سات التعليمية يف الدولة.

وف��د اأكادميي��ة رب��دان يطل��ع عل��ى اآلي��ة عم���ل وك�ال���ة اأنب���اء االإم���ارات

 ميثاء �ل�سام�سي: »�أم �لإمار�ت« �سيدة ��ستثنائية يف تاريخ �لوطن و�ملنطقة 
جائزة خليفة الرتبوية  تنظم حما�شرة عن كتاب » فاطمة بنت مبارك مبادئ واإجنازات«

�لتعليم ت�سدر �أولويات �أم �لإمار�ت �لتي جعلت منه ركيزة لتمكني �ملر�أة
بدعم �أم �لإمار�ت حققت �ملر�أة �لإمار�تية مكانة مرموقة حمليًا و�إقليميًا ودوليًا 
جهود �أم �لإمار�ت �ساهمت يف خف�س معدلت �لأمية �إىل �أقل من 1 % وفقًا لإح�ساء�ت عام 2013

ث��ان��ي الزي��ودي : ت�اأم��الت يف ال�شع���ادة اإ�شاف���ة ملهم��ة للمكتب���ة العربي����ة

وفد �شندوق خليفة يزور واحة الكرامة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�سهد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
امل����ري ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��رط��ة دبي 
للملتقى  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات 
لأف�سل  ع�����س��ر  احل�������ادي  ال�������دويل 
التطبيقات ال�سرطية الذي تنظمه 
يف  ال�ساملة  للجودة  العامة  الإدارة 
ا�ست�سراف  �سعار  حتت  دبي  �سرطة 

امل�ستقبل يف العمل ال�سرطي .
خا�سة  جل�سة  الفعاليات  ت�سمنت 
باإدارة اأمن فعاليات كربى الأحداث 
الأوملبية  الأل���ع���اب  ك����دورة  ال��ع��امل��ي��ة 
يف ري���و دي ج���ان���رو ب���ال���ربازي���ل و 
اإيطاليا  2015 يف  اأك�سبو ميالنو 
القيادات  من  خمت�سون  ا�ستعر�س 
ال�����س��رط��ي��ة خ���الل���ه���ا الإج���������راءات 
تاأمني  ات��ب��ع��وه��ا يف  ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ة 
الأح����داث على اأك��م��ل وج��ه يف ظل 

التحديات التي واجهتها كل دولة.
وبداأت اجلل�سة التي اأدارها العميد 
الإدارة  م���دي���ر  ال��غ��ي��ث��ي  اهلل  ع��ب��د 
واملن�ساآت  ال��ه��ي��ئ��ات  لأم����ن  ال��ع��ام��ة 
با�ستعرا�س  ب��ال��وك��ال��ة  وال���ط���وارئ 
جتربة الربازيل يف تاأمني فعاليات 
العام  الأومل����ب����ي����ة  الأل�����ع�����اب  دورة 
جانرو  دي  ري��و  مدينة  يف  املا�سي 
واكبت  التي  ال�سخمة  والتحديات 
تعزيز  يف  ال�����س��رط��ي��ة  الإج��������راءات 

الأمن والأمان.
و حتدث عن التجربة كل من ولني 
ديا�س فريرا القائد العام لل�سرطة 
جانرو  دي  ري�����و  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
وال��ع��ق��ي��د م��ار���س��ي��ل��و ب��ري��را رو�سا 
الذي �سرح اخلطة الأمنية لتاأمني 
الفعالية وقدم �سرحاً حول الروؤية 
الع�سكرية  لل�سرطة  ال��د���س��ت��وري��ة 
العام  القائد  ا�ستهلها  الربازيل  يف 
ل��ل�����س��رط��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ري����و دي 
ج����ان����رو ب����ورق����ة ع���م���ل ع����ن دول����ة 
ال��ربازي��ل التي ت�سم 26 ولي��ة .. 
الأمن  م�����س��وؤول��ي��ة  اأن  اإىل  م�����س��راً 
تتمثل  رئي�سية  جهات   3 على  تقع 
اإىل  اإ�سافة  الحت��ادي��ة  ال�سرطة  يف 
البلدية  و�سرطة  ولي��ة  كل  �سرطة 
ال��ت��ي ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��م ا���س��م حرا�س 
البلديات وهي امل�سوؤولة عن حماية 
امللكية الفردية واحلفاظ على اأمن 

املناطق.
ال�سرطية  الأج����ه����زة  اأن  واأو�����س����ح 
يف ال����ربازي����ل ت���واج���ه حت���دي���ات يف 
ت��ن��ظ��ي��م ال���ف���ع���الت ال���ك���ربى على 
اأر�سها ومنها الكرنفال ال�سنوي يف 
العا�سمة والتي يتم تنظيمها على 
م�ساحة 4 اآلف كلم مربع وبالتايل 
الفعالية  لإدارة  خطة  و�سع  يجب 
يقطنها  م��دي��ن��ة  يف  حُم��ك��م  ب�سكل 
�سرحاً  مقدماً  ن�سمة  مليون   6.5
حول التحديات التي تواكب تنظيم 
والإح�سائيات  العا�سمة  ك��رن��ف��ال 

ذات ال�سلة.
بدوره قدم العقيد مار�سيلو بريرا 
يف ورق��ت��ه �سرحا ح��ول الإج����راءات 
ت��ن��ظ��ي��م دورة  امل��ت��ب��ع��ة يف  الأم���ن���ي���ة 
املا�سي  ال���ع���ام  الأومل���ب���ي���ة  الأل����ع����اب 
�سمت  ال��������دورة  اأن  اإىل  م�������س���راً 
 10 ف��ي��ه��ا  �����س����ارك  ب���ط���ول���ة   65
بطولة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ري��ا���س��ي  اآلف 
م�ساحبة لفئة ذوي الإعاقة �سارك 

فيها 4 اآلف ريا�سي.
ونوه اإىل اأن التحديات التي واجهت 
اأنها  ال��ف��ع��ال��ي��ة مت��ث��ل��ت يف  ت��ن��ظ��ي��م 
ُت��ن��ظ��م يف اأك���رث م��ن م��ك��ان يف وقت 
واحد على عك�س كاأ�س العامل الذي 
وك���ان يف   2014 ال��ع��ام  نظموه يف 
اأماكن حمددة مو�سحا اأن ال�سرطة 
�سكلت جلنة ت�سم خمتلف اجلهات 
قبل  اخلا�سة  وال�����س��رك��ات  الأم��ن��ي��ة 
وو�سعت  الريا�سي  احل��دث  ب��داي��ة 
مع  التعامل  و�سيناريوهات  خطة 
امل��ت��وق��ع��ة وو�سعت  ك��اف��ة احل����وادث 
خطة لن�سر رج��ال الأم��ن والكالب 
الطائرات  وا���س��ت��خ��دام  البولي�سية 
تواجد  واأماكن  املوا�سالت  وتاأمني 
اجلماهر والالعبني الريا�سيني.

�ساهم  ال��ل��ج��ن��ة  ت�����س��ك��ي��ل  اإن  وق����ال 
ب�����س��ك��ل ك���ب���ر يف اإخ��������راج احل����دث 
ب�����س��ورة ج��ي��دة و���س��اه��م اأي�����س��اً من 
خ����الل ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال�����س��رك��اء يف 
اأو  اإع��داد ن�سرة  القطاع اخلا�س يف 
كنوز  اأ�سم  عليه  اأطلقوا  بروتوكول 
اخلا�سة  التعليمات  كافة  يت�سمن 
باآليات اإدارات الفعاليات م�ستقباًل.

ب��������دوره ع����ر�����س ال���ع���ق���ي���د اأن����دري����ا 
ت�������ورزاين ق���ائ���د ���س��رط��ة ك���وم���و يف 
ال�سرطة الإيطالية جتربة ال�سرطة 
فعاليات  ت����اأم����ني  يف  الإي���ط���ال���ي���ة 
م��ع��ر���س م��ي��الن��و اك�����س��ب��و 2015 
ا�ست�سافته  عامليا  حدثا  ك��ان  ال��ذي 
م��دي��ن��ة م��ي��الن ع��ل��ى م���دى 184 
يوماً بح�سور اأكرث من 21 مليون 

زائر و60 رئي�س دولة وحكومة.
و �سلط العقيد اأندريا ال�سوء على 
هذا  خ��الل  الأمنية  العملية  اإدارة 

املعلومات  اإىل  وت���ط���رق  احل�����دث 
العمليات  ب���اإدارة  املخت�سة  الأمنية 
ال�سرطية  وال������ق������وات  الأم����ن����ي����ة 
ودور  الإك�سبو  ت��اأم��ني  يف  امل�ساركة 
اخلا�س  وال�سيطرة  القيادة  مركز 
باحلدث والآلية التي مت اعتمادها 
وال�سيطرة  القيادة  مركز  اإدارة  يف 
الإج��������راءات اخلا�سة  ك���ل  مل��راق��ب��ة 
اللوج�ستي  وال���دع���م  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات 
والأمني العام خالل الأ�سهر ال�ستة 

للحدث.
الغفلي  م�سبح  امل��ق��دم  وا�ستعر�س 
الإدارة  يف  ال���ط���وارئ  اإدارة  م��دي��ر 
واملن�ساآت  ال��ه��ي��ئ��ات  لأم����ن  ال��ع��ام��ة 
وال���ط���وارئ يف ���س��رط��ة دب���ي خالل 
تنظيم  يف  دب�����ي  روؤي��������ة  اجل���ل�������س���ة 
�ست�سهده  ال�����ذي  ال��ع��امل��ي  احل�����دث 
اإىل  الإمارة اك�سبو 2020 م�سراً 
توا�سل  ���س��ع��ار  ي��ح��م��ل  احل����دث  اأن 
العقول و�سنع امل�ستقبل .. واأو�سح 
�ساروج   2020 اك�سبو  ���س��ع��ار  اأن 
اك��ت�����س��ف��ه �ساحب  ال�����ذي  احل���دي���د 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
عام 2002 يف منطقة املرموم وهو 
نقو�س  من  لأمن��اط  جتميع  عبارة 
وم�سغولت ذهبية اأبدعتها ح�سارة 
اإماراتية قبل 4000 �سنة ون�سجت 
دملون  توا�سلها مع ح�سارة  خيوط 
اإىل ح�سارة  والفراعنة والرافدين 

ما وراء النهرين وال�سند والهند.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���دم حم��م��د امل���ال من 
يف  العربية  الإع��الم��ي��ة  املجموعة 
الإم���������ارات خ����الل اجل��ل�����س��ة ورق���ة 
الأمني  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ح���ول  ب��ح��ث��ي��ة 
خاللها  حت��دث  الفعاليات  واإدارة 
امل�ستقبلية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإدارة  ع��ن 
العامليني  ال�������س���ي���اح  وا����س���ت���ق���ط���اب 

والتحديات التي تواجه ذلك.
وع���ق���ب اجل��ل�����س��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة قدم 
جم���م���وع���ة م�����ن اخل���������رباء وق������ادة 
ال�����س��رط��ة ال��ع��امل��ي��ني امل�����س��ارك��ني يف 
ا�ستهلها  ب��ح��ث��ي��ة  اأوراق��������اً  امل��ل��ت��ق��ى 

بيرت اإدج نائب مدير عام يف الأمن 
ال��داخ��ل��ي الأم��ري��ك��ي ب��ورق��ة حول 
الدولية  ال�سراكات  من  ال�ستفادة 
جتربة  مو�سحا  ال��ق��ان��ون  لفر�س 
اإدارة الهجرة واجلمارك الأمريكية 
وتعزيزها  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  يف 
ملحقاتها  مع  وال�سالت  للروابط 
وال�سركاء  ال���ع���امل  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
الدوليني لتنفيذ القانون وحتديد 
وال�سبكات  املنظمات  عمل  وعرقلة 
العابرة  والإره���اب���ي���ة  الإج���رام���ي���ة 
للحدود والتي ت�سعى اإىل ا�ستغالل 
ال��ت��ج��ارة وال�����س��ف��ر والنظم  اأع��م��ال 
ل��ت��ط��رق��ه لأف�سل  اإ���س��اف��ة  امل��ال��ي��ة 
التعاون  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  امل��م��ار���س��ات 
ال�������دويل وم���ن���اق�������س���ة ك���ي���ف ميكن 
�سركاء  متكني  امل�سرتكة  للجهود 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ال���ق���ان���ون  اإن���ف���اذ 

العامل ملكافحة اجلرمية املنظمة.
مكتب  اأن  اإدج  ب���ي���رت  واأو�������س������ح 
الذراع  يعد  اجلنائية  التحقيقات 
ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وي�سكل  الأمي���ن 
اجلزء الأكرب من الهيكلية الإدارية 
تبلغ  التي  بعدد مكاتبه  ال��وزارة  يف 
بالإ�سافة  بلدا   47 يف  مكتبا   62
200 مكتب منت�سر  اأكرث من  اإىل 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن��ح��اء  يف جميع 
ال�سلطات  ومت����ار�����س  الأم���ري���ك���ي���ة 
من  ال��ن��ط��اق  الوا�سعة  التحقيقية 
التحقيق  اأ�ساليب  ا�ستخدام  خالل 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وامل���ب���ت���ك���رة اأي�������س���ا يف 
جم����الت ال��ت��ح��ق��ي��ق امل��ت��ن��وع��ة مثل 
الأمن القومي وا�ستغالل الأطفال 
بالب�سر  والجت���ار  الب�سر  وتهريب 
واجلرائم املالية وتهريب املخدرات 
وهروب اأفراد الع�سابات والحتيال 
ال���ت���ج���اري  ال���غ�������س  وال���������س����رق����ة و 
.. موؤكدا  الإل��ك��رتون��ي��ة  واجل��رائ��م 
ال�سركاء  مع  امل�سرتكة  اجلهود  اأن 
تفكيك  ع����ن  اأ����س���ف���رت  ال���دول���ي���ني 
واحل�����د م���ن ال��ن�����س��اط الإج���رام���ي 
والإرهابية  الإجرامية  للمنظمات 
ت�سكل  وال���ت���ي  ل���ل���ح���دود  ال���ع���اب���رة 
العاملي  لال�ستقرار  كبرا  تهديدا 

ول�سيادة القانون.
واأكدت ت�سي واي اإدوينا املدير العام 
لأكادميية ال�سرطة يف �سرطة هونغ 
التي  البحثية  ورقتها  خ��الل  كونغ 
جاءت حتت عنوان اللياقة النف�سية 
لأفراد ال�سرطة – تطبيق التدريب 
�سرطة  يف  النف�سية  ال��ل��ي��اق��ة  ع��ل��ى 
هونغ كونغ اأن ال�سرطة هناك تويل 
للتدريب  كبرة  واأه��م��ي��ة  اهتماما 
لأفرادها  النف�سية  ال��ل��ي��اق��ة  ع��ل��ى 
حيث  النف�سي  و�سعهم  وا�ستقرار 
اأدخلت تدريبات خا�سة لرفع كفاءة 
كعن�سر  بينهم  النف�سية  ال��ل��ي��اق��ة 
اأ�سا�سي يف تاأ�سي�س وتطوير وتعزيز 
ب����دورات  اأحل��ق��ت��ه��م  ك��م��ا  مهنيتهم 

منذ عام 2005.
�سرطة  اأن  واي  ت�����س��ي  اأو���س��ح��ت  و 
عام  موظفيها  اأحلقت  كونغ  هونغ 
مكثفة  نف�سية  بتدريبات   2012
اأفراد  اإيجابية  من  تعزز  ومتقدمة 
يف  مرونتهم  م��ن  وت��زي��د  ال�سرطة 
�ساركت  ال��وق��ت  ذات  ويف  ال��ت��ع��ام��ل 
ك���ل���ي���ة ����س���رط���ة ه����ون����غ ك����ون����غ مع 
كونغ  هونغ  يف  ال�سينية  اجلامعة 
لإجراء البحوث ب�ساأن مدى فعالية 
البحوث  اأظ���ه���رت  وق���د  ال��ت��دري��ب 
اإطالق  نتائج م�سجعة وبالتايل مت 
من  للتدريب  التمهيدية  املرحلة 
عام 2014 اإىل اأوائل عام 2016 
وم���ازال���ت ال��درا���س��ات ال��ق��ائ��م��ة مع 
ت��ظ��ه��ر نتائج  ال�����س��ي��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
الربنامج  فعالية  ت��وؤك��د  اإي��ج��اب��ي��ة 
ومهنية  اأداء  حت�سني  يف  التدريبي 
الدكتور  العقيد  وق��دم  امل��وظ��ف��ني. 
العام  امل���ن�������س���ق  ال����دب����ل  اإب����راه����ي����م 
الطالب  لتمكني  خليفة  لربنامج 
ب�سرطة دبي خالل م�ساركته  اأقدر 
اأهداف  امللتقى ورقة عمل حول  يف 
ال����ربن����ام����ج ال���وط���ن���ي ال������ذي اأم����ر 
ال���ف���ري���ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
باإطالقه  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء 
حلماية اأبنائنا الطلبة من خماطر 
وتثقيفهم  وت��وع��ي��ت��ه��م  الن���رتن���ت 

مو�سحا اأن اإعداد الربنامج ي�سارك 
ف���ي���ه ج��م��ي��ع م���وؤ����س�������س���ات ال���دول���ة 
واخلا�سة  والأه���ل���ي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
براجمها  بني  التن�سيق  خ��الل  من 

التوعوية املوجهة للطالب.
الربنامج  اإن  الدبل  العقيد  ق��ال  و 
الأوىل  باأربع مراحل  الوطني مير 
م��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل ال��ت��اأ���س��ي�����س وما 
اأويل  ت�����س��ور  اإع�����داد  م��ن  تت�سمنه 
وت�����س��ك��ي��ل ل��ل��ج��ن��ة والط������الع على 
املرحلة  وغرها  العاملية  التجارب 
ال��ث��ان��ي��ة وم����ا حت��وي��ه م���ن ت�سكيل 
الآليات  والبدء يف  الفرعية  للجان 
الثالثة  ال��رح��ل��ة  اأم����ا  وامل��ن��ه��ج��ي��ات 
وتوحيد  دم�����ج  م���رح���ل���ة  ف��ت�����س��م��ل 
النهاية  ويف  ال���ق���ائ���م���ة  ال����ربام����ج 
مرحلة البدء يف التنفيذ وما حتويه 
من تنوع يف الطرح والتواجد على 

ال�ساحة املحلية الدولية.
اأهم  اأن م��ن  ال��دب��ل  ال��ع��ق��ي��د  واأك����د 
ال���ن���ق���اط امل���م���ي���زة ل���ل���ربن���ام���ج اأن����ه 
الفكرة  بالكامل من حيث  اإماراتي 
والتنفيذ  والت�سميم  والإ����س���راف 
وي�سمل جميع الوزارات ول يقت�سر 
ال���ع�������س���ك���ري فقط  ع���ل���ى اجل����ان����ب 
التوعوي  اجل��ان��ب  يت�سمن  واإمن���ا 
هدفهم  اأن  م��و���س��ح��ا  وال����رتب����وي 
لبناء  ال��وط��ن��ي��ة  اجل���ه���ود  ت��وح��ي��د 
واع���ي���ة حم�سنة  اأج���ي���ال ط��الب��ي��ة 
حتيات  مواجهة  على  وق��ادرة  ذاتيا 

احلا�سر وامل�ستقبل.
وتناولت ال�سيدة بولني يه م�ساعد 
ال�سراكة  اإدارة  العام ومدير  القائد 
�سنغافورة  ���س��رط��ة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
م��و���س��وع ال�����س��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة – 
اأهمية  ال�����س��ن��غ��اف��وري��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
القوية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�������س���راك���ات 
واأنها  اجلمهور  ثقة  على  للحفاظ 
م����ن اأه������م ال��ع��ن��ا���س��ر امل���ط���ّب���ق���ة يف 
�سنغافورة  ���س��رط��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأ�سا�س  وتعترب  املجتمعية  لل�سرطة 
جعلت  ال����ت����ي  ���س��ي��ا���س��ت��ه��م  جن������اح 
م���ن دول����ة ���س��ن��غ��اف��ورة دول����ة اآمنة 
جناح  ع���ل���ى  ال�������س���وء  و���س��ل��ط��ت   ..

واأهداف  وتفا�سيل  ككل  التجربة 
امل�ستفادة  والدرو�س  ال�سرتاتيجية 
ال�سراكة  جت����رب����ة  ت���ط���ب���ي���ق  م�����ن 

املجتمعية.
����س���ان���درز  ال����دك����ت����ورة  ت���ط���رق���ت  و 
موؤ�س�سة  يف  ج��ن��ائ��ي��ة  اخ�����س��ائ��ي��ة 
البحثية  ورقتها  يف  للبحوث  زاي��د 
ح�������ول ال���������س����رط����ة ال���ت���ن���ب���ئ���ي���ة – 
ال���س��ت��خ��دام ال��ف��ع��ال ل��ل��ت��ن��ب��وؤات يف 
�سيا�سة  تبني  اإىل  ال�سرطي  العمل 
كا�سرتاتيجية  التنبوؤية  ال�سرطة 
ال�سرطي بهدف  جديدة يف اجلهاز 
مت��ك��ني ال�����س��رط��ة م���ن م��ن��ع وقوع 
اأجرت  وق��د  حدوثها  قبل  اجلرائم 
لتجربتني  تقييما  ران���د  موؤ�س�سة 
مبكان  ب��ال��ت��ن��ب��وؤ  ت��خ��ت�����س  الأوىل 
املحتملة  اجل���رمي���ة  وق����وع  وزم�����ان 
على  الثانية  التجربة  تركز  بينما 
العنف  اأح��داث  املتورطني يف  هوية 
كال  اأن  مو�سحة  املحتملة  امل�سلح 
التجربتني اأدتا اإىل و�سع منوذجني 
للتنبوؤ لكن اأيا منهما مل تتمكن من 

احلد من اجلرمية.
واأو���س��ح��ت ال��دك��ت��ورة ���س��ان��درز اأنه 
ال���ت���ف���ك���ر مليا  اإع���������ادة  لب�����د م����ن 
ما  اإذا  ال�سرطية  التنبوؤ  ب�سيا�سة 
اأردنا حتقيق جناح اأكرب وذلك من 
اإذا ك��ان��ت هناك  خ��الل حت��دي��د م��ا 
اأن�����واع ج��دي��دة م��ن احل����الت التي 
�سحيح  تنبوؤ  حتقيق  للمرء  ميكن 
هناك  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  فيها وحت��دي��د 
اأن����واع ج��دي��دة م��ن ال��ب��ي��ان��ات التي 
ميكن اأن توفر اأكرب قدر من الدقة 
يف التنبوؤ الذي يو�سح اأي الأماكن 
اأو الأ�سخا�س املحتملني واملعر�سني 
ب�����س��ك��ل اأك����رب خل��ط��ر حم��ت��م��ل كما 
اإىل  التنبوؤ  ف��ك��رة  لب��د م��ن جت���اوز 
ال�سباط والقادة على  تعزيز قدرة 
املطروحة لتخاذ  املعلومات  تقييم 
ال�ستباقية منعا حلدوث  التدابر 
اجلرائم املحتملة وفهم كيفية ربط 
باملمار�سات  وال��ت��ن��ب��وؤات  ال��ت��وق��ع��ات 

والوقائع احلالية ب�سكل وا�سح.
اللواء عبد  �سعادة  يف اخلتام.. كرم 

العام  ال���ق���ائ���د  امل�����ري  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
تاأمني  جلنة  اأع�ساء  دب��ي  ل�سرطة 
يف  وامل��ت��ح��دث��ني  دب��ي  يف  الفعاليات 
معهم  والتقط  الرئي�سية  اجلل�سة 
ال�سور التذكارية مثمناً ما قدموه 
ال�سوء  ت�����س��ل��ط  ع��م��ل  اأوراق  م���ن 
لكربى  الفعاليات  اأم��ن  اإدارة  على 
الأح����������داث ال���ع���امل���ي���ة م���ث���ن���ي���اً على 

م�ساركتهم القيمة يف امللتقى.
وع����ل����ى ه���ام�������س ف���ع���ال���ي���ات ال���ي���وم 
عمل  ور���س��ة  عقد  للملتقى  الثالث 
التحديات  ل���س��ت��ك�����س��اف  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل����ق����درات الأم����ن 
كل  قدمها  الأه����داف  حتقيق  على 
قائد  هاردينغ  ريت�سارد  ال�سيد  من 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي  امل��ك��ت��ب  وم���دي���ر 
الإرهاب يف اململكة املتحدة وحموره 
ملكافحة  امل��ت��ح��دة  اململكة  ن��ه��ج  ع��ن 
الإرهاب ي�ساركه ال�سيد غاريث ايل 
الإرهاب  �سابط يف مكتب مكافحة 
وحموره  الربيطانية  ال�سرطة  يف 
التحديات  اأب����رز  ا�ستك�ساف  ح���ول 
ال�سرتاتيجية لقدرات الأمن على 
وا�ستعر�ست  الأه��������داف.  حت��ق��ي��ق 
ال��ور���س��ة ن��ظ��رة ع��ام��ة ح���ول النهج 
ال�����ذي ت��ت��ب��ع��ه امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف 
العنا�سر  �ساملة  الإره��اب  مكافحة 
ال�سرتاتيجية والتحديات املتعلقة 
ب���ت���ق���دمي الإم����ك����ان����ي����ات الأم���ن���ي���ة 
داخل  ا���س��رتات��ي��ج��ي  م�ستوى  ع��ل��ى 
التحدي  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
بامللكية  التكتيك  لربط  واحل��اج��ة 
واملوؤ�س�ساتية  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

لتحقيق نتائج ناجحة .
الور�سة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  ت��ط��رق  و 
اأرغ�����و������س  م���������س����روع  اإىل  اأي���������س����ا 
اململكة  يف  امل�������س���ت���خ���دم  ال���رق���ي���ب 
الأعمال  رج���ال  لإ����س���راك  امل��ت��ح��دة 
هذه  مواجهة  يف  ال�سرتاتيجيني 
تدريبي  تطبيق  وعمل  التحديات 
تفاعلي ل�سرح وعر�س النهج املتبع 
التحدي  ل��ه��ذا  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف 
وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل����ربات بني 

الوفود.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
ام�س  ق�����س��ره  امل��ع��رف��ة يف  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر 
معايل ريجينا دوهرتي وزيرة دولة رئي�سة مكتب 

رئي�س الوزراء اليرلندي.
اآل نهيان  ال�سيخ نهيان بن مبارك  ورح��ب معايل 
املرافق  وال��وف��د  ب��زي��ارة معايل ريجينا دوه��رت��ي 
ل��ه��ا وت���ب���ادل احل��دي��ث ح���ول ال��ع��الق��ات املتميزة 
اإيرلندا وعالقات  بني دولة الم��ارات وجمهورية 

ال�سداقة بني �سعبي البلدين.

تعزيز  الم���ارات على  دول��ة  واأك���د معاليه حر�س 
التعاون امل�سرتك مع اإيرلندا يف �ستى املجالت.

اأع���رب���ت م��ع��ايل ري��ج��ي��ن��ا دوهرتي  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
.. موؤكدة  ال��زي��ارة  �سعادتها بهذه  دول��ة عن  وزي��ر 
العالقات الرا�سخة التي تربط بني دولة المارات 
وجمهورية اإيرلندا.. واأ�سادت باملكانة الرائدة التي 
حتتلها دولة الم��ارات على ال�سعيدين القليمي 
هيني�سي  باتريك  �سعادة  اللقاء  ح�سر  وال���دويل. 
�سفر اإيرلندا لدى الدولة ونولني �سعيد رئي�سة 
امل�سوؤولني  جمل�س الأعمال اليرلندي وعدد من 

من اجلانبني.

•• ا�صتانه-وام:

لدى  ال��دول��ة  �سفر  اجل��اب��ر  �سلطان  ب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور حممد  ���س��ع��ادة  التقى 
الدفاعية  ال�سناعات  وزي���ر  اأت��ام��ك��ول��وف  بيبيت  م��ع��ايل  كازاخ�ستان  جمهورية 

واجلوية الف�سائية يف جمهورية كازاخ�ستان.
تناول اللقاء �سبل دعم وتطوير عالقات التعاون بني البلدين يف جمال ال�سناعات 

الدفاعية واإقامة م�ساريع م�سرتكة يف القطاعات ذات ال�سلة.
و اأثنى �سعادة ال�سفر خالل اللقاء على م�ستوى العالقات املتميزة بني البلدين 

ال�سديقني.

�شفري الدولة لدى كازاخ�شتان يلتقي وزير نهيان بن مبارك ي�شتقبل وزيرة دولة اإيرلندية
ال�شناعات الدفاعية واجلوية الف�شائية

املري ي�شهد فعاليات اليوم الثالث مللتقى اأف�شل التطبيقات ال�شرطية

•• راأ�ض اخليمة – الفجر:

املوحد  اخلليجي  امل��رور  اأ�سبوع  فعاليات  �سمن 
والثالثون  ال��ث��ال��ث  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 
وامل���ق���ام حت���ت ���س��ع��ار )ح��ي��ات��ك اأم����ان����ة( لعام 
حممد  ال��دك��ت��ور  العميد  اأو���س��ح   ، 2017م 
�سعيد احلميدي مدير عام العمليات املركزية 
اأن   ، اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
ُك���ل احل��ر���س على  ال��ع��ام��ة حري�سة  ال��ق��ي��ادة 
ال��ت��وا���س��ل ب�����س��ك��ل ف���ّع���ال م���ع ك��اف��ة اجلهات 
وذلك ل�سمان اإي�سال ر�سالتها التوعوية لهم 

املرورية  احل����وادث  ل��وق��وع  ت��ف��ادي��اً  وللجميع 
التي ينتج عنها اإ�سابات بليغة ت�سل اإىل حد 
، موؤكدا حر�س مرور راأ���س اخليمة  الوفيات 
املرورية  ال�سالمة  ا�سرتاتيجية  تطبيق  على 
املجتمعي  ال��ت��وا���س��ل  م��ن��ه��ج��ي��ة  خ����الل  م���ن 
ال�سائقني  اإىل  والإر����س���اد  الن�سح  توجيه  يف 
وم�����س��ت��خ��دم��ي ال��ط��ري��ق مب���ا ي��ع��زز م���ن دور 
املرورية  ال��ث��ق��اف��ة  م�ستوى  رف���ع  يف  املجتمع 

واحلد من احلوادث املرورية . 
ع��دد من  ت�سكيل  ب��اأن��ه مت  واأ���س��ار احلميدي   
اللجان التوعوية مق�سمة على )7( قطاعات 

تقوم  بحيث  الإم����ارة  م�ستوى  على  خمتلفة 
التوعوية  احل���م���الت  ب��ع��م��ل  ال���ل���ج���ان  ت��ل��ك 
ك����اًل ح�����س��ب م��ن��ط��ق��ة اخ��ت�����س��ا���س��ه ، مبعدل 
على  ال��واح��د  اليوم  يف  توعوية  حمالت   )7(
املقام  يف  ُخ�س�ست  وال��ت��ي   ، الإم���ارة  م�ستوى 
امل��رور يف توزيع  اأ�سبوع  الأول �سمن فعاليات 
كافة  التوعوية على  ال��ربو���س��ورات  م��ن  ع��دد 
قائدي املركبات يف خمتلف طرقات ومناطق 
والثقافة  التوعية  ن�سر  بهدف  اخليمة  راأ���س 
املرورية بينهم من جهة ، والتاأكد من التزام 
املرورية  والأن���ظ���م���ة  ب��ال��ق��واع��د  ال�����س��ائ��ق��ني 

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى.  ح��ي��ث مت ت��ن��ف��ي��ذ )20( 
ان���ط���الق فعاليات  م��ن��ذ  ت��وع��وي��ة  حم��ا���س��رة 
 50( طباعة  ومت   ، اخلليجي  امل���رور  اأ���س��ب��وع 
ت��وع��وي( يحتوي على )10(  ب��رو���س��ور  األ��ف 
عن  ف�ساًل   ، امل��روري��ة  ال�سالمة  ح��ول  نقاط 
بالدوريات  وو�سعها  �ستكر(   100( طباعة 
وطباعة   ، امل���رور  اأ���س��ب��وع  �سعار  حتمل  حيث 
نحو )2000 كتيب ر�سم لالأطفال( يحتوي 
طباعة  ومت   ، ال�سوئية  امل���رور  اإ���س��ارات  على 
نحو )10اآلف( مذكرة مكتبية حتتوي على 

الن�سائح والإر�سادات املرورية .

)7 ( حمالت توعية ل�شائقي املركبات يف راأ�ض اخليمة

•• دبي-وام:

اآل نهيان  ال�سيخ من�سور بن زايد  اأجن��ال �سمو  افتتح 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
فعاليات  ولطيفة  وفاطمة  وح��م��دان  حممد  ال�سيوخ 
ال��ن�����س��خ��ة اخل��ام�����س��ة الأك�����رب م���ن ن��وع��ه��ا ل���� برنامج 
ال�سيخة منال للر�سامني ال�سغار الذي ينظمه املكتب 
الثقايف ل�سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل 
اآرت دبي بهدف اكت�ساف مواهب  مكتوم بالتعاون مع 
الأطفال وتطوير مهارات الفنانني النا�سئني يف دولة 
الإمارات. و�سارك اأجنال �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
واليافعني  املخ�س�س لالأطفال  الربنامج  يف فعاليات 
الفن  ع��امل  الن��خ��راط يف  ت�سجيعهم على  اأج���ل  م��ن 
التعليمية  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  خالل  من  والبتكار 
والفنية املختلفة كما تفقدوا ور�س العمل الفنية التي 
املبدعني  ب��ني  تفاعل  خللق  ال��ث��ق��ايف  املكتب  ينظمها 
يومها  يف  الفنية  املن�سة  ا�ستقطبت  بينما  ال�سغار 
املواهب  واأ���س��ح��اب  ال����زوار  م��ن  ك��ب��رة  اأع����داد  الأول 
ال�����س��اب��ة امل��ب��دع��ة. وجت���ول ال�����س��ي��وخ حم��م��د وحمدان 
وفاطمة ولطيفة يف اأرجاء معر�س اآرت دبي لالطالع 
على خمتلف الربامج الثقافية التي يقدمها املعر�س 

العمرية  الفئة  الأطفال وال�سباب يف  والتي ت�ستهدف 
ال�ستك�سافية  اجل����ولت  اإط����ار  يف  ���س��ن��ة   18-5 م��ن 
الفنانني  م��ن  ع��دد  اإ���س��راف  تنظيمها حت��ت  ال��ت��ي مت 
الإماراتيني والعامليني وتعرفوا على خمتلف الأ�ساليب 
الفنية املميزة لكل فنان مبا فيها الأعمال الت�سكيلية 
املعرو�سة �سمن م�سروع كنوز بال حدود وما ي�سمله 
من جم�سمات اإبداعية اأفكارها م�ستوحاة من الواقع. 
اللوحات  التذكارية مع خمتلف  ال�سور  التقطوا  كما 
الفنية التي تعك�س القيمة الثقافية ل� برنامج ال�سيخة 
الطفل  �سخ�سية  �سقل  يف  ال�سغار  للر�سامني  منال 
ال�سغار خالل هذا  العنان لإبداعات  واإط��الق  الفنية 
اإل��ه��ام لالأجيال  م�����س��در  ي�سكل  ال���ذي  امل��ه��م  احل���دث 
القادمة. وخالل فعاليات برنامج الر�سامني ال�سغار 
امل�ستمرة اإىل 18 مار�س اجلاري على هام�س الن�سخة 
ال� 11 ملعر�س اآرت دبي يحر�س املكتب الثقايف ل�سمو 
على  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  منال  ال�سيخة 
تنظيم جمموعة كبرة من الور�س الفنية التفاعلية 
كل  متزايدا  اإقبال  ت�سهد  والتي  ال�سغرة  للمواهب 
الفر�س  من  تعزز  ا�ستك�سافية  ج��ولت  ويتخللها  عام 
النا�سئني على  الفنية لالأطفال والفنانني  التعليمية 

م�ستوى الدولة.

اأجنال من�شور بن زايد يفتتحون 
برنامج الر�شامني ال�شغار يف اآرت دبي 
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اأخبـار الإمـارات
الوطني االحتادي يتبنى تو�شية طالب فيها بالنظر يف �شرف 50 باملائة من معا�شات املتقاعدين 

•• اأبوظبي -وام: 

تبنى املجل�س الوطني الحتادي خالل جل�سته العا�سرة من دور النعقاد 
التي عقدها ام�س يف  ال�ساد�س ع�سر  الت�سريعي  الثاين للف�سل  العادي 
مقر املجل�س باأبوظبي برئا�سة معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي 
رئي�سة املجل�س الوطني الحتادي تو�سية طالب فيها بالنظر يف �سرف 
50 باملائة من معا�سات املتقاعدين الذين مل ي�ستوفوا �سرط ال�سن ملن 
كان تعيينهم قبل �سدور التعديل على القانون الحتادي رقم 7 ل�سنة 

الجتماعية عام 2007م. والتاأمينات  املعا�سات  �ساأن  يف   1999
�ساأن  يف  احت���ادي  ق��ان��ون  م�سروع  على  اجلل�سة  خ��الل  املجل�س  واف��ق  و 
الإج��راءات ال�سريبية بعد اأن عدل وا�ستحدث عددا من مواده وبنوده 
ووجه خم�سة اأ�سئلة اإىل ممثلي احلكومة مت اإرجاء مناق�سة اأربعة منها 

والتعليم عن ح�سور  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي  لع��ت��ذار معايل ح�سني 
اجلل�سة وطلبه تاأجيلها اإىل جل�سة قادمة.

والأ�سئلة التي مت تاأجليها موجهة من �سعادة عزا �سليمان بن �سليمان 
حول ارتفاع ر�سوم املدار�س اخلا�سة و�سعادة حمد اأحمد الرحومي حول 
���س��اأن دور احل�سانة  2006 يف  ل�سنة   19 رق��م  ال���وزراء  ق��رار جمل�س 
بالوزارات والهيئات واملوؤ�س�سات العامة والدوائر احلكومية والدواوين 
يف  البا�سات  م�سريف  مهنة  توطني  ح��ول  ال�سحي  علي  �سامل  و���س��ع��ادة 
بالإجازات  الع��ت��داد  ع��دم  ح��ول  ال�سحي  علي  �سامل  و���س��ع��ادة  امل��دار���س 

املر�سية امل�سدقة واملعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا .
لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير  حميد  بن  عبيد  معايل  اجلل�سة  ح�سر 
والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  املالية 

الجتماعية.

االإمارات  اأم  مهرجان  فعاليات  انطالق  على  اأيام   10

على هام�س �لدورة 34 ملجل�س حقوق �لإن�سان:

لبنى القا�شمي تبحث اأوجه التعاون امل�شرتك مع االأمني العام ملجل�ض الكنائ�ض العاملي

انطالق الدورة العا�شرة من ملتقى اأبوظبي لالت�شال احلكومي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وترة  ارت��ف��اع  ع��ن  والثقافة  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأعلنت 
وفق  ت�سر  والتي  الإم���ارات  اأم  ملهرجان  التح�سرية  الأعمال 
اجلدول الزمني املحدد ا�ستعداداً لنطالق املهرجان بعد ع�سرة 
اأبريل على   4 26 مار�س اجل��اري، وي�ستمر حتى  اأي��ام بحلول 
لإقامة  املخ�س�س  امل��وق��ع  م��الم��ح  وب��ات��ت  اأب��وظ��ب��ي.  كورني�س 
املهرجان وا�سحًة للم�ساة على كورني�س اأبوظبي، الذي يت�سمن 
مطاعم  منطقة   ، ال�سوق  منطقة  ه��ي  رئي�سية  مناطق  اأرب���ع 
جناح  جانب  اإىل  التقدم  منطقة   ، ال�سعادة  منطقة   ، ال�ساطئ 
ممت هذه املناطق جميعها لتقدم جمموعة  اأم الإم��ارات . و�سُ
من الن�ساطات الرتفيهية والتفاعلية جلميع اأفراد العائلة من 
133 األف  جميع الأعمار. وبعد جناحه با�ستقطاب اأكرث من 
زائر يف دورته الأوىل العام املا�سي، يحتفي مهرجان اأم الإمارات 

ال�سيخة  ل�سمو  العظيمة  والإ���س��ه��ام��ات  بالقيم  اجل���اري  ال��ع��ام 
الرئي�س  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�س  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�س املجل�س الأعلى لالأمومة 
اأولت اهتماماً كبراً جتاه غر�س روح  والطفولة، والتي لطاملا 
التعا�سد الأ�سري ون�سر قيم الت�سامح والتعاون واملوّدة والتاآلف 
يف املجتمع الإماراتي. وي�ستقبل مهرجان اأم الإمارات العائالت 
والأفراد من خمتلف �سرائح املجتمع يف مناطقه �سمن اأجواء 
الزوار لال�ستمتاع  املهرجان  تنب�س باحلياة والتفاعل. ويدعو 
بق�ساء يوٍم مليء باملرح على طول كورني�س اأبوظبي، وامل�ساركة 
والتي  نوعها  من  الفريدة  الجتماعية  الفعالية  ه��ذه  �سمن 

حتتفي بجميع نواحي الثقافة املعا�سرة.
والزوار  العار�سة  واجل��ه��ات  للم�ساركني  الفر�سة  �ستتاح  كما 
على حد �سواء لال�ستمتاع باأجواء املهرجان التفاعلية املتعددة 
منتقاة  جمموعة  امل��ه��رج��ان  لحت�سان  بالإ�سافة  الو�سائط، 

الزوار  ق�ساء  �ست�سمن  التي  والفعاليات  العرو�س  من  بعناية 
اأجمل الأوقات خالل فرتة املهرجان املمتدة لع�سرة اأيام، وُيقدم 
املعار�س  مثل  الن�ساطات  من  متنوعة  باقة  ل���زواره  املهرجان 
فريدة  ت�سكيلة  جانب  اإىل  احلية،  املو�سيقى  وعرو�س  الفنية، 

من نوعها من خيارات املاأكولت وامل�سروبات.
ويفتتح املهرجان اأبوابه للزوار يومياً من الأحد حتى الأربعاء 
4 ع�سراً، ويف عطلة نهاية الأ�سبوع ابتداًء  ابتداًء من ال�ساعة 
وذلك  الليل،  منت�سف  وحتى  الظهر  بعد  من   2 ال�ساعة  من 

خالل الفرتة املمتدة بني 26 مار�س اإىل 4 اأبريل 2017. 
اأو عند بوابة  التذاكر عرب موقع تيكيت ما�سرت  وميكن �سراء 
امل��ه��رج��ان م��ب��ا���س��رًة، وت����رتاوح اأ���س��ع��ار ال��ت��ذاك��ر ب��ني 20 درهم 
 12 اإم��ارات��ي ل��الأط��ف��ال حت��ت  اإم��ارات��ي للبالغني و10 دره���م 
�سنة، بينما ميكن لالأطفال بعمر 5 �سنوات اأو اأ�سغر الدخول 

جماناً. 

•• جنيف-الفجر:

بنت  لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل  اأك����دت 
جمل�س  ع�سو   – القا�سمي  خ��ال��د 
الوزراء، وزيرة الدولة للت�سامح – 
على حر�س دولة الإمارات العربية 
و�سعباً  وح��ك��وم��ًة  ق���ي���ادًة  امل��ت��ح��دة 
والوئام  الت�سامح  قيم  تعزيز  نحو 
وال��ت��ع��اي�����س وال�������س���الم، واح�����رتام 
فكرياً  ب��الآخ��ر  والقبول  التعددية 
وثقافياً ودينياً وطائفياً، ونبذ كافة 
اأ�سكال ومظاهر التمييز والكراهية 

والعنف والع�سبية. 
معاليها  ل���ق���اء  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
بالق�س الدكتور اأولف فيك�س تفايت 
الكنائ�س  ملجل�س  العام  الأم��ني   –
العاملي – م�ساء ام�س الأربعاء 15 
مار�س اجلاري، على هام�س الدورة 
التابع  الإن�سان  حقوق  ملجل�س   34
ملنظمة الأمم املتحدة، والتي تعقد 
– �سوي�سرا(، مو�سحًة  يف )جنيف 
توؤمن  الإم����ارات  دول��ة  اأن  معاليها 
وتن�س  والإن�سانية،  الإن�سان  ببناء 
الوطنية  وق��وان��ي��ن��ه��ا  ت�����س��ري��ع��ات��ه��ا 

املجتمع  اأف��������راد  ج��م��ي��ع  اأن  ع���ل���ى 
والواجبات  احلقوق  يف  مت�ساويني 
حرية  اأن  ك��م��ا  ب��ي��ن��ه��م،  مت��ي��ي��ز  ول 
م�سونة  الدينية  بال�سعائر  القيام 
اأكرث  الدولة  وحتت�سن  بالقانون، 
من 200 جن�سية، يعي�سون ب�سالم 
بتقدير واحرتام،  ووئ��ام، ويعملون 
بتناغم  وي��ت��ف��اع��ل��ون  وي��ت��وا���س��ل��ون 

وان�سجام.  وبحثت معايل ال�سيخة 
اأوجه  القا�سمي  خ��ال��د  بنت  لبنى 
الدكتور  م���ع  امل�����س��رتك  ال���ت���ع���اون 
معاليها  م��ب��ي��ن��ًة  ف��ي��ك�����س،  اأولف 
الربنامج  م���ن  ال���ع���ام  ال���ه���دف  اأن 
ا�ستدامة  ه��و  للت�سامح  ال��وط��ن��ي 
قيم الت�سامح والت�سامن والتاآخي 
ال�سعوب  خم��ت��ل��ف  ب���ني  وال���ت���ع���اون 

وعاملياً،  واإقليمياً  حملياً  والأدي���ان 
العامل  ي�سهده  م��ا  ظ��ل  خ��ا���س��ًة يف 
الكراهية  خطابات  ا�ست�سراء  م��ن 
كما  والعنف،  والتمييز  والزدراء 
امل�سوؤولية  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ن���وه���ت 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق كل 
اجلهات ذات العالقة ملواجهة هذه 
ال��ظ��اه��رة اخل��ط��رة ال��ت��ي ل تعرب 

وقيمنا  الإن�����س��ان��ي��ة  ف��ط��رت��ن��ا  ع���ن 
الأمني  ت��ع��ّرف  وك��ذل��ك  امل�سرتكة. 
العام ملجل�س الكنائ�س العاملي على 
الأ�س�س ال�سبعة للربنامج الوطني 
د�ستور  )الإ���س��الم،  وهي  للت�سامح، 
والأخ�����الق  زاي����د  اإرث  الإم��������ارات، 
الدولية،  امل���واث���ي���ق  الإم����ارات����ي����ة، 
الآثار والتاريخ، الفطرة الإن�سانية، 
اأطلع  ك���م���ا  امل���������س����رتك����ة(،  ال���ق���ي���م 
للربنامج  اخل��م�����س��ة  امل���ح���اور  ع��ل��ى 
احلكومة  دور  ت��ع��زي��ز  يف  املتمثلة 
ك��ح��ا���س��ن��ة ل��ل��ت�����س��ام��ح، ت��ع��زي��ز دور 
املجتمع  بناء  يف  املرتابطة  الأ�سرة 
امل��ت�����س��ام��ح، ت��ع��زي��ز ال��ت�����س��ام��ح لدى 
التع�سب  م��ن  ووق��اي��ت��ه��م  ال�سباب 
العلمي  املحتوى  اإث��راء  والتطرف، 
يف  امل�ساهمة  للت�سامح،  وال��ث��ق��ايف 
الدولة  واإب�����راز  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود 
اللقاء  ح�����س��ر  م��ت�����س��ام��ح(.  ك��ب��ل��د 
�سامل  ع���ب���ي���د  ال�������س���ف���ر  �����س����ع����ادة 
لدولة  الدائم  – املندوب  الزعابي 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لدى 
الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم 

الأخرى يف جنيف. 

•• اأبوظبي -وام: 

نظمت الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
الدورة العا�سرة من ملتقى اأبوظبي لالت�سال احلكومي 

املنرب .
لعلوم  زاي��د  ال�سيخ  مبركز  اأق��ي��م  ال��ذي   - امللتقي  ح�سر 
ال�سحراء مبدينة العني - �سعادة غامن الهاجري مدير 
املائية  والأح��ي��اء  احليوان  حلديقة  العامة  املوؤ�س�سة  عام 
وح��م��ي��د امل��ن�����س��وري م��دي��ر م��ك��ت��ب الت�����س��ال احلكومي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة  ال��ع��ام��ة للمجل�س  ل��الأم��ان��ة  ال��ت��اب��ع 
اأبوظبي وم�سوؤولو وموظفو وحدات الت�سال يف اجلهات 

احلكومية باأبوظبي .
ياأتي تنظيم امللتقى انطالقا من الإميان باأهمية الت�سال 
املوؤ�س�سي ودوره يف �سياغة الر�سائل الإعالمية التي تربز 
ج��ه��ود اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة مبختلف جم��الت��ه��ا �سمن 
�سياق موحد ومتنا�سق مع روؤية حكومة اأبوظبي وي�سمن 
جمال  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  الأداء  تطوير 
الت�سال اإ�سافة اإىل بحث تعزيز اأوجه التعاون امل�سرتك 

بني مكتب الت�سال احلكومي واجلهات احلكومية.
و تناولت جل�سات امللتقى عددا من اأوراق العمل املت�سلة 
مبجال الرتويج وتعزيز قدرات كوادر الت�سال املوؤ�س�سي و 
ناق�ست م�ستجدات العمل الإعالمي و الدور الكبر لهذا 
القطاع يف �سياغة الر�سائل وتعزيز ثقافة املجتمع بدور 
واإجنازاتها  وخدماتها  وم��ب��ادرات��ه��ا  احلكومية  اجل��ه��ات 

وخططها.
اف��ت��ت��اح امللتقى:  ال��ه��اج��ري يف كلمة  ���س��ع��ادة غ��امن  وق���ال 
كوجهة  مكانتها  تعزز  مبقومات  اأبوظبي  اإم���ارة  تتمتع 
للزائر جتربة فريدة  تقدم  واملنطقة  الدولة  رئي�سية يف 
ال�سياحي  امل��ج��ال  يف  ال���س��ت��دام��ة  لها  ي�سمن  م��ا  وغنية 

والرتويجي .
ت��ول��ي��ه حكومة  ال����ذي  اإىل احل���ر����س  ال��ه��اج��ري  واأ����س���ار 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  الإم���������ارة  دور  ل��ت��ع��زي��ز  اأب���وظ���ب���ي 
من  املثلى  ال���س��ت��ف��ادة  خ��الل  م��ن  املن�سودة  القت�سادية 
�سرورة  اإىل  منوها   .. بها  تتمتع  التي  واملقومات  امل��وارد 
تعزيز العمل امل�سرتك بني اجلهات احلكومية و�سركائها 
وو�سائل  امل��ن�����س��ات  ع��رب خمتلف  لأب��وظ��ب��ي  ال��رتوي��ج  يف 

التوا�سل والأحداث والفعاليات التي ت�سارك بها.
اأك���د حميد امل��ن�����س��وري اأه��م��ي��ة ت��ق��وي��ة اأطر  م��ن ج��ان��ب��ه 
ال��ت��وا���س��ل وال�����س��راك��ة ب���ني اأج���ه���زة الت�����س��ال باجلهات 
ومبادرات  خطط  ترجمة  يف  دوره���ا  وتعزيز  احلكومية 
موؤ�س�ساتها واإبرازها بال�سكل الأمثل عالوة على الرتقاء 

مبنظومة عمل الت�سال املوؤ�س�سي مما ي�سهم يف حتقيق 
�سمعة اإعالمية تواكب املنجزات املتحققة يف الإمارة.

وق���ال امل��ن�����س��وري: ي��اأت��ي ملتقى الت�����س��ال احل��ك��وم��ي يف 
دورته العا�سرة ليواكب امل�سهد املت�سارع يف قطاع الت�سال 
املوؤ�س�سي يف اإمارة اأبوظبي ما يتطلب التعاون والتن�سيق 
امل�سرتك بني كافة اجلهات احلكومية بهدف بلورة هذه 
احل�سور  تعزيز  يف  ي�سهم  ب�سكل  و�سياغتها  الت�سورات 
الإعالمي لإمارة اأبوظبي على كافة امل�ستويات والأ�سعدة 

والتفاعل معها ب�سكل م�ستمر .
اأ����س���ار م��دي��ر م��ك��ت��ب الت�����س��ال احل��ك��وم��ي اإىل خطة  و 
الت�سال  م�سار  حت��دد  بو�سلة  اعتربها  وال��ت��ي  اأبوظبي 
املوؤ�س�سي خالل ال�سنوات املقبلة معتربا اأن الو�سول اإىل 
اإقامة جمتمع واثق واآمن وبناء اقت�ساد م�ستدام ومنفتح 
عامليا وميتلك القدرة على املناف�سة ل يكتمل دون اأجهزة 
وطني  اإع��الم  م�ستقبل  ت�ست�سرف  ق��وي  حكومي  ات�سال 

ي�سهم يف رفعة الوطن واإ�سعاد املواطن.
على  م�ستمر  ب�سكل  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  تعمل  واأ����س���اف: 
بدور  الوعي  تعزيز  يف  ت�سهم  التي  امل��ب��ادرات  ا�ستحداث 
بعجلة  ال��دف��ع  امل�����س��اه��م��ة يف  امل��ج��ت��م��ع يف  ف��ئ��ات  خمتلف 
على  الإم�����ارات  دول���ة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�ساملة  التنمية 
م�ستويات عدة .. م�سرا اإىل اأن عام اخلر و�سهر القراءة 
تتطلب ح�سورا  لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  اإىل  اإ�سافة 
امكانات  اإب�����راز  م�سلحة  يف  ي�����س��ب  وت��ف��اع��ال  اإع��الم��ي��ا 

اجلهات ومنجزاتها يف هذه املبادرات.
م�ست�سار يف  احل��م��ادي  يو�سف  ال��دك��ت��ور  ق��ال  م��ن جانبه 
مكتب ال�سوؤون ال�سرتاتيجية مبكتب اللجنة التنفيذية 
�سهر  يعك�س  ال���ق���راءة:  �سهر  مبنا�سبة  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف 
من  التي  الإ�سرتاتيجيات  تبني  على  احل��ر���س  ال��ق��راءة 
جمتمعنا  يف  والثقايف  الفكري  بامل�ستوى  الرتقاء  �ساأنها 
الكفيلة باحلفاظ على  امل��ب��ادرات  وذل��ك من خالل طرح 
القيم والرتاث، وربطها مب�ساريع واأن�سطة مت�س املواطن 

ب�سكل مبا�سر .
تر�سيخ  يف  ي�سهم  ال��ق��راءة  �سهر  اإن  احل��م��ادي  اأ���س��اف  و 
.. لفتة  الأجيال احلالية واملقبلة  القراءة والط��الع يف 
التن�سيق  به اجلهات عرب  تقوم  ال��ذي  الكبر  ال��دور  اإىل 
امل�سرتك والتعاون فيما بينها ما ي�سهم يف الرتويج لهذه 

الفعاليات واإبراز خمرجاتها على املدى الطويل.
واأكد اأن ملتقى اأبوظبي لالت�سال احلكومي ي�سكل من�سة 
وفق  احلكومي  العمل  مبنظومة  ترتقي  بناءة  حتاورية 
اأ�س�س را�سخة وتعزز م�ستقبل الت�سال يف اإمارة اأبوظبي 
وتطور اأدائه وتفتح اآفاقا جديدة تواكب م�ساهد التنمية 

التي ت�سهدها الإمارة.
اآخر  اأ�سبح للخر بعد  – عندما   1968 وحتت عنوان 
والت�سال  ال��ت�����س��وي��ق  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���س��ي  ع��م��ر  ق���دم 
تقدمييا  عر�سا  احليوانات  بحديقة  بالإنابة  املوؤ�س�سي 
اآل نهيان  حول �سرة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
يحول  اأن  الثاقبة  ونظرته  النر  بفكره  ا�ستطاع  وكيف 
خ�سراء  واح��ة  اإىل  قاحلة  �سحراء  م��ن  الإم����ارات  دول��ة 

غناء.
و تناول العر�س فكر موؤ�س�س الدار وحبه للعطاء وعمل 
النهج  ليوا�سل  املنجزات  عهده  يف  توالت  وكيف  اخل��ر 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  نف�سه 
رئي�س الدولة حفظه اهلل لتكون الدولة اليوم واحدة من 

�سواهد الريادة يف املنطقة والعامل.
من جهته ا�ستعر�س مبارك عبداهلل العامري رئي�س ق�سم 
الوفود باإدارة ال�سوؤون الدولية مبكتب الت�سال احلكومي 
الدولية  امل�ساركات  اإىل  اأ�سار  و  عمله  واآليات  الق�سم  دور 
لوفود اجلهات التابعة حلكومة اأبوظبي واأهمية حتقيق 
ي�سهم يف  الدولية ما  امل�ساركات  الق�سوى من  ال�ستفادة 

تعزيز �سمعة اأبوظبي على امل�ستوى الدويل.
امل�����س��ارك��ات الدولية  امل��ت��ب��ع��ة خ���الل  و ���س��رح الج������راءات 
متثيل  اأثناء  بها  الأخ��ذ  الواجب  واملتطلبات  وال�سوابط 
التي  املكانة  م��وؤك��دا  اخل��ارج��ي..  امل�ستوى  على  الإم����ارة 

حتظى بها اإمارة اأبوظبي مبختلف امل�ستويات.
فيما مت عر�س املادة الفيلمية الوجهة اأحد الأعمال التي 
�سل�سلة  �سمن  وي��اأت��ي  احلكومي  الت�سال  ملكتب  اأنتجها 
الفا�سل  بتقنية  اأبوظبي ومت ت�سويره  الأف��الم رحلة يف 

الزمني املت�سارع.
و يربز الفيلم الذي مت ت�سويره يف خمتلف اأنحاء اإمارة 
اأبوظبي جمال الإمارة ومكانتها كوجهة �سياحية متفردة 
حيث جت�سد م�ساهده الفيلمية البنية التحتية املتكاملة 
التي متتلكها الإمارة وتنوع املقا�سد ال�سياحة عالوة على 

جمتمعها الآمن و�سعبها املت�سامح.
التميز  اإدارة  مدير  احل��م��ري  اأري���ج  قدمت  جانبها  م��ن 
احلكومي مبكتب برنامج اأبوظبي للتميز التابع لالأمانة 
العامة للمجل�س التنفيذي عر�سا تعريفيا يتناول جائزة 
الفئات  �سمن  اإط��الق��ه��ا  مت  وال��ت��ي  املوؤ�س�سي  ال��ت��وا���س��ل 
يف  املتميز  احلكومي  ل���الأداء  اأبوظبي  جل��ائ��زة  اجل��دي��دة 

دورتها احلالية.
املوؤ�س�سي  الت�سال  يف  التميز  جائزة  دور  اأهمية  اأك��دت  و 
يف تعزيز اجلانب الرتويجي للجهات احلكومية والعمل 
اإب���راز منجزاتها  وث��واب��ت متكن اجلهات من  اأ�س�س  وف��ق 

�سمعة  واإب��راز  لها  الإعالمي  الظهور  تعزيز  ع��الوة على 
ومكانة اإمارة اأبوظبي يف خمتلف املحافل.

اأداء  ت��ق��ري��ر  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال  ملتقى  ا���س��ت��ع��ر���س  و 
املعنيني  ي��غ��ذي  وال�����ذي   2016 احل��ك��وم��ي  الت�������س���ال 
بالن�ساط الإعالمي للجهات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي 
على مدار العام ومناق�سة الظهور الإعالمي لها اإ�سافة 
التوا�سل  اإىل تفاعل اجلهات على من�ساتها يف ح�سابات 

الجتماعي.
ال�سرتاتيجي  الت�سال  خطط  تقييم  التقرير  و�سمل 
للجهات احلكومية للعام اجلاري ون�سبة حتقيق اأهدافها 
للعام 2016 اإ�سافة اإىل ن�سبة تطبيق �سيا�سة الت�سال 

احلكومي واأدلتها.
و مت خ��الل امللتقى ت��ك��رمي ع��دد م��ن اجل��ه��ات والأف����راد 
احلكومي  الت�سال  �سيا�سة  تطبيق  جم��ال  يف  املتميزين 
حيث قام مدير مكتب الت�سال احلكومي بتوزيع الدروع 

التذكارية.
ال��ع��ام��ة حلديقة  امل��وؤ���س�����س��ة  امل��ل��ت��ق��ى ن��ظ��م��ت  ن��ه��اي��ة  ويف 
احليوان والأحياء املائية جولة للح�سور يف �سفاري العني 
ل�ستك�ساف هذا املعلم ال�سياحي الفريد من نوعه والذين 
ا�ستمتعوا بالتجول يف اأرجاء ال�سفاري والذي ميتد على 
منتزهات  اأك���رب  اأح���د  وي��ع��د  هكتارا   217 تبلغ  م�ساحة 
ال�سفاري من �سنع الإن�سان يف العامل وموطنا للحيوانات 

الإفريقية الأ�سلية و2500 نبتة.
لعلوم  زاي��د  ال�سيخ  مركز  يف  اأي�سا  احلا�سرون  جت��ول  و 
ال�سحراء والذي يعد معلما �سياحيا ثقافيا يربط البيئة 
ال�سحراوية التي تتميز بها الدولة بالتقنيات ال�سديقة 

للبيئة وامل�ستدامة التي ميتلكها .
اإىل  تهدف  والتي  املركز  حمتويات  على  ال���زوار  وتعرف 
بكل  الإم��ارات  لدولة  والتاريخية  الطبيعية  احلياة  نقل 

تفا�سيلها.
اأب���وظ���ب���ي ل��الت�����س��ال احل��ك��وم��ي من�سة  و ي��ع��د م��ل��ت��ق��ى 
العا�سمة  يف  دوري  ب�سكل  تنظيمها  ي��ت��م  متخ�س�سة 
منظومة  تطور  م�ستجدات  ا�ستعرا�س  بهدف  اأبوظبي 
الت�سال احلكومي يف الإمارة و�سبل تطوير اأداء وحدات 
الت�����س��ال والإع������الم يف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف اأج����واء 
ي��ق��دم��ه��ا خم��ت�����س��ون يف  ت��ف��اع��ل��ي��ة تتخللها ور�����س ع��م��ل 
جمالت الإعالم والرتويج والعالقات العامة بالإ�سافة 
اإدارة الفعاليات الكربى والهوية املوؤ�س�سية بجانب عر�س 
التي  احلكومي  الت�سال  مكتب  واأع��م��ال  م�ساريع  اأب���رز 
اأف�سل  تطبيق  م��ن  اجل��ه��ات  خمتلف  متكني  اإىل  تهدف 

املمار�سات يف الت�سال مبختلف اأفرعه.

•• اأبوظبي-وام: 

املجل�س  ينظمها  ال��ت��ي  من�سي  للخر  م�����س��رة  تنطلق 
اأطلقها  التي  اخلر  عام  ملبادرة  دعما  لالإعالم  الوطني 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
الدولة حفظه اهلل يوم غدا اجلمعة مب�ساركة املوؤ�س�سات 
الإعالمية يف الدولة والتي اأعلنت عن دعمها وان�سمامها 
للم�سرة التي تقام بال�سراكة مع �سركة برتول اأبوظبي 
الوطنية اأدنوك و�سركة ات�سالت بهدف اإبراز دور القطاع 

الإعالمي يف دعم واإجناح املبادرات الوطنية.
وتنطلق امل�سرة من مدينة زايد الريا�سية باجتاه جامع 
ال�سيخ زايد الكبر عند ال�ساعة الثالثة ع�سرا ومن ثم 

�ستعود اإىل مدينة زايد الريا�سية.
و جت�سد امل�سرة الدور املحوري لو�سائل الإعالم يف دعم 
اإ�سراك  اإىل  وت�سعى  املختلفة  الوطنية  املبادرات  واإجن��اح 
ال�سامية  والأه���داف  للر�سائل  ال��رتوي��ج  يف  الإعالميني 
ملبادرة عام اخلر وغرها من املبادرات الوطنية وذلك 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع وح�����س��د طاقاتهم  م���ن خ����الل حت��ف��ي��ز 
للم�ساركة واأخ��ذ زم��ام امل��ب��ادرة مبثل ه��ذه امل��ب��ادرات مبا 
ب��ه��ذا املجال  ل��ل��دول��ة  امل��ت��م��ي��زة  امل��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  ي�سهم يف 
وثقافة  املجتمعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  ال��ع��ط��اء  قيم  وتر�سيخ 

اخلر والتطوع لدى العاملني يف القطاع الإعالمي.
مببلغ  ال��ت��ربع  اإمكانية  امل�سرة  يف  للم�ساركني  و�سيتاح 

اخلرية  الأن�����س��ط��ة  ل��دع��م  ريعها  �سيذهب  دره���م  م��ائ��ة 
الإعالميني  وباإمكان  الإماراتي.  الأحمر  الهالل  لهيئة 
الت�سجيل  من�سي  للخر  مب�سرة  امل�ساركة  يف  الراغبني 
http://namshi. الإل�����ك�����رتوين:  امل���وق���ع  ع���رب 

./nmc.gov.ae
لالإعالم  الوطني  املجل�س  من  م��ب��ادرة  من�سي  للخر  و 
اخلر  ع��ام  يف  الفاعلة  وامل�����س��ارك��ة  العطاء  قيم  لتعزيز 
ال��ق��ط��اع��ني العام  ب��ني  ال�����س��راك��ة  ت��ر���س��ي��خ  وت��ه��دف اإىل 

واخلا�س يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية.
وت��رك��ز امل���ب���ادرة ع��ل��ى ق��ط��اع الإع����الم ال���ذي ي��ع��د �سوت 
املجتمع ودوره املحوري يف مبادرة عام اخلر من خالل 
قيم  ون�سر  العطاء  قيم  باأهمية  املجتمعي  الوعي  تعزيز 
العطاء وخدمة الوطن وتر�سيخ روح التطوع لدى كافة 

الفئات الجتماعية.
العاملني يف قطاع الإع��الم بالدولة  املبادرة  و ت�ستهدف 
الدولة  يف  الإعالمية  باملوؤ�س�سات  العاملون  ذلك  يف  مبا 
و�سائل  يف  وامل��وؤث��رون  العاملية  الإع��الم  و�سائل  ومرا�سلو 
الإعالم الجتماعي وموظفو اأق�سام الت�سال احلكومي 
العامة  ال��ع��الق��ات  ���س��رك��ات  وال��ع��ام��ل��ون يف  ال���دول���ة  يف 
لديهم  من  وجميع  الن�سر  وقطاع  والإع���الن  والدعاية 
بالإ�سافة  لالإعالم  الوطني  املجل�س  عن  �سادرة  رخ�س 
اجلامعات  يف  والإع������الم  الت�����س��ال  ك��ل��ي��ات  ط���الب  اإىل 

الإماراتية.

م�شرية للخري من�شي للمجل�ض الوطني لالإعالم تنطلق 
اجلمعة مب�شاركة املوؤ�ش�شات االإعالمية يف الدولة

القطامي يتفقد م�شت�شفى برامي ويثني على 
جهود القطاع اخلا�ض لتطوير اخلدمات الطبية 

•• دبي-وام:

لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  القطامي  حممد  حميد  معايل  اأع���رب 
ال�سحة بدبي عن تقدير الهيئة للجهود التي تقوم بها املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة 
للطلب  وال�ستجابة  دب��ي  اإم���ارة  ت�سهده  ال��ذي  ال�سريع  التطور  مواكبة  اأج��ل  م��ن 

املتزايد على اخلدمات ال�سحية عالية اجلودة .
و اأكد معاليه حر�س الهيئة على تنويع الفر�س ال�ستثمارية اأمام القطاع ال�سحي 
واملراكز  امل�ست�سفيات  بتمكني  اهتمامها  ج��ان��ب  اإىل  املختلفة  مبجالته  اخل��ا���س 
والعيادات من القيام بدورها يف دعم ال�سياحة العالجية والإ�سهام يف توفر جتربة 
ا�ست�سفاء عاملية مميزة . جاء ذلك خالل زيارة معاليه ام�س مل�ست�سفى برامي اخلا�س 
يف دبي وكان يف ا�ستقباله الدكتور جميل اأحمد مدير عام جمموعة برامي ال�سحية 

والدكتور عثمان البكري مدير امل�ست�سفى وعدد من امل�سوؤولني والأطباء.
دبي  اإن  القطامي  قال  للم�ست�سفى  املختلفة  الطبية  الأق�سام  داخ��ل  جولته  لدى  و 
متثل الوجهة املف�سلة لال�ستثمار ال�سحي لفتا اإىل وجود �سل�سلة من امل�ست�سفيات 

واملراكز الراقية واملتقدمة بتجهيزاتها وخدماتها ومظهرها احل�ساري .
ببناء  ب��ادرت  بدبي  ال�سحة  هيئة  اأن  امل�ست�سفى  اأط��ب��اء  مع  خ��الل حديثه  اأو���س��ح  و 
اخلربات  تبادل  اأج��ل  من  اخلا�سة  وامل�ست�سفيات  م�ست�سفياتها  بني  قوية  عالقات 
التعاون  من  وا�سعة  م�ساحة  اإتاحة  جانب  اإىل  الطرفني  بني  الناجحة  والتجارب 
املثمر وتوفر اأجواء تناف�سية ت�سب يف م�سلحة املر�سى وجمهور املتعاملني ب�سكل 
عام . واأعرب معايل القطامي يف نهاية زيارته عن تقديره اخلا�س جلهود م�ست�سفى 

برامي وغره من امل�ست�سفيات الرامية اإىل حتقيق ر�سا املتعاملني و�سعادتهم .

•• اأبوظبي-وام: 

يف  ال��ق��ادة  تنمية  مبركز  ال��ث��اين  ال�سف  ق��ي��ادات  برنامج  منت�سبي  م��ن  وف��د  تعرف 
وزارة الداخلية اإىل املهام والأعمال التي تقوم بها امل�سرعات احلكومية وممار�ساتها 
الريادية للتطوير احلكومي لتكون الدولة اأكرث الدول تقدماً و�سعبها اأكرث ال�سعوب 
�سعادة . وكان الوفد زار مقر امل�سرعات احلكومية يف اإمارة دبي واطلع على اأف�سل 
املمار�سات املحلية والدولية من اأجل تطوير القدرات الذهنية والكفاءات القيادية 
ملنت�سبي الربنامج �سمن نطاق ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية بهذا ال�ساأن يف ما تاأتي 
الزيارة يف اإطار اجلهود الوطنية بدعم توجهات احلكومة لتحقيق تطلعات وروؤية 
القيادة يف ر�سم م�ستقبل واعد لالأجيال القادمة وتعزيز موقع الإم��ارات وريادتها 
يف  نوعية  نقلة  احلكومية  امل�سرعات  وت�سكل    . امل�ستقبل  و�سناعة  ا�ست�سراف  يف 
الإبداع والبتكار وحتوًل فريداً يف عامل الإجنازات الرائدة، وتطوير تقنيات الذكاء 

ال�سطناعي يف عمليات الإدارة واتخاذ القرارات.

وفد برنامج قيادات ال�شف الثاين بالداخلية 
يتعرف اإىل عمل امل�شرعات احلكومية
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.IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM Éfôjô≤J

É¡dƒM Éfôjô≤Jh á≤bóŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG
 15 ïjQÉàH QOÉ°üdG Éfôjô≤J øª°V á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM ßØëàe ÒZ kÉjCGQ ÉæjóHCG ó≤d

.áeÉ¡dG ≥«bóàdG QƒeC’ í«°VƒJ kÉ°†jCG ôjô≤àdG øª°†àj .2017 ôjÉæj

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e øY IQGOE’G á«dhDƒ°ùe
 ¢ùµ©æàd áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG ójó–h IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e OGóYEG øY ádhDƒ°ùŸG »g IQGOE’G ¿EG

.á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d ∫OÉY ¢üî∏e ¿ƒµj å«ëH IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ‘

äÉHÉ°ù◊G »≤bóe á«dhDƒ°ùe
 ∫OÉY ¢üî∏e ƒg IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿Éc GPEG Ée ∫ƒM …CGôdG AGóHEG »g Éæà«dhDƒ°ùe ¿EG

 810 ºbQ ‹hódG ≥«bóàdG QÉ«©Ÿ kÉ≤ah â“ »àdGh ,ÉæJGAGôLEG ≈dEG kGOÉæà°SG á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d
."á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ∫ƒM ôjô≤J OGóYEG äÉª¡e" ,(¬JÓjó©Jh)

:πÑb øe á©bƒe
‘Qƒe ∞jRƒL

∂`jô°T
492 :πé°ùdG ºbQ

13 مارس 2017
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO

 AÓª©dG ™FGOh 

´ƒædG Ö°ùëH----------------------------------
πLC’G IÒ°üb äGQÉ©°TGh Ö∏£dG â– ™FGOh

 πLC’ ™FGOh
QÉNOG ™FGOh

iôNCG
----------------------------------

==================

iôNCG á°VÎ≤e ∫GƒeCGh IQó°üŸG ¿ƒjódG . 8

----------------- -----------------
*πLC’G á£°Sƒàe äGóæ°ùdG èeÉfôH

∑ƒæH øe á∏LBG ¢Vhôb
¢Vhô≤dG ≥jQƒJ øY áªLÉf ¢Vhôb

----------------- -----------------

========= =========

 ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG πNO ‘É°U 

----------------------------------
 äÉeóNh äÉéàæe øe ä’ƒª©dG πNO

…QÉéàdG πjƒªàdG
Ωƒ°SôdG πNO

áWÉ°SƒdG Ωƒ°SQ
 iôNC’G ájQGOE’G Ωƒ°SôdGh á¶ØëŸG ÜÉ©JCG

----------------------------------
ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG πNO ‹ÉªLEG

ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG äÉahô°üe( )( )
----------------------------------

==================

iôNC’G á«∏«¨°ûàdG äGOGôjE’G 

----------------------------------
ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ πNO

 ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG ™«H øe ìÉHQC’G
™«Ñ∏d áMÉàe

 á«dÉŸG ¥GQhC’G øe (IQÉ°ùÿG)/íHôdG
ájQÉªãà°S’G

 íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH IOóëŸG
IQÉ°ùÿG hCG

( )( )

äGQÉéjE’G πNO
 äGQÉ≤Y) äGQÉ≤©dG ™«H øe ìÉHQCG

(¿hõfl/ájQÉªãà°SG
*á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U πNO

≥à°ûe πNO
(‘É°U) ôNBG πNO

----------------------------------

==================

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG  ÜÉ©JCG 

 á``¨dÉÑdG  á``YƒªéŸG  IQGOEG  ¢``ù∏›  AÉ``°†YCG  ≈``dEG  ™``aódG  á≤ëà``°ùe  ÜÉ``©JC’G  ø``ª°†àJ  »``gh
 .(º``gQO  ¿ƒ``«∏e  20^65  :2015)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  20^65

 ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü«°üîJh IQGOEG 

 ≈``∏Y  á``YƒªéŸG  ≈``∏Y  ±Gô``°TE’ÉH  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Ωƒ``≤j
 ¢``SCGQ  äÉ``Ñ∏£àe  Oó``ëjh  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØc  ∫ƒ``M  äÉ``eƒ∏©e  ≈``≤∏àj  ∂``dòdh  ó``Mƒe  ¢``SÉ°SCG
 ΩGóîà``°SÉH  á``YƒªéŸG  iƒà``°ùe  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ÜÉ``°ùàMG  º``àj  .πµc  á``Yƒªéª∏d  ∫É``ŸG
 ó``©H  (∫RÉ``H  á``æ÷)  ∑ƒ``æÑdG  ≈``∏Y  á``HÉbô∏d  ∫RÉ``H  á``æ÷  ø``Y  QOÉ``°üdG  2  ∫RÉ``H  êPƒ``‰
 É``¡ª«ª©àH  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  ΩÉ``b  »``àdG  äÓ``jó©àdG  ≥``«Ñ£J
 ≈``fOC’G  ó``◊G   .  zõ``FÉcQ{  á``KÓK  ≈``∏Y  2  ∫RÉ``H  êPƒ``‰  Ωƒ``≤j  .É``«∏fi  É``¡Ø««µJ  ó``©H
 zá``«fÉãdG  Iõ``«côdG{  á``«HÉbôdG  á``©LGôŸG  á``«∏ªY  z≈``dhC’G  Iõ``«côdG{  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äÉ``Ñ∏£àŸ

 zá``ãdÉãdG  Iõ``«côdG{  ¥ƒ``°ùdG  äÉ``«bÓNCGh

:∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àŸ ≈fOC’G ó◊G

 …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Ωõ``∏j   , …QÉ``÷G  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äÉ``Ñ∏£àŸ  kÉ``≤ah
 ≈``dEG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ‹É``ªLEG  áÑ``°ùæd  Oó``ëŸG  ≈``fOC’G  ó``◊G  ≈``∏Y  á``¶aÉëŸÉH  á``YƒªéŸG
 (É``¡æe  %8  áÑ``°ùf  1  ≥``°ûdG  ¿ƒ``µj  »``àdGh)  %12  áÑ``°ùæH  ô``WÉîŸG  á``ëLôe  äGOƒ``LƒŸG  ‹É``ªLEG

 :ÚàÄa ≈dEG ∂æÑ∏d »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ º°ù≤æj

 IRÉ``àªŸG  º¡``°SC’Gh  º¡``°SC’G  ∫Éª``°SCGQ  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ø``e  ∫hC’G  ≥``°ûdG  πª``°ûj  •
 á``°ü◊Gh  Iõ``éàëŸG  ìÉ``HQC’Gh  iô``NC’G  äÉ``«WÉ«àM’Gh  »``eÉ¶ædGh  Êƒ``fÉ≤dG  »``WÉ«àM’Gh
 äÓ``jó©àdGh  á``°Sƒª∏ŸG  Ò``Z  äGOƒ``LƒŸGh  á``jQÉéàdG  Iô¡``°ûdG  º``°üN  ó``©H  Iô£«``°ùŸG  Ò``Z
 π``eÉ©àdG  º``àj  ø``µd  h  ÚªgÉ``°ùŸG  ¥ƒ``≤M  ‘  á``LQóŸG  Oƒ``æÑdÉH  á``≤∏©àŸG  iô``NC’G  á``«eÉ¶ædG

  h  ,∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØµH  á``°UÉN  ¢``VGôZC’  á``Ø∏àfl  IQƒ``°üH  É``¡©e

 Ò``Z  »``WÉ«àM’Gh  á``∏gDƒŸG  á``jƒfÉãdG  ¿ƒ``jódG  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ø``e  2  ≥``°ûdG  πªà``°ûj  •
    .á``dOÉ©dG  á``ª«≤dG  »``WÉ«àMGh  ¬``æY  í``°üØŸG

 á«∏«¨``°ûàdG  ô``WÉîŸGh  ¥ƒ``°ùdGh  ¿É``ªàFÓd  …QÉ``«©ŸG  è``¡ædG  ≥``«Ñ£àH  á``YƒªéŸG  Ωõ``à∏J
 .2007  Èª``°ùjO  31  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  (1  Iõ``«côdG)

    :‹ÉàdÉc »g 1 ∫RÉH êPƒ‰ Ö°ùM ∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc áÑ°ùf
 

----------------------------------
 ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 ≥°ûdG

 Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
 º¡°SC’G QGó°UEG IhÓY »WÉ«àMG

 á«eÉ¶ædG h á«fƒfÉ≤dG äÉ«WÉ«àM’G
 iôNC’G äÉ«WÉ«àM’G

 IõéàëŸG ìÉHQC’G
 ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 ≥°ûdG äGóæ°S

  Iô£«°ùe ÒZ á°üM
----------------------------------

1 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG
 äGOƒLƒŸGh ájQÉéàdG Iô¡°ûdG : kÉ°übÉf

á°Sƒª∏ŸG ÒZ( )( )

 áæjõÿG º¡°SCG :É°übÉf( )( )
 ‘ á«°ù«FôdG äGQÉªãà°S’G :kÉ°übÉf

ÚeCÉàdG äÉcô°T( )-

----------------------------------
 ‹ÉªLE’G

==================

----------------------------------
 ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 2 ≥°ûdG

 
áeÉY äÉ°ü°üfl/áæ∏©e ÒZ äÉ«WÉ«àMG

 ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG
 (¥ƒ≤M/øjO) á£∏àîŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGhOCG--

 ájƒfÉãdG ¿ƒjódG
 ‘ á«°ù«FôdG äGQÉªãà°S’G :kÉ°übÉf

ÚeCÉàdG äÉcô°T( )-

----------------------------------
 ‹ÉªLE’G

==================
 ∫ÉŸG ¢SCGQ øe πgDƒŸG 2 ≥°ûdG :É¡æe

 »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG
==================

 :áëLôŸG ôWÉîª∏d ¢Vô©àdG

----------------------------------
 ¿ÉªàF’G ôWÉfl

¥ƒ°ùdG ôWÉfl
π«¨°ûàdG ôWÉfl

----------------------------------
‹ÉªLE’G

==================
 :∫ÉŸG ¢SCGQ ä’ó©e

 áÑ°ùæc »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG
 ôWÉîŸG äGP äGOƒLƒŸG ‹ÉªLE’

áëLôŸG
 áÑ°ùæc 1 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG

ôWÉîŸG áëLôe äGOƒLƒª∏d

 ácô°ûdG øY äÉeƒ∏©e .

 á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á``dhO  ‘  (z∂``æÑdG{)  .´.Ω.¢``T  »``æWƒdG  »``HO  äGQÉ``eE’G  ∂``æH  ¢``ù«°SCÉJ  ”
 ´.Ω.¢``T  ‹hó``dG  äGQÉ``eE’G  ∂``æH  Ú``H  êÉ``eófE’G  á``é«àf  2007  ƒ``«dƒj  16  ï``jQÉàH  Ió``ëàŸG
 Ö``LƒÃ  (z»``æWƒdG  »``HO  ∂``æH{)  »``æWƒdG  »``HO  ∂``æHh  (z‹hó``dG  äGQÉ``eE’G  ∂``æH{)
 á````cô°ûc  (¬``JÓjó©Jh  1984  ΩÉ``©d   8  º``bQ  …OÉ``–’G  ¿ƒ``fÉ≤dG  )  á``jQÉéàdG  äÉcô``°ûdG  ¿ƒ``fÉb
 á``jQÉéàdG  äÉcô``°ûdG  ¿CÉ``°ûH  2015  áæ``°ùd  2  º``bQ  …OÉ``–’G  ¿ƒ``fÉ≤dG  π``NO  .á``eÉY  áªgÉ``°ùe
 áæ``°ùd  8  º``bQ  …OÉ``–’G  ¿ƒ``fÉ≤dG  π``fi  π``ë«d  ,2015  ƒ``«dƒj  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  ò``«ØæàdG  õ``«M
 kÉ``«∏c  ¬``©e  π``ãàÁ  ¿CG  ™``bƒàjh  ó``jó÷G  ¿ƒ``fÉ≤dG  Ò``KCÉJ  º``««≤J  Oó``°üH  Ωƒ``«dG  ∂``æÑdGh  .1984

      .2017  ƒ``«fƒj  30  ‘  ìÉª``°ùdG  IÎ``a  á``jÉ¡f  π``Ñb  hCG  ‘

 á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  πª``°ûJ  2016  Èª``°ùjO  31  ‘  á``«¡àæŸG  áæ``°ù∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG
 ‘  á``YƒªéŸG  á``°üMh  (zá``YƒªéŸG{  ``̀H  É``©e  º``¡«dEG  QÉ``°ûj)  á``©HÉàdG  ¬JÉcô``°Th  ∂``æÑ∏d

.ácÎ``°ûe  ™jQÉ``°ûeh  á``∏«eR  äÉcô``°T

 •É``°ûf  π``ãªàjh  .(zEMIRATESNBD{  :ô``°TDƒŸG)  ‹É``ŸG  »``HO  ¥ƒ``°S  ‘  ∂``æÑdG  êGQOEG  ”
 Úµ∏¡à``°ùª∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿGh  äÉcô``°û∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿG  ‘  »``°SÉ°SC’G  á``YƒªéŸG
 â``fÎfE’G  áµÑ``°T  ≈``∏Y  ∂``æÑdG  ™``bƒe  ¿Gƒ``æY  .á«eÓ``°SE’G  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿGh  á``æjõÿGh
 á£``°ûfCG  ø``Y  π``«°UÉØàdG  ø``e  ó``jõŸ  .www.emiratesnbd.com  :ƒ``g

.39  º``bQ  ìÉ``°†jE’G  ≈``∏Y  ´Ó``W’G  ≈``Lôj  á``©HÉàdG  äÉcô``°ûdG

 .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO  . »HO  . 777 .Ü.¢U ƒg πé°ùŸG ácô°ûdG ¿GƒæY ¿EG

 »``°ù«FôdG  ºgÉ``°ùŸG  ácô``°T  »``gh  QÉªãà``°SÓd  »``HO  á``°ù°SDƒe  »``g  á``Yƒªéª∏d  ΩC’G  ácô``°ûdG  ¿EG
 .»``HO  á``eƒµM  ƒ``g  É``¡«a

OGóYE’G ¢SÉ°SCG .

 ΩGõàd’G ¿É«H  (CG)

 OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ª∏d  kÉ``≤ah  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ”
 äGÒ``°ùØàdGh  á``«dhódG  á«Ñ``°SÉëŸG  Ò``jÉ©ŸG  ¢``ù∏›  ø``Y  IQOÉ``°üdG  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG
 äÉ``Ñ∏£àeh  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ŸG  ¢``ù∏›  ø``Y  IQOÉ``°üdG

 .Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á``dhO  ‘  ájQÉ``°ùdG  Ú``fGƒ≤dG

 äÉ``fÉ«ÑdG  √ò``g  OGó``YEG  ‘  É¡eGóîà``°SG  ”  »``àdG  á«``°ù«FôdG  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ¿EG
 á≤``°ùàe  IQƒ``°üH  äÉ``°SÉ«°ùdG  √ò``g  ≥``«Ñ£J  ”h  .√É``fOCG  á``æ«Ñe  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG

 .∂``dP  ±Ó``N  ô``còj  ⁄  É``e   . á``eó≤ŸG  äGƒæ``°ùdG  ™``«ªL  ≈``∏Y

 π``Ñb  ø``e  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  √ò``g  QGó``°UEG  ≈``∏Y  á``≤aGƒŸG  â``“
 .2017  ô``jÉæj  15  ï``jQÉàH  IQGOE’G  ¢``ù∏›

 ¢SÉ«≤dG ¢SÉ°SCG (Ü)

 É``ª«a  á``«îjQÉàdG  á``Ø∏µàdG  CGó``ÑŸ  É``≤ah  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ”
  :»``∏j  É``e  Gó``Y

 ;ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ¢SÉ«b ”  •

 ” IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH IôLÉàª∏d É¡fCG ≈∏Y áØæ°üŸG á«dÉŸG äGhOC’G  •
 ;ádOÉ©dG áª«≤dÉH É¡°SÉ«b

h ;ádOÉ©dG áª«≤dÉH ™«Ñ∏d áMÉàŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ¢SÉ«b ”  •

 »àdG ôWÉîŸÉH ≥∏©àj Éª«a ádOÉ©dG áª«≤dÉH É¡H ±Î©ŸGh IÉ£¨ŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ¢SÉ«b ”  •
.É¡à«£¨J ºàj

 º``gQO  »``g  É``¡ÑLƒÃ  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  √ò``g  ¢``VôY  ”  »``àdG  á``∏ª©dG  ¿EG
 äÉ``ª««≤à∏d  á«∏«¨``°ûàdG  á``∏ª©dGh  .(z»``JGQÉeE’G  º``gQódG{)  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G
 á``YƒªéŸG  äÉ``≤Øfh  äGOGô``jEGh  äÉ``Hƒ∏£eh  äGOƒ``Lƒe  ø``e  πµ``d  á``ª¡ŸG  á``«°VGÎa’G
 ¢``†©H  ió``d  ¿ƒ``µj  ,∂``dP  ™``eh  .Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  º``gQO  kÉ``°†jCG  »``g
 Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  º``gQO  ø``Y  ∞``∏àîJ  á«∏«¨``°ûJ  á``∏ªY  á``©HÉàdG  äÉcô``°ûdG
 äÉ``fÉ«ÑdG  √ò``g  ¢``VôY  º``àj  »``àdG  á``∏ª©dG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  º``gQO  ¿ƒ``µjh

 .É``¡ÑLƒÃ  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG

 Ö``∏£àj  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ª∏d  É``≤ah  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ¿EG
 ™``°†J  ¿CG  IQGOE’G  ø``e  ∂``dòc  Ö``∏£àjh  .IOó``fi  á``eÉg  á«Ñ``°SÉfi  äGô``jó≤J  ΩGóîà``°SG
 …ƒ``£æJ  »``àdG  •É``≤ædG  ¿EG  .á``Yƒªéª∏d  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ≥``«Ñ£J  QÉ``WEG  ‘  kÉ``eÉµMCG
 É``¡«a  ¿ƒ``µJ  »``àdG  •É``≤ædG  ∂``∏J  hCG   . ó``«≤©àdG  hCG  ΩÉµ``MC’G  ø``e  IÒ``Ñc  á``LQO  ≈``∏Y
 á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«Ñ∏d  áÑ``°ùædÉH  á``«ªgCG  äGP  äGô``jó≤àdG  hCG  äÉ``°VGÎa’G

 .(CG)  3  º``bQ  ìÉ``°†jE’G  ‘  É``¡æY  ìÉ``°üaE’G  ”  ó``b

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG    

----------------------------------
 ¥É≤ëà°S’G ïjQÉJ ≈àM É¡H ßØàfi

 á«eƒµM äGóæ°S
 äÉcô°T äGóæ°S

----------------------------------

----------------------------------

 ™«Ñ∏d áMÉàe
  á«eƒµM äGóæ°S
 äÉcô°T äGóæ°S

 º¡°SCG
 iôNCG

----------------------------------

----------------------------------

 íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe
 IQÉ°ùÿG hCG

iôNCG
----------------------------------

----------------------------------

==================

áæjóŸG ºeòdG h ¢Vhô≤dG 

----------------------------------
´ƒædG Ö°ùM   (CG)

±ƒ°ûµŸG ≈∏Y äÉHƒë°S
πLB’ ¢Vhôb

áfÉeCG ä’É°üjEG πHÉ≤e ¢Vhôb
áeƒ°üfl äGóæ°S

¿ÉªàF’G äÉbÉ£Ñd áæjóe ºeP
iôNCG

----------------------------------
áæjóŸG ºeòdG h ¢Vhô`≤dG ‹ÉªLEG

iôNCG øjO äGhOCG
----------------------------------

áæjóŸG ºeòdG h ¢Vhô`≤dG ‹ÉªLEG
 áª«b ¢VÉØîfG ¢ü°üfl :kÉ°übÉf

¢Vhô≤dG( )( )

----------------------------------

==================
 »àdG áæjóŸG ºeòdG h ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG

áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’ â°Vô©J==================

 :∫ÉªYC’G äGóMh Ö°ùM  (Ü)
----------------------------------

 äÉcô°ûdG

 OGôaC’G

 áæjõÿG

iôNCG
------------------------------

==================

 OóëŸG ¢VÉØîf’G äÉ°ü°üfl ‘ ácô◊G
áª«≤dG ‘----------------------------------

 ôjÉæj 1 ‘ Éªc ó«°UôdG
 áfƒµŸG áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl

 ΩÉ©dG ∫ÓN
 ΩÉ©dG ∫ÓN OGOÎ°SG äÉ«∏ªY /ó«b IOÉYEG( )( )

 ΩÉ©dG ∫ÓN áHƒ£°ûe ≠dÉÑe( )( )
 iôNCG äÓjó©Jh ∫OÉÑJ( )( )

----------------------------------
 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

==================

 ¢VÉØîf’G äÉ°ü°üfl ‘ ácô◊G
 áª«≤∏d »YÉª÷G

 ôjÉæj 1 ‘ Éªc ó«°UôdG
 áfƒµŸG áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl

 ΩÉ©dG ∫ÓN
iôNCG äÓjó©Jh ∫OÉÑJ( )( )

------------------------------
 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG

------------------------------
‹ÉªLE’G

==================

ácÎ°ûe ™jQÉ°ûeh á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°S’G 

----------------------------------
  á∏«eR äÉcô°T ‘ QÉªãà°S’G

 ácÎ°ûe ™jQÉ°ûe ‘ QÉªãà°S’G
------------------------

  ‹ÉªLE’G
==============

:»∏j Éªc ácÎ°ûŸG ™jQÉ°ûŸGh á∏«eõdG äÉcô°ûdG ìÉHQCG ‘ áYƒªéŸG á°üM ¿EG

----------------------------------
íHôdG ‘ á°ü◊G

∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùe 

----------------------------------
 Ö∏£dG â– ™FGOh

á∏HÉ≤ŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQC’G
iôNCG ™FGOhh πLC’ ™FGOh

----------------------------------

==================
 

äGOƒLƒŸG----------------------------------------------
…õcôŸG ±ô°üŸG iód ™FGOhh ó≤f

∑ƒæÑdG øe ≥ëà°ùe
IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG
 áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG

 »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP
 ácÎ°ûe ™jQÉ°ûeh á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SG

äÉ≤à°ûª∏d áÑLƒŸG ádOÉ©dG áª«≤dG
ájQÉªãà°SG äGQÉ≤Y

AÓª©dG ä’ƒÑb
 äGó©eh äÉµ∏à‡

 á°Sƒª∏ŸG ÒZ äGOƒLƒŸGh ájQÉéàdG Iô¡°ûdG
iôNCG äGOƒLƒe

----------------------------------
äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG

==================
äÉHƒ∏£ŸG

∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùe
AÓª©dG ™FGOh

»eÓ°SE’G ΩÉ¶ædG ¢SÉ°SCG ≈∏Y AÓª©∏d  ™FGOh
 ∑ƒæÑdG ™e AGô°T IOÉYEG äÉ«bÉØJG

 iôNCG á°VÎ≤e ∫GƒeCGh QOÉ°U øjO
™aódG á≤ëà°ùe ∑ƒµ°U

äÉ≤à°ûª∏d áÑdÉ°ùdG ádOÉ©dG áª«≤dG
AÓª©dG ä’ƒÑb
iôNCG äÉHƒ∏£e

----------------------------------
äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG

----------------------------------
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
áæjõN º¡°SCG( )( )

∫hC’G ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGóæ°S
º¡°SC’G IhÓY »WÉ«àMG

»eÉ¶fh ÊƒfÉb »WÉ«àMG
iôNCG äÉ«WÉ«àMG

ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG
á∏ª©dG πjƒ– »WÉ«àMG( )( )

Iõéàfi ìÉHQCG
----------------------------------

  áYƒªéŸG ‘ äGóæ°ùdG »∏eÉMh »ªgÉ°ùŸ IóFÉ©dG ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG
Iô£«°ùe ÒZ á°üM

----------------------------------
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG

-----------------
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG

==================

----------------------------------------------
¬HÉ°ûŸG πNódGh óFGƒØdG πNO

á¡HÉ°ûe äÉahô°üeh óFGƒØdG äÉahô°üe( )( )
----------------------------------

óFGƒØdG πNO ‘É°U
á«eÓ°SE’G ájQÉªãà°S’Gh á«∏jƒªàdG äÉéàæŸG øe πNódG

 áYƒaóŸG ìÉHQC’Gh »eÓ°SE’G ΩÉ¶ædG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÚYOƒª∏d ìÉHQCG äÉ©jRƒJ
 ∑ƒµ°üdG »∏eÉM ≈dEG( )( )

ájQÉªãà°S’G äÉéàæŸGh »eÓ°SE’G πjƒªàdG øe πNódG ‘É°U
----------------------------------

 ájQÉªãà°S’G äÉéàæŸGh »eÓ°SE’G πjƒªàdG πNOh óFGƒØdG πNO ‘É°U
ÚYOƒª∏d ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ øe á«aÉ°U á«eÓ°SE’G

 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G πNO
ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äÉahô°üe( )( )

 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äGOGôjEG ‘É°U
 IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG øe (IQÉ°ùÿG) / íHôdG ‘É°U

 iôNC’G á«∏«¨°ûàdG πNódG OƒæH----------------------------------

»∏«¨°ûàdG πNódG ‹ÉªLEG

á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸG( )
-----------------

( )
-----------------

áª«≤dG ¢VÉØîfG πÑb á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G

 á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ‘É°U( )
----------------

( )
-----------------

  áª«≤dG ¢VÉØîfG ó©H á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G

ácÎ°ûe ™jQÉ°ûeh á∏«eR äÉcô°T øe íHQ á°üM----------------------------------

áÑjô°†dG πÑb  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG
 áÑjô°V Ωƒ°SQ( )( )

----------------------------------

 áÑjô°†dG ó©H  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG==================
   :≈dEG IóFÉ©dG

áYƒªéŸG »ªgÉ°ùe

Iô£«°ùe ÒZ á°üM----------------------------------

 áÑjô°†dG ó©H áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG==================
º¡°ùdG á«ëHQ

.ájƒæ°ùdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øe IPƒNCÉe √ÓYCG É¡«dEG QÉ°ûŸG äÉMÉ°†jE’ا
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عربي ودويل

يوني�سيف  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  م��ن  ب��ارز  م�سوؤول  ق��ال 
لرويرتز ام�س اإن الأطفال عانوا اأكرث من غرهم من احلرب الدائرة 
يف �سوريا منذ �ست �سنوات واأكرثهم ت�سررا الأطفال املنف�سلون عن 
للقتال  املبا�سرين  ال�سحايا  من  الكبر  العدد  جانب  واإىل  اأ�سرهم. 
لالأزمة  مبا�سرة  عانوا من عواقب غر  اأو  الأطفال  تويف كثر من 
منها انهيار الرعاية ال�سحية. وقال جرت كابيالري املدير الإقليمي 
بالن�سبة  الو�سع  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  ليوني�سيف 
لالأطفال غر امل�سحوبني بذويهم اأو املنف�سلني عنهم اأكرث �سعوبة 
بالن�سبة  والو�سع �سعب ج��دا ج��دا  الأط��ف��ال  من و�سع غرهم من 
الثنني عن  يوم  تقريرا  يوني�سيف  واأ���س��درت  ع��ام.  ب�سكل  لالأطفال 
الرئي�س  نظام  �سد  احتجاجات  بعد  اندلعت  التي  �سوريا  احل��رب يف 
ب�سار الأ�سد قبل �ست �سنوات. وقالت املنظمة يف تقريرها اإنها وثقت 
عام  املئة عن  20 يف  بن�سبة  بزيادة  املا�سي  العام  652 طفال  وف��اة 
اإل ن�سبة �سئيلة من  اإن ذلك ل ميثل  2015. لكن كابيالري قال 
عدد الوفيات احلقيقي. واأ�ساف يف عام 2016 كان طفل ميوت اأو 
مروعة.  اأرق��ام  �سوريا...  يف  �ساعات  �ست  كل  خطرة  بجروح  ي�ساب 
لكن هذه هي فقط الأرق��ام التي متكنا من التحقق منها ونفرت�س 
اأن عدد ال�سحايا من الأطفال اأعلى بكثر يف الواقع. وتابع قائال اإن 

توثيق الأثر احلقيقي للحرب مهمة م�ستحيلة.

ام�س  �سباح  جون�سون  بوري�س  الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  التقى 
قيامه  خ��الل  وذل���ك  حم��م��د،  اهلل  عبد  حممد  ال�سومايل  الرئي�س 
ي�سنها  متتالية  هجمات  ت�سهد  التي  مقدي�سو  اىل  مفاجئة  ب��زي��ارة 
مالحي.  م�سدر  اع��ل��ن  كما  املتطرفة  ال�سباب  ح��رك��ة  م��ن  عنا�سر 
مقدي�سو  مطار  يف  امل�سوؤول  قال  بر�س،  فران�س  لوكالة  ت�سريح  ويف 
قد  الربيطاين  “وزير اخلارجية  ان  الرحمن،  ال��دويل حممد عبد 
الرئا�سة  يف  م�سوؤول  واك��د  ال��وق��ت«.  ه��ذا  يف  الرئي�س  ويلتقي  و�سل 
لوكالة  وق��ال  اللقاء.  هويته،  ع��ن  الك�سف  ع��دم  طالبا  ال�سومالية 
فران�س بر�س، انه يعقد يف الق�سر الرئا�سي “فيال �سوماليا” بو�سط 
العا�سمة ال�سومالية.  وتناقلت و�سائل التوا�سل الجتماعي �سباح 
والرئي�س  اللقاء بني جون�سون  ال�سور عن  الربعاء عددا من  ام�س 
ال�سومايل. و�سيناق�س جون�سون والرئي�س املنتخب حديثا، اجلفاف 
وت��ق��در منظمة  ال��راه��ن.  ال��وق��ت  ال�سومال يف  يجتاح  ال���ذي  احل���اد 
عدد  ن�سف  اي  �سومايل  مليون   6،2 م��ن  ب��اك��رث  العاملية  ال�سحة 
ال�سكان، عدد الذين يحتاجون اىل م�ساعدة ان�سانية عاجلة، يواجه 
اعلنت حالة  التي  وال�سومال  اجل��وع.  منهم  ح��واىل ثالثة ماليني 
الكارثة الطبيعية اواخر �سباط/فرباير، تعد مع اليمن ونيجريا، 
الن  اعلنت حتى  التي  املجاعة  �سفر  بلدان على  واح��دا من ثالثة 

ر�سميا يف جنوب ال�سودان حيث توؤثر على مئة الف �سخ�س.

العام  الن�ساين وخطفت  املجال  تعمل يف  كانت  ا�سرتالية  اأف��رج عن 
املا�سي يف افغان�ستان، كما اعلنت ام�س ال�سلطات ال�سرتالية. وذكرت 
جمموعة برودكا�ستينغ ال�سرتالية الإعالمية، ان هذه ال�سرتالية 
ت�سرين  يف  كابول  يف  خطفت  وق��د  الن�ساين،  املجال  يف  تعمل  كانت 
الإفراج  بيان  يف  اخلارجية  وزارة  واعلنت  املا�سي.  نوفمرب  ال��ث��اين 
الفغانية  لل�سلطات  �ساكرة  افغان�ستان،  يف  خطفت  ا�سرتالية  ع��ن 
م�ساعدتها. واأ�سافت ان عائلتها �سعيدة بعودتها وتطلب من و�سائل 
ا�سرتاليا مواطنيها اىل  . وتدعو  اح��رتام حياتها اخلا�سة  الع��الم 
ان  كانبرا  نبهت  املا�سي،  ال�سهر  ويف  افغان�ستان.  اىل  يذهبوا  األ 
الذين  وال���س��خ��ا���س  وال�سحافيني  الن�����س��اين  امل��ج��ال  يف  العاملني 
يعملون يف �سركات اجنبية ميكن ان يكونوا اهدافا لعمليات اخلطف. 
اخلطورة  البالغ  الو�سع  ب�سبب  افغان�ستان  اىل  تذهبوا  ل  واأ�سافت 
من وجهة نظر امنية، والتهديدات القوية جدا ب�سن هجمات اإرهابية 
اآب اغ�سط�س عن  . وكانت القوات الفغانية اخلا�سة افرجت اواخر 
ال�سرتالية العاملة يف املجال الن�ساين كاثرين جاين ويل�سون والتي 

خطفت اواخر ني�سان ابريل 2016 يف جالل اباد �سرق افغان�ستان.

عوا�صم

بريوت

مقدي�شو

ماليزيا توؤكد هوية نام 
بفح�ض احلم�ض النووي الأبنه

•• كواالملبور-وكاالت:

اأعلن اأحمد زاهد حميدي نائب رئي�س الوزراء املاليزي اأم�س الأربعاء اأن �سلطات 
بالده تاأكدت من هوية كيم جونغ نام الأخ غر ال�سقيق للزعيم الكوري ال�سمايل 
كيم جونغ اأون الأ�سبوع املا�سي؛ با�ستخدام عينة من احلم�س النووي لبنه. وقال 
حميدي لل�سحفيني “اأوؤكد مرة اأخرى اأنه كيم جونغ نام بناء على عينة اأخذت من 
وامتنعت ال�سلطات املاليزية يف ال�سابق ب�سكل ر�سمي عن تاأكيد هوية كيم  ابنه”. 
جونغ نام الذي اغتيل يف مطار كوالملبور الدويل يوم 13 فرباير �سباط املا�سي. 
و�سبق لأحمد زاهد حميدي اأن قال اإن �سلطات بالده حنطت كيم جونغ نام حفاظا 

على جثته مبا يخدم التحقيقات يف ك�سف مالب�سات عملية الغتيال.
وكانت �سحيفة نيو �سرتيت�س تاميز املاليزية احلكومية قد نقلت يف وقت �سابق 
عن وكالة الأنباء اليابانية كيودو اأن طوكيو �سلمت كوالملبور معلومات عن الأخ 
اليابان  دخ��ل  عندما   2001 يف  اأخ���ذت  ال�سمالية،  ك��وري��ا  لرئي�س  ال�سقيق  غ��ر 

م�ستخدما جواز �سفر مزيفا.
ومن بني املعلومات التي �ساعدت املحققني املاليزيني يف التعرف على هوية كيم 
جثة  مع  تطابقت  التي  ج�سمه،  على  امل��وج��ود  والو�سم  اليد  ب�سمات  ن��ام؛  جونغ 
من  ك��والمل��ب��ور.  مطار  يف  املا�سي  ال�سهر  م��ن   13 ي��وم  الغ��ت��ي��ال  عملية  �سحية 
نام الذي كان يحمل  اأنه كيم جونغ  الآن  ال�سمالية حتى  جانبها مل حتدد كوريا 
اأق��ارب��ه بطلب  اأي من  يتقدم  ت�سول عندما قتل، ومل  كيم  ا�سم  �سفر حتت  ج��واز 

ل�ستالم اجلثة. 
الغتيال  ح��ادث��ة  م��ال��ي��زي��ا يف  ال��ت��ي جت��ري��ه��ا  التحقيقات  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  وو���س��ف��ت 

باملنحازة.

مبعوث تر�مب يو��سل عقد �للقاء�ت مع �جلانبني

وا�شنطن ت�شعى الإحياء املفاو�شات االإ�شرائيلية الفل�شطينية

�إد�نة بريطانية و�أممية لق�سف م�سادر �ملياه يف دم�سق

االأمم املتحدة: احلرب ال�شورية اأ�شواأ كارثة من �شنع االإن�شان

�ردوغان يحمل هولند� م�سوؤولية جمزرة �سريربينيت�سا 

املانيا تهدد بحظر دخول ال�شا�شة االأتراك

اجلامعة العربية تدعو لتاأمني احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني

املحتلة يف ال�سابيع املقبلة.
بو�ست  جرو�ساليم  �سحيفة  وذك��رت 
غرينبالت  م��ع  ن��اق�����س  ن��ت��ان��ي��اه��و  ان 
م�����س��ت��وط��ن��ة جديدة  ل��ب��ن��اء  خ��ط��ط��ه 
عمونا  ب��������وؤرة  ل�������س���ك���ان  ك���ت���ع���وي�������س 
ال�ستيطانية الع�سوائية التي هدمت 
ق�سائي  امر  مبوجب  املا�سي  ال�سهر 

�سادر عن املحكمة العليا.

•• القد�ض املحتلة-اأ ف ب:

املمثل  غ��ري��ن��ب��الت  جي�سون  ي��وا���س��ل 
دونالد  الأم��رك��ي  للرئي�س  اخل��ا���س 
ال�سرق  يف  ال�����س��الم  لعملية  ت��رام��ب 
النزاع  ح����ول  حم���ادث���ات���ه  الو�����س����ط، 
اأم�س  الإ����س���رائ���ي���ل���ي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
الرئي�س  مع  اجتماعا  وعقد  الربعاء 
بينما  ريفلني  روؤوف����ني  ال���س��رائ��ي��ل��ي 
مفاو�سات  اط�����الق  لإع�������ادة  ي�����س��ع��ى 

ال�سالم.
ريفلني  م����ع  غ���ري���ن���ب���الت  وال����ت����ق����ى 
الرئي�س  م��ع  اج��راه��ا  بعد حم��ادث��ات 
ورئي�س  عبا�س  حممود  الفل�سطيني 
بنيامني  الإ�����س����رائ����ي����ل����ي  ال������������وزراء 

نتانياهو.
واك���د امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ري��ف��ل��ني الذي 
الرئي�س  ان  ف��خ��ري��ا،  من�سبا  ي�سغل 
بني  الثقة  بناء  ان  غرينبالت  اخ��رب 
هو  والفل�سطينيني  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
خطوة اوىل بالغة الأهمية باجتاه اي 

حل حمتمل.
غرينبالت  ي�����زور  ان  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
خم���ي���م���ا ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا ل���الج���ئ���ني يف 
لقاء  ويعقد  املحتلة  الغربية  ال�سفة 
اليوم  يغادر  ان  ق��ادة دينيني قبل  مع 

اخلمي�س ا�سرائيل.
غرينبالت  الثالثاء  عبا�س  وا�ستقبل 

رام  الفل�سطينية يف  الرئا�سة  مقر  يف 
اهلل يف ال�سفة الغربية املحتلة، يف اول 
لقاء مبا�سر بني الرئي�س الفل�سطيني 
للبيت  اجل��دي��دة  الدارة  ع��ن  وممثل 
الب���ي�������س. وك���ت���ب غ��ري��ن��ب��الت على 
كان  الج��ت��م��اع  ان  اللقاء  بعد  تويرت 

اإيجابيا حول الو�ساع احلالية.
ان اخليار  اللقاء  خ��الل  واك��د عبا�س 
هو  للفل�سطينيني  ال���س��رتات��ي��ج��ي 

حتقيق حل الدولتني.
وق��������ال ب����ي����ان ������س�����ادر ع�����ن ال���ق���ي���ادة 
الفل�سطينية ان عبا�س ابلغ غرينبالت 
بانه يوؤمن باإمكان التو�سل اإىل �سالم 
ترامب،  ال��رئ��ي�����س  ب��ق��ي��ادة  ت��اري��خ��ي 
الأم��ن يف جميع  تعزيز  �ساأنه  ما من 
اأنحاء املنطقة. وقد التقى غرينبالت 
م�������س���اء الث����ن����ني لأك������رث م����ن خم�س 
الإ�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  ���س��اع��ات 

بنيامني نتانياهو يف القد�س.
الفل�سطينيني  ب��ني  ال�����س��الم  وج��ه��ود 
وال�سرائيليني متوقفة بالكامل منذ 
ني�سان  يف  الم��رك��ي��ة  امل���ب���ادرة  ف�سل 

اأبريل 2014.
اأي وج���ود  ال���دول���ت���ني،  وي��ب��ق��ى ح���ل 
فل�سطينية  ودول���ة  اإ�سرائيلية  دول���ة 
ب�سالم،  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  تتعاي�سان 
الدولية  ل��ال���س��رة  ال���س��ا���س��ي  امل��رج��ع 

حلل ال�سراع.

•• عوا�صم-وكاالت:

هددت احلكومة الأملانية ب�سكل �سريح بحظر دخول كبار ال�سا�سة الأتراك 
اإىل اأرا�سيها.

رئي�س  قال  الأملانية،  الإعالمية  ت�سريحات ل�سحف جمموعة فونكه   ويف 
الإمكانية  لديها  اأملانيا  اإن  األتماير  بيرت  امل�ست�سارية  دار 

القانونية ملنع دخول اأع�ساء حكوميني اأجانب.
لالإمكانيات  الآن  حتى  اأملانيا  ا�ستخدام  ع��دم  اأن  واأ���س��اف 
تذكرة  مبثابة  يعد  ل  ال��دويل  للقانون  وفقا  لها  املتاحة 

جمانية اإىل امل�ستقبل . 
واأكد اأن حظر ال�سفر �سيكون هو الو�سيلة الأخرة، ونحن 

نحتفظ لأنف�سنا بهذا. 
ي�سمح جلميع  ال��دويل  القانون  اأن  اإىل  األتماير  نبه  كما   
ب���اأن حتظر دخ���ول م�سوؤويل  اأمل��ان��ي��ا،  بينها  ال����دول، وم��ن 

احلكومات الأجنبية، رغم اأن هذا ل يحدث اإل نادرا.
ي�سعى  اأردوغ����ان  رج��ب طيب  ال��رتك��ي  الرئي�س  اأن  ُي��ذك��ر 
حل�سد تاأييد الأتراك الذين يعي�سون باخلارج يف ا�ستفتاء 
يجرى يوم 16 اأبريل ني�سان املقبل ب�ساأن التحول للنظام 

الرئا�سي بدل من الربملاين.
ويعي�س يف اأملانيا اأكرث من 1.4 مليون تركي لهم حق امل�ساركة يف ال�ستفتاء. 
وميثل الأتراك املقيمون يف اأملانيا اأكرب جتمع لالأتراك داخل دول الحتاد 

الأوروبي.
وموؤخرا، وجه اأردوغان انتقاده اإىل امل�ست�سارة اأجنيال مركل ب�سكل مبا�سر 

واتهمها بدعم “اإرهابيني”. كما اأ�سار اإىل اأنها مل تتحرك �سد حزب العمال 
الكرد�ستاين على الرغم من ت�سنيفها لالأخر باأنه منظمة اإرهابية.

اىل ذلك، حمل الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان ام�س هولندا م�سوؤولية 
جمزرة �سريربينيت�سا عام 1995 منددا “بذهنية فا�سية” ت�سود يف �سوارع 
اأوروبا حيث حظرت عدة دول جتمعات ملنا�سريه يف اطار احلملة لال�ستفتاء 

حول تو�سيع �سالحياته.
ويف ت�سعيد جديد لالزمة مع هولندا، اتهم اردوغان هذا 
البلد بانه “قتل اكرث من ثمانية اآلف بو�سني م�سلم” يف 

البو�سنة عام 1995.
وقال ل عالقة لهم بالتح�سر ول بالعامل احلديث. انهم 
من قتل اكرث من ثمانية اآلف بو�سني م�سلم يف البو�سنة 
الذي  اجليب  �سربرينيت�سا”  جم��زرة  خ��الل  والهر�سك 
الهولنديني  ال�سالم  حفظ  ج��ن��ود  حلماية  خا�سعا  ك��ان 

العاملني �سمن قوة المم املتحدة.
من جانب اخر، قال اردوغان يف خطاب بثه التلفزيون ان 

“ذهنية الفا�سية منفلتة يف �سوارع اأوروبا«.
واأ�ساف ان “اليهود عوملوا بالطريقة نف�سها يف املا�سي”، 
م�����س��را اإىل ا���س��ط��ه��اد ال��ي��ه��ود اب���ان احل��ق��ب��ة ال��ن��ازي��ة يف 

املانيا.
اىل  ا�سارة  يف  اخلا�سة”  خماوفها  يف  الغرق  نحو  تتجه  “اأوروبا  ان  وتابع 

�سعود اليمني املتطرف يف القارة خالل ال�سنوات املا�سية.
وقال اأي�سا ان “اخلوف من التراك وال�سالم يتزايد ب�سكل م�ستمر، حتى 

انهم خائفون من املهاجرين الذين يبحثون عن ماأوى«.

حماكمة خم�شة �شوريني 
قتلوا 7 ع�شكريني اأردنيني

•• عمان-اأ ف ب:

انهم  �سوريني قالت  اأم�س حماكمة خم�سة  الأردن��ي��ة  الدولة  اأم��ن  ب��داأت حمكمة 
ينتمون اىل تنظيم داع�س الإرهابي على خلفية هجوم الركبان ال�سيف املا�سي 
قرب احلدود مع �سوريا ما اأدى اىل مقتل �سبعة ع�سكريني اردنيني. وافاد م�سدر 
ق�سائي ان “املتهمني اخلم�سة وجميعهم �سوريون ترتاوح اعمارهم بني 20 و26 
عاما مثلوا الربعاء امام املحكمة ونفوا التهم املوجهة لهم«. ووجهت لهوؤلء عدة 
تهم بينها “القيام باأعمال ارهابية مبواد متفجرة اف�ست اىل موت ا�ستخدام مواد 
اأك��رث من �سخ�س«. ووفقا لالئحة التهام  بناء كان فيه  ادت اىل هدم  متفجرة 
فان “اأحمد املع�سي البدور )20 عاما( وفادي ر�سيد العمور )21 عاما( وجنم 
ع��ام��ا( وخليف فندي  العلي )23  ه��الل  واح��م��د  ع��ام��ا(  العمور )21  ع��ب��داهلل 

الغياث )26 عاما(” �سوريون يقطنون خميم الركبان على احلدود مع �سوريا.
“جنم  ف��ان  منها،  ن�سخة  على  ب��ر���س  فران�س  ح�سلت  ال��ت��ي  ال��الئ��ح��ة،  وبح�سب 
العمور من عنا�سر +داع�س+ ار�سل اىل خميم الركبان يف �سباط فرباير 2016 
ليعمل على تنفيذ عمليات ارهابية يف الداخل الأردين �سد قوات حر�س احلدود 
املقابلة لفتحة املخيم. وا�سافت الالئحة متكن جنم العمور من جتنيد املتهمني  
افراده  تواجد  واماكن  الردين  اجلي�س  عن  معلومات  وجمع  املنطقة  لت�سوير 
ان  اىل  وا�سارت  الردنية.  ال�سرية  داخل  تفجر  لتنفيذ عملية  املنا�سب  والوقت 
تعليمات  ويتلقى  ال��رق��ة  يف  داع�����س  تنظيم  اىل  ال�سور  ير�سل  ك��ان  العمور  جن��م 
“ابو حممد املهاجر وينقل الأوام��ر لباقي املتهمني  ومتويل من �سخ�س يدعى 
وميولهم. واكدت انه بعد اكتمال جمع املعلومات قام ابو حممد املهاجر باإر�سال 
�ساحنة هايلوك�س بي�ساء م�سفحة وجمهزة باملواد املتفجرة يقودها منفذ العملية 
املدعو ابو ماجد التون�سي الذي اجتمع بالعمور لر�سده اىل املوقع قبل الهجوم. 
وادى هجوم ب�سيارة مفخخة على موقع ع�سكري اردين يف منطقة الركبان يقدم 
�سبعة  امل��ح��اي��دة، اىل مقتل  املنطقة  ���س��وري عالقني يف  ال��ف   60 لنحو  خ��دم��ات 

ع�سكريني وا�سابة 13 جريحا يف 21 حزيران يونيو املا�سي.

املا�سي  ال�سهر  �سجل  ت��رام��ب  وك���ان 
متايزا جديدا عن عقود من ال�سيا�سة 
اإذ  الأو�سط،  ال�سرق  الأمركية حيال 
اأكد خالل لقائه نتانياهو يف وا�سنطن 
ال�سبيل  ل��ي�����س  ال���دول���ت���ني  ح����ل  اأن 
الفل�سطيني  ال��ن��زاع  لإن��ه��اء  ال��وح��ي��د 
اأن���ه منفتح  اإىل  ، لف��ت��ا  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
توؤدي  ك��ان��ت  اإذا  بديلة  خ��ي��ارات  على 

التي  وت��ع��د احل��ك��وم��ة  ال�����س��الم.  اإىل 
ن��ت��ان��ي��اه��و الك����رث ميينية  ي��ت��زع��م��ه��ا 
موؤيدين  وت�سم  ا�سرائيل،  ت��اري��خ  يف 
ترامب  تويل  منذ  دع��وا  لال�ستيطان 
الرئا�سة اىل الغاء فكرة حل الدولتني 

و�سم ال�سفة الغربية املحتلة.
وي����ع����ت����رب امل����ج����ت����م����ع ال������������دويل كل 
امل���������س����ت����وط����ن����ات غ�������ر ق����ان����ون����ي����ة، 

احلكومة  مب���واف���ق���ة  اق��ي��م��ت  ����س���واء 
ام ل، وانها ت�سكل عقبة  ال�سرائيلية 

كبرة امام حتقيق ال�سالم.
الإ�سرائيلية  الع��الم  و�سائل  واوردت 
ن��ت��ان��ي��اه��و يتوقع  ان  الأرب���ع���اء  ام�����س 
الدارة  م��ع  ت��ف��اه��م��ات  اىل  ال��ت��و���س��ل 
البناء  ح����ول  اجل���دي���دة  الم���رك���ي���ة 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  ال���س��ت��ي��ط��اين 

احلالية  املرحلة  خ��الل  خا�سة  العربية  املنطقة  يف  الإن�����س��ان 
كاحلق يف احلياة واحلق يف الأمن واحلق يف التنمية وذلك يف 
ظل التحديات املختلفة واملتزايدة التي تواجهها هذه احلقوق 
دول  ع��دة  �سهدتها  ال��ت��ي  امل�سلحة  ال��ن��زاع��ات  نتيجة  وب��ال��ذات 
عربية على مدار ال�سنوات الأخرة ومع تف�سي ظاهرة الرهاب 
واملتطرفة  الره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات  ن�ساطات  خ��ط��ورة  وت��ن��ام��ي 
التي  والجتماعية  التنموية  التحديات  ت�ساعد  م��ع  واأي�سا 
املراأة  غ��رار  على  بعينها  وفئات  العربية  املجتمعات  تواجهها 

وال�سباب وكبار ال�سن وذوي الإعاقة.
و ا�سار اىل ان الحتفال باليوم العربي حلقوق الإن�سان حتت 
�سعار “حقوق الإن�سان والتعاي�س ال�سلمي” يكت�سب اهميته من 

•• القاهرة -وام:

العربية  ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  اأك��د 
والدويل  الإقليمي  امل�ستويني  على  العمل  ا�ستمرار  ���س��رورة 
من اأجل تاأمني احلقوق امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني والتي 
تتعر�س لنتهاكات يومية من قبل �سلطات الحتالل ويِف �سور 
خمتلفة ويف مقدمتها حقوقه الأ�سا�سية يف احلياة والأمن ويِف 

اإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.
باليوم  الح��ت��ف��ال  مبنا�سبة  ام�����س  وجهها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
العربي حلقوق الن�سان.. حيث اكد ابو الغيط حر�س اجلامعة 
اأجل اح��رتام وحماية وتعزيز حقوق  العمل من  العربية على 

مبادئ حقوق الإن�سان وقيم الت�سامح والحرتام والتعددية يف 
املجتمعات  يف  امل�ستدامة  والتنمية  وال�ستقرار  الأم��ن  تعزيز 
الأفراد  رف��اه��ة  على  ب��الإي��ج��اب  تنعك�س  اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي 
القانون  �سيادة  تر�سيخ  وتوؤمن  الأ�سا�سية  حرياتهم  واح��رتام 

واحلكم الر�سيد يف كل جمتمع من املجتمعات.
الإط����ار ومن  ه��ذا  ت��ويل يف  العربية  ال���دول  ان جامعة  وق���ال 
امليثاق  جلنة  العربية  الإن�����س��ان  حقوق  جلنة  ن�ساطات  خ��الل 
للجهود  اإ�سافة  الإن�سان،  حلقوق  الدائمة  العربية  واللجنة 
التي تبذلها الإدارات املعنية بالأمانة العامة للجامعة اهتماما 
كبرا لق�سايا حقوق الإن�سان.   وا�ساف ان ج�سامة التحديات 
التي تواجهها املنطقة ت�ستدعي بذل املزيد من اجلهود املكثفة 

وغر  الر�سمي  امل�ستويني  على  العربية  املنطقة  يف  واحلثيثة 
اأو�ساع  على  ال�سلبية  اآث��اره��ا  ولح��ت��واء  ملواجهتها  الر�سمي 
حقوق الإن�سان يف الدول العربية وعلى اأن ت�سمل هذه اجلهود 
التاأكيد على �سرورة حل اخلالفات بالطرق ال�سلمية والعمل 
بقوة ملواجهة ظواهر مرفو�سة من بينها الكراهية والتع�سب 
الت�سامح  قيم  وتر�سيخ  التوعية  خالل  من  والعرقي  الديني 
وال��و���س��ط��ي��ة وجت���دي���د اخل���ط���اب ال��دي��ن��ي امل��ع��ت��دل م���ع اإي���الء 
الهتمام الواجب واملتوازن مبختلف حقوق الإن�سان ال�سيا�سية 
على  والعمل  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  واملدنية 
قيام توا�سل اإيجابي يف هذا ال�سدد بني احلكومات واملوؤ�س�سات 

الوطنية حلقوق الإن�سان ومنظمات املجتمع املدين.

امل�سلحة تلويث اإمدادات املياه اأو تدمرها كما زعمت احلكومة 
ال�سورية حينئذ. وكانت قوات النظام قد ق�سفت عني الفيجة 
التي تغذي دم�سق و�سواحيها، مما اأدى اإىل انقطاع املياه عن 
العا�سمة مدة طويلة، حيث تعّد العني املورد املائي الرئي�سي 
وزارة  اأعلنت  امل��ي��اه،  اأزم���ة  تفاقم  وبعد  ال�سورية.  للعا�سمة 
املوارد املائية التابعة للنظام عن خطة لتقنني �سخ املياه اإىل 
ريف  يف  ب��ردى  وادي  مبنطقة  الفيجة  نبع  ويقع  العا�سمة. 

•• عوا�صم-وكاالت:

“ا�سواأ  امل��ت��ح��دة  الأمم  �سنفته  ال���ذي  ال�����س��وري  ال��ن��زاع  دخ��ل 
الثانية”،  ال��ع��امل��ي��ة  م��ن��ذ احل���رب  الإن�����س��ان  م��ن �سنع  ك��ارث��ة 
ت��زال تتعرث جهود  الأرب��ع��اء يف وق��ت ل  ال�ساد�س ام�س  عامه 
ت�سوية  اىل  التو�سل  او  ال��ن��ار  لإط���الق  �سامل  وق��ف  تطبيق 
ثالثة  تعقد جولة  ا�ستانا،  املدمرة. يف  تنهي احلرب  �سيا�سية 
م��ن امل��ح��ادث��ات ال�����س��وري��ة ب��رع��اي��ة رو���س��ي��ا واي�����ران حليفتي 
الف�سائل  بغياب  لكن  للمعار�سة،  الداعمة  وتركيا  دم�سق، 
النار يف  اط��الق  التي حتتج على ع��دم تثبيت وق��ف  املعار�سة 
احتجاجات  ان��ط��الق  على  �سنوات  �ست  م���رور  وب��ع��د  ال��ب��الد. 
بالقمع،  قواته  واجهتها  ال�سوري  النظام  �سد  م�سبوقة  غر 
قبل اأن تتحول اىل نزاع م�سلح من اكرث احلروب الطاحنة يف 
القرن الواحد والع�سرين، يعرب مدنيون معار�سون للنظام 
عن خيبة اأملهم مما اآلت اليه الو�ساع اليوم. ويف حمافظة 
الواقعة حتت �سيطرة ف�سائل معار�سة  ادلب )�سمال غرب( 
وجهادية، يتذكر لعب كرة القدم يف نادي �سراقب عبد اهلل 
الثورة  ذك��ري��ات  اجمل  بر�س  لفران�س  عاما(   32( احل�سني 
اأن  نتوقع  غ��ري  او  اأن��ا  اأك��ن  “مل  انطالقتها، م�سيفا  وه��ي 

ت�سل احلال اىل هنا عندما خرجنا يف التظاهرات«.
�سنة  خالل  �سيء  كل  ينتهي  ان  حينها  توقعوا  انهم  ويو�سح 
وتدمر،  واع��ت��ق��ال  قتل  اىل  الم��ر  يتحول  ان  ل  ح��د  كابعد 
موؤكداً “ان انتهت هذه احلرب بحل �سلمي اأم ع�سكري فال�سعب 
مل يعد يهمه المر، املهم اأن تنتهي فقط. وطوال �ست �سنوات، 
حتول النزاع يف �سوريا اىل حرب متعددة الأطراف من قوات 
ولبنانيون  ايرانيون  وبينهم  لها  املوالني  وامل�سلحني  النظام 
وعراقيون اىل الف�سائل املعار�سة و�سول اىل الكراد الذين 

راأ�سهم  وعلى  املتطرفني  واخ��را  ذات��ي،  با�ستقالل  يحلمون 
تنظيم داع�س الإرهابي املعروف باعتداءاته الوح�سية.

عبد  رام��ي  الن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  مدير  وي��ق��ول 
تريد  ال��دول��ي��ة  الإدارة  ان  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ال��رح��م��ن 
ان احل���روب يف  ال  ع��ن ح��ل،  وال�سعب يبحث  ان��ه��اء احل���رب 
الداخل �ستبقى م�ستمرة ولن تعود �سوريا كما كانت يف املدى 
الدمار  �سخامة  اىل  ق��ول��ه  بح�سب  ذل��ك  وي��ع��ود  ال��ق��ري��ب«. 
النق�سامات  ع��ن  ف�سال  �سوريا  يف  نزفت  التي  ال��دم��اء  وك��ل 
الثورة حتولت اىل حرب  ان  . ويرى  ال�سوري  املجتمع  داخل 
وخلقت جمموعات م�سلحة، م�سيفا عندما تتحول مطالب 
دينية  حرب  اىل  واحلرية  بالدميوقراطية  ال�سوري  ال�سعب 
ا�ستنكر  ذل��ك،  اىل  للحل.  طويل  طريق  ام��ام  نكون  وعرقية 
ال�����س��وري عمدا  النظام  ال��ربي��ط��اين ق�سف  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
كانون  دي�سمرب  يف  دم�سق  ال�سورية  بالعا�سمة  املياه  م�سدر 
الأول امل��ا���س��ي، ب��ي��ن��م��ا اع���ت���ربت جل��ن��ة حت��ق��ي��ق اأمم���ي���ة ذلك 
جرمية حرب. وكتب بوري�س جون�سون عرب ح�سابه اخلا�س 
اأكد تلك احلادثة  اإن التقرير الأمم��ي الذي  يف موقع تويرت 
ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  ق�سف  اأن  م�سيفا   ، بالده�سة  اأ�سابه 
اأن  يجب  اآث��ار مدمرة..  يف  ت�سبب  دم�سق  مياه  مل�سدر  الأ�سد 
التقرير  وغطى  �سوريا.  يف  الأ�سد  بدون  �سيا�سي  انتقال  يتم 
الأممي الذي ن�سر اأم�س الأول الفرتة ما بني 21 اأغ�سط�س 
اأن القوات  2017، وك�سف  2016 و28 فرباير �سباط  اآب 
املياه  م�سادر  عمدا  ق�سفت  ال�سوري  للنظام  التابعة  اجلوية 
اإىل حد  بدم�سق يف دي�سمرب كانون الأول املا�سي، مما ي�سل 
اع��ت��ب��اره ج��رمي��ة ح���رب، اإذ قطعت اإم����دادات امل��ي��اه ع��ن 5.5 
وقالت  حولها.  وم��ا  العا�سمة  يف  يعي�سون  �سخ�س  ماليني 
اللجنة اإنها مل تعرث على اأدلة توؤكد تعمد جماعات املعار�سة 

دم�سق ال�سمايل الغربي، التي ت�سم 13 قرية كانت ت�سيطر 
ف�سائل املعار�سة على معظمها.

ويف ظل انقطاع املياه عن دم�سق، عر�ست املعار�سة ال�سورية 
والعمل  وتفقدها  العني  بزيارة  فنية  تقوم جلنة  اأن  امل�سلحة 
ك�سابق  دم�سق  اإىل  امل��ي��اه  ج��ري��ان  يعود  حتى  اإ�سالحها  على 
عدة  ا�ستهداف  يف  وا�ستمر  ذلك  رف�س  النظام  اأن  اإل  عهده، 

مواقع بوادي بردى.

�شيدين
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ميزانية ترامب تقل�ض برامج وم�شاعدات 
•• وا�صنطن-رويرتز:

يك�سف الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اليوم اخلمي�س عن 
اأول تفا�سيل خلططه لإجراء تخفي�سات كبرة يف برامج 
ميزانية  ملخ�س  يعلن  حيث  خارجية  وم�ساعدات  حملية 
تعزز الإنفاق الع�سكري بواقع 54 مليار دولر وت�سعى اإىل 
خف�س بنف�س القيمة يف برامج غر متعلقة ب�سوؤون الدفاع. 
حكوميني  م�سوؤولني  و�سف  بح�سب  اأولية  م�سودات  ودعت 
ذلك  يف  مب��ا  ال���وك���الت  بع�س  يف  ج��ذري��ة  تخفي�سات  اإىل 
خف�س بواقع الربع يف موازنة وكالة حماية البيئة وبواقع 
يف  �ساملة  وتخفي�سات  اخلارجية  وزارة  يف  اإنفاق  يف  الثلث 
الإنفاق  تعزيز  اإىل  ت��رام��ب  �سعي  اإط���ار  يف  اأخ���رى  وك���الت 

امليزانية  تت�سمنها  التي  البيانات  تختلف  وقد  الع�سكري. 
تت�سمنها  ال��ت��ي  تلك  ع��ن  اخلمي�س  غ��دا  ���س��دوره��ا  امل��ق��رر 
اأ�سرارا  بها  �ستلحق  الوكالت  بع�س  لكن  الأولية  امل�سودات 

كبرة.
  وقال كينيث باير املدير امل�سارك ال�سابق يف مكتب الإدارة 
وامليزانية والذي �ساهم يف اإعداد اأول اأربع موازنات و�سعها 
الرئي�س ال�سابق باراك اأوباما اإنهم ب�سدد اإجراء خف�س كبر 
بالفعل. و�ستنهي الوثيقة �سهورا من اجلدل ب�ساأن الإنفاق 
امل�����س��رع��ني الدميقراطيني  ي��ن��ت��اب  ق��ل��ق  احل��ك��وم��ي يف ظ��ل 
تنطوي  املوازنة قد  اأن  املعتدلني من  وبع�س اجلمهوريني 
مثل  ب�سعبية  حت��ظ��ى  ب��رام��ج  ب�����س��اأن  �سعبة  ق�����رارات  ع��ل��ى 
م�ساعدة الأطفال املعاقني وتقدمي الوجبات ال�ساخنة لكبار 

التخفي�سات.   من  مزيد  نحو  املحافظني  �سعي  مع  ال�سن 
الأ�سهر  للكوجنر�س يف  الإدارات اجلديدة  تقدم  العادة  ويف 
العام  الإط����ار  با�سم  ي��ع��رف  م��ا  احل��ك��م  توليها  م��ن  الأويل 
بينما  الإنفاق  لأغرا�س  عري�سة  خطوط  وهي  للميزانية 
عقب  م�ستفي�س  ب�سكل  وتوقعاتها  املالية  خططها  تعلن 
ذلك ب�سهرين. وت�سكل الربامج الجتماعية مثل ال�سمان 
معظم  ال�سحية  للرعاية  ميديكر  وبرنامج  الجتماعي 
ال��ت��ك��ال��ي��ف احل��ك��وم��ي��ة.  وت��ع��ه��د ت���رام���ب ب��ح��م��اي��ة هذين 
املتوقع  الربناجمني خالل حملته النتخابية.  ومن غر 
اأن يتناول الإطار العام للميزاينة تعهدات ترامب الأخرى 
املحتملة املتعلقة بزيادة الإنفاق والتي قطعها خالل حملته 

النتخابية.

الق�شاء االأمريكي يتهم �شابطا ثانيا بف�شيحة ف�شاد 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأعلنت وزارة العدل الأمركية ان الق�ساء المركي اتهم امرال ثانية يف اطار ف�سيحة ف�ساد وا�سعة تتعلق ب�سفقة 
خدمات يف مرافئ اآ�سيوية. وحتى الآن، وجه التهام اىل 25 �سخ�سا يف هذه الق�سية بينهم 20 �سابطا يف البحرية 
فاخرة  ووجبات  نقدية  مبالغ  ام��وال  قبلوا  بانهم  و�سركاءه  لوفلي�س  برو�س  الم��رال  الق�ساء  ويتهم  المركية. 
وليال يف فنادق فخمة وموم�سات من رئي�س �سركة خلدمات مرافىء يف �سنغافورة يدعى ليونارد فرن�سي�س ويو�سف 
“بليونارد ال�سمني” ب�سبب ثروته. ومقابل هذه الموال، �ساعد ال�سباط فرن�سي�س يف احل�سول على �سفقات لتوقف 
�سفن حربية امركية يف مرافىء اآ�سيوية ما اثر على عملية اتخاذ القرار يف البحرية، او عرب تقدمي معلومات له.  
وورد يف حم�سر التهام ان برو�س لوفلي�س وبحارة امركيني اآخرين تناولوا يف ماأدبة ثمانية اطباق ت�سمنت كافيار 
و�سلطة الكركند... ويف مثال اآخر، قام ليونارد ال�سمني بدفع نفقات حفلة ا�ستمرت اياما يف فندق فخم ترددت عليه 
موم�سات وافرغ خاللها املتهمون خمزون الفندق من م�سروب ال�سامبانيا الفخمة دوم برنيون يف املكان. وبلغت 

كلفة احلفلة اكرث من خم�سني الف دولر.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
امل����خ����اب����رات  وك�����ال�����ة  ت���ل���ق���ت      
ترامب  دون����ال����د  م����ن  امل���رك���زي���ة 
هجمات  �سن  يف  الخ�سر  ال�سوء 
ب�������دون ط����ي����ار �سد  ال�����ط�����ائ�����رات 
الإرهابيني امل�ستبه بهم، جاء ذلك 
�سرتيت جورنال  ل��وول  تقرير  يف 
الإدارة  يف  م�����س��وؤول��ني  ع���ن  ن��ق��ال 

الأمريكية.
    وهذا تغير قيا�سا لل�سيا�سة التي 
ت�ستخدم  اأوب��ام��ا:  اإدارة  حددتها 
وكالة املخابرات املركزية طائرات 
امل�ستبه  على  للعثور  طيار  ب��دون 
يقوم  ولكن اجلي�س هو من  بهم، 

ب�سن الهجمات. 
وكانت هذه ال�سيا�سة ُتلزم باعتماد 
م���زي���د ال�����س��ف��اف��ي��ة، ت���الح���ظ ذي 
هيل، لأن وزارة الدفاع الأمريكية 
للعموم  تعلن  ب��اأن  مطالبة  كانت 

اغلب ال�سربات اجلوية.
ال�سلطة  ه������ذه  اأّن  وي�����ب�����دو     
لوكالة  ترامب  ُمنحها  اجل��دي��دة 
بعد  امل����رك����زي����ة  ال�����س����ت����خ����ب����ارات 
وقد  تن�سيبه.  من  ق�سرة  ف��رتة 
ا�سُتخدمت يف فرباير اأثناء �سربة 
���س��د زع���ي���م ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة يف 

�سوريا، اأبو اخلر امل�سري.
    لن يكون رف��ع القيود ه��ذا هو 
الطائرات  ا���س��ت��خ��دام  يف  ال��وح��ي��د 
للوا�سنطن  وف���ق���ا  ط���ي���ار  ب�����دون 
اإ�سالحا  اأّن  تنقل  ال��ت��ي  ب��و���س��ت، 
الرئا�سة:  اآخ��ر ب�سدد الإع��داد يف 
للبنتاغون  ���س��ي�����س��م��ح  اإ������س�����الح 
للقيام  و���س��ه��ول��ة  اك����رب  ب��ح��ري��ة 
اأي  ب�����س��رب��ات ����س���ّد الإره�������اب يف 
مكان من العامل، وكذلك تقلي�س 
املقبولة،  املدنيني  ال�سحايا  عتبة 
اأوباما  اإدارة  كانت  اأخ���رى  وق��ي��ود 

قد فر�ستها.

تخفيف قو�عد �لعمل
تغيرا  ه�����ذا  ك����ل  و���س��ي�����س��ك��ل      

بني 64 و116 من �ملدنيني �لقتلى
اجلمهورية،  رئ���ا����س���ة  ن�����س��رت     
�سيف  اأوب������ام������ا،  اإدارة  ظ����ل  يف 
انه  ف��ي��ه  ج����اء  ت���ق���ري���را   2016
116 مدنيا  و   64 ب��ني  م��ا  قتل 
ب�����دون طيار  ب��وا���س��ط��ة ط���ائ���رات 
اأخ����رى خارج  ج��وي��ة  ه��ج��م��ات  اأو 
مناطق احلرب. وت�سر تقديرات 
امل��ن��ظ��م��ات غ��ر احل��ك��وم��ي��ة التي 
تتابع عدد القتلى املدنيني اإىل اأّن 
العدد الفعلي للخ�سائر املدنية هو 

ثالثة اأ�سعاف الرقم املعلن.
    ويف ر���س��ال��ة وّج���ه���ت ي���وم 10 
الدفاع اجلرال  وزير  اإىل  مار�س 
قدامى  م��ن   37 ط��ال��ب  ماتي�س، 
ال����دف����اع  ال���ع���ل���ي���ا يف  ال�����ق�����ي�����ادات 
وال�ستخبارات، ترامب بالت�سرف 
اإلغاء القيود  اأو  بحذر قبل تغير 
الأخرة.  ال�سنوات  يف  املفرو�سة 
اأّن ع��ددا قليال من  وح���ذروا م��ن 
املدنيني  ب��ني  وامل�����س��اب��ني  القتلى 
اأن  ميكن   ... ق�سد  ودون  عر�سا 

يت�سبب يف م�ساعفات خطرة.
عن لونوفال �وب�سرفاتور 

�لفرن�سية

التوا�سل  م��واق��ع  على  توا�سلهن 
تكفرّية  عنا�سر  م��ع  الجتماعي 
ومتجيدهّن  واخل������ارج  ب���ال���ّداخ���ل 

لالإرهاب وتكفر الّدولة. 

الهجمات  تنفيذ  كيفية  يف  كبرا 
بلدان مثل  الغتيال يف  وعمليات 
اليمن وال�سومال وليبيا، تالحظ 
ف�سي�سبح  ب���و����س���ت.  وا����س���ن���ط���ن 
الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  باإمكان 
اأهداف  بخ�سو�س  ق��رارات  اتخاذ 

عملية  ك���ان���ت مب��ث��اب��ة  امل���رك���زي���ة 
اأك��رث �سعوبة �سرب  خنق، جعلت 
اأه��داف قد تفّر ، اإذا مل تكن على 
ق��ائ��م��ة امل�����س��ت��ه��دف��ني ب��ال��ق��ت��ل يف 
وا�ستطن  ت�سر  الأب��ي�����س،  البيت 

بو�ست.

بخ�سو�س  ���س��رام��ة  اأق����ل  اأي�����س��ا 
الأه���������داف  مت����ّث����ل  اإن  ������س�����رورة 
م�ستمرا  “تهديدا  امل��ح��ت��م��ل��ة 
الأمريكان.  للعاملني  وو�سيكا” 
وم���ع ذل����ك، اأك����د م�����س��وؤول كبر، 
البيت  اأّن  ب���و����س���ت،  ل��وا���س��ن��ط��ن 

على  ل��ل��ح�����س��ول  احل����اج����ة  دون 
م��واف��ق��ة ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س، ولن 
تكون ملزمة بقاعدة “�سبه انعدام 
كلّي” خلطر وجود قتلى مدنيني 

خارج مناطق احلرب .
   م�سروع ترامب ميكن اأن يكون 

بتقدمي خططهما قبل اأي عملية 
ُي�سادق  ح��ت��ى  ل��ل��رئ��ي�����س  اغ��ت��ي��ال 

عليها. 
و����س���ع���ت���رب ب���ع�������س امل���ن���ت���ق���دي���ن، 
خ�سو�سا من وكالة ال�ستخبارات 
هذه  اأّن  وال��ب��ن��ت��اغ��ون،  امل��رك��زي��ة 

الأبي�س ما زال ملتزما ب�سوابط 
القانون  من  �سرامة  اأك��رث  تبقى 

الدويل للنزاعات امل�سلحة.
اأر�ساها  ال��ت��ي  ال��ق��واع��د     وك��ان��ت 
الدفاع  وزارة  ت��ط��ال��ب  اأوب����ام����ا، 
املركزية،  ال���س��ت��خ��ب��ارات  ووك��ال��ة 

•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب:

ان  م��ن  تو�سك  دون��ال��د  الأوروب����ي  املجل�س  رئي�س  ح��ذر 
بالتهديدات  للرتهيب  يخ�سع  ل��ن  الأوروب����ي  الحت���اد 
امل��ف��او���س��ات ح��ول خ���روج بريطانيا م��ن الحتاد  خ��الل 
بدون  انف�سال  اح��ت��م��ال  اىل  ب��ذل��ك  م�سرا  الوروب�����ي، 

اتفاق بني اململكة املتحدة والحتاد.
وقال تو�سك امام الربملان الوروبي يف �سرتا�سبورغ اريد 
ان اكون وا�سحا بالقول ان �سيناريو +بال اتفاق+ �سيكون 

�سيئا للجميع وخ�سو�سا للمملكة املتحدة. 
وا�ساف رئي�س املجل�س الوروبي الذي ي�سم قادة الدول 
ال28 الع�ساء يف الحتاد يف اجتماعات القمة الدورية 

لن نقبل ترهيبنا بتهديدات.
اخلروج  على  ات��ف��اق  اىل  التو�سل  ع��دم  فكرة  ان  وت��اب��ع 
لالحتاد  و�سيئة  لربيطانيا  جيدة  �ستكون  الحت��اد  من 

الوروبي تتخذ بطريقة متزايدة �سكل تهديدات.
ويف خطاب األقته يف كانون الثاين يناير املا�سي، حذرت 
رئي�سة ال��وزراء الربيطانية تريزا ماي من الرغبة يف 
فر�س اتفاق خروج عقابي على اململكة املتحدة، معتربة 
ان ذل���ك ���س��ي��ك��ون ت�����س��رف��ا ك��ارث��ي��ا م��ن ج��ان��ب الحت���اد 

الأوروبي الذي �سي�سيء اىل نف�سه.
وقالت ماي ان من الف�سل ال يكون هناك اتفاق، على 

ابرام اتفاق �سيء.
اتفاق  اىل  التو�سل  ع��دم  ان  اي�سا  اعلنت  م��اي  وك��ان��ت 
جتاري مع الحتاد الوروبي، �سيحمل لندن على تغير 

ال��ربي��ط��اين. وا�سافت  ال��ن��م��وذج الق��ت�����س��ادي  ق��واع��د 
�سنكون احرارا يف حتديد ن�سب ال�سرائب التناف�سية .

الربيطاين  ال��وزي��ر  رد  تو�سك،  ت�سريحات  اع��ق��اب  ويف 
ان  نحاول  ل  ديفي�س  ديفيد  الربيك�ست  ���س��وؤون  املكلف 

نهدد ايا كان.
يف  يكون  ما  على  احل�سول  من  نتاأكد  ان  نحاول  وق��ال 

�سالح اجلميع .
وكان ديفي�س اكد الحد ان احلكومة الربيطانية ت�ستعد 
لكل الحتمالت املمكنة املتعلقة باملفاو�سات املقبلة مع 
بروك�سل. واكد تو�سك امام النواب الأوروبيني، ان هدف 
الوروبيني هو ح�سول افرتاق هادئ و�سمان اطار جيد 
ال���وزراء  رئي�سة  ان  ت��ع��رف��وا  ان  املفيد  م��ن  للم�ستقبل. 

تريزا ماي توؤيد وجهة النظر هذه.
اذار مار�س اجلاري  البدء قبل نهاية  وقد تعهدت ماي 
تنظم  ال��ت��ي  ل�سبونة  م��ع��اه��دة  م��ن   50 امل���ادة  بتطبيق 

اجراءات خروج بلد ما من الحتاد الوروبي.
و�ستتيح هذه املرحلة بدء املفاو�سات بني لندن وبروك�سل 
للتو�سل اىل اتفاق يوؤطر اجراءات اخلروج، وميكن ان 
يحدد اي�سا اطر العالقة امل�ستقبلية مع لندن. والنقطة 
احل�سا�سة يف اتفاق اخلروج �ستكون الفاتورة التي يتعني 

على اململكة املتحدة دفعها لت�سديد التزامات املوازنة.
وقال م�سوؤول اوروبي كبر ان املفو�سية قدرت مبا بني 

55 و60 مليار يورو قيمتها الجمالية.
الوروبي  باب الحت��اد  باأن  الأربعاء  ام�س  تو�سك  ووعد 

�سيبقى دائما مفتوحا لأ�سدقائنا الربيطانيني.

على  حتتوي  م�سغوطة  واأق��را���س 
الإره����اب،  على  حتري�سّية  ُخ��ط��ب 
اإىل تنظيم  راي��ة ترمز  اإىل  اإ�سافة 
تبنّي  ك���م���ا  الإره��������اب��������ي،  داع�����������س 

  وقد اعرتفت املوقوفات بتبنيهن 
لفكر تنظيم داع�س الإرهابي، كما 
منازلهن  مداهمة  اث��ر  العثور  مت 
تكفري،  م��ن��ح��ى  ذات  ك��ت��ب  ع��ل��ى 

•• الفجر - تون�ض - خا�ض
   اأعلنت وزارة الداخلية التون�سية 
خلية  عن  ،الك�سف  الأرب��ع��اء  اأم�س 
تكفرية ن�سائية تن�سط عنا�سرها 
الت�سامن مبحافظة  مبناطق حي 
العا�سمة  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة  اأري����ان����ة 

تون�س.
  واأ���س��اف��ت ال�����وزارة يف ب���الغ لها، 
والتفتي�س  الأب����ح����اث  ف���رق���ة  اأّن 
م���ن حمافظة  ب��امل��ن��ي��ه��ل��ة  ل���ل���درك 
اإط������ار تعقب  اأري����ان����ة مت��ك��ن��ت  يف 
عن  والك�سف  الإره��اب��ّي��ة  العنا�سر 
خم��ط��ط��ات��ه��م، م���ن ال��ك�����س��ف عن 
من  تتكّون  ن�سائّية  تكفرّية  خلّية 
اإح��داه��ن زوج��ة عن�سر  6 عنا�سر 
اإره���اب���ي ن��زي��ل ال�����ّس��ج��ن م���ن اجل 

تورطه يف ق�سية اإرهابية .
  وجاء يف البالغ اأّن اأعمار املوقوفات 
�سنة وكّن  21 و23  تراوحت بني 
الت�سامن،  ح��ّي  مبناطق  ين�سطن 
2 مار�س ومعتمدّية املنيهلة  وحي 

التابعة ملحافظة اأريانة.

��ستخد�م �لطائر�ت بدون طيار:

دونالد ترامب يطلق يد �شي اأي ايه والبنتاغون..!
�نقالب �سد �سيا�سة �إد�رة �أوباما يف ��ستخد�م مثل هذه �لطائر�ت

تغيري �شي�شمح للبنتاغون بحرية اكرب يف �شرب االإرهاب يف اأي مكان من العامل

�إحد�هن زوجة �إرهابي م�سجون:

تون�ض: الك�شف عن خلّية تكفريّية ن�شائّية
تو�شك يحذر من ترهيب االإحتاد االأوربي ب�شاأن بري�شكت

�لتخلي عن قاعدة �نعد�م خطر وجود قتلى مدنيني خارج مناطق �حلرب �أثناء �لعملية
باإمكان وز�رة �لدفاع �تخاذ قر�ر �ل�ستهد�ف دون �حلاجة للح�سول على مو�فقة �لبيت �لأبي�س

ترامب   يطلق العنان جلهازه احلربي

مع ترامب مل يعد مهما عدد القتلى املدنيني حرية ا�ستخدامها يف كل مكان من العامل

الرهاب ن�سائي اي�سا

ر�سالة حتذير اىل وزير الدفاع

برلني توؤكد �شرورة 
بقاء تركيا يف الناتو

•• برلني-اأ ف ب:

الدفاع الملانية �سرورة  اكدت وزيرة 
بقاء تركيا يف حلف �سمال الطل�سي، 
رغ��م الأزم���ة ب��ني ان��ق��رة وع���دد كبر 
من البلدان الأوروبية، لكنها ا�سارت 
يتخلوا  األ  احل���ل���ف���اء  ع��ل��ى  ان  اىل 
امل��ع��ار���س��ني لل�سلطات  م��ع ذل���ك ع��ن 
منذ  ان��ق��رة  تنتقد  وفيما  ال��رتك��ي��ة. 
ال��وزراء من  ا�سبوعني منع عدد من 
اجتماعات  يف  اوروب������ا  يف  امل�����س��ارك��ة 
م���وؤي���دة ل��رئ��ي�����س ت��رك��ي��ا رج���ب طيب 
الرتكية،  اجل���ال���ي���ات  م���ع  اأردوغ��������ان 
قالت اور�سول فون در ليني، اأن تركيا 
ل ت�سهل مهمتنا يف احللف الأطل�سي 
فران�س  وك���ال���ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف   .
الملانية، من  ال��وزي��رة  ح��ذرت  بر�س، 
تركيا  ان  اح��د  يتخيل  األ  يجب  ان��ه 
خ�����ارج احل���ل���ف الط��ل�����س��ي مي��ك��ن ان 
ت�سغي اإلينا ب�سكل اف�سل، او �سيكون 
م���ن ال���س��ه��ل ال��ت��ع��اي�����س م��ع��ه��ا اكرث 
 . الأطل�سي  احللف  يف  بقيت  لو  مما 
وا�سافت ان اع�ساء احللف الطل�سي 
ي�ستطيعون لأنهم بال�سبط حلف ان 
املتعلقة  مبادئهم  ب�سهولة  يناق�سوا 
املجتمع،  وان��ف��ت��اح  ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

حتى لو كانوا على خالف”.
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عربي ودويل
انتخابات ت�شريعية يف هولندا ت�شكل اختبارا الأوروبا 

•• الهاي-اأ ف ب:

ي���ديل ال��ه��ول��ن��دي��ون ال��ذي��ن م��ا زال ك��ث��رون منهم م��رتددي��ن ب��ع��د حملة 
طرحت فيها ق�سايا مرتبطة بالهوية وتخللتها ازمة دبلوما�سية مع تركيا، 
باأ�سواتهم الربعاء يف انتخابات ت�سريعية �ست�سكل اختبارا للتيار ال�سعبوي 

قبل عمليات اقرتاع مماثلة يف اوروبا.
وفوز  الوروب����ي  الحت���اد  م��ن  اخل���روج  على  الربيطانيني  ت�سويت  فبعد 
دونالد ترامب يف انتخابات الرئا�سة المركية، تتوجه النظار اىل حزب 
الذي تراجع يف  املعادي لال�سالم غرت فيلدرز  املتطرف  اليميني  النائب 

ا�ستطالعات الراأي الخرة بعد تقدم ا�ستمر ا�سهرا.
وادىل فيلدرز ب�سوته يف مدر�سة يف احدى �سواحي لهاي امام عدد كبر 
من ال�سحافيني.  وقال “ايا كانت نتيجة انتخابات اليوم، المور لن تبقى 

ان  اعتقد  وا���س��اف  لتبقى«.  م��وج��ودة  الوطنية  ال��ث��ورة  وه��ذه  حالها  على 
الح��داث يف ال��ولي��ات املتحدة ورمب��ا يف دول اوروب��ي��ة اخ��رى ت��دل على ان 

النا�س الطبيعيني يريدون ان يكونوا ا�سحاب ال�سيادة يف بلدانهم. 
ويف اجلانب الآخر من لهاي، ادىل رئي�س احلكومة مارك روتي ب�سوته. 
وقد تبادل بع�س الكلمات مع تالميذ كانوا يهتفون له، ووعدهم باأن ي�سوت 
لهولندا”.  حا�سمة  النتخابات  “هذه  ان  لل�سحافيني  وق��ال  لهم.   يوما 
تاأثر  نطبقها  التي  تلك  مثل  دميوقراطية  لتمنع  فر�سة  “انها  وا�ساف 

الدومينو ال�سعبوي ال�سيء. 
ويف �سف النتظار يف املركز حيث ادىل فيلدرز ب�سوته، قالت اي�سرت وانت 

)52 عاما( ان فيلدرز رجل مزعج. 
واأ�سافت “ل اريد ان اعي�س يف عامل يهيمن عليه اليمني ال�سعبوي لذلك 
قمت بالت�سويت �سده«. وحاول مر�سح الإبقاء على الو�سع القائم حتويل 

القرتاع اىل معركة مع فيلدرز، قائال ان امام الهولنديني احد خيارين: 
مليونا   12،9 عددهم  البالغ  الناخبون  وب��داأ  ال�ستقرار.  او  الفو�سى  اما 
 06،30(  07،30 ال�ساعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  الت�سويت  م��راك��ز  اىل  ال��ت��وج��ه 
اقيمت يف  املراكز  ان هذه  اذ  املدر�سة  او  العمل  غ( وهم يف طريقهم اىل  ت 
و�ستغلق  خا�سة.  منازل  يف  وحتى  التجارية  واملحالت  القطارات  حمطات 
وينتظر  غ(  ت   20،00(  21،00 ال�ساعة  عند  ابوابها  الق���رتاع  م��راك��ز 
�سدور التقديرات الولية للنتائج بعيد ذلك بينما ما زال عدد قيا�سي من 

الناخبني ل يعرفون اي مر�سح �سيختارون عند الت�سويت.
باملئة.   74 ال�سابقة  الت�سريعية  النتخابات  يف  امل�ساركة  ن�سبة  بلغت  وق��د 
 15 امل�����س��ارك��ة  ن�سبة  ب��ل��غ��ت  غ(  ت   09،30(  10،30 ال�����س��اع��ة  وح����واىل 
2012 كما ذكر معهد  انتخابات  الوقت نف�سه يف  %13 يف  باملئة مقابل 

ايب�سو�س.

األف نازح جراء معركة املو�شل  100
•• بغداد-اأ ف ب:

مئة  ح��واىل  ن��زوح  عن  اأم�س  الدولية  الهجرة  منظمة  اأعلنت 
الف عراقي منذ بدء هجوم القوات العراقية ل�ستعادة اجلانب 
الإرهابي.  داع�����س  تنظيم  قب�سة  م��ن  املو�سل  ملدينة  الغربي 
وبداأت القوات العراقية يف 19 �سباط فرباير عملية ل�ستعادة 
ي�سكن  اكتظاظا  الك��رث  املو�سل،  مدينة  من  الغربي  اجلانب 
فيه حواىل 750 الف �سخ�سا . وقالت املنظمة يف تغريدة على 
اذار مار�س،   15 �سباط فرباير، وحتى   25 “بني  انه  تويرت، 
فر اكرث من 97 الف �سخ�س من اجلانب الغربي للمو�سل«. 
�ستة  بعد  النزوح  بت�سجيل عمليات  ب��داأت  التي  املنظمة  وكانت 
ايام من انطالق العملية اأ�سارت يف تغريدة الثالثاء، اىل ارتفاع 

اعداد النازحني اىل اكرث من 80 الفا، حتى يوم ام�س الول.

••  الفجر - تون�ض
    اأع��ل��ن اأم���ني ع���ام ح��رك��ة م�����س��روع تون�س 
اأبريل   2 ي���وم  �سيتم  اأن���ه  م����رزوق،  حم�سن 
املقبل الإعالن عن جبهة النقاذ واأهدافها 
وثيقة  يف  امل�������س���م���ن���ة  ع���م���ل���ه���ا  وب����رن����ام����ج 
التاأ�سي�س، م�سرا اإىل ان�سمام حزب الوطن 
بزعامة حممد جغام وعدد من ال�سخ�سيات 
الوطنية والأط��راف اجلديدة للجبهة قبل 

ذلك املوعد.
�سحب  التاأكيد على  م���رزوق  كما ج��دد       

مبينا  ال�ساهد،  يو�سف  حكومة  م��ن  الثقة 
معار�س  و���س��ع  يف  ه���ي  الإن���ق���اذ  ج��ب��ه��ة  اأن 
ل��ل��ح��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة، وت��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
خمرجا  ي�سكل  واجتماعي  اقت�سادي  بديل 

للو�سع العام الذي متر به البالد.
���س��رح رئي�س ح��زب الحتاد  م��ن جهته،      
الوطني احلر، �سليم الرياحي، باأن اجتماع 
م��ك��ون��ات اجل��ب��ه��ة خ�����س�����س يف ج��ان��ب منه 
يف  اخلالفية  النقاط  بع�س  ح��ول  للنقا�س 
الإعالن  قبل  للجبهة،  التاأ�سي�سية  الوثيقة 

عن بنودها يوم 2 اأبريل.

االإعالن عن جبهة االإنقاذ الثاين من اأبريل املقبل

ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي، على  واأو�����س����ح يف 
الإنقاذ  جبهة  ملكونات  اجتماع  هام�س 
املحلية  الن��ت��خ��اب��ات  اأّن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  
اأن تتوفر  ي��ج��ب  مت��ث��ل م�����س��ارا ك��ام��ال 
فيه ال�سمانات التنظيمية وال�سيا�سية 
اأن���ه ل ميكن  وال��د���س��ت��وري��ة، مالحظا 
اإجن����از ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات يف ظ��ل عدم 
التي  املحلية  اجلماعات  جملة  وج��ود 
و�سالحياتها،  البلديات  م��ه��ام  حت��دد 
ف�����س��ال ع����ن الأزم��������ة ال���ت���ي مي����ر بها 
املجل�س  ت��رك��ي��ز  م�����س��ت��وى  ال��ق�����س��اء يف 
دوائر  اإىل  واحل��اج��ة  للق�ساء،  الأع��ل��ى 

ق�سائية ملتابعة �سر النتخابات.
     واأ����س���ار م����رزوق اإىل اإ���س��ك��ال��ي��ة حل 
وارتباطها  اخل�����س��و���س��ي��ة  ال���ن���ي���اب���ات 
اأ�سهر قبل موعد النتخابات   8 باأجل 
اأن��ه مت �سرب حتييد  البلدية، معتربا 
بالتعيينات  الن���ت���خ���اب���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
الأخرة يف �سلك املعتمدين، والتي قال 

اإنها خ�سعت للمحا�س�سة احلزبية.
      ك���م���ا ع�����رّب ع����ن ا����س���ت���غ���راب���ه مما 
لتنظيم  الأح��زاب  اأ�سماه بعجلة بع�س 
النتخابات البلدية، موؤكدا اأن املو�سوع 
ل يطرح بهذه الطريقة، رغم اأننا حركة 
امل�سروع وباقي اأحزاب اجلبهة جاهزون 
لهذه النتخابات يف اأي موعد، �سواء يف 
اإطار اجلبهة، اأو داخل الأحزاب املكونة 
لها، �سرط اأن تتوفر الظروف املالئمة 
لنعقادها، بح�سب قوله.     واأفاد باأن 
�ستدخل  اجل��دي��دة  ال�سيا�سية  اجلبهة 
ما  يف  بالتن�سيق  القادمة  النتخابات 
بينها، و�ستحاول التعامل مع الأحداث 
درجات  باأعلى  والنتخابية  ال�سيا�سية 
على  امل��واق��ف،  يف  والتوحيد  التن�سيق 

حد تعبره. 
    م����ن ج���ه���ت���ه، ����س���رح رئ���ي�������س حزب 
الحتاد الوطني احلر، �سليم الرياحي، 
اأن���ه مت الت��ف��اق خ��الل الج��ت��م��اع على 
الأمثل  ال�سكل  لتحديد  جلنة  ت�سكيل 
مل�ساركة مكونات اجلبهة يف النتخابات 
ال���ب���ل���دي���ة، اأم������ام ت���ع���دد ال�������روؤى حول 
الوقت  �سيق  وخ��ا���س��ة  امل�����س��األ��ة،  ه���ذه 
اأن  م��ع��ت��ربا  ال�����س��ك��ل،  ه���ذا  يف  للح�سم 
النجاح املطلوب، عرب  املهم هو �سمان 
اأو املرور لتلك  الت�سويق ل�سم موحد، 
الن��ت��خ��اب��ات ب��اأ���س��م��اء الأح������زاب حتت 

قائمات موحدة.

تباين �ملو�قف
وك��ان��ت م��واق��ف الأح����زاب امل�����س��ارك��ة يف 
اللقاء الت�ساوري، الذي نظمته الهيئة 
ب�ساأن  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  امل�ستقلة  العليا 
البلدية،  النتخابات  رزن��ام��ة  م�سروع 
م����وؤي����د ومقرتح  ب����ني  ت�����راوح�����ت  ق����د 
املطالبة  ع��ن  ف�سال  اأخ����رى،  مل��واع��ي��د 
بالتمديد يف فرتات ت�سجيل الناخبني 
ال��رت���س��ح��ات و���س��م��ان حيادية  وق��ب��ول 

الكوادر املحلية.
التيار  اأح�����زاب  وق���د ط��ال��ب ممثلو      
ال�������س���ع���ب���ي واجل�����م�����ه�����وري والحت��������اد 
الدميقراطي  والتكتل  احل��ر  الوطني 
ال��ع��م��ل واحل����ري����ات وتيار  اأج�����ل  م���ن 
م�سروع  وحركة  العمال  وح��زب  املحبة 
البلدية  الن��ت��خ��اب��ات  ب��اإج��راء  ت��ون�����س، 
واتفقوا على   ،2018 �سهر مار�س  يف 
20 مار�س  اأو   19 اإما يومي  اإجرائها 
بذكرى  الحتفال  مع  تزامنا   2018

ال�ستقالل.
      ك��م��ا ب������رروا اق���رتاح���ه���م اإج�����راء 
اأح����د هذين  ال��ب��ل��دي��ة يف  الن��ت��خ��اب��ات 
امل����وع����دي����ن، ب�����س��ع��وب��ة الن���ت���ه���اء من 
على  ال�سعب  ن���واب  جمل�س  م�سادقة 

للحملة  الإنفاق  �سقف  ب�سبط  املتعلق 
ا�ستكمال  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
على  اإ���س��اف��ة  البيانات  ق��واع��د  ثبوتية 
العمل على �سمان حياد الكوادر املحلية 
.من ناحيته، اأفاد وزير ال�سوؤون املحلية 
والبيئة، ريا�س املوؤخر، يف تعقيبه على 
مداخالت ممثلي الأحزاب، باأن جمل�س 
القليلة  الأي��ام  ال���وزراء �سينظر خ��الل 
ق���ان���ون جملة  م�������س���روع  ال���ق���ادم���ة يف 
اجل���م���اع���ات امل��ح��ل��ي��ة )ي��ت�����س��م��ن اأكرث 
من 400 ف�سل(، و�سيبت يف 3 نقاط 
قبله،  م��ن  التحكيم  تتطلب  خالفية 
املجلة  ه��ذه  ق��ان��ون  م�����س��روع  اأن  مبينا 
اأن يكون جاهزا  ل يتطرق اإىل وجوب 
لكن من  البلدية،  النتخابات  لإج��راء 
موعد  قبل  عليه  امل�سادقة  امل�ستح�سن 

النتخابات، ح�سب تعبره.
    اأما املهدي بن غربية، وزير العالقة 
واملجتمع  ال��د���س��ت��وري��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع 
امل���دين وح��ق��وق الإن�����س��ان، فقد اعترب 
البلدية  النتخابات  اإج��راء  تاأخر  اأن 
املواعيد  يف  ت��ع��ق��ي��دات  اإىل  ����س���ي���وؤدي 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ال���الح���ق���ة ال��رئ��ا���س��ي��ة و 
حكومة  ا�ستعداد  م��وؤك��دا  الت�سريعية، 
الدعم  ك��ل  لتوفر  الوطنية  ال��وح��دة 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  للهيئة 
املحلية  للكوادر  الكلي  احلياد  و�سمان 
.     وتن�س الرزنامة املقرتحة من قبل 
لالنتخابات،  امل�ستقلة  العليا  الهيئة 
املقبل  ي��ون��ي��و   12 ي���وم  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 
اأن  الناخبني، على  ال�سروع يف ت�سجيل 
يفتح باب الرت�سحات لع�سوية املجال�س 
البلدية، وعددها 365 جمل�سا بلديا، 
واأن   ،  2017 اأغ�����س��ط�����س   30 ي����وم 
ت��ن��ط��ل��ق احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ي����وم 4 
نوفمرب 2017 ، ويكون القرتاع يوم 
26 نوفمرب 2017. اأما بالن�سبة اإىل 
والع�سكريني  الأمنيني  اقرتاع  م�ساألة 
يف  اختياره  يقع  واح��دا  يوما  ف�سيكون 
اإىل  نوفمرب   19 م��ن  املمتدة  ال��ف��رتة 

23 نوفمرب 2017.

يف �أ�سرع �لآجال
اإجراء  اأهمية  ال�ساهد  اأب��رز  من جهته 
الآجال،  اأ�سرع  يف  البلدية  النتخابات 
ملا  ت��ك��م��ل��ة  ع��ق��ده��ا مي��ث��ل  اأّن  م����وؤك����دا 
م�سيفا  جن��اح��ات،  م��ن  تون�س  حققته 
اأّن هذه النتخابات �ستكون اأي�سا اإ�سارة 
انطالق اإر�ساء م�سار الالمركزية وهو 
م�����س��ار ���س��ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��غ��ي��ر منوال 
ال��ت��ن��م��ي��ة.    م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اعترب 
م�سار  الالمركزية  م�سار  اأن  ال�ساهد 
ال�سنوات،  ع�����س��رات  ي�ستوجب  �سعب 
على  و�سعت خطة  اأّن احلكومة  مبينا 
اجلهات  ل��ت��دع��ي��م  ����س���ن���وات   9 م�����دى 
اأّن  متابعا  والب�سرية  امل��ادي��ة  ب��امل��وارد 
�سيعر�س  امل��ح��ل��ي��ة  اجل��م��اع��ات  ق��ان��ون 

قريبا على الربملان.
احلكومة  اأن  ال�����س��اه��د  اأك�����د  ك��م��ا       
م���ل���ت���زم���ة ب���ت���وف���ر ك����ل الإم���ك���ان���ي���ات 
والظروف لإجراء النتخابات البلدية 
توفر كل  ق���ادرون على  ق��ائ��ال: نحن 
والنتخابات  الآج����ال  يف  الإم��ك��ان��ي��ات 
ال���ب���ل���دي���ة ���س��ت��ك��ون حل���ظ���ة ف����ارق����ة يف 
�سرورة  اإىل  ولفت  ال�سيا�سية.  احلياة 
قائال  اجلهات  يف  اإداري  ق�ساء  اإر���س��اء 
: هذا يعد حتديا كبرا يجب النتهاء 
ونحن  البلدية  النتخابات  قبل  منه 
م��ت��ع��ه��دون ب����ذل����ك.       ووف����ق رئي�س 
 350 النتخابات  �ست�سمل  احلكومة 
بلدية لنتخاب اأكرث من 7 اآلف ع�سو 

يف جمال�سها املنتخبة.

جم���ل���ة اجل����م����اع����ات امل���ح���ل���ي���ة، وع����دم 
التمكن من النتهاء من حل النيابات 
اخل�سو�سية قبل املوعد املحدد، واأي�سا 
املطلوبة  احل��ي��ادي��ة  ���س��م��ان  ب�����س��رورة 

للكوادر املحلية.
     من جهتهم، اق��رتح ممثلو اأحزاب 
ت��ون�����س وح��رك��ة النه�سة  ن���داء  ح��رك��ة 
واآف����اق ت��ون�����س وح��رك��ة ت��ون�����س الإرادة 
النتخابات  اإج��راء  الفالحني،  و�سوت 
2017 ، تزامنا مع  يف �سهر دي�سمرب 
وق�سد  واجلامعية،  املدر�سية  العطل 
الرتبوي  وال����ك����ادر  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال�����س��م��اح 

اإىل حدود  النتخابات  تاأجيل  اإمكانية 
لكن   2017 دي�سمرب  �سهر  منت�سف 
ال�سهر فان  يف حالة جتاوز تاريخ هذا 
اإّل يف  اإج���راوؤه���ا  الن��ت��خ��اب��ات ل ميكن 

مار�س 2018.
     وحدد �سر�سار جملة من ال�سروط 
اأ�سا�سا  لإجراء هذه النتخابات تتمثل 
يف حل النيابات اخل�سو�سية وتغيرها 
التق�سيم  جت�����س��ي��م  م����ن  والن����ت����ه����اء 
الرتابي وا�ستكمال امليزانية املخ�س�سة 
املتعلق  الأم����ر  وت��ف��ع��ي��ل  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
الأمر  واإ����س���دار  ال��ذم��ة  على  بالو�سع 

�لإمكانية و�ردة
ول�������دى ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى جم���م���ل ه���ذه 
املقرتحات، قال �سفيق �سر�سار، رئي�س 
الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات، اإّن 
البلدية  الن��ت��خ��اب��ات  تنظيم  اإمكانية 

ال�ستحقاق  ه��ذا  يف  بكثافة  بامل�ساركة 
�سرورة  اإىل  داع��ني  ال��ه��ام،  النتخابي 
املخ�س�سة  ال�����ف�����رتات  يف  ال���ت���م���دي���د 
لت�سجيل الناخبني و قبول الرت�سحات 

واحلملة النتخابية.

على جملة اجلماعات املحلية. واأ�ساف 
قريبا،  �سيجتمع  الهيئة  جمل�س  اأن 
الع��ت��ب��ار مقرتحات  ب��ع��ني  و���س��ي��اأخ��ذ 

الأحزاب.
اأك�����د �سر�سار  اأخ������رى  م���ن ج��ه��ة       

2017 ل تزال قائمة، واإنه بات  �سنة 
م���ن ال�������س���روري الت���ف���اق ع��ل��ى تاريخ 
البلدية  الن��ت��خ��اب��ات  لإج�����راء  حم���دد 
املقبلة، حمذرا من الربط بني حتديد 
امل�سادقة  امل��وع��د والن��ت��ه��اء م��ن  ه���ذا 

اجتمعوا ومل يتفقوا جبهة النقاذ.

 نداء تون�ض والنه�شة واآفاق يقرتحون 
اإجراء االنتخابات يف دي�شمرب 2017

جبهة االإنقاذ: توّفر ظروف و�شروط 
جناح االنتخابات اأهّم من حتديد املوعد

•• الفجر - تون�ض - خا�ض

�لبلدية  �لنتخابات  م�سالة  تثري  �ملحلي،  طابعها  رغم   
وحتديد موعد �جر�ئها جتاذبا �سيا�سيا حاد� بني �لفرقاء 
�لتون�سيني، وحتديد� بني �أحز�ب تبدو جاهزة لهذ� �ملوعد، 
�أخــرى.  ــربر�ت  مب تتقدم  �أنها  رغــم  جاهزة  غري  و�أخــرى 

ويذكر �أّن �لكثريين، مبا يف ذلك رئا�سة �حلكومة، ي�ستعجلون 
هذ� �ل�ستحقاق �لنتخابي لأنه منذ  حّل �ملجال�س �لبلدية يف 
تون�س بعد �لر�بع ع�سر من يناير 2011 ، و��ستبد�لها بـنيابات 
�لبلدي،  �ليومي  �ل�ساأن  لإد�رة  �ل�سلطات  تعّينها  خ�سو�سية 
�إ�سكالت، مّما  �ساءت �خلدمات ب�سكل كبري، وت�سببت يف عدة 

عّر�س هذه �لنيابات ملوجات من �لنقد جر�ء �سعف �أد�ئها.

�لإعد�د قبل �ملوعد
مرزوق،  حم�سن  تون�س  م�سروع  حركة  عام  �أمني  �أ�سار  وقد 
�إىل �أّن حتديد موعد لالنتخابات �لبلدية لي�س هدفا يف حد 
�ل�ستعد�د�ت  نقا�س جدي حول  فتح  ما يجب  ذ�ته، بقدر 
لتلك �ملحطة �لنتخابية، و�سرورة توفر ظروف و�سروط 

جناحها.

ال�ساهد ي�ستعجل النتخابات البلدية ا�ستحقاق انتخابي جديد يف تون�س

الرياحي 
ومرزوق  

جبهة جديدة 
�سد حتالف 

النه�سة 
والنداء

 �ل�ساهد يوؤكد �أهمية �إجر�ء �لنتخابات �لبلدية يف �أ�سرع �لآجال
�أحز�ب �سيا�سية تقرتح تاأجيل موعد �لنتخابات �إىل مار�س 2018 

ل �تفاق حول موعد تنظيمها:

تون�ض: االنتخابات البلدية يف مزاد �شيا�شي..!
 رئي�س هيئة �لنتخابات: �إمكانية تنظيم �لنتخابات �لبلدية �سنة 2017 ل تز�ل قائمة
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العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ميثاق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات التوظيف - فرع اأبوظبي 2
رخ�سة رقم:CN 2020972 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اكتوب�س 

جلف ل�ست�سارات املوارد الب�سرية
رخ�سة رقم:CN 1786496 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
للعقارات  ال�س�����ادة/الدانة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�سيانة ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1036041  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد علي خلفان �سحى الهاملي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عبدالرحيم احمد ال�سيباين

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

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
لنق�س  املا�سية  ال�س�����ادة/الزخارف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الواين ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1049754  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سامل را�سد �سامل اجلنيبي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سامل را�سد �سامل اجلنيبي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خمي�س ح�سن خليل املو�سى

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

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/طيور الغربية للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1696967  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جا�سم حممد خلف ح�سني احلمادي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/جا�سم حممد خلف ح�سني احلمادي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن علي اخلليفه علي

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/طيور الغربية للمقاولت العامة ذ.م.م

TAYUR GENERAL CONTRACTING LLC
اىل/طيور الغربية للمقاولت العامة  

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

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سمارت للتوظيف

رخ�سة رقم:CN 1926515  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/�سمارت للتوظيف
SMART RECRUITMENT

اىل/ليربتي للو�ساطة التجارية 
LIBERTY COMMERCIAL BROKERAGE

تعديل ن�ساط/ا�سافة و�سيط جتاري )4610010(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات التزويد بعاملني حتت الطلب )التوظيف املوؤقت( )7820001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بابلز نيل �سبا

رخ�سة رقم:CN 1194858  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حممد عبيد مرزوق �سامل املرا�سده من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد عبيد مرزوق �سامل املرا�سده من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ب�سرى حممد البقايل %100

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

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فاطمة للتجارة والتموين 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1025102  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة اليادات بوتان فيتيل �سليمان %24
تعديل ن�سب ال�سركاء

اياليادات بوتان فيتيل مو�سى كوتى من 49% اىل %25
بارترز لال�ستثمارات  �سينرتويون  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

CENTURION PARTNERS INVESTMENT LLC ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن علي مطر الريامي

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

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
لتاأجر  ال�س�����ادة/هم�سه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 2006659  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد دروي�س خمي�س ال�سبلي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
ال�سكبه  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للرجال رخ�سة رقم:CN 1889967  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مهر احمد حممد غامن حممد القبي�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
للنقليات  ال�س�����ادة/اجواء  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 1467175  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر ثابت �سعيد بن بق�سان %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
ل�سيانة  ال�س�����ادة/كواترو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

معدات النفط
رخ�سة رقم:CN 1660419  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد علي قا�سم علي ال�سعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف بالل عبدالقادر علوىالهيثمى احلارثي

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

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعالن قبل �سدور �لرتخي�س
بان  التجارية  ال�سوؤون  قطاع   - القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  بهذا 
الرخ�سة التجارية رقم: CN 1010788  بال�سم التجاري:�سيف بن 
عواد للنقليات العامة وميلكها ال�سيد/احمد �سامل �سعد �سعيد العامري 

- امارات اجلن�سية
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

تنازل/احمد �سامل �سعد �سعيد العامري - امارات اجلن�سية
ا�سافة ال�سيد/نا�سر حممد نا�سر مبارك باظفاري - امارات اجلن�سية

وذلك قبل �سدور الرتخي�س
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة غر  ن�سر هذا العالن وال فان  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية 
م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة. 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

بارامونت لال�شت�شارات االدارية- ذ م م
املنعقدة  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
بالرقم  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2017/02/01 تاريخ  يف 
2017/1/25455 يعلن امل�سفي األيد  للمحا�سبة والتدقيق- 

حما�سبون قانونيون عن حل وت�سفية �سركة:
)بار�مونت لال�ست�سار�ت �لد�رية- ذ م م(

اإىل مكتب  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  فعلى من لدية 
امل�سفى املعني هاتف رقم 0551019871 فاك�س  026544662 
بزن�س  –بناية  حمدان  �سارع  اأبوظبي-   105888 ب  �س 
�سنرت الطابق 3 مكتب اآليد للمحا�سبة والتدقيق واح�سار 
اأق�ساها 45 يوما من  امل�ستندات الثبوتية وذلك خالل مدة 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

ديزاين انرتنا�شيونال لال�شتثمارات الهند�شية- ذ م م
بت�سفية  واخلا�س  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 

ال�سركة املذكورة اأعاله
 )ديز�ين �نرتنا�سيونال لال�ستثمار�ت �لهند�سية - ذ م م(

ت�سفية  عن  احل�سابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن 
ال�سركة  اأو حقوق على  له مطالبة  اعاله فكل من  املذكورة  ال�سركة 
لذلك  املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة 
تاريخ  من  يوماً   45 وملدة  الر�سمي  الدوام  وذلك خالل  امل�سفى،  اإىل 
الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه 
 ،02/  6210478 فاك�س   ،  02  /  6321546 امل�سفى  تليفون  باملطالبة.  
ابوظبى �سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

اكورن اكزكتيف للو�شاطة التجارية- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغر عادية املنعقدة يف تاريخ 
2017/01/19 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 2017/1/25455 
حل  عن  القانونية  للمحا�سبة  وامندرا  ندمي  امل�سفي  يعلن 

وت�سفية �سركة:
)�كورن �كزكتيف للو�ساطة �لتجارية - ذ م م(

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
امل�سفى املعني هاتف رقم 043266802 فاك�س  043266803 �س 
ب 121685 دبي- مكتب رقم 510 ملك عبد اهلل حممد املو�سى-
القانونية  للمحا�سبة  وامندرا  ندمي  – مكتب  دبي  الرفاعة- 
 45 اأق�ساها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  امل�ستندات  واح�سار 

يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

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

كافتريا املهاري
رخ�سة رقم:CN 1666665 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
الربيع  وردة  ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1131268  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمدان حممد �سامل حممد احلب�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد �سغر حممد �سعيد البلو�سي

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

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وفاء فار�س للحدادة واللحام

رخ�سة رقم:CN 1199318  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل �سامل علي �سامل من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل �سامل علي �سامل من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ وفاء فار�س - طرابل�سي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*3
تعديل ا�سم جتاري من/وفاء فار�س للحدادة واللحام

WAFA FARIS BLACKSMITH & WELDING

اىل/ور�سة عبداهلل �سامل الزعابي للحداده واللحام 
ABDULLA SALEM ALZAABI BLACKSMITH AND WELDINH WORKSHOP

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

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

العدد 11970 بتاريخ 2017/3/16

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الدلة العيناوية خلدمات الفراح ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1127304  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بدر خمي�س �سامل حممد العي�سائي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف حمد �سعيد خلفان النعيمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف �سلوى يو�سف حممد علي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية 

تعديل ا�سم جتاري من/الدلة العيناوية خلدمات الفراح ذ.م.م
AL DALLA ALAINAWIA WEDDING SERVICES LLC

اىل/تيك�ستايل لتنجيد الأثاث 
TECSTYLE FURNITURE UPHOLSTERING

تعديل ن�ساط/ا�سافة تنجيد الأثاث املنزيل )9524003(
تعديل ن�ساط/حذف تعهدات احلفالت واملنا�سبات الرتفيهية )9000102(

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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املراأة  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اأ�سادت 
والتي تنطوي حتتها الندية الريا�سية 
التي  ب��الإجن��ازات  فال�سارقة  الن�سائية 
منتخب  ����س���م���ن  لع����ب����ات����ه  ح���ق���ق���ت���ه���ا 
الدورة  يف  امل�سارك  لل�سيدات  الإم���ارات 
اخل��ام�����س��ة م���ن ب��ط��ول��ة ري��ا���س��ة امل����راأة 
مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
يف  فعالياتها  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي   ،2017
ال�سابع  الدوحة، يف  القطرية  العا�سمة 
 17 حتى  وت�ستمر  اجل��اري  مار�س  من 

من ال�سهر نف�سه.
امل�ساركات  ال����ن����ادي  لع���ب���ات  وح��ق��ق��ت 
مناف�سات  يف  لع���ب���ة   30 وع����دده����ن 
 12 ب����واق����ع  م���ي���دال���ي���ة،   16 ال��������دورة 
ميدالية ذهبية، و3 ف�سيات، وبرونزية 
باأخر  املنتخب  ر�سيد  لرفعن  واح��دة؛ 
 27 اإىل  امل��ي��دال��ي��ات  م��ن  البطولة  اأي���ام 
و9  ف�سيات،  و6  ذهبية،   12 ميدالية، 
برونزيات، لتحتّل بذلك دولة الإمارات 
الدول  ترتيب  ث��ال��ث  امل��ت��ح��دة  العربية 
املتناف�سة، بعد ما جاءت قطر يف املركز 

الأول، والبحرين ثانياً، وُعمان رابعاً.
وح�����س��د ف��ري��ق ك����رة ال���ط���ائ���رة - بطل 
املناف�سة،  ذه��ب��ي��ة   - ال�سابقة  الن�سخة 
ب��ت��األ��ق ك��ل م��ن لع��ب��ات امل��ن��ت��خ��ب ومن 
وهن  ال�سارقة  م��ن  لع��ب��ات   7 �سمنهن 
ن��ا���س��ر، وم��ن��ى ع��ب��ا���س، وهانا  : ع��ل��ي��اء 
عبداهلل،  واأم���اين  و�سيم،  ون��دوة  �سعود، 

املهري،  و���س��ي��خ��ة  ح�����س��ن،  و���س��م��ي��ح��ة 
عالية يف  فنية  مهارات  اأظهرن  اللواتي 
جودة  م�ستوى  عك�ست  املباريات،  جميع 
كما  ال��ن��ادي،  يف  تلقينه  ال��ذي  التدريب 
باملركز  “فلوريه”  امل��ب��ارزة  ف��ري��ق  ت���ّوج 
الأول، حيث نالت كل من الالعبة نورة 
واأ�سواق  احلو�سني،  ولطيفة  الربيكي، 
امل�����س��ع��ب��ي، م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة؛ واأح����رزت 

�سالح  ذهبية  ال�سعدي  العنود  الالعبة 
الالعبة  اأعقبتها  “اليبيه”،  ال�سيف 
ب��اق��ت��ن��ا���س ذهبية  احل��و���س��ن��ي  ل��ط��ي��ف��ة 

�سالح ال�سي�س “فلوريه«.
مناف�سات  يف  ال���ف���رق  ف�����س��ي��ة  وج������اءت 
من  م��رت،   10 الهوائي  امل�سد�س  رماية 
�سعيد،  �سلوى  ال��ن��ادي:  لعبات  ن�سيب 
كما  احل�سوين،  و�سلمى  خمي�س،  ووف��اء 

برونزية  الزيودي  حنان  الالعبة  نالت 
مناف�سات رمي الرمح.

النقبي،  ع�سكر  ن���دى  ���س��ع��ادة  واأع���رب���ت 
لريا�سة  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  العام  املدير 
بالنتائج  و�سعادتها  امل��راأة، عن تقديرها 
النادي،  لعبات  حققتها  التي  الكبرة 
الدعم  ث���م���ار  ال���ي���وم  ن��ح�����س��د  ق���ائ���ل���ة: 
الكبر املقدم من �سمو ال�سيخة فاطمة 

الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك،  بنت 
العام، الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
الأ�����س����ري����ة، رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
�ساحب  وقرينة  والطفولة،  لالأمومة 
ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو 
رئي�سة  القا�سمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر 
رئي�سة  الأ�سرة،  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س 
على  امل���راأة،  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة 

الن�سائية يف  �سعيد الهتمام بالريا�سة 
يف  ح�سورها  وتكثيف  الإم�����ارات،  دول���ة 
اإن  اإذ  املهمة،  الريا�سية  املحافل  �ستى 
اخلام�سة  ال���دورة  يف  لعباتنا  م�ساركة 
لهذا  ترجمة  ت��اأت��ي  البطولة  ه��ذه  م��ن 
الإجن����ازات،  لتحقيق  موا�سلة  ال��دع��م، 
على  الريا�سية  املناف�سات  خمتلف  يف 
امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية. 

ال�����ذي تلقته  ل��ل��دع��م  واأ����س���اف���ت: ك����ان 
لع����ب����ات����ن����ا م������ن ع��������دد م������ن اجل����ه����ات 
امل�ستوى  يف  م��ل��ح��وظ��اً  اأث�����راً  امل��خ��ت�����س��ة 
ال������ذي ظ���ه���رن عليه،  ال���ك���ب���ر  ال���ف���ن���ي 
لرعاية  العامة  الهيئة  بالذكر  واأخ�����ّس 
الأوملبية،  واللجنة  والريا�سة،  ال�سباب 
ما  على  لعبة  بكل  املعنية  والحت�����ادات 
ووا�سحة  ك���ب���رة  ج���ه���ود  م����ن  ب����ذل����وه 

للمراأة  ال��ري��ا���س��ي  احل�����س��ور  ت��ع��زي��ز  يف 
الإماراتية يف خمتلف ميادين املناف�سات 

الريا�سية. 
واأكملت النقبي: اأتوّجه بال�سكر اجلزيل 
للريا�سة  الم�����ارات  جل��ن��ة  اإىل  اأي�����س��اً، 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ورئ��ا���س��ة ال���وف���د الإم���ارات���ي 
الن�سوي ممثاًل يف �سعادة نورة ال�سويدي، 
ورئي�سة  العام،  الن�سائي  مديرة الحتاد 
جلنة المارات للريا�سة الن�سائية، على 
وقوفهن اإىل جانب جميع الالعبات ما 
مكنهن من حتقيق الإجنازات املرموقة 
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ه����ذه ال�������دورة، م���ا عك�س 
الريا�سة  مل�����س��ت��وى  امل�����س��ّرف��ة  ال�����س��ورة 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  يف  الن�سائية 

املتحدة.
لريا�سة  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  ي��ذك��ر 
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  ن���ادي  ودارة  امل����راأة 
ل������ل������م������راأة، ت���ع���م���ل ع����ل����ى ت�����وف�����ر كل 
يف  النادي،  لفرق  الالزمة  الحتياجات 
خمتلف املجالت الريا�سية، وذلك عرب 
ت�سم  متكاملة  وب���رام���ج  خ��ط��ط  و���س��ع 
اخلارجية  امل��ع�����س��ك��رات  م���ن  جم��م��وع��ة 
والداخلية، التي ت�سهم يف جتهيز وو�سع 
بالرتكيز،  تت�سم  اأج����واء  يف  ال��الع��ب��ات 
والألفة  بالن�ساط  اأج��واء مفعمة  �سمن 
ل�����س��م��ان ح�����س��ول��ه��ن ع��ل��ى اأك����رب ق�سط 
خلو�س  تخولهّن  ال��ت��ي  ال��ت��م��اري��ن  م��ن 

املناف�سات والتحديات. 

العا�سمة  م��ن  ام�����س  �سباح  غ���ادرت 
الإماراتية اأبوظبي، جمموعة كبرة 
من اأبطال اجلوجيت�سو الإماراتيني 
اأع�����س��اء م��ن اجلهاز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اململكة  من  كل  اإىل  والإداري  الفني 
ي�سارك  ح��ي��ث  وال���ي���ون���ان،  امل��ت��ح��دة 
“بطولة  يف  للكبار  الأول  املنتخب 
اأبوظبي غراند �سالم جولة لندن” 
بينما  اجل�������اري،  م���ار����س   18 ي����وم 
لل�سباب  ال���ث���اين  امل��ن��ت��خ��ب  ي���واج���ه 
اأقرانهم يف البطولة العاملية لل�سباب 
والنا�سئني حتت �سن 21 وحتت �سن 
م��دى ثالثة  تقام على  وال��ت��ي   ،18
اأيام خالل الفرتة من 17 اإىل 19 

مار�س اجلاري.
ال�سيد  ع��ب��دامل��ن��ع��م  ����س���ع���ادة  وق������ال 
الحتادين  رئي�س  الها�سمي،  حممد 
النائب  والآ������س�����ي�����وي  الإم�������ارات�������ي 
ال�����دويل  الحت�������اد  ل��رئ��ي�����س  الأول 
ن���ف���خ���ر يف احت����اد  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و: 
باأبطالنا  للجوجي�ستو  الإم�������ارات 
اثنني  يف  ال��دول��ة  �سيمثلون  ال��ذي��ن 
م���ن اأه����م ال��ب��ط��ولت ال��ع��امل��ي��ة على 
ال�سنوية،  اجل��وج��ي��ت�����س��و  اأج����ن����دة 

وه����م����ا ب���ط���ول���ة اأب����وظ����ب����ي ج���ران���د 
لل�سباب  العاملية  والبطولة  ���س��الم، 
امل�����س��ارك��ة التي  وال��ن��ا���س��ئ��ني، وه����ي 
الحتاد  ا�سرتاتيجية  جن��اح  تعك�س 
مب�ستوى  الرت��ق��اء  يف  �ساهمت  التي 
م����ه����ارات ال���الع���ب���ني الإم����ارات����ي����ني 
وقدرتهم على خو�س نزالت عاملية 

ب��امل�����س��ت��وى الذي  ال���دول���ة  ومت��ث��ي��ل 
للفريقني  نتمنى  وبينما  بها.  يليق 
فاإن لدينا قناعة  وال�سداد،  التوفيق 
الإماراتية  امل�����س��ارك��ة  ب��ق��وة  را���س��خ��ة 
على  ال�سعود  على  لعبينا  وق���درة 

من�سات التتويج.
اأب���وظ���ب���ي جراند  ب��ط��ول��ة  وت��ع��ت��رب 

���س��الم يف ع��ام��ه��ا ال���ث���اين، م���ن اأهم 
اأجندة  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ت�سهده  مل��ا  ال�����س��ن��وي��ة،  اجلوجيت�سو 
اأبطال  م���ن  وا����س���ع���ة  م�����س��ارك��ة  م���ن 

اجلوجيت�سو من حول العامل. 
جراند  اأبوظبي  بطولة  يف  وي�سارك 
�سالم جولة لندن اإىل جوار منتخب 

800 لعب.  الإم����ارات، نحو  دول��ة 
وي�سم منتخب دولة الإمارات للكبار 
ت�سعة لعبني خم�سرمني يف ريا�سة 
اجل��وج��ي��ت�����س��و وه������م، ف��ي�����س��ل فهد 
القبي�سي،  نا�سر  وحم��م��د  الكتبي، 
احلو�سني،  ع����ب����داهلل  واإب�����راه�����ي�����م 
و�سعيد حممد فهد، و�ساحي حممد 

و�سعيد  ع��م��رو،  وم��ب��ارك   ، الثمري 
�سعيد  امل����زروع����ي، وحم���م���د  ج��م��ع��ة 

املهري، و�سلطان علي العوي�س.
النقدية  اجل����وائ����ز  ق��ي��م��ة  وت�������س���ل 
لبطولة اأبوظبي جراند �سالم لندن 
األ���ف   100،000 م���ن  اأك�����رث  اإىل 
باحلزام  الفائزون  ويح�سل  دولر. 

على  ال���ب���ال���غ���ني  ف���ئ���ة  يف  الأ�������س������ود 
للم�ساركة  جم��ان��ي��ة  ط���ران  ت��ذاك��ر 
اأب��وظ��ب��ي ج���ران���د �سالم  ب��ط��ول��ة  يف 
الفائزون  يح�سل  بينما  باأبوظبي. 
يف  والثالث  وال��ث��اين  الأول  باملراكز 
ك���ل ف��ئ��ة ع��ل��ى م��ي��دال��ي��ات، وجوائز 
اأي�ساً  ذل��ك  ويت�سمن  قيمة،  نقدية 

النا�سئني وال�سباب من حملة احلزام 
الأزرق والبنف�سجي والبني والأ�سود 

لكل من الن�ساء والرجال. 
الت�سنيف  ن���ق���اط  ي��خ�����س  وف���ي���م���ا 
العاملي، يح�سل الفائز باملركز الأول 
يح�سل  ب��ي��ن��م��ا  ن��ق��ط��ة،   200 ع��ل��ى 
ال��ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز ال��ث��اين ع��ل��ى 160 
الثالث على  الفائز  نقطة، ويح�سل 

120 نقطة.
وي���������س����ارك م���ن���ت���خ���ب ال�������س���ب���اب يف 
البطولة العاملية لل�سباب والنا�سئني، 
ال��ث��ان��ي��ة .وي�����س��م منتخب  ل��ل��م��رة  
ال�����س��ب��اب ك��ل م��ن ال��الع��ب��ني، عبيد 
و�سعيد  ن�سراتي،  وخليفة  النعيمي، 
املزروعي، وزايد املن�سوري، و�سلطان 
الظاهري، و�سعيد احلاجمدو، وحمد 
والذين  ال��ب��ن��اي،  وع��ل��ى  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
ي�����س��ارك��ون يف ف��ئ��ة حت���ت ���س��ن 21 
�سنة، بينما ي�سارك يف فئة حتت �سن 
18 �سنة، كل من حممد الدرمكي، 
و�سامل الظاهري، وحمد نواد، عمر 
وخليفة  البلو�سي،  وخالد  الف�سلي، 
وعبداهلل  الكعبي،  وحميد  الكعبي، 

احلمادي، ومن�سور النيادي. 

بعد �أن ح�سدت 27 ميد�لية يف خمتلف �ملناف�سات

موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة تهنئ فرق االإمارات الفائزة يف »ريا�شة املراأة اخلليجية 2017«

منتخب �لرجال ومنتخب �ل�سباب ميثلون �لدولة يف بطولتني عامليتني 

بعثة منتخبات االإمارات للجوجيت�شو تطري اإىل اململكة املتحدة واليونان للم�شاركة يف بطولة اأبوظبي 
جراند �شالم جولة لندن والبطولة العاملية لل�شباب والنا�شئني يف اأثينا

    �سلطان بن خليفة بن �سخبوط هناأ �لحتاد �ل�سيني لل�سطرجن 

ال�شينية » تان ت�شونغ يي« تتوج ببطولة كاأ�ض العامل لل�شطرجن لل�شيدات
اآل نهيان رئي�س الحتاد  اأر�سل ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط 
الحتاد  رئي�س  ج��ون��ان  يانغ  اإىل  تهنئة  برقية   ، لل�سطرجن  الأ���س��ي��وي 
ال�سيني لل�سطرجن وع�سو املجل�س الرئا�سي لالحتاد الدويل مبنا�سبة 
تتويج البطلة ال�سينية الأ�ستاذة الدولية الكبرة تان ت�سونغ يي بلقب 
بعد  م��وؤخ��را  اأختتمت  التي  لل�سيدات  لل�سطرجن  العامل  كاأ�س  بطولة 
تان  لتفوز  اأًنا موزيت�سوك  اأوكرانيا  امل�ستحق على ح�ساب بطلة  فوزها 
بلقب  تتوج  �سينية  لعبة  خام�س  وت�سبح  العاملي  باللقب  يي  ت�سونغ 
بطولة العامل بعد مواطنتها هوييفان التي مل ت�سارك يف املونديال واأكد 
ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخبوط اآل نهيان اأن فوز بطلة ال�سني 
يوؤكد جمددا ريادة ال�سطرجن الأ�سيوي خا�سة يف جمال ال�سيدات بعد 

احتكار لعبات ال�سني للقب خم�س مرات يف ال�سنوات الع�سر الأخرة 
الأ�سيوي لل�سطرجن  العام لالحتاد  اأر�سل ه�سام الطاهر الأمني  . كما 
برقية تهنئة مماثلة اإىل تيان هونغ وي الأمني العام لالحتاد ال�سيني 
الإجناز  هذا  مثمنا  لل�سطرجن  الأ�سيوي  الحت��اد  رئي�س  ونائب  للعبة 
لل�سطرجن الأ�سيوي مما يعطي دفعة كبرة لن�سر اللعبة بني الفتيات 
ال�سينية  البطلة  وك��ان��ت  الأ���س��ي��وي��ة   ال��ب��ل��دان  وال�����س��ي��دات يف خمتلف 
ال�ساعدة تان ت�سونغ يي هي احل�سان الأ�سود يف البطولة حيث مل تكن 
�سمن املر�سحات للفوز بالبطولة ومع ذلك تغلبت على 6 لعبات من 
كبار اأ�ساتذة اللعبة من ال�سيدات وتفوقت يف اجلولة ال�ساد�سة النهائية 
على بطلة العامل احلالية لل�سطرجن ال�سريع واخلاطف الأوكرانية اأًنا 

موزيت�سوك يف مباراة مثرة وقد تبارت الالعبتان يف 4 مباريات وفقا 
لنظام ال�سطرجن الكال�سيكي حيث انتهت املباراة الأوىل بالتعادل بينما 
جنحت الالعبة ال�سينية يف الفوز يف املباراة الثانية لتنتف�س الالعبة 
الأوكرانية وتفوز يف املباراة الثالثة بينما انتهت املباراة الرابعة بالتعادل 
لتنتهي لقاءات الكال�سيكي بالتعادل 2 مقابل 2 وتلجاأ الالعبتان اإىل 
ح�سم اللقب من خالل لعب مباراتني وفقا لنظام ال�سطرجن ال�سريع 
العامل يف  الأوكرانية ب�سفتها بطلة  مما جعل اخل��رباء يتوقعون فوز 
هذا النوع من اللعب ال�سريع ولكن املباراة الأوىل انتهت بالتعادل قبل 
لتظفر  ل�ساحلها  الثانية  املباراة  ح�سم  يف  ال�سينية  البطلة  تنجح  اأن 

باللقب العاملي .
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�ستقام  ال��ت��ي  للنهائيات  ا���س��ت��ع��دادا   
15 مار�س  على مدار ام�س الأربعاء 
يف بطولة فزاّع للرماية للمواطنني  
وي�سرف  ينظمها  ال��ت��ي   ، ال�����س��ك��ت��ون 
ع��ل��ي��ه��ا م���رك���ز ح����م����دان ب����ن حممد 
ال�����رتاث، يف م��ي��دان �سرطة  لإح���ي���اء 
�سهدت  ال������روي������ة،  مب���ن���ط���ق���ة  دب������ي 
الثالثاء  اأم�س  التاهيلية  امل�سابقات 
يف  حمتدمة  مناف�سات  م��ار���س   14
الثنائية وفئة  اإ�سقاط ال�سحون  فئة 
ال��ن��ا���س��ئ��ات. وج�����اءت ال��ب��ط��ول��ة هذا 
حجم  بنف�س  الأوىل  ل��ل��م��رة  امل��و���س��م 
املفتوحة  ل���ل���رم���اي���ة  ف������زاع  ب���ط���ول���ة 
ال�سكتون الرئي�سية لتفتح  للجن�سني 
املجال اأمام املواطنني للتناف�س �سمن 
الرجال،  الفئات اخلم�س، وهي: فئة 
فئة  ال�����س��ي��دات،  فئة  النا�سئني،  فئة 
ويف  ال�����س��ح��ون.  واإ���س��ق��اط  النا�سئات 
اأف�سل  تاأهلت  ال�سحون  اإ�سقاط  فئة 
تاأهلت  ف��ي��م��ا  ل��ل��ن��ه��ائ��ي��ات،  ف���رق   8
�سامل  �سعيد  رو���س��ة  الأوىل  باملرتبة 
تلتها   80 من   70 بنتيجة  الدرعي 
طرفة خلفان القايدي واأحرزت 66 
ال��ث��ال��ث��ة حققت  امل��رت��ب��ة  ن��ق��ط��ة ويف 

ونوي حممد الكتبي 64 نقطة. 
فئة الن�سء

دروي�س،  اإب���راه���ي���م  ���س��ع��اد  وحت���دث���ت 
مركز  يف  ال���ب���ط���ولت  اإدارة  م���دي���ر 
ح��م��دان ب��ن حممد لإح��ي��اء الرتاث، 
عن اأهمية اإقامة بطولة للمواطنني 
واأثنت على حر�س امل�ساركني يف جميع 

الفئات للتدريب و�سقل مهاراتهم يف 
الرماية عموما وبالبندقية ال�سكتون 
البطولة  متيزت   : وقالت  خ�سو�ساً 
بامل�ساركني  للمواطنني  املخ�س�سة 
اأن  اإل  الفئات،  جميع  يف  املحرتفني 
م�ساركات فئة الن�سئ فاقت التوقعات 
�ساهموا  ال��ذي��ن  ل��ذوي��ه��م  وال��ف�����س��ل 
بتدريبهم وا�سطحابهم اإىل الأماكن 
�سهدنا  ك��م��ا  ل��ل��رم��اي��ة،  امل��خ�����س�����س��ة 
ال���ع���دي���د م����ن الأ�����س����ر ال���ت���ي قدمت 
البطولة  يف  م���رة  لأول  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
حر�ساً منهم على ا�ستمرارية موروث 

الرماية بالبندقية ال�سكتون. 
اأرقام  بك�سر  توقعات  هناك  واأ�سافت 

ال��ت��اأه��ل وحت��ق��ي��ق اأرق�����ام ج���دي���دة يف 
البطولة.

العميد  اأ���س��اد  مت�سل،  �سعيد  وع��ل��ى 
حممد عبيد املهري، رئي�س اللجنة 
املنظمة، بالعالمات التي مت حتقيقها 
غر  »مت��ي��ز  وق���ال  النا�سئات  فئة  يف 
الالتي  النا�سئات  فئة  م��ن  م�سبوق 
وناف�سن  اح���رتاف���ي���ة  ن��ت��ائ��ج  ح��ق��ق��ن 
عالية  ع���الم���ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  مب���ه���ارة 
املخ�س�س  والبعد  امل���دى  نف�س  على 
ي�ستحق  اأم��ر  وهو  والن�ساء.  للرجال 
النا�سئات  ل��ك��ون  وال��ت��ق��دي��ر  ال��ث��ن��اء 
ونتمنى  الرماية  يف  قدرتهن  اأثبنت 
ذويهن  من  املقدم  الدعم  ي�ستمر  اأن 

لإع�����داد ب��ط��الت مي��ث��ل��ن وط��ن��ه��ن يف 
ال��ب��ط��ولت ال��ع��امل��ي��ة والأم����ر ينطبق 
حققوه  ملا  اي�سا  النا�سئني  فئة  على 

من متيز. 
واأ�ساف العميد حممد عبيد املهري 
»ا�ستقبلت  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال����ف����رق  ع����ن 
القوية  الفرق  من  العديد  البطولة 
وامل��ت��م��ر���س��ة يف جم���ال ال��رم��اي��ة، لأن 
ال����ف����رق مل يحظى  ه�����ذه  م����ن  ع�����دد 
البطولة  يف  امل���������س����ارك����ة  ب���ف���ر����س���ة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة، وب�������ادروا ب��امل�����س��ارك��ة يف 
اأختتمت  ال��ت��ي  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  اجل����ولت 

اأم�س الول الثالثاء. 
ن�سائح هامة

البطلة  ال������ب������ادي،  ع����ف����را  وع�������ربت 
الأوملبية، التي اأحرزت املراكز الأوىل 
للرماية  ف���زاع  ب��ط��ولت  م��ن قبل يف 
الرئي�سية،  ل��ل��ج��ن�����س��ني  امل���ف���ت���وح���ة 
اأه��م��ي��ة ات��ب��اع الأ���س�����س واملعاير  ع��ن 
الأوىل،  املراكز  بها لأحراز  والإلتزام 
خربتي  �سنوات  من  »بالرغم  وقالت 
وم�ساركتي  ال���رم���اي���ة،  يف  ال��ط��وي��ل��ة 
املحلي  امل�ستويني  ع��ل��ى  ب��ط��ولت  يف 
الآن  حتى  زل��ت  ل  اأنني  اإل  والعاملي، 

اأتعلم �سيئا جديداً كل يوم .
ن�سائح  خم�س  اأهم  »براأيي  واأ�سافت 
قبل  عميق  نف�س  اأخ���ذ  ه���ي:  ذه��ب��ي��ة 
ال�سحنات  م����ن  ل��ل��ت��خ��ل�����س  ال����رم����ي 

ال�������س���ال���ب���ة، ال��ت��خ��ل�����س م����ن اخل����وف 
والرهبة بعيداً عن التفكر يف الربح 
الو�سعية  م��ن  ال��ت��اأك��د  اخل�����س��ارة،  اأو 
�سيء  ك��ل  لأن  بالت�سويب  اخل��ا���س��ة 
اأحتواء  ال��رم��اة،  يعيق  يف غر مكانه 
من  البطولة  قبل  والتاأهب  الطاقة 
خالل متارين تبعث الهدوء مبا فيها 
حتا�سي الكالم واحلركة الكثرة قبل 
ال��رم��ي، واأخ�����راً، ع��دم احل��رك��ة بعد 
ال��ت�����س��وي��ب وال���رم���ي ل��ل��ح��ظ��ات حتى 

اإ�سابة الهدف«. 
�لتدريب

التدريب، حر�س  الإع��الن على  منذ 
املدرب وامل�سرف العام للبطولة را�سد 

الكلباين على تهياأة الالعبني نف�سيا 
وم��ع��ن��وي��ا وف���ن���ي���ا، وب��ف�����س��ل خربته 
يتعامل  ف��ه��و  امل���ج���ال،  امل��ت��وا���س��ل��ة يف 
مع كل مت�سابق ومت�سابقة بناء على 
نقاط ال�سعف والقوة وقال »التدريب 
بالن�سبة يل هواية كما الرماية التي 
امل�ستويات،  ج��م��ي��ع  واأدرب  ات��ق��ن��ه��ا، 
املبتداأين واملحرتفني، واأول ما اأحاول 
ال�سعف  ن��ق��اط  ه���و  ع��ل��ي��ه  ال��ت��ع��رف 
تتملكهم  حمرتفني  فهناك  وال��ق��وة، 
الرهبة وهناك مبتدئني لديهم ثقة 
اأنف�سهم وتنق�سهم الدرو�س  تامة يف 
ال�سق  ويعترب  الت�سويب،  يف  الفنية 
الفني اأ�سهل بكثر من ال�سق املعنوي 

لكونها اآلية يتعلمها الرامي«.
الأحيان  الكثر من  »لذا يف  واأ�ساف 
ليطمئن  م��ع��ن��وي  ال���ت���دري���ب  ي���ك���ون 
املت�سابق ويعيد ثقته بنف�سه، واأحيانا 
ودقة  الفنية  اجل��وان��ب  تاأتي  اأخ���رى، 
امل�ستوى،  رف��ع  وحم��اول��ة  الت�سويب 
املدرب  يجتازها  حت��دي��ات  وجميعها 

واملت�سابق �سوياً«. 
�أول م�ساركة

ت�����س��ارك م���رمي اأح��م��د ج��ا���س��م للمرة 
للرماية،  ف���زاع  ب��ط��ولت  يف  الأوىل 
�سكلت  الرماية،  وكونها حمرتفة يف 
وعن  لها،  حتديا  ال�سكتون  البندقية 
باأنني  اأت����وق����ع  مل  ق���ال���ت  جت��رب��ت��ه��ا 
�ساأ�سارك بحياتي يف بطولة ت�ستخدم 
بندقية عريقة وتراثية مثل ال�سكتون، 
وعندما بداأت التدريب مل يكن الأمر 
�سهال بالن�سبة يل، ولكنني ا�ستمتعت 
خربة  وتعترب  التجربة،  بهذه  كثرا 

جديدة بالن�سبة يل.
واأ����س���اف���ت : ب��ع��د ب�����س��ع��ة اأي������ام من 
م�ستعدة  ب��اأن��ن��ي  اأ���س��ع��ر  ال���ت���دري���ب، 
هذه  م��ن  ك��ث��را  تعلمت  للمناف�سة، 
اجلوائز  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ت��ج��رب��ة، 
املخ�س�سة  الن�سخة  ه��ذه  يف  حمفزة 
للمواطنني، ولكن اأكرث ما اأعجبني، 
الإح������ت������ك������اك ب�����ال�����الع�����ب�����ات خ����الل 
ال���ت���دري���ب، وت���ع���رف���ت ع��ل��ى جمتمع 
الرفقة  ه�����ذه  واأع���ج���ب���ت���ن���ي  ج���دي���د 
والتنظيم  العامة  والأج���واء  الطيبة 

الرفيع امل�ستوى. 

ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  رعاية  حتت 
ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
ال�سارقة، ويف تاأكيد على دورها الريادي 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة على 
العاملية  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأح������داث  خ��ارط��ة 
الكربى، تنظم هيئة ال�سارقة لال�ستثمار 
وال���ت���ط���وي���ر )������س�����روق(، ب���ال���ت���ع���اون مع 
اجل��ول��ة الأوروب���ي���ة لأ���س��ات��ذة اجلولف، 
لأ�ساتذة  ال�����س��ارق��ة  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
ما�سرتز”،  ج��ول��ف  “�سينيور  اجل��ول��ف 
ال��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق يف 16 م���ار����س اجل����اري، 
وي�ست�سيفها  اأي���ام،  ثالثة  مل��دة  وت�ستمر 

نادي ال�سارقة للجولف والرماية.
وتعترب بطولة ال�سارقة لأ�ساتذة اجلولف 
يف  الأوروب���ي���ة  للجولة  فعالية  خ��ام�����س 
و�سيتم  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة 
عام  ح��ت��ى  ���س��ن��وي��اً  الإم�����ارة  يف  تنظيمها 
2019، برعاية مبا�سرة من )�سروق(، 
ومب�ساركة عدد من اأبرز حمرتيف اللعبة 

رافرتي،  رون�����ان  اأم���ث���ال  الأوروب����ي����ني، 
برودهر�ست،  وب���ول  ري��ف��رو،  وج��و���س 

وباري لني، وغرهم من جنوم اللعبة.
وت���ع���ت���رب ب���ط���ول���ة ال�������س���ارق���ة لأ����س���ات���ذة 
اجلولف، التي ت�سم 3 جولت تت�سمن 
العام  الرتتيب  من  ج��زءاً  حفرة،   54
اجلولف،  لأ���س��ات��ذة  الأوروب���ي���ة  للجولة 
تعي�س  “حيث  ����س���ع���ار  حت�����ت  وت�����ق�����ام 
جوائز  جم���م���وع  وي��ب��ل��غ  الأ�ساطر”، 

اأمريكي. دولر  األف  البطولة 425 
وت�����س��ه��م ال��ب��ط��ول��ة، ال��ت��ي ت�����س��ارك فيها 
اأب��������رز امل�����واه�����ب يف ري���ا����س���ة اجل���ول���ف 
واأك���رثه���ا جن��وم��ي��ة وع���راق���ة، يف تعزيز 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  جاذبية 
ومكانتها الدولية يف ا�ست�سافة الأحداث 
ال�سوء  ت�سليط  يف  ت�سهم  كما  ال��ك��ربى، 
بها  تتمتع  التي  الرائدة  الإمكانات  على 
الفعاليات  وتنظيم  ل�ستقطاب  ال�سارقة 

الريا�سية الكربى.
وحت����ظ����ى ال���ب���ط���ول���ة ال����ت����ي ���س��ي��ت��م بث 

فعالياتها على الهواء مبا�سرة اإىل جميع 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، ب��دع��م احت����اد الإم�����ارات 
الريا�سي  ال�سارقة  وجمل�س  للجولف، 

بيرت  ال���ذي �سممه  امل��ل��ع��ب  و���س��ت��ق��ام يف 
اأه��م م�سممي مالعب  اأح��د  ه��اراداي��ن، 

الغولف يف العامل.

وقال �سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال، 
ال�سارقة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
“�سروق”:  وال���ت���ط���وي���ر  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 

لأ�ساتذة  ال�����س��ارق��ة  ب��ط��ول��ة  “تعترب 
اجلولف ثمرة جهود من العمل الدوؤوب 
اأن  خاللها  ا�ستطعنا  �سنوات،  ا�ستمرت 

الإم���ارة  ا�ستقبال  اأم���ام  ال��ط��ري��ق  منهد 
اأح����داث����اً ري��ا���س��ي��ة ك��ب��رة وم��ه��م��ة، من 
اأن ت�سعها على خارطة الأحداث  �ساأنها 

الريا�سية الإقليمية والعاملية”.
اأ�سهر  اإح����دى  واأ����س���اف: ت��ع��د اجل��ول��ف 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�ساعدة  الريا�سات 
العربية املتحدة، حيث تنمو ال�ستثمارات 
الرعاة  م���ن  ال����دول����ة  ت�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
اجلولف  لبطولت  العامليني  واملنظمني 
عاماً تلو اآخر، واأ�سبحت الإمارات تتمتع 
ونحن  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  ع��امل��ي��ة  ب�سمعة 
ب���دورن���ا يف ال�����س��ارق��ة ���س��ن��ع��زز م���ن هذه 
املكانة الكبرة بتنظيمنا للبطولة، التي 
تعترب اإحدى جولت البطولة الأوروبية 
العاملية  ال�سهرة  ذات  اجلولف،  لأ�ساتذة 

الكبرة.
ل�سروق:  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  واأو�����س����ح 
ت�����ق�����دمي ه����ذه  �������س������روق يف  م���������س����ارك����ة 
روؤيتها  م��ع  تتما�سى  امل��ه��م��ة،  ال��ب��ط��ول��ة 
لل�سارقة  ال���رتوي���ج  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال�ستثمارية  الوجهات  اأه��م  من  واح��دة 
وال�������س���ي���اح���ي���ة، وك�����ذل�����ك واح���������دة من 
اأه���م ال��وج��ه��ات ال��ري��ا���س��ي��ة ال���واع���دة يف 
ال�سارقة  )بطولة  تتيح  حيث  املنطقة، 
اأبطال  م���ن  ل��ك��ل  اجل����ول����ف(  لأ����س���ات���ذة 
وال�سركات،  وال��رع��اة  ال��دول��ي��ني  اللعبة 
على  �ستتوافد  التي  اجلماهر  واأي�����س��اً 
ال�����س��ارق��ة حل�����س��ور ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا، فر�سة 
التعرف اإىل الوجهات املبهرة املتنوعة يف 
ووجهاتها  مبقوماتها  والتمتع  الإم��ارة، 
ملمار�سة  امل��ث��ال��ي��ة  واأج��وائ��ه��ا  ال�سياحية 

الأن�سطة اخلارجية.
اأن اجلولة الأوروبية لأ�ساتذة  ي�سار اإىل 
بالالعبني  اجلولف تعترب حدثاً خا�ساً 
ال��ذي��ن جت���اوزا اخلم�سني ع��ام��اً، وترفع 
�سعار “حيث تعي�س الأ�ساطر”، لت�سكل 
لأك�����رب جن����وم اجلولف  م���ن���رباً  ب���ذل���ك 
باأجمل  ا�ستمتاعهم  ا���س��ت��م��رار  ي�سمن 
املُعجبني  واإب���ه���اج  ال��ذه��ب��ي��ة،  ال��ل��ح��ظ��ات 

وامل�سجعني، ب�سكل يليق باإجنازاتهم.

الول  اأم�س   2017 ترينو-اأدرياتيكو  �سباق  فعاليات  اختتمت   
ك��و���س��ت��ا، كابنت  اأن��ه��ى روي  2017، ح��ي��ث  م��ار���س   14 ال��ث��الث��اء 
كوينتانا  نايرو  الكولومبي  عن  متخلفاً  ال�سباق  الإم���ارات،  فريق 
و28  دقائق   3 بفارق  العام  بال�سباق  الفائز  �ستار(،  مويف  )فريق 
ثانية. وحل الربتغايل كو�ستا، كابنت فريق الإمارات واملتخ�س�س 

بالت�سنيف العام، يف املركز 18 يف الت�سنيف العام النهائي. 
املا�سي  ال�سهر  اأبوظبي  بطواف  ف��از  قد  ك��ان  ال��ذي  كو�ستا،  وق��ال 
�سباق  الو�سع يف  اأن  م��درك��اً متاماً  كنت  الإم����ارات:   فريق  ممثاًل 
ترينو-اأدرياتيكو �سيكون خمتلفاً عما كان عليه يف طواف اأبوظبي. 

مل اأمتكن من التدرب مبا يكفي، اإذ كنت اأعاين من الزكام. وكما 
قدراتي  اأخترب  لكي  وطاقتي  جهدي  ق�سارى  بذلت  ع��ادت��ي،  هي 
الثالثة  ال�سباقات  وه��ي  الكال�سيكية،  اأردي��ن  ل�سباقات  ا�ستعداداً 
التي تقام يف يوم واحد يف اأردين يف بلجيكا، ويف منطقة ليمبورغ يف 
هولندا، كما اآمل اأن اأخو�س �سباقي الأول يف الن�سخة املئة من �سباق 
جرو اإيطاليا الذي يعد اأحد �سباقات اجلولة الكربى للدراجات.

ويعد �سباق ترينو-اأدرياتيكو، املعروف با�سم “�سباق البحرين”، 
ويقام  للدراجات،  ال��دويل  لالحتاد  العاملية  اجلولة  �سباقات  اأح��د 

بني �ساطئي البحرين التراين والأدرياتيكي يف اإيطاليا. 

اأوائ��ل املو�سم، ويعد مبثابة �سباق حت�سري  يقام ال�سباق عادًة يف 
مهم ل�سباق ميالن-�سان رميو، اأول �سباقات الربيع الكال�سيكية يف 

املو�سم والذي يقام يوم ال�سبت 18 مار�س 2017.  
اأكرث عندما اندفعت  واأ�ساف كو�ستا: لعّل احلظ كان �سيحالفني 
ا�ستطعت جتاوز  العالية حيث  اله�سبة  “مورو” يف فرمو،  نحو 
جمموعة الدراجني املتقدمة على بعد 25 كم من نهاية املرحلة 
اخلام�سة، غر اأن املناف�سة احتدمت بعد ذلك. �سين�سب تركيزي 
لكت�ساب  وذل��ك  املرتفعات،  على  التدرب  على  املقبلة  الأ�سابيع  يف 

اللياقة الالزمة ا�ستعداداً ل�سباقات اأردين الكال�سيكية.  

فريق �لإمار�ت �سمن �أف�سل 20 فريقًا يف �سباق تريينو-�أدرياتيكو

كابنت فريق االإمارات روي كو�شتا يحل يف املرتبة 18 يف الت�شنيف العام يف »�شباق البحرين«

تاأهل 8 فرق يف م�ش��ابق���ة اإ�ش��قاط ال�شح���ون واأف�ش��ل 10 نا�ش���ئات 
يف بط��ول��ة ف��زّاع لل���رم���اي���ة املفت��وح���ه للم��واطن���ني )ال�شكت����ون( 

 تر�سخ �سمعة �لإمارة وجهة رئي�سة ل�ستقطاب �لفعاليات �لكربى

 )�شروق( تعزز مكانة ال�شارقة على خارطة االأحداث الريا�شية العاملية بتنظيمها “بطولة ال�شارقة الأ�شاتذة اجلولف”
- �لبطولة تقام حتت رعاية كرمية من �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة

- �أبرز حمرتيف �للعبة ي�ساركون يف خام�س فعالية للجولة �لأوروبية يف دولة �لإمار�ت 

نادي احلمرية ي�شتقبل وفد اإحتاد كلباء لالإطالع على اأف�شل املمار�شات الثقافية
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اإ���س��ت��ق��ب��ل    
ال��ري��ا���س��ي جمعة  ال���ث���ق���ايف  احل���م���ري���ة 
عبيد ال�سام�سي، وفد نادي اإحتاد كلباء 
ال�سر  باأمني  ممثاًل  الثقايف  الريا�سي 
ال��ع��ام خ��ال��د ال��غ��ي��ل��ي، وذل���ك لالإطالع 
الثقافية  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل  ع���ل���ى 
واملجتمعية والإدارية التي ي�سطلع بها 
النادي، وح�سر اللقاء عدد من اأع�ساء 
جمل�س اإدارة نادي احلمرية اإىل جانب 
اللجنة  الذباحي رئي�س  عبد اهلل �سيف 

الثقافية واملجتمعية يف اإحتاد كلباء.
جمعة  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ورح���ب 
ع��ب��ي��د ال�����س��ام�����س��ي ب�����س��ي��وف ال���ن���ادي يف 
اللقاء الذي جمع الطرفني، م�ستعر�ساً 
واملجتمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  اأب�����رز 
بفوز  واملتمثلة  ال��ن��ادي  بها  يزخر  التي 
النادي بكاأ�س التفوق من الهيئة العامة 
لرعاية ال�سباب والريا�سة لعدة موا�سم 
ريا�سية، اإىل جانب فوز النادي كاأف�سل 
مركز متغر يف فعاليات واأن�سطة �سيف 

والفعاليات  ال��ف��ائ��ت،  للمو�سم  ب���الدي 
تنفذها  ال���ت���ي  وال����ربام����ج  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
تقدم  والتي  باحلمرية،  ال�سعادة  اإدارة 
واملناطق  امل��ح��ل��ي  للمجتمع  خ��دم��ات��ه��ا 

املجاورة يف حميط النادي التفاعلي.
ال�سر  اأم���ني  الكتبي  علي  اأح��م��د  وق���دم 
امل�ساعد باحلمرية �سرحاً تف�سيلياً عن 
الإج��راءات الإدارية والفنية التي تقوم 
وبعد  واأث���ن���اء  ق��ب��ل  ال�����س��ع��ادة  اإدارة  ب��ه��ا 
واملجتمعية،  الثقافية  الفعاليات  اإقامة 
فرق  وت�سكيل  الأن�����س��ط��ة  تنفيذ  واآل��ي��ة 
عدداً  اأن  مبيناً  التخ�س�سية،  ال��ع��م��ل 
يتبناها  التي  الرئي�سية  الفعاليات  من 
الثقافية  ال���ل���ج���ان  ك��م��ل��ت��ق��ى  ال����ن����ادي 
وجملة  والربيعي  ال�سيفي  وامللتقلى 
احلمرية م�سروع مبادرات قافلة اخلر 
اإىل جانب جملة من الدورات   2017
ال��ت��دري��ب��ي��ة ودرو�������س ال��ت��ق��وي��ة وور����س 
العمل واملحا�سرات التي تعزز من قيم 
الولء والإنتماء لدى النا�سئة وغرها 

م���ن الأن�����س��ط��ة ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف ربط 
احلافل  مبا�سيهم  احلا�سرة  الأج��ي��ال 
تنفذ �سمن  اإمنا  الوطنية،  بالإجنازات 
الإ�سرتاتيجية  ال�����س��ع��ادة  اإدارة  خ��ط��ة 

ال�سنوية.       
وم���ن ج��ان��ب��ة اأك���د خ��ال��د ال��غ��ي��ل��ي اأمني 
الريا�سي  كلباء  اإحت���اد  يف  ال��ع��ام  ال�سر 
برنامج  ����س���م���ن  ت����اأت����ي  ال������زي������ارة  اأن 
ال��ن��ادي مل��د ج�سور ال��ت��ع��اون ال��ب��ن��اء مع 
الثقايف  للعمل  خدمة  الأندية  خمتلف 
على  ول��الإط��الع  امل�����س��وؤول،  واملجتمعي 
امل��م��ار���س��ات يف جم���الت العمل  اأف�����س��ل 
ال��ث��ق��ايف وامل��ج��ت��م��ع��ي، م���وؤك���داً ع��ل��ى اأن 
ن�����ادي احلمرية  ع��ل��ى  وق����ع  الأخ���ت���ي���ار 
الثقافية  مل�سرته  ال��ري��ا���س��ي  ال��ث��ق��ايف 

املتميزه يف خمتلف املجالت.
جولة على هام�س اللقاء

ال�سام�سي  ع��ب��ي��د  ج��م��ع��ة  واأ���س��ط��ح��ب 
اإحتاد كلباء  رئي�س جمل�س الإدارة وفد 
نادي  اإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  ي��راف��ق��ه��م 

زاروا  م���ي���دان���ي���ة  ج���ول���ة  يف  احل���م���ري���ة 
واملتمثلة  الثقافية  امل��رف��ق��ات  خ��الل��ه��ا 
ومتحفه  احل���م���ري���ة  ن�����ادي  م��ك��ت��ب��ة  يف 
يقدم  ال��ذي  الثقايف  وامل��رك��ز  وم�سرحه 
ومنت�سبيه  ال����ن����ادي  لأب����ن����اء  خ���دم���ات 
والتقنيات  امل���ع���دات  ب���اأح���دث  وامل��ج��ه��ز 
اإطلع  ك��م��ا  امل�����س��اع��ده،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
الإلكرتونية  ال����ربام����ج  ع��ل��ى  ال���وف���د 
الثقافية  ال��ل��ج��ن��ة  ع��م��ل  ت���وث���ق  ال���ت���ي 
النماذج  وبع�س  باحلمرية  واملجتمعية 
اإدارة الأحداث  الإدارية اخلا�سة بنظام 
الإ�ستبيانات  م��ن  وع��ي��ن��ات  امل�����س��ت��دام��ة 
التي توزع اأثناء اإقامة الفعاليات لقيا�س 
اإ�ستطالعات الراأي ور�سى امل�ساركني.    

اأك����د ج��م��ع��ة عبيد  ال����زي����ارة  ويف خ��ت��ام 
الإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال�����س��ام�����س��ي 
ع��ل��ى ع��م��ق ال���ع���الق���ات الأخ����وي����ة التي 
منوهاً  كلباء  ب��اإحت��اد  احل��م��ري��ة  جتمع 
اأمام  م��ف��ت��وح��ة  ال���ن���ادي  اأب�����واب  اأن  اإىل 
اأن���دي���ة الإم������ارة ل��ل��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف 

والثقافية  الريا�سية  املجالت  خمتلف 
جمل�س  دور  اإىل  م�����س��راً  واملجتمعية، 
وتبنيه  رعايته  يف  الريا�سي  ال�سارقة 
والثقافية  الريا�سية  الأن�سطة  ملختلف 
البا�سمة وف��ق ما  الإم���ارة  اإم��ت��داد  على 
�ساحب  منر  وفكر  و�ساءه  بكل  خطه 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
الأعلى  املجل�س  القا�سمي ع�سو  حممد 
ورعاه”،  اهلل  “حفظه  ال�سارقة  حاكم 
رئي�س جمل�س  ك��رم  ال��زي��ارة  خ��ت��ام  ويف 
كلباء  اإحت����اد  ن���ادي  وف���د  ال���ن���ادي  اإدارة 
املعطاءه  جلهودهم  الثقايف  الريا�سي 
التذكارية  ال����دروع  ال��ط��رف��ان  وت��ب��ادل 

على هام�س الزيارة.
حر�س نادي احلمرية الثقايف الريا�سي 
ممثال يف جهازه الفني والداري لفريق 
ك���رة ال��ق��دم ع��ل��ى زي����ارة لع��ب��ه امل�ساب 
�سليمان اأحمد الفيو�سي بعد اأن تعر�س 
مباراة  ال��ي��م��ن��ى يف  ق��دم��ه  لإ���س��اب��ه يف 

احلمرية والعروية.

م�سرف  ال�سام�سي  بالركن  حميد  وقام 
الفريق  م��دي��ر  ي��راف��ق��ه  الأول  ال��ف��ري��ق 
ال��ك��اب��نت ���س��ال��ح ب�����س��ر  م�����س��اء اأم�س 
ب���زي���ارة ال��ف��ي��و���س��ي والإط��م��ئ��ن��ان على 
���س��الم��ة وق��دم��ه ل��ه ال����ورد ومت��ن��وا له  

ال�سفاء العاجل 
اأحمد  من جهته عرب الالعب �سليمان 
ال��ف��ي��و���س��ي ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ه��ذه اللفتة 
وال�����زي�����ارة م���ن رف���ق���اء درب�����ه يف ن���ادي 
اأن  اإىل  واأ�����س����ار  ال��ري��ا���س��ي  احل���م���ري���ة 

قلبه  على  ال�سرور  اأدخلت  الزيارة  هذه 
�سيعود  للعالج  تلقيه  وف���ور  اأن���ه  واأك���د 
زمالئه  وم�����س��ارك��ة  ن��ادي��ه  �سفوف  اإىل 
كرة  دوري  يف  م�����س��واره��م  يف  ل��الع��ب��ني 

القدم .
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الفجر الريا�ضي

احلادية  الن�سخة  م��ار���س   16 اخلمي�س  ال��ي��وم  تنطلق 
ع�سر من بطولة فزاّع للغو�س احلر )احلياري(، التي 
ال���رتاث يف  ب��ن حممد لإح��ي��اء  ينظمها مركز ح��م��دان 
جم��م��ع ح��م��دان ال��ري��ا���س��ي يف دب���ي، مب�����س��ارك��ة حملية 
وخليجية وعاملية كبرة من اجلن�سني يف احلدث الذي 
عن  الباحثني  الغوا�سني  لأف�سل  دوليا  مق�سدا  يعد 

ت�سجيل الأرقام القيا�سية.
متهيدا  التح�سرية  التدريبات  يومني  مل��دة  واأقيمت 
لنطالق املناف�سات، والتي ت�سمل 3 فئات رئي�سية، وهي: 
املخ�س�سة  والبطولة  للنا�سئني،  املخ�س�سة  البطولة 
للمواطنني ودول جمل�س التعاون، والبطولة املفتوحة 
التي تتميز بجذبها نخبة من اأبطال العامل من خارج 
اأف�سل  حتقيق  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ون  و�سيتناف�س  ال���دول���ة، 
للجولة  املتاأهلني  ال10  قائمة  يف  للتواجد  الأزم��ن��ة 
النهائية التي تقام يوم ال�سبت املقبل 18 مار�س، ويتم 

فيها التناف�س على املراكز الأوىل.
اأرقاما  بت�سجيل  املا�سية  الن�سخة  البطولة يف  ومتيزت 
زمنية مميزة، ويف الفئة املفتوحة حقق ال�سربي برانكو 
عاملي جديد �سمن  رق��م  وه��و  ثانية  و14  دق��ائ��ق   10
بطولة فزاّع للغو�س احلر احلياري، واأف�سل رقم منذ 
للم�ساركة  نف�سه  برانكو  ع��ودة  م��ع  البطولة  ان��ط��الق 
العام احلايل دفاعا عن اللقب وبهدف حماولة حتطيم 

هذا الرقم مرة اأخرى.
واقرتب عدد من �ساركوا يف التدريبات اإىل نحو 200 
غوا�س من داخل وخارج الدولة، مع توافدهم يف اأوقات 
خمتلفة، وتوقع ح�سور املزيد يف يوم انطالق البطولة، 
الأمن  اإج���راءات  كافة  وف��رت  املنظمة  اللجنة  اأن  علما 

وال�سالمة للحفاظ على �سحة امل�ساركني.
البطولت  اإدارة  مدير  دوري�س،  اإبراهيم  �سعاد  ورحبت 

يف مركز حمدان بن حممد لإحياء 
البطولة  يف  بامل�ساركني  ال����رتاث، 
ال��ت��ي ت�����زداد ق����وة ع��ام��ا ب��ع��د عام، 
لنا  البطولة  ه��ذه  “توفر  وق��ال��ت 
ال�سعبي  امل������وروث  لإب������راز  امل���ج���ال 
ال����ع����ري����ق، م�����ن خ������الل ال���غ���و����س 
اعتا�سوا  التي  �سابقا  اآب��ائ��ن��ا  مهنة 
وكان  ال��ل��وؤل��وؤ،  ب�سيد  خاللها  م��ن 
احل�ساري  للتطور  رفيقا  البحر 
نقدم  وحاليا  واملنطقة،  الدولة  يف 

من  وا�سعة  اأع���داد  بجذب  جنحت  التي  الريا�سة  ه��ذه 
امل�ساركني، وكانت فرحتنا م�ساعفة بروؤية اأعداد جيدة 
م�ستقبل  ذات  الريا�سة  ه��ذه  يجعل  مب��ا  النا�سئني  يف 

بعد  جيال  اأبنائنا  يتوارثه  ممتد 
جيل”.

وحت���دث ح��م��د ال��رح��وم��ي، مدير 
وقال  للبطولة،  املنظمة  اللجنة 
البطولة  مق�سدا  “اأ�سبحت هذه 
لأف�������س���ل ال���غ���وا����س���ني م���ن داخ���ل 
وخ����ارج ال���دول���ة، ن��ظ��را مل��ا تقدمه 
م����ن م�����س��ت��وي��ات ق���وي���ة وج���وائ���ز 
مالية جمزية، �ساهم يف انت�سارها 
ح��ول ال��ع��امل، وه��و ما نلم�سه من 
ح�سور امل�ساركني من دول جمل�س التعاون وبقية دول 
العامل على ح�سابهم اخلا�س، من اأجل امل�ساركة يف هذه 
البطولة فقط، وهو اأمر يجعلنا ن�سعر بالفخر لل�سمعة 

واملكانة التي بلغتها هذه البطولة، 
قطعته  م��ا  بف�سل  حت��ق��ق  وال����ذي 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
من تفوق يف كافة املجالت جعلها 
جميع  يف  العاملي  اله��ت��م��ام  مركز 

الأن�سطة مبا فيها الريا�سية”.
م�ساركة عائلية

لفت الأنظار يف التدريبات تواجد 
با�سطحاب  قامت  اإماراتية  عائلة 
البطولة،  يف  للم�ساركة  اأب��ن��ائ��ه��ا 

وحتدث عمر حممد عبد الرحمن الذي تواجد برفقة 
اب���ن �سقيقه حممد  اإىل ج��ان��ب  ول��دي��ه ح��م��د وخ��ال��د، 
 12 اأحمد عبد الرحمن، وقال »ت��رتاوح اأعمارهم بني 

ت�سجعوا  من  وهم  عاما،  اإىل 14 
الغو�س،  ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى 
وتوفر  بتحفيزهم  قمنا  ول��ذل��ك 
ال��ت��دري��ب��ات ل��ه��م ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
ه���ذه ال��ري��ا���س��ة ال��رتاث��ي��ة، وتعلم 

الفوائد العديدة املكت�سبة منها”.
حمدان  م��رك��ز  “ن�سكر  واأ����س���اف: 
ب��ن حم��م��د لإح��ي��اء ال����رتاث، على 
اع��ت��م��اد م��ن��اف�����س��ات ال��ن��ا���س��ئ��ني يف 
للغاية  اإيجابي  اأث��ر  وله  البطولة، 
على هذا اجليل ال�ساعد، ونتمنى التوفيق يف البطولة 
بغ�س النظر عن النتيجة والأهم تعلم كيفية املهارات 

الأ�سا�سية وتطويرها وامل�ساركة �سنويا”.

احل�سور من حول العامل
ت���واف���د ع���دد ك��ب��ر م���ن ال��غ��وا���س��ني م���ن ح���ول العامل 
القادم  ف��ر  توما�س  وحت���دث  البطولة،  يف  للم�ساركة 
اأح�سر فيها  التي  الثانية  املرة  من فرن�سا، وقال »هذه 
والكل  العامل  باهتمام حول  هنا، وبطولة فزاّع حتظى 
اأت��درب حت�سرا  ي�سعى للتواجد فيها، وهو ما جعلني 
لها، حيث تعد من اأقوى البطولت على م�ستوى العامل 

بالنظر لالأرقام التي ت�سجل فيها �سنويا«.
وك�سف اأن هناك اختالف يزيد من قوة البطولة، وقال 
وج��ود احلبل وامل��ي��اه اأك��رث ب���رودة، وه��ي ع��وام��ل جتعل 
وتزيد  للغاية،  عالية  م�ستويات  اإىل  حتتاج  البطولة 
من الرتقب ملعرفة الفائزين، يف املرة املا�سية مل اأتاأهل 
الذي  ال��رق��م  لت�سجيل  اأ�سعى  لكن  النهائية،  للجولة 

حققته يف التدريبات للتاأهل يف امل�ساركة الثانية.
بالتواجد  اأي�سا  ن�سيب  عمان  �سلطنة  لغوا�سي  وك��ان 
باأعداد كبرة كما جرت العادة، وحتدث ها�سم الفار�سي 
القادم من ال�سلطنة، وقال : اأمار�س هذه الريا�سة مع 
جمموعة يف بلدنا، ومع تتويج اأبطال عمان باللقب العام 
املا�سي، ت�سجعت للح�سور هذه املرة وحماولة املناف�سة 
على املراكز املتقدمة، الأهم اأن اأ�سجل الرقم املعتاد يل 
يف التدريبات، لكن هناك ظروف وعوامل خمتلفة توؤثر 
يف النتيجة النهائية بالن�سبة لهذه الريا�سة التي جند 

فيها متعة مع ارتباطها باملا�سي اجلميل.
ال�سرتخاء واليوجا �سر النجاح

عاليا  تركيزا  احل��ي��اري  احل��ر  الغو�س  ريا�سة  تتطلب 
وهدوئا، يجعل امل�ساركني يخلدون للراحة ب�سكل كامل 
بركة  اإىل  ال��ن��زول  قبل  اليوجا،  من  بع�سا  وميار�سون 
وتقنني  بالكاملة  طاقتهم  لإدخ����ار  وذل���ك  ال�����س��ب��اح��ة، 

عملية ا�ستهالك الأوك�سجني.

ب����داأ ف��ري��ق م��ن��ط��اد الم������ارات ب��ق��ي��ادة ال��ك��اب��نت طيار 
المارات  منطاد  رئي�س  نا�سر  املن�سوري  عبدالعزيز 
خالل  م��ن  الها�سمية  الردن��ي��ة  باململكة  م�ساركته  يف 
حتليق مبنطاد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
�ساحب  ومنطاد  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال��دول��ة  رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه  اهلل 
ب���ن زايد  ال�����س��ي��خ  حممد  ال�����س��م��و  وم��ن��ط��اد ���س��اح��ب 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ع��ه��د  اأبوظبي  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 

للقوات  امل�سلحة ، �سمن �سعي �سباب المارات يف  ن�سر 
وملا  البلدين  ال��ذي  يعي�سه  والتوا�سل  التالحم  روح 
جهودها  ك��ل  ت�سخر  يف  ق��ي��ادة  البلدين  ل��ه  ت�سعى 
امام  منيع  �سد  وجعلهم   ، �سبابها  دع��م  وتثقيف  يف 
منطاد  يج�سدها  والتي  وامل�سللة  ،  الهادمة  الف��ك��ار 
المارات من خالل التحليق ، باأجواء اململكة الردنية 

واملت�سمنة لعدد من مناطق  اململكة الردنية .
من جانبه اأو�سح الكابنت  طيار عبد العزيز املن�سوري 
اأن ابناء المارات حر�سوا على العمل يف جهد وتفاين 

يف تفعيل روؤية  �ساحب  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
�ساحب  اهلل  واخيه  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  ال��دول��ة  رئي�س جمل�س 
الم���ارات خلدمة  وم��ه��ارات  ابناء  ت�سخر مواهب  يف 
المة  العربية اأجمع والتي حتت�سن اململكة  الردنية 
خالل  وروؤ���س��ائ��ه��ا  ق��ادت��ه��ا  وملوكها  وت�ستقبل  دول��ه��ا 
اليام  القليلة القادمة يف الدورة  الثامنة والع�سرين 

للقمة  العربية .

منطاد االإمارات يحلق بروح الوطن العربي الواحد يف االأردن

يونايتد  مان�س�سرت  م��درب  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  ياأمل 
كاأ�س  بعد خروجهم من  الثقة  ا�ستعادة لعبيه  النكليزي يف 
انكلرتا اأمام ت�سل�سي، عندما ي�ستقبل رو�ستوف الرو�سي اليوم 
اإي��اب ال��دور ثمن النهائي من ال��دوري الوروبي  اخلمي�س يف 

لكرة القدم يوروبا ليغ.
وخ����رج ال�����س��ي��اط��ني احل��م��ر م��ن رب���ع ن��ه��ائ��ي ال��ك��اأ���س املحلية 
الثنني، اأمام الفريق ال�سابق ملورينيو بهدف وحيد، بعد طرد 

لعب الو�سط الإ�سباين اندير هريرا منذ الدقيقة 35.
بعودته متعادل  اأف�سلية ح�سابية  اأن يونايتد ميلك  و�سحيح 
املباريات قد تت�سبب  اأن زحمة  اإل  اأر���س رو�ستوف،  1-1 من 

باإرهاق ج�سدي لل�سويدي زلتان ابراهيموفيت�س ورفاقه. 
هامة  م��ب��اراة  لدينا  ت�سل�سي:  م��واج��ه��ة  بعد  مورينيو  وق���ال 
اخلمي�س، واأريد اأن اأرتاح قليال لإعداد الفريق قدر الإمكان .

ويف ظل اإيقاف ابراهيموفيت�س واإ�سابة املهاجمني واين روين 
والفرن�سي انطوين مار�سيال، ا�سطر يونايتد للدفع بال�ساب 
ماركو�س را�سفورد مهاجما وحيدا �سد ت�سل�سي برغم مر�سه 
كا�س  لقب  اأح���رز  ال���ذي  يونايتد  ت�سكيلة  اإىل  وي��ع��ود  اأي�����س��ا. 
الرابطة املحلية على ح�ساب �ساوثمبتون 3-2 ال�سهر املا�سي، 

قلب دفاعه العاجي اريك بايي بعد انتهاء ايقافه.
كي  النهائي،  رب��ع  اإىل  التاأهل  على  مورينيو  وي��راه��ن 

الفائز  لتاأهل  نظرا  ليغ يف ح�ساباته،  يوروبا  تدخل 
فيها اإىل م�سابقة دوري الأبطال املو�سم املقبل.

وتقدم يونايتد ذهابا على اأر�س رو�ستوف بهدف 
اأن يعادل  الأرم��ي��ن��ي ه��ري��ك خم��ي��ت��اري��ان، ق��ب��ل 

األك�سندر بوخاروف يف ال�سوط الثاين.
بليند:  ال��ه��ول��ن��دي دايل  ي��ون��اي��ت��د  وق���ال م��داف��ع 

عادلوا 1-1، اآنذاك ميكنك القيام باأمرين: 
ذك��اء وتنتظر  اأك��رث  ان تكون  اأو  الهجوم 

مباراة الإياب. اخرتنا اخليار الثاين.
انا  قيمتهم...  من  نقلل  “مل  وت��اب��ع: 

اأف�سل  �سنكون  اأننا  من  متاأكد 
ظروف  جيدة،  اأر�سية  على 

اجلماهر  وك���ل  اأف�����س��ل 
اأن  ي����ج����ب  وراءن���������������ا. 

نح�سم املواجهة على 
وح����ل  ار�سنا”. 

و�سيف  رو�ستوف 
الدوري الرو�سي 
امل�������و��������س�������م  يف 
ثالثا  امل���ا����س���ي، 
يف جمموعته يف 
البطال  دوري 

اتلتيكو  خ���ل���ف 
ال�سباين  مدريد 

ميونيخ  وب�����اي�����رن 
الأمل����������������اين، وح�������س���د 

خم�س نقاط منها ثالث 
بفوزه على بايرن 2-3.

مبارياته  يف  ي���ون���اي���ت���د  وف������از 
املو�سم  ه��ذا  ار�سه  على  الأرب���ع 

ال����دوري الأوروب�����ي، م�سجال  يف 
تهتز  اأن  دون  وم����ن  ه��دف��ا   12

�سباكه، فيما مل يفز رو�ستوف يف اأي مباراة خارج ملعبه تعادل 
3 وخ�سر 2.

واعتاد يونايتد امل�ساركة يف م�سابقة النخبة منذ مطلع الألفية 
الثالثة، لكن حلوله خام�سا املو�سم املا�سي ت�ساويا مع 

جاره اللدود �سيتي، نقله اىل امل�سابقة الرديفة.
ي���ون���اي���ت���د اىل  ���س��ي��ن�����س��م  ت���ت���وي���ج���ه،  ويف ح�����ال 

البطولت  اح������رزت  الأن����دي����ة  م���ن  جم��م��وع��ة 
البطال  دوري  وه����ي  ال���ث���الث  الوروب����ي����ة 
ويوروبا ليغ وكاأ�س الكوؤو�س الوروبية األغيت 

بعد 1999. 
ت�سل�سي،  مواطنه  الجن��از  هذا  وحقق 

وي����وف����ن����ت����و�����س الي�����ط�����ايل، 
واأي������اك�������������س ام�����������س�����رتدام 

ال����ه����ول����ن����دي، وب����اي����رن 
ميونيخ الملاين.

وت������������وج ي����ون����اي����ت����د 
البطال  ب�����دوري 
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و1999 و2008، وكاأ�س الكوؤو�س 1991، لكنه مل يحرز 
الدوري الوروبي كاأ�س الحتاد الوروبي �سابقا.

داينليانت�س  ايفان  املولدايف  رو�ستوف  م��درب  بدا  جهته،  من 
حذرا: اأتوقع مباراة عودة �سعبة. نذهب اإىل مان�س�سرت اآملني 
القدم.  ك��رة  يف  اأحيانا  تتحقق  وه��ي  معجزة،  حتقيق  يف 
لالأ�سف لن ن�ستفيد من بع�س الالعبني الأ�سا�سيني 

.
كات�سكان  األ��ك�����س��ن��در  رو����س���ت���وف  ق���ائ���د  وت���ع���ر����س 
لالإيقاف  كالت�سيف  تيمويف  البيالرو�سي  واجلناح 
الظهر  تعر�س  ال��ذه��اب،  م��ب��اراة  يف  انذارهما  بعد 

فالدمير غرانات لك�سر يف عظمة الرتقوة.
وعاد حار�سه الأ�سا�سي �سو�سالن دجاناييف 
م�ساركته  يتوقع  ول  الإ�سابة  اخرا من 

على ملعب اأولدر ترافورد .
فوزه  على  الفرن�سي  ل��ي��ون  وي��ع��ول 
الإيطايل  روم��ا  على  ذه��اب��ا  الكبر 
4-2 حيث تاألق الثنائي األك�سندر 
بت�سجيل  فقر  ونبيل  لكازيت 

ثنائية.
فران�س  لوكالة  وقال لكازيت 
بنف�س  نتمتع  اأن  يجب  بر�س: 
نظرا  الأوىل.  امل��ب��اراة  روح��ي��ة 
اأنه  اأعتقد  الهجومية،  لقوتنا 

يجب اأن ن�سجل كي نتاأهل .
الدور  ه���ذا  اإىل  ل��ي��ون  وت��اأه��ل 
الكمار  ح�������س���اب  ع���ل���ى  ب�����س��ه��ول��ة 
املباراتني،  مبجموع   2-11 الهولندي 

فيما تخطى روما فياريال ال�سباين.
بالن�سبة  ذك��رى طيبة  روم��ا  ي�سكل  ول 
اىل ل���ي���ون. ف��ب��ع��د ال���ت���ع���ادل ���س��ل��ب��ا يف 
دوري  نهائي  ثمن  ذه���اب  يف  ايطاليا 
-2006 م��و���س��م  اوروب������ا يف  اب���ط���ال 

هدفني  ����س���ب���اك���ه  ت���ل���ق���ت   ،2007
نظيفني ايابا يف فرن�سا.

فريق  اأول  ي�سبح  اأن  روم���ا  وي��اأم��ل 
اإيطايل يحرز اللقب منذ بارما عام 

.1999
ويف مواجهة اأملانية �سرف، ي�ستقبل 
بورو�سيا مون�سنغالدباخ �سالكه بعد 

تعادلهما 1-1 ذهابا.
اأياك�س  الهولندي  العمالق  وي��اأم��ل 
اأم�������س���رتدام ت��خ��ط��ي خ�����س��ارت��ه على 

ار�س كوبنهاغن الدمناركي 2-1.
ام���ام غنك  ال��ط��ري��ق معبدة  وت��ب��دو 
مواطنه  ي�ستقبل  عندما  البلجيكي 
غ��ن��ت ب��ع��دم��ا ���س��ح��ق��ه خ����ارج ملعبه 
يلعب  امل��ب��اري��ات،  ب��اق��ي  ويف   .2-5
اوملبياكو�س  مع  الرتكي  ب�سيكتا�س 
وكرا�سنودار  ذه��اب��ا،   1-1 ال��ي��ون��ان 
ال�سباين  فيغو  �سلتا  م��ع  ال��رو���س��ي 
مع  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  وان���درخل���ت   ،2-1

ابويل القرب�سي 1-�سفر .

ليون �لأقرب للتاأهل بلقاء روما

يونايتد ي�شت�شيف رو�شتوف يف اإياب يوروبا ليغ

�ملناف�سات تنطلق �ليوم يف جممع حمد�ن �لريا�سي

اأبطال حمليون وخليجيون وعامليون يف بطولة فزّاع للغو�ض احلر )احلياري(
يف �لن�سخة �حلادية ع�سرة للبطولة �لدولية فئات   3

العامل  ح���ول  ال�����س��ح��راوي��ة  ال��رال��ي��ات  �سائقي  نخبة  ي�ستعد 
للمناف�سة يف اأحد اأكرث الراليات ال�سحراوية الطويلة ت�سويقا 
ومتعة، رايل اأبوظبي ال�سحراوي، الذي يعقد دورته ال� 27 يف 
اأبريل املقبل حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخ  بداية �سهر 
حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية. 
العامل  بطولة  ج��ولت  ثاين  ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  ويعد 
ب��ط��ول��ة كاأ�س  ال��ن��اري��ة )FIM( وث��ال��ث ج���ولت  ل��ل��دراج��ات 

 .)FIA( العامل للراليات ال�سحراوية
ودراجات  النارية  وال��دراج��ات  ال�سيارات  فئات  ال��رايل  وي�سم 

الدفع الرباعي. 
دعم  اأن  اإىل  ام�����س  �سلّيم  ب��ن  حممد  ال���رايل  موؤ�س�س  واأ���س��ار 
الهيئات  وم�����س��ان��دة  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  وت�سجيع 
واملوؤ�س�سات احلكومية وتعاونها �ساهما يف تعزيز مكانة الرايل 
الفعاليات  م�ساف  اإىل  ب��ه  والرت��ق��اء  وتطويره  ال�سحراوي 

ال�سحراوية العاملية. 
وقال بن �سلّيم، رئي�س نادي الإمارات لل�سيارات، اجلهة املنظمة 
ال�سحراوي  اأبوظبي  رايل  �سهد  ال�سحراوي:  اأبوظبي  لرايل 
مكانته  تر�سيخ  من  ومتكن  تاأ�سي�سه،  منذ  متتالية  جناحات 
بعد  والف�سل  العاملية،  ال�سيارات  ريا�سة  فعاليات  كربى  بني 
اهلل يعود لدعم �سموه الكبر لنا والذي جعل من هذا الأمر 

ممكنا.
واأ�ساف: “منحنا هذا الدعم وهذه امل�ساندة الفر�سة لتطوير 
ال�����رايل م���ن ك��اف��ة اجل���وان���ب، والرت����ق����اء ب���ه ع��امل��ي��اً لي�سبح 
للراليات  العامل  كاأ�س  بطولة  ج��ولت  اأه��م  من  واح���داً  اليوم 
اأ�سبح  كما  النارية  ل��ل��دراج��ات  ال��ع��امل  وبطولة  ال�سحراوية 
املت�سابقني وامل�سوؤولني  الرايل يحظى باهتمام كبر من قبل 
املنطقة  يف  امل�سوؤولة  الهيئات  اأعطتنا  وقد  الإع��الم.  وو�سائل 
احلال  بطبيعة  وه��ذا  احل��ري��ة،  كامل  ر�سمي  وب�سكل  الغربية 
وفر لنا مناخا مالئماً لتنظيم جولت متميزة تتطلب الكثر 

من املهارة والعزم وتتمتع باملتعة والت�سويق يف نف�س الوقت«.
ال����رايل مبناظر  ف��ي��ه��ا  ي��ق��ام  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة  “تتميز  وت���اب���ع: 

�سحراوية خالبة متنح الرايل طابعا متميزاً وخا�ساً به، وهو 
اإىل  اأخ��رى  م��رة  العودة  على  واملت�سابقني  ال�سائقني  يحث  ما 

الإمارات عاماً بعد اآخر«.
وكان نادي الإمارات لل�سيارات قد قام بتوقيع اتفاقية �سراكة 
تهدف  ال�سيارات  لريا�سة  اأبوظبي  �سركة  م��ع  ا�سرتاتيجية 
با�ستثمار  ال�سركة  ال��رايل، حيث تقوم  لتطوير وتو�سيع رقعة 

مواردها وخرباتها يف �سبيل الرتقاء بالفعالية اأكرث فاأكرث. 
وت�سطر التفاقية الدعم الكبر الذي توليه اأبوظبي للتحدي 
العامل  كاأ�س  بطولة  راليات  على  تفّوقه  و�سمان  ال�سحراوي 
العامل  كاأ�س  وبطولة  لل�سيارات،   )FIA( الطويلة  للراليات 

.)FIM( للراليات الطويلة للدراجات النارية
الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  دي���وان  دع��م  ي�ساهم  جهته  م��ن 
الذي  اللوج�ستي  ال��دع��م  توفر  يف  الغربية  املنطقة  وبلدية 
القيادة  م��ه��ارات  لختبار  ل��ل��رايل  الفر�سة  ات��اح��ة  �ساأنه  م��ن 

ال�سحراوية وقدرة التحمل لدى ال�سائقني. 
ال�سركاء  ب����دع����م  ال����ع����ام  ه������ذا  ل���الن���ع���ق���اد  ال��������رايل  وي����ع����ود 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني ل��ل��رايل وم��ن��ه��م، ب��ل��دي��ة اأب��وظ��ب��ي، القوات 
امل�سلحة الإماراتية، �سرطة اأبوظبي، اأدنوك، طران اأبوظبي، 
روتانا  ف��ن��ادق  اأب��وظ��ب��ي،   - النفايات  اإدارة  مركز  ال��ع��ني،  مياه 

و�سنرتو – جزيرة يا�س ومنتجع ق�سر ال�سراب باي اأنانتارا. 
وينطلق رايل اأبوظبي ال�سحراوي بجولة ا�ستعرا�سية خا�سة 
وم��ن ثم  اأب��ري��ل.   1 امل��واف��ق  ال�سبت  ي��وم  الفر�سان  م��ن حلبة 
ال�سحراء  اإىل  والكوادز  النارية  الدراجات  ال�سيارات،  تتوجه 
لق�ساء خم�سة اأيام و�سط الكثبان الرملية الهائلة وال�سحاري 
 6 ال��رايل فعالياته يف حلبة مر�سى يا�س يف  املمتدة. ويختتم 

اأبريل. 
ال�سحراوي  اأب��وظ��ب��ي  اخ��ت��ي��ار رايل  اأن���ه مت  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ك��اأف�����س��ل ج��ول��ة يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل ل��ل��رال��ي��ات الطويلة 
لل�سيارات »FIA« لعام 2014، الختيار الذي جاء بناء على 
لل�سيارات مت  ال��دويل  رفعها ممثلون لالحتاد  ر�سمية  تقارير 

تعيينهم خ�سي�سا لتقيم جولت البطولة. 

اأع���ل���ن ب��ورو���س��ي��ا دورمت���ون���د ث��ال��ث ت��رت��ي��ب ال����دوري 
الأمل����اين ل��ك��رة ال��ق��دم ام�����س ان جنمه ال���دويل ماريو 
غوت�سه �سيغيب حتى نهاية املو�سم ب�سبب ا�سطرابات 

يف الي�س . 
واأو�سح دورمتوند يف بيان على موقعه اللكرتوين يف 
حال �سار العالج ب�سكل اإيجابي، ميكن لغوت�سه ان يبداأ 
الريا�سي  الهدف  م�سيفا  ال�سيف،  اوائ��ل  بتدريباته 
العام لالعب هو اأن يكون جاهزا متاما لبداية املو�سم 

املقبل الذي ينطلق يف 18 اآب اغ�سط�س.
وحتدث النادي عن اأنباء جيدة ملاريو غوت�سه: لعب 
بورو�سيا دورمتوند الدويل حتدث ب�سكل ايجابي عن 

املرحلة الوىل من عالجه.

وك���ان دورمت���ون���د اأع��ل��ن يف ���س��ب��اط ف��رباي��ر ان جنمه 
يعاين من ا�سطرابات يف الي�س، وانه يتلقى العالج 

للعودة اىل التدريبات.
املانيا  يف  وا���س��ع��ة  �سعبية  ع��ام��ا(   24( غوت�سه  ون���ال 
مرمى  يف  ب���الده  ملنتخب  ال��ف��وز  ه��دف  ت�سجيله  بعد 
2014 يف  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي  الرج��ن��ت��ي��ن��ي يف 

الربازيل. 
ودفعت موهبته بعمالق الكرة الملانية بايرن ميونيخ 
اىل التعاقد معه بني 2013 و2016 لكنه مل يحقق 
منت�سف  دورمتوند  اىل  ليعود  املطلوب،  النجاح  معه 
�سباط فرباير من العام املا�سي، لكنه مل ي�سارك �سوى 

يف 24 دقيقة منذ بداية 2017.

دورمت���ون�����د يوؤك����د غي�����اب 
غوت�ش���ه لنهاي�ة املو�ش��م 
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ي�شل امل�ش�شفى ب�شكني يف عينه

فوجىء الطاقم الطبي يف اأحد امل�ست�سفيات ال�سينية برجل ينتظر 
دوره بهدوء للح�سول على العالج، بعد اأن انغر�ست �سكني يف عينه 
طعنته بها زوجته خالل م�ساجرة وقعت بينهما. و�سوهد الرجل 
البالغ من العمر 30 عاماً، وهو يقف يف طابور النتظار مب�ست�سفى 
يف مقاطعة فوجيان يوم 11 مار�س اجل��اري، يف الوقت الذي كان 
الدم ينزف من عينه التي انغر�ست فيها �سكني مطبخ، بح�سب ما 

نقلت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
مغرو�ساً  ال�سكني  ن�سل  ك��ان  فقد  حملية،  اإع���الم  لو�سائل  ووف��ق��اً 
الك�سف عن هويته، ويقول  يتم  الذي مل  الرجل  بالكامل يف عني 
ويت�سرف  وعيه  بكامل  ك��ان  ال��رج��ل  اإن  املر�سى  م��ن  عيان  �سهود 

ب�سكل طبيعي.
واأظهرت �سور الأ�سعة ال�سينية اأن ال�سكني انغر�ست لعمق حوايل 
8.7 �سم داخل جمجمة الرجل عرب حمجر العني، وعرب الدكتور 
�سون هوي نينغ عن ده�سته لهذه احلالة الغريبة حيث قال اأعمل 

يف الطب منذ حوايل 15 عام، ومل اأ�سادف حالة كهذه من قبل.
واأ�سار الدكتور نينغ اإىل اأن ال�سكني تخطت مقلة العني وال�سرايني 
الرجل  بقي  لذلك  اجلمجمة،  جتويف  اإىل  تدخل  ومل  وال��دم��اغ 
الأطباء  وق��ام  املعتاد.   النحو  على  واحل��رك��ة  التحدث  على  ق���ادراً 
باإزالة ال�سكني من عني الرجل بالإ�سافة اإىل تنظيف اجلرح، دون 
نينغ  للدكتور  ووفقاً  امل�ست�سفى،  يف  الإقامة  اإىل  بحاجة  يكون  اأن 
اإب���الغ ال�سرطة ع��ن احل��ادث��ة، وم��ن غ��ر امل��ع��روف اإن كان  مل يتم 

ال�سحية قد تقدم ب�سكوى بعد خروجه من امل�ست�سفى. 

تعي�ض طريحة الفرا�ض منذ 35 عامًا 
تعي�س امراأة اأمريكية طريحة الفر�س منذ حوايل 35 عاماً، ب�سبب 
اخلارج  اإىل  الداخل  من  ج�سدها  ت�سمم  اإىل  ي��وؤدي  غريب  مر�س 

ناجت عن العفن.
�سديدة  واآلم  ح�سا�سية  من  تعاين  عاماً(   37( اأنهال  دان��ا  وب��داأت 
اأن يتمكن الأطباء من ت�سخي�س حالتها، ويف  منذ الطفولة، دون 
العام املا�سي 2016 اأخربها الأطباء اأنها تعاين من مر�س لمي، 
ا�ستمرت  اأن حالتها  اإل  وعلى الرغم من خ�سوعها لعالج مكثف، 

بالتدهور.
ومل تدرك عائلة دانا �سبب املر�س الغريب الذي اأمل بها، وت�سبب 
الطابق  م��ن  ع��ف��ن  رائ��ح��ة  انبعثت  اأن  ب��ع��د  اإل  ح��ي��ات��ه��ا،  ب��ت��دم��ر 
ال�سام غزا منزلهم، بح�سب ما  الأ�سود  العفن  اأن  ليتبني  الأ�سفل، 

ذكرت �سحيفة مرور الربيطانية.
وتقول دانا التي تعمل كاتبة يف نيويورك: عندما كنت طفلة كنت 
دائمة  التهابات  من  اأع��اين  وكنت  ال��وق��ت،  معظم  بالإعياء  اأ�سعر 
الن�سفي  ال�سداع  من  نوبات  اإىل  بالإ�سافة  الأنفية،  اجليوب  يف 

وا�سطرابات هرمونية وم�ساكل متكررة يف املعدة والأمعاء.
ب�سكل  للفرا�س  مالزمة  كنت   2011 ع��ام  بحلول  دان��ا:  واأ�سافت 
املفا�سل  اآلم �سديدة يف  م��ن  اأع���اين  ال��ت��ايل كنت  ال��ع��ام  دائ���م، ويف 

والع�سالت، لدرجة اأنني كنت اأتقياأ من �سدة الأمل.
دان��ا مغادرة  الأط��ب��اء من  املر�س، طلب  �سبب  اأن مت حتديد  وبعد 
املنزل على الفور، دون اأن حتمل معها اأياً من ممتلكاتها، مما دفع 
الأ�سرة اإىل اإطالق حملة على موقع غو فند مي جلمع حوايل 31 

األف دولر لتمويل النتقال اإىل منزل جديد.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رج �شعودًيا اأمام �شيوفه »ذبيحة« حتحُ
باأقاربه  ال�ستنجاد  اإىل  ا�سطره   ، املا�سي  الثنني  اإىل موقف حمرج،  �سعودي يف حمافظة اخلرب  تعر�س مواطن 

واأ�سدقائه لتوفر وجبة غداء لعدد من ال�سيوف الذين اأتوا من مدينة الريا�س يف زيارة خا�سة له.
الغداء  بنف�سه لإح�سار  ا�ستقبلهم وذهب  اإذ  اإىل منزله،  اأعد وليمة قبل يومني من و�سول �سيوفه  املواطن  وكان 
لهم، وعند و�سوله للمطعم، طلب ذبيحته من العاملني فيه فاأح�سروها له، ثم طلب من اأحد العاملني اإي�سالها 
ل�سيارته مع ابنه الذي مل يتجاوز 8 �سنوات لكي يقوم بدفع احل�ساب للمطعم، وعند خروجه من املطعم، تفاجاأ باأّن 
الذبيحة �سرقها �سابان من العامل واأدخالها يف �سنطة �سيارتهما وهربا م�سرعني اإىل مكان غر معلوم. بح�سب 

�سحيفة ال�سرق.
وعاد املواطن بعد ذلك اإىل �ساحب املطعم واأخربه مبا حدث وطلب منه توفر ذبيحة ل�سيوفه يف اأ�سرع وقت ممكن، 
ولكن �ساحب املطعم اأبلغه باأنه ل يتوافر لديه �سوى “ربع تي�س” مندي، فطلب منه الت�سال باملطاعم الأخرى 
وتوفر ذبيحة كاملة له، ثم قام بالت�سال باأقاربه واأ�سدقائه مل�ساعدته يف اإيجاد حل، وبعد مرور �ساعة من البحث 
وجدوا ذبيحة كاملة يف اأحد مطاعم الدمام، وقاموا باإح�سارها لل�سيوف، واعتذر املُ�سيف لل�سيوف عن التاأخر 
اأن �ساحب املطعم قام بدفع ح�ساب  اإرادت��ه، ومل يبلغهم مبا حدث. يذكر  اإي��اه باأنه خارج عن  الذي حدث، وا�سفاً 

الذبيحة الثانية، معترباً ذلك باأنه اأقل �سيء يقدمه، وقدم اعتذاره عّما حدث.
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هل مت العثور على �شنجاب يف املريخ؟ 
غريب  كائن  روؤي��ة  من  الب�سر  ثاقبي  الإن��رتن��ت  م�ستخدمي  بع�س  متكن 
ي�سبه ال�سنجاب اإىل حد بعيد، يف �سورة التقطها م�سبار الف�ساء كيوري�ستي 

روفر بعد اأن حط على �سطح املريخ يف عام 2012.
اإن هذه ال�سورة تك�سف عن جتارب �سرية  اأ�سحاب نظرية املوؤامرة  ويقول 
انتهاكاً  الك�سف عنها لأنها تعد  املريخ، ومل يتم  نا�سا على �سطح  بها  تقوم 

حلقوق احليوان، بح�سب �سحيفة اإك�سربي�س الربيطانية.
وعند تقريب ال�سورة، يظهر كائن ي�سبه ال�سنجاب ب�سكل كبر بني اثنني 
اأمامية،  واأنف وقوائم  الكائن عينان  ال�سخرية، وميلك هذا  من الأحجار 
ج�سد  �سكل  متاماً  يطابق  النحيل  الطويل  ج�سمه  �سكل  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
تتعر�س  اأن  تخاف  نا�سا  اإن  ديلي،  �سايتننغ  يوفو  موقع  ويقول  ال�سنجاب. 
ال�سنجاب،  على  جتاربها  ع��ن  تك�سف  مل  ال�سبب  ول��ه��ذا  قانونية،  مل�ساكل 
اأرادت اختبار  اإن وكالة الف�ساء الأمريكية  ويعتقد الكثر من قراء املوقع 

قدرة احليوان على العي�س على �سطح الكوكب الأحمر.
واأ�سار املوقع اإىل اأن نا�سا على علم باأن ال�سنجاب �سيموت يف نهاية املطاف، 
لذلك مل ترغب باأن تواجه جمعيات الرفق باحليوان يف املحاكم، وهذا ما 
من  ت�ساء  ما  اإج��راء  ميكنها  الطريقة  وبهذه  جتاربها،  على  تتكتم  جعلها 
التجارب دون اأن يعرت�س اأحد على ذلك.  يذكر اأنها لي�ست املرة الأوىل التي 
ُتر�سد فيها كائنات غريبة يف �سور ملتقطة للمريخ، ففي وقت �سابق من 
هذا ال�سهر مت ر�سد هيكل عظمي �سخم، ويف نوفمرب املا�سي ادعى موؤيدو 

نظرية املوؤامرة اأنهم متكنوا من ر�سد مدينة م�سورة على املريخ. 

تعرف على اأكرث �شعب بدانة 
العا�سمة  امل��ف��رط��ة يف  ال��ب��دان��ة  5 م��الي��ني �سخ�س م��ن  اأك���رث م��ن  ي��ع��اين 
ال�سكرية  الأطعمة  تناول  يف  الإف���راط  نتيجة  �سيتي،  مك�سيكو  املك�سيكية 
اأعلى معدلت يف العامل للوفيات  الغازية، وذلك يف بلد متلك  وامل�سروبات 

الناجتة عن ا�ستهالك امل�سروبات ال�سكرية.
وازداد وباء البدانة �سوءاً قبل حوايل 3 �سنوات، لتحمل املك�سيك لقب اأكرث 
اأمة بدانة يف العامل، ويف الوقت الذي ت�سببت حرب املخدرات باإزهاق اأرواح 
ال�سكري  اأدى مر�س  املا�سي،  العقد  �سخ�س على مدى  األ��ف   100 ح��وايل 
اإىل وفاة اأكرث من 800 األف �سخ�س خالل نف�س الفرتة، بح�سب �سحيفة 

مرور الربيطانية.
عاجلة  اإج���راءات  اتخاذ  اإىل  املك�سيكة  احلكومة  ا�سطرت   ،2014 ع��ام  ويف 
%على  للتعامل مع هذه امل�سكلة املتفاقمة، حيث فر�ست �سريبة بقيمة 10 
احلرارية،  بال�سعرات  الغنية  امل��اأك��ولت  على   % و8  ال�سكرية،  امل�سروبات 
ومت ت�سميم هذا الربنامج، لردع ال�سباب من الفقراء عن �سراء الأطعمة 

وامل�سروبات امل�سببة للبدانة.

هندي ي�شافر 
بالدراجة اإىل ال�شويد 
حتولت ق�سة حب جمعت بني �ساب 
اإىل كتاب  ���س��وي��دي��ة  ه��ن��دي وف��ت��اة 
حقق مبيعات قيا�سية، حيث �سافر 
من  الهوائية  دراجته  على  ال�ساب 
حبيبته  للقاء  ال�سويد  اإىل  الهند 
ت���ع���رف ع��ل��ي��ه��ا ع����ن طريق  ال���ت���ي 

ال�سدفة.
وك�����ان ب���ي ك���ي م��ه��ان��ان��دي��ا يعمل 
دل���ه���ي، عندما  ����س���وارع يف  ك��ف��ن��ان 
عام  �سيدفني  فون  �سارلوت  التقى 
���س��ارل��وت يف  ك��ان��ت  ح��ي��ث   ،1975
وطلبت  ب��امل��دي��ن��ة،  �سياحية  ج��ول��ة 
اأن  بعد  ���س��ورة،  لها  ير�سم  اأن  منه 
لح���ظ���ت اأن�����ه و����س���ع لف���ت���ة يقول 
فيها اإنه على ا�ستعداد لر�سم �سور 
خالل  روبية   10 مقابل  �سخ�سية 
10 دقائق فقط. اإل اأن بي كي مل 
ال��ل��وح��ة، حيث  اإجن���از  يتمكن م��ن 
تتوقف  ومل  ب��ال��ت��وت��ر،  ي�سعر  ك���ان 
الوقت.  ط��وال  الرجفان  ي��داه عن 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ���س��ارل��وت مل 
ت��ك��ن را����س���ي���ة ع���ن ال���ل���وح���ة التي 
يف  ع���ادت  اأن��ه��ا  اإل  عليها،  ح�سلت 
التجربة،  ل��ت��ع��ي��د  ال���ت���ايل  ال���ي���وم 
غريب  ال�����س��اب  ه��ذا  فتنها  اأن  بعد 
اأوديتي  م��وق��ع  بح�سب  الأط������وار، 

�سنرتال.
ال�سبب  بعد  فيما  �سالوت  وعلمت 
بالتوتر  ي�سعر  كي  بي  جعل  ال��ذي 
وقعت  اأن  فبمجرد  ير�سمها،  وه��و 
والدته  نبوءة  تذكر  عليها،  عيناه 
ع��ن��دم��ا ك���ان ���س��غ��راً، ح��ي��ث قالت 
له اإنه �سيتزوج من ام��راأة من برج 
الثور تاأتي من بالد بعيدة وتعزف 
امل��و���س��ي��ق��ى، وع��ن��دم��ا راأه����ا ق���ال يف 

نف�سه هذه هي املراأة املق�سودة.

عر�ض الأول مرة  لوحة لهتلر تحُ
اأدولف  ال��ن��ازي،  للزعيم  زيتية  ل��وح��ة  ُعر�ست 
معر�س  م����ن  ك���ج���زء  الأوىل  ل���ل���م���رة  ه���ت���ل���ر، 
�سفاف  على  متحف  يف  ال�سيا�سي"  "اجلنون 
بحرة غاردا يف اإيطاليا.  ويجري عر�س العمل 
�سالو،  متحف،  يف  الفا�سي  للديكتاتور  الفني 
وت�سور  اأي�سا.  اجلنون  متحف  معر�س  �سمن 
اأحدهما جال�س والآخر واقف،  اللوحة رجلني، 
وُو�سفت  بعيدة،  م�سافة  اإىل  متتد  خلفية  م��ع 
اأنها قطعة من احلماقة، وذلك من قبل،  على 
فيتوريو غاربي، الناقد الفني الذي يعمل اأمينا 
للمتحف، وفقا للتقارير. وقال غاربي مو�سحا: 
اأي نوع من العظمة يف اللوحة، ولكننا  ل نرى 
جن��د ال��ب��وؤ���س ف��ق��ط. وجت���در الإ����س���ارة اإىل اأن، 
هتلر، تقدم اإىل اأكادميية فيينا للفنون اجلميلة، 
ل�سفر  ق��ال  اأن��ه  ورد  كما  ُرف�س مرتني،  ولكنه 
بريطانيا لدى اأملانيا النازية، نيفيل هندر�سون، 
اإنهاء حياته كفنان  �سيا�سيا ويريد  اإنه مل يكن 

عند حل الق�سية البولندية.

احلظ يبت�شم لالجئ �شوري يف بريطانيا  
جمل�س  اأبلغها  بعدما  �سوري  لجئ  لعائلة  القدر  ابت�سم 
6 غرف تبلغ  اإىل منزل مكون من  باأنها �ستنتقل  حملي 
بعد  وذل��ك  اإ�سرتليني  جنيه  مليون  ن�سف  نحو  قيمته 

الف�سل يف العثور على عائلة بريطانية لل�سكن به.
الذي  املنزل  اأن  الربيطانية  ميل  ديلي  �سحيفة  وذك��رت 
منح لأول عائلة لجئة من �سوريا يف تلك املنطقة ا�ستخدم 
ملدة عام ك�سكن موؤقت ويف احلالت الطارئة اإل اأن جمل�س 
اإ�سكان  جمعية  العقار  وم��ال��ك   Sevenoaks مقاطعة 
عائلة  اإي��ج��اد  يف  يفلحا  مل  الربيطانية   West Kent
حملية تقيم ب�سكل دائم يف هذا املنزل وهو ما كان دافعاً 
وراء منحه للعائلة ال�سورية الالجئة. واأ�سارت ال�سحيفة 
لوبًيا  �سكلوا  املنزل  التي يقع فيها  املنطقة  �سكان  اأن  اإىل 
عدم  على  لإج��ب��اره  املحلي  املجل�س  على  لل�سغط  ق��وًي��ا 
منح املنزل لأي عائلة غر بريطانية فيما �سن نا�سطون 
غا�سبون عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي هجوماً على 

جمل�س املقاطعة ب�سبب القرار الذي و�سفوه بامل�سني.

مكونات ال�شوربة لتو�شيل الكهرباء 
جنحت جمموعة بحثية يف معمل باو بجامعة �ستانفورد، 
يف التو�سل اإىل تركيبة تعتمد على بع�س مكونات ال�سوربة 
لت�سنيع مادة مطاطة �سفافة مو�سلة للكهرباء، وفًقا ملا 
جاء على موقع اجنادجيت التقني. واأ�سار الباحثون اإىل 
اأنهم ا�ستخدموا يف البداية البال�ستيك لتقدمي خا�سية 
املطاطية ولكنهم خ�سروا القدرة على تو�سيل الكهرباء، 
ومن هنا كان ل بد من اإيجاد بديل يجمع امليزتني مًعا. 
الأفكار  حلا�سنات   SLAC مبخترب  الفريق  وا�ستعان 
من  جمموعة  لختيار  ميتلكه  الذي  اإك�س،  اآ�سعة  وجهاز 
املواد واأف�سلها، اإ�سافة لتحقيق اخلليط ال�سليم لتكوين 
من  الفريق  متكن  وبالفعل  املطلوبة.  باملوا�سفات  امل��ادة 
اإىل ا�ستخدام املادة التي تك�سب ال�سوربة قواًما  الو�سول 
اخلروج  الوقت، ومبعاجلتها مت  نف�س  مرًنا يف  متما�سًكا 
 96 بن�سبة  الكهرباء  وتو�سل  ال�سوء  تنفذ  �سفافة  مبادة 
الفريق  وق��ام  املرتفعة.  مطاطيتها  درج��ة  جانب  اإىل   %
درجة  ت��ق��دم  ك��ه��رب��ي��ة  واأق���ط���اب  ت��ران��زي�����س��ت��ور  بت�سنيع 
كهربية  دوائ��ر  ت�سميم  �سيتم  وبالتايل  عالية،  مطاطية 
عمليات  يف  ا�ستخدامها  ومي��ك��ن  للمط  ق��اب��ل��ة  ب��ال��ك��ام��ل 
زراع����ة الأج���ه���زة ال��ت��ع��وي�����س��ي��ة، وك��ذل��ك ع��م��ل��ي��ات زراعة 

ال�سرائح الإلكرتونية حتت اجللد.

منر يرتبع و�شط �شاحة �شهرية 
ظ��ه��ر من��ر اآيل م��رق��ط ب��ني احل��م��ائ��م ومت��اث��ي��ل الأ�سود 
ال�سخمة، يف واحدة من اأكرب الوجهات ال�سياحية �سهرة 
نا�سيونال  ق��ن��اة  و�سعت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.   ل��ن��دن  مدينة  يف 
جيوغرافيك، منراً اآلياً يف �ساحة ترافاغالر الربيطانية، 
يف حماولة منها للفت النتباه ملا تعاين منه هذه النمور 
باتت  باأنها  التقارير  العامل، حيث تقول  اأنحاء  يف جميع 
مهددة بالنقرا�س.  وقد ا�ستغرق �سنع هذا النمر الآيل 
الذي يبلغ طوله 1.3 مرت، ويزن 50 كيلوغراماً، خم�سة 
اأ�سابيع من العمل اجلاد. ويحتوي هيكل النمر الداخلي 
اأجهزة  بثالثة  حتريكة  ويتم  متحركة،  قطعة   40 على 
اأكرث واقعية، قامت  للتحكم عن بعد. ولكي يبدو النمر 

ال�سركة امل�سنعة با�ستخدام جلد منر طبيعي. 

ديف فرانكو يتزوج من األي�شون بري
من  خطيبته  عاماً   31 العمر  البالغ من  فرانكو  ديف  ال�سهر  الأمركي  النجم  ت��زوج 

النجمة األي�سون بري البالغة من العمر 34 عاماً.
ومت الأمر ب�سكل �سري ومل يتم ن�سر اأي تفا�سيل عن الزفاف.

الثنائي التقيا لأول مرة يف عام 2011 وارتبطا لأكرث من 3 �سنوات قبل خطبتهما عام 
.2015

ظهر  و�سويدية،  برتغالية  اأ�سول  من  وهو   ، بكاليفورنيا   1985 عام  يونيو   12 يف  ولد 
مثل  الأف���الم  ببع�س  ال�سينمائية  م�سرته  وب��دء   7th Heaven مب�سل�سل  م��رة  لأول 
 Now بفيلميه  ادواره  اك��رب  وك��ان   Fright Nightt و   Charlie St. Cloud

.  Neighbors و You See Me
ديف هو �سقيق املمثل جيم�س فرانكو. 

�ل�سحفية ناتايل مور�لي�س خالل ح�سورها حفل �ملو�سم ملحطة �ن بي �سي هذه هي �لوليات �ملتحدة يف نقابة �ملخرجني �لأمريكية بلو�س �جنلي�س.    )�أ ف ب(

مت�شاح يع�ّض وجه مدربه 
اأ����س���اب���ت جمهور  ك���ب���رة  ���س��دم��ة 
�ساهدوا مت�ساًحا  عندما  ال�سرك، 
ال�سرك،  يف  لع����ب  وج����ه  ي��ع�����س 

تارًكا اإياه باإ�سابات خطرة.
ووفق �سحيفة مرور الربيطانية، 
ك������ان ال����رج����ل ي����ق����وم ب��ح��ي��ل��ة مع 
التم�ساح ال�سر�س كجزء من عر�سه 
كان  ل��ي��م  منطقة  يف  ال�����س��رك  يف 
كميون يف مقاطعة ثانه ليم �سمال 

�سرق فيتنام.
مرّو�س  الفيديو  لقطات  وتظهر 
يجل�س  وهو  املفرت�سة،  احليوانات 
ب��ج��وار ال��ت��م�����س��اح ال��ع��م��الق الذي 
وقد  اأق�����دام   6-5 ط��ول��ه  اأن  ي��ب��دو 
كان يربت على جلده لتهدئته قبل 

اإدخال راأ�سه يف فك التم�ساح.
���س��م��اع �سراخ  ال��ف��ي��دي��و مي��ك��ن  ويف 
عال، بعد اإقفال التم�ساح فكه على 
وجه الالعب وهزه عدة هزات قبل 

اأن يتمكن من البتعاد.
وب��ع��د ذل����ك، ق���ام ال��رج��ل بتغطية 
وجهه بيديه وامل�سي ب�سع خطوات 
قبل اأن ينهار، وهو يعاين من اأمل 
مربح، بينما كانت الدماء تت�سرب 
من بني اأ�سابعه، فيما ميكن �سماع 
وا�سح يف  هو  كما  �سراخ اجلمهور 

الفيديو.
من�سفة  ���س��خ�����س  ���س��ّل��م��ه  وع��ن��دم��ا 
يغطي بها جروحه امتالأت املن�سفة 
زمالئه  قيام  قبل  ب�سرعة،  ب��ال��دم 
تاركني  الب��ت��ع��اد  على  مب�ساعدته 
من�سة  ع���ل���ى  وح��������ده،  ال���ت���م�������س���اح 

العر�س.
وقال رئي�س اإدارة املنطقة فام فان 
والريا�سة  الثقافة  وزارة  اإن  دو، 
وال�����س��ي��اح��ة، دع���ت ف��رق��ة ال�سرك 
لتقدمي  ا���س��م��ه��ا  ي���ذك���ر  مل  ال���ت���ي 

عر�س يف منطقة ليم كان.

الليمون اأكرث اأمانا من الكيماوي ملر�شى ال�شرطان
يف  واخل�����س��راوات  ال��ف��واك��ه  اأه��م��ي��ة  العلماء  اأدرك 
الوقت  يف  ومكافحتها،  الأم��را���س  على  الق�ساء 
ال����ذي ت�����س��درت ف��ي��ه درا����س���ات ع��ل��م��ي��ة  ت��ث��ب��ت اأن 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��رط��ان،  ف��ّع��ال يف ع��الج  الليمون 
يف  ي�ساعد  ال���ذي  ق�����س��ره،  يف  امل��رك��ز  �سي  فيتامني 

الق�ساء على �سموم اجل�سم.
احللو  الليمون  اأن  ال��ب��ح��وث  بع�س  ط��رح��ت  كما 
الذي  الكيميائي،  العالج  واأماناً من  اأكرث فاعلية 

ي�ستخدم يف الق�ساء على الأورام اخلبيثة.
ال�سرطان،  مل��ر���س��ى  الأم����ل  ب�سي�س  ظ��ه��ور  وم���ع 
فعلى الرغم من اأّن العديد من الدرا�سات اأظهرت 
املر�س اخلبيث،  الق�ساء على  الليمون يف  فاعلية 
�سركات  مب�سالح  ت�سر  اعتربها  البع�س  اأن  اإّل 
املواظبة  التغذية على  اأكد خرباء  بينما  الأدوي��ة، 

ا. على ع�سر الليمون وتناول اللب وق�سره اأي�سً
التكميلي  ال���ط���ب  ا���س��ت�����س��اري  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
الدرا�سات  اإن  ه���ارون  ف���راج  العالجية  والتغذية 

الأمرا�س،  الليمون يف عالج  فعالية  اأثبتت مدى 
اأب��ح��اث على  والآن جت��ري  درا���س��ات قدمية  لكنها 
نبات  مثل  الطبيعة،  والأ���س��ي��اء  الأع�����س��اب  معظم 
الق�سطة الذي يفوق الليمون يف تاأثره الإيجابي 

على مر�س ال�سرطان اآلف املرات.
واأو�سح فراج يف حديث لإرم نيوز اأن نبات الق�سطة 
يزرع يف �سحراء م�سر و�سرق اآ�سيا وجنوب اأفريقيا، 
ومتوفر بالأ�سواق يف حني تكرث طرق ا�ستخدامه 
مع  اأو  مطحون  اأو  كم�سروب  فائدته  اإىل  بالنظر 
لالأدوية  منه  ي�ستخل�س  اأن��ه  اإىل  لفتا  ال�سلطة، 
وي�����س��اع��د امل��ري�����س ع��ل��ى م��ق��اوم��ة امل���ر����س، حتى 

باملراحل املتاأخرة وامل�ستع�سية.
اأن مواظبة بع�س املر�سى على  اإىل  واأ�سار هارون 
تناول نبات الق�سطة ملدة �سنة، ي�سفر عن �سفائهم 
القرنفل  اأع�ساب  اأن  اإىل  لفتا  املر�س  من  متاًما 
لل�سرطان،  فعالة  كم�سادات  ت�ستخدم  واحلبهان 

منها ما هو م�ساد وواٍق واآخر دواء.


