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بح�شور حممد بن را�شد 
تكرمي اأوائل الإمارات يف عام اخلري الثالثاء

•• دبي-وام: 

�آل مكتوم  حتت رعاية وح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
يقام  رع��اه �هلل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لثالثاء حفل لتكرمي 46 �شخ�شية �إمار�تية ر�ئدة ومتميزة يف �ملجال 
�خلريي و�لإن�شاين. وياأتي �لتكرمي يف �إطار �لدورة �لر�بعة من مبادرة 
�أو�ئل �لإمار�ت �لذي يقام �شمن حفل وطني يف �إمارة �أبوظبي بالتز�من 

مع �حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 46 للدولة.
و�أكدت نوف تهلك �ملدير �لتنفيذي ملكتب �لت�شال �حلكومي يف �لأمانة 
�لعامة ملجل�س �لوزر�ء �ملن�شق �لعام ملبادرة �أو�ئل �لإمار�ت �أن مبادرة �أو�ئل 
46 �شخ�شية وطنية ر�ئدة يف �لعمل  �لإم��ار�ت لعام �خلري �شتحتفي ب� 
�خلريي و�لإن�شاين بالتز�من مع �ليوم �لوطني وذلك �شمن توجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم بتكرمي رو�د �لدولة يف 

هذ� �ملجال �شمن �أو�ئل �لإمار�ت«.                )�لتفا�شيل �س3(

الهالل الأحمر الإماراتي ينفذ املرحلة الثالثة 
من برنامج اإغاثة الالجئني الروهيغا يف بنغالدي�ش

•• اأبوظبي-وام:

من  �لثالثة  �ملرحلة  تنفيذ  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  ب���د�أت 
برنامج �إغاثة �لالجئني �لروهيغا يف جمهورية بنغالدي�س بناء على 
توجيهات �لقيادة �لر�شيدة ومبتابعة من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 

�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س �لهيئة.
وتت�شمن �ملرحلة �لثالثة من �مل�شاعد�ت �لإن�شانية للروهينغا توزيع 
�أكرث من 14 �ألف طرد غذ�ئي ي�شتفيد منها حو�يل 70 �ألف لجئ 

يف �ملخيمات �ملنت�شرة يف مدينة كوك�س باز�ر .   )�لتفا�شيل �س3(
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�هايل �مل�شابني ينتظرون �مام م�شت�شفى قناة �ل�شوي�س لالطمئنان على �قاربهم 

بتوجيهات رئي�ش الدولة : جتني�ش 309 من اأبناء املواطنات
•• اأبوظبي-وام:

توجيهات  تنفيذ  جل��ن��ة  �ع��ت��م��دت 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�جلن�شية  م��ن��ح  ب�����ش��اأن  �هلل  حفظه 
لأب���ن���اء �مل���و�ط���ن���ات �أ����ش���م���اء 309 
م���ن �مل��ت��ق��دم��ني ل��ل��ح�����ش��ول على 
جن�شية �لدولة من �أبناء �ملو�طنات 
متهيد�  �ل���������ش����روط  �مل�������ش���ت���وف���ني 
بهم  �خلا�شة  �ملر��شيم  ل�شت�شد�ر 
وفقا لالإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة 
يف ه����ذ� �ل�������ش���اأن وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 

�جلهات �ملعنية.
 ج�������اء ذل�������ك خ�������الل �لج����ت����م����اع 
�ل��ل��ج��ن��ه يف ق�شر  ع��ق��دت��ه  �ل�����ذي 
�أحمد  ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل  �ل��رئ��ا���ش��ة 
ج���م���ع���ة �ل�����زع�����اب�����ي ن����ائ����ب وزي�����ر 
�للجنة  رئ��ي�����س  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
وب��ح�����ش��ور م��ع��ايل ع��ل��ي ب��ن حماد 
�لعام  �لأم������ني  ن���ائ���ب  �ل�����ش��ام�����ش��ي 

حممد بن ز�يد خالل لقائه �شيوف �شباق فورمول 1    )و�م(

اأجرى ات�شاال هاتفيا مع اأمري الكويت لالطمئنان على �شحته

حممد بن زايد يلتقي �سيوف �سباق فورومول 1 

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أج��رى 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لعلى  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�شاحب  مع  �م�س  هاتفيا  �ت�شال  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري 
�شحته..  على  لالطمئنان  �ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة 
و�لعافية  ب��ال�����ش��ح��ة  مي��ت��ع��ه  �ن  ت��ع��اىل  �هلل  د�ع���ي���ا 

ويحفظه من كل مكروه.
وعرب �شاحب �ل�شمو �أمري دولة �لكويت عن �شكره 
و�متنانه ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان على م�شاعره �لنبيلة و�ل�شادقة.
م���ن ج��ه��ة �خ����رى �ل��ت��ق��ى ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
يف  جولته  خ��الل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 

�ل�����ش��م��و �مللكي  �م�����س ���ش��اح��ب  ي��ا���س  حلبة م��ر���ش��ى 
�لعهد  ويل  خليفة  �آل  ح��م��د  ب��ن  ���ش��ل��م��ان  �لأم����ري 
�لنائب �لأول لرئي�س جمل�س  نائب �لقائد �لأعلى 
�لوزر�ء مبملكة �لبحرين �ل�شقيقة و�شاحب �ل�شمو 
�مللكي �لأمري �أندرو دوق يورك وجاللة �مللك خو�ن 
كارلو�س ملك مملكة ��شبانيا �ل�شابق �لذين يزورون 
�ل��دول��ة حل�����ش��ور ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ب��اق ج��ائ��زة �لحتاد 

للطري�ن �لكربى للفورمول1 2017.
ورح����ب ���ش��م��وه ب�����ش��ي��وف �ل���دول���ة وت���ب���ادل معهم 
�لتي  �لوثيقة  �ل��ع��الق��ات  �ل��ودي��ة ح��ول  �لأح���ادي���ث 
دولة  م��ع  و�ل�����ش��دي��ق��ة  �ل�شقيقة  ب��ل��د�ن��ه��م  جت��م��ع 
�أهمية  �ىل  �حل����دي����ث  ت���ط���رق  ك���م���ا  �لم�����������ار�ت.. 
و�لتقارب  �لتو��شل  تعزيز  يف  �لريا�شة  �مل�شابقات 
و�لتعارف  �ل�شد�قة  روح  يعمق  ومبا  �ل�شعوب  بني 
وتبادل �لثقافات �ملختلفة.    )�لتفا�شيل �س 16(

فاطمة  ال�سيخة  حملة  انطالق 
الإن�سانية يف القرى ال�سودانية 

•• اخلرطوم-وام:

فاطمة  �ل�شيخة  حملة  �نطلقت 
مهامها  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لقرى  يف  و�لتعليمية  �ل�شحية 
�شعار)كلنا  حت����ت  �ل�������ش���ود�ن���ي���ة 
تر�شيخ  ب���ه���دف  ف���اط���م���ة(  �أم���ن���ا 
و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  ثفافة 
نخبة  با�شر�ف  �ل�شبابي  �لن�شاين 
من �لكو�در �لتطوعية �لمار�تية 
و�ل�����ش��ود�ن��ي��ة وذل����ك ت��ز�م��ن��ا مع 
�طار  ويف  للطفل  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ب���رن���ام���ج 
ه����ذه �حلملة  وت���ات���ي   . ل��ل��ت��ط��وع 
�شاحب  توجيهات  م��ع  �ن�شجاماً 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
2017 عام  ي��ك��ون ع��ام  ب���اأن  �هلل 

�خلري. 

•• بريوت-رويرتز:

قال رئي�س �لوزر�ء �للبناين �شعد 
�إن���ه لن  �ل�شبت  �م�����س  �حل��ري��ري 
�هلل  حزب  جماعة  مبو�قف  يقبل 
باأ�شقائنا  مت�����س  �ل��ت��ي  �للبنانية 
�لعرب �أو ت�شتهدف �أمن و��شتقر�ر 

دولهم.
ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ن�����ش��ره �ملكتب 

�ل�شحفي للحريري.
��شتقالته  �أع��ل��ن  �حل���ري���ري  ك���ان 
من رئا�شة �ل��وزر�ء يف �لر�بع من 
بيان  يف  �ل��ث��اين  ت�شرين  نوفمرب 

على �لتلفزيون من �لريا�س.
وب��ع��د ع���ودت���ه ل��ل��ب��ن��ان ق��ب��ل �أي����ام 
بناء  ��شتقالته  �حل���ري���ري  ج��م��د 
�للبناين  �ل��رئ��ي�����س  ط��ل��ب  ع��ل��ى 

مي�شال عون.
�ل�شبت  �م�������س  �حل���ري���ري  وق�����ال 

ب����دل من  ب��الن��ت��ظ��ار  ق�����ر�ره  �إن 
�ل���ش��ت��ق��ال��ة ر���ش��م��ي��ا ي���ه���دف �إىل 
�لنقا�س  �أم�������ام  �مل����ج����ال  �إف�������ش���اح 
و�لنظر يف �ملطالب �لتي �شتجعل 
بتطبيق  وت�شمح  حم��اي��د�  لبنان 

�شيا�شة �لناأي بالنف�س.

يف  بالنف�س  �لناأي  �شيا�شة  وتعني 
بعيدة  �شيا�شاته  تظل  �أن  لبنان 

عن �ل�شر�عات �لإقليمية.
و�أث��ار �ل��دور �ل��ذي لعبته جماعة 
ح���زب �هلل �مل��دع��وم��ة م��ن �إي����ر�ن 
ممار�شاتها  ب�����ش��ب��ب  �لن�����زع�����اج 
�لد�خلية  ���ش��وؤون  يف  وتدخالتها 

لدول �ملنطقة.
وك��ان �حل��ري��ري، ق��ال �م��ام ح�شد 
�حت�شدو�  �ل��ذي��ن  منا�شريه  م��ن 
و�شط  م��ن��زل��ه يف  �أم������ام  ب���امل���ئ���ات 
�حلفاظ  �أهمية  عرفتم  ب���ريوت: 

على بلدنا و�أمنه.
ليكمل م�شرية  ب��اٍق  �أن��ه  �أك��د  كما 
و��شتقر�ره  ل��ب��ن��ان  ع���ن  �ل���دف���اع 
معكم  �شاأكمل  وق���ال:  وع��روب��ت��ه. 
عن  �لدفاع  خط  لنكون  �لطريق 
و�منه  �����ش���ت���ق���ر�ره  وع����ن  ل��ب��ن��ان 

وعروبته.

اإن�شاء ن�شب تذكاري ل�شهداء م�شجد الرو�شة 

اجلي�ش امل�سري يق�سي على بوؤر اإرهابية �سمال �سيناء
•• القاهرة-وكاالت:

قالت �لنيابة �لعامة �مل�شرية �م�س 
�لهجوم  ���ش��ح��اي��ا  ع���دد  �إن  �ل�����ش��ب��ت 
�لرهابي �لذي وقع على م�شجد يف 
حمافظة �شمال �شيناء �أم�س �لول 
و128  ق��ت��ل��ى   305 �إىل  �رت���ف���ع 

م�شابا.
�ىل ذلك وجه �لرئي�س �مل�شري عبد 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �ل�شي�شى  �ل��ف��ت��اح 
ل�شهد�ء  ت���ذك���ارى  ن�����ش��ب  ب��اإن�����ش��اء 
�لإرهابى  �ل��رو���ش��ة  م�شجد  ح���ادث 
مبنطقة بئر �لعبد مبحافظة �شمال 
�شيناء.  وكان �لرئي�س �مل�شري قد 
�كد يف ت�شريحات �شابقة �ن م�شر 
ق�����ادرة ع��ل��ى �لن��ت�����ش��ار يف �حلرب 
�شد �لإره��اب، و�جتثاثه متاماً من 
�ل�شعب  ���ش��م��ود  ب��ف�����ش��ل  ج������ذوره، 

وت�شحياته.
وقد قامت �لقو�ت �جلوية �مل�شرية 
مب����ط����اردة �ل��ع��ن��ا���ش��ر �لإره���اب���ي���ة 
و�إك����ت���������ش����اف وت�����دم�����ري ع������دد من 
�لإرهابى  للهجوم  �ملنفذة  �لعربات 
�إ���ش��ت��ه��دف �مل�شلني  �ل���ذي  �ل��غ��ا���ش��م 

مب�شجد �لرو�شة.
�أعلن �لعقيد تامر �لرفاعي �ملتحدث 
قو�ت  مو��شلة  �مل�شري  �لع�شكري 
�لعنا�شر  مالحقة  �ل��ق��ان��ون  �إن��ف��اذ 
�حلادث  ع��ن  �مل�شئولة  �لتكفريية 
��شتهدف  �ل��ذى  �لغا�شم  �لإره��اب��ى 
�شمال  �لعبد  بئر  مبدينة  �مل�شلني 

�شيناء.
قامت  �جل���وي���ة  �ل���ق���و�ت  �إن  وق����ال 
�ملا�شية  �ل�������ش���اع���ات  م�������د�ر  ع���ل���ى 
ب��ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ع����دد م���ن �ل���ب���وؤر 

�لإرهابية  �لعنا�شر  تتخذها  �لتى 
�أعمالها  لتنفيذ  �ن��ط��الق  كقاعدة 
�لإجر�مية و�لتى ت�شم كميات من 
�لأ�شلحة و�لذخائر و�ملو�د �ملتفجرة 
�خلا�شة  �لإد�ري������ة  و�لح��ت��ي��اج��ات 
�إنفاذ  ق����و�ت  �أن  �إىل   و�أ����ش���ار  ب��ه��ا. 
�لقو�ت  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   - �ل��ق��ان��ون 
عملياتها  تنفيذ  تو��شل   - �جلوية 
وفر�س طوق �أمني مكثف لتم�شيط 
�ملنطقة يف حميط �حلدث بحثا عن 
للق�شاء  �لإرهابية  �لعنا�شر  باقى 
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اأبلغت وا�شنطن ب�شروطها لقبول اأي ت�شوية

ا�سرائيل تن�سف اأي اأمل لل�سالم يف املنطقة
•• القد�س املحتلة-وام:

ك�شفت ت�شيبي حوتوبيلي نائبة وزير �خلارجية �لإ�شر�ئيلية �أن تل �أبيب 
و�شعت �شروطاً للت�شوية �ل�شيا�شية يف �ل�شرق �لأو�شط، �أبلغتها للوليات 

�ملتحدة �لأمريكية ل ميكن لها �لتنازل عنها.
وقالت حوتوبيلي يف لقاء مع »�لقناة 7« �لعربية �ن هذه �ل�شروط ت�شمل 
�ملتو�شط  �لبحر  بني  ما  �ملمتدة  �ملنطقة  على  �شيادة  �أي  وج��ود  :»رف�س 
م�شتوطنة،  �أي  �إخ��الء  ورف�س  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شيادة  �شوى  �لأردن  ونهر 
و�لإبقاء على �لقد�س موحدة وعا�شمة وحيدة لإ�شر�ئيل ورف�س عودة 

�لالجئني حتى �إىل �ملناطق �لفل�شطينية«.
ويف ما يتعلق مبوقف و��شنطن �أعربت حوتوبيلي عن �أملها باأن يتفهم 
دون  من  �لعي�س  نعتاد  �أن  :علينا  قائلة  �إ�شر�ئيل  �شروط  �لأمريكيون 

ت�شوية مع �لفل�شطينيني.

احلكم باإعدام 7 يف ق�سية قتل 
ليبيا  يف  م�سريني  م�سيحيني 

•• القاهرة-رويرتز:

�لقاهرة  جنايات  حمكمة  عاقبت 
ب��الإع��د�م يف  �شبعة متهمني  �م�س 
20 م�شيحيا م�شريا  قتل  ق�شية 
�ملوؤبد  بال�شجن  وق�شت  ليبيا  يف 

على ع�شرة �آخرين.
�مل�شرية  �ل�������ش���ل���ط���ات  وت�����ق�����ول 
عليهم  �مل���ح���ك���وم  م����ن  �ث���ن���ني  �إن 
�شاركا  ه��ارب،  �أحدهما  ب��الإع��د�م، 
يف قتل �مل�شحيني �مل�شريني �لذين 
�أع���ل���ن ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �لره���اب���ي 
فيديو  يف  قتلهم  ع��ن  م�شوؤوليته 
����ش���ور ق��ط��ع روؤو����ش���ه���م ن�����ش��ره يف 

فرب�ير 2015.
�ملتهمني  ب��اق��ي  �ملحكمة  وع��اق��ب��ت 
�مل�شدد  بال�شجن  ثالثة  وع��دده��م 
غيابيا ثالثة  وحوكم  عاما.   15
و�ثنان  ب����الإع����د�م  ع��وق��ب��و�  مم���ن 
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�لوطني  لالمن  �لأعلى  للمجل�س 
للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  رئي�س 
من  ك��ل  ع��ن  ومم��ث��ل��ني  و�جلن�شية 

�أمن  وجهاز  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة 
للهوية  �لحتادية  و�لهيئة  �لدولة 

و�جلن�شية . )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن زايد يهنئ الكتبي على ذهبية العامل للجوجيت�سو 
•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان  هناأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�لكبري  �إجن���ازه  على  �لكتبي  في�شل  �لإم��ار�ت��ي  �لبطل 
للجوجيت�شو  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  يف  �م�����س  ح��ق��ق��ه  �ل����ذي 

 94 وزن  يف  �لذهبية  بامليد�لية  ف��وزه  بعد  بكولومبيا 
كجم خالل �ملناف�شات �لتي جرت بالعا�شمة �لكولومبية 
بوجوتا. جاء ذلك خالل �ت�شال هاتفي �أجر�ه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ..بفي�شل �أ�شاد 

فيه باجنازه وبعطائه وبعزميته �ل�شلبة. 
)�لتفا�شيل �س 16(

احلريري: لن نقبل مواقف حزب اهلل �سد اأ�سقائنا العرب 

طائرات اإغاثة ت�سل مطار �سنعاء
•• عوا�صم-وكاالت:

حطت �م�س �ل�شبت يف مطار �شنعاء طائر�ت حتمل عماًل ومو�د �إغاثية. 
�إن رحلة جوية تقل عمال  وقالت م�شوؤولة من برنامج �لأغذية �لعاملي 
�إغاثة هبطت يف �لعا�شمة �ليمنية �شنعاء �ل�شبت، لأول مرة منذ نحو 
و�أ�شافت عبري عطيفة �ملتحدثة با�شم �لربنامج يف �ملنطقة  �أ�شابيع.   3
�أول طائرة يف  �ل�شبت: هبطت  �لإلكرتوين  لرويرتز يف ر�شالة بالربيد 

�شنعاء هذ� �ل�شباح وكانت حتمل عمال �إغاثة.
من جهة �أخرى، �أفاد م�شور لوكالة فر�ن�س بر�س �أن طائرة تابعة ملنظمة 
�لأمم �ملتحدة للطفولة )يوني�شف( حتمل على متنها لقاحات �شد �شلل 

�لأطفال، قد حطت يف مطار �شنعاء �ل�شبت.

م�سوؤول عراقي: زعيم داع�ش الإرهابي يف تركيا
•• عوا�صم-وكاالت:

ك�شفت جلنة �لأمن و�لدفاع �لربملانية �لعر�قية، �م�س �ل�شبت، عن مكان 
تو�جد زعيم تنظيم د�ع�س �لإرهابي �أبو بكر �لبغد�دي.

وقال ع�شو �للجنة ��شكندر وتوت �إنه ح�شب �ملعلومات �ملتوفرة لدينا، فاإن 
زعيم د�ع�س �أبو بكر �لبغد�دي �لآن د�خل تركيا، كان يف �لرقة �ل�شورية ثم 

�نتقل �إىل تركيا.
�أن  وت��وت  �أك��د  �جلزيرة  ب�شحر�ء  حالياً  �جلارية  �لعمليات  على  وتعليقاً 
“هذه �ل�شحر�ء ت�شكل خطر�ً كبري�ً على �أمن و��شتقر�ر جميع �ملحافظات 

و�ملدن �لعر�قية«.
و�أ�شاف: طالبنا �لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة حيدر �لعبادي يف وقت �شابق 
ب�شرورة وجود قوة خا�شة ملتابعة �شحر�ء �لأنبار، ملا ت�شكل من خطورة 
عليها  �شيطر  �لتي  و�ملعد�ت وغريها  �لأ�شلحة  كل  �أن  حقيقة”، مو�شحاً 
كما  �لأن��ب��ار،  �شحر�ء  يف  �لآن  هي  �لعر�قية،  �مل��دن  �حتالله  �أثناء  د�ع�س 
تلك  م��ع  �لتنظيم  عنا�شر  ت�شم  و�إن��ف��اق  وم��الج��ئ  خمابئ  هناك  يوجد 
�أن��ه يف حال عدم  �لربملانية  و�لدفاع  �لأم��ن  �لأ�شلحة. ولفت ع�شو جلنة 
�ملحافظات  كل  ف�شتكون  �لأن��ب��ار،  �شحر�ء  على  �لكاملة  �ل�شيطرة  فر�س 
و�ملدن �لعر�قية مهددة بالعمليات �لإرهابية من قبل خاليا تنظيم د�ع�س 

يف تلك �ل�شحر�ء. 
وف��ت��ح��ت �ل���ق���و�ت �ل��ع��ر�ق��ي��ة �ل�����ش��ب��ت حم���ور� ج��دي��د� يف �إط����ار �لعمليات 
�لع�شكرية لتطهري مناطق �ل�شحر�ء �لغربية و�لبادية من فلول تنظيم 
�ملدن  كل  على  �ل�شيطرة  ��شتعادة  مع  �إليها  ف��رو�  �لذين  �لرهابي  د�ع�س 

و�لبلد�ت �لعر�قية، بح�شب ما قال م�شوؤل ع�شكري لوكالة فر�ن�س بر�س.

م����ف����او�����س����ات ج��ن��ي��ف 
نوفمرب  28 يف  ال��ق��ادم��ة 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلن رئي�س �لوفد �ل�شوري �ملعار�س 
�أن  ن�����ش��ر �حل���ري���ري،  �إىل ج��ن��ي��ف، 
�جلولة �ملقبلة من حمادثات جنيف 
�حلايل.  ن��وف��م��رب   28 يف  ���ش��ت��ب��د�أ 
�لأمم  �ل�شبت،  �حل��ري��ري،  وط��ال��ب 
�ملتحدة باإطالق مفاو�شات مبا�شرة 
من �أجل �نتقال �شيا�شي يف �شوريا، 
م����وؤك����د�ً �أن�����ه م�����ش��ت��ع��د ل��ب��ح��ث كل 
كما  �ملفاو�شات.  طاولة  على  �شيء 
للنظام  م��وؤمت��ر  عقد  �أن  �إىل  �أ���ش��ار 
يخدم  ل  ���ش��وت�����ش��ي  يف  و�مل��ع��ار���ش��ة 

�لعملية �ل�شيا�شية.

تق�سي  زميبابوي  يف  حمكمة 
ب��ق��ان��ون��ي��ة ع���زل م��وغ��اب��ي 

•• هراري-اأ ف ب:

زميبابوي  يف  عليا  حمكمة  ق�شت 
�ل�شلطة  على  �جلي�س  �شيطرة  ب��اأن 
بروبرت  �لإط���اح���ة  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي 

موغابي كانت قانونية.
�ملو�طنني  م���ن  �ل��ك��ث��ري  و�ح���ت���ف���ل 
بانتهاء حكم موغابي �لذي ��شتمر 
37 ع��ام��ا يف ظ��ل خم���اوف م��ن �أن 
ت��ك��ون �حل��ك��وم��ة �جل��دي��دة بقيادة 
�لرئي�س �إمير�شون منانغاغو� عبارة 

عن نظام ��شتبد�دي �آخر كذلك.
ونقلت �شبكة زي بي �شي �لر�شمية 
�ل�����ش��ب��ت ع��ن �مل��ح��ك��م��ة �إع��الن��ه��ا �أن 
حت��رك ق���و�ت دف���اع زمي��ب��اب��وي ملنع 
�غت�شاب �ل�شلطة من قبل �ملقربني 
م����ن �ل���رئ���ي�������س �ل�������ش���اب���ق روب������رت 
�إ�شارة  ويف  د�شتوريا.  يعد  موغابي 
و��شحة �إىل زوجة موغابي غري�س 
غري�س  �أن  وُي��ع��ت��ق��د  و�أن�������ش���اره���ا، 
ما  ت�شتعد خلالفة موغابي،  كانت 

��شتدعى تدخل �جلي�س.

طائرة �لغاثة تفرغ حمولتها يف �شنعاء )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�صارقة -وام:

�لقر�ر  �ت��خ��اذ  ودع���م  �لبحوث  مل��ر�ك��ز  �لتن�شيقية  �للجنة  تنظم 
بوز�رة �لد�خلية بالتعاون مع �شرطتي �ل�شارقة ودبي غد� �أعمال 
�مللتقى �لعلمي �ل�شاد�س ملر�كز �لبحوث ودعم �تخاذ �لقر�ر بعنو�ن 
جامعة  يف   “  2030 �مل�شتقبل  ل�شت�شر�ف  �لأمنية  �لقبة   “
�ل�شارقة مب�شاركة عدد من �خلرب�ء �ملتخ�ش�شني وبح�شور عدد 
مو�شوع  �مللتقى  و�شيتناول  �جلامعية.  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  من 
��شت�شر�ف  بهدف  �مل�شتقبل  ل�شت�شر�ف  �لأمنية  �ل�شرت�تيجية 
مبكر للفر�س و�لتحديات وحتليلها وو�شع �خلطط �ل�شتباقية 
ب��ع��ي��دة �مل���دى ل��ه��ا وو���ش��ع �أن��ظ��م��ة �أم��ن��ي��ة جت��ع��ل م��ن ��شت�شر�ف 
وز�رة  �ل�شرت�تيجي يف  �لتخطيط  يعمل حتتها  �مل�شتقبل مظلة 
�لد�خلية وتوحيد �جلهود وح�شد �لطاقات باجتاه �لعمل �لأمني 
�مل�شتقبل. وقال  �لتعامل مع  يف �طار و��شح ي�شهل على �جلميع 
�شعادة �لعميد �شيف �لزري �ل�شام�شي قائد عام �شرطة �ل�شارقة 

عملية  لإج����ر�ء  ��شا�شيا  م��دخ��ال  ي��ع��د  �مل�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  �ن 
�لتغيري يف �لعديد من نو�حي �حلياة. م�شري� �ىل �أن �ل�شت�شر�ف 
�قوى  مبوقف  �لتو�جد  �ىل  تهدف  �لأن�شطة  من  جمموعة  هو 
و  �ملتوقعة  لالحتمالت  �ل�شتعد�د  م��ن  حالة  ويف  �مل�شتقبل  يف 
مو�جهة �ملخاطر ويف ذ�ت �لوقت فان ��شت�شر�ف �مل�شتقبل ل يعني 
�لتنبوؤ بامل�شتقبل لك�شف �لنقاب عما �شيحدث فيه �منا للم�شاعدة 
يف بنائه. و�أكد �ن علم ��شت�شر�ف �مل�شتقبل �أ�شبح �ليوم من �أهم 
�لأولوية  وب��ات ميثل  ي��وم  بعد  يوما  به  �لهتمام  وي��زد�د  �لعلوم 
�لأوىل كونه يعد �أمر� حتميا ل�شمان �لتقدم و�لنمو.. لفتا �ىل 
�مل�شتقبل  ل�شت�شر�ف  ��شرت�تيجيتها  �أطلقت  �لم���ار�ت  دول��ة  �ن 
من  ميكن  للم�شتقبل  كلية  خريطة  ر���ش��م  على  �ل��ق��درة  ل��زي��ادة 
خ��الل��ه��ا ����ش��ت��ق��ر�ء �لجت���اه���ات �مل��م��ت��دة و�مل��ح��ت��م��ل ظ��ه��وره��ا يف 

فان  لذ�  لالأمور  �ملحركة  و�لقوى  �ملفاجئة  و�لأح��د�ث  �مل�شتقبل 
�ملوؤ�ش�شات �لأمنية تويل ��شت�شر�ف �مل�شتقبل �أولوية كربى لبناء 
منظومة �أمنية م�شتقبلية حتقق للمجتمع غاياته يف �ل�شتمر�ر 
نحو مزيد من �لريادة و�لتقدم ومو�جهة �ملخاطر و�لتحديات. 
�ل��دك��ت��ور خ��ال��د �حل��م��ادي م��دي��ر مركز  م��ن جانبه ق��ال �لعقيد 
�أم�س  عقد  �شحفي  موؤمتر  خ��الل  �ل�شارقة  �شرطة  يف  �لبحوث 
�مللتقى  �أن  بال�شارقة..  �ل�شرطية  �لعلوم  �أكادميية  مبقر  �لأول 
عمل  �آل��ي��ة  �لأول  �مل��ح��ور  جل�شاته  خ��الل  حم���اور  ع��دة  �شيتناول 
�جلهات �لأمنية و�لثاين بناء �لقدر�ت و�لثالث وجهة �مل�شتقبل .. 
وت�شهد �جلل�شة �لوىل ��شتعر��س �لنماذج �ل�شرطية ل�شت�شر�ف 
عبد�هلل  �لدكتور  �لعميد  يقدم  حيث  �لم���ار�ت  بدولة  �مل�شتقبل 
عبد�لرحمن مدير مركز ��شت�شر�ف �مل�شتقبل ودعم �تخاذ �لقر�ر 

��شت�شر�ف  �لعامة ل�شرطة دبي جتربة دبي يف جمال  �لقيادة  يف 
مركز  مدير  �حل��م��ادي  خالد  �ل��دك��ت��ور  تقدمي  يعقبه  �مل�شتقبل 
�لبحوث يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة بورقة عمل بعنو�ن 
 2030 �ل�شارقة  لأم���ارة  �لأم��ن��ي��ة  �حل��ال��ة  م�شتقبل  ��شت�شر�ف 
لتختتم �جلل�شة �لأوىل بورقة عمل يقدمها �لدكتور عمر ر��شد 
�ل�شحي مدير مركز �لدر��شات و�ل�شتطالعات يف �لد�رة �لعامة 
لال�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء يف وز�رة �لد�خلية بعنو�ن تعزيز 
وتاأتي  �مل�شتقبل.  ��شت�شر�ف  جم��ال  يف  �لد�خلية  وز�رة  ق���در�ت 
قدر�ت  “ بناء  عنو�ن  حتت  �مللتقى  �أع��م��ال  من  �لثانية  �جلل�شة 
�أور�ق  ثالثة  وتتناول  م�شتد�م”  مل�شتقبل  �ل�شرطية  �ملوؤ�ش�شات 
 – �مل�شتقبل  �شرطة   – �أب��وظ��ب��ي  “�شرطة  بعنو�ن  �لأوىل  عمل 
در��شة حالة” يقدمها �ملقدم �شليمان �لكعبي مدير �د�رة �لبتكار 

ويف   .. �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف 
وباحث  د�رة  مدير  ب��در�ن  حممود  ميثاق  يقدم  �لثانية  �ل��ورق��ة 
“ هل  بعنو�ن  ورقته  و�للوجي�شتية  �لبحرية  �أم��ن  خبري  علمي 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة ت��غ��ري م��ن ع��م��ل ���ش��ل��ك �ل�����ش��رط��ة “ وتختتم 
�لد�خلية  وز�رة  ق���در�ت  تعزيز   “ بعنو�ن  عمل  ب��ورق��ة  �جلل�شة 
�شمري  �أحمد  �ملهند�س  “ يقدمها  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  جمال  يف 
�لعزب م�شت�شار �ل�شرت�تيجية و�لتطوير �ملوؤ�ش�شي بهيئة �لأور�ق 
�خلتامي  �لبيان  ����ش��د�ر  �ىل  و�شول   .. �أبوظبي  و�ل�شلع  �ملالية 
�ملعر�س  �فتتاح  �شيت�شمن  �حل��دث  �أن  �حلمادي  وق��ال  للملتقى. 
وز�رة  �لقر�ر يف  �تخاذ  ودع��م  �لبحوث  �لعلمي لجن��از�ت مر�كز 
لأ�شحاب  �ل�شارقة  �شرطة  قيادة  تكرمي  جانب  �ىل  �لد�خلية.. 
و�ل�شارقة  دب��ي  و  �أبوظبي  �شرطة  لإ���ش��د�ر�ت  �ملوؤلفني  �لأق���الم 
للعام �جلاري 2017 .. ��شافة �ىل عر�س �أعد�د 100 – 103 
من جملة �لفكر �ل�شرطي �لتي ت�شدرها �لقيادة �لعامة ل�شرطة 

�ل�شارقة مبنا�شبة مرور 25 عاما على ��شد�رها.

•• اأبوظبي-وام:

للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  وقعت 
�لإن�شانّية وذوي �لحتياجات �خلا�شة 
�تفاقية تعاون مع جمموعة �لحتاد 
بني  �جلهود  تن�شيق  ب�شاأن  للطري�ن 
كال �لطرفني حول م�شاريع �مل�شاركة 
 3 �ملجتمعية يف مدينة �لعني لفرتة 
�شنو�ت. يتم مبوجب �لتفاقية �ن�شاء 
وم�شنع  ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة  ب��ي��وت  ع�����ش��رة 
مبركز  �خل�شرو�ت  وتعبئة  لتغليف 
هزع �لبو�س للتنمية �لزر�عية �لتابع 

للموؤ�ّش�شة مبدينة �لعني.
�لعليا”  “ز�يد  ع��ن  �لت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
رئي�س  �ل��ك��م��ايل  �إ�شماعيل  �هلل  عبد 
�خلا�شة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ق��ط��اع 
�ل�������ش���رك���ة خالد  وع�����ن  �������ش���ة  ب���امل���وؤ����شّ
�أول  رئي�س  ن��ائ��ب  ب�شفته  �مل��ح��ريب��ي 

�ملطار  ع��ام �لحت��اد خلدمات  ومدير 
ورئي�س  �أب���وظ���ب���ي  م��رك��ز  �لأر����ش���ي���ة 
�لجتماعية  �مل�شوؤولية  ��شرت�تيجية 
و�لجتماعية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�ل��ل��ج��ن��ة 
لدى �ل�شركة بح�شور عبد �لرحمن 
�جلابري م�شت�شار �ل�شوؤون �لهند�شية 
مدير مركز �بوظبي نا�شر �لأحبابي 
�ل��ب��و���س للتاأهيل  م��دي��ر م��رك��ز ه���زع 
م���ن ج���ان���ب �لحت����اد  ..و  �ل����زر�ع����ي 
�هلل  �لفرج  �شالح  �لكابنت  للطري�ن 
�لأمن  ل�����ش��وؤون  للرئي�س  �أول  ن��ائ��ب 
وعلي  �ملو�طنني  �لطيارين  وتطوير 
للمطار�ت  �لرئي�س  نائب  �ل�شام�شي 
�لرئي�س  نائب  ها�شم  وو�شام  �لعاملية 

ل�شوؤون �لتعّلم و�لتطوير.
�لحتاد  حتمل  �لتفاقية  وتت�شمن 
للطري�ن تكاليف �ن�شاء ع�شرة بيوت 
�لبو�س  حم��م��ي��ة د�خ����ل م��رك��ز ه����زع 

ز�يد  ل�”  �ل��ت��اب��ع  �ل���زر�ع���ي  لل�تاأهيل 
ع��ل��ى مدى  �ل��ع��ني  “ مب��دي��ن��ة  �لعليا 
�لأوىليتم  �ل�شنة  �شنو�ت..يف  ثالثة 
ب���ن���اء خ��م�����س م��ن�����ش��اآت دف��ي��ئ��ة بيوت 
�لثانية  �ل�������ش���ن���ة  ويف  ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة 
�خل�شرو�ت  وتعبئة  لتغليف  م�شنع 
خم�س  ب���ن���اء  �ل���ث���ال���ث���ة  �ل�������ش���ن���ة  ويف 
بال�شتيكية.  ب��ي��وت  دف��ي��ئ��ة  م��ن�����ش��اآت 
�ملكان  بتوفري  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  وت��ق��وم 
�لبيت  �لدفيئة  �ملن�شاأة  لبناء  �ملنا�شب 
�لبال�شتيكي و�لتن�شيق لأجل وتوفري 
�لأ����ش���خ���ا����س �مل���ح���ددي���ن ل��ل��ع��م��ل يف 
بالرتتيبات  كذلك  وت��ق��وم  �مل�����ش��روع، 
�لتابعني  ب���امل���ت���ط���وع���ني  �خل���ا����ش���ة 
�لحتفالت  حل�����ش��ور  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لر�شمية بامل�شاريع وتغطية �لتكاليف 
ف�شاًل  مب�����ش��ارك��ت��ه��م،  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 
�مل�����ش��رتك بني  �ل��ت��ع��اون  ع��ن ت�شجيع 

�لطرفني عندما يكون ذلك ممكنناُ.
�لكمايل  �إ�شماعيل  �هلل  عبد  ورح���ب 
�لتعاون  �ت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��وق��ي��ع 
للطري�ن  �لحت�������اد  جم���م���وع���ة  م����ع 
و�أ���ش��اد ب��ال��دور �حل��ي��وي �ل���ذي تقوم 
دعم  م��ن  تقدمه  ومب��ا  �ملجموعة  ب��ه 
للرعاية  �لعليا  ز�يد  ملوؤ�ش�شة  ورعاية 
�لإن�����ش��ان��ّي��ة و�أع����رب ع��ن ب��ال��غ تقدير 
�لإن�شانية  ل���ل���م���ب���ادر�ت  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�ملتميزة �لتي تقوم بها �شركة طري�ن 
و�لرعاية  �ل��دع��م  ب��ت��ق��دمي  �لحت����اد 
و�لتاأهيل  �لرعاية  ومر�كز  لفعاليات 

�لتابعة للموؤ�ش�شة.
وتقدم بال�شكر و�لتقدير للمجموعة 
ول��ل��م�����ش��وؤول��ني و�ل��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا على 
..منوها  �لن�����ش��ان��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت  ت��ل��ك 
�ن �لحت��اد للطري�ن ك�شركة وطنية 
ع��امل��ي��ة ر�ئ����دة وم��ت��م��ي��زة ت��ه��دف �إىل 

وم�شاريع  �خل��ريي��ة  �مل�شاريع  تنمية 
�لعامل  ح����ول  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
ت��ب��ادر ل��ت��ق��دمي ك��اف��ة �أ���ش��ك��ال �لدعم 
�ملوؤ�ش�شة خلدمة  لفعاليات  و�لرعاية 
ط��الب��ه��ا م��ن ف��ئ��ات �أ���ش��ح��اب �لهمم 
تقوم  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري  ب��ال��دور  م�شيد� 
�مل�شوؤولية  �إط��ار  �شمن  �ملجموعة  به 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة وح���ر����س ق��ي��ادت��ه��ا على 
م���ع �حلمالت  ب��اإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ت��ف��اع��ل 
�لتي تقوم بها موؤ�ش�شة ز�يد مل�شلحة 

�لفئات �مل�شمولة برعايتها.
وم����������ن ج�����ان�����ب�����ه �أك������������د ع�����ب�����د �هلل 
���ش��ع��ي م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د  �أن  �ل���ك���م���ايل 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
ل�شتقطاب  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 
ياأتي  �لوطنية  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات 
مل��ب��ادئ �حل��ك��وم��ة يف تعزيز  ت��رج��م��ة 
�جلهات  ب���ني  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل���ت���ع���اون 

و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية وحتقيق �ل�شر�كة 
�ل�شرت�تيجية بني �جلانبني يف �إطار 
على  و�ل��ع��م��ل  �ملجتمعية  �ل�����ش��ر�ك��ات 
موؤ�ش�شات  ب��ني  �لتو��شل  �أط��ر  زي���ادة 
�مل�شوؤولني  با�شتجابة  م�شيد�ً  �لدولة 
لتقدمي  �ملوؤ�ّش�شة  لدعو�ت  بال�شركة 
�لرعاية و�لت�شهيالت �لكبرية للعمل 

و�لن�شطة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إجن����اح  ع��ل��ى 
�لتي تنظمها �ملوؤ�ش�شة.

�لأحبابي  نا�شر  �أو���ش��ح  ناحيته  م��ن 
�ل��ب��و���س للتاأهيل  م��دي��ر م��رك��ز ه���زع 
�أن�شائه  �شيتم  �مل�����ش��روع  �أن  �ل��زر�ع��ي 
على م�شاحة ثالثة �آلف مرت مربع 
مت جتهيزها للت�شليم لل�شركة �ملنفذة 

على �أن يتم �ملبا�شرة يف �لبناء مطلع 
�إىل  م�����ش��ري�ً   2018 �مل��ق��ب��ل  �ل���ع���ام 
على  ي���زي���د  م����ا  ي���وف���ر  �مل�������ش���روع  �أن 
�أ�شحاب  ل��ف��ئ��ات  ع��م��ل  ف��ر���ش��ة   25
�أنه  منوها   .. �ملركز  منت�شبي  �لهمم 
بيوت  �لدفيئة  �ملن�شاآت  ت�شلم  �شيتم 

بال�شتيكية مع نهاية كل مرحلة .

•• اأبوظبي-وام: 

توظيف  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  ت���در����س 
�ل�شطناعي  �لذكاء  وبر�مج  تقنيات 
ل�������ش���م���ان ����ش���الم���ة �مل���������ش����اة �أث����ن����اء 
�ملخ�ش�شة  �لأم���اك���ن  ����ش��ت��خ��د�م��ه��م 

لعبورهم.
�لظاهري  خلفان  علي  �لعميد  و�أك��د 
�ملركزية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ق���ط���اع  م���دي���ر 
در��شة  على  �أبوظبي  �شرطة  حر�س 
وتطبيق جميع �لو�شائل �لتح�شينية 
عو�مل  ت����وف����ري  ل�������ش���م���ان  �مل���ت���اح���ة 
م�شري�ً  للطرقات  �لعامة  �ل�شالمة 
م�شتخدمي  ع����دد  �زدي�������اد  �أن  �إىل 
ي���وم���ي خا�شة  ب�����ش��ك��ل  �ل��ت��ق��اط��ع��ات 
�شّكل د�فعاً  �ل�شوئية،  �لإ�شار�ت  عند 
للبحث عن �حللول �لتقنية و�لذكية 
�لآمنة و�لتي تتو�فق مع حركة مرور 
�ملركبات من دون �لت�شّبب يف حدوث 

�لزدحام �ملروري.
و�أو�شح �أن �شرطة �أبوظبي ت�شتهدف 
�لأنظمة  ت�شخري  �لدر��شة  ه��ذه  من 
�حلديثة للذكاء �ل�شطناعي لإيجاد 
و���ش��ائ��ل ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 
عدم  �أن  �إىل  لف���ت���اً  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د 
�مل��رور للم�شاة وعدم  �أول��وي��ة  �إع��ط��اء 
�لل����ت����ز�م ب��ت��وف��ري م�����ش��اف��ة �لأم�����ان 
�ل��ك��اف��ي��ة ل���وق���وف �مل��رك��ب��ات وم���رور 
�مل�شاة خارج حدود �ملنطقة �ملخ�ش�شة 
ل��ع��ب��وره��م ك��ل��ه��ا �أ����ش���ب���اب ت��دع��و �إىل 
�ملتطورة  �لتقنية  �لأدو�ت  توظيف 

�لكفيلة ب�شمان �شالمتهم، وتطوير 
منظومة �ل�شالمة �ملرورية، حتقيقا 
“جعل  يف  �لإ�شرت�تيجية  لالأولوية 

�لطرق �أكرث �أماناً«.
نا�شر  �مل���ه���ن���د����س  �ل���ع���م���ي���د  وذك�������ر 
نظم  مركز  مدير  �ليبهوين  �شلطان 
قطاع  يف  و�لإت���������ش����الت  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لطرق  تقاطعات  �أن  �لقيادة  �شوؤون 
حلركة  حيوياً  �شرياناً  تعد  �لرئي�شة 
�أبوظبي  مدينة  د�خ���ل  �مل�����ش��اة  م���رور 
�مل���دي���ن���ة حيث  وحت����دي����د�ً يف م���رك���ز 
�ل��ن��ظ��ام �شهولة  ه����ذ�  ل��ه��م  ���ش��ي��وف��ر 
�شاعات  خ��ا���ش��ة يف  �لآم���ن���ة  �حل��رك��ة 
�لدر��شة �شرتكز  �أن  و�أو�شح  �لذروة. 
ملر�قبة  �لتطبيقية  �ل��ن��و�ح��ي  ع��ل��ى 

ممر�ت عبور �مل�شاة من خالل �أنظمة 
�حلالت  لتحديد  جتريبية  حتليل 
لدعم  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ي���ت���وج���ب  �ل����ت����ي 
و�شائل �ل�شالمة �ملرورية و�حلد من 
�ل�شلبيات وحت�شني �ملظهر �حل�شاري 

�لعام.
�شت�شمل  �ل���در�����ش���ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�ملناطق  يف  �حلركة  وتنظيم  مر�قبة 
�ملخ�ش�شة لعبور �مل�شاة عرب ��شتخد�م 
�شا�شة عر�س يف �لجتاهني، �إحد�ها 
للمركبات �لقادمة باجتاه ممر عبور 
وكامريتني  للم�شاة  و�لأخ��رى  �مل�شاة 
�ملركبات  ل���وح���ات  ل����ق����ر�ءة  �لأوىل 
جانب  �إىل  �ملرئي  للتحليل  و�لثانية 
توفر وحدة معاجلة مركزية وجهاز 

ل���الت�������ش���ال مبركز  و�آخ�������ر  ت���وج���ي���ه 
�لنظام  وي���ق���وم  و�ل��ت��ح��ك��م  �ل���ق���ي���ادة 
�مل�شاة وحميطه  مبر�قبة ممر عبور 
باملرور  و�مل�شاة  للمركبات  يتيح  مما 
مرورية  �إر���ش��اد�ت  وف��ق  �شليم  ب�شكل 

مقننة.
�ل��ع��م��ي��د دكتور  ذك����ر  وم����ن ج��ان��ب��ه 
�لزعابي  �هلل  ع��ب��د  حم��م��د  مهند�س 
�ملعلومات  ن��ظ��م  ن��ائ��ب م��دي��ر م��رك��ز 
�لقيادة  �شوؤون  و�لت�شالت يف قطاع 
ل�شالمة  حت�شينية  بر�مج  �إيجاد  �ن 
��شتغالل  ع��رب  �ل��ط��رق  م�شتخدمي 
تعترب  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء  �أدو�ت 
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  �أول����وي����ات  �إح�����دى 
بهدف تر�شيخ قيم �لأمن و�ل�شالمة 
�آمنة و�إمكانات  �ملرورية و�إيجاد بيئة 
حماية  ع����ل����ى  ت�������ش���اع���د  م���ت���ق���دم���ة 
خمتلف  م��ن  �ل��ط��رق��ات  م�شتخدمي 
�إن �شالمة  و�أ���ش��اف،  �ملخاطر.  �أن��و�ع 
�شرطة  �لتز�م  من  ج��زء�ً  تعد  �مل�شاة، 
م�شتوى  لتح�شني  �مل�شتمر  �أبوظبي 
�ل�������ش���الم���ة �مل�����روري�����ة و�����ش����وًل �إىل 
�أعلى  حتقيق  يف  متقدمة  م�شتويات 
�إىل  لفتاً  �لعامة.  �ل�شالمة  معايري 
ملعايري مهنية  �شتخ�شع  �لدر��شة  �أن 
�آمنة لتاليف �لتحديات �لناجمة عن 
ع��دم �إع��ط��اء �أول��وي��ة �مل���رور للم�شاة 
تتمثل  �شاملة  تطوير  خطة  وو���ش��ع 
�لأكرث  �مل�شاة  عبور  مم��ر�ت  جعل  يف 
�أف�شل �ملعايري  �أماناً مبا يتو�فق مع 
و�أجودها لتوفري �ل�شالمة �ملرورية.

•• اأبوظبي-وام:

ب�شرطة  �ملجتمع  �أم��ن  قطاع  �طلق 
للعام  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة  �أب���وظ���ب���ي 
�جل����اري ل��ل��م��ب��ادرة �مل�����ش��ت��م��رة �لتي 
�ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة  تنفذها 
مدر�شي  جمتمع  �شعار” نحو  حتت 
�آمن” مبد�ر�س �ملنهل -بنني وبنات 
يف �إطار �لدور �ملجتمعي و�لتوعوي و 
�شمن �ل�شر�كة و�لتعاون بني �شرطة 
يف  �لتعليمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أب��وظ��ب��ي 

�لإمارة.
�أحمد �حلمادي  �لعميد حماد  و�أك��د 
�شرطة  ح����ر�����س  �ل����ق����ط����اع  م����دي����ر 
�لفعاليات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ظ��ب��ي  �أب����و 
و�لتثقيفية  �ل��ت��وع��وي��ة  و�ل���رب�م���ج 
�لأم����ن����ي����ة  �مل������ج������الت  يف خم���ت���ل���ف 
بهدف  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�ل�������ش���رط���ي���ة، 
�لأمن  ثقافة  م�شتوى  وتعزيز  رف��ع 
ف�شاًل  �ل���ن�������سء  ل����دى  و�ل�������ش���الم���ة 
�ملجتمعي  �لتو��شل  روح  تعزيز  عن 
�ملنظومتني  ي����خ����دم  مب����ا  ل���دي���ه���م 

�لأمنية و�لرتبوية وينعك�س �يجابياً 
ع��ل��ى ���ش��ل��وك��ي��ات��ه��م يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
خم��ت��ل��ف �مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي ق���د حتدق 

بهم.
ت�شع  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �أن  و�أ���ش��اف 
حماية  �أول����وي����ات����ه����ا  ر�أ����������س  ع���ل���ى 
�لأج����ي����ال م���ن خماطر  وحت�����ش��ني 
�ل�شبكة �لعنكبوتية �لنرتنت ملا لها 
من خماطر على �أمنهم و�شالمتهم 

يف حال ��شتخد�مها بطرق و�أ�شاليب 
لال�شتغالل  يعر�شهم  مم��ا  خاطئة 

و�لعنف �لنف�شي و�جل�شدي.
�ل���دك���ت���ور حمود  �ل��ع��ق��ي��د  و�أو�����ش����ح 
�ل�شرطة  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ع���ف���اري 
ت����اأت����ي يف  �مل�����ب�����ادرة  �أن  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و�لجتماعي  �لأم���ن���ي  �ل����دور  �إط����ار 
ث��ق��ة �لطالب  ل��ت��ع��زي��ز  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي 
بيئة  خلق  يف  و�مل�شاهمة  باأنف�شهم 

�أ�شرية �آمنه بعيد�ً عن �لعنف.
و����ش��ت��م��ل �ل��ربن��ام��ج ع��ل��ى ع���دد من 
�ملحا�شر�ت و ور�س توعوية تفاعلية 
تنفيذ�ً ل�شرت�تيجية �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة �أبوظبي �لر�مية �إىل تعزيز 
على  ��شتمر  و  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
من  ع��دد  منه  ��شتفاد  يومني  م��د�ر 
من  مب�شاركة  و�ل��ط��الب  �لطالبات 

�شباط �إد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية.

•• دبي-وام:

�ملو�رد  وزي��ر  �لهاملي  نا�شر بن ثاين  قال معايل 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة  �إن  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية 
�لتي تقود �لإم��ار�ت �ىل �لتميز عامليا وتوجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 
خدمات  ت��ك��ون  �أن  ب�����ش��رورة  �هلل”  “رعاه  دب���ي 
ومتابعته  جن���وم  ���ش��ب��ع  ت�شنيف  وف���ق  �حل��ك��وم��ة 
�مل�شتمرة لالأد�ء تدفعنا وحتفزنا لنكون على قدر 

�لتحدي و�مل�شوؤولية.
ب��دع��م �لطاقات  �ل������وز�رة  �ل���ت���ز�م  و�أك�����د م��ع��ال��ي��ه 

�ملبتكرة  و�لف���ك���ار  �مل����ب����ادر�ت  وت��ب��ن��ي  �لب���د�ع���ي���ة 
و�ن  �شيما  �ل��و�ح��د  �لفريق  ب��روح  �لعمل  وتعزيز 
�ل�شا�شي  �مل���ح���رك  ت��ع��ت��رب  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة  �ل����ك����و�در 

لتحقيق �لنجاحات و�ملكت�شبات.
جاء ذلك خالل �فتتاح معاليه �ملبنى �جلديد ملركز 
�شعادة �ملتعاملني يف �إمارة �ل�شارقة بح�شور �شيف 
و�لتوطني  �لب�شرية  �ملو�رد  وز�رة  �ل�شويدي وكيل 
�مل�شاعدين  و�ل���وك���الء  �لب�شرية  �مل����و�رد  ل�����ش��وؤون 

ومديري �لإد�ر�ت وعدد كبري من �ملوظفني.
و�أ�شاف معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي �ن �ملبنى 
ياأتي  �ل�شارقة  �ملتعاملني يف  �شعادة  �جلديد ملركز 
تطبيقا للخطة �لت�شغيلية للوز�رة و�لتي ت�شتهدف 

يف  �ملتعاملني  �شعادة  ملر�كز  مماثلة  مبان  ت�شييد 
خمتلف �ملناطق على مر�حل وذلك �نطالقا من 
�حلر�س على متكني �لكو�در �لوظيفية من خالل 
توفري بيئة �لعمل �ملحفزة على �لبد�ع و�لبتكار 
وحتقيق �ل�شعادة و�لرفاه �لوظيفي وهو ما ي�شهم 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي وت��ع��زي��ز �لأد�ء  �ل��ت��م��ي��ز و�ل��ت��ط��وي��ر  يف 
ذ�ت  خدمات  تقدمي  بهدف  كله  وذل��ك  �لوظيفي 

جودة عالية حتقق تطلعات و�شعادة �ملتعاملني.
بالإيجابية  �لتحلي  �ىل  �ملوظفني  معاليه  ودع��ا 
يف  �لوظيفي  و�لنتماء  �ل��ولء  مفاهيم  وجت�شيد 
مبادرين  يكونو�  و�ن  �لوظيفية  ملهامهم  �أد�ئ��ه��م 
خالل  م��ن  �ملتعاملني  م��ع  تعاملهم  يف  خ�شو�شا 

�جناز �خلدمة �ملقدمة لهم بال�شكل �ملطلوب.
�لفاعل  �ل����وز�رة ودوره����م  وث��م��ن ج��ه��ود موظفي 
وح��ر���ش��ه��م �ل���د�ئ���م ع��ل��ى مت��ي��ز �ل������وز�رة يف كافة 

�ملجالت.
�شاهمت  �ل��ت��ي  �لوظيفية  �ل��ك��و�در  معاليه  وك���رم 
�شعادة  ملركز  �جل��دي��د  �ملبنى  وجتهيز  ت�شميم  يف 

�ملتعاملني يف �ل�شارقة.
حتقيق  م��ع��اي��ري  �ع��ل��ى  وف���ق  �مل��ب��ن��ى  ت�شميم  ومت 
�شو�ء  ح��د  على  و�ملوظفني  للمتعاملني  �ل�شعادة 
وذلك على م�شاحته تبلغ 2700 مرت مربع حيث 
منهما  �لأول  خ�ش�س  طابقني  من  �ملبنى  يتكون 
خالل  من  وذل��ك  للمتعاملني  �خلدمات  لتقدمي 

م��ن��اف��ذ خ��ا���ش��ة لأع�����ش��اء ن���ادي ���ش��رك��اء �لتوطني 
وعالقات  و�مل��ن�����ش��اآت  �لتفتي�س  خل��دم��ات  و�خ���رى 
�لعمل. ويتميز �لطابق �لعلوي بت�شميمه �ملبتكر 
و�لرت�ث  �لطبيعة  بيئة عمل حتاكي  يوفر  �ل��ذي 
و�حلد�ثة يف �لوقت ذ�ته ومن دون �لتقيد بالغرف 
ب�شالة  عنها  �ل�شتعا�شة  �لتي مت  �ملغلقة  �ملكتبية 
كربى تتيح للموظف �جناز مهامه �لوظيفية عرب 
باجللو�س  يرغب  �ي مكان  �لذكي ومن  �لت�شال 
�ماكن عدة خالية  �لتي ت�شم  �ل�شالة  د�خ��ل  فيه 
من �حلو�جز يتم ��شتخد�مها لغايات �لجتماعات 

وتنظيم �لور�س و�ملحا�شر�ت وللرتفيه.
�ي��ج��اب��ي��ة يف  �لت�شميم خ��ل��ق �ج����و�ء  ي��ر�ع��ي  ك��م��ا 

�لعمل من خالل توزيع �ماكن �جللو�س بطريقة 
مع  ومتكامل  و�ح���د  كفريق  �لعمل  على  ت�شجع 
طابعا  ت�شفي  �لتي  �ل��ر�ح��ة  �شبل  توفري  م��ر�ع��اة 

مبتكر� على ��شلوب �لعمل.
ترفيهية  ف���ق���ر�ت  يف  �ل�������وز�رة  م��وظ��ف��و  و����ش���ارك 
�شعار  حت��ت  �طالقها  مت  م��ب��ادرة  �شمن  وثقافية 
�لتو��شل  تعزيز  ت�شتهدف  غري” �لتي  “خمي�شنا 

�لد�خلي بني قياد�ت �لوز�رة و�ملوظفني.
تعترب  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة  �أن  يذكر 
�مل��رن على  �ل��دو�م  �أول جهة �حتادية تطبق نظام 
تتيح  �حتادية  جهة  �أول  �نها  كما  موظفيها  كافة 

للموظفني �لعمل عن بعد.

» الداخلية« تنظم امللتقى ال�ساد�ش ملراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار غدا يف ال�سارقة

•• اأبوظبي-وام:

�عتمدت جلنة تنفيذ توجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل ب�شاأن منح �جلن�شية لأبناء �ملو�طنات 
على  للح�شول  �ملتقدمني  م��ن   309 �أ���ش��م��اء 
جن�شية �لدولة من �أبناء �ملو�طنات �مل�شتوفني 
�ل�شروط متهيد� ل�شت�شد�ر �ملر��شيم �خلا�شة 
بهم وفقا لالإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� 

�ل�شاأن وبالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.
 ج����اء ذل����ك خ����الل �لج���ت���م���اع �ل�����ذي عقدته 

�للجنة يف ق�شر �لرئا�شة برئا�شة معايل �أحمد 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ن��ائ��ب  �ل��زع��اب��ي  جمعة 
رئي�س �للجنة وبح�شور معايل علي بن حماد 
�ل�شام�شي نائب �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى 
�ل��ه��ي��ئ��ة �لحتادية  رئ��ي�����س  �ل��وط��ن��ي  ل���الأم���ن 
للهوية و�جلن�شية وممثلني عن كل من وز�رة 
و�لهيئة  �لدولة  �أم��ن  وجهاز  �لرئا�شة  �شوؤون 

�لحتادية للهوية و�جلن�شية .  
�أن قر�ر  �ل��زع��اب��ي  �أح��م��د جمعة  و�أك���د م��ع��ايل 
�حتفال  م��ع  ���ش��دوره  ي��ت��ز�م��ن  �ل���ذي  �للجنة 
لليوم  و�لأرب��ع��ني  �ل�شاد�شة  بالذكرى  �ل��دول��ة 

�ل�شمو  �شاحب  ل��روؤى  جت�شيد�  ياأتي  �لوطني 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
على  �شموه  ح��ر���س  ع��ن  وت��ع��ب��ري�  �هلل  حفظه 
للمو�طنني  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  م���ن  م��زي��د  حت��ق��ي��ق 
وتوفري �حلياة �لكرمية لهم كما ياأتي تنفيذ� 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة با�شتيعاب �أبناء 
ل�شمان  �ل��وط��ن��ي  �ملجتمع  �شمن  �مل��و�ط��ن��ات 
�لتي  �ملتميزة  للمكانة  وجت�شيد�  ��شتقر�ر�هم 

حتتلها �ملر�أة �لإمار�تية يف �ملجتمع.

و�ملتابعة  �ل�شديدة  �لتوجيهات  معاليه  وثمن   
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  �مل�شتمرة 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
�لتي  �للجنة  �أع��م��ال  ل�شري  �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
للمهام  �للجنة  تنفيذ  �لأث��ر يف  ك��ان لها كبري 
معاليه  دع��ا  كما  وج��ه  �أك��م��ل  على  لها  �ملوكلة 
مثال  يكونو�  �أن  �لدولة  جلن�شية  �مل�شتحقني 
ر�ئعا للمو�طنة �ل�شاحلة و�أن يلتزمو� مببادئ 
�لدولة ود�شتورها و�أنظمتها و�أن يوؤدو� دورهم 
�لغايل  �لوطن  وتفان يف خدمة  �إخال�س  بكل 

و�حلفاظ على مكت�شباته.

بتوجيهات رئي�ش الدولة : جتني�ش 309 من اأبناء املواطنات

اتفاقية تعاون بني الحتاد للطريان و»زايد الإن�سانية« ب�ساأن امل�ساريع املجتمعية

�سرطة اأبوظبي تدر�ش توظيف الذكاء ال�سطناعي ل�سمان �سالمة امل�ساة

�سرطة اأبوظبي تطلق مبادرة »نحو جمتمع مدر�سي اآمن«

وفد من الداخلية يطلع على اأحدث ممار�سات مركز 
البحوث ال�سرطية بوا�سنطن 

•• اأبوظبي-وام: 

�لعميد  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م��ن  وف���د  �ط��ل��ع 
�لدكتور �شالح �لغول مدير مركز دعم �تخاذ �لقر�ر 
يف �ل��وز�رة خالل زيارة مركز �لبحوث �ل�شرطية يف 

�أحدث  على  �لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات  و��شنطن 
�لبحوث  مب��ج��ال  فيه  �ملطبقة  �مل��م��ار���ش��ات  و�أف�����ش��ل 
بحث  �لزيارة  خالل  مت  كما  �ل�شرطية.  و�لدر��شات 
ذ�ت  �ملجالت  �لتعاون بني �جلانبني يف  تعزيز  �شبل 
�له��ت��م��ام �مل�����ش��رتك. ت��اأت��ي زي���ارة �مل��رك��ز �ملتخ�ش�س 

بالبحوث �ل�شرطية يف �إطار حر�س وز�رة �لد�خلية 
و�أف�شل  �مل��ت��م��ي��زة  �ل���ت���ج���ارب  ع��ل��ى  ع��ل��ى �لط������الع 
�لأمني حيث  �لعمل  �ملمار�شات يف خمتلف جمالت 
يعد من �أهم �ملر�كز �لعاملية وي�شم يف ع�شويته �أكرث 

من 3000 ع�شو من خمتلف �نحاء �لعامل.

وزي��ر امل��وارد الب�س��ري��ة والتوط��ني يفتت��ح مرك���ز �سع���ادة املتع�امل��ني يف ال�س���ارق��ة
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اأخبـار الإمـارات

•• عدن -وام:

�لأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  ����ش��ت��ج��اب��ت 
عدنية  �إم����ر�أة  ملنا�شدة  �لإم���ار�ت���ي 
�لتو��شل  و�شائل  ع��رب  �طلقتها   -
جمال  يف  ت��ع��م��ل   - �لج���ت���م���اع���ي 
با�شهيب  مب�شت�شفى  �ل��ت��م��ري�����س 
توقف  ج��ر�ء  �لبائ�س  حالها  ت�شكو 

ر�تبها لأكرث من 10 �أ�شهر.
وق�������دم ف����ري����ق �ل�����ه�����الل �لأح����م����ر 
�إن�شانية  م�����ش��اع��د�ت  �لإم�����ار�ت�����ي 
ت��ق��ط��ن يف  �ل��ت��ي  للمر�شه  ع��اج��ل��ة 

مدينة عدن حي �لقلوعة.
�ملمر�شة  و���ش��ع  �ل��ف��ري��ق  وت��ل��م�����س 
لأب�شط  ت��ف��ت��ق��ر  �ل���ت���ي  “نعمة” 
�ل��ع��ي�����س وع���دم قدرتها  �أ���ش��ا���ش��ي��ات 
على توفري قوت يومها ولأ�شرتها 
معاناة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  تعيلهم  �ل��ت��ي 
�ل�������ش���ك���ن. ووف�������ر ف����ري����ق �ل���ه���الل 
�لأ�شا�شية  �لح��ت��ي��اج��ات  �لأح���م���ر 
غذ�ئية  م������و�د  م����ن  ل�”نعمة” 
وث��الج��ة وغ�����ش��ال��ة وف���رن ومكيف 
فريق  رئي�س  و�أك��د  تلفاز.  و�شا�شة 

�ل����ه����الل �لح����م����ر �لم�����ار�ت�����ي �أن 
�لإن�شانية  للند�ء�ت  �لهيئة  تلبية 
�إطار  يف  ي��اأت��ي  �ملحتاجني  و�إغ��اث��ة 
وجوه  على  �لفرحة  م��الم��ح  ر���ش��م 
�ليمنية  �مل�����دن  ك���ل  يف  �ل��ب�����ش��ط��اء 

�ملحررة تز�منا مع عام �خلري �لذي 
�أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
لو�شية  ووف��ق��ا  �هلل”..  “حفظه 
�شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور 

لأبنائه  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
و�ل�شجر  و�ل��ط��ري  �لب�شر  لإط��ع��ام 
للكل  �مل�����ش��اع��د�ت  و���ش��ول  لي�شمن 
دون ��شتثناء �أحد. وعربت �ملمر�شة 
و�شعادتها  فرحتها  عن  نعمة”   “

ووجهت  �لمار�تية  �لغ��اث��ة  بهذه 
�لإمار�ت  لدولة  و�لتقدير  �ل�شكر 
و�أبناء ز�يد �خلري على هذه �للفتة 
طيبا  �أث���ر�  تركت  �لتي  �لإن�شانية 
�لهالل  هيئة  �أن  يذكر  نف�شها.  يف 

�لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي م��ن��ذ �للحظة 
�لأوىل لتحرير حمافظة عدن من 
خطة  �أع����دت  �لن��ق��الب  ملي�شيات 
لإي�شال  م�شتمرة  وماز�لت  عاجلة 
ل��ل��م�����ش��ت��ح��ق��ني يف كل  �مل�������ش���اع���د�ت 

تلك  خ�شو�شا  �ملحررة  �ملحافظات 
و�ملتخمة  �لفقرية  �لنائية  �ملناطق 
بالأمل و�لوجع �لإن�شاين و�لتي مل 
ت�شلها �أي منظمة دولية ول حتى 

حملية من قبل.

•• اأبوظبي-وام:

�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �لهالل  هيئة  ب��د�أت 
م���ن برنامج  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��رح��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
�إغاثة �لالجئني �لروهيغا يف جمهورية 
�لقيادة  توجيهات  على  بناء  بنغالدي�س 
�ل�شيخ  �شمو  م��ن  ومب��ت��اب��ع��ة  �ل��ر���ش��ي��دة 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 

يف منطقة �لظفرة رئي�س �لهيئة.
وتت�شمن �ملرحلة �لثالثة من �مل�شاعد�ت 
من  �أك��رث  توزيع  للروهينغا  �لإن�شانية 
ي�شتفيد منها  غ��ذ�ئ��ي  ط��رد  �أل��ف   14
�ملخيمات  يف  لج����ئ  �أل����ف   70 ح����و�يل 
�مل��ن��ت�����ش��رة يف م��دي��ن��ة ك��وك�����س ب����از�ر �إىل 
و  و�ملالب�س  �لإي���و�ء  م��و�د  توزيع  جانب 
مو�د �لنظافة وتاأهيل مر�فق �خلدمات 
�ل�����ش��ح��ي��ة يف �مل��خ��ي��م��ات وح���ف���ر �لآب�����ار 

لتوفري �ملياه ل�شكان �ملخيمات.
�لبنغالية  �لعا�شمة  �إىل  موؤخر�  وو�شل 
�لإمار�تي  دكا وفد من �لهالل �لأحمر 
ل���ق���ي���ادة ع���م���ل���ي���ات �ل���ه���ي���ئ���ة �لإغ���اث���ي���ة 
�مل�شاعد�ت  ت���وزي���ع  ع��ل��ى  لإ�����ش����ر�ف  و 
�أو�شاعهم  ودر������ش����ة  �ل���الج���ئ���ني  ع��ل��ى 
�لإن�شانية على �لطبيعة و�لوقوف على 

�حتياجاتهم �لر�هنة وتلبيتها على وجه 
�ل�شرعة.

وكانت �ملرحلة �لثانية من بر�مج �لهيئة 
 8 توزيع  ت�شمنت  �لروهينغا  لالجئني 
�آلف طرد غذ�ئي ��شتفاد منها 40 �ألف 
�لآب���ار لتوفري  �إىل حفر  �إ���ش��اف��ة  لج��ئ 
�ملياه ل�شكان �ملخيمات �لتي تعاين �شحا 

يف هذ� �ملرفق �حليوي.

و�أك������د ���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ور حم��م��د عتيق 
�لهالل  لهيئة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لفالحي 
�لإغاثية  �لهيئة  عمليات  �أن  �لأح��م��ر 
�شمو  م��ن  مبتابعة  حت��ظ��ى  للروهينغا 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ح���م���د�ن  �ل�����ش��ي��خ 
�إطار �هتمام �لدولة وقيادتها  وتاأتي يف 
�لر�شيدة بق�شية �لالجئني �لفارين من 
مينامار نتيجة ت�شاعد وترية �لأحد�ث 

هناك. وقال �إن �لإمار�ت كعادتها د�ئما 
ت��ت��ج��اوب م��ع �أو����ش���اع �ل��الج��ئ��ني يف كل 
معاناتهم  تخفيف  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  م��ك��ان 
وحت�شني �شبل حياتهم عرب م�شاعد�تها 
�لالحمدود  ودعمها  لالجئني  �ملبا�شرة 
�لتي  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  للمنظمات 
ل���ه���م �شبل  ����ش���وؤون���ه���م وت����وف����ر  ت���رع���ى 

�حلماية.

�لتي  ب��ن��غ��الدي�����س  دول���ة  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
��شتقبلت حتى �لآن �أكرث من 600 �ألف 
كبري�  عبئا  تتحمل  مينامار  من  لج��ئ 
�لكبرية  �لأع�������د�د  ه����ذه  ����ش��ت�����ش��اف��ة  يف 
خا�شة من �لن�شاء و�لأطفال لذلك ر�أت 
�أن تقف بجانب هوؤلء  هيئتنا �لوطنية 
ت�شطلع  �لتي  �جلهود  وتعزز  �ل�شعفاء 
حياة  ت��وف��ري  �شبيل  يف  بنغالدي�س  ب��ه��ا 

�أف�شل لهم.
�ل���ع���دي���د من  ت��ل��ق��ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن  وق�����ال 
�ل���ن���د�ء�ت �لإن�����ش��ان��ي��ة م��ن �ل�����ش��رك��اء يف 
بهذه  تعنى  �ل��ت��ي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ملنظمات 
�ملجتمع  ت��وؤرق  �لتي  �لإن�شانية  �لق�شية 
�لهيئة  لبت  �لفور  �ل��دويل حاليا وعلى 
بالتن�شيق  وتعمل  �ملنظمات  تلك  ن���د�ء 
�للجوء  �آث���ار  تد�عيات  م��ن  للحد  معها 

على هوؤلء �لب�شطاء.
و�أكد �لفالحي �أن هيئة �لهالل �لأحمر 
منذ  �لالجئني  نحو  �لإمار�تي حتركت 
�لتو�جد  على  وحر�شت  �لأزم���ة  تفاقم 
�ملتعاقبة  وفودها  عرب  �لفعلي  �مليد�ين 
ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة �ل��ب��ن��غ��ال��ي��ة وت�����ش��اه��م يف 
لهم  �لعون  يد  وم��د  معاناتهم  تخفيف 

لتجاوز حمنتهم �لر�هنة.

••دبي-وام:

حذرت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع �أفر�د �ملجتمع من 
خماطر ��شتخد�م �خللطات �لطبية �لع�شبية �لتي تعد 

يف �ملنازل وحمالت �لعطارة.
�لوكيل  �لأم���ريي  �أم���ني ح�شني  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  و�أك���د 
�مل�شاعد ل�شيا�شة �ل�شحة �لعامة و�لرت�خي�س يف وز�رة 
لليقظة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة 
�لدو�ئية �أن �نت�شار ظاهرة ��شتخد�م �خللطات �لع�شبية 
�لتي تعد يف �ملنازل �أو عند �لعطارين و�لتي تلقى رو�جا 
وقبول لدى بع�س فئات �ملجتمع ينذر مبخاطر �شحية 
كبرية على �ملنظومة �ل�شحية ويكبد �جلهات �ل�شحية 

�شرف ميز�نيات �شخمة لتطويق نتائجها .
ولفت �إىل �لأعد�د �ملتز�يدة من �شحايا هذه �ملمار�شات 
حقائق  على  مبنية  وغ��ري  طبي  �أ�شا�س  لها  لي�س  �لتي 
حيث  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �جل��ه��ات  م��ن  مثبتة  علمية 
و�لكبد  �لكلى  وت�شرر  و�لت�شمم  �لإجها�س  يف  تت�شبب 
و�لهلو�شة و��شطر�ب يف �شغط �لدم و�لدورة �لدموية.

وح��ذر �لأم��ريي من مغبة ت��د�ول مثل ه��ذه �خللطات 
�ل�شارة و�ملعلومات �ل�شحية �مل�شللة عنها عرب و�شائل 
�لتو��شل �لجتماعي خا�شة �أنها تتعلق بعالج �أمر��س 
�إل  �شائعة مثل �لربو و�لنفلونز� و�ل�شكري و�لكتئاب 
وهي  �ل��دول��ة  يف  �ل�شحية  �ل�شلطات  م��ن  �ل��ت��اأك��د  بعد 

�جل��ه��ة �مل��ن��وط بها ل��الإع��الن ع��ن �ل��ع��الج��ات �ملعتمدة 
�إن خمترب �شبط �جلودة  وق��ال  �لدولة.  م�شتوى  على 
و�لأبحاث  للتقنية  دب��ي  جممع  يف  و�لأب��ح��اث  �لنوعية 
قام  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  ل����وزر�ة  �ل��ت��اب��ع  �لطبية 
بتحليل بع�س �خللطات �لع�شبية �لطبية �لتي و�شلت 
�لتقارير  ت�شمنت  ح��ي��ث  �مل��و�ط��ن��ني  ب��ع�����س  م��ن  �إل��ي��ه 
مالحظات عن عدم وجود �أية بيانات تدل على مكونات 
�أو م�شدر �أو تاريخ �شالحية هذه �خللطات �أو �جلرعة 
وطريقة �ل�شتخد�م حيث تبني �أنه مت ت�شنيع �لعينات 
�أماكن غري مر�قبة وغري مرخ�شة  بطرق بد�ئية ويف 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  مثل  �ملخت�شة  �ل�شلطات  م��ن 
للتاأكد  �ملنتج  �إثباتية حول  در��شات  توجد  �ملجتمع ول 
م��ن ج��ودت��ه و���ش��الح��ي��ت��ه ل��ال���ش��ت��خ��د�م ك��م��ا �أن �مل���و�د 
�أو مدى  �مل�شتخدمة يف �لت�شنيع غري معلومة �جلودة 
�شالحيتها  م��دة  �أو  �لقيا�شية  للمو��شفات  مطابقتها 
لال�شتخد�م �لب�شري موؤكد� �أن تناول هذه �مل�شتح�شر�ت 

يت�شبب يف �أ�شر�ر ج�شيمة مل�شتخدميها.
و�أو�شح �لأمريي �أن �لأع�شاب �لطبية تتد�خل باعتبارها 
�أدوية مع بع�س �لأدوية �لأخرى �لتي ي�شتعملها �ملري�س 
�أو  فقد�ن  نتيجة  للمري�س  �إ�شافية  م�شاكل  ي�شبب  ما 
�نخفا�س فاعلية �لدو�ء �أو ظهور �لآثار �ل�شيئة نتيجة 
زيادة فاعليته ف�شال عن �أن �ملادة �لفعالة يف �لأع�شاب 
�لتخزين و�حل���ر�رة و�ل��رط��وب��ة ما  ب��ظ��روف  تتاأثر  ق��د 

يوؤثر على �ملادة �لفعالة وقد تتحول ملادة �شامة.
“قد  �لأم���ريي  ق��ال  �لع�شبية  خ��ط��ورة �خللطات  وع��ن 
�ل�شامة  باملعادن  ملوثة  �لأع�شاب  زر�ع��ة  منطقة  تكون 
تكون  �أو  و�لزنبق  �لكاديوم  و�لزرنيخ  �لر�شا�س  مثل 
ن�شب  �ل��ري ملوثة ورمب��ا حت��وي  �مل�شتخدمة يف  �مل��ي��اه 
عالية من متبقيات �ملبيد�ت �حل�شرية لكونها م�شرطنة 
�أو �شارة بالكبد و�لكلى �أوعدم تخزين �لأع�شاب بطرق 
�أو  رطوبة  ذ�ت  �لتخزين  مناطق  تكون  حيث  �شحيحة 
و�لفطريات  �لبكرتيا  بتكاثر  ي�شمح  ما  عالية  ح��ر�رة 
و�خلمائر و�أفالتوك�شني وبالتايل يف�شد هذه �لأع�شاب 

وت�شبح م�شدر �أمر��س«.
ممار�شة  ت��رخ�����س  دول���ة  �أول  �لإم�����ار�ت  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
و�لقو�عد  �لأ���ش�����س  �ل��ت��ك��م��ي��ل��ي ح��ي��ث و���ش��ع��ت  �ل��ط��ب 
�لتي  �لتكميلي  �لطب  و�أ�شاليب  طرق  من  �أي  ملمار�شة 
للرتخي�س  �ملعتمدة  لل�شروط  خا�شعة  تكون  �أن  يجب 
يف  تكون  �أن  و�أهمها  �لأعمال  من  �لنوع  هذ�  مبمار�شة 
مركز طبي معتمد ..م�شري� �إىل �أن �لأدوية �لتكميلية 
�أمر��س  ل��ع��الج  خمتلفة  عالجية  جم��م��وع��ات  ت�شمل 
و�أدوي���ة عالج  و�ملهدئات  �لكبد  ك��اأدوي��ة �شحة  خمتلفة 
مر�س �ل�شكري ومكمالت غذ�ئية عالجية مو�شحا �إن 
م�شادر هذه �لأدوية متنوعة وتاأتي من كل دول �لعامل 
حيث  وغريها  و�أ�شرت�ليا  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  ك��اأوروب��ا 
يتم تطبيق جمموعة �شارمة من �ملعايري على �لأدوية 

�ملقدمة للت�شجيل ل�شمان جودتها وفعاليتها.
و�أو�شح �أن �لنا�س يتد�ولون �ملعلومات ومقاطع �لفيديو 
�شفاء من  �لتو��شل �لجتماعي عن ق�ش�س  يف و�شائل 
بع�س �لأمر��س �ملزمنة وغري �ملزمنة با�شتخد�م خلطة 
�أو  �لبديل  �أو  �ل�شعبي  �لطب  ب��اب  حتت  طبية  �أع�شاب 
�جل���ذور  ع��م��ي��ق  ن��ظ��ر� لرت��ب��اط��ه مب����وروث  �لتكميلي 
هذه  حتظى  حيث  �ل��دي��ن��ي  �ملعتقد  مت�س  ع��ب��ار�ت  م��ع 
�ملعلومات مب�شد�قية و��شعة �لنت�شار �إ�شافة �إىل عامل 
�أو  م�شاركتها  لالأ�شف  ويتم  �لتجربة  وف�شول  �لإث���ارة 
ن�شخها ون�شرها يف �ملنتديات و�ملجموعات نظر� ل�شهولة 

�لتعامل مع تطبيقات و�شائل �لتو��شل �لجتماعي .
يف  تنت�شر  �ل��ت��ي  �مل�شللة  �ملعلومات  ه��ذه  �أن  �إىل  ون��ب��ه 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي تهدد بفقد�ن ثقة �ملجتمع 
بالعالجات �لكلينيكية �ملعتمدة من �لهيئات �ل�شحية 
�لكربى  �لأدوي���ة  �شركات  عليها  �شرفت  �لتي  �لعاملية 
���ش��ن��و�ت م��ن �لأب���ح���اث وم��ل��ي��ار�ت �ل������دولر�ت وخ�شع 
..موؤكد�  و�لخ��ت��ب��ار�ت  �ل��ت��ج��ارب  مئات  �إىل  �عتمادها 
�ملري�س  توقف  يف  تت�شبب  �مل�شللة  �ملعلومات  ه��ذه  �ن 
دون  �لدو�ئية  �جلرعات  تعديل  �أو  �لأدوي���ة  تناول  عن 
�لرجوع ملمار�شي �لرعاية �ل�شحية ما ي�شيء �إىل �شمعة 
�لرب�مج و�لأدوي��ة �مل�شتخدمة يف دولة �لإم��ار�ت ودول 
باملنظومة  و�مل�شتهلك  �ملري�س  �ملنطقة ويقلل من ثقة 
�ملري�س  ب�شحة  وي�شر  �مل�شتخدمة  و�لأدوي��ة  �لدو�ئية 

�ملر�شى  عند  و�لهلع  �ل��ف��زع  عامل  �دخ���ال  �إىل  وي���وؤدي 
ويجعلهم يتجنبون ��شتخد�م �لأدوية.

هذه  مثل  ون�شر  ت���د�ول  ع��دم  �ملجتمع  ب��اأف��ر�د  و�أه����اب 
�ل��دول��ة وخارجها عرب  �لتي ت�شل م��ن د�خ��ل  �لأخ��ب��ار 
وز�رة  �إىل  و�ل��ل��ج��وء  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل 
�ملعنية  �ل�شحية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة 
لأخذ �خلرب �ليقني بخ�شو�س �أي �شاأن طبي و�أي �أدوية 

و�أي حتذير�ت طبية لالأدوية و�لو�شائل �لطبية.
و�أكد �لأمريي تعر�س �ملروجني لهذه �ملعلومات �مل�شللة 
�ل�شلطات �ملخت�شة يف  �لقانونية من قبل  �مل�شاءلة  �إىل 
�لدولة لأن ذلك مي�س �لأمن �ل�شحي يف �لدولة ..لفتا 
�مل�شللة يف جمال  �لإ�شاعات  �ملجتمع �شد  �أن وعي  �إىل 
�لتوعية  جهود  يدعم  �لطبية  و�مل�شتح�شر�ت  �لأدوي��ة 
�لتي تقوم بها وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع و�لهيئات 

�ل�شحية.
�أية  �أنه يف حال رغبة �جلمهور بالتاأكد من  �إىل  و�أ�شار 
�مل�شجلة  �ل�شحية  �ملنتجات  �شالمة  تخ�س  معلومات 
يف دول����ة �لإم������ار�ت و�ل��ت��ع��ام��ي��م �ل�����ش��ادرة ع��ن��ه��ا يجب 
�لتو��شل مع وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عرب �لربيد 
�للكرتوين pv@moh.gov.ae �أو عرب �لر�بط 
http://www. “طمني«  خل��دم��ة  �لل���ك���رتوين 
moh.gov.ae/ar/Services/Pages/

TaminiService.aspx

•• دبي-وام: 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وح�����ش��ور  رع��اي��ة  حت��ت 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل” ي��ق��ام �ل��ث��الث��اء حفل 
ر�ئ����دة وم��ت��م��ي��زة يف  �إم��ار�ت��ي��ة  46 �شخ�شية  ل��ت��ك��رمي 

�ملجال �خلريي و�لإن�شاين.
وي��اأت��ي �ل��ت��ك��رمي يف �إط���ار �ل����دورة �ل��ر�ب��ع��ة م��ن مبادرة 

�أو�ئل �لإم��ار�ت �لذي يقام �شمن حفل وطني يف �إمارة 
�أبوظبي بالتز�من مع �حتفالت �لدولة باليوم �لوطني 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  تهلك  ن��وف  و�أك���دت  ل��ل��دول��ة.  �ل�46 
ملكتب �لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي يف �لأم��ان��ة �ل��ع��ام��ة ملجل�س 
�أو�ئ��ل �لإم��ار�ت �أن مبادرة  �ل��وزر�ء �ملن�شق �لعام ملبادرة 
46 �شخ�شية  ب�  �أو�ئ��ل �لإم��ار�ت لعام �خلري �شتحتفي 
بالتز�من  و�لإن�شاين  �خل��ريي  �لعمل  ر�ئ��دة يف  وطنية 
م��ع �ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي وذل����ك ���ش��م��ن ت��وج��ي��ه��ات �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم بتكرمي رو�د 
�لدولة يف هذ� �ملجال �شمن �أو�ئل �لإم��ار�ت. و�أ�شافت 
�أن دولة �لإمار�ت تزخز بنماذج ر�ئدة يف �لعمل �خلريي 
و�لإن�شاين ولكل منهم ق�شة جناح وهم مثال يحتذى 
به يف تعزيز �لعطاء يف جمتمعنا و�لرتقاء به.. لفتة 

�ىل �نه �شيتم تكرمي نخبة منهم يف حفل هذ� �لعام.
�أن �مل��ب��ادرة حظيت  �آخ��ر ذك��رت ن��وف تهلك  م��ن جانب 
�جلاري  �ل�شهر  منت�شف  �إطالقها  منذ  كبري  بتفاعل 

وهي ع��ادة ومنا�شبة وطنية لإب��ر�ز �لأو�ئ��ل و�ل��رو�د يف 
من  �أك��رث  تر�شيح  مت  �ن��ه  �ملختلفة..مو�شحة  �ملجالت 
�ملوقع  خ��الل  م��ن  للمبادرة  وطنية  �شخ�شية   800
#�أو�ئل_ و�شم  �نت�شار  حجم  و�شل  فيما  �لإلكرتوين 

�لتو��شل �لجتماعي لأكرث من  �لإم��ار�ت على مو�قع 
�لرت�شيحات. �إطالق  منذ  متابع  مليون   39

تقييم  مت  �لرت�شيحات  حملة  �نطالق  منذ  �نه  وقالت 
بالتعاون  �ملعلومات و�لإجناز�ت  �لرت�شيحات ومطابقة 

م���ع �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �مل��خ��ت�����ش��ة ومت �خ��ت��ي��ار 46 
�شخ�شية منها للتكرمي هذ� �لعام.

يذكر �أن مبادرة �أو�ئل �لإمار�ت �لتي تنظم للعام �لر�بع 
بفكرهم وجهدهم  �شتحتفي مبن قدمو�  �لتو�يل  على 
�لإمار�تي وتربز يف  �أ�شهم وي�شهم يف رفعة �ملجتمع  ما 
�لإم��ار�ت��ي��ني ممن عملو�  �ملنجزين  �أو�ئ���ل  ذ�ت��ه  �لوقت 
�إىل فئة  �إ�شافة  تاأ�شي�س دولة �لإم��ار�ت  باإخال�س مند 

�ل�شباب �لذين رفعو� علم �لدولة يف كافة �ملحافل.

بح�سور حممد بن را�سد .. تكرمي اأوائل الإمارات يف عام اخلري الثالثاء املقبل

الهالل الأحمر الإماراتي ي�ستجيب لنداء اإمراأة عدنية ويوفر لها الحتياجات ال�سا�سية

الهالل الأحمر الإماراتي ينفذ املرحلة الثالثة من برنامج اإغاثة الالجئني الروهيغا يف بنغالدي�ش

ال�سحة حتذر الأفراد من خماطر ا�ستخدام اخللطات الطبية الع�سبية املعدة يف املنازل وحمالت العطارة
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

دبي العطاء تنظم الدورة ال�سابعة من مبادرة التطوع يف الإمارات لدعم اأ�سحاب الهمم
•• دبي -وام:

ن��ظ��م��ت دب���ي �ل��ع��ط��اء - ج���زء م��ن م���ب���ادر�ت حم��م��د ب��ن ر��شد 
يف  �لتطوع  م��ب��ادرة  م��ن  �ل�شابعة  �ل���دورة   - �لعاملية  مكتوم  �آل 
و�إيو�ء  لرعاية  �لن�شانية  �مل�شاعر  مركز  يف   2017 �لإم���ار�ت 
ذوي �لحتياجات �خلا�شة” باأم �شقيم يف دبي مب�شاركة فريق 
من 100 متطوع. وت�شمنت �ملبادرة توفري �ملعد�ت �لأ�شا�شية 
و�لدعم �لطبي �إىل جانب �مل�شاركة يف �لأن�شطة �لتفاعلية مع 

�لأطفال من �أ�شحاب �لهمم.
�ن هذه  �لعطاء  ل�”دبي  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لقرق  وقال طارق 

�أ�شحاب  �إىل م�شاعدة �لأطفال من  �ملبادرة تهدف  �ل��دورة من 
على  ح�شولهم  دون  حت��ول  �لتي  �لعو�ئق  تخطي  على  �لهمم 
فر�س �لتعليم �ملت�شاوية..لفتا �ىل �ن م�شاركة موظفي �شركة 
كوكاكول �إىل جنب مع �ملتطوعني من جمتمع �لإمار�ت يف هذه 
�لدورة تعد مثال حقيقيا عن �مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركات 
م�شرية  يف  �لهمم  �أ�شحاب  م��ن  �لأط��ف��ال  �ن��دم��اج  يف  لال�شهام 
يف  وفر�شهم  �ل�شخ�شي  منوهم  تعزيز  �إىل  بالإ�شافة  �لتعليم 

�حلياة مع �إدماجهم يف �ملجتمع ككل.
و�أعربت �لدكتورة نادية خليل �ل�شايغ رئي�شة جمل�س �إد�رة مركز 
�خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  و�إي���و�ء  لرعاية  �لن�شانية  �مل�شاعر 

من  لالأطفال  �ملتو��شل  دعمها  على  �لعطاء  لدبي  �ل�شكر  عن 
و�لأدو�ت  �لأ�شا�شية  �لرعاية  لتوفري  و�شعيها  �لهمم  �أ�شحاب 
�لالزمة لدجمهم يف �حلياة �لعامة وتعزيز طاقاتهم وقدر�تهم 

للم�شاهمة بتنمية �ملجتمع.
وي�����ش��ت��ق��ب��ل م��رك��ز �مل�����ش��اع��ر �لن�����ش��ان��ي��ة ل��رع��اي��ة و�إي������و�ء ذوي 
�لهمم  �أ�شحاب  من  و�ل�شباب  �لأط��ف��ال  �خلا�شة  �لحتياجات 
- م��ن عمر ث��الث ���ش��ن��و�ت - ي��ع��ان��ون م��ن ح���الت ت���رت�وح بني 
�ملركز  ويعمل  �ل�شديد..  �لدماغي  �ل�شلل  �إىل  �ملعتدل  �لتوحد 
كموؤ�ش�شة غري ربحية تعتمد على �لتربعات من �أفر�د �ملجتمع 

و�ملوؤ�ش�شات.

•• اأبوظبي- وام: 

تنظم �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي، موؤمتر “�إطاللة على �ملا�شي وتطلعات �مل�شتقبل”، يف �ل�شاد�س من دي�شمرب 
�ملقبل، وذلك مبنا�شبة مرور �شتني عاماً على �لتاأ�شي�س وبهدف تعريف �مل�شاركني مب�شرية �شرطة �أبوظبي بني 
�ملا�شي و�حلا�شر تطلعاتها �مل�شتقبلية. و�أكد �لعميد ثاين بطي �ل�شام�شي، مدير �إد�رة �لتدريب ب�شرطة �أبوظبي، 
�أن م�شاركة �شرطة �أبوظبي �ملجتمع �لدويل لالحتفاء بهذه �ملنا�شبة من خالل تنظيم �ملوؤمتر، تاأتي لتوطيد �شبل 
�لتعاون وتبادل �خلرب�ت. و�أو�شح �أن �ملوؤمتر �شيعقد يف �إمارة �أبوظبي مب�شاركة كبار �مل�شوؤولني، ونخبة من ذوي 
�لخت�شا�س من ممثلي �جلهات و�ملنظمات، �حلكومية و�خلا�شة، من د�خل �لدولة وخارجها، وتركز مناق�شاته 

و�أور�ق �لعمل على �أف�شل �ملمار�شات �لدولية يف مو�جهة �لتحديات �لأمنية.

�سرطة اأبوظبي تنظم موؤمتر “اإطاللة على املا�سي 
وتطلعات امل�ستقبل” دي�سمرب املقبل



األحد   26   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12183  
Sunday  26   November   2017  -  Issue No   12183

04

اأخبـار الإمـارات
راأ�ش اخليمة حتت�سن موؤمتر م�ستجدات ت�سخي�ش وعالج خلل انتظام �سربات القلب

•• راأ�س اخليمة- وام:

موؤمتر�  �خليمة  ر�أ���س  �لتخ�ش�شي يف  �ل�شيخ خليفة  م�شت�شفى  نظم 
حول �آخر �مل�شتجد�ت لت�شخي�س وعالج �مر��س خلل �نتظام �شربات 
�لقلب و�لذي ناق�س �آخر ما تو�شلت �إليه �لعلوم �لطبية و�لعالجات 
�ملتو�فرة ملختلف �أمر��س �لقلب مب�شاركة �أكرث من 200 ��شت�شاري 
و�مل��ه��ت��م��ني من  �ملتخ�ش�شني  �لأط���ب���اء  م��ن  و�أخ�����ش��ائ��ي وجم��م��وع��ة 
�لرئي�س  ه��ون  ميونغ  �لدكتور  وق��ال  �ل��دول��ة.  م�شت�شفيات  خمتلف 
�ن  �خليمة  ر�أ���س  يف  �لتخ�ش�شي  خليفة  �ل�شيخ  مل�شت�شفى  �لتنفيذي 
�أطباء  من  �لطبي  �لقطاع  يف  للعاملني  بالغة  �أهمية  ميثل  �مل��وؤمت��ر 
�أحدث �لأجهزة و�لطرق  وممر�شني وفنيي خمترب�ت للتعرف على 
�ملتبعة لت�شخي�س �أمر��س �عتاللت ع�شلة �لقلب وكذلك �أعر��شها 

وعالجاتها �ملختلفة.
�لقلب و�لأوعية  �أن مركز ط��ب وج��ر�ح��ة  �خ��رى  و����ش��اف م��ن جهة 
نهاية  حتى  مري�شا   4300 نحو  ��شتقبل  �مل�شت�شفى  يف  �ل��دم��وي��ة 
60 يف �ملئة مقارنة بالفرتة ذ�تها من  �أكتوبر �ملا�شي بزيادة قدرها 

�لعام �ملا�شي.
للم�شت�شفى  �لطبي  �مل��دي��ر  �شانغ  جيمينغ  �ل��دك��ت��ور  ذك��ر  جهته  م��ن 
ورئي�س مركز طب وجر�حة �لقلب �أن �ملوؤمتر ناق�س �آخر ما تو�شلت 
�لقلب  ع�شلة  لعتاللت  �ملتو�فرة  و�لعالجات  �لطبية  �لعلوم  �إليه 
وط����رق ع��الج��ه��ا ح��ي��ث مت ع��ق��د ور�����س ع��م��ل وحم��ا���ش��ر�ت متعددة 
لحت�شاء  �ل�شاملة  و�لرعاية  �ل�شدرية  �لذبحة  عالج  طرق  ناق�شت 
ع�شلة �لقلب وجر�حاتها و�لعالج �لأمثل لتباطوؤ دقات �لقلب وعالج 

�لغماء وجر�حة �لرجفان �لذيني و�عادة تاأهيل مر�شى �لقلب.

منطقة عجمان الطبية حتتفل باليوم الوطني ال�»46«
•• عجمان-وام:

 46 �ل���  �لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �حتفال  �لطبية  عجمان  منطقة  �أق��ام��ت 
للدولة مب�شاركة موظفي �ملنطقة ت�شمنت �لعديد من �لأن�شطة و�لفعاليات 

�لتي تعرب عن حب �لوطن.
وعرب موظفو �ملنطقة عن فخرهم و�متنانهم مبا حتقق على �أر�س �لإمار�ت 
�ملقولة  باعتز�ز  �لحت��اد  قيام  ذك��رى  �ملنا�شبة  بهذه  م�شتذكرين  نه�شة  من 
�آل نهيان  �لر�ئدة لباين وحدة �لم��ار�ت �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
و�أماين  لرغبات  عمليا  جت�شيد�  �إل  ق��ام  م��ا  �لحت���اد  “ �إن  ث��ر�ه  �هلل  طيب 
باملنعة  يتمتع  بناء جمتمع حر كرمي  �لو�حد يف  �لإم���ار�ت  �شعب  وتطلعات 
و�لعزة وبناء م�شتقبل م�شرق و�شاح ترفرف فوقه ر�ية �لعد�لة و�حلق ليكون 

ر�ئد� ونو�ة لوحدة عربية �شاملة”.

�أ�شبحت منوذجا  ز�يد  �ل�شيخ  للر�حل  �ل�شائبة  �لروؤية  �ن  �ملحتفلون  و�أك��د 
�لتطور و�لنماء  �لنموذج و�لقدوة يف  �ليوم  �لإم��ار�ت  عمليا ر�ئد� كما باتت 

مرددين “�إمار�تيون ونفتخر”.
�فتتح �حلفل �لذي نظمته جلنة �ملبادر�ت و�لأن�شطة ومركز �شعادة �ملتعاملني 
حمد ترمي �ل�شام�شي مدير منطقة عجمان �لطبية �لذي �أكد يف كلمته �ن 
�لحتاد هو �ل�شبيل �لوحيد للقوة و�لدرع �حلقيقي �لذي يحمي �أبناء �لوطن 

و�لذي ي�شعى �إىل نهو�س �ملو�طن يف �شتى �ملجالت.
وق��ال �أن �لإم���ار�ت وخ��ري �لإم���ار�ت مل يتوقف عند حدودها بل جت��اوز �إىل 
�أروع  �شربت  �حلكيمة  �لم����ار�ت  ق��ي��ادة  لأن  �لعاملي  ب��ل  �لقليمي  �مل�شتوى 

�لأمثلة على �ل�شخاء و�جلود �لذي قل نظريه يف هذ� �لزمن.
ت�شتمر  �شوف  �ملنا�شبة  بهذه  �لطبية  عجمان  منطقة  �حتفالت  �ن  و�أ�شاف 

طو�ل �لأ�شبوع �لقادم يف خمتلف �ملر�كز �ل�شحية بعجمان.

حميد النعيمي ي�سدر مر�سوما ب�ساأن اإعادة تنظيم جمل�ش اأولياء الأمور واملعلمني يف اإمارة عجمان
•• عجمان-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان مر�شوما �مرييا برقم 25 ل�شنة 2017 ب�شاأن �إعادة تنظيم 
جمل�س �أولياء �لأمور و�ملعلمني يف �إمارة عجمان وي�شم 15 مادة ويعمل به 

من تاريخ �لتوقيع عليه.
وياأتي هذ� �ملر�شوم بناء على تو�شيات رئي�س جمل�س �لآباء و�ملعلمني ب�شاأن 
�ل�شرورة �مللحة لتعديل �ملر�شوم رقم 1 ل�شنة 2002 مبا يتنا�شب مع حجم 
�لأعمال و�ملهام �مل�شتجدة و�ملتعددة �لتي �أ�شبحت ملقاة على عاتق �ملجل�س 
على  و�لعمل  �مل��د�ر���س  �شيانة  جم��ال  يف  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خ��الل 
�لأمور  و�ولياء  �ملد�ر�س  �إد�ر�ت  بني  �لتعاون  ل�شمان  متعددة  قنو�ت  تو�فر 
و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية و�جلهات �ملعنية �لأخرى يف �لدولة ل�شمان م�شاركتهم 
جميعا وبفعالية يف حل �مل�شاكل �ملتنوعة �لتي تعتاق م�شار �لعملية �لرتبوية 
و�لتعليمية و�لعمل على تطويرها على نحو يوؤدي �إىل �ملزيد من �ل�شتقر�ر 
 2021 عجمان  حكومة  روؤي���ة  يحقق  ومب��ا  �لم����ارة  يف  �لتعليم  ق��ط��اع  يف 
ب�شال�شة  للجمهور  خ��دم��ات��ه  ت��و�ف��ر  و���ش��م��ان  �ل��ق��ط��اع  ذل��ك  �أد�ء  لتح�شني 

وبكفاءة عالية �شمن خطط �لتنمية �ل�شمولية و�مل�شتد�مة يف �لمارة.
ون�شم �ملر�شوم بعد �لتعريفات و�عتبار� من تاريخ نفاذ هذ� �ملر�شوم باإعادة 
تنظيم »جمل�س �لآباء و�ملعلمني باإمارة عجمان« وي�شتمر �ملجل�س يف مز�ولة 
�إمارة  يف  و�ملعلمني  �لأم����ور  �أول��ي��اء  »جمل�س  �جل��دي��د  ��شمه  حت��ت  �أع��م��ال��ه 
عجمان« وتكون له �شخ�شية �عتبارية وذمة مالية خا�شة به و�هلية قانونية 
�لقانونية بقدر ما قد يكون ذلك �شروريا  �لت�شرفات  بكافة  للقيام  كاملة 
به  �ملناطة  و�ل�شالحيات  �لخت�شا�شات  وتاأدية  �أهد�فه  لتحقيق  ومالئما 

مبوجب �أحكام هذ� �ملر�شوم.
توثيق  �لعمل على  �أهمها  �لأه��د�ف  بنوده جمموعة من  �ملر�شوم يف  وح��دد 
�ل�شالت وفتح قنو�ت �لتو��شل �لفعال وتعزيز �لتعاون �مل�شرتك بني �أولياء 
و�جلهات  �لم��ارة  يف  �ملجتمعية  و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شخ�شيات  و�ملدر�شة  �لأم��ور 
و�شعيا  و�ل��رتب��وي��ة  �لتعليمية  للعملية  دع��م��ا  �ل��دول��ة  يف  �ملعنية  �لأخ����رى 
لتح�شني خمرجاتها �ل�شلوكية و�لعلمية و�مل�شاهمة �لفاعلة ماديا ومعنويا يف 
حل �مل�شكالت �ل�شلوكية يف �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة بالتعاون و�لتن�شيق 
مع �جلهات �ملعنية �لحتادية و�ملحلية وت�شجيع �جلهود �لذ�تية و�لتطوعية 
من �ل�شخ�شيات و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية لتو�شيع قاعدة �مل�شاركة �ملجتمعية يف 
تطوير �لأد�ء �لرتبوي و�لتعليمي وحتديثه مب�شادر متويل غري تقليدية 
�ملتميزين  للطالب  وخا�شة  للطالب  �ملتكاملة  �لرعاية  توفري  �أج��ل  وم��ن 
و�ملتفوقني من ذوي �لحتياجات �خلا�شة ومن �ل�شر �لفقرية وذ�ت �لدخل 
�ملجل�س يف  �ل��ت��ي يح�شل عليها  ل���الإي���ر�د�ت  �لأم��ث��ل  �مل��ح��دود و�ل���ش��ت��خ��د�م 
تقدمي �لدعم �لفني و�لتقني و�ملايل بغر�س �إعمار و�شيانة �ملباين �ملدر�شية 
وحت�شني �شكل ومكونات ف�شول وقاعات �لدر��شة و�إمد�دها مبا يتي�شر من 

�لو�شائل و�لأجهزة �لتعليمية ومتطلبات بنية �لن�شاطات �ملدر�شية.
بدون  و�شالحيات  �خت�شا�شات  مبجموعة  �ملجل�س  �أي�شا  �ملر�شوم  وخ��ول 
بالرتبية  �ملعنية  �لأخ��رى  �لحتادية  و�جلهات  �ل��وز�رة  ب�شالحيات  �مل�شا�س 
�لحتياجات  ت��وف��ري  يف  �مل�شاهمة  ومنها  �لإم����ارة  ويف  �ل��دول��ة  يف  و�لتعليم 
ملد�ر�س  �حلديثة  �لتعليمية  و�لأجهزة  و�لو�شائل  �خلدمات  من  �ل�شرورية 
�لإمارة وت�شييد و�شيانة ف�شول وقاعات �لدر��شة و�أماكن �ل�شالة وحتفيظ 
�لدر��شة وذلك عن طريق  �لهو�ء يف قاعات  �لقر�آن وتوفري و�شائل تكييف 
�ل�شخ�شيات و�ملوؤ�ش�شات  �لعينية و�ملالية من  �لذ�تية و�مل�شاهمات  �مل�شاركات 
لتعزيز  �لهادفة  و�مل�شاريع  و�لرب�مج  وو�شع �خلطط  �لإم��ارة  �ملجتمعية يف 
�ملفاهيم �ملجتمعية و�لقيم �مل�شتمدة من �ل�شريعة �لإ�شالمية �لغر�ء ولغر�س 

�ل��ط��الب يف م��د�ر���س �لإم����ارة وو�شع  روح �لن��ت��م��اء و�ل����ولء للوطن ل��دى 
وور�س  �لنقا�س  وحلقات  و�ملحا�شر�ت  و�ل��ن��دو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  وعقد  �خلطط 
�أولياء  لتوعية  �ل��الزم��ة  �لإع��الم��ي��ة  و�حل��م��الت  �ل��رب�م��ج  وتنظيم  �لعمل 
و�ملدر�شة  �لبيت  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  توثيق  و���ش��رورة  لأه��م��ي��ة  تر�شيخاً  �لأم����ور 
�لق�شايا  مع  �لأم���ور  �أول��ي��اء  لتعامل  و�لو�شائل  �ل�شبل  باأف�شل  و�لتعريف 

�لرتبوية و�لجتماعية �ملعا�شرة.
كما خول �شموه باملر�شوم �ملجل�س در��شة �لظو�هر �ل�شلوكية للطالب �لتي 
ل تتو�فق مع �لقيم �ملجتمعية يف �لدولة وو�شع �حللول �جلذرية للق�شاء 
قبل  من  و�لفعالة  �مل�شرتكة  �جلهود  خ��الل  من  �آث��اره��ا  تخفي�س  �أو  عليها 
�ملجتمعية وذوي �خلربة و�لخت�شا�س  �لأمور و�ملعلمني و�ملوؤ�ش�شات  �أولياء 
باأي مدر�شة  �ملتعلقة  �أو  �لعامة  �ل�شبغة  ذ�ت  �لتعليمية  �مل�شكالت  ومناق�شة 
م��ن م��د�ر���س �لإم���ارة و�مل�شاهمة م��ع �ل���وز�رة و�جل��ه��ات �لأخ���رى �ملعنية يف 
�لدولة يف و�شع �حللول �لعملية لعالجها وتنظيم دور�ت وبر�مج تدريبية 
�لرتقاء  �إىل  ت���وؤدي  ب�شورة  �ملهني  �أد�ئ��ه��م  لتطوير  و�ملعلمني  ل��الإد�ري��ني 
بالعملية �لرتبوية و�لتعليمية يف �لإمارة و�لتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية 
�لهادفة  و�لرب�مج  بالأن�شطة  �لطالب  تزويد  بغر�س  �لطالبية  و�لقياد�ت 
لبناء جيل و�ع وقادر على حتمل م�شوؤولية تطوير مفاهيم �ملجتمع �ملحلي 
�ملعنية يف �لم��ارة لإن�شاء وت�شغيل مركز  يف �لم��ارة و�لتن�شيق مع �جلهات 
درو���س خ�شو�شية  �أو  تقوية  درو���س  لتقدمي  �و مر�كز منوذجية ومنتظمة 
�أخرى �أو تدريب عملي �أو مهني للطالب يف �لإمارة يف كافة �ملر�حل �ملدر�شية 
و�لعمل على تزويد تلك �ملر�كز مبعلمني ومدربني من ذوي �لكفاءة �لعالية 
وبكافة �لو�شائل �ل�شمعية و�لب�شرية و�لأجهزة �لتقنية �حلديثة وعلى نحو 
ي�شمن تو�فر �أف�شل �ملخرجات �لتعليمية وباأعلى �مل�شتويات وذلك يف مقابل 

ر�شوم زهيدة يدفعها �لطالب �مل�شتفيدين من خدمات �ملركز �ملعني.
وت�شمنت �لخت�شا�شات �لتي جاءت باملر�شوم تكرمي �أولياء �لأمور �ملثاليني 
�ملتقاعدين  �أو  �إعار�تهم  �ملنتهية  �أو  �ملتميزين  �ملعلمني  وتكرمي  و�ملتميزين 
ومديري ومدير�ت �ملد�ر�س ممن كان لهم دور� بارز� يف �لرتقاء مب�شتويات 
و�ملجتمع  �ملدر�شة  بني  �لعالقة  تفعيل  �أو  مد�ر�شهم  يف  و�لرتبية  �لتعليم 
وو�شع �خلطط و�لتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية لتكرمي �لطالب �ملتفوقني 
و�ملوهوبني ورعاية �لطالب �ملوهوبني و ذوي �لحتياجات �خلا�شة تربويا 
و�ملعلمني  �لأم���ور  �أول��ي��اء  جمال�س  �أع��م��ال  ومتابعة  و�قت�شاديا  و�جتماعيا 
تلك  تقدمه  م��ا  ومناق�شة  �جتماعاتها  بع�س  وح�شور  �لإم����ارة  مب��د�ر���س 
�ملجال�س من �قرت�حات وتو�شيات و�ل�شعي وبكل �إيجابية لتنفيذ ما يدخل 
منها �شمن �خت�شا�شات �ملجل�س و��شتحد�ث مو�رد متويل جديدة للمجل�س 
بالإ�شافة لالأمو�ل �ملخ�ش�شة له من حكومة �لمارة ومن �لتربعات �ملالية 
�ملتح�شلة  �ملالية  �لإي��ر�د�ت  �لتي يو�فق عليها �ملجل�س وتوظيف  �لعينية  �أو 
فقط وح�شريا يف �لأمور و�مل�شاريع �ملوؤدية �إىل حتقيق �أهد�ف �ملجل�س على 

�لوجه �لأمثل .
�لإمارة  عهد  ل��ويل  �لتو�شيات  رف��ع  �ملجل�س  و�أع�شاء  رئي�س  �ملر�شوم  ودع��ا 
و�لإد�رية  �ملالية  �ل�شئون  لتنظيم  �لد�خلية  �لالئحة  �إ�شد�ر  من  لتمكينه 
ملر�عاة  بالإ�شافة  �إ���ش��د�ره��ا  بعد  �لالئحة  تلك  �أح��ك��ام  وتنفيذ  �ملجل�س  يف 
حفظ م�شتند�ت �حل�شابات و�لإير�د�ت و�مل�شروفات و�إعد�د �ملو�زنة �ل�شنوية 
�ملوحد  �مل��ايل  �لنظام  لأح��ك��ام  وفقا  للمجل�س  �خلتامية  �ملالية  و�لبيانات 
ويجب على رئي�س �ملجل�س �ر�شال ن�شخة طبق �لأ�شل من �ملو�زنة �ل�شنوية 
�شنة  كل  يف  �ملالية  �لرقابة  جهاز  �ىل  للمجل�س  �خلتامية  �ملالية  و�لبيانات 
مالية وتنفيذ �أي تو�شيات ي�شدرها �جلهاز �ملذكور ب�شاأن �ملو�زنة و�لبيانات 
�ملجل�س  �أع��م��ال  ع��ن  �شنوي  تقرير  رف��ع  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ذك��ورت��ني  �ملالية 
و�حل�شابات  �ل�شنوية  �مل��و�زن��ة  من  �لأ�شل  طبق  بن�شخة  م�شحوبا  للحاكم 

�خلتامية �ملدققة للمجل�س.
وي�شكل �ملجل�س كما جاء باملر�شوم �لمريي من رئي�س وثمانية �أع�شاء يتم 
ل��وز�رة �لرتبية و�لتعليم وممثل عن جمل�س مديري  �ختيارهم من ممثل 
مد�ر�س �لبنني وممثل عن جمل�س مديري مد�ر�س �لبنات وممثل ملجال�س 
�أول��ي��اء �لأمور  �أول��ي��اء �لأم���ور مب��د�ر���س �لبنني يف �لإم���ارة وممثل ملجال�س 
مبد�ر�س �لبنات يف �لإمارة وممثل للموؤ�ش�شات �ملجتمعية يف �لإمارة وممثل 

لهيئة �ملعرفة و�لتنمية يف عجمان وممثل ملد�ر�س منطقة م�شفوت.
وي�شرتط �أن يكون رئي�س �ملجل�س من مو�طني �لإمارة �مل�شهود لهم باخلربة 
رئي�س  ن��ائ��ب  من�شب  وي�شند  �ملختلفة  و�لتعليمية  �ل��رتب��وي��ة  �مل��ج��الت  يف 
�ملجل�س ملمثل وز�رة �لرتبية و�لتعليم وينتخب �ملجل�س يف �أول جل�شة له �أمينا 
لل�شر لتن�شيق �لأن�شطة و�لجتماعات �خلا�شة باملجل�س وم�شوؤول لل�شوؤون 
بال�شوؤون  و��شعة  ودر�ي���ة  خ��ربة  لديه  تكون  �أن  وي�شرتط  و�لإد�ري���ة  �ملالية 
�ملالية و�لإد�رية للموؤ�ش�شات و�لهيئات و�جلمعيات �لتي تت�شابه �أعمالها مع 
�أعمال �ملجل�س وتتم ت�شمية و�ختيار رئي�س �ملجل�س ونائبه و�أع�شائه بقر�ر 

�أمريي ي�شدره �حلاكم.
ون�س �ملر�شوم يف مو�ده كذلك على �ن يعقد �ملجل�س �جتماعا دوريا و�حد� 
�إجازة  يف كل �شهر تقوميي خالل �ل�شنة �لدر��شية ويكون �ملجل�س يف حالة 
�شنوية خالل �لعطلة �ل�شيفية للمد�ر�س ويكتمل �لن�شاب �لقانوين ل�شحة 
كافة �جتماعات �ملجل�س بح�شور رئي�س �ملجل�س �أو نائبه بالإ�شافة حل�شور 
�أربعة من �أع�شاء �ملجل�س �أو �أكرث وي�شرتط يف كافة �لجتماعات �لتاأكد من 

تبليغ �لدعوة لالجتماع �ملعني جلميع �لأع�شاء.
و�جاز �ملر�شوم لرئي�س �ملجل�س �أو نائبه كما يجوز خلم�شة �أع�شاء من �أع�شاء 
�حلالتني  من  �أي  ويف  ��شتثنائي  �أو  ط��ارئ  لجتماع  �ملجل�س  دع��وة  �ملجل�س 
يجب �إر�شال �إ�شعار خطي من �أمني �شر �ملجل�س جلميع �أع�شاء �ملجل�س قبل 
�أو  48 �شاعة من �ملوعد �ملحدد لنعقاد �لجتماع �لطارئ  مدة ل تقل عن 
�ل�شتثنائي وت�شدر قر�ر�ت �ملجل�س وتو�شياته باأغلبية �أ�شو�ت �حلا�شرين 
رئي�س  منه  �ل��ذي  �جلانب  فريجح  �لأ���ش��و�ت  ع��دد  ت�شاوى  ف��اإذ�  لالجتماع 
�لجتماع بالإ�شافة لتوقيع �مني �شر �ملجل�س يجب �أن يوقع رئي�س �ملجل�س 

�أو نائبه على قر�ر�ت وتو�شيات �ملجل�س.
كما يجوز للمجل�س متى ما كان ذلك منا�شبا �أن ي�شدر قر�ر�ت �أو تو�شيات 
�أو �لتو�شيات  بدون عقد جل�شة ويتم ذلك عن طريق كتابة تلك �لقر�ر�ت 
ثم  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �أو  �ملجل�س  رئي�س  قبل  من  عليها  و�لتوقيع  خطيا 
متريرها للتوقيع عليها من قبل �أع�شاء �ملجل�س ويف حال ح�شول �لقر�ر�ت 
�أو �لتو�شيات �ملعنية على �لأغلبية �ملطلوبة فتعترب باأنها نافذة قانونا كما 
لو �أنه مت �تخاذها يف جل�شة متت �لدعوة لها ومت �نعقادها ح�شب �لأ�شول 

�لقانونية �ملرعية.
وحول �أمو�ل �ملجل�س �أكد �ملر�شوم بانها مبثابة �أمو�ل عامة خم�ش�شة كليا 
�لعامة  �لأم���و�ل  بحفظ  �ملتعلقة  �لقو�عد  �شاأنها  يف  وتطبق  �لعام  لل�شالح 
قو�نني  تكفلها  �لتي  �حلماية  ذ�ت  لها  وت��ك��ون  عليها  و�لتدقيق  و�لتامني 
�لدولة حلماية �ملال �لعام ول يجوز لأي جهة �أيا كانت ��شتيفاء �أي دين �أو 

�لتز�م لها يف ذمة �ملجل�س عن طريق حجز ممتلكاته وبيعها باملز�د �لعلني.
وحدد �ملر�شوم �ملو�رد �ملالية للمجل�س و�همها �ملبلغ �لذي تخ�ش�شه حكومة 
�لمارة للمجل�س يف كل �شنة مالية �و �أي ر�شوم �أو عو�ئد �أخرى يتم فر�شها 
�لإم����ارة وي��ت��م حت�شيلها مقابل  ي�����ش��دره ويل عهد  �م���ريي  ق���ر�ر  مب��وج��ب 
�أرباح �ل�شتثمار�ت �لتي يقوم بها  �خلدمات �لتي يقدمها �ملجل�س للغري �و 
�أو ي�شارك فيها جزئيا �و �أي مو�رد مالية �أخري يو�فق عليها  �ملجل�س كلياً 
م��و�رد جديدة  با�شتحد�ث  لآخ��ر  وق��ت  يقوم من  �أن  �ملجل�س  وعلى  �ملجل�س 
بغر�س متويل ن�شاطاته بدون �لعتماد كليا على �لدعم من حكومة �لمارة 

ولكن ي�شرتط على �ملجل�س �لمتناع من حت�شيل �أي مبالغ من تلك �ملو�رد 
�مل�شتحدثة �إل بعد �حل�شول على مو�فقة �حلاكم �أو ويل �لعهد عليها خطيا 
و�لإد�رية  �ملالية  �ل�شوؤون  مل�شوؤول  بالإ�شافة  ونائبه  �ملجل�س  رئي�س  ويكون 
م�شئولني بالت�شامن و�لنفر�د عن ح�شن و�شالمة تنظيم وتدقيق عمليات 
�أم��و�ل �ملجل�س يف �مل�شرف �لذي  �أم��و�ل �ملجل�س على �ن ت��ودع  �ل�شرف من 
يحدده �ملجل�س بقر�ر منه ي�شدر ح�شب �لأ�شول ول يجوز �شرف �أي �شيك 
�إل بتوقيع م�شرتك وفقا لأحكام  �إذن �شرف من ذلك �حل�شاب �مل�شريف  �أو 
�ملجل�س  رئي�س  وعلى  �ملجل�س  يف  �ملطبقة  و�لإد�ري���ة  �ملالية  �ل�شئون  لئحة 
مت  �لتي  �ملبالغ  يت�شمن  �شنوي  ربع  ك�شف  �إع��د�د  �ملالية  �ل�شوؤون  وم�شوؤول 
ذلك  و�إر���ش��ال  �ملعني  �ل�شنة  رب��ع  يف  �مل��ذك��ور  �مل�شريف  �حل�شاب  م��ن  �شحبها 
�لك�شف �إىل بقية �أع�شاء �ملجل�س خالل خم�شة �أيام عمل بعد نهاية �ل�شهور 
مار�س ويونيو و�شبتمرب ودي�شمرب من كل �شنة تقوميية ول يجوز �ل�شرف 
وح�شريا  فقط  �إل  �ملالية  �ي��ر�د�ت��ه  وم��ن  للمجل�س  �مل�شريف  �حل�شاب  م��ن 
لتاأدية �أعمال �ملجل�س وحتقيق �أهد�فه �أو يف �أية جمالت �أخرى يو�فق عليها 

ويل �لعهد خطيا وم�شبقا.
بنود  يف  ج��اء  كما  للمجل�س  �خلتامية  و�حل�شابات  �ل�شنوية  �مل��و�زن��ة  وت��ب��د�أ 
يف  وتنتهي  ميالدية  �شنة  كل  من  يناير  �شهر  من  �لأول  �ليوم  يف  �ملر�شوم 
�ليوم �حلادي و�لثالثني من �شهر دي�شمرب من ذ�ت �ل�شنة �مليالدية وتكون 
للمجل�س مو�زنة �شنوية م�شتقلة خا�شة بها يتم �إعد�دها وفقا لأحكام �لنظام 
�ملجل�س  رئي�س  �ىل  �ملجل�س  م��ن  �إج��ازت��ه��ا  بعد  رفعها  ويجب  �مل��وح��د  �مل��ايل 
�لتنفيذي يف عجمان لعتمادها ب�شفة نهائية كما يجب �إعد�د بيانات مالية 
ختامية للمجل�س يف نهاية كل �شنة مالية وفقا لأحكام �لنظام �ملايل �ملوحد 
وبحيث تعرب تلك �لبيانات عن حقيقة �ملركز �ملايل للمجل�س يف نهاية تلك 
�ل�شنة �ملالية.. ويجب رفع �لبيانات �ملالية �ملذكورة بعد �إجازتها من �ملجل�س 

�ىل رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي يف عجمان لعتمادها ب�شفة نهائية.
و�أكد �ملر�شوم يف �لمريي يف �أحد بنوده على �ن ح�شابات �ملجل�س وممتلكاته 
وكافة عملياته �ملالية تخ�شع لأحكام �ملر�شوم �لمريي رقم 5 ل�شنة 2017 
ب�شاأن جهاز �لرقابة �ملالية يف عجمان �أو �أي مر�شوم �آخر يحل حمله �أو يعدله 
ي��وؤدي للحد  �ملر�شوم على نحو  �أي ن�س يف هذ�  تاأويل  �أو  ول يجوز تف�شري 
�ملر�شوم  �أحكام  مبوجب  �خت�شا�شاته  ملمار�شة  �ملذكور  �جلهاز  �شلطات  من 

�لأمريي �ل�شادر باإن�شائه �أو باإعادة تنظيمه يف �أي وقت يف �مل�شتقبل.
ون�س �ي�شا �نه على ويل عهد �لمارة �ن يقوم بناًء على تو�شية من �ملجل�س 
ح�شب  للمجل�س  و�ملالية  �لإد�ري��ة  �ل�شوؤون  لتنظيم  د�خلية  لئحة  باإ�شد�ر 
تلك  �أحكام  تتعار�س  �أل  وي�شرتط  �إم��ارة عجمان  يف  بها  �ملعمول  �لأع���ر�ف 

�لالئحة �لد�خلية مع �أحكام هذ� �ملر�شوم.
�ملجتمعية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ملعنية  �حلكومية  �جل��ه��ات  ك��اف��ة  �مل��ر���ش��وم  وط��ال��ب 
من  متكينه  بغر�س  �ملجل�س  م��ع  ت��ت��ع��اون  �أن  �لإم����ارة  يف  �مل��د�ر���س  و�إد�ر�ت 
�أح��ك��ام هذ�  �ل��ي��ه مب��وج��ب  �مل�����ش��ن��دة  �أه���د�ف���ه  ت��اأدي��ة �خت�شا�شاته وحت��ق��ي��ق 
�ملر�شوم على �لوجه �لأكمل وعلى وجه �خل�شو�س �ل�شماح ملوظفي �ملجل�س 
�ملفو�شني ح�شب �لأ�شول �ملرعية بدخول �ملد�ر�س و�لجتماع مع �لإد�ريني 
و�ملعلمني �ملعنيني و�لطالب ب�شاأن �أي �أمر من �لأمور �لو�ردة �شمن �أهد�ف 
�لبيانات و�لإح�شائيات و�ملعلومات  بكافة  �ملجل�س وتزويدهم  و�خت�شا�شات 
�خت�شا�شات  جم���ال  يف  لآخ���ر  وق���ت  م��ن  يطلبونها  ق��د  ح�شبما  �لأخ�����رى 

�ملجل�س.
ويلغي هذ� �ملر�شوم �عتبار� من تاريخ نفاذه �ملر�شوم �لأمريي رقم 1 ل�شنة 

ب�شاأن تنظيم �أعمال جمل�س �لآباء و�ملعلمني باإمارة عجمان.  2002
كافة  على  ويعمم  لالإمارة  �لر�شمية  �جلريدة  يف  �لأم��ريي  �ملر�شوم  وين�شر 

�جلهات �ملعنية به للعمل مبقت�شاها وتطبيقها كال فيما يخ�شه.

قرينة حاكم عجمان ت�سهد احتفال جمعية اأم املوؤمنني باليوم الوطني ال� 46 
•• عجمان-وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة  ���ش��ه��دت 

بن �شقر �آل نهيان رئي�شة جمعية 
باليوم  �لح���ت���ف���ال  �مل���وؤم���ن���ني  �أم 
نظمته  �ل�����ذي   46 �ل�����  �ل��وط��ن��ي 

�لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ 
�لأع����ل����ى حاكم  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
عجمان �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد 

و�لآد�ب  بالعلوم  و�لهتمام  �لعلم 
بت�شجيع  و�ه���ت���م���ت  و�ل���ث���ق���اف���ة 
باأ�شباب  و�أخ���ذت  �لعلمي  �لبحث 
م�شاريع  يف  �حل���دي���ث���ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�مل�شتقبل  ت�شت�شرف  عالية  تقنية 
تعزيز  يف  و�أ�شهمت  �إل��ي��ه  وتنقلنا 
و�لإ�شالمية  �لعربية  �حل�����ش��ارة 
دولتنا  و�أ���ش��ب��ح��ت  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
م���ث���اًل يحتذى  �ل��ت�����ش��ام��ح  دول�����ة 
ي��ت��ع��اي�����س ف��ي��ه �لنا�س  ب��ه ووط���ن���اً 
ت��ن��اغ��م وود و�ح����رت�م  ج��م��ي��ع��اً يف 
على  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل  �نعك�س  مم��ا 
م�شتقبل �لإمار�ت من �أمن و�أمان 
و��شتقر�ر ورقي . و�و�شحت �نه يف 
ظل دولة �لإمار�ت .. �لدولة �لتي 
حظيت  و�لإب��ت��ك��ار  باملعرفة  تعنى 
ورعاية  باهتمام  �لمار�تية  �مل��ر�أة 
يف  دوره��ا  �أهمية  تاأتي من  كبرية 
�لتنمية  وم�����ش��رية  �مل��ج��ت��م��ع  ب��ن��اء 
�ل���رع���اي���ة �لتي  ت��ل��ك  و����ش��ت��م��رت 
�أوله��ا �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه 
رعاية ودعم  ظل  يف  “ وتو��شلت 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�شمو  و����ش���اح���ب  �هلل  ح���ف���ظ���ه 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه �هلل”  �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 

للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�أ�شحاب  و�إخ����و�ن����ه����م  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شيوخ  �ل�شمو 
�لع����ل����ى ح���ك���ام �لإم����������ار�ت حيث 
�شهدت �ل�شنو�ت �لأخرية �هتماماً 
متز�يد�ً ومتنامياً مبختلف �شوؤون 
�مل��ر�أة يف كل �ملجالت و�لقطاعات 
و�أ���ش��ب��ح��ت يف م��ق��دم��ة �أول���وي���ات 

�ل�شيا�شات �لتنموية.
�ملو�طنني  جميع  �إن  �ىل  و����ش��ارت 
�لدولة  �أر�������س  ع��ل��ى  و�مل��ق��ي��م��ني 
�أعناقهم..  يف  �أم����ان����ة  ي��ح��م��ل��ون 
مكت�شبات  على  �ملحافظة  �أم��ان��ة 
 .. منجز�ته  وحماية  �لوطن  هذ� 
و�لقيادة  �لوطن  جت��اه  وو�جبهم 
ي��ت��م��ث��ل يف ق��ي��م �ل���وف���اء و�ل����ولء 
رد  على  و�مل�شتمر  �جل���اد  و�لعمل 
يكونو�  وب������اأن  ل��ل��وط��ن  �جل��م��ي��ل 
و�حدة  وي��د�ً  ومتاآلفني  متحابني 
حا�شره  �ل����وط����ن  لأج������ل  ت��ع��م��ل 

وم�شتقبله.
�إلقاء  �حل��ف��ل  ب��رن��ام��ج  وت�����ش��م��ن 
�ملهريي  �مل�����ر  ح���م���دة  �ل�������ش���اع���رة 
ق�شيدة بعنو�ن “ ثالث �لأعياد “ 
�لوطنية  �ملدر�شة  ق��دم ط��الب  ثم 
لوحة فنية تعبريية �حتفاء بهذ� 

�ليوم .
عجمان  جامعة  طالبات  وقدمت 
مل�شة   .. �لرت�ثية  ل��الأزي��اء  عر�شا 
�مل�شممة  ت�شميم  م��ن  م��ع��ا���ش��رة 

�لرت�ثية �شم�شة �ملهريي.

�جلمعية مبقرها .
عزة  �ل�شيخة  �لح��ت��ف��ال  ح�شرت 
عام  مدير  �لنعيمي  عبد�هلل  بنت 
موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �لنعيمي 
�خل����ريي����ة وع������دد م����ن م���دي���ر�ت 
�لتعليمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل���د�ر����س 
جمعية  وع�������ش���و�ت  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�شيفات  و�مل���دع���و�ت  �مل��وؤم��ن��ني  �م 
�شهد�د  �أ���ش��م��اء  وق��ال��ت   . �حل��ف��ل 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة يف 
�لثاين  يظل  �لفتتاحية  كلمتها 
م���ن دي�����ش��م��رب ي���وم���اُ حم���ف���ور�ُ يف 
ذ�ك����رة �ل��ت��اري��خ م��ن��ق��و���ش��اُ يف فكر 
�ليوم  وه�����و  �جل���م���ي���ع  ووج��������د�ن 
�لذي وحد فيه �ملغفور له �ل�شيخ 
طيب  نهيان  �ل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�لعظيم  �ل���وط���ن  ه����ذ�  ث����ر�ه  �هلل 
بالدنا  تعي�س  �لأي���ام  ه��ذه  ويف   ..
�أجو�ء هذه �لذكرى �لعطرة وهي 
عظيمة  ووق��ف��ة  خ��ال��دة  منا�شبة 
�أمانة  ق�شة  �لأج���ي���ال  فيها  ت��ع��ي 

قياده.... ووفاء �شعب “.
ن�شتلهم  �ننا  كلمتها  يف  و��شافت 
�لق�ش�س �لبطولية �لتي �شطرها 
�لباء �ملوؤ�ش�شون �لذين ��شتطاعو� 
ي��ت��م��ت��ع��ون به  ب��ف�����ش��ل �هلل ومب����ا 
يغريو�  �أن  وح��ن��ك��ة  ح��ك��م��ة  م���ن 
جم���رى �ل��ت��اري��خ وق�����ادو� �لوطن 
و�لتطور  �ل��وح��دة  �إىل  و�ل�����ش��ع��ب 
و�لزده�����������ار وم���ن���ذ ذل�����ك �حلني 
د�أبت حكومتنا �لر�شيدة على ن�شر 

ر�عية  ق���ام���ت  �حل���ف���ل  خ���ت���ام  ويف 
�حل���ف���ل �ل�����ش��ي��خ��ة ف���اط���م���ة بنت 
بتكرمي  نهيان  �آل  �شقر  بن  ز�ي��د 
�ل���ف���ائ���ز�ت مب�����ش��اب��ق��ة �ل���ر����ش���م و 
جل���ن���ة حت���ك���ي���م �مل�������ش���اب���ق���ة وه���ن 
�بر�هيم  ن�شوى  و  غليطة  عفر�ء 
و م�شممة �لأزياء �شم�شة �ملهريي 
و�ل�����ش��اع��رة ح��م��دة �مل��ر �مل��ه��ريي و 
طالب  �مي��ان  �لت�شكيلية  �لفنانة 
�ل��ر����ش��دي ك��م مت ت��ك��رمي جامعة 

ع��ج��م��ان و�مل���در����ش���ة �ل��وط��ن��ي��ة و 
مدر�شة �حلكمة . وكانت �ل�شيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت ز�ي����د ب���ن ���ش��ق��ر �آل 
�لفعاليات  �طلعت على  نهيان قد 
�ل�شاحة  يف  �أقيمت  �لتي  �ملتنوعة 
�خل�����ارج�����ي�����ة مل���ب���ن���ى ج���م���ع���ي���ة �م 
�مل���وؤم���ن���ني و م��ن��ه��ا �مل��ر���ش��م �حلر 
�مل���د�ر����س ون��ق�����س �حلناء  ل��ط��ل��ب��ة 
للم�شغولت  �ل��ي��دوي��ة  و�لأع���م���ال 

�لرت�ثية �لمار�تية .

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ : 31/10/2017 �ملودعة حتت رقم 282062 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: / عز�م �شليم
�لعنو�ن: �س. ب:  937509، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.    

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لتح�شري  �أ���ش��رب��ة  ف��و�ك��ه،  ع�شائر  كحولية،  غ��ري  ف��و�ك��ه  خال�شات  كحولية،  غ��ري  م�شروبات  غ��ازي��ة،  مياه 

�مل�شروبات، ماء �ل�شود�، ) مياه معدنية (.
يف �لفئة  32.

و�شف �لعالمة:عبارة عن �لكلمة �لالتينية SOURCE كتبت ب�شكل مميز باللون �لأزرق �لد�كن وحتتها 
ر�شم زخارف �أفقية �ل�شكل بنف�س �للون وفوقها ر�شم تاج باللون �لرمادي كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -الفجر:

�لفجرية  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  تفقد 
�ل��ل��و�ء حممد �أح��م��د ب��ن غ��امن �لكعبي 
�إد�رة  �ل��ف��ج��رية  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د 
�لتفتي�س  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن  دب���ا  ���ش��رط��ة 

�ل�شنوي لالإد�ر�ت لعام 2017.
بتفقد  جولته  �لعام  �لقائد  �شعادة  ب��د�أ 
ثم   ، �لإد�رة  ملرتب  �لع�شكري  �ل��ط��اب��ور 
�لع�شكرية  و�مل���رك���ب���ات  �لآل����ي����ات  ت��ف��ق��د 

و�طلع على �لأجهزة �مل�شتخدمة فيها.
من ثم قام �شعادته بجولة ميد�نية على 
بالعاملني  �لتقى خاللها  �لإد�رة  �أق�شام 
ون��اق�����س م��ع��ه��م �أه��م��ي��ة �ل��رتك��ي��ز على 
�إ���ش��ع��اد �مل��ت��ع��ام��ل��ني  م��ن خ���الل حتقيق 
�أف�����ش��ل زم��ن يف ت��ق��دمي �خل��دم��ة  وفقا 
مناذج  على  و�طلع  �ملعتمدة  للموؤ�شر�ت 
�إج����ر�ء�ت �لعمل و  �أدل���ة و  خمتلفة م��ن 
ومقرتحاتهم  مالحظاتهم  �إىل  ��شتمع 
�جتماعاً  لل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  وعقد 
ر��شد  ���ش��ي��ف  �مل��ق��دم  �لإد�رة  م��دي��ر  م��ع 
�لأق�������ش���ام ومديري  وروؤ�����ش����اء  �ل��زح��م��ي 
�إجن����از�ت  �أه���م  ف��ي��ه  ��شتعر�س  �لأف�����رع، 

�لإ�شرت�تيجية  وخ��ط��ت��ه��ا  دب���ا  ���ش��رط��ة 
وموؤ�شر�ت �لأد�ء فيها. ويف ختام �لزيارة 
كما  �لأد�ء  م�شتوى  على  �شعادته  �أث��ن��ى 
و�لإبد�ع  و�لتفاين  �لرتقاء  على  حثهم 
ك�شب  ع��ل��ى  و�حل���ر����س  �ل��ع��م��ل  �أد�ء  يف 
ثقة �جلمهور من خالل ح�شن �لتعامل 

و�ل�شتجابة ملتطلباتهم و مالحظاتهم. 
ر�ف���ق���ه خ���الل �ل���زي���ارة �ل��ع��م��ي��د حميد 
حم���م���د ح��م��ي��د �ل���ي���م���اح���ي م���دي���ر عام 
�لعمليات �ل�شرطية و�لعقيد علي ح�شن 
�مل�شاندة  �خلدمات  �إد�رة  مدير  �ل�شاعر 
�ليماحي  ع��ل��ي  عبيد  ع��ب��د�هلل  و�مل���ق���دم 

وتطوير  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
�ليماحي  �شعيد  حممد  و�مل��ق��دم  �لأد�ء، 
�ل�شرت�تيجية  �إد�رة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
، و �ملقدم خالد عبد�هلل  وتطوير �لأد�ء 
�لعام،  �لقائد  مكتب  مدير  �لظنحاين 

وعدد من �ل�شباط.

•• اخلرطوم-وام:

�نطلقت حملة �ل�شيخة فاطمة �لإن�شانية �لعاملية يف 
�ل�شود�نية  �لقرى  يف  و�لتعليمية  �ل�شحية  مهامها 
حتت �شعار “كلنا �أمنا فاطمة” بهدف تر�شيخ ثقافة 
�لعمل �لتطوعي و�لعطاء �لن�شائي �ل�شبابي باإ�شر�ف 
نخبة من �لكو�در �لتطوعية �لمار�تية و�ل�شود�نية 
�ل��ع��امل��ي للطفل ويف �طار  �ل��ي��وم  ت��ز�م��ن��ا م��ع  وذل���ك 

برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع .
توجيهات �شاحب  مع  �ن�شجاماً  وتاأتي هذه �حلملة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
2017 عام  ع����ام  ي��ك��ون  ب����اأن  �هلل  �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه 
�لإن�شانية  ور�شالتها  �لإم��ار�ت  لدور  وتعزيز�ً  �خلري 
بال�شر�كة مع مبادرة ز�يد �لعطاء و�لحتاد �لن�شائي 
�لعام و جمعية د�ر �لرب وموؤ�ش�شة �ل�شارقة �خلريية 
وجمموعة �مل�شت�شفيات �ل�شعودية �لأملانية يف منوذج 

مميز للعمل �لإن�شاين �مل�شرتك.
�لعاملية  �لن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة  حملة  وت�شمنت 
تنظيم  �ل�شود�ن  يف  �حلالية  حمطتها  يف  �لن�شانية 
ملتقى �ملر�أة �لعربية للتطوع وحملة �ن�شانية لعالج 
�ملر�أة و�لطفل با�شتخد�م عياد�ت متنقلة وم�شت�شفى 
ميد�ين متحرك يقدم خدمات ت�شخي�شية وعالجية 
بالتعاون مع  �ل�شود�نية  �لقرى  ووقائية يف خمتلف 
وز�رة �لتنمية �لجتماعية �ل�شود�نية وبالتن�شيق مع 

�شفارة �لمار�ت يف �ل�شود�ن.
و�أك������دت ���ش��ع��ادة ن�����ورة �ل�����ش��وي��دي م���دي���رة �لحت����اد 
�لإن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة  حملة  �ن  �لعام  �لن�شائي 
تهدف  �لتي  نوعها  من  �لأوىل  �مل��ب��ادرة  هي  �لعاملية 

�لتطوعية  �ل�شبابية  �ل��ك��و�در  �أب���رز  ��شتقطاب  �إىل 
ومتكينها يف �لعمل �لن�شاين �لطبي يف �لعديد من 
�لدول �ل�شديقة و�ل�شقيقة لتقدمي �أف�شل �خلدمات 
نهج  مع  �ن�شجاما  و�لتعليمية  �ل�شحية  �لتطوعية 
�لذي  �لتطوعي  �لإن�شاين  �لعمل  �لعطاء يف  م�شرية 
�ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �ل��دول��ة  ق��و�ع��ده موؤ�ش�س  �أر���ش��ى 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لهتمام 
�لكبري �لذي توليه �لقيادة �لر�شيدة بالدولة للعمل 

�لتطوعي و�لعطاء �لن�شاين.
وقالت �ن �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لحت�����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل���ع���ام رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �لأعلى 
لالأمومة و�لطفولة �لرئي�س �لعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�ىل  �لهادفة  �مل��ب��ادر�ت  تبني  على  حتر�س  �ل�شرية 
تقدمي �ف�شل �خلدمات �ل�شحية و�لتعليمية للطفل 
تد�شينها  �لعامل من خ��الل  دول  و�مل���ر�أة يف خمتلف 
�مل�����ر�أة و�ل��ط��ف��ل ورعايتها  ل��ع��الج  �إن�����ش��ان��ي��ة  حل��م��ل��ة 
و�لتي  للتطوع  �لعربية  �مل��ر�أة  ملتقيات  من  ل�شل�شة 
��شتطاعت �ن ت�شل بر�شالتها �لن�شانية للماليني يف 
�ملجتمعية  �لعامل من خالل بر�جمها  خمتلف دول 
�مل�����ش��ت��د�م��ة بغ�س �ل��ن��ظ��ر ع��ن �ل��ل��ون �و �جل��ن�����س �و 

�لعرق �و �لديانة.
�ل�شيخة  حملة  �ن  �ل�شويدي  نورة  �شعادة  و�أو�شحت 
يف  �حلالية  حمطتها  يف  �لعاملية  �لن�شانية  فاطمة 
�ل�����ش��ود�ن جن��ح��ت يف ع���الج �مل��ئ��ات م��ن �لط��ف��ال يف 
�ل�شود�نية يف �طار برنامج �مار�تي �شود�ين  �لقرى 
�ملر�شى  م��ن  �للف  �ىل  للو�شول  �شنوي  تطوعي 
و�مل�شت�شفى  �ملتنقلة  �ل��ع��ي��ادة  خ���الل  م��ن  �مل��ع��وزي��ن 
من  �لطبية  �لتجهيز�ت  ب��اأح��دث  �ملجهزة  �ملتحرك 

ووحدة  ل��ال���ش��ت�����ش��ار�ت  ووح����دة  لال�شتقبال  وح���دة 
قدمت  و�ل��ت��ي  م��ت��ح��رك��ة  �شيدلية  ووح����دة  خم��ت��رب 
حلول متكاملة ومبا�شرة مل�شاكل �شحية يعاين منها 

�لطفل يف �لقرى �ل�شود�نية.
ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة  �أن ح��م��ل��ة  �أك�����دت  و 
�لن�شانية �لعاملية جنحت �أي�شا يف ��شتحد�ث �شر�كات 
مع �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �ل�شود�نية لتنظيم ملتقى 
�ملر�أة �لعربية للتطوع يف دورته �حلالية يف �ل�شود�ن 
و�لذي �شهد ح�شور� و��شعا من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
�ملجل�س  م��ن  با�شت�شافة  �لربحية  وغ��ري  و�خلا�شة 
�شمن  ي��اأت��ي  و�ل����ذي  �خل��رط��وم  ل��ولي��ة  �لت�شريعي 
�شل�شلة من �مللتقيات �لتي �شيتم تنظيمها يف خمتلف 
�لدول �لعربية بهدف تر�شيخ ثقافة �لعمل �لتطوعي 
و�لعطاء �لن�شاين وتنمية �لقدر�ت �لقيادية للمر�أة 
�لعربية �ل�شابة و�ك�شابها مهار�ت تخ�ش�شية يف �د�رة 

�لفرق �ل�شبابية �لتطوعية يف خمتلف دول �لعامل.
�ملتعددة  �مللتقيات  خ��الل  �شيتم من  �ن��ه  �ىل  ونوهت 
�مل�شاريع  �لكفاء�ت لتويل قيادة  �شتعقد �ختيار  �لتي 
�لتطوعية و�لإن�شانية لربنامج فاطمة بنت مبارك 
�لعربية  �ل���دول  م��ن  �لعديد  يف  مهامها  يف  للتطوع 
�ملجتمعية  �خلدمة  يف  فعال  ب�شكل  �شت�شاهم  و�لتي 
نهج  مع  �ن�شجاما  و�لتعليمية  �ل�شحية  �ملجالت  يف 
�لذي  �لتطوعي  �لإن�شاين  �لعمل  �لعطاء يف  م�شرية 

ترعاه �لقيادة �لر�شيدة للدولة . 
�ل��دك��ت��ورة �م��ل �لبكري  ����ش��ادت م��ع��ايل  م��ن جانبها 
�ل�شود�نية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة  �ل��ب��ي��ل��ي 
�لتي  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  مب��ب��ادر�ت 
�لعربية  �مل���ر�أة  وحتفيز  ت�شجيع  يف  ج��ه��د�ً  تدخر  ل 

من  �لتي  �لتطوعية  �لأعمال  يف  �لفاعلة  للم�شاركة 
�شتى  يف  �ملجتمع  �أف��ر�د  على  بالنفع  تعود  �أن  �شاأنها 
من  �إمياناً  و�لتعليمية  �ل�شحية  وبالأخ�س  �مليادين 
�لتكافل  ويعزز  يدعم  �لتطوعي  �لعمل  ب��اأن  �شموها 

�لجتماعي.
تبنت  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �ن  وقالت 
�مل���ب���ادر�ت �مل��ب��ت��ك��رة �ل��ه��ادف��ة �ىل ب��ن��اء ق����در�ت �مل���ر�أة 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  وب���الأخ�������س يف جم����ال  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�ل��ع��ط��اء �لن�����ش��اين م��ن خ��الل �إط���الق �شل�شلة من 
�لتطوعي  �لعمل  �لقيادية يف  �ملر�أة  �مللتقيات لإعد�د 
�لتطوعي  �لعمل  ثقافة  تر�شيخ  بهدف  و�لن�����ش��اين 

و�لعطاء �لإن�شاين لدى �ملر�أة �لعربية .
وذكرت �ن �مللتقى يف دورته �حلالية يف �خلرطوم ركز 
على �بتكار �مل�شاريع �لتطوعية يف �جلو�نب �ل�شحية 
على  ق��ادر�ت  �لقياديات  من  جيل  خللق  و�لتعليمية 
و�جتماعية  �قت�شادية  مل�شاكل  و�قعية  حلول  �يجاد 
ت�����ش��اه��م يف �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة م���ن خ����الل تبني 

م�شاريع وبر�مج مبتكرة.
�لعمل  �أول����ت  �لمار�ت” �ل��ت��ي  “�م  ج��ه��ود  وث��م��ن��ت 
حتى  كبري�ً  �هتماماً  �لن�شاين  و�لعطاء  �لتطوعي 
�أ�شبح من �شمات �أبناء �لإمار�ت فهو ميثل مبنهجه 
به  ترتقي  ح�شارياً  �شلوكاً  و�لإن�����ش��اين  �لجتماعي 
و�أ���ش��ب��ح ميثل  �ل��ق��دم  منذ  و�حل�����ش��ار�ت  �ملجتمعات 
خمتلف  �شمن  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون  رم����ز�ً 
موؤ�ش�شاته وعملت على توفري خمتلف �أ�شكال �لدعم 

و�لتمكني للموؤ�ش�شات �لر�ئدة يف هذ� �لقطاع.
وقدمت �لوزيرة �ل�شود�نية �ل�شكر �ىل �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك على �لدعم �لالحمدود لرب�مج 

�ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي وت�����ش��ج��ي��ع �ل�����ش��ب��اب ع��ل��ى �لعمل 
�ل��ت��ط��وع��ي وب���الأخ�������س �مل�����ر�أة و�ل��ط��ف��ل م���ن خالل 
تبنيها برناجما تخ�ش�شيا ل�شتقطاب وتاأهيل وبناء 
�لقدر�ت ومتكني �ملر�أة و�لطفل يف �لعمل �لتطوعي 

و�لعطاء �لن�شاين حملياً وعاملياً.
�مل�شاركة  على  حر�شت  �ل�شود�نية  �مل��ر�أة  �ن  و��شارت 
�لتطوع  �ىل  �إ���ش��اف��ة  �مل��ل��ت��ق��ى  ج��ل�����ش��ات  �ل��ف��ع��ال��ة يف 
�مليد�نية جنبا �ىل جنب مع �شقيقاتها من �لإمار�تيات 
�مل�شاركات يف �ملهام �لن�شانية حلملة �ل�شيخة فاطمة 
��شتقطاب  ����ش��ت��ط��اع��ت  و�ل���ت���ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لن�������ش���اين 
من  ومتكينهن  �ملتخ�ش�شات  �ل�شابات  من  �لكفاء�ت 
و�مل�شت�شفيات  �ملتنقلة  �لعياد�ت  يف  ميد�نيا  �لتطوع 
�ملتحركة و�لتي قدمت بر�مج ت�شخي�شية وعالجية 

ووقائية يف �لقرى �ل�شود�نية.
كما ��شادت بجهود �لطباء �لإمار�تيني و�ل�شود�نيني 
�ل��ذي��ن ي��ت��ط��وع��ون ب����روح �ل��ف��ري��ق �ل���و�ح���د لإجناح 
�ملهام �لن�شانية حلملة �ل�شيخة فاطمة لعالج �ملر�أة 
و�لطفل و�لتي �شاهمت ب�شكل فعال يف �لتخفيف من 
معاناه �ملئات من �ملر�شى وبالأخ�س من كبار �ل�شن 

يف منوذج مميز للعمل �لن�شاين �مليد�ين.
�لرئي�س  �ل�شامري  ع��ادل  �لدكتور  ق��ال  وم��ن جانبه 
�ل�شيخة  حملة  �ن  �ل��ع��ط��اء  ز�ي���د  مل��ب��ادرة  �لتنفيذي 
�ل��ع��امل��ي��ة ك��ث��ف��ت م���ن مهامها  ف��اط��م��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لإن�شانية  للمهام  ��شتكماًل  �ل�شود�ن  يف  �لن�شانية 
خالل  ��شتطاعت  و�ل��ت��ي  �ملليونية  �ل��ع��ط��اء  حلملة 
�لإن�شانية  بر�شالتها  �لو�شول  �ملا�شية  �شنة   17 �ل� 
للماليني من �لب�شر وعالج �أكرث من �شبعة ماليني 
مري�س منهم 2 مليون طفل يف خمتلف دول �لعامل 

ز�يد  و�لعطاء لأبناء  �م��ت��د�د� جل�شور �خل��ري  وذل��ك 
�خلري �لذين �تبعو� خطاه ونهجه يف جمالت �لعمل 
يف  �مل��ع��وزة  �لفئات  معاناه  م��ن  للتخفيف  �لن�����ش��اين 
خمتلف دول �لعامل. و�أكد �ن حملة �ل�شيخة فاطمة 
معاناة  من  �لتخفيف  �ىل  تهدف  �لعاملية  �لإن�شانية 
�ملر�شى من �لطفال ��شافة �ىل تنمية روح �لقيادة 
�إد�رة  يف  م��ه��ار�ت  �ل�شابة  �مل����ر�أة  و�ك�����ش��اب  �ل�شبابية 
�لفرق �ل�شبابية �لتطوعية و�لتي تاأتي �شمن جهود 
ل�شتقطاب  للتطوع  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ب��رن��ام��ج 
�ملجتمع  خلدمة  جهودهم  من  و�ل�شتفادة  �ل�شباب 
ملا  وتوظيفها  لديهم  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  وتنمية 

يخدم �ملجتمعات �ملحلية و�لعاملية.
فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  وتقديره  �شكره  عن  و�ع��رب 
بنت مبارك على دعمها �لالحمدود لرب�مج �لعمل 
على  �ل�����ش��ب��اب  وت�شجيعها  �لتخ�ش�شي  �ل��ت��ط��وع��ي 
�ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي وب��الأخ�����س �مل�����ر�أة و�ل��ط��ف��ل كما 
�لن�شائي �لعام يف جمال تفعيل  ثمن جهود �لحت��اد 
�ل��ت��ط��وع��ي و�ل�����ش��ر�ك��ة �لن�����ش��ان��ي��ة �ملحلية  �ل��ع��م��ل 
و�لعاملية و�لذي كان له �لثر �لكبري يف جناح �حلملة 
�لن�شانية �لتي �شاهمت ب�شكل فعال يف �يجاد حلول 
عملية مل�شاكل �شحية للمئات من �لن�شاء و�لطفال.

��شتفادو�  �ل��ذي��ن  �مل��ر���ش��ى  ت��وج��ه �ه���ايل  وب���دروه���م 
ملبادر�ت  بال�شكر  �ملجانية  �لعالجية  �ل��رب�م��ج  م��ن 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لن�شانية و�لتي �عطت 
للمر�شى �لمل يف �ل�شفاء باإ�شر�ف �طباء �مار�تيني 
و���ش��ود�ن��ي��ني ع��ل��ى ق���در ع���ايل م��ن �خل����ربة و�ملهارة 
وبا�شتخد�م م�شت�شفى متحرك للمر�أة و�لطفل يعد 

�لول من نوعه يف �ل�شود�ن.

انط��الق حمل���ة ال�سيخ���ة فاطم���ة الإن�سان�ي���ة يف الق���رى ال�سوداني����ة 

تبلغ م�شاحتها حوايل 87 األف مرت طويل  

بلدية مدينة اأبوظبي توا�سل تنفيذ م�سارات 
للجري والدراجات الهوائية يف اأبوظبي 

قائد عام �سرطة الفجرية يتفقد اإدارة مركز دبا �سمن التفتي�ش ال�سنوي

م�سكوكة ف�سية ودرهم تذكاري باليوبيل الذهبي لغرفة راأ�ش اخليمة

•• اأبوظبي-الفجر: 

 - و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئرة  تو��شل 
ت�شتهدف  م�شاريع  تنفيذ  �أبوظبي  مدينة  بلدية 
ت��و���ش��ي��ع خ���ارط���ة م�����ش��ار�ت �جل����ري و�ل���در�ج���ات 
�لهو�ئية ، حيث بلغت �أط��و�ل هذه �مل�شار�ت حتى 

�لآن �أكرث من 86996 مرت�ً طولياً.  
لتوجيهات �حلكومة  تنفيذ�  �مل�شاريع  وتاأتي هذه 
�لر�شيدة و�لهادفة �إىل توفري كل �أ�شباب �ل�شعادة 
و�لرفاهية لل�شكان، و�إيجاد بنية حتتية ترفيهية 
وريا�شية حتقق تطلعات �ملجتمع وت�شاهم يف دعم 

�لتنمية �مل�شتد�مة و�ل�شاملة يف �أبوظبي.
م�شتقبال  جديدة  مما�س  لإدر�ج  خططها  وح��ول 
لتوفري  خطة  باإعد�د  قامت  �أنها  �لبلدية  �أ�شارت 
مدينة  يف  �لهو�ئية  و�ل��در�ج��ات  للجري  م�شار�ت 
�أب��وظ��ب��ي، ومت تنفيذ ج��زء م��ن �خل��ط��ة ويجري 

��شتكمالها خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �لقادمة.
و�أو���ش��ح��ت �ل��ب��ل��دي��ة �أن��ه��ا ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى توفري 
مل�شتخدمي  و�لأم������ان  �ل�����ش��الم��ة  م��ع��اي��ري  �أع���ل���ى 

�ملما�شي وم�شار�ت �لدر�جات �لهو�ئية، م�شرية �أن 
�ملتخ�ش�شني �ملعنيني باإعد�د خطة م�شار�ت �جلري 
و�لدر�جات �لهو�ئية قامو� بالطالع على �لعديد 
�أبوظبي  مدينة  يف  �شو�ء  �ملماثلة  �ملمار�شات  من 
�ل��ن��ظ��ر �إىل  �مل���ج���اورة، ك��م��ا مت  �ل����دول  �أو  �أو دب���ي 
مو��شفات ومعايري تلك �مل�شار�ت و�ل�شو�بط �لتي 
يتم مر�عاتها، وعليه متت مر�عاة جو�نب عديدة 
لل�شالمة يف ت�شميم م�شار�ت �جلري و�لدر�جات 
�لهو�ئية، ومنها على �شبيل �ملثال ل �حل�شر: �أن 
�لذي  �ملطاط  �أن���و�ع  �أج��ود  �مل�شار من  م��ادة  تكون 
يف  بامل�شتخدم  �لإ���ش��ر�ر  دون  �ل�شتخد�م  ي�شهل 
�ن�شيابية حركة  �شمان  ومر�عاة  �ل�شقوط،  حالة 
�مل�شار�ت وعدم تعار�شها مع �ملركبات على �لطرق 
�ملناطق  يف  �آمنة  عبور  مناطق  وتوفري  �ملحيطة، 
�ملتعار�شة مع مد�خل �لطرق وخمارجها، وو�شع 
�مل�شار�ت  �أولوية  �أر�شية تو�شح  لوحات وعالمات 
يف مناطق �للتقاء، وتوفري منطقة �أمان فا�شلة 

بني �مل�شار�ت و�لطرق �ملحيطة.
و�أ����ش���اف���ت �ل��ب��ل��دي��ة �أن���ه���ا حت���ر����س ع��ل��ى تزويد 

ب��زر�ع��ات جتميلية  و�ل��در�ج��ات  �جل��ري  م�شار�ت 
مو�زية للم�شار�ت لرفع م�شتوى �مل�شهد �جلمايل 
على  �لأف���ر�د  حتفيز  يف  ي�شاهم  مم��ا  �ملنطقة،  يف 
ممار�شة ريا�شة �جلري وركوب �لدر�جات ، وهذ� 
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ��رة  �لتز�م  �شمن  يندرج 
و�أهمية  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ب�شاأن  و�لبلديات 
توفري �أرقى �ملر�فق �لرتفيهية و�خلدمية جلميع 

�ل�شكان ورفع موؤ�شر�ت �ل�شعادة لديهم .
�أن م�شار�ت �جلري و�لدر�جات  �لبلدية  �أو�شحت 
�ل��رئ��ي�����ش��ي وجزيرة  �ل����رب  ت��ن��ت�����ش��ر يف  �ل��ه��و�ئ��ي��ة 
�أب��وظ��ب��ي ع��دد 22  �أب��وظ��ب��ي حيث ت�شم ج��زي��رة 
خمتلف  يف  �لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات  وم�شار�  مم�شى 
�ملناطق مثل: �شارع �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان، �شارع 
ب��ن عبد  �مللك عبد �هلل  و���ش��ارع  �ل��ع��رب��ي،  �خلليج 
 5 �لعزيز، يف حني تنت�شر يف �لرب �لرئي�شي عدد 
�لهو�ئية موزعة يف  للدر�جات  وم�شار�ت  مما�شي 
مدينة خليفة ، ومدينة حممد بن ز�يد ، ومدينة 
، ويف مدينة  �ل���ر�ح���ة  ���ش��اط��ئ  ، وع��ل��ى  ���ش��خ��ب��وط 

�لفالح.

•• اأبوظبي-وام:

غ��د� م�شكوكة  �مل��رك��زي  �لإم���ار�ت  ي�شدر م�شرف 
ف�شية تذكارية و درهما تذكاريا مبنا�شبة �ليوبيل 

�لذهبي لغرفة جتارة و�شناعة ر�أ�س �خليمة.
وبهذه �ملنا�شبة �شي�شدر “�ملركزي” �ألفني م�شكوكة 
ملليمرت�   60 يبلغ  �ل��و�ح��دة  قطر  �لف�شة  م��ن 

ووزنها 60 جر�ما وم�شنعة من 5 .92 يف �ملائة 
من �لف�شة و5 .7 يف �ملائة من �لنحا�س.

�شاحب  ���ش��ورة  �مل�شكوكة  وج��ه��ي  �أح���د  ويت�شمن 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة بينما يت�شمن 
�لوجه �لآخر �شعار �ملنا�شبة. �أما �لدرهم �لتذكاري 
 6.40 ووزن�����ه  م��ل��ي��م��رت�   24.0 ق��ط��ره  ف��ي��ب��ل��غ 

جر�ما وم�شنع بطريقة �لت�شفيح على قاعدة من 
�لدره�م  وج�ه  وبقي  نيكل-نحا�س-نيكل  �لفولذ 
دون تغيي�ر كما هو يف �لدرهم �ملتد�ول حالياً بينما 

يت�شم�ن �خلل�ف �شع�ار �ملنا�شب�ة.
و�شلم �مل�شرف �ملركزي كافة �مل�شكوكات �لتذكارية 
ر�أ�س  غرفة  �ىل  �لتذكاري  و�ل��دره��م  �لف�شة  من 

�خليمة حيث لن تعر�س عن طريق �لبنوك.

••وا�صنطن-وام:

�ختتم جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني زيارته �إىل و��شنطن �لتي �شملت 
عدة �جتماعات مع موؤ�ش�شات ومنظمات دولية بزيارة �إىل مركز ويل�شون �لدويل 
فر�س  و��شت�شر�ف  باملجل�س  �لتعريف  بهدف   Wilson Center للعلماء 
�ل�شيا�شات  يف  ومعريف  بحثي  ثقل  من  للمركز  ملا  خا�شة  �جلانبني  بني  �لتعاون 
�لن�شائية  �لقيادة  م��ب��ادرة  مثل  �جلن�شني  بني  �ل��ت��و�زن  لدعم  وم��ب��ادر�ت  �لعامة 
�لعاملية. و�جتمعت �شعادة منى غامن �ملري نائبة رئي�شة جمل�س �لإمار�ت للتو�زن 
مبركز  �لعاملية  �لن�شائية  �لقيادة  مبادرة  مديرة  يونغ  غوين  مع  �جلن�شني  بني 
ودولية  �أمريكية  موؤ�ش�شات  يف  �لجتماعي  �ل��ت��و�زن  خ��رب�ء  م��ن  وع��دد  ويل�شون 
�لبنك  جمموعة  يف  �لع�شو  �لدولية  �لتمويل  موؤ�ش�شة  منها  متنوعة  و�أكادميية 
�لأمريكية  و�لوكالة  ويل�شون  �لعامة مبركز  �مل��ر�أة يف �خلدمة  وم�شروع  �ل��دويل 
وجمموعة  و��شنطن  ج��ورج  وجامعة  هوبكنز  جونز  وجامعة  �لدولية  للتنمية 
�شفارة  موظفي  من  ع��دد  �إىل  بالإ�شافة  ��شرت�تيجي  �شما�س  وموؤ�ش�شة  هاربور 
دولة �لإم��ار�ت يف و��شنطن حيث مت عقد حلقة نقا�شية لتبادل �ل��روؤى و�لأفكار 

كل  و�خت�شا�شات  و�أه���د�ف  و�أهميته  �لجتماعي  �لنوع  و�شيا�شات  مفهوم  ح��ول 
من �ملجل�س و�ملركز و�أفق �لتعاون �مل�شرتك. ورحب �حل�شور ب�شعادة منى غامن 
�ملري �لتي �شلطت �ل�شوء على و�شع �ملر�أة يف �لإمار�ت حالياً وما حتظى به من 
 70 نحو  ت�شكل  �أنها  �إىل  م�شرية  �ل��دول��ة،  تاأ�شي�س  منذ  �لر�شيدة  �لقيادة  دع��م 
عامة  ب�شفة  �لعمل  �شوق  من  باملائة   46.6 ومتثل  �جلامعات  طلبة  من  باملائة 
و66 باملائة بالقطاع �حلكومي منهن 30 باملائة يف منا�شب قيادية و15باملائة 
مبجل�س  تعريفياً  عر�شاً  �شعادتها  وق��دم��ت  و�أك��ادمي��ي��ة.  تخ�ش�شية  وظ��ائ��ف  يف 
�لإم��ار�ت للتو�زن بني �جلن�شني كجهة �حتادية تعمل على تقلي�س �لفجوة بني 
�جلن�شني يف كافة قطاعات �لدولة وتعزيز و�شع �لإم��ار�ت يف تقارير �لتناف�شية 
�لعاملية ذ�ت �ل�شلة و�ل�شعي لتحقيق �لتو�زن بني �جلن�شني يف مر�كز �شنع �لقر�ر 
وكذلك تعزيز �إ�شهامات دولة �لإمار�ت كمرجع لت�شريعات �لتو�زن بني �جلن�شني 
�لتي تت�شمنها  �لهامة  �مللفات  �لتو�زن بني �جلن�شني يعد و�ح��د�ً من  �أن  موؤكدًة 

روؤية �لإمار�ت 2021 ومن �أولويات �لأجندة �لوطنية. وقالت �إن �ملجل�س يعمل 
على حتقيق هدف وطني هو �لو�شول بدولة �لإمار�ت �إىل قائمة �لدول �ملتقدمة 
عاملياً يف جمال �لتو�زن بني �جلن�شني عرب �لعديد من �ملبادر�ت و�ل�شر�كات مع 
�خلربة  �شاحبة  �لدولية  و�ملوؤ�ش�شات  و�ملنظمات  �لدولة  يف  �ملعنية  �جلهات  كافة 
�شهر  يف  �ملجل�س  �أطلق  �لهدف  هذ�  لتحقيق  هامة  وكخطوة  �ملميزة،  و�لتجارب 
 OECD �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية  بالتعاون مع منظمة  �ملا�شي  �شبتمرب 
�ل��ع��امل لدعم  نوعه على م�شتوى  م��ن  دليل  ك���اأول  ب��ني �جلن�شني  �ل��ت��و�زن  دليل 
�ملوؤ�ش�شات  ُت�شاِعد  �شاملة  و�أد�ًة  وكمرجع  �لعمل  بيئة  يف  �جلن�شني  بني  �لتو�زن 
من  �جلن�شني  بني  �لفجوة  تقلي�س  طريق  على  �لدولة  يف  و�خلا�شة  �حلكومية 
خالل تو�شيح �ملقايي�س و�خلطو�ت �مللمو�شة �لتي يجب �تباعها لتنفيذ متطلبات 
هذ� �لتو�زن و�ملو�شوعة وفقاً للمعايري �لدولية، م�شيفًة �أن �لدليل يدعم �أهد�ف 
�لتنمية �مل�شتد�مة 2030 لالأمم �ملتحدة ويت�شمن جزء�ً عن �ملو�زنات �مل�شتجيبة 

للنوع �لجتماعي على �مل�شتوى �ملوؤ�ش�شي وتاأثريها �لإيجابي يف تقلي�س �لفجوة 
وودرو  مبركز  تعريفياً  عر�شاً  يونغ  غوين  قدمت  جانبها  م��ن  �جلن�شني.  ب��ني 
ول�شون �لدويل للعلماء �ملعرفون مبركز ويل�شون �لذي تاأ�ش�س على يد موؤ�ش�شة 
�شميث�شونيان تكرميا للرئي�س �لأمريكي �لأ�شبق وودرو ويل�شون م�شريًة �إىل �أنه 
ويل�شون من خالل  وودرو  �لرئي�س  بها  �آم��ن  �لتي  �لعليا  �ملثل  �إحياء  على  يعمل 
�لجتماعي  �لنوع  مبجال  �ملركز  يهتم  كما  و�ملناق�شة  و�لدر��شة  �لبحث  ت�شجيع 
من خالل مبادر�ت جتمع خرب�ء وخمت�شني تابعني جلهات حكومية و�أكادميية 
�أمريكية.  و�أثنى �حل�شور على و�شع �ملر�أة يف �لإمار�ت وما حققته من جناحات يف 
كافة �ملجالت م�شيدين بتجربة جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني وجهوده 
يف تر�شيخ مفاهيم �لنوع �لجتماعي و��شفني هذه �لتجربة باأنها متميزة وتعد 
دليل  �أ���ش��ادو� مبحتويات  كما  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  ب��ه يف منطقة  يحتذى  من��وذج��اً 
�لتو�زن بني �جلن�شني و�ملردود �ملتوقع لتطبيقه يف �لدولة وحر�س �ملجل�س على 
�ل��دول و�ملنظمات �لدولية مبا ي�شهم يف  تبادل �ملعرفة و�خل��ربة مع �لعديد من 
حتقيق جناحات ملمو�شة لي�س فقط لالإمار�ت ولكن للعديد من �لدول �ل�شاعية 

لتحقيق جناحات يف جمال �لتو�زن بني �جلن�شني.

جمل�ش الإمارات للتوازن بني اجلن�سني يختتم لقاءاته يف وا�سنطن بزيارة مركز ويل�سون
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

وح�شانة  “مركز  م���وظ���ف���ات  ����ش���ارك 
ب�شاتني” �لتابع لنادي �شيد�ت �ل�شارقة 
ب�شهاد�ت  �أول����ي����ة  �إ����ش���ع���اف���ات  دورة  يف 
معتمدة، بهدف تزويد �لكو�در �لعاملة 
للتعامل  �ملنا�شبة  و�مل��ه��ار�ت  بالكفاء�ت 
م��ع ح���الت �ل��ط��و�رئ و�حل����و�دث �لتي 
قد حتدث يف �ملركز. وجاء تنظيم هذه 
�لدورة �نطالقاً من حر�س �ملركز على 
�شالمة �لأطفال حيث تعترب �ل�شالمة 

من �أولوياته �لأ�شا�شية.  
وركزت �لدورة �لتي نظمتها  و�عتمدت 
“ �إي�������ريل يري”  ����ش���رك���ة  ����ش���ه���اد�ت���ه���ا  
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  يف  �لتعليم  خل��دم��ات 
على �أهمية �شالمة �لطفل وعلى كيفية 
لالأطفال  و�آم���ن���ة  ���ش��ح��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ب���ن���اء 
وع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ع��اي��ري �ل�����ش��الم��ة لدى 
ومتحورت  �ملركز.  يف  �لعامالت  جميع 

�لدورة �لتدريبية على تزويد �ملوظفات 
�لعامالت يف “مركز وح�شانة ب�شاتني” 
باملعلومات و�لقو�عد �لرئي�شية وبع�س 
�لقيام  من  للتمكن  �لأ�شا�شية  �مل��ه��ار�ت 
بالإ�شعافات �لأولية �خلا�شة بالأطفال، 
�إ�شافة �إىل �لتعرف على دور وم�شوؤولية 
�حلو�دث  تقييم  يف  �لأط��ف��ال  م�شعفي 
وكيفية  �حلالة  �أعر��س  على  و�لتعرف 
و�لقيام  �ل�شرورية  �لإج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ 

بالإ�شعافات �لأولية للحالة �لطارئة.
تنمية  ��شت�شاري  خ���ان،  رف��ع��ت  و�أك����دت 
ب�شاتني  وح�����ش��ان��ة  م���رك���ز  يف  �ل��ط��ف��ل 
كانت �شالمة �لأطفال وتاأمني  “لطاملا 
بيئة �آمنة لهم من �لأولويات �لرئي�شية 
ب�شاتني” لذلك قمنا  “ملركز وح�شانة 
موؤهاًل  ل��ي��ك��ون  عملنا  ف��ري��ق  ب��ت��دري��ب 
للتعامل مع �لإ�شابات و�لأمر��س على 

�ختالف �أنو�عها.«
�لدورة  ه��ذه  “�أن  خ��ان  رفعت  و�أ�شافت 

�ل���ت���دري���ب���ي���ة ل����ن ت���ك���ون �ل���وح���ي���دة بل 
���ش��ي�����ش��ت��م��ر �مل���رك���ز ب��ت��ن��ظ��ي��م �ل������دور�ت 

و�ل���ور����ش���ات �ل��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا تطوير 
معايري  ل��ت��ع��زي��ز  م��وظ��ف��ي��ن��ا  ق�������در�ت 

�ل�شالمة يف مر�فق �ملركز كافة.« يذكر 
�جتازو�  �ل���ذي���ن  �مل��ت��درب��ني  ج��م��ي��ع  �أن 

�شهاد�ت  ع��ل��ى  ح�شلو�  ب��ن��ج��اح  �ل����دورة 
للتعامل  �لأول��ي��ة  لالإ�شعافات  معتمدة 
م���ع �إ����ش���اب���ات �لأط���ف���ال وه���ي �شاحلة 
�أن يتم حتديث  ملدة ثالث �شنو�ت على 
معلوماتهم ومهار�تهم �شنوياً.   ويلتزم 
بتعزيز  ب�شاتني”  وح�����ش��ان��ة  “مركز 
وتطوير  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ن���ط���اق  وت���و����ش���ي���ع 
م���ه���ار�ت �لأط����ف����ال م���ن خ����الل توفري 
�لطفولة  مرحلة  يف  �ملتميزة  �لرعاية 
�آمنة،  ب��ي��ئ��ة  �مل��ب��ك��رة و�ل��ت��ع��ل��ي��م ���ش��م��ن 
تبني  يف  �لرت��ق��اء  �إىل  �مل��رك��ز  ويتطلع 
�لفكري  �لنمو  ت��دع��م  در����ش��ي��ة  مناهج 
و�جل�شدي لالأطفال وتطوير مهار�تهم 
يف  و�لثقافية  و�لعاطفية  �لجتماعية 

مر�حل منوهم �ملختلفة.
�لرت���ق���اء مبرحلة  �إىل  �مل��رك��ز  وي��ه��دف 
ما قبل �ملدر�شة وفقاً لأعلى �ملعايري يف 
عالية �جلودة  وتوفري خدمات  �لدولة، 
لأط��ف��ال �لع�شو�ت وز�ئ���ر�ت �ل��ن��ادي يف 

و�ملعلمات  �لأم�����ور  �أول���ي���اء  ب��ي��ئ��ة مت��ّك��ن 
م��ن �ل��ع��م��ل ج��ن��ب��اً �إىل ج��ن��ب مب��ا يكفل 
�إىل  �إ�شافة  �شاملة،  منو �لطفل ب�شورة 

تاأمني بيئة �شحية و�آمنة ت�شجع �لطفل 
�لنمو و�لزده��ار مع �عتماد منهج  على 

در��شي يعك�س �لثقافات �ملتعددة.

•• ال�صارقة-وام:

�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شادق 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة على 
و�لذي  �ل�شارقة  �شاطئ  م�شروع تطوير 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  خ��ط��ة  ���ش��م��ن  ي���اأت���ي 
�ل�شرت�تيجية  �ل��ع��م��ر�ين  للتخطيط 
و�لر�مية  �لد�ئمة  مل�شاعيه  و��شتكمال 
�إىل ��شتحد�ث م�شاريع خدمية خمتلفة 
ومتنوعة تعزز من رفاهية �شكان �لإمارة 
وت�شاهم يف رفع معايري تطوير م�شتوى 

�لبنية �لتحتية فيها.
ياأتي �شمن خطة  �لذي  �مل�شروع  ويقوم 
ت��ط��وي��ر �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف �لإم������ارة 
و�حلفاظ  �حل�شرية  �لو�جهة  وتنمية 
عليها على حتويل �ملنطقة �ملمتدة على 
جانبي طريق �شاطئ �ل�شارقة ومب�شافة 
�شياحية  وج��ه��ة  �إىل  م��رت  كيلو   3.3
�لوجهات  �إىل  ت�شاف  �ملو��شفات  باأعلى 
�ل�شياحية و�لرتفيهية �ملتميزة يف �إمارة 
�ل�شارقة يف ظل ما تتميز به من ت�شاميم 
وخدمات  م�شتخدمة  وم����و�د  ع�شرية 
ذ�ت جودة عالية، وحتاكي مثيالتها من 

�لوجهات يف �ملدن �لعاملية.
�ل�شارقة  �شاطئ  تطوير  م�شروع  وياأتي 

ل��ت��وج��ي��ه��ات وروؤي�����ة �شاحب  ����ش��ت��ج��اب��ة 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة �خلا�شة بتطوير 
�ل�شارقة  يف  �ل��ع��ام  �ل��ف�����ش��اء  م�����ش��اح��ات 
�ل�شارقة  و�لتي جت�شدها جهود جمل�س 
للتخطيط �لعمر�ين حيث يعمل �ملجل�س 
على �شون �لتنمية �حل�شرية يف �لإمارة 
وو�شع  وت���ع���زي���زه���ا  ع��ل��ي��ه��ا  و�حل����ف����اظ 
�لطموحة  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �خل��ط��ط 
�لتي من �شاأنها تطوير �لأ�شول �لعامة 
�ملو�طنني  م�شلحة  �أج���ل  م��ن  ل��الإم��ارة 

و�ملقيمني و�لزو�ر على حد �شو�ء.
ك��م��ا ي��و����ش��ل �مل��ج��ل�����س م���ن خ���الل هذ� 
�لعمل  �لطموح  �ل�شرت�تيجي  �مل�شروع 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  جنب  �إىل  جنبا 
من  �لعالقة  ذ�ت  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر 
�أجل توحيد �جلهود �لر�مية �إىل حتقيق 
و�ل�شعي  �مل���و����ش���وع���ة  �لأه��������د�ف  ك���اف���ة 
بعد  ذ�ت  ن��وع��ي��ة  م�����ش��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل 
على  بالنفع  تعود  م�شتد�م  ��شرت�تيجي 
�ملجتمع يف  و�شر�ئح  �لقطاعات  خمتلف 

�ل�شارقة.
و �أكد �ل�شيخ خالد بن �شلطان �لقا�شمي 
للتخطيط  �ل�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لعمر�ين �أن جهود� نوعية بذلت لو�شع 
ت�شميم مف�شل فريد من نوعه ينا�شب 
من  وي��ع��زز  ل��الإم��ارة  �خلا�شة  �لطبيعة 

و�لتجاري  �ل�����ش��ي��اح��ي  �حل����ر�ك  وت����رية 
وجهة  وي��وف��ر  �لإم���ارة  يف  و�لقت�شادي 
حت�شني  يف  ت�شاهم  ن��وع��ه��ا  م��ن  ف��ري��دة 

منط حياة �ل�شكان.
�ل�شارقة  �إن جمل�س  �ل�شيخ خالد  وق��ال 
للتخطيط �لعمر�ين يعمل بالتعاون مع 
خمتلف �لدو�ئر �حلكومية ذ�ت �لعالقة 
من  مبجموعة  �ل���ش��ت��ع��ان��ة  ج��ان��ب  �إىل 
�ملخت�شني  و�ل�شت�شاريني  �خل��ربة  دور 
مبقايي�س  �مل���������ش����روع  ه������ذ�  ل���ت���ق���دمي 
م�شتويات  �أع���ل���ى  ���ش��م��ن  وم���و�����ش���ف���ات 
�جلودة ومبا يتو�فق و�لأهمية �لرت�ثية 
و�لتاريخية للمنطقة �ملحت�شنة ل�شاطئ 
�ل�شارقة وياأتي ذلك �شمن �إطار �لروؤية 
يف  �مل��ح��وري  ودوره  للمجل�س  �ل�شاملة 
�لتطوير  م��ع��اي��ري  رف����ع  يف  �مل�����ش��اه��م��ة 

�خلا�شة باإمارة �ل�شارقة.
�مل��ه��ن��د���س خالد  ���ش��ع��ادة  �أك���د  م��ن جهته 
�ل��ع��ام ملجل�س  �لأم����ني  ع��ل��ي  �آل  حم��م��د 
حر�س  �لعمر�ين  للتخطيط  �ل�شارقة 
لتنفيذ  �لأول���وي���ة  �إي����الء  ع��ل��ى  �ملجل�س 
ن�����و�ة مرحلة  ت���ك���ون  ن��وع��ي��ة  م�����ش��اري��ع 
�ل���ت���ح���ول �ل���ت���ي ي��ع��ك��ف �مل��ج��ل�����س على 
وتطوير  حت�����ش��ني  ���ش��ب��ي��ل  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�لبنية �لتحتية وخدمات �ملر�فق �لعامة 
�حل���ي���اة يف جمتمع  ن��وع��ي��ة  وحت�����ش��ني 

�لو�جهة  م��ن��اط��ق  وب��خ��ا���ش��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
�لبحرية فيها.

ل�شاطئ  �ل��ف��ري��د  �ل��ت�����ش��م��ي��م  �أن  و�أك�����د 
�ملقا�شد  ���ش��د�رة  يف  �شيجعله  �ل�شارقة 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة �ل��ع��ام��ة يف �لإم������ارة حيث 
�مل�شاركة  �لعائلة  �أف����ر�د  ملختلف  ميكن 
�لرتفيهية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأن�����ش��ط��ة  يف 
�أو  �ل�����ش��اط��ئ  �م��ت��د�د  ع��ل��ى  �ل��ت��ي �شتقام 
�لريا�شات  مم���ار����ش���ة  �أو  �ل����ش���رتخ���اء 
خمتلف  فيها  تتو�فر  بيئة  يف  �ملختلفة 
���ش��ب��ل �ل���ر�ح���ة وجم��م��وع��ة و����ش��ع��ة من 

�خلدمات �لعامة.
�لطبيعية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ن��ا���ش��ر  �أن  وت���اب���ع 
�ختيارها  مت  ل��ل��م�����ش��روع  �خل�������ش���ر�ء 
بعناية من �أجل تعزيز �لأبعاد �جلمالية 
�لبيئة  تلطيف  يف  و�مل�شاعدة  للم�شروع 
و���ش��م��ان ر�ح����ة �ل������زو�ر .. ك��ا���ش��ف��ا عن 
�لنباتات  م��ن  حملية  ���ش��اللت  �خ��ت��ي��ار 
للحفاظ  و�حل����ر�رة  للجفاف  �مل��ق��اوم��ة 

على جمالية �مل�شروع وخ�شو�شيته.
وي���ت���ك���ون �مل�������ش���روع م���ن جم��م��وع��ة من 
�مل�شي  وم�������ش���ار�ت  �ل���ع���ام���ة  �ل�������ش���اح���ات 
�لهو�ئية  للدر�جات  وم�شليات وممر�ت 
للجلو�س  و�أخ�������رى  ل��ل��ت��ن��زه  وم���ن���اط���ق 
وتناول �لوجبات و�أماكن مظللة و�أخرى 
ملمار�شة �أن�شطة �لفن و�لريا�شات �ملائية 

على �متد�د �ل�شاطئ.
ك���م���ا ي���وف���ر �مل���������ش����روع ج��م��ي��ع �مل���ر�ف���ق 
�ل���������ش����روري����ة و �خل����دم����ي����ة وم����ر�ف����ق 
�ل���ش��ت��ح��م��ام و�أم���اك���ن م��ت��ع��ددة ملو�قف 
يقرب  م��ا  وت��وف��ري  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات 
على  ل��ل��م��رك��ب��ات  م��وق��ف   1100 م��ن 

جانبي �لطريق.
ت�شميمه  جانب  و�إىل  �مل�شروع  �أن  و�أك��د 
كافة  ر�ع��ى  نوعه  م��ن  و�لفريد  �ملتميز 
�لنو�حي �جلمالية و�لتنظيمية وحر�س 
ومر�فق  ب���ن���اء  م�����و�د  �����ش���ت���خ���د�م  ع��ل��ى 
بهدف  ع��ال��ي��ة،  وم��ق��اي��ي�����س  ج����ودة  ذ�ت 
وتقدمي  و�ل����ش���ت���د�م���ة  �ل���ش��ت��م��ر�ري��ة 
�لز�ئر فيما  �أف�شل �خلدمات للجمهور 
�مل�شروع  ه��ذ�  خ��الل  م��ن  �ملجل�س  عمد 
�إىل زيادة م�شاحة �مل�شطحات �خل�شر�ء 
�شاطئ  ط���ري���ق  ج��ه��ت��ي  �م����ت����د�د  ع���ل���ى 
�ل�شارقة �إىل جانب �ل�شاحات �ملخ�ش�شة 
و�شت�شم  �ملتنوعة  و�لأن�شطة  للفعاليات 
�مل�شاحات �خل�شر�ء نباتات من �شاللت 
حم��ل��ي��ة م��ت��ن��وع��ة �لأم�������ر �ل������ذي يعزز 
توجيه  �إىل  �لر�مية  �لإم���ارة  روؤي���ة  م��ن 
و�شليم  �شحي  حياة  منط  نحو  �ل�شكان 
�أو  �مل�شي  ريا�شة  ممار�شة  على  ي�شجع 
�جلري وركوب �لدر�جات �لهو�ئية وهو 
ما ين�شجم وروؤية �شاحب �ل�شمو حاكم 

�مل�شطحات  زي��ادة  �إىل  �لر�مية  �ل�شارقة 
�خل�شر�ء وحماية �حلياة �لبيئية.

ل��ي�����ش��م مناطق  �مل�������ش���روع  وق����د ���ش��م��م 
�ملنطقة  �شتت�شمن  �مل�����ش��اح��ات  م��ت��ع��ددة 
�لرئي�شية منها مر�فق مائية وترفيهية 
ومناطق  �ل��ع��ام��ة  �خل���دم���ات  وم���ر�ف���ق 
للعب ومناطق للجلو�س و�شيكون هناك 
و�لأن�شطة  للفعاليات  خم�ش�شة  �شاحة 
�لأطعمة  ب��ي��ع  ت�����ش��م حم���ال  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
توفري م�شاحات  �إىل جانب  و�مل�شروبات 
خم�����ش�����ش��ة ل���ع���رب���ات ب���ي���ع �مل�����اأك�����ولت 

جلو�س  وم��ن��اط��ق  �ملتنقلة  و�مل�����ش��روب��ات 
ملمار�شة  وم��ن��اط��ق  مظللة  و����ش��رت�ح��ة 
و�لعاملية  �ملحلية  للمو�هب  �لعام  �لفن 
ومب����ا ي���ت���الءم م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات خمتلف 
�أفرد �لعائلة. وي�شمن �لت�شميم �ملبتكر 
جميع  تو�فر  للم�شروع  و�ل�شرت�تيجي 
زو�ر  ل�شتمتاع  �لالزمة  �لر�حة  و�شائل 
متطلبات  م���ع  ي���ت���الءم  ومب����ا  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لريا�شية  �جل��م��ه��ور  ���ش��ر�ئ��ح  خم��ت��ل��ف 
و�لرتفيهية و�ل�شتجمام و�لتنزه ليكون 
�ل�شارقة  �إم��ارة  بذلك وجهة رئي�شية يف 

وحمط �أنظار زو�رها من د�خل �لدولة 
وخارجها.

 20 تبلغ  �مل�شروع  �أن م�شاحة  ي�شار �ىل 
هكتار� من �مل�شاحات �لعامة �مل�شتحدثة 
و �شيتم توفري 4 مناطق للعب �لأطفال 
يف خمتلف �أنحاء �مل�شروع �لذى يت�شمن 
5 مناطق �شاطئية و م�شاحة خم�ش�شة 
للجلو�س على طول �مل�شروع و5 �شاحات 
متنوعة خم�ش�شة للفعاليات �ملجتمعية 
ومناطق  �ملختلفة  �لفعاليات  و�لفنية 

للياقة �لبدنية وممار�شة �لريا�شة.

»ا�ست�س��اري ال�سارق��ة« ي�ق��ر م�س�روع قان�ون »�سن�دوق ال�س�م�ان الجتماع��ي«
•• ال�صارقة -وام:

�شادق �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة على م�شروع قانون �شنة 2017م ب�شاأن 
�لر�بعة  جل�شته  خ��الل  وذل��ك  �لجتماعي..  لل�شمان  �ل�شارقة  �شندوق  تنظيم 
و�ل�شتثنائية �شمن �أعماله لدور �لنعقاد �لعادي �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي 
�ملال  عبد�لرحمن  خولة  برئا�شة  مبقره  �لأول  قبل  �أم�س  عقدها  و�لتي  �لتا�شع 

رئي�س �ملجل�س.
مناق�شة  ثم  �ل�شابقة..  �جلل�شة  حم�شر  على  بالت�شديق  ب��د�أت  �جلل�شة  وكانت 
و�ل�شناعية  �لقت�شادية  �ل�شوؤون  جلنة  من  �ل��و�رد  و�لتقرير  �لقانون  م�ش�روع 
د�ئرة  رئي�س  �شلطان بن خادم  �لدكتور طارق  باملجل�س.. وذلك بح�شور  و�ملالية 
�ملو�رد �لب�شرية و�لدكتور من�شور بن ن�شار مدير عام �لإد�رة �لقانونية مبكتب 

�شمو �حلاكم وعبد�هلل �مل�شوي مدير د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية.

�إطار  �إي��ج��اد  يف  �لقانون  م�شروع  مناق�شة  �أهمية  �ملجل�س  رئي�س  �شعادة  و�أك���دت 
�أ�شرهم  ولأف���ر�د  عليهم  للموؤمن  ويكفل  �لجتماعي  �ل�شمان  يج�شد  ت�شريعي 
�لر�حة و�لطماأنينة و�لعي�س �لكرمي وتعميق قيم �لتكافل �لجتماعي و�لإ�شهام 

يف �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية.
و�أ�شارت �إىل �أن �شندوق �ل�شارقة لل�شمان �لجتماعي ي�شاهم يف حتقيق �ل�شتقر�ر 
منتظم  دخ��ل  وتوفري  �حلكومية  عمله  بجهة  �ملوظف  عالقة  وتعزيز  �لوظيفي 
�لأ�شا�شية  متطلباتهم  �شد  على  ي�شاعدهم  �حلكومة  من  للمتقاعدين  وم�شتمر 

لتحقيق �ل�شتقر�ر �لجتماعي لالأجيال �حلالية و�مل�شتقبلية.
�لتي  �لكبرية  �لرعاية  �إىل  خ��ادم  بن  �شلطان  ط��ارق  �لدكتور  �أ�شار   .. جانبه  من 
يوليها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة للمجتمع ب�شورة عامة ولالأ�شرة ب�شورة خا�شة حيث يعمل 
جاهد� على توفري �شبل �لعي�س �لكرمي جلميع �أفر�د �لأ�شرة لين�شئ جمتمعا �آمنا 

مطمئنا ينعم فيه �جلميع بالعي�س �ل�شعيد .
�ل�شارقة  ل�شندوق  �لأ���ش��ا���س  حجر  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�شع  وق��ال 
بالإمارة  �ملو�طنني  كافة  بهاه  ت�شتظل  كبرية  ليكون مظلة  �لجتماعي  لل�شمان 
�ل�شمان  لأن  �جتماعية  تاأمينات  ولي�س  �جتماعيا  �شماننا  ي��ك��ون  �أن  و�خ��ت��ار 
�أ�شمل ويغطي خماطر �أكرث فهو نظام حماية لالأفر�د من �ملخاطر  �لجتماعي 
�لجتماعية �لتي من �شاأنها �إذ� ما حلت بهم �أن متنعهم كليا �أو جزئيا من ممار�شة 
�لعائلية  �أعبائهم  يف  تزيد  �أن  �أو  رزقهم  م��ورد  على  و�حل�شول  �ملهني  ن�شاطهم 
وتخف�س من م�شتو�هم �ملعي�شي وذلك بالو�شائل �لتي حتددها وعلى نحو ي�شمن 

لهوؤلء �لأفر�د حد� �أدنى من �ملعي�شة �لالئقة ».
وت��اب��ع وم���ن �أه���م �مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي يغطيها ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام �مل���وت و�مل���ر����س و�لعجز 
�شموه  كلف  حيث  �لعائلية  و�لأع��ب��اء  و�لبطالة  �لعمل  و�إ���ش��اب��ات  و�ل�شيخوخة 
�إد�رته  جمل�س  ت�شكيل  حلني  �ل�شندوق  هذ�  �إن�شاء  �إج��ر�ء�ت  با�شتكمال  �لد�ئرة 

و�شيكون له �ل�شتقاللية �ملالية و�لإد�رية«.
من جانبه .. �أ�شار �مل�شت�شار �لدكتور من�شور بن ن�شار �إىل �أهمية م�شروع قانون 
�لكرمي  �لعي�س  تاأمني  يف  م��و�ده  و�أهمية  �لجتماعي  لل�شمان  �ل�شارقة  �شندوق 
ملوظفي حكومة �ل�شارقة وما �شيرتتب عليه من منظومة عمل جديدة يف حكومة 

�ل�شارقة.
ب��ع��ده��ا .. ت��ال حم��م��د ج��م��ع��ة ع��ب��د�ل��رح��م��ن ب��ن ه��ن��دي رئ��ي�����س جل��ن��ة �ل�شوؤون 

�لقت�شادية و�ل�شناعية تقرير �للجنة حول م�شروع �لقانون.
وبعد ناق�س �لأع�شاء و�لع�شو�ت وردود ممثلي حكومة �ل�شارقة حول مو�د م�شروع 

�لقانون وما به من �خت�شا�شات و�شالحيات و�أهد�ف ونظام جديد.
ويف ختام �جلل�شة .. �أعلنت خولة �ملال �أن �جلل�شة �ملقبلة �شتعقد يوم 29 نوفمرب 
�جلاري بالتز�من مع يوم �ل�شهيد و�شتناق�س م�شروع قانون ل�شنة 2017م ب�شاأن 

تنظيم د�ئرة �شوؤون �لبلديات و�لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية.

••راأ�س اخليمة-الفجر:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى لالحتاد حاكم ر�أ�س �خليمة، وبح�شور �ل�شيخ �رحمه 
بن �شعود بن خالد �لقا�شمي نائب مدير عام �شركة �أ�شمنت �لحتاد 
و�ل�شيخ حممد بن �شعود بن خالد �لقا�شمي وعدد من �شمو �ل�شيوخ 
و�شعادة �شامل �لنار �ل�شحي ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي ومدر�ء 
�لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة ، و�أبناء �لقبائل �لحتفال 
�لر�شمي باليوم �لوطني 46 �لذي �أقامه �لنقبيني و�أهايل منطقة 
�أ�شمى  �لفحلني  و�أه��ايل  �لنقبييون  بر�أ�س �خليمة. ورفع  �لفحلني 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  و�لتربيكات  �لتهاين 
 46 �لوطني  �ليوم  “حفظه �هلل”، مبنا�شبة  �لدولة  رئي�س  نهيان، 
لقيام دول��ة �لحت��اد، د�ع��ني �مل��وىل عز وجل �أن يدمي على �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة موفور �ل�شحة و�لعافية ويبقيه �شند� وذخر� 
لوطنه و�شعبه ليو��شل م�شرية �لتنمية �ل�شاملة و�لنه�شة �ملباركة 
نحو �آفاق �أرحب يف �لبناء و�لتقدم و�لرقي، معربني عن �عتز�زهم 
وفخرهم وتقديرهم للنهج �ل�شديد ل�شموه “حفظه �هلل” لكل ما 

فيه خري دولة �لإمار�ت ورفعتها ومنائها ورخاء �شعبها.
ليبد�أ  �لنقبي  �مللعاي  ع��ب��د�هلل  للمذيع  مميز  بتقدمي  �حلفل  ب��د�أ 
ر�أ�س  �شرطة  مو�شيقى  قدمته  �ل��ذي  �لوطني  بال�شالم  �لحتفال 

�خليمة ثم �آيات من �لذكر �حلكيم تالها �لقارئ �ل�شاب من �ملنطقة 
منطقة  م�شوؤول  �ألقاها  �لحتفال  كلمة  ثم  �لنقبي  حممد  ح�شن 
�لفحلني ح�شن بن عبيد �لنقبي وجاء فيها )�إننا ننتهز هذه �ملنا�شبة 
باليوم �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 46 ، �لعزيزة على 
قلوبنا جميعا ، لنتقدم باأ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إل�ى مقام 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيدي 
�لدولة و�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
دب��ي، و�إىل �شاحب  �ل��وزر�ء حاكم  – رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�إل�ى �شاحب  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
بن �شقر بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حاكم 
عهد  ويل  �لقا�شمي  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �خليمة  ر�أ���س 
ر�أ�س �خليمة حفظهم �هلل ورعاهم، كما نهنئ �أ�شحاب �ل�شمو حكام 
�أبناء دولة  �إل�ى  ، وكذلك نتقدم بالتهنئة  �لإم��ار�ت و�أولياء �لعهود 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بهذه �ملنا�شبة �لغالية(.
و�أ�شاف م�شوؤول منطقة �لفحلني : �إن هذ� �لحتفال �لذي يب�شر 
�ل�شادقة و�حلثيثة لقبيلة  �لرغبة  �ليوم ما كان ليكون لول  نوره 
�لنقبيني و�أهايل منطقة �لفحلني ، و هذ� و�إن دل فاإمنا يدل على 
�إنني   : وم�شى   ، م�شريتهم  ول��ق��ادة  لوطنهم  وحبهم  �هتمامهم 
ومن خالل هذ� �ملنرب ونيابًة عن قبيلة �لنقبيني و�أه��ايل منطقة 

�لكبري  �ملجهود  على  �ملنظمة  �للجنة  �إىل  بال�شكر  �أتقدم  �لفحلني 
�شاهم  من  لكل   و�لعرفان  و�لتقدير  �ل�شكر  وك��ل  به  قامو�  �ل��ذي 

و�شارك وتعاون ودعم هذه �لحتفالية �لوطنية.
�لنقبيني  ل��دى  �مل�شهورة  �لتحروبه  فن  مع  �لفقر�ت  تو��شلت  ثم 
وقدمها رجال منطقة �لفحلني بعدها فقرة �شعرية قدمها �أحمد 
�مللعاي �لنقبي وبع�س �لفو��شل �ل�شعرية لعدد من �ل�شعر�ء �لذين 

تغنو بالوطن و�مل�شرية �ملميزة.
�لذي  �لإم���ار�ت  �أوب��ري��ت كلنا  ك��ان �حل�شور على موعد مع  بعدها 
�إع��د�د وتن�شيق  روى م�شرية �لوطن عرب لوحات فنية ر�ق�شة من 

و�إخر�ج �أهل وعائالت و�أبناء منطقة �لفحلني.
ثم حان موعد �لتكرمي لعدد من مميزي و�شباب منطقة �لفحلني 
حيث تقدم �ل�شابان  ح�شن ر��شد �لبغام �لنقبي وحممد �شعيد بن 
علياه �لنقبي للتكرمي كونهما كانا �شمن جمموعة �لفريق �لذين 
و�شمل   ، �أج��م��ع  �ل��ع��امل  عنهم  وحت��دث  �فري�شت  جبل  قمة  �شعدو 
�لتكرمي رجال عا�شو حلظات �ل�شرف و�لدفاع عن �حلق و�ل�شرعية 
�ليمن  �مل�شاركة يف ع��ودة �حلق لأ�شحابه يف  رج��ال كان لهم �شرف 
و�شمل  و�ل��ف��د�ء  للت�شحية  مثال  وك��ان��و  م�شابني  وع���ادو  �ل�شقيق 
وماجد  �لنقبي  حممد  ونا�شر  �ملكروف  خمي�س  �بر�هيم  �لتكرمي 
و�ملنا�شل  �لفا�شل  �ل��رتب��وي  ت��ك��رمي  كما مت  زي���د،  ع��ب��د�هلل  �ح��م��د 
�ل�شرير عبيد ح�شن بن علوي �لنقبي �لذي �شق طريقه نحو �لعلم 

، وح�شل  �أن يقهر �مل�شتحيل  و�لدر��شة وبرغم �ل�شعوبات ��شتطاع 
على �لبكالوريو�س و�ملاج�شتري بكل جد و�جتهاد ومتيز.

�مل�شاهمني  و�لرعاة  و�ملوؤ�ش�شات  بعدها مت تكرمي عدد من �جلهات 
�لذين ي�شتحقون �لتكرمي و�لتقدير وهم : �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
ر�أ���س �خليمة، بلدية ر�أ���س �خليمة ، د�ئ��رة �خلدمات �لعامة، هيئة 
�أحجار ر�أ�س  �أ�شمنت �لحتاد، �شركة  �لإذ�ع��ة بر�أ�س �خليمة، �شركة 
�خليمة، �شركة �شتيفن روك، جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية، 
بنانا  للهو�تف،  �حلريري  �خلريية،  �لأعمال  هيئة  �لتالل،  خياط 
 ، top link ،للعطالت، مطعم وم�شاوي �لأيام، حمم�شة �لروعة
�ملفتول للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية، �لرثيا لل�شفر و�ل�شياحة، 
ليوناردو لل�شاعات، �شوي�س بال�س، حلويات م�شقط، �ل�شفري لتنظيم 

�حلفالت يتف�شل �ل�شيد �أن�شار، ورجل �لأعمال �شعيد �لبغام.
وم�شوقة  متنوعة  تفاعلية  وف��ق��ر�ت  بعرو�س  �لحتفال  وتو��شل 
ركزت على �إبر�ز �لقيم و�لتقاليد و�لرت�ث �لأ�شيل لأبناء �لإمار�ت، 
مب�شاركة �لنجمني مبارك �جلرمن وحليمة �لرئي�شي و�أي�شاً �شمل 
�إعد�د رجال ون�شاء  �إبد�عية وتر�ثية من  �إقامة معار�س  �لحتفال 
�لكربى  �لإجن���از�ت  حجم  على  �ل�شوء  و�شلطت  �لفحلني  منطقة 
�لتي حتققت بف�شل �لقيادة �حلكيمة و�لتي تعك�س �شورة ح�شارة 
فرق  وق��دم��ت  �ملن�شود،  و�مل�شتقبل  و�حل��ا���ش��ر  �ملا�شي  يف  �لإم����ار�ت 
تعبري� عن  كبار �حل�شور  فيها  و�شارك  �مل�شوقة  لوحاتها  �حلربية 

�لبهجة و�ل�شرور يف �ملنا�شبة �لوطنية �ملجيدة.
من جانبه �أكد ح�شن �أحمد زيد رئي�س �للجنة �ملنظمة �أن �لحتفال 
بالذكرى  �لإم��ار�ت وتفاعله بكل فخر و�عتز�ز  عك�س فرحة �شعب 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لوطني  لليوم  �ملجيدة  �لوطنية 
قيادة  ظ��ل  يف  حتققت  �ل��ت��ي  و�لتنموية  �حل�����ش��اري��ة  ومبنجز�تها 

حكيمة قادت �شفينة �لحتاد �إىل �لعزة و�لتقدم و�لزدهار.
وتقدم بخال�س �ل�شكر و�لتقدير لكل �لذي ح�شر و�شارك وتفاعل 
تر�شي  ب�شورة  ظهر  قد  �لحتفال  يكون  �أن  ومتنى  �لحتفال  مع 
�جلميع ولقت ��شتح�شان كل من ح�شر. كما تقدم بخال�س �ل�شكر 
لكل من �شاهم وتعاون يف �إظهار �لحتفالية ب�شورة مميزة وخ�س 
هذه  يف  �لكبري  �ل���دور  لها  ك��ان  �لتي  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  بالذكر 
�لحتفالية كما مل يغفل �لدور و�لدعم �لكبري من �أهايل منطقة 
�ل�شيوف  �أم��ام  م�شرفة  ب�شورة  �لحتفال  �أظهرو  �لذين  �لفحلني 
كما تقدم بال�شكر للجنة �ملنظمة �لتي �شاهمت على مدى 7 �شهور 
�للجنة  �شمت  حيث  �لحتفالية  لإق��ام��ة  و�ل���ش��ت��ع��د�د  �لع���د�د  يف 
عبيد  عمر  و  خم�شون  �شعيد  وحم��م��د  زي��د  �أح��م��د  ح�شن  �ملنظمة 
طحنون وخالد ح�شن �لنقبي ور��شد ح�شن خمي�س وحممد �شعيد 
خلفان  ور��شد  �لنقبي  حميد  وحمد  �لنقبي  ح�شن  وحممد  علياه 
وعلي ح�شن  �لنقبي  و�شلطان ح�شن  �لنقبي  �أحمد  و�شعيد  �لنقبي 

�لنقبي وحممد �أحمد �لنقبي.

حاكم ال�سارقة ي�سادق على م�سروع تطوير »�ساطئ ال�سارقة«

بح�شور 3000 متفرج

اأهايل الفحلني براأ�ش اخليمة ينظمون احتفالية وطنية بهيجة 

من خالل دورة يف االإ�شعافات االأولية للكوادر العاملة يف مركز وح�شانة ب�شاتني

ن��ادي �سي��دات ال�س��ارق��ة يع��زز معاي�ري �سالمة الأطف�ال 
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اأخبـار الإمـارات
دبي فى   2017 ال�سنوي  الطبي  امللتقى  فى  ي�ساركون  طبيا  مركزا   11

•• دبي-وام:

و�لأم��الك يف دبي موؤخر�  �لأر����ش��ي  د�ئ��رة  �ل��ذي نظمته   2017 �ل�شنوي  �لطبي  �مللتقى  ��شتعر�س 
ن�شر  �لد�ئرة بهدف  �لتي تطلقها  �ل�شحية  �ملبادر�ت   .. 100 موظف ومتعامل  �أكرث من  مب�شاركة 
�لأمر��س وت�شاعد �جلميع يف  �لوقاية من  ت�شاعد يف  �لتي  �ل�شحية  �مل�شائل  �لكثري من  �إز�ء  �لوعي 

�حلفاظ على �شحتهم ولياقتهم.
و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �لبيئة  �أمناء  فريق  رئي�س  �خلدمات،  رقابة  �إد�رة  مدير  دب��الن،  �أم��اين  و��شارت 
�ملهنية يف د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك �ىل جمموعة من بر�مج �مل�شوؤولية �لجتماعية �لتي يطلقونها 
بانتظام، وخا�شة ن�شر �لتوعية �ل�شحية، وطرق �لوقاية من �لأمر��س، وتبني �أمناط �شحية �شليمة 

يف �لطعام و�ل�شر�ب و�لريا�شة.
�لطبية  �لفحو�شات و�ل�شت�شار�ت  11 مركز� �شحيا يف دبي بتقدمي  �مللتقى قيام جتمع من  و�شهد 

�شملت عدد� من �لتخ�ش�شات �لطبية. 

وفد �سويدي ي�سيد بجهود ال�سيخة فاطمة يف رعاية الأمومة والطفولة
•• اأبوظبي -وام: 

�أ�شاد وفد من مملكة �ل�شويد بجهود �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك 
لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 

يف رعاية �لأمومة و�لطفولة د�خل وخارج �لدولة.
�أم�����س ق��ب��ل �لأول م��ع �شعادة  وب��ح��ث �ل��وف��د - خ���الل �ج��ت��م��اع 
�لأعلى  للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  �ل��ف��ال���ش��ي  ع���ب���د�هلل  �ل����رمي 
�أجندة منتدى   - باأبوظبي  �ملجل�س  لالأمومة و�لطفولة مبقر 
�لطفل �لعاملي �لذي �أن�شاأه �مللك كارل �ل�شاد�س ع�شر غو�شتاف 
و�مللكة �شيلفيا ملكة �ل�شويد و�لذي �شيعقد �جتماعه �ملقبل يف 

�شتكهومل �أبريل �ملقبل.
وقالت �لفال�شي �إن �لوفد- �ملكون من �ل�شيدة �ولريكا نيل�شون 
�ملدير �لتنفيذي للمنتدى و�ل�شيدة �يفا غلوكمان - وجه دعوة 
�ملنتدى  ه��ذ�  حل�شور  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  للمجل�س 
بالطفولة  �ملتعلقة  �ل��ق�����ش��اي��ا  �شيبحث  �ل����ذي  �ل��ه��ام  �ل��ع��امل��ي 
�لكفيلة  �لو�شائل  ح��ول  �لأف��ك��ار  وتبادل  �ل��دول  بني  و�لتن�شيق 
�لناجتة  �لتوتر  مناطق  يف  خا�شة  �لعامل  يف  �لطفال  برعاية 

عن �حلروب و�لكو�رث �لطبيعية.
وذكرت �أن �لوفد �ل�شويدي �أعرب عن �إعجابه بالهتمام �لكبري 
�لذي تبديه دولة �لإمار�ت و�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
بالأطفال حيث تدعم كل �جلهود �لتي توؤدي �إىل تهيئة �لبيئة 

تربية  على  مل�شاعدتهن  �لأم��ه��ات  ودع���م  لتن�شئتهم  �ملنا�شبة 
�أطفالهن بكل ي�شر و�شهولة.

و�أ�شاد �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة باجلهود �لتي تبذلها 
�لعاملي  �لطفل  منتدى  �أع��م��ال  لإجن���اح  �ل�شويد  ملكة  جاللة 
�لذي يعترب جزء� من �لتز�ماتهما بق�شايا �لطفولة وحتقيق 
�لأهد�ف �لتي يعقد من �أجلها وهي رعاية �لطفولة و�لهتمام 

برتبيتهم وتقدمي �خلدمات �لتعليمية و�ل�شحية لهم.
كما �أ�شاد بدورها �لذي تقوم به يف م�شاعدة �لأطفال ب�شكل عام 
�لطفل..  وحقوق  بالطفولة  تعنى  منظمات  عدة  تر�أ�س  حيث 
للطفل  �لرعاية  تقدم  �لتي  �لأخ��رى  دعم �جلهات  �إىل  �إ�شافة 

ل�شمان طفولة خالية من �لعنف و�شوء �لعاملة.

الأعرا�ش اجلماعية يف الظفرة �ساهمت يف بناء 421 اأ�سرة متما�سكة ومرتابطة
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

�ل��ظ��ف��رة م�شاء  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��ه��دت 
�لعر�س  �إق�����ام�����ة  �ل�������ش���ب���ت  �م�������س 
�ل��ن�����ش��ائ��ي ل�����ش��ك��ان م��دي��ن��ة ز�ي���د 
6 عرو�س من  فيه  �شارك  و�ل��ذي 
20 ع���رو����س ����ش���ارك���ن يف  ���ش��م��ن 
�لعر�س �لن�شائي �جلماعي �لثاين 
�لع���ر�����س  ح��ي��ث   جنحت  ع�����ش��ر 
�ملنطقة  �شهدتها  �لتي  �جلماعية 
�حلاجز  ك�شر  يف  م��وؤخ��ر�ً  �لظفرة 
�لنف�شي لدى �ل�شباب و�لتي ظلت 
وتاأبى  م��ن��ه��م  ل��ل��ع��دي��د  م���الزم���ة 
عليهم �مل�شاركة يف �أعر��س جماعية  
ل��ل��ح��د م����ن ت���ك���ال���ي���ف �لع����ر������س 
�شاب  ك��ل  يتباهى  ب��ل  �لباهظة ،  
ت��ن��ظ��ي��م ع���ر����س مل ي��ح��ظ��ى به  يف 
تكاليف  ما جعل  وه��و  قبله  �شاب 
خيالية  مبالغ  �ىل  ترتفع  �ل���زو�ج 
وتدفع �لعديد من غري �لقادرين 
�ىل  �ل�شباب  ه���وؤلء  جم���ار�ة  على 
�لقرت��س  وحتمل مبالغ كبرية   
ك��ف��ي��ل��ة ب���ه���دم ت��ل��ك �ل����ش���رة قبل 
�لبنوك  مالحقة  ب�شبب  بد�يتها  

و�لد�ئنني لل�شباب.
بني  �ملحموم  �لت�شابق  ه��ذ�  و�أم���ام 
�ل�شباب يف �ملغاله بتكاليف �لزو�ج 
�لتي  �لع��ر����س �جلماعية   ج��اءت 
تقام بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
ودعم  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�شاحب �ل�شمو  �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�ل�شيخ  �شمو  وب��رع��اي��ة  �مل�����ش��ل��ح��ة، 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن 
�حلاكم يف �ملنطقة �لظفرة لت�شهد 
م�شاركة غري م�شبوقة من �ل�شباب 
للم�شاركة يف  �ل��زو�ج  �لر�غبني يف 
ت��ل��ك �لع���ر�����س �جل��م��اع��ي��ة لي�س 
بد�فع �لتخفيف من �عباء �لزو�ج 
بامل�شاركة  للت�شرف  ب��ل  فح�شب 
برعاية  يحظى  جماعي  عر�س  يف 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة 
�حلاكم  نهيان ممثل  �ل  ز�ي��د  ب��ن 
حر�س  حيث  �لظفرة   �ملنطقة  يف 
���ش��م��وه ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة �ل�����ش��ب��اب يف 
خالل  فرحتهم   �لع���ر�����س  ه���ذه 

�لحتفال بالعر�س �جلماعي.
وجنحت �لأعر��س �جلماعية �لتي 
ي�شرف على تنظيمها ديو�ن ممثل 
�حلاكم يف �ملنطقة �لظفرة يف بناء 
م�شتقرة  م��ن  421  �أ�شرة  �أك��رث 
�ملا�شية  �لأع��ر����س �خلم�س  خ��الل 
�ل��ع��ر���س �جلماعي  �ن��ط��الق  م��ن��ذ 
�مل�شاركني  ع��دد  بلغ  و�ل��ذي  �لأول 
غياثي  يف  �ملنطقة  �شباب  من  فيه 
ومدينة ز�يد و�ل�شلع وجزيرة دملا 

و�ملرفاأ وليو�.

�ل���������زو�ج  �ل�����ر�غ�����ب�����ني يف  ودع���������م 
�ليجابية  �ل��ف��و�ئ��د  م��ن  وغ��ريه��ا 
�لتي ل حت�شى وذلك كله بف�شل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل ورعاه و�لدعم 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل�����الحم�����دود 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
و�لرعاية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�ل�شيخ حمد�ن  �لكرمية من �شمو 
بن ز�يد �ل نهيان ممثل �حلاكم يف 

منطقة �لظفرة.
و�أ�شافت �ملن�شوري �أن تكرمي �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن ز�ي��د �ل نهيان 
ل��ل�����ش��ب��اب �مل�������ش���ارك يف �لأع���ر�����س 
�جلماعية ك��ان ل��ه �ك��رب �لأث���ر يف 
يف  �مل�شاركة  على  �ل�شباب  ت�شجيع 
و�قتد�ء  ح��ب��ا  �جل��م��اع��ي  �ل��ع��ر���س 
تدخر  ل  �لتي  �لر�شيدة   بقيادته 
�إل  �ملو�طن ورفعته  لنه�شة  و�شعا 

و�شعت �إىل حتقيقه.
وت�������ش���ي���ف �ل������دك������ت������ورة ق����دري����ة 
�لب�شري من ق�شم �لت�شويق باإد�رة 
�لأعر��س  �أن  �لظفرة  م�شت�شفيات 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  �جل��م��اع��ي��ة 
�ملدن  باقي  يف  غريها  عن  متيزت 
من خالل توفري �أعر��س جماعية 
�أ�شوة  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم  يف  لل�شيد�ت 
لفته  وه�����ي  �ل�������ش���ب���اب  ب����اأع����ر������س 
متميزة حت�شب لقيادتنا �لر�شيدة 
بعد �أن حققت نتائج كبرية متثلت 
يف �حل�����د م����ن ت���ك���ال���ي���ف �ل�������زو�ج 
�لباهظة ومنع �لولئم �لتي ميكن 
�أن تتم للن�شاء بالإ�شافة �إىل �حلد 
لال�شتد�نة  �ل�شلبية  �لآث����ار  م��ن 
م��ن �ج���ل �إمت����ام م��ر����ش��م �لزفاف 
�أن  �لب�شري  و�أك��دت  �ملكلفة ماديا. 
�جل��م��اع��ي��ة يف منطقة  �لأع���ر�����س 
غري  كبري  �إقبال  حققت  �لظفرة  
�ل�����ش��ب��اب يف خمتلف  م��ت��وق��ع م��ن 
رعاية  ب�شبب  �ملنطقة وذلك  مدن 
�ل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف منطقة 
�شموه  وت�����ش��ري��ف  ل��ه��ا  �لظفرة  
باحل�شور يف �لعر�س �ل�شابق وهو 
ما كان �شرف جلميع �مل�شاركني يف 

�لعر�س �جلماعي.

�لأعر��س  و�أو�شحت  �م حممد �ن 
�لظفرة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �جل��م��اع��ي��ة 
حت����ظ����ى  ب�����دع�����م م������ن ق���ي���ادت���ن���ا 
�ل����ر�����ش����ي����دة �ل����ت����ي حت����ر�����س كل 
�إجناحها وتعميمها  �حلر�س على 
م������ن م���ن���ط���ل���ق �ل���ت���خ���ف���ي���ف من 
�إن  ح��ي��ث  �ل�����زو�ج،  تكاليف  �أع��ب��اء 
�شاهمت  �لأع����ر������س  ه���ذه  جت��رب��ة 
�لتقليل  يف  �ل�����ش��ب��اب  م�����ش��اع��دة  يف 
ملر��شيم  �مل�شاحبة  �لتكاليف  من 
�ل����زف����اف و���ش��ج��ع��ت �ل���ع���دي���د من 
��شرة  وب��ن��اء  �ل���زو�ج  على  �ل�شباب 
�لكرمية  �ل���رع���اي���ة  و  م��ت��م��ا���ش��ك��ة 
�ل  ز�ي��د  �ل�شيخ حمد�ن بن  ل�شمو 
�ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان 
ب�شكل  ���ش��اه��م��ت  و�ل���ت���ي  �ل��ظ��ف��رة 
�لنف�شي  �حل���اج���ز  ك�����ش��ر  يف  ك��ب��ري 
ل���دى �ل�����ش��ب��اب يف �مل�����ش��ارك��ة بهذه 

�لعر��س �جلماعية.
�ملزروعي  �شيف  ف��اط��م��ة  وت��و���ش��ح 
�لن�شائي  �لعر�س  برنامج  م�شئول 
�ل����ظ����ف����رة وم����دي����رة  يف م���ن���ط���ق���ة 
�لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة   مركز 

�ملنطقة  ���ش��ب��اب  وي����رى ع���دد م���ن 
�جلماعية  �لأع���ر�����س  �ن  �ل��ظ��ف��رة 
ظاهرة  ع��ل��ى  �ل��ق�����ش��اء  يف  ت�شاهم 
�أج����������ل حفل  م������ن  �لق��������رت����������س 

�لزفاف.
�حلمادي  �شعيد  ي��و���ش��ف  وي���وؤك���د 
�لعر��س  �ن  �ل��ظ��ف��رة  �ه���ايل  م��ن 
�لأمثل  �حل���ل  تعترب   �جل��م��اع��ي��ة 
و�لطريق  �لعنو�شة،  على  للق�شاء 
�إىل بيت �لزوجية باأقل �لتكاليف، 
زي����ادة  يف  �أه��م��ي��ت��ه��ا  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
مبو�طنات،  �ملو�طنني  زو�ج  ن�شبة 
�ل�شباب  من  �لعديد  �أن  خ�شو�شاً 
من  للهروب  باأجنبيات  يتزوجون 

كلفة حفل �لزفاف �ملرتفعة .
وي�������وؤك�������د ع������ب������د�هلل �حل���و����ش���ن���ي 
�أن �لأع���ر�����س  �مل���رف���اأ  ���ش��ك��ان  م���ن 
�جلماعية �لتي رعاها �شمو �ل�شيخ 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن 
كان  �ل��ظ��ف��رة  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م 
�حلاجز  ك�شر  يف  �لأث���ر  �ك��رب  لها 
من  وذل��ك  �ل�شباب  ل��دى  �لنف�شي 
�لرت�بط  على  ت�شجيعهم  خ��الل 

�لبتعاد عن �لإ�شر�ف وذلك بف�شل 
للقيادة  �ل�����ش��دي��دة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�أو���ش��ت ب�شرورة  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ي��دة 
و�ملغالة  �لإ����ش���ر�ف  ع��ن  �لب��ت��ع��اد 
على  �ل�شباب  وت�شجيع  �مل��ه��ور  يف 
�لزو�ج وكانت �لأعر��س �جلماعية 
���ش��ورة حية ل��ه��ذه �مل��ب��ادر�ت �لتي 
�أهايل  ل��دى  وج���دت ���ش��دى كبري 
�مل��ن��ط��ق��ة و���ش��ج��ع��ت �ل�����ش��ب��اب على 
تكاليف  تخفي�س  ظ��ل  يف  �ل���زو�ج 
�لقيادة  �أن  �ملهري  و�أ���ش��ار  �ل���زو�ج. 
�ل��ر���ش��ي��دة ق��دم��ت من����وذج متميز 
خالل  م��ن  �جلماعية  ل��الأع��ر����س 
م�شاركتهم يف �لأعر��س �جلماعية 
�أع����ر������س ق��ي��ادت��ن��ا منوذج  وك���ان���ت 
فحققت  �لأه���ايل  من  يحتذى به 

�لنجاح �ملرجوة منها.
وي��وؤك��د ع��ب��د�هلل �حل��م��ادي مدير 
مدر�شة �لظفرة للتعليم �لأ�شا�شي 
�أن �لأعر��س  ز�ي��د  بنني يف مدينة 
على  �ل�����ش��ب��اب  ت�شجع  �جل��م��اع��ي��ة 
يف  ت�شاهم  �أنها  كما  �ملبكر  �ل���زو�ج 
زي����ادة �ل��رت�ب��ط �لج��ت��م��اع��ي بني 

�لأع����ر������س  �أن  ز�ي������د  م���دي���ن���ة  يف 
�لن�شائية �لتي متيزت بها منطقة 
�ل���ظ���ف���رة ك����ان ل��ه��ا �ث����ر ف���ع���ال يف 
�ل�����زو�ج م�شرية  ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����س 
�لذي  �لالحمدود  �لدعم  �أن  �إىل  
توليه �لقيادة �لر�شيدة لالأعر��س 
�شاهمت  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  �جل��م��اع��ي��ة 
�ل���زو�ج  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب  ت�شجيع  يف 
�ملبكر وحتقيق �ل�شتقر�ر �لأ�شري 
من  وغريها  �ملجتمعي  و�لرت�بط 
�لآث����ار �لي��ج��اب��ي��ة �لأخ����رى �لتي 

يلم�شها �جلميع.
�ملن�شوري  عبيد  فاطمة  وت�شري 
�لتنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��رك��ز  م��دي��رة 
�أن  �مل����رف����اأ  م���دي���ن���ة  �لأ�����ش����ري����ة يف 
�ل��ظ��ف��رة حت��ت��ف��ل حاليا  م��ن��ط��ق��ة 
بعد   12 �جل����م����اع����ي  ب���ال���ع���ر����س 
على  حتقق  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح 
م���دى �لأع������و�م �مل��ا���ش��ي��ة وه���و ما 
يعك�س مدى تفهم ووعي �لأهايل 
لأهمية  �ل����ظ����ف����رة  م���ن���ط���ق���ة  يف 
و�لفو�ئد  �جل��م��اع��ي��ة  �لأع����ر������س 

�ليجابية �لتي حتققها.

بع�شهم  �لقبائل  بني  �لجتماعي 
�لبع�س يف �حتفالية كبرية ي�شعد 
بها �مل�شاركني يف �لعر�س �جلماعي 
�نها  كما  و��شدقائهم   و�هليهم 
�ل�شر  من  �ملئات  بناء  يف  �شاهمت 
�أو تكاليف  �أعباء  �ملو�طنة دون �ي 

ترهق �ملقبلني على �لزو�ج.
ومن جانبه �أكد حممد �ملهري �أن 
�جل��م��اع��ي��ة يف منطقة  �لأع���ر�����س 
�لظفرة حققت جناح كبري بف�شل  
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل ورعاه و�لدعم 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل�����الحم�����دود 
نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
و�لرعاية  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�ل�شيخ حمد�ن  �لكرمية من �شمو 
بن ز�يد �ل نهيان ممثل �حلاكم يف 

منطقة �لظفرة 
�لثقافة  �أن  �مل����ه����ري  و�أ�������ش������اف 
�ملجتمعية �لقدمية �لتي ل تنا�شب 
�نتهت ومتثلت يف  �لزمن قد  هذ� 

م����ن خمتلف  و�ل���ق���ب���ائ���ل  �لأ�����ش����ر 
خا�شة  �لظفرة   م��ن��ط��ق��ة  م����دن 
ل  �ل���غ���ال���ب  يف  �مل�������ش���ارك���ني  و�ن 
بل  يقت�شرون على مدينة و�حدة 
م��ن غ��ي��اث��ي ول��ي��و� وم��دي��ن��ة ز�يد 
و�مل��رف��اأ وج��زي��رة دمل��ا و�ل�شلع وهو 
ما يجعل �لأعر��س �جلماعية لها 
طابع خا�س يف �لظفرة من خالل 
دع��م��ه��ا �ل���رت�ب���ط �مل��ج��ت��م��ع��ي بني 
وكذلك  �ل��و�ح��دة  �ملنطقة  ن�شيج 
ت�����ش��ج��ي��ع �ل�������ش���ب���اب ع���ل���ى �ل������زو�ج 
�لتي  �لتكاليف  تخفي�س  بف�شل 
�لزو�ج  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  ترهق  كانت 

وترهق �إمكانياتهم.
�ملن�شوري  ���ش��ي��ف  م�����وزة  وت����وؤك����د 
�لندى  ق���ط���ر  م���در����ش���ة  م����دي����رة 
مدينة  يف  بنات  �لثانوي  للتعليم 
�جلماعية  �لأع�����ر�������س  �أن  ز�ي������د 
�نت�شرت  �شرعان من  بد�أت كفكرة 
تلو  �لنجاح  وحققت  كبري  ب�شكل 
مز�ياها  ت��ع��ددت  �أن  ب��ع��د  �ل��ن��ج��اح 
�ملبكر  �ل�����زو�ج  ع��ل��ى  ت�شجيع  م��ن 
وحت���ق���ي���ق �ل����ش���ت���ق���ر�ر �لأ�����ش����ري 

املزروعي : �شاهمت يف خف�س تكاليف الزواج وت�شجيع ال�شباب على الزواج املبكر
املن�شوري : االأعرا�س الن�شائية حققت اإقباال كبريا من ال�شيدات خالل ال�شنوات املا�شية
املهري : القيادة الر�شيدة قدمت منوذجا متميزا لالأعرا�س اجلماعية يف منطقة الظفرة
احلو�شني : االأعرا�س اجلماعية حققت جناحا كبريا بف�شل توجيهات القيادة الر�شيدة 

احلمادي : االأعرا�س اجلماعية تعترب  احلل االأمثل للق�شاء على العنو�شة، والزواج املبكر لل�شباب 

يبداأ تطبيقها اعتبارًا من مطلع دي�شمرب املقبل

مرور اأبوظبي: 500 درهم خمالفة عدم حتريك  املركبات خارج الطريق باحلوادث املرورية الب�سيطة
بلدية مدينة العني تظبط  كميات من الن�سوار يف املنطقة ال�سناعية

••  اأبوظبي-الفجر:

و�لدوريات  �مل����رور  م��دي��ري��ة  ت��ب��د�أ 
مع  بالتن�شيق  �أب��وظ��ب��ي  ب�����ش��رط��ة 
���ش��رك��ة ���ش��اع��د �ع��ت��ب��ار�ً م��ن مطلع 
دي�شمرب �ملقبل مبخالفة �ل�شائقني 
بتحريك  ي����ق����وم����ون  ل  �ل�����ذي�����ن 
حالة  يف  �لطريق  خارج  مركباتهم 
وفقاً   �لب�شيطة  �ملرورية  �حل��و�دث 
178 لعام  رق��م  �ل����وز�ري   للقر�ر 
و�إجر�ء�ت  قو�عد  ب�شاأن   ،2017
�ل�����ش��ب��ط �مل�����روري، ب��ح�����ش��ب  �ملادة 
�ل�شري  98 :«ع��رق��ل��ة  حركة  رق��م 
حددت  و�لتي  كانت«،  طريقة  ب��اأي 

قيمة �ملخالفة ب� 500 درهم. 
ودع������ا �ل���ع���م���ي���د �أح����م����د ع���ب���د �هلل 
مديرية  م���دي���ر  ن���ائ���ب  �ل�����ش��ح��ي 
�لعامة  بالقيادة  و�لدوريات  �مل��رور 
�ملركبات  قائدي  �بوظبي،  ل�شرطة 
�لذين تتعر�س مركباتهم حلو�دث 
�أع����ط����ال  �أو  ب�������ش���ي���ط���ة  م������روري������ة 
�إطار�ت  يف  �أو  مفاجئة  ميكانيكية 
حتريك  ������ش�����رورة  �إىل  �مل����رك����ب����ة، 
مركباتهم خارج �لطريق، و�إيقافها 

•• العني  - الفجر

�شبطت بلدية مدينة �لعني موؤخر�ُ 
ممثلة باإد�رة �لرقابة و�لتفتي�س – 
ق��ط��اع و���ش��ط �مل��دي��ن��ة ، ك��م��ي��ات من 
�مل��ح��ظ��ور تد�ولها  �ل��ن�����ش��و�ر  م����ادة  
و�لتعامل بها  يف مركبة  ت�شم عدد 
من �ملت�شللني  يف منطقة �ل�شناعية 
، من خالل جولة قام بها مر�قب يف 
بلدية مدينة �لعني ، ليتم بعد ذلك  
�جلهات  م���ع   و�ل��ت��ع��اون  �لتن�شيق  
و�إتالفها  �مل���و�د  مل�����ش��ادرة  �ملخت�شة 
و�إل�����ق�����اء �ل��ق��ب�����س ع���ل���ى  �لأف�������ر�د  
و�ل��ب��ال��غ ع��دده��م 4 �أ���ش��خ��ا���س من 

جن�شيات خمتلفة.
وق��ال حممد  م���رزوق �مل��زروع��ي – 
مدير �إد�رة �لرقابة و�لتفتي�س تعمل 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني ع��ل��ى تكثيف 
و�لرقابية   �ل��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  �لأع����م����ال 
كل  مو�جهة  بهدف    ، دوري  ب�شكل 
ب�شحة  �ل�شارة  �لتجاوز�ت  �أ�شكال 
�مل��ج��ت��م��ع و�أف��������ر�ده ، �إ����ش���اف���ة  �إىل  
تنفيذ حمالت رقابية  م�شرتكة مع 
و�لتي  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  م��ن  ع��دد 
ت�شفر عن ج��ولت  �شاملة ملالحقة 

�لأن�شطة غري �لقانونية.

بتحريك مركباتهم خارج �لطريق 
�أن���ه ك��ان بالإمكان  �إىل   ، م�����ش��ري�ً  
باإف�شاح  �حل�������و�دث  ت��ل��ك  ت���ف���ادي 
�مل���ج���ال مل����رور �مل��رك��ب��ات �لأخ�����رى، 

وعدم عرقلة �ل�شري.
�إن ترك �ل�شائقني  وقال  �ل�شحي: 
مركباتهم وتو�جدهم على �لطرق 
لأي �شبب كان، يوؤدي �إىل تعر�شهم 
وق����وع  و  �ل����ده���������س،  ح��������و�دث  �ىل 
ب�شبب حماولة  �ملرورية،  �حلو�دث 
قائدي �ملركبات �لأخرى �للتفاف 
وتغيري م�شار�تهم لتفادي �ملركبات 

�آم����ن، حفاظاً  �أق����رب م��وق��ف  ع��ن��د 
على �شالمتهم و�شماناً لن�شيابية 
حركة �ل�شري، وحماية للمت�شررين 
�ملفاجئة،  للحو�دث  تعر�شهم  من 
عرقلة  خمالفات  لتحرير  وتفادياً 
�لعديد  �أن  و�أو���ش��ح  �ل�شري.  حركة 
�مل��روري��ة �جل�شيمة  م��ن �حل����و�دث 
وقعت خالل �لفرتة  �ملا�شية ونتج 
عنها ��شابات كان �شببها �لرئي�شي 
- �إغ����الق �ل��ط��رق وع��رق��ل��ة حركة 
�ل�شري و�ملرور لعدم �لتز�م �أطر�ف 
و�ملت�شرر«  »�مل���ت�������ش���ب���ب  �حل�������ادث 

�مل��ت��ع��ط��ل��ة، م��ا ي����وؤدي �إىل ح���و�دث 
�لت�شادم بني �ملركبات.

و�لدوريات  �مل��رور  مديرية  وكانت 
بالتن�شيق  �شاملة  حملة   �أط��ل��ق��ت 
و�شركة  �لأم��ن��ي  �لإع���الم  �إد�رة  مع 
م����ن خ���الل���ه���ا ن�شر  ي���ت���م  ����ش���اع���د 
عبار�ت توعية عرب و�شائل �لإعالم 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل   وم���و�ق���ع 
وحث �أطر�ف �حلادث يف �حلو�دث 
حتريك  �ىل  �ل��ب�����ش��ي��ط��ة  �مل���روري���ة 
م��رك��ب��ات��ه��م خ���ارج �ل��ط��ري��ق وعدم 

عرقلة حركة �ل�شري و�ملرور.

�ل�شالمة و�ل�شحة �لعامة.
�أعمال �لرقابة و�لتفتي�س   وجتري  
�لفرت�ت  �لعني   يف  ببلدية مدينة 
ل�شبط  و�مل�������ش���ائ���ي���ة  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة 
�لقانونية  كعمليات  �لأن�شطة غري 
�لأر�شفة  ع��ل��ى  و�ل�������ش���ر�ء  �ل��ب��ي��ع 
كمادة  �مل���ح�������ش���ورة  �مل��������و�د  ب���ي���ع  و 
�ملر�قبني  ع��دد  يبلغ  فيما  �لن�شو�ر 
�مل�شوؤولني عن مناطق و�شط �ملدينة 
بينهم  م���ن  حو�يل100مر�قباً، 
�مل�شائية  19 مر�قباً خالل �لفرتة 
�ل�شباحية. �لفرتة  يف  81.مر�قباً 

وتابع �ملزروعي،  �إن عملية �ل�شبط 
�ل�شناعية   منطقة   يف  مت��ت  �ل��ت��ي 
ك����ان����ت ن���ت���ي���ج���ة ع����م����ل �مل����ر�ق����ب����ني 
�أو  خمالفات  �أي  لر�شد  �ملتو��شل 
جتاوز�ت مت�س بال�شحة و�ل�شالمة 
�ل��ع��ام��ة،  حيث ت��وؤك��د ه��ذه �حلالة  
عدم �لت�شاهل و�لتهاون  يف خمتلف 
كما   ، و�لتفتي�س  �ل��رق��اب��ة  عمليات 
وندعو  بدورنا جميع �شكان مدينة 
و�لإبالغ  معنا  �ل��ت��ع��اون  �إىل  �لعني 
�أو مالحظات  �أي����ة  خم��ال��ف��ات  ع��ن 
على  خ��ط��ر�ُ  �أو  ت��ه��دي��د�ٌ  ت�شكل  ق��د 

و  �لرقابة  �إد�ر�ت  دور  يقت�شر  ول 
�ل��ت��ف��ت��ي�����س  ب��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �لعني 
�ملخالفات  حت��ري��ر  و  �ل�شبط  على 
�أو م�����ش��ادرة �ل��ب�����ش��ائ��ع �مل��م��ن��وع��ة ، 
�ل���ف���رق خ���الل جولتها  ت��ع��م��ل  ب���ل 
ت���ع���زي���ز �جلانب  ع���ل���ى  �ل���ي���وم���ي���ة  
�لر���ش��ادي و�ل��ت��وع��وي ، م��ن خالل 
هذه  م��ن  للحد  �ملخالفني  توجيه 
�خلاطئة،  و�مل��م��ار���ش��ات  �ل��ت��ج��اوز�ت 
و�طالعهم على خماطرها و�ل�شرر 
�لذي تلحقه ب�شالمة �مل�شتهلكني و 

�ملدينة.
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اأخبـار الإمـارات

الدموية الإمارات والوليات املتحدة الأمريكية تعززان تعاونهما يف جمال الف�ساء االأوعية  مراجعي  % زيادة   60

خليفة التخ�س�سي ينظم م�ستجدات ت�سخي�ش وعالج خلل انتظام �سربات القلب  •• اأبوظبي-:

ز�ر وفد ر�شمي من قطاع �لف�شاء 
برئا�شة  �لإم���ار�ت  بدولة  �لوطني 
معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل 
حميد بالهول �لفال�شي وزير دولة 
و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل��ت��ق��دم��ة 
�لعا�شمة  �لإمار�ت للف�شاء  وكالة 
للقاء  وذل��ك  و��شنطن  �لأمريكية 
�حلكوميني  �مل���������ش����وؤول����ني  ك����ب����ار 
�خلا�س  �ل���ق���ط���اع  ع���ن  ومم��ث��ل��ني 
�لتعاون  �أو������ش����ر  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
و��شتك�شاف  ع���ل���وم  يف  �مل�������ش���رتك 
�ل��ف�����ش��اء وجم����الت �ل��ت��ع��ل��ي��م ذ�ت 

�ل�شلة.
�لأمريي  �شارة  معايل  �لوفد  �شم 
وزي��رة دولة رئي�شة جمل�س علماء 
�لإمار�ت و�شعادة �لدكتور �ملهند�س 
حممد نا�شر �لأحبابي مدير عام 
وكالة �لإمار�ت للف�شاء و�لدكتورة 
يف  �ملكلف  �لعميد  �ليو�شف  بهجت 
�إىل جانب عدد من  معهد م�شدر 
وممثلني  �حلكوميني  �مل�����ش��وؤول��ني 
و�ملُ�شغلة  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل�����ش��رك��ات  ع��ن 

�شمن �لقطاع.
و�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أح��م��د بن 
�لفال�شي  بالهول  حميد  �هلل  عبد 
�أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لأمريكية  �مل���ت���ح���دة  و�ل����ولي����ات 
��شرت�تيجية  رو�ب�����ط  جت��م��ع��ه��م��ا 
عميقة يف عدد من �ملجالت خا�شة 

قطاعي �لف�شاء و�لتعليم.
�لإم�������ار�ت  دول�����ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
و�شعت خطة ��شرت�تيجيًة طويلة 
�لف�شاء  ق���ط���اع  ل��ت��ط��وي��ر  �لأم������د 
و�حد�ً  لي�شبح  م�شتد�مة  ب�شورة 
من �ملحركات �لرئي�شية لالقت�شاد 

•• راأ�س  اخليمة- الفجر

�آخر  م��وؤمت��ر  �ل�شبت  �أم�����س  �خ��ت��ت��م 
�مل�������ش���ت���ج���د�ت ل��ت�����ش��خ��ي�����س وع����الج 
�شربات  �ن��ت��ظ��ام  “خلل  �م���ر�����س 
م�شت�شفى  ن��ظ��م��ه  �ل����ذي  �لقلب” 
�ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي يف 
ر�أ���������س �خل���ي���م���ة و�ل��������ذي �أق����ي����م يف  
ق��اع��ة �مل��وؤمت��ر�ت يف ف��ن��دق هيلتون 
تو�شلت  م��ا  �آخ���ر  وناق�س  �حل��م��ر�ء 
و�لعالجات  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ع��ل��وم  �إل��ي��ه 

�ملتو�فرة ملختلف �أمر��س �لقلب.
وح�����ش��ر �مل���وؤمت���ر �أك����رث م���ن 200 
ف�شاًل  و�أخ���������ش����ائ����ي  �����ش���ت�������ش���اري 
�لفنية  �ل������ك������و�در  م����ن  ع������دد  ع����ن 
�لقلب  �أم���ر�����س  يف  و�ل��ت��م��ري�����ش��ي��ة 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  م���ن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 
خ��ل��ي��ف��ة �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي، ك��م��ا ح�شر 
�مل����وؤمت����ر جم��م��وع��ة م���ن �لأط���ب���اء 
�ملتخ�ش�شني و�ملهتمني من خمتلف 

م�شت�شفيات �لدولة.  
مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أف��اد 
ر�أ�س  يف  �لتخ�ش�شي  خليفة  �ل�شيخ 
باأن  ه��ون  ميونغ  �ل��دك��ت��ور  �خليمة 
مركز طب وجر�حة �لقلب و�لأوعية 
�لدموية يف �مل�شت�شفى ��شتقبل نحو 
4300  مري�شاً حتى نهاية �أكتوبر 
�ملا�شي، بزيادة وقدرها 60 يف �ملئة 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذ�ت��ه��ا م��ن �لعام 

�ملا�شي.
و�أرج�������ع ���ش��ون��غ ه����ذه �ل����زي����ادة �ىل 
�لطيبة  و�ل�شمعة  �لرفيع  �مل�شتوى 
ب���خ���دم���ات مركز  �ل����وع����ي  وزي��������ادة 
�مل�شت�شفى  يف  �لقلب  وجر�حة  طب 
�لطبية  ب����ك����و�دره  �ل��ث��ق��ة  و�رت����ف����اع 

�لإم�����ار�ت �ل��ري��ادي��ة ع��ل��ى خارطة 
�لعلوم �لعاملية من خالل �لتعريف 
بالتجربة �لإمار�تية يف هذ� �ملجال 
�ملمار�شات  �أف�شل  على  و�لط���الع 
�مل��ع��رف��ة مبا  وت��ع��زي��ز ج��ه��ود ن�شر 
يف  و�لإن�شانية  �لعلم  تقدم  يخدم 

كل مكان.
و�أ�شافت معاليها حتر�س قيادتنا 
�ل���ر����ش���ي���دة ع���ل���ى و�����ش����ع �ل�������روؤى 
تقدم  ل�شتد�مة  و�ل�شرت�تيجيات 
�ل����دول����ة وري���ادت���ه���ا يف �جل���و�ن���ب 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �مل��ت��ق��دم��ة وت��ن��ف��ي��ذ هذه 
�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ات م�����ن خ����الل 
�لب�شري  �مل��ال  ر�أ����س  يف  �ل�شتثمار 
وتاأهيل �لكفاء�ت و�لعقول وتطوير 
بني  �ل�شتك�شاف  ثقافة  وتعميم 
ك��اف��ة �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع خ��ا���ش��ة �أن 
ر�شمي  ب�����ش��ك��ل  دخ���ل���ت  �لإم���������ار�ت 
�ل�شباق �لعاملي ل�شتك�شاف �لف�شاء 
�لآن فريق عمل  �خلارجي ولدينا 
��شتك�شافية  رح��ل��ة  ي��ق��ود  �إم��ار�ت��ي 
علمية �شت�شل �إىل �لكوكب �لأحمر 

خالل يف عام 2021.
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �أك����د  م���ن ج��ه��ت��ه 

�لدولة  يف  �مل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م 
�أحد ركائز تعزيز  �أن  �إىل  مو�شحاً 
�لتعاون  يف  يكمن  �لف�شاء  ق��ط��اع 
�لدويل وتبادل �ملعارف و�خلرب�ت 
�لعاملية مع �لنماذج �لر�ئدة يف هذ� 
�ملجال وتوظيف �ملمار�شات �لأن�شب 
للنموذج �لإمار�تي مبا يتو�فق مع 
�حتياجات وتوجه �لدولة وي�شمن 
تزويد طلبتنا باخلرب�ت و�ملهار�ت 
من  لتمكينهم  �ل��الزم��ة  �ملتقدمة 
�مل�شتقبل  ورو�د  ق��ادة  ي�شبحو�  �أن 

يف قطاع �لف�شاء.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت م��ع��ايل �شارة 
رئي�شة  دول������ة  وزي�������رة  �لأم��������ريي 
جمل�س علماء �لإم��ار�ت �إن �أهمية 
�لتعاون  �شرورة  من  تنبع  �لزيارة 
وتفعيل  �لعلوم  �ل���دويل يف جم��ال 
دولة  ب���ني  �ل��ب��ح��ث��ي  �ل��ت��ع��اون  دور 
�لم�����ار�ت و�ل��ع��امل وخ�����ش��و���ش��اً يف 
حم���ور ع��ل��وم �ل��ف�����ش��اء مل��ا ل��ه��ا من 
ت���اأث���ري ع��م��ي��ق ع��ل��ى ك���ل ج����زء من 
ن�شرع  �أن  فعلينا  �ليومية  حياتنا 
�مل�شتقبل  بنا�شية  وناأخذ  �خلطى 
مكانة  ل��ت��ع��زي��ز  ق����دم����اً  و�مل�������ش���ي 

�لأحبابي  نا�شر  حممد  �ملهند�س 
م����دي����ر ع�������ام وك�����ال�����ة �لإم�����������ار�ت 
�شلطت  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �أن  للف�شاء 
�لعميقة  �ل��ع��الق��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ع 
و�لإل�������ت�������ز�م ب���ال���ت���ع���اون �ل������دويل 
عندما يتعلق �لأمر بدعم �جلهود 
و�أبحاث  بعلوم  للنهو�س  �ملبذولة 

و��شتك�شاف �لف�شاء.
�لتي  زي�����ارت�����ه  �ل����وف����د  و�����ش���ت���ه���ل 
باجتماع  �أي������ام   3 مل����دة  ����ش��ت��م��رت 
�لنقل  وز�رة  يف  �مل�������ش���وؤول���ني  م���ع 
�لأم���ري���ك���ي���ة ج����رى خ���الل���ه بحث 
مو��شيع ��شرت�تيجية عديدة من 
�لف�شائي  �ل��ت��ج��اري  �لنقل  بينها 
وت�����ب�����ادل �خل��������رب�ت ت��ب��ع��ه زي�����ارة 
ملخترب �لفيزياء �لتطبيقية �لتابع 
جلامعة جونز هوبكنز �لتي �لتقى 
�ل����وف����د خ���الل���ه���ا جم���م���وع���ة من 
�ل��ط��الب و�مل��ع��ل��م��ني وج���رى بحث 
�لعلمية  �ملو�د  تعليم  تعزيز  �أهمية 
ت��ع��زي��ز وتطوير  ���ش��ي��اق  خ��ا���ش��ة يف 
للف�شاء  �ل�شلمية  �ل�شتخد�مات 

�خلارجي. 

و�ملحا�شر�ت.
�آخر  ناق�س  �مل��وؤمت��ر  �أن   �إىل  ولفت 
�إل��ي��ه �ل��ع��ل��وم �لطبية  م��ا ت��و���ش��ل��ت 
لعتاللت  �مل��ت��و�ف��رة  و�ل��ع��الج��ات 
ع�شلة �لقلب وطرق عالجها، حيث 
وحما�شر�ت  ع��م��ل  ور�����س  ع��ق��د  مت 
م����ت����ع����ددة  ن���اق�������ش���ت  ط�����رق ع���الج 
�ل����ذب����ح����ة �ل�������ش���دري���ة و�ل����رع����اي����ة 
�لقلب  ع�شلة  لح��ت�����ش��اء  �ل�شاملة 
وج����ر�ح����ات����ه����ا،  و�ل����ع����الج �لأم���ث���ل 
ل���ت���ب���اط���وؤ دق�������ات �ل���ق���ل���ب، وع����الج 
�لغ������م������اء، وج������ر�ح������ة �ل���رج���ف���ان 
ت��اأه��ي��ل مر�شى  و�ع������ادة  �لذي����ن����ي، 
فر�شة  �ن����ه  �إىل  م�����ش��ري�  �ل���ق���ل���ب،  
للكو�در �لطبية لالطالع على �آخر 
بت�شخي�س  يتعلق  فيما  �ل��ت��ط��ور�ت 
�مر��س �لقلب �ملختلفة و�أعر��شها 

و�لوقاية منها وعالجها.
و�شارك  ع��ق��د  �مل�شت�شفى  �أن  و�أك����د 
�لتي  �مل�����وؤمت�����ر�ت  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف 
ب�شكل  وي���ح���ر����س  ب��ال��ق��ل��ب  ت��ت��ع��ل��ق 
ت��ب��ادل  �خل���رب�ت مع  م�شتمر على 
لرفع  وعامليا  حمليا  �ملتخ�ش�شني 

و�لفنية، كما تعك�س �ملكانة �لرفيعة 
�ليها  و�شل  �لتي  �لطيبة  و�ل�شمعة 
�ملركز، منوها �ىل �أن �لزيادة �شملت 
�أي�����ش��ا م��ر���ش��ى �ل��ق��ل��ب �مل��ن��وم��ني يف 
 285 �رتفع من  �مل�شت�شفى و�ل��ذي 
�لأوىل  �لع�شرة  �لأ�شهر  يف  مري�شاً 
 400 بنحو  م��ق��ارن��ة   2016 م��ن 

مري�شا يف �لعام �جلاري.  
�أهمية  �مل���وؤمت���ر مي��ث��ل  �ن  و�أ����ش���اف 
�لطبي  �لقطاع  يف  للعاملني  بالغة 
وفنيي  ومم���ر����ش���ني  �أط�����ب�����اء  م����ن 
خم���ت���رب�ت ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أح����دث 
�لأجهزة و�لطرق �ملتبعة لت�شخي�س 
�لقلب  ع�شلة  �ع��ت��اللت  �أم���ر�����س 
وعالجاتها  �أع���ر�����ش���ه���ا  وك����ذل����ك 

�ملختلفة.
�لطبي  �مل����دي����ر  ذك������ر  ج���ه���ت���ه  م����ن 
طب  م��رك��ز  ورئ��ي�����س  للم�شت�شفى 
جيمينغ  �لدكتور  �لقلب  وج��ر�ح��ة 
�شانغ �أن �مل�شت�شفى يويل �ملوؤمتر�ت  
�لطار  ه��ذ�  و�أن���ه يف  ك��ربى  �أهمية 
�أج����رى م��رك��ز ط��ب وجر�حة  ف��ق��د 
�ل���ق���ل���ب �ل���ع���دي���د م����ن �مل�����وؤمت�����ر�ت 

م�شتوى  وحت�شني  �لأط��ب��اء  ك��ف��اءة 
لتعزيز  للمر�شى،  �لطبية  �لرعاية 
رعاية  جم��ال  يف  �ملمار�شات  �أف�شل 

مر�شى �لقلب. 
��شتقبل  �مل�شت�شفى  �ن   �إىل  ول��ف��ت 
نحو 4300 مر�جعاً يف �لقلب  يف 
�لعياد�ت �خلارجية وكذلك ��شتقبل 
�لأق�شام  يف  م��ري�����ش��اً    400 ن��ح��و 
�لد�خلية يف �مل�شت�شفى خالل �لعام 
�أن ف���رق عمل  �جل�����اري. و�أو�����ش����ح  
يقدمون  و�لق�شطرة  �لقلب  وح��دة 
�أف�������ش���ل �مل���م���ار����ش���ات و�ل���ع���الج���ات 
من  يعانون  �لذين  �ملر�شى  جلميع 
م��ر���س �ل��ق��ل��ب م��ن خ���الل عمليات 
�جلر�حية  و�لتدخالت  �لق�شطرة  
تو�فر  موؤكد�  �ملر�شى،  لإنقاذ حياة 
من  عال  م�شتوى  على  طبي  طاقم 
�لقدرة و�ملهنية، ومزودين بجرعات 
م��ع��رف��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة م��ك��ث��ف��ة، �إىل 
و�لعمليات  �حل��الت  �ختيار  جانب 
�لتحتية  �لبنية  وت��وف��ر  �مل��ن��ا���ش��ب��ة، 
بهذ�  �لعمليات  هذه  لعمل  �لتقنية 

�لنجاح.

علي النعيمي : مهرجان اأبوظبي للعلوم دعامة اأ�سا�سية لتطوير املواهب الواعدة
•• اأبوظبي-وام: 

�أكد معايل �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة 
�أن مهرجان �أبوظبي للعلوم �أثبت �أنه دعامة �أ�شا�شية لتطوير �ملو�هب 
�لو�عدة وتاأهليها للتميز �شمن عامل �لعلوم و�لتكنولوجيا وفق �أ�ش�س 
لالبتكار  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  مع  متا�شياً  �لبتكار  قو�مها  متينة 

وحتقيقاً ملوؤ�شر�ت �لأجندة �لوطنية ل�روؤية �لإمار�ت 2021 .
�ل�شابعة  �ل��دورة  �أعمال  �ختتام  ملعاليه مبنا�شبة  ت�شريح  ذلك يف  جاء 
�ل�شمو  رعاية �شاحب  �لذي عقد حتت  للعلوم  �أبوظبي  من مهرجان 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة.

وحقق �ملهرجان جناح فاق �لتوقعات و�شط ح�شور �أكرث من 100 �ألف 
ترفيهية  فعالية   71 بنحو  ��شتمتعو�  وطالبة  �لف طالب  و17  ز�ئر 

�شهدها �حلدث.
بالنتائج  �ع��ت��ز�زه  ع��ن  �لنعيمي  ر����ش��د  �ل��دك��ت��ور علي  م��ع��ايل  و�أع����رب 
�أبوظبي  “مهرجان  م��ن  �ل�شابعة  ل��ل��دورة  �ل��الف��ت  و�لنجاح  �مل�شرفة 
�لر�شميني  �ل���رع���اة  ل��ك��اف��ة  و�م��ت��ن��ان��ه  ���ش��ك��ره  ع���ن  للعلوم” م��ع��رب��اً 
ومثمناً  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  من  و�لد�عمني  و�ملتطوعني 
وقطاع  �ملجتمع  و�أف����ر�د  و�لطلبة  �مل��در���ش��ني  م��ن  �ل��و����ش��ع��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
�لأع��م��ال و�ل��ذي��ن ك��ان لهم �لأث���ر �لأك���رب يف �إ�شفاء زخ��م جديد على 

�ملهرجان �لعلمي �لأكرب و�لأبرز �إقليمياً.
روؤية  دع���م  و�مل��ع��رف��ة مب��و����ش��ل��ة  �لتعليم  د�ئ����رة  �ل��ت��ز�م  معاليه  و�أك����د 

من  �جلديد  �جليل  و�إلهام  لتحفيز  ر�ئ��دة  من�شة  باعتباره  �ملهرجان 
�لعلماء و�ملبتكرين و�ملهند�شني ورو�د �لتكنولوجيا وتاأهيلهم بال�شكل 

�لأمثل يف توظيف �لعلوم يف خدمة جهود ��شت�شر�ف و�شنع �مل�شتقبل.
�لدورة  بها  حظيت  �لتي  �لإيجابية  �ل�شتجابة  �أن  �إىل  معاليه  ولفت 
�ل�شابعة تدفعنا �إىل تكثيف جهودنا ملو��شلة تو�شيع نطاق �ملهرجان مع 
�لرتكيز على �لرتقاء باملحتوى لإحد�ث ب�شمة و��شحة على �شعيد 
توجيه �لنا�شئة نحو �لتفوق يف حقول �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�شة 

و�لريا�شيات.
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبوعينني  �أح��م��د  ع��ادل  �أك��د  جانبه  م��ن 
مكانة  يحتل  للعلوم  �أبوظبي  مهرجان  �أن  �مل��ح��دودة  للطاقة  دولفني 
مهمة يف برناجمنا للتوعية �ملجتمعية وهو من �أبرز �لفعاليات �مللهمة 

و�ملجزية �لتي نرعاها لأنه يوفر �لفر�شة لت�شجيع �لأجيال �لنا�شئة.
وعملت د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة على �لتن�شيق مع 15 جامعة وموؤ�ش�شة 
�أكادميية وعلمية حملية من �أجل �مل�شاركة يف مهرجان �أبوظبي للعلوم 

.2017
�ملهرجان  �لتي تعترب جزء�ً ل يتجز�أ من  و�شكلت �جلولت �لطالبية 
�إيجابي مالئم للتعلم �جلماعي  �ل�شنوي فر�شة مثالية لتهيئة مناخ 
وت�شجيع �ملناق�شات �ملعمقة على جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�شة 

و�لريا�شيات.
وتطوع �أكرث من �ألف طالب جامعي ليقدمو� ور�س �لعمل و�لعرو�س 
علماء  م��ن  �جل��دي��د  �جل��ي��ل  يلهم  مميز  ت�شاركي  باأ�شلوب  �لتفاعلية 

�مل�شتقبل.

ال�سناعية خليفة  مدينة  يف  اخلدمات  تقدمي  تبداأ  حكومية  جهات   8
•• اأبوظبي-وام:

8 جهات حكومية تقدمي �خلدمات يف مركز �لأعمال مبدينة خليفة  بد�أت 
�ل�شناعية وذلك من خالل �ملكاتب �لتمثيلية �لتابعة لها.

ياأتي ذلك يف �أعقاب توقيع مو�نئ �أبوظبي - �ملطور �لرئي�شي و�مل�شغل للمو�نئ 
�لتجارية و�ملجتمعية يف �إمارة �أبوظبي - ومر�فئ �لفجرية يف ميناء �لفجرية 
�إ�شافة �إىل مدينة خليفة �ل�شناعية مذكر�ت تفاهم مع كل من د�ئرة �لتنمية 
�لتي  �لد�خلية  ووز�رة  و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط  ود�ئ��رة  �لقت�شادية 
 - �لبيئة  وهيئة  �ل�شلة  ذ�ت  و�ملديريات  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لقيادة  متثل 
�لعليا للمناطق �لقت�شادية �ملتخ�ش�شة  �أبوظبي و�ملوؤ�ش�شة  �أبوظبي وغرفة 

ود�ئرة �لنقل و�لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية.
ويهدف خدمات مركز �لأعمال مبدينة خليفة �ل�شناعية �إىل تعزيز �لتو��شل 
بني �ل�شركات و�مل�شتثمرين و�ملكاتب �لتمثيلية للجهات �حلكومية يف مدينة 
خليفة �ل�شناعية من خالل مفهوم “ �لنافذة �لو�حدة “ ودعم كافة معامالت 
�مل�شتثمرين وتقدمي �خلدمات �لالزمة لهم لإقامة م�شاريعهم.. ف�شال عن 
ت�شهيل �إجر�ء�ت �لرت�خي�س و�إمتام �ملعامالت و�إجناز عمليات �لتخلي�س .. 

وذلك �شمن حدود �ملنطقة �جلغر�فية �ملخ�ش�شة ملدينة خليفة �ل�شناعية.
و�أكد �لكابنت حممد جمعة �ل�شام�شي �لرئي�س �لتنفيذي ملو�نئ �أبوظبي �أن 
�إىل  �لر�مية  و�شركائها  �أبوظبي  مو�نئ  توجهات  مع  تتما�شى  �خلطوة  هذه 
توفري خدمات �شل�شة ومتكاملة ومبعايري عاملية للمتعاملني من �ل�شركات 

و�مل�شتثمرين لإمتام كافة �لإجر�ء�ت يف مدينة خليفة �ل�شناعية.
و�أ�شاف: ياأتي توقيع مذكر�ت �لتفاهم من منطلقات م�شرتكة جت�شد حر�س 
مو�نئ �أبوظبي و�شركائها على �لرتقاء بجودة �خلدمات وتوفري �لكثري من 
بالتايل  و�مل�شاهمة  و�مل�شتثمرين  �ل�شركات  على  و�لتكاليف  و�جلهد  �لوقت 
�ل�شناعية  �مل��ر�ك��ز  �أه���م  م��ن  و�ح���دة  كونها  عامليا  �أب��وظ��ب��ي  مكانة  تعزيز  يف 

و�ل�شتثمارية و�لتجارية باملنطقة.
– �أبوظبي  �لبيئة  لهيئة  �لعام  �لأم��ني  �مل��ب��ارك  خليفة  رز�ن  �شعادة  و�أك���دت 
�لهيئة ومدينة خليفة  �لتعاون و�لتن�شيق بني  �ملذكرة يف تعزيز  �أهمية هذه 
يف  �لبيئي  �لأد�ء  وحت�شني  �لبيئي  �لرتخي�س  �إج��ر�ء�ت  وت�شهيل  �ل�شناعية 
�إط��ار عمل فعال وموؤثر ل��الإد�رة �لبيئية و�إج���ر�ء�ت و��شحة  �لإم��ارة �شمن 
و�ل�شناعات  و�لتجارية  �ل�شناعية  بامل�شاريع  �خلا�شة  �لبيئية  للت�شاريح 

�خلفيفة يف مدينة خليفة �ل�شناعية.
يف  �شيفيد  �ل�شناعية  خليفة  مدينة  �أعمال  مركز  �أن  �إىل  �شعادتها  و�أ���ش��ارت 
�لطلبات  وتقدمي  و�لبيئية  �ل�شناعية  �لرت�خي�س  على  �حل�شول  ت�شهيل 

�إلكرتونيا ما �شي�شاهم بتوفري �لوقت و�جلهد على �مل�شتثمر للح�شول على 
�لعمالء  خدمة  م�شتوى  من  ويرفع  و�ح��د  مكان  من  �ملطلوبة  �لرت�خي�س 
بيئة  توفري  ل�شمان  �أم��ر حيوي  يعترب  �لتعاون  �أن هذ�  .. موؤكدة  ور�شاهم 
�آمنة وحمفزة لال�شتثمار يف �لقطاع �ل�شناعي و�لقت�شادي يف �إمارة �أبوظبي 
�لأمر �لذي �شي�شهم ب�شكل فعال بتقدمي خدمات ذ�ت كفاءة عالية تتو�فق مع 
�أبوظبي برفع قدرة هذ� �لقطاع على �ملناف�شة على جميع  توجهات حكومة 

�مل�شتويات دون �ل�تاأثري على جودة �لبيئة.
�أو  و�عتماد  م�شوؤولية مر�جعة  تتوىل  – �أبوظبي  �لبيئة  �أن هيئة  �إىل  ي�شار 
وت�شاريح  �لإد�ري���ة  و�خلطط  �لبيئية  و�لدر��شات  �لت�شاريح  طلبات  رف�س 
�لدليل  لوثائق  وفقا  منتظمة  بطريقة  �أخ��رى  بيئية  وثائق  و�أي  �لت�شغيل 
وتعديلها  بتطويرها  �لهيئة  تقوم  �لتي  �ملوحدة  �لت�شغيل  و�إج���ر�ء�ت  �لفني 
خليفة  مدينة  مل�شتثمري  بال�شتجابة  �لهيئة  تخت�س  كما  لآخ��ر.  وق��ت  من 
�ل�شناعية بخ�شو�س �لطلبات �لتي يتقدمون بها عرب موقعها �لإلكرتوين 
متابعة جميع  �إىل  �إ�شافة   .. عليها  �ملتفق  للمر�جعة  �لزمنى  �لإط��ار  �شمن 
�إجر�ء�ت �لتاأ�شي�س د�خل مدينة  م�شتثمري مدينة خليفة �ل�شناعية خالل 
خليفة �ل�شناعية ل�شمان �متثالهم جلميع متطلبات �لرتخي�س و�لت�شريح 
�مللتزمني  لغري  �لبيئية  للقو�نني  خمالفة  �أي  على  عقوبات  فر�س  كذلك 
�لبيئية  �للو�ئح  �أو  للقو�نني  خمالفة  ب��اأي  �ل�شناعية  خليفة  مدينة  و�إب��الغ 
للمتابعة �ملنا�شبة. �إىل ذلك .. �أكد �شعادة خليفة حممد �ملزروعي وكيل د�ئرة 
�لنقل �أن هذ� �لتعاون بني �لد�ئرة ومدينة خليفة �ل�شناعية ي�شهم يف ت�شهيل 
�إجر�ء�ت تقدمي �خلدمات للم�شتثمرين و�حل�شول عليها من خالل �لنافذة 
مدينة  �أع��م��ال  مركز  عرب  عالية  وك��ف��اءة  ب�شرعة  �إليها  و�لو�شول  �ل��و�ح��دة 
�لتعاون يج�شد روؤية �حلكومة  �أن هذ�  �ملزروعي  و�أ�شاف  �ل�شناعية.  خليفة 
وتقوية  �ملحلية  �ل�شتثمارية  �لبيئة  تعزيز  على  �لد�ئم  وحر�شها  �لر�شيدة 
�ل�شر�كة و�لتكامل �ل�شرت�تيجي بني �ملوؤ�ش�شات �حلكومية من جهة وبينها 
وبني �لقطاع �خلا�س من جهة �أخرى مبا يرتقي بجودة �خلدمات �ملقدمة 
ويعود  �لإم��ارة  ت�شهدها  �لتي  و�لتنمية  �لبناء  م�شرية  ويدعم  للم�شتثمرين 

بالنفع على �جلميع.
بني  ل�شيما  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملحلي  �لقت�شاد  لنتعا�س  �لأجن��ح  �ل�شبيل  هو  للخدمات  �مل��زودة  �ملوؤ�ش�شات 
�لتعاون يف زي��ادة كفاءة تقدمي  �لأع��م��ال حيث ي�شهم ه��ذ�  و�زده���ار جمتمع 
و�لقدرة  �مل�شتثمرين  ث��ق��ة  وت��ع��زي��ز  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �إن��ت��اج��ي��ة  ورف���ع  �خل���دم���ات 

�لتناف�شية لقت�شاد �لإمارة.
و�أكد �أن ما يحدث �ليوم يف �إمارة �أبوظبي من �شر�كة وتعاون بني �ملوؤ�ش�شات 

�حلكومية من جهة و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س من جهة �أخرى 
مثال يقتدى به.. مو�شحا �أن هذ� �لتعاون ما كان له �أن يوؤتي ثماره لول دعم 
�لقيادة �حلكيمة �لتي حددت روؤية م�شرتكة و��شحة يعمل �جلميع يف ظلها 
�نتعا�س  من  متكن  حقيقية  �شر�كة  بناء  خالل  من  �أهد�فها  لتحقيق  �شعيا 
وحتقيق  و�ملتعاملني  للم�شتثمرين  �لأف�شل  وتقدمي  �ملحلي  �لأعمال  قطاع 
�ملن�شوري  �شامل  بن  خليفة  �شعادة  ق��ال   .. جانبه  من  خدمتهم.  يف  �لتميز 
لالأعمال  م��رك��ز  تد�شني  �إن  �أب��وظ��ب��ي   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  وك��ي��ل 
و�لتن�شيق  �لتعاون  �إط��ار  يف  مهمة  خطوة  يعد  �ل�شناعية  خليفة  مدينة  يف 
بهدف  �ل�شرت�تيجيني  و�شركائها  �ل�شناعية  خليفة  مدينة  بني  �مل�شرتك 
يف  �ل�شناعيني  للم�شتثمرين  ومتكاملة  متميزة  حكومية  خ��دم��ات  توفري 
�إمارة �بوظبي خا�شة يف ظل تنامي �ل�شتثمار�ت �ل�شناعية يف مدينة خليفة 
�لتنمية �لقت�شادية  د�ئ��رة  و�أك��د حر�س  �ملا�شية.  �لأع��و�م  �ل�شناعية خالل 
كافة  توفري  خ��الل  من  �ملركز  يقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  من  �ل�شتفادة  على 
خدماتها بكل ي�شر و�شهولة لرجال �لأعمال و�مل�شتثمرين من خالل نافذة 
مركز �أبوظبي لالأعمال مبا يوفر بيئة �أعمال جاذبة ت�شهم يف تعزيز تناف�شية 

�لقطاع �ل�شناعي باإمارة �بوظبي على �مل�شتويني �لقليمي و�لدويل.
للمناطق  �لعليا  �ملوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �خلييلي  عي�شى  �شعيد  �شعادة  و�أث��ن��ى 
�لقت�شادية �ملتخ�ش�شة على جهود مو�نئ �أبوظبي - مدينة خليفة �ل�شناعية 
و�جلهات �مل�شاركة يف �لإعد�د ملذكرة �لتفاهم �خلا�شة مبركز خدمة �لأعمال 
�لعليا  �ملوؤ�ش�شة  تكون  �أن  يف  �شعادته  عن  معربا  �ل�شناعية..  خليفة  مبدينة 
�لتي ت�شعى  �ملهمة  �ملبادرة  �ملتخ�ش�شة جزء� من هذه  للمناطق �لقت�شادية 
�لقت�شادية  �لقطاعات  دع��م  �إىل  تهدف  منا�شبة  ��شتثمارية  بيئة  خلق  �إىل 

بالإمارة و�لنهو�س بها، وذلك حتقيقا لروؤية �أبوظبي.
و�أ�شاف �خلييلي �أن م�شاركة �ملوؤ�ش�شة �لعليا للمناطق �لقت�شادية �ملتخ�ش�شة 
يف هذه �ملذكرة جاءت �شمن جهودها �ل�شاعية �إىل جعل �إمارة �أبوظبي من�شة 
و�شعيا  �ل�شناعية  �إقليمية مف�شلة لال�شتثمار�ت  ��شتثمارية مثالية ووجهة 
منها �إىل تعزيز جتربة �مل�شتثمرين و�مل�شاعدة يف تب�شيط �لإجر�ء�ت وتبادل 

�خلرب�ت مبا يتما�شى مع روؤية �أبوظبي.
وقال: �نطالقا من دور �ملوؤ�ش�شة �لأ�شا�شي �لد�عم لتنمية �لقطاع �ل�شناعي 
�أبوظبي  �لعا�شمة  قلب  يف  مقرها  م��ن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
فاإنها   .. �لدولة  يف  �ملتخ�ش�شة  �لقت�شادية  للمناطق  �لأك��رب  �مل�شغل  كونها 
ح��ري�����ش��ة ك��ل �حل��ر���س ع��ل��ى خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ج��اذب��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت م��ن خالل 
�لتي تتميز ببنية حتتية ذ�ت مو��شفات عاملية، ومو�قع  مدنها �لقت�شادية 

��شرت�تيجية لالأر��شي وبيئة �أعمال د�عمة لها.

و�أو�شح �شعادة حممد هالل �ملهريي مدير عام غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي 
�أن توقيع مذكر�ت �لتفاهم بني مو�نئ �أبوظبي – مدينة خليفة �ل�شناعية 
�أبوظبي من  بينها غرفة جتارة و�شناعة  وعدد من �جلهات �حلكومية من 
�شاأنه تعزيز �لتعاون بني هذه �جلهات يف ما يتعلق بجودة �خلدمات �ملقدمة 

للعمالء و�ل�شركاء وحت�شني م�شتوى ر�شاهم.
و�أ�شاف ناأمل يف �أن ت�شهم هذه �لتفاقيات يف ت�شهيل �لإجر�ء�ت على �لعمالء 
وحت�شني م�شتوى �خلدمات �ملقدمة لهم ما يعزز ثقة �لعمالء ويوفر عليهم 
�لوقت و�جلهد. و�أو�شح �أن ما تتمتع به مدينة خليفة �ل�شناعية من موقع 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  م�شلحة  يف  ي�شب  متطورة  حتتية  وبنية  ��شرت�تيجي 
�لأعمال  �أ�شحاب  على  وي�شهل  �ملنا�شب  بال�شكل  منه  و�شت�شتفيد  �لعاملة 
ي�شر  بكل  �ل�شناعية  خليفة  مدينة  من  �أعمالهم  �إط��الق  �لأم���و�ل  وروؤو����س 
و�شهولة. و�أثنى �ملهند�س عامر �حلمادي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �خلدمات 
�مل�شاندة يف د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات على هام�س توقيع مذكرة 

�لتفاهم بامل�شتوى �ملتقدم للتعاون بني �جلهات �حلكومية.
و�لرتقاء  �لعمل �حلكومي  باأهمية و�شرورة تطوير  قيادتنا  “ توؤمن  وقال 
بني  �لإج����ر�ء�ت  وتب�شيط  �لتعاون  �آف���اق  لتو�شيع  يقدمها  �لتي  باخلدمات 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�مل�شتثمرين “.
و�أو�شح �أن هذه �لتفاقية تتيح تبادل �خلرب�ت و�ملعارف بني د�ئرة �لتخطيط 
�لعمر�ين و�لبلديات ومدينة خليفة �ل�شناعية وكافة �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني 

وذلك مبا ي�شهم يف �إر�شاء بيئة متطورة وحمفزة لال�شتثمار.
موؤكد� �أن �لد�ئرة تلتزم بالدور �مللقى على عاتقها و�لذي يتمثل يف تر�شيخ 

�ملكانة �ملتقدمة �لتي حتتلها �لإمارة و�إكمال م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة.
من جانبه .. �أو�شح �لعميد يو�شف �إ�شماعيل �خلوري نائب مدير عام �لإقامة 
�خلدمات  ت�شهيل  �إىل  ت��ه��دف  �لتفاقية  �أن  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون 

للمتعاملني و�مل�شتثمرين وزو�ر دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�إىل �ل�شتمر�ر يف �لرتقاء باخلدمات لتحقيق ر�شا �لعمالء  �ل�شعي  موؤكد� 

و�أف�شل معايري �جلودة.
ي�شار �إىل �أن مدينة خليفة �ل�شناعية تتمتع مبوقع ��شرت�تيجيبني مدينتي 
�لأ�شو�ق  من  �لعديد  �إىل  �لو�شول  �إمكانية  لل�شركات  وتتيح  ودب��ي  �أبوظبي 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة ب��ح��ر� وج���و� وب���ر� وك��ذل��ك م��ن خ���الل �شبكة �ل�شكك 

�حلديدية �لتي �شيتم تد�شينها م�شتقبال.
عاملية  معايري  ذ�ت  متكاملة  حتتية  ببنية  �ل�شناعية  خليفة  مدينة  وتتمتع 
ومناطق  �حل��رة  �ملناطق  م��ز�ي��ا  م��ن  و�مل�شتثمرون  �ل�شركات  ت�شتفيد  حيث 

�لأعمال �ملخ�ش�شة للو�شول �إىل �أكرث من 4.5 مليار م�شتهلك.
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وزراء خدمة مدنية وموارد ب�سرية عرب ي�سيدون بالنموذج الإماراتي يف اإدارة راأ�ش املال الب�سري احلكومي
•• دبي-وام:

دول  �لعامة من عدة  و�لإد�رة  ب�شرية  وم��و�رد  وزر�ء خدمة مدنية  �أ�شاد 
منوذجها  تفرد  جلهة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  بتجربة  عربية 
�أنظمة  �أح��دث  وتنميته وتطويره وتوظيف  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  �إد�رة  يف 
�ملجال  ه���ذ�  و�مل��ط��ب��ق��ة يف  �مل��ب��ت��ك��رة  �لب�شرية  �مل����و�رد  و���ش��ي��ا���ش��ات وح��ل��ول 
�ل���وزر�ء لدولة �لإمار�ت  خلدمته. ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة خا�شة �د�ه��ا 
للمو�رد  �لحتادية  �لهيئة  جتربة  على  خاللها  �طلعو�  �ملتحدة  �لعربية 
�لب�شرية �حلكومية و�أبرز م�شروعاتها ومبادر�تها �ملبتكرة يف �شبيل تنمية 
وتطوير ر�أ�س �ملال �لب�شري �حلكومي ومو�كبة �أنظمة وت�شريعات �ملو�رد 
�ملعدة  �مل�شتقبل  �لب�شرية �حلكومية للم�شتجد�ت و�ملتغري�ت و��شت�شر�ف 
من  ع��دد�  �ل��ز�ئ��ر  �لوفد  و�شم  �لعاملية.  و�ملمار�شات  �ل���روؤى  �أف�شل  وف��ق 

وزر�ء �لدول �لعربية �ل�شقيقة وهم معايل �شليمان بن عبد �هلل �حلمد�ن 
وزير �خلدمة �ملدنية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية ومعايل �لدكتورة هالة 
�ل�شعيد وزيرة �لتخطيط و�لإ�شالح �لإد�ري يف جمهورية م�شر �لعربية 
رئي�س �حلكومة  ل��دى  �ملنتدب  �ل��وزي��ر  �ل��ق��ادر  عبد  ب��ن  وم��ع��ايل حممد 
�ملكلف بتحديث �لإد�رة وبالوظيفة �لعمومية يف �ململكة �ملغربية ومعايل 
�لدكتور �ل�شادق �لهادي �ملهدي وزير تنمية �ملو�رد �لب�شرية يف جمهورية 
ديو�ن  رئي�س  �أب��وزي��د  م��ن مو�شى  ك��ل  �شعادة  �ل��وف��د  كما �شم  �ل�����ش��ود�ن. 
�ملوظفني �لعام يف دولة فل�شطني و�لدكتور م�شبب بن عاي�س �لقحطاين 
و�لدكتور  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لعامة  �لإد�رة  معهد  عام  مدير 

نا�شر �لقحطانى مدير عام �ملنظمة �لعربية للتنمية �لإد�رية.
وقد �لتقى باأع�شاء �لوفد �شعادة �لدكتور عبد �لرحمن عبد �ملنان �لعور 
مدير عام �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية و�شعادة عائ�شة 

�ل�شويدي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �شيا�شات �ملو�رد �لب�شرية و�شعادة ليلى 
�لب�شرية  �مل��و�رد  وتخطيط  �لرب�مج  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شويدي 
و�شعادة �بر�هيم فكري �ملدير �لتنفيذ لقطاع �خلدمات �مل�شاندة وكليثم 

�ل�شام�شي مدير �إد�رة �ل�شرت�تيجية و�مل�شتقبل.
ويف م�شتهل �للقاء �لذي عقد يف دبي رحب �شعادة �لدكتور عبد �لرحمن 
عبد �ملنان �لعور مدير عام �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية 
مل�شاركة  م�شتعدة  �لإم��ار�ت  دول��ة  �أن  موؤكد�  �لثاين  بلدهم  بال�شيوف يف 
خرب�تها وجتاربها �لناجحة يف جمالت �إد�رة ر�أ�س �ملال �لب�شري �حلكومي 

مع �لدول �ل�شقيقة لال�شتفادة منها وتوظيفها يف خدمة حكوماتها.
و�أكد �شعادته �أن دولة �لإمار�ت بف�شل �هلل ثم توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
خطت خطو�ت كبرية جلهة �لهتمام بالإن�شان وتنمية وتطوير �ملو�هب 
و�لكفاء�ت ويف بناء منظومة من مناذج �لعمل �حلكومي يف �لإد�رة وتطوير 

خطط تو�كب �لتوجهات �مل�شتقبلية. و�أو�شح �أن �حلكومة �لحتادية تعمل 
�لب�شرية  �مل��و�رد  و�شيا�شات  وت�شريعات  �أنظمة  حتديث  على  �شنو�ت  منذ 
�ملت�شارع  �لتطور  وملو�كبة  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  بذلك من  م�شتفيدة 
يف كافة مناحي �حلياة ومبا ين�شجم مع روؤية �لإمار�ت 2021 و�أجندتها 
�لوطنية وروؤية قيادتها �لر�شيدة فيما يتعلق بتحقيق �لتناف�شية و�لريادة 
من  �ل�شلة.  ذ�ت  �مل��ج��الت  يف  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  يو�كب  ومب��ا  �لعاملية 
جانبها ��شتعر�شت كليثم �ل�شام�شي مدير �إد�رة �ل�شرت�تيجية و�مل�شتقبل 
ل��ل��م��و�رد �لب�شرية  �إجن������از�ت �خل��ط��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أب����رز  �ل��ه��ي��ئ��ة  يف 
�لأعو�م  ��شرت�تيجية من  دور�ت   3 �لإم���ار�ت خ��الل  دول��ة  �حلكومية يف 
2011 �إىل 2017 من م�شروعات وبر�مج و�أنظمة ومبادر�ت و�شيا�شات 
و�أدلة ومتابعة موؤ�شر�ت �ملو�رد �لب�شرية على م�شتوى �حلكومة �لحتادية 

وبحوث ودر��شات.

حمدان بن حممد يطلع على خطة اإ�سكان املواطنني وتاأهيل املناطق ال�سكنية بدبي
•• دبي-وام:

�ط���ل���ع ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
�ملجل�س  رئ���ي�������س  دب�����ي  ع���ه���د  ويل 
دبي  بلدية  خطة  على  �لتنفيذي 
و�لتي  �ملو�طنني  لإ�شكان   2071
من  �ملتوقعة  �لحتياجات  ت��ر�ع��ي 
عاماً  �خلم�شني  خ��الل  �لأر�����ش���ي 
�ملناطق  ت���اأه���ي���ل  وخ���ط���ة  �مل��ق��ب��ل��ة 
يقطنها  �ل��ت��ي  �ل�شكنية  �ل��ق��دمي��ة 
جت�شيد�ً  ذل���ك  ي��اأت��ي  �مل���و�ط���ن���ون. 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه �هلل”  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 

طابع �ملجتمع �لإمار�تي متما�شك 
وفريد، ونريد �ل�شتقر�ر و�لأمان 
على  ن���ح���اف���ظ  و�أن   ، مل��و�ط��ن��ي��ن��ا 
ب��اأن تتوفر  ه��ذه �لأو����ش��ر �لقوية 
�ل�شكنية  مناطقها  يف  ل��ل��ع��ائ��الت 
بدورنا  ون���ح���ن  �مل����ر�ف����ق،  �أح������دث 
من  ونرفع  �ملقومات  لهم  �شنوفر 
ج���ودة وم�����ش��ت��وى م��ر�ف��ق��ه��ا لتظل 
ل�شكانها  ج����اذب����ة  �مل���ن���اط���ق  ه�����ذه 
وحيث تظل روح �ملكان و�لذكريات 
لأه���ل���ه���ا. وت���رتج���م ه����ذه �خلطة 
ج���ه���ود ح��ك��وم��ة دب����ي �ل���ت���ي تويل 
كبري�ً،  �هتماماً  �ملو�طنني  �إ�شكان 
لتعزيز �لتنمية �لجتماعية، حيث 
و�ملبادر�ت  �خلطط  كافة  تتمحور 
و�لعمل  �مل��و�ط��ن��ني  �إ���ش��ع��اد  ح���ول 

�شعادة  بح�شور  دب���ي،  ب��ل��دي��ة  ع���ام 
�ل��ب�����ش��ط��ي �لأم����ني �لعام  ع��ب��د�هلل 
ملتابعة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي،  ل��ل��م��ج��ل�����س 
م�شتجد�ت توجيهات �شموه خالل 
زيارته لبلدية دبي �أكتوبر �ملا�شي، 
و�لتي وجه فيها بلدية دبي باإعد�د 
�ملو�طنني  لإ���ش��ك��ان  �شاملة  خ��ط��ة 
�مل�شتقبلية  �لح��ت��ي��اج��ات  ت��ر�ع��ي 
�ملعنية  �جل���ه���ات  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
مقومات  ك���اف���ة  ت��ك��ام��ل  ل�����ش��م��ان 
حت��ق��ي��ق �له�����د�ف �مل���رج���وة حيث 
�أولوية  ب��اإع��ط��ائ��ه��ا  ���ش��م��وه  و�أم�����ر 
ق�شوى على �أن يتم �لنتهاء منها 
خالل �شهر و�حد، متهيد�ً لو�شعها 

مو�شع �لتنفيذ �لفعلي.
�أي�شاً خالل  وك��ان �شموه قد وجه 

�حلياة  مقومات  توفري  ب�����ش��رورة 
�ل��ك��رمي��ة، و�ل���ت���ي ت�����ش��م��ن توفري 
�لتي  �ملالئمة  �ل�شكنية  �خل��ي��ار�ت 
وتكفل  �ملو�طنني  �حتياجات  تلبي 
لأ�شرهم �ل�شتقر�ر، مع ��شت�شر�ف 
�شياق  يف  �مل�شتقبلية  �لحتياجات 
�لتي  �مل�����ش��ت��م��رة  �ل��ت��ط��وي��ر  عملية 
حتقيق  �إىل  جم��م��ل��ه��ا  يف  ت���ه���دف 

�شعادة �ملجتمع وجميع �أفر�ده.
ج���اء ذل���ك خ���الل �ج��ت��م��اع �شموه، 
بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي �لنائب �لأول للمجل�س 
�ملجل�س  م����ق����ر  يف  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي 
مع  �لإم����ار�ت  �أب���ر�ج  يف  �لتنفيذي 
مدير  لوتاه  نا�شر  ح�شني  �شعادة 

زيارته باإعد�د خطة �شاملة لإعادة 
�لتي  �ل��ق��دمي��ة  �لأح��ي��اء  تخطيط 
يقطنها �ملو�طنون يف دبي لتتنا�شب 
�أرقى  وف��ق  �شكانها  �حتياجات  مع 
مع  �حل��دي��ث��ة  �لتخطيط  معايري 
لتلك  �ملميز  �لطابع  �حلفاظ على 
�لعنا�شر  �شتى  وت�شمني  �ملناطق 
�لتي تكفل �أعلى م�شتويات �لر�حة 

لل�شكان.
�لجتماع  خ�����الل  ����ش���م���وه  و�أم�������ر 
�ل�شكنية  �مل��ن��اط��ق  على  بالرتكيز 
�ملو�طنون  يقطنها  �لتي  �لقدمية 
للمجتمع  من������وذج������اً  وج���ع���ل���ه���ا 
تتوفر  و�لتي  و�ملتالحم  �ملتما�شك 
�أف�شل  وف��ق  �مل��ق��وم��ات  جميع  فيه 
�ملمار�شات �لعاملية، وقال �شموه: �إن 

و�لتي تهدف �إىل تر�بط وحت�شني 
نوعية حياة �لأ�شرة باعتبارها نو�ة 
�ل�شكن  تاأمني  يعد  فيما  �ملجتمع، 

يتد�خل  ح��ي��ث  رف��اه��ي��ت��ه��م،  ع��ل��ى 
مع  وثيق  ب�شكل  �لإ�شكان  مو�شوع 
جميع جمالت �لتنمية �مل�شتد�مة 

�ملتعلقة بتحقيق  �ملحاور  �أهم  �أحد 
للمو�طنني  �لجتماعية  �لرعاية 

و��شتقر�رهم �لأ�شري.

موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية ترتقي بخدمات “ اأ�سحاب الهمم”
•• اأبوظبي-وام:

�خلا�شة  �لحتياجات  وذوي  �لإن�شانّية  للّرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  تعد 
 2004 �لعام  �أبريل   19 يف  �ل�شادر   2 رقم  �لقانون  مبوجب  �أن�شئت  �لتي 
من �ملبادر�ت �لإن�شانّية و�لجتماعية للمغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه لتجمع حتت مظلتها مر�كز خدمات �لرعاية �لإن�شانّية 
�أبوظبي وتوحيد �جلهود �ملبذولة يف هذ� �ملجال و�لنهو�س بكفاءة  �إمارة  يف 
�لإن�شان  خلدمة  م��ن��ارة  ولتكون  �لهمم  �أ�شحاب  لفئات  �ملقدمة  �خل��دم��ات 
�لإمار�تي وبوتقة ن�شاط تزدهر فيها عطاء�ت �أ�شحاب �لهمم لي�شاهمو� يف 

نه�شة دولتهم بكل فخر و�عتز�ز دون �إنقا�س يف حقهم �أو م�شاهماتهم.
حكومتنا  وب��ر�م��ج  ل�شيا�شات  �مل��ن��ف��ذة  �ملوؤ�ش�شات  �إح���دى  �ملوؤ�ّش�شة  تعترب  و 
لتحقيق  �أبنائنا  من  �لفئات  ه��ذه  وتعليم  ورع��اي��ة  تاأهيل  خلدمة  �لر�شيدة 
وهو   2030 �أبوظبي  حلكومة  �لعامة  �ل�شيا�شة  �أجندة  يف  �حلكومة  هدف 
فيه فر�س مت�شاوية  تتوفر  جمتمع  بناء  وت�شجيع  �لجتماعي  “�لندماج 
جلميع �ملو�طنني “م�شتفيدين من جهود �لرعاية و�لهتمام �مل�شتمر �لذي 
�آل  توفره �لقيادة �حلكيمة ممثلة يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�شمو  ل�شاحب  �ل��الحم��دود  “ و�لدعم  �هلل  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شموه �مل�شتمرة مل�شاريع �ملوؤ�ش�شة.. وحتظى �ملوؤ�ش�ّشة 
مبتابعة م�شتمرة ودعم كبري من �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب 

رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي .
وت�شعى �ملوؤ�ش�شة لتحقيق هدفها �ملن�شود يف �لعمل على دمج �لفئات �مل�شمولة 
�ملجتمع  يف  بذلك  حالتهم  ت�شمح  �لتي  �لهمم  �أ�شحاب  فئات  من  برعايتها 
ولتحقيق هذ� �لهدف حتر�س �ملوؤ�ّش�شة على تطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملّية 

وفق �لإطار �لعام خلطتها �ل�شرت�تيجّية.
وحققت �ملوؤ�ش�شة �لعديد من �لإجناز�ت لعل �أبرزها تو�شيل خدمات �لرعاية 
مر�كز  و�ف��ت��ت��اح  �لإم����ارة  مناطق  كافة  يف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  لفئات  و�لتاأهيل 
جديدة للرعاية و�لتاأهيل و�لتو�شع يف �خلدمات �لتي تقدمها �ملر�كز �لتابعة 

لها و��شتحد�ث وحد�ت عالجية و�شعب جديدة.
ياأتي �لنجاح �ملتميز مل�شروع دمج �لطالب من فئات �أ�شحاب �لهمم يف �ملد�ر�س 
�حلكومية على م�شتوى �لإمارة بالتن�شيق و�لتعاون مع �جلهات �ملعنية وعلى 
ر�أ�شها د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة ووز�رة �لرتبية و�لتعليم حيث جنحت �ملوؤ�ش�شة 
منذ  وطالبة  طالباً   460 ع��دد  دم��ج  يف  �لتعليمية  �ملناطق  م��ع  وبالتعاون 
�إطالق �خلدمة عام 2008 ولغاية �لعام �حلايل 2017 من خمتلف فئات 
منهم  توحد  تعلم،  �شعوبات  وج�شدية،  و�شمعية،  ب�شرية،  �لهمم  �أ�شحاب 
�لعني و20 يف منطقة �لظفرة  منطقة  يف  و92  �أبوظبي  منطقة  يف   348
�لفئات  تلك  من  �ملبكر  �لتدخل  خدمات  من  �مل�شتفيدين  للطلبة  بالإ�شافة 

ذ�تها.
لتقدمي  �لإم����ارة  مناطق  لكافة  �ل��و���ش��ول  على  �ملوؤ�ّش�شة  حر�س  �إط���ار  يف  و 
خدماتها لفئات �أ�شحاب �لهمم و��شتيعاب كافة قو�ئم �لنتظار تعمل “ز�يد 
�إىل تقدمي  ملر�كزها تهدف من خاللها  �إن�شاء مقر�ت جديدة  �لعليا” على 
باتباع  �لفئات  لتلك  �مل�شاندة  و�لعالجية  و�لتاأهيلية  �لتعليمية  �خل��دم��ات 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف ميادين �لرعاية و�لتاأهيل و�لعمل على دجمها يف 
�ملجتمع و�إي�شال �أف�شل خدمات �لرعاية و�لتاأهيل ملختلف مناطق �لإمارة يف 
�أبوظبي و�لعني و�لظفرة وتزويدها باخلدمات �ملتخ�ش�شة �لتي تقدم لتلك 

�لفئات من �أفر�د �ملجتمع.
�آمنة  د�خلية  بيئة  �إيجاد  �جلديدة  �ملر�كز  ت�شميمها  لدى  �ملوؤ�ّش�شة  ور�ع��ت 
�لكادر  وتزويد  ومتابعتها  ومر�قبتها وحت�شينها  �لوظيفي  و�لكادر  للطالب 
�لوظيفي يف �ملركز مبهار�ت �لتعامل مع �ملو�قف �لطارئة من خالل تنظيم 

بر�مج �لتوعية و�لإر�شاد �ملتخ�ش�شة.
�ملقر  �إجن��از  “م�شاندة” مت  �لعامة  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  وبالتعاون مع 
�جلديد ملركز �لرعاية و�لتاأهيل �لتابع للموؤ�ش�شة يف مدينة �لقوع مبنطقة 
�ملجاورة  و�مل��ن��اط��ق  باملدينة  �حل���الت  ك��ل  ��شتيعاب  يف  ي�شهم  و�ل���ذي  �ل��ع��ني 
جمتمع  ب��ن��اء  على  تعمل  �أ�شا�شية  وتاأهيلية  �جتماعية  خ��دم��ات  وب��ت��وف��ري 
للمجتمع  �ملختلفة  �ل�شر�ئح  مع  �لهمم  �أ�شحاب  دم��ج  خ��الل  من  مرت�بط 

�لمار�تي.
وياأتي �إجناز �مل�شروع �لذي بلغت تكلفته نحو 24 مليون درهم بهدف خدمة 
قو�ئم  على  وللق�شاء  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  م��ن  �ملنطقة  تلك  �شكان  و��شتيعاب 

�لنتظار.
وتبلغ م�شاحة �مل�شروع 3334 مرت مربع �شمل قاعات در��شية وغرف �ن�شطة 
ومر�فق خا�شة وجتهيزها باأحدث �ملعد�ت لرعاية و�إعادة تاأهيل �لطلبة من 
�أ�شحاب �لهمم و�شالة متعددة �لأغر��س وغرف للرعاية �ل�شحية و�لعالج 
ل�شتقبال  �ملتحركة  لقاعدته  حتكم  باأجهزة  م��زود  مغطى  وم�شبح  �لنف�شي 
�ملياه  من�شوب  �ىل  بهم  و�ل��ن��زول  �مل�شبح  �شطح  عند  �لهمم  �أ�شحاب  �لطلبة 
�ملنا�شب لكل فئة عمرية وغريها من ملحقات مبنى �ملركز كمكاتب �لإد�رة 
و�ملخزن بالإ�شافة �إىل تزويده باأنظمة �لك�شف عن �حلريق حتى تتو�كب مع 
�لتن�شيق  باأعمال  �ل�شركة  قامت  كذلك  �مل��دين..  �لدفاع  ��شرت�طات  �أح��دث 
و�حلد�ئق �خلارجية ومو�قف مظللة لل�شيار�ت مزودة مبمر�ت تتنا�شب مع 
�خلارجية  و�لو�جهات  �لأ���ش��و�ر  وبناء  �لهمم  �أ�شحاب  من  �بنائنا  متطلبات 

�لتي تتو�فق مع متطلبات �ل�شتد�مة �لبيئية.
�لإلكرتوين  �ملوؤ�ّش�شة موقعها  �أطلقت  �لتفاعلية  �إطار حت�شني خدماتها  ويف 
مع  �لجتماعي  و�لتفاعل  �لت�شال  قنو�ت  تفتح  خالله  من  �ل��ذي  �جلديد 
�أفر�د  �أمورهم وكافة  �أ�شحاب �لهمم و�أولياء  �مل�شمولني برعايتها من فئات 

�ملجتمع ب�شفة عامة وذلك يف �إطار جهودها نحو �لتحول �لإليكرتوين مبا 
يحقق �أعلى م�شتوى من ر�شا �جلمهور جتاه �خلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�ّش�شة 

من خالل مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل �لتابعة لها على م�شتوى �أبوظبي.
�جلديد  �لدر��شي  �لعام  �نطالق  مع  متز�مناً  �جلديد  �ملوقع  �إط��الق  وج��اء 
�إمارة  م�شتوى  على  لها  �لتابعة  �لرعاية  مر�كز  بكافة   2018/2017
على  للت�شهيل  �ملوؤ�ّش�شة  م��ن  �شعياً  �لهمم  �أ�شحاب  ي�شتقبل  �لتي  �أبوظبي 
�أولياء �لأمور و�ملتعاملني يف �لتعامل و�ل�شتفادة من �لتطور�ت �لتكنولوجية 

�ملت�شارعة خلدمة فئات �أ�شحاب �لهمم و�أ�شرهم.
ويتيح �ملوقع �لذي �أطلقته �للجنة �لتنفيذية باملوؤ�ّش�شة برئا�شة �شعادة مبارك 
و�شعادة  �لرميثي  حممد  م��رمي  �شعادة  من  كل  وع�شوية  �ل�شام�شي  �شعيد 
عبد �هلل عبد �لعايل �حلميد�ن �شهولة �لتعرف على �خلدمات �لتي تقدمها 
م�شتوى  على  تنظمها  �لتي  و�لفعاليات  �لأن�شطة  على  و�لط��الع  �ملوؤ�ّش�شة 
كافة �لقطاعات �لتابعة لها كما مُيكن �ملكفوفني وفئات �أ�شحاب �لهمم من 
تقنيات متطورة متمثلة يف  �ملوقع وخدماته �شمن  �لتعرف على حمتويات 

�لقارئ للمعلومات �ملزود بها �ملوقع.
�خلدمات  من  جمموعة  على  �جلديد  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  موقع  ويحتوي 
للمتعاملني منها طلب �إ�شد�ر تقرير �شهري للطالب �ملنت�شب ملر�كز �لرعاية 
و�لتاأهيل وطلب توظيف �أو طلب ع�شوية نادي ريا�شي لفئات �أ�شحاب �لهمم 
�أو �جلهات،  “بر�يل” �شو�ء لالأفر�د  وطلب توفري �ملو�د �لتعليمية بطريقة 
لعمل  موعد  حجز  طلب  �أو  �لإ���ش��ارة  بلغة  ترجمة  توفري  طلب  عن  ف�شاًل 
وطلب  “خدمتي”  بطاقة  على  للح�شول  �لتقدم  وكذلك  �ل�شامل  �لتقييم 
�لتدريب �لعملي لطالب �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية وكذلك �إتاحة �لفر�شة لأفر�د 

�ملجتمع للتقدم بطلب �لتطوع لدى موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا.
ويحتوي �ملوقع �لإلكرتوين �جلديد على �إمكانية �شر�ء �ملنتوجات �لع�شوية 
تتميز  �لتي  للموؤ�ّش�شة  �لتابع  و�لتاأهيل  للتنمية  �ل��زر�ع��ي  ز�ي��د  مركز  من 
�لعامل  م�شتوى  على  �ملر�كز  �أو�ئ��ل  من  ويعد  -�خلا�س  �لتجارية  بالعالمة 
�حلديثة  �لزر�عية  �لنظم  با�شتخد�م  �لهمم  �أ�شحاب  ق��در�ت  يوظف  �ل��ذي 
��شتقاللية  و�إك�شابهم  �لزر�عية  �ملهن  ومهار�ت  �أ�شول  على  تدريبهم  بهدف 

مهنية متكنهم من �لعي�س و�لعتماد على �لنف�س.
و �طلقت �ملوؤ�ش�شة تطبيق” ز�يد �لعليا “ على �أجهزة �لهو�تف �لذكية و �لذي 
يعد خطوة نوعية خلدمة فئات �أ�شحاب �لهمم �مل�شمولني برعايتها و�أ�شرهم 
و�أعلن �طالقه �شمّو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �لإد�رة و 
ملو�كبة متطلبات �لع�شر وتتبع �أف�شل �ملعايري �لعاملية قامت �ملوؤ�ش�شة باإدخال 

تعديالت جوهرية عليه.
وج���اء �لإع����الن ع��ن �إط���الق �خل��دم��ات �جل��دي��دة للتطبيق يف �إط���ار حر�س 
�ملوؤ�ّش�شة على تطبيق �أكرث �ملمار�شات �لفّعالة يف تقدمي �خلدمات و�لرتكيز 
على �لت�شال و�لتو��شل مع جميع �ملعنيني و�ملوؤثرين يف �إجناح هذه �خلدمات 
تقدمي  عن  ف�شاًل  �لهمم  �أ�شحاب  �أم��ور  �أول��ي��اء  وخا�شة  �ملوؤ�ش�ّشة  ملنت�شبي 
خدمات �ملوؤ�ش�ّشة بطرق �أف�شل وب�شكل �أ�شمل حر�شاَ على �لعناية بفئات ذوي 

�لإعاقة لتاأهيليهم و متكينهم باأن ي�شبحو� �أفر�د فعالني يف �ملجتمع.
 16 يف  م�شجلني  �لهمم  �أ�شحاب  فئات  من   1717 على  يزيد  ما  هناك  و 
�أبوظبي  للرعاية و�لتاأهيل وناديني ريا�شيني منت�شرة على م�شتوى  مركز�ً 
31 خدمة  �أبوظبي ومنطقة �لعني ومنطقة �لظفرة تقدم لهم  يف منطقة 
للطفل  ت�شيف  منها  وك��ل  فرعية  خدمة   19 و  رئي�شية  خدمات  منها12 
من �أ�شحاب �لهمم مهار�ت جديدة و�شيتم تقنني �خلدمات �ملوجودة لتكون 
ب�شكل �أعمق ول�شمان و�شولها للطفل و�لعمل جاري لعتماد خدمات رئي�شية 
�أنها  و�ل��ت��اأك��د  خدمة  لكل  م��وؤ���ش��ر�ت  وو���ش��ع  م�شاندة  وثالثة  تابعة  و�أخ���رى 
مطبقة يف �لو�قع ومت�س �لطفل مبا ي�شمن �أن ت�شل �خلدمات للم�شتفيدين 

باأعلى كفاءة ممكنة.
و يف �إطار خدكة �أ�شحاب �لهمم �أطلقت �ملوؤ�ّش�شة �لعام �حلايل �لدورة �لتا�شعة 
مل�شروع �لق�شة �ملقروءة بطريقة بر�يل للمكفوفني على م�شتوى دول �لعامل 
على  �ملختلفة  �لتعليم  م��ر�ح��ل  يف  �ملكفوفني  ت�شجيع  �إىل  �مل�شروع  وي��ه��دف 
�ملجتمع ومبا  �أدو�ت تو��شلهم مع  �إح��دى  �لتي تعد  �لقر�ءة بتلك �لطريقة 

يرفع من قدر�تهم �لتعليمية و�لثقافية، وي�شهم يف دجمهم باملجتمع.
�لثالث  �لعامل للعام  �لق�شة �لذي ي�شمل دول  �ملوؤ�ش�شة من م�شروع  وتهدف 
على �لتو�يل عقب �شموله م�شتوى �لوطن �لعربي يف دورته �ل�شاد�شة ودول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي يف �لدورة �خلام�شة لتحقيق هدف �لتو��شل بني 
ثقافة  بو�قع  و�لنهو�س  �لعامل  ودول  كافة  �لعربية  �لق��ط��ار  يف  �ملكفوفني 
�لقر�ءة  يف  ب��ر�ي��ل  طريقة  ����ش��ت��خ��د�م  على  �ل��ف��ئ��ات  تلك  وت�شجيع  �لكفيف 
و�إك�����ش��اب��ه��م جم��م��وع��ة م��ن �ل��ق��ي��م و�مل���ب���ادئ �إ���ش��اف��ة �إىل �ل��ع��م��ل ع��ل��ى �إث���ر�ء 
�حل�شيلة �للغوية و�خليالية للكفيف مبفرد�ت ومعاين و�شور وتنمية حب 
�لقر�ءة وتنمية �لوعي بالق�شايا �لدينية و�لأخالقية و�ملجتمعية لتلك �لفئة 

و�كت�شاف �ملو�هب �لأدبية لديها وتنميتها.
وت�شارك �ملوؤ�ّش�شة يف مناف�شات “جائزة �أبوظبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز” يف 
دورتها �خلام�شة 2017 “وهي من �لآليات �لتي تعتمدها حكومة �أبوظبي 
�لتي  �ل�شاملة  �لتنمية  �لأد�ء مبا ي�شمن مو��شلة م�شرية  لتع�زيز وتط�وير 
ت�شهدها �لإمارة يف خمتلف �ملجالت ع�الوة عل�ى ك�ون �جلائزة �أد�ة مهمة من 

�أدو�ت جتذير ثقافة �لتميز �ملوؤ�ش�شي.
و على �شعيد �ل�شر�كات �أبرمت �ملوؤ�ش�شة خالل �لعام �جلاري 2017 �لعديد 
مع  و�لتعاون  �ل�شرت�تيجية  لل�شر�كة  �لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  �لتفاقيات  من 
عدد من �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر و�ل�شركات �حلكومية و�خلا�شة حملية ودولية 
بلغت �شبع وتنوعت ما بني مذكر�ت تفاهم و�تفاقيات �شر�كة وعقود لتقدمي 

خدمات.

و�شهد �شمّو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ّش�شة مر��شم 
�لتوقيع على �تفاقية تطبيق دليل ت�شنيف ذوي �لهمم يف �إمارة �أبوظبي بني 
�ملوؤ�ّش�شة وبني كل من د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة وهيئة �ل�شحة-�أبوظبي ومركز 
�لإح�شاء- �أبوظبي وكذلك �لتوقيع على مذكرة تفاهم بني �ملوؤ�ّش�شة و د�ئرة 

�لتعليم ب�شاأن دمج �لطلبة منت�شبيها يف مد�ر�س �لتعليم �لعام.
و يعد �لدليل �لأول من نوعه �لذي يوحد �ملعايري و�لت�شنيفات متمثل بنتائج 
ربط دليل �أ�شحاب �لهمم مع فئات �لإعاقة يف جمل�س �أبوظبي للتعليم وهيئة 
�ل�شحة وبالتعاون مع مركز �لإح�شاء – �أبوظبي ومر�جعة جامعة ز�يد وما 
�لإعاقة على م�شتوى جميع  �إيجابي يف توحيد فئات  �أث��ٍر  يرتتب عليه من 
�ملوؤ�ش�شات �ملعنية كما �أنه �شي�شاهم يف ح�شر وتعد�د هذه �لفئة ب�شكٍل موحد 

فقط. �لدليل  يف  �ملعتمدة  فئة  �شمن 13 
�لقانون  يف  عليها  �ملن�شو�س  �حلقوق  �شمان  �لدليل  تطبيق  من  �لهدف  و 
ب�شاأن   2009/14 رق��م  بالقانون  و�مل��ع��دل   2006/29 رق��م  �لحت����ادي 
ت�شنيف  دليل  يف  �مل��درج��ة  �لفئات  جلميع  �لإع��اق��ة  ذوي  �لأ�شخا�س  حقوق 

. �أ�شحاب �لهمم لإمارة �أبوظبي لعام 2016 
وتعريفاتها  �لإعاقة  ذوي  فئات  لت�شنيف  معتمدة  مرجعية  �لدليل  ويعترب 
و�أنو�عها �لفرعية وم�شار خدمات كل فئة منها ويهدف كذلك �إىل �ل�شتثمار 
�خلدمات  توفري  يف  �لأط���ر�ف  ل��دى  �ملتوفرة  و�مل���و�رد  لالإمكانيات  �لأم��ث��ل 

�ملتخ�ش�شة لذوي �لإعاقة.
�لإمارة  جهات  �أدو�ر  يف  �لتكاملية  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  ت�شنيف  دليل  ويحقق 
كما  �ملجتمع  يف  �لفئات  تلك  من  �لأ�شخا�س  متكني  نحو  �جلهود  وتوحيد 
يهدف �إىل و�شع روؤية و��شحة مل�شتقبلهم يف �لإمارة و�خلدمات �ملتخ�ش�شة 
و�لأ�شا�شية لهم و�عتماد قو�عد بيانات دقيقة وموحدة لتلك �لفئات و�لربط 
�لإلكرتوين بني جهات �لإمارة ذ�ت �لعالقة بخدماتهم، ف�شاًل عن �عتماد 
و�خلدمات  و�لك�شف  و�لت�شخي�س  �لتقييم  لعمليات  مقننة  ومعايري  �أدو�ت 
�لإعاقة  جم��ال  يف  �ملتخ�ش�شة  و�مل�شوحات  �لدر��شات  و�إع���د�د  لهم  �ملقدم���ة 

و�نت�شارها.
كما �شهد �شمّو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ّش�شة 
فاطمة  وكلية  �ملوؤ�ّش�شة  بني  �ل�شرت�تيجية  لل�شر�كة  �تفاقية  على  �لتوقيع 
معايل  بح�شور  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ل�معهد  �لتابعة  �ل�شحية  للعلوم 
كفاءة  رف��ع  �إىل  تهدف  و  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حلمادي  �إبر�هيم  ح�شني 
جمال  يف  وخا�شة  خدماتهما  وحت�شني  وتطوير  �جلهتني  من  �مل�شتفيدين 
كما  �لهمم  لأ�شحاب  �ل�شحية  �لرعاية  وموظفي  �لكلية  طالبات  ت��دري��ب 
ت�شاهم يف تاأهيل �لكو�در �ملو�طنة �ملتخ�ش�شة يف عالج وتاأهيل تلك �لفئات 
جمالت  كافة  ويف  �ملطلوبة  �لأد�ء  مبوؤ�شر�ت  و�لل��ت��ز�م  �لتفاق  جانب  �إىل 

�لهتمام �مل�شرتك �مل�شتقبلية.
ز�يد  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �شهد  �ي�شا  �لتفاقيات  �شعيد  على  و 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل 
�شندوق �لتكافل �لجتماعي للعاملني بوز�رة �لد�خلية -فزعة مبقر �لوز�رة 
توقيع مذكرة تفاهم لل�شندوق مع موؤ�ش�شة ز�يد تعزز من دوره �لجتماعي 

بح�شور �شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ّش�شة.
“فزعة” ل�”�أ�شحاب  م��ن  خا�شة  ب��ط��اق��ات  �إ���ش��د�ر  يتم  �مل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
من  �ملتميزة  خدماتها  على  للح�شول  توؤهلهم  �ملوؤ�ّش�شة  وملوظفي  �لهمم” 
خ�شومات وح�شومات على عدد كبري من �مل�شرتيات و�لعرو�س �لتجارية �إىل 

جانب �ل�شتفادة من �خلدمات �لتكافلية �لتي تقدمها “فزعة” ملنت�شبيها .
كما وقعت �ملوؤ�ّش�شة مذكرة تفاهم مع �شركة �أبوظبي للتوزيع ب�شاأن م�شاعدة 
�ملوؤ�ّش�شة لل�شركة يف �خلدمات �لتي ميكن توفريها لفئات �أ�شحاب �لهمم ومت 
خدمة  وممثلي  �لت�شال  مركز  موظفي  من  �لبدء فعليا ً بتدريب عدد 14 

�ملتعاملني �لتابعني لل�شركة للتحدث بلغة �لإ�شارة .
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  معهد  م��ع  م�شرتك  ت��ع��اون  �تفاقية  �ملوؤ�ّش�شة  وق��ع��ت  كما 
من  �لأول  متخ�ش�س  تعليمي  برنامج  �أول  �إط��الق  ب�شاأن  �ملهني  و�لتدريب 
لتاأهيل مدربني  عاملياً  به  �لعربي ومعرتف  �مل�شتوى  �لدولة وعلى  نوعه يف 

مهنيني مو�طنني لأ�شحاب �لهمم .
�إمارة  خلطة  �ل�شرت�تيجي  �مل�شروع  �شمن  �لتفاقية  على  �لتوقيع  وياأتي 
بتطوير  ويتعلق  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  تنفذه  و�ل��ذي   2020  -  2016 �أبوظبي 
مهني  تاأهيل  مدربي  �إع��د�د  ي�شتهدف  و�لربنامج  �ملهني  �لتاأهيل  منظومة 
قبل  من  معتمدة  �خلام�س  �مل�شتوى  من  �شهاد�ت  على  حا�شلني  �إمار�تيني 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وؤه��الت NQA ل��ت��اأه��ي��ل �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م بح�شب 

�مل�شتويات �ملعتمدة لدى �لهيئة.
و�ل�شحة  لل�شالمة  �أبوظبي  مركز  مع  تفاهم  مذكرة  �ملوؤ�ّش�شة  وقعت  كما 
�شر�كة  وتاأ�شي�س  �جلهتني  بني  �لتعاون  �أو����ش��ر  تدعيم  �إىل  تهدف  �ملهنية 
��شرت�تيجية تكفل توعية �لعاملني من �أ�شحاب �لهمم مبتطلبات �ل�شالمة 

و�ل�شحة �ملهنية.
ويف �إطار خدماتها �ملقدمة لأ�شحاب �لهمم قامت �ملوؤ�ش�شة ممثلة يف مركز 
مطبعة �ملكفوفني �لتابع لها ولأول مرة بطباعة كتاب �أبجدية بر�يل �مل�شورة 
وذلك بهدف خدمة �لطلبة من �أ�شحاب �لهمم ذوي �لتحديات �لب�شرية يف 
مرحلة �لتعليم �لأ�شا�شي و�ملبتدئني مل�شاعدتهم على تعلم طريقة بر�يل �لتي 
ي�شتخدمونها يف �لقر�ءة و�لتعلم، حيث قامت باإعد�د وت�شميم هذ� �لكتاب 
�لدكتورة دعاء حامت �شيف �لدين �أحد كو�در �ملطبعة وت�شغل وظيفة مدقق 

بر�يل.
و�شعياً للتي�شري على �لكفيف يف ت�شفح و�ل�شتفادة من �لإ�شد�ر �جلديد مت 
و�شع خلية بر�يل �لكاملة قبل جمموعة من �حلروف كي يت�شنى له �لتعرف 

على �لنقاط �ملمثلة لها.

�ل�شتثمار  و�لريادة من خالل  �لتميز  �ملوؤ�ّش�شة على حتقيق  و�شمن حر�س 
من  مو�طنات  ع�شرة  بتخريج  �لحتفال  مت  �ملو�طن  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  يف 
منت�شبيها يف برنامج �للغويات بالتعاون مع برنامج �لتعليم �مل�شتمر يف جامعة 
�لإمار�ت و هي �لدفعة �لأوىل من برنامج �لتاأهيل �لوظيفي لخت�شا�شيات 

عالج �لنطق و�للغة يف مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل �لتابعة لها .
وعلى �شعيد �جلو�ئز ح�شلت �ملوؤ�ش�شة على �شل�شلة من �جلو�ئز �ملهّمة على 
�إىل  للو�شول  �ملبذولة  للجهود  وتقدير�ً  �لعربي  و�ل��ع��امل  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�لعربية  ملجتمعاتنا  م��زي��د�ً  تقدم  و�لتي  �ملرغوبة  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف 
�حلكومية  لالإجناز�ت  �لتميز  بجائزة   2017 �حلايل  �لعام  �ملوؤ�ّش�شة  فازت 
بالقاهرة  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  �لحتفالية  خ��الل  �ل��ت��ك��رمي  ومت  �لعربية 
وتكنولوجيا  �لت�����ش��الت  وزي���ر  �ل��ق��ا���ش��ي  ي��ا���ش��ر  �مل��ه��ن��د���س  م��ع��ايل  بح�شور 
�ملعلومات �مل�شري وبيار مكرزل رئي�س �جلائزة رئي�س �أكادميية جو�ئز �لتميز 
�لتكنولوجيا من  �إد�رة  �ل�شيا�شات يف  �ل�شربيني رئي�س ق�شم  �أمين  و�لدكتور 

�أجل �لتنمية يف منظمة �ل�شكو�.
�مل�شابقات  نتائج مبهرة يف  �لهمم  �أ�شحاب  فئات  �ملوؤ�ّش�شة من  وحقق طالب 
�لوطنية “مهار�ت �لإمار�ت” خالل م�شاركتهم على مدى ثالث �شنو�ت من 
�لعام 2015 وحتى �لعام 2017 بتحقيق 16 ميد�لية متنوعة منها خم�س 
ذهبيات و11 ف�شية وخم�س برونزيات يف فئات �لروبوت، و�لإليكرتونيات، 
و�خلياطة و�لتطريز و�لكهرباء و�لأعمال �خل�شبية و�لنجارة وفئة �ملجوهر�ت 
وتاأتي �مل�شاركة كمبادرة ر�ئدة ت�شهم يف تطوير ودعم مهار�ت وقدر�ت �أبنائنا 

�لطلبة وعلى �شقل قدر�تهم �لإبد�عية.
وعلى �شعيد �لن�شطة و�لفعاليات وحتت رعاية �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد 
�شلطان لالأعمال �خلريية  ز�يد بن  �أمناء موؤ�ش�شة  �آل نهيان رئي�س جمل�س 
و�لإن�شانّية رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�شي نظمت �ملوؤ�ش�ّشة متمثلة يف نادي 
�لعني للمعاقني �لتابع لها للعام �لثاين على �لتو�يل خالل �لفرتة من 19 
 2017 �ملعاقني  لرماية  �لعامل  كا�س  بطولة  مناف�شات  فرب�ير   28 وحتى 
و�جلولف  و�ل��رم��اي��ة  للفرو�شية  �لعني  ب��ن��ادي  �ل��رم��اي��ة  م��ي��د�ن  على  وذل��ك 
مدينة �لعني و�شارك يف مناف�شات �لبطولة 155 م�شارك بني لعب ولعبة 
 14 يف  تناف�شو�  �لعامل  قار�ت  خمتلف  من  دولة  و�إد�ري وفني ميثلون 20 
و�لبندقية  �مل�شد�س  بني  تتنوع  لل�شيد�ت  وخم�س  للرجال   9 منها  م�شابقة 

ناري و�شغط �لهو�ء مل�شافات و�أو�شاع خمتلفة.
خم�س  يح�شد  �أن  �لبطولة  �أي���ام  م���د�ر  على  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ��شتطاع  و 
برونزية  ومثلها  وو�ح��دة ف�شية  ذهبية  ميد�ليات متنوعة ثالث ميد�ليات 
�شلطان  وع��ب��د�هلل  وف�شية  ذهبيتان  �لأح��ب��اب��ي  ع��ب��د�هلل  �ل��ر�م��ي��ان  حققها 

�لعرياين ذهبية وف�شية.
دوري خما�شيات  بلقبي  للموؤ�ّش�شة  �لتابع  للمعاقني  �لعني  نادي  وُتوج فريق 
قدم  لكرة  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  وكاأ�س  �ل�شالت  د�خ��ل  �لقدم  ك��رة 
�ل�شالت لذوي �لإعاقة �ل�شمعية، ملناف�شات �ملو�شم �لريا�شي 2017 وذلك 
عقب تغلبه على فريق نادي دبي للمعاقني �لذي حل ثانيا يف �مل�شابقتني �لتي 

نظمهما �حتاد �لإمار�ت لريا�شة �ملعاقني وجلنة �لإمار�ت لريا�شة �ل�شم.
نادي  �أبطال  �ملعاقني  لرماية  �لإم���ار�ت  “ منتخب  �لإر�دة  “ فر�شان  وحقق 
�أبوظبي لذوي �لحتياجات �خلا�شة �لتابع للموؤ�ّش�شة �إجناز�ً جديد�ً ي�شاف 
�إىل �شل�شة �إجناز�ته �لعاملية حيث ��شتطاع حتقيق خم�س ميد�ليات متنوعة 
بو�قع ثالث ذهبيات وميد�ليتني ف�شيتني يف مناف�شات بطولة كاأ�س �لعامل 
 100 2017 �ملقامة حاليا يف كرو�تيا مب�شاركة  �أو�شييك  لرماية �ملعاقني 

لعب ولعبة ميثلون 25 دولة من خمتلف قار�ت �لعامل.
�لتابع  للمعاقني  �لعني  ن��ادي  �أب��ط��ال  �لهمم  �أ�شحاب  �إجن���از�ت  تو��شلت  و 
للموؤ�ّش�شة يف مناف�شات بطولة �لعامل لل�شباب يف �لعاب �لقوى �لتي �قيمت يف 
�شوي�شر� و�لتي حظيت مب�شاركة 300 لعباً ولعبة من خمتلف دول �لعامل 
حيث ��شتطاع �ملنتخب �لوطني رفع غلة ر�شيده �إىل ثماين ميد�ليات منها 

خم�س ف�شيات وثالث برونزيات.
و�نتزع لعب �ملنتخب �أحمد نو�د لعب نادي �لعني للمعاقني �لتابع ملوؤ�ش�شة 
�لثانية  ف�شيته  �خلا�شة  �لحتياجات  وذوي  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�يد 
يف �شباق 100م للكر��شي �ملتحركة فئة t34 كما ��شتطاع عبد�هلل �لغافري 
لعب نادي �لعني للمعاقني �نتز�ع ف�شية �شباق 800 م للكر��شي �ملتحركة 
�لعني  نادي  لعبة  �لكعبي  ذكرى  �لبطلة  ��شتطاعت  �مليد�ن  ويف   t54 فئة
�لف�شية  بامليد�لية  مكللة  �لتتويج  من�شة  �شعود  �شيناريو  تكر�ر  للمعاقني 
على  �شلطان  �شيخة  زميلتها  ح�شلت  كما   f32 فئة  �جللة  دف��ع  م�شابقة  يف 
�مليد�لية �لربونزية فئة f33 كما ح�شل �شعود عبد�لعزيز على برونزية دفع 
�شخ�شي جديد يف  رق��م  على  �لالعب علي ح�شني  f57 وح�شل  فئة  �جللة 

.f34 فئة
وتاأهيل  لرعاية  �لعني  مركز  منت�شبو  للمعاقني  �لعني  ن��ادي  �أبطال  وحقق 
بح�شولهم  متميزة  نتائج  للموؤ�ّش�شة  �لتابعان  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي 
مناف�شات  يف  وبرونزيتني  وف�شيتني  ذهبية  متنوعة  ميد�ليات  خم�س  على 
بطولة كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة لريا�شة �لبوت�شيا لل�شلل �لدماغي 
�لتي جرت مبقر نادي دبي للمعاقني حتت ��شر�ف �حتاد �لمار�ت لريا�شة 

�ملعاقني مب�شاركة �ندية �ملعاقني على م�شتوى �لدولة.
�لهمم  لأ�شحاب  �لإم����ار�ت  منتخب  لع��ب  �ملطيوعي  �أح��م��د  �لبطل  وحقق 
ونادي �لعني للمعاقني �لتابع ملوؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانّية وذوي 
�إجناز�ت  ر�شيد  �إىل  ي�شاف  ج��دي��د�ً  ريا�شياً  �إجن���از�ً  �خلا�شة  �لحتياجات 
�أ�شحاب �لهمم على �مل�شتوى �لدويل بح�شوله على �ملركز �لثالث يف مناف�شات 
�شباق �لطريق مل�شافة 43 كم ويف �شباق �شد �ل�شاعة يف بطولة كاأ�س �أوروبا 

للدر�جات �ليدوية �لتي �أقيمت يف �لعا�شمة �لت�شيكية بر�غ.
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مكتوم بن حممد يعزي يف 
وفاة �سامل خليفة الكتبي

•• دبي-وام:

دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  ق��دم 
و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملرحوم �شامل خليفة بالروي�س �لكتبي.

فقد قام �شموه �م�س بزيارة جمل�س �لعز�ء يف منطقة �ملرموم يف دبي حيث 
قدم �شادق عز�ئه ومو��شاته �إىل ذوي �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل ر�جيا �هلل 
�أن يتغمده بو��شع رحمته ومغفرته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم  عز وجل 

�هله و�أ�شرته جميل �ل�شرب وح�شن �لعز�ء - �إنا هلل و �إنا �إليه ر�جعون.

هيئة كهرباء دبي تنظم برنامج »النقاهة وال�سعادة« 
•• دبي-وام: 

�أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج “�لنقاهة و�ل�شعادة” ملوظفي �شعادة �ملتعاملني يف �لهيئة بهدف توفري بيئة عمل 
�إيجابية وحمفزة وي�شارك فيه 496 موظفاً منهم 324 من �لعن�شر �لن�شائي. يت�شمن �لربنامج �لذي ي�شتمر ثالثة 
�ملوظفني  لدى  و�ل�شرتخاء  �لن�شاط  م�شتوى  رفع  يف  ت�شهم  �لتي  و�لريا�شية  �لرتفيهية  �لأن�شطة  من  �لعديد  ��شهر 
ويعزز �لطاقة �لإيجابية �إ�شافة �إىل رفع م�شتوى �للياقة �جل�شدية و�لنف�شية من خالل مترينات ت�شمل �ليوغا و�لألعاب 
�لرتفيهية �جلماعية �إىل جانب جل�شات حو�رية لتمكني �ملوظفني من طرح �ملو�شوعات �لتي تخ�شهم ومناق�شة �لتحديات 
�لتي يو�جهونها وكيفية �لتعامل معها. و�أكد �شعادة �شعيد حممد �لطاير �لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء 
ومياه دبي حر�س �لهيئة على ر�حة و�شعادة موظفيها من خالل �لعديد من �لأن�شطة و�لفعاليات على مد�ر �لعام وفقاً 
�بتكار جتارب فريدة  �لهيئة على  �لهيئة لتوفري خدمات متميزة وُمبتكرة من فئة �شبع جنوم.. وتعمل  ل�شرت�تيجية 
�ل�شعادة لديهم حتى ن�شهم  و�أ�شاليب حياة تعزز من مفهوم  �إيجابية  �أفكار  للموظفني و�ملتعاملني حتفزهم على تبني 

جميعاً يف حتقيق روؤية �لقيادة �لر�شيدة باأن تكون دبي �ملدينة �لأكرث �شعادة يف �لعامل.
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•• اإ�صطنبول -وام:

�أ�شادت �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية 
يف  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س 
�جتماعات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  خ���ت���ام 
للجمعية  �ل����ع����ا�����ش����رة  �جل���ل�������ش���ة 
و�لجتماع  �لآ���ش��ي��وي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لتنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل�����ث�����اين 
�أعمالها  ع��ق��دت  �ل��ت��ي  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
�لرتكية  �إ����ش���ط���ن���ب���ول  م���دي���ن���ة  يف 
�لقيادة  ب���دع���م  �م�������س  �خ��ت��م��ت  و 
�لر�شيدة يف لتمكني �ملر�أة يف جميع 
�مل��ج��الت م��وؤك��دة �أن �ل��دول��ة تويل 
�مل�شاو�ة  لتحقيق  ك��ب��ري�  �هتماما 

بني �جلن�شني.
و�أكد وفد �ل�شعبة �لربملانية �لذي 
�ملجل�س  �أع�شاء  ع�شويته  يف  �شم 
�لوطني �لحتادي �شعادة كل من: 
�لغفلي  غليطة  ب��ن  ع��ب��د�هلل  حمد 
�شليمان ون�شال  �شليمان بن  وعزة 
�أحمد  و�شعادة  �لطنيجي..  حممد 

ومنها  �حليوية  �لقطاعات  جممل 
و�لجتماعي  �لقت�شادي  �لتمكني 

و�حلقوقي.
�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  وف���د  و����ش���ارك 
�ل�������ش���وؤون  يف �ج���ت���م���اع���ات جل���ن���ة 
�ل�شيا�شية يف �جلمعية ومت مناق�شة 
�لربملان  �إىل  �ل���ت���ح���ول  م���و����ش���وع 
�لآ���ش��ي��وي.. و�أك���د �مل�����ش��ارك��ون على 
����ش���رورة ت��ق��وي��ة �حل����و�ر ب��ني دول 
�آ���ش��ي��ا و�ل��ب��ح��ث ع���ن ����ش���الم ومنو 
بدفع  �له��ت��م��ام  وك��ذل��ك  م�شتد�م 
ع��ج��ل��ة �ل��ن��م��و �لق��ت�����ش��ادي قدما 
�لدول  �أن  �إىل  �لأم��ام لفتني  نحو 
باملئة   30 ن�شبة  ت�شكل  �لآ�شيوية 
من �لقت�شاد �لعاملي و�أن دول قارة 
�آ�شيا متتلك �إمكانيات كبرية جتعل 
�أطر  ق��ارة قوية نحو تر�شيخ  منها 
لإن�شاء  و�ل�شعي  و�لتنمية  �ل�شالم 

برملان �آ�شيوي.
�شليمان  ع����زة  ���ش��ع��ادة  و�أو����ش���ح���ت 
�لعامة  �جل���ل�������ش���ة  خ����ت����ام  يف  �أن�������ه 

�أمل  �لدكتورة  معايل  �شغل  ومنها 
رئي�شة  من�شب  �لقبي�شي  عبد�هلل 
�مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي يف 
نوفمرب 2015 لتكون بذلك �أول 
�مر�أة ترت�أ�س موؤ�ش�شة برملانية على 

�مل�شتوى �خلليجي و�لعربي.
جمل�س  تاأ�شي�س  �أن  �لوفد  و�أو�شح 
ل��ل��ت��و�زن ب��ني �جلن�شني  �لإم�����ار�ت 
بني  �ل��ف��ج��وة  تقلي�س  ع��ل��ى  ع��م��ل 
قطاعات  يف  �ل��ع��م��ل  يف  �جل��ن�����ش��ني 
�ل��دول��ة ك��اف��ة وع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
مر�كز  يف  �جلن�شني  ب��ني  �ل��ت��و�زن 
�أهمية دور  ي��وؤك��د  �ل��ق��ر�ر م��ا  �شنع 
ولي�س  �ل�شيا�شات  �شنع  يف  �مل����ر�أة 
�لإمار�ت  يف  فاملر�أة  تنفيذها  فقط 
ت�شهم حالياً باأكرث من 46 يف �ملئة 
من �لقوى �لعاملة يف �لدولة بعد 
 6.2 تتعدى  ل  ن�شبتها  ك��ان��ت  �أن 
من  �لثمانينيات  �أو�ئ���ل  يف  �ملئة  يف 
ك��م��ا ح�شلت  �ل��ع�����ش��ري��ن..  �ل���ق���رن 
ع��ل��ى م��ر�ت��ب متقدمة يف  �ل��دول��ة 

�لعام  �لأم�����ني  �ل���ظ���اه���ري  ���ش��ب��ي��ب 
تقدم  ورق��ة عمل  خ��الل  للمجل�س 
�لإم����ار�ت  دول���ة  “جهود  ح��ول  بها 
�ملر�أة” �أن م�شاركة  يف جم��ال دع��م 
�ملر�أة يف �ملجتمع �لإمار�تي �شهدت 
�لأخ���رية  �لع�شر  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل 
منو�ً غري م�شبوقا �شو�ء يف �شناعة 
�ل���ق���ر�ر �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف �ل���دول���ة �أو 
�لتنمية  يف  �ل���ف���اع���ل���ة  �مل�����ش��اه��م��ة 

�ل�شاملة �ملتو�زنة.
�أن  �إىل  �ل�����ش��ع��ب��ة  وف�����د  �أ������ش�����ار  و 
للحكومة  �جل����دي����دة  �ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ة 
�لحت��ادي��ة �لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ت��ي �أعلن 
�شهدت   2017 �أك��ت��وب��ر  يف  ع��ن��ه��ا 
تاريخها  هيكلية يف  تغيري�ت  �أكرب 
ت�شعة  �جل��دي��دة  �حلكومة  و�شمت 
28 ب��امل��ائ��ة من  وزي������ر�ت ب��ن�����ش��ب��ة 
�حل��ك��وم��ة وه��ي م��ن �أع��ل��ى �لن�شب 
يف �مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل �لأم����ر �لذي 
و�شلت  �لتي  �ملهمة  �ملكانة  يعك�س 
�إليها �ملر�أة حتى تبو�أت �أرفع �ملو�قع 

موؤ�شر�ت تعليم �ملر�أة وت�شغل �ملر�أة 
�لقطاع  وظائف  من  �ملئة  يف   66
�أعلى  ي��ع��ت��رب م���ن  �حل��ك��وم��ي مب���ا 
�لن�شب يف جميع �أنحاء �لعامل كما 
ت�شارك يف �أدو�ر خمتلفة يف �لقطاع 
منا�شب  ذل�����ك  يف  مب����ا  �خل����ا�����س 

�ملدير�ت ور�ئد�ت للم�شاريع.
لجتماعات  �خل��ت��ام��ي  �ل��ي��وم  ويف 
�لآ�شيوية  �ل���ربمل���ان���ي���ة  �جل��م��ع��ي��ة 
بن  �شليمان  ع���زة  ���ش��ع��ادة  ���ش��ارك��ت 
ن�شال  �لدكتورة  و�شعادة  �شليمان 
�جتماع  يف  �ل���ط���ن���ي���ج���ي  حم���م���د 
�لثقافية  لل�شوؤون  �لد�ئمة  �للجنة 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة يف �جل��م��ع��ي��ة، ومت 
�شليمان  ع������زة  �����ش����ع����ادة  �خ����ت����ي����ار 
م��ق��رر� ل��ل��ج��ن��ة.. ك��م��ا ���ش��ارك��ا على 
�لن�شاء  �جتماع  يف  �للجنة  هام�س 
�ل���ربمل���ان���ي���ات يف �جل��م��ع��ي��ة �ل���ذي 
�لدول  بذلتها  �لتي  ناق�س �جلهود 
�لن�شاء  و�شع  حت�شني  يف  �لأع�شاء 
و�ل���ع���م���ل ع���ل���ى مت���ك���ني �مل���������ر�أة يف 

•• اأبوظبي -وام: 

- منذ  �لعطاء  ز�ي��د  نفذت مبادرة 
 6  - ع���ام���ا   17 ق���ب���ل  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
ماليني �شاعة تطوع حملياً وعاملياً 
�لتخفيف  يف  فعال  ب�شكل  �شاهمت 
م����ن م���ع���ان���اة م���الي���ني �لأط����ف����ال 
�لعامل  دول  خمتلف  يف  و�مل�����ش��ن��ني 
ل�شباب  �ل���ري���ادي  �ل�����دور  و�أب������رزت 
�لإم���������������ار�ت يف جم�������ال �خل����دم����ة 

�ملجتمعية و�لإن�شانية.
ثقافة  تر�شيخ  �ملبادرة  و��شتطاعت 
�لعمل �لتطوعي و�لعطاء �ل�شبابي 
�لإن�شانية  ب��ر���ش��ال��ت��ه��ا  و�ل��و���ش��ول 
�إىل  �ل��ن��ظ��ر  دون  �ل��ب�����ش��ر  مل��الي��ني 
�أودي��ن يف ر�شالة حب  �أو عرق  لون 
وع���ط���اء ووف�����اء ت��ن�����ش��ج��م م���ع قيم 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 
 “ ث�����ر�ه  �هلل  “ ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لقيادة  ظ��ل  يف  لنهجه  و�م���ت���د�د� 

�لر�شيدة للدولة.
�ل�شامري  ع����ادل  �ل���دك���ت���ور  و�أك�����د 
للمبادرة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
 2000 �ل�����ع�����ام  م���ن���ذ  �حل�����ر������س 
ومتكني  وت��اأه��ي��ل  ��شتقطاب  ع��ل��ى 
�ل�شباب من تبني مبادر�ت �إن�شانية 
ب�����ش��ك��ل فعال  ت�����ش��اه��م  م�����ش��ت��د�م��ة 
مل�شاكل  و�ق��ع��ي��ة  ح��ل��ول  �إي���ج���اد  يف 
م�شتد�مة  و�قت�شادية  �جتماعية 
ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  �ن��ط��الق��ا م���ن 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 

.“
و�أ���ش��ار �إىل �أن دول��ة �لإم����ار�ت من 
�أوىل �لدول �لتي جنحت يف تنظيم 
�إن�شاء  �لتطوعي من خالل  �لعمل 
موؤ�ش�شات وهيئات تعنى به ويظهر 

بر�مج �لتوعية �ل�شحية “توعية” 
وعي  ل��زي��ادة  �ل�شكنية  �لأح��ي��اء  يف 
ب����اأه����م و�أف���������ش����ل طرق  �مل���ج���ت���م���ع 
و�لعالج  و�ل���وق���اي���ة  �ل��ت�����ش��خ��ي�����س 
مببادرة من ز�يد �لعطاء و�لحتاد 

�لن�شائي �لعام.
�لوطني  �ل���ربن���ام���ج  �أط��ل��ق��ت  ك��م��ا 
�لقلبية  �لأم���ر�����س  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة 
�لرد�ء  “حملة  �شمن  �مل���ر�أة  ل��دى 
حتت  �لعاملية”  �لإن�شانية  �لأحمر 
للحد  ناب�س”  لقلب  “معا  �شعار 
�لقلبية  �لأم����ر������س  �ن��ت�����ش��ار  م���ن 
باأف�شل �شبل  وزي��ادة وعي �ملجتمع 
�ل��ع��الج و�ل��وق��اي��ة و�ل����ذي ي�شتمر 
د�خ��ل �لمار�ت  مل��دة عامل و ينفذ 
مب�شاركة  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  و 
و�لفنيني  �لط��ب��اء  من  متطوعني 
مبادرة  و�أط��ل��ق��ت   . �ملتخ�ش�شني 
متنقل  خمترب  �أول  �ل��ع��ط��اء  ز�ي���د 
“موهبة”  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
ن��وع��ه يف  ي��ع��د �لأول م���ن  و�ل�����ذي 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ويف  �لإم����������ار�ت 
�لعلوم  م���ب���ادئ  ل��ن�����ش��ر  �لأو�����ش����ط 
�ملجال  و�إت��اح��ة  �لتقنية  و�إب��د�ع��ات 
لتنمية  �مل���ب���دع���ني  �ل��ط��ل��ب��ة  �أم������ام 
�ملخترب  ويعترب  �لعلمية  مو�هبهم 
�لوحد�ت  م���ن  م�����ش��غ��ر�  من���وذج���ا 
�ملتطورة حيث ي�شم  �لتكنولوجية 
�لعلمية  �لأج���ه���زة  م��ن  جم��م��وع��ة 
�ملدجمة  و�لأق������ر��������س  �مل���ت���ط���ورة 
و�أن���ظ���م���ة �مل���ع���ل���وم���ات و�ب���ت���ك���ار�ت 
ت��ن��م��ي��ة مو�هب  ت�����ش��ه��م يف  ع��ل��م��ي��ة 
�لطلبة و ي�شاعد �لفئات �مل�شتهدفة 
���ش��رح مناهج  �ل��ط��ل��ب��ة يف  ب���ال���ذ�ت 
�لعلوم �ملختلفة و�إجر�ء �لتطبيقات 
تعزز  �أن  �شاأنها  م��ن  �لتي  �لعلمية 
و�لعقلية  �ل��ذه��ن��ي��ة  �ل���ق���در�ت  م��ن 

�شتى  يف  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  و�لأع�����م�����ال 
�ملجالت ما يعك�س مدى �لهتمام 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه  �ل�����ذي 

للعمل �لتطوعي.
�أن م��ب��ادرة ز�ي��د �لعطاء  �إىل  ون��وه 
�أط��ل��ق��ت �ل��ع��دي��د م��ن �مل���ب���ادر�ت يف 
فيما  �ل���ت���ط���وع���ي  �ل���ع���م���ل  جم�����ال 
حت����ر�����س ع���ل���ى ت���ب���ن���ي م�����ب�����ادر�ت 
مبتكرة يف جمال �لعمل �لتطوعي 
�أبرزها حملة �لعطاء لعالج مليون 
�لعياد�ت  خ��الل  م��ن  وم�شن  طفل 
�مليد�نية  و�مل�شت�شفيات  �ملتحركة 
�لتي ��شتطاعت �أن ت�شل بر�شالتها 
�لإن�شانية للماليني وتقدم �لعالج 
�مل���ج���اين مل���ا ي��زي��د ع���ن 7 ماليني 
طفل وم�شن و�إج��ر�ء ما يزيد عن 
يف  للفقر�ء  قلب  عملية  �آلف   10
من  �نطالقا  �لعامل  دول  خمتلف 
و�شوريا  و�ملغرب  وم�شر  �لإم���ار�ت 
وهايتي  وك��ي��ن��ي��ا  ول��ب��ن��ان  و�لأردن 
و�ل�������ش���وم���ال وك���ي���ن���ي���ا و�إرت�����ريي�����ا 
وتنز�نيا  و�ل�����������ش�����ود�ن  و�ل����ي����م����ن 
�لتنظيم  يتم  فيما  و�أندوني�شيا.. 
للتطوع  �لإم���ار�ت  مللتقى  �ل�شنوي 
حملة  ت���د����ش���ني  ومت  �مل���ج���ت���م���ع���ي 
�لإم���ار�ت  وج��ائ��زة  متطوع  �ملليون 
ل��ل��ت��ط��وع �مل��ج��ت��م��ع��ي و�أك���ادمي���ي���ة 
و�لأكادميية  ل��ل��ت��ط��وع  �لإم�������ار�ت 
مركز  وتاأ�شي�س  للتطوع  �لعربية 
�لتطوع �ملتنقل و برنامج “عطاء” 
ل���ش��ت��ق��ط��اب �ل�����ش��ب��اب ل��ل��ت��ط��وع يف 
ومبادرة  �لإن�����ش��اين  �لعمل  جم��ال 
��شتجابة وبرنامج  �شفر�ء �لإمار�ت 
لتاأهيل كو�در وطنية متثل �لدولة 
يف �ملحافل �لدولية كمتطوعني يف 
برنامج  و�أخ���ري�  �مل��ج��الت  خمتلف 
للتطوع  �ل�شباب  “تالحم” جلذب 

�لإن�شانية  �لرب�مج  ذلك جليال يف 
و�خلريية �لتي تنفذ ب�شرعة فائقة 
�لكفاءة يف  وعلى درج��ة عالية من 

�لعديد من �لدول.
حتققت  �لتي  �لنجاحات  �أن  و�أك���د 
ب��ف�����ش��ل ���ش��و�ع��د �أب���ن���اء �ل���وط���ن يف 
كانت  م��ا  �لتطوعي  �لعمل  جم��ال 
�ملتينة للعمل  تتحقق لول �لأ�ش�س 
�ملغفور  �أر���ش��اه��ا  و�ل��ت��ي  �لتطوعي 
ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
ن��ه��ي��ان �ل����ذي جن��ح يف غ��ر���س حب 
وحثهم  بينهم  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر وم��ت��و����ش��ل على 
عمل �خلري �إىل جانب ح�س رجال 
�لأعمال على م�شاعدة �ملحتاجني و 
�شار عليه �شاحب  �لذي  �لنهج  هو 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�شمو  و����ش���اح���ب  �هلل”  “رعاه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�أع�شاء  �ل�����ش��ي��وخ  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب 

�ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت.
�لعمل  �أن  �ل�������ش���ام���ري  و�أ������ش�����اف 
�لتطوعي �أ�شبح يف �لإمار�ت جزء� 
�شمن  رئي�شيا  وع��ن�����ش��ر�  �أ���ش��ا���ش��ي��ا 
وبر�مج  وخ��ط��ط  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
وخمتلف  و�ل���ه���ي���ئ���ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
جو�ئز  ����ش��ت��ح��دث��ت  فيما  �جل��ه��ات 
للعمل �لتطوعي على ر�أ�شها جائزة 
لكل  �لتي متنح  للتطوع  �لإم���ار�ت 
م���ن ك���ان ل���ه ب�����ش��م��ات و����ش��ح��ة يف 
�لجتماعية  �مل����ج����الت  خم��ت��ل��ف 

برنامج  �ملجتمعي �شمن  �لعمل  يف 
�ملجتمعي  ل���ل���ت���ط���وع  �لإم�������������ار�ت 

. “ “تطوع 
موزة  �شعادة  �أك��دت   .. جانبها  من 
�لعتيبة ع�شو جمل�س �أمناء مبادرة 
ز�يد �لعطاء �أن مهرجان �لإمار�ت 
تنظمه  �ل���ذي  �ملجتمعي  للتطوع 
يعترب  �لعطاء  ز�ي��د  مبادرة  �شنويا 
�لتطوعي  �لعمل  ب��ر�م��ج  �أه��م  م��ن 
من  �لآلف  ف���ي���ه  ي�������ش���ارك  ح���ي���ث 
لي�شكلو�  و�مل���ق���ي���م���ني  �مل���و�ط���ن���ني 
ير�شخ  ب�شريا  جم�شما  باأج�شادهم 
و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة 
و�لتالحم  �ل�شر�كة  مفهوم  ويعزز 
�أن  �إىل  م���ن���وه���ة   .. �لج���ت���م���اع���ي 
�ل�شنو�ت  ��شتقطبت خالل  �ملبادرة 
لإي�شال  �ملتطوعني  �آلف  �ملا�شية 
 100 �إىل  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ر���ش��ال��ت��ه��ا 
�إطار  و�أفريقي حتت  مليون عربي 
تطوعي ومظلة �إن�شانية للم�شاركة 

يف تنفيذ بر�جمها �ملختلفة.
و�أ�شافت �أن �ملتطوعني يف خمتلف 
ب��ر�م��ج �ل��ت��ط��وع جن��ح��و� يف �جناز 
تطوع  �شاعة  6 ماليني  من  �ك��رث 
�لإمار�ت  مهرجان  �أن  �ىل  م�شرية 
�لتطوع  ب��ر�م��ج  �أح���د  ه��و  للتطوع 
�ملليون  حل��م��ل��ة  �ل��ت��اب��ع  �ل�����ش��ي��ف��ي 
للرب�مج  م��ك��م��ال  وي���اأت���ي  م��ت��ط��وع 
م�شبقا  د���ش��ن��ت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
وق�����دم�����ت ك����ث����ري� م�����ن �مل�����ب�����ادر�ت 
ثقافة  تر�شيخ  جم���ال  يف  �مل��ب��ت��ك��رة 
�لعمل �لتطوعي و�لعطاء �لإن�شاين 

حمليا وعامليا.
�لعطاء  ز�ي������د  م����ب����ادرة  ود����ش���ن���ت 
�لربنامج  �ل�����ش��اب��ق��ة  �ل�����ش��ن��و�ت  يف 
�لأمر��س  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  �ل��وط��ن��ي 
�لقلبية “وقاية” وهي �شل�شلة من 

�لإع�����الن  �أن  وت���اب���ع���ت  �مل���ت���ب���ادل���ة. 
ت���ز�ي���د  �إز�ء  �ل���ق���ل���ق  ع����ن  �أع��������رب 
�لتوتر�ت يف �أجز�ء من �آ�شيا خا�شة 
�ل��ت��ه��دي��د �ل���ن���اج���م ع���ن �لإره������اب 
�مل�شتمرة  �مل��ت�����ش��رري��ن  وم���ع���ان���اة 
�ل�شيئ  و�لو�شع  �لنازحني  ل�شيما 
�لن�شاء  ماليني  منه  يعاين  �ل��ذي 
�لتي  �مل��ن��اط��ق  و�ل�����ش��ب��اب يف جميع 
مزقتها �حل��روب ورحب يف �ملقابل 
بالنت�شار�ت �لكبرية �لتي حتققت 

عر�س  مت  للجمعية  “�لعا�شرة” 
دعا  �ل���ذي  �إ�شطنبول”  “�إعالن 
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  �إي�شال  �إىل 
يف  �ل��ن��ز�ع  مناطق  �إىل  عو�ئق  دون 
ميامنار و�شوريا و�لعر�ق و�ليمن.. 
�لإع����الن ���ش��رورة تعزيز  �أك���د  كما 
يف  و�لتنمية  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �ل�شالم 
�ل�شيا�شي  �حل���ل  خ���الل  م��ن  �آ���ش��ي��ا 
ل���ل���ن���ز�ع���ات �جل�����اري�����ة و�ل���ت���ع���اون 
�ملنفعة  يحقق  �ل���ذي  �لق��ت�����ش��ادي 

د�ع�س  تنظيم  ي�شمى  م��ا  بهزمية 
يف �لعر�ق و�شوريا. و�أ�شارت �شعادة 
عزة �شليمان �إىل �أن “�لإعالن �شدد 
�إق���ام���ة دول����ة فل�شطني  ع��ل��ى دع���م 
حلدود  وفقا  �شيادة  ذ�ت  �مل�شتقلة 
�لقد�س  وعا�شمتها   1967 ع��ام 
غري  �ل�شتيطانية  �لأن�شطة  و�أد�ن 
�مل�����ش��روع��ة وه���دم �مل��ن��ازل وغريها 
متار�شها  �ل���ت���ي  �لن���ت���ه���اك���ات  م���ن 

قو�ت �لحتالل �لإ�شر�ئيلي.

بر�مج ترفيهية و�شحية وتعليمية 
خميمات  يف  ل��الأط��ف��ال  وث��ق��اف��ي��ة 
�ل�شومالية  �حل��دود  يف  �لالجئني 
�ملليون  ح���م���ل���ة  ����ش���م���ن  �ل��ك��ي��ن��ي��ة 

متطوع.
�لإم����ار�ت  ���ش��ف��ر�ء  وق���دم متطوعو 
�لإن�شاين  للتطوع  مميز�  منوذجا 
تنظيم  يف  م�شاركتهم  خ���الل  م��ن 
ب������ر�م������ج م����ت����ن����وع����ة م������ن خ����الل 
و�لأن�شطة  �لأعمال  من  جمموعة 
�ل�شحية و�لإد�ري��ة يف م�شت�شفيات 
�ملتنقلة  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �لإم�����������ار�ت 

و�ملر�كز �ل�شحية �ملتحركة.
�لإمار�ت  كما تنظم �شنويا موؤمتر 
رو�د  من  نخبة  مب�شاركة  للتطوع 
�لعمل �لتطوعي يف دولة �لإمار�ت 
جائزة  �أط���ل���ق���ت  ف��ي��م��ا  و�مل��ن��ط��ق��ة 
للفرق  �إ���ش��اف��ة  للتطوع  �لإم�����ار�ت 
�لإجتماعي  ل��ل��ت��ط��وع  �ل��وط��ن��ي��ة 
للتطوع  ع���ط���اء  ف���ري���ق  و�أه���م���ه���ا 
للتطوع  تالحم  وفريق  �لإن�شاين 
�لوطني  و�ل���ف���ري���ق  �لإج���ت���م���اع���ي 
للطو�رئ  �ل��ط��ب��ي��ة  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة 
للتطوع  �لإم����ار�ت  �شفر�ء  وف��ري��ق 
�لعربي  �مللتقى  وتنظيم  �ل����دويل 
�لتطوعي  للعمل  �ل�شباب  لتمكني 

ل��ل��ط��ل��ب��ة و�أف��������ر�د �مل��ج��ت��م��ع وه���ذ� 
�لعلمية  �لبتكار�ت  ي�شجع  ب��دوره 

و�لإبد�ع باأ�شكاله �ملختلفة .
وتعترب مبادرة �لتطوع �لإلكرتوين 
�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي �طلقتها  م��ن �ه���م 
بهدف  م���ت���ط���وع  �مل���ل���ي���ون  ح���م���ل���ة 
و�لعمل  �ل��ع��ط��اء  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
��شتقطاب  خ���الل  م��ن  �ل��ت��ط��وع��ي 
م���ل���ي���ون م���ت���ط���وع ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 
و�لقت�شادية  �ملجتمعية  �لتنمية 
و�لتعليمية  �ل�شحية  �مل��ج��الت  يف 
و�لعمل  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة  و�ل���ب���ي���ئ���ي���ة 
�لإن�شاين حملياً وعامليا با�شتخد�م 
و�لتكنولوجيا  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح����دث 
�لف����رت������ش����ي����ة وي�����اأت�����ي ه�����ذ� كله 
�ن���ط���الق���ا م����ن �ه���ت���م���ام �مل����ب����ادرة 
�لفاعل  ل���دوره  �لتطوعي  بالعمل 
و�ملهم يف م�شرية �لبناء و�لتطوير.

وجن���ح ب��رن��ام��ج ���ش��ف��ر�ء �لإم�����ار�ت 
للتطوع يف ��شتقطاب �عد�د كبرية 
�شاركو�  �ل���ذي���ن  �مل��ت��ط��وع��ني  م���ن 
�لنازحني  م�������ش���اع���دة  يف  ب���ن���ج���اح 
�ل�����ش��وم��ال��ي��ني �مل���ت�������ش���رري���ن من 
�جل�����ف�����اف �ل�������ذي �����ش����رب �ل���ق���رن 
متطوعو  نظم  فيما   .. �لأف��ري��ق��ي 
�لتطوعي  للعمل  �لإم��ار�ت  �شفر�ء 

للعمل  ز�ي�������د  م��ل��ت��ق��ى  وت���ن���ظ���ي���م 
�لإن�����ش��اين و�ل��ع��دي��د م��ن �ل���دور�ت 
�لعمل  جم�������ال  يف  �ل����ت����دري����ب����ي����ة 
�لأكادميية  وت��اأ���ش��ي�����س  �ل��ت��ط��وع��ي 
ل���ل���ت���ط���وع حت����ت مظلة  �ل���ع���رب���ي���ة 

�لحتاد �لعربي للتطوع.
�ملديرة  �ل��ع��ج��م��ي  �ل��ع��ن��ود  وق���ال���ت 
�لإم��ار�ت للتطوع  �لتنفيذية ملركز 
�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  م��ق��ت�����ش��ي��ات  �إن 
تتطلب  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل���رح���ل���ة  خ�����الل 
�لطاقات  ل�شتثمار  مكثفة  جهود� 
�ل�������ش���ب���اب���ي���ة م�����ن �أب�����ن�����اء �ل���وط���ن 
�مل�شتحقة  م��ك��ان��ت��ه��ا  و�إع���ط���ائ���ه���ا 
�لتنمية  م�شرية  دعم  يف  و�لو�جبة 

لأد�ء دور �أكرث فاعلية.
و�شددت على �شرورة تعزيز �لهوية 
�لوطنية لدى �لن�سء و�لعمل على 
خلق �لظروف �ملالئمة ل�شتقطاب 
�ل��ط��اق��ات �ل��ب�����ش��ري��ة �ل���ق���ادرة على 
�لوطن  ت���ق���دمي ج��ه��ده��ا خل���دم���ة 
و�لإن�����ش��ان��ي��ة .. م��وؤك��دة م��ا ينتظر 
تلك �لأيادي من م�شوؤوليات خالل 
�لآمال  لتحقيق  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ف��رتة 
على  �ل�شري  ملو��شلة  عليها  �ملعلقة 
و�حلفاظ  �لإن�����ش��اين  �لعطاء  درب 

على �لدور �لإمار�تي �لر�ئد.

حنيف القا�سم ي�سيد مبا اأجنزته الإمارات من نه�سة ن�سائية رائدة

بلدية ال�سارقة تنظم فعالية حب الوطن 

•• جنيف-وام:

رئي�س مركز  �لقا�شم  علي  �لدكتور حنيف ح�شن  دعا معايل 
على  �لق�شاء  �إىل  �لعاملي  و�حل���و�ر  �لإن�����ش��ان  حلقوق  جنيف 

جميع �أ�شكال �لعنف �لتي توؤثر �شلبا على �لن�شاء و�لفتيات.
وق����ال يف ب��ي��ان �����ش���دره �مل���رك���ز مب��ن��ا���ش��ب��ة �لح��ت��ف��اء باليوم 
�لدويل للق�شاء على �لعنف �شد �ملر�أة �لذي يو�فق �خلام�س 
�ل��ع��ن��ف ���ش��د �لن�شاء  �إن  ن��وف��م��رب ك���ل ع���ام  و�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن 

و�لفتيات ظاهرة ُيرثى لها ويوؤثر على جميع مناطق �لعامل 
وت�شكل مثل هذه �ملمار�شات حتديا �أمام جمتمعاتنا �حلديثة 

ويجب �أن ُيق�شى عليها عاجال.
وفيما يتعلق باحلالة يف �ملنطقة �لعربية نا�شد رئي�س مركز 
�لتمييزية  �ل��ق��و�ن��ني  لإل��غ��اء  �ملعنية  �ل��ب��ل��د�ن  جميع  جنيف 
�لن�شاء  �شد  �لعنف  مرتكبي  ب��ه��روب  ت�شمح  �ل��ت��ي  �لقائمة 
و�لفتيات من �لعقاب د�عيا �حلكومات �لعربية �إىل �لت�شدي 
جلميع �لتحديات �لتي تعوق تنفيذ عملية متكني �ملر�أة ودعم 

�لق�شاء  يف  �لعربية  �ملنطقة  �شهدته  �ل��ذي  �لإيجابي  �لزخم 
و�لفتيات.  �لن�شاء  ت�شتهدف  �لتي  �لعنف  �أ�شكال  جميع  على 
و��شاد �لقا�شم بجهود �لدول �لعربية لتعزيز �لنهو�س مبركز 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  �أجن��زت��ه  �لعربية منوها مب��ا  �مل���ر�أة 
�ملتحدة من نه�شة ن�شائية ر�ئدة �شو�ء من ناحية �لت�شريعات 
�ملعززة لدور �ملر�أة ومتكينها �أو من خالل �ملمار�شات و�ملبادر�ت 
يف  و�لبناء  �لتنمية  م�شرية  يف  بها  ت�شطلع  �لتي  �لإيجابية 

�لإمار�ت. 

•• ال�صارقة-وام: 

�ل�شارقة فعالية بعنو�ن حب �لوطن ��شتمرت  نظمت بلدية مدينة 
ملدة 3 �أيام �حتفال باليوم �لوطني �ل�46. و�شملت �لفعالية - �لتي 
�شهدتها حديقة �لقوز - �إقامة معار�س وطنية وتر�ثية وم�شابقات 
بالتعاون  وذل��ك  متنوعة  فنية  وف��ق��ر�ت  و�ل�شغار  للكبار  ترفيهية 
مع مر�كز �أطفال �ل�شارقة �لتابع ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة 
�لعامة  للقيادة  �لتابعة  �ل�شرطية  �لعلوم  و�أك��ادمي��ي��ة  و�ملبتكرين 
ل�شرطة �ل�شارقة ونادي �ل�شارقة لل�شيار�ت �لقدمية ونادي �ل�شارقة 
�لطريفي مدير  ثابت  �شعادة  وق��ال  �جلهات.  وع��دد من  للفرو�شية 
بح�شور  �لأول  قبل  �أم�س  �لفعالية  �فتتاحه  خ��الل   - �لبلدية  ع��ام 

�أعد�د كبرية من موظفي �لبلدية و�لعائالت و�لأطفال من �أ�شدقاء 
فيها  تتجدد  عظيمة  منا�شبة  �لوطني  �ليوم  �إن   - �ل�شارقة  حد�ئق 
وتبعث  �لر�شيدة  وقيادته  �ملعطاء  لوطننا  و�لنتماء  �ل��ولء  معاين 
جميع  نفو�س  ويف  بل  �لإم���ار�ت  �أبناء  نفو�س  يف  و�ل�شرور  بالبهجة 
و�عتز�زه  �شعادته  عن  معربا  �لطيبة..  �لأر���س  هذه  على  �ملقيمني 
�أن �لبلدية حر�شت على  بامل�شاركة يف هذه �لفعالية �ملتميزة. و�أكد 
�إقامة فعالية حب �لوطن يف حديقة �لقوز بال�شارقة نظر� ملوقعها 
�ملتميز يف مدينة �ل�شارقة وم�شاحتها �لكبرية وكرثة �أعد�د مرتاديها 
من �أجل �شمان م�شاركة و��شعة من �ملو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر.. 
�لذكرى  بهذه  �لحتفاء  خ��الل  م��ن  �شعت  �لبلدية  �أن  �إىل  م�شري� 
وتنمية  �ل�شغار  �أبنائنا  نفو�س  يف  �لوطن  حب  غر�س  �إىل  �لعطرة 

مو��شلة  على  وحتفيزهم  �لطاهرة  �لأر���س  لهذه  �لنتماء  م�شاعر 
م�شرية �لبناء و�لتطوير �لتي بد�أها قادتنا �ملوؤ�ش�شون، ويف مقدمتهم 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه. من جانبها .. قالت 
بالوكالة  �ل�شارقة  �أطفال  مر�كز  مدير  �لكعبي  علي  عائ�شة  �شعادة 
�إن تعاوننا مع بلدية مدينة �ل�شارقة يف تنظيم فعالية حب �لوطن 
ينبع من �إمياننا �ملطلق باأهمية غر�س روح �لنتماء و�لولء للوطن 
و�لأن�شطة  �لفعاليات  �إقامة  خالل  من  �ل�شغار  �أطفالنا  نفو�س  يف 
يف  ومكانتها  �لوطن  عن  ومد�ركهم  معارفهم  تنمي  �لتي  �لوطنية 
�لقادة  دعائمها  �أر���ش��ى  �لتي  �لوطنية  منجز�تنا  وكذلك  نفو�شهم 
حماية  م�شوؤولية  حتمل  على  قادرين  كبار�  ي�شبو�  حتى  �ملوؤ�ش�شون 

هذ� �لوطن و�لذود عنه و��شتكمال م�شرية �لبناء و�لتنمية.

»ال�سحة« ت�سيف ميزة حت�سني عمليات ق�سم الطوارئ يف نظام »وريد« 
•• دبي -وام: 

ميزة  �إ�شافة  �ملجتمع عن  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
عمليات ق�شم �لطو�رئ” لتح�شني �لت�شالت  “حت�شني 
تطوير  �إط��ار  يف  �ل�شحية  �لرعاية  خدمة  م��زودي  بني 
لربط  “وريد”  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  تكنولوجيا  ن��ظ��ام 
و68  م�شت�شفى   15 يف  للمر�شى  �ل�شحية  �ملعلومات 

مركز� للرعاية �ل�شحية �لأولية.
�لطبيب  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  حت��دي��د  �لتح�شينات  وت�شمنت 
�ملعالج �لتمري�س ومري�س �لطو�رئ من خالل �لنظام 
�أق�شام �لطو�رئ..  ما يرفع م�شتوى تقدمي �خلدمة يف 
وتوعوية  تثقيفية  من��اذج  �إىل  �لو�شول  ت�شهيل  مت  كما 

للمري�س بناء على ت�شخي�شه ب�شكل مبا�شر.
�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  �لكتبي  �شغري  ع��و���س  ���ش��ع��ادة  و�أ���ش��ار 
�أن  �إىل  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  �مل�����ش��ان��دة يف  �خل���دم���ات  ل��ق��ط��اع 
�لتقدم �حلا�شل يف �مل�شروع ي�شاعد على توفري �شجالت 
دولة  د�خ��ل  �ل�شحية  �ملر�فق  تربط  �إلكرتونية  �شحية 
�لإمار�ت من خالل ��شتخد�م نظام متكامل لتكنولوجيا 
�خلطوة  هذه  تعرب  حيث  �ل�شحية  و�لرعاية  �ملعلومات 
عن �لتز�م وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع بتقدمي �أرقى 
يف  و�ملقيمني  للمو�طنني  �ل�شحية  �لرعاية  م�شتويات 
�أرقى �ملعايري  �لإم��ار�ت �ل�شمالية ودبي مبا يتو�فق مع 

�لعاملية.
�إد�رة  �إب��ر�ه��ي��م م��دي��رة  �أو���ش��ح��ت م��ب��ارك��ة  م��ن ناحيتها 

عمليات  من���وذج  �إن  ب��ال��وز�رة  �ل�شحية  �ملعلومات  نظم 
ق�شم �لطو�رئ �جلديد �خلا�س بوز�رة �ل�شحة ووقاية 
�ملجتمع يت�شمن معلومات �أ�شمل عن �ملري�س من خالل 
توفري منوذجني جديدين كما يوفر �مللخ�س �ل�شريري 
لالأطباء معلومات �أكرب عن �لفرتة �لتي ق�شاها �ملري�س 

يف ق�شم �لطو�رئ.
ملخ�س  ت��ت�����ش��م��ن  �ل���ت���ي  �ل���ب���ي���ان���ات  ه����ذه  �أن  وذك������رت 
���ش��ري��ري ع��ن �ل��و���ش��ف��ات �ل��ت��ي مت ت��ق��دمي��ه��ا و�لأدوي�����ة 
ت��و�ج��ده يف ق�شم  للمري�س خ��الل  �إع��ط��اوؤه��ا  �ل��ت��ي مت 
يف  �ملري�س حتفظ  وتوعية  متابعة  وتفا�شيل  �لطو�رئ 
�لأطباء  م��ن قبل  لها  �ل��رج��وع  �أج��ل  م��ن  �ملري�س  ملف 
جديدين  ق�شمني  توفري  مت  ب��اأن��ه  منوهة  �ل�شريريني 
من �أجل �لإ�شار�ت �حليوية �لتي مت �أخذها قبل تخريج 

�ملري�س بالإ�شافة �إىل ملخ�س عن �لأحد�ث.
و�أ���ش��اف��ت م��ب��ارك��ة �إب��ر�ه��ي��م �أن �ل��ن��م��وذج �ل��ث��اين وهو 
ملخ�س تخريج �ملري�س يت�شمن كافة �لتفا�شيل �لتي 
وتفا�شيل  �لطبية  �ل��و���ش��ف��ات  مثل  �مل��ر���ش��ى  يحتاجها 
�ملتابعة وت�شخي�س �حلالة عند �لتخريج وميكن طباعة 
لفتة  �ملري�س  �شجالت  يف  وحفظه  �أي�شاً  �مللخ�س  هذ� 
�لنظام ت�شمح  �أخرى على  �إ�شافة حت�شينات  �أنه مت  �إىل 
بو�شع  للمري�س  �ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  بتحديث 
بو�بة  ع��ل��ى  �مل��ع��ل��وم��ات  وب��اق��ي  �ل���دم  وف�شيلة  جن�شية 
�ملري�س  لتاريخ  �لرجوع  �شهولة  �إىل  بالإ�شافة  �ملري�س 

�لطبي يف �أق�شام �لطو�رئ.
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عربي ودويل

�أع��ل��ن وزي��ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رتك��ي م��ول��ود ت�شاو�س �وغ��ل��و �ن �لرئي�س 
�لرتكي  نظريه  �جلمعة  �لأول  �م�س  �بلغ  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
رجب طيب �ردوغان �ن �لوليات �ملتحدة لن ت�شلم �ملقاتلني �لكر�د 
�ل�شوريني مزيد� من �لأ�شلحة. و�بلغ تر�مب �ردوغان بهذه �لر�شالة 
�لبيت  به  و��شاد  باملثمر  �لرتكية  �لرئا�شة  �ت�شال هاتفي و�شفته  يف 
�لأبي�س �لذي �كد جمدد� على �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية بني �لبلدين. 
و�شرح ت�شاو�س �وغلو يف موؤمتر �شحايف يف �نقرة �ن “تر�مب قال �نه 
��شدر �مر� و��شحا ومبوجبه لن يتم ت�شليم وحد�ت حماية �ل�شعب 
مزيد� من �ل�شلحة و�كد خ�شو�شا �ن هذ� �لمر �لعبثي كان يجب 
�ن يتوقف من قبل«. وبد� �لبيت �لبي�س �قل و�شوحا ب�شاأن �لنو�يا 
�نه  �لع�شكرية �لمريكية حيال وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية. �ل 
بالدعم  مت�شلة  عالقة  “بتعديالت  �ردوغ����ان  �ب��ل��غ  ت��ر�م��ب  �ن  �ك��د 
�لع�شكري �لذي نوفره ل�شركائنا على �لر�س يف �شوريا �لآن بعدما 
ل�شمان  ��شتقر�ر  �ر�شاء  مرحلة  نحو  ومن�شي  �لرقة  معركة  �نتهت 
عدم عودة تنظيم �لدولة �ل�شالمية«. وقال ت�شاو�س �وغلو “بطبيعة 
و��شاف بالتاأكيد نريد �ن نر�ها  �حلال نرحب بهذه �لت�شريحات”. 
�ىل وحد�ت  �ملتحدة  �لوليات  تقدمه  �لذي  و�لدعم  عمليا.  مطبقة 
�لرهابي هو  د�ع�س  تنظيم  �شد  �حل��رب  �لكردية يف  �ل�شعب  حماية 
�برز نقاط �خلالف بني و��شنطن و�نقرة. و�كد ت�شاو�س �وغلو من 
تهديد�  �لكردية  �ل�شعب  حماية  ووح���د�ت  يف  ت��رى  �نقرة  �ن  جديد 

يحاول تق�شيم �شوريا.
�جرى  �ن��ه  �جلمعة  ت��وي��رت  على  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  كتب  جهته،  م��ن 

�ت�شال هاتفيا مثمر� مع �لرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب.

 �جتمع �لرئي�س �ل�شيني �شي جني بينغ مع قائد �جلي�س يف ميامنار 
�جلرن�ل مني �أوجن هلينج وبحثا دعم �ل�شني و�شط �نتقاد�ت دولية 
�أقلية  ميثلون  �لذين  �لروهينجا  مل�شلمي  معاملتها  �أ�شلوب  ب�شبب 

وذلك ح�شبما ذكر بيان للجرن�ل مني �أوجن هلينج .
�لأزمة  خ��الل  �جلنوبية  جلارتها  دبلوما�شيا  دعما  �ل�شني  وقدمت 
على �لرغم من تز�يد �ل�شغوط من �لدول �لغربية ملحا�شبة جي�س 
�أل��ف لجئ   600 نحو  وفر  �رتكابه فظائع مزعومة.  ميامنار على 
من �لروهينجا معظمهم من ولية ر�خني يف ميامنار ذ�ت �لأغلبية 
�لبوذية �إىل بنجالد�س خالل ثالثة �أ�شهر منذ �أن �أدى �شن م�شلحني 
�لتمرد.  ملكافحة  وح�شية  حملة  �إىل  �أم��ن��ي��ة  م��و�ق��ع  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات 
ب�شاأن  �لدويل قر�ر�  �لأمن  �إ�شد�ر جمل�س  �ل�شني يف منع  و�شاعدت 
�لأزمة يف حني و�شفت �لوليات �ملتحدة �لأ�شبوع �ملا�شي رد �جلي�س 
و�للجان �ل�شعبية باأنه تطهري عرقي مكررة ت�شريحات �أدىل بها يف 
وقت �شابق م�شوؤولون كبار بالأمم �ملتحدة. وقال �جلرن�ل مني �أوجن 
ناق�شا يوم  �إنه و�شي  هلينج وفقا لبيان على �شفحته على في�شبوك 
�م�س �لأول �جلمعة ت�شجيع �لتعاون بني �لقو�ت �مل�شلحة يف �لبلدين 
ووقوف �ل�شني �إىل جانب ميامنار يف �شد�رة �ملجتمع �لدويل فيما 
قد  هلينج  �أوجن  م��ني  وك��ان  �أخ���رى.  وق�شايا  ر�خ��ني  بق�شية  يتعلق 
و�شل �إىل �ل�شني يوم �لثالثاء و�لتقى مع �شباط باجلي�س �ل�شيني 

خالل زيارته.
 

قال ع�شو يف رئا�شة �حلزب �لدميقر�طي �ل�شرت�كي �لأمل��اين �م�س 
�ل�شبت �إن من �ملرجح �أن يو�فق �أع�شاء �حلزب على جتديد �لئتالف 
مع �لتكتل �ملحافظ بزعامة �مل�شت�شارة �أجنيال مريكل �إذ� قدم زعماء 
�حلزب �قرت�حا مقنعا. ودعا نيلز �أنني يف مقابلة مع �شحيفة با�شور 
نيو بري�س �إىل حترك �شريع لت�شكيل حكومة جديدة باأملانيا يف �شوء 
�ئتالف  �إن ت�شكيل  �لعامل وقال  �ملوجودة حول  �لأزم��ات  �شل�شلة من 
�حلزب  زعيم  �شولتز  م��ارت��ن  وك��ان  ��شتبعاده.  ميكن  ل  خيار  و����ش��ع 
�لدميقر�طي �ل�شرت�كي قد و�فق يوم �جلمعة على �إجر�ء حمادثات 
�إنه مل  مع مريكل ب�شاأن جتديد �لتحالف �حلاكم بينهما لكنه قال 
�لنهائي  �لقر�ر  لهم  �شيكون  �حل��زب  �أع�شاء  و�إن  ق��ر�ر�ت  �تخاذ  يتم 
ي�شاعد  قد  �حلكم  يف  �مل�شاركة  �أن  �إىل  �أ�شار  ولكنه  �تفاق.  �أي  ب�شاأن 
�حلزب �لدميقر�طي �ل�شرت�كي على حتقيق �أهد�فه �ل�شيا�شية وقال 
�ل�شبابي يف �حلزب و�ل��ذي رف�س �لدخول يف �ئتالف و��شع  للجناح 

مرة �أخرى خالل موؤمتر للحزب �إنه يتوقع ولءهم وتعاونا بناء.

عوا�صم

انقرة

برلني

ياجنون

الإدعاء يف بريو يتهم الرئي�ش 
ال�سابق توليدو بتلقي ر�سوة

•• ليما-رويرتز:

توليدو  �ل��ي��خ��ان��درو  �ل�شابق  �لرئي�س  ب��ريو  يف  �ل��ع��ام  �ل��ن��ائ��ب  مكتب  �ت��ه��م 
مقابل  للمقاولت  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  ك��وري��ا  ك��ام��ارج��و  �شركة  م��ن  ر���ش��ا  بتقا�شي 
عقد مربح ل�شق طريق رئي�شي خالل فرتة رئا�شته �لتي ��شتمرت من عام 

2001 حتى عام 2006.
وقال مكتب �لنائب �لعام يف بيان عرب �لربيد �لإلكرتوين �إن �شاهد� ر�شميا 
مل يتم ن�شر ��شمه �شاعد على ك�شف �أدلة �أثبتت دفع كامارجو نحو 3.98 
مليون دولر لتوليدو من خالل ح�شابات م�شرفية يف �خلارج يديرها �أحد 

م�شاعدي توليدو.
ومل ترد كامارجو على طلبات للتعليق.

ويف ليما قال هربرتو بنيتيز حمامي توليدو �إنه برئ من هذه �لتهامات.
وتوليدو مطلوب بالفعل يف بريو فيما يتعلق مبز�عم تقا�شيه 20 مليون 
�لرب�زيلية �خلا�شة للمقاولت  �أوديربي�شت  �شركة  ر�شا من  دولر يف �شكل 
�لطريق  نف�س  من  خمتلف  ج��زء  لبناء  عقد  على  �حل�شول  يف  للم�شاعدة 

�لرئي�شي.
ُيعرف  ول   . �ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ن  توليدو  لت�شلم  ب��ريو  �شلطات  وت�شعى 
�إنه موجود  �شباط  قالت يف فرب�ير  �ل�شلطات  توليدو �حلايل ولكن  مكان 

يف كاليفورنيا.

انتهى بالتهام رئي�شه ورفيق دربه:

زميبابوي: هذا هو »التم�ساح« الذي يت�سدر امل�سهد...!
اأ�شبح منانغاغوا الرئي�س الثالث يف تاريخ زميبابوي

�شاهم يف الق�شاء على جماعة رفيق ال�شالح ال�شابق جو�شوا نكومو

تعيني متحدث جديد با�سم احلكومة الفرن�سية م�سوؤول اأمريكي: مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية يف وا�سنطن �سيبقى مفتوحًا 
•• باري�س-اأ ف ب:

�أعلنت �لرئا�شة �لفرن�شية �م�س �لأول �جلمعة تعديال طفيفا يف ت�شكيلة �حلكومة مع تعيني بنجامان 
كري�شتوف  م��ن  ب��دل  �حلكومة  با�شم  متحدثا  �لقت�شادية  لل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  ك��ان  �ل��ذي  غريفو 

كا�شتانري �لذي يظل وزير دولة للعالقات مع �لربملان.
وتابعت �لرئا�شة �ن هذ� �لتعديل كان �شروريا بعد �نتخاب كا�شتانري زعيم حلزب “�جلمهورية �ىل 
�لأمام” يف 18 ت�شرين �لثاين نوفمرب وهو ل يتو�فق مع من�شب �ملتحدث با�شم �ل�شلطة �لتنفيذية. 
وكان رحيل كا�شتانري من من�شبه كمتحدث متوقعا �ل �ن بقاءه وزير دولة للعالقات مع �لربملان كان 
يطرح ت�شاوؤلت يف �ليام �لخرية. و�عتربت �ملعار�شة �ن كا�شتانري �ذ� جمع �ملن�شبني �شيكون يف موقع 
“قاعدة  �ي  �ل�شبوع عدم وجود  �أكد هذ�  �دو�ر فيليب  �لقا�شي و�ملدعي معا. وكان رئي�س �حلكومة 
قانونية حتول دون ذلك«. يف �ملقابل، لن يتوىل غريفو �ي من�شب �آخر �ىل جانب كونه متحدثا با�شم 

�حلكومة.

وح���دث���ت  �ل����ن����ا�����س،  م����ن  �للف 
وقتل  جماعي،  �غت�شاب  عمليات 
�أكرث من 200 من �ع�شاء حزب 

مورغان ت�شفاجنري�ي«. 
وك����ان م��ن��ان��غ��اغ��و� �ل��رئ��ي�����س غري 
�لأمني  �ل���وزر�ء  ملجل�س  �لر�شمي 
�مل����ك����ل����ف ب�������اإغ�������ر�ق زمي����ب����اب����وى 
و�ن�شحب  ع����ن����ف.  م����وج����ة  ف�����ى 
�ل��ن��ه��اي��ة من  ت�����ش��ف��اجن��ري�ى يف 
�لنتخابات. ويظهر �لتم�شاح على 
للوليات  �ملالية  �لعقوبات  قو�ئم 

�ملتحدة.

مناجم املا�س
   �نه �ليوم �أحد �أثرى �لرجال يف 
نقال  ويكيليك�س  وك�شفت  �لبالد. 
�مريكية  دبلوما�شية  برقية  ع��ن 
بتاريخ عام 2008 عن ممتلكات 
غري عادية، حتققت يف جانب منها 
�لرئي�س  منانغاغو�  �شاعد  عندما 
ل���������ور�ن ك���اب���ي���ال ع���ل���ى حم���ارب���ة 
�لكونغو  جمهورية  يف  �ملتمردين 
نهل  �ملقابل،  ويف  �لدميقر�طية. 
كبري  ب�شكل  �لزميبابوي  �مل�شوؤول 

من مناجم �ملا�س يف �لبلد. 
ك���م���ا �أن�������ه ي�����ش��ت��م��د ث����روت����ه من 
�لإمرب�طورية �ملالية حلزب ز�نو، 
�لذي ميلك �أ�شهما يف �لعديد من 

�ل�شركات �لعامة و�خلا�شة.
عن ليبريا�شيون الفرن�شية

�لقانون،  در�س  �أن  وبعد   .1980
تلقى تكوينا ع�شكريا يف م�شر ثم 
نانكني  �أك��ادمي��ي��ة  �ل�����ش��ني، يف  يف 
�ل���ع�������ش���ك���ري���ة. ن������ال ق�����ش��ط��ه من 
بال�شجن  عليه  وُح��ك��م  �لتعذيب، 
 1965 ع�������ام  ������ش�����ن�����و�ت  ع�������ش���ر 
د�خل  تخريبية  �أن�����ش��ط��ة  ب�شبب 
و�ن�شم  �لتم�شاح”،  “جمموعة 
�لأوىل  �ل���د�ئ���رة  �إىل  م��ن��ان��غ��اغ��و� 
موغابي  يقودها  �لتي  للمنظمة 
تدريجيا  لي�شبح  موز�مبيق  من 

رجله وحمّل ثقته.

تخريب انتخابي
كافاأ  للبالد،  رئي�شا  �أ�شبح  ومل��ا     
منانغاغو�  �إم���ري����ش���ون  م��وغ��اب��ي 
�لقومي.  ل��الأم��ن  وزي���ر�  بتعيينه 
عملية  ن��ظ��م  �مل��ن�����ش��ب،  ه����ذ�  ويف 
���ش��د ف�شيل قومي  وح�����ش��ي  ق��م��ع 
موغابي:  روب���رت  ل��ز�ن��و  مناف�س 
ز�بو، بقيادة رفيق �ل�شالح �ل�شابق 

جو�شو� نكومو.
�لقبعات  �أ�����ش����ح����اب  ن�������ش���ر  مت   
و�ملنت�شبني  �ل�����ش��ر���ش��ني  �حل���م���ر 
تدريبهم  وتلقو�  �خلام�س،  للو�ء 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة، يف منطقة  ك��وري��ا  يف 
جميع  ل�شتهد�ف  ماتابيليالند 
�لتي   ، ن��دي��ب��ي��ل  ق��ب��ي��ل��ة  �أع�������ش���اء 
نكومو،  ج��و���ش��و�  �ل��ي��ه��ا  ي��ن��ت�����ش��ب 

ومالحقة �أن�شاره.

نائب  م��ن�����ش��ب  م����ن  �إق���ال���ت���ه  �ن 
�لرئي�س يف �ل�شاد�س من نوفمرب، 
كو�در  دفعت  �لتي  �ل�شر�رة  كانت 
ق�����ر�ر خلع  �ت���خ���اذ  �ىل  �جل��ي�����س 
�لديكتاتور �لعجوز.    منذ بد�ية 
�لأزمة، كان �لغائب �حلا�شر، ومل 
منانغاغو�”  “�لرفيق  ي��ح�����ش��ر 
�ملركزية  �للجنة  �ج��ت��م��اع  �لح���د 
حل���زب ز�ن����و �ل��ت��ي ع��ي��ن��ت��ه زعيما 
�لرئا�شي  و�ملر�شح  للحزب  جديد� 
ولكن   .2018 ع���ام  ل��ه  �ل��وح��ي��د 
�حلاكم  �حل���زب  ع��ل��ى  ب�شيطرته 
�أغلق  �ل���ش��ت��ق��الل،  م��ن��ذ  �ل���ق���وي 
�إىل  �ل�شالكة  �ل��وح��ي��دة  �ل��ط��ري��ق 
ه��رم �ل���دول���ة.     وب��اأد�ئ��ه �ليمني 
و��شتالم مهامه، �أ�شبح منانغاغو� 
�لرئي�س �لثالث يف تاريخ زميبابوي 
)�لأول، كنعان بانانا، �كتفى بدور 
�ل�شعب  قال  “لقد  رمزي فقط(. 
�شوت  هو  �ل�شعب  و�شوت  كلمته، 
خالل  �لأرب���ع���اء،  م�شاء  ق��ال  �هلل، 
�نقالب  منذ  له  علني  ظهور  �أول 
�لقيادة �لعليا للجي�س، �أمام ح�شد 
م��ن �ن�����ش��اره جت��م��ع��و� �أم����ام مقر 
بد�ية  ن�شهد  و�ل��ي��وم  ز�ن���و،  ح��زب 
دمي���ق���ر�ط���ي���ة ج������دي������دة«.    ومع 

ذلك، فان منانغاغو� مل يكن من 
�شنو�ت  طيلة  �شغل  �ذ  �ملعار�شني، 
رئ��ا���ش��ة ج��ه��از �مل��خ��اب��ر�ت، ور�شد 
وتتّبع و�شعى للق�شاء على جميع 
�لأ�شو�ت �ملعار�شة يف �لبالد نيابة 

عن روبرت موغابي. 
وقد تبنى  “�لتم�شاح”،  ب�    يلّقب 
هذه �لكنية يف مقابلة مع �شحيفة 
ن�������ش���رت عام  ه����ري�ل����د �مل���ح���ل���ي���ة، 
2015. “�أنت تعرف خ�شو�شية 
فري�شته  يطارد  ل  �ن��ه  �لتم�شاح؟ 
خارج �ملاء، ول يذهب �إىل �لقرى 
�لطعام،  ع��ن  للبحث  �لأدغ����ال  �أو 
�ملنا�شبة،  �ل��ل��ح��ظ��ة  يف  وي�����ش��رب 
هو  �جليد  �لع�شابات  ح��رب  قائد 
�لذي ي�شرب يف �لوقت �ملنا�شب«. 
���ش��ب��ع��ة وثالثني  م�����رور  وب���ع���د     
م�شتنقع  �لن��ت��ظ��ار يف  م��ن  ع��ام��ا 
�أن  م��ن��ان��غ��اغ��و�  ز�ن����و، �شعر  ح���زب 
�ل��وق��ت ق��د ح���ان لل��ت��ه��ام رئي�شه 
موغابي،  �لرئي�س  ومثل  �ل�شابق. 
�لأول  �مل����ق����ام  يف  ن��ف�����ش��ه  ي����ع����ّرف 
ب��ان��ه م��ن ق��دم��اء ح��رب �لتحرير 
�لوطني �لتي �شمحت لزميبابوي، 
�ل�شابقة،  �لربيطانية  �مل�شتعمرة 
عام  �لنهائي  ��شتقاللها  بافتكاك 

مت  و1987،   1983 ب����ني     
�إعد�م حو�يل 20 �ألف �شخ�س �أو 
قتلو� يف مع�شكر�ت �إعادة �لتاأهيل، 
وف���ق���ا ل��ت��ق��دي��ر�ت �مل����وؤرخ����ني. يف 
منانغاغو�  �إمير�شون  زميبابوي، 
�جلميع،  وي���خ���اف���ه  م���ه���اب  رج����ل 
بقي على مقربة جد� من �جلي�س 
و�لجهزة �ل�شرية، وكان يف جميع 
�حلكومات، متنقال بني �حلقائب 
-2000 �ل��وز�ري��ة: وزي��ر �لعدل 
-1995 و�مل�����ال�����ي�����ة   ،1988

�ل����ربمل����ان  رئ���ي�������س  ث����م   ،1994
2005-2000، ووزير �لتجهيز 
و�ل�����دف�����اع   ،2005-2009
مرة  و�ل��ع��دل   ،2009-2013
و�أخري�   ،2013-2017 �أخرى 
وقد   .2014 عام  �لرئي�س  نائب 
�شهر على �لق�شاء على معار�شي 
�لنظام يف نف�س �لوقت �لذي كان 
يزيح فيه مناف�شيه على �خلالفة 

�لو�حد تلو �لآخر. 
وي������ق������ول �مل����ح����ل����ل �ل�������ش���ي���ا����ش���ي 
�ل��زمي��ب��اب��وى �ي��ب��و م��ان��د�ز� “�نه 
ج���زء م���ن �ل���ن���ظ���ام.. ل ي��ج��ب �ن 

�أمنى،  ه���و  م��ن��ان��غ��اغ��و�  ن��خ��ط��ئ: 
ول��ي�����س ب�����اأي ح����ال م���ن �لأح�����و�ل 
منا�شبتني،  دمي���ق���ر�ط���ي«.    ويف 
2000 و2005، ُهزم �إمير�شون 
�لقرت�ع  �شناديق  يف  منانغاغو� 
�ل���ربمل���ان���ي���ة، �ل  �لن���ت���خ���اب���ات  يف 
ينقذه  ك���ان  م��وغ��اب��ي  روب����رت  �ن 
ب��ت�����ش��م��ي��ت��ه ل�����ش��غ��ل م���ق���ع���د غري 
رئا�شي.  ح����ق  وه�����و   - م��ن��ت��خ��ب 
�لتم�شاح  ع������نّي   ،2008 ع������ام 
�لنتخابية  حل���م���ل���ت���ه  م�����دي�����ر� 
هزمية  للجميع،  �ملفاجاأة  وكانت 
�لأوىل �شد  �جل��ول��ة  م��وغ��اب��ي يف 
زعيم  ت�����ش��ف��اجن��ري�ي،  م���ورغ���ان 
حُتتمل  ل  �إه�����ان�����ة  �مل����ع����ار�����ش����ة. 
�لأفارقة..  �لدكتاتوريني  لعميد 
لنجدته  منانغاغو�  حينها  وه��ّب 
�لعملية  لتخريب  �جلي�س  بتعبئة 
�لنتخابية من خالل �لفتك حتى 
موؤيدي  �شد  وم�شايقات  �لقتل 

�ملعار�شة بني جولتي �لت�شويت.
وي���ق���ول يف ه����ذ� �ل�����ش��ي��اق دري���ك 
�لدر��شات  معهد  م��ن  ماتي�شاك 
ع�شر�ت  ن��ق��ل  مت  “لقد  �لم��ن��ي��ة 

يق�شي على كل �مل لدى و��شنطن بتحريك عملية �ل�شالم.
عدم  طالبا  �لمريكية  �خلارجية  وز�رة  يف  كبري  م�شوؤول  وق��ال 
�ىل  ُدع��و�  �لفل�شطينيني  �ن  �جلمعة  �لأول  �م�س  هويته  ك�شف 
جعل ن�شاطات بعثتهم �لدبلوما�شية تقت�شر على عملية �ل�شالم 

�ىل �ن يتم متديد ��شتثناء من �لقانون.
و��شاف هذ� �مل�شوؤول “نظر� لنتهاء ��شتثناء من �لقيود �ملفرو�شة 
�ملتحدة  �لوليات  �لفل�شطينية يف  �لتحرير  ن�شاط منظمة  على 
�لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  مكتب  ن�شحنا  �ملا�شي،  �ل�شبوع 
بان تقت�شر ن�شاطاته على تلك �ملرتبطة ب�شالم قابل لال�شتمر�ر 

بني �ل�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني«.
وتابع �مل�شوؤول نف�شه �ن “�لقانون ين�س على �نه �ذ� ر�أى �لرئي�س 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�شرح م�شوؤول يف وز�رة �خلارجية �لأمريكية �ن مكتب منظمة 
يف  للبحث  مفتوحا  �شيبقى  و��شنطن  يف  �لفل�شطينية  �لتحرير 

�ل�شالم مع �إ�شر�ئيل، قبل �ن ي�شتاأنف ن�شاطاته بالكامل.
وياأتي هذ� �لتغيري بعد ��شبوع على �عالن �ل�شلطات �لأمريكية 
يلزم  قانون  مبوجب  �لفل�شطينية  �ملمثلية  �غ��الق  على  عزمها 
حماكمة  �ىل  �ل���دع���وة  ع���ن  ب��الم��ت��ن��اع  �لفل�شطينيني  �ل���ق���ادة 

��شر�ئيليني �مام �لق�شاء �لدويل.
كل  بقطع  ه���ددو�  �ل��ذي��ن  �لفل�شطينيني  ��شتياء  �ل��ق��ر�ر  و�ث���ار 
�جل�شور مع �د�رة �لرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب �ذ� طبق، ما 

بعد ت�شعني يوما �ن �لفل�شطينيني ملتزمون مبفاو�شات مبا�شرة 
ع��ن منظمة  �ل��ق��ي��ود  رف���ع  فيمكن  ����ش��ر�ئ��ي��ل،  م��ع  م��ع��ن��ى  وذ�ت 

�لتحرير �لفل�شطينية ومكتبها يف و��شنطن«.
وقال “نحن متفائلون بانه يف نهاية فرتة �لت�شعني يوما، �شتكون 
�لرئي�س  ليتمكن  كافيا  تقدما  حققت  ق��د  �ل�شيا�شية  �لعملية 
با�شتئناف  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  ملكتب  �ل�شماح  م��ن 

ن�شاطاته«.
�حلكومة   2015 يف  �لكونغر�س  �ق���ره  ق��ان��ون  يف  م���ادة  ومت��ن��ع 
�لمريكية من �ل�شماح بعمل �لبعثة �لدبلوما�شية �لفل�شطينية 
�ملحكمة  يف  حتقيق  لفتح  “بالتاأثري”  �لفل�شطينيون  ق��ام  �ذ� 

�جلنائية �لدولية حول جر�ئم ��شر�ئيلية يتحدثون عنها.

حزب ز�نو يغري �لقمي�س

موغابي عندما يلتهم �لرفيق .. �لرفيق

�لتم�شاح يف جلد �لرئي�س

�إمير�شون منانغاغو�يوؤدي �ليمني

يعترب جزءًا من النظام و�سارك يف جميع 
احلكومات متنقال بني احلقائب الوزارية

من قدماء حرب التحرير الوطني، در�ش 
القانون، وتلقى تكوينا ع�سكريا يف م�سر وال�سني 

اأحد اأثرى الرجال يف البالد ويظهر ا�سمه 
على قوائم العقوبات املالية المريكية

•• الفجر – خرية ال�صيباين

الثامن  يف  اأفريقيا  جنوب  اإىل  فـــراره  عند      
منانغاغوا  اإمير�شون  وعد  ــاري،  اجل نوفمرب  من 
وبعد  لقيادتها”.  زميــبــابــوي  اإىل  “بالعودة 
طائرته  حطت  وقــد  بوعده.  اوفــى  اأ�شبوعني، 

بقاعدة هراري الع�شكرية يوم االربعاء.
   منانغاغوا هو اليوم خليفة روبرت موغابي، وهو 

اأي�شا الرجل الذي ب�شببه كانت االأزمة.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كونكريت للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 2193214 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي طاهر �حمد ناجي �حلميدي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شوء 

�لبنف�شجي لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 2335369 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هاي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1154038:فا�شون لالزياء رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )20275( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل 
مبلغ )1640( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12183 بتاريخ 2017/11/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5947  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���ش��ك��ن ج���ام ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مبا 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  بونا�شا  /ع��ب��د�جل��ب��ار  �مل��دع��ي  �ن 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   19283( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb174044628ae  وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch1.A.5 بالقاعة  �س   08.30 �ل�شاعة   2017/12/14 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12183 بتاريخ 2017/11/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/10617  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-هادف علي للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  ح�شني  خ��ادم  ح�شني  /ثاقب  �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )13600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�شكوى:MB178135701AE  وحددت  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
بالقاعة  م�����ش��اء�   15.00 �ل�����ش��اع��ة   2017/12/11 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12183 بتاريخ 2017/11/26   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1633 جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/1- �ل�شندوق �لذهبي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م 2- بهمن علي 
��شالنى 3- عبد �له حاجي �آقا رجنرب جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
بنك �شادر�ت �ير�ن وميثله:�بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم مبا �ن �ملدعي/

بنك �شادر�ت �ير�ن قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملحكمة مبثابة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي  بتاريخ:2017/11/20 �حلكم  حكمت 
�شاحب  �ملخت�س  �مل�شريف  �خلبري  بندب  �ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �حل�شوري 
�جلل�شة.  بتلك  �ل�شادر  �حلكم  منطوق  وف��ق  مهمته  وت��ك��ون  ب��اجل��دول  �ل���دور 
وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثنني �مل��و�ف��ق:2017/12/18 �ل�شاعة:09:30 

�شباحا يف �لقاعة:ch2.E.21 يف حال عدم �شد�د �مانة �خلبري. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/967 تنفيذ �سرعي  
�ىل �ملنفذ �شده/1-بالل ح�شني هدو�ن جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شام�شي  �لغبار  ر��شد  �شعيد  وميثله:�شيف  �لكنيوي  �مي��ان 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله لتنفيذ �حلكم �ل�شادر يف حكم ق�شية �لحو�ل نف�س م�شلمني 
رق���م:2016/1290 و�مل�شمومة لها ق�شية �حو�ل نف�س م�شلمني رق���م:2016/1325 ويف 
وقدره  مبلغ  �جمايل  ب�شد�د  �شده  �ملنفذ  �ل��ز�م  رق�����م:2017/195  �ل�شتئناف  حمكمة 
�لتنفيذية بحقك يف حالة  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  درهم.وعليه   )140.811(

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12183 بتاريخ 2017/11/26   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/2825 جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/1- عامر حيدر علي ح�شني 2- فيوت�شر دييل للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �شادر�ت �ير�ن مبا �ن �ملدعي/بنك �شادر�ت �ير�ن �لفرع �لرئي�شي 
ب��ت��اري��خ:2017/11/20 بندب  �ملحكمة حكمت  ب��ان  �ع��اله وعليه نعلنكم  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  �ق��ام  قد 
�خلبري �مل�شريف �ملخت�س �شاحب �لدور باجلدول خبري� يف هذه �لدعوى تكون مهمته بعد �لطالع 
�ليه �خل�شوم من ��شول غري منكرة �و �شور  على ملف �لدعوىوم�شتند�تها وماع�شى �ن يقدمه 
�لكرتونية و�شرحت للخبري  �و  ورق��ي��ة  �خ��رى  و�مل��ر����ش��الت و�ي حم���رر�ت  للعقود  غ��ري جم��ح��ودة 
�شبعة  �مانة مقد�رها  وح��ددت  لتنفيذ مهمته  �ليها  �لنتقال  �ي جهة يرى �شرورة  �ىل  بالنتقال 
�لف درهم على ذمة �تعاب وم�شروفات �خلبري �لزمت �ملدعي ب�شد�دها وحددت لها �ملحكمة جل�شة 
�لقاعة:ch1.C.12 يف حال عدم  �ل�شاعة:08:30 �شباحا يف  �مل��و�ف��ق:2017/11/27  �لثنني  يوم 

�شد�د �لمانة وجل�شة:2017/12/25 يف حال �شد�دها وحتى يقدم �خلبري تقريره. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/298 جتاري كلي
�بر�هيم  جميد   -2 ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  ق��زح  قو�س  �شركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�شبحاين جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
2017/6/22 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي( 
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل �ن يوؤديا �ىل �ملدعي مبلغ )830000( درهم 
�شيك  كل  ��شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 وفائدة  �لتد�عي  مو�شوع  �ل�شيكني  قيمة 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/8234   

�ملنذرة : مى للعقار�ت - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه / حممد حمد عبيد حمد �لزوهرى - �إمار�تي �جلن�شية )جمهول حمل �لقامة (

تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليه  بالتايل :-  �ول - ب�شرورة �شد�د )50.280/ درهم( بال�شافة �ىل ما ي�شتجد من 
�لقيمة �ليجارية وذلك حتى تاريخ �لخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة 

ثانيا : �خالء مكتب رقم )1501( من برج مى �ملقام على قطعة �لر�س رقم )219-231( - �لنهدة �لوىل - دبي 
وت�شليمه للمنذرة خاليا من �لعيوب و�ل�شو�غل و�ل�شخا�س وذلك باحلالة �لتي كان عليها وقت �ل�شتالم وذلك 
خالل �ملدة �ملحددة بهذ� �لن��ذ�ر.  - ثانيا : �شد�د مبلغ 3.580 درهم وذلك عن ر�شوم �لتربيد م�شتحق حتى 
تاريخ 2017/10/31 مع ما ي�شتجد من ر�شوم وذلك حتى تاريخ �لخالء �لفعلي  - ر�بعا ت: �شد�د مبلغ �لف 
دره��م وذل��ك عن غر�مة �رجت��اع �ل�شيك من �لبنك طبقا للبند رق��م 13 من �شروط عقد �لي��ج��ار.  - وذلك 
خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �عالنكم بهذ� �لن��ذ�ر و�ل �شوف ت�شطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�لقانونية �لالزمة ل�شرتد�د حقوقها طرفكم مبا يف ذلك �ملطالبة بال�شد�د و�لخالء مع حتميلكم كافة �لر�شوم 

و�مل�شاريف �لق�شائية وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى جتاه �ملنذر �ليه. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اخطار بالن�سر للح�سور امام حمكمة اأبوظبي الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2017/263 )اإداري كلي( 
 بناء على طلب �ملدعية / �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لأوقاف 

عنو�نها / تنوب عنها �إد�رة ق�شايا �لدولة بوز�رة �لعدل 
�ىل �ملدعي عليها / موؤ�ش�شة �يفر�شت لتجارة �لدو�جن �ملثلجة ، وميثلها / �شعيد عي�شى 

حممد �حمد �لبلو�شي - ب�شفته مالك �ملوؤ�ش�شة 
عنو�نها / ن�شر� 

�نت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لد�رية �لكلية مبحكمة �بوظبي �لحتادية �لبتد�ئية 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 9.00  �شباحا من يوم 10 من �شهر 12 

�شنة 2017  وذلك للنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ : 2017/11/22

عن/ مدير اخلدمات الق�سائية 

     المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي الحتادية البتدائية
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 من مكتب اخلبري واملحكم الهند�سي حممد جمال �سيخوين 

واملعني وفق املهمة 478-2017 جتاري جزئي ابوظبي 
�ىل�ملدعي عليها / �شي�شتم لالن�شاء�ت - �س ذ م م  

نعلمكم بان �ملدعية موؤ�ش�شة مو�د خطوط �لطاقة وميثله عبد�هلل �لناخي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت 
�لقانونية �قامت عليكم �لدعوى �عاله ومت �عالنكم عن طريق بريدكم �للكرتوين ولكن دون تاأكيد 
�حل�شور وندعوكم جل�شة �خلربة يف موقع �لنز�ع بتاريخ 2017/12/4 ويف حالة عدم متكنم �ر�شال ما 

لديكم من دفوعات خالل 7 �يام من تاريخ �لعالن بالن�شر على عنو�ن �خلبري �ملعلن 
courtexpert66gmail.com فاك�س رقم 044564010 - و�شوف يتم �لتحري و�لنتقال يف 
حال عدم �لتو��شل لمتام  تقرير �خلبري وفقا ل�شول �مل�شتند�ت �ملقدمة من �ملتنازعة بعد توفر 

عنا�شر �لثبات من �ل�شهود �و وفق �ملعاينة و�مل�شتند�ت. 
اخلبري الهند�سي رقم 463 وزارة العدل  
حممد جمال �سيخوين

هاتف 0557009805  

اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة 
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دعوى رقم 2017/2055 جتاري جزئي 

حمكمة ابوظبي التجارية البتدائية 
�ل�شيد/ �حمد �شالح حريز �ملزروعي  �ملدعي عليه 

بال�شارة �ىل �نتد�بنا كخبري من قبل " حمكمة �بوظبي �لتجارية �لبتد�ئية " 
يف �لدعوى 2017/2055 جتاري جزئي �ملقامة �شدكم من �ملدعي بنك �لحتاد 
�لوطني   - نود دعوتكم �ىل �جتماع خربة نود دعوتكم �ىل �جتماع خربة �ل�شاعة 
يف  �لكائن  مكتبنا  يف   2017/11/29 �لربعاء  يوم  ظهر  ع�شرة  " 12" �لثانية 
دبي منطقة بور �شعيد - ديرة بناية �لوحدة مكتب 504 ) هاتف 042959958( 

لتزويدنا مبا لديكم من م�شتند�ت متعلقة بالدعوى �عاله. 
اخلبري امل�سريف   
جمال خليل يا�سني                  

دعوة اىل اجتماع خربة م�سرفية 
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بالن�سر يف الدعوى رقم 2017/1638 جتاري جزئي - دبي

�ملدعية : ماترييال لب 
�عالن �خل�شم �ملدخل : تري��شري ت�س جلف - موؤ�ش�شة فردية 

بالن�شر يف �لدعوى رقم 2017/1638 جتاري جزئي - دبي 
مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر من �ملحكمة �لبتد�ئية �ملوقرة فقد مت ندبي خبري� يف �لدعوى 
�ملو�فقة 2017/11/29 يف  �ملذكورة �عاله وقد تقرر عقد جل�شة خربة هند�شية يوم  �لربعاء  
متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا مبكتبنا �لكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز �أبوهيل �لتجاري - 
�لطابق �لول - مكتب رقم : ) FL-05(  هاتف : 2669246-04 فاك�س : 2669245-04 ، لذ� 
يتوجب عليكم �حل�شور �ىل مكتب �خلبري يف �ملوعد �ملذكور �أعاله وتقدمي كافة ما لديكم من 

دفاع ودفوع يف �لدعوى و�ل �شوف يتم ��شتكمال �أعمال �خلربة حتى يف غيابكم
اخلبري الهند�سي  
زكريا حممود عبد العليم  

 اجتماع  خربة

العدد 12183 بتاريخ 2017/11/26   

  ال�سماء           
تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة باأن �ملدعو/ �حمد ر��شد �شامل 
�لأول  �ملقطع  �لينا طالبا تغيري  ، تقدم  �ل�شهياري  حممد �شامل 
�لتغيري/  بعد  ��شمه  ليكون  �بنه من )�شهاب( �ىل )عمر(  ل�شم 

عمر �حمد ر��شد �شامل حممد �شامل �ل�شهياري  
و�ن من له م�شلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خالل خم�شة ع�شر 
ر�أ�س  �م��ام ق�شم �ل�شهاد�ت يف حمكمة  يوما من تاريخ �لع��الن 

�خليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 عمر و ال�سعيد ابو اخلري

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1004 جتاري كلي                                              
�لبلو�شي - جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعي عليه/1- مر�د عبد�هلل مر�د علي حممد 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  ع  م  �س   - �لهالل  �ملدعي/م�شرف  �أن 
2017/9/27 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله بحكمت �ملحكمة :- �ول : بعدم �خت�شا�شها قيميا بنظ 
�لدعوى بالن�شبة لطلب �للز�م بالدين �لنا�شئ عن عقد �ملر�بحة �لأول �ملوؤرخ يف 2011/4/28 
و�حالته للد�ئرة �جلزئية �لتجارية �ملخت�شة ، و�بقت �لف�شل يف م�شاريف هذ� �لطلب حلني 
�شدور حكم منه للخ�شومة فيه ، ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �مل�شرف �ملدعي 
مبلغ مليون و�ربعمائة �لف و�شتمائة وت�شعون درهما وو�حد و�شبعون فل�شا و�لزمته �مل�شاريف 
خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12183 بتاريخ 2017/11/26   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/413 ا�سكالت جتاري  
مو�شوع �لق�شية �إ�شكال يف �لتنفيذ رقم 2016/1563 تنفيذ جتاري

 لوقف �لإجر�ء�ت �لتنفيذية
طالب �لإعالن : م�شت�شكل : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع 

�ملطلوب �عاله : �مل�شت�شكل �شده : 1- ترين كي لتجارة �للكرتونيات - �س ذ م م 
- جمهول حمل �لقامة - مو�شوع �لإعالن : - نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة 
 ch1B.6 بالقاعة  �شباحا   8.30 �ل�شاعة   2017/11/29 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم 
للنظر يف �ل�شكال �عاله و�لتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن 

�حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12183 بتاريخ 2017/11/26   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9271  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-كيه �ت�س �يه لل�شحن جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/�مين عبد �لعزيز حممود �ملر�دنى قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهم(  مب�شتحقات عمالية وقدرها )90000 
لها  وح��ددت    MB176728845AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
 ch1.A.2 جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/11/29 �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12183 بتاريخ 2017/11/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1872   تنفيذ جتاري  
 - �ب��ر�ه��ي��م حم��م��ود �جل�شمي  م��و���ش��ى  ����ش���ده/1- عي�شى  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/يوهان بري كاربو وميثله 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - نا�شر  �آل  �أنوهي  �حمد  يو�شف  عبد�هلل   /
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )69503(
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12183 بتاريخ 2017/11/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2649  مدين جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-دينا برهان فيا�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
لتجارة  ب��اروت�����س  كينج   - ف��ردي��ة  موؤ�ش�شة   - �ل��ط��ي��ور  ل��ت��ج��ارة  ورل���د  ب��اروت�����س 
�لطيور و�حليو�نات �للفية - موؤ�ش�شة فردية �شابقا -  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )21910 درهم( و�لر�شوم 
�ملطالبة  تاريخ  9% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف 
  2017/11/27 �ملو�فق   �لثنني   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د  وحتى 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12183 بتاريخ 2017/11/26   
اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2017/255 جتاري كلي

مذكرة  اإعادة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى  
�ىل �ملدعي عليهما / 1- في�شل بابو �يد�تودي  2- خري �لن�شاء �ير�ماكافيتيل بوتيكات 

حيث �ن �ملدعي / بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع  - قد �قام عليك �لدعوى رقم 2017/255 جتاري كلي وعليه يقت�شي 
ح�شورك �ىل حمكمة ر�أ�س �خليمة - �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى - يوم �لربعاء �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا �ملو�فق 2017/12/6م 
�إر�شال وكيل عنكم  �إو  وذلك لالجابة على �لدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور 
�لت�شريح بت�شجيل دعو�نا  �أول /  ، بحقكم طالبا فيها  �لدعوى غيابيا  �أعاله فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر  �لوقت �ملحدد  يف 
�ملاثلة وحتديد �قرب جل�شة ممكنة لنظر مو�شوعها و�إعالن �ملدعي عليهم ب�شورة من لئحتها وتاريخ �ول جل�شة لنظر 
مو�شوعها.  ثانيا / �لق�شاء ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي �ل�شادر مبوجب �لأمر على عري�شة رقم 2017/14326 حجز 
حتفظي جتاري �ل�شادر بتاريخ 2017/3/18 - بحدود �ملبلغ �ملطالب به �ل�شادر عن مقام قا�شي �لأمور �مل�شتعجلة يف ر�أ�س 
�خليمة �ملوقر و�لبالغ  5.438.705.47 / درهم )خم�شة ماليني و�ربع مائة وثمانية وثالثني �لف و�شبع مائة وخم�شة درهم 
و�شبعة و�ربعني فل�س(  ثالثا / �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليه  بان يوؤدي للبنك �ملدعي قيمة مبلغ وقدره 5.438.705.47 درهم 
)خم�شة ماليني و�ربع مائة وثمانية وثالثني �لف و�شبع مائة وخ�شمة درهم و�شبعة و�ربعني فل�س( ، بال�شافة �ىل �لفائدة 

�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د 
ر�بعا / �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليهم بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

مكتب  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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عربي ودويل
اأخبار ال�ساعة: ليتوحد العامل لهزمية الإرهاب الأ�سود •• اأبوظبي-وام: 

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �ن �لتفجري �لإرهابي �لذي ��شتهدف م�شجد �لرو�شة 
يف منطقة بئر �لعبد �شمال حمافظة �شيناء �مل�شرية �أم�س �لأول وخّلف مئات 
لي�س  و�لإره����اب  �لتطرف  ق��وى  ه��دف  �أن  جم���دد�ً  ي��وؤك��د  و�مل�شابني  �ل�شهد�ء 
فقط ت��روي��ع �لآم��ن��ني و�إ���ش��اع��ة �أج���و�ء �خل���وف و�ل��ي��اأ���س ب��ني �ملدنيني �لعزل 
و�شرب  �لو�حد  �لبلد  د�خل  و�لدينية  �ملذهبية  �ل�شر�عات  �إث��ارة  �أي�شاً  و�إمن��ا 
وحدة �لن�شيج �لوطني يف �لدول �لعربية وجعلها تعي�س يف دو�مة من �لعنف 
و�لإرهاب و�لق�شاء على �أي مكت�شبات تنموية تتحقق فيها. و ��شارت �لن�شرة 
يف �فتتاحيتها بعنو�ن “ ليتوحد �لعامل لهزمية �لإرهاب �لأ�شود “ �ىل �ن هذ� 
�لتفجري �لإجر�مي �لذي ل ير�عي حرمة �لنف�س �لب�شرية و�أماكن �لعبادة وما 
�شبقه من عمليات �إرهابية جبانة لن يك�شر �إر�دة م�شر �لقوية ولن يثنيها عن 
�لت�شدي لهذ� �خلطر �لآثم و�شتم�شي قدماً مت�شلحة باإر�دة �شعبها وعزمية 
�أبنائها لدحر قوى �لتطرف و�لإره��اب. و قالت �لن�شرة �لتي ي�شدرها مركز 
�لمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية لقد �أد�نت دولة �لإمار�ت �لعربية 

وت�شجع عليه �أو �جلهات �مل�شتهدفة به وتاأكيد �أهمية توحيد �جلهود �لإقليمية 
و�لعاملية يف مو�جهته و�لت�شدي له باعتباره من �أكرب �لأخطار �لتي تهدد �أمن 
�لدول و�ملجتمعات وتنال من �ل�شتقر�ر �لعاملي، كما يوؤكد يف �لوقت ذ�ته دعم 
و�لإرهاب  �لتطرف  معها يف مو�جهة خطر  و�لوقوف  مل�شر  �لثابت  �لإم��ار�ت 
�ل�شر  ق��وى  �شد  تخو�شها  �لتي  �ملعركة  ه��ذه  يف  �لنت�شار  على  وم�شاعدتها 

و�لظالم �لتي ت�شعى �إىل ن�شر �لفو�شى وعدم �ل�شتقر�ر يف �ملنطقة.
�لتفجري  لهذ�  �لو��شعة  و�لدولية  �لعربية  �لإد�ن���ات  �ن  �ىل  �لن�شرة  �أ�شارت  و 
�لإجر�مي �جلبان توؤكد بجالء �أن مو�جهة خطر �لتطرف و�لإرهاب مل تعد 
ت�شهده  ما  وخا�شة يف ظل  باأ�شره  �لعامل  و�إمن��ا معركة  و�ح��دة  دول��ة  معركة 
�إرهابية  عمليات  م��ن  �لأخ���رية  �لآون���ة  يف  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  دول  م��ن  �لعديد 
ت�شتهدف ترويع �لآمنني و�لنيل من متا�شك �لدول و�ملجتمعات و��شتقر�رها 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  بو�شوح �شاحب  ع��رّب عنه  ما  وه��ذ� 

�لقوي  ودعمها  ت�شامنها  و�أك���دت  �لآث��م��ة  �لإره��اب��ي��ة  �جل��رمي��ة  ه��ذه  �ملتحدة 
مو�جهة  يف  جانبها  �إىل  �لثابت  ووقوفها  �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر  جلمهورية 
هذه �جلر�ئم �خلطرية �لتي تتنافى مع كل �لقيم و�ملبادئ �لإن�شانية وتعاليم 
�جلرمية  هذه  �أن  موؤكدة  �ل�شماوية  و�لأدي��ان  �ل�شمحاء  �لإ�شالمية  �ل�شريعة 
�لدين  ترتدي عباءة  �لتي  �ملتطرفة  �دع��اء�ت �جلماعات  زيف  تك�شف  �لنكر�ء 
لتربير �أعمالها �لرببرية بينما �لإ�شالم منها بر�ء و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل يف برقية �لتعزية و�ملو��شاة 
�لتي بعث بها �إىل فخامة �لرئي�س عبد�لفتاح �ل�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر 
�لعربية �ل�شقيقة: ت�شامن �لإمار�ت مع م�شر �ل�شقيقة يف هذ� �مل�شاب �جللل، 

وتاأييدها كل �لإجر�ء�ت �لتي تتخذها للحفاظ على �أمنها و��شتقر�رها.
 وه��ذ� �إمن��ا يعرب عن موقف �لإم��ار�ت �لثابت من �لإره��اب �ل��ذي ينطلق من 
رف�س �لإرهاب بكل �شوره و�أ�شكاله و�أياً كانت �لقوى �لتي تقوم به ومتار�شه 

على  ت��غ��ري��د�ت  يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
�أ�شقائنا يف م�شر ثابت ور��شخ ولن تثنينا  “وقوفنا مع  �إن  بقوله:  “تويرت” 
و�لق�شاء  �لإرهابية �جلبانة عن حماربة مرتكبيها  �لإجر�مية  �لأعمال  هذه 
عليهم وبتوحد �لعامل وت�شامنه �لقوي �شنو�جه معاً �لإرهاب و�لتطرف دون 
هو�دة و�شنخل�س �لعامل بعون �هلل من تلك �لأعمال �لإجر�مية �لتي تنبذها 
�ل�شاعة  �خبار  ن�شرة  �أك��دت  و  �لإن�شانية«.  �ملبادئ  ومتقتها  �ل�شماوية  �لأدي��ان 
قوى  �شد  �حل��رب  يف  �لنت�شار  ي�شمنان  �لقوي  وت�شامنه  �لعامل  توحد  �أن 
�إىل فر�س  �لتي ت�شوه �لدين �لإ�شالمي �حلنيف وت�شعى  �لتطرف و�لإره��اب 
�أفكارها و�أيديولوجياتها �لهد�مة بقوة �ل�شالح حتى لو �أدى ذلك �إىل حتويل 
�ملنطقة �إىل بحور من �لدماء و�حلروب �لأهلية و�لطائفية.. ففي �لوقت �لذي 
حتاول فيه قوى �لتطرف و�لإره��اب �أن تت�شرت ب�شتار ز�ئف من �لّدين لن�شر 
�لفو�شى و�لعنف و�لّدين �أي دين بريء منها ومن ممار�شاتها �لهمجية �لتي 
ت�شّوه وجه �لإن�شانية و�حل�شارة وحتاول �إعادة �لب�شرية �إىل ع�شور �لوح�شية 
�أ�شبح  �لعامل  �أن  و�لت�شدي لأفكارها  �لأم��ل يف مو�جهتها  فاإن ما يبعث على 

مدركاً زيف دعاو�ها وو�عياً لطبيعة خمططاتها �لتخريبية.

•• الفجر - تون�س - خا�س
�لباجي  �لتون�شي  �لرئي�س  وّج��ه     
تعزية  ب���رق���ي���ة  �ل�����ش��ب�����ش��ي  ق���ائ���د 
�لفتاح  ع��ب��د  �مل�����ش��ري  ن��ظ��ريه  �إىل 
�لعتد�ء  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي�����ش��ي 
��شتهدف  �ل���ذي  �ملُ�����رّوع  �لإره���اب���ي 
و�أ�شفر  �شيناء  يف  م�شجًد�  �جلمعة 
�ملدنيني  ع�����ش��ر�ت  ����ش��ت�����ش��ه��اد  ع���ن 

و�جلرحى.
   وتقّدم �لرئي�س �لتون�شي يف برقية 
و�أخل�س  �ل��ت��ع��ازي  ب��اأح��ر  �ل��ت��ع��زي��ة 
عبار�ت �لتعاطف و�ملو��شاة لنظريه 
يتغّمد  �أن  �هلل  ر�جيا من  �مل�شري، 
مُيّن  و�أن  رحمته  بو��شع  �ل�شحايا 
على �جلرحى بال�شفاء �لعاجل و�أن 
يحفظ م�شر و�شعبها �ل�شقيق من 
�لكائدين  كيد  ويقيها  مكروه  ك��ّل 
�إد�نة  �لغادرين.   وعرّب عن  وغدر 
تون�س ملا و�شفه ب�اجلرمية �لنكر�ء 
دور  ل���ش��ت��ه��د�ف  �مل��ط��ل��ق  و�شجبها 
�أبرياء  م��و�ط��ن��ني  وق��ت��ل  �ل��ع��ب��ادة 
�ملطلق مع  ت�شامنه  م��وؤك��د�  ُع���ّزل، 
م�شر ودعمه �لكامل حلكومتها يف 
�لإرهاب  ما تتخذه يف حربها على 
�ل����غ����ادر م����ن ت����د�ب����ري و�إج���������ر�ء�ت 

�شد  معركته  يف  �مل�����ش��ري  �ل�شعب 
�لإره�����اب ك��م��ا ن���دد ب��ك��ل �لأط����ر�ف 
�لتي ت�شوق خلطاب �شيا�شي يدفع 
�لإرهاب  مبخاطر  �ل�شتهانة  �ىل 
وتبيي�س  تلميع  يتعمد  من  وبكل 
عليهم  و�ل���ت�������ش���رت  �لإره�����اب�����ي�����ني 
لهم.  �ل�شيا�شية  �حلا�شنة  وتوفري 

ح�شب ن�س �لبيان.
   وع����رب ح����زب �آف������اق ت��ون�����س عن 
�لكاملة  و�إد�نته  �ل�شديد  ��شتنكاره 
�جلبانة  �لإره��اب��ي��ة  �لعملية  لهذه 
�ل���ت���ي ����ش��ت��ه��دف��ت م���دن���ي���ني عزل 
�لدينية من  �شعائرهم  �أد�ء  ب�شدد 
�ملجرمني  م���ن  جم��م��وع��ة  ط����رف 
جت����ردو� مت��ام��ا م��ن ك��ل مقومات 

�لإن�شانية. 
   كما جدد �حلزب ت�شامنه �لكامل 
حكومة  �مل�������ش���ري���ني  �لأخ��������وة  م����ع 
�لإره����اب  �آف���ة  م��و�ج��ه��ة  يف  و�شعبا 

حتى �جتثاثها بالكامل.
بيانات  ���ش��درت  �مل��ع��ن��ى  ذ�ت     ويف 
عن حركة م�شروع تون�س و�حلزب 
�جلمهوري وحركة �لنه�شة �شاجبة 
هذه �جلرمية �لنكر�ء ومعربة عن 
م�شاندتها مل�شر و�شعبها يف حربها 

�شد �لإرهاب.

و�شالمة  ب����الده����ا  �أم�������ن  حل���ف���ظ 
�لإرهاب  �شّد  مو�طنيها يف حربها 
�لغادر �لذي ي�شعى عبثا �إىل زعزعة 
��شتقر�ر �لبالد و�لنيل من عزمية 
�أبنائه و�إ�شر�رهم على دحر جيوب 
خمططاتهم  و�إحباط  �لإرهابيني 
�ل�شب�شي عن  و�أع����رب  �ل��دن��ي��ئ��ة.   
�ل�ّشعب  ُق������درة  يف  �ل���ت���ام���ة  ث��ق��ت��ه 
�لأب��ّي على �لنت�شار على  �مل�شرّي 
�أمنه  وحفظ  �ملقيتة  �لإره���اب  �آف��ة 

�ل�شقيق، وم�شاندته له يف مو�جهة 
ومقاومة �لرهاب.

و�لت�شامن  �ل���ش��ت��ن��ك��ار  م��وج��ة     
�أي�شا  �ل�شيا�شية  �لأح���ز�ب  �شملت 
�لد�شتوري  �حل�����زب  �أ����ش���در  وق����د 
�لتفجري�ت  فيه  �د�ن  بيانا  �حل��ر 
��شتهدفت  �لتي  �لنكر�ء  �لرهابية 
بالعري�س  �لرو�شة  م�شجد  �ل��ي��وم 

ب�شبه جزيرة �شيناء �مل�شرية.
   و�أع����ل����ن �حل�����زب ت�����ش��ام��ن��ه مع 

   وك��ان��ت ت��ون�����س ق��د �د�ن����ت باأ�شّد 
�لغادر  �لإرهابي  �لهجوم  �لعبار�ت 
�شيناء  يف  م�شجد�  ��شتهدف  �ل��ذي 
و�أوقع  �لعربية  م�شر  بجمهورية 
ع�����ش��ر�ت �ل��ق��ت��ل��ى و�جل���رح���ى من 

�ملو�طنني �مل�شريني �لأبرياء.
   و�أعربت تون�س، وفق بيان لوز�رة 
�لعميق  ح��زن��ه��ا  ع���ن  �خل���ارج���ي���ة، 
�لتي  �لفادحة  �لب�شرية  للخ�شائر 

خلفها �لهجوم �لإرهابي.

مقّوما  نعتربه  �ل���ذي  و����ش��ت��ق��ر�ره 
�أ�شا�شيا من مقّومات �ل�شلم و�لأمن 

يف �ملنطقة.
   وجّدد قائد �ل�شب�شي �لتاأكيد على 
ُجهود  تظافر  �إىل  �ل��ّد�ع��ي  موقفه 
�آليات  لإر���ش��اء  �ل��دول��ّي��ة  �ملجموعة 
ف��اع��ل��ة ون���اج���ع���ة ل��ل��ت�����ش��ّدي لآف���ة 
�لإرهاب وجتنيب �آثارها �خلطرية 
و�لّتنمية  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  على 

بكاّفة دول �لعامل.

تكثيف  لأج���ل  �ل��دول��ي��ة  �ملجموعة 
باإر�شاء �لآليات  �لتعاون و�لتعجيل 
لآفة  للت�شدي  و�لناجعة  �لفاعلة 
و�آثارها �خلطرية  �ملقيتة  �لإره��اب 
و�لتنمية  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  على 
ن�س  وف����ق  �ل���ع���امل،  دول  ك��اف��ة  يف 

�لبيان.
�لتون�شي عن  �ل��ربمل��ان  ع��رّب    كما 
تعاطفه مع �أ�شر �ل�شحايا و�أهاليهم 
ويوؤّكد ت�شامنه مع �ل�شعب �مل�شري 

   وع��ربت تون�س عن تعاطفها مع 
ت�شامنها  م��وؤك��دة  �ل�شحايا،  �أ���ش��ر 
�مل�شرية  �حل���ك���وم���ة  م����ع  �مل���ط���ل���ق 
�مل�شري  �ل�شعب  ق���درة  يف  وثقتها 
�لأب������ي ع��ل��ى �لن��ت�����ش��ار ع��ل��ى �آف���ة 
و��شتقر�ره  �أمنه  وحفظ  �لإره���اب 
�لذي يعترب ركيزة �أ�شا�شية يف �أمن 

�ملنطقة و��شتقر�رها.
موقفها  ت���ون�������س  ج������ددت  ك���م���ا     
ج���ه���ود  ت�������ش���اف���ر  �إىل  �ل������د�ع������ي 

�لهجوم  ل������ودري������ان  �إي�������ف  ج������ان 
تعازيه  مقدما  �مل��ري��ع،  بالعتد�ء 
و�ل�شلطات  �ل�����ش��ح��اي��ا  ل��ع��ائ��الت 

�مل�شرية.
�لطيب  �أحمد  �لزه��ر  �شيخ  ود�ن 
�لهجوم �لرهابي �لرببري. وقال 
حرمة  و�نتهاك  �لدماء  �شفك  �إن 
�ل�شرب  ي�����ش��ت��وج��ب  �هلل  ب���ي���وت 
�أي��دي هذه  بكل �شدة وح�شم على 
وم�شادر  �لإره���اب���ي���ة  �ل��ع�����ش��اب��ات 

متويلها وت�شليحها.
جلامعة  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  د�ن  ك��م��ا 
�لغيط  �أب��و  �أحمد  �لعربية  �ل��دول 
�ليوم  “جرمية  وق����ال  �ل��ه��ج��وم. 
�مل����روع����ة ت����وؤك����د م����ن ج���دي���د �أن 
بر�ء  �حلنيف  �لإ���ش��الم��ي  �ل��دي��ن 
ممن يتبنون هذ� �لفكر �لإرهابي 

�ملتطرف«.
ووج����ه �ل��ع��اه��ل �ل�����ش��ع��ودي �مللك 
�شلمان بن عبد �لعزيز ر�شالة �ىل 
�ململكة  �أك��د فيها وق��وف  �ل�شي�شي 
�إىل ج��ان��ب م�شر يف وج��ه ك��ل ما 
و��شتقر�رها،  �أم��ن��ه��ا  ي�����ش��ت��ه��دف 
�ل�شعودي  �لعهد  ويل  د�ن  بينما 
�لم������ري حم���م���د ب����ن ����ش���ل���م���ان يف 
�لإرهابي  “�لعمل  مماثلة  ر�شالة 

�جلبان«.
فل�شطيني  م�����������ش�����وؤول  و�ع�����ل�����ن 
�لأول  �م���������س  ب����ر�����س  ل���ف���ر�ن�������س 
�حلدودي  رف��ح  معرب  �ن  �جلمعة 
بني م�شر وغزة كان يفرت�س �ن 
لكنه  �ي���ام  ل��ث��الث��ة  �ل�����ش��ب��ت  يفتح 

�شيبقى مغلقا حتى ��شعار �آخر.
�لثانية  �مل��رة  ه��ذه  �شتكون  وكانت 
ت�شلم  م���ن���ذ  ف���ي���ه���ا  ي���ف���ت���ح  �ل����ت����ي 
�ل�شلطة �لفل�شطينية معابر قطاع 
�لأول  يف  حما�س  حركة  م��ن  غ��زة 

من ت�شرين �لثاين نوفمرب.

•• القاهرة-اأ ف ب:

ب��������د�أت م�����ش��ر ث���الث���ة �أي��������ام من 
��شت�شهاد  غ���د�ة  �ل��وط��ن��ي  �حل���د�د 
م�شجد  د�خ������ل  ���ش��خ�����ش��ا   235
يف �لع����ت����د�ء �لأك������رث دم���وي���ة يف 
ي�شن  بينما  تاريخ م�شر �حلديث 
�لعنا�شر  ���ش��د  ه��ج��م��ات  �جل��ي�����س 

�لذين نفذو� �لهجوم.
�ن  �ىل  �ل���ع���ن���ا����ش���ر  ك����ل  وت�������ش���ري 
�لع��������ت��������د�ء ن�����ف�����ذه �ره�����اب�����ي�����ون 
مل  ج��ه��ة  �أي  �أن  م���ع  ت��ك��ف��ريي��ون 

تعلن م�شوؤوليتها بعد.
فجرو�  �رهابيون  م�شلحون  وكان 
ع���ب���وة ن��ا���ش��ف��ة خ�����ارج م�����ش��ج��د يف 
خالل  �لعبد  �لرو�شة-بئر  قرية 
�لنار  ث��م فتحو�  �جل��م��ع��ة،  ���ش��الة 
�ىل  �لقرية  وتقع  �مل�شلني.  على 
�لغرب من مدينة �لعري�س، مركز 
وتن�شط  �شيناء.  �شمال  حمافظة 
�إ�شالمية  جمموعات  �ملنطقة  يف 

متطرفة.
وت��ع��ه��د �ل��رئ��ي�����س �مل�������ش���ري عبد 
�أعلن  �ل������ذي  �ل�����ش��ي�����ش��ي  �ل���ف���ت���اح 
�حل�����د�د يف �ل���ب���الد ث���الث���ة �أي�����ام، 
بقوة  �ل��ع��م��ل  ه����ذ�  “على  ب���ال���رد 
ه�������وؤلء  م����و�ج����ه����ة  غ���ا����ش���م���ة يف 
�لرهابيني  �ملتطرفني  �ل�شرذمة 

�لتكفرييني«.
�مل�شلحة  �ل�����ق�����و�ت   “ �ن  وق�������ال 
�مل�شرية و�ل�شرطة �ملدنية �شتقوم 
�لأمن  و��شتعادة  ل�شهد�ئنا  بالثاأر 
خالل  �لقوة  مبنتهى  و�ل�شتقر�ر 
بينما  �لقادمة”،  �لقليلة  �لفرتة 
�لر�شمي  �حل�����د�د  م��ك��ت��ب��ه  �أع���ل���ن 

لثالثة �ياما.
بب�شع  ب��ع��ده��ا  �جل��ي�����س  و�أع����ل����ن 
����ش���اع���ات ����ش���ن غ�������ار�ت ج���وي���ة يف 

قو�ت  فيها  حت��ارب  �لتي  �ملنطقة 
�لمن فرع تنظيم د�ع�س �لرهابي 

يف �شيناء.
ب��ا���ش��م �جلي�س  �مل��ت��ح��دث  و���ش��رح 
ق�����و�ت �جلو  �ن  �ل���رف���اع���ي  ت���ام���ر 
�ملُنِفذة  �لعربات  ع��دد� من  دم��رت 
�مل�شجد  ��شتهدف  �ل��ذي  للهجوم 
�لذي غالبا ما يق�شده �شوفيون.

�لرهابي  د�ع�����س  تنظيم  وت��ب��ن��ى 
ذبح �ثنني من �ل�شيوخ �ل�شوفيني 
كانون  يف  �شيناء  ج��زي��رة  �شبه  يف 

�لأول دي�شمرب 2016.
ون�������ش���ر يف ح���ي���ن���ه �����ش����ور� لح���د 
ع���ن���ا����ش���ره ي��ق��ط��ع ب�����ش��ي��ف ر������س 
باأنهما  �تهمهما  م�شنني  رج��ل��ني 
�أق���ارب �شليمان  ط��اغ��وت��ان. وق��ال 
�ب����و ح�����ر�ز وه����و ���ش��ي��خ ����ش���ويف يف 
�أحد  �إن���ه  �لعمر،  م��ن  �لت�شعينات 

�لقتيلني.
وتن�شط يف م�شر �ي�شا جمموعة 

عدد �لقتلى �كرب من �جلرحى.
ملثمني  “كانو�  رزق  وت�����اب�����ع 
ع�شكرية”،  ب�������ز�ت  وي������رت������دون 
م��و���ش��ح��ا �ن �ل����ش���ر �مل��ق��ي��م��ة يف 
�ملنطقة �لتي تقطنها غالبية من 
لتهديد�ت  تعر�شت  �ل�شوفيني 

من جمموعات متطرفة.
لفر�ن�س  طبية  م�����ش��ادر  و����ش��ارت 
كانو� بني  بر�س �ىل �ن جمندين 

�مل�شلني.
حت���������دث �ل�����رئ�����ي�����������س �ل�����رو������ش�����ي 
هجوم  ع�����ن  ب����وت����ني  ف�����الدمي�����ري 
مرة  نرى  وقال  بوح�شيته  ي�شدم 
ج��دي��دة �ن �لره��اب��ي��ني ل ميتون 
ود�ن  ب��ي��ن��م��ا  ب�����ش��ل��ة،  �ل��ب�����ش��ر  �إىل 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  نظريه 
وو�شفه  �ل���ه���ج���وم  ت���وي���رت  ع���ل���ى 
��شتهدف  وق��د  و�جل��ب��ان  باملرعب 

�مل�شلني �لأبرياء �لعّزل.
وو�شف وزير �خلارجية �لفرن�شي 

تبنت  �ل��ت��ي  �ل�شالم”  “�أن�شار 
هجوما  �كتوبر  �لأول  ت�شرين  يف 
�ل��غ��رب��ي��ة يف م�شر  �ل�����ش��ح��ر�ء  يف 

��شت�شهد فيه 16 رجل �أمن.
�لهجوم  �أن مرتكبي  �شهود  وروى 
رباعية  ب�شيار�ت  �مل�شجد  �أحاطو� 
نا�شفة  عبوة  ب��زرع  وقامو�  �لدفع 

خارجه.
�آخ��رون �ن �مل�شلحني  وق��ال �شهود 
وبعد �نفجار �لعبوة بد�أو� باإطالق 
�لنار على �مل�شلني �لذين ��شيبو� 
بذعر وكانو� يحاولون �لفر�ر، �إل 
�ن �مل��ه��اج��م��ني �أ���ش��رم��و� �ل��ن��ار يف 
بهدف  �ملكان  يف  متوقفة  �شيار�ت 

قطع �لطريق.
��شيب  �ل��ذي  رزق  وروى جم��دي 
بجروح يف �مل�شجد لوكالة فر�ن�س 
�قتحمو�  �مل�����ش��ل��ح��ني  �ن  ب���ر����س 
ع�شرة  بني  عددهم  وك��ان  �مل�شجد 
وكان  �شخ�شا  وع�شرين  ��شخا�س 

�ل�شب�شي يعزي �ل�شي�شي تون�س تدين �جلرمية �لرهابية

ثقة تامة يف ُقدرة ال�ّسعب امل�سرّي الأبّي على النت�سار 
على اآف���ة الإره��اب املقيت��ة وحفظ اأم�نه وا�ستقراره

 اأحزاب تندد بكل من يتعمد تلميع وتبيي�ش الإرهابيني 
والت�س��رت عليه��م وتوفي���ر احلا�سن��ة ال�س�يا�س��ية لهم

ال�شب�شي يعزي نظريه امل�شري:

تون�ش تدين اجلرمية الإرهابية اجلبانة يف �سيناء
ا�شتنكار ا�شتهداف املدنيني العزل من طرف جمرمني جتردوا متاما من كل مقومات االإن�شانية

بنجالد�ش وميامنار تتفقان على اأن ت�ساعد الأمم املتحدة يف عودة الروهينجا 
•• داكا-رويرتز:

ق���ال وزي����ر خ��ارج��ي��ة ب��ن��ج��الد���س �أب����و �حل�����ش��ن حممود 
على  �تفقتا  وميامنار  بنجالد�س  �إن  �ل�شبت  �م�س  علي 
ل�شوؤون  �ل�شامية  �ملتحدة  �لأمم  مفو�شية  ت�شاعد  �أن 
�لروهينجا  م���ن  �لآلف  م���ئ���ات  ع�����ودة  يف  �ل��الج��ئ��ني 
يوم  �تفاقا  �حلكومتان  ووقعت  ميامنار.  �إىل  �مل�شلمني 
�خلمي�س ي�شع �شروطا لعملية �لعودة �لتي من �ملتوقع 

�أن تبد�أ يف غ�شون �شهرين.
ودفع عدم �ليقني، ب�شاأن ما �إذ� كانت �ملفو�شية �شتلعب 
دور� يف هذ� �لأمر، جماعات مد�فعة عن حقوق �لإن�شان 
ل��ت��اأم��ني عودة  دول��ي��ني  م��ر�ق��ب��ني  ب��وج��ود  �ملطالبة  �إىل 

�لروهينجا �إىل ميامنار.
�إىل مالذ  �أل��ف من �لروهينجا   600 �أك��رث من  و�شعى 
هجوما  ميامنار  جي�س  �شن  بعدما  بنجالد�س  يف  �آم��ن 
�لروهينجا  ق���رى  م��ت��م��ردي��ن يف  ع��ل��ى  ق��ا���ش��ي��ا  م�����ش��اد� 
�لروهينجا  وك��ان م�شلحون من  ر�خ��ني.  ب�شمال ولي��ة 
�شنو� هجمات على قاعدة للجي�س ومو�قع لل�شرطة يوم 

25 �أغ�شط�س �آب.
وق����ال وزي����ر خ��ارج��ي��ة ب��ن��ج��الد���س يف م��وؤمت��ر �شحفي 
�لعمل  �لدولتني  وعلى  �أوىل  خطوة  �لت��ف��اق  “توقيع 
“�لدولتان  علي  و�أ�شاف  �أخ��رى«.  خطو�ت  �تخاذ  على 

�تفقتا على �أن ت�شاعد مفو�شية �لأمم �ملتحدة �ل�شامية 
�لروهينجا...  ع����ودة  ع��م��ل��ي��ة  يف  �ل��الج��ئ��ني  ل�������ش���وؤون 

�شتح�شل ميامنار على �مل�شاعد�ت وفقا ملتطلباتها«.
وق�����ال �إن�����ه ���ش��ي��ج��ري ت�����ش��ك��ي��ل جم��م��وع��ة ع��م��ل ت�شم 
�لأطر�ف �لثالثة يف غ�شون ثالثة �أ�شابيع و�إنه �شيكون 
للبدء يف  �لنهائية  �ل�شروط  و�شع  �ملجموعة  تلك  على 

عملية �إعادة �لروهينجا �إىل ميامنار.
وقال �لوزير �أولويتنا تتمثل يف �شمان عودتهم �لآمنة 

�إىل وطنهم باحرت�م.
�مل�شلمون  �لروهينجا  �شيبقى  بعد عودتهم  �أنه  و�أ�شاف 

يف خميمات موؤقتة قرب ديارهم.
وقال علي دمرت منازلهم يف ر�خني حرقا وهي بحاجة 
لإعادة �لبناء. �قرتحنا �أن تتلقى ميامنار �مل�شاعدة من 

�لهند و�ل�شني لبناء خميمات لهم.
�إج���ر�ء�ت  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ملتحدة  �لأمم  وو�شفت 
�جلي�س باأنها تطهري عرقي و�تهمت جماعات مد�فعة 
بارتكاب  ميامنار  يف  �لأم��ن  ق��و�ت  �لإن�شان  حقوق  عن 
�أعمال وح�شية من بينها �لغت�شاب �جلماعي و�حلرق 

�لعمدي و�لقتل.
تت�شمن  �إج���ر�ء�ت  �لتفاق  مبوجب  ميامنار  و�شتتخذ 
�ملوؤقتة لفرتة طويلة  �ملخيمات  �لعائدين يف  بقاء  عدم 

كما �شت�شدر بطاقات لإثبات هويتهم مبجرد عودتهم.

حداد وطني يف م�سر غداة العتداء الإرهابي على م�سجد يف �سيناء
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عربي ودويل
منظمة الهجرة: البحر املتو�سط اأدمى حدود يف العامل بالن�سبة للمهاجرين

•• جنيف-رويرتز: 

�ألف �شخ�س غرقو� وهم   33 �أكرث من  �إن  �لدولية للهجرة  �ملنظمة  قالت 
يجعل  مما  �جل��اري  �لقرن  خ��الل  �أوروب���ا  �شو�طئ  �إىل  �لو�شول  يحاولون 
وبفارق  بالعامل  �لوفيات  عدد  يف  حدودية  منطقة  “�أكرب  �ملتو�شط  �لبحر 

كبري عما بعدها«.
وقالت �ملنظمة �لتابعة لالأمم �ملتحدة يف تقرير �إنه بعد و�شول عدد كبري 
�أ�شهم   2016 و   2014 عامي  بني  �لفرتة  خ��الل  �لو�فدين  من  قيا�شي 
�لتفاق بني �لحتاد �لأوروبي وتركيا لوقف قدوم مهاجرين عرب �ليونان 
بدرجة  �ملهاجرين  ع��دد  تقليل  يف  ليبيا  ���ش��و�ح��ل  قبالة  دوري����ات  و�نت�شار 

كبرية.
وقال فيليب فارجي�س �لأ�شتاذ مبعهد �جلامعة �لأوروبية يف فلورن�شا وكاتب 

�لتقرير �إن �لأرقام تقلل على �لأرجح من �حلجم �لفعلي للماأ�شاة �لإن�شانية. 
33761 مهاجر� على �لأقل جرى �لإب��الغ عن  �إن  “�لتقرير يقول  وقال 
وفاتهم �أو فقدهم يف �لبحر �ملتو�شط بني عامي 2000 و2017. �لرقم 

يخ�س �لفرتة حتى 30 يونيو حزير�ن«.
وتابع يقول خل�س �لتقرير �إىل �أن �حلدود �لأوروبية بالبحر �ملتو�شط هي 
�إن  �أرق��ام �ملنظمة �لدولية للهجرة  �لأدم��ى يف �لعامل وبفارق كبري. وتقول 
نحو 161 �ألف مهاجر ولجئ و�شلو� �إىل �أوروبا بحر� هذ� �لعام حتى �لآن 
و�إن 75 يف �ملئة منهم و�شلو� �إىل �إيطاليا بينما و�شل �لباقون �إىل �ليونان 

وقرب�س و�إ�شبانيا. و�أ�شافت �ملنظمة �أن نحو ثالثة �آلف غرقو� �أو فقدو�.
وقال فارجي�س “�إغالق �لطرق �لأق�شر و�لأقل خطورة ميكن �أن تفتح طرقا 
وعلى �لرغم من تر�جع عمليات �لو�شول بحر� �إىل �إيطاليا نحو �لثلث هذ� 
�لعام فقد حدثت زيادة �لأ�شبوع �ملا�شي يف عمليات �لإنقاذ وحماولت �لعبور. 

و�أعلن م�شوؤولو خفر �ل�شو�حل �أن خفر �ل�شو�حل �لليبي �ملدعوم من �لحتاد 
�لأوروبي �عرت�س يوم �م�س �لأول �جلمعة �أكرث من 600 مهاجر �أفريقي 
معظمهم من جنوب �ل�شحر�ء ومن بينهم ن�شاء و�أطفال من �إجمايل خم�شة 

قو�رب غادرت من �ل�شاحل �لو�قع �شرقي �لعا�شمة �لليبية طر�بل�س.
وقال خفر �ل�شو�حل يف �إيطاليا يومي �لأربعاء و�خلمي�س �إنه مت �إنقاذ نحو 

1600 مهاجر من نحو 20 �شفينة يف و�شط �لبحر �ملتو�شط.
قالت �حلكومة �لليبية �ملدعومة من �لأمم �ملتحدة يوم �خلمي�س �إنها حتقق 
يف تقارير عن بيع مهاجرين �أفارقة كعبيد وتعهدت مبحاكمة مرتكبي تلك 

�جلر�ئم.
�لأمريكية  �لتلفزيونية  ����ش���ي.�إن.�إن  �شبكة  بثتها  م�شورة  لقطات  و�أث���ارت 
ملهاجرين �أفارقة يباعون مثل �لعبيد يف ليبيا غ�شبا دوليا و�حتجاجات يف 

�أوروبا و�أفريقيا

وزير املالية املعزول يف زميبابوي 
ميثل اأمام حمكمة يف تهم ف�ساد 

•• هاراري-رويرتز:

�م�س  �ملحكمة  �أم��ام  زميبابوي  يف  �ل�شابق  �ملالية  وزي��ر  ت�شومبو  �إجناتيو�س  مثل 
على  �شيطر  عندما  �جلي�س  �عتقله  �أن  بعد  بالف�شاد  �تهامات  ملو�جهة  �ل�شبت 
روبرت  �لرئي�س  ي�شتقيل  �أن  وقبل  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  �ل��ب��الد  يف  �لأم���ور  مقاليد 
موجابي. وهذه هي �ملرة �لأوىل �لتي يظهر فيها ت�شومبو منذ �إلقاء �لقب�س عليه 
قبل �أ�شبوعني. ومل تظهر على ت�شومبو �آثار �إ�شابات و��شحة وبد� هادئا وحتدث 
�ل�شرطة �لذين يحر�شونه يف فرتة ��شرت�حة �ملحاكمة. وكان لفمور  �أف��ر�د  مع 
�جلمعة  �لول  �أم�س  م�شت�شفى  دخل  موكله  �إن  قال  ت�شومبو  حمامي  مادهوكو 

للعالج من جروح �أ�شيب بها نتيجة تعر�شه لل�شرب �أثناء �حتجاز �جلي�س له.

�نتفاء  �أب�����رزه�����ا  ع�����دة  لأ�����ش����ب����اب 
�لتحالفات  ت��ل��ك  ب�شبب  �ل��ب��دي��ل، 

�شد �لطبيعة �لتي مّلتها �أملانيا.
  وم���ع ذل���ك، ���ش��ّدق �جل��م��ي��ع �نها 
�ئتالفها  جت�����ش��ي��د  ع���ل���ى  ق�������ادرة 
�جل���ام���اي���ك���ي �ل�������ذي ي���ج���م���ع بني 
وليرب�لية  و�خل�شر،  �ملحافظني، 
ح�شا�شيات  ج��م��ع  �ي  م���ت���ج���ددة، 
ب���ال طعم،  م��ت��ع��ار���ش��ة يف خ��ل��ي��ط 
�لأحيان  م��ن  كثري  يف  ك��ان  ولكنه 
�أ�شلوب  ه���ذ�  ك���ان  ف���ع���اّل:  خليطا 
مريكل، غري �ن �ملعجزة هذه �ملرة 
مل حت������دث. ف��ب��ع�����س �خل���الف���ات 
بينها،  �لتوفيق  يتعّذر  �ل�شيا�شية 
�لهجرة،  كما هو �حل��ال يف ق�شية 
وه���ي �مل���ج���ال �ل����ذي �أظ���ه���رت فيه 
كبرية  ج��������ر�أة  م����ريك����ل  �أجن����ي����ال 
وتعود  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ن��ق��ل��ب  ه����ي  وه�����ا 

لتطاردها. 

قارب النجاة؟
  ورغم �ملاأزق �لقائم، ماز�ل �لبع�س 
ير�هن على تغيري موقف �ل�شريك 
بل وميار�س �شغوطا من  �ل�شابق، 
�شُيخرج  فهل  �لتغيري.  ه��ذ�  �ج��ل 
�لدميقر�طي  �ل�شرت�كي  �حل��زب 
�أجنيال مريكل من عنق �لزجاجة 
م���ن خ���الل �مل��و�ف��ق��ة �أخ�����ري� على 
كبري  حتالف  ت�شكيل  يف  �مل�شاركة 
�لدميقر�طي  �لحت��اد  بني  يجمع 
�مل�شيحي  و�حل����������زب  �مل�������ش���ي���ح���ي 
�ل�شرت�كي  و�حل������زب  �ل���ب���اف���اري 

�لدميقر�طي؟ 
على  برلني  يف  �ل�شغط  يتز�يد     
�لدميقر�طيني  �ل����ش���رت�ك���ي���ني 
ل��ن��ق��ل ب��ن��دق��ي��ت��ه��م م���ن ك��ت��ف �ىل 
��شتقبل  �ل�����ش��ي��اق،  ه��ذ�  ك��ت��ف. ويف 
�ل��رئ��ي�����س �لأمل�����اين، ف��ر�ن��ك فالرت 

فح�شب، بل �شت�شتفيد منها �أوروبا 
�أملانيا  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  �ذ  �أي�����ش��ا، 

قادرة على �لفعل و�حلركة.
  وذّك���ر غ��ون��رت �أوت��ي��ن��غ��ر �ن طول 
�ملفاو�شات لت�شكيل حكومة ي�شعف 
موقف �ملانيا يف بروك�شل، فبغيابها 
�لقر�ر�ت حاليا، ترتك  �تخاذ  عن 
�أمل��ان��ي��ا ف��ر�غ��ا ك��ب��ري� يف �لحت����اد. 
�أوروب���������ا،  ف���ي���ه  ت���ت���ع���رث  ويف وق�����ت 
وتنعدم �لقدرة على توقع مو�قف 
رف�س  �ن  فهل  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 
�لدميقر�طيني  �ل����ش���رت�ك���ي���ني 
ما  ل��ه  ب��رل��ني  يف  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 

يربره حقا؟

جتديد يف االأفق
�أمل��ان��ي��ا تتجه    ي��رى م��ر�ق��ب��ون �أن 
ن��ح��و ف���رز ���ش��ي��ا���ش��ي ل غ��ن��ى عنه، 
�لتحالفات  م�����ن  �����ش����ن����و�ت  ب���ع���د 
و�لي�شار،  �ل��ي��م��ني  م���ن  �ل��ك��ب��رية، 
غري  �لأيديولوجية  معاملها  كانت 
وفتحت طريقا لنت�شار  و��شحة، 
ه���وؤلء  ي�شتبعد  ول  �ل�����ش��ع��ب��وي��ة. 
و�لو�شوح  �ل��ف��رز  م�شار  ي��ك��ون  �ن 

وعر�.
تعّد  مل  م���ريك���ل  �أجن����ي����ال  �ن      
بنجاحاته  وم��ن��ت�����ش��ي��ا  خ��الف��ت��ه��ا، 
مقتنعا  �أو  �مل��ت��ك��ررة،  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 
ن�شي  �لأب����د،  �إىل  �شت�شتمر  ب��اأن��ه��ا 
�إب��ر�ز وج��وه قادرة  حزبها �شرورة 
�ل��ت��ج��دي��د، لذلك  ع��ل��ى جت�����ش��ي��م 
�لأ����ش���ه���ر  حت���ت���ف���ظ  �ن  ي���ح���ت���م���ل 
نهائيا  تقطع  مب��ف��اج��اآت  �ل��ق��ادم��ة 
م��ع ح��ال��ة �ل��ت��خ��دي��ر �ل��ت��ي طبعت 

ع�شر مريكل.
   و�أين �أوروبا يف كل هذ�؟ كثري� ما 
قيل �إن �مل�شت�شارة هي �آخر �شخ�شية 
�لغربي  �لعامل  يف  م�شد�قية  ذ�ت 
وتر�مب  �لربيك�شيت  رّج���ه  �ل���ذي 
و�����ش����دم����ات �ن���ت���خ���اب���ي���ة �أخ�������رى، 
�أي�شا  كانت  مريكل  �أجنيال  ولكن 
�جلمود  من  لنوع  �جلميل  �لوجه 
ممار�شة  �لأوروب����������ي:  و�ل��ت��ك��ل�����س 
�لغلو  درج��ة  �إىل  �ملالية  �ل�شر�مة 
�ل�شيا�شية  �لبنى  �أحيانا، ومقاومة 
�جل��دي��دة، وح��ر���س د�ئ���م على �أل 
�و  �لخ��ري��ن  ت�شدم  و�أل  تغ�شب، 

تت�شرع.
  ورغ����م ك���ل �ل��ع��م��ل �ل����ذي قامت 
و�لذي،   - عديدة  جبهات  على  به 
تكرميها  يجب  �لكثريين،  ح�شب 
�ل�شلطة  حقا  ت��رتك  �شاعة  عليه 
على  ق���ادرة  �مل�شت�شارة  تكن  مل   –
�أوروبية.  وقفزة  �نتعا�شة  حتقيق 
وع��ل��ى ه���ذ� �مل�����ش��ت��وى �أي�����ش��ا، فاإن 
�أملانيا  ق��ي��ادة  يف  �ملتوقع  �لتجديد 
�آف���اق���ا. ف��ب��ع��د �أن  �أن ي��ف��ت��ح  مي��ك��ن 
للقارة  �ملكر�شة  �لزعيمة  �أ�شبحت 
�لعجوز، يبدو �أن بلدها بات نا�شجا 
و�إلهاما،  �أكرث ح�شما  لتقبل قيادة 

و�قل تاآكال جر�ء �ل�شلطة.

رئي�س  �خل��م��ي�����س،  ���ش��ت��اي��ن��م��اي��ر، 
�لدميقر�طي  �ل�شرت�كي  �حل��زب 
حتى  يتم�شك  �ل��ذي  �شولز  مارتن 
�حل����زب  رف�������س  مب���و�ق���ف���ه:  �لآن 
�أن  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  �ل�����ش����رت�ك����ي 
�حتياطية  ع��ج��ل��ة  مب��ث��اب��ة  ي��ك��ون 
�مل���ف���او����ش���ات بني  ف�����ش��ل��ت  �أن  ب��ع��د 
�مل�شيحي،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �حل����زب 
و�خل�شر،  �ل���ب���اف���اري،  و�مل�����ش��ي��ح��ي 
�لليرب�ليني  و�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني 

لت�شكيل �ئتالف جامايكا.
�لنتخابات  نتائج  �ع���الن  فبعد    
�تخذ  �شبتمرب،   24 يف  م��ب��ا���ش��رة، 
�شين�شم  م��وق��ف��ا:  ���ش��ول��ز  م���ارت���ن 
�ملعار�شة..  ���ش��ف��وف  �إىل  ح���زب���ه 
رح��ل��ة ت��ي��ه ل مي��ك��ن �أن ت��ك��ون �ل 
م���ف���ي���دة حل������زب جت���م���د �ل�������دم يف 
�أ����ش���و�أ نتيجة يف  ع��روق��ه، و���ش��ّج��ل 
ت��اري��خ��ه. وب��ال��ت��ايل ف����اإن �حلجج 
�لكبري  �إطالة عمر �لئتالف  �شد 
�ل���ت���ج���م���ع مينح  ف����ه����ذ�  ����ش���ل���ب���ة: 
�ملتطرفة،  ل���الأح���ز�ب  �لف�����ش��ل��ي��ة 
على �ليمني وعلى �لي�شار، ويخّدر 
�مل��ن��اق�����ش��ات د�خ�����ل �ل����ربمل����ان، ول 
ولذلك،  �لإ�����ش����الح����ات.  ي�����ش��ج��ع 
ف��اإن �ل��وق��ت ق��د ح��ان، تكرر قيادة 

�ل�شرت�كيون  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ون 
تنتهي  ق����د  ج����دي����دة  �ن���ت���خ���اب���ات 
�نتخابات  لنتائج  مماثلة  بنتيجة 

24 �شبتمرب �أو ما هو �أ�شو�أ. 
وي�������ش���ري �����ش���ت���ط���الع ل����ل����ر�أي بعد 
ف�����ش��ل حم���ادث���ات �لئ����ت����الف، �ىل 
�شتزيد  �جل��دي��دة  �لن��ت��خ��اب��ات  �ن 
�لدميقر�طيني  �إ�����ش����ع����اف  م����ن 
مريكل،  وح������زب  �ل����ش���رت�ك���ي���ني 
ولكن �شي�شتفيد منها �لليرب�ليون 
�لدميقر�طيون بزعامة كري�شتيان 
غ������ادرو� طاولة  �ل���ذي���ن  ل��ي��ن��دن��ر، 

�ملفاو�شات.

فراغ كبري
ل  �ل�شلطة  يف  �ل�شغور  ه��ذ�  �ن     
�أمل���ان���ي���ا فقط.  �مل���خ���اوف يف  ي��ث��ري 
�لدميقر�طي  �مل�شيحي  وج��ه  فقد 
�ملفو�س  �أوتينغر،  غونرت  �لأمل��اين 
�إىل  ع����اج����ال  ن��������د�ء  �لأوروب���������������ي، 
�لدميقر�طي  �ل�شرت�كي  �حل��زب 
باإحلاح  فيه  ي��دع��و  بروك�شل،  م��ن 
�إع����ادة �لنظر  �إىل  ق��ي��اد�ت �حل���زب 
�حلزب  م�����ش��ارك��ة  �إن  ق���ر�ره���ا.  يف 
�ل�����ش����رت�ك����ي �ل����دمي����ق����ر�ط����ي يف 
�أملانيا  تفيد  ل��ن  �ملقبلة  �حلكومة 

احلاجة اىل اال�شتقرار
�لتي     ول��ك��ن، ه��ل �شتهّز �لأزم����ة 
�شقطت فيها �أملانيا هذ� �ل�شر�ر؟ 
وهو  �شتاينماير،  ف��ر�ن��ك-و�ل��رت 
نف�شه ��شرت�كي دميقر�طي ووزير 
�لكبري،  لالئتالف  �شابق  خارجية 

�لدميقر�طي  �ل�شرت�كي  �حل��زب 
لإحياء  ي�شمع،  �أن  ي��ري��د  م��ن  �إىل 
من  �أمل����ان����ي����ا  يف  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
جديدة  ديناميكية  تكري�س  خالل 
�شفوف  من  �نطالقا  للمناق�شات 

�ملعار�شة.

�ُشمعت  �لدميقر�طي،  �ل�شرت�كي 
�أ�شو�ت عدة تطالب مارتن �شولز 
باإعادة �لنظر يف قر�ره. وينتقد نحو 
20 ع�شو� من �لكتلة �ل�شرت�كية 
�لدميقر�طية يف �لبوند�شتاغ علنا 
�ملوقف �لقاطع لزعيمهم. ويخ�شى 

�شولز  ي��رتدد يف تذكري مارتن  مل 
مب�������ش���وؤول���ي���ت���ه يف ه�����ذه �لأوق�������ات 
�لع�شيبة. �إن �لأملان، وبقية �لعامل 
- �أوروبا يف �ل�شد�رة - يريدون �أن 
بيد  �لبالد  �شوؤون  �مل�شت�شارة  تقود 
م�����ش��ت��ق��رة.    ويف ���ش��ف��وف �حلزب 

وحدها ق�شة مارتن �شولز قادرة على اإنقاذها:

اأملانيا: هل هو غروب �سم�ش ال�سيدة مريكل...؟
ال�شغور يف ال�شلطة يثري خماوف االأملان واأوروبا اي�شا

حتليل اخباري

 االنتخابات اجلديدة �شتزيد من اإ�شعاف الدميقراطيني اال�شرتاكيني وحزب مريكل و�شي�شتفيد منها الليرباليون 
 يتزايد ال�شغط يف برلني على اال�شرتاكيني الدميقراطيني لنقل بندقيتهم من كتف اىل كتف

فر�نك-و�لرت �شتاينماير  رمز �ملعار�شة د�خل �حلزب �ل�شرت�كي �لدميقر�طي

�لرئي�س �لملاين يف حماولة لقناع �شولز بتغيري موقفه

غونرت �أوتينغر يحذر من فر�غ يف �لحتاد �لوروبي

كري�شتيان ليندنر  �مل�شتفيد من �نتخابات جديدة

�جنيال مريكل هل 
حانت �شاعة �لفول

خلطة مريكل مل تنجح هذه املرة ويجب 
حدوث معجزة لتتمكن من ولي��ة رابعة

التجديد املتوقع يف قيادة اأملانيا ميكن اأن 
يفتح اآفاقا للتغيري يف احتاد القارة العجوز

•• الفجر - خرية ال�صيباين

  هل هي نهاية اأجنيال مريكل؟ بعد 12 عاما 
خاللها  اعتقد  انــقــطــاع،  دون  ال�شلطة  مــن 
لالإزاحة،  قابلة  غري  امل�شت�شارة  ان  اجلميع 
�شرورية  احلــاالت  كل  ويف  تقريبا،  واأزلية 

يبدو  العاملي.  يكن  اإن مل  االأوروبــي،  للتوازن 
انه بات على اجلميع اأن يتعّلم كيف ي�شتغني 
عنها، واإذا ما ا�شتمر احلال على ما هو عليه 

�شيكون ذلك رمبا قريبا جدا.
  ان كل الدالئل حتى ال�شاعة توؤكد انه لي�س 
غري  حزبية  كوكبة  اأو  مذهل  انقالب  �شوى 

رابعة  واليــة  من  متّكنها  اأن  ميكن  حمتملة 
اأملانيا. ويف اأح�شن االأحوال، تبدو  على راأ�س 
لب�شعة  بلدها  لقيادة  متجهة  مريكل  اأجنيال 
اأ�شهر اأخرى، يف اإطار حكومة ت�شيري اعمال، 
االأطـــراف  تتعب  اأن  يف  ال�شمني  االأمـــل  مــع 
االأخرى وتوافق على عودتها اإىل من�شبها.. 

ا�ستمرار البحث عن الغوا�سة الرجنتينية املفقودة  •• االأرجنتني-اأ ف ب:

�لغو��شة  عن  �ل�شبت  �لرجنتني  �شو�حل  قبالة  �لبحث  عمليات  تتو��شل 
دقيق  حتقيق  ب��اإج��ر�ء  ماكري  ماوري�شيو  �لرئي�س  طالب  �لتي  خ��و�ن  �شان 
11 يوما بينما فقدت عائالت �فر�د طاقمها �ملكون من  يف �ختفائها قبل 
44 �شخ�شا كل �مل يف �لعثور عليهم �حياء. وطالب ماكري بتحقيق عميق 
ملعرفة �حلقيقة عن م�شري �لغو��شة �لتابعة ل�شالح �لبحرية وفقدت �ثر 

�نفجار �دى على �لرجح �ىل مقتل كل �فر�د طاقمها.
وقال ماكري يف خطاب مقت�شب يف مقر �لبحرية �لرجنتينية �ن ما حدث 
ملعرفة كيف  تاأكيد�ت،  �ىل  بالتو�شل  ي�شمح  يتطلب حتقيقا جديا وعميقا 

وقعت غو��شة... يف حالة جيدة لالإبحار �شحية �نفجار على ما يبدو.
وحاول �لرئي�س ماكري تهدئة �جلدل حول و�شع �لغو��شة وو�شائل �جلي�س 

تتفكك حتت  �ل��غ��و����ش��ة  �ن  �خل����رب�ء  وي��ق��ول  م���رت.  �آلف  وث��الث��ة  مئتني 
�ل�شغط �ذ� و�شلت �ىل عمق يزيد عن 600 مرت. و�لغو��شة من نوع “تي 
 34 �ملاين و�شنعت قبل  �نتاج  تعمل بالديزل و�لكهرباء من  �ر-1700” 
من  �مل�شنوعة  �لبطاريات  من  طن   500“ متنها  على  حتمل  وهي  عاما. 
حمولتها،  ت��زد�د  عندما  �لهيدروجني  تطلق  و�لتي  و�حلم�س  �لر�شا�س 
غو�شتافو  قال  كما  بالوك�شيجني”،  يت�شل  عندما  ينفجر  و�لهيدروجني 
ديل  م��اري  يف  �ل��ز�ئ��د  �ل�شغط  من  �لطبي  �لعالج  مركز  مدير  موفي�شني 
�شخ�س  �آلف  �ربعة  من  �أك��رث  �ن  �لرجنتينية  �لبحرية  و�أو�شحت  بالتا. 
�ملتحدة  �لوليات  �ملنطقة مب�شاعدة  تعمل يف  �شفينة وع�شر طائر�ت  و14 
�ر�شال  عن  رو�شيا  و�أعلنت  وت�شيلي.  و�ل��رب�زي��ل  وفرن�شا  �ملتحدة  و�ململكة 
�شتة  عمق  حتى  �ملياه  يف  للبحث  معد�ت  م��زودة  باملحيطات  خا�شة  �شفينة 

�آلف مرت، با�شتخد�م غو��شتني �شغريتني.

وبالن�شبة لقرباء �فر�د �لطاقم، بد�أ �حلد�د بعدما �بلغهم �شالح �لبحرية 
�ن �نفجار� وقع يف �ملوقع �ملحيط بالغو��شة.

وقالت �لبحرية �جلمعة �ن �حد �لبحارة جنا باعجوبة. و�و�شحت �ن فني 
�و�شو�يا من �جل  �ت�شالت غادر �لغو��شة �شان خو�ن خالل توقف لها يف 

مهمة يف بوينو�س �آير�س، قبل �ن يتوجه �ىل �لبريو.
�ل�شاعة  نوفمرب عند  �لثاين  ت�شرين   15 خ��و�ن يف  �شان  �لغو��شة  وفقدت 

07،30 )10،30 ت غ( دون �أن ت�شدر ند�ء ��شتغاثة.
بعد  على  �لنفجار  فيها  ر�شد  �أ�شيق  منطقة  يف  �لبحث  عمليات  وترتكز 
بني  �ملحيط  عمق  ي���رت�وح  حيث  �لرجنتينية،  �ل�شو�حل  ع��ن  كلم   400

على  بالعثور  ت�شمح  �ن  يفرت�س  �لبحث  عمليات  �ن  م��وؤك��د�  �لرجنتيني، 
�ملعلومات، علينا  �ملقبلة. وق��ال �ىل �ن نح�شل على كل  �لأي��ام  �لغو��شة يف 
�أل جنازف بالبحث عن مذنبني. قبل ذلك، علينا �حل�شول على معلومات 

موؤكدة عما حدث وكيف حدث.
و�علنت �ل�شحف �لرجنتينية �جلمعة �ن �حلكومة تعد حلملة تطهري يف 
�أي خلل، م�شرية �ىل �ن وزير �لدفاع مل  �شالح �لبحرية من �جل معاقبة 

يبلغ بعطل يف �لبطاريات يف �لغو��شة �ل بعد خم�شة �يام من �لإبالغ عنه.
�مل يف  هناك  يعد  �نه مل  ر�شميا  توؤكد  �ن  �لرجنتينية  �لبحرية  وترف�س 
�لعثور على ناجني، لكن �خلرب�ء يف �لغو��شات م�شممون على هذه �لنقطة. 
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•• اأبوظبي-وام:

�آل  �لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لأعلى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
مر�شى  حلبة  يف  جولته  خ��الل  �مل�شلحة  للقو�ت 
�شلمان  �لأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  �م�س �شاحب  يا�س 

�لقائد  ن��ائ��ب  �ل��ع��ه��د  ويل  خليفة  �آل  ح��م��د  ب��ن 
�ل���وزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب  �لأع��ل��ى 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �ل�شقيقة  �ل��ب��ح��ري��ن  مبملكة 
ي���ورك وج��الل��ة �مللك  �أن���درو دوق  �مللكي �لأم���ري 
خ����و�ن ك��ارل��و���س م��ل��ك مم��ل��ك��ة ����ش��ب��ان��ي��ا �ل�شابق 
�شباق  فعاليات  حل�شور  �ل��دول��ة  ي���زورون  �لذين 

للفورمول1  �ل��ك��ربى  للطري�ن  �لحت���اد  ج��ائ��زة 
.2017

وت��ب��ادل معهم  �ل��دول��ة  ب�شيوف  ���ش��م��وه  ورح���ب 
�لتي  �لوثيقة  �لعالقات  حول  �لودية  �لأح��ادي��ث 
دولة  م��ع  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  بلد�نهم  جتمع 
�أهمية  �ىل  �حل���دي���ث  ت���ط���رق  ك��م��ا  �لم���������ار�ت.. 

�مل�شابقات �لريا�شة يف تعزيز �لتو��شل و�لتقارب 
بني �ل�شعوب ومبا يعمق روح �ل�شد�قة و�لتعارف 

وتبادل �لثقافات �ملختلفة.
كما �لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
ت�شي�س  �ل�شباق  �آل نهيان خالل جولته يف حلبة 

كاري رئي�س جمموعة �شباقات �لفورمول 1.

حول  ك��اري  ت�شي�س  مع  �لحاديث  �شموه  وتبادل 
لإقامة �جلولة �خلتامية  �لنهائية  �ل�شتعد�د�ت 
�مل�شاحبة  �لفعاليات  و�أه���م  ي��ا���س  حلبة  يف  غ��د� 

لهذه �لبطولة.
و�أع��������رب ����ش���م���وه ع����ن مت��ن��ي��ات��ه �ل���ت���وف���ي���ق لكل 
�جلولة  مناف�شات  يف  وللمنظمني  �ملت�شابقني 

�خلتامية لهذ� �حلدث �لريا�شي �لكبري.
�شباقات  رئ��ي�����س جم��م��وع��ة  �أع�����رب  م���ن ج��ان��ب��ه 
ف��ورم��ول 1 ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��اإق��ام��ة ه���ذه �جلولة 
�ملر�فق  �أبوظبي.. م�شيد� مب�شتوى  �خلتامية يف 
مثل  جن��اح  يف  ت�شهم  �لتي  و�لريا�شية  �حليوية 

هذه �لفعاليات �جلماهريية.

حمم���د ب���ن زاي���د يلتق��ي �سي�وف �سب��اق ف�ورومول 1 

حممد بن زايد يهنئ في�سل الكتبي على ذهبية العامل للجوجيت�سو بكولومبيا 
••اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  هناأ 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
للقو�ت �مل�شلحة �لبطل �لإمار�تي في�شل �لكتبي 

�لذي  �لكبري  �إجن���ازه  على 
بطولة  يف  �م���������س  ح���ق���ق���ه 
للجوجيت�شو  �ل������ع������امل 
ب���ك���ول���وم���ب���ي���ا ب����ع����د ف�����وزه 
وزن  يف  �لذهبية  بامليد�لية 
�ملناف�شات  49 كجم خالل 
بالعا�شمة  ج������رت  �ل����ت����ي 
جاء  بوجوتا.  �لكولومبية 
�ت�شال هاتفي  ذل��ك خ��الل 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  �أج���������ر�ه 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
فيه  �أ�شاد  ..بفي�شل  نهيان 

لتحقيق  �ل�شلبة  وبعزميته  وبعطائه  ب��اجن��ازه 
�أبناء  �لثقة كبرية يف  �أن  و�أك��د �شموه   .. �لتفوق 
�لم��ار�ت لرفع علم �لإم��ار�ت على كل �ملن�شات 
وط��ال��ب ب��ق��ي��ة �ل���زم���الء م��ن ع��ن��ا���ش��ر �ملنتخب 
�مل��ت��و�ج��دي��ن ه��ن��اك خل��و���س �مل��ن��اف�����ش��ات ببذل 
�أق�شى جهد لإحر�ز �ملزيد من �لإجناز�ت. و�أكد 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�أن �أبطال �جلوجيت�شو يتاألقون يف كل �مل�شاركات 
�لفخر  باملزيد من  د�ئما  يتابع �جناز�تهم  و�أن��ه 

ترتبط  �لريا�شة  تلك  �أن  خ�شو�شا  و�لع��ت��ز�ز 
بناء  يف  ت�شهم  �لتي  �ملهمة  �لقيم  من  بالعديد 
�لأج���ي���ال �جل���دي���دة. م��ن ن��اح��ي��ت��ه ع��رب في�شل 
�شاحب  بات�شال  �لبالغة  �شعادته  ع��ن  �لكتبي 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان .. م�شري� 
�أكرب  باملكاملة  �أن فرحته  �إىل 
بالذهب  بالفوز  فرحته  من 
لعبة  �أب�����ط�����ال  �إن  ..وق���������ال 
حمظوظون  �جل��وج��ي��ت�����ش��و 
ومبتابعته  ����ش���م���وه  ب���دع���م 
ي�شنع  �لدعم  ه��ذ�  و�أن  لهم 
كل  لتحدي  �حل��اف��ز  لديهم 
�ل����ظ����روف وحت���ق���ي���ق �جن����از 
ك��ان��ت كلمات  ف��ق��د  ل��ل��وط��ن 
�ل��ي��وم مب��ث��اب��ة و�شام  ���ش��م��وه 
�لكتبي  وق��ال  ���ش��دري.  على 
هي  كولومبيا  ميد�لية  �إن 
�لثانية له على �لتو�يل يف تلك �لبطولة “فقد 
�لتوقيت  بنف�س  �ملا�شية  �لن�شخة  بذهب  توجت 
وبالتايل  ب��ب��ول��ن��د�  ك��ان��ت  �مل��ا���ش��ي حينما  �ل��ع��ام 
�شاحب  و�ن��ا  فيها  دخلت  لأنني  �لأ�شعب  كانت 
�لبطولة فاأجريت بع�س �لتغيري�ت على ��شلوبي 
يف �ل��ل��ع��ب مب��ع��ن��ى �أن���ن���ي �ع��ت��م��دت ع��ل��ى �للعب 
�لأر���ش��ي �أك��رث من م��رة وك��ان ذل��ك هو �ملفاجاأة 
�لكتبي  في�شل  و�أه��دى  للمناف�شني«.  �حلقيقية 
�شاحب  و�إىل  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  �إىل  �جن����ازه 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان. و�أ�شاف 
�إن هذ� �لجناز �شيكون د�فعا له للمناف�شة بقوة 
�أ�شياد جاكرتا وهو ر�شالة قوية لكل  على ذهب 
�ملناف�شني فيها باأن �لأمور لن تكون �شهلة عليهم 
موجها �ل�شكر لكل من �شاعده على حتقيق هذ� 

�لجناز.
بطولة  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ار 
�أهمية  تكت�شب  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
خ��ا���ش��ة ك��ون��ه��ا ت���ق���ام حتت 
مظلة �لحت���اد �ل���دويل ول 
�لأحزمة  ب���األ���و�ن  ت��ع��رتف 
�أن  �ل�شعب  فمن  وب��ال��ت��ايل 
�إل  مناف�شيك  على  تتعرف 
خ��الل �ل��ن��ز�لت ..وق��ال �أنا 
بلقبها  ب��الح��ت��ف��اظ  ف��خ��ور 
�لتو�يل  على  �ل��ث��اين  للعام 
م�شوؤولية  ذل�����ك  و�أع����ت����رب 

�أن  �أك���رب ولب���د  �أم����ام حت��دي��ات  ك��ب��رية ت�شعني 
�لتي تدربنا  �لأك�شجني..  .. غرفة  باأن  �أع��رتف 
مع  �شريعا  �أتكيف  جعلتني  �لبطولة  قبل  فيها 
ك��ان كبري�  �مل��درب ر�م��ون  �أن دور  �لبطولة كما 
معي يف در��شة �ملناف�شني و�لتعرف على ��شاليب 
للجوجيت�شو  �لوطني  منتخبنا  و�شارك  لعبهم. 
ب� 4 لعبني من خمتلف �لأوز�ن و�شمت �لبعثة 
كاًل من في�شل �لكتبي يف وزن 94 كجم، وعبيد 
�ملزروعي  و�شعيد  ك��ج��م،   56 وزن  يف  �لنعيمي 

62 كجم، و�لالعب �شعود �حلمادي يف  يف وزن 
وزن 77 كجم، ور�فقهم يو�شف �لبلو�شي مدير 
للجوجيت�شو  �لم����ار�ت  ب��احت��اد  �لفنية  �لإد�رة 
رئي�شاً للبعثة، ور�مون ليمو�س دي �شوز� رئي�س 
منتخبنا  و����ش���ع  ح��ي��ث  �لحت�������اد.  يف  �مل����درب����ني 
�لوطني �لفوز ن�شب عينيه، 
لإحر�ز  كبرية  وبذل جهود�ً 
وتر�شيخ  �لعاملية  �ل�����ش��د�رة 
م��ك��ان��ة دول�����ة �لم��������ار�ت يف 
وكذلك  �ل��دول��ي��ة،  �مل��ح��اف��ل 
ت���ر����ش���ي���خ �������ش�����م �أب����وظ����ب����ي 
�ل���ع���امل  ك��������اأول م���دي���ن���ة يف 
�حرت�فياً  م�شروعاً  متتلك 
لعبة  يف  �لأب���ط���ال  ل�شناعة 
�جلوجيت�شو. وبهذ� �ل�شياق 
قال �شعادة عبد�ملنعم �ل�شيد 
�لحتادين  رئي�س  �لها�شمي 
�لآ�شيوي و�لمار�تي للجوجيت�شو �لنائب �لأول 
�إن   “ للجوجيت�شو:  �ل����دويل  �لحت����اد  لرئي�س 
�أهم  �أح��د  رفع ر�ي��ة �لوطن يف �ملحافل �لدولية 
�شاحب  �شيدي  وكلمة  �ل��ري��ا���ش��ة  م�شتهدفات 
في�شل  للبطل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
هو و�شام فخر لنا ، ولقد �أثبت منتخبنا �لوطني 
بالكفاءة  وي��ت��م��ت��ع  �مل�����ش��وؤول��ي��ة،  ق���در  ع��ل��ى  �أن����ه 
و�لإمكانيات و�لقدرة على حتقيق �لإجناز�ت يف 

خمتلف �ملحافل �لدولية«.

م����ن ن��اح��ي��ت��ه ق�����ال ي���و����ش���ف �ل��ب��ل��و���ش��ي مدير 
للجوجيت�شو:  �لم���ار�ت  باحتاد  �لفنية  �لإد�رة 
“�حلمدهلل على �لإجناز �لعظيم، مربوك لدولة 
�لإمار�ت ب�شمتها يف هذه �لبطولة �لعاملية، و�إن 
م�شاركة منتخبنا يف هذه �لبطولة كان ��شتكماًل 

ل�شل�شلة �لإجناز�ت �لر�ئعة 
�ل�����ت�����ي ����ش���ط���ره���ا �أب�����ط�����ال 
�ل����ب����ط����ولت  يف  �مل���ن���ت���خ���ب 

�لعاملية �ل�شابقة«.
“كانت  �لبلو�شي،  و�أ���ش��اف 
م�شتوى  ع���ل���ى  �ل���ب���ط���ول���ة 
�مل�شاركني  ك��ون  ع��ايل،  فني 
م�������ن م�����ت�����������ش�����دري ن����ظ����ام 
نظام  يف  �لعاملي  �لت�شنيف 
ب���ط���ولت �لحت�����اد �ل���دويل 
و�لبطولت �لعاملية �لتابعة 
�لبطولة  و����ش���ه���دت  ل���ه���ا، 

35 م��ن��ت��خ��ب م���ن جميع  �أك����رث م���ن  م�����ش��ارك��ة 
ق�����ار�ت �ل���ع���امل، ل��ك��ن �حل���م���دهلل �أث���ب���ت في�شل 
به،  و�لظفر  �لتحدي  ه��ذ�  خو�س  على  ق��درت��ه 
فقد لعب بطريقة ذكية و�حرت�فية«. و�شيعقد 
�لدويل  ل��الحت��اد  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع 
من  �لن��ت��ه��اء  ب��ع��د  كولومبيا  يف  للجوجيت�شو 
�لإجتماع  �لكتبي  في�شل  و�شيح�شر  �لبطولة، 
ممثاًل عن جلنة �لالعبني يف منتخب �لإمار�ت 
�لكتبي  في�شل  �أن  �إىل  وي�����ش��ار  للجوجيت�شو. 

لعب منتخب �لإم��ار�ت للجوجيت�شو حاز على 
�لدويل  �مل�شتوى  على  �مل��ي��د�ل��ي��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
2018-، فقد   2017 خ��الل  �ملو�شم �حل��ايل 
ح�شد �لكتبي خالل بطولة �لألعاب �لعاملية يف 
�مليد�لية  جانب  �إىل  �لذهبية  �مليد�لية  بولند� 
�أي�شاً  ح����از  ك��م��ا  �ل��ف�����ش��ي��ة، 
�لذهبية  �مل��ي��د�ل��ي��ت��ني  ع��ل��ى 
�آ�شيا  ب��ط��ول��ة  يف  و�ل��ف�����ش��ي��ة 
عا�شمة  ه��ان��وي  يف  �لثانية 
يف  ذهبيتني  فيتنام، وح�شد 
�ل�����ش��الت يف  �أل��ع��اب  بطولة 
�أ�شاف  و�لآن  تركمان�شتان، 
ذهبية كولومبيا �إىل ر�شيده 
بالإجناز�ت.  �لغني  �ل��دويل 
�أن  ب�����ال�����ذك�����ر  و�جل��������دي��������ر 
ي�شارك  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 
للكبار  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  يف 
35 منتخب  �أك��رث من  �إىل جانب  يف كولومبيا 
من جميع قار�ت �لعامل، و�شينهي باقي �أع�شاء 
�ملنتخب �ملناف�شات �ليوم، حيث �شيتناف�س عبيد 
�لنعيمي يف وزن 56 كجم على �ملركز �لأول مع 
�ملزروعي  �شعيد  �شيناف�س  وكذلك  لعبني،   8
يف وزن 62 كجم 14 لعب �أخرين، �أما �شعود 
�حلمادي يف وزن 77 كجم �شيناف�س 19 لعب 
للظفر باملركز �لأول، كما �شيتناف�س �لكتبي مرة 

�أخرى بعد غد يف مناف�شات �لوزن �ملفتوح.
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الفجر الريا�ضي

مباراتان يف بطولة كاأ�ش موؤ�س�سات اأبو ظبي لكرة القدم
ت�شتاأنف يف �ل�شاعة �لر�بعة و50 دقيقة من م�شاء 
�ل�شيخ  �شمو  ك��اأ���س  بطولة  م��ب��اري��ات  �لح���د  �ل��ي��وم 
�ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
رئي�س �لدولة �لرئي�س �لفخري لالحتاد �لريا�شي 
�لحتاد  ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  للموؤ�ش�شات  
بلغت  و�ل��ت��ي  ظ��ب��ي  �أب���و  يف  للموؤ�ش�شات  �ل��ري��ا���ش��ي 
8 فرق على م�شتوى  �أن �شمت  �ملربع �لذهبي بعد 
�أبو ظبي ،و�لتي تختتم يوم �لأربعاء �ملقبل �ملو�فق 
�لحتاد  مبقر  �ل��ف��رع��ي  �لحت���اد  مبلعب   11-29

يف �أبو ظبي و�شط ح�شور مميز وجهت له �لدعوة  
مو�جهتني  �ل��ي��وم  م�����ش��اء  ج��ول��ت��ه��ا  ت�شهد  و�ل��ت��ي   ،
للمبار�ة  �ل��ف��ائ��ز�ن  ليتاأهل  �لنهائي  قبل  �ل���دور  يف 
�لأوىل  �مل��ب��ار�ة  يف  يلتقي  حيث  �ملقبلة..  �لنهائية 
ويف  يونيفر�شال  خمترب  م��ع  فتن�س  �آي��ل��ي��ت  ف��ري��ق 
�ملبار�ة �لثانية عند �ل�شاد�شة و�لن�شف يتقابل فريق 
�أبو ظبي للجودة  جولد وكالء لعبني مع جمل�س 
�أ�شماء  وه��ي  �خلا�شر�ن   وي���ودع  �ل��ف��ائ��ز�ن  وي��ت��اأه��ل 
�لأغلى..  �مل�شابقة  م��ن  �ملرحلة  تلك  تبلغ  ج��دي��دة 

وكان فريق خمترب يونيفر�شال قد بلغ تلك �ملرحلة 
بفوزه على فريق يونك للدعاية و�لإعالن -5�شفر  
برت�س   ، �أودو  ،زك���اري  �شتيفاين  جر�ند  له  و�شجل 
برب�ه ، ولورني�س رماريك )هدفني(.. ووجه �شيف 
بن �أحمد �لهاملي رئي�س �لحتاد ب�شرورة �لإعد�د 
�ل���ذي تاأ�ش�س  ب��ط��ولت �لحت���اد  �أغ��ل��ى  مل�شك خ��ت��ام 
ب�شكل  �خلتامية  �مل��ب��ار�ة  تخرج  و�أن  �لثمانينات  يف 
تربز  �ل��ت��ي  �لبطولة  وقيمة  يتنا�شب  مب��ا  �ل��الئ��ق 

�شمن م�شابقات �لحتاد منذ تاأ�شي�شه.

�لألعاب  ل����دورة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  تنظم 
موؤمتر�ً   ،2018 لل�شيد�ت  �لعربية  ل��الأن��دي��ة 
�شحفياً يف �لعا�شمة �لأردنية عّمان، يوم �لأربعاء 
بالن�شخة  للتعريف  �جل���اري،  نوفمرب  م��ن   29
�ل�شارقة،  يف  �إقامتها  �ملقرر  �ل��دورة  من  �لر�بعة 
�ملقبل،  12 فرب�ير  2 وحتى  �لفرتة من  خالل 
�ل�شمو حاكم  برعاية كرمية من قرينة �شاحب 
�ل�����ش��ارق��ة، ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ج��و�ه��ر ب��ن��ت حممد 
�لقا�شمي، رئي�س �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة، 

رئي�س موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة.
و�شيتم خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي �شتح�شره 
�شعادة ندى �لنقبي، �ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة �ل�شارقة 
لريا�شة �ملر�أة، نائب رئي�س �للجنة �ملنظمة �لعليا 
للدورة، رئي�س جلنتها �لتنفيذية، وعدد من كبار 
�لأردنية،  �لريا�شية  و�ل�شخ�شيات  �مل�����ش��وؤول��ني 
�لك�شف عن �أهد�ف �لدورة، وتفا�شيلها، و�ملناف�شات 
�أج����ل حت��ف��ي��ز �لالعبات  ت��ت�����ش��م��ن��ه��ا، م���ن  �ل��ت��ي 

�أك��رب ح��دث ريا�شي  �مل�شاركة يف  �لأردن��ي��ات على 
�لأردن يف  �إىل  �لزيارة  ن�شوي عربي. وتاأتي هذه 
ناجحة  وتن�شيقية  ترويجية  زي��ار�ت  �أعقاب عدة 

�لألعاب  ل��دورة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  بها  قامت 
و�شملت   ،2018 لل�شيد�ت  �لعربية  ل��الأن��دي��ة 
�ملتحدة،  و�ململكة  ورو�شيا،  و�مل��غ��رب،  �ل�شعودية، 

عالقات  تفعيل  يف  �للجنة  ��شرت�تيجية  �شمن 
�ملوؤ�ش�شات  مع  تربطها  �لتي  و�ل�شر�كة  �لتعاون 
لدعم  و�لدولية،  �لعربية  �لريا�شية  و�ملنظمات 

و��شتقطاب �أكرب عدد من �مل�شاركات من خمتلف 
�لدول �لعربية. وقالت �شعادة ندى �لنقبي: نحن 
�لها�شمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  ل��زي��ارة  متحم�شون 

�ملميز�ت  كبري�ً من �لالعبات  �لتي متتلك عدد�ً 
يف �لعديد من �لريا�شات، و�للو�تي ن�شعد كثري�ً 
مب�شاركتهن يف �لن�شخة �لر�بعة من دورة �لألعاب 
لالأندية �لعربية لل�شيد�ت، ونتطلع من خاللها 
�لعربية،  للمر�أة  �لريا�شي  بالو�قع  �لرتقاء  �إىل 
وتعزيز �لتو��شل بني �لالعبات من �أجل متثيل 
�ملحافل  يف  م�����ش��ّرف  ب�شكل  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
�لألعاب  دورة  وحت��ظ��ى  و�ل���دول���ي���ة.  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
باهتمام   2018 لل�شيد�ت  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��الأن��دي��ة 
و�حلكومية  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  قبل  من  كبري 
لالعبات  �لأوىل  �ملن�شة  باعتبارها  �لأردن،  يف 
زيادة  �لأردنية على  �لأندية  �لعربيات، وحتر�س 
�أع����د�د �ل��الع��ب��ات �مل�����ش��ارك��ات يف ك��ل دورة بهدف 
�ملناف�شة يف نفو�شهن، ومتكينهن من  غر�س روح 
�ل�شعور باأهمية �لفوز، ويف نف�س �لوقت تاأهيلهن 
يف  �ل��ك��ربى  �ل���دوري���ة  �ل��ب��ط��ولت  يف  للم�شاركة 

خمتلف �لريا�شات.

حقق فريق عام �خلري 2017 لقب مهرجان �ليوم �لوطني 
46 للبولو �لذي نظمه نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو 
بعد ظهر �أم�س �لأول مبلعبه �لرئي�شي تنفيذ�ً ملبادرة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
�ل���وزر�ء، حاكم دب��ي، رع��اه �هلل، برعاية �شمو  رئي�س جمل�س 
ل�شباق  نادي غنتوت  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�يد  �ل�شيخ فالح بن 
على   -2017- �خل��ري  ع��ام  فعاليات  �شمن  و�لبولو  �خليل 
�ملجتمعي  �لتفاعل  من  نوعا  �شهد  و�ل��ذي  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�لكبري من خمتلف �جلن�شيات �بتهاجا بتلك �ملنا�شبة ، وقد 
�لحتاد  روح  فريق  على  بفوزه  �لذهبي  �لفريق  تتويج  ج��اء 
كفه فريق عام �خلري �لذي  فيها  رجحت  مبار�ة  بعد   3-8
�لبو�ردي  ر��شد  دري،  بن  خالد   ، د�شمال  بن  عبد�هلل  قاده  

و�ملحرتف لوكا�س.
وك���ان���ت رغ��ب��ة �ل���ف���وز ك��ب��رية ل����دي ف��ري��ق ع����ام �خل����ري منذ 
�نطالقة �ملبار�ة �لتي قادها �حلكم �لدويل رودولف دوكا�س، 
وق��د متكن م��ن ت�شجيل �أه����د�ف ف��ري��ق ع��ام �خل��ري ك��ل من 
ب���ن دري -ه���دف���ني و�ملحرتف  د���ش��م��ال خ��ال��د  ب���ن  ع���ب���د�هلل 
ماتيا�س –هدف ور��شد بن دري هد�ف �لفريق و�ملبار�ة 4- 
�أه��د�ف ، فيما �شجل ل��روح �لحت��اد �ملحرتف فيليب ومتثل 
�ملبار�ة  قبل  �للعبة  لنجوم  �إع���د�د  خ��ري  �لحتفالية  �مل��ب��ار�ة 
�خلريية على كاأ�س �لهالل �لأحمر يف �لثامن من دي�شمرب 

�ملهرجان  ختام  ويف  �لنادي.  روزمانة  برنامج  �شمن  �ملقبل  
رئي�س  نائب  �ملن�شوري  حوفان  بن  �شعيد  ق��ام  �جلماهريي 
عام  م��دي��ر  �لنعيمي  و�أح��م��د  غ��ن��ت��وت،  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
�لدبلوما�شي  �ل�شلك  رج��ال  من  عدد  بح�شور  غنتوت  ن��ادي 
�لفريقني  بتتويج  �ل�شيوف  وكبار  �ل��دول��ة  ل��دي  �ملعتمدين 
�لتكرمي  �شمل  كما  و�لزهور،  �لتذكارية  و�ل��دروع  بالكوؤو�س 
�مل�شاركني يف خمتلف فقر�ت �ملهرجان �لريا�شي �لذي نظمه 
�لنادي قبل �ملبار�ة كما مت �ل�شحب على �لهد�يا �لتي ر�شدها 

�لنادي للجمهور.
�أم�س  ظهر  بعد  ب���د�أت  ق��د  غنتوت  ن���ادي  �حتفالية  وك��ان��ت 
�لتي  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  م��ن خ���الل جملة  �لأول 
بامل�شرية �لريا�شية �لتي تقدمتها �شيار�ت مازير�تي �لناقل 
�لر�شمي للنادي و�لتي �شهدت م�شاركة فرق �لفنون �ل�شعبية 
و�لنعا�شات باألو�نهن �لز�هية �لتي �شكلت علم �لدولة و�لتي 
�ل��ذي قدم  ت��ر�ث �لإم���ار�ت  ن��ادي  متثل م�شاهمة ر�ئعة من 
�ل�شعبية  و�لأك����الت  بال�شقور  �ل�شيد  ف��ق��ر�ت  م��ن  �لعديد 
�لتي خطفت �أ�شو�ء �لأجانب، بجانب م�شاركة فنية غنائية 
من  �لكثري  ج�شدت  و�ل��ت��ي  �خلليج  �وت���ار  �لإم����ار�ت  لفنانة 
�ملعاين ، مع م�شاركة �أطفال روح �لحتاد وهم ير�شمون لوحه 
من  جن�شية   46 ميثلون  طالبا   46 مب�شاركة  �لح��ت��ف��ال 
خمتلف �لقار�ت من �ملو�طنني و�ملقيمني و�لتي �شكلت نوعا 

من �لوفاء و�لت�شامح �لذي تتمتع به �إمار�ت �خلري و�ملحبة 
وقد �شاركت �لعديد من �جلهات �لر�عية يف �حتفالية نادي 

غنتوت ��شتثمار� لدعم جمل�س �أبو ظبي �لرئي�شي.
وكانت جمموعة ��شر�قات �ل�شعودية قد �شاركت يف �لحتفال 
�ملنا�شبة  ه��ذه  يف  �ل��ر�ئ��ع��ة  �لفنية  �لع��م��ال  م��ن  مبجموعة 
�لوطنية ومبنا�شبة �لحتفال بيوم �ل�شهيد ، وقدمت لوحة 
تذكارية من �أ�شر �شهد�ء �ل�شعودية لأ�شر �شهد�ء �لإمار�ت يف 
بادرة وفاء هي �لأوىل من نوعها ولوحة �أخري هدية للنادي 
 ، �ل�شقيقني  �ل�شعبني  بني  �لرو�بط  عمق  عن  تعرب  و�لتي   ،
و�لتي قام باإعد�دها و�لإ�شر�ف عليها جمموعة من �ملبدعات 

�ل�شعوديات.

�شعيد املن�شوري
�إد�رة  نائب رئي�س جمل�س  �ملن�شوري  �أ�شاد �شعيد بن حوفان 
نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو برعاية �شمو �ل�شيخ فالح 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو 
ملهرجان �ليوم �لريا�شي �لوطني2017  �لذي خرج ب�شورة 
�لتي  �مل�شتمرة  و�ملتابعة  �لكرمية  �لتوجيهات  بف�شل  ر�ئعة 
�أ�شهمت يف �أبر�ز تلك �ملنا�شبة �ل�شنوية تنفيذ�ً ملبادرة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
ملنا�شبة  و�نها  دبي، رعاه �هلل،  �ل��وزر�ء، حاكم  رئي�س جمل�س 

�شعيدة �أن نرفع ��شمى �لتربيكات و�لتهاين للقيادة �لر�شيدة 
�لتقدم  �مل���وىل  �شائلني   ،  46 �ل  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة 
بال�شكر  ح��وف��ان  �ب��ن  وت��وج��ه  �ل��ف��ت��ي��ة..  لدولتنا  و�لزده�����ار 
مقدمتها  ويف  �ل��ن��ادي  لفعاليات  �لر�عية  �جلهات  كافة  �إىل 
جمل�س �أبو ظبي �لريا�شي و�شركة برميري موتورز �شيار�ت 
مازير�تي �ل�شيارة �لر�شمية للنادي و�ي .دي. �أ�س. �شكيورتيز 
،وفندق ومنتجعات جنة ، وبر�شتيج غورمية للتموين،ونادي 
تر�ث �لإمار�ت ،�إ�شر�قات �شعودية ،�أنفا�شك دخون ،وبرميري 

للخيم و�ملنا�شبات.
                 

احمد النعيمي
ذكر �أحمد �لنعيمي مدير عام نادي غنتوت بان �حتفال نادي 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مببادرة  غنتوت 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
“رعاه �هلل” جاءت كما خططت لها �للجنة �ملنظمة لحتفالية 
بتوجيهات كرمية ومتابعة مبا�شرة من �شمو �ل�شيخ   2017
فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لنادي و�لتي �شهدت م�شاركة 
خ�شو�شية  �أك��دت  و�لتي  �ملجتمع  فئات  خمتلف  من  فاعلة  
جمتمع تلك �لريا�شة �لنبيلة، م�شيد� مب�شتوى �ملبار�ة �لفني 
�لنعيمي  وجدد   �خل��ري..  ع��ام  فريق  كفه  فيها  رجحت  �لتي 
�لإ�شادة  بجهود كافة �مل�شاركني و�لعاملني �لذين �أ�شهمو� يف 

�إخر�ج �ملهرجان ب�شكل دقيق وناجح.

عبداهلل بن د�شمال
�أكد عبد�هلل بن د�شمال قائد فريق عام �خلري 2017 �لفائز 
بكاأ�س مهرجان �ليوم �لوطني 46 للبولو �لذي نظمه نادي 
نهيان رئي�س  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ فالح بن  �شمو  غنتوت برعاية 
�لنادي ياأتي �شمن �ملبادر�ت �ملجتمعية �لر�ئعة و�لر�ئدة �لتي 
ت�شاهم يف خلق �أجيال ريا�شية قادرة على �إعالء ر�ية �لوطن، 
تاأهيلها و�شقلها لتكون لديها  يف كل �ملحافل مما ي�شهم يف 
�لقدرة على مو�جهة �لتحديات �لتي قد تو�جهها خالل �أد�ء 
مهامها يف خمتلف �ملجالت. و�أ�شاف ل �شك باأن يف مثل هذه 
�ملنا�شبات  و�حدة من  باعتبارها  فائز  �لكل  �شيكون  �ملبادر�ت 
�ل��ت��ي جت��م��ع ك��اف��ة ف��ئ��ات �ملجتمع..  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لإمار�تي  �لبولو  لعبي  ع��ن  ونيابة  ر�ئ��ع��ة  لفر�شة  و�إن��ه��ا 
بتجاوب قطاع  �لإ�شادة  �لالعبني  و�لأ�شقاء من  و�لأ�شدقاء 
�ل�شباب و�لريا�شة على م�شتوى �لدولة بهذه �ملنا�شبة، �لتي 
قدمت  �ل��ت��ي  �لر�شيدة  للقيادة  �ل��وف��اء  ���ش��ور  �أروع  ج�شدت 
�لكثري للريا�شة و�لريا�شيني ، ومن بينها تلك �لحتفالية 
�لريا�شة  ممار�شة  �أهمية  ح��ول  للعامل  ر�شالة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
�ليومية  �حلياة  تنظيم  يف  �ل��ب��ارز  ل��دوره��ا  م�شتمرة،  ب�شفة 

لكافة �أفر�د �لأ�شرة.

تنظم موؤمترًا �شحفيًا للرتويج لدورتها املقبلة
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فريق عام اخلري 2017 يحقق لقب مهرجان اليوم الوطني 46 للبولو
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متديد  على  �خ��ري�  مي�شي  ليونيل  �لرجنتيني  �لنجم  وق��ع 
عقده حتى 2021 و�لذي مت �لتو�شل �ليه متوز يوليو مع 
ما  ح�شب  �لقدم،  لكرة  �ل�شباين  �ل��دوري  مت�شدر  بر�شلونة 

�علن �لنادي �لكاتالوين �م�س �ل�شبت.
وقال بر�شلونة �لذي �دى عدم توقيع �لعقد يف حينه �ىل 
ليونيل  و�لالعب  بر�شلونة  “وقع  بيان  يف  �ن�شاره،  قلق 
مي�شي هذ� �ل�شباح عقد� جديد� ميتد حتى 30 حزير�ن 
يونيو 2021. �لبند �جلز�ئي حدد مببلغ 700 مليون 

ي��ورو«. ومت �لع��الن عن هذه �ل�شفقة يف 5 متوز 
و�لد  مي�شي،  خ��ورخ��ي  عليها  ووق��ع  يوليو 

ووكيل �عمال �لالعب.
ل��ك��ن م��ع م����رور �ل���وق���ت، ع���زز عدم 
جائزة  على  �حلائز  مي�شي  توقيع 
يف  لع��ب  لأف�شل  �لذهبية  �ل��ك��رة 
�لعقد  على  م���ر�ت،  خم�س  �ل��ع��امل 
�جل��دي��د �ل�����ش��ك��وك و�ث����ار خماوف 
�ن�����ش��ار �ل���ن���ادي و�مل�����ش��اه��م��ني فيه 

حول مرحلة ما بعد مي�شي.
نيمار �ىل  �ل��رب�زي��ل��ي  وو���ش��ع رحيل 

�لفرن�شي مقابل  �شان جرمان  باري�س 
يورو(  م��ل��ي��ون   222( خ��ي��ايل  مبلغ 
هائل  �شغط  حت��ت  �غ�شط�س،  �آب  يف 
جو�شيب  �لكاتالوين  �لنادي  رئي�س 

ماريا بارتوميو �ملتهم بعدم تعزيز 
عقد �لالعب.

�ن  بر�شلونة  وكان من م�شلحة 
مرتفعا  ج��ز�ئ��ي��ا  ب��ن��د�  يناق�س 
ملي�شي  �جل��دي��د  �لعقد  يف  ج��د� 
ل���ك���ي ي��ت��ج��ن��ب م����ا ح�����ش��ل مع 
�طماع  عنه  ي��دف��ع  و�ن  ن��ي��م��ار، 
ب���ع�������س �لن������دي������ة �لوروب������ي������ة 

�لكبرية ويف مقدمها مان�ش�شرت 
�شيتي �لنكليزي.

�لجندة  مب�شاكل  بارتوميو  وت��ذرع 
ف��رتة طويلة،  �ل��ت��اأخ��ري  ه��ذ�  لتربير 

لكنه ك�شب �ل�شبت نقاطا ��شافية من 
خ���الل و���ش��ع �لب��ت�����ش��ام��ة ع��ل��ى �شفاه 

�لذي  م��ع مي�شي  �ل��ف��ري��ق  �ن�����ش��ار 
 30 ي��ن��ت��ه��ي ع���ق���ده �حل������ايل يف 

حزير�ن يونيو 2018.
�جلديد،  �ل��ع��ق��د  ه����ذ�  وب��ت��وق��ي��ع 
�شيبقى مي�شي �لذي ن�شاأ يف �لنادي 
�لآن  �لكاتالوين و�م�شى معه �ىل 
كامل م�شريته، مرتبطا معه حتى 

�شن �لر�بعة و�لثالثني.
ومي�شي هو �ف�شل هدف يف تاريخ 
بر�شلونة من خالل ت�شجيل 523 
هدفا يف 602 مبار�ة، و�حرز معه 
ودوري  م���ر�ت،   8 �ملحلي  �ل���دوري 

�بطال �وروبا 4 مر�ت. وح�شل مي�شي �جلمعة للمرة �لر�بعة 
على جائزة �حلذ�ء �لذهبي �لتي متنح �شنويا لأف�شل لعب يف 

�لدوري �ل�شباين وذلك عن مو�شم 2017-2016.
�لرجنتيني  ر����ش���ح  �خ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
بر�شلونة  جن����م  م��ي�����ش��ي  ل��ي��ون��ي��ل 
لكرة  �ل�شباين  �ل���دوري  مت�شدر 
�لقدم �لذي �حتكر مع �لربتغايل 
كري�شتيانو رونالدو جنم �لغرمي 
�ل�����ش��ن��و�ت �لخرية  ري���ال م��دري��د، يف 
�لعامل،  �لذهبية لأف�شل لعب يف  �لكرة 
و�لفرن�شي  نيمار  �لرب�زيلي  مثال  لعبني 

كيليان مبابي لينها م�شتقبال.
ع��ل��ى �جل��ائ��زة خم�س  وق���ال مي�شي �حل��ائ��ز 
و2015   2012 �ىل   2009 م��ن  م����ر�ت 
ماركا  �شحيفة  �ل�����ش��ب��ت  ن�شرتها  م��ق��اب��ل��ة  يف 
�ل�شبانية �لريا�شية “�ليوم، هناك عدد� هائال 
للفوز  �لطموح  ميكنهم  �لكبار  �لالعبني  م��ن 
فوز�  �لك��رث  مي�شي  ويعترب  �لذهبية«.  بالكرة 
ب��ال��ل��ق��ب، وه���و ي��ت��ق��دم ع��ل��ى رون���ال���دو )2008 
�لوفر  �مل��ر���ش��ح  و2016(  و2014  و2013 
جو�ئز  توزيع  حفل  يف  �ي�شا  خام�س  للقب  حظا 
�لأول  ك���ان���ون   7 )ف��ي��ف��ا( يف  �ل�����دويل  �لحت�����اد 
�ملقابلة  ه��ذه  يف  مي�شي  وقلل  �ملقبل.  دي�شمرب 
ب����احل����ذ�ء �لذهبي  ف�����وزه  ت���اأت���ي غ�����د�ة  �ل���ت���ي 
لف�شل لعب يف �لدوري �ل�شباين يف مو�شم 
�ملدوي  �لرحيل  �آث���ار  م��ن   ،2017-2016
باري�س  �ىل  �لكاتالوين  �لفريق  ع��ن  لنيمار 
�غ�شط�س  �آب  يف  �لفرن�شي  ج��رم��ان  ���ش��ان 
 222 �ىل  و�شل  قيا�شي  مبلغ  مقابل 

مليون يورو.
و����ش��اف “مع رح��ي��ل ن��ي��م��ار، كان 
��شلوب  م����ن  ن���غ���ري  �ن  ع��ل��ي��ن��ا 
برحيله  خ�شرنا  لقد  لعبنا. 
كبرية”،  ه���ج���وم���ي���ة  ق�����وة 
م��ع��ت��رب� يف �ل���وق���ت ذ�ت���ه 
بني  �لرت�����ب�����اط  ف����ك  �ن 
منه  �مل����ك����ون  �ل���ث���الث���ي 
و�لوروغوياين  ونيمار 
�دى  �����ش����و�ري����ز  ل���وي�������س 
تعزيز  �ىل  �مل���ق���اب���ل  يف 

خطوط �لفريق.
�لم���ر �شب  “هذ�  وت��اب��ع 
�مل�شتوى  على  �شاحلنا  يف 
�ل���دف���اع���ي، ����ش��ب��ح��ن��ا �كرث 
قوة يف و�شط �مللعب، وكذلك 
جميع  يف  ت���ن���ظ���ي���م���ا  �ك�������رث 
باأن  لنا  و�شمح  �خل��ط��وط، 
نكون �أكرث �شالبة يف 

�لدفاع«.

غ�شون  يف  �لثانية  للمرة  �ل��ه��الل  �شباك  �شيلفا  رفائيل  �ل��رب�زي��ل��ي  ه��ز 
�أ�شبوع ليقود فريقه �أور�و� ريد دياموندز �لياباين للتتويج بلقب دوري 
�أبطال �آ�شيا لكرة �لقدم بالفوز 1-�شفر على �لفريق �ل�شعودي يف �إياب 

�لدور �لنهائي �م�س �ل�شبت.
و�شجل �شيلفا هدف �لفريق �لياباين يف �لتعادل 1-1 يف مبار�ة �لذهاب 
يف �لريا�س يوم �ل�شبت �ملا�شي ليتفوق �أور�و� 2-1 يف جمموع مبار�تي 

�لذهاب و�لعودة.
�شايتاما  �ل�شهلة على ملعب  �لفر�س  �إه��د�ر  �لهالل جم��دد� ثمن  ودف��ع 
للمرة  باللقب  توج  �ل��ذي  �شباك مناف�شه  ف�شل يف هز  �ليابان عندما  يف 

�لثانية يف تاريخه بعد مرور ع�شرة �أعو�م على لقبه �لأول.
وبات �أور�و� �أول فريق ياباين يتوج باللقب منذ جامبا �أو�شاكا يف 2009 
و�شي�شارك يف كاأ�س �لعامل لالأندية �لتي �شتقام �ل�شهر �ملقبل يف �أبوظبي 

ممثال لقارة �آ�شيا.
بعد  �لهالل  �شفوف  يف  �لعددي  �لنق�س  من  �لأر���س  �أ�شحاب  و��شتفاد 
طويلة  متريرة  �شيلفا  لي�شتغل   78 �لدقيقة  يف  �لدو�شري  �شامل  ط��رد 
ويدخل منطقة �جلز�ء وير�شل ت�شديدة هائلة يف �شباك عبد �هلل �ملعيوف 

حار�س �لهالل قبل �لنهاية بدقيقتني.
وتبارى �ل�شوري عمر خربني ونيوكول�س ميلي�شي �لقادم من �أوروجو�ي 
تلو  �لفر�شة  �إه���د�ر  يف  و�ل��دو���ش��ري  �ل��ف��رج  و�شلمان  �ل�شهر�ين  ويا�شر 

�لأخرى مثلما حدث يف مبار�ة �لذهاب.
وف�شل حامل لقب �لدوري �ل�شعودي يف �لتتويج بالبطولة للمرة �لثالثة 
�آ�شيا على  �أندية �شرق  2000 لت�شتمر هيمنة  يف تاريخه و�لأوىل منذ 
�أبرز �ألقاب �لقارة للعام �ل�شاد�س على �لتو�يل �إذ كان �ل�شد �لقطري �خر 

�لأندية �لقادمة من غرب �لقارة �لذي يتوج باللقب عام 2011.
�أم��ام و�شرتن �شيدين و�ندر�رز   2014 �للقب يف نهائي  وخ�شر �لهالل 

�لأ�شرت�يل.

* فر�س متوالية
�أن �ملبار�ة بد�أت بهجمة خطرية لأور�و� من خطاأ دفاعي للهالل  ورغم 
يف �لدقيقة �لأوىل �نتهى بت�شديدة من كازوكي ناجا�شاو مرت �إىل جو�ر 

�لقائم �إل �أن �ل�شيطرة د�نت لل�شيوف ب�شكل كبري.
وكاد �لهالل �أن يفقد خربني مبكر� بعد تعر�شه لإ�شابة يف �لدقيقة 13 
63 عندما �شارك بدل منه خمتار  لكنه ��شتكمل �ملبار�ة حتى �لدقيقة 

فالتة.
وت�شلم خربني جائزة هد�ف �لبطولة بع�شرة �أهد�ف عقب نهاية �ملبار�ة 
من �ل�شيخ �شلمان بن �إبر�هيم �آل خليفة رئي�س �لحتاد �لآ�شيوي للعبة.

و�أطلق �لدو�شري ت�شديدة قوية من عند حافة منطقة �جلز�ء مرت �أعلى 
�لعار�شة يف �لدقيقة 26.

�إىل  وحتولت  بالدفاع  �لكرة  �رتطمت  لكن  بقوة  و�شدد  �لدو�شري  وع��اد 
ركلة ركنية يف �لدقيقة 40.

حرة  ركلة  خربني  �أر�شل  �لثاين  �ل�شوط  بد�ية  من  دقائق  خم�س  وبعد 
مرت �إىل جو�ر �لقائم �لأمين ملرمى �أ�شحاب �لأر�س.

يف  �للقاء  خ��الل  �أور�و�  فر�س  �أخطر  من  مرماه  و�أنقذ  �ملعيوف  وتاألق 
�لدقيقة 74 �إثر ركلة حرة حولها �شيلفا بر�أ�شه نحو مرمى �لهالل لكن 

�ملعيوف ت�شدى لها على مرتني ب�شعوبة بالغة.

ر�شح نيمار ومبابي لنيل جائزة الكرة الذهبية يف امل�شتقبل 

مي�سي ميدد عقده مع بر�سلونة حتى 2021 
ب�سرط جزائي  700 مليون يورو

�لدوري  بطل  ت�شيل�شي  م��درب  كونتي  �أنطونيو  ق��ال 
�لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم �إن حار�س مرمى فريقه 
تيبو ك��ورت��و� و�ح���د م��ن �أف�����ش��ل ح��ر����س �مل��رم��ى على 
م�شتوى �لعامل موؤكد� رغبته يف ��شتمر�ره يف �شفوف 

�لنادي �للندين بعد �نتهاء عقده �حلايل.
و����ش���ارك ك���ورت���و� �أ���ش��ا���ش��ي��ا م���ع ف��ري��ق��ه م��ن��ذ توقيعه 
�لفوز  ع��ل��ى  و���ش��اع��ده   2014 م��ع��ه يف  د�ئ���م���ا  ع��ق��د� 
�ل���دوري �لإجن��ل��ي��زي م��رت��ني وب��ك��اأ���س �لر�بطة  بلقب 
�لفريق  مباريات  جميع  يف  و���ش��ارك  م��رة  �لجنليزية 

خالل �ملو�شم �حلايل.
وقال   2019 يف  �حل����ايل  ك���ورت���و�  ع��ق��د  وي��ن��ت��ه��ي 
�إن����ه �شيبد�أ  �ل�����دويل  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي  �مل���رم���ى  ح���ار����س 
نهاية  يف  ب��ال��ن��ادي  �لرت���ب���اط  لتمديد  حم��ادث��ات 

�ملو�شم �حلايل.
�إن  �أق���ول  �أن  �أ�شتطيع  لل�شحفيني  كونتي  وق���ال 
�أف�شل حر��س �ملرمى يف �لعامل  كورتو� و�حد من 
�أو رمب���ا ه��و �لأف�����ش��ل.. وه���و لع���ب م��ه��م للغاية 
�لتعاقد م�شوؤولية  بالن�شبة لت�شيل�شي لكن متديد 

�لنادي.
و�أ�شاف �ملدرب �ليطايل هو يعرف متاما ر�أيي فيه 
وموقفي منه.. وكما تعرفون جيد� فاإنه يف حالة ما 
فاإن  �لكبار عدم متديد عقده  �لالعبني  �أح��د  قرر 

هذ� ي�شع �لنادي يف موقف �شعب.
�مل��و�ق��ف لي�شت هينة لكن  و�أ���ش��ار كونتي مثل ه��ذه 

يتعني على كل �لأندية �ل�شعي حلل هذه �ملو�قف.
�لدوري  ف��رق  ب��ني  �لثالث  �مل��رك��ز  ت�شيل�شي  ويحتل 

�خلام�س  �مل��رك��ز  �شاحب  ليفربول  على  �شيفا  وح��ل 
�ل�شبت.�م�������������������������������س 

كونتي: كورتوا من اأف�سل حرا�ش 
املرمى على م�ستوى العامل 

�نتقد مدرب مان�ش�شرت يونايتد ثاين ترتيب �لدوري 
مورينيو،  جوزيه  �لربتغايل  �لقدم،  لكرة  �لإنكليزي 

�لأول  �م�س  ب�شدة يف وقت متاأخر 
فريقه،  �أل��ع��اب  �شانع  �جلمعة 
�لأرميني هرنيك خميتاريان، 
�ن���ه لي�س ر����ش��ي��اً عن  م��وؤك��د� 

�أد�ئه.
مورينيو  ت�شريحات  وتاأتي 

ق������ب������ي������ل م���������ب���������ار�ة 
م�����ان�����������ش�����������ش�����رت 

يونايتد �لذي 
ي������ت������خ������ل������ف 
ب��������ف��������ارق 8 
عن  ن����ق����اط 

ج���������������������اره 

���ش��ي��ف��ه بر�يتون  م���ع  �مل��ت�����ش��در،  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت 
�لو�فد �جلديد يف �ملرحلة �لثالثة ع�شرة من �لدوري 
�لإن���ك���ل���ي���زي، ع��ل��م��ا ب����اأن خم��ي��ت��اري��ان ل ي�����ش��ارك مع 
�حلايل  �ل�شهر  مطلع  منذ  �حلمر  �ل�شياطني  فريق 
يف  �شفر-1  ت�شل�شي  �م��ام  �خل�شارة  بعد  وحت��دي��د� 

�خلام�س منه.
و�و����ش���ح م��وري��ن��ي��و يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف ل�شت 
م�����ش��رور� م��ن �د�ئ�����ه. ل �حت����دث ع��ن مرة 
و�ح����دة �و �ث��ن��ت��ني، و�من���ا �حت���دث عن 
ث���الث و�رب����ع وخ��م�����س. ل��ق��د بد�أ 
�ملو�شم ب�شكل جيد جد�، ثم 
بد�أ يختفي �شيئا ف�شيئا.

و����ش��اف �مل���درب �ملثري 
م�شتوى  ل����ل����ج����دل 
ت�شجيل  يف  �د�ئ�����ه، 
�له������������������������د�ف، يف 
�ل��������ت��������م��������ري��������ر�ت 
�حل������ا�������ش������م������ة، يف 
�ل�������������ش������غ������ط، يف 
�لتمركز وك�شانع 
�شاحب  �ل���ع���اب 
 ،10 �ل����رق����م 
�ن������خ������ف�������������س 
ت���دري���ج���ي���ا. يف 
نقول  م��ا،  حلظة 
ه�����ذ� ي���ك���ف���ي. �لخ������رون 
مينحو�  �ن  يف  �حل��ق  ولهم  يعملون 

�لفر�شة.
وكان م�شو�ر لعب �لو�شط �لرميني �لذي 
ي���رت���دي �ل��ق��م��ي�����س رق���م 22 ول��ي�����س 10، 
يونايتد  مان�ش�شرت  �ىل  �نتقاله  منذ  متقلبا 
بورو�شيا  من  قادما   2016 �لعام  �شيف  يف 

دورمتوند �لملاين.
�شيتي،  مان�ش�شرت  �جل��ار  م��ع  �شيء  درب��ي  فبعد 
جانيا  �لأرميني  �لألعاب  �شانع  مورينيو  و�شع 
وملدة نحو �شهرين يف بد�ية �ملو�شم �ملا�شي قبل 
�ن يعود �لالعب وياأخذ مكانه بعد �لأد�ء �ملميز 
يف م�شابقة �لدوري �لأوروبي )يوروبا ليغ( �لذي 
�حرز يونايتد لقبها وعلى هذ� �ل�شا�س ي�شارك 

�ملو�شم �حلايل يف دوري �بطال �أوروبا.

�لدوري  يف  ل��ه  نقطة  �أول  يونايتد  ه��ام  و�شت  ح�شد 
�لإجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از ل��ك��رة �ل��ق��دم حت��ت ق��ي��ادة مدربه 
ليتعادل  لتاأخره  تعديله  عقب  مويز  ديفيد  �جلديد 

1-1 مع لي�شرت �شيتي يف مبار�ة �أقيمت على 
�إ�شتاد لندن �م�س �لأول �جلمعة.

م��ن خط  نوبل  م��ارك  ��شتبعاد  وم��ع 
�ل���و����ش���ط، و�ج�����ه و����ش���ت ه����ام �أ����ش���و�أ 

بد�ية ممكنة عقب مرور �شبع بد�ية 
�أول  مثل  �ل��ذي  �للقاء  �ن��ط��الق  على 

فقد  فريقه.  ملعب  على  ملويز  ظهور 
مت��ك��ن م���ارك �أول��رب�ي��ت��ون م��ن ت�شجيل 

دفاع  ف�شل  عقب  �لتقدم  ه��دف 
�أ�شحاب �لأر�س يف �لتعامل 
من  عر�شية  مت��ري��رة  م��ع 
جيمي فاردي من �لناحية 

�لي�شرى.
و�شيكون مويز �شعيد� لعدم 
تعرث فريقه يف تلك �لليلة 
�ل�����ب�����اردة وذل������ك ب���ع���د �أن 
�أ���ش��ح��اب �لأر����س،  متكن 
جماهريهم  م��ن  ب��دع��م 

�إدر�ك  من  �ملتحم�شة، 
نهاية  قبل  �ل��ت��ع��ادل 

�ل�شوط �لأول بعد 
�شيخ  ���ش��ج��ل  �أن 
هدفا  ك���وي���ات���ي 
من �شربة ر�أ�س 
�ث��ر رك��ل��ة ركنية 

مانويل  ن��ف��ذه��ا 
لن��ت�����ش��ي��ن��ي. وه����ذ� هو 

و�شت  ي�شجله  �أول هدف 
�لأول  �ل�����ش��وط  يف  ه����ام 

خالل ت�شع مباريات.

�أرناوتوفيت�س  وحل �ندريه �يو بديال للمتاألق ماركو 
خالل �ل�شوط �لثاين وكان يجب �حت�شاب ركلة جز�ء 
�لتعادل  �لتحام من ه��اري جمو�ير. ورغ��م  ب�شبب  له 
ظل و�شت هام، �لذي �ظهر جمهود� كبري� دون 
�أي تاأثري على �لنتيجة، بدون �أي �نت�شار يف 
�شت مباريات ول يز�ل يف منطقة �لهبوط 

باحتالله �ملركز 18.
ويعتقد جو هارت حار�س مرمى و�شت هام 
�أد�ء �لالعبني ورد �لفعل �ليجابي من  �أن 
�جلماهري خالل لقاء �ليوم ميثل معيار� ملا 

هو قادم.
وق������ال ع���ن���دم���ا ن��ح�����ش��ل على 
ب�شكل  ن���ل���ع���ب  �ل�����دع�����م 

�أف�شل.
و�أ�شاف كان من �ملمكن 
يف  �مل���ب���ار�ة  ت�شري  �أن 
عندما  �جت�����اه  �أي 
�شباكنا  ت��ل��ق��ت 
لكن  �ل��ه��دف 
هري  جلما �
�خ�������ت�������ارت 

 . ندتنا م�شا
�ت�����������ش�����م�����ن�����ا 
ب���ال���ت���ن���ظ���ي���م. 
�لأد�ء  ج�������������ودة 

�شتاأتي فيما بعد.
�جلماهري  �إن  مويز  وق��ال 

كانت ر�ئعة.
�جلماهري   وقفت  و�أ�شاف 
ما  وه��و  �لالعبني  خلف 

�ك�شبهم �حلما�س.

مويز يح�سد اأول نقطة له مع و�ست 
هام عقب التعادل مع لي�سرت 

مورينيو لي�ش را�سيا عن اأداء 
الأرميني خميتاريان 

�سيلفا يهز �سباك الهالل 
جمددا ويقود اأوراوا 

للقب دوري اأبطال اآ�سيا 

دولة   45 من  �شحفي   300 من  �أك��رث  يا�س  مر�شى  حلبة  ��شت�شافت 
حول �لعامل لتغطية �حلدث �لريا�شي و�ملحطة �خلتامية ل�شباق جائزة 

�لحتاد للطري�ن �لكربى للفورمول1 لعام 2017.
باأحدث و�شائل �لت�شالت �لع�شرية يف  �ملركز �لإعالمي �ملجهز  و�شهد 
ملو�كبة وتغطية  �لإعالمية  للو�شائل  يا�س ح�شور� مميز�  حلبة مر�شى 

�حلدث بلغات خمتلفة.
وح�شر �إعالميون من �لأرجنتني و�أ�شرت�ليا و�ليابان و�ل�شني و�لوليات 

�ملتحدة �إىل �ل�شحفيني �ملحليني من دولة �لإمار�ت و�آخرين من منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط مبا يف ذلك �لكويت و�لبحرين ولبنان.

ويعك�س تو�جد هذ� �لعدد من �لإعالميني �لطابع �لدويل �لذي تت�شم 
به ريا�شة �لفورمول1 ونطاقها �لعاملي .. فيما ي�شمن تو�جد هذ� �لعدد 
�لهائل من �ل�شحفيني جلميع حمبي �لفورمول1 �ل�شتمتاع مبجريات 
�ل�شباق �لذي ت�شت�شيفه حلبة مر�شى يا�س عرب و�شائل �إعالمية خمتلفة 

م�شموعة ومرئّية و�لإلكرتونية.

اإعالميون من 45 دولة لتغطية فعاليات 
“فورمول 1” بحلبة مر�سى يا�ش
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جمتمع االمارات

ثومبي حمي الدين ، يح�سل على 
الدكتوراة الفخرية من جامعة اأميتي دبي

ُمِنَح �ل�شيد  حُمّي �َلِدّين ُثُومَبي ، �لرئي�س �ملوؤ�ش�س ملجموعة ثومبي �لعاملية 
و�لتي يقع مقرها باإمارة  دبي، درجة �لدكتور�ه �لفخرية  من جامعة �أميتي 
 ، 2017 20  نوفمرب  �أق��ي��م  يف  دب��ي  وذل��ك يف �لحتفال �ل�شنوي �ل��ذي 
مبقر �جلامعة يف دبي.  وقد كان �ل�شيد حُمّي �َلِدّين ُثُومَبي  �شيف �شرف 
�لحتفالية حيث مت منحه درجة �لدكتور�ة يف ح�شور عدد كبري من كبار 

�ل�شخ�شيات �لبارزة و�لأكادمييني و �ملعلمني و�لطالب و�أولياء �لأمور.

�لأع��م��ال و�حلياة  �مل��اري��ة، وجهة  ج��زي��رة  �أعلنت 
مهرجان  �ن��ط��الق  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �لع�شرية 
�ل�شتاء �ل�شنوي بدء�ً من 14 وحتى 26 دي�شمرب 
من  متنوعة  بنخبة  �شيوفه  �شي�شتقبل  �ل���ذي 
فعاليات �لرتفيه و�لإثارة و�لأجو�ء �لحتفالية 

�لتي ت�شتقطب جميع �أفر�د �لأ�شرة. 
و�شوف تتزين كل من مم�شى �لو�جهة �لبحرية 
�حتفالية  مبظاهر  �ملاريه  جزيرة  يف  و�لغالرييا 
و�لتي تت�شمن  �ل�شتاء،  متميزة خالل مهرجان 

كوخ بابا نويل يف �لغالرييا.
�لعرو�س  م�����ش��اه��دة  �ل�����زو�ر مب��ت��ع��ة  و���ش��ي��ح��ظ��ى 
�جلّو�لة و�لفرق �ملو�شيقية و�لعرو�س �مل�شرحية. 
من  و����ش��ع��ة  جم��م��وع��ة  ��شتك�شاف  ميكنهم  ك��م��ا 
�ملاأكولت و�مل�شروبات و�لفنون و�حلرف �ليدوية 
�ملنا�شبة  �ل��ك��رن��ف��ال��ي��ة  ب���الأل���ع���اب  و�ل���ش��ت��م��ت��اع 
�إ�شاءة  مر��شم  تقام  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  للعائالت. 

»مهرجان  بانطالق  �حتفاًل  �لبحرية  �لو�جهة  مم�شى  يف   �مليالد  �شجرة 
�ل�شتاء« يف جزيرة �ملاريه، و�لتي �شت�شفي �ملزيد من �لبهجة على �لأجو�ء 
�أول  من  و�أحبائهم  عائالتهم  ب�شحبة  �لز�ئرون  بها  لي�شتمتع  �لحتفالية 
 14 ي��وم �خلمي�س  7 م�شاء  �ل�شاعة  يبد�أ عند مت��ام  �ل��ذي  باملهرجان  ي��وم 

دي�شمرب.  
�حل��ي��ة طو�ل  �ل��ع��رو���س  م��ن  ك��ام��اًل  ب��رن��اجم��اً  �ل�شتاء  م��ه��رج��ان  و�شي�شم 
فال�س  عر�س  مثل  �لعائالت،  عن  للرتفيه  ت�شميمها  مت  و�لتي  �لأ�شبوع، 
وعر�س  �ملحرتفني؛  �لر�ق�شني  ف��رق من  ت��وؤدي��ه  و�ل��ذي  �لحتفايل  م��وب 
ور�شة بابا نويل ذو �لطابع �لحتفايل �لذي يبث �أجو�ء مو�شم �لأعياد من 
خالل جمموعة عرو�س غنائية مذهلة، وعرو�س برين�س در�مرز وفانتازيا 
و�شنو �شو�ن، بالإ�شافة �إىل عر�س فرو�شتيد، �مل�شتوحى من فيلم فروزن من 
ديزين و�لذي يحظى ب�شعبية و��شعة. كما �شت�شمل هذه �لأجو�ء �لحتفالية 
�أكو�خ �شتوية مغطاة بالثلوج وتت�شمن �أن�شطة خم�ش�شة لالأطفال، مبا يف 
ذلك بناء جُم�ّشم من �لثلج للكرة �لأر�شية، وتزيني كعك عيد �مليالد، وفنون 
�لر�شم على �لوجه، وغريها من �لأن�شطة �ملمتعة. و�شت�شم هذه �لأن�شطة 
�أي�شاً متنزه �لتزلج �لثلجي ومنطقة �لثلج ومن�شة �لقفز �ملطاطية )بنجي 

�لقطار  �ل�شتمتاع بجولت  �لأطفال  للزو�ر من  بينما ميكن  تر�مبولني(، 
و�لت�شاميم  �لعطالت  �ملم�شى. و�شتبث مو�شيقى مو�شم  �لتي تنظلق حول 
�ملميزة و�لزينة �لر�ئعة �أجو�ء مفرحة يف �ملكان، وذلك �إىل جانب �لإ�شاءة 
�إل �إي دي عبارة عن جم�ّشم  �مللونة ومتثال منحوت �شخم م�شاء باأ�شو�ء 

ليجولند دبي تطلق عر�ش »اأنا و اأمي« املميز
تدعو ليجولند دبي جميع �لأمهات ل�شطحاب �أطفالهن لختبار جتربٍة ل 
تن�شى و�شط �أجو�ٍء مفعمة باملرح و�لرتفيه، مع عر�س )�أنا و �أمي( �حل�شري 
�ملمتد من 20 نوفمرب - 13 دي�شمرب، و�لذي ي�شمح لالأمهات بق�شاء وقٍت 
باللعب  �خلام�شة  �شن  دون  �أطفالهن  ي�شتمتع  بينما  �شديقاتهّن  مع  لطيف 
و�للهو باأمان. كما ميكن لالأطفال من �شن �لر�بعة وما دون �لدخول جماناً 
�أيام �لإثنني و�لثالثاء. وتتيح �حلديقة �لر�ئدة يف �ملنطقة، �ملخ�ش�شة للعائالت 
�لرتفيهية  �ملر�فق  �لعديد من  – 12 عاماً،   2 �شن  �ل�شغار بني  ولل�شيوف 
�لر�ئعة، و�لتي ت�شمل كاًل من منطقتي لعب و�دي دبلو ور�شا�شات مياه �مليناء. 
عالوًة على مدر�شة �لقو�رب، �لتي ت�شمح لل�شغار مب�شاعدة �أمهاتهم �أو �آبائهم 
يف قيادة قو�ربهم، ولعبة �نتقام فرعون �لتي تتطلب قدر�ً و�فر�ً من �لطاقة 
�ملثايل  �لغو��شة �خليار  ت�شكل مغامرة  باحليوية و�حلما�س. يف حني  وتت�شم 
مركز  يف  �لأوق���ات  �أجمل  ق�شاء  �أي�شاً  ميكنهم  و�لذين  �ل�شتك�شاف،  لع�شاق 
�كت�شاف حو�س �ل�شمك و�لن�شمام �إىل مناق�شات �ل�شغار، �لتي �أطلقت حديثاً 

مع �مل�شرف على حو�س �لأ�شماك يف �حلديقة. 

عامل فرياري اأبوظبي ي�ستعد لالحتفال باليوم الوطني 
�أبوظبي لالحتفال باليوم �لوطني لدولة �لإمار�ت   ي�شتعد عامل فري�ري 
وما  �لإم���ار�ت  وع��ر�ق��ة  �أ�شالة  بني  مي��زج  مميز،  باأ�شلوب  �ملتحدة  �لعربية 
�لرتفيهية  �ملدينة  �شتقّدم  و�إث����ارة.   ت�شويق  م��ن  ف���ري�ري  عالمة  تعك�شه 
�لر�ئدة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط برناجماً حافاًل بالأن�شطة �لرتفيهية 
ل  �أ�شبوع  نهاية  عطلة  لق�شاء  �لعائلة،  �أف���ر�د  لكافة  �ل�شّيقة  و�لفعاليات 
تن�شى. و�إىل جانب ما تقدمه �ملدينة �لرتفيهية لزو�رها من عرو�س تر�ثية 
�لع�شي،  و�مل�شي على  �لرت�ثية  و�لرق�شات �خلليجية  �لعيالة  رق�شة  ت�شّم 
�شتتزّين �ملدينة �لرتفيهية بالأعالم و�لالفتات و�لأ�شو�ء و�لفو�ني�س �لتي 

حتتفل باليوم �لوطني. 

م�ست�سفى زليخة يقدم فحو�سًا قلبية 
جمانية لل�سائقني امل�ستخدمني لتطبيق »اأوبر«

قلبية  فحو�س  ت��ق��دمي  ع��ن  �ل�شحية  للرعاية  زليخة  جمموعة  ك�شفت 
تعاونها  �إط���ار  يف  وذل���ك  �أوب����ر،  لتطبيق  �مل�شتخدمني  لل�شائقني  جمانية 
لل�شائقني  �ملجموعة  وتتيح  �ل�شائقني.  �شحة  على  للحفاظ  �ل�شركة  مع 
�أي وقت يف م�شت�شفيات زليخة يف كل من دبي  �إج��ر�ء هذه �لفحو�شات يف 

و�ل�شارقة.
�لذين  �ل�شائقني،  �شحة  على  �حلفاظ  �إىل  �لنبيلة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وتهدف 
يعملون على ت�شهيل �حتياجات �لتنقل �ليومية لالآلف من �أفر�د �ملجتمع، 

وتوفري �لر�حة و�لطماأنينة لهم فيما يخ�س �شالمتهم �ل�شخ�شية.
مع  قلبي،  مر�س  وج��ود  �إىل  ي�شري  دليل  �أي  ك�شف  �لفحو�س  ه��ذه  وتتيح 
�لأخ�شائيني  م��ن  ف��ري��ق  �شيقوم  كما  �لرئي�شية،  �خل��ط��ر  ع��و�م��ل  حت��دي��د 
بتقدمي �مل�شورة �لعملية لإجر�ء تغيري�ت �إيجابية يف منط حياة �ل�شائقني، 
تخطيط  فيها  مب��ا  �لطبية  �لفحو�س  م��ن  ملجموعة  �شيخ�شعون  �ل��ذي��ن 
�لقلب(،  )�إي��ك��و  �لقلب  ���ش��دى  وتخطيط   ،)ECG( �لكهربائي  �لقلب 

و�ختبار �جلهد، ومن ثم �إجر�ء ��شت�شارة قلبية لدى �لأخ�شائيني.
باعتبارها عالمات  ب�شكل خاطئ  �لقلبي  �ملر�س  �أعر��س  تف�شر  ما  وكثري�ً 
طبيعية لع�شر �له�شم، �أو �ل�شيخوخة، �أو �لإجهاد �لفيزيائي، ميكن �أن تزول 
با�شتخد�م م�شكنات �لأمل، ويف بع�س �لأحيان ل يعاين �مل�شابون باأمر��س 

�لقلب من �أية �أعر��س و��شحة.

فندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة يعني 
مديرًا جديدًا لقطاع الأطعمة وامل�سروبات

�بن  ب��و�ب��ة  موفنبيك  فندق  �أع��ل��ن 
�شامر  تعيني  عن  دب��ي  يف  بطوطة 
م���دي���ر قطاع  �أب���ي�������س مب��ن�����ش��ب 

�لأطعمة و�مل�شروبات. 
طويلة  خ�����ربة  ����ش���ام���ر  ومي���ت���ل���ك 
�ك��ت�����ش��ب��ه��ا م���ن خ���الل ع��م��ل��ه لدى 
�ملرموقة  �ل���ف���ن���ادق  م���ن  �ل��ع��دي��د 
م��ن ف��ئ��ة �خل��م�����س جن���وم يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة 
مبا يف ذلك فندق �إنرتكونتيننتال 
روتانا  وفندق  ب��ريوت،  فاندوم  لو 
وف����ن����دق  �أب�����وظ�����ب�����ي؛  ب���ي���ت�������س يف 
�شانغريال وفندق تريدرز يف دبي؛ 
وف���ن���دق ج����ود ب���ال����س )�مل���ع���روف 

�شابقا با�شم فندق تاج بال�س(.
فندق  �إىل  �ن�������ش���م���ام���ه  وق����ب����ل 
م��وف��ن��ب��ي��ك �ب�����ن ب���ط���وط���ة، عمل 
ميلينيوم  ج��ر�ن��د  فندق  يف  �شامر 

يف دبي.

الفنان العاملي غراهام فينك يبهر جمهور 
ال�سارقة بفن الر�سم با�ستخدام العينني

للمرة �لأوىل على م�شتوى دول �ملنطقة، يقّدم �لفنان و�ملبدع �لعاملي غر�هام 
�لب�شرية  �لعرو�س  من  �شل�شلة  �لعينني،  با�شتخد�م  �لر�شم  ر�ئ��د  فينك، 
�ملده�شة خالل م�شاركته يف �لدورة �لثانية من �ملهرجان �لدويل للت�شوير 
مركز  يف  �ل�شارقة  حلكومة  �لإعالمي  �ملكتب  ينظمه  �ل��ذي  “�ك�شبوجر”، 

�إك�شبو �ل�شارقة خالل فرتة من 22-25 نوفمرب �جلاري. 

جزيرة املاريه حتتفل مبو�سم العطالت بتد�سني »مهرجان ال�ستاء«

يا�ش ووتروورلد ت�ست�سيف اأكرب معركة ر�سا�سات املاء يف اأبوظبي 

نهيان بن مبارك 
يح�سر حفل زفاف مواطن

ح�����ش��ر م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان وزير 
�ل�شتقبال  ح��ف��ل  �جل��م��ع��ة،  �لأول  �أم�����س  م�����ش��اء  �ل��ت�����ش��ام��ح، 
�لذي �أقامته عائلة �ملرحوم �شامل حممد �لعمر �ملن�شوري، 
�ملن�شوري  �لعمر  �شامل حممد  عامر  زف��اف جنله  مبنا�شبة 

على كرمية عتيق عبد�هلل بورقيبة.
كما ح�شر �حلفل، �لذي �قيم يف فندق ق�شر �لمار�ت، عدد 
من كبار �مل�شوؤولني، و�أعيان �لقبائل، وح�شد من �ملدعوين، 

و�لأهل و�لأ�شدقاء.

حافل  بجدول  �ل�شتمتاع  فر�شة 
و�حتفالت  �ملختلفة  �لألعاب  من 

�ليوم �لوطني خالل �ليوم.  
بيانكا  ق���ال���ت  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
�������ش������ام������وت، م�����دي�����ر ع��������ام ي���ا����س 
ووتروورلد: ي�شعدنا �أن ن�شت�شيف 
مرة �أخرى �أكرب معركة ر�شا�شات 

مديرة  ق���ال���ت  و   �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة. 
�شونا  �ل�شيدة  بالفندق  �لت�شويق 
�شاه: ي�شاهم فندق �شانت ريجي�س 
�أبوظبي  يف ن�شر �لتوعية مبر�س 
�لكثريين  �لذي ي�شيب  �ل�شكري 

مطعم  يقوم  لذلك  �لعامل  ح��ول 
على  �ل�شوء  بت�شليط  تر�س(  )ذ� 
�ل�شحي  �ل��ط��ع��ام  ت��ن��اول  �ه��م��ي��ة 
�لريا�شية  ب��ال��ت��م��اري��ن  و�ل��ق��ي��ام 

ب�شكل يومي.

و�أ�شافت �ل�شيدة �شونا باأنه ميكن 
للمهتمني مبثل بر�مج �لتغذية ، 
تر�س  ذ�  �لفعالية يف  بزيارة هذه 
�جل���اري  ن��وف��م��رب  م��ن  �ل�27  يف 
�ل�11  7م�شاًء حتى  �ل�شاعة  من 

م�شاًء.

�أب��وظ��ب��ي �ح��ت��ف��اًل باليوم  �مل���اء يف 
�لوطني لدولة �لإم��ار�ت �لعربية 

�ملتحدة. 
بال�شيوف  ل��ل��رتح��ي��ب  ون��ت��ط��ل��ع 
م���ن ك���ل م��ك��ان ل��الح��ت��ف��ال بهذه 
�ملنا�شبة وق�شاء حلظات ل تن�شى 

من �ملرح. 

ت�شتعد يا�س ووتروورلد لالحتفال 
 46 �ل�  باليوم �لوطني �لإمار�تي 
ر�شا�شات  �أكرب معركة  با�شت�شافة 

�ملاء يف �أبوظبي. 
للم�شاركة  �ل�شيوف  و�شتتم دعوة 
�ب������ت������د�ًء من  �ل���ت���ح���دي  ه������ذ�  يف 
د�خل  �شباحاً   11:46 �ل�شاعة 

ريجي�س  ���ش��ان��ت  ف���ن���دق  ����ش���ارك 
�لتوعية  ���ش��ه��ر  خ���الل  �أب��وظ��ب��ي 
�أم�شية  و�أق���ام  �ل�شكري،  مبر�س 
)�شحي(  ع�����ش��اء  ح��ف��ل  ت��خ��ل��ل��ه��ا 
حت��ت ع��ن��و�ن )ف��ري�����س م��ون��دي��ز(

على  �ملطل  تر�س(  )ذ�  مطعم  يف 
�لكورني�س. 

وح�����ش��ر �لأم�����ش��ي��ة و�ل��ت��ي حتمل 
عدد  �وًل(،   )�ل�������ش���ح���ة  ط���اب���ع 
ك����ب����ري م�����ن �لإع�����الم�����ي�����ني من 
�لم���ار�ت ومنطقة �خلليج  دول��ة 
بالفندق  �لعمل  وفريق  �لعربي  
لعدة �شحفيني   وقام فريق من 
بتح�شري  �مل���ح���رتف���ني  �ل���ط���ه���اة 
ج���دي���دة م�شممة  ط��ع��ام  لئ��ح��ة 
�لطعام  ت��ن��اول  �همية  ت��وؤك��د  ك��ي 
�لالئحة  ت��ت�����ش��م��ن  �ل�������ش���ح���ي.  
�ملاأكولت  من  خمتارة  جمموعة 
ذ�ت �لتغذية �ملتو�زنة مثل �أطباق 
�ملكونات �لطبيعية و �خلالية من 
�لع�شائر  �ىل  بال�شافة  �ل�شكر، 

�ملائية،  �أمو�ج يف �حلديقة  بحرية 
وت�شتمر ملدة 15 دقيقة. 

يف  �مل�����ش��ارك��ة  للجميع  و�شيت�شنى 
�ل��ف��ع��ال��ّي��ة، ح��ي��ث ���ش��ي��ح�����ش��ل كل 
م�شارك على م�شد�س مائي ُملّون 
عند دخوله �إىل ميد�ن �لتحدي. 

�حلديقة  زو�ر  �أم������ام  و���ش��ي��ك��ون 

فندق »�سانت ريجي�ش اأبوظبي« ي�سارك بحملة التوعية مبر�ش ال�سكري



    

 
اأمريكية جتمع اأكرث من 300 األف 

دولر مل�سرد اأ�سدى اإليها معروفا 
�أنفق  م�شرد  لرجل  �جلميل  نيوجريزي  ولي��ة  من  �أمريكية  ردت 
�آخر 20 دولر� معه لتزويد �شيارتها بالوقود �إذ �أطلقت من �أجله 

حملة تربعات عرب �لإنرتنت جنت �أكرث من 325 �ألف دولر.
فاند مي  على موقع )جو  د�شنت �شفحة  قد  ماكلور  كيت  وكانت 
دوت كوم( حيث جمعت حتى ظهر �أم�س �لول �جلمعة 325420 
دولر� لرجل م�شرد يدعى جون بوبيت جونيور. وظل هذ� �لرقم 

يتز�يد باطر�د طو�ل �ليوم.
وي�شف بوبيت نف�شه باأنه جندي �شابق يف م�شاة �لبحرية �لأمريكية 
وم�شعف عمره 34 عاما �أ�شبح بال ماأوى قبل نحو عام وفقا ملوقع 
)�إن.ج����ي دوت ك���وم( �ل���ذي �شاعد ت��ق��ري��ره ع��ن �ل��و�ق��ع��ة يف جذب 

�لنتباه �إىل جمع �لتربعات.
وقالت ماكلور على موقع )جو فاند مي( �إنها كانت تقود �شيارتها 
نفد  عندما  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  �لليل  �أث��ن��اء  ولي��ت��ني  ب��ني  ط��ري��ق  يف 
�لبنزين من �شيارتها. وبعد ذلك �لتقت بوبيت �لذي كان يجل�س 

على جانب �لطريق ر�فعا لفتة لطلب �ملال.
�شيارتها وتغلق  �إىل  �أن تعود  �لرجل طلب منها  �إن  وقالت ماكلور 
�أبو�بها. و�أ�شافت "بعد دقائق قليلة عاد بعلبة بنزين. و�أنفق �آخر 
20 دولر� كانت معه للتاأكد من �أنني �شوف �أمتكن من �لعودة �إىل 

منزيل �شاملة".
وقال بوبيت لر�ديو هيئة �لإذ�عة �لربيطانية بي.بي.�شي �إنه يعترب 

�لطرقات مكانا غري �آمن لأي �شخ�س خا�شة لمر�أة مبفردها.
و�أ�شاف "بدت وكاأنها بحاجة مل�شاعدة. وبالنظر �إىل حالتي �أنا فاإن 
م�شاعدة  فر�شة  يل  ت�شنح  وعندما  ي��وم.  كل  ي�شاعدونني  �لنا�س 

�أحدهم فهذ� هو ما يتعني علي فعله".
وبعدما حدث ذلك على �لطريق �ل�شريع، كانت ماكلور تعود من 
له  جلبت  حيث  بوبيت  على  لالطمئنان  �ملكان  �إىل  لأخ��رى  ف��رتة 
�لنقود. وقررت هي وزوجها يف نهاية  مالب�س تقيه �لربد وبع�س 
�ملطاف بدء جهود جلمع �ملال للرجل حتى يتمكن من دفع �إيجار 

م�شكن و�شر�ء �شيارة وتدبري نفقات �أخرى �إىل �أن يجد وظيفة.
وز�دت �أمو�ل �لتربعات باآلف �لدولر�ت يف �لأيام �لقليلة �ملا�شية 
�لنطاق  و����ش��ع��ة  �لإع��الم��ي��ة  �لتغطية  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  �شاهمت  �إذ 
تدفق  يف  �ل�شكر  عيد  عطلة  خ��الل  �لفيا�شة  �لإح�����ش��ان  وم�شاعر 

�مل�شاعد�ت �خلريية.

ال�سرطة الأ�سرتالية تنقذ �سيدة 
من املوت املحقق

�أنقذت �ل�شرطة �لأ�شرت�لية �شيدة كانت حتاول عبور �شريط �شكك 
حديدية، حلظات قبل و�شول �لقطار �لذي كاد �أن يفتك بها.

للو�قعة،  مثرية  م�شورة  لقطات  فيكتوريا  ولي��ة  �شرطة  ون�شرت 
�لتي حدثت يف حمطة قطار مبدينة ملبورن عا�شمة �لولية.

وتظهر �للقطات �شيدة حتاول عبور �شريط �لقطار، لكنها ف�شلت 
يف ت�شلق �لر�شيف بينما كان �لقطار قادما، قبل �أن ينقذها رجال 

�ل�شرطة يف �للحظة �لأخرية.
وقالت و�شائل �إعالم حملية �إن �ل�شيدة كانت يف حالة �شكر على ما 

يبدو، فيما مل تعلن �ل�شرطة وقتا حمدد� حلدوث �لو�قعة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كندي متهم ب�سرقة ح�سابات بريد اإلكرتوين من ياهو 
�إىل  �لت�شلل  باأن كنديا، تتهمه �لوليات �ملتحدة مب�شاعدة عمالء للمخابر�ت �لرو�شية يف  �أفادت �شجالت ق�شائية 

ح�شابات بريد �إلكرتوين يف �إطار �خرت�ق كبري حل�شابات ياهو عام 2014، رمبا يقر باأنه مذنب هذ� �لأ�شبوع.
وبح�شب وثيقة للق�شايا �لتي �شتنظر �أمام �ملحاكم، جرى �لطالع عليها �أم�س �لأول �جلمعة، فاإن من �ملقرر �أن ميثل 
كرمي بار�توف �أمام حمكمة �حتادية يف �شان فر�ن�شي�شكو يوم �لثالثاء. وكان بار�توف تنازل هذ� �لعام عن حقه يف 

�لطعن على طلب �أمريكي برتحيله من كند� �إىل �لوليات �ملتحدة.
و�عتقلت �ل�شلطات �لكندية بار�توف )22 عاما(، وهو مو�طن كندي مولود يف قاز�خ�شتان، يف مار�س �آذ�ر بناء على 

طلب مدعني �أمريكيني.
با�شم مكتب �لدع��اء �لأمريكي يف �شان  �لتعليق. ومل يرد متحدث  بار�توف، عن  �آن��درو مان�شيال، حمامي  و�متنع 

فر�ن�شي�شكو على طلب للتعليق.
بينهم  من  �آخرين  رج��ال  وثالثة  بار�توف  �إىل  �ملوجهة  �لتهامات  �لأمريكية  �لعدل  وز�رة  �أعلنت  �آذ�ر  مار�س  ويف 

�شابطان يف جهاز �لأمن �لحتادي �لرو�شي فيما يتعلق باأدو�رهم يف �شرقة 500 مليون ح�شاب ياهو عام 2014.
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معهد مينع طالبه من دخول اأق�سامهم مبالب�ش ممزقة
منعت �إد�رة معهد ل �شاجا�س مبدينة فالن�شيان �لفرن�شية، �لتالميذ من 
منازلهم  �إىل  �لعودة  على  و�أجربتهم  �ملمزقة،  بال�شر�ويل  �لأق�شام  دخ��ول 
لوب�شريفاتور  موقع  وق��ال  �لرتبوية.  باملوؤ�ش�شة  تليق  مبالب�س  لتغيريها 
�لفرن�شى �إن �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لرتبوية قد ر��شلت �أولياء �لتالميذ و�أعلمتهم 
�أن �ملوؤ�ش�شة تفر�س �أن يكون �لزى د�خلها لئقا باملكان، و�أنها �شبق و�أن نبهت 
�إىل ذلك �لإجر�ء فى بالغ ر�شمى بتاريخ 6 نوفمرب �جلارى. وي�شار �إىل �أن 
�لتالميذ �لذين مت منعهم من دخول �لأق�شام، �أجربو� على �لنتظار �أمام 

�ملعهد �إىل حني و�شول �أوليائهم �لذين جلبو� لهم مالب�س �أخرى.

توقيف الفنان اللبناين زياد عيتاين لتخابره مع اإ�سرائيل
�أوقفت �لأجهزة �لأمنية �للبنانية �ملمثل و�ملخرج زياد عيتاين لال�شتباه باأنه 
قام بالتخابر و�لتو��شل و�لتعامل مع ��شر�ئيل، بح�شب ما ذكر بيان �شادر 
عن جهاز �أمن �لدولة. وقال �لبيان �إن �ملديرية �لعامة لأمن �لدولة �أوقفت 
�لعدو  مع  و�لتعامل  و�لتو��شل  �لتخابر  "بجرم  �ملا�شي  �خلمي�س  عيتاين 
ن�شب  مبا  معه  �لتحقيق  خ��الل  �ع��رتف  عيتاين  �ن  و����ش��اف  �لإ�شر�ئيلي. 
�إليه، م�شري� �ىل �ن بني �ملهام �لتي كانت طلبت منه "ر�شد جمموعة من 
معاونيهم  مع  �لعالقات  وتوطيد  �مل�شتوى،  رفيعة  �ل�شيا�شية  �ل�شخ�شيات 
�ملتعلقة  �لتفا�شيل  من  كم  �أك��رب  على  منهم  �ل�شتح�شال  بغية  �ملقربني، 

بحياتهم ووظائفهم و�لرتكيز على حتركاتهم.
عن  �لك�شف  �شيتم  بارزتني  �شيا�شيتني  "�شخ�شيتني  �ىل  بالتحديد  و��شار 

هويتهما" لحقا كان عيتاين مكلفا مالحقتهما.
كما حتدث �لبيان عن عمل �ملوقوف على تاأ�شي�س نو�ة لبنانية متهد لتمرير 

مبد�أ �لتطبيع مع �إ�شر�ئيل و�لرتويج للفكر �ل�شهيوين بني �ملثقفني.
نوعية  باأنه عملية  توقيفه  و��شفا  م�شتمر مع عيتاين،  �لتحقيق  �ن  وقال 
مر�قبته  عملية  �ن  �ىل  وم�����ش��ري�  �مل�����ش��اد،  �لتج�ش�س  جم��ال  يف  ��شتباقية 
وقت  يف  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  قال  ق�شائي  م�شدر  وك��ان  �شهور�.  ��شتمرت 
�شابق �إن جهاز� �أمنيا �أوقف �ملمثل م�شاء �خلمي�س بعدما تو�فرت معلومات 
�لآن  عيتاين  يخ�شع  و�أ�شاف  �إ�شر�ئيليني.  �أ�شخا�س  مع  له  �ت�شالت  عن 
هذه  طبيعة  ه��ي  وم��ا  فعال،  �ت�شالت  هناك  كانت  �إن  م��ا  ل��رنى  للتحقيق 
�لت�شالت. وزياد عيتاين ممثل لبناين يف مطلع �لأربعينات، ذ�ع �شيته يف 
�ل�شنو�ت �ملا�شية يف �أعمال م�شرحية هزلية تناولت خ�شو�شا تاريخ مدينة 

بريوت وعاد�تها و�لتغرّي�ت �لتي طر�أت عليها يف �لعقود �ملا�شية.
�جلديدة،  طريق  ب��ريوت  منها  �شيما  ل  �مل�شرحية،  �لأع��م��ال  ه��ذه  ولق��ت 
�إقبال جماهرييا و��شعا جعل عرو�شها ت�شتمر على مدى �شنو�ت. وما ز�لت 

عرو�س م�شرحياته معلنة حتى �لآن يف دور عر�س يف �لعا�شمة �للبنانية.
ع��دة يف  م��ق��الت  ون�شر  �ل�شحافة  �مل�����ش��رح، عمل يف  دخ��ول��ه معرتك  وقبل 

�شحف عربية ت�شدر من بريوت وعمل كذلك يف قناة �مليادين.

هيو جاكمان يتخلى 
عن �سخ�سية وولفرين 
قال �ملمثل �ل�شرت�يل هيو جاكمان 
معلقا على �أد�ئه �شخ�شية وولفرين 
ملرة �أخرية يف فيلم لوجان "�أعرف 
�أن �ل�شرت�ليني ي�شتهرون باأنهم ل 
يغادرون �حلفل يف �لوقت �ملنا�شب 
لكن وبعد 17 عاما فاإن �لوقت قد 

حان ملغادرتي �حلفل".
وحقق جاكمان جناحا باهر� عندما 
�ملتحول  وول��ف��ري��ن  �شخ�شية  ق��دم 
"�إك�س  فيلم  يف  �ملخالب  ذي  �لفظ 
ليلعب   2000 ع��ام  �ل�شهري  مان" 
ثماين  �ل�شخ�شية  ه��ذه  ذل��ك  بعد 
�لف�شية.  �ل�����ش��ا���ش��ة  ع��ل��ى  م�����ر�ت 
لكنه يف لوجان �ل��ذي طرح يف دور 
�لعام  ه����ذ�  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي  �ل��ع��ر���س 
يقول �إن �شناع �لفيلم �أقدمو� على 
�أك���رب جم��ازف��ة يف �آخ���ر م��رة يوؤدي 

فيها �ل�شخ�شية.
وق�������ال ج����اك����م����ان يف م���ق���اب���ل���ة مل 
جناحه  �مل�شمون  م��ن  فيلما  يكن 

جتاريا.
هي  ه��������ذه  �أن  �ل�����ن�����ا������س  �ع�����ت�����رب 
�مل��ج��ازف��ة �لأك���رب و�لأك����رث حماقة 
�لنا�س  �أن  و�أع��ت��ق��د  �لإط���الق  على 
�فرت�شت �أنك تقدم جزء� �آخر لأن 
هذه �لأفالم حتقق �لأرباح لكن ما 
�أع��رف��ه م��ن خ��الل خربتي يف هذ� 
�لعمل ه��و �أن��ه��ا ك��ان��ت جم��ازف��ة يف 

كل مرة.
ولأول  جاكمان  يقدم  ل��وج��ان  ويف 
مرة وولفرين يف فيلم ل ي�شمح ملن 
مب�شاهدته  عاما   17 من  �أق��ل  هم 
�أت����اح ل��ه �ل��غ��و���س يف �جلانب  مم��ا 

�ملظلم و�ملعذب من �ل�شخ�شية.
وق����ال ج��اك��م��ان �إن����ه رج����ل ترتكز 

حياته على �لعنف.

قتل منر هارب اأثار 
الذعر يف باري�ش

�لفرن�شية  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  ����ش���ريك  م���ن  ف���ر من���ر   
يتم  �أن  قبل  �لوقت  لبع�س  �ل�شو�رع  وجت��ول يف 

قتله، بح�شب �شرطة باري�س.
وقالت �ل�شرطة �إن بع�شا من موظفي �ل�شريك 
نهر  على  ج�شر  من  بالقرب  �لنمر  "حيدو�" 
من  �ثنني  كيلومرتين  نحو  بعد  على  �ل�شني، 

برج �إيفل.
وكتبت �ل�شرطة يف تغريدة �إن "�خلطر �نتهى" 

�إىل جانب �شورة تعبريية لنمر.
و�أكد م�شوؤول بال�شرطة، و�لذي ��شرتط �لتكتم 
على هويته، �أن �لنمر كان طليقا لبع�س �لوقت 
�أي  ت��رد  �إن��ه مل  ق��ال  لكنه  �لأول �جلمعة،  �م�س 

تقارير عن �إ�شابات �أو خ�شائر ب�شرية.
�لنمر  �ل��ذي جت��ول فيه   15 ون�شر �شكان �حل��ي 
���ش��ور� جل��ث��ة �حل���ي���و�ن �مل��ف��رت���س ع��ل��ى و�شائل 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي و�أع������رب ك���ث���ريون عن 

غ�شبهم لقتله.

خممور يق�سي 3 �ساعات يف حماولة فتح الباب!  
ق�شى �شخ�س خممور يف رو�شيا، ثالث �شاعات وهو يحاول 
مب�شقة �أن يفتح بابا يف جممع �شكني، ثم وجد يف نهاية 

�ملطاف �أن �لأمر كان يتطلب خطوة يف غاية �لب�شاطة.
فاإن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  م���ريور  �شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب 
�لباب  يحطم  ك��ي  م�شنيا  جهد�  ب��ذل  �لثمل،  �ل�شخ�س 
�إل و��شتعان بها، ومل  يف غرب مو�شكو، ومل يرتك حيلة 
ينفتح �لباب �إل عندما فطن �إىل وجود زر يتوجب �ل�شغط 
عليه. ور�شدت كامري� �ملر�قبة �ملثبتة يف �أعلى �لباب، كيف 
كان �لرجل �ل�شكر�ن ي�شعر بالتعب ثم يلتقط �أنفا�شه يف 
��شرت�حة ق�شرية قبل �لعودة �إىل �لدفع و�لركل. وت�شرر 
بيت �ل�شقة ب�شكل كبري جر�ء حماولة فتحه بالقوة، كما 

ظهر فاأر مذعور وهو يغادر �أثناء حماولة �لفتح.

حالق �سيني يق�سر جفون زبائنه.. من الداخل 
�ملتجول  �ل�شيني  �حل���الق  ي�شتخدم  ملحوظة  مب��ه��ارة 
زب��ائ��ن��ه من  ���ش��ف��رت��ه يف تق�شري ج��ف��ون  ق���او وو  ���ش��ي��ون��غ 
�ل���د�خ���ل. وق���ال ���ش��ي��ون��غ، �ل���ذي مي��ار���س ه���ذ� �ل��ن��وع من 
�ل��ط��رق يف مدينة  �أح��د  على جانب  �لتقليدية  �حل��الق��ة 
تكون  �أن  "يجب  ���ش��ي��ت�����ش��و�ن،  �إق��ل��ي��م  ع��ا���ش��م��ة  ت�����ش��ن��غ��دو 
رفيقا... رفيقا للغاية". ويوؤمن زبائنه باأهمية هذ� �لنوع 

من �حلالقة وفاعليته ومبهارة �شيونغ يف ممار�شته.
بتجدد  �أ�شعر  خ��ط��رية...  لي�شت  "ل  تيان  ت�شانغ  ويقول 
�شيونغ  وق���ال  بالر�حة".  و�أ���ش��ع��ر  �حل��الق��ة  ب��ع��د  عيني 
نحو  ويخدم  �لثمانينات  خ��الل  �ملمار�شة  ه��ذه  تعلم  �إن��ه 
دولر�(   12( ي���و�ن   80 مقابل  �أ�شبوعيا  زب��ائ��ن  ثمانية 
�لبد�ية  �لأم��ر �شعبا يف  "كان  و�أ���ش��اف  �ل��و�ح��دة.  للمرة 
لكن بعد ذلك �شار �شهال للغاية". وقالت طبيبة عيون 
�ملمار�شة  ه��ذه  �إن  ت�شاو  ت�شو  تدعى  قريب  م�شت�شفى  يف 
يبدو �أنها تفتح م�شام �لغدد �لدهنية �ملوجودة على حو�ف 
�جلفن وهي �لغدد �لتي تعمل على ترطيب �لعني. وبينما 
�أ�شر �لزبائن على �أنهم ي�شعرون بر�حة �أعينهم بعد هذه 
وقالت  بقلق.  �حلالق  �إىل  يحدقون  مارة  وقف  �ملمار�شة 

خه يتنغ )27 عاما( "�أخ�شى �أن �أخ�شع لذلك".

ال�سكة احلديد تعتذر ملغادرة القطار قبل موعده ب� 20 ثانية
�ل�شوء  �هتمت �شحيفة �جلارديان �لربيطانية بت�شليط 
�أحد  مل��غ��ادرة  يابانية  حديدية  �شكك  �شركة  �ع��ت��ذ�ر  على 
هذ� �خلرب  �إن  وقالت  قبل موعده،  ثانية   20 �لقطار�ت 
�لعامل  ح��ول  �ل��رك��اب  من  �لعديد  على  �بت�شامة  �شي�شع 
�ل���ق���ط���ار م������ر�ت، وت��ل��غ��ى رحالتهم  ي��ن��ت��ظ��رون  �ل���ذي���ن 
�ملعنية  �ل�شركات  تلك  من  �أي  تقدمي  دون  �أخ��رى  م��ر�ت 
لعتذ�ر�ت.  جاء يف �لبيان �لذي ن�شرته �شركة ت�شوكوبا 
طوكيو  مدينتي  تربط  ق��ط��ار�ت  ت�شغل  �لتي  �إك�شرب�س، 

وت�شوكوبا: نعتذر ب�شدق عن �لإزعاج �لذي ت�شببنا به.
�أن �لقطار �نطلق �ل�شاعة  ويف �لتفا�شيل، ذكرت �ل�شركة 
من  ك��ان  �أن���ه  ح��ني  يف  ثانية،  و20  دقيقة  و44  �لتا�شعة 
و40  دق��ي��ق��ة  و44  �لتا�شعة  ع��ن��د  ي��ت��ح��رك  �أن  �مل��ف��رت���س 
عدم  ب�شبب  ح�شل  �خلطاأ  �أن  �لبيان  �أ���ش��اف  كما  ثانية. 
كاف،  ب�شكل  �ملو�عيد  ج��دول  �ل�شركة يف  تدقيق موظفي 
بيد �أن �ل�شركة �أكدت �أنه مل ي�شتك �أي من �لزبائن �لذي 
ناجارياما"،  "مينامي  �أبكر من حمطة  وق��ت  غ��ادرو� يف 

�شمال �لعا�شمة �ليابانية.
االآالف ي�شتخدمون الهواتف املحمولة اللتقاط ال�شور مع ت�شغيل اأ�شواء عيد امليالد يف بداية مو�شم االأعياد 

يف �شارع ماركي�س دي الريو�س يف و�شط مدينة مالقة، جنوب اإ�شبانيا.    )رويرتز(

املك�سيك تن�سئ حديقة 
بحرية للحفاظ على اأ�سماك 
الراي واحليتان وال�سالحف 
�أن�شاأت �حلكومة �ملك�شيكية حديقة 
�يلينوي  ولي����ة  ح��ج��م  يف  ب��ح��ري��ة 
باملحيط �لهادئ وهي �أكرب حممية 
�ل�شمالية  ب���اأم���ري���ك���ا  حم���ي���ط  يف 
ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى �أ�����ش����م����اك �ل�����ر�ي 
و�ل�شالحف  و�حل��ي��ت��ان  �ل�شخمة 
مب��ا ي�شمل �ل��ع�����ش��ر�ت م��ن �لأن���و�ع 
رئي�س  وح���دد  باملنطقة.  �ملتوطنة 
يوم  نييتو  بينيا  �إنريكي  �ملك�شيك 
ريفيالجيجيدو  �أرخبيل  �جلمعة 
 390 بعد ح��و�ىل  �ل��ذى يقع على 
كيلومرت� جنوب �شرق �شبه جزيرة 

باها كاليفورنيا كحديقة وطنية.
و�جل�����زر �ل��ربك��ان��ي��ة �لأرب������ع �لتي 
ريفيالجيجيدو  �أرخ��ب��ي��ل  ت�شكل 
و�ملياه �ملحيطة بها هي موطن ملئات 
و�لنباتات،  �حل��ي��و�ن��ات  �أن����و�ع  م��ن 
مبا ي�شمل �أ�شماك �لر�ي و�حليتان 
�لبحرية  و�ل�����ش��الح��ف  �حل���دب���اء 

و�ل�شحايل و�لطيور �ملهاجرة.
�أحيانا  �لأرخ���ب���ي���ل  ه����ذ�  وي���ع���رف 
�أمريكا  با�شم جزر جالباجو�س يف 
�جلزر  �إىل  �إ�����ش����ارة  يف  �ل�����ش��م��ال��ي��ة 
�أدت  �لتي  �لربكانية  �لك���و�دوري���ة 
وف����رة �لأن������و�ع �مل��ت��وط��ن��ة ب��ه��ا �إىل 

�إلهام ت�شارلز د�روين.
وت�����ع�����د ه��������ذه �مل����ن����ط����ق����ة �ل����ب����ال����غ 
كيلومرت  �أل�����ف   148 م�����ش��اح��ت��ه��ا 
�لتي  ل��الأن��و�ع  �أر���ش��ا خ�شبة  مربع 
�أ�شماك  مثل  جت��اري��ا  �شيدها  يتم 
حظر  و�شيجري  و���ش��ي��ري�.  �لتونة 
�لآن جميع �أن�شطة �ل�شيد وكذلك 
يف  لفنادق  �أ�شا�شية  هياكل  �إن�����ش��اء 

هذه �جلزر.

العثور على كعكة بالفاكهة عمرها 100 عام 
عرث �لباحثون على قالب حلوى بالفاكهة، �شمد 
ق��رن��ا ك��ام��ال م��ن �ل��زم��ن يف �أب����رد و�أج��م��ل و�أكرث 

�ملناطق جفافا على كوكب �لأر�س.
ووجد فريق تابع ل�شندوق تر�ث �لقطب �جلنوبي 
عام،   100 �لعمر  م��ن  تبلغ  حلوى  نيوزيلند�،  يف 
وهو  �أنتاركتيكا،  �جلنوبية  بالقارة  مبنى  �أق��دم  يف 
Cape Adare. وكان قالب �حللوى مغلفا  كوخ 
بالورق وبقايا �لق�شدير، ويف حالة ممتازة مبظهر 
ور�ئحة جتعلها تبدو وكاأنها �شاحلة لالأكل تقريبا، 

.Antarctic Heritage Trust �وفقا ل
ويذكر �أن �مل�شتك�شف �لربيطاين، روبرت فالكون، 
جلب قالب �حللوى �لذي �شنعته �شركة �لب�شكويت 
�إىل   ،Huntley & Palmers �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 
 Terra بعثة  خ��الل  �جلنوبية  �لقطبية  �ل��ق��ارة 

.1913-Nova 1910
�لذي   ،Cape Adare ك��وخ  يف  �لبعثة  و�أق��ام��ت 
�لرنويجي  بور�شغريفينك  ك��ار���ش��نت  ف��ري��ق  ب��ن��اه 

عام 1899، حيث ترك ور�ءه كعكة �لفاكهة. وقام 
�لكوخ  �لباحثون بالتنقيب عن �لقطع �لأثرية يف 

منذ عام 2016.
م��دي��رة مركز  ليزي ميك،  قالت  �ل�����ش��دد،  وب��ه��ذ� 
�لفاكهة م�شهورة  Trust: كانت كعكة  �لتحف يف 
تز�ل  ول  �لوقت،  ذل��ك  يف  �لربيطاين  �ملجتمع  يف 

�شائعة حتى يومنا هذ�.
�أ�شخا�س،   4 من  �ملكون  وطاقمه  فالكون  وو�شل 
�إىل �لقطب �جلنوبي يف عام 1912، لكنهم ماتو� 
جميعا يف رحلة �لعودة �إىل قاعدة �لبعثة، وهو كوخ 

.Cape Evans يف Terra Nova
Antarctic Heritage Trust، ترميم  و�أع��اد 
�ل��ك��وخ �ل����ذي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه 50 ق��دم��ا، وه���و �أكرب 
قال جوردون  �ل�شدد،  وبهذ�  �أنتاركتيكا.  مبنى يف 
 ،2015 عام  يف  �لبحث،  فريق  رئي�س  ماكدونالد، 
�إن �لأكو�خ قد جتذب �ملزيد من �لزو�ر �إىل �لقارة 

�لقطبية �جلنوبية، وهي وجهة �شياحية ر�ئعة.

هند �سربي ..تعلن اعتزالها امل�ساهد اجلريئة
قالت �لفنانة �لتون�شية هند �شربي، �إنها �عتزلت جت�شيد "�مل�شاهد �جلريئة" يف �ل�شينما 
�مل�شرية وقالت هند يف ندوة تكرميها عن م�شو�رها �لفني، على هام�س مهرجان �لقاهرة 
�ل�شينمائي �لدويل �ل�39 �إنها كانت تذهب مع و�لدها وهي طفلة مل�شاهدة �لأفالم �ملغربية 

و�لتون�شية يف �ل�شينما �لتي حتتوي على م�شاهد جريئة.
�ل�شينما �لنظيفة،  �إىل م�شر للعمل فيها، �كت�شفت  �أنها عندما قدمت  �أنها  �إىل  و�أ�شارت 
تتعامل مع  �مل�شرية  �ل�شينما  لأن  وذلك  �أدو�ر جريئة  تقدمي  �لبتعاد عن  لذلك قررت 

�لأمور يف �حلياة، وفق ت�شنيفات حمددة، عك�س �ل�شينما �لتون�شية و�ملغربية.
مذكر�ت  فيلمي  �مل�شرية،  �ل�شينما  مع  م�شو�رها  بد�ية  يف  قدمت  �شربي،  هند  وكانت 
ورغم  جرئية.  مب�شاهد  �لأع��م��ال  تلك  و�ت�شمت  وح��ر�م��ي،  وخم��رب  وم��و�ط��ن  مر�هقة 
تعر�شها لنتقاد�ت وقتها ب�شبب فيلم مو�طن وخمرب وحر�مي، فاأكدت هند �شربي �أنه 
لو عاد �لزمان بها �إىل �لور�ء لكانت قدمته، م�شرية �إىل �أنها ماز�لت جريئة يف �ختيارها 

ملو��شيع �أعمالها �لفنية لكن بعيد� عن �مل�شاهد �جلريئة، وذلك وفقا لتقارير �إعالمية.


