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نائب رئي�س الدولة خالل تد�سينه م�سروع جممع حممد بن را�سد للطاقة ال�سم�سية  )وام(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله �سعيد حميد نا�سر ال�سام�سي اأحد امل�سابني من قواتنا امل�سلحة �سمن عملية اإعادة الأمل   )وام(

عراقيون ينزحون من مناطق القتال يف املو�سل  )رويرتز(

مبكرمة من �سموه.. ترقية 321 ع�سكريا ومدنيا يف الدفاع املدين بدبي

نائب رئي�س الدولة يد�شن م�شروع جممع 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية

•• دبي -وام:

اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  د�سن �ساحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
اأم���ل عبداهلل  ال��دك��ت��ورة  وم��ع��ايل  دب��ي  مكتوم ويل عهد 

القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني الحتادي و�سمو ال�سيخ 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 
دبي  يف  ال��دح��ل  �سيح  منطقة  يف  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي���ر 
جممع  م�سروع  يف  الثانية  املرحلة  ت�سغيل  ام�س  �سباح 
حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية الذي يعد 

الأكرب من نوعه يف العامل.  )التفا�سيل �س2(

يف ر�سالة ن�سية مبنا�سبة يوم الأم 

حممد بن زايد لأمهات ال�شهداء: لنا ال�شرف اأن نكون جميعا اأبناءك املخل�شني

الأمن ال�سعودي يحبط تهريب اأ�سلحة على احلدود 

التحالف يطالب باإ�شراف اأممي على ميناء احلديدة
•• عوا�صم-وكاالت:

املتحدة،  الأمم  اإ�سراف  بو�سع ميناء احلديدة حتت  العربي  التحالف  طالب 
وكرر  اليمنية.  ال�سواحل  قبالة  ال�سوماليني  الالجئني  ع�سرات  مقتل  بعد 
ن��ار اجلمعة  اإط��الق  واأن��ه مل يح�سل  اأن��ه غري م�سوؤول عن الهجوم،  يف بيان 
من جانب قوات التحالف يف املنطقة التي ح�سل فيها الهجوم بغرب اليمن 
ال�سحافة  اأي طلعات جوية. ونقلت وكالة  ، كما مل ي�سهد ميناء_احلديدة 
الفرن�سية عن م�سادر طبية اأن العالمات املوجودة يف اأج�ساد ال�سحايا تبني 

اأن الهجوم مت باأ�سلحة خفيفة.
اإ���س��راف الأمم  ف���وراً حت��ت  ب��اأن يتم و�سع ميناء احل��دي��دة  وط��ال��ب التحالف 
ال�سعب  اإىل  الإن�سانية  الإم����دادات  تدفق  �سي�سهل  ذل��ك  اأن  واأو���س��ح  املتحدة. 

اليمني، وُينهي ا�ستخدام امليناء لتهريب الأ�سلحة والب�سر.

املايل  املدعي  مكتب  اإخللاء 
الللفللرنلل�للشللي اإثللللر تللهللديللد

•• باري�س -رويرتز:

قال م�سدر ق�سائي و�سحفي من 
الفرن�سية  ال�سلطات  اإن  روي���رتز 
املخت�س  امل���دع���ي  م��ك��ت��ب  اأخ���ل���ت 
باجلرائم املالية يف و�سط باري�س 
�سباح ام�س الثنني ب�سبب حتذير 
انت�سرت  ال�سرطة  واإن  قنبلة  من 

للبحث عن متفجرات.
وق����ال م�����س��در ب��ال�����س��رط��ة تلقت 
قوات الأمن اأوامر بتفتي�س املبنى 
بحثا عن متفجرات وقد ي�ستغرق 

الأمر ق�سما كبريا من اليوم.
بعد  ج����اء  الإخ������الء  اأن  واأ�����س����اف 

ات�سال هاتفي من جمهول.

140 لجئاً، راح��وا �سحية الهجوم يوم  اأ�سل  42 قتياًل من  اأن نحو  يذكر 
اجلمعة املا�سي. وي�سار اإىل اأن اليمن يعي�س اأزمة اإن�سانية واأمنية �سعبة منذ 
�سبتمرب  يف  �سنعاء  العا�سمة  على  امليلي�سيات  و�سيطرة  احل��وث��ي  الن��ق��الب 

.2014
اأ�سواأ اأزمة اإن�سانية يف العامل وخطر جماعة وفق الأمم  وي�سهد اليمن حالياً 

املتحدة، ب�سبب احل�سار الذي تفر�سه امليلي�سيات النقالبية.
من جهة اأخرى، اأحبط الأمن ال�سعودي حماولت لزرع األغام اأر�سية وتهريب 
امل��خ��در على احلدود  م��ن احل�سي�س  ن�سف ط��ن  م��ن  واأك���ر  وذخ���رية  اأ�سلحة 
اجلنوبية. واأعلنت وزارة الداخلية ال�سعودية مقتل 3 مهربني واإ�سابة اثنني 
 10 الفرتة ما بني  التهريب، خالل  30 متورطاً يف  والقب�س على  اآخرين، 
و18 مار�س احلايل. وقال املتحدث الأمني بوزارة الداخلية ال�سعودية، اللواء 
من�سور الرتكي يف بيان، اإن حر�س احلدود ال�سعودي �سبط 1265 مت�سلاًل، 

م�سدر م�سوؤول يف القوات امل�سلحة يوؤكد عدم ا�ستهداف قارب الالجئني ال�سوماليني 
قواتنا ل تتعامل مع اأي اأهداف غري ع�شكرية 

والتحقيقات الأولية ت�شري اإىل قوات التمرد احلوثي 
•• اأبوظبي-وام:

����س���رح م�����س��در م�������س���وؤول يف ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة ب���اأن 
اأن  اإىل  ت�سري  اإج��راوؤه��ا  التي مت  الأول��ي��ة  التحقيقات 
ال��ذي كان متجها من  ال�سوماليني  الالجئني  ق��ارب 
ال�سواحل اليمنية اإىل ال�سودان ال�سقيق مل ي�ستهدف 

من قبل قواتنا امل�سلحة.
اإىل  ت�سري  التمهيدية  التحقيقات  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
ر�سد قواتنا امل�سلحة للطبيعة غري الع�سكرية للقارب 
ووج����ود ع���دد ك��ب��ري م��ن امل��دن��ي��ني ع��ل��ى متنه ب�سورة 
وا�سحة وملفتة للنظر.. م�سريا اإىل اأنه يف �سوء هذه 

ال�ستباك  بقواعد  امل�سلحة  قواتنا  التزمت  املعلومات 
اأية  مع  التعامل  من  ومتنعها  تتبعها  التي  ال�سارمة 

اأهداف غري ع�سكرية.
اإىل  ت�سري  الأول��ي��ة  التحقيقات  اإن  امل�سدر  اأ���س��اف  و 
احتمال اأن يكون القارب قد ا�ستهدف من قبل قوات 

التمرد احلوثي العاملة يف املنطقة.
و قال امل�سدر اإن القوات امل�سلحة الإماراتية ت�سعى اإىل 
غري  الهجوم  بهذا  املرتبطة  للتفا�سيل  اأدق  حتديد 

املربر والذي ت�سبب بكارثة اإن�سانية موؤملة..
واأكد اأن القوات امل�سلحة يف دولة الإمارات ترحب باأي 

حتقيق دويل م�ستقل حول هذه احلادثة.

•• بغداد-وكاالت:

قال قائد عمليات قادمون يا نينوى 
اإن قوات مكافحة الإرهاب يف اجلزء 
الغربي من مدينة املو�سل  متكنت 
بينما  ال��ر���س��ال��ة،  ح��ي  ا�ستعادة  م��ن 
الإرهابي  داع�����س  تنظيم  اختطف 
العراقية  ال����ق����وات  م����ن  ع��ن��ا���س��ر 
هذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار  �سابط.  بينهم 
حي  يف  مواجهات  تخو�س  ال��ق��وات 
حي  اإىل  للو�سول  وت�سعى  نابل�س، 

الريموك.
للجي�س  تابعة  مروحيات  واأطلقت 
العراقي �سواريخها ونريانها على 
الإرهابي  داع�����س  لتنظيم  م��واق��ع 
يف امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة ب��امل��و���س��ل مع 
اق���رتاب ال��ق��وات على الأر�����س من 
)جامع  ال���ك���ب���ري  امل���و����س���ل  ج���ام���ع 
مك�سبا  مي���ث���ل  ال�������ذي  ال������ن������وري( 

اإ�سرتاتيجيا له دللة رمزية.
اأن  العراقية  ال��دف��اع  وزارة  وذك��رت 
امل�سلحني  قادة ع�سكريني من  �ستة 
رو�سي  ق���ي���ادي  ب��ي��ن��ه��م  الأج����ان����ب، 
بتنظيم داع�س، قتلوا اأي�سا يف غارة 
جوية للقوات التي تقودها الوليات 
يف  العراقية  القوات  لدعم  املتحدة 

حملتها ل�ستعادة املو�سل.
املعقل  ا���س��ت��ع��ادة  م��ع��رك��ة  ودخ���ل���ت 
العراق  يف  داع�����س  لتنظيم  الأخ���ري 
قوات  وا�ستعادت  ال�ساد�س.  �سهرها 
-مدعومة  ال���ع���راق���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
مب�����س��ت�����س��اري��ن اأم��ريك��ي��ني ون���ريان 
امل�����دف�����ع�����ي�����ة وال���������دع���������م اجل��������وي 

املو�سل  مدينة  ���س��رق  الأم���ريك���ي- 
وتركز  ال��غ��رب��ي،  �سطرها  ون�����س��ف 
على  ال�����س��ي��ط��رة  ب�����س��ط  ع��ل��ى  الآن 

املدينة القدمية.
وي��ق��در م�����س��وؤول��ون اأم��ريك��ي��ون اأنه 
األ��ف��ي مقاتل  ل ي���زال ه��ن��اك ن��ح��و 
م����ن ت��ن��ظ��ي��م داع���������س داخ������ل ثاين 
ويقاومون  ال��ع��راق��ي��ة،  امل���دن  اأك���رب 
ب����ا�����س����ت����خ����دام ق������ذائ������ف ال�����ه�����اون 
ال�سيارات  وت��ف��ج��ريات  وال��ق��ن��ا���س��ة 

امللغومة يف مواقع اجلي�س.
احلكومة  اأع���ل���ن���ت  ال�������س���ي���اق  ويف 
األ��ف �سخ�س   181 العراقية ف��رار 
من اجلانب الغربي ملدينة املو�سل 
ب�����س��ب��ب امل����ع����ارك ل���س��ت��ع��ادت��ه من 
تتفاقم  ح����ني  يف  داع���������س  ت��ن��ظ��ي��م 
يف  النازحة  العائالت  مئات  معاناة 
الإن�سانية  الحتياجات  نق�س  ظل 

عقب في�سان نهر اخلازر.

واملهجرين  ال��ه��ج��رة  وزي����ر  وق����ال 
جا�سم اجلاف يف بيان اإنه مت اإيواء 
خ�س�ستها  خميمات  يف  األ��ف��ا   11
األفا  �سبعني  واإ�سكان  لهم،  ال���وزارة 
اآخ���ري���ن م���ع امل��ج��ت��م��ع امل�����س��ي��ف يف 

اجلانب ال�سرقي للمو�سل.
ووف���ق���ا ل����الأمم امل��ت��ح��دة ف����اإن عدد 
ق��د يرتفع خ��الل تقدم  ال��ن��ازح��ني 
ال���ع���راق���ي���ة يف اجل���ان���ب  ال�����ق�����وات 
ا�ستعادت نحو ن�سف  الغربي الذي 
اأح����ي����ائ����ه، وحت�������اول ال���ت���ق���دم نحو 
امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ت��ع��د هدفا 

اإ�سرتاتيجيا يف املعركة.
الإن�سانية  ال�سوؤون  من�سقة  وقالت 
يف  غ��ران��دي  ليز  املتحدة  الأمم  يف 
الإغاثة  منظمات  اإن  اأم�����س  ب��ي��ان 
 300 ب��ني  م��ا  ل�ستقبال  تتح�سر 
و320 األف نازح اإ�سايف يحتمل اأن 

يفروا من املو�سل خالل اأ�سابيع.

اإطالق مبادرات الإمارات ال�سبع وتكري�سها لل�سهداء �سمن عام اخلري
الإمارات الأوىل عربيا والل 21 عامليا يف موؤ�شر ال�شعادة العاملي 2017   )�س11-10(

قوات النظام ت�ستعيد ماخ�سرته �سرقي دم�سق
تدريبات رو�شية لل »وحدات ال�شعب الكردية« يف �شوريا

•• عوا�صم-وكاالت:

ا�ستعادت قوات النظام ال�سوري عقب 
التي  امل��واق��ع  معظم  م�ساد  ه��ج��وم 
ب�سواحي  املعار�سة  عليها  �سيطرت 
دم�سق ال�سرقية بعد معارك عنيفة 
وق�سف مكثف، بينما قتل مدنيون 
يف غارات جوية على غوطة دم�سق 
وحلب  اإدل���ب  يف  وب��ل��دات  ال�سرقية 
م�سادر  قالت  فقد  البالد.  �سمايل 
ام�س  ا���س��ت��ع��ادت  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  اإن 
العبا�سيني  كراجات  على  ال�سيطرة 
بالكامل، وعلى مواقع يف حميطها 
عقدة  ع��ن  تف�سلها  التي  واملنطقة 

حي القابون.
من جانب اآخر، قالت وكالة الأنباء 
من  وح��دات  اإن  الر�سمية  ال�سورية 
النقاط  جميع  ا���س��ت��ع��ادت  اجل��ي�����س 
املعار�سة  مقاتلو  اإليها  ت�سلل  التي 
�سمال  امل��ع��ام��ل  منطقة  حميط  يف 
ح���ي ج���وب���ر، وق�����س��ت ع��ل��ى كامل 

وعتادها،  امل��ت�����س��ل��ل��ة  امل���ج���م���وع���ات 
واأعادت الو�سع اإىل ما كان عليه.

وهيئة  ال�سام  اأح���رار  حركة  وك��ان��ت 
الرحمن  وف���ي���ل���ق  ال�������س���ام  حت���ري���ر 
وف�سائل اأخرى معار�سة �سنت اأم�س 
النظام،  ق��وات  على  وا�سعا  هجوما 
اإىل كراجات  ومتكنت من الو�سول 
العبا�سيني )جممع كبري حلافالت 
النقل( و�سيطرت على مواقع مهمة 

ب��ع��د ت��ف��ج��ري ع��ن�����س��ري��ن م��ن هيئة 
ع��رب��ت��ني ملغمتني،  ال�����س��ام  حت��ري��ر 
الدويل  الطريق  �سيطرت على  كما 

املمتد بني حيْي جوبر والقابون.
هذا واعلنت وحدات حماية ال�سعب 
الكردية اأم�س انها �ستتلقى تدريبات 
يف  الرو�سية  ال��ق��وات  م��ن  ع�سكرية 
�سمال �سوريا، بناء على اتفاق ثنائي 

مت التو�سل اليه.

ع�سرات الآلف ينزحون و�سط ظروف قا�سية

القوات العراقية ت�شتعيد حيًا غرب املو�شل
وا�شنطن ترف�س اإدراج الأو�شاع 
بفل�شطني مبجل�س حقوق الإن�شان

•• وا�صنطن-وكاالت:

اإنها  الأمريكية  اخلارجية  قالت 
اأو�ساع  ع��ن  ب��ن��د  اإدراج  ت��ع��ار���س 
فل�سطني  يف  الإن���������س����ان  ح���ق���وق 
واأرا��������س ع��رب��ي��ة حم��ت��ل��ة اأخ����رى 
على جدول اأعمال جمل�س حقوق 

الإن�سان بالأمم املتحدة.
واعتربت الوزارة يف بيان لها باأن 
انحياز  يظهر  ال��ب��ن��د  ه���ذا  اإدراج 
جم��ل�����س ح���ق���وق الإن���������س����ان �سد 

اإ�سرائيل.
ريك�س  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وك�����ان 
ر�سالة  يف  اأع���ل���ن  ق���د  ت��ي��ل��ر���س��ون 
منظمات  ث���م���اين  اإىل  وج���ه���ه���ا 
ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق الإن�����س��ان اأن 
���س��ت��ن�����س��ح��ب م���ن جمل�س  ب�����الده 
املتحدة  الأمم  الإن�سان يف  حقوق 
اإ����س���الح���ات كبرية  ُي���ج���ر  م���ا مل 

داخله.
وقال تيلر�سون يف ر�سالته املوؤرخة 
اجلاري  اآذار  مار�س  من  بالثامن 
ترمب  دون��ال��د  الرئي�س  اإدارة  اإن 
جمل�س  ف��ع��ال��ي��ة  تقييم  ت��وا���س��ل 
املتحدة  الأمم  الإن�سان يف  حقوق 

يف جنيف.
ذاتها  ب��ال��ر���س��ال��ة  ال���وزي���ر  واأك�����د 
�ستوا�سل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن 
رف�سها ال�سديد واملبدئي لأجندة 

املجل�س املنحازة �سد اإ�سرائيل.
وانتخبت الوليات املتحدة ع�سوا 
لثالث �سنوات تنتهي عام 2019 
 47 م��ن  ي��ت��األ��ف  ال���ذي  باملجل�س 
الرئي�سية  الهيئة  وُي��ع��د  ع�����س��وا، 
عن  للدفاع  ال��دول��ي��ة  املنظمة  يف 

حقوق الإن�سان.

اإجلللراءات  تللبللداأ  بريطانيا 
بللريللكلل�للشللت نللهللايللة مللار�للس

•• بروك�صل-اأ ف ب:

املفو�سية  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  اأع��ل��ن 
الحت�����اد  ان  اأم���������س  الوروب������ي������ة 
ب�����س��ك��ل كامل  الأوروب���������ي ج���اه���ز 
لط���������الق م����ف����او�����س����ات خ������روج 
بعدما  ال��ت��ك��ت��ل  م���ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
�ستبداأ  اأن����ه����ا  ل���ن���دن  اأو�����س����ح����ت 
اآذار   29 يف  بريك�ست  ب��اج��راءات 

مار�س.
واأفاد مارغاريتي�س �سينا�س اأن كل 
م�سيفا  ناحيتنا  من  جاهز  �سيء 
ونحن  م�سبقا،  اإع��الم��ن��ا  مت  اأن���ه 

على ا�ستعداد لبدء املفاو�سات.
الأوروب����ي  وك��ت��ب رئي�س الحت���اد 
دونالد تو�سك على موقع تويرت 
48 ���س��اع��ة من  "يف غ�����س��ون  اأن���ه 
معاهدة  )م��ن   50 امل���ادة  تفعيل 
م�سودة  ����س���اأع���ر����س  ل�������س���ب���ون���ة(، 
املتعلقة  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  ل��ل��ق��واع��د 
الحتاد  اأع�����س��اء  على  بربيك�ست 

الأوروبي ال�27.

عنا�سر احرار ال�سرقية يتدربون �سمال �سوريا  )رويرتز(

خالل ا�ستقبال �سموه اأحد امل�سابني من قواتنا امل�سلحة طلب العودة اىل �ساحة ال�سرف ل�ستكمال املهمة الع�سكرية 

حممد بن زايد يعرب عن فخره واعتزازه ببطولت اأبناء الوطن

•• اأبوظبي-وام:

اأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
امل�����س��ل��ح��ة ع����ن ف����خ����ره واع�����ت�����زازه 
اأبداها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ي��ة  ب��امل��واق��ف 
الوطن  البوا�سل من حماة  جنودنا 
ال��ع��ز وال���واج���ب والتي  يف م��ي��ادي��ن 
الت�سحية  م��ع��اين  ا���س��م��ى  ع��ك�����س��ت 

والإيثار وال�سجاعة والقدام.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���س��ت��ق��ب��ال �سموه 
البحر  ق�������س���ر  جم���ل�������س  يف  ام���������س 
ال�سام�سي  ن��ا���س��ر  ح��م��ي��د  ���س��ع��ي��د 
امل�سلحة  قواتنا  من  امل�سابني  اأح��د 
الأم��ل يف  اإع���ادة  امل�ساركة يف عملية 

اليمن والذي اأنهي فرتة عالجه.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وحت�����دث 
حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان اأم����ام 
ال�سام�سي  ق�سة  ع��ن  احل��ا���س��ري��ن 
اأثناء زيارته له وهو يتلقى العالج 
من  دار  وم���ا  امل��ف��رق  م�ست�سفى  يف 
ال�سام�سي  فيه  اأ���س��ر  بينهما  ح��وار 
على اإعادته اإىل جبهات القتال رغم 
فقده احدى ذراعيه. معلال رغبته 
بان ذراعه الأخرى موجودة وتوؤدي 

الغر�س. وحيا �سموه هذه النماذج 
امل�سرفة من اأبناء الوطن الأبطال 
الأمثلة  اأروع  ي�����س��رب��ون  ال���ذي���ن 

وعمق  والإخ����ال�����س  ال���ت���ف���اين  يف 
الوطن  ه��ذا  راي��ة  لتبقى  النتماء 

الغايل عالية خفاقة.

العتزاز  مب�����س��اع��ر  ���س��م��وه  وق�����راأ 
و�سيوف  اأم��ام احل�سور  والتقدير 
الر�سائل  اح����دى  ���س��م��وه  جم��ل�����س 

�سعيد  ب���ع���ث���ه���ا  ال�����ت�����ي  ال���ن�������س���ي���ة 
بعد  �سموه  ه��ات��ف  على  ال�سام�سي 
انتهاء العالج.   )التفا�سيل �س2(

ر�سالة حممد بن زايد اىل امهات ال�سهداء
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

الرئي�س التون�شي بعيد ا�شتقال باده
•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س حممد الباجي قايد ال�سب�سي رئي�س 
بعث  كما   . ب���الده  ا�ستقالل  عيد  مبنا�سبة  وذل���ك  التون�سية  اجلمهورية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
برقيتي  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س التون�سي.

نائب رئي�س الدولة يد�شن م�شروع جممع حممد بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية
•• دبي -وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  د�سن 
ال�سيخ حمدان بن  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل بح�سور �سمو  رئي�س جمل�س 
اأم���ل عبداهلل  ال��دك��ت��ورة  دب��ي وم��ع��ايل  اآل مكتوم ويل عهد  را���س��د  ب��ن  حممد 
القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني الحتادي و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة يف منطقة �سيح الدحل 
يف دبي �سباح ام�س ت�سغيل املرحلة الثانية يف م�سروع جممع حممد بن را�سد 
وبتكلفة  العامل  يف  نوعه  الأك��رب من  يعد  ال��ذي  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل 
وبقدرة  دره��م  املليار  ون�سف  مليار  ح��وايل  بلغت  الثانية  للمرحلة  اجمالية 

انتاجية ت�سل اإىل 200 ميجاواط.
اآل مكتوم موقع حفل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ول��دى و�سول �ساحب 
عظيمة  جن��اح  ق�سة  يعك�س  وال��ذي  امل�ساحب  املعر�س  �سموه  تفقد  التد�سني 
امل�ستدامة يف قطاع  حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي منذ انطالق م�ساريعها 

الطاقة النظيفة وذلك منذ العام 2011 حتى يومنا هذا.
رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  ا�ستمع  لالحتفال  املعدة  العمالقة  اخليمة  يف  و 
رئي�سة  ومعايل  عهده  ويل  و�سمو  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 

�سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  و�سمو  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
الرئا�سة واحل�سور الذي �سم كال من �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم 
الأعلى  الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  للطاقة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  ومعايل  الإم���ارات  ط��ريان  ملجموعة 
�سوؤون  وزي���ر  ن��ائ��ب  ال��زع��اب��ي  جمعة  اأح��م��د  وم��ع��ايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
الرئا�سة ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 
�سركة  رئي�س  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  �سلطان  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  ومعايل 
م�سدر يف اأبوظبي ومعايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  حميد  مطر  ومعايل  بدبي  العام  والأم���ن 
كهرباء ومياه دبي و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات 
الدوائر احلكومية وال�سركات  روؤ�ساء ومديري  وال�سيافة يف دبي وح�سد من 
كلمة  اىل  ا�ستمعوا   .. الدولة  يف  القت�سادية  والفاعليات  واخل��رباء  اخلا�سة 
املهند�س �سعيد حممد الطاير ع�سو جمل�س الدارة املنتدب الرئي�س التنفيذي 
اهم  �سارحا  واحل�سور  احلفل  براعي  رح��ب  ال��ذي  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
مكونات م�سروع جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية ومراحل 
اإجنازه واأهدافه ال�سرتاتيجية وما اإىل ذلك من تعريف بامل�سروع الذي و�سفه 

الطاير بالأول من نوعه على م�ستوى املنطقة والأكرب عامليا.

ونوه الرئي�س التنفيذي ع�سو جمل�س الدارة املنتدب يف كلمته اإىل اأن املرحلة 
منزل  الف  خلم�سني  النظيفة  الطاقة  �ستوفر  العمالق  امل�سروع  من  الثانية 
الكربون يف  انبعاثات  م��ن  ط��ن  اإل��ف   214 نحو  تخفي�س  وت�سهم يف  دب��ي  يف 
املدينة �سنويا. وقال املهند�س الطاير  اإن دولة الإمارات العربية املتحدة تقود 
خالل  من  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  يف  والعاملية  القليمية  اجلهود  اليوم 
ا�سرتاتيجيتها بعيدة املدى وا�ستثماراتها يف هذا القطاع احليوي .. موؤكدا اأن 
املرحلة الثانية التي مت تد�سينها اليوم نفذت من خالل ال�سراكة القائمة بني 
هيئة كهرباء ومياه دبي  ديوا  وكل من �سركة  اأكوا باور ال�سعودية التي تقود 

الئتالف وال�سركة ال�سبانية تي اإ�س كيه املقاول الرئي�سي .
واأو�سح الطاير اأن امل�سروع هو اأحد ال�سروح الوطنية التي تعزز م�سرية دولتنا 
املظفرة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اىل  والإمتنان  بال�سكر  وتوجه  اهلل  حفظه 
رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
اهلل على دعمه وروؤيته الثاقبة وتوجيهاته ال�سديدة لتمكني الهيئة من تنفيذ 
م�ساريعها ال�سرتاتيجية بنجاح وكفاءة عالية . و �ساهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اإجن����ازات هيئة  م�����س��ورا ح��ول  اآل مكتوم واحل�����س��ور فيلما  را���س��د  ب��ن  حممد 
كهرباء ومياه دبي مل�ساريع الطاقة ال�سم�سية واملراحل التي مرت بها املرحلة 

الثانية التي تعد الأكرب والأهم يف م�سروع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
ال�سم�سية. وا�ستمع �سموه اإىل كلمة رئي�س جمل�س ادارة �سركة  اأكوا باور ال�سيد 
حممد بونيان وكلمة اآخرى لل�سيد خواكني غار�سيا ريكو الرئي�س التنفيذي 

لل�سركة ال�سبانية .
ويف ختام احلفل وقع �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
الطاقة  ان��ت��اج  م��ن  الثانية  املرحلة  لتد�سني  تذكارية  لوحة  على  دب��ي  حاكم 
اآل مكتوم حملت عبارة  نطمح لتوفري  ال�سم�سية يف جممع حممد بن را�سد 
واأن  النظيفة  الطاقة  امارة دبي من خالل موارد  %75 من اجمايل طاقة 
عام  بحلول  العامل  م�ستوى  على  الكربونية  الب�سمة  يف  الق��ل  الم��ارة  تكون 
دبي  هيئة  عمل  فريق  وهناأ   .. اجلديد  امل�سروع  �سموه  بارك  وقد   .   2050
اإجن��ازه يف زمن  الثانية على ما مت  للكهرباء وامل��اء و�سركائها بتنفيذ املرحلة 
وال�سالمة  الم���ن  عنا�سر  متيزها  فائقة  وج���ودة  عالية  وبحرفية  قيا�سي 
اإمنا اإجناز  اأن هذا الإجناز الوطني الرائع يف دبي  والدميومة معتربا �سموه 
احل�سارية  مكت�سباتنا  اإىل  وي�ساف  و�سعبا  وحكومة  قيادة  احلبيبة  لدولتنا 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  العظيم  ل�سعبنا  حتققت  التي 
املوؤمنني باهلل  املخل�سني  الرجال  الدولة حفظه اهلل وجهود  اآل نهيان رئي�س 

وبالوطن والثقة بقدراتهم وطاقاتهم البداعية.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ث���م���ن 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل����ل����ق����وات امل�������س���ل���ح���ة ت������ربع رج����ال 
ال�سركات  واأ�����س����ح����اب  الأع�����م�����ال 
�سموه  م��وؤك��دا  ال��وط��ن..  ل�سندوق 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  ان دولة 
بنماذج وفية وخمل�سة من  زاخ��رة 
امل�سوؤولية  بح�س  يتحلون  اأمثالهم 

الوطنية. 
بعد  ل�سموه  تعقيب  يف  ذل���ك  ج���اء 
العبار  حممد  �سعادة  األقاها  كلمة 
�سندوق  اإدارة  جم���ل�������س  ع�������س���و 
الوطن اأمام احلا�سرين يف جمل�س 
���س��م��وه ب��ق�����س��ر ال��ب��ح��ر ق����دم فيها 
الذي  ال�سندوق  اأه���داف  ع��ن  ملحة 
ذاتية من جمموعة  اطلق مببادرة 
م��ن رج��ال الأع��م��ال بهدف تقدمي 
الوطنية  ال��ك��ف��اءات  ل��ب��ن��اء  ال��دع��م 
ال�سابة واإعداد وتاأهيل اأبناء الوطن 
امل�ستقبلية.  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واع������رب 
ن���ه���ي���ان عن  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
اع���ت���زازه مب��واق��ف ال��ت��ج��ار ورجال 
ممن  ال�سركات  واأ�سحاب  الأعمال 

بادروا بالتربع لل�سندوق .
وق������ال ����س���م���وه: مل����ا راأي�������ت الأخ������وة 
وفرحت  ل���ل�������س���ن���دوق  امل���ت���ربع���ني 
مب���ب���ادرت���ه���م غ����ري امل���ت���وق���ع���ة وان����ا 

اأ�سكرهم على هذا املوقف.
املغفور  حديث  �سموه  وا�ستح�سر   
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
)طيب اهلل ثراه( عند لقائه رجال 
اإياهم  ال��دول��ة وح��ث��ه  الأع���م���ال يف 
على تقدمي العون وم�ساعدة فئات 

املجتمع وموؤ�س�ساته.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  واأ����س���اف ���س��اح��ب   

امل��ج��ت��م��ع��ي��ة عمق  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه 
اأفراد  فئات  خمتلف  ب��ني  العالقة 
بني  والتالحم  الإم��ارات��ي  املجتمع 
توجهات  م��ع  وتن�سجم  ���س��رائ��ح��ه، 
ملوا�سلة  الهادفة  احلكيمة  القيادة 
التنمية  لتحقيق  والتطوير  البناء 
امل�ستدامة، وتوفري احلياة الكرمية 
م�ستقبل  واإي���ج���اد  ال��وط��ن  لأب���ن���اء 
ويتيح  ال��ق��ادم��ة.  لالأجيال  م�سرق 
اأمام  الفر�سة  ال��وط��ن(  )���س��ن��دوق 
جميع املواطنني وال�سركات املحلية 
بالتربع  امل�����س��اه��م��ة  يف  ال���راغ���ب���ة 
وبرامج  اأعمال  اإجن��از  يف  والتطوع 
املختلفة،  ال�����س��ن��دوق  وم����ب����ادرات 
م��ن خ���الل ال��ت��وا���س��ل ع��ل��ى هاتف 
026926111 .  ح�سر جمل�س 
����س���م���وه م����ع����ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
املجل�س  رئي�سة  القبي�سي  ع��ب��داهلل 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي و���س��م��و ال�سيخ 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
و�سمو  ال��ع��ني  منطقة  يف  احل��اك��م 
نهيان  اآل  حممد  بن  �سرور  ال�سيخ 
اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  و���س��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
ال�سيخ  و�سمو  والإن�سانية  اخلريية 
نائب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن  ع���م���ر 
زايد  اأمناء موؤ�س�سة  رئي�س جمل�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
ال�سيخ  و�سمو  والإن�سانية  اخلريية 
ع�سو  نهيان  اآل  خليفة  بن  حممد 
ال�سيخ  ومعايل  التنفيذي  املجل�س 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
ومعايل  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة 
ال�سيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان 
وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني 
اإدارة  اأع�����س��اء جم��ل�����س  وع����دد م��ن 
�����س����ن����دوق ال������وط������ن وج�����م�����ع من 

املواطنني �سيوف املجل�س. 

وراأينا  نهيان..  اآل  زاي��د  حممد بن 
عندما دارت الأيام مواقف م�سرفة 
الأعمال  ورج��ال  التجار  من  لعدد 
وكانت  ب���ال���دع���م  ب��������ادروا  ال����ذي����ن 
ان  ثقة  على  واأن��ا  بي�ساء..  رايتهم 
بيننا اليوم مناذج وطنية من رجال 
ف��ق��ط ان حترك  الأع���م���ال حت��ت��اج 
للتربع  منهم  املخل�سني  م�ساعر 
يطلب  ل  ال���ذي  ال��وط��ن  ل�سندوق 
رقما خياليا اأو كبريا بل ما ي�سجع 
الآخ��ري��ن حتى اق��ل م��ن %1 من 
ع��ائ��د ال��ت��اج��ر ل��ي��ك��ون ق����دوة اأم���ام 
املجتمع. وقال  اأف��راد  اأبنائه وباقي 
اعرافنا  يف  ال���ع���رب  ن��ح��ن  ���س��م��وه: 
ن�����س��رتي احل�����س��ان اجل��دي��ر ..ويف 
الإن�سان  نعني  ن��ح��ن  ال�����س��دد  ه���ذا 
الإماراتي الكرمي وال�سجاع وال�سهم 
الذي يقف ويبادر وي�سحي بالغايل 
م�سيفا  وطنه  �سبيل  يف  والنفي�س 
�سندوق  ي��ج��م��ع��ه  م����ا  ان  ����س���م���وه 
اأبناء الوطن واأعداد  الوطن غايته 
بالعلم  امل��ت�����س��ل��ح  الإم�������ارات  ���س��ب��اب 
واملعرفة والكفاءة الالزمة ملواجهة 
�ساحب  ووج��ه  امل�ستقبل.  حتديات 

وخري وعز وراحة بال وهذا بف�سل 
اهلل عز وجل اول، وبف�سل من اهلل 
اأي�����س��ا ب��ان اأك��رم��ن��ا ب��ق��ي��ادة حكيمة 
الأمور،  وتابعت  ال�سيا�سات  و�سعت 
للوطن  حمبة  من  نابعة  �سيا�سات 

واأهله.
يتبع  ال��وط��ن  �سندوق  ان  واأو���س��ح 
ملن  التجار  اأم���ام  مفتوحة  �سيا�سة 
ال��ت��ربع وت��ق��دمي مبالغ  ي��رغ��ب يف 
ال�سندوق موارده  معينة، و�سريكز 
خلدمة الوطن من خالل ا�ستثمار 
لأن�سطة  امل���ودع���ة  امل��ب��ال��غ  ف���وائ���د 
ال�������س���ب���اب وال���رتك���ي���ز ع���ل���ى جمال 
اجلامعات  يف  خ���ا����س���ة  الأع�����م�����ال 

واأي�سا لفئة املوهوبني.
الوطن  ����س���ن���دوق  ان  اىل  واأ�����س����ار 
اإطالقها من  مبادرة جمتمعية مت 
رج����ال اأع���م���ال م��ق��دري��ن اجن����ازات 
ومل�سوا  ون�ساطها  وعملها  ال��دول��ة 
اخل�����ري ال�������ذي ج����اءه����م م����ن ه���ذا 
ي�ساندون  ان��ه��م  ورغبتهم  ال��وط��ن 
وي�����س��اه��م��ون ب���اي ط��ري��ق��ة ممكنة 
كبرية  اأو  �سغرية  امل�ساهمة  وه��ذه 
الوطن،  ل���ه���ذا  وف�����اء  مل�����س��ة  ل��ك��ن��ه��ا 

الفر�س  وت��وف��ري  املنا�سبة  البيئة 
واحل������واف������ز ال����ت����ي مت���ك���ن���ه���م من 
وطموحاتهم،  تطلعاتهم  حتقيق 
على  ال�����س��ن��دوق  �سريكز  هنا  وم��ن 
رعاية املوهوبني وتطوير الكفاءات 
ال�سابة املواطنة، وتوجيه املواطنني 
تلبي  ال��ت��ي  امل��ه��ن��ي��ة  امل�������س���ارات  اىل 
يف  الفعلية  امل�ساركة  يف  تطلعاتهم 
خلق  ع��ل��ى  وت�سجيعهم  ال��ت��ن��م��ي��ة، 
وحتفيزهم  ال���ف���ع���ال���ة،  امل�������س���اري���ع 
ان  واأو�سح  والتميز.  البتكار  على 
ع���دد الأث���ري���اء يف دول����ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ي��ب��ل��غ اك���ر من 
72 الف ثري وهم يدركون ان هذا 
البلد  اخلري جاءهم من خري هذا 
املرنة،  الق��ت�����س��ادي��ة  و���س��ي��ا���س��ات��ه��ا 
25 يف املائة من هوؤلء  فلو اأخذنا 
الأث����ري����اء، وق���دم���وا م��ل��ي��ون درهم 
ف�سنتمكن  ال�����س��ن��ة  يف  ل��ل�����س��ن��دوق 
�سنويا،  16 مليار دره��م  من جمع 
يف   5 بربح  ا�ستثمار  يف  وو�سعناها 
 900 الربح  مقدار  �سيكون  املائة، 
مليون درهم يف ال�سنة، ن�ستطيع ان 
ال�سابة  الطاقات  رعاية  يف  نوظفه 

ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
حممد  ل�����س��ع��ادة  ال�سكر  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال���ع���ب���ار ال������ذي ق�����دم دع���م���ا كبريا 
لل�سندوق مع باقي رجال الأعمال 
..وق��ال لي�س بغريب على  والتجار 
اأبناء  حممد العبار وهو واحد من 
ال���ب���اري���ن مم���ن عرفوا  الإم��������ارات 
وتفانيهم  ومت��ي��زه��م  ب��اإخ��ال���س��ه��م 
لرفعة وطنهم. وكان �سعادة حممد 
اك��د خ��الل كلمة له عن  العبار قد 
����س���ن���دوق ال����وط����ن ع���ل���ى ال���واج���ب 
جتاه  بثمن  يقدر  ل  ال��ذي  الكبري 
الوطن، فهو كان ولي��زال حا�سنة 
والفر�س  املثالية  البيئة  لنا  توفر 

التي تدعم جناحنا وتقدمنا.
وق��ال ان خدمة الوطن هي تعبري 
ع���ن ال������ولء والن���ت���م���اء ل����ه، وهي 
املجتمع،  اأف���راد  واج��ب على جميع 
ف��ت��ق��دم��ه ه���و رخ�����اء ورف������اه لهم، 
وت���ط���وره وت��ق��دم��ه وازده��������اره هو 

ارتقاء بهم.
واأ����س���اف ���س��ع��ادة حم��م��د ال��ع��ب��ار ان 
ال��ك��ل ي��ع��رتف اأن دول����ة الإم�����ارات 
واأمان  ام��ن  دول��ة  املتحدة  العربية 

ال�سندوق خلدمة  دع��م  ان  م��وؤك��دا 
الوطن هو اأقل ما ميكن اأن يقدمه 
الأعمال يف مقابل ما قدمه  رجال 
ت�سحيات  م��ن  ال�����س��ه��داء  اأب��ط��ال��ن��ا 
ال���ت���ي حتملت  ع��ظ��ي��م��ة واأ����س���ره���م 
حماية  يف  ن���ك���ون  ان  يف  و����س���ربت 

وامن واأمان ومنو.
وذكر العبار جتاربه يف العديد من 
30 دولة  العامل يف اكر من  دول 
وكيف ت�سري فيها الأعمال التجارية 
من دفع ال�سرائب العالية وغريها 
من اإجراءات العمل يف هذه الدول 
يف  العمل  ب�سهولة  ت��ق��ارن  ل  ال��ت��ي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
اإ�سافة اىل ما تتمتع به الدولة من 
ام��ن واأم����ان ورب���ح م��ن �سنة ل�سنة 
واأ�سار  �سيئا.  تطلب  ل  واحلكومة 
�سيعك�س  ال��وط��ن  ���س��ن��دوق  ان  اىل 
ال�سمو  ���س��اح��ب  روؤي������ة  اهلل  ب������اإذن 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ب�سرورة تطوير الكفاءات الوطنية، 
ومتكينها واإطالق العنان لطاقاتها 
الإبداعية وابتكاراتها يف القطاعات 
احليوية ..وذل��ك من خالل تهيئة 

وامل���وه���وب���ة ون���ط���ور ك��ف��اءت��ه��ا مبا 
الدولة..  م�سرية  تعزيز  يف  ي�ساهم 
ه���ن���اك م���ن قدم  ان  م���ت���اأك���د  وان�����ا 
الوطن  ل��ه��ذا  �سيقدم  م��ن  وه��ن��اك 
حبا ووفاء، وهذا ب�سيط جدا ك�سكر 

لرب العاملني ووفاء لبلدنا.
�ستوؤتي  ال�سندوق  اأه��داف  ان  واكد 
الإيجابية  اآث��اره��ا  وتظهر  ثمارها 
مردودها  و�سيكون  املجتمع،  على 
ال���ت���ن���م���ي���ة كبري  م���������س����رية  ع����ل����ى 
م�سريا  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  يف  وم��ل��ح��وظ 
وامل�ساهمة  ال�سخي  ال��دع��م  ان  اىل 
الفاعلة يف دعم ال�سندوق هي مثال 
قطاعات  ب��ني  ال��رتاب��ط  عمق  على 
قطاع  اإدراك  على  ودل��ي��ل  املجتمع 
مل�سوؤولياته  ال���دول���ة  يف  الأع���م���ال 
يف خ��دم��ة ال��وط��ن وال���س��ت��ث��م��ار يف 

م�ستقبل اأجياله.
ال���وط���ن لدفع  وي�����س��ع��ى ����س���ن���دوق 
جمتمع  واإ����س���راك  التنمية  عجلة 
الأع�����م�����ال وال����ق����ط����اع اخل����ا�����س يف 
املثالية  البيئة  اإي��ج��اد  على  العمل 
لتعزيز  ال����وط����ن  اأب����ن����اء  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
وال����ب����ذل. وجت�سد  ال��ع��ط��اء  ق��ي��م��ة 

•• دبي -وام:

مبكرمة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
مت ترقية 321 من �سباط و�سف ال�سباط واألفراد واملدنيني 

العاملني يف الإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي.
وقد اأعرب �سعادة اللواء خبري را�سد ثاين املطرو�سي مدير عام 
املكرمة  �سملتهم  وبالنيابة عن كل من  دب��ي،  امل��دين يف  ال��دف��اع 
ال�سيخ  ال�سمو  ال�سكر والمتنان ل�ساحب  ال�سامية، عن خال�س 

واهتمامه  الكبرية  �سموه  لعناية  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ال��ت��ي ت�سجعهم  ب��احل��واف��ز  امل���دين  ال��دف��اع  العاملني يف  ب��اإم��داد 
وامل�ساهمة  ال��وط��ن،   اأدائ��ه��م يف خدمة  الرت��ق��اء مب�ستوى  على 
يف ت��وف��ري الأم�����ن والأم������ان ل��ك��ل م���ن ي��ع��ي�����س ع��ل��ى اأر����س���ه من 
اأفراد  جميع  التزام  �سعادته  موؤكداً  وزوار،  ومقيمني  مواطنني 
الإدارة بالقيام بالواجب الذي ميليه عليهم انتماوؤهم الوطني 
الوجه  على  اإل��ي��ه��م  امل��وك��ل��ة  امل��ه��ام  ك��اف��ة  تنفيذ  على  وحر�سهم 
اأجل �سون  العاملية، من  واملمار�سات  املعايري  اأرق��ى  وفق  الأكمل 

اأمن و�سالمة املجتمع وجميع اأفراده. 

مكتب حممد بن را�شد يتوج 
اأ�شعد مكتب يف العامل

•• دبي -وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مكتب  موظفو  احتفى 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل” يف اأب��راج الإم��ارات - 
جمريا بتتويج مكتب �سموه  اأ�سعد مكتب يف العامل وذلك بالتزامن مع احتفالت 
العامل باليوم الدويل لل�سعادة الذي ي�سادف يف 20 مار�س من كل عام جت�سيدا 
لتوجهات دولة الإمارات بن�سر ال�سعادة والقيم الإيجابية يف بيئة العمل واملجتمع. 
برج  اأ�سعد  عبارة  وحتته  املبت�سم  الوجه  ل�سعار  �سخما  مل�سقا  املوظفون  وو�سع 
يف العامل على قمة واجهة اأبراج الإمارات وا�ستقبلوا موظفي وزوار برج املكاتب 

وقدموا لهم هدايا ترمز اإىل ال�سعادة والإيجابية.

مبكرمة من حممد بن را�شد .. ترقية 321 ع�شكريا 
ومدنيا يف الدفاع املدين بدبي 

حممد بن زايد يثمن دعم رجال الأعمال ل�شندوق الوطن

خالل ا�ستقبال �سموه اأحد امل�سابني من قواتنا امل�سلحة طلب العودة اىل �ساحة ال�سرف ل�ستكمال املهمة الع�سكرية 

حممد بن زايد يعرب عن فخره واعتزازه ببطولت اأبناء الوطن
•• اأبوظبي-وام:

ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأع���رب 
فخره  عن  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
البوا�سل من  اأبداها جنودنا  التي  البطولية  باملواقف  واعتزازه 
ا�سمى  عك�ست  وال��ت��ي  وال��واج��ب  العز  ميادين  ال��وط��ن يف  حماة 

معاين الت�سحية والإيثار وال�سجاعة والقدام.
البحر  ام�س يف جمل�س ق�سر  �سموه  ا�ستقبال  جاء ذلك خالل 
�سعيد حميد نا�سر ال�سام�سي اأحد امل�سابني من قواتنا امل�سلحة 
اأن��ه��ي فرتة  وال���ذي  اليمن  الأم���ل يف  اإع���ادة  امل�ساركة يف عملية 

عالجه.
اأمام  اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  وحت��دث �ساحب 
يتلقى  وه��و  له  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء  ال�سام�سي  ق�سة  عن  احلا�سرين 
العالج يف م�ست�سفى املفرق وما دار من حوار بينهما اأ�سر فيه 
احدى  فقده  رغ��م  القتال  جبهات  اإىل  اإع��ادت��ه  على  ال�سام�سي 
ذراع���ي���ه. معلال رغ��ب��ت��ه ب���ان ذراع����ه الأخ����رى م��وج��ودة وت���وؤدي 
الوطن  اأبناء  من  امل�سرفة  النماذج  ه��ذه  �سموه  وحيا  الغر�س. 
والإخال�س  التفاين  الأمثلة يف  اأروع  الذين ي�سربون  الأبطال 
عالية خفاقة.  الغايل  الوطن  هذا  راي��ة  لتبقى  النتماء  وعمق 
وقراأ �سموه مب�ساعر العتزاز والتقدير اأمام احل�سور و�سيوف 

�سعيد  بعثها  ال��ت��ي  الن�سية  ال��ر���س��ائ��ل  اح���دى  ���س��م��وه  جمل�س 
ال�سام�سي على هاتف �سموه بعد انتهاء العالج والتي األح فيها 
وجاء  الوطني،  واجبهم  ي��وؤدون  وهم  ال�سالح  برفاق  يلتحق  ان 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي   .. عليكم  )ال�سالم  الر�سالة  يف 
حممد بن زايد اآل نهيان.. والدي.. معك الرقيب �سعيد حميد 
نا�سر ال�سام�سي احد امل�سابني يف عملية اإعادة الأمل يف اليمن.. 
اأكملت عالجي خارج  الأي�سر.. احلمداهلل  ذراع��ي  ببرت  م�ساب 
الدولة ول ا�سكي من اأي �سي.. طلبي منك �سيدي ان ارجع اىل 
ع�سكري  لين  عالية..  املعنويات  واأب�سرك  الع�سكرية..  املهمة 

واأمتنى ال�سهادة ول امت جال�س يف هذا البيت(.
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اأخبـار الإمـارات
ق�شاء اأبوظبي تفتتح مركز �شعادة املتعاملني واملوظفني

•• اأبوظبي- وام:

افتتحت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي ام�س مركز �سعادة املتعاملني واملوظفني 
تزامنا مع احتفالت الدولة بيوم ال�سعادة العاملي الذي ي�سادف 20 مار�س 
من كل عام. يوفر املركز العديد من اخلدمات للمراجعني واملوظفني عرب 
اإىل  اإلكرتونيا  العدل  الكاتب  معامالت  لإجن��از  الذاتية  اخلدمة  مكاتب 
مكتب  عن  ف�سال  وال�سياحة  وال�سفر  الت�سالت  �سركات  خدمات  جانب 
اإجناز معامالت العديد من اجلهات ما يتيح اإنهاء الجراءات واملعامالت 

داخل مبنى دائرة الق�ساء .
واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد العربي وكيل دائرة الق�ساء يف اأبوظبي 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  من  انطالقا  الق�ساء  دائ��رة  اهتمام 

الرئا�سة رئي�س  ال��وزراء وزي��ر �سوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زاي��د 
الربنامج  واملبادرات مع  تتما�سى اخلطط  باأن  اأبوظبي  الق�ساء يف  دائرة 
الوطني لل�سعادة والإيجابية وما يت�سمنه من برامج و�سيا�سات لتحقيق 
ال�سعادة يف املجتمع. وك�سف امل�ست�سار العربي خالل افتتاحه مركز �سعادة 
البلو�سي  حممد  علي  امل�ست�سار  �سعادة  بح�سور  وامل��وظ��ف��ني  املتعاملني 
النائب العام لإمارة اأبوظبي وامل�ست�سار علي ال�ساعر الظاهري مدير اإدارة 
الق�ساء  دائرة  املتعاملني يف  اإ�سعاد  ت�سكيل فريق  الق�سائي عن  التفتي�س 
والذي �سيعمل على اإجناز العديد من املهام من بينها ابتكار حلول اإبداعية 
اإ�سعاد املتعاملني تعزيزا للربنامج الوطني لل�سعادة والإيجابية  يف �سبيل 
وحتقيقا لروؤية القيادة الر�سيدة باأن تكون ال�سعادة اأ�سلوب حياة ينعم به 
جمتمع الإمارات. و اأ�سار امل�ست�سار العربي اإىل اأن القيادة احلكيمة لدولة 

وخططها  �سيا�ساتها  يف  اأ�سا�سيا  حم��ورا  الإن�سان  جعلت  والتي  الإم���ارات 
املبادرات  م��ن  العديد  تبني  ع��رب  ورفاهيته  وا���س��ت��ق��راره  �سعادته  حققت 
وامل�ساريع لتحقيق ال�سعادة والإيجابية يف املجتمع لت�ستمر م�سرية الزدهار 
والتنمية يف ربوع الوطن. و نظمت دائرة الق�ساء ور�سة عمل بعنوان رحلة 
ال�سعادة تناولت اأهمية ال�سعادة يف حياة الفرد وكيف تكون اأ�سلوبا للحياة 

اليومية ونتائج واأثر ال�سعادة على الفرد والأ�سرة واملجتمع.
و اأو�سح الدكتور �سالح خمي�س اجلنيبي مدير قطاع الت�سال املوؤ�س�سي 
والتعاون الدويل بدائرة الق�ساء يف الكلمة الفتتاحية لور�سة عمل رحلة 
ال�سعادة اأن تر�سيخ مفاهيم ال�سعادة والإيجابية يف جمتمع دولة الإمارات 
لتاأ�سي�س و بناء جمتمعات �سعيدة  رائ��دا على م�ستوى الأمم  غدت مثال 
مفهوم  تر�سيخ  اأهمية  اإىل  اجلنيبي  الدكتور  اأ�سار  و  مبواطنيها.  تنه�س 

على  اإيجابي  ب�سكل  تنعك�س  وال��ت��ي  العمل  بيئة  يف  والإيجابية  ال�سعادة 
م�ستوى الأداء وتطوير اخلدمات مبا يعود بالنفع على املجتمع.

امل��ن��اف��ذ واملطارات  ال��ع��ام��ري م��دي��ر ع��ام  ت��ن��اول العميد ع��زي��ز  م��ن جهته 
الور�سة  خالل  الداخلية  ب��وزارة  والإيجابية  لل�سعادة  التنفيذي  الرئي�س 
ح�سب  لآخ��ر  �سخ�س  من  تختلف  التي  م�سادرها  واأه��م  ال�سعادة  مفهوم 
اهتماماته وروؤيته واأفكاره. وتطرق العامري اإىل اأهمية ن�سر ال�سعادة وبثها 
يف النفو�س والتي تعد نهجا را�سخا يف دولة الإم��ارات انطالقا مما ن�س 
عليه د�ستور الدولة باأن دور احلكومة حتقيق ال�سعادة ل�سعب الإمارات يف 
الوقت الذي تتوا�سل اجلهود عرب اإطالق العديد من املبادرات وامل�ساريع 
يت�سمنه من  وما  والإيجابية  لل�سعادة  الوطني  الربنامج  ومنها  الرائدة 

برامج و�سيا�سات لتحقيق ال�سعادة يف املجتمع.

زايد العطاء تطلق مبادرة العطاء �شعادة مبنا�شبة اليوم العاملي لل�شعادة
•• اأبوظبي-وام: 

اطلقت زايد العطاء ام�س مبادرة العطاء �سعادة بهدف تر�سيخ ثقافة العطاء 
والعمل اخلريي وغر�س وتعزيز القيم اليجابية يف خمتلف فئات املجتمع 
يف  خري  ب�ساعة  التطوع  خ��الل  من  وعامليا  حمليا  اجلن�سيات  خمتلف  من 
خمتلف املجالت ال�سحية والتعليمية والثقافية والريا�سية والبيئية وذلك 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لدعوة  وا�ستجابة  لل�سعادة  العاملي  اليوم  مع  تزامنا 
 2017 اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بان يكون عام  خليفة بن زايد 

عاما للخري.
وتاتي مبادرة العطاء �سعادة ا�ستكمال ملبادرات زايد العطاء منذ انطالقها 
زاي��د اخلري  اب��ن��اء  اب��ن��اء الم���ارات  ا�ستطاعت ب�سواعد  وال��ت��ي   2000 ع��ام 
العامل  دول  الب�سر يف خمتلف  للماليني من  الن�سانية  بر�سالتها  ت�سل  ان 
حمليا وعامليا بغ�س النظر عن اللون او اجلن�س او الديانة ل�سعاد الب�سرية 
من خالل براجمها التي تركز على العمل التطوع وامل�سوؤولية الجتماعية 
والقدرات  الف��ك��ار  م��ن خ��الل خم�سة حم���اور  وتعمل  الن�����س��اين  وال��ع��ط��اء 

والتمكني والعطاء وال�سعادة.
واكد الدكتورعادل ال�سامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة زايد العطاء رئي�س 
برنامج المارات للتطوع الجتماعي والتخ�س�سي يف ت�سريح لوكالة اأنباء 
على  الإم����ارات  دول��ة  ق��ي��ادة  تعمل  اإن�سانية  قيمة  ال�سعادة  ان  وام  الم���ارات 
الإم���ارات..  جمتمع  اأف���راد  لكل  حياة  واأ�سلوب  منطا  وتر�سيخها  تعميمها 
الب�سرية  ا�سعاد  على  تاأ�سي�سها  منذ  تعمل  العطاء  زاي��د  مبادرة  ان  م�سريا 
فقدت منوذجا  الن�ساين  العطاء  املبتكرة يف جم��الت  براجمها  من خالل 

يختذى به يف جمالت العطاء الن�سانية حمليا وعامليا.
واأكد اأن دولة الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وبتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رع��اه اهلل  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة توا�سل نهج حتقيق ال�سعادة وغر�س وتعزيز 
القيم الإيجابية يف املجتمع من خالل متيكن ال�سباب يف العمل التطوعي 

والن�ساين لإ�سعاد الب�سرية.
وقال ان زايد العطاء ا�ستطاعت يف ال�سبع ع�سر �سنة املا�سية من ن�سر مفاهيم 
العطاء والبذل يف املجتمع من خالل خم�سة ماليني �ساعة لأبناء المارات 
خمتلف  يف  املجتمع  فئات  خمتلف  قلوب  يف  ال�سعادة  باإدخال  فيها  �ساهموا 
الدول انطالقا من المارات اىل م�سر وكينيا وال�سومال وارترييا وتنزانيا 
واندون�سيا  وكينيا  وتنزانيا  وامل��غ��رب  وال�����س��ودان  ولبنان  والردن  و���س��وري��ا 
ابرزها فرق تطوع  التطوعية والتي  ال��دول من خالل فرقها  وغريها من 

وعطاء وا�ستجابة وجاهزية ومتكني وفريق �سعادة.
املواطنني  اإ���س��ع��اد  دائ��م��ا على  العطاء حت��ر���س  زاي���د  م��ب��ادرة  اأن  وا���س��ار اىل 
املختلفة  التطوعية  الفعاليات  خ��الل  م��ن  ال��دول��ة  اأر����س  على  واملقيمني 
على  وحتر�س  حياة  كاأ�سلوب  والإيجابية  ال�سعادة  تعزيز  على  تركز  التي 
املوؤ�س�سات.. م�سريا اىل  كاأ�سلوب حياة ونهج جلميع  العطاء  تكري�س ثقافة 
ان الدرا�سات توكد ان هناك ارتباطات بني العطاء وال�سعادة وكلما زاد عطاء 

الإن�سان زادت �سعادته وكانت نف�سه �سوية معطاءة.
زايد  مبادرة  امناء  جمل�س  ع�سوة  العتيبة  م��وزة  �سعادة  قالت  جانبها  من 
العطاء اإن العطاء طبيعة فى النف�س الب�سرية خلق الإن�سان عليها وهو اأحد 
بفعل  معطاوؤون  بفطرتهم  فالب�سر  وال�سعادة،  النف�سية  ال�سحة  موؤ�سرات 
العطاء  اإع��الء قيم  ت�ساعد على  اإم��ا  الإن�سان وهي  التي يوجد فيها  البيئة 
اأو حتويلها اإىل فتور و�سح، وما عك�س ذلك يعد ا�سطرابا نف�سيا يوؤدي اإىل 
ال�سعور بالتعا�سة وال�سيق، فالعطاء طاقة اإيجابية ير�سلها الإن�سان اىل من 
�سوائب  من  بنف�سه  يرتقي  جتعله  ف�سعادتهم  �سعادته،  منه  وي�ستمد  حوله 
النف�س اخلبيثة فهو هبة ربانية وهبها اهلل ملن اأحب من عباده ورزقه نعمة 

ال�ستمتاع بها.
اأنواع ولي�س مق�سورا على العطاء املادي فهناك العطاء  واكدت ان للعطاء 
اإيجابية لالآخرين كالبت�سامة فى وجه  النف�سي الذي يبعث طاقة نف�سية 
فى  اإبت�سامتك  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  عنه  ق��ال  م��ا  وه��و  الغري 
وامل�ساركة  الطيبة  والكلمة  واحلب  الن�سيحة  تعد  كما  اأخيك �سدقة،  وجه 
عطاء..  الآخرين  م�ساعدة  اأو  احل��زن  اأو  كالفرح  الجتماعية  الوجبات  فى 
اأي�سا الإخال�س فى القول وفى العمل كما تعد الت�سحية قمة العطاء و�سمة 

اأ�سا�سية من �سماته بل هى اأ�سمى اأنواعه لأنه عطاء للمجتمع كله ك�سباط 
وا�ستقرار  وحياتهم  باأنف�سهم  ي�سحون  الذين  واجلنود  وال�سرطة  اجلي�س 
اأ�سرهم واأبنائهم من اأجل حماية اأمن اأوطانهم لهذا منحهم اهلل التكرمي 

والدرجات العليا.
واأهمية لالإن�سان فى احلياة وفى جمتمعه  العطاء يعطي قيمة  اإن  وقالت 
كل  ويعطيان  ي�سحيان  والأم  الأب  قيمة..  ي�سبح بال  فالإن�سان بال عطاء 
الرعاية واحلب واحلنان لأبنائهم الأم عندما ت�سحي ب�سحتها فى رعاية 
اأبنائها واأ�سرتها وتقوم بكل الواجبات الأ�سرية اأو تنفق من مالها اأو ت�سحى 
مينح  العطاء  ه��ذا  لأن  اأ�سرتها  واإ���س��ع��اد  اأبنائهما  رع��اي��ة  اأج��ل  م��ن  بعملها 

ال�سعادة وال�سالم الداخلى وال�سالم مع الآخرين.
من جانبها قالت العنود العجمي املديرة التنفيذية ملركز المارات للتطوع 
اأن هذه املبادرة تهدف اإىل تعزيز توا�سل وتطوير العمل بروح الفريق بغية 
حتقيق مزيد من ال�سعادة للعاملني باملركز يف عام اخلري وبحث الأفكار التي 
توؤدي لتطوير العمل والإجناز وحت�سني اخلدمات التي تقدمها املختربات 

العلمية والبحثية باملركز.
من  ي�سعى  حديثة  وجتهيزات  علمية  خم��ت��ربات  لديه  امل��رك��ز  اأن  واأ���س��اف��ت 
اأداء  ج��ودة  وف��ق  والباحثني  للطلبة  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  اإىل  خاللها 
ع��ال��ي��ة ومت���ت درا����س���ة م��ق��رتح��ات ت��ق��دم ب��ه��ا ال��ط��اق��م ال��ف��ن��ي ل��رف��ع كفاءة 
وت�سهيل  اخلدمات  �سرعة  يف  ي�ساعد  ما  وجتهيزها  وتطويرها  املختربات 
العمل لتح�سني الإنتاجية ورفع كفاءة اخلدمات املقدمة.. وناق�س العاملون 
ال�سعادة  من  املزيد  حتقيق  على  وت�ساعدهم  تدعمهم  التي  الأف��ك��ار  بع�س 
والإيجابية و�سبل حتفيز العاملني يف عام اخلري وذلك �سمن برنامج الكلية 
ال�سعيدة الذي يهدف اإىل خلق بيئة عمل �سعيدة وحمفزة لالإبداع والبتكار 
وجعل ال�سعادة منط حياة وممار�سة دائمة وحتقيق مزيد من الإنتاجية يف 

جمالت البحث العلمي وخدمة املجتمع.
وا�سارت اىل ان متطوعي زايد العطاء حر�سوا على تعزيز وتفعيل مبادرات 
امل�ستويات  جميع  على  ب��ذل��وه��ا  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  للجهود  تتويجا  اخل��ري  ع��ام 
فكانت لهم ب�سمة خا�سة ومبادرات مبتكرة ومبدعة وخا�سة يف هذا العام، 
وامل�ساريع  والقرتاحات  بالأفكار  امل�ساهمه  والعطاء، من خالل  عام اخلري 

امل�����س��ت��وي��ات يف تقدمي  اأف�����س��ل  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال��ت��ط��وع��ي  بالعمل  ل��الرت��ق��اء 
الرتاث  حت��رتم  ت�ساركية  عمل  بيئة  يف  املجتمع  يف  للمتطوعني  اخل��دم��ات 
والتنوع الثقايف وتعزيز روح اخلري والعطاء والتي ن�سعى للحفاظ عليها يف 

منظومة القيم.
على اخلري  املجبولة  وفطرته  الإن�سان  اأ�سالة  فعل اخلري يربز  ان  وقالت 
ال�سالم  اأفعال الرب والعطاء لتمنح  الطيبة وتتحرك  امل�ساعر  حيث تتدفق 
باإن�سانيتهم  ي�سعرهم  مب��ا  جميعا  وال��ن��ا���س  ل��ل��ح��ي��اة  وال���ربك���ة  وال��رح��م��ة 
اآثار هذه الأفعال احل�سنة يف واقعهم اخلا�س والعام  ويجعلهم يتح�س�سون 
وتعميما  للنفو�س،  تزكية  اخل��ريات،  لفعل  الت�سابق  على  تعاىل  اهلل  وحثنا 

للفوائد والآثار النافعة.
وا�سافت اأن النا�س الذين مييلون بانتظام اإىل اإ�سداء فعل اخلري والطيبة 
اخلري،  يفعلون  ل  ممن  اأق��ل  بن�سبة  امل��وت  لحتمال  معر�سون  لالآخرين، 
وذلك على امتداد فرتة ل تقل عن خم�سة اأع��وام مقبلة. واح��دة من اأكر 
امل�سائل اإثارة يف هذا البحث، هي اأن من وقع عليهم فعل اخلري مل يتح�سن 
اأ�سوة بفاعلي اخلري، وهكذا انح�سرت فائدة الطيبة على  اأداوؤه��م العمري 
هذا امل�ستوى بفاعلها دون املتلقي لها.. فاملثري يف فعل اخلري - الطيبة - اأن 
له اأثرا معديا ي�سل اإىل الآخرين فيلهمهم فعل اخلري بدورهم وقد ك�سفت 
درا�سة عكف عليها عدد من الباحثني اأن روؤية اأحد النا�س مقدما على فعل 
اخلري، ينمي عند الآخرين يف الغالب م�ساعر طيبة تدفعهم لإتيان اأفعال 
خري م�سابهة اآو مغايرة، وهكذا فاإن فعلنا للخري ميكن اأن يجعل من العامل 

مكانا اأكر طيبة للعي�س فيه.
اأك��ر �سعادة وهو مفيد لنا كما  اإن فعل اخلري يف احلقيقة يجعلك  وقالت 
مفيد ملن يقع عليهم وهو عادة ميكن تطويرها يف اأي مكان وزمان دون اأن 

تكلف �سيئا اأو بكلفة زهيدة ل تذكر.
فالعطاء �سر ال�سعاده اإن مل نتعلم كيف نعطي ونهب لالأخرين لن نذوق طعم 
ال�سعاده يف اأي مرحلة من مراحل النجاح والتقدم فجمع النقود وتكدي�سها 
يف خزائننا ل حتقق لنا ال�سعادة هي فقط مهدئ موؤقت لالأع�ساب ل اأكر.. 
اإعطاءه ل  ت�ستطيع  ما  على  تتوقف  ال�سعادة  اأن  غاندي  احلكيم  قال  فكما 

على ما ت�ستطيع احل�سول عليه .

زايد لاإ�شكان يطلق من�شة ال�شعادة الذكية
•• دبي -وام: 

عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  اأط����ل����ق 
وزير  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن 
رئي�س  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
زايد  ال�سيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س 
الذكية   ال�����س��ع��ادة  من�سة  ل��الإ���س��ك��ان 
العاملي  ال��ي��وم  م��ع  بالتزامن  وذل���ك 
لل�سعادة يف املقر الرئي�س للربنامج 

بدبي.
ي�سعى  ال��ربن��ام��ج  اأن  معاليه  واأك���د 
تعزيز  اإىل  املن�سة  ه��ذه  خ��الل  م��ن 
والتي  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  م���ب���ادرات 
حتقيق  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي���ه���دف 
متعامليه  اإ�سعاد  يف  الأ�سمى  غاياته 
على  احل�����س��ول  اإج�����راءات  وت�سهيل 
حديثة  اأدوات  خالل  من  اخلدمات 

مت تطويرها لدعم �سعادتهم .
ال�سعادة  من�سة  ان  م��ع��ال��ي��ه  وق���ال 
يف  �ست�ساهم  ال��ربن��ام��ج  يف  ال��ذك��ي��ة 
دع����م حت��ق��ي��ق م���وؤ����س���رات الأج���ن���دة 
2021 م��ن خ���الل دعم  ال��وط��ن��ي��ة 
 80 الذكي  التحول  موؤ�سر  حتقيق 
من  الربنامج  �سيتمكن  حيث   20
ا�ستخدام  ن�سبة  رف���ع  م��ن  خ��الل��ه��ا 
بدورها  وال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات 
توفر اجلهد والوقت على املتعاملني 

.
ال���دك���ت���ور عبداهلل  م���ع���ايل  واأ�����س����ار 
اأن هناك عدة  اإىل  النعيمي  بلحيف 
اأهداف و�سعها الربنامج من خالل 
مركز  يف  تتوفر  ال��ت��ي  املن�سة  ه��ذه 
ال�سعادة بدبي وجميع اأفرع الربنامج 
ومن اأبرزها ت�سجيع املتعاملني على 
احل�سول على اخلدمات من خالل 
ومتكني  وت��دري��ب  الذكية  املن�سات 
زوار مراكز اخلدمة على احل�سول 
ودون  ذات���ي  ب�سكل  اخل���دم���ات  ع��ل��ى 
احلاجة اإىل زيارة الأفرع معربا عن 
املتعاملني  بتعاون  الربنامج  تفاوؤل 
الذكية  امل���ن�������س���ات  ا����س���ت���خ���دام  يف 

م���ب���ادرات ن�����س��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا اإىل 
اإ�سعداد متعاملينا حيث نتطلع من 
خ��الل ه��ذا ال��ن��ظ��ام اإىل رف��ع ن�سبة 
�سعادة املتعاملني وحتقيق موؤ�سرات 
التحول الذكي ..موؤكدة اأنه باإمكان 
امل��ت��ع��ام��ل��ني احل�����س��ول ع��ل��ى جميع 
اخلدمات الذكية من خالل املن�سة 

وتاأكيد  اخل���دم���ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
احلكومية  للمبادرات  ا�ستجابتهم 
ال��ت��ي ي��ت��م ت��ط��وي��ره��ا م��ن اأج��ل��ه��م . 
ومن جانبها قالت املهند�سة جميلة 
ال��ع��ام��ة لربنامج  امل���دي���رة  ال��ف��ن��دي 
اليوم  اأن  ل��الإ���س��ك��ان  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
العاملي لل�سعادة هو فر�سة لإطالق 

الدعم  طلبات  ت��ق��دمي  خ��دم��ة  مثل 
مقدمي  بيانات  وحت��دي��ث  ال�سكني 
واإمكانية  ال�سكني  ال��دع��م  ط��ل��ب��ات 
ال�ستف�سار عن الطلبات وا�ستخراج 

اإفادات ملن يهمه الأمر .
للمقاولني  مي��ك��ن  ان���ه  واأو����س���ح���ت 
الت�سجيل  ك��ذل��ك  وال���س��ت�����س��اري��ني 

امل�ساريع  دفعات  وتقدمي  والتجديد 
على  ال��ت��ق��دمي  امكانية  ع��ن  ف�سال 
الهند�سية  ال���ت���ع���دي���الت  ط���ل���ب���ات 
خالل  م��ن  امل�����س��روع  ملف  ومتابعة 
موؤخرا  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  بيتي  خ��دم��ة 
بهدف التمكن من متابعة امل�ساريع 

ال�سكنية عن بعد .
من  امل�����س��اف��ة  القيمة  اأن  واأ���س��اف��ت 
اإط����الق امل��ن�����س��ة ه��ي ال��و���س��ول اإىل 
ع�����دم ح���اج���ة امل���ت���ع���ام���ل���ني ل���زي���ارة 
الأف������رع م���رة اأخ�����رى ب��ع��د متكنهم 
م���ن احل�����س��ول ع��ل��ى اخل���دم���ة من 
..مو�سحة  الذكية  القنوات  خ��الل 
تعريف  يف  ���س��ت�����س��اه��م  امل��ن�����س��ة  اأن 
امل���ت���ع���ام���ل���ني ب��ك��ي��ف��ي��ة ا����س���ت���خ���دام 
متكنهم  وب��ذل��ك  الذكية  اخل��دم��ات 
من اخت�سار الوقت واجلهد و�سرعة 
احل�سول على اخلدمة منوهة باأنه 
مت ت���دري���ب ف���ري���ق خم�����س�����س من 
امل��ت��ع��ام��ل��ني لتدريب  ���س��ع��ادة  م��رك��ز 
ا�ستخدام  م��ن  املتعاملني  ومت��ك��ني 

اخلدمات الذكية .
وم����ن ج��ه��ت��ه ذك����ر امل��ه��ن��د���س حمد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����س��ن��ح��اين 
هذه  اأن  ال���ربن���ام���ج  يف  ل��ل�����س��ع��ادة 
امل��ن��ا���س��ب��ة ال�����س��ع��ي��دة ت��ن�����س��ج��م مع 
الدولة يف تر�سيخ مفاهيم  تطلعات 
اإط��ار امل��ب��ادرات التي  ال�سعادة ودع��م 
�سعادة  م�����س��ت��وى  رف����ع  يف  ت�����س��اه��م 
امل���ت���ع���ام���ل���ني م��ث��ن��ي��ا ع���ل���ى ال���دع���م 
ب��ه موظفو  ال���ذي يحظى  ال��ق��ي��ادي 

الربنامج .
عبداهلل  الدكتور  معايل  دور  وثمن 
ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي ووق����وف����ه على 
املتعاملني  اإ���س��ع��اد  تفا�سيل  جميع 
وحر�سه على تقدمي كافة اخلدمات 
الربنامج  �سعي  م��وؤك��دا  بالطريقة 
���س��ع��ي��دة من  ب��ي��ئ��ة ع��م��ل  اإىل خ��ل��ق 
خالل مبادرات متنوعة مت اإعدادها 
ال�سعادة  تتبنى  عمل  بيئة  ل�سناعة 

كنمط عمل .

الإمارات ت�شارك العامل احتفالته بيوم ال�شعادة العاملي

الهوية تهدي موظفيها ومتعامليها كتاب حممد 
بن را�شد تاأمات يف ال�شعادة والإيجابية 

•• اأم القيوين-وام:

يوم  ب���  احتفالتها  ال��ع��امل  �سعوب  الإم����ارات  �سعب  ي�سارك 
ال�سعادة العاملي الذي ي�سادف 20 مار�س من كل عام .

وحت��ت��ف��ل ال���دول���ة ب��ه��ذا ال���ي���وم وق���د ح��ق��ق��ت ال��ع��دي��د من 
الجنازات فى جميع املجالت خا�سة توفري الأمن والأمان 
الإم����ارات  اح��ت��ف��اء  ي�سكل  و  اأر���س��ه��ا.  على  يعي�س  م��ن  لكل 
الأ�سيلة  لتاأكيد قيمة اخلري  العاملي فر�سة  ال�سعادة  بيوم 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وج��ه  وال��ت��ي  الإم����ارات  جمتمع  يف 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بالعمل 
للخري  ع��ام��اً   2017 ع��ام  م��ن خ��الل جعل  على تعزيزها 
درب  على  ق��دم��اً  امل�سي  اإىل  جميعا  فيه  ن�سعى  وال��ع��ط��اء 
حتقيق اخلري وال�سعادة لالإن�سان. وحافظت الإمارات على 
ال�سعادة والر�سا بني  الأول يف موؤ�سرات  املركز  موقعها يف 
ال�سعوب العربية وتثبت دولة الإمارات بهذا املركز املتقدم 
يف موؤ�سر الر�سا وال�سعادة اأنها لي�ست فقط دولة رفاه مادي 
املعنوي  الرفاه  اأي�سا حيث توفر مفردات  بل رفاه معنوي 
عن  ف�سال  نف�سي  وا���س��ت��ق��رار  واأم����ان  اأم���ن  م��ن  لقاطنيها 
اإىل �سعورهم  املح�سلة  يوؤدي يف  الذي  الأمر  املادي  الرفاه 
بالر�سا وال�سعادة عن جممل حياتهم الجتماعية واملهنية. 
ورغم اأن الإمارات يعي�س على اأر�سها اإىل جانب مواطنيها 
الذي  الأم��ر   - متعددة  واأع���راق  جن�سيات  من  مقيمون   ..

وال�سعادة  الر�سا  وحتقيق  الن��دم��اج  اأم��ام  عائقا  يبدو  قد 
لتحقق  ذلك  اأثبتت قدرتها على جتاوز  اأنها  اإل   �� للجميع 

التناغم الب�سري .
املجل�س  ع��ام  اأم���ني  ال�سام�سي  را���س��د  ���س��ع��ادة حميد  اأك���د  و 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  القيوين  اأم  لإم����ارة  التنفيذي 
�سيا�ساتها وخططها  اأ�سا�سياً يف  املواطن حموراً  على جعل 
والعمل على اإ�سعاده وحتقيق ا�ستقراره ورفاهيته مبختلف 
اإن  الطرق . وقال ال�سام�سي مبنا�سبة يوم ال�سعادة العاملي 
واإمن��ا من معطيات  ف��راغ  ت��اأت من  اأ�سعد �سعب مل  مقولة 
حقيقية تت�سل بحياة املواطن الماراتي وت�ستهدف حتقيق 
ال���س��ت��ق��رار وال��رف��اه��ي��ة ل��ه وذل���ك م��ن خ��الل �سل�سلة من 
املواطن  جتعل  التي  وال�سرتاتيجيات  واخلطط  املبادرات 
حموراً اأ�سا�سياً لها . واأ�ساف اإن ارتفاع ن�سبة موؤ�سرات الر�سا 
وال�سعادة يف دولة المارات العربية املتحدة جاء من خالل 
التقدم الذي اأحرزته الدولة وهي نتاج جمموعة متداخلة 
العامة  ن��وع��ي��ة اخل��دم��ات  اأب���رزه���ا حت�سني  امل��ق��وم��ات  م��ن 
وال�سحة وال�سمان الجتماعي وغريها من املقومات التي 
تبعث على الطمئنان وحتقيق الر�سا للفرد. و اأو�سح اأمني 
عام املجل�س التنفيذى لإمارة اأم القيوين اأن النجاح الذي 
حققتة دولة المارات فى املحافل الدولية بجميع املجالت 
مل ياأت من فراغ بل خال�سة جهد وتخطيط وبرامج عمل 

مدرو�سة من القيادة الر�سيدة لدولة المارات.

•• ابوظبي-وام: 

وموظفيها  مبتعامليها  للهوية  الإم����ارات  هيئة  احتفت 
املنا�سبة  بهذه  ونظمت  لل�سعادة  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
مبدينة  الرئي�سة  اإدارت��ه��ا  مقر  يف  الفعاليات  م��ن  ع���دداً 
التابعة  املتعاملني  �سعادة  مراكز  ويف  اأبوظبي  يف  خليفة 
لها على م�ستوى الدولة، ا�ستهدفت من خاللها م�ساركة 
اأبناء املجتمع يف هذه املنا�سبة واإدخال البهجة والفرح اإىل 
والإيجابية  ال�سعادة  قيم  تعزيز  يف  وامل�ساهمة  نفو�سهم، 
ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��اه��ا ح��ك��وم��ة الإم��������ارات وت��ت��خ��ذ م��ن��ه��ا هدفاً 
اأقامتها  التي  الفعاليات  وت�سّمنت  العام.  للعمل  اأ�سا�سّياً 
للموظفني  جماعي  اإف��ط��ار  حفل  املنا�سبة  ب��ه��ذه  الهيئة 
خليفة  مدينة  مبركز  الرئي�سية  ال�سالة  يف  واملتعاملني 

�سعيد عبداهلل  الدكتور  �سعادة  املتعاملني ح�سره  ل�سعادة 
ب���ن م��ط��ل��ق ال��غ��ف��ل��ي م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة وال��ت��ق��ى خالله 
ع����دداً م��ن امل��راج��ع��ني وا���س��ت��م��ع اإىل م��الح��ظ��ات��ه��م حول 
اإجراءات  بت�سهيل  واأوع��ز  الهيئة  تقّدمها  التي  اخلدمات 
واإجناز  تواجههم  التي  العقبات  وتذليل  منهم  العديد 
بهذه  الهيئة  وقّدمت  وقت ممكن.  اأق�سر  يف  معامالتهم 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كتاب  من  ن�سخاً  املنا�سبة 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الوزراء حاكم دبي تاأّمالت يف ال�سعادة والإيجابّية كهدايا 
اإىل  خاللها  من  �سعت  مبادرة  يف  ومتعامليها،  ملوّظفيها 
اإىل  املفاهيم لديهم وتعريفهم بنظره �سمّوه  تعزيز هذه 
هاتني القيمتني وتاأثريهما يف قرارات الإن�سان واأحكامه 

وعالقاته مبن حوله ومتكينه من حتقيق النجاحات.
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي لاإعام : حتقيق ال�شعادة نهج وثقافة متيز الإمارات

•• اأبوظبي -وام:

اإدارة  املنتدب رئي�س جمل�س  الع�سو  املحمود  اإبراهيم  �سعادة حممد  اأكد 
ال�سعادة بات نهجا وثقافة تتميز بها دولة  اأن حتقيق  اأبوظبي لالإعالم 
الإمارات ور�سختها قيادتنا الر�سيدة يف خططها وم�ساريعها ومبادراتها 

التي ا�ستهدفت جميع فئات املجتمع.
وعرب املحمود يف ت�سريح خا�س لوكالة اأنباء الإمارات وام - مبنا�سبة يوم 
ال�سعادة العاملي - عن فخره بنجاح اأبوظبي لالإعالم يف تبني املمار�سات 
الذي  الأم���ر  وه��و  ملوظفيها  ال�سعادة  حتقيق  �ساأنها  م��ن  التي  ال��الزم��ة 
�ساهم يف تعزيز الأداء ورفع جودة الإنتاجية وتعزيز القدرات الت�سغيلية 

يف ال�سركة ودعم حتقيق اأهدافها املرجوة.

و اأك����د ح��ر���س اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم ع��ل��ى ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م�����س��ت��وى ر�سا 
ر���س��م خريطة  م��ن خ���الل  يتلقونها  ال��ت��ي  م��وظ��ف��ي��ه��ا جت���اه اخل���دم���ات 
النتائج  اأف�سل  حتقيق  ي�سمن  مبا  وتطلعاتهم  لحتياجاتهم  وا�سحة 
وهو ما ر�سخته ال�سركة انطالقا من �سبعة عنا�سر رئي�سية متثل معادلة 
والتناغم  العمل  بيئة  وه��ي  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  يف  الوظيفية  ال�����س��ع��ادة 
الجتماعي  وال��دع��م  املوؤ�س�سي  وال���ولء  والتطوير  والتعليم  الوظيفي 
وال�ستقرار املايل واللتزام الوظيفي. و قال املحمود اإن �سعادة موظفي 
�ستنعك�س  متميزة  وبيئة  اإيجابية  اأج��واء  يف  وعملهم  لالإعالم  اأبوظبي 
الإعالمية  املن�سات  خمتلف  عرب  واملتابعني  القراء  من  جمهورها  على 
والعالمات التجارية التابعة لنا و�ستحقق من دون اأدنى �سك م�ستهدفاتها 

ال�سرتاتيجية يف توفري حمتوى تفاعلي وهادف.

•• اأبوظبي-وام: 

هناأ �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
العام  الن�سائي  رئي�سة الحتاد  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  ..�سمو  اأبوظبي 
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة  الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة 
الثالثاء  ال��ي��وم  ي�سادف  ال��ذي  الأم  عيد  مبنا�سبة  الإم����ارات  اأم  والطفولة 
الإمارات،  لفخر  التهاين،  اأ�سدق  نرفع  الأم  عيد  يف  ..قائال:  مار�س   21

اأمنا الغالية، اأم جميع الإماراتيني، ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، نفخر مبا 
قدمته وتقدمه للمراأة .

 كما توجه �سموه اإىل اأمهات ال�سهداء اأمهات الأبطال بالقول : اإن �سربكن 
العزة  واأننت  واعتزازنا، كل عام  الأ�سيلة م�سدر فخرنا  وتربيتكن  اجلميل 
والإباء وال�سموخ والقدوة .  وختم �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بتهنئة الأمهات 
عرب العامل بالقول: يف عيد الأم حتية من القلب اإىل كل الأمهات .. اأننت 

مربيات الأجيال و�سانعات الرجال وعنوان اخلري والأمل والعطاء .

هزاع بن زايد : نهنئ اأم جميع الإماراتيني بعيد الأم 
واأمهات ال�شهداء م�شدر العزة وال�شموخ

ال�شيخة فاطمة : القيادة الر�شيدة وفرت ل�شعب الإمارات اأ�شباب الأمن والرفاهية وال�شعادة

ال�شيخة فاطمة يف عيد الأم : البناء ال�شليم لاأ�شرة وتربية الن�سء هما اأ�شا�س جناح املجتمع

•• اأبوظبي -وام:

اأكدت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة 
الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
اأن �سعب دولة الإم��ارات العربية املتحدة يتمتع بال�سعادة احلقيقية ملا اأوله 

اهلل من قيادة حكيمة ت�سهر على رفاهيته وتوفري العي�س الكرمي له.
وقالت �سموها يف ت�سريح لها مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سعادة الذي ي�سادف 
التي  ب�سعادتها  تفخر  اأن  الإماراتية  املراأة  على  اإن  عام  كل  من  مار�س   20

التمكني  اأه��داف��ه��ا يف  نيل  بعد  ون�سف  اأرب��ع��ة عقود  م��دى  على  لها  حتققت 
بجميع اأ�سكاله وممار�سة العمل يف جميع امليادين والقطاعات يف الدولة.

من  به  يتمتع  مبا  لي�س  الإن�سان  عند  ال�سعادة  مقيا�س  اإن  �سموها  واأ�سافت 
وما  لالآخرين  واإمن��ا مبا قدمه  اهلل يف حياته فح�سب  وتوفيق من  رفاهية 
يلم�سه من ب�سائر ال�سعادة على حياتهم ومبا يراه من نعم ينعم بها هوؤلء 

الذين ق�سى جزءا من جهده وعمله لإ�سعادهم وحتقيق اأهدافهم .
و اأعطت �سموها مثال على ذلك يف �سرية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي ظل على الدوام ي�سعى لإ�سعاد �سعبه وحتقيق 

اأو  الرفاهية لهم من خالل توفري كل مقومات احلياة له �سواء كان رجال 
امراأة اأو طفال.

و قالت اإن القيادة الر�سيدة للدولة برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  زايد 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
ب���اأن وفروا  الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم�����ارات خطت خ��ط��وات ك��ب��رية على نهج زاي���د 

ل�سعبهم اأ�سباب الأمن والرفاهية وال�سعادة وما زالوا ي�سهرون على راحتهم 
ومل يوفروا وقتا اأو جهدا اإل وقدموه بتفان واخال�س .

و هناأت �سموها يف ختام ت�سريحها املراأة والأم الإماراتية على ما حتقق لها 
ن�ساأوا يف  املربية لأطفال  الأم  واأ�سرتها وجمتمعها فهي  من �سعادة يف بيتها 
ظل قيادة حكيمة توفر لهم كل ما يحتاجونه وهي املطيعة لزوجها وامللهمة 
مواقع  يف  باهرة  لنتائج  واملحققة  بيتها  ���س��وؤون  اإدارة  يف  النجاح  حتقيق  يف 
ا�ستغالل  اإىل  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  �سموها  داعية   .. بها  ت��واج��دت  التي  العمل 

الفر�س املتاحة لها وحتقيق اأعلى درجات النجاح لها وملجتمعها.

•• ابوظبي-وام:

اأكدت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة 
الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
- اأم المارات - اإن املراأة والأم يف دولة الإمارات حققت الكثري من الجنازات 
يف م�سريتها منذ قيام دولة الحتاد حيث قدم الحتاد للمراأة بقيادة الآباء 
املوؤ�س�سني الفر�سة لها للتقدم والنماء وفتحت اأمامها اأبواب التعليم والعمل 

وامل�ساركة يف احلياة الجتماعية والقت�سادية والدارية وكذلك ال�سيا�سية.
وقالت �سموها يف كلمة وجهتها ام�س مبنا�سبة  عيد الأم  الذي ي�سادف يف 21 
مار�س من كل عام ان عيد الأم هذا العام يهل علينا واملراأة والأم الماراتية 
الر�سيدة جهدا  القيادة  التي بذلت  الكثري من اله��داف  بخري وقد حققت 
كبريا لتحقيقها من خالل الوقوف اىل جانب املراأة م�ستلهمة بذلك املبادئ 
التي و�سعها باين دولتنا املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 

اهلل ثراه.
وهناأت �سموها الأم الماراتية وكل اأمهات العرب ويف العامل موؤكدة اأن الأم 
اأبنائها على  اإط��ار الأ���س��رة يف تن�سئة  الإم��ارات��ي��ة حافظت على دوره��ا داخ��ل 
التقاليد العربية الأ�سيلة وغر�س قيم الولء للوطن يف نفو�سهم وتربيتهم 
على الت�سامح ليكونوا مواطنني قادرين على قيادة م�ستقبل الإم��ارات نحو 
التقدم والنماء ولتظل الإمارات قوية منيعة ت�سهم يف تعزيز العدالة وحقوق 

الإن�سان يف خمتلف دول العامل.
وقالت ان الأم يف اإمارات اخلري وال�سعادة متثل رمزا للعمل والعطاء الإن�ساين 

الذي ل يتوقف من اأجل النهو�س باملراأة ورعاية الطفولة والأمومة وحتقيق 
العاملية جتمع بني  الن�سائية  امل�سرية  التنمية وا�سبحت منوذجا يحتذى يف 
مع  الإيجابي  والتفاعل  واحل�سارية  والثقافية  الدينية  بالثوابت  التم�سك 

معطيات الع�سر كما انها جتربة وطنية وان�سانية ناجحة بكل املقايي�س.
واأ�سافت �سموها اأن الأمر املهم يف كل الإجنازات التي حتققت للمراأة والأم 
والإ�سالمية  العربية  القيم  منظومة  على  حافظت  اأن��ه��ا  ه��و  الم��ارات��ي��ة 
والإن�سانية الأ�سيلة والنبيلة وهي ت�سق طريقها نحو املكانة التي هي عليها 
الآن وهي ترجمة للمقولة التاريخية اخلالدة للمغفور له ال�سيخ زايد طيب 
اهلل ثراه عندما قال  اإنني على يقني باأن املراأة العربية يف دولتنا الناه�سة 
الدين  تعاليم  من  امل�ستمدة  الأ�سيلة  عاداتنا  على  املحافظة  اأهمية  ت��درك 
اأ�سا�س تقدم  اأ�سا�س تقدم الأ�سرة.. والأ�سرة هي  الإ�سالمي احلنيف... فهي 

املجتمع كله .
اإىل  وت�سارك  املنا�سب  اأعلى  تبواأت  الإماراتية  امل��راأة  اإن  اىل  �سموها  واأ�سارت 
م�ستقبل  �سياغة  يف  وت�سهم  والعمل  النتاج  مراحل  كافة  يف  الرجل  جانب 
الإمارات الزاهر.. داعية الأمهات اإىل موا�سلة ممار�سة دورهن ال�سا�سي يف 

بناء الن�سء وتقدم املجتمع.
واكدت �سموها ان دور الأم �سهد مراحل تطور عديدة بداأت مع جهود املوؤ�س�س 
املغفور له ال�سيخ زايد.. فحينما بداأ رحمه اهلل مراحل تاأ�سي�س وبناء دولة 
الإمارات واأثناء مواجهة ال�سعاب وامل�ساق مل يغفل الهتمام باملراأة ب�سفتها 
الأم والأخ��ت والبنة ..وك��ان رحمه اهلل - يف روؤيته احلكيمة الثاقبة يف بناء 
واأن��ه ل ميكن لدولة  امل��راأة هي ن�سف املجتمع  ب��اأن  الوطن واملواطن يوؤمن 

امل��راأة يف خدمة  م�ساركة  واأن  ن�سفها  ت�ستغني عن  اأن  نف�سها  تبني  اأن  تريد 
املجتمع والتنمية اأمر اأ�سا�سي وهام ل�ستكمال حلقة العطاء.. وكان الراحل 
الكبري يحث املراأة على التعليم وي�سجعها على العمل يف املواقع التي تتنا�سب 
مع طبيعتها.. وقالت �سموها  �سجعني ودعمني بال حدود للنهو�س باملراأة 
برفعتها  تعنى  ال��ت��ي  والتنظيمات  الهياكل  وتاأ�سي�س  للتعليم  وحتفيزها 
وق�ساياها وحقوقها .. وظل يتطلع بثقة اإىل اليوم الذي يرى فيه بني فتيات 

الإمارات الطبيبة واملهند�سة وال�سفرية.
الواقع  اأر���س  اليوم على  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  حتققت  وقالت �سمو 
الوطني  املجل�س  يف  وع�سوة  رئي�سة  واأ�سبحت   .. للمراأة  الطموحة  اأمانيه 
الحتادي ووزيرة ومهند�سة وطبيبة ودبلوما�سية وحمامية وقا�سية ووكيلة 
من  وغريها  اأع��م��ال  و�ساحبة  وم�ستثمرة  جامعية  ومعيدة  واأ���س��ت��اذة  نيابة 
املواقع واملنا�سب التي اأثبتت فيها جدارتها وقدراتها يف العمل والإبداع جنبا 

اإىل جنب مع الرجل .
الوطنية  املكت�سبات  على  احلفاظ  اىل  الماراتية  والأم  امل��راأة  �سموها  ودعت 
العظيمة والإجنازات احل�سارية ال�ساملة التي حققتها وما و�سلت اإليه من 
�ساأن وعزة ومكانة.. موؤكدة ان على املراأة اأن ترعى الأ�سرة واأن تربي الن�سء 
وتوا�سل م�سرية التعليم وامل�ساركة يف النهو�س احل�ساري لالإمارات وتقف 
الع�سرية وبناء جمتمع  الدولة  بناء  الرجل يف موا�سلة ملحمة  اإىل جانب 

املعرفة لكي يكون لها دور حقيقي يف املجتمع.
واكدت ان قيادة دولة الإم��ارات وفرت كل ما حتتاجه الأم واملراأة الإماراتية 
من تعليم وعمل وفر�س للتدريب والتعلم وعملت منذ بداية قيام الدولة 

على حتقيق امل�ساواة بني املراأة والرجل ومتكني املراأة يف املجالت ال�سيا�سية 
والق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن امل���ج���الت وم���وؤ����س���رات التنمية 
امل�ستدامة ..كما ت�سدرت دولة الإمارات التقارير الدولية ملوؤ�سرات ال�سعادة 
يعك�س  ما  العامل وهو  �سعوب  الجتماعي بني  والتقدم  وال�ستقرار  والر�سا 
تبووؤ دولة الإمارات املرتبة الأوىل عامليا يف موؤ�سر احرتام املراأة الذي اأ�سدره 
 2014 العاملي للعام  التابع للمنتدى القت�سادي  الدويل  جمل�س الأجندة 
الإيجابية  وم�ساركتها  الإماراتية  امل��راأة  اإليها  ارتقت  التي  املرموقة  املكانة 

وح�سورها الفاعل يف خمتلف امليادين املحلية والعاملية.
وقالت �سموها ان هذا الإجناز العاملي الكبري يعد و�ساما غاليا للمراأة والأم 
الإماراتية التي اأثبتت كفاءتها وتفوقها يف كل ما تولت من مهام وم�سوؤوليات 
ال�����س��ن��وات الخ���رية من  الإم�����ارات يف  اب��ن��ة  مل��ا ح�سلت عليه  دول��ي��ا  وتتويجا 
�سهادات التقدير الإقليمية والدولية من منظمات الأمم املتحدة ووكالتها 

املتخ�س�سة ..ومن العديد من دول العامل.
ووجهت �سمو اأم المارات الأم الماراتية اىل موا�سلة تقدمي العطاء لبنائها 
وا�سرتها ووطنها والهتمام بال�سرة اأ�سد اهتمام لن البناء ال�سليم لال�سرة 
�سليما  ال�سا�س  دام  فما  وللمجتمع  لها  النجاح  اأ�سا�س  هما  الن�سء  وتربية 
اليه  ت�سبو  ما  اىل  وبناتها  بابنائها  دولتنا  و�ست�سل  و�سليم  ناجح  فاملجتمع 

من عزة وتقدم وجناح.
على  احلفاظ  اىل  العامل  اأم��ه��ات  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ودع��ت 
التقدم الذي حتقق يف بلدانهن للمراأة والطفل وان ي�سعني بكل جد للتفوق 

يف بناء ا�سرهن ورعاية ابنائهن ملا فيه خري للمجتمع والوطن.

وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع يلتقي �شفريي �شلطنة عمان و�شنغافورة لدى الدولة

كليات التقنية تر�شخ قيم العطاء لطابها خال رحلة ال�شعادة 

•• اأبوظبي-وام: 

التقى معايل حممد بن اأحمد البواردي الفال�سي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع 
�سامل  ب��ن  �سعيد  ب��ن  خالد  �سعادة  ام�س  اأبوظبي  يف  ال��دف��اع  ب���وزارة  مبكتبه 

اجلرادي �سفري �سلطنة عمان لدى الدولة.
وتدعيم  اإر���س��اء  يف  ج��ه��وده  مثمنا  بال�سفري  ال��ل��ق��اء  خ��الل  معاليه  ورح���ب 
البلدين  تربط  التي  امل��ج��الت  من  العديد  يف  الوثيقة  الأخ��وي��ة  العالقات 

ال�سقيقني.
وا�ستعر�س اجلانبان عالقات التعاون الثنائية و�سبل توطيدها بني البلدين 
بالإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر حول اآخر امل�ستجدات والتطورات الراهنة 

الهتمام  ذات  الق�سايا  من  عدد  وبحث  وال��دويل  الإقليمي  امل�ستويني  على 
امل�سرتك.

كما ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي الفال�سي �سعادة �سامويل تان 
ت�سي ت�سي �سفري جمهورية �سنغافورة لدى الدولة.

الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء  وج���رى خ��الل 
وجمهورية �سنغافورة واأوجه التعاون القائم بينهما يف املجالت كافة و�سبل 
الهتمام  ذات  الإقليمية  الق�سايا  اإىل  املباحثات  تطرقت  كما  تعزيزها.. 
بتحقيق  يتعلق  فيما  بينهما خا�سة  النظر  امل�سرتك حيث تطابقت وجهات 

الأمن وال�ستقرار يف منطقة ال�سرق الو�سط.
ح�سر اللقاءين عدد من كبار �سباط وم�سوؤويل وزارة الدفاع.

•• اأبوظبي-وام:

 17 حمطة يف رحلة ال�سعادة حول الدولة مبادرة اأطلقتها كليات التقنية العليا 
مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سعادة الذي ي�سادف  20  مار�س من كل عام وتهدف 
ال�17 على  الكليات  الطلبة يف فروع  والإيجابية لدى  العطاء  تر�سيخ قيم  اإىل 
الطاقة  �سحذ  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  الكليات  وت�سعى  ال��دول��ة.  م�ستوى 
العليا  التقنية  األف طالب وطالبة بكليات    23 اأكر من   اليجابية يف نفو�س 
اإ�سافة اىل العاملني عرب فعاليات ترتكز على خم�س قيم وطنية وايجابية وهي 
املواطنة  يعزز  مبا  الريا�سة  وال���روح  والنتماء  والعطاء  والإيجابية  المتنان 

ال�ساحلة وبناء الفرد املنتج واملعطاء.
واأطلع الدكتور عبداللطيف ال�سام�سي مدير جممع كليات التقنية العليا وكالة 
اأنباء المارات على هذه املبادرة الفريدة التي ت�ستهدف ا�سراك الطلبة يف تنفيذ 

مبادرات ال�سعادة واليجابية بالكليات.
17  حمطة يف رحلة ال�سعادة رك��زت على خم�س قيم هذا  ال���   اإن مبادرة  وق��ال 
والفعاليات  الأن�سطة  باختيار  القيم  تفعيل هذه  كلية حرية  لكل  وتركت  العام 
التي يرونها منا�سبة وذلك لإعطاء م�ساحة لالإبداع من قبل الطلبة واملوظفني 
وهذا بحد ذاته يدعم الإيجابية لأن الطلبة يقومون بامل�ساركة يف اإعداد وتنفيذ 
الفعاليات باأنف�سهم في�سبحون جزءا فاعال فيها مما يحقق الأهداف الأ�سا�سية 

الرامية جلعل الإيجابية جزء من ثقافة و�سلوك الطالب ومنط حياة.
واأكد اأن مبادرة 17 حمطة يف رحلة ال�سعادة بكليات التقنية توؤكد الدور الذي 
العمل  نحو  ال�سابة  ال��ط��اق��ات  وتوجيه  ال�سعادة  قيم  تعزيز  يف  الكليات  تلعبه 

والعطاء.
 - بالدولة  العايل  للتعليم  موؤ�س�سة  اأك��رب   - العليا  التقنية  كليات  اأن  اإىل  واأ�سار 
من  حتقيقها  على  العمل  يتم  والإيجابية  لل�سعادة  وم��ب��ادرات  خططا  و�سعت 
ال�سعادة  بيئة  لتعزيز  تهدف  والتي  والإيجابية  لل�سعادة  الكليات  خالل جمل�س 

على م�ستوى الطلبة والعاملني من هيئات اإدراية وتدري�سية.
واأكد الدكتور عبداللطيف ال�سام�سي مدير جممع كليات التقنية العليا اأن اليوم 

�سعبها  �سعادة  اعتربت  التي  الإم��ارات  دول��ة  له معنى خا�س يف  لل�سعادة  العاملي 
هدفاً ونهجاً حتى بات �سلوكا وثقافة جمتمع وتعززت بتعيني اأول وزيرة لل�سعادة 
يف الدولة وو�سع الربنامج الوطني لل�سعادة الذي يقوم على ا�ستلهام فكر القيادة 
الروؤى  ا�ستلهام  اأهمية  اىل  م�سريا   .. ال�سعادة  وطن  بناء  يف  احلكيمة  وروؤيتها 
والأفكار من كتاب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل تاأمالت يف ال�سعادة والإيجابية 
ال�سعادة وتعزيزها  تر�سيخ  الكتاب فكر وفل�سفة قيادة حول كيفية  حيث يطرح 
ك�سلوك يف بيئات العمل املختلفة خا�سة من خالل اقرتان ال�سعادة بالإيجابية. 
يف  واليجابية  لل�سعادة  التنفيذي  الرئي�س  املن�سوري  اآمنة  قالت  جانبها  من 
اخلم�س  القيم  اعتمدت  لل�سعادة  حمطة   17 مبادرة  اإن  العليا  التقنية  كليات 
التي يركز عليها الربنامج الوطني لل�سعادة واليجابية وو�سعها يف  ال�سا�سية 
�سكل طاقات ايجابية يجب العمل على �سحذ همم الطلبة واملوظفني بها وت�سمل 
طاقة المتنان والطاقة الإيجابية وطاقة العطاء وطاقة النتماء وطاقة الروح 

الريا�سة.
واأ�سارت اإىل اأنه يتم بث هذه الطاقات من خالل الن�سطة والفعاليات املبتكرة 
التي �ستنفذ يف كل كلية وباإمكان كل كلية الرتكيز على قيمة او عدة قيم �سريطة 
الربنامج  التي يركز عليها  القيمة  لها كونه  الأ�سا�سي  املحور  العطاء  يكون  اأن 

الوطني لل�سعادة وترتبط بعام اخلري 2017.
واأ�سافت املن�سوري اأن جمل�س ال�سعادة واليجابية يف كليات التقنية يعمل على 
اإطالق املبادرات التي تخاطب ب�سكل مبا�سر الطلبة واملوظفني لدعم �سعورهم 
منطلق  م��ن  وانتاجيتهم  اأدائ���ه���م  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأك��ي��د  �ستنعك�س  ال��ت��ي  ب��الي��ج��اب��ي��ة 
�سعورهم بالنتماء الفعلي للكليات وحبهم للعطاء بجد واإخال�س ..م�سرية اىل 
اأن العديد من الكليات بادرت بتطبيق مبادرة 17 حمطة يف رحلة ال�سعادة منذ 
مطلع الأ�سبوع اجلاري. ولفتت اإىل اأن هذا الأ�سبوع �سيكون حافال بالفعاليات 
بكل  العليا  التقنية  كليات  اأ���س��رة  �سعور  �ستعك�س  ال��ت��ي  الب��داع��ي��ة  والأن�����س��ط��ة 
عنا�سرها بالمتنان للوطن وللقيادة والعمل على التعبري عن التقدير وال�سكر 

اجلزيل لكل من اأعطى وقدم للوطن ولالإن�سان.

�سمن م�ساركتها يف احتفالت الدولة باليوم العاملي لل�سعادة

 القت�شاد تنظم مبادرات للموظفني واملتعاملني وترعى رحات ترفيهية لاأيتام 
املن�سوري: ال�سعادة يف الإمارات ت�ستند اإىل ر�سيد حافل من الإجنازات التنموية

•• اأبو ظبي-الفجر:

من  ع��دد  القت�ساد  وزارة  نظمت 
الأن�����س��ط��ة امل��ت��ن��وع��ة وامل����ب����ادرات 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني بهدف  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
والإيجابية  ال�سعادة  روح  تعزيز 
احتفالت  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ���س��م��ن 
لل�سعادة.  العاملي  باليوم  ال��دول��ة 
تعزيز  اإىل  تهدف  اأن�سطة  �سملت 
وتقدمي  املوظفني  بني  التوا�سل 
اإ�سعاد  م��راك��ز  يف  نوعية  خ��دم��ات 
رعاية  ع���ن  ف�����س��ال  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
لأطفال  ترفيهية  رحلة  ال����وزارة 

اإحدى دور الأيتام يف الدولة.
ال��������������وزارة على  ح����ر�����س����ت  ك����م����ا 
مبادراتها  م��ن  ج���زء  تخ�سي�س 
لالحتفاء بقيم العطاء والنتماء، 
)العطاء-�سعادة(  ملفهوم  تكري�سا 
وذل���ك م��ن خ���الل م�����س��ارك��ة اأ�سر 
واعتزاز  ف��خ��ر  ر���س��ائ��ل  ال�����س��ه��داء 
اأن ذك���رى  اأك������دت خ��الل��ه��ا ع��ل��ى 
�ستظل حا�سرة  العطرة  �سهدائنا 
التنموية  امل����ب����ادرات  خم��ت��ل��ف  يف 

واملنا�سبات الوطنية.

بن  �سلطان  املهند�س  معايل  ق��ال 
املن�سوري وزير القت�ساد،  �سعيد 
جمتمع  وبناء  املواطن  �سعادة  اإن 
اإي���ج���اب���ي ل��ط��امل��ا ك���ان���ت اأول���وي���ة 
وه���دف اأ���س��م��ى ل��دى ق��ي��ادة دولة 
الإم��������ارات م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا على 
ي���د امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
�سلطان اآل نهيان واإخوانه املغفور 
حكام  املوؤ�س�سني  الآب���اء  م��ن  لهم 
الإم���������ارات. ون���ح���و حت��ق��ي��ق هذه 
الغاية النبيلة ان�سرفت جهودهم 
امل��ت��ف��ان��ي��ة وامل��خ��ل�����س��ة ع��ل��ى مدى 
اأ�سبحت  حتى  ال�سنني،  ع�سرات 

دولة الإمارات اليوم وجهة عاملية 
لل�سعادة والإيجابية.

القيادة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ������س�����اف 
حر�ست  اليوم،  للدولة  الر�سيدة 
النهج  ذل�������ك  ا����س���ت���ك���م���ال  ع����ل����ى 
ال��ر���س��ي��د، وع��م��ل��ت ع��ل��ى تطويره 
اأرح����ب  اآف�����اق  ب���ه اإىل  والرت����ق����اء 
تقوم  ع��م��ق��اً  اأك�����ر  ومم���ار����س���ات 
على ماأ�س�سة ال�سعادة والإيجابية 
اأ����س���ل���وب ح��ي��اة وعمل  وج��ع��ل��ه��م��ا 
لالأفراد واملوؤ�س�سات يف القطاعني 
احلكومي واخلا�س، وح�سد كافة 
الوطنية  واجل����ه����ود  ال���ط���اق���ات 
اأولوية  واإعطائهما  لرت�سيخهما 
م�ستحقة �سمن منظومة العمل، 
التنموية  ال����روؤى  يف  واإدخ��ال��ه��م��ا 
والأهداف ال�سرتاتيجية للدولة. 
باأن  وتابع معايل وزير القت�ساد 
�سباقة  الإم����ارات خطت خ��ط��وات 
ويف غ��اي��ة ال���ري���ادة وال��ت��م��ي��ز بني 
امل�سار؛  ه����ذا  يف  الأمم  خم��ت��ل��ف 
تعد  التي  ال�سعادة  وزارة  فاأن�ساأت 
وغري  م�سجلة  اإم��ارات��ي��ة  ع��الم��ة 
�سيا�ساتها  وواءم������ت  م�����س��ب��وق��ة، 

ل���ت���ت���ن���اغ���م مع  وت�������س���ري���ع���ات���ه���ا 
املواطن،  ور�سا  �سعادة  متطلبات 
ملبادرات  مبتكرة  من���اذج  وط���ورت 
ال�����س��ع��ادة وب��راجم��ه��ا ع��ل��ى مدار 
العام، واعتمدت موؤ�سرات لقيا�س 
الأداء املوؤ�س�سي يف اإ�ساعة ال�سعادة 
ون�������س���ر ث���ق���اف���ة الإي����ج����اب����ي����ة يف 
املجتمع. واأردف معاليه بالقول: 
انطالقاً من هذه الروؤية املتميزة 
ت�سع  التي  ال�ستثنائية  واجلهود 
اأوًل،  ورفاهيته  الإن�����س��ان  �سعادة 
الإماراتي  ال�سعب  جلعل  وتهدف 
م��ن اأ���س��ع��د ���س��ع��وب ال��ع��امل، ياأتي 
العاملي  باليوم  الإم����ارات  احتفاء 
وم�ستنداً  م�����س��ت��ح��ق��اً  ل��ل�����س��ع��ادة 
ب����الإجن����ازات  ر���س��ي��د ح��اف��ل  اإىل 
خمتلف  يف  امل�ستدامة  التنموية 
واجتماعياً  اقت�سادياً  امل��ج��الت، 
و�سحياً  وتعليمياً  وبيئياً  وثقافياً 
الدولة  عملت  وال��ت��ي  و�سياحياً، 
توجيه  ع���ل���ى  دوؤوب����������ة  ب���������س����ورة 
خم���رج���ات���ه���ا ل���ت���ع���زي���ز ازده��������ار 
الإن�سان  �سعادة  ومتكني  املجتمع 

بدولة الإمارات .
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي -وام:

اأقامت موؤ�س�سة دبي لالإعالم بقنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية 
الذي  العاملي  ال�سعادة  ي��وم  مبنا�سبة  والفعاليات  الأن�سطة  م��ن  ،ع���ددا 
ي�سادف 20 مار�س من كل عام �سملت بيئة العمل الداخلية والتوجه اإىل 

اجلمهور ب�سرائحه املتعددة.
وقال اأحمد �سعيد املن�سوري املدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة 
نقل  ع��ل��ى  يقت�سر  ي��ع��د  مل  الع����الم  دور  اإن  ل��الإع��الم  دب���ي  موؤ�س�سة  يف 
الحداث ومواكبتها، بل تعداه لي�سبح �سريكاً يف �سناعة احلدث وتبني 
التي تخدم توجهات حكومة  ال�سرتاتيجيات  واإط��الق  البتكار  م�ساريع 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وم��ب��ادرات �ساحب  دب��ي 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي لالإبداع احلكومي.
اأطلقت  والرقمية  والذاعية  التلفزيونية  بقنواتها  املوؤ�س�سة  اأن  واأو�سح 
ال�سعادة  لن�سر  ال��داع��م��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال���ربام���ج  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة 
الح��داث بل  تتوقف عند تغطية  املتعددة، ومل  مبفاهيمها وم�سامينها 

الربامج  من  جمموعة  ط��رح  عرب  املعرفة  انتاج  عملية  من  ج��زءاً  كانت 
املبتكرة وامل�سممة لن�سر مفاهيم حول ال�سعادة وتعزيز القيم الإيجابية 
احلكومية  واخل��دم��ات  وال��ربام��ج  ال�سيا�سات  كافة  وتطبيق  املجتمع  يف 
املنا�سبة  البيئة  وتهيئة  و�سعيد  اإيجابي  جمتمع  �سناعة  يف  ت�سهم  التي 
ل�سعادة كافة اأفراد املجتمع وتر�سيخ الإيجابية كقيمة اأ�سا�سية يف جمتمع 
العاملني  جميع  تلقاها  ال��ت��ي  الن�سية  الر�سالة  اإىل  واأ���س��ار  الإم�����ارات. 
فيها  تتمنى  لل�سعادة  ال��دويل  اليوم  مبنا�سبة  لالإعالم  دب��ي  موؤ�س�سة  يف 
مت  ال��ذي  الوقت  يف  الإيجابية  والطاقة  بال�سعادة  مفعماً  عاماً  للجميع 
مرفقة  املنا�سبة  ب��ه��ذه  اخلا�سة  ال��ورق��ي��ة  الق�سا�سات  م��ن  ع��دد  ت��وزي��ع 
بكلمات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم حول الإيجابية 
الوقت الذي خ�س�ست  اأ�سلوب حياة يف  هي طريقة تفكري وال�سعادة هي 
عدد من الربامج ال�سباحية على �سا�سات قنوات موؤ�س�سة دبي لالإعالم 

الوقت  يف  العاملية،  املنا�سبة  وهذه  ال�سعادة  عن  للحديث  هامة  م�ساحات 
الذي �سارك موظفو واإعالميو موؤ�س�سة دبي لالإعالم اأوائل هذا الأ�سبوع 
يف فعاليات رحلة ال�سعادة مبدينة دبي بالتعاون والتن�سيق مع الربنامج 
حيث   ، لل�سعادة  ال���دويل  باليوم  احتفاء  والإي��ج��اب��ي��ة  لل�سعادة  الوطني 
ت�سمنت م�سرية رحلة ال�سعادة مب�ساركة معايل عهود بنت خلفان الرومي 
الرتفيهية  والفعاليات  الأن�سطة  من  جمموعة  لل�سعادة  الدولة  وزي��رة 
القيم  وتعزيز  ال�سعادة  ح��ول  مت��ح��ورت  والأ���س��ر  ل��الأط��ف��ال  والتثقيفية 

الإيجابية يف املجتمع.
من جهة اأخرى اأقام الدكتور جا�سم اأحمد اآل علي م�ست�سار املدير العام 
وا�سعاد  الإيجابية  الطاقة  بعنوان  ور�سة عمل  لالإعالم  دبي  موؤ�س�سة  يف 
املوؤ�س�سة،  موظفي  من  ع��دد  مب�ساركة  حياة  جراند  فندق  يف  املوظفني 
�سملت التعرف على مكونات منظومة الطاقة اليجابية وكيفية توظيفها 

بفعالية لتطوير العمل وحتقيق الإجناز والتدريب على مهارة التفكري 
اأن  ميكن  ما  اأق�سى  على  يح�سل  اأن  من  امل�سارك  متكن  التي  الإيجابي 
ما  ليح�سل على  يكافح  ب��دل من قبول ما يجده ول  له احلياة  تقدمه 
املوجه نحو  ال�سلبي  التفكري  التعرف على مالمح و�سمات  يريد، كذلك 
وطريقة  والإحباط  والياأ�س  والندم  والكتئاب  القلق  يف  ويتمثل  ال��ذات 
البعد عنه وجتنبه، اإىل جانب تنمية مهارة امل�ساركني يف حتقيق القفزة 
النف�سية يف ا�سلوب التفكري املعتاد، وكيفية النتقال من التفكري العادي 

اىل التفكري الأمثل.
الملام  م��ن  امل�����س��ارك��ني  متكني  لكيفية  تف�سياًل  ���س��رح��اً  جا�سم  د.  وق���دم 
بال�سرتاتيجيات التي متكنهم من التمتع والتحكم وال�سيطرة اليجابية 
على حياة كل منهم، بالإ�سافة على تزويد امل�ساركني بالإر�سادات املحددة 
مبالمح  امل�ساركني  وت��ع��ري��ف  والك��ت��ئ��اب  القلق  على  للتغلب  والعملية 
واأ�سكال �سراعات العمل التي تن�ساأ عن التفكري ال�سلبي وكيفية التعامل 
معها و�سوًل اإىل التدريب على طريقة التفكري الإيجابي التي تنجح يف 

ادارة �سغوط العمل وال�سراعات الب�سرية يف العمل.

موؤ�ش�شة دبي لاإعام حتتفل بيوم ال�شعادة العاملي 

حاكم عجمان يفتتح مركز البتكار والأبحاث يف جامعة اخلليج الطبية
•• عجمان-وام:

ال�سيخ حميد  ال�سمو  اأ�ساد �ساحب 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
الأع��ل��ى ح��اك��م ع��ج��م��ان مبنجزات 
ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ال��ط��ب��ي��ة ودوره����ا 
كوادر  لتوفريها  والبناء  ال��ري��ادي 

طبية موؤهلة تخدم املجتمع .
جاء ذلك عقب افتتاح �سموه ام�س 
م��رك��ز الب��ت��ك��ار والأب����ح����اث الذي 
يف  الطبية  اخلليج  جامعة  اأطلقته 
عجمان يف اإطار روؤيتها الرامية اإىل 
الإمارة  ال�ساملة يف  التنمية  تعزيز 
من خالل البتكار ومتكني البحث 
العلمي بح�سور �سمو ال�سيخ عمار 
العهد  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب���ن 
النعيمي  حميد  بن  اأحمد  وال�سيخ 
ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
وال�سيخ  واملالية  الإداري���ة  لل�سوؤون 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سياحية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
النعيمي  حميد  بن  را�سد  وال�سيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
وم���ع���ايل ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ماجد 
ديوان  رئي�س  النعيمي  �سعيد  ب��ن 
احل���اك���م و����س���ع���ادة ع���ب���داهلل امني 
وائل  �سعادة  و  بالديوان  امل�ست�سار 
ال�سيد حممد جاد �سفري جمهورية 
وعدد  الدولة  لدى  العربية  م�سر 
والكادر  الر�سمية  ال�سخ�سيات  من 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف اجل����ام����ع����ة وك���ب���ار 

امل�سوؤولني بالدولة.
الأكادميية  اجلامعة  جهود  وثمن 
الأط��ب��اء من اخلريجني  تاأهيل  يف 
تدريبهم  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا  اجل����دد 
مب��ه��ن��ي��ة خل��دم��ة ال���وط���ن يف هذه 
النخبة  ل��ي��ك��ون��وا  ال��ن��ب��ي��ل��ة  امل��ه��ن��ة 
املواطن  ال�سباب  م��ن  لها  املتميزة 

كاأطباء موؤهلني.
ل��ك��ل الطلبة  ���س��م��وه دع��م��ه  واأك�����د 
و�سعا  ي��دخ��ر  ل��ن  واأن���ه  املجتهدين 
التعليمية  ال���ب���ع���ث���ات  ت���وف���ري  يف 
بالتن�سيق  امل��ت��ف��وق��ني  للخريجني 
ووزارة  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م��ع 
درا�ساتهم  ل���س��ت��ك��م��ال  ال�����س��ح��ة 
اخلارج  يف  والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة 
الوطن  اأر������س  اإىل  ي���ع���ودوا  ح��ت��ى 
ال�سهادات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  حا�سلني 
العلوم الطبية يف  العلمية واأحدث 

العامل .
وح������ث ج���م���ي���ع اخل����ري����ج����ني على 
والعمل  والجتهاد  اجلد  موا�سلة 
يتمنونه  م����ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���������دوؤوب 
م��ن اآم����ال وط��م��وح��ات ���س��واء على 
امل�ستوى ال�سخ�سي اأو على م�ستوى 

وطنهم الغايل دولة الإمارات .
الريادي  ال�����دور  اإن  ���س��م��وه  وق����ال 
الدولة  م��وؤ���س�����س��ات  ت���وؤدي���ه  ال����ذي 
احلكومية  وال�سحية  التعليمية 
ياأتي   .. وامل�ست�سفيات  واخل��ا���س��ة 
ال����دار�����س����ني  ال���ط���ل���ب���ة  يف خ����دم����ة 
واملتدربني واإتاحة الفر�س اأمامهم 
حتى يت�سنى لهم اكت�ساب اخلربات 
العملية من واقع املمار�سة امليدانية 
ملهنة الطب يف م�ست�سفيات الدولة 
.. موؤكدا  الطبية  وجامعة اخلليج 
اأن تلك الربامج واخلطط ت�ساعد 
التخ�س�سات  اختيار  على  الطالب 
التي يرغبون بدرا�ستها وما يتطلبه 
ال���دول���ة وخا�سة  ال��ع��م��ل يف  ���س��وق 
ال��ت��خ�����س�����س��ات م���ث���ل الم����را�����س 
الن�سائية والولدة والأطفال داعيا 
ال�ستفادة  اإىل  والطالبات  الطلبة 
مما تقدمه جامعة اخلليج الطبية 
و�سحية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  خ���دم���ات  م���ن 
املختربات  يف  والتاأهيل  والتدريب 

احلديثة التي مت افتتاحها.
لدولة  احلكيمة  بالقيادة  اأ���س��اد  و 
ت���دخ���ر جهدا  ل  ال���ت���ي  الم��������ارات 
ت����وف����ري الح���ت���ي���اج���ات  ���س��ب��ي��ل  يف 
املواطن  ل��ب��ن��اء  ك���اف���ة  الأ���س��ا���س��ي��ة 
ال����ق����ادر ع���ل���ى خ���دم���ة وط���ن���ه كما 
ويدعمون  ك��ب��ريا  اهتماما  ي��ول��ون 
وبرنامج  م���ب���ادرة  ك���ل  وي���ب���ارك���ون 
وخ�����ط�����ة ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ة ت���خ���دم 

اإليه  ت�سعى  م��ا  على  �سموه  واط��ل��ع 
ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج م��ن خ���الل مركز 
الذي  اجلديد  والأب��ح��اث  البتكار 
متخ�س�سة  خمتربات  �سبعة  ي�سم 
التعاون  اآف��اق  تو�سيع  يف  والإ�سهام 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  ب���ني 
والطالب وقطاع الرعاية ال�سحية 
ب�سكل عام وكذلك مع امل�ست�سفيات 
الإمارة  يف  ثمبي  ملجموعة  التابعة 
���س��ب��ل البحث  اإت����اح����ة  م���ن خ����الل 
ال��ع��ل��م��ي امل��ب��ت��ك��رة وت���وف���ري اأح���دث 
الرعاية  ق���ط���اع  خل���دم���ة  اأدوات��������ه 
اأرقى  اإىل  ب��ه  والرت���ق���اء  ال�سحية 

امل�ستويات العاملية.
وجتول �سموه يف الأق�سام املختلفة 
للمخترب الذي ي�سم جمموعة من 
امل��خ��ت��ربات اأه��م��ه��ا خم��ت��رب اجليل 
الت�سل�سلية  ال��رتك��ي��ب��ة  م��ن  امل��ق��ب��ل 
ي�ساعد  ال����ذي  ال���ن���ووي  للحم�س 
العلماء يف التعرف على املزيد حول 
الربوتينات التي ت�سنعها اجلينات 
مبا  التنظيمية  عملها  وت��رك��ي��ب��ة 
ي�����س��ه��م يف ت�����س��ه��ي��ل م��ق��ارن��ت��ه مع 
اكت�سافها وهو  �سبق  التي  اجلينات 
م���ا ق���د ي��ع��ط��ي م��ع��ل��وم��ات واف����رة 
يخت�سر  مبا  جني  كل  وظيفة  عن 
الأب�����ح�����اث وخمترب  م����ن  ال���ك���ث���ري 
ي�سكل  بات  ال��ذي  اجليني  التعديل 
اأهمية بالغة للعالج من الأمرا�س 
باأخذ  العلماء  يقوم  حيث  القاتلة 
املري�س  دم  م���ن  ���س��ل��ي��م��ة  خ���الي���ا 
النووي فيها ثم  وتعديل احلم�س 
و�سي�سعى   .. دم��ه  يف  حقنها  اإع���ادة 
هذه  ت���ط���وي���ر  اإىل  امل���خ���ت���رب  ه�����ذا 
وو�سائل  ط����رق  واب���ت���ك���ار  الآل����ي����ات 
خلدمة  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف  ج����دي����دة 

املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
الأعلى حاكم عجمان على ت�سريفه 
البتكار  م��رك��ز  ب��اف��ت��ت��اح  اجل��ام��ع��ة 
والأب��ح��اث وه��و م��ا يعك�س حر�س 
ق��ي��ادة الإم�����ارة ع��ل��ى دع���م اجلهود 
التنموية  وامل�������س���اري���ع  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ورعايته  الإن�سان  خلدمة  الهادفة 
واإ�سعاده وتوفري كافة �سبل احلياة 

الكرمية وال�سحية له.
مركز  اإن�������س���اء  اإن  ث��وم��ب��ي  ق����ال  و 
لتعزيز  يهدف  والأب��ح��اث  البتكار 
امل�����س��ت��دام داخ����ل جمموعة  ال��ن��م��و 
الوعي  ون�������س���ر  ال��ط��ب��ي��ة  ث���وم���ب���ي 
وامل�ساهمة  العلمي  البحث  باأهمية 
يف ت���ط���وي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ط���ب���ي يف 
املركز  اأن  م��وؤك��دا  وال��ع��امل  املنطقة 
البحثية  الأف������ك������ار  ���س��ي��ح��ت�����س��ن 
نتائجها  م���ن  ل��ي��ن��ت��ف��ع  وي���رع���اه���ا 
الأدوات  للطالب  و�سيوفر  املر�سى 
الالزمة  وال��ب��ح��ث��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
لطرح  ال���������س����روري����ة  واخل����������ربات 
حلول مبتكرة وفعالة تخدم قطاع 
الرعاية الطبية اإىل جانب اإ�سهامه 
التعليمي  امل�������س���ت���وى  ت���ط���وي���ر  يف 
املتطورة  التكنولوجيا  خ��الل  م��ن 

واآليات البحث املتقدمة.
واأ�ساف ثومبي اإن اجلامعة تتوقع 
اأن ي�سهم املركز ب��دور ب��ارز يف دعم 
ال�سحية  الرعاية  وت�سجيع خرباء 
لتحقيق مزيد من التميز والإبداع 
رفد  اأج��ل  م��ن  مهاراتهم  وتطوير 
ه����ذا ال��ق��ط��اع احل���ي���وي وامل���ه���م يف 
مبا  املطلوبة  بالكفاءات  الإم���ارات 
على  تناف�سيته  م�ستوى  من  يعزز 
يف  والعاملي  الإقليمي  ال�سعيدين 

قطاع الرعاية ال�سحية.

ال�سحي  املجال  التعليم يف  تطوير 
واملدار�س  اجلامعات  وبناء  وتنفيذ 
وامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية من 
والطالبات  الطلبة  ت��دري��ب  اأج���ل 
من  وال�ستفادة  اجلامعات  تلك  يف 
العمل  لقيادة  م�ستقبال  خرباتهم 

ال�سحي والطبي املتميز.
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ك��ان 
بن را�سد النعيمي و�سمو ويل عهده 
حميى  ال�سيد  يرافقهم  واحل�سور 
رئ��ي�����س جمموعة  ث��وم��ب��ي  ال���دي���ن 
ث���وم���ب���ي ورئ���ي�������س جم��ل�����س اأم���ن���اء 
الدكتور  و  الطبية  اخلليج  جامعة 
قد  اجلامعة  مدير  حمدي  ح�سام 
جت��ول��وا يف ع��دد م��ن اأق�����س��ام املركز 
�سرح  اإىل  وا�ستمع   .. وخم��ت��ربات��ه 
واف حول خطط عمله واطلع على 

خمتلف جمالته واخت�سا�ساته.
من  واحل�����س��ور  �سموه  ا�ستمع  كما 
املختربات  م��رك��ز  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ني 
اإىل �سرح عن اأهداف مركز البتكار 
اجلامعة  اأن�ساأته  ال��ذي  والأب��ح��اث 
م���ع جم��م��وع��ة ثومبي  ب��ال��ت��ع��اون 
الرعاية  جم����ال  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
ال�سحية �سمن حرمها يف عجمان 
للتوا�سل  منوذجية  من�سة  ليكون 
الهيئة  واأع���������س����اء  ال���ع���ل���م���اء  ب����ني 
املهتمني  وال���ط���الب  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
ب����ال����ب����ح����وث ال���ط���ب���ي���ة واإط���������الق 
اخل���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات امل��ب��ت��ك��رة يف 
لتنطلق  وال��������دواء  ال���ط���ب  جم����ال 
وال�سراكة  ال���ت���ع���اون  ج���ه���ود  م��ن��ه 
ال��ع��امل��ي��ة وكذلك  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع 
البحث  وخم����ت����ربات  اجل���ام���ع���ات 
الدوائية ل�سمان جناح  وال�سركات 

م�سروعاتها.

القطاع ال�سحي يف دولة الإمارات.
اأي�سا  واحل�������س���ور  ���س��م��وه  وت��ف��ق��د 
الدقيقة  امل�������س���ف���وف���ات  خم���ت���رب 
وال�����ذي   ..  Microarray
ي�ستخدم �سرائح م�سفوفات دقيقة 
لكل  ج���زيء  م��ل��ي��ون   2.5 لقيا�س 
التبدلت  وحت��ل��ي��ل  ل��ر���س��د  ع��ي��ن��ة 
وخمترب  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 
 Polymerase/ اآر  ���س��ي  ب���ي 
Chain Reaction / والذي 
اجلينات  وتو�سيح  تقريب  يتوىل 
املختارة من اأجل فح�سها وقيا�سها 

با�ستخدام التقنيات املتطورة.
ثالثية  الطباعة  خمترب  ي�سهم  و 
الأبعاد لأع�ساء اجل�سم يف تطوير 
ه������ذا امل�����ج�����ال احل�����ي�����وي اجل���دي���د 
لدرا�سة  ال����ع����امل  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
املعقدة  اجل�����راح�����ات  وت���خ���ط���ي���ط 
وو����س���ع ح��ل��ول حم����ددة ل��ه��ا فيما 
اإمن���اء اخل��الي��ا على  يعمل خمترب 
الأغ�سية  اأو  اخل���الي���ا  م�����س��اع��دة 
ج�سم  عن  ف�سلها  بعد  النمو  على 
امل���ري�������س ب��ي��ن��م��ا ي���ت���م م����ن خالل 
اخلاليا  ببحوث  اخل��ا���س  املخترب 
تخزين  ال�سري  واحلبل  اجلذعية 
للمولودين  ال�������س���ري  احل���ب���ل  دم 
تعترب م�سدرا مهما  والتي  حديثا 
للخاليا اجلذعية وميكن تخزينها 
النتكا�سية  ال���س��ط��راب��ات  ل��ع��الج 
ثومبي  ال�سيد  واأع���رب  امل�ستقبلية 
حمي الدين ثومبي رئي�س جمل�س 
الطبية  اخلليج  جامعة  يف  الأمناء 
ثومبي  ملجموعة  املوؤ�س�س  الرئي�س 
واملنطقة  الإم���������ارات  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
والتقدير  ال�سكر  اآي���ات  اأ�سمى  ع��ن 
ال�����س��ي��خ حميد  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور ح�سام 
اخلليج  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر  ح���م���دي 
اإن املركز �سي�سجع العلماء  الطبية 
التدري�سية  ال���ه���ي���ئ���ة  واأع���������س����اء 
وال���ط���الب امل��ه��ت��م��ني ب��الب��ت��ك��ار يف 
جم�����ال ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة على 
اخلطة  اإجن��������از  وت�������رية  ت�������س���ري���ع 
الرامية  للجامعة  ال�سرتاتيجية 
اإىل توفري مناخ اأكادميي مبتكر يف 

هذا املجال املهم.
واأ����س���اف ال��ربوف��ي�����س��ور ح��م��دي اإن 
الأ�سا�س  هما  وال�����س��راك��ة  ال��ت��ع��اون 
يف ه��ذا امل�سروع وم��ن ه��ذا املنطلق 
مع  ال��ت��ع��اون  اإىل  امل��رك��ز  �سيع�سى 
البحثية  وامل����ع����اه����د  اجل����ام����ع����ات 
وامل����خ����ت����ربات ال���ع���امل���ي���ة م����ن اأج����ل 
وتبادل  ال��ب��ح��ث  ب���رام���ج  ت��ط��وي��ر 
�سيحر�س  كما  وال��ع��ل��وم  اخل���ربات 
دعم  يف  ت�سهم  ع��الق��ات  ب��ن��اء  على 

املركز ومتويل ن�ساطاته املختلفة.
البتكار  م���رك���ز  اأن  اإىل  اأ�����س����ار  و 
نوعه  م���ن  الأول  ه���و  والأب����ح����اث 
خا�سا  ق�سما  �سي�سم  املنطقة  يف 
ب���ت���ع���دي���ل اجل����ي����ن����ات وخم����ت����ربات 
النووي  احلم�س  ب��اأب��ح��اث  خا�سة 
والعلوم  الأبعاد  ثالثية  والطباعة 
ال�����دوائ�����ي�����ة وح���ا����س���ن���ة الب���ت���ك���ار 
املعلومات  وت��ق��ن��ي��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
الإبداع  ال�سحية وخمترب حا�سنة 
يف جمال الذكاء ال�سطناعي لفتا 
اإىل  اأي�����س��ا  �سي�سعى  امل��رك��ز  اأن  اإىل 
اآل��ي��ات ال��ب��ح��ث يف جمالت  ت��ع��زي��ز 
اأمرا�س القلب وال�سكري وال�سمنة 
ال�سرطان  اأم��را���س  م��ن  وال��وق��اي��ة 
يف  ال�سحية  الهيئات  مع  والتعاون 

الإمارات.

قرينة حاكم عجمان ت�شهد عر�شا تقدمييا ملعلمات الرتبية الأخاقية مبدر�شة خديجة
•• عجمان-وام:

�سهدت قرينة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان ال�سيخة فاطمة بنت زايد بن �سقر 
ال نهيان رئي�سة جمعية ام املوؤمنني عر�سا تقدمييا لفريق معلمات 
مادة الرتبية الأخالقية بقاعة التدريب املهني يف مدر�سة خديجة 
امل��دار���س يف  م��دي��رات  بح�سور  وذل��ك  ب��الإم��ارة  الأ�سا�سي  للتعليم 

منطقة عجمان التعليمية ومعلمات املدر�سة.
خالل   - نهيان  ال  �سقر  ب��ن  زاي���د  بنت  فاطمة  ال�سيخة  وق��ال��ت 
الرتبية  اإن   :  - الأخ��الق��ي��ة  الرتبية  م���ادة  ع��ر���س  على  اطالعها 
الأخالقية هي من موروثنا، وهذا ما تربينا عليه يف بيوتنا منذ 
اأكر  يتقرب  اأن  املعلم  وعلى  وتقاليد،  وع���ادات  قيم  من  ال�سغر، 

تر�سيخ  يف  الع�سيدة  امل�ساندة  لهم  يقدم  حتى  طالبه  من  فاأكر 
الأخالق .

بعثت لأمت���م مكارم  اإمن���ا  ال��ك��رمي  ر�سولنا  ق��ال  : ح��ني  وا���س��اف��ت 
العظيم،  البناء  ه��ذا  يف  الأخ���رية  اللبنة  لي�سع  توجه   ، الأخ���الق 
ومن هنا ل بد من ربط الرتبية الأخالقية بالرتبية الإ�سالمية، 
وتعزيزها  ب��امل��ادة،  ال�سلة  توثق  التي  امليدانية  ال��زي��ارات  وتكثيف 
الطالبات،  ن��ف��و���س  يف  مفاهيمها  وت��ر���س��خ  والأن�����س��ط��ة،  ب��امل��ه��ارات 
وللبيت ال���دور الأع��ظ��م يف ال��رتب��ي��ة، ل��ذل��ك وج��ب ال��رتك��ي��ز على 
الأمهات، لغر�س تلك املفاهيم والقيم يف نفو�س اأبنائهن وبناتهن، 
ول بد من تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية يف طالباتنا، وتكرمي ذوات 

الأخالق الرفيعة .
واأو�سحت قرينة �ساحب ال�سمو حاكم عجمان  اأن الطريق لبلوغ 

ت�سلكه  الذي  الطريق  بكثري من  اأ�سهل  الأخالقية  الرتبية  هدف 
اأن  عليه  اأظ��ف��اره  نعومة  منذ  فالطفل  امل�سلمني،  غري  من  الأمم 
يتعلم ما عليه من م�سوؤوليات جتاه ربه ودينه واأ�سرته وجمتمعه، 
فالربجمة تكون منذ ال�سغر ل�ست�سعار عظمة اهلل عز وجل، حيث 
فيه  وير�سخان  الطفل  يعلمان  ال��ل��ذان  هما  وامل��در���س��ة  البيت  اإن 

مفاهيم الرتبية الأخالقية، فال بد من التكاتف بينهما .
من جهتها اأكدت مديرة املدر�سة مرمي احلمراين ان معلمات املادة 
الأكرب  الأث��ر  ولهن  اهلل،  بف�سل  اإيجابية  ينقلن طاقة  الخالقية 
 ، امل��ادة اجلديدة  يف نفو�س الطالبات ليتولني مهمة تدري�س هذه 
والتطرق  مبوادهن  الأخالقية  الرتبية  م��ادة  بربط  يقمن  حيث 
لها يف خمتلف الدرو�س ، لفتة اىل اإن منهاج الرتبية الأخالقية 
متوجهة  الطالبات،  �سلوكيات  م�ستوى  رف��ع  يف  ك��ربى  اأهمية  ل��ه 

بال�سكر للقيادة الر�سيدة على هذا التوجه ال�سامي لن�سر الثقافة 
الأخالقية بني طلبة املدار�س.

الأخالقية،  الرتبية  فريق  قائدة  امل�سيبي  م��رمي  املعلمة  وقدمت 
الرتبية  مادة  بتدري�س  لتقوم  اختيار مدر�سة خديجة  عر�سا عن 
الأخالقية، واملراحل التي مرت بها من تدريب م�سبق، اىل جانب 

التعريف باملعلمات املكلفات بالتدري�س.
الرتبية  م���ادة  ع��ن  ع��ام��ا  تعريفا  التقدميي  ال��ع��ر���س  ت��ن��اول  وق��د 

الأخالقية، وتق�سيم الوحدات فيها، وتوزيعها على مراحل.
الدرا�سية  احل�س�س  من  عدد  على  عجمان  حاكم  قرينة  واطلعت 
ملادة الرتبية الأخالقية قدمتها معلمات املدر�سة ..يف حني �سملت 
ليجلب  اأن�سئ  وال��ذي  ال�سعادة  ملقهى  زي��ارة  ال�ستطالعية  اجلولة 

ال�سعادة للمعلمات وميدهن بالطاقة الإيجابية .

حممد النعيمي يتفقد م�شاريع خريية عجمان يف الأردن
عجمان-وام:

زار وفد من هيئة الأعمال اخلريية بعجمان برئا�سة �سعادة ال�سيخ حممد بن 
عبد اهلل النعيمي رئي�س جمل�س الأمناء اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة 

لتفقد للمكاتب اخلارجية التابعة للهيئة.
و�سملت الزيارة مكاتب العا�سمة عمان وحمافظتي املفرق والزرقاء.

واطلع �سعادة رئي�س جمل�س الأمناء والوفد املرافق الذى �سم اأحمد ح�سن 
م�ساريع  م��ن  ع��دد  على  العو�سي  وع��ب��داهلل  الأم��ن��اء  جمل�س  ع�سو  ال��ف��ورة 
املكفولني  الأيتام  اأ�سر من  �سبعة  بزيارة  قام  الهيئة يف عمان حيث  وبرامج 
لدى الهيئة وتعرف على اأحوالهم ووقف على مدى الرعاية التى يقدمها 

لهم مكتب الهيئة.
ومت تقدمي طرد غذائي ومبلغ مايل لكل اأ�سرة من تلك الأ�سر.

 600 ووزع  املفرق  مبحافظة  اخلريية  الطفل  رعاية  جمعية  الوفد  وزار 
بطانية على 200 اأ�سرة من الأ�سر الفقرية.. كما تفقد عددا من امل�ساريع 
وقدم  وال��زرق��اء  املفرق  حمافظتي  يف  الأي��ت��ام  لأم��ه��ات  الهيئة  نفذتها  التي 

طرودا غذائية ومبلغ مايل لكل اأ�سرة.
وزار وفد الهيئة وزارة التنمية الجتماعية الردنية حيث اجتمع مع اأمني 
عام الوزارة عمر حمزة الذي عرب عن �سكره وتقديره للدور الن�ساين املقدر 
لدولة الإمارات جتاه اأ�سقائها العرب وامل�سلمني واململكة الأردنية الها�سمية 

على وجه اخل�سو�س.
به  ت��ق��وم  ال���ذي  ال���دور  النعيمي  اهلل  ب��ن عبد  ال�سيخ حممد  ���س��ع��ادة  وث��م��ن 
الوزارة والت�سهيالت التي تقدمها للهيئة وملنظمات العمل الإن�ساين..موؤكدا 
التزام الهيئة بنهج القيادة الر�سيدة للدولة وتوجيهاتها على �سعيد العمل 

اخلريي والإن�ساين.
وال�سعبني  البلدين  تربط  التي  املتميزة  الأخوية  بالعالقات  �سعادته  واأ�ساد 

ال�سقيقني.
لدى  الدولة  �سفري  بزيارة  اأي��ام  اأربعة  ا�ستمرت  التي  زيارته  الوفد  واختتم 
اململكة الأردنية الها�سمية �سعادة بالل البدور الذي اأ�ساد بدور مكتب الهيئة 

بالأردن وعرب عن ر�ساه مل�ستوى التن�سيق والتعاون مع الهيئة.
املتميز  للدور  والتقدير  بال�سكر  الهيئة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  �سعادة  وتقدم 
تقدمها  التى  امل�ستمرة  والت�سهيالت  ب��الأردن  الدولة  �سفارة  به  تقوم  ال��ذي 
للهيئة. وقدم رئي�س جمل�س اأمناء الهيئة ل�سعادة ال�سفري التقرير ال�سنوي 

امل�سور لإجنازات الهيئة يف الأردن.
بالعالقات  له  امل��راف��ق  وال��وف��د  النعيمي  اهلل  عبد  بن  ال�سيخ حممد  واأ���س��اد 
الأردنية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  بني  تربط  التي  املتميزة 
م�ساعدات  م��ن  ميكن  م��ا  ك��ل  ت��ق��دمي  على  الهيئة  ح��ر���س  واأك���د  الها�سمية 
لل�سعب الردين ال�سقيق تنفيذا ل�سيا�سة الدولة على �سعيد العمل اخلريي 

والإن�ساين.

حماكم راأ�س اخليمة تن�شر ال�شعادة بني املوظفني 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

املوؤ�س�سي  الت�سال  مكتب  احتفى 
اخليمة  راأ��������س  حم���اك���م  ب����دائ����رة 
ب��ي��وم ال�����س��ع��ادة ال��ع��امل��ي م��ن خالل  
مت  التي  ال������فعاليات  م�����ن  العديد 
ب�سكل  �ساهمت  وال��ت��ي  تنظيمها، 
ال�سعادة  ن�����س��ر  يف  وف����ّع����ال  ك��ب��ري 
والإيجابية يف نفو�س املوظفني يف 
هذا اليوم وغريه من الأيام، فيما 
على  اليوم  ه��ذا  فعاليات  ا�ستملت 
م������كاتب  على  ال��ورد  باقات  توزيع 
ح�سورهم  ق�����������ب��ل  امل��������������������وظ��ف��ني 
جميع  وا����س���ت���ق���ب���ال  ال���ع���م���ل،  اإىل 
اليوم  ه��ذا  يف  ال������دائرة  متعاملي 

باحللويات.
الإدارات  م���ن  ع����دد  ن��ظ��م  ك��م��������������ا   
التنظيمية  وال��وح��دات  والأق�����س��ام 
موظفيهم،  جميع  ي�سم  احتفال 

راأ������س اخليمة  وت��ق��دم��ت حم��اك��م 
ومتعامليها  ملوظفيها  بالتهنئة 

مبنا�سبة يوم ال�سعادة العاملي.
�سعادة  ك����رم  م��ت�����س��ل  ���س��ي��اق  ويف   
الدكتور �سيف علي ال�سميلي مدير 

6 من  ع��ام حم��اك��م راأ����س اخليمة 
 ، ال�سعادة  ب�سيك  الدائرة  موظفي 
حيث يتم اختيار عدد من موظفي 
الدائرة وفقا ملعايري حمددة وذلك 

ب�سكل دوري كل ثالثة اأ�سهر.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية الأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة



الثالثاء   21   مارس    2017  م   -   العـدد  11974  
Tuesday  21  March   2017  -  Issue No   11974اأخبـار الإمـارات

06

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �سعادة حمد عبيد املن�سوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم 
ق��ط��اع الت�����س��الت اأن ال�����س��ع��ادة ب��ات��ت ث��ق��اف��ة را���س��خ��ة يف العمل 

احلكومي بدولة الإمارات العربية املتحدة .
هذه  اإن  العاملي  ال�سعادة  يوم  مبنا�سبة  كلمة  يف  املن�سوري  وق��ال 
توجيهات  وم��ن  املوؤ�س�سني  الآب����اء  نهج  م��ن  م�ستوحاة  الثقافة 
املعيار  الدولة  �سكان  �سعادة  تكون  باأن  وروؤيتها  الر�سيدة  قيادتنا 
اأي  قيمة  واأن  بها  نقوم  مبادرة  اأو  لأي عمل  الأ�سا�سية  وال��روؤي��ة 
والنا�س  للمجتمع  ف��ائ��دة  م��ن  يحققه  مب��ا  تقدر  اإجن���از  اأو  عمل 

وبالتايل ما يحققه من �سعادة لهم .

واأ�سار يف هذا ال�سدد اإىل كتاب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الذي يعد و�سفة  ال�سعادة والإيجابية  تاأمالت يف  دبي رعاه اهلل 
لل�سعادة يقدمها �سموه للعامل لالطالع عليها وال�ستفادة منها. 
و لفت اإىل اأن الهدف الأول لأي ن�ساط حكومي حتقيق ال�سعادة 
القيادة  الهيئة نعمل وفقا لروؤية وتوجيهات  .. وقال : نحن يف 
عملنا  خ��الل  م��ن  اأعيننا  ن�سب  النا�س  �سعادة  ون�سع  الر�سيدة 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  بتقنيات  والرتقاء  املتوا�سل 
لت�سهيل  املختلفة  احل��ك��وم��ي��ة  ب��اخل��دم��ات  ورب��ط��ه��ا  ال���دول���ة  يف 
ال�سبكة  ربط  وتو�سعة  الإج���راءات مع خمتلف اجلهات  وت�سريع 

الإلكرتونية الحتادية .

•• دبي -وام: 

وج���ه م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���س وزي����ر امل�����وارد الب�سرية 
والتوطني ر�سالة ملوظفي املوارد الب�سرية والتوطني 
لل�سعادة  العاملي  باليوم  ال����وزارة  احتفال  مبنا�سبة 
دع��اه��م فيها لن��ط��الق��ة م��ت��ج��ددة ن��ح��و م��زي��د من 

النتاجية لإ�سعاد املتعاملني .
وت�����س��م��ن الح���ت���ف���ال ال����ذي اأق���ي���م ام�����س ع����ددا من 
الر�سا  م��وؤ���س��رات  رف��ع  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  الفعاليات 
�سمن  وذل��ك  واملوظفني  املتعاملني  ل��دى  وال�سعادة 
توزيع  لل�سعادة من خالل  العاملي  اليوم  ب�  احتفالها 

الورود والهدايا التذكارية على املوظفني واملتعاملني 
التي  وي��اك��م  قهوتي  م��ب��ادرة  تنظيم  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
للموظفني  ال��وح��دات  م��دي��ري  ا�ستقبال  على  تقوم 
بهدف تعزيز الت�ساور واحلوار الداخلي وقال معايل 
اليوم  مبنا�سبة  للموظفني  ر�سالته  يف  غبا�س  �سقر 
دوما  تبداأ  احلقيقية  ال�سعادة  اإن   : لل�سعادة  العاملي 
به من  نقوم  ما  ب��اأن  الخ��ري��ن  وقناعة  قناعتنا  من 
ع��م��ل ي��ت��واف��ق م��ع ق��ي��م اخل���ري وال��ب��ن��اء ال��ت��ي حتكم 
ت�سرفاتنا وان من اأهم قيم البناء هي اأن نوؤدي املهام 
الوظيفية املوكلة اإلينا باإيجابية تعطي العمل قيمة 
حقيقية م�سافة وتنعك�س يف �سورة اجناز متطلبات 

املتعاملني على النحو الذي يتوقعونه منا ومبا يلبي 
تطلعاتهم.

ودعا غبا�س املوظفني اإىل موا�سلة العمل من خالل 
روح الفريق الواحد واملتكامل الأمر الذي يقودنا اإىل 
حتقيق ال�سعادة احلقيقية لنا وللمتعاملني كما دعا 
اإىل اأن ي�سكل اليوم العاملي لل�سعادة انطالقة متجددة 
نحو مزيد من النتاجية بال�سكل الذي يحقق �سعادة 
املتعاملني مع الوزارة . وا�ساف : �سيبقى الأمل دائما 
حيا يف القلوب طاملا مت�سكنا باإ�سرارنا على موا�سلة 
النجاح والتفوق يف ظل قيادتنا الر�سيدة التي توفر 

للوطن وللمواطن كل اأ�سباب ال�سعادة. 

طبيلللة عجلملللان حتتفلللل بيلللوم ال�شعلللادة وتكلللرم الأمهلللات

جملللارك راأ�س اخليملللللة تفتللللح ملللركللللز ال�شعلللادة

تزامنا مع اليوم الدويل لل�سعادة

غرفة راأ�س اخليمة تطلق 14 مبادرة لل�شعادة والإيجابية

مركز �شواب يربز دور املراأة يف 
مقاومة تنظيم داع�س 

•• اأبوظبي -وام:

للت�سدي  امل�سرتكة  الأمريكية  الإم��ارات��ي��ة  امل��ب��ادرة  �سواب  مركز  اأعلن 
لدعايات واأفكار تنظيم داع�س الإرهابي عرب النرتنت وال�سعي لتعزيز 
اإيجاد البدائل الإيجابية للتطرف عن اإطالق حملة جديدة على مواقع 
التطرف  امل��راأة يف منع ومقاومة  ا�سهامات  التوا�سل الجتماعي لإب��راز 

ودورها الفاعل يف الرتقاء باملجتمعات وتطورها.
اأيام اعتبارا من ام�س وحتى غدا باللغتني  وت�ستمر هذه احلملة ثالثة 
العربية والإجنليزية على مواقع التوا�سل الجتماعي اخلا�سة مبركز 
�سواب وهي تويرت وفي�س بوك وان�ستجرام ويوتيوب م�ستخدمة ها�ستاغ 
#يف_حكايتها وذلك بالتزامن مع الحتفال ب�عيد الأم يف بلدان ال�سرق 

الأو�سط الذي ي�سادف 21 مار�س.
واأظهرت حمالت مركز �سواب ال�سابقة للعلن كيف يقوم تنظيم داع�س 
عادة با�ستغالل وا�ستعباد املراأة وممار�سة اأعمال العنف والتطرف �سدها 
بال�سابات  الإي��ق��اع  ذل��ك  ك��ان  �سواء  املنحرفة  اأيدولوجيته  اإىل  م�ستندا 
والفتيات امل�ست�سعفات باللجوء اإىل الكذب واخلداع وممار�سة التعذيب 
الن�ساء والإجتار  ا�ستعباد  اأو من خالل  املراأة  وال�ستغالل اجلن�سي �سد 
بهن يف �سوق النخا�سة تكري�سا لإعتقاده باأن املراأة ل يعدو كونها �سلعة 

رخي�سة الثمن.
اإىل  #يف_حكايتها  ها�ستاغ  ا�ستخدام  خالل  من  احلملة  هذه  وتهدف 
وقيمة  دور  داع�س عن  تنظيم  يروجها  التي  املنحرفة  ال��رواي��ات  دح�س 
ومكانة املراأة من خالل التاأكيد على متكينها واإبراز دورها املحوري يف 

بناء وتقدم املجتمعات يف اأرجاء العامل .
ويعر�س مركز �سواب ق�س�سا يو�سح فيها كيف ثارت الن�ساء يف العراق 
�سواء  �سدهن  التنظيم  مار�سه  ال��ذي  والإ�سطهاد  القهر  �سد  و�سوريا 
بالهروب من الأ�سر والدفاع عن املراأة يف املحافل الدولية اأو من خالل 

القتال على اجلبهة الأمامية يف �ساحات املعارك.
وتعر�س احلملة ق�س�سا عن الأمهات اللواتي قدمن احلماية لعائالتهن 
�سد اأعمال النهب والإرهاب التي يرتكبها التنظيم ووقايتهن لأطفالهن 

من الدعايات املنحرفة التي يروج لها التنظيم.
و�سيورد مركز �سواب مناذج تثري الإلهام والإعجاب لن�ساء قهرن ال�سعاب 
قمة  اأعلى  اإفر�ست  جبل  قمة  وت�سلق  اجلنوبي  القطب  اإىل  بو�سولهن 
واإح��راز جناح  الإعاقة  العامل ومن��اذج لآخريات قمن بتحدي  جبلية يف 

باهر يف حياتهن العملية.
واأحاديث  الكرمي  القراآن  من  معنوية  ر�سائل  �سواب  مركز  �سيو�سل  و 
تاريخية  �سخ�سيات  خالل  ومن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  ر�سولنا 
وثقافية لتبيان كيف ميكن للن�ساء الرتقاء مبجتمعاتهن وتعزيز القيم 

احلميدة فيها.
ملركز  ع�سرة  ال�ساد�سة  ال�ستباقية  احلملة  #يف_حكايتها  حملة  وتعد 

�سواب على مواقع التوا�سل الجتماعي .
وا�ستهدفت حمالت مركز �سواب ال�سابقة التدمري الذي مار�سه تنظيم 
داع�س �سد العائالت واملجتمعات ون�سف اآثار ومعامل احل�سارة الإن�سانية 
القدمية واأهمية الختالف والتنوع ملجتمع يعمل ب�سكل �سحي والدور 

الإيجابي الذي با�ستطاعة ال�سباب لعبه يف جمتمعاتهم.
ومنذ انطالق املركز يف يوليو من العام 2015 ي�سعى �سواب جاهدا اإىل 
ت�سجيع احلكومات واملجتمعات والأفراد على امل�ساركة بفاعلية للت�سدي 

للتطرف عرب النرتنت .
من  املاليني  �سوت  لإ�سماع  الفر�سة  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  املركز  وف��ر  و 
ويدعمون  الإرهابي  داع�س  تنظيم  يعار�سون  ممن  العامل  حول  الب�سر 
وطبيعته  الإره��اب��ي  التنظيم  وح�سية  للعلن  الإظ��ه��ار  يف  امل��رك��ز  جهود 

الإجرامية.

•• عجمان ـ الفجر 

واملبادرات  الأن�سطة  جلنة  نظمت 
احتفال  الطبية  عجمان  مبنطقة 
بح�سور   ، ال�سعادة  ي��وم  مبنا�سبة 
حمد ترمي ال�سام�سي مدير املنطقة 
نائب  ال����وح����ي����دي  وع���ب���دال���ع���زي���ز 
وموظفي   ، الطبية  املنطقة  مدير 
امل��ن��ط��ق��ة ، ح��ي��ث قال  وم���وظ���ف���ات 
اختيار  ان  ال�سام�سي  ت��رمي  حمد 
ال�سعادة  جلعل  الر�سيدة  قيادتنا 
من اأهم اأهدافها وبراجمها ، ياأتي 
يكون  اأن  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا  اط����ار  يف 
���س��ع��ب الم�������ارات وامل��ق��ي��م��ني على 
اأر������س الم������ارات ال��ط��ي��ب��ة يف قمة 
ال�����س��ع��ادة ه��ي التي  ال�����س��ع��ادة ، لأن 

حتقق التقدم والتطور.
مو�سوع  اإن  ال�����س��ام�����س��ي  وق������ال   
ال�سعادة يف المارات حتول من فعل 
�سخ�سي خا�س اإىل فعل جمتمعي 
القيادة  ت���ت���ب���ن���اه  ع����م����ل   وم���ن���ه���ج 
الر�سيدة يف دولتنا الطيبة ، حيث 
�سخ�سي  خ��ي��ار  ال�����س��ع��ادة  ت��ع��د  مل 
التي  ميار�سه الفرد وفق الظروف 
عمل  منهج  ولكن   ، الفرد  يعي�سها 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  اأ���س�����س��ه  و���س��ع��ت 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف  متمثلة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واخ����وان����ه   ، اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
اأ���س��ح��اب ال�����س��م��و ح��ك��ام الم����ارات 
ال��ف��ل�����س��ف��ة و�سع  وه�����ذه   ، ال���ك���رام 
اأ���س�����س��ه��ا ب���اين الحت����اد امل��غ��ف��ور له 

�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن 
ال���ذي طاملا  اهلل  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل 
�سعى وبذل واأكد اأن غايته و�سعادته 
تكمن يف �سعادة �سعبه ، وهذا الفعل 
قيادتنا  ب��اه��ت��م��ام  حت���ول  اجل��م��ي��ل 
متار�سها  اأج���ن���دات  اإىل  ال��ر���س��ي��دة 
كل موؤ�س�سات الدولة ، حيث اأ�سبح 
عن  ت�سمع  اأن  دون  ي���وم  ي��خ��ل��و  ل 
مبادرات اأو برامج عمل تعمل على 
ا�سعاد العاملني يف هذه املوؤ�س�سات.

ك��م��ا حت����دث م���دي���ر امل��ن��ط��ق��ة عن 
اأن  ال�������س���ع���ادة م���و����س���ح���ا  م���ف���ه���وم 
 ، ���س��خ�����س��ي��ة  ارادة  ه���ي  ال�������س���ع���ادة 
الأ�سخا�س  م���ن  ال��ك��ث��ري  ف��ه��ن��اك 
وم�ساكل  مب�ساعب  ميرون  الذين 
وم���ع ذل���ك ت��ل��ح��ظ ال�����س��ع��ادة على 

، لأنهم يريدون  ملاذا ؟   ، وجوههم 
الظروف  رغ��م  �سعداء  يعي�سوا  اأن 

املحيطة.
كما حتدث عن ال�سعادة وفق املفهوم 
ال�����س��ح��ي ق��ائ��ال: ع��ن��دم��ا نتحدث 
لنا  بالن�سبة  وخا�سة  ال�سعادة  عن 
نتحدث  فاإننا  ال�سحي  القطاع  يف 
اأهم مقومات احلياة ال�سحية  عن 
ال�سليم  احل��ي��اة  ومن���ط  ال�����س��ح��ي��ة 
الذي يحب اأن يحياه الن�سان ، لأن 
لدى  النف�سي  التوافق  يف  خلل  اأي 
بالكثري  ي�����س��اب  يجعله  الن�����س��ان 
الأطباء  يوؤكد  كما  الأم��را���س  من 
ال�سحي  امل���ج���ال  يف  وال���ع���ام���ل���ون 
النف�سي ، فاي خلل يف هذا التوافق 
ي��ج��ع��ل الن�����س��ان ي�ساب  ال��ن��ف�����س��ي 

 ، توؤثر على منط حياته  باأمرا�س 
وحتد من ممار�سة حياته اليومية 
على  ت��وؤث��ر  وب��ال��ت��ايل   ، ينبغي  كما 

دوره الوظيفي والجتماعي.
ال�سعادة  لكون  ال�سام�سي  وا���س��اف 
قيادتنا  جعلت  فقد  الأهمية  بهذه 
ال��ر���س��ي��دة ا���س��ع��اد ال��ن��ا���س غ��اي��ة ل 
ا�ستحقت  ل���ذل���ك   ، ع��ن��ه��ا  ت���ن���ازل 
المارات اأن تتقدم الدول لتكون يف 
املراكز الأوىل �سعادة على م�ستوى 
العامل ، واأن تكون الدولة العربية 
اهلل  ب��ف�����س��ل  ال�����س��ع��ادة  يف  الأوىل 
عزوجل. واأكد على اأن هذا النجاح 
نتيجة  ج��اء  دول��ت��ن��ا  ال���ذي حققته 
ويف   ، عمل  وب��رام��ج  وخطط  جهد 
ك��ل ع���ام اأ���س��ب��ح��ت الم������ارات على 

م��وع��د م���ع ح����دث ج��دي��د ي�سيف 
ر�سيدا جديدا لتجاربها الناجحة 
، جعلت منها منوذجا فريدا ت�سعى 
الكثري من الدول لتطبيقه ، ولأن 
تلك الدول عرفت اأن هذه املبادرات 
واخل���ط���ط ه���ي ج��ع��ل��ت الم������ارات 
متقدمة  م��راك��ز  وحت��ق��ق   ، تتطور 
�سعبها  وي���ك���ون   ، ال��ت��م��ي��ز  ���س��ل��م  يف 
لذلك   ، الأر����س  �سعوب  اأ�سعد  من 
واأل�سنتا  ق��ل��وب��ن��ا  ت��ل��ه��ج  اأن  ي��ج��ب 
�سكرا وحمدا هلل عزوجل على هذه 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  العظيمة  ال��ن��ع��م��ة 
ال��ي��وم ع��زي��زة امل��ن��ال يف اأك���ر دول 
ال���ع���امل ت��ق��دم��ا ف��احل��م��د هلل على 
دولتنا  اهلل  وحفظ  ال�سعادة  نعمة 

وقيادتنا من كل مكروه.

وكما حتدث مدير منطقة عجمان 
الأم(  )ي���وم  منا�سبة  ع��ن  الطبية 
المارات  امل���راأة يف  اأن  م��وؤك��دا على 
حت���ظ���ى مب���ك���ان���ة ����س���ام���ي���ة وق�����در 
ديننا  ت��ع��ال��ي��م  م��ن  م�ستمد  رف��ي��ع 
من  اأعلى  ايل  احلنيف  ال�سالمي 
�ساأن املراأة �سواء كانت اأما اأو بنتا اأو 
اختا اأو زوج��ة ، ورت��ب درج��ات لكل 
التي  الأم  ، ول�سيما  واح��دة منهن 
لها من احلقوق والتقدير ما يعزز 

من مكانتها.
كما حتدث ال�سام�سي عن دور املراأة 
ميدان  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا 
ت�ساهم  اأ����س���ب���ح���ت  ح���ي���ث  ال���ع���م���ل 
وطننا  نه�سة  حتقيق  يف  بفاعلية 
ال���غ���ايل ل���ذل���ك ت�����س��ت��ح��ق م��ن��ا كل 
ي�سعدنا  ل��ذل��ك   ، ورع���اي���ة  ت��ق��دي��ر 

اليوم اأن نكرم جميع موظفاتنا.
ه������ذا و ع����ق����دت ج��ل�����س��ة ح����واري����ة 
واملوظفني  امل��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر  ب���ني 
العديد  ط��رح  مت  حيث  واملوظفات 
من املناق�سات التي تناولت مفهوم 
وذلك   ، حتقيقها  وكيفية  ال�سعادة 
اإىل  ه�����ذا   ، ال���ع���ام���ل���ة  امل��������راأة  دور 
 ، منوعة  م�سابقات  تنظيم  جانب 
واختتم الحتفال بتكرمي الأمهات 
مبنطقة  ال���ع���ام���الت  وامل���وظ���ف���ات 
ال��ط��ب��ي��ة وت���ق���دمي هدايا  ع��ج��م��ان 
منوعة لهن ، وكذلك قامت جلنة 
هدايا  بتوزيع  واملبادرات  الأن�سطة 
على جميع املوظفني مبنا�سبة يوم 

ال�سعادة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

لل�سعادة  العاملي  باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت   اإط���ار  يف 
افتتح �سعادة الدكتور حممد املحرزي مدير عام دائرة 
�سعادة  مركز  ام�س  �سباح  اخليمة  ب��راأ���س  اجل��م��ارك  
من  ع��دد  بح�سور  وذل��ك  ال���دارة  بجمرك  املتعاملني 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  وممثلي  الإدارات  م���دراء 
للدائرة. وقام املحرزي بجولة يف اأرجاء املركز تعرف 
التي  اخلدمية  والتطورات  التحديثات  على  خاللها 
نفذتها الدائرة �سعيا منها لإ�سعاد متعامليها وتوفري 
معامالتهم  ت�سهل  اأن  �ساأنها  م��ن  متميزة  خ��دم��ات 

وتخت�سر عليهم اأوقاتهم.
واأك����د ال��دك��ت��ور حم��م��د امل��ح��رزي اأن ال���دائ���رة تواكب 
با�ستمرار نهج وتوجهات قيادتنا الر�سيدة وتطلعاتها 
ومنهم  واأط��ي��اف��ه  فئاته  مبختلف  املجتمع  اإ���س��ع��اد  يف 
متعاملي الدائرة مما يحقق مزيداً من الإيجابية يف 

اأو�ساطهم.
املتعاملني  �سعادة  مركز  افتتاح  من  الهدف  اأن  وذك��ر 

عمالء  على  وت�سهيلها  الأع��م��ال  لنجاح  مناخ  توفري 
الدائرة موؤكداً اأن الدائرة ما�سية يف ذلك عرب تنفيذ 
ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب��ن �سقر 
اخليمة  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
عهد  ويل  القا�سمي  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  و�سمو 
التي  الأخ����رية  امل��ب��ادرة  راأ����س اخل��ي��م��ة، وخ�سو�سا يف 
ال�سعادة يف احلكومة  اأطلقها �سموه واملتعلقة مبراكز 
وتعيني مدير لل�سعادة يف حكومة راأ�س اخليمة والتي 
من �ساأنها تهيئة كل المكانيات لالرتقاء والتميز يف 
والي�سر  بال�سهولة  تت�سم  منوذجية  خ��دم��ات  تقدمي 
واجل�����ودة وت���رع���ى م�����س��ال��ح امل��ت��ع��ام��ل��ني وت��ع��م��ل على 

اإ�سعادهم يف الوقت ذاته.
واأ�ساف مدير عام دائرة اجلمارك باأن الدائرة تعتزم 
كل  يف  املتعاملني  ل�سعادة  جديدين  مركزين  افتتاح 
اإمياناً من  ، وذلك  الرئي�سي وميناء �سقر  املبنى  من 
املرحلة  ت��واك��ب  خدمية  منظومة  تبني  يف  ال��دائ��رة 
منها  �سعيا  والب��ت��ك��ار  ب��الإب��داع  تت�سم  ال��ت��ي  احلالية 

لتحقيق ر�سا و�سعادة متعامليها.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اأط���ل���ق���ت غ���رف���ة راأ�������س اخل��ي��م��ة 14 
باليوم  اح���ت���ف���ال���ه���ا  خ�����الل  م�����ب�����ادرة 
الغرفة  م��ب��ن��ى  يف  ل��ل�����س��ع��ادة  ال�����دويل 
فعاليات  ل���دع���م  وذل�����ك  ال��رئ��ي�����س��ي، 
مفهوم  ت���ع���زي���ز  وب����ه����دف  ال�������س���ع���ادة، 
الواقع  اأر�س  ال�سعادة وجت�سيده على 

تعك�س حر�سها  م��ب��ادرات  خ��الل  م��ن 
على اإبراز هذه املفهوم.

وق����ال حم��م��د ح�����س��ن ال�����س��ب��ب، مدير 
ال�سعادة  اأن  اخليمة  راأ����س  غرفة  ع��ام 
اأ�سا�سية  تعترب مطلب ورغبة وحاجة 
ويتمنى  اجل����م����ي����ع،  ع���ن���ه���ا  ي���ب���ح���ث 
ولقد  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  حتقيقها 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  ا���س��ت��ط��اع��ت 

واملقيمني  ل�سعبها  حتقق  اأن  املتحدة 
املعي�سة  م�ستويات  اأعلى  اأر�سها  على 
والأم�������ن وال����س���ت���ق���رار، وه����ي ق����ادرة 
مفهوم  مثالية  م��ن  تنطلق  اأن  ع��ل��ى 
ال�سعيد،  املجتمع  واق��ع  اإىل  ال�سعادة 
لل�سعادة  الوطني  الربنامج  اإط��ار  ويف 
ال����ذي اع��ت��م��ده �ساحب  والإي��ج��اب��ي��ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 

رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم، 
ال����وزراء، ح��اك��م دب���ي، حفظه  جمل�س 
رئي�سية  جم���الت  ث��الث��ة  ه��ن��اك  اهلل، 
والإيجابية  ال�����س��ع��ادة  ت�����س��م��ني  ه���ي 
يف ���س��ي��ا���س��ات وب���رام���ج وخ���دم���ات كل 
العمل  وب��ي��ئ��ة  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل���ه���ات 
ف���ي���ه���ا، وت���ر����س���ي���خ ق���ي���م الإي���ج���اب���ي���ة 
ك��اأ���س��ل��وب ح��ي��اة، وتطوير  وال�����س��ع��ادة 

يف  ال�سعادة  لقيا�س  واأدوات  مقايي�س 
جمتمع الإم��ارات، وعليه �سعت غرفة 
املتطلبات  حتقيق  اإىل  اخليمة  راأ����س 
الالزمة لبث روح ال�سعادة والإيجابية 
ملتعامليها وموظفيها، واأطلقنا اليوم، 
وبالتزامن مع اليوم الدويل لل�سعادة، 
مبادرات الغرفة لل�سعادة والإيجابية، 
لإ�سعاد  مركز  الغرفة  ا�ستحدثت  كما 
املتعاملني، وم�سمى الرئي�س التنفيذي 
لل�سعادة، بالإ�سافة اإىل تغيري م�سمى 
اإىل  م���ت���ع���ام���ل���ني  ت���ن���ف���ي���ذي خ����دم����ة 
وتاأتي  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  اإ���س��ع��اد  ت��ن��ف��ي��ذي 
التغيريات بهدف الرتقاء باخلدمات 
املقدمة للمتعاملني ملا له من دور يف 

ا�ستمرارية عجلة التنمية.
املدير  الهيا�س، م�ساعد  اإميان  وقالت 
امل�ساندة  اخل����دم����ات  ل��ق��ط��اع  ال���ع���ام 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  وامل��وؤ���س�����س��ي��ة 
ل��ل�����س��ع��ادة والإي���ج���اب���ي���ة ب��غ��رف��ة راأ����س 
اأن مبادرات ال�سعادة تت�سمن  اخليمة 
ع���دة ف��ع��ال��ي��ات ن��وع��ي��ة م��ن��ه��ا، موؤ�سر 
ال�����س��ع��ادة وه���و م��وؤ���س��ر ي��ق��ي�����س مدى 
���س��ع��ادة امل��وظ��ف��ني يف ك��ل م��ن املحاور 
الوظيفية  ال�����س��ع��ادة  )حم����ور  الت��ي��ة 
امل���وظ���ف���ني - حمور  ر����س���ا  - حم�����ور 
ال��ت��ن��اغ��م ال��وظ��ي��ف��ي - حم���ور ال���ولء 

���س��ع��ادة ، وهي  ���س��اع��ة  ال��وظ��ي��ف��ي(، و 
مبادرة يتناوب على تنظيمها خمتلف 
اإدارات واأق�سام الغرفة �سهريا، وتهدف 
وزيادة  املوظفني  اإ���س��ع��اد  اإىل  امل��ب��ادرة 
جل�سات  وتت�سمن  الوظيفي،  ر�ساهم 
ودية م�سرتكة بني املوظفني وقيادات 
اآخر  ا�ستعرا�س  خاللها  يتم  الدائرة 
الأفكار  وت��ب��ادل  ال��غ��رف��ة،  م�ستجدات 
اأجواء  والقرتاحات الهادفة لتطوير 
ال��ع��م��ل، لإ���س��ف��اء ال�����س��ع��ادة على كافة 
ينعك�س  وامل��ت��ع��ام��ل��ني مب���ا  ال��ع��ام��ل��ني 

ب�سكل اإيجابي على الأداء الوظيفي.
اأطلقت  الغرفة  اأن  اإمي���ان،  واأ���س��اف��ت 
املبادرة  وتهدف  �سعادة  تعهد  م��ب��ادرة 

تعهد  ع���ل���ى  امل���وظ���ف���ني  ت���وق���ي���ع  اإىل 
من�سورات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ع��ادة، 
بطريقة  والي��ج��اب��ي��ة  ال�����س��ع��ادة  ع���ن 
حتابوا،  ت���ه���ادوا  وم����ب����ادرة  م��ب��ت��ك��رة، 
الغرفة  تنظمها  ترفيهية  ورح����الت 
للموظفني وعائالتهم، بالإ�سافة اإىل 
الذي  ال�سعادة  جن��وم  تطبيق  اإط���الق 
الربنامج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اع�����داده  مت 
ويتم  والإي��ج��اب��ي��ة،  لل�سعادة  الوطني 
من خالله جتميع النقاط للموظفني 
على عطائهم، ومبادرة تعهد ال�سحة 
ملا لها من عالقة وثيقة مع ال�سعادة، 
امل���ب���ادرة حت�����س��ني احلياة  وت�����س��ت��ه��دف 
بامل�ساركة  ي��رغ��ب  م��ن  لكل  ال�سحية 

يف ال��ت��ع��ه��د وم�����س��اع��دت��ه��م ع��ل��ى رفع 
م�ستويات الأداء للو�سول اإىل جمتمع 
�سجرة  ومبادرة  و�سعادة،  �سحة  اأك��ر 
الأم��ن��ي��ات ، وه��ي م��ب��ادرة ت��ه��دف اإىل 
وتعزيز  امل���وظ���ف���ني  رغ���ب���ات  حت��ق��ي��ق 
راأ�س  غرفة  يف  التكافل  ومعنى  قيمة 
ذو  �سندوق  عن  عبارة  وه��ي  اخليمة، 
كافة  اأمنيات  و�سع  يتم  مبتكر  �سكل 
اإىل  بالإ�سافة  فيه،  الغرفة  موظفي 
امل��ب��ادرات الأخ��رى والتي  العديد من 
تهدف اإىل تطوير خدماتنا مبا يواكب 
وتوقعاتهم،  اجل���م���ه���ور  ط���م���وح���ات 
التي  ال�سعادة  م�ستوى  اإىل  للو�سول 

يتطلع اإليها املتعاملون.

�شقر غبا�س يدعو املوظفني لنطاقة متجددة نحو مزيد من النتاجية لإ�شعاد املتعاملنيحمد املن�شوري: ال�شعادة باتت ثقافة را�شخة يف العمل احلكومي
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -الفجر:

الفجرية  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  ك����اًل  وق���ع���ت 
ال��ف��ج��رية مذكرة  و���س��رط��ة  الأم��ن��ي��ة 
ت��ف��اه��م م���ع ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان بهدف 
الكادر  اإم���ك���ان���ي���ات  وت�����س��خ��ري  ت���وف���ري 
التعليمي والراغبني يف اإمتام درا�ستهم 
اجلامعية يف كل التخ�س�سات املعتمدة 
ب��اجل��ام��ع��ة  ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال����دورات 
التدريبية املتخ�س�سة. ون�ست املذكرة 
التدريب  م��ن��ه��ا  حم������اور  ع�����دة  ع���ل���ى 
امليداين لطالب اجلامعة على م�ستوى 
ووح����دات  واإدارات  ال��ف��ج��رية  ���س��رط��ة 
بالفجرية،  الأم��ن��ي��ة  املنطقة  وم��راك��ز 
وال�ستفادة املتبادلة من مرافق موارد 
والتعاون  والعلمية  التقنية  املوؤ�س�سات 
الأبحاث  جم���ال  يف  وال��ت��ق��ن��ي  العلمي 
الأن�سطة  وت��ن��ظ��ي��م  وال����س���ت�������س���ارات 
جمتمعي  ب���ع���د  ذات  وال����ف����ع����ال����ي����ات 
وقانوين كاملوؤمترات والندوات وور�س 

العمل واملحا�سرات. 

ك���م���ا ن�����س��ت الت���ف���اق���ي���ة ع���ل���ى اإدام������ة 
الطرفني  ب��ني  وال��ت��وا���س��ل  الت�����س��ال 
وتبادل  امل�����س��رتك��ة  امل�����س��ال��ح  لتحقيق 
املعرفة واملعلومات ذات العالقة وتبادل 
لتحقيق  والج���ت���م���اع���ات  ال�����زي�����ارات 

اأهداف املذكرة. وقال اللواء حممد بن 
الفجرية  منطقة  قائد  الكعبي  غ��امن 
اأن  �ساأنه  من  التعاون  هذا  اأن  الأمنية 
يدعم م�سرية العمل ال�سرطي، واأعرب 
اأن ي�سهم التعاون يف حتقيق  اأمله  عن 

العالقات  وتوثيق  امل�سرتكة  الأه��داف 
وت��ب��ادل اخل���ربات ع��رب ال��ت��وا���س��ل مبا 
الأمن  واإر����س���اء  الأم��ن��ي  ال��ع��م��ل  يفيد 
موثوقة  علمية  ب��ط��رق  وال���س��ت��ق��رار 

وباأعلى املقايي�س العاملية.

•• اأبوظبي –الفجر:

اأنها  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ك�سفت 
اأ�سدرت خالل العام املا�سي 2016 
اأكر من 10 اآلف ت�سريح - �سهادة 
خا�سة  عمل  وت�سريح  ممانعة  ع��دم 
مب�ساريع البنية التحتية يف اأبوظبي 

و�سواحيها .
ج��اء ذل��ك خ��الل ور���س��ة العمل التي 
الرئي�س  مقرها  يف  البلدية  نظمتها 
ب��اأب��وظ��ب��ي ب��ح�����س��ور مم��ث��ل��ي جميع 
البنية  وق����ط����اع  ال���ب���ل���دي���ة  م����راك����ز 
ملناق�سة  البلدية  واأ���س��ول  التحتية 
ت�ساريح  اإ�سدار  اآليات  تطوير  �سبل 
العمل و�سهادات عدم املمانعة املتعلقة 

مب�ساريع البنية التحتية.
واأ������س�����ارت ال���ب���ل���دي���ة اأن����ه����ا اأ�����س����درت 
2505 �سهادات عدم ممانعة خا�سة 
العام  يف  التحتية  البنية  مب�ساريع 
املا�سي منها 2206 �سهادات لتمديد 
�سهادة  و84   ، اخل���دم���ات  خ��ط��وط 
لالمتدادات ال�سفلية، و128 �سهادة 
للوحات الإر�سادية ، 87 �سهادة نقل 
اإن��ارة  ، كما اأ�سدرت 7104  اأعمدة 
���س��ه��ادات ع���دم مم��ان��ع��ة خ���الل املدة 
ذاتها تتعلق باملباين والق�سائم ،منها 

2044 �سهادة عدم ممانعة للق�سائم 
امل�ستحدثة ، و1676 �سهادة تو�سعة 
�سهادة  و2780   ، ق�سائم  تعديل  اأو 
البناء والإ���س��اف��ات، و452  لأع��م��ال 
، و12 �سهادة  امل��ب��اين  ل��ه��دم  ���س��ه��ادة 
ل���راف���ع���ات ال���ربج���ي���ة خ������ارج ح����دود 
مل�ساريع  �سهادات  و104   ، الق�سيمة 
مداخل الق�سائم ، و36 �سهادة عدم 

ممانعة مل�ساريع مواقف ال�سيارات .
ت��وزع��ت ن�سب الإجن����از يف هذا  وق���د 
لأع���م���ال   29% ل��ت�����س��م��ل  امل����ج����ال 
البناء والإ�سافات، و23 % لتمديد 
خطوط اخلدمات ، و%21 للق�سائم 
لتو�سعة   % و18   ، امل�����س��ت��ح��دث��ة 
فقد  وباملح�سلة   ، الق�سائم  وتعديل 
املمانعة  ع���دم  ���س��ه��ادات  ن�سبة  بلغت 
 74% والق�سائم  باملباين  اخلا�سة 
مل�ساريع  املمانعة  ع��دم  �سهادات  اأم��ا   ،
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ف��ب��ل��غ��ت 26 % 
م���ن امل��ج��م��وع ال��ك��ل��ي وف��ي��م��ا يخ�س 
 1013 بلغت   فقد  العمل  ت�ساريح 
ت�سريح خالل العام نف�سه ، م�سرية 
زمن  يف  حت�سني  ن�سبة  حققت  اأن��ه��ا 
و�سهادات  ال��ع��م��ل  ت�����س��اري��ح  اإ����س���دار 
عدم املمانعة مل�ساريع البنية التحتية 
تطبيق  نتيجة  املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل 

عدم  ل�سهادات  الإل��ك��رتوين  النظام 
كحد  اأي��ام  ع�سرة  اإل  لت�سل  املمانعة 
للمباين  اأي��ام  و3  للم�ساريع  اأق�سى 

والق�سائم. 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ذات����ه ت��ن��اول��ت ور�سة 
العمل تطوير اآليات اإ�سدار ت�ساريح 
العديد  املانعة  و�سهادات عدم  العمل 
م��ن امل���ح���اور م��ن ���س��م��ن��ه��ا: مقدمة 
ع���ن ���س��ه��ادات ع���دم امل��م��ان��ع��ة، اأن����واع 
����س���ه���ادات ع����دم امل��م��ان��ع��ة، ن��ب��ذة عن 
�سابقاَ،  امل���م���ان���ع���ة  ع�����دم  �����س����ه����ادات 
�سهادات  وحت�����س��ني  ت���ط���ور  م���راح���ل 
امل�ستخدمة  ال��ربام��ج  املمانعة،  ع��دم 
املمانعة،  ع���دم  ���س��ه��ادات  اإ����س���دار  يف 
عدم  ����س���ه���ادات  ن���ظ���ام  اإىل  ال��ت��ح��ول 
اح�سائيات  الل���ك���رتوين،  امل��م��ان��ع��ة 
���س��ه��ادات ع���دم امل��م��ان��ع��ة خ���الل عام 
النظام  ا���س��ت��خ��دام  2016،نتائج 
املمانعة،  عدم  ل�سهادات  اللكرتوين 
خطوات اإ�سدار �سهادات عدم املمانعة، 
اخلدمات املنقولة للمراكز اخلارجية 
وبع�س املمار�سات اخلاطئة. وكذلك 
نظام  ن����ب����ذة  ال����ت���������س����اري����ح،  اأن����������واع 
الت�ساريح، املمار�سات اخلاطئة،نظام 
القطوعات  ت�ساريح،  على  الأ�سراف 
ت�ساريح  ن��ظ��ام  خم��رج��ات   ،IPSS

ال�����ق�����ط�����وع�����ات، م������راح������ل اإ�������س������دار 
نتائج  الت�ساريح،  من��اذج  الت�سريح، 
واأو�سحت   .IPSS ن��ظ��ام  ت��ف��ع��ي��ل 
الور�سة اأنه يتم اإ�سدار �سهادات عدم 
املمانعة وذلك بعد درا�سة خمططات 
تعار�سها  عدم  من  والتاأكد  امل�ساريع 
مع امل�ساريع التطويرية وامل�ستقبلية 
لقطاع البنية التحتية اأو تداخلها مع 
ال�سول القائمة واملتمثلة يف خطوط 
�سرف مياه المطار و�سبكات الري و 

�سبكة اإنارة الطرق . 
ت��ط��وي��ر وحت�سني  م���راح���ل  وب�������س���اأن 
�����س����ه����ادة ع�������دم امل����ان����ع����ة اأو�����س����ح����ت 
 2011 ال����ع����ام  يف  اأن����ه����ا  ال���ب���ل���دي���ة 
�سهادات  اإ������س�����دار  ب��ت��ف��ع��ي��ل  ق���ام���ت 
ع����دم امل��م��ان��ع��ة ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ح���دود 
امل�ستحدثة  وال��ق�����س��ائ��م  ال��ق�����س��ائ��م 
اللكرتوين  الأرا�����س����ي  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
والعام   ،)Agency home(
�سهادات عدم  اإ�سدار  تفعيل   2012
البناء  ب��اأع��م��ال  ال��ب��دء  على  املمانعة 
على  الكرتونيا  للمباين  والإ�سافات 
  ،)CDP( ال��ب��ن��اء  تراخي�س  ن��ظ��ام 
اإ�سدار  اإجراءات  والعام2013 دمج 
���س��ه��ادات ع���دم امل��م��ان��ع��ة ب��ني اإدارت����ي 
�سهادات  واإ���س��دار  واحلدائق  الطرق 

عدم ممانعة موحدة ت�سمل اإجراءات 
الدارتني، والعام  2014 مت تفعيل 
املمانعة على  ع��دم  ���س��ه��ادات  اإ���س��دار 
متديد خطوط اخلدمات والمتداد 
نظام  ع���ل���ى  ال���ك���رتون���ي���ا  ال�������س���ف���ل���ي 
تراخي�س البناء )CDP( اأما العام  
�سهادات  اإ�سدار  تفعيل  مت   2015
الربجية  الرافعة  على  املمانعة  عدم 
املبنى  وه��دم  الق�سيمة  ح��دود  خ��ارج 
تراخي�س  ن���ظ���ام  ع��ل��ى  ال���ك���رتون���ي���ا 
البناء، ويف العام 2016  مت حتويل 
�سهادات عدم املمانعة اإىل نظام احلل 
ال��ت��ق��ن��ي امل�������س���رتك ل�������س���ه���ادات عدم 
ال�سوؤون  ل���دائ���رة  وال��ت��اب��ع  امل��م��ان��ع��ة 
وال���ب���دء   )e-NOC( ال���ب���ل���دي���ة 
اخلا�سة  امل��م��ان��ع��ات  ع����دم  ب���اإ����س���دار 

بالق�سائم ال�سكنية فقط.
�سهادات  ب���اإ����س���دار  ال���ب���دء   2017
نظام  على  للم�ساريع  املمانعة  ع��دم 

.)e-NOC(
اإىل  تو�سلت  اأنها  البلدية  واأ�سافت 
ت�ساريح  ن���ظ���ام  ب�����س��اأن  خم���رج���ات 
على  العمل  يف  متثلت  ال��ق��ط��وع��ات 
ت���ط���وي���ر وحت����دي����ث ن���ظ���ام ا����س���دار 
ال��ت�����س��اري��ح احل�����ايل ، وذل�����ك عن 
ط�����ري�����ق ت���ق���ل���ي���ل ع�����ام�����ل ال����وق����ت 

واجلهد الالزم لإ�سدار الت�ساريح، 
ا������س�����ت�����خ�����دام ن�����ظ�����ام امل����ع����ل����وم����ات 
)GIS،واخلرائط   ( اجل��غ��راف��ي��ة 
والأ�سراف  التو�سيحية،  امل��ك��ان��ي��ة 
واعادة  القطع  عملية  على  الكامل 
ال�ست�ساري  ق��ب��ل  م���ن  الو�����س����اع 
للمقاول  احلالة  ومتابعة  ال��رتاث، 
عن  للبلدية  للقدوم  احل��اج��ة  دون 
طريق النرتنت، واإمكانية املراقبة 
البلدية  قبل  من  املبا�سرة  واملتابعة 
وا�سدار  وق���ت  اأي  يف  و  ح��ال��ة  لأي 
ال��ت��ق��اري��ر ال��ي��وم��ي��ة-ال���س��ب��وع��ي��ة-
املواد  ومراقبة  ال��الزم��ة،  ال�سهرية 
واجلودة عن طريق النظام، وحفظ 
والتواريخ  وال��ب��ي��ان��ات  امل��ع��ل��وم��ات 
بطريقة عملية ت�سهل الرجوع اليها 
الفراج  ت��ق��دمي طلبات  وق���ت،  ب���اأي 

ع���ن ال�����س��م��ان��ات ال��ب��ن��ك��ي��ة، تقدمي 
الع�����م�����ال، تقدمي  امت������ام  ط���ل���ب���ات 
ط��ل��ب��ات ال��ك�����س��ف ع��ل��ى امل���وق���ع لكل 
مرحلة من مراحل العمل، ت�سجيل 
حالت املخالفات من قبل املقاولني. 
الت�ساريح  اإ���س��دار  م��راح��ل  وح���ول 
اأو�سحت البلدية اأنها متر مبراحل 
باإن�ساء  امل��ق��اول  يقوم  حيث  ع��دي��دة 
البناء  تراخي�س  نظام  يف  املعاملة 
املتطلبات  جميع  وارفاق   ،  CDP
املعتمد  ال��ن��م��وذج  ح�سب  الل��زام��ي��ة 
ال�سفلت  ل��ق��ط��ع   EM-7.1.1
 EM-7.1.3 و   ، ال��ب��الط  ورف���ق 
للحفر بالأنفاق NDRC ، ويتم 
ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى امل��ع��ام��ل��ة م���ن قبل 
البنية  اأ�سول  ت�ساريح  عمل  فريق 
البناء  تراخي�س  نظام  يف  التحتية 

CDP والتاأكد من ا�ستيفاء جميع 
يف  املعاملة  اإن�ساء  ويتم  املتطلبات، 
نظام الإ�سراف على ت�ساريح اأ�سول 
البنية التحتية IPSS ويتم تعيني 
 ENGINEERING الرقم 
البناء  ت���راخ���ي�������س  ل���ن���ظ���ام   ID
للمعاملة كمرجع يف نظام   CDP
اعتماد  وب��ع��د   ،IPSS ال����س���راف 
 IPSS ال�سراف  نظام  يف  املعاملة 
ي��ت��م اع���ط���اء م��واف��ق��ة م�����س��روط��ة و 
حتويل املعاملة اىل ق�سم جودة املواد 
املطلوب  ا�ستيفاء  وبعد   ،MQS
بريد  ار�سال  يتم  املعاملة،  واعتماد 
ال���ك���رتوين م���ن ق�����س��م ج����ودة امل���واد 
ت�ساريح  عمل  فريق  اإىل   MQS
باملوافقة  التحتية  البنية  اأ���س��ول 

على ا�سدار الت�سريح. 

نظمت ور�سة عمل حول اآلية اإ�سدار ت�ساريح العمل و �سهادات عدم املمانعة مل�ساريع البنية التحتية

بلدية مدينة اأبوظبي ت�شدر اأكرث من 10 اآلف ت�شريح - �شهادة عدم ممانعة وما 
يتجاوز األف ت�شريح عمل خا�شة مب�شاريع البنية التحتية خال العام 2016

�شرطة عجمان تلغي حجز ال�شيارات املحجوزة لديها على ذمة 
خمالفات مرورية مبنا�شبة يوم ال�شعادة

�شرطة الفجرية توزع باقات من الورود على املتعاملني يف مراكز اخلدمة وال�شائقني

منطقة الفجرية الأمنية و�شرطة الفجرية توقعان مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان فرع الفجرية

•• الفجرية -الفجر:

ال���ذي ي�سادف  ال��ع��امل��ي  ال�سعادة  ي��وم  م��ع  ت��زام��ن��اً 
20 م����ن م����ار�����س م����ن ك����ل ع�����ام ومت���ا����س���ي���اً مع 
الداخلية  وزارة  و�سيا�سة  احلكومية  التوجهات 
املوظفني  و�سعادة  ر�سا  لرفع  الفجرية  و�سرطة 

وامل��ت��ع��ام��ل��ني، ح��ر���س��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
الورود  ب��اق��ات م��ن  ت��وزي��ع واه���داء  الفجرية على 
وبطاقات التحفيز والعطاء حتت �سعار العطاء .. 
مراكز  بجميع  واملوظفني  املتعاملني  على  �سعادة 
و�سائقي  ال�سرطية  بالقيادات  املتعاملني  خدمة 

املركبات.

وذكر �سعادة اللواء  حممد اأحمد بن غامن الكعبي 
قائد عام �سرطة الفجرية عن �سعي القيادة على 
والأم���ان ور�سا  الأم��ن  تعزيز  تكثيف جهودها يف 
وا����س���ع���اد امل��ج��ت��م��ع وخ���دم���ة امل��ت��ع��ام��ل��ني وتوفري 
خدمات عالية اجل��ودة متميزة حتقق ثقة ور�سا 

املتعاملني وتفوق توقعاتهم و�سعادتهم.

الغفلي : الإمارات اأعادت �شياغة مفاهيم 
العمل احلكومي لرتكز على اإ�شعاد النا�س

•• ابوظبي-وام:

الغفلي  مطلق  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سعيد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
مدير عام هيئة الإمارات للهوية اأّن دولة الإمارات اأعادت 
�سياغة مفاهيم وقواعد العمل احلكومي ليتحّول من 
امل�ساريع اخلدمية  وتنفيذ  العامة  ال�سوؤون  اإدارة  جمّرد 
اإىل الرتكيز على غاية نبيلة هي اإ�سعاد النا�س والرتقاء 
بجودة حياتهم، و�سّنت يف هذا املجال �سّنة حميدة تعلي 
من قيمة الإن�سان وجتعله حمور الهتمام والغاية التي 

ت�سّخر لأجلها كافة الإمكانات والروات.
الدولة  احتفالت  مبنا�سبة  ت�سريح  يف   - الغفلي  وق��ال 
باليوم العاملي لل�سعادة الذي ي�سادف 20 مار�س من كل 
عام - اإن القيادة التي حبى اهلل �سبحانه بها هذا الوطن 
رّكزت على الإن�سان منذ عهد القائد املوؤ�س�س املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، الذي 
كان يوؤّكد با�ستمرار اأّن اأبناء الإمارات هم الروة الأهم 
للوطن التي جتب تنميتها وال�ستثمار فيها، وهو النهج 
الذي تعزز يف عهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل حيث اأ�سبحت دولتنا 
واحلر�س  باأبنائها  اله��ت��م��ام  جم��ال  يف  يحتذى  م��ث��اًل 
على توفري اأ�سباب العي�س الكرمي واحلياة الرغيدة لهم 
روؤي��ة احلكومة  بنائها هو  لهم  ال�سعادة  واأ�سبح حتقيق 
ومنهج  وم�ستوياتها،  وموؤ�س�ساتها  قطاعاتها  بجميع 

العمل الذي ت�سري عليه �سيا�ساتها وقراراتها.
قّمة  الإم���ارات على  اأن ترتّبع  الطبيعي  : من  واأ���س��اف 
�سنوات  ل��ث��الث  العربي  امل�ستوى  على  ال�سعادة  موؤ�سر 

العامل  بني دول  متقّدماً  لها مكاناً  واأن حتجز  متتالية 
اأ�سباب  من  توّفره  ما  ظل  يف  ل�سعوبها،  اإ�سعاداً  الأك��ر 
من  تبداأ  اأر�سها  على  وللمقيمني  ملواطنيها  ومقومات 
ويقطفون  ظّلها  ي�ستفيوؤن  التي  والأم���ان  الأم��ن  نعمة 
باخلدمات  تنتهي  ول  وط��م��اأن��ي��ن��ة،  راح���ة  ث��م��اره��ا  م��ن 
خمتلف  يف  العاملية  امل�ستويات  اأف�سل  اإىل  ترقى  التي 
املجالت، وهو ما جعل هذه الأر�س املعطاء حمط اأنظار 

الطاحمني للعي�س الكرمي من �ستى بقاع املعمورة .
للهوّية تتخذ  الإم��ارات  اأّن هيئة  الغفلي  الدكتور  واأّك��د 
من توجيهات القيادة الر�سيدة نربا�ساً ت�سري على نهجه 
وم��وظ��ف��ي��ه��ا، من  متعامليها  اإ���س��ع��اد  ع��ل��ى  احل��ر���س  يف 
التوا�سل  وتعزيز  لهم  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  خ��الل 
معهم، وال�سعي اإىل التعرف على طموحاتهم وا�ستقراء 
كّل  عليها  تقوم  التي  البناء  قاعدة  وجعلها  توقعاتهم 
ال��ب��ي��ئ��ة الأف�سل  ب��ج��ان��ب ت��وف��ري  ال��ت��ط��وي��ر،  م�����س��اري��ع 
ملوظفيها التي تعزز الطاقة الإيجابية والتفاوؤل لديهم 
الدكتور  وع��اه��د  ال�سعادة.  اأج���واء  �سفوفهم  يف  وتن�سر 
العمل  ال���س��ت��م��رار يف  ع��ل��ى  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  الغفلي 
املوؤ�س�سات  م��ن  واح���دة  الهيئة  لتكون  ملل  اأو  كلل  دون 
الوطن  خدمة  يف  بفعالية  وت�ساهم  وتبتكر  تبدع  التي 
وو�سائل  باخلدمات  الرت��ق��اء  ويف  و�سعبه،  وموؤ�س�ساته 
ال�سعادة  حت��ق��ي��ق  ي��ك��ون  واأن  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني،  ت��ق��دمي��ه��ا 
الذي تقي�س به جناح  الأ�سا�سّية واملوؤ�سر  للنا�س غايتها 
فيه  ترتّبع  مرحلة  اإىل  و�سول  ومبادراتها  م�ساريعها 
الرقم واحد يف موؤ�سرات  القّمة وحتجز  الإم��ارات على 

ال�سعادة العاملية.

•• عجمان-وام: 

األغت �سرطة عجمان - مبنا�سبة يوم ال�سعادة 
ال��ع��امل��ي - ح��ج��ز ال�����س��ي��ارات امل��ح��ج��وزة لديها 
على ذمة خمالفات مرورية حتى 31 مار�س 
املخالفات  ق��ي��م��ة  ت�����س��دي��د  ب�����س��رط  اجل�����اري 
ال�سعادة  لأه��م��ي��ة  ت��ق��دي��را  وذل����ك  امل����روري����ة، 
يف  الب�سر  اإليها  يتطلع  عاملية  قيمة  بو�سفها 

جميع اأنحاء العامل.
عجمان  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأح��ي��ت  كما 
لل�سعادة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال  فعاليات 
يف  ومتعامليها  ال��ق��ي��ادة  م��وظ��ف��ي  مب�����س��ارك��ة 

جميع الإدارات التابعة لها.
وقال �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل 

ال�سعادة من املتطلبات الأ�سا�سية  اإن  النعيمي 
وهي  لل�سعوب،  الهنيئة  احل��ي��اة  حتقق  ال��ت��ي 
بجهد  لنعمل  تدفعنا  التي  الدوافع  اأه��م  من 
واإخال�س ونعامل بوفاء واحرتام حتى نكون 
القيادة  ن��ه��ج  اإن  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف   . ���س��ع��داء 
العامة ل�سرطة عجمان يتمحور حول الرتقاء 
التي  النتيجة  وه��ي  العمالء،  ر�سا  مب�ستوى 
قيا�سي  م��ع��دل  اإىل  و�سلنا  اأن  ب��ع��د  حققتها 
وتفاعل  ال��ق��ي��ادة  منت�سبي  ب��ج��ه��ود  ومت��ك��ن��ا 
مفهوم  من  التحول  اإىل  الإيجابي  اجلمهور 

الر�سا عن اخلدمة اىل مفهوم ال�سعادة.
فرتات  عجمان  �سرطة  تلغي  املنا�سبة  وبهذه 
ذمة  على  لديها  املحجوزة  لل�سيارات  احلجز 
مالكها  ي��ق��وم  اأن  ع��ل��ى  م���روري���ة،  خم��ال��ف��ات 

تطبيق  وي�����س��ري  امل��خ��ال��ف��ات،  ك��اف��ة  بت�سديد 
هذا القرار حتى 2017/03/31. و�سملت 
فعاليات الحتفال بيوم ال�سعادة اقامة افطار 
الرئي�سي  امل��ب��ن��ى  يف  ال��ق��ي��ادة  مل��وظ��ف��ي  �سعبي 
املوؤ�س�سة  يف  ت��رف��ي��ه��ي��ة  وف��ع��ال��ي��ات  ل��ل��ق��ي��ادة، 
والنزلء،  للموظفني  والعقابية  ال�سالحية 
املوظفني  ع���ل���ى  وال���������ورد  ال���ك���ع���ك  وت�����وزي�����ع 
واجلمهور يف مراكز ال�سرطة، وتوزيع الورود 
امل���رور والرتخي�س  اأي�����س��ا يف م��رك��ز خ��دم��ات 
على املوظفني واملتعاملني، تعبرياً عن م�ساعر 

الود والتاآلف.
التحريات  اإدارة  ق���ام���ت  ال�����س��ي��اق  ذات  ويف 
بعمل  ع��ج��م��ان  ب�سرطة  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل��ب��اح��ث 
ع���ن تقديرهم  ت��ع��ب��رياً  امل����ب����ادرات  ع����دد م���ن 

ال�سعادة  يوم  يف  واإ�سعادهم  موظفيها  جلهود 
ال��ع��امل��ي، ح��ي��ث ق���ام ���س��ع��ادة ال��ع��ق��ي��د ع��ب��د اهلل 
العامة  الإدارة  مدير  نائب  املطرو�سي  �سيف 
للعمليات ال�سرطية بتوزيع و�ساحات ال�سعادة 
لهم  الإدارة متمنياً  واحللويات على موظفي 

دوام التوفيق والنجاح وال�سعادة.
التحريات  اإدارة  م���ن  م���وظ���ف���ون  ق����ام  ك��م��ا 
ال�سعادة،  فاكهة  مب��ب��ادرة  اجلنائية  واملباحث 
وتعابري  ال��ورد  من  باقات  توزيع  اإىل  اإ�سافة 
مكاتب  يف  تعليقها  مت  لل�سعادة  ترمز  وج��وه 
ومم����رات امل��وظ��ف��ني لإ���س��ف��اء اأج�����واء �سعيدة 
هذه  ال�سرطة  ادارات  وقدمت  املنا�سبة،  بهذه 
لبث  ال�سعادة  يوم  يف  طيبة  كبادرة  الفعاليات 

روح الأمل وال�سعادة املوظفني والعمالء.

•• كلباء-وام:
اأمناء موؤ�س�سة زايد بن  اآل نهيان رئي�س جمل�س  قدم �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
اآل  زاي��د  بن  عمر  ال�سيخ  و�سمو  والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان 
لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اخلريية والإن�سانية.. واجب العزاء اإىل اأ�سره �سهيد الوطن زكريا الزعابي الذي 
التحالف  اإع��ادة الأم��ل  �سمن  الواجب الوطني يف عملية   اأدائ��ه  ا�ست�سهد خ��الل 
اليمن.  يف  ال�سرعية  مع  للوقوف  ال�سعودية  العربية  اململكة  تقوده  الذي  العربي 
ال�سارقة -  العزاء يف مدينه كلباء يف  واأع��رب �سموهما - خالل زيارتهما جمل�س 
عن خال�س تعازيهما و�سادق موا�ساتهما لأ�سره وذوي ال�سهيد.. داعيني اهلل العلي 
القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن ينزله منازل ال�سديقني وال�سهداء والأبرار 

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

نهيان وعمر بن زايد يقدمان واجب العزاء يف �شهيد الوطن زكريا الزعابي
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•• باري�س -وام:

العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  اأع���ل���ن���ت 
امل����ت����ح����دة ع����ن ت����ق����دمي م���ب���ل���غ 15 
مليون دولر للم�ساهمة يف التحالف 
ال��رتاث يف مناطق  ال��دويل حلماية 
تتويجاً  ال��ذي يعد  )األ��ف(  ال�سراع  
الرتاث  حلماية  ال���دويل  للموؤمتر 
مناطق  يف  باخلطر  امل��ه��دد  ال��ث��ق��ايف 
ال�سراع، الذي ا�ست�سافته العا�سمة 
دي�سمرب  يف  اب���وظ���ب���ي  الإم����ارات����ي����ة 
“اإعالن  عنه  ونتج   ،2016 املا�سي 
اأوىل  ك��ن��واة  ج���اء  ال����ذي  اأبوظبي” 

مل�سروع طويل الأجل.
 ج��اء ذل��ك خ��الل موؤمتر املتربعني 
اللوفر  م��ت��ح��ف  ا���س��ت�����س��اف��ه  ال�����ذى 
ام�س  باري�س  الفرن�سية  بالعا�سمة 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  م���ن  ك���ل  ب��رئ��ا���س��ة 
والفريق  اأولن��د،  فرن�سوا  الفرن�سي 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن زاي�����د اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
املوؤمتر  هذا  وياأتي  الداخلية.  وزي��ر 
التحالف  لتاأ�سي�س  اأوىل  ك��خ��ط��وة 
الذي تقود جهود تاأ�سي�سه الإمارات 
�سندوق  اإن�������س���اء  ب���ه���دف  وف��رن�����س��ا، 
ال�����رتاث املهدد  خم�����س�����س حل��م��اي��ة 
ب���اخل���ط���ر، وت����وف����ري ال����دع����م امل����ايل 
ال�سروري لتنفيذ امل�ساريع الوقائية 
ال�����س��ري��ع، وبرامج  ال��ت��دخ��ل  وم��ه��ام 
املعر�سة  الرتاثية  املمتلكات  ترميم 
خلطر التدمري اأوالتلف اأوالتهريب 

حتت وطاأة ال�سراعات امل�سلحة.
اإيرينا  ����س���ع���ادة  امل�����وؤمت�����ر،  ح�������س���ر 
الأمم  ع���ام منظمة  م��دي��ر  ب��وك��وف��ا، 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  املتحدة 
و�سعادة حممد خليفة  )اليون�سكو(، 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��ب��ارك، 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة، ومعايل 
ج����اك لن�����غ، رئ��ي�����س م��ع��ه��د العامل 

العربي يف فرن�سا، وال�سيد جان لوك 
م��ارت��ي��ن��ي��ز، رئ��ي�����س وم���دي���ر متحف 
اللوفر ا�سافة اىل �سمو الأمري خالد 
اآل �سعود،  بن في�سل بن عبدالعزيز 
م�ست�سار  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري 
امللك �سلمان وال�سيخ حممد عبداهلل 
اأمري  �سمو  ال�����س��ب��اح مم��ث��ل  امل��ب��ارك 
الكويت وزير الدولة ل�سوؤون جمل�س 
الكويتي  الإع�����الم  ووزي�����ر  ال������وزراء 

بالوكالة.
  وك�سف الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان، يف كلمته التي األقاها 
يف املوؤمتر، عن م�ساهمة الإمارات يف 
حتالف األف بقيمة 15 مليون دولر 
للح�سور  ���س��م��وه  ون���ق���ل  اأم���ري���ك���ي، 
حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة   رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سيخ  ال�سمو  ،و�ساحب  حفظه اهلل 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  دب��ي،  حاكم 
ن���ه���ي���ان، ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 

الأعلى  القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد 
للجميع  متمنياً  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات 

دوام التوفيق والنجاح.
واعتزازه  �سموه عن فخره  واأع��رب   
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ب��ت��م��ث��ي��ل 
املانحني،  اإط��الق موؤمتر  املتحدة يف 
الإيجابية  الأ�����س����داء  اإىل  م�����س��رياً 
الذي  اأبوظبي  اإع���الن  حققها  التي 
اأع���ت���م���د يف خ���ت���ام اأع����م����ال امل���وؤمت���ر 
الثقايف  ال�����رتاث  حل��م��اي��ة  ال�����دويل 
ال�سراع،  مناطق  يف  باخلطر  املهدد 
وقال   .2016 املا�سي  دي�سمرب  يف 
ياأتي  ال��ت��ح��ال��ف  ه����ذا  :اإن  ���س��م��وه، 
ال���دوؤوب،  والعمل  للجهود  تتويجاً 
حماية  باأهمية  اإمي��ان��ن��ا  م��ن  النابع 
ال���ع���امل���ي جوهر  ال���ث���ق���ايف  ال�������رتاث 
احل�������س���ارة الإن�������س���ان���ي���ة، ح��ي��ث كان 
النواة الأوىل مل�سروع طويل  املوؤمتر 
�س  الأجل، هو اإن�ساء �سندوق خم�سّ
املهدد  ال������رتاث  وت���اأه���ي���ل  حل��م��اي��ة 

باخلطر يف مناطق ال�سراع.
 كما اأكد �سموه حر�س دولة الإمارات 

على اتباع املنهج الذي اأ�س�سه الوالد 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
حلماية  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال����رتاث الإم���ارات���ي وال��ع��امل��ي، حيث 
الدولة  اهتمامات  مقدمة  يف  اأنهما 
اأهمية  اإىل  م�سرياً  اأولوياتها،  وم��ن 
التعاون الدويل لتحقيق هذه الغاية 
تاأ�سي�س  اأن  �سموه  ال�سامية، م�سيفاً 
الرتاث  حلماية  ال���دويل  التحالف 
كمنا�سبة  ي��اأت��ي  ال�����س��راع  مناطق  يف 
ال�سيخ  بذلها  التي  اجلهود  لتكرمي 
اأن  ث���راه. واأ���س��اف  زاي���د، طيب اهلل 
التعاون امل�سرتك بني دولة الإمارات 
واجلمهورية  امل���ت���ح���دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
ال��ف��رن�����س��ي��ة يف دف����ع ت��ل��ك امل���ب���ادرة 
العاملية، تعد خطوة من بني العديد 
من امل�ساريع الثقافية الكبرية وتوؤكد 
بني  الرا�سخة  العالقات  عمق  على 
وتفاهمهما  ال�����س��دي��ق��ني،  ال��ب��ل��دي��ن 
امل�����ج�����الت  امل�����ت�����ب�����ادل يف خم���ت���ل���ف 
والثقافية  وال�سيا�سية  القت�سادية 
الإع������الم  و����س���ائ���ل  ان  اىل  م�������س���ريا 

ب��اأخ��ب��ار الأح���داث  ي��وم  ك��ل  تطالعنا 
الثقايف  تراثنا  تهدر  التي  املاأ�ساوية 
الإن�سانية،  ذاكرتنا  وتدمر  العاملي، 
اإىل  وفرن�سا  الإم����ارات  ت�سعى  حيث 
الحتياجات  ح����ول  ال���وع���ي  زي������ادة 
امل��ل��ح��ة ل��ل��رد ع��ل��ى ت��ل��ك الح�����داث، 
مب���ب���ادرات ف��ع��ال��ة و���س��ري��ع��ة. وتابع 
الإم�����ارات وفرن�سا  ���س��م��وه: و���س��ع��ت 
اإن�ساء  يف  ي��ت��م��ث��ل  ط���م���وح���اً  ه���دف���اً 
مليون   100 بقيمة  عاملي  �سندوق 
�سراكة جتمع بني  دولر من خ��الل 
موجها  واخل��ا���س.  العام  القطاعني 
�سموه ال�سكر والتقدير للم�ساهمني 
العاملي  الإن�����س��اين  امل�����س��روع  ه���ذا  يف 
م����ن ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل���ا����س 
وح�����س��وره��م ال���ي���وم ل���الإع���الن عن 

التزامهم ودعمهم.
اإىل  ن�����س��ع��ى  ان���ن���ا ل  ����س���م���وه  وق������ال 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ت���اري���خ���ن���ا وت���اري���خ 
ن�سع  بذلك  اننا  بل  اج��دادن��ا فقط، 
الأ���س�����س وامل���ب���ادئ حل��م��اي��ة ال���رتاث 
عامل  يف  امل�ستقبل  لأج��ي��ال  ال��ث��ق��ايف 
الت�سامح  اإىل  احل��اج��ة  فيه  ت��ت��زاي��د 
الأر����س  �سعوب  ك��ل  ب��ني  والتعاي�س 

ب�سالم ووئام.
 وا�ستح�سر �سموه مقولة املغفورله 
�ستعي�س  �سلطان:  ب��ن  زاي��د  ،ال�سيخ 
الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة يف ع��امل يختلف 
عليه،  اعتدنا  ال��ذي  ذاك  عن  متاماً 
اأنف�سنا  نعد  اأن  ال�سروري  فمن  لذا 

واأولدنا لذلك العامل اجلديد.
 م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ����س���ع���ادة حممد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  املبارك،  خليفة 
والثقافة  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
معاً  ال��������دويل  امل���ج���ت���م���ع  اح���ت�������س���اد 
ل��ت��اأ���س��ي�����س ه����ذا ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل 
املهدد  ال���ث���ق���ايف  ال�������رتاث  حل���م���اي���ة 
باخلطر يف مناطق ال�سراع، م�سريا 
اأبوظبي،  م����وؤمت����ر   م���ن���ذ  ان�����ه  اىل 

���س��وط ط��وي��ل نحو  جنحنا يف قطع 
تطوير ا�سرتاتيجية حمكمة ت�سمن 
حماية ال��رتاث الثقايف من خماطر 
ال��ت��دم��ري امل���اأ����س���اوي���ة، وح��ف��ظ هذه 
الذي ل يقد بثمن  الإن�ساين  الإرث 

من اأجل اأجيال امل�ستقبل.
نرى  اأن  ك��ب��ري  اإن�����ه لجن�����از  وق�����ال 
ن��ت��ج عنها  ال���ت���ي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
هنا  تطبيقها  يتم  اأب��وظ��ب��ي  اإع���الن 
ت�سمن  ك����اأداة  وف��اع��ل  م��وؤث��ر  ب�سكل 
املرجو  الأ�سمى  ال��ه��دف  حتقيق  لنا 
م��ن��ه��ا. وب��ي��ن��م��ا ي��ن��م��و ال���زخ���م حول 
اإىل  نتطلع  فاإننا  املوؤ�س�سة،  مبادرات 
الرتحيب باملتربعني من القطاعني 
ال��ع��ام واخل��ا���س، ال��ذي��ن تتوفر لهم 
اإلينا  ل��الن�����س��م��ام  وال��ع��زمي��ة  ال��ن��ي��ة 
من اأجل حماية الرتاث اأينما وجد. 
امل�ساركة  ال���وف���ود  ج��م��ي��ع  واأع���ل���ن���ت 
وم�ساندتها  دعمها  ع��ن  امل��وؤمت��ر  يف 
دول����ة  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  لأه������داف������ه، 
الإم������ارات ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت ع��ل��ى ل�سان 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
15 مليون دولر وذلك  عن تقدمي 
يف كلمته التي األقاها اأمام احل�سور، 
الوفود  روؤ���س��اء  كلمات  ت��وال��ت  حيث 
التي ك�سفت عن م�ساهماتهم املالية 
بينها  وم�����ن  ال�������س���ن���دوق،  ل�����س��ال��ح 
 30 تقدمي  اأعلنت عن  التي  فرن�سا 

العربية  وامل��م��ل��ك��ة  دولر،  م��ل��ي��ون 
 5 والكويت  مليونا،   20 ال�سعودية 
ماليني   3 ولوك�سبمبورغ  ماليني، 
مليون،   1،5 امل��غ��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة   ،
مليون   1 ب��ق��ي��م��ة  �سخ�سي  وت����ربع 
دولر من توما�س كابالن، بالإ�سافة 
حيث  وم��ه��ن��ي،  لوج�ستي  دع���م  اإىل 
اأع��ل��ن��ت اإي��ط��ال��ي��ا ع���ن ت�����س��ك��ي��ل قوة 
اأف����راد م��ن ال�سرطة،  م��ه��ام ق��وام��ه��ا 
ال��ف��ن��ي��ة، وخرباء  امل��ع��ار���س  وق��ي��م��ي 
ترميم الآثار، لتلبية اأعمال وجهود 
احل��م��اي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���رتاث 
ال���ث���ق���ايف، ف��ي��م��ا اأع��ل��ن��ت اأمل���ان���ي���ا عن 
نقل  يف  اللوج�ستية  خرباتها  توفري 
بينما  التنفيذ،  مواقع  اإىل  الأم��وال 
الوطني  املتحف  اأن  ال�سني،  ك�سفت 
م�ستجيب  اأول  ���س��ي��ك��ون  ال�����س��ي��ن��ي، 
بتوفري  واللتزام  اأبوظبي،  لإع��الن 
الناجية  للمقتنيات  الآم����ن  امل����الذ 
م��ن م��ن��اط��ق ال�����س��راع��ات م��ن حول 

العامل.
 و�سيتم ت�سخري الأموال التي �سيتم 
“األف”  حت���ال���ف  ل�����س��ال��ح  ج��م��ع��ه��ا 
لتفعيل الإجراءات الأ�سا�سية جلهود 
تت�سمن  وال���ت���ي  ال�������رتاث،  ح��م��اي��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ور�سد  امل��م��ت��ل��ك��ات  ج����رد 
عن  ف�ساًل  عليها،  املحافظة  ح��ال��ة 
تعزيز اإجراءات ال�ستجابة ال�سريعة 

وال��ف��ع��ال��ة ل��ل��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي حتيق 
اإىل  بالإ�سافة  الثقافية،  باملمتلكات 
على  اللوج�ستي  وال��دع��م  ال��ت��دري��ب 
التدابري  وات��خ��اذ  امل��ح��ل��ي،  امل�ستوى 
والتن�سيق  ل��ل��ح��م��اي��ة،  ال���وق���ائ���ي���ة 
وتنفيذ برامج اإعادة تاأهيل املمتلكات 
�سيتم  وال�����ذي  ال��ت��ال��ف��ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
مع  يتما�سى  مب��ا  ج��م��ي��ع��اً  تنفيذها 

مبادئ واتفاقيات اليون�سكو.
انعقاد  امل��ت��ربع��ني  م���وؤمت���ر  و���س��ه��د   
التحالف  ب��ع��ن��وان  ح���واري���ة  ج��ل�����س��ة 
وفود  فيها  التنوع حتدثت  اأجل  من 
من مايل والعراق واأفغان�ستان. كما 
ح�سر ممثلون عن موؤ�س�سات خا�سة، 
وموؤ�س�سة  اإل��ك��رتوم،  جمموعة  مثل 
وال�سندوق  م��ي��ل��ون  دب��ل��ي��و  اأن������دور 
حيث  ال��ت��ذك��اري��ة،  للمباين  ال��ع��امل��ي 
متويل  يف  م�ساهماتهم  ع��ن  اأع��ل��ن��وا 

حتالف األف.
نائب  كورين  ريت�سارد  من  كل  وق��اد 
�سميث�سونيان،  م��وؤ���س�����س��ة  م���دي���ر 
متحف  مدير  هليغريت  وماركو�س 
برلني،  يف  ف��وردي��را���س��ي��ات��ي�����س�����س��ي��ز 
حواراً حول املنا�سرين اجلدد جلهود 
وزير  األ��ق��ى  بينما  ال����رتاث،  ح��م��اي��ة 
الفرن�سي،اأندري  والت�سال  الثقافة 
ختام  يف  الأخ�����رية  ال��ك��ل��م��ة  اأزولي، 

املوؤمتر.

برئا�سة فرن�سوا اأولند و�سيف بن زايد 

جمع اأكرث من 75مليون دولر اأمريكي ل�شالح �شندوق حماية الرتاث املهدد باخلطر

الإدارة العامة للتحريات ب�شرطة دبي بيئة راأ�س اخليمة ت�شعد 300 مزارع باملياه جمانا و100 طفل باحلقائب 
حتتفل بيوم ال�شعادة العاملي 

�شحللة دبلللي ت�شلللارك كبللللار ال�شللللن الحتفلللال 
باليلللللوم العامللللي لل�شعللللادة 

•• دبي- وام:

اأكد �سعادة اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�سوري 
اجلنائي  البحث  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد 
حر�س القيادة العامة ل�سرطة دبي على تر�سيخ 
لدى  الوظيفية  والي��ج��اب��ي��ة  ال�����س��ع��ادة  ث��ق��اف��ة 
منت�سبيها اميانا منها باأن �سعادة املوظف ترتبط 
الذي  الأم���ر  العمل  يف  باإنتاجيته  وثيق  ب�سكل 
املتعاملني  �سعادة  على  مبا�سر  وب�سكل  ينعك�س 
م�سرت�سدة بروؤى واأفكار �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
جاء ذلك خالل احتفال الإدارة العامة للتحريات 
واملباحث اجلنائية بيوم ال�سعادة العاملي بح�سور 
العقيد حممد عقيل نائب مدير الإدارة العامة 
البحث  ل�سوؤون  اجلنائية  واملباحث  للتحريات 
ال�سباط �سمن احتفالت  والتحري وعدد من 

القيادة العامة ل�سرطة دبي باملنا�سبة.
دبي موؤ�س�سة  �سرطة  اإن  املن�سوري  اللواء  وقال 
بيئة  لهم  وتهيئ  موظفيها  لر�سا  دوم��اً  ت�سعى 
منوذجية حمفزة على الإبداع والبتكار وجعلت 
يف م��ق��دم��ة اأول��وي��ات��ه��ا اإ���س��ع��اد امل��وظ��ف ووفرت 
ك��اف��ة ���س��ب��ل ال���راح���ة ل���ه ح��ت��ى ي��ت��ف��رغ لإ�سعاد 
املتعاملني حتقيقا ل�سرتاتيجية �سرطة دبي يف 
تقدمي خدمات ذات جودة عاملية تفوق م�ستوى 
ت��وق��ع��ات��ه��م وت�����س��ه��م يف رف���ع م�����س��ت��وى ر�ساهم 
ياأتي  ال�سعادة  بيوم  الحتفال  ان  اىل  ..م�سريا 
يف اإط����ار حت��ق��ي��ق ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة يف جعل 
ال��ع��امل وحتقيق  يف  �سعادة  الأك���ر  املدينة  دب��ي 
اإ�سعاد  دبي يف  ل�سرطة  العامة  القيادة  توجهات 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل ال���ع���دي���د م���ن امل����ب����ادرات 
والفعاليات املتخ�س�سة وعرب اخلدمات الذكية 
النوعية التي ت�ساهم يف م�ساعدة النا�س واإنهاء 
الوقت  يف  مو�سحاً  وي�سر  ب�سهولة  معامالتهم 

الفر�سة  تتيح  ال�سعادة  ي��وم  فعاليات  اأن  ذات���ه 
العامة  الإدارة  مبهام  اجلمهور  اأف��راد  لتعريف 
ل��ل��ت��ح��ري��ات وامل���ب���اح���ث اجل��ن��ائ��ي��ة واخل���دم���ات 

املتنوعة التي تقدمها اإليهم.
وت�سمن الحتفال بيوم ال�سعادة جمموعة من 
الفعاليات مب�ساركة فرقة دبا احلربية وتوزيع 
الهدايا على املتعاملني واقامة ركن للماأكولت 

ال�سعبية وغريها من الفعاليات الأخرى.
العامة  الإدارة  احتفلت  ذات���ه  ال�سعيد  وع��ل��ى 
وَهناأ  لل�سعادة  العاملي  باليوم  املخدرات  ملكافحة 
دولة  ح���ارب  ث��اين  حممد  عيد  العقيد  ���س��ي��ادة 
موؤكدا  املنا�سبة  بهذه  و�سعبا  حكومة  الإم���ارات 
باأننا يف دولة الإمارات نعي�س ال�سعادة دائما من 
خ��الل الأم��ن والأم���ان ال��ذي ي�سعر به املواطن 
وامل��ق��ي��م ون��ع��ي�����س ال�����س��ع��ادة م���ن خ���الل تالحم 
حكامنا الدائم معنا ونعي�س ال�سعادة من خالل 

ر�سم البت�سامة على وجوه ال�سغار والكبار.

•• دبي -وام: 

املقيمني  ال�سن  كبار  بدبي  ال�سحة  هيئة  �ساركت 
باليوم  الح���ت���ف���ال  الأ������س�����رة  م��ل��ت��ق��ى  م���رك���ز  يف 
الأن�سطة  جمموعة  خ��الل  م��ن  لل�سعادة  العاملي 
يف  بهم  لالحتفاء  خ�سي�سا  اأعدتها  والفعاليات 
اأجواء عائلية ات�سمت بال�سعادة والإيجابية وذلك 
رئي�س  القطامي  حممد  حميد  معايل  بح�سور 

جمل�س الإدارة املدير العام للهيئة .
و اطماأن معايل القطامي على اأحوال كبار ال�سن 
ال�سحية والجتماعية  الرعاية  وجممل خدمات 
املتوفرة يف املركز .. و تبادل اأطراف احلديث مع 

الآباء والأمهات حول نوعية اخلدمة وم�ستوياتها 
ت�ساعدهم  التي  الحتياجات  جميع  توفر  ومدى 
العطاء  امل��ج��ت��م��ع وم��وا���س��ل��ة  الن���دم���اج يف  ع��ل��ى 
حالة  ومعاي�سة  احل��ي��اة  جم��ري��ات  م��ع  والتفاعل 

الرخاء والزدهار التي ت�سهدها الدولة .
و ا�ستمع معاليه قبيل الحتفال اإىل �سرح مف�سل 
من الدكتورة �سلوى ال�سويدي مديرة املركز حول 
املركز  يف  اجل��اري��ة  التطوير  واأع��م��ال  التو�سعات 
رحابة  اأك���ر  م�����س��اح��ات  ت��وف��ري  ت�ستهدف  وال��ت��ي 
للم�سنني وخدمات اأف�سل يف جتهيزاتها ونوعيتها 
وجودتها مبا يعود بالفائدة على �سحة كبار ال�سن 
ولياقتهم البدنية واأحوالهم الجتماعية وجممل 

حياتهم اليومية .
بدبي  ال�سحة  هيئة  اأن  القطامي  معايل  اأك��د  و 
رعايتهم  وت�سع  اهتمامها  جل  ال�سن  كبار  تويل 

ال�سحية والجتماعية يف مقدمة اأهدافها.
اإدارة مركز  التي نظمتها  الهيئة  كانت احتفالت 
قد  القطامي  م��ع��ايل  مب�ساركة  الأ���س��رة  ملتقى 
ومناف�سات  امل�����س��اب��ق��ات  م���ن  ال���ع���دي���د  ت�����س��م��ن��ت 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��ام��ة ح���ول م��راح��ل ت��ق��دم الدولة 
وازده��اره��ا والتي عرب الأب��اء والأمهات من كبار 
مبعاي�سة  البالغة  �سعادتهم  ع��ن  خاللها  ال�سن 
مراحل تقدم الدولة وروؤيتهم ما و�سلت اإليه من 

مكانة عاملية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

البيئة  حماية  هيئة  تنفيذ  اإط��ار  يف 
لتوجيهات  اخليمة  براأ�س  والتنمية 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود بن 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة )حفظه 
تهدف  مبتكرة  برامج  بتنفيذ  اهلل( 
للقطاعات  ال�����س��ع��ادة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
املختلفة بالإمارة، اأعلنت الهيئة عن 
امل�ستدامة  ال��زراع��ة  برنامج  اإط��الق 
ويت�سمن  ي��وت��ي��ك��و  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
يوميا  جمانا  جالون  مليون  توزيع 
من املياه املحالة لعدد 300 مزرعة 
وذل��ك من  واأذن  غليلة  يف منطقتي 
اأج����ل ب��ي��ئ��ة م�����س��ت��دام��ة ف�����س��ال عن 
الزراعية  للمنتجات  �سراء م�سمون 
وتقدمي امل�سورة العلمية للمزارعني 
جمانا . وبالإ�سافة على ذلك قامت 
العاملي  ال�������س���ع���ادة  ي����وم  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
البيئية  ال�����س��ع��ادة  حقيبة  ب��ت��ق��دمي 
حكومية  رو���س��ة  طفل   100 ل��ع��دد 
املحلية  بالأ�سجار  توعيتهم  بهدف 
كالغاف  امل����ي����اه  ا����س���ت���ه���الك  ق��ل��ي��ل��ة 
وال�سدر وال�سمر ف�سال عن ا�سعادهم 

باألعاب �سديقة للبيئة .
و�سرح الدكتور �سيف الغي�س املدير 
البيئة  ح��م��اي��ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال��ت��ن��م��ي��ة ب�����اأن ب���رن���ام���ج ال���زراع���ة 
توجيهات  مت��ام��ا  يتفق  امل�����س��ت��دام��ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود بن 
���س��ق��ر ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
راأ���س اخليمة  الأعلى حاكم  املجل�س 
)حفظه اهلل( ب�سرورة �سمان �سعادة 
امل���زارع���ني وك���ذل���ك حت��ق��ي��ق الأم���ن 
ال��غ��ذائ��ي ل��دول��ة الإم����ارات العربية 
امل��ت��ح��دة م���ن خ���الل ت��ن��ف��ي��ذ برامج 
املوارد  ا�ستدامة  ت�ستهدف  مبتكرة 
من  اجلوفية  امل��ي��اه  وحماية  املائية 
التناف�سية  ت���ع���زز  و  الإ����س���ت���ن���زاف 

للمنتجات الوطنية. 
مينيزي�س،  ري��ت�����س��ارد  ال�سيد  وق���ال 
املدير العام ليوتيكو اأن يوم ال�سعادة 
اأعلن  ال��ع��امل��ي و ���س��ن��ة ال��ع��ط��اء ك��م��ا 
عنهما �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
العام  ه���ذا  ت���اأت���ي  دب���ي )رع�����اه اهلل( 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  منا�سبة  لتكون 
حيث اأن كال من املنا�سبتني مت�سيان 
الأ�سا�س  ح��ي��ث  ج���ن���ب،  اإىل  ج��ن��ب��ا 
املجتمع  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�سل�سلة  يف 
ه��و ال���زراع���ة، كما ي��ل��زم اأي�����س��ا دعم 
منطقة  يف  وت�سجيعهم.  امل��زارع��ني 
بها ندرة و�سح يف موارد املياه كدولة 
ي�سبح  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
اأنه خالل �سنة العطاء و  من الأهم 
يوم ال�سعادة العاملي ، ميكن الرتكيز 
من  �سعادتهم  وعلى  امل��زارع��ني  على 
و�سيزيد  امل�ستدامة.  الزراعة  خالل 
امل�ستدامة  للزراعة  يوتيكو  برنامج 
الذي �سممته يوتيكو خالل الثالث 
منتجاتهم  م���ن  امل��ا���س��ي��ة  ����س���ن���وات 
الدعم  اأو يزيل  الزراعية، ويخف�س 
ويزيد دخلهم  الدولة  تقدمه  الذي 

اأي�سا. 
وي���ق���وم ال���ربن���ام���ج ب��ال��رتك��ي��ز على 
الهدف  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ال����س���ت���دام���ة 
املزارعني  ت�سنيف  و�سيتم  الرئي�سي 
اململوكة  امل���زارع  هما   : ق�سمني  اإىل 
الثاين  بينما  اأف���راد  وت��دار من قبل 
وهناك  التجارية.  امل��زارع  يف  يتمثل 

خ��ي��اران ل��ل��ربن��ام��ج م��ف��اده��م��ا املياه 
امل��ج��ان��ي��ة م��ع ���س��راء امل��ن��ت��ج��ات مرة 
اأخرى اأو �سراء املياه التي تبداأ باأقل 
تعرفة للمياه يف الدولة 1.8 فل�س 

غالون
بدءا  الربنامج  هذا  يوتيكو  وتطلق 
من برامج الإمداد يف راأ�س اخليمة، 
وعجمان.  ال�����س��ارق��ة  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم 
الهيئة  م���ع  ب��ال��ف��ع��ل  ن��ع��م��ل  ون��ح��ن 
الحت���ادي���ة ل��ل��م��ي��اه و ه��ي��ئ��ة م��ي��اه و 
موقع  ك���ان  واأي  ال�����س��ارق��ة  ك��ه��رب��اء 
على  احل�سول  املمكن  فمن  املزرعة 
الإم���داد  �سبكات  ك��ان��ت  اأي  اخل��دم��ة 
الحتادية  الهيئة  اأو  يوتيكو،  تتبع 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  اأو  وامل�����اء،  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
ال�������س���ارق���ة ومي���ك���ن تقدمي  وم����ي����اه 
املتبادلة.  املوافقات  �سمن  اخلدمة 
زراعي  منتج  اأو  م����زارع  لأي  مي��ك��ن 
ل���ل���ح�������س���ول على  ب���ط���ل���ب  ال���ت���ق���دم 
ه���ذه اخل��دم��ة م��ن خ���الل المييل 
SustainFarm@Utico.

com
ا�سترياد  ي���ت���م  ب����اأن����ه  امل���ع���ل���وم  م����ن 
دولة  احتياجات  م��ن   ٪95 ح���وايل 
و�ست�سمل  الأغ���ذي���ة،  م��ن  الإم�����ارات 
املنتجات  اأخ���رى  منتجات  ال��زراع��ة 
ال�����زراع�����ي�����ة وت����رب����ي����ة احل����ي����وان����ات 

وال���روة احل��ي��وان��ي��ة. ح���وايل ٪80 
العربية  الإم�����ارات  ال��زراع��ة يف  م��ن 
ال��ت��م��ور مع  زراع����ة  ت�سمل  امل��ت��ح��دة 
ال�سنة.  يف  واح���د  حم�سول  ح���وايل 
ه��ن��اك جمال  اأن  ي��وت��ي��ك��و  وت��ع��ت��ق��د 
وا�سعا لكثري من املحا�سيل الأخرى 
التي ميكن اأن ت�سيف قيمة اأكرب مع 

املياه املتاحة.
وقال ال�سيد ريت�سارد اأي�سا اأن اأ�سعار 
���س��وف تتح�سن  ال��ق��اح��ل��ة  الأرا����س���ي 
اأي�سا واملزيد من الإنتاج الغذائي يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة �سوف 
ي����وؤدي اإىل ن��وع��ي��ة اأف�����س��ل واأح���دث 
م���ن امل��ن��ت��ج��ات وك���ذل���ك ن���ظ���ام من 
اإىل  املزرعة  املنزل ومن  اإىل  املزرعة 
الب�سمة  خف�س  يف  �سي�سهم  املتجر 

الكربونية على نطاق وا�سع.
كما يعتقد اأن القت�ساد العام �سوف 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يتح�سن يف 
املحا�سيل  بع�س  وك��ذل��ك  امل��ت��ح��دة، 
يف ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة ���س��ي��ك��ون لها 
باآخر.  اأو  ب�سكل  الت�سدير  اإمكانية 
وميكن اأن يكون هناك اأي�سا تكامل 
بني قطاعات الإنتاج و ال�ستهالك، 
الزراعي  الإن��ت��اج  بني  التكامل  وه��و 
و ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة مما 

يوؤدي اإىل منو اقت�سادي اأكرب.

الأوراق املالية حتتفل بيوم ال�شعادة العاملي حاكم اأم القيوين ي�شدر قرارا ب�شاأن تطوير منطقة الرقة
•• اأم القيوين-وام: 

املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
يف  ال��رق��ة  منطقة  تطوير  ب�ساأن  ق���رارا  القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
الإمارة ون�س القرار رقم 2 ل�سنة 2017 على اأن يعهد اىل دائرة 
التخطيط وامل�ساحة و�سع خطة �ساملة ملنطقة الرقة لتطوير البنية 
التحتية واإعادة تاأهيلها وازالة املبانى الغري �ساحلة وفقا للتقارير 

الفنية ال�سادرة بذلك من اجلهة املخت�سة .
ويق�سي القرار باأن يعهد اإىل دائرة التخطيط وامل�ساحة اأي�سا اإ�سدار 
القرارات التنفيذية الالزمة ملخططات تطوير منطقة الرقة وعلى 

اجلهات املعنية التن�سيق مع الدائرة كل فى جمال اخت�سا�سه.

القانون  و بعد الط��الع على  القرار  ما ن�س عليه  ذل��ك وفقاً  ج��اء 
رقم 1 ل�سنة 1985 ب�ساأن تنظيم البناء وعلى القرار رقم 4 ل�سنة 
2008 ب�ساأن هدم البنية التي يثبت عدم �سالحيتها وعلى القانون 
رقم 2 ل�سنة 2007 ب�ساأن دائرة التخطيط وامل�ساحة وعلى القانون 
رقم 3 ل�سنة 2009 ب�ساأن ان�ساء دائرة التنمية القت�سادية وعلى 
واخلدمات  ال�سغال  دائ��رة  باإن�ساء   2012 ل�سنة   1 رق��م  القانون 
ال��ع��ام��ة ون���ظ���را مل���ا مت��ث��ل��ه م��ن��ط��ق��ة ال���رق���ة م���ن اأه��م��ي��ة اقت�سادية 
وا�ستثمارية بالن�سبة لالإمارة ولأ�سحاب الأمالك وما يرتتب على 

املن�ساآت التى تظهر عدم �سالحيتها من اأ�سرار.
وي��ع��م��ل ب��ه��ذا ال���ق���رار م���ن ت���اري���خ ����س���دوره وي��ن�����س��ر ف���ى اجلريدة 

الر�سمية.

•• اأبوظبي - وام: 

احتفلت هيئة الأوراق املالية وال�سلع بيوم ال�سعادة العاملي من خالل تنظيم جمموعة 
التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  الدكتور  �سعادة  افتتحها  املتنوعة  الن�سطة  من 

للهيئة يف حني مت توزيع الهدايا على املتعاملني واملوظفني.
الإيجابية  اأن  فيها  اأك��د  الزعابي  عبيد  الدكتور  ل�سعادة  بكلمة  الحتفالت  وب��داأت 
ومن  واملجتمع،  الأف����راد  �سعادة  لتحقيق  اأ�سا�سية  رك��ائ��ز  ه��ي  وال��ط��م��وح  وال��ت��ف��اوؤل 
ال�سروري اأن تكون اأ�سلوب حياة لكل فرد يف املجتمع حتى ت�سيع البهجة والبت�سامة 
برامج  خالل  من  املجتمع،  يف  ال�سعادة  ودعائم  مفهوم  تر�سيخ  اأهمية  اىل  ..م�سريا 
كتاب  ت�سمنه  ما  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وا�ستعر�س  متوا�سلة.  ومبادرات  عمل 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ل�ساحب  والإيجابية  ال�سعادة  يف  تاأمالت 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل من مقولت وروؤى  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

لتحقيق ال�سعادة على م�ستوى الفرد واملجتمع.
كما نوه �سعادة الزعابي بقيام الهيئة باإن�ساء مركز اإ�سعاد املتعاملني واإجراء تعديالت 
اأن  بعد  املتعاملني  �سعادة  حتقيق  مهمتهم  موظفني  لي�سم  الوظيفي  الهيكل  على 
ت�سكيل  الغر�س، ف�سال عن  هذا  لتحقيق  موؤهلني  واأ�سبحوا  تدريبية  دورات  تلقوا 
جمل�س ال�سعادة والإيجابية بالهيئة الذي قدم عدة مبادرات لتعزيز مفهوم ال�سعادة 
التزامنا  نوؤكد  لل�سعادة،  العاملي  اليوم  يف  اأن��ه  واأ�ساف  موظفيها.  لدى  والإيجابية 
�سعادة  ت�سع  التي  الر�سيدة  قيادتنا  نهج  وفق  املتعاملني،  جلميع  ال�سعادة  بتحقيق 
وا�سرتاتيجيات  خطط  وف��ق  ذل��ك  لتحقيق  وتعمل  اأولوياتها،  مقدمة  يف  الإن�سان 
العربية على  ال��دول  الإم���ارات جميع  دول��ة  اإىل ت�سدر  وم��ب��ادرات مدرو�سة، م�سريا 
لل�سعادة  العاملي  اليوم  املتحدة اعتمدت  اأن الأمم  اإىل  ي�سار   . العاملي  ال�سعادة  موؤ�سر 
لل�سعادة يف  ال�سعي  باأهمية  20 مار�س من كل عام، اعرتافاً  به يوم  ليتم الحتفال 

حتقيق التنمية امل�ستدامة وتوفري الرفاهية جلميع ال�سعوب.
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••  دبي-الفجر:

خليفة  ع��ب��داهلل  ال���ل���واء  ���س��ع��ادة  �سهد 
املري، القائد العام ل�سرطة دبي، خلوة 
ال�سعادة ال�سرية التي نظمتها الإدارة 
�سرطة  يف  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة 
لل�سعادة،  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  دبي 
ال�سريف  �سعد  حممد  اللواء  بح�سور 
الإدارة  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد 
وال��ع��م��ي��د اح��م��د حم��م��د رف��ي��ع مدير 
الب�سرية،  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
مراد  �سالح  الدكتور  العميد  ونائبه 

وعدد من ال�سباط .
ال���ع���ام ل�سرطة  ال��ق��ائ��د  ���س��ع��ادة  واك����د 
حتقيق  اأن  الفتتاحية  كلمته  يف  دب��ي 
ال�����س��ع��ادة ل��ي�����س ح���دث���اً ط���ارئ���اً علينا 
تاأ�سي�س  ف��م��ن��ذ  الإم���������ارات،  دول�����ة  يف 
املوؤ�س�سون  الآب���اء  دول��ة الحت��اد و�سع 
ل��ل��م��واط��ن��ني هدفاً  ال�����س��ع��ادة  حت��ق��ي��ق 
على  ت�سري  وقياداتنا  �سامية،  وغ��اي��ة 
ي���وؤك���د �ساحب  ال���ن���ه���ج، ح��ي��ث  ن��ف�����س 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اأن  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�سعادة املواطن اأولوية ق�سوى وهدف 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وي���رك���ز   ، م�����س��ت��دام 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، على 
بد من حتقيق  بقوله ل  التوجه  ه��ذا 
ي�ستطيعوا  حتى  ملوظفيك،  ال�سعادة 
موؤكداً   ، للمجتمع  ال�����س��ع��ادة  حتقيق 
اليوم  احلكومية  املوؤ�س�سات  اأن  �سموه 
و�سيا�ساتها  ثقافتها  بتغيري  مطالبة 
موظفيها  اإ�سعاد  نحو  التوجه  ملواكبة 

ومتعامليها ،  كما واطلق �سمو ال�سيخ 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
التنفيذي  دليل ال�سيا�سات احلكومية  
�سن  عملية  ي�سرح  �سامل  دل��ي��ل  وه��و 
لال�سرت�ساد  احل��ك��وم��ي��ة  ال�سيا�سات 
به خالل تطوير ال�سيا�سات من قبل 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وك���ذل���ك خالل 
وفاعليتها  اأث��ره��ا  وتقييم  تنفيذها 
وحتقيق  ال��ق��رار  اتخاذ  لعملية  دعما 
وكنقطة   2021 دب��ي  خطة  غ��اي��ات 
�سنع  م�������س���م���ار  يف  ج����دي����دة  حت�����ول 
ال�����س��ي��ا���س��ات احل��ك��وم��ي��ة ا���س��ت��ن��ادا اإىل 
ورفاهية  ال�سعادة  ومعايري  عنا�سر 
حمورا  ي�سكل  ال��ذي  والفرد  املجتمع 
اأولويات  من  مهمة  واأول��وي��ة  اأ�سا�سيا 

منظومة العمل احلكومي..

وق���دم ���س��ع��ادة ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�سرطة 
تنظيم  عمل  فريق  اىل  ال�سكر  دب��ي، 
اخل����ل����وة وامل���������س����ارك����ني، م����ع����ربا عن 
عنوانا  ال����س���رة  اخ��ت��ي��ار  اإع��ج��اب��ه يف 
ل��ل��خ��ل��وة م���ن ن��اح��ي��ة ال��رتك��ي��ز على 
واإيجاد  للموظفني  ال�سعادة  حتقيق 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل اإي��ج��اب��ي��ة و���س��ع��ي��دة لهم، 
و�سرطة دبي من اجلهات الرائدة يف 
معها،  واملتعاملني  امل��وظ��ف��ني  اإ���س��ع��اد 
تختلف  ال�سرطي  العمل  طبيعة  لأن 
عن بقية املهن، فهم يف حركة دوؤوبة 
وع�����ني ����س���اه���رة وت����ف����اٍن ع���ل���ى م����دار 
املجتمع  واإ����س���ع���اد  خل���دم���ة  ال�����س��اع��ة 
وحتقيق الأمن والأم��ان الذي يعترب 
الأه��داف، ومتطلباً  واأ�سمى  اأه��م  من 
اأ�سا�سياً لتحقيق ال�سعادة. ومن جانبه 
اإن  رف��ي��ع  اح��م��د حممد  العميد  ق��ال 

بيئة العمل ال�سعيدة والإيجابية من 
جهة،  اأّي  لنجاح  الأ�سا�سية  املوؤ�سرات 
لأنها تهيئ للموظف فر�سة لتوجيه 
وت�ستثمر  النجاح  حتقيق  يف  طاقاته 
اأف�سل ما لديه من اإمكانات ومتنحه 
ملواجهة  الفر�س  اإيجاد  على  القدرة 
ومبتكرة،  خالقة  باأفكار  التحديات 
الذات  وحتقيق  التفوق  اإىل  وتدفعه 
ان معظم  اإىل  واأ���س��ار  وال��ط��م��وح��ات. 
املوظفني  ���س��ع��ادة  ت��رب��ط  ال���درا����س���ات 
ب�سكل مبا�سر بوجود بيئة عمل �سعيدة 
ال�سغط  تخفف  وحمفزة،  واإيجابية 
�سرطة  اأن خطوات  والإجهاد، موؤكداً 
دبي يف حتقيق ال�سعادة �سجلت خالل 
وظيفي  ر�سا  ن�سب  املا�سية  ال�سنوات 
الريادة  حتقيق  من  مكنتها  متميزة، 
العديد من اجلوائز  واحل�سول على 

تطبيق  واإط���الق  والعاملية،  الوطنية 
ال�سعادة  �سرطة دبي لقيا�س م�ستوى 
اللحظي للموظفني، ونظام احل�سور 
والن���������س����راف ال����ذك����ي. ون����اأم����ل من 
تبادر  اأن  الأخرى  اجلهات احلكومية 
حتقق  م�سابهة  تطبيقات  ابتكار  اإىل 
توجيهات  م��ع  ين�سجم  مب��ا  ال�سعادة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
احلكومية.  وال��ت��وج��ه��ات  م��ك��ت��وم  اآل 
مب�ساركة  جل�سات   5 اخللوة  و�سملت 
حيث  دب��ي،  �سرطة  موظفي  خمتلف 
عن  الر�سا  الأوىل  اجلل�سة  تناولت 
الأن���ظ���م���ة الإداري���������ة وت���ط���رق���ت اإىل 
القرارات  وو���س��وح  العلمية  املفاهيم 
واأنظمة  الب�سرية  ب���امل���وارد  املتعلقة 
والرتقيات  الأداء  واإدارة  احل���واف���ز 

ومدى قابليتها للتغيري والتعديل.

 اما اجلل�سة الثانية فتناولت الربامج 
التدريبية  وتطرقت اإىل توفري برامج 
ال��ع��م��ل واك�ساب  ت��ت��ن��ا���س��ب م��ع م��ه��ام 
والتقدم  م���ه���ارات  وت��ن��م��ي��ة  م���ه���ارات 
تناولت  ح��ني  يف  وال��وظ��ي��ف��ي،  املهني 
الراتب  ع��ن  الر�سا  الثالثة  اجلل�سة 
قيمة  على  ال�سوء  و�سلطت  وامل��زاي��ا  
ال��رات��ب وامل���زاي���ا واحل���واف���ز وتنظيم 
الجازة ال�سنوية والرعاية ال�سحية،  
وتطرقت اجلل�سة الرابعة اىل الر�سا 
عن الدعم وامل�ساندة  وتناولت مزايا 
والتوجيه  والأدوات  الأج��ه��زة  توفري 
للربامج،   الفني  وال��دع��م  والإر����س���اد 
الر�سا  يف  اخلام�سة  اجلل�سة  وبحثت 
اإىل  وتطرقت  وامل�ساندة   املرافق  عن 
الر�سادية  وال���ل���وح���ات  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 

واخلدمات .

•• راأ�س اخليمة – الفجر
للتميز  اخليمة  راأ����س  ج��ائ��زة  قيمت 
رو�سة  طفل   104 ع��دد  التعليمي 
م��وه��وب م��ن 10 ري��ا���س اأط��ف��ال يف 
الطالب  لفئة  النهائية  الت�سفيات 
املوهوب بريا�س الأطفال يف دورتها 
 2017-2016 ع�����س��ر  ال���ث���ال���ث���ة 
املوهوبني  اأك���ادمي���ي���ة  مب��ق��ر  وذل����ك 
ا�ستملت  ح��ي��ث   ، اخل��ي��م��ة  ب����راأ�����س 
الطالب  فئة  على  الفرعية  الفئات 
احل�سابية  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف  امل���وه���وب 
وال���ت���ي ����س���ارك ف��ي��ه��ا 38 ط��ف��ال ، 
الر�سم  امل���وه���وب يف  ال��ط��ال��ب  وف��ئ��ة 
والتي �سارك فيها 28 طفال ، وفئة 
ال��ط��ال��ب امل���وه���وب يف اخل����ط حيث 
����س���ارك ف��ي��ه��ا 21 ط��ف��ال ، واأخ����ريا  
اخلطابة  يف  امل��وه��وب  ال��ط��ال��ب  فئة 

والإلقاء مب�ساركة 17 طفال .
اللطيف  الدكتور حممد عبد  وقال 
�سقر  ال�سيخ  برنامج  مدير  خليفة 
تتبعه  ال������ذي  احل���ك���وم���ي  ل��ل��ت��م��ي��ز 
اجل��ائ��زة اأن روؤي���ة اجل��ائ��زة تتمحور 

م�ست���دام  تعليم���ي  متي���ز    : ح��ول 
اإدارة  اأن  ، و  اإم���ارة راأ�س اخليم���ة  يف 
اجلائزة قد التزمت مبخاطبة جميع 
فئات امليدان الرتبوي بالإمارة �سواء 
كقيادات  اأو  تعليمية  ك��م��وؤ���س�����س��ات 
وهيئات اإدارية وتدري�سية اأو كطلبة 
كمجال�س  اأو  ت�سنيفاتهم  مبختلف 
و�سخ�سيات  وموؤ�س�سات  اأمور  اأولياء 
كباحثني  واأخ���ريا   ، للتعليم  داع��م��ة 

يف امليدان الرتبوي ، كذلك التزمت 
اجلائزة برتجمة مبادرات الدولة يف 
املختلفة ف�سال عن مواءمة  فئاتها 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اجل���دي���دة واإع�����ادة 
؛  والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  الهيكلة 
املثال مت جعل م�سابقة  �سبيل  فعلى 
ال���ر����س���م ل���الأط���ف���ال م��ن�����س��ب��ة حول 
املريخ  ع��ام اخل��ري وم�سروع  م��ب��ادرة 
فئة  تقييم  اإط���ار  وذل��ك يف   2117

الطالب املوهوب يف الر�سم .
الطنيجي  فواقي  الدكتورة  وقالت 
الأطفال  ع���دد  اأن  اجل���ائ���زة  من�سق 
الت�سفيات  اإىل  و����س���ل���وا  ال����ذي����ن 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ت��ق��ي��ي��م ه����ذا ال���ع���ام قد 
مقارنة   70% بن�سبة  ع��دده��م  زاد 
يعك�س  موؤ�سر  وه��و   ، املا�سي  بالعام 
من  اإق����ب����ال  ي���وج���د  م����دى  اأي  اإىل 
ج���ان���ب ري���ا����س الأط����ف����ال واأول����ي����اء 

املهاري  امل�ستوى  اأمور الطلبة لرفع 
وتنمية قدرات ومواهب الأطفال يف 
خمتلف املجالت ، وهو ما يتفق مع 
ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم 
، والوثيقة ال�سرتاتيجية للجائزة.

التميز  خ��ب��ري  فهمي  حم��م��د  وق���ال 
متت  التقييم  عملية  اأن  ب��اجل��ائ��زة 
من خالل قيادات وخرباء تربويني 
جمالت  خمتلف  يف  متخ�س�سني  

املوهبة ، وقد اإلتزمت اإدارة اجلائزة 
والقدرات  العنا�سر  جميع  بتوفري 
عملية  ون��زاه��ة  حيدة  ت�سمن  التي 
اأ�سادت بها معلمات  ، والتي  التقييم 
ال��رو���س��ات واأول��ي��اء الم���ور ، كذلك 
ا���س��ت��ث��م��رت اجل���ائ���زة عالقات  ف��ق��د 
راأ�س اخليمة  اأكادميية  ال�سراكة مع 
ال�سركاء  م���ن  وع�����دد  ل��ل��م��وه��وب��ني 

لإجناح عملية التقييم .

القائد العام ل�شرطة دبي ي�شهد خلوة ال�شعادة ال�شرية

اأطفال رو�شة ي�شعدون للت�شفيات النهائية جلائزة راأ�س التميز التعليمي  104

مدير مراكز ال�شعادة يف راأ�س اخليمة : 
المارات وطن ال�شعادة

مدير عام الطوارئ والأزمات : ال�شعادة 
هي املعنى والهدف الأ�شا�شي للحياة

•• راأ�س اخليمة-وام: 

النعيمي ع�سو  دروي�����س  ب��ن  يو�سف  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  اأ���س��اد 
ال�سعادة  م��راك��ز  ع��ام  م��دي��ر  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
توليه  ال��ذي  الكبري  بالهتمام  اخليمة  راأ����س  حكومة  يف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  للدولة  الر�سيدة  القيادة 
اهلل  ال���دول���ة، حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اآل مكتوم نائب  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  و�ساحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لإ�سعاد 
اأبناء الإمارات يف كل جوانب حياتهم وحتقيق اآمالهم ما 

جعل دولتنا الغالية وطنا لل�سعادة.
المارات   انباء  لوكالة  خا�س  ت�سريح  يف  النعيمي  وحيا 
وام  مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سعادة اهتمام �ساحب ال�سمو 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ 
الدوائر  يف  ع��ن��وان��ا  ال�سعادة  بجعل  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 
�سمو  اأطلقها  التي  امل��ب��ادرة  وثمن  ب��الإم��ارة..  احلكومية 
عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
راأ�س اخليمة باإن�ساء  مراكز ال�سعادة يف احلكومة  والتي 
املتعاملني  خدمات  مراكز  جميع  حتويل  اإط��اره��ا  يف  يتم 
مراكز  اإىل  الإم��ارة  يف  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الدوائر  يف 
واملادية  والجتماعية  النف�سية  الأبعاد  على  تركز  �سعادة 
والإمكانيات  املقومات  كل  وتهيئة  للمتعامل  واخلدمية 

الالزمة لنجاح هذا التحول .

روؤية  م��ع  متا�سيا  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  النعيمي  وق���ال 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
اأف�سل احلكومات  الإم���ارات من  دول��ة  ب��اأن تكون حكومة 
قيم  تعزيز  يف  الدولة  ل�سرتاتيجية  ومواكبة  العامل  يف 
وترجمتها  كافة  العمل  جم��الت  يف  وجت�سيدها  ال�سعادة 

اإىل ممار�سات ملمو�سة .
اإ�سافة نوعية حلزمة مبادرات  ت�سكل  املبادرة  اإن  واأ�ساف 
وبناء  احلكومي  للتطوير  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  �سمو 
والتقنيات  الب���ت���ك���ار  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ح��ك��وم��ة 
املتقدمة والرتقاء بتجربة املتعاملني اإىل اأعلى م�ستويات 
التميز واإعادة �سياغة منوذج تقدمي اخلدمات احلكومية 
وفق اأ�س�س را�سخة من فهم احتياجات وتوقعات احلا�سر 

وا�ست�سراف امل�ستقبل .
واأكد اأن مفهوم ال�سعادة يعنى البهجة والغبطة وال�سرور 
اأن الإم��ارات وطن ال�سعادة واأ�ساًر اإىل اأن القائد  مو�سحاً 
املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اأهدونا وطناً جميال نحبه  الأوائ��ل  واملوؤ�س�سني  ثراه  اهلل 

ويحبنا ونفاخر بالنتماء له.
وزارة  الإم��ارات  دولة  ا�ستحداث حكومة  اأهمية  اإىل  ونوه 
لل�سعادة بهدف تر�سيخ مفاهيم ال�سعادة وتعزيزها يف حياة 
املجتمع  يف  وثقافة  ممار�سة  لت�سبح  الإم��ارات��ي  الإن�سان 
ع���رب ت���زوي���د امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر������س الدولة 
بالأدوات والقيم التي متكنهم من تنفيذ منهج القيادة يف 

جمال حتقيق ال�سعادة والإيجابية .

•• اأبوظبي-وام:

الهيئة  عام  الدكتور جمال حممد احلو�سني مدير  �سعادة  اأكد 
هي  ال�سعادة  اأن  والكوارث  والزم��ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية 
املعنى والهدف الأ�سا�سي للحياة وهي موجودة يف كل ركن من 
اأركان الإمارات احلبيبة من خالل اإجنازاتها يف جميع املجالت 
امل�ستقبلية  الأ�سا�سية واخلطط  والبنية  وال�سحة  التعليم  مثل 
يف  احلو�سني  الدكتور  وق��ال  والب��ت��ك��ار.  الإب���داع  على  القائمة 
اليوم  مبنا�سبة   وام   الإم�����ارات   اأن��ب��اء  لوكالة  خ��ا���س  ت�سريح 
العاملي لل�سعادة  .. اإن ال�سعادة اأ�سمى وظيفة توؤديها احلكومات 
�ساحب  بتاأكيد  م�ست�سهدا   .. و�سول  اأولوياتها  �سلم  وتت�سدر 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأن وظيفة   .. رع����اه اهلل  دب���ي  ال������وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
احلكومات حتقيق ال�سعادة من خالل موؤ�سرات وبرامج ودرا�سات 
وم�ساريع ومبادرات خمتلفة . واأ�ساف اأن قيادتنا الر�سيدة تعمل 
واملوظفني  والأ�سر  الأف��راد  لإ�سعاد  املنا�سبة  البيئة  تهيئة  على 
الإم��ارات وذلك  اأ�سا�سية يف جمتمع  الإيجابية كقيمة  وتر�سيخ 
�سمن برنامج وطني لل�سعادة والإيجابية من اأجل تر�سيخ قيم 
الإيجابية وال�سعادة كاأ�سلوب حياة يف جمتمع الإمارات. واأو�سح 
اإن�����س��ان ووظيفة  ك��ل  داخ��ل��ي يف  �سيء  ه��ي  وال��ر���س��ا  ال�سعادة  اأن 
احل��ك��وم��ة ه��و ت��وف��ري ال��ع��ي�����س ال��ك��رمي وال��رف��اه��ي��ة ملواطنيها 
ال�سعادة  ليحققوا  ل��ه��م  ال��ف��ر���س  وت��وف��ري  ح��ي��ات��ه��م  وت�سهيل 
وو�سع  اجلهود  ت�سافر  يتطلب  ذلك  وكل  ولأ�سرهم  لأنف�سهم 
ال�سيا�سات والقوانني املنا�سبة للمجتمع وحتقيق الأمن والعدل 
امل�ستمر  والتطوير  ال�سعيفة  بالفئات  واله��ت��م��ام  وال�سالمة 

للبنية التحتية وغري ذلك وكل ذلك ل ميكن حتقيقه من دون 
خطط وا�سحة وفرق عمل متميزة وا�ستغالل اأمثل للموارد وهو 
ما حتر�س عليه قيادتنا الر�سيدة. واأ�سار اإىل اأن الهيئة ت�سعي 
لتنفيذ وحتقيق تلك ال�سرتاتيجية من خالل روح العمل وفق 
عمل  لبيئة  الإمكانيات  كل  وت�سخري  وتوفري  الواحد  الفريق 
مليئة بالإيجابية .. منوها اإىل اأن الإمارات قد حققت اإجنازات 
عديدة وما زالت يف جميع املجالت وقد ت�سدرت عربيا قائمة 
و2015.   2014 متتاليني  لعامني  العاملي  ال�سعادة  موؤ�سر 
بالروة  ت��رت��ب��ط  ل  ال�����س��ع��ادة  م��ع��اي��ري  اإن  احل��و���س��ن��ي  وق�����ال 
ولكنها - كما قرر �سعب الإم��ارات - ترتبط بالر�سا عن الأداء 
اأن  واأكد  والزده��ار.  والتقدم  الجتماعي  والتجان�س  احلكومي 
ال�سعادة موجودة يف كل ركن من اأرك��ان الإم��ارات احلبيبة من 
خالل الإجن��ازات التي تتحقق يف جميع املجالت مثل التعليم 
القائمة على  امل�ستقبلية  الأ�سا�سية واخلطط  والبنية  وال�سحة 
الإب��داع والبتكار وكل هذا وغ��ريه من اأه��م دواع��ي ال�سعادة يف 
اأف�سل  اأن  واأ�سافت  لأبنائه.  ال�سعادة  مقومات  كل  وف��ر  وط��ن 
يف  ال�سعادة  حتقيق  ه��و  لنف�سه  الإن�����س��ان  يحققه  اأن  ميكن  م��ا 
حياته واأن يعي�س �سنوات عمره يف بهجة وحب واإيجابية وعلينا 
�سعداء وتقدير بالدنا وقيادتنا احلكيمة  تقدير احلياة لنكون 
الر�سيدة وان نكون ممتنني لهم ولهذا الوطن .. م�سريا اإىل اأن 
الأ�سخا�س الذين ينظرون اإىل اأنف�سهم باإيجابية هم فقط من 
ي�ستطيعون التعامل مع �سغوط احلياة وهو الأف�سل يف حتقيق 
�سعيدا يجب  اأهدافهم وتطلعاتهم. وقال احلو�سني لكي تكون 
بحيث  وال�����س��ع��داء  اليجابيني  بالأ�سخا�س  نف�سك  حتيط  اأن 

ميكنك م�ساركتهم هذه القيم والأهداف.

ع��ن��د احل��دي��ث ع��ن الح��ت��ف��اء ب��ال��ري��ادة والإن�����س��ان��ي��ة، والإم���ع���ان يف 
منظومة  بناء  يف  اأ�سهمت  التي  والتمكني  النجاحات  ق�س�س  �سرد 
اأ�سا�سها املراأة الإماراتية، فاإن �سمو ال�سيخة فاطمة بنت  جمتمعية 
مبارك اأم الإمارات الرئي�س الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية، رئي�سة 
الحتاد الن�سائي العام ورئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة، 

تكون حا�سرة على الدوام يف جميع امليادين.
العربية  الإماراتية  بيئتها  من  ا�ستلهمت  التي  ال�سخ�سية  هذه  اإن 
الأ���س��ي��ل��ة م��ع��اين ال��ع��ط��اء، وال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي، وال��ب�����س��اط��ة يف 
احلياة، جنحت يف نقل قيمها ومفاهيمها اإىل جمتمع باأكمله، عرب 
اإطالق العديد من املبادرات التي اأ�س�ست حلركة ن�سائية قادرة على 
الأب��رز يف دعم  ال��دور  امل�ساهمة بقوة يف نه�سة املجتمع، ليكون لها 
املراأة والأ�سرة، عرب تنفيذ خطط وبرامج ا�سرتاتيجية لتمكني املراأة 
من  اإمياناً  وذل��ك  التنمية،  جم��الت  خمتلف  يف  م�ساركتها  وتفعيل 

�سموها باأن ابنة الإمارات ت�ستحق اأن تعي�س حياة كرمية عزيزة.
اآل  ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  املغفور له  اأن  قد ل يختلف اثنني على 
نهيان طيب اهلل ثراه ، قد اأدرك مبكراً اأهمية املراأة باعتبارها جزءاً 
فاعاًل يف بناء املجتمع، ما حدا به اإىل اإ�سناد مهمة تعزيز مكانة املراأة 
اإىل �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اأم الإم��ارات ، وهو ما و�سفه 
طيب اهلل ثراه يف قوله اإن ال�سيخة فاطمة جنحت يف ا�ستيعاب اأهدايف 

واأفكاري، وحولت هذه الأفكار اإىل جتارب ناجحة يف كل امليادين . 
التي  ال�سديدة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  حكمة  على  دليل  ال��ي��وم،  ن�سهده  وم��ا 
اإذ تعي�س دولة الإم��ارات اليوم مرحلة  ب��داأت قبل نحو ن�سف قرن، 
امل��راأة عن�سراً فاعاًل يف املجالت كافة،  اأ�سبحت  قطف الثمار، فقد 
قيادية خمتلفة، يحفزها يف  �سغل منا�سب  واأثبتت جدارتها يف  بل 
ذلك اإميان قيادة الدولة بقدرة املراأة على العطاء، ودعم اأم الإمارات 
ن�سبة  ارت��ف��اع  خ��الل  م��ن  عليه  ال���س��ت��دلل  ال��ذي ميكننا  املتوا�سل 
العمل منذ  �سوق  واإقبالهن على النخراط يف  الإماراتيات،  الن�ساء 
اأك��ر م��ن 30 ع��ام��اً، لت�سغل امل���راأة اأك��ر م��ن ن�سف م��ن الوظائف 

احلكومية.
مل ي��ت��وق��ف الأم����ر ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف، ب��ل و���س��ل اإىل م��راك��ز القيادة 
الإماراتية يف ع�سوية  امل��راأة  ن�سبة متثيل  بارتفاع  الوطنية، ممثلة 
املجل�س الوطني الحتادي لت�سل اإىل %22.5 من اإجمايل اأع�ساء 
املجل�س، وما ل ميكن جتاهله اأي�ساً هو تويل الدكتورة اأمل القبي�سي 
الوطن  يف  �سيدة  اأول  باعتبارها  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئا�سة 
اإن  بل  وح�سب،  ذل��ك  لي�س  ال��ربمل��ان،  لرئا�سة  انتخابها  يتم  العربي 
متثيل املراأة يف جمل�س الوزراء بت�سكيلته احلالية بلغت 27.5%، 
لت�سبح دولة الإمارات بذلك منوذجا يف تعزيز مكانة املراأة ومتكينها 
والربملانية،  وال�����س��ف��رية،  ال��وزي��رة  فهي  ال���ري���ادة،  اإىل  ال��ق��ي��ادة  م��ن 

وال�سرطية والع�سكرية والأم املعطاءة والعاملة املنتجة.
توا�سل  الإم����ارات حقها،  اأم  ي��ويف  ال���ذي ل  ال�����س��رد  ه��ذا  ويف خ�سم 
هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة وللعام الثاين على التوايل تنظيم 
خالل  اأبوظبي  كورني�س  على  �سيقام  ال��ذي  الإم����ارات  اأم  مهرجان 
الفرتة من 26 مار�س اإىل 4 اأبريل، لنجدد احتفاءنا بروؤية وعطاء 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، والذي تتمحور خمتلف مناطقه 
واأن�����س��ط��ت��ه ح���ول ت��ر���س��ي��خ م��ع��اين احل��ك��م��ة وال���ري���ادة وغ��ريه��ا من 
املو�سوعات القّيمة، ولنعرب على طريقتنا عن امتناننا للدور الهام 
امل�سوؤولية والعطاء  الإم��ارات يف غر�س قيم  اأم  الذي لطاملا ر�سخته 

والوفاء، والتاأكيد على اأهمية احلوار والتقارب مع العامل. 
 133 اأكر من  املا�سي با�ستقطاب  العام  هذا املهرجان الذي جنح 
والتعاون بني  املجتمع  ر�سالة موؤثرة حول تنمية  �سيقدم  زائر  األف 
اأفراده، من خالل مناطق املهرجان التي تعرب عن الإرث الإن�ساين 

الذي زرعته فينا اأم الإمارات .
م��ا ذك��رت��ه اآن��ف��اً، ل يعرب يف ال��واق��ع ع��ن م��ا قدمته اأم الإم����ارات يف 
اليوم،  ب�سدده  نحن  وم��ا  حا�سرها،  وبناء  وطنها  لأبناء  م�سريتها 
امل�سرية  وه���ذه  الإجن������ازات  ه���ذه  ت��وث��ي��ق  اإىل  ت�سعى  وط��ن��ي��ة  ب����ادرة 
ن�ستقي  ومبتكرة  اإبداعية  م�ساحة  يف  وامل�سرفة  ال��واع��دة  الوطنية 
من خاللها الإلهام والروؤى والقيم التي اأر�ستها فينا �سمو ال�سيخة 
خالل  م��ن  اأف��ك��اره��ا  وتبني  العمل  موا�سلة  على  وحتفزنا  فاطمة 

متابعة املراحل التاريخية مل�ساهماتها يف بناء الدولة وتطورها.

بقلم: �سعادة حممد خليفة املبارك
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة

 اأم الإمارات ..
 قيادة نحتفي 

باإجنازاتها

مكتب التنظيم والرقابة باأبوظبي 
يحتفل بيوم ال�شعادة العاملي

••اأبوظبي-وام:

احلكومية  الدولة  وموؤ�س�سات  هيئات  اأبوظبي  يف  والرقابة  التنظيم  مكتب  �سارك 
واخلا�سة احتفالتها بيوم ال�سعادة العاملي الذي ي�سادف 20 مار�س من كل عام .

وذلك  والإيجابية  ال�سعادة  حول  ملوظفيه  عمل  ور�سة  املنا�سبة  بهذه  املكتب  ونظم 
بهدف ن�سر ثقافة الإيجابية والتفاوؤل واإ�سافة جو من املرح واحلما�س لبيئة العمل 
وت�سمنت الور�سة �سرحا حول مفهوم ال�سعادة واأثرها على الأفراد يف احلياة العامة 
وبيئة العمل م�ستعر�سة اأهم الأ�ساليب لتعزيز الطاقة الإيجابية يف النف�س وحتفيز 

الذات .
و اأكد را�سد الرا�سدي نائب مدير عام مكتب التنظيم والرقابة - اأبوظبي اأن ال�سعادة 
جزء ل يتجزاأ من ثقافة دولة الإمارات ونتاج جهد وحكمة وروؤية ثاقبة من القائد 

املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
و اأ�سار الرا�سدي اإىل اأن املكتب يعمل دائما على تعزيز مفهوم ال�سعادة ون�سر الطاقة 
الإيجابية بني موظفيه عرب توفري بيئة عمل حتفز على الإبداع والبتكار وترتقي 

مبنظومة العمل ككل لتحقيق ال�سعادة لكافة املوظفني .

•• دبي -وام:

تي�سري  اإطالق مبادرة  املجتمع عن  تنمية  وزارة  اأعلنت 
للم�ستفيدين من ال�سمان الجتماعي والتي تتيح لهم 
�سهولة اإمتام اإجراءات املعاملة ب�سورة حمدثة و�سريعة 
من خالل مكاتب ال�سوؤون الجتماعية التابعة للوزارة 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اإم�����ارة  اأي  م��ن��ه��م ويف  ال��ق��ري��ب��ة 
يف  عليه  ك��ان  ما  عو�سا عن  مكتبا   27 والبالغ عددها 
على  كانت اخلدمة حم�سورة  وال��ذي مبوجبه  ال�سابق 
يقيم  التي  الم���ارة  ويف  املتعامل  لديه  امل�سجل  املكتب 

ب��ه��ا. وم��ن امل��ق��رر اأن ت��ب��داأ اخل��دم��ة اع��ت��ب��ارا م��ن اليوم 
مع  تزامنا  وذل��ك  احل��ايل  مار�س   21 املوافق  الثالثاء 
املوؤ�س�سات  �سعي  يج�سد  وال��ذي  لل�سعادة  ال��دويل  اليوم 
حتقق  وم�ساريع  مبادرات  واإط��الق  خدمات  ابتكار  اإىل 
م�����ردودا اإي��ج��اب��ي��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع املحلي 
ومبوجب  املتعاملني.  اإ�سعاد  يف  مثلى  بطريقة  وي�سهم 
امل����ب����ادرة ���س��ي��ك��ون ب���اإم���ك���ان امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن خدمات 
ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي م��راج��ع��ة ك��اف��ة م��ك��ات��ب ال����وزارة 
بنظام  جميعا  ربطها  مت  حيث  ال��دول��ة  م�ستوى  وعلى 
احل�سول  الجتماعيني  للباحثني  يتيح  متطور  تقني 

على بيانات املتقدم ب�سهولة وي�سر. وتعد مبادرة تي�سري 
نتاج درا�سة قامت بها الوزارة لتطوير خدماتها لتواكب 
تطلعات امل�ستفيدين من خدماتها وتلبية لحتياجاتهم 
الأ�ساليب  ومعرفة  تي�سريها  على  والعمل  ال�سرورية 
ال��وق��ت واجل��ه��د على  ال��ت��ي ميكن م��ن خاللها ت��وف��ري 
املتعاملني وامل�ستفيدين من تلك اخلدمات بالتزامن مع 
الجتماعيني  الباحثني  اإنتاجية  كفاءة وم�ستوى  زيادة 
العاملني فيها. وقالت �سعادة �سناء حممد �سهيل وكيلة 
ال��وزارة تكر�س حكومة الإم��ارات جهودها لتنفيذ روؤية 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ال��ه��ادف��ة اإىل اإ���س��ع��اد اأف����راد املجتمع 

ونيل ر�ساهم مع رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة اإليهم 
مراجعة  ع��ل��ى  دوم���ا  نعمل  املجتمع  تنمية  وزارة  ويف 
اأف�سل  ت��ق��دمي خ��دم��ات��ن��ا وف���ق  اأ���س��ال��ي��ب عملنا وط���رق 
املت�سارعة يف  املتغريات  املعايريالعاملية مبا يتنا�سب مع 
خالل  م��ن  وذل��ك  وتطلعاتهم  امل�ستفيدين  احتياجات 
خمتلف  اإىل  ال��و���س��ول  لنا  تتيح  ج��دي��دة  من���اذج  ابتكار 
على  احل�سول  يف  طموحاتهم  وحتقيق  املجتمع  فئات 
باأقل قدر من اجلهد ويف زمن  لهم  املقدمة  اخلدمات 
قيا�سي وهده املبادرة التي توظف اأ�ساليب تقنية مبتكرة 
وحديثة تن�سجم مع روؤيتنا لتطوير م�ستوى اخلدمات 

يف  ال��ت��زاي��د  ت��راع��ي  م�ستقبلية  روؤى  وف���ق  املجتمعية 
حتديث  يف  لرغبتهم  وتلبية  امل�ستفيدين  اح��ت��ي��اج��ات 

منط توفري اخلدمة .
حتقيق  لنا  تتيح  تي�سري  م��ب��ادرة  �سعادتها:  واأ���س��اف��ت 
يف  ت�سهم  حيث  الب�سرية  مواردنا  من  املثلى  ال�ستفادة 
تعزيز كفاءتها والإتقان يف انتاجيتها وذلك من خالل 
ت��وف��ري ال��وق��ت واجل��ه��د وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م الوظيفية 
و���س��ق��ل م��ه��ارات��ه��م ع��ل��ى اب��ت��ك��ار اأف��ك��ار وط���رق جديدة 
الجتماعية  امل�ساركة  مبادئ  تر�سيخ  يف  جهودنا  تدعم 

والتما�سك املجتمعي يف الدولة. 

وزارة تنمية املجتمع تطلق مبادرة تي�شري لت�شهيل اإجراءات ال�شتفادة من خدمات امل�شاعدة الجتماعية
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اأخبـار الإمـارات

اإطاق مبادرات الإمارات ال�شبع وتكري�شها ل�شهداء الإمارات �شمن عام اخلري
•• دبي -وام:

العليا  الوطنية  اللجنة  اأط��ل��ق��ت 
الإمارات  “ مبادرات  اخلري  لعام 
تكري�سها  مت  ال���ت���ي   “ ال�������س���ب���ع 
ال�سيخ  ال�سمو  بتوجيهات �ساحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ل�سهداء  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 

الإمارات .
وي��ب��ل��غ ع���دد ه���ذه امل���ب���ادرات التي 
اأعلن عنها خالل موؤمتر �سحفي 
وبرنامج  م���ب���ادرة  ب��ني   1400
وم�������س���روع وف��ع��ال��ي��ة ت�������س���ارك يف 
حكومية  حملية  جهات  تنفيذها 
و�سبه حكومية وموؤ�س�سات القطاع 

اخلا�س .
التي  امل����ب����ادرات -  ه����ذه  وت���ه���دف 
املجتمع  قطاعات  خمتلف  مت�س 
العطاء  ت��ر���س��ي��خ  اإىل   - وف��ئ��ات��ه 
وتعزيز  وعمال  وثقافة  مفهوما 
والعطاء فرديا  والبذل  املنح  قيم 
منظومة  واإر������س�����اء  وجم��ت��م��ع��ي��ا 
القطاعني  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  اخل����ري 
العام واخلا�س ومتكينها وو�سعها 
يف �سيغة موؤ�س�سية عامة و�ساملة 
والربامج  امل��ب��ادرات  وتاأتي هذه   .
ور�سالة  لأه��داف  ترجمة  املحلية 
عام اخلري بناء على اإعالن رئي�س 
الدولة العام 2017 عاما للخري 
اأ�سا�سية هي  �سمن حماور ثالثة 
والتطوع  الجتماعية  امل�سوؤولية 
وتوجيهات  ال�����وط�����ن  وخ�����دم�����ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
اإطار  رع��اه اهلل بو�سع  حاكم دبي 
تنظيمي م�ستدام للعمل الإن�ساين 
واخلريي بكل م�ستويات واأ�سكاله 

على م�ستوى الدولة .
وتندرج هذه املبادرات اأي�سا حتت 
الوطنية  “ال�سرتاتيجية  مظلة 
لعام اخلري” وت�سكل يف جمموعها 
الربامج  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  ح���زم���ة 
وامل�ساريع واحلمالت التي تهدف 
جوانب  مب��خ��ت��ل��ف  الرت���ق���اء  اإىل 
العمل الإن�ساين واخلريي يف كل 

اإمارة .
بن  امل��وؤمت��ر معايل حممد  ح�سر 
ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر �سوؤون 
رئي�س  وامل�ستقبل  الوزراء  جمل�س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���ع���ام اخلري 
بن  طحنون  ب��ن  خليفة  وال�سيخ 
مكتب  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
ال�����س��ه��داء يف ديوان  اأ���س��ر  ����س���وؤون 
�ساحب ال�سمو ويل عهد اأبوظبي 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د مبارك 
للمجل�س  العام  الأم��ني  املزروعي 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�سعادة 
ال�سيباين  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل 
التنفيذي  العام للمجل�س  الأمني 
لإم���������ارة دب������ي وال�������س���ي���د حممد 
ه����الل ن���ائ���ب رئ��ي�����س جل��ن��ة عام 
ال�����س��ارق��ة و�سعادة  اخل��ري لإم����ارة 
الأمني  امل��ط��رو���س��ي  �سيف  �سعيد 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
حممد  الدكتور  و�سعادة  عجمان 
ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف خ��ل��ي��ف��ة الأم�����ني 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
راأ�س اخليمة و�سعادة حميد را�سد 
ال�سام�سي الأمني العام للمجل�س 
القيوين  اأم  لإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين 
لإمارة  الأم���ريي  ال��دي��وان  مدير 

الفجرية .
و�سهد املوؤمتر التاأكيد على اإعالن 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
تكري�س كافة مبادرات عام اخلري 
ل�سهداء  وب���راجم���ه  وم�����س��اري��ع��ه 
اأرواحهم  الذين قدموا  الإم��ارات 
بذلك  م�سطرين  ل��ل��وط��ن  ف����داء 
واأ�سمى  للت�سحية  م��ث��ال  اأروع 
تعبري عن العطاء يف �سبيل اإعالء 

راية الإمارات .
عبداهلل  حم���م���د  م����ع����ايل  وق�������ال 
اللجنة  رئ����ي���������س  ال������ق������رق������اوي 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ع��ام اخل���ري يف 
“املبادرات  اإن  اخل�����س��و���س  ه���ذا 

وي����ب����ل����غ ع�������دد ه�������ذه امل������ب������ادرات 
والفعاليات  وامل�ساريع  وال��ربام��ج 
يف  ع��دة  ج��ه��ات  بها  ت��ق��وم   375
احلكومي  القطاعني  يف  الإم����ارة 
تن�سيق  اآل���ي���ات  ���س��م��ن  واخل���ا����س 
وتعاون تكفل حتقيق امل�ستهدفات 

املرجوة .
ويف هذا ال�سياق اأكد �سعادة عبداهلل 
ال�سيباين اأنه فور اإعالن �ساحب 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
للخري  ع��ام��ا   2017 ال��ع��ام  اهلل 
م���ن اجلهات  ال���ع���دي���د  ت�����س��اب��ق��ت 
برامج  ل��ت��ق��دمي  دب����ي  اإم�������ارة  يف 
وم�����ب�����ادرات واأن�������س���ط���ة ت�����س��ب يف 
تعزيز العمل الإن�ساين واخلريي 
املجتمع  �سرائح  كافة  م�ستهدفة 
وه��و م��ا ���س��ي��وؤدي ب��ال�����س��رورة اإىل 
تطوير اآليات العمل املتبعة حاليا 
وت�سليط ال�سوء ب�سكل اأكرب على 
التحديات الراهنة يف هذا القطاع 

 .
العمل  اإن  ����س���ع���ادت���ه  واأ�������س������اف 
قائم  جم���ت���م���ع���ن���ا  يف  اخل���������ريي 
�ساحب  وبتوجيهات  ال��ق��دم  منذ 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
تعزيز  العام  �سيتم يف هذا  مكتوم 
احلوكمة احلالية للعمل اخلريي 
فئات  خمتلف  واإ�سراك  الإن�ساين 
امل��ج��ت��م��ع ف���ي���ه ح���ي���ث ك�����ان �سمو 
ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را���س��د 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي قد 
امل�سوؤولية  ف��ري��ق  بت�سكيل  وج���ه 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة حت����ت م��ظ��ل��ة جلنة 
باملجل�س  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
التنفيذي ليتوىل الفريق تن�سيق 
العمل  ت���ط���وي���ر  ع���ج���ل���ة  ودف��������ع 
اأنواعه  بكل  الإم��ارة  يف  املجتمعي 

ول�سمان دميومته وا�ستدامته .
ومن مبادرات عام اخلري اخلا�سة 
ا�ستعر�سها  ال���ت���ي  دب����ي  ب����اإم����ارة 
امل�ساعدات  ب��رن��ام��ج  ال�����س��ي��ب��اين 
خ��ا���س مب�ساعدة  وه���و  ال���دوائ���ي 
ل����دى هيئة  امل��ع�����س��ري��ن  امل��ر���س��ى 
ال�����س��ح��ة ب���دب���ي وي��ت�����س��م��ن 49 
ب����رن����اجم����ا دوائ������ي������ا ب���ال���ت���ع���اون 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  ����س���رك���ات  م����ع 
واملتربعني  اخلريية  واجلمعيات 
ويعنى  الأع������م������ال.  رج�������ال  م����ن 
لكل  اخل��دم��ة  بتقدمي  ال��ربن��ام��ج 
م���راج���ع���ي ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ممن 
اأي����ا كانت  ي�����س��ت��ح��ق��ون امل�����س��اع��دة 
ي�ستهدف  ح���ي���ث  ج��ن�����س��ي��ات��ه��م 
حالة   3000 ت��ك��ال��ي��ف  ت��غ��ط��ي��ة 
م��ر���س��ي��ة خ����الل ال���ع���ام اجل����اري 
وذلك  اأم��را���س مزمنة  بينها  من 
 265 اإىل  اإجمالية ت�سل  بتكلفة 

مليون درهم .
كذلك  امل���ب���ادرات  ح��زم��ة  وت�سمل 
“ال�سلح خري” من خالل اإطالق 
ال�سلح”  “غرفة  العامة  النيابة 
منزلية  اأج�����������واء  ت���ه���ي���ئ���ة  ع�����رب 
مل��ن��اق�����س��ة ال��ق�����س��اي��ا واخل���الف���ات 
بني  للتوفيق  وال�سعي  الأ���س��ري��ة 
اأف����راد الأ����س���رة واإط����الق “غرفة 
الأط���ف���ال  ل���س��ت��ق��ب��ال  الطفل” 
تكون  ك��ي  وت�سميمها  الأح�����داث 
ب����اإ�����س����راف فريق  م���ري���ح���ة  ب��ي��ئ��ة 
حر�سا  معهم  للتحاور  خمت�س 
وجتنيبهم  الأطفال  �سالمة  على 
متابعة املحاكمات التي ل تنا�سب 
�سررا  ت��ل��ح��ق  ق���د  اأو  اأع���م���اره���م 

بحالتهم النف�سية .
ال��ت��ي تعك�س روح  امل���ب���ادرات  وم��ن 
موؤ�سر  امل�ساركة  خري  اخل��ري  ع��ام 
امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة لإم����ارة 
دب�����ي وه�����و م���وؤ����س���ر ت��ع��م��ل هيئة 
تطويره  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
م�ساهمة  م���دى  ب��ق��ي��ا���س  وي��ع��ن��ى 
بامل�سوؤولية  اخل��ا���س��ة  ال�����س��رك��ات 
باملواءمة  الإم��ارة  يف  الجتماعية 
م��ع امل��وؤ���س��ر الحت���ادي وذل���ك من 
خالل حتديد الت�سنيفات وقيا�س 
امل�����س��ارك��ني وال��ق��ي��م��ة املالية  ع���دد 
املوؤ�سر  للم�ساركة حيث ي�ستهدف 
تغطية 30 باملائة يف عام 2017 

وك�سفت الأمانة العامة للمجل�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي عن 
ا�سرتاتيجية متكاملة لعام  خطة 
حكومة  اأع��دت��ه��ا   2017 اخل���ري 
م���ب���ادرة   247 ت�����س��م  اأب���وظ���ب���ي 
ت��ن��درج حتت  وفعالية  وب��رن��اجم��ا 
�ستة حماور رئي�سية متوائمة مع 
ال�سرتاتيجية  وم�سارات  اأه��داف 
الوطنية لعام اخلري تغطي كافة 
جوانب العمل الإن�ساين واخلريي 
ومت�س خمتلف قطاعات املجتمع 

املحلي .
اإمارة  وم�ساريع  مبادرات  وتدعم 
�ستة  لعام اخلري حتقيق  اأبوظبي 
جمالت  يف  ا�سرتاتيجية  اأه��داف 
ال���ع���م���ل اخل��������ريي وال���ت���ط���وع���ي 
وت�����ع�����زي�����ز م����ف����اه����ي����م ال����ت����ط����وع 
وامل�سوؤولية املجتمعية لدى اأفراد 
تنفيذها  يف  و�ست�ساهم  املجتمع 
وجهات  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

القطاع اخلا�س بالإمارة .
معايل  اأك���د  اخل�سو�س  ه��ذا  ويف 
املزروعي  مبارك  اأحمد  الدكتور 
ح���ر����س ح��ك��وم��ة اأب���وظ���ب���ي على 
اخلري  ع��ام  يف  الفاعلة  امل�ساهمة 
النهج  ت�����وؤك�����د  م������ب������ادرات  ع�����رب 
الرا�سخ واملتاأ�سل لأبناء الإمارات 
واإن�سانية  ���س��م��و  ي��ع��ك�����س  ومب�����ا 
و�سعب  ق��ي��ادة  م��ن  الر�سالة  ه��ذه 
الإم����ارات لأمم ال��ع��امل اأج��م��ع. و 
املبادرات  اإط���الق  ي��اأت��ي   : اأ���س��اف 
�ساحب  لإع���الن  ا�ستجابة  ال��ي��وم 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
للخري  ع��ام��ا   2017 ال��ع��ام  اهلل 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ودع�����وة 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 
لتفعيله  �سامل  اإطار عمل  لو�سع 
و�سياغة  م�ستهدفاته  وحت��دي��د 
امل�������ب�������ادرات وال�������ربام�������ج ور�����س����م 
اإىل  تهدف  التي  ال�سرتاتيجيات 
والعمل  ل��ل��ع��ط��اء  منهجية  ر���س��م 
الدولة  يف  والإن�������س���اين  اخل����ريي 
�ساحب  توجيهات  مع  وبالتوافق 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى 
وت��اأك��ي��د ���س��م��وه ب����اأن ع���ام اخلري 
جت�سيد رفيع لإرث دولة الإمارات 

الإن�ساين الناب�س بالعطاء.
وق���ال امل��زروع��ي اإن م��ب��ادرات عام 
اخلري نابعة من الإميان العميق 
لدولة  الكبري  الإن�����س��اين  ب��ال��دور 
الإم���������ارات ال�����ذي ا���س��ط��ل��ع��ت به 
منظومة  بتاأ�سي�س  قيامها  منذ 
ل���ل���ع���م���ل اخل��������ريي وال���ت���ط���وع���ي 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  وت��ف��ع��ي��ل 
الأخالقية  القيمة  ه��ذه  وتعزيز 
يف خمتلف ال�سعد وجمالت هذا 
والذي  ال�سامي  الإن�ساين  النهج 
امتد خ��ارج ح��دود دول��ة الإمارات 
لتمد يد العون للمحتاجني حول 
العامل دون تفريق بني لون وعرق 

اأو جن�سية .
مبادرات  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ون����وه 
ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي يف ع���ام اخلري 
ب��ق��ي��م اخلري  ال���ت���زام���ه���ا  ت����وؤك����د 
عملها  م��ن��ظ��وم��ة  يف  وال���ع���ط���اء 
وه��ي اأول��وي��ة م��ت��ج��ذرة يف العمل 
احلكومي بالإمارة منذ تاأ�سي�سها 
اأن  اإىل  لفتا  عاما  خم�سني  قبل 
دائما  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 
اجلوانب  الع��ت��ب��ار  ت�����س��ع يف  م���ا 
الإن�سانية يف املقدمة عند الإعداد 
ل���ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات واخل���ط���ط 

والربامج احلكومية .
ا�سرتاتيجية  اأه�������داف  وت�����س��م��ل 
لعام  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة  ح���ك���وم���ة 
التطوعي  ال��ع��م��ل  تفعيل  اخل���ري 
ال�ساحلة  امل��واط��ن��ة  قيم  وت��ع��زي��ز 
وتر�سيخ  ال�����وط�����ن  خ����دم����ة  يف 
امل�سوؤولية  مم���ار����س���ات  وت��ف��ع��ي��ل 
العام  القطاعني  لدى  املجتمعية 
واخلا�س وتطوير الدور التنموي 
واخلريية  الإن�سانية  للموؤ�س�سات 
وت�����ق�����دمي ال�����دع�����م وامل���������س����ان����دة 
الإع��الم��ي��ة مل���ب���ادرات ع���ام اخلري 

وال����ربام����ج امل��ح��ل��ي��ة ت�����س��اف اإىل 
لت�سكل  الحت������ادي������ة  امل������ب������ادرات 
تكر�س  متكاملة  خ��ري  منظومة 

ل�سهداء الإمارات”.
واأ����س���اف : ل��دي��ن��ا م��ع ن��ه��اي��ة عام 
اخلري منظومة ت�سريعية وخطط 
اإن�سانية  وم��ب��ادرات  اإ�سرتاتيجية 
العطاء  عا�سمة  الإم���ارات  لتكون 
ماأ�س�سة  خ��الل  م��ن  وذل���ك  عامليا 
العمل الإن�ساين واخلريي جلعل 
اأك�����ر م���ن جم����رد قيمة  اخل����ري 
ملمو�سا  ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث  م��ع��ن��وي��ة 
وق���اب���ال ل��ل��ق��ي��ا���س وال��ت��ق��ي��ي��م ذا 

موؤ�سرات وم�ستهدفات وا�سحة. 
املبادرات  “اأن  معاليه  اأو���س��ح  و 
املحلية  وامل�������س���اري���ع  وال�����ربام�����ج 
ل�����الإم�����ارات ال�����س��ب��ع ت���ت���واف���ق مع 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  مبادرات 
لعام اخلري يف �سياق مكمل ومعزز 
وذلك مبا يت�سق وحماور ومبادئ 
واأه��داف عام اخلري ومبا يرتجم 
ع��ام اخل��ري ككل ويج�سد  ر���س��ال��ة 

روؤيتها” .
و قال القرقاوي : تلبي املبادرات 
امل���ح���ل���ي���ة م��ت��ط��ل��ب��ات ك����ل اإم������ارة 
نف�سه  ال�����وق�����ت  ويف  ج���ه���ة  م�����ن 
خالل  م��ن  بع�سا  بع�سها  تكمل 
م�سرتكة  اأه�����داف  ذات  م�����س��اري��ع 
وال�سامل  ال����ع����ام  الإط��������ار  حت����ت 
برامج  فخ�سو�سية  اخل��ري  ل��ع��ام 
وفعاليات  وح���م���الت  وم�����س��اري��ع 
املح�سلة  باإغناء  كفيلة  اإم��ارة  كل 
ال��ق��ي��م��ي��ة ل��ع��ام اخل���ري ع��ل��ى نحو 
اأك����رب ونطاق  ���س��م��ول��ي��ة  ي�����س��م��ن 
بناء  اأو����س���ع مب��ا يحقق  ا���س��ت��ف��ادة 
ومنتجة  مثمرة  تبادلية  ع��الق��ة 
بني خمتلف القطاعات على نحو 
منظومة  اأ���س�����س  و���س��ع  يف  ي�سهم 
العتبار  تاأخذ يف  عطاء متكاملة 
املجتمعي  ال��ط��ي��ف  اح���ت���ي���اج���ات 
ال���ع���ري�������س يف خم��ت��ل��ف اإم�������ارات 

الدولة.
مبادرات  تكري�س  دللت  وح���ول 
ع����ام اخل����ري ل�����س��ه��داء الإم�������ارات 
قيادتنا  اأن  اإىل  معاليه  اأ���س��ار   ..
الر�سيدة واأبناء الإمارات يعتزون 
بت�سحيات �سهداء الوطن فهوؤلء 
اأرقى  ي�سكلون  الأب����رار  ال�سهداء 
الوطن  من�����وذج خل���دم���ة  واأن����ب����ل 
باذلني اأرواحهم الغالية كي تظل 

هامة الوطن مرفوعة ب�سموخ .
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال�����س��ي��خ خليفة 
اآل  ب������ن حم����م����د  ب������ن ط����ح����ن����ون 
اأ�سر  ���س��وؤون  مكتب  م��دي��ر  نهيان 
ال�سهداء يف ديوان �ساحب ال�سمو 
اإط����الق  اإن  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
بعام  اخلا�سة  واملبادرات  الربامج 
املحلية يف  اخل��ري من احلكومات 
منعطفا  ي�سكل  ال�سبع  الإم����ارات 
ت��اري��خ��ي��ا يف م�����س��رية الإم�������ارات 
الإن�����س��ان��ي��ة لأن����ه ي��رتج��م �سدق 
املجتمع  ف����ئ����ات  ب����ني  ال���ت���الح���م 
املجتمع  وب����ني  ب��ب��ع�����س  ب��ع�����س��ه��ا 
احلدث  هذا  يعطي  كما  والقيادة 
القيادة  لل����ت����زام  ج���دي���دا  ب���ع���دا 
ال�سهداء  ب��ت��خ��ل��ي��د  الإم����ارات����ي����ة 
وت�سحياتهم  عطاءاتهم  وتكرمي 
ع���رب الرت����ق����اء مب��ف��ه��وم تكرمي 
العطاء  م�����س��اف  اإىل  ال�����س��ه��داء 
مع  اأن����ه  م��و���س��ح��ا   .. امل�ستدام” 
بجميع  اخل������ري  ع������ام  ت���ك���ري�������س 
وبراجمه  وم�����س��اري��ع��ه  م��ب��ادرات��ه 
تخليدا  الأب������������رار  ل�������س���ه���دائ���ن���ا 
لت�سحياتهم  وتقديرا  لذكراهم 
تتالقى الهمم يف الإمارات ال�سبع 
اخلري  بقوة  اإميانها  عن  للتعبري 
كثرية  خ�سال  ع��ن  يك�سف  ال���ذي 
واأهمها  الإماراتية  ال�سخ�سية  يف 
ال��ن��خ��وة وامل��ح��ب��ة وال��ت�����س��ح��ي��ة يف 

�سبيل رفعة الوطن .
وا�ستعر�س اأمناء وممثلو املجال�س 
الدولة  اإم�������ارات  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ال�سبع املبادرات والربامج املحلية 
اخلا�سة بكل اإم��ارة �سمن جدول 
زمني حمدد مع حتديد الأهداف 
وال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��وق��ع��ة وف���ق اخلطة 

املعدة يف هذا اخل�سو�س .

الت�سريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  وت��ط��وي��ر 
وال�سيا�سات احلكومية ذات ال�سلة 

باأهداف عام اخلري .
الرئي�سية  امل��������ب��������ادرات  وم�������ن 
اأبوظبي  حكومة  ل�سرتاتيجية 
لن�سر  املو�سعة  التوعوية  احلملة 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  التطوع  ثقافة 
وتتمثل يف تبني حمالت تثقيفية 
ثقافة  تنمية  اإىل  تهدف  توعوية 
املجتمع  يف  ال���ت���ط���وع���ي  ال���ع���م���ل 
التنمية  يف  اأ����س���ا����س���ي���ة  ك���رك���ي���زة 
واحلفاظ  ال�����س��ام��ل��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
بني  الج��ت��م��اع��ي  التما�سك  ع��ل��ى 
امل��واط��ن��ني وم��ب��ادرة اخل��ري فيكم 
ل��دع��م ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 
الجتماعية  وال��رع��اي��ة  امل�����س��ان��دة 
ك���اف���ة  م���������س����ارك����ة  وت����ت����م����ث����ل يف 
و�سبه  احل���ك���وم���ي���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
خالل  م��ن  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
موظفيهم كمتطوعني يف تنظيم 
اأو  واجتماعية  تثقيفية  فعاليات 
ا�ستثنائية  دع���م  خ��دم��ات  ت��وف��ري 
اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  املجتمع  لفئات 
ال���رع���اي���ة ح��ي��ث ت�����س��ت��ه��دف هذه 
والأيتام  الإع���اق���ة  ذوي  امل���ب���ادرة 
وامل��ر���س��ى م��ن ذوي  ال�سن  وك��ب��ار 
وهناك  امل�����س��ت��ع�����س��ي��ة..  احل�����الت 
لدعم  فيكم  اخل��ري  مبادرة  اأي�سا 
الأ�سر والأفراد املتعففني وتتمثل 
للمحتاجني  ال���ع���ون  ي���د  م���د  يف 
م���ن الأ�����س����ر امل��ت��ع��ف��ف��ة م���ن ذوي 
املتدين والعمال والطلبة  الدخل 
الفئات  م���ن  وغ���ريه���م  امل��ع��وزي��ن 
الج��ت��م��اع��ي��ة وذل�����ك م���ن خالل 
ال���ت���ط���وع يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
م��ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ي امل��وؤ���س�����س��ات يف 
تقدمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي 

امل�ساعدات العينية اأو املادية .
امل���ب���ادرات الأخ����رى مبادرة  وم���ن 
تهدف  عيالنا” التي  يف  “اخلري 
املواطنة  مم���ار����س���ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ال�����������س�����احل�����ة ل���������دى الأط�������ف�������ال 
وال�سباب وتنمية احل�س بالنتماء 
املجتمع  ا�ستقرار  على  واحلر�س 
“الكل  وم�������ب�������ادرة  وازده���������������اره 
م�سوؤول” التي تركز على تفعيل 
الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ث��ق��اف��ة 
امل�سوؤولية  ثقافة  ن�سر  خالل  من 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
واخل���ا����س وال��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
اإطار �سراكة موؤ�س�سية بني هذين 
ي�سمن  ن���ح���و  ع���ل���ى  ال���ق���ط���اع���ني 
حت��ق��ي��ق اأث�����ر م��ل��م��و���س مل���ب���ادرات 
تلبية  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 
امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
“اأيادي  وم����ب����ادرة  امل��ج��ت��م��ع  م���ن 
على  تركز  التي  املمتدة”  اخل��ري 
اإمارة  ملوؤ�س�سات  الفاعلة  امل�ساهمة 
اأبوظبي يف تطوير الدور التنموي 
خالل  من  الإن�سانية  للموؤ�س�سات 
الفعلية  الح���ت���ي���اج���ات  حت���دي���د 
للفئات التي ت�ستهدفها املوؤ�س�سات 
التنموي  ال��دع��م  م��ن  اأبوظبي  يف 
الذي تقدمه املوؤ�س�سات الإن�سانية 
واخل���ريي���ة وت��زوي��ده��ا ب��ه��ا ليتم 
الإنفاق  اأول����وي����ات  يف  ت�سمينها 
ومبا ي�سمن تلبية احلد الأق�سى 
امل�ستهدفة  الفئات  احتياجات  من 
احلملة  وم�������ب�������ادرة  ل�������الإم�������ارة 
عام  مبادرات  لتغطية  الإعالمية 
اخلري يف اإمارة اأبوظبي وتتمحور 
الإع���������الم يف  دور  ت���ع���زي���ز  ح�����ول 
التطوع  ث��ق��اف��ة  ب��ن�����س��ر  ال��ت��وع��ي��ة 
وخدمة  الجتماعية  وامل�سوؤولية 
الوطن ومبادئها ال�سحيحة التي 
واأبناء  املجتمع  على  بالنفع  تعود 

الوطن وموؤ�س�ساته .
ال�سحفي اخلا�س  املوؤمتر  و�سهد 
ب����اإط����الق امل�����ب�����ادرات وال����ربام����ج 
الإم���ارات  يف  اخل��ري  لعام  املحلية 
ال�سبع ت�سليط ال�سوء على جانب 
من احلزمة املتكاملة من املبادرات 
وامل�ساريع والفعاليات التي اأعدها 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة دبي 
ومعطيات  ي���ت���واف���ق  ن���ح���و  ع���ل���ى 
لعام  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اخلري ويعززها. 

ال�سمو  �ساحب  “اإعالن  اإن  فيها 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
رئي�س الدولة حفظه اهلل 2017 
دولة  ر�سالة  يج�سد  للخري  عاما 
التي تتبنى قيم اخلري  الإم��ارات 
ملمحا  ي��ع��ت��رب  اخل����ري  ح���ب  واأن 
ال�سخ�سية  م��الم��ح  م��ن  رئي�سيا 
اأهلها”  وخ�������س���ال  الإم����ارات����ي����ة 
�ساحب  ت��وج��ي��ه��ات  اإىل  م�����س��ريا 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
اإط��ار عمل  مكتوم ب�سرورة و�سع 

�سامل لتفعيل “عام اخلري” .
اإمارة  : نحن يف  املهريي  واأ�ساف 
ق���ي���ادة �ساحب  ال�����س��ارق��ة وحت���ت 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
الأع����ل����ى ح���اك���م ال�������س���ارق���ة رجل 
اخلري والرب وبرعاية كرمية من 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن 
ا�ستب�سرنا  ال�سارقة  حاكم  ونائب 
كل اخلري باإعالن عام اخلري واإن 
اإم����ارة ال�����س��ارق��ة ك��ان��ت وم���ا زالت 
�سباقة على اخلري وفعله واحلث 
ع��ل��ي��ه وه���و دي����دن رئ��ي�����س لعطاء 
اأه��ل الإم��ارة يف خمتلف املجالت 

والأماكن .
واأ�ساف اإنه يف عام اخلري �ستزداد 
باإذن  وتتجدد  اخلريية  الأن�سطة 
اهلل و�ستن�سط الدعوات الدالة على 
لإي�سال  متنوعة  ب�سورة  اخل��ري 
ر�سالة من الإمارة البا�سمة توؤكد 
هو  وال�سعي  والت�سامح  اخلري  اأن 
من اأغلى ال�سفات الإن�سانية واأن 
عام اخلري فر�سة لن�سمام مزيد 

من اأهل املجتمع اىل ذلك .
والفعاليات  امل��ب��ادرات  اأب���رز  وم��ن 
امل���ح���ل���ي���ة لإم����������ارة ال�������س���ارق���ة يف 
ل�سيانة  “ن�سلك  اخل����ري:  ع����ام 
تطوعي  ب��رن��ام��ج  وه���و  منزلك” 
القدمية  امل�ساكن  بع�س  ل�سيانة 
اجلهات  م��وظ��ف��و  ف��ي��ه  ي�������س���ارك 
ت�سارك  اأن  ومي���ك���ن  احل��ك��وم��ي��ة 
القطاع  م��وؤ���س�����س��ات  اأي�������س���ا  ف��ي��ه 
الأ�سر  م�����س��اع��دة  ب��غ��ي��ة  اخل���ا����س 
الوقت”  “وقف  وكذلك  املتعففة 
ي��ت��م ف��ي��ه��ا العمل  وه����ي م���ب���ادرة 
املحلية  الت�سريعات  تعديل  على 
تقييم  على  ين�س  م��ا  بت�سمينها 
امل���وظ���ف ب��وق��ف ال���وق���ت ع��ل��ى اأن 
يتم اعتبار ذلك جزءا من تقييم 
اأي�سا  وهناك  ال�سنوي..  املوظف 
والتطوع”  اخلري  رواد  “ملتقى 
الذي ي�ستقطب اأبرز ال�سخ�سيات 
يف ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واخل����ريي 
والعربي  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
ل��ن��ق��ل جت��رب��ت��ه��م وخ���ربات���ه���م يف 
رزنامة  ت�سمل  كما  امل��ج��ال.  ه��ذا 
خري  “من  والفعاليات  امل��ب��ادرات 
اخلري”  ع��ام  واأط��اي��ب  م�سانعنا 
وه���و م��ع��ر���س خ��ا���س ت��ب��اع فيها 
م���ن���ت���ج���ات و����س���ل���ع م���ق���دم���ة من 
املن�ساآت ال�سناعية والأ�سر املنتجة 
لالأعمال  ري��ع��ه  يخ�س�س  بحيث 

اخلريية .
وت�������س���م���ل ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة اإم������ارة 
 113 اخل�����ري  ع�����ام  ع���ج���م���ان يف 
وفعالية  وب����رن����اجم����ا  م�����ب�����ادرة 
جمالت  خمتلف  ت�سمل  متنوعة 
�سرائح  وت�������س���ت���ه���دف  ال����ع����ط����اء 

جمتمعية عدة .
�سعادة  ق�����ال  ال�������س���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
املطرو�سي  �سيف  �سعيد  املهند�س 
التنفيذي  العام للمجل�س  الأمني 
دولة  ال���ي���وم يف  اإن���ن���ا   : ب��ع��ج��م��ان 
احلقيقية  الثمار  ن��رى  الإم���ارات 
ثمار  زاي���د  وال��دن��ا  غر�سها  ال��ت��ي 
اخل�����ري وامل���ح���ب���ة وال����ع����ط����اء مبا 
ن�����س��ه��ده م���ن ت�����س��اب��ق الإم�������ارات 
ك��اف��ة يف اإط���الق م��ب��ادرات تتوزع 
يف العديد من جمالت اخلري ما 
�سيكون   2017 عام  ب��اأن  يب�سرنا 
واأن  ب����ال����ع����ط����اء  ح����اف����ال  ع����ام����ا 
اجلميع يف اإمارات اخلري �سيكون 

جزءا من هذا العمل الوطني .
ب��دورن��ا بتحفيز  ن��ق��وم  واأ����س���اف: 
للقيام  و�سركاته  اخلا�س  القطاع 

والباقي يف عام 2018 .
العطاء”  “خري  م��ب��ادرة  وه��ن��اك 
وه���ي ع��ب��ارة ع��ن ح���زم جمتمعية 
ب���رن���ام���ج م��ت��ك��ام��ل يعنى  ���س��م��ن 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����س لدعم  ب���دف���ع 
من  املقدمة  املجتمعية  امل�ساريع 
هيئة تنمية املجتمع اإىل خمتلف 
ال���ف���ئ���ات امل�����س��ت��ه��دف��ة م���ن خالل 
امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات. 
لعدة  دع��م��ا  ال��ربن��ام��ج  ويت�سمن 
تقدمها  رئي�سية  خ��دم��ي��ة  ف��ئ��ات 
تقدمها  التي  كاخلدمات  الهيئة 
الإعاقة  ذوي  وت�ستهدف  ح��ال��ي��ا 
وخدمات  والأط��ف��ال  ال�سن  وكبار 
تعليم  ب��ربام��ج  اخل��ا���س��ة  الهيئة 
ومراكز  والعيادات  واللغة  النطق 
 280 مع  بالتعاون  ال�ست�سارات 
م��رك��ز خ��دم��ات يف الإم�����ارة حيث 
����س���ي���ت���م ت���غ���ط���ي���ة ال���ن���ف���ق���ات من 
امل�سوؤولية  مبالغ  حت�سيل  خ��الل 
القطاع  ���س��رك��ات  م��ن  املجتمعية 

اخلا�س. 
ثالثة  ح��زم��ة  ال��ربن��ام��ج  وي�سمل 
الهيئة  برامج  وم�ستحدثة �سمن 
تاأ�سي�س  عملية  ت�سهيل  يف  تتمثل 
من  عام  نفع  ذات  اأهلية  جمعيات 
الراغبني  الأع���م���ال  رج����ال  ق��ب��ل 
بذلك للحث على دعم اخلدمات 

املجتمعية وا�ستمراريتها .
وت�سم مبادرات اإمارة دبي “خري 
تعزيز  اإىل  تهدف  التطوع” التي 
خالل  م��ن  للتطوع  دب��ي  برنامج 
احلالية  البيانات  قاعدة  تطوير 
لت�سم كافة املتطوعني امل�سجلني 
ل����������دى اجل�������ه�������ات احل����ك����وم����ي����ة 
اإ�سافة  ال���ع���ام  ال��ن��ف��ع  وج��م��ع��ي��ات 
التخ�س�سي  ال��ت��ط��وع  اإت��اح��ة  اإىل 
اخلدمية  اجلهات  مع  بالتن�سيق 
القيمة  واح���ت�������س���اب  الإم��������ارة  يف 

املالية للتطوع .
امل���م���ي���زة كذلك  امل�����ب�����ادرات  وم����ن 
برنامج  وه����و  “�سور”  ب��رن��ام��ج 
بني  ب��ال��ت��ع��اون  م�سمم  م�����س��رتك 
يف  املحاماة  ومكاتب  دبي  حماكم 
الإمارة بهدف تعزيز ثقة املجتمع 
ب��ال��ن��ظ��ام ال��ق�����س��ائ��ي م���ن خالل 
حول  قانونية  ا�ست�سارات  تقدمي 
من  ل��الأ���س��خ��ا���س  بعينها  ق�سايا 
مب�ساركة  امل���ح���دود  ال��دخ��ل  ذوي 
يتطوعون  حمامني متخ�س�سني 
لهذه الغاية. وي�ستهدف الربنامج 
اخلدمة  ت���ق���دمي  اخل����ري  ع����ام  يف 
املجانية ل� 1000 متعامل بكلفة 
تقدر بنحو ثالثة ماليني درهم 
حماماة  م��ك��ت��ب   81 خ���الل  م���ن 

معتمدا يف دبي .
وت����وق����ف ال�����س��ي��ب��اين اأي�������س���ا مع 
لفتح  “درهم خري” وهي مبادرة 
قناة تربع اإختيارية جلميع عمالء 
ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����س���الت من 
م�ستخدمي املركبات وبطاقة نول 
وبطاقة �سالك من خالل اإمكانية 
ال��ت��ربع ب��دره��م واح���د فقط عند 
يف  الهيئة  يف  معاملة  اأي  اإجن����از 
هذا اخل�سو�س بحيث يذهب ريع 
م�ساريع  ل�سالح  ال��ت��ربع��ات  ه��ذه 
املوا�سالت  جم���الت  يف  ت��ن��م��وي��ة 
للدول  التحتية  البنية  وتطوير 

املحتاجة .
ال�سرتاتيجية  اخلطة  اإط��ار  ويف 
املوؤمتر  �سهد  اخلري  لعام  املحلية 
اإع����الن اإم����ارة ال�����س��ارق��ة ع��ن 56 
ت�سعى  متنوعة  وفعالية  م��ب��ادرة 
اإىل تر�سيخ مفهوم “عام اخلري” 
مب���خ���ت���ل���ف حم���������اوره واأه�����داف�����ه 
العطاء  ي�سبح  بحيث  وم�ساراته 
نهجا م�ستداما عرب اإ�سراك كافة 
املجتمعية  والقطاعات  املوؤ�س�سات 
املعنية يف الإم��ارة يف ترجمة هذا 

املفهوم .
وا���س��ت��ع��ر���س حم��م��د ه���الل نائب 
رئ��ي�����س جل��ن��ة ع���ام اخل���ري لإم���ارة 
�سمن  امل���ب���ادرات  بع�س  ال�����س��ارق��ة 
خطة الإمارة كما �سارك احل�سور 
ك��ل��م��ة ل��ل��م�����س��ت�����س��ار ���س��ل��ط��ان علي 
ب��ن ب��ط��ي امل��ه��ريي الأم����ني العام 
قال  ال���ذي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 

امل�سوؤولية  حت��ق��ي��ق  يف  ب��������دوره 
بامل�ساهمة  والل���ت���زام  املجتمعية 
خالل  من  امل�ستدامة  التنمية  يف 
ال�سركات  م��وظ��ف��ي  م���ع  ال��ع��م��ل 
املحلي  وامل���ج���ت���م���ع  وع���ائ���الت���ه���م 
م�ستوى  لتح�سني  ككل  واملجتمع 
يخدم  ب��اأ���س��ل��وب  ال��ن��ا���س  معي�سة 
اآن  يف  التنمية  ويحقق  القت�ساد 

واحد .
تفعيل  اأن  امل���ط���رو����س���ي  اأك������د  و 
�ساأنه  من  الجتماعية  امل�سوؤولية 
�سالح  يف  ف��ق��ط  ل��ي�����س  ي�����س��ب  اأن 
املجتمع بل يفيد القطاع اخلا�س 
اأي�سا كونه ي�سمن ا�ستدامة النمو 
ل��ذا قمنا بتعزيز  وزي���ادة الأرب���اح 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وحتفيز  وع���ي 
�ساهم  مم��ا  املجتمع  يف  م�ساركته 
يف اإطالق عدد من املبادرات التي 
تدعم بدورها عام اخلري 2017 
اإم����ارة  “ ن��ح��ر���س يف   : ق����ال  و   .
عجمان على اأن نلبي دعوة اخلري 
اأح��دا من خالل  التي ل ت�ستثني 
ت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة م���ن امل���ب���ادرات 
ت���ع���زز جانب  ال���ت���ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
العطاء الذي اعتادت عليه دولتنا 
الإن�سانية  ج���ذور  وم���د  ال�سخية 
ان�سجاما مع  وذل��ك  بكل معانيها 
التي تقوم   2021 روؤية عجمان 
على فكرة: جمتمع �سعيد ي�ساهم 
يف ب��ن��اء اق��ت�����س��اد اأخ�����س��ر حتفزه 
مع  من�سجمة  م��ت��م��ي��زة  ح��ك��وم��ة 
روح الحتاد . و تناول املطرو�سي 
املبادرات  اأبرز هذه  جمموعة من 
ال�سرتاتيجية لإمارة عجمان من 
بينها: واج��ب اخلري وهي حزمة 
يف  يت�سارك  ال�سن  لكبار  خدمات 
املجتمع  تقدميها متطوعون من 
م��ع امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة.. كما 
تعليمية”  “برامج  ط���رح  �سيتم 
امل�سوؤولية  يف  ال��دب��ل��وم  بينها  م��ن 
يف  مهني  دبلوم  وهو  الجتماعية 
ملوظفي  الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
ع��ج��م��ان وم�ساق  اإم�����ارة  ح��ك��وم��ة 
امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ال���ذي 
العام  م��ن  اب���ت���داء  ط��رح��ه  �سيتم 
 2018/2017 الأك������ادمي������ي 
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جامعة عجمان .
اأي�سا  امل���ب���ادرات  وت�����س��م��ل ح��زم��ة 
التعليمي  للتكافل  ثامر  �سندوق 
�سداد  يف  ي�����س��اع��د  ����س���وف  ال�����ذي 
للطلبة  ال����درا�����س����ي����ة  ال����ر�����س����وم 
برنامج  اإىل  بالإ�سافة  املع�سرين 
ال����ذي  الواعدة”  “القيادات 
وموظفة  م��وظ��ف��ا   23 يت�سمن 
احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ن 
اإم������ارة ع��ج��م��ان ح��ي��ث يهدف  يف 
التناف�سية  تطوير  اإىل  الربنامج 
تاأهيل  ع��رب  ل��الإم��ارة  امل�ستدامة 
لتحقيق  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ني  ق��������ادة 
وي�سمل   2021 ع��ج��م��ان  روؤي����ة 
الربنامج تطوير املوارد الب�سرية 
بقدراتهم  ل���الرت���ق���اء  امل���واط���ن���ة 
وم��ه��ارات��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة ب��ن��اء على 
املجال  ه��ذا  يف  املمار�سات  اأف�سل 
. اإىل ذلك �سي�سهد عام اخلري يف 
“�سيا�سة  تطوير  عجمان  اإم����ارة 
القت�سادية  الأن�������س���ط���ة  ج�����ذب 
اجتذاب  يتم  بحيث  اخل�سراء” 
تراعي  اإق��ت�����س��ادي��ة  اإ���س��ت��ث��م��ارات 
البيئية  ال�����س����ت����دام����ة  م�����ب�����ادئ 

والتنمية املجتمعية..
عجمان  “جائزة  طرح  �سيتم  كما 
وهي  املجتمعية”  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 
ج���ائ���زة ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا م���ن قبل 
للم�سوؤولية  ع���ج���م���ان  م����رك����ز 

املجتمعية . 
واأكد �سعادة الدكتور حممد عبد 
العام  الأم�����ني  خ��ل��ي��ف��ة  ال��ل��ط��ي��ف 
راأ�س  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س 
لإعالن  “ا�ستجابة  اأن���ه  اخليمة 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حفظه اهلل باأن يكون عام 2017 
عاما للخري ومتا�سيا مع موجهات 

التي  ال��ع��م��ل 
يتبعاأق��������رت��������ه��������ا 

تنظيم الت�شالت تنهي تقييما جتريبيا لل 40 مركز خدمة ل�شركتي ات�شالت و دو 
•• اأبوظبي-وام:

التقييم  عملية  الت�����س��الت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ا�ستكملت 
التجريبي ل� 40 من مراكز خدمة املتعاملني التابعة ل�سركتي ات�سالت 
و دو ، وذلك �سمن جهود املرحلة الأوىل من مبادرة ارتقاء التي اأطلقتها 
الهيئة منت�سف العام 2016. وتعد هذه املبادرة الأوىل من نوعها على 
خدمة  ملراكز  ومتكامل  �سامل  تقييم  اإج��راء  وتت�سمن  العامل،  م�ستوى 
واإ�سعاد املتعاملني التابعة ملزودي خدمات الت�سالت املعتمدين يف الدولة 
بهدف توحيد معايري اخلدمات ورفع م�ستوى جودتها، وزيادة املناف�سة 
الإيجابية وحتفيز املرخ�س لهم لإطالق خدمات مبتكرة تلبي احتياجات 
املتعاملني. وجرت عملية التقييم التجريبي لعدد 40 مركز خدمة تابعة 

لكل من �سركتي ات�سالت و دو بهدف التعرف على اآلية تقدمي اخلدمات 
املقدمات للمتعاملني .. وت�سمل اجلوانب التي تركز عليها عملية التقييم 
كال من جودة اخلدمة املقدمة، و�سرعة اإجناز املعامالت، وكيفية التعامل 
الكافية  املعلومات  وتقدمي  الأ�سئلة  على  ال��رد  خالل  من  املتعاملني  مع 
املن�سوري،  عبيد  حمد  �سعادة  وق��ال  يطرحونها.  التي  الأ�سئلة  لكافة 
مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت: ند�سن اليوم تنفيذ 
املرحلة الأوىل من مبادرة ارتقاء لتقييم مراكز خدمة قطاع الت�سالت 
يف الدولة، وهي املبادرة التي اأطلقناها يف يونيو 2016 برعاية كرمية 
من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
منظومة  �سمن  ت��ن��درج  امل��ب��ادرة  ان  اىل  ..م�سريا  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر 
اأو�سع تتمثل يف مبادرة اإ�سعاد التي اأطلقتها الهيئة يف وقت �سابق، والتي 

ت�سمل باقة من اجلهود واملبادرات التي تتمحور يف جمملها حول اإ�سعاد 
املتعاملني علماً باأن الهيئة �ستقوم باإطالق املزيد من املبادرات �سمن اإطار 
اإ�سعاد تباعاً خالل الفرتة املقبلة . واأكد اأن مبادرة ارتقاء ت�سكل جزءاً من 
التزامنا امل�ستمر بتقدمي خدمات عالية اجلودة للمتعاملني يف كافة مراكز 
اخلدمة التابعة ملزودي اخلدمات املعتمدين، وهي تعك�س التزامن اجلاد 
الوطنية وتوجيهات  ال�سرتاتيجيات  يتنا�سب مع  املتعاملني مبا  باإ�سعاد 
حكومة دولة الإمارات بهذا ال�ساأن ..مبديا ثقته باأن هذه املبادرة لها اأثر 
اإيجابي يف الرتقاء بجودة اخلدمات، ورفع م�ستوى املعايري التي يعتمدها 
ما  اأب��رز  من  ال�ستفادة  اأو  الب�سري  بالعن�سر  يتعلق  ما  كل  يف  امل�سغلون 
بداية  قمنا  لقد  واأ�ساف  املجال.  هذا  يف  الذكية  التقنيات  اإليه  تو�سلت 
بو�سع اإطار تنظيمي �سامل ومف�سل بهدف حتديد الأولويات والأهداف 

الذي  الإيجابي  بالدور  ون�سيد   .. املبادرة  هذه  مراحل  من  مرحلة  لكل 
يلعبه امل�سغلون يف هذا ال�سدد، وما اأبدوه من تعاون و�سرعة يف ال�ستجابة 
هذه  من  الأوىل  املرحلة  وه��ي  التجريبي  التقييم  مرحلة  تنفيذ  خ��الل 
املبادرة والتي �سملت زيارة املخت�سني ل� 40 مركز خدمة لكل م�سغل، ومت 
حتليل النتائج ومن ثم مناق�سة املخرجات مع امل�سغلني لتح�سني م�ستوى 
�ستة معايري  يت�سمن  ال��ذي  التقييم  دليل  الهيئة  واأ���س��درت   . اخلدمات 
املقدمة يف  والت�سهيالت  اإىل مركز اخلدمة،  الو�سول  �سهولة  هي مدى 
املركز، وكيفية تعامل املوظفني مع العمالء، والآلية املعتمدة يف عر�س 
وتلبيتها  املقدمة  اخلدمات  وفاعلية  كفاءة  ومدى  واخلدمات،  املنتجات 
لحتياجات املتعاملني، ومدى ت�سمني عن�سر البتكار يف جميع مراحل 

تقدمي اخلدمة.
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اأخبـار الإمـارات

اللجنة العليا لعام اخلري اعتمدت 
لالإ�سراف  اخل��ي��م��ة  راأ������س  جل��ن��ة 
الوطنية جمموعة  املبادرات  على 
والفعاليات  امل��ب��ادرات  م��ن  كبرية 
للتفاعل مع هذه املنا�سبة واإثراء 
مع  يتنا�سب  مب��ا  عملها  ب��رن��ام��ج 
الإم���ارات  ل��دول��ة  ال��رائ��دة  املكانة 
القيم  املجال ومبا يعك�س  يف هذا 
الرا�سخة  وال���ث���ق���اف���ة  الأ����س���ي���ل���ة 
ال���ب���ذل  الإم�������������ارات يف  مل���ج���ت���م���ع 

والعطاء وال�سخاء” .
ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ف��ة يف هذا  واأك������د 
ال�سدد اأن “اللجنة حر�ست على 
املعايري  م���ن  م���راع���اة جم��م��وع��ة 
مكونات  ت���ط���وي���ر  يف  والأ�����س���������س 
التنوع  يف  تتمثل  امل��ب��ادرات  خطة 
والتوزيع  والب��ت��ك��ار  وال�����س��راك��ة 
الزمني والرت��ب��اط مب��ح��اور عام 
اخل�����ري وال�����س��م��ول��ي��ة م����ن حيث 
الفئات امل�ستهدفة”. واأ�سار اإىل اأنه 
ول�سمان م�ساركة جميع قطاعات 
املنا�سبة  مع  التعامل  يف  املجتمع 
من  اللجنة  ع�سوية  ت�سكيل  مت 
التعليم  ق��ط��اع��ات  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
وامل�سارف  وال�����س��ي��اح��ة  وال�����س��ح��ة 

وجمعيات النفع العام.
والفعاليات  املبادرات  عدد  ويبلغ   
ال��ت��ي اع��ت��م��دت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة 337 
م����ب����ادرة وف��ع��ال��ي��ة م���وزع���ة على 
ثالثة م�ستويات رئي�سية امل�ستوى 
ال�سرتاتيجي وامل�ستوى املوؤ�س�سي 

وامل�ستوى امل�سرتك .
ول��ع��ل م���ن اأب�����رز امل����ب����ادرات التي 
مبادرة  اخل��ط��ة  يف  ت�سمينها  مت 
مبادرة  وه��ي  الأ���س��ري  ال�ستقرار 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر 
اخليمة  راأ���������س  ح����اك����م  الأع�����ل�����ى 
ال�سكنية  الق�سائم  توزيع  بت�سريع 
يف منطقة الرفاعة يف اإطار زمني 
ل يتجاوز ثالثة اأ�سهر حر�سا على 
الجتماعي  ال���س��ت��ق��رار  حت��ق��ي��ق 

للخري يف دولة الإم��ارات .. وقال 
“اإن �سعار اخلري حمفور يف قلوب 
ال��ذي��ن ل يدخرون  الإم��ارات��ي��ني 
وم�ساعدة  م�������س���ان���دة  يف  ج���ه���دا 
م��ن ه��م يف اأم�����س احل��اج��ة للدعم 
املجل�س  اإن  واأ���س��اف   . والتحفيز 
القيوين  اأم  اإم����ارة  يف  التنفيذي 
قام بت�سكيل اللجان وفرق العمل 
بعام  اخل��ا���س��ة  ال���ق���رارات  ملتابعة 

اخلري”. 
توجيهات  ه���ن���اك  اأن  اإىل  لف���ت���ا 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
امل��ع��ال ع�����س��و املجل�س  ب���ن را����س���د 
و�سمو  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى 
را�سد  بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ 
املعال ويل عهد اأم القيوين رئي�س 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���دع���م كل 
احلكومة  تطلقها  التي  امل��ب��ادرات 
اأر�س  على  وترجمتها  الحت��ادي��ة 

الواقع .
على  تعمل  العمل  ف��رق  اأن  واأك���د 
حت��ق��ي��ق الأه�������داف امل���رج���وة من 
ع����ام اخل����ري ع���رب ال��ت��وا���س��ل مع 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع يف الإم������ارة على 
م���دار ال��ع��ام م��ن خ���الل الربامج 
بهدف  اأطلقناها  التي  واخلطط 
اأج���ل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  ت��ع��زي��ز دور 
املبادرة اخلرية  واإجن��اح  امل�ساهمة 

.
وق���د اع��ت��م��دت ح��ك��وم��ة اإم�����ارة اأم 
وفعالية  م���ب���ادرة   90 ال��ق��ي��وي��ن 
ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة عام  ت�����س��ب يف 
اخلري يف الدولة..و من بني هذه 
التطوعي  “الربنامج  امل���ب���ادرات 
لل�سباب” من جمل�س اأم القيوين 
جدول  اإع���داد  يتم  وفيه  لل�سباب 
يقوم  �سهري  اأو  اأ���س��ب��وع��ي  زم��ن��ي 
اخلري  ع���ام  جل��ن��ة  متطوعو  ف��ي��ه 
لعام  املحلية  اللجنة  اأع�����س��اء  اأو 
املحلي  ال�سباب  جمل�س  اأو  اخلري 
ال�سن  وك����ب����ار  امل���ر����س���ى  ب����زي����ارة 
وهناك  امل�ست�سفيات.  يف  املقيمني 

دعم  يف  وامل�ساهمة  اخليمة  راأ����س 
ف��ئ��ة ال��ن��زي��الت ب��امل��وؤ���س�����س��ة حيث 
�ستقوم دائرة الأ�سغال واخلدمات 
العامة بتمويل امل�سغل والإ�سراف 
على اإن�سائه لتدريب النزيالت يف 
املوؤ�س�سة وتوفري الأجهزة واملعدات 
وحتت  لهن.  م��درب��ة  وتخ�سي�س 
اأي�����س��ا هناك  امل��ب��ادرة  مظلة ه��ذه 
بتنظيم  امل�ساجد  �سيانة  م�سروع 
والتعاون  اجل���م���ارك  دائ�����رة  م���ن 
م�����ع ه���ي���ئ���ة الأوق�������������اف ال���ع���ام���ة 
وال�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة م��ن اأجل 
فر�س امل�ساجد و�سيانتها وكذلك 
ا�سرتاحة كاملة  “توفري  م�سروع 
التوحد”  م��رك��ز  يف  وجت��ه��ي��زات 
و����س���راء ج��م��ي��ع م���ا ي��ل��زم ملر�سى 

التوحد من األعاب واأجهزة .
م�����ب�����ادرة عطاء  اأي�������س���ا  وه����ن����اك 
ومناء وت�سمل التربع ب� 15جهاز 
لطلبة  حممول”  ك���م���ب���ي���وت���ر 
اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات وذل���ك بناء 
وا�سحة  ت��ق��ي��ي��م  م���ع���اي���ري  ع���ل���ى 
والطالبات  الطالب  لحتياجات 
ال���دخ���ل  ذوي  م�����ن  امل����واط����ن����ني 
امل�����ح�����دود ب��ت��ن��ظ��ي��م م�����ن دائ������رة 
ال���ط���ريان امل���دين واإع�����ادة تدوير 
الفنادق  م���ع  بالتن�سيق  الأث�����اث 
لإعادة تدوير الأثاث القدمي غري 
وتقدميه  وجت���دي���ده  امل�����س��ت��خ��دم 
ل��الأ���س��ر امل��ت��ع��ف��ف��ة وامل��ح��ت��اج��ة يف 
راأ�س  هيئة  م��ن  بتنظيم  الإم����ارة 
اخليمة لتنمية ال�سياحة و”اإقامة 
وبيع  ل��ع��ر���س  للعمال”  م��ع��ر���س 
بتنظيم  العمال  ب��ازار  منتجاتهم 
الب�سرية  امل��وارد  وزارة  من مكتب 

والتوطني براأ�س اخليمة .
“عطاء ومناء”  اإطار مبادرة  ويف 
اأي�سا تنظم منطقة راأ�س اخليمة 
مو�سوعة  م����ب����ادرة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اإل���ك���رتون���ي���ة لإق���ام���ة 
عرو�س تقدميية لدرو�س املناهج 
لال�ستخدام  وتوفريها  املختلفة 

العطاء  لقيم  اأ���س�����س��ت  ال��ر���س��ي��دة 
وال��ب��ذل وو���س��ع��ت روؤي���ة طموحة 
امل�سوؤولية  ق���وام���ه���ا  لأج���ي���ال���ن���ا 
امل�����س��رتك��ة ب���ني ج��م��ي��ع الأف������راد 
وامل��وؤ���س�����س��ات يف دول�����ة الم�����ارات 

العربية املتحدة.
م��ن��وه��ا ب����اأن ال��ل��ج��ن��ة امل��ح��ل��ي��ة يف 
اإم�������ارة ال���ف���ج���رية و���س��ع��ت خطة 
عمل �ساملة لتفعيل مبادرات عام 
اخل���ري وت��وح��ي��د ج��ه��ود الأف�����راد 
عام  يف  للم�ساهمة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
اأنه  واأو�����س����ح   . ال��ع��ط��اء واخل����ري 
تتابع  ات�����س��ال  جل��ن��ة  ت�سكيل  مت 
ف��ع��ال��ي��ات ع���ام اخل���ري يف الإم����ارة 
عمل  ور�����س  تنظيم  اإىل  اإ���س��اف��ة 
واأ�سبوعية  �سهرية  واج��ت��م��اع��ات 
يف الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية 
التي  ال��ن�����س��اط��ات  اأب������رز  مل��ت��اب��ع��ة 
م�سددا  اخلري”  ع���ام  يف  �ستنفذ 
التطوع  روح  تر�سيخ  اأهمية  على 
ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة لدى  وب����راجم����ه 
الإماراتي  املجتمع  فئات  خمتلف 
ت���ق���دمي خدمات  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

حقيقية للنا�س .
ومن اأبرز املبادرات املحلية لإمارة 
التي  اخل�����ري  ع�����ام  يف  ال���ف���ج���رية 
موؤ�س�سات  تنفيذها  يف  �ست�سارك 
يف  متعددة  جمتمعية  وق��ط��اع��ات 
بيئة  “�سواعد اخل��ري..  الإم���ارة: 
خ�سراء” وهي مبادرة تقود فيها 
بلدية الفجرية وموؤ�س�سة الفجرية 
بيئية  الطبيعية حمالت  للموارد 
جامعيون  ط��ل��ب��ة  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ط��وع 
تعليمهم  ح�سيلة  ي�����س��ت��خ��دم��ون 
هذه  وت�سمل  وطنهم.  خ��دم��ة  يف 
امل����ب����ادرة ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة من 
املحميات  تنظيف  حمالت  بينها 
وت��ث��ق��ي��ف ال��ط��ل��ب��ة وال��ع��ام��ل��ني يف 
واملواطنني  خم��ت��ل��ف��ة  ق���ط���اع���ات 
والتحديات  الق�سايا  اأه��م  ب�ساأن 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى اإم����ارة 
ال��ف��ج��رية وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

والنف�سي للمواطنني.
كما ت�سمل اخلطة تنظيم مهرجان 
اخلريي  للت�سوق  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
حيث �سيتم دعوة 1000 موؤ�س�سة 
خ�����الل تقدمي  م����ن  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
خمف�سة  اأو  جم��ان��ي��ة  خ���دم���ات 
اأ�سحاب  منها  ي�ستفيد  التكاليف 
مواطنني  م���ن  امل���ح���دود  ال���دخ���ل 
ومقيمني على مدى اأ�سبوع كامل 
مبادرة  اأي�سا  اخلطة  وتت�سمن   .
اإن�������س���اء م���رك���ز اب���ت���ك���ارات اخلري 
برنامج  ع��ل��ي��ه  ���س��ي�����س��رف  وال����ذي 
احلكومي  للتميز  �سقر  ال�سيخ 
الدرا�سات  اإج������راء  ���س��ي��ت��م  ح��ي��ث 
وجل�سات  امل��رج��ع��ي��ة  وامل���ق���ارن���ات 
الدور  لتعزيز  ال��ذه��ن��ي  الع�سف 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات اخلريية  ال��ت��ن��م��وي 
وممار�سات  دور  تطوير  وك��ذل��ك 
لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية 
من خالل تقدمي اأ�ساليب مبتكرة 
ومن���������اذج ع���م���ل مم����ي����زة يف ه���ذا 
امليدان . ومن املبادرات وامل�ساريع 
“مرافق  م������ب������ادرة  الأخ�������������رى: 
اإن�ساء  وت�سمل  و�سيانة”  اإن�����س��اء 
النف�سية  لل�سحة  ن��ه��اري��ة  ع��ي��ادة 
تتوىل  “عامة” بحيث  للمر�سى 
وتوفري  الأ�سغال جتهيزها  دائ��رة 
�سيانتها  وم��ت��اب��ع��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا 
بال�سحة  امل��خ��ت�����س��ني  ب���اإ����س���راف 
اهلل  عبيد  م�ست�سفى  يف  النف�سية 
املبادرة  وت��ه��دف  اخليمة.  ب��راأ���س 
امل�����س��ت�����س��ف��ى يف  اإىل دع����م ج���ه���ود 
النف�سية  ال�سحة  حت�سني  جم��ال 
للمر�سى وتعزيز الإيجابية ورفع 
مبا  للم�ستفيدين  املعنوية  ال��روح 
وت�سم  املجتمعية.  ال�سراكة  يعزز 
اإن�ساء  “مرافق”  م��ب��ادرة  ك��ذل��ك 
م�سغل خياطة لتدريب النزيالت 
يف املوؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية 
دعم جهود  بهدف  براأ�س اخليمة 
والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة 
ل�سرطة  العامة  للقيادة  التابعة 

من  اخلري”  “خدمات  م���ب���ادرة 
لل�سباب  ال���ق���ي���وي���ن  اأم  جم��ل�����س 
ح��ي��ث ي��ت��م ت��وف��ري ���س��ي��ارات لنقل 
كبار  اأو  احل��رك��ي��ة  الإع���اق���ة  ذوي 
الرتفيهية  امل���راف���ق  اإىل  ال�����س��ن 
الت�سوق..  وم���راك���ز  ك���احل���دائ���ق 
“ اأي�سا  “خدمات اخلري  وت�سمل 
احليوية  املرافق  و�سيانة  ترميم 

كاحلدائق واملالعب .
ومن املبادرات الأخرى: خ�سومات 
اخلري من رجل الأعمال عبداهلل 
الدائرة  م��ع  بالتعاون  ح��ام��د  ب��ن 
توفري  وت�������س���م���ل  الق���ت�������س���ادي���ة 
التابعة  امل���ح���الت  يف  خ�����س��وم��ات 
باأم  التجارية  املجمعات  لإح���دى 
ال�سباب  م�ساريع  لدعم  القيوين 
اخلريية”  “الرحالت  وم���ب���ادرة 
ب���ن ح���ام���د وفيها  ع���ب���داهلل  م���ن 
العمرة”  “رحالت  تنظيم  ي��ت��م 
لذوي الدخل املحدود واملتعففني 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

واخلريية يف اإمارة اأم القيوين .
واأقرت اللجنة املحلية لعام اخلري 
مبادرة   188 الفجرية  اإم���ارة  يف 
وب��رن��اجم��ا وف��ع��ال��ي��ة ت��ه��دف اإىل 
خدمة املجتمع املحلي مبا يعك�س 
اأهداف وم�ستهدفات عام اخلري .

�سعيد  حم����م����د  �����س����ع����ادة  واأك����������د 
ال�سنحاين رئي�س اللجنة املحلية 
ل����ع����ام اخل������ري م����دي����ر ال�����دي�����وان 
هذا  يف  ال���ف���ج���رية  يف  الأم�������ريي 
م����ب����ادرات  ان����ط����الق  اأن  ال�������س���دد 
واملجتمعية  الإن�����س��ان��ي��ة  الإم�����ارة 
يتزامن مع مبادرة “عام اخلري” 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
والتي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
جاءت اأف�سل هدية تقدمها دولة 
الإمارات للعامل وا�ستمرارا لنهج 
ال�سيخ زاي��د طيب اهلل ث��راه رائد 

العمل الإن�ساين واخلريي .
اأن قيادتنا  اإىل  واأ�سار ال�سنحاين 

امل����ج����اين م����ن ق���ب���ل ال���ط���ل���ب���ة يف 
اخلريية  ���س��ع��ود  ال�سيخ  م��دار���س 
“متنى”  م��ب��ادرة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بو�سع قائمة الأمنيات اأو الأحالم 
على  ع���الوة  امل��ح��ت��اج��ني  للطلبة 
ب���رن���ام���ج ت����ب����ادل امل���ع���ن���ي ب����اإب����راز 
وت�����س��خ��ري ال���ط���اق���ات وال����ق����درات 
من  املجتمع  اأف��راد  ميتلكها  التي 
معارف وخربات ومهارات اأيا كان 
نوعها وتداولها ونقلها لالآخرين 
ل��ت��ع��م��ي��م ال���ف���ائ���دة و�����س����ول اإىل 
الثقافة  م����ن  م��ت��م��ي��ز  جم���ت���م���ع 
جمعية  م���ن  بتنظيم  وال��ت��م��ك��ني 
الجتماعية  للتنمية  الإم������ارات 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
اجل���م���اع���ي  “العر�س  اإق������ام������ة 
املحدود”  الدخل  ذوي  للجاليات 
جمعية  م�����ن  ب���ت���ن���ظ���ي���م  وذل��������ك 
الجتماعية  للتنمية  الإم������ارات 

براأ�س اخليمة .
اأخريا  خليفة  ال��دك��ت��ور  وع��ر���س 
الجتماعي”  “التميز  م���ب���ادرة 
الإم�����ارات  اأط��ل��ق��ت جمعية  ح��ي��ث 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الج���ت���م���اع���ي���ة ب���راأ����س 
اخليمة جائزة التميز الجتماعي 
وال���ت���ي ت�����س��ت��م��ل ع��ل��ى ع���دة فئات 
ومرتكزات  مب���وج���ه���ات  ت��رت��ب��ط 
وتكرمي  تقدير  بغية  اخل��ري  ع��ام 
العطاء  يف  امل���ت���م���ي���زة  اجل����ه����ود 
وخ��دم��ة ال���وط���ن. وح��ر���س��ا على 
وحتفيز  التنفيذ  ح�����س��ن  ���س��م��ان 
اخلطة  لربنامج  املتميز  الإجن��از 
اأق����رت ال��ل��ج��ن��ة ج��ائ��زت��ني الأوىل 
املتميزة  امل���ب���ادرات  م�ستوى  على 
العمل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وال��ث��ان��ي��ة 

التطوعي لالأفراد . 
من جانبه ثمن �سعادة حميد را�سد 
ال�سام�سي الأمني العام للمجل�س 
القيوين  اأم  لإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإع�����الن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
2017 عاما  الدولة حفظه اهلل 

ه����ذه ال��ت��ح��دي��ات وال���ت���ع���اون مع 
الأ�سجار  ل��زراع��ة  امل��دار���س  طلبة 
يف م��دار���س��ه��م وغ��ر���س اخل���ري يف 
اأن�سطة  م���ن  وغ���ريه���ا  ن��ف��و���س��ه��م 
وفعاليات. وهناك مبادرة ترميم 
وذوي  لالأرامل  القدمية  البيوت 
اأ�سحاب  وتبني  امل��ح��دود  ال��دخ��ل 
وذات  املتعففة  ل��الأ���س��ر  امل�����س��اري��ع 
ال��دخ��ل امل��ح��دود م��ن خ��الل دعم 
امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت��ع��ود ع��ل��ى هذه 

الأ�سر بالنفع .
“طالب  م���ب���ادرة  اأي�����س��ا  وه���ن���اك 
ال�سراكات  عقد  وتت�سمن  علم” 
القطاع  ���س��رك��ات  م���ن  ع����دد  ب���ني 
 – عجمان  جامعة  وبني  اخلا�س 
الفجرية  وجامعة  الفجرية  ف��رع 
ال�سركات  ه����ذه  ت�����س��اه��م  ب��ح��ي��ث 
لت�سديد  ���س��ن��وي��ا  م�����ايل  مب��ب��ل��غ 
الر�سوم الدرا�سية املتعرة للطلبة 

من ذوي الدخل املحدود. 
العمل  “تنظيم  م��ب��ادرة  وه��ن��اك 
الفجرية”  اإم�����ارة  يف  ال��ت��ط��وع��ي 
املبادرات  كافة  ح�سر  خ��الل  م��ن 
الإمارة  التطوعية يف  والفعاليات 
حكومة  ملوظفي  الفر�سة  واإتاحة 
الفجرية بالنخراط فيها وغر�س 
ق��ي��م��ة ال���ت���ط���وع وال���ع���ط���اء لدى 
العاملني يف احلكومة من خالل 
العمل  وور����س  امللهمة  احل����وارات 
وال��رب��ط ب��ني اجل��ه��ات احلكومية 
ال����ت����اب����ع����ة حل����ك����وم����ة ال���ف���ج���رية 
و���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وبني 
فر�س  وتوفري  الوظائف  طالبي 
اجلهات  ه����ذه  يف  ل��ه��م  ال���ت���ط���وع 
بيانات  قاعدة  واإن�ساء  احلكومية 
حكومة  يف  التخ�س�سي  للتطوع 
ح�سر  خ�������الل  م������ن  ال����ف����ج����رية 
موظفي  وم����ه����ارات  ت��خ�����س�����س��ات 
تدريبهم  مت  ال���ذي���ن  احل���ك���وم���ة 
وا�ستخدام  امل����ج����الت  ���س��ت��ى  يف 
عمل  ف��رق  لإن�ساء  البيانات  ه��ذه 

تطوعية تخ�س�سية .

عد�شة “وام” تر�شد بدء تاأثر الدولة باملنخف�س اجلوي
•• اأبوظبي-وام:

ال�سحب  من  خمتلفة  ت�سكيالت  ي�ساحبه  العليا  اجل��و  طبقات  يف  ج��وى  منخف�س  بامتداد  ال��دول��ة  تتاأثر 
اأبوظبي وكانت هذه  العا�سمة  “وام” جتولت يف عدد من مناطق  الم��ارات  اأنباء  وكالة  وال��ري��اح.  عد�سة 

املجموعة من ال�سور التي تر�سد بدء تاأثري املنخف�س على الدولة. 
اأكد ان املنخف�س اجلوي الذي تتعر�س له الدولة  اأن املركز الوطني لالأر�ساد اجلوية وال��زلزل قد  يذكر 
�سيتعمق خالل يومي الثنني والثالثاء و�سي�سحبه اأجواء غري م�ستقرة مع �سقوط اأمطار خمتلفة ال�سدة 

على مناطق متفرقة.
ن�سح  كما  الأم��ط��ار  �سقوط  املركبات يف حالة  قيادة  اأث��ن��اء  واحل��ذر  اأخ��ذ احليطة  اإىل  الوطني  املركز  ودع��ا 
ب�سبب  البحر  ارتياد  من  حم��ذرا  املرتفعات  من  القريبة  الأماكن  خا�سة  املياه  جتمع  اأماكن  عن  بالبتعاد 

ا�سطرابه يف اخلليج العربي وبحر عمان خالل هذه الفرتة.

حماكم دبي حتتفل باليوم الدويل لل�شعادة
•• دبي –الفجر:

اليوم  م��ع  ت��زام��ن��اً  ع��دة فعاليات  دب��ي  نظمت حم��اك��م 
م��ن كل  م��ار���س   20 ال��ذي ي�سادف  لل�سعادة،  ال���دويل 
عام، لدعم فعاليات يوم ال�سعادة الدويل، بهدف تعزيز 
مفهوم ال�سعادة وجت�سيده على اأر�س الواقع من خالل 
اإبراز هذا املفهوم، لأن  ممار�سات تعك�س حر�سها على 
الفرد هو حمور اهتمام القيادة وتوفري �سبل ال�سعادة 
والرفاهية له هو اأحد الأه��داف ال�سامية التي ت�سعى 
املن�سوري  عيد  طار�س  ل�سعادة  كلمة  ويف  لتحقيقها.  
الذي  ال��وق��ت  “ يف  لل�سعادة  ال���دويل  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
بال�سعادة،  لالحتفاء  واح��د  ل��ي��وٍم  ال��ع��امل  فيه  يحتاج 
كانت الإم��ارات �سّباقة يف تبّني ال�سعادة كاأ�سلوب حياة 
والتزام حكومي وروح حقيقية توحد جمتمعاً متتزج 
ف��ي��ه ب��ت��ن��اغ��م ���س��ع��وب م��ن اأع�����راق وث��ق��اف��ات خمتلفة، 
به يف تطوير منظومة  يحتذى  وقّدمت دبي منوذجاً 
العمل احلكومي مبا يحقق الغاية اجلوهرية املتمثلة 
ال�سمو  �ساحب  من حكمة  ا�ستلهاماً  النا�س،  اإ�سعاد  يف 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
الذي  اهلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س 
تغر�س  اأن  هي  �سعيداً  لتكون  و�سيلة  اأ�سرع  ب��اأّن  عّلمنا 
ال�سعادة يف نفو�س الآخرين.  واليوم واإذ يحتفي العامل 
جندّد  دب��ي  حماكم  يف  فاإننا  لل�سعادة،  العاملي  ب�اليوم 
العهد على تقدمي خدم�ات ق�سائي�ة مي�س�رة الو�س�ول 
املن�سوري  ط��ار���س  �سعادة  ق��ام  جانبه  وم��ن  للجمي�ع. 
على  الإيجابية  كتاب  بتوزيع  ال��دويل  ال�سعادة  يوم  يف 
الأق�سام،  وروؤ���س��اء  الإدارات  وم���دراء  الق�ساة  ال�����س��ادة 
فال�سعادة تاأتي من اإجناز كل الأ�سياء اخلرية، العطاء 
���س��ع��ادة وخ��دم��ة ال��ن��ا���س ���س��ع��ادة، وال��ب��ذل دون مقابل 

�سعادة، ول نريد �سوى اخلري وال�سعادة  من اأجل خلق 
جمتمع ال�سعادة .

كما ح�سر �سعادته عدة فعاليات ت�سمنت عدة اأن�سطة 
تبنتها ادارات الدائرة مبختلف اأق�سامها، فاإدارة املوارد 
الب�سرية نظمت عدد من املحا�سرات يف ال�سعادة منها، 
رحلة ال�سعادة والإيجابية  مقتطفات من كتاب تاأمالت 
يف ال�سعادة واليجابية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
“ برجمة  بعنوان  دورة  وكذلك  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
الذات”، فيها �سرح عن ال�سعادة اخلارجية و الداخلية 
ال�سعادة ومفاتيح  ا�ستخراج قدراتنا لتحقيق  و كيفيه 
و  التحدي  و مواجهة  اخلارجية  و  الداخلية  ال�سعادة 
الروؤية  قوة  على  للح�سول  الداخلية  القوه  ا�ستخراج 
الراحة النف�سية الق�ساء على المل و احلزن الداخلي 
ال�سعور بالفرح و ال�سكر هلل طرح الفكار ال�سلبية اعادة 
ال��ورود على جميع  ال��ذات، كما قامت بتوزيع  برجمة 
املوظفني مبختلف درجاتهم الوظيفية، لن�سر الطاقة 
الإيجابية بني املوظفني، عرب توفري بيئة عمل ت�سارك 
املوظفني يف جميع املنا�سبات واإِ�سعادهم بكافة الو�سائل 
املمكنة، لرت�سخ قيم الإيجابية لت�سبح اأ�سلوب حياة يف 
دوراً حم��وري��اً يف بث  ي��وؤدي من مكانه  جمتمعنا فكل 
ال�سعادة يف نفو�س كل من حوله.  كما احتفلت املحكمة 
العقارية مبحاكم دبي مبنا�سبة اليوم الدويل لل�سعادة، 
�سمن مبادرة اأبواب اخلري والتي تتمحور فكرتها حول 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقه  ال��ذي  اخل��ري  ع��ام  يف  امل�ساركة 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه 
اأبواب  املبادرة على بث ون�سر وفتح  اهلل- حيث تطمح 
اخلري يف املجتمع، ولتحقيق الأهداف ال�سرتاتيجية 
للدائرة، وحر�ساً من حماكم دبي على اأن تكون واحدة 

من اأ�سعد الدوائر احلكومية يف الدولة. 

الإمارات الأوىل عربيا والل 21 عامليا يف موؤ�شر 
ال�شعادة العاملي 2017

•• دبي-وام:

العربية  الإم�����ارات  دول���ة  حققت 
وال�  عربيا  الأول  امل��رك��ز  املتحدة 
ال�سعادة  م��وؤ���س��ر  يف  ع��امل��ي��ا   21
العاملي  ال�����س��ع��ادة  ت��ق��ري��ر  بح�سب 
معهد  عن  ال�سادر   2017 لعام 
كولومبيا  ج��ام��ع��ة  يف  الأر��������س 
باإ�سراف الأمم املتحدة وبالتزامن 
مع احتفال العامل باليوم الدويل 

لل�سعادة.
ف��ق��د �سجلت  ل��ل��ت��ق��ري��ر..  ووف���ق���ا 
عامليا  ال�12  امل���رك���ز  الإم��������ارات 
املركز  ���س��ج��ل��ت  ك���ان���ت  اأن  ب���ع���د 
�سعيد  على  املا�سي  العام  ال�15 
على  متقدمة  مواطنيها  �سعادة 
الرائدة  العامل  دول  من  العديد 
املتحدة  وال��ولي��ات  النم�سا  مثل 
وبلجيكا  واأمل����ان����ي����ا  الأم���ري���ك���ي���ة 

واململكة املتحدة واآيرلندا.
الأوىل  املرتبة  يف  ال��دول��ة  وحلت 
 .. متتالية  �سنوات  لثالث  عربيا 
اإىل   28 فيما تقدمت من املركز 
املركز 21 عامليا يف موؤ�سر �سعادة 
الأفراد املواطنني واملقيمني على 
اأخ���رى لت�سجل  اأر���س��ه��ا م��ن دول 
مبقدار  ن���وع���ي���ا  ت���ق���دم���ا  ب���ذل���ك 
بت�سنيفها  م��ق��ارن��ة  م���راك���ز   7
يف ت��ق��ري��ر ال�����س��ع��ادة ال��ع��امل��ي لعام 
الرنويج  ت�سدرته  الذي   2016
ثم  واآي�����س��ل��ن��دا  ال���دمن���ارك  تلتها 

�سوي�سرا وفنلندا.
بنت خلفان  واأك��دت معايل عهود 
اأن  لل�سعادة  دول��ة  وزي��رة  الرومي 
م���ا ح��ق��ق��ت��ه دول����ة الإم�������ارات من 
تقدم ملحوظ يف تقرير ال�سعادة 
اإجنازا  يعد   2017 لعام  العاملي 
للروؤية  نتاجا  وي�سكل  به  نفتخر 
بقيادة  الإم��ارات  ال�سديدة لدولة 

7 التي ت�سمل  ال�  �سمن حم��اوره 
اليومية  احل��ي��اة  م��ن��اح��ي  جميع 
وي��غ��ط��ي ال���س��ت��ط��الع اأك����ر من 
�سريحة  وت�����س��م��ل  دول�����ة   155
امل�ستطلعني حوايل األف م�ستطلع 

يف كل دولة.
وح��ق��ق��ت دول���ة الإم������ارات تقدما 
ملحوظا يف موؤ�سر تقييم احلياة 
م�ستوى  م���ع���دل  ي��ق��ي�����س  ال������ذي 
الر�سا عن احلياة حاليا وم�ستوى 
ال�سنوات  خ���الل  امل��ت��وق��ع  ال��ر���س��ا 
اخل��م�����س ال��ق��ادم��ة ح��ي��ث تقدمت 
 15 امل��رك��ز  اإىل   24 امل��رك��ز  م��ن 
عامليا وكذلك يف موؤ�سر التجارب 
اإىل   33 امل���رك���ز  الإي��ج��اب��ي��ة م���ن 

املركز 16 عامليا.
واحدا  الإم����ارات  دول��ة  وح�سدت 
عامليا  الأوىل  الع�سرة  املراكز  من 
يف 21 موؤ�سرا من املوؤ�سرات التي 
العاملي  غ��ال��وب  م�����س��ح  ي��ر���س��ده��ا 
عامليا  الأول  املركز  حيث حلت يف 
يف 3 موؤ�سرات هي: مدى الر�سا 
حلماية  احل���ك���وم���ة  ج���ه���ود  ع����ن 
ال��ب��ي��ئ��ة وم������دى مت���ت���ع الأف�������راد 
ب�سحة جيدة لأداء املهام اليومية 
امل��دي��ن��ة لإقامة  وم���دى م��الءم��ة 

الأفراد من دول اأخرى.
الثاين  امل��رك��ز  الإم����ارات  وحققت 
ع��امل��ي��ا يف 3 م��وؤ���س��رات ه��ي مدى 
والطرق  ال�������س���وارع  ع���ن  ال��ر���س��ا 
ال�����س��ري��ع��ة وم������دى ال���ر����س���ا عن 
وموؤ�سر  الق��ت�����س��ادي��ة  الأو����س���اع 
ال�����ذي يقيم  ب��الق��ت�����س��اد  ال��ث��ق��ة 
ويف  حاليا  القت�سادية  الأو���س��اع 

امل�ستقبل.
وحلت الدولة يف املركز الثالث يف 
موؤ�سرين هما مدى العتقاد باأن 
الدولة  يف  القت�سادية  الأو���س��اع 
ت�سهد حت�سنا ومدى العتقاد باأن 

ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
�ساحب  ولتوجيهات  اهلل  حفظه 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
دب��ي رعاه  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
النا�س  اإ�سعاد  اأن  يوؤكد  ال��ذي  اهلل 
���س��ي��ظ��ل غ���اي���ة وه����دف����ا وب���رام���ج 
ع��م��ل ح��ت��ى ي��رت���س��خ واق��ع��ا دائما 
امل�ستمرة  وللمتابعة  وم�����س��ت��م��را 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

امل�سلحة.
يكون  عندما  ال��روم��ي  واأ���س��اف��ت 
القيم  وت���ع���زي���ز  ال���ن���ا����س  اإ����س���ع���اد 
ال�سغل  هو  املجتمع  يف  الإيجابية 
ال�ساغل للقيادة فاإن النتائج تاأتي 
التوجهات..  ه��ذه  م��ع  من�سجمة 
موؤكدة اأن هذا الإجناز جاء نتاجا 
اجلهات  ج��م��ي��ع  ج��ه��ود  لت�سافر 
احلكومية التي عملت بتفان على 
تنفيذ توجيهات القيادة وتعاونت 
برامج  تطوير  يف  بع�سا  بع�سها 
ال�سعادة  بيئة  ع���ززت  وم���ب���ادرات 
والإي���ج���اب���ي���ة يف جم��ت��م��ع دول����ة 

الإمارات.
ويعتمد تقرير ال�سعادة العاملي يف 
ال��دول الأك��ر �سعادة يف  ت�سنيف 
العاملي  امل�سح  نتائج  على  ال��ع��امل 
ال����ذي ي��ج��ري��ه م��ع��ه��د غ���ال���وب .. 
حول  واح���د  ���س��وؤال  اإىل  م�ستندا 
تقييم امل�ستطلعة اآراوؤهم حلياتهم 
اليوم على مقيا�س من �سفر اإىل 
عن  ال�سفر  ي��ع��رب  بحيث  ع�����س��رة 
ان��ع��دام الر�سا ع��ن احل��ي��اة و10 

عن الر�سا التام عن احلياة.
العاملي من  ويتكون م�سح غالوب 
���س��وؤال يطرحها   100 اأك��ر من 

املدينة  يف  القت�سادية  الأو���س��اع 
ت�سهد حت�سنا.

التي  امل����وؤ�����س����رات اخل��م�����س��ة  اأم�����ا 
املركز  ف��ي��ه��ا  الإم���������ارات  ح��ق��ق��ت 
الرابع عامليا فهي مدى العتقاد 
يعاملون  الدولة  الأطفال يف  باأن 
ب�����اح�����رتام وم�������دى ال���ر����س���ا عن 
اجليدة  ال�سحية  الرعاية  توفر 
بالراحة و مدى  ال�سعور  و مدى 
ي�سكنها  التي  املدينة  عن  الر�سا 
الفرد ومدى الر�سا عن امل�ستوى 

املعي�سي للفرد.
وحققت الإمارات املركز اخلام�س 
ع��امل��ي��ا يف 3 م��ن م��وؤ���س��رات م�سح 
هي  “غالوب”،  مل��ع��ه��د  ال���ع���امل���ي 
امل�ستوى  ب������اأن  ال�������س���ع���ور  م�����دى 
و  حت�سنا  ي�سهد  للفرد  املعي�سي 
مدى الر�سا عن احلرية يف اتخاذ 
اخليارات ال�سخ�سية يف احلياة و 
م�����س��ت��وى ال���ر����س���ا امل���ت���وق���ع عن 
اخلم�س  ال�سنوات  خ��الل  احل��ي��اة 

املقبلة.
ال�ساد�س  املركز  يف  الدولة  وحلت 
دخل  عن  الر�سا  موؤ�سر  يف  عامليا 
الأ�سرة ويف املركز ال�سابع عامليا .. 
حلت الدولة يف موؤ�سر الر�سا عن 

و�سائل النقل العام.
التا�سع  املركز  الإم���ارات  وحققت 
الر�سا عن توفر  عامليا يف موؤ�سر 

فر�س التعلم والنمو لالأطفال.
العا�سر  باملركز  الدولة  حلت  كما 
م�ساعدة  مدى  هما  موؤ�سرين  يف 
يعرفونهم  ل  لأ�سخا�س  الأف���راد 
معاملة  يف  الح���������رتام  وم�������دى 

الفرد.
وتقدمت دول��ة الإم���ارات يف عدد 
اخلا�سة  امل����وؤ�����س����رات  م���ن  ك��ب��ري 
اإذ   .. ال���ع���امل���ي  غ����ال����وب  مب�������س���ح 
عامليا  الأول  امل��رك��ز  اإىل  تقدمت 

املدينة  م��الءم��ة  م��دى  موؤ�سر  يف 
اأخرى  لإق��ام��ة الأف����راد م��ن دول 
اخلام�سة  املرتبة  يف  كانت  بعدما 

عامليا العام املا�سي.
وحققت الإمارات قفزة نوعية يف 
املدينة  ع��ن  الر�سا  م��دى  موؤ�سر 
ال���ت���ي ي�����س��ك��ن��ه��ا ال���ف���رد ل��ت��ح��ل يف 
 2017 ع��ام  عامليا  الرابع  املركز 
19 العام املا�سي  مقارنة باملركز 
الرابع عامليا  املركز  اإىل  وتقدمت 
يف موؤ�سر مدى الر�سا عن توفر 
الرعاية ال�سحية اجليدة مقارنة 

باملركز التا�سع يف عام 2016.
املركز  اإىل  ال��دول��ة  ت��ق��دم��ت  ك��م��ا 
ال�سعور  ال��راب��ع يف م��وؤ���س��ر م��دى 
مقارنة   2017 ع����ام  ب���ال���راح���ة 

باملركز 25 يف عام 2016.
اإىل جانب ذلك .. حققت الإمارات 
�سعيد  على  مهمة  نقالت  اأي�سا 
احلرية  عن  الر�سا  مدى  موؤ�سر 
ال�سخ�سية  اخل���ي���ارات  ات��خ��اذ  يف 
املرتبة  اإىل  م��ت��ق��دم��ة  احل��ي��اة  يف 
 2017 العام  عامليا يف  اخلام�سة 
مقارنة باملركز 16 العام املا�سي.

م�ستوى  م���وؤ����س���ر  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
احلياة  ع��ن  ال����متوقع  ال����ر�سا 
اخلم�س  ال�����������������������س��ن��وات  خ��������الل 
امل��ق��ب��ل��ة ت��ق��دم��ت الإم���������ارات من 
امل��رت��ب��ة ال��ع��ا���س��رة ع��امل��ي��ا يف عام 
اخلام�سة  امل��رت��ب��ة  اإىل   2016
املركز  وح���ل���ت يف  احل�����ايل  ال���ع���ام 
ال�����س��اد���س ع��امل��ي��ا يف م��وؤ���س��ر مدى 
الأ���س��رة مقارنة  الر�سا عن دخ��ل 
العام  عامليا  ع�سر  الثاين  باملركز 

املا�سي.
ويف م��وؤ���س��ر م����دى الح������رتام يف 
معاملة الفرد.. حلت الإمارات يف 
املركز العا�سر عامليا العام احلايل 
مقارنة باملركز 29 العام املا�سي.
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اأخبـار الإمـارات
وزير العدل يطلق ميثاق �شعادة املتعاملني 

•• اأبوظبي-وام:

ميثاق  اليوم  العدل  وزي��ر  الظاهري  ال��ب��ادي  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  اأطلق 
الوزارة ومدراء الإدارات واملوظفني  املتعاملني خالل م�ساركته قيادات  �سعادة 

احتفالية اليوم العاملي لل�سعادة مببني الوزارة يف اأبو ظبي .
وقال معاليه : اإننا ملتزمون بتقدمي خدمات مبتكرة تلبي توقعاتكم يف بيئة 

م�سيافة واإيجابية وبتعاون م�سرتك بيننا لتحقيق ال�سعادة والعدالة .
واأكد اأن ال�سعادة والإيجابية كهدف ومنهج تعد من مقومات واأ�ساليب العمل 
اليومية بوزارة العدل وا�ستمرارا نهج الدولة يف تقدمي اأرقى اخلدمات وحتقيق 
ال�ستقرار النف�سي والجتماعي للمواطن واملقيم على اأر�سها .. م�سريا اإىل اأن 
نتائج  الأول عربيا يف  املركز  الإم���ارات تفخر باحلفاظ على موقعها يف  دول��ة 

لالأمم املتحدة ملوؤ�سرات ال�سعادة والر�سا بني �سعوب العامل ويف املراتب الأوىل 
اأي�سا يف موؤ�سرات ال�سعادة والر�سا بني �سعوب العامل.

على  واط��ل��ع  باملتعاملني  اخل��ا���س��ة  ال��ذه��ن��ي  الع�سف  جل�سة  معاليه  واف��ت��ت��ح 
اأن  رحلة املتعامل مع خدمات ال��وزارة واأ�ساد مببادرة الو�سول للمتعامل قبل 
ي�سلنا وهي املبادرة التي ت�ستهدف تقدمي اخلدمة ال�سريعة واجناز معامالت 
املتعاملني داخل مركباتهم يف مواقف ال�سيارات بالوزارة وهي امتداد ملبادرة مت 
تفعليها يف ال�سابق خلدمة ذوي الحتياجات اخلا�سة وقد مت تطويرها وتو�سيع 
العدل  املتعاملني يف وزارة  املتعاملني مع مركز خدمة  نطاقها لت�سمل جميع 
وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  املطرو�سي  را�سد  �سلطان  �سعادة  اجلل�سة  ح�سر   .
العدل و�سعادة جا�سم �سيف بوع�سيبة مدير دائرة التفتي�س الق�سائي و�سعادة 

عبيد �سلطان الظاهري الوكيل امل�ساعد لل�سئون الفنية والتعاون الدويل .

ثقايف الظفرة ينظم ور�شة حول ال�شامة املرورية 
•• الظفرة - وام:

املرور  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ظ��ف��رة  ال��ث��ق��ايف مبنطقة  امل��رك��ز  نظم 
والدوريات ور�سة توعوية حول ال�سالمة املرورية لطالب وطالبات 

رو�سة ال�سذى .
ت�سمنت الور�سة - التي تاأتي يف اإطار حملة حياتك اأهم من ات�سالك  
- تدريبا عمليا للطالب من خالل مناذج وجم�سمات م�سغرة عن 

ال�سوارع واإ�سارات املرور وحمطات وقود لتوعيتهم .
واأو�سح النقيب عبدالرحمن اآل علي رئي�س فرع الدوريات مبنطقة 
ال�سلوكيات  على  ال��ط��الب  توعية  ا�ستهدفت  ال��ور���س��ة  اأن  الظفرة 
املرورية ال�سحيحة وجتنبهم خماطر الطريق اأثناء �سعود ونزول 

الطالب من احلافالت وقطع ال�سارع.
الثقافة  وزارة  م��دي��ر مكتب  ال��ع��ام��ري  ك��ردو���س  اأب���دى  م��ن جانبه 
اأية  لتنظيم  امل��رك��ز  ا�ستعداد  الظفرة  منطقة  يف  العرفة  وتنمية 
واأبناء  اأهل  على  بالنفع  وتعود  واجلمهور  الطالب  تخدم  فعاليات 

املنطقة.
وقدم العامري ال�سكر لإدارة املرور والدوريات واإدارة رو�سة ال�سذى 

.. متمنيا ال�سالمة للجميع .
جدير بالذكر اأن حملة حياتك اأهم من ات�سالك تهدف اإىل توعية 
و�سرورة  باأهمية  ال�سائقون  مقدمتهم  ويف  ال��ط��رق  م�ستخدمي 
ال�سري واملرور وعدم الن�سغال بالهاتف املتحرك  اللتزام بقوانني 

وتطبيقاته اأثناء قيادة املركبة .

�سمن م�سروع حدائق بلووم يف اأبوظبي

 بلووم للرعاية ال�شحية و �شبكة هيلث با�س التخ�ش�شية تعتزمان 
اإن�شاء مركز هيلث با�س ل�شحة الأ�شرة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �سركة بلووم للرعاية ال�سحية 
القاب�سة  ب���ل���ووم  ���س��رك��ة  ل����  ال��ت��اب��ع��ة 
الرعاية  ت���ق���دمي  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ة 
ال�����س��ح��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة جل��م��ي��ع اأف�����راد 
املجتمع، عن تعاونها مع �سبكة مراكز 
اخلارجية  التخ�س�سية  بال�س  هيلث 
املتحدة  ال�سرقية  للمجموعة  التابعة 
للخدمات الطبية يف اأبوظبي، لإن�ساء 
الأ�سرة  ل�سحة  ب��ال���س  هيلث  م��رك��ز 
���س��م��ن م�������س���روع ح����دائ����ق ب����ل����ووم يف 

اأبوظبي.
لإن�ساء  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  وقد 
املركز اجلديد حيث وقعها من جانب 
مهتدي  �سامح  القاب�سة  بلووم  �سركة 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ل�����س��رك��ة، ومن 

املتحدة  ال�����س��رق��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ج��ان��ب 
ال�سيد حممد علي  للخدمات الطبية 
ال�سرفاء احلمادي، الرئي�س التنفيذي 
والع�سو املنتدب للمجموعة ال�سرقية 
امل��ت��ح��دة ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة. ومتثل 
لبلووم  ����س���راك���ة  اأول  امل����ذك����رة  ه����ذه 
تتما�سى  اأنها  كما  ال�سحية،  للرعاية 
القاب�سة  ب��ل��ووم  جمموعة  جهود  م��ع 
اأعمال  قطاعات  يف  اأعمالها  لتو�سيع 
جديدة مبا يف ذلك الرعاية ال�سحية 
ب���ه���دف ت���وف���ري ق��ي��م��ة ط��وي��ل��ة الأم����د 

للم�ساهمني.
ويهدف املركز املقرر افتتاحه يف الربع 
تلبية  اإىل   ،2017 العام  من  الثالث 
ل�سكان  ال�سحية  الرعاية  احتياجات 
م�سروع  وه��و  ب��ل��ووم،  ح��دائ��ق  م�سروع 
متميز يقع بالقرب من منتزه خليفة، 

اجلديد  الطبي  امل��رك��ز  �سيقدم  حيث 
جم���م���وع���ة وا�����س����ع����ة م�����ن اخل����دم����ات 
الأق�سام  م��ن  ع���دد  و�سي�سم  الطبية 
ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة ب���اإ����س���راف ك�����ادر طبي 
واملمر�سني  الأط��ب��اء  م��ن  متخ�س�س 
ت���وف���ري رع���اي���ة �سحية  ي�����س��م��ن  مب���ا 
واملراجعني  للمر�سى  اجل���ودة  عالية 
املركز  و�سي�سم  الأع���م���ار،  جميع  م��ن 
متخ�س�سة يف طب  اأق�����س��ام��اً  اجل��دي��د 
وال���ولدة،  الن�ساء  واأم��را���س  الأ���س��رة، 
وط�����ب الأط�����ف�����ال، وط�����ب الأ����س���ن���ان. 
جدول  وف��ق  امل��رك��ز  يف  �سيتواجد  كما 
اأخ�سائيون من خمتلف  زمني حمدد 
اأبوظبي  يف  ب���ال����س  ه��ي��ل��ث  م����راك����ز 
واأ�سبوعية  يومية  ا�ست�سارات  لتقدمي 
ذلك  يف  مب��ا  التخ�س�سات  خمتلف  يف 
والأذن  الأن��ف  وط��ب  الباطني،  الطب 

واحلنجرة، وطب العيون وغريها.  
مهتدي،  �سامح  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��� ���س��رك��ة بلووم 
القاب�سة : نحن �سعداء ب�سراكتنا مع 
�سبكة هيلث بال�س التخ�س�سية والتي 
اأعلى  ت���وف���ري  ت��ع��ك�����س ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى 
جلميع  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م�ستويات 
�سكان م�سروع حدائق بلووم من خالل 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 
ت�ساعدهم  ال��ت��ي  وال�ساملة  احل��دي��ث��ة 

على اتباع منط حياة �سّحي .
املركز  تزويد  �سيتم  مهتدي:  واأ�ساف 
باأجهزة ومعدات طبية حديثة ل�سمان 
ال�سحية  اخل���دم���ات  اأف�����س��ل  ت���وف���ري 
للمراجعني، كما �سرنكز على الوقاية 
ال�سبيل  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الأم����را�����س  م���ن 
الأ�سرة  �سحة  على  للحفاظ  الأم��ث��ل 

حيث �سيقدم املركز فحو�سات ما قبل 
ال�سحية  الرعاية  وخ��دم��ات  ال���ولدة، 
الدورية، اإ�سافة اإىل تلبية الحتياجات 

ال�سحية اليومية لل�سكان.  
ال�سرفاء  علي  حممد  ال�سيد  واأع���رب 
احلمادي، الرئي�س التنفيذي والع�سو 
املتحدة  ال�سرقية  للمجموعة  املنتدب 
�سعادته  ع����ن  ال���ط���ب���ي���ة،  ل���ل���خ���دم���ات 
ال�سحية  للرعاية  بلووم  بالتعاون مع 
متطورة  ���س��ح��ي��ة  خ���دم���ات  ل��ت��وف��ري 
جمموعة  اأن  م��وؤك��دا  املجتمع  لأف���راد 
الطبية  للخدمات  املتحدة  ال�سرقية 
و���س��م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ت�����س��ع��ى اإىل 
التخ�س�سية  املراكز  من  املزيد  اإن�ساء 
وتوفر  ت��ل��ب��ي  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ال���ت���ي 
املجتمع  اأف��راد  واحتياجات  متطلبات 
التخ�س�سية  ال�سحية  اخل��دم��ات  من 

يتما�سى  ومب��ا  امل�ستويات  اأع��ل��ى  وف��ق 
يف  ال�سحة  هيئة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ع 
اأبوظبي، اجلهة الإ�سرافية والرقابية 
ع��ل��ى اخل���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة يف اإم�����ارة 

اأبوظبي.  
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال جم����د اأب������و زن����ط، 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���� ���س��ب��ك��ة هيلث 
اإم����ارة  ت�سهد   : التخ�س�سية  ب��ال���س 
ع��ل��ى �سعيد  ك���ب���رياً  اأب���وظ���ب���ي من�����واً 

اجلديدة  ال�سكنية  املجمعات  تطوير 
مما  ال�سكاين،  النمو  معدلت  وزي���ادة 
مراكز  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  زي����ادة  اإىل  اأدى 
والكوادر  احلديثة  ال�سحية  الرعاية 
من  و�سن�سعى  املتخ�س�سة،  ال��ط��ب��ي��ة 
بلووم  ���س��رك��ة  م���ع  ���س��راك��ت��ن��ا  خ����الل 
و�سول  ت�سهيل  اإىل  ال�سحية  للرعاية 
���س��ك��ان م�������س���روع ح���دائ���ق ب���ل���ووم اإىل 
خدماتنا ال�سحية عالية امل�ستوى مبا 

من  وذل���ك  احتياجاتهم  م��ع  يتنا�سب 
الرتقاء  اإىل  الهادفة  ر�سالتنا  منطلق 
كما  ال�سحية،  اخل��دم��ات  مب�ستويات 
�سريكز الكادر الطبي والفني يف املركز 
ت��وف��ري خدمات  ج��ان��ب  اىل  اجل���دي���د 
م�ستويات  رف��ع  على  متطورة  �سحية 
املجتمع  اأف���راد  ل��دى  ال�سحي  ال��وع��ي 
ودع����م ب��رن��ام��ج وق���اي���ة ال��ت��اب��ع لهيئة 

ال�سحة – اأبوظبي. 

•• �صليمان املاحي –راأ�س اخليمة 

كتاب  اخليمة  راأ����س  �سرطة  اخ��ت��ارت 
واليجابية  ال�������س���ع���ادة  يف  ت����اأم����الت 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، 
دبي،  حاكم  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س 
لالحتفاء  رم����زا  ل��ي��ك��ون  اهلل،  رع����اه 

باليوم العاملي لل�سعادة .
ال�سرطة  تنظيم  خ���الل  ذل���ك  وج���اء 
اح��ت��ف��ال��ي��ة ت�����س��م��ن��ت ف��ق��رات��ه��ا قيام 
ال���ل���واء ع��ل��ي ب���ن ع���ل���وان ال��ن��ع��ي��م��ي ، 
 ، راأ���س اخليمة  القائد العام ل�سرطة 
بتوزيع الكتاب على موظفي القيادة 
يعد  الكتاب  اأن  على  م��وؤك��دا  العامة 
والأفراد  للموؤ�س�سات  طريق  خارطة 
ل��ب��ل��وغ ال�����س��ع��ادة والإي���ج���اب���ي���ة على 
لفتا   ، وال��ف��ردي  املوؤ�س�سي  امل�ستوى 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ق��ول��ة  اىل 

حممد بن را�سد اآل مكتوم، يف كتابه 
)وم�����س��ات م��ن فكر( ح��ني ق��ال: )ل 
ملوظفيك،  ال�����س��ع��ادة  حتقيق  م��ن  ب��د 
ال�سعادة  حت��ق��ي��ق  ي�ستطيعوا  ح��ت��ى 

للمجتمع( .
اخليمة  راأ���������س  ����س���رط���ة  اأن  وق�������ال 

ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  م��ق��ول��ة  انتهجت 
زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل 
موؤ�س�س دولة الإمارات املتمثلة يف اإن 
اأه��م اإجن���ازات الحت���اد يف نظري هو 
اإ�سعاد املجتمع ، واأ�سار اىل اأن احتفال 
العاملي  باليوم  اخليمة  راأ���س  �سرطة 

�سرورة  على  تاأكيدا  يعترب  لل�سعادة 
وال�سعادة  لل�سالم  الأول��وي��ة  اإع��ط��اء 
جتاه  م�سئولية  لل�سرطة  باأن  منوها 
اآمنة  حياة  لتوفري  الب�سرية  اإ�سعاد 
ولتعزيز  ال���ن���ا����س  جل��م��ي��ع  وك���رمي���ة 
اأهداف  حتقيق  نحو  امل��ح��رز  التقدم 
الر�سا التام من خالل ن�سر ال�سعادة 
و�سمان تر�سيخ ال�سالم لتجديد روح 
م�ستقبل  وحتقيق  العاملي  الت�سامن 
اأكر اأمانا ورخاء وا�ستدامة للجميع 
اخليمة  راأ������س  ���س��رط��ة  اأن  م���وؤك���دا   ،
وو�سعت  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ه�����ذه  اأح����ي����ت 
لأن  امل�ستحدثة  وامل��ب��ادرات  اخلطط 
تعترب  للجميع  والرفاهية  ال�سعادة 
رك���ي���زة ل��ل��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي حت����دد بها 

ال�سرطة جناحها .
املفاجاآت  م���ن  ال��ع��دي��د  ع���ن  واأع���ل���ن 
والأخ����ب����ار ال�����س��ع��ي��دة وال���ت���ي متثلت 
من   )50%( خ�����س��م  م�����ب�����ادرة  يف 

خم��ال��ف��ات ال�������رادار مل����دة ي����وم واحد 
 ، اليوم  نهاية  )الإث��ن��ني( حتى  فقط 
العاملني  ك��اف��ة  منح  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
تقديرية  و�سهادة  واح��د  ليوم  عطلة 
جل��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة وحت��ف��ي��زا لهم 
نفو�سهم  يف  الإيجابية  الطاقة  وب��ث 
، ف�����س��اًل ع���ن ت��خ�����س��ي�����س ع����الوات 
والأق�سام  الإدارات  لبع�س  اإ�سافية 
ن���ظ���ري امل����ه����ام ال�����س��ع��ب��ة واخل���ط���رة 
املوكلة اإليهم كما اأعلن عن ا�ستكمال 
ال�سامل  ال�سحي  التاأمني  اإج���راءات 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م���وظ���ف���ي  ل���ك���اف���ة 
اإطالق  اإىل  بالإ�سافة   ، ولعائالتهم 
ال�سبت  ي����وم  دوام  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة 
ي�ستمر  وال����ذي  اخل��دم��ة  م��راك��ز  يف 
ح��ت��ى ال�����س��اع��ة اخل��ام�����س��ة ع�����س��راً يف 
العامة  القيادة  حر�س  توؤكد  خطوة 
الراحة  اأق�����س��ى درج���ات  ت��وف��ري  على 

وال�سعادة للمتعاملني .

•• اأبوظبي-وام:

والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���س��ات  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأك������دت 
خدمة  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  جهود  اأن  الجتماعية 
وط��ن��ه��ا مت��ث��ل من���وذج���ا وم���ث���ال م�����س��رف��ا للعطاء 
يحتذى اإقليميا ودوليا وذلك بف�سل جهود التمكني 
التي اأر�ستها حكومتنا الر�سيدة .. مثنية على جهود 

املراأة الإماراتية يف خدمة وطنها.
و قالت الهيئة يف بيان لها مبنا�سبة الحتفاء ب�  يوم 
الأم  الذي ي�سادف يوم  21  مار�س من كل عام - 
اإن اإح�سائيات الهيئة تو�سح اأن املراأة متثل 62 % 
اإح�سائيات  ح�سب  الهيئة  يف  امل�سرتكني  ن�سبة  من 

.  2016
لديها  امل�سرتكني  عليهم  املوؤمن  ع��دد  اإن  واأ�سافت 
بنهاية العام 2016 بلغ 89 األفا و  454 م�سرتكا 
%62 مبعدل  ن�سبة  ال��ع��دد  ه��ذا  امل���راأة م��ن  متثل 
القطاع  ون�سيب  عليها  موؤمنا   894 و   األ��ف��ا   55
احلكومي الحت��ادي منه 27 األفا و  257 موؤمنا 
عليها .. فيما يبلغ عدد الإناث العامالت يف جهات 
حكومية حملية 18 األفا و  267 موؤمنا عليها ويف 
القطاع اخلا�س يبلغ عدد الإناث 10 اآلف و 370 

موؤمنا عليها.
واأ�سارت الإح�سائيات اإىل اأن عدد الذكور امل�سرتكني 

يف الهيئة بلغ 33 األفا و  651 م�سرتكا بن�سبة 38 
القطاع  ن�سيب   .. امل�����س��رتك��ات  ب��ع��دد  م��ق��ارن��ة   %
 681 و   األ���ف���ا   11 احل���ك���وم���ي الحت�������ادي م���ن���ه  
يف  العاملني  ال��ذك��ور  ع��دد  ميثل  بينما   .. م�سرتكا 
862 م�سرتكا  و  األفا   16 جهات حكومية حملية 
ويف القطاع اخلا�س ميثل عدد الذكور العاملني 5 

اآلف و108 م�سرتكني.
املوؤمن عليهم  اأن جمموع  الإح�سائيات  اأو�سحت  و 
من  الحت���ادي  احلكومي  القطاع  يف  العاملني  من 
938 م�سرتكا  األ��ف��ا و    38 ال��ذك��ور والإن����اث ه��و 
اجلهات  يف  ع���دده���م  مي��ث��ل  ب��ي��ن��م��ا   .. وم�����س��رتك��ة 
م�سرتكا    129 و  األ��ف��ا   35 امل��ح��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وم�سرتكة ويف القطاع اخلا�س يعمل نحو 15 األفا 

و  478 م�سرتكا وم�سرتكة.
ونوهت الإح�سائيات اإىل اأن عدد اجلهات امل�سرتكة 
لدى الهيئة بلغ حتى نهاية العام املا�سي 2016 .. 
نحو اأربعة اآلف و  842 جهة عمل منها 84 جهة 
حكومية احتادية و 353  جهة حكومية حملية .. 
بينما متثل �سركات القطاع اخلا�س امل�سرتكة لدى 
الهيئة العدد الأكرب وي�سل اإىل اأربعة اآلف و  405 

جهات عمل.
واأكدت الهيئة اأن اأحد اأهم توجهاتها ال�سرتاتيجية 
يتمثل يف التزامها بتقدمي اأف�سل اخلدمات اإىل كل 

الفئات امل�ستفيدة من خدماتها وقد طورت الهيئة 
واخلدمات  الأن��ظ��م��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  ذل���ك  لتحقيق 
من  ت��ع��زز  اأن  بف�سلها  وا���س��ت��ط��اع��ت  الإل��ك��رتون��ي��ة 
م�ستوى توا�سلها مع الفئات امل�ستفيدة من خدماتها 
العمل من  التن�سيق مع جهات  �سواء على م�ستوى 
جهة اأو تعزيز فر�س التوا�سل مع امل�سرتكني عرب 

الفعاليات والور�س وقنوات التوا�سل الجتماعي.
و اأ�سارت اإىل اأن هذه اجلهود وغريها �سيتم تعزيزها 
من خالل اأن�سطة وخدمات ومبادرات اأخرى خالل 

العام اجلاري تت�سمنها اخلطة الت�سغيلية للهيئة.
يف  التاأمينية  واملنافع  باملزايا  التوعية  اأن  اأك��دت  و 
يت�سمنه  مب��ا  ال�ساملة  وامل��ع��رف��ة  امل��ع��ا���س��ات  ق��ان��ون 
القانون من م�سائل قانونية تهم قطاعا كبريا من 
و�سيكون  التاأمينية  مبظلتها  امل�سمولني  املواطنني 
عليه  الرتكيز  �سيتم  ورئي�سيا  اإ�سافيا  هدفا  ذل��ك 

خالل العام اجلاري.
التي يح�سل  ال�سليمة  ال�ست�سارات  اأن  اإىل  لفتت  و 
الكثري  جتنب  الهيئة  قبل  م��ن  امل�سرتكون  عليها 
ت��خ��دم ح��ي��ات��ه��م املهنية  ات���خ���اذ ق������رارات ل  م��ن��ه��م 

والجتماعية.
حقوقهم  ملعرفة  امل�سرتكني  جميع  الهيئة  ودع���ت 
 .. الهيئة  جت��اه  والتزاماتهم  العمل  �ساحب  ل��دى 
مو�سحة اأن امل�سرتك يتحمل فقط %5 من قيمة 

واملقدرة  الهيئة  يف  عنه  ت�سدد  ال��ت��ي  ال���س��رتاك��ات 
%20 من رات��ب ح�ساب ال���س��رتاك واملتمثل يف  ب� 
ال��رات��ب الأ���س��ا���س��ي وال��ع��الوات الأرب���ع الأ�سيلة يف 
 15% ال��ع��م��ل  ���س��اح��ب  يتحمل  بينما   .. ال��رات��ب 

الباقية من ن�سبة ال�سرتاك .
امل�سرتكني  ب��ع�����س  م��ع��رف��ة  ع���دم  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
اإىل قيام �سركات  اأدى يف بع�س الأحيان  بحقوقهم 
عنه  ال���س��رتاك  ن�سبة  كامل  عليه  امل��وؤم��ن  بتحميل 

لدى الهيئة.
للم�سرتكني  اأت�����اح  ال���ق���ان���ون  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  ذك����رت  و 
احل�سول على ثالث خدمات متكنهم من حت�سني 
زيادته  اأو  التقاعدي  املعا�س  على  احل�سول  فر�س 
قيمته وتتمثل يف �سم مدة اخلدمة ال�سابقة و�سم 

مدة خدمة املعا�س و�سراء مدة خدمة اعتبارية.
واأ�سافت اإن املوؤمن عليه ي�ستطيع �سم مدة اخلدمة 
اخلا�س  اأو  احلكومي  القطاعني  يف  �سواء  ال�سابقة 
اأو لدى اأي �ساحب عمل ت�سري عليه اأحكام قانون 
مدة  �سم  ميكنه  كما  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  امل��ع��ا���س��ات  هيئة 
�سنة  خ��الل  م��ن خ��الل طلب خطي  املعا�س  خدمة 
ت�ساهم  بينما   .. اجلديد  للعمل  العودة  تاريخ  من 
خ��دم��ة ���س��راء م��دة خ��دم��ة اع��ت��ب��اري��ة ك��م��دة خدمة 
املعا�س  ن�سبة  زي��ادة  الفعلية يف  اإىل خدمته  ت�ساف 

التقاعدي عند الرغبة يف التقاعد.

احتفاء اليوم العاملي لل�سعادة

 كتاب تاأمات يف ال�شعادة واليجابية خيار �شرطة راأ�س اخليمة 
قائد عام �سرطة دبي يتقدم اآلف امل�ساركني يف م�سرية اليوم العاملي ملتالزمة داون

رئي�س اجلمعية ي�شيد بتوجيهات حممد بن را�شد 
وحمدان  يف جعل دبي مدينة �شديقة لذوي الإعاقة

•• دبي -الفجر: 

امل���ري ق��ائ��د عام  ال��ل��واء ع��ب��داهلل خليفة  ت��ق��دم �سعادة 
العاملي  اليوم  م�سرية  يف  امل�ساركني  اآلف  دبي  �سرطة 
جمتمعي   .. »���س��وت��ي  ���س��ع��ار  داون  حتت  مل��ت��الزم��ة 
» يف » ���س��ت��ي ���س��ن��رت م�����ردف » مب��دي��ن��ة دب����ي وال����ذي 
اأقامته جمعية المارات ملتالزمة داون مبنا�سبة اليوم 
العاملي ملتالزمة داون ملواكبة فعاليات المارات يف عام 

اخلري.
رئي�س جمل�س  �سعادة عيد حممد ثاين حارب  واأثنى 
خالل  م��ن  دب��ي  حكومة  حر�س  على  اجلمعية  اإدارة 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو   �ساحب  توجيهات 
الوزراء  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�سيخ  حاكم دبي رعاه اهلل، واملتابعة احلثيثة  ل�سمو 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل عهد 
دبي  مدينة  جعل  التنفيذي  يف  املجل�س  رئي�س  دب��ي 
اهتمام  تعك�س  والتي  الإعاقة،  لذوي  �سديقة  مدينة 
الإعاقة  ب��ذوي  الإم���ارات حكومة وقيادة و�سعبا  دول��ة 
حياتهم  لت�سهيل  وال�سبل  المكانيات  كافة  وتكري�س 
ودجمهم الكامل يف املجتمع، ويقع على عاتق جمل�س 
اإدارة اجلمعية وجميع اجلهات ذات ال�سلة امل�سوؤولية 

الكربى يف حتقيق هذه التوجهات ال�سامية.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال حم��م��د اجل�����س��م��ي م���دي���ر �سيتي 
على  م���ردف  �سنرت  �سيتي  ي��ح��ر���س  م�����ردف:   �سنرت 
هذه  باأهمية  التوعية  ون�سر  املجتمعية  املبادرات  دعم 
روؤيتنا  الدائم على حتقيق  اطار حر�سنا  املبادرات يف 
املتمثلة يف حتقيق اأ�سعد اللحظات لكل النا�س كل يوم 
التي  املتوا�سلة  اجلهود  اإىل  التقدير  بغاية  وننظر   ،
تبذلها جمعية الإمارات ملتالزمة داون لدعم ومتكني 
ونحر�س   ، املجتمع  داون ودجمهم يف  ذوي متالزمة 
على توفري كافة الدعم لهم لأداء ر�سالتهم ال�سامية.

اجلمعية  رئي�س  نائب  جعرور  منال  الدكتورة  وقالت 
العاملي  الكونغر�س  با�ست�سافة  اجلمعية  ف��وز  ياأتي   :
بها  ت��ف��وز  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  وه���ي  داون-  مل��ت��الزم��ة 
دولة على م�ستوى ال�سرق الأو�سط- تتويجاً للجهود 
ال�ساحة  على  الإم����ارات  دول���ة  تبذلها  ال��ت��ي  احلثيثة 

الإمارات  �سمعة  وبف�سل  امل��ج��الت،  كافة  يف  الدولية 
اأعلى  على  اجل��ه��ود  وت�سافر  ال���دويل،  ال�سعيد  على 
امل�����س��ت��وي��ات واحل��ر���س ع��ل��ى ت��ق��دمي اأج����ود اخلدمات 
�سمنها  وم��ن  امل��ج��الت  كافة  يف  امل�ستويات  كافة  على 

اخلدمات املقدمة لذوي الإعاقة.
الإدارة  جمل�س  ع�سو  نا�سر  ن��وال  الأ���س��ت��اذة   وقالت 
املدير املايل للجمعية:  ان احتفال اجلمعية يف اليوم 
العاملي ملتالزمة داون حتت �سعار »�سوتي جمتمعي«، 
هذا ال�سعار الذي يهدف اإىل اإي�سال ر�سالة للمجتمع 
لهم  ب���اأن  فيها  ي��وؤك��دون  ر���س��ال��ة  �سوتهم،  ُي�سمع  ك��ي 
اأعلى  من  امل�ستمر  للدعم  ويحتاجون  احلقوق  نف�س 
ال�سحة  جم����ال  يف  خ��ا���س��ة  ال����دول����ة  يف  امل�����س��ت��وي��ات 
يف  فاعلني  م�ستقلني  يكونوا  لكي  والعمل  والدرا�سة 
جمتمعهم ومن اأجل تعزيز متكينهم ودجمهم الكامل 

يف كافة مناحي احلياة.
العام  الأم���ني  ح���ارب  �سعيد  �سعادة  بامل�سرية  و���س��ارك 
املري  �سعيد  حممد  وال��ل��واء  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  ملجل�س 
دبي،  �سرطة  املجتمع يف  العامة لإ�سعاد  الإدارة  مدير 
ورئي�س واأع�ساء جمل�س الدارة وم�ست�ساري اجلمعية، 
الدربي مديرة  عائ�سة  امل�سرية كل من  �سارك يف  كما 
مركز دبي لرعاية وتاأهيل ذوي الإعاقة ومنى هالل 
م��دي��رة م��رك��ز دب���ا ال��ف��ج��رية ل��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل ذوي 
الإعاقة و�سيخة امل�سافري مديرة  مركز التدخل املبكر 
بدبي . و�سكر �سعادة عيد حممد ثاين حارب ل�سرطة 
دبي  واإدارة �ستي �سنرت مردف على دورهم الكبري يف 
ال�سرتاتيجي  الراعي  دبي  الفعالية،  وبلدية  اإجن��اح 
للجمعية بالإ�سافة اإىل موؤ�س�سة عي�سى �سالح القرق 
تقديره  كما عرب عن  للجمعية،  امل�ستمر  الدعم  على 
وكبار  القيادات  من  الفعالية  يف  للم�ساركني  الكبري 
امل�����س��وؤول��ني، وف��رق��ت��ي دب���ا احل��رب��ي��ة وف��رق��ة الدبكة 
وع�سائر جوالة جامعة ال�سارقة ومفو�سية مر�سدات 
بالدولة  ومتطوعي   العاقة  ذوي  ومراكز  ال�سارقة 
ف���ري���ق ن�����س��ام��ة الم���������ارات ع���ل���ى ح�����س��ن ال��ت��ن��ظ��ي��م ، 
جا�سم  �سانغريال   والفنان  وف��ن��دق   32 وجمموعة 
عبيد  الدبدوب على م�ساركتهم احتفال اجلمعية مع 

دول العامل بهذه املنا�سبة .

هيئة املعا�شات  : املراأة الإماراتية منوذج م�شرف للعطاء يحتذى عامليا
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عربي ودويل

نتنياهو،  بنيامني  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  ام�س  ال�سني  ا�ستقبلت 
بينما اأ�ساد رئي�س الوزراء ال�سيني يل كه ت�سيانغ الذي التقى نتنياهو 
اإنها  قائال  اإ�سرائيل  حققته  ال��ذي  بالتقدم  الكربى  ال�سعب  قاعة  يف 
“ال�سعب  يل  واأ����س���اف  التكنولوجيا.  اأن����واع  بع�س  يف  ال��ع��امل  ت��ق��ود 
يف  ال��ع��امل.«  يف  العظيمة  ال�سعوب  م��ن  ال��ي��ه��ودي  وال�سعب  ال�سيني 
فيما  ال��ذي ميكن احلديث عنه  الكثري  اإن هناك  نتياهو  قال  املقابل 
يتعلق بالتعاون التكنولوجي. واأ�ساف يف ت�سريحات لل�سحفيني ويف 
الوقت نف�سه هناك الكثري من الت�سنج يف العامل مبا يف ذلك موقعنا 
ومعرفة  الآراء  لتبادل  الفر�سة  يل  تتاح  اأن  اأري��د  وتابع  العامل.  من 

كيف ميكننا التعاون لتعزيز الأمن وال�سالم وال�ستقرار والرخاء.
وقال دينغ يل مدير عام اإدارة �سوؤون غرب ا�سيا و�سمال افريقيا بوزارة 
اتفقا على تكثيف  البلدين  اإن  اإف��ادة �سحفية  ال�سينية يف  اخلارجية 
ثقة كبرية  �سخ�سيا على  اأن��ا  دينغ  وق��ال  احل��رة.  التجارة  حم��ادث��ات 
ومتفائل ب�ساأن م�ستقبل اتفاق التجارة احلرة هذا. واأ�ساف اأن يل قال 
اإن ال�سني لي�س لها م�سالح خا�سة فيما يتعلق بالق�سية الفل�سطينية 
يتم�سى مع  وق��ت مب��ا  اأق���رب  �سليم يف  ب�سكل  امل�ساألة  وت��رغ��ب يف ح��ل 
ال��دويل. وي��زور مبعوثون �سينيون  ق��رارات الأمم املتحدة والإجماع 
ال�سينية  اجل��ه��ود  ل��ك��ن  اأح��ي��ان��ا  الفل�سطينية  والأرا����س���ي  اإ���س��رائ��ي��ل 

للو�ساطة اأو القيام بدور يف هذا النزاع القدمي ل تكاد تذكر.

املر�سحني  ب��ني  تلفزيونية  مناظرة  ت��دور  فرن�سا،  يف  الوىل  للمرة 
لإقناع  حم��اول��ة  يف  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  الرئي�سيني  اخل��م�����س��ة 
ي�ستقطب  وق��د  ي��زال عددهم كبريا.  الذين ل  امل��رتددي��ن  الناخبني 
املر�سحان احلاليان الوفر حظا يف ا�ستطالعات الراأي على ا�سوات 
ال�����س��اب��ق يف احلكومة  الق��ت�����س��اد  وزي���ر   : وه��م��ا  ن��اخ��ب��ي خ�سومهما 
ال�سرتاكية اميانويل ماكرون الذي يوؤكد انه “ل ينتمي اىل الي�سار 
ول اليمني” ورئي�سة اجلبهة الوطنية ميني متطرف مارين لوبن. 
وبني امل�ساركني يف املناظرة املحافظ فرن�سوا فيون الذي اثار مفاجاأة 
حتقيقات  ع��دة  وي��واج��ه  لليمني  التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ل��ف��وزه 
وخ�سمه  ميالن�سون  ل��وك  ج��ان  املت�سدد  الي�سار  ومر�سح  ق�سائية 
الي�ساري ال�سرتاكي بونوا اآمون. ولن ي�سارك يف املناظرة املر�سحون 
ال�ستة الخرون الذين مل يح�سلوا �سوى على عدد �سئيل من نوايا 
ال�سوات، لأن قناة تي اف 1 ترغب يف نقا�س حام ل”قراءة” اف�سل. 
وي�سعى امل�ساركون ان باأ�سلوب الدفاع او الهجوم، اىل ت�سجيل نقاط 
حول ثالثة موا�سيع -اي منوذج اجتماعي؟، اي منوذج اقت�سادي؟، 
بدوره  واح���د  ك��ل  يك�سف  ان  بعد  العامل؟”-  يف  لفرن�سا  مكانة  اي 

الرئي�س الذي يريد ان يج�سده خالل دقيقة ون�سف.

املتحدة  الوليات  بيع  ال�سديدة  ام�س على معار�ستها  ال�سني  اأك��دت 
اأ�سلحة اإىل تايوان و�سط تقارير باأن اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد 
التي  ترامب حت�سر ل�سحنة كبرية من الأ�سلحة املتطورة للجزيرة 

تتمتع با�ستقالل ل تعرتف به معظم الدول.
�سونيينغ،  ه���وا  ال�سينية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
امل��ت��ح��دة بيع  ال��ولي��ات  ب��ح��زم ق��ي��ام  ت��ع��ار���س  ب���الده  اإن  لل�سحافيني 

اأ�سلحة لتايوان م�سيفا اأن موقفها ثابت ووا�سح يف هذا ال�ساأن. 
ك��ام��ل �سدة  الأم��ريك��ي ب�سكل  ي���درك اجل��ان��ب  ب���اأن  “ناأمل  واأ���س��اف 
ح�سا�سية وجدية الأ�سرار” التي ي�سكلها بيع ال�سالح لتابييه. وتاأتي 
ريك�س  الأم��ريك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  زي���ارة  انتهاء  غ���داة  ت�سريحاته 
الوليات  يف  اإع��الم��ي��ة  تقارير  اأف���ادت  وبعدما  بكني،  اإىل  تيلر�سون 
اأ�سلحة �سخمة مع  لإب��رام �سفقة  تتح�سر  ترامب  اإدارة  اأن  املتحدة 
تايوان. وتنظر ال�سني اإىل تايوان على اأنها جزء من اأرا�سيها التي 
يجب ا�ستعادتها بالقوة اإذا لزم الأمر. وتعد الوليات املتحدة اأقوى 
حليف للجزيرة التي يحكمها نظام دميوقراطي ومزودها الرئي�سي 
معها  الدبلوما�سية  عالقاتها   1979 يف  قطعها  رغ��م  ب��ال�����س��الح، 
بعدما اعرتفت بالنظام ال�سيوعي ال�سيني ب�سفته ال�سلطة ال�سينية 

ال�سرعية الوحيدة.

عوا�صم

بكني

بكني

باري�س

بولندا: ال�شيا�شة الأملانية 
تتعار�س مع م�شاحلنا

•• وار�صو-اأ ف ب:

�سرح زعيم احلزب احلاكم يف بولندا يارو�سالف كات�سين�سكي ان بولندا تعترب ان 
ال�سيا�سة الملانية تتعار�س مع م�ساحلها و�ستعار�س بكل قوتها اوروبا ب�سرعتني يف 
قمة الحتاد الأوروبي يف روما. وقال زعيم حزب القانون والعدالة القومي املحافظ 
يف مقابلة ن�سرت الثنني يف ال�سبوعية اليمينية في�سي�سي “ل ميكننا ان نقبل باي 
اوروبا ب�سرعتني«.  وا�ساف ان هذا يعني احد امرين اما انهم يدفعوننا اىل خارج 
اوروبا او انهم يقللون من �ساأننا وي�سعوننا يف فئة دنيا. ويفرت�س ان تتبنى قمة 
روما التي �ستعقد يف 25 اآذار مار�س مبنا�سبة ذكرى معاهدات روما، ن�سا ر�سميا 
حول م�ستقبل الحتاد الوروبي بعد خروج بريطانيا من الحتاد الوروبي. وتوؤيد 
التكامل مع  لتاحة ت�سريع  “ب�سرعات متفاوتة”  �سيناريو لوروبا  فرن�سا واملانيا 
الدول الع�ساء امل�ستعدة لذلك، يف بع�س املجالت. وقال كات�سين�سكي ان “اوروبا 
ب�سرعتني يعني ان املال �سيرتكز يف الغرب مبا يف ذلك لأنه �سيكون على املانيا دفع 
مزيد من الموال لتغطية ديون منطقة اليورو«.  وا�ساف ان مزيدا من الموال 
�ستذهب اي�سا اىل دول +الحتاد القدمي+ مما يعني خ�سائر كبرية لنا . وردا على 
�سوؤال عن العالقات البولندية الملانية بعد قمة بروك�سل حيث ادت اعادة انتخاب 
دونالد تو�سك على راأ�س املجل�س الوروبي بولندا يف حالة عزلة يف مواجهة الدول 
هذه  يف  م�ستويني  اىل  كات�سين�سكي  ا���س��ار  الحت���اد،  يف  الع�����س��اء  الخ���رى  ال27 
العالقات. وقال املفكر واخلطط ال�سرتاتيجي الرئي�سي حلكومة وار�سو املحافظة 
يف ما يتعلق بالعالقات املبا�سرة بني امل�سوؤولني ال�سيا�سيني ل ماأخذ على ال�سيدة 
مريكل. هنا م�ستوى العالقات جيد. واأ�ساف هناك اي�سا م�ستوى الواقع وهنا ل 
يتغري �سيئا. يف كل امللف املهمة تتبع املانيا �سيا�سة موجهة �سد م�ساحلنا، بدءا من 

ال�سيا�سة التاريخية و�سول اىل ال�سيا�سة يف جمال الطاقة .

تهديدات اإ�سرائيلية با�ستهداف لبنان يف احلرب القادمة

ال�شاباك يحذر من هجمات فل�شطينية ويعترب الهدوء خمادع

البريوقراطية ت�شاعف
 اأمل �شحايا اعتداءات بروك�شل 

مقاتل �شابق يناف�س لرئا�شة تيمور ال�شرقية 
•• ديلي-رويرتز:

اإذ  بداأ ناخبو تيمور ال�سرقية الإدلء باأ�سواتهم يف انتخابات رئا�سية ام�س 
يوؤيد احلزبان الرئي�سيان بالبالد مقاتال �سابقا لتويل املن�سب ال�سريف اإىل 
والبطالة  الفقر  ملحاربة  اآ�سيا  يف  دميقراطية  اأ�سغر  تكابد  فيما  بعيد  حد 

املزمنة.
م��ن بني  الق���رتاع لالختيار  م��راك��ز  اأم���ام  الناخبون يف ط��واب��ري  وا�سطف 
ثمانية مر�سحني يتناف�سون يف رابع انتخابات رئا�سية منذ ا�ستقالل البالد 

عن اإندوني�سيا عام 2002. 
وما يثري قلق مواطني تيمور ال�سرقية البالغ عددهم 1.2 مليون �سخ�س 
هو عدم عدالة توزيع عوائد النفط والغاز يف حني ت�سل ن�سبة البطالة اإىل 

حوايل 60 باملئة.
حزب  من  املدعوم  جوتريي�س  اأولو”  “لو  فران�سي�سكو  الكثريون  ويعترب 
للفوز  الأوف��ر حظا  ال�ستقالل هو  البالد نحو  ن�سال  ق��اد  ال��ذي  فرتيلني 
زانانا جو�سماو وحزب  ال�سرقية  املقاومة يف تيمور  واأعلن بطل  بالرئا�سة. 

املوؤمتر الوطني لإعادة اإعمار تيمور الذي ينتمي اإليه تاأييدهما له.
وقال جوتريي�س بعدما اأدىل ب�سوته يف العا�سمة ديلي “اأريد تغيري ظروف 
النا�س من جميع النواحي مثل الرعاية ال�سحية والتعليم وحياة اقت�سادية 
اأي حكومة مقبلة  �سيواجه  الذي  التحدي  اإن  م�ستدامة.” وقال حمللون 
النفط  اأم��وال  اأغلبية كاثوليكية على  البلد الذي تقطنه  اإنهاء اعتماد  هو 
املر�سحني  ب��ني  وم��ن  والت�سنيع.  ال��زراع��ة  لت�سمل  دخ��ل��ه  م�سادر  وتنويع 
املتقدمني يف ال�سباق اأي�سا �سيا�سي من احلزب الدميقراطي يدعى اأنطونيو 
الرئي�س  اإليه  ينتمي  الذي  ال�سعبي  التحرير  حزب  ويدعمه  كون�سي�ساو  دا 

احلايل خوزيه ماريا دي فا�سكون�سيلو�س.

رئي�س الربملان العربي ي�شيد مبوقف رميا خلف لرف�شها �شحب تقرير حول الف�شل العن�شري الإ�شرائيلي 

منفذ الهجوم يف مطار اوريل كان ثمًا
•• باري�س-اأ ف ب:

اأعلن م�سدر ق�سائي اأّن الفرن�سي زياد بن بلقا�سم املتطرف الذي اعتدى على جندية 
تاأثري الكحول واملخدرات.  ُيقتل، كان حتت  اأن  ال�سبت يف مطار اويل بباري�س قبل 
واأو�سح امل�سدر اأن التحاليل التي “اأجريت الأحد اأظهرت اأن م�ستوى الكحول يبلغ 
0،93 غرام لكل لرت يف دمه، مع وجود )اأثر( للقنب والكوكايني . وبن بلقا�سم )39 
عاما( الذي لديه �سوابق عدة يف ال�سرقة وال�سطو واأ�سري اإىل اأنه اأ�سبح متطرفا يف 
ال�سجن، قال اإنه م�ستعد ما اأ�سماه  ال�ست�سهاد يف �سبيل اهلل لدى مهاجمته �سباح 
قتله  قبل  وذل��ك  املطار،  املبنى اجلنوبي من  دوري��ة يف  كانت �سمن  ال�سبت جندية 
بيد زميلي اجلندية. ومل يتم حتى هذه املرحلة حتديد ما اإذا كان اأحد قد تواطاأ 
معه. وقد مت م�ساء الأحد اإطالق �سراح �سقيقة وابن عمه اللذين تقدما من تلقاء 

نف�سهما اإىل ال�سرطة. واأخلي �سبيل والد بن بلقا�سم م�ساء ال�سبت.

ا�شتطاع للراأي : ثلث اليهود 
يرغبون بالهجرة من اإ�شرائيل

•• غزة -وام: 

اظهر ا�ستطالع للراأي اأجراه معهد ميدغام لال�ستطالعات ل�سالح م�سروع 
“رحلة اإ�سرائيلية” التابع لوزارة الرتبية والتعليم واجلي�س الإ�سرائيلي ان 

%27 من اليهود يف اإ�سرائيل يرغبون بالهجرة لو متكنوا من ذلك.
اإ�سرائيل و7%  %36 من اليهود العلمانيني يف  ووفقا لال�ستطالع فاإن 

من اليهود املتدينني يرغبون يف الهجرة من ا�سرائيل.
وبني ال�ستطالع اأن الراغبني يف الهجرة من اإ�سرائيل هم من �سبان يهود 
23 و29 عاما. وفيما يتعلق بتعريف الهوية قال  باأعمار ترتاوح ما بني 
%83 من اليهود املحافظني دينيا و%90 من املتزمتني املتدينني اإنهم 
اأنف�سهم  يعرفون  العلمانيني  من   53% بينما  كيهود  اأنف�سهم  يعرفون 
ال�ستطالع  واأج�����ري  ك��اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني.  اأن��ف�����س��ه��م  ي��ع��رف��ون  و44%  ك��ي��ه��ود 
مبنا�سبة موؤمتر رحلة اإ�سرائيلية كدافع للتغيري الذي �سيعقد يف الكني�ست 
ويهدف اإىل اإيجاد طرق خلطاب م�سرتك يف املجتمع الإ�سرائيلي و�سي�سارك 
والتعليم  الرتبية  ووزي��ر  اإدل�ستاين  يويل  الكني�ست  رئي�س  املوؤمتر  هذا  يف 
ال�سرائيلي نفتايل بينيت ورئي�س املعار�سة يت�سحاق هرت�سوغ. وقال مدير 
اأن عددا كبريا كهذا  اإن حقيقة  اأوري كوهني  اإ�سرائيلية  عام م�سروع رحلة 
اأن الكثري  اإ�سرائيل لو متكنوا من ذلك تدل على  اإنهم �سيغادرون  يقولون 
علينا  ويحتم  وهذا مقلق  للدولة  بالنتماء  ي�سعرون  ال�سرائيليني ل  من 
جميعا مواجهة هذه الق�سية ال�سعبة. وقال اأن معطيات ال�ستطالع تدل 
على وجود م�سكلة بال�سعور بالهوية والرتباط والنتماء لدى جمهور اآخذ 

بالزدياد يف اإ�سرائيل وهذا واقع يخلق �سرخا وانق�ساما يف املجتمع كله.

الربملان  اأن  ال�سلمي  ف��ه��م  ب��ن  م�سعل  ال��دك��ت��ور  واأك��������د 
ال��ع��رب��ي اإذ ي��ث��م��ن ه���ذا امل���وق���ف ال�����س��ج��اع، ال����ذي يقف 
كلمة حق  التقرير  اأن  يعترب  ف��اإن��ه  وال��ع��دل،  احل��ق  م��ع 
اإ�سرائيل  لدولة  الإجرامية  املمار�س�ات  يك�سف  ج�سورة 
نظام  واأ�س�ست  الفل�سطيني  ال�سعب  جت��اه  الالاإن�سانية 
على  عرقية  جماعة  ت�سّلط  اإىل  يهدف  عن�سري  ف�سل 

اأخرى..
ال�سعيد  على  الفاعلة  ال���دول  بع�س  رغبة  ك�سف  كما   
من  ا�س������رائيل  ب��ه  تق������وم  م��ا  اإدان�����ة  ع���دم  يف  ال��ع��امل��ي 
ممار�سات اإجرامية تتناق�س مع مبادئ حقوق الإن�سان 
وعدم  مبكيالني  الكيل  يف  واإمعانها  ال��دويل،  والقانون 

•• القاهرة-الفجر:

الربملان  رئي�س  ال�سلمي  فهم  بن  م�سعل  الدكتور  وج��ه 
اع��ت��زاز وتقدير  ال��ع��رب��ي حت��ي��ة  ال�سعب  ب��ا���س��م  ال��ع��رب��ي 
للجنة  التنفيذية  امل��دي��رة  خلف  رمي��ا  ال��دك��ت��ورة  ملعايل 
املتحدة  اآ�سيا يف الأمم  الإقت�سادية والجتماعية لغرب 
من  ا�ستقالتها  بتقدمي  ال�سجاع   موقفها  على  الإ�سكوا 
عن  ���س��ادرة  لأوام���ر  الإن�سياع  رف�سها  ب�سبب  من�سبها 
اأعدته  ت��ق��ري��ر  امل��ت��ح��دة  ب�سحب  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم����ني 
الإ�سكوا يدين اإ�سرائيل لإقامتها نظام الف�سل العن�سري 

جتاه ال�سعب الفل�سطيني.

ال�سعب  مت��ك��ني  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  حت��م��ل 
دولته  اإق���ام���ة  يف  امل�����س��روع��ة  ح��ق��وق��ه  م��ن  الفل�سطيني 
وفق  ال�����س��رق��ي��ة  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

قرارات ال�سرعية الدولية .
العربي  الربملان  اأن  على  العربي  الربملان  رئي�س  و�سدد 
يعترب التقرير الذي جاء يف �سياق عمل الإ�سكوا ملتابعة 
ال��و���س��ع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، واأع��ت��م��د ع��ل��ى ق���وان���ني حقوق 
ال�سامية  معاداة  ترف�س  التي  نف�سها،  الدولية  الإن�سان 
والتمييز العن�سري، مبا يف ذلك ميثاق الأمم املتحدة، 
واملعاهدة   1948 الإن�����س��ان  حلقوق  العاملي  والإع���الن 
ال��ت��م��ي��ي��ز العن�سري  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة  مل��ن��اه�����س��ة  ال��دول��ي��ة 

الف�سل  ومعاقبة  لقمع  الدولية  والتفاقية   1965(
الأمني  عليه  اعرت�س  واإن  حتى   -  1973 العن�سري 
ن�سره  قبل  التن�سيق  عدم  بدعوى  املتحدة  لالأمم  العام 
�ستزيد  قانوني�ة  مرجعية   ي�س�������كل   ،- ب�سحبه  وطالب 
من �سحوة ال�سمري الإن�ساين وموجة التاأييد الدولية 
امل��ت��ع��اظ��م��ة ل��و���س��ع ج�����دول زم���ن���ي لإن����ه����اء الإح���ت���الل 
ومتكني  الإجرامية  العن�سرية  وممار�ساته  الإ�سرائيلي 
امل�سلوبة  حقوقه  ا�س��������رتداد  من  الفل�سطيني  ال�سعب 
القد�س  مدينة  وعا�سمتها  امل�س������تقلة  دول��ت��ه  واإق��ام��ة 
ال�����س��رق��ي��ة وف���ق ق�����رارات ال�����س��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ومبادرة 

ال�سالم العربية.

مبتابعة ملف ابنته بياتري�س عند عودة العائلة للعي�س 
التي  البلجيكية  ال�سلطات  اأن  اإل  املتحدة.  الوليات  يف 
تعر�ست لنتقادات �سديدة مبا�سرة بعد الهجمات ب�سبب 
ف�سلها ال�ستخباراتي والأمني، ت�سر على اأنها لن تخذل 

ال�سحايا مرة ثانية.
واأكد وزير الداخلية يان هامبون لوكالة فران�س بر�س 
حت�سينها”  ميكننا  اأ�سياء  هناك  اأن  جيدا  اأدركنا  “لقد 
مل�ساعدة ال�سحايا واأن ال�سلطات تقوم بكل ما هو ممكن 

لت�سحيح الو�سع. 
موؤخرا  ب��ل��وك  دي  م��اغ��ي  ال�سح��������ة  وزي����رة  ون�����ددت 
باملئ�������ة   15 نح��������و  لتغطيته���ا  التاأم��������ني  ب�س�������ركات 

لرتكاب هجمات على الرا�سي ال�سرائيلية ويف يهودا 
وال�سامرة ال�سفة الغربية .

وب��ح�����س��ب ارغ���م���ان ف���ان ال���ه���دوء ح��ال��ي��ا ي��اأت��ي نتيجة 
لالأ�ساليب اجلديدة التي ي�ستخدمها ال�ساباك خا�سة 

يف معركة مكافحة الإرهاب .
وقمنا  ال���ف���ردي  الره�����اب  م��واج��ه��ة  تعلمنا  وا����س���اف 
والت�سغيلية  التكنولوجية  التطورات  ب�سبب  بتغيريات 

وال�ستخباراتية.
وقال ارغمان قمنا باعتقال اكر من 400 من منفذي 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

نحن �سحايا مرتني،” هكذا ي�سف فيليب فانزتينكي�ست، 
املاأ�ساة  اأخته يف هجمات بروك�سل منذ عام،  الذي قتلت 
اأمام  ال��ع��راق��ي��ل  م��واج��ه��ة  يف  يعي�سها  ال��ت��ي  امل�����س��اع��ف��ة 

ح�سوله على دعم من ال�سلطات البلجيكية.
ال��ت��ي عملت  ف��اب��ي��ني )51 ع���ام���ا(،  ���س��ق��ي��ق��ت��ه  وب��ق��ي��ت 
كموظفة على اإحدى بوابات الدخول يف مطار بروك�سل، 
بعد انتهاء دوامها مل�ساعدة زمالئها. وماتت عندما قام 
مار�س  اآذار   22 يف  هناك  نف�سيهما  بتفجري  انتحاريان 

العام املا�سي.
الإره��اب��ي الع��ت��داءات على مطار  وتبنى تنظيم داع�س 
مقتل  اإىل  اأدت  التي  مالبيك  قطارات  وحمطة  زافنتم 
32 �سخ�سا واإ�سابة نحو 230 فيما دمرت حياة املئات 

من اأحبائهم.
البريوقراطية  متاهة  يف  �سائعا  نف�سه  وج��د  وبعدما 
ال�سلطات،  دع��م  على  للح�سول  م�سعاه  يف  البلجيكية 
مل�ساعدة  الهادفة  يف-اوروب���ا  هيئة  فانزتينكي�ست  اأوج��د 
الطبية  ال��رع��اي��ة  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ال�����س��ح��اي��ا يف  جميع 
والنف�سية املنا�سبة اإ�سافة اإىل امل�ساعدة املالية واملعنوية 

من ال�سلطات و�سركات التاأمني.
منزله  م��ن  بر�س  فران�س  لوكالة  فانزتينكي�ست  وق��ال 
ليكون  عائلته  مع  للعي�س  انتقل  حيث  العا�سمة،  قرب 
اأقرب من والديه امل�سنني بعد احلادثة، اأنه �سعر وكاأنه 
كان علينا اأن نركع لنح�سل على اأقل م�ستوى ممكن من 

التعوي�س من اأجل ال�ستمرار يف احلياة ب�سكل طبيعي.
واأو�سح اأنه وخالفا لفرن�سا وبع�س الدول الأخ��رى، ل 
يح�سل املت�سررون من الإره��اب يف بلجيكا على وثيقة 

تعرتف بهم ر�سميا ك�سحايا هجوم.
واأ�ساف اأن احلكومة الفرن�سية ترتب حل�سول ال�سحايا 
يف  يحدث  ل  م��ا  وه��و  يوما   30 بغ�سون  الوثيقة  على 

بلجيكا.
من  الآلف  ع�سرات  منح  ال��دول��ة  على  اأن  اإىل  وي�سري 
دفع  م��ن  ال�سحايا  ليتمكن  ج��دا  عاجل  ب�سكل  ال��ي��ورو 

تكاليف العالج الطبي وال�سكن.
وا�ستذكر فانزتينكي�ست ال�سدمة التي �سعر بها عندما 
يورو   250 للمطار  التابعة  التاأمني  �سركة  له  دفعت 
ول  الذكي  اخته  هاتف  على  كتعوي�س  دولر(   270(
�سيء كثمن فقدانه لها مت�سائال “اىل اي حد مثل هذا 

ال�سلوك ان�ساين؟«
الفرن�سي  النكليزية،  اللغة  ا�ستاذ  انتقد  ناحيته،  من 
ع����ام����ا(،   56( لف����ال����ي����ت  دي  ن����ي����ك����ول  الأم�������ريك�������ي 
ابنته  يتعلق مب�ساعدة  ما  البلجيكية يف  البريوقراطية 
18 عاما على التعايف بعدما فقدت  البالغة من العمر 

�ساقيها من اأ�سفل الركبة يف الهجوم على املطار.
تهتم  هيئة  ك��ان هناك  ل��و  اأمت��ن��ى  بر�س  لفران�س  وق��ال 
الياء ل توجد منظمة تهتم  اإىل  الأل��ف  بال�سحايا من 

باأمور بهذا احلجم.
“يف- منظمة  يف  وال��ع�����س��و  اأولد،  ل��ث��الث��ة  الأب  وع���رب 
البلجيكية  ال�سلطات  قيام  عدم  من  قلقه  عن  اوروبا” 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ق��ال��ت ���س��ح��ي��ف��ة م��ع��اري��ف اإن رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك�����ان 
اجلي�س  ا�ستعداد  اأعلن  اآيزنكوت  غ��ادي  الإ�سرائيلية 
الإ�سرائيلي لأي �سيناريو ع�سكري متوقع، واأنه يف ظل 
الت�سريحات ال�سادرة يف الآون��ة الأخ��رية من بريوت، 
ف���اإن ال��ه��دف الأ���س��ا���س��ي م��ن احل���رب ال��ق��ادم��ة �سيكون 

لبنان الدولة باأ�سرها.
واأو����س���ح اأن احل�����دود ب���ني ل��ب��ن��ان واإ���س��رائ��ي��ل حتظى 
بالهدوء التام لأكر من عقد من الزمن، مما ميّكن 
ب�سورة  احل��ي��اة  م��ن  املنطقة  ه���ذه  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
طبيعية، زاعما اأن الهدوء م�سلحة للبلدين، “ونحن 
نبذل جهودا كبرية ل�ستمراره فرتة طويلة من الزمن، 

لكن اجلي�س لن ي�سمح لهذا الهدوء باأن يخدعه«.
يتابع  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����س  اأن  اآي���زن���ك���وت  واأ����س���اف 
الع�سكرية والأمنية احلا�سلة على جبهتي  التطورات 
ل��ب��ن��ان و���س��وري��ا، لأن���ه ب���دل م��ن اجل��ي��و���س النظامية 
امل��ع��ادي��ة، ف��ق��د ح��ل��ت امل��ن��ظ��م��ات ال��ت��ي ت��خ��و���س حروب 
الع�سابات، وترغب يف احل�سول على اأ�سلحة متطورة 
ف��ت��اك��ة واأك�����ر دق����ة، وت�����س��ت��ه��دف ج��م��ي��ع��ه��ا الإ����س���رار 

باجلبهة الداخلية الإ�سرائيلية.
لبنان،  املتالحقة يف  التطورات  اأن��ه يف ظل  اإىل  واأ�سار 
متاأهبا،  جاهزا  يكون  لأن  الإ�سرائيلي  اجلي�س  ي�سعى 
بحيث تتوفر لديه القدرة العملياتية على التغلب على 
العدو يف ظل اأي �سيناريو قادم، واإذاتطلب منا الواقع 
الأمني اأن نعمل ون�سغل قوتنا، فلدينا القوات القادرة 

على ذلك.
م�سريا اإىل اأن حزب اهلل ينتهك قرارات الأمم املتحدة 

ال�سادرة عقب انتهاء حرب لبنان الثانية عام 2006، 
ويبدي ا�ستعداده للحرب القادمة.

“اأن.اآر.جي”  ملوقع  الع�سكري  املرا�سل  كراو�س  يائري 
ذكر اأن ت�سريحات اآيزنكوت وردت خالل حفل تن�سب 
ال�سمالية  للمنطقة  ق��ائ��دا  ���س��رتي��ك  ي����واآل  اجل����رنال 
اجلبهة  هذه  قاد  ال��ذي  كوخايف  اأفيف  للجرنال  خلفا 
نائبا لآيزنكوت خلفا  2014، ومت تعيينه  العام  منذ 

للجرنال يائري غولن.
ت�سهد  الأو�سط  ال�سرق  اأن منطقة  اإىل  واأ�سار كوخايف 
حت���دي���ات ع���دي���دة اأم�����ام اإ���س��رائ��ي��ل، مم���ا ي��ت��ط��ل��ب من 
لدى  القائمة  ال��ف��ج��وات  ج�سر  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س 
قواته ومالءمتها مع الواقع على الأر�س، كي تتمكن 
اخلاليا  اإح��ب��اط  يف  ترتكز  التي  مبهامها  القيام  من 

امل�سلحة التي ير�سلها العدو باجتاه اإ�سرائيل.
القريبة  ال��ف��رتة  اأن  �سرتيك  اجل���رنال  اأع��ل��ن  ب���دوره 
ق������درة اجلي�س  مل�����دى  ���س��ت�����س��ه��د اخ���ت���ب���ارا  ال���ق���ادم���ة 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى جت��دي��د اإم��ك��ان��ي��ات��ه، ب��ه��دف اإع���داد 
وقال  جبهة،  اأي  على  يحدث  ق��د  ت�سعيد  لأي  ق��وات��ه 
�سنعمل على زيادة قوة الردع واإبعاد احلرب، ولكن اإن 

ا�سطررنا اإليها ف�سنعمل بكل قوة .
اىل ذلك، اأكد رئي�س جهاز المن الداخلي ال�سرائيلي 
الن�سبي  ال��ه��دوء  اأم�����س ان  ارغ��م��ان  ن��داف  ال�سني بيت 
التي  وا���س��رائ��ي��ل  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  احل���ايل 

ت�سهد اعمال عنف منذ عام 2015، هو خادع .
وقال ارغمان يف ظهور نادر للغاية امام جلنة الدفاع 
الكني�ست  وال�سوؤون اخلارجية يف الربملان ال�سرائيلي 
الن�سبي  “الهدوء  العامة  الذاعة  بثتها  يف ت�سريحات 
احلايل خادع وم�سلل: حما�س واجلهاد ي�سعون دائما 

فق����ط من ن�سبة اخل�سائر املقدرة.
وو���س��ط �سيل الن��ت��ق��ادات، وع���دت احل��ك��وم��ة يف �سباط 
“و�سع ت�سامن وطني”  فرباير مبنح �سحايا الإرهاب 
مدى  مالية  اإع��ان��ة  على  احل�����س��ول  لهم  يكفل  ق��ان��وين 
جمموعات  ير�سي  ل  القانون  م�سروع  اأن  اإل  احل��ي��اة. 
ال��ذي��ن كانوا  اإل الأ���س��خ��ا���س  ي��غ��ط��ي  ك��ون��ه ل  ال��دع��م 

يعي�سون يف بلجيكا عندما حدثت الهجمات.
واأوجدت كري�سنت فرييلن التي قتل �سريكها يوهان فان 
�ستني يف تفجري املرتو جمموعة دعم اجتماعي ت�سمى 
“�سريكلز -- لدينا اخليار” والتي ت�سم م�سرتكني من 

دول بعيدة كالفيليبني.

الهجمات املحتملني قبل ان يتمكنوا من الت�سرف .
2015 ت�سهد  اأكتوبر  ومنذ الول من ت�سرين الأول 
اىل  اأدت  عنف  موجة  خ�سو�سا  الفل�سطينية  املناطق 
ا�سرائيليا   40 ومقتل  فل�سطينيا   256 ا�ست�سهاد 
وامريكيني اثنني واردين واريرتي و�سوداين، بح�سب 

تعداد اعدته فران�س بر�س.
وتزعم ال�سرطة ال�سرائيلية ان معظم الفل�سطينيني 
قتلوا بر�سا�س عنا�سرها او اجلي�س خالل تنفيذهم 

اأو حماولة تنفيذهم هجمات على ا�سرائيليني.
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عربي ودويل
الأردن يرف�س ت�شليم اأحام التميمي لوا�شنطن

•• عمان-اأ ف ب:

�سادقت حمكمة التمييز يف الردن، اأعلى �سلطة ق�سائية، 
اأردنية  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ت�سليم  ب��ع��دم  ق���رار  اأم�����س على 
التحقيقات  ملكتب  املطلوبني  اأخطر  قائمة  على  مدرجة 
قرار  ع��ل��ى  املحكمة  و���س��ادق��ت  اآي(.  ب��ي  )اأف  ال���ف���درايل 
التميمي  اأح���الم  ت�سليم  ب��ع��دم  ع��م��ان  ا�ستئناف  حمكمة 
املتهمة با�ستخدام اأ�سلحة دمار �سامل �سد مواطن اأمريكي، 
اإىل ال�سلطات الأمريكية ، بح�سب وكالة النباء الر�سمية 
برتا. ونقلت الوكالة عن م�سدر ق�سائي قوله ان اململكة 
 1995 اآذار مار�س   28 والوليات املتحدة وقعتا بتاريخ 

ي�سادق  ومل  الفارين،  املجرمني  لت�سليم  بينهما  معاهدة 
عليها جمل�س الأمة ا�ستكمال ملراحلها الد�ستورية.

م�ستوجبة  ول  ن��اف��ذة  غ��ري  ت��ع��ت��رب  الت��ف��اق��ي��ة  ان  واأك����د 
للتطبيق، ما ترتب عليه عدم قبول طلب الت�سليم، وفقا 

لقرار حمكمة التمييز .
قرار  ق�ست يف  عمان  ج��زاء  �سلح  ان حمكمة  اىل  وا���س��ار 
باأن   2016 اك��ت��وب��ر  الأول   ت�سرين   23 يف  ل��ه��ا  ���س��اب��ق 

�سروط ت�سليم املطلوبة غري متوافرة .
ادراج  املا�سي  الثالثاء  المريكية  ال��ع��دل  وزارة  واأعلنت 
ا�ستهدف   ،2001 ع��ام  بهجوم  ���س��ارك��ت  ال��ت��ي  التميمي 
مطعم بيتزا يف القد�س واأوقع 15 قتيال بينهم امريكيون، 

الفدرايل  التحقيقات  اأخطر املطلوبني ملكتب  على قائمة 
ا�سم  ادرج���ت  انها  بيان  ال����وزارة يف  وق��ال��ت  اآي(.  ب��ي  )اأف 
اأحالم عارف التميمي على قائمة اأكر املطلوبني للق�ساء 
تهمة  الثالثينية  للمراأة  ووج��ه��ت  الم��ريك��ي،  ال��ف��درايل 
امريكيني  �سد  �سامل  دم���ار  ���س��الح  ل�ستخدام  “التاآمر 

خارج الوليات املتحدة«. 
وميكن ان يحكم الق�ساء المريكي على التميمي بالإعدام 
او بال�سجن املوؤبد يف حال ت�سلمها. وكانت التميمي ق�ست 
ثماين �سنوات يف ال�سجن يف ا�سرائيل قبل ان تفرج عنها 
الدولة العربية يف 2011 مبوجب �سفقة تبادل اأ�سرى 

مع حركة حما�س.

اجتماع يف روما لوقف تدفق املهاجرين من ليبيا 
•• روما-اأ ف ب:

اجتماعا  روم��ا  يف  املتو�سط  ح��ول  الت�سال  جمموعة  داخلية  وزراء  يعقد 
لو�سع خطة لوقف تدفق املهاجرين من ليبيا. وبعد عام على التفاق الذي 
ابرم مع تركيا لوقف تدفق املهاجرين اىل اليونان، يبحث الحتاد الوروبي 
البالد.  يف  الفو�سى  ب�سبب  ج��دا  معقدة  ليبيا  م��ع  مماثلة  ترتيبات  ع��ن 
انقاذ لكر من  بتن�سيق عمليات  الح��د  اليطاليون  ال�سواحل  وق��ام خفر 
3300 �سخ�س قبالة �سواحل ليبيا مما يفرت�س ان يرفع عدد املهاجرين 
بداية  منذ  �سخ�س  ال��ف  ع�سرين  ح��واىل  اىل  ايطاليا  اىل  و�سلوا  ال��ذي��ن 
العام اجل��اري، يف زي��ادة كبرية عن الع��وام ال�سابقة. ويفرت�س ان ي�سارك 
وال�سوي�سري  وال�سلوفيني  والنم�ساوي  والملاين  اليطايل  الداخلية  وزراء 

واملالطي ونظراوؤهم يف ليبيا ودول املغرب العربي يف املناق�سات.

•• مو�صكو-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت رو���س��ي��ا اأم�����س اأن��ه��ا ت�سعى 
حلل اخل��الف بني مبعوث الأمم 
�ستفان  ل�سوريا  اخل��ا���س  املتحدة 
ال�سوري،  وال��ن��ظ��ام  مي�ستورا  دي 
م�سرية اإىل اأن ممثلني عن النظام 
املباحثات  ج���ول���ة  ���س��ي��ح�����س��رون 
يف  ال�سورية  الأزم���ة  ح��ول  املقبلة 
اخلمي�س  �ستنطلق  ال��ت��ي  جنيف 

املقبل.
العالقات  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  واأع���ل���ن 
اخل���ارج���ي���ة يف جم��ل�����س الحت����اد 
كو�سات�سوف  ق�سطنطني  الرو�سي 
ح���ل اخلالف  رو���س��ي��ا حت����اول  اأن 
م���ي�������س���ت���ورا  دي  ب������ني  ال�����ق�����ائ�����م 
اإىل  م�سريا  ال�سورية،  وال�سلطات 
ال�سورية  ال�سلطات  تعام����ل  اأن 
مع مبعوثي الأم��ني العام لالأمم 
بكل  ي���ب���ق���ى  اأن  ي���ج���ب  امل���ت���ح���دة 

الأحوال.
خ����الف����ات قوية  م���ع���امل  وك����ان����ت 
ظ����ه����رت ب����ني امل���ب���ع���وث الأمم������ي 
مقرراً  وك��������ان  دم�����س��ق،  ون��ظ��ام 
دم�س����ق  زي������ارة  م��ي�����س��ت��ورا  ل����دي 
اأُلغيت  ال��زي��ارة  لكن  الول  اأم�����س 
اأبلغ مكتبه برف�س دم�سق  بعدما 

ا�ستقباله.
مقابلة  ب�����س��ب��ب  ال���رف�������س  وج�����اء 
�سحفية لدي مي�ستور ن�سب اإليه 

ر�سميا يف حالة حرب، وذلك منذ 
بدء النزاع يف �سوريا يف اآذار مار�س 

العام 2011.
وحذر وزير اخلارجية ال�سرائيلي 
اف���ي���غ���دور ل���ي���ربم���ان الح�����د من 
الدفاع  اأنظمة  �ستدمر  ب��الده  ان 
ت�سدت  اذا  ال�������س���وري���ة  اجل������وي 

لطائراتها.
ون���ف���ذت ا���س��رائ��ي��ل ���س��رب��ات عدة 
ال�سنوات  خ���الل  �س������������وريا  يف 
انها  ت���ق���اري���ر  ذك������رت  الخ��������رية، 
معدات  او  م����واق����ع  ا����س���ت���ه���دف���ت 
حلزب اهلل الذي يقاتل اىل جانب 
ا�سرائيل  وتكرر  ال�سوري.  النظام 
انها ترف�س حيازة احلزب ا�سلحة 
تهديدا  ت�سكل  �سوريا  متطورة يف 

لها. 
ال�سرائيليون  امل�سوؤولون  ويعرب 
وجود  م��ن  قلقهم  ع��ن  با�ستمرار 
الإي��راين وحزب  الثوري  احلر�س 
ابريل  ني�سان  يف  ���س��وري��ا.  يف  اهلل 
ب����اأن  ن���ت���ان���ي���اه���و  اق������ر   ،2016
اإ�سرائيل هاجمت ع�سرات �سحنات 
ال�سلحة املوجهة اىل حزب اهلل يف 

�سوريا. 
ا���س��رائ��ي��ل مرارا  ا���س��ت��ه��دف��ت  ك��م��ا 
مواقع �سورية يف ه�سبة اجلولن 
ن����ار ن��اج��م عن  ردا ع��ل��ى اط����الق 
ال���ق���ت���ال يف اجل���ان���ب الخ�����ر من 

اله�سبة املحتلة. 

درج����ة جامعية  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ني 
الدخول  واأ���س��ح��اب  ال�سن  وك��ب��ار 
باملئة من   46 واأب����دى  امل��رت��ف��ع��ة. 
امل�����س��ارك��ني ���س��ع��وره��م ب����اأن تدفق 
امل��ه��اج��ري��ن ل���ن ي���وؤث���ر ع��ل��ى اأمن 
البالد يف حني قال 41 يف املئة اإن 

ذلك �سيجعل كندا اأقل اأمانا.
ومن بني من مت ا�ستطالع راأيهم 
را�سني  اإنهم غري  باملئة   46 ق��ال 
ع���ن ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل ت������رودو مع 
باملئة   37 ق����ال  ح���ني  يف  امل���وق���ف 
اإنهم را�سون ومل يكون 17 باملئة 

راأيا.

اأن����ه ل مي��ك��ن ع��م��ل د�ستور  ف��ي��ه��ا 
النظام  ظ���ل  يف  ل�����س��وري��ا  ج���دي���د 

احلايل.
�سبوتنيك  وك���ال�������ة  واأك���������������������������دت 
ال��رو���س��ي��ة م���ا ج���اء ب�����س��اأن رف�س 
ال��ن��ظ��ام يف دم�����س��ق ا���س��ت��ق��ب��ال دي 
مي�ستورا، ونقلت عن م�سدر -مل 
ت�سمه- اأن النظام رف�س ا�ستقبال 
م���ن دون ذكر  ال�����دويل،  امل��ب��ع��وث 

الأ�سباب.
ت�سريحاته  يف  امل�����س��در،  واأ���س��اف 
دي  اأن  ال��رو���س��������������������������ي��ة،  ل��ل��وك��ال��ة 
غري  �س�������خ�سا  ب����ات  م��ي�����س��ت��ورا 
الي������وم  ل  دم�س����ق  يف  به  مرحب 

ول يف امل�ستقبل .
�سياق  يف  لدم�سق  ال��زي��ارة  وكانت 
للجولة  مي�ستورا  دي  حت�سريات 
اجل���دي���دة م���ن امل��ف��او���س��ات حول 

الأزمة ال�سورية.
وب�����س��اأن م��ب��اح��ث��ات ج��ن��ي��ف نقلت 
وك����ال����ة الإع��������الم ال���رو����س���ي���ة عن 
وزير  نائب  بوغدانوف  ميخائيل 
اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي ق��ول��ه “اإن 
ال�سورية  احل��ك��وم��ة  ع��ن  ممثلني 

بوغدانوف  م��ي��خ��ائ��ي��ل  ال��رو���س��ي 
ح�����ول  ������س�����األ�����ن�����اه  ل�����ق�����د  “نعم 
لوكالة  م�����س��ي��ف��ا  املو�سوع”، 
اللقاء  ان  ال��رو���س�����ي��ة  ان��رتف��اك�����س 
����س���م���ل ال����ت����ط����ورات الخ��������رية يف 

�سوريا وجوارها. 
ال�سرائيلي  ال�سفري  وا���س��ت��دع��ي 
غ�����اري ك���وري���ن اجل��م��ع��ة ب��ع��د ان 
ا�ستهدفت  ان���ه���ا  ب�����الده  اأع���ل���ن���ت 
�سوريا  يف  “متطورة”  ا���س��ل��ح��ة 
اىل  طريقها  يف  كانت  انها  قالت 
حزب اهلل الذي ي�سارك يف املعارك 
اىل جانب نظام الرئي�س ال�سوري 

ب�سار ال�سد.
وت��ع��ت��رب رو���س��ي��ا م���ع اي�����ران ابرز 
وت�سن  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  حليفي 
 2015 ���س��ب��ت��م��رب  اأي����ل����ول  م���ن���ذ 
القوات  ل��دع��م  ع�����س��ك��ري��ة  عملية 

احلكومية.
اط��الق اجلي�س  اىل  ال��غ��ارة  واأدت 
ال�سوري ل�ساروخ باجتاه الطائرات 

ال�سرائيلية مت اعرتا�سه.
خطورة  الك������ر  ه����و  واحل��������ادث 
يزالن  ل  اللذين  الطرفني  ب��ني 

ا�س��������تدعاء  ام�����س  الرو�س�������ية 
مو�سكو  يف  ال���س��رائ��ي��ل��ي  ال�سفري 
التي  ال��غ��������������������ارات  ب��ع��د  اجل��م��ع��ة 

ال�سالم  حم���ادث���ات  ���س��ي��ح�����س��رون 
املقبلة«.

اأعلنت وزارة اخلارجية  اىل ذلك، 

العربية انها مرتبطة بحزب اهلل 
اللبناين.

اخلارجية  وزي�����ر  ن���ائ���ب  واأع����ل����ن 

ا�سرائيلية  م��ق��ات��الت  �س�����نتها 
ع��ل��ى اأه����داف ب��ال��ق��رب م��ن تدمر 
الدول�������ة  ق����ال����ت  ����س���ت���وري���ا  يف 

امل��ج��م��وع��ة اخلليجية  م��ا ط��رح��ت��ه 
باأهمية اإدراج مطالبة بعدم التدخل 
العربية  ال�������س���وؤون  يف  الإي��������راين 
الإي���راين للجزر  واإدان���ة الحتالل 
الإماراتية الثالث “طنب الكربى 

وطنب ال�سغرى واأبومو�سى« .
ي�����س��م وف����د ال�����س��ع��ب��ة الإم���ارات���ي���ة 
امل�������س���ارك يف اأع����م����ال امل����وؤمت����ر يف 
ع�����س��وي��ت��ه ���س��ع��ادة ك���ل م���ن اأحمد 
ي��و���س��ف ال��ن��ع��ي��م��ي واأح���م���د حممد 

•• الرباط-وام:

عبداهلل  عبدالعزيز  �سعادة  �سارك 
ال��ث��اين لرئي�س  ال��ن��ائ��ب  ال��زع��اب��ي 
رئي�س  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
الإماراتية  الربملانية  ال�سعبة  وفد 
لروؤ�ساء  ال��ت�����س��اوري  الج��ت��م��اع  يف 
العربية  وامل���ج���ال�������س  ال���ربمل���ان���ات 
وروؤ������س�����اء ال����وف����ود امل�������س���ارك���ني يف 
فعاليات املوؤمتر الرابع والع�سرين 
ل��الحت��اد ال��ربمل��اين ال��ع��رب��ي الذي 
بداأت اأعماله ام�س يف مقر الربملان 
املغربي بالعا�سمة املغربية الرباط 
. ج��رى خ��الل الج��ت��م��اع مناق�سة 
املوؤمتر  اأع����م����ال  ج�����دول  م�������س���روع 
الق�سايا  واأب���رز  اخلتامي  والبيان 
�سمنها  وم����ن  ���س��ي��ن��اق�����س��ه��ا  ال���ت���ي 
الراهن  العربي  ال�سيا�سي  الو�سع 
والإقليمي  ال�������دويل  وال���ن�������س���اط 
ل����الحت����اد وع���م���ل الحت�������اد خالل 
مناق�سة  ع��ن  ف�سال   2017 ع��ام 

م��ن م��واق��ف ال����دول ال��ع��رب��ي��ة من 
خ���الل م��ا ي��ت��م الت���ف���اق عليه من 
الربملانية  املوؤ�س�سات  ممثلي  قبل 
وذل���������ك ل���ل���ت���ن�������س���ي���ق وال����ت���������س����اور 
امل�ساركة  خ��الل  بتوافق  واخل���روج 
الربملاين  الحت����اد  اج��ت��م��اع��ات  يف 
العا�سمة  يف  �ستعقد  التي  ال��دويل 
الأ�سبوع  خ����الل  دك����ا  ال��ب��ن��غ��ال��ي��ة 

املقبل .
يعترب  امل���وؤمت���ر  ه����ذا  اأن  واأو�����س����ح 
مبثابة التح�سري لو�سع “خارطة 
للتن�سيق  عربية  برملانية  طريق” 
حول توحيد املواقف العربية جتاه 

الق�سايا الإقليمية والدولية .
و����س���دد ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اأن 
املوؤمتر  اأع���م���ال  ج����دول  ي��ت�����س��م��ن 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  م��ط��ال��ب 
ا�ستعادة  يف  امل�������س���روع���ة  امل���ت���ح���دة 
الكربى  “طنب  ال���ث���الث  ج���زره���ا 
واأب�����و مو�سى”  ال�����س��غ��رى  وط��ن��ب 

التي حتتلها اإيران.

احلمودي و�سامل عبداهلل ال�سام�سي 
وخلفان عبداهلل بن يوخه وناعمة 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سرهان  عبداهلل 
�سعادة  واأك���د   . الحت���ادي  الوطني 
ال����زع����اب����ي اأه����م����ي����ة امل�������س���ارك���ة يف 
فعاليات هذا املوؤمتر يف هذا الوقت 
وبع�س  املنطقة  فيه  ت�سهد  ال��ذي 
دول��ه��ا اأح��داث��ا وت��داع��ي��ات تتطلب 
مناق�ستها من قبل ممثلي ال�سعوب 
يف  الربملانات  دور  لأهمية  العربية 
دعم توجهات احلكومات وتطلعات 
ال�����س��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ح��ي��ال خمتلف 

الق�سايا .
معربا عن اأمله يف اأن يكون املوؤمتر 
فر�سة منا�سبة للخروج بتو�سيات 
املوؤ�س�سات  دور  تفعيل  يف  ت�ساهم 
الربملانية العربية مبا يعزز العمل 
املواقف  وي��وح��د  امل�سرتك  العربي 
الق�سايا  خمتلف  ح��ي��ال  العربية 
����س���دد على  و  ودول�����ي�����ا.  اإق��ل��ي��م��ي��ا 
اأه��م��ي��ة ه��ذا امل��وؤمت��ر ك��ون��ه �سيعزز 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�سدق املجل�س البلدي ملدينة بريكلي بولية كاليفورنيا 
ت�سارك  �سركة  اأي  مع  املدينة  تعامل  مينع  ق��رار  على 
بناء جدار  مل�سروع  املالية  امل�ساعدة  ت�سييد وتقدمي  يف 

عازل مع املك�سيك.
اجلدار  بن�����اء  اأن  البلدي  للمجل�س  بي��������ان  واأو���س��ح 
املحلي������ة،  امل��ه��اج��ري��ن  ج��ال��ي��ات  مب�سال�����ح  �سي�سر 
و���س��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة ه���در لأم����وال ال�����س��رائ��ب وتكري�س 
النعزالية، على حد  ال��ب��اردة  احل��رب  ف��رتة  ل�سيا�سات 

و�سف البيان.
وكان الرئي�س دونالد ترمب قد اأكد مرارا عزمه البدء 

قريبا يف بناء ج��دار ع��ازل على احل��دود اجلنوبية مع 
املك�سيك �سيكلف خم�سة مليارات دولر.

تخ�سي�س  الكونغر�س  من  �سيطلب  اإن��ه  ترمب  وق��ال 
املبالغ املطلوبة غري املتاحة، و�سي�سغط على املك�سيك 

ل�سداد التكلفة فيما بعد.
راي��ان وهو  ب��ول  النواب  ق��ال رئي�س جمل�س  اأن  و�سبق 
جمهوري اإنه �سيدرج اأموال جلدار حدودي يف موازنة 
بني  ي��رتاوح  مبا  التكلفة  وق��در  املقبلة.  املالية  ال�سنة 

12 مليار دولر و15 مليارا.
الكونغر�س اجلمهوريني  اأع�ساء  كبري من  وكان عدد 
قالوا اإنهم �سي�سوتون برف�س اأي خطة ل تقابل فيها 

تكلفة اجلدار بتخفي�سات يف الإنفاق.

تيبتي يحرق نف�شه يف ال�شني 
•• بكني-اأ ف ب:

اعلنت احلكومة التيبتية يف املنفى ومنظمة ان تيبتيا يف الرابعة والع�سرين 
من العمر اأ�سرم النار يف نف�سه يف جنوب غرب ال�سني وهو يدعو اىل عودة 
الدالي لما وحرية املنطقة، موؤكدة انها ل تعرف ما اذا كان تويف نتيجة 

ذلك.
ان  اللكرتوين  الهند على موقعها  املنفى يف  التيبتية يف  وقالت احلكومة 
معبد  داخ��ل  ال�سبت  نف�سه  قتل  ح��اول  غيالت�سني  بيما  يدعى  عازبا  رج��ال 
بوذي يف ت�سينلونغ نيارونغ باللغة التيبتية يف اقليم �سي�سوان. واأ�سافت انه 

“دعا اىل عودة الدالي لما واىل حرية التيبت.
وردا على �سوؤال لوكالة فران�س بر�س قالت �سرطة ت�سينلونغ انها ل ت�ستطيع 

تاأكيد هذه املعلومات.
وقالت احلكومة التيبتية يف املنفى انها اأول حادثة لحراق تيبتي نف�سه هذه 
ال�سنة واحلادثة ال146 منذ ان بداأ التيبتيون يف 2009 يلجاأون اىل هذا 

ال�سكل من الحتجاج على الوجود ال�سيني. 
وتعود اآخر حادثة من هذا النوع اىل كانون الأول دي�سمرب 2016.

عندما  احلياة  قيد  على  يبدو  كان  الرجل  ان  حرة  التيبت  منظمة  وقالت 
عن  معلومات  على  احل�سول  من  تتمكن  مل  انها  موؤكدة   ، ال�سرطة  نقلته 
بعد  املكان  يف  الت�سالت  على  فر�ست  التي  للقيود  نظرا  ال�سحي  و�سعه 

احلادث.
امل��ق��رب��ني لبيما  امل��ن��ف��ى ان ح���واىل ع�����س��رة م��ن  وذك����رت ح��ك��وم��ة التيبت يف 
لقاء  طلبوا  لأن��ه��م  املحلية  ال�سرطة  قبل  م��ن  واق��ف��وا  �سربوا  غيالت�سني 

ال�سحية.

�شول قلقة من املحرك ال�شاروخي لبيوجنياجن
•• �صول-رويرتز:

قالت كوريا اجلنوبية ام�س اإن اأحدث اختبار اأجرته كوريا ال�سمالية ملحرك 
اإنها خطوة خطرية  ق��ال حملل  ذا مغزى يف حني  تقدما  اأظهر  �ساروخي 

جتاه هدف بيوجنياجن تطوير �ساروخ ميكنه �سرب الوليات املتحدة.
وقالت وكالة الأنباء املركزية الكورية ال�سمالية اإن املحرك �سي�ساعد البالد 
اأقمار �سناعية من بني الأف�سل يف العامل  يف امتالك القدرة على اإطالق 
م�سرية اإىل اأن هذا الختبار اأجري على نوع جديد من حمركات ال�سواريخ 

البالي�ستية العابرة للقارات.
ريك�س  ك��ان  بينما  بنجاح  امل��ح��رك  اخ��ت��ب��ار  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإع���الن  وج���اء 
اآ�سيا  اإىل  له  زي��ارة  اأول  يزور بكني يف  الأمريكي  تيلر�سون وزير اخلارجية 
النووية وال�ساروخية على  ال�سمالية  اإزاء برامج كوريا  القلق  حيث هيمن 

املحادثات.
اجلنوبية  الكورية  ال��دف��اع  وزارة  با�سم  املتحدث  نائب  ج���ني-وو  يل  وق��ال 
خالل لقاء �سحفي معتاد من خالل هذه التجربة ثبت اأن وظيفة املحرك 
حققت تقدما ذا مغزى ولكن هناك حاجة لإجراء مزيد من التحليل لقوة 

دفعه وا�ستخداماته املحتملة على وجه الدقة.
الكوري  الزعيم  اأن  الر�سمية  ال�سمالية  الكورية  الإع���الم  و�سائل  وذك��رت 
موقع  يف  حديثا  ت�سنيعه  مت  ال��ذي  امل��ح��رك  باختبار  اأ���س��اد  اأون  ج��ون  كيم 
توجنت�ساجن-ري لإطالق ال�سواريخ وا�سفا التجربة الناجحة باأنها ميالد 

جديد ل�سناعة ال�سواريخ يف البالد.
وكان الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قال لل�سحفيني اإنه عقد اجتماعات 

ب�ساأن كوريا ال�سمالية مطلع الأ�سبوع يف منتجعه بفلوريدا. 

املهاجرين يف الآونة الأخرية عرب 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ن  احل������دود 
الثمانية  ن�������س���ب���ة  ن���ف�������س  ق����ال����ت 
والأرب����ع����ني ب��امل��ئ��ة اإن�����ه ي��ج��ب اأن 
اإىل  املهاجرين  ه��وؤلء  كندا  تعيد 

الوليات املتحدة. 
اأن  اإن كندا يجب  36 باملئة  وقال 
وت�سمح  املهاجرين  ه��وؤلء  “تقبل 

لهم بال�سعي لطلب و�سع لجئ.
دعم  اأن  ال����س���ت���ط���الع  واأو������س�����ح 
يعربون  م����ن  ت���رح���ي���ل  ������س�����رورة 
كان  م�سروع  غ��ري  ب�سكل  احل���دود 
اأقوى بني الرجال والبالغني غري 

اليمني  م���ن  وم��ن��ت��ق��دي��ه  ال���ب���الد 
املهاجرين  اإن  ي���ق���ول���ون  ال���ذي���ن 
اأم��ن��ي��ا حمتمال.  مي��ث��ل��ون خ��ط��را 
الكنديني  اأن  ال�ستطالع  واأو�سح 
ي�سعرون بالقلق مثل الأمريكيني 
امل�سروعة.  غ����ري  ال���ه���ج���رة  م����ن 
واأُجري ال�ستطالع يف الفرتة بني 

الثامن والتا�سع من مار�س اآذار.
وقال نحو 48 باملئة من الكنديني 
ترحيل  يف  التو�سع  يدعمون  اإنهم 
غري  ب�سكل  كندا  يف  يعي�سون  م��ن 

قانوين.
تدفق  ع�����ن  �������س������وؤال  ع���ل���ى  وردا 

•• وينيبيج-رويرتز:

اأجرته  ل��ل��راأي  ا���س��ت��ط��الع  اأو���س��ح 
نتائجه  ون�سرت  اإب�سو�س  روي��رتز 
الكنديني  ن�����س��ف  ن��ح��و  اأن  ام�����س 
املت�سللني  ت��رح��ي��ل  يف  ي���رغ���ب���ون 
اإىل كندا  ال��ذي��ن ع���ربوا احل����دود 
امل��ت��ح��دة بطريقة  ال���ولي���ات  م���ن 
عدد  يعار�س  كما  م�سروعة  غ��ري 
رئي�س  ت���ع���ام���ل  ك��ي��ف��ي��ة  م�������س���اب���ه 
ال��وزراء جا�سنت ت��رودو مع تدفق 

الالجئني.
وق����ال اأرب���ع���ة م��ن ب��ني ك��ل ع�سرة 
اإن املهاجرين  مت ا�ستطالع راأيهم 
اأن  احل��دود ميكن  الذين يعربون 
مما  اأمانا”  “اأقل  ك��ن��دا  يجعلوا 
املجازفة  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ي�����س��ل��ط 
حلكومة  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ترودو الليربالية.
واأ���س��ب��ح ت��دف��ق امل��ئ��ات م��ن طالبي 
اللجوء من اأ�سل اأفريقي اأو �سرق 
يف  املتحدة  ال��ولي��ات  من  اأو�سطي 
مثرية  ق�سية  الأخ�����رية  ال�����س��ه��ور 

للخالف يف كندا.
وك����ان ه��ن��اك دع���م ح��زب��ي لزيادة 
قانوين  ب�سكل  ال��ه��ج��رة  م��ع��دلت 
ترودو  اأن  اإل  عقود  منذ  كندا  يف 
ب�����س��ب��ب تدفق  ي��ت��ع��ر���س ل�����س��غ��ط 

املهاجرين ب�سكل غري م�سروع. 
فيها  يظهر  م��رة  كل  �سوؤاله  ويتم 
ال��ربمل��ان م��ن معار�سيه من  اأم���ام 
ال�سماح  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  ال��ي�����س��ار 
ال��ل��ج��وء دخول  م��ن طالبي  مل��زي��د 

باك�شتان تعيد فتح 
احلدود مع اأفغان�شتان 

•• اإ�صالم اباد-رويرتز:

نواز  الباك�ستاين  ال��وزراء  رئي�س  اأم��ر 
���س��ري��ف ام�����س ب���اإع���ادة ف��ت��ح املعربين 
احلدوديني الرئي�سيني مع اأفغان�ستان 
عقب  املا�سي  ال�سهر  اإغالقهما  بعد 
اآب���اد  اإ����س���الم  األ��ق��ت  ه��ج��م��ات  �سل�سلة 
ين�سطون  مت�سددين  على  فيها  اللوم 

عرب احلدود.
البلدين يف  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت��اأزم��ت 
وتبادل  امل��ا���س��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����س��ه��ور 
الت��ه��ام��ات ب��ع��دم ب���ذل م��ا يكفي من 

اجلهود للت�سدي للمت�سددين.
واأغلقت باك�ستان ال�سهر املا�سي معرب 
ب���ني مدينة  ال��ط��ري��ق  ت���ورخ���م ع��ل��ى 
ومدينة  البالد  غرب  ب�سمال  بي�ساور 
ت�سامان  الأفغانية ومعرب  اآباد  جالل 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ب���ني م��دي��ن��ت��ي كويتا 
يف  وق��ن��ده��ار  باك�ستان  غ��رب  بجنوب 

اأفغان�ستان.
وج��اء ق��رار احلكومة اإغ��الق احلدود 
�سخ�سا   130 م��ن  اأك���ر  مقتل  بعد 
مت�سددون  �سنها  هجمات  �سل�سلة  يف 
اإنهم  ب��اك�����س��ت��ان  ت��ق��ول  ب��اك�����س��ت��ان��ي��ون 
وجدوا مالذا لهم يف اأفغان�ستان لكن 

كابول تنفي اإيواءهم.
وتتهم اأفغان�ستان باك�ستان منذ وقت 
طويل بغ�س الطرف عن قادة حركة 
بل  اأرا�سيها  على  الأفغانية  طالبان 
ودعم احلركة املت�سددة وهو ما تنفيه 

اإ�سالم اآباد. 
اأ�سدر  ب��ي��ان  يف  �سريف  مكتب  وق���ال 
رئي�س الوزراء الباك�ستاين نواز �سريف 
الباك�ستانية  احل�����دود  ب��ف��ت��ح  اأوام�����ر 

الأفغانية على الفور.

مو�سكو تتو�سط بني دي مي�ستورا ودم�سق

رو�شيا ت�شتدعي �شفري اإ�شرائيل بعد غارات قرب تدمر

ن�شف الكنديني مع ترحيل املهاجرين املت�شللني  مدينة اأمريكية تقاطع جدار ترامب

النائب الثاين لرئي�س »الوطني الحتادي« ي�شارك يف اجتماع روؤ�شاء الربملانات يف املغرب 
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اإ�شرائيل تراقب حتركات 
الأردن ب�شاأن فل�شطني

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإ�سرائيل  اإن  مناحيم  بن  يوين  العربية  بال�سوؤون  الإ�سرائيلي  اخلبري  قال 
الأ�سابيع الأخرية،  الثاين يف  الأردن عبد اهلل  الن�سط مللك  ترقب احل��راك 
ترمب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  مع  عربي-  زعيم  -ك��اأول  لقاوؤه  خا�سة 
ال�سفارة  بنقل  لإ���س��رائ��ي��ل  ق��دم��ه  ال���ذي  وع���ده  تنفيذ  ب��خ��ط��ورة  واإق��ن��اع��ه 
الأمريكية من تل اأبيب اإىل القد�س، وجناحه يف ترتيب اأول مكاملة هاتفية 

بني ترمب والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س.
ل�سوؤون  الأور�سليمي  املعهد  موقع  على  له  مقال  يف  مناحيم  بن  واأ���س��اف 
“تقارب بني عبد اهلل  اأنه  الإ�سرائيلية تتابع ما يبدو  اأن الأو�ساط  الدولة 
باإقناع  اخلا�سة  مواقفهما  لتن�سيق  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  والرئي�س 
بحل  ب��ال��ق��ب��ول  الأم���ريك���ي���ة  الإدارة 
رئي�س  ع���ل���ى  وف���ر����س���ه  ال����دول����ت����ني، 
بنيامني  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة  احل���ك���وم���ة 

نتنياهو .
ت�سريحات  يخ�سى  الأردن  اأن  وتابع 
لإقامة  با�ستعداده  اخلا�سة  نتنياهو 
ال�سيادة،  ناق�سة  فل�سطينية  دول���ة 
الإ�سرائيلية  الأم��ن��ي��ة  ال�سيطرة  م��ع 
على طول نهر الأردن، وال�سيادة على 
امل�سجد  ذل��ك  يف  مبا  القد�س،  �سرقي 

الأق�سى واحلرم القد�سي.
املخاوف  اأن  اإىل  مناحيم  ب��ن  واأ���س��ار 
الأردن���ي���ة م��ن رف�����س اإ���س��رائ��ي��ل حلل 
الأردن هو فل�سطني  الدولتني تتزايد مع عودة طرح خيارات قدمية مثل 
، وهي الوطن البديل للفل�سطينيني، الذي يجب اأن يقيموا دولتهم عليه، 

ح�سب ما يروج له ال�سهاينة.
الع�سكرية  ال�ستخبارات  جهاز  يف  �سابق  �سابط  -وهو  مناحيم  بن  واأو�سح 
امل�سري  والرئي�س  عبا�س  بني  للم�ساحلة  تو�سط  الأردن  اأن  الإ�سرائيلية- 
عبد الفتاح ال�سي�سي قبيل انعقاد القمة العربية يف عّمان اأواخر مار�س اآذار 
احلايل، حيث يلتقي الثنان يف القاهرة لتن�سيق مواقفهما اخلا�سة بتجدد 

املفاو�سات بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.
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•• كانبريا-بريث-رويرتز:

بداأ م�سوؤولون اأمريكيون اأخذ ب�سمات اأ�سابع طالبي اللجوء 
يف خم��ي��م لج��ئ��ني ت��دي��ره ا���س��رتال��ي��ا ع��ل��ى ج��زي��رة ن����اورو يف 
املحيط الهادي ام�س مما ي�سري اإىل ا�ستئناف فح�س طلبات 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  و�سفها  ال��ت��ي  ال��ت��وط��ني  اإع����ادة 

ترامب باأنها “اتفاق غبي«.
وكانت ا�سرتاليا اتفقت مع الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك 
اأوباما العام املا�سي على اأن توطن الوليات املتحدة ما ي�سل 
اإىل 1250 طالب جلوء مقيمني يف خميمات يف بابوا غينيا 

اجلديدة وناورو. 
ال�سلفادور  م���ن  لج���ئ���ني  ا����س���رتال���ي���ا  ت���وط���ن  امل���ق���اب���ل  ويف 

وجواتيمال وهندورا�س.
له على  تغريدة  اتفاق غبي يف  باأنه  التفاق  ترامب  وو�سف 

تويرت لكنه قال اإنه ملتزم به.

من  اأكث�������ر  مع  رويت�����������������رز  اأجرت�����ها  مقاب���������الت  واأك����دت 
الأمن  وزارة  م�����س��وؤويل  اأن  ن���اورو  يف  حمتجزي���������ن  �س�������تة 
وب�������داأوا  ال�س�����بت  ي��������وم  و�سل�وا  الأمريكي���������ة  ال��داخ��ل��ي 

اللق�������اءات ام�س . 
وق���ال اث��ن��ان م��ن ط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء، طلبا ع���دم ال��ك�����س��ف عن 
يف  ال��ت��وط��ني  اإع����ادة  طلبيهما  ت��ع��ر���س  م��ن  خ��وف��ا  هويتهما 
اإن  هاتفي  ات�سال  يف  ل��روي��رتز  للخطر،  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأ�سئلة  اأي  اإل��ي��ه��م��ا  ي��وج��ه��وا  ال��داخ��ل��ي مل  الأم����ن  م�����س��وؤويل 

حمددة.
“مل يكن لقاء تقليديا فقط  اإي���راين ل��روي��رتز  وق��ال لج��ئ 

اأخذوا ب�سمات الأ�سابع وقا�سوا الطول والوزن.«
لقاءات  مبواعيد  بطاقات  لرويرتز  اآخ��رون  لجئون  واأظهر 

حتددت لهم مع م�سوؤولني اأمريكيني.
احتجاز  مركز  يف  املعلومات  جلمع  مماثلة  عملية  و�ستبداأ 
ابريل  اأوائ����ل  يف  اجل��دي��دة  غينيا  ب��اب��وا  يف  ا�سرتاليا  ت��دي��ره 

هناك  للمحتجزين  الهجرة  م�سوؤولو  قاله  ملا  وفقا  ني�سان 
الأ�سبوع املا�سي.

وتنفذ ا�سرتاليا �سيا�سة �سارمة يف عدم ال�سماح لأي �سخ�س 
يحاول الو�سول اإىل البالد بزورق لالإقامة فيها فرت�سلهم 
ن��اورو وبابوا غينيا اجلديدة ليقيموا  اعتقال يف  اإىل مراكز 
جماعات  من  ح��ادة  لنتقادات  تعر�ست  معي�سية  ظ��روف  يف 

مدافعة عن حقوق الإن�سان.
واأم�سى بع�س طالبي اللجوء �سنوات هناك وكرت التقارير 
املعتقلني  ب��ني  النف�س  واإي�����ذاء  جن�سي  ان��ت��ه��اك  ح���الت  ع��ن 

ومنهم اأطفال.
اأعطتهم  الأخ��رية  التطورات  اإن  اللجوء  وقال بع�س طالبي 
اإي��راين حمتجز يف  اأم��ال. وق��ال بهروز بوت�ساين وهو لجئ 
اأن  اأعتقد  لرويرتز  بابوا غينيا اجلديدة  مانو�س يف  جزيرة 
التفاق �سيتم لكن ال�سوؤال الذي ل نعرف اإجابته هو كم عدد 

من �ستاأخذهم الوليات املتحدة؟.

الرئي�س الفيليبيني يعترب النواب الأوروبيني جمانني
•• نايبيداو-اأ ف ب:

و�سف الرئي�س الفيليبيني رودريغو دوتريتي النواب الأوروبيني باملجانني، 
وذلك يف رده على قرار للربملان الوروبي دان ال�سبوع املا�سي العدد الكبري 

لالإعدامات خارج اطار الق�ساء يف احلرب على املخدرات.
وقال دوتريتي الذي يقوم بزيارة ر�سمية اىل العا�سمة البورمية نايبيداو 
تهتمون  ل  مل��اذا  انف�سكم؟  فر�س  حت��اول��ون  مل��اذا  املجانني.  ه���وؤلء  افهم  ل 

بق�ساياكم اخلا�سة؟. 
وا�ساف الرئي�س الفيليبيني املعروف ب�سراحته وتوجيه �ستائم لي �سخ�س 

ينتقده ملاذا تاأتون لإزعاجنا؟ .
اآفة  على  الق�ساء  لتعهده  خ�سو�سا  املا�سي  ال��ع��ام  انتخب  دوت��ريت��ي  ك��ان 

املخدرات. وقد �سن حملة ادت اىل مقتل ع�سرات الآلف من ال�سخا�س من 
مهربني ومدمني. ويف قرارهم طلب النواب الوروبيون الأ�سبوع املا�سي من 
المم املتحدة ان تاأمر بفتح حتقيق دويل م�ستقل حول هذه اجلرائم غري 
ال�سرطة  ان  تفيد  بامل�سداقية  تتمتع  معلومات  عن  وحتدثوا    . القانونية 

الفيليبينية تخفي الدلة لتربير عمليات قتل خارج اطار الق�ساء.
اإعطاء  دوتريتي  الرئي�س  انه على حكومة  اي�سا  الوروبيون  النواب  وراأى 
مالحقة  م��ن  ب��دل  التهريب  ع�سابات  وزع��م��اء  املهربني  ملكافحة  اول��وي��ة 

امل�ستهلكني ال�سغار.
وقال  �سيا�سته.  �سيوا�سل  ان��ه  جم���ددا  دوت��ريت��ي  اك��د  الح���د،  خ��ط��اب  ويف 
اآخر  النا�س. قلت ذلك. لن اتوقف. �ساأ�ستمر حتى قتل  �سيموت مزيد من 

زعيم للمخدرات يف الفيليبني ومغادرة البائعني ال�سوارع .

بكني تبداأ التح�شريات لجتماع �شي وترامب 
•• بكني-رويرتز:

بينغ  جني  �سي  الرئي�س  بني  لجتماع  التح�سريي  العمل  اإن  ام�س  ال�سينية  اخلارجية  وزارة  قالت 
والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بداأ بعد زيارة وزير اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�سون لبكني 
خالل مطلع الأ�سبوع. وبعبارات دافئة من �سي اأنهى تيلر�سون اأول جولة له لآ�سيا منذ توليه من�سبه 

باتفاق على العمل مع ال�سني ب�ساأن كوريا ال�سمالية وتنحية الق�سايا الأكر تعقيدا جانبا. 
الأق��ل قبل قمة  ب�ساأن ق�سايا �سعبة على  اأو نحيا اخلالفات  التقدم  اأن اجلانبني حققا بع�س  وبدا 
با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات  يف  املقبل  ال�سهر  تنعقد  ق��د  وت��رام��ب  �سي  ب��ني  مرتقبة 
اأجرى  لل�سني  تيلر�سون  ريك�س  اخلارجية  وزي��ر  زي��ارة  “خالل  ينغ  ت�سون  هوا  ال�سينية  اخلارجية 
اجلانبان مناق�سة متعمقة ب�ساأن ترتيب اجتماع قريبا بني الرئي�سني وبداأ العمل التح�سريي املرتبط 
بذلك.« واأ�سافت خالل اإفادة �سحفية يومية دون اخلو�س يف تفا�سيل اتفق اجلانبان على البقاء على 

ات�سال وثيق ل�سمان جناح الجتماع بني رئي�سي الدولتني ب�سكل �سل�س ومثمر.

م�شوؤولون اأمريكيون يلتقون بطالبي جلوء يف اأ�شرتاليا 

•• طوكيو-اأ ف ب:

منظومة  ن�سر  اأم�س  رو�سيا  انتقدت 
لل�سواريخ  م���������س����ادة  ام����ريك����ي����ة 
معتربة  ال�سمالية،  كوريا  ت�ستهدف 
اأن��ه��ا خ��ط��وة ت��ن��ط��وي ع��ل��ى خماطر 

جدية للمنطقة.
وبداأت الوليات املتحدة هذا ال�سهر 
المريكية  ال�����درع  م��ن��ظ��وم��ة  ن�����س��ر 
لل�سواريخ  امل���������س����ادة  امل����ت����ط����ورة 
على  ردا  اجلنوبية  كوريا  يف  “ثاد” 
تطوير  عمليات  يانغ  بيونغ  تكثيف 
واجرائها  البال�ستية  ���س��واري��خ��ه��ا 

عددا من الختبارات.
وت�������س���ر وا����س���ن���ط���ن و����س���ي���ول على 
اأن��ه��ا ل����دواع حم�����س دف��اع��ي��ة اإل اأن 
تقو�س  ق��د  اأن��ه��ا  م��ن  ب��ك��ني تخ�سى 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال����ردع ال���ن���ووي. وقد 
�سل�سلة  بفر�س  وقامت  بغ�سب  ردت 
كوريا  اع��ت��ربت��ه��ا  الج��������راءات  م���ن 
ومن  اقت�ساديا.  انتقاما  اجلنوبية 
املحادثات  رو�سيا  ا�ستغلت  ناحيتها، 
والدبلوما�سية  ال��دف��اع  جم���ايل  يف 
مع اليابان حليفة الوليات املتحدة، 

لنتقاد التحرك الأخري.
الرو�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واأو����س���ح 
لل�سحافيني  لف��������روف  ����س���ريغ���ي 
املخاطر اجلدية  اإىل  النظر  “لفتنا 
ال���ت���ي ي�����س��ك��ل��ه��ا ن�����س��ر ع��ن��ا���س��ر من 
العاملية  الأمريكية  الدفاع  منظومة 
امل�سادة لل�سواريخ يف اآ�سيا واملحيط 

الهادئ”. وا�ساف اأن مو�سكو طرحت 
امل�ساألة خالل املحادثات. واأ�ساف يف 
اأنه  اإ�سارة وا�سحة اإىل منظومة ثاد 
اإذا كان الهدف من حترك وا�سنطن 
“مواجهة املخاطر الآتية من كوريا 
املنظومة  هذه  ن�سر  ف��اإن  ال�سمالية، 
رد  هو  املنطقة  يف  الأ�سلحة  وتراكم 

غري متكافئ«.
امل��ا���س��ي عن  ال��ع��ام  وع���ربت مو�سكو 

قلقها ب�ساأن خطط ن�سر املنظومة.
وت����اأت����ي ت�����س��ري��ح��ات لف������روف بعد 
املحادثات بني وزراء خارجية ودفاع 
رو�سيا واليابان. وجاءت كذلك عقب 
الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  زي����ارة 
ريك�س تيلر�سون اإىل املنطقة والذي 
ح���ذر م��ن اأن حت���رك ع�����س��ك��ري �سد 

كوريا ال�سمالية هو “خيار وارد«.
ال�سمالية  ك����وري����ا  ت���ت���ع���ر����س  ومل 
الجتماع  خ���الل  ان��ت��ق��ادات  اأي  اإىل 
تطويرها  ب�سبب  الياباين  الرو�سي 
وال�ساروخية.  ال��ن��ووي��ة  لالأ�سلحة 
هذا ويطغى ملف المن يف منطقة 
اآ�سيا واملحيط الهادئ على املحادثات 
يف طوكيو بني وزراء خارجية ودفاع 
الزمة  خلفية  على  ورو�سيا  اليابان 
يف  ال�سواريخ  جت��ارب  ع��ن  الناجمة 

كوريا ال�سمالية.
الياباين  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  و����س���رح 
ال�سحافيني  ام���ام  كي�سيدا  فوميو 
امل����ح����ادث����ات م����ع نظريه  ب�����دء  ق���ب���ل 
ال���رو����س���ي ���س��ريغ��ي لف�����روف نريد 

وال���ي���اب���ان ت���وم���وين اي���ن���ادا خلو�س 
 ”2+2“ جولة ثانية من املحادثات 
نوفمرب  الثاين  ت�سرين  مطلع  منذ 
ي�سارك  ان  امل��ت��وق��ع  وم���ن   .2013
ال������وزراء يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف عقب 

الجتماع.
يانغ  بيونغ  اأطلقت  ا�سبوعني،  قبل 
جزر  اأرخبيل  باجتاه  �سواريخ  ع��دة 
ال��ي��اب��ان ���س��ق��ط ث��الث��ة م��ن��ه��ا قبالة 
�سواحل مدينة يف ال�سمال يبلغ عدد 
واأعربت  ن�سمة.  ال���ف   29 �سكانها 

ومن  الإقليمي  الم��ن  يف  التباحث 
����س���م���ن���ه، امل���ل���ف ال�����ن�����ووي ال���ك���وري 
يف  البال�ستية  وال�سواريخ  ال�سمايل 
هذا البلد. من جهته، قال لفروف 
ال�سمالية  ك���وري���ا  ي���ذك���ر  اأن  دون 
متعلقة  موا�سيع  “عدة  ان  حتديدا 
ب����الم����ن ال���ع���امل���ي والق���ل���ي���م���ي قد 
تراكمت ، مما يجعل هذه املحادثات 
وان�سم اىل  “يف مو�سوع ال�ساعة”. 
ال��وزي��ري��ن ب��ع��د ظ��ه��ر ام�����س وزي���را 
�سويغو  ���س��ريغ��ي  رو���س��ي��ا  خ��ارج��ي��ة 

التقدم  اإزاء  ال���ق���ل���ق  ع����ن  ط���وك���ي���و 
على  ال�سمال  يحققه  الذي  املت�سارع 

�سعيد تطوير ال�سواريخ.
و���س��ي�����س��م��ل الج��ت��م��اع ب���ني ال�����وزراء 
كوريل  ج��زر  مو�سوع  اأي�سا  الربعة 
“اأرا�سي  ال���ي���اب���ان  ت�����س��م��ي��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�سمال” والتي ت�سكل نقطة خالف 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احلرب 
عاما.   70 ق��ب��ل  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
توقيع  دون  امل�����س��األ��ة  ه���ذه  وحت����ول 

معاهدة �سالم بني البلدين.

حمادثات رو�سية- يابانية حول الأزمة الكورية 

مو�شكو حتذر من ن�شر »ثاد« يف كوريا اجلنوبية 

•• وا�صنطن-وكاالت:

التحقيقات  م��ك��ت��ب  م���دي���را  خ���رج 
الحتادي الأمريكي جيم�س كومي 
الأمريال  الوطني  الأم���ن  ووك��ال��ة 
مايك روجرز عن �سمتهما العلني 
ام�����س الث���ن���ني، ح��ي��ث حت��دث��ا اإىل 
جمل�س النواب ب�ساأن تدخل رو�سيا 

يف النتخابات الأمريكية.
ووج������ه رئ���ي�������س جل���ن���ة امل���خ���اب���رات 
نوني�س  دي��ف��ني  ال���ن���واب  مب��ج��ل�����س 
الدعوة اإىل كومي وروجرز لالإدلء 
ا�ستماع  جل�سة  خ���الل  ب��اإف��ادت��ه��م��ا 
ع��ل��ن��ي��ة ن�����ادرة ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي حتقق 
يف م��زاع��م ب���اأن رو���س��ي��ا ت��دخ��ل��ت يف 

النتخابات الأمريكية الأخرية.
ل��ك��ن ال��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��رم��ب بدا 
يف  ق���ال  ح��ي��ث  باجلل�سة  م�ستخّفا 
تغريدة قبل �ساعات من انعقادها، 
ال�ستماع  ج��ل�����س��ة  اأن  ي��ع��ت��رب  اإن�����ه 

“تندرج يف اإطار الأخبار املزيفة«.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن جلانا اأخرى 
الأمر  ه��ذا  يف  حتقق  بالكونغر�س 
وكالة  لكن  مغلقة،  اجتماعات  يف 
الغ�سب  اإن  تقول  لالأنباء  روي��رتز 
رو�سيا  ت��ك��ون  اأن  اح��ت��م��ال  ب�����س��اأن 
حاولت التاأثري على �سباق الرئا�سة 
دفع  ترمب،  ل�سالح   2016 لعام 
عددا من النواب لالإ�سارة اإىل اأنهم 
�سيعلنون عن اأكرب قدر ممكن من 

النتائج التي �سيتو�سلون اإليها.
اأطلع الأ�سبوع املا�سي  وكان كومي 
جمل�س  يف  ال����س���ت���خ���ب���ارات  جل��ن��ة 
ال�سيوخ على تفا�سيل ب�ساأن تدخل 
رو�سيا يف النتخابات التي جرت يف 
املا�سي،  ال��ث��اين  ت�سرين  ن��وف��م��رب 
و�����س����ط ت�����������س�����اوؤلت ح������ول وج�����ود 
عالقات  حمتملة بني حملة ترمب 

والكرملني.
نفي رو�سي

حماولتها  ن��ف��ت  رو���س��ي��ا  اأن  ي��ذك��ر 
ال���ت���اأث���ري ع��ل��ى الن���ت���خ���اب���ات، لكن 
ل��ه��ا مع  م��ا مت ك�سفه م��ن ���س��الت 
ت���رم���ب، جعل  ف���ري���ق  اأع�������س���اء يف 

الق�سية تبقى �ساخنة.
ال�ستخبارات  وك��������الت  وك����ان����ت 
اأنه  اأ�سهر  قبل  اأعلنت  الأم��ريك��ي��ة 
من املرجح اأن تكون اأعلى اجلهات 
وجهت  ق��د  الرو�سية  احلكومة  يف 
���س��د منظمات  ال��ق��ر���س��ن��ة  اأع���م���ال 
احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي، مم���ا اأدى 
حمرجة  م��ع��ل��وم��ات  ت�����س��رب  اإىل 
الرئا�سية  ومر�سحته  احل��زب  ع��ن 

هيالري كلينتون. 
كما نقلت �سحيفة نيويورك تاميز 
و�سابقني،  حاليني  م�سوؤولني  عن 
ال�ستخبارات  اأج��ه��زة  ح��وزة  يف  اأن 
حمادثات  عن  وت�سجيالت  تقارير 
عنا�سر  بني  املا�سي  العام  اأجريت 
ت���رم���ب وكبار  ف���ري���ق ح��م��ل��ة  م���ن 

ال�سيوخ  جمل�س  يف  اأع�����س��اء  وك���ان 
ق��د ع���ربوا ع��ن �سخطهم جت��اه ما 
اع���ت���ربوه ع���دم ت��ع��اون م��ن مكتب 
التحقيقات الحتادي ب�ساأن رو�سيا 
اإىل  وكذلك ادعاء ترمب بتعر�سه 
التن�ست، وهو ما نفاه اأوباما وعدد 

اآخر من امل�سوؤولني.
وت�سري وكالة ال�سحافة الفرن�سية 
التن�ست  م��زاع��م  تداعيات  اأن  اإىل 
امتدت اإىل خارج الوليات املتحدة، 

م�سوؤويل ال�ستخبارات الرو�سية.
مزاعم التن�ست

جل�سة  �ست�سهد  نف�سه،  ال��وق��ت  يف 
اأي�������س���ا ال���ت���ط���رق اإىل  ال����س���ت���م���اع 
ات���ه���ام���ات ت���رم���ب ل�����س��ل��ف��ه ب����اراك 
اأوب�����ام�����ا ب��ال��ت��ن�����س��ت ع���ل���ي���ه، وهي 
الت��ه��ام��ات ال��ت��ي مل ي��ق��دم ترمب 
الأ�سبوع  توقع  لكنه  عليها،  دليال 
املا�سي الك�سف عن مفاجاآت مثرية 

يف هذا ال�ساأن.

ب����ه امل����خ����اب����رات الأم����ريك����ي����ة عام 
على  اأوب����ام����ا(  ع��ه��د  )يف   2013
اأجنيال  الأملانية  امل�ست�سارة  هاتف 
م��ريك��ل، حيث ق��ال خ��الل موؤمتر 
“يف  اجل��م��ع��ة  ب��ه��ا  ج��م��ع��ه  �سحفي 
جم���ال ال��ت��ن�����س��ت ال����ذي ق��ام��ت به 
لدينا  الأقل  على  ال�سابقة،  الإدارة 
م�سريا  رمبا”،  م�����س��رتك..  ���س��يء 
بدت عليها  التي  اإىل مريكل  بيده 

عالمات الده�سة.

مقتل �شرطي فل�شطيني يف مواجهات بنابل�س
•• رام اهلل-اأ ف ب:

قتل �سرطي فل�سطيني ام�س يف تبادل لإطالق النار مع م�سلحني فل�سطينيني 
بالطة  خميم  يف  منهم  واح���د  توقيف  مت  الفل�سطينية  لل�سلطة  مطلوبني 
لالجئني �سمال ال�سفة الغربية املحتلة، بح�سب ما اوردت وكالة وفا الر�سمية. 
واع��ل��ن حم��اف��ظ م��دي��ن��ة نابل�س وامل��ت��ح��دث ب��ا���س��م الج��ه��زة الم��ن��ي��ة عدنان 
�سمريي ان امل�ساعد ح�سن علي احلج قتل بينما ا�سيب رجل امن فل�سطيني 
امللقب  اأب��و حمادة  اأحمد  املدعو  ان  وق��ال �سمريي  املطلوبني.   بر�سا�س  اخر 
على  النار  باإطالق  قيامه  ج��راء  الأم��ن  ق��وات  بر�سا�س  اأ�سيب  قد  ب�الزعبور 
اأفراد قوة اأمنية يف نابل�س، بعد اأن قامت القوات مبحا�سرته ودعوته لت�سليم 
امل�ساعد ح�سن  اإ�سابة  اإىل  اأدى  ما  ال��ن��ار،  ب��اإط��الق  وب��داأ  رف�س  اأن��ه  اإل  نف�سه، 
ابو حمادة هو  ال�سمريي فان  اإثرها. وبح�سب  ا�ست�سهد على  بجروح خطرية 
“املطلوب رقم واحد لقوى الأمن الفل�سطينية يف ق�سايا قتل جنائية، وم�سائل 
النار لأكر من مرة على قوات الأمن  مرتبطة بال�سالح وجتارته، وباإطالق 
الغربية من حني لآخر مواجهات بني تيارات  وت�سهد ال�سفة  الفل�سطيني”. 
متناحرة داخل حركة فتح التي يتزعمها الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س، 
وخ�سو�سا يف املخيمات حيث ل تدخل ال�سرطة الفل�سطينية ال نادرا. و�سهد 
خميم بالطة ت�ساعدا يف اعمال العنف يف ال�سهر الخرية عندما حاولت قوات 
ت�ستبه  ا�سخا�س  على  للقب�س  مداهمات  ب�سل�سلة  القيام  الفل�سطينية  الم��ن 

بانهم جمرمون داخل املخيم ما ادى اىل ا�ستباكات م�سلحة.

اكت�شاف مقابر جماعية يف و�شط الكوجنو 
•• عوا�صم-رويرتز:

الكوجنو  جمهورية  و�سط  يف  روي��رتز  يف  �سحفي  �سورها  جماعية  مقابر  ك�سفت 
الدميقراطية يومي 11 و12 مار�س اآذار داخل وحول قرية ت�سينكي تنامي وح�سية 
القتال يف و�سط الكوجنو بني اجلي�س وامليلي�سيات املحلية.  وُيعتقد اأن هذه املقابر 
املا�سي.  ال�سهر  يف  عنيفة  ا�ستباكات  اأعقاب  يف  ُمتمردين  مقاتلني  جثث  بها  ُدفنت 
اأفراد  م��ن   86 قتلت  احلكومية  ال��ق��وات  اأن  يف  ت�ستبه  اإن��ه��ا  املتحدة  الأمم  وق��ال��ت 
امليلي�سيات بالقرب من بلدة ت�سيمايا خالل الفرتة بني 9 و13 فرباير �سباط برغم 
اإنهم عروا  اأن يكون جنودها ا�ستخدموا قوة غري متكافئة وقولها  نفي احلكومة 
على اأ�سلحة اآلية بحوزة املقاتلني املتمردين بعد ال�ستباكات. وقال لمربت ميندي 
املقابر اجلماعية  التي ُعر عليها يف  اإن اجلثث  با�سم احلكومة لرويرتز  املتحدث 

ملقاتلني من ميلي�سيا كاموينا ن�سابو واإن امليلي�سيا هي التي دفنتهم ولي�س اجلي�س.

الأبي�س  ال���ب���ي���ت  ا����س���ط���ر  ح���ي���ث 
ك����رره  ات����ه����ام  ع����ن  ال����رتاج����ع  اإىل 
�سباي�سر،  ���س��ون  ب��ا���س��م��ه  امل��ت��ح��دث 
الربيطانية  ال���س��ت��خ��ب��ارات  ب����اأن 
التن�ست  عملية  يف  اأوباما  �ساعدت 
توتري  اإىل  اأدى  مم��ا  ت��رم��ب،  على 
حلفاء  اأق����������رب  م�����ع  ال�����ع�����الق�����ات 

وا�سنطن.
نف�سه  ترمب  اأن  الوكالة  وت�سيف 
قامت  ت���ن�������س���ت  اإىل  واأمل���������ح  ع������اد 

ترامب يعتربها تندرج يف اإطار الأخبار املزيفة

رو�شيا والتن�شت بجل�شة ا�شتماع مل�شوؤويل خمابرات اأمريكا

اأملانيا ترف�س ت�شبيه
 اإردوغان لها بالنازية 

•• برلني-رويرتز:

الرئي�س  ات��ه��ام  ام�س  اأمل��ان��ي��ا  انتقدت 
ال�����رتك�����ي رج�������ب ط����ي����ب اإردوغ�����������ان 
مريكل  اأجنيال  الأملانية  للم�ست�سارة 
ب��اأن��ه��ا ت��ط��ب��ق اأ���س��ال��ي��ب ن���ازي���ة �سد 
الأت�������راك وامل�������س���وؤول���ني الأت�������راك يف 
مقبول.  غري  باأنه  وو�سفته  بالدها 
احلكومة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
الأمل���ان���ي���ة ت�����س��ب��ي��ه��ات ال���ن���ازي���ة غري 
الأمر  اأن  �سكل م�سيفة  باأي  مقبولة 
حدة  لتخفيف  ت��رك��ي��ا  ع��ل��ى  ي��ت��وق��ف 
ت�سريحاتها واحليلولة دون الإ�سرار 

بالعالقات بني البلدين.
ق��ال يف كلمة مبدينة  اإردوغ����ان  ك��ان 
تطبقني  الآن  اأن��������ت  ا����س���ط���ن���ب���ول 
�سد  مريكل...  يا  النازية  الأ�ساليب 
اإخوتي الذين يعي�سون يف اأملانيا و�سد 
وزرائي ونوابي الذين يزورون اأملانيا. 
اأخالقيات  م���ع  ه����ذا  ي��ت��ن��ا���س��ب  ه���ل 
ال�����س��ي��ا���س��ة؟ ل��ي�����س��ت م��ه��م��ت��ك دعم 

التنظيمات الإرهابية بل ترحيلها.
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العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة هاي ليفل احلديثة

رخ�سة رقم:CN 1185276  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سينه ح�سن را�سد الزيودي ٪99

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/طالل خمي�س را�سد خمي�س معيوف زيودي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ /طالل خمي�س را�سد خمي�س معيوف زيودي من 100٪ اىل ٪1

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 4.80*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/م�سبغة هاي ليفل احلديثة

HIGH LEVEL MODERN LAUNDRY
اىل/م�سبغة هاي ليفل احلديثة ذ.م.م  

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

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

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

رخ�سة رقم:CN 1792212  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
تعديل ا�سم جتاري من/اكويب لل�سيانة العامة
EQUIPE GENERAL MAINTENANCE

اىل/اكويب لل�سيانة العامة ملالكها خالد الكندي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
 EQUIPE GENERAL MAINTENANCE - OWNER KHALED

ALKINDI - SINGLE PERSON COMPANY LLC

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

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإعــــــــــالن
لل�سيارات  العديد  جبل  ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1051722  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سونيل في�سوامباران من 20٪ اىل ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جلفك�س لدارة ال�سركات

gulfex companies Management

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم را�سد حممد مبارك القبي�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف براكا �سكومار �سوماراجان باندمانابهان

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ماد ايالند ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 2242538  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�سافة اوليفيه احلداد

تعديل مدير/ا�سافة انطوان ايليا الهرب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي عبدالعزيز غالم دروي�س عبداهلل لنجاوي ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

carbone holding limited ا�سافة كاربون هولدينج ليمتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سربل ب�سبو�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ماد ماد لال�ستمثار �س.ذ.م.م
MAD MAD INVESTMENTS LLC 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد �سامل فارع
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإعــــــــــالن
الدار  ال�س�����ادة/عيون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة 
رخ�سة رقم:CN 1160887  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خديجه علي ربيع ح�سن ال�سحي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن حممد �سالح القحطاين

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

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإعــــــــــالن
كومتك  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدولية للمقاولت ذ.م.م 
رخ�سة رقم:CN 1193822  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممد �سادي نيميه من 25٪ اىل ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف رفيق رائف علي خليل عبا�س

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

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
التجاري:جموهرات  بال�سم    CN رقم:1020320 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  ال�سامر 

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2051839  بال�سم التجاري:ولفز لتاجري 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، الكهربائية  الدراجات 

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/معهد بيت الفنون

رخ�سة رقم:CN 1005495  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداملنعم �سعيد علي �سعيد النعيمي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ /عبداملنعم �سعيد علي �سعيد النعيمي من 100٪ اىل ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ديفيد مارك الي�سون ٪49

تعديل را�س املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1.2*1.2 اىل 3*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/معهد بيت الفنون

HOUSE OF ARTS INSTITUTE
اىل/معهد بيت الفنون ذ.م.م  

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

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإعــــــــــالن
املكيفات  لت�سليح  بال�س  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة كول  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والثالجات رخ�سة رقم:CN 1122207  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة كول بال�س لت�سليح املكيفات والثالجات

COOL PALACE AIR CONDITIONERS & REFRIGERATORS REPAIRING EST

اىل/�سالون كول بال�س للحالقة الرجالية  

COOL PALACE GENTS HAIRDRESSING SALON

تعديل ن�ساط/ا�سافة ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال فئة ثانية )9602101.2(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح و�سيانة مكيفات الهواء ومعدات التربيد وتنقية الهواء )3312007(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  ال�سحن  خلدمات  لين  ال�س�����ادة/جرين  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1174672  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جمعه را�سد حممد العزيزي ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فالح ح�سن نور حممد مريداد البلو�سي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/جرين لين خلدمات ال�سحن ذ.م.م 
GREEN LINE CARGO SERVICES LLC

اىل/جرين لين لعمال الملنيوم والزجاج ذ.م.م  
GREEN LINE FOR ALUMINUM AND GLASS LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة لرتكيبات الملنيوم والزجاج )2592006(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات ال�سحن اجلوي للب�سائع )5224003(

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

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

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

للعناية بال�سيارات ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 2010513 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة �ساند غاون

رخ�سة رقم:CN 1119894  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*6 اىل 6*1

تعديل ا�سم جتاري من/بقالة �ساند غاون
SHANDGOW GROCERY

اىل/�سوبرماركت �ساند غاون  
SUPER MARKET SHANDGOW

تعديل ن�ساط/ا�سافة جممع ا�ستهالكي )�سوبر ماركت( )4711002(
تعديل ن�ساط/حذف بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة )4721004(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع ال�سماك واحليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة )4721006(
تعديل ن�ساط/حذف بقالة )471003(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

فيدلتي لتمثيل ال�شركات- ذ م م
تعلن �سركة كوانتم البادي و�سركاه-حما�سبون قانونيون 
انه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 
ال�سادر   170300759 بالرقم  العدل  الكاتب  لدى  املوثق 
بتاريخ 2017/02/05 بحل وت�سفية �سركة فيدلتي لتمثيل 
ال�سركات - ذ م م فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة 
 026222858 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل  التقدم 
منطقة  ابوظبي-   26219 �س.ب   026333291 فاك�س 
املعمورة مع�سكر ال نهيان  بناية رقم 6 الطابق )7( مكتب 
رقم )701( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة 

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعللللللللان ت�شفيلللللة �شركللللللللة 

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

مركز الختبارات الهند�شية »تيك«- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله  )مركز الختبارات الهند�سية 
)تيك(- ذ م م( يعلن امل�سفى / مكتب الهاملى لتدقيق احل�سابات 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق 
مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام 
الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل يتقدم 
خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة.  تليفون 
امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى �سارع 
زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( مكتب 

الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعللللللللان ت�شفيلللللة �شركللللللللة 

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��الت )ق���ط���اع النقل 
البحري( بان /ذا كابنت لتجارة ال�سفن والقوارب قد تقدم 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
              اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                     اإ�سم ال�سفينة                   رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
Abu Dhabi - UAE        213797     2 بن تون )Ex:PONTOON 2(
Abu Dhabi - UAE        213881     27 ثي يو )Ex:Theo 27(     
Abu Dhabi - UAE        214785     23 اف ا�س )Ex:FS Yellow 2( 

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

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

احلمي�سي لت�سليح م�سخات املياه
رخ�سة رقم:CN 1012679 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

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

ركن الزوايا للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 1013835 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11974 بتاريخ 2017/3/21

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

مريال
رخ�سة رقم:CN 1130445 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  21  مار�ص 2017 العدد 11974
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•• الكرك :
املمكلة  يف  ج��ول��ت��ه  الم��������ارات  م��ن��ط��اد  ان���ه���ى   
ال��ه��ا���س��م��ي��ة م��ن خ���الل حتليقة فوق  الردن���ي���ة 
اب��ن��اء الم����ارات من  ال��ك��رك وال��ت��ي م�سح  قلعة 
خ����الل حت��ل��ي��ق��ه��م دم����وع ال��ق��ل��ع��ة ال��ت��ي �سهدت 
القليلة  ال�سهر  خالل  دامية  اعتداءات  �سل�سلة 
امل��ا���س��ي��ة وال����ذي ارت��ق��ى ف��ي��ه��ا للعلى ع���دد من 
وزفت  الردن��ي��ة  المنية  الأج��ه��زة  يف  ال�سهداء 
ال���ك���رك ك��وك��ب��ة م���ن �سهداء  خ��الل��ه��ا م��دي��ن��ة 
الواجب و�سهداء احلق �سد املجموعة الرهابية 
اخلارجة عن اب�سط قيم الن�سانية والتي ل متد 
ب��اي �سلة.  لب��ن��اء املنطقة وال��دي��ن ال���س��الم��ي 

واكد الكابنت طيار عبدالعزيز نا�سر املن�سوري 
رئي�س منطاد الم��ارات ان هذا التحليق يهديه 
وذادوا  الردن  ح��م��وا  م��ن  ايل  الم����ارات  �سباب 
عن ترابه بدمائهم ودافعوا عن كل زوار الردن 
الذين يوعنون برعاية واهتمام كبري من القيادة 
الردنية وال�سعب الردين امل�سياف والذي �ساهم 
يف اجناح  العمل الذي يقوم به �سباب المارات  
والذي يعرب عن تالحم ووحدة  �سعب المارات 
و���س��ع��ب املمكلة الردن���ي���ة ال��ت��ي ك��ان��وا ولزال����وا 

با�سكاله. التطرف  حم��ارب��ة  �سد  احل��رب��ا   را���س 
املن�سوري على الرتحيب احلار والكبري  وا�ساد 
واملواطنني  امل�سوؤولني  من  الفريق  لق��اه  ال��ذي 
اململكة  و���س��م��اء  م��دن  جميع  يف  حتليقة  خ��الل 
ومنها قلعة الكرك اأكرب واأهم قالع الأردن وبالد 
و300  25  الف  م�ساحتها  تبلغ  والتي  ال�سام 
م��رت م��رب��ع وت��رت��ف��ع ع��ن ���س��ط��ح ال��ب��ح��ر قرابة 
المارات  �سباب  ادخ��ل  والتي  مرت  الف  ع�سرة 
الب�سمة على ال�سرح الذي �سمد بقوة وعزمية 
اهل املدينة التي حاربت كل اعداء املمكلة لت�سبح 
القلعة �ساهد على عطاء ابناء الم��ارات يف عام 
اخلري الذي خ�س�سته القيادة الر�سيدة برئا�سة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واخيه �ساحب ال�سمو 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
من  الن�سانية  لكل  العطاء  ع��ام  يكون  لن  اهلل 
بلد الن�سانية والت�سامح والنفتاح وت�سخري كل 
بجميع  اجمع  الن�سناية  خلدمة  ابنائها  طاقة 
 والو�سائل التي ميتاز بها �سعب و�سباب المارات.

بن  الأم��ري حمزة  �سمو  نقل  امل�ساركة  ويف ختام 

احل�����س��ني ب��ن ط���الل ب��ن ع��ب��د اهلل حت��ي��ة و�سكر 
جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني عاهل املمكلة 
���س��ب��اب منطاد  ال��ه��ا���س��م��ي��ة جل���ه���ود  الردن����ي����ة 
ال��ك��ب��ري ملبادرة  الم������ارات واع��ج��اب��ه وت��ق��دي��ره 
واهتمام  بتقدير  ح�سيت  التي  الم���ارات  اب��ن��اء 
احل�سني  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك  م��ن جاللة  مبا�سر 
وجه  ال���ذي  الها�سمية  الردن���ي���ة  اململكة  م��ل��ك 
بت�سهيل كل ال�سبل لجناح عمل ابناء المارات 
الذين �سكلوا مراآة تعك�س متيز ال�سباب العربي 
والدفاع  الم���ة  وم���ق���درات  ح��م��ى  ال���ذي يحمي 
ت�سخري  خ��الل  م��ن  املنطقة  �سعوب  وح���دة  ع��ن 
لت�سب  بها  يتميز  التي  احلديثة  الو�سائل  ك��ل 
وال�سالمية. ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  خ��دم��ة   يف 

الهمية  ب��ن احل�سني على  الم��ري حمزة  واك��د 
منها  تنبع  ال��ت��ي  القا�سمية  للجامعة  الكبرية 
ال����روح ال��ع��رب��ي��ة وال���س��الم��ي��ة ال��ت��ي مت��ت��از بها 
ن�سر  ع��ل��ى  ح��ر���س  وال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة  منطقتنا 
ثقافتها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س العلى حاكم 
المة  ر�سالة  ن�سر  يف  اجلامعة  رئي�س  ال�سارقة 
العربية وال�سالمية التي بحاجة ايل ان تعمم 

العامل  دول  بجمع  القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  ف��ك��رة 
عليها اجلامعة من  تقوم  ملا  ال�سالمي  العربي 
لتاريج  احلقيقية  ال��روؤي��ة  ن�سر  يف  ج��ب��ار  عمل 

ال���ت���ي نفتخر  ال���ع���رب���ي���ة وال����س���الم���ي���ة  الم������ة 
الكابنت  ق��دم  اللقاء  ختام  ويف   . لها  بالنتماء 
طيار عبدالعزيز نا�سر املن�سوري رئي�س منطاد 

المارات هدية  كتاب » اجلامعة القا�سمية » اىل 
�سمو المري حمزة بن احل�سني بح�سور الطاقم 

الفني ملنطاد المارات .

لل�سطرجن  الإم����ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  عقد 
ح�سن  ���س��رح��ان  د.  برئا�سة   ال����دوري  اجتماعه 
عبد  ال�سيد   وبح�سور  الحت���اد  رئي�س  املعيني 
العزيز عبداهلل اخلوري نائب الرئي�س وال�سيد/ 
ح�سني خلفان ال�سام�سي الأمني العام وال�سيدة  
امل����ايل وال�سيد   ف���وزي���ة ع��ب��ا���س ل��ط��ف��ي الأم�����ني 
امل�ساعد  ال���ع���ام  الأم������ني  ع��ب��دال��رح��ي��م  م���ه���دي 
رئي�س  احل���وار  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل  وال�سيد  
اخلوري  حممد  ط��ارق  وال�سيد   الفني  اجلهاز 
وال�سيد  ه�سام علي  الفني  رئي�س اجلهاز  نائب 

الطاهر ع�سو جمل�س الإدارة.
ويف ب��داي��ة الج��ت��م��اع رح��ب ���س��ع��ادة  د. �سرحان 
على  بال�سكر  ل��ه��م  وت��ق��دم  ب��الأع�����س��اء  امل��ع��ي��ن��ي 
جمل�س  ورف��ع  املا�سية  الفرتة  خ��الل  جهودهم 
الإدارة اأ�سمى اآيات ال�سكر والمتنان اإىل القيادة 
الر�سيدة يف الدولة واإىل �سمو ال�سيخة  فاطمة 
الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  نهيان  اآل  مبارك  بنت 

العام الرئي�س الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة » اأم 
الإمارات » للم�ساركة الناجحة واملتميزة ملنتخب 
ال��دورة اخلام�سة لريا�سة  الإم���ارات يف  �سيدات 
 6 امل�����راأة اخلليجية ح��ي��ث ت���وج امل��ن��ت��خ��ب ب��ع��دد 
الإدارة  جمل�س  رف��ع  ،وكذلك  ملونة  ميداليات 
ال�سكر اإىل الأندية ال�سطرجنية واجلهاز الفني 

واإدارية املنتخب والالعبات واأولياء الأمور.
حم�سر  الإدارة  جم��ل�����س  اأع�����س��اء  وا���س��ت��ع��ر���س 
الجتماع ال�سابق ومالحظات الأع�ساء والإفادة 
من الأمانة العامة، بعد ذلك مت الت�سديق على 

املح�سر واعتماده.
وتقدم الأمني العام ح�سني ال�سام�سي بالتقرير 
الإداري وخطط ومراحل عمل اللجان لتحقيق 
الأه���������داف ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل����الحت����اد، حيث 
جوانب  لكافة  اله��ت��م��ام  الإدارة  جمل�س  ي��ويل 
املهنية  الكفاءة  ورفع  والفني  الإداري  التطوير 

على  املجل�س  واطلع  املمار�سني.   اأع���داد  وزي���ادة 
الن�ساط  خطة  تنفيذ  ع��ن  �سامل  فني  تقرير 
ال�سيد  من   2017 احل��ايل  للمو�سم  الريا�سي 
ع��ب��داهلل ع��ب��دال��رح��م��ن احل����وار رئ��ي�����س اجلهاز 
ال��ف��ن��ي وان���ط���الق امل��و���س��م ب��ب��ط��ول��ة الإم������ارات 
الفردية لل�سطرجن ال�سريع لالإناث ومتيز نادي 
ا�ست�سافة  يف  لل�سطرجن   اخليمة  راأ����س  فتيات 
البطولة وامل�ساركة الإيجابية من كافة الأندية 
ال�سطرجنية والتزام الالعبات وحتقيق الأهداف 
 ، للبطولة  الفني  اجل��ه��از  قبل  م��ن  امل��ر���س��وم��ة 
كذلك اأطلع املجل�س على اإقامة بطولة الإمارات 
الفردية لل�سطرجن ال�سريع با�ست�سافة متميزة 
من نادي الفجرية لل�سطرجن والثقافة وحتقيق 
العديد من املكت�سبات الفنية من خالل م�ساركة 
لعبي املنتخبات الوطنية لكافة الفئات ال�سنية 
النا�سئني  منتخب  لعبي  وظهور  البطولة  يف 
مراكز  ع��ل��ى  حل�سولهم  اأدت  م��ت��األ��ق��ة  ب�����س��ورة 

متقدمة يف الرتتيب النهائي للبطولة .
العاملي  امل���درب  تعيني  الإدارة  جمل�س  واعتمد 
ب���ارت���وز����س ���س��وك��و م���درب���اً ملنتخب  ال��ب��ول��ن��دي 

امل�ساركة  الإدارة  جم��ل�����س  واع��ت��م��د  ال���رج���ال.  
العمرية  ل��ل��ف��ئ��ات  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني  اآ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف 
�سنة   20 ����س���ن���وات وح���ت���ى حت���ت   8 م���ن حت���ت 

بجمهورية  ط�سقند  م��دي��ن��ة  يف  �ستقام  وال��ت��ي 
 3/30 تاري�������خ  الفت����������رة  خ��الل  اأوزباك�ستان 

وحتى 2017/4/10 .

دوري  ب���ط���ول���ة  م���ب���اري���ات  ���س��م��ن 
التي  ال����ق����دم  ل����ك����رة  امل���وؤ����س�������س���ات 
زايد  ب��ن  �سلطان  باإ�ستاد  تتوا�سل 
العام  ال���ري���ا����س���ي  الحت������اد  مب��ق��ر 
للموؤ�س�سات احلكومية يف اأبو ظبي 

والكهرباء  املياه  هيئة  فريق  حقق 
ال������ذي ي��ح��ت��ل امل����رك����ز ال�����راب�����ع يف 
حقق   14 بر�سيد  العام  الرتتيب 
فوز كبري على ح�ساب فريق �سركة 
يحتل  ال����ذي  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  �سيكيور 

امل��رك��ز الأخ����ري يف ال��رتت��ي��ب العام 
وال���ت���ي ان��ت��ه��ت ب��ف��وز ف��ري��ق هيئة 
ت�سابق  0/6 وقد  والكهرباء  املياه 
الالله  عبد  الأه����داف  ت�سجيل  يف 
اأه����داف وه����دف����ني   3 ال�����س��م��اليل 

ماجد  اأحمد  وهدفا  الدين  �سرف 
وال����ت����ي اأداره���������ا احل���ك���م ع���ب���د اهلل 
احل���م���ادي مب�����س��اع��دة ع��ل��ي واحد 

وجا�سم العجمي .
ويف امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة وا���س��ل فريق 

للجامعات  ال���ري���ا����س���ي  الحت�������اد 
ان���ت�������س���ارات���ه و�����س����دارت����ه ب���ف���وزه 
ع��ل��ى ف��ري��ق ج��ول��د وك���الء لعبني 
الحت������اد  ل���ف���ري���ق  1/4 و�سجل 
الريا�سي اأحمد الفقي )3اأهداف( 

ه����دف وجلولد  ن���اج���وان  واأ����س���ان���ا 
ك���وادي���و دي��ن��ي�����س واأداره��������ا احلكم 
يو�سف احلمادي . مب�ساعدة �سعيد 

ريحان وحمد النقبي .
البطولة م�ساء  وت�ستاأنف مباريات 

يجمع  بلقاء  امللعب  بنف�س  ال��ي��وم 
�ستوجتارت  اأكادميية  فريقي  بني 
املناطق  موؤ�س�سة  وف��ري��ق  ال�سابع  
الثانية  ، ويف  ال�ساد�س  القت�سادية 
���س��ي��ك��ون ال��ت��ح��دي احل��ق��ي��ق��ي بني 

املرورية  لالأنظمة  �ساعد  فريقي 
ال��ث��ال��ث وف��ري��ق الإم�����ارات لتنمية 
املركز  الذي يحتل  العمل  عالقات 

الثاين بحثا عن ال�سدارة .

خالل ا�ستقباله منطاد الإمارات وختام عرو�سه بالأردن

الأمري حمزة بن احل�شني : اجلامعة القا�شمية منارة العرب

برئا�سة  د. �سرحان ح�سن املعيني رئي�س الحتاد

انعقاد اجتماع جمل�س اإدارة احتاد الإمارات لل�شطرجن

احتلللاد اجلامعلللات يتم�شلللك ب�شللللدارة دوري موؤ�ش�شلللات اأبو ظبلللي للكللللرة

دبللي الريا�شللي يحتفللل بيلللوم ال�شعلللادة العاملللي
اح��ت��ف��ل جمل�س دب���ي ال��ري��ا���س��ي ام�����س ب�����ي��وم ال�����س��ع��ادة ال��ع��امل��ي عرب 
دبي  بحي  م��ق��ره  يف  ملنت�سبيه  ترفيهية  ريا�سية  فعاليات  تنظيمه 
جمل�س  ع��ام  اأم���ني  ح���ارب  �سعيد  ���س��ع��ادة  بح�سور  وذل���ك  للت�سميم 
العام ومدراء  اآل رحمة م�ساعد الأمني  اأمان  دبي الريا�سي ونا�سر 

الإدارات والأق�سام وموظفي املجل�س.
ووزع املجل�س على موظفيه ن�سخة من كتاب �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ت�سمنت  والإيجابية  ال�سعادة  يف  تاأمالت  اهلل”   “رعاه  دب��ي  حاكم 
اأن  اأروع م��ن  .. لي�س هناك  ق��ال فيه  اأم��ني ع��ام املجل�س  اإه���داء م��ن 
بالطاقة  وت��زوده��م  بال�سعادة  ح��ول��ك  م��ن  �سعور  تعزيز  يف  ت�ساهم 
اليجابية يف م�سوارهم احلياتي والوظيفي ولي�س هناك كلمات اأروع 
التي  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كلمات  من 

الإيجابية  القائل  وهو  والإيجابية  ال�سعادة  اإىل عامل  باأيدينا  تاأخذ 
هي طريقة تفكري وال�سعادة هي اأ�سلوب حياة.. لي�س ما متلكه اأو ما 

تفعله هو ما يجعلك �سعيدا بل كيفية تفكريك بكل ذلك .
واأ�ساف : يف يوم ال�سعادة نهديكم كتاب �سموه ليكون رفيقا لكم يف 

م�سوار احلياة ودليال نحو حياة اأكر �سعادة واإيجابية .
واأ�سار اإىل املبادرات التي اأطلقتها القيادة الر�سيدة يف جمال ال�سعادة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإع���الن  لل�سعادة  وزارة  اإن�ساء  منها 
دولة  لتكون  العاملي  ال�سعادة  جمل�س  تاأ�سي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الإمارات هي منبع ال�سعادة للعامل كله ولي�س فقط من يعي�س داخل 

حدودها.
نظمتها  التي  ال�سعادة  رحلة  م�سرية  يف  �سارك  املجل�س  اإن  اأ�ساف  و 
وزارة ال�سعادة التي ح�سرها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم و�ساركت فيها معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة 
دبي  �سرطة  عام  قائد  املري  خليفة  عبداهلل  اللواء  و�سعادة  لل�سعادة 

بجانب اأكر من 500 �سخ�س من خمتلف فئات املجتمع.
وقال اإن املجل�س يدعو اإىل انتهاج مبداأ الإيجابية وال�سعادة .

م�سريا اإىل اأن ال�سعادة تتحقق بكوننا اأ�سرة واحدة متكاملة وفريقا 
واحدا والعطاء والإيجابية مكمالن لالإرادة وهما من اأهم عنا�سر 
حتقيق ال�سعادة كما اأن الإبداع مبعث لل�سعادة يف �ستى جمالت احلياة 
ولي�س فقط يف العمل. وت�سمن احتفال املجل�س عر�س فيلم ق�سري 
من اإنتاج منت�سبي املجل�س بعنوان “اأيام زمان” بجانب م�سابقة عن 
اإىل  “ اإ�سافة  للذكريات  “ األبوم  بعنوان  واأخ��رى  ال�سعبية  الأمثال 
فعاليات ريا�سية ترفيهية مثل م�سابقة �سد احلبل ومناف�سات كرة 

الطاولة وغريها من الفعاليات.

بولي�س يوؤكد بقاء فينغر يف اأر�شنال
اكد مدرب و�ست بروميت�س البيون النكليزي لكرة القدم طوين بولي�س ان نظريه الفرن�سي 
التي  القوية  النتقادات  من  الرغم  على  ار�سنال  �سفوف  يف  مدربا  البقاء  قرر  فينغر  ار�سني 
يتعر�س لها يف الونة الخرية والتي طالبته بالرحيل. وقال بولي�س بعد مواجهة الفريقني 
�ساأكون متفاجئا اذا رحل، وعندما �سئل كيف ميكن له معرفة بان فينغر قرر البقاء اأجاب لنه 
قال يل ذلك. وكان فينغر نف�سه اكد خالل املوؤمتر ال�سحايف بعد املوؤمتر انه اتخذ قراره يف ما 
اأيلول �سبتمرب عام  يتعلق مب�ستقبله وانه �سيعلن ذلك قريبا جدا. وا�ستلم فينغر من�سبه يف 
1996 لكن عقده ينتهي يف نهاية املو�سم احلايل، وبح�سب ال�سحف املحلية فان مالك النادي 

المريكي �ستان كروينكي عر�س على فينغر متديد عقده لعامني ا�سافيني.
وخ�سر ار�سنال امام و�ست بروميت�س البيون لتزيد ال�سغوطات على كاهل فينغر خ�سو�سا ان 
فريقه بات يحتل املركز ال�ساد�س غري املوؤهل اىل دوري ابطال اوروبا ومني بخ�سارته الرابعة 

يف اخر خم�س مباريات.
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ح�صن  خــالــد   : تغطية   ••
النقبي

الفرجان  بطولة  مناف�سات  �سمن 
بجمعية  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال�����س��اد���س��ة 
يف  الجتماعية  للتنمية  الإم���ارات 
راأ�س اخليمة حتت �سعار »الإمارات 
 16 مب�����س��ارك��ة  وعطاء”  ان��ت��م��اء 

فريقا من خمتلف اأنحاء الدولة. 
اختتمت اأم�س مباريات دور الأربعة 
املوؤهلة للمباراة النهائية يف بطولة 
ل��ك��رة القدم  ال�����س��اد���س��ة  ال��ف��رج��ان 
نيرتوجني  ف��ري��ق  ب��ف��وز   2017
اأم  ج����ي����م ع����ل����ى ف����ري����ق ف����ر�����س����ان 
�سىء  ل  مقابل  بهدفني  القيوين 
احرز الهدف الأول الالعب اأحمد 
الثاين  واح��رزال��ه��دف  عبيد  �سبيل 
املباراة  الالعب �سعيد �سادق واأدار 

احلكم املتميزعلي النعيمي.
املهند�س للحدائق  وا�ستطاع فريق 

ان�����ت�����زاع ال�����ف�����وز م�����ن ف����ري����ق رمي 
لهدف  ه��دف��ني  بنتيجة  لل�سياحة 

احرز هدف رمي لل�سياحة الالعب 
املغربي واحرز هديف فريق  يو�سف 

امل��ه��ن��د���س ال��الع��ب��ني ���س��امل �سيف 
را�سد احلمودي  الرواحي وحممد 

علي  املتميز  احل��ك��م  امل��ب��اراة  واأدار 
النعيمي

اأول مباراة يف  واجلدير بالذكر ان 
نيرتوجني  فريق  البطولة جمعت 

للحدائق  امل��ه��ن��د���س  وف��ري��ق  ج��ي��م 
ال�سلبي،  ب����ال����ت����ع����ادل  وان����ت����ه����ت 

و���س��ي��ت��ق��اب��ل ال��ف��ري��ق��ان ع��ل��ى لقب 
البطولة ال�ساد�سة م�ساء الغد.

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح��رم  اأك���دت 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي �سمو الأم���رية 
هيا بنت احل�سني .. اأن حلم مالك 
ال�������س���ب���اق احل�������س���ول على  خ����ي����ول 
ال�سفات  ب��ني  يجمع  متميز  خ��ي��ل 
الريا�سية واملثابرة والإرادة والثبات 
اإىل  الو�سول  بهدف  وال�ستمرارية 

القمة.
خيول  ي�����س��رتي  م���ن  اإن  واأ����س���اف���ت 
�سباق فاإنه يف واق��ع الأم��ر ي�ستثمر 
يف حلم واأمل وطموح.. م�سرية اإىل 
اأن الهدف ب�سيط اإل اأنه �سعب املنال 
اأ�سيلة  مهجنة  خليول  مالك  فكل 
املوهبة  خ��ي��ل��ه  مي��ت��ل��ك  اأن  ي��ت��م��ن��ى 
التي متكنه من الفوز ب�سل�سلة من 

ال�سباقات الكبرية.
حتت  لها  مقال  يف  �سموها  قالت  و 
عنوان “ ما هي �سمات خيول ال�سباق 
“ اإن دبي �ستحتفي مع العامل باأ�سره 
با�ست�سافتها لأحد اأهم الأحداث يف 
ع���امل ���س��ب��اق��ات اخل��ي��ول يف ال���� 25 
من مار�س اجلاري وهو “كاأ�س دبي 
دورته  يف  اخليل”  ل�سباق  ال��ع��امل��ي 
يحظى  وال���ذي  والع�سرون  الثانية 
اأف�سل  من  نخبة  مب�ساركة  �سنويا 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  اخليول 
اأر�س الإم��ارات التي  للتناف�س على 
برتاثها  ال���ت���اري���خ  ع���رب  ا���س��ت��ه��رت 
هذا  يف  العريقة  وتقاليدها  الغني 

امليدان.
ي�ستقطب  احل����دث  اإن  اأ����س���اف���ت  و 

اخليول  ع�ساق  من  الآلف  اهتمام 
على  وي����ح����ر�����س����ون  وري����ا�����س����ات����ه����ا 
ح�����س��وره وم��ت��اب��ع��ة ف��ع��ال��ي��ات��ه من 

داخل الدولة وخارجها .
رمب���ا  ال���ك���ث���ريي���ن  اأن  اإىل  لف����ت����ة 
ي���ت���ط���ل���ع���ون مل���ع���رف���ة امل����زي����د ح���ول 
�����س����ب����اق����ات اخل�����ي�����ول وم���ع���ل���وم���ات 
ب�سيطة من �ساأنها اأن ت�سيف اأبعادا 
ال�سباق.  مع  جتربتهم  اإىل  جديدة 
لدى  تكون  ما  غالبا  اأنه  واأو�سحت 
ت��ب��ح��ث عن  �سهلة  اأ���س��ئ��ل��ة  ال��ب��ع�����س 
الكتب  يف  ت��ت��وف��ر  ل  ق���د  اإج����اب����ات 
غالبا  التي  املتخ�س�سة  والتقارير 
والنظريات  الأ�سول  على  تركز  ما 
ماهية  ب�سرح  اهتمامها  م��ن  اأك���ر 
هذه الريا�سة الرائعة للمبتدئني.. 
اأفكارها  لذلك فهي ت�سارك ببع�س 
عرب �سل�سلة من املقالت حتى تاريخ 
لتو�سيح  العاملي  دب��ي  ك��اأ���س  انعقاد 
الريا�سة  ل���ه���ذه  ه���ام���ة  ج����وان����ب 
واأ�����س����راره����ا ل�����س��ري��ح��ة اأك������رب من 

املهتمني.
امل��ال��ي��ة متثل  اأن اجل���ائ���زة  واأك�����دت 
هذه  يف  لال�ستثمار  مم��ت��ازا  ع��ائ��دا 
م�ساهدة  ن�����س��وة  اأن  ك��م��ا  اخل���ي���ول 
ف��وزا تلو الآخر  اخليل وه��و يحقق 

هي يف حد ذاتها مكافاأة اإ�سافية.
التي  اخل��ي��ول  اأن  ���س��م��وه��ا  وذك����رت 
الرئي�سية  ال�سباقات  يف  �ست�سارك 

يف ك���اأ����س دب���ي ال��ع��امل��ي ���س��ت��ك��ون قد 
حققت هذا احللم ملالكها بدرجات 
م��ت��ف��اوت��ة ل��ك��ن ك��م��ا ه���و احل�����ال يف 
ي�سل  ك��ل خيل  ري��ا���س��ة مقابل  اأي���ة 
املئات  ال�سباقات الكربى هناك  اإىل 
اإىل هذا  التي ل ت�سل  من اخليول 
امل�����س��ت��وى ال��رف��ي��ع وه����ي م���ن نواح 
الفقري  ال��ع��م��ود  ت��ع��ت��رب  م��ت��ع��ددة 
ل�سناعة �سباقات اخليل لأنها متالأ 

م�سامري ال�سباق حول العامل.
يقت�سر  ل  الأم���ر  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
كاأ�س  مثل  الكربى  ال�سباقات  على 
دب���ي ال��ع��امل��ي ف��ف��ي دول����ة الإم�����ارات 
املتميز  م�����س��م��ارن��ا  يف  وب��ال��ت��ح��دي��د 
من  ال���ع���دي���د  ه���ن���ال���ك  “ميدان” 
م�ستويات  ت��الئ��م  ال��ت��ي  ال�����س��ب��اق��ات 
التي  تلك  ب��دءا من  جميع اخليول 
اإىل  و���س��ول  الأوىل  للمرة  ت�سارك 
الأول  امل�����س��ت��وى  ���س��م��ن  امل�����س��ن��ف��ة 
والأع���ل���ى يف ه���ذه ال��ري��ا���س��ة.. اإل 
هو  ال�سباق  خ��ي��ول  م��الك  حلم  اأن 
يجمع  متميز  خيل  على  احل�سول 
واملثابرة  الريا�سية  ال�سفات  ب��ني 
وال�ستمرارية  وال��ث��ب��ات  والإرادة 

بهدف الو�سول اإىل القمة.
احللم  ه���ذا  اأن  �سموها  واأو���س��ح��ت 
فتاريخ  اخل���ي���ال  ن�����س��ج  م���ن  ل��ي�����س 
ال�سباقات حافل بق�س�س عن خيول 
بداأت ب�سكل متوا�سع ولكنها متكنت 

يف  عظيمة  ان��ت�����س��ارات  حتقيق  م��ن 
امل�سمار.. اإذا كيف يبحث املالك عن 
اخليل املن�سود .. الطريقة هي ذاتها 
ت��ق��ري��ب��ا يف ك��ل م��ك��ان ح��ي��ث يعتمد 
غ��ال��ب��ي��ة امل���الك ع��ل��ى خ���ربة مدرب 
و�سيط لإيجاد خيل  اأو على  اخليل 

ينا�سب تطلعاتهم ومتطلباتهم.
ونوهت اإىل اأن هناك تركيزا كبريا 
فمن  ون�سبه  احل�����س��ان  اأ���س��ل  ع��ل��ى 
املهجنة  اخليول  ن�سب  تتبع  املمكن 
الأ�سيلة “ ثوروبريد “ اإىل 300 
الفحول  اإىل  وحت��دي��دا  م�ست  ع��ام 
اأرابيان  داريل   “ الثالثة  العربية 
وبرييل تريك وجودولفني اأرابيان” 

التي تعترب اأ�سل ال�ساللة.
لهذه  ال�سابقة  الأن�ساب  اإن  وقالت 
اخليول فقدت ما بني اأواخر القرن 
ال�سابع ع�سر واأوائ��ل القرن الثامن 
ع�سر ومع مرور الزمن لكن جميع 
اليوم  امل�����س��ج��ل��ة  ال�����س��ب��اق��ات  خ��ي��ول 
اإىل واح��د من هذه  ن�سبها  تعود يف 
اإليها  واأح���ي���ان���ا  ال��ث��الث��ة  ال��ف��ح��ول 

كلها.
اأن يركز  الطبيعي  اأن��ه من  وذك��رت 
من ي�ستثمر يف �ساللت اخليل على 
الأج��ي��ال احل��ال��ي��ة اإذ ي��ن��ظ��رون اإىل 
الذرية  ال��ذي حققته  النجاح  مدى 
ف�سال عن جودة الفحل والفر�س “ 
اأ�سل ال�ساللة “وكما يقال “ابحث 

عن اأح�سن ن�سب وتاأمل بالأف�سل” 
اأف�سل  اأن  اإىل  ال��ن��ت��ائ��ج  وت�����س��ري 
ه��ي من  بطل  لإن��ت��اج خيل  طريقة 
اإذا و�سعنا هذا  فر�س �سباق ممتازة 
نظريات  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  جانبا 
التنا�سل يرتكز بع�سها على تهجني 
تتمحور  واأخ�����رى  معينة  ���س��اللت 
حول �ساللة الفر�س بينما قد تدور 
قريبة  اخل��ي��ول  اأداء  ح���ول  اأخ����رى 

الن�سب.
واأ�سافت اإن اأ�سماء اخليول الفائزة 
ب�سباقات كربى ومميزة تدرج بخط 
عري�س يف كتيبات املزادات ما يدفع 
النا�س للقول باأن هذه الفر�س تعود 
مليء  و�سجلها  مم��ي��زة  اأ���س��ول  اإىل 
بالنت�سارات لكن اجلزء ال�ساحر يف 
الن�سل  اأن  هو  �سباقات اخليل  عامل 
����س���يء ف��اخل��ي��ل �ساحب  ل��ي�����س ك���ل 
جمرد  ي��ك��ون  ق���د  الأف�����س��ل  الأداء 

طفرة من طفرات الطبيعة.
واأكدت �سموها اأن الن�سل اجليد يعزز 
ول��ك��ن احل�سان  ال���ف���وز  اح��ت��م��الت 
قد  ال��ع��امل  يف  ن�سل  اأف�سل  �ساحب 
اأو  امل�����س��م��ار  يف  ع��ادي��ا  اأداوؤه  ي��ك��ون 
رمبا ل ي�سل اإىل م�سمار ال�سباقات 
ت�سبح  قد  املقابل  ويف  الأ�سا�س  من 
لن�سب  تنتمي  ال�سن  خيول �سغرية 
عادي ورمبا مل تكلف مالكها �سوى 
ال�����دولرات بطلة  م��ن  م��ئ��ات  ب�سع 

يف  ذات��ه  ه��و  فالو�سع  ال�سباقات  يف 
ري��ا���س��ات اخل���ي���ول الأخ������رى حيث 
مي��ك��ن لأك���ر اخل��ي��ول ت��وا���س��ع��ا اأن 
تكمن  ل  امل�ساألة  اأن  راأت  و  تنت�سر. 
فقط يف احل�سول على اأف�سل ن�سل 
ب���ل ه���ن���اك ع���وام���ل اأخ������رى كثرية 
ي��ج��ب اأخ��ذه��ا يف احل�����س��ب��ان فمثال 
هناك اختبارات وراثية تتنباأ بطول 
احل�سان  �ستنا�سب  التي  ال�سباقات 
ذوي اخلربة  ول��ك��ن  الأرج�����ح  ع��ل��ى 
العتماد  غالبا  يف�سلون  اخليل  يف 
على نظرتهم وحد�سهم عند تقييم 
اأهليته  م��دى  لتحديد  معني  خيل 

للم�ساركة يف ال�سباقات.
املهياأة  اخل���ي���ول  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
ال�سنة  لل�سباقات تباع عادة يف عمر 
 – “احلوىل  منها  الواحد  وي�سمى 
�سنة”  ع��م��ر  م��ن��ه��ا  اأك��م��ل��ت  م��ن  اأي 
فتعر�س  �سنا  الأك���رب  اخل��ي��ول  اأم���ا 
لل�سباقات  جاهزة  وهي  للبيع  ع��ادة 
اأخرى  يف حني تتغري ملكية خيول 
ع����دة م�����رات اأث����ن����اء م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 

ال�سباقات.
وق����ال����ت ���س��م��و الأم��������رية ه���ي���ا بنت 
اإن ه��ن��اك حت��دي��ات جمة  احل�����س��ني 
ت��ت��ع��ل��ق ب��اخ��ت��ي��ار احل�������س���ان ال���ذي 
وهو  ال�سباقات  يف  يفوز  اأن  يحتمل 
ي�سرتي  وينظر من  ال�سنة  يف عمر 
اخليل اإىل اأ�سالة الن�سب بل ينظر 

اأخرى  مهمة  م��وؤ���س��رات  اإىل  اأي�����س��ا 
م��ث��ل ���س��ك��ل اجل�����س��م وت��ك��وي��ن��ه مع 
واحلوافر  ب��الأرج��ل  خا�س  اهتمام 
لأن وجود عيوب ولو كانت ب�سيطة 
موؤهل  غ����ري  ق����د جت��ع��ل��ه  امل���ه���ر  يف 

ملتطلبات التدريب.
و����س���ددت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ���س��ك��ل ج�سم 
املهر - اأي طريقة و�سال�سة حركته 
- ويبحث اأ�سحاب اخلربة واحلنكة 
يف ه���ذا امل��ج��ال ع��ن م��وؤ���س��رات تدل 
على  ومقدرته  احل�سان  على طباع 
حتمل ال�سغوط الذهنية للتدريب 
وال�������س���ب���اق���ات.. ف���اأه���ل اخل�����ربة يف 
اإىل  م��ا ينظرون  امل��ج��ال غالبا  ه��ذا 

احلركة ال�سل�سة واملتوازنة للخيل.
و اأ�سافت اإن ال�سرعة - اأي�سا - هي 
بكل تاأكيد اأهم �سفات خيل ال�سباق 
ول��ك��ن ت��ب��ق��ى ه����ذه ال�����س��ف��ة جمرد 
يخو�س  اأن  ق��ب��ل  وت��ق��ي��ي��م  ان��ط��ب��اع 
اخليل غمار التدريب وقد ي�ستغرق 
ه���ذا ال��ت��ق��ي��ي��م م�����س��ارك��ة اخل��ي��ل يف 
ال�سباقات  من  مو�سمني  اأو  مو�سم 
حتى تظهر مقدرة اخليل احلقيقية 
ومما ل �سك فيه فاإن من يرغب يف 
اقتناء خيل ال�سباق يجب اأن يتحلى 

مبيزة ال�سرب.
بع�س  تفلح  ق��د ل  اأن���ه  واأو���س��ح��ت 
حتت  ج���ي���د  اأداء  ب���ت���ق���دمي  امل����ه����ور 
اأداوؤها  اأن  اإل  اإ���س��راف م��درب معني 

اآخر  اإ���س��راف  ق��د يثمر كثريا حت��ت 
كما اأن اأداء اخليل قد ي�سبح ممتازا 
اإل  اأ�سلوب تدريب معني  اتباع  عند 
اأ�سلوب  تطبيق  عند  ي�سوء  ق��د  اأن��ه 
اآخر ويعزى هذا الأم��ر اإىل مرافق 
ال���ت���دري���ب وامل����واق����ع امل��ح��ي��ط��ة بها 
حتى  اأو  امل�سمار  اأر���س��ي��ة  وطبيعة 
اإ�سراف  حت��ت  يعمل  ال��ذي  الفريق 

املدرب.
م�سامري  اأر�سيات  اأن  اإىل  لفتت  و 
اإىل  ت��ن��ق�����س��م  ال����ع����امل  ال�������س���ب���اق يف 
والرتابية  الع�سبية  اأن�����واع  ث��الث��ة 
اأداء  ي��ك��ون  وال���س��ط��ن��اع��ي��ة ح��ي��ث 
اأر�سية  على  اأف�سل  اخليول  بع�س 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  غ��ريه��ا  دون  معينة 

حالة امل�سمار نف�سه.
اأر�سية  ح��ال��ة  اأن  ���س��م��وه��ا  وب��ي��ن��ت 
امل�����س��م��ار ت���وؤث���ر ع��ل��ى اخل���ي���ل فقد 
يتمكن خيل معني من العدو ب�سكل 
يف  الياب�سة  الأر���س��ي��ة  على  اأف�����س��ل 
الأر�سية  ع��ل��ى  اآخ�����ر  ي���رت���اح  ح���ني 

اللينة بع�س ال�سيء.
وذكرت اأن خرباء اخليول املتمر�سني 
اأف�سل  ومعرفة  متييز  ي�ستطيعون 
بع�س  حلوافر  مالئمة  الأر���س��ي��ات 
اأحذية  تكون  مثلما  متاما  اخليول 
ل���ل���ج���ري على  اجل�������ري م���الئ���م���ة 

الع�سب اأو الأر�سية الرتابية.
كثرية  ع��وام��ل  هناك  اأن  اإىل  لفتة 
يتكلل  للخيل  ناجح  اأداء  يف  ت�سهم 
بالفوز وهو ما يجعل هذه الريا�سة 
ال�ساأن  لأهل  تخلق حتديا جوهريا 

يف هذه الريا�سة.

•• ت�صوير �صعيد �صامي

حافل  متميز  ومو�سم  الأول  امل��رك��ز  اإي��ق��اع  على 
املطلقة  الأف�سلية  واأل��ق��اب  العاملية  ب��الإجن��ازات 
ب���ني م���راب���ط ال����ع����امل، وح�����س��ي��ل��ة ذه��ب��ي��ة غري 
م�سبوقة يف اأقوى بطولت العامل، اأبرزها بطولة 
اأبوظبي  وب��ط��ول��ة  ال��ع��امل  وب��ط��ول��ة  الأمم  ك��ل 
ال��دول��ي��ة ودول��ي��ة ال�����س��ارق��ة و���س��ول اإىل بطولة 
دبي  مربط  فتح  العربي،  للجواد  الدولية  دب��ي 
للخيول العربية اأبوابه �سباح اأم�س اأمام �سيوف 
وكافة  ومالكها  العربية  اخليل  ع�ساق  من  دبي 
املعنيني ب�سوؤونها، الذين توافدوا من كل اأنحاء 

العامل حل�سور اأغلى بطولة يف العامل. 
فقد ا�ستقبل املهند�س حممد التوحيدي امل�سرف 
العام مدير عام مربط دبي وال�سيد عبدالعزيز 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رب��ط جموعا  امل����رازي����ق 
العربية  باخليل  املهتمني  ال�سيوف  من  غفرية 
ح��ر���س��وا ع��ل��ى الإ���س��ت��ف��ادة م��ن ف��ر���س��ة �سانحة 
اخليول  ل�سفوة  اخلا�سة  بالعرو�س  لالإ�ستمتاع 
اجل��م��ل يف ال��ع��امل ال��ت��ي رف��ع��ت راي����ة الإم�����ارات 

تي  اإف  الفر�س  مثل  الدولية  املحافل  يف  عاليا 
�سيال والفر�س الفاتنة دي �سهال والفحل رويال 
كالرز واملهر ال�ساطع  دي �سراج واملهرة  العجيبة 
والفحل  فالمينكا  اإيل  وال��ف��ر���س  ع��ج��اي��ب  دي 
عاملية  األ��ق��اب��ا  حققت  خيول  وكلها  خ��ط��اف،  دي 
باجلملة و�ساهمت يف تتويج مربط دبي للخيول 
العربية باملركز الأول ولقب اأف�سل مربط منتج 
الذهبية  األقابها  على  وحا�سل  العربية  للخيل 
�سيوف  ا�ستمتع  كما  ال��ع��امل.  يف  الإط���الق  على 
اليوم املفتوح يف مربط دبي بعرو�س خا�سة لكنز 
الإن��ت��اج الأح���دث ب��ني ف��ح��ول امل��رب��ط واأ�سطورة 
اإيه  اأف  احليوي  الفحل  املعا�سر  العاملي  الإنتاج 
اأج���واء  ويف  احل�����س��ور،  ا�ستمتع  ك��م��ا  ر���س��ي��م.  اإل 
اجتماعية راقية متيزت بح�سن وكرم ال�سيافة، 
مب�ساهدة العديد من اخليول ال�سغرية حديثة 
ال�������ولدة، وال���ت���ي ت��ن��ح��در م���ن اأف�����س��ل �ساللت 
اخليل العربية الأ�سيلة، واملتوقع لها اأن ت�سطر 
مبفاتنها ب�سمات من التاألق اجلمايل يف امل�ستقبل 
على من�سات التتويج. وهي خيول بعمر الزهور 
من الإنتاج املحلي ملربط دبي، من اأف�سل الإنتاج 

العاملي من الفحول مثل اإف اإي ال ر�سيم ورويال 
كالرز ووديع ال�سقب ودي مراك�س.

وكذا من الأفرا�س اأجنيليكا واإم راندي ودي هنوف 
درميزونيفرتارجي  �سويت  و���س��ي  �سحابة  ودي 
زد  وجوليانا  اإم��ريا  ووروي��ال  ما�سارا  وفرا�سريا 
عن  م�ستفي�سة  ���س��روح  ذل���ك  وراف����ق  ن���ور.  ودي 
اخليول املعرو�سة قدمها املدير التنفيذي ملربط 

دبي عبد العزيز املرازيق.
املفتوح بجولة  اليوم  امل�ساركة يف  وقامت الوفود 
الإمكانيات  ع���ل���ى  اط���ل���ع���ت  ح���ي���ث  امل����رب����ط،  يف 
البنيوية والتجهيزات احلديثة، التي جعلت منه 
اإحدى اأكرب وجهات الإنتاج املحلي على م�ستوى 
الأ�سيلة  العربية  للخيل  منتج  واأف�سل  العامل، 
ع�سرة  يف  اخت�سرت  م�سرية  يف  للعام  ال��ع��امل  يف 
قرن  خ��الل  عامليا  م�سبوق  غري  منجزات  اأع���وام 
من الزمان �سهد تطورات يف �ساأن اخليل العربية 
والعناية  موطنها  اإىل  عودتها  قمة  اإىل  وانتهى 
بها واإنتاجها وقيادتها لو�سع جديد عامليا وجد 
مركزه الأ�سا�س يف الإمارات التي ح�سمت ق�سية 

اخليل العربية بامتياز.

اأقيمت  والتي  الول  اأم�س  اأول  فعالياته  للفرو�سية  ال��دويل  دب��ي  موؤمتر  اختتم 
برعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية حتت 

�سعار “دبي القلب الناب�س لفرو�سية العامل« .
مع  الر�سمية  بال�سراكة  للفرو�سية  امللكي  النادي  نظمه  ال��ذي   - املوؤمتر  وناق�س 
مركز دبي التجاري العاملي ومعر�س دبي الدويل للخيل يف الفرتة من 16 اإىل 
بالتزامن مع بطولة  الفرو�سية وذلك  العديد من ق�سايا  18 مار�س اجل��اري- 

دبي الدولية للجواد العربي.
و�سلط املتحدثون ال�سوء على �سباقات القدرة وم�ستقبل اخليول العربية والعديد 

من املحاور التي من �ساأنها امل�ساهمة يف تعزيز ح�سور ريا�سة الآباء والأجداد .
وتناولت اجلل�سة الثالثة �سمن اليوم اخلتامي ق�سايا اخليول العربية الأ�سيلة 
جا�سم  �سامي  فيها  حت��دث  خطر”  يف  العربية  اخل��ي��ول  ���س��اللت  “هل  بعنوان 
“ايفهار”  العربية الأ�سيلة  البوعينني رئي�س الحتاد الدويل ل�سباقات اخليول 
وال�سيخ  الأ�سيلة  العربية  للخيول  العاملية  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  وع�سو 
واأحمد  الأ�سيلة  العربية  اخل��ي��ول  م��الك  كبار  اأح��د  حامد  اآل  بطي  ب��ن  حامد 
الإعالمي  واأداره���ا  العربية  اخليول  ملربي  امل�سرية  اجلمعية  رئي�س  عبدالرازق 

اخلتامية  للجل�سة  الأخ��ري  اليوم  برنامج  ناق�س  كما  بو�سقر.  جمال  يا�س  بقناة 
حممد  الدكتور  فيها  وحت��دث  العربية  اخليول  واأن�سطة  �سباقات  تطوير  �سبل 
م�سموم ع�سو منظمة اجلواد العربي باملغرب والدكتور غامن الهاجري الأمني 
الإم��ارات للفرو�سية ومالك خيول اجلمال وباتريك بوكلي رئي�س  العام لحتاد 
الرحومي  خالد  واأداره��ا  للفرو�سية  اأبوظبي  لنادي  الفني  وامل�ست�سار  ال�سباقات 

اإعالمي وفار�س ومدرب خيول .
من جهته نوه م�سطفى علي بن اأحمد عم�سان رئي�س املوؤمتر والرئي�س التنفيذي 
للنادي امللكي للفرو�سية بالنجاح الكبري الذي حققته الن�سخة الأوىل من املوؤمتر 
الدويل الأول .. وقال اإن احلدث حقق اأهدافه وا�ستحوذ على ر�سا واإعجاب جميع 
امل�ساركني واحل�سور كما و�سع حلول لأهم امل�سكالت والق�سايا وهموم الفرو�سية 
املوؤمتر  تنظيم  ا�ستمرارية  ي�سجعهم على  املطروحة مما  الق�سايا  نظرا لأهمية 

يف ال�سنوات املقبلة من اأجل حتقيق ال�ستفادة الق�سوى جلميع املالك واملدربني 
حتد  اأم��ام  ي�سعهم  النجاح  اإن  واأ���س��اف   . والفرو�سية  اخليل  ب�سوؤون  واملهتمني 
جديد لبحث هموم ريا�سة الآباء والأج��داد وت�سليط ال�سوء على ق�سايا اأخرى 
حتتاج اإىل املعاجلة وامل�سي من جهة ثانية نحو الإبتكار خا�سة واأننا ننتمي اإىل 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مدر�سة 
ال��ذي نتعلم منه كل يوم . واأكد  “رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
عم�سان حر�س النادي على اإطالق املبادرات الهادفة التي تخدم ريا�سة الفرو�سية 
وقال اإن املوؤمتر عر�س خال�سة جتارب وخربات العديد من الأ�سماء البارزة يف 
�سناعة الفرو�سية على ال�سعيدين املحلي والدويل من اأجل خدمة دولة الإمارات 
وخدمة الفرو�سية يف العامل . يف �سياق مت�سل اأ�ساد �سيف خليفة مطر بن مزينة 
رئي�س جمل�س اإدارة النادي امللكي بالن�سخة الأوىل وتقدم بال�سكر اىل �سمو ال�سيخ 

اإدارة مركز دبي  املوؤمتر كما �سكر  اآل مكتوم على رعايته لهذا  حمدان بن را�سد 
الدور الكبري  . وثمن ابن مزينة  العاملي ومعر�س دبي الدويل للخيل  التجاري 
ليكلل موؤمتر  البناء  وتعاونه  ودعمه  للفرو�سية  الإم���ارات  احت��اد  به  يقوم  ال��ذي 
الفرو�سية بالنجاح كما �سكر اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي رئي�س الحتاد 
والدكتور غامن الهاجري الأمني العام الذي �سارك يف فعاليات املوؤمتر . من جهته 
اأ�ساد مريزا ال�سايغ مدير مكتب �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم باملوؤمتر 
وقال اإنه كان ناجحا بجميع املقايي�س وقدم خدمة كبرية للفرو�سية يف الإمارات 
ويف جميع اأنحاء العامل . واأ�ساف ال�سايغ يف مداخلة له اأثناء ح�سوره اجلل�سة 
الثالثة اإن دعم القيادة يف الإمارات واخلليج اأ�سهم يف احلفاظ على اخليول العربية 
و�ساللتها ب�سكل مبا�سر ورئي�سي حيث جنح املالك العرب يف اإقناع اجلوكي كلوب 
البارز يف  ال��دور  اأوروب��ا واأمريكا بالعرتاف بال�سباقات العربية كما كان لهم  يف 
تغيري بع�س ال�سيا�سات حيث كان يف ال�سابق ل ي�سمح للفر�سان املحرتفني بركوب 

اخليول العربية اأما الآن فقد اأ�سبح باإمكانهم ركوب اخليول العربية .
واأعرب عن تفاوؤله مبا ن�سهده من نقلة نوعية كبرية يف خيول اجلمال العربية 

الأ�سيلة يف اخلليج .

ختام ناجح ملوؤمتر دبي الدويل الأول للفرو�شية 

ع�ساق اخليل العربية يف �سيافة اأف�سل منتج لها ومتوج بها يف العامل

مربط دبي يفتح اأبوابه لاإ�شتمتاع مب�شاهدة اأجمل خيول العامل يف موطنها

هيا بنت احل�شني: حلم ماك خيول ال�شباق احل�شول على خيل متميز

بطولة الفرجان ال�شاد�شة براأ�س اخليمة ت�شل ملرحلة اخلتام
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الفجر الريا�ضي

�سهد امللعب الرئي�سي يف نادي غنتوت ل�سباقات اخليل والبولو 
لعام  الربيطاين  البولو  يوم  مهرجان  الأول  اأم�س  باأبوظبي 
درج النادي على ا�ست�سافته بتوجيهات ورعاية  الذي   2017
�سمو ال�سيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
غنتوت ل�سباقات اخليل والبولو والذي يقام يف اأكر من ع�سر 
دول يف العامل، ومتثل دولة الإم��ارات واحدة من هذه الدول 
املتقدمة يف جمال ريا�سة البولو، والوحيدة يف منطقة ال�سرق 
اإماراتية بريطانية  اأجواء احتفالية  الأو�سط، والذي جاء يف 
بن  �سخبوط  ال�سيخ  يتقدمه  كبري  ح�سور  و���س��ط   ، تراثية 
نهيان بن مبارك اآل نهيان و�سعيد بن حوفان املن�سوري نائب 
رئي�س جمل�س اإدارة النادي وال�سفري الربيطاين لدي الدولة 

،والذي  الريا�سية  ال�سخ�سيات  من  والعديد  برهام  فيليب 
�سهد اإقامة �سل�سلة من املباريات الودية ال�ستعرا�سية والتي 
اأ�سفرت عن فوز فريق غنتوت على الفريق الربيطاين بنتيجة 
والندية  الإث���ارة  قمة  مثلت  والتي  اأه��داف   4 مقابل   4-5
بن  ع��ب��داهلل  غنتوت  فريق  قائد  جن��ح  بعدما  الفريقني  ب��ني 
ال�سام�سي  ،نا�سر  القبي�سي  املثري بجانب فهد  للفوز  د�سمال 
والأرجنتيني املحرتف بابلو ليورنتى والتي اأدارها هورا�سيكو 

والتي متثل ختام املو�سم الريا�سي للبولو يف نادي غنتوت .
ا�ستطاع  الثاين  للم�ستوى  الثانية  ال�ستعرا�سية  املباراة  ويف 
فريق اأبو ظبي للبولو حتقيق الفوز على فريق اوك�سربيدج 
اأب���و ظبي  ق��اد فيها ف��ري��ق  7-4 وال��ت��ي  ال��ربي��ط��اين بنتيجة 

هول  ،ون��اث��ان  د���س��م��ال  ب��ن  يو�سف  بجانب  اليبهوين  ف��ار���س 
تتويج  وع��ق��ب   .. اأداره����ا احل��ك��م فيليب  وال��ت��ي  بيتلجا  وج��ى 
امل�ساركني يف املهرجان الريا�سي الربيطاين ، اأ�ساد �سعيد بن 
برعاية  النادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  املن�سوري  حوفان 
اآل نهيان حلفل اليوم  ال�سيخ �سخبوط بن نهيان بن مبارك 
،و�سط  ل��ه  خطط  كما  اأنيقا  ج��اء  ال���ذي  للبولو  ال��ربي��ط��اين 
الربيطاين  ال�����س��ف��ري  ب��ره��ام  فيليب  ت��ق��دم��ه  ح�����س��ور مم��ي��ز 
العديد  �سهد  وال��ذي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ل��دى 
الروابط  عك�ست  التي  والرتاثية  الريا�سية  الفعاليات  من 
الإماراتي والربيطاين يف  التي جتمع بني الرتاث  الوطيدة 

املا�سي واحلا�سر، وبكل تاأكيد يف امل�ستقبل.

غنتوت يختتم مو�شمه بفوز مثري �شمن مهرجان البولو الربيطاين 

القدم  ل���ك���رة  الأول  ال�������س���ق���ور  ف���ري���ق  ي���وا����س���ل 
كما  ال��دوري،  املتبقية يف  للمواجهات  ا�ستعداداته 
ي�ستعد للمباراة الودية التي �ستجمعه اأمام الو�سل 
اخلمي�س املقبل على ملعب الو�سل بدبي، يف اإطار 
حت�سريات الفريقان خلو�س املرحلة القادمة من 

دوري اخلليج العربي.
فرتة  بعد  تدريباته  ب���داأ  ال���ذي  ال�سقور  وي���وؤدي 

مباراة  اأعقبت  التي  الق�سرية  والإج���ازة  التوقف 
الو�سل ، على ملعب ال�سهيد طارق ال�سحي حتت 
امل�ساعد  وجهازه  ها�سيك،  ايفان  الت�سيكي  قيادة 
حممود  وبح�سور  ال��الع��ب��ني  جميع  مب�ساركة   ،
واأع�ساء  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سم�سي  ح�سن 
اإبراهيم  خليل  ال��ف��ري��ق  وم��دي��ر  الإدارة  جمل�س 
ت��دري��ب��ات��ه��م بكل  ال��الع��ب��ني  اأدى  ال��ط��وي��ل، وق���د 

الذي  املنا�سب  الربنامج  بف�سل  ون�ساط،  حيوية 
تدريبات  ع��ل��ى  ي�ستمل  وال�����ذي  امل�����درب،  و���س��ع��ه 
جنم  ح�سر  اآخ��ر  جانب  من  وم�سائية.  �سباحية 
الفريق ال�سابق ر�سول خطيبي، احل�سة التدريبية 
ف��ي��ه��ا بزمالءه  اإل���ت���ق���ى  اأم���������س،  ل��ل��ف��ري��ق م�����س��اء 
والإداري  الفني  اجلهازين  وباأع�ساء  ال�سابقني 
ل���ل���ن���ادي. وحت����دث ر����س���ول خ��ط��ي��ب��ي ع���ن زيارته 

للنادي حيث اأو�سح باأن هذه الزيارة لي�ست الأوىل 
الكبري  للنادي لرتباطه  �سنوياً  له وهوه يح�سر 
وحبه للنادي وكل �سنة يح�سر فيها يجد حفاوة 
وجمهوره  ولعبيه  ال��ن��ادي  اإدارة  من  ال�ستقبال 
ب��ان��ه مرتبط  ت��زي��د م��ن �سنة لأخ���رى . كما ق��ال 
ب��ح��ب ك��ب��ري ل��ه��ذا ال��ن��ادي ح��ي��ث ي��ج��ربه احرتام 
والتوا�سل  دائماً  زيارتهم  على  منت�سبيه  وتقدير 

يف  للفريق  متنياته  م��ع  م�ستمرة  ب�سفة  معهم 
التقدم لالأمام يف جدول الرتتيب لأن هذا لي�س 
ي�ساعد  واأن  الفريق،  على  عرفه  ال��ذي  موقعهم 
اأ���س��ح��اب اخل���ربة زم��الءه��م ال�سباب  ال��الع��ب��ون 
وليقدم اجلميع اأف�سل ما لديهم من اأجل الفريق 
الفريق  ق���درة  يف  ثقته  ع��ن  واأع����رب  وامل�سجعني، 
ال�سعب لأنه يعتربه هذا  علي جتاوز هذا املطب 

اأجمل م�سرية يف كرة القدم  ناديه الذي قدم مع 
تقدم  النهاية  ويف  �سفوفه.  يف  لعباً  ك��ان  عندما 
لإدارة  اجل��زي��ل  بال�سكر  خطيبي  ر���س��ول  ال��ن��ج��م 
واجلمهور  الفنية  والأج��ه��زة  والالعبني  ال��ن��ادي 
الذي تواجد على احلفاوة والتقدير وال�ستقبال 
ال���ن���ادي لتحقيق  ي��وف��ق ه���ذا  ان  اآم�����اًل  اجل��م��ي��ل 

النجاحات الدائمة التي تليق باإ�سمه.

اللقب لعادة  بر�سلونة حامل  ني�سي  ليونيل  الرجنتيني  قاد 
ب��ف��وزه على  املت�سدر  م��دري��د  ري���ال  م��ع  نقطتني  اإىل  ال��ف��ارق 
والع�سرين  الثامنة  املرحلة  ختام  يف   ،2-4 فالن�سيا  �سيفه 
من الدوري الإ�سباين لكرة القدم. وتقدم فالن�سيا بعد ن�سف 
�ساعة على بداية املباراة، لكنه دفع ثمن اكماله املباراة بع�سرة 
لعبني اثر طرد قلب دفاعه الفرن�سي الياكيم مانغال نهاية 

ال�سوط الول.
اأم�����ام م�سيفه  وك����ان ب��ر���س��ل��ون��ة ���س��ق��ط يف اجل���ول���ة امل��ا���س��ي��ة 
لريال  جليلة  خ��دم��ة  م��ق��دم��ا   ،2-1 لك��ورون��ي��ا  دي��ب��ورت��ي��ف��و 
على  ب��ف��وزه  ال�سبت  بها  احتفظ  ث��م  ال�����س��دارة  ا�ستعاد  ال���ذي 
ار�س اتلتيك بلباو 2-1، علما باأن 
مباراة  ميلك  امللكي  الفريق 

موؤجلة اأمام �سيلتا فيغو.
مرمى  ف��ال��ن�����س��ي��ا  وه�����دد 
بالهجمات  ب���ر����س���ل���ون���ة 
منري  وك���������اد  امل�������رت�������دة، 
احل������دادي امل���ع���ار من 
 ، نة �سلو بر

احلار�س  تدخل  بعد  منفرد  وهو  تعر  لكنه  الت�سجيل  يفتتح 
الملاين مارك اندريه تري �ستيغن )28(.

ومن الركنية التالية، قفز مانغال عاليا، و�سرب راأ�سية قوية 
يف الزاوية ملرمى تري �ستيغن مفتتحا الت�سجيل )29(.

وعادل املهاجم الوروغوياين لوي�س �سواريز �سريعا، بت�سديدة 
رائعة من زاوية �سيقة اثر رمية متا�س حا�سمة لعبها املهاجم 

الربازيلي نيمار )35(.
وحتول مانغال من بطل اىل مطرود بعد نيله انذارا ثانيا اثر 
عرقلة �سواريز، فاحت�سب احلكم ركلة جزاء �سددها الرجنتيني 
الربازيلي  املرمى، فثاأر من احلار�س  ليونيل مي�سي يف و�سط 

دييغو األفي�س الذي �سد له ركلة جزاء املو�سم املا�سي )44(.
الف متفرج، �سدم جمددا   78 البالغ  نو  لكن جمهور كامب 
الأ�سل  امل��غ��رب��ي  ج��دا ختمها  �سريعة  احل����دادي مب��رت��دة  م��ن 

بي�سراه اىل ميني تري �ستيغن من دون ان يحتفل )1+45(.
ويف ال�سوط الثاين، اأهدر نيمار فر�سة خطرية ابعدها الفي�س 

برباعة بعد متريرة على امل�سطرة من مي�سي )51(.
العمق �سددها  التالية، تلقى مي�سي متريرة يف  ومن الهجمة 

نادرة بيمناه يف الزاوية الي�سرى ال�سيقة للفي�س )52(.
اأمام زميله  وعزز مي�سي �سدارته يف ترتيب الهدافني )25( 

�سواريز )22(.
وهذا الهدف ال�21 ملي�سي يف مرمى األفي�س يف 17 مباراة. 

كما هي الثنائية املئة ملي�سي يف خمتلف امل�سابقات.
انطلق   ،)76( القائم  يف  لنيمار  ح��رة  �سربة  وبعد 
كرة مق�سرة  ولعب  الي�سر  اجلناح  على  مبفرده 
اىل البديل الربتغايل اندريه غومي�س الذي 
�سجل الهدف الرابع من م�سافة قريبة يف 

�سباك فريقه ال�سابق )89(.
وهذه التمريرة احلا�سمة ال�19 لنيمار 

هذا املو�سم يف خمتلف امل�سابقات.
واحد  ه��دف  اإىل  يحتاج  نيمار  وك��ان 
لريفع ر�سيده اإىل 100 هدف مع 
الفريق الكاتالوين بعد 4 موا�سم 
م����ب����اراة  و175  ����س���ف���وف���ه  يف 

ر�سمية.
الذهاب  م����ب����اراة  وك���ان���ت 
بر�سلونة  ب��ف��وز  انتهت 
ج������زاء  ب����رك����ل����ة   2-3
القاتل،  ال��وق��ت  يف  ملي�سي 
يف  7-�سفر  �سحقه  باأنه  علما 
ن�سف النهائي الكاأ�س على ملعب “كامب 
�سيفه  على  �سريحا  ف��وزا  مدريد  اأتلتيكو  وحقق  نو”. 

ا�سبيلية 3-1 و�سيق عليه اخلناق يف املركز الثالث.
وهذا ثالث فوز على التوايل لأتلتيكو يف الدوري، فرفع 
ا�سبيلية  ع��ن  نقطتني  ب��ف��ارق  نقطة،   55 اإىل  ر���س��ي��ده 
الثالث الذي ف�سل يف الفوز للمرة الثالثة على التوايل. 
وخا�س الفريقان املباراة، بعد تاأهل اأتلتيكو اإىل ربع نهائي 
دوري اأبطال اأوروبا على ح�ساب باير ليفركوزن الأملاين، 
حيث �سيالقي لي�سرت النكليزي، فيما خرج ا�سبيلية من 

ثمن النهائي اأمام لي�سرت.
الليغا  انتهت  “منطقيا،  �سيميوين:  قال  ف��وزه،  وبعد 
املبا�سر  التاأهل  على  الآن  �سرنكز  الينا.  بالن�سبة 

اإىل دوري اأبطال اأوروبا«.
وتابع: “منذ بداية 2017 ونحن نتح�سن. 
ندافع اأف�سل ورمبا كانت اليوم اأكر مبارة 

ثابتة لنا مع الكرة«.
واأمام  كالديرون”  “في�سنتي  ملعب  على 
املدرب  اأب��ن��اء  �سيطر  متفرج،  األ��ف   50 نحو 
املهاجم  وه���دد  �سيميوين،  دي��ي��غ��و  الرج��ن��ت��ي��ن��ي 
الفرن�سي العائد من الإ�سابة كيفن غامريو مرمى 

ال�سيوف بت�سديدة يف العار�سة )13(.

الإمارات يوا�شل تدريباته وحت�شرياته وي�شتقبل جنمه ال�شابق ر�شول خطيبي

بر�شلونة يهزم فالن�شيا واأتلتيكو 
يهيمن على ا�شبيليلللللة 

موناكو يحتفظ بال�شدارة و�شان 
جريمان يتخطى ليون

بنفيكا وبورتو ي�شقطان بفخ التعادل
املبا�سر  الخ��رية ومطارده  الثالثة  الع��وام  اللقب يف  بنفيكا حامل  �سقط 
بورتو يف فخ التعادل يف املرحلة ال�ساد�سة والع�سرين من الدوري الربتغايل 
مع  والثاين  �سفر-�سفر،  فرييرا  باكو�س  م�سيفه  مع  الول  القدم،  لكرة 
الفريقني نقطة واحدة  الفارق بني  وبقي   .1-1 �سيفه فيتوريا �سيتوبال 
من  الثاين  يف  بورتو  التقليدي  غرميه  �سي�ست�سيف  ال��ذي  بنفيكا  مل�سلحة 
ني�سان ابريل املقبل يف قمة املرحلة ال�سابعة والع�سرين. يف املباراة الوىل، 
على  وارغمه   6 عند  لبنفيكا  املتتالية  النت�سارات  فرييرا  باكو�س  اوق��ف 
التعادل ال�سلبي ال�سبت. وعزز باكو�س فرييرا موقعه يف املركز الثالث ع�سر 
الر�س  عاملي  ا�ستغالل  يف  بورتو  ف�سل  الثانية،  ويف  نقطة.   27 بر�سيد 
واجلمهور وتعر غرميه لنتزاع ال�سدارة منه و�سقط بدوره يف فخ التعادل. 
وكان بورتو يف طريقه اىل حتقيق فوزه الع�سرين هذا املو�سم والعا�سر على 
التوايل عندما تقدم بهدف للمهاجم املك�سيكي خي�سو�س كورونا يف الدقيقة 
بوا�سطة  الثاين  ال�سوط  التعادل مطلع  ادرك  �سيتوبال  فيتوريا  لكن   ،45

لعب الو�سط جواو كارفاليو املعار من بنفيكا )56(.
بداأت  متتالية  انت�سارات   9 خاللها  حقق  التي  بورتو  انتفا�سة  ان  يذكر 
بعد �سقوطه يف فخ التعادل ال�سلبي مع باكو�س فرييرا يف املرحلة ال�ساد�سة 

ع�سرة.
وف�سل بورتو يف الفوز على فيتوريا �سيتوبال هذا املو�سم فتعادل معه �سلبا 

ذهابا خارج قواعده.
كما ان بنفيكا ف�سل بدوره يف الفوز على فيتوريا �سيتوبال عندما ا�ست�سافه 
1-1، وخ�سر امامه �سفر-1 يف  التعادل  الثانية و�سقط يف فخ  يف املرحلة 

املرحلة التا�سعة ع�سرة.
وعزز �سبورتينغ ل�سبونة موقعه يف املركز الثالث بفوزه على �سيفه نا�سيونال 
ماديرا بهدفني نظيفني �سجلهما الهولندي با�س دو�ست يف الدقيقتني 13 
بهدفني  بيلينن�سي�س  م�سيفه  على  ال��راب��ع  ب��راغ��ا  �سبورتينغ  وف��از  و34. 
 )19( فونتي  وروي  فريقه(  مرمى  يف  خطاأ   1( هانان  فلوران  للفرن�سي 
ركلة جزاء(،  من   23( روكي جونيور  موريدي�س  للربازيلي  مقابل هدف 
نظيفة  اه��داف  بثالثة  ايف  ريو  �سيفه  على  اخلام�س  غيماراي�س  وفيتوريا 
جورج  وه��رن��اين   )60( مارتينز  راف��اي��ل  الربازيلي  ت�سجيلها  على  تناوب 
تيك�سيريا  داف��ي��د  والوروغ���وي���اين   )70( الخ�سر  ال��راأ���س  م��ن  �سانتو�س 

توري�س )90(.
واكمل ريو ايف املباراة بع�سرة لعبني اثر طرد مهاجمه هيلدون رامو�س من 

الراأ�س الخ�سر يف الدقيقة 61.
زين  للموزمبيقي  اه����داف  ب��ث��الث��ة  اروك����ا  ع��ل��ى  ف��ون�����س��ال  ماريتيمو  وف���از 
والربازيلي   )62( كيتا  احل�سن  والغيني   )41( جونيور  �سافانغو  الدين 
فران�سريجيو رودريغي�س )73( مقابل هدف لليو�سي�سيو جوليو �سامي من 
غينيا بي�ساو )20(، وفرينزي على �سافي�س بثالثة اهداف لتياغو �سيلفا 
)54( ولوي�س ما�سادو )56( والنيجريي اإتيبو اوغهينيكارو )81( مقابل 

هدفني للبيالرو�سي رينان بري�سان )45( وفابيو مارتينز )49(.
وتعادل ا�ستوريل مع بوافي�ستا �سفر-�سفر، وموريرنزي مع تونديال بهدف 
دا  بيزيرا  للربازيلي كالوديو  �سوغو )84( مقابل هدف  لل�سنغايل مودو 

�سيلفا “ كاكا” )20(.

�سيفه  وتخطى  جم��ددا  املت�سدر  موناكو  هجوم  �سرب 
�سدارة  يف  ليحتفظ  نظيفة،  بثالثية  املتوا�سع  ك��اي��ن 
الدوري الفرن�سي لكرة القدم يف املرحلة الثالثني، بعد 

اأداء لفت من جوهرته اليافعة كيليان مبابي، 
الثاين  جرمان  �سان  باري�س  تخطى  فيما 

عقبة �سيفه ليون 1-2.
الإم��ارة �سدارته بر�سيد  وعزز فريق 
بفارق  م���ب���اراة،   30 م��ن  نقطة   71
ثالث نقاط عن باري�س �سان جرمان 

الربع  ال�سنوات  يف  اللقب  حامل 
املا�سية.

ومي���ل���ك م���ون���اك���و اأق����وى 
البطولت  يف  ه���ج���وم 

الكربى،  الأوروب�����ي�����ة 
هدفا   87 بت�سجيله 

يف 30 مباراة.
موناكو  وخ����ا�����س 
منت�سيا  امل����ب����اراة 
ربع  اإىل  ب��ت��اأه��ل��ه 
دوري  ن������ه������ائ������ي 
اأب�����ط�����ال اأوروب���������ا، 

منت�سف  ق��ل��ب  اذ 
الأ�����س����ب����وع ت����اأخ����ره 

اأمام مان�س�سرت �سيتي 
ذهابا   5-3 الن��ك��ل��ي��زي 

3-1، فبات  اإىل ف��وز لف��ت 
يف  الوحيد  الفرن�سي  الفريق 

اق�ساء  ب��ع��د  الثمانية  دور 
�����س����ان ج�����رم�����ان ع���ل���ى يد 

بر�سلونة الإ�سباين.
مي�سال  م���ل���ع���ب  ع����ل����ى 
دورنانو وامام نحو 20 

افتتح  م���ت���ف���رج،  ال�����ف 
النجم  ال���ت�������س���ج���ي���ل 
كيليان  بقوة  ال�ساعد 
عاما(   18( م��ب��اب��ي 
الذي ا�ستدعاه اخريا 

اإىل  دي�������س���ان  دي���دي���ي���ه 
 .)13( ف��رن�����س��ا  منتخب 

و����س���اع���ف لع����ب����و امل�����درب 
الربتغايل ليوناردو جاردمي 

ال���ن���ت���ي���ج���ة م���ط���ل���ع ال�������س���وط 
الو�سط  الثاين عن طريق لعب 
فابينيو  الربازيلي  الخت�سا�سي 
من ركلة جزاء، بعد جمهود من 
مبابي  واخ��ت��ت��م   .)49( م��ب��اب��ي 
بكرة  امل��ب��اراة  نهاية  يف  الثالثية 

راأ�سية م�سجال هدفه الثاين ع�سر 
ال������دوري )81(.  امل��و���س��م يف  ه����ذا 

11 هدفا  ورفع مبابي ر�سيده اىل 
يف اآخ����ر 7 م��ب��اري��ات ل���ه اأ���س��ا���س��ي��ا يف 

خمتلف امل�سابقات.
غاراند  باتري�س  ك��اي��ن  م���درب  وع��ل��ق 
يف  ظ��اه��رة  لديهم  مبابي:  اداء  على 

املقدمة.. لقد قتلنا على طريقته.
وتابع: عرفنا من قبل انه �سيكون 

اأم��ام فريق  يوما �سعبا علينا. لقد خ�سرنا عن ج��دارة، 
رائع.

راداميل  الكولومبي  لهدافه  افتقد  ال��ذي  ج��اردمي  اأم��ا 
ف��ال��ك��او وج���ربي���ل ���س��ي��دي��ب��ي��ه امل�����س��اب��ني فقال: 
ل ت�����زال امل��ن��اف�����س��ة ق���وي���ة. ن�����درك ان 
اأ�سعب )من �سان جرمان  برناجمنا 
ني�سان  يف  �سنخو�س  لأن��ن��ا  وني�س( 
متعب  ه��ذا  م�سابقات.   4 اب��ري��ل 
ق��ل��ي��ال، ل��ك��ن��ن��ا ���س��ن��خ��و���س��ه��ا بكل 
اف�سلية  �سيمنح  ه���ذا  ق��وت��ن��ا. 
خل���������س����وم����ن����ا، لأن�����ه�����م 
خرجوا من امل�سابقة 

الأوروبية.
ج�������اردمي  واأراح 
الو�سط  لع����ب����ي 
�سيلفا  ب����رن����اردو 
وت������ي������ي������م������وي������ه 
باكايوكو، قبل اأن 
يدفع بهما يف اآخر 

ربع �ساعة.
على  الثانية  املباراة  ويف 
بران�س  دي  ب���ارك  ملعب 
واأمام 45 الف متفرج، بداأ 
���س��ان ج��رم��ان ال���ذي ع��اد اىل 
املفاجىء  خ��روج��ه  بعد  ملعبه 
اأمام بر�سلونة ال�سباين يف ثمن 
اوروب���ا  اب��ط��ال  ن��ه��ائ��ي دوري 
 ،)6-1 ث�����م  )4-�سفر 
املباراة ب�سكل �سيئ فافتتح 
ليون الت�سجيل عن طريق 
األك�سندر لكازيت براأ�سية 
م����ن خ����ط امل����رم����ى اثر 
ركلة ركنية )6(. وهذا 
ا�سرع هدف يتلقاه �سان 
ج��رم��ان ه���ذا امل��و���س��م يف 
الدوري. و�سجل لكازيت 
ال���دوري  يف  ال�23  ه��دف��ه 
وع����ادل  م����ب����اراة.   24 يف 
ال�سباين  امل������درب  لع���ب���و 
اأون������������������اي امي�������������ري ب���ع���د 
الرجنتيني  م���ن  مت���ري���رة 
خ��اف��ي��ري ب���ا����س���ت���وري ال���ذي 
بر�سلونة،  ���س��د  ي��ل��ع��ب  مل 
تابعها  راب����ي����و  ادري��������ان  اىل 
واأ�ساف   .)34( امل���رم���ى  يف 
���س��ان ج��رم��ان ال��ه��دف الثاين 
ب��ع��د مت��ري��رة حا�سمة  ���س��ري��ع��ا 
املرة  با�ستوري هذه  ثانية من 
دراك�سلر  يوليان  المل���اين  اىل 
ذكية يف  ار�سية  بيمناه  �سددها 
وحقق   .)40( الي�سرى  الزاوية 
�سعبا  ف��وزه  ال�سابع  ات��ي��ان  �سانت 
على  مباريات،  خم�س  يف  الأول  هو 
ال�سابع  دي��ج��ون  م�سيفه  ح�����س��اب 
�سجله  م���ت���اأخ���ر  ب���ه���دف  ع�����س��ر 

جوردان فرييتو )77(.



    
�شحت بوظيفتها فاأ�شبحت مليونرية

ال�سيدات  ت�ساعد  ليزا كاي، ترك وظيفتها كي  الربيطانية  قررت 
ذات  ل��الأح��ذي��ة  امل�ستمر  الرت����داء  ب�سبب  ال��ق��دم،  ب����اأورام  امل�سابات 
من  جعلتها  بها  خا�سة  جت��اري��ة  عالمة  واأ�س�ست  ال��ع��ايل،  الكعب 

اأ�سحاب املاليني.
وقالت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، اإن كاي )53 عاًما( اأنتجت 
خ��ًط��ا م��ن الأح��ذي��ة ال��رائ��دة ذات امل��وا���س��ف��ات ال��ف��ائ��ق��ة، م��ن اأجل 
م�ساعدة ال�سيدات غري القادرات على ارتداء الكعب العايل، موؤكدة 
اأنها حتملت خماطرة ترك عملها من اأجل م�سروعها اإل اأنها اليوم 
مليوين  بنحو  فقط  املا�سي  العام  وباعت  الأعمال  رواد  من  باتت 
من  جمموعة  تطوير  تريد  اإنها  ك��اي،  وتقول  اإ�سرتليني.  جنيه 
الأحذية مبوا�سفات فائقة حتمي ال�سيدات وتتميز بكونها عميقة 
متت�س  كالتي  خا�سة،  طبقة  وتت�سمن  للقدم  يكفي  مبا  ووا�سعة 
ال�سدمات يف النعل. وت�سيف: ا�ستغرقنا الأمر طوياًل وتعبنا من 
ب��راءة اخ��رتاع خا�سة مبنتجنا  اأجل م�سروعنا ونحن ننتظر الآن 
يف  �سيدة  ماليني   10 م��ن  اأك��ر  اإىل  منتجاتي  ت�سل  لأن  واأ�سعى 
اململكة املتحدة. وتتميز اأحذية كاي باحتوائها على 3 طبقات من 
الرغوة التي متثل دعامة و�سنًدا للقدم عند ارتداء احلذاء، اإ�سافة 
اإراح���ة القدم يف اجلزء  اأج��ل  اإىل لوحة ممتدة داخ��ل احل��ذاء من 

الذي حتدث فيه الأورام.

ي�شطو على �شيدلية مباب�س ن�شائية
ن�سائية  مالب�س  يف  متنكر  رج��ل  قيام  املراقبة،  ك��ام��ريات  ر�سدت 
بال�سطو على �سيدلية يف مكة املكرمة، بعد اأن هدد املتواجدين بها 

مب�سد�س.
لل�سيدلية  بالدخول  الل�س  قيام  حلظة  الكامريات،  تلك  ووثقت 
متنكراً يف عباءة ن�سائية �سوداء، ثم اأخرج م�سد�ًسا واأ�سهره يف وجوه 

العاملني بها طالباً منهم ت�سليمه النقود.
امل�سلح،  لل�س  و�سلمها  اخلزينة  من  النقود  ب��اإخ��راج  املوظف  وق��ام 
الذي خرج بهدوٍء من ال�سيدلية، حيث اأظهرته كامريا اأخرى من 

خارج ال�سيدلية، وهو ي�سري على مهٍل، حتى ل يلفت اأنظار املارة.

خطف وقتل رغم ا�شتنجاده باملارة 
قالت م�سادر داخل مديرية اأمن اجليزة يف م�سر اإن رجال الأمن 
م�سري  �ساب  باختطاف  املتهمني  م��ن  اثنني  على  القب�س  األ��ق��وا 
ال�ساعات  �سهدت  اأن  بعد  اخلريية  بالقناطر  جثته  واإل��ق��اء  وقتله 
امل��ا���س��ي��ة ح��ال��ة م��ن اجل���دل ح���ول مقتله وع���رف اإع��الم��ًي��ا ب�ساب 

املهند�سني بعد ا�ستنجاده باملارة عقب اختطافه.
وذكر امل�سدر لإرم نيوز اأن رجال الأمن األقوا القب�س على املتهمني 
حيث من املقرر ا�ستجوابهم خالل ال�ساعات القادمة ب�ساأن واقعة 
اخ��ت��ط��اف��ه��م ل��ل�����س��اب ف��ري��د ���س��وق��ي ال�����س��ه��اوي م��ن اأح���د كافيهات 
منطقة ال�ساد�س من اأكتوبر حتى الذهاب به اإىل املهند�سني التي 
�سهدت ا�ستنجاده باملارة والف�سل يف ا�ستيقاف ال�سيارة التي يقودها 

خمتطفوه ثم العثور عليه جثة يف القناطر اخلريية.
وتداول ن�سطاء مواقع التوا�سل الجتماعي مقطع فيديو لل�ساب 
ال�سيارة  ا�ستيقاف  يف  والف�سل  املهند�سني  يف  باملارة  ي�ستنجد  وهو 
التي يتواجد بها و�سط انتقادات حادة لرجال ال�سرطة واملنظومة 
الواقعة قبل مقتل  ب�سبب عدم ك�سف مثل هذه  الأمنية يف م�سر 

ال�ساب ورغم ا�ستنجاده يف حماولة منه لإنقاذ نف�سه. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مرا�شم خطوبة اأمام الكعبة
تداول ن�سطاء على مواقع التوا�سل الجتماعي، مقطع فيديو، ل�ساب يعر�س الزواج على فتاة بامل�سجد احلرام اأمام 

الكعبة امل�سرفة.
واأثار مرا�سل ومذيع بقناة TRT التابعة للحكومة الرتكية، جدل بعد اأن لبى رغبة فتاة يف طريقة طلبها للزواج، 
اإذ قدم خامت الزواج اإىل خطيبته وهو جاثياً على الأر�س يف �سحن الطواف باحلرم املكي، وعمد على ت�سوير امل�سهد 

نزول عند رغبتها.
وكان املرا�سل يو�سف اأكيون، جنل امللحق الإعالمي الرتكي يف ال�سعودية، قدم للفتاة يف العام 2012، خامت الزواج يف 
احلرم ال�سريف اأمام الكعبة امل�سرفة، اإل اأنها قالت له: يجب عليك اأن جتل�س على ركبتيك اأمامي، واإل رف�ست الزواج 

منك، ليحقق لها رغبتها يف طريقة الزواج بعد م�سي خم�س �سنوات.
ون�سر اأكيون بثا مبا�سرا لهذه اللحظة على مواقع التوا�سل الجتماعي، قائاًل: هنا توجد الكعبة امل�سرفة.. وهنا 

اأمهاتنا املباركات.. اأخجل منهن قليال ولكنني فكرت اأن اأقوم بعمٍل جيد. 
وحقق مقطع الفيديو الذي بثه الإعالمي انت�سارا وا�سعا يف و�سائل التوا�سل الجتماعي، اإل اأنه ا�سطر اإىل حذف 

املقطع على الفور بعد موجة النتقادات التي انهالت عليه.
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فتيات غزة يتدربن على البي�شبول
امل�سارب على  التن�س حولهن وتتبادلن  الفل�سطينيات كرات  الفتيات  تلقي 
اأر�س ملعب لكرة القدم حيث بداأن التدريب على لعبة ريا�سية جديدة على 
قطاع غزة هي البي�سبول. ويطرح مدربهم حممود طاف�س اللعبة يف القطاع 
لأول مرة وياأمل يف ت�سكيل منتخب وطني للم�ساركة يف بطولت البي�سبول 
القدم  الفل�سطيني لكرة  الوطني  املنتخب  الذي لعب يف  اآ�سيا. وطاف�س  يف 
امراأة   40 للبي�سبول يف م�سر. وجمع  لي�سبح مدربا  ت��درب  عاما   16 ملدة 
و20 رجال اأغلبهم من الطلبة اجلامعيني لتدريبهم على اللعبة يف مالعب 
يوؤجرها على نفقته اخلا�سة. وقال طاف�س لرويرتز "مل نتلق اأي دعم مايل 
واأنا  لعبتي  امل�سارب، هذه  بف�سل  واأن��ا  الكرات  اأ�سرتي  اأنا  �سخ�س،  اأي  من 
بحب اأن�سرها، من يريد اأن يقف معنا من الريا�سيني الفل�سطينيني اأهال 
على  غزة  يف  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  موافقة  على  ح�سل  و�سهال." لكنه 
اأن يجري  اأول احتاد فل�سطيني للبي�سبول والكرة اللينة وياأمل يف  ت�سكيل 

مناف�سات جتريبية لإطالق دوري من خم�س فرق.
ويف ملعب كرة القدم تتدرب ن�ساء ترتدين احلجاب على رمي الكرة حيث 

يعو�س حما�سهن قلة خربتهن.
اأكر  املمار�سة  ويلزمهم  بالقوانني  معرفة  على  الآن  هم  طاف�س  ويقول 
واأكر... الآن هم يتقنوا الرمي والإم�ساك بالكرة. وقالت فالنتينا ال�ساعر 
)21 عاما( اإحدى املتدربات وهي طالبة تدر�س العالقات العامة والرتجمة 
على مواقع التوا�سل الجتماعي �سفنا تعليقات �سلبية جدا، مثل انتم بنات 

انتبهوا األ تدخلوا جهنم اأو اأنتو بنات الزموا بيوتكم.

عطر جديد برائحة فراء القطط
مميزة  ب��روائ��ح  عمالئها  اإده��ا���س  دائ��م��اً  العطور  وم�سانع  �سركات  حت��اول 
�سركة  اأنتجته  ج��دي��د  عطر  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال�سيحات  واآخ���ر  ل��ع��ط��وره��ا، 
القطط وترغب  واإذا كنت من ع�ساق  ال�سغرية.  القطط  برائحة  اأمريكية 
دوماً اأن ت�سم رائحتها، توفر لك �سركة "دمييرت فريغنان�س ليرباري" التي 
تفوح  القطط  رائحة  يجعل  جديداً،  عطراً  لها  مقراً  نيويورك  من  تتخذ 
منك طوال النهار، بح�سب �سحيفة يو اإ�س اأي توداي. وتقول ال�سركة على 
موقعها يف الإنرتنت: "بعد 15 عاماً من العمل الدوؤوب، متكنا من التقاط 
املركب املنا�سب للح�سول على الرائحة املميزة للقطط ال�سغرية". وتوفر 
ال�سركة العديد من املنتجات املنبعثة منها رائحة القطط، فبالإ�سافة اإىل 
العطور، هناك غ�سول للج�سم وهالم لال�ستحمام وملطف للجو، وترتاوح 
اأ�سعار هذه املنتجات بني 3 و 40 دولر. واأثارت منتجات ال�سركة الأمريكية 
عدداً كبرياً من التعليقات بني م�ستخدمي موقع التوا�سل الجتماعي في�س 
اأبدى البع�س رغبتهم باقتناء العطر الذي تفوح  بوك، ففي الوقت الذي 
منه رائحة القطط، عرب اآخرون عن نفورهم من هذه الرائحة، موؤكدين 

اأنهم ل ميكن اأن يفكروا باأن ير�سوها على اأج�سادهم ومالب�سهم. 

متثال اأندروميدا 
يف مزاد 

للمزادات  اآرت���ك���وري���ال  دار  ق��ال��ت 
للنحات  اأن����دروم����ي����دا  مت���ث���ال  اإن 
الفرن�سي ال�سهري اأوجو�ست رودان 
�سيعر�س للبيع يف باري�س يف مايو 

اأيار.
وق���ال ب��رون��و ج��وب��ري م��دي��ر ق�سم 
ال��ف��ن الن��ط��ب��اع��ي واحل���دي���ث يف 
اإن عر�س  يوم اجلمعة  اآرتكوريال 
التمثال يف مزاد له اأهمية خا�سة 
لأنه ظل بحوزة نف�س كان النحات 
متثال  اأه���دى  ال��راح��ل  الفرن�سي 
ا�سمه  ي�ستقي  ال���ذي  اأن��دروم��ي��دا 
من اإحدى �سخ�سيات امليثولوجيا 
اإىل �سديق وزب��ون هو  الإغريقية 
دبلوما�سي من ت�سيلي كان يعي�س 
يف باري�س يف اأواخر القرن التا�سع 
"حافظت  ج���وب���ري  وق�����ال  ع�����س��ر. 
رودان  اإليها  اأه���دى  التي  العائلة 
1888 عليه حتى عام  التمثال يف 
اإىل  ج��ي��ل  م���ن  وت��ن��اق��ل��ت��ه   2017

جيل.
التمثال  على  عر  اأنه  " واأ�ساف 
ه��و وزم��ي��ل ل��ه اأث��ن��اء عملية جرد 
يباع  اأن  املنتظر  ومن  اإ�سبانيا.  يف 
يرتاوح  ب�سعر  امل����زاد  يف  ال��ت��م��ث��ال 
بني 800 األف ومليون يورو )بني 
دولر(  مليون  و1.07   859400
يف  امل���������زادات  دار  يف  و���س��ي��ع��ر���س 
28 مار�س  18 وحتى  الفرتة من 
رودان  وف��اة  مئوية  مبنا�سبة  اآذار 

عام 1917.

اأملا�شة مقابل 60 مليون دولر
قرياط   59.60 وزن��ه��ا  اأمل��ا���س��ة  �ستطرح 
"النجمة الوردية" للبيع  معروفة با�سم 
يف مزاد بهوجن كوجن ال�سهر املقبل يف دار 
الأملا�سة  اإن  التي قالت  �سوذبي للمزادات 
مليون   60 اإىل  ي�����س��ل  مب��ب��ل��غ  ت��ب��اع  ق���د 
دولر مما يجعلها اأغلى اأملا�سة من نوعها 

بيعت يف العامل.
الوردية  الأملا�سة  اإن  �سوذبي  دار  وقالت 
هي اأكرب اأملا�سة لي�ست بها عيوب داخلية 
الأمريكي  اجليولوجي  املعهد  ي�سنفها 
لكي  يكفي  مب��ا  ���س��غ��رية  ت���زال  ل  لكنها 

تزين خامتا.
اأكر  اأن الأمل��ا���س��ة ه��ي  ال����دار  واأ���س��اف��ت 
يف  للبيع  ت��ط��رح  قيمة  م�سقولة  اأمل��ا���س��ة 
مزاد. وا�ستخرجتها �سركة دي بريز من 
�سورة  يف  وك��ان��ت   1999 ع��ام  يف  منجم 
اأملا�سة خام وزنها 132.5 قرياط قبل اأن 

يتم قطعها و�سقلها.

ع�شت زوجها حتى بكى 
قالت ال�سرطة الأمريكية اإنها األقت القب�س على طبيبة 
اأ�سنان، اأقدمت على ع�س زوجها اأثناء اجلماع، حتى بكى 

من الأمل، وهما حتت تاأثري اخلمر.
وبح�سب �سحيفة “ذا �سن” الربيطانية، قالت الطبيبة، 
جنيفر راهي هيكمان، التي كانت تق�سي عطلة يف ولية 
قبل  اأقتله  �سوف  عليها:  القب�س  األقي  عندما  فلوريدا 

نقلها من مكان احلادث يف �سيارة تابعة لل�سرطة.
ق��ررت جنيفر  عندما  وق��ع  احل���ادث  اإن  ال�سرطة  وق��ال��ت 
وزوجها اإريك ال�سعود اإىل غرفتهما بعد اأن �سربا الكحول 

على جانب حو�س ال�سباحة.
ب���داأت ال��زوج��ة بال�سراخ يف وج��ه زوجها،  اأن��ه  واأو���س��ح��ت 

قائلة اإنه ي�ستغلها قبل قيامها بع�س �ساعده الأي�سر.
ون��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ع���ن م���وظ���ف يف ف���ن���دق ك���ي وي�ست 
ال�سجة،  �سماع  بعد  بالغرفة  ات�سل  اإن��ه  قوله  بفلوريدا 
وقال لرجال ال�سرطة اإن من رد عليه بالهاتف كان رجاًل 
اإيريك  اأن  وج���دت  ال�سرطة  ا�ستدعيت  وع��ن��دم��ا  يبكي. 
يعاين من عالمة احمرار وكدمات على ال�ساعد الأي�سر، 
حمام  بجانب  م�ستلقيه  وه��ي  جنيفر  على  ال��ع��ث��ور  ومت 
ال�سيدة  اإن  ال�سرطة  وقالت  العينني.  مغم�سة  ال�سباحة 
واأ�سبحت  خممورة،  كانت  عاًما،   42 العمر  من  البالغة 

عدوانية لفظياً عندما حاولت اعتقالها.
وحاول جنل الزوجني التدخل ملنع العتقال، لكنه تراجع 

عندما هدده رجال ال�سرطة بالعتقال.

يرفع 10 كيلو من املياه بجفنيه
ن�سر موقع مرتو الربيطاين مقطع فيديو غريب لرجل 
 10 �سيني ميتلك قدرات خارقة حيث ا�ستطاع اأن يرفع 

كيلو من املياه بوا�سطة جفنيه
املن�سور ظهر رجل �سيني يدعى �سوجن تاو  الفيديو  ويف 
قام  الفيديو حيث  ي��رى  اأن يثري ح��رية كل من  ا�ستطاع 
10 كيلو  واح��دة منهم  امل��اء وزن كل  برفع حاويتني من 
ي�ستخدم  الرجل  ه��ذا  اإن  م��رتو،  وقالت �سحيفة  ج��رام. 
بع�س الأ�سياء الغريبة يف عرو�سه مثل الأزرار وال�سال�سل 
وقد نوهت ال�سحيفة بعدم تقليد هذا الرجل لأن ما فعله 

يعترب يف غاية اخلطورة.

خ�شعن لعمليات التجميل لأجل اأغنية
الكورية  املو�سيقية  ب��وم��ب  �سيك�س  ف��رق��ة  فتيات  ق��ام��ت 
عمليات  م��راح��ل  ك��ل  متابعيهن  مب�����س��ارك��ة  اجل��ن��وب��ي��ة، 
التجميل التي خ�سعن لها، قبل اإ�سدار اأغنية الفرقة اأن 

ن�سبح جميالت.
امل��غ��ن��ي��ات ن�����س��رن ف��ي��دي��وه��ات ل��ه��ن اأث���ن���اء زي����ارة العيادة 
واخل�����روج م��ن��ه��ا، ث��م ظ��ه��رن يف ال��ف��ي��دي��و وه���ن يتدربن 
عليهما  عينني  اأو  بال�سا�س،  مغطى  بوجه  الرق�س  على 

نظارات.
فاإن  ���س��ي��وؤول،  ع��ي��ادة طبية كبرية يف  ذك��رت  م��ا  وبح�سب 
من  للكثري  خ�سعن  ربيعا   25 ال���  ذوات  الأرب���ع  الفتيات 
عمليات التجميل فوق اخل�سر، فيما دفع التكلفة رئي�س 
حوايل  ال��ف��ات��ورة  قيمة  وبلغت   ، اي��ل-وون��غ  كيم  الفرقة 

100 مليون ين )118 األف دولر(.

ديو بني مايا دياب وابنتها 
يف عيد الأم

عرب ح�سابها اخلا�س على اأحد مواقع التوا�سل الإجتماعي ظهرت الفنانة مايا دياب 
بفيديو ق�سري ك�سفت من خالله عن مفاجاأة جلمهورها الكبري بعيد الأم.

حيث  الأم  عيد  مبنا�سبة  للجمهور  مفاجاأة  ح�سرت  انها  الفيديو  يف  دي��اب  وقالت 
الفنانة  ت��ذك��ر  ومل  "كاي".  ابنتها  م��ع  و�ستكون  باملنا�سبة  خا�سة  اأغنية  �ستطرح 
اليوم  �ستطلقها  انها  اىل  ا�سارت  بل  الأغنية  عن  تفا�سيل  اي  دي��اب  مايا  اللبنانية 
الثالثاء، يف وقت ينتظر جمهورها هذه املفاجاأة بفارغ ال�سرب.  يذكر باأن ابنة مايا 

دياب "كاي" كانت قد ظهرت يف فيديو كليب والدتها الأخري "كده بر�سه".

عار�سة اأزياء تلتقط لنف�سها �سورة ) �سيلفي ( وراء الكوالي�س خالل ا�ستعدادها لتقدمي زيـّـًا �سمن اأ�سبوع املو�سة 
اخلا�س بالبدينات يف �ساو باولو بالربازيل.  )رويرتز(

لفقدان الهاتف 
اأثر نف�شي كبري

درا�سة  بريطانيون  علماء  اأج��رى 
الهاتف  فقدان  اإن  تقول  جديدة 
ال��ذك��ي ي��ك��اد ي��ك��ون اأث���ره م�سابها 

للتعر�س لهجوم اإرهابي. 
الف�سيولوجية  اجلمعية  واأج��رت 
ا�ستطالعا على ال�سعيد الوطني، 
ا�ستطالعات  �سركة  مع  بالتعاون 
الراأي "YouGov"، حيث �سملت 
الدرا�سة نحو 2000 �سخ�س من 

البالغني الربيطانيني.
و���س��األ ال��ب��اح��ث��ون امل�����س��ارك��ني عن 
جمموعة  جتاه  الفعلي  �سعورهم 
م��ن الأح����داث امل��اأ���س��اوي��ة، مب��ا يف 
الأ�سرة،  اأف�����راد  اأح����د  وف����اة  ذل���ك 

والإ�سابة مبر�س خطري.
ميكن  ال��ت��ي  الأح����داث  وتت�سمن 
اأن يتعر�س لها الأ�سخا�س اأي�سا، 
ح���الت ال��ط��الق و���س��رق��ة الهوية 

وامل�ساكل املالية
 وح��ت��ى احل����الت ال��ت��ي ق��د تبدو 
�سعيدة ولكن ت�سبب التوتر، مثل 
احل�����س��ول ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة جديدة 
والتخطيط حلفل الزفاف وولدة 

اأول طفل.
بع�س  اإىل  ال���درا����س���ة  وت��و���س��ل��ت 
حيث  للده�سة،  امل��ث��رية  ال��ن��ت��ائ��ج 
كان اأثر وقوع هجوم اإرهابي على 
اأعلى   ،5.84 بدرجة  الأ�سخا�س 
قليال من التوتر احلا�سل نتيجة 

فقدان الهاتف الذكي )5.79(.

كيف و�شل وزنه اإىل 380 كيلوغرامًا؟
 46 العمر  م��ن  البالغ  كينغ،  جيم�س  الأم��ريك��ي  اأراد 
عاماً من كنتاكي، اأن يوثق رحلة انخفا�س وزنه، لذا 
الواقع  تلفزيون  برنامج  حلقات  يف  ي�سارك  اأن  ق��رر 
، ال���ذي ي�سم ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��ارك��ني ال��ذي��ن فقدوا 
اأن  اإل  الربنامج،  خ��الل حلقات  اأوزان��ه��م  من  الكثري 
49 كيلوغراماً  الأمر انتهى به لأن يزيد وزنه بنحو 

لي�سل اإىل 382 كيلوغراماً.
ويف بداية احللقات، عانى جيم�س من عدوى بكتريية 
�سديدين  واح��م��رار  ت��ورم  اإىل  اأدت  اجللد،  يف  �سديدة 
�سريره،  م��ن  ال��ت��ح��رك  جيم�س  ي�ستطع  مل  ب��ج��ل��ده. 
الوجبات  ت��ن��اول  ع��ن  يتوقف  اأن  ي�ستطع  مل  اأن���ه  اإل 

ال�سريعة التي كان يع�سقها.
وب������داأت م���اأ����س���اة ج��ي��م�����س ح���ني ك����ان م���راه���ق���اً، حيث 
والدته  وف��اة  بعد  مبا�سرة  ال�سريعة،  الوجبات  اأدم��ن 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��اين م��ن اإدم�����ان ال��ك��ح��ول. ويف بداية 
كانت  التي  ليزا،  بجارته  ارتبط عاطفياً  ع�سرينياته، 
متزوجة من رجل ي�سيء معاملتها، وكانت اأماً لأربعة 
اأطفال. ونقلت �سحيفة ديلي ميل عن جيم�س قوله 

كانت حتبني  الزائد..  بوزين  تهتم  تكن  ليزا مل  "اإن 
كما اأنا". واأ�ساف اأنه كان ي�سارك اأولدها يف ممار�سة 

هواية ال�سيد.
جيم�س  وزن  و�سل  العمر،  م��ن  الثالثني  بلوغه  م��ع 
اأن  قبل  طويل  وق��ت  مير  ومل  كيلوغراماً،   245 اإىل 
تنف�سل ليزا عن زوجها وتنتقل هي واأولدها للعي�س 

مع جيم�س، ولأول مرة بداأ ي�سعر بجو الأ�سرة. 
واأ����س���اف: ب��ال��رغ��م م��ن اأن ت��ل��ك ك��ان��ت ف���رتة �سعيدة 
بالن�سبة يل، اإل اأنني مل اأ�ستطع اأن اأتوقف عن التهام 

الطعام.. وظل ج�سدي يكرب. 
وبداأت املاأ�ساة حني بلغ جيم�س ال�42 عاماً من العمر، 
حينما �سقط، ومل ي�ستطع النهو�س، ومتت ال�ستعانة 
اأ�سواأ حلظات  "وكانت تلك  بفريق الإطفاء لريفعوه، 

حياته، بح�سب تعبريه. 
واأ�ساف جيم�س: اأ�سبت يف كاحلي اإ�سابة كبرية، وكان 
علّي اأن األتزم الفرا�س للراحة. ول اأذكر اأنني تعافيت 
مرتبطاً  اأ�سبحت  الوقت  ذل��ك  فمنذ  الإط���الق،  على 

بالفرا�س .


