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اأمام حممد بن را�سد..قا�سية يف حمكمة ا�ستئناف 
مركز دبي املايل العاملي توؤدي اليمني القانونية

•• دبي -وام: 

اأمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وبح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي الرئي�س الأعلى ل�شلطة 
مركز دبي املايل العاملي اأدت القا�شية جوديث اإيفيلني براكا�س اليمني 
القانونية كقا�شية يف حمكمة الإ�شتئناف التابعة ملركز دبي املايل العاملي 
ب��اأن حتكم بني  دب��ي  لإم���ارة  ب�شفته حاكما  �شموه  اأم���ام  اأق�شمت  فقد   .
النا�س بالعدل واأن حترتم القوانني وتوؤدي مهمتها بكل اأمانة واإخال�س 

واأن تلتزم �شلوك القا�شي ال�شريف .                      )التفا�شيل �س3(

ويل عهد اأبوظبي يزور املعر�ض التفاعلي 
امل�ساحب ملجل�ض حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام: 

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س املعر�س التفاعلي امل�شاحب 
لفعاليات جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�شتقبل التي انطلقت ام�س 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س اأدنيك.
واطلع �شموه خالل اجلولة التي �شملت عددا من املن�شات التفاعلية 
على اأهم الربامج وامل�شاريع البتكارية والأفكار التي يعر�شها الطلبة 

واملوؤ�ش�شات التعليمة واملراكز العلمية.
برنامج  وهو  ال�شغري  املهند�س  ايربا�س  مبادرة  �شموه جناح  زار  فقد 
الطلبة  ت�شجيع  بهدف  للف�شاء  الم��ارات  وكالة  بال�شراكة مع  انطلق 
على الإنخراط يف جمالت العلوم والتكنولوجيا .    )التفا�شيل �س3(
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حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله عدد من وزراء النقل واملوا�شالت امل�شاركني يف موؤمتر ال�شرق الو�شط لل�شكك احلديدية

قادة جيو�س تركيا واأمريكا ورو�شيا خالل اجتماعهم يف اأنقرة )رويرتز(

القوات العراقية ت�شيطر على مبنى لوزارة العدل يف املو�شل )رويرتز(

زار معر�ض ال�سكك احلديدية

حممد بن را�سد ي�ستقبل وزراء النقل واملوا�سالت 
يف عدد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال��ذي تنظمه  ال�شكك احلديدية  ام�س معر�س  رع��اه اهلل 
الهيئة الحتادية للموا�شالت الربية والبحرية بالتعاون 
التجاري  دبي  التحتية يف مركز  البنية  وزارة تطوير  مع 

العاملي وي�شتمر يومني.
من جهة اخرى ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
النقل  وزراء  ع��ددا من  ام�س  اهلل �شباح  رع��اه  دب��ي  حاكم 
امل�شاركني  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  يف  وامل��وا���ش��الت 
املنعقد يف  احلديدية  لل�شكك  الو�شط  ال�شرق  موؤمتر  يف 

مركز دبي التجاري العاملي.             )التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله وزير خارجية �شنغافورة  )وام(

بحث مع ه�الند هاتفيا العالقات ونتائج م�ؤمتر حماية الرتاث الثقايف املهدد باخلطر 

حممد بن زايد يبحث مع وزير خارجية 
�سنغافورة تعزيز التعاون الثنائي 

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
جمهورية  رئي�س  هولند  فران�شوا  من  هاتفيا  ات�شال 

فرن�شا.
ت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال�شداقة  ب��ح��ث  مت خ���الل الت�����ش��ال 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  ال�شرتاتيجي  والتعاون 
املتحدة وجمهورية فرن�شا يف خمتلف املجالت.   

من جهة اخرى ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب القائد  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  ب��ن زاي���د 
الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�س اأدنيك .. معايل الدكتور فيغيان بالكر�شنان 

وزير خارجية �شنغافورة.              )التفا�شيل �س4(

ق�سف وا�ستباكات يف حم�ض وحلب ودرعا

قادة جيو�ض تركيا واأمريكا ورو�سيا يبحثون التن�سيق يف �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

املعار�شة  كتائب  اإن  نا�شطون  قال 
امل�شلحة يف �شوريا اأحبطت حماولة 
على  للت�شلل  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  م���ن 
حم����اور ع���دة ���ش��م��ال غ���رب حلب، 
للنظام  التابعة  امللي�شيات  وكبدت 
بالتزامن  وذل���ك  ك��ب��رية،  خ�شائر 
ك��ال من  �شمل  م��ع ق�شف مدفعي 

حم�س وحماة ودرعا.
كما ا�شتهدفت قوات النظام مدينة 
ال�شمايل  ح��ل��ب  ري����ف  يف  ع���ن���دان 

بقذائف املدفعية الثقيلة.
ا�شتهدف ق�شف  ويف ريف حم�س، 
بالر�شا�شات الثقيلة من قبل قوات 
بلدة  يف  ال�شكنية  الأح��ي��اء  النظام 
ري����ف حم�س  ال���ك���ب���رية يف  ال������دار 

ال�شمايل.
الرو�شي غارات  كما �شن الطريان 
منطقة  ا�شتهدفت  ع��دي��دة  ج��وي��ة 
ال����ب����اردة وحم���ي���ط م��دي��ن��ة تدمر 

بريف حم�س ال�شرقي.
ودارت ا�شتباكات بني تنظيم داع�س 
الإرهابي وقوات النظام يف حميط 

يف الغوطة ال�شرقية.
ق����ال م�������ش���وؤول تركي  اأن����ق����رة   ويف 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  ام�����س  كبري 
ال�شتعانة  ي��ب��دو  م���ا  ع��ل��ى  ق����ررت 
ال�شعب  حماية  وح��دات  مب�شاعدة 
تنظيم  ل��ط��رد  حملة  يف  ال��ك��ردي��ة 
داع�س الرهابي من مدينة الرقة 
بذلك  حمبطة  ���ش��وري��ا  يف  معقله 

طموحات اأنقرة.
يف الوقت نف�شه قال رئي�س الوزراء 
ال��رتك��ي ب��ن علي ي��ل��درمي اإن على 
ورو�شيا  املتحدة  وال��ولي��ات  تركيا 
�شوريا  لتطهري  الكامل  التن�شيق 
ويعمل  الإرهابية.  اجلماعات  من 
روؤ������ش�����اء اأرك��������ان ج���ي���و����س ال�����دول 
ا�شتباكات  وق��وع  الثالث على منع 

بني الأطراف املختلفة.
ال��رتك��ي يتحدث  امل�����ش��وؤول  وك����ان 
ب��ي��ن��م��ا اج���ت���م���ع رئ���ي�������س الأرك�������ان 
الأمريكي  ن��ظ��ريي��ه  م���ع  ال���رتك���ي 
والرو�شي يف اإقليم اأنطاليا بجنوب 
�شوريا.  يف  التن�شيق  لبحث  تركيا 
الجتماع  نتائج  اإن  امل�شوؤول  وق��ال 

قد تغري ال�شورة بالكامل.

حقل ج��زل وج��ح��ار بريف حم�س 
ق�����ش��ف مدفعي  و����ش���ط  ال�����ش��رق��ي 

متبادل بني الطرفني.
ب�شيارة  ل��غ��م  ان��ف��ج��ر  ح���م���اة،  ويف 
ال�شام �شمايل  تابعة لهيئة حترير 
قرية �شروج �شرقي حماة، مما اأدى 
اآخر  واإ�شابة  عن�شرين  مقتل  اإىل 

طريان  �شن  كما  خطرية.  بجروح 
مدينة  ا�شتهدفتا  غارتني  النظام 
اللطامنة يف ريف حماة ال�شمايل.

املروحي  ويف درع��ا، جدد الطريان 
املتفجرة  ب��ال��ربام��ي��ل  ا���ش��ت��ه��داف��ه 
اأح��ي��اء درع���ا ال��ب��ل��د ال��ت��ي ت�شطري 

عليها املعار�شة.

بلدة  ج���وي���ة  غ������ارة  وا����ش���ت���ه���دف���ت 
كما  دم���������ش����ق،  ري������ف  يف  ح�����زرم�����ا 
لق�شف  ال��زري��ق��ي��ة  ب��ل��دة  تعر�شت 
اأر�����س ت�شبب يف  اأر�����س  ب�����ش��واري��خ 
وقوع اأ�شرار ج�شيمة يف املمتلكات. 
كما �شن طريان النظام غارات عدة 
ا�شتهدفت مدينتي عربني وحر�شتا 

�سحايا مدني�ن بق�سف للملي�سيات على تعز

النقالبيون ينهبون املنازل ويختطفون 
اأكرث من 100 مدين يف ذمار

•• عوا�صم-وكاالت:

حمالت  امل��خ��ل��وع_���ش��ال��ح  و  احل��وث��ي  ميلي�شيات  �شنت 
منازل  ن��ه��ب  و  امل��داه��م��ات  و  الخ��ت��ط��اف��ات  م��ن  مكثفة 
املدنيني يف مديرية عتمة غرب حمافظة ذمار بعد اأيام 

من �شيطرتها على املديرية.
 100 م��ن  اأك��ر  خطفوا  احلوثيني  اأن  م�شادر  وذك���رت 
ونقلوهم  املقاومة_ال�شعبية  بدعم  واتهموهم  م��دين 
اإىل اأماكن جمهولة. كما نفذ احلوثيون عمليات تفتي�س 
ال�����ش��رم العايل  امل��دن��ي��ني يف عزلتي  مل��ن��ازل  ون��ه��ب وا���ش��ع 
ميتلكها  كان  التي  الأ�شلحة  عن  بحثاً  الأ�شفل،  وال�شرم 

قائد مقاومة عتمة بح�شب زعمهم.
حكومة  ي�شمى  م��ا  �شعف  م��دى  وثيقتان  وك�شفت  ه��ذا 
�شالحياتها،  واف��ت��ق��اده��ا  اليمن  يف  النقالبية  الإن��ق��اذ 
مللي�شيا  اخل��ا���ش��ع  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  ج��ه��از  �شطوة  مقابل 
القرارات يف بع�س  كاأنه من يتخذ  بدا  وال��ذي  احلوثي، 
اأن��ه ح��اول منع دخ��ول م�شوؤول اأمم��ي عرب  امل�شائل حتى 

مطار �شنعاء.
القومي  الأم���ن  جهاز  اأن  ر�شميتان  مرا�شلتان  وتك�شف 
التابع لالنقالبيني قام منت�شف فرباير/�شباط املا�شي 

مبنع 12 موظفا تابعا ملكتب الأمم املتحدة من الدخول 
اإىل �شنعاء بعد و�شولهم اإىل املطار.

ال�شيا�شية يف مكتب  الدائرة  وبني من مت منعهم رئي�س 
اأنه ح�شل  املبعوث الأمم��ي اإىل اليمن م��روان علي رغم 
يف  معه  وكانت  النقالبيني،  خارجية  من  ت�شريح  على 
املبعوث اخلا�س  اأي�شا كبرية م�شت�شاري  نف�شها  الرحلة 

لالأمم املتحدة اإىل اليمن.
واأثارت هذه احلادثة غ�شب وزير خارجية النقالبيني 
ه�شام �شرف الذي بعث بر�شالة اإىل رئي�س وزراء "حكومة 
حدث.  مبا  فيها  يبلغه  حبتور  بن  العزيز  الإنقاذ" عبد 
القومي  الأم���ن  ج��ه��از  الأخ���ري  يتهم  الر�شالة  ه��ذه  ويف 
بتعمد اإحراج وزارته وحكومتهم -التي يرتاأ�شها قيادات 
�شاحب  الوحيد  باأنه  نف�شه  واإظ��ه��ار  ال�شعبي-  امل��وؤمت��ر 

القرار يف الدولة.
ميدانيا، تعر�شت اجلبهة ال�شرقية يف مدينة تعز لق�شف 
عنيف بالأ�شلحة الثقيلة  من اأماكن متركِز امللي�شيات يف 
ا�شتهداف  بعد  ه��ذا  ياأتي  تعز.  �شرق  وال�شالل  �شوِفتيل 
امللي�شيات النقالبية ل�شوق ال�شنيني والذي راح �شحيته 
قتلى وعدٌد من اجلرحى املدنيني. وكانت املدينة �شهدت 

هدوءا ن�شبيا مع اندلع معارك ال�شاحل الغربي.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

القوات العراقية ت�ستعيد املجمع احلكومي يف املو�سل
•• بغداد-وكاالت:

الرئي�شية  احلكومية  املكاتب  على  ال�شيطرة  العراقية  القوات  ا�شتعادت 
اإىل طرد م�شلحي تنظيم  ا�شتمرار الهجوم الذي يهدف  يف املو�شل مع 
داع�س الإرهابي من املدينة. وقد ميهد هذا التقدم الطريق للهجوم على 
املدينة القدمية املزدحمة بال�شكان، حيث ل يزال امل�شلحون متح�شنني. 

ويخرج من املدينة كل يوم اآلف من املدنيني ب�شبب القتال.
يف  احلكومية  املباين  لقتحام  مباغتا  هجوما  العراقية  القوات  و�شنت 
اإن الق�شف خالل الليل كان الأقوى  غرب املو�شل، ويقول �شهود عيان 

منذ بداية عملية ا�شتعادة ال�شيطرة على غرب املدينة.
ا�شتعادة  ف��اإن  املباين،  تلك  الأك��رب من  اجل��زء  الرغم من تدمري  وعلى 

ال�شيطرة عليها تعد فوزا ا�شرتاتيجيا ورمزيا.
نهر دجلة.  الواقع على  العراقية على ج�شر احلرية  القوات  و�شيطرت 
ومبنى  املنطقة،  ال�شيطرة على حميط مبنى حمكمة يف  ا�شتعادت  كما 
الذي نهبه م�شلحو  الفرع  الرئي�شي، وهو  املركزي  البنك  املتحف وفرع 

التنظيم عندما ا�شتولوا على املدينة يف 2014. 
التنظيم ي�شتخدمون املحكمة - بح�شب ما ذكرته وكالة  وكان م�شلحو 
واإلقاء  ال��رج��م،  مثل  املت�شددة،  اأحكامهم  اإ���ش��دار  يف   - لالأنباء  روي��رتز 

املحكوم عليهم من فوق اأ�شطح املباين، وقطع الأيدي.

حب�ض  تقرر  م�سرية  حمكمة 
ف�ساد ق�سية  يف  ع��ز  اأح��م��د 

•• القاهرة-وكاالت:

حمكمة  اإن  ق�شائي  م�شدر  ق��ال 
ام�������س، حب�س  ق������ررت،  م�����ش��ري��ة 
وال�شلب  احلديد  �شناعة  قطب 
الق�شية  يف  ع��ز  اأح��م��د  م�شر  يف 
املعروفة اإعالمياً با�شم »تراخي�س 

احلديد« على ذمة املحاكمة. 
واأ�شاف امل�شدر »حمكمة جنايات 
ال��ي��وم التحفظ  ق���ررت  ال��ق��اه��رة 
ع���ل���ى اأح����م����د ع����ز وع����م����رو ع�شل 
ال�شناعية  التنمية  هيئة  )رئي�س 
تراخي�س  ق�����ش��ي��ة  يف  ����ش���اب���ق���اً( 

احلديد على ذمة املحاكمة.

وا�سنطن تن�سر منظومة م�سادة 
لل�سواريخ يف كوريا اجلنوبية

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأعلن اجلي�س الأمريكي اأنه بداأ عملية ن�شر منظومته املتطورة امل�شادة 
لل�شواريخ )ثاد( يف كوريا اجلنوبية، غداة قيام كوريا ال�شمالية باإطالق 

�شواريخ بال�شتية باجتاه اليابان.
واأ�شارت قيادة القوات الأمريكية يف املحيط الهادي يف بيان اإىل اأنها ن�شرت 
العنا�شر الأوىل من منظومة ثاد يف كوريا اجلنوبية الثالثاء )بالتوقيت 
املحلي(. ووفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( فاإن ن�شر هذه 
املنظومة احلالية، ويحمي  اإىل  ن�شبة  املنظومة يرفع م�شتوى احلماية 
الأمريكية هناك. ونقل عن قائد  والقوات  الكورية اجلنوبية  الأرا�شي 
الأم����ريال هاري  ال��ه��ادي  اآ���ش��ي��ا املحيط  الأم��ريك��ي��ة يف منطقة  ال��ق��وات 
ذلك  يف  مبا  ال�شمالية،  لكوريا  ال�شتفزازية  الأع��م��ال  اإن  قوله  هاري�س 
عملية اإطالق ال�شواريخ الأخرية، تاأكيد على قرارنا مع كوريا اجلنوبية 

بن�شر ثاد يف البالد.

ت�سكيل  اإىل  تدعو  النم�سا 
ال�سريع للتدخل  اأوروبية  قوة 

•• فيينا -وام:

النم�شا  خ����ارج����ي����ة  وزي���������ر  دع�������ا 
���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان ك���ورت�������س الحت������اد 
الأوروبي اإىل الإ�شراع بت�شكيل قوة 
للتدخل ال�شريع ملواجهة التحديات 
التي تهدد اأوروب��ا خا�شة م�شكالت 
ال���الج���ئ���ني والإره����اب.وب����ال����رغ����م 
منذ  دول��ة حمايدة  النم�شا  ان  من 
نهاية احلرب العاملية الثانية اإل اأن 
الوزير اكد ان بالده م�شتعدة لدعم 
اجلديدة  ال�����ش��ري��ع  ال��ت��دخ��ل  ق����وة 
كورت�س  وط���ال���ب  واجل���ن���ود  ب���امل���ال 
الأوروبية  املقاتلة  املجموعة  بحل 

باعتبارها غري فعالة.



األربعاء   8   مارس    2017  م   -   العـدد  11963  
Wednesday  8  March   2017  -  Issue No   11963

02

اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد ي�ستقبل وزراء النقل واملوا�سالت يف عدد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة

•• دبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �شباح ام�س عددا من وزراء النقل 
ال�شرق  م��وؤمت��ر  يف  امل�شاركني  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  يف  وامل��وا���ش��الت 
الو�شط لل�شكك احلديدية املنعقد يف مركز دبي التجاري العاملي مب�شاحبة 
معر�س ال�شكك احلديدية. وقد تبادل �شموه والوزراء يف دول الهند وجيبوتي 
ومملكة  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  واململكة  املتحدة  واململكة  وافغان�شتان 
البحرين ال�شقيقة وجمهورية م�شر العربية ال�شقيقة والرجنتني احلديث 
حول �شبل تطوير قطاع النقل واملوا�شالت خا�شة قطاع �شكك احلديد ودور 
وت�شهيل  وال��دول  ال�شعوب  بني  امل�شافات  واخت�شار  تقريب  يف  القطاع  ه��ذا 
ال�شمو  اأ�شاد �شاحب  وقد  املحلي.  م�شتوى  على  املناطق  واىل  الو�شول من 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم باملوؤمتر اخلا�س ب�شكك احلديد معربا عن 
ثقته بانه �شي�شاهم يف التو�شل اىل افكار وخطط ومقرتحات بناءة من اجل 
تطوير هذا القطاع والتعاون بني الدول ب�شكل ايجابي لتحقيق هذا الهدف 
الذي ي�شهم اىل حد بعيد يف حماية البيئة يف كثري من الدول والتخفيف من 
العباء  املواطنني وتخفيف  القت�شادية جلهة  الناحية  ناهيك عن  التلوث 
معايل  اللقاء  ح�شر  تكلفة.  اعلى  اخ��رى  بو�شائط  التنقل  يف  كواهلهم  عن 
لدول  التعاون  جمل�س  ع��ام  ام��ني  الزياين  را�شد  بن  اللطيف  عبد  الدكتور 
جمل�س  �شوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  العربية  اخلليج 
الوزراء وامل�شتقبل ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير 
تطوير البنية التحتية و�شعادة املهند�س مطر حممد الطاير رئي�س جمل�س 
الدكتور  و�شعادة  دب��ي  يف  واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  العام  املدير  املديرين 

عبداهلل �شامل الكثريي مدير عام الهيئة للموا�شالت الربية والبحرية. 

بهدف رفع كفاءة العمل الق�سائي وت�سريع اإجراءات التقا�سي يف االإمارة 

حممد بن را�سد يعتمد قانون الأمر اجلزائي ومبادرة ق�سية اليوم الواحد 
•• دبي-وام:

اعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
 1 رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل قانون الأم��ر اجلزائي رقم 
ل�شنة 2017 ومبادرة ق�شية اليوم الواحد �شمن املبادرات ال�شرتاتيجية 
اإجراءات  وت�شريع  الق�شائي  العمل  كفاءة  رفع  2021 بهدف  دبي  خلطة 
من  تلبية  املنطقة  م�شتوى  على  رائ���دة  خ��ط��وة  يف  الإم����ارة  يف  التقا�شي 
احلكومة  حم��ور  لتعزيز  و�شعيا  ل��الإم��ارة  امل�شتقبلية  للتطلعات  احلكومة 
الرائدة واملتميزة يف خطة دبي 2021 . واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم اأن دولة الإمارات هي دولة املوؤ�ش�شات والقانون ومتتلك 
وتلتزم  والنظم  الآل��ي��ات  اأح���دث  على  ت�شتند  متميزة  ق�شائية  منظومة 
العدل  حتقيق  ل�شمان  والأم��ن��ي��ة  الق�شائية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  با�شتقاللية 
اأو  اأ�ش�شه بني الأف��راد يف وقت قيا�شي دون امل�شا�س ب�شيادة القانون  واإر�شاء 
الإخ��الل ب��اأي من اأحكامه. وق��ال �شموه: منتلك يف دول��ة الإم���ارات نظاما 
الأفراد  م�شتوى  على  �شواء  املجتمع  حقوق  يكفل  امل�شتوى  عاملي  ق�شائيا 
للخطط  املرجوة  الأه��داف  حتقيق  يف  فاعلة  ب�شورة  وي�شهم  املوؤ�ش�شات  اأو 
متكامل  ت�شريعي  هيكل  وف��ق  الدولة  تناف�شية  ل�شتدامة  ال�شرتاتيجية 
وقوانني وا�شحة تراعي �شالح املجتمع وحتفظ عليه حقوقه منوها اإىل اأن 
قانون الأمر اجلزائي ومبادرة ق�شية اليوم الواحد ياأتيان يف اإطار امل�شاعي 
الرامية اإىل تطوير منظومة العمل احلكومي ب�شورة عامة يف دبي والعمل 
على  احلكومة  ق��درة  بتعزيز  الكفيلة  الأط��ر  اإي��ج��اد  على  م�شتمرة  ب�شورة 
العالية مع احلفاظ على عن�شر  واجل��ودة  بالكفاءة  تت�شم  تقدمي خدمات 
ال�شرعة حيث تتكامل تلك املميزات يف حتقيق �شعادة اأفراد املجتمع وزيادة 
م�شتوى ر�شاهم عن اخلدمات املقدمة يف خمتلف القطاعات مبا يف ذلك 
الزاوية يف  اأهمية ق�شوى كونه ميثل حجر  له من  الق�شائي مبا  القطاع 
اإقامة العدل يف املجتمع . و اأعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اإم��ارة دبي واأم��ر �شموه  اآل مكتوم عن تقديره جلهود اجلهاز الق�شائي يف 
اعتبارا  ال�شرطة  مراكز  جميع  على  الواحد  اليوم  ق�شية  مبادرة  بتعميم 

لق�شية  التجريبية  املرحلة  نتائج  على  اطلعنا  �شموه:  وق���ال  ال��غ��د.  م��ن 
اخت�شار  على  العمل  يف  والفعالية  ال��ك��ف��اءة  على  وتعرفنا  ال��واح��د  ال��ي��وم 
جميع  على  بتعميمها  واأم��رن��ا  التقا�شي  وت�شريع  التكلفة  وتقليل  الوقت 
الأخرى  القطاعات  يف  التطوير  جتربة  وا�شتن�شاخ  ف��ورا  ال�شرطة  مراكز 
املجالت  ك��اف��ة  دائ��م��ا يف  لل�شبق  الإم�����ارات  دول���ة  اإح����راز  على  م��ع حر�شنا 
الزمنية و�شول  الأط��ر  اأق�شر  الإجن��از �شمن  وت��رية  وت�شريع  والقطاعات 
اأف�شل املراكز يف جميع موؤ�شرات التناف�شية العاملية . واأ�شاف �شموه:  اإىل 
ثقتنا يف اجلهاز الق�شائي كبرية يف تقدمي اأ�شرع اخلدمات واأعالها كفاءة 
مع احلفاظ الكامل على �شيادة القانون مبا يعني على حتقيق اأهدافنا يف 
ت�شريع الإجراءات والتخفيف على النا�س والتي�شري عليهم والتعجيل باإنهاء 
وكذلك  الب�شيطة  اجلزائية  الق�شايا  يف  بهم  اخلا�شة  التقا�شي  اإج��راءات 
تقليل ال�شغط على املحاكم يف مثل تلك الق�شايا ليكون الأداء العام مواكبا 
الإجناز  يف  �شرعة  م��ن  ذل��ك  يتطلبه  مب��ا  للم�شتقبل  الطموحة  خلططنا 
عقد  ال��ذي  الجتماع  خالل  ذلك  جاء   . ومقوماته  اأركانه  اكتمال  وتاأكيد 
يف مقر املجل�س التنفيذي لإمارة دبي ام�س باأبراج الإمارات بح�شور �شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س املجل�س 
الطريان  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو  الق�شائي 
الثاين  النائب  الإم���ارات  الأعلى ملجموعة ط��ريان  الرئي�س  دب��ي  امل��دين يف 
لرئي�س املجل�س التنفيذي وعدد من قيادات حكومة دبي.  وتهدف مبادرة 
ق�شية اليوم الواحد املبنية على فكرة اختزال مراحل البت يف الق�شايا بدءا 
من التحقيق والت�شرف والإحالة اإىل املحكمة وتنفيذ احلكم اإىل مرحلتني 
الت�شرف  �شرعة  معدل  رف��ع  يف  ي�شهم  م��ا  فقط  �شاعة   24 خ��الل  تتمان 
املراجعني  اأع��داد  خف�س  وكذلك  التكاليف  وتقليل  الق�شايا  يف  واملحاكمة 
العمل احلكومي  كفاءة  ال��ذي ي�شمن  الأم��ر  العامة  والنيابة  املحاكم  على 
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأمر �شاحب  �شوء  املتعاملني. ويف  واإ�شعاد 
اآل مكتوم بتعميم مبادرة ق�شية اليوم الواحد على جميع مراكز ال�شرطة 
فمن املتوقع اأن يكون هناك عدد من النتائج املهمة اأبرزها خف�س معدلت 
يف  املنظورة  الق�شايا  اإجمايل  من   60% بن�شبة  دبي  حماكم  يف  النتظار 

اليوم الواحد و ت�شريع �شدور الأحكام ال�شادرة بن�شبة %60 من الق�شايا 
و توفري نحو 40 مليون درهم �شنويا من النفقات احلكومية .

الرب�شاء  �شرطة  مركزي  يف  الواحد  اليوم  ق�شية  مبادرة  تطبيق  مت  وق��د 
واملرقبات وذلك بعد اأن اأثبتت جناحها اأثناء الفرتة التجريبية على نيابة 
اجلن�شية والإقامة ونيابة ال�شري واملرور ونيابة ديرة يف املرقبات منذ عام 
واأظهرت  امل�شتفادة.  والدرو�س  التطبيق  نتائج  حتليل  مت  حيث   2015
%70 من الق�شايا  اإيجابية بالبت يف اأكر من  الفرتة التجريبية نتائج 
الب�شيطة من اإجمايل الق�شايا امل�شتهدفة يف عام 2016. وبا�شرت كل من 
النيابة العامة وحماكم دبي والقيادة العامة ل�شرطة دبي منذ عام 2015 
املوقع  واملحكمة يف  النيابة  لوجود  وذل��ك  امل��ب��ادرة يف ثالثة مراكز  جتربة 
اأو  اأنواع الق�شايا الب�شيطة التي ل تتطلب تقارير  نف�شه حيث مت حتديد 
�شهودا واملراكز هي نيابة اجلن�شية والإقامة ونيابة ديرة - مركز املرقبات 
ونيابة ال�شري واملرور.. اأما احلالت التي مت حتديدها والتي تدخل �شمن 
ب�شورة غري  ال��دول��ة  اإىل  ال��دخ��ول   .. فت�شمل  ال��واح��د  اليوم  نطاق ق�شية 
م�شروعة و العودة بعد �شبق الإبعاد و البقاء يف البالد ب�شورة غري م�شروعة 
و العمل لدى غري الكفيل و العمل بعد الإلغاء و ترك العمل لدى الكفيل 
وحيازة امل�شروبات الكحولية و تعاطي امل�شروبات الكحولية و اإعطاء �شيك 
ب�شوء نية و تظهري �شيك ب�شوء نية والمتناع عن دفع ما ا�شتحق عليه من 
اأجر و الت�شول و الباعة املتجولني والت�شبب خطاأ يف امل�شا�س ب�شالمة ج�شم 
الغري و اإتالف الأموال اململوكة للغي و تعاطي امل�شروبات الكحولية و قيادة 
حتت  مركبة  قيادة  يف  ال�شروع  و  الكحولية  امل�شروبات  تاأثري  حتت  مركبة 
تاأثري امل�شروبات الكحولية و حيازة امل�شروبات الكحولية يف غري الأحوال 

امل�شرح بها قانونا و قيادة مركبة على الطريق دون رخ�شة قيادة.
وبناء على توجيهات �شاحب ال�شمو حاكم دبي با�شر مركز �شرطة املرقبات 
مبادرة  املحددة �شمن  الواقعة يف احلالت  الب�شيطة  الق�شايا  ا�شتقبال  يف 
ق�شية اليوم الواحد جلميع الق�شايا الواقعة يف منطقة ديرة اأما يف منطقة 
الفريق  وقام  الرب�شاء  �شرطة  الق�شايا يف مركز  ا�شتقبال  دبي فقد مت  بر 
دبي  ل�شرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  دب��ي  وحم��اك��م  العامة  النيابة  م��ن  امل�شكل 

وباإ�شراف ومتابعة جلنة الأمن والعدل باإعداد متطلبات تنفيذ املبادرة يف 
مراكز ال�شرطة وتوفري الكادر الالزم من الق�شاة واأع�شاء النيابة العامة 
وحتديد اأماكن التوقيف بالإ�شافة اإىل توفري النظام الإلكرتوين لت�شريع 

الإجراءات و�شمان حتقيق البت يف الق�شايا خالل 24 �شاعة.
الأم����ر اجلزائي  ب��ق��ان��ون  املتعلقة  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  وع��ر���ش��ت 
الق�شائي  ال��ع��م��ل  جم���ال  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  ي��ح��دث  اأن  املنتظر  م��ن  وال����ذي 
دون  مبا�شرة  العامة  النيابة  قبل  الق�شايا من  بع�س  بالت�شرف يف  وذل��ك 
على  مالية  وبفر�س غرامة  اأوام��ر جزائية  خ��الل  للمحكمة من  الإح��ال��ة 
�شاعات  خ��الل  الق�شية  يف  ال��ب��ت  يف  ي�شهم  م��ا  الب�شيطة  الق�شايا  بع�س 
فقط وبذلك ت�شاف مهام واخت�شا�شات يقوم باأدائها ع�شو النيابة العامة 
وت�شمل ق�شايا املخالفات واجلنح التي توقع ب�شاأنها عقوبة الغرامة فقط اأو 
عقوبة الغرامة اأو احلب�س ول ي�شري الأمر اجلزائي على جرائم الأحداث 
للنيابة  يكون  ب��اأن  الأم��ر اجلزائي  قانون  يق�شي  و  وامل�شردين.  اجلانحني 
العامة يف جرائم اجلنح واملخالفات اأن ت�شدر اأمرا جزائيا على من يثبت 
ارتكابه للجرمية وذلك بتوقيع الغرامة املقررة قانونا عليه ومبا ل يجاوز 
هذا  يهدف  و  التكميلية.  العقوبات  اإىل  بالإ�شافة  الأق�شى  حدها  ن�شف 
ب�شمانات  الإخ��الل  دون  التقا�شي  اإج��راءات  وت�شريع  ت�شهيل  اإىل  القانون 
املحالة  اجل��زائ��ي��ة  وال��دع��اوى  الق�شايا  ع��دد  وتقلي�س  ال��ع��ادل��ة  املحاكمة 
عدد  وتقليل  العادية  للمحاكمات  املطلوبة  امل�شروفات  وتوفري  للمحاكم 
اإ�شعاد املتعاملني ورفع النطباع  املراجعني يف املحاكم الأمر الذي ي�شمن 
العام ل�شمعة الإمارة. وي�شتهدف القانون اأي�شا �شرعة الف�شل يف الدعاوى 
اجلزائية بن�شبة %40 ويتوقع تقليل النفقات على املحاكم بن�شبة 70% 
حيث اأن ن�شبة من الق�شايا �شيتم البت فيها من قبل النيابة العامة مبا�شرة 
ما �شي�شاهم يف تقليل ال�شغط على املحاكم بخف�س عدد الق�شايا املحالة 
للمحاكم بن�شبة %40. و اأعطى القانون �شالحيات للنائب العام لتحديد 
اأنواع الق�شايا والتهم التي تدخل �شمن نطاق الأمر اجلزائي ومنها على 
�شبيل املثال ل احل�شر المتناع عن الدفع بع�س ق�شايا ال�شيكات يف حدود 

مبالغ معينة ال�شب والعتداء الب�شيط.

حممد بن را�سد يزور معر�ض ال�سكك احلديدية
•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل ام�س معر�س 
تنظمه  ال���ذي  احل��دي��دي��ة  ال�شكك 
للموا�شالت  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة 
العاملي  ال���ت���ج���اري  دب����ي  م��رك��ز  يف 

وي�شتمر يومني.
وقد تفقد �شموه عددا من اأجنحة 
ال��������دول واجل�����ه�����ات ال���وط���ن���ي���ة يف 
ال���دول���ة امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ر���س يف 
دورته احلادية ع�شرة حيث توقف 
النقل  وزراء  وم���راف���ق���وه  ���ش��م��وه 
امل�������ش���ارك���ة يف احل����دث  ال�������دول  يف 
من�شات  عند  امل�شاحب  وامل��وؤمت��ر 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة 
والحتاد للقطارات و�شركة �شي اآر 
 caf اآر �شي ال�شينية و�شركة كاف
الربيطانية  ري���ل  اإك�������س  و���ش��رك��ة 

امل�������ش���ارك���ة يف امل���ع���ر����س وامل���وؤمت���ر 
كافة  ت����وف����ري  ع����ل����ى  امل���������ش����اح����ب 
العار�شني  جلميع  ال��راح��ة  �شبل 
دولة  اأن  �شموه  موؤكدا  والزائرين 
وموؤ�ش�شاتها  وق��ي��ادت��ه��ا  الإم�����ارات 
ترحب ب�شيوف الإمارات من زوار 
و�شياح ورجال اأعمال وم�شتثمرين 
وت�شع  ال��ع��امل  دول  م��ن خم��ت��ل��ف 
اللوج�شتية  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  ك���اف���ة 
امل���م���ك���ن���ة ل���ل�������ش���رك���ات والأف�����������راد 
بغر�س  بالدنا  اإىل  يفدون  الذين 
املعار�س  امل�شاركة يف  اأو  ال�شتثمار 
القت�شادية  والأح��داث  والندوات 
اأو  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اأو  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  اأو 
حر�شها  منطلق  م��ن  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الدائم  التوا�شل  ج�شور  بناء  على 
بني �شعبنا و�شعوب العامل ال�شقيقة 
وال�����ش��دي��ق��ة.. م��ع��ت��ربا ���ش��م��وه اأن 
ه�����ذه ال����ل����ق����اءات وامل����ع����ار�����س هي 
الطريق الأمثل والأق�شر لتالقي 
التناغم  روح  وت��ر���ش��ي��خ  ال��ث��ق��اف��ات 
والخالقي  الن�����ش��اين  والت�شامح 
ب���ني ال���ن���ا����س وحت��ق��ي��ق الأه������داف 

ال���ت���ي باتت  ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة 
النقل  ق��ط��اع  رئ��ي�����ش��ي��ا يف  ع��ام��ال 
واملوا�شالت وحتديث هذا القطاع 

من جميع جوانبه.
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ث��م ج���ال ���ش��اح��ب 
على  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 

.  xrail
القائمني على  وا�شتمع �شموه من 
تناولت  ���ش��روح  اإىل  املن�شات  ه��ذه 
للبنى  ال���ت���ط���وي���ري���ة  امل�������ش���اري���ع 
وم�شتقبل  ب���الده���ا  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
حركة النقل واملوا�شالت يف �شوء 

خمتلف الأجنحة التي متثل نحو 
من  حكومية  وجهة  �شركة   175
فيها  دول���ة مب��ا  وع�����ش��ري��ن  خم�س 

دولة الإمارات.
وق��د اط��م��اأن �شموه خ��الل جولته 
ال�����دول  امل���������ش����وؤول����ني يف  ول���ق���ائ���ه 

لتوفري  خ���ا����ش���ة  ودب�������ي  ع���م���وم���ا 
ال�شبل والأمكانات الالزمة لإ�شعاد 

�شيوف الإمارات.
رافق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم يف اجلولة داخل 
رده�����ات واأروق������ة امل��ع��ر���س معايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�شتقبل  ال��وزراء  جمل�س  �شوؤون 
وم����ع����ايل ال����دك����ت����ور ع����ب����داهلل بن 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
و�شعادة  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر 

امل��رج��وة م��ن ه���ذه ال��ل��ق��اءات على 
اأر�س الإمارات وغريها من الدول 
تنمية  اىل  التو�شل  يف  واملتمثلة 
ا�شتقرار  يف  ت�����ش��اه��م  م�����ش��ت��دام��ة 
املجتمعات وتوفري العي�س الكرمي 
م�شاربهم  خمتلف  على  لأف��راده��ا 

وانتماءاتهم.
ورحب �شموه بالعار�شني وممثلي 
ال�����دول ال�����ش��ق��ي��ق��ة وال�����ش��دي��ق��ة يف 
�شموه  وم���وج���ه���ا  ال���ث���اين  ب��ل��ده��م 
ال����دول����ة  امل���خ���ت�������ش���ة يف  اجل����ه����ات 

رئي�س  ال����ط����اي����ر  حم���م���د  م���ط���ر 
العام  امل���دي���ر  امل���دي���ري���ن  جم��ل�����س 
لهيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي 
�شليمان  ���ش��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  و���ش��ع��ادة 
الت�شريفات  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
هالل  و�شعادة  دب��ي  يف  وال�شيافة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل���ري  �شعيد 
التجاري  دب�����ي  م���رك���ز  ل�����ش��ل��ط��ة 
ال�شياحة  دائ��رة  عام  مدير  العاملي 
وعدد  دبي  يف  التجاري  والت�شويق 

من امل�شوؤولني واملرافقني.
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اأخبـار الإمـارات
اأمام ..حممد بن را�سد..قا�سية يف حمكمة ا�ستئناف مركز 

دبي املايل العاملي توؤدي اليمني القانونية
•• دبي -وام: 

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم���ام 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ب��ن حم��م��د بن  م��ك��ت��وم  ال�شيخ  وب��ح�����ش��ور �شمو  رع���اه اهلل 
الأعلى ل�شلطة  الرئي�س  اآل مكتوم نائب حاكم دبي  را�شد 
اإيفيلني  ج��ودي��ث  القا�شية  اأدت  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز 
براكا�س اليمني القانونية كقا�شية يف حمكمة ال�شتئناف 
التابعة ملركز دبي املايل العاملي . فقد اأق�شمت اأمام �شموه 

النا�س بالعدل  ب��اأن حتكم بني  ب�شفته حاكما لإم��ارة دبي 
واأن حترتم القوانني وتوؤدي مهمتها بكل اأمانة واإخال�س 
واأن تلتزم �شلوك القا�شي ال�شريف . �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم رحب بان�شمام �شيدة كقا�شية 
متمنيا  العاملي  امل��ايل  بي  مركز  يف  ال�شتئناف  حمكمة  يف 
اأن  �شموه  عليها  وم��وؤك��دا  اجل��دي��د  عملها  يف  النجاح  لها 
اإ�شعاد النا�س  اأ�شا�شيان يف  العدالة وامل�شاواة هما عن�شران 
عوامل  م��ن  رئي�شيان  ع��ام��الن  وه��م��ا  اأم��ام��ه��ا  املتقا�شني 
بني  وال��ت��اآل��ف  الت�شامح  ثقافة  وتعزيز  املجتمع  اإ�شتقرار 

الأول  �شموه مر�شومني  اأ���ش��در  فقد  ذل��ك  واإىل   . اأف���راده 
ال�شيدة  بتعيني  ويق�شي   2017 ل�شنة   10 رقم  ويحمل 
الإ�شتئناف  حمكمة  يف  كقا�شية  براكا�س  اإيفيلني  ج��ودث 
التابعة ملحاكم مركز دبي املايل العاملي اعتبارا من تاريخ 

�شدور املر�شوم اليوم يف ال�شابع من مار�س اجلاري .
واملر�شوم الثاين يق�شي بتعيني القا�شي اأبو الن�شر حممد 
علي عثمان قا�شيا يف املحكمة البتدائية يف دائرة حماكم 
2016 وين�شر  ن��وف��م��رب  ال��ت��ا���ش��ع م��ن  دب���ي اع��ت��ب��ارا م��ن 

املر�شومان يف اجلريدة الر�شمية .

زار املعر�ض التفاعلي امل�ساحب ملجل�ض حممد بن زايد الأجيال امل�ستقبل

ويل عهد اأبوظبي: �سباب الإمارات قادرون على تقدمي املبادرات اخلالقة للتعامل مع حتديات التنمية 
•• اأبوظبي-وام: 

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
لفعاليات  امل�شاحب  التفاعلي  املعر�س  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
مركز  يف  ام�����س  انطلقت  ال��ت��ي  امل�شتقبل  لأج��ي��ال  زاي���د  ب��ن  حممد  جمل�س 

اأبوظبي الوطني للمعار�س اأدنيك.
على  التفاعلية  املن�شات  �شملت عددا من  التي  اجلولة  �شموه خالل  واطلع 
اأهم الربامج وامل�شاريع البتكارية والأفكار التي يعر�شها الطلبة واملوؤ�ش�شات 

التعليمة واملراكز العلمية.
فقد زار �شموه جناح مبادرة ايربا�س املهند�س ال�شغري وهو برنامج انطلق 
بال�شراكة مع وكالة المارات للف�شاء بهدف ت�شجيع الطلبة على الإنخراط 

يف جمالت العلوم والتكنولوجيا .

اإىل �شرح حول ما  اآل نهيان  وا�شتمع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
تقدمه املبادرة خا�شة املعلومات والتقنيات التي ت�شتخدمها وكالت الف�شاء 
اإىل م�شاراتها يف الف�شاء  اإطالق املركبات حتى و�شولها  العاملية يف عمليات 
يف  املركبات  هذه  و�شع  وكيفية  املريخ  لكوكب  املخ�ش�شة  املركبات  وبالذات 

م�شار الكوكب.
بعدها انتقل �شموه اإىل جناح وزارة الرتبية والتعليم حيث اطلع �شموه من 
طلبة جامعة المارات على م�شروع حتويل الن�شو�س اإىل جهاز ريل اآي وكيف 

ميكن للمكفوفني ال�شتفادة من هذا اجلهاز يف القراءة بطريقة مبتكرة.
ثم انتقل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإىل جناح عقول يف 
مهمة  وهي ور�شة عمل تقوم بها موؤ�ش�شة وم�شة يلتقي فيها الطلبة ملناق�شة 
والأف��ك��ار ملعاجلة  لها والق��رتاح��ات  املنا�شبة  امل�شاكل لو�شع احللول  اح��دى 

مع�شلة ما .. والفائز ينال جائزة عينية عن فكرته.

يف  جولته  خ��الل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  والتقى 
جمل�س  يف  امل�شاركني  اجل��ام��ع��ات  طلبة  م��ن  مبجموعة  التفاعلي  امل��ع��ر���س 
حممد بن زايد لأجيال امل�شتقبل وتبادل معهم الحاديث الودية متعرفا على 
نفذوها خالل مراحل  التي  العملية  وتطبيقاتهم  البتكارية  اأعمالهم  ابرز 

درا�شتهم وم�شريتهم العلمية والبحثية.
وانفتاح على  لديهم من حما�شة وعلم  الإم���ارات مبا  �شباب  ان  �شموه  واك��د 
اخلالقة  امل��ب��ادرات  يقدموا  اأن  على  ق��ادرون   ، احل�شارية  ومنجزاته  العامل 
واحللول املبتكرة واملبدعة للتعامل مع حتديات التنمية التي تواجهها دولة 
ما  ك��ل  لهم  ون��وف��ر  ذل��ك  على  ن�شجعهم  ونحن  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
يحتاجون اإليه من دعم ورعاية �شواء على م�شتوى التعليم اأو البحث العلمي 

اأو تبني اأفكارهم وخمرتعاتهم واإبداعاتهم يف املجالت املختلفة.
التي  ال��دول��ة  اإن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأ���ش��اف 

العلم  واملقبل على حت�شيل  املحب لوطنه  املخل�س  ال�شباب  لديها مثل هذا 
اأن تطمئن على  لها  والتقدم،  الرتقي  بقوة وثقة يف كل ميادين  واملنخرط 
مع  والإيجابي  الفاعل  التعامل  على  بقدرتها  وتثق  وم�شتقبلها،  حا�شرها 

املتغريات وامل�شتجدات والتحديات التي حتيط بها.
زاي��د لأجيال  بن  “جمل�س حممد  امل�شاركني يف  الطلبة  اأع��رب  من جانبهم 
ال�شوء على  �شلط  الذي  املجل�س  بامل�شاركة يف هذا  �شعادتهم  امل�شتقبل” عن 
العديد من الق�شايا التي تهم الطلبة وخا�شة طلبة اجلامعات وما يت�شمنه 
من نقاط رئي�شية ي�شتفيد منها الطلبة ،موؤكدين وعيهم واإدراكهم ملتطلبات 
والنمو  التطور  م�شرية  تعزز  التي  التخ�ش�شات  ونوعية  الدولة  يف  التنمية 
اجلهود  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  على  �شموه  معاهدين  الإم�����ارات،  ت�شهدها  ال���ذي 
وال�شعي الدوؤوب لتطوير املهارات والتزود بالعلوم املفيدة مبا يخدم م�شالح 

الوطن وم�شريته اخلرية.

انطالق فعاليات جمل�ض حممد بن زايد الأجيال امل�ستقبل يف اأب�ظبي

عبد اهلل بن زايد لل�سباب: ل تنتظروا الوظيفة احلكومية ا�سنعوا امل�ستقبل بارادتكم وان�سئوا موؤ�س�سات و�سركات جديدة يف خمتلف القطاعات 
•• اأبوظبي -وام:

انطلقت ام�س يف اأبوظبي فعاليات الدورة الفتتاحية من )جمل�س حممد بن زايد 
لأجيال امل�شتقبل( الذي يعقد حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
امل�شلحة وي�شتمر على مدار  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  نهيان ويل عهد 

يومني يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
يف  للم�شاركة  واح��د  �شقف  حتت  الإم��ارات��ي��ني  اجلامعيني  الطلبة  املجل�س  ويجمع 
�شل�شلة من الفعاليات ت�شلط ال�شوء على الأهداف ال�شرتاتيجية للدولة والدور 
الإم��ارات ملرحلة ما  اقت�شاد دولة  ت�شكيل  امل�شتقبل يف  اأجيال  تلعبه  الذي  احليوي 
بعد النفط. واألقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل الكلمة الرئي�شية يف حفل افتتاح )جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�شتقبل(. 
زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اإىل �شاحب  بال�شكر  كلمته  بداية  �شموه يف  وتوجه 
امل�شلحة لي�س فقط على  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
رعايته لهذه املبادرة احل�شارية بل اأي�شا لإميانه بقدرات �شباب الوطن وا�شتثماره 

فيهم لي�شاهموا يف نه�شة دولة الإمارات واأن ي�شتمروا على نهج وم�شرية اآبائهم.
وقال �شموه : عندما كنا �شغارا كنا ن�شاأل بع�شنا بع�شا هذا ال�شوؤال )ماذا �شنفعل 
عندما نكرب؟( وعندما دخلنا اجلامعة تغري ال�شوؤال اإىل )يف اأي جمال �شنتخ�ش�س؟( 
نعمل  موؤ�ش�شة  واأي  �شتكون وظيفتنا؟(  )م��اذا  ن�شاأل  اأو عامني  بعام  التخرج  وقبل 
لأن  الواقع  موؤ�ش�شة حكومية فهذا هو  اأي  الق�شد هنا يف  يكون  وغالبنا من  بها؟ 
كثريين منا يبحثون عن الوظيفة امل�شمونة واملريحة .. هكذا يعتقد الكثري من 
طلبة اجلامعة لكن اأب�شركم حكومة الإمارات اليوم ل توجد فيها وظيفة مريحة 
على  م�شتعمرة  واإق��ام��ة  للطاقة  نظيفة  وبدائل  امل�شتقبل  عن  تتحدث  فحكومتنا 
�شطح املريخ بعد مائة عام ولهذا فاإنها باتت لي�س فقط تناف�س احلكومات الأخرى 
على م�شتوى العامل واإمنا اأي�شا اأ�شبحت تناف�س القطاع اخلا�س يف حرفية العمل 

وقد تتفوق عليه يف بع�س اجلوانب.
يف  هائلة  تغريات  لوجدنا  القريب  امل�شتقبل  اإىل  نظرنا  لو  اإننا   : �شموه  واأ���ش��اف 
اف��الم اخليال  ن��راه يف  كنا  ال��ذي  ال�شطناعي  فالذكاء  العمل  �شوق  القت�شاد ويف 
وظائفهم  النا�س  من  كثري  �شيفقد  القادمة  ال�شنوات  ويف  واقعا  �شار  قد  العلمي 
ب��داأت ت�شري  القطارات  ف��اإن  املثال -  النقل - على �شبيل  الآل��ة ففي جمال  ل�شالح 
مثل  �شركات  تطويرها  على  تعمل  التي  القيادة  ذاتية  وال�شيارات  قائد  دون  اليوم 
ت�شريح  وبح�شب  فعال  ال�شوارع  جت��وب  Uberبداأت  Teslaو  Googleو 
ال�شهر  دب��ي  يف  عقدت  التي  للحكومات  العاملية  القمة  يف   Uber �شركة  موؤ�ش�س 
�شوق  اأن  اأي  ال�شيارات  قيادة  يحب  ل  ال�شباب  من  اجلديد  اجليل  اإن  ق��ال  املا�شي 
اأغلب  باأن  األ نن�شى  .. وعلينا  ال�شناعة  القيادة هي م�شتقبل هذه  ال�شيارات ذاتية 

اأجزاء ال�شيارات تركبها الروبوتات يف امل�شانع.
 Associated Press واأ�شار �شموه: اإىل اأنه يف جمال ال�شحافة قامت موؤ�ش�شة
بت�شميم برنامج ذكي يقوم مب�شح جميع اأخبار الريا�شة ثم يعد تقريرا كامال عن 
مباراة حدثت قبل �شاعات على �شبيل املثال لتن�شر على موقع املوؤ�ش�شة وتتم هذه 
�شتكون  )ال�شحفي(  اأن وظيفة  يعني  الإن�شان مما  تدخل من  دون  كاملة  العملية 

خالل عدة عقود خربا من املا�شي.
ولفت �شموه اإىل اأنه بالن�شبة لأ�شواق الإن�شاءات والطعام ففي كال ال�شوقني بداأت 
الطابعات ثالثية الأبعاد بالدخول فيه حيث راأينا كيف متت طباعة مكتب امل�شتقبل 
يف دبي با�شتخدام هذه التقنية ورمبا �شمعتم عن طابعة الطعام Foodini التي 

تطبع احللويات دون احلاجة اإىل طهاة ومتخ�ش�شني ويف امل�شتقبل القريب �شتدار 
املطاعم ب�شكل كامل من قبل روبوتات التي �شتطبع الأكل دون تدخل ب�شري .

واأكد �شمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان  اأنه يف ظل هذه التغريات الهائلة يحتاج 
الطلبة اأن يتوقفوا مع اأنف�شهم ويت�شاءلوا : كيف �شن�شاهم يف �شناعة امل�شتقبل ؟ .

�شتحتاجون  ال�شوؤال  هذا  عن  جتيبوا  حتى   : لل�شباب  حديثه  موجها  �شموه  وق��ال 
املتغري الذي نعي�س فيه لن ينتظركم حتى  اأول فالعامل  اأنف�شكم  اأن ت�شتثمروا يف 
تنتهوا من درا�شتكم لأنه يتغري كل يوم ب�شكل هائل .. لفتا �شموه اإىل 75 % من 

الوظائف املوجودة اليوم �شتندثر ملن يولد هذه ال�شنة .
واكت�شاب  مهاراتكم  تطوير  هو  الأول  التحدي  حتديان  اأمامكم  �شموه:  واأ���ش��اف 
التكنولوجية  بالتغريات  اللحاق  من  تتمكنوا  حتى  امل�شتطاع  قدر  جديدة  معارف 
واحل�شارية من حولكم ولهذا فاإنني اأدعوكم ل�شتغالل الفر�س املتنوعة املوجودة 
يف الدولة وت�شتثمروا هذا الوقت الثمني يف حياتكم العلمية حتى تكونوا جاهزين 
حلياتكم العملية. وتابع �شموه : ثانيا اأمامكم حتد كبري وهو حتدي العوملة التي 
املجالت  �شتى  يف  كله  العامل  مع  ونتناف�س  لنت�شارك  ذهبية  كفر�شة  اإليها  اأنظر 
فالثقافة العاملية �شارت متقاربة وما يتعلمه الطالب يف طوكيو يتعلمه نظراوؤه يف 
اأبوظبي والريا�س ونيويورك وجوهان�شربج اإنها مرحلة مثرية يف تاريخ الب�شرية.

واأ�شار �شموه اإىل انه: يف دولة الإمارات التي عرف عنها ترحيبها بكل النا�س من كل 
الأع��راق والطوائف باتت املناف�شة عالية واأنتم كاأبناء وفتيات هذا البلد ما عدمت 
تتناف�شون مع بع�شكم البع�س فقط بل مع اأف�شل عقول من العامل ومن خمتلف 
ومهارات  اأكر  لغات  تتعلموا  اأن  لهذا حتتاجون  اأي�شا  اأر�شكم  وعلى  التخ�ش�شات 
التي  احل�شارية  املناف�شة  يف  لتتفوقوا  ال��ع��امل  يف  حولكم  ي��دور  مب��ا  وتلموا  اأك��ر 

�شتخو�شونها قريبا.
وقال �شموه: دعوين اأ�شرب لكم مثال حيا من دولة الإمارات فعندما تبنت الدولة 
�شيا�شة الأجواء املفتوحة التي تعني منح احلق ل�شركات الطريان بت�شيري رحالتها 
اإىل مطارات الدولة بدون تدخل حكومي �شواء يف عدد الرحالت والركاب وغريها 
من تفا�شيل خاف البع�س حينها من مناف�شة ال�شركات الأجنبية لل�شركات الوطنية 
يف امل�شتقبل اإل اأن تلك اخلطوة كانت كفيلة بدفع قطاع الطريان يف دولة الإمارات 
للتطوير امل�شتمر حتى باتت �شركات الطريان عندنا من اأبرز واأقوى ال�شركات يف 
املنطقة والعامل واأدى ذلك اإىل تطوير خدماتها واأدائها وتطوير اأكر من 100 

األف وظيفة يف دولة الإمارات.
واأ�شاف �شموه موجها حديثه ل�شباب الوطن: حتى تتمكنوا من امل�شاهمة يف �شناعة 
امل�شتقبل عليكم اأن تتوقفوا عن التفكري يف الوظيفة احلكومية فال توجد دولة يف 
اأكر  اأي�شا من  تعد  التي  الإم��ارات  النا�شئة كدولة  للم�شاريع  توفر دعما  املنطقة 
الدول �شهولة يف اإن�شاء ال�شركات واإدارة الأعمال وبدل اأن تبحثوا عن وظائف فاإنه 
باأراداتكم  القطاعات  خمتلف  يف  جديدة  و�شركات  موؤ�ش�شات  تن�شئوا  اأن  باإمكانكم 

وعزميتكم فوظائف امل�شتقبل �شتن�شئ ب�شواعدكم.
واأكد �شموه: اأن التعلم مهم جدا وهو اأحد اأهم ال�شتثمارات التي يقوم بها الإن�شان 
املعارف والخرتاعات  التعليم اجلامعي وحده ل يكفي ففي زحمة  يف حياته لكن 
والك�شوفات العلمية التي ن�شهدها كل يوم نحتاج اأن نذهب اإىل اأبعد من الدرا�شة 
نبذل  واأن  تدريبية  دورات  نح�شر  واأن  مهارات جديدة  نك�شب  اأن  نحتاج  الف�شلية 
جهدا م�شاعفا لتطوير اأنف�شنا فالعام الذي نتعلم فيه مهارة جديدة هو املقيا�س 

احلقيقي اأن هذا العام يح�شب من حياتنا.
كما اأكد �شموه: على �شرورة اجلدية يف احلياة فاملناف�شة قوية ولكن الفر�س اأي�شا 

يف خمتلف دولة العامل وخا�شة يف دولة الإم��ارات كثرية فيجب اأن نبذل ق�شارى 
جهدنا والهتمام بالن�شا وهنا احتدث عنكم فرنيد اأن نرى هذا الن�شا اأكر واأكر 

اأمال واأكر رغبة يف تطوير وتقدمي املزيد لهذا الوطن.
اأدر�س  اأن  ببايل  يخطر  مل  اجلامعة  يف  كنت  عندما  قائال:  كلمته  �شموه  ووا�شل 
الطاقة النووية اأو علوم الف�شاء اأو اأن اأتخ�ش�س يف اإحدى جمالت الطاقة املتجددة 
فماذا كنت �شاأفعل ب�شهادتي عندما اأنهي درا�شتي؟ اأما اليوم ففر�س النمو يف الدولة 
يف هذه املجالت وغريها �شارت كثرية و�شرنا قادرين على حتقيق اأحالمنا العلمية 

والوظيفية وامل�شاركة يف الوقت نف�شه يف م�شرية احل�شارة العاملية.
العامل واحلياة  الكربى يف  التغيريات  اإن من �شنعوا  واختتم �شموه كلمته قائال: 

لي�س الذين تعلموا اأكر بل الذين كانوا جادين يف حياتهم اأكر.
وكان معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�شي وزير دولة ل�شوؤون 
التعليم العايل قد األقى الكلمة الفتتاحية يف حفل افتتاح جمل�س حممد بن زايد 
لأجيال امل�شتقبل وتوجه خاللها يف بدايه حديثه بال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان على رعايته الكرمية لهذا احل��دث وحر�س �شموه على  زاي��د  حممد بن 

متابعة �شوؤون طلبتنا �شواء داخل الدولة اأو خارجها.
وقال معاليه: اإن اأكر من 3000 طالب وطالبة �شجلوا حل�شور جمل�س حممد 
بن زايد لأجيال امل�شتقبل .. موؤكدا اأن التعليم يف الإم��ارات يحظى باأهمية كبرية 

من قيادة الدولة الر�شيدة.
اأك��ر من  املجل�س  ا�شت�شاف هذه  مل��اذا  الت�شاوؤلت قائال:  ع��ددا من  وط��رح معاليه 
3000 طالب وطالبة من جميع اأنحاء الدولة بح�شور قيادتنا الر�شيدة وملاذا يتم 
تنظيم 4 ملتقيات �شنويا للطلبة املبتعثني يف خمتلف دول العامل وملاذا مت تخ�شي�س 
اأكر من 20 % من ميزانية احلكومة الحتادية للتعليم وملاذا مت تعيني 3 وزراء 
اأن جميع  للتعليم بالدولة واإن�شاء جمل�س التعليم واملوارد الب�شرية .. م�شريا اإىل 
الإمارات(.  دول��ة  التعليم يف  )اأهمية  واح��د وهو  ت��دور حول مو�شوع  الأ�شئلة  هذه 
بثها  العربية مت  باللغة  ر�شالة ن�شية  الفتتاحية  وا�شتعر�س معاليه خالل كلمته 
من الف�شاء عن طريق القمر ال�شناعي )نايف 1( وحتمل كلمات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي )رعاه اهلل( حول اأهمية التعليم وتقول )نه�شة الدول وال�شعوب واحل�شارات 

تبداأ من التعليم واإن م�شتقبل الأمم يبداأ من مدار�شها(.
لأجيال  زاي��د  بن  حممد  جمل�س  يف  الوطن  �شباب  ا�شت�شافة  اأهمية  معاليه  واأك��د 
امل�شتقبل خا�شة يف ظل ما يوفره من اأف�شل ال�شركات الوطنية والعاملية واخلرباء 

العامليني الذين يتحدثوا عن توقعاتهم للم�شتقبل.
واأختتم معاليه بكلمة لل�شباب قال فيها : امتنى لكم التوفيق يف حياتكم اجلامعية 

لأن الوطن يحتاج اإىل اأبنائه.
وعقب حفل افتتاح )جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�شتقبل( جتول �شمو ال�شيخ 
البتكار  خمترب  وزار  للمجل�س  امل�شاحب  املعر�س  يف  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
)اأدنيك(  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  يف  الإعمال  �شياحة  لقطاع  والإب��داع 
وذلك �شمن �شل�شلة اجلهود املتوا�شلة للموؤ�ش�شات الوطنية الهادفة لغر�س ثقافة 

العمل التي تقوم على الإبداع والبتكار.
رافق �شموه خالل الزيارة معايل الدكتور اأحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفال�شي 
الوطني الحتادي  املجل�س  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  الكعبي  بنت حممد  ن��ورة  ومعايل 
مطر  وحميد  )اأدن��ي��ك(  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�شة 

الظاهري الرئي�س التنفيذي ملجموعة )اأدنيك(.

من�شة  لت�شكيل  اأدنيك  يف  والإدارات  املوظفني  جلميع  املخ�ش�س  املخترب  ويهدف 
على  املوظفني  املخترب  وي�شاعد  ال�شركة  يف  بفاعلية  القرار  و�شنع  الأفكار  لتبادل 
من  وذل��ك  العمالء  عند  الر�شا  م�شتويات  اأعلى  ل�شمان  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي 
خالل ت�شليط ال�شوء على خدمات اأدنيك بطريقة خالقة واإيجاد الآليات القادرة 

على تلبية وجتاوز تطلعاتهم.
وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي اإن خمترب البتكار يف )اأدنيك( يدعم جهود 
اأولوية  يظهر  وه��و  املعرفة  على  قائم  اقت�شاد  بناء  اإىل  الرامية  اأبوظبي  حكومة 
اجلديدة  لالأفكار  املتوا�شل  ت�شجيعها  خ��الل  من  البتكار  ثقافة  لتعزيز  اأدن��ي��ك 

ولإيجاد حلول اأف�شل تلبي احتياجات عمالئنا.
واأ�شافت: اإننا نوؤمن يف )اأدنيك( اأن الدمج بني املوهبة واخلربة والبتكار والتقنيات 
بالإ�شافة  البتكار  و�شي�شاعد خمترب  نتائج ممتازة  �شيمكننا من حتقيق  احلديثة 
اإىل كونه حمفزا للتح�شني امل�شتدام خلدماتنا يف مواجهة متغريات �شناعة �شياحة 
الأعمال من خالل تي�شري تبادل املعرفة وتعزيز التعاون بني موظفينا. من جانبه 
ي��اأت��ي �شمن  اأدن��ي��ك  اإط���الق خمترب الب��ت��ك��ار يف  اإن  ال��ظ��اه��ري:  ق��ال حميد مطر 
ا�شرتاتيجتنا الرامية للتطوير الدائم لكافة خدماتنا والبني التحتية ملراكزنا يف 
داخل وخارج الدولة ويعد البتكار اأحد اأبرز الركائز التي تقوم عليها هذه الأن�شطة 
حيث �شي�شاعد خمترب البتكار موظفينا على اإدراك اإمكاناتهم احلقيقية واأخذ زمام 
املبادرة يف تطوير حلول متطورة لتلبية املتطلبات املتنامية ل�شركائنا يف القطاعني 
يف  العاملة  والدولية  املواطنة  بالكفاءات  فخورون  اإننا  واأ���ش��اف:  واخلا�س.  العام 
اأدنيك و�شيمهد خمترب البتكار الطريق لال�شتفادة من قدراتهم ومعرفتهم املهنية 
قدما وحتفيز  البتكار  لدفع عجلة  وذلك  التناف�شي  املجال  هذا  كمتخ�ش�شني يف 
احللول والأفكار الإبداعية التي ت�شاعدنا يف جتاوز توقعات العمالء كما �شت�شاهم 
كعا�شمة  اأبوظبي  لإم��ارة  للرتويج  الرامية  ا�شرتاتيجيتنا  تعزيز  فاعل يف  وب�شكل 

ل�شناعة �شياحة الأعمال يف املنطقة.
وتتمثل الأهداف الرئي�شية ملخترب البتكار يف حتفيز التفكري الإبداعي وت�شجيع 
البتكار والأفكار الإبداعية واإن�شاء من�شة لتبادل الأفكار واتخاذ القرارات بفعالية 
وحتديد احللول واأفكار ر�شا العمالء واإظهار بع�س من خدمات اأدنيك ذات القيمة 

امل�شافة داخل املخترب لعمالء ال�شركة.
وق�شم خمترب الإبتكار اإىل ق�شمني الأول مت تخ�شي�شه للعمالء احلاليني واجلدد 
وقد مت و�شع مناذج للخدمات التي تقدمها مراكز ال�شركة بحيث يتم تقدمي �شرح 
واف عن هذه اخلدمات وكيفية توظفيها الأمثل خلدمتهم وت�شمل عرو�س خلدمات 
للموؤمترات  اأب��وظ��ب��ي  بقاعة  اخلا�شة  املقاعد  مل��راف��ق  و���ش��ول  املختلفة  ال�شيافة 

وخدمات منظمي الفعاليات من اإن�شاء من�شات العرو�س وغريها الكثري.
والإب��داع لدى موظفي وفرق  البتكار  الثاين فتم تخ�شي�شه لتطوير  الق�شم  اأما 
بني  الذهني  للع�شف  ع�شريه  اجتماعات  قاعه  جتهيز  مت  حيث  ال�شركة  العمل 
خمتلف الفرق يف ال�شركة بالإ�شافة مل�شرح جمهز لتقدمي الأفكار ومناق�شتها بني 

فرق العمل.
و�شي�شت�شيف خمترب البتكار جل�شات تفاعلية متخ�ش�شة وور�س عمل ت�شتفيد من 
الأدوات الإبداعية لإلهام اأفكار رائدة واإيجاد حلول تلبي التحديات النا�شئة يف هذه 

ال�شناعة.
كما �شيوفر ملوظفي )اأدنيك( منظورا متجددا لتطوير قدراتهم الذاتية ما ميكنهم 
من حتويل اأفكارهم ومعارفهم وخميالتهم اإىل خدمات ومبادرات تلبي احتياجات 

العمالء املتغرية.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن زايد يبحث مع وزير خارجية �سنغافورة تعزيز التعاون الثنائي 

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س 
الذي  �شنغافورة  خارجية  وزي��ر  بالكر�شنان  فيغيان  الدكتور  معايل   .. اأدنيك  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 
وبحث  �شنغافورة  خارجية  بوزير  �شموه  ورح��ب  البلدين.  بني  امل�شرتكة  اللجنة  اجتماع  حل�شور  حاليا  البالد  ي��زور 
معه العالقات الثنائية و�شبل دعمها وتطويرها مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني. وا�شتعر�س اللقاء 
التعاون القائم بني دولة الإمارات العربية املتحدة و�شنغافورة يف خمتلف املجالت وخا�شة يف جمال التعليم والقت�شاد 
والتقنيات املتقدمة واآفاق تعزيز التعاون الثنائي يف ظل ما يتمتع به البلدان من اإمكانات ومقومات وروؤية م�شرتكة 
ترتكز على تاأهيل مواردها الب�شرية وتطوير كفاءاتها. كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا ذات 
الهتمام امل�شرتك. ح�شر اللقاء .. �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�شي وزير دولة ل�شوؤون التعليم العايل ومعايل نورة بنت حممد الكعبي 

وزيرة دولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي و�شعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد بوظبي.

خالل جل�سات ح�ارية واأن�سطة تفاعلية

»جمل�ض حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل« يطلق دورته الأويل يف اأبوظبي

التزام قيادة الدولة بتنمية ال�شباب 
والذي ينبع من اإمياننا الرا�شخ باأن 
متكينهم  واأن  امل�شتقبل  هم  ال�شباب 
اأه���م الركائز  اأح���د  ورع��اي��ت��ه��م ي��ع��د 
عليها  ���ش��ي��ق��وم  ال���ت���ي  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 

م�شتقبل هذه الأمة”
وي�����ش��ارك ط���الب اجل��ام��ع��ات خالل 
حيوي  ب���رن���ام���ج  يف  ال��������دورة  ه�����ذه 
احلوارية  اجل��ل�����ش��ات  م���ن  وم��ت��ن��وع 
التفاعلية  والأن���������ش����ط����ة  ال���ع���ام���ة 
اإلهام  م�شدر  ت�شكل  التي  املختلفة 
قادة  ي�����ش��ب��ح��وا  لأن  ي��وؤه��ل��ه��م  ل��ه��م 

ورواد اأعمال ومبتكرين.
وي�����������ش�����ارك ال������ط������الب اأي�����������ش�����ا يف 
موا�شيع  على  تركز  غنية  نقا�شات 
امل�شوؤولة  وامل��واط��ن��ة  التكنولوجيا 
التي تدعم تطلعاتهم وطموحاتهم 
مبا يتما�شى مع الأولويات وامل�شالح 

ال�شرتاتيجية لوطنهم.

القادمة..  اخل��م�����س  ال�����ش��ن��وات  يف 
ال�شركات  م���ن  ك���ل  ع��ل��ى  وي��ن��ب��غ��ي 
والأف��راد موا�شلة م�شرية التطوير 
مواجهة  م��ن  ليتمكنوا  والب��ت��ك��ار 
حتديات الع�شر الرقمي والبقاء يف 
دائرة املناف�شة “. واأ�شاف: لقد اأكد 
الأب املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد 
الدور  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
�شمان  واأه��م��ي��ة  للتعليم  امل��ح��وري 
و�شع هذا القطاع احليوي يف طليعة 
للدولة..  ال�شرتاتيجية  الأولويات 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وت��وا���ش��ل 
املتحدة وقيادتها احلكيمة التزامها 
ب���ه���ذه ال��ت��وج��ي��ه��ات احل��ك��ي��م��ة من 
ا�شرتاتيجية  �شياغة  اإع���ادة  خ��الل 
متطلبات  م���ع  ل��ت��ت��م��ا���ش��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م 
القرن الواحد والع�شرين.. وي�شكل 
لأجيال  زاي��د  بن  حممد  “جمل�س 
على  ���ش��اط��ع��ا  دل���ي���ال  امل�شتقبل” 

وقال معايل الدكتور اأحمد بن عبد 
وزير  الفال�شي  بالهول  حميد  اهلل 
“اإن  ال��ع��ايل  التعليم  ل�����ش��وؤون  دول���ة 
م�شتقبل اأي اأمة يرتكز على ال�شباب، 
تقدمها  و���ش��ر  نه�شتها  ع��م��اد  فهم 
فيه  متاأ�شلة  طموح  ك�شعب  ونحن 
باأن  نثق  والإ����ش���رار،  ال��ع��زمي��ة  قيم 
النجاح  م��ف��ات��ي��ح  ي��ح��م��ل��ون  �شبابنا 
وه���م ق����ادرون ع��ل��ى اإح����داث ب�شمة 

فارقة وموؤثرة يف امل�شتقبل”.
واأ�����ش����اف م��ع��ال��ي��ه اإن�����ه م���ن خالل 
واإح�شا�شهم  واع���ت���زازه���م  ف��خ��ره��م 
بامل�شوؤولية والولء لوطننا احلبيب 
الذي وفر لهم فر�شا ل ح�شر لها 
جيال  الإم��ارات��ي��ون  الطلبة  ي�شكل 
�شابا حمركه الطموح ودليله الروؤية 
ال��ر���ش��ي��دة.. وم���ن خ���الل متكينهم 
وت����زوي����ده����م ب���امل���ع���ارف وامل����ه����ارات 
الطلبة  ه����وؤلء  �شي�شبح  ال���الزم���ة 

•• تغطية :  رم�صان عطا

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ان��ط��ل��ق��ت ���ش��ب��اح ام�س  امل�����ش��ل��ح��ة، 
ال����دورة الف��ت��ت��اح��ي��ة م��ن “جمل�س 
امل�شتقبل”  لأجيال  زايد  بن  حممد 
ط���الب اجلامعات  ال�����دورة  وجت��م��ع 
الإماراتيني الذين ترتاوح اأعمارهم 
م��ن خمتلف  ���ش��ن��ة،  و21   17 ب��ني 
من�شة  وت�������ش���ك���ل  ال�����دول�����ة  اأن�����ح�����اء 
ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى الأه�����داف 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل���دول���ة الإم������ارات 
اأجيال  تلعبه  الذي  والدور احليوي 
دولة  اقت�شاد  ت�شكيل  يف  امل�شتقبل 
ملرحلة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ما بعد  النفط. ويف معر�س تعليقه 
ع��ل��ى ه����ذه امل����ب����ادرة امل��ت��م��ي��زة، قال 
ال�شيد حممد خليفة النعيمي مدير 
ب��دي��وان ويل  التعليم  ���ش��وؤون  مكتب 
التغريات  ظل  :” يف  اأبوظبي  عهد 
ي�شهدها  ال��ت��ي  وامل��ط��ردة  امل�شتمرة 
قطاع التعليم على م�شتوى العامل، 
�شواء  طالبنا  تزويد  علينا  يتوجب 
امل�شتقبل  يف  اأو  احل��ا���ش��ر  وق��ت��ن��ا  يف 
املهارات..  م��ن  ج��دي��دة  مبجموعة 
العمل  ���ش��وق  وم��ع��اي��ري  فمتطلبات 
ب�����الأم�����������س ت���خ���ت���ل���ف مت�����ام�����ا عن 
اإليه  �شتوؤول  وعما  اليوم  متطلبات 

ب���اإ����ش���راره���م و���ش��غ��ف��ه��م ق����ادة الغد 
ك��ل م��ن م��وق��ع��ه، ي���ق���ودون املرحلة 
القادمة من التحول الإماراتي نحو 

النجاح والزدهار امل�شتدام.
وقال الدكتور عبداللطيف ال�شام�شي 
العليا  التقنية  كليات  جممع  مدير 
زايد لأجيال  اإن جمل�س حممد بن 
امل�شتقبل �شي�شهد م�شاركة اأكر من 
الكليات يف  األ��ف طالب وطالبة من 
ت�شتهدف  التي  الهامة  املبادرة  هذه 
ال�شوء  لت�شليط  اجل��ام��ع��ات  طلبة 
على الأهداف ال�شرتاتيجية لدولة 
امل�شتقبل يف  اأج��ي��ال  ودور  الم���ارات 
ما  مرحلة  يف  املعرفة  اقت�شاد  بناء 

بعد النفط.
و اأ�شار اإىل اأن مبادرة جمل�س حممد 
تعك�س  امل�شتقبل  لأج��ي��ال  زاي���د  ب��ن 
والطموحة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال����روؤي����ة 
لقيادتنا الر�شيدة وهي تاأكيد فعلي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقولة  على 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة : اإذا كان ا�شتثمارنا 
اليوم �شحيحا اأراهن باأننا �شنحتفل 
اآخر برميل نفط بعد  عند ت�شدير 
50 �شنة فهذه املقولة كانت �شرارة 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  نحو  ان��ط��الق 
ال�شتثمار  ك��ي��ف��ي��ة  يف  وال���ت���ف���ك���ري 
التعليم ودعم مواردنا  احلقيقي يف 
الب�شرية ل�شمان جاهزيتهم للعمل 

ال��ط��ل��ب��ة م���ع الفكرة  ت��ف��اع��ل  ح��ي��ث 
وحر�شوا على الت�شجيل خاللها.

وي�شارك اأكر من األف طالب وطالبة 
من كليات التقنية يف املبادرة يف اإطار 
ك�شباب  لهم  واأهميتها  بها  وعيهم 
كليات  اأن  اإىل  م�شرياً  ال��غ��د   ورواد 
التقنية العليا يف اإطار حر�شها على 
ت�شجيع وحفز طلبتها على التفاعل 
والفعاليات  امل���ب���ادرات  م��ع  امل�شتمر 
خم�س  باحت�شاب  وتقوم  والوطنية 
امل�شارك  للطالب  تطوعية  �شاعات 
هذه  اأن  على  التاأكيد  بهدف  وذل��ك 
وخدمة  وطنية  م�شوؤولية  امل�شاركة 

للمجمتع.
واأكد اأحمد عبداهلل ال�شحي “ طالب 
الت�شجيل  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه  جامعي” 
“جمل�س  م����ب����ادرة  يف  وامل�������ش���ارك���ة 
امل�شتقبل”  لأجيال  زايد  بن  حممد 
اإىل اأنها فر�شة حقيقية  ..  م�شرياً 
نتعرف خاللها عن قرب على روؤية 
القيادة ونظرتها امل�شتقبلية ودورهم 
اإننا   : ك�شباب يف حتقيق ذلك وقال 
نتحدث ال��ي��وم ع��ن ال���ش��ت��ع��داد من 
وكيف  النفط  بعد  م��ا  ملرحلة  الآن 
�شيكون اقت�شادنا يف املرحلة املقبلة.

ونوه اإىل اأن هذه املبادرة جت�شد اإميان 
قيادة الدولة الر�شيدة العميق بدور 
م�شتقبل  �شناعة  يف  ال��وط��ن  �شباب 
عليهم  والع��ت��م��اد  للوطن  م��زده��ر 
ال�شاملة  التنمية  م�شرية  ملوا�شلة 

والنتاج والتناف�شية.
واأ�شاف مدير جممع كليات التقنية 
حممد  “جمل�س  م��ب��ادرة  اإن  العليا 
امل�شتقبل” ت�شاهم  بن زايد لأجيال 
ال�شباب  فكر  تكوين  كبري يف  ب�شكل 
التخطيط  ن��ح��و  وع��ي��ه��م  وت��ن��م��ي��ة 
بفر�شة  يحظون  حيث  للم�شتقبل 
امل�شاركة يف برنامج حيوي يت�شمن 
تفاعلية  واأن�شطة  ح��واري��ة  جل�شات 
املتعلقة  املوا�شيع  العديد من  حول 
الع�شر  وت���ط���ورات  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اقت�شاد  ل��ب��ن��اء  ال��وط��ن��ي��ة  واجل��ه��ود 
ال�شاحلة  امل����واط����ن����ة  و  امل����ع����رف����ة 
التي  امل���و����ش���وع���ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
�شيت�شارك فيها الطلبة من خمتلف 
بالدولة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
.. مثمنا جهود القائمني على هذه 

املبادرة الراقية.
العميد  امل��ال  اأحمد  ق��ال  من جانبه 
التنفيذي ل�شوؤون الطلبة يف كليات 
“جمل�س  مبادرة  اإن  العليا  التقنية 
امل�شتقبل”  لأجيال  زايد  بن  حممد 
ح��ظ��ي��ت ب��ت��ف��اع��ل ك��ب��ري م���ن طلبة 
م�شتوى  على  العليا  التقنية  كليات 
فروعها املختلفة بالدولة من خالل 
التابعة  واأطمح”  “اإماراتي  حافلة 
للمبادرة والتي جابت فروع الكليات 
املبادرة  بطبيعة  الطلبة  لتعريف 
واأه������داف������ه������ا وحم�����ت�����وى ب���رن���ام���ج 
بها  اخلا�س  والفعاليات  املناق�شات 

والنه�شة احل�شارية التي تزخر بها 
الدولة على خمتلف الأ�شعدة.

وقال مبخوت حمد الكربي “ طالب 
يف  للم�شاركة  �شجل  اإن��ه   “ جامعي 
زايد  ب��ن  حم��م��د  “جمل�س  م��ب��ادرة 

لأجيال امل�شتقبل” 
امل�شتقبل  مل��ن��اق�����ش��ة  ف��ر���ش��ة  لأن���ه���ا 
والتفاعل  حتدياته  على  والتعرف 
موؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ط��ل��ب��ة  م��ع 

التعليم العايل بالدولة.
الطالب  ي��ك��ون  اأن  ����ش���رورة  واأك�����د 
ع��ل��ى اط���الع ب��امل��ت��غ��ريات واخلطط 
التخطيط  م��ن  ليتمكن  ال��وط��ن��ي��ة 

مل�شتقبله بال�شكل ال�شحيح .. 
درا�����ش����ة  اخ����ت����ار  اأن  اإىل  م���������ش����رياً 
امليكانيكية  ال��ه��ن��د���ش��ة  ت��خ�����ش�����س 
ال�شناعي  القطاع  بحاجة  ملعرفته 
املتطور لهذا التخ�ش�س الهام وهو 
ف��اع��ل يف  دور  اداء  م���ن  م���ا مي��ك��ن��ه 
م�شرية التنمية امل�شتدامة مبختلف 

قطاعات الدولة.
“جمل�س  اأن  اإىل  الإ�����ش����ارة  جت����در 
امل�شتقبل”  لأجيال  زايد  بن  حممد 
اجلامعات  ط��ل��ب��ة  م�����ش��ارك��ة  ي�����ش��ه��د 
ب���رن���ام���ج ح���ي���وي وم���ت���ن���وع من  يف 
اجل����ل���������ش����ات احل�������واري�������ة ال���ع���ام���ة 
التي  املختلفة  التفاعلية  والأن�شطة 
يوؤهلهم  لهم  اإل��ه��ام  م�شدر  ت�شكل 
اأعمال  ورواد  ق����ادة  ي�����ش��ب��ح��وا  لأن 

ومبتكرين.

حممد النعيمي : اإعادة �سياغة ا�سرتاتيجية التعليم لتتما�سى مع متطلبات القرن ال�احد والع�سرين

احمد الفال�سي: �سي�سبح ه�ؤالء الطلبة باإ�سرارهم و�سغفهم قادة الغد كل من م�قعه

عبداللطيف ال�سم�سي: املبادرة ت�ساهم ب�سكل كبري يف تك�ين فكر ال�سباب وتنمية وعيهم نح� التخطيط للم�ستقبل

احمد املال: ي�سارك اأكرث من األف طالب وطالبة من كليات التقنية يف املبادرة 

احمد ال�سحي: اال�ستعداد من االآن ملرحلة ما بعد النفط وكيف �سيك�ن اقت�سادنا يف املرحلة املقبلة

مبخ�ت الكربي: فر�سة ملناق�سة امل�ستقبل والتعرف على حتدياته والتفاعل مع طلبة من خمتلف م�ؤ�س�سات التعليم العايل بالدولة

�سمن اإطار اال�ستعدادات النطالق مهرجان )اأم االإمارات(

بلدية مدينة اأبوظبي تغلق جزءا من �ساطئ الكورني�ض ما بني 20 فرباير اإىل  5 مايو 2017 وا�ستمرار ا�ستقبال اجلمهور يف املناطق املتبقية 
•• ابوظبي –الفجر:

 اأعلنت بلدية مدينة اأبوظبي اإغالق جزء من �شاطئ الكورني�س 
وذل����ك ���ش��م��ن اإط�����ار ال����ش���ت���ع���دادات لن���ط���الق م��ه��رج��ان )اأم 
املنا�شبة  لهذه  الالزمة  الإن�شاءات  اأعمال  وتنفيذ  الإم���ارات(، 
ال��غ��ال��ي��ة، وال��ت��اأك��د م��ن ج��اه��زي��ة امل��راف��ق ال��ع��ام��ة املنت�شرة يف 
البلدية  اأعلى معايري اخلدمات حر�شا من  ال�شاطئ وحتقيق 
وامل�شاركني  ال�شاطئ  و�شليمة ملرتادي  بيئة �شحية  على توفري 
اأن الإغالق على جزء من  يف هذا املهرجان. واأ�شافت البلدية 

2  و�شاطئ الالجون  1 وبوابة رقم  �شاطئ العائلة بوابة رقم 
تاريخ  م��ن  الأوىل   املرحلة  ب���داأت  م��راح��ل  ث��الث  �شيكون على 
املرحلة  اأما   ،2017-3-25 اإىل  وت�شتمر    2017-2-20
-4-4 26-3-2017 وت�شتمر اإىل  الثانية فتبداأ من تاريخ 

 2017-4-5 الثالثة فتمتد من تاريخ  املرحلة  اأما   .2017
ال�شاطئ  البلدية لوحات على  5-5-2017. وقد ن�شرت  اإىل 
اإطالع  على  منها  حر�شا  ب��الإغ��الق  ال�شاطئ  مرتادي  لإع��الم 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى م�����ش��ت��ج��دات امل���راف���ق ال��رتف��ي��ه��ي��ة بهدف 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأو�شحت     . اخلدمات  اأف�شل  تقدمي 

اأن��ه �شوف  اإل  اإغ��الق ج��زء كبري من ال�شاطئ  اأن��ه بالرغم من 
يف  العتيادية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  ال���رواد  ا�شتقبال  يف  ي�شتمر 
املنطقة املتبقية بعد عملية الإغالق.  وي�شكل �شاطئ الكورني�س 
وجهة مف�شلة لدى الأ�شر وخ�شو�شا الأطفال نظرا لحتوائه 
على اأعلى معايري الأمن وال�شالمة وتوفر العديد من املرافق 
اخلدمية التي ت�شكل عامل جذب وا�شتقطاب ل�شرائح املجتمع 
وال�شواطئ  الرتفيهية  امل��راف��ق  منظومة  �شمن  م��ن  وك��ون��ه 
احلديثة التي حتر�س بلدية مدينة اأبوظبي من خاللها على 

تقدمي اخلدمات التي حتقق تطلعات املجتمع .  

حممد بن زايد يبحث مع هولند هاتفيا العالقات ونتائج 
موؤمتر حماية الرتاث الثقايف املهدد باخلطر 

وزير خارجية �سنغافورة يزور واحة الكرامة

•• اأبوظبي-وام:

نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  تلقى �شاحب 
ف��ران�����ش��وا ه��ولن��د رئي�س  ات�����ش��ال هاتفيا م��ن  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
والتعاون  ال�شداقة  عالقات  تعزيز  بحث  الت�شال  خالل  مت  فرن�شا.  جمهورية 
ال�شرتاتيجي بني دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية فرن�شا يف خمتلف 
املجالت مبا يخدم م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شديقني. وتناول اجلانبان نتائج 

املوؤمتر الدويل حول حماية الرتاث الثقايف املهدد باخلطر - الذي اأقيم دي�شمرب 
املا�شي يف اأبوظبي- وجهود البلدين مع باقي ال�شركاء يف تعزيز اجلهود الهادفة 
جتنيب  �شاأنها  من  التي  املنا�شبة  احللول  واإيجاد  الثقايف  ال��رتاث  على  للحفاظ 
العريقة من الن��دث��ار.  وتطرق اجلانبان - خالل الت�شال -  الإن�شانية  الآث��ار 
اإىل م�شتوى التن�شيق امل�شرتك بني البلدين جتاه اإر�شاء دعائم الأمن وال�شتقرار 
تبادل  كما  وال���دول.  ال�شعوب  بني  والتعاي�س  الت�شامح  قيم  وتر�شيخ  املنطقة  يف 

الطرفان وجهات النظر حول عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

•• اأبوظبي-وام:

زار معايل الدكتور فيغيان بالكر�شنان وزير خارجية �شنغافورة ام�س واحة 
الكرامة التي جت�شد بطولت �شهداء الإمارات وت�شحياتهم يف �شبيل حماية 

الوطن ومكت�شباته.
كان يف ا�شتقباله لدى و�شوله واحة الكرامة باأبوظبي .. ال�شيخ خليفة بن 
طحنون بن حممد اآل نهيان مدير مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل 

عهد اأبوظبي.
ن�شب  اأم��ام  الزهور  من  اإكليل  بو�شع  الزيارة  ال�شنغافوري  الوزير  وا�شتهل 

ال�شهيد بواحة الكرامة ثم انتقل بعدها يف جولة بالواحة ت�شمنت ميدان 
الفخر وجناح ال�شرف الذي ي�شم األواحا حتمل اأ�شماء ال�شهداء .

ويف نهاية اجلولة قام معاليه بالتوقيع يف �شجل ال�شرف.
خ��الل حديثه مع   - نهيان  اآل  بن حممد  بن طحنون  ال�شيخ خليفة  واأك��د 
معايل فيفيان بالكري�شنان - اأن هذه الواحة ترمز اإىل قيمة معنوية بالغة 
الأهمية لدولة الإمارات ملا جت�شده من ت�شحيات اأبناء الوطن الذين قدموا 

اأرواحهم فداء لرتاب الوطن وحفاًظا على عزته ورفعته.
تان  �شامويل  �شعادة  اجلولة  خ��الل  �شنغافورة  خارجية  وزي��ر  معايل  راف��ق 

�شفري �شنغافورة لدى الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القي�ين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام الق�ين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

م�ساعدات غذائية عاجلة من الهالل ملر�سى وكادر م�ست�سفى ال�سدر باملكال
•• املكال -وام:

ق����دم����ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
م�شاعدات غذائية  ام�س  الإماراتي 
مبركز  وامل���ر����ش���ى  ال��ع��ام��ل��ني  اىل 
باملكال، يف  ال�شل  واأم��را���س  ال�شدر 
التي تقدمها على  امل�شاعدات  اإطار 
ال�شاحة الن�شانية اليمنية من اأجل 
وتوفري  الأه����ايل  م��ع��ان��اة  تخفيف 
الغذائية  امل����واد  م��ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
عن  امل�شتفيدون  وعرب  ال�شرورية. 
اللفتة  لهذه  وتقديرهم  فرحتهم 
الإن�شانية، م�شيدين بدولة الإمارات 
وبجهودها  و�شعبا  وحكومة  قيادة 
املبذولة يف عملية الإغاثة امل�شتمرة 
رئي�س  واأو���ش��ح  ح�شرموت.  لأبناء 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق 
امل�شافري،  ع���ب���داهلل  ب��ح�����ش��رم��وت 
�شياق  يف  ت��اأت��ي  امل�شاعدات  ه��ذه  اأن 

اليمنية .
اأن ظروف  اإىل  امل�����ش��اف��ري  واأ����ش���ار   
ه����ذه ال����ش���ر ت��ت��ط��ل��ب ت�����ش��اف��ر كل 

المارات العربية املتحدة والهالل 
الأح��م��ر الإم��ارات��ي يف تقدمي هذه 
اأن  اىل  لفتاً  الإن�شانية  امل�شاعدات 

اجلهود التي تبذلها دولة الإمارات 
العمل  جم��ال  يف  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�شاحة  على  والإن�����ش��اين  اخل��ريي 

ال�شدر  مركز  مدير  ثمن  وب���دوره 
الدكتور  ب��امل��ك��ال  ال�����ش��ل  وام���را����س 
خ����ال����د ال�����ع�����م�����ودي، ج����ه����ود دول�����ة 

اجلهود الإن�شانية للحد من معاناة 
اأو�شاعهم  وحت�����ش��ني  امل��ت�����ش��رري��ن 
ولفت النتباه لظروفهم احلرجة. 

هذه اجلهود التي تقوم بها الهيئة 
الكثري  ق��ل��وب  يف  حم��ف��ورة  �شتظل 

من ابناء هذه املدينة.

خدمات جديدة و�ساعات عمل ممتدة يف مركز الفالح ال�سحي
•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  �شركة  من�شاآت  اإح��دى  اخلارجية،  العالجية  اخل��دم��ات  اأعلنت 
للخدمات ال�شحية “�شحة”، عن متديد �شاعات العمل يف مركز الفالح 
ال�شحي لت�شبح من الأحد  اإىل اخلمي�س من 7 �شباحاً وحتى 10 م�شاًء 
ابتداًء من 12 مار�س. كما �شيبداأ املركز با�شتقبال املراجعني اأيام ال�شبت 
من 7 �شباحاً وحتى 10 م�شاًء وذلك ابتداًء من 18 مار�س، مما يعك�س 
اهتمام احلكومة الر�شيدة بتوفري خدمات �شحية عالية امل�شتوى بالقرب 
ومتا�شياً  اجل��دي��دة  املناطق  يف  ال�شكاين  النمو  ومواكبة  املواطنني  م��ن 
املتكاملة  ال�شحية  الرعاية  الريادة يف تقدمي  �شركة �شحة يف  روؤي��ة  مع 

واملتميزة باأعلى معايري اجلودة وال�شالمة الدولية.

وا�شعة  جمموعة  اإ�شافة  عن  اخلارجية  العالجية  اخلدمات  اأعلنت  كما 
والولدة  الن�شاء  اأم��را���س  خدمات  ت�شمل  التي  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  من 
 12 من  ابتداًء  والتغذية  ال�شليم  واطفل  املزمنة  والأمرا�س  واجللدية 
ب��خ��دم��ات الأن���ف والأذن واحل��ن��ج��رة وال��ع��ي��ون والقلب  م��ار���س، وال��ب��دء 
ابتداًء  لالأطفال  الأ�شنان  وخدمات  الأ�شنان  وتقومي  الطبيعي  والعالج 

من 26 مار�س.
وقالت الدكتورة �شمة املزروعي، مديرة اإدارة املراكز ال�شحية يف اأبوظبي، 
امل�شتمر  �شعينا  م��ع  ومتا�شياً  ال��ف��الح  منطقة  �شكان  لحتياجات  تلبية 
لت�شهيل وتي�شري و�شول مراجعينا اإىل اخلدمات ال�شحية، قمنا بتفعيل 
�شاعات  متديد  تت�شمن  والتي  الفالح  مركز  افتتاح  من  الثانية  املرحلة 
تو�شعة اخلدمات  اإىل  بالإ�شافة  ال�شبت  يوم  املراجعني  وا�شتقبال  العمل 

املقدمة وزيادة الطاقة ال�شتيعابية للمركز.
وقد لقى مركز الفالح ال�شحي اإقباًل كبرياً منذ افتتاحه يف 26 يناير 
 8 اإىل اخلمي�س م��ن  الأح���د  ك��ان يعمل م��ن  ال��ذي  امل��رك��ز  ا�شتقبل  حيث 

�شباحاً حتى 4 ع�شراً، ما يزيد عن 3450 مراجع. 
وي��وف��ر م��رك��ز ال��ف��الح، اإ���ش��اف��ة اإىل اخل��دم��ات اجل��دي��دة، جمموعة من 
اأثناء  والعناية  الأ�شرة  طب  خدمات  ت�شمل  التي  التخ�ش�شية  اخلدمات 
الأ�شنان  وطب  الأطفال  وطب  ال�شحي  وامل�شح  والتطعيم  احلمل  فرتة 

العام.
مربعاً،  م��رتاً  و68  األ��ف��اً   12 م�شاحة  على  ال��ذي ميتد  امل��رك��ز،  ويتكون 
غرفة  اإىل  بالإ�شافة  اأ�شنان  عيادات  و4  طبية  ا�شت�شارة  غرفة   19 من 
للعالج الطبيعي، وغرفة لتخطيط القلب، وغرفة فح�س باملوجات فوق 

ال�شوتية، وغرفة فح�س بالأ�شعة ال�شينية، وغرفة لقيا�س اإجهاد القلب، 
وق�شم التمري�س، وغرف ل�شحب الدم، و�شيدلية، وغرف لالإدارة. وقد 
مت ت�شميم املركز ليتوافق مع املعايري العاملية لت�شميم املن�شاآت الطبية 
ال��ط��اق��ة وامل����وارد،  ت��وف��ري  ال��ت��ي ت�شهم يف  البيئية  وم��ع��اي��ري ال���ش��ت��دام��ة 
وحتافظ على البيئة املحلية، كما هو �شديق لذوي الحتياجات اخلا�شة. 
الت�شخي�شية  والأج��ه��زة  الطبية  امل��ع��دات  ب��اأح��دث  املركز  وق��د مت جتهيز 

والعالجية واملخربية.
ومتا�شياً مع توجهها نحو توفري اأجود اخلدمات ب�شهولة وي�شر، خ�ش�شت 
حلجز   80050 الرقم  “�شحة”  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة 
املواعيد وللرد على ال�شتف�شارات لكافة من�شاآتها من امل�شت�شفيات واملراكز 

�شحية والعيادات التابعة لها.

ال�سيخة فاطمة: املراأة الإماراتية حققت اجنازات ومكت�سبات مهمة يف الكثري من ميادين العمل
•• ابوظبي-وام:

رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأك���دت 
ملوؤ�ش�شة  الع��ل��ى  الرئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد 
لالأمومة  العلى  املجل�س  رئي�شة  ال�شرية  التنمية 
امل����راأة الم��ارات��ي��ة حققت اجن���ازات  اأن  وال��ط��ف��ول��ة 
يف  ون�����ش��ف  ع��ق��ود  ارب��ع��ة  خ���الل  مهمة  ومكت�شبات 

الكثري من ميادين العمل.
امل���راأة  ي���وم  مبنا�شبة  ل��ه��ا  كلمة  يف  �شموها  وق��ال��ت 
كل  من  مار�س  من  الثامن  ي�شادف  ال��ذي  العاملية 
عام.. ان التقدم املذهل للمراأة الإماراتية يعود اإىل 
اجلهود املخل�شة التي بذلها موؤ�ش�س الدولة وباين 
نه�شتها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
امل���راأة ومتكينها حيث كان  ث��راه يف دع��م  طيب اهلل 
اأي جمتمع  امل��راأة هي ن�شف املجتمع واإن  اإن  يقول 
لن يتمكن من حتقيق اأحالمه امل�شروعة وتطلعاته 
ل  معطال  ن�شفه  ك��ان  اإذا  والتنمية  ال��ت��ق��دم  نحو 

ي�شاهم بدور يف عملية البناء .
و�شع  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�شيخ  ان  �شموها  وا�شافت 
على  واأ���ش��رف  الوطنية  وال�شرتاتيجيات  اخلطط 
امل��راأة يف الدولة..  تنفيذها بنف�شه لت�شهم يف تقدم 
اأبناء  ك��ل  واإم��ك��ان��ي��ات  ك��ف��اءات  با�شتثمار  ولإمي��ان��ه 
اأول��وي��ات هذا  التعليم من  ك��ان  الوطن فقد  وبنات 
التطور حيث وفر التعليم جمانا للن�شاء والرجال 

على حد �شواء.
الر�شيدة  القيادة  ان  الم���ارات  اأم  �شمو  واو�شحت 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  بالدولة 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد العلى للقوات 
املجل�س  اع�شاء  ال�شمو  ا�شحاب  امل�شلحة واخوانهم 
العلى حكام المارات وا�شلوا امل�شرية و�شخروا كل 
المكانيات للمراة لن تخطو خطواتها وتتواجد يف 

كل موقع ت�شتطيع الو�شول اليه والعمل فيه.
واأكدت �شموها انه انطالقا من هذه الروؤية الثاقبة 
وال�شيا�شة احلكيمة ا�شتطاعت دولة الإمارات خالل 
45 عاما اأن حتقق الكثري من الجنازات التي تعود 

باخلري عليها وعلى افراد املجتمع والدولة.
بهذه  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  ودع���ت 
موا�شلة  اىل  الم��ارات��ي��ة  امل����راأة  ال��ع��امل��ي��ة  املنا�شبة 
موقع  ك��ل  يف  دوره���ا  ت��اأخ��ذ  وان  بجدية  م�شريتها 
او اخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع  ����ش���واء يف  ل��ه��ا  ي��ت��وف��ر 
املنا�شبة وعدم  املنا�شب والوظائف اخلا�شة  وتقلد 
القت�شار على الوظائف التي ابدعت بها.. موؤكدة 
ان امل��راأة قادرة على حتقيق جناحات كبرية يف هذا 
م�شتويات  اىل  و�شلت  امل����راأة  ان  وق��ال��ت  امل�����ش��م��ار. 
جيدة يف جمالت القت�شاد م�شرية اىل ان اقت�شاد 
المارات مزدهر وفيه من الفر�س املهمة وامل�شجعة 
للمراأة ول بد لها من ا�شتغالل هذا الظرف املنا�شب 
لتقود املراأة مب�شاركة اخيها الرجل اقت�شاد البالد 
من خالل تويل الوظائف املتعددة يف كافة جمالت 

القطاع اخلا�س.
ان  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  واع�����ادت 
الدولة  اقت�شاد  امل��راأة يف  م�شاركة  ن�شب  التطور يف 
الهادفة  امل��ب��ادرات  من  جمموعة  اإط��الق  اإىل  يعود 
الأعمال من خالل  امل��راأة يف قطاع  دور  اإىل تفعيل 

جمال�س  واإن�شاء  الن�شائية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  تنمية 
�شيدات الأعمال واإطالق جائزة �شيدات الأعمال يف 
الإمارات حيث يقدر حجم ال�شتثمارات يف الأعمال 
مليار   14 ب��ح��وايل  ن�شائية  ك����وادر  ت��ت��وله��ا  ال��ت��ي 
األف �شيدة اأعمال   21 درهم تديرها ما يزيد على 

على م�شتوى الدولة.
وحثت �شموها ابنة الإم��ارات على املزيد من العلم 
اأع���ل���ى درج���ات���ه والن���ف���ت���اح ع��ل��ى الع�شر  وارت����ق����اء 
والإب����داع  والب��ت��ك��ار  التكنولوجيا  ع��امل  دخ���ول  يف 
وتعاليم  وثقافتنا  باأ�شالتنا  التم�شك  مع  واملعرفة 

ديننا الإ�شالمي احلنيف وهويتنا الوطنية.
وم�شاندة  ب��دع��م  حظيت  امل����راأة  ان  �شموها  وق��ال��ت 
ف��ع��ل��ي��ة وم�������ش���اواة ك��ام��ل��ة ب��ي��ن��ه��ا وب����ني ال���رج���ل يف 
احل��ق��وق وال��واج��ب��ات ودخ��ل��ت اىل م��ي��ادي��ن العمل 
واأثبتت جدارتها يف املجالت التنموية كافة كما مت 
الد�شتورية  حقوقها  تكفل  التي  الت�شريعات  اإق��رار 
ال�شحية  والرعاية  بالتعليم  تتعلق  التي  خ�شو�شا 
والعمل  والأم�����وال  الأع��م��ال  واإدارة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
الثالث  ال�������ش���ي���ادي���ة  ال�����ش��ل��ط��ات  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا 
التنفيذية والت�شريعية والق�شائية وخمتلف مواقع 

�شنع القرار.
اعلى  الماراتية و�شلت اىل  امل��راة  ان  وا���ش��ارت اىل 
امل��ج��ل�����س الوطني  ت���ول���ت رئ��ا���ش��ة  امل��ن��ا���ش��ب ح��ي��ث 
جمل�س  واىل  ع�شويته  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  الحت����ادي 
الوزراء فهي الوزيرة واملهند�شة والطبيبة واملعلمة 
كل  مزاولة  اىل  وو�شلت  والدبلوما�شية  واملحامية 
ي�شبقها  بذلك مل  والعلمية وهي  الكادميية  املهن 
اح��د يف م�شريتها من الن�شاء الخ��ري��ات وم��ا زالت 
ج���ادة يف عملها وت��وا���ش��ل ال��ن��ج��اح ت��ل��و ال��ن��ج��اح .. 

 66 نحو  ت�شكل  الم��ارات��ي��ة  امل���راة  ان  اىل  م�شرية 
ن�شبة  وان  احلكومي  القطاع  موظفي  م��ن  باملائة 

كبرية منهن يتبواأن منا�شب قيادية عليا.
امل���راأة  م��ا حققته  اإط����ار  ان���ه ويف  �شموها  واأ���ش��اف��ت 
يف الإم������ارات م��ن جن��اح��ات م��ت��ع��ددة ف���ان التعليم 
اي�شا نالت منه املراة الماراتية ن�شيبا مهما فقد 
الن��اث يف  ن�شبة  اىل  الح�شائيات احلديثة  ا�شارت 
�شواء  باملائة   70 التعليمي ي�شل اىل نحو  القطاع 
الن�شب يف  اأعلى  املدار�س وهي من  او  يف اجلامعات 
العامل وان الإمارات تعترب من الدول القليلة على 
م�شتوى العامل التي فاقت فيها ن�شبة الن�شاء غري 
الأميات ن�شبة الذكور غري الأميني وذلك يف الفئة 
ال��ع��م��ري��ة ب��ني 15 و24 ع��ام��ا ح��ي��ث و���ش��ل��ت هذه 

الن�شبة اإىل حوايل 136.6 باملائة.
الر�شيدة للدولة تويل الهتمام  القيادة  ان  واأكدت 
ويتم  ال�شحية  الرعاية  بتطور  ال�شديد  واحلر�س 
التثقيفية  وال��زي��ارات  والأن�شطة  ال��ربام��ج  تنفيذ 
والطفل  باملراأة  املتعلقة  ال�شحية  املجالت  كافة  يف 
لرفع  الن�شائية  والتجمعات  واجلامعات  باملدار�س 
املجتمع والعاملني  اأف��راد  الوعي بني جميع  درج��ة 
�شاهم يف  وب�شورة جمانية مما  الأمومة  يف جمال 
خف�س عدد وفيات الأمهات ب�شبب احلمل والولدة 
ت�شجل  مل  اأن���ه  ال��ت��ق��اري��ر  تفيد  ح��ي��ث  ال�شفر  اإىل 
حالة وف��اة واح��دة بني الأم��ه��ات منذ ع��ام 2004 
..وع��الوة على ذلك جرت جميع ال��ولدات وبن�شبة 
اإ�شراف  حت��ت  امل�شت�شفيات  داخ���ل  ب��امل��ائ��ة   99.9
املعدلت  اأعلى  طبي متخ�ش�س وهو ما يعترب من 

يف العامل.
دولة  ان  ت��وؤك��د  احل��ق��ائ��ق  ه���ذه  ان  �شموها  وق��ال��ت 

تنه�س  اأن  ا�شتطاعت  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
وال�شتدامة  والتمكني  الزده��ار  لها  باملراأة وحتقق 
فرتة  يف  ال��ع��امل  دول  خمتلف  عنه  تتحدث  ال���ذي 
ون�شف  عقود  الأرب��ع��ة  تتجاوز  ل  وجيزة  تاريخية 
من عمر الزمن .. وهو اإجناز مهم نال اعجاب دول 

كثرية من دول العامل.
اإزاء  بنت عن قلقها  ال�شيخة فاطمة  �شمو  واأعربت 
املاأ�شاوية التي تعي�شها املراأة يف  الأو�شاع الإن�شانية 
امللتهبة..  العامل  واأقاليم  اله�شة  املناطق  من  عدد 
موؤكدة اأن املراأة ل تزال تتعر�س لنتهاكات �شارخة 
حلقوقها الإن�شانية خا�شة اأثناء الكوارث والأزمات 

و النزاعات امل�شلحة.
العامل  اأقاليم  بع�س  ت�شهده  ما  اأن  �شموها  واأك��دت 
كانت  ماأ�شاويا  واقعا  اأف���رزت  ون��زاع��ات  ح��روب  من 

املراأة اأكر املتاأثرين به واملت�شررين منه.
اجلهود  ت�����ش��اف��ر  �����ش����رورة  اىل  ���ش��م��وه��ا  ودع������ت 
ظروف  لتح�شني  الدولية  و  الإقليمية  الإن�شانية 

املراأة الإن�شانية وتوفري احلماية الالزمة لها.
الذي نحتفل  اليوم  اإننا نتطلع اىل  �شموها  وقالت 
فيه بيوم امل��راأة العاملي وقد ودع��ت امل��راأة اإىل الأبد 
مهددات الفقر و اجلوع وخماطر املر�س و احلرمان 
و الت�شرد وبددت ظالم اجلهل و الأمية ومت الق�شاء 

على جميع اأ�شكال التمييز والعنف �شدها .
ووجهت �شمو ال�شيخة فاطمة يف ختام كلمتها التهنئة 
اىل املراأة الماراتية والعربية والعاملية لنجاحها يف 
معربة  تقدمها  ام��ام  وقفت  التي  ال�شعاب  تخطي 
عن املها بان حتظى كل امراأة بالرعاية والهتمام 
وتعطى حقوقها ال�شرورية خا�شة الن�شاء اللواتي 

يعانني من احلروب والكوارث.

الهالل ي�سيد 6 اآبار مياه مدعومة بالطاقة ال�سم�سية يف ال�ساحل الغربي باليمن
•• ال�صاحل الغربي-وام:

وا�شلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي جهودها الغاثية والن�شانية على 
ال�شاحة اليمنية .

ويف اإطار حملتها لإغاثة الأ�شر املحتاجة واملت�شررة وتاهيل البنى التحتية 
اآبار مياه مدعومة بالطاقة   6 املتهالكة قام الهالل الحمر ببناء وتاأهيل 
و  الهجيمه  و   2 جحاف   1 جحاف   : وه��ي  الغربي  ال�شاحل  يف  ال�شم�شية 

ال�شقري و الكدحة واملحرق.
وقد لم�شت هذه امل�شاعدات حاجة ان�شانية ملحة وكان لها اأثرها الطيب 
على نفو�س �شكان هذه املناطق الذين عربوا عن �شكرهم وامتنانهم لدولة 
الإمارات العربية املتحدة على كل ماتقدمة من م�شاعدات تخفف من وطاأة 

احلياة ومن ظروفهم املعي�شية ال�شعبة.

الهالل الأحمر ينظم فعالية الدعم النف�سي للعمال يف املنطقة الغربية
•• املنطقة الغربية -وام:

باملنطقة  الإم����ارات����ي  الأح���م���ر  ال���ه���الل  ن��ظ��م 
الغربية فعالية الدعم النف�شي للعمال يف اطار 
العمال  احتياجات  تلم�س  على  الهالل  حر�س 
النف�شي  ب��ال��دع��م  عنهم  والتخفيف  باملنطقة 

والعيني وتوزيع امل�شاعدات املالية والعينية .
امتنانهم و�شكرهم للهالل  العمال عن  و عرب 
تلم�س  دوره يف  م��ق��دري��ن  الم���ارات���ي  الأح��م��ر 

احتياجاتهم وحر�شه على التخفيف عنهم .
و ت��وج��ه حم��م��د ج��ا���ش��م امل���زروع���ي م��دي��ر فرع 
بال�شكر  ال��غ��رب��ي��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال��ه��الل الح��م��ر 
ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ه��ا و دعمها  ل��ل��ق��ي��ادة 

ل�شريحة العمال.
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�سكاي �سرتمي ت�ستعر�ض نظام مكافحة الطائرات بدون طيار يف كاب�سات 2017 
•• اأبوظبي-وام:

ت�شتعر�س �شكاي �شرتمي خالل م�شاركتها يف املعر�س الدويل لالإعالم 
الرقمي وات�شالت الأقمار ال�شناعية كاب�شات 2017 نظاما للك�شف 
ع��ن ال��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار ال���درون���ز وال��ت�����ش��دي ل��ه��ا وذل���ك اإميانا 
اخلاطىء  ال�شتخدام  ي�شببه  ملا  املجال  ه��ذا  يف  الأم��ن  باأهمية  منها 

للتكنولوجيا من اأ�شرار كثرية.
وت�شارك �شكاي �شرتمي التابعة ملجموعة اأطل�س يف الدورة ال� 22 من 
2017 الذي يقام يف مركز التجارة العاملي يف دبي  معر�س كاب�شات 

خالل الفرتة من 21 اإىل 23 مار�س اجلاري.

لأن  نظرا  اأن��ه  �شرتمي  �شكاي  �شركة  عام  العاديل مدير  ريا�س  وق��ال 
العام فقد  الطائرات بدون طيار قد تت�شبب يف تهديد فعلي لالأمن 

طورت ال�شركة هذا النظام الذي يقوم بالك�شف عنها والت�شدي لها.
اأن ي�شبح ال�شتخدام املتزايد لهذا النوع من  اأنه من املمكن  واأ�شاف 
وقد  والع�شكرية  املدنية  اجلوية  املالحة  اأم��ن  اأم��ام  عائقا  الطائرات 
اأن  امل��ق��رر  .. و م��ن  اإىل ح���وادث ترتتب عليها ع��واق��ب كارثية  ت���وؤدي 
يكون النظام اجلديد الذي يتم الك�شف عنه خالل كاب �شات 2017 
ت�شببها  قد  التي  الأمنية  امل�شكالت  من  للعديد  وناجعا  جذريا  حال 

الطائرات بدون طيار من خالل ال�شتخدام اخلاطئ لها.
التحديات  در���ش��ت  ال�شركة  اأن  اإىل  ���ش��رتمي  �شكاي  ع��ام  م��دي��ر  ول��ف��ت 

املتاحة ب�شاأن هذا النوع من الطائرات بجانب حتليل املخاطر وطرق 
معاجلتها فكانت ح�شيلة الدرا�شة هي ابتكار هذا النظام الذي يتكون 
الطائرات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  باكت�شاف  الأول خا�س  اأج���زاء  م��ن ثالثة 
وحتديد  معروفة  غ��ري  اأو  ك�شديقة  الطبيعة  حيث  م��ن  وت�شنيفها 
والرادارات  ال��رتددات  ك�شف  اأجهزة  وج��دت عن طريق  ان  خماطرها 

وال�شتماع ال�شوتي.
اأن ث��ان��ي��ه��ا ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ط��ائ��رات ال��ت��ي مت��ث��ل خطورة  و���ش��ار اإىل 
الطائرات  م��ن  ال��ن��وع  لهذا  الإلكرتونية  ال��دائ��رة  تدمري  طريق  ع��ن 
واإ�شقاطها .. واجلزء الثالث هو الربط بني اجلزءين عن طريق نظام 

�شامل ودقيق وميثل اجلزء الأخري من احلل.

»�سرد« �سعار ملتقى ال�سارقة للخط 2018
•• ال�صارقة -وام:

اختارت اللجنة املنظمة للدورة اجلديدة مللتقى ال�شارقة للخط التي تنطلق 
ام�س  اجتماعها  خ��الل  وذل��ك  للملتقى  �شعارا  �شرد   2018 اأب��ري��ل  خ��الل 
برئا�شة حممد اإبراهيم الق�شري املن�شق العام للملتقى مدير اإدارة ال�شوؤون 
الثقافية. ومت خالل الجتماع - الذي عقد يف مقر دائرة الثقافة - مناق�شة 
يف  باأعمالهم  للم�شاركة  العامل  دول  خمتلف  من  الفنانني  خماطبة  اآليات 

جمال التجارب الفنية احلديثة واملعا�شرة التي جت�شد �شعار �شرد .
وقال الق�شري يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة .. اإن امللتقى يحظى برعاية ودعم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة لن�شر الثقافة الب�شرية والفنية خا�شة تلك املعربة 

عن الرتاث العربي والإ�شالمي.

حاكم ال�سارقة ي�سهد انطالق م�سرية القافلة الوردية ال�سابعة واطالق �سندوق امرية لعالج مر�سى ال�سرطان
•• ال�صارقة-وام:

دعا �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة كافة ال�شيدات اإىل املبادرة بالك�شف الطبي �شمن حملة 
القافلة الوردية يف دورتها ال�شابعة.. موؤكداً �شموه اأن هناك حالت كثرية من 
مر�س �شرطان الثدي اخلفي مت اكت�شافها وعالجها يف مراحله املبكرة من 

خالل الك�شوفات امل�شتمرة للحملة.
األقاها �شباح ام�س خالل حفل انطالق  التي   جاء ذلك خالل كلمة �شموه 
م�شرية فر�شان القافلة الوردية ال�شنوية يف دورتها ال�شابعة حتت �شعار �شبع 
17 مار�س اجل��اري بح�شور قرينته  اإم��ارات وت�شتمر حتى  �شنوات .. ل�شبع 
�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي الرئي�س املوؤ�ش�س جلمعية اأ�شدقاء 
مر�شى ال�شرطان �شفرية الحتاد الدويل ملكافحة ال�شرطان لالإعالن العاملي 
الأطفال  ل�شرطانات  ال�شرطان  ملكافحة  ال��دويل  الحت��اد  �شفرية  لل�شرطان 

وذلك يف نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق.
 واأ�شار �شموه يف كلمته اإىل اأن القافلة جتمعنا �شنوياً ثم مت�شي يف طريقها 
النبيل يف توعية املجتمع والك�شف عن مر�س �شرطان الثدي على م�شتوى 
تقا�س  القافلة ل  اأن م�شرية  �شموه  واأو�شح  املتحدة  العربية  الم��ارات  دولة 

بامل�شافات واإمنا باحلالت التي مت اكت�شافها من هذا املر�س اخلطري.
 وبني �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة اأنه مت الك�شف عن عدد 4 حالت فقط 
اأك��ر من  ت�شخي�س  وذل��ك من خ��الل  اللحظة  ه��ذه  اإىل  الفائت  العام  منذ 
امل�شابة  احل��الت  �شفر من  اإىل  الو�شول  �شموه  متمنياً  �شيدة  اآلف  خم�شة 
ال�شيدات  �شموه بجهود  واأ���ش��اد  ���ش��اء اهلل.  ان  ال��ق��ادم  ال��ع��ام  امل��ر���س يف  ب��ه��ذا 
الفا�شالت الالتي يقدمن لهذه القافلة وللمجتمع وقتهن وجهدهن حر�شاً 
منهن على توعية املجتمع من خالل ر�شالة نبيلة تهدف اإىل اعطاء الآخرين 
ال�شحة وال�شالمة مثنياً �شموه على جهود القائمني على احلملة من اأطباء 

وخمت�شني ومتطوعني عملوا على الو�شول اإىل جميع اإمارات الدولة.
العيادة  جتربة  بنجاح  �شعادته  ع��ن  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وع��رب   
الطبية الثابتة التي اأقيمت يف اإمارة ال�شارقة وبا�شرت الك�شف وعالج احلالت 

امل�شابة والتي متتد اليوم لت�شمل جميع اإمارات الدولة.
الأعمال  ه���ذه  ودع���م  للم�شاركة  املجتمع  اأط��ي��اف  جميع  ���ش��م��وه  دع���ا  ك��م��ا   
�شموه  واأ�شار  ال�شادق.  بالدعاء  اأو  التطوعي  اأو  املايل  بالدعم  �شواء  اخلرية 
واأن  النا�س  اإىل  يو�شلها  مبا�شراً  طريقاً  وج��دت  ال��وردي��ة  القافلة  اأن  اإىل 
لتحقيق  اأك��ر  جهود  اإىل  حتتاج  اأخ���رى  اأم��را���س  لعالج  موؤ�ش�شات  هنالك 
م�شتوى  واإىل  بيئة �شحية  اإىل  للو�شول  بيدها  الأخ��ذ  �شيتم  واأن��ه  اأهدافها 
ال��الزم جلميع الأم��را���س. وخ��الل كلمتها يف حفل انطالق القافلة  العالج 
ال�شارقة  تطرحه  ما  اإن  القا�شمي  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  قالت 
م�شتوى  على  فارقة  عالمة  بات  والإن�شانية  ال�شحية  املبادرات  �شعيد  على 
اأك��رب واأه��م من الإن�شان. و  راأ���س مال  اأم��ام دولتنا  املنطقة والإقليم، فلي�س 
ال�شحية  الرعاية  الوردية جتاوزت دورها يف  القافلة  اأن  اإىل  �شموها  اأ�شارت 

وتعزيز الوعي مبر�س ال�شرطان لت�شكل منوذجاً فريداً يف العمل الإن�شاين 
الذي تتحد فيه جهود الأفراد واملوؤ�ش�شات لتكون �شريكة يف �شالمة املجتمع 
القافلة  اأن م�شرية  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  واأك��دت قرينة �شاحب  و�شحته.  
الإن�شاين  بالعمل  الواقع  ق��ادرون على مواجهة حتديات  اأننا  تثبت  الوردية 
الآخ��ر جتاوز  تلو  عاماً  امل�شرية  فما حتققه  البي�شاء  الأي��ادي  ذوي  وتكاتف 
فكرة حملة توعوية مبر�س �شرطان الثدي وباتت القافلة ت�شكل روؤية وطنية 
حتقيق  يف  بيننا  فرد  كل  ودور  ال�شحية  الوقاية  باأهمية  واعية  وجمتمعية 
�شالمة املجتمع وم�شتقبل الوطن. واأ�شافت �شمو ال�شيخة جواهر القا�شمي 
ن�شتذكر اليوم ونحن من�شي يف م�شرية العطاء واخلري جهود فقيدة الوطن 
بروحها  وق���ادت  للمبادرة  املوؤ�ش�شني  راأ����س  على  كانت  التي  ك��رم  ب��ن  اأم���رية 
الإن�شانية الكبرية قافلة اخلري واملحبة حمطات ال�شجاعة والأمل والوعي 
وقد ظلت جهود فقيدتنا حتمل روؤية القافلة وتدعمها بالعمل املتوا�شل منذ 
الأولية  التح�شريات  يف  ب�شمتها  و�شعت  حيث  اليوم،  حتى  الأوىل  امل�شرية 
العطاء،  من  مبزيد  العطرة  �شريتها  مكللة  القافلة،  من  اجل��اري��ة  ل��ل��دورة 
واملحبة والعمل. وقالت �شموها نعاهد الفقيدة على اإكمال هذه امل�شرية من 
اأجل اأطفالنا واأ�شرنا وكل من نحب وما �شبب وجودنا ال�شخ�شي اليوم هنا اإل 
لذكر ف�شل واجتهاد اأمرية لكل ما و�شلت اإليه ال�شارقة للعمل مع املنظمات 
العاملية املتخ�ش�شة يف عالج وتوعية الإن�شان باملر�س.. وبناًء عليه مت تخليداً 
واإنني من  ال�شرطان  اأمرية لعالج مر�شى  اإعالن �شندوق  النبيلة  لذكراها 
اخلا�شة  ال�شركات  اأدع��و  ال�شندوق  ه��ذا  دع��م  اإىل  اأدع��و اجلميع  املنرب  ه��ذا 
والبنوك ورجال الأعمال واملوؤ�ش�شات اخلريية اإىل امل�شاهمة يف عالج مر�شى 

ال�شرطان باأنواعه.
 وتقدمت �شمو ال�شيخة جواهر القا�شمي بال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة على رعايته للقافلة عاماً بعد اآخر فبدعمه لها وت�شريفه باحل�شور 
للرعاة  ال�شكر  قدمت  كما  الكبرية  اجلهود  وراء هذه  يقف  لكل من  حتفيز 
وللجنة التنظيمية وطاقمها املتعدد املهارات من الفر�شان اإىل الفريق الطبي 
اأجل  من  نهار  ليل  يعملون  الذين  اللوج�شتي  الدعم  يف  املتطوعني  وجل��ان 
ربتنا  فهكذا  والعطاء  اخلري  على  جمتمعني  القافلة..و�شنظل  جهود  جناح 

بالدنا وهذا ما ت�شتحقه منا.
القافلة  فر�شان  مل�شرية  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  ك��رم  بن  رمي  واأك���دت 
الوردية خالل كلمتها يف احلفل اأن م�شرية القافلة الوردية تك�شف عاماً تلو 
اآخر عن اخلري والعطاء الرا�شخ فينا، فال مت�شي امل�شرية على ظهور اخليول 
يف اإم��ارات الدولة لرتفع م�شتوى الوعي مبر�س �شرطان الثدي، اأو جتري 
اأم��ل وعطاء  ر�شالة  تبعث  واإمن��ا  املبكر، وح�شب،  للك�شف  فحو�شات جمانية 
من قلوب الإماراتيني اإىل خمتلف بلدان العامل. واكدت انه لي�س غريباً اأن 
حتمل امل�شرية خ�شال اأ�شحاب القلوب الكبرية وذوي الأيادي البي�شاء فهذا 
القا�شمي  الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ما غر�شه فينا �شاحب 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة برعايته وروؤاه التي جتعلنا دائماً نقف 
ر�شالتنا يف  اأن  ال��ذي علّمنا  الأب  واح��دة فهو  كعائلة  متما�شكني ومتكاتفني 

احلياة هي العطاء واخل��ري، وكٌل منا ميلك ما مينحه، وما ي�شاركه مع كل 
حمتاج ومري�س. واأ�شافت بن كرم انه لي�س غريباً اي�شا اأن تتجاوز القافلة 
الوردية دورها الرئي�شي وت�شبح م�شروعاً كبرياً للخري والعطاء يف الإمارات 
ف�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي الرئي�س املوؤ�ش�س جلمعية اأ�شدقاء 
مر�شى ال�شرطان �شفرية الحتاد الدويل ملكافحة ال�شرطان لالإعالن العاملي 
الأطفال  ل�شرطانات  ال�شرطان  ملكافحة  ال��دويل  الحت��اد  �شفرية  لل�شرطان 
ر�شمت بتوجيهاتها م�شار القافلة وحددت اأهدافها، لنحمل يف عامنا ال�شابع، 

ر�شالة احتادنا على اخلري، ونرفع �شعار �شبع �شنوات.. ل�شبع اإمارات .
اإىل  الوردية  القافلة  فر�شان  مل�شرية  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  واأ�شارت   
الإمارات  دول��ة  التي و�شعتها  ال��روؤي��ة  تتكامل مع  ال�شنوية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن 
تاأتي  واملنطقة، حيث  بالدنا  الر�شيدة لرت�شيخ مفاهيم اخلري يف  وقيادتها 
القافلة �شمن جهود كبرية تن�شط يف خمتلف اإمارات الدولة، ومتد يد العون 
بات  ال��ذي  يف عام اخلري  لكل من هو حمتاج، ومري�س، خ�شو�شاً  والعطاء 
الدكتور ح�شني عبد  واأل��ق��ى  ال��ع��امل.   بلدان  الإم��ارات��ي��ني يف خمتلف  هوية 
ال�شحية يف  والعيادات  املراكز  امل�شاعد لقطاع  ال��وزارة  الرند وكيل  الرحمن 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع كلمة با�شم الوزارة اأكد فيها اأن وزارة ال�شحة 
ووقاية املجتمع من جانبها على اأمت ال�شتعداد للتعاون من اأجل حتقيق روؤية 
بينها وبني  القائمة  ال�شراكة  2021 وحتر�س كل احلر�س على  الإم��ارات 
القائمني على هذه القافلة وترحب بزيادة هذا التعاون بتوقيع اتفاقية من 
اأجل تبادل املعلومات واإن�شاء �شجل للك�شف املبكر عن �شرطان الثدي وفتح 
مكتب لل�شجل يف مركز تعزيز ال�شحة باإمارة ال�شارقة. واأ�شار وكيل الوزارة 
ال�شرطانات  اأك��ر  اأن  توؤكد  لل�شرطان  الوطني  ال�شجل  اإح�شائيات  اأن  اإىل 
يف  يت�شبب  حيث  الثدي  �شرطان  هو  الإم���ارات  دول��ة  يف  الن�شاء  عند  �شيوعاً 
يف  ويت�شبب  الن�شاء  لدى  ال�شرطان  عن  الناجتة  الوفيات  من  باملائة   24
11 باملائة من الوفيات الناجتة عن ال�شرطان بني الرجال والن�شاء. وتخلل 
احلفل عر�س فيلم وثائقي ق�شري عن اأبرز اإجنازات م�شرية القافلة الوردية 
الك�شف  ب�شرورة  التوعية  تعزيز  اأج��ل  اأع��وام من  �شتة  قبل  انطالقتها  منذ 
املبكر عن �شرطان الثدي والتوعية مبخاطر هذا املر�س يف خمتلف مناطق 
عن  املغلوطة  املفاهيم  ت�شحيح  يف  ن�شاطاتها  اأ�شهمت  حيث  الإم���ارات  دول��ة 
مر�س �شرطان الثدي ودعم امل�شابني به واأفراد اأ�شرهم ولعبت دوراً كبرياً يف 
احلد من انت�شار املر�س ومنع و�شوله اإىل مراحل متقدمة عرب الفحو�شات 

املجانية التي ت�شهم يف حماية اأرواح الكثري من املواطنني واملقيمني.
 وقطعت م�شرية القافلة الوردية خالل الأعوام ال�شتة املا�شية الفا و 440 
األ��ف �شخ�س بقيمة   41 كيلو م��رتا وقدمت فحو�شات جمانية لأك��ر من 
مالية ت�شل اإىل 24 مليون درهم ووفرت اأكر من450 عيادة متنقلة طبية 
وللمرة الأوىل �شتقدم هذا العام �شبع عيادات ثابتة يف الإمارات ال�شبع طيلة 
واأك��ر من  600 متطوع  اأك��ر من  ا�شتقطاب  امل�شرية كما جنحت يف  اأي��ام 
اأكر من  اإىل  400 فار�س قدموا خالل م�شاركتهم �شاعات تطوعية ت�شل 
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وقام ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم و 
جا�شم البلو�شي رئي�س التميز املوؤ�ش�شي يف م�شرف ال�شارقة الإ�شالمي الرعاة 
البالتينيني للقافلة الوردية بت�شليم اأو�شمة اخليول لفر�شان القافلة الوردية 
اجلهات  خمتلف  بني  احلقيقية  وال�شراكة  الوثيق  التعاون  تعك�س  ب��ادرة  يف 
امل�شاركة يف امل�شرية من اأجل متكينها من حتقيق اأهدافها ون�شر ر�شالة اخلري 
والأمل يف نفو�س اأفراد املجتمع من اجلن�شيات كافة.  وتابع احل�شور عر�شاً 
لفر�شان القافلة الوردية وهم يقفزون فيه عن احلواجز تعبرياً عن اإ�شرارهم 
التوعية  ر���ش��ال��ة  ن�شر  على  وحر�شهم  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان  م��ر���س  حت��دي  على 
باملر�س. ويف ختام احلفل اأعطى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة اإ�شارة النطالق مل�شرية 
فر�شان القافلة التي انطلقت من نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق وتوقفت 
16.76  كيلو  الأول يف م�شت�شفى م�شايف قاطعة م�شافة  امل�شرية يف يومها 
مرت فيما �شتبداأ م�شرية يوم غد من كلية التقنية العليا للبنني يف الفجرية 
وتنتهي يف فندق اأو�شيانك - خورفكان لتقطع بذلك 25.6  كيلو مرت.  وكان 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة قد د�شن قبيل انطالق احلفل اأوىل العيادات 
الأوىل  للمرة  العام  هذا  الوردية  القافلة  عنها  اأعلنت  التي  الثابتة  الطبية 
والتي �شتتواجد ب�شكل ثابت يف اإمارات الدولة ال�شبع على مدار اأيام امل�شرية 
لتقدمي الفحو�شات املجانية للك�شف عن مر�س �شرطان الثدي و�شتتواجد 
العيادة الثابتة يف اإمارة ال�شارقة بواجهة املجاز املائية ويف اإمارة دبي ب�شيتي 
الكورني�س  اإم��ارة عجمان على  الكورني�س ويف  اأبوظبي على  اإم��ارة  ووك ويف 
اأم القيوين مبركز اخلزان  اإم��ارة  اإم��ارة راأ�س اخليمة باحلمرا مول ويف  ويف 
الثابتة يف مركز ف�شيل  العيادة  ف�شتتواجد  الفجرية  اإم��ارة  اأم��ا يف  ال�شحي 
ال�شحي. و�شتعمل العيادات الطبية املتنقلة يومياً طوال اأيام امل�شرية بتقدمي 
م�شاًء  ال�شابعة  وحتى  �شباحاً   9:30 ال�شاعة  من  اب��ت��داًء  الك�شف  خدمات 
و�شتتواجد العيادات اليوم الأربعاء يف كل من م�شت�شفى خورفكان وم�شت�شفى 
يف  املتنقلة  املاموجرام  عيادة  تتواجد  فيما  والن�شاء  للرجال  الفجرية   دب��ا 
م�شت�شفى فجرية كما �شيتم تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية يف خمتلف 

اإمارات الدولة ب�شكل يومي.
 �شهد حفل انطالق القافلة اإىل جانب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة كل من 
ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي رئي�س جمل�س ال�شارقة لالإعالم وال�شيخة 
بدور بن �شلطان القا�شمي رئي�س هيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير �شروق 
وال�شيخة حور بنت �شلطان القا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون وال�شيخ 
للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  ماجد  بن  عبداهلل 
ومعايل  ال�شرطان  ملكافحة  ال���دويل  الحت���اد  رئي�س  م��رع��د  دي��ن��ا  والأم����رية 
عبدالرحمن حممد العوي�س وزير ال�شحة ووقاية املجتمع و�شعادة عبداهلل 
�شلطان العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة و�شعادة 
حممد  و�شعادة  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة  رئي�س  الزعابي  عبيد  حممد 
عبداهلل الرئي�س التنفيذي مل�شرف ال�شارقة الإ�شالمي وعدد من امل�شوؤولني 

والقائمني واملتطوعني يف م�شرية القافلة الوردية.

من�سور بن زايد ي�ستقبل ال�سفري العماين
•• اأبوظبي -وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
الرئا�شة يف مكتب  �شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
�شموه يف ق�شر الرئا�شة ام�س �شعادة خالد بن �شعيد بن 
�شامل اجلرادي �شفري �شلطنة عمان الذي ح�شر لل�شالم 
على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام من�شبه �شفريا لبالده 

لدى الدولة.
 ورحب �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد ب�شعادة ال�شفري .. 
متمنيا له التوفيق وال�شداد يف تعزيز عالقات التعاون 

امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني على خمتلف امل�شتويات 
.. موؤكدا �شموه اأنه �شيجد كل التعاون لت�شهيل مهمته 
اأداء مهام عمله مبا يحقق روؤية قيادتي  وم�شاعدته يف 

البلدين.
الأخوية  العالقات  ا�شتعرا�س  املقابلة  كما جرى خالل 
امل��ت��م��ي��زة ب��ني دول���ة الإم������ارات و�شلطنة ع��م��ان واأوج���ه 
فيه  ملا  كافة  امل��ج��الت  يف  البلدين  بني  القائم  التعاون 

خدمة امل�شالح املتبادلة لل�شعبني ال�شقيقني.
ح�شر اللقاء .. �شعادة را�شد �شعيد العامري وكيل وزارة 

�شوؤون الرئا�شة لقطاع التن�شيق احلكومي. مل - دنا.

•• ال�صارقة-وام: 

قالت قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر 
اإن  باملراأة  لالرتقاء  مناء  موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي  حممد  بنت 
الأ�شا�س يف  املتحدة تعد حجر  العربية  الإم���ارات  دول��ة  امل��راأة يف 
على  الدولة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  والنه�شة  التنمية  م�شرية 
موؤ�ش�شات  ب��ن��اء  يف  ال��رج��ل  �شريكة  ك��ان��ت  حيث  ك��اف��ة  امل�شتويات 
الدولة منذ قيام الحتاد يف العام 1971 وحتى اليوم ور�شخت 
ح�شورها يف �شتى امليادين العلمية والعملية واأثبتت قدرتها على 

اجتياز التحديات بكل عزمية واقتدار .
للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  ت�شريحات  يف  �شموها  واأو�شحت 
الذي ي�شادف يوم الثامن من مار�س من كل عام مل تاأُل دولتنا 
 - نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  منذ عهد  جهداً 
طيب اهلل ثراه - يف تقدمي كل من �شاأنه تعزيز دور املراأة الفاعل 
�شلبة  اأر�شية  الحت��اد  فاأ�ش�س  الوطن  وخدمة  املجتمع  بناء  يف 

انطلقت منها اإىل اآفاق ت�شت�شرف امل�شتقبل .
وقالت �شموها يف ظل قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
املراأة  حتفيز  جهود  �شهدت  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
التمكني  مرحلة  اإىل  الدعم  مرحلة  من  نوعية  نقلة  الإماراتية 
فاأثمرت خالل فرتة زمنية ق�شرية نخبة من القيادات الن�شوية 
امل��ل��ق��اة على عاتقهن  امل�����ش��وؤول��ي��ات  ال��ف��ذة ال��الت��ي ك��ّن على ق��در 
وحققن من منا�شبهن اإجنازات فريدة ارتقت بتجربتنا املحلية 

يف متكني املراأة نحو العاملية .
متكني  عن  باحلديث  القا�شمي  جواهر  ال�شيخة  �شمو  وا�شافت 
الرئي�س  ال����دور  نن�شى  اأن  ميكننا  ل  ف��اإن��ه  الإم������ارات  يف  امل�����راأة 
اأم  وامل��ن��ه��ج��ي��ة احل��ك��ي��م��ة ل�شمو ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك 

الإم��ارات رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة 
الأعلى لالأمومة والطفولة يف  املجل�س  الأ�شرية رئي�شة  التنمية 
دعم املراأة حيث �شكلت جهودها الكبرية املتوا�شلة الدافع واملحفز 
واإجنازاتها  بقدراتها  عاملية  ق��دوة  تغدو  كي  الإم��ارات��ي��ة  للمراأة 

ومكانتها الجتماعية والقت�شادية واملهنية .
التي حققتها عملية متكني  الكربى  النتائج  اأن  �شموها  وذك��رت 
اإقليمي ودويل  اإ���ش��ادة واع���رتاف  امل���راأة يف الإم����ارات كانت حم��ل 
ولعل من اأبرز ما يدل على ذلك حلول الدولة يف مراتب متقدمة 
امل���راأة فقد حلت  املتعلقة بدعم  امل��وؤ���ش��رات احليوية  م��ن  ع��دد  يف 
الإم��ارات يف املرتبة الأوىل عربياً يف جمال حقوق املراأة والأوىل 
املراأة  اح��رتام  موؤ�شر  وت�شدرت  وبرملانياً  قيادياً  امل��راأة  متكني  يف 
العاملي يف جمالت احلفاظ على كرامتها وتعزيز  امل�شتوى  على 
بالتعليم  امل���راأة  التحاق  موؤ�شر  يف  العامل  ت�شدرت  كما  مكانتها 
العايل وهذا كله مل يكن ممكناً لول الدعم الكبري الذي قدمته 

قيادتنا الر�شيدة للمراأة الإماراتية .
واأو�شحت �شموها اأن الإمارات كانت ول تزال �شباقة يف املبادرات 
فاإنني  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  امل���راأة ومتكينها  دع��م  اإىل  تهدف  التي 
�شبق  حتقيق  اإىل  للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  ال��دع��وة  اأج��دد 
جديد يف هذا املجال من خالل اإن�شاء وزارة خا�شة ب�شوؤون املراأة 
تعنى بكل الق�شايا احليوية املرتبطة بالن�شاء يف الإمارات وت�شعى 
وتاأهيلهن  لهن  ال��دع��م  اأ�شكال  جميع  وت��ق��دمي  م�شاندتهن  اإىل 

ليقدن جهود التمكني اإىل اآفاق جديدة .
وقالت قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة التجربة الإماراتية 
يف رعاية املراأة ودعمها ت�شلح لأن تكون منوذجاً مثالياً للتعاطي 
م��ع امل�����ش��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه امل����راأة ح���ول ال��ع��امل وت��وف��ري احللول 
املالئمة لها وبالتايل توفري احلياة الكرمية للن�شاء حول العامل 

ويف هذا الإطار تلعب موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملراأة دوراً مهماً يف 
يف  باملراأة  بالرتقاء  املعنية  وامل�شاريع  والربامج  املبادرات  اإطالق 
كل املجالت حملياً ودولياً بهدف دعم املراأة ومتكينها والرتقاء 
بواقعها وم�شتقبلها والنتقال الكامل بها اإىل نطاق فاعل تكون 
اأ�شا�شياً وحمورياً يف قطاعات العمل واحلياة كافة .  فيه عن�شراً 
واأ�شارت �شموها اإىل جهود �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة يف دعم 
املراأة وتعزيز متكينها وقالت ل ميكن احلديث عن ريادة ال�شارقة 
امل�شتويات من دون  امل��راأة ودع��م ح�شورها على جميع  يف متكني 
موؤ�ش�شة  باإن�شاء   2015 العام  يف  ال�شادر  املر�شوم  عند  التوقف 
املراأة ومتكينها والرتقاء  مناء لالرتقاء باملراأة حيث و�شع دعم 
كافة على  العامل  واأنحاء  ال�شارقة  اإم��ارة  بواقعها وم�شتقبلها يف 
اأولويات م�شروع الإم��ارة احل�شاري والتنموي فباتت مناء  راأ�س 
واحدة من املوؤ�ش�شات الأكر فاعلية على �شعيد النهو�س بواقع 

املراأة على خمتلف امل�شتويات .
وذكرت �شمو ال�شيخة جواهر القا�شمي اأن موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء 
اإىل توفري و�شائل وبرامج عاملية مبنية على  باملراأة ت�شعى اأي�شاً 
اأ�شا�س التكامل يف العمل والتنمية بني الرجل واملراأة والتاأكيد على 
اأن املراأة عن�شر اأ�شا�شي وحموري يجب التعامل مع احتياجاتها 
ل  مهماً  ب�شرياً  م��ورداً  باعتبارها  والقت�شاد  العمل  قطاعات  يف 
ميكن ال�شتغناء عنه يف م�شرية التنمية و�شوًل اإىل نه�شة عاملية 

�شاملة وم�شتدامة تلبي طموحات املراأة حول العامل .
ك��ل عام  الثامن م��ن م��ار���س م��ن  ال��ع��امل يحتفل يف  اأن  اإىل  ي�شار 
باليوم العاملي للمراأة تقديراً لإجنازات حققتها يف �شتى ميادين 
والثقافات  واللغات  القوميات  ف��وارق  عن  النظر  بغ�س  احلياة 

والبيئات وعلى اأ�شا�س امل�شاواة والتكامل بني املراأة والرجل.

جواهر القا�سمي: التجربة الإماراتية يف دعم املراأة منوذج مثايل للتعاطي مع م�سكالت املراأة حول العامل
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اأخبـار الإمـارات

• • راأ�س اخليمة – الفجر

الب�شرية  امل�������وارد  دائ������رة  اع���ت���م���دت 
التنفيذية  اخل��ط��ة  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����س 
املوؤ�ش�شي  الت�شال  ملكتب  الإعالمية 
لقاء  2017م، خالل  للعام احلايل 
عقده املكتب بح�شور د. حممد عبد 
الدائرة،  عام  مدير  خليفة  اللطيف 
املدير  نائب  امل��زروع��ي  علي  وب��دري��ة 
الإدارات  م��وظ��ف��ي  وج��م��ي��ع  ال���ع���ام، 
وناق�شت  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة،  وال����وح����دات 
�شرحا  قدم  التي  الإعالمية  اخلطة 
ات�شال  اأخ�شائي  املعاين  عمر  عنها 
�شيتم  رئي�شية  حم��اور   8 موؤ�ش�شي، 
لتغطية  ال����ع����ام  خ�����الل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
و25  ال���دائ���رة،  وم���ب���ادرات  فعاليات 
م��ه��م��ة واخ���ت�������ش���ا����س اأ����ش���ن���دت اإىل 
خطوات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل���ك���ت���ب، 

مرحلة العمل امل�شتقبلية.
اللطيف  عبد  حممد  الدكتور  واأك��د 
ل��ه دور حم��وري وفّعال  الإع���الم  اأن 
يف ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وت��رج��م��ة روؤي���ة 
ال�����دول�����ة،  ال�����ق�����ي�����ادة احل���ك���ي���م���ة يف 

ر�شالة  ن��ق��ل  يف  ج���وه���ري  وع��ن�����ش��ر 
هذا  فمن  الإيجابية،  ال��دائ��رة  وقيم 
الهتمام  ال�������ش���روري  م���ن  امل��ن��ط��ل��ق 
بالإعالم لن�شر روؤية ور�شالة الدائرة 
للمجتمع،  واأه����داف����ه����ا  وث��ق��اف��ت��ه��ا 
اإ�شعاد املوظفني  ودورها اخلدمي يف 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني وامل��ج��ت��م��ع، م��ب��ي��ن��ا اأن 
اخل��ط��ة الإع��الم��ي��ة امل��و���ش��وع��ة من 
اأهمية  ل��ه��ا  الت�������ش���ال  م��ك��ت��ب  ق��ب��ل 
املرتكزات  اأح��د  تعترب  كونها  كبرية 

والتي  ال��دائ��رة،  عمل  يف  الأ�شا�شية 
حتقيق  يف  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل  ���ش��ت�����ش��ه��م 
الن��ت�����ش��ار الإع���الم���ي ل��ل��دائ��رة من 
ال��ت��غ��ط��ي��ة الإع���الم���ي���ة لها،  خ����الل 
وفق  ومن�شق  منظم  ب�شكل  والعمل 
�شيا�شة الدائرة يف املجال الإعالمي، 
النافذة  ه���و  الإع�������الم  اأن  م��ع��ت��ربا 
التي يطل منها املجتمع على جهود 
الدائرة، ومن خالله تر�ّشخ ال�شورة 
ل����دى جميع  ال��ذه��ن��ي��ة الإي���ج���اب���ي���ة 

امل��ع��ن��ي��ني. وم���ن ج��ان��ب��ه اأو���ش��ح عمر 
املعاين اأخ�شائي ات�شال موؤ�ش�شي اأن 
لعمل  امل�شتقبلية  اجل��دي��دة  املرحلة 
اأبعادها  يف  حت��م��ل  الت�����ش��ال  مكتب 
بتعاون  العمل  نحو  جديدة  مرحلة 
اجلميع ومت اإعداد اخلطة الإعالمية 
ب�شكل دقيق ومدرو�س بحيث تتالءم 
مع الأهداف ال�شرتاتيجية للدائرة 
وحتققها، حيث حددت �شمن اخلطة 
7 حم����اور، ���ش��ع��ت م��ن خ��الل��ه��ا اإىل 

امل�شتويات  اأعلى  ال��دائ��رة وف��ق  اإب��راز 
وتر�شيخ �شورة ذهنية اإيجابية عنها، 
اإعالمية مب�شارات  ت�شورات  واإع��داد 
الدائرة  م��ب��ادرات  وتغطية  حم���ددة، 
العمل  م���الم���ح  ور����ش���م  واإدارات�����ه�����ا، 
تطلقها  التي  امل��ب��ادرات  مع  للتفاعل 
ق���ي���ادة ال���دول���ة وح��ك��وم��ة الإم�����ارات 
اإدخ����ال  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال����دائ����رة، 
العمل،  ت��وا���ش��ل ج��دي��دة يف  و���ش��ائ��ل 
متنوعة  اإعالمية  من�شات  واإدخ���ال 

حتقق من ذلك ال�شمولية والنت�شار 
الإعالمي بعيد املدى، ون�شر الأخبار 
ع�����رب و�����ش����ائ����ل الإع����������الم امل�����ق�����روءة 

وامل�شموعة واملرئية والتعاون معها.
اللقاء  خ�����الل  مت  ب����اأن����ه  واأ������ش�����اف 
و�شائل  ت���وظ���ي���ف  ط�����رق  م��ن��اق�����ش��ة 
ن�شر  يف  العامة  والعالقات  الإع���الم 
ال���دائ���رة، واإب���ق���اء املجتمع  ف��ع��ال��ي��ات 
ع��ل��ى اط�����الع ك���ام���ل ع��ل��ى الأخ���ب���ار 
الدائرة،  وخدمات  م�شتجدات  واأه��م 
واأ���ش��ال��ي��ب الت�����ش��ال وال��ت��وا���ش��ل مع 
العمل  ف���ري���ق  اأن  م��ب��ي��ن��ا  امل��ع��ن��ي��ني، 
اأخ�شائي  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ب�����در  ي�����ش��م 
الأن�شاري  وع����ادل  ع��ام��ة،  ع��الق��ات 
اأن  مو�شحا  موؤ�ش�شي،  ات�شال  اإداري 
اإىل ق�شمني  ينق�شم  الدائرة  جمهور 
داخلي  جمهور  الأول  اخل��ط��ة  وف��ق 
والآخر  الدائرة  مبوظفي  ويخت�س 
خارجي يتكون من موظفي حكومة 
واملجتمع  واملتعاملني  اخليمة  راأ���س 
واخلا�شة  احل���ك���وم���ي���ة  واجل�����ه�����ات 
وال�شركاء واملوردين واأخريا الوزارات 

والهيئات الحتادية. 

•• دبي-الفجر:

اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  نظمت 
الدكتورة  قدمتها  اجل��رمي��ة  غ��م��و���س  ح���ول  حم��ا���ش��رة 
والطب  اجلنائية  الأنروبولوجيا  عاملة يف  ريك�س  كاثي 
ال�����ش��رع��ي، ب���ه���دف اإط������الع م��وظ��ف��ي ���ش��رط��ة دب����ي من 
ال�شباط والأفراد املعنيني على اأهمية العلم اجلنائي يف 

درا�شة وحتليل م�شرح اجلرمية وجمع الأدلة.
وقالت الدكتورة كاثي اإن علم الأنروبولوجيا اجلنائية 
يخت�س يف درا�شة وحتليل الرفات الآدمي يف حال و�شول 
اأو  جثمان ال�شخ�س املتويف ملراحل متقدمة من التحلل 
التعرف  اأية حالة ي�شعب معها  اأو  اأو الح��رتاق  الت�شوه 
على هوية ال�شخ�س، م�شيفة اأن تقنيات الأنروبولوجيا 
الرفات  ا�شتعادة  على  رئي�شي  ب�شكل  ت�شاعد  اجلنائية 
قامته  وط���ول  وجن�شه  امل��ت��ويف  ال�شخ�س  عمر  وت��ق��دي��ر 
الوفاة،  منذ  املنق�شي  وال��زم��ن  وف��ات��ه،  وكيفية  و�شبب 
وبذلك ميكن لعلماء الأنروبولوجيا اجلنائية م�شاعدة 
الأط����ب����اء ال�����ش��رع��ي��ني ع��ل��ى ت��ق��دمي ت�������ش���اوؤلت جنائية 

كاثي  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت  اجل��رائ��م.  لغز  لفك  وقانونية 
القانون  يخدم  فروعه  بكافة  الأنروبولوجيا  علم  اأن 
وقوع  ال��رف��ات  اأث��ب��ت  اإن  ل�شيما  عامة  ب�شفة  وال��ع��دال��ة 
يقدمه  ما  وه��ذا  املتويف،  ال�شخ�س  بحياة  اأودت  جرمية 
اأن هذا  اإىل  ع��ل��م الأن��روب��ول��وج��ي��ا اجل��ن��ائ��ي��ة، م�����ش��رية 
العلم بالإ�شافة اإىل ما �شبق قادر على تقدمي معلومات 
واجلغرافية  ال��ع��رق��ي��ة  الأ����ش���ول  ع��ن  ه��ام��ة  تف�شيلية 
للرفات، وتقدير العمر واجلن�س وغريها من املعلومات 
الهامة الأخرى حتى واإن مرت �شنوات طويلة على حدوث 
والتاريخية.  اجلنائية  الأب��ح��اث  يدعم  ما  وه��و  ال��وف��اة، 
الخت�شا�شات  م��ن  العديد  اأن  ك��اث��ي  ال��دك��ت��ورة  وبّينت 
العظام  فح�س  ومنها  العلم،  ه��ذا  عن  انبثقت  الدقيقة 
الذي ميكن من خالله تقدير العمر والأ�شول واجلن�س، 
التقديري وح�شب،  الإط��ار  يبقى يف  الأم��ر  اأن  مو�شحة 
واأ�شافت الدكتورة اأن املتخ�ش�شني يف هذا العلم يدلون 
ب�شهاداتهم اأي�شا يف املحكمة ب�شفتهم �شهود متخ�ش�شني 
نظرا للمعلومات املهمة التي ي�شاعدون من خاللها على 

الك�شف عن غمو�س اجلرائم.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي يف اأبوظبي اأم�س 
الفنية  اللجان  عمل  تطوير  اآل��ي��ات  ملناق�شة  ذهني  ع�شف  جل�شة  الول 
لنتخابات املجل�س ومبا ي�شهم يف تطبيق اأف�شل املعايري العاملية يف اإدارة 
العملية النتخابية وذلك �شمن جهودها لالرتقاء بالعملية النتخابية 

وال�شتفادة من التجارب النتخابية ال�شابقة.
موؤخرا  ع��ق��دت  ق��د  ك��ان��ت  ذه��ن��ي  ا�شتكمال جلل�شة ع�شف  ال��ل��ق��اء  ي��اأت��ي 
لتعليمات  الأمثل  التطبيق  اإىل  للو�شول  الإم���ارات  جلان  مع  بالتعاون 
اإمارات  جميع  يف  النتخابية  العملية  لنجاح  الن��ت��خ��اب��ات  اإدارة  جلنة 

الدولة.
ل�����ش��وؤون املجل�س  ال��دول��ة  ل��وت��اه وك��ي��ل وزارة  وق���ال �شعادة ط���ارق ه��الل 

الوطني الحتادي اإن اللجنة الفنية لالنتخابات ت�شعى ب�شكل دائم وعرب 
العمل املتوا�شل على توظيف جميع الإمكانيات مبا ي�شهم يف دعم جهود 
الإلكرتونية واملتطلبات  الأنظمة  الوطنية لالنتخابات وتوفري  اللجنة 
الفنية الالزمة لإجناح العملية النتخابية والتي اأ�شبحت تعك�س فهما 

دقيقا ومعرفة عميقة باحتياجات املجتمع الإماراتي ومتطلباته.
و اأ�شار �شعادة طارق لوتاه اإىل �شعي الوزارة لالرتقاء بالعملية النتخابية 
وال�شتفادة من درو�س وجتارب اإدارة وتنظيم انتخابات املجل�س الوطني 
املقبلة  ال���دورات  يف  النجاح  م�شرية  موا�شلة  على  وحر�شها  الحت���ادي 
اإث���راء حالة  ال���وزراة يف  ياأتي تنظيم ه��ذه اجلل�شة رغبة من  واأ���ش��اف : 
الع�شف الذهني اخلا�شة بانتخابات املجل�س الوطني الحتادي، والذي 
جميع  عمل  لتطوير  واح��د  كفريق  والعمل  الفاعلة  ال�شراكة  عرب  يتم 
ال��ل��ج��ان ال��ت��ي ت��ك��ر���س خ��ربات��ه��ا وج��م��ي��ع ك��ف��اءات��ه��ا لتنفيذ ه���ذه املهمة 

الوطنية ويف مقدمتها اللجنة الفنية .
مع  متوافقا  ي��اأت��ي  ال��ذه��ن��ي  الع�شف  جل�شة  عقد  اإن  �شعادته  واأ���ش��اف 
واخلروج  ال��ق��درات  جميع  توظيف  يف  الإم����ارات  دول��ة  ق��ي��ادة  توجيهات 
بالأفكار املبتكرة التي ت�شهم يف الرتقاء بالعمل الربملاين لكونها فر�شة 
للوقوف على اأهم ما حتقق من اإجنازات والعمل على ابتكار مقرتحات 
اأكر فعالية لإدارة العملية النتخابية يف الدورات املقبلة والتي تتطلب 
منا جميعا ت�شافر اجلهود والتعاون لإجناح انتخابات املجل�س الوطني 
مع  يتنا�شب  ومب��ا  العاملية،  املعايري  اأف�شل  وف��ق  وتنفيذها  الحت���ادي 

تطلعات دولة الإمارات للريادة والتميز عامليا.
جل�شة  يف  ���ش��ارك��ت  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  جميع  اإىل  بال�شكر  ���ش��ع��ادت��ه  وت��وج��ه 
الع�شف الذهني واأ�شهمت يف تقدمي مبجموعة من الأفكار املبتكرة وقي 
الوطنية  والهيئة  للهوية،  الإم���ارات  وهيئة  الداخلية،  وزارة  مقدمتها 

لالأمن الإلكرتوين، وهيئة تنظيم الت�شالت.
يف  كبري  دور  لها  رئي�شية  حم��اور  الذهني  الع�شف  جل�شة  ا�شتعر�شت  و 
مع  الوثيق  والتعاون  العالقة  خ��الل  من  الفنية  اللجنة  عمل  تطوير 
بالأفكار  اخل��روج  من  ميكن  ومب��ا  النتخابات،  لإدارة  الوطنية  اللجنة 
واملقرتحات املبتكرة التي ت�شهم يف موا�شلة م�شرية النجاحات يف تنظيم 
يعزز  ومب��ا  العاملية،  املعايري  اأف�شل  وف��ق  لالنتخابات  املقبلة  ال���دورات 
اأ�شبحت  التي  الإماراتية  الربملانية  التجربة  ري��ادة  من  ذات��ه  الوقت  يف 

منوذجا يحتذى للكثري من دول املنطقة.
وتدار�شت اجلل�شة عمل اللجان يف مرحلة ت�شجيل الناخبني واإر�شادهم 
يف عملية الت�شويت الإلكرتوين �شواء داخل الدولة اأو نقاط الت�شويت 
والإداري����ة  الفنية  امل�شائل  م��ن  العديد  جانب  اإىل  ال��وط��ن  اأر����س  خ��ارج 

املتعلقة ب�شري النتخابات.

•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و املجل�س  ب���ن را����ش���د 
يف  مكتبه  يف  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  ام�س  الديوان 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 
عجمان.. اللواء عبداهلل خليفة املري 
والوفد  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 

املرافق له.
اللواء  ال��ل��ق��اء  ���ش��م��وه خ����الل  وه���ن���اأ 
الغالية  وال��ث��ق��ة  اجل���دي���د  مبن�شبه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اوله���ا  ال��ت��ي 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل له لقيادة �شرطة 
يف  والنجاح  التوفيق  له  متمنيا  دبي 

انه �شيجد  .. موؤكدا  مهامه اجلديد 
ال��داخ��ل��ي��ة كل  اخ��وان��ه يف وزارة  م��ن 

تعاون وم�شاندة.
عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأ�شاد 
القيادة  تلعبه  ال���ذي  ال��ب��ارز  ب��ال��دور 
العامة ل�شرطة دبي يف تو�شيع دائرة 
التعاون مع جميع املوؤ�ش�شات لتوطيد 
ال�شراكة املجتمعية وتكوين ال�شراكات 
على  مثيالتها  م��ع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
والعاملي  والإقليمي  املحلي  امل�شتوى 
ب��ه��دف الرت����ق����اء ب��اأ���ش��ال��ي��ب تقدمي 
اخلدمات ال�شرطية املتنوعة و�شعيها 
املجالت  يف  الأوىل  امل��راك��ز  لإح����راز 
والإقليمية  املحلية  املحافل  يف  كافة 
والدولية مما يعزز من مكانة �شرطة 

دبي والرتقاء مبهامها.
الأم������ن  ت����وف����ري  اأن  ����ش���م���وه  واأك���������د 

وال�شتقرار ياأتي يف مقدمة اأولويات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأخيه �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
الأ�شا�شية  ال��رك��ي��زة  ب��اع��ت��ب��اره  دب���ي 
للحياة وامل�شجع الأول على ال�شتقرار 

والتنمية والنه�شة والتقدم.
عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
اإن الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ل ي��دخ��ر ج��ه��دا يف 
���ش��ب��ي��ل ت��وف��ري الأم�����ن ل��ك��ل مواطن 
يويل  ����ش���م���وه  وان  وزائ��������ر  وم���ق���ي���م 
الأمنية  ل��الأج��ه��زة  خ��ا���ش��ا  اه��ت��م��ام��ا 
امل��ادي وتوفري كل  من خالل دعمها 

املالئمة  البيئة  وتهيئة  احتياجاتها 
لأداء عملها.

والكفاءة  املتميزة  املكانة  �شموه  وحيا 
ال���ع���ال���ي���ة ال���ت���ي ت�������وؤدي ب���ه���ا اأج���ه���زة 
ال�شرطة  واإدارات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزاراه 
يف كل الإم��ارات عملها.. مو�شحا اأن 
ال�شادق  وال��ت��ع��اون  اجل��ي��د  التن�شيق 
وت���ب���ادل اخل�����ربات ه���و ال��ن��ه��ج الذي 
ت�����ش��ري ع��ل��ي��ه يف ا����ش���ت���ت���ب���اب الأم�����ن 

بالدولة.
وث��م��ن ���ش��م��وه ال�����دور ال��ك��ب��ري الذي 
العامة  ال����ق����ي����ادة  ب����ه  ت����ق����وم  ظ���ل���ت 
املقدر  واجل����ه����د  ع���ج���م���ان  ل�����ش��رط��ة 
ال���ذي ي��ب��ذل��ه ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني وعلى 
وم�شوؤولياتهم  م�شتوياتهم  خمتلف 
.. م�شريا اإىل اأن نتائج ذلك وا�شحة 
يف ال�شتقرار الذي تنعم به المارات 

القيادة  يف  امل�����ش��وؤول��ني  موجها  ك��اف��ة 
�شرورة  اإىل  عجمان  ل�شرطة  العامة 
العالقات  لتطوير  اجلهود  كل  ب��ذل 
م���ع ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دبي 
بهدف تعزيز منظومة العمل الأمني 

يف الدولة.
من جانبه ثمن اللواء عبداهلل خليفة 
املري توجيهات �شاحب ال�شمو حاكم 
�شعادته  ب��ال��غ  ع��ن  معربا   .. عجمان 
ب��ال��دع��م ال�����ذي جت����ده ال�����ش��رط��ة يف 
كافة اإمارات الدولة من قبل القيادة 
الر�شيدة والذي كان له الدور الكبري 
العمل  مبنظومة  الرتقاء  �شمان  يف 
يف موؤ�ش�شاتنا احلكومية مبا يتما�شى 
و  ال��ع�����ش��ري��ة  ال���دول���ة  م��ع متطلبات 
ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل الأم���ن���ي يف 

الدولة.

الدكتور  ال�شيخ  معايل  اللقاء  ح�شر 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  م���اج���د 
و���ش��ع��ادة حمد را�شد  دي���وان احل��اك��م 
النعيمي مدير الديوان و�شعادة �شامل 
امل�شت�شار اخلا�س  النعيمي  بن احمد 
عجمان  ح���اك���م  ال�������ش���م���و  ل�������ش���اح���ب 

ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��م��ل اخلريي 
ال�شرفا  ام�����ني  ع����ب����داهلل  و�����ش����ع����ادة 
ال�شيخ  وال��ل��واء  ب��ال��دي��وان  امل�شت�شار 
القائد  النعيمي  عبداهلل  بن  �شلطان 
العام ل�شرطة عجمان واللواء حممد 
العام  القائد  م�شاعد  ال�شريف  �شعد 

ل�شوؤون الدارة ب�شرطة دبي والعميد 
اكادميية  م���دي���ر  ال�������ش���وي���دي  غ��ي��ث 
���ش��رط��ة دب���ي وال��ع��ق��ي��د حم��م��د را�شد 
والت�شريفات  امل��را���ش��م  اإدارة  م��دي��ر 
امل�شوؤولني  م��ن  وع���دد  دب���ي  ب�شرطة 

بديوان حاكم عجمان.

•• ابوظبي-الفجر:

بولندا  جمهورية  مفتي  توما�س  مك�شيفت�س  �شماحة  زار 
اأبوظبي  يف  والأوق��اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
الكعبي، رئي�س  الدكتور حممد مطر  �شعادة  ا�شتقبله  وقد 
ال�شابري  ح�شن  عي�شى  يو�شف  ���ش��ع��ادة  بح�شور  الهيئة، 

�شفري دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا .
لهما  و�شرح  العزيزين  بال�شيفني  الكعبي  الدكتور  ورحب 
املتحدة يف تر�شيخ منهجية  العربية  الإم��ارات  جهود دولة 
الع���ت���دال وال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ب��ني م��ك��ون��ات ال�شعوب 
واحل�شارات، كما بني �شعادته الإجراءات العلمية والعملية 
مل��واج��ه��ة م��وج��ات ال��ت��ط��رف والن���زي���اح���ات ال��ف��ك��ري��ة التي 

اجلانبان  بحث  وقد  هذا   . وغربا  �شرقا  املجتمعات  جتتاح 
والثقايف  ال��دي��ن��ي  اجل��ان��ب  يف  امل�شرتكة  ال��ع��الق��ات  تعزيز 
والإن�شاين والتن�شيق فيما يخ�س مواجهة التطرف العاملي 
وتاأهيل الكوادر الدينية ورعاية امل�شاجد وتاأ�شيل الفتاوى 
ال�شرعية املعا�شرة مبا يعك�س الت�شامح والعتدال والتعاي�س 
احل�شاري والتعددية الثقافية بني الأمم وال�شعوب . وقد 
اأ�شاد �شماحة مفتي بولندا بحكمة القيادة الر�شيدة يف دولة 
تعزيز  يف  امل�شكورة  وج��ه��وده��ا  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
والإن�شانية،  الإ�شالمية  ال�شعوب  بني  الأخ��وي��ة  العالقات 
الهيئة  به  تقوم  ال��ذي  الكبري  بالتطور  اإعجابه  اأب��دى  كما 
روؤيتها  حتقيق  يف  والأوق���اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة 

ور�شالتها يف العاملني العربي والإ�شالمي .

حاكم عجمان ي�ستقبل القائد العام ل�سرطة دبي

مفت��ي جمهوري���ة بولن���دا ي���زور ال�س��وؤون الإ�س��المي�ة اأبوظب�ي

حماور للعمل و25 اخت�سا�سا   7

املوارد الب�سرية براأ�ض اخليمة تعتمد خطة الت�سال املوؤ�س�سي 

�سرطة دبي تنظم حما�سرة يف الأنرثوبولوجيا اجلنائية وغمو�ض اجلرمية

�س���وؤون ال���وطن���ي الحت����ادي تنظ���م جل�س���ة ع�س��ف ذهن��ي لتطوي���ر عم��ل اللج���ان الفني��ة

•• عجمان -وام:

ال�شكاين  للتعداد  العليا  اللجنة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  د�شن 
بعجمان - مرحلة النزول امليداين للباحثني لإمتام م�شروع التعداد ال�شكاين .

قدر  على  اأنها  اأثبتت  التي  الأ�شر  دور  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  وثمن 
مرحلة  اإجن��اح  على  عملت  حيث  الغالية  لدولتها  انتمائها  وبرهنت  امل�شوؤولية 
ا�شتخدموا   50% ن�شبة  ان  اإىل  .. م�شريا  ب�شكل لفت  الذاتي وتفاعلت  العد 
تقدر  والتي  احل�شر  مرحلة  يف  رغبتهم  اأب���دوا  الذين  من  ال��ذات��ي  العد  بوابة 

ن�شبتهم ب %11 من اإجمايل الأ�شر .
الإ�شرايف  ال�شكاين خالل تفقده للمركز  للتعداد  العليا  اللجنة  واأو�شح رئي�س 
بح�شور �شعادة �شعيد �شيف املطرو�شي الأمني العام للمجل�س التنفيذي مدير 
عام التعداد - اأن اللجنة العليا للتعداد اأوكلت مهمة النزول امليداين لباحثني 
اأكفاء يتمتعون بقدر عال من امل�شوؤولية املجتمعية وذوي خربات علمية وعملية 

متكنهم من التعامل مع خمتلف فئات املجتمع بكل �شهولة وي�شر .
واكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي يف ر�شالة لكافة الأ�شر اأن التعداد م�شروع 
وطني يتطلب من اجلميع اللتزام به والتعاون مع الباحثني لإجناحه فنحن 
اأهم  اإح��دى  اإم��ارة عجمان  اأن ت�شبح  اأ�شرة واح��دة ت�شعى لهدف موحد  جميعا 
وامل�شتثمرين  ال�شياح  الرغيد وت�شتقطب  بالعي�س  �شكانها  العامل ويتمتع  مدن 

اإليها اإذ تتوفر فيها كل املقومات املثالية للنجاح .
التنموية  للم�شاريع  اأ�شا�شية  ق��واع��د  �شت�شع  ال�شحيحة  املعلومات  اأن  وق��ال 
و�شت�شاعد �شناع القرار يف اتخاذ الإج��راءات و�شن ال�شيا�شات التطويرية التي 

تلقي بظاللها الإيجابية على كافة نواحي احلياة.

را�سد النعيمي يد�سن مرحلة 
النزول امليداين للباحثني 

لإمتام م�سروع التعداد ال�سكاين

الداخلية ت�سارك يف موؤمتر حول 
الأمن الرقمي باملغرب

•• اأغادير-وام:

الأمن  ح��ول  ال��دويل  العلمي  امل��وؤمت��ر  فعاليات  يف  الداخلية  وزارة  �شاركت 
ال��رق��م��ي وال��ت��ح��دي��ات اجل��دي��دة وال���ذي نظمه امل��ر���ش��د ال���دويل لالأبحاث 

اجلنائية واحلكامة الأمنية يف مدينة اأغادير باململكة املغربية.
  و قدم العقيد الدكتور خالد حمد احلمادي مدير مركز بحوث ال�شرطة 
ال��داخ��ل��ي��ة ورقة  وزارة  ع��ن  ال�����ش��ارق��ة مم��ث��ال  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 
الأمن  تعزيز  الجتماعي يف  التوا�شل  و�شائل  دور  بعنوان  املوؤمتر  يف  عمل 
الرقمي حتدث فيها عن حتمية الأمن الرقمي يف املجتمع الفرتا�شي يف 
التي ي�شهدها ه��ذا املجتمع وم��ا يتعر�س له  �شوء الخ��رتاق��ات واجل��رائ��م 
م�شتخدمو املواقع والربامج الإلكرتونية من خماطر ومهددات عدة �شواء 

على م�شتوى املوؤ�ش�شات اأو الأفراد.
بينها  ع��دة من  اآل��ي��ات  با�شتخدام  املخاطر  لتلك  الت�شدي  ���ش��رورة  اأك��د  و   
و�شائل التوا�شل الجتماعي لكونها اأكر الو�شائل امل�شتخدمة يف الت�شال 
والتوا�شل والن�شر يف كافة املجتمعات احلالية مما يجعل لها دورا ايجابيا 

يف زيادة الوعي باأهمية الأمن الرقمي و�شبل حتقيقه.
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•• اأم القيوين -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س العلى حاكم 
اأم القيوين بالديوان المريي ام�س �شعادة ال�شفري طارق عبداحلميد ح�شني 
�شموه  لل�شالم على  الذي ح�شر  العربية اجلديد  قن�شل عام جمهورية م�شر 

مبنا�شبة ت�شلمه مهام عملة بالدولة.
العربية..  م�شر  جمهورية  بقن�شل  القيوين  ام  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ورح��ب 

متمنيا له التوفيق والنجاح يف مهام عملة اجلديد.
فى  ال�شقيقني  البلدين  بني  التعاون  عالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 
قن�شل  ح�شني  عبداحلميد  ط���ارق  ال�شفري  �شعادة  واع���رب  امل��ي��ادي��ن.  خمتلف 
القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب  بلقاء  �شعادته  عن  العربية  م�شر  جمهورية 

م�شيدا بعمق العالقات الثنائية بني البلدين.
ح�شر املقابلة ال�شيخ خالد بن را�شد املعال رئي�س الديوان المريي بام القيوين 
وال�شيخ احمد بن �شعود بن را�شد املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لمارة 
اأم القيوين و�شعادة نا�شر �شعيد التالى مدير الديوان المريي و�شعادة را�شد 

حممد احمد مدير الت�شريفات بالديوان المريي.

•• دبي-الفجر:

���ش��ه��د ال��ع��م��ي��د اأح���م���د رف��ي��ع مدير 
يف  الب�شرية  للموارد  العامة  الإدارة 
�شرطة دبي، قراءة يف كتاب �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
اهلل، تاأمالت يف ال�شعادة والإيجابية 
بح�شور  دب�������ي،  ����ش���رط���ة  مل���وظ���ف���ي 
نائب  م��راد  �شالح  الدكتور  العميد 
للموارد  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
ال�شوؤون  اإدارات  وم���دراء  الب�شرية، 
اأق�������ش���ام و�شعب  وروؤ�����ش����اء  الإداري��������ة 
العامة  الإدارات  يف  الب�شرية  امل��وارد 
ومراكز ال�شرطة، فيما قدم القراءة 
عبد  حممد  جا�شم  الدكتور  امل��ق��دم 
اهلل رئي�س فريق اإعادة هيكلة املوارد 

الب�شرية.
باآيات عطرة  القراءة  وبداأت فعالية 
من الذكر احلكيم، ثم عر�س لفيلم 
والإيجابية  ال�����ش��ع��ادة  ع���ن  م�����ش��ور 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف 
م��ن��ذ اإن�������ش���ائ���ه���ا، ت��خ��ل��ل��ه ����ش���رح عن 
ال�شعادة  يف  دب���ي  ���ش��رط��ة  م���ب���ادرات 
واأثر ال�شعادة والإيجابية واحلر�س 
الب�شرية  امل���وارد  يف  ال�شتثمار  على 
العديد  على  دب��ي  �شرطة  وح�شول 

اجلوائز الهامة.

كلمة الفتتاح
واأل���ق���ى ال��ع��م��ي��د اأح��م��د رف��ي��ع كلمة 
اف���ت���ت���اح ال��ف��ع��ال��ي��ة اأك�����د ف��ي��ه��ا على 
ل��ك��ت��اب �شاحب  ال��ب��ال��غ��ة  الأه���م���ي���ة 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
ال�شعادة  يف  ت����اأم����الت  م���ك���ت���وم  اآل 
الكتاب  اأن  اإىل  م�شرياً   ، والإيجابية 
وخ�����ارط�����ة طريق  م���ن���ه���ج���اً  ي��ع��ت��رب 
وا�شحة كل الو�شوح من قائد يقود 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل وحتقيق  ن��ح��و  ح�����ش��ارة 

ال�شعادة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأن  وب����ني 
و�شف  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
�شريع  ب���اأن���ه  م��ق��دم��ت��ه  يف  ال���ك���ت���اب 

كلماته  يف  وب�����ش��ي��ط  ع���ب���ارات���ه،  يف 
وع��م��ي��ق يف م��ع��ان��ي��ه وي���ط���رح روؤي����ة 
والتنموي  الإداري  للعمل  خمتلفة 
احل�����ش��اري، وت�����ش��م��ن روؤي����ة قائمة 
ال��ت��ف��اوؤل والإي��ج��اب��ي��ة والثقة  ع��ل��ى 
بالنف�س والقدرات والثقة بالإن�شان 

العربي.
وح���ث ال��ع��م��ي��د رف��ي��ع امل�����ش��ارك��ني يف 
الفعالية على ت�شفح وقراءة الكتاب 
الذي يت�شمن الكثري من الق�ش�س 
والعرب الإيجابية، م�شتعر�شاً بع�س 
ما ت�شمنه من عبارات ملهمة توؤثر 
م�شدداً  الأ�شخا�س،  حياة  منهج  يف 
الكتاب  اأن  ع���ل���ى  ذات������ه  ال����وق����ت  يف 
والفكر،  الطرح  اجلمال يف  غاية يف 
وُمعد بطريقة ب�شيطة ي�شتطيع كل 
املعنى  اإىل  النفاذ من خاللها  قارئ 

املق�شود ب�شكل مبا�شر و�شل�س.
ال��ك��ت��اب ي�شم جت���ارب عن  اأن  واأك���د 
م��ع��اين ال�����ش��ع��ادة والإي��ج��اب��ي��ة منذ 
قيام دولة الإمارات العربية املتحدة، 
واليجابية  ال�����ش��ع��ادة  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
ح��ا���ش��رة يف ���ش��رط��ة دب���ي ب��ق��وة من 
خالل الربامج واملبادرات واخلدمات 
اخل���ا����ش���ة مب��وظ��ف��ي ���ش��رط��ة دب���ي، 
ا�شعاد،  وب��رن��ام��ج  ال�����ش��ع��ادة،  كنب�س 
تنظيم  وع����رب  ال���ذك���ي،  واحل�������ش���ور 

وور������س  الأول،  ال�������ش���ع���ادة  م��ل��ت��ق��ى 
�شعيد  اأن��ا موظف  ور���ش��ة  عمل مثل 
واإيجابي التي ا�شتهدفت قرابة 12 

األف موظف.
وب���ني اأن ت��ع��زي��ز ف��ك��رة ال�����ش��ع��ادة يف 
امل�شتوى  على  انعك�س  دب��ي  �شرطة 
يف  مثاُل  �شارباً  لكوادرها  اخلارجي 
�شرطة  م��وظ��ف��ي  م��ن  اأن جم��م��وع��ة 
ال�شعادة  نب�س  ق��ي��ا���س  ارت�����اأوا  دب���ي 
على م�شتوى مدينة دبي وذلك من 
خالل تطوير مبادرة نب�س ال�شعادة 
التي ت�شتخدم على امل�شتوى الداخلي 
يف ���ش��رط��ة دب�����ي، ح��ي��ث مت اإط����الق 
مبادرة املدينة ال�شعيدة التي د�شنها 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
دب���ي، يف  اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د 
وقا�شت   ،2015 جيتك�س  معر�س 
نب�س �شكان مدينة دبي عرب اإر�شال 
3 ماليني ر�شالة ن�شية برابط اإىل 

هواتفهم.
املبادرة  اأن  رف��ي��ع  ال��ع��م��ي��د  واأ����ش���اف 
تفاعل معها 300 األف �شخ�س على 
النتائج مبهرة  اأي��ام وكانت   5 م��دار 
و�شلت  ���ش��ع��ادة  ن�شبة  حققت  ح��ي��ث 
اإىل %80، و%13 ن�شبة حمايدة، 
اأعلى  اأن  مبيناً  �شعيدة،  غري  و7% 
يف  كانت  العام  ذاك  يف  �شعادة  ن�شبة 

�شوي�شرا وبلغت 76.4%.

قراءة الكتاب
من جانبه قدم املقدم الدكتور جا�شم 
كتاب  يف  ق������راءة  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د 
والإيجابية،  ال�����ش��ع��ادة  يف  ت���اأم���الت 
حيث اأكد اأن الإدارة العامة للموارد 
وقراءة  �شرح  �شرورة  راأت  الب�شرية 
ال��ك��ت��اب ل��ل��م��وظ��ف��ني ل��ت��ب��ي��ان مدى 
احلياة  يف  والإيجابية  ال�شعادة  اأث��ر 
وال���ع���م���ل، م�������ش���رياً يف ال���وق���ت ذات���ه 
الأف�����راد  ي��خ��اط��ب  ال��ك��ت��اب  اأن  اإىل 
وامل����وؤ�����ش���������ش����ات وي���ت�������ش���م���ن جت����ارب 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وروؤى  وق�����ش�����س 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يف 
ال�شعادة والإيجابية واأثرهما يف بناء 

امل�شتقبل.
اأن  اهلل  عبد  جا�شم  امل��ق��دم  واأو���ش��ح 
مو�شوعاً   24 م��ن  م��ك��ون  ال��ك��ت��اب 
و51 �شفحة، وبداأ بطرح �شوؤال هام 
ال�شعادة؟ ثم تطرق  مل��اذا  وه��و  ج��داً 
والإيجابية  ال�����ش��ع��ادة  م��و���ش��ع  اإىل 
ق�����ش�����ش��اً وم���واق���ف حدثت  ط���ارح���اً 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ع 
ب��ن را���ش��د ت��ب��ني اأث���ر ال�����ش��ع��ادة فيما 
ويبني  اإجن�����ازات،  م��ن  �شموه  حققه 
جوانب ال�شعادة والإيجابية يف حياة 

زايد  ال�شيخ  اهلل،  ب��اإذن  لهما  املغفور 
بن �شلطان اآل نهيان موؤ�ش�س الدولة 
رحمه اهلل، وال�شيخ را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم، رحمه اهلل.
مدى  ب���نّي  ال��ك��ت��اب  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
بال�شعادة  الر�شيدة  القيادة  اهتمام 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  اأك����د ���ش��اح��ب  ح��ي��ث 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
�شعادة  اأن  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
امل����واط����ن اأول����وي����ة ق�����ش��وى وه���دف 
ال�شمو  �شاحب  اأك��د  فيما   ، م�شتدام 
وظيفة  اأن  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
احل���ك���وم���ة ه���ي حت��ق��ي��ق ال�����ش��ع��ادة ، 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأك��د �شاحب 
بن زايد اآِل نهيان ويل عهد ابوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
اأن  ي��ج��ب  اأن اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة 

ت�شبق توقعات النا�س .
اهلل  عبد  جا�شم  امل��ق��دم  وا�شتعر�س 
ال��ت��ي بينت كيف  ال��ك��ت��اب  م��وا���ش��ي��ع 
ينظر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الإيجابية  اإىل  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
املوظف  اأه���م���ي���ة  واإىل  ح���ي���ات���ه،  يف 
الإيجابية،  وال����ق����دوة  الإي���ج���اب���ي���ة 
على  واأث��ره��ا  الإيجابية  واحلكومة 
واأه���م���ي���ة توجيه  امل��ج��ت��م��ع،  ���ش��ع��ادة 
ال�شكر لأبناء ال�شعب على اإجنازاتهم 
كما  للطاقات،  حتفيز  من  لذلك  ملا 
ت��ط��رق اإىل م��ا ي��ق��ول��ه ال��ك��ت��اب عن 
من  وغ��ريه��ا  العظماء  الإي��ج��اب��ي��ني 

املوا�شيع املهمة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأن  واأو���ش��ح 
كتابة  خ����ت����م  را������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
وزراء  ع�����ن�����وان  ح����م����ل  مب����و�����ش����وع 
الت�شامح وال�شعادة وامل�شتقبل. ملاذا؟ 
روؤيته عن وجود  �شموه  ، حيث بني 
وال�شعادة  للت�شامح  وزراء  ت��ع��ي��ني 
�شمن حكومته والتي جاءت يف اأخر 

تعديل وزاري اأجراه العام املا�شي.
الإدارة  وزع���ت  ال��ف��ع��ال��ي��ة  خ��ت��ام  ويف 
جمموعة  الب�شرية  للموارد  العامة 
ال�شعادة  يف  ت�����اأم�����الت  ك���ت���اب  م����ن 
والإي���ج���اب���ي���ة ، ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ني يف 

الفعالية.

حاكم اأم القيوين ي�ستقبل قن�سل عام جمهورية م�سر العربية

العميد رفيع ي�سهد قراءة يف كتاب تاأمالت يف ال�سعادة والإيجابية 

وزارة تنمية املجتمع توفر خدمة ت�سجيل ذوي الإعاقة يف مراكزها عرب موقعها الإلكرتوين
•• ابوظبي-وام:

اأطلقت وزارة تنمية املجتمع خدمة جديدة عرب موقعها الإلكرتوين على 
الإعاقة  اأبنائهم من ذوي  ت�شجيل  الأم��ور  تتيح لأولياء  النرتنت  �شبكة 

والتاأخر النمائي يف قاعدة بيانات الوزارة.
وتهدف اخلدمة اجلديدة اإىل ت�شهيل اإجراءات ال�شتفادة من اخلدمات 
التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة حيث �شتوؤدي اإىل توفري الوقت واجلهد 

على املتعاملني مع الوزارة بهذا ال�شاأن.
الإعاقة  ذوي  وتاأهيل  رعاية  اإدارة  �شليمان مديرة  بن  وفاء حمد  وقالت 
اإن عملية الت�شجيل الإلكرتوين �شي�شاهم يف توفري الوقت واجلهد على 
اأولياء اأمور ذوي الإعاقة ويوفر لهم خدمات يف غاية ال�شهولة والب�شاطة 
كما يوفر عليهم عناء زيارة مراكز ذوي الإعاقة م�شرية اىل انه من خالل 

عن  الر�شمية  امل�شتندات  جميع  اإرف���اق  باإمكانهم  �شيكون  اخلدمة  ه��ذه 
احلالة والتقرير الطبي الذي يفيد بوجود الإعاقة اأو التاأخر النمائي.

وتتيح هذه اخلدمة لويل الأمر ت�شجيل ابنه يف اأي من مراكز تاأهيل ذوي 
 2018  2017 الدرا�شي  للعام  املجتمع  تنمية  ل��وزارة  التابعة  الإعاقة 
واأم  اإم��ارات دبي وعجمان  البالغ عددها �شبعة مراكز موزعة يف كل من 
القيوين وراأ�س اخليمة والفجرية اإ�شافة ملركز دبا الفجرية لتاأهيل ذوي 
القيوين  اأم  ومركز  املبكر  للتدخل  دبي  مركز  املراكز  وتت�شمن  الإعاقة 

للتوحد.
وت��اأت��ي ه���ذه اخل��دم��ة �شمن ج��ه��ود ال�����وزارة ل��ت��ق��دمي اأف�����ش��ل اخلدمات 
لذوي الإعاقة املواطنني يف جمالت التعليم والتدريب والتاأهيل املهني 
امل�����ش��ان��دة م��ن ع���الج طبيعي ووظ��ي��ف��ي ولغوي  ال��ع��الج��ي��ة  واخل���دم���ات 

ومتري�شي.

وا�شتنادا اإىل توجهات وزارة تنمية املجتمع التي تنج�شم مع حر�شها على 
�شيقت�شر  الت�شجيل  فاإن  العام  التعليم  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  دمج 
عمر  لغاية  املتعددة  والإعاقات  والتوحد  الذهنية  الإعاقات  حالت  على 
12 �شنة اإ�شافة اإىل فتح باب الت�شجيل جلميع الإعاقات وحالت التاأخر 
لالأطفال  وذل��ك  املراكز،  لهذه  التابعة  املبكر  التدخل  اأق�شام  يف  النمائي 
الذين تقل اأعمارهم عن خم�س �شنوات، علماً باأنه يتم اإدماج الأ�شخا�س 
بعد  العام  التعليم  يف  مبا�شرة  والب�شرية  ال�شمعية  الإع��اق��ات  ذوي  من 

انتهاء مرحلة التدخل املبكر.
وتركز اأق�شام التدخل املبكر ومركز التدخل املبكر يف دبي على ا�شتقبال 
ح��الت الإع��اق��ة امل��وؤك��دة وح���الت التاأخر النمائي والأط��ف��ال ال��ذي��ن قد 
الإعاقة  اآثار  اأجل تخفيف  بالإعاقة، من  الإ�شابة  يكونوا عر�شة خلطر 
اإىل  النمائي  التاأخر  حتول  اإمكانية  من  والتقليل  واأ�شرته  الطفل  على 

من  التي  الأ�شرية  التدريبية  بالربامج  واإ�شراكها  الأ�شر  وتوعية  اإعاقة 
�شاأنها تطوير قدرات الأطفال يف خمتلف اجلوانب الإدراكية والتوا�شلية 
التابعة  الإع��اق��ة  ذوي  تاأهيل  م��راك��ز  وتتبع  واجل�����ش��دي��ة.  والجتماعية 
تقييم  �شاأنها  من  التي  الت�شخي�شية  الإج���راءات  من  جمموعة  ل��ل��وزارة 
قدرات الطفل وجوانب قوته واحتياجاته من اأجل حتديد مدى اأهليته 
لاللتحاق بهذه املراكز وذلك عن طريق فرق عمل مدربه على الت�شخي�س 
والتقييم تتبع اأف�شل املمار�شات العاملية واأف�شل اأدوات ومقايي�س التقييم 
مار�س  �شهر  اول  م��ن  ب���داأت  الت�شجيل  عملية  اأن  ي��ذك��ر  ع��امل��ي��ا.  املقننة 
للتعرف  الفر�شة  اإت��اح��ة  اأج��ل  من  وذل��ك  نهايته  وت�شتمر حتى  احل��ايل 
يتم  كايف  زمني  برنامج  وفق  وتقييمهم  امل�شجلني  الأطفال  ق��درات  على 
خالله التح�شري للتجهيزات والحتياجات الالزمة لالأطفال ا�شتعداداً 

.  2017 ل�شتقبالهم مع مطلع العام الدرا�شي اجلديد 2018 

•• اأم القيوين-وام:

املعال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
بالديوان  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  الع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
الم����ريي ام�����س ���ش��ع��ادة ب���ول رم���زي م��ال��ك قن�شل عام 
ال��ذى قدم  الدولة  ل��دى  المرييكية  املتحدة  ال��ولي��ات 

لل�شالم على �شموه.
وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث حول تعزيز �شبل 

فى  ال�شديقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقة  توطيد 
بالنه�شة  م��ال��ك  ب��ول  �شعادة  واأ���ش��اد  امل��ي��ادي��ن.  خمتلف 
امليادين  ف��ى  الم���ارات  دول��ة  ت�شهدها  التى  احل�شارية 
كافة. ح�شر ال�شتقبال ال�شيخ احمد بن �شعود بن را�شد 
املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لمارة ام القيوين 
المريي  ال��دي��وان  مدير  التالى  �شعيد  نا�شر  و�شعادة 
و�شعادة را�شد حممد احمد مدير الت�شريفات وعددا من 

احل�شور.

•• دبي-الفجر:

اأطلقت الإدارة العامة للخدمات الذكية يف �شرطة دبي 
خدمة تق�شيط املخالفات عرب تطبيقاتها الذكية واملوقع 
اللكرتوين بالتعاون مع بنك اخلليج الأول، حيث اأ�شبح 
با�شتطاعة اجلمهور الآن �شداد قيمة املخالفات املرورية 
بطريقة اأكر �شرعة وفعالية من خالل توفري اإمكانية 
بطاقات  حلاملي  بالتق�شيط  امل��روري��ة  املخالفات  دف��ع 
فوائد  بدون  الأول  اخلليج  بنك  من  ال�شادرة  الئتمان 

على مدى 3 اأو 6 اأ�شهر.
الذكية يف �شرطة  العامة للخدمات  الإدارة  ودعا مدير 
دب����ي، ال��ع��م��ي��د خ��ال��د ن��ا���ش��ر ال����رزوق����ي، اجل��م��ه��ور اإىل 
ال�شتفادة من هذه اخلدمة التي �شت�شاهم بدور كبري يف 
اأكر  باأ�شلوب  املرورية  املخالفات  �شداد  ت�شهيل عمليات 
املرونة والتوفري يف  �شرعة وفعالية، ف�شال عن �شمان 

الأول  اخلليج  بنك  لعمالء  الدفع حيث ميكن  عمليات 
حتميل تطبيق �شرطة دبي او زيارة املوقع اللكرتوين، 
وال���دخ���ول ع��ل��ى خ��دم��ة دف���ع امل��خ��ال��ف��ات واخ��ت��ي��ار فرتة 
تقل  ل  اأن  �شريطة  ينا�شبهم  ال��ذي  بالتق�شيط  ال�شداد 
 1000 ع��ن  امل��روري��ة  املخالفات  على  امل��رتت��ب��ة  امل��ب��ال��غ 

درهم.
القيادة  التعاون بني  ه��ذا  اأن  ال��رزوق��ي  العميد  واأو���ش��ح 
ليعزز  ي��اأت��ي  الأول  اخلليج  وبنك  دب��ي  ل�شرطة  العامة 
ال�شراكة ال�شرتاتيجية القائمة بني الطرفني واجلهود 
الذكية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��ام��ة  الدارة  ل��ف��ري��ق  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
وبالتعاون مع الدارات العامة الرئي�شية يف �شرطة دبي 
اخلدمات  جميع  حتويل  اإىل  دب��ي  �شرطة  �شعي  �شمن 
مطورة  بن�شخة  خ��دم��ات  اىل  للجمهور  تقدمها  ال��ت��ي 
متوفرة عرب الهاتف وذلك يف ظل توجهات حكومة دبي 

الذكية ومبادرات مدينة دبي الذكى عامليا.

•• ال�صارقة-الفجر:

ن���ظ���م���ت ه���ي���ئ���ة ال���ب���ي���ئ���ة وامل���ح���م���ي���ات 
الطبيعية يف ال�شارقة، فعالية احتفالية 
الربية،  للحياة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
البيئة  ل�شون  احلفية  مركز  يف  وذل��ك 
باملنطقة  ك��ل��ب��اء  م��دي��ن��ة  يف  اجل��ب��ل��ي��ة، 
جمموعة  ت�شمنت  وال��ت��ي  ال�����ش��رق��ي��ة، 
املن�شجمة مع  التوعوية  الفعاليات  من 
ن�شمع �شوت  دع��ون��ا  ال��ع��ام  ه���ذا  ���ش��ع��ار 

ال�شباب .
الربية  للحياة  العاملي  اليوم  وي�شادف 
يف ال��ث��ال��ث م���ن م���ار����س م���ن ك���ل ع���ام، 
العام  م��ن  دي�شمرب  يف  اإط��الق��ه  وج���اء 
2013، عندما قررت اجلمعية العامة 
مار�س  الثالث  حتديد  املتحدة  ل��الأمم 
الدولية  التجارة  اتفاقية  لتوقيع  يوماً 
يف الأن������واع امل���ه���ددة ب��الن��ق��را���س، من 
يوماً  وحتديده  والنباتات،  احليوانات 
م�شتوى  لرفع  الربية،  لالأحياء  عاملياً 

الوعي باحليوانات والنباتات الربية يف 
جمموعة  الفعالية  وت�شمنت  ال��ع��امل. 
م��ن الأن�����ش��ط��ة وال���ربام���ج، م��ن بينها: 
الربية،  احل���ي���اة  ع���ن  ف��ي��دي��و  ع���ر����س 
وحوار مع الطلبة عن اأهمية احليوانات 
املدار�س،  لطلبة  ح��ر  ومر�شم  ال��ربي��ة، 
اإىل جولة  ب��الإ���ش��اف��ة  ب��ي��ئ��ي��ة،  وور������س 
م��رك��ز احلفية  واحل�����ش��ور يف  ل���ل���زوار 
وا�شتهدفت  اجل��ب��ل��ي��ة.  البيئة  ل�����ش��ون 

ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��������زوار وط���ل���ب���ة امل����دار�����س 
الهيئة.  ع��م��وم��اً، وم��وظ��ف��ي  وال�����ش��ب��اب 
ال�شويدي،  ���ش��ي��ف  ه��ن��ا  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
يف ال�شارقة: يكمن هدف هذه الفعالية 
الربية،  احلياة  اأهمية حماية  اإب��راز  يف 
ورف�����ع م�����ش��ت��وى ال���وع���ي ل����دى اأف�����راد 
باأهمية  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  املجتمع 
بالنقرا�س،  املهددة  الف�شائل  حماية 
احلياة  ب��اأه��م��ي��ة  وال��ت��وع��ي��ة  والتثقيف 
ال����ربي����ة، وزي�������ادة وع����ي ال�������زوار حول 

الطرق الأف�شل حلماية الطبيعة . 
و�����ش����ارك����ت جم���م���وع���ة م�����ن اجل���ه���ات 
اليوم  واملوؤ�ش�شات مع الهيئة يف فعالية 
بلدية  وه���ي:  ال��ربي��ة،  للحياة  ال��ع��امل��ي 
واملحميات  البيئة  هيئة  ومراكز  كلباء، 
اجلزيرة  �شبه  م��رك��ز  مثل  الطبيعية، 
ال���ع���رب���ي���ة، واحل���دي���ق���ة الإ����ش���الم���ي���ة، 
وا�شط،  وم���رك���ز  الأط����ف����ال،  وم���زرع���ة 
امل���ه���اج���رة، ومتحف  ال��ط��ي��ور  وم���رك���ز 

وم���رك���ز احلفية،  ال��ط��ب��ي��ع��ي،  ال��ت��اري��خ 
اإىل  بالإ�شافة  ال�شرقية،  املنطقة  ف��رع 

مدار�س املنطقة وتلفزيون ال�شرقية.
ع���ن �شكرها  ال�����ش��وي��دي  ه��ن��ا  وع�����رّبت 
وت������ق������دي������ره������ا جل������ه������ود ال�����������ش�����رك�����اء 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ني ل���ل���ه���ي���ئ���ة ال����ذي����ن 
ي�شاركون يف فعالياتها ب�شكل فاعل، مبا 
ي�شهم يف حتقيق النجاح املميز يف هذه 
اإىل  التي ت�شعى يف جمملها  الن�شاطات 
تعزيز الوعي املجتمعي بحماية البيئة 

واحلفاظ على املوارد الطبيعية. 
متاماً  من�شجماً  الفعالية  �شعار  وج��اء 
مع ما يرمي اإليه اليوم العاملي لالأحياء 
ال�شباب  باإ�شراك   ،2017 لعام  الربية 
فر�س  اإي���ج���اد  ي�شهل  مب��ا  ومت��ك��ي��ن��ه��م، 
للخروج  لل�شباب  حوافز  تقدم  جديدة 
مب���ع���اجل���ات ل��ق�����ش��اي��ا احل����ف����اظ على 
البيئة، كما اأنه ميثل فر�شة لتمكينهم 
والو�شول  بع�شهم  مع  ال���ش��رتاك  من 

اإىل م�شار ملهم اإىل عامل اأف�شل.

•• دبي-وام:

خالل  التوطني  مل��وؤ���ش��رات  التنفيذي  الفريق  �شكل 
والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  بديوان  اجتماعه 
يف دبي برئا�شة نا�شر الهاملى وكيل الوزارة ل�شوؤون 
التوطني اأربعة فرق عمل فرعية ملتابعة تنفيذ املهام 
توجيهات  جت�شيد  اط��ار  يف  وذل��ك  للفريق  املوكلة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
لالأجندة  التنفيذية  الفرق  باإطالق  اهلل  رع��اه  دبي 
عمل  خطط  لو�شع  اجتماعاتها   2021 الوطنية 
وطنية متكاملة. ت�شمل الفرق الفرعية - التي مت 
القت�شادية  القطاعات  م�شار  عمل  فريق  ت�شكيلها 
ال�شرتاتيجية وفريق عمل م�شار �شيا�شات الكوادر 
الوطنية وفريق عمل م�شار �شيا�شات التعليم العايل 
وف���ري���ق ع��م��ل م�����ش��ار دع���م ت��وف��ري ال��ب��ي��ان��ات ورفع 
اأكر  ع��ن  ممثلون  الجتماع  يف  ���ش��ارك   .- جودتها 
م�شاهمة  وحملية  احتادية  حكومية  جهة   20 من 
الفريق  يتوىل  التي  الوطنية  املوؤ�شرات  حتقيق  يف 
حت��ق��ي��ق��ه��ا وه����ي ن�����ش��ب��ة امل���واط���ن���ني ال��ع��ام��ل��ني من 
اإجمايل القوى العاملة و ن�شبة التوطني يف القطاع 
اخل���ا����س ن�����ش��ب��ة ال��ب��ط��ال��ة ب���ني امل���واط���ن���ني ون�شبة 
املواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س من اإجمايل 

املواطنني العاملني.

ويتكون الفريق التنفيذي من وزارة املوارد الب�شرية 
ال�شكانية  للرتكيبة  الحت��ادي  واملجل�س  والتوطني 
ووزارة الداخلية ووزارة القت�شاد والهيئة الحتادية 
الحتادية  والهيئة  احلكومية  الب�شرية  ل��ل��م��وارد 
للتناف�شية والح�شاء واملجال�س التنفيذية لإمارات 
ال��ق��ي��وي��ن وراأ������س  دب����ي وال�������ش���ارق���ة وع��ج��م��ان واأم 
ابوظبي  لإم����ارة  الب�شرية  امل����وارد  وه��ي��ئ��ة  اخل��ي��م��ة 
التنمية  ودائ��رة  بدبي  القت�شادية  التنمية  ودائ��رة 
القت�شادية يف عجمان وغرفة جتارة و�شناعة دبي 
زايد  الفجرية وجامعة  الب�شرية يف  امل��وارد  ودائ��رة 
ومكاآفات  معا�شات  ���ش��ن��دوق  و  الم����ارات  وج��ام��ع��ة 
املوارد  وزارة  وكيل  وق��ال  ابوظبي.  لإم��ارة  التقاعد 
الأجندة  اإن  التوطني  ل�شوؤون  والتوطني  الب�شرية 
الوطنية ت�شعى اإىل تعزيز م�شاركة القوى املواطنة 
يف قوة العمل والرتقاء باإنتاجيتها من خالل توفري 
فر�س عمل م�شتدامة ومتنامية ي�شغلها املواطنون 
وه���ي ب��ذل��ك حت��ق��ق ت��وج��ه احل��ك��وم��ة ف��ى النتقال 
اإماراتيني  ب��ق��ي��ادة  ت��ن��اف�����ش��ي  م��ع��ريف  اق��ت�����ش��اد  اإىل 
اإل  يتحقق  ل��ن  وه��ذا  والإب����داع  باملعرفة  متميزين 
اجلهات  اأدوار  وتن�شيق  وت��ك��ام��ل  ال��ط��اق��ات  بح�شد 
ومب�شاركة  املعنية  والحت��ادي��ة  املحلية  احلكومية 
القطاع اخلا�س. و اأ�شاف الهاملي اإن وزارة املوارد 
مرتابطة  خ��ط��ة  وف���ق  تعمل  وال��ت��وط��ني  الب�شرية 
ومتكاملة تقوم على تفاعل املحركات الفاعلة لهذا 

امل�شروع وهي احلكومة والقطاع اخلا�س واملنظومة 
جميع  يف  ال��ع��ام��ل��ون  امل��واط��ن��ة  بفئاتها  املجتمعية 
والناث  والطلبة  عمل  عن  والباحثون  القطاعات 
ل��و���ش��ع م�����ش��ارات ع��م��ل ق�����ادرة ع��ل��ى اي���ج���اد حلول 
للتحديات التي تواجه حتقيق امل�شتهدفات الوطنية 
غايات  حتقي�ق  اإىل  رامية  اإبداعية  م��ب��ادرات  وخلق 

روؤية المارات 2021 وتلبي متطلباتها.
الأربعة  الوطنية  املوؤ�شرات  املجتمعون  وا�شتعر�س 
ق��ي��ا���ش��ه��ا ونتائجها  م��ن ح��ي��ث م��ك��ون��ات��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة 
خالل الأعوام ال�شابقة وامل�شتهدفات لغاية 2021 
تواجه  التي  التحديات  اأه��م  على  ال�شوء  وت�شليط 

الفريق وال�شعي اإىل اإيجاد حلول ملعاجلتها.
وتناول الجتماع اأبرز الإجنازات واملبادرات الفعلية 
حتفيز  تقوم  �شيا�شات  على  املبنية  الإجن��از  قيد  اأو 
ع��ل��ى ج���ذب وت�شغيل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
وتطوير القوى العاملة الوطنية و�شيا�شات حتفيز 
املواطنني  وحتفيز  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  ال�شراكة 
مف�شل  ب�شكل  اخل��ا���س  القطاع  نحو  التوجه  على 
امل�شتمر  وال���ت���اأه���ي���ل  ال��ت��ط��ور  ومت���ك���ني  وم���رغ���وب 
للمواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س و�شيا�شات 
رب���ط اح��ت��ي��اج��ات ���ش��وق ال��ع��م��ل ب��ح��ج��م ال��ق��ب��ول يف 
م�شاركة  يعزز  ذلك مبا  التعليمية وغري  املوؤ�ش�شات 
الكوادر الوطنية يف قوة العمل وينعك�س اإيجابا على 

اإنتاجيتها .

حتت �سعار دع�نا ن�سمع �س�ت ال�سباب 

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة حتتفل باليوم العاملي للحياة الربية
املوارد الب�سرية والتوطني : الفريق التنفيذي ملوؤ�سرات التوطني ي�سكل 4 فرق فرعية

حاكم ام القيوين ي�ستقبل قن�سل عام الوليات املتحدة

بالتعاون مع بنك اخلليج االأول

تطبيقات �سرطة دبي الذكية توفر خا�سية 
تق�سيط املخالفات بالبطاقة الئتمانية 
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�سفري الدولة يبحث مع من�سق الأمم املتحدة يف لبنان ملف النازحني ال�سوريني
•• بريوت-وام:

التقى �شعادة حمد �شعيد �شلطان ال�شام�شي �شفري الدولة 
لدى اجلمهورية اللبنانية مبقر ال�شفارة يف بريوت املن�شق 
املقيم لالأمم املتحدة ومن�ّشق ال�شوؤون الإن�شانية يف لبنان 
اإىل الأو�شاع  اللقاء التطرق  فيليب لزاريني. ومت خالل 
ال�شوريني  النازحني  واأزم��ة  واملنطقة  لبنان  يف  ال�شيا�شية 
ارتفاع  ظل  يف  خا�شة  ودوره��ا  املتحدة  المم  وم�شاعدات 

اأعداد املهاجرين حول العامل.
واملنظمات  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب���دور  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���اد 
الدولية العاملة يف لبنان موؤكدا اأهمية التعاون بني جميع 
ال�شعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  الدولية  واملنظمات  الط���راف 

التي مير بها العامل وخا�شة يف ما يتعلق باأزمة النازحني 
ال�شوريني.

قبل  من  اجلهود  تتكافل  اأن  ���ش��رورة  على  �شعادته  و�شدد 
املتحدة  الأمم  اأو  املانحة  ال���دول  ���ش��واء  الأط����راف  جميع 
القيام بواجبها الن�شاين يف  اأجل  ال��دول من  اأو حكومات 
�شبيل تخفيف اأعداد املت�شررين وتوفري امل�شاعدات املمكنة 

خا�شة على ال�شعيدين ال�شحي والرتبوي.
عرب  الن�شانية  بالتزاماتها  ت��ق��وم  الم����ارات  اأن  واأو���ش��ح 
وهي  وتربوية  �شحية  قطاعات  ودع��م  مو�شمية  م�شاريع 
املت�شررين  ب��ل  فقط  ال�����ش��وري��ني  ال��ن��ازح��ني  ت�شتهدف  ل 
املجتمع  يتحمله  ال��ذي  العبء  لدراكها  اأي�شا  اللبنانيني 

امل�شيف.

من جانبه قال املن�شق اخلا�س لالأمم املتحدة يف لبنان اأن 
ت�شاعف اأعداد املهاجرين يف خمتلف مناطق العامل يف ظل 
تكاثر الزمات يخلق مع�شالت حقيقية اأمام الأمم املتحدة 

التي تعمل بجد من اأجل توفري التقدميات املطلوبة.
واأ�شار اإىل اأن اأكر من 200 األف طفل يف لبنان ل يزالون 
اأعمارهم  األ��ف ت��رتاوح   500 اأن  خ��ارج نطاق التعليم كما 
بني 14 اإىل 23 عاما يعانون من بطالة وم�شتوى معي�شي 

متدين وهذا ي�شهم يف زيادة م�شتويات اجلهل والمية.
ودعا اإىل زيادة �شبل التعاون وتعزيز التن�شيق بني �شفارة 
م�شاألة  ���ش��ال��ح  يف  ي�����ش��ب  مل���ا  امل��ت��ح��دة  والأمم  الم������ارات 
النازحني خا�شة ملا تقدمه دولة المارات العربية املتحدة 

من م�شاريع امنائية وخريية مهمة يف لبنان.

م�سوؤولون ي�سيدون باعتماد قانون الأمر اجلزائي ومبادرة ق�سية اليوم الواحد 
•• دبي -وام:

اأ�شاد م�شئولون ورجال ق�شاء باعتماد قانون الأمر اجلزائي ومبادرة ق�شية 
اليوم الواحد .

ونوه معايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام 
بدبي رئي�س جلنة الأمن والعدل باعتماد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 

اهلل لقانون الأمر اجلزائي ومبادرة ق�شية اليوم الواحد.
و قال معاليه انه مل يعد من املقبول اليوم ونحن يف ع�شر تنجز فيه معظم 
اأمور حياتنا املختلفة من معامالت واإج��راءات وغريها من امل�شائل الهامة 
يف ثوان معدودة وبكب�شة زر اإما بوا�شطة اأجهزة احلا�شوب اأو بالهاتف النقال 
ومن اأي مكان وزمان نتواجد فيهما.. اأن نقف اأمام ق�شايا النا�س الب�شيطة 

التي تعر�س على املحاكم ول يحتاج الف�شل فيها اإىل الكثري من الوقت.
لتخفف عن  الواحد  اليوم  ج��اءت مبادرة ق�شية  لهذا  ان��ه  واأ���ش��اف معاليه 
على  اأ�شق  فال  الب�شيطة  ق�شاياهم  يف  �شريعاً  ولتبت  النتظار  اأي��ام  النا�س 
الإن�شان من �شيء انتظاره مدة طويلة للف�شل يف ق�شية ب�شيطة ل يحتمل 
تطبق  اأن  دب��ي  يف  الق�شائية  اجل��ه��ات  ارت���اأت  لهذا  الكبرًي  ال��وق��ت  تاأجيلها 
اإ�شعاد  اإىل  الرامية  احلكومة  ملتطلبات  وفقاً  التقا�شي  �شرعة  ا�شرتاتيجية 

النا�س.
ومن جهته قال �شعادة عبداهلل ال�شيباين الأمني العام للمجل�س التنفيذي 
العمل  ت��اري��خ  نوعية يف  نقلة  ه��و  وامل��ب��ادرة  القانون  اعتماد  اإن  دب��ي  لإم���ارة 
ال��ب��ت يف  م��راح��ل  ب��اخ��ت��زال  دب��ي  بها حكومة  املنطقة مت��ي��زت  الق�شائي يف 
اأنواع عديدة من الق�شايا دون الإخالل ب�شمانات املحاكمة العادلة واإعطاء 
�شالحيات البت يف الق�شايا للنيابة العامة ما هو اإل تفعيل ملقولة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم اإن احلكومة �شلطة خلدمة النا�س 
ولي�شت �شلطة على النا�س . واأ�شاف ومبا اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
للعام  العاملي  القانون  �شيادة  ملوؤ�شر  وفقاً  اإقليمياً  الأول  املركز  ت�شدرت  قد 
اإىل   2021 دبي  خطة  وغايات  لأهداف  وفقاً  دبي  حكومة  تلتزم   2016
تعزيز �شعور كل اأفراد املجتمع بالأمن والأمان من خالل �شمان كافة حقوق 
الأفراد واملوؤ�ش�شات وذلك من خالل نظام ق�شائي فاعل يكفل �شيادة القانون 
حيث تدعم هذه اخلطوة ال�شرتاتيجية حمور حكومة رائدة ومتميزة من 
اخلطة وت�شمن البتكار يف تقدمي اخلدمات احلكومية وتغيري اآليات العمل 
�شعادة  ون��ّوه  النا�س.  حياة  وتي�شري  للمجتمع  امل�شتقبلية  للحاجات  تلبية 
الأهمية  اإىل  دب��ي  لإم���ارة  العام  النائب  احلميدان  عي�شى  ع�شام  امل�شت�شار 
اليوم  ق�شية  ومبادرة  اجلزائي  الأم��ر  قانون  اعتماد  يحملها  التي  الكبرية 
الواحد من ِقَبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم موؤكداً اأن 

اإيجاد عدالة ناجزة و�شريعة  تاأتي يف �شياق روؤية �شموه نحو  هذه اخلطوة 
اأن �شاحب  اإىل  واأ�شار   .2021 للتطورات احلكومية وخطة دبي  ومواكبة 
باإن�شاء   2005 ال��ع��ام  يف  اأم���ر  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اإجناز  يف  ولل�شرعة  النا�س  على  للت�شهيل  املرقبات  �شرطة  مبركز  حمكمة 
ق�شاياهم وقد جاءت مبادرة ق�شية اليوم الواحد ا�شتكماًل لتوجيهات �شموه 
باخت�شار مراحل �شري الق�شية اإىل مرحلتني تبداأ من و�شول ملف الق�شية 
بالإحالة  فيها  والت�شرف  بالتحقيق  يقوم  حيث  �شباحاً  النيابة  ع�شو  اإىل 
اإىل املحكمة وتتم املحاكمة وتنفيذ العقوبة بنف�س اليوم وهذا الأمر يرفع 
معدل �شرعة التحقيق ويقلل امل�شروفات والنفقات املتعلقة بنقل املوقوفني 
وتكاليف احلرا�شة وتقليل عدد املراجعني للنيابة واملحكمة مما يرفع من 

�شعادة املتعاملني.
واأو�شح �شعادة النائب العام اأن مبادرة ق�شية اليوم الواحد تبلورت من خالل 
جل�شات الع�شف الذهني ملوظفي النيابة العامة وخمترب الإبداع خلطة دبي 
2021 ومت تنفيذها كمرحلة جتريبية يف نيابة اجلن�شية والإقامة وال�شري 
يف  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مع  بالتعاون  املرقبات  �شرطة  ومركز  وامل��رور 

حماكم دبي و�شرطة دبي والإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب.
الق�شية  ال�شرعة يف حتقيق  عالية من  التجربة حتقيق معدلت  واأظهرت 
والف�شل فيها خالل يوم عمل وي�شمل ذلك الق�شايا الب�شيطة التي ل حتتاج 
اإليه  امل�شندة  بالتهمة  معرتفا  املتهم  ويكون  مطولة  حتقيق  اإج���راءات  اإىل 
موؤكداً اأن تطبيق ق�شية اليوم الواحد ل يخل بحقوق املتهم باحل�شول على 
حماكمة عادلة وح�شور حماميه اإذا طلب ذلك. كما اأظهرت نتائج تطبيق 
مبادرة ق�شية اليوم الواحد اإىل اإمكانية اإنهاء ن�شبة 40 باملائة من الق�شايا 
الب�شيطة بنف�س اليوم ومت حتديد عدد 21 تهمة مت اإدراجها �شمن مبادرات 

ق�شية اليوم الواحد مع اإمكانية التو�شع فيها م�شتقباًل.
اإم��ارة دبي  ويف ذات ال�شياق هّناأ �شعادة النائب العام املنظومة الق�شائية يف 
الأمر  لقانون  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  باعتماد 
وال��ذي مينحها �شالحية فر�س  العامة  النيابة  به  الذي تقدمت  اجلزائي 
للمحاكمة  اإحالتهم  دون  ب�شيطة  بق�شايا  املتهمني  على  مالية  عقوبات 
اأو  باحلب�س  القانون  فيها  يعاقب  التي  واملخالفات  اجلنح  ق�شايا  وت�شمل 
الغرامة اأو بالغرامة فقط حيث ت�شكل هذه اجلرائم ن�شبة 70 باملائة من 
الق�شايا الواردة للنيابة العامة ويف حال تطبيق الأمر اجلزائي عليها فاإن 
خالل  الق�شية  اإج���راءات  وينهي  املحاكم  على  ال�شغط  يخفف  �شوف  ذل��ك 
بحقوق  الإخ���الل  دون  العامة  النيابة  على  عر�شها  ت��اري��خ  م��ن  عمل  ي��وم 
اإىل �شرعة الف�شل وتقليل  املتهم وبحقوق املدعي باحلق املدين مما يوؤدي 
دور  تعزيز  نحو  العامة  النيابة  روؤي��ة  ما يحقق  وهو  املحاكمة  انتظار  زمن 
. واأك��د �شعادة النائب العام ان مبادرتي  ب��اأداء متميز عاملياً  القانون يف دبي 

ق�شية اليوم الواحد والأمر اجلزائي تعد من املبادرات النوعية الهادفة اإىل 
ا�شت�شراف امل�شتقبل وميثل دعامة لغايات حتقيق خطة دبي 2021 وخا�شة 
اأن دبي ب�شكل خا�س ودولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل عام مقبلة على 
ا�شت�شافة اإك�شبو 2020 ومتوقع زيادة عدد ال�شياح القادمني اإىل دبي مبا 
يواكب احلدث العاملي وهذا يتطلب منا كذلك مواكبة هذا احلدث العاملي. 
واأو�شح �شعادة طار�س عيد املن�شوري مدير عام حماكم دبي اأن مبادرة ق�شية 
اليوم الواحد متثل اإ�شافة هامة لدعم غايات خطة دبي 2021 ومواكبة 
التطلعات احلكومية يف اإيجاد املمكنات الداعمة خلطط التطوير والتنمية 
ال�شاملة يف الإمارة من خالل اإيجاد منظومة عمل ق�شائية مطورة مب�شار 
الب�شيطة والتي تقل  املالية  الق�شايا ذات املطالبة  مرن و�شريع للف�شل يف 
عن 20 األف درهم والق�شايا اجلزائية الب�شيطة جلميع فئات جمتمع دبي 
وال�شياح ب�شورة خا�شة. واأ�شاف قائاًل اأثبتت مبادرتنا امل�شرتكة مع �شركائنا 
ال�شرتاتيجيني يف النيابة العامة والقيادة العامة ل�شرطة دبي جناحاً لفتاً 
منذ اإطالق مراحلها التجريبية قبل عامني حيث اأ�شهمت يف رفع معدلت 
ليبلغ  ال�شيكات  ق�شايا  �شّيما  ل  الب�شيطة  اجلزائية  الق�شايا  يف  الف�شل 
93 الفا و664 ق�شية يف العام  اإجمايل عدد الق�شايا اجلزائية املف�شولة 
2016 مقارنة ب� 53 الفا و 676 ق�شية يف العام 2015.. ومل تقت�شر 
جهودنا على تطوير منظومة الف�شل يف الق�شايا اجلزائية بل قمنا بت�شكيل 
قدرة  لتعزيز  الب�شيطة  الق�شايا  يف  للف�شل  التجارية  املحكمة  يف  دائ���رة 
الأعمال  �شهولة ممار�شة  الإم���ارات يف معايري  دبي على دعم ملف  حماكم 
 ، ال��دويل  البنك  تقرير  متطلبات  وف��ق  خا�س  ب�شكل  العقود  اإنفاد  ومعيار 
والذي احتلت مبوجبه دولتنا املركز الأول عربياً وال�شاد�س والع�شرين عاملياً 

يف العام املا�شي.
كونها  تكمن يف  الواحد  اليوم  مبادرة ق�شية  اأهمية  ان  املن�شوري  واأ�شاف   
جودة  منظور  من  دبي  م�شتقبل  و�شنع  ا�شت�شراف  جلهود  داعمة  مبادرات 
ت�شمن  ال��ت��ي  املوؤ�ش�شية  الآل��ي��ة  باعتبارها  ال��ري��ادي��ة  احلكومية  اخل��دم��ات 
والجتماعية،  القت�شادية  وال���ش��ت��دام��ة  التنمية  عجلة  وا�شتمرار  ق��ي��ادة 
ال�شت�شرافية  الروؤية  مع  وان�شجاماً   2021 دبي  غايات خطة  مع  متا�شياً 
وال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
اأنه  ال��ذي عّلمنا  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأن  اآثرنا  العامل لذا  اأف�شل دول  ب��اأن تكون من  اأن نحلم لدولتنا  من حقنا 
ن�شتهل العام 2017 بت�شكيل دوائر ق�شائية �شريعة جديدة من �شاأنها دعم 
م�شرية تطوير منظومة الف�شل ال�شريع يف ق�شايا اليوم الواحد.. ونتطلع 
من خالل التن�شيق والتعاون املثمر مع �شركائنا ال�شرتاتيجيني اإىل ترجمة 
اأهداف مبادرتنا امل�شرتكة ا�شتكماًل لنجاح املرحلة الأوىل املطبقة يف مركز 
املرقبات والتي متكنت يف العام 2015 يف الف�شل يف هذا النوع من الق�شايا 

ب�شرعة قيا�شية ل تتجاوز يوماً واحداً.
تطوير  عجلة  دف��ع  يف  ت�شهم  امل��ب��ادرات  تلك  ان  م��وؤك��دا  املن�شوري  واختتم 
والع�شرين  القرن احلادي  يلبي متطلبات  الق�شائية مبا  املنظومة  وتعزيز 
مع التزامنا يف حماكم دبي بتبني اأعلى معايري التميز والبتكار واملوثوقية 
يف توفري اخلدمات القانونية والق�شائية الداعمة ل�شعادة املتعاملني واأمن 
الوطني  القت�شاد  وتنوع  ل�شتدامة  وامل��ع��ززة  املجتمع  ورفاهية  وا�شتقرار 
حتقيقاً لأه��داف خطة دبي 2021 و روؤي��ة الإم��ارات 2021 يف الو�شول 
اإىل م�شاف الأمم الأكر تقدماً يف العامل.. وكلنا ثقة باأّن م�شاعينا اجلادة 
�شتكون لها نتائج اإيجابية على �شعيد تعزيز كفاءة اأداء املنظومة الق�شائية 
وال�شفافية  وال�شتقاللية  امل�شاواة  اإىل قيم  ا�شتناداً  الدعاوى  الف�شل يف  يف 
والبتكار مبا يرتجم م�شتهدفات وثيقتنا ال�شرتاتيجية 2019-2016 
يف تعزيز مكانة حماكم دبي باعتبارها حماكم رائدة ومتميزة عاملياً وقادرة 
على حتقيق عدالة نافذة تت�شم بالدقة وال�شرعة وتقدمي خدمات ق�شائية 
مي�شرة الو�شول للجميع. ومن جانبه اأكد �شعادة اأحمد بن م�شحار الأمني 
العام للجنة العليا للت�شريعات اأن اإعداد ت�شريع الأمر اجلزائي جاء ا�شتجابًة 
وذلك   2021 دب��ي  خطة  �شمن  العامة  النيابة  اقرتحتها  التي  للمبادرة 
بالن�شبة لالأفعال  الت�شريع يف عملية الف�شل يف الدعاوى اجلزائية  بهدف 
التي تعترب جنحاً ول ي�شتوجب القانون فيها فر�س عقوبة احلب�س وكذلك 
تخفيف العبء على املحاكم واحلد من عدد الدعاوى اجلزائية املحالة اإليها 
التقا�شي  اإج��راءات  التي تقت�شي تب�شيط  العملية  وال�شتجابة لالعتبارات 
واخت�شار الوقت واجلهد والنفقات على اأطراف الدعوى اجلزائية. واأو�شح 
ابن م�شحار اأن اأهم الأحكام التي ت�شمنها القانون هي منح النيابة العامة 
�شالحية اإ�شدار القرارات الق�شائية للف�شل يف مو�شوع الدعوى اجلزائية 
دون اإحالتها اإىل املحكمة املخت�شة.. كما حدد نطاق تطبيق القانون لي�شمل 
اأو  اأو عقوبة احلب�س  الغرامة فقط  التي تكون عقوبتها  واملخالفات  اجلنح 

الغرامة .
الأمر اجلزائي بحيث يتم  املتهم �شالحية العرتا�س على  القانوُن  ومنح 
ال�شري يف  وبالتايل  املتهم  عليه من  العرتا�س  ما مت  اإذا  الأم��ر  اإلغاء هذا 
اإج��راءات حماكمة املتهم وفقاً للقواعد العامة املقررة مبوجب الت�شريعات 
ال�شارية كما منح النائب العام �شالحية تعديل اأو اإلغاء الأمر اجلزائي اإذا 

تطلبت امل�شلحة العامة ذلك.
هذا  ���ش��دور  اأن  اإىل  للت�شريعات  العليا  للجنة  ال��ع��ام  الأم���ني  �شعادة  ون���ّوه 
القانون �شيوؤدي اإىل توفري البيئة القانونية والق�شائية الداعمة لرفاهية 
العي�س يف الإمارة وال�شتجابة ب�شكل فاعل لالأحداث والفعاليات امل�شتقبلية 
�شواًء  الأف���راد  م�شالح  عرقلة  وع��دم   2020 اإك�شبو  معر�س  كا�شت�شافة 

املقيمني اأو الزائرين.
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تفعيل ال�سرطة املجتمعية مبركزي املدنية والدقداقة براأ�ض اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأعلن العميد �شليمان الكيزي مدير 
العامة  ال�����ش��ام��ل��ة  ال�����ش��رط��ة  ادارة 
تفعيل  ع��ن  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة 
مبركز  املجتمعية  ال�شرطة  مبادرة 
مركز  و   ، ال�شامل  امل��دي��ن��ة  �شرطة 
�شرطة الدقداقة ال�شامل ، الأ�شبوع 
اأن يتم خالل املرحلة  املا�شي، على 
ال���ق���ادم���ة والأخ���������رية ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا يف 
املنيعي  و  خورخوير  �شرطة  مراكز 

واجلزيرة احلمراء.
مبادرة  اأهمية  على  الكيزي  واأك���د   
تاأخذ  لكونها  املجتمعية  ال�شرطة 
املجتمع  اأم��ن  حتقيق  عاتقها  على 
الثقافة  ون�����ش��ر   ، امل�����ش��ك��الت  وح���ل 
الأمنية والوعي الجتماعي ، حيث 
�شرطة  م��رك��زي  يف  تفعيلها  �شيتم 

والوقاية  وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا  اجل���رمي���ة 
منها .

امل���ق���دم را�شد  ل��ف��ت   وم����ن ج��ان��ب��ه 
ادارة  م���دي���ر  ال�����ش��ل��ح��دي  حم���م���د 
ال�شرطة املجتمعية بالنابة اإىل اأن 
املجتمعية  ال�شرطة  عنا�شر  مهام 
لن  اجل��دي��دة  ال�شرطية  امل��راك��ز  يف 
ال��ذي تقوم  ال��دور  اأهمية عن  تاألوا 
 ، والرم�س  املعمورة  م��رك��زي  يف  ب��ه 
تواجدهم  تتمثل مهامهم يف  حيث 
واملناطق  الأح����ي����اء  يف  وجت���وال���ه���م 
ال�شكنية لتوفري الراحة والطماأنينة 
للجمهور وحفظ الأمن وال�شالمة 
يتم  ال���ت���ي  ال���ربام���ج  اأن  م�����ش��رياً   ،
الأه����داف  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي  تنظيمها 
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  ت�شعى  ال��ت��ي 
تعزيز  خ����الل  م���ن  حت��ق��ي��ق��ه��ا  اإىل 
اأفراد  ب��ني  العالقة  وتوثيق  الثقة 

والرتقاء  ال�شرطة  وجهاز  املجتمع 
بيئة  واإي���ج���اد  اخل��دم��ات  مب�شتوى 
حيث   ، ال�شكنية  الأح��ي��اء  يف  اآم��ن��ة 
تركز جميع املحا�شرات واحلمالت 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��خ��ل��ي ع���ن بع�س 
ال�شلبية  وال�����ش��ل��وك��ي��ات  ال����ع����ادات 
وكيفية الوقاية من بع�س الأخطار 
التي قد تقع وكيفية جتنبها ، كما 
واإر�شادية  ت��وج��ي��ه��ي��ة  ر���ش��ال��ة  اأن��ه��ا 
ب�شرورة  لتوعيتهم  الأمور  لأولياء 
احلماية  وت���وف���ري  الأب����ن����اء  رع���اي���ة 
امل�شاركة  ، ف�شاًل عن  الالزمة لهم 
امليدانية والفعلية جلميع الأن�شطة 
املجتمعية  وال���ربام���ج  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ل��ل��ج��ه��ات 
وامل���ح���ل���ي���ة وامل������دار�������س وغ����ريه����ا ، 
وتنفيذ احلمالت التوعوية وتوزيع 
الربو�شورات واملطبوعات التوعوية 

املركبات  و���ش��ائ��ق��ي  اجل��م��ه��ور  ع��ل��ى 
ال�شلوكيات  م����ن  ال���ع���دي���د  ح�����ول 

اخلاطئة اأو الظواهر ال�شلبية 
بلهون مدير  را���ش��د  النقيب  وق��ال   
ف���رع ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مبركز 
وامل�شرف  ال�شامل  املعمورة  �شرطة 
ال��ع��ام ع��ل��ى م��ب��ادرة احل���ي ال�شكني 
مب��راك��ز ال�����ش��رط��ة ال�����ش��ام��ل��ة ، اإىل 

امل����ب����ادرة يف جميع  ت��ف��ع��ي��ل  اأه��م��ي��ة 
مبراكزها  متمثلة  الإم����ارة  اأن��ح��اء 
ال�شرطية ال�شاملة ، حيث جاء هذا 
مقرتح  تنفيذ  خ���الل  م��ن  ال���ق���رار 
اأخ��رى من  �شرطية  لتفعيل مراكز 
الراجلة  ال���دوري���ات  ت�شيري  ح��ي��ث 
ورف����ع ال��ت��ق��اري��ر الأم��ن��ي��ة ، بهدف 
الثقافة  ن�����ش��ر  يف  دوره������م  ت��ف��ع��ي��ل 

الأمن  لتحقيق  وامل�شاركة  الأمنية 
التعاون  �شيتم  اأن����ه  اإىل  م�����ش��رياً   ،
وال���ت���ن�������ش���ي���ق ب����ني ج���م���ي���ع الأف�������رع 
اجلغرافية حول تنفيذ العديد من 
كاًل  ال�شاملة  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ربام��ج 
والتي   ، اخت�شا�شه  منطقة  ح�شب 
على  توعوي  برنامج   )44( ت�شمل 

مدار العام.

النجاح  ب��ع��د  وال���دق���داق���ة  امل��دي��ن��ة 
اأوىل  ح�����ش��دت��ه يف  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 
املعمورة  ���ش��رط��ة  مب��رك��ز  جت��ارب��ه��ا 
الرم�س  �شرطة  مركز  ثم  ال�شامل 
تفعيل  �شيتم  باأنه  ، منوهاً  ال�شامل 
املراكز  ب���اق���ي  يف  لح���ق���اً  امل����ب����ادرة 
ال�����ش��رط��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة ب�����الإم�����ارة ، 

موؤكداً تفعيل دور عنا�شر ال�شرطة 
الأمنية  الثقافة  ن�شر  املجتمعية يف 
وال�شعور  امل�����ش��ارك��ة  روح  وت��ن��م��ي��ة 
املجتمع  اأف������راد  ب���ني  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
الإجراءات  وتفعيل  الأمن  لتحقيق 
الوقائية الالزمة حيال العديد من 
مواجهة  بهدف  ال�شلبية  الظواهر 

اإدارة تنفيذ الأحكام من مركز ف�ض املنازعات الإيجارية تطلع على اأف�سل املمار�سات  باإدارة التنفيذ مبحاكم دبي
•• دبي-الفجر:

مبحاكم  التنفيذ  ادارة  ا�شتقبلت 
دبي وفدا من مركز ف�س املنازعات 
التعاون  اطار  يف  وذلك  الإيجارية 
امل�����ش��رتك ب��ني دائ���رة حم��اك��م دبي 
لالإطالع  احل��ك��وم��ي��ة،  واجل���ه���ات 
املطبقة  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى 
ا�شتحداث  م���ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ب������ادارة 
وال����ت����ع����دي����الت  الإدارة  ه���ي���ك���ل 
العمليات  ���ش��ري  ع��ل��ى  اجل��وه��ري��ة 
م�شتهدفات  ب��و���ش��ع  والإج������راءات 
موؤ�شرات  خ���الل  م���ن  وحم��ق��ق��ات 
م�������ش���ت���ح���دث���ة، ل��ت��ح��ق��ي��ق ع���دال���ة 
وال�شرعة  ب��ال��دق��ة  ت��ت�����ش��م  ن���اف���ذة 
مي�شرة  ق�شائية  خدمات  وتقدمي 
ال��و���ش��ول ل��ل��م��ج��ت��م��ع، م���ن خالل 
وال�شفافية  وال�شتقاللية  العدل 
ب���روح الفريق  والب��ت��ك��ار وال��ع��م��ل 
حماكم  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال����واح����د، 

رائدة متميزة عاملياً.
يعقوب  ال��وف��د  ا�شتقبال  يف  وك���ان 
حممد اأحمد عبداهلل نائب مدير 

عجلة  ودوران   ،25% ب��ن�����ش��ب��ة 
الوقت  ل��ت��وف��ري  ال���ذات���ي  التنفيذ 
التنفيذ  ط���ال���ب���ي  ع���ل���ى  واجل����ه����د 
وذل���ك م��ن خ��الل ه��ن��درة عمليات 
نظام  بتطبيق  التنفيذ  واج���راءات 
خط الإنتاج لتاليف تكرار عمليات 
يف  الج����راءات  وتوحيد   ، التنفيذ 
كل ق�شم مبجموعة من العمليات 
اأولويتها  ن��ظ��ام  ح�شب  الرئي�شية 
 ( التالية  الأق�شام  وفق  واأهميتها 
التنفيذ،  وت�شويات  التحري  ق�شم 
ال����دع����اوى، وق�شم  ت��ن��ف��ي��ذ  وق�����ش��م 
وق�شم  وال�����ب�����ي�����وع،  احل������ج������وزات 
الق�شائية،  والإن����اب����ات  ال���ر����ش���وم 
امل�شتعجلة  ال������دع������اوى  وق�������ش���م 
والأمور الوقتية (، لتحقيق غايات 
بالنظام  الثقة  تعزيز  يف  املحاكم 
وتعزيز  ودول��ي��اً،  حملياً  الق�شائي 
الداخلي،  الأداء  وك��ف��اءة  فعالية 
ب�شرية  م��وارد  وتنمية  وا�شتقطاب 
ولرفع  عالية،  كفاءة  ذات  حمفزة 

موؤ�شر اأداء املوظفني .  
الذكي  ومبادرة  )حم�شر احلجز 

بالوفد  م���رح���ب���اً  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ادارة 
برئا�شة ال�شيد �شلطان ماجد لوتاه 
مدير اإدارة تنفيذ الأحكام وحممد 
ق�شم  اأول  املرزوقي مدير  عبداهلل 
الفال�شي  و�شم�شة ماجد  الإخ��الء 
املالية  املطالبات  ق�شم  اأول  مدير 
�شركة  من  اأبوجودة  عطية  و�شمر 

المارات للحلول العقارية.  
روؤية  حممد  يعقوب  وا�شتعر�س 
ور�شالة وقيم الدائرة والتي تعترب 
ي��ع��م��ل مبوجبها  ال��ت��ي  ال��ب��و���ش��ل��ة 
بالدائرة،  وم��وظ��ف  م�����ش��وؤول  ك��ل 
باإدارة  املطبقة  املمار�شات  واأف�شل 
تت�شمن  م��وؤ���ش��رات  م��ن  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
م�شتهدفات حمققات، منها مبادرة 
ت�شعى  ال��ت��ي   ) التنفيذ  تطوير   (
الهيكل  وت��ط��وي��ر  ا���ش��ت��ح��داث  اىل 
التنظيمي لالإدارة بدًل من الهيكل 
القدمي والذي اأحدث نقلة نوعية 
والإج����راءات  العمليات  حيث  م��ن 
و�شرعة  ال��دق��ة  حيث  م��ن  املتخذة 
والتي  وال��ق��رارات  الأح��ك��ام  تنفيذ 
التنفيذ  م����دة  ت��ق��ل��ي�����س  اىل  اأدت 

ار�شال  وي��ت��م  امل��ت��وف��رة،  بالو�شائل 
مبا�شرة عن  املعنيني  اىل  املح�شر 
ط��ري��ق ال��ربي��د الإل���ك���رتوين بعد 
با�شتخدام خا�شية  التوقيع عليها 
التوقيع على �شا�شة اجلهاز وكذلك 
يقوم النظام بار�شال ر�شائل ن�شية 
هاتفه  ع���ل���ى  اخل����دم����ة  ل���ط���ال���ب 
كما  امل��اأم��وري��ة،  بنتيجة  م��ب��ا���ش��رة 
ال�شادة  على  املحا�شر  عر�س  يتم 
ق�شاة التنفيذ من خالل الطلبات 

الذكية.
الذكي  بالن�شر  اإع���الن   ( وم��ب��ادرة 
الإعالن  ي�شتطيع طالب خدمة   )
ا����ش���ت���خ���دام جهاز  م����ن  ب��ال��ن�����ش��ر 
الإعالن بالن�شر باختيار اجلريدة 
ال���ت���ي ي���رغ���ب ن�����ش��ر الإع������الن بها 
وبعد  و�شهلة  ب�شيطة  ب���اإج���راءات 
اعالن  ر�شالة  ت�شل  الر�شوم  دف��ع 
بالن�شر مبا�شرة اىل اجلريدة على 
م��وق��ع��ه��ا الإل����ك����رتوين وي��ن�����ش��ر يف 
اليوم التايل مبا�شرة دون احلاجة 
اىل  اخل��دم��ة  اىل مراجعة ط��ال��ب 

مقر اجلريدة . 

ن���ظ���ام احلجز  ب��ت��ط��وي��ر  ت��ع��ن��ي   )
ذك����ي وفق  ن���ظ���ام  اىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
القوانني  واأنظمة التقنيات واأمن 
برنامج  خ�����الل  م����ن  امل���ع���ل���وم���ات 
الذكية  الهواتف  على  يعمل  ذك��ي 
لتحرير  ال���ل���وح���ي���ة  والأج������ه������زة 
حم��ا���ش��ر احل���ج���ز ال���ذك���ي���ة ب����دءاً 
م��ن ت��ق��دمي ط��ل��ب احل��ج��ز الذكي 
بتحرير  امل���ه���م���ة  ان����ه����اء  وح����ت����ى 
التنفيذ  لطالب  وار�شاله  املح�شر 
بالنتيجة  واخ����ط����اره  ال��ك��رتون��ي��ا 
على هاتفه، تتخلل مراحل احلجز 
وذكية  الكرتونية  اجراءات  الذكي 
الكرتونية  م��ه��م��ة  ت�����ش��ج��ي��ل  م���ن 
احلجز  ق��رار  �شدور  بعد  مبا�شرة 
واخطار  التنفيذ  ملاأمور  وا�شنادها 
الإنتقال  مب��وع��د  التنفيذ  ط��ال��ب 
بر�شالة ن�شية على هاتفه، وينتقل 
اأنظمة  با�شتخدام  تنفيذ  م��اأم��ور 
خالل  من  الإلكرتونية  اخلرائط 
الأج�����ه�����زة ال���ل���وح���ي���ة، ح���ي���ث يتم 
الذكي  احل���ج���ز  حت���ري���ر حم�����ش��ر 
وت�شويرها  امل���وج���ودات  بت�شجيل 

امل���زاد الذكي  وك��ذل��ك   
وذل�����ك م���ن خ����الل ب��ي��ع الأم������وال 
امل��ح��ج��وزة م��ن خ���الل م��وق��ع ذكي 
ي�شتطيع  ل���ل���م���زادات  ل����الم����ارات 
ال�شرتاك  خالله  من  املتعاملني 
والط������الع وامل����زاي����ده م���ن خالل 
ال���ت���ط���ب���ي���ق ال�����ذك�����ي ل�����الم�����ارات 
الدولة  اأي مكان يف  للمزادات من 
املزاد  قيمة  وت��وري��د  خ��ارج��ه��ا،  اأو 
وقيام  ب��ال��رت���ش��ي��ة  اخ���ط���اره  ب��ع��د 

الم�����ارات ل��ل��م��زادات ب��ان��ه��اء كافة 
املال  وحتويل  الت�شجيل  اج���راءات 
اإقامته  مكان  اىل  للم�شرتي  املباع 

يف الدولة او خارجها .
اللقاء  ال��وف��د يف نهاية  اأ���ش��اد  وق��د 
التنفيذ  ادارة  اإليه  و�شلت  ما  اإىل 
اإجراءاتها  يف  التقني  اجلانب  من 
املقدمة  وخ��دم��ات��ه��ا  وم��وؤ���ش��رات��ه��ا 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني، وال���ت���ي ت�����ش��اه��م يف 
و�شرعة  ت��ق��دمي  خ��دم��ات متميزة 

تنفيذ الأحكام والقرارات.
الجتماع من حماكم  وق��د ح�شر 
دبي كاًل من، نا�شر بهيان حممد 
رئ��ي�����س ق�����ش��م ت��ن��ف��ي��ذ ال���دع���اوى و 
حممد عبدالرحمن عبداهلل رئي�س 
ق�شم الدعاوى امل�شتعجلة والأمور 
ال�شلمان  الوقتية،  و حمد ح�شني 
وت�شويات  ال��ت��ح��ري  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
عبدالقادر  ف��اط��م��ة  و  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

املعمري مقرر الإجتماع.
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اأخبـار الإمـارات

•• را�س اخليمة 

عربت الكيميائية الأ�شتاذة موزة �شيف 
مطر ال�شام�شي اأمني عام م�شاعد احتاد 
اجلمعية  رئي�شة  العرب  الكيميائيني 
واع�شاء  الم����ارات����ي����ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
جمل�س ادارة اجلمعية واللجنة العليا 
الثامن  ال���دويل  امل��وؤمت��ر   « ل���  املنظمة 
العرب  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني  ع�����ش��ر لحت�����اد 
بتنظيمه  اجل��م��ع��ي��ة  ف�����ازت  ال�����ذي   «
املجل�س  اأع�شاء  وا�شت�شافته مبوافقة 
العرب  الكيميائيني  لحت���اد  الع��ل��ى 
وذلك  تون�س  يف  الأخ���ري  اجتماعه  يف 
خالل الفرتة من 26 اىل 28 مار�س 
اجل���اري يف اجل��زي��رة احل��م��راء براأ�س 
ودولية  ع��رب��ي��ة  مب�����ش��ارك��ة  اخل��ي��م��ة 
للرعاية  الكبري  تقديرهم  عربوا عن 
الكرمية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 

ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و املجل�س  ب���ن ���ش��ق��ر 
للموؤمتر  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأعلى 
افتتاح  على  ال��ك��رمي  �شموه  وموافقة 

املوؤمتر. 
واأعربت موزة ال�شام�شي عن تقديرها 
ال�����ش��ام��ي��ة ل�شاحب  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ك��ب��ري 
لأن�شطة  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�شمو 

العربي  الحتاد  وموؤمترات  وفعاليات 
املتوا�شلة  ���ش��م��وه  ودع����م  واجل��م��ع��ي��ة 
البحث  وم�����ش��رية  اجل��م��ع��ي��ة  مل�����ش��رية 

العلمي وال�شناعة العربية . 
امل����وؤمت����ر  ي���ن���اق�������س  اأن  امل����ق����رر  وم������ن 
بحثية  ع��ل��م��ي��ة  ورق������ة   70 ق����راب����ة 
على  وي��ع��ق��د  متخ�ش�شة  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
ه��ام�����ش��ه اج���ت���م���اع امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
ومعر�س  العرب  الكيميائيني  لحت��اد 
الكيميائية  واخل���دم���ات  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
ومعر�س لالأبحاث العلمية الكيميائية 
ا�شافة اإىل الكيمياء النووية والكيمياء 
والطب  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
النظيفة  والطاقة  ال�شحية  والعلوم 
تكنولوجي  وال���ن���ان���و  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
وك��ي��م��ي��اء ال��ب��ي��ئ��ة امل�����ش��ت��دام��ة واإع����ادة 
املياه  املياه ومعاجلة  التدوير وحتلية 
املوؤمتر  اأن  واأو���ش��ح��ت  امل�شتخدمة.  

يهدف اإىل التوا�شل العلمي البناء بني 
املختلفة  املجالت  يف  العلمية  العقول 
من  الكيمياء  م�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف 
التطبيقات احلديثة يف جمال  خالل 

ال�شناعة والطب والبيئة .
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل الإج����ت����م����اع ال����ذي 
اجلمعية  مقر  يف  ال�شام�شي  تراأ�شته 
اخ����ر  ع����ل����ى  الط����������الع  خ����الل����ه  ومت 
التح�شريات الالزمة للموؤمتر وعمل 
اللجان والطالع على اخر م�شتجدات 

برنامج املوؤمتر واجلل�شات . 
باب  فتح  عن  امل��وؤمت��ر  رئي�شة  واعلنت 
تعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  ام�����ام  ال�����ش����رتاك 
العايل وال�شناعات الكربى يف املعر�س 
توجيه  واع��ت��م��اد  للموؤمتر  امل�شاحب 
العلوم يف اجلامعات  لكليات  الدعوات 
وال�شتفادة  الكيمياء  طالب  حل�شور 

من جل�شات املوؤمتر.

••اأبوظبي-وام: 

ع�شو  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  معايل  زار 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي اليوم املعر�س التفاعلي 
جمل�س  من  الأوىل  ال�شنوية  ال��دورة  لفعاليات  امل�شاحب 
�شباح  انطلق  وال���ذي  امل�شتقبل  لأج��ي��ال  زاي��د  ب��ن  حممد 
ل��ل��م��ع��ار���س وي�شتمر  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  ام�����س يف م��رك��ز 
ي��وم��ني ب��ح�����ش��ور 24 م��ت��ح��دث��ا م��ن ال������وزراء واخل����رباء 
وكالة  م��ع  ل��ه  ل��ق��اء  خ���الل  معاليه  ق���دم  واملتخ�ش�شني. 
اأنباء المارات وام ال�شكر العرفان ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
املوؤمتر  فعاليات  تعقد  وال���ذي  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
التي قدمت من خاللها  امل��ب��ادرة  ه��ذه  حتت رعايته على 
اأفكار وبرامج وم�شاريع كثرية عر�شها طالب اجلامعات 
واملوؤ�ش�شات التعليمية من اأجل التو�شل اإىل حلول مبتكرة 
من  الكثري  جتنب  يف  �شت�شاعد  التي  الو�شائل  خالل  من 
�شديقة  بناءة  واق��رتاح��ات  واأف��ك��ار  حلول  وو�شع  امل�شاكل 

للبيئة تتوافق مع امل�شتقبل والتطور التكنولوجي.
اأن  اإىل  امل�شاحب  املعر�س  اأجنحة  يف  جولة  خالل  واأ�شار 
من�شة  يقدم  امل�شتقبل  لأج��ي��ال  زاي��د  ب��ن  حممد  جمل�س 

ال�شوء  ت�شليطه  خ��الل  م��ن  الإم���ارات���ي  لل�شباب  مثالية 
على اأهم الأهداف ال�شرتاتيجية للدولة والدور احليوي 
دولة  اقت�شاد  ت�شكيل  يف  امل�شتقبل  اأج��ي��ال  تلعبه  ال���ذي 
ثمينة  فر�شة  ويعد   .. النفط  بعد  م��ا  ملرحلة  الإم����ارات 
والتقنيات  الب��ت��ك��ارات  اأح���دث  على  لإطالعهم  للطالب 
يف  ال��ك��ب��ري  ال��ت�����ش��ارع  م��ع  العملية  احل��ي��اة  يف  امل�شتخدمة 

البتكارات والتقنيات احلديثة.
وقال معاليه : نطمح يف المارات لأن نكون يف الريادة و 
بالتعليم بجميع  الهتمام  اإل من خالل  ذلك  يتحقق  ل 
ال�شباب  ب��ني  ال��ه��ادف��ة  الب��ت��ك��ارات  ثقافة  ون�شر  مراحله 

وال�شابات ولتى تخدم لي�س املجتمع الماراتي فح�شب بل 
املجتمع الإن�شاين باأ�شره .

اجتمعوا  اجلن�شني  كال  من  الم��ارات��ي  ال�شباب  اأن  واأك��د 
امل�شتقبلية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  اأج����ل و���ش��ع احل��ل��ول  ال��ي��وم م��ن 
وو�شع  �شبابها  ل��ت��ط��وي��ر  تطمح  الم�����ارات  اأن  م��و���ش��ح��ا 
اأهمية م�شاركة  اإن  ال�شاأن وقال  اخلطط الالزمة يف هذا 
ط����الب اجل���ام���ع���ات خ����الل ه����ذه ال������دورة ال��ت��ي تت�شمن 
التفاعلية  والأن�����ش��ط��ة  احل���واري���ة  اجل��ل�����ش��ات  م���ن  ع����ددا 
يوؤهلهم  لهم  اإلهام  م�شدر  ت�شكل  اأنها  يف  تكمن  املختلفة 
على  قادرين  ومبتكرين  اأعمال  ورواد  قادة  ي�شبحوا  لأن 

املكت�شبات  على  باملحافظة  وجديرين  امل�شوؤولية  حتمل 
والإجنازات التي حققتها الدولة منذ ان�شائها من خالل 
للم�شاركة  لتاأهيلهم  املنا�شبة  الفر�س  ما توفره لهم من 
يف  قيادية  اأدوار  لعب  من  ومتكينهم  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف 
م�����ش��رية الزده�����ار وال��ت��ط��ور ع��رب ���ش��خ دم����اء ج��دي��دة يف 

خمتلف الوظائف واملنا�شب القيادية.
واأ�شاد باأجنحة املعر�س وامل�شاريع الكبرية والكثرية التي 
اأن  �شباب الم��ارات والتي تدل على  مت عر�شها من قبل 
يف  يكونوا  لأن  دائما  الطموح  لديهم  و�شبابها  الم���ارات 

الريادة وال�شدارة .

�سلطان بن طحنون يزور املعر�ض التفاعلي امل�ساحب ملجل�ض حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل

•• ال�صارقة-الفجر:

بنت  جميلة  ال�شيخة  �شمو  ب��ح�����ش��ور 
حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي م��دي��ر ع���ام مدينة 
افتتح  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة 
جمول  حميد  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة 
ندوة  ال�شارقة  جامعة  مدير  النعيمي 
التعليم،  الإع���اق���ة يف  ل���ذوي  ال�����ش��ع��ادة 
وذل����ك ب��ت��ن��ظ��ي��م م��رك��ز امل������وارد لذوي 
الإعاقة وكلية الآداب والعلوم الإن�شانية 
ال�شارقة  وم���دي���ن���ة  والج���ت���م���اع���ي���ة 
الإن�شانية، كما ح�شر حفل  للخدمات 
افتتاح ال��ن��دوة ك��ل م��ن الأ���ش��ت��اذة منى 
ال�شارقة  م��دي��ن��ة  م��دي��ر  ع��ب��دال��ك��رمي 
ل���ل���خ���دم���ات الإن�������ش���ان���ي���ة، وال���دك���ت���ور 
ن���ائ���ب مدير  ����ش���الح ط���اه���ر احل������اج 
والأ�شتاذ  املجتمع،  ل�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة 
الدكتور عدنان �شرحان م�شاعد مدير 
والدكتور  الأف�����رع،  ل�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة 
باأعمال  ال���ق���ائ���م  ال���ع���ث���م���ان  ح�������ش���ني 
الإن�شانية  والعلوم  الآداب  كلية  عميد 
ح�شني  وال����دك����ت����ور  والج���ت���م���اع���ي���ة، 
الأكادميية  اخل���دم���ات  عميد  امل��ه��دي 
امل�شاندة، والدكتورة �شالمة الرحومي 
والأ�شتاذة  ال��ط��ال��ب��ات،  ���ش��وؤون  عميدة 
مركز  مدير  املعيني  ابراهيم  فاطمة 
امل��وارد ل��ذوي الإعاقة، وم��دراء املراكز 
للخدمات  ال�شارقة  مبدينة  والإدارات 
الأق�شام،  روؤ�شاء  من  وعدد  الإن�شانية، 
التدري�شية  ال���ه���ي���ئ���ت���ني  واأع�����������ش�����اء 
والإداري�����ة، وع���دد م��ن طلبة اجلامعة 

وطلبة مدر�شة ورو�شة الأمل لل�شم. 

ويف كلمة لها بهذه املنا�شبة رحبت �شمو 
القا�شمي  بنت حممد  ال�شيخة جميلة 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  و���ش��ك��رت  ب��احل�����ش��ور 
على تبنيها اأول مركز للموارد، والذي 
يدعم ب�شكل كبري فئة ذوي الإعاقة يف 
التعليم كحق من حقوقهم الذي كفله 
كلية  �شكرت  كما  ال��دول��ة،  د�شتور  لهم 
الآداب والعلوم الإن�شانية والجتماعية 
وم���رك���ز امل������وارد ل����ذوي الإع���اق���ة على 
ملدينة  الفر�شة  واإتاحة  الندوة  تنظيم 
واأولياء  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة 
نظرهم  وج���ه���ات  ب��ت��و���ش��ي��ح  الأم�������ور 
عن  حتدثت  كما  جتاربهم،  وم�شاركة 
ال�شعادة وم�شادرها وكيفية حتقيقها، 
وقالت اإن ال�شعادة يف احلياة هي �شيء 
حتديده،  ن�شتطيع  ل  وم��وؤق��ت  ن�شبي 
واأن معايري ال�شعادة قد تختلف ولذلك 
م���ن ال�����ش��ع��ب حت��دي��د الأ����ش���ي���اء التي 
ميكن اأن ت�شعدنا، فالإن�شان يف النهاية 

خم��ري وه��و ال��ذي يبحث ع��ن �شعادته 
اإىل  اإ�شافة  الأ�شياء،  اأب�شط  يف  اأحياناً 
اأن دولة الإمارات تهتم كثرياً مبو�شوع 
من  الكثري  توفر  اأنها  حيث  ال�شعادة، 
والتعليم  كال�شحة  ال�شعادة  مقومات 
اجل��ي��د ال��ل��ذان ي��وف��ران ف��ر���س العمل 
وت��ك��وي��ن ال��ع��ائ��ل��ة. وق���د ت��ط��رق��ت اإىل 
امل��ب��ادئ الأ���ش��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم عليها 
ح��ق��وق ذوي الإع��اق��ة ال��ت��ي ت��ق��دم لهم 
فر�س ال�شعادة واأهمها: احرتام كرامة 
واإتاحة  الذاتي،  وا�شتقالله  ال�شخ�س 
امل���ج���ال ل���ه ل��ل��م�����ش��ارك��ة والن����دم����اج يف 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  وت��وف��ري  امل��ج��ت��م��ع، 
وامل�شاواة  الإ�شارة،  لغة  املختلفة كتعلم 
واإمكانية  ال����ف����ر�����س،  يف  وال���ت���ك���اف���وؤ 
ال��و���ش��ول وال��ت��ن��ق��ل م��ن خ���الل توفري 

املوا�شالت والتقنيات امل�شاندة.
الأ�شتاذ  ����ش���ع���ادة  رح����ب  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
النعيمي  جم�����ول  ح���م���ي���د  ال����دك����ت����ور 

ب�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت حممد 
هذه  على  القائمني  و�شكر  القا�شمي 
وق���ال يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  العلمية  ال���ن���دوة 
تلبية  اإىل  اجلامعة  �شعت  لقد  كلمته 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤية  متطلبات 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
ورعاه  اهلل  حفظه  اجل��ام��ع��ة  ورئ��ي�����س 
وكافة  التعليمي  بالقطاع  الهتمام  يف 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع، وو���ش��ع��ت ذل����ك على 
اأولوياتها بالرتكيز على تنمية  قائمة 
هو  كونه  وتطويره  الب�شري  العن�شر 
التنمية  م�شرية  يف  الأ���ش��ا���ش��ي  ال��رك��ن 
ال�شاملة، م�شرياً اإىل اأن الدعم املعنوي 
يقدمه  ال�����ذي  ال����الحم����دود  وامل�������ادي 
مل�شرية  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
تعليم  خا�س  وب�شكل  الواعدة  التعليم 
حتقيقاً  الإع����اق����ة  ذوي  ف��ئ��ة  ورع���اي���ة 
ل��ت��ط��ل��ع��ات ���ش��م��وه مل���ا يف ذل����ك الأث����ر 
املهني  بامل�شتوى  النهو�س  يف  الكبري 
الأ�شعدة،  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  والإن�������ش���اين 
واإعطاء هذه الفئة احلق الذي يفر�س 
والعملي.  احلياتي  الواقع  على  نف�شه 
واأ���ش��اد ب��ال��دور الكبري ال���ذي ت��ق��وم به 
ال���ع���ايل يف دولة  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���ش�����ش��ات 
لالرتقاء  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
بالتح�شيل املعريف النوعي الذي غمر 
مل  تكاملية  ب�شورة  الإعاقة  ذوي  فئة 
اأولت  ق���ال:  ول��ه��ذا  م��ث��ي��ل،  ل��ه��ا  ي�شبق 
ذوي  بفئة  اهتمامها  ال�شارقة  جامعة 
الإعاقة وو�شعت لهم برامج تطويرية 
بالتن�شيق  وت��ع��ل��ي��م��ه��م  ل���رع���اي���ت���ه���م 

التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
واملتخ�ش�شة،  امل��ع��ن��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
وم�شاندة  تعليم  م��ب��ادرة  ك��ان��ت  ول��ق��د 
ذوي الإعاقة من املبادرات التي وجهه 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ه��ا 
الرتبوية  امل��راف��ق  مب�شتوى  لالرتقاء 
تخدم  ال��ت��ي  والرتفيهية  والتعليمية 
ه�����ذه ال���ف���ئ���ة وحت���ق���ق ل���ه���م ن�����وع من 
مطمئنني  جت��ع��ل��ه��م  ال���ت���ي  ال�������ش���ع���ادة 
املبادرات  حزمة  جانب  اإىل  مل�شتقبلهم 
وتاأهيل  بتكوين  تت�شل  التي  الأخ��رى 
�شخ�شيته  وب��ن��اء  الإع��اق��ة  ذو  الطالب 
وث��ق��اف��ت��ه ع��ل��ى م���ب���ادئ دي��ن��ن��ا ال�شمح 
تقاليد  م��ن  م��ا مييز جمتمعنا  ووف��ق 

وقيم وهوية. 
اأع�����رب  اأخ�������رى  ويف ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة 
اهمية  ع��ن  العثمان  ح�شني  ال��دك��ت��ور 
ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه ال���ن���دوة ب��ال�����ش��راك��ة مع 
الإع��اق��ة، م�شرياً  ل��ذوي  امل���وارد  مركز 
جامعة  ت���ب���ذل���ه  ال�������ذي  اجل����ه����د  اإىل 
ال�شارقة من خالل الرتكيز على دعم 
الكليات  الواحد والتعاون بني  الفريق 
داخل  الخ��ت�����ش��ا���س  ذات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اجل���ام���ع���ة، ك��م��ا حت����دث ع���ن الإع���اق���ة 
متوجهاً  اجل���ام���ع���ة،  يف  و���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا 
على  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر 
اجلهود املبذولة والدعم الذي يقدمه 
لتح�شني اأداء الطلبة من ذوي الإعاقة 
يف  ل�شعادته  الكبري  ال���دور  على  واأك���د 
تنفيذ هذه الق�شايا، واأ�شاف اإن الهدف 
وبرامج  امل����وارد  م��رك��ز  م��ن  الرئي�شي 
ذوي  م��ن  الطلبة  ه��و متكني  الإع��اق��ة 

الإع��اق��ة م��ن ال��دخ��ول يف مناف�شة مع 
اأن  ي�شتطيعوا  حتى  الآخ��ري��ن  الطلبة 
التعليم  ولأن  باهر،  م�شتقبل  يحققوا 
ه���و ح���ق اأ���ش��ا���ش��ي م���ن ح���ق���وق جميع 
الأف��راد يف املجتمع، من خالل توفري 
مت  ما  وه��ذا  املنا�شبة  الرتبوية  البيئة 
الأخرية  ال�شنوات  خ��الل  عليه  العمل 
مع مركز املوارد لذوي الإعاقة مل�شاندة 
الطلبة يف عملية التح�شيل الأكادميي 

يف جامعة ال�شارقة .
ب��ع��ده��ا مت ع��ر���س ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي من 
اإعداد مركز املوارد لذوي الإعاقة عن 
رفع  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  دور 
التح�شيل العلمي عر�شت فيها جتربة 
الإ�شالمية  والدرا�شات  ال�شريعة  كلية 
وكلية العلوم، واأكدت الأ�شتاذة فاطمة 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  ب����اأن  امل���رك���ز  م��دي��ر 
الإعاقة  ذوي  ك��رام��ة  اح����رتام  ع����ززت 
امل�شاواة مع  بحيث و�شعتهم على قدم 
الآخ��ري��ن اإن�����ش��ان��ي��اً وح��ق��وق��ي��اً وف��ق ما 

املوارد  مركز  لئحة  بنود  عليه  ن�شت 
لذوي الإعاقة يف جامعة ال�شارقة والتي 
كما  وللتنمية،  لل�شعادة  موؤ�شراً  تعترب 
مت طرح منوذج من ولية اأمر الطالب 
خالد �شالح اجلابري من ذوي الإعاقة 
الذهنية يف مدينة اخلدمات الإن�شانية 
بيئة  ت��وف��ري  يف  الأ���ش��رة  دور  لتو�شيح 
الأ�شتاذة  وق��دم��ت  لأف���راده���ا.  �شعيدة 
مدر�شة  م����دي����رة  ال����ه����ري����دي  ع���ف���اف 
ورو�شة الأم��ل لل�شم من��وذج من ذوي 
الطالبة  خالل  من  ال�شمعية  الإعاقة 
هناء فرج التي حتدثت عن جتربتها يف 
املدر�شة  مديرة  حتدثت  كما  املدر�شة، 
عن الطريق لل�شعادة وم�شادر امل�شاعر 
الندوة  خ���الل  وع��ر���ش��ت  الإي��ج��اب��ي��ة، 
تقدمها  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ع���ن  ن���ب���ذه 
ال�شارقة  م��دي��ن��ة  يف  الأم�����ل  م��در���ش��ة 
ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ش��ان��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة من 
اإىل ن�شر  ت��ه��دف  الإع��اق��ة وال��ت��ي  ذوي 
وا�شتخدام  املجتمع،  يف  الإ����ش���ارة  لغة 

وتعليم  احل��دي��ث��ة،  ال�شمعية  املعينات 
وتاأهيل ومتكني ال�شم، والتدريب على 
للطلبة،  ال�شمعية  البقايا  ا�شتغالل 
العاملني  اأداء  تطوير  اإىل  بالإ�شافة 
بالإعاقة  املجتمع  وتوعية  املدر�شة،  يف 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  ق��ام  وق��د  ال�شمعية. 
اأحمد ح�شني ال�شغري نائب عميد كلية 
الآداب والعلوم الإن�شانية والجتماعية 
العكاي�شي  اأح��م��د  ب�����ش��رى  وال��دك��ت��ورة 
عر�س  بتقدمي  ال��رتب��ي��ة  ق�شم  رئي�س 
خمت�شر عن مفهوم ال�شعادة يف البيئة 
التعليمية، ومناق�شة بع�س النماذج يف 
جانب  اإىل  وال��ع��امل،  املحيط  املجتمع 
والدرا�شات  ال�شعادة  معوقات  مناق�شة 

العلمية لذوي الإعاقة. 
���ش��ع��ادة املدير  ال���ن���دوة ك���رم  ويف خ��ت��ام 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت حممد 
القا�شمي واإهدائها لوحة تذكارية من 
عمل طالبات اجلامعة، كما مت تكرمي 

عدد من منظمي وم�شاركي الندوة.

ح�سرتها ال�سيخة جميلة بنت حممد القا�سمي:

جامعة ال�سارقة تعقد ندوة ال�سعادة لذوي الإعاقة يف التعليم 

•• دبي- الفجر

املقررات  م��وؤخ��راً،  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اع��ت��م��دت 
الف�شل  نهاية  لختبارات   الدرا�شية،  للمواد  املعتمدة 
-2016 ال��درا���ش��ي اجل���اري  ال��ث��اين للعام  ال��درا���ش��ي 

وامل��دار���س اخلا�شة،  املدار�س احلكومية  يف   ،  2017
1-12،  واملقرر  املطبقة ملنهاج الوزارة لل�شفوف من 
انطالقها  يف الفرتة من 16 اإىل 23 اجل��اري، وفقا 

جلداول وزارة الرتبية املعتمدة.
وتقرر اأن تكون اختبارات الف�شل الدرا�شي الكرتونيا 
العربية  ال��ل��غ��ت��ني  ت��ت�����ش��م��ن  درا�����ش����ي����ة،  م������واد   6 يف 
والفيزياء  وال���ع���ل���وم  وال���ري���ا����ش���ي���ات  والجن���ل���ي���زي���ة 
وال��ك��ي��م��ي��اء والح���ي���اء، ل�����ش��ف��وف ال��ت��ا���ش��ع وال��ع��ا���ش��ر ، 
ذاته على  امل��واد  الكرتونيا يف  و�شيتم تطبيق الختبار 
مدر�شة    96 يف   4و5و6و7و8و11”   ال�����ش��ف��وف 
وطالبة  طالبا   3450 ح��وايل  فيها  يدر�س  خم��ت��ارة، 

على م�شتوى املناطق التعليمية كافة.
ل�طلبة  ال����وزارة   املعتمدة، ح��ددت  امل��ق��ررات   وبح�شب 
اللغة العربية  ال��ع��ام وامل��ت��ق��دم، يف  م��ادة  ال��ث��اين ع�شر 
ج��م��ي��ع درو�������س ال��ف�����ش��ل ال���درا����ش���ي ال���ث���اين ال���ت���ي مت 
ال�شتماع  درو������س  م��ن��ه��ا  ي�����ش��ت��ث��ن��ى  ول��ك��ن  ت��دري�����ش��ه��ا، 

والتحدث وجميع نواجتها التعليمية
3 وح������دات يف م���ادة  12 م���ت���ق���دم،  ل��ل�����ش��ف  وح������ددت 
الريا�شيات، ت�شم الوحدة الرابعة النهايات والت�شال 
و   4-6( الدر�شني  عدا  فيما  الدرو�س  وت�شمل جميع 
جميع  وت�شم  ال�شتقاق  اخلام�شة  والوحدة   ،)4-7
الوحدة  9-5(، ف�شال عن  الدر�س)  الدرو�س ما عدا 

الدرو�س  وت�شمل جميع  ال�شتقاق  تطبيقات  ال�شاد�شة 
ما عدا الدر�س )6-1(.

الثاين  لل�شف  الكيمياء  م��ق��ررات  ال����وزارة  واع��ت��م��دت 
“الطاقة   14 ال��وح��دة  على  اح��ت��وت  اإذ  متقدم،  ع�شر 
 ”5-1“ الق�����ش��ام  وت�شم  الكيميائية”،  وال��ت��غ��ريات 
“تفاعالت   15 وال��وح��دة   ،533-490 �شفحة  من 
534-561، يف  ال�شفحة  والختزال” من  الأك�شدة 
الق�شمني “1و2”،والوحدة 16 التي حتمل عنوان “ 
الكيمياء الكهربائية”، من ال�شفحة 562-597، يف 

الق�شام 1و2و3.
4 وح��دات لطلبة  ويف م��ادة الفيزياء، ح��ددت ال���وزارة 
ال�شاكنة  14”الكهرباء  ال��وح��دة  ت�شم  ذات���ه،  ال�شف 
والقوة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  “ال�شحنة  ال���درو����س  “وت�شمل 
 ،”395-382“ الكهربائية ال�شاكنة” يف ال�شفحات 
“وت�شمل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  15”املجالت  وال�����وح�����دة 
الكهربائية”  امل��ج��الت  وتطبيقات  “قيا�س  ال��درو���س 
الوحدة  ع��ن  ف�شال   ،”421-404“ ال�شفحات  يف 
“التيار  ال��درو���س  وت�شم  الكهربائي”  “التيار   16
الطاقة  – ا�شتخدام  الكهربائية  والدوائر  الكهربائي 
والوحدة  الكهربائية” يف ال�شفحات “473-432”، 
الدرو�س”  وت�شم  والتوازي”،  ال��ت��وايل  17”دوائر 
الدوائر  تطبيقات  الب�شيطة-  الكهربائية  ال��دوائ��ر 

الكهربائية”، يف ال�شفحات “473-458«.
واع��ت��م��دت ال�����وزارة م��ق��رر م���ادة الأح���ي���اء لطلبة 12 
علم  يف  8”الكمياء  ال���وح���دة  لت�شمل  “متقدم”، 
الكيميائية”  “التفاعالت  الدرو�س  “وت�شمل  الأحياء 
الأ�شا�شية  و”العنا�شر   “  216-212  “ �شفحات 

 ،”227-222“ ال�����ش��ف��ح��ات  للحياة”  ال����الزم����ة 
الدرو�س  وت�شمل  احليوية”،  10”الطاقة  وال��وح��دة 
الطاقة”  ع��ل��ى  احل���ي���ة  ال���ك���ائ���ن���ات  حت�����ش��ل  “كيف 
ال�شوئي”  و”البناء   ،”-277 ال�شفحات”274 
يف  اخل��ل��وي،  والتنف�س   ،”283-278“ ال�شفحات 
11”التكاثر  والوحدة   ،“ ال�شفحات” 289-284 
املت�شاوي  “النق�شام  ال����درو�����س  وت�����ش��م  اخللوي” 
-304 “ ال�شفحات  يف  ال�شيتوبالزمي”  والنق�شام 
ال�شفحات  يف  اخللية”  دورة  ن��ظ��ام  و”   ،“  308

.  »313-309“
ح���ددت  “عام”،   12 ال�����ش��ف  ط��ل��ب��ة  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
ال��������وزارة، 5 وح������دات مل�����ادة ال���ري���ا����ش���ي���ات، ت��ت��م��ث��ل يف 
الدرو�س،  بجميع  املثلثية”  “الدوال  الرابعة  الوحدة 
بكامل  املثلثية  وامل���ع���ادلت  “املتطابقات  واخل��ام�����ش��ة 
وامل�شفوفات  امل��ع��ادلت  “اأنظمة  وال�شاد�شة  درو���ش��ه��ا، 
والوحدة   ،)6-3( ال��در���س  ع��دا  م��ا  ال��درو���س  جميع 
“القطوع املخروطية واملعادلت الو�شيطية”  ال�شابعة 
وت�شم جميع الدرو�س ما عدا الدر�س) 7-4 ، 7-5(، 

والثامنة “املتجهات” جميع الدرو�س.
4 وح��دات لطلبة  ويف م��ادة الفيزياء، ح��ددت ال���وزارة 
ال�����ش��ف ذات�����ه، ت�����ش��م ن��ف�����س ال����وح����دات امل����ق����ررة  على 
ال�شفحات،  وب���ذات  “متقدم”،  ع�شر  ال��ث��اين  ال�شف 
“دوائر  ال��ت��ي حتمل ع��ن��وان   17 ال��وح��دة   يف م��اع��دا 
  18 ال��وح��دة  حملها  ح��ل  حيث  والتوازي”،  ال��ت��وايل 
الدرو�س  وت�شم  املغناطي�شية”،  امل��ج��الت   “ بعنوان 
“فهم املغناطي�شية – تطبيق القوى املغناطي�شية” يف 

ال�شفحات “499-484«.

•• دبي - وام:
اف��ت��ت��ح م���ع���ايل ح��م��ي��د حم��م��د ال��ق��ط��ام��ي رئي�س 
ام�س  ال�شحة  لهيئة  العام  املدير  الإدارة  جمل�س 
دبي  ومعر�س  مل��وؤمت��ر  والع�شرين  الثانية  ال���دورة 
 2017 دوف��ات  والتكنولوجيا  لل�شيدلة  ال��دويل 
واملعار�س  للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي  وذل��ك مبركز 
حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل 
هيئة  رئي�س  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
ال�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  وم�شاركة  دب��ي  يف  ال�شحة 
املحلية والعاملية البارزة يف قطاع ال�شيدلة وروؤ�شاء 

الوفود امل�شاركة من املنطقة والعامل.
امل��ع��ر���س وت��ع��رف على  اأرج����اء  و جت��ول معاليه يف 
اأجهزة  والتكنولوجيا من  العلم  له  و�شل  ما  اآخ��ر 
وتقنيات حديثة واأدوية مت طرحها من قبل �شركات 

حملية واإقليمية وعاملية م�شاركة يف املعر�س.
يف  للتكنولوجيا  دوف���ات  معر�س  معاليه  وتفقد 
معر�س  مع  بالتزامن  يقام  وال��ذي  الأوىل  دورت��ه 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ل�شركات  اأح�����دث  دوف�����ات واط���ل���ع ع��ل��ى 
الذكية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ل���الأدوي���ة  والتغليف  التعبئة 

للتخزين والت�شنيع.
دبي  وم��ع��ر���س  م��وؤمت��ر  اأن جن��اح  القطامي  واأك���د 
يف  – دوف����ات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  لل�شيدلة  ال����دويل 
ا�شتقطاب الآلف من ال�شيدلنيني واملتخ�ش�شني 
وامل�شتلزمات  ال���دواء  �شركات  كربيات  من  وامل��ئ��ات 
القدرات  اإىل  ي�شري  والعاملية  املحلية  ال�شيدلنية 
التناف�شية الهائلة لإمارة دبي التي جعلتها اإحدى 
املنتديات  لحت�شان  عامليا  املف�شلة  الوجهات  اأهم 

واملوؤمترات واملعار�س الدولية يف خمتلف املجالت 
يت�شل  وما  ال�شحي  املجال  بينها  والأن�شطة ومن 

به من فعاليات متنوعة .
التي  املرموقة  باملكانة  فخره  عن  معاليه  واأع��رب 
و�شل اإليها موؤمتر ومعر�س دوفات حيث اأن عدد 
العار�شني وامل�شاركني والزوار والرعاة يف ازدياد.. 
 20 بلغت  ال��ع��ام  ه��ذا  النمو  ن�شبة  اأن  اإىل  م�شريا 
ب��امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة م��ع ال��ع��ام امل��ا���ش��ي حيث ف��اق عدد 
ال�����ش��رك��ات امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ر���س اأك���ر م��ن 600 
 16 املعر�س  75 دولة وبلغت م�شاحة  �شركة من 
األفا و800 مرت مربع .. اإ�شافة اإىل جناح املوؤمتر 
واملعر�س يف ا�شتقطاب العلماء واخلرباء والنخب 
وطلبة  ال��ب��اح��ث��ني  وك��ذل��ك  املتخ�ش�شة  ال��ط��ب��ي��ة 
اجلامعات الذين يتناف�شون عرب م�شابقات علمية 
ال�شيدلين  القطاع  تطور  يعك�س  ما  وه��و  هادفة 

والدوائي .
ومنها  العاملية  العلمية  النخب  اأن  معاليه  وذك��ر 
املثايل  امللتقى  اأن مدينة دبي هي  ال�شحية تدرك 
ل��ت��ب��ادل الأف���ك���ار واخل����ربات وال��ت��ج��ارب الناجحة 
امل��م��ي��زة لنطالقات  امل��ن�����ش��ة  ك��ون��ه��ا  ف�����ش��ال ع���ن 
املوؤ�ش�شات وال�شركات الدولية ومتعددة اجلن�شيات 
وم�شتلزماتها  منتجاتها  لعر�س  دبي  تق�شد  التي 
اأن  اإىل  لف���ت���ا  حم����ف����زة..  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  اأج��������واء  يف 
املوؤمترات  جن��اح  اأ���ش��ا���س  ه��ي  العاملية  دب��ي  مكانة 
واملنتديات وحتقيق املوؤ�ش�شات وال�شركات لأهدافها 

القت�شادية.
واأعترب اأن موؤمتر ومعر�س دبي الدويل لل�شيدلة 
يف  مميزة  عالمة  اأ�شبح  – دوف��ات  والتكنولوجيا 

م�شتوى  على  ال�شحية  امل��ج��الت  اأه���م  م��ن  واح���د 
بها  تقوم  التي  الكبرية  اجلهود  مثمنا   .. املنطقة 
موؤ�ش�شة اندك�س، وجميع امل�شاركني يف تنظيم هذا 

احلدث ال�شنوي املهم .
و يعترب موؤمتر دبي الدويل لل�شيدلة والتكنولوجيا 
الأو���ش��ط يف جمال  ال�شرق  ب���ارزا يف  دوف���ات حدثا 
وال�شيدلنيني  اخل���رباء  اأه��م  وي��ج��ذب  ال�شيدلة 
لتعزيز  ي�شاركون  الذين  العامل  اأنحاء  جميع  من 
واكت�شاب  الآخرين  جت��ارب  من  والتعلم  معارفهم 

�شاعات علمية معتمدة.
العام بربنامج علمي  و يتميز موؤمتر دوف��ات هذا 
 172 اأي��ام وي�شم  م��دار ثالثة  مكثف ميتد على 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ع��م��ل  ور���ش��ة  و36  علمية  جل�شة 

عر�س لأكر من 612 مل�شقا علميا.
وي�شهد املوؤمتر م�شاركة 168 حما�شرا وم�شاركة 
مم��ي��زة م��ن ع���دد م��ن ال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة م��ن دول 
التي  العمل  ور����س  يف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
ال�شعودية  من  ال�شيدلنية  اجلمعيات  �شتقدمها 

والكويت وعمان والبحرين.
�شنويا  لل�شيدلة  دوف���ات  ومعر�س  م��وؤمت��ر  وي��ق��ام 
واملعار�س  للموؤمترات  اندك�س  �شركة  من  بتنظيم 
– ع�شو يف اندك�س القاب�شة وي�شنف من بني اأكرب 
املعار�س املتخ�ش�شة يف قطاع ال�شيدلة وتقنياتها 
واأهمها على امل�شتويني الإقليمي والعاملي حل�شوله 
ع��ل��ى الع������رتاف وال���دع���م م���ن اجل���ه���ات العلمية 
واملنظمات  الهيئات  من  ع��دد  جانب  اإىل  بالدولة 
ال�شيدلة  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

وتكنولوجيا.

•• دبي – حم�صن را�صد

بدنية  تربية  ومعلمة  معلم   600 نحو  يخ�شع 
و�شحية من العاملني يف املدار�س احلكومية بدبي 
اليوم  تقييمية  لخ��ت��ب��ارات  ال�شمالية  وامل��ن��اط��ق 
الختبارات   تقام  حيث   ، اخلمي�س  وغ��د  الأرب��ع��اء 
التعليمية،  بعجمان  عمي�س  بنت  اأ�شماء  مبدار�س 
بتعليمية  للبنني  راأ�س اخليمة وطنب  ومدر�شتي  
اآ�شيا بنت مزاحم وعبد  ، ومدر�شتي  راأ�س اخليمة 
اهلل بن نا�شر التابعتني ملنطقة الفجرية التعليمية  

وال�شارقة ال�شرقية، ووفقاً لنتائج التقييم �شتحدد 
ملهامه  املعلمني  من  �شيوا�شل  من  الرتبية  وزارة 
ال�شتغناء  �شيتم  وم���ن   ، امل��ق��ب��ل  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 
عنه نهاية العام الدرا�شي اجل��اري ، وقد  ح�شلت 
 ، الرتبية  وزارة  ا�شدرته  تعميماً  على  )الفجر( 
واأكدت  اللجان  وم��ق��ار  املعلمني  اأ���ش��م��اء  ب��ه  م���درج 
باحل�شور  ل��الل��ت��زام  املعنيني  املعلمني  كافة  على 
اإىل مقار التقييم يف املواعيد املحددة لهم ، وكانت 
مع  م��وؤخ��را  تعاقدت  ق��د  والتعليم  الرتبية  وزارة 
كافة معلمي  لتقييم    ، اخلا�شة  ال�شركات  اإح��دى 

ومعلمات الرتبية الريا�شية العاملني يف املدار�س 
احل��ك��وم��ي��ة ، وب���ن���اء ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ع��اق��د مت عمل 
وا�شتبعاد  مبدار�شهم  للمعلمني  ميدانية  زي���ارات 
يفتقدون  وم��ن   ، ال�شن  ك��ب��ار  م��ن  منهم  البع�س 
للياقة البدنية واأج�شامهم ل تتنا�شب مع مهنتهم 
 600 ال���  ب��ق��وائ��م  اأ�شمائهم  ت���درج  وب��ال��ت��ايل مل   ،
التقييم  اخل��ا���ش��ع��ني لخ��ت��ب��ارات  وم��ع��ل��م��ة   معلم 
اليوم وغد ، متهيداً لإنهاء خدماتهم نهاية العام 
الدرا�شي اجلاري ، اإ�شافة اىل من لن يجتاز تلك 

الختبارات .

•• دبى -وام:

فاز املت�شابق الإماراتي عبيده حممد نور ممثاًل 
والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  ع��ن 
باملركز الأول يف م�شابقة القراآن الكرمي واحلديث 
دول جمل�س  ل�شباب  ال�28  ن�شختها  ال�شريف يف 
احت�شنتها  التي  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 

وزارة ال�شوؤون الريا�شية ب�شلطنة ُعمان.

الأمني  املدفع  عي�شى  خالد  هناأ  املنا�شبة  وبهذه 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  للهيئة  امل�شاعد  ال��ع��ام 
وال��ري��ا���ش��ة ف���وز ع��ب��ي��ده ب��امل��رك��ز الأول ع��ن فئة 
اأقيمت  التي  امل�شابقة  يف  مقرئ  كاأف�شل  الأف��راد 
قابو�س  ال�شلطان  ج��ام��ع  رح���اب  يف  مناف�شاتها 
دول  �شباب  م��ن  مت�شابقا   40 مب�شاركة  الأك���رب 

جمل�س التعاون.
نتاجاً  ي��ع��د  ال���ف���وز  ه����ذا  اأن  اإىل  امل���دف���ع  ول���ف���ت 

طبيعياً ملا و�شل اإليه اأبناء دولة الإمارات داخلياً 
الأ�شعدة  خمتلف  على  اجن���ازات  م��ن  وخ��ارج��ي��اً 
ال�شديدة  والتوجيهات  احلكيمة  القيادة  ظل  يف 
العامة  الهيئة  وف��د  ت��راأ���س  الر�شيدة  حلكومتنا 
م�شابقة  يف  امل�شارك  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
ال�����ش��ري��ف �شعيد  ال���ك���رمي واحل����دي����ث  ال����ق����راآن 
�شباب  م��ن  اأع�����ش��اء  ت�شعة  ومب�شاركة  متيم  بني 

الإمارات.

يقام برعاية حاكم را�ض اخليمة 

اجلمعية الكيميائية تفتح باب ال�سرتاك يف معر�ض 
»املوؤمتر الدويل الثامن ع�سر لحتاد الكيميائيني العرب«  

انطالق فعاليات موؤمتر ومعر�ض دوفات 2017 يف دبي

الرتبية تعتمد مقررات اختبارات نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين

يرتتب على النتائج بقاوؤهم من عدمه

اختبارات لتقييم 600 معلم ومعلمة تربية ريا�سية اليوم وغدا

مواطن يفوز باملركز الأول يف م�سابقة القراآن الكرمي واحلديث ال�سريف ب�سلطنة عمان
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد للف�ساء ي�سارك يف جمل�ض حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

الدورة  يف  م�شاركته  خ��الل  للف�شاء  را�شد  بن  حممد  مركز  ا�شتعر�س 
الفتتاحية من جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�شتقبل .. 18 مبادرة 
تعليمية وتثقيفية حول اأبحاث وعلوم وتقنيات الف�شاء وقدم اأربع ور�س 
 The معر�س  اإط���ار  يف  والف�شاء  امل��ري��خ  ع��ن  وتثقيفية  توعوية  عمل 
عام  مدير  ال�شيباين  حمد  يو�شف  �شعادة  واع��ت��رب  التفاعلي.   Hub
زاي��د لأجيال  اأن جمل�س حممد بن   .. مركز حممد بن را�شد للف�شاء 
امل�شتقبل - الذي يقام برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة - مبادرة 
يف  والثقة  الوطن  ب�شباب  الهتمام  تعك�س  طموحة  روؤى  حتمل  مميزة 

قدرتهم على موا�شلة م�شرية النجاحات للدولة .

جديدة  وجم���الت  ق��ط��اع��ات  اإىل  ال�شباب  توجيه  ���ش��رورة  على  و���ش��دد 
م�شتقبلية تخدم توجهات الدولة لعقود وعقود.

كل جهوده  ي�شخر  للف�شاء  را�شد  بن  اإن مركز حممد  ال�شيباين  وق��ال 
وقدراته لتنمية مهارات ال�شباب يف علوم واأبحاث وتكنولوجيا الف�شاء.

امل�شاركة  خ��الل   - واملتخ�ش�شني  املهند�شني  م��ن  امل��رك��ز  ف��ري��ق  وق���دم 
ال�شبه  اأوج��ه  تناولت  والأر����س  املريخ  بعنوان  عمل  ور�شة   - املجل�س  يف 
والختالف بني الكوكبني واأ�شباب الهتمام العاملي بدرا�شة املريخ اإ�شافة 
اإىل كيفية الو�شول خلال�شات علمية با�شتخدام بيانات ومعلومات من 
مهمات �شابقة. ويف ور�شة عمل اأخرى حملت عنوان بناء مهمة ف�شائية 
اىل املريخ اأطلع مهند�شو ومتخ�ش�شو املركز امل�شاركون على مراحل بناء 
ال�شاروخ  اإط��الق  العلمية وحتى  الأ�شئلة  بتحديد  بدءا  مهمة ف�شائية 

وذلك من خالل بناء مهمتهم اخلا�شة.

وت�شمنت امل�شاركة ور�شة عمل تطرقت اإىل مراحل تكوين النجوم ودورة 
مكنت  عملية  وتقنيات  اأن�شطة  عرب  وذل��ك  النهائي  وم�شريها  حياتها 
امل�شاركني من التمييز بني النجوم املختلفة وكيفية ت�شنيفها وتطويع 

هذه التقنيات على الأجهزة العلمية.
ويف ور�شة عمل متحورت حول حياة الأقمار يف الف�شاء قدم فريق عمل 
املركز حقائق ومعلومات عن القمر وكيف يتحول مع الوقت من كوكب 

اىل اآخر يف املجموعة ال�شم�شية.
لقت  التي  احلية  العلمية  التجارب  من  ع��دد  اإج��راء  امل�شاركة  و�شملت 

انتباها وتفاعال كبريا من ال�شباب الزائر للمعر�س.
يذكر اأن فعاليات الدورة الفتتاحية من جمل�س حممد بن زايد لأجيال 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مركز  يف  يومني  وت�شتمر  ال��ي��وم  انطلقت  امل�شتقبل 

للمعار�س 

الإمارات ت�سارك يف قمة قادة رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي ايورا 

جممعات زايد لالإ�سكان .. بناء م�ستدام ملجتمع متما�سك 

•• جاكرتا-وام: 

�شاركت دولة الإمارات العربية املتحدة يف قمة قادة 
اأيورا  الهندي  املحيط  على  املطلة  ال��دول  رابطة 
والجتماعات ذات ال�شلة، التي عقدت بالعا�شمة 
مار�س   7-5 ال��ف��رتة  يف  ج��اك��رت��ا  الإن��دون��ي�����ش��ي��ة 
البحري  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ���ش��ع��ار  حت��ت  2017م 
والرخاء يف  وال�شتقرار  ال�شالم  اأجل حتقيق  من 
مرور  مبنا�شبة  القمة  .وعقدت  الهندي  املحيط 
قمة  اأول  وتعد  الرابطة،  تاأ�شي�س  على  عاما   20

لقادة رابطة اأيورا منذ تاأ�شي�شها يف عام 1997.
ت��راأ���س وف��د ال��دول��ة معايل ال��دك��ت��ورة ميثاء بنت 
كلمة  ال��ق��ت  ال��ت��ي  دول���ة  وزي����رة  ال�شام�شي  ���ش��امل 
المارات اىل القمة التي اكدت على تنامي اأهمية 
امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي ك�����ش��اح��ة ل��ل��ت��ج��ارة والأم������ن يف 
الرابطة  ا�شتمرار  ي�شتوجب  الذي  الأم��ر  العامل، 
يف لعب دورها املحوري لتحقيق التكامل وجمابهة 

التحديات امل�شرتكة.
خطوات  ات��خ��اذ  ����ش���رورة  ع��ل��ى  معاليها  و����ش���ددت 
تواجه  التي  للتحديات  للت�شدي  فعالة  جماعية 
منطقة املحيط الهندي مثل القر�شنة، والنزاعات 
وال�شغوط  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ب��ح��ار  يف  احل����دودي����ة 
وذلك  وال�شاحلية،  البحرية  امل��وارد  على  البيئية 

واإدارة  البحرية،  وال�شالمة  الأم���ن  تعزيز  ع��رب 
ال���ك���وارث،  خم��اط��ر  واإدارة  الأ����ش���م���اك،  م�����ش��ائ��د 
والتقني  العلمي  والتبادل  وال�شتثمار،  والتجارة 

وال�شياحي والثقايف.
ا�شتدامة  اأه���م���ي���ة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
الطاقة  جم��ال  يف  وال�شتثمار  الطاقة  ا�شتخدام 
هامة  عوامل  باعتبارها  البيئة  وحماية  املتجددة 

لتحقيق الرخاء مبنطقة املحيط الهندي.
واأع����رب����ت م��ع��ال��ي��ه��ا ع���ن ق��ن��اع��ة دول����ة الإم������ارات 
العربية املتحدة ب�شرورة بذل املزيد من اجلهود 
التزام  واأك��دت  املناخي.  التغيري  حتديات  ملجابهة 
من  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  تقنيات  بتطوير  ال��دول��ة 
اأجل امل�شاهمة يف جمابهة الطلب العاملي املتزايد 
ازدي������اد خطر  اإىل  واأ�����ش����ارت م��ع��ال��ي��ه��ا  ل��ل��ط��اق��ة. 
الإرهاب والتطرف العنيف، واأو�شحت موقف دولة 
الإمارات العربية املتحدة املطالب بتقوية رابطة 
الدول املطلة على املحيط الهندي لكي ت�شاعد يف 
تعزيز التعاون الدويل من اأجل حتقيق ال�شتقرار 
الدولة  اأن  واأك�����دت  اأج���م���ع.  وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�شرعية  بدعم  الكامل  الل��ت��زام  باأهمية  ت��وؤم��ن 
الأع�شاء  ال����دول  ���ش��ي��ادة  ال��د���ش��ت��وري��ة، واح����رتام 
اأكدت  الداخلية. كما  التدخل يف �شوؤونها  وجتنب 
دعم الدولة للجهود الإقليمية والدولية الرامية 

امل�شتدامة والعدالة وال�شتقرار  التنمية  لتحقيق 
وفقا مليثاق الأمم املتحدة والقوانني الدولية.كانت 
معاليها ا�شتهلت الكلمة بنقل تهاين الدولة لكافة 
الأع�شاء يف رابطة اأيورا و�شركاء احلوار مبنا�شبة 
تاأ�شي�س الرابطة. �شم وفد  20 عاما على  مرور 
امل�����ش��ارك ���ش��ع��ادة حممد ع��ب��داهلل الغفلي  ال��دول��ة 
�شفري الدولة لدى جمهورية اإندوني�شيا، و�شعادة 
فهد عبيد التفاق مدير اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  ب���وزارة  والتجارية 
وال��دك��ت��ورة ع��ل��ي��اء ب��وخ��اط��ر ال�����ش��ام�����ش��ي- رئي�س 
اخلارجية  ب��وزارة  ال��دويل  الأمني  التن�شيق  ق�شم 
والتعاون الدويل، وال�شيد حممد عبا�س اخلوري 
م���ن ���ش��ف��ارة ال���دول���ة ب��ج��اك��رت��ا، وال�����ش��ي��د را�شد 
وال�شيافة  الت�شريفات  ق�شم  رئ��ي�����س  ال��ظ��اه��ري 
ب�����وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال�����دويل، و اأم���رية 
عبداهلل الدهماين من اإدارة ال�شوؤون القت�شادية 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  ب���وزارة  والتجارية 
وال�شيد �شعيد حممد احلمريي من اإدارة ال�شوؤون 
القانونية بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل. كان 
فخامة جوكو ويدودو رئي�س جمهورية اإندوني�شيا 
وحكومة  دول��ة  رئي�س   16 بح�شور  القمة  افتتح 
الواحد  الأع�������ش���اء  ال�����دول  م���ن  وزراء  وخ��م�����ش��ة 
والع�شرين برابطة اأيورا عالوة على وفود �شركاء 

احلوار ال�شبعة لرابطة اأيورا.
الفتتاحية  كلمته  يف  الإندوني�شي  الرئي�س  واأك��د 
اأن انعقاد القمة يتزامن مع الظروف القت�شادية 
تقنية  ث����ورة  وت����رية  وت�����ش��ارع  ال��راه��ن��ة،  ال�شعبة 
اأنحاء  يف  ال�شيا�شية  ال��ث��ورات  وازدي����اد  املعلومات 
التعاون  ي�����ش��ت��وج��ب  ال���ع���امل، مم���ا  خم��ت��ل��ف��ة م���ن 
اجلماعي من اأجل تقليل احتمالت حدوث انفالت 
ثورةاملعلومات  ب���ني  ال��ت��داخ��ل  ج����راء  ال���ع���امل  يف 
والثورات ال�شيا�شية.واأ�شار اإىل اأن التطور التقني 
والنمو القت�شادي الذي ت�شهده منطقة املحيط 
ال��ذي يجب  املحوري  ال��دور  اأهمية  الهندي يزيد 
اأن تلعبه رابطة اأيورا لتحقيق ال�شتقرار وال�شلم 

الإقليمي والدويل.
اإقليمي متفرد  اأي��ورا باأنها حمفل  وو�شف رابطة 
لأن دولها ت�شهد منوا اقت�شاديا متناميا وتطورا 
تعاين  ال��وق��ت  نف�س  يف  اأن��ه��ا  اإل  مت�شارعا،  تقنيا 
واأ�شاد  مناطقها.  بع�س  يف  والتخلف  الفقر  م��ن 
بالدور الكبري الذي تلعبه رابطة اأيورايف تقلي�س 
املنطقة  دول  بني  التعاون  وتعزيز  ال��ف��وارق،  هذه 
اإدارة  البحري،  التعاون  املجالت مثل  يف خمتلف 
للمراأة.و�شدد  الق��ت�����ش��ادي  والتمكني  ال��ك��وارث، 
اأجل  ال��ت��ع��اون م��ن  فخامته ع��ل��ى ���ش��رورة زي����ادة 
تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اإىل  واأ���ش��ار  البيئة  حماية 

الأ�شماك  �شيد  ملحاربة  الإندوني�شية  احلكومة 
النفايات  واإدارة  الغابات  وحرائق  القانوين  غري 
رابطة  ت�شع  اأن  �شرورة  موؤكدا  منها  والتخل�س 
اأيورا اآليات وحلول عملية للتعامل مع التحديات 
اع��ت��م��اد معاهدة  ال��ق��م��ة، مت  ال��ب��ي��ئ��ي��ة. ويف خ��ت��ام 
تعزيز  ح��ول   Jakarta Concord جاكرتا 
وال�شتقرار  ال�شالم  لتحقيق  الإقليمي  التعاون 
وال���رخ���اء يف امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي، واع��ت��م��اد اعالن 
راب����ط����ة اأي��������ورا ح�����ول م���ن���ع وحم����ارب����ة الإره�������اب 
الرابطة  عمل  خطة  واعتماد  العنيف،  والتطرف 
القادة  ق��م��ة  و���ش��ب��ق   .2021-2017 ل��ل��ف��رتة 
عقد اجتماع جلنة كبار امل�شوؤولني برابطة اأيورا، 
والجتماع الوزاري للرابطة حيث تراأ�شت معايل 
الدكتورة ميثاء ال�شام�شي – وفد الدولة امل�شارك 
الجتماع  ه��ذا  ال���وزاري، وقدمت يف  الجتماع  يف 
دولة  اأن  يف  تلخ�شت  ال��ت��ي  الإم����ارات  دول���ة  كلمة 
من  املزيد  ب��اأن  توؤمن  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
لتحقيق  امل��ج��ال  �شتف�شح  امل�شتقبلية  اخل��ط��وات 
والبعيد،  املتو�شط  امل��دى  على  عظيمة  اجن���ازات 
واأن خطة عمل اأيورا متثل خارطة طريق لتنفيذ 
م�شرية  ال��ق��ري��ب  امل���دى  ع��ل��ى  ملمو�شة  م���ب���ادرات 
التي  امل��ب��ادرات  لتطبيق  اآليات  و�شع  �شرورة  اإىل 
عن  معاليها  اأعربت  كما  العمل.  خطة  ت�شمنتها 

للجهود  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  اإ���ش��ادة 
الأمانة  لتقوية  الأع�����ش��اء  ال����دول  م��ن  امل��ب��ذول��ة 
العامة لرابطة اأيورا. كما ُعقد اجتماع قمة رجال 
الأعمال الذي ركز على تعزيز التعاون مع القطاع 
اخلا�س لتحقيق الرخاء القت�شادي والجتماعي 

يف الدول الأع�شاء برابطة اأيورا.
لوفد  جانبية  لقاءات  عقد  مت  ذل��ك،  جانب  واإىل 
الإمارات برئا�شة معاليها وع�شوية �شعادة حممد 
جمهورية  لدى  الدولة  �شفري  الغفلي–  عبداهلل 
اإندوني�شيا، و�شعادة فهد عبيد التفاق- مدير اإدارة 
ال�شوؤون القت�شادية والتجارية بوزارة اخلارجية 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل- م���ع ك���ل م���ن م��ع��ايل �شيخة 
ومعايل  ب��ن��غ��الدي�����س،  وزراء  رئ��ي�����ش��ة   – ح�شينة 
– وزي�����ر خارجية  ع��ل��ي  ع��ب��دامل��ح�����ش��ن حم���م���ود 
وزيرة  مار�شودي–  ريتنو  وم��ع��ايل  بنغالدي�س، 

خارجية جمهورية اإندوني�شيا.
ورك��زت هذه اللقاءات على تبادل اخل��ربات واأطر 
التعاون بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة وكل 

من بنغالدي�س واإندوني�شيا.
وجدير بالذكر اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
�شتكون نائب رئي�س رابطة اأيورا للفرتة 2017-

للفرتة  ال���راب���ط���ة  رئ���ا����ش���ة  و���ش��ت��ت��ق��ل��د   ،2019
.2021-2019

•• دبي -وام:

لالإ�شكان  زايد  ال�شيخ  برنامج  نفذها  التي  ال�شكنية  املجمعات  حققت 
جناحا ونقلة نوعية يف جمال الإ�شكان على م�شتوى الدولة وال�شرق 
الأو����ش���ط ح��ي��ث تتمتع ب��ج��ودة ع��ال��ي��ة يف ال��ب��ن��اء وامل��وا���ش��ف��ات بهدف 
توفري امل�شكن املالئم وكافة �شبل الراحة والرفاهية لالأ�شر املواطنة 

امل�شتحقة يف كافة اإمارات الدولة.
للقيادة  احلكيمة  ال��روؤي��ة  مع  ال�شكنية  املجمعات  م�شاريع  وتتما�شى 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  املمثلة  الإم���ارات  لدولة  الر�شيدة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اإىل  الرامية  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
دولة  ل�شعب  الكرمية  احل��ي��اة  وت��وف��ري  للمواطنني  ال�شعادة  حتقيق 
ال�شيا�شة احلكيمة التي بداأها املغفور له  الم��ارات والتي تتوافق مع 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه منذ تاأ�شي�س الإحتاد 

يف جمال ا�شكان املواطنني .
لروؤيته  حتقيقا   - الربنامج  نفذها  التي  ال�شكنية  املجمعات  ومتتاز 
ت�شم  متكاملة  بيئة  توفر  اأنها   - الطموحة  ال�شرتاتيجية  وخطته 
ومدار�س  �شحية  م��راك��ز  م��ن  الأ�شا�شية  وامل��راف��ق  اخل��دم��ات  ك��اف��ة 
الريا�شيات  ملمار�شة  والكبار  لالأطفال  خا�شة  وحدائق  ومنتزهات 
اإيجاد متنف�س �شحي واجتماعي وثقايف  اأجل  والهوايات وذلك من 
اإيجاد  عن  ف�شال  لقاطنيها  ال��راح��ة  وتوفري  املجمعات  ه��ذه  لبيئة 
مناخ اأ�شري اجتماعي بني خمتلف ال�شاكنني يف املجمع الأمر الذي 

يعزز �شور النتماء والتالحم والأمان لهذا الوطن املعطاء .
ويحر�س برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان يف جميع م�شاريعه ال�شكنية 
اإذ  العاملية  البيئية  ال���ش��رتاط��ات  ال�شتدامة  معايري  ا�شتيفاء  على 
املعتمد من جمل�س  اللوؤلوؤة  ا�شتدامة ونظام  يطبق معايري برنامج 
الاإ�شتدامة  م��ع��اي��ري  ت�شم  ح��ي��ث  ال��ع��م��راين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي 
وعملية  ال��ل��وؤل��وؤة  تقييم  نظام  ه��ي  رئي�شية  معايري  �شبعة  املطبقة 
التطوير املتكامل واملياه الثمينة والأنظمة البيئية وم�شادر الطاقة 

املتجددة واملباين املالئمة للحياة ومواد البناء واملمار�شات املبتكرة.
ويعد جممع الحتاد ال�شكني - الواقع مبنطقة ال�شيوح 7 يف اإمارة 
ال�شارقة على بعد 40 كيلو مرتا تقريبا على طريق ال�شارقة مليحة 
- اأول واأكرب م�شروع جممع �شكني نفذه الربنامج منذ اإن�شائه حيث 
اأربعة مناذج �شكنية خمتلفة  406 وحدات �شكنية تتاألف من  ي�شم 
388 مرتا  األ��ف��ا و   755 وذل��ك على م�شاحة م��ن الأر����س ق��دره��ا 
مربعا ويتكون امل�شروع - الذي بلغت تكلفته الإجمالية 301 مليون 
118 فيال �شكنية منها  اأرب��ع جمموعات ت�شم الأوىل  درهم - من 

..وت�شم  واأول  اأر�شي  طابق  م�شكنا  و95  اأر�شي  طابق  م�شكنا   23
م�شكنا  و76  اأر���ش��ي  طابق  م�شكنا   38 منها  م�شكنا   114 الثانية 
طابق اأر�شي واأول والثالثة 85 م�شكنا منها 40 م�شكنا طابق اأر�شي 
التي  الرابعة  املجموعة  جانب  اإىل  واأول  اأر�شي  طابق  م�شكنا  و45 
ت�شم 89 م�شكنا منها 20 م�شكنا طابق اأر�شي و69 م�شكنا طابق 
اأر�شي واأول.. بينما ت�شم جميع امل�شاكن مناذج �شكنية خمتلفة هي 
زفري 7 و ياقوت 7 و زمرد 3 و زمرد 6 .. فيما يتميز منوذج زمرد 
3 بت�شميم يتالءم مع الأ�شر التي يتكون اأفرادها من 5 اإىل 6 اأفراد 
.. فيما يتميز منوذج زمرد 6 بت�شميم يلبي احتياجات الأ�شر التي 
يتكون عدد اأفرادها من 4 اإىل 6 ومنوذج زفري 7 لالأ�شر التي يتكون 
عدد اأفرادها من 4 اأفراد و منوذج ياقوت 7 لالأ�شر التي يتكون عدد 
لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  ونفذ  اأف���راد.   4 اإىل   3 اأف��راده��ا من 
م�شروع جممع خليفة ال�شكني الذي يعترب ثاين اأكرب م�شروع ينفذه 
 384 ي�شم  اإذ  الفجرية  بدبا  النه�شة  منطقة  يف  ويقع  الربنامج 
وحدة �شكنية تتاألف من اأربعة مناذج �شكنية خمتلفة بتكلفة اإجمالية 
ب��ل��غ��ت ن��ح��و 350 م��ل��ي��ون دره����م ح��ي��ث ي��ت��ك��ون امل��ج��م��ع م���ن ثالث 
جمموعات ت�شم الأوىل 174 فيال �شكنية منها 50 م�شكنا طابق 
اأر�شي و124 م�شكنا طابق اأر�شي واأول على م�شاحة تقدر ب� 213 
األف مرت مربع .. يف حني ت�شم املجموعة الثانية 102 م�شكن منها 
مب�شاحة  واأول  اأر�شي  طابق  م�شكنا  و58  اأر�شي  طابق  م�شكنا   44
تقدر ب� 122 األف مرت مربع .. كما ت�شم املجموعة الثالثة 108 
اأر�شي  طابق  م�شكن  و100  اأر�شي  طابق  م�شاكن   8 منها  م�شاكن 
140 األف مرت مربع .. فيما ي�شم م�شروع  واأول مب�شاحة تقدر ب� 
نخليفة ال�شكني ماذج �شكنية خمتلفة هي زفري 7 و ياقوت 7 و زمرد 
وي�شم م�شروع جممع القوز ال�شكني بدبي - املتوقع   . 3 و زمرد 6 
 2017 اجل��اري  العامل  الأخ��ري من  الربع  تنفيذه يف  النتهاء من 
 159 209 مليون درهم -  وال��ذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوايل 
م�شكنا حيث يقع يف منطقة القوز 2 على م�شاحة من الأر�س تقدر 
�شارع  بالقرب من  وذل��ك  م��رتا مربعا   600 و  األفا   900 ب�حوايل 
داون  و  ون  دي�شرتيكت  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ومدينة  اخليل 

تاون دبي اإىل جانب قربه من برج خليفة و�شارع ال�شيخ زايد.
وح�����ش��ل ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م ل���وؤل���وؤت���ني م���ن جم��ل�����س اأبوظبي 
القوز2  جم��م��ع  م�����ش��روع  ل���ش��ت��ي��ف��اء  وذل����ك  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
ال�شكني متطلبات معايري برنامج ا�شتدامة للتقييم بدرجات اللوؤلوؤ 
حيث مت مراعاة ال�شرتاطات البيئية ومتطلبات اجلودة وال�شالمة 
الربنامج  انتهى  ال��ذي  امل�شروع  يتميز  فيما   .. امل�شروع  ت�شميم  يف 
الطراز  ت�شم  ت�شاميم  باأربعة  منه  باملائة   70 ح��وايل  تنفيذ  م��ن 

املتو�شطي و احلديث و الأندل�شي و الإ�شالمي .
القيوين  اأم  ح��ال��ي��ا جم��م��ع  ل��الإ���ش��ك��ان  زاي���د  ال�شيخ  ب��رن��ام��ج  وي��ن��ف��ذ 

تبلغ  بتكلفة  القيوين  اأم  اإم��ارة  يف  ال�شهداء  الواقع مبدينة  ال�شكني 
بنحو  الأر����س تقدر  دره��م وعلى م�شاحة من  324 مليون  ح��وايل 
م�شكنا   232 امل�شروع  ي�شم  حيث  مربعا  م��رتا  و449  األفا   830
الإحت��اد و�شارع حممد بن  �شارع  و يتميز مبوقعه اجلغرايف ما بني 
زايد .. يف حني ت�شم اخلدمات القريبة من موقعه م�شت�شفى ال�شيخ 
خليفة ووزارة تنمة املجتمع ومبنى اإدارة املرور .. كما ي�شم امل�شروع 

. اأربعة مناذج �شكنية هي ياقوت 7 و زفري 7 و زمرد 3 و زمرد 6 
يف  حاليا  تنفيذه  اجل���اري  ال�شكني  عجمان  جممع  م�����ش��روع  وي��ق��ع 
306 م�شاكن على  باإمارة عجمان حيث ي�شم   2 الرقايب  منطقة 
ت�شليم  املتوقع  من  فيما   .. مربع  مرت  األ��ف   502 ب�  تقدر  م�شاحة 
350 مليون - يف  الإجمالية ح��وايل  تكلفته  تبلغ  ال��ذي   - امل�شروع 
نهاية العام احلايل 2017 .. كما ح�شل املجمع الذي ي�شم ثالثة 
مناذج �شكنية هي ياقوت 7 و زمرد 3 و زمرد 6 على تقييم لوؤلوؤتني 
من جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين وذلك لإ�شتيفائه متطلبات 
معايري برنامج ا�شتدامة للتقييم بدرجات اللوؤلوؤ ملرحلة الت�شميم .

مت  ال��ذي   - الأوىل  املرحلة  ال�شكني  ال�شمر  بطني  مع  جممع  ويقع 
و�شع حجر الأ���ش��ا���س اخل��ا���س ب��ه يف اإم���ارة راأ����س اخليمة م��وؤخ��را - 
بجانب �شارع ال�شيخ حممد بن زايد بعد خمرج رقم 122 بالجتاه 
�شيتم  م�شكنا   354 امل�����ش��روع  ي�شم  حيث  اخليمة  راأ����س  اإم���ارة  اإىل 
بناوؤها على م�شاحة تقدر ب� 396 األفا و 480مرتا مربعا مبنطقة 
بطني ال�شمر الأوىل بتكلفة اإجمالية قدرها نحو 330 مليون درهم 

. حيث يتوقع ت�شليم امل�شروع يف بداية عام 2019 
وي�شم جممع بطني ال�شمر خم�شة مناذج �شكنية منها 20 منوذجا 
بطابق اأر�شي ي�شم غرفتي نوم على م�شاحة 201 مرتا مربعا و48 
ومنوذجا مل�شكن بطابق اأر�شي ي�شم 3 غرف نوم على م�شاحة 258 
مرتا مربعا و 126 ومنوذجا بطابق اأر�شي واأول ي�شم 4 غرف نوم 
على م�شاحة 387 مرتا مربعا و126 منوذجا اآخرا مل�شاكن بطابق 
اأر�شي واأول ت�شم 4 غرف نوم على م�شاحة 401 مرتا مربعا و34 

منوذجا بطابق اأر�شي واأول على م�شاحة 390 مرتا مربعا.
ويف اإطار حر�شه على تعزيز اأوا�شر القرابة والعالقات الأ�شرية بني 
اأتاح برنامج ال�شيخ زايد  امل�شتفيدين من �شاكني املجمعات ال�شكنية 
�شكنية متجاورة يف  اختيار فلل  اإمكانية  والأق��ارب  لالإ�شكان لالأ�شر 
حال تقدمي طلب م�شرتك لل�شكن متجاورين ..كما وفر الربنامح 
الذكي  ال��ن��ظ��ام  ط��ري��ق  ع��ن  ال�شكنية  ال��ف��ل��ل  اخ��ت��ي��ار  للم�شتفيدين 
جم��م��ع��ات زاي���د امل��ت��وف��ر م��ن خ���الل امل��وق��ع الإل���ك���رتوين للربنامج 
وخ�ش�س   .. وال�شفافية  العدالة  ل�شمان  وذل��ك  الذكية  والأج��ه��زة 
املمتدة  غري  الأ���ش��ر  من  م�شكن  اإن�شاء  لفئة  �شكنية  فلال  الربنامج 
بناء  اأعباء  حتمل  ي�شتطيعون  ل  ممن  ال�شن  لكبار  خم�ش�شة  وهي 

م�شاكن .

•• اأبوظبي-وام:

وزير  مكلي  م���وراي  م��ع��ايل  افتتح 
خارجية نيوزيالندا ام�س بح�شور 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حممد 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
نيوزيالندا  �شفارة  اخلارجية مقر 

يف اأبوظبي.
الوكيل  الف��ت��ت��اح  م��را���ش��م  ح�����ش��ر 
وزارة  يف  املرا�شم  ل�شوؤون  امل�شاعد 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال������دويل 
مدير  نائب  النعيمي  علي  و�شعادة 
والبا�شيفيك  اأ���ش��ي��ا  ����ش���رق  اإدارة 
ب�����������وزارة اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون 
الدويل و�شعادة عدنان اأمني مدير 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  ع����ام 
اأي��ري��ن��ا اإىل ج��ان��ب عدد  امل��ت��ج��ددة 
البعثات  وروؤ����ش���اء  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن 

والأجنبية  العربية  الدبلوما�شية 
املعتمدين لدى الدولة.

اأنور قرقا�س  الدكتور  وهناأ معايل 

اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر 
وحكومة  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي  ال�����ش��ف��ري 
املبنى  افتتاح  نيوزيالندا مبنا�شبة 

اجلديد لل�شفارة باأبوظبي.. م�شيدا 
النيوزيالندية  احل��ك��وم��ة  ب����دور 
وجهودها  الدبلوما�شية  والبعثة 

ال���ع���الق���ات  ت���ع���زي���ز  ال����ك����ب����رية يف 
الثنائية بني البلدين ال�شديقني.

م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد ���ش��ع��ادة جيمي 
جمهورية  �شفري  وات�شون  ك��الرك 
نيوزيلندا لدى الدولة بالعالقات 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول�������ة الإم���������ارات 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ون���ي���وزي���الن���دا.. 
املقر اجلديد خطوة مهمة  افتتاح 
بها  والنهو�س  العالقات  لتطوير 

من اأجل م�شلحة البلدين.
وترتبط دولة الإمارات ونيوزيلندا 
وودية  متميزة  تاريخية  بعالقات 
على  وم��ب��ن��ي��ة  ب��ال���ش��ت��ق��رار  تت�شم 
املتبادل  والح����رتام  التفاهم  روح 
امل�شرتكة يف تطوير هذه  والرغبة 
العالقات والرتقاء بها مبا يعك�س 
طموحات وتوجيهات القيادة العليا 

يف كال البلدين.

افتت���اح �سف���ارة ني��وزي���الن���دا يف اأب��وظب�����ي

انطالق الدورة اخلام�سة ملع�سكر اأقدر 
للمغامرات الطالبية 25 مار�ض يف اأبوظبي

•• الفجرية -وام: 

ام�س  الطبيعية  ل��ل��م��وارد  ال��ف��ج��رية  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت 
�شهر مار�س  اإع��الن  نقراأ مبنا�شبة  مبادرة يف موؤ�ش�شتنا 

�شهرا للقراءة على م�شتوى الدولة .
وت�شتهدف املبادرة فئة املوظفني و املتعاملني يف املوؤ�ش�شة 
م���ن خ����الل ت��د���ش��ني م��ك��ت��ب��ة ل���ل���ق���راءة ت��غ��ط��ي خمتلف 
الطالع  على  متعامليها  و  لتحفيز موظفيها  املجالت 
كتابهم  لختيار  الفر�شة  ومتنحهم  معارفهم  وزي���ادة 

املف�شل .
حيث  وبيئيا  ومعرفيا  ثقافيا  حم��ت��وى  املكتبة  وت��وف��ر 
والعاملية  امل��ح��ل��ي��ة  الإ������ش�����دارات  اأح�����دث  ع��ل��ى  اح���ت���وت 

الإن�شانية  ال��ك��ت��ب  اأم���ه���ات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  وجم��م��وع��ة 
والجتماعية .

واأكد املهند�س علي قا�شم املدير العام ملوؤ�ش�شة الفجرية 
للموارد الطبيعية اأن املوؤ�ش�شة ت�شعى جلعل القراءة عادة 
واملوظفني  املتعاملني  يحفز  مبا  اجلميع  ل��دى  يومية 
ع��ل��ى اك��ت�����ش��اف ف��وائ��ده��ا وت��وف��ري خ��ي��ار ث��ق��ايف متميز 

اأمامهم .
ال�شراكة  م�شوؤولة   - حميد  انت�شار  دع��ت  جانبها  م��ن 
احل��ك��وم��ي��ة يف امل��وؤ���ش�����ش��ة ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف م����وارد 
الفجرية الطبيعية اإىل ال�شتفادة من املكتبة ، والأجواء 
الإيجابية التي مت احلر�س على اختيارها وتنفيذها من 

خالل الت�شميم اخلا�س للمكتبة .

 موارد الفجرية الطبيعية تطلق 
مبادرة يف موؤ�س�ستنا نقراأ 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�شلحة تقام يف اأبوظبي خالل الفرتة 
اجل�����اري  م����ار�����س   30 اإىل   25 م����ن 
فعاليات الدورة اخلام�شة ملع�شكر اأقدر 

للمغامرات الطالبية.
  ويقام املع�شكر الطالبي حتت رعاية 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
برنامج  وي��ن��ظ��م��ه  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
خليفة لتمكني الطالب اأقدر بالتعاون 
بالقوات  الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  م��ع 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزارة  امل�����ش��ل��ح��ة 
وهيئة  للتعليم  ظ��ب��ي  اأب����و  وجم��ل�����س 
املعرفة بدبي ومعهد اأبو ظبي للتعليم 

والتدريب فيدك .
ال�شفوف  طالب  املع�شكر  وي�شتهدف   
من  ع�شر  واحل���ادي  والعا�شر  التا�شع 
جميع اإمارات الدولة وذلك من خالل 
باللتحاق  الراغبني  اأ�شماء  ت�شجيل 
اأق�������در ع����ن ط���ري���ق جميع  مب��ع�����ش��ك��ر 

من�شقي مدار�س الدولة.
اإبراهيم  ال��دك��ت��ور  العقيد  اأو���ش��ح  و   
خليفة  لربنامج  ال��ع��ام  املن�شق  ال��دب��ل 

فعاليات  اأن  اأق����در  ال��ط��الب  لتمكني 
م��ع�����ش��ك��ر م����غ����ام����رات ال���ط���الب���ي���ة يف 
دورت��ه اخلام�شة �شوف تُنفذ يف معهد 
املهني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
مبنطقة ال�شهامة يف اأبوظبي لإك�شاب 
املفيدة  وامل����ه����ارات  امل��ع��رف��ة  ال��ط��ال��ب 
واملمتعة وتعزيز قيم الولء والنتماء 
مفهوم  وغ��ر���س  وتعزيز  ال��وط��ن  لهذا 
ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ك��ف��ري��ق واح����د من 
خالل الأن�شطة التدريبية والريا�شية 
املعرفة  وزي��ادة  البدنية  اللياقة  ورف��ع 
وال�����ش��ل��وك��ي��ة وذل�����ك لرفع  الأم���ن���ي���ة 
وال�شحية  البدنية  اللياقة  م�شتوى 

ملختلف الفئات العمرية.
املع�شكر  يف  امل�شاركني  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   

للح�شول  ال��ف��ر���ش��ة  ل��دي��ه��م  ���ش��ي��ك��ون 
ب���رن���ام���ج خليفة  ����ش���ه���ادات م���ن  ع��ل��ى 
ومعهد  اأق����������در  ال�����ط�����الب  ل���ت���م���ك���ني 
 ILM الربيطاين  والإدارة  القيادة 
التدريبات  من  ال�شتفادة  جانب  اإىل 
فعاليات  تت�شمنها  التي  والن�شاطات 
اأن  اإىل  الإ������ش�����ارة  امل���ع�������ش���ك���ر.  جت�����در 
بداأت  املع�شكرات  لهذه  الأوىل  ال��دورة 
امل�شاركني  وبلغ عدد   2015 العام  يف 
طالباً   1456 ال�شابقة  ال����دورات  يف 
وقد اأ�شاد الكثري من الطالب واأولياء 
املع�شكرات  ه���ذه  مب�����ش��ت��وى  اأم���وره���م 
وم����ا ح��ق��ق��ت��ه م���ن ن��ت��ائ��ج ك��ب��رية على 
ورفع  وال�شلوك  الن�شباط  م�شتوى 
وتقدير  ب��ال��ن��ف�����س  ال���ث���ق���ة  م�����ش��ت��وى 
الذات والتعرف على اأهداف ومقا�شد 
اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة.  تاأتي 
وتاأهيلهم  ل��ل��ط��الب  حت��ف��ي��زاً  امل���ب���ادرة 
الأن�شطة  م��ن خ���الل  وف��ك��ري��اً  ب��دن��ي��اً 
البدنية والريا�شية يف بيئة اآمنة وروح 
باأنف�شهم  ثقتهم  م��ن  ت��ع��زز  تناف�شية 
ال��ف��ح�����س الطبي  اإج������راء  ح��ي��ث ي��ت��م 
والبدين للطالب قبل بدء ممار�شتهم 
التي  وال��ت��دري��ب��ات  الأن�����ش��ط��ة  ملختلف 
وثقافية  ريا�شية  برامج  على  ت�شتمل 
ووطنية و�شيتم يف نهاية املخيم تقييم 

م�شتوى اأداء الطالب بدنياً و�شحياً.
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العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/واحة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شدرة للطباعة والرتجمة القانونية
رخ�شة رقم:CN 1938723  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حديقة 

الحالم للب�شائع املتنوعة ذ.م.م - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1060128-1  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نا�شيونال 

اويل ويل فاركو املن�شوري للخدمات ذ.م.م - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1034895-1  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
اكوان�س  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للكيماويات  رخ�شة رقم:CN 1192668  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد را�شد حممد عبداهلل املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد حممد عبداهلل املزروعي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدبلوما�شي خلدمات الفراح واملنا�شبات
رخ�شة رقم:CN 1743124  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�ش�����ادة/الرمادي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شكراب  رخ�شة رقم:CN 1285927  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شليمان علي حممد املعمري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �شليمان علي حممد املعمري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
لل�شوتيات  ال�ش�����ادة/املارينا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملرئيات  رخ�شة رقم:CN 1043310  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح عبيد ابراهيم عبداهلل الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد جا�شم عبيد حميد الزعابي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س  الرخ�شة 
رقم:CN 1039292 بال�شم التجاري كافترييا ال�شاهني 
. بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان 

عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شرباز لبيع عتاد اجلمال
رخ�شة رقم:CN 1163427  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإلغاء اعالن �سابق
جفن  ال�شادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
جرافيك�س ذ.م.م  الرخ�شة رقم:CN 1029149 قد ابدوا 
رغبتهم يف الغاء العالن ال�شابق ال�شادر يف جريدة الفجر 
الو�شع  واعادة  بتاريخ:2016/9/21  رقم:11823  العدد  يف 

كما كان عليه.
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة 
دائرة التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 
بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوند امربي�شن كوت�شنج ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1183250 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء/�شامل �شهيل �شامل احمد العامري من 51% اىل %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيل عبداهلل �شعيد عبداهلل املهري %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مارك برينتون روجو�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ا�شرتا �شريادون روجرز

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/�شوند امربي�شن كوت�شنج ذ.م.م

SOUND IMPRESSIONS COACHING LLC

اىل/�شامل �شهيل للو�شاطة التجارية ذ.م.م 
SALEM SUHAIL COMMERCIAL BROKERS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/التيم لل�شفر وال�شياحة

رخ�شة رقم:CN 2240998 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/التيم لل�شفر وال�شياحة
ALTAYYEM TRAVEL & TOURISM

اىل/التيم لل�شفر 
ALTAYYEM TRAVEL

تعديل ن�شاط/حذف تنظيم الرحالت ال�شياحية )7912001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اهل الدار للمنا�شبات

رخ�شة رقم:CN 1096689 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري من/اهل الدار للمنا�شبات
AHL ALDAR EVENTS

اىل/�شانزليزيه للمنا�شبات 
CHAMPS ELYSEES EVENTS

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
ال�شحراء  ال�ش�����ادة/خط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
رخ�شة رقم:CN 1125348  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خليفة حممد مبارك �شيف اخليلي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حمد رحمه ال�شام�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
ابراج  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شتقبل للنظافة العامة
رخ�شة رقم:CN 2021501  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عبداهلل �شامل عبداهلل ال�شعيدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر �شيف را�شد هويدن ال�شام�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
ابراج  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شتقبل للعقارات
رخ�شة رقم:CN 1520030  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عبداهلل �شامل عبداهلل ال�شعيدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر �شيف را�شد هويدن ال�شام�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�شمال  ال�ش�����ادة/طيف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاولت العامة  رخ�شة رقم:CN 2118380 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/طيف ال�شمال للنقليات واملقاولت العامة
TAIF AL SHAMAL GENERAL TRANSPORTING & CONTRACTING

اىل/طيف ال�شمال للنقليات وال�شيانة العامة 
TAIF AL SHAMAL TRANSPORT AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
للهواتف  الذهبي  ال�ش�����ادة/ال�شيف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املتحركة  رخ�شة رقم:CN 1167132 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*3

تعديل نوع رخ�شة/من جتارية اىل �شياحية
تعديل ا�شم جتاري من/ال�شيف الذهبي للهواتف املتحركة

GOLDEN SAIF MOBILE PHONE

اىل/�شكاي مون لل�شفريات 
SKY MOON TRAVELS

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع تذاكر ال�شفر )7911007(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اوبار لعمال البالط ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1127379 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/هدى �شعيد زوجة خالد �شليمان املربوعي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ هدى �شعيد زوجة خالد �شليمان املربوعي من 51% اىل %100
تعديل ال�شراء تنازل وبيع/حذف حممد يو�شف �شيد حممد

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة اوبار لعمال البالط ذ.م.م
AWBAR TILES LLC

اىل/موؤ�ش�شة اوبار لالعمال ال�شحية 
AWBAR PLUMBING WORKS EST

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب الدوات والتمديدات ال�شحية )4322002(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تبليط الر�شيات واجلدران )4330019(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
واملقاولت  لنقليات  اخلييلي  �شامل  ال�ش�����ادة/نا�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�شة رقم:CN 2106802 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هدى عبداهلل �شلطان �شيف الكعبي %100

تعديل ال�شراء تنازل وبيع/حذف نا�شر �شامل علي خ�شيب اخلييلي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/نا�شر �شامل اخلييلي لنقليات واملقاولت العامة
NASEER SALEM ALKHYELI TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

اىل/موؤ�ش�شة هدى عبداهلل الكعبي للنقليات وال�شيانة العامة 
HUDA ABDULLA ALKAABI TRANSPORT AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(



األربعاء   8   مارس    2017  م   -   العـدد  11963  
Wednesday  8  March   2017  -  Issue No   11963

13

عربي ودويل

الطفل  بحماية  التزامها  موا�شلة  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأك��دت 
ولأ�شرته  ل��ه  كرية  حياة  ويحقق  يعزز  اأن  �شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  وتطوير 

م�شددة على اأن الأمة التي ل حتمي اأطفالها اأمة لي�س لها م�شتقبل.
جاء ذلك خالل عر�س اململكة اإجنازاتها يف جمال حماية حقوق الطفل 
وذلك خالل الجتماع ال�شنوي ملجل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان 
الأنباء  وك��ال��ة  ون�شبت  الول.  اأم�����س  م�شاء  عقد  ال���ذي  الطفل  ح��ول 
الدكتور  املتحدة يف جنيف  الأمم  ال�شعودي يف  ال�شفري  اإىل  ال�شعودية 
فقد  ولذلك  امل�شتقبل  �شباب  هم  الأط��ف��ال  اإن   : الوا�شل  العزيز  عبد 
اأولت اململكة هذا املو�شوع اأهمية كربى حيث �شنت الأنظمة والقوانني 
التي تهتم بحقوق الطفل وحمايته يف اجلوانب كافة كونه لبنة البنية 
الأ�شا�شية يف املجتمع . واأ�شاف اإن الطفل يف املجتمعات ميثل الطاقة 
اململكة  املنطلق فقد �شادقت  امل�شتقبل ومن هذا  املنتظرة يف  الب�شرية 
عام  الطفل  حلقوق  املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  ال�شعودية  العربية 
1996 واتفاقية منظمة العمل املتعلقة باحلد الأدنى ل�شن ال�شتخدام 
وعهد حقوق الطفل يف الإ�شالم ال�شادر عن منظمة التعاون الإ�شالمي 
و  الأ���ش��ري.  العنف  م��ن  الطفل  بحماية  يتعلق  فيما   2005 �شنة  يف 
اأو�شح اأن اململكة �شادقت على الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق 
الطفل 2015 الذي يهدف اإىل حماية الطفل من كل اأ�شكال الإيذاء 
اأي  اأفراد املجتمع بحقه يف احلياة وخطر  والإهمال ون�شر الوعي بني 

اأعمال قد ت�شر ب�شالمة الطفل اأو �شحته البدنية.

اأمانو عن  اأعرب املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا 
خماوفه اجلدية اإزاء الربنامج النووي لكوريا ال�شمالية داعيا بيونغ 
اأمانو يف  ال��دويل. وق��ال  ل��ق��رارات جمل�س الأم��ن  يانغ اإىل المتثال 
بيان قدمه امام دورة جمل�س حمافظي الوكالة التي بداأت يف فيينا 
اإنه من املوؤ�شف للغاية اأن كوريا ال�شمالية مل تظهر اأي  ام�س الأول 
موؤ�شر على ا�شتعدادها لالمتثال لقرارات جمل�س الأمن التي جرى 
يانغ  بيونغ  نفذتهما  اللتني  النوويتني  التجربتني  على  ردا  تبنيها 
العام املا�شي. ودعا كوريا ال�شمالية اإىل التعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وحل جميع الق�شايا العالقة مبا يف ذلك تلك التي 

ن�شاأت اثناء غياب مفت�شي الوكالة.

امل�شرعني  اأبلغت  ال��وزارة  اإن  قالت م�شادر من وزارة الدفاع الأملانية 
ام�س اإنها لن ت�شتكمل عقدا مبليارات اليورو لنظام دفاع �شاروخي 
الفرتة  اإم.ب���ي.دي.اإي���ه خ��الل  الأوروب��ي��ة  ال�شالح  ت�شنيع  �شركة  مع 
ال��وزارة ما زالوا  اأن م�شوؤويل  الت�شريعية احلالية. واأ�شافت امل�شادر 
الدفاع  ال�شركة للح�شول على نظام  العقد مع  با�شتكمال  ملتزمني 
اجلوي متو�شط املدى ميدز الذي �شيحل حمل نظام الدفاع اجلوي 
وال�شاروخي باتريوت احلايل لكنهم قالوا اإن اقرتاح ال�شركة ما زال 
يحتاج للعمل عليه ف�شال عن كيفية اإدارة امل�شروع برمته. وب�شرف 
مئات  ب�شع  اإنفاق  ال��وزارة كذلك  تعتزم  نتاج عقد ميدز  النظر عن 
امل��الي��ني م��ن ال��ي��ورو على حت��دي��ث ب��رام��ج وم��ع��دات ن��ظ��ام باتريوت 
الدفاعي احلايل الذي اأنتجته �شركة رايثيون. وميثل تاأجيل م�شروع 
التي  ليني  دير  فون  اأور�شول  الدفاع  لوزيرة  جديدة  انتكا�شة  ميدز 
اأملانيا  يف  م�شكالت  تواجه  التي  ال�شالح  �شراء  عملية  لإ�شالح  �شعت 

منذ توليها من�شبها يف اأواخر عام 2013. 

عقب  الثالثاء  ام�س  الإدان���ات  من  موجة  ال�شمالية  كوريا  واجهت 
اأحدث اإطالق ل�شاروخ بالي�شتي لكنها اأعلنت اأن التدريبات الع�شكرية 
اجلارية بني الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية ت�شتهدف �شن هجوم 

نووي ا�شتباقي �شد بيوجنياجن.
نزع  موؤمتر  �شمايل،  ك��وري  دبلوما�شي  وهو  ت�شوي،  يوجن  جو  واأبلغ 
ال�شالح الذي ترعاه الأمم املتحدة يف جنيف اأن التدريبات امل�شرتكة 
لت�شعيد  كبري  �شبب  مثيل  له  ي�شبق  نحو مل  على  النطاق  الوا�شعة 

التوتر لذي قد يتحول اإىل حرب فعلية.

جنيف

برلني

جنيف

فيينا

مقتل 22 مهاجرا يف معارك بني مهربني ليبيني 
•• جنيف-رويرتز:

ع�شابات  بني  معارك  اإن  الثالثاء  ام�س  للهجرة  الدولية  املنظمة  قالت   
تهريب ب�شر متناف�شة يف �شاحل ليبيا املطل على البحر املتو�شط اأ�شفرت عن 
مقتل 22 �شخ�شا. وقال املتحدث با�شم املنظمة جويل ميلمان اإنه يعتقد 
جنوب  اأفريقيا  منطقة  من  لأنهم  مهربني  ولي�شوا  مهاجرون  القتلى  اأن 
ال�شحراء.  واأ�شاف خالل موؤمترا �شحفي نقال عن معلومات من زمالء 

يف ليبيا اأن اأكر من مئة �شخ�س اأ�شيبوا.
140 جثة عر عليها على  اأك��ر من  اإىل جانب  الأح��دث  الوفيات  وتاأتي 
ال�شواطئ الليبية حتى الآن هذا العام ف�شال عن 477 حالة وفاة يف البحر 
يف الطريق من ليبيا. وقال ميلمان اإنه حتى الآن هذا العام و�شل 15760 
مهاجرا اإىل اإيطاليا باملقارنة مع 9101 يف الفرتة ذاتها من 2016 بينما 

جرى اإنقاذ قرابة ثالثة اآلف مهاجر يف البحر واإعادتهم اإىل ليبيا.
اأفريقيا  من  ق��ارب  يف  اإيطاليا  اإىل  ينطلقون  الذين  املهاجرين  ع��دد  وزاد 
بواقع اأكر من 50 يف املئة حتى الآن هذا العام بعد اأن و�شل ن�شف مليون 

�شخ�س خالل الأعوام الثالثة املا�شية.
وتعد اإيطاليا باإعادة املزيد من املهاجرين الذين ل تنطبق عليهم �شروط 

اللجوء اإىل مواطنهم باإرادتهم اأو بالقوة.
التهريب  الأن�شطة يف قطاع  اأن��واع  وق��ال ميلمان هذا يعطي دفعة جلميع 
ويبدو اأن هذا الن�شاط و�شل اإىل حد تبادل اإطالق النار ب�شكل عنيف الأمر 

الذي خلف 22 قتيال خالل اليومني املا�شيني.
اإيطاليا.  الذين ي�شلون  املهاجرين  62 �شوريا ظهروا بني  اأن  اأي�شا  وذكر 
تركيا  اأ�شا�شي عن طريق  ب�شكل  اأوروب��ا  اإىل  ال�شوريون  الالجئون  ويتوجه 
بني  اتفاق  مبوجب  املا�شي  العام  فعلي  ب�شكل  اأغلق  م�شار  وه��و  واليونان 
200 �شوري الرحلة من ليبيا  اأقل من  الحت��اد الأوروب��ي وتركيا. وقطع 

اإىل اإيطاليا العام املا�شي.

بني االأمريكي ترامب والفرن�سي في�ن:

لهذا ي�سعب جدا مقاومة »الوقائع البديلة«..!
 غد م�سرق اأمام تالعب »ال�قائع البديلة« يف امل�ستقبل

بات ال�سيا�سيون مييلون اإىل اللجوء للوقائع البديلة املختلقة والعارية من ال�سحة

ال�سني حتذر اأمريكا وكوريا اجلنوبية من »ثاد«بوتني يعفو عن امراأة حمكومة بتهمة اخليانة 
•• بكني-رويرتز:

حذرت ال�شني الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية بعد اأن بداأت وا�شنطن يف ن�شر اأوىل مكونات نظام ثاد 
امل�شاد لل�شواريخ يف كوريا اجلنوبية.

وقالت وزارة اخلارجية ال�شينية اليوم اإنها تعار�س متاما ن�شر نظام ثاد يف كوريا اجلنوبية.
وقال قنع �شوانغ املتحدث با�شم الوزارة يف اإفادة �شحفية يومية “الأمر الوحيد الذي اأود تاأكيده هو 
معار�شتنا املطلقة لن�شر نظام ثاد يف كوريا اجلنوبية من جانب الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية. 
و�شنتخذ بحزم اخلطوات الالزمة حلماية م�شاحلنا الأمنية. اإن عواقب ذلك تقع على كاهل الوليات 
املتحدة وكوريا اجلنوبية. نحث جمددا الأطراف ذات ال�شلة على وقف عملية الن�شر والتوقف عن 

ال�شري يف الجتاه اخلطاأ.«
اإن ال��رادار القوي بالنظام قد يوؤثر على اأمن  واأبدت ال�شني مرارا معار�شتها لن�شر نظام ثاد قائلة 

ال�شني ولن يفعل �شيئا لتهدئة التوترات يف �شبه اجلزيرة الكورية.

كوردا    روبن   - الفجر   ••
ترجمة خرية ال�صيباين

    �شواء تعلق الأمر بح�شور 300 
اأو  ت���روك���ادي���رو،  ���ش��خ�����س يف  األ�����ف 
ميكن  ل  بال�شويد،  هجوم  اختالق 
املغلوطة  احلقائق  معار�شة  باملّرة 
ح�شب  اإطالقها،  مبجرد  نفيها  اأو 

درا�شات عديدة يف علم النف�س.
الأحد  املثال  �شبيل  على  لناأخذ      
املا�شي. يف ذلك اليوم، اأ�شار برونو 
�شخ�س  األ����ف   300 اإىل  روت���اي���و 
�شاحة  يف  ح�������ش���روا  اأن����ه����م  ي���زع���م 
الرتوكاديرو لدعم فران�شوا فيون، 
املكان واملناطق  اأّن  الرغم من  على 
امل��ح��ي��ط��ة ب��ه ي�����ش��ت��وع��ب ب��ال��ك��اد ما 

يفوق ال� 50 األفا. 
رئي�س  انتقد  قليلة،  �شاعات  وبعد 
ال�����وزراء ال�����ش��اب��ق و���ش��ائ��ل الإع���الم 
اأعلنت  لأن��ه��ا  راأي����ه،  امل��ذن��ب��ة ح�شب 
م��ا مل  ... وه��و  زوج��ت��ه  “انتحار” 

يحدث اأبدا.
باتوا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  اأن  وي���ب���دو     

اجلمهوريني،  م��ن  املخرب  وف��ئ��ران 
ال�شادرة  املعلومة  اأّن  عن  والك�شف 
يوؤّثر  زائفة، ل  دونالد ترامب  عن 

اإّل على الدميقراطيني.

حتّيز لتعاون اأف�سل ؟
    يف كتابهما “لغز العقل” ، حاول 
ال���ب���اح���ث���ان م���ن ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد 
فهم  �شرببر،  ودان  مر�شييه  هوغو 

هذه الظاهرة. 
قدرة  الإن�شان  مّنى  تطوره،  خالل 
الكائنات  ال��ت��ع��اون م��ن  ع��ل��ى  اأك���رب 
اأ�شا�شا  عقلن��������ا  وت��ط��ور  الأخ���رى. 
التي  امل�ش������اكل  ح��ّل  اج��ل  م��ن  ه��و 
ت���ط���رح���ه���ا ح����ي����اة امل���ج���م���وع�������ة، ل 

امل�شاكل املجردة.
   من هنا بروز ظاهرة تعرف با�شم 
الأفراد  مييل  ال��ت��اأك��ي��دي:  التحّيز 
يف  ت�شري  التي  املعلومات  تبّني  اإىل 
زعمائهم،  اجت���اه  يف  اأو  اجت��اه��ه��م، 
ورف�������س ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ت��ع��ار���س مع 
م�شرقا  اإّن غدا  امل�شبقة.  قناعاتهم 
امام تالعب “الوقائع البديلة” يف 

امل�شتقبل.

ُق���ّدم���ت للمجموعة  اجل����رمي����ة.    
تظهر  التي  ال��درا���ش��ات  م��ع  الأوىل 
لي�س  اأّن�������ه  ف���ي���ه  ل��ب�����س  ل  ب�����ش��ك��ل 
ما  عك�س  وع��ل��ى  الإع�����دام،  لعقوبة 
الن�شاط  على  تاأثري  اأي  يعتقدون، 
الإجرامي. وباملثل، تلّقت املجموعة 
الثانية، الراف�شة لعقوبة الإعدام، 
الإعدام  اأن عقوبة  تفيد  اإح�شاءات 
ك���ب���ري م����ن ن�شب  ب�����ش��ك��ل  ت��ق��ل�����س 
احلالتني،  ك��ل��ت��ا  ويف  اجل����رمي����ة. 
الأرقام  كانت  التجربة،  ولأغرا�س 

املقّدمة غري �شحيحة.     ثم طلب 
الباحثون من املجموعتني التعليق 
در�شوها.  ال��ت��ي  الإح�����ش��اءات  ع��ل��ى 
الفريقني  ط����اّلب  ظ���ّل  ال��ن��ت��ي��ج��ة: 
اأوفياء لفكرتهم الأ�شلية، معتربين 
غري  لهم  ُقّدمت  التي  الدرا�شة  اأّن 
العدام  لعقوبة  امل��وؤي��دون  مقنعة. 
ودعاة  تاأييدا..!  اأكر   ... اأ�شبحوا 
لعقوبة  ع����داء  ازدادوا..  اإل��غ��ائ��ه��ا 
الإعدام مما كانوا عليه قبل قراءة 

الأرقام “العلمية” املتناق�شة.

ب�����ش��ك��ل م��ت��زاي��د، للجوء  مي��ي��ل��ون، 
تلك  البديلة”،  “الوقائع  اإىل 
احل��ق��ائ��ق امل�����ش��ادة ال��ت��ي ت��ك��ون يف 
بع�س الأحيان خمتلقة وعارية من 
النقا�س،  حتتكر  ولكنها  ال�شحة، 

خا�شة الإعالمي منه.
الدرا�شات،  م��ن  العديد  وت�شري      
الت�شايل،  ال�����ش��الح  ه���ذا  اأّن  اإىل 
�شالح قوي ب�شكل خا�س. ف� “اإعادة 
الراأي  ه��ذه، تطبع  اخل��رب  كتابة” 
ال���ع���ام ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��دام، والأ�����ش����واأ 
اإذا  ميكانيكيا  ت��دع��ي��م��ه  ذل���ك  م��ن 

عار�شته وكّذبته و�شائل الإعالم.
    يف مقال ن�شر يف اأواخ��ر فرباير، 
عادت نيويوركر اإىل جتربة اأجريت 
يف جامعة �شتانفورد قبل ما يقارب 

40 عاما. 
ولإجراء درا�شتهم، جمع الباحثون 
واحدة  ال��ط��الب:  من  جمموعتني 
وتعتقد  الإع��������دام،  ع��ق��وب��ة  ت��دع��م 
ن�شبة  ت��خ��ّف�����س  الأخ�����رية  ه���ذه  اأّن 
املقابل،  يف  والأخ������رى،  اجل��رمي��ة؛ 
وتعتقد  الإع�����دام،  عقوبة  ت��ع��ار���س 
اأنه ل تاأثري لها على م�شتوى تطور 

تطبيق نف�ض 
العملية على ترامب ...

     موؤخرا، طبقت درا�شة ن�شرتها 
ل��ن��دن، نف�س  امل��ل��ك��ي��ة يف  اجل��م��ع��ي��ة 
“ظاهرة  ع����ل����ى  ال���ع���م���ل���ي���ة  ن�������وع 
جملة  ذلك  ر�شدت  كما  ترامب”، 

انروكوبتيبل. 
    يف هذه الدرا�شة، عر�س باحثون 
الدميقراطيني  م���ن  اأف������راد  ع��ل��ى 
كاذبة  م��ع��ل��وم��ات  واجل���م���ه���وري���ني 
الأطوار،  غريب  امللياردير  قدمها 
امل��ع��ت��اد ع��ل��ى احل��ق��ي��ق��ة ال��زائ��ف��ة -  
البديلة  ال��وق��ائ��ع  م�شطلح  اإّن  ب��ل 
املقربة  م�شت�شارته  �شعبيته  �شنعت 
ث��م ك�شفوا بعد  ك���ون���واي-   ك��ي��الن 
كانت  املزعومة  املعلومات  اأّن  ذل��ك 

كاذبة.
ت��اأث��ري ع��ل��ى نوايا  ال��ن��ت��ي��ج��ة: ل     
امل�شاعر  ع���ل���ى  ول  ال���ت�������ش���وي���ت، 
الإيجابية التي يثريها املر�شح بني 

اأن�شاره، تالحظ الدرا�شة.
املو�شوعية  واحل��ج��ج  الأدل����ة  اإّن     
ملكتب اإح�شاءات العمل ل تاأثري لها 
ال�شيا�شي  بني  القائمة  الثقة  على 

اإىل �شديق يعمل ل�شالح ال�شتخبارات اجلورجية 
بعدما �شاهدت دبابات رو�شية يف حمطة �شوت�شي 

للنقل القريبة من احلدود اجلورجية.
عنا�شر  اأوق���ف   2015 يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف 
ال�شتخبارات الرو�شية )اأف اأ�س بي( �شيفا�شتيدي 
قرابة  بعد   2016 مار�س  اآذار  يف  عليها  وحكم 
ث��م��اين ���ش��ن��وات ع��ل��ى ال���وق���ائ���ع، ب��ال�����ش��ج��ن �شبع 
�شمال  اىل  اإيفانوفو  مبنطقة  �شجن  يف  �شنوات 
التهم موؤكدة  �شرق مو�شكو. ونفت �شيفا�شتيدي 
انها كانت جتهل مهنة �شديقها. الثالثاء اأ�شدر 
قرر  بوتني  ان  فيه  اأعلن  وجيزا  بيانا  الكرملني 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

ام�س  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  اأ�شدر 
عفوا عن امراأة حمكومة بتهمة اخليانة العظمى 
�شنوات تقريبا على توجيهها ر�شالة  بعد ثماين 
ق�����ش��رية ب�����ش��اأن حت���رك���ات دب���اب���ات رو���ش��ي��ة نحو 
اأثناء احلرب اخلاطفة بني البلدين يف  جورجيا 

.2008
ويعترب �شدور عفو رئا�شي يف رو�شيا وخ�شو�شا يف 
ق�شايا اخليانة العظمى، امرا نادرا. يف 2008 
وجهت اأوك�شانا �شيفا�شتيدي )47 عاما( ر�شالة 

واأو�شح  املحكومة.  العفو عن  “اإن�شانية”  لدواع 
حماميها يفغيني �شمرينوف انه �شيفرج عنها يف 
ال�شبوع املقبل من �شجنها حاليا يف ليفورتوفو، 

على ما نقلت وكالة ريا نوفو�شتي.
مو�شكو  بني  الدبلوما�شية  العالقات  وانقطعت 
 2008 وتبيلي�شي بعد حرب خاطفة بينهما يف 
اج���ت���اح���ت ف��ي��ه��ا ال����ق����وات ال���رو����ش���ي���ة ج�����زءا من 
جورجيا واأبقت قوات يف منطقتني انف�شاليتني 
ج��ورج��ي��ت��ني ح���دودي���ت���ني م��وال��ي��ت��ني ل��ه��ا هما 
اعرتفت  اللتني  واأب��خ��ازي��ا،  اجلنوبية  اأو�شيتيا 

با�شتقاللهما.

 300  الف يف مكان ل ي�شتوعب ال خم�شني الفا

دونالد ترامب كذب كذب حتى �شدقوه

فيون وجتمع الرتوكاديروم�شطلح الوقائع البديلة من �شنع هذه احل�شناء

يتبّنى االأفراد املعل�مات التي ت�سري يف اجتاههم اأو يف اجتاه زعمائهم ويرف�س�ن ما يتعار�ض مع قناعاتهم امل�سبقة
»اإعادة كتابة« اخلرب تطبع الراأي العام ب�سكل م�ستدام واالأ�س�اأ انه يزداد ر�س�خا اإذا كّذبته و�سائل االإعالم

قائد اجلي�ض الرتكي يجتمع بنظرييه االأمريكي والرو�سي 

تركيا ت�ستبعد �سن حملة ع�سكرية على منبج
•• اأنقرة-وكاالت:

ا�شتبعد رئي�س ال��وزراء الرتكي بن علي يلدرم قيام بالده بحملة ع�شكرية 
اأعلنت  بينما  احل��ايل،  بالوقت  �شوريا  يف  ال�شرقي  حلب  بريف  منبج  �شد 

الوليات املتحدة ن�شر جنود يف املدينة بهدف الردع ومنح الثقة.
وقال يلدرم يف لقاء تلفزيوين اإن اأي حملة ع�شكرية على منبج يف الظروف 
احلالية، ودون تن�شيق مع الوليات املتحدة ورو�شيا، لن ت�شفر عن نتيجة، 

بل تزيد من تعقيد الو�شع هناك.
املعنية لقاءات مكثفة  الأط��راف  اأن م�شوؤويل بالده يجرون مع  اإىل  واأ�شار 

للت�شاور حول امل�شائل التقنية والع�شكرية هناك .
يف  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  �شّد  م�شرتكة  ع�شكرية  عملية  احتمال  وح��ول 
حمافظة الرقة، قال يلدرم “قدمنا خطة اإىل وا�شنطن حول هذا املو�شوع 
امل�شاألة  الآن، وكل ما يكتب ويقال حول هذه  اإىل  ردا ر�شميا  نتلق  لكن مل 

جمرد ادعاءات و�شائعات ل اأكر .
اأي عملية  ل��ن ت�شارك يف  ب��الده  اأّن  ال��رتك��ي جم��ددا  ال����وزراء  واأّك���د رئي�س 

ع�شكرية حمتملة يف الرقة “يف حال م�شاركة التنظيمات الإرهابية فيها.
اجلي�س  اأن  البنتاغون  الأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت  ذل��ك،  غ�شون  يف 
الأمريكي ن�شر عددا �شغريا من جنوده يف منبج بهدف الردع ومنح الثقة 
قوات  الدخول يف مواجهة مع  لها �شالحية  لي�س  القوات  تلك  اأن  موؤكدة 

اأخرى.
اأم�س  وقال الناطق با�شم البنتاغون جيف ديفي�س يف ت�شريح لل�شحفيني 
الأول الثنني لقد مت ن�شر جنود اأمريكيني داخل مدينة منبج وحميطها 
من اأجل الردع ومنح الأمن كونهم جزًءا من التحالف الدويل. هذه املهمة 

هدفها ردع مهاجمة اأطراف لطرف اآخر غري تنظيم داع�س.
غ��رب منبج  اقرتبت من  تركيا  املدعومة من  ال��ق��وات  اأن  ديفي�س  واأ���ش��اف 
مبينا اأنهم راأوا اأرتال النظام، ووحدات رو�شية جاءت اإىل املنطقة. واأو�شح 

“لقد ن�شرنا قوات حمددة داخل منبج وغربه

بيونغيانغ متنع املاليزيني من مغادرة اأرا�سيها 
•• كواالمبور-رويرتز:

منعت كوريا ال�شمالية املاليزيني من مغادرة اأرا�شيها ام�س  مما اأطلق �شرارة حترك 
م�شاد من جانب ماليزيا حيث ت�شعى ال�شرطة التي حتقق يف مقتل كيم جوجن نام 
اأخي زعيم كوريا ال�شمالية غري ال�شقيق اإىل ا�شتجواب ثالثة رجال يحتمون ب�شفارة 

كوريا ال�شمالية.
�شباط  ف��رباي��ر   13 يف  ال���دويل  ك��والمل��ب��ور  م��ط��ار  يف  كيم  ملقتل  ماليزيا  وغ�شبت 
اأ�شلحة  قائمة  املتحدة يف  الأمم  تدرجه  الذي  )يف.اإك�س(  الأع�شاب  غاز  با�شتخدام 
ل�شلتهم  مطلوبني  �شماليني  كوريني  ثمانية  اإن  ال�شرطة  وقالت  ال�شامل.  الدمار 
طريان  �شركة  يف  وموظف  رفيع  �شمايل  ك��وري  دبلوما�شي  وبينهم  القتل  بجرمية 
حكومية وهما اثنان من الثالثة املحتمني بال�شفارة. ووجهت التهامات حتى الآن 

اإىل امراأتني فقط هما فيتنامية واإندوني�شية.
ومع ت�شاعد اخلالف بني البلدين اليوم اأ�شدرت وزارة اخلارجية الكورية ال�شمالية 
حظرا موؤقتا على مغادرة املاليزيني البالد ل�شمان �شالمة دبلوما�شييها ورعاياها 

يف ماليزيا.
“كل  قوله  اخلارجية  ب��وزارة  م�شوؤول  عن  الكورية  املركزية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
الرعايا املاليزيني يف جمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية ممنوعون موؤقتا من 

مغادرة البالد اإىل اأن حُتل الواقعة التي حدثت يف ماليزيا ب�شكل مالئم.
خالل هذه الفرتة ميكن للدبلوما�شيني والرعايا املاليزيني العمل والعي�س ب�شكل 

طبيعي بنف�س الظروف والأو�شاع ال�شابقة.
باحتجاز  اإي��اه  وا�شفة  بيوجنياجن  ت�شرف  اأدان��ت  اإذ  �شريعا  ماليزيا  فعل  رد  وج��اء 

رهائن ومنعت كل الكوريني ال�شماليني من مغادرة البالد.
الكريه  الت�شرف  “هذا  بيان  ال��رزاق يف  عبد  املاليزي جنيب  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 
يحتجز فعليا رعايانا كرهائن ويتنافى متاما مع جميع القوانني الدولية واملعايري 
الدبلوما�شية” م�شيفا اأنه دعا اإىل اجتماع طارئ ملجل�س الأمن الدويل. وقال اأي�شا 
اإنه وجه ال�شرطة اإىل منع كل املواطنني الكوريني ال�شماليني يف ماليزيا من مغادرة 
وقبل  ال�شمالية.  كوريا  يف  املاليزيني  جميع  واأم��ن  �شالمة  ن�شمن  اأن  اإىل  البالد 
جرمية القتل كانت كوريا ال�شمالية تعترب ماليزيا واحدة من اأ�شدقائها القالئل 
اأم�س الأول الثنني  اإ�شدار التاأ�شريات وطردت  اأوقفت  اأن ماليزيا  اإل  غري ال�شني 

ال�شفري الكوري ال�شمايل لت�شكيكه يف مدى حياد التحقيق يف واقعة قتل كيم.

اجلي�س  اأرك���ان  رئي�س  اإن  ام�س  الرتكية  امل�شلحة  ال��ق��وات  قالت  ذل��ك،  اىل 
الرتكي اجلرنال خلو�شي اآكار التقى بقائدي اجلي�شني الأمريكي والرو�شي 
�شوريا  يف  خا�شة  الإقليمي  الأم��ن  لبحث  تركيا  بجنوب  اأنطاليا  اإقليم  يف 

والعراق.
ومل يرد املزيد من التفا�شيل عن الجتماع.

ويف اأغ�شط�س اآب املا�شي �شرعت قوات �شورية معار�شة مدعومة من تركيا 
�شوريا  مع  الرتكية  احل��دود  الإره��اب��ي من  داع�س  تنظيم  لطرد  يف عملية 

ومنع مقاتلي وحدات حماية ال�شعب الكردية من ال�شيطرة عليها.
ومنذ طرد املت�شددين من معقلهم يف الباب ال�شورية ركز القتال على قرى 
غربي منبج مما و�شع مقاتلي املعار�شة املدعومني من تركيا يف مواجهة 
مع جمل�س منبج الع�شكري وهو جزء من قوات �شوريا الدميقراطية التي 

ت�شاندها الوليات املتحدة وت�شم وحدات حماية ال�شعب الكردية.
الكرد�شتاين  العمال  حلزب  امتدادا  ال�شعب  حماية  وح��دات  تركيا  وتعترب 

الذي ي�شن متردا على اأرا�شيها.
وتقع منبج حتت �شيطرة جمل�س منبج الع�شكري ون�شر اجلي�س الأمريكي 
عددا حمدودا من القوات يف املدينة وحميطها ل�شمان األ تهاجم الأطراف 

املختلفة بع�شها البع�س.
وكان الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان قال الأ�شبوع املا�شي اإن الهدف 
اأن �شيطر مقاتلو املعار�شة  التايل للعملية يف �شمال �شوريا هي منبج بعد 

املدعومون من اأنقرة على الباب.
الع�شكري  الإج��راء  اإن  ال��وزراء الرتكي قال  رئي�س  اأن بن علي يلدرمي  اإل 
من جانب تركيا لن يكون ذا جدوى من دون التن�شيق مع الوليات املتحدة 

ورو�شيا.
وبعد ال�شتباك مع مقاتلي اجلي�س ال�شوري احلر املدعوم من تركيا غربي 
منبج يف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري اأعلن جمل�س منبج الع�شكري اتفاقا 
اإىل  املواجهة  خط  على  الواقعة  القرى  على  ال�شيطرة  لت�شليم  رو�شيا  مع 

احلكومة ال�شورية للحيلولة دون �شقوطها حتت �شيطرة تركيا.
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ال�سني ت�سف الدلي لما باملمثل املخادع
•• بكني-رويرتز:

و�شفت وزارة اخلارجية ال�شينية الدلي لما باأنه ممثل 
املنفي  للتبت  ال��روح��ي  الزعيم  ق��ال  اأن  بعد  ام�س  خم��ادع 
اأج����زاء من  ف��ق��دوا  ال�����ش��ني  امل��ت�����ش��ددي��ن يف  اإن  يف مقابلة 

عقولهم.
ويف حديث مع املمثل الكوميدي الأمريكي جون اأوليفر يف 
بلدة دارام�شال يف �شمال الهند حيث مقر حكومة التبت يف 
املنفى اأثار الدلي لما ال�شكوك حول فكرة تنا�شخ روحه 
واإعادة جت�شدها من جديد قائال اإنه قد يكون و�شل اإىل 

نهاية اخلط.

اإىل  واأ�شار قنغ �شوانغ املتحدث با�شم اخلارجية ال�شينية 
اأن املقابلة ظهرت يف اإطار برنامج ترفيهي.

ال��دلي لم��ا يف احلديث قد تبدو  وق��ال قنغ ت�شريحات 
م��رح��ة وم�شحكة ل��ك��ن ه���ذه ال��ك��ل��م��ات حم�����س ك���ذب ول 

تتطابق مع الواقع.
الرابع ع�شر هو  ال��دلي لم��ا  اإن  واأ���ش��اف دائما ما نقول 
اأن�شطة  يف  لينخرط  الدين  عباءة  يرتدي  منفي  �شيا�شي 
كممثل  ي��ب��دو  الآن  وت��اب��ع  لل�شني.  مناه�شة  انف�شالية 

يتمتع باأداء جيد جدا وخمادع جدا.
وت�����ش��ف ال�����ش��ني ال����دلي لم���ا احل��ائ��ز ع��ل��ى ج��ائ��زة نوبل 
يف  لم��ا  ال���دلي  ويقيم  خ��ط��ري.  انف�شايل  ب��اأن��ه  لل�شالم 

منفاه يف الهند منذ انتفا�شة فا�شلة على احلكم ال�شيني 
عام 1959. وينفي تبني العنف ويقول اإن ما يرغب فيه 

فقط هو حكم ذاتي حقيقي يف التبت.
والعداء بني اجلانبني وتناف�شهما على حكم بوذيي التبت 

هو حمور اجلدل على مفهوم تنا�شخ الأرواح.
مرة  تتج�شد  لم��ا  ال���دلي  روح  اأن  التبت  ب��وذي��و  ويعتقد 

اأخرى يف ج�شد طفل عند مماته.
واإن  ي�شتمر  اأن  ي��ج��ب  التقليد  ه���ذا  اإن  ال�����ش��ني  وت��ق��ول 
حكومتها امللحدة ر�شميا هي التي يحق لها املوافقة على 
الدلي لما اجلديد باعتبار ذلك حق موروث من حكام 

ال�شني ال�شابقني.

رو�سيا تنفي اأمام اجلنائية دعمها لالإرهاب
•• الهاي-اأ ف ب:

نفت رو�شيا ام�س امام حمكمة العدل الدولية اتهامات كييف باأنها ترعى الإره��اب وتنتهك معاهدات عرب دعمها 
انف�شاليني يف �شرق اوكرانيا معتربة اأن ل اأ�شا�س قانونيا ول واقعيا لها.

وبداأت جل�شات املحكمة ام�س الأول الثنني وت�شتمر لأربعة اأيام للنظر يف الق�شية املرفوعة من قبل اوكرانيا �شد 
رو�شيا حيث ح�شت كييف اعلى حمكمة اأممية على اإ�شدار اأمر للقيام باإجراءات عاجلة لإحالل ال�شتقرار يف �شرق 
كولودكن  روم��ان  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  لدى  القانونية  ال�شوؤون  واأك��د مدير  داميا.  نزاعا  ي�شهد  الذي  البالد 
الآن  اأوكرانيا  عليها  تعتمد  التي  للمعاهدات  وفقا  للتزاماتها  كامل  ب�شكل  متتثل  رو�شيا  اأن  له��اي  يف  للمحكمة 
واأ�شاف ممثل مو�شكو خالل ثاين  املتحدة.  التابعة لالأمم  الدولية  العدل  اأم��ام حمكمة  التي رفعتها  يف ق�شيتها 
جل�شة ا�شتماع يف املحكمة ل نرى اأ�شا�شا قانونيا ول واقعيا لالإجراءات التي طالبت بها اأوكرانيا. وقالت نائبة وزير 
اخلارجية الوكراين اأولينا زيركال امام املحكمة الثنني اإن كييف ت�شعى عرب هذه اخلطوة فقط اإىل “اإجراء ير�شي 

ال�شتقرار والهدوء يف و�شع خطري” ي�شود املنطقة.

ملاذا االآن؟  -  1
   ح�شب املحللني، يحتمل اأن يكون 
ع���الم���ة اح���ت���ج���اج ����ش���د امل����ن����اورات 
جتريها  التي  ال�شنوية  الع�شكرية 
���ش��ي��ول ووا���ش��ن��ط��ن. ف��احل��ل��ي��ف��ان ، 
���ش��رع��ا ف��ع��ال الأرب����ع����اء امل��ا���ش��ي يف 
الأمر الذي  مناورات “فول ايغل”، 
ي��ان��غ. يف  بيونغ  �شخط  دائ��م��ا  يثري 
ال�شمال عن  اأع���رب  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام 
�شبعة  اإط���الق  خ��الل  م��ن  ا�شتيائه 

�شواريخ.
رمبا  ال�شمالية  ك��وري��ا  اأّن  ك��م��ا      
دونالد  اأي�شا حتدي حكومة  اأرادت 
اأنها  ال�����ذي حت����دث ع��ل��ى  ت���رام���ب، 
“م�شكلة كبرية”، قبل زيارة الوزير 
نهاية  يف  امل��ق��ررة  تيلر�شون  ريك�س 

ال�شهر اإىل املنطقة.
بيانغ  بي�نغ  اأحــرزت  هل   –  2

تقدما؟
اأط���ل���ق���ت  ال����ت����ي  ال���������ش����واري����خ      
الث���ن���ني، ك��ان��ت م���ن م��وق��ع قريب 
لإطالق  قاعدة  وه��ي  �شوهاي،  من 

ملعظم  خ��الف��ا  ال�شناعية،  الأق��م��ار 
العمليات ال�شابقة، غري اأّن حمللني 
�شواريخ  ت���ك���ون  اأن  ي�����ش��ت��ب��ع��دون 

جديدة.
ال�شواريخ م�شافة  لقد قطعت       
علو  اإىل  وارتفعت  م��رت،  كيلو  األ��ف 
يف  حتطمها  قبل  كيلومرتا   260
اليابان(.  )ب��ح��ر  ال�����ش��رق��ي  ال��ب��ح��ر 
امل�شرتكة  الأرك��ان  وا�شتبعدت هيئة 
الكورية اجلنوبية اأن تكون �شواريخ 
ق��ادرة على  للقارات  بال�شتية عابرة 
ب��ل��وغ الأرا�����ش����ي الأم��ري��ك��ي��ة، اأحد 
الأمر  ويتعلق  يانغ.  بيونغ  اأه��داف 
املدى  ق�شري  ب�شكود  حمللني  وف��ق 
روندونغ  اأو  ك���م(   700-500(
 1500-1300( امل��دى  متو�شط 

كم(.
الـــ�اليـــات  ــع  بــ��ــس ــــاذا  م  -  3

املتحدة اأن تفعل؟
    كان دونالد ترامب قد وعد بالرّد 
بعد  ال�شمالية  كوريا  على  “بقوة” 
اإطالقها الأخري ل�شواريخ بال�شتية 

اأّن لإدارته  املا�شي، غري  يف فرباير 
ت�شتوجب  ح�شا�شة  اأخ���رى  ق�شايا 

املعاجلة على امل�شتوى الداخلي.
اأول جتربة نووية لكوريا      ومنذ 
اعتماد  مت   ،2006 ع��ام  ال�شمالية 
����ش���ت���ة ق�����������رارات ب���ت���ح���ري�������س من 
وا�شنطن ملعاقبة بيونغ يانغ، ف�شلت 
التقدم على  جميعها يف منعها من 

امل�شار النووي.
   ال�شني هي احلليف الدبلوما�شي 
وال�شريك التجاري الرئي�شي لكوريا 
الناأي  ب�����ش��دد  ل��ك��ن��ه��ا  ال�����ش��م��ال��ي��ة، 
بنف�شها ب�شكل متزايد يف ما يخ�ّس 
الكورية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ط��م��وح��ات 
وقف  م��وؤخ��را  واأع��ل��ن��ت  ال�شمالية، 
وارداتها من كوريا ال�شمالية. وهذا 
من  غا�شبة  بكني  اأّن  م��ن  مينع  ل 
ن�شر اأنظمة ثاد للدفاع ال�شاروخي 

الأمريكي يف كوريا اجلنوبية.
بي�نغ  برنامج  و�سل  اأيــن   –  4

يانغ البالي�ستي ؟
العام  خ��ط��اب��ه مب��ن��ا���ش��ب��ة         يف 

تاأمل يف انتزاع بع�س التنازلت.
   يف عهد اأوباما، ا�شتبعدت الوليات 
ما  ال�شمال  م��ع  التفاو�س  املتحدة 
نزع  نحو  ملمو�شة  ب��ب��ادرة  يقم  مل 
اأن تثري  اأمل  النووي، على  ال�شالح 
ال��ت��وت��رات ال��داخ��ل��ي��ة يف ه��ذا البلد 
بالن�شبة  ول��ك��ن  ال��ت��غ��ي��ري.  امل���ع���زول 
امل�شّماة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ه���ذه  ل��ل��ب��ع�����س، 
ال�شرب ال�شرتاتيجي، �شمحت بدل 
من ذلك لبيونغ يانغ بامل�شي قدما 

نحو برناجمها النووي.
التغريدات، مل  بع�س  وبا�شتثناء     
ح دونالد ترامب بعد �شيا�شته  يو�شّ
اأعلن  وق��د  ال�شمالية.  ك��وري��ا  جت��اه 
كوريا  اإّن  ي��ن��اي��ر:  م���ن  ال���ث���اين  يف 
املراحل  اإن��ه��ا يف  ق��ال��ت  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
نووي  �شالح  تطوير  م��ن  النهائية 
اأرا�شي  اإىل  ال��و���ش��ول  ع��ل��ى  ق����ادر 
ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة.. وه�������ذا لن 

يحدث.
عن ل�ن�فال اوب�سرفات�ر 

الفرن�سية وا ف ب

اجل����دي����د، ق�����ال ال���زع���ي���م ال���ك���وري 
اأّن بالده  اأون،  كيم جونغ  ال�شمايل 
يف املراحل الأخ��رية من و�شع هذه 
يتفقون  ل  اخل�����رباء  ال�����ش��واري��خ. 
ح���ول م���دى ت���ق���ّدم ب��رن��ام��ج كوريا 
يانغ  بيونغ  اأّن  خا�شة  ال�شمالية، 
اإطالق  مل تنجح مطلقا يف جتارب 
ال�شواريخ العابرة للقارات، اإّل اأنهم 
اأحرز  قد  ال�شمال  اأن  على  متفقون 
ه��ذا الجت���اه منذ  تقدما هائال يف 
اأون وال����ده كيم  ك��ي��م ج��ون��غ  خ��ل��ف 
جونغ ايل يف دي�شمرب عام 2011.

اإذا كانت  الوا�شح ما      وم��ن غري 
تكنولوجيا  اأتقنت  ق��د  يانغ  بيونغ 
مرحلة  ب���ع���د  اجل�����و  يف  ال�����دخ�����ول 

ال��ت��ح��ل��ي��ق ال��ب��ال��ي�����ش��ت��ي، ال���ت���ي هي 
�شرورية للو�شول اإىل اأر�س بعيدة 
يعرف  ول  امل���ت���ح���دة.  ك���ال���ولي���ات 
اأي ح��ّد متلك  اإىل  اأي�����ش��ا  اخل���رباء 
ع��ل��ى كيفّية  ال���ق���درة  ي���ان���غ  ب��ي��ون��غ 
ت�����ش��غ��ري ق��ن��ب��ل��ة ح��ت��ى ت��ت��م��ّك��ن من 

حتميلها على �شاروخ.
كـــ�ريـــا  تــــريــــد  مـــــــاذا   -  5

ال�سمالية؟
نف�شها  ال�شمالية  ك��وري��ا  تعترب     
الأمريكية،  الإم��ربي��ال��ي��ة  �شحية 
النووية  جتاربها  ت�شاعد  اأن  وتاأمل 
واإطالقها   )2016 ع���ام  )اث���ن���ان 
ل��ل�����ش��واري��خ ع��ل��ى دف����ع ال���ولي���ات 
املتحدة اإىل طاولة املفاو�شات، حيث 

تباين بني اخلرباء ح�ل قدراتها الن�وية:

كوريا ال�سمالية: الأ�سئلة اخلم�ض حول ال�سواريخ اجلديدة..!
 ال�سني غا�سبة من حليفها ولكن اأي�سا من ن�سر نظام ثاد للدفاع ال�ساروخي االأمريكي يف ك�ريا اجلن�بية

كوريا ال�سمالية تريد حتدي احلكومة الأمريكية اجلديدة قبل زيارة ريك�ض تيلر�سون اإىل املنطقة
ح دونالد ترامب بعد �سيا�سته جتاه ك�ريا ال�سمالية با�ستثناء بع�ض التغريدات مل ي��سّ

•• الفجر – خرية ال�صيباين
ك�ريا  اأطلقت  الطق��ض.  مــن  تقريبا  اأ�سبح     
بالي�ستية  �ــســ�اريــخ  اأربــعــة  جمـــّددا  ال�سمالية 
من  بالقرب   ، ري  ت�نغت�سانغ-  قاعدة  من  انطلقت 
حدودها مع ال�سني، �سقطت ثالثة منها يف املنطقة 
ال�زراء  رئي�ض  وحتدث  اليابانية.  االقت�سادية 
الأمن  خطري”  “تهديد  عن  اآبــي  �سينزو  الياباين 

البالد، واأعلن عن انعقاد جمل�ض االأمن الق�مي.

ا�شرار على ك�شب الرهان النووي

وزير اخلارجية المريكي زيارة �شاخنة يف الفق

املناورات امل�شرتكة ا�شتفزت بيونغ يانغ

ا�شتمرار التجارب الكورية ال�شمالية رغم العقوبات

اليد على الزناد جنوبا و�شمال

حتليل اخباري

�سيا�سة »ال�سرب ال�سرتاتيجي« �سمحت 
لبيونغ يانغ بامل�سي قدما نحو برناجمها النووي

املجر تعاود العمل بالتوقيف التلقائي للمهاجرين  قوات اأمريكية ترفد اجلنود العراقيني ب� »درو�ض الن�سر«
•• بوداب�صت-اأ ف ب:

بالتوقيف  العمل  ق��رارا لإع��ادة  تبنى الربملان املجري بغالبية كربى ام�س 
التلقائي لكل املهاجرين يف البالد، بعدما األغي عام 2013 ب�شغوط من 

الحتاد الوروبي واملفو�شية العليا لالجئني.
�شوتا يف   138 بلغت  وا�شعة  باأكرية  اأق��ر  ال��ذي  اجلديد  القانون  وين�س 
مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن الت�شويت على اأيداع املهاجرين يف مناطق 
عبور على احلدود مع �شربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى �شدور قرار 
اإذا  باملغادرة  لهم  و�شي�شمح  بها.  تقدموا  التي  اللجوء  طلبات  حول  نهائي 

عادوا اىل البلد الذي و�شلوا منه.
قال رئي�س الوزراء فيكتور اأوربان الثالثاء اأثناء حفل ت�شلم 462 عن�شرا 

•• بغداد-اأ ف ب:

يتنقل جنود عراقيون يف زورق داخل بحرية �شناعية لقامة ج�شر با�شراف 
مدربني امريكيني يوا�شلون ا�شدار توجيهات ملنحهم خربة ومهارة يقدموا 
من خاللها دورا ا�شا�شيا لتحقيق الن�شر خالل احلرب �شد تنظيم داع�س 
عراقيني  يقودها جنود  اللون  معدنية خ�شراء  ق��وارب  وتتنقل  الإره��اب��ي. 
التي متتد يف  البحرية  داخ��ل  البع�س  ببع�شها  لي�شلوا قطع ج�شر عائمة 

قاعدة التاجي الع�شكرية اىل ال�شمال من بغداد.
ن�شب  مهمة  تتوىل  التي  الوحيدة  التج�شري  كتيبة  مقاتلو  غالبية  ينت�شر 
القوات  ت�شن  حيث  املو�شل  يف  حاليا  ال��ع��راق��ي،  اجلي�س  يف  عائمة  ج�شور 
الكتيبة،  ونفذ عنا�شر هذه  البالد.  ثاين مدن  العراقية معركة ل�شتعادة 

جديدا من حر�س احلدود مهامهم نحن يف حال ح�شار، مو�شحا ان عا�شفة 
الهجرة مل تنته بعد، بل انح�شرت موؤقتا.  وقبل �شهر اأعلن جانو�س لزار 
جمهزة  حاويات  يف  �شي�شكنون  املهاجرين  اأن  ال���وزراء  رئي�س  مكتب  مدير 
يف  املقيمني  اللجوء  وطالبي  اجل��دد  القادمني  القرار  ي�شمل  الغاية.  لهذه 

البالد والذين بلغ عددهم 586 �شخ�شا يف �شباط/فرباير.
التلقائي للمهاجرين نتيجة  التوقيف  2013 عن  العام  وعدلت املجر يف 
لالجئني  العليا  واملفو�شية  الوروب����ي  الحت���اد  م��ن  خ�شو�شا  ال�شغوط 

واملحكمة الأوروبية حلقوق الن�شان. 
الأوروبيني  �شركائه  ازاء  ال���ش��ت��ف��زازي��ة  مب��واق��ف��ه  امل��ع��روف  اأورب����ان  واأق���ر 
للقانون  املخالف  الإج���راء  ه��ذا  تطبيق  اع��ادة  ب��ان  يناير  الثاين  كانون  يف 

الوروبي يتعار�س مبا�شرة مع الحتاد الوروبي.

مناطق  يف  داع�س  تنظيم  �شد  مواجهات  خ��الل  قبل  من  متعددة  مهمات 
متفرقة يف العراق. يعود ا�شتخدام اجل�شور العائمة كما كان يح�شل لربط 
العبا�شي  الع�شر  اىل  اخل�شو�س  وج��ه  على  ب��غ��داد  يف  دج��ل��ة  نهر  �شفتي 

وا�شتمر ا�شتخدامها حتى بداية القرن املا�شي.
وقال النقيب علي رعد من كتيبة التج�شري يف اجلي�س العراقي، لفران�س 
بر�س �شاركت قواتنا يف العديد من املعارك من خالل ن�شب ج�شور عائمة 
ال��ق��وات العراقية يف حم��ارب��ة داع�����س .  وا���ش��ار اىل تنفيذ م��ه��ام يف  ل��دع��م 
حمافظات النبار و�شالح الدين والن هي معركة املو�شل ثاين اكرب مدن 

العراق �شيطر عليها الإرهابيني يف حزيران يونيو 2014. 
يتواجدون  التج�شري  350 مقاتل من كتيبة  ان اكر من  ال�شابط  واك��د 

حاليا يف املو�شل .
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عربي ودويل
بعد احلكم بال�سجن على عدد من وزراء بن علي:

تون�ض: مبادرة ت�سريعية لتحقيق امل�ساحلة ال�سيا�سية

  وكان حزب حركة م�شروع تون�س 
ا�شتيائه م��ن �شدور  اأع��ل��ن ع��ن  ق��د 
اأحكام ق�شائية �شد بع�س م�شوؤويل 
خ�شيته  عن  معرّبا  ال�شابق،  العهد 
م��ن ا���ش��ت��ع��م��ال ال��ق�����ش��اء وه���و على 
ا�شطراب  م��ن  ال��ي��وم  ه��و عليه  م��ا 
الأعلى  املجل�س  اأزمة تركيز  ب�شبب 
ح�شابات  لت�شفية  ك����اأداة  للق�شاء 
امل�شاحلة  �شيا�شية و�شرب م�شاعي 
وم����ا ل���ذل���ك م���ن ان��ع��ك��ا���ش��ات على 
ح���ظ���وظ ال���ب���الد يف اخل������روج من 

الأزمة ال�شاملة التي تعي�شها.
حركة  اأن  اإىل  ال���ب���ي���ان  واأ�����ش����ار     
العمل  ت���ع���ت���زم  ت���ون�������س  م�������ش���روع 
الوطنية  امل�����ش��احل��ة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
ال�����ش��ام��ل��ة وال��ع��اج��ل��ة، م��و���ش��ح��ا اأن 
ك��ل��ف��ة ال��الم�����ش��احل��ة اأ���ش��ب��ح��ت ل 
جديد  اإره���اب  ت�شليط  واأن  ت��ط��اق، 
خدمت  نزيهة  عالية  ك��ف��اءات  على 
ال����وط����ن ه����و ت���وت���ري ل م�����ربر له 

للمناخ الجتماعي.

تفعيل مبادرة الرئي�ض
من جهتها، دعت الهيئة الت�شيريية 
املناه�س  )اجل���ن���اح  ت��ون�����س  ل���ن���داء 
رئي�س   ، ال�شب�شي(  ق��ائ��د  حل��اف��ظ 
اجلمهورية لدفع مبادرته املتعلقة 
بامل�شاحلة واملعرو�شة على جمل�س 
ن�����واب ال�����ش��ع��ب ب���دع���وة الأح������زاب 
حوله  ال����ت����واف����ق����ات  ل����ش���ت���ك���م���ال 
الأوقات  اأق��رب  يف  عليه  وامل�شادقة 
بالأحكام  الكتفاء  القت�شاء  وعند 
لهم  ال��ذي��ن  ب��امل�����ش��وؤول��ني  املتعلقة 
���ش��ف��ة م���وظ���ف ع��م��وم��ي مل���ا لهذا 
امل��و���ش��وع م���ن ت���اأك���د وت���اأث���ري على 
عمل الإدارة واملناخ العام ال�شيا�شي 
والج���ت���م���اع���ي والق����ت���������ش����ادي يف 
ال��ب��الد ملثل هذه  وق��ت حت��ت��اج فيه 
ل��ن��ج��اح م�شار  ���ش��م��ان��ا  امل�����ش��احل��ة 

النتقال الدميقراطي .
   واأعربت الهيئة الت�شيريية يف بيان 
قانون  �شّن  لعدم  “اأ�شفها  عن  لها، 
الت�شاوري  امل�شار  امل�شاحلة وتعّطل 
ال������ذي ت����وّق����ف م���ن���ذ ���ش��ن��ة وال�����ذي 
اإىل  اأن يف�شي  امل��ف��رو���س  ك��ان م��ن 
التوافق حول م�شروع قانون يوؤدي 
املرفوعة �شد  التتبعات  اإيقاف  اإىل 
اإطار  ويف  ال��ذي��ن  ال��دول��ة  موظفي 
ق�شايا  يف  اتهموا  تعليمات  تنفيذ 
دون اأن يكونوا قد حت�شلوا على اأي 
منفعة من ذلك ودون اأن تكون لهم 

نية الإ�شرار باملال العام«. 
    ودادية قدماء الربملانيني، واثر 
التابعة لها،  اًلزم��ة  اجتماع خللية 
ل  اًن��ه  من  املبدئي  موقفها  اأعلنت 

اإطار  الدولة كانت يف  ال�شابقني يف 
حتقيق العدالة النتقالية، م�شريا 
اإىل اأّن املوظفني املعنيني مل يكونوا 
اأوام�����ر  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  اإل  ق����ادري����ن 
متلى عليهم من فوق، ح�شب ن�س 

البيان.
   واعترب الرياحي اأّن هذه الأحكام 
ل تهدف ل�شيء اإّل ‘’لإلهاء الراأي 
العام يف الوقت الذي     ت�شهد فيه 
�شوء  و  ف�شادا  اأ�شواأ فرتاتها  تون�س 

اإدارة و حكم، ح�شب تعبريه.
   ودعا اإىل النظر بجدية يف م�شروع  
ال����ذي اقرتحه  امل�����ش��احل��ة  ق���ان���ون 
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ال��رئ��ي�����س 
مبادرات  اأو  م�����ش��اري��ع  ت��ق��دمي  اأو 
اأخ�������رى يف ح�����ال ف�����ش��ل��ت م���ب���ادرة 
بني  ‘’الف�شل  ل���  وذل��ك  ال�شب�شي،  
اأعوان الدولة الذين كانوا يعملون 
حت��ت �شغط الإم����الءات والأوام���ر 
الذين  الفا�شدين  وب��ني   ، الفوقية 
ا���ش��ت��ول��وا على  ال��ع��ام و  امل���ال  نهبوا 
اأم��وال بطرق  �شفقات و قرو�س و 
حق’’،  وج���ه  ودون  ق��ان��ون��ي��ة  غ���ري 

وفق ما جاء يف البيان. 
   وت�شاءل عن جدوى �شجن الوزراء 
ال�شامني يف حني تبقى  واملوظفني 
ال��ت��م��ا���ش��ي��ح ال���ك���ب���رية ت�����ش��ب��ح حرة 

طليقة.
  وتابع  الرياحي يف بيانه بتُّ متاأكدا 
ايل  زوَّ جتمعي  هناك  تون�س  يف  اأن 
ال�شالبة  الأح���ك���ام  ح��ق��ه  ت�����ش��در يف 
ل��ل��ح��ري��ة و ت��ك��ون ن��اف��ذة اأي�����ش��ا، و 
ل  تو�شّ قد  م�شنود  جتمعي  هناك  
اإت��ف��اق��ات م��ع م��ن يحكم  اإىل ع��ق��د 
امل�شت�شارين  م��ن  اإم����ا  ال��ي��وم  وه���و 
يف  الفاعلني  من  اأو  للدولة  الكبار 

احلقل ال�شيا�شي.
   ه���ذا وق���د ذك����رت و���ش��ائ��ل اإعالم 
النه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  اأّن  حملية 
هاتفيا  ات�����ش��ل  ال��غ��ن��و���ش��ي  را����ش���د 
التيجاين  ال�����ش��اب��ق��ني  ب��ال��وزي��ري��ن 
�شا�شي  احل�������اج  وك����م����ال  احل���������ّداد 
بال�شجن  حكم  �شاأنهما  يف  ال�شادر 

النافذ مدة �شّت �شنوات. 
البتدائية  امل��ح��ك��م��ة  اأن  ي��ذك��ر      
ب��ت��ون�����س، اأ����ش���درت اجل��م��ع��ة، حكما 
مع  �شنوات   6 بال�شجن  ح�شوريا 
ال���ن���ف���اذ ال���ع���اج���ل، ����ش���د ع�����دد من 
وعدد  ال�شابق  النظام  من  ال���وزراء 
ق�شية  يف  احلفالت،  متعهدي  من 
ح��ف��ل ال��ف��ن��ان��ة الأم��ري��ك��ي��ة  ماريا 
 6 بال�شجن  غيابيا  وحكما  ك���اري، 
زين  الأ�شبق  الرئي�س  �شد  �شنوات 
الق�شية  يف  ع��ل��ي،  ب���ن  ال��ع��اب��دي��ن 

ذاتها.

يجوز باأي وجه من الوجوه توجيه 
داخل  اإل  الأح���ك���ام  ل��ه��ذه  ن��ق��د  اأي 
واك����دت حر�شها   ، امل��ح��اك��م  رح���اب 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة ال��ق�����ش��اء وعدم 

اإقحامه فى اأي جتاذبات �شيا�شية.
الدفاع  ف��ري��ق  ت��ع��زي��ز  وق�����ررت      
يتحلون  م���ت���ط���وع���ني  مب���ح���ام���ني 
باخلربة والر�شانة حتى ل ت�شبح 
ل  مل��زاي��دات  عر�شة  الق�شايا  ه��ذه 
اخللية  و���ش��ج��ل��ت   ، م��ط��ل��ق��ا  ت��ن��ف��ع 
تون�س  املحامني من  م��ًىات  اإق��ب��ال 
وداخ����ل ال��ب��الد ل��ل��رتاف��ع ف��ى هذه 
ال��ق�����ش��اي��ا وك���ل���ف الأ����ش���ت���اذ �شمري 
املحامني  بني  بالتن�شيق  العبيدي 
الق�شايا  خمتلف  على  وتوزيعهم 
وامل�شوؤولني ال�شابقني حمل املتابعة     
كما راأت اخللية اأّن حل هذا املو�شوع 
ل ميكن ان يتم بال�شكل املطلوب اإل 
بالت�شريع باإ�شدار قانون امل�شاحلة 
تهم  امل�شاحلة  ه��ذه  اًن  موؤكدين   ،

ت�شر  ف��ئ��وي��ة  اأو  ف���ردي���ة  ل���غ���اي���ات 
اأن  م��ع��ت��ربا  ال��وط��ن��ي��ة،  باملجموعة 
ت��ل��ك امل��ح��اك��م��ات ط���ال���ت ولزال�����ت 
اإط�����ارات الدولة  ت��ط��ال ع����ددا م��ن 
اأي  حت��ق��ي��ق  دون  خ���دم���وه���ا  مم���ن 

م�شالح �شخ�شية اأو منافع مادية 

الرياحي ينتقد 
وانتقد رئي�س الإحتاد الوطني احلر 
الق�شائية  الأحكام  الرياحي  �شليم 
ال�������ش���ادرة ���ش��د ع���دد م���ن ال�����وزراء 
معتربا   ال�����ش��اب��ق��ني،  وامل�������ش���وؤول���ني 
التي  الطويلة  ال�شجن  اأح��ك��ام  اأّن 
���ش��درت  ���ش��ّد ع���دد م��ن املوظفني 
ال�شابقني  وامل�شوؤولني  العموميني 
لن متّكن التون�شيني من ا�شرتجاع 

حقوقهم.
    وقال يف بيان واهم من يعتقد اأن 
الأحكام الق�شائية ال�شادرة موؤخرا 
وامل�شوؤولني  ال������وزراء  ب��ع�����س  ���ش��د 

اأ���ش��ل��وب الت�����ش��ال وال���ن���اًي ع��ن اأي 
ت�شعيد يف ال�شارع.

�سّن قان�ن جديد
تون�س”،  “اآفاق  حزب  دعا  حني  يف 
�شّن قانون تتوقف  الإ�شراع يف  اإىل 
اأو  املحاكمات  اأو  التتبعات  مبوجبه 
املوظفني  حق  يف  العقوبات  تنفيذ 
اأجل  م��ن  واأ���ش��ب��اه��ه��م  العموميني 
اأف���ع���ال ق���ام���وا ب��ه��ا اأث���ن���اء اأدائ���ه���م 
القائم  ال��ن��ظ��ام  لطبيعة  مل��ه��ام��ه��م 
قبل الثورة، با�شتثناء تلك املتعلقة 
على  وب���ال����ش���ت���ي���الء  ب����ال����ر�����ش����وة، 
الثقة  لإرج��اع  العمومية،  الأم���وال 
مبختلف  وامل���وظ���ف���ني  الإدارة  يف 

ال�شابقني  امل�شوؤولني  باخل�شو�س 
الذين مل ي�شتولوا على املال العام 
وال���ذي���ن ق���ام���وا ب��ت�����ش��رف��ات ب����اإذن 
يبعد  مم��ا  النظر  ذات  ال�شلط  م��ن 
ويجعلهم  اجلنائي  الق�شد  عنهم 

يتمتعون بقرينة الرباءة.
ال��ق��ي��ام بحملة    وق�����ررت اخل��ل��ي��ة 
خمتلف  ل�������دى  وذل���������ك  وا�����ش����ع����ة 
مترير  بغية  ال�شيا�شية  ال��ع��ائ��الت 
اقرب  يف  امل�شاحلة  قانون  م�شروع 
اإح���داث م�شاحلة  يكفل  وق��ت، مبا 
امل�شوؤولني  ب��ه��ا  ي��ن��ت��ف��ع  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
تعليمات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ق���ام���وا  ال��ل��ذي��ن 
رئا�شية دون اأن يجنوا لأنف�شهم اأي 
باتباع  احلا�شرون  واأو�شى  فائدة. 

احلل الأ�شا�شي لت�شفية املناخ العام 
انتقالية  ع��دال��ة  يف  يكمن  بالبالد 
وطنية �شاملة وحقيقية وبعيدة عن 
ك��ل حم����اولت ال��ت��وظ��ي��ف، معتربا 
الكربى  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  اأّن 
النتقال  يف  وال��ن��ج��اح  ت��ون�����س،  يف 
الدميقراطي وبناء دولة قادرة على 
�شمان حريات واأمن ورفاه ال�شعب، 
ميّر عرب تعبئة كل الطاقات احلية 
بخلق  ولي�س  التون�شيني  وجتميع 
اآلم جديدة لهم، ح�شب ما ورد يف 

ن�س البيان.
   ودع��ا ح��زب اآف��اق تون�س اجلميع 
وجتنب  ال��ع��ق��الن��ي��ة،  ت��غ��ل��ي��ب  اإىل 
والتوظيف  ال�شيا�شية  امل���زاي���دات 

م�شتوياتهم الوظيفية.
    واعترب احل��زب، يف بيان اأ�شدره 
اأحكام ق�شائية  على خلفية �شدور 
اأع�شاء احلكومة يف  ع��دد من  �شد 
ب�شجنهم  وتق�شي  ال�شابق،  العهد 
بالنفاذ  الإذن  �شنوات مع  مدة �شت 
ال��ع��اج��ل ،اأن����ه ب��ق��در ت��اأك��ي��د احلزب 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة ال��ق�����ش��اء، فانه 
املحاكمات  ه��ذه  توا�شل  اأن  يعترب 
هو دليل اآخر على اأن م�شار العدالة 
ت���ون�������س ح�����اد عن  الن���ت���ق���ال���ي���ة يف 
مهددا  اأ�شحى  و  ال�شامية  اأه��داف��ه 
ل��ل��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة ، ح�����ش��ب ن�س 

البيان.
   واع��ت��رب احل����زب، يف امل��ق��اب��ل، اأن 

الهيئة الت�شيريية للنداء تطالب بتفعيل املبادرة الرئا�شية للم�شاحلة احلزب الد�شتوري احلر يف حتركات احتجاجية

ودادية قدماء الربملانيني: احلل يف الت�سريع باإ�سدار قان�ن امل�ساحلةحركة م�سروع ت�ن�ض �ستنظم ندوة وطنية ح�ل امل�ساحلة ال�ساملة 
�شّن قانون تتوقف مبوجبه التتبعات �شليم الرياحي املطلوب مبادرة جدية

ودادية قدماء الربملانيني 
حتدد خطة عملها ومقاربتها

كتلة احلرة تتقدم مببادرة ت�شريعية

والد�ست�رية، ومل ي�سدر اأي م�قف عن تيارات فكرية 
اأخرى واأ�سا�سا حركة النه�سة.

مبادرة ت�سريعية
ت�ن�ض،  م�سروع  حلركة  ــرة  احل كتلة  ــررت  ق وقــد    

ال�سيا�سية  امل�ساحلة  ح�ل  ت�سريعية  مبادرة  تقدمي 
من  االإدارة  وتخلي�ض  الت�ن�سيني  من  فئة  “الإن�ساف 
امل�ساهمة  من  ومينعها  يكبلها  بات  الذي  اخل�ف  �سبح 
اإىل  اإ�سارة  يف  اخلطري”  و�سعها  من  البالد  اإخراج  يف 

االأحكام ال�سادرة �سد 3 من وزراء بن علي.

•• الفجر – تون�س - خا�س

ال�طنية يف ت�ن�ض  امل�ساحلة  ا�ستعاد اجلدل ح�ل     
حرارته على اثر االأحكام ال�سادرة �سد 3 من وزراء 
و�سمرية  احلــداد  والتيجاين  �سا�سي  كمال  علي  بن 
النفاذ  مع  �سن�ات   6 ب�سجنهم  والقا�سية  اخليا�ض 

العاجل.
  ولئن تعددت الدع�ات واملبادرات الداعية لالإ�سراع 
انح�سرت  اإذ  �سم�ليا  فاإنها مل تتخذ بعدا  بتحقيقها، 
ال��سطية  ال�سيا�سية  الــعــائــلــة  نف�ض  يف  تقريبا 

    واأعلنت الكتلة يف بيان لها “رف�سها حتميل االإدارة 
والــقــرارات  ــارات  ــي االخــت م�س�ؤولية  وامل�ظفـــني 
باأفعال  وم�ؤاخذتهم  عليهم  املفرو�سة  ال�سيا�سية 
كل  من  احلقيقيني  امل�س�ؤولني  اإعفاء  مقابل  غريهم 

م�س�ؤولية«.
   ودعت الكتلة كافة الكتل الربملانية اإىل االنخراط 
مبنا�سبة  عنها  االإعــالن  �سيتم  التي  املبادرة  هذه  يف 
ال�ساملة  امل�ساحلة  حــ�ل  ال�طنية  الــنــدوة  انعقاد 
مار�ض   18 ي�م  ت�ن�ض  م�سروع  حركة  �ستنظمها  التي 

اجلاري.

�سليم الرياحي: واهم من يعتقد اأن االأحكام الق�سائية ال�سادرة كانت يف اإطار حتقيق العدالة االنتقالية
اآفاق تون�ض يدعو اإىل �سن قانون يوقف تتبع وحماكمة املوظفني ب�سبب اأداء مهامهم قبل الثورة 

 الهيئة الت�سيريية لنداء تون�ض تدعو الرئي�ض ال�سب�سي لدفع مبادرة امل�ساحلة
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العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جراند امل�شتوى العايل للتجارة العامة

 رخ�شة رقم:CN 1026364 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*2

تعديل ا�شم جتاري من/جراند امل�شتوى العايل للتجارة العامة
GRAND MUSTAW AL ALI GENERAL TRADING

اىل/امل�شتوى العايل لالحذية واملالب�س 
MUSTAW AL ALI READYMADES AND SHOES

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�س الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع اللعاب ولعب الطفال - بالتجزئة )4764001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احللي والك�ش�شوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احذية الطفال - بالتجزئة )4771904(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احلقائب ال�شفر وتوابعها - بالتجزئة )4771907(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة عامة )4610001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شادية اجلديدة لت�شليح ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1523083  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8

اإلغاء اعالن �سابق
الرحمن  ال�شادة/جميب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شابق  العالن  الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد  بيديكاكال  بوتني 

ال�شادر يف جريدة الفجر يف العدد رقم:11924 بتاريخ:2017/1/22 

بخ�شو�س الرخ�شة رقم:CN 1138663 بال�شم التجاري: ك ام 

ات�س �شوبر ماركت متنوع ذ.م.م واعادة الو�شع كما كان عليه.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 

التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 

فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  مار�س 2017 العدد 11963

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  مار�س 2017 العدد 11963

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  مار�س 2017 العدد 11963
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اكتو مارك اإنرتنا�شيونال للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : )257854(       بتاريخ : 2016/08/06
تاريخ اإيداع الأولوية:  

ا�ش��م مقدم الطلب: قوانغت�شو لن�شيدون اإلكرتونيك تيكنولوجي كو، ليمتد  
عنوانه: اآر اإم 2111-2115، رقم 5، طرق فوت�شاجن، حي هيزو، مدينة قوانغت�شو، مقاطعة غوانغدونغ، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شماعات الراأ�س وبطاريات كهربائية واأجهزة �شحن البطاريات الكهربائية وكامريات فيديو وهواتف ل�شلكية 
واأغلفة متييز لالأ�شالك الكهربائية واأغلفة للكبالت الكهربائية واأجهزة اإر�شال اإ�شارات اإلكرتونية وماكينات 

جمع واأطقم غري يدوية للهواتف وهواتف حممولة وحمولت كهربائية،  يف الفئة )9(.
الواق�عة بالفئة: )9(

و�شف العالمة:
كلمة "LANGSDOM" مكتوبة باأحرف لتينية ب�شكل مميز باللون الأ�شود على خلفية بي�شاء.

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  مار�س 2017 العدد 11963
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فريقيهما  وق��ادا  ك��وري  و�شتيفن  ليونارد  ك��اوي  تاألق 
اىل  ووري���رز  �شتايت  وغ��ول��دن  �شبريز  انطونيو  �شان 
واتالنتا   110-112 روكت�س  هيو�شنت  على  الفوز 
هوك�س 119-1111 على التوايل �شمن دوري كرة 

ال�شلة المريكي للمحرتفني.
ك��اف��ال��ي��ريز خل�����ش��ارة مزدوجة  ك��ل��ي��ف��الن��د  وت��ع��ر���س 
وا�شيب   ،106-98 ه��ي��ت  م��ي��ام��ي  ام�����ام  ف�����ش��ق��ط 
املن�شم حديثا اىل �شفوفه  اندرو بوغوت  ال�شرتايل 
بك�شر يف ق�شبة ال�شاق بعد اقل من دقيقة على بداية 

اللقاء و�شيبتعد عن املالعب حتى نهاية املو�شم.
 6 )م��ع  39 نقطة  ليونارد  �شجل  الوىل،  امل��ب��اراة  يف 
م��ت��اب��ع��ات و5 مت��ري��رات ح��ا���ش��م��ة( وت��ف��وق ع��ل��ى جنم 
هيو�شنت جيم�س هاردن الذي �شجل بدوره 39 نقطة 

)مع 10 متريرات حا�شمة(.
ذلك مل  لكن  ال�50  املزدوجة  الثنائية  ه��اردن  وحقق 
الغربية  املنطقة  ثالث  هيو�شنت  لتجنيب  كافيا  يكن 
�شاحب  ام���ام  ف���وزا   44 م��ق��اب��ل  الع�شرين  اخل�����ش��ارة 
ويدين  ه��زمي��ة(.  و13  انت�شارا   49( الثاين  املركز 
بالتحديد  ت��وال��ي��ا  ال��ث��ام��ن  ب��ال��ف��وز  ان��ط��ون��ي��و  ���ش��ان 
ثوان  قبل  الخ���رية  ال�شلة  �شجل  ال���ذي  ل��ي��ون��ارد  اىل 

معدودة من نهاية اللقاء مل ي�شتطع خاللها هيو�شنت 
التعوي�س.

ويف امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة، ت��اب��ع و���ش��ي��ف ال��ب��ط��ل �شحوته 
وح��ق��ق ف���وزه ال��ث��اين على ال��ت��وايل م��ع��ززا موقعه يف 
 52 بر�شيد  والبطولة عموما  ذاتها  املنطقة  �شدارة 
فوزا مقابل 11 خ�شارة. ولعب كوري دورا بارزا يف فوز 
متريرات   9 مع  نقطة   24 بت�شجيله   2015 بطل 
حا�شمة، �شاعده يف ذلك اندريه ايغودال )24 نقطة 

اي�شا و5 متابعات و4 متريرات حا�شمة(.
ن���ق���ط���ة( وك����ريي  ل����ي����ربون ج��ي��م�����س )30  وخ����ا�����س 
اي��رف��ي��ن��غ )32 ن��ق��ط��ة( م��ب��اراة ك��ب��رية، ل��ك��ن خ�شارة 
يف  بهزميته  م��زدوج��ة  كانت  اللقب  حامل  كليفالند 
املن�شم  بوغوت  ال���ش��رتايل  العمالق  وخ�شارة  اللقاء 
مافريك�س  دال���س  من  املا�شي  اخلمي�س  �شفوفه  اىل 
دون مقابل بعد مرور 58 ثانية من زمن اول مباراة 

يرتدي فيها قمي�س فريقه اجلديد.
وم��ن ال��ن��ادر ان توؤجل م��ب��اراة يف ال���دوري المريكي، 
متربوولفز  ميني�شوتا  م��ب��اراة  ح��ال  كانت  هكذا  لكن 
التكييف  ب�شبب  باليزرز  ترايل  بورتالند  �شيفه  مع 

املكثف الذي جعل ار�شية ال�شالة زلقة وخطرية.

ال�شيخ  القدم  الآ�شيوي لكرة  دعا رئي�س الحت��اد 
ت�شريحات  يف  خليفة  اآل  اب��راه��ي��م  ب��ن  �شلمان 
لوكالة فران�س بر�س، اىل توزيع عادل حل�ش�س 
�شي�شارك  التي   2026 العامل  كاأ�س  يف  القارات 

فيها 48 منتخبا.
وكان جمل�س الحتاد الدويل للعبة )فيفا( اقر 
بتاأييد  يحظى  تعديال  يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف 
برفع  يق�شي  انفانتينو،  ج��اين  الحت���اد  رئي�س 
 48 اىل   32 م��ن  امل��ون��دي��ال  يف  املنتخبات  ع��دد 
يحدد  ان  دون  م��ن  16 جمموعة،  على  م��وزع��ة 
هذا  مبوجب  للقارات  اجل��دي��دة  احل�ش�س  بعد 
التوزيع. وقال ال�شيخ البحريني لقد اأعلنا �شابقا 
كاأ�س  منتخبات  ع��دد  رف��ع  ل��ق��رار  ال��ت��ام  تاأييدنا 
عام  ن�شخة  من  اعتبارا  منتخبا   48 اىل  العامل 
اأهمية  القرار من  ه��ذا  ملا ميثله  وذل��ك   2026
القدم  كرة  مبنظومة  النهو�س  يف  ا�شرتاتيجية 
والإقت�شادية  الريا�شية  النواحي  م��ن  العاملية 
والعالمية، كما اأنه يتيح الفر�شة اأمام العديد 
العاملي  احل���دث  ن��ه��ائ��ي��ات  ل��ب��ل��وغ  املنتخبات  م��ن 
للمرة الأوىل وينعك�س بالتايل على تطور اللعبة 

يف خمتلف اإنحاء العامل.
ا�شاف لفران�س بر�س نتطلع الآن لعملية توزيع 

م��ق��اع��د ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س ال���ع���امل، م��وؤك��دي��ن على 
�شرورة اأن ترتكز تلك العملية اإىل اأ�ش�س وا�شحة 
ال��ع��دال��ة يف  ت��وف��ري  الرئي�شي  اإط���اره���ا  و���ش��ف��اف��ة 

ح�ش�س القارات ال�شت.
ومبوجب التوزيع احلايل )32 منتخبا(، تتوزع 
لفريقيا،  مقاعد   5 ك��الآت��ي:  ال��ق��ارات  ح�ش�س 
13 لأوروبا، 3،5 لأمريكا ال�شمالية والو�شطى 

لأمريكا  و4،5  لأوق��ي��ان��ي��ا،   0،5 وال��ك��اري��ب��ي، 
اجلنوبية، و4،5 لآ�شيا، ومقعد للدولة امل�شيفة، 

ح�شب املوقع اللكرتوين لالحتاد الدويل.
من  اأوتينا  ما  بكل  �شنعمل  �شلمان  ال�شيخ  وق��ال 
اأن تنال القارة الآ�شيوية ن�شيبا وافرا  عزم على 
اأك��ر من  املقاعد اجل��دي��دة، ولدينا  ت��وزي��ع  م��ن 
ت�����ش��ور يف ه���ذا الإط�����ار، ون��ح��ن ح��ري�����ش��ون على 

اأجل  املعنية من  التن�شيق مع خمتلف الأط��راف 
التو�شل اإىل توزيع عادل ومر�س للجميع.

ومل يحدد الرئي�س البحريني لالحتاد الآ�شيوي 
عليها،  احل�شول  يف  اآ�شيا  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  احل�شة 
لكنه جدد موقفه القائل بان القارة ت�شتحق زيادة 
“قوتها  اىل  نظرا  وذل��ك  مقاعدها،  يف  متميزة 
وال�شعبية الوا�شعة للعبة  القت�شادية الكبرية” 

يف دولها وتطور م�شتواها.
وك���ان���ت الحت������ادات الف��ري��ق��ي��ة ط��ال��ب��ت بزيادة 
ح�شتها من 5 مقاعد اىل 10. ووعد انفانتينو 
اآذارمار�س،  مطلع  نواك�شوط  من  ت�شريحات  يف 
بالعمل على منح القارة ال�شمراء من 9 اىل 10 

مقاعد.
اما الحتاد الوروبي الذي مل يكن من املحبذين 
ب��ق��وة ل���زي���ادة ع���دد امل��ن��ت��خ��ب��ات، ف��ط��ال��ب رئي�شه 
احل�شة  برفع  ت�شيفريين  الك�شندر  ال�شلوفيني 
اث��ر اجتماع  16 منتخبا، وذل��ك  الوروب��ي��ة اىل 
للجنة التنفيذية لالحتاد القاري عقد يف التا�شع 

من �شباط فرباير املا�شي.
وقال ت�شيفريين نعتقد انه من الواقعي املطالبة 
ب�شت ع�شرة جمموعة، مع �شرط اإ�شايف باأن يكون 

هناك فريق اأوروبي يف كل جمموعة.

�شمو  مهرجان  فعاليات  توا�شلت 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
الدويل احلادي ع�شر للقدرة لليوم 

الثاين .
قرية  م���ي���ادي���ن  يف  ام�������س  ج����رت  و 
ل��ل��ق��درة مبدينة  ال��ع��امل��ي��ة  ب���وذي���ب 
التاأهيلي  ال�شباق  مناف�شات  اخلتم 
الدويل مل�شافة 80 كيلومرتا جنمة 
فار�شا   127 مب�����ش��ارك��ة  واح������دة 
وفار�شة والذي ياأتي �شمن �شباقات 
احتفالية كاأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان 
ال��دويل للقدرة  اآل نهيان  زاي��د  بن 
اإطار  ويف  كيلومرتا   240 مل�شافة 
ال����دويل احلادي  م��ه��رج��ان ���ش��م��وه 
نادي  م���ن  بتنظيم  ل��ل��ق��درة  ع�����ش��ر 
ت���راث الإم�����ارات واحت����اد الإم����ارات 
ل���ل���ف���رو����ش���ي���ة والحت����������اد ال������دويل 
للفرو�شية ومنظمة اجلواد العربي 
واأك���ادمي���ي���ة ب���وذي���ب ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة و 

ي�شتمر حتى 11 مار�س اجلاري .
الدويل  التاأهيلي  ال�شباق  وي�شكل 
للفر�شان  بالن�شبة  خا�شة  اأهمية 
امل�شاركة  والإ�شطبالت  والفار�شات 
بحيث ميّكنها ذلك من امل�شاركة يف 
كافة ال�شباقات الدولية املخ�ش�شة 

والتحمل  ال��ق��درة  رك���وب  لريا�شة 
الفر�شان  ج����ه����ود  ����ش���ي���دع���م  ك���م���ا 
وي��ك�����ش��ب��ه��م امل����زي����د م����ن اخل�����ربات 
عامل  لدخول  وامل��ه��ارات  والتجارب 

املناف�شات الكبرية .
الدويل  التاأهيلي  ال�شباق  وانطلق   
يف متام ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف 
�شباحاً وهو خم�ش�س للخيول من 
اأعمار 6 �شنوات فما فوق مب�شاركة 
127 فار�شاً وفار�شة خا�شوا ثالث 
احلركة  بجماليات  اإت�شمت  جولت 
والن�������ش���ب���اط���ي���ة وال����ت����ن����اغ����م مع 
امل�شارات الطبيعية ومت بنجاح لفت 
اأج��واء من  املناف�شات و�شط  اختتام 
احلما�شة للو�شول اإىل خط النهاية 
امل��ح��دد م��ع تنفيذ كامل  ال��وق��ت  يف 
ل��ب��ن��ود م��ب��ادرة ب��روت��وك��ول بوذيب 
القلب  ال�شرعة ونب�شات  من حيث 
الدقيقة  يف  ن��ب�����ش��ة   56 ب���ح���دود 
وم�������دة ع����ر�����س اخل����ي����ل واإج���ت���ي���از 
البيطري  ال���ف���ح�������س  اإج������������راءات 
ال�شباق  حت��ك��ي��م  جل���ن���ة  واأع���ل���ن���ت 
برئا�شة الفرن�شي كر�شتانيو لوزانو 
من  وفار�شة  فار�شا   66 تاأهل  عن 
و   . امل�شاركة  ال�شطبالت  خمتلف 

الدويل  ال�شباق  يف  امل�شاركون  اأك��د 
قدمته  م��ا  لكل  تقديرهم  ك��م   80
ل���ه���م ق����ري����ة ب�����وذي�����ب وك������وادره������ا 
وم��درب��وه��ا وجل��ان��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة على 
م�شتوى التدريب واملرافق وامليادين 
وامل�����������ش�����ارات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وع���دي���د 

ما  عاملية،  مبوا�شفات  التجهيزات 
اأ�شهم يف حتقيق م�شاركتنا  بامتياز 
واك���ت�������ش���اب امل����زي����د م����ن اخل�����ربات 
والتعرف اإىل اأ�شول وقواعد ريا�شة 
وقوانينها  والتحمل  القدرة  رك��وب 
م��وؤك��دي��ن اإل��ت��زام��ه��م ب��ك��ام��ل بنود 

بوذيب  بروتوكول  مبادرة  وقوانني 
املهرجان  راع��ي  �شمو  اأر�شاها  التي 
ل����ب����ن����اء  اأج������ي������ال امل�������ش���ت���ق���ب���ل من 
الفر�شان والفار�شات  وفق القواعد 
..موؤكدين  وال�شليمة  ال�شحيحة 
مع  التوا�شل  على  �شيعملون  انهم 

خمتلف الفعاليات والن�شاطات التي 
�شتقام خالل مو�شم القدرة للنادي 
2016 – 2017 نظراً ملا جنده  
وتقنيات  ت�شهيالت وتوجيهات  من 
امل���ح���اف���ظ���ة على  ت�����ش��ه��م يف  ف��ن��ي��ة 
���ش��الم��ة ول��ي��اق��ة خ��ي��ول��ه��م وتري 

جتربتهم بكل ما هو مفيد وممتع 
يف  نف�س الوقت . و زار وفد �شياحي 
اأوكرانيا وتون�س وجزيرة �شان  من 
من  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  لو�شيا 
اإعجابهم  ع���ن  وع�����ربوا  امل��ه��رج��ان 
مل��ا ���ش��اه��دوه م��ن ف��ع��ال��ي��ات تراثية 
ممثله يف القرية الرتاثية وال�شوق 

ال�شعبي ومناف�شات ال�شباق.
�شمو  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  و 
نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
الدويل احلادي ع�شر للقدرة تنظم 
اللجنة العليا املنظمة غدا يف قاعة 
العاملية  ب��وذي��ب  بقرية  امل���وؤمت���رات 
بعنوان  دول���ي���ا  م����وؤمت����را  ل���ل���ق���درة 
العامل مبادرة بوذيب  بوذيب حول 
القدرة  ريا�شة  م�شتقبل  ت��ق��ود   –
علياء  الم���رية  وم�شاركة  بح�شور 
الردنية  اململكة  من  احل�شني  بنت 
الباحثني  م��ن  ون��خ��ب��ة  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة 
�شلة  ذات  و���ش��خ�����ش��ي��ات  واخل�����رباء 
ينطلق  كما    . الفرو�شية  بريا�شة 
غدا �شباق كبار ال�شخ�شيات مل�شافة 
خم�ش�س  وه�����و  ك���ي���ل���وم���رتا   20
ال�شخ�شيات ،ومن لهم �شلة  لكبار 
والتحمل  ال��ق��درة  رك���وب  بريا�شة 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ات. ح�شر  ه�����ذه  م����ن 
فعاليات اليوم الثاين من املهرجان 
املحريبي  ف��ا���ش��ل  ع��ب��د اهلل  ���ش��ع��ادة 
م��دي��ر ع���ام دي�����وان مم��ث��ل �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة و�شعادة �شنان 
املهريي املدير التنفيذي لالأن�شطة 
العليا  اللجنة  رئي�س  والفعاليات 
حممد  اهلل  ع��ب��د  و���ش��ع��ادة  املنظمة 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��ريب��ي  ج��اب��ر 
ل��ل��خ��دم��ات امل�����ش��ان��دة و���ش��ع��ادة علي 
عبد اهلل الرميثي املدير التنفيذي 
ل����ل����درا�����ش����ات والع���������الم و����ش���ع���ادة 
املن�شوري  عمهي  �شعيد  م��ن�����ش��ور 
مركز  ع����ام  مل���دي���ر  الأول  ال���ن���ائ���ب 
للثقافة والعالم   زايد  �شلطان بن 
و�شعادة املهند�س اأحمد عبد الرازق 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  م�شت�شار 
وعدد  للفرو�شية  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
م��ن ك��ب��ار م���الك وم��رب��ي اخليول 
واأ����ش���ح���اب الإ����ش���ط���ب���الت واأن���دي���ة 
الفرو�شية يف الدولة وجمهور كبري 
وامل�شابقات  الرتاثي  املهرجان  تابع 
تراث  ن����ادي  ���ش��ب��ك��ة  تنظمها  ال��ت��ي 
التوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  الإم�������ارات 

الجتماعي .

توا�سل فعاليات مهرجان �سلطان بن زايد للقدرة يف قرية بوذيب

من  با�شتقالته  فريديريك�س  فرانكي  ال�شابق  الناميبي  العداء  تقدم 
الهيئة التابعة للجنة الوملبية الدولية والتي تتوىل مراقبة املر�شحني 

ل�شت�شافة اوملبياد 2024، على خلفية حتقيق بتهم ف�شاد.
وتدور �شبهات حول تلقي فريديريك�س )49 عاما( مبالغ تقارب 300 
الوقت  يف  بالف�شاد،  متهم  نرويجي  م�شوؤول  من  امريكي  دولر  ال��ف 
الربازيلية  جانريو  دي  ري��و  مدينة  منح  فيه  مت  ال��ذي  تقريبا  نف�شه 

�شرف ا�شت�شافة دورة اللعاب الوملبية ال�شيفية 2016.
ونفى فريديريك�س مرارا هذه التهم، ال انه قال يف بيان الثالثاء على 
رغم ذلك، قررت �شخ�شيا انه من �شالح العمل القومي مل�شار الرت�شح يف 
اللجنة الوملبية الدولية، ان اتنحى من من�شبي كرئي�س للجنة تقومي 

2024، لنه من ال�شروري ان العمل املهم الذي يقوم به زمالئي، يتم 
النظر اليه على انه يجري بطريقة �شريحة وعادلة«.

ا�شاف “ل ارغب يف ان ا�شبح �شببا لاللهاء عن امل�شابقة العظيمة .
�شبتمرب  اأي��ل��ول  ال��دول��ي��ة يف  الومل��ب��ي��ة  اللجنة  ان ت�شوت  امل��ق��رر  وم��ن 
امل��ق��ب��ل خ����الل اج��ت��م��اع يف ع��ا���ش��م��ة ال���ب���ريو ل��ي��م��ا، ع��ل��ى م��ن��ح �شرف 
بني  تختار  ان  على   ،2024 ال�شيفية  الوملبية  اللعاب  دورة  تنظيم 
باري�س ولو�س اجنلي�س  الفرن�شية  العا�شمة  مدينتني مر�شحتني هما 

المريكية.
ال ان عملية الختيار باتت تخ�شع لتدقيق اكرب ب�شبب �شبهات الف�شاد 

التي دارت حول دورات العاب اوملبية موؤخرا.

الحتاد  اع��الن  غ��داة  التقييم  جلنة  من  فريديريك�س  ا�شتقالة  واأت��ت 
الدويل لألعاب القوى ا�شتبدال العداء الناميبي ال�شابق من جمموعة 
الدولية،  ال�شاحة  اىل  الرو�شية  القوى  األ��ع��اب  بعودة  اخلا�شة  العمل 
تن�شيط ممنهج  ب�شبب نظام  الذي فر�س على مو�شكو  املنع  اأعقاب  يف 
برعاية الدولة. وقال فريديريك�س يف بيان �شادر عن الحتاد الدويل 
بعد  للت�شكيك  نزاهتها  تتعر�س  ل  لكي  العمل  جمموعة  ت��رك  ق��ررت 
رئي�س  واخ��ت��ار  الفرن�شية.  لوموند  �شحيفة  اوردت��ه��ا  ���ش��دي  م��زاع��م 
ال�شابق  ال��ع��ايل  ال��وث��ب  ب��ط��ل  ك���و،  �شيبا�شتيان  ال��ربي��ط��اين  الحت����اد 
بدل من فريديريك�س كممثل عن  ليحل  بريزيلي  روزيل  ال�شلوفيني 

الريا�شيني يف جمموعة العمل.

ا�ستق���ال���ة ف���ري��دي���ريك�����ض عل���ى خلفي���ة ته����م ف�س����اد 

ال�سيخ �سلمان يدعو اإىل العدالة يف ح�س�ض املونديال تاألق ليونارد وكوري وخ�سارة مزدوجة للبطل 
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ال�سائق املقيم يف االإمارات ب�سار مارديني يع�د اإىل البحرين للم�ساركة يف اجل�لة اخلام�سة

منّظم �سل�سلة كاأ�ض حتدي بور�سه جي تي 3 ال�سرق الأو�سط 
يدعو اإىل الرتكيز مع دخول التحدي مبرحلة حرجة

قررت اإدارة نادي الإمارات قبول ا�شتقالة مدير فريق 
اهلل  عبد  الفريق  واإداري  ال��درب��ي  اأن���ور  الأول  ال��ك��رة 
ح�شن من من�شبهما باجلهاز الإداري وتوجيه ال�شكر 
لهما على ما قدما من عمل يف النادي طوال الفرتة 

املا�شية، ومتمنني لهما التوفيق يف املرحلة املقبلة.
واأو����ش���ح حم��م��د اإ���ش��م��اع��ي��ل ال��ع��و���ش��ي ن��ائ��ب رئي�س 
�شبب  ان  الأول  الفريق  ع��ام  م�شرف  الإدارة  جمل�س 
خالل  عليهما  ال�شغوطات  لكرة  تعود  ال�شتقالة 

الفرتة املا�شية، ولرغبتهما يف اإف�شاح املجال لغريهما 
يف حماولة لإ�شافة تغيري اإيجابي يف الفريق ي�شاهم 

يف انت�شاله من موقفه ال�شعب احلايل.
اإليهما  بال�شكر  العو�شي  اإ�شماعيل  حممد  وت��ق��دم 
الكبري  واجلهد  بالنادي،  ق�شاها  التي  الفرتة  على 
كانا مثاًل  املا�شية؛ حيث  الفرتة  ب��ذله طيلة  ال��ذي 
طيباً ومنوذج مميز يف تقدمي كل مالديهما للفريق 
املميزة  وعالقتهم  الطيبة  �شمعتهما  لهما  وحت�شب 

اأن  اإل  الإداري،  العمل  يف  واإخال�شهما  بالالعبني 
مع  مالديهما  كل  تقدمي  يف  تخدمهما  مل  الظروف 
الفريق مما و�شع الفريق يف موقف �شعب وجب من 

خالله التغيري.
واأو�شح حممد اإ�شماعيل العو�شي م�شرف عام الفريق 
اأنه �شيحل مكانهما قريباً جهاز اإداري جديد ناأمل اأن 
يكون له املردود الإيجابي على الفريق خالل الفرتة 

القادمة ال�شعبة.

ذك���ر ن���ادي روزن�����ربغ، ب��ط��ل ال����دوري ال��رنوج��ي ل��ك��رة ال��ق��دم يف 
املو�شمني املا�شيني، ام�س انه ح�شل على توقيع املهاجم الدويل 
الدمناركي نيكال�س بندترن لثالث �شنوات دون ان يك�شف قيمة 

النتقال.
ومل مي�س الولد ال�شقي )29 عاما( �شوى �شتة ا�شهر مع فريقه 
الخري نوتنغهام فوري�شت من الدرجة الوىل النكليزية خا�س 
توقيع  بعد  بندترن  وق��ال  هدفني.  و�شجل  مباراة   17 خاللها 
انه  اع��رف  ال��رنوج��ي��ة، لكني  ال��ق��دم  ك��رة  عقده ل�شت خبريا يف 

ينظر اىل روزنربغ على انه فريق م�شتقر، وهذا ال�شتقرار هو 
داف��ع عن  ال��ذي  ار�شنال  النكليزي  ما ينق�شني منذ ان تركت 

الوانه بني 2005 و2014.
وبعد �شنوات مزدهرة مع النادي اللندين الذي جعل منه جنم 
املنتخب الدمناركي، عا�س بندترن حلظات حرجة ف�شبط وهو 
يقود ال�شيارة يف حالة �شكر يف كوبنهاغن عام 2013 وا�شتبعد 
القيادة  ا�شهر و�شحبت منه رخ�شة  املنتخب�شتة  اثرها عن  على 

لثالث �شنوات ف�شال عن غرامة مالية مرتفعة.

بندترن يوقع مع روزنربغ الرنوجي 
لثالث �سنوات 

اإدارة الإم���ارات تقب����ل ا�ستق���ال���ة م��دي���ر 
واإداري ف����ري���ق الك����رة

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/556  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شيبت لدارة العالقات العامة - وميثلها كل من رمزي 
مازن عبد املجيد وماركو�س الك�شندر ت�شليف  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �شوفيا دورين فالينتي وميثله : احمد ح�شن رم�شان ال علي   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
بال�شافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )53511( وق��دره  به 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   3632 مبلغ  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/12  تظلم مدين
اىل املتظلم �شده / 1-جنوين ثي لني هوجن جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
امل��ذك��ور اع��اله ومو�شوعه تظلم  اأق��ام عليكم التظلم  ت��وى قد  / جنو ه��وجن نهو 
من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة رقم 49/2017 مدين اخلا�س والر�شوم 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/3/14   ال�شاعة 08.30 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/70  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �شهد نف�شري نا�شر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ���س.ذ.م.م قد  املتحركة  للهواتف  �شبي�س  هلو 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )34685 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
.  وح��ددت لها جل�شة  التام  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى  والفائدة 9% من 
 Ch2.D.17 بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة     2017/3/12 املوافق   الح��د  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/56  عقاري كلي                                        

املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ر�شا   �شديقيان  اك��رب  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�شالح/نور  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/2/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
���س.م.ع - �شابقا، بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري  بنك - حاليا - بنك نور ال�شالمي 
بف�شخ العقد مو�شوع الدعوى و�شطب عبارة )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة 
املنتهية بالتملك طبقا لعد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة 
ب�شهادة ملكية العقار وبالزام املدعي عليه برد حيازة العقار للمدعي والزمت املدعي عليه 
. حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اتعاب  الف درهم مقابل  بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11963 بتاريخ 2017/3/8   
       اإعالن حكم متهيدي بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/1404  جتاري كلي
ان  القامة مبا  ذ.م.م  جمهول حمل  العامة  للتجارة  1-�شركة جلينت�س جلوبال   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/�شركة فروكاديا م.م.ح - و�شابقا �شركة برتولوك�س م.م.ح - وميثلها مديرها/دانيل كراوفورد 
ميالر قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2016/12/27 احلكم 
الدعوى اىل  باحالة  املو�شوع  الف�شل يف  املحكمة مبثابة احل�شوري وقبل  التايل: حكمت  التمهيدي 
اخلبري احل�شابي املخت�س �شاحب ال��دور يف اجل��دول ما مل ي�شمه الط��راف خالل ا�شبوع من تاريخ 
�شدور هذا احلكم وتكون مهمته كالآتي:الطالع على ملف الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه 
الورقية  املرا�شالت  ان لزم المر والط��الع على  املدعية واملدعي عليها  اخل�شوم والنتقال اىل مقر 
خربة  امانة  وح��ددت  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  وج��دت  ان  واللكرتونية 
املحكمة  لها  وح��ددت   ، التقرير(  ورد  بانه  ب�شدادها )علما  املدعي  والزمت  دره��م  الف  وقدرها ع�شر 

.ch1.C.15:جل�شة يوم الثالثاء املوافق:2017/3/21 ال�شاعة:09:30 �س يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ ع���������ارف 
 م�������������ول ام����������زي����������د م�������������ول ،  
 )ARIF MOLLA AMZED MOLLA(

جواز  اجلن�شية  بنغالدي�س  
 )2052001( رق��م  �شفره 
ي����ع����ر  مم����������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���و/ حم��م��د جيا�س  ف��ق��د 
الرحمن   مفي�س  ب��ن  ال��دي��ن 
 MOHAMMAD GIAS UDDIN

LATE MOFIZUR   ، بنغالدي�س 

اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
ممن  يرجى   -  )500114(
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق��رب  او  البنغالدي�شية 

�شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /�����ش����امل����ه 
اثيوبيا   ، احمد  م�شطفى 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )3961297( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/4111968

فقدان جواز �سفرت
ف������������ق������������د امل������������������دع������������������و /

فيي�شو  وا�������ش������و   ج���ي�������ش���و 
 ،  )GISHU WASHO FEYISO( 

اث��ي��وب��ي��ا اجل��ن�����ش��ي��ة - جواز 
�شفره رقم )2649996( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/9320660

فقدان جواز �سفرت
ف������������ق������������د امل������������������دع������������������و /
 م������دي������ن������ه ي������ا�������ش������ني ع���ل���ي 
 )MEDINA YASIN ALI( 

جواز   - اجلن�شية  اثيوبيا   ،
�شفره رقم )2107124( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/9320660

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و /حم���م���د نور 
حممد  ح�����اف�����ظ  ال��������ش�������الم 
بنغالدي�س   ، ح�����ش��ني  ام����ري 
رقم  �شفره  - جواز  اجلن�شية 
يجده  م��ن   )0230233(
رقم  بتليفون  الت�شال  عليه 

 055/2449150

فقدان جواز �سفرت
/جو�شنت  امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ث����وم����ا�����س م���ولم���وت���ي���ل���ى 
جو�شيف ، الهند   اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)5705529( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 056/3690062

فقدان جواز �سفرت
�شمريه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�شتان   ، حممد  �شلطانه 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
و   5779981( رق��������م 
يجده  م��ن   )5779982
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/6418546

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و / حم���م���د اي����از 
 MUHAMMAD( خان  �شدار 
 )AYAZ SADDAR KHAN"

جواز   - اجلن�شية  باك�شتان   ،
�شفره رقم )1116451( من 
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم 050/3110026 

فقدان جواز �سفرت
�شوبيه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�شتان   ، حم���م���د  اخ�����رت 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
و   1344421( رق��������م 
يجده  م��ن   )1344422
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/6418546

فقدان جواز �سفرت
/فايجري  امل����دع����و  ف���ق���د 
رحمن عبد املطلب ، الهند 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )7607704( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 052/8349868

ت�����ش��ه��د ال��ن�����ش��خ��ة اجل����دي����دة من 
اإح����دى  ال�������ش���ح���راوي،  دب����ي  رايل 
ج�������ولت ب���ط���ول���ة ك����اأ�����س ال���ع���امل 
 )FIA( ال�����ش��ح��راوي��ة ل��ل��رال��ي��ات 
النارية  وبطولة العامل للدراجات 
�شائقي  نخبة  م�شاركة   ،)FIM(
النارية  وال�����دراج�����ات  ال�������ش���ي���ارات 
جنبا  يتناف�شون  ال��ذي��ن  العامليني 
ال�شائقني  ���ش��ف��وة  م��ع  ج��ن��ب  اإىل 
والريا�شيني املحليني على ال�شاحة 

الدولية نهاية الأ�شبوع اجلاري. 
وياأمل القائمون على تنظيم رايل 
دبي ال�شحراوي، الذي يقام بدعم 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  دي���وان  م��ن 
دبي، الذي انطلق كجزء من مبادرة 
تهدف لإنعا�س ريا�شة الراليات يف 
الإم������ارات وال�����ش��رق الأو����ش���ط، اأن 
ي�شري الرايل بالريا�شة يف الجتاه 

ال�شحيح. 
يف  امل�������ش���ارك���ني  ع������دد  اإىل  ي�������ش���ار 
الراليات باملنطقة انخف�س ب�شكل 
ملحوظ يف ال�شنوات الأخرية �شواء 
يف الراليات الإقليمية اأو الدولية، 
الفتتاحية  اجل��ول��ة  �شهدت  حيث 
لبطولة ال�شرق الأو�شط للراليات 
اأربع  م�شاركة  ال��ع��ام  ه��ذا  قطر  يف 

�شيارات فقط!
دبي  رايل  ي�شتقطب  وب��امل��ق��ارن��ة، 

من  كبرية  جمموعة  ال�شحراوي 
 102 اإىل  و����ش���ل���ت  امل��ت��ن��اف�����ش��ني 
�شيارات  ���ش��ائ��ق��ي  ب����ني  م��ت�����ش��اب��ق 
ودراجات نارية ومالحني من 19 
دولة من ال�شرق الأو�شط والعامل، 
امل�شيفة  ال��دول��ة  م��ن  منهم   31
)اإماراتيون(، والذين �شيتناف�شون 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ع��ل��ى ال�������ش���دارة يف 

�شحراء القدرة. 
وي�شت�شيف رايل دبي ال�شحراوي، 
امل���������دع���������وم م�������ن ع�����ب�����دال�����واح�����د 
ال�شرق  ون���ي�������ش���ان  ال���ر����ش���ت���م���اين 
الأو������ش�����ط، جم��م��وع��ة ق���وي���ة من 
تت�شمن  )تي1(  ف��ئ��ة  ����ش���ي���ارات 
رايل  بلقب  امل��ت��وج  يقودها  واح���دة 
دكار مرتني واملدافع عن لقب رايل 
القطري  ال�����ش��ح��راوي  اأب���وظ���ب���ي 
نا�شر العطية، و�شيارة اأخرى من 
يقودها  ال��دف��ع  رباعية  ميني  ن��وع 
الرو�شي فالدميري فا�شيليف، بطل 
كاأ�س العامل للراليات ال�شحراوية 
)FIM( 2015، بالإ�شافة اإىل 
الأخري،  دك��ار  رايل  بطل  م�شاركة 
الدراج �شام �شندرلند، الذي يعود 
للم�شاركة على اأر�شه وبني حمبيه 

بدراجة من نوع كيه تي اأم. 
امل����و�����ش����وع، �شرح  ع���ل���ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ّي��م، رئ��ي�����س ن���ادي 

احتاد  ورئي�س  لل�شيارات  الإم��ارات 
ال�شيارات  ل���ري���ا����ش���ة  الإم����������ارات 
وال��دراج��ات ال��ن��اري��ة، ق��ائ��ال: اإنها 
حجم  اأن  ثقة  وكلنا  جيدة،  بداية 
خالل  تدريجياً  �شيزيد  امل�شاركة 
ال��ق��ادم��ة لأن م��ث��ل هذه  الأع������وام 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ه����ي م����ا ي��ت��ط��ل��ع له 

جمتمع الراليات لدينا. 
ال�شحراوي،  دب����ي  رايل  وي���ق���ام 
كاأ�س  بطولة  من  الثانية  اجلولة 
ال�شحراوية  ل���ل���رال���ي���ات  ال���ع���امل 
الفتتاحية  واجل���ول���ة   )FIA(
النارية  للدراجات  العامل  لبطولة 
)FIM(، حتت رعاية كرمية من 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
دبي،  عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د 
والهيئة  دب��ي  �شرطة  م��ن  وب��دع��م 
العامة للدفاع املدين بدبي ومياه 
احلرائق  ملكافحة  واأ�شيتكو  العني 
»ني�شان  ت�شمية  ومت��ت  وال��ن��ج��دة. 
باترول« بال�شيارة الر�شمية لثاين 
للراليات  ال��ع��امل  ل��ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة 
ت���ق���ام يف الإم�����������ارات. ويف  )ف����ي����ا( 
منتجع  فيه  ي�شكل  ال���ذي  ال��وق��ت 
ال�شحراوي  ال�شم�س  ب���اب  و���ش��ب��ا 
اعتمد  ل���الإق���ام���ة،  ف���اخ���را  م��ك��ان��ا 
منطقة  ال�������ش���ح���راوي  دب����ي  رايل 
ال�شم�س  ب�����اب  مل��ن��ت��ج��ع  جم�������اورة 
لتخييم  ومنطقة  للعمليات  كمقر 

ال�شيارات. 
الباها  اأك��ر ما مييز راليات  ومن 
هو  التقليدية  بالراليات  مقارنة 
لل�شحراء  م��الئ��م��ة  اأك�����ر  اأن���ه���ا 
معقولة  فيها  امل�شاركة  وتكاليف 

وم����ف����ت����وح����ة ل���ل���م�������ش���ارك���ة اأم�������ام 
اهتماماتهم  مبختلف  ال�شائقني 
من الدراجات الرباعية والدراجات 
البقي  �����ش����ي����ارات  ح���ت���ى  ال����ن����اري����ة 
وال�شيارات رباعية الدفع.  وت�شهد 
الفعالية العاملية م�شاركة عدد من 
واملقيمني  الإم��ارات��ي��ني  ال�شائقني 
املناف�شة يف  اع��ت��ادوا  دب��ي مم��ن  يف 
ال�شحراوية،  الإم�������ارات  ب��ط��ول��ة 
الق�شرية  الباها  �شباقات  �شل�شلة 
اأي�����ام اجلمعة  ت���ق���ام ���ش��ب��اح  ال���ت���ي 
 100 م��ن  اأك��ر  م�شاركة  وت�شهد 
مت�شابق يف كل جولة والتي اأطلقها 
نادي الإمارات لل�شيارات لأول مرة 

قبل اأربعة اأعوام. 
رايل  يف  امل�����ش��ارك��ني  قائمة  وت�شم 
دب�����ي ال���������ش����ح����راوي، الإم�����ارات�����ي 
اأحمد املقعودي، الفائز يف اجلولة 
التجريبية التي اأقيمت يف دي�شمرب 
ب�شيارة بولري�س، ومن�شور بلهلي 
امل���الح  اإىل ج���ان���ب  ����ش���ارك  ال�����ذي 
رايل  يف  باتر�شون  كري�س  العاملي 
من  ب�شيارة  ال�شحراوي  اأبوظبي 

وال�شيخ  ك���روزر،  تويوتا لن��د  ن��وع 
حممد القا�شمي امل�شارك يف الفئة 
واي  »ي��ام��اه��ا  م��نت  على  الوطنية 
اللبناين  ال�شائق  برفقة  زد«  اأت�س 

امل�شاعد جوزيف مطر. 
كما وي�شهد الرايل م�شاركة �شائقة 
الفرن�شية- الرباعية  ال��دراج��ات 
ليباروتي،  ك��ام��ي��ل��ي��ا  الإي���ط���ال���ي���ة 
الدراجات  فئة  �شمن  �شائقة  اأول 
يناير  يف  اأكملت  وال��ت��ي  الرباعية 
على  ال��ث��ام��ن��ة  م�شاركتها  امل��ا���ش��ي 
ال�����دويل،  دك�����ار  رايل  يف  ال����ت����وايل 
واحلا�شرة يف دبي لإثبات قدرتها 
الريا�شيني  نخبة  م��ق��ارع��ة  ع��ل��ى 
ليباروتي،  ومت��ك��ن��ت  ال��ع��امل��ي��ني.  
التزلج  اأي�شا ريا�شات  التي تهوى 
وت�شلق اجلبال، من حتقيق املركز 
رافال  العاملي  البطل  بعد  ال��ث��اين 
�شونيك يف بطولة العام املا�شي من 
رايل اأبوظبي ال�شحراوي، وتطمح 
يف  للمناف�شة  ع��ودت��ه��ا  خ���الل  م��ن 
اأف�شل  نتيجة  اأن حتقق  الإم���ارات 

وترفع الكاأ�س. 

مناف�سة مثرية جتمع بني نخبة من النجوم العامليون 
واملت�سابقون املحليون يف رايل دبي ال�سحراوي

يعود كاأ�س حتدي بور�شه جي تي 3 ال�شرق الأو�شط يف نهاية 
ل��ب��دء اجلولة  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ن  اإىل حلبة  ه���ذا ال���ش��ب��وع 
التحدي  مدير  ودع��ا  الثامن،  املو�شم  م��ن  الأخ���رية  قبل  م��ا 
مقود  وراء  ال��ه��دوء  على  واحل��ف��اظ  الرتكيز  اإىل  ال�شائقني 

القيادة.
وبعد اأكر من اأربعة جولت مثرية من هذا ال�شباق العاملي، 
وقد �شهد منظم ال�شل�شلة واأ�شطورة ريا�شة ال�شيارات والرت 
ليخرن ال�شغط الناجت عن كل �شباق ويعتربه على اأنه فر�شة 
لقرتاب ال�شائقني اأكر من الفوز. ومع تبقى جولتني فقط 
وزيادة الرهانات ب�شكل اأكرب فيما كان بال �شك املو�شم الأكر 
تناف�شية يف تاريخ التحدي الطويل واملرموق، فقد اأ�شفر هذا 
التناف�س الكبري والعاملي ببقاء ترتيب ال�شائقني يف كل الفئات 
قابل للتغري باأي حلظة، وذلك ب�شبب الفوارق القليلة بعدد 

النقاط التي تف�شل هوؤلء ال�شائقني يف املراكز املتقدمة.
ويف م��ع��ر���س ت��ع��ل��ي��ق��ه ق��ب��ي��ل ب���داي���ة اجل���ول���ة اخل��ام�����ش��ة يف 
البحرين، قال ال�شائق املقيم يف الإمارات ب�شار مارديني: لقد 
كان التحدي تناف�شياً جداً هذا املو�شم، كما اأن بقاء جولتني 
الفئات  اأي من  يف  وا�شح  مت�شدر  وج��ود  دون  لنهايته  فقط 
اأن م�شتوى  اأعتقد  ج��داً.  التناف�س واحلما�س كبريان  يجعل 
اإنهاء  ع��ل��ى  ق��ادري��ن  ال�شائقني  وك���ل  ج���داً  م��رت��ف��ع  املناف�شة 
ل�شاحلهم.  الأم���ور  ���ش��ارت  اإذا  املن�شة  على  مبكانة  ال�شباق 
الثالثة  املراكز  باأحد  ال�شباق  لإنهاء  بو�شعي  ما  كل  �شاأبذل 
الأوىل �شمن فئتي. يف�شلني قبل بدء جولة البحرين عن 
اأف�شل ما عندي  26 نقطة، و�شاأقدم  الثالث  املركز  �شاحب 

ل�شد هذه الفجوة خالل اجلولت القادمة.
يف  لل�شائقني  العام  الرتتيب  كولني  ري��ان  ال�شائق  ويت�شدر 

بفارق  الإيرلندي  ويتقدم  نقطة(،   188( بر�شيد  ال�شباق 
ت�����ش��اريل فريجنز  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ���ش��اح��ب  ع��ل��ى  نقطة   23
يف  املقيم  ال��ربي��ط��اين  ال�شائق  يحل  بينما  نقطة(،   168(
قطر توم اأوليفانت يف املركز الثالث بر�شيد )152 نقطة( 

بفار�س 16 نقطة عن املركز الثاين.
املو�شم  ه��ذا  ك��ان  لقد  ليخرن:  وال��رت  ال�شل�شلة  مدير  وق��ال 
مناف�شات  خالله  قدمت  حيث  امل��وا���ش��م،  اأف�شل  م��ن  واح���داً 
ج���دي���دة و���ش��ر���ش��ة ع��ل��ى ك��اف��ة اأن���ح���اء احل��ل��ب��ة. ل��ذل��ك فمن 
على  �شيكونون  ال��ذي��ن  ال�شائقني  با�شم  التكهن  امل�شتحيل 

من�شة التتويج يف نهاية كل �شباق. لقد كان حتدياً حما�شياً.
واأ�شاف ليخرن: و�شل حتى الآن ثمانية �شائقني اإىل املراتب 
الثالث الأوىل من من�شة التتويج يف الرتتيب العام لل�شباق. 
م�شتويات  ولديهم  خمتلفة  دول  ث��م��اين  اإىل  ينتمون  وه��م 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن اخل�����ربات وي��ت��ن��اف�����ش��ون ج��م��ي��ع��اً ع��ل��ى الفوز 
وامل�شجعون،  ال�شائقون  يريده  ما  بالألقاب. وهذا هو متاماً 
وهو اأي�شاً ما اأريد اأن اأراه �شخ�شياً، لكن الهوام�س ال�شيقة 
بني الفوز واخل�شارة ترتك خطاً رفيعاً بني القيادة الرائعة 
اإنها  عالية.  بدرجة  للمخاطر  والتعر�س  املجازفة  وجم��رد 
اأين يقع ذلك اخلط وكيف  ال�شائقني  اأع��ّرف  اأن  م�شوؤوليتي 

ينحازون اإىل اجلانب ال�شحيح منه.
كحد  نقطة  مبئة  ال��ف��وز  النهائية  الأرب��ع��ة  ال�شباقات  تتيح 
اأعلى  60 نقطة بني مراتب  اأقل من  اأق�شى، واليوم تف�شل 
اأربعة �شائقني نقاطاً يف البطولة كاملة. وتف�شل 30 نقطة 
فقط بني اأعلى ثالثة �شائقني نقاطاً يف الفئة الف�شية، ول 
يزيد الفرق بني اأعلى ثالثة �شائقني يف الفئة الربونزية عن 

نقطة.  22
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الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر

الفني  املدير  ماميت�س،  زوران   الكرواتي،  ق��ال 
اجلزيرة  ملواجهة  فريقه  ا�شتعدادات  اإن  للعني، 
ا�شتاد  على  املقبل  الأرب���ع���اء  وامل��ق��ررة  املرتقبة 
حممد بن زايد، �شمن اجلولة 21 من م�شابقة 
مت�شي  ال���ق���دم  ل���ك���رة  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دوري 

بال�شورة املطلوبة.
اأم��ام فريق  اأتوقع مواجهة قوية ج��داً  واأك��م��ل: 
باأ�شلوبنا  ال��ت��ح��دي  �شنخو�س  اأن��ن��ا  ب��ي��د  ج��ي��د، 
املعروف وثقتي كبرية يف لعبي العني لتقدمي 
هدفهم  حت��ق��ي��ق  م��ن  ميكنهم  ال����ذي  امل�����ش��ت��وى 

الوا�شح يوم الأربعاء.
اأن تركيزه قبل كل مباراة يقت�شر  واأك��د زوران 
بو�شع  ي��ه��ت��م  ف��ري��ق��ه ول  اإع�������داد  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
املناف�س مع احرتامه جلميع الأندية، مو�شحاً: 
ال�شغوط على اجلزيرة اأكرب من التي يواجهها 
بالفوز  م��ط��ال��ب  امل��ن��اف�����س  لأن  وذل����ك  ف��ري��ق��ه، 
�شباق  يف  نقطة  اأي  خ�شارة  يحتمل  ل  وو�شعه 
حت����دي امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��ب خ����الل املرحلة 

املقبلة«.
يف  امل��ت�����ش��در  �شت�شع  اخل�����ش��ارة  اأن  ك��م��ا  وزاد:  
ت��راج��ع��ه يف  بعد  وذل���ك  م��وق��ف ل يح�شد عليه 
قبلها  وم��ن  ال���دوري  مب�شابقة  املا�شية  اجلولة 
اأبطال  ب��دوري  متتاليتني  مباراتني  هزميته يف 
مواجهة  �شيدخلون  باأنهم  اأعتقد  لذلك  اآ�شيا 

العني حتت ال�شغط.
القدم  اأن اخل�شارة يف عامل كرة  املوؤكد  واأردف: 
بثالث  بالكم  فما  فريق  اأي  على  �شلباً  تنعك�س 
الهزميتني  اأن  اع��ت��ق��ادي  ويف  متوالية  خ�شائر 
اآ�شيا  التي تعر�س لهما اجلزيرة بدوري اأبطال 
لعبني  ميتلك  اجلزيرة  اأن  بيد  الثقة  افقدته 

مميزين.
وتعليقاً على �شوؤالني حول خياراته يف مواجهة 
اأم  اخل��ربة  فيها على  �شيعتمد  كان  ان  اجلزيرة 
العنا�شر ال�شابة، وما �شر غياب لعب متو�شط 

ل  القدم  ك��رة  ق��ال:  عبدالرحمن  عامر  امليدان 
بقدر  تعتمد على ح�شابات عامل اخلربة فقط 
اأداء  والأف�شل  عطاء  الأك��ر  الفريق  تكافئ  ما 
يف املباريات ودور اخلربة ل يعني كل �شيء من 
وجهة نظري ال�شخ�شية، اأما عامر فقد تعر�س 
لإ�شابة خفيفة يف الركبة خالل املرحلة املا�شية 
وخ�شع اأخرياً اإىل فحو�شات طبية ودخل حالياً 
اأن يدخل قائمة  التاأهيل ومن املحتمل  مرحلة 

الفريق ملواجهة الأربعاء.
مواجهة  يعتقد  ك��ان  اإن  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ورداً 

اجلزيرة هي الفر�شة الأخرية لفريقه يف العودة 
املناف�شة  يف  اأف��ك��ر  ل  ق���ال:  جم����دداً،  للمناف�شة 
اأمام  الفوز  تركيزي يف  بقدر  اللقب حالياً  على 
اجلزيرة  لذلك �شنحر�س على اإظهار اأف�شل ما 

لدينا من اأجل حتقيق هدفنا الوا�شح.
الأهلي  اأم���ام  اجل��زي��رة  خ�شارة  كانت  ان  وح��ول 
متثل �شغوطاً على العني، قال: املوؤكد اأن ال�شوؤال 
يجب اأن يوجه ل�شخ�س اأخر ولي�س يل �شخ�شياً، 
قبل  ب��اأن اجلزيرة  اأتخيل  اأن  ا�شتطيع  ل  لأنني 

مباراة الأهلي كان يفكر يف مواجهة العني.

قال: مطالبون بالفوز على اجلزيرة
كايو لوكا�س: م�شاعر الفخر والعتزاز تغمرين 

يف كل حلظة اأم�شيها بنادي العني 
نادي  لوكا�س، لعب فريق  كايو  الربازيلي  اأكد 
اجلزيرة،  اأم���ام  فريقه  مواجهة  اأهمية  ال��ع��ني، 
وح�شد  الفوز  بهدف  اللقاء  �شندخل  مو�شحاً: 
النقاط الثالث من اأجل متابعة مرحلة النتائج 
وندرك  املت�شدر،  للفريق  الح��رتام  مع  القوية 
ج��ي��داً ان مهمتنا يف م��ب��اراة الأرب��ع��اء ل��ن تكون 
�شهلة لذلك نحن مطالبون مب�شاعفة اجلهود 

ورفع معدل تركيزنا منذ �شافرة البداية وحتى 
نهاية اللقاء.

التقدميي  ال�شحفي  املوؤمتر  خالل  كايو  وق��ال 
ملباراة فريقه املرتقبة اأمام اجلزيرة، اإن حوافز 
مثل  يف  حا�شرة  تكون  ما  دائماً  الفريق  لعبي 
اأتوقع  و���ش��خ�����ش��ي��اً  ال���ق���وي���ة،  امل���واج���ه���ات  ت��ل��ك 
ح�شوراً جماهريياً كبرياً وم�شاندة مثالية من 
الفريق يف ملعب  العيناوية لالعبي  اجلماهري 

الفريق امل�شيف.
التي  الفرتة  بعد  �شعوره  �شوؤال حول  على  ورداً 
اأم�شاها مع العني، قال: اأعتقد ان العني لي�س 
كغريه من الأن��دي��ة، لذلك جتد كل من ت�شنت 
تغمره  النادي  �شعار هذا  الدفاع عن  له فر�شة 
م�شاعر الفخر والعتزاز و�شخ�شياً اأ�شعى يف كل 
الآن  وحتى  ل��دي  م��ا  اأف�شل  تقدمي  اإىل  حلظة 
ال��ن��ادي الكبري  ل��ه��ذا  اأق��دم��ه  ل�شت را���ش��ي��اً عما 
ولكنني اأعد بالعمل على اإظهار اأف�شل ما لدي 
ال�شعيدين  على  القادمة  ال�شتحقاقات  خالل 

املحلي والقاري.
وحول مدى تاأقلمه مع اأ�شلوب املدرب اجلديد، 
يتمتع  ماميت�س  زوران  امل���درب  احلقيقة  ق��ال: 
ولديه  اجل��م��ي��ع،  م��ع  تعامله  رائ���ع يف  ب��اأ���ش��ل��وب 
�شخ�شية مميزة ومينحنا كالعبني كافة الأمور 
املطلوبة ملواكبة عالمات التطور فنياً ولن اأذيع 
�شراً ان قلت لكم باأن العني ميتلك حالياً اأف�شل 

مدرب على م�شتوى املنطقة والقارة«.

يوؤمن بر�شلونة ال�شباين بتحقيق “املعجزة” امام �شيفه 
باري�س �شان جرمان الفرن�شي عندما ي�شت�شيفه الربعاء 
لكرة  اوروب���ا  اب��ط��ال  دوري  م�شابقة  نهائي  ثمن  اي���اب  يف 
القدم، بعد ثالثة اأ�شابيع من تلقيه خ�شارة مذلة برباعية 

نظيفة ذهابا.
دي  ب��ارك  ملعب  على  امل�شوؤومة  الم�شية  تلك  ومنذ 
يف  بر�شلونة  جن��ح  الفرن�شية،  العا�شمة  يف  بران�س 

القمة من خالل  ليبلغ  الثقة تدريجيا،  ا�شتعادة 
الخريتني  مباراتيه  يف  كا�شحني  انت�شارين 

على �شبورتينغ خيخون 6-1 و�شلتا فيغو 
بخما�شية نظيفة، ا�شتعاد معها �شدارة 

التقليدي  غ��رمي��ه  م���ن  ال������دوري 
ري����ال م���دري���د، وذل����ك على 

مدربه  اع������الن  رغ�����م 
لوي�س انريكي انه 
من�شبه  �شيرتك 
املو�شم  ن��ه��اي��ة  يف 

احلايل.
و�شط  لع�����ب  واع�������رب 

الكرواتي  ال��دويل  بر�شلونة 
يف  اأم��ل��ه  ع��ن  راكيتيت�س  اي��ف��ان 

حتقيق  “من  ف��ري��ق��ه  يتمكن  ان 
 ، نو  على ملعبه كامب  املعجزة” 

ان  فريق  ي�شبق لي  ان��ه مل  علما 
حول تخلفه برباعية نظيفة ذهابا 

املغلوب يف  دور خ��روج  تاأهل يف  اىل 
امل�شابقة القارية العريقة.

فقال يف موؤمتر �شحايف  اإنريكي،  اما 
ع�شية املباراة اذا جنحوا يف هز �شباكنا 

اأربعة مرات ذهابا، فيمكننا ان ن�شجل 6 
اهداف يف مرماهم ، م�شيفا لي�س لدينا 

�شيئا نخ�شره، ولدينا الكثري لنك�شبه.
كانت  الذهاب  مباراة  ان  رغم  على  وتابع 
م���ن ط����رف واح�����د، ف��ن��ح��ن ل زل��ن��ا اأم����ام 
مباراة الي��اب، ويف 95 دقيقة، ميكن ان 
مقتنع  ان��ا  ال�شياء.  من  الكثري  حت�شل 
باننا يف فرتة من الفرتات �شنكون اأقرب 

اىل التاأهل.
�شنقوم  ان��ن��ا  يعني  ل  ه��ذا  ق��ائ��ال  واأردف 
وعند  ق��ري��ب��ني.  �شنكون  ولكننا  ب��ذل��ك، 

�شتبداأ  فيما  معنوياتنا  �شرتتفع  ذل���ك، 
معنوياتهم بالنخفا�س.

وجنح انريكي يف اعادة المور اىل ن�شابها 
اندلعت عقب اخل�شارة  التي  الفورة  واإخماد 

امل���ذل���ة ام����ام ���ش��ان ج���رم���ان ال����ذي ك���ان اأكر 
ت�شميما وارادة و�شرعة وفعالية يومها، وعا�س 
وا�شع  اعتقاد  وي�شود   . اوروبية  اأم�شية  اف�شل 

باأن بر�شلونة مل يقل كلمته الخرية بعد.
وكان املدرب ال�شابق للنادي ال�شباين جو�شيب غوارديول 
النكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  )م����درب 
الباري�شيني  اىل  ت��وج��ه  ح��ال��ي��ا(، 
قائال:  الذهاب  مباراة  عقب 
ن�شيحتي لكم بحكم معرفتي 
لنريكي والالعبني قليال يف 
النتيجة  يف  العودة  امكانهم 

ويثبتوا انكم خمطئون.
بر�شلونة  يف  ح��ت��ى  ح��ي��ن��ه��ا  يف 
الن،  ولكن  ذل��ك.  يعتقدون  كانوا 
ف��ع��ل��وا الكثري  ف��ق��د  ي��وم��ا،   21 ب��ع��د 

ليثبتوا ذلك.
وق����ال ان��ري��ك��ي يف وق����ت ���ش��اب��ق لدي 
اإميان ل يتزعزع يف اننا �شنقدم مباراة 
�شنحاول  املناف�شة  يف  ون��ع��ود  رائ��ع��ة 

حتى النف�س الأخري.
وتابع عقب اعالن 

ت���خ���ل���ي���ه 

مثرية  ا�شهر  ثالثة  هناك  املو�شم  نهاية  يف  من�شبه  ع��ن 
من  واح���دة  يف  خ�شو�شا  �شعب،  و���ش��ع  يف  نحن  ام��ام��ن��ا. 
النجوم  امل�شابقات، ولكن مب�شاعدة اجلميع ويف حال كان 
اأن  يجب  الفريق  بهذا  التعوي�س.  ميكننا  فانه  جاهزين 
توؤمن دائما بقدرتك على حتقيق كل �شيء حتى املعجزات”، 

معتربا ان “يف كرة القدم كل �شيء وارد«.
ميلك  ال�����ق�����دم  ك������رة  ف����ري����ق  ث���م���ة  ك������ان  واإذا 

فهو  الح���الم  لتحقيق  ال��الزم��ة  ال�شلحة 
الثالثي  خ���الل  م��ن  ل�شيما  ب��ر���ش��ل��ون��ة، 

الرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ش��ي ه���داف 
�شواريز  لوي�س  والوروغوياين  الليغا 
املو�شم،  ه�����ذا  ه���دف���ا   26 ����ش���اح���ب 
العائد  �شيلفا  دا  نيمار  وال��ربازي��ل��ي 

اىل التهديف.
كما ان الفريق الكاتالوين �شجل 15 

ال��ث��الث الخرية  ه��دف��ا يف م��ب��اري��ات��ه 
على ار�شه يف امل�شابقة القارية، ف�شحق 

7-�شفر  ال�شكتلندي  �شلتيك 
ثم مان�ش�شرت �شيتي 

ي  نكليز ل ا

وب���ورو����ش���ي���ا م��ون�����ش��ن��غ��الدب��اخ المل������اين ب��ن��ت��ي��ج��ة واح����دة 
4-�شفر.

واعترب �شواريز اأن فريقه قادر على التعوي�س، وقال “من 
ال�شعب اخل�شارة بهذه الطريقة، خ�شو�شا يف ثمن نهائي 
دوري ابطال اوروبا، لكني اعتقد ان هذا الفريق قادر على 

قلب المور«.
باحرازه  ال��ت��اري��خ  �شنع  الفريق  “هذا  وت��اب��ع 
ال�شنوات  يف  ك��ث��رية  واأل��ق��اب  الثالثية 
التاريخ  �شنع  اردن���ا  واذا  امل��ا���ش��ي��ة، 
ك���ف���ري���ق، ه����ذا ي��ع��ن��ي ان����ه يجب 
النتيجة”.  ل��ق��ل��ب  ال���رتك���ي���ز 
هو  ي�����ش��ت��ل��ه��م  ان  يف  واأم��������ل 
وزم�����������������الوؤه م�������ن اف�������ش���ل 
انريكي  ب��ق��ي��ادة  ع��رو���ش��ه��م 
ع����ن����دم����ا �����ش����ح����ق����وا ري������ال 
نظيفة  ب���رب���اع���ي���ة  م����دري����د 
املو�شم املا�شي على ملعب 
برنابيو  �شانتياغو 
م�����ب�����اراة  يف 
خا�س 

للتو  لعودته  فقط  منها  الخ���رية  ال�شاعة  ن�شف  مي�شي 
وقتها من ال�شابة.

ريال  مرمى  يف  اه���داف   4 ت�شجيل  يف  جنحنا  “اذا  وق��ال 
مدريد على ملعب �شانتياغو برنابيو، فلماذا ل نعيد الكرة 
“اذا  م�شيفا  نو؟”،  كامب  يف  ج��رم��ان  �شان  باري�س  ام��ام 
�شجلنا هدفني، �شتبداأ الع�شبية يف الت�شرب اىل نفو�شهم 

وهو ما يتعني علينا ا�شتغالله لننا قادرون على ذلك«.
وميلك  �شائغة،  لقمة  يكون  ل��ن  الفرن�شي  ال��ن��ادي  ان  ال 
الذهاب  اف�شلية  على  للحفاظ  الالزمة  ال�شلحة  ب��دوره 
لعبني  ي�شم  حيث  والو�شط  ال��دف��اع  خطي  يف  خ�شو�شا 
�شيلفا  تياغو  ال�شابق  ال�شيلي�شاو  قائد  ابرزهم  متمر�شني 
البلجيكي  وال���دويل  وماك�شويل  ماركينيو�س  وم��واط��ن��اه 
توما�س مونييه واليطاليان ماركو فرياتي وتياغو موتا 

والرجنتيني انخل دي ماريا.
ال�شباين  ومدربهم  الباري�شيني  رغبة  ذل��ك  اىل  ي�شاف 
اآلت ملكيته  الكاتالونية منذ  العقد  اون��اي اميري يف فك 
 2011 عام  الريا�شية”  لال�شتثمارات  قطر  “هيئة  اىل 
حيث التقيا مرتني يف الدور ربع النهائي وكان التاأهل من 

ن�شيب بر�شلونة )2012-2013 و2015-2014(.
كما ان �شجل اميري امام بر�شلونة �شعيف، فاملدرب ال�شابق 
ل�شبيلية ال�شباين حقق فوزا واحدا يف 24 مواجهة مع 

بر�شلونة.
ويعول �شان جرمان على اميري الذي تعاقد معه ال�شيف 
املا�شي لتج�شيد جناحاته يف الدوري الوروبي مع ا�شبيلية 
)قاده اىل اللقب يف الع��وام الثالثة الخ��رية( وم�شاعدة 
ممثل العا�شمة الفرن�شية على تخطي ربع النهائي الذي 

خرج منه يف املوا�شم الربعة الخرية.
واو�شح اميري ان فريقه ل يقل �شاأنا عن الفرق الخرى، 
وقال “لدينا لعبون مهمون يكربون يف كنف باري�س �شان 
ف��ردي وجماعي  ت��اري��خ جميل  كتابة  وي��ري��دون  ج��رم��ان 

م�شيفا “الفريق متحم�س جدا«. معه”، 
ويف مباراة ثانية، يعول بورو�شيا دورمتوند الملاين بطل 
1997 على عاملي الر�س واجلمهور عندما ي�شت�شيف 
لتعوي�س  و1962،   1961 ب��ط��ل  ال��ربت��غ��ايل  بنفيكا 

خ�شارته مباراة الذهاب بهدف وحيد.
ويدخل بورو�شيا دورمتوند املباراة يف غياب جنميه ماريو 
غوت�شه املري�س وماركو روي�س امل�شاب، بيد انه يعقد امال 
اوباميانغ  اميرييك  بيار  الغابوين  ال��دويل  هدافه  على 
وال�����دويل ال��ف��رن�����ش��ي ال���واع���د ع��ث��م��ان دمي��ب��ي��ل��ي��ه )19 
جماهريه  م�شاحلة  يف  اوب��ام��ي��ان��غ  وي��رغ��ب  ع��ام��ا(. 
بعدما اه���در رك��ل��ة ج���زاء يف م��ب��اراة ال��ذه��اب، وهو 
الذي �شجل ثنائية يف املباراة الخرية التي اكرم 
يف   )2-6( ليفركوزن  باير  وف���ادة  فريقه  فيها 
الدوري ووجه انذارا �شديد اللهجة اىل الفريق 
الربتغايل الذي يت�شدر الدوري يف بالده والذي 
ايدونا  �شيغنال  ملعب  على  ن��زه��ة  يف  ي��ك��ون  ل��ن 

بارك يف دورمتوند.

زوران... اأتوق����ع مواجه���ة ق���وي����ة اأم����ام ف���ري����ق منظ�����م

دورمت�ند يت�سلح باالأر�ض واجلمه�ر اأمام بنفيكا

ب��ر�س��لون��ة لتحقي���ق املعج����زة اأم���ام �س���ان ج����رم����ان

اعلن نادي ملقة الذي يحتل املركز اخلام�س ع�شر يف الدوري 
امل��درب مار�شيلو غاتو رومريو  اقالة  القدم،  لكرة  ال�شباين 
م��ن من�شبه ب��ع��د ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��وا���ش��ع��ة يف ال��ف��رتة الخ���رية، 

وتعيني الدويل ال�شابق ميت�شل بدل منه.
وقال النادي الندل�شي يف بيان “قرر ملقة ومدرب الفريق 
بينهما”.  القائم  للتعاون  حد  و�شع  م�شرتك  باتفاق  الول 
وخ�شر ملقة الذي يتقدم بفارق 7 نقاط على اول فريق يف 
الخرية،  اخلم�س  مبارياته  من  ثالث  يف  الهبوط،  منطقة 
و�شبع من املباريات الع�شر حتت ا�شراف رومريو )40 عاما( 

الذي �شيبقى ح�شب البيان �شمن الكادر الفني للنادي.
وب����داأ روم����ريو ال����ش���راف ع��ل��ى م��ل��ق��ة اواخ����ر ك��ان��ون الأول 
دي�����ش��م��رب ب��ع��د رح��ي��ل خ���وان���دي رام���و����س، وداف����ع ع��ن الوان 
ولعب  و2007.   2001 بني  موا�شم  �شتة  الفريق كالعب 
رومريو مع املنتخب ال�شباين، و�شارك يف مونديال 2002 

يف كوريا اجلنوبية واليابان.
الريا�شية  الندل�شي ما ذكرته �شحيفة ماركا  النادي  واكد 
وا�شمه  ميت�شل  ال�شباين  واملنتخب  م��دري��د  ري��ال  جناح  ان 
وافق  كامبو،  دل  مارتن  غونزاليز  ميغل  خو�شيه  احلقيقي 

ع��ل��ى ت��دري��ب ملقة مب��وج��ب ع��ق��د ب��ني ال��ط��رف��ني مل���دة 18 
�شهرا.

ودافع ميت�شل )53 عاما( عن الوان ريال مدريد من 1982 
اىل 1996، واحرز معه بطولة الدوري ال�شباين 6 مرات، 
وكاأ�س ا�شبانيا مرتني، وكاأ�س الحتاد الوروبي )يوروبا ليغ 

حاليا( مرتني اي�شا.
وبداأ ميت�شل م�شريته كمدرب عام 2005 مع رايو فايكانو، 
الفرن�شي  ومر�شيليا  اليوناين  اوملبياكو�س  بني  بعدها  تنقل 

وا�شبيلية ال�شباين.

اإق��ال���ة م���درب ملق���ة ومي��ت�س����ل الب���دي����ل 



    
ت�سرب خطيبة زوجها حتى املوت 

امراأة  على  القب�س  الأمريكية  جورجيا  ولي��ة  يف  ال�شرطة  األقت 
بتهمة خنق و�شرب خطيبة زوجها ال�شابق حتى املوت بدافع الغرية. 
بتهمة قتل  ال�شرطة بيرتا ري�شي )55 عاماً( يف احلجز  وو�شعت 
كارين يل )53 عاماً( يف يناير املا�شي، كما األقت ال�شرطة القب�س 
يف وقت �شابق على جيم�س لويد )31 عاماً( بتهمة ال�شرتاك يف 
اجلرمية، بح�شب موقع اإليت ديلي. وكان جوزيف ري�شي قد ات�شل 
بال�شرطة والإ�شعاف حوايل ال�شاعة 1:30 من بعد ظهر يوم 17 
يناير املا�شي، بعد اأن وجد خطيبته كارين بال حراك خارج منزله، 
ولدى و�شول امل�شعفني كانت غري قادرة على التنف�س، قبل اأن يتم 
الإعالن عن وفاتها. واأظهرت التحقيقات اأن كارين وهي اأم لثالثة 
اأبناء ماتت نتيجة تعر�شها للخنق وال�شرب باأداة حادة على راأ�شها. 
ويقول الأ�شخا�س الذين عرفوا كارين قبل وفاتها اإنها كانت حتب 
اأن  اأنها كانت حتب  الت�شوير والأزي��اء والنزهات واحليوانات، كما 

تطهو وجبات طعام �شهية لأبنائها.
ويقول اأحد اجلريان اإن مقتل كارين مل يكن مفاجئاً بالن�شبة له، 
حيث توقع اأن تكون الزوجة ال�شابقة خلطيبها قد نفذت اجلرمية 
بدافع الغرية، لكن ال�شرطة مل تفرج عن املزيد من املعلومات حول 

تفا�شيل اجلرمية ودوافعها. 

فيل يف�ض �سجار نعامتني
ف��ي��ل �شخم  ق���ام  ي��وت��ي��وب،  ع��ل��ى  ن�شر  ���ش��ادم،  م�����ش��ور  ت�شجيل  يف 
بالتدخل بطريقة عنيفة لف�س �شجار ن�شب بني ذكري نعامة كانا 
يتناف�شان للفوز باأنثى.  ويظهر مقطع الفيديو الذي �شوره �شائح 
اأثناء رحلة �شفاري، ذكري نعامة �شخمني يتبادلن الركالت على 
قبل  نعامة  اأنثى  على  التناف�س  اأثناء  الطويل،  الع�شب  من  رقعة 
ال�شجار بني ذكري  اأح��د. فاأثناء احتدام  اأن يحدث ما مل يتوقعه 
النعامة، تدخل فيل �شخم و�شن هجوماً عنيفاً عليهما بهدف ف�س 
بينهما  فيما  ال�شجار  عن  النعامة  ذك��را  وتوقف  بينهما.  ال�شجار 
وهرعا باجتاه الفيل يف هجمة م�شادة.  ويف اللحظات الأخرية غري 
ذكرا النعامة اجتاههما وغادرا املكان خالل ثوان عديدة مبتعدين 
عن الفيل بعدما اأرعبهما باأنيابه و�شرخاته املدوية، وفقاً ملا ورد يف 

�شحيفة ديلي �شتار الربيطانية.

�سلحفاة ببطن  معدنية  عملة   915
ا�شتخرج اأطباء بيطريون من تايالند 915 عملة معدنية من بطن 
طلبا  بركتها  يف  تلقى  التي  العمالت  تبلع  ظلت  بحرية  �شلحفاة 
للحظ ال�شعيد مما حد يف نهاية املطاف من قدرتها على احلركة. 
الأخ��رى من  والأ�شياء  العمالت  كيلوجرامات من  واأزيلت خم�شة 
واأطلق  عاما   25 العمر  من  تبلغ  التي  البحرية  ال�شلحفاة  بطن 
اأما  ال��ت��اي��الن��دي��ة.  باللغة  "ح�شالة"  اأي  )اأوم�����ش��ني(  ا���ش��م  عليها 
التي  ال�شلحفاة  وكانت  كيلوجراما.   59 فتزن  نف�شها  ال�شلحفاة 
�شرقي  ت�شونبوري  اإقليم  يف  �شريرات�شا  تعي�س يف حممية مبدينة 
ب�شبب  ب�شكل طبيعي  ال�شباحة  بانكوك جتد �شعوبة يف  العا�شمة 
اإن��ه��م ي��ع��ت��ق��دون اأن عملية  ال�����وزن. وق����ال الأط���ب���اء ال��ب��ي��ط��ري��ون 
عملية  اأول  هي  �شاعات  �شبع  ا�شتغرقت  التي  العمالت  ا�شتخراج 
جراحية من نوعها يف العامل. وقالت نانتاريكا ت�شان�شو من كلية 
بحاجة  اأننا  "نعتقد  ت�شوللوجنكورن  بجامعة  البيطرية  العلوم 
اإىل نحو �شهر ل�شمان اأنها �شتتعافى متاما" م�شيفة اأن ال�شلحفاة 

�شتحتاج بعد ذلك اإىل �شتة اأ�شهر اأخرى من العالج الطبيعي.
ومل ي�شدر تقدير فوري لقيمة العمالت املعدنية وبع�شها اأجنبي 

وبينها عمالت كثرية يعلوها ال�شداأ.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هل هذا اأتع�ض عري�ض يف العامل؟ 
ن�شر مقطع فيديو على مواقع التوا�شل الجتماعي، يظهر مدى تعا�شة عري�س �شيني اأثناء حفل زفافه من امراأة 

تكربه بالعمر ب�شنوات كثرية. 
يتبادلن  وهما  زفافهما  حفل  يف  وال��ع��رو���س  العري�س  الإن��رتن��ت،  على  ك��ب��رياً  رواج���اً  لقي  ال��ذي  الفيديو  ويظهر 

اخلوامت. 
غري اأن عالمات احلزن والتعا�شة بدت وا�شحة على وجه العري�س ال�شاب الذي اأ�شاح بوجهه عن عرو�شه العجوز. 

ويعتقد باأن تعا�شة وحزن العري�س ناجمة عن فارق ال�شن ال�شا�شع بينه وبني عرو�شه التي بدت اإىل جانبه وكاأنها 
جدته. 

ال�شرور والغبطة لأنها حظيت بعري�س �شاب وو�شيم،  العجوز يف غاية  العرو�س  النقي�س من عري�شها، بدت  وعلى 
حيث عربت عن �شعادتها عرب و�شع طوق من احللي حول عنقه قبل اأن جتذبه نحوها وتتاأبط ذراعه. 

اإىل  ال�شاب عمد  باأن  ال��واردة من ال�شني تقول  التقارير  وبح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي �شتار الربيطانية، فاإن 
الزواج من املراأة العجوز لينعم بروتها الطائلة، غري اأنه مل ي�شتطع اإخفاء م�شاعره جتاهها اأثناء حفل الزفاف.  
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عرو�ض اأزياء يف مراحي�ض ويف ماآمت 
�شمن  فخمة  دارات  يف  اأقيمت  التي  الكبرية  امل��ارك��ات  ع��رو���س  جانب  اإىل 
اأخرى  اأم��اك��ن  ع��رو���س يف  ب��اري�����س، نظمت  ب��اري�����س للمالب�س اجل��اه��زة يف 

خارجة عن املاألوف مثل مراحي�س عامة اأو قاعة ماآمت.
فقد اختارت ماركة �شريلوين النا�شئة، ومقرها يف �شانغهاي لعر�شها الأول 
م�شاء يوم اجلمعة املا�شي، مراحي�س عامة مهجورة يف منطقة لمادلني 
األفه  اأو�شامي وال�شويدي  اليابانية ماو  املاركة  يف باري�س. واأو�شح م�شمما 
عندما  بالهرب  ب�الهروب،  ي�شمح  لأن��ه  املكان  اختارا  اأنهما  لغريكرانت�س 
اأنه مكان  بيان  واأ�شافا يف  اأن يتوقف للحظة!،  املرء يف عمله ويريد  يكون 

لإطالق العنان لالأفكار املختلفة امل�شحكة اإل اأنها مبتكرة.
تاريخياً، جل�شت  اآر نوفو وامل�شنف مبنى  ال�شيد على طراز  املكان  ويف هذا 
العار�شات على املراحي�س اأو اأمام اأبواب احلجرات امل�شنوعة من اخل�شب. 
جمموعة  ت��ق��دمي  عند  مت��ام��اً  خمتلفة  الأج����واء  فكانت  ال�شبت،  ي��وم  اأم���ا 
اخلريف وال�شتاء املقبلني لدى امل�شممة الفرن�شية ديلفني دولفون، التي 
اختارت اأن تقيم عر�شها يف غرفة جنائزية. فو�شط ال�شمعدانات وال�شلبان 
واأكاليل الزهر، اأحاطت 15 امراأة مفجوعة حول جثمان رجل، وهن وقفن 
الأ�شود  وك��ان  م�شليات،  ركعن  اأو  كني�شة  مقاعد  على  وجل�شن  امليت  ج��ول 

اللون املهيمن على املجموعة نظراً اإىل املنا�شبة.

يقر بقتل اأربعة من اأقاربه
عرف لغز اختفاء عائلة ترواديك، الذي �شغل الفرن�شيني يف الأيام الأخرية، 
والأم  الأب  قتل  باأنه  العائلة  رب  �شقيقة  زوج  اع��رتاف  مع  ماأ�شوية  نهاية 

وولديهما ب�شبب خالف على املرياث. 
�شيبا�شتيان  وابنهما  ت��روادي��ك  وبريجيت  با�شكال  اأخ��ب��ار  انقطعت  وق��د 
عملهم  اإىل  يح�شروا  فهم مل  املا�شي.  16 فرباير  منذ  �شارلوت  وابنتهما 
ال��واق��ع يف حي  دم��اء يف منزلهم  اآث���ار  على  ع��ر  فيما  وانقطعت هواتفهم 

�شكني يف اورفو قرب نانت. 
وقد  التحقيق.  ذم��ة  على  احلب�س  يف  وزوج��ه��ا  ت��روادي��ك  �شقيقة  وو�شعت 
اعرتف هذا الأخري بفعلته، على ما اأكد املدعي العام يف نانت بيار �شيني�س. 
زوج  اأن  الآن  يعتربون حتى  املحققني  ب��اأن  امللف  على  واأف��اد م�شدر مطلع 

ال�شقيقة هو ال�شخ�س الوحيد الذي ارتكب اجلرمية. 
منفرة  القتل  عمليات  فيها  متت  التي  الظروف  اأن  نف�شه  امل�شدر  واأو�شح 
كثرًيا من دون اأن ي�شرح اأي تف�شيل حول الطريقة التي نفذت بها اجلرائم 

ومكان وجود اجلثث.  
ومل يت�شح بعد دور �شقيقة با�شكال ترواديك التي لزمت ال�شمت . 

البابا : اأحمل الإجنيل 
مثل الهاتف املحمول 

قال البابا فران�شي�س اتباع الكني�شة 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، ال��ذي��ن جت��م��ع��وا يف 
حمل  اإن  بطر�س  القدي�س  �شاحة 
ال���ك���ت���اب امل���ق���د����س ك��م��ا ن��ف��ع��ل مع 
ال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة م��ن ���ش��اأن��ه اأن 
ي��ح��ف��ظ امل��وؤم��ن��ني م��ن ال���وق���وع يف 

الإغواء وال�شالل.
وقال البابا الأرجنتيني اجلن�شية: 
الإجنيل  عاملنا  لو  �شيحدث  م��اذا 
ب��ه��ا مع  نتعامل  ال��ت��ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
�شيحدث  م��اذا  املحمولة؟  هواتفنا 
لو قراأنا ر�شائل اهلل التي يت�شمنها 
نقراأ  ال��ت��ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة  الإجن���ي���ل 
الهاتف  ع��ل��ى  ال�������واردة  ال��ر���ش��ائ��ل 

املحمول؟.
اأي���ام  اأول  ف��ران�����ش��ي�����س يف  واأو����ش���ح 
الآح����اد م��ن ال�����ش��وم ال��ك��ب��ري، وهي 
ف�����رتة ����ش���وم وت����وب����ة ت�����ش��ب��ق عيد 
تنطوي  التي  املقارنة  اأن  الف�شح، 
على مفارقة يق�شد بها اإظهار اأنه 
اإذا كانت كلمة اهلل دائماً يف قلوبنا، 

ل ميكن اأن ي�شلنا اإغراء.
ومن املقرر اأن يبداأ البابا واأع�شاء 
اأو اجلهاز  ال��روم��ان��ي��ة(،  )ال��ك��وري��ا 
ملدة  خ��ل��وة  يف  للفاتيكان،  الإداري 
الكبري،  ال�����ش��وم  مبنا�شبة  اأ���ش��ب��وع 
اأريكت�شيا  بلدة  ، يف  وق��ت لح��ق  يف 
بالقرب  ت��ل،  ف��وق  املبنية  اخل��الب��ة 

من روما. 
وذكرت الفاتيكان يف بيان اأن اخللوة 

�شوف تنتهي يوم اجلمعة املقبل. 

جورج مايكل تويف 
لأ�سباب طبيعية 

املغني  اإن  بريطاين  �شرعي  طبيب  ق��ال 
جورج مايكل تويف نتيجة اأ�شباب طبيعية 
جنم  وف��اة  ب�شاأن  مطول  حتقيقا  لينهي 

البوب يوم عيد امليالد العام املا�شي. 
وق������ال داري�������ن ����ش���ول���رت ك���ب���ري الأط����ب����اء 
بيان  يف  اأوك�شفورد�شاير  يف  ال�شرعيني 
اإن�����ه مل ت��ك��ن ه���ن���اك ح���اج���ة مل���زي���د من 
التحقيقات ب�شاأن وفاة مايكل )53 عاما( 
و  كري�شما�س  ل�شت  مثل  باأغان  امل�شهور 

فريدوم. 
ومل يتو�شل تقرير الت�شريح املبدئي اإىل 

نتيجة حا�شمة.
الوفاة  اأن  تاأكيد  ظ��ل  يف  �شولرت:  وق��ال 
ح���دث���ت لأ����ش���ب���اب ط��ب��ي��ع��ي��ة وه����ي متدد 
ع�شلة القلب والتهابها مع وجود دهون 

الفاتورة  دفع  دون  هربوا  زبونا   120
يقوموا  اأن  قبل  اإ�شبانيا  �شخ�شا من مطعم يف   120 ف��َرّ 
بدفع الفاتورة املرتتبة عليهم، والتي تقدر ب�2000 يورو، 

بح�شب تقرير بي بي �شي نيوز. 
ووقع احلادث يف مدينة بيمربي يف �شمال غربي اإ�شبانيا، 
اإل  مطعم  اإىل  الأ�شخا�س  من  جمموعة  قدمت  عندما 

كارمن، لالحتفال بتعميد طفل. 
الوليمة،  قبل  ي��ورو   900 مقدما  املطعم  �شيوف  ودف��ع 
حيث تناولوا وجبة خفيفة، اإ�شافة اإىل الطبق الرئي�شي، 
الكحولية،  امل�شروبات  خمتلف  من  زجاجة   30 و�شربوا 

ليفروا بعد ذلك من املطعم  قبل تقدمي احللوى.
ويقول �شاحب املطعم اأنطونيو رودريجيز: كل هذا حدث 
يف دقيقة واحدة، واأخرب ال�شرطة بكل ما يعرفه عن هوؤلء 

الزبائن، اإل اأنهم مل يعروا على اأي من الهاربني.
ووفقا لرجل الأعمال رودريجيز فهذه املرة الأوىل التي 
35 عاما من  يتعر�س فيها ملثل هذا احل��ادث على م��دار 
العمل يف املطاعم. يذكر اأنه مت اإلقاء القب�س على رجل 
اآن��ذاك دفع فاتورة  2016، حيث رف�س  العام  يف مو�شكو 

ماأدبة زفاف تخطت قيمتها 100 األف روبل.

ال�سرطة تنقذ رجاًل من زوجته
يف واقعة ل تخلو من الطرافة يف الكويت، تلقت ال�شرطة 
تعر�س لهجوم من  اأن��ه  فيه  ذك��ر  رج��ل كويتي  بالغا من 
زوجته، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والنجدة اإىل منزل 
باأن زوجته هي التي تعر�شت لل�شرب.  الرجل ليتفاجاأوا 
واأو�شح م�شدر اأمني اأن بالغا ورد من مواطن، يف العقد 
الرابع من عمره ، يوم ال�شبت املا�شي ، قال فيه اإن خالفا 
وقع بينه وبني زوجته، تطور حتى حلقت به وبيدها �شكني، 
وعند و�شول الدوريات اإىل موقع البالغ تبني كذب الزوج 
تعر�شت  الزوجة هي من  اأن  املوقع، يف حني  وهروبه من 
ل��الع��ت��داء ب��ال�����ش��رب، ب��ح�����ش��ب ���ش��ح��ي��ف��ة الأن����ب����اء. وبعد 
الق�شايا،  الرجل مطلوب يف عدد من  اأن  التحريات تبني 

لت�شاف �شكوى الزوجة اإىل �شجل �شوابق الزوج  الهارب.

عر�ض زواج ينتهي بتقيوؤ العري�ض
ب�شكل غري  اأم��ري��ك��ي  ���ش��اب  ب��ه  ت��ق��دم  زواج  ع��ر���س  انتهى 
متوقع، وذلك بعد تقيوؤ ال�شاب يف الطائرة املروحية التي 

ا�شتعان بها لتقدمي عر�س الزواج.
وبعد اأن حّلق دام هاميلتون مع زوجة امل�شتقبل ريهانا فاي 
حاول  وبالكاد  بالغثيان،  ي�شعر  ب��داأ  املروحية،  بالطائرة 
ال�شيطرة على رغبته يف التقيوؤ، يف الوقت الذي كان ربان 
الطائرة ينتظر اإ�شارته للحظة احلا�شمة، بح�شب ما ذكر 

موقع اإليت ديلي.
اإخراج  اإىل  و�شارع  النهاية،  يف  ا�شت�شلم  هاميلتون  ولكن 
الزواج،  عليها  عار�شاً  لعرو�شه  ليقدمه  اخلطوبة،  خامت 
واكتفى  واح���دة،  بكلمة  ينطق  اأن  اأن  من  يتمكن  اأن  دون 

بالإ�شارة، قبل اأن يتقياأ على منت الطائرة.
وعلى الرغم مما حدث، وافقت ريهانا على عر�س الزواج، 
يف حني مل يكن هاميلتون يف قمة ال�شعادة كما هي العادة 
اأن  الإع��ي��اء، قبل  املنا�شبة، حيث غلب عليه  يف مثل ه��ذه 

ترت�شم البت�شامة على وجهه من جديد.

مايلي �ساير�ض تدعم 
�سقيقتها بطريقة رائعة

اأطلت النجمة العاملية مايلي �شاير�س يوم اأول من اأم�س يف  حفل توزيع 
لو�س  يف   59 ال���  بدورته   iHeart Radio Music Awards جوائز 
اجنلو�س. مايلي دعمت �شقيقتها املغنية نوا �شاير�س البالغة من العمر 
17 عاماً، حاملًة لوحة �شّممتها بنف�شها ُكتب عليها "اأحب نوا �شاير�س". 

كما قامت مايلي  اأي�شاً بارتداء تي �شريت ُكتب عليه اأي�شاً "اأحب نوا".
وو�شفت  للغناء،  �شقيقتها  عاماً   24 العمر  من  البالغة  مايلي  وقدمت 

�شوتها باملده�س، واأغانيها باجلميلة .
.Labrinth  برفقة Make Me Cry وغنت نوا

يذكر اأن هذه الأغنية هي الأغنية الأوىل يف م�شرية نوا الغنائية .

املمثلة وعار�سة االأزياء نانا ك�مات�س� خالل ح�س�رها عر�سا لبيت االأزياء الفرن�سي �سانيل خلريف و�ستاء 
)رويرتز( باري�ض.   يف  امل��سة  اأ�سب�ع  �سمن   2018-2017

كاليفورنيا تخترب 
حافلتني ذاتيتي القيادة 
القيادة  ذات���ي���ت���ا  ح��اف��ل��ت��ان  ب������داأت 
�شيارات  م���وق���ف  داخ�����ل  ال��ت��ح��رك 
خال يف �شان فران�شي�شكو ا�شتعدادا 
خلروجهما لل�شارع يف اأول برنامج 
ذاتية  ل��ل�����ش��ي��ارات  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  يف 
عجلة  دون  تتحرك  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ادة 

قيادة اأو �شائق ب�شري.
اللتني  احل��اف��ل��ت��ني  ت��ك��ل��ف��ة  ب��ل��غ��ت 
ت�����ش��ع ك���ل م��ن��ه��م��ا 12 راك���ب���ا 250 
م�شروع  ���ش��م��ن  وه��م��ا  دولر  األ����ف 
الفرن�شية  مايل  اإي���زي  �شركة  م��ن 

اخلا�شة.
وت���ق���ي���م ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا وولي��������ات 
اأمريكية اأخرى فر�شها لأن ت�شبح 
ينظر  تكنولوجيا  لختبار  مركزا 
و�شائل  م�شتقبل  اأن��ه��ا  على  اإل��ي��ه��ا 
التي  للمخاطر  ح�شاب  م��ع  النقل 
ق��د ت��ن��ت��ج ع��ن ال��ت��خ��ل��ي ع��ن قيادة 

�شيارات كبرية احلجم.
لل�شيارات  ال���ت���ج���ارب  م��ع��ظ��م  ويف 
�شائق  زال  م���ا  ال���ق���ي���ادة  ال���ذات���ي���ة 
ويكون  القيادة  عجلة  وراء  يجل�س 
م�����ش��ت��ع��دا ل��ت��ويل زم����ام الأم�����ر اإذا 
اأن �شركة الفابت  تطلب ذلك غري 
دون عجلة  �شيارة  اخ��ت��ربت  وامي��و 
قيادة اأو مكابح يف اأو�شنت بتك�شا�س 

ببداية عام 2015.
مدير  وه��و  �شم�شخو  حبيب  وق��ال 
امل�شروع  اإن  كاليفورنيا  يف  امل�شروع 
ال�شركات  م��ن  جم��م��وع��ة  ت��دع��م��ه 
العام  ال���ن���ق���ل  وه��ي��ئ��ت��ا  اخل���ا����ش���ة 
اإىل  حتويله  بهدف  الهواء  وج��ودة 

عملية دائمة ومو�شعة. 
و������ش�����ار ���ش��م�����ش��خ��و اأم���������ام اإح������دى 
احل����اف����ل����ت����ني ك�����ي ي����و�����ش����ح اأن����ه����ا 
���ش��ت��الح��ظ��ه وت��ت�����ش��رف ب��ن��اء على 

ذلك. وبالفعل توقفت احلافلة.

حمية حتقق نتائج مذهلة ملمر�سة �سمينة
�شحفية  ق�����ش��ة  اإىل  اأ����ش���رتال���ي���ة  مم��ر���ش��ة  حت���ول���ت 
ال��زائ��د عن طريق  ال��وزن  التخل�س من  ح��ول كيفية 
وجعلتها  وزن��ه��ا  ن�شف  م��ن  خل�شتها  قا�شية  حمية 
 150 نحو  تزن  املمر�شة  وكانت  ر�شيق.  بقوام  تتمتع 
كيلوجراما، وحاولت التوقف كليا عن تناول الربغر 
والوجبات ال�شريعة الأخرى بعد تعر�شها لل�شخرية 

من املر�شى، عدة مرات، ما اأدى اإىل القرار احلا�شم.
اتخذت  ال�شابقة،  حماولتها  ف�شل  من  الرغم  وعلى 
عاما،   28 العمر  م��ن  البالغة  ب��ارت��ول��و،  دي  فاني�شا 
باتباع نظام غذائي قا�س بعد تعر�شها  قرارا حا�شما 
قبل  وم��ن  م��رات عديدة  املر�شى  قبل  لل�شخرية من 
امل�شافرين يف الطائرة، عندما ا�شطر طاقم الطائرة 
اإىل ا�شتخدام و�شلة اإ�شافية حلزام املقعد اخلا�س بها 

حتى ميكنها ا�شتعماله. 
فاني�شا  باأن  الربيطانية  �شتار  ديلي  واأف��ادت �شحيفة 
خ�شرت نحو 71 كيلوجراما يف 6 �شنوات بعد توقفها 
التام عن تناول الوجبات ال�شريعة وقيامها بتمارين 

ريا�شية.
وقالت فاني�شا: كنت اأ�شعر باحلرج باأن اأكون ممر�شة 
واأع��اين من ال�شمنة وزاد حرجي عندما بداأ املر�شى 
ي�����ش��خ��رون م��ن��ي وي��ق��ول��ون ب����اأين ل�����ش��ت م��وؤه��ل��ة باأن 

اأعطيهم اأية ن�شائح طبية اأو �شحية ب�شبب �شمنتي.
واأ�شارت اإىل اأنها درجت على التهام الوجبات ال�شريعة 
تت�شلل خارج  اأح��ي��ان��ا  ك��ان��ت  واأن��ه��ا  م���رات يوميا  ع��دة 
�شريعة  وجبة  اأو  الربغر  لتناول  امل�شاء  يف  امل�شت�شفى 
الوجبات  اأع�شق  كنت  “بب�شاطة  واأ���ش��اف��ت:  اأخ���رى. 
رغبتي  على  ال�شيطرة  اأ�شتطيع  اأك��ن  ومل  ال�شريعة 
بتناولها لأين مل اأمتتع بالإرادة القوية، قررت عندها 
ع��دد من  دع��اين  اأن  بعد  ب�شيء ح��ازم وج��دي  القيام 

املر�شى الذين كنت اأ�شاعدهم بال�شمينة”.
وذكرت ال�شحيفة اأنه خالل تلك الفرتة هبط مقا�س 
تزالت  ل  اأنها  ورغ��م   ،12 اإىل   26 فاني�شا من  لبا�س 
ال�شيطرة  يف  جنحت  لكنها  ال�شريعة  امل��اأك��ولت  حتب 

على رغبتها اإىل حد كبري.


