
فن ال�صفقة قد يتلقى �صفعة:

دونالد ترامب .. و�شياطني اأمريكا االنعزالية..!

العبادي: داع�ش انتهى ع�شكريا بالعراق

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

ا�صتقبل رئي�س �صركة فيديك�س ورئي�صة جمل�س اإدارة �صركة اآي بي اإم 

حممد بن زايد ي�شدر قرارات ب�شاأن روؤ�شاء اللجان 
الفرعية التابعة للجنة التنفيذية باملجل�ش التنفيذي

تفقد معر�س اإجنازات ال�صباب الإماراتي و�صارك يف حلقة �صبابية حول مبادرات 2017 

حممد بن را�شد: �شباب االإمارات رهاننا 
مل�شتقبل اأف�شل وحتقيق الريادة عامليا 

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�ل��ق��ائ��د �لأعلى  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت 
�أب��وظ��ب��ي ق����ر�ر�ت ب�����ش��اأن روؤ���ش��اء �ل��ل��ج��ان �لفرعية 

�لتابعة للجنة �لتنفيذية باملجل�س �لتنفيذي، ية
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل  �آخ���ر  �شعيد  على 

�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف ق�شر �لبحر وفد 
�شركة فيديك�س برئا�شة فريدريك و�ل�س �ملوؤ�ش�س 

و�لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة.
�م�س  م�شاء  �ل�شاطئ  ق�شر  يف  �شموه  ��شتقبل  كما 
�إد�رة �شركة  �ل�شيدة جيني روميتي رئي�شة جمل�س 

�آي بي �إم �لعاملية و�لوفد �ملر�فق. 
�لتفا�شيل )�س2(        

•• عوا�صم-وكاالت:

بينهم  �لق��ل  على  �شخ�شا   26 قتل 
غ��ار�ت جوية مل  �أم�س يف  مدنيون 
تعرف هوية �لطائر�ت �لتي نفذتها 
�ل�شام  ف���ت���ح  جل���ب���ه���ة  م����ق����ار  ع���ل���ى 
�شمال  يف  �شابقا(  �لن�شرة  )جبهة 
�ف��اد �ملر�شد  غ��رب �شوريا، وف��ق ما 

�ل�شوري حلقوق �لن�شان.
وق�����ال م���دي���ر �مل��ر���ش��د ر�م�����ي عبد 
ف���ر�ن�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  �ل���رح���م���ن 
جوية  غ�����ار�ت  ع�����ش��ر  "��شتهدفت 
فجر �أم�س مقار جلبهة فتح �ل�شام 
وحميطها يف مدينة �دلب، ما ��شفر 
�لقل،  على  �شخ�شا   26 مقتل  ع��ن 

بينهم ع�شرة مدنيني ومقاتلون".

و�فاد �ملر�شد �ن �حل�شيلة مر�شحة 
ل��ارت��ف��اع ل��وج��ود م��ف��ق��ودي��ن حتت 
عمليات  �ن  �ىل  م�شري�  �لأن��ق��ا���س، 
�لإن���ق���اذ و�ن��ت�����ش��ال �جل��ث��ث ل تز�ل 
�لرحمن  ع��ب��د  و�و����ش���ح  م�����ش��ت��م��رة. 
�ذ�  م���ا  �لآن  ح��ت��ى  ي��ت�����ش��ح  مل  �ن����ه 
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غارات حت�صد الع�صرات يف اإدلب

تقارير عن اإعدام النظام ال�شوري 13 األف معتقل �شنقًا يف امل�شلخ الب�شري »�شيدنايا«

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
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فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة
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بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد
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نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ك��ان��ت ط���ائ���ر�ت ح��رب��ي��ة رو���ش��ي��ة �و 
بقيادة  �ل������دويل  ل��ل��ت��ح��ال��ف  ت��اب��ع��ة 
�ل��غ��ار�ت. من جهة  نفذت  و��شنطن 
�أخرى، دعت منظمة �لعفو �لدولية 
حتقيق  �إج����ر�ء  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�شجن  يف  يحدث  م��ا  ب�شاأن  م�شتقل 

�شيدنايا بريف دم�شق من �إعد�مات 
�إ�شد�رها  ب��ع��د  وذل���ك  للمعتقلني، 
ق��ي��ام �لنظام  ي��ك�����ش��ف ع���ن  ت��ق��ري��ر� 
�أل��ف �شخ�س �شنقا  ب��اإع��د�م نحو 13 

بال�شجن بني عامي 2011 و2015.
وق���ال���ت ل���ني م��ع��ل��وف ن��ائ��ب��ة مدير 
�لدولية  �لعفو  منظمة  يف  �لأبحاث 
�إط���اق  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ن��دع��و 
ما  ب�����ش��اأن  و���ش��ف��اف  م�شتقل  حتقيق 
�ليوم  ���ش��ج��ن ���ش��ي��دن��اي��ا  ي��ح��دث يف 
و�أن يكون �لتحقيق �شارما، موؤكدة 
�إىل  ي��دع��و  �شبب  �أي  ي��وج��د  ل  �أن���ه 
�أن ه���ذه �لإع����د�م����ات قد  �لع��ت��ق��اد 
�ل�شوري  �لنظام  طرف  من  توقفت 

حاليا.

•• الفجر - با�صكال ري�صيه – 

ترجمة خرية ال�صيباين

�لتي  تلك  للنظر،  ملفتة  ���ش��ورة 
�شحبت من عدد قدمي من جملة 
تد�ولها  ومّت  تاميز"،  "نيويورك 
�لآلف  �لأخ���رية مئات  �لأي���ام  يف 
�لتو��شل  ���ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى  �مل������ر�ت 
بالطاء  متحو  يد  �لجتماعي: 
�لعامل،  �لأزرق من على خريطة 
كل ما يحيط بالوليات �ملتحدة.

م���ن���ذ ت��ن�����ش��ي��ب��ه، ي���ب���دو دون���ال���د 
بو�شعه  م��ا  يفعل  وك��اأّن��ه  ت��ر�م��ب 
ل����ق����ط����ع ب�����������اده ع�������ن �ل�����ع�����امل 
دبلوما�شيا،  ي��ن��ع��زل  �خل���ارج���ي: 
�شبع  �أم��ام  �لهجرة  �أب���و�ب  ويغلق 
�ألف  مائة  رف�س  �إ�شامية  دول 
�شيا�شته  وي���و�����ش���ل   ، ت���اأ����ش���رية 
وبهذ�،  �حل���م���ائ���ي���ة.  �ل���ت���ج���اري���ة 

ينخرط تر�مب يف عديد �لتقاليد 
�لأمريكية، غري �لودية.

كان مر�شومه بخ�شو�س �لهجرة 
حم���ّل م��ق��ارن��ة ب���ق���ر�ر�ت �تخذت 
ع�شر:  �لتا�شع  �ل��ق��رن  �أو�خ����ر  يف 
قانون حول �ل�شينيني عام 1884 
مّتهمون بنهب �لذهب �لأمريكي 
و�لذي �شمل �ليابانيني بعد فرتة 

وج��ي��زة، وق��ان��ون ج��ون�����ش��ون ريد 
نظام  �ع��ت��م��د  �ل���ذي   ،1924 ل��ع��ام 
�شرق  م��ن  للمهاجرين  ح�ش�س 

�أوروبا.
يف تلك �حلقبة، و�شعت و��شنطن 
م���ق���ول���ة �خل����ط����ر �لإره������اب������ي يف 
�ملقدمة لتربير فر�س قيود على 

�لهجرة.     �لتفا�شيل )�س15(

�شاحب فن �ل�شفقة و�لختبار �ل�شعب

•• بغداد-وكاالت:

�لإرهابي  د�ع�س  تنظيم  �أن  �لعبادي  �لعر�قي حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أك��د 
�نتهى ع�شكريا يف �لعر�ق، و�أن حكومته تعلم مكان وجود زعيم �لتنظيم 
م�شاألة  �إن  تلفزيونية-  مقابلة  -يف  �لعبادي  وق��ال  �ل��ب��غ��د�دي.  بكر  �أب��و 
�ملو�جهة مع �لتنظيم �نتهت، موؤكد� �أن �لتنظيم �شي�شاب ب�شربة عنيفة 

يف �لعر�ق، وهو ما �شيوؤدي �إىل �نهياره يف كل مكان، وفق تعبريه.
و�أ����ش���اف رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �أن د�ع�����س ل��دي��ه��ا وج����ود ع�����ش��ك��ري ومنظمة 
�شوؤ�ل  على  �أي�����ش��ا.ورد�  �لإرهابية  �ملنظمة  �شرب  يف  �شن�شاعد  �إرهابية، 
�أعلن يف وقت �شابق �خلافة، قال �لعبادي  عن م�شري �لبغد�دي �لذي 
�لقبيل، توجد معلومات حمددة  �أف�شح عن �شيء من هذ�  �أن  �أريد  "ل 
�أن �لبغد�دي غادر  �ملعلومات �لتي ذكرت  عن تو�جده و�أين يوجد.وعن 
�لعر�ق يف �جتاه �شوريا حيث ي�شيطر �لتنظيم على م�شاحات �أخرى من 
�لعر�قيني  غري  �ملقاتلني  "�أكرث  �لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ق��ال  �لأر����س، 
�أن  لهم.وتابع  قائد  �لبغد�دي  ف��رتة..  منذ  �ملو�شل  غ��ادرو�  وعائاتهم 
�أكرث �لقياد�ت �لذين معه، م�شري� �إىل مقتل عدد كبري  �لبغد�دي فقد 
من �لقادة �لع�شكريني، و�إىل �أن حكومته تعرف حركته و�جلهاز �ملحيط 
ل�شتعادة  �ملا�شي  �لأول  �أكتوبر  منذ  معارك  عر�قية  قو�ت  به.وتخو�س 
�ل�شيطرة على �ملو�شل -�أكرب معاقل �لتنظيم يف �لعر�ق- ومتكنت حتى 

�لآن من �ل�شيطرة على �جلزء �ل�شرقي من �ملدينة.

•• دبي – وام:

 �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل �أن �مل�شتقبل �أمانة بيد �ل�شباب و�أن �ل�شباب 
لدولة  �مل�����ش��رق  للم�شتقبل  ره��ان��ن��ا  ه���م  �لإم����ار�ت����ي 

�لإمار�ت وحتقيق روؤيتها بالتميز و�لريادة عامليا.

�أن دولة �لإم��ار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو  وبني �شموه 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
ومتكينهم  ل�����ش��ب��اب��ه��ا  �ل���دع���م  ت��وف��ري  يف  ���ش��ب��اق��ة  �هلل 
يف  بفاعلية  و�مل�شاهمة  وقدر�تهم  طاقاتهم  لإط��اق 
�أجيال �شابة  �إعد�د  �أنها �شباقة يف  خدمة وطنهم كما 
جلميع  �لفعالة  �حل��ل��ول  �بتكار  على  وق���ادرة  موؤهلة 

�لق�شايا و�لتحديات .      �لتفا�شيل )�س2(

ال�صلطة تهدد ب�صحب اعرتافها باإ�صرائيل

االحتالل يقر قانونًا ل�شرقة املزيد من االأرا�شي الفل�شطينية
ع�شرات القتلى بانفجار خارج املحكمة العليا يف كابول

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حذر �أمني �شر �للجنة �لتنفيذية 
�لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  ملنظمة 
�شائب عريقات يف باري�س من �نه 
�لمريكية  �ل�شفارة  نقل  حال  يف 
من تل �بيب �ىل �لقد�س �شت�شحب 
�ملنظمة �عرت�فها بدولة ��شر�ئيل 
مررت  ذل��ك،  نف�شه.�ىل  �ليوم  يف 
����ش��ر�ئ��ي��ل ق��ان��ون��ا م��ث��ري� للجدل 
بيت   3800 ي�شرعن  رجعي  ب��اأث��ر 
����ش��ت��ي��ط��اين ب��ن��ي��ت ع��ل��ى �أر�������س 
�لغربية  �ل�شفة  يف  فل�شطينية 
�لأمم  م��ب��ع��وث  �مل���ح���ت���ل���ة.وح���ذر 
�لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  �إىل  �مل��ت��ح��دة 
تعرقل  �خل����ط����وة  ه�����ذه  �أن  م����ن 
�لقانون  �ل�شام.ويبيح  م�شاعي 

م�شادرة  �لإ�شر�ئيلية  لل�شلطات 
�أن  ر�أت  �إذ�  �لفل�شطينيني  �أر��شي 
�مل�شتوطنني �أقامو� م�شتوطناتهم 
فوق هذه �لر��شي بح�شن نية �و 
بذلك.  �ل��دول��ة  لهم  �شمحت  �ذ� 
كما يخول وز�رة �لعدل �شاحية 

�أن ت�شيف يف �أي وقت م�شتوطنات 
جديدة �ىل �مل�شتوطنات �لقائمة. 
ووفقا للقانون فاإنه �شيتم تعوي�س 
م���اك �لأر�����ش���ي �لأ���ش��ل��ي��ني من 
�لفل�شطينيني �أو �إعطاوؤهم �أر��س 

بديلة.

•• كابول-وكاالت:

-على  ق��ت��ي��ا  ع�������ش���رون  ���ش��ق��ط 
�آخرون  ع�شر�ت  و�أ�شيب  �لأق��ل- 
جر�ء �نفجار قنبلة خارج �ملحكمة 
�لأفغانية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �ل��ع��ل��ي��ا 
كابل، يف حني قتل قائد �شرطة يف 
�نفجار �آخر يف ولية فر�ه )غربي 
�ل�شحة  وز�رة  �ل���ب���اد(.وق���ال���ت 
�إن 38 -ع��ل��ى �لأق���ل-  �لأف��غ��ان��ي��ة 
�مل�شت�شفى  �إىل  ون��ق��ل��و�  �أ���ش��ي��ب��و� 
ب��ع��د ه���ج���وم �ن���ت���ح���اري ع��ل��ى ما 
�ملحكمة  موظفي  ��شتهدف  يبدو 
با�شم  م��ت��ح��دث  .و�أو����ش���ح  �لعليا 
جمروح  وح��ي��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�ل�شحايا موظفون يف  �أن معظم 
�ملحكمة �لو�قعة على مقربة من 
�لعا�شمة  يف  �لأمريكية  �ل�شفارة 
�ل�شرطة  وق��ط��ع��ت  �لأف���غ���ان���ي���ة. 

�ملنافذ �ملوؤدية �إىل �ملبنى، وو�شلت 
�لإ�شعاف  ���ش��ي��ار�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 

و�آليات فرق �لإطفاء �إىل �ملوقع.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�������رى، ق��ت��ل قائد 
�لثاثاء يف  �م�س  �أفغاين  �شرطة 
�إحدى  قنبلة على جانب  �نفجار 
ف����ر�ه )غربي  �ل���ط���رق يف ولي����ة 

�أع���ل���ن���ت حركة  ب��ي��ن��م��ا  �ل����ب����اد(، 
طالبان م�شوؤوليتها عن �لعملية.

�ل�شرطة   ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق����ال 
�إقليم  �ل�شرطة يف  �إن قائد قو�ت 
ع��ب��د �خل��ال��ق تويف  خ��اك��ي �شفد 
بعد تفجري قنبلة قرب منزله يف 

مدينة فر�ه.

   

االإمارات للطاقة النووية ت�شتكمل 
تركيب اآخر مكثفات البخار يف براكة

 •• اأبوظبي-وام:
�أعلنت موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة �لنووية �لنتهاء من تركيب مكثف 
للطاقة  ب��ر�ك��ة  م�شروع  �شمن  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ن��ووي��ة  �ملحطة  يف  �لبخار 
�لنووية �ل�شلمية �جلاري تنفيذه باملنطقة �لغربية يف �إمارة �أبوظبي 
.. وبذلك  �ل�شرق �لأو�شط  �لأك��رب من نوعه يف منطقة  و�ل��ذي يعد 
تكون �ملوؤ�ش�شة قد ��شتكملت تركيب �آخر مكثفات �لبخار يف حمطات 
بر�كة �لأربع.وقال �شعادة �ملهند�س حممد �إبر�هيم �حلمادي �لرئي�س 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة �لنووية .. �إن تثبيت �آخر مكثف 
عمليات  يف  رئي�شيا  �إجن���از�  يعد  �لر�بعة  �لنووية  �ملحطة  يف  للبخار 
�لن�شاء �خلا�شة باملحطة �لر�بعة يف م�شروع بر�كة للطاقة �لنووية 
وتقدم  �شا�شة  مدى  ليربز  ياأتي  �لجن��از  هذ�  �أن  �ل�شلمية.و�أ�شاف 
�لأعمال �لن�شائية وجناح �ملوؤ�ش�شة يف مر�كمة خرب�ت متميزة يف هذ� 
حمطات  يف  م�شبقا  و�خل��ط��و�ت  �ملر�حل  نف�س  �تباع  مت  حيث  �ملجال 
على  و2016  و2015   2014 �لأع����و�م  خ��ال  �ل��ث��اث  �ل��ن��ووي��ة  �لطاقة 
�لتو�يل وهو ما يوؤكد على �إيجابيات ومنافع بناء �أربع حمطات نووية 
متطابقة يف �لوقت ذ�ته.و�أكد �أن موقع م�شروع بر�كة للطاقة �لنووية 
ي�شم حاليا �أكرب مكثفات �لبخار يف �ملنطقة و�لتي مت تركيبها جميعا 
بنجاح يف �ملحطات �لتي �شتوفر طاقة نووية �آمنة وموثوقة و�شديقة 

للبيئة لدعم �لنمو �لقت�شادي و�لجتماعي يف دولة �لإمار�ت.
ويلعب جهاز تكثيف �لبخار دور� رئي�شيا يف �إنتاج �لكهرباء يف خمتلف 

�أنو�ع حمطات �لطاقة.
يطلق  �ل��ن��ووي��ة  �لطاقة  با�شتخد�م  �لكهرباء  �إن��ت��اج  عملية  وخ���ال 
يوؤدي  حيث  بخار  �إىل  �مل��اء  حت��ول  عالية  ح���ر�رة  �ل��ن��ووي  �لن�شطار 
�لبخار �إىل دور�ن �لتوربينات ومن ثم دور�ن �ملولد�ت لإنتاج �لكهرباء 
وبعد ذلك يتوىل �ملكثف تربيد هذ� �لبخار ليتحول �إىل ماء جمدد� 

مما ي�شمح بتكر�ر هذه �لعملية مر�ر�.     �لتفا�شيل )�س3(
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واإ�شابة  ا�شخا�ش   4 وف��اة 
خام�ش يف حادث مرور بالغربية

•• املنطقة الغربية-وام:

����ش��خ��ا���س - ثاثة  �أرب���ع���ة  ت���ويف 
�أ���ش��ي��وي��ني و�ل���ر�ب���ع ���ش��وم��ايل - 
و�أ�شيب خام�س باإ�شابة بليغة يف 
حادث ت�شادم ج�شيم متقابل بني 
كابينة على  دبل  �شاحنة ومركبة 
طريق حب�شان باملنطقة �لغربية.

�ن  �لأول��ي��ة  �لتحقيقات  و�أف����ادت 
�شبب �حلادث هو عدم �لتز�م �شائق 
بخط  �ل�شالون  �ملت�شببة  �ملركبة 
�ل�شري و�ل�شري يف �لجتاه �ملعاك�س 
مما �دى ل�شدمه �ل�شاحنة. وقال 
�ملزروعي  ���ش��ي��اح  ���ش��ه��ي��ل  �مل���ق���دم 
رئي�س ق�شم �لطرق �لرئي�شية يف 
�لغربية  باملنطقة  �بوظبي  مرور 
�ن����ه وف�����ور ت��ل��ق��ي �ل���ب���اغ قامت 
�ملنطقة  يف  �مل���روري���ة  �ل���دوري���ات 
�ل���غ���رب���ي���ة ب��ت��خ��ط��ي��ط �حل������ادث 
�ل�شري..  ح��رك��ة  على  و�ل���ش��ر�ف 

�لتفا�شيل )�س3(

حممد بن ز�يد خال ��شتقباله رئي�س �شركة فيديك�س )و�م( حممد بن ر��شد خال لقائه �شباب �لإمار�ت )و�م(
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات

 تفقد معر�س اإجنازات ال�صباب الإماراتي و�صارك يف حلقة �صبابية ت�صتعر�س خطط ومبادرات 2017 .

 حممد بن را�شد: ال�شباب االإماراتي رهاننا مل�شتقبل اأف�شل لدولة االإمارات وحتقيق الريادة عامليا
•• دبي – وام:

 �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�مل�شتقبل  �أن  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
�ل�شباب  و�أن  �ل�����ش��ب��اب  ب��ي��د  �أم���ان���ة 
للم�شتقبل  رهاننا  ه��م  �لإم���ار�ت���ي 
وحتقيق  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �مل�شرق 

روؤيتها بالتميز و�لريادة عامليا.
�أن دول�����ة �لإم������ار�ت  ���ش��م��وه  وب����ني 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل �شباقة يف توفري 
�لدعم ل�شبابها ومتكينهم لإطاق 
و�مل�شاهمة  وق���در�ت���ه���م  ط��اق��ات��ه��م 
بفاعلية يف خدمة وطنهم كما �أنها 
�شباقة يف �إعد�د �أجيال �شابة موؤهلة 
وقادرة على �بتكار �حللول �لفعالة 
�لتي  و�لتحديات  �لق�شايا  جلميع 

تو�جه �ملجتمع.
�ل�����ش��ب��اب ثروة  �أن  ���ش��م��وه  و�أو����ش���ح 
�لإم�����ار�ت �لأغ��ل��ى و�ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
تنمية قدر�تهم ومهار�تهم �أولوية 
�لتنمية  م�شرية  ملو��شلة  وطنية 
�ل��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا دولة  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�ل�شباب  ب��اأن  توؤمن  �لتي  �لإم���ار�ت 
هم �شر نه�شتها و�شناع م�شتقبلها 
�أعلى  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  و�ل������ق������ادرون 

�ملجتمع  بناء  يف  �لأ�شا�شية  �للبنة 
�لذي ن�شعى لتحقيقه .

ر�فق �شموه خال تفقده للمعر�س 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن حممد 
�آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم  ب��ن ر����ش��د 
دب���ي وم��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبد�هلل 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
�شما  وم��ع��ايل  و�مل�شتقبل  �ل�����وزر�ء 
�ملزروعي  ف���ار����س  ب���ن  ���ش��ه��ي��ل  ب��ن��ت 

وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب .
�ل�شبابية  �حل����ل����ق����ة  وت�����ن�����اول�����ت 
لل�شباب  �لإم����ار�ت  جمل�س  خطط 
�ل���ت���ي ���ش��ي��ع��م��ل على  و�ل���ق�������ش���اي���ا 
طرحها ومناق�شتها خال �لأ�شهر 
�ملقبلة كما �أنها بحثت �شبل تفعيل 
ومتكينه  �لإم���ار�ت���ي  �ل�����ش��ب��اب  دور 
على  وق����درة  فعالية  �أك���رث  ل��ي��ك��ون 
م�شرية  يف  �ل���ف���اع���ل���ة  �مل�������ش���ارك���ة 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط��ور  �لتنمية 

دولة �لإمار�ت.
�شباب  �إجن����از�ت  معر�س  و��شتمل 
عر�شا   2016 ل���ع���ام  �لإم���������ار�ت 
لأهم �ملبادر�ت و�مل�شاريع �لتي عمل 
�ل�شباب على �إعد�دها و�لتي ترتكز 
يف مبادرة �حللقات �ل�شبابية و�لتي 
مبادرة   13 م��ن  �أك���رث  �إىل  ت�شل 

�أقيمت مبجهود �ل�شباب.

يحتذى  من��وذج��ا  ليكونو�  �مل��ر�ت��ب 
ل�شباب �لعامل �أجمع.

ج����اءت ت�����ش��ري��ح��ات ���ش��م��وه خال 
�شباب  �إجن�������از�ت  مل��ع��ر���س  زي���ارت���ه 
�لإم�������ار�ت و�ل�����ذي ن��ظ��م��ه جمل�س 
�لإمار�ت لل�شباب يف �أبر�ج �لإمار�ت 
خ������ال �ل����ف����رتة م����ن 7 ف���رب�ي���ر 

د�خل �لدولة وخارجها.
ك���م���ا �����ش����ارك ����ش���م���وه �ل�������ش���ب���اب يف 
�ل���ت���ي عقدت  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة  �حل��ل��ق��ة 
و�لتي  �مل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
ن��اق�����س ف��ي��ه��ا �ل�����ش��ب��اب �مل����ب����ادر�ت 
و�مل�شاريع �خلا�شة باملجل�س خال 
�شموه  دع����ا  ح��ي��ث   2017 �ل���ع���ام 

�لتي حتققونها  بالإجناز�ت  نفخر 
�مل�����ج�����الت  ي��������وم يف ج����م����ي����ع  ك������ل 
على  ت���ق���ع  و�ل����ي����وم   .. و�مل����ي����ادي����ن 
لأنكم  كبرية  م�شوؤوليات  عاتقكم 
نبني  وع��ل��ي��ك��م   .. �لإم�������ار�ت  �أم����ل 
�لطموحات �لكبرية فاأنتم �حلا�شر 
و�مل�شتقبل ومن خال طروحاتكم 

2017 حيث  28 فرب�ير  ولغاية 
�لتي  �لإجن���از�ت  على  �شموه  �طلع 
و�لتي  ع��ام  خ��ال  �ل�شباب  حققها 
تفعيل  يف  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  �أ���ش��ه��م��ت 
يف  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  دور  وتعزيز 
�أنها عززت من  خدمة �لوطن كما 
�لإمار�تي  �ل�����ش��ب��اب  ب��ني  �ل��ت��ف��اع��ل 

جهودهم  م��و����ش��ل��ة  �إىل  �ل�����ش��ب��اب 
وقدر�تهم  ط��اق��ات��ه��م  وت���وظ���ي���ف 
يف ���ش��ب��ي��ل مت��ك��ني دول����ة �لإم�����ار�ت 
م��ن م��و����ش��ل��ة م�����ش��رية �لإجن����از�ت 
�شمن  تكون  ب��اأن  روؤيتها  لتحقيق 

�أف�شل دول �لعامل.
�ل�����ش��ب��اب قائا:  ���ش��م��وه  وخ���اط���ب 

م�شتقبل  بناء  على  نعمل  و�آر�ئ��ك��م 
م�شرق لدولتنا .

تو�شياتكم  ق��ائ��ا:  ���ش��م��وه  وت��اب��ع 
�شمن  ����ش���ت���ك���ون  وم���ق���رتح���ات���ك���م 
وخطط  �حلكومية  ��شرت�تيجيتنا 
ف���ك���ل���ي ثقة  �ل�������دوري�������ة..  ع���م���ل���ن���ا 
�شت�شكل  �لتي  و�أفكاركم  بقدر�تكم 

نائب رئي�س الدولة:  �صباب الإمارات قادرون على ابتكار احللول الفعالة جلميع الق�صايا والتحديات التي تواجه املجتمع 
اللتزام باملركز الأول اإرث �صتخلده اإجنازات ال�صباب 

•• اأبوظبي- وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل   
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة يف ق�شر �لبحر وفد �شركة فيديك�س برئا�شة 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��وؤ���ش�����س  و�ل������س  ف���ري���دري���ك 

لل�شركة.
ورحب �شاحب �ل�شمو ويل عهد �بوظبي برئي�س �شركة 
و�لنقل  �لربيد  خدمات  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  فيديك�س 
و�ل�شحن �جلوي و�لوفد �ملر�فق له و�أ�شاد بتطور ومنو 
على  وحر�شها  �ملنطقة  يف  �لت�شغيلية  �ل�شركة  �عمال 
�لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  �أن�شطتها يف  م��ز�ول��ة  تو�شيع 
�ملتحدة و�لتي �نطلقت منذ ما يزيد عن 25 عاما من 

�ملقومات �لقت�شادية و�ل�شتفادة مبا  ��شتثمار  خال 
تتمتع به �لدولة من بنية حتتية وتقنية متطورة.

وقدم �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة فيدك�س خال �للقاء 
ملحة عن �أبرز �خلدمات و�حللول �لتكاملية �لتي تركز 
تعزيز  �أج���ل  م��ن  �ل��ر�ه��ن��ة  �ملرحلة  يف  �ل�شركة  عليها 
ي�شهد  �ل��ذي  �لعمال  ودع��م قطاع  �لقت�شادي  �لنمو 
منو� م�شطرد� يف �ملنطقة و�شعي �ل�شركة عرب �شبكة 
مكاتبها �ملنت�شرة يف �أكرث من 200 دولة �ىل �للتز�م 
ل�شمان  �ل��ق��ط��اع��ات  ل��ك��اف��ة  �مل��ت��ز�ي��د  �ل��ط��ل��ب  بتلبية 
�لعمال  بيئة  يف  �لتناف�شية  فيدك�س  عماء  حتقيق 

�لقت�شادية و�حليوية.
وكيل  �مل��زروع��ي  م��ب��ارك  حممد  �شعادة  �للقاء  ح�شر 

ديو�ن ويل عهد �بوظبي .

•• اأبوظبي- وام:

 ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
روميتي  جيني  �ل�شيدة  �م�س  م�شاء  �ل�شاطئ  ق�شر  يف 
و�لوفد  �لعاملية  �إم  ب��ي  �آي  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة 

�ملر�فق.
�لتقني وجمالت  �لتعاون  �أوج��ه  �للقاء بحث  مت خال 
�إم  ب��ي  �آي  و���ش��رك��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني  �لتن�شيق 
ي�شهده  ما  �شوء  يف  �جلانبني  بني  �لقائمة  و�ل�شر�كات 
ق��ط��اع ت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��ل��وم��ات و�ل���ربجم���ي���ات م���ن تطور�ت 
�لتي  �ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية  ي��ع��زز  ومب��ا  متاحقة 

ت�شهدها �لدولة.

�ملتز�يدة  �لأهمية  �إىل  �جلانبني  بني  �حلديث  وتطرق 
لتعزيز  �حلديثة  و�ل��ربجم��ي��ات  �لتقنيات  متثلها  �لتي 
ودوليا  و�إقليميا  حمليا  وتناف�شيتها  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �أد�ء 
�لقطاعني  �مل��وؤ���ش�����ش��ات يف  �أن��ظ��م��ة  م��و�ك��ب��ة  و�����ش����رورة 
جمال  يف  �لعاملية  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر  و�خلا�س  �حلكومي 
كفاءة  م�شتوى  ل��رف��ع  و�ل��ربجم��ي��ات  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
�لتقنيات  وت��وظ��ي��ف  �لب��ت��ك��ار  ت��وج��ه��ات  وت��ع��زي��ز  �لأد�ء 
و�ل�شحية  �لقت�شادية  �لقطاعات  يف  خا�شة  �ملتطورة 
و�لطاقات  �ملو�هب  دعم  �أهمية  �ىل  �إ�شافة  و�لتعليمية 
و�لتفوق  �لتميز  نحو  بيدها  و�لخ��ذ  �ل�شابة  �لإبد�عية 
و�لنجاح. ح�شر �للقاء .. معايل خلدون خليفة �ملبارك 
و�شعادة حممد مبارك  �لتنفيذية  �ل�شوؤون  رئي�س جهاز 

�ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

م�حم��د ب��ن زاي��د ي�ش��تقبل رئي���ش �ش��ركة ف�يديك���ش 

حممد بن زايد ي�شتقبل رئي�شة جمل�ش اإدارة �شركة اآي بي اإم 

حممد بن زايد ي�شدر قرارات ب�شاأن روؤ�شاء اللجان 
الفرعية التابعة للجنة التنفيذية باملجل�ش التنفيذي

•• اأبوظبي-وام:

 �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
�لتنفيذية  للجنة  �لتابعة  �لفرعية  �للجان  روؤ�شاء  ب�شاأن  ق��ر�ر�ت  �أبوظبي 
باملجل�س �لتنفيذي، وذلك بتويل �شعادة �لدكتور نا�شر �شامل �شيف �لنعيمي 
رئا�شة جلنة �لأمن و�لعدل و�ل�شامة، و�شعادة فاح حممد فاح �لحبابي 
�لقبي�شي  حجي  ب��در  �شيف  و�شعادة  و�لبيئة،  �لتحتية  �لبنية  جلنة  رئا�شة 
�لقبي�شي  حممد  جنم  حممد  و�شعادة  �لجتماعية،  �لتنمية  جلنة  رئا�شة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  جل���ان  وتخت�س  �لق��ت�����ش��ادي��ة.  �لتنمية  جل��ن��ة  رئ��ا���ش��ة 
بدر��شة وبحث �لطلبات �ملرفوعة من �جلهات �حلكومية و�لتي تقع �شمن 
نطاق �خت�شا�س جلان �ملجل�س �لتنفيذي وذ�ت �شلة بطبيعة عملها، وذلك 
لتخاذ �لقر�ر�ت و�لتو�شيات �ملنا�شبة ب�شاأنها، متهيد�ً لرفعها �إىل �ملجل�س 

�لتنفيذي �ملوقر لاعتماد وذلك وفق �لت�شريعات �ل�شارية.

هيئة اآل مكتوم اخلريية تقيم م�شروعات يف حمافظة قنا امل�شرية
•• القاهرة -وام:

�لتقى �لدكتور �شاح �لدين �جلعفر�وي م�شت�شار هيئة �آل مكتوم يف م�شر 
معايل �للو�ء عبد �حلميد �لهجان حمافظ قنا. ومت خال �للقاء مناق�شة 
�لعديد من �مل�شروعات �لتى تنوى �لهيئة �إقامتها باملحافظة. وخال �للقاء 
تو��شل معايل �للو�ء عبد �حلميد �لهجان هاتفيا مع �شعادة مريز� �ل�شايغ 
�مناء  مكتوم ع�شو جمل�س  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  مكتب  مدير 
هيئة �آل مكتوم �خلريية حيث حمله حتياته ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير �ملالية ر�عى �لهيئة ودعوته لزيارة حمافظة 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  ملدر�شة  �لأ�شا�س  وو�شع حجر  قنا 
باملحافظة . وفى نهاية �للقاء مت ت�شليم درع �لهيئة ملعايل �للو�ء عبد �حلميد 
بجهود  تقوم  �خلريية  مكتوم  �آل  هيئة  �ن  يذكر  جلهوده.  تكرميا  �لهجان 
لدعم �مل�شروعات �ل�شغرية ومتناهية �ل�شغر وحمطات تنقية �ملياه وترعى 
�إىل �حلمات  �لتنموية فى �شعيد م�شر بالإ�شافة  �مل�شروعات  �لعديد من 
�لتى تهدف خلدمة �ملجتمعات �لفقرية.. كما تقوم �لهيئة وعلى مد�ر �لعام 

بتوزيع �آلف �ل�شال �لغذ�ئية على �لفقر�ء فى حمافظات �ل�شعيد.

اختتام برنامج الوقاية من التنمر يف مدار�ش وزارة الرتبية والتعليم
•• ابوظبي-وام:

�ختتم �ملجل�س �لعلى لاأمومة و�لطفولة �ملرحلة �لثانية من برنامج �لوقاية 
بالتعاون مع مكتب  نظم  �ل��ذي  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �لتنمر يف مد�ر�س  من 

�لمم �ملتحدة للطفولة يوني�شف لدول �خلليج �لعربية.
ومت خال �ملرحلة �لثانية تدريب �للجان �ملدر�شية يف 36 مدر�شة من مد�ر�س 
دبي و�ل�شارقة وعجمان و�م �لقيوين ور��س �خليمة و�لفجرية.. و�لتي ��شتهدفت 
�مل���د�ر����س و�مل��ر���ش��دي��ن و�مل��ر���ش��د�ت �لكادمييني  م��ن م��دي��ري وم���دي���ر�ت   111

و�ملمر�شني و�ملمر�شات.
وقالت �شعادة �لرمي عبد�هلل �لفا�شي �لمني �لعام للمجل�س �لعلى لاأمومة 
�لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �ن  و�لطفولة 
لامومة  �لع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �ل���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لع��ل��ى  �لرئي�شة 
�لعامل  يف  نوعه  من  �لول  يعد  �ل��ذي  �لربنامج  ه��ذ�  بتنفيذ  وجهت  و�لطفولة 
�ل�شلوكيات  وتعلم  �لطلبة  �بنائها  على  �حل��ف��اظ  يف  �لكبرية  لهميته  �لعربي 
�حل�شنة و�لبعد عما ي�شر م�شريتهم �لدر��شية ويوؤثر على تلقيهم �لعلم بكافة 
 2016  2017 �حل��ايل  �لدر��شي  �لعام  نهاية  يف  �شيتم  �ن��ه  و��شافت  ��شكاله. 
و�لتعليم  �لرتبية  ل��وز�رة  و�لتابعة  �لربنامج  �مل�شاركة يف  �ملد�ر�س  تكرمي جميع 

وجمل�س �بوظبي للتعليم على �أن يتم تقدير �ملد�ر�س �ملتميزة.
و��شارت �شعادتها �ىل �ن �ملجل�س �لعلى لامومة و�لطفولة نفذ �ملرحلة �لوىل 
من �لربنامج كذلك بالتعاون مع مكتب �لأمم �ملتحدة للطفولة يوني�شف لدول 
�خلليج �لعربية وبالتن�شيق مع جمل�س �أبوظبي للتعليم ووز�رة �لرتبية و�لتعليم 
-2015 �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  خ��ال  �ل��دول��ة  يف  وخا�شة  حكومية  مدر�شة   24 يف 

.2016
وذكرت �نه متت زيادة عدد �ملد�ر�س �مل�شاركة يف �لعام �لدر��شي �حلايل �إىل 24 
�ملد�ر�س  مدر�شة حكومية وخا�شة تابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم و�لإبقاء على 
�لثنتي ع�شر �لتي طبقت �ملرحلة �لأوىل يف �لعام �لدر��شي �ل�شابق. وبهذ� يكون 
�لعدد �لكلي ملد�ر�س دبي و�لإمار�ت �ل�شمالية �مل�شاركة يف �مل�شروع للعام �لدر��شي 

2016-2017 قد و�شل �إىل 36 مدر�شة.
�لجتماعي،و�ملمر�شة  �لأخ�����ش��ائ��ي  م��ن  �مل��ك��ون��ة  �ملدر�شية  �ل��ل��ج��ان  ت��دري��ب  ومت 
من  �نتقاوؤها  مت  �لتي  �ملد�ر�س  يف  �ملدر�شة  ووكيل  �ملدر�شية،  �لأن�شطة  وم�شوؤول 
قبل جمل�س �أبوظبي للتعليم ووز�رة �لرتبية و�لتعليم، على �أنو�ع �لتنمر وو�شائل 
�لكت�شاف �ملبكر وطرق �لتدخل وتطبيق �لربنامج يف �ملدر�شة با�شتخد�م دليلني 
منظمة  قبل  م��ن  تطويرهما  مت  �لتنمر  ومكافحة  �لجتماعية  �مل��ه��ار�ت  ح��ول 

�ليوني�شف.

�أولياء �لأمور و�لأطفال بالتنمر و�أث��ره. و بلغ  �أي�شا زيادة وعي  وتخلل �مل�شروع 
عدد �لذين مت تثقيفهم بهذ� �لربنامج 130 معلما وتربويا يف �ملد�ر�س �ملذكورة 
باملائة من �لطالبات   52 1793 طالبا وطالبة بن�شبة  و��شتفاد من �لربنامج 

و48 باملائة من �لطاب يف �لعام �لدر��شي 2016-2015.
و�و�شحت �شعادة �لرمي �لفا�شي �ن �ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة ومنظمة 
�ليوني�شف �جريا يف نهاية �لعام �لدر��شي �ملا�شي تقييما للمد�ر�س �لتي �شملها 

�لربنامج وتبني فعالية �مل�شروع حيث �نخف�شت حالت �لتنمر .
�أنهم  �أف���ادو�  �لذين  �لطلبة  ع��دد  �نخف�س  حيث  م�شجعة  �لتقييم  نتائج  وكانت 
و  �لآخرين  على  يتنمرون  �لذين  �لطلبة  عدد  �نخف�س  كما  للتنمر  يتعر�شون 
�نخف�س �ي�شا عدد �لطلبة �لذين كانو� ل ي�شعرون بالأمان يف �ملدر�شة بالإ�شافة 

�ىل �زدياد حالت �لعاقات �لإيجابية �لجتماعية لدى �لطلبة.
وبد�أ �ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة يف تطبيق �ملرحلة �لوىل من �مل�شروع 
يف �أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ني و�مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة وز�د ع���دد �مل���د�ر����س �مل�����ش��ارك��ة �خلا�شة 
�ل�شنة  �ل��ربن��ام��ج  �شاركت يف  �لتي  �مل��د�ر���س  �لإب��ق��اء على  كما مت  و�حل��ك��وم��ي��ة.. 
�ل�شف  من  �ل�شعب  جميع  لت�شمل  �لثانية  �حللقة  يف  �لتو�شع  مت  حيث  �ملا�شية 
�أبوظبي  �إم��ارة  ملد�ر�س  �لكلي  �لعدد  يكون  وبهذ�  �لتا�شع..  �ل�شف  �إىل  �ل�شاد�س 
�مل�شاركة يف �مل�شروع للعام �لدر��شي 2016-2017 قد و�شل �إىل 28 مدر�شة 

10 مد�ر�س حكومية جديدة و8  �إىل  �إ�شافة  �لأوىل  �ملرحلة  مد�ر�س من   10
مد�ر�س خا�شة جديدة .

و�قام �ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة ومنظمة �ليوني�شف دورتني منف�شلتني 
و�ملنطقة  و�ل��ع��ني  �أبوظبي  يف  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملدر�شية  �للجان  لتدريب 

�لغربية يف �شهر �أكتوبر 2016.
وبتنفيذ �ملرحلة �لثانية من برنامج �لتنمر �شيكون عدد �ملد�ر�س �لتي ��شتفادت 

منه 64 مدر�شة على م�شتوى �لدولة .
جلان  وعقدت  عامني  من  �كرث  قبل  له  �لتخطيط  بد�  �لربنامج  �ن  و�و�شحت 
من �ملجل�س �لعلى لامومة و�لطفولة و�لحتاد �لن�شائي �لعام ووز�رة �لرتبية 
من  للوقاية  �شامل  برنامج  لو�شع  جل�شات  عدة  �ليوني�شيف  ومنظمة  و�لتعليم 

�لتنمر ثم �لبدء بالتنفيذ يف بع�س مد�ر�س �لدولة .
و�شمم �لربنامج وهو �لأول من نوعه يف �لعامل �لعربي بعد مر�جعة �أكرث من 
13 برناجما دوليا ناجحا مبا يائم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ويتكون من 
�لتنمر  .. �جلزء �لأول يت�شمن �شتة طرق خمتلفة للتعامل مع حالت  جز�أين 
ب�شفوف  �لربنامج  �لطلبة ومت تطبيق  �لعاقات بني  لتح�شني  �لثاين  و�جل��زء 
�حللقة �لثانية من مد�ر�س حكومية وخا�شة يف منطقة �أبوظبي و�لعني و�ملنطقة 

�لغربية �لتعليمية ثم مت تطبيقه �أي�شا يف مد�ر�س دبي و�لإمار�ت �ل�شمالية .
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وفاة 4 ا�شخا�ش وا�شابة خام�ش يف حادث مرور بالغربية
•• املنطقة الغربية-وام:

تويف �أربعة ��شخا�س - ثاثة �أ�شيويني و�لر�بع �شومايل - و�أ�شيب خام�س 
باإ�شابة بليغة يف حادث ت�شادم ج�شيم متقابل بني �شاحنة ومركبة دبل كابينة 

على طريق حب�شان باملنطقة �لغربية.
�ملركبة  �شائق  �لتز�م  �ن �شبب �حل��ادث هو عدم  �لأولية  �لتحقيقات  و�أف��ادت 
�ملت�شببة �ل�شالون بخط �ل�شري و�ل�شري يف �لجتاه �ملعاك�س مما �دى ل�شدمه 
�ل�شاحنة. وقال �ملقدم �شهيل �شياح �ملزروعي رئي�س ق�شم �لطرق �لرئي�شية 
�لدوريات  �لباغ قامت  تلقي  �نه وفور  �لغربية  باملنطقة  �بوظبي  يف مرور 
�ملرورية يف �ملنطقة �لغربية بتخطيط �حلادث و�ل�شر�ف على حركة �ل�شري 
و�ملرور.. كما قام ��شعاف �شرطة �بوظبي بنقل �مل�شاب �ىل م�شت�شفى مدينة 

ز�يد بالغربية لتلقي �لعاج �لازم.

�ل�شري يف �لجتاه  �ل�شري وع��دم  �ل�شائقني �ىل �شرورة �للتز�م بخط  ودع��ا 
�ملعاك�س حلركة �ل�شري و�للتز�م بال�شرعات �ملقررة وترك م�شافة كافية بني 
�ملركبات و�لتاأكد من �شاحية �إطار�ت مركباتهم و��شتخد�م حز�م �لأمان.. 
وحذرهم من �ل�شري يف �لجتاه �ملعاك�س مهما كانت �لأ�شباب.. لفتا �يل �ن 
�ل�شري يف �لجتاه �ملعاك�س حلركة �ل�شري يعترب خمالفة خطرة لقانون �ل�شري 
و�ملرور ويوؤدئ �يل وقوع حو�دث ج�شيمة نتيجة ل�شدم �ملركبات �لقادمة من 
جهودها  تو��شل  �بوظبي  �شرطة  �ن  �مل��زروع��ي  و�ك��د  �ملعاك�شة.  �لجت��اه��ات 
�ملكثفة على طريق �بوظبي - �ل�شلع يف �إطار �لولوية �ل�شرت�تيجية جلعل 
وزيادة  �لطريق  على  �ملرورية  �لرقابة  تكثيف  �منا من خال  �أكرث  �لطرق 
نقاط  خ��ال  من  �مليد�نية  �لتوعية  وتكثيف  و�لثابتة  �ملتحركة  �ل����ر�د�ر�ت 
�لتوعية �ملرورية على �لطريق مبا ي�شهم يف خف�س ن�شبة �حلو�دث �ملرورية 

و�ل�شابات و�لوفيات �لناجتة عنها.

م�شت�شفى را�شد ينجح يف ا�شتئ�شال ورم كلوي وزنه 4 كيلوجرامات
•• دبي-وام:

جنح طاقم طبي يف م�شت�شفى ر��شد يف ��شتئ�شال ورم نادر من كلية 
�لتعقيد  �شديدة  �ل�شاد�س خال عملية جر�حية  م�شن جتاوز عقده 

��شتغرقت �شاعتني ون�شف .
بدري  في�شل  �ل��دك��ت��ور  ب��رئ��ا���ش��ة  �ج��ري��ت  �ل��ت��ي  �لعملية  تطلبت  و 
�أربعة  وزنه  بلغ  �لذي  �ل��ورم  ورئي�س ق�شم �جلر�حة ف�شل  ��شت�شاري 
كيلوجر�مات عن �ل�شر�يني و�لأوردة �لرئي�شية لتفادي حدوث نزيف 
�إليها وهي �لأمعاء  �أع�شاء �جل�شم �لتي متدد  �إىل جانبه ف�شله عن 

و�لكبد و�لبنكريا�س و�حلجاب �حلاجز .
لهيئة  �لتابع  ر����ش��د  مل�شت�شفى  �جلن�شية  ع��رب��ي  وه��و  �ملري�س  وجل���اأ 

�عتذرت عن  �أن  بعد  �لعملية  لإج��ر�ء  قليلة  �أي��ام  قبل  بدبي  �ل�شحة 
�لفور  على  ر����ش��د  م�شت�شفى  �أج���رى  حيث  ع��دة  م�شت�شفيات  قبوله 
جميع �لفحو�شات �لازمة للوقوف على حجم �لورم ومدى �نت�شاره 
ومب�شاركة  �لطبي  �لطاقم  قام  ثم  ومن  �لأ�شا�س  وم�شدره  ومت��دده 
باإجر�ء  ر��شد  مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �ملدير  �مل��زروع��ي  علياء  �لدكتورة 

�لعملية يف وقت قيا�شي .
�أور�م  �إىل عيادة جر�حة  �إن �ملري�س جاء  وقال �لدكتورفي�شل بدري 
�جلهاز �له�شمي بامل�شت�شفى يف حالة �شعبة حيث �شكل �لورم �شغطا 
مبا�شر� على �لأع�شاء �حليوية يف ج�شمه ف�شا عن �لآلم �ل�شديدة 
و�لبنكريا�س  و�لأم��ع��اء  للكبد  �ل��ورم  ما�شقة  �لتعقيد  من  ز�د  وقد 

وكذلك �لكلى �ليمنى .

اأمن الهيئات تناق�ش اخلطط االأمنية 
اخلا�شة با�شت�شافة القمة العاملية للحكومات 

•• دبي-وام:

 ناق�شت �لإد�رة �لعامة لأمن �لهيئات 
و�ملن�شاآت و�لطو�رئ �خلطة �لأمنية 
�خلا�شة بالقمة �لعاملية للحكومات 
نطاق  يف  ت��و���ش��ع��ا  �شت�شهد  و�ل���ت���ي 
حم���اور �لأج��ن��دة و�مل��و����ش��ي��ع �لتي 
�لقمة  وجل�شات  فعاليات  تغطيها 
. ج��اء ذل��ك خ��ال �لأجتماع �لذي 
عقده �لعميد عبد�هلل علي �لغيثي 
مدير �لإد�رة �لعامة لأمن �لهيئات 
نائبه  و�ملن�شاآت و�لطو�رئ بح�شور 
�ل���ع���م���ي���د ع����ب����د�هلل خ��ل��ي��ف��ة �مل����ري 
ومديري �لإد�ر�ت �لفرعية يف مقر 
�لعاملية  �لقمة  وت�شت�شيف  �لد�رة. 
�خلام�شة  دورت���ه���ا  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
جل�شة   114 يف  متحدثا   150
وي�����ش��ارك يف �أع��م��ال��ه��ا �أك���رث م��ن 4 
وعاملية  �إق��ل��ي��م��ي��ة  �شخ�شية  �آلف 
���ش��م��ن وف����ود م���ن 138 دول����ة ما 
نوعها منذ  �أكرب م�شاركة من  يعد 
�لأوىل  دورت��ه��ا  يف  �لقمة  �ن��ط��اق 

عام 2013.

�شيف بن زايد يقدم واجب العزاء يف �شهيدي الوطن الظهوري واملزروعي
•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية �أم�س و�جب 
�لوكيل  �ل�����ش��ه��ي��د  لأ����ش���رة  �ل���ع���ز�ء 

وح��ك��وم��ت��ه �ل�������ش���رع���ي���ة.  و�أع�����رب 
زي����ارت����ه جمل�س  خ����ال   - ���ش��م��وه 
يف  �شعم  و�دي  منطقة  يف  �ل���ع���ز�ء 
ر�أ�س �خليمة - عن �شادق مو��شاته 
 .. �لظهوري  �ل�شهيد  وذوي  لو�لد 
د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده 

�لعريف  �ل���و�ج���ب  ���ش��ه��ي��د  لأ����ش���رة 
�ملزروعي  عبيد  ج��وه��ر  عبيد  �أول 
�لذي ��شت�شهد �أثناء قيامه مبهمة 

تدريبية �عتيادية د�خل �لدولة.
زيارته  خ����ال   - ���ش��م��وه  و�أع�������رب 
كلباء  م��دي��ن��ة  �ل���ع���ز�ء يف  جم��ل�����س 

ر��شد علي حممد �لظهوري �لذي 
قدم روح��ه ف��د�ء للو�جب �لوطني 
عملية  يف  �مل�شاركة  �ل��ق��و�ت  �شمن 
�ململكة  تقودها  �لتي  �لأم��ل  �إع���ادة 
�إىل  ل��ل��وق��وف  �ل�شعودية  �لعربية 
�ل�شقيق  �ل��ي��م��ن��ي  �ل�����ش��ع��ب  ج��ان��ب 

منازل  ينزله  و�أن  رحمته  ب��و����ش��ع 
�ل�����ش��دي��ق��ني و�ل�����ش��ه��د�ء و�لأب�����ر�ر 
ويلهم  ج��ن��ات��ه  ف�شيح  ي�شكنه  و�أن 
ذوي�����ه �ل�����ش��رب و�ل�������ش���ل���و�ن.  كما 
ق���دم �ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �شيف 
�لعز�ء  و�ج���ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 

- ع����ن خ���ال�������س ت���ع���ازي���ه و����ش���ادق 
�ل�شهيد  وذوي  لأ����ش���رة  م��و����ش��ات��ه 
�أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي  �هلل  ���ش��ائ��ا   ..
و�أن ي�شكنه  يتغمده بو��شع رحمته 
ف�شيح جناته و�أن يلهم ذويه جميل 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن.

�شيف بن زايد ورئي�ش جمل�ش اإدارة موؤ�ش�شة 
االنرتبول يبحثان تعزيز التعاون

•• اأبوظبي-وام:

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �لتقى 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
يف مكتبه يف �ل��وز�رة �أم�س �إليا�س 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��ر  مي�شيل 
�ملنبثقة  �لن�����رتب�����ول  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لدولية  �لن��رتب��ول  منظمة  م��ن 

و�لوفد �ملر�فق.
 ج��رى خ��ال �ل��ل��ق��اء بحث �شبل 
ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر �ل��ع��اق��ات بني 
�لعاملية  و�ملنظمة  �لد�خلية  وز�رة 
وت�����ن�����اول �جل����ان����ب����ان ع�������دد� من 
�ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 

خا�شة يف �ملجالت �ل�شرطية.
�لدكتور  �ل��ل��و�ء   .. �للقاء  ح�شر 
نا�شر خلريباين �لنعيمي �لأمني 

�ل���ع���ام مل��ك��ت��ب ���ش��م��و ن��ائ��ب رئي�س 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�لعميمي  عجان  حمد  و�لعميد 

�جلنائية  �ل�����ش��رط��ة  ع����ام  م��دي��ر 
�لو�حد  عبد  و�لعميد  �لحت��ادي��ة 
�إد�رة  م���دي���ر  �حل����م����ادي  �ح���م���د 

�لدولية  �جل���ن���ائ���ي���ة  �ل�������ش���رط���ة 
�شباط  م���ن  وع�����دد  �لن����رتب����ول 

وز�رة �لد�خلية.

من�شور بن زايد ي�شتقبل رئي�ش موؤ�ش�شة ال�شكك احلديدية يف كازاخ�شتان  

من�شور بن زايد ي�شتقبل رئي�ش جمل�ش اإدارة موؤ�ش�شة االإنرتبول

•• ابوظبي-وام:

نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
يف  �م�س  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س  كانات  �لبي�شاييف  �لرئا�شة  بق�شر  �شموه  مكتب 
كاز�خ�شتان،  ج��ه��وري��ة  يف  �حل��دي��دي��ة  �ل�شكك  موؤ�ش�شة 
و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق ل����ه. مت خ����ال �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث تعزيز 
�لعاقات �لقت�شادية و�ل�شتثمارية بني دولة �لمار�ت 

خ�شو�شا  �ملجالت  خمتلف  يف  كاز�خ�شتان،  وجمهورية 
بالنفع  يعود  و�لنقل، مبا  �ل�شكك �حلديدية،  يف جمال 

و�لفائدة على �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.
ح�شر �للقاء معايل �ملهند�س عوي�شة مر�شد �ملرر رئي�س 
فار�س  �ملهند�س  و�شعادة  و�لنقل،  �لبلدية  �شوؤون  د�ئ��رة 
�لحتاد  ل�شركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل���زروع���ي،  �شيف 
للقطار�ت، و�شعادة خريت لما �شريف �شفري جمهورية 

كاز�خ�شتان لدى �لدولة.

•• اأبوظبي- وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�أم�س يف  �ل��وزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة  رئي�س جمل�س 
مكتب �شموه بق�شر �لرئا�شة �إليا�س مي�شال �ملر رئي�س 

جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �لإنرتبول. 
جرى خال �للقاء بحث �شبل تعزيز وتطوير �لتعاون 
وموؤ�ش�شة  �ل��دول��ة  يف  �ملعنية  �جل��ه��ات  ب��ني  �مل�����ش��رتك 

باأنو�عها  �جلرمية  مكافحة  ق�شايا  ب�شاأن  �لإنرتبول 
كافة مبا يحقق �لأمن و�لعد�لة و�لأه��د�ف �مل�شرتكة 

بني �جلانبني.
ح�شر �للقاء �شعادة ر��شد �لعامري وكيل وز�رة �شوؤون 
�شلطان  و�شعادة  �حلكومي  �لتن�شيق  لقطاع  �لرئا�شة 
�حلمريي وكيل وز�رة �شوؤون �لرئا�شة لقطاع �خلدمات 
�مل�شاندة و�شعادة حمد �شعيد �شلطان �ل�شام�شي �شفري 

�لدولة لدى �جلمهورية �للبنانية .

من�شور بن زايد ي�شهد حفل زفاف جنلي حممد بن جوعان الظاهري 
•• اأبوظبي-وام:

�لوزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ من�شور بن  �شمو  �شهد   
وزير �شوؤون �لرئا�شة م�شاء �م�س بنادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة حفل �لزفاف 
زفاف  �لظاهري مبنا�شبة  �ل��ب��ادي  ج��وع��ان  ب��ن  �ل�شيد حممد  �أق��ام��ه  �ل��ذي 

جنليه طارق �إىل كرمية �ل�شيد رحمة بن ح�شني �لزعابي وفار�س �إىل كرمية 
�ل�شيد عيد بن حممد �ملزروعي .

�مل�شوؤولني وعدد غفري  �ل�شيوخ و�ل��وزر�ء وكبار  كما ح�شر �حلفل عدد من 
من �ملدعوين.

وت�شمن �حلفل �لعديد من �لعرو�س و�لأهازيج �ل�شعبية .

االإمارات للطاقة النووية ت�شتكمل تركيب اآخر مكثفات البخار يف براكة
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة �لنووية �لنتهاء من تركيب مكثف 
للطاقة  ب��ر�ك��ة  م�شروع  �شمن  �لر�بعة  �لنووية  �ملحطة  يف  �لبخار 
�لنووية �ل�شلمية �جلاري تنفيذه باملنطقة �لغربية يف �إمارة �أبوظبي 
و�ل��ذي يعد �لأك��رب من نوعه يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط .. وبذلك 
تكون �ملوؤ�ش�شة قد ��شتكملت تركيب �آخر مكثفات �لبخار يف حمطات 
بر�كة �لأربع. وقال �شعادة �ملهند�س حممد �إبر�هيم �حلمادي �لرئي�س 
�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة �لنووية .. �إن تثبيت �آخر مكثف 
عمليات  يف  رئي�شيا  �إجن��از�  يعد  �لر�بعة  �لنووية  �ملحطة  يف  للبخار 

�لن�شاء �خلا�شة باملحطة �لر�بعة يف م�شروع بر�كة للطاقة �لنووية 
�ل�شلمية.

�لأعمال  وتقدم  �شا�شة  ليربز مدى  ياأتي  �لجن��از  هذ�  �أن  و�أ�شاف 
�لن�شائية وجناح �ملوؤ�ش�شة يف مر�كمة خرب�ت متميزة يف هذ� �ملجال 
حيث مت �تباع نف�س �ملر�حل و�خلطو�ت م�شبقا يف حمطات �لطاقة 
2014 و2015 و2016 على  �لأع����و�م  �ل��ث��اث خ��ال  �ل��ن��ووي��ة 
�أرب���ع حمطات  بناء  ومنافع  �إيجابيات  على  ي��وؤك��د  م��ا  وه��و  �ل��ت��و�يل 
نووية متطابقة يف �لوقت ذ�ته. و�أكد �أن موقع م�شروع بر�كة للطاقة 
مت  و�ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  �ل��ب��خ��ار  مكثفات  �أك���رب  حاليا  ي�شم  �ل��ن��ووي��ة 
�آمنة  نووية  طاقة  �شتوفر  �لتي  �ملحطات  يف  بنجاح  جميعا  تركيبها 

وموثوقة و�شديقة للبيئة لدعم �لنمو �لقت�شادي و�لجتماعي يف 
دولة �لإمار�ت.

ويلعب جهاز تكثيف �لبخار دور� رئي�شيا يف �إنتاج �لكهرباء يف خمتلف 
�أنو�ع حمطات �لطاقة.

يطلق  �ل��ن��ووي��ة  �لطاقة  با�شتخد�م  �لكهرباء  �إن��ت��اج  عملية  وخ��ال 
يوؤدي  حيث  بخار  �إىل  �مل��اء  حت��ول  عالية  ح���ر�رة  �ل��ن��ووي  �لن�شطار 
�لبخار �إىل دور�ن �لتوربينات ومن ثم دور�ن �ملولد�ت لإنتاج �لكهرباء 
وبعد ذلك يتوىل �ملكثف تربيد هذ� �لبخار ليتحول �إىل ماء جمدد� 
مما ي�شمح بتكر�ر هذه �لعملية مر�ر�. وجرى تعديل مكثفات �لبخار 
�مل�شتخدمة يف م�شروع بر�كة للطاقة �لنووية �ل�شلمية وفقا للظروف 

�ملناخية و�لبيئية يف منطقة �خلليج �لعربي حيث يعمل نظام تدوير 
�ملياه يف �ملكثف - �ملنف�شل متاما عن عملية ت�شخني �ملياه يف �ملفاعل 
�ملياه  ت�شريف  من  للحد  م��ربدة  مياه  مع  �لبحر  مياه  م��زج  على   -

�ل�شاخنة يف �خلليج �لعربي .
من  ح��ددت  لو�ئح  عدة  �لنووية  للرقابة  �لحتادية  �لهيئة  وو�شعت 
 5 �ل�  �أن ل تتعدى  خالها درجة ح��ر�رة مياه �ل�شرف و�لتي يجب 
 85 �لبخار  ويت�شمن مكثف  �ملحيطة.  �حل��ر�رة  درج��ة  درج��ات عن 
�ألف �أنبوب م�شنوعة من �لتيتانيوم و�لفولذ �ملقاوم لل�شد�أ ومبجرد 
�آلف   6 �شتتمكن من مترير  �لأنابيب  فاإن  �لنووية  �ملحطة  ت�شغيل 

مرت مكعب من مياه �لبحر يف �لدقيقة �لو�حدة.
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توا�شل فعاليات اليوم العا�شر ملهرجان �شلطان بن زايد الرتاثي 2017 

•• اأبوظبي-وام:

�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ����ش��ت��ق��ب��ل   
�شاحب  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
نادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
�شموه  ق�شر  يف  �لم�����ار�ت  ث  ت���ر� 
�ل�شيخ  بح�شور  ن��اه��ل  م��دي��ن��ة  يف 
�ل���دك���ت���ور ه�����ز�ع ب���ن ���ش��ل��ط��ان بن 
ز�ي���د �ل ن��ه��ي��ان ظ��ه��ر �م�����س عدد� 
و�لأجانب  �ل��ع��رب  �ل�����ش��ف��ر�ء  م��ن 
�ملعتمدين لدى �لدولة �لذين لّبو� 
�إىل مدينة  �شموه وح�شرو�  دع��وة 
�شويحان لزيارة فعاليات مهرجان 
�لرت�ثي �حلادي  ز�يد  بن  �شلطان 
ع�������ش���ر . وت�����ب�����ادل ����ش���م���وه خ���ال 
�ل�شفر�ء �حلديث حول  �للقاء مع 
�لتو��شل  �ل��رت�ث ودوره يف تعزيز 
�حل�������ش���اري و�ل���ث���ق���ايف ب���ني �لمم 
و�ل�شعوب وتعزيز �لهوية �لوطنية 
�إ���ش��اف��ة �ىل �أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��رف على 
ثقافة �ملجتمعات لت�شهيل �لتفاهم 

وتر�شيخ ثقافة �حلو�ر.
و�شدد �شموه لدى ��شتقباله �شفر�ء 
ع���م���ان و�لردن  ���ش��ل��ط��ن��ة  م���ن  ك���ل 
و�ل�شني  و�ل��ن��م�����ش��ا  و�ل���������ش����ود�ن 
�جلنوبية  وك������وري������ا  �ل�������ش���ع���ب���ي���ة 
وهنغاريا  و�ندوني�شيا  وكولومبيا 
�همية  على  وبولند�  و�لرج��ن��ت��ني 
حفظ �لرت�ث و�لعاد�ت و�لتقاليد 
�جل���دي���د عليها  �جل���ي���ل  وت��ن�����ش��ئ��ة 
�لتحديات  ملو�جهة  بها  وتعريفهم 
و�لتطور  �مل��دن��ي��ة  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة 
موؤكد�   .. �ملجتمعات  يف  �ل�شريع 
�أن �ملفرد�ت �لرت�ثية ت�شكل عاما 

لفئة  �لف�شي  �جلماعة  ���ش��وط  يف 
ثنايا حيث خطفت �ملطية م�شيحة 
 ، �ل�شوط  و�شيارة  ونامو�س  و�شاح 
عنوده  �شهيل  �شامل حممد  ملالكها 
مق�شر  ث��ان��ي��ة  وح���ل���ت  �ل���ع���ام���ري 
�حل�شن  علي  �شلمان  �لعزيز  لعبد 
�مل��ه��ن��دي ، وث��ال��ث��ة م��ي��ا���ش��ة ملحمد 
عاي�س �لقحطاين ور�بعة �حلذرة 
ل�شلطان علي بن هياي �ملن�شوري 
، وخ��ام�����ش��ة ظ��ب��ا حل��م��د ���ش��امل بن 
ري�شة  و�شاد�شة  �ملن�شوري  �شندية 
�شابت  م���ب���ارك  �هلل  ع��ب��د  مل���ب���ارك 
عمان  حفلة  و�شابعة   ، �ل��دو���ش��ري 
�لعلوي  �شعيد  حمد�ن  فهد  ملكتوم 
، وثامنة تنعم ملحمد �شعيد خليفة 
خلالد  �لفاتنة  وتا�شعة   ، �لدرعي 
بن حميد بن عبد �هلل بن حممد 
�ملركز  ع��ل��ى  وح�����ش��ل��ت  �ل��ق��ري��ن��ي 
�لعا�شر زهرة �خلليج ملحمد �شهيل 

عوي�شان �لعامري .
باملر�كز  �لفائزين  �شموه  توج  كما 
�لع�شرة �لأوىل يف �شوط �جلماعة 
�ملطية  ت��و���ش��ح��ت  ح��ي��ث  �ل���ذه���ب���ي 
ونالت  �ل�شباق  بنامو�س  �ن��ذ�ر   “
�شلطان  ملالكها  و�لو�شاح  �ل�شيارة 
ب���ن ع��ل��ي ب���ن ه���ي���اي �مل��ن�����ش��وري ، 
ملبارك عبيد  ثانية ميا�شة  وجاءت 
وثالثة   ، �ملن�شوري  �شاملني  �شعيد 
م���ه���دي هطيل  مل�����ش��ع��ود  ����ش���ر�ب���ة 
ملحمد  �لغزيل  ور�ب��ع��ة   ، �لحبابي 
وخام�شة   ، �لقحطاين  عاي�س  بن 
�ل�����ش��ي��خ��ة ل��ع��ب��د �هلل م��ب��خ��وت بن 
حمبة  و�شاد�شة   ، �ملنهايل  ق�شعان 
ل�����ش��ل��ي��م ب��خ��ي��ت �ل���ن���وه �مل���ن���ه���ايل ، 

جم���ت���م���ع �لإم����������������ار�ت وع������اد�ت������ه 
�ل�شعبية  وري���ا����ش���ات���ه  وت��ق��ال��ي��ده 
�ملتعددة فقد �أ�شبح بعد �لنجاحات 
ملتقى  ل��ه  حتققت  �لتي  �لنوعية 
ن���وع���ي���ا ل�����ل�����رت�ث و�حل���������ش����ار�ت 

ومنا�شبة لتبادل �لثقافات .
وت�����وج ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
�ملهرجان  ر�ع����ي  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
ب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور هز�ع 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
وع������دد م����ن �ل�������ش���ف���ر�ء و�أع�������ش���اء 
�ملعتمدين  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  �ل�شلك 
باملر�كز  �لفائزين   - �لدولة  ل��دى 
�لع�شرة �لأوىل للفرتة �ل�شباحية 
�مل���ف���ت���وح لفئة  �ل���ذه���ب���ي  ل��ل�����ش��وط 
وو�شاح  نامو�س  �إنتزعت  و   . ثنايا 
�ملطية  �ل�شوط  وزع��ف��ر�ن  و�شيارة 
خليفة  �أح��م��د  �هلل  لعبد  ق��ن��ده��ار 
ثانية  وج�����اءت   ، �ل����ك����و�ري  ط����و�ر 

مهما حلفظ هوية �لوطن و�لدول 
و�شيلة  �لرت�ثية  �ملهرجانات  و�أن 
و�حلو�ر  للتعارف  مهمة  ومنا�شبة 

�لر�قي و�ندماج �حل�شار�ت .
�ل�شلك  و�أع�شاء  �ل�شفر�ء  و�أع��رب 
�لدبوما�شي �ملعتمدون لدى �لدولة 
وت��ق��دي��ره��م ل�شمو  ���ش��ك��ره��م  ع���ن 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
لإتاحته �لفر�شة للوفد على تر�ث 
�لإمار�ت و�ملنطقة و�لتي جت�شدت 
�ملتنوعة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  خ����ال  م���ن 
 .. �ل��و�ق��ع  �أر����س  على  للمهرجان 
�لو��شحة  م�شيدين بجهود �شموه 
�لرت�ث  و���ش��ون  و�ل��ك��ب��رية حلفظ 
ونقله لاأجيال �ل�شاعدة وتعريف 

�ل�شعوب به يف �إطار معا�شر.
مهرجان  �أن  �لدبلوما�شيون  و�أك��د 
�أ�شبح  �ل��رت�ث��ي  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
ل���ل���ت���ع���رف على  ����ش���ن���وي���ة  حم���ط���ة 

عنوده  ���ش��امل  حمد  ل�شهيل  مغثة 
ل�شمو  ع��ن��اي��د  وث��ال��ث��ة  �ل���ع���ام���ري 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
ب���ن �شقر  ل�����ش��امل  ، ور�ب���ع���ة ه���ا 
منحاف  وخ��ام�����ش��ة   ، �مل��ن�����ش��وري 
�شلطان  ب��ن  ه���ز�ع  �ل��دك��ت��ور  ل�شيخ 
بن ز�يد �آل نهيان و�شاد�شة �لذ�ير 
�شيف  بن  خليفة  بن  �شيف  لل�شيخ 
و�شابعة   ، ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د  ب���ن 
�ل�����ش��اه��ي��ن��ي��ة مل��ح��م��د ع��اي�����س علي 
�لقحطاين ، وثامنة �جليعة ل�شيخ 
حم��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���ش��ي��ف �آل 
لل�شيخ  م�شيحة  وتا�شعة   ، نهيان 
�لدكتور خالد بن �شلطان بن ز�يد 
�لعا�شر  �ملركز  يف  وحلت  نهيان  �آل 
م�شيحة ل�شعيد بن �شيف بن علي 

�ل�شعيدي .
�ملهرجان  ر�ع�����ي  ���ش��م��و  ت�����ّوج  ك��م��ا 
�لأوىل  �لع�شرة  باملر�كز  �لفائزين 

�شعيد  ب����ن  ج���م���ع���ة  ب����ن  ل���ن���ا����ش���ر 
�ل�شنيدي ، وثامنة �لغزيل ملبخوت 
وتا�شعة   ، �لعامري  لطية  حممد 
ميايل بن لوتية ل�شامل �شعيد بن 
�ملطية  عا�شرة  .و  �لكثريي  لوتية 
�جل���زي���رة حل�����ش��ن ���ش��ل��ط��ان ح�شن 

�ل�شابت �لدو�شري.
وه���ن���اأ ���ش��م��و ر�ع����ي �مل��ه��رج��ان ويف 
�لفائزين  �ل��ت��ت��وي��ج  ح��ف��ل  خ���ت���ام 
ب��اأ���ش��و�ط ث��ن��اي��ا ، م���وؤك���د� ل��ه��م �أن 
متو��شلة  �ل���دع���م  و���ش��ائ��ل  ك���اف���ة 
لتطوير هذه �لريا�شة و�ملحافظة 
على تقاليدها .. كما ��شتمع �شموه 
تف�شيلي  �شرح  �إىل  �لفائزين  من 
عن �إبلهم �لفائزة من حيث �أ�شالة 
�أن  ل�شموه  �أك����دو�  حيث  �ل�شالة 
هاج�شهم  ه����و  �مل���ه���رج���ان  جن�����اح 
�لأول قبل �جلو�ئز و�ملر�كز و�أنهم 
حتى  �مل��ه��رج��ان  م��ع  �شيتو��شلون 
�للحظة �لأخرية من �أجل �إجناحه 
�إحياء  يف  دوره  ع��ل��ى  و�ل���ت���اأك���ي���د 

حامد  حل���م���د  ����ش���ف���وة  و����ش���اب���ع���ة 
، وث��ام��ن��ة �شبة  �مل��ن��ه��ايل  ح�����ش��ني 
�خلليج ليماين بن �شعيد بن �حمد 
لعبيد  �لقمة  وتا�شعة   ، �لكثريي 
ب��ن ج��م��ي��ل ب��ن ب��خ��ي��ت �ل�����ش��ن��اين ، 
�شهيل  ملحمد  ل��ه��دي��وي��ة  وع��ا���ش��رة 

عوي�شان �لعامري.
وت�����وج ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
باملر�كز  �لفائزين  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لتاد  ل�����ش��وط  �لأوىل  �ل��ع�����ش��رة 
حيث خطفت �ملطبة بلبلة نامو�س 
مل�����ش��ب��ح عامر  �ل�������ش���وط  و����ش���ي���ارة 
وثانية   ، �مل��ن�����ش��وري  ح��وي��رب  ب��ن 
�شطيون  حممد  ل�شلطان  ميا�شة 
ل�شامل  �لظفرة  وثالثة   ، �ل��درع��ي 
�شعيد بن رو�شة ، ور�بعة �شو�هني 
 ، �مل��ن�����ش��وري  حميد  �شعيد  ملحمد 
علي  ل�شلطان  حمبوبة  وخام�شة 
و�شاد�شة   ، �مل��ن�����ش��وري  ه��ي��اي  ب���ن 
�ري����ام حل��م��د ج��اب��ر حم��م��د عمري 
�شاهينية  و���ش��اب��ع��ة   ، �مل��ن�����ش��وري 

ريا�شة �لهجن �لعريقة .
وز�ر �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�ل نهيان عقب �لتتويج يف مز�ينة 
�ل�شيخ  ير�فقه  �مل�شائية  �لأ���ش��و�ط 
�لدكتور هز�ع بن �شلطان بن ز�يد 
بن  ���ش��امل  �ل�شيد  ع��زب��ة  نهيان  �ل 
و�أخية �شقر بني  �ملن�شوري  �شقر 
كبار  من  وهما   ، �ملن�شوري  �شامل 

ماك ومربي �لإبل يف �لإمار�ت .
و�لتقى �شموه عدد� من كبار ماك 
وم���رب���ي �لإب������ل وحم���ب���ي �ل����رت�ث 
مثنيا على �مل�شاركة �لفاعلة ملاك 
�لإبل يف �أ�شو�ط مز�ينات �ملهرجان 
، مم���ا ك����ان ل���ه �ل������دور �ل��ك��ب��ري يف 
يف  لأه��د�ف��ه��ا  وحتقيقها  جناحها 

حفظ �ملوروث وتاأ�شيل �لرت�ث .
ب��دوره قال �ل�شيد �شامل بن �شقر 
�ل�شيخ  �شمو  زي���ارة  �ن  �مل��ن�����ش��وري 
�شلطان بن ز�يد تعد �كرب نامو�س 
ل��ل��رت�ث و�ن زيارته  �ل��ر�ع��ي  وه��و 

�شرف كبري نتتوج به .

�شرطة عجمان تنظم عدة برامج ا�شتجابة ملبادرة عام اخلري
•• عجمان-وام:

نظمت �شرطة عجمان عدة بر�مج ��شتهدفت م�شاعدة �لنزلء �ملع�شرين 
يف دفع �ملديونيات �ملطلوبة عليهم.

وقال �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد �هلل �لنعيمي قائد عام �شرط�ة 
�ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  �خل��ري  ع��ام  مل��ب��ادرة  ��شتجاب��ة  �ن�ه  عجم�ان 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” بادر �شعادة 
حمد بن غليطة �لغفلي �ل�شكرتري �خلا�س ل�شاحب �ل�شمو حاكم �إمارة 
“ �أل�ف درهم للم�شاهمة يف   100 “ عجمان بالتربع مببلغ مايل قدره 
�شر�ء تذ�كر �شفر للمبعدين و�ملتع�شرين ماديا و�لذين لميتلكون �لقدرة 
�ملوؤ�ش�شة �لعقابية  �إىل بلد�نهم من نزلء  على �شر�ء تذكرة �شفر للعودة 

و�لإ�شاحية بعجمان.
وت�شلم �ملبلغ �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد �هلل �لنعيمي قائد عام 
�ل�شكرتري �خلا�س  �لغفلي  بن غليطة  �شعادة طارق  �شرطة عجمان من 

ل�شاحب �ل�شمو حاكم �إمارة عجمان.
�شعادة حمد بن  �أن م�شاهمة  �شعادة قائد عام �شرطة عجمان �يل  و�أ�شار 
غليطة �لغفلي �شت�شاهم ف�ي �ش�ر�ء تذ�ك�ر �شف�ر لنزلء �ملوؤ�ش�شة �لعقابية 
و�لإ�شاحية ممن �نتهت فرتة حمكوميتهم وعليهم ق�شايا �إبعاد ولي�س 
�أن  .. موؤكد�  بلد�نهم  �إىل  للعودة  �شفر  تذكرة  �شر�ء  �لقدرة على  لديهم 
�أه��ل �خل��ري من  �ملع�شرين من  �لنزلء  ل��اإف��ر�ج عن  �لتي تبذل  �جلهود 
موؤ�ش�شات خمتلفة و�أفر�د ت�شاهم يف �لإفر�ج عن هذه �حلالت وعودتهم 

�إىل �أ�شرهم و�ندماجهم مرة �أخرى يف �ملجتم���ع.

و�أعرب �شعادته عن بالغ �شكره وتقديره ل�شعادة حمد بن غليطة �لغفلي 
�ملبادرة  ل��ه��ذه  ودع��م��ه  ع��ج��م��ان  �إم����ارة  ح��اك��م  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 
“ و�لتي تعك�س عن  “ حفظه �هلل  �لإن�شانية �لتي �أطلقها رئي�س �لدولة 
�لجتماعية  و  �لإن�شانية  و�لأه���د�ف  �لر�شالة  مع  �ملجتمع  تفاعل  م��دى 

لرب�مج عام �خلري يف �شرطة عجمان.
و�أكد �أن م�شاركة �أفر�د �ملجتمع ورجال �لأعمال و�ل�شخ�شيات �لبارزة يف 
�لإمارة و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة يف مبادرة عام �خلري يدل على دورها �لبارز 
يف تاأمني �حلماية �لجتماعية و�لتمكني �لجتماعي وتعزيز روح �لتكافل 

و�لتاحم بني �لأفر�د.
و�ل�شركات  �ملالية  و�ملوؤ�ش�شات  و�مل�����ش��ارف  �لأع��م��ال  رج��ال  �شعادته  ودع��ا 
و�جلمعيات و�ملوؤ�ش�شات �خلريية و�لأهلية و�ملوؤ�ش�شات �ملهتمة �إىل �لتفاعل 

مع بر�مج �شرطة عجمان لعام �خلري وتقدمي يد �لعون لهذه �ل�شريحة 
من �لنزلء �ملع�شرين تقدير� للظروف �ملالية �لتي ��شطرتهم �إىل �لبقاء 
�شر�ئح  بني  و�لتو��شل  �لتعاون  روح  تعزيز  �أهمية  موؤكد�  حب�شهم  د�خل 

�ملجتمع يف جمال �لعمل �لإن�شاين.
�لغفلي مدير مكتب �شاحب  �شعادة ط��ارق بن غليطة  �أع��رب  من جانبه 
�ل�شمو حاكم �إمارة عجمان عن تقديره للقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان 
خدمة  حت�شني  يف  �حل��ث��ي��ث  و�شعيها  �لإم�����ارة  يف  �لأم��ن��ي��ة  لإ���ش��ه��ام��ات��ه��ا 
.. م���وؤك���د� ع��ل��ي �ن هذ�  �مل��ج��ت��م��ع  ق��ط��اع��ات  �مل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع��ه��ا مبختلف 
�ملجتمع  و�أف��ر�د  �لتعاون بني �شرطة عجمان  �أو��شر  لتقوية  �لدعم جاء 
و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة من خال دعم بر�مج �خلري وحتقيق �لأهد�ف �لتي 

�أطلقت من �جلها.

�شقر غبا�ش: برنامج وطني متكامل لتدريب وتوظيف املواطنني يف القطاع اخلا�ش 
•• ابوظبي-وام:

و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد  وزي��ر  �شعيد غبا�س  �أعلن معايل �شقر غبا�س   
عن حزمة �شيا�شات تندرج �شمن برنامج وطني متكامل ي�شتهدف تدريب 
وتاأهيل وتوظيف �لباحثني عن �لعمل من �ملو�طنني و�ملو�طنات �مل�شجلني 
يف قاعدة بيانات �لوز�رة لدى �لقطاع �خلا�س بال�شكل �لذي يحقق �لهد�ف 
�ل�شرت�تيجية للحكومة وموؤ�شر�ت �لأجندة �لوطنية �ملناط تنفيذها بوز�رة 

�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني.
وقال معاليه �ن ملف �لتوطني يحظى باهتمام من قبل �لقيادة �ل�شيا�شية 
و�إطاق  �لوطنية  و�أجندتها   2021 روؤي��ة  يف  �لهتمام  ه��ذ�  جتلى  حيث 
م�شمى �لتوطني على �لوز�رة ويف �لخت�شا�شات �لتي كلفت بتنفيذها من 
وتعزيز  �خل��ا���س  �لقطاع  يف  وتوظيفهم  �ملو�طنني  وتاأهيل  ت��دري��ب  حيث 
قدر�تهم �لتناف�شية ليكونو� �خليار �لأول لهذ� �لقطاع �لذي طالبه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” باأن يتحمل م�شوؤولياته يف �لتوطني .
جاء ذلك خال لقاء معايل �شقر غبا�س بقياد�ت �عامية وممثلي و�شائل 

�لعام �لوطنية �م�س يف فندق دو�شت تاين يف �أبوظبي.
وثمن معاليه �هتمام �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل رئي�س جمل�س �لتعليم و�مل��و�رد �لب�شرية مبلف �لتوطني 
�جلهات  ك��اف��ة  تبذلها  �ل��ت��ي  للجهود  ���ش��م��وه  وم��ت��اب��ع��ة  ودع���م  وت��وج��ي��ه��ات 
�لع�شاء يف �ملجل�س و�لر�مية �ىل متكني �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني وتعزيز 

توظيفها يف �شوق �لعمل.
�خلا�س  �لقطاع  �لتوطني يف  مللف  ت�شلمها  بعد  قامت  �ل���وز�رة  �ن  و�أو���ش��ح 
يف  �ملتو�فرة  و�ملعلومات  للبيانات  وفقا  �لعمل  عن  �لباحثني  و�قع  بدر��شة 
�ل��وز�رة بهدف �خلروج بتو�شيف ملن يبحثون عن �لوظيفة  قاعدة بيانات 
�أو  �أو �ختياريا  �ملو�طنني و�ملو�طنات �شو�ء �ن كانو� متعطلني �جباريا  من 
ي�شغلون �لوظيفة ويتطلعون �ىل فر�س �أخرى وهو �لمر �لذي من �ش�اأنه 
�مل�شاعدة يف توجيه خدمات �لوز�رة لفئات �لباحثني عن عمل وفقا لاولوية 

حلاجاتها �لفعلية للوظيفة .
و�أ�شاف “�ن جدية �لباحث عن عمل هي �أمر مهم حتى يح�شل على �لفائدة 
�لأكرب من خدمات �لتوطني �لتي تقدمها �لوز�رة و�لتي حددت جمموعة 
وحتديث  ت�شجيل  من  تبد�أ  عمل  عن  �لباحث  جدية  لتاأكيد  �ملعايري  من 
بياناته يف �لوز�رة مرور� باللتز�م بح�شور �لدور�ت �لتدريبية و�لر�شادية 

و�ملقابات �لوظيفية.
و��شار معاليه �ىل معطيات �مل�شرعات �حلكومية ذ�ت �لعاقة بتوظيف �لف 
مو�طن ومو�طنة يف �لقطاع �مل�شريف و�ملايل و�لتي بينت �ن جدية �لباحثني 
وهو  �ملطلوب  بامل�شتوى  لي�شت  �مل�شتهدفة  و�ل�شركات  وكذلك  �لعمل  عن 

موؤ�شر لتحد كبري يف ملف �لتوطني.
�ىل  �لتوطني  �شيا�شات  ع��ن  حديثه  �شياقه  يف  غبا�س  �شقر  معايل  و����ش��ار 
تعطي �حلق  و�ل��ت��ي  �لعمل  ع��اق��ات  تنظيم  ق��ان��ون  م��ن   14 �مل���ادة  تفعيل 
و�لولوية للمو�طنني يف �شغل �لوظائف �ملتو�فرة يف �لقطاع �خلا�س حيث 
فر�س  يعزز  �لتنفيذ مبا  ل�شمان ح�شن  �مل��ادة  ه��ذه  لتفعيل  �آلية  و�شع  مت 
�شمان  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  ويف  م�شتهدفة  مهن  يف  �مل��وؤه��ل��ني  �مل��و�ط��ن��ني  توظيف 

م�شالح ��شحاب �لعمل.
�ل��وز�رة �عدت حزمة �شيا�شات وبر�مج جديدة توفر  �ن  �إىل  ولفت معاليه 
مز�يا عديدة ل�شحاب �لعمل �لذين يتعاونون يف توظيف �ملو�طنني حيث 

ومن�شاآت  موؤ�ش�شات  على  كبرية  �يجابية  �نعكا�شات  �مل��ز�ي��ا  لتلك  �شيكون 
و�شركات �لقطاع �خلا�س ل �شيما تلك �لتي لها مقر�ت يف �ملناطق �لبعيدة 

عن �ملدن �لرئي�شية.
و��شاد بالدور �ملهم �لذي تقوم به و�شائل �لعام �لوطنية يف ملف �لتوطني 
وتعزيز  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل����و�رد  وز�رة  ح��ر���س  م��وؤك��د� 

�شر�كاتها معها مبا ي�شهم يف �لدفع مبلف �لتوطني �ىل �لمام.
من جهته قدم نا�شر �لهاملي وكيل �لوز�رة ل�شوؤون �لتوطني خال �للقاء 
يف  للتوطني  �لوطني  �لربنامج  وحم��اور  �شيا�شات  �أب��رز  فيه  تناول  عر�شا 
�لقطاع �خلا�س و�آليات عمل �لربنامج و�خلدمات �لتي تقدمها �لوز�رة من 

خاله.
وقال �ن �ل��وز�رة عملت على تطوير بو�بة �لتوطني �للكرتونية لت�شجيل 
�ملو�طنني �لباحثني عن �لعمل ومبا ي�شهل من تفعيل �ملادة 14 من قانون 
تنظيم عاقات �لعمل من خال ربط نظام ت�شاريح �لعمل بقو�عد بيانات 
�لباحثني عن عمل يف �لوز�رة للتاأكد من عدم وجود مو�طنني باحثني عن 
عمل قادرين على �أد�ء �لعمل �ملطلوب قبل منح ت�شريح �لعمل لغري �ملو�طن 
. ونوه �إىل �نه مت ��شتحد�ث ناد ل�شركاء �لتوطني و�لذي من �شاأنه تعزيز 
للتوطني يف  �لعامة  �ل�شيا�شات  تنفيذ  �لقطاع �خلا�س يف  م�شاركة من�شات 

هذ� �لقطاع.
تعمل  �لتي  �خل��ا���س  �لقطاع  ملن�شاآت  متنح  �ل��ن��ادي  ع�شوية  �ن  �ىل  و�أ���ش��ار 
للتوجهات  وفقاً  �لعمل  �شوق  يف  �لأول��وي��ة  ذ�ت  �لقت�شادية  �لقطاعات  يف 
�حلكومية ولديها �إد�رة للمو�رد �لب�شرية وذلك وفقا لثاثة معايري رئي�شية 
بها  �لعمال  عدد  �جمايل  �ىل  باملن�شاة  �ملو�طنني  �لعمال  عدد  ن�شبة  ت�شمل 
من فئات �لعمال �شمن �مل�شتويات �ملهارية للعمال �ملعمول بها لدى �لوز�رة 
و�لتي ت�شم ثاثة م�شتويات ��شافة �ىل تعدد �لأن�شطة �لقت�شادية باملن�شاأة 
و�لنت�شار �جلغر�يف لها على م�شتوى �إمار�ت �لدولة وكذلك ن�شبة �لعمال 

من فئات �مل�شتويات �ملهارية �لثاث �إىل �إجمايل عدد �لعمال باملن�شاأة.
ولفت �لهاملي �ىل �نه مت تق�شيم �لع�شوية يف �لنادي �ىل ثاثة م�شتويات 
ت�شمل �شارة �لع�شوية �لباتينية و�لذهبية و�لف�شية وذلك مبوجب نظام 
يعتمد على �ك�شاب �ملن�شاآت نقاط يتم �حت�شابها بال�شتناد عمليات �لتوظيف 

و�لتوظيف �ملبتكر و�لتدريب و�لتز�م �لد�رة �لعليا وبيئة �لعمل يف �ملن�شاأة.
و�أو�شح �لهاملي �ن نادي �شركاء �لتوطني يتيح لع�شائه �لعديد من �ملز�يا 
�لنادي ل �شيما من خال خدمة مت  و�ملكافات وفقا مل�شتوى ع�شويتها يف 
��شتحد�ثها حتت م�شمى “ خدمة �ل�شجادة �حلمر�ء” و�لتي تقدم للمن�شات 

�حلا�شلة على �لع�شوية مبختلف م�شتوياتها �ملزيد من �لمتياز�ت.
�ل����وز�رة �شمن  تقدمها  �ل��ت��ي  �لخ���رى  �خل��دم��ات  م��ن  ح��زم��ة  و��شتعر�س 
لبحث  متخ�ش�شة  �آل��ي��ة  ت��وف��ري  بينها  م��ن  للتوظيف  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج 
�ل��ت��وط��ني وتقدمي  و���ش��رك��اء  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ك��ف��اء�ت  �ل�����و�ردة م��ن  �لتظلمات 
ور�����س عمل  وت��ن��ظ��ي��م  �ل��ت��وط��ني  ح����ول حت���دي���ات  ����ش��ت�����ش��ار�ت تخ�ش�شية 
ل�شتقطاب  �لكرتونية  ب��و�ب��ة  وت��وف��ري  �لتحديات  تلك  لبحث  تخ�ش�شية 
�ىل  م�شري�  �خلدمات..  من  وغريها  �لتوظيف  ومتابعة  �لوطنية  �لكو�در 
و�شملت   2016 دي�شمرب  �ل�شابع من  �لوىل يف يف  �ملرحلة  تفعيل  �ن��ه مت 
�لعمل على ��شتهد�ف جميع �ملن�شاآت �شمن �ل�شو�بط  �شركة وجاري   250

�ملعتمدة.
�ملو�رد  لتنمية  م�شاعد  �ل����وز�رة  وك��ي��ل  �مل��رزوق��ي  ن���ورة  ق��دم��ت  م��ن جهتها 
�لولوية يف خدمات  �عطاء  تناولت فيه معايري  �لوطنية عر�شا  �لب�شرية 

�لتوطني وو�قع �لباحثني عن �لعمل �مل�شجلني يف قاعدة بيانات �لوز�رة.

11 معيار� لعطاء �لباحث عن عمل �لولوية  وذكرت �ن �ل��وز�رة و�شعت 
بال�شتفادة من خدمات �لتوطني وت�شمل �ل يعمل �لباحث عن عمل لدى 
مهنيا  �و  جتاريا  عما  ي��ز�ول  ول  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  من  �ي 
�لعاقة  ذوي  با�شتثناء   “ عمل  عن  متقاعد�  يكون  و�ل  �خلا�س  حل�شابه 
“ و�ن يكون قادر� على �للتحاق بالعمل خال فرتة ل تتجاوز ��شبوعني 
من تاريخ طلبه للعمل من �جلهات �ملعنية “ با�شتثناء ذوي �لعاقة” و�ل 
يرف�س �كرث من ثاث فر�س عمل منا�شبة يف �لقطاع �خلا�س “با�شتثناء 

ذوي �لعاقة” وكذلك �ل يرف�س �كرث من عقد عمل منا�شب.
كما ت�شمل �ل�شروط �ل يرف�س �لباحث عن عمل �للتحاق باأكرث من ثاثة 
بر�مج تدريبية �و تاأهيلية تعر�س عليه من �جلهات �ملعنية بالتوطني و�ل 
يتغيب عن ح�شور مقابلتني لتوظيفه و�ن يلتزم بتفعيل طلبه على �لقل 
كل ثاثة ��شهر “با�شتثناء ذوي �لعاقة “ و�ل يتغيب عن ح�شور بر�مج 
�لتقييم و�يام �لتوظيف �لتي تنظمها �لوز�رة لثاث مر�ت و�ن يلتزم بالرد 
و�ية  �ل���وز�رة  من  ت�شله  �لتي  �لهاتف  �و  �لل��ك��رتوين  �لربيد  ر�شائل  على 
و�شيلة �خرى بحد �أق�شى ثاث مر�ت و�ن يخطر �لوز�رة فور� باأي تغيري 

يطر�أ على �لربيد �للكرتوين �خلا�س به �و رقم �لهاتف.
بيانات  ق��اع��دة  يف  �مل�شجلني  �لعمل  ع��ن  �لباحثني  ت�شنيف  مت  �ن��ه  وق��ال��ت 
ق�شمني  �ىل  ومو�طنة  مو�طن  و200  �لف  ت�شعة  نحو  وعددهم  �ل��وز�رة 
نحو  ع��دده��م  يبلغ  �ل��ذي��ن  �لن�شيطني  �لعمل  ع��ن  �لباحثني  ي�شمل  �لول 
2700 باحث عن �لعمل و�لق�شم �لخر ي�شمل غري �لن�شطني وهم �لذين 
يبلغ  حيث  يوما   90 من  لك��رث  �لوظيفية  طلباتهم  بتفعيل  يقومون  ل 
�لف  �شتة  نحو  �ل���وز�رة  بيانات  ق��اع��دة  �مل�شجلني يف  م��ن جمموع  ع��دده��م 
وت�شجيلهم  دخولهم  فور  ملفاتهم  تفعيل  �شيتم  ومو�طنة  موطن  و500 

يف بو�بة �لتوطني.
نظام  بت�شميم  �ل���وز�رة  قامت  �ليها  �مل�شار  �ملعايري  على  بناء  �ن��ه  وذك���رت 
�لكرتوين لت�شنيف �لباحثني عن �لعمل �لن�شيطني �شمن ثاث �ولويات 
بحيث يح�شل �ملدرجون يف �لولوية �لوىل و�لثانية على خدمات �لتوطني 
�ملدرجون �شمن  بينما يح�شل  و�لتاأهيل  و�لتدريب  �لتوظيف  ت�شمل  �لتي 

�لولوية �لثالثة على خدمات �لر�شاد �ملهني.
و�أكدت �شرورة �ن يقوم كل باحث عن عمل ممن له خا�شة قيد مو�طن 
و�شلوك  �شرية  ح�شن  �شهادة  ولديه  عاما  و60   18 وي��رت�وح عمره بني 
�لب�شرية  �ملو�رد  �لبيانات �ملطلوبة يف �شجات وز�رة  ��شمه وكافة  بت�شجيل 
و�لتوطني وذلك بعد م�شي فرتة ل تقل عن ثاثة ��شهر من بحثه بجدية 

عن �لعمل ومل يجده �شو�ء كعامل �و ك�شاحب عمل.
و��شارت �ملرزقي يف عر�شها �ىل �ن نحو 82 يف �ملائة من �لباحثني عن �لعمل 
�مل�شجلني لدى قاعدة بيانات �لوز�رة هم من �لناث وي�شكل حملة �ل�شهاد�ت 
�جلامعية �لعدد �لكرب من �لباحثني عن �لعمل بو�قع 44 يف �ملائة و38 يف 

�ملائة من حملة �لثانوية �لعامة و�لخرين دون �لثانوية �لعامة.
�ملو�رد  لتوظيف  �مل�شاعد  �ل��وز�رة  وكيل  �آل علي  ��شتعر�شت فريدة  بدورها 
�لف  بتوظيف  �لعاقة  ذ�ت  �حلكومية  �مل�شرعات  نتائج  �لوطنية  �لب�شرية 
مو�طنة ومو�طنة يف �لقطاع �ملايل و�مل�شريف خال 75 يوم عمل بالتعاون 
�لمار�ت  ومعهد  �ملركزي  و�مل�شرف  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة  بني 
للدر��شات �مل�شرفية و�ملالية وهيئة �لتاأمني م�شرية �ىل �نه مت حتقيق ن�شبة 
نحو 47 يف �ملائة من �مل�شتهدف �ملطلوب خال 51 يوم عمل بو�قع 467 

باحث عن �لعمل.
معر�شني  تنظيم  �ملا�شيني  ويناير  دي�شمرب  �شهري  خ��ال  مت  �ن��ه  وقالت 

للتوظيف يف �لقطاع �مل�شريف و�ملايل حيث وجهت �لدعوة للم�شاركة فيهما 
�ىل 166 جهة �شارك منها 103 جهات �شملت 29 بنكا و26 �شركة للتاأمني 
و48 �شركة لل�شر�فة و�لتمويل حيث بلغت ن�شبة �لتعاون و�حل�شور 62 يف 
�ملائة من �ملجموع �لكلي للجهات �لتي متت دعوتها للمعر�شني. وذكرت �ل 
علي �ن عدد �لباحثني عن �لعمل �لذين ح�شرو� �ىل معر�شي �لتوظيف بلغ 
637 باحثا وباحثة عن  983 مو�طنا ومو�طنة من جمموع �شبعة �لف 
�لعمل متت دعوتهم للم�شاركة وهو �لمر �لذي يت�شح مبوجبه جدية ما 

ن�شبته نحو 13 يف �ملائة من �ملدعوين يف بحثهم عن �لوظيفة.
وجود  بينت  �ملعر�شني  خال  �جريت  �لتي  �لوظيفية  �ملقابات  �ن  وقالت 
�لعديد  تعيني  �مل�شاركة  �جلهات  مبوجبها  رف�شت  �لتي  �ل�شباب  من  عدد 
من �ملو�طنني و�ملو�طنات من �برزها �عتقاد تلك �جلهات ب�شعف مهار�ت 
�لباحثني عن �لعمل من حيث �للغة �لجنليزية و�لتو��شل ��شافة �ىل عدم 

تطابق �ملوؤهل �لعلمي مع �لوظائف �ملتاحة.
و��شارت �ل علي �ىل �ن ��شباب رف�س �لعديد من �ملو�طنني للوظائف �لتي 
لوجهة  وفقا  �لج��ر  قيمة  ت��دين  تبلورت  �ملعر�شني  خ��ال  عليهم  عر�شت 
نظرهم وبعد مكان �لعمل عن موقع �ل�شكن وتلقيهم عرو�س عمل �أخرى 

بامتياز�ت �أف�شل ورغبة �لبع�س بالعمل �جلزئي.
وقالت �نه بالتو�زي مع م�شروع �مل�شرعات �حلكومية قامت �لوز�رة بتوفري 
�لفر�س �لوظيفية لعدد 99 باحثا عن �لعمل من خال �لتو��شل �ملبا�شر 
دي�شمرب  �شهري  خال  �لوظائف  �جمايل  يبلغ  حيث  �خلا�س  �لقطاع  مع 
�لعمل  ع��ن  �لباحثون  منها  ��شتفاد  عمل  فر�شة   566 �ملا�شيني  ويناير 

�ملدرجون �شمن �لولوية �لأوىل و�لثانية يف قاعدة بيانات �لوز�رة.
�لت�شجيل  �لعمل  ع��ن  �لباحثني  و�مل��و�ط��ن��ات  �مل��و�ط��ن��ني  بامكان  �ن��ه  يذكر 
�ل��ت��وط��ني ع��رب �ملوقع  ب��و�ب��ة  �ل��دخ��ول �ىل  وحت��دي��ث بياناتهم م��ن خ��ال 

. www.mohre.gov.ae للكرتوين�
ويف �شياق مت�شل قال معايل �شقر غبا�س وزير �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني يف 
ت�شريحات لل�شحفيني عقب �نتهاء �ملوؤمتر �ل�شحفي ..�إن ن�شب �ملتعطلني 
عن �لعمل تعد حمدودة للغاية .. م�شري� �ىل �ن �لباحثني عن عمل يجب 
�ن ينتبهو� �ىل �ن فر�س �لعمل يف �حلكومة مل تعد كما كانت عليه �شابقا 
�لقطاع  موؤ�ش�شات  �ىل  و�لندماج  �لنظر  يعيدو�  �ن  عليهم  يجب  وبالتايل 

�خلا�س ويطورو� من قدر�تهم .
و��شار معاليه �ىل �ن وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني تقدم حو�فز ل�شحاب 
��شحاب  �ن  موؤكد�   .. لديهم  للعمل  �ملو�طنني  ل�شتقطاب  متعددة  �لعمل 
�لعمل يجب �ن يكون لديهم �لثقة يف �بنائنا و�ن يكونو� مبادرين يف حتمل 

م�شوؤوليتهم و�ن ي�شاهمو� يف �عد�د �بنائنا .
للتوطني  �ن�شاء جائزة  �ملقبلة  �ملرحلة  تعتزم خال  �ل��وز�رة  �ن  �ىل  ولفت 
يتم خالها تكرمي �ل�شركات و��شحاب �لعمل �لذين حققو� �جناز�ت على 

�شعيد توظيف �ملو�طنني يف موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س .
ودعا معاليه �بناء �لوطن �ىل �ن ي�شعو� على عاتقهم م�شوؤولية �ن يكونو� 
�لتدريب  بح�شور  يلتزمو�  و�ن  �ل��وز�رة  بالت�شجيل يف  يقومو�  و�ن  جادين 
وفر�س �لعمل �ملتاحة لهم و�ن يتحلو� بال�شرب ول ينظر فقط �ىل �لجور 

يف �لقطاع �خلا�س فهناك مز�يا وفر�س للرتقي يف هذ� �لقطاع .
و�كد معاليه تعزيز جهود �بناء �لوطن للبحث عن عمل يف �لقطاع �خلا�س 
�نه ليجب �ن ي�شتمر يف �نتظار وظيفة حكومية و�ن يعزز  .. م�شري� �ىل 
كافة  تقدم  �ل��وز�رة من جانبها  و�ن  للبحث عن فر�س عمل  هذه �جلهود 

��شكال �لدعم لهم للح�شول على فر�شة عمل.
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 »ات�شاالت« راع ما�شي ملعر�ش عجمان الدويل للتعليم والتدريب 2017 
•• عجمان ـ الفجر 

قال �شعادة عبد �لعزيز حمد ترمي، م�شت�شار �لرئي�س �لتنفيذي مدير عام 
�لدويل  عجمان  ملعر�س  رعايتنا  تاأتي  �ل�شمالية:  “�ت�شالت” �لإمار�ت 
للتعليم و�لتدريب �متد�د�ً لعاقتنا �لر��شخة مع قطاع �لتعليم يف دولة 
�ملبادر�ت  من  �لعديد  خالها  �شهدنا  و�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�مل�شرتكة �لهادفة �إىل تعزيز خمرجات �لعملية �لتعليمية وتطوير �أدو�ت 
�لتعليم و�لتعّلم با�شتخد�م �أحدث حلول تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت 
�خلام�شة  للن�شخة  ما�شياً  ر�ع��ي��اً  �ت�شالت  تكون  �أن  وي�شرفنا  �ملتاحة.  
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  على  �لطلبة  �إط���اع  يف  و�مل�شاهمة  �مل��ع��ر���س  م��ن 

�مل�شار�ت  لديهم حول  و��شحة  روؤية  لتكوين  فيها  �ملتاحة  و�لتخ�ش�شات 
�لأكادميية و�ملهنية وعاقتها ب�شوق �لعمل.  و�أعرب ترمي بجهود �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س لاحتاد حاكم �إمارة 
عجمان، على رعايته �لكرمية للحدث وتوجيه �لبو�شلة نحو �ل�شتثمار 
م�شرية  مو��شلة  على  ق��ادرة  متعّلمة  �أج��ي��ال  لبناء  �لب�شري  �لعن�شر  يف 

�لتنمية و�لتطوير يف �لدولة يف �مل�شتقبل. 
من جانبه �أ�شاد رئي�س �للجنة �ملنظمة لفعاليات ملعر�س عجمان �لدويل 
�لتخطيط  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لظفري  نا�شر  و�لتدريب،  للتعليم 
لات�شالت  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  ب��دور  عجمان،  غرفة  يف  �لع�شاء  ودع��م 
�خلام�شة،  ن�شخته  يف  �مل��ع��ر���س  لفعاليات  ما�شي  ك��ر�ع��ي  “�ت�شالت” 

ملوؤ�ش�شة  �لكبري  و�ل��دور  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  تعك�س  �لرعاية  �ن  موؤكد� 
“�ت�شالت” يف دعم كافة �مل�شاريع و�ملبادر�ت و�لتي ت�شب يف تطوير جودة 

كافة �خلدمات و�ملجالت �حلياتية ول�شيما �لقطاع �لتعليمي.
توجيهات  لترتجم  ج��اءت  “�ت�شالت” للمعر�س  رعاية  �ن  �إىل  م�شري� 
�إعان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة عام 
2017 عاماً للخري، و�همية م�شاهمة كافة �جلهات �حلكومية و�خلا�شة 
وكذلك �لفر�د يف م�شاريع ومبادر�ت ت�شتهدف كافة �لقطاعات و�لعمل 
على تطويرها ومنوها و��شتد�متها.    موؤكد� �ن �هد�ف �ملعر�س ت�شب 
يف م�شلحة �لطلبة و�أولياء �لمور و�إطاعهم على �خليار�ت �مل�شتقبلية 
�إىل  �لفر�شة  �ت��اح��ة  جانب  �إىل  �لعمل  �شوق  م��ع  تتو�فق  و�ل��ت��ي  �ملتاحة 

وفتح  وخ��ارج��ه��ا،  عجمان  �م���ارة  د�خ��ل  �لتعليمية  للموؤ�ش�شات  �ل��رتوي��ج 
عقد  و�إمكانية  �مل�شاركة  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  بني  فيما  �لتو��شل  قنو�ت 
كافة  �لظفري  نا�شر  ودعا  بينها. هذ�  فيما  �خل��رب�ت  وتبادل  �ل�شر�كات 
�فر�د �ملجتمع لزيارة �ملعر�س �لذي ياأتي حتت رعاية كرمية من �شاحب 
حاكم  ل��اإحت��اد  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�إمارة عجمان، وتنظمه غرفة عجمان وتنطلق فعاليته من 20 �إىل 22 
فرب�ير �جلاري يف مركز �لإمار�ت لل�شيافة مبنطقة �جلرف يف عجمان، 
�مل�شاحبة للمعر�س و�لتعرف على  �لفعاليات و�ل��دور�ت  و�ل�شتفادة من 
�خر �مل�شتجد�ت و�لرب�مج �لكادميية و�لتي تتنا�شب مع متطلبات �شوق 

�لعمل يف �لدولة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي و�ملنطقة ككل.  

الوفد اطلع على جتربة وخدمات البلدية يف جمال البيانات املكانية وخدمة املتعاملني

بلدية مدينة اأبوظبي ودائرة االأ�شغال واخلدمات العامة براأ�ش اخليمة يبحثان �شبل تعزيز عالقات التعاون امل�شرتك
•• اأبوظبي –الفجر:

�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ب��ح��ث��ت 
ود�ئ����������رة �لأ������ش�����غ�����ال و�خل�����دم�����ات 
�شبل  �خل���ي���م���ة  ب�����ر�أ������س  �ل����ع����ام����ة 
�مل�����ش��رتك وتبادل  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
�خل��رب�ت، وذل��ك خال زي��ارة وفد 
�ملهند�س  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة  ر���ش��م��ي 
�ملدير  �حل����م����ادي  حم��م��د  �أح���م���د 
و�خلدمات  �لأ�شغال  لد�ئرة  �لعام 
�ل����ع����ام����ة وع�������ش���وي���ة ت�������ش���ع���ة من 
و�لقطاعات  �لإد�ر�ت  مم���ث���ل���ي 
بلدية  �إىل  ب��ال��د�ئ��رة  و�ملهند�شني 
مدينة �أبوظبي، وذلك �شمن �إطار 
�لناجحة  �ل��ت��ج��ارب  على  �لط���اع 
لدى �لطرفني و�ل�شتفادة منها يف 

خدمة �ملجتمع. 

وق�شم  �لت�����ش��ال،  م��رك��ز  و�شعبة   ،
و�خلدمات  �مل��ت��ع��ام��ل��ني،  خ���دم���ات 
�للقاء  و����ش��ت��م��ل   ، �لإل���ك���رتون���ي���ة 
�ملحاور  �ل��ع��دي��د م��ن  �إىل  �ل��ت��ط��رق 
حيث ��شتعر�شت �لبلدية خدماتها 
يف جمال �لبيانات �ملكانية و�شملت 
�ملكانية  �ل��ب��ي��ان��ات  ف��و�ئ��د  ت��ع��ري��ف 
�لبيانات  و�أه����م   ، و����ش��ت��خ��د�م��ات��ه��ا 
�لتي  و�لإد�ر�ت   ، �ملتو�فرة  �ملكانية 
 ، �مل��ك��ان��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  م��ن  ت�شتفيد 
�ملرتبطة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  و�لأن��ظ��م��ة 
،وكذلك  �مل��ك��ان��ي��ة  �ل���ب���ي���ان���ات  م���ع 
�ل�شركاء  م��ن  �خل��ارج��ي��ة  �جل��ه��ات 
�ملكانية  �لبيانات  من  �مل�شتفيدين 
�جليومكانية  �لتطبيقات  و�أه���م   ،
 ، �لبلدية حتى �لآن  �أجنزتها  �لتي 
عن  نبذة  كذلك  �لبلدية  وق��دم��ت 

و�لتعاون لا�شتفادة من �خلرب�ت 
�لأد�ء  �آل���ي���ات  وت��ط��وي��ر  �مل��ت��ب��ادل��ة 
ف��ع��ال��ة تلبي  �إىل خ��دم��ات  و���ش��ول 
�لتنمية  وم��ت��ط��ل��ب��ات  �ح��ت��ي��اج��ات 
�مل�����ش��ت��د�م��ة . م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أك����دت 
�لعامة  و�خلدمات  �لأ�شغال  د�ئ��رة 
يف ر�أ�س �خليمة �أن �ملحور �لأ�شا�شي 
�إىل  يهدف  �ملعيارية  �لزيارة  لهذه 
�ل�شتفادة من جتربة بلدية مدينة 
�أبوظبي يف جمال خدمات �لبيانات 
�أن���ه���ا حر�شت  م�����ش��رية   ، �مل��ك��ان��ي��ة 
خ��ال �ل��زي��ارة على �لط���اع على 
منوذج قو�عد �لبيانات �جلغر�فية 
�خل�����ا������ش�����ة ب�����ال�����ط�����رق �مل���ح���ل���ي���ة 
�إن�شاء  وم���ع���اي���ري   ، و�لحت�����ادي�����ة 
منوذج قو�عد �لبيانات �جلغر�فية 
�خلا�شة بالطرق ، كما �طلع �لوفد 

وقد �طلع وفد د�ئرة �لأ�شغال على 
يف  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  جت��رب��ة 
�ل��ع��ام��ة ودوره  جم����ال �خل���دم���ات 
�ل�شاملة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  خ��ط��ة  دع���م  يف 
بلدية  و�أك�����������دت   . �أب����وظ����ب����ي  يف 
�للقاء�ت  ه��ذه  �أن  �أبوظبي  مدينة 
�شعيها  �إط��ار  �شمن  تاأتي  �ملعيارية 
ن��ح��و م��د ج�����ش��ور �لتعاون  �ل��د�ئ��م 
�ملميزة،  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لهيئات  م��ع 
و�ل�شعي �لد�ئب نحو تعزيز تبادل 
�لتعاون و�خلرب�ت و�ملعلومات ملا له 
من �أثر يف �لرتقاء �مل�شتمر بالأد�ء 
و�ل�شتفادة من  وبجودة �خلدمات 
بهذ�  و�لناجحة  �ملميزة  �خل���رب�ت 
م�شتويات  �أرق���ى  وحتقيق  �ل�����ش��اأن، 
�أهمية  �إىل  م��ن��وه��ة   ، �خل����دم����ات 
تعزيز عاقات �لتو��شل و�ل�شر�كة 

على عينة من �لبيانات �جلغر�فية 
و�لتعريفات   ، ب��ال��ط��رق  �خل��ا���ش��ة 
بلدية  يف  �مل�شتخدمة  �جلغر�فية 
م��دن��ي��ة �أب���وظ���ب���ي ، وغ���ريه���ا من 

��شتخد�مات هذه �لبيانات .
م���ن ج��ان��ب��ه ق���دم ق��ط��اع تخطيط 
�مل�����������دن ن������ب������ذة م����ف���������ش����ل����ة ح�����ول 
�لقطاع  ي��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات 
و�ل���������ش����رك����اء  �مل����ت����ع����ام����ل����ني  �إىل 
�ل�شرت�تيجيني ، كما قدمت �إد�رة 
مف�شا  عر�شا  �ملتعاملني  خدمة 
تقدمها  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات  ح�����ول 
و�ل�شركاء  �ملتعاملني  �إىل  �لبلدية 
�ل�شرت�تيجيني ، م�شتعر�شة مهام 
تعزيز  يف  ودوره  �لت�����ش��ال  م��رك��ز 
و�ملجتمع  �لبلدية  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل 
�لطو�رئ  ���ش��ع��ب  م��ه��ام  وك���ذل���ك   ،

حول خدمة ) مكاين( ، و�ملحطات 
�مل�شاحية ، وغرفة �لزلزل .   

و�ُخ���ت���ت���م �ل���ل���ق���اء ب���الت���ف���اق على 
�أهمية تعزيز ج�شور �لتو��شل بني 
�جلانبني و�ل�شتفادة من �لتجارب 
�لناجحة وت�شخريها يف �شبيل دعم 

�أ�شول �لبلدية.
وق���ام وف��د د�ئ���رة �لأ���ش��غ��ال بزيارة 
�طلع خالها على مركز  ميد�نية 
�لرئي�س  باملركز  �ملتعاملني  خدمة 
�لبيانات  �إد�رة  وخدمات   ، للبلدية 
�ملكانية ، و��شتمع �إىل �شرح مف�شل 

خم���رج���ات �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ن��م��وي��ة يف 
ك��ل م��ن �أب��وظ��ب��ي ور�أ����س �خليمة ، 
و��شتثمار �ملبادر�ت �ملهمة �لتي من 
�خلدمات  منظومة  تطوير  �شاأنها 
�لتنمية  متطلبات  مع  يتاءم  مبا 

�مل�شتد�مة .

�صهاداتهما معتمدة حمليا وعامليا 

معهدا اأبو ظبي للتعليم والتدريب املهني وال�تكنول��وجيا التطبيقية يفتتحان باب 
الت�شجيل بدءًا من يناير وحتى مايو للمواطنني والتقدمي عرب موقعهما على االإنرتنت

الدرا�صة باللغة الإجنليزية با�صتثناء الرتبية الإ�صالمية واللغة العربية والعلوم الجتماعية
•• دبي – حم�صن را�صد 

�أعلن كل من معهد �أبو ظبي للتعليم و�لتدريب �ملهني ومعهد �لتكنولوجيا 
�لثانوية  للمد�ر�س  �لعا�شر  �ل�شف  لطاب  �لقبول  ب��اب  فتح   ، �لتطبيقية 
لثانوية  �ملتقدمة  �لعلوم  برنامج  و�لتا�شع  �لثامن  و�شفوف   ،STS �لفنية 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية ، على �أن يبد�أ �لت�شجيل يف كليهما  يف �ل�شبوع �لول 
من يناير وي�شتمر حتى بد�ية مايو �ملقبل ، وفيما يخ�س �شروط �للتحاق 

في�شرتط للت�شجيل يف كليهما �أن يكون من مو�طني �لدولة ذكور� و�ناثا .
بنجاح  �لتا�شع  �ل�شف  �جتياز   ، �لفنية  �لثانوية  باملد�ر�س  للقبول  و��شرتط 
16 عاما يف �لول من �أكتوبر من �لعام �لذي  ، و�أل يزيد عمر �ملتقدم عن 
�شجل فيه ، بالإ�شافة �ىل �جتياز �متحان �لقبول و�ملقابلة �ل�شخ�شية بنجاح 
مد�ر�س  موقع  خ��ال  م��ن  �للتحاق  طلب  وتعبئة   ، �لطبي  �لفح�س  وك��ذ� 
�لثانوية �لفنية عرب �لإنرتنت ، و�حل�شور �إىل �أحد فروع �ملد�ر�س �لثانوية 
�لفنية بكافة �إمار�ت �لدولة ، ل�شتكمال �لوثائق �لتالية �ملطلوبة ل�شتكمال 

�لت�شجيل وهي ، �شورة ملونة عن جو�ز �ل�شفر �شارية �ملفعول للطالب وويل 
�لأمر، و�شورة ملونة عن بطاقة �لهوية �شارية �ملفعول للطالب وويل �لأمر 
حديثة  �شخ�شية  و�شور  �ملياد  و�شهادة  كاملة   �لقيد  خا�شة  و�شورعن   ،

ملونة ، على �أن يتم بعد ذلك �لتو��شل لتحديد موعد �إمتحان �لقبول .
وفيما يخت�س باإ�شرت�طات �لقبول بثانوية �لتكنولوجيا �لتطبيقية ، ي�شرتط 
�أي�شا �أن يكون من مو�طني �لدولة ، و�إجتاز �ل�شف �ل�شابع بنجاح، و�أن يكون 
�لعمر بني 12 و 14 عاماً ، �أما للطلبة �لر�غبني باللتحاق بال�شف �لثامن 
 15 و   13 �لعمر بني  و�أن يكون  بنجاح،  �لثامن  �ل�شف  �جتياز  ، في�شرتط 
�جتياز  في�شرتط  �لتا�شع  بال�شف  باللتحاق  �لر�غبني  للطلبة  �أم��ا  ع��ام��اً، 
 ، �لطبي  �لفح�س  �جتياز  وكذ�  بنجاح  �ل�شخ�شية  و�ملقابلة  �لقبول  �متحان 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ثانويات  موقع  خال  من  �للتحاق  طلب  وتعبئة 
عرب �لإنرتنت ، �أو �حل�شور �إىل �أحد فروع ثانويات �لتكنولوجيا �لتطبيقية 
�ملفعول  �شارية  �ل�شفر  ج��و�ز  عن  ملونة  �شورة  �لتالية:  �لوثائق  ل�شتكمال 
للطالب وويل  �ملفعول  �شارية  �لهوية  لبطاقة  �لأم��ر، و�شور  للطالب وويل 

حديثة  �شخ�شية  و�شور  �ملياد  و�شهادة  �لقيد  خا�شة  و�شورعن   ، �لأم��ر 
ملونة. ويذكر �أن للمد�ر�س �لثانوية �لفنية وثانوية �لتكنولوجيا �لتطبيقية 
�أبوظبي و�لعني ودب��ي و�ل�شارقة وعجمان ور�أ���س �خليمة  ف��روع يف كا من 
و�لفجرية وفلج �ملعا و�لغربية وجزيرة دملا ومينح �لطالب �خلريج �شهادة 
�أكادميية معتمدة حمليا وعامليا ، ومتنح �ملدر�شة �لثانوية �لفنية خريجيها 
فر�شة  بنجاح  �لتا�شع  �ل�شف  در��شة  �أكملو�  �لذين  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  من 
�لرتبية  وز�رة  من  �ملعتمدة  �لفنية  �لثانوية  �ملدر�شة  �شهادة  على  �حل�شول 
من  ي��ب��د�أ  و  �شنو�ت  ث��اث  �لتعليمي  �لربنامج  م��دة  ق�شاء  بعد   ، و�لتعليم 
�ل�شف �لعا�شر وحتى نهاية �ل�شف �لثاين ع�شر ، ويدر�س �لطالب جمموعة 
 )AQF( �لتخ�ش�شات  تقدم  و�لتي   ، �لفنية  �مل��و�د  و  �لأ�شا�شية  �مل��و�د  من 
من موؤ�ش�شة �ملوؤهات �لأ�شرت�لية )TAFEIII( مينح خريجوها �شهادة 
�لإد�رة  �ل��ط��ائ��ر�ت،  �شيانة  �لكهربائية،  �ل�شيانة  �مليكانيكية،  �ل�شيانة  يف 
�إد�رة  �لإم��د�د،  و�إد�رة  �للوج�شتية  �خلدمات  و�ملحا�شبة،   )BTEC(ملالية�
�إد�رة  تعليم  جمل�س  من  �لثالث  �مل�شتوى  �شهادة  �لطلبة  مينح  كما  �ملر�فق. 

�لأعمال و�لتكنولوجيا يف �ململكة �ملتحدة و�لتي تقدم �لتخ�ش�شات �لتالية: 
�لعلوم �ل�شحية، �لإنتاج �لإعامي �لإبد�عي.

بنظام  �ملعهد  تاأ�ش�س  فقد   ، �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ثانوية  يخ�س  وفيما 
�لكو�در  لتوفري   ، �لعاملية  �ملعايري  �أرق��ى  ح�شب  م�شمم  تكنولوجي،  تعليمي 
�لو�شول  �شبيل  يف   ، �جلن�شني  من  تقنيني  ومهند�شني  علماء  من  �لوطنية 
�إىل جمتمع �لقت�شاد �ملعريف ، ويبد�أ برنامج �لدر��شة يف ثانوية �لتكنولوجيا 
�لتطبيقية من �ل�شف �لثامن وحتى نهاية �ل�شف �لثاين ع�شر وباإجناز هذ� 
�لربنامج مينح �لطالب �شهادة ثانوية �لتكنولوجيا �لتطبيقية �ملعتمدة من 
 ، �لثامن  �ل�شف  �لثانويات من  �لدر��شة يف  وتبد�أ   ، و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
�أ�شا�شية ومو�د تكنولوجية متخ�ش�شة ، منها �لعلوم �لعامة  وتت�شمن مو�د 
�لت�شال  وتكنولوجيا   ، �ل�شحية  �لتكنولوجيا  وع��ل��وم   ، �لطاقة  وع��ل��وم   ،
و�ملعلومات ، و�لعلوم �لهند�شية ، و�لهند�شة �لتطبيقية ، و�لهند�شة �لكهربائية 
، و�لهند�شة �مليكانيكية ويتم تدري�س جميع �ملو�د باللغة �لإجنليزية با�شتثناء 

�لرتبية �لإ�شامية، �للغة �لعربية و�لعلوم �لجتماعية.

درا�صة على اأعلى م�صتوى اأكادميي عاملي 

راأ�ش  ب�شرطة  اخلدمة  “ ملزودي  حماية  “ م�شروع 
•• راأ�س اخليمة –الفجر

قدم �لنقيب مهند�س خليل �أحمد �ل�شري�وي مدير فرع 
�ل�شيانة لدى �إد�رة �خلدمات �لإلكرتونية و�لت�شالت 
�عتماد  �شل�شلة  �شمن  حما�شرة  �خليمة،  ر�أ���س  ب�شرطة 
مزودي �خلدمة �ملعتمدين لدى م�شروع حماية ل�شمان 
بهدف  �لتقنية،  �لأمنية  بالأنظمة  �ملن�شاآت  �أمن  حماية 
�عتماد  �إج����ر�ء�ت  يف  �لأم��ن��ي  �جل��ان��ب  تعزيز  ��شتكمال 
�ل�شهادة  �لفنية ملزودي �خلدمة �ملعتمدين لدى م�شروع 

حماية. 

وياأتي ذلك متا�شيا مع �لأهد�ف و�لقيم �لإ�شرت�تيجية 
للوز�رة لتعزيز �لأمن و�لأمان من خال تطبيق قانون 
و�أنظمة  ك���ام���ري�ت  �ت���خ���د�م  بتنظيم  �خل��ا���س   9 رق���م 
لاأجهزة  �لأمثل  بال�شتخد�م  عما   ، �لأمنية  �ملر�قبة 

�شبط �أمن �ملن�شاآت بكفاءة ودقة و�شرعة عالية.
�أهمية  �ل�شري�وي،  �أحمد  خليل  مهند�س  �لنقيب  وثمن 
�ملحا�شر�ت و�لور�س حول نظام حماية، لتعزيز  تكثيف 
�شكان  ملختلف  �لأمنية  �ل�شامة  و�شائل  �أف�شل  تقدمي 
�إمارة ر�أ�س �خليمة، مبا ي�شمن حتقيق �نخفا�س معدل 

�جلر�ئم مقارنة مع �لإح�شائيات لل�شنو�ت �لأخرية.

مودة االأ�شري بجمعية اأم املوؤمنني يطلق مبادرة “اإدارة املوؤ�ش�شة االأ�شرية”

•• عجمان ـ الفجر 

ز�يد  بنت  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  رعاية  حتت 
عجمان  ح��اك��م  ق��ري��ن��ة  ن��ه��ي��ان  �آل  �شقر  ب��ن 
وبح�شور   - �ملوؤمنني  �أم  جمعية  رئي�شة   –
�ملدير  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  بنت  ع��زة  �ل�شيخة 
ب���ن ر�����ش���د �لنعيمى  مل��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��ي��د  �ل���ع���ام 
�لتابع  �لأ�شرى  م��ودة  �أطلق مركز  �خلريية  
جلمعية �أم �ملوؤمنني بعجمان مبادرة “ �إد�رة 
�ملبادرة  ت��ه��دف  “  حيث  �لأ���ش��ري��ة  �ملوؤ�ش�شة 
دورها  لأد�ء  قدرتها  وتعزيز  �لأ�شرة  لتمكني 
�لرتبوي و�ملجتمعي �لفاعل على �أكمل وجه 
�لأ�شرية  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة  �ل��ع��ظ��م��ى  و�لأه���م���ي���ة 

�لأجيال  وتن�شئة  �لأف���ر�د  �شعادة  حتقيق  يف 
�ل���و�ع���دة وت��ر���ش��ي��خ �ل��ت��م��ا���ش��ك �مل��ج��ت��م��ع��ي، و 
جن��اح��ه��ا ك��م��وؤ���ش�����ش��ة و�ل�����ذي ي��ت��ط��ل��ب توفر 
�لعالية  ب���ال���ك���ف���اءة  ت��ّت�����ش��م  ح��ك��ي��م��ة   �إد�رة 
�أد�ء  م��ن  �ل��ت��ي متكنها  �ل��ف��ّع��ال��ة  و�ل���ق���در�ت 
��شتهل �حل��ف��ل بكلمة  �ل���دور �حل��ي��وي.  ه��ذ� 
ملديرة �جلمعية �أ�شماء �شهد�د �و�شحت فيها 
�همية هذه �مللتقيات يف تعزيز دور �جلمعية 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وتعزيز  �ه��د�ف��ه��ا  وحت��ق��ي��ق 
�لتعاون مع �شركاءها فيما ي�شب يف �مل�شلحة 
وجه  على  و�ل���ش��رة  ككل  للمجتمع  �ل��ع��ام��ة 
عبد�هلل  للدكتور  كلمة  وتلتها  �خل�شو�س 
�لأ�شرى  م���ودة  م��رك��ز  م�شت�شار  �لأن�����ش��ارى 

و�ل����ت����ي �ث������رى ف��ي��ه��ا ب���ت���ج���ارب���ه م����ن خال 
للعديد  كم�شت�شار  �ليوميه  مهامه  ممار�شة 
تقدم  ثم  و�لأ�شرية  �لإن�شانية  �حل��الت  من 
�أحمد بن هزمي  �لدكتور حممد بن  �لنقيب 
�ل�شويدى – رئي�س ق�شم �ل�شرطة �ملجتمعية 
، لإل��ق��اء حم��ا���ش��رة عن  ع��ج��م��ان  ب�شرطة   -
�مل�شاكل  خ��ال��ه��ا   ت��ن��اول  �ل���ش��رة  يف  �لإد�رة 
�لجتماعى  �لتو��شل  وو�شائل  �للكرتونية 
وت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع و�ل����ش���رة و�همية 
�لتخطيط لتحقيق �ل�شتقر�ر �ل�شري و�شط 

تفاعل طيب من �حل�شور.
حماور  �أرب���ع  على  ق�شمت  �مل��ب��ادرة  �أن  ي��ذك��ر 
رئي�شية تناول �ملحور �لأول �لقيم �جلوهرية 

ملوؤ�ش�شة �ل�شرة و�ملحور �لثاين يناق�س �لقيادة 
�لإبد�ع  يناق�س  �لثالث  و�ملحور   ، �لأ���ش��رة  يف 
�لإد�رة  يناق�س  �ل��ر�ب��ع  و�مل��ح��ور  �لأ���ش��رة  ف��ى 
 12 �مل��ح��اور ع��دد  يف �لأ���ش��رة وتت�شمن تلك 
ور�شة عمل تدريبة قدمتها �أ. غادة �ملجرك�س 
م�شت�شارة مركز مودة �لأ�شري ، وتهدف تلك 
�مل��ب��ادرة �ىل تنمية ق���در�ت �لأ���ش��رة �لإد�ري���ة 
فى جمال �لرتبية وتعزيز �ملهار�ت �لقيادية 
ل���اأب���وي���ن وت���ع���زي���ز �آل����ي����ات �حل����ف����اظ على 
�لأ�شرى و�لتدريب على �ل�شتثمار  �لرت�بط 
�ل���ك���فء ل��ل��وق��ت و�مل�������و�رد ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه����د�ف 
مو�جهة  فى  كيانها  حماية  وكذلك  �لأ���ش��رة 

�لتحديات �لتى تتعر�شها.
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ويل عهد الفجرية يقدم واجب العزاء 
يف �شهيد الوطن را�شد الظهوري

•• راأ�س اخليمة-وام :

قدم �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية ير�فقه �ل�شيخ مكتوم 
بن حمد بن حممد �ل�شرقي و�جب �لعز�ء و�جب �لعز�ء لأ�شرة �شهيد �لوطن �لوكيل ر��شد علي 
حممد �لظهوري �لذي ��شت�شهد �أثناء تاأديته �لو�جب �لوطني �شمن �لقو�ت �مل�شاركة يف عملية 

�إعادة �لأمل للتحالف �لعربي للوقوف �إىل جانب �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق وحكومته �ل�شرعية.
و�أعرب �شموه - خال زيارته خيمة �لعز�ء يف منطقة و�دي �شعم يف ر�أ�س �خليمة - عن �شادق 
عز�ئه ومو��شاته لأهايل �ل�شهيد .. د�عيا �لعلي �لقدير �أن يتغمد �شهيد �لوطن بو��شع رحمته 
و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن. ر�فق �شموه - خال تقدمي 

و�جب �لعز�ء - �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد �لفجرية.

حمدان بن را�شد يت�شلم الع�شوية الفخرية من جمعية االمارات الطبية
•• دبي-وام:

ت�شلم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س هيئة �ل�شحة 
بدبي �لع�شوية �لفخرية �لأوىل �لتي قدمتها جمعية �لمار�ت �لطبية عرفانا وتقدير� لدور 

�شموه �لبارز و�حليوي ودعمه �لاحمدود للجمعية.
كما ت�شلم �شموه خال ��شتقباله �أع�شاء جمل�س �د�رة �جلمعية برئا�شة �لدكتورة موزة �ل�شرهان 
يف ق�شر �شموه بزعبيل �أم�س درعا تذكاريا و�شهادة تقديرية خلدمات �شموه �جلليلة �لتي قدمها 
للجمعية ويف �ملجال �ل�شحي. وثمنت �لدكتورة موزة �ل�شرهان رئي�شة جمعية �لمار�ت �لطبية 
�جلهود �مللمو�شة �لتي يقوم بها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
�لفاعل و�حلقيقي  ر�شالتها ودوره��ا  لتاأدية  �لطبية وم�شاندتها  �لم��ار�ت  �ملالية لدعم جمعية 
يف خدمة �لقطاع �لطبي يف �لدولة.. لفتة �إىل مكرمة �شموه �ل�شخية مبنح جمعية �لمار�ت 

�لطبية مقر� جديد� مبنطقة �ملمزر بدبي �شاهد� على �شخاء �شموه وعطائه �لذي ل ين�شب.

•• ال�صارقة -وام:

�إحدى   - �ل��وردي��ة  �لقافلة  فر�شان  مل�شرية  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �أعلنت 
مبادر�ت جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان- �طاق �مل�شرية خال �لفرتة 

�ملمتدة من �ل�شابع من �شهر مار�س �ملقبل �إىل 17 من �ل�شهر ذ�ته .
وتاأتي م�شرية فر�شان �لقافلة �لوردية برعاية قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ملوؤ�ش�س  �لرئي�س  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة 
ملكافحة  �ل���دويل  �لحت���اد  �شفرية  �ل�����ش��رط��ان  مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جلمعية 
ل�شبع  �شنو�ت..  �شبع  �شعار  حتت  لل�شرطان  �لعاملي  ل��اإع��ان  �ل�شرطان 
�إمار�ت تقدير� منها لروح �خلري و�لعطاء �لتي غمرها بها جمتمع دولة 
للتوعية مبر�س  �ملتو��شل  �لعمل  �أع��و�م من  �شبعة  م��دى  على  �لإم���ار�ت 

�شرطان �لثدي و�أهمية �لك�شف �ملبكر و�لدوري عنه.
جاء �عان تفا�شيل م�شرية �لعام �جلاري خال �ملوؤمتر �ل�شحايف �لذي 
عقد �ليوم يف جزيرة �لعلم بال�شارقة بح�شور رمي بن كرم رئي�س �للجنة 
�لعليا �ملنظمة مل�شرية فر�شان �لقافلة �لوردية وندى ع�شكر �لنقبي رئي�س 
�أ�شدقاء  جلنة �لفعاليات و�لدكتورة �شو�شن �ملا�شي �ملدير �لعام جلمعية 
مر�شى �ل�شرطان رئي�س �للجنة �لطبية و�لتوعوية وحممد خلف مدير 
�لإذ�عة و�لتلفزيون يف موؤ�ش�شة �ل�شارقة لاإعام وجا�شم �لبلو�شي رئي�س 
عائ�شة  و�لدكتورة  �لإ�شامي  �ل�شارقة  �ملوؤ�ش�شي يف م�شرف  �لتميز  ق�شم 
ووقاية  �ل�شحة  ب���وز�رة  �لأول��ي��ة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  �إد�رة  م��دي��رة  �شهيل 
�ملجتمع وعدد من �شفر�ء �لقافلة �لوردية وجمع كبري من ممثلي و�شائل 

�لإعام �ملحلية و�لعربية.
�لأوىل  وللمرة  �لوردية  �لقافلة  �أن م�شرية فر�شان  كرم  بن  وك�شفت رمي 
�شت�شهد تد�شني �شبع عياد�ت ثابتة يف �لإمار�ت �ل�شبع و�لتي �شتعمل فرقها 
�لطبية على ��شتقبال �لر�غبني يف �إجر�ء �لفحو�شات وطرح ��شتف�شار�تهم 

بخ�شو�س مر�س �شرطان �لثدي طيلة �أيام �مل�شرية .
�ملجاز  ب��و�ج��ه��ة  �شتتو�جد  �ل�شارقة  يف  �لثابتة  �ل��ع��ي��ادة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�ملائية ويف دبي ب�شيتي ووك ويف �أبوظبي على �لكورني�س ويف عجمان على 
�لكورني�س ويف ر�أ�س �خليمة باحلمر� مول ويف �أم �لقيوين مبركز �خلز�ن 
ف�شيل  م��رك��ز  يف  �لثابتة  �ل��ع��ي��ادة  ف�شتتو�جد  �ل��ف��ج��رية  يف  �أم���ا  �ل�شحي 

�ل�شحي.
و��شتعر�شت رمي بن كرم خال �ملوؤمتر م�شرية جمعية �أ�شدقاء مر�شى 
قرينة  م��ن  ك��رمي��ة  مب��ب��ادرة   1999 ع��ام  يف  تاأ�شي�شها  منذ  �ل�شرطان 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي 
حيث تعمل �جلمعية على تقدمي �لدعم �ملادي و�ملعنوي ملر�شى �ل�شرطان 

و�أ�شرهم يف رحلتهم �ل�شاقة مع �ملر�س .

�مل��ا���ش��ي جمع  �ل��ع��ام  خ��ال  ��شتطاعت  �لقافلة  �ن  ك��رم  ب��ن  و�أك����دت رمي 
باملائة من   90 تذهب  دره��م حيث  8 مايني  �ل  ح��و�يل  بلغت  تربعات 
�لتربعات ل�شالح �لدعم �ملبا�شر للمر�شى و10 باملائة فقط للم�شاريف 
�مل�شاعد�ت �لتي وفرتها �جلمعية حتى �لآن  �أن  �إىل  �لت�شغيلية .. م�شرية 
 803 ح�شل  فيما  �أ�شرهم  و�أف���ر�د  �ملر�شى  من  �شخ�شا   3،719 �شملت 

مر�شى من �جلن�شني على دعم من �جلمعية يف رحلة عاجهم.
وك�شفت بن كرم �أن �لقافلة جنحت خال �ل�شنو�ت �ل�شت �ملا�شية يف تقدمي 
ل�41،391  �ل��ث��دي  �شرطان  ع��ن  للك�شف  �ملجانية  �لطبية  �لفحو�شات 

�شخ�شا يف خمتلف �إمار�ت �لدولة .
كما جنحت �لقافلة �لوردية منذ �نطاقتها يف قطع �أكرث من 1.440 
400 فار�س وفار�شة  �أكرث من  كيلو مرت� على �متد�د �لدولة مب�شاركة 

و650 متطوعا ومتطوعة و455 عيادة طبية.
و�أو�شحت �لدكتورة �شو�شن �ملا�شي �أن جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان 
�شتعلن يف يوم �أنطاق �لقافلة عن م�شروعها �لكبري وهو �ل�شجل �لطبي 
م�شرية  يف  م�شيئة  ع��ام��ة  �شي�شكل  و�ل���ذي  ب��ال��دول��ة  �ل�شرطان  ملر�شى 
مكافحة هذ� �ملر�س و �لوقاية منه .. لفتة �ىل �ن �جلمعية �شتد�شن هذ� 
�ملتميز  �ملاموجر�م  �لثدي  �شرطان  عن  �ملبكر  للك�شف  جهاز  �أح��دث  �لعام 

بدقته و بخا�شية �لبعاد �لثاثية .
و �أ�شارت �ىل �أن �لعياد�ت �لطبية �ملتنقلة �شتعمل يوميا طيلة �أيام �مل�شرية 
�إمارة  9 �شباحا وفق �جلدول �ملحدد يف مو�قع خمتارة لكل  من �ل�شاعة 
و�شتقوم �لفرق �لطبية بتقدمي خدمات �لك�شف عن �شرطان �لثدي لأكرث 
من 5000 �إمر�أة ورجل على مد�ر �أيام �مل�شرية �إىل جانب م�شاركتهم يف 

تقدمي �لرب�مج �لتوعوية �لتي تت�شمنها �مل�شرية.
�لطبية  �ل��ع��ي��اد�ت  �لقافلة  م�شار  على  �ل�شوء  �ملا�شي  �ل��دك��ت��ورة  و�أل��ق��ت 
�ملتنقلة على مد�ر �لع�شرة �أيام �بتد�ء من �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا يف عدة 

مو�قع خمتارة بكل �إمارة من �إمار�ت �لدولة ومدنها .
وحول �لفعاليات �مل�شاحبة مل�شرية فر�شان �لقافلة �لوردية ��شتعر�شت ندى 
�أبرز ماحمها خال �ملوؤمتر حيث �شتبد�أ بحفل �لفتتاح  ع�شكر �لنقبي 
�شي�شهد  فيما  �ملقبل  مار�س  يف نادي �ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق يوم 7 
هذ� �لعام وللمرة �لأوىل يف تاريخ �لقافلة �لوردية تنظيم م�شرية خا�شة 
بالفر�شان �ل�شغار متنح حمبي �خليول و�لفرو�شية من �لأطفال فر�شة 
�مل�شاركة يف �مل�شرية بخيولهم �خلا�شة و�شتقام هذه �مل�شرية بالتعاون مع 

�ل�شاعة  �ملقبل من  �لعا�شر مار�س  �ملو�فق  دي��زرت بامل بدبي يوم �جلمعة 
�لثانية ظهر� وحتى �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء.

كما �شت�شهد م�شرية فر�شان �لقافلة �لوردية 2017 تنظيم فعالية �ليوغا 
بال�شيد�ت  لل�شيد�ت وهي فعالية خا�شة  نادي دبي  بالتعاون مع  �لوردية 

تقام على �لبحر يوم �ل�شبت �ملو�فق 11 مار�س �ملقبل .
وردية  خطو�ت  عنو�ن  حتت  �شتقام  ريا�شية  فعالية  عن  �لنقبي  وك�شفت 
�مل�شاركون فيها �شبعة كيلو  تنظم حول بحرية خالد بال�شارقة و�شيقطع 
مرت�ت و�إىل جانبها �شيتم �أي�شا تنظيم م�شرية للقو�رب تنظم بالتعاون 
مع نادي �ل�شارقة �لدويل لريا�شات �لبحرية و�شتقام هذه �لفعالية يوم 
�لأكرث  فعاليتها  تنظيم  �لوردية  �لقافلة  و�شتو��شل  �ملقبل.  مار�س   13
كبرية  �أع��د�د�  �ملا�شيني  �لعامني  ��شتقطبت يف  �لتي  وردي��ة  لقمة  جناحا 
من �جلمهور مبختلف �شر�ئحه ب�شكل جديد ين�شجم مع �حتفال �مل�شرية 
مبرور �شبع �شنو�ت على �نطاقتها وذلك بالتعاون مع غالريي لفييت 
بدبي مول ومب�شاركة �شبعة طهاة �إىل جانب �شبعة �شفر�ء �شيتعاونون يف 
�إعد�د وجبة وردية �إمار�تية �شتعر�س يف مز�د خريي يخ�ش�س ريعه لدعم 

�لقافلة �لوردية و�شتنظم هذه �لفعالية يوم 14 مار�س �ملقبل.
و�شيكون حمبو �لزو�رق وللعام �لثاين على �لتو�يل على موعد مع فعالية 
م�شرية �لقو�رب �لتي �شيقوم من خالها �أ�شحاب �لقو�رب بالن�شمام �إىل 
م�شرية فر�شان �لقافلة �لوردية من خال م�شرية �لقو�رب �لوردية �لتي 
�لنخلة - دب��ي... فيما �شيختتم برنامج  15 مار�س �ملقبل يف  �شتقام يوم 
يف  �ل��وردي��ة  للقافلة  �ل�شنوية  للم�شرية  �خلتامي  �حلفل  م��ع  �لفعاليات 

�لعا�شمة �أبو ظبي يوم 17 مار�س �ملقبل.
م��ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه ���ش��ع��ادة حم��م��د خ��ل��ف خ���ال كلمته ب��امل��وؤمت��ر بال�شكر 
و�لتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة على دعمه ورعايته للقافلة �لوردية 
و�إىل قرينته �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي �لرئي�س �ملوؤ�ش�س 
جلمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان على مبادر�تها �لإن�شانية و�ملجتمعية 

�ملوؤثرة و�ملتو��شلة.
وثمن ما بذلته �لفقيدة �أمرية بن كرم �لرئي�شة �ل�شابقة للجنة �ملنظمة 
�أن قادتها  �إىل  �لقافلة جمرد فكرة  �ل�شت منذ كانت  �ل�شنو�ت  على مد�ر 

�إىل �لعاملية.
�لقافلة  م��ع  بيد  ي��د�  مت�شي  ل��اإع��ام  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �أن  خلف  و�أك���د 

�لوردية �شريكا �عاميا ور�عيا د�عما لتوؤكد ر�شالة �لإعام �لجتماعية 
�شريكا  لتظل  و�لإعامي  �ل�شحفي  دورها  تتجاوز  فاملوؤ�ش�شة  و�لإن�شانية 
يف دعم �جلهود �لأهلية و�ملبادر�ت �خلريية و�ل�شحية حيث تنه�س دولتنا 
وتنمو جمتمعاتنا بت�شافر جهود �ملوؤ�ش�شات وتكاتفها لتحقق ما نطمح له 

من باد يعمها �خلري وي�شودها �لأمن وتقودها �ملعرفة.
وقال جا�شم �لبلو�شي رئي�س �لتميز �ملوؤ�ش�شي مب�شرف �ل�شارقة �لإ�شامي 
خال �ملوؤمتر �ل�شحفي : نحن ملتزمون يف م�شرف �ل�شارقة �لإ�شامي 
فيها على  و�إننا يف كل مرة نطلع  �لإمار�تي  مب�شوؤوليتنا جتاه جمتمعنا 
�إىل  �لتي و�شلت  �لتوعية  و�لعاجات وحتى  و�مل�شاعد�ت  تقرير �حلالت 
ع�شر�ت �لآلف ن�شعر باأهمية م�شاهمتنا مع �لقافلة �لوردية ونعتز بكون 
�مل�شرف �شريكا للنجا�حات �لتي حتقق على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية �ل�شت 
�ملا�شية وجندد يف عام �خلري مو��شلة دعمنا لهذه �مل�شرية �لوطنية �لتي 
�ل�شيخة جو�هر  �شمو  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �شاحب  قرينة  روؤى  تعك�س 

بنت حممد �لقا�شمي .
�إد�رة  م��دي��رة  �شهيل  عائ�شة  �ل��دك��ت��ورة  �شهيل  عائ�شة  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت  و 
�لرعاية �ل�شحية �لأولية يف وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع �أن ��شتمر�رية 
�لقافلة  م��ب��ادرة  م��ع  �مل�شري  مو��شلة  يف  �ملجتمع  قاية  وو  �ل�شحة  وزر�ة 
�ل��وردي��ة ياأتي يف �إط��ار �لتعاون بني �ل���وز�رة و�مل��ب��ادرة يف جم��ال مكافحة 
مدى  على  �لقطاعني  ب��ني  �مل�شرتكة  للقاء�ت  و�م��ت��د�د�  �ل��ث��دي  �شرطان 

�ل�شنو�ت �ملا�شية.
لتحقيق  و�شيلة  يعد  �ل��وردي��ة  �لقافلة  مع  �لتعاون  �أن  �شهيل  و�أو�شحت 
روؤية وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع يف �لو�شول �ىل �لنتائج �ملرجوة من 
وتخفي�س  �لوقائي  �جلانب  تر�شيخ  �ىل  تتطلع  �لتي  �لوطنية  �لجندة 
و�أمر��س  و�ل��ق��ل��ب  كال�شكري  �حل��ي��اة  بنمط  �ملتعلقة  �لأم���ر�����س  م��ع��دل 
�إىل تقليل م�شتوى  �إ�شافة  �ل�شرطان لتحقيق حياة �شحية وعمر مديد 
�لأوبئة  مع  للتعامل  �ل�شحي  �لنظام  جاهزية  وتطوير  �لتدخني  �نت�شار 
�لرعاية  �ل��دول يف جودة  �أف�شل  �لإم��ار�ت من  �ل�شحية لتكون  و�ملخاطر 

�ل�شحية.
�لوردية مببلغ  �لتربع للقافلة  �ملجتمع ميكنهم  �أف��ر�د  �ن كافة  ي�شار �ىل 
�إىل  ق�شرية  ن�شية  بر�شالة  وردي  كلمة  �إر�شال  خال  من  در�ه��م  خم�شة 
�لرقم 2302 �ت�شالت �أو دو كما ميكن �لتربع مببالغ �أكرب عن طريق 
�لتحويل �مل�شريف �ملبا�شر �إىل �حل�شاب �مل�شريف للقافلة �لوردية يف م�شرف 
�ل�شارقة �لإ�شامي وكذلك ميكن �لتربع من خال �ملن�شة �لإلكرتونية 
�أو  �لوردية  للقافلة  �لر�شمي  �ملوقع  خال  من  �أو  غيفينغ  ج�شت  �لعاملية 
عرب  �أو   ThePinkCaravan في�شبوك  على  ح�شابها  خ��ال  م��ن 

�لتطبيق �لذكي �خلا�س باملبادرة.

انطالق م�شرية فر�شان القافلة الوردية مار�ش املقبل

جامعة عجمان تطِلق اأوىل فعاليات 
االأفكار” “مقهى 

•• عجمان ـ الفجر 

�لبتكار-عجمان  م���رك���ز  ن���ظ���م 
لقاء  �أول  عجمان  جلامعة  �لتابع 
�لأفكار”  “مقهى  فعاليات  �شمن 
من  �ل�شتفادة  �إىل  يهدف  و�ل���ذي 
�لعاملية  �لبتكارية  �لتجارب  خرية 
�لأعمال  ري��ادة  �لناجحة يف جمال 
من خال ن�شرها وم�شاركتها بني 
�أفر�د �ملجتمع و�ملهتمني يف �ملجال.

�ل�شيخ  مركز  يف  �للقاء  �أقيم  حيث 
ز�ي�������د ل����ل����م����وؤمت����ر�ت و�مل����ع����ار�����س، 
تاأهلو�  �ل��ذي��ن  �ملبتكرين  بح�شور 
�ملوهوبني  رع��اي��ة  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 
�مل�����ش��اب��ق��ة �ل��ت��ي ط��رح��ه��ا مركز  يف 

�لبتكار موؤخر�.
�أع�����ش��اء مركز  �ل��ل��ق��اء  ك��م��ا ح�شر 
�لبتكار وعدد من �لأكادمييني يف 

�جلامعة.
�لدكتور  �ألقاها  بكلمة  �للقاء  ب��د�أ 
م��دي��ر مركز  �إ���ش��م��اع��ي��ل،  �هلل  عبد 
�لب��ت��ك��ار، حت��دث فيها ع��ن مقهى 
وقّدم  و�أه��د�ف��ه،  و�أهميته  �لأف��ك��ار 
مقهى  ����ش���ي���وف  �أول  ل��ل��ح�����ش��ور 
�ل�����ش��ي��دة جاكلني  وه����ي  �لأف����ك����ار، 
وي���ن�������ش���ت���ان���ل���ي، و�ل�����ت�����ي ب����دوره����ا 
�ملميزة  جتربتها  �حل�شور  �شاركت 

و�مل��وؤث��رة يف جمال ري��ادة �لأعمال، 
يف  ت��اأث��ري�ً  حُت���ِدث  �أن  و��شتطاعت 
�لربيطانية  �حل���ك���وم���ة  ق�������ر�ر�ت 

مببادر�تها يف �ملجال.
حما�شرة  جاكلني  �ل�شيدة  قدمت 
�لتحول  لربنامج  “�أمثلة  بعنو�ن 
ري����ادة  و���ش��م��ول��ي��ة   2030 ل���ع���ام 
عن  ف���ي���ه���ا  حت����دث����ت  �لأعمال”، 
قناعاتها و�إميانها باأهمية حت�شني 
�لبيئة  تكون  لكي  �حلياة،  م�شتوى 

مهياأة لحت�شان �مل�شاريع. 
لدعم  �لعاملية  جتربتها  وعر�شت 
م�����ش��اري��ع ري������ادة �لأع����م����ال ل���ذوي 
بعد  �خل�����ا������ش�����ة،  �لح�����ت�����ي�����اج�����ات 
ح�شولها على دعم من �حلكومات 

و�ملوؤ�ش�شات �ل�شانعة للقر�ر.

�ل�شيدة  ب���زي���ارة  �ل��ل��ق��اء  و�خ���ُت���ِت���م 
�لبتكار،  ملركز  و�ل�شيوف  جاكلني 
حيث �لتقت �ملبتكرين يف حا�شنات 
وع����ر�����س  �مل������رك������ز  �لأع��������م��������ال يف 
وم�شاريعهم  �أف��ك��اره��م  �ملبتكرين 
للزو�ر، وتناق�شو� حولها و��شتمعو� 

لآر�ء ون�شائح �لزو�ر �لقيمة.
�لربيطانية  �مل���وؤل���ف���ة  �أن  ُي���ذك���ر 
�أبرز  من  تعد  وين�شتانلي  جاكلني 
�ملتحدثات �لعامليات يف جمال ريادة 
�لعديد  يف  ع�شو  وه���ي  �لأع���م���ال، 
من �ملجال�س و�للجان �ل�شت�شارية 
�ل��ع��امل��ي��ة، وت�����ش��غ��ل ح��ال��ي��ا من�شب 
فريجن  تقييم  جلنة  يف  م�شت�شارة 
لدعم �ل�شركات و�مل�شاريع �لنا�شئة 

)فريجن �شتارت �آب(.

اجتماع �شرطة راأ�ش اخليمة يبحث معايري “اأبطال ال�شعادة” 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت��ر�أ���س �ل��ل��و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل بن 
�شرطة  قائد عام  �لنعيمي  علو�ن 
ر�أ�س �خليمة، �جتماع �لقائد �لعام 
2017م،  للعام  �ل��ث��اين  �ل���دوري 
�لت�������ش���ال �شمن  وف����ق����اً خل���ط���ة 
و�لتو��شل،  �لت�����ش��ال  منهجية 
ب���ح�������ش���ور �مل������������در�ء �ل����ع����اّم����ون 
مر�كز  وروؤ�شاء  �لإد�ر�ت،  ومدر�ء 
�خليمة،  ر�أ����س  ب�شرطة  �ل�شرطة 
وتنفيذ  تطبيقات  ملناق�شة  وذل��ك 
وز�رة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م����ب����ادر�ت 
�لد�خلية و�خلطة �لإ�شرت�تيجية 

للقيادة �لعليا لذ�ت �لفرتة.
حيث مت خال �لجتماع مناق�شة 
�ملتمثلة  �ل�شعادة  �أب��ط��ال  معايري 
يف �إطاق جائزة لأف�شل موظف 
�ملتعاملني  �إ�شعاد  يحقق  �إيجابي 
ت����ق����دمي �خل����دم����ات،  يف م����ر�ك����ز 
����ش��ت��ع��ر����س ج��ه��ود وخدمات  ث��م 
لتوحيد  �ملبذولة  �لد�خلية  وز�رة 
�ملتبعة  �لعمل  و�آليات  �لإج���ر�ء�ت 
�لتميز،  وحتقيق  �لأد�ء  لتطوير 

�لتميز  ن���ظ���ام  ع���ل���ى   ب����الط����اع 
كما  �لد�خلية،  وز�رة  �ملوؤ�ش�شي يف 
مت عر�س ومناق�شة نتائج تطبيق 
للعام  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل���ط���ة 
2016م و��شتعر��س م�شتهدفات 
و�مل������ب������ادر�ت  2017م،  �ل�����ع�����ام 
بها،  �مل��رت��ب��ط��ة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
دع���م تطبيق خطة  ع��ل��ى  و�حل���ث 

ودم�������ج  ت�����ك�����ات�����ف  �إىل  ت������ه������دف 
تاأدية  �أث���ن���اء  �ل�����ش��رط��ة  منت�شبي 
�ملهام و�ل��و�ج��ب��ات، وب��ذل �جلهود 
�شمن  و�خ��ا���س  بتفاين  للعمل 
�أف�شل  لتحقيق  �لو�حد،  �لفريق 
ن��ت��ائ��ج �ل��ت��م��ي��ز �مل��ن�����ش��ودة، �لأم���ر 
�ل��ذي يعزز �لأم���ن و�لأم����ان، من 
و�لتعاون  �جلهود  ت�شافر  خ��ال 

�لت�شال بالقياديني، مع مناق�شة 
�ل���ت���ق���ري���ر �لإح�������ش���ائ���ي �لأم���ن���ي 
�ملن�شرم  للعام  �ل��ر�ب��ع  �لربع  عن 

2016م.
و�أك������د ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س 
�خل��ي��م��ة، خ���ال �لج��ت��م��اع على 
�ملتمثلة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ق��ي��م��ة 
�لتي  �ل���ف���ري���ق  ب�����روح  �ل��ع��م��ل  يف 

�جل��م��ي��ع كفريق  ب���ني  �مل�������ش���رتك 
و�ح��������د، وي�������ش���اه���م يف �لرت����ق����اء 
�ملجالت  كافة  يف  �لعاملني  ب��اأد�ء 
م�شتوى  وي���ح�������ش���ن  �ل�������ش���رط���ي���ة 
ت��ق��دم للجمهور  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
وز�رة  �إ�شرت�تيجية  �إط���ار  �شمن 
�لعمل  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

بقيمة �لفريق �لو�حد.

جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي تعتمد اأ�شماء الفائزين يف دورتها الرابعة ع�شر
••  ال�صارقة -الفجر:

�عتمد جمل�س �أمناء جائزة �ل�شارقة للعمل �لتطوعي، 
للجائزة  للرت�شيحات  �ملتقدمني  من  �لفائزين  �أ�شماء 

يف دورتها �لر�بعة ع�شر لعام 2016 . 
جاء ذلك خال �لجتماع �لأخري ملجل�س �أمناء �جلائزة 
برئا�شة �شعادة عفاف �إبر�هيم �ملري بعد �أن رفعت جلنة 
ن�شبة  بلغت  �لفائزين لاعتماد حيث  �أ�شماء  �لتحكيم 
و�لذي  �مل�شاركني  ع��دد  �جمايل  من   37% �لفائزين 
بلغ عددهم 84 م�شاركة، فيما بلغ عدد �لذين �شاركو� 
م�شاركة   23 �لتطوعية  �ل��ف��ر���س  �شناعة  جم��ال  يف 
4 م�شاركات يف جمال د�عم �لعمال �لتطوعية  وعدد 

وعدد 57 م�شاركة يف جمال �مل�شاهمات �لتطوعية . 
�لتي  �لطالب  فئة  �أ���ش��م��اء  قائمة  �ملجل�س  �عتمد  كما 
�إم������ارة �ل�����ش��ارق��ة ليبلغ  مت ت��ر���ش��ي��ح��ه��م م���ن م���د�ر����س 
8 ط���اب  ليتوجو�  75 ط��ال��ب��ا، ومت �خ��ت��ي��ار  ع��دده��م 
جنوما للتطوع يف حفل �جلائزة وذلك وفقا للمعايري 

و�ل�شروط �ملحددة.
كما �عتمد جمل�س �لأمناء �أ�شماء �مل�شاهمني يف �لعمل 

�لتطوعي من �لفئات �خلا�شة من �ملتطوعني يف غ�شيل 
�ملوتى و�ملتربعني بالدم و�لقائمني على خدمة �ملجتمع 
�لفئة  هذه  من  �ملكرمني  �جمايل  ليبلغ  عملهم  بحكم 

�ل�شنوي. �حلفل  يف  عنها  �شيعلن  و�لتي   23
�لعام  �لأم���ني  �ل���ش��ت��اذ جا�شم حممد �حل��م��ادي  وق���ال 
للجائزة �إن جميع �مل�شاركات �لتي تقدمت للجائزة هي 
وتوؤكد  �لتطوعي  �لعمل  يف  ور�ئ��دة  متميزة  م�شاركات 
على قيم �لتعا�شد وخدمة �ملجتمع و�أن جلان �لتحكيم 
عملت على فرز �مل�شاركات وتقييمها بناًء على �ملعايري 
�لتي و�شعتها �جلائزة ورفعتها ملجل�س �لأمناء ليعتمد 

�لفائزين لهذه �لدورة.
و�أ�شاف �أمني عام جائزة �ل�شارقة للعمل �لتطوعي �إن 
لتكرمي  �ل�شنوي  �حلفل  لإق��ام��ة  جارية  �ل�شتعد�د�ت 
�لفائزين عن �لدورة �لثالثة ع�شر و�لر�بعة ع�شر ليبلغ 
عدد جميع �ملكرمني بالرت�شيح و�لفائزين 83 يف حفل 
�شخ�شيتني  �ختيار  �شمنها  وم��ن  �لعام  لهذ�  �جل��ائ��زة 
كما  �لتطوعي،  �لعمل  يف  �ملخ�شرمة  �ل�شخ�شيات  من 
�شبتمرب  بد�ية  مع  للجائزة  �لقادمة  �ل��دورة  �شتنطلق 

من هذ� �لعام ل�شتقبال �مل�شاركات.

توجه �شركة �أ�شود �لبحر ل�شناعة �لقو�رب و�ليخوت )ذ.م.م( عناية �ل�شادة 

موردي �ملعد�ت و�لآليات �لبحرية وموردي �خلدمات )�لعمالة و�ل�شت�شار�ت 

ب�شاأن  �لتعامل معها  و�لتي مت  �ل�شفن  ببناء  و�ملتعلقة  �لخ(   .. �لبناء  وم��و�د 

�لرتفيهي  كاتامار�ن   " �ليخت  ل�شناعة  و�خلدمات  و�آليات  معد�ت  توريد 

 2007 �لبناء باحلو�س �جل��اف من عام  و�ل��ذي كان قيد  54 مرت"،  بطول 

وحتى 2013، باأن يتم تزويد �شركة ��شود �لبحر بجميع �لفو�تري و�شند�ت 

و�مل��و�د و�خلدمات نظر�  �ملعد�ت و�لليات  �ملتعلقة بهذه  �لقب�س و�ل�شتام 

حلريق جميع �مل�شتند�ت �ملتعلقة بذلك، و�ن �هتمامكم وتعاونكم معنا مهم 

ل�شناعة  �لبحر  �أ�شود  �شركة  على:  �لتو��شل  يرجى  �ملو�شوع،  هذ�  يف  ج��د�ً 

�لقو�رب و�ليخوت ذ.م.م.

     +97143371270 هاتف:  �ملتحدة.  �لعربية  �لم��ار�ت  دبي،   33326 �س.ب 

sealions@sealions.ae :فاك�س: 97143360551+ -  بريد �لكرتوين

الـى مـن يـهمه الأمــر
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مراكز الداخلية تطلق مبادرة عي�ش حياتهم لتمكني ذوي االإعاقة
•• اأبوظبي-وام:

وت�شغيل  لتاأهيل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م��ر�ك��ز  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت 
من  و�لوقاية  �ملجتمع  حلماية  �لعامة  �لإد�رة  يف  �ملعاقني 
����ش��ت��ج��اب��ة لتوجيهات  �جل��رمي��ة م���ب���ادرة ع��ي�����س ح��ي��ات��ه��م 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة  يف   2017 ع��ام  بتخ�شي�س  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
�لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  �إط���ار  �مل��ب��ادرة يف  ت��اأت��ي  للخري.  عاما 
�مل��زم��ع تنفيذها خ���ال ه���ذ� �ل��ع��ام وت��ه��دف حل��ث �أف���ر�د 
بيئة  تهيئة  ���ش��رورة  على  و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات  �ملجتمع 
من  لتمكينهم  �لإع��اق��ة  ذوي  لاأ�شخا�س  مائمة  عمل 

�أد�ء �أعمالهم على �لوجه �لأكمل ون�شر ثقافة لغة �لإ�شارة 
وعدم ��شتخد�م �ملر�فق �ملخ�ش�شة للمعاقني مثل مو�قف 
و�ل�شعوبات  �ل��ظ��روف  وم��ر�ع��اة  �مل��ي��اه  ودور�ت  �ل�شيار�ت 
�لتي تو�جه هذه �لفئة يف مو�قع �لعمل �ملختلفة ومنحهم 

�حلقوق �لتي كفلها لهم �لقانون.
وحددت �ملبادرة بع�س �لأمور �لتي يجب توفريها لتهيئة 
باملهام  �لقيام  من  �ملعاقون  ليتمكن  �ملنا�شبة  �لعمل  بيئة 
توفري  منها  �خل��دم��ات  تطوير  يف  و�مل�شاهمة  �لوظيفية 
�مل��م��ر�ت و�لأب�����و�ب و�مل��ن��ح��در�ت �ل��ت��ي ت��خ��دم م�شتخدمي 
�ملياه  ودور�ت  �لكهربائية  و�مل�شاعد  �ملتحركة  �لكر��شي 
ومو�قف �ل�شيار�ت و�خلدمات �ل�شرورية لت�شهيل حركتهم 

بجانب وجود بع�س �لعاملني �مللمني بلغة �لإ�شارة لت�شهيل 
�لتو��شل و�لتفاعل مع �أ�شحاب �لإعاقة �ل�شمعية .. علما 
باأن هناك وحدة متخ�ش�شة يف لغة �لإ�شارة يف مر�كز وز�رة 
�لعاملني يف خمتلف  تام لتدريب  ��شتعد�د  �لد�خلية على 

�ملوؤ�ش�شات على لغة �لإ�شارة.
وقالت �شاحلة �لعامري رئي�س ق�شم �لأن�شطة و�لفعاليات 
يف �لإد�رة رئي�س فريق �ملبادرة .. �إن �ملبادرة خ�ش�شت لفئتي 
عمل  يوم  ق�شاء  لهم  وتتيح  و�ل�شمعية  �حلركية  �لإعاقة 
�أ�شحاب  كامل على �لكر��شي �ملتحركة وتقم�س �شخ�شية 
�لإعاقة �ل�شمعية لعدد من �ل�شباط و�لأف��ر�د و�لعاملني 

يف بع�س �لإد�ر�ت �ل�شرطية وت�شتمر ملدة �شهر كامل.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي

بلدية عجمان تنجز م�شروع حتديث املخطط احل�شري ال�شامل

له تنفيذية  لئحة  م�صروع  الب�صرية” تعد  للموارد  الحتادية  “الهيئة 

اخلمي�ش 9 فرباير بدء �شريان تعديالت قانون املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية

•• ال�صارقة-وام:

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
مكتب  يف  �أم�س  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ملجل�س  �ج���ت���م���اع  �حل����اك����م  ���ش��م��و 

�لتنفيذي لاإمارة.
ن����اق���������س �لج�����ت�����م�����اع ع����������دد� من 
برفد  �ملتعلقة  �لهامة  �ملو�شوعات 
�لإم������ارة ب��امل�����ش��روع��ات و�مل���ب���ادر�ت 
�لنمو  عجلة  دف���ع  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي 
�لكرمية  �حل��ي��اة  لتوفري  �مل�شتمر 
�أر�س  و�لقاطنني على  للمو�طنني 

�لإمارة.
ع���ل���ى حم�شر  �ل��ت�����ش��دي��ق  وب���ع���د 

و�ملو��شات  �ل��ط��رق  هيئة  رئي�س 
�ل�شمو  بتوجيهات من �شاحب  �أنه 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ملجل�س  ومبتابعة  �ل�شارقة  حاكم 
�لهيئة  تعمل  ل��اإم��ارة  �لتنفيذي 
وبالتعاون مع �جلهات �ملعنية على 
�شبكة  من  �لتحتية  �لبنى  تطوير 

�لطرق و�ملر�فق �لعامة.
و�عتمد �ملجل�س �إبر�م مذكرة تفاهم 
و�ملو��شات  �ل���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  ب���ني 
�لحتادية  و�ل��ه��ي��ئ��ة  �ل�����ش��ارق��ة  يف 

للمو��شات �لربية و�لبحرية .
و�أ�������ش������ار رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �ل���ط���رق 
�ملذكرة تهدف  �أن  �إىل  و�ملو��شات 
بني  �ل���ت���ع���اون  ���ش��ب��ل  ت���ع���زي���ز  �إىل 

�ل�شو�حي  ����ش���وؤون  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س 
و�ل���ق���رى وع��ف��اف �إب��ر�ه��ي��م �ملري 
رئي�س د�ئرة �خلدمات �لجتماعية 
وعبد �هلل علي �ملحيان رئي�س هيئة 
�ل�شارقة �ل�شحية و�ملهند�س يو�شف 
�ل�����ش��وي��ج��ي رئ��ي�����س هيئة  ���ش��ال��ح 
�لطرق و�ملو��شات و�ملهند�س علي 
د�ئرة  �ل�شويدي رئي�س  بن �شاهني 
�لنقبي  و����ش���امل حم��م��د  �لأ����ش���غ���ال 
�لبلديات  �����ش����وؤون  د�ئ������رة  رئ��ي�����س 
من�شور  و�مل�����ش��ت�����ش��ار  و�ل�����زر�ع�����ة 
حممد بن ن�شار مدير عام �لإد�رة 
���ش��م��و �حلاكم  �ل��ق��ان��ون��ي��ة مب��ك��ت��ب 

و�أحمد �إبر�هيم �مليل مقرر.
�أع�شائها  بني  من  �للجنة  وتختار 
�ملنا�شب  وت�����وزع  ل��ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ا 

�ملجل�س  �أ���ش��در  �ل�شابقة  �جلل�شة 
 2017 ل�����ش��ن��ة   6 رق�����م  �ل����ق����ر�ر 
ب�شاأن ت�شكيل �للجنة �لعليا لتهيئة 
لل�شبكة  لان�شمام  �ل�شارقة  �إمارة 

�لعاملية للمدن �ملر�عية لل�شن.
ون�س �لقر�ر على �أن ت�شكل �للجنة 
ب��رئ��ا���ش��ة �ل�����ش��ي��خ ����ش���امل ب���ن عبد 
مكتب  رئي�س  �لقا�شمي  �ل��رح��م��ن 
���ش��م��و �حل���اك���م وع�����ش��وي��ة ك���ل من 
�لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن  خالد  �ل�شيخ 
م�����دي�����ر ع��������ام د�ئ�����������رة �حل���ك���وم���ة 
�لل���ك���رتون���ي���ة و�ل����دك����ت����ور ط����ارق 
���ش��ل��ط��ان ب���ن خ�����ادم رئ��ي�����س د�ئ����رة 
�مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة و�ل��ع��م��ي��د �شيف 
�ل�شام�شي قائد عام �شرطة  �لزري 
�ل�شويدي  �شامل  �ل�شارقة وخمي�س 

�أول  �أع�����ش��ائ��ه��ا يف  ب���ني  �لإد�ري��������ة 
�للجان  وت�������ش���ك���ل  ل���ه���ا  �ج����ت����م����اع 
�لتابعة  و�ل���ف���رع���ي���ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا ب���ق���ر�ر م���ن رئي�س 
�ل�شتعانة  للجنة  وي��ج��وز  �للجنة 
مب����ن ت������ر�ه م����ن �أه������ل �خل������ربة يف 
�مل���ج���الت �ل��ت��ي ت��خ��ت�����س ب��ه��ا دون 
�أ���ش��و�ت م��ع��دودة يف  �أن يكون لهم 

مد�ولت وقر�ر�ت �للجنة.
لتطوير  �لإم�������ارة  خ��ط��ة  و���ش��م��ن 
�ل�شبكة  وحت�شني  �لتحتية  �لبنى 
�ل��ط��رق��ي��ة يف �إم������ارة �ل�����ش��ارق��ة .. 
�مل��ج��ل�����س م�������ش���روع توفري  �ع��ت��م��د 
مزيرعة  منطقة  يف  د�خلية  ط��رق 
يف مدينة �ل�شارقة. و�أو�شح �شعادة 
�ل�شويجي  �شالح  يو�شف  �ملهند�س 

•• عجمان-وام:

�لنعيمي  حممد  �لرحمن  عبد  �شعادة  �أك���د 
و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  د�ئ������رة  ع����ام  م���دي���ر 
�ملخطط  حت���دي���ث  م�������ش���روع  �أن  ب��ع��ج��م��ان 
�ل�شاملة  و�ل���در�����ش���ة  �ل�����ش��ام��ل  �حل�����ش��ري 
و�خلطط  لعجمان   2030 و�لطرق  للنقل 
 2018  2015- �ل��ث��اث��ي��ة  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
هو   2030  -2027-  2024--2021
�لد�ئرة  عملت  �لتي  �حليوية  �مل�شاريع  �أه��م 
على �إمتامها بالكامل بن�شبة %100 و�لذي 
جمالت  ك��اف��ة  يف  عجمان  م�شتقبل  يو�شح 
�حلياة وي�شع جميع �خلطط �ل�شرت�تيجية 
للقيادة  �ل��و����ش��ح��ة  �ل������روؤى  م���ع  ل��ي��ن�����ش��ج��م 

�حلكيمة ويتناغم مع توجيهاتها �لر�شيدة.
�لنعيمي مع  �جتماع عقد  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
عمري  ب��ن  �أح��م��د  حممد  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور 
�ل�شوؤون  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي 
بتطبيق  �ملعنني  �لإد�ر�ت  وم��در�ء  �لهند�شية 
�خلطيب  عامر  هديل  و�ملهند�شة  �ملخطط 
�جلغر�فية  �مل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  م��رك��ز  م��دي��ر 
رئ��ي�����س ف��ري��ق �مل��خ��ط��ط �حل�����ش��ري �ل�شامل 
�لإد�ر�ت  على  وتوزيعها  �ملخرجات  لعر�س 
لتقوم باأعمالها �ملنوطة بها وفق �ملخطط له 

حتى عام 2030.
�لب�شرية  �ل���ك���و�در  ب��ج��ه��ود  �لنعيمي  و�أ����ش���اد 
يلقي  و�ل���ذي  باأكمله  �مل�����ش��روع  �أجن���زت  �لتي 
بظاله �لإيجابية على كافة نو�حي �حلياة 
ي��دي �جلميع  ب��ني  �إم���ارة عجمان وي�شع  يف 
لا�شرت�شاد  ر��شية  وق��و�ع��د  و��شحة  روؤى 
�لتحديث  �مل�شروع عمل على  �أن  بها.. مبينا 
�لعقبات  وت���ف���ادي  �ل�����ش��اب��ق  �مل��خ��ط��ط  ع��ل��ى 
�لقت�شادية  �لتوقعات  لي�شع  و�جهته  �لتي 
�ملوؤثرة �شمنه.. كما و�شع ت�شور� للزيادة يف 
ب�شكل كبري على  توؤثر  �لتي  �ل�شكاين  �لنمو 
�لتطور  جت�شيد  على  ف�شا  �مل��دي��ن��ة  �شكل 

وتلبية  و�لبيئي  و�لج��ت��م��اع��ي  �لق��ت�����ش��ادي 
على  �مل��وؤث��رة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  متطلبات 
�شبكات �لطرق و�لبنية �لتحتية و�لعمل على 
�أه��م �هد�ف  رف��ع كفاءة �لطرق و�ل��ذي يعد 
و�قعية  حلول  لتقدمي  �شعى  �ل��ذي  �مل�شروع 

مل�شاكل �لزدحام �ملروري.
حممد  �ملهند�س  �لدكتور  �أو�شح  جانبه  من 
ب��ن ع��م��ري �أن �مل�����ش��روع و���ش��ع �إط�����ار� كاما 
و�شاما للعمل �ملرت�بط بني �لإد�ر�ت لإمتام 

مهامها.
�مل�شروع �حليوي  �أب��رز خمرجات  �أن  . مبينا 
و�لنمو  للتطور  تو�شيحي  �إط���ار  و���ش��ع  ه��و 
�مل����ن����اط����ق غري  �مل���������ش����ت����د�م يف  �ل����ع����م����ر�ين 
�أف�شل  حت���دي���د  ع���ل���ى  ف�����ش��ا  �حل�������ش���ري���ة 
�حل�شرية  للمناطق  �لتخطيطية  �لبد�ئل 
�لقائمة حاليا ومعاجلة م�شاكلها من خال 
ربط كل بد�ئل �حللول مبخططات متكاملة 
�لطرق  ���ش��ب��ك��ة  ت��ت�����ش��م��ن خم���ط���ط  و�ل����ت����ي 
و�أن�����و�ع �ل��ن��ق��ل وب��د�ئ��ل �مل��و����ش��ات �ملتاحة 
و�أنو�عها  �لتحتية  �لبنية  �شبكات  وخمطط 
و�لتطويرية  �لعقارية  �مل�شاريع  وخم��ط��ط 
و�أنو�عها وت�شنيفها  وخمطط �ل�شتعمالت 
�ملر�فق  ملخططات  بالإ�شافة  �لتحكم  و�آلية 
للمناطق  و�مل���ك���م���ل���ة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ة 

لتاأكيد  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �حل��ال��ي��ة  �حل�����ش��ري��ة 
�ل�شتد�مة وتوزيعها بكفاءة عالية مبا يخدم 
رحات  تقليل  بهدف  �لإ�شكانية  �ملجمعات 
للموؤ�شر  ف��اع��ل��ي��ة  �أك����رث  �مل��رك��ب��ات وحت��ق��ي��ق 
�لوطني �ت�شال �ملجتمعات �لعمر�نية .. كما 
لكافة  ت�شور�  �ملتكاملة  �ملخططات  و�شعت 
على  مربهنة  �ملمكنة  و�ل��ف��ر���س  �لتحديات 

�لنمو �لذكي للمدينة.
وقال �أن �لد�ئرة �أجنزت �مل�شروع وفقا ملر�حل 
عدة بدء من مرحلة جمع وحتليل �لبيانات 
ل��در����ش��ة �لو�شع �حل���ايل حيث مت  �ل��ازم��ة 
�لجتماع مع 19 موؤ�ش�شة حكومية �حتادية 
وعك�شها  �لبيانات  على  للح�شول  وحملية 
�مل���خ���ط���ط �حل���������ش����ري.. ك���م���ا عقدت  ع���ل���ى 
ملناق�شة  �ل�شركاء  �جتماعات مع كل  �لد�ئرة 
�ملخرجات ف�شا على �لجتماعات �لدورية 
م��ع ف��ري��ق �مل�����ش��روع ون��ف��ذت �ل���د�ئ���رة جولة 
�لعاملي لاطاع على  ميد�نية لا�شت�شاري 
�أهم م�شاريع ومناطق وطرق عجمان ليخرج 
ب��اأف�����ش��ل ح��ل��ة ممكنة وي��ل��ب��ي كافة  �مل�����ش��روع 

�لحتياجات �ملطلوبة.
من جانبها قدمت �ملهند�شة هديل �خلطيب 
و�لأه����د�ف  �مل�����ش��روع  ح��ول  تف�شيليا  �شرحا 
�مل�����ش��روع حدد  �أن  �مل��ح��ق��ق��ة م��ن��ه م��و���ش��ح��ة 

�حل�شري  ل��ل��م��خ��ط��ط  �ل��زم��ن��ي  �ل���ربن���ام���ج 
و�لربنامج   CUMP  2030 �ل�����ش��ام��ل 
و�لطرق  للنقل  �ل�شاملة  للدر��شة  �لزمني 
بعني  �مل�شروع  و�أخ��ذ  كما   2030TMP
�لع��ت��ب��ار �ل��ت��وق��ع��ات �ل�����ش��ك��ان��ي��ة ل���� 2030 

و�لتي تقدر ب� 547.330 .
. كما �تخذ متطلبات �ل�شتعمالت لاأر��شي 
�شيناريو  ل���و����ش���ع  �أ����ش���ا����ش���ي���ات  ع���ج���م���ان  يف 
�لتوزيع  مقرتح  على  معتمد�  �ل�شتعمالت 
كونه   2030 �لأر��شي  �ملكاين ل�شتعمالت 
�لأمثل  �لتوزيع  �لذي يحقق  �ملثايل  �ملقرتح 
مركز  ع��ل��ى  ت�شتمل  و�ل���ت���ي  �مل��دي��ن��ة  مل���ر�ك���ز 
�لثقافية  و�مل��ر�ك��ز  �لأع��م��ال  وم��ر�ك��ز  �ملدينة 
و�ل���رت�ث���ي���ة و�مل����ر�ك����ز �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�مل���ر�ك���ز 

�لتجارية و�لعديد من �ملر�كز �لأخرى.
و�و�شحت �أن �ملخطط �عتمد �ملقرتح �ملثايل 
و�ل�شمل و�لذي يعترب مزيجا من مقرتحني 
�حلالية  �ل���ش��ت��ع��م��الت  ع��ل��ى  ح��اف��ظ  بحيث 
�ملتغري�ت  بوجود  و�شمح  �لعمر�ين  و�لن�شيج 
�مل���وؤث���رة يف من��و �مل��دي��ن��ة ورك���ز ع��ل��ى �ملناطق 
�متد�د  على  وعمل  �ملدينة  قلب  يف  �ل�شكنية 
باجتاه  �مل��دي��ن��ة  قلب  م��ن  �ل�شكنية  �مل��ن��اط��ق 
من  �ملو�طنني  متكني  مع  �لقدمية  �ملناطق 

�إعادة �لإعمار.
ثقافية  م��ر�ك��ز  لإن�����ش��اء  ووف���ر فر�شة  كما   .
وتر�ثية ومناطق خ�شر�ء تف�شل بني �ملناطق 
�ل�شكنية و�ل�شناعية .. وحقق �ملقرتح تطوير 
�لربط �ل�شبكي كخطوط �ل�شبكات مع ربط 

�شياحي ترفيهي للو�جهة �لبحرية.
ووج���ه ���ش��ع��ادة م��دي��ر ع���ام �ل���د�ئ���رة يف ختام 
�ج����تماع عر�س خمرجات �ملخطط �حل�شري 
�ل�شامل على �لإد�ر�ت �ملعنية بالد�ئرة للعمل 
و�ل�شري  �لبع�س  بع�شها  مع  متكامل  ب�شكل 
كوثيقة  و�عتماده  �ملخطط  ملخرجات  وفقا 
قبل  �ليها  ي��رج��ع  �أ�شا�شية  وق��اع��دة  للعمل 

�لبدء باأي م�شروع.

•• دبي –الفجر:

للمو�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  دع��ت 
تعميم  يف  �حل��ك��وم��ي��ة،  �ل��ب�����ش��ري��ة 
خ��ا���س، ك��اف��ة �ل����وز�ر�ت و�جلهات 
�لل��ت��ز�م بتطبيق  �إىل  �لحت��ادي��ة، 
�ملر�شوم  �ل���و�ردة يف  كافة �لأح��ك��ام 
17 ل�شنة  رق���م  ب��ق��ان��ون �حت����ادي 
بع�س  ت��ع��دي��ل  ���ش��اأن  يف   2016
�أحكام قانون �ملو�رد �لب�شرية رقم 
�حلكومة  يف   2008 ل�شنة   11
�لحت����ادي����ة وت���ع���دي���ات���ه، و�ل����ذي 
يبد�أ �شريان مفعوله يوم �خلمي�س 

�ملو�فق 9 فرب�ير 2017.
�أن���ه���ا �تخذت  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أو����ش���ح���ت 
بغية  تنفيذية؛  خ��ط��و�ت  �شل�شلة 
�حتادي  ب��ق��ان��ون  �مل��ر���ش��وم  تفعيل 
�شاأن  يف   2016 ل�شنة   17 رق��م 
�ملو�رد  �أحكام قانون  تعديل بع�س 
�لحتادية،  �حلكومة  يف  �لب�شرية 
حيث �أعدت م�شروع لئحة تنفيذية 
لكافة �أحكام قانون �ملو�رد �لب�شرية 
تو�شح  �لحت���ادي���ة،  �حل��ك��وم��ة  يف 
�لآليات و�ل�شو�بط لكافة �لأحكام 
�ل���و�ردة يف �ل��ق��ان��ون، �لأم���ر �لذي 
من �شاأنه �أن ي�شهل على �لوز�ر�ت 
و�جل��ه��ات �لحت��ادي��ة تطبيق هذه 
�لأ����ش���ول، م�شريًة  �لأح���ك���ام وف���ق 
�لائحة  م�شروع  رفعت  �أنها  �إىل 

و�لتغري�ت  �لديناميكي  �ل��ت��ط��ور 
�مل��ت�����ش��ارع��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا دولة 
�لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة يف 
�شتى �مل��ج��الت، وذل��ك م��ن خال 
وت�شريعات  �شيا�شات  �أف�شل  تبني 
و�أن���ظ���م���ة �مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة على 
م�����ش��ت��وى �حل���ك���وم���ة �لحت����ادي����ة، 
موظفي  متكني  �شاأنها  من  و�لتي 
�ل�������وز�ر�ت و�جل���ه���ات �لحت���ادي���ة، 
و�ل�شعادة  �لر�شا  م�شتويات  ورف��ع 
�لوظيفية لديهم، وزي��ادة جاذبية 
لت�شبح  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
ح���ا����ش���ن���ة لأ������ش�����ح�����اب �مل�����و�ه�����ب 
عليهم  حت�����اف�����ظ  و�ل������ك������ف������اء�ت 

وت�شتثمر فيهم.
�أ���ش��ا���ش��ي��ة من  22 م�����ادة  ت��ع��دي��ل 
�لقانون يذكر �أن �ملر�شوم �جلديد 
�أ�شا�شية  م��ادة   22 تعديل  ت�شمن 
رقم  �حت��ادي  بقانون  �ملر�شوم  من 
�ملو�رد  ب�شاأن   2008 ل�شنة   11
�لحتادية  �حلكومة  يف  �لب�شرية 
�لتعديات  و�أن  وت���ع���دي���ات���ه، 
�لتوجهات  تندرج �شمن  �جلديدة 
للحكومة  �ل������ش�����رت�ت�����ي�����ج�����ي�����ة 
�ملو�رد  فاعلية  بتعزيز  �لحتادية، 
�لب�شرية �حلكومية، ورفع كفاءتها 
�ل���وظ���ي���ف���ي���ة، وخ���ل���ق ب��ي��ئ��ة عمل 
م�شتويات  �أع��ل��ى  حتقق  م�شتقرة، 

�لإنتاجية.

و���ش��ي��ا���ش��ات وت�����ش��ري��ع��ات �مل�����و�رد 
�حلكومة  م�شتوى  على  �لب�شرية 

�لحتادية
�شنو�ت  8 يف  تعديات   3

هذ�  �أن  �إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أ�������ش������ارت 
�ل��ت��ع��دي��ل ه���و �ل��ث��ال��ث م���ن نوعه 
ع��ل��ى ق��ان��ون �مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة يف 
غ�شون  يف  �لحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ة 
يوؤكد  �ل����ذي  �لأم�����ر  ���ش��ن��و�ت،   8
مب��ا ل ي��دع جم��اًل لل�شك حر�س 
�لإمار�ت  لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 
مو�كبة  ع��ل��ى  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 

وتعديل �أحكام �لإجاز�ت مبختلف 
�أحكام �جلز�ء�ت  �أنو�عها، وتعديل 
�ملتعلقة  و�لأح������ك������ام  �لإد�ري������������ة، 
وجز�ء�تها،  �لإد�ري����ة  باملخالفات 
و�آل���ي���ة �ح��ت�����ش��اب وم��ك��اف��اأة نهاية 
�مل��و�ط��ن��ني. وبينت  �خل��دم��ة لغري 
خا�شاً  دل��ي��ًا  �أع���دت  �أن��ه��ا  �لهيئة 
ب��امل�����ش��ت��خ��دم ل��ت��م��ك��ني �مل��ع��ن��ي��ني يف 
لدى  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�������و�رد  �إد�ر�ت 
�لوز�ر�ت و �جلهات �لحتادية من 
تنفيذ �لأحكام و�ملفاهيم �جلديدة 
�لأ�شول،  �ملر�شوم وفق  �ل��و�ردة يف 

لاعتماد.   �ملوقر  �ل���وزر�ء  ملجل�س 
�ن��ت��ه��ت م���ن �تخاذ  �أن���ه���ا  و�أك������دت 
�لازمة  �لإلكرتونية  �لإج���ر�ء�ت 
بقانون،  �مل��ر���ش��وم  �أح��ك��ام  لتفعيل 
وذل���ك م��ن خ���ال �إع����ادة هند�شة 
�مل������و�رد  م���ع���ل���وم���ات  �إد�رة  ن���ظ���ام 
�لحتادية  �حلكومة  يف  �لب�شرية 
�جلو�نب  حيث  م��ن  “بياناتي”، 
ومنها:  بالتعديات  �لعاقة  ذ�ت 
ومتديد  �لتوظيف،  عقود  )�أن���و�ع 
فرتة �لختبار للموظفني �جلدد، 
�لنقل و�لإع����ارة،  �أح��ك��ام  وت��ع��دي��ل 

�لدليل  وب��الإم��ك��ان �لط���اع على 
م���ن خ����ال �مل���وق���ع  �لإل���ك���رتوين 
 .www .fahr .gov .ae
موؤخر�ً،  ع��ق��دت،  �أن��ه��ا  �إىل  ولفتت 
للمر�شوم،  رئي�شية  �إط��اق  ور�شة 
تبعها 11 ور�شة تدريبية ملوظفي 
و�ملو�رد  �لقانونية  �ل�شوؤون  �إد�ر�ت 
�ل����������وز�ر�ت  ك����اف����ة  �ل���ب�������ش���ري���ة يف 
�ملعنية  �لحت������ادي������ة  و�جل������ه������ات 
�لور�س  �أن  مو�شحًة  بالتطبيق، 
على  حر�شها  م��ن  �نطاقاً  ت��اأت��ي 
لأنظمة  �ل�شليم  �لتطبيق  �شمان 

�ل�شر�كة  وت���ط���وي���ر  �لإم���������ارة  يف 
�ملنفعة  يحقق  مبا  �ل�شرت�تيجية 
�ل��ت��ي مبوجبها  و�ل��ت��ق��دم و�ل��رق��ي 

�لطرفني يف �ملجالت ذ�ت �لهتمام 
�لرتقاء  �إىل  و�ل��ر�م��ي��ة  �مل�����ش��رتك 
و�لبحري  �ل����ربي  �ل��ن��ق��ل  ب��ق��ط��اع 

يتم تقدمي �أف�شل �خلدمات .
ووجه �ملجل�س بالأخذ مباحظات 

�ل�شادة �أع�شائه.

دفاع مدين ال�شارقة ينقذ مري�شا يزن 
300 كيلوجرام كان حم�شورا يف �شقته

•• ال�صارقة -وام:

متكنت ف���رق �ل��دف��اع �مل���دين يف �ل�����ش��ارق��ة م��ن �ن��ق��اد �شخ�س م��ري�����س من 
�جلن�شية �لعربية يبلغ وزنه 300 كليو جر�م كان حم�شور�ً يف �شقته باإمارة 
�ل�شارقة، ومت �إخر�جه من �شرفة �شقته ونقله �إىل �مل�شت�شفى لتلقي �لعاج.

بال�شارقة، �ن غرفة  �لدفاع �ملدين  �لنقبي مدير عام  �لعقيد �شامي  و قال 
�لعمليات تلقت باغاً يفيد بوجود �شخ�س مري�س يزن 300 كيلو جر�م 
حم�شور�ً يف �شقته، وفور تلقي �لباغ مت حتريك فرقة خمت�شة من �لدفاع 

�ملدين مزودة باأحدث �لآليات و�ملعد�ت.
وتعاملت فرق �لدفاع �ملدين مبهنية عالية لإخر�ج �ل�شخ�س �ملح�شور، ومت 
 ، فيها  يقطن  �لتي  �ل�شقة  �شرفة  �لإنقاذ من  �شلم  �شنوكر  بو��شطة  �إنز�له 

حيث نقل ب�شيارة �لإ�شعاف �لوطني �إىل �مل�شت�شفى لتلقي �لعاج.

اأخبار ال�شاعة : ال�شعادة واالإيجابية هدف ومنهج عمل 
•• اأبوظبي-وام:

عنو�ن  و�لإيجابية  �ل�شعادة  �أن  �ل�شاعة  �خبار  ن�شرة  قالت 
�مل��ت��ح��دة وم��ف��ه��وم ل�شيق  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  ب���ارز 
و�لإيجابية  �ل�شعادة  نهج  تر�شيخ  �ن  و��شافت  مبجتمعها. 
�لر�شيدة  وقيادتنا  �لدولة  لدى  ��شرت�تيجية  �أولوية  بات 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�أ���ش��ه��ا  وعلى 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .. وخطت �لدولة خطو�ت 
ك��ب��رية ج����د� ع��ل��ى ه����ذ� �ل��ط��ري��ق ح��ي��ث مت��ك��ن��ت يف فرتة 
يف  �ملتقدمة  �ل���دول  م��ن  كثري  على  �ل��ت��ف��وق  م��ن  قيا�شية 
جمال �لهتمام باملو�طن وحتقيق �لرفاهية له مب�شتو�ها 
�لأق�شى. و�و�شحت �لن�شرة �لتي ت�شدر عن مركز �لمار�ت 
�ليوم  �فتتاحيتها  يف  �ل�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات 
بعنو�ن �ل�شعادة و�لإيجابية هدف ومنهج عمل �ن �لإمار�ت 
�لعامل  م�شتوى  على  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  بخطو�ت  قامت 
�لإيجابية  قيم  وتعزيز  م�شتد�مة  �شعادة  �شمان  �أجل  من 
يف �ملجتمع من بينها تخ�شي�س وز�رة لل�شعادة و�إطاقها 
�ل��ربن��ام��ج �ل��وط��ن��ي ل��ل�����ش��ع��ادة و�لإي��ج��اب��ي��ة.. ك��م��ا خطت 
�لكو�در  تاأهيل  جمال  يف  �أي�شا  وفريدة  متقدمة  خطو�ت 
�ملتخ�ش�شة وفق مناهج عملية وقابلة للتطبيق وذلك لكي 
�لعامة  موؤ�ش�شاتنا  من  موؤ�ش�شة  لكل  هدفا  �ل�شعادة  تكون 

و�خلا�شة وثقافة جمتمعية �شائدة.
وقالت �نه يف هذ� �ل�شياق �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل ل��دى تخريج �شموه �لدفعة 
يف  و�لإيجابية  لل�شعادة  �لتنفيذيني  �ل��روؤ���ش��اء  من  �لأول 
�جلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية �أن حتقيق �ل�شعادة 
و�لإي���ج���اب���ي���ة يف جم��ت��م��ع �لإم�������ار�ت ه���دف وم��ن��ه��ج عمل 
�أ�شلوب  �حل��ك��وم��ي��ة يف حت��وي��ل��ه  �جل��ه��ات  ت��ت�����ش��ارك جميع 
�لإم����ار�ت  �إن   : �شموه  وق���ال  جمتمعية...  وث��ق��اف��ة  ح��ي��اة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أخ���ي  ب��ق��ي��ادة 
بال�شعادة  �ملجتمع  �هلل متكن  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان 
�لقدر�ت  لبناء  و�مل���و�رد  �لإمكانيات  وتوظف  و�لإيجابية 
لدعم  �حلكومي  �لعمل  بيئة  وتطوير  �مل��وؤه��ل��ة  �لوطنية 
هذ� �لتوجه باأن يكون �شعبنا من �أ�شعد �ل�شعوب و�أكرثها 

�ل�شعادة  بتعزيز  �ملبادر�ت �خلا�شة  �ن  �إيجابية. و�و�شحت 
وز�رة  ن�شطت  ف��ق��د  ب��اه��رة  جن��اح��ات  حققت  و�لإي��ج��اب��ي��ة 
�ل�شعادة  مو�شوع  نقل  يف  عام  قبل  ت�شكيلها  منذ  �ل�شعادة 
من مهمة تخت�س بها وتتوىل �أمرها �حلكومة �إىل ثقافة 
ب�����د�أت ت�����ش��ري يف خم��ت��ل��ف م��ك��ون��ات �مل��ج��ت��م��ع وف��ئ��ات��ه بل 
�أ�شبحت حمور �هتمام كل �أبناء �ملجتمع.. كما حدث تطور 
و��شح يف تنفيذ �لربنامج �لوطني لل�شعادة و�لإيجابية �إذ 
�شكلت جمال�س لل�شعادة و�لإيجابية و�لعديد من �لرب�مج 
من  �لكثري  و�أجن��ز  و�ملتعاملني  �ملوظفني  �شعادة  لتحقيق 
هذ�  حتقيق  تدعم  �لتي  �جل��دي��دة  �حلكومية  �ل�شيا�شات 
�ل��ذي ميكن �لإم����ار�ت لتكون د�ئ��م��ا من  �ل��ه��دف �لوطني 
وبالفعل  وق��ال��ت  �ل�����ش��ع��ادة..  حتقيق  يف  �ل��ع��امل  دول  �أوىل 
�أث���م���رت �ل���روؤي���ة �ل��ث��اق��ب��ة ل��ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة، و�جلهود 
�أبناء �لوطن، تتويج �شعب �لإمار�ت ب�شفته  �ملخل�شة لكل 
ما  على  للمحافظة  �نه  وقالت  �لعامل.  �شعوب  �أ�شعد  �أحد 
�لر�شيدة  قيادتنا  �أدرك���ت  فقد  ��شتمر�ره  و�شمان  حتقق 
باكر� �أهمية تاأهيل �لكو�در حتى تكون �ل�شعادة و�لإيجابية 
وم�شوؤولية  ثقافة  ولكن  فح�شب  حكوميا  منهجا  لي�شتا 
ت��خ��ري��ج �جليل  ج���اء  �لإط�����ار  ه���ذ�  �أي�����ش��ا. ويف  جمتمعية 
يف  و�لإيجابية  لل�شعادة  �لتنفيذيني  �ل��روؤ���ش��اء  من  �لأول 
 60 ي�شم  �ل��ذي  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات 
رئي�شا تنفيذيا لل�شعادة و�لإيجابية مت تدريبهم وتاأهيلهم 
لل�شعادة  �لوطني  �ل��ربن��ام��ج  نفذه  تدريبي  برنامج  ع��رب 
كاليفورنيا  يف  بريكلي  جامعتي  مع  بالتعاون  و�لإيجابية 
و�أك�شفورد يف �ململكة �ملتحدة.. و�شيكون لهذه �لكوكبة دور 
�شعبنا  و�آم��ال  �لر�شيدة  قيادتنا  مهم يف حتقيق طموحات 
�لويف. و�كدت �خبار �ل�شاعة يف ختام �فتتاحيتها �إن �هتمام 
و�إيجابي  �شعيد  جمتمع  باإيجاد  �لبالغ  �لر�شيدة  �لقيادة 
خال�شة  �إمار�تية  عقيدة  من  �لأ�شا�س  يف  ينبثق  وتعزيزه، 
�أر�شى قو�عدها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�لذي  �لإم���ار�ت���ي  �لإن�����ش��ان  �أن  ت��ق��وم على  ث���ر�ه  طيب �هلل 
�مليادين كافة هو  يتم تطويره يف  و�ل��ذي  يعي�س يف رخ��اء 
مل�شرية  �ل�شامية  و�لغاية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لغالية  �ل��رثوة 
�لحت���اد وم��ن ث��م ف���اإن �شعادته ه��ي �ل��ه��دف �ل���ذي ي�شعى 

�جلميع �إىل حتقيقه و�شمان ��شتد�مته وتعزيزه.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�أطلقت حكومة دولة �لإمار�ت من�شة �إلكرتونية تفاعلية ذكية ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل 
بالفكر  �ل��وع��ي  وتعزيز  �ل�شت�شر�ف  ثقافة  ن�شر  جهود  دع��م  �إىل  ه��ادف��ة  خطوة  يف 
�ملحتوى  وتوفري  �ملتوقعة  و�ملتغري�ت  للتحديات  �ل�شتعد�د  يف  و�أهميته  �مل�شتقبلي 
�لعلمي و�لدر��شات و�إتاحته �أمام جميع �ملهتمني و�ملعنيني. وتهدف من�شة �لإمار�ت 
��شت�شر�ف  يف  �لإم����ار�ت  جهود  لتوثيق  مرجعا  تكون  �أن  �إىل  �مل�شتقبل  ل�شت�شر�ف 
من  لديها  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  ثقافة  وتر�شيخ  �لوطنية  �ل��ق��در�ت  وبناء  �مل�شتقبل 
�أ�شا�شية  �إىل مهار�ت  �مل��و�رد �لتي ت�شقل �خلرب�ت وحتفزها لتحويلها  خال توفري 
يف �لعمل �حلكومي �ليومي ملو�كبة �لتغري�ت وت�شكيل �لفر�س و��شتباق �لتحديات. 
بوز�رة  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئا�شة  مكتب  يف  �مل�شتقبل  �إد�رة  مدير  �شهاب  �أط��رف  وق��ال 
�شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل.. �أن �ملن�شة تاأتي يف �إطار �جلهود �ملتو��شلة لتج�شيد 

رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه هلل باأن تكون �لإم��ار�ت وجهة عاملية ر�ئ��دة ومن�شة 
تنفيذ  تدعم  �مل�شتقبل  ل�شت�شر�ف  �لإم���ار�ت  من�شة  �إن  و�أ���ش��اف  �مل�شتقبلي.  للفكر 
��شرت�تيجية �لإمار�ت ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل �لتي تهدف لا�شت�شر�ف �ملبكر للفر�س 
و�لتحديات يف كافة �لقطاعات �حليوية وحتليلها وو�شع �خلطط �ل�شتباقية بعيدة 
�ملدى على كافة �مل�شتويات ما يدعم حتقيق �لأهد�ف �لوطنية. وي�شتمل موقع �ملن�شة 
جمموعة  على   http: www.uaefutureforesight.ae �لإل��ك��رتوين 
متكاملة من �لأق�شام �لتي ت�شتعر�س �جلهود و�لتوجهات �لعاملية يف جمال ��شت�شر�ف 
�مل�شتقبل وتوفر �مل�شادر و�لأبحاث و�لتقارير و�ملر�جع �لعلمية �لعاملية و�ملحلية �لتي 
ترثي �ملعرفة لدى �ملهتمني بامل�شتقبل وترفع م�شتوى �لوعي يف �جلهات �حلكومية 
لتطبيقها  �ليومي  �لعمل  �مل�شتقبل يف  ��شت�شر�ف  ثقافة  تبني  ومتكن موظفيها من 
على �أر�س �لو�قع. وت�شلط �ملن�شة �ل�شوء على �ل�شرت�تيجيات و�ملبادر�ت و�ملمار�شات 

�ملتعلقة با�شت�شر�ف �مل�شتقبل حمليا وعامليا وت�شم جدول بالفعاليات �لتي من �شاأنها 
�لتدريبية  �ل��رب�م��ج  �إىل  �إ�شافة  �ل��دول��ة  د�خ��ل وخ��ارج  �ملجال  ه��ذ�  �ملعرفة يف  �إث���ر�ء 
دولة  �شبكة  �إن�شاء  ذ�ته مت  �ل�شياق  ويف  �مل�شتقبل.  ��شت�شر�ف  بعلم  �خلا�شة  و�ملر�جع 
تعمل  �شبكة خرب�ء  تاأ�شي�س  �إىل  �لهادفة  �إن  لنكد  �مل�شتقبل يف  �لإم��ار�ت ل�شت�شر�ف 
على دعم وتطوير نهج حكومة دولة �لإمار�ت يف �شناعة �مل�شتقبل. وتعد هذه �ل�شبكة 
من�شة لتبادل �لأفكار بني عدد من �خلرب�ء يف حكومة دولة �لإمار�ت يف ما يخت�س 
حول  �خل��رب�ت  وت��ب��ادل  باأهميته  �لإم���ار�ت  يف  �لوعي  لتعزيز  �مل�شتقبل،  با�شت�شر�ف 
�مل�شتقبل.  يف  �ملتوقعة  �لفر�س  ��شتك�شاف  على  �ل�شبكة  ومنهجياته.و�شتعمل  �أدو�ت��ه 
وجتمع �شبكة �لإمار�ت ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل خريجي �لربنامج �لتدريبي ل�شت�شر�ف 
�لوزر�ء  �شوؤون جمل�س  ب��وز�رة  �ل��وزر�ء  رئا�شة جمل�س  �لذي ينظمه مكتب  �مل�شتقبل 
�لتقارير  من  �شاملة  جمموعة  وتت�شمن  �أك�شفورد  جامعة  مع  بالتعاون  و�مل�شتقبل 

و�ملو��شيع �ملتخ�ش�شة يف هذ� �ملجال. 

حمدان بن را�شد يفتتح موؤمتر االإمارات الدويل لطب االأ�شنان ومعر�ش طب االأ�شنان العربي اإيدك دبي2017 

دبي لالإح�شاء يعتمد �شروط مزاولة ن�شاط اإجراء الدرا�شات اال�شتطالعية يف االإمارة

•• دبي-وام:

�فتتح �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س هيئة �ل�شحة بدبي 
من  و�لع�شرين  �حل��ادي��ة  �ل����دورة  فعاليات  �م�����س 
موؤمتر �لإمار�ت �لدويل لطب �لأ�شنان ومعر�س 
�لذي  �إي���دك دبي2017  �ل��ع��رب��ي  �لأ���ش��ن��ان  ط��ب 
يقام يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س 

وي�شتمر حتى يوم �خلمي�س �لقادم.
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وق���ام 
ل��ف��ي��ف م����ن كبار  ب���رف���ق���ة  �مل���ع���ر����س  ب���ج���ول���ة يف 
�مل�شوؤولني ومديري �لدو�ئر �ملحلية و�ل�شخ�شيات 
على  خالها  �طلع  حيث  �لوفود  وروؤ�شاء  �لعاملية 
�لتي تعر�شها  �لطبية  و�مل��ع��د�ت  �لأج��ه��زة  �أح��دث 
�أهم �ل�شركات �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية ��شتمع 
�شموه خالها �إىل �شرح من قبل بع�س �لعار�شني 
�إليه �ل�شركات �مل�شنعة من تطور�ت  عما تو�شلت 

و�إجناز�ت يف جمال طب �لأ�شنان.
�لذي  �مل��ط��رد  بالنمو  �شعادته  ع��ن  �شموه  و�أع���رب 
يحققه �إيدك دبي كل عام.. و�أثنى �شموه على عدد 

هذ�  و�شلت  و�لتي  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �ل�شركات 
�لعام �إىل 4700 �شركة متثل �أكرث من 2000 

عامة جتارية عاملية.
�لرئي�س  �مل�����دين  �ل�����ش��ام  ع��ب��د  �ل���دك���ت���ور  وق�����ال 
�لعاملي  �لعلمي  دب��ي و�لإحت���اد  �إي��دك  ل�  �لتنفيذي 
�إي���دك دبي  لطب �لأ���ش��ن��ان �ن م��وؤمت��ر وم��ع��ر���س 
يعد من �أهم �لفعاليات �لتي حتت�شنها �إمارة دبي 
�شنويا و�أي�شا عامة فارقة يف �شناعة �ملوؤمتر�ت 
و�ملعار�س حيث �أنه على مد�ر �لو�حد و�لع�شرين 
وتطور�  وكمية  نوعية  نقلة  �شهد  �ملا�شية  عاما 
م��ل��ح��وظ��ا م��ن ح��ي��ث ع���دد �مل�����ش��ارك��ني و�حل�شور 
بالإ�شافة �إىل �لتاأثري �لإيجابي �لذي يعك�شه �إيدك 
و�لتجارة  و�لإقت�شاد  �ل�شحة  قطاعات  على  دبي 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  و�ل�����ش��ي��اح��ة يف دول���ة �لإم������ار�ت 
من  �مل�شتد�مة  �لتنمية  على  ي�شجع  ب��دوره  وه��ذ� 
�لقطاعني  من  و�لأطباء  �لعاملني  حتفيز  خال 
�حلكومي و�خلا�س على مو�كبة �لتطور و�لتقدم 

يف جمال �لعلم لتطوير مهار�تهم.
ب��ال��ذك��رى �حلادية  �ل��ع��ام  و����ش��اف : نحتفل ه��ذ� 
و�ل��ع�����ش��رون لن��ط��اق��ة �إي���دك دب��ي �ل���ذي يحظى 

ع��دد كبري من �جلهات  ب��اع��رت�ف عاملي من قبل 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي ت��دع��م هذ� 
�حلدث ولقد فاق عدد �لعار�شني يف �ملعر�س لهذ� 
 2،000 م��ن  �أك���رث  متثل  �شركة   4،700 �ل��ع��ام 
عدد  يبلغ  �أن  �ملتوقع  ومن  عاملية  جتارية  عامة 
من   48،000 �لعام  لهذ�  و�مل�شاركني  �حل�شور 
�أي�شا  ف��خ��وري��ن  ن��ح��ن  130 دول�����ة..  �أك����رث م��ن 
�إي��دك دبي ل ز�ل حمافظا  ب��اأن موؤمتر ومعر�س 
يف  متخ�ش�س  معر�س  و�أك��رب  ك��اأول  مكانته  على 
و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  �لأ�شنان يف منطقة  طب 
�أف��ري��ق��ي��ا وج���ن���وب و����ش���رق �آ���ش��ي��ا ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

�حتفاظه باملركز �لثاين عامليا .
�ل��دك��ت��ور ط���ارق خ���وري �لرئي�س  م��ن جانبه ق��ال 
�لفخري ملوؤمتر �إيدك دبي نعمل من خال موؤمتر 
وم��ع��ر���س �إي����دك دب���ي ع��ل��ى خ��ط��ة ع��م��ل و��شحة 
تهدف جلعل هذ� �حلدث �لأكرب و�لأول و�لأف�شل 
م�شتوى  على  لي�س فقط  �لأ�شنان  يف جمال طب 
�ملنطقة ولكن على م�شتوى �لعامل �أجمع.. ونعلم 
�أن هذه �ملرتبة حتتاج �إىل عمل كثري وجهد كبري 
و�إ�شر�ر  ق��وة  بكل  تطبيقها  على  ع��ازم��ون  لكننا 

وخطتنا تقوم على زيادة حجم �ملوؤمتر و�مل�شاركني 
وكذلك  وزو�ر  وخ���رب�ء  و�شركات  �أط��ب��اء  م��ن  فيه 
على تطوير �ملحتوى �لعلمي �لذي يتم طرحه يف 

�ملوؤمتر.
�إيدك  ومعر�س  موؤمتر  بقدرة  ثقته  عن  و�ع��رب 
�أكرب موؤمتر ومعر�س طب  دبي على �نتز�ع لقب 
�أ�شنان يف �لعامل قريبا مما �شيكون �إجن��از� كبري� 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة خ�شو�شا وملجال 

طب �لأ�شنان يف �ل�شرق �لأو�شط عموما.
لتبادل �خلرب�ت  دبي فر�شة هامة  �إي��دك  وميثل 
و�ملعلومات بني �ملتحدثني و�مل�شاركني و�لزو�ر مما 
�لإكلينيكية  وخرب�تهم  �ملهنية  مهارتهم  ي�شقل 
�لتعليم  �شاعات  على  �حل�شول  على  وي�شاعدهم 
وور�س  �ملكثفة  �ل����دور�ت  ت��ق��وم  �ملعتمدة  �مل�شتمر 
�لعمل �ملتخ�ش�شة بتقدمي �أحدث �ملناهج �لنظرية 
طب  جم��الت  مبختلف  �لتخ�ش�شية  و�ملو��شيع 
�لأ�شنان مما يعزز �خلربة �لعملية و�لتخ�ش�شية 

عند �لأطباء.
و���ش��ي��ع��ق��د خ�����ال ه�����ذ� �ل����ع����ام �أك������رث م����ن 170 
عدة  وت��غ��ط��ي  متحدثا   150 يلقيها  حم��ا���ش��رة 

مو��شيع منها مكافحة �لعدوى و��شتخد�م �لليزر 
و�لفكني  و�لوجه  �لفم  وجر�حة  �لأ�شنان  طب  يف 
وزر�ع�����ة �لأ���ش��ن��ان و�أم���ر�����س �ل��ف��م وع��ل��م تقومي 
�أ�شنان �لأطفال وطب �لأ�شنان  �لأ�شنان ومعاجلة 

�لرتميمي وغريها �لكثري.
وت�شمل �أجندة موؤمتر �إيدك دبي لهذ� �لعام عدة 
خا�شة  ن���دوة  مثل  �لأوىل  للمرة  تعقد  فعاليات 
�لعاملية  �جلمعية  ون���دوة  �لنا�شئني  للمتحدثني 
لطب �لأ�شنان �لرقمي و�خرى للمنظمة �لدولية 
ذلك  �إىل  بالإ�شافة  �لفموية  �ل�شحة  لأخ�شائي 
�لفعاليات مثل �لجتماع  �ملوؤمتر عدد� من  ي�شم 
�ل�شنوي �لر�بع ع�شر لاحتاد �لعلمي �لعاملي لطب 
�لأ�شنان و�مل�شابقة �لطابية �لثامنة مب�شاركة 10 
جامعات وم�شابقة �أف�شل مل�شق تعليمي وعر�س 
�لأ�شنان  لطب  �لوقائي  و�ملوؤمتر  �ملل�شقات  لكافة 
�لتعاون �خلليجي  ب��دول جمل�س  �ل�شحة  ل��وزر�ء 
تخ�ش�شاته  مبختلف  �لأ���ش��ن��ان  ط��ب  ع��ن  ون���دوة 

باللغة �لفرن�شية وجو�ئز �يدك دبي.
وبالتز�من مع فعاليات موؤمتر �إيدك تقام دور�ت 
علمية متقدمة ومتخ�ش�شة تعمل على �لتعريف 

باأحدث �ملناهج �لنظرية و�ملنهجية �ملتطورة هذه 
�لدور�ت تهدف لتوفري �ملعرفة �ملنهجية و�ل�شاملة 
ولتعزيز  �ملعا�شرة  �لطبية  �لنظريات  �أح��دث  عن 
�خلرب�ت �لعملية للمتخ�ش�شني يف طب �لأ�شنان 
للمتخ�ش�شني  م��ع��رف��ي��ة  ت���ب���ادل  م��ن�����ش��ة  ول��ب��ن��اء 

�ملوؤهلني من جميع �أنحاء �لعامل.
وي�شتمر موؤمتر ومعر�س �إيدك دبي حتى 9 من 
م��ن قبل  �حل���دث  تنظيم  وي��ت��م   2017 ف��رب�ي��ر 
�شركة �إندك�س لتنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س ع�شو 
بعدد  دب��ي  �إي���دك  ويتمتع  �لقاب�شة..  �إن��دك�����س  يف 
من �ل�شر�كات �ل�شرت�تيجية مع وز�رة �لد�خلية 
دبي  �لأجانب يف  و�شوؤون  لاإقامة  �لعامة  �لإد�رة 
بالإ�شافة �إىل ذلك فاإن �إيدك دبي يقام بدعم من 
�لوقائي  �مل��وؤمت��ر  �لأ�شنان  لطب  �لعربي  �لحت��اد 
ل��ط��ب �لأ���ش��ن��ان ل�����وزر�ء �ل�����ش��ح��ة ب����دول جمل�س 
�لتعاون  جمل�س  دول  وجلنة  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
لطب  �ل��ري��ا���س  وك��ل��ي��ات  �ل��ف��م  ل�شحة  �خلليجي 
لتعليم  �لعربية  �لأكادميية  و�ل�شيدلة  �لأ�شنان 
�لدولية لتقومي  و�لر�بطة  �مل�شتمر  �لأ�شنان  طب 

�لأ�شنان.

•• دبي - وام:

�أ�شدر عارف عبيد �ملهريي �ملدير �لتنفيذي ملركز دبي لاإح�شاء 
�لدر��شات  �إج���ر�ء  ن�شاط  م��ز�ول��ة  �شروط  باعتماد  �إد�ري���ا  ق��ر�ر� 

�ل�شتطاعية يف �إمارة دبي.
ل�شنة   39 رق��م  �لتنفيذي  �ملجل�س  ل��ق��ر�ر  تنفيذ�  �ل��ق��ر�ر  ي��اأت��ي 
�لدر��شات  جم��ال  يف  �لعاملة  �ملن�شاآت  تنظيم  ب�شاأن   2015

�ل�شتطاعية يف �إمارة دبي..
ف��ي��م��ا ي��ع��د خ��ط��وة ر�ئ����دة يف �إط����ار ���ش��ع��ي ح��ك��وم��ة دب���ي لتعزيز 
�ملهن  خمتلف  م��ز�ول��ة  وحوكمة  تنظيم  خ��ال  م��ن  تناف�شيتها 

و�لأن�شطة مما يعزز كفاءتها ويرفع من جودة تلك �خلدمات.
تهدف هذه �خلطوة �إىل �شمان تنفيذ �لدر��شات �ل�شتطاعية 
و�لأ�شاليب  للمنهجيات  وف��ق��ا  و�شليم  دق��ي��ق  ب�شكل  �لإم����ارة  يف 
�لقانونية  �حل��م��اي��ة  وت��وف��ري  �ل�����ش��اأن  ه��ذ�  يف  �ملعتمدة  �لعلمية 
�لد�ر�شات  �ملن�شاآت يف تنفيذ  �ل�شخ�شية و�شمان كفاءة  للبيانات 
�ل���ش��ت��ط��اع��ي��ة و�إز�ل������ة �مل��ع��وق��ات �ل��ت��ي ت���و�ج���ه ع��م��ل��ي��ة �إج����ر�ء 

�لدر��شات �ل�شتطاعية وتوفري �لبيئة �ملنا�شبة لإجنازها.
عالية  �أهمية  ذ�ت  �ل�شتطاعية  �ل��در����ش��ات  �إن  �مل��ه��ريي  وق��ال 
�أ�شبح  وتنظيمها  متخ�ش�شة  فنية  وخ��رب�ت  �إمكانيات  وتتطلب 
�أمر� ملحا خ�شو�شا و�أنه ت�شتند على خمرجات تلك �لدر��شات 
�لعديد من �لقر�ر�ت �لتي تتخذها �ملن�شاآت و�خلطط �لتطويرية 
و�ملوثوقية  �ل��دق��ة  عالية  معلوماتية  م��دخ��ات  تتطلب  �ل��ت��ي 

ل�شمان كفاءة تلك �خلطط و�لقر�ر�ت.
و�أكد �شرورة و�شع �لأ�ش�س و�لقو�عد �لتنظيمية �لازمة ل�شمان 
�أفر�د �ملجتمع وحلفظ �شرية معلوماتهم و�شمان كفاءة  حقوق 
خدمات  تقدمي  على  وقدرتها  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �لعاملة  �ملن�شاآت 

عالية �جلودة ملتعامليها.
تنفيذ  �أث��ن��اء  �ل�شلبية  �حل���الت  بع�س  ر�شد  مت  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ار 
و�لتي  �ل�شتطاعية  للدر��شات  �حلكومية  غري  �جلهات  بع�س 
ت�شري �إىل عدم �أهليتها لتنفيذ مثل تلك �لدر��شات �لتي حتكمها 

منهجيات علمية وقيم و�أخاقيات عمل.
�لدر��شات  ن�شاط  ت�شاريح مز�ولة  �ج��ر�ء�ت  �أن  �ملهريي  وك�شف 
ول  و�إلكرتونية  ذكية  خدمات  خ��ال  من  �شتتم  �ل�شتطاعية 
فيما عد�  �لت�شريح  �إج��ر�ء�ت  للمركز لإمت��ام  تتطلب �حل�شور 
�لختبار  تقدمي  يتطلب  �ل��ذي  �ملهنية  �ل��ك��ف��اءة  �ختبار  �إج���ر�ء 
يتطلبه  وما  �لإج��ر�ء  هذ�  لطبيعة  نظر�  ح�شوريا  �لإلكرتوين 

من �شو�بط.
بتنفيذ  �مل��ع��ن��ي��ني  �مل��ي��د�ن��ي��ني  �ل��ب��اح��ث��ني  ج��م��ي��ع  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�لدر��شات �ل�شتطاعية �لتابعني للمن�شاآت �ملرخ�شة �شيحملون 
بطاقات تعريفية �شارية �ملفعول �شادرة عن مركز دبي لاإح�شاء 
�ل�شريعة  �ل�شتجابة  برمز  وم���زودة  وبياناتهم  �شورهم  حتمل 
خال  م��ن  �لبطاقة  �شحة  م��ن  �لتاأكد  للمبحوث  يتيح  �آر  كيو 
م�شح �لرمز مما �شيمكنه من �لتاأكد من ذلك من خال �ملوقع 
�لر�شمي للمركز و�لطاع على جميع �ملعلومات �ملتعلقة بالباحث 
وينطبق ذلك �أي�شا على �لباحثني �لذين يجرون ��شتطاعاتهم 
عرب �لهاتف حيث ميكن ملتلقي �ملكاملة �لتاأكد من هوية �ملت�شل 

من خال �ملوقع �لإلكرتوين ملركز دبي لاإح�شاء.
وعن �شروط منح �لت�شريح للمن�شاآت �لر�غبة مبز�ولة �لن�شاط 
��شتيفاء  �لقر�ر على  �لثانية من  �مل��ادة  ن�شت  �لإم���ارة.. فقد  يف 
وتعيني  �لرتخي�س  �شلطة  ل��دى  �ملعتمدة  �ل���ش��رت�ط��ات  جميع 
م�����ش��وؤول ف��ن��ي ح��ا���ش��ل ع��ل��ى ���ش��ه��ادة �ل��ك��ف��اءة �مل��ه��ن��ي��ة �ل�شادرة 

�ملجال  يكون  �أن  ���ش��رورة  �إىل  �إ�شافة  لاإح�شاء  دب��ي  مركز  عن 
�لأ�شا�شي لعمل �ملن�شاأة مائم ملز�ولة �لن�شاط. كما ي�شرتط �أن 
�حلكم  ي�شبق  ومل  و�ل�شلوك  �ل�شرية  ح�شن  �ملن�شاأة  مالك  يكون 
عليه يف جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو �لأمانة و�أن ل يقل 

عمره عن 21 �شنة.
يتطلبه  وم��ا  �لن�شاط  حل�شا�شية  م��ر�ع��اة  �ل�شروط  تلك  وت��اأت��ي 
و�شلوكية  وفنية  موؤ�ش�شية  كفاءة  من  بها  و�ملعنيني  �ملن�شاأة  من 

للتعامل مع معلومات �شخ�شية لأفر�د �ملجتمع.
�ملهنية  �ل��ك��ف��اءة  �شهادة  لإ���ش��د�ر  ���ش��روط  �ل��ق��ر�ر على  ن�س  كما 
�لدر��شات  جم����ال  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  ل��ل��م��ن�����ش��اآت  �ل��ف��ن��ي  ل��ل��م�����ش��وؤول 
�إمارة  يف  �ل�شتطاعية  �لدر��شات  �إج��ر�ء  �أم��ا   .. �ل�شتطاعية 
دب��ي ف��اإن��ه مب��وج��ب ق���ر�ر م��رك��ز دب��ي ل��اإح�����ش��اء ف��اإن��ه��ا تخ�شع 
�أو  �أو ق��ي��ادت��ه��ا  �ل��دول��ة  ب��اأم��ن  �مل�����ش��ا���س  ل��ل�����ش��روط وت�شمل ع���دم 
م�شائل  لأي  �لتعر�س  �أو  منجز�تها  �أو  مكت�شباتها  �أو  �شمعتها 
قد توؤدي �إىل �لتمييز �أو �إثارة �لفنت �أو �لنعر�ت فيها و�للتز�م 
�أية م�شائل تتعلق  �ل�شارية يف �لإم��ارة وعدم تناول  بالت�شريعات 
بعد  �إل  �ل��دول��ة  يف  �ل��ع��رق��ي  �أو  �ل��دي��ن��ي  �أو  �ل�شيا�شي  ب��ال�����ش��اأن 
و�حل�شول  �مل��رك��ز  م��ن  م�شبقة  خطية  م��و�ف��ق��ة  على  �حل�����ش��ول 
على مو�فقة �لأ�شخا�س �لذين يتم ��شتطاع �آر�ئهم قبل �إجر�ء 
�لدر��شة �ل�شتطاعية وتنبيههم �إىل �أنه �شيتم توثيق �ملعلومات 
و�حرت�م  �لدر��شة  ه��ذه  لأغ��ر����س  وتوثيقها  بها  �شيدلون  �لتي 
�لأ�شخا�س �لذين يتم ��شتطاع �آر�ئهم و�لتعامل معهم بحيادية 
باأي  �لتاأثريعليهم  �أو  توجيههم  حم��اول��ة  وع���دم  ومو�شوعية 

�شورة كانت بغر�س �حل�شول على �إجابات معينة.
�أي �شخ�س يقل عمره  ر�أي  �ل�شروط عدم ��شتطاع  كما ت�شمل 
وعدم  �أم��ره  ويل  مو�فقة  على  �حل�شول  بعد  �إل  �شنة   18 عن 
مع  و�لتو��شل  �لذهنية  لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س  �آر�ء  ��شتطاع 
�آر�ئهم خال �لأوق��ات �مل�شرح  �لأ�شخا�س �لذين يتم ��شتطاع 
10 م�شاء  9 �شباحا ح��ت��ى  �ل�����ش��اع��ة  �مل��رك��ز وه���ي م��ن  ب��ه��ا م��ن 
در��شة  �أي��ة  �إج���ر�ء  قبل  �مل�شبقة  �ملركز  مو�فقة  على  و�حل�شول 
�لطلبة  ر�أي  ��شتطاع  وع��دم  �لأوق���ات  ه��ذه  خ��ارج  ��شتطاعية 
�ملركز  مو�فقة  على  �حل�شول  بعد  �إل  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  يف 
�لعلمية  و�مل��ن��ه��ج��ي��ات  �لأ���ش��ال��ي��ب  وتطبيق  ذل���ك  ع��ل��ى  �خل��ط��ي��ة 
�لدر��شة  نتائج  ج��ودة  ي�شمن  نحو  على  �ملعتمدة  و�لإح�شائية 
�جلهات  مو�فقة  على  و�حل�����ش��ول  وخمرجاتها  �ل�شتطاعية 
�ملخت�شة متى كان تنفيذ �لدر��شة �ل�شتطاعية يقع يف �لأماكن 
ب�شيا�شاتها  �لتام  و�للتز�م  �جلهات  هذه  لخت�شا�س  �خلا�شعة 

و�شروطها.
�لإمارة  يف  �لعاملة  �ملن�شاآت  ملختلف  يحق  باأنه  �ملهريي  وك�شف 
من  �لغاية  ك��ان  �إذ�  ل�شاحلها  �ل�شتطاعية  �ل��در����ش��ات  تنفيذ 
�إجر�ئها قيا�س م�شتوى خدماتها �أو جودة منتجاتها �أو م�شتوى 
ول  �لغري  ل�شالح  كخدمة  تقدمها  ل  �أن  على  موظفيها  ر�شا 
موؤ�ش�شية  عملية  يعترب  ذل��ك  �إن  حيث  ترخي�شا  ذل��ك  يتطلب 
وي�شرتط �أن يتم تنفيذ تلك �لدر��شات من قبل �ملن�شاأة وباأجهزتها 
�لذ�تية و�أن يقت�شر �إجر�ءها يف �لأماكن �لعائدة لتلك �جلهات 
ويف حال عدم توفر �ل�شروط تلك فاإنه يجب �ل�شتعانة باإحدى 
�ملن�شاآت �مل�شرح لها من �ملركز مبز�ولة �لن�شاط لإجر�ء �لدر��شة 

�ل�شتطاعية.
�لدر��شات  �إج���ر�ء  لاإح�شاء  دب��ي  مركز  ق��ر�ر  مبوجب  ويحظر 
�ل�شتطاعية يف �مل�شاكن وجممعات �شكن �لعمال ودور �لعبادة 

للمن�شاآت �لعاملة يف جمال �لدر��شات �ل�شتطاعية.

�مل�شرحة  �ملن�شاآت  مع  �لتعاون  �إىل  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  ودع��ا 
متثله  مل��ا  ن��ظ��ر�  �ل�شتطاعية  �ل��در����ش��ات  تنفيذ  عند  �لعاملة 
.. حمذر� من  و�لتنمية  �لتطوير  �أهمية يف  �لدر��شات من  تلك 
�لتعاون من �أي �شخ�س غري م�شرح ول يحمل بطاقة �شادرة عن 
مركز دبي لاإح�شاء �شارية �ملفعول و�لإباغ عنه فور� بالت�شال 
ب��امل��رك��ز �أو �ل��ت��و����ش��ل م��ع �جل��ه��ات �لأم��ن��ي��ة ف��ال��ق��ان��ون يحمي 
�لدر��شات  تنفيذ  �شخ�س  لأي  يحق  ول  �ل�شخ�شية  �ملعلومات 

�ل�شتطاعية �إل �أن يكون م�شرحا له بذلك.
و�أو�����ش����ح �مل���ه���ريي �أن ح��وك��م��ة وت��ن��ظ��ي��م ن�����ش��اط �ل���در�����ش���ات 
�ل�شتطاعية �شيحافظ على حقوق جميع �لأطر�ف ومن �أهم 
�أف��ر�د �ملجتمع ب�شرورة �ملحافظة على  تلك �حلقوق هي حقوق 
�شرية بياناتهم �ل�شخ�شية حيث ين�س لقر�ر �ملجل�س �لتنفيذي 
2015 ب�شاأن تنظيم �ملن�شاآت �لعاملة يف جمال  39 ل�شنة  رقم 
�إم��ارة دبي على �عتبار كل �لبيانات  �لدر��شات �ل�شتطاعية يف 
بناء  �إل  �إف�����ش��اوؤه��ا  �أو  عنها  �لك�شف  يجوز  ل  �شرية  �ل�شخ�شية 
على مو�فقة �شاحب �ل�شاأن �أو طلب �جلهة �لق�شائية �ملخت�شة 
�آخر ل يتعلق  �لبيانات لأي غر�س  ��شتخد�م تلك  كما ل يجوز 

بالدر��شة.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا دع���ت ن����ورة �حل��ج��ي م���دي���رة ����ش��ت��ط��اع��ات �ل����ر�أي 
يف م��رك��ز دب���ي ل��اإح�����ش��اء ج��م��ي��ع �مل��ن�����ش��اآت �ل��ع��ام��ل��ة يف جمال 
يف  و�ل��ب��دء  �مل��رك��ز  م��ع  �لتو��شل  �إىل  �ل�شتطاعية  �ل��در����ش��ات 
عملية �لرتخي�س و�إ�شافة ن�شاط �لدر��شات �ل�شتطاعية على 
تتخذ مع  �أن  �إج����ر�ء�ت ميكن  �أو  غ��ر�م��ات  لأي��ة  تفاديا  رخ�شها 

�ملن�شاآت �ملخالفة.
و�أكدت �أن �إجر�ء�ت ترخي�س �لدر��شات �ل�شتطاعية هي غاية 
يف �لب�شاطة وتتم من خال �إجر�ء�ت ذكية و�إلكرتونية وذلك يف 

�إطار حر�س �ملركز على �شعادة �ملتعاملني .
بهذ�  �ل�شتف�شار�ت  ي�شتقبل  دبي لاإح�شاء  �أن مركز  و�أو�شحت 
وخطه  �لإل��ك��رتوين  وموقعه  �لذكي  تطبيقه  خال  من  �ل�شاأن 
�ل�شاخن و�لربيد �لإلكرتوين �إ�شافة �إىل رقم للهاتف �ملتحرك 
رقم �شو�ء من خال �لت�شال �ملبا�شر �أو �لر�شائل �لن�شية �أومن 

خال تطبيق و�ت�س �آب .
�أرب���ع���ة خ��دم��ات تتعلق  ي��ق��دم  �مل��رك��ز  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت �حل��ج��ي 
�لكفاءة  �ختبار  هي  �ل�شتطاعية  �لدر��شات  ن�شاط  برتخي�س 
��شتطاعية  در����ش��ات  ن�شاط  م��ز�ول��ة  ت�شريح  و�إ���ش��د�ر  �ملهنية 
و��شد�ر بطاقة باحث معتمد بجانب تعديل �لبيانات �لأ�شا�شية 
�لتنمية �لقت�شادية و�شلطات �لرتخي�س  للمن�شاأة لتقوم د�ئرة 
فور  �لتجارية  �لرخ�س  �إىل  �لن�شاط  باإ�شافة  �ملعنية  �لتجاري 

�شدور مو�فقة �ملركز.
�أن �ملركز �شيتخذ جميع �لإج��ر�ء�ت �لرقابية �لازمة  و�أ�شافت 
ومهنية  منا�شبة  بيئة  وتوفري  �إليهما  �مل�شار  �لقر�رين  لتطبيق 
�ملجل�س  ق���ر�ر  ين�س  ح��ي��ث  �ل�شتطاعية  �ل��در����ش��ات  لن�شاط 
�لتنفيذي على عقوبات وتد�بري �إد�رة يعاقب من خالها كل من 
بالغر�مة  �لقر�ر  يف  عليها  �ملن�شو�س  �ملخالفات  من  �أي��ا  يرتكب 
�ملالية وت�شاعف قيمة �لغر�مة يف حال معاودة �رتكاب �ملخالفة 
ذ�تها خال �شنة و�حدة من تاريخ �رتكاب �ملخالفة �ل�شابقة لها 
 40 على  م�شاعفتها  ح��ال  يف  �لغر�مة  قيمة  تزيد  �أل  �شريطة 
�ألف درهم �إ�شافة �إىل عقوبة �لغر�مة يجوز للمركز وقف �ملن�شاأة 
�ملخالفة عن �لعمل ملدة ل تزيد على �شتة �أ�شهر �أو �إلغاء ت�شريح 
للباحث  �لتعريفية  �لبطاقة  �إلغاء  �أو  �لن�شاط  مبز�ولة  �ملن�شاأة 

�مليد�ين.

•• دبي-الفجر:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ل��ب��ي��ًة 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، بالإعان 
عن عام 2017 عاماً للخري يف دولة 
�لإمار�ت، �أعلن �شعادة حممد عبد�هلل 
مو��شات  ع�����ام  م����دي����ر  �جل����رم����ن 
�لإم������ار�ت ع��ن ح��زم��ة م��ن �لرب�مج 
�لتي  و�ملجتمعية  و�ملبادر�ت �خلريية 

�شتنفذها �ملوؤ�ش�شة خال هذ� �لعام.
و�أك����د ���ش��ع��ادت��ه يف ت�����ش��ري��ح ل��ه بهذه 
�ملنا�شبة �أن مبادر�ت عام �خلري متثل 
�ل�شرت�تيجيات  يف  �أ���ش��ي��ًا  ج�����زء�ً 
و�خل�����ط�����ط �ل�������ش���ن���وي���ة مل���و�����ش���ات 
�مل�شوؤولية  �لإم��ار�ت يف جمال بر�مج 
مو��شات  ب���اع���ت���ب���ار  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
�لإمار�ت عن�شر�ً فاعًا وم�شاهماً يف 
وحتقيق  �حلكومية  �مل��ب��ادر�ت  تنفيذ 
مكانتها  وتر�شيخ  �ل��دول��ة  ت��وج��ه��ات 
على خريطة �لعمل �خلريي �لعاملي.

و�أ�شار �جلرمن �إىل �أن �ملبادر�ت �لتي 
�جلانب  ه��ذ�  يف  �ملوؤ�ش�شة  �عتمدتها 
ركزت على حمورين رئي�شني �أولهما 
بر�مج  وتنفيذ  �لتطوع  روح  تر�شيخ 
فئات  كافة  يف  �لتخ�ش�شية  �لتطوع 
تقدمي  م����ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا  �مل���ج���ت���م���ع؛ 
�لإم����ار�ت  ملجتمع  حقيقية  خ��دم��ات 
و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن ك��ف��اء�ت��ه��ا يف كافة 

تر�شيخ  هو  �لآخ��ر  و�ملحور  �ملجالت، 
م��ع��اين وم���ب���ادئ خ��دم��ة �ل���وط���ن يف 
�جلديدة  �لأجيال  و�شلوكيات  نفو�س 
�ل�شخ�شية  ����ش���م���ات  �أه�������م  ك�����اأح�����د 
�لوطن  ل��ت��ك��ون خ��دم��ة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
ردي����ف����اً د�ئ����م����اً حل���ب �ل���وط���ن �ل���ذي 
تر�شخ عرب عقود يف كافة قلوب �أبناء 

�لإمار�ت و�ملقيمني على �أر�شها.
�شمن  �ملوؤ�ش�شة  م��ب��ادر�ت  �أن  و���ش��رح 
خطة عام �خلري تن�شجم مع طبيعة 
�خلدمات �لتي تقدمها، حيث ي�شمل 
ذل������ك ت����وف����ري ع������دد م�����ن �مل���رك���ب���ات 
�أ�شطول  �شمن  تعمل  و�ل��ت��ي  �مل���ربدة 
لنقل  �لإم����ار�ت  مو��شات  مركبات 
بالتعاون مع �جلهات  �لغذ�ئية  �ملو�د 
�ملخت�شة �إىل �لأ�شر �ملتعففة، وتقدمي 
خدمات تعليم �لقيادة باأ�شعار رمزية 
�إىل جانب  �مل��ج��ت��م��ع،  ف��ئ��ات  ل��ب��ع�����س 
وز�رة  يف  �ل�������ش���رك���اء  م����ع  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 

�ملتنقلة  �ل��ع��ي��اد�ت  ل��ت��وف��ري  �ل�شحة 
باقة  �شمن  �ملوؤ�ش�شة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي 
طبية  فحو�شات  لإج����ر�ء  خدماتها 

جمانية.
�لإم������ار�ت  م���و�����ش���ات  �أن  و�أ�����ش����اف 
ت�شعى لأن تغطي هذه �ملبادر�ت فئات 
�ملجتمع كافة، ل �شيما �لأ�شر �ملتعففة 
و�مل���ح���ت���اج���ني وحم��������دودي �ل���دخ���ل، 
موؤكد�ً باأن �لرب�مج �شتنفذ بالتن�شيق 
يف  �خلريية  �ملوؤ�ش�شات  مع  و�لتعاون 
�مل�شتفيدين  �شتحدد  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ة 
�مل��ب��ادر�ت وذل��ك ل�شمان حتقيق  من 

�لأهد�ف �ملرجوة من �ملبادرة.
من جانبها، �أفادت حنان حممد �شقر 
�خلدمات  ل��د�ئ��رة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
بر�مج  �شعيد  ع��ل��ى  ب��اأن��ه  �ملوؤ�ش�شية 
�لعمل �خلريي �لد�خلي �شيتم تنفيذ 
بثقافة  للتوعية  وحما�شر�ت  بر�مج 
ت�شكيل  جانب  �إىل  �لتطوعي،  �لعمل 
ف��ري��ق ع��م��ل ت��ط��وع��ي م��ن �ملوظفني 
للم�شاركة يف تنفيذ �لرب�مج �ملدرجة 
يف خ��ط��ة م���ب���ادر�ت ع���ام �خل���ري، كما 
رحات  تنظيم  �ملوؤ�ش�شة  �شتو��شل 
و�شائقيها  ملوظفيها  و�ل��ع��م��رة  �حل��ج 
برنامج  يف  و�ل���ش��ت��م��ر�ر  �ملتميزين، 
م�����ش��ان��دة زم��ي��ل و�ل����ذي م��ن خاله 
يتم جمع �لتربعات للموظفني �لذي 
مر�شية  �أو  �إن�شانية  بظروف  ميرون 

�شعبة ت�شتدعي �مل�شاعدة.

اعتزاز املوؤ�ص�صة مبورديها ملبادرتهم وم�صاركتهم يف تنفيذ برامج عام اخلري

اجلرمن: مبادرات عام اخلري جزء اأ�شيل من خطط 
امل�شوؤولية املجتمعية مبوا�شالت االإمارات

احلكومة تطلق من�شة ذكية �شاملة الأدوات ا�شت�شراف امل�شتقبل
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•• اأبوظبي-وام:

ب����د�أت ق��و�ف��ل ز�ي���د �خل���ري ب��ر�جم��ه��ا �لتطوعية يف 
�ل���ق���رى �مل�����ش��ري��ة ل���ع���اج �لط���ف���ال و�مل�����ش��ن��ني من 
مر�شى �لقلب باإ�شر�ف خرب�ء �مار�تيني وم�شريني 

وعامليني.
ياأتي ذلك مببادرة من ز�يد �لعطاء و يف �طار حملة 
معاناة  م��ن  للتخفيف  �لعاملية  �لن�شانية  �ل��ع��ط��اء 

��شتجابة  و�مل�شنني  �لط��ف��ال  م��ن  �ملعوزين  �ملر�شى 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ل��دع��وة 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل �ن يكون عام 2017 
عام �خلري و��شتكمال للمبادر�ت �لن�شانية �ل�شابقة 
يف خمتلف �لقرى �مل�شرية خال �ل�شنو�ت �ملا�شية.

و�أك�����دت ���ش��ف��رية �ل��ع��م��ل �لن�����ش��ان��ي��ة �ل��دك��ت��ورة رمي 
�مل�شرتك  �مل�����ش��ري  �لم���ار�ت���ي  �ل��ربن��ام��ج  �ن  عثمان 
لعاج مر�شى �لقلب يحظى بدعم من �لعديد من 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية و�لتطوعية نظر� ملا يقدمه من 
�لقلب  مل��ر���ش��ى  �خل��دم��ات  م�شتوى  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة 
�م��ار�ت��ي��ني وم�����ش��ري��ني وفرن�شيني  ب���اأي���دي خ���رب�ء 
��شافة  �ن�شانية  ومظلة  تطوعي  �طار  حتت  عامليني 
�ىل ما يقدمه �لربنامج من فر�شة للكو�در �لطبية 
للتدريب �لعملي و�ل�شتفادة من �لتقنيات �حلديثة 

يف طب وجر�حة �لقلب.
ومن جانبه قال جر�ح �لقلب �لمار�تي �لدكتورعادل 

�ل�شامري �لرئي�س �لتنفيذي ملبادرة ز�يد �لعطاء �ن 
�لتطوعية  �لطبية  �مل�شرية  �لم��ار�ت��ي��ة  �ملخيمات 
�لقرى  لقو�فل ز�يد �خلرييف حمطاتها �حلالية يف 
�ل��ت��ي مت  �لن�����ش��ان��ي��ة  للمهام  ت��اأت��ي مكملة  �مل�����ش��ري��ة 
تنفيذها م�شبقا يف خمتلف �ملحافظات �مل�شرية و�لتي 
وم�شن  �ل��ف طفل   900 يزيد عن  ما  منها  ��شتفاد 
خال �لعو�م �ملا�شية و�جريت ما يزيد عن 1000 
يف  ز�ي���د  �ل�شيخ  م�شت�شفى  م��ن  ك��ل  يف  ق��ل��ب  عملية 

مدينة �ل�شيخ ز�يد وم�شت�شفى عني �شم�س �جلامعي 
. بدوره �أو�شح جر�ح �لقلب �مل�شري �حمد �لكرد�ين 
مت  �تفاقية  �ط���ار  يف  ت��اأت��ي  �جل��ر�ح��ي��ة  �لعمليات  �ن 
خميما   50 عن  يزيد  ما  لتنظيم  م��وؤخ��ر�  توقيعها 
قلب يف  عملية   1000 عن  يزيد  ما  و�ج���ر�ء  طبيا 
�طار حر�س مبادرة ز�يد �لعطاء على تفعيل �لعمل 
وتعزيز  �لتطوعية  �لطبية  �ل��ك��و�در  ب��ني  �مل�����ش��رتك 
�لتعاون بني �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية �لمار�تية و�مل�شرية 

لارتقاء  و�لن�������ش���اين  �ل��ط��ب��ي  �ل��ع��م��ل  جم����ال  يف 
باخلدمات �لعاجية و�لت�شخي�شية �ملقدمة ملر�شى 

�لقلب يف م�شر.
مبادرة  �م��ن��اء  جمل�س  ع�شو  �لعتيبة  م��وزة  و�أك���دت 
�لعاملية  �لن�شانية  �لعطاء  حملة  متطوعي  �أن  ز�ي��د 
و�لتطوع  �جلماعي  للعمل  مم��ي��ز�ً  من��وذج��اً  �شربو� 
من  �لآلف  �إجن��از  خ��ال  من  و�لن�شاين  �ملجتمعي 

�ل�شاعات �لتطوعية يف خمتلف دول �لعامل.

قوافل زايد اخلري تبداأ مهامها االن�شانية يف القرى امل�شرية

»الرقابة الغذائية« ينظم حما�شرة »حياتك اأهم من ات�شالك« ملوظفيه

رافعتني  بني  علقت  فني  جثة  اإخراج  من  " يتمكن  ال�شعبة  "املهمات 

"2017 للقوارب  العاملي  "دبي  خالل  املتعاملني  لإ�صعاد  ال�صّباقة  مبادراتها  املالحية" ت�صتعر�س  دبي  "�صلطة 

ا�شتعرا�ش احللول البحرية الذكية لتحقيق ال�شالمة البحرية واملالحة االآمنة والكفاءة الت�شغيلية يف مياه دبي 

دعمًا ملبادرة عام اخلري

�شرطة دبي توزع وجبات غذائية 
على العمال والفئات امل�شاعدة

•• دبي-الفجر:

�شهد �لعقيد خلفان عبيد �جلاف، 
�شرطة  �شباط  ن���ادي  �إد�رة  م��دي��ر 
�لعامة  ل�����������اإد�رة  �ل����ت����اب����ع  دب�������ي، 
�إط����اق مبادرة  �مل��ج��ت��م��ع،  لإ���ش��ع��اد 
توزيع وجبات غذ�ئية على �لعمال 
�لنادي،  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  و�لفئات 
�لقيادة  ل��ت��وج��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ�  وذل����ك 

�لر�شيدة بدعم عام �خلري.
�إن  �جل���اف  خلفان  �لعقيد  وق���ال 
توجيهات  تاأتي �شمن  �ملبادرة  هذه 
�ملري،  �شعيد  حممد  �ل��ل��و�ء  �شعادة 

لإ�شعاد  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  م���دي���ر 
�مل��ج��ت��م��ع، ل��ت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة من 
�ملبادر�ت �لإن�شانية ��شتجابة لإعان 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
للخري،  ع���ام���ا   2017 ع�����ام  �هلل 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  لأو�م�����ر  وت��ن��ف��ي��ذ�ً 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، موؤكد� 
ح��ر���س ���ش��رط��ة دب���ي ع��ل��ى مو�كبة 
وتوجهاتها  �لدولة  ��شرت�تيجيات 
�لعطاء  ق��ي��م  ر���ّش��خ��ت  �ل��ت��ي ط��امل��ا 

و�خلري وم�شاعدة �لآخرين.
�لقيام  �أن  �جل���اف  �لعقيد  وب���نّي 
و�خلريية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ب���الأع���م���ال 
�شمن  ولز�ل���ت  كانت  و�لتطوعية 
�شرطة  تنتهجها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
دب�������ي ل���ت���ع���زي���ز دوره����������ا �لأم�����ن�����ي 
و�ملجتمعي، وتر�شيخ �لقيم �لنبيلة، 
تعرب  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  �أن  م��و���ش��ح��ا 
وتقديرهم  ع��رف��ان��ه��م  ع���ن  �أي�����ش��ا 
وتثمينا  �مل�شاعدة  و�لفئات  للعمال 
جل��ه��وده��م، وح��ر���ش��ا ع��ل��ى توفري 
�إنتاجيتهم  تزيد من  �إيجابية  بيئة 

يف �لعمل. 

•• اأبوظبي – الفجر

�لغذ�ئية  ل��ل��رق��اب��ة  �أب���وظ���ب���ي  ج���ه���از  ن��ظ��م 
بالتعاون مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي، 
"حياتك  بعنو�ن  توعوية  حما�شرة  موؤخر�ً، 
موظفي  ����ش��ت��ه��دف��ت  �ت�شالك"،  م���ن  �أه����م 
�أبوظبي،  �جلهاز يف مقره �لرئي�شي مبدينة 
وبح�شور ع��دد م��ن ق��ي��اد�ت��ه وم��وظ��ف��ي��ه، يف 
�إطار مبادر�ته �خلا�شة بعام �خلري، و�شمن 
�ملوظفني  ل��ت��ع��زي��ز وع����ي  �ل���ه���ادف���ة  ج���ه���وده 
تر�شيخ  يف  و�مل�شاهمة  �مل��روري��ة،  بال�شامة 
ثقافة خدمة �ملجتمع و�مل�شاهمة يف �ملبادر�ت 

�ملهمة �لتي تتبناها �لدولة طو�ل �لعام.
وتناولت �ملحا�شرة �لتي قدمها �أحمد عبده 
ثابت –م�شاعد �أول يف ق�شم �لعاقات �لعامة 
خطورة  �أبوظبي-  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة 
����ش��ت��خ��د�م �ل��ه��ات��ف �أث��ن��اء ق��ي��ادة �مل��رك��ب��ة، ملا 
باملحيط  للرتكيز  ف��ق��د�ن  م��ن  ذل��ك  ي�شببه 
�ل��ع��ام ل��ل�����ش��ائ��ق و�مل��رك��ب��ة، وت�����ش��ت��ت يف كافة 
لل�شيطرة  �ل�شائق  يحتاجها  �لتي  �حل��و����س 
ع��ن ذلك  و�ل��ط��ري��ق، وم��ا ينتج  �ملركبة  على 
من حو�دث موؤذية قد تعر�س حياة �لإن�شان 
تعزيز  �أهمية  على  �ملحا�شر  و�أك��د  للخطر. 
�جلميع  و�ل��ت��ز�م  للمجتمع،  �مل���روري  �لوعي 

من  �لتي  �مل��روري��ة  و�لتعليمات  بال�شو�بط 
���ش��ام��ة م�شتخدمي  ع��ل��ى  ���ش��اأن��ه��ا �حل��ف��اظ 
�ل���ط���ري���ق و�حل�����د م���ن �حل�������و�دث �مل���روري���ة 
وبالتايل حماية �لأرو�ح و�ملمتلكات، لفتاً �إىل 
�أن �لن�شغال بالهو�تف �ملتحركة وتطبيقاتها 
يف  كبري  ب�شكل  ي�شاهم  �ملركبة  قيادة  خ��ال 
عرقلة حركة �ل�شري على �لطريق و�لت�شبب 
معظم  �أن  �إىل  م�شري�ً  �مل��روري��ة،  ب��احل��و�دث 
�حل����و�دث �مل���روري���ة �ل��ت��ي حت���دث يف �لدولة 
�ل�����ش��ائ��ق و�ن�شغاله  �ن��ت��ب��اه  ن��اجت��ة ع��ن ع���دم 

باأمور ثانوية.
و�شدد �ملحا�شر على �شرورة جتنب �ل�شائقني 

�لطريق،  ع��ن  ي�شغلهم  �أن  �شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل 
�ملكاملات  ك����اإج����ر�ء  �ن��ت��ب��اه��ه��م،  م���ن  وي��ق��ل��ل 
�لر�شائل  �أو حترير  �ليد،  بو��شطة  �لهاتفية 
�ملتنوعة  �لتطبيقات  ��شتخد�م  �أو  �لن�شية 
تركيز  زي����ادة  �أن  �إىل  �ل��ق��ي��ادة، لف��ت��اً  �أث��ن��اء 
�ل�شائق خال �لقيادة تعزز من قدرته على 
جتنب �ملخاطر وتفادي �لوقوع يف �حلو�دث 
�ملرورية، حمذر�ً مما ي�شببه �ن�شغال �ل�شائق 
بغري �لطريق �أثناء �لقيادة من نتائج وخيمة 
بالهاتف  �لن�شغال  �شو�ء  ج�شيمة،  و�أ���ش��ر�ر 
�ملتحرك �أو غريه من �لأمور �لتي توؤثر على 

تركيزه و�نتباهه.

•• دبي-الفجر:

خا�س فريق �ملهمات �ل�شعبة يف �شرطة 
دبي حتدياً كبري�ً يف عملية �خر�ج جثة 
فني ر�ف��ع��ات ت��ويف �أث��ن��اء حم��اول��ت��ه فك 
�لت�شاق ر�فعتني ببع�شهما �لبع�س على 
15 طابقاً، ومنع �شقوط  �رتفاع يقارب 

�لر�فعتني وحدوث كارثة. 
�بر�هيم  �لر�ئد خالد  �أو�شح  وتف�شيًا، 
�ل�شعبة  �ملهمات  ق�شم  رئي�س  �حلمادي، 
�أن  و�لإن���ق���اذ،  للنقل  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  يف 
�ل��ف��ن��ي، رح��م��ه �هلل، ع���اد �إىل �ل��ع��م��ل يف 
�شهدتها  �ل��ت��ي  للعا�شفة  �ل��ت��ايل  �ل��ي��وم 
�أن  �مل��ا���ش��ي، فوجد  ي��وم �جلمعة  �ل��ب��اد 
ر�فعة حتركت من مكانها جر�ء �لعا�شفة 
و�لت�شقت بالر�فعة �لتي قربها، ف�شعد 
لتايف  �للت�شاق  مكان  �إىل  �لفور  على 
�شقوط �لر�فعتني، و�شرع يف ق�ّس �جلزء 
ز�د  �لثقيل  �لر�فعة  وزن  لكن  �مللت�شق، 
م���ن م��ي��ان��ه��ا و���ش��غ��ط��ت ع��ل��ى ج�شده 

فتويف على �لفور.

تلقت  �ل�����ش��رط��ة  �أن  و�أ����ش���اف �حل���م���ادي 
باغا عن �حل��ادث فتوجهت �إىل مكانه 
ب�شرعة وكان يجب �لتعامل بحذر �شديد 
مع �حلالة خوفا من �شقوط �لر�فعتني 
بكارثة،  �لت�شبب  �إمكانية  يعني  ما  معاً 
�إىل  بد�ية  �ل�شعبة  �ملهمات  فريق  فهرع 
�أحد  �أي  ت��و�ج��د  وم��ن��ع  �ملنطقة  ت��اأم��ني 
ت��ع��ري�����س ح��ي��ات��ه للخطر،  ل��ع��دم  ف��ي��ه��ا 
خمت�شني  مهند�شني  ��شتدعى  ثم  ومن 

�ل��ر�ف��ع��ت��ني من  لتقييم و���ش��ع  وخ����رب�ء 
�لناحية �لهند�شية،  فاأكدو� �أن �أي حركة 
�إحد�ها  م��ن  ج��زء  �شقوط  �إىل  ���ش��ت��وؤدي 
عالية  �شتكون  ذل���ك  خ��ط��ورة  وب��ال��ت��ايل 
ك��ان على  �لر�فعتني  �لت�شاق  ك��ون  ج��د�ً 
�لتعامل  يف  خطاأ  �أي  و�أن  كبري،  �رت��ف��اع 

مع �حلادث �شيت�شبب يف كارثة.
و�ملهند�شني  �لإن����ق����اذ  ف���ري���ق  �أن  وب����ني 
و�شعو� خطة وجلبو� ر�فعتني كبريتني 
نف�شه  �مل����ك����ان  يف  ت��رك��ي��ب��ه��م��ا  وج������رى 
�لر�فعتني  �رت���ف���اع  ي��ع��ل��و�  �رت���ف���اع  ع��ل��ى 
�أجز�ء  تثبيت  مت  ث��م  وم��ن  �مللت�شقتني، 
و�إبعادهما  �مللت�شقتني  �لر�فعتني  م��ن 
و�إخ����ر�ج  ب��ح��ذر،  �لبع�س  بع�شهما  ع��ن 
جثة �ملتويف وتثبيت �لر�فعتني ومنعهما 

من �ل�شقوط.
و�أكد �لر�ئد �حلمادي �أن عملية �لإنقاذ 
كانت �شعبة و�حتاجت ملجهود كبري من 
�شجاعة  مثمناً  �ل�شعبة،  �ملهمات  فريق 
وخربة فريق �ملهمات �ل�شعبة يف �شرطة 
�أخذ  �إىل  �ل��ر�ف��ع��ات  ف��ن��ي��ي  دب����ي، د�ع���ي���اً 

�أثناء �لعمل  �حليطة و�حلذر �لازمني 
يف مثل تلك �لأجو�ء، و�ل�شتعانة بذوي 

�لخ��ت�����ش��ا���س م��ن �مل��ه��ن��د���ش��ني وخ���رب�ء 
�لر�فعات حفاظاً على حياتهم.

•• دبي-الفجر:

ب�شفة  �ملاحية"  دب��ي  مدينة  "�شلطة  مل�شاركة  �لعك�شي  �ل��ع��د  ب���د�أ 
�جلهة �لبحرية �حلكومية �لد�عمة ل� "معر�س دبي �لعاملي للقو�رب 
2017"، �لذي �شيقام يف �لفرتة بني 28 �شباط/فرب�ير �جلاري و4 
�آذ�ر/مار�س �ملقبل يف "نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية بامليناء 
يف  �لبحرية  �ل�شلطة  م�شاركة  تتمحور  �أن  �ملقرر  وم��ن  �ل�شياحي". 
�ل��دورة �خلام�شة و�لع�شرين من �حلدث �لأك��رب من نوعه يف جمال 
�ل�شوء  ت�شليط  ح��ول  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لبحرية  �ملاحة 
لإ�شعاد  �ل�شّباقة  و�مل��ب��ادر�ت  �لذكية  و�حللول  �لبحري  �لإب���د�ع  على 
م�شاعيها  م��ع  متا�شياً  �ل��ب��ح��ري،  بالقطاع  �ملعنيني  م��ن  �ملتعاملني 
�حلثيثة لتعزيز �ملقّومات �لتناف�شية ملكونات �لتجمع �لبحري �ملحلي، 
بحلول  �لعامل  �لبحرية يف  �لعو��شم  �أه��م  �إىل م�شاف  بدبي  و�شوًل 

�لعام 2020.
متكاملة  حمفظة  يقدم  خا�س  بجناح  �لبحرية  �ل�شلطة  وت�����ش��ارك 

بت�شهيل  �مل�شتمر  �للتز�م  �إط��ار  �لبحري، يف  من خدمات �لرتخي�س 
ل�شمان  �أ�شا�شية  ركيزة  يعترب  �ل��ذي  �لبحري  �لرتخي�س  �إج���ر�ء�ت 
�ل�شامة  معايري  �أع��ل��ى  وف��ق  �لبحرية،  �لت�شغيلية  �لعمليات  �إد�رة 
و�لدولية.  �ملحلية  و�ل���ق���ر�ر�ت  �لبيئية  �مل��م��ار���ش��ات  و�أف�����ش��ل  �ملهنية 
و�شيمثل �جلناح من�شة موّحدة ومتكاملة لإمتام �ختبار�ت �حل�شول 
على رخ�شة �لقيادة �لبحرية �لإلز�مية و��شتكمال �إجر�ء�ت ترخي�س 
�شيتوىل  حيث  تامة،  و�شهولة  ب�شرعة  باأنو�عها  �لبحرية  �لو�شائل 
فريق عمل خمت�س م�شوؤولية �لتحقق من ��شتيفاء �لو�شائل �لبحرية 
للمو��شفات �لفنّية و�أنظمة �ل�شامة �لبحرية و�ل�شرت�طات �ملحلية 
ومطابقة �ملقايي�س �لدولية �ملوحدة قبل �إ�شد�ر �لرت�خي�س �لبحرية، 
ب���اأد�ء و�شامة  �إىل �لرت��ق��اء  �ل��ر�م��ي��ة  مب��ا ي�شب يف خدمة �جل��ه��ود 

وكفاءة وتناف�شية �لقطاع �لبحري يف �إمارة دبي.
وي��ت��وق��ع �أن ت�����ش��ت��ح��وذ حم��ف��ظ��ة ���ش��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دب���ي �مل��اح��ي��ة من 
�ل��زو�ر، ملا تت�شم  �لتطبيقات �لذكية و�ملبتكرة على �هتمام و��شع من 
به من مز�يا تفاعلية ذكية ت�شهم يف جعل �خلدمات �حلكومية �أ�شهل 

و�أ�شرع و�أب�شط، مبا يحقق �ل�شعادة للمتعاملني و�لرفاهية للمجتمع، 
و�لختبار  �لذكي  و�ملتعامل  �لذكية  �ملاحة  تطبيقات  ر�أ�شها  وعلى 
�لذكي و�ملفت�س �لذكي ومعلومات دبي �لبحرية، و�لتي متثل مبجملها 
��شتكماًل حقيقياً جلهود �ل�شلطة �لبحرية �لر�مية �إىل دعم م�شرية 

�لتحّول �لذكي يف �إمارة دبي.
�لتنفيذي يف �شلطة مدينة دبي �ملاحية،  �ملدير  و�أع��رب عامر علي، 
عن �شعادته بامل�شاركة يف معر�س دبي �لعاملي للقو�رب 2017 �لذي 
كوجهة  �لإم���ار�ت  ودول��ة  دب��ي  مكانة  لتعزيز  �لتميز  م�شرية  يو��شل 
�أّن �ل�شلطة �لبحرية حري�شة  �إىل  عاملية للماحة �لرتفيهية، لفتاً 
و�لتجارية  �ل�شتثمارية  و�لإم��ك��ان��ات  �لتناف�شية  �مل��ز�ي��ا  �إب���ر�ز  على 
�أمام نخبة  دبي  �لبحري لإم��ارة  �لقطاع  �لعالية �شمن  و�للوج�شتية 
�لزو�ر و�لعار�شني من خمتلف �أنحاء �لعامل، �ن�شجاماً مع م�شاعيها 
بالتجمع  و�لدوليني  �لإقليميني  �مل�شتثمرين  ثقة  لتعزيز  �ملتو��شلة 
�لبحري �ملحلي �لذي يخطو خطو�ت �شّباقة ملناف�شة كربى �لتجمعات 

�لبحرية يف �لعامل. 

حاكم عجمان ي�شهد حفل تكرمي الفائزين بجائزة االإمارات لل�شباب �شباح اليوم
•• عجمان-وام:

 ي�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان بح�شور معايل �ل�شيخ نهيان بن 
�لهيئة  رئي�س  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وزير  نهيان  �آل  مبارك 
�ليوم فعاليات حفل  �ل�شباب و�لريا�شة �شباح  �لعامة لرعاية 
تكرمي �لفائزين مبجالت جائزة �لإمار�ت لل�شباب يف دورتها 
�لثانية بفندق ق�شر عجمان �شر�ي باإمارة عجمان. �شيتم خال 
�لفائزين يف جم��الت �جلائزة �خلم�شة  �أ�شماء  �إع��ان  �حلفل 
وهي �ملجال �لعلمي و�لذي يركز على �لبتكار �لعلمي ب�شرط 

�أن يكون للمر�شح �جناز�ت يف �لبتكار�ت �لعلمية و�لتكنولوجية 
و�لفنون  �لثقافة  وجم��ال  �ملعلومات  تكنولوجيا   - /�لطاقة 
�أن يكون للمر�شح �جناز�ت و��شد�ر�ت يف  �لكتابة �لأدبية على 
�ملجال �لأدبي و�لكتابة /ق�ش�س ق�شرية – رو�ية - ديو�ن �شعر 
وكذلك �ملجال �لإعامي يف جانب �لتو��شل �لجتماعي بحيث 
�ل��ت��و����ش��ل �لجتماعي  ق��ن��و�ت  ف��ع��ال يف  �مل��ر���ش��ح ع�شو�  ي��ك��ون 
و�لريادة  �لتنمية  م�شاريع  وجم��ال  �ملجتمع  يف  فعال  دور  ول��ه 
هادفة  جمتمعية  م�شاريع  للمر�شح  يكون  �أن  على  �ملجتمعية 
�أو مالية للمجتمع و�أخري� جمال رو�د  تقدم قيمة �جتماعية 
تكرمي  فيه  ليتم  �لعام  هذ�  ��شتحدث  و�ل��ذي  �ل�شبابي  �لعمل 

ملا قدموه  �ل�شباب تقدير�  و�لعاملني يف جمال  �ملوؤثرين  �أحد 
لل�شباب.

�ل�شباب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  روؤي���ة  �شمن  �جل��ائ��زة  ت��اأت��ي 
و�لريا�شة يف تنمية �لقطاع �ل�شبابي وفقا لحتياجات �ملجتمع 
�إبد�عاتهم  ل��ه��م لإب�����ر�ز  �ل��ع��ن��ان  و�إط�����اق  �ل�����ش��ب��اب  وحت��ف��ي��ز 
�لبتكارية وتطمح �جلائزة ل�شتقطاب  ومهار�تهم وقدر�تهم 
و�لثقافية   - �ملجالت /�لعلمية  �ملتميزين يف خمتلف  �ل�شباب 
�لتنموية/  و�مل�����ش��اري��ع  و�ل��ت��ط��وع��ي��ة  و�لإع��ام��ي��ة   - و�ل��ف��ن��ي��ة 
�مل�شاهمة  و�لب��ت��ك��ار لديهم مب��ا يحقق  �لإب���د�ع  روح  وجت��دي��د 

�لفاعلة يف نه�شة �لوطن ورفعته على جميع �مل�شتويات.

•• اثينا-وام:

ح�شر �شعادة �شلطان حممد ماجد �لعلي �شفري �لدولة يف �أثينا �إىل جانب �أ�شحاب �ل�شعادة �ل�شفر�ء �ملعتمدين 
�ليونانية  �أقامة فخامة بروكوبي�س بافلوبولو�س رئي�س �جلمهورية  �ليونان يف حفل �ل�شتقبال �لذي  لدى 
مبنا�شبة ر�أ�س �ل�شنة �مليادية �جلديدة. وخال لقاء �شفري �لدولة فخامة رئي�س �جلمهورية �ليونانية، نقل 
�شعادته حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، و�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، ومتنياتهم 

لفخامة �لرئي�س وللجمهورية �ليونانية و�ل�شعب �ليوناين �ل�شديق مبزيد من �لتقدم و�لزدهار.

�شفري الدولة ي�شارك يف حفل ا�شتقبال 
اأقامه رئي�ش اجلمهورية اليونانية
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�ل��ك��ع��ب��ي وزي����رة دول����ة ل�����ش��وؤون �مل��ج��ل�����س �لوطني 
�مل��ج��ل�����س خ���ال مناق�شة  �لحت�����ادي. و����ش��ت��ح��دث 
����ش��ت��خ��د�م تقنية �لت�����ش��ال عن  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
نطاق  بعنو�ن  م��ادة  �جلز�ئية  �لإج����ر�ء�ت  يف  بعد 
�ملخت�شة  للجهة   .. يلي  م��ا  على  تن�س  �لتطبيق 
�لإجر�ء�ت  يف  بعد  عن  �لت�شال  تقنية  ��شتخد�م 
�أو  �ل�شاهد  �أو  �ملجني عليه  �أو  �ملتهم  �جلز�ئية مع 
باحلق  �مل��دع��ي  �أو  �مل��رتج��م  �أو  �خلبري  �أو  �ملحامي 
�ملدين �أو �مل�شوؤول عن �حلق �ملدين وذلك كون �أن 
م�شروع �لقانون �أغفل �أطر�فا �أ�شا�شية يف �لدعوى 
�جلز�ئية على �لرغم من �أنه مت �لن�س يف �ملذكرة 
�ل�شتماع  �أهد�فه  �أنه من �شمن  على  �لإي�شاحية 
�أن �خلربة  ك��م��ا  �ل�����ش��ه��ود و�خل�����رب�ء  �إف������اد�ت  �ىل 
�ملقارنة �أو�شحت �أن هذه �لأطر�ف �أطر�ف �أ�شا�شية 

ي�شتهدفها �مل�شروع.
و���ش��دد �ملجل�س ع��ل��ى �أه��م��ي��ة م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون يف 
م���و�ك���ب���ة �ل���ت���ط���ور�ت �ل���ت���ي ����ش��ت��ج��دت يف جمال 
�لت�شريعات  مع  يتو�فق  مبا  �جلز�ئية  �لإج���ر�ء�ت 
�لدولية �ملقارنة وذلك با�شتعمال تقنيات �ملعلومات 
�لأ�شا�شية  �مل���ب���ادئ  ب���ني  ي��ج��م��ع  ب�����ش��ك��ل  �حل��دي��ث��ة 
�تخاذ  وت�شهيل  �لقانون  يقوم عليها م�شروع  �لتي 
�لت�شال  و�شائل  ت�شخري  خ��ال  م��ن  �لإج�����ر�ء�ت 
و�لتقنيات �حلديثة و�لتو�فق مع �أف�شل �ملمار�شات 

�لدولية يف جمال �لإجر�ء�ت �جلز�ئية.
و�أكد �ملجل�س �أن م�شروع �لقانون �شيعزز من عملية 
�ل�شتماع �إىل �أقو�ل �لأحد�ث �شمن بيئة منا�شبة 
دون �ل�شطر�ر �إىل نقلهم �إىل جهات �لتحقيق �أو 
�شلبية  لتاأثري�ت  ي��وؤدي  �ل��ذي قد  �لأم��ر  �ملحاكمة 
ع��ل��ى �حل����دث وت�����ش��ه��ي��ل وت�����ش��ري��ع �ل���ش��ت��م��اع �إىل 
�إفاد�ت �ملوقوفني و�ملتهمني و�ملحكومني يف �أماكن 
توقيفهم �أو حب�شهم و�تخاذ �أي قر�ر متعلق بهم يف 
�إىل مقار  �لتحقيق و�ملحاكمة دون نقلهم  مر�حل 
تخفي�س  يتم  بحيث  �ملحاكم  �أو  �لعامة  �لنيابات 
غرفة  يف  �ل��ت��و�ج��د  �أو  �لنقل  �أث��ن��اء  �خلطر  ن�شبة 
�إفاد�ت  �إىل  و�ل�شتماع  �ملحكمة  قاعة  �أو  �لتحقيق 
�ل�شهود و�خلرب�ء يف حال وجودهم يف خارج نطاق 
بجانب  خارجها  �أو  �ل��دول��ة  د�خ��ل  ���ش��و�ء  �ملحكمة 
�شهولة �لتو��شل بني �ملحققني من �أفر�د �ل�شرطة 
�ل�شتدلل  مرحلتي  يف  �لعامة  �لنيابة  و�أع�����ش��اء 
و�لتحقيق دون �حلاجة �إىل �نتقال �ملحققني ب�شكل 

د�ئم مع ملف �لتحقيق �إىل مركز �لنيابة �لعامة.
لها  كلمة  يف   - �لقبي�شي  �لدكتورة  معايل  وقالت 
- �ن�شم �إىل قافلة �شهد�ئنا �لأبر�ر �شهيد �لوطن 
�أحد جنودنا  �لظهوري  ر��شد علي حممد  �لوكيل 
�لبو��شل يف قو�تنا �مل�شاركة يف عملية �إعادة �لأمل 
�ململكة  ت��ق��وده  �ل��ذي  �لعربي  �لتحالف  ق��و�ت  م��ع 
�حلق  ع��ن  دف��اع��ا  �ل�شقيقة  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�ل�شهيد  �ل�شقيق  �ل��ي��م��ن  يف  �ل�شرعية  ون�����ش��رة 
خال  �مل��زروع��ي  عبيد  جوهر  عبيد  �أول  �لعريف 

قيامه مبهمة تدريبية �عتيادية د�خل �لدولة.
ع��ن خال�س  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  و�أع����رب 
�ل�شهيدين  وذوي  �أ���ش��رة  �إىل  وم��و����ش��ات��ه  ت��ع��ازي��ه 
بو��شع  يتغمدهما  �أن  وج���ل  ع��ز  �مل���وىل  ر�ج��ي��ا   ..
رحمته وي�شكنهما ف�شيح جناته و�أن يتقبلهما مع 
وذويهما  �أهلهما  يلهم  و�أن  و�ل�شهد�ء  �ل�شديقني 
�لأب���ر�ر  �شهد�ءنا  �هلل  رح��م   .. و�ل�����ش��ل��و�ن  �ل�شرب 

وعزز بالن�شر جنودنا �لبو��شل.
تنعقد  �أن  �شرورنا  دو�ع��ي  ملن  �إن��ه  وقالت معاليها 
فيه  نحتفل  �ل���ذي  �ل�شهر  ه��ذ�  يف  �ل��ي��وم  جل�شتنا 
بالذكرى �ل� 45 لإن�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
2017 كاأحد  12 م��ن ف��رب�ي��ر  �ل���  �لتي حت��ل يف 
�لتي  �خلم�س  �لحت��ادي��ة  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ل�شلطات 

تاأ�ش�س عليها �حتادنا �ملجيد.
ن�شتذكر  �لغالية  �لوطنية  �ملنا�شبة  بهذه  و�أ�شافت 
ب��ك��ل �ل��ف��خ��ر و�لع����ت����ز�ز ج��ه��ود م��وؤ���ش�����س �لدولة 
وباين نه�شتها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�لإمار�ت  و�إخو�نه حكام  ثر�ه  نهيان طيب �هلل  �آل 
�ل�شورى  نهج  وتكري�س  �لحت���اد  دع��ائ��م  �إر���ش��اء  يف 
�لذي �عتاد عليه �شعب �لإمار�ت كاأ�شا�س للعاقة 
ب��ني �حل��اك��م و�مل��و�ط��ن��ني ق��ب��ل ع��ق��ود ط��وي��ل��ة من 
�لوطني  �ملجل�س  �إن�شاء  تز�من  قيام �لحتاد حيث 
تاأ�شي�س  م��ع   1972 ف��رب�ي��ر   12 يف  �لحت����ادي 

�حتادنا �ملجيد .
تعزيز  تو��شل  �حلكيمة  قيادتنا  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
بناء  يف  للمو�طنني  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  وتفعيل 
�ل��وط��ن ع��رب م�����ش��ار م��ت��درج مت��ث��ل يف �لتطور�ت 
�ل��ربمل��ان��ي��ة يف  �ل��ت��ي �شهدتها �حل��ي��اة  �جل��وه��ري��ة 
�لذي  �ل�شيا�شي  �ل��ربن��ام��ج  وف���ق  �ل��ع��زي��ز  وط��ن��ن��ا 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  طرحه �شاحب 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام 2005 .
وقالت معايل �لقبي�شي �إن �لذكرى �ل� 45 لإن�شاء 
�أبناء  ذ�ك��رة  يف  حتيي  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�لوطن تاريخا حافا بالعمل و�لإجناز و�لنه�شة 
و�لتي  �ملجيدة  �لحتادية  م�شريتنا  حققتها  �لتي 
�لكبري يف  �ل��دور  ي��ز�ل و�شيظل للمجل�س  كان ول 

تعزيزها وتر�شيخها.
خ���ال م�شريته  ����ش��ت��ط��اع  �مل��ج��ل�����س  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�أن يج�شد من��وذج��ا خ��ا���ش��ا يف  �مل��ت��ج��ددة  �مل��م��ت��دة 
�مل��م��ار���ش��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ح��ي��ث مت��ي��زت م�شرية 
بالن�شوج  �ل��دول��ة  يف  �ل��ربمل��اين  و�لعمل  �مل�شاركة 
و�لوعي كونها نابعة من ظروف و�حتياجات دولة 
�لإم���ار�ت �لأم��ر �ل��ذي �نعك�س بو�شوح على مدى 
ممار�شة  �شعيد  على  حتقق  �ل��ذي  �لإجن���از  حجم 

�ملجل�س ل�شاحياته و�خت�شا�شاته �لد�شتورية.
و�أكدت �أنه ومنذ تاأ�شي�س �ملجل�س عام 1972 وهو 
�لت�شريعية  لخت�شا�شاته  ممار�شته  عرب  ي�شاهم 
متميزة  عاقة  تاأ�شي�س  يف  و�ل�شيا�شية  و�لرقابية 
مع بقية �ل�شلطات �لحتادية ويف حتديث �ملنظومة 
�لتنفيذية  �لأج��ه��زة  فاعلية  وتعزيز  �لت�شريعية 

�لب�شرية  �لتنمية  �ل�شتثمار يف جمالت  وت�شجيع 
وم��ت��اب��ع��ت��ه لتطلعات  وت��ب��ن��ي��ه  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل��ب��ن��ي��ة 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  يف  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  �مل��و�ط��ن��ني 
معها  �لتعامل  على  �ملوقرة  حكومتنا  مع  و�لعمل 
وتلبيتها �لحتياجات و�لإ�شهام يف تعزيز �مل�شاركة 
�شعيد  ع��ل��ى  ل�شيما  �ل��ق��ر�ر  �شنع  يف  �ملجتمعية 
متكني �ملر�أة و�ل�شباب وتبني �لق�شايا �لوطنية يف 
خمتلف �ملحافل �لربملانية وطرح �ملبادر�ت �لهادفة 
و�لعربي  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ربمل���اين  �ل��ع��م��ل  دع���م  �إىل 

و�لإ�شامي و�لدويل.
تتز�من  �لذكرى  هذه  �إن  �لقبي�شي  معايل  وقالت 
مع �نطاق مرحلة جديدة يف م�شرية عمل �ملجل�س 
م�شت�شرفا للم�شتقبل باإطاق ��شرت�تيجية برملانية 
لاأعو�م 2016 - 2021 هي �لأوىل من نوعها 
قيادتنا  تطلعات  مل��و�ك��ب��ة  �ملنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى 
�إم��ار�ت �حلا�شر  �أن تكون عليه  �لر�شيدة ملا يجب 

و�مل�شتقبل وحتقيق تطلعات �شعب �لحتاد.
�أن ه���ذه �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ت��ه��دف �إىل  و�أو���ش��ح��ت 
�ل��وط��ن��ي��ة و�مل��و�ط��ن��ة �ل�شاحلة  �ل���وح���دة  ت��ر���ش��ي��خ 
وت��ع��زي��ز �مل��ن��ظ��وم��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة مب��ا ي��ت��و�ف��ق مع 
�لرقابي  بالدور  و�لرتقاء  �لعاملية  �ملعايري  �أف�شل 
�لإم���ار�ت  روؤي���ة  حتقيق  يف  ي�شاهم  مب��ا  للمجل�س 
دور  خال  من  للدولة  �خلارجية  �ل�شيا�شة  ودعم 
وتعزيز  �ل��ربمل��ان��ي��ة  للدبلوما�شية  متميز  ري���ادي 
وتطوير  �لفاعلة  �ملجتمعية  و�مل�شاركة  �لتو��شل 
�أد�ء  لتحقيق  �ملجل�س  لأجهزة  �لد�خلية  �لقدر�ت 

برملاين متميز.
�ل�  بالذكرى  �حتفالته  مع  تز�منا  �أن��ه  و�أ�شافت 
45 لتاأ�شي�شه ينتهز �ملجل�س هذه �ملنا�شبة لإطاق 
برنامج متكامل ينطلق من ��شرت�تيجية �ملجل�س 
حتقيق  �إىل  ي�شعى   2021  �  2016 �جل��دي��دة 
بع�س �أهد�فها �لوطنية ويف هذ� �لإطار و�نطاقا 
�شيكون  للمجل�س  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة  م���ن 
و�لرب�مج  و�مل��ب��ادر�ت  �مل�شاريع  من  �لعديد  هناك 
�لتي  و�مل��ت��ن��وع��ة  �ل��ع��دي��دة  �ملجتمعية  و�مل�����ش��ارك��ات 
�شينفذها �ملجل�س لتحقيق �أهد�ف �ل�شرت�تيجية.

�مل��ج��ل�����س يف ت�����ش��اف��ر �جلهود  و�أع���رب���ت ع���ن ث��ق��ة 
و�ملثمر  �مل��ت��ب��ادل  و�ل��ت��ع��اون  و�لتن�شيق  و�ل��ت��ك��ام��ل 
�أ�شا�س تكامل �لأدو�ر  بني �ملجل�س و�حلكومة على 
و�لعمل بروح �لفريق ومبا تت�شمنه ��شرت�تيجية 
�ملجل�س من م�شاريع ومبادر�ت لتحقيق كل هدف 
من �أهد�فها وتعزيز �لتعاون و�لتن�شيق و�لتو��شل 
�حلكومية  و�جل����ه����ات  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 

و�ملجتمعية.
وق���ال���ت ق������ادرون ب��ع��ون �هلل ع���ز وج����ل ع��ل��ى بلوغ 
�إليها  ن�شبو  �ل��ت��ي  �لنبيلة  و�لأه������د�ف  �مل��ق��ا���ش��د 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ط��م��وح��ات  حت��ق��ي��ق  يف  جميعا 

و�آمال وطموحات وتطلعات �شعب �لحتاد .
�ملجل�س  وف���د  �أن  �إىل  �لقبي�شي  م��ع��ايل  و�أ����ش���ارت 
�شمو  لقائه  خ��ال  ��شتعر�س  �لحت���ادي  �لوطني 
�ل�����ش��ي��خ ج���اب���ر �مل����ب����ارك �حل���م���د �ل�����ش��ب��اح رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء .. تطور�ت �لعاقات �لثنائية بني 
بها مبا  �لرت��ق��اء  �مل�شي يف  على  و�ل��ع��زم  �لبلدين 
يخدم م�شلحة �ل�شعبني �ل�شقيقني ويعزز �لتعاون 

�مل�شرتك يف �ملجالت كافة .
ونوه �شموه بزيارة وفد �ملجل�س �لتي تعك�س عمق 
�لبلدين  ب���ني  و�لأخ����وي����ة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل��ع��اق��ات 
�لو�شع  �جل��ان��ب��ني  م�������ش���اور�ت  ت��ن��اول��ت  ف��ي��م��ا   ..
�ملنطقة من تطور�ت  �لر�هن وما ت�شهده  �لعربي 
�لربملانات  ع��ل��ى  يحتم  �ل���ذي  �لأم����ر  و�ل��ت��ح��دي��ات 
�لدبلوما�شية  وتعزيز  جهودها  م�شاعفة  �لعربية 
�لربملانية من �أجل دعم �لتن�شيق و�لتعاون �لفعال 
لتبني ��شرت�تيجيات تهدف �إىل مكافحة �لإرهاب 
و�لتطرف وحتقيق �ل�شتقر�ر و�لتنمية �مل�شتد�مة 

وبناء م�شتقبل �أف�شل لل�شعوب.
وعقد وفد �ملجل�س خال �لزيارة جل�شة مباحثات 
م��ع م��ع��ايل م����رزوق ع��ل��ي �ل��غ��امن رئ��ي�����س جمل�س 
�لأمة �لكويتي - وذلك تلبية لدعوة معاليه - ومت 
بحث �شبل تطوير وتعزيز �لعاقات �لربملانية بني 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي وجمل�س �لأمة �لكويتي 
�ملو�شوعات  خم��ت��ل��ف  ح���ي���ال  �مل����و�ق����ف  وت��ن�����ش��ي��ق 
�ملطروحة على جدول �أعمال �جتماعات �لحتاد�ت 
�ل��ربمل��ان��ي��ة �ل��دول��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة خ���ال �لفرتة 
�ملقبلة بجانب تبادل �لر�أي بني �جلانبني مبا يعود 
بالنفع على �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني وتعزيز 

�لتعاون من خال جلنة �ل�شد�قة �لربملانية.
وق��ال��ت م��ع��ايل �ل��دك��ت��ورة �أم���ل ع��ب��د�هلل �لقبي�شي 
خال  مت  �أن��ه  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�شة 
به  كالعهد  �ملجل�س  �أن  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  �مل��ب��اح��ث��ات 
�شيظل فاعا يف جميع �ملحافل �لربملانية �لدولية 
�لعمل  مبتطلبات  �لرت���ق���اء  يف  ج��ه��د�  ي��األ��و  ول���ن 
�لربملاين �خلليجي �مل�شرتك وتعزيزه وم�شاندته.

من  �لعديد  ��شتعر��س  �ملباحثات  خ��ال  وج��رى 
�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك ومناق�شة تطور�ت 
و�شبل  و�لعربية  �خلليجية  �ملنطقة  يف  �لأو���ش��اع 
�مل�شرتكة  �لتحديات  مو�جهة  يف  �جلهود  توحيد 
وم��ك��اف��ح��ة �لإره�����اب ب��ج��ان��ب �ل��ع��م��ل ع��ل��ى توحيد 
�لروؤى و�ملو�قف يف �لدفاع عن �حلقوق و�لق�شايا 

�لعربية و�لدولية يف �ملحافل �لربملانية �لدولية.
و�أعربت عن �شعادتها بتوقيع �تفاقية تعاون ثنائية 
�ملجالت  يف  و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  تتعلق  �شاملة 
�ل��ربمل��ان��ي��ة و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة و�ل��ق��ان��ون��ي��ة وجم���الت 
�لتدريب و�لتطوير و�لبحوث ونظم �ملعلومات بني 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي وجمل�س �لأمة �لكويتي 
لدولة  و�لتقدير  �ل�شكر  �جلميع  با�شم  ورفعت   ..

�لكويت على حفاوة �ل�شتقبال.
من جهة �أخرى �أعربت معايل �لدكتورة �لقبي�شي 
بدولة  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ت��رح��ي��ب  ع��ن 
�لأردين  �لأع���ي���ان  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ف��اي��ز  في�شل 

و�لوفد �ملر�فق له �لذي ي�شل �ليوم يف زيارة لدولة 
�لإمار�ت بدعوة ر�شمية من �ملجل�س.

�ىل ذلك ن�س �شوؤ�ل �شعادة ناعمة عبد�هلل �ل�شرهان 
�ملوجه �إىل معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي 
�ملناخي و�لبيئة على ما يلي: يعاين  �لتغري  وزير 
�ملز�رعون �ملو�طنون من �شعوبات يف ت�شويق وبيع 
�لقوية مع  �ملناف�شة  �لزر�عية يف ظل  حما�شيلهم 
�ملنتج �مل�شتورد �لذي يغرق �ل�شوق.. فما هي خطة 
�لوز�رة لدعم ت�شويق �ملنتجات �لزر�عية �لوطنية 
.. فيما رد �لوزير على �ل�شوؤ�ل كتابيا و�عتذر عن 
�ل�شرهان  �شعادة  وعقبت  �جلل�شة..  ح�شور  ع��دم 
قائلة ل �كتفي بالرد و�أمتنى ح�شور معايل �لوزير 

لاإجابة على �ل�شوؤ�ل .
�ملوجه  �ل�شحي  علي  �شامل  �شعادة  �شوؤ�ل  ن�س  كما 
�إىل معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي على 
ما يلي : ما نوع �لدعم �لذي تقدمه �ل��وز�رة �إىل 
�أو  �لع�شوية  �مل��ائ��ي��ة -  �ل��زر�ع��ة  ل��دع��م  �مل��ز�رع��ني 
رد  فيما   .. �ملحلي  �ل��ن��اجت  ت��ع��زز  �ل��ت��ي   - �لنظيفة 
�جلل�شة..  و�عتذر عن عدم ح�شور  كتابيا  �لوزير 
�أك��ت��ف��ي بالرد  وع��ق��ب ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ح��ي ق��ائ��ا ل 
لاإجابة  �ل��وزي��ر  معايل  ح�شور  و�أط��ل��ب  �لكتابي 

على �ل�شوؤ�ل .
ووجهت �شعادة ناعمة �ل�شرهان �شوؤ�ل �إىل معايل 
عبد�لرحمن حممد �لعوي�س وزير �ل�شحة ووقاية 
ي��ت��م متديد  مل���اذ� ل  ي��ل��ي:  ن�����س ع��ل��ى م��ا  �ملجتمع 
�لليلية يف مركز  �ملناوبات  �لعمل وتطبيق  �شاعات 
ر�أ�س �خليمة �ل�شحي نظر� حلاجة �أهايل �ملناطق 

�لقريبة منه لذلك .
�ملركز  �إن هذ�   - �ل�شوؤ�ل  وق��ال معاليه - رده على 
ه��و م��ن �أق���دم �مل��ر�ك��ز وه��و ي��خ��دم �شريحة كبرية 
وي���ق���دم �ل��ك��ث��ري م���ن �خل����دم����ات و�ل����ع����اج �لعام 
�لفحو�شات  من  و�لكثري  �لتخ�ش�شية  و�لعياد�ت 
و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت وم��ا �أ���ش��ارت �إل��ي��ه ���ش��ع��ادة �لع�شوة 
�ملركز  10 �شنو�ت مت و�شع توقيت  �شحيح ومنذ 
و�لن�شف  �ل�����ش��اب��ع��ة  �ل�����ش��اع��ة  م��ن  ي�شتمر  ب��ح��ي��ث 
�شباحا حتى �حلادية ع�شرة ليا حر�شا على رفع 
�ل��ك��ف��اءة ولقلة �مل��ر�ج��ع��ني يف �ل��وق��ت �مل��ت��اأخ��ر من 
�أ�شخا�س ياأتون بعد   9 �إىل   5 �لليل بعدد ما بني 

�ل�شاعة �لعا�شرة ليا.
�ملتابعة مع  �أن  �أن��ه لي�س هناك مانع من  و�أ���ش��اف 
�شعادة �ل�شرهان و�لأخوة يف �مليد�ن و�إعادة �لنظر 

يف مو�شوع �لدو�م.
�لوزير على  ملعايل  �شكرها  �ل�شرهان عن  و�أعربت 
بالن�شبة  وق���ال���ت   .. �ل���د�ئ���م  وح�����ش��وره  ت���و�ج���ده 
لل�شوؤ�ل �أنا �أنقل معاناة �أهايل ر�أ�س �خليمة و�ملركز 
من �أقدم مر�كز �لإمارة و�أحتدث عن جزئية مهمة 
وهي بعد �مل�شافة وهو يقع يف منطقة ��شرت�تيجية 
فئة  عن  ونتحدث  �لإم���ارة  مناطق  معظم  تغطي 
ك��ب��ار �ل�شن وه��م �لأك���رث ت�����ش��رر� يف �ل��ع��دي��د من 
ه��ذ� �مل��و���ش��وع وع��ن �أن دق��ائ��ق ق��د تغري يف �شحة 

�ل�شخ�س وحياته .
وعربت عن تفاوؤلها من حر�س �لوزير ولكن حتت 
�أول��ي��اء �لأم���ور هناك ف��ارق��ا زمنيا قد  �شغط م��ن 
وهناك  دقيقة   15 زمنيا  تقدر  م�شافة  �إىل  ي�شل 
مناطق حتتاج �إىل ترتيب بالن�شبة لل�شو�رع وعلى 
هذ� �لأ�شا�س نحن نطالب بتمديد �شاعات �لعمل 

لعدد من �لتخ�ش�شات ولي�س لكل �لعياد�ت.
�ل��ع�����ش��ر ك��ث��رية و�لقيادة  �أم���ر�����س  �ل��ي��وم  وق��ال��ت 
حيوي  قطاع  و�ل�شحة  �ملو�طن  �شعادة  �إىل  ت�شعى 
ومهم وتوفري �خلدمات للمو�طنني حق يجب �أن 
نقف عليها ..معربة عن �شكرها ملعايل �لوزير على 

�ل�شتعد�د و�لتجاوب �لذي �أبد�ه.
من جهتها وجهت �شعادة عز� �شليمان بن �شليمان 
�لعوي�س  حممد  عبد�لرحمن  معايل  �إىل  ���ش��وؤ�ل 
– رئي�س �لهيئة  – وزير �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
�لحت����ادي����ة ل���ل���م���و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة �حل��ك��وم��ي��ة ن�س 
 11 رق��م  بقانون  �مل��ر���ش��وم  ين�س  يلي مل  م��ا  على 
�لب�شرية يف �حلكومة  �مل��و�رد  2008 ب�شاأن  ل�شنة 
�لحتادية وتعدياته – و�ملعمول به حاليا – على 
�لإجازة �لعار�شة للموظف وهي �لتي تكون ل�شبب 
ط���ارئ ي��ت��ع��ذر �لإب�����اغ ع��ن��ه م��ق��دم��ا �لأم����ر �لذي 
�لعمل  بيئة  على  �شلبا  ويوؤثر  �ملوظف  عاتق  يثقل 
ف�شا عن خمالفته للو�شع �ملعمول به يف قانوين 
�ل�شابقني  �لحتادية  �ملدنية يف �حلكومة  �خلدمة 
�إلغاء  �شبب  فما  �إليه  �مل�شار  بقانون  �ملر�شوم  على 

�لإجازة �لعار�شة .
ورد م��ع��ايل �ل���وزي���ر .. ق��ائ��ا ه��ن��اك �ل��ك��ث��ري من 
�لحتادية  �حلكومة  يف  �ملوظفني  من  �لت�شاوؤلت 
وهناك تطوير يف �ملنظومة يف هذ� �لقانون وقانون 
عام 2008 و�ل��ذي طر�أ عليه تغيريين يف عامي 
فيما  جيدة  ��شافات  فيه  كان  و2016   2011
�لجازة  ك��ان��ت  و�شابقا  �لج����ازة  مب��و���ش��وع  يتعلق 
�إج���از�ت  ه��ن��اك  و�لآن  �أق�����ش��ام  خم�شة  �إىل  تنق�شم 
�أك���رث حت��دي��د� ورق��ي��ا ه��ي �إج����ازة �ل��و���ش��ع و�لأب���وة 
�إ�شافة  �إج���ازة �حل��د�د و�ل��ع��دة و�حل��ج  �إ�شافة  ومت 
ب�شفافية  ط��رح��ت  ول��ك��ن  �ل�شابقة  �لإج�����از�ت  �إىل 
و�أكرث دقة. وقال �إنه مت �إلغاء �لإجازة �لعار�شة يف 
�شياق عدم �لإباغ لوجود عار�س و�لآن ي�شتطيع 
ويقدم  �ملعنية  �جل��ه��ة  م��ع  يتو��شل  �أن  �ل�شخ�س 
�ل��ع��ذر �ل����ذي ي��ح��ت��اج��ه وه��ن��اك ت��ف��اه��م .. لذلك 
�أكرث  �إج���از�ت  و�أ���ش��اف  �ملو�شوع  ه��ذ�  �ألغى  �مل�شرع 
تخ�ش�شا .. موؤكد� �أن هناك حر�شا على �لإنتاجية 

و�شري �لعمل �حلكومي و�خلا�س و�لتطوعي.
وعقبت �شعادة عز� �شليمان قائلة تعودنا يف دولتنا 
ع��ل��ى �ل��ع��ط��اء و�لل���ت���ز�م ب�����ش��اع��ات �ل��ع��م��ل وهناك 
�آلف من موظفي �حلكومة حري�شني على �لعمل 
ف����رت�ت �لإج������ازة و�جلميع  و�لإن��ت��اج��ي��ة ح��ت��ى يف 
موؤمتن ويوؤدي عمله .. م�شرية �إىل �أن �ل�شوؤ�ل �أخذ 
م�شاحة يف و�شائل �لإعام وهو مطلب لعدد كبري 

من موظفي �حلكومة �لحتادية و�لقانون يعرف 
�لإج�����ازة �ل��ع��ار���ش��ة ل�شبب ط���ارئ ي��ت��ع��ذر �لإب���اغ 
�لأيام  ولعدد  لعددها  حتديد  وهناك  مقدما  عنه 
وطريقة تقدمي بيان بالأ�شباب للرئي�س وله �حلق 

�أن يرف�س �أو يقبل.
و�أ���ش��اف��ت ك���ان ر���ش��ي��د �لإج�����ازة 12 ي��وم��ا ميكن 
ك��ل مرة  �أرب����ع م���ر�ت  ع��ل��ى  ي��اأخ��ذه��ا  �أن  للموظف 
ثاثة �أيام و�لآن �لأمور تغريت و�أ�شبح �ملوظفون 
�أكرث تقيد� .. مت�شائلة عن وجود ت�شعة �أنو�ع من 
�ملوظف  ليقدم  فيها جم��ال  يوجد  �لإج���از�ت ومل 
�إج����ازة ل��ظ��رف ط���ارئ وه��ن��اك بع�س �جل��ه��ات مل 
وفق  �لتقدمي  ليتم  �لإل��ك��رتوين  �لنظام  ت�شتكمل 

�لأ�شول على �لإجازة �أو �ل�شتئذ�ن.
�مل��وظ��ف ق��د مي��ر ب��ظ��رف طارئ  �أن  و�أ����ش���ارت �إىل 
يجب  نظاما  هناك  �أن  يتذكر  �أن  من  �أك��رب  يكون 
�أن  موؤكدة   .. �إج��ازة  تقدمي  ليتم  معه  يتعامل  �أن 
�لإج��ازة �لطارئة هي حادث مفاجئ وعمل طارئ 
وه���ن���اك �أق�����ش��ام ط�����و�رئ يف �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وجلان 
ملا يحدث فجاأة  للطو�رئ وخم��ارج للطو�رئ وهو 
للموظفني  طارئة  �إج���ازة  يوجد  ل  مل��اذ�  مت�شائلة 

�لعاملني يف �حلكومة �لحتادية.
ورد معايل �لوزير قائا .. �أتفهم ما ذكرته �شعادة 
�لكثري كان يظن  �شيىء  �لع�شوة ودعوتها لإع��ادة 
�أن����ه ح���ق م��ك��ت�����ش��ب وح�����ش��ب �ل���ق���ان���ون خ����ال عام 
2001 كان لدى �ملوظف �شتة �أيام وما �أ�شارت له 
من وجود 12 يوما هو يف قانون �ملو�رد �لب�شرية 
ي�شمى  وك��ان  �لدولة  تاأ�شي�س  بد�ية   1973 لعام 

�خلدمة �ملدنية.
و�أ����ش���اف �أن روؤي����ة �حل��ك��وم��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �أن 
ت��ك��ون م��ن �أف�����ش��ل �حل��ك��وم��ات �ل��ق��ادرة على تبني 
�حللول وتبني �أف�شل �ملمار�شات �لدولية م�شتذكر� 
مقولت ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي عام 2007 لدى �إطاق ��شرت�تيجية 
�حلكومة �لحتادية و�لتي توؤكد �أهمية �لتعامل مع 
تاأ�شي�س �لحتاد  ما تر�شخ من ثقافة وجدت منذ 
وي��ج��ب �أن ت��ت��غ��ري ل��ي��ح��ل حم��ل��ه��ا ث��ق��اف��ة �لإب����د�ع 

و�لبتكار و�لإنتاجية و�ليجابية و�ل�شتد�مة.
وعقبت �شعادة عز� �شليمان قائلة �تفق مع معايل 
و�لروؤية  و�لإب�����د�ع  للتناف�شية  بالن�شبة  �ل��وزي��ر 
وتطبقها  �لقيم  بهذه  توؤمن  وموؤ�ش�شاتنا  و�لقيم 
وهي موجودة ونحن نتحدث عن �لإج��ازة لظرف 
�لتو��شل �لجتماعي  �أن مو�قع  طارئ .. م�شيفة 
حت��دث��ت ع��ن �أك���رث م��ن 600 ن���وع ظ���رف طارئ 

عندما مت طرح هذ� �ل�شوؤ�ل.
و�أ���ش��اف��ت �أن �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س ل��دي��ه �إج����ازة 10 
�أي��ام دون �لإب��اغ .. مطالبة باإيجاد حلول �أخرى 
فيما يخ�س �لإجازة �لعار�شة حتى لو كانت بعدد 
يف  �لنظر  ب��اإع��ادة  مطالبة   .. �أي���ام  �شتة  �أو  خم�شة 
�لإج��ازة �لطارئة وتعميم �أن��و�ع �لإج��از�ت وحقوق 
بعد  �للكرتونية  �لأنظمة  على  حولها  �ملوظفني 
�لجازة  �أ�شباب  معرفة  و  �لقيا�س  قيام  يتم  ذل��ك 

�لطارئة.
�ملوجه  �ل�شحي  ع��ل��ي  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  ���ش��وؤ�ل  ون�����س 
– وزير  �لعوي�س  �إىل معايل عبد�لرحمن حممد 
�ل�شحة ووقاية �ملجتمع – رئي�س �لهيئة �لحتادية 
ن�شت  يلي:  ما  على  �حلكومية  �لب�شرية  للمو�رد 
�لفقرة 5 من �ملادة 21 من قانون �خلدمة �ملدنية 
 2001 ل�شنة   21 رق��م  يف �حل��ك��وم��ة �لحت��ادي��ة 
على �أنه ي�شرتط فيمن يعني يف �إحدى �لوظائف 
�لعامة �أل يكون قد �شبق ف�شله من �خلدمة بحكم 
�شنة  ���ش��دوره  على  م��ا مل مت�س  نهائي  ب��ق��ر�ر  �أو 
 11 رقم  بقانون  �ملر�شوم  ولكن �شدر  �لأق��ل  على 
�لب�شرية يف �حلكومة  �مل��و�رد  2008 ب�شاأن  ل�شنة 
�لحتادية ون�س يف �ملادة 15 منه على �أل يكون قد 
مت ف�شله من �خلدمة �ل�شابقة ب�شبب �أي خمالفات 
مرتبطة بالعمل �أو ب�شبب حكم ق�شائي نهائي يف 
�لب�شرية يف  �مل��و�رد  جرمية وقد مت تعديل قانون 
م��ا مل  ع��ب��ارة  �لتعديل  ح��ذف  2016 حيث  ع��ام 
�ل����و�ردة يف  �لأق���ل  �شنة على  ���ش��دوره  مت�س على 
قانون �خلدمة �ملدنية �ل�شابق و�أ�شبح من �شروط 
�لتعيني �أل يكون قد �شبق ف�شله من �خلدمة �أيا 
كانت �ملدة �لتي م�شت على تاريخ هذ� �لف�شل .. 

فما هي �أ�شباب ذلك .
وقال �لوزير يف رده �إن �شعادة �ل�شحي وجه �ل�شوؤ�ل 
من باب �حلر�س على �أبناء �لإمار�ت ممن تعرث يف 
جمال �لعمل .. م�شيفا �أن هناك بعد� قانونيا فيما 
ذكر و�لعبارة �لتي ت�شري �إىل مو�شوع �لف�شل �لتي 
وكان   2008 ع��ام  قانون  من  و�ألغيت  حذفها  مت 
بال�شلوك  يتعلق  فيما  �لقو�نني  تطوير  من  لب��د 
و�لأحكام  �ملوؤ�ش�شية  و�لثقافة  للموظفني  �ملهني 
�ملتعلقة بال�شلوك �ل�شخ�شي و�لعمل ويتعني على 
�لعامة  �لوظيفة  ب��اأخ��اق��ي��ات  يلتزم  �أن  �مل��وظ��ف 
باملخالفات  �ملتعلقة  �ملوظف  خدمة  و�إنهاء  عموما 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ت��ت��م يف ح��ال��ة ث��ب��وت �رت���ك���اب �ملوظف 

خمالفات �إد�رية ج�شيمة.
و�أ�شاف �أن �لقانون حدد �آليات �لنظر يف خمالفات 
و�لعرت��س  للتظلم  و��شحا  وم�����ش��ار�  �ملوظفني 
�أية �إج��ر�ء�ت يتم �تخاذها  �أو  على قر�ر�ت �للجنة 

من جتاها �ملوظف.
�إن��ه توجد بع�س �حل��الت .. د�عيا  وق��ال �لعوي�س 
�ملو�شوع وخا�شة  للنظر يف هذ�  �جلهات �خلا�شة 
بع�س �حلالت �لتي تتطلب ��شتثناء حتى ن�شمن 

حق �أي مو�طن يف �لعمل .
من جهته قال �ل�شحي �إن هذه �لق�شية موجودة يف 
بعد �آخر غري �لبعد �لقانوين وهو �لإن�شاين بعد 
ف�شل �ملو�طن من �لعمل حيث ل تقبل �أية جهة �أن 

يعمل لديها .. مت�شائا �إىل �أين يذهب .
و�أ����ش���اف �أن ب��ع�����س �ل��ق��و�ن��ني ل���دى م��ع��ظ��م دول 

للعودة  �شنو�ت  �إىل ثاث  �شنة  ح��ددت من  �لعامل 
ي�شلك  م��ن  ه��ن��اك  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. �ل��ع��م��ل  �إىل 
لظروف  تعر�س  �أن���ه  ح��ال��ة  يف  ���ش��وي  غ��ري  �شلوكا 
�أ�شرة  يعيل  يكون  وق��د  خدماته  �نهاء  بعد  �شعبة 
.. مت�شائا ما ذنب �أ�شرته ومطالبا باإيجاد قانون 
هو  ما  وتطوير  قانون  وباإيجاد  ��شتثناء�ت  ولي�س 
موجود وحتديد �حلرمان مبدة معينة و�أن يعمل 

باأي جهة �أخرى بعد ثبوت ح�شن �شلوكه.
وق����ال م��ع��ايل �ل���وزي���ر �إن ه��ن��اك ب��ع�����س �حل���الت 
�ل�شتثنائية حيث يحتاج �ملوظف �أن يعطى فر�شة 

ثانية وهذ� هو د�أب قيادة وحكومة �لإمار�ت.
وط��ال��ب ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ح��ي ب���اإع���ادة م��ا ن�����ش��ت عليه 
�لفقرة 5 من �ملادة 21 من قانون �خلدمة �ملدنية 
 2001 ل�شنة   21 رق��م  يف �حل��ك��وم��ة �لحت��ادي��ة 
�إح��دى �لوظائف  �أن ي�شرتط فيمن يعني يف  على 
�خلدمة  من  ف�شله  �شبق  قد  يكون  �أل   .. �لعامة 
على �شدوره  ما مل مت�س  نهائي  بقر�ر  �أو  بحكم 

�شنة على �لأقل .
�أن �جلميع يعمل حتت  �لعوي�س - يف رده -  و�أك��د 
هذه �لقبة ويف ظل هذه �لقيادة لهدف و�حد هو 
خدمة �لوطن وتقدمي �لأف�شل ل�شعب �لإمار�ت .. 
�أية مو�شوع حتت �لقبة  ��شتعد�ده ملناق�شة  موؤكد� 
�أو خارجها ومرحبا بالتو��شل مع �لأع�شاء يف �أي 

وقت وحل �أي �إ�شكال.
ووجه �شعادة �شامل علي �ل�شحي �شوؤ�ل �ملوجه �إىل 
– وزير �لعدل ن�س  معايل �شلطان �شعيد �لبادي 
على ما يلي : �إذ� �أنهيت خدمة �ملوظف بغري ر�شاه 
طويا  وق��ت��ا  ي�شتغرق  ذل��ك  ف���اإن  للمحاكم  وجل���اأ 
يحرم خاله من �لتوظف لدى جهة �أخرى تارة 
و�شهادة  �ل��ذم��ة  ب���ر�ءة  على  ح�شوله  ع��دم  ب�شبب 
ح�شن �ل�شرية و�ل�شلوك من �جلهة �لأمنية وتارة 
�أخرى ب�شبب قانون �ملو�رد �لب�شرية �جلديد �لذي 
يحظر تعيني �أي �شخ�س تقدم بدعوى �شد جهة 
عمله يف �أي جهة تابعة للحكومة �لحتادية �إل بعد 
ميكن  فكيف  �لدعوى  ذ�ت  يف  نهائي  حكم  �شدور 
حل هذه �لإ�شكالية لنظر هذه �لدعاوى على وجه 

�ل�شرعة .
وقال �لبادي - يف رده - �إن �ل��وز�رة لها �شق �إد�ري 
�أولويات  دون �لتدخل يف �ل�شلطة �لق�شائية ومن 
��شتقال  على  �لعمل  �لحت���ادي  �لق�شاء  جمل�س 
�أ�شحابها  �إىل  �حل��ق��وق  و���ش��ول  ل�شمان  �لق�شاء 
وقد تبني �أن ق�شايا �ملوظفني �ملرفوعة �شد جهات 
�لإج����ر�ء�ت و�ملدد  �حت��ادي��ة يف عملهم ت�شري وف��ق 

�لازمة لها.
�لق�شاء  �أن  ���ش��ك  ل  �إن���ه  �ل�شحي  ق���ال  جهته  م��ن 
م�شتقل وهذ� معروف يف دولة �لإمار�ت .. م�شري� 
�أمام �لق�شاء قد  �أن هناك ق�شايا للموظفني  �إىل 
ت�شتمر �شنة �أو �أكرث ول ي�شتطيع خالها �أن يعمل 

�أو يح�شل على �شهادة ح�شن �شري و�شلوك .
�مل���و�ط���ن خ����ال فرتة  ن��ن��ظ��ر �إىل  �أن���ن���ا  و�أ�����ش����اف 
�أ�شرهم  ذنب  وما  عائلته  يعيل  �أي��ن  �لتقا�شي من 
ولديه  معنا  ت��و����ش��ل  م��ن  ه��ن��اك  �أن  �إىل  لف��ت��ا   ..
مطالبا   .. ون�شف  �شنة  م��دى  على  توؤجل  ق�شية 
�أية  يف  �لعمل  يف  �مل��وظ��ف��ني  ه���وؤلء  �أم���ور  بتي�شري 
جهة �أخرى .. مو�شحا �أن �لق�شد من �ل�شوؤ�ل هو 
ق�شيته  ويتابع  موؤ�ش�شة  �أي��ة  يف  �ملو�طن  يعمل  �أن 

لدى �لق�شاء.
و�أو�شح معايل �لبادي - يف رده - �أن ن�شبة �لف�شل 
يف ق�شايا �ملوظفني خال عام 2016 و�شلت �إىل 
يوما   27 خال  يحل  قد  وبع�شها  �ملائة  يف   87
و�حل���د �لأق�����ش��ى و���ش��ل �إىل ث��اث��ة �أ���ش��ه��ر ح�شب 

�ملوؤ�شر�ت �ملعرو�شة على �ملجل�س �لق�شائي.
توجد  ت���ز�ل  ل   - ق��ائ��ا   - �ل�شحي  �شعادة  وع��ق��ب 
�أ���ش��م��اء م���ر ع��ل��ي��ه��ا ���ش��ن��ة و�أك�����رث وه����ذ� �ل�شخ�س 
ذكره  وم��ا  يعملون  ل  �لأ�شخا�س  من  وجمموعة 
�لوزير �أمر جيد ولكن هناك ق�شايا موجودة ولو 

كانت ل�شخ�س و�حد من �أين يعيل ��شرته.
و�أكد معاليه .. ل يحق ول يجوز للوز�رة �أن تعلق 
�أم����ام �لق�شاء  ع��ل��ى ق�����ش��اي��ا م���وج���ودة وم��ن��ظ��ورة 
ومن حق �أي مو�طن �أن يلجاأ �إىل جهاز �لتفتي�س 
�أ�شباب  يف  ب��ال��ن��ظ��ر  �مل��ت��خ�����ش�����س  ه���و  �ل��ق�����ش��ائ��ي 
�ل��ت��اأخ��ري. ون�����س ����ش���وؤ�ل ���ش��ع��ادة ح��م��د �لرحومي 
وزير  �ل��ب��ادي  �شعيد  �شلطان  م��ع��ايل  �إىل  �مل��وج��ه 
 20 �مل��ادة  2 من  �لبند  �لعدل على ما يلي: ن�س 
يف �لقانون �لحت��ادي رقم 4 ل�شنة 2013 ب�شاأن 
تنظيم مهنة �لكاتب �لعدل على �أنه مينح �لكاتب 
%50 من  بن�شبة  �لعام بدل طبيعة عمل  �لعدل 
وحتى  ي�شغلها  �لتي  للوظيفة  �لأ�شا�شي  �ل��ر�ت��ب 
هذ� �لتاريخ مل يتم �شرف �لعاوة �ملحددة يف هذ� 
تاأخر �شرف بدل طبيعة  �أ�شباب  �لقانون فما هي 
�ل��ع��م��ل ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل �مل���ق���ررة يف �ل��ق��ان��ون حتى 
�شنة  لقانون  رده - طبقا  �ل��ب��ادي - يف  وق��ال  �لآن 
مينح  �لعدل  �لكاتب  مهنة  تنظيم  ب�شاأن   2013
بدل طبيعة عمل بن�شبة 50 يف �ملائة ومت �ملبادرة 
للكاتب  �ملايل و�لإد�ري  �لنظام  �إعد�د م�شروع  �إىل 
و�لقانون  �ل����وزر�ء  جمل�س  �ىل  رف��ع��ه  ومت  �ل��ع��دل 

خا من حتديد مدة زمنية لإ�شد�ر �لنظام.
وعقب �شعادة �لرحومي قائا .. هذ� �ملو�شوع مت 
ط��رح��ه ومت �ل��وع��د بحل ه��ذه �لإ���ش��ك��ال��ي��ة ونحن 
فيما  �ل��وع��ود  تنفيذ  متابعة  �أهمية  ع��ن  نتحدث 
بعد  وم��ا  �ل��رق��اب��ي  �لخت�شا�س  مم��ار���ش��ة  يخ�س 
�إ�شكالية  عن  يتحدث  و�ل�شوؤ�ل  �لتو�شيات  �إ�شد�ر 
يف  �ل�����ش��وؤ�ل  ط���رح  مت   2015 �شنة  م��ن��ذ  حقيقة 
تقا�شي عاوة  ب��دون  يعملون  وهم  2015م  عام 
هي مذكورة يف �لقانون .. م�شري� �إىل �أن �لقانون 
مينع كاتب �لعدل �ح��رت�ف �لتجارة و�جلمع بني 

وظيفته و�أية وظيفة عامة �أو خا�شة.
وت�شاءل �لرحومي �أين ذهبت حقوقهم منذ �شنتني 
�حتياجات  ومتابعة  �لقر�ر  تنفيذ  �لوعد يف  و�أي��ن 

�ملوظفني ومتابعة ما جاء يف قر�ر من �شلطة عليا 
وهي و�ردة يف قانون منذ �شدوره.

ودور  �ل�����وز�رة  ق��دم��ت��ه  �مل�����ش��روع  �إن  معاليه  وق���ال 
�لنظام  م�����ش��روع  �ق�����رت�ح  ع��ل��ى  يخت�شر  �ل���وزي���ر 
�جل���دي���د ول��ي�����س �إ�����ش����د�ره و�ل�������وز�رة ت��ت��اب��ع هذ� 

�ملو�شوع باأهمية يف جمل�س �لوزر�ء.
فيما طالب �لرحومي بتو�شية من �ملجل�س تطالب 
ب�شرف عاوة �لكاتب �لعدل كما وردت يف �لقانون 
�لحتادي رقم 4 ل�شنة 2013 ب�شاأن تنظيم مهنة 

�لكاتب �لعدل من تاريخ �شدور �لقر�ر.
ب�شاأن  ق��ان��ون  م�شروع  مناق�شة  يف  �ل�����ش��روع  وق��ب��ل 
�لإجر�ء�ت  يف  بعد  عن  �لت�شال  تقنية  ��شتخد�م 
�جل����ز�ئ����ي����ة مت ت�������اوة ت���ق���ري���ر جل���ن���ة �ل�������ش���وؤون 
م�شروع  ب�شاأن  و�لطعون  و�لت�شريعية  �لد�شتورية 
�أح��ال يف جل�شته  �ملجل�س  �أن  �أك��د  و�ل��ذي  �لقانون 
�للجنة  �إىل   2016  11  06 ب��ت��اري��خ  �مل��ن��ع��ق��دة 
ب�شاأنه  تقرير  و�إع���د�د  لدر��شته  �لقانون  م�شروع 
يعر�س على �ملجل�س وعقدت �للجنة لهذ� �لغر�س 

خم�شة �جتماعات.
وق���د ع��م��ل م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون ع��ل��ى حت��ق��ي��ق هذه 
�لأه�����د�ف م��ن خ���ال �ل��ع��دي��د م��ن �لأح���ك���ام منها 
بعد وجو�ز  ع��ن  �لإج����ر�ء�ت  م��ن يتخذ  .. حتديد 
�لإم����ارة �ملخت�شة وحتديد  د�ئ���رة  �ت��خ��اذه��ا خ��ارج 
�لأح���ك���ام �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ج���و�ز ط��ل��ب �مل��ت��ه��م ح�شوره 
���ش��خ�����ش��ي��ا وج������و�ز ح�����ش��ور �مل���ح���ام���ي م���ع موكله 
�لأحكام  بعد وحت��دي��د  ع��ن  �لت�����ش��ال  تقنية  ع��رب 
بعد  ع��ن  �لإج�������ر�ء�ت  وح��ف��ظ  بت�شجيل  �ملتعلقة 
ع��ل��ي��ه��ا وحمايتها  �ل�����ش��ري��ة  و�إ����ش���ف���اء  �إل��ك��رتون��ي��ا 
وت��ط��ب��ي��ق ���ش��ي��ا���ش��ات �أم����ن �مل��ع��ل��وم��ات �مل��ع��ت��م��دة يف 
�لدولة على تقنية �لت�شال عن بعد بجانب جو�ز 
�لإنابات  لتنفيذ  بعد  ع��ن  �لإج�����ر�ء�ت  ����ش��ت��خ��د�م 
و�مل�شاعد�ت �لق�شائية مع �لدول �لأجنبية وجو�ز 
�ت��خ��اذ �لج����ر�ء�ت ع��ن بعد م��ع �حل��دث و�لتاأكيد 
و�مل�شتند�ت  �لإل����ك����رتوين  �ل��ت��وق��ي��ع  ح��ج��ي��ة  ع��ل��ى 
و�لو�شائل  �لأجهزة  توفري  و�شرورة  �لإلكرتونية 
�مل�شاعدة  وت��ق��دمي  �لإج�������ر�ء�ت  بتنفيذ  �ملتعلقة 

�لفنية.
�مل��ج��ل�����س خ����ال م��ن��اق�����ش��ة م�����ادة بعنو�ن  و����ش���دد 
�حل�شور و�لعانية و�شرية �لتحقيقات على �أهمية 
و�شرية  و�ل��ع��ان��ي��ة  �حل�����ش��ور  �أح���ك���ام  تتحقق  �أن 
�لتحقيقات �ملن�شو�س عليها يف �لقانون �لحتادي 
1992 و�ملر�شوم بقانون �حتادي  35 ل�شنة  رقم 
رقم 12 ل�شنة 2009 �مل�شار �إليهما �إذ� متت من 
هذ�  لأحكام  وفقا  بعد  عن  �لت�شال  تقنية  خال 

�لقانون .
وبالن�شبة لتخاذ �لإجر�ء�ت عن بعد ن�س م�شروع 
�أو  �ملخت�شة  �جلهة  لرئي�س   .. �أن��ه  على  �ل��ق��ان��ون 
من يفو�شه �تخاذ �لإجر�ء�ت عن بعد متى �رتاأى 
�لدعوى  كل مرحلة من مر�حل  بذلك يف  �لقيام 
�ل�شتدلل  �ج��ر�ء�ت  �شهولة  �جلز�ئية مبا يحقق 

�أو �لتحقيق �أو �لتقا�شي.
وف��ي��م��ا ي��خ�����س ح���ق �مل��ت��ه��م يف �لع����رت������س ن�س 
جل�شة  �أول  يف  للمتهم  �أن  على  �ل��ق��ان��ون  م�شروع 
حماكمته عرب تقنية �لت�شال عن بعد يف �أي درجة 
�أن يطلب ح�شوره �شخ�شيا  من درجات �لتقا�شي 
�أو  بقبوله  طلبه  يف  �لف�شل  وعليها  �ملحكمة  �أم��ام 

رف�شه.
�شرية  ح��ول  م��ادة  مناق�شة  خ��ال  �ملجل�س  و���ش��دد 
�لإجر�ء�ت عن بعد على �أهمية �أن ت�شجل وحتفظ 
�شفة  لها  وي��ك��ون  �إلكرتونيا  بعد  ع��ن  �لإج����ر�ء�ت 
�أو  عليها  �لط���اع  �أو  تد�ولها  يجوز  ول  �ل�شرية 
�إل  �لإل���ك���رتوين  �ملعلوماتي  �ل��ن��ظ��ام  م��ن  ن�شخها 
باإذن من �لنيابة �لعامة �أو �ملحكمة �ملخت�شة ح�شب 
�لأحو�ل. وبالن�شبة ل�شتخد�م �لإجر�ء�ت عن بعد 
مع �حلدث و�لطفل ن�س م�شروع �لقانون على �أنه 
 9 ودون �لإخ��ال باأحكام �لقانون �لحت��ادي رقم 
ل�شنة   3 رق��م  �لحت���ادي  و�لقانون   1976 ل�شنة 
�ملخت�شة  �جلهة  ت��ر�ع��ي  �إليهما  �مل�شار   2016

�تخاذ �لإجر�ء�ت عن بعد مع �حلدث و�لطفل.
من  للحكومة  �شادرة  ر�شالة  على  �ملجل�س  و�طلع 
رئي�شة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي تت�شمن تو�شية �ملجل�س 
يف �شاأن �شوؤ�ل زيادة �أ�شعار �لتاأمني على �ل�شيار�ت 
�لوطني �لحتادي  �ملجل�س  �إن  �لر�شالة  . وجاء يف 
�لنعقاد  دور  م��ن  �ل�شاد�شة  جل�شته  يف  و�ف���ق  ق��د 
�لعادي �لثاين يف �لف�شل �لت�شريعي �ل�شاد�س ع�شر 
تبني  على   2017  1  31 �لثاثاء  ي��وم  �ملعقودة 
تو�شية بناء على رد معايل وزير �لقت�شاد - رئي�س 
جمل�س �إد�رة هيئة �لتاأمني على �ل�شوؤ�ل حول زيادة 
�أ�شعار �لتاأمني على �ل�شيار�ت وفقا لل�شيغة �لآتية 
: �إعادة �لنظر يف �حلد �لأدنى لأ�شعار �لتاأمني على 
يف  �ل���و�ردة  �لإ�شافية  �ملنافع  تكون  و�أن  �ل�شيار�ت 

وثيقة �لتاأمني �ختيارية للموؤمن له .
ر���ش��ال��ة ���ش��ادرة م��ن معايل  ع��ل��ى  و�ط��ل��ع �ملجل�س 
�لدكتورة �لقبي�شي �إىل معايل نورة حممد �لكعبي 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��رة 

ملتابعة طلبات مناق�شة �ملو�شوعات �لعامة.
باإخطارنا  �ل��ت��ف�����ش��ل  ي��رج��ى  �ل��ر���ش��ال��ة  يف  وج����اء 
ب���الإج���ر�ء�ت �ل��ت��ي مت �ت��خ��اذه��ا م��ن قبل جمل�س 
�لتالية  �لعامة  �ملو�شوعات  �شاأن  �ملوقر يف  �ل��وزر�ء 
بتاريخ  �ملر�شل  �لطاقة  وز�رة  �شيا�شة  مو�شوع   ..
�لهيئة  ���ش��ي��ا���ش��ة  وم��و���ش��وع  2016م   12  15
 12  15 �لحتادية للكهرباء و�ملاء �ملر�شل بتاريخ 
2016م ومو�شوع �خلدمات �ملقدمة من �شركات 
�لت�شالت �ملر�شل بتاريخ 18 12 2016م وذلك 
 92 للمادة  تنفيذ�  �ملجل�س  على  عر�شها  ليت�شنى 
من �لد�شتور و�ملادة 140 من �لائحة �لد�خلية 
بقر�ر  و�ل�������ش���ادرة  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س 

رئي�س �لدولة رقم 1 ل�شنة 2016 .

•• اأبوظبي-وام:

�أقر �ملجل�س �لوطني �لحتادي خال جل�شته �ل�شابعة من 
�ل�شاد�س  �لت�شريعي  للف�شل  �لثاين  �ل��ع��ادي  �لنعقاد  دور 
ع�شر �لتي عقدها �ليوم يف مقره يف �أبوظبي برئا�شة معايل 
�لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س .. م�شروع 
قانون �حتادي ب�شاأن ��شتخد�م تقنية �لت�شال عن بعد يف 
�أ�شئلة �إىل وزر�ء �لتغري  �لإج��ر�ء�ت �جلز�ئية ووجه �شبعة 

�ملناخي و�لبيئة و�ل�شحة ووقاية �ملجتمع و�لعدل. وركزت 
�لقطاعات  من  ع��دد  على  �لأع�شاء  وجهها  �لتي  �لأ�شئلة 
 .. �مل��ق��دم��ة للمو�طنني وه���ي  �مل��ه��م��ة وت��ط��وي��ر �خل��دم��ات 
�ملائية  �لزر�عة  ودع��م  �لوطنية  �لزر�عية  �ملنتجات  ت�شويق 
�خليمة  ر�أ���س  �لعمل يف مركز  �شاعات  �ل��دول��ة ومتديد  يف 
و�شروط �خلدمة  �لعار�شة  �لإج��ازة  �إلغاء  و�شبب  �ل�شحي 
بعد �لف�شل وبطء �لتقا�شي يف دعاوى �ملوظفني �ملرفوعة 
�شد جهات عملهم وتاأخر �شرف بدل طبيعة �لعمل لكاتب 

مناق�شة  خال  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  وتبنى  �لعدل. 
�لأ�شئلة تو�شية تطالب ب�شرف عاوة �لكاتب �لعدل كما 
ب�شاأن   2013 ل�شنة   4 رق��م  �لحت���ادي  �لقانون  يف  وردت 

تنظيم مهنة �لكاتب �لعدل من تاريخ �شدور �لقر�ر.
ح�شر �جلل�شة .. معايل عبد�لرحمن بن حممد �لعوي�س 
�لحتادية  �لهيئة  رئي�س  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وزي���ر 
�شعيد  ب��ن  �شلطان  وم��ع��ايل  �حلكومية  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد 
�ل��ب��ادي �لظاهري وزي��ر �ل��ع��دل وم��ع��ايل ن��ورة بنت حممد 

الوطني االحتادي يقر م�شروع قانون ويوجه �شبعة 
اأ�شئلة تتعلق بقطاعات ال�شحة والعدل والبيئة
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•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ج��دد 
�خل���ي���م���ة، دعمه  ر�أ�������س  ع��ه��د  �ل��ق��ا���ش��م��ي، ويل 
ل��ل��ك��ت��اب، حيث  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة  مل��ع��ر���س  �مل�شتمر 
وج���ه ب��دع��م �مل��ع��ر���س يف دورت����ه �ل��ع��ا���ش��رة، من 
�لعلم  ن�شر  على  و�لتحفيز  �لت�شجيع  منطلق 
مدير  �ل�شبب  ح�شن  حممد  و�أ���ش��ار  و�مل��ع��رف��ة. 
عام غرفة ر�أ�س �خليمة بالوكالة، �إىل �أن مبادرة 
�ملعر�س  ب��دع��م  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ع��ه��د  ويل  �شمو 
�ش��موه على تنمي�ة ثقافة  �إط��ار حر�س  تاأتي يف 
ع�لى  و�عية  �أجيال  �إع��د�د  ي�شهم يف  �لقر�ءة، ما 
ج��م��ي��ع �مل�����ش��ت��وي��ات، وق������ادرة ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف 
عملية �لتنمية و�لتطوير �لتي متر بها �ل��دولة 
ب�ش�كل ع���ام و�لإمارة ب�ش��كل خ��ا�س، م�ش�ري�ً �إىل 
طلبة  �لدعم  يطال  �أن  �شرورة  �أك����د  �شموه  �أن 

�لدعم  م��ن  ج���زء  بتخ�شي�س  ووج���ه  �مل���د�ر����س، 
للمد�ر�س يف ر�أ�س �خليمة. 

�خليمة  ر�أ����س  ك��ت��اب  معر�س  �أج��ن��ح��ة  و�شجلت 
و��شعاً،  جماهريياً  ح�شور�ً  �لعا�شرة  دورت��ه  يف 
و�إقباًل حيوياً، ل �شيما من قبل �ل�شباب، جتلى 
�ملحلية  �لن�شر  دور  حتمله  م��ا  م��ع  �لتو��شل  يف 
�لتفاعل  ويف  �مل��ع��ر���س،  �مل�����ش��ارك��ة يف  و�ل��ع��رب��ي��ة 
نظمها  �لتي  و�لثقافية  �لفكرية  �لن�شاطات  مع 
�مل��ق��ه��ى �ل��ث��ق��ايف �مل�����ش��اح��ب ل��ف��ع��ال��ي��ات �ملعر�س 
�لإمار�ت  و�أدب��اء  كتاب  ينظمها فرع �حتاد  �لتي 

يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة جتارة 
و�شناعة ر�أ�س �خليمة.   و�شرح جم��ال �لطاه���ر 
للكت���اب:  �خليم����ة  ر�أ����س  معر�س  جلنة  رئي�س 
»بلغ زو�ر �ملعر�س يف 7 �أيام قر�بة خم�س ع�شرة 
�لفئات  خمتلف  م��ن  �شخ�س  وخم�شمائة  �أل���ف 
�ل��ع��م��ري��ة، وق����ال ج��م��ال �ل��ط��اه��ر رئ��ي�����س جلنة 
�لفعاليات  �إن  ل��ل��ك��ت��اب  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  م��ع��ر���س 
�حتاد  ب��ني  بالتعاون  تتم  للمعر�س  �مل�شاحبة 
�خليمة  ر�أ����س  ومنطقة  �لإم�����ار�ت  و�أدب����اء  كتب 

�لتعليمية. 

من جهة �أخرى، ��شت�شاف معر�س ر�أ�س �خليمة 
�لفعاليات  م��ن  ع����دد�ً  �ن��ط��اق��ت��ه  م��ن��ذ  للكتاب 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ح��ي��ث ����ش��ت�����ش��اف منذ 
مدير  �لقرقاوي  يا�شر  �لأ�شتاذ  من  كل  بد�يته 
�ملر�كز �لثقافية يف وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة، 
�لثقافية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  "دور  ب��ع��ن��و�ن  �أم�����ش��ي��ة  يف 
�ل�شام�شي  جنيب  و�لأ���ش��ت��اذ  �ملثقفني"،  دع��م  يف 
�لكاتب و�لباحث �لإمار�تي، يف حما�شرة �ألقاها، 
بعنو�ن "�لعمل �لثقايف يف ر�أ�س �خليمة وكيفية 
�لقطرية  �ل�����ش��اع��رة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  تفعيله"، 

�شمرية عبيد يف �أم�شية �شعرية تناولت �شريتها 
و�ل�شعر،  �ملو�شيقى  بني  �مل��زج  وكيفية  �لثقافية 
�لرتجمة  �أهمية  م��دى  مناق�شة  �إىل  بالإ�شافة 
�لعربي،  �لأدب  �نت�شار  �ل�شعرية لاإ�شد�ر�ت يف 
�أحمد  �ل��دك��ت��ور  �ل��ث��ق��ايف  �ملقهى  ��شت�شاف  كما 
�لأدبي  �لنقد  و�أ�شتاذ  �لناقذ  عقيلي،  عبد�ملنعم 
�حل���دي���ث يف ج��ام��ع��ة �ل���غ���ري���ر، وج��ام��ع��ة حلب 
���ش��اب��ق��اً، ح��ي��ث �أك���د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ج��م��ع وتدوين 
�لإم���ار�ت،  �شعر�ء  م��ن  �لر�حلني  �شعر  ودر����ش��ة 
بنتاجهم من �ل�شعر �ل�شعبي، نظر�ً لأهمية ذلك 

وموروث  �شعري  وطني  ت��ر�ث  على  �حلفاظ  يف 
�لوطنية  �لهوية  يعك�س  �لأه��م��ي��ة،  بالغ  �شعبي 
و�خل�شو�شية �لإمار�تية، وي�شكل جزء�ً ل يتجز�أ 
من تاريخ �لدولة ويحكي �شريتها وتاريخها يف 
حقب ما�شية، و��شت�شاف �ملقهى �لثقايف �ل�شاعر 
من  �لعديد  �ألقى  حيث  �لعر�قي  كرمي  �لقدير 
و�لإعامي خالد  و�ل�شاعر  �ل�شعرية،  �لق�شائد 

�لظنحاين، و�لدكتورة عبري �حلو�شني. 
 2017/2/10 ت��اري��خ  حتى  �مل��ع��ر���س  وي�شتمر 
للمعر�س  �ل���ث���ق���ايف  �مل���ق���ه���ى  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  ح���ي���ث 
�ل�����ش��ع��ر�ء و�ل��ك��ت��اب م��ن��ه��م �ل�شاعر  �ل��ع��دي��د م��ن 
ع���ب���د�هلل �ل��ه��دي��ة و�ل���دك���ت���ور ف��ه��د ح�����ش��ني، كما 
�لعديد  مب�شاركة  �ل�شباحية  �لفعاليات  ت�شتمر 
م���ن م���د�ر����س �لإم�������ارة، ح��ي��ث ي��ن��ظ��م��ون �لعديد 
م����ن ور�������س �ل���ع���م���ل و�ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل���ت���ي تهدف 
و�ملعرفة. �ل��ع��ل��م  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��ن�����ش��ئ  ت��وع��ي��ة   �إىل 

•• دبي-الفجر:

�لرحيم،  ع��ب��د  ع���ارف  �لعميد  �أك���د 
حلقوق  �لعامة  �لإد�رة  مدير  نائب 
�لإمار�ت  �أن  دب��ي  ب�شرطة  �لإن�شان 
�لدولة  لتظل  جبارة  جهود�  تبذل 
و�ح����ة �أم�����ان ي��ن��ع��م ك���ل م���ن يعي�س 
فيها بحقوقه �لتي يكفلها �لقانون، 
�لفئة  ه��ذه  �لأط��ف��ال،  فئة  ل�شيما 
للم�شاعدة  حتتاج  �لتي  �مل�شت�شعفة 
وملن  وحريتها،  حقوقها  يكفل  وملن 
و�لعنف،  �ل���ش��ت��غ��ال  م��ن  يحميها 
جليا  ي��ظ��ه��ر  ذل�����ك  �أن  م���و����ش���ح���ا 
م��ن خ��ال �ل��ق��ان��ون �ل���ذي �أ�شدره 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل���دول���ة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
حفظه �هلل، و�ملتمثل بقانون حماية 
ودمية"  "قانون  �لحت���ادي  �لطفل 
�لذي يكفل �حلماية و�لرعاية لهم، 
وليكون ر�دعا لكل من يتعدى على 

حقوق �لأطفال وي�شيء �إليهم.
جاء ذلك خال �إلقاء �لعميد عارف 
كلمته يف �فتتاح �لربنامج �لتدريبي 
�لذي نظمته �لإد�رة �لعامة حلقوق 
حماية  ب���������اإد�رة  مم��ث��ل��ة  �لإن���������ش����ان 
�لطفل و�مل��ر�أة بالتعاون مع �لإد�رة 
ل��ل��ت��دري��ب و�ل���ت���ي حملت  �ل���ع���ام���ة 

ع���ن���و�ن " �ل��ع��ن��ف �لأ����ش���ري و�أث����ره 
�لعقيد  ب��ح�����ش��ور  �لأطفال"  ع��ل��ى 
�أبو بكر �أحمد �جل�شمي مدير �إد�رة 
�ل��ط��ف��ل و�مل������ر�أة، وممثلني  ح��م��اي��ة 
حماية  ب�شوؤون  �ملعنية  �جلهات  عن 
�لد�خلية،  وز�رة  م��ن��ه��ا  �ل���ط���ف���ل، 
�لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي 
�لتنفيذي  و�مل��ج��ل�����س  ب���اأب���وظ���ب���ي، 
�لجتماعية،  �ل�شوؤون  وز�رة  بدبي، 
موؤ�ش�شة  �مل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة 
دب���ي ل��رع��اي��ة �ل��ن�����ش��اء و�لأط���ف���ال، 
�لب�شرية،  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة 
جمعية  ل����ل����م����ر�أة،  دب�����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
جمل�س  دب��ي،  يف  �لن�شائية  �لنه�شة 
دبي  بدبي، موؤ�ش�شة  �لأم��ور  �أول��ي��اء 
�لتعليمية،  دب��ي  منطقة  ل��اإع��ام، 
م�شت�شفى لطيفة، مدينة �خلدمات 
مر�كز  �ل�������ش���ارق���ة،  يف  �لإن�������ش���ان���ي���ة 

�أبوظبي  م���ن  �لج��ت��م��اع��ي  �ل���دع���م 
من  وممثلني  وعجمان،  و�ل�شارقة 

�ملد�ر�س �حلكومية.
�لتدريبي  �ل����ربن����ام����ج  �إن  وق������ال 
�ملجال  يف  �لعاملني  لتاأهيل  يهدف 
و�لجتماعي  و�ل�����ش��رط��ي  �مل��ي��د�ين 
�لأطفال  �لتعامل مع  �أ�شاليب  على 
ومبا  و�لإ����ش���اءة  للعنف  �مل��ع��ر���ش��ني 
ي�شمن حمايتهم و�شون حقوقهم، 
�لنعكا�شات  ح��دة  م��ن  و�لتخفيف 
�ل�����ش��ل��ب��ي��ة �ل����و�ق����ع����ة ع��ل��ي��ه��م عند 
تعزيز  ج��ان��ب  �إىل  معهم،  �لتعامل 

�لطفل  ح���ق���وق  �ح������رت�م  م��ف��اه��ي��م 
و�شرح �أهم ما جاء يف قانون حماية 
ودمية"  "قانون  �ل��ط��ف��ل  ح���ق���وق 
و�ملخت�شني  �ل��ع��ام��ل��ني  و�إك�������ش���اب 
�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �لأط���ف���ال مهار�ت  يف 
�كت�شاف  م���ن  مت��ك��ن��ه��م  و�أ���ش��ال��ي��ب 

�لإ�شاءة �لتي يتعر�شون لها.
وبنّي �لعميد عارف �أن فئة �لأطفال 
وحماية  رعاية  �إىل  حتتاج  حتديد� 
ويعاقب  ي������ردع  وق���ان���ون���ا  خ���ا����ش���ة 
ك��ل م��ن ي�����ش��يء �إل��ي��ه��م ك��ون��ه��م فئة 
�لوقوف  منا  ت�شتلزم  م�شت�شعفة 

��شتدعت  ه��ن��ا  وم���ن  ج��ان��ب��ه��ا،  �إىل 
�إىل تنفيذ بر�مج تدريبية  �حلاجة 
�ملحيطة  �لبيئة  تعزز من  وتوعوية 
�ل���ت���ي ي��ع��ي�����س ب��ه��ا �ل���ط���ف���ل، ورف���ع 
مهار�تهم  و�شقل  �ملخت�شني  كفاءة 
وتعزيز  معهم،  للتعامل  وقدر�تهم 
�لنتهاكات  لر�شد  �لرقابي  �ل��دور 
وهذ�  �لأط��ف��ال،  لها  يتعر�س  �لتي 
حماية  و�شائل  يوفر  �أن  �شاأنه  م��ن 

و��شتجابة �شريعة للحد منها.
دولة  �أن  ع����ارف  �ل��ع��م��ي��د  و�أ����ش���اف 
ت��ع��د من��وذج��ا يف تقرير  �لإم������ار�ت 

�حل���ق���وق وح��م��اي��ت��ه��ا، م��و���ش��ح��ا �أن 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى ح���ق���وق �ل��ط��ف��ل يف 
�أع���ل���ى درج����ات  �أي جم��ت��م��ع مت��ث��ل 
د�عيا  �لإن���������ش����ان،  ح���ق���وق  ت��ط��ب��ي��ق 
حماية  جم��ال  يف  �لعاملني  جميع 
علمية  و���ش��ائ��ل  �ت��ب��اع  �إىل  �ل��ط��ف��ل 
و�لتحلي  وم�����ت�����ط�����ورة،  ح����دي����ث����ة 
للتعامل مبهنية  �لازمة  باملهار�ت 
�ل��ف��ئ��ة، وو����ش���ع �حللول  م���ع ه����ذه 
من  حتد  �لتي  و�ملعاجلات  �ملنا�شبة 
�لن���ع���ك���ا����ش���ات �مل���رتت���ب���ة يف ح���الت 

�لعنف �لو�قعة عليهم.
�لتدريبي  �لربنامج  يت�شمن  ه��ذ�، 
تتناول  �لأوىل  حما�شرتني  تقدمي 
يتعّلق  ف��ي��م��ا  �ل���ق���ان���وين  �جل���ان���ب 
�لحتادي،  �لطفل  حماية  بقانون 
غام  حميد  �ل�شيد  يتطّرق  حيث 
قانوين  وم�شت�شار  حمامي  دروي�س 
و�لقانون  ودمية"  "قانون  �إىل 
�ملتحدة  ب�����الأمم  �خل���ا����س  �ل��ع��امل��ي 
بكافة  �ل�����ش��ب��ع��ة  �ل��ط��ف��ل  وح���ق���وق 
�ملحا�شرة  ت��خ��ت�����س  ف��ي��م��ا  ف��ئ��ات��ه��ا، 
�لخ�شائي  يقدمها  �ل��ت��ي  �لثانية 
�لجتماعي ح�شن �شلطان �حلمادي 
بتناول �جلانب �لجتماعي و�لنف�شي 
لاأطفال �ملنتهكة حقوقهم وكيفية 

معاجلتهم و�لتعامل معهم.

•• ح�رضموت-وام:

�لم����ار�ت����ي  �لح����م����ر  �ل����ه����ال  وزع 
�مل�شاعد�ت  دفعات جديدة من  �م�س 
من  �أ���ش��رة   250 ل�شالح  �لغذ�ئية 
مديرية  يف  زغ��ف��ة  م��ن��ط��ق��ة  �أه�����ايل 
لدوره  �متد�د�  بح�شرموت  �ل�شحر 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  و�لغ���اث���ي  �لن�����ش��اين 
�ل��ي��م��ن��ي��ة ول��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع����ن �رب�����اب 
�ل�شر�لذين تقع على عاتقهم �عباء 

كبرية يف ظل و�شع �قت�شادي ه�س.
و�عرب �هايل �ملنطقة عن �متنانهم 
قيادة  �لم����ار�ت  ل��دول��ة  وتقديرهم 
�لهال  ول��ه��ي��ئ��ة  و���ش��ع��ب��ا  وح��ك��وم��ة 
�لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي على م��ا تقدمه 
لتخفيف  �إغ���اث���ي���ة  م�����ش��اع��د�ت  م���ن 

معاناتهم ومو�جهة �عباء �ملعي�شة .
�لأحمر  �لهال  فريق  رئي�س  وق��ال 
�ل�شيد  ب���ح�������ش���رم���وت  �لإم������ار�ت������ي 

ع��ب��د�هلل �مل�����ش��اف��ري، �ن ت��وزي��ع هذه 
ي��اأت��ي لتلبية  �مل�����ش��اع��د�ت �لغ��اث��ي��ة 
وتطبيع  �لأه������������ايل  �ح����ت����ي����اج����ات 
�أو�شاعا  تعاين  �لتي  لاأ�شر  �حلياة 

من  و�لتخفيف  �شعبة  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
�خلدمية  �ملجالت  بكافة  معاناتهم 

و�لإن�شانية.
مو��شلة  على  �لهيئة  حر�س  و�ك��د 

�لإن�شانية  �مل�����ش��اري��ع  ه����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ 
�ملو�طنني  كل  �إىل  لت�شل  و�لغاثية 
مديريات  خمتلف  يف  �حل��اج��ة  ذوي 
ح�����ش��رم��وت يف ظ��ل �ل��ظ��روف �لتي 

مت���ر ب��ه��ا �ل���ب���اد و جت�����ش��ي��د� لروح 
�لأخوة و�لت�شامن معهم متمنيا �ن 
تخفف هذه �مل�شاعد�ت عن �ملو�طنني 
وخ��ا���ش��ة �أرب����اب �لأ���ش��ر �ل��ذي��ن تقع 

ك���ب���رية. ح�شر  �ل���ت���ز�م���ات  ع��ل��ي��ه��م 
م�شاريع  م�����ش��رف��و  �ل��ت��وزي��ع  عملية 
�لهيئة بح�شرموت �شوقي �لتميمي 

و�ملهند�س خليل �لتميمي.

�صمن برنامج تدريبي ا�صتهدف العاملني واملتخ�ص�صني يف هذا املجال 

�شرطة دبي تعزز ن�شر ثقافة حماية حقوق الطفل على م�شتوى الدولة

الهالل االأحمر االإماراتي توزع م�شاعدات غذائية على اأهايل منطقه زغفة اليمنية 

•• دبي-وام:

بد�أت �لفرق �لتنفيذية لاأجندة �لوطنية 2021 �جتماعاتها 
حتقيق  ت�شمن  متكاملة  وطنية  عمل  خطط  وتنفيذ  لو�شع 
�ل���دول���ة مل��ج��ت��م��ع م��ت��اح��م حم��اف��ظ ع��ل��ى ه��وي��ت��ه جت�شيد� 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
رعاه  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�هلل . وعقد مبقر وز�رة تنمية �ملجتمع بدبي �أول �جتماعات 
و�لأ�شري  �ملجتمعي  �ل��ت��اح��م  مل��وؤ���ش��ر�ت  �لتنفيذي  �ل��ف��ري��ق 
تنمية  وز�رة  وك��ي��ل��ة  �ل��زع��اب��ي  م��ن��ى عجيف  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة 
�ملجتمع �مل�شاعد ل�شوؤون �خلدمات �مل�شاندة. ح�شر �لجتماع 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��وز�ر�ت  من  �لأع�شاء  �لتنفيذي  للفريق  �لأول 

�ملجتمعي  ب��ال��ق��ط��اع  �ملعنية  و�مل��ح��ل��ي��ة  �لحت���ادي���ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
�لأ�شرية  �لتنمية  وموؤ�ش�شة  �ملجتمع  تنمية  ب��وز�رة  و�ملتمثلة 
باأبوظبي وهيئة تنمية �ملجتمع بدبي ووز�رة �لثقافة وتنمية 
و�ملجل�س  �ل��ع��دل  ووز�رة  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  ووز�رة  �مل��ع��رف��ة 
تعريف  �لزعابي  و��شتعر�شت  �ل�شكانية.  �لحتادي للرتكيبة 
�إىل  �لفريق  ي�شعى  �لتي  �لتحديات  و�أب���رز  �ملوؤ�شر  ومكونات 
�لجتماع  ملعاجلتها. ومت خال  �إيجاد حلول وطرق مبتكرة 
ت�شكيل فرق عمل فرعية ملتابعة تنفيذ �ملهام �ملوكلة للفريق 
ب��اإد�رة حيثيات تعريف وقيا�س  �لتنفيذي ومنها فريق معني 
�ملوؤ�شر�ت وفريق �آخر لو�شع �ملبادر�ت �ملائمة لتعزيز �أو��شر 
�لعاقات �لأ�شرية وفريق ثالث لتعزيز �لتاحم �ملجتمعي يف 
�لدولة مبا ي�شمن �لرتكيز على تعزيز �مل�شوؤولية �ملجتمعية 

و�لعمل �لتطوعي و�إ�شر�ك �لقطاع �خلا�س متا�شيا مع �إعان 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل �لعام 2017 عاما �خلري . و�أكد �ملجتمعون �أهمية 
�شاملة  وتكامل �جلهود �شمن خطة وطنية  �مل�شرتك  �لعمل 
م�شتهدفات  حتقيق  ت�شمن  �ملجتمع  �شر�ئح  كافة  ت�شتهدف 
من  عالية  م�شتويات  حتقيق  �إن  �لزعابي  وقالت   .  2021
لبناء  �لأ�شا�شية  �لركيزة  يعد  و�لأ���ش��ري  �ملجتمعي  �لتاحم 
�لأ�شرة  �أن  �شيما  ل  هويته  على  حم��اف��ظ  متاحم  ملجتمع 
�ملتما�شكة هي نو�ة �ملجتمع �ملتاحم �لذي تنمو فيه �لأجيال 
وحتقق من خاله جناحات �لوطن يف �مل�شتقبل وروؤية �لدولة 
�أف�شل دول �لعامل بحلول عام  باأن تكون دولة �لإم��ار�ت من 

.  2021

الفريق التنفيذي ملوؤ�شرات التالحم املجتمعي يعقد اأول اجتماع يف وزارة تنمية املجتمع بدبي

الأول الأ�صبوع  يف  زائر   15474

ويل عهد راأ�ش اخليمة يدع�م معر�ش الكت�اب

وزير الدفاع االإندوني�شي 
ي�شتقبل �شفري الدولة

•• جاكرتا-وام:

بجمهورية  �ل��دف��اع  وزي��ر  ري��اك��ودو  رياميز�رد  �أول  �لفريق  معايل  ��شتقبل 
�إندوني�شيا �شعادة حممد عبد�هلل بن مطلق �لغفلي �شفري �لدولة يف جاكرتا 
وذلك مبقر وز�رة �لدفاع. ومت خال �للقاء �لتطرق ل�شبل تطوير �لعاقات 

�لثنائية بني �لبلدين خا�شة يف �ملجالني �لدفاعي و�لع�شكري.
تعزيز  على  حري�شة  �إندوني�شيا  �أن  �ل��دف��اع  وزي��ر  معايل  �أك��د  جانبه  م��ن 

عاقات �لتعاون مع دولة �لإمار�ت ملا فيه خدمة �لبلدين �ل�شديقني.

•• م�صقط-وام:

�شلطنة  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �ل�شويدي  �شيف  �شلطان  حممد  �شعادة  بحث 
�لزر�عة و�لرثوة  �ل�شاجو�ين وزير  فوؤ�د بن جعفر  �لدكتور  عمان ومعايل 

�ل�شمكية يف �ل�شلطنة .. عاقات �لتعاون بني �لبلدين.
وجرى خال �للقاء - �لذي عقد يف مقر �لوز�رة - بحث �شبل دعم عاقات 
�ل�شمكي مبا يحقق  �لزر�عة و�لإنتاج  �لتعاون وتطويرها خا�شة يف جمال 

�مل�شلحة �لعامة للبلدين وم�شلحة �ل�شعبني �ل�شقيقني.

�شفري الدولة ووزير الزراعة 
العماين يبحثان التعاون
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عربي ودويل
العفو : �شوريا اأعدمت االآالف �شنقا يف �شجن ع�شكري 

•• بريوت-رويرتز:

�أعدمت  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ة  �إن  �م�����س  �ل��دول��ي��ة  �لعفو  منظمة  ق��ال��ت 
�آلف �ل�شجناء �شنقا ومار�شت تعذيبا ممنهجا يف �شجن ع�شكري قرب 

دم�شق.
وقالت �ملنظمة �إن عمليات �لإعد�م �جلماعي وقعت بني عامي 2011 
�إىل حد جر�ئم  ت��ز�ل حت��دث فيما قد ي�شل  و2015 ولكنها رمب��ا ل 

�حلرب. وطالبت بتحقيق من جانب �لأمم �ملتحدة.
قبل  م��ن  رف�شا  ق��د  �لأ���ش��د  ب�شار  و�لرئي�س  �ل�شورية  �حلكومة  كانت 
�إج����ر�ء�ت  دون  و�إع����د�م  تعذيب  عمليات  ح���دوث  ع��ن  م�شابهة  ت��ق��اري��ر 

قانونية خال �حلرب �لأهلية �لتي �أودت بحياة مئات �لآلف.

تعر�شو�  �شخ�شا  و50   20 ما بني  �أن  �لعفو  تقرير منظمة  وج��اء يف 
�أ�شبوع يف �شجن �شيدنايا �لع�شكري �شمايل دم�شق. وقالت  لل�شنق كل 
�ملنظمة �إن ما بني 5000 و13 �ألفا �أعدمو� يف �شيدنايا يف �ل�شنو�ت 

�لأربع �لتي تلت �لنتفا�شة �ل�شورية �لتي حتولت �إىل حرب �أهلية.
كانو�  �أنهم  يعتقد  مدنيون  �إعد�مهم  مت  �لذين  �أغلب  �لتقرير  وق��ال 

يعار�شون �حلكومة.
�لع�شكري  �شيدنايا  �شجن  يف  �لآخ��ري��ن  �ملحتجزين  م��ن  كثري  وت��اب��ع 
قتلو� بعد تعذيبهم �ملتكرر وحرمانهم �ملمنهج من �لغذ�ء و�ملاء و�لدو�ء 

و�لرعاية �ل�شحية.
يف  ��شتبه  �شابقون  ع�شكريون  �ل�شجناء  ب��ني  ك��ان  �إن��ه  �ملنظمة  وق��ال��ت 
ملحاكمات  خ�شعو�  و�إن��ه��م  �لنتفا�شة  يف  ���ش��ارك��و�  و�أ���ش��خ��ا���س  ولئ��ه��م 

�شورية �أمام حماكم ع�شكرية و�أرغمو� �أحيانا على �لإدلء باعرت�فات 
حتت �لتعذيب.

مقابر  يف  دفنو�  �لقتلى  و�أن  �شر�  ج��رت  �لإع���د�م  عمليات  �أن  و�أ�شافت 
جماعية خارج �لعا�شمة دون �إباغ �أ�شرهم مب�شريهم.

84 �شاهد� من  �أن تقريرها ي�شتند �إىل مقابات مع  وذك��رت �ملنظمة 
بينهم حر��س و�شباط و�شجناء �شابقون بال�شجن بالإ�شافة �إىل ق�شاة 

وحمامني .
مبقعدها   - رو�شيا  وبخا�شة  �ل�شورية  �ل��دول��ة  د�عمو  �ملنظمة  وقالت 
�لد�ئم يف جمل�س �لأمن - و�إير�ن يجب �أن يدينو� حالت �لإعد�م �لتي 
تنفذ خارج �لق�شاء و�شيا�شات �لبط�س �لتي تنتهجها �لدولة �ل�شورية 

و�أن يبذلو� ما يف و�شعهم لإنهائها.

وزراء دفاع جنوب اأوروبا يدعمون دور الناتو
•• بورتو-وكاالت:

�شمال  حلف  دور  و�إ�شبانيا  و�إيطاليا  وفرن�شا  �ل��ربت��غ��ال  دف��اع  وزر�ء  دع��م 
�لأطل�شي خال �جتماع لهم يف مدينة بورتو �لربتغالية. 

و�جتمع �لوزر�ء لبحث موقف موحد ب�شاأن �حللف و�لعاقات عرب �لأطل�شي 
بني �أوروبا و�لوليات �ملتحدة قبل �جتماع مقرر يف بروك�شل يومي 15 و16 
فرب�ير يجمع وزر�ء دفاع 28 دولة ع�شو�ً يف حلف �شمال �لأطل�شي ومنهم 

وزير �لدفاع �لأمريكي �جلديد جيم�س ماتي�س.
وقال وزير �لدفاع �لفرن�شي جان �إيف لو دريان خال موؤمتر �شحفي، �إن 
�لأزمات  و�إد�رة  �لأم��ن �جلماعي  رئي�شية:  3 مهام  �لأطل�شي  �شمال  حللف 
و�ل�شر�كة، هذه �لدعائم هي ركائزنا �لرئي�شية وهي ما ز�لت �شاحلة حتى 

يومنا هذ�.

وياأتي هذ� �لت�شعيد بعد �أيام فقط 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  تن�شيب  م��ن 
�جل�����دي�����د. ف���ه���ل م����ن ر�ب�������ط بني 
�لأمرين؟      تتبادل �شلطات كييف 
وغالبا  �لتهامات،  �لتمرد  وحركة 
�ملا�شي.  يف  ذل��ك  يفعان  ك��ان  م��ا 
وي��اح��ظ ي��ول��ي��ا ���ش��وك��ان، �خلبري 
يف �أوكر�نيا بجامعة باري�س نانتري، 
�أوىل  ت���ك���ون  �أن  �مل���رج���ح  م���ن  �ن����ه 
ديناميكية  ب�����ش��ب��ب  �ل���ش��ت��ب��اك��ات 
حم���ل���ي���ة. وي�����ح�����اول �مل���ع���ار����ش���ون 
وق�شم  ميد�نيا  �لتقدم  با�شتمر�ر 
بع�س �لأر��شي، رغم �لتفاق �لذي 
.2015 فرب�ير  مين�شك  يف  ُوّق��ع 

�أفدييفكا �لآهلة  ود�رت يف منطقة 
ب��ال�����ش��ك��ان، ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن خط 
�ملا�شي  يف  �����ش���ت���ب���اك���ات  �جل���ب���ه���ة، 
حمورها �أحيانا �لتقدم ب�شع مئات 

من �لأمتار.

اختبار موقف ترامب
�ملناو�شات  ه���ذه  �ت���خ���ذت  مل����اذ�       
�لأخرية؟  �لأي��ام  �أ�شخم يف  حجما 
�لأوىل  �مل���ن���او����ش���ات  �أّن  ����ش���ك  ل 
�إد�رة  موقف  لختبار  ذريعة  كانت 
�لأزمة  �أّن  م��ع  �جل��دي��دة،  ت��ر�م��ب 
�شوكان.  ي��ول��ي��ا  ي�شيف  جم���ّم���دة، 

�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ع��ن��ه��ا، وحتاول 
تو��شل  كييف عبثا �حل�شول على 
م��ع �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س م��ن��ذ و�شول 
نهاية  حتى  �ل�شلطة  �إىل  ت��ر�م��ب 
ه��ذ� �لأ���ش��ب��وع، �ث��ر �ن���دلع �أعمال 

�لعنف.
�لقلق، يدفع باجتاه خطر  ه��ذ�     
�لطريقة  و�ل��ت�����ش��ع��ي��د،  �مل����ز�ي����دة 
�لوحيدة لكييف للتذكري بالتهديد 
�شيادتها  على  رو�شيا  ت�شكله  �ل��ذي 
�ملجموعة  ت���ق���ول  و����ش��ت��ق��ال��ه��ا، 
�ل���دول���ي���ة مل��ع��اجل��ة �لأزم�������ات. كما 
�أي�شا  تخدم  قد  �لتوتر،  زي��ادة  �أّن 
يو�جه  �ل��ذي  �لأوك����ر�ين  �لرئي�س 
ل�شعفه يف  د�خلية  �نتقاد�ت  حملة 

جمال مكافحة �لف�شاد.
حّدة،  و�لن�شغال  �لقلق  وي���زد�د     
لأن������ه يف ن��ف�����س �ل�����وق�����ت، �أوروب�������ا 
م�������ش���غ���ول���ة ب���ه���م���وم �أخ����������رى، مع 
�لربيك�شيت و�لعديد من �ملحطات 

�لنتخابية هذ� �لعام. 
ذ�تها  ح���د  �لن��ت��خ��اب��ات يف  وه����ذه 
�لعديد من  �أّن  �شكوك مبا  م�شدر 
�ملر�ّشحني يقرتحون رتق �لعاقات 
لن  �لعقوبات  رف��ع  �إن  رو�شيا.  م��ع 
�شوى  ل��ك��ي��ي��ف  خ���ي���ار  �أي  ي�����رتك 
�لت�شعيد حتذر جمموعة �لأزمات 
توؤثر  �أن  �ملرجح  من  لذ�  �لدولية. 
�لقر�ر�ت �مل�شتقبلية لإد�رة تر�مب 
على �لأزم��ة �لأوكر�نية. �شاء ذلك 

�أم �أبى.
عن لك�صربي�س الفرن�صية

يف  �مل�شتمرة  �مل��ف��او���ش��ات  �أّن  علما 
مين�شك ترّكز �أ�شا�شا على تفا�شيل 
م��ث��ل ف��و�ت��ري �مل���اء و�ل��ك��ه��رب��اء من 
�أّما �ملفاو�شات  منطقة �إىل �أخرى، 
م��ا مل  ف��ه��ي م�شلولة  �جل��وه��ري��ة، 
يتّم �شمان �لأمن.     وخافا لإد�رة 
�أوباما، �لتي كانت ت�شارع باإد�نة كل 
دونالد  ف���ري���ق  �ن��ت��ظ��ر  م���و�ج���ه���ة، 
تر�مب يومني قبل �أن يرد �لفعل. 
�ملتحدة  �لوليات  �شفري  حّذر  وقد 
هايل  نيكي  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  ل���دى 
�خلمي�س، �أّن �لعقوبات �شد رو�شيا 
ُتعيد  �شتبقى �شارية �ملفعول”حتى 

�لعك�س،  �لكربى، على  و�لتوجهات 
م�شمولت  م���ن  حت��دي��ده��ا  ي��ب��ق��ى 
طلب  �شبب  ه��و  وه��ذ�  �لكرملني.  
مو�شكو  م����ن  �لأط���ل�������ش���ي  �حل���ل���ف 
�لأربعاء �ملا�شي، ��شتخد�م تاأثريها 
�لكبري لإنهاء �لعنف. وبنجاح، كما 
هدوء  �ملنطقة  ��شتعادت  �إذ  ي��ب��دو، 

ن�شبّيا �لثنني.

قلق كييف يتزايد اأي�صا
ت�����ش��ري��ح��ات تر�مب      ويف ���ش��وء 
�ل�شلطات   ، ل���ب���وت���ني  �مل������وؤي������دة 
�لأوكر�نية قلقة من �إمكانّية تخّلي 

خوف يف دونيت�صك...
رو�شيا  تلعبه  ودور  ن�شيب  ف��اأي     
�إعفاء  دون  من  �لعنف؟  �ن��دلع  يف 
�أ�شل  يف  م�شوؤولياتها  من  مو�شكو 
ف���ادمي���ري بوتني  ف����ان  �لأزم��������ة، 
�ل���ي���وم ه���و �ق����ل �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن من 
�لباحثة  تاحظ  �لتوتر”،  زي���ادة 
�ملعهد  من  جون  كا�شتويفا  تاتيانا 
�لدولية،  ل��ل��ع��اق��ات  �ل��ف��رن�����ش��ي 
من  “�لعديد  �أّن  �إىل  م�������ش���رية 
يف  تت�شارع  �ل�شيا�شية  �لجت��اه��ات 
�لتوتر  وت�شعيد  ت��ر�م��ب،  حا�شية 
قد ُيعّزز �أن�شار �خلط �لأكرث عد�ء 

�لقرم  جزيرة  �شبه  على  �ل�شيطرة 
يعاك�س  فعل  رّد  �أوك���ر�ن���ي���ا.     �إىل 
�إر�دة حت�شني �لعاقات مع مو�شكو 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  �أك���ده���ا  �ل��ت��ي 
يناير،  منت�شف  يف  �أ�شار  �جلديد: 
مقابل  �لعقوبات  رفع  �حتمال  �إىل 
�ت��ف��اق ج��دي��د ب�����ش��اأن ن��زع �ل�شاح، 
و�لتعاون يف �حلرب �شد �لإرهاب. 
بات�شاله  �لتهدئة  �إر�دت��ه يف  وجدد 
�ل��ه��ات��ف��ي ب��ف��ادمي��ري ب��وت��ني يوم 
ه���ذ�  ن���ه���اي���ة  يف  �أو  ي���ن���اي���ر،   28
جر�ئم  م��ن  قّلل  عندما  �لأ���ش��ب��وع، 

رو�شيا على قناة فوك�س نيوز.

�أّن �أزم���ة دون��ب��ا���س ه��ي ���ش��ر�ع بني 
�لأوك���ر�ن���ي���ني. ورمب���ا �أث�����ارت هذه 
عا�شمة  دونيت�شك  يف  �لقلق  �للغة 
عاقات  �أف�����ق  ف��ف��ي  �مل���ت���م���ردي���ن. 
و�لأمريكان،  �ل��رو���س  بني  جديدة 
ترتيبات  �مل���ت���م���ردون  ي��خ�����ش��ى  ق���د 
ح�شابهم،  ع��ل��ى  ت���ت���ّم  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

تتوقع تاتيانا كا�شتويفا جون.
�ل�شيطرة  �مل������ي������د�ن،  ع���ل���ى       
�ل��رو���ش��ي��ة ع��ل��ى �مل��ت��م��ردي��ن لي�شت 
ك��ام��ل��ة، و�مل��ن��او���ش��ات ع��ل��ى �لأرج���ح 
يرى  حمليني،  لعبني  م�شوؤولية 
�خليار�ت  �أّن  غ��ري  ���ش��وك��ان.  يوليا 

مو�شكو  فعل  رّد  �أّن  كما  لرو�شيا. 
�أكرث  �أي�شا  ك��ان  �ل�شتباكات  على 
تتهم  ومل   .. �مل���ع���ت���اد  م���ن  ح�����ذر� 
و�شائل �لإعام �لرو�شية هذه �ملرة 

مبا�شرة كييف.
�ملتمردون  ي�شعر  �مل��ق��اب��ل،         يف 
�ملو�لون لرو�شيا يف �شرق �أوكر�نيا، 
�لذي  بالقلق من طبيعة �خلطاب 
�لعظميني.  �لقوتني  ب��ني  يرت�ّشخ 
فبقوله �نه يريد �لعمل مع رو�شيا 
ي��ذه��ب تر�مب   ، �ل�����ش��ر�ع  لإن���ه���اء 
عك�س  ����ش���ذ�ج���ة-  �أو  وع����ي  ع���ن   -
�ل�����ذي يعترب  �ل��ك��رم��ل��ني  خ���ط���اب 

القلق قا�صم م�صرتك بني كييف واملتمردين:

هل يفاقم و�شول دونالد ترامب االأزمة يف اأوكرانيا..؟
بوتني اآخر امل�صتفيدين اليوم من زيادة التوتر يف املنطقة

رفع العقوبات عن رو�شيا لن يرتك اأي خيار الأوكرانيا �شوى الت�شعيد

الت�صوية  ــــارات  اإ�ــــص     
املر�صلة اإىل رو�صيا من قبل 
للوليات  ال45  الرئي�س 
يف  �صاهمت  رمبــا  املتحدة 
�صرق  يف  العنف  ت�صعيد 
اأوكرانيا الأ�صبوع املا�صي. 
ويف ما يلي الأ�صباب.    ما 
يف  قتيال  الأربعني  يقارب 
موجة  وتعترب  ــبــوع.  اأ�ــص
�ــصــرق  ــــذه يف  ه ــف  ــن ــع ال
املا�صي  الأ�صبوع  اأوكرانيا 
الأ�صواأ منذ تكري�س وقف 
املحدود  غري  النار  اإطالق 

يف اأواخر دي�صمرب. 
�لت�شعيد ورقة كييف لختبار �لد�رة �لمريكية �جلديدة توزيع �لغذ�ء مع عودة �لتوتر و�نقطاع �لكهرباء

من �ثار �ملناو�شات �لخريةلي�س من م�شلحة رو�شيا زيادة من�شوب �لتوتر

حتليل اخباري
•• الفجر – خرية ال�صيباين

عديد الجتاهات ال�صيا�صية تت�صارع يف حا�صية ترامب والت�صعيد قد ُيعّزز اأن�صار اخلط املعادي لرو�صيا
يخ�صى املتمردون اأن تكون العالقات اجلديدة بني الرو�س والأمريكان ثمرة ترتيبات على ح�صابهم

داع�س يت�صلل اإىل اأحياء �صرقي املدينة

مليون دوالر تكلفة اإزالة االألغام يف املو�شل  50
•• جنيف-رويرتز:

ق���ال م�����ش��وؤول��ون ب�����الأمم �مل��ت��ح��دة �إن 
و�ملتفجر�ت  �لأل��غ��ام  لإز�ل����ة  ب��رن��اجم��ا 
�لنا�شفة �لتي خلفها مقاتلو  و�لعبو�ت 
�لإره����اب����ي يف مدينة  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
�ملو�شل �لعر�قية وما حولها قد تتكلف 

دولر. مليون   50
و�شبق �أن قدرت د�ئرة �لأمم �ملتحدة لاأعمال �ملتعلقة بالألغام تكاليف �إز�لة 
�لعام  50 مليون دولر هذ�  �لعر�ق مببلغ  �أنحاء  و�ملتفجر�ت يف كل  �لألغام 

لكنها قالت �إن هذ� �لرقم قد يت�شاعف ب�شبب �ملو�شل.
�لأمم  د�ئرة  و�لعمليات لدى  �لربنامج  رئي�س تخطيط  بول هي�شلوب  وقال 
�ملو�شل  يف  �لتلوث  �إىل  بالنظر  لرويرتز  بالألغام  �ملتعلقة  لاأعمال  �ملتحدة 

�شنحتاج 50 مليون دولر و50 مليون دولر لباقي �لباد.
حقول  من  كثري�  �أخطر  �ملباين  وتطهري  �لنا�شفة  �لعبو�ت  “�إز�لة  و�أ�شاف 
�لألغام. حتتاج �إىل م�شتوى �أعلى من �ملهارة �لفنية و�ملعد�ت �ملعقدة وت�شري 
م�شتوى  ع��ن  �أف�شل  فكرة  نكون  �ملناطق  حترير  م��ع  �أك���رث.  ببطء  �لعملية 

�لتلوث.
وبعد �أكرث من ثاثة �أ�شهر على هجوم �لقو�ت �لعر�قية و�لقو�ت �ملتحالفة 
معها مت طرد �ملت�شددين من �لن�شف �ل�شرقي للمدينة �لذي يقطنه ما يربو 

على مليون �شخ�س.

وقالت ماركايو �إن د�ئرة �لأمم �ملتحدة 
تتفاو�س  بالألغام  �ملتعلقة  لاأعمال 
مع �حلكومة �ل�شورية ومتفائلة جد� 
باأننا �شنقيم مكتبا للد�ئرة يف دم�شق 

يف وقت ما يف عام 2017.
�أمنية و�شهود  �ىل ذلك قالت م�شادر 
د�ع�س  تنظيم  �إن م�شلحني من  عيان 
م��ن مدينة  �ل�شرقي  �جل��ان��ب  �أح��ي��اء يف  �إىل  �لت�شلل  م��ن  �لإره��اب��ي متكنو�  

�ملو�شل �لو�قع حتت �شيطرة �لقو�ت �حلكومية �لعر�قية.
نهر  لعبور  �شغرية  زو�رق  ��شتقلو�  �لتنظيم  م�شلحي  �أن  �مل�شادر  و�أ�شافت 
دجلة، وت�شللو� �إىل عدد من �لأحياء �ل�شرقية، م�شيفة �أن مو�جهات عنيفة 
�شد  من  �لأمنية  �لقو�ت  ومتكنت  �لعر�قية،  و�ل��ق��و�ت  �مل�شلحني  بني  ج��رت 
�لتنظيم، بينما لذ من بقي منهم بالفر�ر  �لهجوم وقتل عدد من م�شلحي 

�إىل �جلانب �لغربي من �ملدينة.
يف  د�ع�����س  لتنظيم  هجوما  �أح��ب��ط��ت  �إن��ه��ا  �ل�شعبي  �حل�شد  ملي�شيا  وق��ال��ت 
مناطق غربي �ملو�شل، وقتلت منه �لع�شر�ت، بينما قالت وكالة �أعماق �لتابعة 
للتنظيم �إن 21 فرد� من �حل�شد و�لقو�ت �لعر�قية قتلو� يف هجومني �شمال 

غربي �ملدينة.
د�ع�����س يف  لتنظيم  ���ش��دت هجوما  �أن��ه��ا  ب��ي��ان  ملي�شيا �حل�شد يف  و�أو���ش��ح��ت 
�ملو�شل،  غربي  �جلنوبية  ومفيليكة  �جلنوبي  و�لرتكمانية  �لع�شرج  مناطق 

م�شرية �إىل �أنها كبدت �لتنظيم خ�شائر ج�شيمة يف �لأرو�ح و�ملعد�ت.

وقال هي�شلوب �لذي ميلك خربة يف �لتعامل مع �ل�شر�عات من �أفغان�شتان 
�إىل �أجنول �أرى �أن �لعر�ق بحاجة �إىل عملية �إز�لة �ألغام على غر�ر �أفغان�شتان 
و�لتي �شملت يف ذروتها 15 �ألف �شخ�س لنحو خم�س �شنو�ت. قد ت�شع خم�شة 

�آلف على �لأر�س يف �لعر�ق و�شيعملون باأجر.
بالألغام  �ملتعلقة  لاأعمال  �ملتحدة  �لأمم  د�ئ��رة  طهرت   2015 ع��ام  ومنذ 
390 موقعا لها �أولوية يف �لفلوجة و�لرمادي مبحافظة �لأنبار حيث �أز�لت 

2600 مادة متفجرة من مناطق مت ��شتعادتها من د�ع�س �لإرهابي.
وقالت �أجني�س ماركايو مديرة د�ئرة �لأمم �ملتحدة لاأعمال �ملتعلقة بالألغام 
يف �إفادة �شحفية �إن �إز�لة �لألغام ��شتثمار يف �ل�شتقر�ر ومتكني �لنا�س من 
�لعودة �إىل مناطقهم وزر�عة �لأر�س بعد تطهريها ف�شا عن �ل�شتثمار يف 

�ل�شباب �ملعر�شني للخطر.
و�أ�شافت عندما تعطيهم وظيفة فهم �أقل عر�شة للبحث عن و�شع ودخل يف 

منظمة �إرهابية على �شبيل �ملثال.
بينهم  �شخ�س  مليون   6.3 من  �أك��رث  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  ت�شري  �شوريا  ويف 

مليونا طفل يعي�شون يف مناطق ملوثة ب�شدة بعد �شت �شنو�ت من �حلرب.

اأمريكا قلقة من الفظائع �شد الروهينجا 
•• وا�صنطن-رويرتز:

ذكرت وز�رة �خلارجية �لأمريكية �أن �لوليات �ملتحدة قلقة لغاية من نتائج 
باأن جنود� يف ولية ر�خني يف ميامنار �رتكبو�  �أف��اد  تقرير لاأمم �ملتحدة 
فظائع �شد �لأقلية �مل�شلمة.  وقالت كاتينا �آدمز �ملتحدثة با�شم �لوز�رة �إن 
و��شنطن ل تز�ل تدر�س �لتقرير لكنها حثت حكومة ميامنار على �أن تاأخذ 

نتائجه ماأخذ �جلد و�أن ت�شاعف �جلهود حلماية �ل�شكان �ملحليني.
عن  فرب�ير  من  �لثالث  يف  �ل�شادر  �لتقرير  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  �آدم��ز  و�أ�شافت 
“نحن  جنيف  يف  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شامي  �ملتحدة  �لأمم  مفو�س  مكتب 
بطريقة  �ملز�عم  يف  �لتحقيق  يجب  �إنه  وقالت  �لنتائج.  للغاية من  قلقون 
�أن  �نتهاكات م�شيفة  �أي  �مل�شوؤولني عن  وذ�ت م�شد�قية وحما�شبة  دقيقة 
لهيئات  �لكامل  �لو�شول  با�شتعادة  �حلكومة  مطالبة  تو��شل  و��شنطن 

�لإغاثة وو�شائل �لإعام �إىل �ملنطقة.
�لأم���ن يف  ق���و�ت  �أن  ي��وم �جلمعة  �ل�����ش��ادر  �مل��ت��ح��دة  وج���اء يف تقرير �لأمم 
ميامنار قامت بعمليات قتل و�غت�شاب جماعي مل�شلمي �لروهينجا و�أحرقت 
قر�هم منذ �أكتوبر ت�شرين �لأول يف حملة من �ملرجح للغاية �أن ت�شل �إىل 
�إنها  حد �جلر�ئم �شد �لإن�شانية ورمبا �لتطهري �لعرقي. وتقول ميامنار 

ت�شن حملة م�شروعة ملقاومة �لتمرد.
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�ل�شرطة  �أن  �أم�����س  �لحت����ادي  �ل��ع��ام  �لدع����اء  با�شم  متحدثة  ذك���رت 
�إ�شامي  على  �لقب�س  �أل��ق��ت  ر�يناند-بفالت�س  ولي��ة  يف  �لأمل��ان��ي��ة 
من  كثري  يف  �شاعد  �أن��ه  وي�شتبه  طالبان،  حلركة  �نتمائه  يف  م�شتبه 

عمليات �لإعد�م يف �أفغان�شتان.
و�أ�شافت �ملتحدثة يف مدينة كارل�شروه �لأملانية �أن �لإ�شامي )21 
عاماً( حمتجز يف �حلب�س �لحتياطي حالياً، ويتم �تهامه بال�شرت�ك 
�ملتمردين  �إىل  �ن�����ش��م  �لأف����غ����اين  �ل�����ش��اب  �أن  وي�����ش��ت��ب��ه  �ل��ق��ت��ل،  يف 
�أمر  مل�شوؤول  �شخ�شياً  حار�شاً  وك��ان   2014 ع��ام  �ل��ر�دي��ك��ال��ي��ني-يف 

بتنفيذ �أحكام �إعد�م.
ي�شار �إىل �أن هذه �حلالة تعد حالة �لعتقال �لثانية ل�شخ�س م�شتبه 

يف �نتمائه لطالبان يف ولية ر�يناند-بفالت�س يف غ�شون �شهرين.
يتهم  �ملا�شي  دي�شمرب  عاماً( يف مطلع  �شاب )20  �عتقال  وك��ان مت 
�لأمن،  و�شلطات  �لأفغانية  �ل�شرطة  �شد  قتال  �أعمال  يف  بامل�شاركة 

وهو حمتجز يف �حلب�س �لحتياطي حالياً. 

قال م�شوؤولون �م�س �إن زعماء �لئتاف �ملو�شع يف �أملانيا �تفقو� على 
ت�شديد �إج��ر�ء�ت �لأمن بعد هجوم �ل�شاحنة �لذي �أودى بحياة 12 
�شخ�شا يف �شوق لهد�يا عيد �ملياد يف برلني على �أن ت�شمل خطو�ت 

لرتحيل �ملهاجرين �لذين تر�هم �ل�شلطات خطر� �أمنيا.
تتزعمه  �ل��ذي  �مل�شيحي  �لدميقر�طي  زع��م��اء ح��زب �لحت���اد  و�ت��ف��ق 
�مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيا مريكل وحزب �لحتاد �لجتماعي �مل�شيحي 
على  ميونيخ  مبدينة  �جتماع  يف  �ل�شرت�كي  �لدميقر�طي  و�حل��زب 
�لعدل هيكو ما�س  وزي��ر  �لتي عر�شها  �لق��رت�ح��ات  �مل�شي قدما يف 
ووزير �لد�خلية توما�س دي مايت�شريه. وقال ما�س يف بيان حكومة 

حم�شنة جيد� هي ردنا على �لتهديد�ت �لإرهابية.
و�أ�شاف �أنه من �ملهم للغاية ترحيل �ملهاجرين �لذين �أمرو� مبغادرة 

�لباد.
�إن �لإجر�ء�ت  وقالت �شحيفة دي فيلت يف عددها �ل�شادر �لثاثاء 

ت�شمل قيود� �شارمة على �إقامة طالبي �للجوء.

�شان  مدينة  يف  �لأمريكية  �لفيدر�لية  �ل�شتئناف  حمكمة  تو��شل 
فر�ن�شي�شكو نظر �لنز�ع �لق�شائي ب�شاأن قر�ر �لرئي�س دونالد ترمب 

حظر دخول مو�طني �شبع دول م�شلمة �إىل �أمريكا. 
 وتقدمت وز�رة �لعدل �لأمريكية بطلب ر�شمي �إىل �ملحكمة لإلغاء 
�حلكم �ل�شادر بتعليق حظر �ل�شفر، وقالت �لوز�رة �إن �لرئي�س ترمب 
�إىل  يهدف  �أن��ه  موؤكدة  �ل�شفر،  حظر  بقر�ر  �لد�شتوري  حقه  مار�س 

حماية �أمن �لباد. 
وطلبت حمكمة ��شتئناف �لد�ئرة �لتا�شعة يف �شان فر�ن�شي�شكو �أم�س 
�لثنني من حمامي وليتي و��شنطن وميني�شوتا -�للتني تطالبان 
كربيات  �أيدتها  �لتي  �ل��دع��وة  وه��ي  �حل��ظ��ر،  ق��ر�ر  تعليق  با�شتمر�ر 
�ملذكر�ت  تقدمي  �ل��ع��دل  ووز�رة  �لأم��ريك��ي��ة-  �لتكنولوجيا  �شركات 

وطرح �ملد�ولت يف ما يتعلق باأمر ترمب لتقرر �شريانه من عدمه.
وحددت �ملحكمة بدء �ملد�ولت �ل�شفهية �ل�شاعة �لثالثة ظهر �ليوم 
�لثاثاء بتوقيت �شرق �لوليات �ملتحدة )2300 بتوقيت غرينت�س(. 
من جهته، �أعلن �ملتحدث با�شم �لبيت �لأبي�س �شون �شباي�شر �أن �إد�رة 

ترمب و�ثقة من �نت�شارها يف هذ� �لنز�ع �لقانوين. 
�لأم��ري كي  �ل�شعب  بتاأمني �شامة  �لرئي�س وعي كبري   وق��ال لدى 
وموؤ�ش�شات �أمتنا، يف ما يتعلق بالذين ميكنهم �ملجيء �إىل �لوليات 
�مل��ت��ح��دة، وم��ن �ل��و����ش��ح �أن �ل��ق��ان��ون و�ل��د���ش��ت��ور ك��ذل��ك �إىل جانب 
�لرئي�س، �لذي ي�شعي لعمل �لأف�شل مل�شلحة بلدنا، ومن هذ� �ملنطلق 

نحن ن�شعر بثقة كاملة باأننا �شننت�شر يف هذه �لق�شية.
وقالت وز�رة �لعدل يف مذكرة قدمتها �أم�س �لثنني �إن �لقر�ر �لذي 
�أمر ترمب عام جد�،  بتعليق  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �حت��ادي  �تخذه قا�س 
وينبغي ق�شره على من مت منحهم بالفعل ت�شريحا بدخول �لباد 
وكانو� يف �خلارج ب�شفة موؤقتة �أو على من يريدون مغادرة �لوليات 

�ملتحدة و�لعودة �إليها .

عوا�صم

برلني

وا�شنطن

برلني

ترامب يتهم االإعالم
 بتجاهل هجمات اإرهابية

•• تامبا-رويرتز:

هجمات  بتجاهل  �لإع��ام  و�شائل  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �تهم 
�شنها مت�شددون يف �أوروبا.

ومل يذكر تر�مب حتديد� �أي هجمات مل يغطها �لإعام و�أي �أخبار تتجاهلها 
�لهيئات �لإعامية ومل يقدم كذلك �أي تفا�شيل تدعم �تهاماته.

وقال تر�مب ملجموعة �شمت نحو 300 من �جلنود �لأمريكيني يف قاعدة 
�إىل  وو�شل  �أوروب���ا  �أنحاء  كل  ذل��ك يف  فلوريد� يحدث  ماكديل �جلوية يف 

مرحلة ل يجري عندها حتى تغطيتها.
للغاية يف  �لأمينة  �ل�شحافة غري  و�أ�شاف يف كثري من �حل��الت ل ترغب 
تلك  عن  �شيئا  يقل  ومل  ذل��ك.  ت��درك��ون  و�أن��ت��م  �أ�شبابهم  لديهم  تغطيتها. 
�لأ�شباب. و�أ�شدر �لبيت �لأبي�س يف وقت لحق قائمة ت�شم 78 هجوما يف 
�أنحاء �لعامل يف �لفرتة من �شبتمرب �أيلول 2014 وحتى دي�شمرب كانون 
لكل  تخ�ش�س  ل  �ل�شبكات  �لأبي�س  بالبيت  م�شوؤول  وقال   .2016 �لأول 
قبل...  من  تفعل  كانت  كما  �لتغطية  من  نف�شه  �مل�شتوى  �لهجمات  منها 

ينبغي عدم �ل�شماح باأن ي�شبح ذلك هو �لو�شع �لعادي �جلديد.
وكان ذلك �أحدث هجوم لرت�مب على و�شائل �لإعام �لتي كثري� ما ينال 
منها �شاخر� ويقول �إنها قللت على نطاق و��شع من تقدير فر�شه يف �لفوز 

�أثناء حملته لنتخابات �لرئا�شة.
ورف�س �أل تومبكينز من معهد بوينرت لل�شحافة ومقره فلوريد� �نتقاد�ت 
�أخبار  �آخ��ر  �أو  ل�شبب  ين�شرون  ل  �ل�شحفيني  ب��اأن  �لتلميح  وق��ال  ت��ر�م��ب. 

هجمات د�ع�س �أمر يف غاية �لغر�بة.

مقال لأحد كبار م�صت�صاري ترامب يثري القلق:

رئا�شية 2016 والرحلة 93 للحادي ع�شر من �شبتمرب..!
ّنف خطاأ يف خانة املتطرفني.. يعترب ترامب من �صا�صة الو�صط �صُ

مريكل تبحث يف بولندا م�شتقبل االحتاد م�شرع: على اأمريكا تو�شيع دفاعها ال�شاروخي 
•• وار�صو-وكاالت:

و�شلت �مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيا مريكل �إىل �لعا�شمة �لبولندية 
و�ر�شو، وتعتزم مريكل خال �لزيارة �إجر�ء مباحثات مع رئي�شة 
�لأوروبي  بياتا �شيدلو حول م�شتقبل �لحتاد  �لبولندية  �لوزر�ء 
ذلك  وبعد  و�لأم��ن.  �لهجرة  بريطانيا وكذلك حول  خ��روج  بعد 
ورئي�س  دود�  �أن��دري��ه  �لبولندي  بالرئي�س  مريكل  تلتقي  �شوف 
كات�شين�شكي،  يارو�شاف  و�لعد�لة”  “�لقانون  �حلاكم  �حل��زب 
�شخ�شية  يعترب  لكنه  بولند�،  يف  ر�شمياً  من�شباً  ي�شغل  ل  �ل��ذي 
�مل�شت�شارة  جت��ري  و���ش��وف  �ل��ب��اد.  �شيا�شة  �شياغة  يف  حم��وري��ة 
�لأملانية مباحثات �أي�شاً مع �أحز�ب �ملعار�شة ومع �لأقلية �لأملانية 
هناك، وت�شعى مريكل لتوثيق �لعاقات مع و�ر�شو، �إذ ترغب يف 

توحيد دول �لحتاد �لأوروبي �ل�27 بعد خروج بريطانيا منه. 

�لت�شّلط:  على  دليا   93 �لرحلة 
بني  �مل�شاو�ة  عامة  �نطون  ي�شع 
وب��ل��ده وعائلته م��ن خال  ح��زب��ه، 
�شنو�ت  �أرب�����ع  �أّن  ع��ل��ى  �لإ�����ش����ر�ر 
�لدميقر�طيني  حكم  من  �إ�شافية 
�لثاثة.  �خ���ت���ف���اء  يف  ���ش��ت��ت�����ش��ب��ب 
ك���ي���م���ي���ائ���ي حم�س  وه�������ذ� م����ث����ال 
ل��ن��وع م��ن �مل��ن��ط��ق و�ل��ت��ف��ك��ري ير�ه 
منظرو �لليرب�لية غري ودّي جتاه 
�لعتقاد  �لدميقر�طية:  �حلكومة 
�نتخابية  ه����زمي����ة  جم������رد  ب�������اأن 

�شتوؤدي �إىل تدمري د�ئم.
كري�شتول،  بيل  يتقا�شمه  ق��ل��ق،     
م��وؤ���ش�����س وي��ك��ل��ي ���ش��ت��ان��درد، �لذي 
بانون  ج���ن���اح  ن���ظ���ره  م����ن وج���ه���ة 
�نطون يف �لبيت �لأبي�س يدل على 
�لتاآمرية  �شبه  للتحليات  م��ي��ل 
ما..  نوعا  خميفة  تو�شيات  و�ىل 
م�شوؤول  تكون  �أن  لهما،  فبالن�شبة 
يثري  وه���ذ�  وم���ي���زة،  خ�شلة  لي�س 

�لقلق.
عن موقع �صليت الفرن�صي

•• الفجر - خرية ال�صيباين
     يف �أو�ئل �شبتمرب 2016، ن�شر 
ك���ات���ب جم���ه���ول �ل����ش���م يف جملة 
�أمريكية  جملة  وه��ي  كلريمونت، 
حمافظة، مقال يقارن �لنتخابات 
�لرئا�شية �لقادمة باإحدى رحات 
�لرحلة   ،2001 ���ش��ب��ت��م��رب   11
�ل���ت���ي ح�����اول ف��ي��ه��ا �ل����رك����اب، دون 
ج�����دوى، ����ش��ت��ع��ادة �ل�����ش��ي��ط��رة من 
تتحطم  �أن  قبل  �لإرهابيني  �أي��دي 

�لطائرة يف حقل يف بن�شلفانيا.
�نتخابات..  �نها   ،2016 كتب      
م�شتعار،  ��شم  حتت   ،  93 �لرحلة 
ب���وب���ل���ي���و����س د�ك����ي����و�����س م����و�����س، يف 
روم����اين �شحى  ق��ائ��د  �إىل  �إ����ش���ارة 
�شفوف  يف  نف�شه  ب��اإل��ق��اء  بحياته 
�أو  �لقيادة  قمرة  �قتحمو�  �ل��ع��دو. 
�أن متوتو�  �ل��و�رد  �شتموتون، ومن 
يف كل �لأح��و�ل.. �أن تنجحو� �نتم 
�أو زع��ي��م ح��زب��ك��م، يف دخ���ول قمرة 
ُيقلع  ك���ي���ف  ي���ع���رف  ول  �ل���ق���ي���ادة 
بالطائرة �أو يحّط بها.. ل �شمانة 

ك�����ش��ف��ت يف �لآون�������ة �لأخ�������رية عن 
د�كيو�س  ب���وب���ل���ي���و����س  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
�ن��ط��ون، و�حد  �ن��ه مايكل  م��و���س: 
وهو  �ل�شابقني،  كتابها  �أ���ش��رة  م��ن 
دونالد  م�����ش��ت�����ش��اري  �ح����د  �ل���ي���وم 
تر�مب �لرئي�شيني لاأمن �لقومي 

يف �لبيت �لأبي�س.
    يجر ور�ءه حياة �شيا�شية طويلة، 
مبا �أنه كان كاتب خطب و�مل�شوؤول 
نيويورك  بلدية  �ل�شحفي لرئي�س 
يف  يعمل  �أن  قبل  جولياين،  رودي 
ج��ه��از �لإع����ام و�لت�����ش��ال ملجل�س 
 2005-2001 �لقومي  �لأم���ن 

يف عهد جورج دبليو بو�س.
   ويف ه��ذ� �ل�����ش��ي��اق، ت��وؤك��د ويكلي 
�شتاندرد، �نه كان �حد �مل�شت�شارين 
�لأمريكي  �ل���غ���زو  ب��ب��ي��ع  �مل��ك��ل��ف��ني 
�لعري�س،  ل���ل���ج���م���ه���ور  ل����ل����ع����ر�ق 
�إليه م�شاهما  �نتمي  �لذي  �لفريق 
�ملحزنة  �جلمل  �إح��دى  �شياغة  يف 
و�لأكرث �شهرة يف خطاب بو�س عن 
2003: لقد  ع��ام  ح��ال��ة �لحت���اد 
�أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  علمت 

�إذ� مل  ع����د� و�ح������دة:  م���ا  ذل����ك  يف 
حتاولو�، فاملوت موؤكد.

      يف هذ� �لن�س، ر�شم بوبليو�س 
����ش���ورة مروعة  م���و����س،  د�ك���ي���و����س 
�لأمريكي،  �ملحافظ  �لتيار  لو�شع 
لي�س فقط �خلا�شر �نتخابيا ح�شب 
ر�أي��ه، منذ ما يقارب ثاثة عقود، 
ول��ك��ن �ل��ّر����ش��ي ب��خ�����ش��ارت��ه م���اد�م 
رفاهه  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  �أن  ب��اإم��ك��ان��ه 
وهام�شي  فرعي  ومقعد  �لفكري، 
ب�شدد  �لآن  وم���ن���ذ  �ل���ن���ق���ا����س،  يف 
�لتحولت  ج������ر�ء  �ل����ش���م���ح���ال 
�ملتحدة،  �ل����ولي����ات  يف  �جل����اري����ة 
�لتقدمي..  �مل��ع�����ش��ك��ر  وت��ك��ت��ي��ك��ات 
تر�مب،  �نتخاب  مّت  �إذ�  �إل  خا�شر 
نقائ�س،  من  يعاين  �ل��ذي  �ملر�شح 
بعني  ور�أى  �ن��ت��ب��ه  �ل�����ذي  ول��ك��ن��ه 
�لهجرة،  مو��شيع  ثاثة  �ل�شو�ب 
و�لتدخل  �ل����دول����ي����ة،  و�ل����ت����ج����ارة 

�لأمريكي يف �خلارج .
ويكلي  ك�شفت  �أ�شهر،  �شتة  بعد      
�����ش����ت����ان����درد، �إح��������دى �مل���ن�������ش���ور�ت 
�ملحافظة،  �لرئي�شية  �لأم��ري��ك��ي��ة 

�شر�ء  موؤخر�  ح��اول  �شد�م ح�شني 
ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن �ل��ي��ور�ن��ي��وم يف 

�أفريقيا.
�لأبي�س،  �لبيت  مغادرته  بعد       
خطب  �ن������ط������ون  م����اي����ك����ل  ك����ت����ب 
�أن  قبل  م���ردوخ،  روب��رت  �مللياردير 
�شيتي  يف  �لت�����ش��ال  م��دي��ر  ي�شبح 
ل�شناديق  �ل��ع��ام  و�مل���دي���ر  ج����روب، 

�ل�شتثمار باك روك. 
    مطلع هذ� �لعام، كان قد �لتقى، 
ه��وي��ت��ه، جملة  ع���ن  �ل��ك�����ش��ف  دون 
نيويوركر، �لتي �شّخرت مقال عن 
�ملثقفني �لرتمبيني: د�كيو�س من 
كان  و�ن  حتى  �ملحافظني،  قدماء 
من نوع �لهر�طقة. �أ�شبح حمبطا 
�حلزب  مت�شك  من  متز�يد  ب�شكل 
�جل���م���ه���وري مب��ق��ول��ة دع����ه يعمل 
يف �لق��ت�����ش��اد، و�ل���ذي ت��رك نو�به 
مهيئني  غ��ري  �ملنتخبني  وممثليه 
�لجتماعي  �لتفاوت  مع  للتعامل 

�ملتز�يد. 
ميل  ب�شاأن  قلقا  لي�س  �ن��ه  وي��ق��ول 
ت���ر�م���ب �ل��و����ش��ح ل��رو���ش��ي��ا. ومن 

�ل�شتفز�ز�ت  ف����اأن  ن��ظ��ره،  وج��ه��ة 
�أك��رث خطورة.  تكون  قد  �لطائ�شة 
�شيا�شي  ه��و  ت��ر�م��ب  رو�ي���ت���ه،  ويف 
خانة  يف  خ���ط���اأ  ���ّن���ف  ����شُ و����ش���ط���ي 

�ملتطرفني.
تاميز،  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  ويف     
ل����ي����ون����ه����ارت، على  �����ش����دد دي���ف���ي���د 
�إىل  �ن��ط��ون  �ن��ت��م��اء  �أه��م��ي��ة ك�شف 
�أي  �إىل  مهما  لي�س  ت��ر�م��ب:  �إد�رة 
درجة جتدون حجج �نطون كريهة 
�أنا  و��شحا  �أك��ون  وحتى  ومقيتة،- 
�أع��ت��ربه��ا ك��ذل��ك-  �إن��ه��ا مهمة يف 
من  �ل��ت��ي  ل��اي��دي��ول��وج��ي��ا  فهمنا 
�شتيف  وم��ع��ه��ا  ت���ر�م���ب  خ��ال��ه��ا 
بانون يحكم هذ� �لبلد.. �إننا نتبنّي 
�لأث���ر �ل��و����ش��ح لن��ط��ون يف رف�س 
�لآخر، يف مر�شوم تر�مب �خلا�س 
بالهجرة ، و�جلدل حول جد�ر على 
للم�شيحيني  و�ل��دع��و�ت  �حل����دود، 

�لإجنيليني ومغازلتهم.
   وب���ط���ري���ق���ة �أك�������رث م�����غ�����الة يف 
من  �شايت  جوناثان  �عترب  �لقلق، 
�نطون  م��اغ��ازي��ن، ن�س  ن��ي��وي��ورك 

خال  تر�مب  دونالد  �لرئي�س  �أث��ار  �أن  بعد  �ل�شمالية  كوريا 
حملته �لنتخابية �شكوكا حول �لإنفاق م�شتقبا على �لدفاع 
عن حلفاء مثل كوريا �جلنوبية و�ليابان. وقال ثورنبريي يف 
ت�شريحات لل�شحفيني �إذ� نظرنا �إىل ما يحدث حول �لعامل 
و�أخ�س بالذكر �إير�ن وكوريا �ل�شمالية جند �أن �أهمية �لدفاع 
لتوفري  حاجة  هناك  �إن  قائا  وم�شى  تتز�يد.  �ل�شاروخي 
�لدفاع  تكنولوجيا  وحت�شني  �لدفاعية  �لأنظمة  م��ن  �مل��زي��د 
�شو�ريخ  ي�شنعون  �لعامل  �لاعبون حول  وقال  �ل�شاروخي. 
�لدفاع  وزي��ر  قال  �ملا�شي  �لأ�شبوع  ت��زد�د �شعوبة منعها. ويف 
و��شنطن  �إن  �جلنوبية  ل��ك��وري��ا  ماتي�س  جيم�س  �لأم��ري��ك��ي 
متثله  �ل��ذي  للتهديد  للت�شدي  بكتف  كتفا  �شتقفان  و�شول 
و�لوليات  �جلنوبية  كوريا  من  كل  و�أك��دت  �ل�شمالية.  كوريا 

•• وا�صنطن-رويرتز:

�لأمريكي  �لنو�ب  �مل�شلحة مبجل�س  �لقو�ت  رئي�س جلنة  قال 
�لدفاع  يف  �مل��زي��د  ت�شتثمر  �أن  ي��ج��ب  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �إن 
كوريا  جتريها  �لتي  �ل�شاروخية  للتجارب  نظر�  �ل�شاروخي 
�جلمهوري  �ل��ن��ائ��ب  ت�شريحات  وج���اءت  و�إي����ر�ن.  �ل�شمالية 
عقوبات  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  فر�شت  �أن  بعد  ث��ورن��ب��ريي  م��اك 
�إي��ر�ن عقب �إجر�ئها يف �لآون��ة �لأخ��رية جتارب  جديدة على 
تتعلق بال�شو�ريخ �لبالي�شتية.  وت�شعر و��شنطن بالقلق �أي�شا 
�إعد�د كوريا �ل�شمالية لتجربة �شاروخ بالي�شتي  من �حتمال 
جديد. ويعترب موقف ثورنبريي موؤ�شر� على وجود دعم د�خل 
�لكوجنر�س لاإنفاق �لع�شكري للت�شدي للتهديد �لذي متثله 

يف  �ل�شاروخي  للدفاع  نظام  ن�شر  بخطط  �لل��ت��ز�م  �ملتحدة 
�لعام  خ���ال  دولر  م��ل��ي��ون   800 بتكلفة  �جل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 
�حلايل. وب�شكل عام توقع ثورنبريي �نتهاء �حلدود �ل�شارمة 
�جلمهوريني  �شيطرة  بعد  �لدفاعي  �لإن��ف��اق  على  �ملفرو�شة 

على كل من �لكوجنر�س و�لبيت �لأبي�س.
وف��ر���س ق��ان��ون �ل��ت��ح��ك��م يف �مل��ي��ز�ن��ي��ة �ل�����ش��ادر ع���ام 2011 
�أع�شاء  ومتكن  ع��ام  ب�شكل  �حلكومي  �لإن��ف��اق  يف  تخفي�شات 
�لدميقر�طي  �لرئي�س  عهد  يف  �لدميقر�طيون  �لكوجنر�س 
مل�شاعي �جلمهوريني  �ل��ت�����ش��دي  م��ن  �أوب���ام���ا  ب����ار�ك  �ل�����ش��اب��ق 
�أي�شا يف �لإنفاق على بنود  لزيادة ميز�نية �لدفاع دون زيادة 
غري دفاعية مثل �لتعليم و�لأبحاث �لطبية. وقال ثورنبريي 

�أعتقد �أن �أمامنا فر�شة هائلة لفعل �ل�شيء �ل�شحيح.

•• نيويورك-وام:

بتمثيل  �م�����س  �لكويت  دول���ة  طالبت 
ع��رب��ي د�ئ���م ب��ك��ام��ل �ل�����ش��اح��ي��ات يف 
فئة �ملقاعد �لد�ئمة وكذلك متنا�شب 

يف فئة �ملقاعد غري �لد�ئمة يف حال �أي تو�شيع م�شتقبلي 
ملجل�س �لمن �لدويل.

وذكرت وكالة �لنباء �لكويتية كونا �ن ذلك جاء يف كلمة 
�مل��ت��ح��دة �ل�شفري  م��ن��دوب �ل��ك��وي��ت �ل��د�ئ��م ل��دى �لأمم 
من�شور عياد �لعتيبي قوله يف كلمة نيابة عن �ملجموعة 

�لعربية �مام �ملفاو�شات �حلكومية �لدولية ب�شاأن م�شاألة 
�إ�شاح جمل�س �لأمن يف �لدورة �ل�71 لاأمم �ملتحدة.

و�كد �لعتيبي �ن م�شاألة �إ�شاح جمل�س �لأمن و�لتمثيل 
�لعادل يف �ملجل�س تعترب �حد �لركائز �لأ�شا�شية لعملية 
�ل�شامل لاأمم �ملتحدة.. مبينا �همية �لدفع  �ل�شاح 
ب��ع��م��ل��ي��ة �ل����ش���اح يف ظ���ل وج����ود �إج���م���اع ب���ني �ل����دول 

بعد  وذل��ك  و�لإ�شاح”  “�لتغيري  مبد�أ  على  �لأع�شاء 
�إن�����ش��اء �مل��ن��ظ��م��ة وت��غ��ري �لو�قع  م����رور 71 ع��ام��ا ع��ل��ى 

�لدويل ب�شكل كبري منذ ذلك �حلني.
�لر�مية  �ملناق�شات  23 عاما على  م��رور  بعد  �نه  وق��ال 
لتو�شيع ع�شوية جمل�س �لأمن وحت�شني �أ�شاليب وطرق 
عمله تخللتها �لعديد من �ملبادر�ت �لقليمية و�لدولية 

و�مل���و�ق���ف م��ن ق��ب��ل ع���دد م��ن �لدول 
وجمموعات �لدول مبا فيها �ملجموعة 
�لأهمية  م���ن  ب���ات  ف���اإن���ه  �ل��ع��رب��ي��ة.. 
�لدفع بعملية �إ�شاح جمل�س �لأمن. 
موقفها  �لعربية  �ملجموعة  و�ك���دت 
وعدم  �لعامة  �لع�شوية  متا�شك  على  للحفاظ  �لد�عي 
عرب  �حلكومية  �ملفاو�شات  م�شد�قية  م��ن  �لنتقا�س 
�لأع�شاء  �ل���دول  بتو�فق  حتظى  ل  خ��ط��و�ت  �أي  فر�س 
�أو و�شع �شقف زمني قد يعرقل �لتو�شل �إىل حل �شامل 

لعملية �لإ�شاح.

خا�س �جلمهوريني يف �نت�شار تر�مب

مر��شيم تر�مب حتمل ر�ئحة �نطون �لر�ف�س لاخر

بانون و�نطون ل�شان نظريات �ملوؤ�مرة

مايكل �نطون..ك�شف �مل�شتور

تاأثريه جلّي يف رف�س الآخر من خالل مر�صوم 
الهجرة واجلدل حول اجلدار على احلدود

مييل للتحليالت التاآمرية ويقرتح تو�صيات 
خميفة ويرى اأن يكون املرء م�صوؤول لي�س ميزة

ال يقلقه ميل ترامب لرو�شيا الأن اال�شتفزازات 
الطائ�شة قد تكون اأكرث خطورة 

كان من امل�شت�شارين املكلفني »ببيع«
 الغزو االأمريكي للعراق للجمهور العري�ش

الكويت تطالب بتمثيل عربي دائم يف جمل�ش االأمن 
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العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز تو� ئي مو� �شبا

 رخ�شة رقم:CN 1959548 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حما�شن �لطب�س �لطب�س %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة لطيفه بنت حو�شني زديني %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شادية عبد�ملح�شن �شالح %51

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد حمد مطر �شيف �لنيادي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف منى كرموع

تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 1.00*7.00 �ىل 0.20*0.50
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/مركز تو� ئي مو� �شبا
TOI ET MOI SPA CENTRE

�ىل/مركز تو� ئي مو� �شبا ذ.م.م 
TOI ET MOI SPA CENTRE LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �لريفيري� للرجال

 رخ�شة رقم:CN 1064860 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة وحيد حممود ح�شن خ�شر %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة �مل �حمد ح�شن طاهر �لربيكي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�شر �شعيد �حمد �ملزروعي
تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*5.50

تعديل ��شم جتاري من/�شالون �لريفيري� للرجال
AL RIVERA GENTS SALOON

�ىل/بيت �ملونه للمنتجات �لغذ�ئية 
BAIT ALMONAH FOOD STUFF

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �للبان ومنتجاتها - بالتجزئة )4721002(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لزيتون و�ملخلات - بالتجزئة )4721024(

تعديل ن�شاط/حذف ق�س وت�شفيف �ل�شعر و�حلاقة للرجال فئة ثانية )9602101.2(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا ريد كري�س

 رخ�شة رقم:CN 2046501 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*5

تعديل ��شم جتاري من/كافترييا ريد كري�س
RED CURRYS CAFETERIA

�ىل/مطعم ريد كري�س 
RED CURRYS RESTAURANT

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
مبزرة  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�شليح �لدو�ت �لكهربائية  
رخ�شة رقم:CN 1009212 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف فا�شل عبا�س علي �ملازمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �حمد علي ح�شن �شليمان �لظهوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جوري 

�شتايل للماب�س �لن�شائية �جلاهزة
رخ�شة رقم:CN 1848262   قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لبوم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
لتجارة خردة �لملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات �مل�شتعملة 

رخ�شة رقم:CN 1987732   قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
لت�شليح  �ل�ش�����ادة/�ل�شامر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لذهب  رخ�شة رقم:CN 1098204 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي ح�شني غلوم علي �لعطار %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد عبد�هلل عبد�لغفور عطائي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ك�شرتمي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتكنولوجيا رخ�شة رقم:CN 1316523 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �فر�ح علي مبارك �حمد �لربيكي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف زهر�ن �شعيد زهر�ن حمد �حلامتي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حنني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملا�شي خلياطة �ملاب�س �لن�شائية
 رخ�شة رقم:CN 1007682 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
مطر  حمل  �لتجاري  بال�شم   CN  1116698 رقم 
تعديل  طلب  بالغاء  �لطار�ت  لت�شليح  �لظاهري 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
و�ل�شيانة  للمقاولت  �لذهبية  �ل�ش�����ادة/�لفاق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 11351035 قد تقدمو� �لينا بطلب: 
تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�لفاق �لذهبية للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
AL AFAAQ AL DHABIA GENERAL AND MAONTENANCE

�ىل/ طموح جلف للمقاولت و�لعقار�ت 
TOMOUH GULF CONTRACTING & REAL ESTATE

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاجري �لعقار�ت و�رتها )6820001(
تعديل ن�شاط/��شافة �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004(

تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عا )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها - �لفئة �خلام�شة )4100002.7(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جنمة �لظفرة للتنظيف

رخ�شة رقم:CN 1159041 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/جنمة �لظفرة للتنظيف
AL DHAFRA STAR CLIEANING

�ىل/ جنمة �لظفرة جلمع �ملخلفات 
AL DHAFRA STAR COLLECT WASTE

تعديل ن�شاط/��شافة جتميع �ملخلفات �لغري معدنية )3812006(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات جمع �لقمامة )3811001(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين و�مل�شاكن )8121001(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لتاآزر

رخ�شة رقم:CN 1035765 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعان/�إجمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري من/بقالة �لتاآزر
AL TAZUR GROCERY

�ىل/ �شوبر ماركت �لتاآزر 
ALTAZUR SUPERMARKET

تعديل ن�شاط/��شافة جممع ��شتهاكي )�شوبرماركت( )4711002(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:ذ� هوم �شبا
The Home Spa طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية:ذ� هوم �شبا

�ملودعة بالرقم:247842       بتاريخ:2016/02/01 م
با�ش��م:ذ� هوم �شبا

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع �خلالدية �س.ب: 34821 هاتف: 026738866 
mnora908@gmail.com :فاك�س: 026738868  �مييل

و�ملحافظة  �ل�شحية  �لعناية  بالفئة:44 خدمات  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
على �جلمال خدمات �شالونات �لتجميل . 

و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن �شكل �ربعة قطر�ت بدرجات �للون �لبنف�شجي يدنوها 
)The Home Spa( باللغة �لاتينية باللون �لرمادي و��شفلها خط ويدنو �خلط )ذ� هوم 

�شبا( باللغة �لعربية باللون �لرمادي و�ل�شكل على خلفية باللون �لبي�س . 
�لو�شع  Spa على حدة يف  و�لتنازل عن كلمة  �ل�ش��رت�طات:�حلماية للعامة يف جمملها 

�لعادي. 
وز�رة  �لتجارية يف  �لعامات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:م�شاوي �شماق ذ.م.م
sumaq:طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:267015       بتاريخ:2017/01/24 م
با�ش��م:م�شاوي �شماق ذ.م.م

وعنو�نه:�شارع �ل�شام هاتف: 02447705 فاك�س: 026441346 �شندوق �لربيد: 43149 
�مييل: sabeerpkv@gmail.com �بوظبي

بالفئة:43 خدمات تقدمي �لطعمة و�مل�شروبات  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  وذلك لتمييز 
خدمات �ليو�ء �ملوؤقت . 

 sumaq �لناحية �لخرى  �شماق يقابلها من  �لعامة عن كلمة  �لعامة:�لعامة  و�شف 
 experience fresh يقابلها  ذوق��ك  على  �لطازج  �لطعام  بتجربة  ��شتمتع  �لكلمة  يدنو 

 . food your way
 experience fresh �لعبارة  عن  و�لتنازل  جمملها  يف  للعامة  �ل�ش��رت�طات:�حلماية 

food كل على حدة يف �لو�شع �لعادي. 
وز�رة  �لتجارية يف  �لعامات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939 العدد 11939 بتاريخ 2017/2/8

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن �لهيئة �لوطنية للمو��شات )قطاع �لنقل �لبحري( بان 

/�سركة اخلليج للخدمات اللية ولوازم البرتول 

قد تقدم بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة مر�جعة  على كل من له �عرت��س على ت�شجيل هذه 

مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خال مدة �ق�شاها 60 يوما من 

تاريخ هذ� �لعان.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
               بولر �شريكل                       -                        -
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عربي ودويل
كتابه فن ال�صفقة قد يتلقى �صفعة:

دونالد ترامب .. و�شياطني اأمريكا االنعزالية..!
•• الفجر - با�صكال ري�صيه -  ترجمة خرية ال�صيباين

       �صورة ملفتة للنظر، تلك التي �صحبت من عدد 
تداولها  ومّت  تاميز”،  “نيويورك  جملة  من  قــدمي 
�صبكات  املرات على  الآلف  الأخــرية مئات  الأيــام  يف 
الأزرق  بالطالء  متحو  يد  الجتماعي:  التوا�صل 

�صيا�صته التجارية احلمائية. وبهذا، ينخرط ترامب 
يف عديد التقاليد الأمريكية، غري الودية.

»اخلوف الأحمر«
مقارنة  حمّل  الهجرة  بخ�صو�س  مر�صومه  كان          
ع�صر:  التا�صع  القرن  اأواخـــر  يف  اتخذت  بــقــرارات 

قانون حول ال�صينيني عام 4881 مّتهمون بنهب 

بالوليات  يحيط  ما  كل  العامل،  خريطة  على  من 
املتحدة.

     منذ تن�صيبه، يبدو دونالد ترامب وكاأّنه يفعل ما 
بو�صعه لقطع بالده عن العامل اخلارجي:

�صبع  اأمــام  الهجرة  اأبــواب  ويغلق  دبلوما�صيا،  ينعزل 
ويوا�صل   ، تاأ�صرية  األــف  مائة  رف�س  اإ�صالمية  دول 

�لتا�شع  �ل��ق��رن  �أو�خ�����ر  ف��م��ن��ذ      
ع�شر، هزت موجة من �لتفجري�ت 
�ل������ع������امل، وُق�����ت�����ل �ل����ع����دي����د من 
�لفرن�شي  �لرئي�س  �ل�شيا�شيني: 
ورئي�س   ،1894 ك���ارن���و  ����ش���ادي 
كانوفا�س  �ل����ش���ب���اين  �ل���������وزر�ء 
و�مللك   ،1897 ك��ا���ش��ت��ي��ل��و  دي����ل 
 ...  )1900( �إي��ط��ال��ي��ا  �أم��ربت��و 
نف�شه  ماكينلي  ول��ي��ام  و�لرئي�س 
على   1901 ع��ام  بافالو  يف  ُقتل 
ولد  �أمريكي  كولغو�س،  ليون  يد 
يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ول��ك��ن��ه من 
�أ�شل بولندي.  عام 1920، بعد 
�لفو�شويني  �لنا�شطني  �ع��ت��ق��ال 
يف  ولد  �شاكو  نيكول  �لأمريكيني 
فانزيتي،  وبارتولوميو  �إيطاليا، 
ك���ان���ت ح�����ش��ي��ل��ة �ل���ه���ج���م���ات 38 

قتيا  يف منطقة وول �شرتيت.
       ب��ع��د �ل���ث���ورة �ل��رو���ش��ي��ة عام 
1917، �أ�شيبت �لوليات �ملتحدة 
�أحمر”:  “خوف  ب������اأول  �أي�������ش���ا 
�لبل�شفية يف  �خل��وف م��ن ع��دوى 
مر�قبة  من  بد  ل  وك��ان  �أمريكا. 
م���ن بينهم  �مل��ه��اج��ري��ن،  و����ش���ول 
حمر�شني،  �أج��ان��ب  عماء  طبعا 
�ل�شيوعيني.  �أو  �لفو�شويني  من 
لل�شامية،  م��ع��ادي��ة  خلفية  وع��ل��ى 
�لو�شطى  �أوروب��ا  بلد�ن  يهود  كان 

�أول �مل�شتهدفني بال�شك.
�لعديد  ق�����ام، خ��ا���ش��ة،  ك��م��ا        
�أي�شا  �لأم��ري��ك��ي��ني  �ملعلقني  م��ن 
مب���ق���ارن���ة ب���ني �مل�����ش��اه��د �مل���وؤث���رة 
خال �لأ�شبوع �ملا�شي يف �ملطار�ت 
�ملاأ�شاوية  و�لأح���د�ث  �لأمريكية، 
�أُج������ربت  ع���ن���دم���ا   ،1939 ع�����ام 
�لاجئني  حت��م��ل  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ف��ن 
وفاندرز،  لوي�س،  �شانت  �ليهود 
�ملحيط  ع��ب��وره��ا  بعد   ، و�وردون�����ا 
حيث  من  �لعودة  على  �لأطل�شي، 

�أتت جّر�ء �لتعنت �لمريكي.
�ل��ن��ه��اي��ة �لعديد  �أب��ي��د يف     وق���د 
من  ف���رو�  �ل��ذي��ن  �مل�شافرين  م��ن 
�ملخيمات.  يف  �لنازي،  �ل�شطهاد 
�ملقارنة بني هذه  ورغم ح�شا�شية 
�لأح�����د�ث، ف��ان ذك��ري��ات��ه��ا تطارد 

�لإجر�ء�ت �لتي �تخذها تر�مب.
عار  و�شمة  �ل�شفن،  ق�شية  �إّن    
وهذ�  �لأم���ة،  �شمري  يف  �أخاقية 
م��ا ق���اد �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ودول 

�لتمييز  وت���ع���زز  �مل���ح���ام���ني،  م���ن 
�ل���ب���ل���د�ن. وه���ك���ذ�، �شيتم  ح�����ش��ب 
فر�س �ل�شريبة على نف�س �ملنتج 
بورما  �أو  ت��اي��ان��د  م��ن  �مل�����ش��ت��ورد 
ب�شكل خمتلف، ح�شب �لتفاقيات 

�ملربمة مع كل بلد.
م�����ع طبق  م�����رت�����اح  وت�����ر�م�����ب     
�ل�������ش���ب���اغ���ي���ت���ي. وي���ف���ت���خ���ر ب���اأن���ه 
�أل��ف كتابا  ك��ان قد  مفاو�س جيد 
ويعتزم  �ل�شفقة”،  “فن  بعنو�ن 
خدمة  يف  �مل���وه���ب���ة  ه�����ذه  و����ش���ع 

�لوليات �ملتحدة.
�ملتخذة  �ل��ف��رج��وي��ة  �ل����ق����ر�ر�ت    
هذه �لأيام �لن�شحاب من �تفاقية 
�لتجارة �حلرة �لعابرة لاأطل�شي، 
�جلمركية،  �ل����ر�����ش����وم  وزي����������ادة 
�لأوروبي  �لحت��اد  �شد  و�ملخالب 
�أوىل  كمرحلة  ق��ر�ءت��ه��ا  ميكن   ..
من موجة جديدة من �ملفاو�شات 
�جلبهات.  جميع  ع��ل��ى  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
�ل�شفقة:  ف���ن  م���ن  م��ق��ت��ط��ف��ات 
�تفاق،  �إىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  �أ���ش��ل��وب��ي، 
�رفع  وم��ب��ا���ش��ر.  ج���د�  ب�شيط  ه��و 
و�دفع  �دف���ع  ذل��ك  وب��ع��د  �ل�ّشقف، 
�أريد..  م��ا  على  للح�شول  و�دف���ع 
ب��اأق��ل مم��ا كنت  �كتفي  �أحيانا  �أن��ا 
معظم  يف  ول����ك����ن  ع����ن����ه،  �أب����ح����ث 

�حلالت، �نتهي د�ئما مبا �أريد.
    وم���ع ذل����ك، ل��دون��ال��د تر�مب 
للحل:  رئي�شية  م�شكات  ث��اث 
�ل�������ش���ني و�لحت�����������اد �لأوروب�����������ي 
�أّن  ب���ال���ت���اأك���ي���د  و�ل����ك����ون����غ����ر�����س. 
�لوليات �ملتحدة بلد كبري، ولكن 
�أي�����ش��ا �شوق  �لحت�����اد �لأوروب��������ي 
�قت�شاد  و�ل�شني  وكبري،  متكامل 
ما  و�إذ�  �ل��ن��م��و.  يف  م�شتمر  كبري 
�أو ذ�ك،  حاول �لعتد�ء على هذ� 
وهو �شيناريو مل يعد من �خليال، 
�شديدة  تكون  قد  �لفعل  ردة  ف��اإن 
�لوقع على �مل�شّنعني �لأمريكان.. 
�إن فن �ل�شفقة قد يتلقى �شفعة 

من حيث م�شد�قيته.
   �أخ���������ري�، �ل���ك���ون���غ���ر����س، �ل����ذي 
منتخبني  ه��ي��م��ن��ة  حت����ت  ي��ب��ق��ى 
ي����ن����ا�����ش����رون �ل����ت����ج����ارة �حل������رة، 
�ل�شركات  حجج  م��ع  ويتفاعلون 
�ملنت�شبة يف دو�ئرهم �لنتخابية، 
�أن  م��ا  م��رح��ل��ة  يف  با�شتطاعتهم 

يقررو� وقف �ملهزلة.

ب��ع��د �حل����رب، �إىل متكني  �أخ����رى 
�لأ�شخا�س �مل�شطهدين من �آليات 
 ، �ل��ل��ج��وء و�حل�����ش��ول عليه  طلب 

كتبت د�ر� ليند على فوك�س.

»اأمريكا اأول«
      ل��ت��ربي��ر ت�����ش��ّل��ب��ه �أم����ام بقية 
�لرئي�س  ������ش����ت����خ����دم  �ل������ع������امل، 
�أول”،  “�أمريكا  عبارة  �لأمريكي 
�لتعبري  �إىل  حت��ي��ل  �ل���ت���ي  ت��ل��ك 
�لنعز�لية  ع��ل��ى  دلل�����ة  �لأك������رث 
�لأم���ريك���ي���ة، ح��ي��ث ت��اأ���ش�����ش��ت عام 
يف   ، �أول  �أم��ري��ك��ا  جلنة   ،1940
حم���اول���ة مل��ن��ع دخ�����ول �ل���ولي���ات 
�مل����ت����ح����دة �حل�������رب ����ش���د �أمل���ان���ي���ا 
�أع�شائها  �لنازية، وك��ان  من بني 
800 �ألف، دعاة �شام حقيقيني، 
ون���������������و�ب م��������ن �جل�����م�����ه�����وري�����ني 
و�ل�شرت�كيني،  و�لدميقر�طيني 
و���ش��خ�����ش��ي��ات م��ت��ن��وع��ة �ل���رو�ئ���ي 
�شنكلري لوي�س، �ل�شاعر كامينغز، 
و�لت ديزين، و�ملمثلة ليليان غي�س 
�أو �ملهند�س �ملعماري فر�نك لويد 
�شخ�شيات  �أي�شا  ولكن   ،  .. ر�ي��ت 
�أو متعاطفة مع  معادية لل�شامية 
�لنازية على غر�ر �لطيار ت�شارلز 
�ل�شيار�ت  م�����ش��ّن��ع  �أو  ل��ي��ن��دب��ريغ 

هرني فورد.
     مت حّل هذه �لهيئة بعد �لهجوم 
ع���ل���ى ب������ريل ه�����ارب�����ور م�����ن قبل 
�شعار  وظ��ل  �ليابانية،  �لطائر�ت 
منذ ذلك �لوقت،  “�أمريكا �أول”، 
مب��ث��اب��ة �لإ���ش��ع��اع��ات �ل��ن��ووي��ة يف 
�لأمريكية.  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �حل���ي���اة 
ولكن، لي�س هذ� ما ُيوقف دونالد 

باإ�شر�ر  ��شتخدمه  �لذي  تر�مب، 
�ليوم،  تن�شيبه:”من  خطاب  يف 
�أمريكا  �أول.  �أم���ري���ك���ا  ���ش��ت��ك��ون 
حول  �شُيّتخذ  ق���ر�ر  ك��ل  يف  �أول، 
و�لهجرة،  و�ل�شر�ئب،  �ل��ت��ج��ارة، 
لي�شتفيد  �خل��ارج��ي��ة،  و�ل�����ش��وؤون 
م����ن����ه �ل�����ع�����م�����ال �لأم����ري����ك����ي����ني 
و�لعائات �لأمريكية«.     و�شبق 
�أن �شّرح تر�مب يف مار�س �ملا�شي، 
�أن�����ا ل�شت  ل�����ن��ي��وي��ورك ت����امي����ز:  
�نعز�ليا، ولكنني �أمريكا �أول، كما 

�أحب تعبري �أنا �أمريكا �أول .
�لإحالة  �أّن  له  وللذين لحظو�    
موفقة  لي�شت  �ل�����ش��ع��ار  ه���ذ�  �إىل 
�نه  رغ��م  كتفيه  بهّز  �كتفى  ج��د�، 
ل يجهل �أ�شل هذه �لعبارة. فعام 
�لإ�شاح،  ح���زب  ود�خ����ل  �ل��ف��ني، 
و�����ش����ف ت����ر�م����ب م���ن���اف�������ش���ه ب���ات 
ب��وك��ان��ان، �ل���ذي ي��خ��و���س حملته 
�ل�شعار  ن��ف�����س  حت��ت  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 

�أمريكا �أول، باأنه عا�شق هتلر.

احلمائية والزبائنية
�ملقد�س  �لكتاب  يف  �حل��ال  وكما    
�لعام  يل  ق���ال  �أن  ���ش��ب��ق  ت��ق��ري��ب��ا، 
باك�شتون،  روب���رت  �مل���وؤرخ  �ملا�شي 
تر�مب  دون���ال���د  خ��ط��ب  يف  جن���د 
يّدعي  فالرجل  ونقي�شه.  �ل�شيء 
غري  �حلرة”،  “�لتجارة  م��ع  �ن��ه 
ت��ن�����ش��ي��ب��ه، و�شع  خ���ط���اب  �ن����ه يف 
قلب  يف  “�حلمائية”  ب��و���ش��وح 
نحمي  �أن  “علينا  ح����رك����ت����ه: 
ح������دودن������ا م������ن وي���������ات ب����ل����د�ن 
وت�شرق  منتجاتنا،  ت�شنع  �أخ��رى 
���ش��رك��ات��ن��ا، وت��دّم��ر وظ��ائ��ف��ن��ا. �إن 

�أن تكون ه��ذه �لأخ���رية يف خدمة 
باده.

   �نه يتخيل �أنها لعبة حم�شلتها 
و�خلا�شرين،  �لفائزين  مع  �شفر 
ويلعب مبار�ته يف �لدفاع ولكن يف 
�لهجوم �أي�شا، مر�هنا على ميز�ن 

قوى ل�شاحله. 
   ويف كتاباته منذ �أو�ئل �لثمانينات، 
ظل تر�مب ثابتا �إىل حد ما حول 
من  �ل�شوق  يعترب  �ملو�شوع:  ه��ذ� 
كنت  �إذ�  �لزبائنّية:  نزعته  ز�وي��ة 
�أخرى،  تعاين من عجز مع دولة 

فانك خا�شر، نقطة �إىل �ل�شطر.
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  ي��ع��ت��زم      
�لتفاقيات  �لتفاو�س حول  �إع��ادة 
لي�شت يف �شالح  �أن��ه��ا  ي��رى  �ل��ت��ي 
�ل�����ولي�����ات �مل����ت����ح����دة، ب�������دء� من 
�لنافتا �لتي تربط �ملك�شيك وكند� 
ف��� �لأمركة،  �مل��ت��ح��دة.  و�ل��ولي��ات 
ولي�شت �لعوملة �شتكون عقيدتنا”، 
م��ر���ش��ح��ا عن  تعيينه  ع��ن��د  �أع��ل��ن 

�حلزب �جلمهوري.

طبق ال�صباغيتي
�ل��ت��ي �شيطرت  �ل��زب��ائ��ن��ي��ة،  �إّن      
على �لتبادل يف �أوروبا بني �لقرن 
�لثامن  و�ل���ق���رن  ع�شر  �ل�����ش��اد���س 
من  �شل�شلة  �إىل  ����ش��ت��ن��دت  ع�����ش��ر، 
و�ملنح  و�لم���ت���ي���از�ت  �لت���ف���اق���ات، 
وغريها من �لأنظمة و�لقو�نني. 
وهي طبق �شباغيتي معّقد )على 
�لقت�شادي  �خل��ب��ري  ت��ع��ب��ري  ح��د 
ج���اج���دي�������س ب����اغ����و�ت����ي( و�ل���ت���ي، 
�حلرة  �لتجارة  لتفاقيات  خافا 
�ملتعددة �لأطر�ف، حت�شد جيو�شا 

ف�شناعة  �حل�����رة.  �ل���ت���ج���ارة  �إىل 
تقل�شت  �لرئي�شيني،  مناف�شيهم 
وبالتايل  �ل��ق�����ش��ف،  ج���ر�ء  ب�����ش��دة 
ب���ات���ت ل ت�����ش��ك��ل ت���ه���دي���د�. ب����د�أت 
فرتة �لتفاقيات �لدولية �لكربى 
�تفاقية  �لأط�����������ر�ف:  �مل����ت����ع����ددة 
�جل�����ات، ج���ول���ة ك��ي��ن��ي��دي، جولة 
طوكيو جولة �أوروغو�ي ... حتى 
�لعاملية.  �لتجارة  منظمة  �إح��د�ث 
ودّع���م �حل���زب �جل��م��ه��وري، حتى 
و�شول دونالد تر�مب، دّعم مبد�أ 
تعّدد �لأط��ر�ف �ل��ذي من خاله 
جلميع  �مل���ع���ام���ل���ة  ن���ف�������س  مت���ن���ح 
ي�شتعد  ومل   ، �لعاديني  �ل�شركاء 
�حلمائية،  ب�����ش��ي��اط��ي��ن��ه  ع��اق��ت��ه 
 ،2008 ل��ع��ام  ب��رن��اجم��ه  ب���ل يف 
�ل�شعي  يف  بالتهاون  �أوب��ام��ا  �تهم 
دول  مع  �شو�ء  جتارية،  لتفاقات 

�ملحيط �لهادئ �أو مع �أوروبا ... 
�أّن �ل��ر�أي �لعام �لأمريكي     غري 
�شنو�ت  �أو�خ�������ر  يف  ي��ت��ح��ول  ب�����د�أ 
ب�شبب  �أ���ش��ا���ش��ا  ، وذل����ك  �لأل���ف���ني 
�ملناف�شة  ع��ن  �لناجمة  �لأ����ش���ر�ر 
ب���ع�������س جم�����الت  �ل�������ش���ي���ن���ي���ة يف 
�لأمريكي.  �ل�شناعي  �لت�شغيل 
�ل�شيا�شي  �ل��ده��اء  لرت�مب  وك��ان 

لا�شتفادة من هذ� �لتطور.
�لتجارة  ع�����ش��ر  �إن����ه����اء  ق������ّرر     
�حلمائية  �إىل  و�ل���ع���ودة  �حل�����رة، 
�إل �نه يظل  و�لتفاقات �لثنائية، 
للحمائية.  منه  للزبائنية  �ق��رب 
ف��احل��م��ائ��ي��ة ت���ري���د جم����رد �حلد 
م��ن �ل��ت��ب��ادل ع��ن ط��ري��ق �إغ���اق 
لي�شت  �لزبائنية  بينما  �حل���دود، 
�شريطة  �ل��دول��ي��ة،  �ل��ت��ج��ارة  �شد 

�حلماية توؤدي �إىل مزيد �لزدهار 
و�لقوة«.

تقليد�  ت���ر�م���ب  ي��ح��ي��ي  ب���ه���ذ�،     
ج��م��ه��وري��ا ق��دمي��ا، ي��ب��دو �أن����ه قد 
�خ��ت��ف��ى م��ن��ذ �حل����رب. م��ن جورج 
لنكولن،  �أب���ر�ه���ام  �إىل  و����ش��ن��ط��ن 
بناء  �إىل  �جل���م���ه���وري���ون  ���ش��ع��ى 
�ل�شناعة  جد�ر تعريفات حلماية 
وح�شب  �ل����ول����ي����دة.  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�حلمائية  ف���ان  �مل���وؤرخ���ني،  بع�س 
�ملوؤ�ش�شة  �ل���رك���ائ���ز  م���ن  و�ح������دة 
جذور  �أّن  مبا  �لأمريكية،  للفكرة 
ح���رب �ل���ش��ت��ق��ال، ك��ان��ت �لعجز 

�لتجاري مع �جنلرت�.

      بد�ية من �لثاثينات، ، فقدت 
وقوتها.  جن���اع���ت���ه���ا  �حل���م���ائ���ي���ة 
ف���ق���ان���ون ����ش���م���وث ه�����ويل �ل����ذي 
�جلمركية  �ل��ت��ع��ري��ف��ات  ي��ج��م��ع 
ع��ل��ى �مل��ئ��ات م��ن �مل��ن��ت��ج��ات، �لتي 
�جلمهوري  �ل��ك��ون��غ��ر���س  فر�شها 
على �لرئي�س هوفر، �غرق �لعامل 
يف دو�م����ة ����ش���ارة، دو�م����ة �حلرب 
جميع  يعتقد  و�ل��ي��وم،  �لتجارية. 
هذ�  �أّن  ت��ق��ري��ب��ا،  �لق��ت�����ش��ادي��ني 
�لأزمة  بعمق  ف��اق��م  ق��د  �ل��ق��ان��ون 

�لقت�شادية و�ملالية حينها.
    بعد �حلرب، حتّول �لأمريكيون، 
ج���م���ه���وري���ون ودمي����ق����ر�ط����ي����ون، 

�شاحب فن �ل�شفقة و�لختبار �ل�شعب �نتفا�شة �لكونغر�س و�ردة

منذ تن�شيبه يفعل ترامب ما بو�شعه 
لقط�ع ب��الده عن العال��م اخلارجي

�مريكا �ول

هوما وطليقها �شبب �لباء

تواجه ترامب ثالث م�صكالت رئي�صية: ال�صني والحتاد الأوروبي والكونغر�س

احلمائية ركيزة من الركائز 
املوؤ�ش�شة للفكرة االأمريكي�ة

 االأمركة ولي�شت العوملة عقيدة 
ال�شاكن اجلديد يف البيت االأبي�ش

الزبائنية طبق �صباغيتي معّقد وترامب مرتاح مع هذا الطبق ويفتخر باأنه مفاو�س جيد

حرب جتارية مع �ل�شني �شتكون مكلفة �لحتاد �لوروبي م�شكلة �مام تر�مب

فرتة  بعد  اليابانيني  �صمل  والذي  الأمريكي  الذهب 
الذي   ،4291 لعام  ريد  جون�صون  وقانون  وجيزة، 

اعتمد نظام ح�ص�س للمهاجرين من �صرق اأوروبا.
      يف تلك احلقبة، و�صعت وا�صنطن مقولة اخلطر 
الإرهـــابـــي يف املــقــدمــة لــتــربيــر فــر�ــس قــيــود على 

الهجرة.
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يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية تقدم وكيل �لت�شجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 262144                بتاريخ: 2016/10/27
با�ش��م:  بانيان تري هولدينغز ليمتد

وعنو�نه: �شارع 211 �آبر بوكيت تيماه، �شنغافورة 588182
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: مكاتب �لعقار�ت و�ل�شقق �ل�شكنية، تاأجري �ل�شقق �ل�شكنية، تقييم �لعقار�ت، 
و�لر��شي  و�مل��ن��ازل  و�ل�شقق  �لعمار�ت  تاأجري  �لتجارية،  �لعقار�ت  وك��الت  خدمات  �لتجارية،  �لعقار�ت  ��شتثمار  خدمات 
و�لماك و�لعقار�ت، �إد�رة �ل�شقق و�لعمار�ت و�ملمتلكات �لتجارية و�لر��شي و�لماك و�لعقار�ت، �د�رة �ملحفظة �لعقارية، 
تاأجري �مل�شاكن لاإقامة �لد�ئمة، خدمات وكالت �لعقار�ت، خدمات �ل�شم�شرة �لعقارية، خدمات تاأجري �لعقار�ت، خدمات 
�د�رة �لعقار�ت، خدمات �ختيار و��شتحو�ذ )�قتناء( �لعقار�ت ، تثمني �لعقار�ت، خدمات �لن�شح و�مل�شورة فيما يتعلق بتملك 
�ملتعلقة باملمتلكات )�لعقار�ت(، خدمات  �ملعلومات  �مل�شرتكة( للعقار�ت،  توفري  �مل�شرتك )�مللكية  �لتملك  �لعقار�ت، ترتيب 
�لعطل  لق�شاء  ت�شتخدم  و�لتي  �ل�شخا�س  من  ع��دد  قبل  من  �ململوكة  �لعقار�ت  ومتلك  ب�شر�ء  �ملتعلقة  �لعقار�ت  وك��الت 
خدمات   ، )تر�شت(  �لعهدة  ��شتثمار  خدمات   ، �ملالية  �ل�شناديق  �إ�شتثمار  خدمات  �ليجار�ت،  حت�شيل  خدمات  و�لج��از�ت، 
متويل �لتطوير �لعقاري، خدمات �لتاأمني �ملتعلقة بالماك، خدمات �د�رة �لعقار�ت �ململوكة من قبل عدد من �ل�شخا�س 
و�لتي ت�شتخدم لق�شاء �لعطل و�لجاز�ت، جمع �لتربعات �خلريية، خدمات �ملعلومات وتقدمي �لن�شائح و�مل�شورة و�خلدمات 

�ل�شت�شارية �ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة �شابقا
�لو�ق�عة بالفئة: 36

 BANYAN �ل�شكل عبارة  و�أ�شفل  �لبع�س  ببع�شها  �أ�شجار متد�خلة  ل�شكل  ر�شم  �لعامة  عبارة عن  �لعامة:  و�شف 
بطريقة مميزة.    �لاتينية  بالأحرف  مكتوبة   TREE

�ل�ش��رت�طات: ل يوجد
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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الأربعاء  8  فرباير 2017 العدد 11939

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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ت��خ��ت��ت��م �ع���ت���ب���ار� م����ن �ل���ع���ا����ش���رة من 
�حتاد  ب�شالة  �جلمعة  غد  بعد  �شباح 
بوك�شينج  و�لكيك  و�جل��ودو  �مل�شارعة 
�أبو  �مل�����ش��رف يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة 
للجودو  �آي��ب��ي��ك  دوري  ب��ط��ول��ة  ظ��ب��ي 
للفرق ملو�شم 2016 - 2017 و�لتي 
ثعلوب  بن  �شعادة حممد  برعاية  تقام 
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��درع��ي 
�شركة  من  مميزة  ت�شويقية  وبرعاية 
�لبرتولية  �ل���دول���ي���ة  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
)�آيبيك( لعامها �خلام�س على �لتو�يل 
�لوطنية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  م���ع  م�����ش��اه��م��ة 
و�لريا�شة  �ل�����ش��ب��اب  ق���ط���اع  دع����م  يف 
ع���ام، حيث  ب�شكل  �لإم�����ار�ت  وري��ا���ش��ة 
�جلزيرة  ف��ري��ق  ب��ني  �ملناف�شة  تتجدد 
)حامل �للقب( و�لذي يدخل �ملناف�شة 
للمو�شم  لقبه  ع��ن  ل��ل��دف��اع  �خلتامية 
م�شتوى  على  �ل��ت��و�يل  على  �خل��ام�����س 
فرق  م��ن  قوية  مناف�شة  و�شط  �لكبار 
و�لوحدة  و�ل�شارقة  و�لفجرية  كلباء 
،و�لظفرة ، فيما تختلف �ملناف�شة على 
تاألق  ت�شهد  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��غ��ار  م�شتوى 
كلباء  ب��ق��ي��ادة  �ل�شرقية  �ملنطقة  ف��رق 
على  مفتوحة  �شتكون  �ملناف�شة  �إن  �إل 
م�شتوى �لفرق و�شط �هتمام كبري من 

�لأندية �مل�شاركة .
وت���اأت���ي �جل���ول���ة �خل��ت��ام��ي��ة ل��ل��ف��رق يف 
�ح��ت��ف��ال��ي��ة خ��ا���ش��ة ق��ب��ل خ��ت��ام �ملو�شم 
م�شتوى  ع���ل���ى  ل���ل���ج���ودو  �ل���ري���ا����ش���ي 
بعد  �جل���اري  �ل�شهر  �ل��ف��ردي يف ختام 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ول��ة  ���ش��م��ت  �أن 
تاأهل  و�ل��ت��ي  فريقا   16 �ملجموعتني 
م��ن��ه��ا ل��ت��ل��ك �مل��رح��ل��ة �حل��ا���ش��م��ة فرق 
و�لوحدة  و�جلزيرة  �لظفرة  �لفجرية 
تتناف�س  و�ل���ت���ي  وك���ل���ب���اء  و�ل�������ش���ارق���ة 
مو�ليد  �لعمرية  للفئات  �ليوم  �شباح 
و�لتي  و2004   ،2002،2003
�لأبطال  مناف�شاتها  خ��ت��ام  يف  يتحدد 
تتويجهم  يتم  �لذين  �لأو�ئ��ل  �لثاثة 

ع�شر �ليوم ..�أما �لفئة �لثانية ملو�ليد 
من بني 1998 و2000 فت�شم فرق 
و�جلزيرة  �لظفرة  ،�لفجرية  �خلليج 
�شهدت  ب���ع���دم���ا  وك����ل����ب����اء،  و�ل�����وح�����دة 
م�شاركة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  ق��ب��ل  ت�����ش��ف��ي��ات��ه��ا 
م���ن خمتلف  300 لع���ب  م���ن  �أك����رث 
لتلك  ت��اأه��ل  وق��د  و�لأع��م��ار  �مل�شتويات 
تتو��شل  �ل��ذي��ن  لعبا   150 �ملرحلة 

لتحديد  �ل��ي��وم  �خلتامية  ت�شفياتهم 
�لفرق �لفائزة.

وق����د ف���رغ���ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل�����ش��رف��ة على 
تنظيم جولة �ليوم �خلتامية من �إعد�د 
بامليز�ن  ي��ب��د�أ  �ل����ذي  ب��رن��ام��ج �حل��ف��ل 
�لتا�شعة  ل��غ��اي��ة  �ل��ث��ام��ن��ة  �ع��ت��ب��ار� م��ن 
ث��م طابور  �ل��ي��وم  �شباح  م��ن  و�لن�شف 
�ل�شام  �ل���ش��ط��ف��اف  وب��ع��د  �ل��ع��ر���س 

�لوطني، على �أن تبد�أ �ملناف�شات �عتبار� 
علي  و�ل��ن�����ش��ف �شباحا  �ل��ع��ا���ش��رة  م��ن 
ب�شاطني، فيما ي�شبق �ملباريات �جتماع 
�لأج���ه���زة �ل��ف��ن��ي��ة م��ع �ل��ل��ج��ن��ة �لفنية 
�للعبة، وقد حددت �لائحة  وم�شرف 
بها  �لتقيد  و�شرورة  �ملباريات  �شروط 
بالزى  �لل��ت��ز�م  �ملدربني  جميع  وعلى 
قمي�س(   + قما�س  )بنطلون  �لر�شمي 

بجانب �للو�ئح �خلا�شة باملدربني.
فئات  �ل���ف���ن���ي���ة  �ل����ائ����ح����ة  وح���������ددت 
م�شتوى  ع��ل��ى  و�أوز�ن�����ه�����م  �ل���اع���ب���ني 
و�لنا�شئني  و�لأ������ش�����ب�����ال  �ل�����رب�ع�����م 
بطريقة  �مل��ب��اري��ات  وتلعب  و�ل�����ش��ب��اب، 
قانون  لتعديات  وفقا  �ملغلوب  خ��روج 
�لحت��اد �ل��دويل �جل��دي��دة مع تطبيق 
�للو�ئح �لدقيقة بحالت و�أنو�ع �للعب 

وي�شرف على �جلولة �خلتامية يف كافة 
�جلو�نب �لإد�رية و�لفنية و�لتحكيمية 
حممد جا�شم و�شلطان �لكتبي خليفة 
�خلطاط  ���ش��ام  �لقبي�شي  و�لدكتور 
�لبلو�شي  �أح����م����د  �ل�������دويل  و�حل����ك����م 

و�للجان �مل�شاعدة بالحتاد. 
م���ن ج��ه��ت��ه �أ����ش���اد ���ش��ع��ادة حم��م��د بن 
بدعم  �لحت��اد  رئي�س  �ل��درع��ي  ثعلوب 

�لدولية  �ل�شتثمار�ت  �شركة  ورع��اي��ة 
�ل��ب��رتول��ي��ة �آي��ب��ي��ك ل��ن�����ش��اط �لحت���اد 
و�ملجتمعي  �لريا�شي  للدور  مو��شلة 
�لوطنية  �ل�������ش���رك���ة  ب����ه  ت���ق���وم  �ل������ذي 
|�آيبيك  دوري  ب���اأن  م���وؤك���د�  �ل���ر�ئ���دة، 
�خلام�س  مو�شمه  بلغ  �ل���ذي  ل��ل��ج��ودو 
�لفنية  �مل��ك��ا���ش��ب  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �أف������رز 
بها  �لإ����ش���ادة  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  و�ملجتمعية 
وهي تبلغ مرتبه متقدمة من درجات 
�لنوعية  �عتماد� على  �لتميز و�جلودة 
�لذين  �ل�����ش��اع��دي��ن  �ل���اع���ب���ني  م���ن 

ميثلون م�شتقبل �للعبة.
ك��م��ا ���ش��ك��ر رئ��ي�����س �لحت������اد �لأن���دي���ة 
ت�شفيات  ����ش��ت�����ش��اف��ت  �ل��ت��ي  و�مل���ر�ك���ز 
�ل���ب���ط���ول���ة خ������ال �مل����و�����ش����م �حل�����ايل 
متطلبات  كافة  وف��رت  �لتي  و�جل��ه��ات 
و�لتحكيمية  �لفنية  و�ل��ك��و�در  �لنجاح 
و�لإد�رية �لتي كان لها �لدور �لرئي�شي 
وم��ن ظهور  فيما حتقق من جناحات 
لع���ب���ني ���ش��اع��دي��ن ر����ش���ده���م م���درب 
خ����ال جولته  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ن��ت��خ��ب��ات 
و�لذي  �لدولة  م�شتوى  على  �مليد�نية 
�ملرحلة  خ���ال  �لحت����اد  ب��ه��م  �شيهتم 
�ل���ق���ادم���ة �ل���ت���ي ي�����ش��ت��ع��د ل��ه��ا �لحت����اد 

�شمن �إ�شرت�تيجيته �ل�شنوية .

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �عتمد 
�شباق  �إقامة  �ملالية موعد  وزي��ر  دبي  نائب حاكم 
يف  قدما   60 �ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن  �لقفال 
�ل�شبت  ي��وم  وذل���ك  و�لع�شرين  �ل�شابعة  ن�شخته 
�ملقبل من  م��اي��و  �شهر  م��ن  �ل��ث��ال��ث ع�شر  �مل��و�ف��ق 
ج��زي��رة ���ش��ري ب��ون��ع��ري يف ع��م��ق �خل��ل��ي��ج �لعربي 
باجتاه خط �لنهاية قبالة �شو�طئ حمري� مل�شافة 

تزيد عن 50 ميا بحريا.
جاء ذلك خال ��شتقبال �شموه يف ق�شره بزعبيل 
�ل��دويل للريا�شات  نادي دبي  �إد�رة  لوفد جمل�س 
�شعيد حممد حارب  �شعادة  قاده  و�لذي  �لبحرية 
نائب رئي�س �لنادي بح�شور علي نا�شر باحلبالة 
�ملر  �لإد�رة و�لأع�شاء حريز  نائب رئي�س جمل�س 
بن حريز وحممد عبد �هلل حارب وجمال زعل بن 

كري�شان و�إبر�هيم �شلطان �حلد�د
ويعد �شباق �لقفال لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 
قدما و�ل��ذي �نطلق بفكرة ودعم كامل من �شمو 
ر�عي �حلدث  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن 
عام 1991 و��شتمر عاما بعد �آخر م�شجا ق�شة 
ور��شخة  �شاخمة  كقيمة  ليبقي  متو��شل  جن��اح 
كر�شالة لاأجيال حيث بات تظاهرة وطنية تعزز 
و�لأج���د�د  �لآب���اء  ذك��ري��ات  وتعيد  �لهوية  مفهوم 

وحياتهم يف �ملا�شي  و�لتي �رتبطت بالبحر �لذي 
�شكل م�شدر �لرزق و�خلري �لوفري.

وو�ف�����ق ���ش��م��و ر�ع����ي �حل����دث خ���ال �ل��ل��ق��اء على 
مقرتح �ملوعد )�ل�شبت 13 مايو 2017( و�لذي 
�ل�شباقات  روزن���ام���ة  ظ����روف  وف���ق  حت���دي���ده  مت 
وح�����ش��ب ب��ر�م��ج م��و���ش��م �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ب��ح��ري��ة يف 

-2016 �ل��ري��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م 
�عتمدها  و�ل�����ت�����ي   2017
كما  �ل�����ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
و�فق �شموه �أي�شا على مقرتح 
يخ�س �ملوعد �لبديل وهو يوم 
من  �لع�شرين  �مل��و�ف��ق  �ل�شبت 
�شهر مايو �ملقبل وذلك حت�شبا  
بحالة  يتعلق  ط���ارئ  حل���دوث 
و�لتي  �لرياح  و�شرعات  �لبحر 
�لإ�شر�ر  �إىل  ت���وؤدي  �أن  ميكن 

مبد�أ  على  وحفاظا  و�مل���اك  �ل��ن��و�خ��ذة  مب�شالح 
و�لذي  �لبحرية  �ل�شباقات  يف  و�ل�شامة  �لأم��ن 
�مل�شاركني  �إليه �شموه د�ئما لت�شهيل مهمة  يدعو 

و�إجناح �لتظاهرة.
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ورح��ب 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية مبجل�س �إد�رة �لنادي 

ظلت  �لتي  �ملتو��شلة  بالنجاحات  �شعادته  مبديا 
حتقق خ��ال م�شرية �حل��دث و�ل��ذي �نطلق عام 
�لنادي  من  وتنظيم  �شموه  من  بفكرة   1991
موعد  ويف  �نقطاع  دون  �شنوية  ب�شفة  م�شتمر� 
�لأجيال  لكافة  ملهمة  �إب���د�ع  حمطة  �شكل  ثابت 
ل��ي��غ��دو �ل���ي���وم وب��ع��د ك���ل ه����ذه �ل�����ش��ن��و�ت و�ح����د� 
�لريا�شية  �لأح�����د�ث  �أه���م  م��ن 
�لكرنفالت  و�ه�����م  �ل��ب��ح��ري��ة 
وب��ات ملء  �ل��ع��امل  �لرت�ثية يف 
�ل�����ش��وت و�ل�����ش��م��ع م���ن خال 
�لعاملية  �لإعام  و�شائل  �هتمام 
�للقاء  خال  وج��ري  و�ملحلية. 
�ملتعلقة  �لأم���ور  كافة  مناق�شة 
�ملنا�شب حيث  و�ملوعد  بال�شباق 
�ل����ن����ادي  �إد�رة  جم���ل�������س  ق�����دم 
كافة  �حل���دث  ر�ع���ي  �شمو  �إىل 
�ملوعد  باختيار  �ملتعلقة  و�ل��در����ش��ات  �لتفا�شيل 
روزنامة  �ل��زم��ن��ي��ة  �لرت��ب��اط��ات  ك��اف��ة  ومناق�شة 
�لأحد�ث مبا ينا�شب ظروف �إجناح �ل�شباق �لكبري 
و�لذي يعد تظاهرة ريا�شية بحرية تر�ثية كبرية 
وتلقي �شموه ن�شخة من �لتقرير �ل�شنوي �خلا�س 
ب�شباق �لن�شخة �ل�شاد�شة و�لع�شرين و�لتي �أقيمت 

�ملا�شي و�شهد فوز وتتويج �ملحمل  25 مايو  يوم 
25 ملالكه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  زل��ز�ل 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س  بن ر��شد 
م��رو�ن عبد �هلل  �لنوخذة  وبقيادة  �لريا�شي  دبي 
�ملرزوقي و�طلع �شموه على �إعد�د �مل�شاركني كافة 
تلك  بنجاح  م�شيد�  و�لإد�ري�����ة  �لفنية  �ل��ت��ق��اري��ر 

حممد  �شعيد  ورف��ع  �لن�شخة. 
دبي  ن��ادي  رئي�س  نائب  ح��ارب 
�لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
�شمو  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�����ش��ك��ر 
�ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د �آل 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
�ملالية ر�عي حدث �شباق �لقفال 
 1991 ع�����ام  ت���اأ����ش�������س  �ل������ذي 
بفكرة �شائبة من �شموه وذلك 
نيابة عن �شمو �ل�شيخ من�شور 

�آل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س �لنادي  ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  رئي�س  و�إخ���و�ن���ه 
و�أ����ش���رة �ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �ل��رت�ث��ي��ة قاطبة 
م��ن ب��ح��ارة وم���اك ون���و�خ���ذة ل��ل��دع��م �ملتو��شل 
و�له��ت��م��ام �ل��ك��ب��ري و�ل���ا حم���دود م��ن ���ش��م��وه يف 
�ل�شر�عية  لل�شفن  �ل��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق  ورع���اي���ة  دع���م 

�ملحلية 60 قدما و�لذي و�شل بف�شل هذ� �لدعم 
و�لهتمام �إىل مكانة مرموقة و�ىل �علي �ملر�تب 
ليكون �ليوم و�حد� من �أهم �لأحد�ث و�لفعاليات 
�لنطاقني  وعلى  �ل��دول��ة  يف  �لرت�ثية  �لريا�شية 
�لقاري و�لعاملي. وقال �أن �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم وزير �ملالية �شخ�شية 
ريا�شية فذة �أ�شهمت باإخا�س 
�لريا�شية  �حل��رك��ة  تطوير  يف 
ب�شكل عام و�لريا�شات �لبحرية 
ور�ء  ك���ان  ح��ي��ث  خ��ا���س  ب�شكل 
�إطاق حدث �شباق �لقفال عام 
فئة  �إ�شهار  ور�ء  وكان   1991
 60 �ملحلية  �ل�شر�عية  �ل�شفن 
د�عما  وكان   1993 عام  قدما 
لت�شنيع تلك �ملحامل ثم بارك 
�شموه �إطاق �شباقات �لقو�رب 
لتكون   1999 عام  قدما   22 �ملحلية  �ل�شر�عية 
�ل�شر�عية  ري��ا���ش��ة  ت��خ��رج �لأج��ي��ال يف  �أك��ادمي��ي��ة 
�ملحلية ثم قو�رب �لتجديف �ملحلية 30 قدما عام 
للريا�شات  �لدويل  دبي  نادي  �أن  و�أكد   .1997
�شيعمل  �حل��دث  ر�ع��ي  �شمو  لقاء  وبعد  �لبحرية 
وفق �لتوجيهات �لتي �أ�شار �إليها �شمو ر�عي �حلدث 

من  و�لع�شرين  �ل�شابعة  �لن�شخة  �شباق  لإجن���اح 
�حلدث خا�شة فيما يتعلق مبر�عاة ظروف وحالة 
�ملت�شابقني  و�م��ن  ب�شامة  يتعلق  ما  وك��ل  �لبحر 
�مل�شاركني يف �ل�شباق من نو�خذة وماك وبحارة 
م�شري� �إىل �أن �شموه �ظهر �هتمامه �لكبري بهذ� 
�لأم����ر �ل���ذي ح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى �حل��دي��ث حول 
�لدرور وظهور وغيوب  جنم �لرثيا  �لأمر �لذي 
ينم عن مدي �هتمام �شموه وحر�شه على �إجناح 

�حلدث بكل جو�نبه.
تهنئة

تلقي �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�إد�رة  وف��د جمل�س  تهنئة  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 
مبنا�شبة  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي 
لعام  �ملحلية  �لريا�شية  �ل�شخ�شية  �شموه  �ختيار 
ر��شد  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  ف��ئ��ات  �شمن   2016
ل���اإب���د�ع �ل��ري��ا���ش��ي يف دورت��ه��ا �ل��ث��ام��ن��ة تقدير� 
من  �لريا�شية  �حلركة  تطوير  يف  �شموه  جلهود 
خ���ال ت��روؤ���ش��ه ن����ادي �ل��ن�����ش��ر �ل��ري��ا���ش��ي عميد 
�لأن����دي����ة ودع���م���ه �ل��ك��ب��ري و�مل��ب��ا���ش��ر ل���ن���ادي حتا 
�مل�شتمر  دع��م��ه  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ري��ا���ش��ي 
عن  ف�شا  �لهجن  و�شباقات  �لفرو�شية  لريا�شة 

�لريا�شات �لبحرية

ال�صباق ينطلق يوم 13 مايو املقبل

حمدان بن را�شد يعتمد موعد )القفال ال�شابع والع�شرين(

ح�شني  متكن  �ملناف�شني،  �ل�شائقني  بني  وحامية  قوية  مناف�شة  بعد 
�أ���س كبار، يف  �أ���س دبليو  �آخ��ر يف �شل�شلة  �أوم��ي��د علي من �ن��ت��ز�ع ف��وز 
�ملحرتفني  فئة  على  �شيطرته  �إيلما  هيكي  فيه  �أحكم  �ل��ذي  �لوقت 
للفة  جديد  قيا�شي  رق��م  ت�شجيل  من  بريت�س  �أبيغيل  متكنت  فيما 
�أ�س �شغار يف  �أ�س دبليو  �أول لقب له يف فئة  �أليك�شاندر ريرن  و�أح��رز 

�ل�شباق �لذي �أقيم على دبي كارتدروم م�شاء �لأثنني 6 فرب�ير.
وخا�س �ملت�شابقون �شباقا مثري� على م�شار �حللبة �خلارجي يف دبي 
كارتدروم و�لبالغ طوله 1.2كم، يف حني �شهدت �نطاقة �شباق �أ�س 
دبليو �أ�س للمحرتفني م�شاركة 29 �شائقا مما �أ�شعل �أجو�ء �ملناف�شة.  
ويف �جلولة �لتاأهيلية ل�شباقات �أ�س دبليو �أ�س كبار، متكن ح�شن علي 

من حتقيق �أ�شرع زمن للفة متفوقا على �ل�شائقني �ل� 13 �لآخرين 
�ل��ل��ف��ة بزمن  ق��ط��ع م�شافة  �أن  ب��ع��د  �مل��ن��اف�����ش��ة، وذل���ك  �مل�����ش��ارك��ني يف 
1:10.582 دقيقة. �أما �ملركز �لثاين فكان من ن�شيب ر�مز عز�م 

بفارق �شئيل جد� بلغ 0.018 جزء من �لثانية. 
�لذي قفز من  �آخر، �شقيقه ر�مي،  تاألقا لعز�م  �لأول  �ل�شباق  و�شهد 
�ل��ث��ال��ث على خ��ط �لن��ط��اق ليتحكم ب��زم��ام �لأم����ور. ر�مي  �مل��رك��ز 
�شقيقه  عن   1.664 بفارق  بال�شباق  وف��از  �شد�رته  على  حافظ 

ر�مز. فيما حل ح�شني علي يف �ملركز �لثالث. 
�ل�شائقون  خا�س  حيث  �لثاين،  �ل�شباق  يف  �أق��وى  �ملناف�شة  وكانت 
�لأربعة �لأو�ئل – �لأخو�ن عز�م وح�شني علي و�أبيغيل بريت�س – 

معركة نارية على �ل�شد�رة. ومتكن ح�شني علي من �شق طريقه 
 0.212 بفارق  ع��ز�م  ر�م��ي  على  �ل�شباق متقدما  وت�شدر  بينهم 
عز�م  ر�م��ي  ل�شالح  �لثالث  �مل��رك��ز  ذه��ب  فيما  �لثانية،  م��ن  ج��زء 

متقدما بفارق 0.011 جزء من �لثانية. 
ر�مي  �لأول مع  �ملركز  تعادل ح�شني علي يف  �لنقاط،  وبعد جمع 
عز�م مبجموع 73 نقطة لكل منهما. ويف هذ� �حلالة مت �لرجوع 
ل�شالح  فيها  �لأ�شبقية  كانت  و�ل��ت��ي  �لتاأهيلية،  �جل��ول��ة  لنتائج 
�لأم�شية، وما كان من ر�مي  �لفائز يف  �إعانه  ليتم  ح�شني علي، 
عز�م  ر�م��ز  �شقيقه  ثالثا  حل  فيما  �لثاين،  �ملركز  قبول  �إل  ع��ز�م 

بر�شيد 72 نقطة. 

ح�صني علي يفوز بكاأ�س الكبار يف �صباقات اأ�س دبليو اأ�س 

الفوز االأول ل�شالح رانر يف فئة ا�ش دبليو اأ�ش �شغار

حارب: دعم 
راعي احلدث 
اأو�صله اإىل 

مكانة مرموقة

نائب حاكم 
دبي: م�صرية 

ناجحة للحدث 
منذ عام 1991

�أقامت �أ�شرة نادي �ل�شارقة �لريا�شي �لثقايف حفل ود�ع ملدربه 
�جلز�ئري �شفيان حيو�ين �ملدير �لفني لفريق كرة �ليد �لأول 
�آل ثاين  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  وت��ق��دم �حل�شور  ب��ال��ن��ادي 
�أع�شاء  �إد�رة نادي �ل�شارقة �لريا�شي �لثقايف و  رئي�س جمل�س 

جمل�س �إد�رة �لنادي.
وياأتي هذ� �حلفل تقدير� من �لنادي جتاه مدرب �لفريق �لذي 
قاد يد �لنادي يف �ملو��شم �ملا�شية وحقق �لعديد من �لجناز�ت 
�آل ثاين رئي�س جمل�س �لد�رة  �أحمد بن عبد�هلل  وكرم �ل�شيخ 

�ملدرب �شفيان حيو�ين و�أعرب عن تقديره و�أ�شرة �لنادي على 
م��ا ق��دم��ه و�أ���ش��اف��ه ل��ف��ري��ق ك���رة �ل��ي��د ل��ل��رج��ال خ���ال �لفرتة 
�لنت�شار�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  حتقيق  ع��ن  �أث��م��رت  و�ل��ت��ي  �ملا�شية 
و�لجناز�ت لليد �ل�شرقاوية ومتنى حليو�ين م�شتقبا حافا 

يف م�شو�ره �مل�شتقبل .
من جانبه �أ�شار عي�شى هال �حلز�مي �أمني �ل�شر �لعام لنادي 
�ل�شارقة �لريا�شي �لثقايف �أن لأ�شرة �مللك �ل�شرقاوي ولرئي�شه 
ولأع�شائه لفتات طيبه توؤكد �أن �لنادي يقدر كافة  من قدم له 

�أي جهد ومثله يف �أي حمفل ريا�شي.
 و�أ�شار �إىل �أن �لنادي ينظر بعني �لر�شا و�لتقدير �إىل ما قدمه 

�لكابنت �شفيان حيو�ين مع فريق يد �ل�شارقة.
  ووجه �حلز�مي با�شم �أ�شرة �لنادي و�لاعبني  �ل�شكر للمدرب 

على �لفرتة �لتي ق�شاها يف �لنادي.
�أن��ه كان �شعيد� للغاية ط��و�ل �لفرتة  �أك��د �شفيا حيو�ين   فيما 
�لتي ق�شاها مدربا لنادي �ل�شارقة �لريا�شي  متمنيا �لتوفيق 

لفريق كرة �ليد وللنادي يف �ملرحلة �لقادمة

تقديرًا لدوره  

اأ�شرة نادي ال�شارقة يتقدمهم ال�شيخ اأحمد اآل ثاين واأع�شاء جمل�ش اإدارة 
نادي ال�شارقة الريا�شي يف  احتفاء وداع  للكابنت �شفيان حيواين 
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�رتفعت حدة �ملناف�شة و�شاعفت �ل�شقور من �شرعتها طمعا 
بح�شد �ملر�كز �لأوىل �أم�س �ملو�فق 6 فرب�ير، مع ��شتمر�ر 
مناف�شات �ليوم �خلام�س من بطولة فخر �لأجيال لل�شيد 
مركز  عليها  وي�����ش��رف  ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ل��و�ح،  ب��ال�����ش��ق��ور 
فعالياتها  وتتو��شل  �ل���رت�ث،  لإح��ي��اء  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن 
مبنطقة  �ل�شقور  ل�شيد  ف���ز�ع  لبطولت  �ل��د�ئ��م  �مل��ق��ر  يف 
�لروية يف دبي، حتى 13 فرب�ير �جلاري، بجو�ئز �شخمة 
وبطاقات تاأهيلية للم�شاركة يف فئة "�لنخبة" �لتي �شتكون 

م�شك �خلتام للحدث �لأكرب من نوعه.
و�شهدت مناف�شات �شاهني وح�س فرخ خليجي �أم�س �لأثنني، 
�أم �لذي ح�شد �ملركز  �أ�س تي  �أ�س  تاألقا قطريا عرب فريق 
بزمن  �مل��ري  عبد�هلل  بقيادة  �و�شلو  �لطري  بو��شطة  �لأول 
بقيادة  ترى  مل  بو��شطة  �لثاين  و�ملركز  ثانية،   19،097
باملركز  وج���اء  ث��ان��ي��ة،   19،137 ب��زم��ن  �لنعيمي  ط���ال 
�ل��ث��ال��ث ط��وف��ان مل��ال��ك��ه �ل��ق��ط��ري حم��م��د �إب��ر�ه��ي��م �مل�شند 
ملالكه  "حلظة"  �ل��ر�ب��ع  وباملركز  ثانية،   19،577 بزمن 
 19،985 بزمن  �لهاجري  �ل��وه��اب  عبد  ب��در  �لبحريني 
ثانية، وخام�شا حا�شور ملالكه �ل�شعودي �رميز�ن �لدو�شري 
بزمن 20،149 ثانية. وحقق �ملركز �ل�شاد�س �جنوي ملالكه 
بزمن  �ل�شليطي  حممد  بقيادة  �لقطري  �جل��ري��ان  فريق 
�لقطري   QTR لفريق  �شعب  و�شابعا  ثانية،   20،299
وثامنا  ث��ان��ي��ة،   20،341 ب��زم��ن  �ل��ك��ع��ب��ي  ج��ا���ش��م  ب��ق��ي��ادة 
20،377 ثانية،  لعديد للقطري خليفة �لع�شريي بزمن 
 20،471 بزمن  �لنعيمي  حممد  للقطري  من��ر  وتا�شعا 

بزمن  �لكعبي  عبد�هلل  �لقطري  ملالكه  �دب  وعا�شر�  ثانية، 
ثانية.  20،529

ويف مناف�شات �شاهني وح�س جرنا�س خليجي، خطف �ملركز 
�لأول عناد للقطري �شالح ر��شد �شالح �با �لزمات، بزمن 
19،446 ثانية، وجاء ثانيا 1 ملالكه �لقطري عبد�لعزيز 
زويان  �لثالث  وباملركز  ثانية،   19،624 بزمن  �ملعا�شيد 
 19،849 ب��زم��ن  كمب�س  �شعيد  ع��ل��ي  �ل��ب��ح��ري��ن��ي  مل��ال��ك��ه 
بزمن  �لدو�شري  �رميز�ن  لل�شعودي  �شاقان  ور�بعا  ثانية، 
خليفة  ل��ل��ق��ط��ري   3500 وخ��ام�����ش��ا  ث��ان��ي��ة،   19،933

�لنعيمي بزمن 20،028 ثانية.
وب��امل��رك��ز �ل�����ش��اد���س ث��اب��ت ل��ل��ق��ط��ري ���ش��ع��د �مل��ه��ن��دي بزمن 
20،045 ثانية، و�شابعا د�لوب لفريق �جلريان �لقطري 
وثامنا  ثانية،   20،053 بزمن  �ل�شليطي  حممد  بقيادة 
م�شروق للقطري خليفة �لع�شريي بزمن 20،064 ثانية، 
بزمن  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  مهنا  للبحريني  ب���اروت  وتا�شعا 
20،181 ثانية، وعا�شر� نوما�س لفريق QTR �لقطري 

بقيادة جا�شم �لكعبي بزمن 20،238 ثانية.
– ح�صور خليجي وا�صع هذا  �صعاد ابراهيم دروي�س 

املو�صم
مدير  دروي�����س،  �بر�هيم  �شعاد  �ل�شيدة   ثمنت  جهتها  من 
لإحياء  حم��م��د  ب���ن  ح���م���د�ن  م���رك���ز  يف  �ل���ب���ط���ولت  �إد�رة 
بال�شكر  وتقدمت  �لو��شعة  �خلليجية  �مل�شاركات  �ل���رت�ث 
�لتعاون �خلليجي  �جلزيل لكون �ل�شقاء من دول جمل�س 
�شاهمو� بدور كبري يف ��شتمر�رية ريا�شة �ل�شيد بال�شقور 

متتالني  ي��وم��ني  م���د�ر  على  مت�شابق   430 م�شاركة   م��ع 
�لتعاون  دول جمل�س  �مل�شاركات من  �ع��د�د  تكن  وقالت مل 
و�حلرفية  بالنوعية  �ت�شمت  بل  فح�شب،  و��شعة  �خلليجي 
�لعالية، ��شتعر�شو� فيها مهار�تهم �لعالية �لتي تك�شف عن 

خرب�تهم �ملتنامية.
بال�شقور  لل�شيد  ف���ز�ع  ب��ط��ولت  جلنة  رئي�س  ت��ق��دم  كما 
قدمه  مل��ا  بالتقدير  ���ش��وي��د�ن،  ب��ن  دميثان  �ل�شيد  �ل��ت��ل��و�ح، 
باأن  م��وؤك��د�  �مل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع  �أد�ء  م��ن  �خلليجيني  �لخ����وة 
�ل��ب��ط��ول��ة �أ���ش��ح��ت ملتقى ي��ع��زز م��ن �أو�����ش���ر �لأخ�����اء بني 
جهة  وباتت  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  دول  من  �لأ�شقاء 
للمعرفة وتبادل �خلرب�ت يف جمال �لقن�س وتربية �ل�شقور 

و��شتد�متها. 
البطولة يف  "مي�صي" م�صارك 

حت��م��ل �ل�����ش��ق��ور �مل�����ش��ارك��ة �أ���ش��م��اء م��ت��ن��وع��ة �خ��ت��اره��ا لهم 
نظر�  �لعتيادية  �لأ�شخا�س  �أ�شماء  بني  تتنوع  �شقاروها، 
�أو  و�ل��ط��ري،  �ل�شقار  ب��ني  جتمع  �ل��ت��ي  �ل��وط��ي��دة  للعاقة 
�أو �أحيانا �ختيار رقم، فيما لفت  �لإ�شارة �إىل �أ�شل �ل�شقر 
�لنتباه �نتقاء �أ�شماء م�شتقة من جنوم �لريا�شة وحتديد� 
�شارك  �شاهني وح�س جرنا�س حملي،  فئة  �لقدم. ويف  كرة 
�لعاملية  �لكرة  جنم  غ��ر�ر  "مي�شي" على  �أ�شم  يحمل  طري 
و�لأرجنتينية ليونيل مي�شي، �لاعب �لأ�شهر حول �لعامل 
�ل�شقار  م��ع  وذل��ك  �لإ���ش��ب��اين،  بر�شلونة  ن��ادي��ه  م��ع  بتاألقه 

حممد ر��شد �لكتبي.
�لأوىل،  �ملر�كز  ح�شد  مي�شي  �لكروي  �لنجم  �عتاد  وفيما 

بزمن  بالت�شفيات،   21 ب��امل��رك��ز  مي�شي،  �ل�شقر  �ك��ت��ف��ى 
21،711، ليودع �ملناف�شات بطموح �لعودة و�ملناف�شة على 
�لأخرى  �لريا�شة  جنوم  �أ�شماء  �أب��رز  ومن  �لأوىل.  �ملر�كز 
�ل�شقور  ل�شيد  فز�ع  بطولت  �ل�شقور خال  �لتي حملها 
�لربتغايل  �ل��ن��ج��م  �إىل  ن�شبة   7 �آر  ���ش��ي  �حل����ايل:  �مل��و���ش��م 
يو�شان  �جلامايكي  �إىل  ن�شبة  وبولت  رونالدو،  كري�شتيانو 
بولت �أ�شهر عد�ء على وجه �لأر�س، كما تو�جد �شابقا �شقر 
يحمل ��شم كوزمني وهو �ل�شم �مل�شابه ملدرب نادي �لأهلي.

الطيارة الال�صلكية
تنطلق يوم غد �لأربعاء ت�شفيات �لطيارة �لا�شلكية، �لتي 
�شتقام ملدة يومني، مع �لبد�ية بفئة �ل�شيوخ �ليوم �لأربعاء، 
�ملر�كز  �لعموم بعد غد �خلمي�س، للتناف�س على  تليها فئة 
�لع�شر �لأوىل وبلوغ �لنهائيات لهذه �مل�شابقة �لتي تقام يوم 

�لأحد �ملقبل 12 فرب�ير.
طموح بتكرار التفوق

عرب فهد �لنعيمي مدير فريق "�أ�س �أ�س تي �أم"، عن �شعادته 
بح�شد �لفريق �ملركز �لأول يف �شاهني وح�س فرخ، مو�شحا 
له  و�شبق  �ل��ت��و�يل،  على  �ل��ث��اين  للعام  ي�شارك  �لفريق  �أن 
ي�شكل حافز�  �أي�شا، مبا  �ملا�شي  �لعام  �لأول  �ملركز  حتقيق 
�ل�����ش��ن��و�ت �ملقبلة و�ل��ب��ح��ث عن  �ل��ت��ف��وق يف  ل��ت��ك��ر�ر  ك��ب��ري� 
هذ�  "�شاركنا  وق��ال  د�ئما،  �لتتويج  من�شات  على  �لتو�جد 
�لعام باأربعة طيور، وح�شدنا مر�كز� متقدمة بف�شل جهود 
�ل�شباب �خلم�شة من �ل�شقارين �لذين تدربو� لوقت طويل، 
�لقوية".  �مل�شتويات  ذ�ت  �لبطولة  لهذه  جيد�  و��شتعدو� 

�لبطولة  يف  �لقطرية  �ل�شقور  تفوق  �أن  �لنعيمي  وك�شف 
يعود للدعم �لذي حتظى به ريا�شة �شيد �ل�شقور يف قطر، 
بني  جيل  بعد  جيا  وتو�رثها  بها  حتظى  �لتي  و�ل�شعبية 

كافة �لفئات �لعمرية.
التفوق من املحاولة الأوىل

�لتنظيمي  بامل�شتوى  �ل�شليطي،  حم��م��د  �ل��ق��ط��ري  �أ���ش��اد 
�مل�شاركني،  ب��ني  و�مل��ت��ق��ارب��ة  �ل��ق��وي��ة  و�مل�����ش��ت��وي��ات  للبطولة 
له، وجنح فيها بح�شد مر�كز  �لأوىل  �مل�شاركة  �إنها  كا�شفا 
�لبطولة  ه���ذه  "تعد  وق���ال  �ل��ف��ئ��ات،  خمتلف  يف  متقدمة 
ع��ل��ى م�شتوى دول جمل�س  �ل��ب��ط��ولت  �أق����وى  م��ن  و�ح����دة 
�ل���ت���ع���اون، و�أف�����ش��ل��ه��ا م���ن ك��اف��ة �ل���ن���و�ح���ي، ���ش��ع��ي��ت د�ئما 
للم�شاركة فيها وتو�جدت هذه �ملرة، وحالفني �لتوفيق من 

�ملحاولة �لأوىل.
متابعة اأجنبية

يتو�جد يف موقع �لبطولة يوميا �لعديد من ع�شاق ريا�شة 
�ل�شيد بال�شقور و�لطبيعة عموما، من �جلماهري �لأجنبية 
من خمتلف �جلن�شيات، وتو�جد يف �لبطولة �لكندي جيم 
�ل�شيد بال�شقور  �إنه متابع لريا�شة  ويل�شون، �لذي ك�شف 
م��ن��ذ �أك���رث م��ن 20 ع��ام��ا، وق���ال "تعترب دول���ة �لإم����ار�ت 
ومن  بال�شقور،  �ل�شيد  ريا�شة  يف  ر�ئ��دة  �ملتحدة  �لعربية 
عالية  م�شتويات  ومتابعة  ق��وي��ة  مناف�شات  ح�شور  ي��ري��د 
حتديد�،  �لبطولة  ه��ذه  �إىل  باحل�شور  �أن�شحه  لل�شقور 
و�ل�شتمتاع بهذه �لأجو�ء �لتي متزج بني �ملا�شي و�حلا�شر 

بطريقة فريدة.

عادت للباد نورة خليفة �ل�شويدي، 
لريا�شة  �لتنظيمية  �للجنة  ع�شو 
�ملر�أة مبجل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لإم���ار�ت  جلنة  ورئي�شة   ، �لعربية 
للريا�شة �لن�شائية  ومديرة �لحتاد 
يف  ���ش��ارك��ت  �أن  ب��ع��د  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�لتنظيمية  �ل��ل��ج��ن��ة  �ج���ت���م���اع���ات 
لريا�شة �ملر�أة بدول جمل�س �لتعاون 
�ملقر �جل��دي��د للجنة  �ل��ذي عقد يف 
)�أ�شباير  �ل��ق��ط��ري��ة  �مل�����ر�أة  ري��ا���ش��ة 
زون(، بالعا�شمة �لقطرية بالدوحة 
�لأحمد  ن��ع��ي��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ب��رئ��ا���ش��ة 
�حلالية  �ل������دورة  رئ��ي�����ش��ة  �ل�����ش��ب��اح 
�لكويتي  �لحت����اد  ورئ��ي�����س  ل��ل��ج��ن��ة، 
وح�شور  �ل���ن�������ش���ائ���ي���ة،  ل���ل���ري���ا����ش���ة 
�لعزيز  ع��ب��د  ب��ن��ت  ح���ي���اة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
ريا�شة  جل��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  خ��ل��ي��ف��ة  �آل 
�لبحرينية  �لأوملبية  باللجنة  �مل��ر�أة 
�لإ�شماعيلية  ���ش��امل  بنت  و�ل�����ش��ي��دة 
�ملانع  ممثلة �شلطنة عمان، و�أح��ام 
رئي�شة جلنة ريا�شة �ملر�أة �لقطرية 
رئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل���ل���دورة 
مبجل�س  �مل����ر�أة  لريا�شة  �خلام�شة 
�ل���ت���ع���اون ،ول�����ول�����وه ح�����ش��ني �مل����ري 
ريا�شة  للجنة  �ل��ع��ام  �ل�����ش��ر  �أم��ي��ن��ه 
، وخ��ل��ي��ل �جلابر  �ل��ق��ط��ري��ة،  �مل�����ر�أة 
باللجنة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
جانب  �إىل  �ل���ق���ط���ري���ة،  �لأومل����ب����ي����ة 
ممثلي �لأمانة �لعامة لدول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي و�لوفود �لن�شائية 

�خلليجية �مل�شاركة.
و�ت�����خ�����ذ �لج����ت����م����اع �ل����ع����دي����د من 
�أبرزها  ك��ان  و�لتو�شيات  �ل��ق��ر�ر�ت 
�خلام�شة  �ل������دورة  م��وع��د  حتديد  
�إقامتها  و�مل����ق����رر  �مل�������ر�أة  ل��ري��ا���ش��ة 
بالدوحة خال �لفرتة من 7 حتى 
مدى  وناق�شت  مار�خلليجي.   17
جاهزية �لدوحة ل�شت�شافة �حلدث 
�لأل���ع���اب  �ع���ت���م���اد  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�لريا�شية �ملدرجة يف �لدورة �ملقبلة 
�لفرو�شية  �أل��ع��اب  يف  متثلت  و�ل��ت��ي 

)�ل�����ق�����درة و�ل���ت���ح���م���ل( و�ل���رم���اي���ة 
و�ألعاب �لقوى و�ألعاب �لقوى لذوي 
كرة  ،�مل��ب��ارزة،  �خلا�شة  �لحتياجات 
�لطائرة  و�ل��ك��رة  �ل��ي��د  وك���رة  �ل�شلة 
وكرة �لطاولة و�ل�شطرجن و�لبولينج 

،كما  و�لتايكوندو  �لأر�شي  و�لتن�س 
تقرر خال �لجتماع �إدر�ج 4 �ألعاب 
�إ�شافتها  يتم  مل  ج��دي��دة  ريا�شية 

خال �لدور�ت �لأربع �ل�شابقة.
4 دول  �ع��ت��م��اد م�����ش��ارك��ة  ف��ي��م��ا مت 

يف �ل���������دورة �خل���ام�������ش���ة مم���ث���ل���ة يف 
�لبحرين  �لإم�����ار�ت ومم��ل��ك��ة  دول���ة 
�لبلد  قطر  ودول���ة  ع��م��ان  و�شلطنة 
�لريا�شية  �حل��دث  ت�شت�شيف  �لتي 

�لن�شائي �خلليجي .

�ل�����ش��وي��دي يف  ن���ورة خليفة  وث��م��ن��ت 
ت�شريحات لها ، �لدور �لكبري �لذي 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو  ت��ول��ي��ه 
مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����س 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة 
ب�شكل  ب��امل��ر�أة  و�لطفولة  لاأمومة 
�لن�شائية على وجه  عام وبالريا�شة 
���ش��اه��م يف حتقيق  �خل�����ش��و���س مم��ا 
�لريا�شية  �مل��ك��ا���ش��ب  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة .. وج������ددت �لإ�����ش����ادة 
�لتن�شيقي  �لج���ت���م���اع  مب��خ��رج��ات 
�����ش���ت�������ش���اف���ت���ه دول��������ة قطر  �ل��������ذي 
�ل�شقيقة ووفرت له كافه متطلبات 
رو�بط  تعزيز  �شاهم يف  �لنجاح مما 
�لأخوة �خلليجية �ل�شادقة ، تطلعا 
مو��شلة  �خل��ام�����ش��ة  �ل�����دورة  ل��ق��ي��ام 
ل��ل��ن��ج��اح��ات �ل���ت���ي حت��ق��ق��ت خال 
�ل���������دور�ت �مل���ا����ش���ي���ة و�ل�������ذي ميثل 
�لن�شائية  �لريا�شة  لأهمية  تاأكيد� 
�خلليجية �لتي جتد �هتمام �لقيادة 

�لر�شيدة .
و�ختتمت رئي�س جلنة ريا�شة �ملر�أة 
بدولة �لإمار�ت �لعربية ��شتعد�د�ت 
بالتن�شيق  �ملقبلة  ل��ل��دورة  �لإم���ار�ت 
�لوطنية  �لأومل����ب����ي����ة  �ل��ل��ج��ن��ة  م����ع 

و�لحتاد�ت �لريا�شية
ي�����ذك�����ر ب���������اأن م���������ش����رية �ل�����������دور�ت 
من  �نطلقت  �ل�����ش��اب��ق��ة،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لأوىل  دورت����ه����ا  يف  �ل���ك���وي���ت  دول�����ة 
�ل�����دورة  وك���ان���ت   ،  2008 ع����ام  يف 
�مل��ر�أة يف  �لثانية لريا�شة  �لريا�شية 
دولة �لإم��ار�ت �لعربية – �أبو ظبي 
�لدورة  و�أق��ي��م��ت   ،2011 �ل��ع��ام  يف 
�ملر�أة يف  لريا�شة  �لثالثة  �لريا�شية 
 ،  2013 �لعام  �لبحرين يف  مملكة 
�لر�بعة  �لريا�شية  �ل��دورة  وجتددت 
يف  ُعمان  �َشْلَطَنة  يف  �مل���ر�أة  لريا�شة 
�لدورة  تعقد  فيه حني  �لعام 2015، 
�ملر�أة  لريا�شة  �خلام�شة  �لريا�شية 

يف مار�س 2017 يف دولة قطر.

يف اليوم اخلام�س من البطولة

قطر حت�شد ثنائية "�شاهني وح�ش" يف بطولة فخر االأجيال لل�شيد بال�شقور

�أك�����د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د بن 
�لفجرية  ع���ه���د  ويل  �ل�������ش���رق���ي  حم���م���د 
�ل��ت��ي ينفذها  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت  �أه��م��ي��ة 
و�لتي  �أر�شها  على  و�ملقيمني  �لدولة  �أبناء 
وعرفانهم  وف��ائ��ه��م  ع��ن  مب�شمونها  تعرب 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ل�شاحب 
ولإخو�نه  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�أ���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و �ع�����ش��اء �مل��ج��ل�����س �لعلى 

حكام �لإمار�ت.
��شتقبال �شموه يف مكتبه  ج��اء ذل��ك خ��ال 

نا�شر  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور  �ل����ل����و�ء   .. �م�������س 
للجنة  �لتنفيذي  �لفريق  رئي�س  �لري�شي 
�ليوم �لريا�شي �لوطني لاطاع على �أبرز 
�لفجرية  �إم��ارة  يف  �شتنفذ  �لتي  �لفعاليات 

خال فعاليات �ليوم �لريا�شي �لوطني.
توليه  م��ا  �لفجرية  عهد  ويل  �شمو  وث��م��ن 
لتعزيز  ورعاية  دع��م  من  �لر�شيدة  �لقيادة 
�ل���ت���ط���ور �ل��ري��ا���ش��ي �ل�����ذي ت�����ش��ه��ده دول���ة 

�لإمار�ت يف �ملجالت كافة.
م��ن ج��ه��ت��ه ���ش��ك��ر �ل���ل���و�ء �ل��ري�����ش��ي .. �شمو 

�ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي 
�إمارة  على دعمه للريا�شة و�لريا�شيني يف 

�لفجرية خا�شة و�لدولة ب�شفة عامة .
موؤكد� �أهمية �إبر�ز دور �لإمارة خال �ليوم 
فعالياته  تنطلق  و�لذي  �لوطني  �لريا�شي 

يف �لإمارة 16 فرب�ير �جلاري.
ح�شر �للقاء .. �شعادة �شامل �لزحمي مدير 
و�شريف  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل  �شمو  مكتب 
�ل��ع��و���ش��ي م���دي���ر ع����ام �مل��ن��ط��ق��ة �حل�����رة يف 

�لفجرية.

ويل عهد الفجرية ي�شتقبل جلنة اليوم الريا�شي الوطني

نورة ال�شويدي ت�شارك يف اجتماعات اللجنة التنظيمية لريا�شة املراأة يف دول التعاون

بطولة  من  الثاين  املو�شم  االإ�شالمي" يختتم  "االإمارات 
القدم"  كرة  يف  للمدار�ش  االإ�شالمي  "االإمارات 

�ملالية  �ملوؤ�ش�شات  �أح��د  �لإ�شامي"،  "�لإمار�ت  �أعلن 
�لإ�شامية �لر�ئدة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
ع���ن �خ��ت��ت��ام م��ن��اف�����ش��ات �مل��و���ش��م �ل���ث���اين م���ن بطولة 
�لقدم" �لتي  كرة  يف  للمد�ر�س  �لإ�شامي  "�لإمار�ت 
�ن��ط��ل��ق��ت يف ���ش��ه��ر �أك��ت��وب��ر م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، بفوز 
م��در���ش��ة لي�شيه ج���ورج ب��وم��ب��ي��دو ل��ل��ع��ام �ل��ث��اين على 
�لتو�يل يف فئات دون �شن 16 عاماً و14 عاماً، بينما 
يف  بالبطولة  �لإجنليزية  للمحادثة  دب��ي  كلية  ف��ازت 

فئة ما دون 12 عاماً.
�مل��و���ش��م مناف�شات ق��وي��ة م��ن خ���ال م��ا يزيد  و���ش��ه��د 
�أ�شهر.  خم�شة  م���د�ر  على  �أقيمت  م��ب��ار�ة   250 ع��ن 
�لبطولة  خ����ال  �مل��ت��م��ي��زون  �ل���اع���ب���ون  و���ش��ي��ح��ظ��ى 
للم�شاركة  �لفرن�شية  رين  �إىل مدينة  �ل�شفر  بفر�شة 
يف �لتدريب و�ختبار�ت كرة �لقدم يف نادي �شتاد رين 
غليظة،  ب��ن  ج��م��ال  ق��ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه  �لفرن�شي. 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�اإمار�ت �لإ�شامي: �شهد �ملو�شم 
للمد�ر�س يف  �لإ�شامي  �لإم��ار�ت  �لثاين من بطولة 

ومباريات  حما�شية،  مناف�شات  للنا�شئني  �لقدم  ك��رة 
م�����ش��وق��ة، جت��ل��ت خ��ال��ه��ا �ل����روح �ل��ري��ا���ش��ي��ة �لقوية 
روؤية  وي�����ش��ّرن��ا  �لإم�����ار�ت.  يف  �ل�شباب  ميتلكها  �ل��ت��ي 
هوؤلء �لفتية يظهرون حبهم و�شغفهم �ل�شديد بهذه 
�إىل  �ل��د�ئ��م  �شعينا  م��ن  و�ن��ط��اق��اً  �ملمتعة.  �لريا�شة 
نعمل فيه،  �لذي  للمجتمع  رد �جلميل  �لرتكيز على 
يفخر �لإمار�ت �لإ�شامي بتنظيم هذه �لبطولة �لتي 
�ل�شغار  و�لاعبني  �ل�شباب  طاقات  توجيه  يف  ت�شهم 
�أحامهم  �شاأنها متكينهم من حتقيق  يف مبادرة من 
وغر�س قيم �حلفاظ على �ل�شحة و�للياقة �لبدنية يف 

نفو�شهم كجزء ل يتجز�أ من �أ�شلوب حياتهم.
ومع �لنجاح �لذي حققته �لبطولة يف ن�شختها �لأوىل 
�لبطولة  من  �لثاين  �ملو�شم  �شهد   ،2016/2015
ن�شبة �أعلى من �ملد�ر�س �مل�شاركة �لذين جتاوز عددهم 
90 فريقاً من 60 مدر�شة يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، ف�شًا عن �إ�شافة فئة جديدة دون �شن 12 

عاماً، مما �أ�شهم يف تعزيز جناح �لبطولة.
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ع��ق��ب ج��ول��ت��ني م��ث��ريت��ني يف دب���ي، 
�ل�شيار�ت  ري��ا���ش��ات  ع�����ش��اق  ي�����ش��رب 
م���وع���د�ً م��ع �ل��ت��ح��دي و�لإث�������ارة، يف 
�لعا�شمة  يف  م���اري���ن���ا  ي���ا����س  ح��ل��ب��ة 
�لإم���ار�ت���ي���ة �أب��وظ��ب��ي خ���ال عطلة 
ن��ه��اي��ة ه���ذ� �لأ����ش���ب���وع، م��ع �نطاق 
م��ن��اف�����ش��ات �جل����ول����ة �ل���ر�ب���ع���ة من 
�ملو�شم �لثامن لتحدي كاأ�س بور�شه 
�لأو���ش��ط، وذلك  �ل�شرق   3 ت��ي  ج��ي 
ت�شت�شيفها  �لتي  �جل��ولت  ثالث  يف 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
وذل����ك ق��ب��ل �ل���ع���ودة جم����دد�ً حللبة 
هذ�  نهاية  قبل  �ل��دول��ي��ة  �لبحرين 
و�لتوقعات  �لث���ارة  وتبقى  �مل��و���ش��م، 
�مل��ف��ت��وح��ة ه��ي ع��ن��و�ن ه���ذه �جلولة 
فقط  ن���ق���ط���ة   48 ي���ف�������ش���ل  ح���ي���ث 
�شد�رة  يف  ���ش��ائ��ق��ني  ���ش��ت��ة  �أول  ب��ني 
�لرتتيب �لعام، ومن �ملمكن �أن يثمر 
هذه  خ���ال  �ل��ق��وي  �ل�شائقني  �أد�ء 
�جل��ول��ة ع��ن م��زي��د�ً م��ن �لتغيري يف 

تلك �ملر�كز.
وتقام �جلولة على حلبة يا�س مارينا 
�شمعتها  مت��ت��ل��ك  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ه��رية، 
كل  ��شت�شافتها  خ��ال  م��ن  �لعاملية 
عام ل�شباق �أبوظبي �جلائزة �لكربى 
فورمول 1، وللمرة �لأوىل يف تاريخ 
�ل�����ش��ل�����ش��ل��ة ���ش��ي��ك��ون �ل�����ش��ب��اق خال 
�جلولة �لر�بعة بكامل تكوين �شباق 

�مل�شار  �جلائزة �لكربى حيث يتاألف 
من 21 منحنى مل�شافة 5.54 كم.

وي��ع��ود �ل�����ش��ائ��ق �مل��ق��ي��م يف �لإم����ار�ت 
مارينا  ي��ا���س  حللبة  م��ادي��ن��ي  ب�����ش��ار 
مرة �أخرى، ولكن بظروف خمتلفة، 
حيث �شبق و�أن �أ�شرتك يف مناف�شات 
12 �شاعة مع بور�شه  �شباق �خلليج 
عام 2015، وياأمل �ل�شائق �خلبري 
من ��شتثمار �شابق معرفته باحللبة 
�لأخرين  �ل�����ش��ائ��ق��ني  ع���ن  م��ي��زة  يف 

للمرة  �حل���ل���ب���ة  ي����خ����ربون  �ل����ذي����ن 
�لأوىل، ويف�شل مارديني 22 نقطة 
يف  �لثالث  �ملركز  �شاحب  عن  فقط 
مارديني  ي�شعى  لذ�  �لف�شية،  �لفئة 
م���ا يف ج��ع��ب��ت��ه خال  ك���ل  ي��ق��دم  �أن 
�ملو�شم  �ملتبقية يف  �لثاث  �جل��ولت 

�لثامن.
وقبل �جلولة �لر�بعة قال مارديني: 
���ش��ت��ك��ون ه���ذه �جل���ول���ة م��ه��م��ة جد�ً 
يف  �ل��ق��ي��ادة  �أح����ب  �أن����ا  يل،  بالن�شبة 

هذه �حللبة وقد �شاركت من قبل يف 
بع�س �ل�شباقات هنا، و�أمتنى تقدمي 
بد�ية قوية يف �لتح�شري�ت وحتقيق 
م��وؤه��ًا ق��وي��اً، يف ه��ذه �ملرحلة  زمناً 
من �ملو�شم يجب �قتنا�س �أكرب قدر 
ممكن من �لنقاط وحتويل �ل�شغط 

على �شائقي �ل�شد�رة.
حلظة  بكل  ��شتمتعت  لقد  و�أ�شاف: 
�أ�شعر  ك��م��ا  �لأن،  ح��ت��ى  �مل��و���ش��م  ه���ذ� 
�لثقة مع  �ملزيد من  بح�شويل على 

جتربة  كانت  لقد  �شباق،  كل  �نتهاء 
ر�ئ���ع���ة وت��ع��ل��م��ت م��ن��ه��ا �ل��ك��ث��ري منذ 
�ل���ب���د�ي���ة، خ�����ش��و���ش��اً يف �جل����ولت 
يا�س  حلبة  �أع���رف  �أن���ا  �لفتتاحية، 
من  �أمت����ك����ن  �أن  و�أمت����ن����ى  م���اري���ن���ا، 
ومو��شلة  مل�شلحتي  ذل��ك  ��شتغال 
ت���ق���دمي �ل���ع���رو����س �ل���ق���وي���ة خال 

�جلولت �ملتبقية.
وحلق ريان كولني ب�شد�رة �لرتتيب 
مو�شعاً  نقطة   140 بر�شيد  �لعام 

�أق���رب  ن��ق��ط��ة م���ع   17 �إىل  �ل���ف���ارق 
�ل�شد�رة  ت���اأك���ي���د  ب��ع��د  م��ن��اف�����ش��ي��ه، 
يف  �لثالثة  �جلولة  ب�شباقي  و�ل��ف��وز 
دبي، ويحل ت�شاريل فرينز يف �ملركز 
ويحل  نقطة   123 بر�شيد  �لثاين 
�ملركز  يف  �أوليفانت  توم  �لربيطاين 
ومع  نقطة،   112 بر�شيد  �لثالث 
�إمكانية حتقيق 50 نقطة يف �شباقي 
�لتوقعات  ت��ب��ق��ى  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل���ول���ة 
م���ف���ت���وح���ة ع���ل���ى م�������ش���ر�ع���ي���ه���ا مع 

�نطاق �لن�شف �لثان لهذ� �ملو�شم، 
ول يختلف �حلال كثري�ً يف �لفئتني 
تف�شل  حيث  و�ل��ربون��زي��ة،  �لف�شية 
�ملر�كز  �أ���ش��ح��اب  ب���ني  ن��ق��ط��ة   26
�لثاثة �لأوىل للفئة �لف�شية، فيما 
مت�شدري  فقط  نقطة   13 تف�شل 

�لفئة �لربونزية.
وق��ال و�ل��رت ليخرن موؤ�ش�س ومدير 
حتدي كاأ�س بور�شه جي تي 3 �ل�شرق 
هامة  �لأن مبرحلة  �لأو���ش��ط: من��ر 

�لن�شف  بد�ية  مع  �مل�شابقة  يف  ج��د�ً 
�ل�شائقون  و�شيبد�أ  للمو�شم،  �لثاين 
�أجنزوها  �لتي  �لأه���د�ف  معرفة  يف 
�ملو�شم،  بد�ية  منذ  و�شعوها  و�لتي 
�أهد�فهم  حتديد  يف  �شيبدوؤون  كما 
للجولت �ملتبقية، �إنه �أمر ر�ئع حقاً 
�أما حلبة  �أن ن�شاهد تقارب �ملناف�شة 
عندما  �أب���د�ً  �أملنا  تخيب  فلم  يا�س 
ي��ت��ع��ل��ق �لأم�����ر ب����الإث����ارة، �إن����ا حلبة 
ر�ئعة وهو �شيء جيد �أن تكون جزًء 
من  �لكثري  �أن  و�أع��ل��م  �ل�شل�شلة  من 
�ل�شائقني �جلدد متحم�شني لل�شباق 
منذ  �ل�شل�شلة  ملو��شلة  �أتطلع  هنا، 
�أت�شوق  �ل�شابقة يف دبي كما  �جلولة 
ملعرفة من �لذي �شيت�شدر �لبطولة 

يف هذ� �ملو�شم �ملتغري با�شتمر�ر.
و�شتتو��شل مناف�شات �ملو�شم �لثامن 
م���ن حت����دي ك���اأ����س ب��ور���ش��ه ج���ي تي 
�جلولة  خ��ال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق   3
�لر�بعة يف و�حدة من حلبات �لنخبة 
�ملذهلة  مارينا  يا�س  حلبة  �لعاملية، 
يف �أبو ظبي خال �لفرتة من 10-
11 فرب�ير �جلاري، حيث �شينطلق 
�ل�شباق �لأول حتت �لأ�شو�ء �لكا�شفة 
 6 10 فرب�ير �ل�شاعة  يوم �جلمعة 
�ل�شباق �لثاين  م�شاًء فيما �شينطلق 
�ل�شاعة  ف���رب�ي���ر   11 �ل�����ش��ب��ت  ي���وم 

ع�شر�ً.  3.15

ل���ي���ربون ج��ي��م�����س ف��ري��ق��ه كليفاند  �مل��ل��ك  ق���اد 
�شحوته  مو��شلة  �ىل  �للقب  حامل  كافاليريز 
و��شنطن  م�شيفه  على  و�لثمني  �ل�شعب  بفوزه 
ويز�ردز 140-135 بعد �لتمديد يف دوري كرة 

�ل�شلة �لمريكي للمحرتفني.
�ل���ت���و�يل لكليفاند  ع��ل��ى  �ل��ث��ال��ث  �ل���ف���وز  وه���و 
�ل�شبع  م���ب���اري���ات���ه  يف  و�ل�������ش���اد����س  ك���اف���ال���ي���ريز 
�لخرية بعدما مني بثاث هز�ئم متتالية �مام 
بيليكانز  �ورل��ي��ان��ز  ون��ي��و  �شبريز  �نطونيو  ���ش��ان 

و�شاكر�منتو كينغز.
ك��اف��ال��ريرز يف  لكليفاند  �ل�35  �ل��ف��وز  ه��و  كما 
50 مبار�ة هذ� �ملو�شم فعزز �شد�رته للمنطقة 

�ل�شرقية.
جيم�س  ف���ر����س  وك���ع���ادت���ه 

للمبار�ة  جن���م���ا  ن��ف�����ش��ه 
�ول  ف���ري���ق���ه  ب����ان����ق����اذه 
�لوقت  يف  �خل�شارة  م��ن 
�شجل  ب��ع��دم��ا  �ل���ش��ل��ي 
ث����اث����ي����ة �ل�����ت�����ع�����ادل يف 
وبغلته  �لخ����ري،  �ل��رب��ع 

و�لتي  �مل���ب���ار�ة  يف 
ب������ل������غ������ت 

32 نقطة مع 17 متريرة حا�شمة )رقم قيا�شي 
�للقاء  �نهى  بانه  علما  متابعات  و7  �شخ�شي( 
 6 على مقاعد �لبدلء ب�شبب معاقبته بارتكاب 

�خطاء �شخ�شية.
وك���ان و����ش��ن��ط��ن وي�����ز�ردز يف ط��ري��ق��ه �ىل ح�شم 
متقدما  ك��ان  عندما  �ل�شلي  وقتها  يف  �مل��ب��ار�ة 
�ن  بيد  نهايتها،  ثو�ن من   4 قبل   117-120
لف  كيفن  من  طويلة  ك��رة  تلقى  جيم�س  �مللك 
و�شددها  نف�شه  ح���ول  ف��ا���ش��ت��د�ر  �ل��ق��و���س  خ���ارج 
 ،120-120 �لتعادل  بها  �درك  ر�ئعة  ثاثية 
قبل �ن يتاألق فريقه يف �لوقت �ل�شايف ويح�شمه 
"فرييزون  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى   15-20 ���ش��احل��ه  يف 

�شنرت" و�مام 20356 متفرجا.
وكان كيفن لف �ف�شل م�شجل يف �شفوف 
نقطة   39 بر�شيد  كافاليريز  كليفاند 
مع 12 متابعة، و��شاف كايري �يرفينغ 
23 نقطة مع 5 مترير�ت حا�شمة بينها 

�ل�شايف. �لوقت  يف   11
ويف �ل��ل��ي��ل��ة �ل��ت��ي ك���ان ي��ت��األ��ق ف��ي��ه��ا، كتبت 
�شحيفة "نيويورك د�يلي نيوز" ��شتناد� �ىل 
يدفع  جيم�س  �ن  عنها  تك�شف  مل  م�شادر 
من  �ل��ت��خ��ل�����س  �ىل  �ل���ن���ادي  �د�رة 
مع  تبادلية  ب�شفقة  لف 
ل�شم  نيك�س  نيويورك 

كارميلو �نطوين.
وع��������ل��������ق م����������درب 
ك������ل������ي������ف������ان������د 
ك�����اف�����ال�����ي�����ريز 
 39" ق��ائ��ا: 
نقطة و12؟ 
������ش�����ن�����ق�����وم 
مببادلته 
ه������������ذه 

�لليلة"، م�شيفا لن يذهب �ىل �ي مكان.
�ما جيم�س فقال "�نه كام فارغ". يف �ملقابل، مل 
تنفع و��شنطن ويز�ردز 41 نقطة و8 مترير�ت 
بورتر  و25 نقطة لوت��و  بيل  ل��رب�ديل  حا�شمة 
ع�شر  �ل�شابع  �ل��ف��وز  لتحقيق  وول  جل��ون  و22 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ع��ل��ى �ر���ش��ه ف��رت�ج��ع �ىل �ملركز 

�لر�بع يف �ملنطقة �ل�شرقية.
مل تكن رحلة �شان �نطونيو �شبريز �ىل ممفي�س 
74-89 على  �م���ام غ��ري��زل��ري  م��وف��ق��ة وخ�����ش��ر 
 16708 و�م�����ام  فوروم"  "فيديك�س  م��ل��ع��ب 

متفرجني.
وكان �لبديل ديفيد يل �ف�شل م�شجل يف �شفوف 
���ش��ان �ن��ط��ون��ي��و ���ش��ب��ريز �ل����ذي غ���اب ع��ن��ه كاوي 
�لبديل  و����ش��اف  نقطة،   14 بر�شيد  ل��ي��ون��ارد، 
نقطة،   12 جينوبيلي  مانو  �لرجنتيني  �لخ��ر 
 13 بت�شجيل  �ل��دري��دج  �كتفى لم��اردو���س  فيما 
نقطة ود�ين غرين ب�12 نقطة و�شانع �للعاب 

�لفرن�شي كوين باركر ب�8 نقاط.
وه���ي �ول م���ب���ار�ة ل�����ش��ان �ن��ط��ون��ي��و ���ش��ب��ريز بني 
قو�عده.  خ��ارج  متتالية  مباريات   8 �شل�شلة من 
 51 يف  ل�شبريز  ع�شرة  �لثانية  �خل�����ش��ارة  وه��ي 
مبار�ة هذ� �ملو�شم وحافظ على �ملركز �لثاين يف 
�لغربية خلف غولدن �شتايت  �ل��دوري و�ملنطقة 

ووريرز �لو�شيف )43 فوز� و8 هز�ئم(.
عن  ثاندر  �شيتي  �وكاهوما  ح��ال  تختلف  ومل 
���ش��ان �ن��ط��ون��ي��و ���ش��ب��ريز وخ�����ش��ر �م����ام م�شيفه 
تاألق جنمه ر��شل  90-93 رغم  �نديانا بي�شرز 
بعد متريرة حا�شمة  كان على  �ل��ذي  و�شتربوك 
"تريبل  م����زدوج����ة  ث��اث��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و�ح������دة 
و9  متابعة   18 مع  نقطة   27 دبل" بت�شجيله 

مترير�ت حا�شمة.
وح��ق��ق م��ي��ام��ي ه��ي��ت ف���وزه �حل����ادي ع�شر على 
ميني�شوتا  م�����ش��ي��ف��ه  ع���ل���ى  ب��ت��غ��ل��ب��ه  �ل�����ت�����و�يل 
نقطة   33 بف�شل   113-115 مت��ربوول��ف��ز 

لل�شلوفيني غور�ن در�غيت�س.
وو�شع لو�س �جنلي�س ليكرز حد� لهز�ئم �ل�12 
نيك�س  ن��ي��وي��ورك  م�شيفه  على  ب��ف��وزه  �ملتتالية 
لو  للبديل  نقطة   22 بف�شل   107-121
ول��ي��ام�����س، ف��ي��م��ا ك���ان جن���م �خل��ا���ش��ر كارميلو 

�نطوين �ف�شل م�شجل بر�شيد 26 نقطة.
ويف باقي �ملباريات، عاد �شيكاغو بولز بفوز 
كينغز  �شاكر�منتو  م�شيفه  ع��ل��ى  ث��م��ني 
بالن�شبة  ذ�ت���ه  و�لم����ر   ،107-112
ليوتا جاز على ح�شاب م�شيفه �تانتا 
تورونتو  وتغلب   ،95-120 هوك�س 
�جنلي�س  ل��و���س  �شيفه  ع��ل��ى  ر�ب���ت���ورز 
ودي���رتوي���ت   ،109-118 ك��ل��ي��ربز 
فيادلفيا  ���ش��ي��ف��ه  ع���ل���ى  ب��ي�����ش��ت��ون��ز 
ودنفر   ،96-113 �شيك�شرز  �شيفنتي 
ناغت�س على �شيفه د�ل�س مافريك�س 110-

87، ونيو �ورليانز بيليكانز على �شيفه فينيك�س 
�شنز 106-111،

مارديني جاهز للجولة الرابعة يف اأبوظبي

�شائقو حتدي كاأ�ش بور�شه جي تي 3 ال�شرق االأو�شط يوا�شلون ا�شتعداداتهم للجولة الرابعة على حلبة يا�ش مارينا 

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي �م�س ، قر�ر�ً ب�شاأن ت�شكيل جمل�س 
�إحدى  �لريا�شي  ل��اإب��د�ع  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  جائزة  �أمناء 

مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية.
�أن  ���� على   2017 1 ل�شنة  ���� رق��م  ون�����س ق���ر�ر �شمو ر�ع���ي �جل��ائ��زة 
ي�شكل جمل�س �لأمناء برئا�شة �شعادة مطر حممد �لطاير وع�شوية 
كل من خالد علي بن ز�يد �لفا�شي نائبا للرئي�س و �لدكتور ح�شن 
و  �جل��ز�ئ��ر  م��ن  �ل��ع��رف��اوي  وم�شطفى  م�شر  م��ن  مو�شى  م�شطفى 

م�شاعد  و�أحمد  �لإم���ار�ت  دول��ة  من  �ل�شعايل  ر��شد  خليفة  �لدكتور 
�لع�شيمي من �ململكة �لعربية �ل�شعودية ومنى دروي�س بو �شمرة من 

دولة �لإمار�ت.
للجائزة  �أمينا عاما  �مل��ري  �شعيد  م��وزة  تعيني  �لقر�ر على  كما ن�س 

ويعمل بالقر�ر من تاريخ �شدوره.
�آيات  �أ�شمى  �أمناء �جلائزة  ورفع �شعادة مطر �لطاير رئي�س جمل�س 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�لعرفان  �ل�شكر 
مكتوم ر�عي �جلائزة و�إىل �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم رئي�س �للجنة �لأوملبية �لوطنية رئي�س �جلائزة .. على �لثقة 
�لغالية �لتي نالها جمل�س �لأمناء للفرتة �لثالثة من عمل �جلائزة 
�جلائزة  ر�ع��ي  �شمو  يقدمها  �لتي  �ل�شديدة  و�لتوجيهات  و�لرعاية 
ورئي�شها لر�شم م�شتقبل �جلائزة ودعم جهود �لعاملني فيها لتحقيق 
�لأهد�ف �لتي ت�شعى �إىل حتقيقها كونها �إحدى مبادر�ت حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم �لعاملية و�لأكرب و�لأهم بني �جلو�ئز �لريا�شية من 

حيث قيمتها وتنوع فئاتها.
�لذين عملو�  �لأمناء  �أع�شاء جمل�س  �إىل  بال�شكر  �لطاير  كما تقدم 

�لقيادة  روؤي���ة  لتحقيق  و�خ��ا���س  بجد  ما�شية  �شنو�ت  �أرب���ع  خ��ال 
�لر�شيدة �لتي ت�شتلهم منها �أهد�ف �جلائزة .

وقال  �لبناء  ومو��شلة  �لتطوير  و�شائل  من  يعد  �لتغيري  �أن  موؤكد� 
�إن جمل�س �لأمناء �جلديد ي�شم عدد� من �ل�شباب من ذوي �خلربة 
بع�شوية  �حتفظو�  ممن  قيادية  �شخ�شيات  مع  �شيعملون  و�لكفاءة 
للقطاع  �لإجن������از�ت  م��ن  م��زي��د  �أج���ل حتقيق  م��ن  �لأم���ن���اء  جمل�س 
��شت�شر�فا  تت�شمن  �ل��ت��ي  �ملقبلة  للمرحلة  و�ل���ش��ت��ع��د�د  �لريا�شي 

للم�شتقبل وتوىل زمام �ملبادرة فيه.

حمدان بن حممد ي�شدر قرارًا بت�شكيل جمل�ش اأمناء جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي

جيم��ش يق�ود ح�ام�ل اللق�ب مل�وا�شل��ة �شح��وت���ه 
�لثالث  �مل��رك��ز  �ن��ت��ز�ع  يف  ب��ر�غ��ا  �شبورتينغ  ف�شل 
�لتعادل  ف��خ  يف  ب�شقوطه  ل�شبونة  �شبورتينغ  م��ن 

ختام  يف   1-1 ��شتوريل  �شيفه  �م��ام  �ليجابي 
�ملرحلة �لع�شرين من �لدوري �لربتغايل لكرة 

�لقدم.
عرب  بالت�شجيل  �ل��ب��ادىء  ��شتوريل  وك��ان 
�لرب�زيلي كليرب لوب بينيريو يف �لدقيقة 

رو�شيت�س  لز�ر  �ل�شربي  و�درك   ،35
�لتعادل يف �لدقيقة 54.

�شبورتينغ  وع���������زز 
بر�غا موقعه 

يف 

ب��ف��ارق نقطة  37 نقطة  ب��ر���ش��ي��د  �ل���ر�ب���ع  �مل��رك��ز 
�مام  خ�شر  �ل��ذي  ل�شبونة  �شبورتينغ  خلف  و�ح��دة 
غرميه �لتقليدي بورتو 1-2 �ل�شبت 
��شتوريل  رف����ع  ف��ي��م��ا  �مل���ا����ش���ي، 
ن��ق��ط��ة يف   16 �ىل  ر���ش��ي��ده 

�ملركز �ل�شاد�س ع�شر.
فون�شال  ماريتيمو  و�رتقى 
بفوزه  �ل�شاد�س  �ملركز  �ىل 
بهدف  م����وري����رن����زي  ع���ل���ى 
وح����ي����د ���ش��ج��ل��ه �ل���رب�زي���ل���ي 
رودريغيز  ف��ر�ن�����ش��ريج��ي��و 

.)16(
ورف�����������ع م����اري����ت����ي����م����و 
�ىل  ر���ش��ي��ده  فون�شال 
 18 مقابل  نقطة   31
مل��وري��رن��زي �لذي  ن��ق��ط��ة 
تر�جع �ىل �ملركز �خلام�س 

ع�شر.
وف����از ف���رين���زي ع��ل��ى ريو 
بهدفني  �يف 
يلي  ز � للرب
ب����ات����ي����ن����ي 
 )6 (
و�ل����ي����ون����اين 
�شيو�س  �شتا نا �
هدف  مقابل   )74( كار�مانو�س 

لغونز�لو با�شيين�شيا )90(.
ع�شر  �لثالث  �مل��رك��ز  �ىل  ف��رين��زي  و�شعد 
27 نقطة لريو  22 نقطة مقابل  بر�شيد 

�يف �لذي بقي تا�شعا.
- ترتيب فرق �ل�شد�رة:

مبار�ة  20 من  نقطة   48 بنفيكا   1-
20 من   47 ببورتو   2-

20 من   38 ل�شبونة  �شبورتينغ   3-
20 من   37 بر�غا  �شبورتينغ   4-

20 من   35 غيمار�ي�س   5-

براغا يف�شل يف انتزاع املركز الثالث  موتكو : حرمان 
رو�شيا من مونديال 

لندن كان متوقعا 
�ل�����وزر�ء �لرو�شي  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  �ع��ل��ن 
موتكو  ف���ي���ت���ايل  ب���ال���ري���ا����ش���ة  �مل���ك���ل���ف 
�ل���ث���اث���اء �ن ق�����ر�ر �لحت������اد �ل����دويل 
لل���ع���اب �ل���ق���وى ح���رم���ان ب�����اده من 
ل��ن��دن �ل�شيف  �مل�����ش��ارك��ة يف م��ون��دي��ال 

�ملقبل، كان متوقعا.
وقال موتكو يف ت�شريح لوكالة �لنباء 
�لرو�شية �ر-�شبورت: هناك نزعة عامة 
يف �ملوقف بخ�شو�س رو�شيا. و�لحتاد 
�ل�����دويل لل���ع���اب �ل���ق���وى ل ي��ري��د �ن 
�لقيود.  رف���ع  ر�ئ�����د� يف جم���ال  ي��ك��ون 
متوقعا.  ك��ان  �ل��ق��ر�ر  "هذ�  و�أ����ش���اف: 
ننتظره من  �آخ��ر  �شىء  يكن هناك  مل 

�لحتاد �لدويل للعاب �لقوى.
�ل���دويل للعاب  �لحت���اد  رئي�س  وك���ان 

�م�س  �ع��ل��ن  ك��و  �شيبا�شتيان  �ل��ق��وى 
�لث��ن��ني �ن رو���ش��ي��ا �مل��وق��وف��ة عن 

�مل�شابقات  جميع  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
 2015 �و�خ��������������ر  م�����ن�����ذ 

ب���رن���ام���ج كبري  ب�����ش��ب��ب 
مم��ن��ه��ج م���ن طرف 

لتعاطي  �لدولة 
�مل�����ن�����������ش�����ط�����ات، 
ل���ن ت�����ش��ارك يف 

لندن  م��ون��دي��ال 
�غ�شط�س  �ب  يف 

.2017
و�و�شح كو يف ختام �جتماع ملجل�س 

�لحت���اد �ل���دويل لل��ع��اب �ل��ق��وى يف 
�ن  موناكو،  من  بالقرب  ك��اب-د�ي��ل 
�ىل  كبلد  �ل��ع��ودة  ميكنها  ل  رو�شيا 
ع��ائ��ل��ة �ل��ع��اب �ل��ق��وى ق��ب��ل ت�شرين 
�لثاين نوفمرب 2017 على �لقل.

وج������اء ت�������ش���ري���ح �ل���ب���ط���ل �لومل���ب���ي 
م   1500 �����ش����ب����اق  يف  �ل���������ش����اب����ق 
م�شادقة  عقب   )1984-1980(
جمل�س �لحتاد �لدويل على تو�شية 
جلنة �لعمل �لقا�شية بتمديد عقوبة 
��شتبعاد رو�شيا �ملوقوفة منذ ت�شرين 
�لثاين نوفمرب 2015، عن �مل�شاركة 

يف �مل�شابقات �لدولية.
و�عرتف موتكو �لثاثاء بان �لعديد 
مت  و�لنتهاكات"  �ل���ت���ج���اوز�ت  م���ن 
�رتكابها من طرف �لوكالة �لرو�شية 
وقال  )رو���ش��اد�(.  �ملن�شطات  ملكافحة 
�لقو�نني،  �ن��ت��ه��ك��و�  �ل��ري��ا���ش��ي��ون 
يفهمون  ل  �مل��درب��ني  م��ن  و�لعديد 
�للجوء  دون  �ل��ع��م��ل  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
�ل���وق���ت  وح��������ان  �مل���ن�������ش���ط���ات  �ىل 
�نه  �ىل  م�����ش��ري�  ل�شتبعادهم"، 
�لعام  يف  �شخم  بعمل  �لقيام  "مت 

�ملا�شي.



    
تذبح ابنتها من الوريد للوريد

�لطريقة  على  ���ش��ن��و�ت(،   9( �بنتها  بقتل  مغربية  �م����ر�أة  ق��ام��ت 
�لد�ع�شية، و�أ�شرمت �لنار يف �ملنزل حماولة قتل �بنتها �لثانية )5 
�شنو�ت(، �لتي جنت من �ملوت باأعجوبة بعد فر�رها من �ملنزل، يف 

منطقة "�أفو�س" �شو�حي �لر�شيدية.
��شتنفرت  �جلرمية  ف��اإن  �لإلكرتونية،  �ل�شباح  �شحيفة  وبح�شب 
�إيقاف �ملتهمة،  عنا�شر �لدرك �مللكي للر�شيدية، �لتي متكنت من 
�لعامة،  للنيابة  حتيلها  �أن  قبل  م��ه��زوزة،  نف�شية  ح��ال��ة  يف  وه��ي 

بجناية �لقتل �لعمد و�إ�شر�م �لنار بعد تعميق �لبحث معها.
و��شتغلت �ملتهمة مغادرة زوجها منزل �لعائلة، فتوجهت �إىل �ملطبخ 
وحتوزت �شكينا، و�أ�شقطت �بنتها �أر�شا، ودون �كرت�ث لتو�شاتها، 

ذبحتها من �لوريد �أمام �أنظار �بنتها �لثانية.
ومل تكتف �لأم بذبح طفلتها، بل حاولت �أي�شا قتل �بنتها �لثانية 
�حتمت  �لطفلة  �أن  �إل  �مل��ن��زل،  يف  طاردتها  �إذ  نف�شها،  بالطريقة 
بغرفة و�أقفلت �لباب عليها، ما دفع �لأم �إىل �إ�شر�م �لنار يف قنينة 
�لغرفة  م��غ��ادرة  من  �بنتها  لتتمكن  �مل��ن��زل،  حمتويات  وباقي  غ��از 
�مل��ن��زل و�ل��ف��ر�ر وه��ي ت�شرخ. ووق��ف��ت �لأم وه��ي تعاين  وفتح ب��اب 
�جلري�ن  دف��ع  �ل��ذي  �لأم��ر  هي�شرتية،  حالة  يف  مبنزلها  �حلريق 
�ملتهمة  وزوج  �مللكي  �ل��درك  و�إ�شعار  لإطفاء �حلريق،  �لتدخل  �إىل 
مكان  �ل��درك  عنا�شر  وحلت  �بنتها.   بقتل  لهم  �عرتفت  �أن  بعد 
�حلادث، فاعتقلت �ملتهمة، وبعد �إخماد �حلريق، متت معاينة جثة 
�لإبنة وبها جرح غائر يف �لعنق، وبعد �لتقاط �شور لها، نقلت �إىل 

م�شلحة �لطب �ل�شرعي بتعليمات من �لنيابة �لعامة.

خملوق غريب قرب �شاطئ
مت �لك�شف موؤخر�ً عن هوية �ملخلوق �لغريب �لذي ظهر يف خلفية 
�ل�شو�طئ  �أح��د  من  بالقرب  ت��و�ج��ده  �أث��ن��اء  رج��ل  �لتقطها  �شورة 
�شورة  مايكل غرين  �لتقط  بعدما  �ملا�شي.   �ل�شيف  �لربيطانية 
بالقرب من �شاطئ خليج هريين يف �لر�بع و�لع�شرين من يوليو 
�مل��ا���ش��ي، لح��ظ وج���ود خم��ل��وق غ��ري��ب ي�شبح يف �مل��ي��اه يف خلفية 
�ل�شورة.  وقال غرين معلقاً على �ل�شورة: بينما كنت �أمت�شى على 
بهدف  �ل�شاطئ  على  �ل�شور  من  �لكثري  �لتقطت  �ل�شاطئ،  طول 
ن�شرها على موقعي على �لإنرتنت ومل �ألحظ وجود �أي �شيء يف 
خلفية تلك �ل�شور. و�أ�شاف: فيما بعد �كت�شفت باأن هناك حيو�ناً 
غريباً يف خلفية �إحد�ها، �عتقدت باأنه جمرد دلفني، ولكنه مل يكن 
. وقد متكن متابعو �ل�شورة من حتديد هوية �ملخلوق يف  كذلك 
نهاية �ملطاف، حيث تبني باأن �ملخلوق �لذي �شغل �لكثريين مل يكن 
ملا ورد يف �شحيفة  �مل��اء، وفقاً  ف��وق  �إل جم��رد طائر نور�س يطري 

ديلي مريور �لربيطانية.   

ي�شتعني بالب�شل للتظاهر بالبكاء
بثت �لقناة �لإ�شر�ئيلية �لثانية م�شاهد لزعيم حزب �شا�س �لديني، 
�لنتخابات  ف��رتة  خ��ال  درع��ي  �آري��ه  �لإ�شر�ئيلي  �لد�خلية  وزي��ر 
�لزعيم  على  بالبكاء  ليتظاهر  بالب�شل  ي�شتعني  وه��و  �لأخ����رية 

�لروحي للحزب عوفاديا يو�شف.
وذكرت �لقناة �أن درعي حاول �لبكاء خال ت�شجيل م�شور �إل �أنه 
مل ينجح، فا�شتعان بالب�شل لتنهمر دموعه حزنا على يو�شف �لذي 

تويف قبل �شنو�ت.
وتظهر �مل�شاهد �مل�شربة �شحكه خال ت�شوير تلك �مل�شاهد، وهو 

�لأمر �لذي من �شاأنه �أن مي�س موقعه يف �حلزب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيفية ا�شتخراج القرفة
�لقرفة هي حلاء نبات �شجرة د�ئمة �خل�شرة ��شتو�ئية كثيفة ميكن �أن ي�شل �رتفاعها من ع�شرة �إىل �أربعني مرت. 
ا تزرع يف جنوب �شرق �آ�شيا، و�أمريكا �جلنوبية و�لهند �لغربية. من ف�شيلة �ل�شمروبيات،  موطنها �شريانكا لكن �أي�شً
5 �أمتار، �لأور�ق متعاقبة مركبة، و�لأزهار �شفر�ء �شغرية، و�لثمرة �شغرية ت�شبه �لقرنفل.   � �شاقها منت�شبة تعلو 3 

.% حتتوي ق�شور �لقرفة على زيوت طيارة حيث ت�شل ن�شبتها �إىل 4 
يفيد مغلي م�شحوق حلاء �لقرفة يف �لغثيان و�لقيء و�لإ�شهال و�آلم �لع�شات ويزيد من �فر�ز �للعاب و�لع�شارة 

�ملعدية ويخف�س �شغط �لدم �لعايل وهو �أي�شا فاحت لل�شهية. 
�لدم  يف  �ل�شكر  تك�شري  عملية  ينظم  �ل��ذي  لاإن�شولني  ��شتجابة  �أك��رث  �لدهنية  �خلايا  جتعل  م��ادة  بها  و�لقرفة 
�لأعر��س  من  وتقلل  لاأك�شدة  م�شادة  فينولية  �مل��ادة  وه��ذه  لطاقة.  وحتويله  باجل�شم  �خلايا  يف  و��شتهاكه 

�جلانبية ملر�س �ل�شكر. ول توجد يف زيت �لقرفة �لذي ي�شاف علي �ملو�د �لغذ�ئية.
حتذير : زيت �لقرفة لو و�شع علي �جللد يلهبه ويحمره ولو �أخذ بالفم قد ي�شبب �لغثيان و�لقيء وقد ي�شبب تلف 

�لكلى لكن �مل�شحوق ل ي�شر.
ويقال �ن مغلى �لقرفة ي�شاعد على ت�شهيل عملية �لولدة.. لذلك ين�شح باأخذ كوب من مغلى �لقرفة يوميا قبل 

موعد �لولدة �ملحدد با�شبوع.
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�شراع اجل�شد واجلدار يف العر�ش امل�شرحي الفل�شطيني 
يحا�شرهم  ج��د�ر  �خ���رت�ق  ر�ق�شني  ت�شعة  ي��ح��اول  دقيقة   70 م��دى  على 
�جلد�ر  على  �ل�شرب  ع��رب  �لعنف  م��ن  تخل  مل  بحركات  �شيقة  �شاحة  يف 
جتريبي  عر�س  يف  ب��ه  �أج�شادهم  و�رت��ط��ام  و�أرج��ل��ه��م  و�أي��دي��ه��م  بروؤو�شهم 

للعمل �مل�شرحي �لر�ق�س )وجه �ل�شطح �ل�شلب(.
�أقيم �لعر�س �لذي كانت �ملو�شيقى وحركات �لأج�شاد لغته �لوحيدة يف قاعة 
يف �ملتحف �لفل�شطيني غري خم�ش�شة للعرو�س �مل�شرحية يف بلدة بريزيت 
�لعمل  نز�ر زعبي خمرج  �أمري  وقال  �ملدعوين.  بح�شور عدد حمدود من 
�خلارجي  �لعنف  يت�شرب  متى  �لعنف.  تنوعات  يف  بحث  �أجرينا  لرويرتز 
�لعمل وعندما نفكر يف  وي�شبح عنفا د�خليا؟ هذ� كان مفيد� كثري� لهذ� 
�جلد�ر �لذي يحا�شرنا وهو و�قع. ومتثل ديكور �لعر�س يف جد�ر يرتفع ما 
يقرب من �أربعة �أمتار فيه عدد من �لفتحات �ل�شيقة �لتي تت�شع ملوطئ قدم 
وعمل  �لفل�شطينية  �لأر��شي  �إ�شر�ئيل يف  �أقامته  �لذي  �جل��د�ر  على غر�ر 

�لر�ق�شون طو�ل �لوقت على حماولة هدمه �أو ت�شلقه.
ويف كثري من �مل�شاهد كان يتحول �لعنف �شد �جلد�ر عنفا بني �لر�ق�شني 
�أنف�شهم فيما بد� حماولة ل�شرح تاأثري �جلد�ر على �لعاقات بني �لأفر�د 

وكيفية حتول �لعنف �خلارجي �إىل عنف د�خلي.
ويرى زعبي �أن �ل�شق �ملفقود يف �جلد�ر �لذي �أ�شبح و�حد� من معامل �أر�شنا 
لي�س �أثره يف �لبيئة �أو �ل�شيا�شية وهي عنيفة و�إمنا �أنه عملية تعنفنا كب�شر 

يف طريقة تعاملنا مع من حولنا ويف تعاملنا مع �لوقت.
ب�شبب  �لعنف  �أ�شكال  لتعدد  بحث  �مل�شاهدون هو ح�شيلة  ير�ه  ما  و�أ�شاف 
�جلد�ر. وقال زعبي �أن هذ� عر�س جتريبي كان �لهدف منه �ل�شتماع �إىل 

�ملاحظات بغية تطويره عند �لو�شول �إىل عر�شه على خ�شبة �مل�شرح.

احلب" يحمي من الوالدة املبكرة "هرمون 
يلعب هرمون �أوك�شيتوكني �لذي ُيعرف با�شم هرمون �حلب دور�ً هاماً يف 
ت�شكيل م�شاعر �لرتباط، وقد وجدت در��شة حديثة �أنه ميكن ��شتخد�م هذ� 

�لهرمون ملنع �لولدة �ملبكرة. 
ويقوم �جل�شم باإفر�ز هرمون �حلب �أثناء �جلماع، وخال رعاية �حليو�نات 
�إفر�زه  يتم  ذلك  جانب  و�إىل  جديد.  �شديق  على  �لتعّرف  وعند  �لأليفة، 

�أثناء �لولدة �لطبيعية لدوره يف �نقبا�س �لع�شات.
ويعمل هرمون �أوك�شيتوكني بالتو�فق مع هرمون �آخر ��شمه فا�شوبر�شني 

ي�شاعد على ت�شكني �لأمل �أثناء �لولدة �لطبيعية.
وقد وجدت در��شة �أجريت يف جامعة فيينا �أنه بالإمكان حقن توليفة معينة 
من هذين �لهرمونني بعد تعديلهما كيميائياً بو��شطة مادة ت�شّمى �إنكوتني 
يتم ��شتخا�شها من منل �حلد�ئق، ملنع �نقبا�شات �لرحم يف وقت مبكر، 

و�لتي توؤدي �إىل ولدة �لطفل قبل �لأو�ن.

ترامب مرة اأخرى 
يتجاهل ميالنيا 

على  ن�شر  م�����ش��ور  ت�شجيل  �أظ��ه��ر 
موقع تويرت للتو��شل �لجتماعي، 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س 
وهو يتجاهل زوجته ميانيا �أثناء 
يف  بول  �ل�شوبر  حلفل  ح�شورهما 

ولية فلوريد�. 
تبلغ  �لتي  تر�مب  ميانيا  وكانت 
ق���د ر�فقت  ع���ام���اً   46 �ل��ع��م��ر  م���ن 
يف  ب��ول  �ل�شوبر  حفل  �إىل  زوج��ه��ا 
قاعة يف ن��ادي م��ار �آلوغ���و بولية 
ف���ل���وردي���ا، ح��ي��ث ظ��ه��رت عامات 
�حلزن و�لكتئاب على وجهها على 
�مل�شطنعة  �لبت�شامة  م��ن  �ل��رغ��م 
وجهها  على  تر�شمها  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
ب���ني �ل��ف��ي��ن��ة و�لأخ��������رى.  ويظهر 
يتجاذب  وه����و  ت���ر�م���ب  �ل��رئ��ي�����س 
�أطر�ف �حلديث مع كبري موظفي 
بريبو�س،  رين�س  �لأب��ي�����س  �لبيت 
متجاهًا زوجته �لتي بدت �شاردة 
�لذهن. ويف نهاية �لفيديو ��شتد�ر 
تر�مب �إىل ميانيا ومتتم ببع�س 
ي�شيح  �أن  ق���ب���ل  م��ع��ه��ا  �ل���ك���ل���م���ات 
بوجهه عنها مرة �أخ��رى.  وحظي 
على  و��شع  ب��رو�ج  �لفيديو  مقطع 
�لجتماعي،  �ل���ت���و�����ش���ل  م���و�ق���ع 
وح�شد �لكثري من �لتعليقات �لتي 
�ت�شم معظمها بالتهكم و�ل�شخرية 
�أح��د متابعي  �ل��اذع��ة، حيث ق��ال 
�لأوىل  �ل�شيدة  وج��ه  �إن  �لفيديو: 
يعرب عن �لوجه �حلقيقي لأمريكا 
يف هذه �لأيام. من �جلدير بالذكر 
ب���اأن �ل��رئ��ي�����س ت��ر�م��ب غ���ادر نادي 
�لغولف قبل بد�ية �ل�شوط �لر�بع 
من �ملبار�ة، و��شتمع ملا تبقى منها 
على جهاز �لر�ديو يف �شيارته، وفق 
�شتار  دي���ل���ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ورد  م���ا 

�لربيطانية.  

ملكة جمال تعود لتدري�ش مادة الدين 
�لعودة  ب��رودر،  لينا  �أملانيا،  جمال  ملكة  تعتزم 
�إىل عملها كمدر�شة يف �إحدى �ملد�ر�س �لأملانية 
جمال  كملكة  ملهامها  ع���ام  مل���دة  تفرغها  ب��ع��د 

للباد.
ب����رودر )27 ع��ام��اً( يف م��دي��ن��ة رو�شت  وق��ال��ت 
عملها  مقر  يف  �لعمل  �شتعاود  �إن��ه��ا  �لأمل��ان��ي��ة 
�ل�شابق مبدر�شتها يف مدينة مون�شرت �لأملانية 

يف �لأول من مار�س �ملقبل. 
ب��رودر يف هذه �ملدر�شة معلمة �قت�شاد  وتعمل 

منزيل ودين كاثوليكي.
 "Miss Germany" بلقب  ب���رودر  وف���ازت 
11 �شهر�ً، وح�شلت على عطلة من  قبل نحو 

مهنتها خال فرتة حملها �للقب.
ومن �ملقرر �ختيار ملكة جمال جديدة لأملانيا 
يف �حلديقة �لأوروبية مبدينة رو�شت �لأملانية 

يف 18 فرب�ير )�شباط( �جلاري.
�ملدر�شي  �لف�شل  �شي�شبح  �لآن  ب��رودر:  وقالت 
�إىل  ت�شعى  �أن��ه��ا  مو�شحة  جم����دد�ً،  م�شرحي 
�جتياز �متحان �لدولة �لثاين يف نهاية �أكتوبر 

)ت�شرين �لأول( �ملقبل.

فتاة تلقن ل�شو�شًا در�شًا قا�شيًا 
�أ����ش���ود يف ريا�شة  �إي��ط��ال��ي��ة حت��م��ل ح���ز�م���ا  ل��ق��ن��ت ف��ت��اة 
جيوجيت�شو 3 ل�شو�س هاجموها وحاولو� �شرقة هاتفها 

�لنقال در�شا لن ين�شوه.
وذكرت و�شائل �لإعام �ملحلية �لأحد 5 فرب�ير �شباط، �أن 
3 �شبان من �أ�شول عربية �أحاطو� بطالبة تبلغ من �لعمر 
�ملدر�شة،  م��ن  �إىل منزلها  ع��ائ��دة  ك��ان��ت  ح��ني  ع��ام��ا،   16

وهاجموها، وحاولو� �أخذ هاتفها �ملحمول من �شرتتها.
وحلظهم �لعاثر تبني �أن �لفتاة �ل�شحية بارعة يف فنون 
�لقتال �ملختلطة، وبا�شتخد�م �لفتاة حركة بهلو�نية �شلت 
رفيقهما  �لآخ��ر�ن  �لل�شان  �أرى  �إن  وما  �لل�شو�س،  �أح��د 
وهو �شريع حتى هربا على �لفور، ومل ت�شب �لفتاة باأذى 
وعادت �شاملة �إىل منزلها، وتقدمت بعد ذلك ب�شكاية �إىل 

�ل�شرطة، �لتي بد�أت يف �لبحث عن �جلناة.

طفل يقود �شيارة برفقة اأ�شدقائه
�أظهر مقطع فيديو طفا �شعوديا قد ل يتجاوز عمره �ل� 

12، يقود �شيارة ب�شرعة جنونية يف �أحد طرقات مكة.
ينا�شد  �شعوديون،  نا�شطون  ت��د�ول��ه  �ل��ذي  �لفيديو  ويف 
�مل�شور  �أي�شا،  �أط��ف��ال  وه��م  �ل�شيارة،  يف  �لطفل  مر�فقو 

�لتوقف عن ت�شويرهم.
بتدخل  �لفيديو  �شور  �ل��ذي  �ل�شعودي  �ملو�طن  وطالب 
وق��دم لهم �شورة  �لطفل،  �مل��رور يف مكة لإيقاف  �شرطة 

عن لوحة �ل�شيارة.
فوزي  للعقيد  ت�شريحا  �شعودية  �إع���ام  و�شائل  ونقلت 
�أكد فيه  �لناطق �لإعامي با�شم مرور مكة،  �لأن�شاري، 

�إيقاف �لطفل وحجز �ل�شيارة وتغرمي �شاحبها.

مطار للحيوانات
�أثناء �لرحات �جلوية عبئا  لطاملا �شكل نقل �حليو�نات 
�لذي  �لأم��ر  وه��و  �لآخ��ري��ن،  و�مل�شافرين  �أ�شحابها  على 
�شعى مطار جون كينيدي يف مدينة نيويورك �لأمريكية 

�إىل �إيحاد حل له.
�فتتح  بو�شت" فقد  "و��شنطن  �أوردت �شحيفة  ما  ووف��ق 
�ملطار �أول �شالة خم�ش�شة فقط للحيو�نات، تقدم خدمة 

متكاملة على مد�ر �ل�شاعة.
على  ب��امل��ط��ار  �ل�شحن  مبنى  يف  تقع  �جل��دي��دة  و�ل�شالة 
م�شاحة 178 �ألف مرت مربع، وبلغت تكلفة �إن�شائها نحو 
65 مليون دولر، ح�شب ما �أ�شافت �ل�شحيفة �لأمريكية. 
�مل�����ش��وؤول يف �ل�شركة �ل��ت��ي ت��دي��ر �ل�����ش��ال��ة، جون  وي��ق��ول 
كويت�شيلي، �إن �لغر�س من هذه �ل�شالة جعل عملية نقل 
وتقدم  �أ�شحابها.  �إىل  بالن�شبة  �شعوبة  �أق��ل  �حليو�نات 
�لبيطريني  �لأطباء  مثل  �خلدمات  من  �لعديد  �ل�شالة 
�لطائر�ت  م��ن  لنقل �حل��ي��و�ن��ات  و�ل��ع��رب��ات  و�لأق��ف��ا���س 

و�إليها.
ي��رغ��ب يف ��شطحاب  �ل��ذي��ن  �مل�����ش��اف��ري��ن  وي��ت��ع��ني ع��ل��ى 
من  تبد�أ  ر�شوم  دف��ع  �ل�شالة  يف  و�شعها  معهم  حيو�نات 

125 دولر�.
مع  بالتن�شيق  �ل�شالة  م��ن  متخ�ش�س  ف��ري��ق  و�شيقول 
�لطائر�ت،  �شركة �لطري�ن ل�شحن �حليو�نات على منت 

�لأمر �لذي يقل�س فرتة �لنتظار يف بو�بات �ملطار.

جي�شيكا ت�شا�شتني ت�شهد 
على خ�شارة فريقها

 Madison Square ح�شرت �لنجمة جي�شيكا ت�شا�شتني مبار�ة كرة �ل�شلة يف
برفقة  عاماً   39 �لعمر  من  �لبالغة  جي�شيكا  وكانت  �م�س.  ي��وم   Gardens
حبيبها جيان لوكا با�شي دو بروبو�شولو .  و�شاهدت جي�شيكا فريقها نيويورك 
�إىل  14 نقطة. كما جل�شت  �أمام فريقه لو�س �جنلو�س ليكرز مقابل  يخ�شر 
�أف�شل  من  �نه  يذكر  تومب�شون.  كينان  و�لنجم  جونز  ليزيل  �لنجمة  جانب 
�أفام جي�شيكا �لبارزة بينجمي )2014( و�ل�شنة �لأكرث عنفا )2014(. يف عام 
2012 مت �ختارت جملة تامي جي�شيكا  كو�حدة من �أكرث 100 �شخ�شية موؤثرة 
يف �لعامل .  وعن دورها يف 30 دقيقة بعد منت�شف �لليل ربحت جي�شيكا جائزة 

�ختيار نقاد �لأفام لأف�شل ممثلة وجائزة غولدن غلوب لأف�شل ممثلة.

النجمة نيكول كيدمان لدى و�صولها حل�صور حفل الغداء ال�صنوي الذي ي�صم جميع مر�صحي جوائز الأو�صكار يف الن�صخة الـ89 يف بيفريل هيلز بكاليفورنيا )رويرتز(

�شخور تتكاثر وتنمو 
يف رومانيا

�أح�شانها  ب���ني  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  ُت��خ��ف��ي 
فتظنها  ب��ال��ك،  على  يخطر  ل  م��ا 
ه�����ذه هي  ل���ك���ن  ج����ن����ون،  �أو  وه�����م 
�لطبيعة و�لتي جتمع بني �جلمال 
�إحد�ها!  ت��روف��ان��ت�����س  و�ل���غ���ر�ب���ة، 
غ���ري عادية  ���ش��خ��ور  ت��روف��ان��ت�����س 
و�لتي  روم��ان��ي��ا،  يف  وتتكاثر  تنمو 
ت��ت��ك��ون ب�����ش��ك��ل �أ���ش��ا���ش��ي م���ن نو�ة 
�لرمل  بها  ويحيط  �شلب،  حجر 
�لأمطار  �شقوط  عند  كالق�شرة. 
�لكال�شيوم، تقوم  �لغنية بكربونات 
�ملطر  بامت�شا�س معادن  �ل�شخور 
لتتحد بعدها مع �ملو�د �لكيميائية 
�ملوجودة فيها، وهو ما يوؤدي خللق 
���ش��غ��ط وت���ول���ي���د ت���ف���اع���ل ل���ي���وؤدي 
�ملركز  م����ن  �ل�������ش���خ���ور  من����و  �إىل 
 5 –  4 تر�شب  ل��اأط��ر�ف مبعدل 
�شم كل 1000 عام. وتتطور �أ�شكال 
خمتلفة من �ل�شخور، منها ما هو 
كروي.  �أو  �أ�شطو�ين،  �أو  م�شقول، 
�لنمو  ه��ذ�  حركة  م�شاهدة  ميكن 
من عدة مليمرت�ت �إىل 10 �أمتار.

�شخور  يف  �ل����غ����ر�ب����ة  ت���ك���م���ن  ل 
وتتكاثر،  تنمو  �أنها  يف  تروفانت�س 
�إمن����ا ل��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �حل���رك���ة من 
م��ك��ان لآخ������ر.  ك��م��ا ي��وج��د لديها 
ع��م��ر تظهر عند  ج���ذور وح��ل��ق��ات 
ق��ط��ع �ل�����ش��خ��رة، ل��ك��ن �ل��ع��ل��م��اء مل 
�أي تف�شري. وقد كان �شبب  يجدو� 
ت�شكل هذه �ل�شخور �لزلزل �لتي 

ح�شلت قبل 6 مايني �شنة.
�إن كنت ترغب بروؤية هذه �ل�شخور 
ميكنك �لذهاب ملقاطعة فال�شيا، �أو 
�إىل حم��ج��ر �ل��رم��ال ب��ال��ق��رب من 
طول  ع��ل��ى  �أو  كو�شتي�شتي،  ق��ري��ة 
بالقرب من  ب��روك  نهر جري�شريا 

قرية �أوت�شاين. 

عبارات ال ينبغي اأن تقولها يف مكان عملك
�لعمال و�ملوظفني جاهدين جتنب  يحاول معظم 
�ل�����ش��ر�ع و�مل�����ش��اك��ل يف �ل��ع��م��ل، خ�����ش��و���ش��ا خال 
�لزماء.  م��ع  �حل�شا�شة  �مل��و����ش��ي��ع  ع��ن  �حل��دي��ث 
تقولها  �أن  ينبغي  ل  �لتي  �ل��ع��ب��ار�ت  بع�س  وه��ذه 

خال هذ� �لنوع من �ملحادثات:
1 - هذ� لي�س من �شاأين: حتى ل حترج زميلك �أو 
تقول  �أن  ويف�شل  يتحدث معك،  �ل��ذي  مروؤو�شك 
له: �أن�شحك باحلديث مع ��شم �شخ�س معني رمبا 

يفيدك يف هذ� �لأمر �أكرث مني.
2 - لكن د�ئما نقوم بهذ� �لأم��ر على هذ� �لنحو: 
�أن��ك حم�شور يف  �لآخ��ر  �ل�شخ�س  �أن يفهم  ميكن 
طريقة و�ح��دة فقط و�أن��ك غري قادر على تطوير 
نف�شك وتعلم �أ�شياء جديدة. ويقال عو�شها: هذه 
طريقة خمتلفة، هل ميكنك �أن تقول يل ملاذ� هي 

�أف�شل؟
يقال  ب��ه:  �ل��ق��ي��ام  ���ش��يء ميكنني  ه��ن��اك  لي�س   -  3
�إيجاد  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��دين  �أن  ميكنك  ه��ل  ع��و���ش��ه��ا: 

طريقة �أخرى للقيام بهذ� �لأمر؟
قول  ين�شح  فقط:  دقيقة  �لأم���ر  �شي�شتغرق   -  4

�شاأعود �إليك بعد فرتة معينة.
5 - هذ� �ل�شيء ل معنى له: قل حملها ل �أعتقد �أن 

هذ� �ل�شيء �شيجدي نفعا.
6 - �أنت خمطئ: ويقال: �أخالفك �لر�أي ب�شبب ما 

ر�أيك؟
7 - �أنا �آ�شف ولكن: من �لأف�شل �أن تقول: �أنا �آ�شف 

بهذ� �ل�شاأن.. �شاأ�شحح �لأمر.
وين�شح  ف���ق���ط:  م��ن��ي  ب��امل��ط��ل��وب  ق��م��ت  �أن�����ا   -  8
م��ا ه��ي توقعاتك  �أن تقول يل  �ل��ق��ول ه��ل ميكنك 

بخ�شو�شي؟
9 - قمت باأف�شل ما عندي: قل عو�شا عنها: ماذ� 

ميكنني �أن �أفعل يف يف مثل هذه �ملو�قف؟
10 - يجب �أن يكون لديك..: وميكن �ل�شتعا�شة 
ع��ن��ه��ا ب��ع��ب��ارة م��ث��ل ه���ذ� م��ا �أق����رتح ف��ع��ل��ه يف �ملرة 

�لقادمة.


