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حممد بن را�شد وحممد بن زايد خالل ح�شورهم� اجلل�شة اال�شتثن�ئية ملجل�س الوزراء يف واحة الكرامة اأم�م ن�شب ال�شهيد ب�أبوظبي   )وام(

رئي�س الدولة يعلن تكري�س عام اخلري يف جميع مبادراته وم�شاريعه ل�شهداء الإمارات

•• اأبو ظبي-وام:

ال�شمو  توجيه�ت �ش�حب  بن�ء على 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال�����دول�����ة، ح��ف��ظ��ه اهلل، مت  رئ���ي�������س 
جل�شة  وخ�������الل  ام���������س  االإع���������الن 
ا�شتثن�ئية ملجل�س الوزراء ُعقدت يف 
ال�شهيد  ن�شب  اأم���م  الكرامة  واح��ة 
ال�شمو  �ش�حب  ح�شره�  ب�أبوظبي 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب 
ال���������وزراء ح����ك���م دب������ي، رع�������ه اهلل، 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�ش�حب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي���ن  اآل  زي���د 
ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات امل�شلحة، 
مت االإعالن عن تكري�س ع�م اخلري 
بك�فة مب�دراته وم�ش�ريعه وبراجمه 
ل�������ش���ه���داء االإم������������رات واأرواح�����ه�����م 
ال����ط�����ه����رة، ت���خ���ل���ي���داً ل���ذك���راه���م، 
وتر�شيخ�ً  لت�شحي�تهم،  وت��ق��دي��راً 
�شربوا  التي  والعط�ء  البذل  لقيم 

فيه� اأعلى االأمثلة.
ك��م��� ا���ش��ت��ع��ر���س جم��ل�����س ال������وزراء 
لع�م  ال���وط���ن���ي���ة  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
واأعلن  ال�شهيد  ن�شب  اأم����م  اخل��ري 
ج��م��ي��ع اجله�ت  ودع������  اع���ت���م����ده����، 

للتع�ون على اإجن�حه�.
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(اإلدارة إ��را���)ا����رة ������ ا������

بح�شور حممد بن را�شد وحممد بن زايد

جمل�س الوزراء يعقد جل�شة ا�شتثنائية عند ن�شب ال�شهيد يف واحة الكرامة لإطالق ا�شرتاتيجية اخلري 
حممد بن را�شد: ح�شور حممد بن زايد اجتماع جمل�س الوزراء يذكرنا بح�شور املغفور له ال�شيخ زايد لجتماعات املجل�س، ويعطي دفعة قوية مل�شاعفة الإجنازات

وق�ل �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
املن��شبة:  بهذه  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 
نقدم اأجمل واأنبل م� يف وطنن� من 
خري ملن قدم روحه ودمه من اأجل 
اأن: خري  اإىل  ال��وط��ن، الف��ت���ً  ه���ذا 

االإم��������رات وخ���ري ���ش��ع��ب االإم�������رات 
ل�شهدائن� والأرواحهم الط�هرة.

ا�شتدامة  مع  ب�لقول:  �شموه  واأك��د 
اإليه�  ن�شعى  التي  اخل��ري  منظومة 
يف ب��ل��دن���، ن��ري��د ا���ش��ت��دام��ًة لذكرى 

وتخليداً  واأب����ط�����ل����ن�����  ����ش���ه���دائ���ن���� 
لت�شحي�تهم.

رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب  واأ�����ش�����ف 
ال��وط��ن غ���يل، وال�شهداء  ال��دول��ة: 
االأب��������رار ه���م اأغ���ل���ى م���� ق����دم هذا 

يف  ت�شحي�تهم  و�شتبقى  ال��وط��ن، 
ذاكرة �شعب االإم�رات لالأبد.

اأك����د ���ش���ح��ب ال�شمو  م���ن ج���ن��ب��ه، 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
ل�شهداء  اخل����ري  ع�����م  ت��ك��ري�����س  اأن 

االإم�����رات ه��و اأك���ر داف���ع مل�ش�عفة 
م�ش�ريع  على  ال��ع���م  ه��ذا  يف  العمل 
اأن  ���ن����ً  م���ب���يِّ وم�������ب��������درات اخل��������ري، 
االإم���������رات ت���أ���ش�����ش��ت ع��ل��ى اخل���ري، 
ويقوده�  للخري،  ���ش��ه��داء  وق��دم��ت 

رج�ل يحبون اخلري.
�ش�حب  ب��ح�����ش��ور  ���ش��م��وه  ورح�����ب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
حممد  ح�شور  ق���ئ��اًل:  ن��ه��ي���ن،  اآل 
ب��ن زاي���د اج��ت��م���ع جمل�س ال����وزراء 

ال�شيخ  له  املغفور  بح�شور  يذكرن� 
ويعطي  املجل�س  اج��ت��م���ع���ت  زاي���د 
احلكومة  يف  ال��ع��م��ل  ف����رق  ج��م��ي��ع 

دفعة قوية مل�ش�عفة االإجن�زات.
)التف��شيل �س3(

يف حوار خا�س مع )الفجر(

وزير خارجية اأذربيجان ي�شيد بعمق العالقات بني بالده والإمارات
اإملار مامادياروف: نويل اهتماما كبريا بتطوير التعاون مع العاملني العربي والإ�شالمي

•• باكو-د. �رشيف البا�سل:

اخل�رجية  وزي������ر  م������م������دي������روف  اإمل��������ر  م���ع����يل  اأك������د 
االأذربيج�ين على عمق العالق�ت التي تربط بني بالده 
اأر�شى دع�ئمه�  املتحدة والتي  العربية  االإم���رات  ودولة 
بن  زاي���د  وال�شيخ  علييف  ح��ي��در  العظيم�ن  ال��ق���ئ��دان 
�شلط�ن اآل نهي�ن، طيب اهلل ثراهم�، و�ش�ر على نهجهم� 
اآل نهي�ن رئي�س  �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
االأذربيج�ين  الرئي�س  وفخ�مة  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة 
العربية  االم����رات  دول��ة  اأن  اىل  م�شريا  علييف،  اإل��ه���م 
املتحدة ك�نت من اأوائل الدول االإ�شالمية التي اعرفت 

ب�أذربيج�ن حينم� ا�شتع�دت ا�شتقالله� ع�م 1991.   
الدول  ك�فة  م��ع  التع�ون  ع��الق���ت  تطوير  اأن  واأ���ش���ف 
العربية واالإ�شالمية من اأولوي�ت القي�دة االأذربيج�نية 
حيث اأعلن الرئي�س االأذري ع�م 2017 ع�م� للت�ش�من 
ب�كو  الع��شمة  ت�شت�شيف  االط���ر  ه��ذا  ويف  االإ�شالمي 

دورة األع�ب الت�ش�من االإ�شالمي يف م�يو املقبل.
واأكد الوزير االذربيج�ين يف حواره مع جريدة )الفجر(  
رف�س بالده لالإره�ب بك�فة اأ�شك�له و�شوره معرا عن 
القلق مل� ي�شهده ع�ملن� احلديث من مواجه�ت و�شراع�ت 

الربط  وامل��ذاه��ب ال�شيم� حم���والت  االأدي����ن  بني �شتى 
بني االإ�شالم واالإره�ب عمدا م� يزيد من ميول كراهية 
االإ�شالم يف املجتمع�ت الغربية موؤكدا على اأن مواجهة 
هذه التحدي�ت اأم�م الع�مل االإ�شالمي تتطلب �شرورة 
العمل امل�شرك وت�ش�فر اجلهود من اأجل اإبراز ال�شورة 

احلقيقية لالإ�شالم كدين �شالم وتف�هم وحمبة. 
)ن�س احلوار �س12(

اإمل�ر م�م�دي�روف وزير اخل�رجية االأذربيج�ين

الأمم املتحدة: 66 األف نازح جراء القتال ب�شمال �شوريا

طريان النظام ورو�شيا يوا�شل ق�شف الأرياف ال�شورية
•• عوا�سم-وكاالت:

ك�شف تقرير اأ�شدره مكتب االأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون االإن�ش�نية اأم�س 
امل��ع���رك االأخ���رية مع تنظيم  اإث��ر  األ��ف �شخ�س نزحوا على   66 اأن  االأح��د 

داع�س االإره�بي  يف منطقتني من حم�فظة حلب ب�شم�يل �شوري�.
ويت�ألف هذا العدد -ح�شب التقرير- من نحو اأربعني األف� من مدينة الب�ب 
وبلدة ت�دف املج�ورة، اإ�ش�فة اإىل 26 األف� من �شرق مدينة الب�ب يف حم�فظة 
حلب.  ومتكن اجلي�س ال�شوري احلر املدعوم من تركي� من اال�شتيالء على 
اأ�شهر  بعد  امل��شي  �شب�ط  فراير   23 يف  داع�س  تنظيم  من  الب�ب  مدينة 
من القت�ل. واأف�د التقرير االأممي ب�أن 39 األف� و766 �شخ�ش� نزحوا من 
املدينة وفروا �شم�ال اإىل من�طق ت�شيطر عليه� ف�ش�ئل اأخرى مع�ر�شة ال 
يزالون غري ق�درين على العودة ب�شبب انت�ش�ر القن�بل واالألغ�م التي زرعه� 

تنظيم داع�س قبل ان�شح�ب عن��شره.
اإدلب  اأري����ف  اىل ذل��ك، وا���ش��ل ال��ط��ريان الرو�شي وال�����ش��وري غ���رات��ه على 
بينم�  اأطف�ل،  بينهم  ال�شح�ي�،  وحلب ودم�شق وحم�س خملف� مزيدا من 
نقل جرحى اإىل جنوبي تركي� يف اإثر ا�شتب�ك�ت بني اجلي�س احلر وتنظيم 

ا�شتهدف  انتح�ري  لتفجري  اإع��زاز  مدينة  تعر�شت  كم�  االإره���ب��ي،  داع�س 
مقرا للجي�س احلر.

غ�رات  ثم�ين  ون�ش�ء- يف  اأطف�ل  -بينهم   17 واأ�شيب  �شتة مدنيني  وقتل 
ا�شتهدفت اأحي�ء مدينة كفرنبل بريف اإدلب اجلنوبي فجر ام�س االأحد.

وخلف الق�شف دم�را كبريا يف االأبنية واملمتلك�ت. كم� ا�شتهدفت املق�تالت 
الرو�شية االأحي�ء ال�شكنية يف مدينة �شراقب وقرى يف ج�شر ال�شغور بريف 
اإدلب الغربي، وج�ء الق�شف الرو�شي بعد �ش�ع�ت من �شقوط ط�ئرة حربية 

ت�بعة للنظ�م.
اآخ��رون بجروح جراء غ���رات �شنه� الطريان  واأ�شيب  وقتل �شبعة مدنيني 
الرو�شي على االأحي�ء ال�شكنية يف بلدة الدان� التي ت�شيطر عليه� املع�ر�شة 
بريف اإدلب. من ج�نب اآخر، �شنت الط�ئرات الرو�شية غ�رات جوية بقن�بل 
عنقودية واأخرى فو�شفورية على بلدة اأم الكراميل يف ريف حلب اجلنوبي.
وا�شتهدف ق�شف اآخر للطريان الرو�شي االأحي�ء ال�شكنية يف مدن وبلدات 
اأ�شرار  اأ�شفر عن  عندان وحي�ن وقبت�ن اجلبل يف ريف حلب الغربي، مم� 
ودم�ر حلق ب�ملمتلك�ت. من جهة اأخ��رى، و�شقط قتلى وجرحى يف تفجري 

انتح�ري ا�شتهدف مقرا للجي�س احلر يف اإعزاز بريف حلب.

•• عوا�سم-وكاالت:

ميلي�شي�ت  م���ن  ع��ن�����ش��راً   50 ق��ت��ل 
ام�س،  ����ش����ل���ح  وامل���خ���ل���وع  احل����وث����ي 
بينهم قي�دي خالل هجوم ا�شتهدف 
اأن  اإال  ���ش��ع��ودي��ة،  ع�����ش��ك��ري��ة  ن��ق���ط��� 
�شدته  امل�شركة  ال�شعودية  ال��ق��وات 
احلدودية  ال��ط��وال  حم�فظة  قب�لة 

يف منطقة ج�زان.

م�شرع 50 حوثيًا بعملية نوعية للقوات ال�شعوية بالطوال
جنود  بني  املواجه�ت  ا�شتمرت  وق��د 
القوات ال�شعودية مب�ش�ندة املدفعي�ت 
�ش�عة  امليلي�شي�ت  وب���ني  ج��ه��ة،  م��ن 
خم�شة  يف  ودارت  ال�����ش���ع��ة،  ون�����ش��ف 
الغ�وية  اب���ت���داء م��ن م��رك��ز  حم�����ور 
�شرق حم�فظة الطوال، حتى جنوب 

مركز اخلوجره يف.
ال�شعودية  ال����ق����وات  وا����ش���ت���درج���ت 
م�  واح������د،  اإىل حم����ور  امل��ه���ج��م��ني 

اأ���ش��ف��رع��ن م��ق��ت��ل 50 ع��ن�����ش��راً من 
امليلي�شي�ت بينهم ق�ئد الهجوم.

ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د اآخ������ر، اأح�������رزت ق���وات 
ال�������ش���رع���ي���ة ت����ق����دم�����ً م���ل���م���و����ش����ً يف 
ونقلت  ال��ي��م��ن��ي��ة.  #تعز  حم���ف��ظ��ة 
وك���ل��ة ���ش��ب���أ ل��الأن��ب���ء ال��ي��م��ن��ي��ة، عن 
م�شدر ع�شكري، اأن اجلي�س الوطني 
املواقع  من  عدد  على  و�شيطر  تقدم 

يف جبهة مقبنة غرب مدينة تعز.

القوات العراقية تتقدم �شوب املو�شل القدمية
•• بغداد-وكاالت:

حيي  ب���جت���ه  التقدم  التح�لف  ط���ئ��رات  م��ن  مدعومة  عراقية  ق��وات  ب���داأت 
ال��غ��رب��ي من  ال�شطر  ال��ق��دمي��ة يف  للمدينة  امل��ح���ذي��ني  وال���دن���دان  ال��دوا���ش��ة 
املو�شل )�شم�يل العراق(، يف حم�ولة ال�شتع�دتهم� من �شيطرة تنظيم داع�س 
االإره�بي. وق�ل املتحدث ب��شم قي�دة العملي�ت امل�شركة العميد يحيى ر�شول 
اإن القوات العراقية ت�شق طريقه� �شوب و�شط املدينة القدمية متقدمة من 
الرد  ق��وات  اإن  عراقية  ع�شكرية  م�ش�در  وق�لت  الغربي.  واجلنوب  اجلنوب 
ال�شريع تقدمت نحو حي الدوا�شة، بينم� تقدمت قوات ال�شرطة االحت�دية 
م��ن حيي اجلو�شق  دج��ل��ة، منطلقتنينْ  لنهر  امل��ح���ذي  ال��دن��دان  ح��ي  ب���جت���ه 
الذين  التنظيم  مق�تلي  مع  مواجه�ت  تخو�ش�ن  اإنهم�  وق�لت  وال��ط��ريان، 
جه�ز  ق��وات  اقتح�م  عن  ذاته�  امل�ش�در  وحتدثت  تقدمهم�.  وق��ف  يح�ولون 
مك�فحة ااٍلره�ب حي ال�شمود وحي تل الرم�ن.   واأكد ق�ئد قوات ال�شرطة 
االحت�دية الفريق رائد �ش�كر جودت اأن قوات اأخرى من ال�شرطة االحت�دية 
تقوم بعملية القتح�م حي النبي �شيت. وق�لت م�ش�در ع�شكرية اإن عددا من 

اأفراد القوات العراقية �شقطوا بني قتيل وجريح يف هجوم وا�شع �شنه تنظيم 
داع�س فجر ال�شبت على مواقع يف حيي الطريان والغزالين )جنوب غربي 

املو�شل(، وهي مواقع ا�شتع�دته� القوات العراقية موؤخرا من التنظيم.

ت�شديها  تعلن  ليبيا  حكومة 
ال�شر املتمثلة بالإخوان لـقوى 

•• طرابل�س-وكاالت:

اأكدت وزارة الداخلية يف احلكومة 
عبداهلل  برئ��شة  الليبية  امل��وؤق��ت��ة 
ا�شتعداده�  اأم�����س،  بي�ن  يف  الثني، 
قوى  ل���  الت�شدي  معركة  خلو�س 
ال�شر، يف اإ�ش�رة اإىل جم�عة االإخوان 
التي  معه�  املتح�لفة  وامليلي�شي�ت 
�شيطرت على مرافق نفطية ه�مة 

مبنطقة الهالل النفطي. 
وق�ل البي�ن اأن ليبي� متر بظروف  
واأحداث ج�ش�م وحت�لف قوى ال�شر 
االإخ����وان..  يف  املتمثلة  والطغي�ن 
عن  اخل���رج��ة  امل���رق��ة  وامليلي�شي�ت 
مقدرات  على  وب�لهجوم  الق�نون 
النفطي  ب�لهالل  الليبي  ال�شعب 
لدول  وخمطط�ت  اأج��ن��دة  لتنفيذ 
اأخرى ت�شعى لبث الفتنة وتق�شيم 

ليبي�

رجل يبكي وهو يحمل طفلته مغ�درا مواقع القت�ل يف غرب املو�شل )رويرز(

ـــــــاف وجمــــــاعــــــة  ـــــــف ج
ــال ــوم ــش ــ� ال يف  وكــــولــــريا 

•• مقدي�سو-وكاالت:

ي�شرب  ال������ذي  اجل����ف�����ف  ت�����ش��ب��ب 
ال�شوم�ل  م��ن  وا���ش��ع��ة  م�����ش���ح���ت 
ال�ش�ع�ت  خ��الل  الع�شرات  وف���ة  يف 
واملر�س  اجل�����وع  ب�����ش��ب��ب  امل������ش��ي��ة 
ينذر  وب�������ت  ال����ك����ول����ريا،  وت��ف�����ش��ي 
ال�شح�ي�.  م���ن  امل���زي���د  ب�����ش��ق��وط 
وتوابعه�  امل��ج���ع��ة  ���ش��ب��ح  وي���ط����رد 
ن�شمة يف  م��الي��ني  �شتة  م��ن  اأك���ر 
الوزراء  رئي�س  واأع��ل��ن  ال�شوم�ل، 
ال�������ش���وم����يل ح�����ش��ن ع���ل���ي خريي 
وف�ة 110 اأ�شخ��س جنوب غربي 
ب�شبب  ���ش���ع��ة   48 خ���الل  ال���ب���الد 
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اأخبـار الإمـارات
يف غ�شون 24 �شاعة.. نفاد كتاب حممد بن را�شد اجلديد من معظم منافذ البيع

•• دبي -وام:

خالل 24 �ش�عة من اإطالقه.. نفدت 20 األف ن�شخة من كت�ب ت�أمالت يف 
ال�شع�دة واالإيج�بية الذي اأ�شدره �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل اأم�س 

االول من معظم من�فذ البيع يف االإم�رات.
وقرر الن��شر اإك�شبلورر طب�عة 20 األف ن�شخة جديدة وطرح الطبعة الث�نية 

منه ب�الأ�شواق املحلية االإم�راتية يف غ�شون االأي�م القليلة املقبلة.
وك�ن كت�ب ت�أمالت يف ال�شع�دة واالإيج�بية �شهد اإقب�ال كبريا عليه يف املكتب�ت 
عن  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  اإع��الن  حلظة  منذ 

اإ�شداره عر ح�ش�به على توير.

ويطرح الكت�ب عدة ق�ش�ي� تتعلق بروؤية خمتلفة للعمل االإداري والتنموي 
احلي�ة  يف  خمتلفة  فل�شفة  على  ق�ئمة  ت���أم��الت  اإىل  اإ���ش���ف��ة  واحل�����ش���ري 
ب�لنف�س  والثقة  للجمهور  كمحرك  ال�شعوب  واإ�شع�د  كمنظور  واالإيج�بية 

والقدرات والثقة ب�الإن�ش�ن العربي.
االإره�ب  مع  التع�مل  يف  نظره  وجهة  اجلديد  كت�به  يف  �شموه  يعر�س  كم� 
وم�ذا يقرح على احلكوم�ت وال�شعوب العربية ملع�جلة الراجع احل�ش�ري 

واالقت�ش�دي والفكري.
ويتطرق الكت�ب ب�شكل دقيق اإىل روؤية �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم يف ت�شكيل فرق العمل واآلية التع�مل معهم اإ�ش�فة اإىل طرق و�شع 
روؤيته وخططه امل�شتقبلية الطموحة واملبتكرة وكيفية بن�ء ثق�فة حكومية 

مقوم�ته� ال�شكر والتمكني والتميز جلميع فرق عمله.

حممد بن زايد: جل�شة جمل�س الوزراء يف واحة الكرامة تعرب عن اعتزاز وفخر الوطن ب�شهدائه الأبرار
•• اأبوظبي-وام:

ثمن �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب 
الق�ئد االأعلى للقوات امل�شلحة حر�س �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل على تكري�س اال�شراتيجية الوطنية لع�م 
ال��ررة وهو م� يعك�س  اخلري مبب�دراته� وبراجمه� ك�فة ل�شهداء االإم���رات 
مقدار م� حتمله القي�دة احلكيمة من وف�ء وعرف�ن لتخليد ت�شحي�ت �شهداء 

الوطن.
ح�شوره  مبن��شبة  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  وق���ل 

ال��وزراء يف واح��ة الكرامة ان البذل والعط�ء واخل��ري اقرن  جل�شة جمل�س 
ا�شراتيجية  اأن  اإىل  �شموه  م�شريا  و�شعب�،  وحكومة  قي�دة  االإم����رات  بنهج 
ع�م اخلري اتخذت من عط�ء �شهدائن� وت�شحي�تهم منطلق� را�شخ� لتعميم 

مب�درات اخلري.
واأ�ش�ف �شموه اأن اخلري املوجود يف اأبن�ء االإم�رات لي�س وليد اللحظة بل هو 
�شمة متجذرة عززه� املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل 
ثراه لتوا�شل االإم�رات بقي�دة �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 

رئي�س الدولة حفظه اهلل دوره� االإن�ش�ين الري�دي.
واأعرب �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن عن �شع�دته بح�شور 

ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  برئ��شة  ال���وزراء  ملجل�س  اال�شتثن�ئية  اجلل�شة  ه��ذه 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم 
اأثمن بكل تقدير اجلهود احلثيثة  اإذا  “اإنني  “رع�ه اهلل”. وق�ل �شموه  دبي 
ثقتي  عن  الأع��ر  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  الأخ��ي 
الكبرية ب�أن تتوج تلك املب�درات اإىل برامج عمل وطنية حتقق غ�ي�ته� وتوؤتي 
ثم�ره� على ار�س الواقع، مل� عرف عن �شموه من التف�ين والعمل املتوا�شل 
و�شعب  للوطن  دوم�  االأف�شل  لتحقيق  وتوجيهه�  والط�ق�ت  الهمم  و�شحذ 

االإم�رات”.
اجتم�ع  عقد  ان  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  واأ���ش���ف 

ال��وزراء يف واحة الكرامة هو ر�ش�لة رمزية تعر عن اعتزاز وفخر  جمل�س 
واأ�شر  ذوي  ج�نب  اىل  وال��وق��وف  االأب���رار  ب�شهدائه  و�شعب�  حكومة  ال��وط��ن 

ال�شهداء بروح وطنية واحدة.
 واأ�ش�ف �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن “ونحن ن�شتح�شر 
اأذه�نن� تلك امللحمة البطولية التي  قيم اخلري يف اأجمل �شوره يتب�در اإىل 

�شطره� �شهداء الوطن الررة وهم يوؤدون واجبهم الوطني واالإن�ش�ين”.
واكد �شموه اإنن� نعول على اجلميع اأفرادا وموؤ�ش�ش�ت يف رفد مب�درات اخلري 
املجتمع  على  اإيج�بية  انعك��ش�ت  من  ثن�ي�ه�  يف  حتمله  مل�  براجمه�  ودع��م 

برمته.

حممد بن را�شد ي�شدر مر�شوما 
بت�شكيل جمل�س اأمناء نور دبي 

•• دبي -وام:

رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  اأ���ش��در 
7 ل�شنة   ال��وزراء ح�كم دبي رع���ه اهلل ب�شفته ح�كم� الإم���رة دبي املر�شوم رقم  جمل�س 
املجل�س  ي�شكل  اأن  على  املر�شوم  ون�س   . دب��ي  ن��ور  اأم��ن���ء  جمل�س  بت�شكيل   2017
برئ��شة مع�يل حميد حممد عبيد القط�مي وع�شوية كل من ن��شر خلي�فة عب�داهلل 
اأحمد عبدالرحمن  ال�شي�د من�شور �شرف وحممود  ن�ئب� للرئي�س وعبدالفت�ح  الب�دور 
ق�بلة  �شنوات   3 ملدة  وذلك  ال�ش�م�شي  والدكتورة من�ل حممد عمران ترمي  املرزوق��ي 

للتجديد ويعمل بهذا املر�شوم من ت�ريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

جمل�س اأبوظبي للتعليم يفتح باب الت�شجيل يف برنامج املنح والبعثات

»جمل�س الداخلية« يدعو اإىل تعزيز التوعية باأهمية الإبالغ عن متعاطي املخدرات

»الإمارات للتطوير الرتبوي« تنظم موؤمتر علم الأع�شاب املعريف

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن جمل�س اأبوظبي للتعليم فتح ب�ب الت�شجيل يف برن�مج املنح والبعث�ت 
الدرا�شية للطلبة املواطنني املتميزين للع�م الدرا�شي 2018-2017.

اجل�مع�ت  طلبة  وك��ذل��ك  ع�شر  ال��ث���ين  ال�����ش��ف  طلبة  ال��رن���م��ج  وي�شمل 
درا�شتهم  ملوا�شلة  الدرا�شية  والبعث�ت  املنح  االلتح�ق برن�مج  الراغبني يف 

اجل�معية يف موؤ�ش�ش�ت تعليمية داخل الدولة وخ�رجه�.
فيم�  والبعث�ت  للمنح  علمي�  17 تخ�ش�ش�  للتعليم  اأبوظبي  وحدد جمل�س 

ي�شتمر تلقي طلب�ت الت�شجيل حتى الث�ين والع�شرين من اأبريل املقبل.
وق�ل الدكتور حممد يو�شف بني ي��س املدير التنفيذي لقط�ع التعليم الع�يل 
ب�ملجل�س .. اإن املجل�س يحر�س �شنوي� على ا�شتقط�ب جمموعة من الطلبة 
املتميزين ملوا�شلة تعليمهم اجل�معي يف عدد من التخ�ش�ش�ت احليوية التي 
روؤية احلكومة  يتم��شى مع  العمل مب�  ل�شوق  امل�شتقبلية  تلبي االحتي�ج�ت 

امل�شتقبلية الداعية اىل بن�ء اقت�ش�د املعرفة .
الفت� اإىل اأن الرن�مج ي�شتفيد منه الطلبة املواطنون املتفوقون احل��شلون 
على �شه�دة ال�شف الث�ين ع�شر اأو م� يع�دله� مبعدل 85 فم� فوق وكذلك 
الطلبة امللتحقون ب�جل�مع�ت ح�لي� �شرط ح�شولهم على معدل تراكمي ال 

يقل عن 3.00 فم� فوق مع اإمت�م م� ال يقل عن 30 �ش�عة درا�شية.
واأكد اأن املجل�س يحر�س على توفري الدعم امل�دي واملعنوي واإت�حة الفر�س 
املتميزة للطلبة املتفوقني ملوا�شلة تعليمهم اجل�معي مب� يعود ب�لنفع عليهم 

وعلى وطنهم. وحدد جمل�س اأبوظبي للتعليم 4 فروع للمنح والبعث�ت ت�شمل 
وتت�شمن  واالقت�ش�د  واالإدارة  والعلوم  والهند�شة  ال�شحية  والعلوم  الطب 
والكيمي�ئية  امليك�نيكية  ب�أنواعه�  والهند�شة  الطب  ي�شمل  تخ�ش�ش�   17
والكهرب�ئية والنووية وال�شن�عية والطريان فيم� �شملت تخ�ش�ش�ت العلوم 
والفيزي�ء  التدري�س  �شلك  واالأحي�ء  والفيزي�ء  والكيمي�ء  الري��شي�ت  فروع 
الوراثة  وعلم  احليوية  والتكنولوجي�  الف�ش�ء  وعلوم  الفلك  وعلم  النووية 
وت�شمنت تخ�ش�ش�ت االإدارة واالقت�ش�د فروع امل�لية واالقت�ش�د واالإح�ش�ء.

ودع� جمل�س اأبوظبي للتعليم الطلبة الراغبني يف االلتح�ق برن�مج املنح 
املحددة  الفرة  الت�شجيل خالل  اإىل  املتميزين  للطلبة  الدرا�شية  والبعث�ت 
الث�نوية  الوطنية بعد  اإىل برن�مج اخلدمة  ان�شم�مهم  حتى يف ح�ل تقرر 
الع�مة . مو�شح� اأن املميزات التي يتم تقدميه� للطلبة امللتحقني ب�لرن�مج 
تت�شمن تغطية الر�شوم الدرا�شية وخم�ش�ش� �شهري� جمزي� ومك�ف�أة م�لية 
�شنوية  �شفر  وت��ذاك��ر  الدرا�شية  الكتب  وب��دل  االأك���دمي��ي  للتميز  اإ�ش�فية 
وامل�ش�عدة  ال�شحي  والت�أمني  ال�شكن  وبدل  لل�شفر  التح�شريية  والتك�ليف 

يف توفري فر�س عمل متميزة بعد التخرج.
املتميزين  امل��واط��ن��ني  للطلبة  ال��درا���ش��ي��ة  وال��ب��ع��ث���ت  امل��ن��ح  ب��رن���م��ج  وي����أت���ي 
درا�شة  على  امل��واط��ن��ني  الطلبة  ت�شجيع  على  املجل�س  ح��ر���س  منطلق  م��ن 
اإم�رة  يف  امل�شتدامة  التنمية  متطلب�ت  تلبي  ال��ت��ي  العلمية  التخ�ش�ش�ت 
اأبوظبي واالرتق�ء مب�شتواهم الت�أهيلي وت�شخري اإمك�ن�تهم لتعزيز م�شرية 

التنمية االجتم�عية واالقت�ش�دية يف االإم�رة.

•• ابوظبي-وام: 

اأجمع امل�ش�ركون يف جمل�س وزارة الداخلية، الذي ا�شت�ش�فه ال�شيد حممد 
واجب  امل��خ��درات  مك�فحة  اأن  على  العني،  مبدينة  منزله  يف  الكتبي  بخيت 
ب�أهمية  املجتمع  اأف���راد  توعية  على  تعزيز  ���ش��رورة  اإىل  م�شريين  وط��ن��ي، 

االإبالغ عن متع�طي املخدرات.
التي ينظمه� مكتب  التوعية  ي�أتي �شمن جم�ل�س  ال��ذي  املجل�س  ودع��وا يف 
اإدارة االإعالم االأمني، ب�الإدارة الع�مة  ثق�فة احرام الق�نون، ب�لتع�ون مع 
وتعزيز  الوطنية  اجل��ه��ود  ت�ش�فر  اإىل  الداخلية،  ب���وزارة  االأم��ن��ي  لالإ�شن�د 

التن�شيق بني املوؤ�ش�ش�ت والهيئ�ت ملك�فحة هذه االأفة.
واأكد املقدم الدكتور جمعة �شلط�ن ال�ش�م�شي مدير اإدارة التوعية والوق�ية 
الوالدين يف  ب�ملجل�س، على دور  الع�مة ل�شرطة دبي يف مداخلة  القي�دة  يف 

الرق�بة على اأبن�ئهم، و�شرورة اأن يكونوا قريبني منهم للتحدث واال�شتم�ع 
اإليهم، وتقدمي الن�شح واالر�ش�د والتوجيه، والتعرف اإىل ا�شدق�ئهم، م�شرياً 

اإىل اأن معظم ح�الت تع�طي املخدرات يقف خلفه� رفق�ء ال�شوء.
وعر عن تقديره الأفراد املجتمع الذين تف�علوا مع اجله�ت االأمنية واملب�درة 
اإىل االإبالغ عن ح�الت تع�طي املخدرات ُوجدت يف حميطهم، داعي�ً اإىل عدم 
الردد يف االإبالغ عن اأية ح�لة. واأو�شح الدكتور اأحمد يو�شف رئي�س ق�شم 
الطب النف�شي يف املركز الوطني للت�أهيل، دور املركز يف عالج املدمنني، من 
حيث املح�فظة على �شحتهم ورع�يتهم، وتوفري احللول مل�ش�عدتهم للعودة 

حلي�ة طبيعية ايج�بية، وبكل خ�شو�شية و�شرية.
املجتمعية،  املج�ل�س  اإق�مة  يف  الداخلية  وزارة  جهود  على  امل�ش�ركون  واأثنى 
حيث تري املعرفة وتعزز قنوات التوا�شل بني اأفراد املجتمع، وت�شهم اإيج�ب�ً 

يف ن�شر ثق�فة الت�ش�مح واالعتدال.

•• اأبوظبي-وام:

انطلقت ام�س اأع��م���ل “ امل��وؤمت��ر ال���دويل ال��ث���ين لعلم االأع�����ش���ب امل��ع��ريف “ 
والذي تنظمه كلية االإم�رات للتطوير الربوي يف اأبوظبي على مدار يومني 

حتت �شع�ر “ تطبيق�ت علم االأع�ش�ب يف التعليم “.
واأكد الدكتور ع�رف �شلط�ن احلم�دي رئي�س جمل�س اأمن�ء الكلية احلر�س 
تب�دل  على  والت�شجيع  الع�ملية  ال��رب��وي��ة  امل��وؤمت��رات  اأه���م  ا�شت�ش�فة  على 
االأفك�ر ومن�ق�شة اأف�شل املم�ر�ش�ت اجلديدة التي ميكن تطبيقه� على طرق 
منظومة  اإن�ش�ء  خ��الل  م��ن  التعليم  وتطوير  جهة  م��ن  احل�لية  التدري�س 

تعليمية ع�لية اجلودة وم�شتدامة يف الدولة من جهة اأخرى.
واأ�ش�ر اإىل اأن املوؤمتر ي�شهد هذا الع�م م�ش�ركة جمع من الب�حثني وخراء 
تطوير اأبح�ث الدم�غ الرائدة واأهم قي�دات وخراء هيئ�ت وموؤ�ش�ش�ت قط�ع 

لتعزيز  املالئمة  ال��دم���غ  اأب��ح���ث  توظيف  ا�شراتيجي�ت  لتطوير  التعليم 
التح�شيل العلمي للطالب وتطوير املنظومة التعليمية.

من ج�نبه.. اأ�ش�د الروفي�شور روبرت ميلن مدير الكلية ب�الإن�بة ب�الأوراق 
البحثية وامل�ش�رك�ت املتميزة يف جم�ل علم االأع�ش�ب الربوي .

الفت� اإىل اأهمية املوؤمتر الذي يتزامن مع اخلطة اال�شراتيجية للدولة يف 
توفري نظ�م تعليمي متميز وفق� الأعلى املع�يري الدولية ب�عتب�ر اأن تطوير 

التعليم ركيزة اأ�ش��شية لتحقيق النمو امل�شتدام على املدى الطويل.
ويبحث املوؤمتر اأحدث التطبيق�ت يف ت�شخري علم االأع�ش�ب يف جم�ل البحوث 

الربوية.. فيم� ت�شمن اليوم االأول العديد من اجلل�ش�ت املعرفية.
ي�ش�ر اإىل اأن كلية االإم�رات للتطوير الربوي اأطلقت موؤخرا مركز التعليم 
وعلم االأع�ش�ب وهو اأحد املراكز البحثية الذي تهدف من خالله اإىل ت�شخري 

علم االأع�ش�ب يف جم�ل البحوث الربوية وتطوير اأ�ش�ليب التعلم.

الإمارات حا�شنة لالإبداع والبتكار
•• اأبوظبي -وام:

اأكدت ن�شرة اأخب�ر ال�ش�عة ان دولة االإم�رات العربية املتحدة حتت قي�دة �ش�حب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل تويل االإبداع 
واملبدعني اهتم�م� ا�شتثن�ئي� الإمي�نه� الب�لغ ب�أن بن�ء جمتمع االإبداع واالبتك�ر 
م� يحدثون  دائم�  الع�مل  دول  املبدعني يف كل  والأن  والتفوق  للتميز  �شرورة 
الفرق يف جمتمع�تهم من خالل اأفك�رهم ومقرح�تهم البن�ءة واملبتكرة التي 
ت�شهم يف نه�شة هذه املجتمع�ت ورقيه�. وق�لت الن�شرة التي ت�شدر عن مركز 
االم�رات للدرا�ش�ت والبحوث اال�شراتيجية يف افتت�حيته� ام�س حتت عنوان 
“االإم�رات ح��شنة لالإبداع واالبتك�ر” اأن دولة االإم�رات العربية املتحدة ب�تت 
متثل ح��شنة االإب���داع واالب��ت��ك���ر م��ن خ��الل م��� ت��وف��ره م��ن بيئة عمل ج�ذبة 
وخالقة تفتح الب�ب اأم�م املبدعني واملوهوبني الإطالق ابتك�راتهم يف املج�الت 
وه��ذا م�  االإم����رات..  والتطور يف  التنمية  تعزيز م�شرية  ي�شهم يف  ك�فة ومب� 
عر عنه بو�شوح �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل موؤخرا خالل زي�رة مهرج�ن 
دبي ك�نف�س للر�شم ثالثي االأبع�د يف �شيتي ووك دبي يف دورت��ه الث�لثة حيث 
بت�شجيع  الكفيلة  املقوم�ت  االإب��داع وتوفري  الدولة برع�ية  اهتم�م  اأكد �شموه 
االإبداع  يبقى  حيث  املج�الت  �شتى  يف  اخلالقة  االأفك�ر  اإط��الق  على  املبدعني 
ال�شبيل االأمثل للعبور اإىل امل�شتقبل وحتقيق الري�دة فيه والو�شول اإىل املك�نة 
االإ�شه�م  الدول �ش�حبة  املتحدة يف مقدمة  العربية  االإم���رات  املن�شودة لدولة 
االإيج�بي يف تر�شيخ اأ�ش�س اخلري وال�شالم بني الن��س وتعزيز اأوا�شر التع�ون 
والتف�هم بني ال�شعوب. واو�شحت انه يف الوقت الذي ا�شتط�عت فيه االإم�رات 
اأن جتعل من االإبداع واالبتك�ر منهج� للعمل احلكومي ف�إنه� حتر�س يف الوقت 
ذاته على رع�ية وحتفيز العقول املبدعة من اأجل اإيج�د اأجي�ل وطنية مبدعة 
ومبتكرة يف املج�الت النوعية تكون ق�درة على احلف�ظ على مكت�شب�ت الوطن 
تف�شر  التي  الرئي�شية  العوامل  اأحد  االأف�شل وهذا  امل�شتقبل  به نحو  والعبور 
متيز جتربة االإم�رات التنموية الرائدة الأنه حينم� يتحول االإبداع واالبتك�ر 

اإىل منهج عمل وثق�فة يف اأي جمتمع من املجتمع�ت ف�إن ذلك يكون دليال على 
حيوية هذا املجتمع وامتالكه االأ�ش��س القوي للتقدم والرقي.

اأن م� حققته االإم���رات من مراتب متقدمة يف موؤ�شرات التن�ف�شية  وا�ش�فت 
التي  ال�شي��شة  نت�ج لهذه  االأخ��رية هو  االآون��ة  الب�شرية يف  والتنمية  واالبتك�ر 

تعلي من قيمة االإبداع واالبتك�ر. 
من  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  و�شفه  كم�  ف���الإب��داع 
ال��ذي يخط  ال��ري���دة وامل���داد  االإم����رات على حتقيق  التي تعني دول��ة  الرك�ئز 
اأن االإم���رات تفتح املج�ل  اأبن�وؤه� مالمح م�شتقبله� موؤكدا يف هذا ال�شي�ق  به 
رحب� اأم�م كل املبدعني ومتدهم ب�أ�شب�ب النج�ح ومتهد لهم الطريق الإطالق 
تنطلق من  التي  النوعية  املب�درات  اأ�شهمت  املبتكرة يف حني  اأفك�رهم  وتنفيذ 
اإىل دول��ة ج�معة لالإبداع يف كل �شوره وح��شنة  اأر���س االإم���رات يف حتويله� 
الط�ق�ت  ت�شجيع  يف  ب��ه  ي��ح��ت��ذى  ومن����وذج  التخ�ش�ش�ت  ك��ل  يف  للمبدعني 
الذي  ب�لنهج  اأ�شوة  الق�درة على تقدمي اجلديد والن�فع للمجتمع  االإيج�بية 
ت�أ�ش�شت عليه دولتن� والتزمت به يف م�شريته� حيث ك�ن االإبداع ح��شرا و�شيظل 
يف كل اإجن�زاته� و�شمن �شتى املج�الت. وق�لت ..لهذا تعمل دولة االإم�رات على 
�شمن  واملوهوبني  املبدعني  واحت�ش�ن  االإب���داع  لت�شجيع  مث�لية  بيئة  توفري 
روؤيته� لبن�ء جمتمع االبتك�ر واال�شتثم�ر يف املبدعني اأ�شح�ب امله�رات النوعية 
الذين ميتلكون القدرة على اإحداث نقالت نوعية يف خمتلف القط�ع�ت ومب� 
يواكب روؤية االإم�رات 2021 التي ت�شتهدف جعل االإم�رات واحدة من اأف�شل 
دول الع�مل يف العيد اخلم�شني الإن�ش�ئه� ومن هن� ج�ء اإطالق اال�شراتيجية 
االإم����رات  دول��ة  جعل  اإىل  تهدف  وال��ت��ي   2014 ال��ع���م  يف  لالبتك�ر  الوطنية 
بحلول  ال��ع���مل  م�شتوى  على  اب��ت��ك���را  االأك���ر  ال���دول  �شمن  املتحدة  العربية 
ع�م 2021 ف�شال عن اإعالن جمل�س الوزراء يف �شهر فراير امل��شي نظ�م� 
جديدا ال�شتقط�ب الكف�ءات واملواهب اال�شتثن�ئية يف كل القط�ع�ت احليوية 
ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  ق���ل  كم�  االإم�����رات  م��ن  �شيجعل  الوطني  لالقت�ش�د 
حممد بن را�شد اآل مكتوم احل��شنة االأوىل للمواهب الب�شرية اال�شتثن�ئية يف 

القط�ع�ت احليوية ك�فة.

اأخبار ال�شاعة :

امل�ش�همني حل�شور اجتم�ع اجلمعية العمومية  ال�ش�دة  ال�شي�رات )���س.م.ع( بدعوة  اإدارة �شركة االإم���رات لتعليم قي�دة  يت�شرف جمل�س 
ال�شنوية وذلك يف مت�م ال�ش�عة الث�نية ع�شر ظهراَ من يوم اخلمي�س املوافق 2017/03/23م يف املقر الرئي�شي لل�شركة الك�ئن يف امل�شفح 

ال�شن�عية للنظر يف جدول االأعم�ل الت�يل:
1- �شم�ع تقرير جمل�س االإدارة عن ن�ش�ط ال�شركة ومركزه� امل�يل عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�شمر 2016م والت�شديق عليهم�.

2- �شم�ع تقرير مدقق احل�ش�ب�ت عن ال�شنة امل�لية املنتهية بت�ريخ 31 دي�شمر 2016م.
3- من�ق�شة ميزانية ال�شركة وح�ش�ب االأرب�ح واخل�ش�ئر عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�شمر 2016م والت�شديق عليهم�.

% من راأ�س امل�ل عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�شمر 2016م. 4- النظر يف مقرح جمل�س االإدارة ب�ش�أن توزيع اأرب�ح نقدية بواقع 30 
5- النظر يف مقرح مك�ف�أة اأع�ش�ء جمل�س االإدارة وحتديده�.

6- اإبراء ذمة اأع�ش�ء جمل�س االإدارة عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�شمر 2016م.
7- اإبراء ذمة مدقق احل�ش�ب�ت عن ال�شنة امل�لية املنتهية يف 31 دي�شمر 2016م.

8- تعيني مراجعي ح�ش�ب�ت ال�شركة لل�شنة امل�لية 2017 وحتديد اأتع�بهم.
9- قرار خا�س: املوافقة على تعديل امل�دة ال�ش�بعة من النظ�م اال�ش��شي ل�شركة االإم�رات لتعليم قي�دة ال�شي�رات )�س.م.ع( مب� يتوافق 
مع الق�نون االحت�دي رقم )2( ل�شنة 2015 ب�ش�أن ال�شرك�ت التج�رية، وذلك وفق�ً لل�شيغة املعدلة التي مت ن�شره� يف املوقع االلكروين 

ل�شوق اأبوظبي لالأوراق امل�لية )www.adx.ae( �شريطة احل�شول على موافقة اجله�ت املخت�شة.

مالحظات:
1- يجوز ملن له حق ح�شور اجلمعية اأن ينيب عنه من يخت�ره من غري اأع�ش�ء جمل�س االإدارة مبقت�شى توكيل خ��س ث�بت ب�لكت�بة 
% خم�شة ب�ملئة من راأ�شم�ل ال�شركة، وميثل ن�ق�شي  ويجب اأال يكون الوكيل لعدد من امل�ش�همني ح�ئزاً بهذه ال�شفة على اأكر من 5 

االأهلية وف�قديه� الن�ئبون عنهم ق�نون�ً.
2- لل�شخ�س االعتب�ري اأن يفو�س اأحد ممثليه اأو الق�ئمني على اإدارته مبوجب قرار من جمل�س اإدارته اأو من يقوم مق�مه، ليمثله يف 

اجلمعية العمومية لل�شركة، ويكون لل�شخ�س املفو�س ال�شالحي�ت املقررة مبوجب قرار التفوي�س.
3- يكون م�لك ال�شهم امل�شجل يف يوم االأربع�ء املوافق 2017/03/22م هو �ش�حب احلق يف الت�شويت يف اجلمعية العمومية.

4- يكون �ش�حب احلق يف االأرب�ح هو م�لك ال�شهم امل�شجل يف يوم االأحد املوافق 2017/04/02م.
5- يف ح�ل عدم اكتم�ل الن�ش�ب الق�نوين للجمعية العمومية يف اجتم�عه� االأول ف�إن التوكيالت ال�ش�درة حل�شور االجتم�ع االول تعتر 

�شحيحة ون�فذة الأي اجتم�ع�ت الحقة م� مل يتم اإلغ�وؤه� �شراحة من قبل املعني مبوجب اإ�شع�ر خطي موجه اإىل ال�شركة.
6- ميكن للم�ش�همني االطالع على البي�ن�ت امل�لية لل�شركة وتقرير حوكمة ال�شركة والتعديالت املقرحة على النظ�م االأ�ش��شي من 

خالل املوقع االلكروين لل�شركة www.edcad.ae واملوقع االإلكروين ل�شوق اأبوظبي لالأوراق امل�لية. 
% من راأ�شم�ل  7- ال يكون انعق�د اجلمعية العمومية �شحيح�ً اإال اإذا ح�شره م�ش�همون ميلكون اأو ميثلون ب�لوك�لة م� ال يقل عن 50 
ال�شركة، ف�إذا مل يتوافر هذا الن�ش�ب يف االجتم�ع االأول ف�إنه �شيتم عقد االجتم�ع الث�ين بت�ريخ 2017/03/30م يف نف�س املك�ن والزم�ن، 

ويعتر االجتم�ع املوؤجل �شحيح� اأي� ك�ن عدد احل��شرين.
8- على امل�ش�همني حتديث بي�ن�ت االت�ش�ل اخل��شة بهم وعن�وينهم لدى �شوق اأبوظبي لالأوراق امل�لية للت�أكد من ا�شتالم االأرب�ح على 

النحو االأن�شب حيث اأنه يف ح�ل توزيع االأرب�ح ف�إن ذلك �شيتم عن طريق ال�شوق.
9- القرار اخلا�س: هو القرار ال�ش�در ب�أغلبية اأ�شوات امل�ش�همني الذين ميلكون م� ال يقل عن ثالثة اأرب�ع االأ�شهم املمثلة يف اجتم�ع 

اجلمعية العمومية لل�شركة.

دعــــــوة حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية مل�شاهمي
�شـــركـــــة الإمارات لتعليم قيادة ال�شيارات » �س.م.ع «
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة يعلن تكري�س عام اخلري بجميع مبادراته وم�شاريعه ل�شهداء الإمارات

 خليفة: نقدم اأجمل واأنبل ما يف وطننا من خري .. ملن قّدم روحه ودمه من اأجل هذا الوطن
الوطن غايل، وال�شهداء الأبرار هم اأغلى ما قدم هذا الوطن الغايل، و�شتبقى ت�شحياتهم يف ذاكرة �شعب الإمارات لالأبد

•• اأبو ظبي-وام:

�ش�حب  ت���وج���ي���ه����ت  ع���ل���ى  ب����ن�����ء 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س  نهي�ن 
مت االإع����الن ام�����س وخ���الل جل�شة 
ُعقدت  ال���وزراء  ملجل�س  ا�شتثن�ئية 
ن�شب  اأم����م  الكرامة”  “واحة  يف 
ال�شهيد ب�أبوظبي ح�شره� �ش�حب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء ح�كم دبي،  رئي�س جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�ش�حب  اهلل،  رع���ه 
ن���ه���ي����ن ويل  اآل  زي�����د  ب����ن  حم���م���د 
االأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد 
عن  االإع���الن  مت  امل�شلحة،  للقوات 
تكري�س ع�م اخلري بك�فة مب�دراته 
ل�شهداء  وب����راجم����ه  وم�����ش���ري��ع��ه 
الط�هرة،  واأرواح����ه����م  االإم��������رات 
ت���خ���ل���ي���داً ل����ذك����راه����م، وت���ق���دي���راً 
لقيم  وت��ر���ش��ي��خ���ً  ل��ت�����ش��ح��ي���ت��ه��م، 
فيه�  �شربوا  التي  والعط�ء  البذل 

اأعلى االأمثلة.
ك��م��� ا���ش��ت��ع��ر���س جم��ل�����س ال�����وزراء 
لع�م  ال���وط���ن���ي���ة  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
واأعلن  ال�شهيد  ن�شب  اأم���م  اخلري 
اع��ت��م���ده���، ودع����� ج��م��ي��ع اجله�ت 

للتع�ون على اإجن�حه�.
وق�ل �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
املن��شبة:  بهذه  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 
نقدم اأجمل واأنبل م� يف وطنن� من 
خري ملن قدم روحه ودمه من اأجل 
“خري  اأن:  اإىل  الفت�ً  الوطن،  هذا 
االإم�������رات وخ���ري ���ش��ع��ب االإم������رات 

ل�شهدائن� والأرواحهم الط�هرة”.
ا�شتدامة  ب�لقول: مع  �شموه  واأكد 
اإليه�  ن�شعى  التي  اخلري  منظومة 
لذكرى  ا�شتدامًة  نريد  بلدن�،  يف 
وتخليداً  واأب���ط����ل���ن����  ����ش���ه���دائ���ن���� 

لت�شحي�تهم.
ال�����ش��م��و رئي�س  ���ش���ح��ب  واأ�����ش�����ف 
الدولة: “الوطن غ�يل، وال�شهداء 
االأب��������رار ه���م اأغ���ل���ى م���� ق����دم هذا 
يف  ت�شحي�تهم  و�شتبقى  ال��وط��ن، 

ذاكرة �شعب االإم�رات لالأبد”.
اأك����د ���ش���ح��ب ال�شمو  م��ن ج���ن��ب��ه، 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
ل�شهداء  اخل��ري  ع���م  “تكري�س  اأن 
اأك��ر داف��ع مل�ش�عفة  االإم����رات هو 
م�ش�ريع  على  الع�م  ه��ذا  يف  العمل 
اأن  ���ن����ً  م���ب���يِّ اخلري”،  وم�����ب������درات 
اخلري،  على  ت�أ�ش�شت  “االإم�رات 
ويقوده�  للخري،  �شهداء  وق��دم��ت 

رج�ل يحبون اخلري.
ب��ح�����ش��ور �ش�حب  ���ش��م��وه  ورح�����ب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد  “ح�شور  ق����ئ���اًل:  ن��ه��ي���ن، 
ال���وزراء  جمل�س  اجتم�ع  زاي���د  ب��ن 

خل��دم��ة ال��وط��ن م��ن خ��الل 100 
ب�الإ�ش�فة  ال��وط��ن  جم���ل خل��دم��ة 
م�شتدام  اإع��الم��ي  اإط����ر  و�شع  اإىل 
ل��دع��م م�����ش���ري��ع وم���ب����درات اخلري 
يف االإم�رات، وغريه� من مب�درات 
وب����رام����ج ت�����ش��ك��ل ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
م�شتوي�ت  ع��ل��ى  االإن�����ش���ين  ال��ع��م��ل 

الدولة ك�فة.
الدبلوم��شية  م��ك��ت��ب  وق�����م  ه����ذا 
جمل�س  ����ش���وؤون  وزارة  يف  ال��ع���م��ة 
مع  ب���ل��ت��ع���ون  وامل�شتقبل  ال�����وزراء 
ال�شتة  ب�مل�ش�رات  املعنية  ال���وزارات 
لع�م  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
واإجراء  عمل  فرق  بت�شكيل  اخلري 
ال���ب���ح���وث ودرا�������ش�������ت امل���ق����رن����ت 
الت�شورات  واق�������راح  امل���ع���ي����ري���ة، 
�شي�غة  يف  وامل�����ش���ه��م��ة  واالأف����ك�����ر 
لال�شراتيجية  ال��ع���م��ة  ال���روؤي���ة 
اإىل  وامل�����ش��ت��ه��دف���ت وامل����وؤ�����ش����رات، 
خمتلف  ب��ني  م���  التن�شيق  ج���ن��ب 
�شمولية  ل�شم�ن  املعنية  اجل��ه���ت 
ك�فة  وت��ل��ب��ي��ت��ه���  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
القي�دة  ح��ددت��ه���  ال��ت��ي  االأه������داف 

الر�شيدة.
ال����وزراء  جم��ل�����س  جل�شة  و���ش��ه��دت 
امل�شوؤولني  ال�������وزراء  ا���ش��ت��ع��را���س 
اأبرز  اال�شراتيجية  م�ش�رات  ع��ن 
اال�شراتيجية  وم��ب���درات  مالمح 
ل��ع���م اخل���ري؛ م�شلطني  ال��وط��ن��ي��ة 
املب�درات  ه��ذه  اأهمية  على  ال�شوء 
مفهوم  ت���ك���ري�������س  يف  وال�����رام�����ج 
املجتمع،  يف  وت��ر���ش��ي��خ��ه  ال��ع��ط���ء 
واملجتمعي  ال��ف��ردي  ال�شعيد  على 
وامل���وؤ����ش�������ش���ي، وخ���ل���ق اإط��������ر عمل 
االإن�ش�ين  العمل  مل�أ�ش�شة  منهجي 
اجلهود  ت�����ش���ف��ر  ع���ر  ومت��ك��ي��ن��ه 
والقط�ع  احل���ك���وم���ي  ال���ق���ط����ع  يف 
اخل��س والقط�ع االأهلي وا�شتثم�ر 
وتوجيه  ال���ب�������ش���ري���ة  ال����ط�����ق�����ت 
والقدرات  والتخ�ش�ش�ت  اخلرات 
مب��� ي��ف��ي��د امل��ج��ت��م��ع، ب��ح��ي��ث تكون 
ه����ذه ال���ط����ق����ت راف������داً ح��ي��وي���ً يف 

اقت�ش�د الدولة.
اإعالن  وك�نت دول��ة االإم����رات منذ 
ع�م�ً   2017 الع�م  الدولة  رئي�س 
ن���ئ��ب رئي�س  ل��ل��خ��ري وت��وج��ي��ه���ت 
ال����دول����ة ل��ل��ع��م��ل م���ن اأج�����ل و�شع 
اخلري  لع�م  �ش�مل  تنظيمي  اإط����ر 
العمل  ا���ش��ت��دام��ة  يكفل  نحو  على 
حتولت  قد  وم�أ�ش�شته..  االإن�ش�ين 
اإىل خلية نحل يف اخلري والعط�ء 
مع تف�عل خمتلف قط�ع�ت وفئ�ت 
املب�درة  م���ع  االإم�����رات����ي  امل��ج��ت��م��ع 
االأك����ر م��ن ن��وع��ه��� ع��ل��ى م�شتوى 
ال�����دول�����ة، م����ع احل����ر�����س ك�����أف����راد 
وموؤ�ش�ش�ت، على امل�ش�ركة يف تفعيل 
وتعزيز الر�ش�لة الوطنية ال�ش�ملة 

لع�م اخلري.

ال�شيخ  له  املغفور  بح�شور  يذكرن� 
ويعطي  املجل�س  اج��ت��م���ع���ت  زاي���د 
احلكومة  يف  ال��ع��م��ل  ف���رق  ج��م��ي��ع 

دفعة قوية مل�ش�عفة االإجن�زات”.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب  واأو����ش���ح 
را����ش���د خ����الل جل�شة  ب���ن  حم��م��د 
ح�شره�  ال���ت���ي  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
ال���ف���ري���ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ 
ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
اخلري  “ا�شراتيجية  اأن  الرئ��شة 
ن��ب��ي��ل��ة ه��دف��ه��� تر�شيخ  ه���ي خ��ط��ة 
االإم����رات ويف  وا�شتدامة اخلري يف 
اأب��ن���ء االإم������رات واجل��م��ي��ع �شريك 
�شموه  موؤكداً  امل�شوؤولية”،  يف هذه 
اال�شراتيجية  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ت���ري��خ م��ن اخلري  ب���ل��ق��ول: لدين� 
يف دول����ة االإم���������رات، وال���ي���وم عر 
ه����ذه اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ن���ح����ول اأن 
ورا�شخ�ً  م�شتدام�ً  م�شتقباًل  نبني 

للخري يف االأجي�ل اجلديدة.
وق������ل ���ش��م��وه: ب���داأن���� ع�����م اخلري 
�شعب  ليثبت  لالإن�ش�نية،  ب�شهداء 
ا�شتعداده  ل��ل��ج��م��ي��ع  االإم������������رات 
من  والنفي�س  ب�لغ�يل  للت�شحية 

اأجل عمل اخلري.
م�شيف�ً: �شهداوؤن� هم فخرن� وعّزن� 

اال�شراتيجية  ���ل  وت�������ش���كِّ ه������ذا 
واأ�شمل  اأكر  لع�م اخلري  الوطنية 
اإط�ر عمل متك�مل لتعزيز وتفعيل 
العمل  وا�����ش����ت����دام����ة  وم����أ����ش�������ش���ة 
االإن�����ش���ين واخل���ريي يف ال��دول��ة يف 
م�����ش��ت��وي���ت��ه ك����ف���ة، ح��ي��ث ترجم 
ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  توجيه�ت 
بو�شع  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
وتنظيمي  ا����ش���رات���ي���ج���ي  اإط���������ر 
ترجمة  اخل�������ري،  ع�������م  مل������ب�������درات 
ال���دول���ة �ش�حب  رئ��ي�����س  الإع�����الن 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
للخري،  2017 ع�م�ً  الع�م  نهي�ن 
ل��ب��ل��ورة روؤي��ت��ه يف جت�شيد  و���ش��ع��ي���ً 

روؤية واأهداف ع�م اخلري.
بن�ء  اال�شراتيجية  �شي�غة  ومت 
“خلوة  وخم����رج�����ت  ن��ت���ئ��ج  ع��ل��ى 
اإل��ي��ه��� �ش�حب  دع����  اخلري” ال��ت��ي 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال  ال�شمو 
بح�شور  امل��شي  فراير  يف  مكتوم 
وطنية،  �شخ�شية  م�ئة  م��ن  اأك��ر 
التحدي�ت  م����ن  ج��م��ل��ة  ن����ق�������ش���وا 
العمل  �شمولية  دون  حت��ول  ال��ت��ي 
من  جمموعة  وبحثوا  االإن�����ش���ين، 
االأف����ك�����ر وامل���ق���رح����ت ل���ع���دد من 
املب�درات وامل�ش�ريع التي تهدف اإىل 
واخلريي  االإن�ش�ين  العمل  تنظيم 
يف الدولة وتر�شيخ ثق�فة العط�ء، 
للجهود  م�����ش��ت��دام  اإط������ر  واإي���ج����د 

وزيرة  ال��روم��ي  خلف�ن  بنت  عهود 
الوطن  وخ���دم���ة  ل��ل�����ش��ع���دة  دول�����ة 
�شهيل  ب��ن��ت  �شم�  م��ع���يل  ب��رئ������ش��ة 
ب��ن ف���ر���س امل���زروع���ي وزي����رة دولة 
ج�نب  واإىل  ال�������ش���ب����ب.  ل�������ش���وؤون 
املن�شوية حتت  املب�درات وامل�ش�ريع 
الوطنية  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  م��ظ��ل��ة 
لع�م اخلري، وب�لتن�شيق مع اللجنة 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���ل���ي���� ل����ع�����م اخل����ري، 
األ���ف مب�درة  اأك���ر م��ن  اإع�����داد  مت 
اأكر  �شممته�  وف��ع���ل��ي��ة  ون�����ش���ط 
وخ��شة  حكومية  جهة   100 من 
العمل  ثق�فة  تر�شيخ  اإىل  ت��ه��دف 
الدولة،  يف  واخل�����ريي  االإن�������ش����ين 
م��ن خ��الل اإ���ش��راك ف��ئ���ت املجتمع 
اهتم�م�ت  تلبية  ع��ر  ب��ه���،  ك���ف��ة 
العمل  يف  م���ت���ن���وع���ة  وجم����������الت 

االإن�ش�ين والتطوعي.
وت���ن���ط���ل���ق اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة من 
العمل  ا�شتدامة  اإىل  ت�شعى  روؤي���ة 
االإن�����������ش������ين واخل���������ريي يف دول�����ة 
االإم�رات وتعزيز مك�نته� ب�عتب�ره� 

االأكر عط�ء ع�ملي�ً. 
اأه���داف ترجم  وت��ت���أل��ف م��ن �شتة 
تفعيل  ه�����ي:  ال�������ش���ت���ة،  امل���������ش�����رات 
واملوؤ�ش�ش�ت  ال�����ش��رك���ت  م�����ش���ه��م��ة 
التنموية  امل�����ش���ري��ع  يف  اخل������ش��ة 
�شريك�ً  اخل��������س  ال��ق��ط���ع  ل��ي��ك��ون 
م�شرية  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة  اأ����ش��������ش���ي����ً 

وندعو  العط�ء  من  ملزيد  ودافعن� 
ب�شهداء  لالحتف�ء  اجله�ت  جميع 

االإم�رات يف جميع مب�دراتهم.
االإع���الن عن  اختي�ر مك�ن  وح��ول 
لع�م  ال���وط���ن���ي���ة  اال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
اخلري، ق�ل �ش�حب ال�شمو ال�شيخ 
جمل�س  اجتم�ع  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الوزراء عند ن�شب ال�شهيد يف واحة 
ي���وم م��ه��م يف ت�ريخ  ال��ك��رام��ة ه���و 
لالأجي�ل  اأ�ش��شية  ور�ش�لة  بالدن�، 

حول قد�شية �شهداء االإم�رات.
ال�شمو  ق����ل ���ش���ح��ب  م���ن ج���ن��ب��ه 
نهي�ن:  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
اق����رن ال���ب���ذل وال��ع��ط���ء واخلري 
وحكومة  ق��ي���دة  االإم������رات  نهج  يف 
اخلري  ع���م  وا�شراتيجية  و�شعب�، 
اتخذت من عط�ء �شهدائن� منطلق� 

را�شخ� له�.
واأ����ش����ف: “اإن اخل���ري امل��وج��ود يف 
اأبن�ء االإم�رات لي�س وليد اللحظة 
زايد  عززه�  متجذرة  �شمة  هو  بل 
بقي�دة  االإم��������رات  ل��ت��وا���ش��ل  االأب 
خليفة دوره� االإن�ش�ين الري�دي”.

قيم  ن�شتح�شر  “ونحن  واختتم: 
اإىل  يتب�در  اأجمل �شوره  اخلري يف 
البطولية  امل��ل��ح��م��ة  ت��ل��ك  اأذه���ن��ن��� 
الوطن  ����ش���ه���داء  ���ش��ط��ره���  ال���ت���ي 
واجبهم  ي����������وؤدون  وه������م  ال��������ررة 

الوطني واالإن�ش�ين”.

االإن�ش�نية عر منظومة ت�شريعية 
االإن�ش�ين  العمل  مل�أ�ش�شة  متك�ملة 
على نحو يجعل اجلهود االإن�ش�نية 
اأ�ش��شي�ً  واخلريية يف الدولة جزءاً 

من م�شرية التنمية يف الدولة.
وت�شم اال�شراتيجية الوطنية لع�م 
وم�شروع�ً  م��ب���درة   1000 اخل��ري 
االإ�شراف  وي��ت��وىل  ا���ش��رات��ي��ج��ي���ً. 
على اال�شراتيجية مع�يل حممد 
بن عبداهلل القرق�وي وزير �شوؤون 
رئي�س  وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���ع����م اخل���ري، 
وت��ت���أل��ف م��ن �شتة م�����ش���رات، هي: 
لل�شرك�ت  االجتم�عية  امل�شوؤولية 
وال�شراك�ت بني احلكومة والقط�ع 
اخل��س برئ��شة مع�يل �شلط�ن بن 
االقت�ش�د،  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد 
وال��ت��ط��وع ب��رئ������ش��ة م��ع���يل جنالء 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ع��ور وزي����رة تنمية 
التنموي  ال��دور  وتطوير  املجتمع، 
برئ��شة  االإن�����ش���ن��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش���ت 
مع�يل رمي بنت اإبراهيم اله��شمي 
التع�ون  ل�������ش���وؤون  دول������ة  وزي�������رة 
مع�يل  برئ��شة  واالإع����الم  ال���دويل 
الدكتور �شلط�ن بن اأحمد �شلط�ن 
رئي�س جمل�س  دول��ة  وزي��ر  اجل�بر 
لالإعالم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  اإدارة 
ال�شلة  ذات  الت�شريعية  واملنظومة 
ب�أهداف ع�م اخلري برئ��شة مع�يل 

وتطوير  ال�����دول�����ة،  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 
االإم����رات من  التطوعي يف  العمل 
خالل خلق فر�س تطوعية تخدم 
خمتلف قط�ع�ت املجتمع، وتر�شيخ 
ق���ي���م خ���دم���ة ال����وط����ن م����ن خالل 
واملجتمع  ال��ف��رد  م�شوؤولية  ت�أكيد 
ال���وط���ن،  رف���ع���ة  امل�����ش���ه��م��ة يف  يف 
وتعزيز الدور التنموي للموؤ�ش�ش�ت 
واجلمعي�ت االإن�ش�نية واخلريية يف 
ت�شريعية  منظومة  وبن�ء  الدولة، 
من اأجل ا�شتدامة العمل االإن�ش�ين 
وو�شعه،  االإم��������رات  يف  واخل�����ريي 
وتعزيز دور االإع��الم يف دع��م عمل 
اخلري ومم�ر�شة نفوذه يف الرويج 

ملب�درات وم�ش�ريع ع�م اخلري.
وت������وؤ�������ش�������������س اال�����ش����رات����ي����ج����ي����ة 
مبب�دراته�  اخل��ري  ل��ع���م  الوطنية 
الأكر  وموؤ�شراته�  وم�شتهدف�ته� 
املحلي  ال�شعيد  ع��ل��ى  �ش�بقة  م��ن 
واالإق���ل���ي���م���ي جل���ه���ة و����ش���ع اإط������ر 
موؤ�ش�شي متك�مل للعمل االإن�ش�ين، 
م�شتدام  ت�����ش��ري��ع��ي  اإط������ر  وو����ش���ع 
واعتم�د  االإم�������������رات،  يف  ل��ل��خ��ري 
وطنية  ق��ي������س  واأدوات  م��وؤ���ش��رات 
اخل��س  القط�ع  �شرك�ت  مل�ش�همة 
واإق���رار  املجتمعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة  يف 
اأنظمة جديدة للتطوع وامل�شوؤولية 
فتح  اإىل  ب����الإ����ش����ف���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
لل�شب�ب  ج��دي��دة  اآف�����ق وجم�����الت 

 بح�شور حممد بن را�شد وحممد بن زايد

جمل�س الوزراء يعقد جل�شة ا�شتثنائية عند ن�شب ال�شهيد يف واحة الكرامة باأبوظبي لإطالق ا�شرتاتيجية اخلري يف دولة الإمارات 
 اأكرث من األف مبادرة ا�شرتاتيجية للخري يف عام اخلري، و100 جهة حكومية �شاركت يف الإعداد

 اإطار ت�شريعي م�شتدام للخري يف دولة الإمارات، واأنظمة جديدة للتطوع وامل�شوؤولية الجتماعية

 حممد بن زايد: 
عطاء  من  اتخذت  اخلري  عام  وا�شرتاتيجية  و�شعبا،  وحكومة  قيادة  الإمارات  نهج  يف  واخلري  والعطاء  البذل  • اقرتن 

�شهدائنا منطلقا را�شخا لها
الإمارات  لتوا�شل  الأب  زايد  عززها  متجذرة  �شمة  هو  بل  اللحظة  وليد  لي�س  الإمارات  اأبناء  يف  املوجود  اخلري  • اإن 

بقيادة خليفة دورها الإن�شاين الريادي
الوطن  �شهداء  �شطرها  التي  البطولية  امللحمة  تلك  اأذهاننا  اإىل  يتبادر  �شوره  اأجمل  يف  اخلري  قيم  ن�شتح�شر  • نحن 

الربرة وهم يوؤدون واجبهم الوطني والإن�شاين

حممد بن را�شد: 
اخلري ومبادرات  م�شاريع  على  العام  هذا  يف  العمل  مل�شاعفة  دافع  اأكرب  هو  الإمارات  ل�شهداء  اخلري  عام  • تكري�س 

مبادراتهم كل  يف  الإمارات  ب�شهداء  لالحتفاء  اجلهات  جميع  وندعو  العطاء،  من  ملزيد  ودافعنا  وعزنا  فخرنا  هم  • �شهداوؤنا 

ويعطي  املجل�س،  لجتماعات  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  بح�شور  يذكرنا  الوزراء  جمل�س  اجتماع  زايد  بن  حممد  • ح�شور 

جميع فرق العمل يف احلكومة دفعة قوية مل�شاعفة الإجنازات

اخلري يحبون  رجال  ويقودها  للخري،  �شهداء  وقدمت  اخلري،  على  تاأ�ش�شت  • الإمارات 
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اأخبـار الإمـارات
ال�شرتاتيجية الوطنية لـ »عام اخلري« ت�شم اأكرث من األف مبادرة �شاركت يف اإعدادها 100 جهة حكومية وخا�شة

•• اأبوظبي -وام:

الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
وذلك  اخلري،  لعام  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اخلطة  اإطالق  مت  اهلل،  حفظه 
خالل جل�شة ا�شتثنائية ملجل�س الوزراء عقدت يف “واحة الكرامة” اأمام ن�شب 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شرها  باأبوظبي  ال�شهيد 
و�شاحب  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زيد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
الدولة عن تكري�س عام  ال�شمو رئي�س  اأعلن �شاحب  ، حيث  امل�شلحة  للقوات 
افتدوا  الذين  الإمارات  ل�شهداء  اخلري بكافة مبادراته وم�شاريعه وبراجمه 
رين  وم�شطِّ العطاء،  �شور  واأجمل  اأرقى  دين  الغالية، جم�شِّ باأرواحهم  وطنهم 

الوطن،  ــرة  ذاك يف  حمفورة  تظل  �شوف  واإقـــدام  و�شجاعة  بطولة  ق�ش�س 
الإن�شاين  والعمل  العطاء  ميادين  كل  يف  الأجيال  به  ت�شرت�شد  ومنوذجًا 

واخلريي وخدمة الوطن. 
الوطنية  لالإعالن عن ال�شرتاتيجية  الكرامة” مكانًا  “واحة  وقد اختريت 
لعام للدللة الرمزية لهذا املوقع الذي مت ت�شييده لالحتفاء ب�شهداء الوطن، 
اأثناء  اأ�شماء الذين �شحوا باأرواحهم  جت�شيدًا لروؤية رئي�س الدولة بتخليد 

اأدائهم واجبهم الوطن لتبقى راية البالد خّفاقة.
العمل  ل�شتدامة  �شاملة  خطة  اخلري  لعام  الوطنية  ال�شرتاتيجية  وت�شكل 
الإن�شاين وماأ�ش�شته يف القطاعني احلكومي واخلا�س، وذلك بناء على اإعالن 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  للخري،  عامًا   2017 العام  الدولة  رئي�س 
حممد بن را�شد اآل مكتوم بو�شع اإطار ا�شرتاتيجي وتنظيمي م�شتدام للعمل 

“خلوة  ملخرجات  ترجمًة  ال�شرتاتيجية  تاأتي  كما  الدولة.  يف  الإن�شاين 
اخلري” التي كان قد دعا اإليها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
وزراء  بينهم  من  املا�شي،  فرباير  يف  وطنية  �شخ�شية  مائة  من  اأكرث  بح�شور 
وم�شوؤولون حكوميون وم�شوؤولون يف القطاع اخلا�س و�شخ�شيات من عدد من 
التحديات  من  العديد  ناق�شوا  الذين  اخلري  واأ�شحاب  الإن�شانية  املوؤ�ش�شات 
وو�شعوا اخلطوط العري�شة لعدد كبري من املبادرات والربامج وامل�شاريع التي 
ت�شعى يف املدى املنظور اإىل خلق بيئة موؤاتية وداعمة وحا�شنة لنهج العطاء 
مبنظومة  مدعومة  ومنهجية،  موؤ�ش�شية  قاعدة  خلق  مع  املجالت  كل  يف 

ت�شريعية، للعمل الإن�شاين التنموي يف الدولة.
وت�شمل ال�شرتاتيجية الوطنية لعام اخلري اأكرث من 1000 مبادرة وبرنامج 
�شاركت يف اإعدادها 100 جهة حكومية وخا�شة، موزعة على �شتة م�شارات، 

والقطاع  احلكومة  بني  وال�شراكات  لل�شركات  الجتماعية  امل�شوؤولية  هي: 
اخلا�س برئا�شة معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد، والتطوع 
برئا�شة معايل جنالء بنت حممد العور وزيرة تنمية املجتمع، وتطوير الدور 
الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  برئا�شة  الإن�شانية  للموؤ�ش�شات  التنموي 
وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل، والإعالم برئا�شة معايل الدكتور �شلطان 
الوطني  املجل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دولة  وزير  اجلابر  �شلطان  اأحمد  بن 
لالإعالم، واملنظومة الت�شريعية ذات ال�شلة باأهداف عام اخلري برئا�شة معايل 
عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة، وخدمة الوطن برئا�شة معايل 
�شما بنت �شهيل املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب .. ويتوىل الإ�شراف على 
ال�شرتاتيجية معايل حممد عبداهلل القرقاوي، رئي�س اللجنة الوطنية لعام 

اخلري.

وت��ن��ط��ل��ق اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة م��ن روؤي����ة ت�شعى اإىل ت��ر���ش��ي��خ ال��ع��م��ل االإن�����ش���ين يف 
ت�شتند  حيث  ع�ملي�ً،  عط�ء  االأك���ر  ب�عتب�ره�  ال��دول��ة  مك�نة  وتعزيز  االإم�����رات 
اأهداف رئي�شية تعك�س امل�ش�رات ال�شت، هي: تفعيل م�ش�همة ال�شرك�ت  اإىل �شتة 
واملوؤ�ش�ش�ت اخل��شة يف امل�ش�ريع التنموية، �شمن اإط�ر م�شوؤوليته� االجتم�عية، 
للدولة،  التنمية  للحكومة يف م�شرية  اأ�ش��شي�ً  �شريك�ً  القط�ع اخل��س  كي يكون 
اإىل  ال�شعي  عر  االإم���رات��ي  املجتمع  يف  وتعميمه  التطوعي  ب�لعمل  والنهو�س 
املجتمعية،  القط�ع�ت  ك�فة  تخدم  تطوعية  فر�س  وخلق  التطوع  ثق�فة  تعزيز 
والعط�ء  اخلري  ثق�فة  اأ�شك�ل  من  �شكاًل  بو�شفه�  الوطن  خدمة  قيم  وتر�شيخ 
الوطن  �ش�أن  االإع��الء من  امل�ش�همة يف  الفرد واملجتمع يف  عر تعزيز م�شوؤولية 
يف كل املج�الت لي�شكل هذا املفهوم جزءاً من بن�ء ال�شخ�شية االإم�راتية، وتعزيز 
الدور التنموي للموؤ�ش�ش�ت واجلمعي�ت االإن�ش�نية واخلريية يف الدولة وتطوير 
اأدائه�، وبن�ء منظومة ت�شريعية متك�ملة مل�أ�ش�شة عمل اخلري يف االإم�رات وو�شعه 
يف اإط�ر م�شتدام، وتعزيز دور االإعالم يف دعم عمل اخلري، بو�شف االإعالم من 
اأ�ش��شي يف ن�شر ثق�فة اخلري وتعزيز  اأنه �شريك  نة، كم�  امل�ش�ندة واملمكِّ االأدوات 
قيم امل�شوؤولية االجتم�عية والعمل التطوعي وخدمة الوطن، التي ت�شكل املح�ور 

االأ�ش��شية لع�م اخلري 2017.
ويف ه���ذا اخل�����ش��و���س ق����ل م��ع���يل حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ق��رق���وي، رئ��ي�����س اللجنة 
اخلري،  لع�م  الوطنية  اال�شراتيجية  عن  وامل�شوؤول  اخلري  لع�م  العلي�  الوطنية 
االإن�ش�ين  للعمل  طريق  خريطة  ت�شكل  اخلري  لع�م  الوطنية  اال�شراتيجية  اإن 
واخلريي يف دولة االإم�رات، من خالل مب�درات وم�ش�ريع نوعية تخ�طب جميع 

جم�الت العط�ء.
واأ�ش�ف مع�ليه اأن هذه اال�شراتيجية تعك�س توجيه�ت القي�دة الر�شيدة جلعل 
اخلري ثق�فة جمتمعية وموؤ�ش�شية �ش�ملة بحيث تكون ك�فة القط�ع�ت يف الدولة 
معنية يف تفعيل وتعزيز العمل االإن�ش�ين واخلريي يف الدولة على نحو ي�شمن 

تر�شيخه وا�شتدامته.
تبعثه�  قوية  ر�ش�لة  االإم����رات  ل�شهداء  اخل��ري  ع���م  تكري�س  اأن  القرق�وي  واأك��د 
القي�دة ب�أنه� تعتز بت�شحي�ت هوؤالء ال�شهداء وت�شعهم يف اأوىل اأولوي�ته�، وب�أن 
بداية  منذ  االإم����رات  �شهداء  اأن  اإىل  الفت�ً  ل�شهدائه،  ويّف  �شعب  االإم����رات  �شعب 
االحت�د منهم �شفراء، ومنهم رج�ل اأ�شداء يف �ش�ح�ت املع�رك، ومنهم اأي�ش�ً رج�ل 
يقومون ب�الأعم�ل االإن�ش�نية كم� راأين� يف �شهداء االإن�ش�نية يف بداية يف بداية ع�م 
لالأيت�م” ..  دور  لبن�ء  اأفغ�ن�شت�ن  اأرواح��ه��م، وهم هن�ك يف  اخلري ممن قدموا 
اأعم�ل اخلري ب�شهداء االإم�رات  “توجيه�ت القي�دة بربط  اأن  اإىل  واأ�ش�ر مع�ليه 

�شوف يوؤثر يف قلب كل مواطن و�شيدفعه لتقدمي املزيد يف خدمة بالده.
و�شدد مع�ليه على الدور الكبري للموؤ�ش�ش�ت االإن�ش�نية والتنموية يف الدولة التي 
ت�شهم من خالل م�ش�ريعه� يف تر�شيخ القوة الن�عمة لدولة االإم���رات وتكري�س 
م�شرياً  له�،  ال�شعوب  اح��رام  واكت�ش�ب  عط�ء  االأك��ر  ك�لدولة  الع�ملية  �شمعته� 
هذه  عمل  لتطوير  خطة  و�شع  اأي�ش�ً  �شيتم  اال�شراتيجية  خ��الل  من  اأن��ه  اإىل 

املوؤ�ش�ش�ت لتكون متوافقة مع اأف�شل املع�يري الدولية.
اأ�ش�س  و�شع  يف  نوعية  نقلة  مبث�بة  اخل��ري  لع�م  الوطنية  اال�شراتيجية  وتعّد 
م��ن خ��الل مب�درات  االإم�����رات  دول���ة  االإن�����ش���ين واخل���ريي يف  للعمل  م�شتدامة 
وم�ش�ريع رائدة على م�شتوى املحلي واالإقليمي من بينه� اعتم�د ت�شريع�ت هي 

االأوىل من نوعه� يف املنطقة .
التي  اال�شراتيجية  احلكومية  امل��ب���درات  ع�شرات  اال�شراتيجية  اعتمدت  وقد 

تهدف يف املدى املنظور اإىل بن�ء منظومة عط�ء �ش�ملة ومتك�ملة.
املب�درات والرامج التي  اإط���ر زمني وبرن�مج عمل حمدد لهذه  هذا ومت و�شع 
تغطي خمتلف جوانب تر�شيخ ثق�فة اخلري وم�أ�ش�شة العمل االإن�ش�ين وتو�شيع 
الهيئ�ت والوزارات  ق�عدة العط�ء فعاًل وم�ش�ركة، مع حتديد نط�ق اخت�ش��س 

املعنية طبق�ً لكل م�ش�ر.
كل  مب�درات  ال�شتة  اال�شراتيجية  م�ش�رات  عن  امل�شوؤولون  ال��وزراء  وا�شتعر�س 

م�ش�ر، وبع�س امل�شتهدف�ت التي يتطلعون اإىل حتقيقه� يف ع�م اخلري.
.. امل�شوؤولية االجتم�عية ..

اأكد  “ع�م اخلري” حيث  اأه��م حم���ور  لل�شرك�ت من  امل�شوؤولية االجتم�عية  تعد 
مع�يل �شلط�ن املن�شوري، وزير االقت�ش�د، يف هذا اجل�نب اأن “م� ن�شعى لتكري�شه 
يف ع�م اخلري هو تبنى ال�شرك�ت مفهوم�ً اأكر ف�عليًة للم�شوؤولية االجتم�عية، 
ك�شريك حيوي  اأ���ش������ش��ي  ب���دور  للقي�م  اخل������س  ال��ق��ط���ع  دور  تعزيز  خ��الل  م��ن 
للحكومة يف م�شريته� التنموية والنه�شوية ال�ش�ملة”، الفت�ً اإىل اأن “التطبيق 
االأمثل للم�شوؤولية االجتم�عية هو من عوامل منو ال�شرك�ت وا�شتدامة اأن�شطته� 
ومواكبة  حكومي  ودع��م  جمتمعي  قبول  اإط����ر  يف  الن�ش�ط  ه��ذا  دائ���رة  وات�����ش���ع 

اإعالمية بن�ءة مل�شريته�”.
م�ش�همته  مب��دى  م��ره��ون  اقت�ش�دي  ن�ش�ط  اأو  عمل  اأي  تطور  اأن  اإىل  م�شرياً 
وثق�في�ً  واإن�ش�ني�ً  اقت�ش�دي�ً  تطويره  يف  وامل�ش�ركة  املحيط  املجتمع  تنمية  يف 
وح�����ش���ري���ً. وحت���ت م�����ش���ر امل�����ش��وؤول��ي��ة االج��ت��م���ع��ي��ة لل�شرك�ت وال�����ش��راك���ت بني 
لع�م  الوطنية  اال�شراتيجية  اأن  املن�شوري  ذك��ر  اخل������س،  والقط�ع  احلكومة 
للم�شوؤولية  ال��ذك��ي��ة  “املن�شة  اإن�����ش���ء  ت�شمل:  م���ب����درات،  ع�شر  اع��ت��م��دت  اخل��ري 
االجتم�عية”، وهي من�شة اإلكرونية �ش�ملة توفر لل�شرك�ت جم�الت امل�ش�همة 
اأولوي�ت املجتمع، كم� تعمل املن�شة كتطبيق ذكي واأداة تن�شيق بني  املت�حة وفق 
التي  التنموية  وامل�ش�ريع  ب�ملب�درات  والتعريف  املعنية  اجله�ت  وب��ني  ال�شرك�ت 
ميكن امل�ش�همة فيه� بف�علية، وتوفر املن�شة اأي�ش�ً اأدلة اإر�ش�دية ومق�طع تعليمية 
ومن�ذج حول كيفية تطبيق مم�ر�ش�ت امل�شوؤولية االجتم�عية .. وهن�ك “املنتدى 
اإن�ش�ء  الرن�مج  هذا  حتت  ين�شوي  حيث  االجتم�عية”،  للم�شوؤولية  التن�شيقي 
منتدي�ت تن�شيقية لتوفري من�ش�ت لتعزيز التوا�شل الدوري وبن�ء ال�شراك�ت بني 
املعلوم�ت  لتب�دل  واخل��ريي  االإن�ش�ين  القط�ع  وقي�دات  اخل��س  القط�ع  قي�دات 
واخلرات واالتف�ق على االأولوي�ت وتوجيه اال�شتثم�رات امل�شركة بينهم� على 
املدى الق�شري واملتو�شط والبعيد، حيث تعتر هذه املنتدي�ت مرتبطة ب�ملن�شة 
الذكية للم�شوؤولية االجتم�عية ومكّملة له� ،ب�الإ�ش�فة اإىل “جل�ن عمل امل�شوؤولية 
االجتم�عية”، املنبثقة عن املنتدى التن�شيقي، التي يتم ت�شكيله� وفق مو�شوع�ت 
حمددة، ذات اهتم�م م�شرك للقط�ع اخل��س واالأهلي لو�شع دع�ئم التع�ون بني 
القط�ع اخل��س واملوؤ�ش�ش�ت غري الربحية، الكت�ش�ب امله�رات واملع�رف ال�شرورية 

لتطوير العمل التنموي لدى املوؤ�ش�ش�ت االإن�ش�نية واخلريية.
امل�شوؤولية  ح��ول  الوطنية  “االإح�ش�ئي�ت  مب�درة  عن  اأي�ش�ً  املن�شوري  وحت��دث 
حول  اإح�ش�ئية  ودرا����ش����ت  ب��ي���ن���ت  وج��م��ع  حت��دي��د  ت�شمل  ال��ت��ي  االجتم�عية”، 
بتج�رب  الدولة ومق�رنته�  املم�ر�ش�ت احل�لية يف  االجتم�عية لر�شد  امل�شوؤولية 

دول اأخرى، بحيث يتم اإ�شداره� دوري�ً .
وهو  االجتم�عية”،  للم�شوؤولية  الوطني  “املوؤ�شر  اال�شراتيجية  اعتمدت  كم� 
موؤ�شر يتم اإعداده �شنوي�ً بحيث ُيدرج فيه ترتيب اجله�ت وال�شرك�ت يف االإم�رات 
وذلك  االجتم�عية،  امل�شوؤولية  ومب�درات  م�ش�ريع  م�ش�همته� يف  ن�شبة  على  بن�ء 

�شمن منهجية واآلية وا�شحة يف هذا اخل�شو�س.
اأن ت��ك��ون ذات ت���أث��ري يف ت��وج��ي��ه ن�����ش���ط ال�شرك�ت  وم���ن امل���ب����درات ال��ت��ي ي��ت��وق��ع 
“االإف�ش�ح االإلزامي للم�شوؤولية االجتم�عية” عر تقنني امل�شوؤولية االجتم�عية 
وو�شعه� يف اإط�ر اأكر ت�أثرياً من خالل التعديل على اإجراءات واأنظمة جتديد 
اإلزامي  الرخ�س التج�رية لدى الدوائر االقت�ش�دية يف الدولة، ب�إ�ش�فة �شرط 
حول وجوب تقدمي ال�شرك�ت املعلوم�ت املتعلقة ب�مل�ش�هم�ت االجتم�عية، النقدية 
والعينية .. ومت اأي�ش�ً، كم� ق�ل املن�شوري، اعتم�د مب�درة “امل�شري�ت امل�شوؤولة” 
بحيث يتم من خالله� تخ�شي�س ن�شبة من العقود احلكومية لل�شرك�ت وموردي 
اخلدم�ت املتميزين يف جم�ل امل�شوؤولية االجتم�عية من القط�ع اخل��س، وهو م� 

يتطلب تعديل املع�يري املتعلقة ب�ختي�ر املق�ولني واملزودين واملوردين.
وتكرميي،  وت�شجيعي  ذات ط�بع حتفيزي  م��ب���درات  ث��الث  اعتم�د  ذل��ك، مت  اإىل 
وهي  االجتم�عية  امل�شوؤولية  لنت�ئج  ال�شنوي  االإع���الن  ه��ي:  امل�ش�ر  ه��ذا  �شمن 
فع�لية �شنوية تت�شمن اإعالن نت�ئج “املوؤ�شر للم�شوؤولية االجتم�عية” وتكرمي 

ال�شرك�ت املتميزة، كم� ُتعقد ور�س عمل للتعريف ب�أهمية امل�شوؤولية االجتم�عية 
وغريه� من الفع�لي�ت ذات ال�شلة ، وعالمة امل�شوؤولية االجتم�عية التي ت�شتخدم 
معينة  و�شروط  �شوابط  وف��ق  به�  حتظى  التي  واملوؤ�ش�ش�ت  لل�شرك�ت  للرويج 
لتعك�س م�ش�همته� املتميزة يف العط�ء املجتمعي ، وجواز امل�شوؤولية االجتم�عية 
وهو جواز خ��س مُينح لعدد حمدود من ال�شرك�ت املتميزة يف العط�ء املوؤ�ش�شي، 
خلدمة  احلكومة  مع  ف�علة  �شراكة  اإط���ر  يف  االجتم�عية  م�شوؤوليته�  مرجمة 
امل�شوؤولية االجتم�عية لل�شرك�ت يف  املجتمع. ومن موؤ�شرات وم�شتهدف�ت م�ش�ر 
الع�م 2017 التي ا�شتعر�شه� املن�شوري: اأن تتخطى ن�شبة ال�شرك�ت التي تتبنى 
ومن  ور�ش�لته�  روؤيته�  من  اأ�شيل  كجزء  االجتم�عية،  امل�شوؤولية  ا�شراتيجية 
القط�ع  يف  امل�شتهدفة  ال�شرك�ت  عدد  اإجم�يل  من   30% املتك�ملة،  منظومته� 
والعينية  النقدية  للم�ش�هم�ت  االإجم�لية  القيمة  تبلغ  واأن  الدولة،  يف  اخل��س 
املقدمة من ال�شرك�ت م� ال يقل عن 500 مليون درهم، واأن حت�شل م� ال يقل 
العط�ء  يف  لتميزه�  تقديراً  االجتم�عية  امل�شوؤولية  ج��واز  على  �شرك�ت   5 ع��ن 

املوؤ�ش�شي.

.. التطوع 
�شمن م�ش�ر التطوع، مت اعتم�د 11 مب�درة وبرن�جم�ً حكومي�ً �ش�ماًل ومتنوع�ً، 
“اال�شراتيجية  اأن  املجتمع،  تنمية  وزي���رة  ال��ع��ور،  جن��الء  مع�يل  اأك���دت  حيث 
الوطنية لع�م اخلري تهدف اإىل تعزيز التطوع كقيمة اإن�ش�نية وح�ش�رية جت�شد 
روح  ز  وحتفِّ املجتمع  اأف���راد  بني  ب�مل�شوؤولية  احل�ّس  وتر�شخ  اخل��ري،  ع���م  ثوابت 
املب�درة، كم� ت�شعى اإىل ا�شتثم�ر امله�رات واخلرات والط�ق�ت الفردية يف برامج 

واأن�شطة تطوعية ت�شب يف ف�ئدة املجتمع ككل.
واأ�ش�رت مع�ليه� اإىل اأن هذه املب�درات مب� توفره من فر�س وبرامج مت�ّس ك�فة 
ال�شرائح واالهتم�م�ت وت�شب يف ك�فة املج�الت االإن�ش�نية والتنموية ت�شعى اإىل 
منهجة التطوع، فردي�ً وموؤ�ش�شي�ً، وجعله نط حي�ة وتفكري يف املجتمع االإم�راتي، 
يعد  والتخ�ش�شية  الع�مة  اأ�شك�له  بكل  التطوع  اأن  اخل�شو�س  ه��ذا  يف  م��وؤك��دة 
الرف�ه  الوطني، كم� يعد من عوامل توطيد عن��شر  رواف��د االقت�ش�د  اأهم  من 

واال�شتقرار وال�شع�دة يف املجتمع.
وا�شتعر�شت العور مب�درات وم�ش�ريع اال�شراتيجية الوطنية لع�م اخلري �شمن 
م�ش�ر التطوع، حيث ت�شمل: املن�شة الوطنية للتطوع وهي ق�عدة بي�ن�ت اإلكرونية 
وخراتهم  واهتم�م�تهم  للمتطوعني  ال�شخ�شية  ال��ب��ي���ن���ت  تت�شمن  �ش�ملة 
وتخ�ش�ش�تهم، ومواعيد الفر�س والرامج التطوعية املت�حة، و�ش�ع�ت التطوع. 
كم� تت�شمن ق�ئمة ب�جله�ت التي ت�شتقطب املتطوعني، واجله�ت التي ت�شتفيد 
املن�شة  املطلوبة، وغريه�. وتعّد  امله�رات واخلرات  التطوعي، ونوع  العمل  من 
ق العمل التطوعي وينظمه على م�شتوى الدولة بني االأفراد  تطبيق�ً ذكي�ً، ين�شِّ
ر�شمية  مظلة  وه��و  للتطوع،  الوطني  امل��رك��ز  اإن�ش�ء  �شيتم  ك��ذل��ك،  واملوؤ�ش�ش�ت. 
حكومية احت�دية تعنى بتنظيم العمل التطوعي يف الدولة واالإ�شراف عليه، كم� 
الدرا�ش�ت االإح�ش�ئية ون�شر  واإجراء  التدريب للمتطوعني  املركز توفري  يتوىل 
ولالرتق�ء  االإم����رات.  يف  التطوعية  واالأع��م���ل  االأن�شطة  خمتلف  عن  التق�رير 
لت�أهيل  الوطني  الرن�مج  اعتم�د  مت  وتعميمه،  ال��دول��ة  يف  التطوعي  ب�لعمل 
وتدريب املتطوعني الذي يهدف اإىل تطوير برامج تدريبية وت�أهيلية وتثقيفية 
للمتطوعني يف خمتلف املج�الت، لتمكينهم و�شقل قدراتهم وتعزيز مه�راتهم، 
و�شوف ت�شتهدف هذه الرامج املتطوعني الن��شطني وكذلك املواطنني واملقيمني 

يف الدولة الراغبني ب�لعمل التطوعي.
وذكرت العور اأنه لال�شتف�دة من اخلرات التخ�ش�شية وا�شتثم�ره� على النحو 
اأول  وه��و  التخ�ش�شي  التطوعي  العمل  برن�مج  اال�شراتيجية  تبنت  االأم��ث��ل، 
برن�مج من نوعه يف الدولة يحث املتخ�ش�شني واملهنيني من اأطب�ء ومهند�شني 
وتقنيني وغريهم على الترع بوقتهم وخراتهم للجه�ت التي تتطلب مه�رات 

تخ�ش�شية معينة.
لع�م  الوطنية  اال�شراتيجية  يف  التطوع  م�ش�ر  �شمن  االأخ���رى  امل��ب���درات  وم��ن 
اخلري فر�س العط�ء يف اجله�ت احلكومية، من خالل قي�م اجله�ت احلكومية 
االحت�دية واملحلية بتحديد فر�س وجم�الت التطوع لك�فة فئ�ت املجتمع، خ��شًة 
التطوع التخ�ش�شي، واإ�شراك موظفي احلكومة يف العمل التطوعي، عر و�شع 
واحلكوم�ت  االحت�دية  احلكومة  موظفي  م�ش�ركة  حتفيز  تكفل  واآلي�ت  خطط 
املحلية يف العمل التطوعي، و”نظ�م االإف�ش�ح عن اجلهود التطوعية لل�شرك�ت، 
الذي يهدف اإىل تقييم العمل التطوعي لل�شرك�ت يف الدولة، عر مق�رنة عدد 

موظفي ال�شركة ب�ش�ع�ت التطوع التي تقدمه� �شنوي�ً.
واأ�ش�رت العور اإىل مب�درتني ت�شعي�ن اإىل تقدير العمل التطوعي واالحتف�ء به 
ومك�ف�أته، وهم�: نق�ط اخلري للمتطوعني، وهو برن�مج حتفيزي لتقييم العمل 
التطوعي  للعمل  امل�لية  القيمة  على  بن�ء  احت�ش�به�  يتم  نق�ط  وفق  التطوعي 
وعدد �ش�ع�ت التطوع وم� اإىل ذلك مع�يري يتم اإدراجه� يف ملف التطوع بحيث 
م�دية  اأو  وت�شرف كجوائز معنوية  املعنية،  للجه�ت  النق�ط ظ�هرة  تكون هذه 
خمتلف  ب��ني  م�شركة  فع�لية  وه��ي  للتطوع،  ال�شنوي  واالح��ت��ف���ل  للمتطوع، 
العمل  يف  اخل���رات  واأ���ش��ح���ب  املتطوعني  جت����رب  لعر�س  واالأف����راد  املوؤ�ش�ش�ت 

التطوعي لالحتف�ل لالحتف�ء بتج�ربهم واال�شتف�دة منه�.
ولعل من املب�درات الرائدة يف م�ش�ر التطوع، كم� و�شفته� العور، اعتم�د منه�ج 
املدار�س،  يف  التطوع  تدري�س  اإىل  تهدف  وطنية  ا�شراتيجية  كمب�درة  التطوع 
وال�شلوكي�ت  املب�دئ  ك�أحد  النبيلة  واحل�ش�رية  االإن�ش�نية  القيمة  ه��ذه  لغر�س 
واأهميته  ب�لتطوع  الطلبة  تعريف  يتم  بحيث  الط�لب،  �شخ�شية  ت�شكل  التي 
واأ�شك�له املختلفة، ب�الإ�ش�فة اإىل تعريفهم ب�أبرز ال�شخ�شي�ت امل�شهود له� ب�لعط�ء 

والبذل.
وهي   ،  2021 للتطوع  الوطنية  اال�شراتيجية  مالمح  بع�س  العور  ون�ق�شت 
واخل��شة،  احلكومية  اجل��ه���ت  قبل  م��ن  وتنفيذه�  اإع��داده���  يتم  ا�شراتيجية 
تو�شع وفق دار�شة م�شتفي�شة للنهو�س ب�لعمل التطوعي وتعزيزه، بحيث ت�شبح 

دولة االإم�رات رائدًة يف جم�ل التطوع اإقليمي�ً وع�ملي�ً.
اإىل  ن�شعى  التي  التطوع  م�ش�ر  م�شتهدف�ت  ب��ني  م��ن   : ب�لقول  ال��ع��ور  وختمت 
االأق��ل، ت�شمل كل  2017 ت�شجيل مليوين �ش�عة تطوع على  الع�م  حتقيقه� يف 
األف   200 ت�شجيل  ج�نب  اإىل  التخ�ش�شي،  والتطوعي  الع�م  التطوع  اأ�شك�ل 
متطوع يف الدولة، يف ق�عدة بي�ن�ت هي االأ�شمل من نوعه� على م�شتوى الدولة، 
بحيث ميثلون ك�فة فئ�ت املجتمع العمرية والثق�فية والعلمية، وينخرطون يف 
اأن�شطة تطوعية متنوعة عر موؤ�ش�ش�ت وبرامج ت�شتقطب خراتهم على النحو 
التطوعي،  االأق��ل من هذا اجلهد  200 جهة على  ت�شتفيد  اأن  االأمثل، وكذلك 
ر  وحتقيق حجم وفورات يف التكلفة االإدارية والت�شغيلية للجه�ت امل�شتفيدة ُيقدَّ

بنحو 200 مليون درهم”.

.. الدور التنموي للموؤ�ش�شات الإن�شانية ..
الروؤية  �شلب  يف  االإن�ش�نية  للموؤ�ش�ش�ت  التنموي  ال���دور  تطوير  م�ش�ر  يدخل 
ال�ش�ملة لع�م اخلري، التي ت�شعى اإىل تعزيز اأداء املوؤ�ش�ش�ت االإن�ش�نية واخلريية 
اأو�شحت  ال�شي�ق،  ..يف هذا  الدولة  التنموية يف  امل�شرية  اأكر يف  دور  له�  ليكون 
“اخلري  ب�لقول:  ال��دويل  التع�ون  ل�شوؤون  الدولة  وزي��رة  اله��شمي  رمي  مع�يل 
على  االأهمية  متن�مي  دور  له�  االإم����رات  ودول��ة  االإم���رات��ي،  ال�شعب  يف  مت�أ�شل 
�شتى  يف  للمحت�جني  وامل�����ش���ع��دات  االإغ���ث��ة  تقدمي  خ��الل  م��ن  الع�ملي  ال�شعيد 
ا�شم  جعل  نحو  على  الدين،  اأو  اللون  اأو  العرق  اإىل  النظر  دون  املعمورة  اأنح�ء 
االإم�رات يقرن ب�لعط�ء الالحمدود ولتت�شدر بلدن� احلبيبة موؤ�شرات العط�ء 
“ربط ع�م اخلري ب�شهداء االإم�رات  ب���أن:  الع�ملية عن ج��دارة واقتدار”، موؤكدة 
واأ�ش�فت:  بروح جديدة وحم��شة كبرية”.  للعمل  للجميع  دافع�ً جديداً  يعطي 
“ ن�شعى من خالل اال�شراتيجية لتطوير عمل موؤ�ش�ش�تن� االإن�ش�نية لت�شل اإىل 

م�شتوي�ت ع�ملية ب�الإ�ش�فة وو�شع اأنظمة جودة وقي��س مل�ش�ريعه�”.
يف هذا اجل�نب، كم� ذكرت اله��شمي، اأقرت اال�شراتيجية الوطنية لع�م اخلري 

عمل  اآلية  لتطوير  متك�ملة  عمل  خطة  مبث�بة  ت�شكل  رئي�شية  مب�درات   10
التنموية  امل�ش�ريع  يف  م�ش�ركته�  وتفعيل  ب�أدائه�  واالرتق�ء  التنموية  املوؤ�ش�ش�ت 
للموؤ�ش�ش�ت  التن�شيقي  “املجل�س  ت�أ�شي�س  امل��ب���درات:  ه��ذه  وت�شمل   .. الدولة  يف 
واخلريية،  االإن�ش�نية  املوؤ�ش�ش�ت  بني  والربط  للتن�شيق  واخلريية”،  االإن�ش�نية 
وتوحيد اجلهود وتب�دل اخلرات يف م� بينه�، واالرتق�ء ب�لعمل التنموي لهذه 
و�شيقوم  للدولة.  اال�شراتيجية  التوجه�ت  م��ع  مواءمته  و�شم�ن  املوؤ�ش�ش�ت 
املجل�س بتطوير جمموعة من املب�درات مثل الدبلوم املهني يف العمل االإن�ش�ين 
لتطوير الكوادر الوطنية يف هذا املج�ل وتزويده� ب�مله�رات واخلرات ال�شرورية 
التنموي واالإن�ش�ين  الذكية للعمل  املن�شة  واأي�ش�ً م�شروع  الع�م،  االأداء  لتطوير 
واخلريي، وهي من�شة اإلكرونية جتمع كل املوؤ�ش�ش�ت االإن�ش�نية يف الدولة بحيث 
الرابط  يكفل  نحو  على  م�ش�ريعهم،  جلميع  موحدة  اإلكرونية  بوابة  تكون 

والتك�مل والتن�شيق يف م� بينه�.
عن  الترع  خدمة  اخلري” لتوفري  “ا�شتقط�ع  م��ب���درة  اإىل  اله��شمي  واأ���ش���رت 
التي  واجل��ه��ة  التنموية  الق�شية  اختي�ر  ميكن  بحيث  االآيل،  ال�شراف  طريق 
نقدية  م��زاي���  ب��ط���ق��ة  وه���ي  االئتم�نية”،  اخل���ري  و”بط�قة  ال��ت��رع،  �شتتلقى 
ائتم�نية، يتم من خالله� حتويل ن�شبة من امل�شري�ت ل�ش�لح م�ش�ريع تنموية .. 
وكال املب�درتني �شتكون�ن ب�التف�ق مع القط�ع امل�شريف يف الدولة وب�لتن�شيق مع 
املوؤ�ش�ش�ت  ي�شهم يف تطوير عمل هذه  املوؤ�ش�ش�ت اخلريية واالإن�ش�نية على نحو 

ويعزز م�ش�هم�ته� يف امل�ش�ريع اخلريية والتنموية التي تقوم به�.
وم���ن امل���ب����درات احل��ي��وي��ة �شمن ه���ذا امل�����ش���ر، ك��م��� اأو���ش��ح��ت ال��ه������ش��م��ي، توفري 
يتم  وفيه�  واخل���ريي،  واالإن�����ش���ين  التنموي  العمل  ع��ن  الوطنية  االإح�ش�ئي�ت 
واخلريي  واالإن�����ش���ين  التنموي  العمل  ح��ول  وبي�ن�ت  اإح�����ش���ءات  وجمع  حتديد 
لر�شد املم�ر�ش�ت احل�لية يف الدولة ومق�رنته� بتج�رب الدول الرائدة يف املج�ل، 
واإعداد  اال�شراتيجي  التخطيط  من  واخلريية  االإن�ش�نية  املوؤ�ش�ش�ت  لتمكني 

الدرا�ش�ت والتق�رير الالزمة.
يف  واخل��ريي  االإن�ش�ين  العمل  موؤ�ش�ش�ت  تطوير  خطة  هن�ك  مع�ليه�:  وت�بعت 
اأدائه�  وتطوير  االإن�ش�ين  العمل  موؤ�ش�ش�ت  دور  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الدولة، 
ت�شتحدث  .. و�شوف  وع�ملي�ً  اإقليمي�ً  رائدة يف جم�له�  وتعزيز خدم�ته� وجعله� 
اخلطة اأداة القي��س والتقييم الذاتي لعمل املوؤ�ش�ش�ت االإن�ش�نية واخلريية، وهو 
برن�مج خ��س ببن�ء القدرة املوؤ�ش�شية يف املوؤ�ش�ش�ت اخلريية واالإن�ش�نية الإجراء 
وامل�شركة  اال�شراتيجية  والعملي�ت  وامل�ش�ريع  ال��رام��ج  على  ذاتية  تقييم�ت 
والت�شغيلية مب� ي�شمن التطوير امل�شتمر للعمل، حيث �شيتم اإعداد واإ�شدار دليل 
اإر�ش�دي لتقييم وقي��س االأداء لدى املوؤ�ش�ش�ت االإن�ش�نية واخلريية، ب�الإ�ش�فة اإىل 
االإن�ش�نية واخلريية يف  للموؤ�ش�ش�ت  التنموي  العمل  والتميز يف  مع�يري اجلودة 
الدولة وهي مع�يري يتم و�شعه� ل�شم�ن جودة العمل التنموي بحيث يتم اإلزام 
املوؤ�ش�ش�ت االإن�ش�نية واخلريية بتطبيقه�، كم� يتم ربط موؤ�شرات اأداء املوؤ�ش�ش�ت 

املعنية ب�ملوؤ�شرات الع�ملية املتخ�ش�شة.
ومن املب�درات ذات االأفق الع�ملي م�شروع التواأمة بني املوؤ�ش�ش�ت التنموية الع�ملية 
وموؤ�ش�ش�ت  حملية  اإن�ش�نية  موؤ�ش�ش�ت  بني  اتف�قي�ت  عقد  خ��الل  من  واملحلية 
اأف�شل  وامل��ع���رف ح��ول  ت��ب���دل اخل���رات  رائ���دة، يتم م��ن خالله�  تنموية ع�ملية 
الكف�ءات يف  الداخلية وتطوير  العمل  اآلي�ت  املم�ر�ش�ت يف هذا املج�ل، لتح�شني 

املج�ل التنموي.

.. الإعالم ..
يكت�شب امل�ش�ر االإعالمي يف اال�شراتيجية الوطنية لع�م اخلري اأهمية من نوع 
خ������س ك��ون االإع���الم م��ن االأدوات ال��داع��م��ة جلميع حم����ور ع���م اخل���ري، وعليه 
قيم  وتعزيز  ن�شر  يف  واالإ���ش��ه���م  املجتمعية  التوعية  يف  تتمثل  ه�مة  م�شوؤولية 

العط�ء.
وبهذا اخل�شو�س ق�ل مع�يل الدكتور �شلط�ن اأحمد اجل�بر، وزير دولة، رئي�س 
جمل�س اإدارة املجل�س الوطني لالإعالم : يعتر االإعالم �شريك�ً اأ�ش��شي�ً يف تر�شيخ 
املجتمع مب�  وع��ق��ول  قلوب  له� وغر�شه� يف  وال��روي��ج  وال��ع��ط���ء،  اخل��ري  ثق�فة 
يتوافق وروؤية الدولة جت�ه بن�ء منظومة قيمية اإن�ش�نية �ش�ملة ومتك�ملة على 

ك�فة ال�شعد وامل�شتوي�ت .
واأ�ش�ر اجل�بر اإىل اأن االإعالم اأم�مه م�شوؤولية مزدوجة تتمثل يف الرويج ملح�ور 

ع�م اخلري، وامل�ش�ركة بف�علية يف مب�درات العط�ء.
االإعالمية  املوؤ�ش�ش�ت  مع  وب�لتع�ون  لالإعالم  الوطني  املجل�س  اأن  مع�ليه  وذكر 
املختلفة يف الدولة، �شوف يعمل على تر�شيخ ثق�فة اخلري وتعزيز قيم امل�شوؤولية 
االج��ت��م���ع��ي��ة وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وخ���دم���ة ال���وط���ن م���ن خ���الل ���ش��ب��ع مب�درات 
ا�شراتيجية خ��شة مب�ش�ر االإعالم، هي: ملي�ر اخلري، وهي مب�درة ت�شب ب�شكل 
مب��شر يف امل�شوؤولية االجتم�عية للموؤ�ش�ش�ت االإعالمية يف الدولة، حيث تتعهد 
الع�م من خالل  مدار  على  املختلفة  املب�درات  بدعم  االإعالمية  املوؤ�ش�ش�ت  ك�فة 
الدعم  لتقدمي  اإم�راتي  دره��م  ملي�ر  تع�دل  بقيمة  اإعالمي  حمتوى  تخ�شي�س 
 .. مل�ش�ريع ومب�درات ع�م اخلري  الزخم االإعالمي دعم�ً  املعنوي وامل�دي وتعزيز 
وهن�ك مب�درة تطبيق اخلري، وهو تطبيق ذكي يجمع ك�فة االأن�شطة وامل�ش�رك�ت 
الفع�لي�ت  ه��ذه  مت�بعة  اجلميع  على  ي�شهل  مم�  اخل��ري،  بع�م  املعنية  املوؤ�ش�شية 

ور�شده� وتغطيته� على النحو املطلوب.
“فر�ش�ن  مب�درة  اجل�بر  ا�شتعر�شه�  التي  االإعالمي  امل�ش�ر  مب�درات  ت�شمل  كم� 
اأف��راد املجتمع يف املج�ل اخلريي  اإىل الركيز على جهود  اخلري”، التي ت�شعى 
اأفراد املجتمع، بحيث  واإب��راز ق�ش�س النج�ح لغر�س ثق�فة اخلري والتطوع بني 
حتر�س خمتلف املوؤ�ش�ش�ت االإعالمية يف الدولة على ت�شليط ال�شوء على هوؤالء 
الفر�ش�ن. وه��ن���ك كذلك م��ب���درة االإب���داع واالب��ت��ك���ر يف اخل��ري، وه��ي ع��ب���رة عن 
امل�ش�ركة يف خلق  ال�شب�ب لت�شجيعهم على  اإجراوؤه� على م�شتوى  م�ش�بق�ت يتم 
حمتوى اإعالمي يعتمد على التحفيز الع�طفي، من خالل اإنت�ج اأفك�ر واأعم�ل 
فنية اإبداعية حت�كي لغة املن�ش�ت الرقمية التي يت�بعه� جيل ال�شب�ب ومب� ي�شهم 

يف رفع ن�شبة امل�ش�هدة واملت�بعة لو�شم #ع�م_اخلري.
وتت�شمن املب�درات اال�شراتيجية كذلك مب�درة “اإعالميون من اأجل اخلري”، 
حيث �شيتطوع الع�ملون يف جم�ل االإعالم بوقتهم وجهدهم وط�ق�تهم يف اأعم�ل 
متنوعة اإىل ج�نب قي�مهم بتغطية هذه االأن�شطة والرويج له� .. وحتت هذه 
واإلق�ء  للطلبة  تدريبية  دور����س  بتقدمي  االإع��الم��ي��ون  �شيتطوع  اأي�ش�ً  امل��ب���درة 
وغريه�  املجتمعية  املن��شب�ت  يف  وامل�ش�ركة  البحثية  امل�ش�ريع  وتبني  املح��شرات 
.. وهن�ك اأي�ش�ً مب�درة موؤثرو اخلري، التي جتمع املوؤثرين يف و�ش�ئل التوا�شل 
االجتم�عي واالإعالميني واملفكرين واالأدب�ء والفن�نني، وذلك لتعزيز ثق�فة ع�م 
املجتمع،  اأف��راد  من  امل�شتهدفة  لل�شريحة  االإعالمية  الر�ش�ئل  وتو�شيل  اخلري 
اأو  وتنفيذه�  تطويره�  على  احلر�س  مع  �شهري�ً  جديدة  اأفك�ر  لطرح  وكذلك 

االإ�شراف على تنفيذه� من قبل اجله�ت االأخرى.
لالإعالم  الوطني  املجل�س  ينظمه�  التي  من�شي،  للخري  مبب�درة  مع�ليه  وختم 
ن�ش�ط  �شمن  االجتم�عي  وال��ت��وا���ش��ل  االإع���الم  القط�ع  يف  الع�ملني  مب�ش�ركة 
والت�شجيع  املجتمع،  �شرائح  ك�فة  اإىل  اخلري  ر�ش�ئل  اإي�ش�ل  اإىل  ي�شعى  توعوي 

على العط�ء يف كل املج�الت.

.. املنظومة الت�شريعية ..
ع�م  وم�����ش���رات  مل��ح���ور  امل��ن��ظ��م  ال��ق���ن��وين  االإط�����ر  الت�شريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت�شكل 
اخلري، واالأداة املمكنة لتحقيق الروؤية والر�ش�لة واالأهداف الع�مة، حيث ت�شعى 
واخل��ريي يف  االإن�ش�ين  العمل  م�أ�ش�شة  اإىل  لع�م اخلري  الوطنية  اال�شراتيجية 
الدولة من خالل قوانني تنظم العط�ء، بكل اأ�شك�له وم�شتوي�ته، وحتديد اآلي�ته 

وتوجيه قنواته، على نحو يكفل ا�شتدامة جهود اخلري.
اأن مهمة  ال�شي�ق  لل�شع�دة، يف هذا  الدولة  وزي��رة  الرومي،  وق�لت مع�يل عهود 
العط�ء  وم�أ�ش�شة  البن�ءة  وال�شلوكي�ت  القيم  حلم�ية  مظلة  توفري  الت�شريع�ت 

وتنظيمه ون�شره وب�لت�يل حتقيق ال�شع�دة. 

واأكدت مع�ليه� اأن “كل م�ش�رات اال�شراتيجية الوطنية لع�م اخلري ترمي اإىل 
م�أ�ش�شة عمل اخلري يف الدولة، وهن�ك ح�جة لتطوير اإط�ر تنظيمي وت�شريعي 

لع�م اخلري كي ن�شمن ا�شتدامته وا�شتمراره عر االأجي�ل املقبلة”.
وحتت م�ش�ر املنظومة الت�شريعية، ت�شم اال�شراتيجية الوطنية لع�م اخلري اأربع 
مب�درات ت�شريعية ومب�درة “العط�ء �شع�دة” التي تن�شوي حتت مظلته� خم�شة 
يف  ودوره  االإيج�بية،  ب�مل�ش�عر  العط�ء  الرتب�ط  العط�ء،  على  حتفيزية  برامج 

تعزيز الروابط املجتمعية اإىل ج�نب دور العط�ء يف ن�شر ال�شع�دة.
الق�نون  ت�شمل:  حيث  الت�شريعية،  امل���ب����درات  على  ال�����ش��وء  ال��روم��ي  و�شلطت 
اللوائح واملم�ر�ش�ت اخل��شة  ، الذي �شيعمل على و�شع ك�فة  االحت���دي للتطوع 
العمل  ثق�فة  وتر�شيخ  م�أ�ش�شة  ي�شهم يف  ت�شريعي، على نحو  اإط���ر  ب�لتطوع، يف 
التي  للموؤ�ش�ش�ت  مب��شر  تقييم  برامج  واإن�ش�ء  وتطويره�،  وتعزيزه�  التطوعي 
تعمل يف جم�ل التطوع مب�شتوي�ت ال�شبع جنوم وغريه� من برامج تهدف اإىل 
امل�شوؤولية  ب�ش�أن  االحت���دي  الق�نون  اأي�ش�ً  وهن�ك   .. التطوعي  ب�لعمل  االرتق�ء 
وحتديد  ال��دول��ة  يف  االجتم�عية  امل�شوؤولية  تنظيم  اإىل  وال��ه���دف  االجتم�عية 
الت�شريعية  املب�درات  ومن  و�شواه.  وامتي�زاته�  التحفيزية  واأنظمته�  نط�ق�ته� 
الوقف  بعمل  التعريف  اإىل  يهدف  الذي  الوقف  ب�ش�أن  االحت���دي  الق�نون  اأي�ش�ً 
املجتمعية  واأنواعه وغريه، ومب�درة تدابري اخلدمة  واأحك�مه ومدته  و�شروطه 
التي ميكن تطبيقه� يف مواد اجلنح يف الق�نون، بدياًل عن عقوبة ال�شجن التي ال 

تزيد مدته� عن 6 اأ�شهر، على اأال تتعدى مدة اخلدمة املجتمعية 3 اأ�شهر.
ويف م� يتعلق مبب�درة العط�ء �شع�دة، التي تهدف اإىل الركيز على قيمة العط�ء 
واالأعم�ر  ال��ف��ئ���ت  لك�فة  وامل��وج��ه  وامل��ع��ن��وي،  امل����دي  اأن���واع���ه،  بك�فة  املجتمع  يف 
ت�شمه�  التي  اخلم�شة  التحفيزية  ال��رام��ج  ال��روم��ي  ا�شتعر�شت  واجلن�شي�ت، 
ثق�فة  ير�شخ  تطبيق  اإن�ش�ء  يف  املتمثِّل  العط�ء  مليونية  برن�مج  وه��ي:  امل��ب���درة 
ال��ت��وع��وي��ة املختلفة، ومي��ك��ن لهذا  االأع��م���ل  ال��ع��ط���ء م��ن خ��الل جمموعة م��ن 
التطبيق ا�شتعرا�س اأعم�ل واأن�شطة خريية تلهم االآخرين للعط�ء، كم� يعر�س 
جم��م��وع��ة م��ن اأع��م���ل اخل���ري وال��ع��ط���ء ال��ت��ي جت���ري يف امل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث يهدف 
وهن�ك   ..  2017 الع�م  بنه�ية  خري  عمل  مليون  اإىل  الو�شول  اإىل  الرن�مج 
من  يوم   100“ ملب�درة  ا�شتكم�اًل  ت�أتي  العط�ء” التي  من  يوم   100“ مب�درة 
االإيج�بية”. ويتم فيه� تطبيق 100 يوم من العط�ء يف املدار�س، من خالل قي�م 
بهدف  ككل،  العط�ء  الطالب ال�شتيع�ب مفهوم  وتلهم  ت�شجع  ب�أن�شطة  املدار�س 
تربية جيل يرى يف العط�ء مم�ر�شة يومية و�شرورة اأ�ش��شية يف حي�تهم، �شواء يف 

ال�شي�ق املدر�شي اأو خ�رجه.
ومن الرامج التحفيزية اأي�ش�ً امل�شح الوطني للعط�ء اله�دف اإىل التعرف على 
�شلوكي�ت املجتمع االإم�راتي يف العط�ء مم� يتيح و�شع �شي��ش�ت لتعزيز العط�ء 
تتيح  فعلية  اأ�شواق  العط�ء” وهي  “اأ�شواق  وبرن�مج  ال�شع�دة؛  حتقيق  وب�لت�يل 
العط�ء وت�شهل على االأ�شر ذات الدخل املتدين تلبية احتي�ج�ته� مع حتّمل عبء 
اأقل، وت�ش�هم يف اإحداث نقلة ثق�فية يف عقلية املجتمع االإم�راتي لن�حية العط�ء 
على  للحف�ظ  املجتمع  يف  التدوير  اإع����دة  ثق�فة  تكّر�س  كم�  االآخ��ري��ن،  واإ�شع�د 
البيئة؛ وبرن�مج “تذوق نكهة العط�ء” من خالل التع�ون مع امل�ش�ريع املحلية 
اإدراج بند يف ق�ئمة الطع�م خ�شي�ش�ً لع�م  لالأغذية وامل�شروب�ت لت�شجيعه� على 

اخلري بهدف دمج العط�ء كمم�ر�شة يومية يف املجتمع االإم�راتي.

.. خدمة الوطن ..
ت�شكل خدمة الوطن دع�مة اأ�ش��شية يف الروؤية ال�ش�ملة لع�م اخلري، مب� تعك�شه 
من قيم بذل وعط�ء وت�شحية يف �شبيل االإعالء من �ش�أن الوطن وتعزيز مك�نته 
يف  وي�شهم  ا�شتقراره  يدعم  نحو  على  واإن�ش�ني�ً،  وفكري�ً  واقت�ش�دي�ً  اجتم�عي�ً 
من�ئه، وكذلك تكري�س ثق�فة العمل من اأجل الوطن والعط�ء دون مق�بل، على 
اعتب�ر اأن هذا العمل وهذا العط�ء من اأهم مظ�هر التعبري عن الوالء وانعك��س 
للم�شوؤولية الفردية يف احلف�ظ على هوية الوطن وتراثه وبيئته. يف هذا الطرح، 
اأكدت مع�يل �شم� بنت �شهيل املزروعي، وزيرة الدولة ل�شوؤون ال�شب�ب، على اأهمية 
م�ش�ر خدمة الوطن يف اال�شراتيجية الوطنية لع�م اخلري، وق�لت: “م�ش�ر خدمة 
و�شلوك�ً  امل�شتقبلية  االأجي�ل  لدى  غ�ية  الوطن  خدمة  جعل  اإىل  يهدف  الوطن 
جمتمعي�ً ُيعرف به اأبن�ء االإم�رات ومنهج حي�ة وعمل للجميع”، م�شيفًة: “م� 
ن�شعى اإليه من خالل املب�درات اخل��شة مب�ش�ر خدمة الوطن هو توفري البيئة 
املن��شبة ال�شتثم�ر ط�ق�ت ال�شب�ب ، واإ�شراك اأكر عدد ممكن من �شب�ب الوطن 
خلدمة وطنهم وجمتمعهم يف ك�فة املج�الت عر توفري فر�س وجم�الت عط�ء 
متنوعة ي�شتطيع �شب�بن� من خالله� التوا�شل مع احتي�ج�ت املجتمع وامل�ش�ركة 
البن�ءة واخلالقة يف رفعته وتطوره وتعزيز مك�نته على خريطة امل�شتقبل، الفتًة 
ب�لقول: انطالق�ً من اإمي�ن قي�دتن� ب�أن ال�شب�ب هم �ش�نعو م�شتقبلن� فقد اأخذن� 
اإىل  ت�شعى  التي  املب�درات  هذه  �شي�غة  يف  ف�ش�ركون�  واقراح�تهم،  بت�شوراتهم 

تعزيز قيمة خدمة الوطن ب�عتب�ره� اأ�شمى اأ�شك�ل العط�ء .
مب�درات  �شت  تبنت  اخل��ري  لع�م  الوطنية  اال�شراتيجية  اأن  امل��زروع��ي  وذك���رت 
متني  اأ���ش������س  لو�شع  ن���واة  مبث�بة  ت�شكل  ال��وط��ن،  خ��دم��ة  م�ش�ر  اأج��ن��دة  �شمن 
لثق�فة خدمة الوطن يف جيل ال�شب�ب حتديداً، وبن�ء عالقة عط�ء متب�دل بني 
الوطن واملواطن، بحيث يكون الوطن بيئة ح��شنة وحمفزة الإبداع�ت ال�شب�ب 
املج�الت  �شتى  يف  وطنهم  خدمة  على  ال�شب�ب  يحر�س  املق�بل  ويف  وط�ق�تهم، 
وبكل الو�ش�ئل املت�حة. هذه املب�درات هي: 100 جم�ل خلدمة الوطن ، وفيه� 
100 جم�ل خلدمة الوطن يف خمتلف امل�ش�ريع التنموية الوطنية  يتم ح�شر 
�شمن جم�الت وقط�ع�ت بعينه�. وتت�شمن املب�درة اأي�ش�ً تطوير من�شة خلدمة 
الوطن، لتعريف فئ�ت املجتمع، وخ��شة ال�شب�ب، ب�جله�ت احلكومية واملوؤ�ش�ش�ت 
خلدمة  املميزة  وم�ش�هم�تهم  جهودهم  اإىل  حت��ت���ج  ال��ت��ي  ال��دول��ة  يف  الوطنية 

وطنهم وجمتمعهم. 
كم� مت اإدراج حمور خدمة الوطن يف اجلوائز الفنية واالأدبية يف الدولة”، بحيث 
حمور  لت�شمني  الدولة  يف  واالأدب��ي��ة  الفنية  اجلوائز  خمتلف  مع  التن�شيق  يتم 
خدمة الوطن فيه�، بحيث يكون الفن واالأدب من االأدوات االإبداعية التي ت�شهم 
واالأدبي  الفني  املنتج  بو�شف  ال�ش�بة،  الوطن لالأجي�ل  ر�ش�لة خدمة  اإي�ش�ل  يف 
من اأهم اأ�شك�ل التعبري عن القيم الوطنية االأ�شيلة. ومت كذلك اعتم�د مب�درة 
“زي�رات وطنية لل�شب�ب”، من خالل قي�م جم�ل�س ال�شب�ب املحلية يف خمتلف 
يف  الوطن  خلدمة  ترمز  التي  املع�مل  ملختلف  زي����رات  بتنظيم  االإم����رات  اأن��ح���ء 
الكرامة  الدولة وجت�شد ق�ش�ش�ً وطنية وت�ريخية، مثل متحف االحت�د وواحة 

وغريهم�، وذلك الإر�ش�ء قيم الوطنية واالنتم�ء.
الوطنية  اال�شراتيجية  يف  الوطن  خدمة  م�ش�ر  �شمن  االأخ��رى  املب�درات  ومن 
لع�م اخلري “رّواد اخلري”، التي تهدف اإىل تهيئة واإعداد �ش�بة اإم�راتية اأو �ش�ب 
للتوا�شل االجتم�عي، بحيث يقوم ب�لرويج لقيم اخلري  رائداً  اإم�راتي ليكون 
ون�شر العط�ء وكيفية جت�شيده من قبل االأفراد واملوؤ�ش�ش�ت يف الدولة من خالل 
حمتوى رقمي ُيبث على من�ش�ت التوا�شل االجتم�عي على مدار الع�م .. وهن�ك 
مب�درة قدوة الوطن، التي �شيتم من خالله� ت�شليط ال�شوء على من�ذج م�شرفة 
ت�شكل قدوة يف خدمة الوطن، كطبيب اأو مهند�س اأو معلم اأو مدير اأو حتى ط�لب 
ق�م مبب�درة وطنية مميزة، اأو تبنى فكرة رائدة يف جم�ل خدمة الوطن، وي�شكل 

منوذج�ً يحتذى به.
اأك��ر �شوره� عط�ء من  تتجلى يف  الوطن  ك�نت خدمة  مل�  امل��زروع��ي:  واأ�ش�فت 
خالل الدف�ع عن الوطن وبذل النف�س يف �شبيله، فقد مت اعتم�د مب�درة “فخر” 
التي ت�شعى اإىل احتف�ء املجتمع مبنت�شبي اخلدمة الوطنية وكل ق�شة جن�ح فيه� 

بطوالت وت�شحي�ت خلدمة الوطن.
وبح�شب مع�ليه�،  تتمثل م�شتهدف�ت م�ش�ر خدمة الوطن يف تخ�شي�س خم�س 
األف�ً   20 وت�شجيل  الوطن،  خدمة  وقيم  مفهوم  عن  تعّر  واأدب��ي��ة  فنية  جوائز 
100 جم�ل خلدمة الوطن، وقي�م  من ال�شب�ب املواطنني امل�ش�ركني يف مب�درة 
جم�ل�س ال�شب�ب املحلية مب� ال يقل عن 70 زي�رة ملع�مل ت�ريخية وتراثية ت�شمل 

خمتلف اأنح�ء الدولة .
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اأخبـار الإمـارات
لال�شتفادة من الكوادر الب�شرية وتر�شيد ا�شتخدامها

الرتبية ت�شدر قرارات نقل لـ 67 موظفا مواطنا من املناطق التعليمية
•• دبي – حم�سن را�سد 

 ، م��وؤخ��را  ال�شم�لية  وامل��ن���ط��ق  دب��ي  يف  التعليمية  امل��ن���ط��ق  اإدارات  تلقت 
القرار بنقلهم وتوزيعهم  ، ويق�شي  67 موظف� مواطن�  ل�  ق��رارات نقل 
التعليمية  الرق�بة  وق�شمي  املتع�ملني  �شع�دة  مركز  جه�ت  ث��الث  على 
الت�بعة  ل��الإدارات  الفعلية  االحتي�ج�ت  وفق  وذلك   ، التعليمية  واملن�ش�آت 
اإداري�ً  له� تلك االق�ش�م يف دي��وان ع�م ال��وزارة بدبي ، ج�ء ذلك يف ق��راراً 
للرق�بة  والتعليم  الربية  وزارة  وكيل  احلم�دي  الرحمن  عبد  ل�شع�دة 
اأم�س  ال��وزارة  اأعلنت  2017 ، كم�  99 ل�شنة  واخلدم�ت امل�ش�ندة برقم 

االأول عن نقله� مقر منطقة ال�ش�رقة التعليمية ملقر جديد دون حتديد 
موقعه، داعية اإىل توجيه مراجعي املنطقة اإىل ديوان ع�م الوزارة يف دبي 
ومنطقة عجم�ن التعليمية للح�شول على ك�فة اخلدم�ت التي يرغبونه� 

يف الفرة من 5 اإىل 12 م�ر�س اجل�ري.
وت�أتي تلك القرارات مواكبة لعملي�ت التغري والتطوير التنظيمي داخل 
املن�طق التعليمية ، للوف�ء مبتطلب�ت العمل واحتي�ج�ته املختلفة ، واإيج�د 
احللول العلمية ال�شريعة حلل امل�شكالت املتعلقة بتوفري املوارد الب�شرية 
الربية  وزارة  لوكيل  ع��دة ج��والت  بعد  تلك اخلطوة  وت���أت��ي   ، ال��الزم��ة 
والتعليم عبد الرحمن حممد احلم�دي بك�فة املن�طق التعليمية وت�شكيل 

اللج�ن للوقوف على اأهمية تطوير اإمك�ن�ت وخرات املوظفني املواطنني 
لال�شتف�دة الق�شوى من املوارد الب�شرية وتر�شيد ا�شتخدامه�.

67 موظف�  اإجم�ليهم  وقد ت�شمن قرار النقل ملوظفي املن�طق والب�لغ 
املن�ش�آت  لق�شم  و7   ، التعليمية  ال��رق���ب��ة  لق�شم   29 منهم  وم��وظ��ف��ة 
التعليمية ، و31 ملركز �شع�دة املتع�ملني ، وج�ءت م�شمي�تهم وفق امله�م 
رئي�شي  وتنفيذي  مركز  وم�شرف  ومن�شق  اإداري  ب��ني  فيم�   ، اجل��دي��دة 
اإ�شع�د متع�ملني ، حيث ك�ن ن�شيب من �شملهم قرار النقل وفق املن�طق 
التعليمية ، اأقلهم تعليمية دبي موظف� واحدا فقط ، وتعليمية ال�ش�رقة 
ومكتب ال�شرقية 20 موظف� وموظفة ، وتعليمية عجم�ن 10 موظفني 

، وتعليمية اأم القيوين 11 موظف� ، وتعليمية راأ�س اخليمة 12 موظف� ، 
وتعليمية الفجرية 13 موظف� .

واأكدت الوزارة يف ت�شريح�ت �ش�بقة لقي�داته� ، اأنه ويف ظل اإع�دة هيكلة 
املدار�س ومراكز  بع�س موظفيه� على  توزيع  �شيتم   ، التعليمية  املن�طق 
خدمة العمالء والرق�بة املدر�شية وفق�ً حل�جة العمل الفعلية ، م�شددين 
على اأنه لن يكون هن�ك بعد اليوم مك�ن�  للمتق�ع�شني ، ومن ثم فقرارات 
النقل تلك ج�ءات  ل�شم�ن التوزيع الع�دل للموظفني وفق�ً لالحتي�ج�ت 
داخل  التنظيمي  والتطوير  التغيري  عملي�ت  مواكبة  ظ��ل  يف  الفعلية 

املن�طق التعليمية . 

�شلطان القا�شمي ي�شهد غدًا انطالق م�شرية فر�شان القافلة الوردية ال�شابعة
•• ال�سارقة-الفجر:

�ش�حب  وح���������ش����ور  رع������ي�����ة  حت�����ت 
بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق������ش��م��ي،  حم��م��د 
ي�شهد  ال�������ش����رق���ة،  ح����ك���م  االأع����ل����ى 
وال�شب�ق،  للفرو�شية  ال�ش�رقة  ن���دي 
انطالق  حفل  ال��ث��الث���ء،  غ��ٍد  �شب�ح 
الوردية  ال��ق���ف��ل��ة  ف��ر���ش���ن  م�����ش��رية 
ال�����ش���ب��ع��ة، ال���ت���ي ���ش��ت��ج��وب اإم�������رات 
اأح��د ع�شر  الدولة ال�شبع على م��دار 
يوم�ً، بهدف تعزيز الوعي ب�شرط�ن 
الثدي، وتوفري الفحو�ش�ت املج�نية 
املجتمع،  فئ�ت  جلميع  عنه  للك�شف 
“�شبع  الع�م �شع�ر  والتي حتمل هذا 

�شنوات.. ل�شبع اإم�رات”
امل�شرية  ان��ط��الق  حفل  يف  وي�����ش���رك 
املحلية  ال�������ش���خ�������ش���ي����ت  م����ن  ع������دد 
اأبرزهم  وم��ن  والدولية  واالإقليمية 
رئي�شة  م��رع��د،  دي��ن���  االأم����رية  �شمو 
ال�شرط�ن،  ملك�فحة  ال��دويل  االحت���د 
وم���ع����يل ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن حممد 
ووق�ية  ال�����ش��ح��ة  وزي�����ر  ال���ع���وي�������س، 
ك��شرو،  لوي�س  وخو�شيه  املجتمع، 
االأمرا�س  منظم�ت  حت���ل��ف  رئي�س 
اأوزان،  اردمي  و�شع�دة  املعدية،  غ��ري 
يف  تركي�  جلمهورية  الع�م  القن�شل 

امل��ر���س، كم� لعبت دوراً  ت��دور ح��ول 
ك��ب��رياً يف احل���د م��ن ان��ت�����ش���ر املر�س 
اإىل مراحل متقدمة، عر  وو�شوله 
يف  ت�شهم  التي  املج�نية  الفحو�ش�ت 
املواطنني  من  الكثري  اأرواح  حم�ية 
وامل��ق��ي��م��ني، ووف����رت خ���الل االأع����وام 
جم�نية  فحو�ش�ت  امل��شية  ال�شتة 
األف�ً و356 رجاًل وامراأة من  ل�41 
خمتلف اجلن�شي�ت والفئ�ت العمرية 

يف الدولة.

ب�حلمرا مول، ويف اأم القيوين مبركز 
اأم���� يف الفجرية  ال�����ش��ح��ي،  اخل����زان 
مركز  يف  الث�بتة  العي�دة  ف�شتتواجد 
الق�فلة  وجنحت  ال�شحي.  الف�شيل 
ان��ط��الق��ت��ه��� يف ع�م  ال����وردي����ة م��ن��ذ 
ب�شرط�ن  الوعي  تعزيز  يف   2011
عنه  املبكر  الك�شف  وب�أهمية  الثدي، 
االإم�����رات،  دول��ة  من�طق  خمتلف  يف 
واأ���ش��ه��م��ت ن�����ش���ط���ت��ه��� ال��ت��وع��وي��ة يف 
ت�����ش��ح��ي��ح امل��ف���ه��ي��م امل��غ��ل��وط��ة التي 

العي�دة املتنقلة يف م�شت�شفى الذيد.
املتواجدة  الث�بتة  العي�دات  و�شتبداأ 
اإم�����رة م��ن االإم������رات ال�شبع،  يف ك��ل 
هذا  فيه�  العمل  تد�شني  يتم  والتي 
جميع  ا�شتقب�ل  يف  م��رة،  الأول  الع�م 
الفحو�ش�ت  اإج������راء  يف  ال���راغ���ب���ني 
ا�شتف�ش�راتهم  وط������رح  امل���ج����ن���ي���ة 
وطرِق  ال��ث��دي  ���ش��رط���ن  بخ�شو�س 
ال�ش�عة  م���ن  وذل����ك  م��ن��ه،  ال��وق���ي��ة 
 10:00 وح���ت���ى  ع�������ش���راً   4:00
الث�بتة  ال��ع��ي���دة  و�شتتواجد  م�����ش���ًء. 
امل�ئية،  امل��ج���ز  بواجهة  ال�ش�رقة،  يف 
اأبوظبي  ويف  ووك،  ب�شيتي  دب��ي  ويف 
ع��ل��ى ال��ك��ورن��ي�����س، ويف ع��ج��م���ن على 
اخليمة  راأ���������س  ويف  ال���ك���ورن���ي�������س، 

ملك�فحة ال�شرط�ن.
وفور انته�ء احلفل �شتنطلق م�شرية 
بيومه�  ال���وردي���ة  ال��ق���ف��ل��ة  ف��ر���ش���ن 
 10:00 ال�����ش���ع��ة  مت�����م  يف  االأول 
�شب�ح�ً، من ن�دي ال�ش�رقة للفرو�شية 
وال�������ش���ب����ق، مب�����ش���رك��ة ف��ر���ش���ن من 
بعدد  �شيمرون  اجلن�شي�ت،  خمتلف 
م���ن امل���ن����ط���ق م��ت�����ش��ل��ح��ني ب����الأم���ل، 
الوعي  تعزيز  رحلة  يف  وم�ش�همني 
الك�شف  وب�أهمية  ال��ث��دي،  ب�شرط�ن 
رح�لهم  اأن يحطوا  قبل  عنه،  املبكر 
ال�ش�عة  عند  م�����ش���يف،  م�شت�شفى  يف 

م�ش�ًء.  6:50
العي�دات  م�����ش���ر  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  اأم������ 
مل�شرية  وامل��راف��ق��ة  املتنقلة  ال��ط��ب��ي��ة 

دولة االإم�رات.
الدكتور  كم� يح�شر احلفل كل من 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اآدم�������ز،  ك������ري 
ال�شرط�ن،  الدويل ملك�فحة  لالحت�د 
التنفيذي  امل����دي����ر  داي�������ن،  وك�����ت����ي 
غري  االأم���را����س  منظم�ت  لتح�لف 
ب��شكيز،  اأرن��ول��د  وال��دك��ت��ور  املعدية، 
للجمعية  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
االأمريكية لل�شرط�ن، والدكتور خ�لد 
الع�م لالحت�د  االأمني  اأحمد �ش�لح، 
اخلليجي ملك�فحة ال�شرط�ن، و�شذى 
زهرة  جلمعية  الع�م  املدير  الده�س، 
ال�شعودية،  يف  ال����ث����دي  ل�������ش���رط����ن 
وال���دك���ت���ور ���ش���ل��ح ال��ع��ث��م���ن، ن�ئب 
اخلليجي  للمركز  التنفيذي  املدير 

ف�شت�شتقبل  ال����ق�����ف����ل����ة،  ف����ر�����ش�����ن 
املراجعني يومي�ً وطيلة اأي�م امل�شرية 
وحتى  �شب�ح�ً   9:00 ال�ش�عة  م��ن 
ك�فة  م���ن  م�����ش���ًء،   7:00 ال�����ش���ع��ة 
ف��ئ���ت امل��ج��ت��م��ع رج�����اًل ون�����ش���ء ومن 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي���ت، ال��راغ��ب��ني يف 
الالزمة  الطبية  الفحو�ش�ت  اإج��راء 

للك�شف عن �شرط�ن الثدي.
و�شتتواجد العي�دات الطبية ليوم غد 
الثالث�ء يف كل من م�شت�شفى م�ش�يف 
ل�شوؤون  االأعلى  واملجل�س  ب�لفجرية، 
ب���ل�����ش���رق��ة، وم��رك��ز رع�ية  االأ����ش���رة 
والديوان  ب�ل�ش�رقة،  االأ���ش��رة  �شحة 
�شج�ي�  ومركز  ب�ل�ش�رقة،  االأم��ريي 
�شتتواجد  بينم�  ال�����ش���رق��ة،  ف��ت��ي���ت 

جمعت اأكرث من 27 طنًا من النفايات  

بلدية مدينة ابوظبي تنظم حملة لتنظيف منطقة املفرق ال�شناعية بالتعاون مع �شركائها   
•• اأبوظبي-الفجر:

ابوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
اأبوظبي  م��رك��ز  م���ع  وب���ل��ت��ع���ون 
و�شركة  )تدوير(  النف�ي�ت  الإدارة 
اجل�بر للمق�والت حملة لتنظيف 
م��ن��ط��ق��ة امل���ف���رق ال�����ش��ن���ع��ي��ة من 
ال��ن��ف���ي���ت وامل��خ��ل��ف���ت امل���وج���ودة 
، وق����د ����ش����رك يف احل��م��ل��ة اأك���ر 
، ح��ي��ث غطت  180 ع���م��ال  م��ن 
املنطقة  م����ن  وا����ش���ع���ة  م�������ش����ح���ة 

امل�شتهدفة .
اإط�ر  �شمن  احلملة  ه��ذه  وت���أت��ي 
البلدية  ال�����ش��وؤون  دائ����رة  ح��ر���س 
اأبوظبي  مدينة  – بلدية  والنقل 
على  اال�شراتيجيني  و�شرك�ئه� 
مع�يري  ذات  نظيفة  بيئة  ت��وف��ري 
ال�شحة  ا�شراط�ت  متط�بقة مع 
ملتطلب�ت  وحم��ق��ق��ة  وال�����ش��الم��ة 
امل��ظ��ه��ر ال���ع����م ، وب����ل���وق���ت ذات���ه 
املخلف�ت  م����ن  ال���ب���ي���ئ���ة  ح���م����ي���ة 
ثق�فة  ،وت�����ع�����زي�����ز  وال����ن����ف�����ي�����ت 
وتطوير  املجتمعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

احل�ش�ري  املظهر  على  احل��ف���ظ 
الع�م للمدينة، وذلك �شمن اإط�ر 
املع�يري  بر�شيخ  البلدية  ال��ت��زام 
واجلم�لية  والبيئية  احل�ش�رية 
الرفيهية  املرافق  وك�فة  للمدن 
تنظيم  اأن  م�����ش��رية   ، واخل��دم��ي��ة 
روؤيته�  اإط������ر  يف  ي����أت���ي  احل��م��ل��ة 

الزج�ج  على  النف�ي�ت  وا�شتملت 
واملعدنية  البال�شتيكية  والعبوات 
البال�شتيك  واأكي��س  الورق  و من 

واملخلف�ت الع�مة االأخرى.
اأنه� حتر�س على  واأكدت البلدية 
ب�أهمية  البيئية،  ر�ش�لته�  ت�أكيد 
املح�فظة على بيئة نظيفة خ�لية 

ال��ت��ع���ون م��ع ال�����ش��رك���ء يف جم�ل 
ال��ب��ي��ئ��ة واملظهر  ع��ل��ى   احل���ف����ظ 
احل�������ش����ري ل��ل��م��دي��ن��ة . واأك�����دت 
زرع  على  حري�شة  اأن��ه���  البلدية 
ال��ق��ي��م االإي���ج����ب���ي���ة ل����دى اأف�����راد 
املجتمع واملتعلقة ب�لبيئة ، وتعزيز 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة جت�ه  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��م 

املن��شبة  االآلية  اإيج�د  عر  وذلك 
لاللتزام ب�لنظم واملع�يري البيئية 
متطلب�ت  ب��ني  ال���ت���وازن  وتثبيت 
اأ���ش��ف��رت احلملة  ال��ت��ن��م��ي��ة. وق���د 
27 طن�ً من  اأك��ر من  عن جمع 
والتي  ب�لبيئة  امل�شرة  النف�ي�ت 
متفرقة  من�طق  يف  ملق�ة  ك���ن��ت 

االأف�شل  احلي�ة  م�شتوى  ل�شم�ن 
مدينة  ل�شك�ن  امل�شتدامة  والبيئة 
اإىل  �شعيه�  اإىل  منوهة  ابوظبي. 
ال��ت��ع���ون والعمل  م��ب��داأ  ت��ك��ري�����س 
البي�ئي  ال��ب��ع��د  الإب����راز  اجل��م���ع��ي 
الوطنية  االأول������وي�������ت  ك�����إح����دى 
التنموي،  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  يف 

من املخلف�ت بكل اأنواعه�، ف�شاًل 
عن غر�س وتعزيز �شلوك النظ�فة 
البيئية لدى جميع فئ�ت املجتمع،  
ال��ت��وا���ش��ل يف بث  اإىل  ب���الإ���ش���ف��ة 
ر�ش�ئل بيئية للمجتمع للح�شول 
على الدراية الك�ملة عن االأ�شرار 

وامل�شكالت التي تواجهه� البيئة.

ح�شور كبري ملهرجان بازار ال�شلع الأول 2017

قائد �شالح الإ�شارة ي�شهد تخريج عدد من الدورات التخ�ش�شية ملجندي اخلدمة الوطنية

••  املنطقة الغربية - لطيفة جابر

نظم قط�ع خدم�ت املدن و�شواحيه� مبدينة 

املنطقة  ت��خ��ط��ي��ط  ب���������إدارة  ال�����ش��ل��ع مم���ث���اًل 
ب������زار ال�شلع  ال�����ش��ك���ن م��ه��رج���ن  وع���الق����ت 
ثالثة  مل��دة  ا�شتمر  وال���ذي   ،  2017 االول 

ال�شلع  الع�مة مبدينة  اأي���م وذلك ب�حلديقة 
تف�عل  الب�زار  ولقي  امل�ش�ئية،  الفرة  خالل 
امل�ش�ركة.  امل��ن��ت��ج��ة  اال���ش��ر  ق��ب��ل  م��ن  كبرياً  
املنطقة  �شك�ن  م��ن  كبرياً   ح�شوراً   و�شهد 
ك�شك   45 ع����دد  ال����ب�����زار  ت�����ش��م��ن  ح��ي��ث   ،
ط�بع  ذات  متنوعة  ب�ش�ئع  تعر�س  ملحالت، 
الزوار،  به  ي�شتمتع  متميز  جو  خللق  تراثي 
اإذ تنوعت بني املن�شوج�ت واملالب�س الراثية 
الب�شيط  واالث����ث  والعطور  واالإك�ش�شوارات 

واالواين.  
ب�الإ�ش�فة اىل حمل لبيع احليوان�ت وحمالت 
نكهة  ا�ش�فت  وال��ت��ي  ال�شعبية  االك���الت  بيع 

خ��شة للب�زار.  
املهرج�ن  يف  ك��ب��ري  ن�شيب  ل��الأط��ف���ل  وك����ن 
، ح���ي���ث مت ت���وف���ري االأل�����ع������ب امل���ط����ط���ي���ة ) 
لالأطف�ل  اخل��شة  واالك���الت  النط�طي�ت( 

غ���زل ال��ب��ن���ت وال��ف��و���ش���ر، وامل��ث��ل��ج���ت وذلك 
ال�������ش���ع����دة وال���ر����ش���� لك�فة  ب���ه���دف حت��ق��ي��ق 

الفئ�ت.
مواليف  ج��م��ع��ي��ة  امل����ه����رج�����ن  يف  و������ش������رك 
يف  التطوع  خالل  من  التطوعية  االم�راتية 
عملية التنظيم وك�ن له� دور كبري يف جن�ح 
عمل  مت  خ��ت���م  املهرج�ن  ويف   ، امل���ه���رج����ن 
�شحوب�ت على جوائز قيمة للجمهور والزوار، 
ومت تكرمي ثالثة اجمل حمالت مت تزيينه� 
امل�ش�ركني من  ، ب�الإ�ش�فة اىل تكرمي جميع 

اال�شر املنتجة.   
وي������أت�����ي ت���ن���ظ���ي���م امل����ه����رج�����ن ح����ر�����ش�����ً من 
االأ�شر  لت�شجيع  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة 
وبهدف   ، الع�مة  املنفعة  املنتجة ولتحقيق 
امل�ش�ريع  منتج�ت  ل��ع��ر���س  م�ش�حة  ت��وف��ري 

ال�شغرية واملتو�شطة.

•• اأبوظبي-وام:

�شالح  ق���ئ��د  امل�ش�يبه  �شلط�ن  حم��م��د  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �شهد 
ملجندي  التخ�ش�شية  ال�����دورات  م��ن  ع���دد  ت��خ��ري��ج  االإ����ش����رة 
“.. وذلك  االإ����ش����رة  ���ش��الح  “ معهد  ال��وط��ن��ي��ة يف  اخل��دم��ة 

بح�شور عدد من �شب�ط القوات امل�شلحة.
 بداأ االحتف�ل بو�شول راعي احلفل بعده� تالوة اآي�ت عطرة 
م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م األ��ق��ى ب��ع��ده��� ق���ئ��د امل��ع��ه��د كلمة بهذه 

املن��شبة رحب فيه� براعي احلفل واحل�شور.
ب��دور رئي�شي يف تنفيذ  اإن معهد �شالح االإ���ش���رة يقوم  وق���ل 

اإليه  اأوكلت  االإ�ش�رة حيث  �شالح  لقي�دة  التدريبية  ال�شي��شة 
ملختلف  والت�أهيلية  االإلزامية  ال��دورات  خمتلف  عقد  مهمة 

الرتب.
الكف�ءة  االأ���ش������ش��ي يف  ال��رك��ن  ال��ت��دري��ب مي��ث��ل  اأن  واأو����ش���ح 
والقوات  خ��شة  ب�شفة  االإ����ش����رة  ���ش��الح  ل��وح��دات  القت�لية 
امل�شلحة ب�شفة ع�مة لذلك ف�إن معهد �شالح االإ�ش�رة ي�أخذ 
بكل ال�شبل التي تتيح له اأداء مه�مه مب� يتن��شب و يتوافق 
االإ�ش�رة  ���ش��الح  ق��ي���دة  تر�شمه�  ال��ت��ي  ال��ت���أه��ي��ل  �شي��شة  م��ع 

الداعمة للتحديث والتطوير والت�أهيل امل�شتمر.
جمندي  وتدريب  بت�أهيل  قمن�  “ اأنن�  املعهد  ق�ئد  واأ���ش���ف 

اخلدمة الوطنية وح�شب املنه�ج الذي اأعد وخطط له بعن�ية 
ومت تنفيذ اأ�شلوب التدرج يف التدريب للموا�شيع وم� يلزمه� 
البدنية  اللي�قة  ت��دري��ب  املح�فظة  م��ع  عملية  مت���ري��ن  م��ن 
وال�شبط والربط الع�شكري وقوة التحمل التي تعتر اأ�ش��س 

احلي�ة الع�شكرية “.
���� اخل��ري��ج��ني ب���ج��ت��ي���زه��م ال����دورة  ���� يف خ��ت���م كلمته  وه��ن���أ 
يكونوا  واأن  االأم���ر  واأويل  ور���ش��ول��ه  اهلل  بط�عة  واأو���ش���ه��م 
جنودا اأوفي�ء لهذا الوطن الغ�يل حتت ظل القي�دة الر�شيدة 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�ش�حب 

الدولة الق�ئد االأعلى للقوات امل�شلحة “ حفظه اهلل “.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�شارقة 
م�شت�شفى الق��شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجم�ن ميدك�ل كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االم�راتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخل��شة 2212484

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رمي�                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شف�ء                 6411299
�شيدلية ابن �شين� -  الدان� بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجم�ن                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االم�رات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجل�معة                    3967335 
�شيدلية االأحت�د                      3935619
�شيدلية ابن �شين� -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شين� - طريق ريج�  2247650 

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

ال�شارقة
�شيدلية م�ش�فى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية ن�دين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شين� الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�ش�رقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االم�رات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة
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اليوني�شيف من  الطفولة«  »�شديق  لقب  على  حت�شل  دبي«  »�شحة  يف  مراكز   6
•• دبي -وام:

ح�شلت مراكز البدع ال�شحي وال�شف� وند ال�شب� والطوار 
ال�����ش��ح��ي ع��ل��ى االع��ت��م���د ال����دويل م��ن “ ال��ي��ون��ي�����ش��ي��ف “ 
املراكز  ع���دد  ب��ذل��ك  ل��ريت��ف��ع  للطفولة  �شديقة  ك��م��راك��ز 
ال�شحية احل��شلة على هذ االعتم�د بهيئة ال�شحة يف دبي 

اإىل 6 مراكز.
واأكدت الدكتورة ن�هد من�شف مدير اإدارة ال�شئون ال�شحية 
يف قط�ع خدم�ت الرع�ية ال�شحية االأولية ب�لهيئة االلتزام 
ال�شحية  ال��رع���ي��ة  م�شتوي�ت  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  مب��وا���ش��ل��ة 
املتعلقة  واالأن���ظ���م���ة  واالإج��������راءات  ال�����ش��ي������ش���ت  وت��ط��ب��ي��ق 

منظمة  مع�يري  مع  يتم��شى  ومب���  الطبيعية  ب�لر�ش�عة 
ال�شحة الع�ملية واليوني�شيف يف هذ املج�ل.

واأ�ش�ر اإىل اأن اعتم�د هذه املراكز ك�شديقة للطفولة ج�ء 
الع�شر  ملع�يري حمددة مرتبطة ب�خلطوات  بعد تطبيقه� 
للر�ش�عة الطبيعية الن�جحة ذات االنعك��س االإيج�بي على 
�شحة الطفل. وا�شتعر�شت من�شف اجلهود التي ق�مت به� 
واإعداد  الدولية الالزمة  املع�يري  الفرق لتطبيق  خمتلف 
هذا  على  للح�شول  ال�شحية  املراكز  توؤهل  التي  اخلطط 
االعتم�د الذي يتم��شى مع توجه�ت وا�شراتيجية الهيئة 
ل��ل��ج��ودة والتطوير  ال��ع���مل��ي��ة  امل��ع���ي��ري  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  يف 

امل�شتمر يف اخلدمة املقدمة الأفراد املجتمع.

رئي�س  العلم�ء  ف�طمة  ال��دك��ت��ورة  اأ���ش���رت  ج�نبه�..  وم��ن 
�شعبة �شحة الطفل يف القط�ع يف الهيئة اإىل اأن املقوم�ت 
الطفولة  �شديق  لقب  على  للح�شول  امل��ح��ددة  واملع�يري 
تركز على البدء ب�لر�ش�عة الطبيعية منذ ال�ش�عة االأوىل 
للوالدة وامل�ش�عدة يف اإر�ش�د االأمه�ت على كيفية الر�ش�عة 
الع�مة  ال�����ش��ح��ة  حت�����ش��ني  ع��ل��ى  ت�����ش���ع��د  ال��ت��ي  الطبيعية 
والنف�شية لالأم وامل�ش�عدة على اإنق��س الوزن بعد الوالدة 
وتقليل ه�ش��شة العظ�م وخف�س االإ�ش�بة ب�شرط�ن الرحم 
الته�ب�ت  من  والتقليل  املن�عة  تقوية  اإىل  اإ�ش�فة  والثدي 
وتقوية  ب�حل�ش��شية  واالإ���ش���ب��ة  التنف�شي  واجل��ه���ز  االأذن 

القدرة الذهنية والذك�ء لدى الطفل.

الإمارات حتتفل باليوم العاملي للدفاع املدين
•• اأبوظبي -وام:

ت�شت�شيف  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  رع�ية  حتت 
االإم�رات اليوم االثنني خراء وخمت�شني من داخل وخ�رج الدولة للتحدث يف موؤمتر الوق�ية من خم�طر احلريق 

الذي يق�م �شمن فع�لي�ت االحتف�ل ب�ليوم الع�ملي للدف�ع املدين .
ويتن�ول املوؤمتر - الذي يحت�شنه فندق فريمونت ب�ب البحر ب�أبوظبي - مو�شوع�ت يف جم�الت الوق�ية وال�شالمة 
الدرو�س  وعر�س  الكرى  امل��دن  واحلرائق يف  الع�ملية  االأح��داث  الوق�ئية يف  ال�شالمة  بينه�  املدنية من  واحلم�ية 
امل�شتف�دة الأف�شل املم�ر�ش�ت وتطوير ال�شالمة من احلرائق يف املب�ين كم� �شيعر�س ب�ل�شرح والتحليل كود االإم�رات 
بعد حتديثه. ويت�شمن احلفل عر�س فيلم عن الوق�ية من خم�طر احلريق ي�شتمل على ق�ش�س واقعية من حوادث 
اإىل ج�نب فيلم توعوي عن ك��شف الدخ�ن للت�أكيد على  الدف�ع املدين  اأ�شدق�ء  املن�زل واأوبريت غن�ئي مب�ش�ركة 

اأهمية تركيب كوا�شف الدخ�ن يف املن�زل للك�شف عن احلريق والوق�ية منه .

من�شور بن زايد ي�شدر قرارا بتحديد الأعمال واجلهات التي توؤدى فيها تدابري اخلدمة املجتمعية
•• اأبوظبي-وام: 

الوزراء  رئي�س جمل�س  ن�ئب  نهي�ن  اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  اأ�شدر 
وزير �شوؤون الرئ��شة رئي�س دائرة الق�ش�ء يف اأبوظبي قرارا بتحديد االأعم�ل 
اإط���ر تنفيذ  ت��وؤدى فيه� تدابري اخلدمة املجتمعية وذلك يف  واجله�ت التي 

الق�نون االحت�دي رقم 7 ل�شنة 2016 .
وتن�س امل�دة 120 من الق�نون على اأن اخلدمة املجتمعية هي اإلزام املحكوم 
ب�أن يوؤدي اأحد اأعم�ل اخلدمة املجتمعية يف اإحدى املوؤ�ش�ش�ت اأو املن�ش�آت ويف 
ح�ل املوؤ�ش�ش�ت الق�ش�ئية املحلية ف�إن حتديد اأم�كن اخلدمة املجتمعية يجب 

اأن يكون بقرار من رئي�س اجلهة الق�ش�ئية املحلية.
واأكد �شع�دة امل�شت�ش�ر يو�شف �شعيد العري وكيل دائرة الق�ش�ء يف اأبوظبي اأن 
اجله�ت التي حدده� قرار �شمو رئي�س الدائرة تتوافق من حيث خدم�ته� مع 

اأهداف امل�شرع يف اإدراج اخلدمة املجتمعية حيث تتنوع بني االأعم�ل االإن�ش�نية 
والتعليمية والبيئية واخلدمية وب�لت�يل ينتظر اأن ت�شفر عن تغري حقيقي 
اإىل تهذيب دوافعه واإ�شالح  اإ�ش�فة  النف�شية والفكرية  يف توجه�ت املحكوم 

�شلوكه.
واأو�شح �شع�دة وكيل دائرة الق�ش�ء اأن القرار ن�س على اأن يتم تنفيذ تدابري 
اخلدمة املجتمعية يف اأحد اأو بع�س االأعم�ل الت�لية : حفظ اأو حتفيظ م� 
االأح���داث.. رع�ية ذوي  .. رع�ية  االأمية  .. حمو  الكرمي  ال��ق��راآن  تي�شر من 
واملي�دين  وال�شوارع  الطرق  تنظيف  املر�شى..  نقل  اخل��شة..  االحتي�ج�ت 
امل�ش�جد  تنظيف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة..  وامل��ح��م��ي���ت  وال���رو����س  وال�����ش��واط��ئ  ال��ع���م��ة 
تنظيم  ال��ت��ذاك��ر..  وب��ي��ع  الري��شية  املن�ش�آت  وتنظيف  تنظيم  و�شي�نته�.. 
وتنظيف و�شي�نة املكتب�ت الع�مة.. زراعة و�شي�نة احلدائق الع�مة.. حتميل 
يف  امل��دين  الدف�ع  يف  الع�ملني  االأف��راد  مع�ونة  ب�ملوانئ..  احل�وي�ت  وتفريغ 

ال�شحية..  ب�ملراكز  االإداري���ة  االأعم�ل  الكت�بية..  الريد  اأعم�ل  اأعم�لهم.. 
االأعم�ل الكت�بية وقي�دة املركب�ت يف جم�ل مراقبة االأغذية.. وتعبئة الوقود 
�شع�دة  ق�ل  الع�م. من ج�نبه  النفع  ت�شتهدف  اأخ��رى  اأعم�ل  اأي  اإىل  اإ�ش�فة 
�شمو  ق��رار  اإن  اأبوظبي  الإم���رة  الع�م  الن�ئب  البلو�شي  امل�شت�ش�ر علي حممد 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهي�ن ي�أتي يف اإط�ر االهتم�م ب�خلدمة املجتمعية 
تعود  ب���أع��م���ل  وقي�مهم  االإي��ج���ب��ي  ب�ل�شكل  املجتمع  اأف���راد  �شلوك  وت��ق��ومي 
ب�لف�ئدة عليهم وعلى املجتمع ..ودع� �شع�دته اجله�ت ب�شكل خ��س واملجتمع 
توجيهه  على  والعمل  املجتمعية  اخل��دم��ة  م���وؤدي  ا�شتيع�ب  اإىل  ع���م  ب�شكل 
مرحلة  جت���وز  م��ن  ليتمكن  وت�أهيله  املتب�دلة  الثقة  تعزيز  يف  وم�ش�عدته 

عقوبته والعودة فردا منتج� يف املجتمع.
تنفيذ  اأن  على  ن�س   2016 للع�م   7 رق��م  االحت����دي  ال��ق���ن��ون  اأن  واأ���ش���ف 
التدابري االجتم�عية يتم عر التن�شيق بني الني�بة الع�مة لتدابري اخلدمة 

املجتمعية واجلهة التي يتم فيه� تنفيذ هذه التدابري حيث يوجب الق�نون 
على اجله�ت التي يتم من خالله� تنفيذ التدابري رفع تق�رير مف�شلة عن 
اأداء كل حمكوم ينفذ عقوبته من خالله� و�شلوكه ومدى ان�شب�طه والتزامه 
ب�أداء اخلدمة املكلف به� لني�بة اخلدمة املجتمعية وبن�ء على هذه التق�رير 
املحكمة  اإىل  تتقدم  اأن  بتنفيذ اخلدمة  املحكوم  اأخ��ل  للني�بة يف ح�ل  ميكن 
اإكم�ل  اأو  املجتمعية  اخلدمة  ملدة  مم�ثلة  ملدة  احلب�س  عقوبة  تنفيذ  بطلب 

م� تبقى منه�.
الع�مة لتدابري اخلدمة املجتمعية  الني�بة  اأن  اإىل  البلو�شي  امل�شت�ش�ر  واأ�ش�ر 
اأحك�م  تطبيق  مراقبة  ع��ن  امل�شوؤولة  اجلهة  ه��ي  م��وؤخ��را  ان�ش�وؤه�  مت  التي 
امل�شرع  اأعطى  القرار.. كم�  التي ن�س عليه�  املجتمعية يف اجله�ت  التدابري 
وج��ود مقت�شى  املجتمعية يف ح�ل  اخلدمة  تنفيذ  ت�أجيل  للني�بة �شالحية 

لذلك على اأن يتم اتخ�ذ التدابري الكفيلة ب�شم�ن التنفيذ.

لت�شهيل  الإجراءات  والإ�شراع يف  اإجناز املعامالت

النور توقع اتفاقية تعاون مع هيئة ال�شحة لإ�شدار �شهادات ميالد اإلكرتونيا
هالل خمي�س املريخي : التفاقية تعك�س اأهمية دور املرافق ال�شحية اخلا�شة  وم�شاركتها الفعالة

طارق فتحي : انعكا�س اإيجابي لالرتقاء مب�شتوى تقدمي اخلدمة من حيث  ت�شهيل الإجراءات وتوفري الوقت
•• اأبوظبي، رم�سان عطا

 مت توقيع اتف�قية تع�ون بني هيئة 
وجمموعة  اأب���وظ���ب���ي   - ال�����ش��ح��ة 
ال���ن���ور ح��ي��ث تقوم  م�����ش��ت�����ش��ف��ي���ت 
هذا  مب��وج��ب  ال��ن��ور  م�شت�شفي�ت 
اإ����ش���دار ���ش��ه���دات امليالد  ال��ت��ع���ون 

اإلكروني�ً للمواليد اجلدد.
وت����أت���ي ه���ذه اخل���ط���وة م���ن �شمن 
هيئة  ت�������ش���ع���ى  ال����ت����ي  االأه������������داف 
ال�شحة اىل حتقيقه� بغية  ت�شهيل 
االج�����راءات واال����ش���راع ف���ى  اإجن�ز 
امل����ع�����م����الت مل���خ���ت���ل���ف اخل����دم�����ت 
ال����رع�����ي����ة  م�����راف�����ق  امل����ق����دم����ة يف 

ال�شحية للمقيمني يف االإم�رة.
االتف�قية يف مقر  توقيع  ولقد مت 

هيئة ال�شحة يف اأبوظبي حيث وقع 
ع��ن   ج�نب هيئة ال�شحة  ال�شيد 
امل���ري���خ���ي مدير  خ��م��ي�����س  ه�����الل 
ال��ع��م��الء واالت�ش�ل  دائ���رة خ��دم��ة 
امل��وؤ���ش�����ش��ي، وع���ن ج���ن��ب جمموعة 
ط�رق  الدكتور  النور  م�شت�شفي�ت 
التنفيذي للعملي�ت  فتحي، رئي�س 
ال�شرق  ميديكلينيك  جمموعة  يف 
م�شت�شفي�ت  وجم��م��وع��ة  االأو���ش��ط 

النور.
ويتمثل  �شبل التع�ون فيم�  بينهم 
ب�لنظ�م  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  رب�����ط  ع���ل���ى 
ب�إ�شدار  اخل����������س  االإل�����ك�����روين 
يتيح   ح���ي���ث  امل�����ي�����الد.  �����ش����ه�����دات 
اإدخ����ل  للم�شت�شفى  ال��رب��ط   ه���ذا 
بك�فة  االإلكروين  النظ�م  وتزويد 

املطلوبة  وال���وث����ئ���ق  امل�����ش��ت��ن��دات 
الإ���ش��دار ���ش��ه���دة امل��ي��الد. و ت�شمل  
هذه الوث�ئق علي  ن�شخة من جواز 
ال�شفر وبط�ق�ت الهوية لالأب واالأم 
ووث��ي��ق��ة اجل����واز واإ���ش��ع���ر ال����والدة 
وخال�شة  امل�شت�شفى  من  االأ�شلي 

القيد ب�لن�شبة  للمواطنني. 
ال�شيد  اأ������ش������ر  ذل�����ك  ����ش���ي����ق  ويف 
امل���ري���خ���ي مدير  خ��م��ي�����س  ه�����الل 
ال��ع��م��الء واالت�ش�ل  دائ���رة خ��دم��ة 
ب�أن  ال�����ش��ح��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي يف ه��ي��ئ��ة 

بنظ�م  اخل��شة  امل�شت�شفي�ت  رب��ط 
هيئة ال�شحة االإلكروين اخل��س 
امل��ي��الد يعك�س  ���ش��ه���دات  ب���إ���ش��دار 
اأهمية وتعزيز دور املرافق ال�شحية 
الفع�لة  وم�����ش���رك��ت��ه���  اخل��������ش���ة 
ال��ه��ي��ئ��ة يف تقدمي  م���ع  وت��ع���ون��ه��� 
كم�  للمجتمع،  ال�شحية  الرع�ية 
ايل  دائم�ً  ت�شعي  ال�شحة  هيئة  اأن 
توفري اأف�شل اخلدم�ت التي تعود 
ب�لف�ئدة على املواطنني واملقيمني. 
ال��دك��ت��ور ط����رق فتحي: انه  وق����ل 

من دواع��ي �شرورن�  اأن نن�شم اىل 
ق�ئمة املن�ش�آت ال�شحية احلكومية 
واخل��شة التي تقدم خدمة اإ�شدار 

�شه�دات امليالد.  
تع�ونن�  خ������الل   م����ن  واأن�������ه  ك���م���� 
م���ع ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة وامل�����ش���رك��ة يف 
انعك��س  له�  �شيكون  امل��ب���درة  ه��ذه 
مب�شتوى  االرت����ق�����ء  ف���ى  اي��ج���ب��ى 
تقدمي اخلدمة من حيث  ت�شهيل 
االجراءات  وتوفري الوقت  واجلهد 

على املواطنني واملقيمني.

لرعاية ال�شباب وتزويدهم بالعلوم واملعارف

املـباركة تـد�شن بـرناجمًا لـبناء قيـادات اإمـاراتية �شــابة
موزة بنت مبارك اآل نهيان: بناء قيادات وطنية �شابة معتزة بهويتها وقيمها احل�شارية

•• اأبوظبي : رم�سان عطا

برن�مج  امل��ب���رك��ة  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
القي�دات  ل��ت��ط��وي��ر  امل���ب����رك���ة   “
“ وذل�����ك  االإم������رات�����ي�����ة ال�������ش����ب���ة 
وط�لبة  ط����ل���ب   30 مب�������ش����رك���ة 
والكلي�ت،  اجل�مع�ت  خمتلف  من 
وي����أت���ي اإط����الق ه���ذا ال��رن���م��ج يف 
وترجمة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ر���ش���ل��ة  اإط������ر 
ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  لتوجيه�ت 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل ب�ش�أن تخ�شي�س 

ع�م 2017 ع�م اخلري. 

هذا  اأهمية  على  امل��ب���رك��ة  ملوؤ�ش�شة 
بن�ء  يف  الوطني  ودوره  ال��رن���م��ج 
بهويته�  معتزة  اإم���رات��ي��ة  ق��ي���دات 
ال���وط���ن���ي���ة واإرث�����ه������ احل�������ش����ري، 
من  ي�شهده  مب���  للع�شر  ومواكبة 
تطورات عملية وتقنية وتطبيقية 
يف جميع امل��ج���الت .  وا���ش���رت اإىل 
اأن هذا الرن�مج �شي�شمل عدد من 
ال��دورات التطبيقية وور�س العمل 
ا�شراتيجية  اإط���ر  يف  املتخ�ش�شة 
مه�رات  امل�ش�ركني  الإك�ش�ب  �ش�ملة 
ال���ق���ي����دة وت��ر���ش��ي��خ ق��ي��م االإب������داع 
واالب��ت��ك���ر ل���دى ك��ل م��ن��ه��م وذلك 

اإط��������الع ال���ط����ل���ب����ت وامل����ت����درب�����ت 
الروؤية  حم������ور  ع��ل��ى  امل�������ش����رك����ت 
ال���ف���ك���ري���ة ل�������ش���م���وه���� م����ن خ���الل 
التي  ال��رائ��دة،  الوطنية  املنجزات 
، والتي  حتققت على يدي �شموه� 
عديدة،  تنموية  ق��ط���ع���ت  �شملت 
�شهدت  ح��ي��ث  امل�����راأة  مقدمته�  يف 
م�����ش��ريت��ه��� مت��ك��ي��ن���ً وري��������دة على 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ش��ت��وي���ت 

والدولية . 
اأبو  اإ����ش���الم  وحت��دث��ت يف ال��ور���ش��ة 
التطوير  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ج����ر 
والتخطيط  امل�ش�ريع  واإدارة  املهني 

تعزيز  اإىل  ال���رن����م���ج  وي����ه����دف 
ال�ش�بة  القي�دات االإم�راتية  ق�عدة 
التنموية،  امل���ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
ورع�ية ال�شب�ب وتزويدهم ب�لعلوم 
واملع�رف التي متكنهم من مواكبة 
متطلب�ت  وتلبية   ، املعرفة  ع�شر 
حلكومة  الع�مة  ال�شي��شة  اأج��ن��دة 

اإم�رة اأبوظبي 
 ،2030 االإق��ت�����ش���دي��ة  وروؤي���ت���ه���� 
وك���ذل���ك ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب���ت روؤي����ة 

االإم�رات 2021 . 
ال�شيخة موزة بنت مب�رك  واأك��دت 
الفخري  ال���رئ���ي�������س  ن���ه���ي����ن  اآل 

ومتخ�ش�شني  بخراء  ب�ال�شتع�نة 
ت��ت��ن���ول��ه��� هذه  ال���ت���ي  امل����ح�����ور  يف 
الرن�مج  ي���رك���ز  ك���م����  ال�����ور������س، 
ب���������ش����ورة خ��������ش���ة ع���ل���ى م����ه�����رات 
الط�لب�ت م�شر�شداً  القي�دة لدى 
الفكرية  ب���ل��روؤي��ة  ال�شدد  ه��ذا  يف 
واحل�ش�رية ل�شمو ال�شيخة ف�طمة 
بنت مب�رك رئي�شة االإحت�د الن�ش�ئي 
ملوؤ�ش�شة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  ال���ع����م، 
املجل�س  رئي�س  االأ���ش��ري��ة،  التنمية 
“ اأم  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى 

االإم�رات “ . 
ح���ي���ث ت���ه���دف ور�������س ال���ع���م���ل اإىل 

اله�جري  و�شيم�ء  اال�شراتيجي 
الوظيفي  التطوير  يف  املتخ�ش�شة 
الطالبي حول التطوير الوظيفي 
املهني  التطوير  وك��ذل��ك  للطلبة 
وف���ق اأرق����ى امل��م���ر���ش���ت ال��ع���مل��ي��ة يف 

هذا ال�شدد.
وامل�ش�رك�ت  امل�ش�ركني  اع��رب  وق��د 
يف ال��رن���م��ج ع��ن اع��ت��زازه��م بهذه 
امل�����ش���رك��ة ال���ت���ي ت��ف��ت��ح اأم�������م كلن 

منهن 
واالبتك�ر  ل���الإب���داع  وا���ش��ع��ة  اآف������ق 
وحتقيق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  وا���ش��ت�����ش��راف 

توجيه�ت قي�دتن� الر�شيدة . 

فريق موؤ�شرات الإ�شكان  يجتمع .. 
وبلحيف: قيادتنا ل تر�شى باأن�شاف احللول

•• دبي-وام:

حتقيق  م�شوؤولية  يتوىل  ال��ذي  االإ�شك�ن  ملوؤ�شرات  التنفيذي  الفريق  عقد 
موؤ�شر “ ن�شبة املواطنني امل�لكني مل�شكن “ وموؤ�شر “ زمن ح�شول املواطن 
على دعم �شكني -م�شكن “ اجتم�عه الدوري الث�ين يف مقر ال��وزارة بدبي 
وذلك برع�ية وح�شور مع�يل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 

وزير تطوير البنية التحتية.
كم� ح�شر االجتم�ع.. �شع�دة املهند�س ح�شن املن�شوري وكيل وزارة تطوير 
البنية التحتية ب�الإن�بة و�شع�دة املهند�شة جميلة الفندي مدير ع�م برن�مج 
ع�شو  الطنيجي  م�شبح  خليفة  املهند�س  و�شع�دة  لالإ�شك�ن  زاي��د  ال�شيخ 
الفريق  واأع�ش�ء  االإ�شك�ن  دائ��رة  رئي�س  ال�ش�رقة  الإم���رة  التنفيذي  املجل�س 
واالإح�ش�ء  للتن�ف�شية  االحت���دي��ة  والهيئة  الداخلية  وزارة  من  التنفيذي 

واجله�ت املعنية ب�لدولة.
التي  واملقرح�ت  االأفك�ر  على  التحتية  البنية  تطوير  وزير  مع�يل  واأثنى 

تقدم به� املجتمعون خالل االجتم�ع االأول للفريق .
موؤكدا اأهمية قط�ع االإ�شك�ن احلكومي لدى قي�دة دولة االإم���رات العربية 
االإ�شك�ن  موؤ�شرات  ك��ون  الفريق  م�شوؤولية  من  يزيد  ال��ذي  االأم��ر  املتحدة 
م��رت��ب��ط��ة ب���مل��واط��ن و���ش��ع���دت��ه ورف���ه��ي��ت��ه وا���ش��ت��ق��راره ف�����ش��ال ع��ن اأم�نه 

االأ�شري.
ولفت اإىل اأن االإجن�زات الكبرية التي حققته� الدولة خالل فرة ق�شرية 
العمل بوترية مت�ش�رعة  االإ�شك�ن احلكومي تتطلب من اجلميع  يف جم�ل 

للمح�فظة على املكت�شب�ت الكثرية التي حتققت.
وق�ل مع�ليه اأن االإ�شك�ن يعد هم� من هموم احلكومة قبل املواطن لذلك 
ب�أن�ش�ف احللول يف  تر�شى  القي�دة ال  الأن  الزمن  دائم� يف حتد مع  نحن 
توفري العي�س الكرمي للمواطنني.. االأمر الذي يتطلب من� �شرورة العمل 
امل�شرك بني خمتلف اجله�ت االإ�شك�نية يف الدولة والتن�شيق مع اجله�ت 
املحلية والوزارات االحت�دية ل�شم�ن و�شول هذه اخلدم�ت ملختلف االأم�كن 
وب�مل�شتوى نف�شه حيث ي�شب ذلك يف دعم االأجندة الوطنية وو�شع ت�شور 

م�شتقبلي طموح لتحقيق “ روؤية االإم�رات 2021 “.
االأمن  يحقق  ال��ذي  االأ�ش��شي  العن�شر  يعتر  ال�شكن  اأن  مع�ليه  واأ���ش���ف 
اأن تركز عليه كل املوؤ�ش�ش�ت يف الدولة للنهو�س  واال�شتقرار للفرد ويجب 

ب�ملواطن.
واأ�ش�ر اإىل اأن الوزارة تعمل وفق روؤية وا�شحة ت�شتند اإىل كون املواطن حمور 
التنمية والتطوير يف الدولة واإ�شع�ده يعد مطلب� اأ�ش��شي� م� يتطلب العمل 
نوعي�ت  اإىل  ال��ع���دي  امل�شكن  من  والتحول  متك�ملة  اإ�شك�نية  برامج  وف��ق 

ع�شرية من امل�ش�كن.
اجله�ت  ك���ف��ة  ب��ني  امل�����ش��رك  العمل  اأه��م��ي��ة  املجتمعون  اأك���د  ج�نبهم  م��ن 
والوزارات  واالحت�دية  املحلية  اجله�ت  والتن�شيق مع  الدولة  االإ�شك�نية يف 
القرارات  ات��خ���ذ  ي��دع��م  مب���  واح���دة  اإ�شك�نية  مظلة  حت��ت  العمل  لتوحيد 
االإ�شك�نية املن��شبة لتحقيق م�شتهدف�ت االأجندة الوطنية وتعزيز م�شتوي�ت 
حتقيق  يف  وامل�ش�همة  املتحدة  العربية  االإم�����رات  دول���ة  ملواطني  ال�شع�دة 

اال�شتقرار االأ�شري.
امل�شتقبلي  العمل  وم�����ش���رات  التحدي�ت  ا�شتعرا�س  االج��ت��م���ع  خ��الل  ومت 
واآلية  للفريق  الع�مة  العمل  وخطط  عليه�  العمل  �شيتم  التي  وامل��ب���درات 
اإجن�ز التق�رير التحليلية والعوامل التي من �ش�أنه� جن�ح الفرق الفرعية 

يف اإجن�ز امله�م املوكلة اإليه�.

فقدان جواز �سفرت
ع�ئ�شة  امل������دع������و/  ف����ق����د 
�شوري�    ، ابوجي�س  مو�شى 
اجلن�شية جواز �شفره رقم 
)2697542(  - يرجى 
ت�شليمه  عليه  يعر  مم��ن 
ب���ل�����ش��ف���رة ال�������ش���وري���ة  او 
اق����������رب م�����رك�����ز ����ش���رط���ة 

ب�الم�رات.   

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ����ش����م���ري 
راي������������م������������راك������������ر ف���ي���ت���ي���ل 
ال���ه���ن���د    ، �����ش�����ه����وحل����م����ي����د 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )5393456(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
اقرب  او  الهندية   ب�ل�شف�رة 

مركز �شرطة ب�الم�رات.   

فقدان جواز �سفرت
ح�شني  �ش�كر  امل��دع��و/  فقد 
ب�ك�شت�ن    ، ح�����ش��ني  زاك�����ري 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
 )D Z 6 9 0 9 2 6 1 (
ي���ع���ر  مم���������ن  ي��������رج��������ى   -
ب�ل�شف�رة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
الب�ك�شت�نية  او اقرب مركز 

�شرطة ب�الم�رات.   

فقدان جواز �سفرت
�شميه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبي�   ، ع���ل���ي  ح�������ش���ن 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4099411( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش����ل 

 050/7728170

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / غي�ث حممد 
بنغالد�س   ، عبدال�شبح�ن 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4952844( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش����ل 

 050/6615022

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ك����������رول 
اوغ�����ن�����دا   ، ن�������داج�������ريى 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1192054( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش����ل 

 052/6856475
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•• املنطقة الغربية –

 لطيفة جابر

وتنمية  ال�شب�ب  وزارة  مركز  نظم 
ب�ملنطقة  زاي��د  مدينة  ف��ى  املعرفة 
الغربية حملة للترع ب�لدم وذلك 
املركزى  ال��دم  مركز  مع  ب�لتع�ون 
ب�بوظبى ، وهى مب�درة تهدف اىل 
تعزيز مب�دئ امل�شوؤولية االجتم�عية 
وال�شحية  االإن�������ش����ن���ي���ة  وال���ق���ّي���م 
الوعي  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  واحل�����ر������س 
ك���ف��ة اجله�ت  امل��وظ��ف��ني  فى  ب��ني 
فى  الع�ملة  واخل��شة  احلكومية 
امل�ش�ركة  ب�أهمية  الغربية  املنطقة 
تعزز  ال��ت��ي  ال�شحية  احل��م��الت  يف 
ه������ذه ال���ق���ي���م وت�������ش���ه���م يف اإن����ق�����ذ 
ح��ي���ة االآخ��ري��ن. واأو���ش��ح كردو�س 
الثق�يف  امل���رك���ز  م���دي���ر  ال���ع����م���ري 
هذه  تنظيم  اإن  الغربية   ب�ملنطقة 
م��ب���درات ع�م  ي���أت��ي �شمن  احلملة 
بتج�شيد  العميق  واإمي���ن��ن���  اخل��ري 
واالن�ش�نية  االج��ت��م���ع��ي��ة  ال��ق��ي��م 
ال�شرك�ء  م���ع  ال���ت���ع����ون  وت���ع���زي���ز 
اال�شراتيجيني يف قط�ع اخلدم�ت 
االإن�ش�نية  املنفعة  ال�شحية لتعزيز 
املركز  ت��ع���ون  اأن  م�شيف�  ال��ع���م��ة، 
ال����دم املركزي  ب��ن��ك  ال��ث��ق���ف��ى م���ع 
املنطقة  موظفي  ثق�فة  م��ن  يعزز 

االجتم�عية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  جم���ل  يف 
الدعم  ك����ل  وت����ق����دمي  امل�������ش���رك���ة 
االإن�ش�ين واخلريي ملن يحت�جونه. 

من  كبريا  اإقب�ال  احلملة  و�شهدت 
اعتروه�  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني  ق��ب��ل 
مبث�بة فر�شة نبيلة لتج�شيد روح 

ومفهوم  االج��ت��م���ع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
م�ش�عدة  خ����الل  م���ن  االن�����ش���ن��ي��ة 
العون للمر�شى  االآخرين ومد يد 

املحت�جني لوحدات الدم، فيم� اأكد 
العديد منهم على حر�شهم الدائم 
على امل�ش�ركة يف االأن�شطة والرامج 

خ��شة  املجتمع  اأف���راد  تخدم  التي 
تلك التي قد حتدث فرق� كبريا يف 

حي�ة االآخرين.

اإج����راء طبي  ه��و  ب���ل��دم  ا0.لترع 
ب�شيط تتخلله نقل دم من �شخ�س 
مع�فى و�شليم اإىل �شخ�س مري�س 

ي��ح��ت���ج ل����ل����دم.  وي�����ش��ت��خ��دم ذلك 
االأخ����ري يف ع��م��ل��ي���ت ن��ق��ل ال����دم اأو 
ت�شنيع االأدوي��ة، وذل��ك عن طريق 
ال���ت���ج���زيء، وتتم  ت�����ش��م��ى  ع��م��ل��ي��ة 
ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ع���ن ط���ري���ق جمع 
ي��ح��ت��وي على  ال���دم يف كي�س ط��ب��ي 
ب�إبرة  مت�شل  للتجلط  م�نعة  م�دة 
واح��دة فقط  ملرة  ت�شتعمل  معقمة 
تو�شل من الوريد يف الذراع، وتتم 
عملية الترع ب�لدم يف فرة زمنية 
دق���ئ��ق، يف   10 اإىل   5 ب��ني  مدته� 
ه���ذه ال���ف���رة ي��ك��ون امل���ت���رع حتت 

الرع�ية الطبية املب��شرة.

•• عجمان-وام:

ق�مت حرم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، ن�ئب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي، �شمو االأمرية هي� بنت احل�شني، رئي�شة جمل�س 
اإدارة موؤ�ش�شة “اندم�ج” ورئي�شة جمل�س اأمن�ئه�، ام�س بزي�رة مركز “اندم�ج للتعلم 
واملوارد” مبدر�شة م�شريف النموذجية للتعليم االأ�ش��شي للبنني يف اإم�رة عجم�ن 
حيث اطلعت �شموه� على ن�ش�ط املركز م� يقدمه من اإ�شه�م�ت يف تعزيز العملية 
الزي�رة �شع�دة  الع�ملية.  رافق �شموه� خالل  املع�يري  اأرقى  الربوية للن�سء وفق 
عبدال�شالم  وعلي�ء  وفهد  والتعليم،  الربية  وزارة  وكيل  احلم�دي،  عبدالرحمن 
رفيع، ُرع�ة م�شروع “اندم�ج” يف مدر�شة م�شريف النموذجية للبنني، اإ�ش�فة اإىل 
اأع�ش�ء جمل�س اأمن�ء موؤ�ش�شة “اندم�ج” وعدد من م�شوؤويل قط�ع التعليم. وقد 
حر�شت �شمو االأمرية هي� بنت احل�شني خالل الزي�رة على التحدث اإىل التالميذ 
امل�شتفيدين من اخلدم�ت التي يوفره� مركز اندم�ج للتعلم والتي تعني الطلبة 
على التح�شيل العلمي ب�شورة م�شتقلة وكذلك من خالل التع�ون اجلم�عي مع 
زمالئهم، ب�ال�شتع�نة ب�أحدث امل�ش�در املعرفية والتكنولوجي� املتطورة، واال�شتف�دة 

من ت�شميم املركز الذي مينح املعلمني فر�شة م�ش�عدة التالميذ على التح�شيل 
الذاتي بعيداً عن النموذج التقليدي الذي يقود فيه املعلم العملية التعليمية عر 
اأ�شلوب التلقني الذي ب�ت تراث�ً من امل��شي، ال�شيم� يف �شوء اهتم�م دولة االإم�رات 
بتطبيق اأف�شل النظم التعليمية والربوية احلديثة التي تذكي من قدرة االأطف�ل 
هن�ء  اأع��رب��ت  وق��د  امل�شتقلة.   �شخ�شيته  بن�ء  م��ن  ومتكنه  العلمي  التفكري  على 
القرق، الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة “اندم�ج” عن خ�ل�س ال�شكر والتقدير للدعم 
الكبري الذي توليه �شمو االأمرية هي� بنت احل�شني للموؤ�ش�شة واملراكز الت�بعة له� 
والب�لغ عدده� 34 مركزاً، موؤكدة اأن هذا الدعم ك�ن من اأهم اأ�شب�ب النج�ح الذي 
حققته تلك املراكز وق�لت: “ت�شرفن� اليوم بزي�رة �شمو االأمرية هي� بنت احل�شني 

اإىل مركز اندم�ج للتعلم واملوارد يف مدر�شة م�شريف النموذجية للبنني، يف اإط�ر 
اإله�م  له�، والذي ميثل م�شدر  الت�بعة  واملراكز  للموؤ�ش�شة  املتوا�شل  �شموه�  دعم 
العملية  موؤثرة يف تطوير  ب�شورة  لالإ�شه�م  العمل  ملوا�شلة  لن�  م�شتمر  وت�شجيع 
التعليمية، يف الوقت الذي اأثبتت فيه مراكزن� جن�ح�ً وا�شح�ً يف تهيئة بيئة معرفية 
جديدة للطلبة لتطوير مه�راتهم على خمتلف امل�شتوي�ت، وتعزيز قدراتهم على 
الفخر  على  ب�عث�ً  اليوم  حتى  املتحققة  االإجن����زات  نعتر  اإذ  والتعلُّم،  التح�شيل 
اأ�شهمت  وقد   . الطلبة  ب�أبن�ئن�  واعتزازن�  اإال فخرن�  يدانيه  وال��ذي ال  واالعتزاز، 
اأ�ش��شية  و�شقل مه�رات  اكت�ش�ب  على  الطلبة  قدرة  يف تطوير  “اندم�ج”  مراكز 
اأهمه� القدرة على التفكري النقدي، واالإبداع، والتع�ون، واالت�ش�ل الفع�ل،  ومن 

يف حني متثل هذه البيئة الداعمة التي توفره� “اندم�ج” واملحفزة على االأخذ 
املوارد الالزمة لنج�حه� وجعله� يف متن�ول الطلبة،  واإت�حة  املعرفة  من م�ش�در 
التعلُّم  يف  �شعوب�ت  من  يع�نون  الذين  االأط��ف���ل  لدعم  االأهمية  منتهى  يف  ميزة 
وكذلك االأطف�ل من ذوي االحتي�ج�ت اخل��شة ومتكينهم من موا�شلة العملية 
التعليمية. ويعتر تقدمي التدريب االحرايف للمعلمني اأحد اأهم اجلزئي�ت التي 
تركز عليه� م�ش�ريع “اندم�ج” التي تقدم للمعلم م� يعينه على اأداء ر�ش�لته على 
اأن  ُيذكر  ال�شليمة.  للتن�شئة  احلديثة  واملع�يري  االأ�ش�س  �شوء  يف  االأكمل  الوجه 
“اندم�ج” هي موؤ�ش�شة غري حكومية ت�أ�ش�شت يف الع�م 2009 بهدف دعم وتعزيز 
العملية التعليمية يف دولة االإم�رات العربية املتحدة، وتقدم خدم�ته� للموؤ�ش�ش�ت 
على  “اندم�ج”  اأنح�ء الدولة، حيث تقوم روؤية  التعليمية احلكومية يف خمتلف 
اأ�شح�ب االحتي�ج�ت اخل��شة، على  متكني االأطف�ل يف دولة االإم���رات، وحتديدا 
اكت�ش�ف ط�ق�تهم الك�منة، وحتويلهم اإىل اأفراد ن�فعني الأنف�شهم وللمجتمع من 
التنفيذي  الرئي�س  القرق،  هن�ء  بقي�دة  العمل  فريق  جهود  تكللت  حيث  حولهم، 
األف   16 لنحو  للموؤ�ش�شة  الت�بعة  املراكز  خدم�ت  توفري  يف  ب�لنج�ح  للموؤ�ش�شة 

ط�لب من طالب املدار�س احلكومية يف خمتلف اإم�رات الدولة.

�شمن مبادرات عام اخلري

ثقـــايف الغـــربيــــة ينظــــم حملــــة للتبــــرع بالــــــــدم

هيا بنت احل�شني تزور مركز “اندماج” مبدر�شة 
م�شريف النموذجية للبنني يف عجمان

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتكمل جمل�س اأبوظبي للجودة واملط�بقة - اجلهة امل�شوؤولة 
عن تطوير البنية التحتية للجودة ورفع الوعي حول مع�يري 
اإم���رة اأبوظبي - خدم�ته يف جم�ل التحقق من  اجل��ودة يف 

اأدوات القي��س الق�نونية والعبوات املعب�أة م�شبق�.
الفنية  ل��ل��وائ��ح  االأدوات  ه��ذه  مط�بقة  ل�شم�ن  ذل��ك  ي���أت��ي 
توفري  ي�شمن  ومب�  به�  اخل��شة  االإلزامية  واال�شراط�ت 
ثقة  وتعزيز  وامل�شتهلك  الت�جر  لكل من  اأ�شواق ع�دلة  بيئة 
التن�ف�شية وي�شهم يف  االإم���رة مب� يزيد  ب�أ�شواق  امل�شتهلكني 
بن�ء اقت�ش�د م�شتدام يرتكز على بنية حتتية متينة للجودة.

اأنه منذ بداية الع�م اجل�ري وحتى نه�ية  النت�ئج  واأظهرت 
فراير امل��شي.. مت التحقق من 420 ميزان بيع ب�لتجزئة 
ب�لتجزئة  تبيع  التي  املن�ش�آت  يف  امل�شتخدمة  امل��وازي��ن  وه��ي 
اخل�شروات  بيع  ومن�ش�آت  وال�شوبرم�ركت  ال��ب��ق���الت  مثل 
اإ�ش�فة  وغريه�..  واللحوم  واالأع�ش�ب  والبه�رات  والفواكه 
املجوهرات  بيع  يف  ي�شتخدم  ميزان�   78 م��ن  التحقق  اإىل 
العود  ب��ي��ع  يف  ي�شتخدم  م��ي��زان���  و56  الثمينة  واالأح���ج����ر 

والعطور العربية.
وهي  االأر�شية  القب�ن�ت  اأر�شي�  ميزان�   16 من  حتقق  كم� 
يف  غ�لب�  وت�شتخدم  ط��ن   2 �شعته�  ت��ت��ج���وز  ال��ت��ي  امل��وازي��ن 
الر�شمية  والهيئ�ت  ال�شحن  و���ش��رك���ت  ال�شن�عية  املن�ش�آت 
املعنية حيث تعتر هذه اخلدمة من اخلدم�ت ذات االأهمية 
على  املوازين  الكبري ال�شتخدام هذه  للت�أثري  نظرا  الع�لية 

اقت�ش�د االإم�رة.
اإىل  الق�نونية  القي��س  اأدوات  من  التحقق  خدم�ت  وتهدف 
و�شم�ن  اأبوظبي  اأ���ش��واق  يف  الع�دلة  التج�رة  قواعد  اإر���ش���ء 
وامل�شتهلك  الت�جر  م��ن  لكل  ال��ع���دل��ة  االقت�ش�دية  القيمة 
ب�الأوزان  التالعب  من  امل�شتهلكني  وحم�ية  �شواء  حد  على 
ب�لن�شبة  �شنوي�  املوازين  ق��راءة  التحقق من دقة  من خالل 
ذات  للموازين  ع���م��ني  وك��ل  الع�لية  ال��دق��ة  ذات  للموازين 
الدقة املنخف�شة وفق� للت�شريع�ت واللوائح الفنية اخل��شة 
بكل اأداة قي��س مب� ي�ش�هم يف تعزيز الثقة ب�الأ�شواق ويزيد 
من تن�ف�شية ورفع كف�ءة اقت�ش�د اإم�رة اأبوظبي وفق� الأعلى 

املع�يري الع�ملية.
مت  الذهبي  التحقق  مل�شق  بو�شع  املجل�س  مفت�شو  ويقوم 
لال�شراط�ت  امل��ي��زان  مط�بقة  على  ي��دل  وال���ذي  التحقق 

واللوائح الفنية ذات العالقة.
التحقق  و���ش��ع مل�شق  فيتم  امل��ط���ب��ق��ة..  ع���دم  ح����ل  اأم���� يف 
امليزان غري مط�بق  اأن  على  يدل  وال��ذي  االأحمر مرفو�س 
ي�شمح  وال  ال��ع��الق��ة  ذات  الفنية  وال��ل��وائ��ح  ل��ال���ش��راط���ت 
وال�شراء حلني �شي�نته ومن  البيع  ب��شتخدامه يف عملي�ت 

ثم اإع�دة التحقق منه.
كم� يقوم املجل�س بو�شع مل�شق التحقق “ حممي “ والذي 
عدم  ل�شم�ن  امل��ي��زان  على  املخ�ش�س  امل��ك���ن  يف  و�شعه  يتم 

العبث والتالعب ب�لقراءات.
ويف ح�ل �شبط اأي من�ش�أة ت�شتخدم ميزان غري متحقق منه 
اأو غري مط�بق لال�شراط�ت واللوائح الفنية املعمول به� اأو 
التحقق  ب���أي من مل�شق�ت  اأو التالعب  اإزال��ة  عند حم�ولة 
االإج����راءات  جميع  ات��خ���ذ  ف�شيتم  املجل�س  قبل  م��ن  املثبتة 

الق�نونية املرتبة على ذلك.
لعالم�ت  االن��ت��ب���ه  ���ش��رورة  اإىل  امل�شتهلكني  املجل�س  ودع���� 
يف  واالإب����الغ  ال�����ش��راء  قبل  امل��وازي��ن  على  الذهبية  التحقق 
الذهبية  التحقق  عالمة  حتمل  ال  موازين  ا�شتخدام  ح���ل 
اأو حتمل عالمة الرف�س احلمراء من خالل االت�ش�ل على 

الرقم املج�ين حلكومة اأبوظبي 800555.
اإىل ذلك.. نفذ اأجرى املجل�س زي�رات لعدد 4 م�ش�نع الإنت�ج 
الكبرية  البيع  من�فذ  من   2 وع��دد  م�شبق�  املعب�أة  العبوات 
نوع   22 لعدد  م�شبق�  معب�أة  عبوة   1214 م��ن  والتحقق 
من املنتج�ت اال�شتهالكية املحلية التي �شملت مي�ه ال�شرب 
واملجفف  ال�ش�ئل  واحلليب  والع�ش�ئر  الغ�زية  وامل�شروب�ت 
ال��ت���أك��د من  وع��ب��وات االأرز حيث ت��ه��دف ه��ذه اخل��دم��ة اإىل 
على  امل���ذك���ورة  الكمية  وم��ط���ب��ق��ة  ال��ب��ي���ن  ب��ط���ق��ة  مط�بقة 
العبوة للكمية الفعلية وذلك ح�شب الت�شريع�ت واملتطلب�ت 

االإلزامية اخل��شة ب�لعبوات املعب�أة م�شبق�.
وا�شتكم�ال خلدمة التحقق من عدادات الوقود التي اأطلقه� 
عملي�ت  املجل�س  مفت�شو  ت�بع   ..2013 نه�ية  يف  املجل�س 
الت�بعة  املحط�ت  ال��وق��ود يف  ع���دادات  ال��دوري��ة من  التحقق 
ق�م  حيث  �شنوي  ب�شكل  تتم  والتي  للتوزيع  اأدن��وك  ل�شركة 
فريق التفتي�س بزي�رة 41 حمطة خدمة بواقع 29 حمطة 
خدمة يف مدينة اأبوظبي و9 حمط�ت خدمة يف مدينة العني 
و3 حمط�ت خدمة يف املنطقة الغربية حيث مت التحقق من 
1101 عداد وقود والت�أكد من مط�بقته� جميع� للمع�يري 
واللوائح الفنية اخل��شة به� التي تهدف نحو تعزيز جودة 

اخلدم�ت املقدمة يف اإم�رة اأبوظبي ودعم اقت�ش�ده�.
ي�ش�ر اإىل اأن جمل�س اأبوظبي للجودة واملط�بقة ت�أ�ش�س يف ع�م 
2009 ليكون ممكن� للجه�ت التنظيمية يف اإم�رة اأبوظبي 
وتعزيز  حملي�  املتداولة  واملنتج�ت  ال�ش�درات  جودة  ولرفع 
و�شالمة  والتن�ف�شية  ال�شن�عية  والتنمية  اجل���ودة  ثق�فة 
امل�شتهلك وذلك من خالل متكني املنظمني لو�شع وتنفيذ 

�شالمة املنتج�ت واملق�يي�س الق�نونية وبرامج املط�بقة.
كم� يحدد املجل�س املب�دئ التوجيهية واملع�يري للتحقق من 
اأعلى  مع  تتفق  االإم����رة  يف  واملتداولة  امل�شنعة  املنتج�ت  اأن 

مع�يري ال�شالمة واجلودة واملط�بقة.

•• الفجرية-وام: 

وموؤ�ش�شة  اخل��ريي  ت�شعة  �شفر  معر�س  وق��ع 
ات��ف���ق��ي��ة يذهب  ال����دول����ة  اأم���ن���ي���ة يف  حت��ق��ي��ق 
اإىل  الرابعة  دورت��ه  املعر�س يف  ري��ع  مبوجبه� 
لتحقيق  ت�شعى  التي  اأمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة 
اأم��ن��ي���ت االأط���ف����ل امل�����ش���ب��ني ب���أم��را���س تهدد 
يف  واالإ���ش��ه���م  واالإرادة  االأم��ل  ملنحهم  حي�تهم 
العالجية  م�����ش��ريت��ه��م  ال���ش��ت��ك��م���ل  ���ش��ع���دت��ه��م 
الأ�شر  امل��ع��ن��وي��ة  ال�����روح  رف����ع  اإىل  ب���الإ���ش���ف��ة 
هوؤالء االأطف�ل. �شهد توقيع االتف�قية ال�شيخ 
ال�شرقي،  حممد  بن  حمد  بن  را�شد  الدكتور 
رئي�س هيئة الفجرية للثق�فة واالإعالم ن�ئب 
رئي�س منطقة الفجرية لل�شن�ع�ت البرولية 
بني  اتف�قية  توقيع  ام�����س،  �شب�ح  مكتبه  ف��ى 
معر�س �شفر ت�شعة اخلريي وموؤ�ش�شة حتقيق 
التي  االت��ف���ق��ي��ة  وتتم��شى  ال��دول��ة  يف  اأم��ن��ي��ة 
جمل�س  ع�شو  الكعبي  ح��م��دان  �شع�دة  وقعه� 
اأمنية واالأ�شت�ذة ح�شة  اأمن�ء موؤ�ش�شة حتقيق 
ت�شعة  �شفر  معر�س  م��دي��ر  الفال�شي  غ���من 
اخل���ريي م��ع اإع����الن ���ش���ح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه 

اهلل لع�م 2017 ع�م�ً للخري.
حممد  بن  حمد  بنت  �شم�شة  ال�شيخة  وق�لت 
ال�������ش���رق���ي راع����ي����ة وم���وؤ����ش�������ش���ة امل���ع���ر����س ب�����أن 
ه���ذه االإت��ف���ق��ي��ة ه���ي ام���ت���داد مل�����ش��رية ح�فلة 

امل�شتمر  وال���ع���ط����ء  االإن�����ش���ن��ي��ة  ب�����الإجن�����زات 
االإم�رات  اأنح�ء  ك�فة  يف  اخلري  اأ�شر  وتوثيق 
الذي  ت�شعة  �شفر  معر�س  ري��ع  خ��الل  وم��ن 
لتحقيق  اأمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  اإىل  �شيذهب 
وجتديد  ب�ل�شع�دة  ومدهم  االأط��ف���ل  اأمني�ت 
وذلك  العالج،  م�شرية  ملوا�شلة  لديهم  االأم��ل 
امتداداً لروؤية و�شعه� ال�شيخ زايد بن �شلط�ن 
�ش�حب  وانتهجه�  ث��راه  اهلل  طيب  نهي�ن  اآل 
نهي�ن  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 

واإخوانه ا�شح�ب ال�شمو حك�م االم�رات.
من ج�نبه اأعرب �شع�دة حمدان الكعبي ع�شو 
جمل�س اأمن�ء موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية يف الدولة 
املعر�س  ري��ع  مل��ب���درة تخ�شي�س  ت��ق��دي��ره  ع��ن 
ال�شيخة  ودع����م  ب��رع���ي��ة  م�����ش��ي��داً  للموؤ�ش�شة 

ال�شرقي م�شريا  بنت حمد بن حممد  �شم�شة 
�شيف  بنت  �شيخة  ال�شيخة  توجيه�ت  اأن  اىل 
بن حممد اآل نهي�ن حرم �شمو ال�شيخ الدكتور 
اآل نهي�ن م�شت�ش�ر �ش�حب  �شلط�ن بن خليفة 
الفخرية  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
اخلري  لع�م  وم��واك��ب��ة  اأمنية  حتقيق  ملوؤ�ش�شة 
االإن�ش�نية  ال�شراك�ت  وم�ش�عفة  تفعيل  اإىل 
العلي�  اللجنة  وم��ن��ه���  للموؤ�ش�شة  واخل��ريي��ة 
حتقيق  على  وال��ع��م��ل  امل��ع��ر���س  ل��ه��ذا  املنظمة 
اأهداف املوؤ�ش�شة يف توا�شل ر�ش�لته� االن�ش�نية 
ب�لتع�ون مع عدد كبري من اجله�ت واملوؤ�ش�ش�ت 
دعم  �ش�همت يف  ال��ت��ي  واخل������ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
االأطف�ل  اأمني�ت  حتقيق  يف  النبيلة  اأهدافه� 

من ذوي االأمرا�س امل�شتع�شية.

كم� ذكرت مدير املعر�س االأ�شت�ذة ح�شة غ�من 
اخلريي  ت�شعة  �شفر  معر�س  “اأن  الفال�شي 
واالأكر  االأول  احل���دث  ك��ون��ه  اإىل  ب���الإ���ش���ف��ًة 
ال�ش�حل  على  ب�ملو�شة  يتعلق  فيم�  نوعه  من 
دعم  يف  ح��ي��وي���ً  دوراً  يلعب  اأن���ه  اإال  ال�����ش��رق��ي، 
املحت�جني من فئ�ت املجتمع وت�شليط ال�شوء 
عليهم، فبتوجيه�ت كرمية من ال�شيخة �شم�شة 
ب�أكمله  املعر�س  ريع  يعود  ال�شرقي  بنت حمد 
�شنوي�ً لدعم الق�ش�ي� اخلريية، وك�نت جمعية 
ريع  اأول جهة منتفعة من  الفجرية اخلريية 
املعر�س حيث اأ�شهم يف م�ش�عدة االأ�شر املنتجة 
من ذوي الدخل املحدود على بدء م�ش�ريعهم، 
اإىل مركز  الث�نية  �شنته  املعر�س يف  ريع  وع�د 
الفجرية لت�أهيل املع�قني ومتويل �شراء معدات 
املركز.  بط�لب�ت  اخل��س  ال�شوكوالته  مل�شنع 
ويف مو�شمه الث�لث ذهب ريع املعر�س ب�أكمله 
الإن�ش�ء جمموعة اأ�شدق�ء مر�شى ال�شكري يف 
تنفيذ  اأن�شطته�  ت�شمل  والتي  الفجرية  اإم���رة 
حمالت توعية واختب�رات وم�شوح�ت واأن�شطة 
م�شتوى  على  ال�شكري  م��ر���س  ع��ن  تثقيفية 

املن�طق احل�شرية والريفية يف االإم�رة.
منذ  حققت  اأمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  اأن  يذكر 
املتحدة  العربية  االإم������رات  ب��دول��ة  ت�أ�شي�شه� 
امل��شي  ال��ع���م  ويف  اأم��ن��ي��ة   2300 م��ن  اأك���ر 
ال��ع��دي��د من  اأم��ن��ي��ة يف   392 ف��ق��ط ح��ق��ق��ت 

الدول اخلليجية والعربية والع�ملية. 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة ال�شحة – اأبوظبي، الهيئة التنظيمية 
اأب��وظ��ب��ي، عن  اإم����رة  يف  ال�شحية  ال��رع���ي��ة  لقط�ع 
ب�لت�شنيف  اخل������س  ال��رم��ي��ز  ب������ش��ت��خ��دام  ال��ب��دء 
املتعلقة  وامل�ش�كل  ل��الأم��را���س  ال���دويل  االإح�ش�ئي 
الرع�ية  من�ش�آت  يف   ICD-10 CM ب�ل�شحة 
اعتب�راً  وذل��ك  االإم�����رة  يف  الع�ملة  ك�فة  ال�شحية 
من 1 ين�ير 2017 لت�شبح اأول جهة تطبق هذه 

املع�يري على م�شتوى املنطقة. 
والعالم�ت  واالأع��را���س  االأمرا�س  ت�شنيف  و�شيتم 
ب�لت�شجيل  ت�����ش��م��ح  رم����وز  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  وامل�����ش��ب��ب���ت 
الوفي�ت  بي�ن�ت  بني  واملق�رنة  والتقييم  والتحليل 
التي  املختلفة  ال���دول  م��ع  ومق�رنته�  واالأم���را����س 

مبن�طق  مق�رنته�  اأو  الت�شنيف  نف�س  ت�شتخدم 
خمتلفة لنف�س الدولة.

وق�لت الدكتورة اأ�شم�ء املن�عي، مديرة دائرة جودة 
اأبوظبي   – ال�����ش��ح��ة  هيئة  يف  ال�شحية  ال��رع���ي��ة 
ب�لت�شنيف  اخل��������س  ال��رم��ي��ز  ن��ظ���م  ت��ط��ب��ي��ق  ان 
املتعلقة  وامل�ش�كل  ل��الأم��را���س  ال���دويل  االإح�ش�ئي 
رفع  اإىل  ي���ه���دف   ICD-10 CM ب���ل�����ش��ح��ة 
م�شتوى جودة اخلدمة املقدمة للمر�شى وذلك من 
ال�شحية  ب�حل�لة  اخل��شة  البي�ن�ت  توثيق  خالل 
وب�لت�يل  ت��ف�����ش��ي��اًل  واأك����ر  اأدق  ب�شكل  ل��ل��م��ر���ش��ى 
وت�شهيل  امل��ري�����س  ح���ل��ة  وم��ت���ب��ع��ة  تعقب  ���ش��ه��ول��ة 

عملية االإح�لة من من�ش�أة اإىل اأخرى.
قي��س  حت�شني  اجل��دي��دة  الرميز  ف��وائ��د  وت�شمل 
ج����ودة اخل���دم����ت، وت��ق��ل��ي��ل االأخ���ط����ء امل��رت��ب��ط��ة يف 

اأمن�ط  وحت��ل��ي��ل  ب�لت�شخي�س،  اخل������س  ال��رم��ي��ز 
االأم����را�����س ب�����ش��ك��ل اأف�����ش��ل، وال��ك�����ش��ف ع���ن ح�الت 
ب�شكل  واالأوبئة  االأمرا�س  تف�شي  وتتبع  االحتي�ل، 
ال�شيم�  امل�لية،  املط�لب�ت  كف�ءة  وحت�شني  اأف�شل، 

مع ال�شجل ال�شحي االإلكروين.
اإدارة مراقبة وا�شت�ش�رات  وق�لت لين� ج�شي، مدير 
ان  – اأبوظبي  ال�شحة  ال�شحي، يف هيئة  التمويل 
تطبيق نظ�م الرميز الع��شر للت�شنيف االإح�ش�ئي 
ب�ل�شحة  املتعلقة  وامل�����ش���ك��ل  ل��الأم��را���س  ال����دويل 
طريقة  يف  نوعية  نقلة  يعد   ICD-10 CM
عمل القط�ع ال�شحي يف االإم�رة كونه يتم��شى مع 
التطور الطبي والتكنولوجي� احلديثة امل�شتخدمة 
االآن  ب���الإم��ك���ن  اأ�شبح  حيث  الطبية،  اخل��دم���ت  يف 
توثيق هذه االإجراءات احلديثة وهو م� ك�ن ي�شكل 

ال����دويل،  للت�شنيف  ال��ت������ش��ع  اال����ش���دار  يف  حت��دي��� 
اإىل  تف�شياًل  اأك��ر  ب�شكل  الرموز  وج��ود  و�شي�شهم 
لنق�س  نتيجة  امل��رجت��ع��ة  امل��ط���ل��ب���ت  م��ن  التقليل 

املعلوم�ت.
الرميز  اإىل  ال��ت������ش��ع  ال��رم��ي��ز  م��ن  وب���الن��ت��ق���ل 
الدويل  االإح�����ش���ئ��ي  ب�لت�شنيف  اخل������س  الع��شر 
لالأمرا�س وامل�ش�كل املتعلقة ب�ل�شحة، اأ�شبح هن�ك 
68000 رمز طبي م�شتخدم يف املن�ش�آت ال�شحية 
م�شتخدم  رم���ز   14000 ب  م��ق���رن��ة  االإم������رة  يف 
يف ال�����ش���ب��ق. وع��ل��ى م��دى ع���م ك���م��ل ق���م��ت الهيئة 
مبجموعة من ور�س العمل �شملت املن�ش�آت ال�شحية 
و�شرك�ت ال�شم�ن ال�شحي ل�شم�ن ج�هزية القط�ع 
واالنتق�ل الن�جح من الرميز القدمي اإىل الرميز 

اجلديد.

اأبوظبي للجودة : زيارات ميدانية 
للتحقق من اأدوات القيا�س القانونية

»حتقيق اأمنية« و»معر�س �شفر ت�شعة اخلريي« يوقعان اتفاقية لإ�شعاد الأطفال

اعتماد الت�شنيف الإح�شائي الدويل العا�شر لالأمرا�س وامل�شاكل املتعلقة بال�شحة يف اأبوظبي
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•• اأبوظبي-وام:

للحد  #ابتكر_وي�ن�  م�ش�بقة  املرورية  لالأنظمة  �ش�عد  �شركة  اأطلقت 
اأ�شبوع  بفع�لي�ت  املجتمعية  امل�ش�ركة  اإط����ر  يف  امل��روري��ة  احل���وادث  م��ن 
امل����رور اخلليجي امل��زم��ع اإق���م��ت��ه��� خ���الل ال��ف��رة م��ن 12 وح��ت��ى 18 
الظ�هري  ح�شن  ودع���  اأم���ن��ة«.  “حي�تك..  �شع�ر  حتت  اجل���ري  م�ر�س 
املدير التنفيذي للخدم�ت املرورية يف “�ش�عد” اجلمهور اإىل امل�ش�ركة 
يف  ت�ش�هم  التي  واحللول  االبتك�رات  اأف�شل  بتقدمي  وذل��ك  امل�ش�بقة  يف 
احلد من املخ�لف�ت واحلوادث املرورية واالأ�شرار الب�شرية وامل�دية وفق�ً 
�ت  واملن�شّ الر�شمية  احل�ش�ب�ت  عر  ال��واردة  والتف��شيل  لال�شراط�ت 
التف�علية ل�شركة “�ش�عد” م�شرياً اإىل اأنه مت تخ�شي�س جوائز بقيمة 
15000 درهم الأف�شل امل�ش�رك�ت االبتك�رية والتي �شيتم االإعالن عنه� 

بعد    UAESAAED@ االجتم�عي  للتوا�شل  �ش�عد  قنوات  عر 
 HYPERLINK ال��ري��د االإل���ك���روين  امل��ق��رح���ت ع��ر  ت��ق��دمي 
»mailto:innovation@saaed.ae»innovation@
هذه  اأهمية  واأك���د  املطلوبة.  البي�ن�ت  تعبئة  مت�شمنًة   saaed.ae
النوعية من امل�ش�بق�ت التي ت�شتهدف جميع فئ�ت املجتمع ال�شيم� فئة 
جمتمعية   م�ش�همة  حتقيق  اإط���ر  يف  وذل��ك  حت��دي��داً  والطلبة  ال�شب�ب 
يف  ال�شفرية  الروؤية  لتحقيق  الداخلية  وزارة  وتوّجه�ت  جلهود  داعمة 
اأن مثل هذه املب�درات ذات اأثر فّع�ل يف  اأعداد الوفي�ت ب�لدولة معتراً 
رفع �شقف التوعية مبخ�طر احلوادث واملخ�لف�ت املرورية وتوفري بيئة 
اآمنة للطرق . وحث ال�ش�ئقني على االلتزام بق�نون ال�شري واملرور كم� 
ت�شتلهم اإطالق امله�رات الري�دية وتغر�س يف نفو�شهم ثق�فة االبداع من 
خالل تقدمي من�ذج مبتكرة واأفك�ر فريدة ومتميزة مع اإت�حة الفر�شة 

هذه  تطبيق  لدرا�شة  ب�لدولة  ال�شرطية  القي�دات  ك�فة  مع  مل�ش�ركته� 
يف  “�ش�عد”  اإىل م�ش�ركة  واأ�ش�ر  الواقع.  اأر�س  الف�ئزة على  االبتك�رات 
يتواجد  حيث  اخلليجي  امل��رور  اأ�شبوع  فع�لي�ت  �شمن  متعددة  اأن�شطة 
اأ�شبوع املرور اخلليجي  خراء ال�شري واأ�شطول دوري�ته� الداعم ل�شع�ر 
املختلفة  امل��روري��ة  امل��ع���ر���س  ك���ف��ة  يف  #حي�تك_اأم�نة   2017 ل��ع���م 
وامل�ش�رك�ت امليدانية ب�لدولة كم� �شيتم اإر�ش�ل ر�ش�ئل توعية ن�شية يومية 
لك�فة ال�ش�ئقني يف ك�فة االإم�رات ممن تكّرر ارتك�بهم احلوادث املرورية 
مع  ب�لتع�ون  التوعوية  املرورية  امل�ش�بق�ت  رع�ية  ج�نب  اإىل  الب�شيطة 
القي�دات الع�مة لل�شرطة عر ك�فة مراكز امل�ش�ركة  ف�شاًل عن اإطالق 
حملة توعية عر مواقع التوا�شل االجتم�عي لل�شركة تت�شّمن تقدمي 
اأهم ن�ش�ئح ال�شالمة املرورية للم�ش�ة وال�ش�ئقني وم�شتخدمي املركب�ت 

وتزويدهم برامج توعية مرورية ب�أ�ش�ليب مبتكرة وتف�علية.

ال�سارقة -وام:

اال�شت�ش�ري الإم�رة  ب�ملجل�س  اال�شرة  �شوؤون  اأكدت جلنة 
املجل�س  مبقر  عقدته  ال��ذي  اجتم�عه�  خ��الل  ال�ش�رقة 
�شمن اأعم�له� لدور االنعق�د الع�دي الث�ين من الف�شل 
ترابط  ب�أهمية  الوعى  م��دى  تعزيز  الت��شع  الت�شريعي 
ودعت  املتم��شك  كي�نه�  العربية واحلف�ظ على  اال�شرة 
املوؤ�ش�ش�ت املعنية ب�الأ�شرة على توا�شل دوره� يف خدمة 
اأف�����راد اال����ش���رة . ت���راأ����س اج��ت��م���ع ال��ل��ج��ن��ة ف���ط��م��ة علي 
املهريي رئي�شة اللجنة بح�شور خ�لد علي �شعيد الغيلي 
الزع�بي مقرر اللجنة واالأع�ش�ء بطي خلف�ن بن �شرور 
اإبراهيم مو�شى عبداهلل ونورة حممد  الكتبي وعبداهلل 
عبيد بن خليف الطنيجي ومن االأم�نة الع�مة للمجل�س 

االإعالمي اإ�شالم ال�شيوي .
واأ����ش����دت ف���ط��م��ة ع��ل��ي امل��ه��ريي مب��� ت��ل��ق���ه االأ����ش���رة يف 
والتم��شك  اال�شتقرار  به من  تنعم  االإم����رات وم�  دول��ة 

والتالحم .. م�شرية اإىل اأهمية م� تلعبه اال�شرة من دور 
حموري يف متكني املجتمع والنهو�س به وذلك يف ظل 
الرع�ية الكرمية من القي�دة الر�شيدة يف الدولة والتي 
اأول��وي��ة وحم��ورا جلميع  االأ���ش��ري  التم��شك  جعلت من 

اخلطط واال�شراتيجي�ت احلكومية .
واع���رب���ت ع��ن ت��ق��دي��ر ال��ل��ج��ن��ة جل��ه��ود ���ش���ح��ب ال�شمو 
ع�شو  الق��شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
ال�شيخة  �شمو  وقرينته  ال�ش�رقة  ح�كم  االأعلى  املجل�س 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  الق��شمي  حممد  بنت  ج��واه��ر 
واحلف�ظ  ب�الأ�شر  واهتم�م  رع�ية  من  اال���ش��رة  ل�شوؤون 
على مت��شكه� اأم�م التغريات العديدة التي قد توؤثر على 
اأفراده�. وبحثت اللجنة خمتلف خططه� خالل الدور 
املجل�س  اأع��م���ل  وزي����رات �شمن  اجتم�ع�ت  احل���يل من 
والتي تهدف اإىل موا�شلة درا�شة اأو�ش�ع اال�شرة والعمل 
اال�شري  ال���راب���ط  وحت��ق��ي��ق  متطلب�ته�  ت���أم��ني  ع��ل��ى 

واال�شتقرار النف�شي واالجتم�عي الأفراده�.

جلنة الأ�شرة يف ا�شت�شاري ال�شارقة تطرح روؤيتها لدعم الرتابط الأ�شري

اأ�شغال ال�شارقة تنجز الأعمال الإن�شائية حلديقة ال�شاف بكلباء

احتفاًء باأ�شبوع الت�شجري الـ37 يف دولة الإمارات

مفو�شية مر�شدات ال�شارقة تغر�س حب البيئة وحماية الطبيعة يف نفو�س الفتيات

طرق دبي حتتفي بـ»�شهر القراءة« بتطبيق ذكي وكتب �شمعية لذوي الإعاقة

•• ال�سارقة -وام:

�شّلمت دائرة االأ�شغ�ل الع�مة ب�ل�ش�رقة حديقة ال�ش�ف لبلدية 
كلب�ء للقي�م ب�الأعم�ل التجميلية والزراعة بتكلفة 6 ماليني 
دره���م ب��ع��د اأن ق���م��ت ال���دائ���رة ب��ك���ف��ة االأع���م����ل االإن�����ش���ئ��ي��ة يف 
الحتي�ج�ت  امللبية  التنموية  خطته�  �شمن  وذل��ك  احلديقة 
ا�شراط�ت  ال�����ش���رق��ة  حتقيق  م��ع  وت��زام��ن���  البلدية  املج�ل�س 

مدينة �شديقة لكب�ر ال�شن.
حممد  ���ش��ع���دة  م��ن  ك��ل  للحديقة  االب��ت��دائ��ي  الت�شليم  ح�شر 
ال��زع���ب��ي رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي ب��ك��ل��ب���ء وامل��ه��ن��د���س خلف�ن 
الذب�حي مدير بلدية كلب�ء واملهند�س حممد بن يعروف مدير 

اإدارة االأفرع وعدد من مهند�شي الدائرة.
وق�ل املهند�س علي بن �ش�هني ال�شويدي رئي�س دائرة االأ�شغ�ل 
الع�مة ب�ل�ش�رقة ان امل�شروع يقع �شمن م�ش�ريع حدائق االأحي�ء 
الع�مة  االأ�شغ�ل  لدائرة  التنموية  اخلطة  �شمن  تندرج  التي 
كلب�ء  مبدينة  البلدي  املجل�س  الحتي�ج�ت  تلبية  ب�ل�ش�رقة 
ال�ش�رقة  حتقيق  مع  وتزامن�  املدينة  اأه���يل  ملط�لب  وحتقيق� 

ا�شراط�ت مدينة �شديقة لكب�ر ال�شن.
و�شعته�  �ش�ملة  خطة  اإط����ر  يف  اي�ش�  ي���أت��ي  امل�شروع  اأن  واأك���د 
امل��شي  للع�م  التنموية  الدائرة  خطة  لبنود  وتنفيذاً  الدائرة 
التي اأطلقته� وفق روؤيٍة وا�شراتيجيٍة وا�شحة وترجمة لروؤية 
الق��شمي  حممد  بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب 

مم�شى  توفري  ب�شرورة  ال�ش�رقة  ح�كم  االأعلى  املجل�س  ع�شو 
مط�طي يف كل منطقة حيوية ب�الإم�رة كم� تدعم م� و�شلت 
اإليه اإم�رة ال�ش�رقة من األق�ب كمدينة �شحية و توفري مرافق 

ري��شية لل�شك�ن وتك�مل املدينة.

ولفت اىل اأن دائرة االأ�شغ�ل الع�مة ب�ل�ش�رقة تقوم ب�لتن�شيق 
وت�شميم  بتنفيذ  املعنية  احلكومية  وال��دوائ��ر  اجل��ه���ت  م��ع 
واإن�ش�ء ع��دد من  ال�شكنية  االأح��ي���ء  ودرا���ش��ة ع��دة م�ش�ريع يف 
الرامية  ال���دائ���رة  احل��دائ��ق اجل��دي��دة وذل���ك �شمن خ��ط��ط 

ل��ت��وف��ري االأم����ك���ن احل��ي��وي��ة وال��رف��ي��ه��ي��ة ل��ق���ط��ن��ي املن�طق 
احلديقة  اأن  يعروف  بن  حممد  املهند�س  واأو���ش��ح  ال�شكنية. 
مت��ت��د ع��ل��ى م�����ش���ح��ة ت��زي��د ع��ل��ى 3500 م��ر م��رب��ع وتبلغ 
االأعم�ل  فيه�  �شتجري  التي  وامل�ش�ح�ت  االأحوا�س  م�ش�ح�ت 

التجميلية والزراعية 238 مرا مربع� .
كم�  واملرافق يف احلديقة  ك�فة اخلدم�ت  توفري  م�شريا اىل 
مت تخ�شي�س منطقتني الألع�ب االطف�ل مب�ش�حة تزيد على 
1400 مر مربع اإىل ج�نب تزويده� بنظ�م اإن�رة ديكوري 
املم��شي  تركيب  ج�نب  اإىل  للط�قة  وم��وف��ر  للبيئة  �شديق 
وف�شح�ت اجللو�س ..ا�ش�فة اىل توفري ملعب كرة �شلة وكرة 
على  قدم  كرة  وملعب  1638 مرا مربع�  ط�ئرة مب�ش�حة 

م�ش�حة 1650 مرا مربع� حم�ط� ب�شي�ج ديكوري.
ي�ش�ر اىل ان دائرة االأ�شغ�ل الع�مة انتهت مطلع الع�م اجل�ري 
من اإن�ش�ء املم�شى املط�طي الب�لغ طوله 930 مرا وبعر�س 
اأكر  التي تعد من  ال�شدرة يف كلب�ء  اأمت�ر االأول حلديقة   3
األ��ف مر مربع   76 تقع على م�ش�حة  املدينة حيث  حدائق 
كم� ت�شع الدائرة اللم�ش�ت االأخرية على االأعم�ل االإن�ش�ئية 
فيه� التي تعد من اأكر املتنف�ش�ت زي�رة وتنت�شر به� م�ش�ح�ت 
�ش��شعة من امل�شطح�ت اخل�شراء واأعداد كبرية من االأ�شج�ر 
وم�شلى  وقط�ر  الكهرب�ئية  االأطف�ل  الع�ب  به�  تتوفر  كمت 
ري��شية  اأج��ه��زة  اإىل  ب���الإ���ش���ف��ة  اخل��دم��ي��ة  وامل��راف��ق  للن�ش�ء 

متنوعة.

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�37،  ال��ت�����ش��ج��ري  اأ���ش��ب��وع  م���ع  ت��زام��ن���ً 
ب��ه دول���ة االإم������رات هذا  ال���ذي احتفلت 
الع�م خالل الفرة من 1 اإىل 5 م�ر�س 
مر�شدات  م��ف��و���ش��ي��ة  ن��ظ��م��ت  اجل�������ري، 
جمموعة  االأول،  قبل  اأم�����س  ال�����ش���رق��ة، 
البيئية،  واالأن�������ش���ط���ة  ال��ف��ع���ل��ي���ت  م���ن 
مب�ش�ركة 50 مر�شدة )12-15 ع�م�ً( 
بهدف  ع�����م�����ً(،   11-7( زه�����رة  و50 
على  وت�شجيعهن  الفتي�ت  وع��ي  تعزيز 
للمح�فظة  اخل�����ش��راء  املم�ر�ش�ت  تبني 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. وج�����ء تنفيذ 
ه���ذه ال��ف��ع���ل��ي���ت حت��ت ع��ن��وان “اغر�س 
هيئة  م����ع  ب����ل���ت���ع����ون  ب�ختي�رك”، 
وبلدية  الطبيعية،  وامل��ح��م��ي���ت  البيئة 
الدليل  “جومبوك”،  وموقع  ال�ش�رقة، 
للبيئة  ال�شديقة  لالأعم�ل  االإلكروين 
اخلليج  وم��ن��ط��ق��ة  االإم���������رات  دول�����ة  يف 
ال���ع���رب���ي، وب��ح�����ش��ور ع����دد م���ن ممثلي 
امل��وؤ���ش�����ش���ت احل��ك��وم��ي��ة ب���ل�����ش���رق��ة اإىل 

ج�نب املجموع�ت التطوعية.
ال�ش�م�شي،  العزيز  عبد  �شيخة  وق���ل��ت 
مر�شدات  مفو�شية  يف  م�ش�عد  م��دي��ر 
لهذه  ت��ن��ظ��ي��م��ن���  “ي�أتي  ال���������ش�����رق����ة: 
الفع�لي�ت ان�شج�م�ً مع روؤيتن� ور�ش�لتن� 
ب�مل�شوؤولية  احل�س  تنمية  اإىل  ال��ه���دف��ة 
م�شتدامة  بيئة  اإىل  للو�شول  املجتمعية 
من  الطبيعية  امل����وارد  على  وامل��ح���ف��ظ��ة 
مه�رات  تطوير  اإىل  من�  و�شعي�ً  ج��ه��ة، 
مث�اًل  ل���ي���ق���دم���ن  ال���ف���ت���ي����ت  وم�����ع������رف 

�شديق�تهن  ق���ب���ل  م�����ن  ب�����ه  ي���ح���ت���ذى 
واأ�ش�فت  وع����ئ���الت���ه���ن«.  واأ���ش��ق���ئ��ه��ن 
الطبيعة  ع�مل  اأث���ر  “لط�مل�  ال�ش�م�شي: 
الرغبة  لديهن  وحفز  الفتي�ت  ف�شول 
يف ا�شتك�ش�ف م� حولهن وخو�س جت�رب 
الفر�شة  تت�ح  اأن  املهم  لذا من  جديدة، 
اأ�شرار  ب�أنف�شهن  لي�شتك�شفن  اأم���م��ه��ن 
البيئة املحيطة بهن من خالل االنخراط 
ب�لبيئة  للعن�ية  املخ�ش�شة  االأن�شطة  يف 
والتعرف  ال��ط��ب��ي��ع��ة،  ع��ل��ى  وامل��ح���ف��ظ��ة 
دولة  يف  والنب�ت�ت  االأ�شج�ر  اأن���واع  على 
اأمل  وم��ن ج�نبه� حت��دث��ت  االإم������رات«. 
واملحمي�ت  البيئة  هيئة  م��ن  احل��م���دي 
الطبيعية عن خمتلف اأنواع االأ�شج�ر يف 

االإم�رات، وق�لت: “تتنوع بيئة االإم�رات 
وال�شحراوية،  اجل��ب��ل��ي��ة،  ال��ب��ي��ئ��ة  ب���ني 
ي�شكل فر�شة  ال���ذي  االأم���ر  وال��ب��ح��ري��ة، 
وهو  االأ�شج�ر،  اأن��واع خمتلفة من  لنمو 
م� جنح املجتمع االإم�راتي يف االإ�شتف�دة 
منه ب�شورة وا�شحة، من خالل تكيفهم 
ك�شف  حيث  املتنوعة،  البيئ�ت  ه��ذه  مع 
والغذائية  ال���ع���الج���ي���ة،  ال���ف���وائ���د  ع���ن 
الغط�ء  ف��ب���ت  االأ���ش��ج���ر،  اأن����واع  ملختلف 
للمجتمع  الطبيعة  ال�شيدلية  النب�تي 

االإم�راتي، بهويته الراثية«.
وب��ي��ن��ت اأن ���ش��ج��رة ال���غ����ف ت��ع��د واح���دة 
امللقبة  ال��دول��ة،  االأ���ش��ج���ر يف  اأ�شهر  م��ن 
ب�����ع��رو���س ال�����ش��ح��راء، ح��ي��ث اأن���ه���� تنمو 

اأو الربة  اإىل ال�شم�د  من غري احل�جة 
اإىل  جذوره�  عمق  ت�شل  وقد  اخل�شبة، 
اأم���� النخلة،  50 م���راً حت��ت االأر������س. 
ا�شتخدام�ت  ول��ه���  ال��ت��م��ر  ل��ن���  ف��ت��ق��دم 
�شعفه�  ي�شتخدم  كم�  متعددة،  عالجية 
ا�ش�فة  التقليدية،  احل���رف  �شن�عة  يف 
ا�شتخدام�ت  ال�����ش��در  ل�����ش��ج��رة  اأن  اإىل 
م��ت��ع��ددة ل��ل�����ش��ع��ر، وك����ن���ت ت�����ش��ت��خ��دم يف 
عالج الك�شور قدمي�ً.  و�ش�ركت الزهرات 
يف عدد من االأن�شطة والور�س املخ�ش�شة 
ووردة”  “مزهرية  ور���ش��ة  م��ن��ه���  ل��ه��ن، 
اإع�����دة التدوير.  ت��ن���ول��ت م��ه���رات  ال��ت��ي 
ال�����ش���رق��ة ور���ش��ة عن  بلدية  ق��دم��ت  كم� 
حيث  الربة،  واأن��واع  الزراعة  اأ�ش��شي�ت 

ال�شتالت  زراع����ة  يف  ال���زه���رات  ���ش���رك��ت 
وق���ط���ف ال���ف���واك���ه واخل���������ش����راوات من 
والتعرف  ب�ملفو�شية،  اخل������س  امل�شتل 
املح��شيل  من  متنوعة  جمموعة  على  
وال���رب���ة اخل�����ش��ب��ة.  ان��ط��ل��ق��ت احلركة 
االإر�ش�دية يف اإم�رة ال�ش�رقة ع�م 1973 
ثم انت�شرت يف بقية اإم�رات الدولة، حيث 
مت  اأن  اإىل  الك�شفية  احل��رك��ة  ت��ط��ورت 
مر�شدات  جمعية  بت�أ�شي�س  ذل��ك  تتويج 
وتهدف   ،1979 ع������م  يف  االإم�����������رات 
مفو�شية مر�شدات ال�ش�رقة التي حتظى 

ب��رع���ي��ة ق��ري��ن��ة ���ش���ح��ب ال�����ش��م��و ح�كم 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  ال�����ش���رق��ة، 
حممد الق��شمي، رئي�شة املجل�س االأعلى 
رع�ية  اإىل  ب�ل�ش�رقة،  االأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون 
ومدهم  وحت��ف��ي��زه��م  امل�شتقبل  اأج���ي����ل 
مواطنني  يكونوا  ك��ي  االإل��ه���م  مب�ش�در 
وطنهم،  وت��ط��وي��ر  تنمية  على  ق���دري��ن 
واالإ�شه�م يف تطوير وبن�ء الع�مل اأجمع، 
للفتي�ت  وذل��ك من خ��الل توفري منر 
لقدراتهن  العن�ن  اإطالق  يف  للم�ش�همة 

الك�منة وتطويره�.

•• دبي -وام:

اإطالق  اعتزامه�  عن  بدبي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  ك�شفت 
بو�شفه  اجل���ري  م�ر�س  �شهر  خ��الل  وفع�لي�ت  م��ب���درات  ع��دة 
التي  ل��ل��ق��راءة  الوطنية  لل�شي��شة  تنفيذا  القراءة”  “�شهر 
القراءة  و�شع  بهدف  ق�دمة  اأع���وام  لع�شرة  ال��دول��ة  اعتمدته� 
واملوؤ�ش�ش�ت  وال��دوائ��ر  ل��ل��وزارات  احلكومي  العمل  �شميم  يف 
احل��ك��وم��ي��ة ويف اإط�����ر ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى امل��واك��ب��ة الفع�لة 

لتوجه�ت الدولة.
املوؤ�ش�شي  واالت�ش�ل  الت�شويق  اإدارة  مدير  امل��ري  م��وزة  وق�لت 
اإن  ب���ل��ه��ي��ئ��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي  االإداري  ال���دع���م  خ���دم����ت  ب��ق��ط���ع 
الدولة  م��ب���درة  لتعزيز  الهيئة  و�شعته�  التي  اال�شراتيجية 

الهيئة  رع�ية  على  ا�شتملت  للقراءة  �شهراً  م�ر�س  �شهر  بجعل 
م��ه��رج���ن ط���ريان االإم������رات ل����الآداب ال���ذي ان��ط��ل��ق م��ن��ذ اأي�م 
الكّت�ب  ك��ب���ر  امل��ه��رج���ن م��ن  ب��ت��وف��ري ح���ف��الت لنقل ���ش��ي��وف 
واالأدب�ء على م�شتوى الع�مل وتنظيم جولة ترفيهية لهم حول 

قن�ة دبي امل�ئية.
ال��دورة من  لهذه  ترويجية  الهيئة ق�مت بحملة  اأن  وا�ش�فت 
الع�مة  امل��وا���ش��الت  و���ش���ئ��ل  على  مل�شق�ت  بو�شع  امل��ه��رج���ن 
مو�شحة اأن اال�شراتيجية حتتوي اأي�ش� على حمورين االأول 
“اقراأ  اإط��الق تطبيق  املحلي ويت�شمن  املجتمع  على م�شتوى 
اأكر مع الهيئة” وهو ي�شتهدف فئة مرت�دي املوا�شالت الع�مة 
ومراكز اإ�شع�د املتع�ملني ليكون ب�إمك�نهم حتميل العديد من 

الكتب العربية واالأجنبية جم�ن� والكتب املتخ�ش�شة .

ك��م��� ي��ت�����ش��م��ن ه���ذا امل���ح���ور ب���ل��ت��ع���ون م���ع ج��م��ع��ي��ة االإم�������رات 
اإن�ش�ء  الب�شرية  االإع���ق���ت  ذوي  فئة  ا�شتهداف  للمكفوفني 
ك�شك �شوتي ذكي يف املبنى الرئي�س للهيئة يتطوع من خالله 
�شمعية  ت�شجيالت  ب���إج��راء  املجتمع  واأف����راد  الهيئة  موظفو 
جلمعية  اإه��داوؤه���  ليتم  الكتب  من  عدد  ل�شفح�ت  ب�أ�شواتهم 
على  االأخ��رى  املكفوفني  رع�ية  ومراكز  للمكفوفني  االإم����رات 
م�شتوى الدولة. واأ�ش�رت اإىل اأن هذا املحور ي�شتمل كذلك على 
توفري كتب تخ�ش�شية يف مكتب�ت اجل�مع�ت تتن�ول جم�الت 
بهذه  اجل�مع�ت  ط��الب  لتثقيف  وال��ط��رق  واملوا�شالت  النقل 
ب�أهمية  التوعية  خلق  يف  ت�شهم  التي  املعلوم�ت  من  النوعية 
االنبع�ث�ت  م��ن  خ���ل��ي��ة  �شحية  بيئة  ل��ب��ن���ء  اجل��م���ع��ي  ال��ن��ق��ل 
املحور  اأن  امل���ري  واأو���ش��ح��ت  اخل������ش��ة.  للمركب�ت  الكربونية 

و�شع  على  ي�شتمل  القراءة  ل�شهر  الهيئة  فع�لي�ت  من  الث�ين 
جذب  مبقت�ش�ه�  يتم  املوؤ�ش�شية  للمعرفة  ا�شراتيجية  خطة 
مبج�الت  التثقيف  اكت�ش�ب  على  وت�شجيعهم  الهيئة  موظفي 
النقل واملوا�شالت مب� يتواكب مع توجه�ت  اأنظمة  الهيئة يف 
نتميز  م��ع���ً  “نقراأ  فع�لية  تنظيم  اإىل  اإ���ش���ف��ة  دب���ي  ح��ك��وم��ة 
لتو�شيع  القراءة  بحب  التحلي  على  املوظفني  مع�ً” لت�شجيع 
الطرق  هيئة  اأن  امل��ري  واأك���دت  والفكرية.  املعرفية  مداركهم 
ت��وج��ه���ت الدولة  وامل��وا���ش��الت ال ت��دخ��ر ج��ه��دا ل��دع��م جميع 
بو�شعه�  تبذل م�  واأنه�  ب�شكل خ��س  دبي  ب�شكل ع�م وحكومة 
ملواكبة املب�درات ك�فة التي ت�ُعلي من �ش�أن القراءة والت�شجيع 
عليه� بو�شفه� و�شيلة ح�ش�رية ت�شتحق الره�ن عليه� لتطور 

املجتمع عر بن�ء اأجي�ل متعلمة ومثقفة تقود هذا التطور.

اإدارة املرور تطلق حملة ترك م�شافة اأمان»�شاعد« تطلق م�شابقة »ابتكر ويانا« للحد من احلوادث 
•• ام القيوين-وام:

�شع�ر  توعويه حتت  وال��دوري���ت حملة  امل��رور  ب���إدارة  القيوين متمثلة  اأم  ل�شرطة  الع�مة  القي�دة  اأطلقت 
“ل�شالمتك .. اترك م�ش�فة اأم�ن ك�فية” والتي ت�شتمر حتى منت�شف م�ر�س . 

وق�ل العقيد �شعيد عبيد بن عران مدير ادارة املرور والدوري�ت ب�شرطة ام القيوين ان تلك املب�درة ت�أتي 
لزي�دة توعية م�شتخدمي الطريق ب�أهمية ترك م�ش�فة ك�فية بني املركب�ت لتجنب وقوع احلوادث املرورية 
وهي ا�شتكم�اًل للعمل الذي اجنز خالل فرة القي��س للم�شرع�ت احلكومية التي اطلقه� �ش�حب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل بتحقيق 
امل�شتهدف  لتحقيق  مب�درات  الداخلية  وزارة  حتدي  لفريق  ك�ن  حيث   ، احلكومية  امل�شرع�ت  م�شتهدف 
ام  زاي��د يف  بن  ال�شيخ حممد  نفذت على طريق  والتي  املركب�ت  ام���ن بني  ات��رك نقطتني  ومنه� مب�درة 

القيوين من قبل وزارة تطوير البنيه التحتية. 
واأ�ش�ر بن عران ان احلملة تهدف لتعزيز التوعية عند ق�ئدي املركب�ت برك م�ش�فة االم�ن بني املركب�ت 

وجتنب الوقوع يف احلوادث املرورية املوؤملة والتي غ�لب�ً م� ت�شهد اإ�ش�ب�ت او وفي�ت.

لبنى القا�شمي: عبقرية حممد بن 
را�شد تعلمنا الت�شامح لنمار�شه يف حياة 

متلوؤها ال�شعادة والإيجابية
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت مع�يل ال�شيخة لبنى بنت خ�لد الق��شمي وزيرة دولة للت�ش�مح اأن 
كت�ب ت�أمالت يف ال�شع�دة واالإيج�بية ل�ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
دبي  ال��وزراء ح�كم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�شد 
“رع�ه اهلل” يج�شد عبقرية �شموه التي نتعلم منه� الت�ش�مح لنم�ر�شه يف 

حي�ة متلوؤه� ال�شع�دة واالإيج�بية.
ونوهت مع�ليه� اإىل اأن هذا الكت�ب هو جزء �شئيل من فكر وحكمة ق�ئد 
ا�شتثن�ئي �شبقت اأفع�له اأقواله وعرف ا�شم �شموه قرين� للتميز والري�دة 
وا�شت�شراف امل�شتقبل بحلول مبتكرة ت�شتهدف �شع�دة ال�شعوب ورخ�ئه� 

وتعزز الثقة يف القدرات وت�شتنه�س الهمم لبلوغ القمم.
وق�لت اإن كت�ب “ت�أمالت يف ال�شع�دة واالإيج�بية” ي�أتي امتدادا الإ�شه�م�ت 
�شموه الفكرية والثق�فية املتعددة التي يقدم فيه� درو�ش� وعرا ي�شتف�د 
منه� يف احلي�ة ب�شكل ع�م ويف تقدمي الت�أمالت االإدارية والتنموية ب�شكل 
اأ�شلوب  الت�ش�مح  ت�شهم يف جعل  �شموه  وتوجيه�ت  فل�شفة  اإن  بل  خ��س 
حي�ة ونهج� جمتمعي� يف الفكر والقيم والتعليم وال�شلوك ومع اأن الكت�ب 
ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  و�شفه  كم�  كلم�ته  يف  ب�شيط  عب�راته  يف  �شريع 
اأن��ه عميق يف مع�نيه، جزل يف مفرداته،  اإال  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 

كثرية ت�شبيه�ته، غزيرة دالالته.
واأو�شحت مع�يل ال�شيخة لبنى الق��شمي اأن انته�ج االأ�شلوب الق�ش�شي 
حمبب�  واأ�شلوب�  جميال  رون��ق���  الكت�ب  على  ي�شفي  ال��ت���أم��الت  ط��رح  يف 
ي�شتح�شنه الن��س مل� للق�ش�س من روعة الت�شبيه و�شرعة و�شول املعنى 
والتعمق يف التفكري االإيج�بي لتعزيز قيم الت�ش�مح وال�شع�دة واالإيج�بية 
ن�شتطيع  الق�ش�س  خ��الل  م��ن  اأن��ه  ع��ن  ف�شال  وع�ملي�  واإقليمي�  حملي� 
ع�شوره�  اأزه��ى  يف  العربية  ملنطقتن�  خ�لدة  �شري  على  ال�شوء  ت�شليط 
امل��ت�����ش���حم��ة م��ع االآخ����ر وامل��ت��ق��ب��ل��ة ل��الآخ��ري��ن ع��ل��ى اخ��ت��الف اأجن��شهم 

وثق�ف�تهم واأدي�نهم اإمي�ن� بوحدة الن�شيج املجتمعي املرابط. 

الدفاع املدين يزود 
م�شاجد اأبوظبي 
بطفايات احلريق

•• اأبوظبي-وام:

وقعت القي�دة الع�مة للدف�ع املدين بوزارة الداخلية والهيئة الع�مة لل�شوؤون 
لتزويد م�ش�جد  اتف�قية  الع�ملية،  اللولو  واالأوق���ف وجمموعة  اال�شالمية 
والوق�ية  ال�شالمة  ا�شراط�ت  لتعزيز  احلريق،  بطف�ي�ت  اأبوظبي  مدينة 
للمب�ين واملن�ش�آت الت�بعة للهيئة الع�مة لل�شوؤون اال�شالمية واالأوق�ف. وقع 
االتف�قية اللواء ج��شم حممد املرزوقي ق�ئد ع�م الدف�ع املدين، والدكتور 
واالأوق�ف،  االإ�شالمية  لل�شوؤون  الع�مة  الهيئة  رئي�س  الكعبي  حممد مطر 
ويو�شف علي، رئي�س جمموعة اللولو الع�ملية، وذلك يف ق�عة االحت�د مبقر 

وزارة الداخلية ب�أبوظبي.
ا�شتج�بة الإع���الن �ش�حب  ت���أت��ي  اأن ه��ذه االتف�قية  امل��رزوق��ي  ال��ل��واء  واأك���د 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ ب�أن 
ملفهوم  تر�شيخ�ً  وذل��ك  االإم����رات ع�م� للخري  دول��ة  2017 يف  ع���م  يكون 
امل�شوؤولية املجتمعية يف موؤ�ش�ش�ت القط�ع اخل��س لتوؤدي دوره� يف خدمة 

الوطن ، وت�ش�هم بطرق اإيج�بية يف م�شريته التنموية.
وهيئ�ت  موؤ�ش�ش�ت  م��ع  اال�شراتيجية  ال�شراكة  تعزيز  ي�شعدن�   “ وت���ب��ع 
و���ش��رك���ت ال��ق��ط���ع��ني ال��ع���م واخل��������س ب��ه��دف ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود واالأعم�ل 

االإن�ش�نية وجهود ال�شالمة الع�مة «.
امل�شوؤولية  لتعميق  االأط����راف  ب��ني  ال��ع��الق���ت  تعميق  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ش��رياً 
واأعرب عن �شكره للهيئة  املجتمعية كمحور ه�م من مب�درة ع�م “اخلري”، 
الع�ملية والتن�شيق  اللولو  االإ�شالمية واالأوق���ف وملجموعة  الع�مة لل�شوؤون 
ر�شمته�  التي  ال��روؤي��ة  واأه���داف  حم���ور  ترجمة  ي�شمن  نحو  على  معهم� 

القي�دة الر�شيدة لع�م اخلري.
وعر الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة الع�مة لل�شوؤون االإ�شالمية 
م��ب���درت��ه وتن�شيقه مع  امل���دين على  ل��ل��دف���ع  التقدير  ب���ل��غ  ع��ن  واالأوق�����ف 
يعي�شه املجتمع حتقيق�ً  القط�ع اخل��س الإب��راز ع�م اخلري واإظه�ره واقع�ً 
لروؤية قي�دتن� الر�شيدة يف تر�شيخ االأم�ن وال�شالمة وال�شع�دة لدى جميع 

اأبن�ء املجتمع وموؤ�ش�ش�ته.
  وق�ل اإن  الهيئة تثمن جهود جمموعة اللوؤلوؤ ومب�درته� يف توفري طف�ي�ت 
اإن  اإىل  م�شرياً  امل�ش�جد  من  جمموعة  على  توزيعه�  �شيتم  التي   احلريق 
توخي احلذر وال�شالمة هي من مق��شد دينن� احلنيف،  وقد جعل ر�شول 

اهلل ذلك مبدءاً ت�شريعي�ً عظيم�ً حني ق�ل “اعقله� وتوكل«.   
ال�شع�دة  غ�ية  يف  واالأوق���ف  االإ�شالمية  لل�شوؤون  الع�مة  الهيئة  اإن  وت�بع: 
واآالف احلج�ج يف  الدولة  داخل  امل�ش�جد  اآالف  لديه�  املب�درة،  حيث  بهذه 
مو�شم احلج،  وال غنى عن ر�ش�لة الدف�ع املدين يف هذا ال�شدد،  ا�شتج�بًة 

حلر�س قي�دتن� الر�شيدة على �شالمة االأرواح واملمتلك�ت.      
التن�شيق  الع�ملية احلر�س على  اللولو  رئي�س جمموعة  واأك��د يو�شف علي، 
والتع�ون مع ال�شرك�ء احلكوميني خ��شة مع وزارة الداخلية، بهدف تعزيز 
للمجتمع  خدمة  الت�ش�ركي  العمل  وت�أكيد  للموؤ�ش�ش�ت  املجتمعية  االأدوار 

املحلي.   
هالل  العميد  امل��دين  للدف�ع  الع�مة  القي�دة  من  االتف�قية  توقيع  ح�شر 
دكتور  والعميد  امل�ش�ندة،  واخل��دم���ت  امل���وارد  ع���م  مدير  امل��زروع��ي  عي�شة 
ج��شم حممد املظرب مدير اإدارة اال�شراتيجية، والعقيد حممد عبد اهلل 

التك�وي مدير اإدارة ال�شوؤون االإعالمية.
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ب�أ�شبوع  االإم����������رات  دول�����ة  اح��ت��ف��ل��ت 
“ مع�  �شع�ر  34 حت��ت  ال���  الت�شجري 
فلنزرع االإم���رات “ وال��ذي يق�م على 
م�شتوى الدولة �شنوي� ب�إ�شراف وزارة 
التغري املن�خي ممثلة يف اإدارة تن�شيق 
البلدي�ت  البلدي�ت ومب�ش�ركة  �شوؤون 

ودوائر االأ�شغ�ل يف الدولة.
ي���ه���دف اأ����ش���ب���وع ال��ت�����ش��ج��ري - ال���ذي 
وا�شتمرت  ال���ي���وم  ف��ع���ل��ي���ت��ه  ت��خ��ت��ت��م 
ال�شراكة  ت��ع��زي��ز  اإىل   - اأي�����م  خم�شة 
املجتمعية يف فع�لي�ت االأ�شبوع واإبراز 
اخل�شراء  ال��رق��ع��ة  ن�����ش��ر  يف  دوره�����م 
اخلرات  وت��ب���دل  عليه�  وامل��ح���ف��ظ��ة 
واأف�شل املم�ر�ش�ت يف جم�ل امل�ش�ريع 

الزراعية واإدارته� بكف�ءة وفع�لية.
التقني�ت  اإب��������راز  اإىل  ي���ه���دف  ك���م���� 
الذكية واالبتك�رات املتميزة يف جم�ل 
الت�شجري والزراعة التجميلية بج�نب 
ب�أهمية  املجتمع  اأف����راد  وع��ي  تعزيز 
واملح�فظة  النب�تي  الغط�ء  ا�شتدامة 
على نب�ت�ت البيئة املحلية يف موائله� 
يف  ا�شتخدامه�  وت�شجيع  الطبيعية 
اخلرات  وت��ب���دل  الت�شجري  م�ش�ريع 
واأف�شل املم�ر�ش�ت يف جم�ل امل�ش�ريع 

الزراعية واإدارته� بكف�ءة وفع�لية.
فع�لي�ت  الت�شجري  اأ���ش��ب��وع  وت�شمن 
متعددة منه� افتت�ح حدائق وم�ش�تل 
توعوية  حم��شرات  وتنظيم  جديدة 
الت�شجري  وور�س عمل تثقيفية حول 
توزيع  اإىل  اإ���ش���ف��ة  اأ���ش��ج���ر  وزراع�����ة 

�شتالت ونب�ت�ت حملية.
وق���د اأول�����ت ح��ك��وم��ة االإم��������رات منذ 
من  للبيئة  كبريا  اهتم�م�  اإن�ش�ئه� 
للمقيمني  كرمية  حي�ة  توفري  اأج��ل 
الق�دمة  ول���الأج���ي����ل  اأر����ش���ه����  ع��ل��ى 
واأخذت على ع�تقه� م�شوؤولية توفري 
من  اخل�لية  املن��شبة  البيئة  وتهيئة 
االأمرا�س التي ي�شببه� التلوث وذلك 
الرقعه  وزي���دة  الت�شجري  من خ��الل 

اخل�شراء.
الت�شجري  ب���أ���ش��ب��وع  االح��ت��ف���ل  وي��ع��د 
ج�����زءا م��ه��م��� واأ���ش������ش��ي��� م���ن ثق�فة 
املجتمع االإم�راتي ومن �شمن تراثه� 
الوطني يف ن�شر �شورة م�شرقة ملدن 

االإم�رات ويف تعزيز جودة احلي�ة.
ب�لت�شجري  االإم�������رات  اه��ت��م���م  وب���رز 

ال�شيخ  له  املغفور  اهتم�م  خالل  من 
“ طيب  نهي�ن  اآل  �شلط�ن  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه “ - والذي لقب ب� “ ف�ر�س 
و����ش���رورة  ب���ل��ب��ي��ئ��ة   - ال�شحراء” 
اأجل  م��ن  وتنميته�  عليه�  احل��ف���ظ 
التمتع  يف  وحقهم  الق�دمة  االأج��ي���ل 
ب���ل و�شبق  ب��ب��ي��ئ��ة ن��ظ��ي��ف��ة و���ش��ح��ي��ة 
“اإن  .. وق���ل  الع�مل يف االهتم�م به� 
اهتم�من� ب�لبيئة لي�س وليد ال�ش�عة 
ورا�شخ دعون�  اأ�شيل  اهتم�م  اإمن� هو 
يبداأ  اأن  قبل  وطبقن�ه  وم�ر�شن�ه  له 

اهتم�م الع�مل ب�شنوات عديدة «.
وك�ن “ رحمه اهلل “ قد ق�ل يف كلمة 
االآ�شيوي  ال��وزاري  املوؤمتر  به�  افتتح 
ال��ث���ين ل��ل��دول االأط���راف يف اتف�قية 
الت�شحر  مل��ك���ف��ح��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
�شهر  يف  اأب����وظ����ب����ي  يف  ع���ق���د  ال������ذي 
االإم����رات  دول���ة  “اإن   2003 يونيو 
البيئة  م����ع  ال��ت��ع���ي�����س  ا���ش��ت��ط���ع��ت 
نحو ثالثة  ت�شكل  التي  ال�شحراوية 
اأرب�ع م�ش�حته� والتكيف مع موارده� 
املحدودة ل�شنوات طويلة واإنه بف�شل 

املخل�شني  االإم���������رات  اأب���ن����ء  ج���ه���ود 
الظروف  ق��ه��ر  ال���دول���ة  ا���ش��ت��ط���ع��ت 
ال�شعبة وحتقيق م� اعتره اخلراء 
اخل�شراء  الرقعة  فبداأت  م�شتحيال 
تت�شع وال�شحراء تراجع اأم�م اللون 

االأخ�شر«.
وا�شحة  ذل����ك  دالالت  “اأن  واأك������د 
الغ�ب�ت  من  الوا�شعة  امل�ش�ح�ت  من 
واملزارع واحلدائق وماليني االأ�شج�ر 
والنب�ت�ت من كل االأن��واع التي ب�تت 
وم�شتمرة  م��ت��زاي��دة  ب�����ش��ورة  تنت�شر 
وتقف  ال�شحراوية  االأرا���ش��ي  و�شط 
اجلهد  �شخ�مة  على  ���ش���ه��دا  ال��ي��وم 
الذي  االإجن����ز  امل��ب��ذول وعلى عظمة 

حتقق« .
وب�لرغم من اأن املنطقة ال�شحراوية 
الرملية تعد اأكر املن�طق يف الدولة 
حيث ت�شكل ح��وايل اأك��ر من / 80 
م�ش�حة  اإج����م�����يل  م����ن  امل�����ئ����ة  يف   /
ال���دول���ة اأي م��� ي��ع���دل ث��الث��ة اأرب�����ع 
زراعة  معجزة  ف���أن  ال��دول��ة  م�ش�حة 
ال�����ش��ح��راء وال��ت��ي ت��ع��ت��ر اأح����د اأهم 

االإجن�زات اخل�لدة لل�شيخ زايد حيث 
وبف�شل  االإم������رات  دول���ة  ا�شتط�عت 
�شي��شته احلكيمة تروي�س ال�شحراء 
الق��شية  ط��ب��ي��ع��ت��ه���  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب 
الع�لية  احل�����رارة  ودرج������ت  اجل����ف���ة 
لتتحول اإىل اأر�س خ�شراء من خالل 

ت�شجريه�.
الذين  الدوليني  اآراء اخلراء  ورغم 
ك����ن���وا ي����رون ا���ش��ت��ح���ل��ة ال���زراع���ة يف 
والظروف  ال�����ش��ح��راوي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
االإم�����رات  ل��دول��ة  ال�شعبة  امل��ن���خ��ي��ة 
االأمط�ر  و�شح  املي�ه  قلة  اإىل  اإ�ش�فة 
قوية  بعزمية  له  املغفور  م�شى  فقد 
للزراعة  روؤي����ت����ه  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ق���دم���� 
م�ش�ح�ت  ف��خ�����ش�����س  وال���ت�������ش���ج���ري 
�ش��شعة من االأرا�شي الإق�مة م�ش�ريع 
امل�شطح�ت  ون�شر  للغ�ب�ت  طموحة 
اخل�شراء حلم�ية احلي�ة الرية مم� 
ال�شحراوية  البيئة  يف  احلي�ة  اأنع�س 
واأ�شهم  ال�شحراوي  الزحف  واأوق��ف 
يف تنمية وعي املواطنني واهتم�مهم 
ومت�شكهم  وارت���ب����ط���ه���م  ب����ل���زراع���ة 

التي  اخل�شرة  جنحت  وقد  ب�الأر�س 
تزحف على بق�ع كثرية يف التخفيف 
والتقليل من  ال�����ش��ح��راء  وط����أة  م��ن 
اللون  وانت�شر  ال�ش��شعة  م�ش�حته� 
االأخ�����ش��ر يف م�����ش���ح���ت وا���ش��ع��ة من 

ال�شحراء .
وي���ع���ن���ي ال���ت�������ش���ج���ري ع��م��ل��ي��ة زي�������دة 
امل�������ش����ح����ت اخل�������ش���راء داخ�����ل امل���دن 
الق�حلة  واملن�طق  ال�شكنية  واملن�طق 
واجل�فة عن طريق غر�س املئ�ت من 
ال�شجريات ال�شغرية املالئمة للبيئة 
م���ن ح��ي��ث درج������ت احل������رارة واملن�خ 

ونوعية الربة وتوفر م�ش�در املي�ه.
وتكمن اأهمية الت�شجري يف اأن االأ�شج�ر 
لث�ين  وامت�ش��شه�  االأك�شجني  تنتج 
مر  ك��ل  اإن  حيث  الكربون  اأوك�شيد 
اأن  ي�شتطيع  اأخ�����ش��ر  م�شطح  م��رب��ع 
ميت�س 1.5 جرام من ث�ين اأوك�شيد 
الكربون “ اأي اإن كل 25 مرا مربع� 
اأن  ي�شتطيع  االأخ�����ش��ر  امل�شطح  م��ن 
ميت�س 38 جرام� من ث�ين اأوك�شيد 
ينتجه�  التي  الكمية  وه��ي  الكربون 

خالل  ال��ت��ن��ف�����س  م��ن  واح����د  �شخ�س 
�ش�عة «.

ك��م��� اأن االأ���ش��ج���ر ت��ع��م��ل ع��ل��ى احلد 
بقدرته�  واالإزع�������ج  ال�����ش��و���ش���ء  م��ن 
املن�طق  يف  ال�����ش��وت  امت�ش��س  على 
ال��رم��ل��ي��ة ال�����ش��ح��راوي��ة وت��ع��م��ل على 
الرم�ل  زح��ف  وم��ن��ع  ال��رب��ة  تثبيت 
من  ف��ي��ق��ل��ل  اأخ��������رى  م���ن����ط���ق  اإىل 
من  وتقلل  الربة  وتعرية  الت�شحر 
كم�شد  وتعمل  الع�تية  ال��ري���ح  �شدة 
طبيعي له� كم� اأنه يزيد من خ�شوبة 

الربة ب�شكل طبيعي.
الدولة  يف  يوجد  اأن��ه  ب�لذكر  جدير 
 78 ن��ب���ت��ي��� م��وزع��ة يف  ن��وع���   640
ومتثل  اجلن�شج  نبتة  و416  ع�ئلة 
نب�ت�ت  االإم���������رات  ن��ب���ت���ت  غ���ل��ب��ي��ة 
ع�شبية بواقع 452 نوع� متثل 71 

يف امل�ئة من اإجم�يل النب�ت�ت.
ويوجد 159 نوع� �شجريي� ويوجد 
متثل  ����ش���ج���ري����  ن����وع�����   25 ف���ق���ط 
ال�شجريات واالأ�شج�ر 25 يف امل�ئة و 
4 يف امل�ئة على الرتيب من اإجم�يل 

فلورا االإم�رات.
كث�فة  واأكره�  النب�ت�ت  اأ�شهر  ومن 
وال�شمر  وال�����ش��در  ال��غ���ف  وازده�������را 
ال����ن�����درة  ال���ن���ب����ت����ت  وم�����ن  واالأرط 
امل��وج��ودة يف ال��دول��ة زه��رة االأوركيد 
و���ش��ج��رية ال��ق�����ش��د وت�����ش��م��ى حملي� 
�شجرية   120 منه�  ويوجد  العثوت 

فقط تنبت يف الودي�ن.
وتزيد كث�فة انت�ش�ر النب�ت�ت الرية 
الدولة  م���ن  ال�����ش��م���ل��ي��ة  امل��ن���ط��ق  يف 
امل���ئ��ة من  70 يف  ن�شبته  م���  ومت��ث��ل 
الرية  ال��ن��ب���ت���ت  االأن�������واع  جم��م��وع 
60 يف  ال��دول��ة وح���وايل  املنت�شرة يف 
امل��وج��ودة يف  النب�ت�ت  امل�ئة من ه��ذه 
وتكمل  وتزهر  تنبت  حولية  ال��دول��ة 
بعد  ق�����ش��رية  ف���رة  يف  حي�ته�  دورة 

�شقوط االأمط�ر.
كم� يوجد يف الدولة م� يق�رب 200 
ت��رك��ز يف مدينة  غ���ب��ة ���ش��ح��راوي��ة 
زايد وغي�ثي والوثبة.. وقد اختريت 
من هذه الغ�ب�ت 52 غ�بة لتحويله� 
اأه���م  اإىل حم��م��ي���ت ط��ب��ي��ع��ي��ة وم����ن 
الغ�ب�ت  امل��زروع��ة يف ه��ذه  االأ���ش��ج���ر 
 � ال����راك   � ال�شمر   � ال�����ش��در   � “الغ�ف 
 � ال��دام������س   � النيم   � املغربي   � ال�شلم 

الهوهوب�«.

•• اأبوظبي-وام: 

���� ممثلة مبركز  والنقل  البلدية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  اأجن���زت 
للدراج�ت  موقف�   546  ���� اأب��وظ��ب��ي  يف  املتك�مل  النقل 
الن�رية يف االإم�رة..وذلك يف اإط�ر جهود الدائرة الرامية 
ورفع  املركب�ت  مواقف  الإدارة  مبتكرة  حلول  توفري  اإىل 
م�شتوى ال�شالمة على الطرق واحلف�ظ على جم�ليته�.

وق�ل حممد حمد املهريي املدير الع�م الإدارة مواقف .. 
االأوىل  املرحلة  يف  قط�ع�ت   10 �شملت  املواقف  هذه  اإن 

و�شتكون جم�نية ملدة �شتة اأ�شهر .
الن�رية  ب���ل��دراج���ت  ت��وف��ري م��واق��ف خ������ش��ة  اأن  م��وؤك��دا 
ي�أتي �شمن اهتم�م “ مواقف “ ويف اإط�ر ا�شراتيجيته� 

و���ش��ع��ي��ه��� احل��ث��ي��ث ل��ت��ق��دمي خ���دم����ت ف���ع��ل��ة ت��ع��زز ر�ش� 
املتع�ملني وت�شمن راحتهم وممتلك�تهم.

واأ����ش����د امل��ه��ريي ب���ل��دع��م احل��ك��وم��ي امل��ت��وا���ش��ل م��ن اأجل 
حت�شني ج���ودة احل��ي���ة وت��ق��دمي خ��دم���ت ت��ر���ش��ي جميع 

م�شتخدمي املواقف .
موؤكدا اأنه من اأولوي�ت مواقف موا�شلة حت�شني اخلدم�ت 
واحتي�ج�ت  تطلع�ت  لتلبية  وذلك  املت�حة  الو�ش�ئل  بكل 

�ش�كني االإم�رة وزواره�.
ال��ت��ي ت��وج��د يف ح�لة  ال��ن���ري��ة  ال���دراج����ت  اأن  ول��ف��ت اإىل 
وق����وف خ���ط��ئ ���ش��م��ن ال��ق��ط���ع���ت ال��ت��ي حت���وي مواقف 
للدراج�ت �شتقع حتت ط�ئلة الق�نون .. داعي� اجلم�هري 

اإىل االإلتزام ب�لقوانني.

اإجناز 546 موقفا للدراجات النارية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�شوؤون  وزي��ر  ن�ئب  ال��زع���ب��ي  جمعه  اأح��م��د  مع�يل  �شهد 
الرئ��شة رئي�س جلنة مب�درات رئي�س الدولة مبقر وزارة 
العمل  �شري  ح��ول  التقدميي  العر�س  الرئ��شة  ���ش��وؤون 
املن�خي  التغري  وزارة  تنفذه�  التي  البيئية  امل�ش�ريع  يف 
ال���دول���ة وذل����ك بح�شور  وال��ب��ي��ئ��ة يف خم��ت��ل��ف م��ن���ط��ق 
ال��زي��ودي وزي��ر التغري  اأح��م��د  مع�يل الدكتور ث���ين ب��ن 

ال��ع���م��ري وك��ي��ل وزارة  را���ش��د  و���ش��ع���دة  امل��ن���خ��ي والبيئة 
التن�شيق احلكومي وعلي ج��شم  الرئ��شة لقط�ع  �شوؤون 
املزروعي مدير مكتب مب�درات رئي�س الدولة وعدد من 

امل�شوؤولني.
مت خالل االجتم�ع االطالع على عدد من م�ش�ريع البيئة 
تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الدولة  رئي�س  مب�درات  اإط���ر  يف 
البنية التحتية وتوفري اأعلى مع�يري ال�شحة وال�شالمة 
حيث مت ا�شتعرا�س م�شروع ت�شغيل مفق�س مركز ال�شيخ 

خليفة لالأبح�ث البحرية وذلك يف اإط�ر ا�شتدامة اإنت�ج 
البحرية من خالل ت�شغيل م�ش�ريع للمح�فظة  الروة 
ال��غ��ذائ��ي. ويف جم����ل االه��ت��م���م ب�ل�شحة  ع��ل��ى االأم����ن 
م�شروع  من�ق�شة  وا�شتدامته� مت  البيئة  ونظ�فة  الع�مة 
الدولة من خالل  اإم���رات  للنف�ي�ت يف  املتك�ملة  االإدارة 
ت���أه��ي��ل مواقع  ال��ت��ط��رق اإىل م�����ش��روع م��ع���جل��ة واإع������دة 
اإنت�ج الوقود  اإم�رات الدولة وم�شروع حمطة  املكب�ت يف 

احليوي يف اإم�رة اأم القيوين.  

رئي�س جلنة مبادرات رئي�س الدولة يطلع على امل�شاريع 
البيئية التي تنفذها وزارة التغري املناخي

الت�شجيــر .. جــزء اأ�شـا�شي من ثقافـة املجتمــع الإماراتــي

جامعة ال�شارقة ودائرة اخلدمات الجتماعية 
تطلقان العيادة الطبية املتنقلة

�شكاي نيوز عربية ت�شجل اأعلى ن�شبة تفاعل 
رقمي على م�شتوى الوطن العربي

الفرق التنفيذية ملوؤ�شرات التغري املناخي والبيئة تعقد اأوىل اجتماعاتها الدورية

•• دبي -وام: 

�شجلت �شك�ي نيوز عربية اأعلى ن�شبة م�ش�هدة للقنوات 
االإخب�رية التي تبث من دولة االإم�رات العربية املتحدة 
والتي بلغت 14.20 % يف مطلع الع�م 2017 وذلك 
تعده  ال���ذي  امل�ش�هدة  لن�شب  ال����دوري  التقرير  ح�شب 
�شركة “اإيب�شو�س” الع�ملية امل�شنفة ب�ملرتبة االأوىل على 
تغطي  حيث  اإفريقي�  و�شم�ل  االأو�شط  ال�شرق  م�شتوى 

خدم�ته� البحثية 20 بلدا.
مقره� ب�ري�س .. وتعمل يف  وق�ل تقرير “اإيب�شو�س” - 
88 بلدا حول الع�مل - اأن �شك�ي نيوز عربية هي القن�ة 
العربية  ال��ق��ن��وات  ب��ني  امل�ش�هدة  ن�شب  االأع��ل��ى من��وا يف 
الن�شب  ت�شدرت  امل��شي حيث   2016 للع�م  االإخب�رية 
االأعلى للم�ش�هدة بني الذكور يف دولة االإم�رات العربية 

حتى مطلع الع�م اجل�ري.
وتفردت �شك�ي نيوز عربية بت�شجيل اأعلى ن�شبة تف�عل 
التوا�شل  من�ش�ت  على  العربي  ال��وط��ن  م�شتوى  على 
في�شبوك  م��وق��ع  على  �شفحته�  بح�شول  االج��ت��م���ع��ي 

االإخ����ب�����ري����ة على  ال���ق���ن���وات  ب���ني   20% ن�����ش��ب��ة  ع��ل��ى 
م�شتوى الوطن العربي وذلك بح�شب اإح�ش�ءات موقع 
�شك�ي  وا�شتحوذت   .  2017 الع�م  مطلع  الفي�شبوك 
املت�بعني ل�شفحته� على  نيوز عربية على تف�عل وثقة 
الفي�شبوك رغم حداثته� ب�ملق�رنة مع �شفح�ت القنوات 
االأو�شع  يعد  ال��ذي  املوقع  االأخ��رى على هذا  االإخب�رية 
انت�ش�را بني من�ش�ت التوا�شل االجتم�عي على م�شتوى 
معدالت  عربية  نيوز  �شك�ي  وت�شدرت  العربي.  الوطن 
االإخب�ري واالآخر  الت�أثري على موقع توير بح�ش�بيه� 
املخت�س ب�الأخب�ر الع�جلة وح�شلت على معدل 85% 
 2017 ال��ع���م  مطلع   »  Klout social  » بح�شب 
ذات��ه بخطوات  الوقت  .. وتخطو �شك�ي نيوز عربية يف 
�ش�ت  �شن�ب  موقعي  على  �شريعة  من��و  وم��ع��دالت  ث�بتة 
واإن�شتغرام.  ومتكنت �شك�ي نيوز عربية يف وقت قي��شي 
ن�شب م�ش�هدته�  ال�شوق من م�ش�عفة  درا�ش�ت  وح�شب 
يف االأ�شواق العربية الرئي�شية مثل االإم�رات وال�شعودية 
مراتب  لتت�شدر  واالأردن  وم�شر  والبحرين  والكويت 

متقدمة بني بقية القنوات االإخب�رية العربية.

•• دبي-وام:

عقدت الفرق التنفيذية الثالث اخل��شة بوزارة التغري املن�خي والبيئة 
اأوىل اجتم�ع�ته� الدورية لو�شع وتنفيذ خطط عمل وطنية متك�ملة 
ت�شمن حتقيق بيئة م�شتدامة وذلك تنفيذا لتوجيه�ت �ش�حب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
االأجندة  م�شتهدف�ت  حتقيق  بت�شريع  اهلل  رع���ه  دب��ي  ح�كم  ال����وزراء 

. الوطنية 2021 
وعقد الفريق التنفيذي ملوؤ�شر الب�شمة البيئية اجتم�عه االأول برئ��شة 
املهند�شة ع�ئ�شة العبدويل مدير اإدارة التنمية اخل�شراء بوزارة التغري 
االحت�دية  والهيئ�ت  ال��وزارات  االأع�ش�ء من  والبيئة بح�شور  املن�خي 
الو�شع  ال��ف��ري��ق  ا�شتعر�س  حيث  البيئي  ب�لقط�ع  املعنية  واملحلية 
البيئية واملب�درات واالإجن�زات  الب�شمة  احل�يل ملوؤ�شر الوطني معدل 

التي مت حتقيقه�.
ون�ق�س الفريق التحدي�ت التي ينبغي العمل على مواجهته� يف املرحلة 
الق�دمة واأولوي�ت عمل الفريق واأهمه� يف و�شع اآلية الحت�ش�ب املوؤ�شر 
وو�شع  واملعلوم�ت  البي�ن�ت  وتقييم  جلمع  وا�شحة  منهجية  واإيج�د 

خطط لتحقيق املوؤ�شر الوطني يف ك�فة اإم�رات الدولة.
املتخ�ش�شة  العمل  ور���س  من  �شل�شلة  تنظيم  على  املجتمعون  واتفق 
املنهجي�ت  على  املعنية  اجله�ت  يف  الع�ملني  ق��درات  وتنمية  لتدريب 
امل�شتوى  على  البيئية  الب�شمة  م��وؤ���ش��رات  ح�ش�ب  يف  املتبعة  العلمية 

الوطني. 
خلف�س  املقرحة  اال�شراتيجية  م�شروع  ب���إح���ل��ة  الفريق  واأو���ش��ى 
للب�شمة  الع�ملية  ال�شبكة  اأعدته�  التي  ال��دول��ة  يف  البيئية  الب�شمة 

البيئية اإىل االأع�ش�ء ملراجعته� واتخ�ذ م� يلزم ب�ش�أنه�.

االأول  اجتم�عه  ال��ه��واء  ج��ودة  مل��وؤ���ش��رات  التنفيذي  الفريق  عقد  كم� 
الوزارة  م��ن  االأع�����ش���ء  بح�شور  العبدويل  ع�ئ�شة  املهند�شة  برئ��شة 
والتخطيط  البلدي�ت  ودوائ��ر  املي�ه  الكهرب�ء  وهيئ�ت  البيئة  وهيئ�ت 
خالل  مت  حيث  اخل������س  القط�ع  م��ن  اال�شتدامة  وم�����ش��وؤويل  املحلية 
ب���إع��داد وت��ط��وي��ر خطة عمل وطنية  ال��ب��دء  االج��ت��م���ع االت��ف���ق على 
االنبع�ث�ت  اأهمه�: ح�شر  امل�ش�رات  تتوزع على جمموعة من  للفريق 
وتقييم  الدولة  م�شتوى  على  ال�شن�عية  والقط�ع�ت  للهواء  امللوثة 
على  االنبع�ث�ت  بخف�س  املتعلقة  وامل�ش�ريع  وامل��ب���درات  البيئي  اأثره� 
االإط�ر  وتطوير  وحتديث  ومراجعة  الق�شري  وامل��دى  الطويل  امل��دى 
اإىل  اإ�ش�فة  الت�شريعي جلودة الهواء على امل�شتويني الوطني واملحلي 
اآلية احت�ش�ب موؤ�شر جودة  ح�ش�ب ت�أثري التلوث على البيئة وتوحيد 
للفريق.  الق�دم  االجتم�ع  اعتم�د هذه اخلطة يف  يتم  اأن  الهواء على 
كم� تقرر يف االجتم�ع البدء ب�إجراء ح�شر �ش�مل للقط�ع�ت ال�شن�عية 
اإم���رة واإج��راء ح�شر مم�ثل للم�ش�ريع  املوؤثرة يف جودة الهواء يف كل 
ال���ه���واء لتطويره�  ان��ب��ع���ث م��ل��وث���ت  امل��وج��ه��ة خل��ف�����س  وامل����ب�����درات 
واال�شتف�دة منه� يف ت�شريع وترية العمل على رفع ن�شبة جودة الهواء 
االأجندة  2021 وفق  ع�م  %90 بحلول  اإىل  احل���يل  من م�شتواه� 

الوطنية لروؤية االإم�رات 2021.
ي��و���ش��ف االأحمد  امل��ه��ن��د���س  ب��رئ������ش��ة  ال���ذي ع��ق��د  ويف اج��ت��م���ع��ه االأول 
الري�شي مدير اإدارة النف�ي�ت بوزارة التغري املن�خي والبيئة وبح�شور 
والتخطيط  البلدي�ت  ودوائ���ر  البيئة  وهيئ�ت  ال���وزارة  من  االأع�ش�ء 
ودوائر االأ�شغ�ل واخلدم�ت الع�مة املحلية ودوائر التنمية االقت�ش�دية 
الفريق  ا�شتعر�س  املحلية  النف�ي�ت  اإدارة  مراكز  وممثلي  وال�شي�حة 
املنوطة  واملوؤ�شرات  الفريق  مه�م  النف�ي�ت  اإدارة  ملوؤ�شرات  التنفيذي 
به وهي موؤ�شر ن�شبة النف�ي�ت املع�جلة من اإجم�يل النف�ي�ت املنتجة 

وموؤ�شر كث�فة توليد النف�ي�ت البلدية كم� مت ا�شتعرا�س دليل عر�س 
البي�ن�ت املتعلقة ب�لنف�ي�ت البلدية ال�شلبة يف ح�ش�ب تلك املوؤ�شرات.

ون�ق�س الفريق اأهم التحدي�ت يف حتقيق املوؤ�شرات الوطنية واحللول 
على  ترتكز  وطنية  عمل  خطة  و�شع  وق��رر  عليه�  للتغلب  املقرحة 
ب�شلوكي�ت  والتحفيز  البيئية  التوعية  م�ش�ر  ه��ي:  م�����ش���رات  ث��الث��ة 
التخل�س واال�شتهالك ال�شليمة وم�ش�ر الت�شريع�ت والقوانني اخل��شة 
من  و�شيتم  املع�جلة  وم�ش�ريع  النف�ي�ت  فرز  وم�ش�ر  النف�ي�ت  ب���إدارة 
خالل هذه امل�ش�رات توحيد اآلي�ت اإدارة النف�ي�ت يف ك�فة االإم�رات وفق 
اأف�شل املم�ر�ش�ت ب�الإ�ش�فة اإىل العمل مع ال�شرك�ت املتخ�ش�شة التي 
تقوم مبع�جلة النف�ي�ت يف بع�س االإم�رات لتوفري البي�ن�ت ذات ال�شلة 
ب�شورة دورية ودائمة وتوحيد االأن�شطة التج�رية لل�شرك�ت الع�ملة يف 

جم�ل اإدارة النف�ي�ت يف الدولة.
اآل مكتوم  اأن �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  اجلدير ب�لذكر 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي وجه يف اأكتوبر 
امل��شي بت�شكيل الفرق التنفيذية لالأجندة الوطنية من 550 م�شوؤوال 
للعمل على حتقيق  وامل�شتوي�ت  والقط�ع�ت  ميثلون خمتلف اجله�ت 
52 موؤ�شرا وطني� لقي��س اإجن�زات الدولة يف حتقيق الري�دة و�شع�دة 
و  والتعليم  ال�شحة  اأولوي�ت وطنية هي:   6 املجتمع �شمن  ورف�هية 

االقت�ش�د والبيئة والبنية التحتية واملجتمع االأمن والق�ش�ء.
وتتمثل مه�م الفرق التنفيذية يف و�شع خطط عمل متك�ملة تت�شمن 
م��ب���درات �شريعة االأث��ر ومتو�شطة وبعيدة امل��دى واق��راح ف��رق عمل 
تنفيذ  ع��ل��ى  واالإ����ش���راف  وامل���ب����درات  امل��ه���م  لتنفيذ  م�شركة  ف��رع��ي��ة 
اجله�ت  خمتلف  مع  والتن�شيق  مبتكرة  ب����أدوات  ب�ال�شتع�نة  اخلطط 
احلكومية والدولية ذات العالقة ل�شم�ن تنفيذه� ومت�بعة تطورات 

التنفيذ ونت�ئج االأداء ورفع تق�رير دورية بخ�شو�شه�.

كلية طب الأ�شنان بجامعة عجمان تعقد ور�شة عمل متخ�ش�شة

•• ال�سارقة-الفجر:

دائرة  مع  تف�هم  مذكرة  ال�ش�رقة  ج�معة  وقعت 
كون  ال�ش�رقة،  بحكومة  االجتم�عية  اخل��دم���ت 
ال��دائ��رة ه��ي اجل��ه��ة ال��رائ��دة يف ت��ق��دمي خدم�ت 
�شواء  املجتمع  اجتم�عية وطبية لفئة كبرية من 
ال�ش�رقة  ج�معة  وك���ون  امل��ع���ق��ني،  اأو  ال�شن  ك��ب���ر 
رائ��دة يف جم�ل  هي موؤ�ش�شة تعليمية ومنظومة 
ويف  ال��دول��ة  يف  العلمي  والبحث  ال��ع���يل  التعليم 
منطقة ال�شرق االأو�شط وتهدف اإىل توفري بيئة 
للبحث  را�شخة  تق�ليد  اإر�ش�ء  على  ق���درة  علمية 
امل��ع��رف��ة، ول��ع��ب دور  ال��ع��ل��م��ي يف خمتلف ح��ق��ول 
رئي�س يف تطوير املجتمع املحلي وتوفري خمتلف 
ال��ت���أه��ي��ل��ي��ة. وق����ع االت��ف���ق��ي��ة �شع�دة  اخل���دم����ت 
مدير  النعيمي  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور  االأ���ش��ت���ذ 
ج���م��ع��ة ال�����ش���رق��ة، ووق��ع��ه��� ع��ن ال���دائ���رة �شع�دة 
ع��ف���ف اإب��راه��ي��م امل����ري رئ��ي�����س دائ����رة اخلدم�ت 

اإىل  االتف�قية  وت��ه��دف  ب�ل�ش�رقة،  االجتم�عية 
التع�ون يف اإدارة وت�شغيل العي�دة الطبية املتنقلة 
الت�بعة للج�معة لتحقيق االأهداف املن�شودة منه� 
يف تقدمي اخلدم�ت الطبية للمجتمع املحلي، من 
خالل الو�شول اإىل �شرائح من املجتمع لت�شحيح 
وتقدمي  املزمنة،  االأمرا�س  اخل�طئة يف  املف�هيم 
االأمرا�س،  ه��ذه  من  الوق�ية  كيفية  يف  الن�ش�ئح 
ك��م��� ���ش��ت��ق��دم امل��رك��ب��ة خ���دم����ت ط��ب��ي��ة ن��وع��ي��ة يف 
الت�شخي�س املبكر لعالج االأمرا�س املزمنة والتي 
وعالج  وخمترية،  �شع�عية  فحو�ش�ت  يف  تتمثل 
من قبل اأطب�ء وطبيب�ت متمر�شني، كم� �شتهدف 
اإىل اإجراء بحوث ودرا�ش�ت ميدانية تتعلق بن�شبة 
ال�ش�رقة  جم��ت��م��ع  يف  االأم����را�����س  ه����ذه  ح�����دوث 
واملع�قني  امل�شنني  بع�س  ل��دى  تف�قمه�  واأ�شب�ب 
بج�نب تقدمي برامج االإر�ش�د والتثقيف ال�شحي، 
و�شف تعمل العي�دة على مدار 4 اأي�م يف االأ�شبوع، 
و�شوف تقوم الدائرة بعمل ح�شر واقراح االأ�شر 

اخلدم�ت  م��ن  لال�شتف�دة  املر�شحني  االأف���راد  اأو 
مع  الدائرة  و�شتتع�ون  املتنقلة،  للعي�دة  الطبية 
وتنمية  العي�دة  موظفي  كف�ءة  رف��ع  يف  اجل�معة 
ال��ور���س و  مه�راتهم وق��درات��ه��م م��ن خ��الل عقد 
تقدمي  �شبيل  يف  التدريبية  وال����دورات  ال��رام��ج 

اأف�شل اخلدم�ت ال�شحية للمجتمع.
ح�����ش��ر ت��وق��ي��ع االت��ف���ق��ي��ة م���ن ج���ن��ب اجل�معة 
الدكتور �شالح ط�هر احل�ج ن�ئب مدير اجل�معة 
حميد  قتيبة  الدكتور  واالأ�شت�ذ  املجتمع،  ل�شوؤون 
عميد كلية الطب، واالأ�شت�ذ خ�لد الرابوي مدير 
اإدارة العالق�ت الع�مة، كم� ح�شر من ج�نب دائرة 
املن�شوري  يو�شف  ال�شيد  االجتم�عية،  اخلدم�ت 
القطري  م��رمي  وال�شيدة  خورفك�ن،  ف��رع  مدير 
اإبراهيم  اأحمد  امل�شنني، وال�شيد  مدير دار رع�ية 
وال�شيد  احل��ك��وم��ي،  االت�����ش���ل  اإدارة  م��دي��ر  امل��ي��ل 
وال�شيدة  املعرفة،  مكتب  مدير  احلم�دي  ج��شم 

خلود اآل علي مدير اإدارة الرع�ية املنزلية.

•• عجمان ـ الفجر 

االأ�شن�ن يف ج�معة عجم�ن  ا�شت�ش�فت كلية طب 
“التيج�ن  ب���ع���ن���وان  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ع��م��ل  ور����ش���ة 
والتي  االأطف�ل”،  ل��دى  ال��زرك��ون��ي��ة  التجميلية 
اأقيمت على ه�م�س موؤمتر دويل لطب اال�شن�ن، 
وقدمه� الدكتور وليم ويغن�، امل�لك وامل�شرف على 

ثالث عي�دات اأ�شن�ن لالأطف�ل يف ال�س فيغ��س. 
اإىل اجل�معة  ال��دك��ت��ور ول��ي��م وي��غ��ن���  ح�����ش��ر م��ع 
من  وجمموعة  امل��رم��وق��ة  ال�شخ�شي�ت  م��ن  ع��دد 
امل�ش�ركني يف املوؤمتر والذين ج�ءوا من عدة بالد 
مثل تركي� والهند و�شلطنة عم�ن، ب�الإ�ش�فة اإىل 

م�ش�ركني من داخل الدولة.
ال�شغري،  ك���رمي  ال��دك��ت��ور  ا�شتقب�لهم  يف  وك����ن   
مدير اجل�معة، والدكتور �ش�مل اأبو فن��س، عميد 
كلية طب االأ�شن�ن، والذي بدوره رحب ب�حل�شور 
واأكد على العالقة الوطيدة التي تربط كلية طب 
االأ�شن�ن مع جمعية االإم�رات الطبية- �شعبة طب 

االأ�شن�ن. 

اأ�شن�ن  طب  ن���دي  اإىل  والتقدير  ب�ل�شكر  وتقدم 
وجميع  الع�ملية،  واجلمعية  ب���الإم���رات  االأط��ف���ل 
الور�شة،  هذه  تنظيمهم  على  للحدث  الداعمني 
والتي ت�ش�هم ب�شكل كبري يف تطوير املج�ل الطبي 
الذي يخدم االأطف�ل الذين هم اللبن�ت االأ�ش��شية 

لبن�ء �شب�ب امل�شتقبل يف الدول. 
اأب���و ف��ن������س اأن ال��ع��ن���ي��ة ب�شحة  واأ����ش����ر ال��دك��ت��ور 
ال��ف��م واالأ���ش��ن���ن اأم���ر ب���ل��غ االأه��م��ي��ة، ك��ون��ه جزء 
وانتهز  الع�مة.  ب�ل�شحة  العن�ية  م��ن  يتجزاأ  ال 
ح�لي�  تدر�س  االأ�شن�ن  طب  كلية  ليعلن  الفر�شة 
اأ�شن�ن االأطف�ل.  طرح برن�مج امل�ج�شتري يف طب 
الدمى  معمل  افتت�ح  مت  ال��ور���ش��ة،  ه�م�س  وعلى 
تعليم  جم�ل  يف  املعدات  ب�أحدث  املجهز  املتم�ثلة 
طب االأ�شن�ن يف املرحلة م� قبل ال�شريرية، واملزود 

ب�أحدث االأجهزة ح�شب املع�يري الع�ملية. 
“التيج�ن  العمل  ور���ش��ة  عقد  املعمل  �شهد  وق��د 
والتي  االأطف�ل”،  ل��دى  ال��زرك��ون��ي��ة  التجميلية 
خمتلفة.  ج���ه����ت  م���ن  م��ن��ت�����ش��ب���   40 ح�����ش��ره��� 
لتكون  االأ�شن�ن  حت�شري  حول  الور�شة  متحورت 

م�دة  م��ن  امل�شنوعة  التيج�ن  لركيب  من��شبة 
االأ�شن�ن  ك����أل���وان  ل���ون  وال���ت���ي حت��م��ل  ال���زرك���ون 

الطبيعية. 
الع�ملية  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ع��ق��د  االأوىل،  ول��ل��م��رة  ه���ذا 
ل��ط��ب اأ���ش��ن���ن االأط���ف����ل ه���ذا امل��وؤمت��ر ال����دويل يف 
االإم�راتي  الن�دي  ب�إ�شراف  وذلك  خليجية،  دولة 
ج�معة  من  ك�مل  وبدعم  االأط��ف���ل  اأ�شن�ن  لطب 

عجم�ن.
اأن الدكتور وليم ويغن�، الذي ي�شرف على  ُيذكر 
لالأطف�ل،  املتخ�ش�شة  االأ�شن�ن  عي�دات  من  عدد 
فرة  لعمله  نظرا  املج�ل  يف  كبرية  بخر  يتمتع 
ط��وي��ل��ة ج����دا يف ال���ت���دري���ب، وه����و ح������ش��ل على 
الع�ملية  اجل�مع�ت  اأرق���ى  م��ن  العلمية  ال��درج���ت 
وا���ش��ع��ة يف جم�ل  ب��خ��رة  اإىل متتعه  ب���الإ���ش���ف��ة 

التدريب يف ج�معة اأوكالهوم�.
اجلمعية  بني  م�شرك  عمل  الور�شة  ه��ذه  وتعد 
االإم�راتي  اأ�شن�ن االأطف�ل والن�دي  الع�ملية لطب 
ل��ط��ب اأ����ش���ن����ن االأط����ف�����ل )حت����ت م��ظ��ل��ة جمعية 

االإم�رات الطبية –فرع طب االأ�شن�ن(.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

لالإق�مة  ال��ع���م��ة  االإدارة  د���ش��ن��ت 
بوابة  بعجم�ن  االأج���ن��ب  و���ش��وؤون 
�شمن  ل��ل��م��ت��ع���م��ل��ني  ال���������ش����ع�����دة 
تنفيذه�  امل��زم��ع  الوطنية  امل��ب���درة 
لالإق�مة  الع�مة  االإدارة  قبل  م��ن 
و���ش��وؤون االأج���ن��ب، وذل��ك بح�شور 
ال��ع��م��ي��د حم��م��د عبداهلل  ����ش���ع����دة 
الع�مة  الع�م لالإدارة  املدير  علوان 
لالإق�مة و�شوؤون االأج�نب بعجم�ن 
الع�مري  ح��م��ود  ع��زي��ز  ال��ع��م��ي��د  و 
واملط�رات  املن�فذ  اإدارة  ع���م  مدير 
بوزارة  لل�شع�دة  التنفيذي  واملدير 

الداخلية وعدد من امل�شوؤولني.
واو�����ش����ح ����ش���ع����دة ال��ع��م��ي��د حممد 
ك����ف���ة  اإن    ، ع������ل������وان  ع������ب������داهلل 
املقدمة  وال�����رام�����ج   اخل����دم�����ت  
ب�������الإدارة ت�أتي  امل��ت��ع���م��ل��ني  ل��ك���ف��ة 
ل����روؤى �ش�حب  ا���ش��ت��ج���ب��ة وط��ن��ي��ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم 
دب���ي رع�ه  ال�����وزراء ح���ك��م  جمل�س 
اهلل، واله�دفة اإىل �شن�عة جمتمع 
وظيفة  واأن  و����ش���ع���ي���د  اإي����ج�����ب����ي 
احلكومة هو تهيئة البيئة املن��شبة 
ل�شع�دة االأفراد واالأ�شر واملوظفني 
وتر�شيخ االإيج�بية كقيمة اأ�ش��شية 
يف جمتمع االإم�رات وقيم ث�بتة يف 

م�شريته� التنموية الن�جحة.

واأك���د امل��دي��ر ال��ع���م خ��الل تد�شينه 
ال�شع�دة للمتع�ملني �شمن  لبوابة 
تنفيذه�  امل��زم��ع  الوطنية  امل��ب���درة 
لالإق�مة  الع�مة  االإدارة  قبل  م��ن 
اأعلى  لتحقيق  االأج����ن���ب  و����ش���وؤون 
اأن  امل���ت���ع����م���ل���ني،  م����ع����دالت ر����ش���� 
م��ف��ه��وم ال�����ش��ع���دة ي��ق��وم ع��ل��ى عدة 
اأ�ش��شية تت�شمن جمموعة  حم�ور 
ث���الث جم�الت  امل����ب�����درات يف  م���ن 
يف  ال�����ش��ع���دة  ت�شمني  ه��ي  رئي�شية 
ك�فة  وخ��دم���ت  وب��رام��ج  �شي��ش�ت 
العمل  وبيئة  احلكومية  اجل��ه���ت 
االإيج�بية  ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ  ف��ي��ه��� 
وال�شع�دة ك�أ�شلوب حي�ة يف جمتمع 
االإم�رات وتطوير مق�يي�س واأدوات 

جديدة لقي��س ال�شع�دة يف جمتمع 
االإم�رات.

ون��������وه ال���ع���م���ي���د حم����م����د ع����ل����وان 
ب��ح��ر���س ك���ف��ة ال��ع���م��ل��ني ب�����الإدارة 
�شمو  الفريق  توجيه�ت  على  بن�ء 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ 
ال��وزراء وزير  ن�ئب رئي�س جمل�س 
ال���داخ���ل���ي���ة، ال��ع��م��ل ع���ل���ى  توفري 
لك�فة  و���ش��ع��ي��دة  اإي��ج���ب��ي��ة  ب��ي��ئ���ت 
القيم  وتر�شيخ  احلكومة  موظفي 
املوؤ�ش�ش�ت  ك����ف���ة  يف  االإي���ج����ب���ي���ة 
ينبغي  ج��م��ي��ع��ه���   الأن  احل��ك��وم��ي��ة 
مبنهج  مت�شمنة  ج��ه���ت  ت��ك��ون  اأن 
ب�شي��ش�ته�  ال�شع�دة  مفهوم  عمله� 
وبراجمه� وخدم�ته� وبيئة العمل 

التن�شيق  لتعزيز  ب���الإ���ش���ف��ة  فيه� 
اأي�ش� مع القط�ع اخل��س لتحقيق 
دائم�  ال�����ش��ع��ي  م����ع  ال����ه����دف  ه�����ذا 
ب�����ش��رورة اأه��م��ي��ة اال���ش��ت��م���ع الآراء 
واملتع�ملني  االأف����راد  ك���ف��ة  واأف��ك���ر 
واقراح�تهم فيم� يتعلق بتحقيق 

مفهوم ال�شع�دة االإيج�بية.
وم���ن ج���ن��ب��ه اأ����ش����د ال��ع��م��ي��د عزيز 
ح��م��ود ال��ع���م��ري م��دي��ر ع���م اإدارة 
املن�فذ واملط�رات واملدير التنفيذي 
لل�شع�دة بوزارة الداخلية ب�جلهود 
واخل���ط���وات امل��ل��م��و���ش��ة ع��ل��ى اأر�س 
بتنفيذه�  ت����ب�����در  ال���ت���ي  ال����واق����ع 
و�شوؤون  االإق����م���ة  اإدارات  خمتلف 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  االأج�����ن����ب 

الوطنية  ال��ق��ي���دة  روؤي����ة  لتحقيق 
ال���ت���ج���رب���ة  وت�����ع�����زي�����ز   2021
واملتمثلة  ن���وع���ه����  م����ن  ال���ف���ري���دة 
اإىل  وال��و���ش��ول  املتع�ملني  ب�إ�شع�د 
لتحقيق  ال��ر���ش���  م���ع���دالت  اأع���ل���ى 
الظروف  اأف�شل  وفق  طموح�تهم 
وجت�شيدا  لهم  املقدمة  واخلدم�ت 
تكون  ب����أن  الداخلية  وزارة  ل���روؤى 
خم����ت����ل����ف اخل�������دم��������ت امل����ق����دم����ة 
لتطلع�ت  ت�شتجيب  للمتع�ملني 
ال��ق��ي���دة ال��وط��ن��ي��ة ب��ب��ن���ء جمتمع 
لك�فة  ال���دول���ة  اأر�����س  ع��ل��ى  �شعيد 
حد  على  واملقيمني  ال��وط��ن  اأب��ن���ء 

�شواء.
�شعيد  علي  العميد  ك�شف  حني  يف 
امل��ط��رو���ش��ي امل��دي��ر ال��ع���م ل����الإدارة 
االأج�نب  و�شوؤون  لالإق�مة  الع�مة 
ت�شكيل  مت  اأن  ب���الإن���ب��ة  ب��ع��ج��م���ن 
كوادر   7 م��ن  متك�مل  عمل  فريق 
مت�بعة  على  �شتعمل  متخ�ش�شة 
والتي  ال�������ش���ع����دة  ب����واب����ة  م����ب�����درة 
خ�����ش�����س م��ن��ه��� ب���واب���ت����ن واح�����دة 
موؤ�شر  وال��ث���ن��ي��ة  للر�ش�  ك��م��وؤ���ش��ر 
ل����ع����دم ال����ر�����ش����� و����ش���ي���ت���م خ����الل 
ال���ع���م���ل على  ال�����ف�����رة احل�����ل����ي����ة 
امل��ت��ع���م��ل��ني مب����دى قيمة  ت��وع��ي��ة 
التع�مل  على  حلثهم  البوابة  تلك 
يتم  اأن  على  االأداء  لتح�شني  معن� 
تطبيقه� ب�شكل فعلي وك�مل خالل 

املرحلة املقبلة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر
ال�شحة  ادارة  نظمته�  التي  التفتي�شية  احلمالت  �شبطت 
114 حم���ال خم�لف�  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ب��ل��دي��ة  ال��ع���م��ة يف 
�شنف�   574.7 و���ش���درت  ال�شحية  وال�شروط  للقوانني 
م�لية  غرام�ت  وفر�شت  والتجميلية  الغذائية  امل��واد  من 
بحقه� بينم� وجهت انذارا لعدد 28 حمال وحجزت 18 

�شي�رة  .

ج�ءت تلك النت�ئج خالل جوالت تفتي�شية يف �شهر فراير 
االأن�شطة  خمتلف  مت�ر�س  حمال   1120 وغطت  امل��شي 
التج�رية يف خمتلف من�طق ام���رة راأا���س اخليمة وخالل 
اإدارة ال�شحة  اأ�شدرت  امل��شي  اأي يف فراير  الفرة ذاته� 
�شه�دة   103 اأ�����ش����درت   ك��م���  ���ش��ح��ي��ة  ب��ط���ق��ة   1794
ذبح  مت  امل�ش�لخ  اأن�شطة  �شعيد  وعلى  ت�شدير  �شالحية 
و6117  الفلية  يف  الرئي�شي  ب�ملق�شب  دبيحة   5797

ذبيحة مبق�شب راأ�س اخليمة  مبق�شب �شوكة و63 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

يف اإط�ر التزام دائرة التنمية االقت�ش�دية براأ�س اخليمة نحو بن�ء جمتمع 
يف  “الق�نون  مب�درة  ال��دائ��رة  اأطلقت  الق�نونية،  وواجب�ته  بحقوقه  واع 
ع�م  حم���ور  من  الث�ين  للمحور  وتلبية   تر�شيخ�  ت�أتي  والتي  حي�تن�” 
اخلري 2017 الذي اأطلقه �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
رئي�س الدولة نحو تقدمي خدم�ت حقيقية ملجتمع االإم�رات واال�شتف�دة 
م��ن ال��ك��ف���ءات يف ك���ف��ة امل���ج����الت، وت��ه��دف امل���ب����درة اإىل ت��ق��دمي خدمة 
التي ال غنى عنه�  الق�نونية  الثق�فة  ن�شر  توعوية من خالل  جمتمعية 
ومتثل ركيزة من رك�ئز االنطالق نحو بن�ء م�شتقبل اأف�شل ودفع عجلة 
التنمية االقت�ش�دية حيث اأن اجلوانب الق�نونية تنظم �شلوك االإن�ش�ن يف 
ن�ش�طه االإنت�جي والتوزيعي واال�شتهالكي وعالقته ب�الآخرين، واأن قوة 

اقت�ش�د املجتمع االإم�راتي ت�أتي انعك��ش� ل�شلوك اأفراده وكف�ءة القوانني 
احل�كمة لهذا ال�شلوك. 

وقد اأ�ش�ر امل�شت�ش�ر اإيه�ب عبد الغف�ر القوين - امل�شت�ش�ر الق�نوين املنتدب 
لدى الدائرة - ب�أن املب�درة تعد االأوىل من نوعه� التي تتبن�ه� الدائرة، 
اأف��راد املجتمع من مواطنني  اإمي�ن� منه� بدوره� املحوري بتوعية  وذلك 
ال�ش�رية يف دول��ة االإم����رات واإم����رة راأ�س  وغ��ري مواطنني ح��ول القوانني 
على عر�س معلومة  “الق�نون يف حي�تن�”  وتقوم فكرة مب�درة  اخليمة، 
الفقه  كتب  خ��الل  الق�نونية من  ن�شو�س  اأو  مب�دئ  اأح��د  ح��ول  ق�نونية 
واأح���ك����م ال��ق�����ش���ء ع��ر ب��واب��ة ال���دائ���رة االإل��ك��رون��ي��ة وم��واق��ع التوا�شل 
ال��ق���ن��وين على  امل�شت�ش�ر  ال���رد م��ن  ك��ذل��ك  امل��ب���درة  االج��ت��م���ع��ي، وت�شمل 
يتم عر�شه�،  التي  الق�نونية  املعلومة  املت�بعني حول  واأ�شئلة  ا�شتف�ش�رات 

اأو اأية ا�شتف�ش�رات ق�نونية اأخرى ت�شل اإىل الدائرة. 

�شبـــط 114 حمــــال خمالفــــا 
بـــــراأ�س اخليمـــــة 

اقت�شادية راأ�س اخليمة تطلق خدمة توعوية قانونية للمجتمع 

•• عجمان-وام: 

ال�شيخ حميد  ال�شمو  حتت رع�ية وح�شور �ش�حب 
ح�كم  االع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
ل�����ش��رط��ة عجم�ن  ال��ع���م��ة  ال��ق��ي���دة  ع��ج��م���ن تنظم 
“عجم�ن للتميز ال�شرطي  غدا الثالث�ء حفل يوم 
ل�شرطة  ال��ذه��ب��ي  ب���ل��ي��وب��ي��ل  اح��ت��ف���ال  اخل�م�س” 
واملع�ر�س  للموؤمترات  زاي��د  ال�شيخ  بق�عة  عجم�ن 
يف ج�معة عجم�ن لتكرمي نخبة من اأكر القي�دات 
اجن�زات  ق��دم��وا  مم��ن  ال�شرطة  ورج����ل  ال�شرطية 
م�  ه��ذا  يومن�  حتى  ال�شرطة  ن�����ش���أة  منذ  عظيمة 
انعك�س ايج�ب� على تقدم م�شرية االأمن واال�شتقرار 

يف الدولة.
ي�شهد الفع�لية �شمو ال�شيخ عم�ر بن حميد النعيمي 
ويل عهد عجم�ن رئي�س املجل�س التنفيذي والفريق 
رئي�س  ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 
وع��دد من مع�يل  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 

وزارة  يف  ال�شرطة  ق���دة  وكب�ر  وامل�شوؤولني  ال���وزراء 
الداخلية وح�شد كبري من املكرمني وال�شب�ط.

وق����ل ���ش��ع���دة ال���ل���واء ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط���ن ب��ن عبداهلل 
وزارة  اإن  ع��ج��م���ن  ���ش��رط��ة  ع�����م  ق����ئ���د  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ب�شكل  عجم�ن  و�شرطة  ع�م  ب�شكل  تعمل  الداخلية 
خ��س وفق منظومة ا�شراتيجية تت�شمن حتفيز 
يف  امل�ش�همة  يف  جهودهم  وتقدير  الب�شرية  امل��وارد 
دع���م امل�����ش��رية االأم��ن��ي��ة وف���ق ن��ه��ج ف��ع���ل ومطبق.. 
اأن �شرطة عجم�ن قطعت �شوط� طويال  الفت� اىل 
يف ذلك واأ�شبح ذلك ملمو�ش� على اأر�س الواقع من 
اأ�شبحت  �شرطة عجم�ن  اأن  واأ�ش�ف  خالل عملن�. 
من املوؤ�ش�ش�ت الق�درة على التقدم واالإبداع امل�شتمر 
ال���دع���م احلكومي  ب��ف�����ش��ل  امل���ت���وا����ش���ل  وال���ت���ط���ور 
م��� جعل  الب�شرية  م��وارده���  ع��ن  وال����وزاري ف�شال 
ع��ج��م���ن يف م�ش�ف  ل�شرطة  ال��ع���م��ة  ال��ق��ي���دة  م��ن 
املوؤ�ش�ش�ت االأمنية املتقدمة ع�ملي� واإقليمي� وحملي� 
احلكيمة  ال��ق��ي���دة  ب��شتح�ش�ن  حظي  ال���ذي  االأم���ر 

الكبرية  االإجن�����زات  اأن  �شع�دته  واأك���د  واجل��م��ه��ور. 
التي حققته� �شرطة عجم�ن على خمتلف ال�شعد 
اأن تتحقق مبن�أى عن دعم وتوجيه�ت  له�  م� ك�ن 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب 
ع�شو املجل�س االعلى ح�كم عجم�ن ومت�بعة �شمو 
ال�شيخ عم�ر بن حميد النعيمي ويل عهده االأمني 
اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  وتوجيه�ت 

نهي�ن ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
بن  ال�����ش��ي��خ حميد  ال�����ش��م��و  ���ش���ح��ب  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى ح�كم 
ع��ج��م���ن ه��و راع���ي ال��ت��م��ي��ز يف اإم������رة ع��ج��م���ن وله 
املوؤ�ش�ش�ت  �شتى  يف  املج�ل  هذا  يف  وا�شحة  ب�شم�ت 
�شلط�ن  اللواء  �شع�دة  واأو�شح  ب�الإم�رة.  احلكومية 
بن عبد اهلل النعيمي اأن االحتف�ل ب�ليوبيل الذهبي 
االحتف�الت  من  العديد  يت�شمن  عجم�ن  ل�شرطة 
تف�علية  وبرامج  وعرو�س  ومف�ج�آت  اجلم�هريية 
جديدة ومبتكرة مقدمة للوطن واجلمهور تخليدا 

امل�شرفة  ل��الإجن���زات  وتر�شيخ�  اله�م  احل��دث  لهذا 
ل�شرطة عجم�ن اإىل ج�نب اإق�مة فع�لي�ت م�شركة 
مع موؤ�ش�ش�ت خمتلفة داخل وخ�رج االإم���رة ومنه� 
املوؤ�ش�ش�ت احلكومية وال�شرك�ت الرائدة واجل�مع�ت 
�شخ�شي�ت  مب�ش�ركة  اجل�لي�ت  ون���وادي  وامل��دار���س 
ه�مة يف الدولة و�شخ�شي�ت اإعالمية ب�رزة ف�شال 
الذهبي مب�ش�ركة فرق  اليوبيل  اإق�مة م�شرية  عن 
والدراج�ت  وال��ري������ش��ي��ة  الكال�شيكية  ال�����ش��ي���رات 
ترفيهي  ب��رن���م��ج  اإع�����داد  اإىل  ب���الإ���ش���ف��ة  ال��ن���ري��ة 
ال��ذه��ب��ي املقدم  ال��ي��وب��ي��ل  وت��ث��ق��ي��ف��ي يف م��ه��رج���ن 
للجمهور من ك�فة االأعم�ر والفئ�ت مب�ش�ركة ذوي 
املوؤ�ش�شة  ون���زالء  وامل�شنني  اخل������ش��ة  االح��ت��ي���ج���ت 

العق�بية واال�شالحية.
وق�ل �شع�دته اأن �شرطة عجم�ن تنظم هذا احلفل 
و�ش�م  ومنه�  وامليدالي�ت  االأو�شمة  ومنح  لتكرمي 
عجم�ن للقي�دات الب�رزة يف الدولة ب�الإ�ش�فة اإىل 
له ب�شمة  ال�ش�بقني وكل من ك�ن  الداخلية  وزراء 

وا���ش��ح��ة يف ب�شط االأم���ن واالأم�����ن ودع���م م�شرية 
ال��ت��ط��ور ف�شال ع��ن ت��ك��رمي امل��ت��م��ي��زي��ن ب��ن���ء على 
الذي   2009 لع�م   ”2“ رق��م  االأم���ريي  املر�شوم 
را�شد  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  اأ���ش��دره 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح���ك��م عجم�ن 
وامليدالي�ت  االأو����ش���م���ة  اأن������واع  ب���ه  حت����دد  وال������ذي 
�شرطة عجم�ن  و�ش�م  االو�شمة  وت�شمل  وال�ش�رات. 
الذهبي والف�شي للقي�دات ال�شرطية الب�رزة التي 
ل��ه��� ب�شمة وا���ش��ح��ة وج��ل��ي��ة يف دع���م م�شرية  ك����ن 
العمل ال�شرطي والذين م�زالوا ميدون يد العون 
�شبيل خدمة  وال��ع��ط���ء يف  ال����والء  ووا���ش��ل��وا  ل��ه��� 
الوطن وك�ن لهم دور كبري يف اإر�ش�ء دع�ئم االأمن 

واال�شتقرار يف جمتمع االإم�رات.
ك��م��� ي�شمل ال��ت��ك��رمي و���ش���م ال�����ش��ج���ع��ة واالإق�����دام 
وو����ش����م اخل��دم��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ذه��ب��ي وال��ف�����ش��ي ملن 
ال�شرطية  اخل��دم��ة  يف  �شنة  و30  و20   10 اأمت 
القي�دة  ميدالية  وه��ي  امل��ي��دال��ي���ت  اإىل  ب���الإ���ش���ف��ة 

امل��ت��م��ي��زة ال��ذه��ب��ي��ة وال��ف�����ش��ي��ة وم��ي��دال��ي��ة الدف�ع 
االجتم�عي الذهبية والف�شية وميدالي�ت االإجن�ز 
ال�شب�ط  و�شف  ال�شب�ط  من  مل�شتحقيه�  العلمي 
كذلك  العلي�  العلمية  ال�شه�دات  على  احل��شلني 
التي  اجلهود  وق��دم  متيز  ملن  ال�ش�رات  منح  �شيتم 
ال�شرطي  االأم��ن  وتعزيز  العمل  تقدم  يف  �ش�همت 

يف الدولة.
احتف�الت  اأن  اىل  عجم�ن  �شرطة  ع�م  ق�ئد  واأ�ش�ر 
تقديرا  ي���أت��ي  ال��ذه��ب��ي  بيوبيله�  عجم�ن  �شرطة 
لالإجن�زات االأمنية املتميزة وامل�شرفة التي حققته� 
ال�شرطة  ب��ني  العالقة  لتطور  وت���أك��ي��دا  ال�شرطة 
بنهو�س  ت�ش�هم  منه  ج���زءا  ب�عتب�ره�  واملجتمع 
اأ�ش��س  ه��ي  ف�ل�شرطة  امل��ع��ط���ء  البلد  ه��ذا  ورف��ع��ة 
االأمن واالأم���ن وبذلك �شوف نعمل دون ادخ�ر اأي 
م�شرية  لدعم  ال��غ���يل  وطنن�  على  للحف�ظ  جهد 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأ�ش�شه�  ال��ت��ي  دول��ت��ن��� 

�شلط�ن اآل نهي�ن رحمه اهلل وطيَّب ثراه.

بح�شــور حميــد النعيمـــي �شـــرطـــة عجمـــان حتتفـــل غــدًا بيوبيلهـــا الذهبــــي

خليفة التخ�ش�شي يد�شن وحدة جراحات اليوم الواحد

تد�شني بوابة ال�شعادة بعجمان وفريق عمل من 7 كوادر وطنية ملتابعة املتعاملني

» الإمارات للف�شاء« ت�شارك يف موؤمتر الأقمار ال�شناعية بوا�شنطن
•• اأبوظبي-وام:

ي�������ش����رك وف����د ر���ش��م��ي م���ن وك�لة 
فع�لي�ت  يف  ل��ل��ف�����ش���ء  االإم����������رات 
املعر�س واملوؤمتر ال�شنوي لالأقم�ر 
ينطلق  ال���ذي   2017 ال�شن�عية 
االأمريكية  ال���ع��������ش���م���ة  يف  غ�����دا 
وا�شنطن بهدف التعرف على اآخر 
يف  التكنولوجي�  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��� 
جم�ل االأقم�ر ال�شن�عية وم�ش�ركة 

خراته�.
ال�شنوي  واملوؤمتر  املعر�س  ويعتر 

اأحد   2017 ال�شن�عية  لالأقم�ر 
اأك����ر ال��ف��ع���ل��ي���ت امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
الف�ش�ئية  االت���������ش�����الت  جم������ل 
 15 ن��ح��و  ���ش��ن��وي  ب�شكل  وي��ج��ذب 
األف متخ�ش�س يف جم�الت االأقم�ر 
بينهم  واالت�������ش����الت  ال�����ش��ن���ع��ي��ة 
م�شوؤولون وروؤ�ش�ء �شرك�ت و�شن�ع 
ومتخ�ش�شون  وخ���������راء  ق�������رار 
وغريهم  ب����������رزون  وم���ت���ح���دث���ون 
ال�شلة  ذات  املعنية  االأط����راف  م��ن 

ب�لقط�ع.
خليفة  ال����دك����ت����ور  ����ش���ع����دة  وق�������ل 

حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س جمل�س 
االإم�����رات  دول���ة  اإن  ال��وك���ل��ة  اإدارة 
ك���ب���ريا يف جم�ل  ����ش���وط����  ق��ط��ع��ت 
واالت�ش�الت  ال�شن�عية  االأق���م����ر 
حيث ت�شغل يف الوقت احل�يل عددا 
لالأغرا�س  ال�شن�عية  االأقم�ر  من 
اآخره�  وك�ن  والتعليمية  التج�رية 
“ ن�يف-1 “ ال��ذي يعد اأول قمر 
ا�شطن�عي ن�نومري اإم�راتي اإىل 
اإطالقه  الف�ش�ء اخل�رجي وجرى 

موؤخرا.
لتطوير  م�����ش���ري��ع��ه���  ع���ن  ف�����ش��ال 

ال�شن�عية  االأق��م���ر  م��ن  جمموعة 
التي من املخطط اإطالقه� خالل 

ال�شنوات املقبلة.
املعر�س  اأن  ال���رم���ي���ث���ي  واع����ت����ر 
مبث�بة  ه��و  املتخ�ش�س  وامل���وؤمت���ر 
م��ن�����ش��ة ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء على 
اإجن���������زات ال����دول����ة وخ���رات���ه���� يف 
اآخ��ر م�  والتعرف على  املج�ل  هذا 
االأقم�ر  تكنولوجي�  اإل��ي��ه  و���ش��ل��ت 
قبل  م��ن  واالت�����ش���الت  ال�شن�عية 
بهدف  امل�ش�ركة  الع�ملية  ال�شرك�ت 
بهذه  الوطني  الف�ش�ء  قط�ع  رف��د 

االب���ت���ك����ر ال���ت���ي م���ن ���ش���أن��ه��� دعم 
امل�ش�ريع  لتطوير  الرامية  اجلهود 

احل�لية وامل�شتقبلية.
الدكتور  ���ش��ع���دة  اأك����د  م���ن ج���ن��ب��ه 
االأح���ب����ب���ي مدير  ن������ش��ر  حم��م��د 
ت�أتي  امل�����ش���رك��ة  اأن  ال���وك����ل���ة  ع�����م 
اإىل  ال���رام���ي���ة  اإط��������ر اجل����ه����ود  يف 
اال�شراتيجية  ال�����ش��راك���ت  تعزيز 
�شمن  مك�نته�  يعزز  مب�  الدولية 
ونظرياته�  ال��دويل  الف�ش�ء  قط�ع 
م��ن وك�����الت ال��ف�����ش���ء ال��ع���مل��ي��ة م� 
اخلطة  اأه����داف  حتقيق  يف  ي�شب 

يف  الف�ش�ء  لقط�ع  اال�شراتيجية 
دول����ة االإم�������رات وامل��ت��م��ث��ل يف بن�ء 
وال�شرك�ت  ال���ع���الق����ت  وت���ق���وي���ة 
ال��دول��ي��ة وال��ع���مل��ي��ة مب��� ي�ش�هم يف 

تطوير القط�ع الوطني.
�شت�ش�رك  ال��وك���ل��ة  اأن  اإىل  ي�����ش���ر 
ال�شنوي  اال�شتقب�ل  حفل  يف  اأي�ش� 
االإم�راتية  ال�شف�رة  تنظمه  ال��ذي 
املعر�س  ه���م�����س  ع��ل��ى  ب��وا���ش��ن��ط��ن 
واملوؤمتر والذي ي�شت�شيف ممثلني 
احلكومية  اجل���ه����ت  خم��ت��ل��ف  م���ن 

وال�شرك�ت من كال الدولتني.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

اخليمة  راأ���س  يف  التخ�ش�شي  ال�شيخ خليفة  م�شت�شفى  د�شن 
ب�مل�شت�شفى ت�شم  ال��واح��د  ال��ي��وم  وح���دة ج��دي��دة جل��راح���ت 
ت��ق��دمي خ��دم��ة طبية متميزة  ب��ه��دف  ل��ل��م��ر���ش��ى،  غ���رف   4
اليوم  وال�شرعة فى جم�ل جراح�ت  ب�أعلى معدالت اجلودة 

الواحد.
هون  ميونغ  الدكتور  للم�شت�شفى  التنفيذي  الرئي�س  وذك��ر 
املج�ل  التطور يف هذا  ملواكبة  الوحدة ج�ء  افتت�ح  اأن  �شونغ 
كونه خي�راً اآمن�ً ومن��شب�ً،  فى اط�ر خطة تطوير م�شت�شفى 

ال�شيخ خليفة  التخ�ش�شي يف راأ�س اخليمة  والت�شهيل على 
ومتنوعة  اأن��واع جراح�ت عدة  هن�ك  ب�أن  موؤكدا  املراجعني. 
اإجراوؤه� يف يوم واحد، مثل عملي�ت  املمكن  اأ�شبح االآن من 
تنظري ال�شدر وبع�س العملي�ت ال�شغرى يف العظ�م وبع�س 
العملي�ت اخل��شة ب�أمرا�س الن�ش�ء وق�شطرة القلب، ومعظم 
جراح�ت املث�نة وتفتيت احل�شوات وكذلك عملي�ت التنظري 

واخلزع�ت ب�أنواعه� وعملي�ت املي�ه الزرق�ء يف العيون.
واأ�ش�ف “اإن اأهم م� ينبغي معرفته عن جراحة اليوم الواحد 
اأنه� اآمنة مت�م�، حيث ميكن للمري�س اإج��راء اجلراحة  هو 
والعودة اإىل املنزل يف نف�س اليوم ب�أم�ن، منوه� اإىل ان تطور 

جديدة  اأ�ش�ليب  ب��شتحداث  يرتبط  الواحد  اليوم  جراحة 
يوفره  م�  وه��ذا  ب���الأمل،  والتحكم  للتخدير  ف�علية  اأك��ر  و 

م�شت�شفى ال�شيخ خليفة التخ�ش�شي يف راأ�س اخليمة.  
ب�لعملية  الواحد ال ترتبط فقط  اليوم  اأن جراحة  واأ�ش�ف 
يجب  ال��ت��ي  التخدير  بتقنية  اي�ش�  ترتبط  ول��ك��ن  نف�شه�، 
تواجد  اإذ يجب  م��ن اجل��راح��ة،  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ع  تتن��شب  اأن 
احلديثة  ال��ت��خ��دي��ر  ب����أن���واع  متمر�شني  ت��خ��دي��ر  اأخ�����ش���ئ��ي��ي 
اإف�قة  بعملية  ت�شمح  والتي  اجل��راح���ت،  هذه  يف  امل�شتخدمة 
�شريعة و���ش��ل�����ش��ة، وه���ذه م��ن اأه���م مم��ي��زات ه���ذا ال��ن��وع من 

اجلراح�ت.

»ثقايف راأ�س اخليمة« ي�شاعد 
الطلبة على ا�شتك�شاف اأ�شرار 

العلوم التطبيقية
•• راأ�س اخليمة -وام:

وتنمية  الثق�فة  وزارة  مركز  نظم 
ب�لتع�ون  اخل��ي��م��ة  ب��راأ���س  امل��ع��رف��ة 
ثوب�شون  “م�رك  �����ش����رك����ة  م�����ع 
اأوول”  ف��ور  و”اآرت  بروداك�شن” 
العربية  ب���ل��ل��غ��ت��ني  علمي�  ع��ر���ش��� 
هو  “الع�مل  بعنوان  واالإجن��ل��ي��زي��ة 
“ بح�شور  ق���ع��ة درا���ش��ي��ة واح����دة 
وط�لبة  ط���ل��ب   600 ي���ق����رب  م���� 
خمتلف  م��ن  وم�شرفني  ومعلمني 

املدار�س يف االم�رة.
ويهدف العر�س اإىل م�ش�عدة طالب 
املدار�س على فهم وا�شتك�ش�ف اأ�شرار 
�شهلة  بطريقة  التطبيقية  العلوم 
امل�ش�هم�ت  ع��ل��ى  وي���رك���ز  ومم��ت��ع��ة 
علم�ء  ق���دم���ه����  ال����ت����ي  ال���ع���ل���م���ي���ة 
وب�حثون من جميع اأنح�ء الع�مل. 
واأكدت موزة امل�ش�فري مدير مركز 
وزارة الثق�فة وتنمية املعرفة براأ�س 
اخليمة حر�س الوزارة على تقدمي 
مثل هذا النوع من الرامج لطلبة 
منه�  والتعلم  لال�شتف�دة  امل��دار���س 
والدرا�شية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ح��ي���ت��ه��م  يف 
م���ن خ����الل ت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة من 
..م�شرية  وامل����ب�����درات  ال��ف��ع���ل��ي���ت 
اإىل ���ش��رورة ال��ت��ع���ون م��ع خمتلف 
اجل���ه����ت احل��ك��وم��ي��ة واالحت�����دي����ة 

وال�شرك�ء اال�شراتيجيني.

�شرطة راأ�س اخليمة ت�شبط 
�شيدلين يروج العقاقري املخدرة

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�شخ�س  راأ���س اخليمة  من �شبط  �شرطة  امل��خ��درات يف  اإدارة مك�فحة  متكنت 
اإحدى �شيدلي�ت االإم���رة، يقوم ب�شرف  اآ�شيوي اجلن�شية يعمل �شيدالين يف 
وبيع العق�قري املخدرة والرويج له� بدون و�شف�ت طبية وخ�رج اأوق�ت الدوام، 
اإدارة مك�فحة  الزع�بي مدير  علي  العقيد عدن�ن  به  م� �شرح  بح�شب  وذل��ك 

املخدرات ب�شرطة راأ�س اخليمة .
وتف�شيال اأو�شح الزع�بي ب�أنه وردت معلوم�ت موؤكدة تفيد عن وجود �شخ�س 
يعمل مبهنة �شيدالين ا�شتغل حقه الق�نوين ب�شرف وبيع العق�قري املخدرة 
وت�شكيل  املعلوم�ت  مع  التع�مل  مت  وعليه  طبية،   و�شف�ت  ب��دون  للمتع�طني 
بجرمية  متلب�ش�  ول�شبطه  امل��ذك��ور  ع��ن  وال��ت��ح��ري  وامل��راق��ب��ة  للبحث  ف��ري��ق 
الرويج، وبعد ا�شتكم�ل ك�فة االإجراءات الق�نونية، مت االتف�ق معه عن طريق 
اأحد امل�ش�در ال�شريني، ل�شراء كمية من العق�قري املخدرة امل�شنفة �شمن ق�نون 
املخدرات، وعليه مت اإعداد كمني حمكم وعند �ش�عة ال�شفر ح�شر ال�شيدالين 
التي  ال�شيدلية  خ�رج  العق�قري  وت�شليم  املبلغ  ب��شتالم  وق�م  العق�قري  ومعه 
يعمل به� حيث �شبط متلب�ش� بجرمه واعرف برويجه العق�قري ومت اإح�لته 

للجه�ت املخت�شة ال�شتكم�ل ب�قي االإجراءات بحقه لين�ل جزاوؤه الع�دل.
اأبن�ئهم  مت�بعه  ���ش��رورة  اإىل  االأم���ور  اأول��ي���ء  الزع�بي  ع��دن���ن  العقيد  ون��شد 
واأ�شح�ب  املروجني  قبل  من  عرو�س  اأي  قبول  بعدم  وتوعيتهم  ومراقبتهم 
ال�شوء بحجه ن�شي�ن م�ش�كلهم وتعوي�س ذلك بتع�طي العق�قري املخدرة، كم� 
له  ت�شول  بيد من حديد  كل من  �شت�شرب  املخدرات  اإدارة مك�فحة  ب���أن  اأك��د 
نف�شه العبث ب�أمن البالد، واملت�جرة ب�أرواح اأبن�ئه� ال�شب�ب، كم� توجه ب�ل�شكر 
ب���إدارة مك�فحة املخدرات  اجلزيل، لك�فة ال�شب�ط و �شب�ط ال�شف واالأف��راد 
الت�شحية  و  وطنهم،  اأم��ن  على  املح�فظة  �شبيل  يف  املخل�شة  جهودهم  على 

ب�أرواحهم من اأجل خدمة هذا الوطن.  
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اأخبـار الإمـارات

يروين حكايات جناحاتهن من مر�س �شرطان الثدي

متطوعو فر�شان القافلة الوردية .. حكايات مكتوبة بالأمل 
جنيفر رايت: الوعي هو مفتاح احلل، واإجراء الفح�س الطبي للك�شف املبكر عن ال�شرطان �شرورة حتمية 
�شارلوت روبينو: الك�شف املبكر عن �شرطان الثدي يلعب دورًا فاعاًل وموؤثرًا يف التغلب عليه

هيئة الهالل الأحمر ت�شارك يف مهرجان الوحدات امل�شاندة للرماية
•• اأبوظبي-وام:

امل�ش�ندة  ال��وح��دات  مبهرج�ن  االإم���رات��ي  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  ت�ش�رك 
للرم�ية للمدنيني يف دورته اخل�م�شة الذي اأقيم يف ميدان �شبخة احلف�ر 
بطريق اأبوظبي – العني وذلك �شمن فع�لي�ت مب�درة ع�م 2017 “ع�م 

اخلري”.
11 م�ر�س اجل�ري  املهرج�ن الذي انطلق ام�س وي�شتمر حتى  يت�شمن 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  واأن�شطة جمتمعية وتراثية متنوعة تربط  فع�لي�ت 

مع جميع فئ�ت واأفراد املجتمع االإم�راتي.

واأ�ش�ر �شع�دة حممد �شعيد الرميثي ن�ئب االأمني الع�م لل�شوؤون املحلية 
ب�الإن�بة اىل اأن توجيه�ت القي�دة العلي� للهالل االأحمر تقت�شي م�ش�ركة 
ومن  املحلية  املجتمعية  والفع�لي�ت  االأن�شطة  يف  الفروع  وك�فة  الهيئة 
�شمنه� مهرج�ن الوحدات امل�ش�ندة بهدف بث روح التك�فل املجتمعي بني 
اأفراد املجتمع وحر�ش�ً منه� على خلق واقع جمتمعي اأف�شل لك�فة �شرائح 
واأفراد املجتمع. واأ�ش�ف الرميثي اأن اإدارات الهيئة ب�شفة ع�مة ت�ش�رك يف 
مثل هذه الفع�لي�ت لتعك�س اجل�نب االإن�ش�ين واخلريي للهالل االأحمر 
ب�لهيئة  املتطوعني  من  املزيد  ال�شتقط�ب  املتطوعني  اإدارة  ت�ش�رك  كم� 
تعزز  التي  واملب�درات  االأن�شطة  التطوعي وم�ش�ركتهم يف  العمل  وتفعيل 

من ج�هزية املتطوع الأداء مهمته االإن�ش�نية على خري وجه وتنفيذ العديد 
من الرامج التدريبية املتخ�ش�شة لت�أهيل املتطوعني واإ�شراكهم فعلي�ً يف 

العمل االإن�ش�ين مهم� ك�نت ال�شع�ب والعقب�ت التي ميرون بهم.
فع�لي�ت  يف  التوايل  على  الث�لثة  لل�شنة  االأحمر  الهالل  م�ش�ركة  وت�أتي 
م��ه��رج���ن ال���وح���دات امل�����ش���ن��دة ع��ر ف���رع ال��ه��الل االأح��م��ر يف ب��ن��ي ي��س 
بجن�ح خ��س يف املعر�س املق�م على ه�م�س املهرج�ن ويف اإط�ر امل�شوؤولية 
املجتمعية التي ت�شطلع به� الهيئة وجتذيراً لروح العمل التطوعي بني 
اأفراد املجتمع االإم�راتي وذلك من خالل م�ش�ركة فروع الهالل االأحمر 
هذه  مثل  يف  خ��شة  ب�شفة  املتطوعني  وف���رق  ال��دول��ة  اأن��ح���ء  جميع  يف 

االأن�شطة املجتمعية.
امل�ش�ندة  الوحدات  مهرج�ن  معر�س  يف  االأحمر  الهالل  جن�ح  اأن  يذكر 
التي  االإن�ش�نية  وامل�ش�ريع  االأن�شطة  حول  تعريفية  كتيب�ت  على  يحتوي 
الدولة  داخ���ل  وامل��ح��ت���ج��ة  ال�شعيفة  ال��ف��ئ���ت  اأج���ل  م��ن  الهيئة  تنفذه� 
وخ�رجه� وكيفية امل�ش�همة يف تنفيذ هذه امل�ش�ريع عر البواب�ت الهالل 
وامل�شعف  الثدي  �شرط�ن  عن  توعوية  ومن�شورات  االإلكرونية  االأحمر 
الترع�ت  جمع  وكيفية  التدريبية  االأحمر  الهالل  وخميم�ت  ال�شغري 
ب�لهالل  املتطوعني  عمل  واآلية  املتطوعني  ال�شتقط�ب  تعريفي  وكت�ب 

االأحمر وكيفية االن�شم�م ملتطوعي الهالل االأحمر.

•• ال�سارقة-الفجر:

الق�فلة  ف��ر���ش���ن  م�����ش��رية  ت��ع��ت��ر 
7 حتى  تنطلق من  التي  ال��وردي��ة 
اأب���رز  م���ن   ،2017 م����ر����س   17
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل����ب�����درات 
تعزيز  اإىل  ال���ه����دف���ة  وامل���ن���ط���ق���ة، 
الثدي  ب�شرط�ن  املجتمعي  الوعي 
بني الرج�ل والن�ش�ء من املواطنني 
وامل����ق����ي����م����ني ع����ل����ى اأر�����������س دول�����ة 
االإم�رات العربية املتحدة، وتقدمي 
الفحو�ش�ت الطبية املج�نية الأكر 
ع���دد مم��ك��ن م��ن��ه��م، وم���ع انطالق 
امل�شرية  ال�����ش���ب��ع��ة، جت��م��ع  دورت���ه���� 
والفر�ش�ن  املتطوعني  م��ن  فريق�ً 
ر�ش�لته�  ن�����ش��ر  ع���ل���ى  ال���ع����م���ل���ون 
ب�أهمية  الوعي  وتعزيز  االأ�ش��شية 

الك�شف املبكر عن �شرط�ن الثدي.
عريق�ً  ج��زءاً  اخليول  ك�نت  لط�مل� 
االأ�شيلة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق���ف��ة  م���ن 
لهذا اأ�شبح فر�ش�ن م�شرية الق�فلة 
ع�ماًل  خ��ي��ول��ه��م  ع���ل���ى  ال�����وردي�����ة 
يقوم  ك����لٌّ  اأ���ش������ش��ي���ً يف جن����ح���ه����، 
بدعمه� على طريقته، خلدمة هذه 
الق�شية النبيلة والهدف االأ�شمى، 
حيث �ش�رك اأكر من 400 ف�ر�س 
وف����ر����ش���ة يف امل�������ش���رية ع��ل��ى م���دار 
ال�شنوات ال�شت امل��شية، ك�ن بينهم 

الفحو�ش�ت الدورية للك�شف املبكر 
�شنوات،  لعدة  الثدي  �شرط�ن  عن 
ال�شع�عي  ال��ت�����ش��وي��ر  اأج���ري���ت  ث���م 
من  ال�44  يف  اأخ���رى  م��رة  للثدي 
ع��م��ري، واأظ���ه���رت ال��ن��ت���ئ��ج وجود 
ورم يت�ألف من ثالثة كتل �شغرية، 
الن�شيجي  الفح�س  اإج����راء  وب��ع��د 
على عينة من الكتل، مت ت�شخي�س 
احل���ل��ة ب�����ش��رط���ن ال��ث��دي، فك�نت 
اأتوقعه�  اأك����ن  مل  ك��ب��رية  ���ش��دم��ة 
اأبداً، لكنني �شرع�ن م� انتقلت من 
الواقع  ح���ل��ة  اإىل  ال�شدمة  ح���ل��ة 

الذي يتطلب حلواًل عملية.
ب�الكتئ�ب  “اأُ�شبت  وت�����ش��ي��ف: 
العالج  بعد  معنوي�تي  وت��ده��ورت 
اأن  ج�����داً  ال�����ش���ئ��ع  ف��م��ن  االأويل، 
ي�ش�ب املرئ ب�الكتئ�ب عندم� يعلم 
ال�شرط�ن،  مب���ر����س  م�����ش���ب  اأن�����ه 
منه،  ل��ل��ع��الج  ي��خ�����ش��ع  ع��ن��دم���  اأو 
فن�شحني  االكتئ�ب،  �شدة  وازدادت 
اأحبه  ����ش���يء  االأط����ب�����ء مب��م���ر���ش��ة 
كثرياً... عندم� كنت �ش�بة �شغرية، 
اأح���د هواي�تي  ك����ن رك���وب اخل��ي��ل 
ال��ت��ي اأع�����ش��ق��ه���، ف��ق��ررت اأن اأع����ود 
حم�ولة  يف  جديد  م��ن  مم�ر�شته� 
ملعرفة اإن ك�ن ب�إمك�نه� م�ش�عدتي 
ع����ل����ى حت�������ش���ني م������زاج������ي ورف������ع 
اخليول  اأركب  فرجعت  معنوي�تي، 

من ت�أّثرت حي�ته ب�شرط�ن الثدي 
امل�شرية  ف��ب���ت��ت  م��ب������ش��ر،  ب�����ش��ك��ل 
اأنف�شهم  مل�ش�عدة  مث�لية  و�شيلة 
واأ�شبحت  االآخ���ري���ن،  وم�����ش���ع��دة 
ف��ر���ش��ة م��ث���ل��ي��ة الإح������داث تغيري 

حقيقي يف حي�ة بع�شهم.
املتطوعني  ح����ك�����ي�����ت  ت���ن���ك�������ش���ف 
و����ش���رية م��ر���ش��ه��م وت��ع���ون��ه��م مع 
حك�ي�تهم  عند  ب�لوقوف  امل�شرية 
ُتقيم جينيفر رايت  اإذ  ال�شخ�شية، 
- اإحدى املتطوع�ت- يف دبي، وهي 
مواطنة اأ�شرالية تبلغ من العمر 
من  النج�ة  يف  جنحت  ع�م�ً،   51
�شرط�ن الثدي منذ خم�س �شنوات 
يف  االأوىل  للمرة  وت�ش�رك  تقريب�ً، 

امل�شرية.
تروي جينفر حك�يته� مع املر�س، 
بقوله�:  ب��ه  ال��وع��ي  ن�شر  واأه��م��ي��ة 
و�شحة  بدنية  بلي�قة  اأمت��ت��ع  كنت 
بلغت  وح��ني  �شب�بي،  طيلة  ج��ي��دة 
االأربعني من عمري، اأجريت بع�س 
الفحو�ش�ت الطبية الروتينية مب� 
للثدي  ال�شع�عي  الت�شوير  فيه� 
)م�موغرام(، وك�نت النت�ئج جيدة، 
ب��ف��رة زم��ن��ي��ة ازدادت  ث���م م����ررت 
وارتب�ط�تي  م�شوؤولي�تي  خالله� 
بيت  اإىل  االن���ت���ق����ل  ذل����ك  يف  مب���� 
اأجت�هل  جعلني  م���  وه���ذا  ج��دي��د، 

ع�م�ً،  ع�����ش��ري��ن  دام  ان��ق��ط���ع  ب��ع��د 
ا�شتثن�ئية  ال��ت��ج��رب��ة  ت��ل��ك  وك���ن��ت 
على  ���ش��واًء  الكلمة،  تعنيه  م���  بكل 
م�شتوى  على  اأو  ال��ع��الج،  م�شتوى 
اال���ش��ت��م��ت���ع، ل��درج��ة دف��ع��ت��ن��ي اإىل 
والف�ر�ش�ت  ال��ف��ر���ش���ن  م��ن���ف�����ش��ة 

االأ�شغر �شّن�ً مني.
م�شرية  ر�ش�لة  اأن  جنيفر  وتعتقد 
االأ�ش��شية  الوردية  الق�فلة  فر�ش�ن 
ب�لغة االأهمية، ف�لوعي هو مفت�ح 
ال��ف��ح�����س الطبي  احل����ل، واإج������راء 
ال�شرط�ن  ع����ن  امل���ب���ك���ر  ل��ل��ك�����ش��ف 
اإنق�ذ  يف  ت�ش�هم  حتمية  ���ش��رورة 
االأرواح، وتقول: ال ميكن لالأفراد 
م�ش�بني  ك�����ن����وا  اإذا  م�����  م���ع���رف���ة 
اإج������راء  دون  ال  اأم  ب����ل�������ش���رط����ن 
الت�شوير ال�شع�عي، فمعظم الن��س 
ب�ل�شرط�ن،  اإ�ش�بتهم  ي�شتبعدون 
الثدي  ب�شرط�ن  امل�ش�بني  واأغلب 
يعرفون  ال  امل���ب���ك���رة  م���راح���ل���ه  يف 
ذلك، على الرغم من اأن الفحو�س 
الطبية للك�شف املبكر عن �شرط�ن 
الثدي مهمة جداً وال ت�شر ب�شيء 
بل ب�لعك�س فهي مفيدة و�شرورية 
امل�ش�ب  ي��ج��ع��ل  م����  اأن  ال��ع��ل��م  م���ع 
ب���ل�����ش��رط���ن م��ري�����ش���ً ح���ق����ً لي�س 
ب��ل برن�مج  ب���ل�����ش��رط���ن،  اإ���ش���ب��ت��ه 
العالج  م��ن��ه وخ�����ش��و���ش���ً  ال���ع���الج 

الكيم�وي اأو ا�شتئ�ش�ل الثدي. 
فحو�س  “اأجريت  وت�������ش���ي���ف: 
ت�����ش��وي��ر االأ����ش���ع���ة )امل�����م����وغ����رام( 
اأكتوبر،  ���ش��ه��ر  يف  ال��ث���ن��ي��ة  ل��ل��م��رة 
ب�شرط�ن  للتوعية  الع�ملي  ال�شهر 
املن��شبة  تلك  �شّجعتني  اإذ  الثدي، 
الفحو�س  الإج�����راء  ال���ذه����ب  ع��ل��ى 
ع��ل��ى ذلك،  واأح���م���د اهلل  ال��ط��ب��ي��ة، 
و�ش�كرين  داع��م��ني،  نحن  وال��ي��وم 
مل� تقوم به م�شرية فر�ش�ن الق�فلة 
الوردية، ف�أود اأن اأدعو جميع اأفراد 
الفحو�س  املجتمع لال�شتف�دة من 
الطبية املج�نية للك�شف املبكر عن 

ال�شرط�ن التي تقدمه� الق�فلة.
ت�شتعد  اأخ��������������رى،  ج����ه����ة  وم��������ن 
روبينو،  ����ش����رل���وت  ال��ري��ط���ن��ي��ة 
ع�م�ً،   43 ال��ع��م��ر  م���ن  ال��ب���ل��غ��ة 
فر�ش�ن  م�������ش���رية  يف  ل��ل��م�����ش���رك��ة 
م�ر�س   15 يف  ال���وردي���ة،  ال��ق���ف��ل��ة 
اجل�ري، وهو يوم م�شرية القوارب 
ال����وردي����ة يف دب�����ي، م��ن��ط��ل��ق��ة من 
املر�س،  م��ع  ال�شخ�شية  جتربته� 
اإ�ش�بته�  ت�����ش��خ��ي�����س  مت  ح���ي���ث 

اأه����زم����ه،  اأن  اأو  ال���وح�������س،  ل���ه���ذا 
اللحظ�ت  ه���ذه  خ���الل  ف��م��وق��ف��ك 
ال�شعبة يلعب دوراً ب�رزاً يف العالج 
اأ�شح�ب  وي���ت���ع���ر����س  وال�������ش���ف����ء، 
املواقف االإيج�بية اإىل اأث�ر ج�نبية 
ذوي  نظرائهم  م��ع  ب���مل��ق���رن��ة  اأق���ل 
املواقف ال�شلبية، ولهذا يعتر عدم 
التفكري بنف�شك على اأنك �شحية، 
اأح����د اأه����م اخل���ط���وات ال��ت��ي يجب 
اأكن  مل  ال��ع��الج.  اأث��ن���ء  نتبعه�  اأن 
الثدي  �شرط�ن  الكثري عن  اأع��رف 
ولهذا  ح����ل���ت���ي،  ت�����ش��خ��ي�����س  ق���ب���ل 
ال�شبب حتديداً، اأدعو اجلميع اإىل 
االإن�ش�ت الأج�ش�دهم، واإىل الهم�س 
الداخلي الذي يردد يف �شدورهم، 
فوراً  الطبية  ال��ف��ح��و���س  واإج�����راء 
ف�لك�شف  خ��ط���أ،  ب�����أي  ���ش��ع��روا  اإذا 
امل��ب��ك��ر ع��ن ���ش��رط���ن ال��ث��دي يلعب 
مك�فحته  يف  وم��وؤث��راً  ف���ع��اًل  دوراً 
الق�فلة  وت���ب���ذل  ع��ل��ي��ه،  وال��ت��غ��ل��ب 
امل�ش�عدة  الوردية جهوداً جب�رة يف 
ُي�شعدين  على حتقيق ذلك، ولهذا 

وُي�شّرفني اأن اأكون جزءاً منه�”. 

ب�����ش��رط���ن ال����ث����دي، و����ش���رع����ن م� 
خالل  الث�لثة  ال��درج��ة  اإىل  تطّور 

االإ�ش�بة. من  فقط.  �شهراً   18
ت���ت���ح���دث �����ش�����رل����وت روب���ي���ن���و عن 
اإ�ش�بته� ب�شرط�ن الثدي، بقوله�: 
واأ�شبت  ب��ج�����ش��دي،  بتغري  ���ش��ع��رت 
فلج�أت  ال��ث��دي،  من�شف  يف  بحكة 
حتديد  ب����ه����دف  ال���ط���ب���ي���ب  اإىل 
ذلك  يحقق يل  ل��ك��ن مل  امل�����ش��ك��ل��ة، 
فح�ش�ً  اأج���ري���ت  ث���م  ج�����دوى،  اأي 
ال�شبب،  اآخ��ر ومل نعر على  طبي�ً 
وبعد  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى،  اإىل  ف��ت��وج��ه��ت 
كح�لة  ع��الج��ي  ب����داأ  اأّويل  ك�����ش��ف 
االأورام  ط��ب��ي��ب  ب��ح�����ش��ور  ط����رئ���ة 
متخ�ش�س  وج���ّراح  وال�شرط�ن�ت، 
امل�ش�عدين  من  والعديد  ب�لثدي، 

واملمر�ش�ت.
وت�شيف: “قرر االأطب�ء ا�شتئ�ش�ل 
ثديي الأن العالج الكيم�وي مل يكن 
ق���دراً على �شف�ئي يف تلك املرحلة 
خي�رين؛  اأم������م  وك��ن��ت  امل���ت����أخ���رة، 
مع  اأت��ع���م��ل  اأن  اأو  اأن���ه����ر،  اأن  اإّم����� 
ا�شت�شلم  اأن  اإم�  ب�إيج�بية؛  الظرف 

الطبية  الفحو�س  تكلفة  اأن  ُيذكر 
للك�شف املبكر عن �شرط�ن الثدي، 
التي تقدمه� امل�شت�شفي�ت احلكومية 
الطبية  وال����ع����ي�����دات  واخل��������ش���ة 
 1000  -  250 ي��ق���رب  م���  تبلغ 
توّفر  الوردية  الق�فلة  لكن  دره��م، 
والت�شهيالت  والو�ش�ئل  الفر�شة 
الالزمة الإجراء الفحو�س الطبية 
املجتمع،  اأف�������راد  جل��م��ي��ع  جم����ن����ً 
وغ�لب�ً م� تكون الفحو�س الطبية 
جترى  ال��ت��ي  تلك  خ��شة  مكلفة، 
واأن  جيدة  ال�شحة  اأن  من  للت�أكد 
اجل�شم خ�ٍل من االأمرا�س. لذلك 
الوردية على مدار  الق�فلة  قدمت 
ال�����ش��ن��وات ال�����ش��ت امل������ش��ي��ة الأكر 
فحو�ش�ً  �شخ�س   41،000 م��ن 
درهم،  م��ل��ي��ون   24 بقيمة  ط��ب��ي��ة 
اإكلينية،  ال��ف��ح��و���س  ب��ني  ت��ن��وع��ت 
ت�شوير  وف���ح���و����س  و����ش���ري���ري���ة، 
والت�شوير  )امل���م��وغ��رام(،  االأ�شعة 
ب����الأم���واج ف���وق ال�����ش��وت��ي��ة )األ���را 
�ش�وند( للك�شف املبكر عن �شرط�ن 

الثدي.

اجلرمن: الربامج املجتمعية اأ�شا�س ل�شتدامة جناحات موا�شالت الإمارات

موا�شالت الإمارات جتدد فوزها بعالمة غرفة دبي للم�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات
•• دبي –الفجر:

اأكد �شع�دة حممد عبداهلل اجلرمن 
م��دي��ر ع����م م��وا���ش��الت االإم������رات 
اأهمية برامج ومم�ر�ش�ت امل�شوؤولية 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت���ب���ن���ي م���ب����درات���ه���� 
وحتقيق  املجتمع�ت  لبن�ء  املتنوعة 
التك�مل والتك�فل املجتمعي بينه�، 
واأن موا�شالت االإم�رات جنحت يف 
ب�لعن�ية  املرتبطة  قيمه�  ت�أ�شيل 
املجتمعي  امل��ج���ل  يف  وامل�����ش��وؤول��ي��ة 
ال�����رام�����ج وامل������ب�������درات  ك�����ف����ة  يف 
وخططه�  ب��ت��وج��ه���ت��ه���  ورب���ط���ه���� 

اال�شراتيجية.
�شه�دة  ت�����ش��ل��م��ه  ل����دى  ذل����ك  ج�����ء 
غرفة  ع����الم����ة  ب����ج�����ئ����زة  ال�����ف�����وز 
االجتم�عية  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  دب�����ي 

التنفيذي لدائرة النقل والت�أجري، 
التنفيذي  امل��دي��ر  ت��وك��ل  وف��ري������ل 
وعدد  امل�ش�ندة،  اخل��دم���ت  ل��دائ��رة 
م����ن امل��������دراء وروؤ�������ش�������ء االأق�������ش����م 
تكرمي  مت  ح���ي���ث  امل���وؤ����ش�������ش���ة،  يف 
ب�ل�شه�دة  االإم���������رات  م���وا����ش���الت 
ال��ذي نظمته غرفة  خ��الل احلفل 
دبي يف فراير امل��شي، ومت خالله 
والذين  ب�جل�ئزة  الف�ئزين  تتويج 
اأبرزوا ري�دتهم يف جم�ل امل�شوؤولية 
املجتمعية للموؤ�ش�ش�ت واال�شتدامة 

يف ن�ش�ط�ته� واأم�كن عمله�.
واأ�ش�ر �شع�دته، اإىل اأن فوز املوؤ�ش�شة 
اإىل  ي�ش�ف  ال�شه�دة  ه��ذه  ونيله� 
التي  وال�����ش��ه���دات  اجل��وائ��ز  �شجل 
االإم������رات  م��وا���ش��الت  ا�شتحقته� 
واإقليمي�ً  حملي�ً  اجل���ن��ب  ه��ذا  يف 

 ،2016 ع�����م  ع���ن  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش���ت 
ب��ح�����ش��ور ك����اًل م���ن ح���ن����ن حممد 
لدائرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ���ش��ق��ر 
مبوا�شالت  املوؤ�ش�شية  اخل��دم���ت 
االإم�������رات، وول��ي��د امل��ه��ريي املدير 

وع�ملي�ً، وذلك يوؤكد جن�ح توجه�ته� 
ال��ط��م��وح��ة وروؤي��ت��ه��� ال�����ش���ئ��ب��ة يف 
امل�شوؤولية  وب��رام��ج  �شي��ش�ت  جعل 
الن�جح  لنهجه�  اأ�ش��ش�ً  املجتمعية 
وامل�����ش��ت��دام، وال�����ذي اأ���ش��ب��ح ج���زءاً 
م���ن اخل���ط���ط وال�����ش��ي������ش���ت التي 
تبني عليه� حكومة دولة االإم�رات 

موؤ�ش�ش�ته� احلكومية واخل��شة. 
وه�����ن������أ م����دي����ر ع��������م م����وا�����ش����الت 
امل�شرف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  االإم��������رات 
للح�شول  املوؤ�ش�شة  م�ش�ركة  على 
اعتزازه  عن  معرب�ً  العالمة،  على 
ب����ل���ف���وز، وم�����ش��ي��داً ب��ج��ه��وده��م يف 
املجتمعية  امل�شوؤولية  برامج  تعزيز 
واال�����ش����ت����ف�����دة من  امل���وؤ����ش�������ش���ة،  يف 
املب�درات  والتو�شي�ت  املالحظ�ت 

الرائدة يف هذا املج�ل. 

م���ن ج���ن��ه��� اأ�����ش�����رت ح���ن����ن �شقر 
التي  امل��ب���درات  واأهمية  حجم  اإىل 
ط��رح��ت��ه��� م���وا����ش���الت االإم��������رات 
خالل الع�م امل��شي 2016، والتي 
انعك�شت و�ش�همت يف حتقيق الفوز 
بعالمة غرفة دبي للمرة اخل�م�شة 
على التوايل وغريه� من اجلوائز، 
م���وؤك���دة ع��ل��ى ع���زم امل��وؤ���ش�����ش��ة على 
والرامج  اجل��ه��ود  تلك  م�ش�عفة 
ت��زام��ن���ً مع  املقبلة  ال��ف��رة  خ��الل 

وال�شي��ش�ت واملب�درات التي املطبقة 
يف هذا اجل�نب، وعلى حر�س قي�دة 
ا�شراتيجي�ت  و�شع  على  املوؤ�ش�شة 
واأهداف وموؤ�شرات اأداء تدعم تلك 
املوؤ�ش�شة  قي�م  وت�شمن  التوجه�ت، 
م�شوؤولة  بطريقة  مه�مه�  ب�����أداء 

جمتمعي�ً.
لدائرة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأ���ش���رت 
اأه����م  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  اخل����دم�����ت 
اأهلت  ال��ت��ي  امل����ب�����درات وامل�����ش���ري��ع 

2017، مب�  ع���م اخل��ري  توجه�ت 
ي�شمن ا�شتدامة ري�دته�.

موا�شالت  ب����أن  �شقر  واأو���ش��ح��ت 
املم�ر�ش�ت  اأف�شل  تطّبق  االإم����رات 
امل�شوؤولية  جم�������ل  يف  ال���ع����مل���ي���ة 
نت�ئج  ح��ق��ق��ت  وق�����د  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
خمتلف  يف  وم���ت���م���ي���زة  اإي���ج����ب���ي���ة 
املوؤ�شرات املرتبطة ب�لبيئة، ومك�ن 
املحلي،  واملجتمع  وال�شوق،  العمل، 
االأنظمة  ن�����ش��وج  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  م���� 

واأهمه�  ال��ع��الم��ة  لنيل  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
موا�شالت  ا�شراتيجية  ارت��ب���ط 
وارتب�ط  العمل،  ب�أنظمة  االإم�رات 
اخل���ط���ة ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة وال���ت���ي يتم 
�شنوي�ً  وحت���دي���ث���ه����  م���راج���ع���ت���ه���� 
مب����ف����ه����وم اال������ش�����ت�����دام�����ة ك���ج���زء 
املوؤ�ش�شة  ا�شراتيجية  من  اأ�ش��شي 
الطويل،  امل����دى  ع��ل��ى  واأه���داف���ه���� 
اإىل ارتب�طه� مبوؤ�شرات  ب�الإ�ش�فة 

االأداء الرئي�شية. 

تبداأها مب�شروع جتديد و�شيانة �شاملة ملدر�شة خريية بعجمان

»اقت�شادية دبي« و»اأمنيات العقارية« تطلقان مبادرة »ترميم« بالتعاون مع 19 �شريكا لدعم امل�شاريع الإن�شانية
•• دبي-الفجر: 

االقت�ش�دية  التنمية  دائ����رة  وق��ع��ت 
يف دب����ي ام�������س ات��ف���ق��ي��ة ت���ع����ون مع 
جمموعة اأمني�ت العق�رية، الإطالق 
ودعم  ل��ت��ن��ظ��ي��م  “ترميم”  م���ب����درة 
اخلريية  امل������ب�������درات  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
واالن�ش�نية، وذلك تلبية للتوجيه�ت 
ال�شمو  ���ش���ح��ب  ع��ن��ه���  اأع���ل���ن  ال��ت��ي 
نهي�ن،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئ��ي�����س ال����دول����ة، ل��ت��خ�����ش��ي�����س ع�م 
�شع�ره  ليكون  االإم���رات  يف   2017

اخلري”.  “ع�م 
وت�شم مب�درة “ترميم” يف مرحلته� 
و�شي�نة  جت���دي���د  ع��م��ل��ي���ت  االأوىل 
يف م��در���ش��ة م��ن���ر االإمي�����ن اخلريية 
اخل������ش��ة يف ع��ج��م���ن وت��وف��ري ك�فة 
وتت�شمن  ب���ه����.  اخل��������ش���ة  ال����ل����وازم 
التي  والتحديث،  التجديد  عملي�ت 
�شهر  م���دة  ت�شتغرق  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
�شًف�   22 ل���  �شي�نة  اإج����راء  واح����د، 
ج���دي���دة، وو�شع  م���الع���ب  واإن�������ش����ء 
نوافذ واأبواب جديدة يف ك�فة اأرج�ء 
امل��در���ش��ة، وت��رك��ي��ب م��ك��ي��ف���ت، وغري 

ذلك من االأعم�ل الرميمية.
ب��ت��وق��ي��ع االت��ف���ق��ي��ة يف مبنى  وق�����م 

احتي�ج�ت  م���ع  ي��ت��ن������ش��ب  م��ت��ك���م��ل 
دور  اأن  ال���ق���م���زي  واأك�������د  ال���ط���ل���ب���ة. 
فقط،  هن�  يقف  ل��ن  دب��ي  اقت�ش�دية 
بل �شي�شهد الع�م اجل�ري �شل�شلة من 
خمتلف  ت�شم  املجتمعية  امل���ب����درات 
اأن  اإىل  م�شريا  اخل��شة.  القط�ع�ت 
اأم�م  امل��ج���ل  �شنفتح  دب��ي  اقت�ش�دية 
اخلري  ب���ذل  يف  للتن�ف�س  ال�����ش��رك���ت 
اإىل  ت�ش�ف  اإن�ش�نية  ب�شمة  وت���رك 
لهذه  اإن  ق�ئاًل:  واأختتم  ر�شيدهم. 
املب�درات دور كبري يف خدمة املجتمع 
وتعزيز الراحم يف املج�الت اخلريية 
زايد  معلمن�  ق�ل  حيث  واالإن�ش�نية، 
اخلري: اإن التع�ون بني الب�شر يوؤدي 
اإىل الراحم الذي حث عليه اخل�لق 
اأن  يجب  ف�الإن�ش�ن  تع�ىل،  �شبح�نه 
االإن�ش�ن  اأخ���ي���ه  ع��ل��ى  رح��ي��م���ً  ي��ك��ون 
وعلى احليوان وعلى النب�ت ف�هلل عز 

وجل يرحم من يرحم. 
ون��ح��ن ن�شري ع��ل��ى ت��ل��ك اخل��ط��ى يف 
املجتمعية بني  امل�شوؤولية  دور  تعزيز 

اأفراد املجتمع اأجمع.
وم����ن ج���ن��ب��ه، ق�����ل م��ه��دي اأجم����د: 
اخل��شة  ال�شرك�ت  من  اأنن�  ب�عتب�ر 
ا�شتفدن�  فقد  االإم����رات،  يف  الع�ملة 
الذي  واالزده���ر  التطور  للغ�ية من 

ت�شهده الدولة. وبن�ًء على ذلك ف�إنن� 
نرغب ب�ال�شتثم�ر من خالل تر�شيخ 
الق�دمة.  لالأجي�ل  املتميز  التعليم 
اأف�����ش��ل للقي�م  ول��ي�����س ه��ن���ك وق���ت 
بذلك من ع�م 2017 الذي اختري 
ليكون ع�م اخلري يف االإم����رات. بعد 
املراد  املدر�شة  اإىل  ب�لزي�رة  التوجه 
وا�شحة  مهمتن�  ك���ن��ت  ���ش��ي���ن��ت��ه���، 
وجلية لتوظيف خراتن� وكف�ءاتن�، 
وقد تع�ون� مًع� على و�شع خطة من 
اأجل تنفيذ اأعم�ل التجديد الالزمة 
املدر�شة  واإع����دة بث احلي�ة يف مبنى 

من جديد.
واأ���������ش���������ف اأجم�����������د: م����ن����ذ ال����ب����دء 
ب�لتخطيط، الحظن� مدى االهتم�م 
ال��ب���ل��غ وال���دع���م ال��ك��ب��ري م��ن ج�نب 
�شركة   19 االآن  وه��ن���ك  ���ش��رك���ئ��ن���، 
حلمن�  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ش���ه��م  اأخ������رى 
الذي يتمثل بتوفري مدر�شة جديدة 
وم��ذه��ل��ة ل��الأط��ف���ل ال�����ش��غ���ر. ومل 
واإنه�  ذل�����ك،  ع��ل��ى  االأم������ر  ي��ق��ت�����ش��ر 
للغ�ية  م�����ش��روري��ن  م��وظ��ف��ون���  ك����ن 
للم�ش�ركة  فر�شة  على  حل�شولهم 

والتطوع.
البلو�شي،  �شعيد  ق���ل  ج���ن��ب��ه،  وم��ن 
من�ر  مل���در����ش���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 

القمزي: تعد مب�درة “ترميم” خري 
القط�عني  بني  التالحم  على  مث�ل 
املجتمع  واأف��راد  واخل��س  احلكومي 
ن��ح��و ت��ق��دمي ال���ع���ون وامل�����ش���ه��م��ة يف 
يف  ونحر�س  املجتمعية.  امل�شوؤولية 
اق��ت�����ش���دي��ة دب���ي وم��وؤ���ش�����ش���ت��ه��� على 
املجتمعية  امل�شوؤولية  ثق�فة  تعزيز 
على  اخل�����ري  ب�����ذل  يف  وامل�������ش����ه���م���ة 
مب�درة  يف  ورك��زن���  االأ�شعدة.  جميع 
رئي�شية  حم���ور  ثالثة  على  ترميم 
املجتمعية  امل�شوؤولية  تر�شيخ  وه��ي: 
يف م���وؤ����ش�������ش����ت ال���ق���ط����ع اخل��������س، 

كل  االأع��م���ل  بقرية  دب��ي  اقت�ش�دية 
م��ن ���ش��ع���دة ���ش���م��ي ال��ق��م��زي، مدير 
يف  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  ع���م 
اأجم���د، مدير  م��ه��دي  وال�شيد  دب���ي، 
التنفيذي  والرئي�س  االإدارة  جمل�س 
العق�رية،  اأم���ن���ي����ت  جم���م���وع���ة  يف 
بح�شور عدد من املدراء التنفيذيني 
اإىل  وموؤ�ش�ش�ته�،  دبي  اقت�ش�دية  يف 
جمموعة  م����ن  م�������ش���وؤول���ني  ج����ن���ب 
اأمني�ت العق�رية، وعدد من ال�شرك�ء 

املدرجني �شمن برن�مج “ترميم”.
�ش�مي  �شع�دة  ق���ل  املن��شبة،  وب��ه��ذه 

وتطوير نهج التعليم، وتعزيز العمل 
التطوعي بني االأفراد.

خالل  من  نهدف  القمزي:  واأ�ش�ف 
م�����ب������درة ت���رم���ي���م وب�����ل����ت����ع�����ون مع 
جم��م��وع��ة اأم��ن��ي���ت ال��ع��ق���ري��ة و19 
اخل��س  القط�ع  من  متنوع  �شريك 
اإج��راء عملي�ت جتديد و�شي�نة  اإىل 
���ش���م��ل��ة يف م��در���ش��ة م���ن����ر االإمي������ن 
اخلريية اخل��شة يف عجم�ن، والتي 
اليت�مى  ل��الأط��ف���ل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��وف��ر 
واأبن�ء الع�ئالت ذات الدخل املحدود، 
من اأجل حتويله� اإىل مرفق تعليمي 

بخ�ل�س  نتقدم  اخل��ريي��ة:  االمي����ن 
اقت�ش�دية  اإىل  واالم���ت���ن����ن  ال�����ش��ك��ر 
العق�رية  اأم��ن��ي���ت  وجم��م��وع��ة  دب���ي 
ي�����ش���رك يف تقدمي  وغ���ريه���م مم���ن 
ي��د اخل��ري وال��ب��ذل وال��ع��ط���ء يف ع�م 
على  دبي  اقت�ش�دية  ون�شكر  اخل��ري. 
ا�شراك القط�ع اخل��س واملجتمع يف 
تفعيل الن�ش�ط التطوعي يف الدولة 
ب��و���ش��ف��ه اأح�����د حم������ور ع�����م اخلري 
البلو�شي  �شعيد  واأ���ش���ر  الرئي�شية. 
االمي�������ن  م����ن�����ر  م����در�����ش����ة  اأن  اإىل 
اخلريية ت�أ�ش�شت من �ش�حب ال�شمو 
النعيمي  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�شو املجل�س االعلى ح�كم عجم�ن 
حفظه اهلل ورع�ه ع�م 1984، ومن 

خالل رئي�س جمل�س اإدارته� برئ��شة 
النعيمي  ع��ل��ي  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
امل��ج��ل�����س. وتقدم  اأع�����ش���ء  واإخ���وان���ه 
جم�نية  تعليمية  خ��دم���ت  امل��در���ش��ة 
اإىل  االب���ت���دائ���ي  االأول  ال�����ش��ف  م���ن 
ال�شف الث�ين ع�شر للطالب االأيت�م 
املحدود،  ال���دخ���ل  وذوي  وال���ف���ق���راء 
3500 ط�لب  ويفوق عدد طالبه� 
جن�شية   36 اأ�����ش����ل  م����ن  وط����ل���ب���ة 
بق�شميه� ال�شب�حي وامل�ش�ئي: منهم 
500 ط�لب وط�لبة من االأيت�م يتم 
كف�لتهم واإع�لتهم واإع�نتهم من قبل 
ال�ش�بقة  ال�شنوات  وطيلة  امل��در���ش��ة. 
تخرج من املدر�شة 10000 ط�لب 

وط�لبة من ق�شم الث�نوية.



االثنني   6   مارس    2017  م   -   العـدد  11961  
Monday  6  March   2017  -  Issue No   11961عربي ودويل

رئا�شتنا حركة عدم النحياز لالأعوام 
ثقة  تنامي  يوؤكد   ،2022-2019

الدول الأع�شاء جتاه اأذربيجان

اأذربيجان تلعب دورا فعال يف حماية قيم 
التعددية الثقافية والت�شامح واحلوار 

بني الديانات والثقافات

نرف�س كافة اأ�شكال و�شور الإرهاب 
والعنف والتمييز

مت التوافق حول العديد من ق�شايا 
اخلا�شة بالو�شع القانوين لبحر قزوين

12
اأكد على عمق العالقات بني بالده والإمارات

وزير خارجية اأذربيجان: نويل اهتماما كبريا 
بتطوير التعاون مع العامل العربي والإ�شالمي

بني  العالقات  تقيمون  كيف   •
واأذربــيــجــان يف ظل  ـــــارات  الإم
الــروابــط املــمــيــزة الــتــي جتمع 
الــبــلــديــن  الــقــيــادتــني يف  بـــني 

ال�شديقني؟
- دول��ة االم���رات العربية املتحدة 
ك�نت من اأوائل الدول االإ�شالمية 
ب���أذرب��ي��ج���ن حينم�  اع��رف��ت  التي 
 ،1991 ع�م  ا�شتقالله�  ا�شتع�دت 
ح�����ي�����ث ك����������ن ه���������ذا االع������������راف 
ب�لن�شبة  وم���ه���م����ً  ح���ي���وي����  دع���م���� 

الأذربيج�ن.   
وعلى ه�م�س القمة االإ�شالمية يف 
الدار البي�ش�ء ع�م 1994، اأ�ش�س 
الق�ئدين  ب��ني  ال��ت���ري��خ��ي  ال��ل��ق���ء 
وال�شيخ  علييف  حيدر  العظيمني 
نهي�ن،  اآل  ����ش���ل���ط����ن  ب����ن  زاي�������د 
قوية  اأر���ش��ي��ة  ث��راه��م���،  اهلل  طيب 
واأعقب  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  للعالق�ت 
ه���ذا ال��ل��ق���ء ت��ب���دل ل��ل��زي���رات بني 

امل�شوؤولني من اجل�نبني.
ومنذ تلك الفرة، ت�شهد العالق�ت 
ك�فة  يف  ملحوظ�  تطورا  الثن�ئية 
املج�الت ويزيد من قوته� ال�شلف�ن 
رئي�س  ع��ل��ي��ي��ف،  اإل����ه�����م  ف���خ����م���ة 
و�ش�حب  اأذرب���ي���ج����ن  ج��م��ه��وري��ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
اآل ن��ه��ي���ن رئ��ي�����س دول���ة االإم�����رات 

العربية املتحدة )حفظه اهلل(.
ل�ش�حب  الر�شمية  للزي�رة  وك�نت 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
دول����ة  رئ���ي�������س  ن����ئ���ب  م���ك���ت���وم،  اآل 
رئي�س  املتحدة،  العربية  االإم����رات 
ال������وزراء، ح���ك��م دب���ي اىل  جمل�س 
الر�شمية  وال�����زي������رة  اأذرب����ي����ج�����ن 
رئي�س  ع��ل��ي��ي��ف،  اإل���ه����م  ل��ف��خ���م��ة 
دولة  اىل  اأذرب���ي���ج����ن  ج��م��ه��وري��ة 
تعزيز  االأث�����ر يف  اأك����ر  االإم��������رات 
مب�  القوية،  ال�شي��شية  العالق�ت 
يف ذلك زي�دة التع�ون االإقت�ش�دي 
تنمية  اىل  ب�ال�ش�فة  وال��ت��ج���ري، 

القط�ع�ت غري النفطية. 
اتخذه�  التي  للقرارات  ك�نت  كم� 
دور  االذرب������ي������ج�������ين  ال����رئ����ي���������س 
العالق�ت  م�����ش��رية  دف����ع  يف  م��ه��ٌم 
اإنه  اإذ  االإم���رات��ي��ة،  االأذرب��ي��ج���ن��ي��ة 
الرئي�س  ت���وج���ي���ه����ت  ع���ل���ى  ب���ن����ء 
املواطنون  اأ���ش��ب��ح  علييف،  اإل��ه���م 
اأكتوبر  ���ش��ه��ر  م��ن��ذ  االإم����رات���ي���ون 
احل�شول  بحق  يتمتعون   2015
اأي من  ال��دخ��ول يف  ت���أ���ش��رية  على 

املط�رات الدولية االأذرية.
ال�ش�درة من  ووفق� لالإح�ش�ئي�ت 
فقد  وال�����ش��ي���ح��ة،  ال��ث��ق���ف��ة  وزارة 
ه�ئلة يف  قفزة   2016 ع���م  �شهد 
ع��دد ال�شي�ح االإم���رات��ي��ني، م� ف�ق 
ع�م  املم�ثلة من  للفرة  املوؤ�شرات 
هذا  اأدى  حيث  ب�أ�شع�ف،   2015
الرحالت  ع��دد  زي���دة  اىل  التدفق 
االأ����ش���ب���وع���ي���ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن من 
ومن  رح��ل��ة،   28 اىل  رح��الت   8
املتوقع يف الن�شف الث�ين من �شهر 
الرحالت  انطالق  احل���يل  م�ر�س 
من  ل��ل��ط��ريان  للعربية  امل��ب������ش��رة 

ال�ش�رقة اىل ب�كو. 
ويف ���ش��ي���ق م��ت�����ش��ل، ن��رت��ق��ب عقد 
اجلل�شة ال�ش�د�شة للجنة احلكومية 
ت����أ����ش�������ش���ت ع�م  ال����ت����ي  امل�������ش���رك���ة 
2009، وب�لت�أكيد هذه الدين�مية 
املتب�دل  االهتم�م  وبو�شوح  توؤكد 
االقت�ش�دية  ال��ع��الق���ت  ل��ت��ط��وي��ر 

اإىل اآف�ق اأو�شع.
عالقات  منهجية  عن  •حدثنا 
العربية  الـــــدول  مـــع  بـــالدكـــم 

ب�شكل عام؟
- كم� تعرفون ف�إن اأذربيج�ن تتبع 

املتعدد  اخل�رجي  ال�شي��شي  النهج 
وامل����ت����وازن امل��ب��ن��ي ع��ل��ى االح����رام 
اأرا�شي  وح���دة  واح����رام  امل��ت��ب���دل 
الدول و�شي�دته� وعدم التدخل يف 

�شوؤونه�. 
ول���ل���ع����مل ال���ع���رب���ي ع���ل���ى ام���ت���داد 
ال�ش��شعة  اجل��غ��راف��ي��ة  م�����ش���ح��ت��ه 
مك�نة خ��شة يف هذا النهج فنحن 
وت���ري��خ م�شرك..  ث��ق���ف��ة  ل��دي��ن��� 
بالدن�  اإن  ال���ق���ول  مي��ك��ن  وال���ي���وم 
العربية  ال�����دول  ك���ف��ة  يف  ت��ت��م��ث��ل 
الدبلوم��شية كم� تن�شط  ببعث�ته� 
يف  العربية  الدبلوم��شية  البعث�ت 
تب�دل  اأن  �شك  وال  ب���ك��و،   مدينة 
الزي�رات احلكومية من اجل�نبني 

يحظى بدين�مية جيدة. 
وف���ي���م���� ي��ت��ع��ل��ق ب�������الإم�������رات ف�����إن 
اأعلى  م��ت��ب���داًل على  ت��ع���ون���ً  ه��ن���ك 
الوطني  املجل�س  ب��ني  امل�����ش��ت��وي���ت 
االحت�دي  واملجل�س  اأذرب��ي��ج���ن  يف 
ال��وط��ن��ي االإم�����رات����ي، وت��ت��م��ث��ل يف 
ال�شداقة  جلنة  الوطني  املجل�س 
اإىل   ، االأذرب��ي��ج���ن��ي��ة االإم����رات���ي���ة 
ك�فة  م��ع  لل�شداقة  جل����ن  ج���ن��ب 
ال���دول االأخ����رى ، ك��ل على ح��دة ، 
الدول  ه��ذه  يف  نظرياته�  وه��ن���ك 
ب�لزي�رات  اللج�ن  العربية، وتقوم 
الدعم  ���ش��ب��ل  ل��ب��ح��ث  امل���ت���ب����دل���ة 

املتب�دل دولي�.     
اأذربيج�ن  ف���إن  مت�شل،  �شي�ق  ويف 
التع�ون  منظمة  يف  ن�شط  ع�شو 
 ، وهيئ�ته�  واأجهزته�  االإ���ش��الم��ي 
�شي�غة  يف  بف�علية  ت�ش�رك  وه��ي 
الق�ش�ي�  ونق��س  االأع��م���ل  ج��دول 
االأط������راف، كم�  ت��ه��م جميع  ال��ت��ي 
العربية  ال��دول  ن�ش�رك يف ج�معة 
تع�ون�  وجن���ري   ، م��راق��ب  ب�شفة 
اأذربيج�ن  وترتبط  معه�،  جمدي� 
اخلليج  ل����دول  ال��ت��ع���ون  مبجل�س 
تف�هم  العربية من خالل مذكرة 
امل���وؤ����ش�������ش���ي لهذا  االإط���������ر  ت���خ���دم 
اجلهود  جميع  وتت�ش�فر  التع�ون 
لتنمية هذا التع�ون ب�شفة دائمة، 
املنتدى  ت��ن��ظ��ي��م  امل���رت���ق���ب  وم�����ن 
اال���ش��رات��ي��ج��ي واالق��ت�����ش���دي مع 
الع�م  خ�����الل  ال����ت����ع�����ون  جم��ل�����س 

احل�يل يف ب�كو.
وت��وا���ش��ل اأذرب���ي���ج����ن ال���ي���وم دعم 
العربي  الع�مل  تهم  التي  الق�ش�ي� 
ق�مت  حيث  ال��دول��ي��ة،  املح�فل  يف 
اإب���ن ع�شويته� غري  وبقوة  بذلك 
ال��دائ��م��ة يف جم��ل�����س االأم�����ن على 

امتداد ع�مي 2013-2012.
الــرئــيــ�ــس/  فــخــامــة  اأعـــلـــن   •
عامًا   2017 عــام  علييف  اإلهام 
الوقت  يف  الإ�ــشــالمــي  للت�شامن 
دورة  ــو  ــاك ب ت�شت�شيف  الــــذي 
ــي  ــالم ــش ـــاب الــتــ�ــشــامــن الإ� ـــع األ
�شتاأخذ  هــل  ــقــبــل،  امل ــو  ــاي م يف 
مهمة  عاتقها  على  اأذربــيــجــان 
وهل  الإ�شالمي  الت�شامن  تعزيز 

هناك روؤية حمددة لذلك؟
يتجزاأ  ال  ج���زءاً  تعد  اأذرب��ي��ج���ن   -
ون�لت  االإ�����ش����الم����ي  ال����ع�����مل  م����ن 
الع�مل  يف  وال���ق���ب���ول  االع�������راف 
ب�لقيم  ي��ل��ت��زم  ك��ب��ل��د  االإ����ش���الم���ي 
بالدن�  ك����ن���ت  ل��ق��د  االإ����ش���الم���ي���ة، 
تعتر  املمتدة  الع�شور  مدى  على 
االإ�شالمية  احل�ش�رة  مراكز  اأح��د 
واأق�مت العالق�ت املثمرة املتب�دلة 
مع الع�مل االإ�شالمي، ونحن نويل 
العالق�ت  لتقوية  ك���رى  اأه��م��ي��ة 
اال�����ش����الم����ي����ة على  ال����������دول  م�����ع 
ويتو�شع  متعدد  اأو  ثن�ئي  اأ���ش������س 
البلدان  م���ع  ب������ش��ت��م��رار  ت��ع���ون��ن��� 
اأذربيج�ن  ت�شهم  كم�  االإ�شالمية، 
اإ�شه�م� �شخم� يف تعزيز الت�ش�من 
االإ�شالمي ون�شر القيم االإ�شالمية 
ع�ملي�،  ففي ع�م 2009، مت اإعالن 
االإ�شالمية  للثق�فة  ع��شمة  ب�كو 
االأخرى،  العريقة  املدينة  وتلته� 
اأال وهي ن�حت�شيون حيث اختريت 
لتكون ع��شمة للثق�فة االإ�شالمية 

يف ع�م 2018. 
االإ�شالمي  ال��ت�����ش���م��ن  ع�����م  ويف 
الرئي�س  اأع��ل��ن��ه  ال����ذي   2017
ت�شت�شيف  ���ش��وف  ع��ل��ي��ي��ف،  اإل���ه����م 
بالدن� الن�شخة الرابعة من األع�ب 
م�  ك��ل  اإن  االإ���ش��الم��ي،  الت�ش�من 
امل��شي  يف  اأذرب���ي���ج����ن  ب���ه  ق����م���ت 
وم���� ���ش��وف ي��ت��م ال��ق��ي���م ب��ه خالل 
بجالء  ي���دل  اإمن����  املقبلة  ال��ف��رة 

على االهتم�م الكبري الذي يوليه 
اإل���ه����م علييف  ال��رئ��ي�����س  ف��خ���م��ة 
االإ�شالمي  ال���ع����مل  ���ش��م��ل  جل��م��ع 

وتعزيز الت�ش�من بني دوله.
يف  فــعــال  عــ�ــشــوا  بو�شفكم   •
جـــمـــاعـــة اأ�ــــشــــدقــــاء حتــالــف 
ركائز  اأهـــم  ـــد  واأح احلــ�ــشــارات 
ــني الــديــانــات  تــعــزيــز احلــــوار ب
والثقافات.. كيف ميكن مواجهة 
)الإ�شالموفوبيا(  ظاهرة  تنامي 
بني  الربط  البع�س  وحمـــاولت 

الإرهاب والإ�شالم؟
ال����ع���������ش����ور، تظل  -ع�����ل�����ى ط�������ول 
اأذرب����ي����ج�����ن م���ك����ن���� جت��ت��م��ع فيه 
واحل�ش�رات  والثق�ف�ت  الدي�ن�ت 
دورا  تلعب  ان��ف��ك��ت  وم����  امل��ت��ف���وت��ة 
التعددية  ق��ي��م  ح��م���ي��ة  يف  ف��ع���ال 
والقيم  وال���ت�������ش����م���ح  ال���ث���ق����ف���ي���ة 
احلوار  وتقوية  املعنوية  الدينية 
بني الدي�ن�ت والثق�ف�ت، واالإ�شه�م  
- بدور ملحوظ - يف تطوير تلك 

القيم. 
ولي�س من ب�ب ال�شدفة اأن فخ�مة 
د�شن  اأذرب��ي��ج���ن  جمهورية  رئي�س 
)ع�������م ال���ت���ع���ددي���ة ال���ث���ق����ف���ي���ة( يف 
دولتن�  احت�شنت  حيث   ،2016
خ����الل ه����ذة ال�����ش��ن��ة ال��ع��دي��د من 
الدولية  واالأح��������داث  امل��ن������ش��ب���ت 
التعددية  اأف���ك����ر  ت�شجيع  ب��ه��دف 
وال�شالم  وال���ت���ف����ه���م  ال��ث��ق���ف��ي��ة 
والثق�ف�ت  ال���دي����ن����ت  ���ش��ت��ى  ب���ني 
واحل�ش�رات، يف هذا ال�ش�أن ينبغى 
اأي�ش� اأن ن�شيد ب�أداء �شندوق حيدر 
علييف الذي يب�در بتنظيم الكثري 
املختلفة  ال��دول��ي��ة  الفع�لي�ت  م��ن 
املعتقدات  اأ����ش���ح����ب  مب�������ش����رك���ة 
الدينية والثق�ف�ت املتب�ينة، حيث 
ت�شعى هذه الفع�لي�ت اإىل ت�شجيع 
اح��������رام االآخ��������ر واإ�����ش�����ع����ة روح 
والو�شطية  واالع���ت���دال  الت�ش�مح 

ون�شر قيم االإ�شالم االأ�شيلة.
احلديث  ع����مل���ن����  ف�������إن  ول���الأ����ش���ف 
م��واج��ه���ت و���ش��راع���ت بني  ي�شهد 
���ش��ت��ى االأدي�����������ن وامل������ذاه������ب، كم� 
ربط  ت�شتهدف  حم�����والت  ي�شهد 
ال�شالم  دين  وهو  عمدا-  االإ�شالم 

الذي  االأم��ر  ب�الإره�ب  والتف�هم- 
يدفع ب�جت�ه تزايد ميول كراهية 
الغربية،  املجتمع�ت  يف  االإ����ش���الم 
وال �شك اأن هذه ال�شورة املغلوطة 
ت�شعرن� بقلق �شديد يف اأذربيج�ين، 
لتلك  ال��ت�����ش��دي  اأن  ن���رى  ون��ح��ن 
امل���ي���ول ي��ت��ط��ل��ب م���ن ك���ف��ة ال���دول 
 ، تت�ش�فر جهوده�  اأن  االإ�شالمية 
اأجل  من  امل�شرك  العمل  لتن�شيق 
اإبراز ال�شورة احلقيقية لالإ�شالم. 
ن��ح��ن ن��رف�����س مت����م���� حم�����والت 
ال���رب���ط ب���ني االإ����ش���الم واالإره�������ب 
تع�ين  دول��ة  بو�شفه�  واأذربيج�ن، 
من االإره�ب، تدين بكل قوة جميع 
اأ���ش��ك���ل االإره�������ب و����ش���وره، الذي 
ي��ع��د م���ن اأ���ش��خ��م امل��خ���ط��ر التي 
الدوليني،  واالأم����ن  ال�شلم  ت��ه��دد 
وبلدن� �شوف يوا�شل اإ�شه�م�ته يف 
والعنف  والعداء  التمييز  مك�فحة 
الن�جت عن ميول كراهية االإ�شالم 
، و�شنوا�شل دعمن� الك�مل حلم�ية 

القيم االإ�شالمية وتبليغه�.
على  قـــرن  ربـــع  ـــرور  م •  بــعــد 
كيف  اأذربـــيـــجـــان،  ــقــالل  ــت ــش ا�
ــتــي  ــون الإجنــــــــــازات ال ــم ــي ــق ت
الفرتة  تلك  خــالل  حققتموها 

وما هي توقعاتكم امل�شتقبلية؟
ومنذ  ع�����م�����   25 م������دى  -ع����ل����ى 
ا�شتقالل اأذربيج�ن يف 18 اأكتوبر 
نهج�  ت��ت��ب��ع  وه�����ي   1991 ع������م 
و�شع  ن�جح�  واقت�ش�دي�  �شي��شي� 
الع�م  ال���وط���ن���ي  ال���زع���ي���م  ب��ن��ي���ن��ه 
امل�ش�ر  حيدر علييف ويوا�شل هذا 
فخ�مة  اقتدار  بكل  اال�شراتيجي 
وبف�شل  علييف،  اإل��ه���م  ال��رئ��ي�����س 
اأذربيج�ن  ا�شتط�عت  النهج  ه��ذا 
احلف�ظ على ا�شتقالله� ال�شي��شي 

واالقت�ش�دي.
االقت�ش�دي  ال��ه��ي��ك��ل  اأدى  ل��ق��د 
ه�ئلة  نت�ئج  اإىل  املتطور  الوطني 
ال�شعب  رف���ه��ي��ة  زي������دة  اأث���م���رت   ،
الع��شمة  و�شهدت  كبرية،  بدرجة 
اأ�شبحت  ب��ح��ي��ث  ���ش���م��ل��ة  ن��ه�����ش��ة 
جت�������ش���د م���زي���ج���� ب�����ني ال���ع���راق���ة 
واحلداثة.. واليوم ت�شهد اأذربيج�ن 
التنمية  ن����ح����و  ج�����ذري������  ت����غ����ريا 
القط�ع�ت  وت��ن��وي��ع  االق��ت�����ش���دي��ة 
غ���ري ال��ن��ف��ط��ي��ة، واأ����ش���ب���ح���ت من 

اأكر الدول ج�ذبية لال�شتثم�رات 
الو�شع  اإىل  واإ�شتن�دا  اخل���رج��ي��ة، 
القول  اأ�شتطيع  ال��ق���ئ��م  امل��ت��ف���ئ��ل 
اإن  اإذ  ج����دا،  واع����دة  ت��وق��ع���ت��ي  اإن 
الط�قة  م�ش�ريع  تنفيذ  يتم  اليوم 
مثل  الع�ملية  االأهمية  ذات  والنقل 
وطريق   TANAPو  TAP
ال�شم�ل- ومم��ر  العظيم  احل��ري��ر 
اجل�����ن�����وب، مم������ ي����زي����د م�����ن ق���وة 
ال�شي��شي  دولتن�  ا�شتقالل  ومت�نة 
رف�هية  م��ن  وي��رف��ع  واالقت�ش�دي 
اأن  اآم��ل  اأك���ر، كم�  ب��درج��ة  �شعبن� 
االأذربيج�ين  االأرم���ن���ي  ال�����ش��راع 
حول ق�راب�غ اجلبلية �شوف يجلب 
املنظور  امل�شتقبل  يف  ال��ع���دل  حله 

للمنطقة منوا متك�مال.
•  ت�شت�شيف العا�شمة باكو قمة 
هي  ما   ..2019 الإنحياز  عــدم 
عليها  �شرتكزون  التي  اأولوياتكم 

يف هذه القمة؟
- لعبت حركة عدم االإنحي�ز دائم� 
رئ��ي�����ش��ي��� يف  دورا  ن�����ش���أت��ه���  وم���ن���ذ 
الدوليني،  واالأم���ن  ال�شلم  تعزيز 
وه���ي ت��ع��ت��ر اأك����ر م��ن�����ش��ة دولية 
حيث  املتحدة  االأمم  منظمة  بعد 
دولة،   120 ع�شويته�   يف  ت�شم 
وق������د ان�������ش���م���ت اأذرب�����ي�����ج������ن اىل 
ع�م  االإنحي�ز  عدم  حركة  ع�شوية 
ع�شويته�،  حلظة  ومنذ   2011
ومق��شد  مبب�دئ  التزامه�  اأعلنت 
احرام  ومنه�  االأ�ش��شية،  احلركة 
و�شي�دته�  ال����دول  اأرا����ش���ي  وح���دة 
وا���ش��ت��ق��الل��ه��� ال�����ش��ي������ش��ي وع����دم 

التدخل يف �شوؤونه� الداخلية. 
ال�ش�بعة  ال���ق���م���ة  اأ������ش�����درت  ل���ق���د 
ان��ع��ق��دت يف  ال��ت��ي  ع�����ش��رة للحركة 
ق��رارا بعقد   2016 فنزويال ع�م 
ع�م  اأذرب��ي��ج���ن  يف  الق�دمة  القمة 
احلركة  رئ��شة  وت�شليم   2019
-2019 ل��الأع��وام  اأذربيج�ن  اىل 
2022، م� ي�شري بكل و�شوح اإىل 
االأع�ش�ء جت�ه  ال��دول  ثقة  تن�مي 
دولتن�  ن��ف��وذ  وت���زاي���د  اأذرب���ي���ج����ن 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان�����ش��م���م��ن��� اىل 

ع�شويته� قبل فرة وجيزة. 
وتكمن اأهمية هذه القمة ب�لدرجة 
احلق�ئق  ت���و����ش���ي���ل  يف  االأوىل، 
وكذلك  ببالدن�  املت�شلة  والوق�ئع 

االأذربيج�ين  االأرم���ن���ي  ب���ل�����ش��راع 
للمجتمع  اجلبلية  ق���راب���غ  ح��ول 
ال������������دويل، وت����ل����ت����زم ج���م���ه���وري���ة 
اأذرب���ي���ج����ن ب����روح وم���ب����دئ حركة 
عدم االإنحي�ز و�شوف تعمل خالل 
رئ��شته� من اأجل تطوير االأهداف 
عليه�  ت����ق����وم  ال����ت����ي  وامل����ق����������ش����د 

احلركة.     
التي  املزايا  هي  براأيك..ما   •
ـــان  ـــج ـــي يـــوفـــرهـــا مـــوقـــع اأذرب
ميكن  وكـــيـــف  ــي  ــيــا�ــش اجلــيــو�ــش
عن  الــنــاجتــة  الــفــر�ــس  تعظيم 

اأهمية موقعها ال�شرتاتيجي؟
اخل�رطة  على  نظرة  األقين�  اذا   -
هي  اأذربيج�ن  اأن  ف�شرنى  الع�ملية 
امل��ل��ت��ق��ى اجل���غ���رايف ال��ف��ري��د الذي 
والنقل  ال��ط���ق��ة  مم�����رات  ت���ع���ره 
اأن  �شك  وال  الع�ملية،  االأهمية  ذات 
واالقت�ش�دي  ال�شي��شي  اال�شتقرار 
الذي تنعم به اأذربيج�ن، والنظرة 
ك�شريك  ب����الدن�����  اإىل  ال�������ش����ئ���دة 
م����وث����وق ف���ي���ه ع����مل���ي����، ت���زي���د من 
الدولية  ال�����ش���ح��ة  ع��ل��ى  م��ك���ن��ت��ن��� 
الع�مليني  الالعبني  انتب�ه  وتلفت 
الأر�شية  وت���ك���ر����س  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني 
خ�شبة للم�ش�ركة يف تنفيذ الكثري 

من امل�ش�ريع الع�ملية. 
ويف الوقت الراهن، تعد اأذربيج�ن 
اأكر الدول االإقليمية  واحدة من 
اأهمية من الن�حية اجليو�شي��شية 
واجليواقت�ش�دية، ومتتلك موقع� 
امل����م����رات  م����وات����ي����� يف م���ن���ظ���وم���ة 
الط�قة  لت�شدير  للحدود  الع�برة 
واالت�����ش���الت، ولي�س من  وال��ن��ق��ل 
دور  تلعب بالدن�  اأن  ال�شدفة  ب�ب 
ذات  امل�ش�ريع  امل�ش�رك يف  اأو  املب�در 
القيمة الدولية التي تتحقق اليوم 
بو�شفه�  واأذربيج�ن  منطقتن�،  يف 
ا�شت�ش�فت  اإقليمي�،  رائ���دة  دول���ة 
الفع�لي�ت  م����ن  ع��������دداً  ب���ن���ج����ح 
الثق�فية والري��شية املهمة دولي�، 
املك�نة  م����ن  ي���ع���زز  ال������ذي  االأم�������ر 
الع�ملية لبالدن� مع زي�دة اأهميته� 

اجليو�شي��شية.        

�شيا�شة  اأذربــيــجــان  تنتهج    •
وتر�شيخ  الــ�ــشــالم  اىل  مــنــحــازة 
هل  منطقتها..  يف  ــن  الأم اأ�ش�س 
جلعل  جريانكم  مع  العمل  ميكن 
منزوعة  منطقة  قــزويــن  بحر 

ال�شالح..؟
ق��زوي��ن مكون� مهم�ً  ي���أت��ي بحر   -
الدولية  امل�����ش���ري��ع  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
التنمية  اىل  اله�دفة  واالإقليمية 
ل�شعوب  االق��ت�����ش���دي��ة  وال��رف���ه��ي��ة 
اأمن  توفري  وك��ذا  قزوين  منطقة 
ال��ط���ق��ة ال�����دويل، وت�����ش��ع ال���دول 
امل���ط���ل���ة ع���ل���ى ب���ح���ر ق����زوي����ن من 
البيئة  حت�����ش��ني  اأول���وي����ت���ه����  اأه����م 
التع�ون  وت���ق���وي���ة  اال���ش��ت��ث��م���ري��ة 
ال�����������دويل واإق���������م��������ة ال����ع����الق�����ت 
واأي�ش�  واالآم�����ن�����ة،  ب���ه����  امل����وث����وق 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  ج�����ذب 
بهدف  النظيفة  وال��ب��ي��ئ��ة  للغ�ية 
الط�قة من قلب  ا�شتخراج م��وارد 
االأ�شواق  اىل  ونقله�  قزوين  بحر 

الدولية. 
حول  ت���واف���ق  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ومت 
الرئي�شية  الق�ش�ي�  م��ن  ال��ع��دي��د 
القول  ومي���ك���ن  ق����زوي����ن،  ل��ب��ح��ر 
 %  80 اأن  ب��ل  امل�����واد،  م��ع��ظ��م  اإن 
املرتقبة  امل��ع���ه��دة  ب���الإج��م���ل م��ن 
الق�نوين  ال��و���ش��ع  ب�����ش���أن حت��دي��د 
لبحر قزوين، مت التوافق عليه� من 
قبل دول حو�س البحر، وينح�شر 
من  االأذرب��ي��ج���ين  اجل�نب  موقف 
ال��و���ش��ع ال��ق���ن��وين ل��ل��ب��ح��ر يف اأن 
ب�لو�شع  اخل������ش��ة  االأم�����ور  ك���ف��ة 
اأن يتم حله� من  الق�نوين ينبغي 
ووحدة  البحر  دول  �شي�دة  خ��الل 
ا�شتقالله�  واح�������رام  اأرا����ش���ي���ه���� 
وعدم التدخل يف �شوؤونه� الداخلية 
املتب�دلة،  امل��ف��ي��دة  ال�����ش��راك��ة  وروح 
الق�ش�ي�  م���ع����جل���ة  ي��ت��ع��ني  ك���م���� 
املعلقة بني االأطراف والتي تت�شل 
االإقليمي  واالأم������ن  ب���الأ���ش��ت��ق��رار 
يف  العلمية  واالأب��ح���ث  واالقت�ش�د 

حو�س قزوين.  

باكو ت�شت�شيف دورة الت�شامن ال�شالمي يف مايو وناحت�شيون عا�شمة للثقافة ال�شالمية 2018

نعتمد نهجا دبلوما�شيا يقوم على الحرتام املتبادل واحرتام 
وحدة اأرا�شي الدول و�شيادتها وعدم التدخل يف �شوؤونها 

•• باكو-د. �رشيف البا�سل:

الأذربيجاين  اخلارجية  وزير  مامادياروف  اإملار  معايل  اأكد 
التي تربط بني بالده ودولة الإمارات  العالقات  على عمق 
العظيمان  القائدان  دعائمها  اأر�شى  والتي  املتحدة  العربية 
نهيان، طيب اهلل  اآل  �شلطان  بن  زايد  وال�شيخ  حيدر علييف 
ثراهما، و�شار على نهجهما �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( وفخامة الرئي�س 
المارات  دولة  اأن  اىل  م�شريا  علييف،  اإلهام  الأذربيجاين 

التي  الإ�شالمية  الــدول  اأوائــل  من  كانت  املتحدة  العربية 
اعرتفت باأذربيجان حينما ا�شتعادت ا�شتقاللها عام 1991.   
واأ�شاف اأن تطوير عالقات التعاون مع كافة الدول العربية 
اأعلن  حيث  الأذربيجانية  القيادة  اأولويات  من  والإ�شالمية 
ويف  الإ�شالمي  للت�شامن  عاما   2017 عام  الأذري  الرئي�س 
الت�شامن  األعاب  دورة  باكو  العا�شمة  ت�شت�شيف  الطار  هذا 

الإ�شالمي يف مايو املقبل.
)الفجر(   جريدة  مع  حواره  يف  الذربيجاين  الوزير  واأكد 
رف�س بالده لالإرهاب بكافة اأ�شكاله و�شوره معربا عن القلق 

بني  و�شراعات  مواجهات  من  احلديث  عاملنا  ي�شهده  ملا 
الربط  ــاولت  حم ل�شيما  واملــذاهــب  الأديـــان  �شتى 
ميول  مــن  يزيد  مــا  عمدا  والإرهــــاب  الإ�ــشــالم  بــني 
كراهية الإ�شالم يف املجتمعات الغربية موؤكدا على 
الإ�شالمي  العامل  اأمام  التحديات  هذه  مواجهة  اأن 

من  اجلهود  وت�شافر  امل�شرتك  العمل  �شرورة  تتطلب 
�شالم  كدين  لالإ�شالم  احلقيقية  ال�شورة  اإبــراز  اأجل 

وتفاهم وحمبة. 
وفيما يلي ن�س احلوار:

وزير خ�رجية اأذربيج�ن خالل حواره مع مدير حترير جريدة )الفجر( 
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�شريالنكا ترف�س حتقيق ق�شاة اأجانب يف انتهاكات 
•• كولومبو-اأ ف ب:

رف�س الرئي�س ال�شريالنكي م�يريب�ال �شريي�شين� نداء جديدا من االمم 
انته�ك�ت  ح��ول  معلوم�ت  يف  ب�لتحقيق  دول��ي��ني  لق�ش�ة  لل�شم�ح  املتحدة 
الرئي�س  وق���ل  اجل��ن��ود.  ع��دم مق��ش�ة  ف��رة احل��رب، متعهدا  اثن�ء  وقعت 

ا�شمح  يف ت�شريح�ت وزعه� مكتبه االحد لن 
ادير  كيف  متلي  ان  حكومية  غ��ري  ملنظم�ت 
ح��ك��وم��ت��ي. ل��ن ال��ب��ي دع��وات��ه��م اىل حم�كمة 

جنودي.
“البطء  اجل��م��ع��ة  امل��ت��ح��دة  االمم  ان��ت��ق��دت 
ال��ت��ع���م��ل مع  ���ش��ري��الن��ك��� يف  ل��ت��ق��دم  املقلق” 
تبني  على  م��شيه� احلربي وحثت احلكومة 
قوانني جتيز ت�شكيل حم�كم خ��شة خمتلطة 
ت�شريح�ته  يف  احل�����رب.  جم��رم��ي  مل��ق������ش���ة 
يف  االن�ش�ن  حقوق  جمل�س  ن�شر  منذ  االوىل 
عن  جديدا  تقريرا  جنيف  يف  املتحدة  االمم 

دوليني  ق�ش�ة  بقي�م  ال�شم�ح  اىل  ال��دع��وات  �شريي�شين�  رف�س  �شريالنك�، 
ب�لتحقيق يف انته�ك�ت ارتكبت اثن�ء احلرب االهلية التي �شهدته� اجلزيرة 
قرار  على  �شريالنك�  واف��ق��ت   2015 يف   .2009 حتى  ع�م�   37 ط��وال 
لالمم املتحدة ين�س على ت�شكيل حم�كم خ��شة جلرائم احلرب وتعوي�س 

�شح�ي� النزاع الذي اوقع 100 الف قتيل على االقل.

كوري�  لزعيم  ال�شقيق  غري  االأخ  ن���م  ج��وجن  كيم  مقتل  ت�شدر  رمب��� 
ال�شيني عن�وين االأخب�ر  اإقليم مك�و  ال�شم�لية الذي ك�ن مقيم� يف 
الرمل�ن  يف  م��ك���و  ع��ن  ال��ن��واب  لبع�س  ب�لن�شبة  ل��ك��ن  ال��ع���مل  ح���ول 

ال�شيني ف�الأمر يتلخ�س يف �شوؤالهم كيم جوجن.. من؟
13 ف��راي��ر ���ش��ب���ط يف م��ط���ر كواالملبور  وق��ت��ل ك��ي��م ج���وجن ن����م يف 
اأنه تعر�س لهجوم من امراأتني  امل�ليزية  ال�شرطة  الدويل. وتعتقد 
املتحدة  االأمم  ت�شنفه  ال��ذي  يف.اإك�����س  اأع�����ش���ب  بغ�ز  وجهه  لطخت� 

ك�شالح دم�ر �ش�مل.
وقتل كيم فيم� ك�ن يهم ب�لعودة الإقليم مك�و وحظي اخلر بتغطية 
بكني  اأن  من  الرغم  على  �شينية  حكومية  اإع��الم  و�ش�ئل  يف  وا�شعة 
-بعالق�ته� القوية مع بيوجني�جن- مل تقل الكثري ب�ش�أن االأمر علن� 

حتى االآن.
اإنهم  ال��دورة ال�شنوية للرمل�ن ال�شيني  وق�ل ممثلو مك�و يف افتت�ح 
ال يعرفون الكثري اأو ال يعرفون �شيئ� عن الق�شية ورف�شوا االإف�ش�ح 
اإن ك�نت حتت حم�ية  اأو  زال��ت يف مك�و  اأ���ش��رة كيم م�  ك�نت  اإذا  عم� 

ال�شرطة مب� ي�شلط ال�شوء على ح�ش��شية الق�شية.
ولدى �شوؤاله ام�س االأحد عن اأ�شرة كيم ق�ل جوزيه ت�شوي -وهو ابن 
عم لفرن�ندو ت�شوي الرئي�س التنفيذي ملنطقة مك�و - يف البداية اإنه 

مل يفهم ال�شوؤال و�ش�ر مبتعدا.
وب�شوؤاله فيم� بعد ب�الجنليزية حول م� اإذا ك�نت اأ�شرة كيم ال تزال يف 

مك�و اأج�ب ت�شوي “ال فكرة لدي«.

من  مبزيد  للمط�لبة  ل��ن��دن   يف  م�شرية  يف  االأ�شخ��س  اآالف  خ��رج 
التمويل ل�ش�لح خدمة ال�شحة الوطنية.

ال�شن  ك��ب���ر  ع��دد  زي����دة  ب�شبب  م��ت��زاي��دة  وت��ع���ين اخل��دم��ة �شغوط� 
وامليزانية املُقيدة.

اأم���م ح�شود  املع�ر�س جريميي كوربني  العم�ل  وحت��دث زعيم حزب 
م�  بكل  الوطنية  ال�شحة  الدف�ع عن خدمة  على  وحثهم  املحتجني 

لديهم من قوة.
وك�ن بني املحتجني ع�ملون يف اخلدمة. وجتمع املحتجون يف ميدان 

الرمل�ن بعد م�شرية يف لندن رفعوا خالله� الالفت�ت.
وت�أ�ش�شت خدمة ال�شحة الوطنية يف ع�م 1948 وهي م�شدر فخر 
كبري لكثري من الريط�نيني الذين ب�إمك�نهم احل�شول على خدمة 

�شحية ك�ملة جم�ن�.
واأظهر حتليل اأجرته بي.بي.�شي اأن مقرح�ت احلكومة ب�ش�أن اإع�دة 
هيكلة اخلدمة �شت�شفر عن تراجع اخلدم�ت يف امل�شت�شفي�ت يف نحو 

ثلثي اإجنلرا.

الرئي�س  اإن  الفرن�شي  اجلمهوريني  ح��زب  م��ن  ق��ري��ب  م�شدر  ق���ل 
ال�ش�بق نيكوال �ش�ركوزي ن�ق�س رئي�س الوزراء ال�ش�بق اآالن جوبيه يف 

الو�شع املتعلق ب�ملر�شح الرئ��شي فران�شوا فيون الليلة قبل امل��شية.
تف��شيل  عن  الك�شف  راف�ش�  االأح��د  ام�س  لرويرز  امل�شدر  واأ�ش�ف 

نعم. اأجري� من�ق�شة طويلة.
ق�ل  �ش�ركوزي  من  مقرب  حليف  وه��و  ا�شرو�شي  كري�شتي�ن  وك���ن 
اإنه �شي�شدر هو وكب�ر ال�شخ�شي�ت يف احلزب الفرن�شي بي�ن�  االأحد 

يف ال�ش�ع�ت املقبلة يدعو جوبيه اإىل حل حمل فيون.
يف  للحزب  التمهيدية  ب�النتخ�ب�ت  ال��ث���ين  امل��رك��ز  يف  جوبيه  وج���ء 

نوفمر ت�شرين الث�ين.

عوا�سم

بكني

باري�س

لندن

العثور على طيار �شوري 
حتطمت طائرته يف تركيا 

•• ا�سطنبول-رويرتز:

اإنق�ذ عر على طي�ر �شوري  اإن فريق  ق�لت متحدثة ب��شم م�شت�شفى تركي ام�س 
متكن من القفز من ط�ئرته الع�شكرية التي حتطمت يف تركي� وهو يتلقى العالج 
ح�لي� يف امل�شت�شفى مبنطقة خط�ي. وك�نت وك�لة دوج�ن الركية لالأنب�ء ق�لت يف 
وقت �ش�بق اإن الطي�ر ُعر عليه على بعد نحو 40 كيلومرا من حط�م ط�ئرته. 
موظفون  وح��دد  للم�شت�شفى.  ثم  ال�شرطة  ملركز  اأوال  االإن��ق���ذ  فريق  وا�شطحبه 
ب�مل�شت�شفى هوية الطي�ر وق�لوا اإن ا�شمه حممد �شوف�ن )56 ع�م�( واأ�ش�فوا اأن 
ح�لته لي�شت حرجة على الرغم من اإ�ش�بته بك�شور يف العمود الفقري. واأظهرت 
لقط�ت تلفزيونية اإجراءات اأمنية م�شددة حول وداخل امل�شت�شفى. ونقل التلفزيون 
القوات اجلوية فقدت االت�ش�ل مبق�تلة  اإن  ال�شوري عن م�شدر يف اجلي�س قوله 
اأثن�ء مهمة على مقربة من احلدود الركية من دون اإعط�ء تف��شيل. ومل يت�شح 
بعد �شبب حتطم الط�ئرة وهل تعر�شت لهجوم اأم لعطل فني. واقرب كثري من 
العملي�ت القت�لية �شواء تلك التي تخو�شه� اجلم�ع�ت امل�شلحة اأو القوات احلكومية 
من احلدود الركية املمتدة مع �شوري�. وتركي� من اأ�شد منتقدي الرئي�س ال�شوري 
االأهلية  احل��رب  يف  تق�تله  امل�شلحة  املع�ر�شة  يف  جمموع�ت  وت�ش�ند  االأ���ش��د  ب�ش�ر 
الدائرة منذ �شت �شنوات.   ولدى اأنقرة االآن قوات م�شلحة ت�ش�رك يف عملي�ت على 
اأن اجلي�س يو�شع  ال�شوري  الر�شمي  االإع��الم  ال�شوري من احل��دود. وذكر  اجل�نب 
�شيطرته على القرى التي ك�نت خ��شعة لتنظيم داع�س االإره�بي يف �شم�ل غرب 

البالد وهي منطقة قريبة من خط�ي الركية حيث حتطمت الط�ئرة.

اردوغان ي�شبه منع املانيا 
التجمعات باملمار�شات النازية

مئات العراقيني يفرون 
من املو�شل مع احتدام القتال 

ماي ت�شتعد ملحادثات النف�شال م�شتعينة بخربتها

ال�شني تتجه لتعزيز دفاعاتها وغمو�س حول امليزانية 

فيون يلغي ظهوره يف برنامج اإذاعي نتانياهو يعر�س ت�شكيل حكومة وحدة 
•• باري�س-رويرتز:

املح�ط  الفرن�شي  ال��رئ������ش��ي  امل��ر���ش��ح  ف��ي��ون  ف��ران�����ش��وا  ان�شحب 
ب�مل�شكالت من الظهور يف برن�مج اإذاعي �شب�حي اليوم االثنني 
وق���ل مقدم  االنتخ�بية.  فيه حملته  ين�ق�س  اأن  املقرر  ك�ن من 
الرن�مج توم��س �شوتو على توير ام�س االأحد األغى فران�شوا 
 .1 اأوروب���  ال�شب�حي الإذاع��ة  فيون ر�شمي� ظهوره يف الرن�مج 
م�  وق��ت  املر�شحني حظ� يف  اأوف���ر  ك���ن  ال���ذي  ف��ي��ون  ويتعر�س 
كمر�شح  الرئ��شي  ال�ش�بق  م��ن  لالن�شح�ب  متزايدة  ل�شغوط 
عن حزب اجلمهوريني اليميني. وحتيط بفيون ف�شيحة ب�شبب 
ح�شول زوجته على اأجر عن عمل مل توؤده وتواجه حملته مت�عب 
جمة منذ اأن علم االأ�شبوع امل��شي اإنه قد يخ�شع لتحقيق ر�شمي 

الإ�ش�ءة ا�شتخدام اأموال ع�مة.

•• لندن-رويرتز:

يق��س  م���ع���ي����را  امل��������ش���ي  ك�����ن  اإذا 
تذعن  اأن  امل�����ش��ت��ب��ع��د  ف��م��ن  ع��ل��ي��ه 
ترييزا  ب��ري��ط���ن��ي���  وزراء  رئ��ي�����ش��ة 
م�����ي ل��ل��م��واءم���ت ال�����ش��ي������ش��ي��ة يف 
االحت�د  عن  االنف�ش�ل  مف�و�ش�ت 
االأوروبي لكنه� �شتكّون راأيه� فيم� 
وترف�س  م�ش�ر  اأف�شل  اأن��ه  تعتقد 

التزحزح عنه.
و���ش��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى م����ي ال��ت��ي اأي���دت 
بع�شوية  ب����الح���ت���ف����ظ  امل���ن����دي���ن 
ا�شتفت�ء  يف  االأوروب���������ي  االحت�������د 
اإم� احتواء  امل��شي  يونيو حزيران 
امل�شككني يف الوحدة االأوروب��ي��ة يف 
وهي  قمعهم  اأو  املح�فظني  ح��زب 
التف�و�س  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ت�����ش��وغ 

واأولوي�ته.
ومل تك�شف م�ي )60 ع�م�( -التي 
الريط�نية  ال�شح�فة  يف  تو�شف 

•• بكني-رويرتز:

من  املزيد  بتقدمي  ال�شني  تعهدت 
ي�شمل  مب���  ام�����س  جلي�شه�  ال��دع��م 
تعزيز الدف�ع�ت البحرية واجلوية 
حلم�ية  خ�����ط�����وات  ت���ت���خ���ذ  ف���ي���م���� 
خطوة  يف  تعلن  مل  لكنه�  �شي�دته� 
�شتنفقه  ال���ذي  املبلغ  م��ع��ت���دة  غ��ري 
ع��ل��ى ال��دف���ع يف م��ي��زان��ي��ة 2017 

على الرغم من وعود ال�شف�فية.
امل��ت��ح��دث��ة ب��شم  ي��ن��غ  ف���و  وق����ل���ت 
ن�شبة  اإن  ال�����ش��ب��ت  اأم�������س  ال���رمل����ن 
الدف�عي لهذا  االإن��ف���ق  ال��زي���دة يف 
�شيمثل  مب�  ب�ملئة  �شبعة  هي  الع�م 
ال����ن�����جت  م�����ن  ب�����مل����ئ����ة   1.3 ن����ح����و 
ن�شبة  نف�س  االإجم�يل وهي  املحلي 

ال�شنوات القليلة املن�شرمة.
امل�شتهدف  ال��ف��ع��ل��ي  امل��ب��ل��غ  اأن  اإال 
ل��الإن��ف���ق ال��دف���ع��ي ل��ه��ذا ال��ع���م مل 
البالد  م���وازن���ة  يف  مت�شمن�  ي��ك��ن 
الع�مة التي اأعلنت يف افتت�ح الدورة 
ال�شنوية للرمل�ن ال�شيني كم� ك�ن 

يحدث يف ال�شنوات امل��شية.
وق�لت احلكومة يف تقرير امليزانية 
“�شنعزز جهود تعميق االإ�شالح�ت 
وال�����ق�����وات  ال����وط����ن����ي  ال�����دف������ع  يف 
�شلب  دف�����ع  ب��ن���ء  ب��ه��دف  امل�شلحة 

تخريب مزيد من �شواهد 
القبور اليهودية يف نيويورك 

•• نيويورك-اأ ف ب:

تعر�س  ام�س  نيويورك  �شرطة  اعلنت 
خ��م�����ش��ة ق��ب��ور ا���ش���ف��ي��ة ل��ل��ت��خ��ري��ب يف 
املقرة اليهودية الت�ريخية يف املدينة، 
تعدي�ت  ���ش��ل�����ش��ل��ة  م���ن  ح��ل��ق��ة  اآخ����ر  يف 
ت�����ش��ت��ه��دف ال��ط���ئ��ف��ة ال��ي��ه��ودي��ة عر 
الوالي�ت املتحدة. واف�د متحدث ب��شم 
ال�شرطة وك�لة فران�س بر�س عن تلقي 
اىل  للح�شور  ال�����ش��ب��ت  م�����ش���ء  ات�����ش���ل 
املقرة موؤكدا فتح حتقيق لتحديد م� 
اخلم�شة  القبور  �شواهد  قلب  ك���ن  اذا 
اال�ش�بيع  ويف  ال��ك��راه��ي��ة.  ب���داف���ع  مت 
وموؤ�ش�ش�ت  م���راك���ز  ت��ل��ق��ت  ال��ف���ئ��ت��ة 
يهودية امريكية ات�ش�الت تهديد فيم� 
االقل  على  يهودية  مق�بر   3 تعر�شت 
للتخريب. واعتر البع�س ان اخلط�ب 
االمريكي  ل��ل��رئ��ي�����س  اح��ي���ن���  ال���ن����ري 
دون�لد ترامب ادى اىل حتريك م�ش�عر 
م��ع���داة االج���ن��ب واث�����رة اع��م���ل عنف 
واح�شت  ال��ق��ب��ي��ل.  ه���ذا  م��ن  متييزية 
اجلمعية  الت�شهري،  مك�فحة  راب��ط��ة 
االمريكية التي تعنى مبك�فحة مع�داة 
اال�شبوع  ت���ه���دي���دا   121 ال�����ش���م��ي��ة، 
 36 الف�ئت �شد موؤ�ش�ش�ت يهودية يف 
كنديتني  ومق�طعتني  امريكية  والي��ة 
ين�ير، واعترت  الث�ين  ك�نون   1 منذ 

هذه املوجة وب�ئية.

يف  امل�شككني  بدعم  الفوز  حم�ولة 
االحت�د االأوروبي الذين ك�نوا وراء 
بع�س  يك�شف  قد  االنف�ش�ل  ق��رار 
مف�تيح طريقته� يف العمل. فقبل 
ع�مني عندم� ك�نت ت�شغل من�شب 
اإىل  للعودة  �شعت  الداخلية  وزي��ر 
االأوروبية  االع��ت��ق���ل  اأوام���ر  ن��ظ���م 

رغم مع�ر�شة كثريين يف حزبه�.
وح�������ش���ل���ت م��������ي ع����ل����ى م����راده����� 
عنيفة  م��ع��رك��ة  ب��ع��د  ال��ن��ه���ي��ة  يف 
ع��ل��ى ه����ذه االأوام�������ر ال���ت���ي تعجل 
الدول  بني  فيم�  املتهمني  بت�شليم 
االأع�ش�ء. ومل تتزحزح قيد اأمنلة 
ع����ن م���وق���ف���ه���� ودف����ع����ت ال���رمل����ن 
ت�شرفه�  وي��ر���ش��م  راأي���ه����.  ل��ق��ب��ول 
ملف�و�شة  ���ش��ورة  وا�شراتيجيته� 
بكل  االإم��ك���ن  ق��در  تتم�شك  عنيدة 
اأف�شل  اأن��ه يحقق  حزم مب� تعتقد 

م�ش�لح بريط�ني�.
الذين  امل�ش�عدين  من  ع��دد  وق���ل 

�شت �شنوات وهو 7.6 ب�ملئة.
ورف�س اأغلب �شب�ط اجلي�س ممن 
احلديث  ال��رمل���ن  جل�شة  ح�����ش��روا 
كم�  امليزانية  عن  ال�شحفيني  اإىل 
اأمروا  عندم�  امل��شي  ال��ع���م  ح��دث 
ب���الح��ت��ف���ظ ب���ع��را���ش���ت��ه��م على 
معدل الزي�دة املنخف�س يف ميزانية 
اأم�م  الدف�ع الأنف�شهم. ويف خط�به 
الرمل�ن ق�ل رئي�س الوزراء ال�شيني 
يل كه ت�شي�نغ اإن ال�شني �شتوا�شل 

تعميق االإ�شالح�ت الع�شكرية.
وق���������ل ����ش���ن���ع���زز م�����ن ال����دف�����ع�����ت 
اإىل  ب�الإ�ش�فة  واجل��وي��ة  البحرية 
الرق�بة على احلدود ون�شمن �شري 
العملي�ت اله�مة املتعلقة مبك�فحة 
االإره�������������ب حل���م����ي���ة اال����ش���ت���ق���رار 
وت�بع  ال���ع����مل���ي.  ال�������ش���الم  وح���ف���ظ 
التدريب  م��ن  ن��ع��زز  “�شوف  ق���ئ��ال 
اأن  لن�شمن  الع�شكرية  واجل�هزية 
وتنميتن�  واأمنن�  �شي�دتن�  م�ش�لح 

حممية بف�علية وح�شم.«
ال�����ش��ب��ع��ة ب�ملئة  وب���ح��ت�����ش���ب زي������دة 
املعلنة  امل��شي  الع�م  ميزانية  على 
�����ش����ي����راوح االإن������ف�������ق ال���دف����ع���ي 
وهو  ي���وان  تريليون   1.02 ح��ول 
الدف�ع  م��ي��زان��ي��ة  رب����ع  ي�����وازي  م���� 

االأمريكية تقريب�.

الهول-  اأب���ي  بتمث�ل  اأ���ش��ب��ه  ب���أن��ه��� 
ثم�نية  اأول  يف  ي���ذك���ر  ����ش���يء  اأي 
ق��ي���دة البالد  اأم�����ش��ت��ه��� يف  اأ���ش��ه��ر 
بنهجه� يف مف�و�ش�ت  يتعلق  فيم� 
الطالق من بروك�شل ورمب� يرجع 
اإ�شع�ف  م���ن  اخل�����وف  اإىل  ذل����ك 
يف  جتربته�  �ش�بق  لكن  م��رك��زه���. 

مع  تتن��شب  قوية  م�شلحة  وق��وات 
وتتالءم  لل�شني  ال����دويل  ال��و���ش��ع 
ب�الأمن  اخل������ش��ة  م�����ش���حل��ن���  م���ع 
يذكر  ومل  والتنمية.”  ال��ق��وم��ي 

التقرير مزيدا من التف��شيل.
ومل تن�شر اأي�ش� وك�لة اأنب�ء ال�شني 
ومل  ال��رق��م.  )�شينخوا(  اجل��دي��دة 
واملتحدثة  ال��دف���ع  وزارة  ت�شتجب 

ب��شم الرمل�ن لطلب�ت التعليق.
ومل ٌيعرف ب�شكل فوري �شبب عدم 
مرارا  ال�شني  وق�لت  الرقم.  ن�شر 

اإن اإنف�قه� الدف�عي �شف�ف.
مع�ن�ة  وم����ع  امل��������ش���ي  ال���ع����م  ويف 
�شجلت  ت���ب����ط���وؤ  م����ن  االق���ت�������ش����د 
ميزانية الدف�ع اأقل معدل زي�دة يف 

وحم�م  احل��ك��وم��ة  يف  معه�  عملوا 
املعركة  تلك  تطورات  على  مطلع 
اإنه� ك�نت مدفوعة ب�العتق�د ب�أنه� 
بح�جة  ب��ري��ط���ن��ي���  واأن  ح��ق  ع��ل��ى 
االعتق�ل  اأوام�����ر  ع��ل��ى  ل��ل��م��واف��ق��ة 
العدالة  اأخ��رى يف جم�ل  وتدابري 

ب�الحت�د االأوروبي. 
من  ي�شوبه�  مب���  ت�شليمه�  ورغ���م 
ت��ك��ن ت�شمح  ف��ل��م  ق�����ش��ور  اأوج������ه 
طريقه�.  يف  ب���ل��وق��وف  �شيء  الأي 
وي��ق��ول اأن�����ش���ره��� اإن جن���ح��ه��� يف 
ن��ه���ي��ة امل��ط���ف مي��ث��ل دل��ي��ال على 
مت�نة معدنه� ال�شي��شي ومعرفته� 
وخراته� ومه�راته� يف التف�و�س. 
ثقته�  اإن  فيقولون  منتقدوه�  اأم� 
يف نف�شه� التي دفعته� ل�شق �شدع 
يف حزبه� والت�شدي حلركة مترد 
م�  اإذا  ���ش��ع��ف  ن��ق��ط��ة  ت���ك���ون  ق���د 
تو�شل  يعوق  ت�شلب  اإىل  حتولت 

بريط�ني� اإىل اأف�شل �شفقة له�.

االحت�د  ائ��ت��الف  يتزعم  ال���ذي  ه��ريت��زوغ  او  نت�ني�هو  ب��شم 
ال�شهيوين.

وج�ءت تلك اخلطوة و�شط حترك�ت الإحي�ء حم�دث�ت ال�شالم 
مع الفل�شطينيني من خالل عملية ك�ن من املقرر اأن ت�شمل 

دوال عربية.
ويراأ�س نت�ني�هو ح�لي�ً حكومة تعتر اأكر احلكوم�ت ميينية 
ائتالفه  يف  رئي�شيون  اأع�ش�ء  ويع�ر�س  اإ���ش��رائ��ي��ل،  ت���ري��خ  يف 

�شراحة اإق�مة دولة فل�شطينية.
وك�ن من املمكن اأن يطمئن ت�شكيل حكومة وحدة وطنية مع 

الو�شط والي�ش�ر الدول العربية ب�ش�أن �شدق عملية ال�شالم.
يف  ه��ريت��زوغ  اإىل  قدمت  التي  الوثيقة  اأن  ال�شحيفة  وق�لت 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

الوزراء  رئي�س  اأن  ام�س  اال�شرائيلية  ه�آرت�س  �شحيفة  ذكرت 
مع  وح��دة  حكومة  لت�شكيل  خطة  عر�س  نت�ني�هو  بني�مني 
املع�ر�شة اال�شرائيلية الع�م امل��شي يف اإط�ر م�ش�عي �شالم يف 

املنطقة، اإال اأنه ع�د عن ذلك الحق�.
املع�ر�شة  زع���ي���م  اإىل  ق���دم���ت  وث���ي���ق���ة  يف  اخل���ط���ة  وج��������ءت 
تراجع  نت�ني�هو  اأن  اإال  �شبتمر،  اأي��ل��ول  يف  ه��ريت��زوغ  ا�شحق 
بح�شب  اأك��ت��وب��ر،  االأول  ت�شرين  يف  امل��ح���دث���ت  وان��ه���رت  عنه� 

ال�شحيفة.
املتحدثني  م���ن  ت��ع��ل��ي��ق  ع��ل��ى  ف�����ورا  احل�������ش���ول  ي��ت�����ش��ن  ومل 

التزام  يوؤكد  الإع��الن م�شرك  اقراح�ً  ك�نت  �شبتمر  اأيلول 
اإىل حل مع  التو�شل  الدولتني ورغبتهم� يف  الطرفني بحل 
الفل�شطينيني. وج�ءت بعد �شبعة اأ�شهر من ورود تق�رير عن 
الفت�ح  عبد  امل�شري  والرئي�س  نت�ني�هو  ب��ني  �شري  اجتم�ع 
اخل�رجية  ووزي��ر  اهلل  عبد  امللك  االأردين  والع�هل  ال�شي�شي 

االأمريكي ال�ش�بق جون كريي.
وعقد اللق�ء يف مدينة العقبة االأردنية مبب�درة من كريي يف 

اإط�ر جهوده لل�شالم يف املنطقة.
الوثيقة  تقدمي  املفر�س  من  ك���ن  نت�ني�هو  خطة  وبح�شب 
بعد من�ق�شته� مع هريتزوغ يف قمة يف م�شر يف ت�شرين االأول 

اكتوبر الإطالق مب�درة �شالم اإقليمية.

••بغداد-رويرتز:

�شب�ح  م��ن  االأوىل  ال�ش�ع�ت  يف  املدنيني  مئ�ت  و�شل 
ام�س  اإىل مواقع جهزته� القوات العراقية يف املو�شل 

ال�شتقب�ل من فروا من القت�ل املُ�شتعر.
اأقدامهم  على  ال�شري  م��ن  �ش�ع�ت  املدنيون  واأم�شى 
املع�رك  ا�شتداد  مع  االأم��ط���ر  ب�شبب  ُموحلة  ط��رق  يف 
املتحدة  الوالي�ت  املدعومة من  العراقية  القوات  بني 

وتنظيم داع�س االإره�بي.
وج����ء امل��دن��ي��ون م��ن من�طق يف ج��ن��وب امل��و���ش��ل حيث 
الكردية  الب�شمركة  ومق�تلو  العراقية  ال��ق��وات  ت�شن 
حملة  اإي��������ران  دربته�������  ُم�ش����لحة  �شيعية  وف�ش�ئ�����ل 
الغربي من مدينة  ال�شطر  داع�س من  لطرد مق�تلي 

م��ن��ذ ع�م  امل��ت�����ش��ددون  ع��ل��ي��ه  ي�شيطر  ال����ذي  امل��و���ش��ل 
.2014

ووفق� لوك�الت ع�ملة يف جم�ل االإغ�ثة اأ�شفرت مع�رك 
االأول عن  ت�شرين  اأكتوبر   17 يف  بدئه�  منذ  املو�شل 

مقتل واإ�ش�بة ب�شعة اآالف.
وم��ت��ح��دث��� م��ن اأرب��ي��ل ���ش��رق��ي امل��و���ش��ل ق����ل ب��شتي�ن 
فيجنو مدير طوارئ عملي�ت املو�شل يف منظمة االأمم 
األف   100 من  اأك��ر  اإن  يوني�شيف  للطفولة  املتحدة 
اإجم�ال  املدينة  من  نزحوا  األف�   191 بني  من  طفل 

منذ اأكتوبر ت�شرين االأول.
ومن بينهم حددت يوني�شيف 874 طفال دون �شحبة 
ذويهم اأو ف�شلوا عنهم. ومت مل �شمل اأكر من ن�شفهم 

ب�آب�ئهم بينم� و�شع الب�قون حتت رع�ية اأق�رب.

•• انقرة-اأ ف ب:

اع��ت��ر ال��رئ��ي�����س ال��رك��ي رج���ب ط��ي��ب اردوغ������ن ام�س 
عن  يختلف  ال  الأن�ش�ره  م�شريات  اإلغ�ء  اأمل�ني�  ق��رار  ان 

املم�ر�ش�ت الن�زية.
وق�ل اردوغ�ن خالل جتمع ن�ش�ئي يف ا�شطنبول ل�ش�لح 
اال�شتفت�ء على تو�شيع �شالحي�ته، موجه� احلديث اىل 
االمل�ن ان مم�ر�ش�تكم ال تختلف عن تلك التي ارتكبه� 
الن�زيون. لقد اعتقدت ان امل�ني� تخلت منذ فرة طويلة 

عن هذه املم�ر�ش�ت. لكن كن� على خط�أ .
ث��م متنعون  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  وت���ب��ع تعطون� درو���ش��� يف 

وزراء هذا البلد من الق�ء كلم�ت هن�ك .
ب�شكل ملحوظ  وب��رل��ني  اأن��ق��رة  ب��ني  العالق�ت  وت��وت��رت 
دعم�  اأمل�ني�  يف  واجلمعة  اخلمي�س  جتمع�ت  اإل��غ���ء  بعد 

لال�شتفت�ء يف 16 ني�ش�ن اأبريل على تو�شيع �شالحي�ت 
اأمل�ني�  وات��ه��م��ت  عنيف�  تركي�  فعل  رد  وك����ن  اردوغ������ن. 

ب�لعمل من اأجل فوز مع�ر�شي تو�شيع ال�شالحي�ت.
لكن امل�شت�ش�رة االأمل�نية اأنغيال مريكل اأو�شحت اأن قرار 
ال�شم�ح بهذه التجمع�ت لي�س ع�ئدا للدولة االحت�دية، 

امن� للبلدي�ت.
واجرت مريكل ال�شبت ات�ش�ال برئي�س الوزراء الركي 
كم�  االحتق�ن،  لتخفيف  حم�ولة  يف  يلديرمي  علي  بن 

�شيلتقي وزيرا خ�رجية البلدين االأربع�ء.
ورغ���م االإل���غ����ء، ي�����ش���رك وزي���ر االق��ت�����ش���د ال��رك��ي نه�د 
زيبقجي االحد يف جتمعني للج�لية الركية يف كولوني� 
وليفركوزن. ويف اأمل�ني� اأكر ج�لية تركية يف الع�مل مع 
االأطراف  خمتلف  اليهم  تتودد  �شخ�س  ماليني  ثالثة 

قبل كل انتخ�ب�ت رئي�شية يف تركي�.

�شحفي اأملاين يقبع 
يف حب�س انفرادي باأملانيا

•• برلني-رويرتز:

االأمل�ين-الركي  يوجيل  دينيز  ال�شحفي  اإن  ام�س  اأمل�نية  �شحيفة  ذك��رت 
تركي�  انفرادي� يف  اأن حب�شه  يعتر  تركي�  امل��شي يف  االأ�شبوع  اعتقل  الذي 
والعقلية  ال�شحية  اإن ح�لته  ق�ل  لكنه  التعذيب  لنوع من  يكون  م�  اأق��رب 
يوجيل  اإن  ق�لت  ق�شريا  خط�ب�  زونت�ج  ام  فيلت  �شحيفة  ون�شرت  طيبة. 
اأماله على �شفق ب�وي وهي ع�شو حزب ال�شعب اجلمهوري املع�ر�س يف تركي� 
خالل زي�رة اإىل ال�شجن �شديد احلرا�شة الذي يبعد نحو 80 كيلومرا عن 
ا�شطنبول. وهز اعتق�ل يوجيل العالق�ت بني اأنقرة وبرلني. وق�ل الرئي�س 
الركي رجب طيب اإردوغ�ن اإن يوجيل الذي يحمل جن�شية اأمل�نية تركية 

مزدوجة عميل اأمل�ين وع�شو يف جم�عة كردية م�شلحة مت�شددة. 
ب�أنه  يوجيل  اإن و�شف  لرويرز  االأمل�نية  وزارة اخل�رجية  وق���ل م�شدر يف 
لدع�ية  الرويج  بتهم  االثنني  يوم  ال�شحفي  واعتقل  �شخيف.  اأمر  عميل 
ال�شجن  عقوبة  ويواجه  العنف  على  والتحري�س  اإره�بية  جلم�عة  موؤيدة 
ملدة ت�شل اإىل ع�شر �شنوات ون�شف ال�شنة اإذا اأدين. وط�لبت اأمل�ني� ب�الإفراج 
اأن� يف  ال�شجن يف �شيليفري  الر�ش�لة هن� يف  الفوري عنه. وق�ل يوجيل يف 
اأع�مل بطريقة جيدة لكن البق�ء وحيدا  زنزانة انفرادية. هذا �ش�ق جدا. 
ي�شمحوا  ال�شجن مل  اإن حرا�س  وق���ل  التعذيب.  لنوع من  يكون  م�  اأق��رب 
له بكت�بة اخلط�ب بنف�شه وتفقدوا يديه للت�أكد من عدم كت�بته اأي ر�ش�ئل 
ويبقونني  �شخ�س  اأي  مع  اأتوا�شل  اأن  يفر�س  ال  واأ���ش���ف  عليه�.  �شرية 
وحيدا يف زنزانتي. وو�شط عالق�ت متوترة بني الدولتني الع�شوين يف حلف 
�شم�ل االأطل�شي اأدان ق�دة اأتراك اإلغ�ء اأمل�ني� للق�ءات جم�هريية للمقيمني 
االأتراك فيه� قبل ت�شويت على ا�شتفت�ء على تو�شيع �شالحي�ت الرئي�س. 
جم�هرييني  لق�ءين  يف  ال��رك��ي  االقت�ش�د  وزي��ر  يتحدث  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
الت�أييد  االأق��ل يهدف حل�شد  واأحدهم� على  ف�شتف�لي�  راين  نورد  يف والية 
للموافقة على التعديالت التي �شتطرح يف ا�شتفت�ء اأبريل ني�ش�ن يف اأو�ش�ط 

اجل�لية الركية يف اأمل�ني� الذين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون تركي.
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عن�شرا من بوكو حرام ي�شلمون اأ�شلحتهم   130
ب��دات نه�ية ك�نون  واع��رب عن االم��ل يف ان تت�شع عملية اال�شت�شالم التي 
االأول دي�شمر 2016 وان “يقبل املزيد من �شب�ب بوكو حرام على الق�ء 

ال�شالح وان يعودوا اىل النهج القومي.
30 من م�شلحي بوكو حرام من منطقة ديف� القوا يف نه�ية ك�نون  وك�ن 
ك�نون   5 ويف  لل�شلط�ت.  انف�شهم  و�شلموا  ال�شالح   2016 دي�شمر  االأول 

الث�ين ين�ير 2017 �شلم ع�شرون م�شلح� انف�شهم لل�شلط�ت.
ب�رواحهم  النج�ة  ا�شتعداد لن�شمن لهم  النيجر نحن على  وا�ش�ف رئي�س 

وتوفري الظروف الع�دة ادم�ج اجتم�عي واقت�ش�دي.
االمن  جمل�س  يف  املتحدة  اململكة  ممثل  ريكروفت  م�تيو  ق���ل  جهته  م��ن 
املن�شية  االزم��ة  ال�شوء على  ن�شلط  ان  النيجر نريد  اثر االجتم�ع برئي�س 
وت�شجيع املجتمع الدويل على التع�مل معه� ب�شكل اف�شل. وا�ش�ف ال�شفري 

الفرن�شي فرن�شوا ديالتر ان االزمة يف منطقة بحرية ت�ش�د مل تلق االهتم�م 
الذي ت�شتحق ونريد ا�شالح هذا اخلط�أ.

وبدا �شفراء الدول االع�ش�ء يف جمل�س االمن اجلمعة يف الك�مريون مهمة 
يف الدول االربع املطلة على بحرية ت�ش�د بهدف لفت االنتب�ه لالزمة يف هذه 

املنطقة التي �شهدت فرار مئ�ت اآالف الالجئني من فظ�ع�ت بوكو حرام.
وحمل م�شلحو بوكو حرام ال�شالح يف 2009 لفر�س روؤيتهم لل�شريعة يف 
�شنوات  املتطرفة منذ ثم�ين  املجموعة  �شرق نيجريي�. وتنفذ هذه  �شم�ل 

اعتداءات دامية وانتح�رية يف هذه الدول االربع.
وتوؤوي منطقة ديف� اكر من 300 الف الجىء ون�زح بينهم اآالف يعي�شون 
تط�لب  ال��ت��ي  املتحدة  االمم  بح�شب  ف��ق��راء،  حمليني  �شك�ن  ح�ش�ب  على 

املجتمع الدويل بزي�دة دعمه امل�يل مل�ش�عدتهم.

•• نيامى-اأ ف ب:

انف�شهم  و�شلموا  اال�شلحة  ح��رام  بوكو  عن��شر  م��ن  عن�شرا   130 القى 
ل�شلط�ت النيجر منذ ك�نون االأول دي�شمر 2016 يف منطقة ديف� )جنوب 

�شرق(، وفق م� اعلن رئي�س النيجر حممدو اي�شوفو.
وق�ل الرئي�س يف اجتم�ع مع �شفراء الدول ال� 15 االع�ش�ء يف جمل�س االمن 
التي  االربعة  ت�ش�د  بحرية  حو�س  دول  يف  مبهمة  يقومون  الذين  ال��دويل 
تواجه بوكو حرام، 130 عن�شرا )نيجري�( من بوكو حرام �شلموا انف�شهم 

بف�شل �شي��شة اليد املمدودة التي ننتهجه�.
وا�ش�ف بوكو حرام ت�شعف )..( فقلن� بدال من قت�لهم اذا ك�ن بينهم من 

يرغب يف اال�شت�شالم فنحن على ا�شتعداد لقبولهم.

على  امل�شل�شل  اأح���داث  اإىل  ع���ودة   
طريقة جون لو ك�ريه:

تقريظ ال�شكوك
ا�شتمر  االنتخ�بية،  حملته  خالل 
دون�لد ترامب، وب�إ�شرار، يف مدح 
بوتني، مثريا الذهول حتى داخل 
كبري  ل��ع��دد  فب�لن�شبة  مع�شكره. 
رو�شي�  ت��زال  ال  من اجلمهوريني، 

العدو الت�ريخي. 
     ت�شّممت ب�مللف االأوكراين و�شم 
القول  القرم، ويجب  �شبه جزيرة 
كلينتون  هيالري  بخط�ب  اي�ش�، 
احل����رب����ي، ك����ن���ت ال���ع���الق����ت بني 
غ�ية  االنتخ�ب�ت،  ع�شية  البلدين 
�ش�بح� �شد  ان��ه  غ��ري  ال��ت��وت��ر.  يف 
التي�ر، م� انفك ترامب ُيثني على 

ذك�ء وموهبة ق�ئد عظيم.
اأج������ه������زة  ب�������������داأت  ع�����ن�����دم������       
موجة  اإىل  ت�شري  اال���ش��ت��خ��ب���رات 
ه��ج��م���ت ���ش��ي��ران��ي��ة ق����دم���ة من 
االلكروين  ال��ري��د  على  رو���ش��ي��� 
ل��ل��ح��زب ال��دمي��ق��راط��ي، ب���دا هذا 
وبحلول  م�شبوه�.  القوي  الدعم 
االت�ش�الت  م�����ش���أل��ة  ب����داأت  ي��ول��ي��و 
بني ق�دة حملة ترامب ورو�شي� يف 
ف��رة م��� قبل االن��ت��خ���ب���ت ُتطرح 

ب�إحل�ح.

امييالت هيالري
قر�شنة  مت��ت  ال�شيف،  ف�شل  يف 
الدميقراطي،  احل���زب  امي��ي��الت 
ثم يف اخلريف، مت ن�شر امييالت 

االأمريكية  املخ�برات  امللف.  ُيثقل 
ت����واط����وؤ،  ب����وج����ود  االآن  م��ق��ت��ن��ع��ة 
املخ�برات،  يف  م�����ش��وؤول  وح�����ش��ب 
ن��ق��ال ع���ن ج����ون ���ش��ن��دل��ر، حملل 
تنطلق  القومي:  االأم��ن  وك�لة  يف 
اأن  ال��دف���ع االأم��ري��ك��ي��ة م��ن  وزارة 
داخ�����ل غرفة  اأذن��������ن  ل��ل��ك��رم��ل��ني 
اأين  امل��وؤمت��رات  ق���ع��ة   ، العملي�ت 
م�ش�عديه  وك��ب���ر  الرئي�س  يتلّقى 
لي�س  اال�شتخب�راتية..  االإف�����دات 
يعرفه  ال  مم������  ال���ك���ث���ري  ه����ن�����ك 

الرو�س يف هذه املرحلة.
التواطوؤ،  ثبت  اإذا  فقط!  ه��ذا      
ت�ريخية.  �شتكون  الف�شيحة  ف���إن 
ج�رية،  التحقيق�ت  م��ن  �شل�شلة 
وا����ش���ت���ق����ل���ة ج���ي���ف ���ش��ي�����ش��ن��ز بعد 
حد  اإىل  ُت�شعف  ف��ل��ني،  ا�شتق�لة 
�شي�ق  يف  �شيم�  ال  الرئي�س،  كبري 
ُت���ط���رح ف��ي��ه ق�����ش���ي��� ه����م���ة على 
الط�ولة، �شوري�، داع�س، اأوكراني�، 
االنت�ش�ر  وم����ع�����ه����دة  وال����ن�����ت����و، 
كثرية  وم���و����ش���وع����ت  ال�����ن�����ووي، 
اأي�ش�،  ال��رو���ش��ي  اأخ����رى. اجل���ن��ب 
ترتفع درجة قلقه.. ف�شهر الع�شل 

يبدو ق�شريا جدا.
ب�����ش��خ��ري��ة على     وك���م���� الح�����ظ 
بورويتز،  ان��دي  نيويوركر  اأعمدة 
بدا الرئي�س بوتني ي�شك يف قدرة 
رّك��زه��� يف  ال��ت��ي  ال��دم��ى املتحركة 
اأّن هذا  وا�شنطن.. لقد ك�ن يعلم 
خ���رة كبرية،  ال��ف��ري��ق ال مي��ل��ك 
م�ش�كل..  ل��ه  ي�����ش��ّب��ب  اأن  ومي��ك��ن 

ولكن لي�س اإىل هذا احلّد.

موقع  على  هيالري  حملة  مدير 
وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س، م����وق����ع �����ش�����رك يف 
املقّرب  اأ���ش���جن،  جولي�ن  ت�أ�شي�شه 
ق�شية  واأ�شبحت  الكرملني.  من 
ال��ري��د االإل��ك��روين غ��ري املوّمن 
املر�شحة  ا����ش���ت���خ���دم���ت���ه  ال��������ذي 
الدميقراطية للتع�مل مع �شوؤون 
ترامب يف  اأ�شلحة  اأق��وى  ال��دول��ة، 
احل��م��ل��ة، وه����و ����ش���الح ا���ش��ت��م��ر يف 
واالبتزاز  وت��وظ��ي��ف��ه  ا���ش��ت��خ��دام��ه 

بوا�شطته.
ال���ه���ج���م����ت  ه��������ذه  ق���������د  م������ن     
ال�شيرانية؟ قرا�شنة م�شتقلون؟ 
ك�نت  بينم�  الرو�شية؟  املخ�برات 
ت�شري  اال�����ش����ت����خ����ب�����رات  اأج�����ه�����زة 
ب�إ�شرار اإىل الكرملني، دع� اأوب�م� 
اأنكر  اأن  اإج��راء حتقيق، وبعد  اإىل 
يف البداية اأن تكون رو�شي� م�شدر 
اع���رف دون�لد  ال��ق��ر���ش��ن��ة،  ه���ذه 
املط�ف،  نه�ية  يف  ب��ذل��ك  ت��رام��ب 

دون اأن يتهم الكرملني.

مايكل فلني على الركح
اإىل  الت�شريب�ت  اأ���ش���رت  ين�ير،  يف 
ات�ش�الت متكررة بني م�يكل فلني، 
م�شت�ش�ر االأمن القومي لرامب، 
االإدارة  يف  رج������ل  اأه�������م  وث�����ل����ث 
الرو�شي  ال�شفري  وبني  الرئ��شية، 
كي�شلي�ك.  �شريغي  وا�شنطن  يف 

ق��ب��ل ن�ئب  ����ش���وؤال م��ن  ع��ل��ى  وردا 
فلني  ك��ّذب  بن�س،  م�يك  الرئي�س 
يف البداية، قبل اأن ي�شتقيل ب�شبب 
االإف�ش�ح  رف�س  فلم�ذا  ال��ك��ذب.. 

عن اأنه التقى ب�ل�شفري؟
التي  املن�ق�ش�ت  ذات��ه���،  ح��د      يف 
ج����رت ب���ني ال��رج��ل��ني ك�����ن ميكن 
االأك�ذيب  ه���ذه  ول��ك��ن  ت��ري��ره���، 
ال�شك،  م��ن���خ  ت�����ش��خ��ي��م  يف  زادت 
و�ش�ئل  اأث������رت  ع��ن��دم���  خ�شو�ش� 
االإعالم م�ش�لة اأّن املن�ق�ش�ت ك�نت 
ب�ش�أن رفع العقوب�ت عن رو�شي� يف 
اجلمهوري.  امل��ر���ش��ح  ف���وز  ���ش��ورة 
“نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  وح�������ش���ب 
املح�دث�ت  ه����ذه  مّت����ت  ت�ميز”، 
ذات  يف  دي�����ش��م��ر،  يف  ال��ه���ت��ف��ي��ة 
الرئي�س  اأع��ل��ن فيه  ال���ذي  ال��وق��ت 
ب����راك اأوب���م��� ع��ن ج��ول��ة جديدة 
من العقوب�ت �شد رو�شي� ردا على 
احلملة  خ��الل  القرا�شنة  تدخل 

االنتخ�بية.

باليه من الزّوار ...
ب��ل هو  امل��ت��ه��م،  فلني لي�س وح���ده 
الذي  ت��رام��ب  م��ن  املقربني  ث�لث 
ك�ن  االأ����ش���ب����ب.  ل��ن��ف�����س  ي�شتقيل 
احلملة  م���دي���ر   ، م����ن����ف���ور  ب����ول 
ا�شتق�ل  ق��د  ال�ش�بق،  االنتخ�بية 
ارتب�ط�ته  ب�����ش��ب��ب  اأغ�����ش��ط�����س  يف 

ك�����ن لفلني  ف��م��ع��ه  اال����ش���ت���ف���ه����م. 
و�شي�شنز ات�ش�الت متكررة.

    ُعنّي يف وا�شنطن ع�م 2008، 
هو  ع�م�،   66 الدبلوم��شي،  ه��ذا 
ن��ت���ج ال��ن��ظ���م ال�����ش��وف��ي���ت��ي. توىل 
املن�شب للمرة االأوىل يف نيويورك 
اأوج احلرب  الثم�نين�ت، يف  مطلع 
الب�ردة، مل يتوقف طوال تعيين�ته، 
واإي�ب�  ذه�ب�  برحالت  القي�م  على 
املتحدة.  وال���والي����ت  رو���ش��ي���  ب��ني 
يف  ه���م���  مك�ن�  يحتل  اج��ت��م���ع��ي، 
للع��شمة،  االج��ت��م���ع��ي��ة  احل���ي����ة 
م�ش�عف� تنظيم حفالت ا�شتقب�ل، 
لعودة احلرارة  براعته  وا�شع� كل 
ل���ل���ع���الق����ت ال���دب���ل���وم��������ش���ي���ة بني 
ال��ب��ل��دي��ن.   ه��ل ي��رت��دي قّبعتني؟ 
ب�لن�شبة  ان،  ان  �شي  �شبكة  ح�شب 
ل����ال�����ش����ت����خ����ب�����رات االأم����ري����ك����ي����ة، 
ك��ي�����ش��ل��ي���ك ه���و ع��م��ي��ل ���ش��ري من 
ال�����ط�����راز ال���رف���ي���ع وجُم�����ّن�����د من 
ال�شعب  وم��ن   ... االأوىل  الدرجة 
تقوم هذه  اأ�ش��س  اأي  على  معرفة 
املتحدث  اخل���ط���رية.  االت���ه����م����ت 
اخل�رجية  ال�����ش��وؤون  وزارة  ب������ش��م 
ك��ل هذه  ���ش���خ��را  ال��رو���ش��ي��ة كن�س 

ال�شكوك، دون اأن ميحوه�.

الكومربومات
وا�شنطن  ك�نت  عندم�  ين�ير،  يف 

قنبلة  انفجرت  ب�ل�ش�ئع�ت،  ت�شج 
ك��ري��ه��ة يف  رائ���ح���ة  ���ش��خ��م��ة ذات 
ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��ح��ف. وث��ي��ق��ة - 
غ���ري م��دق��ق��ة - م���ن ق��ب��ل عميل 
 ، الريط�نية  املخ�برات  يف  �ش�بق 
وثيقة  عالق�ت  لرامب  اأّن  توؤكد 
مع رو�شي�. ولكن اأي�ش�، اأّن رو�شي� 
ف�شيحة:  ف���ي���دي���و  ع���ن���ه  مت��ت��ل��ك 
معلوم�ت  )جتميع  ك��وم��روم���ت 
عن اأ�شخ��س قد تنفع يف ابتزازهم 
اأي������م  امل�����ش��ت��ق��ب��ل ك���م���� ك������ن يف  يف 
ال�شوفييتي(، مت ت�شجيله  االحت�د 
ع�م 2013 خالل زي�رة لرامب 
�ش�أنه  م���ن  وال�����ذي  م��و���ش��ك��و،  اإىل 
ب�ل�شغط  ل��ل��ك��رم��ل��ني  ي�����ش��م��ح  اأن 
اإثب�ت  اأب������دا  ي��ت��م  مل     ... ع��ل��ي��ه 
اأخب�ر وهمية! ق�ل  الوق�ئع.  هذه 
ال��ذي مل يتوقف،  دون���ل��د ترامب 
و�ش�ئل  مه�جمة  على  يومه�،  من 
امللف متهم�  ن�شرت  التي  االإع��الم 

اإي�ه� بن�شر معلوم�ت ك�ذبة. 
متّكن  ان،  ان  �شي  �شبكة  وح�شب 
بع�س  يف  التدقيق  م��ن  حمققون 
ثبت  وق��د  الق�شية،  ه��ذه  عن��شر 
اأنه� �شحيحة.. ولكن ال �شيء عن 

االأجزاء احل�ّش��شة.
والآن ؟

ح���دوث  خ��ط��ر  اأّن  ال���وا����ش���ح  م���ن 
ووترغيت  غ�����رار  ع��ل��ى  ف�����ش��ي��ح��ة 

ك�رتر  وكذلك  رو�شي�،  مع  املوؤكدة 
ب�ج، م�شت�ش�ر ال�شي��شة اخل�رجية، 
�شبتمر  يف  امل��ن��دي��ل  رم���ى  ال����ذي 
قد  خ�����ش��و���ش���  وك�������ن   .2016
التقى ال�شفري على ه�م�س موؤمتر 
كليفالند  اجل��م��ه��وري يف  احل���زب 

ال�شيف امل��شي.
اإّن ا�شتق�لة ثالثة م�شت�ش�رين      
اآخر بينهم �شوى ترامب  ال رابط 
اأ�شهر،  ب�شعة  غ�شون  يف  ورو�شي�، 

هذا كثري ...
   ولكن، لي�شوا وحدهم من ك�نت 
ف�لق�ئمة  مبو�شكو.  عالق�ت  لهم 
ت�شّم ذاك اال�شت�ش�ري، االأخ�ش�ئي 
م�شت�ش�را  اأ�شبح  ال��ذي  النفط،  يف 
وج�ريد  ال���دول���ي���ة،  ال�������ش���وؤون  يف 
ترامب،  وم�شت�ش�ر  �شهر  كو�شرن 
اأي�ش�  كي�شلي�ك  يلتقى  ك�ن  ال��ذي 
املجموع،  يف  ف���ل���ني.  م���ي��ك��ل  م���ع 
م�شتبه  ترامب  من  مقربني  �شتة 
بهم من طرف مكتب التحقيق�ت 
الفدرايل، لوجود ات�ش�الت �شرية 
بينهم وبني رو�شي� خالل احلملة 

االنتخ�بية.
    وح�شب اإدارة دون�لد ترامب، مل 
تتن�ول تلك املن�ق�ش�ت االنتخ�ب�ت، 
لرو�شي�  التي ميكن  الطريقة  وال 
اجلمهوري  املر�شح  به�  ت�ش�عد  اأن 
وب�لن�شبة  كلينتون.  ع��ل��ى  ل��ل��ف��وز 
املق�بل،  يف  اال�شتخب�رات،  الأجهزة 
- والتي هي اليوم يف مرمى نريان 
االأمر  ك���ن  العك�س  على   - ترامب 
ق�درة  ت��ك��ن  وان مل  ح��ت��ى  ك��ذل��ك، 

على اإثب�ته.

ملاذا هذه الأكاذيب؟
انه اجلزء االأكر غمو�ش� يف امللف. 
ل��ق��د ت��ع��ّم��د م���ي��ك��ل ف��ل��ني الكذب، 
يقول  ك����ن  ال���ذي  �شي�شنز،  ج��ي��ف 
اأي�ش� يف ين�ير انه لي�س على علم 
ب�أي ات�ش�ل، على االأقل �شهوا، ويف 
ثالث من��شب�ت، ورغم كل االأدلة، 
اأي  ن��ف��وا  ت��رام��ب نف�شه وف��ري��ق��ه، 
ين�ير   15 رو����ش���ي����.  م���ع  ات�����ش���ل 
م���رة اأخ����رى، ق��ب��ل اأ���ش��ب��وع��ني من 
الرئي�س  ن���ئ��ب  اأق�شم  التن�شيب، 
م�يك بن�س اأنه ك�ن هن�ك “�شفر 
بني احلملة وامل�شوؤولني  ات�ش�ل” 

الرو�س.
    وك���ن��ت اأج���ه���زة امل��خ���ب��رات مع 
واأوب�م�  ت��رام��ب  اطلعت  ق��د  ذل��ك 
وان  حتى  متكررة،  ات�ش�الت  على 
ب���ل�����ش��ب��ط متى  ت���ع���رف  ت��ك��ن  مل 
االت�������ش����الت. وح�شب  ت��ل��ك  مّت���ت 
ال�������ش���ح���ي���ف���ة ال���ري���ط����ن���ي���ة ذي 
الريط�نية  االأج��ه��زة  ف���ن  ت�ميز 
والهولندية، اأ�ش�رت اإىل اجتم�ع�ت 
يف مدن اأوروبية بني مقربني من 
ترامب. يف  ومتع�ونني مع  بوتني 
اال�شتخب�رات  اعر�شت  امل��ق���ب��ل، 
مل�شوؤولني  ات�����ش���الت  االأم��ري��ك��ي��ة 
الكرملني،  داخ��ل  رو���س، وبع�شهم 

مبقّربني من ترامب.

�شفري حذر جدا
ُتعتر  ال��غ��م��و���س،  ه����ذا  ق��ل��ب  يف 
الرو�شي  ال�شفري  ودور  �شخ�شية 
�شريغي  امل���ت���ح���دة  ال�����والي������ت  يف 
ك��ي�����ش��ل��ي���ك حم����ور ج��م��ي��ع نق�ط 

يوافق  اإنـــه  ــال  ق العا�شفة،  جرفته  ــني  وح
جميع  من  وين�شحب  وظائفه،  تقلي�س  على 
ــات  ــاب ــخ ــت الــتــحــقــيــقــات حــــول حــمــلــة الن
للدميقراطيني  بالن�شبة  كاف  غري  الرئا�شية. 
اأ�شبح  وهكذا  با�شتقالته.  يطالبون  الذين 
البيت  على  جدّيا  يخّيم  غيت  كرملني  تهديد 

الأبي�س.

البحث والّتمّعن يف التدخل الرو�شي يف حملة 
النتخابات الرئا�شية.

   جيف �شي�شنز حاول الدفاع عن نف�شه بالقول 
ن�شيه،  ورمبا  رو�شي،  م�شوؤول  اأي  يلتق  مل  انه 
اأو  بطريقة  تكن  مل  الت�شالت  تلك  لأّن  اأو 
باأخرى على عالقة بحملة ترامب، اإمنا غّذى 

ال�شبهات اأكرث. 

•• الفجر - ناتا�سا تاتو 
 ترجمة خرية ال�سيباين

   كان وزير العدل جيف �شي�شنز ، قد اأق�شم بكل 
امل�شوؤولني  مع  ات�شال  باأّي  يقم  مل  انه  الآلهة 
مع  اجتماعني  عقده  عن  وبك�شفها  الرو�س. 
بو�شت  وا�شنطن  اأحــيــت  الــرو�ــشــي،  ال�شفري 

�شهر الرئي�س من بني املت�شلني ب�لرو�س

اأ�شبح تهديد كرملني غيت يخّيم جدّيا على البيت الأبي�س اإذا ثبت هذا التواطوؤ، فاإن الف�شيحة �شتكون تاريخية

م�يكل فلني دفع ف�تورة الكذب جيف �شي�شنز يف الع��شفة

ف�شيحة كرملني غيت:

ماذا لو حقا كان ترامب دمية متحركة يف يد بوتني..؟
 ا�شتقالة جيف �شي�شنز بعد فلني ُت�شعف اإىل حد كبري الرئي�س ترامب

ي�شتبه مكتب التحقيقات الفدرايل ب�شتة 
مقربني من ترامب ات�شلوا �شريا برو�شيا

 يف قلب الغمو�س ال�شائد �شخ�شية ودور 
ال�شـفري الرو�شـي يف الوليـات املتحـدة
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عربي ودويل
معار�س رو�شي يتعهد موا�شلة الحتجاج �شد الكرملني 

•• مو�سكو-اأ ف ب:

بعدم� علقه  دق�ئق  �شوى  دادين  اإيلدار  الرو�شي  املع�ر�س  انهي�ر  ي�شتغرق  مل 
حرا�س ال�شجن من مع�شميه ب�الأغالل وعين�ه مع�شوبت�ن. وحتمل الن��شط 
احلرا�س  ودف��ع  املتوا�شل  وال�شرب  االن��ف��رادي  احلب�س  للكرملني  املن�ه�س 
رو�شي�،  غ��رب  �شم�ل  يف  ن�ئي  مك�ن  يف  �شجن  يف  املرح��س  داخ��ل  اإىل  لراأ�شه 
ح�شب قوله. اإال اأنه �شعر فج�أة ب�أن �شيئ� بداخله حتطم فق�ل لوك�لة فران�س 
بر�س عن مدة 15 �شهرا اأم�ش�ه� خلف الق�شب�ن �شعرت بهذا االأمل الفظيع 
ب�النك�ش�ر. وك�ن  انني �شعرت  اأذكر  اأحدا ج�ء الغت�ش�بي.واأ�ش�ف  اأن  وظننت 
دادين الب�لغ من العمر 34 ع�م� ال�شخ�س االأول والوحيد الذي يحكم عليه 

ب�ل�شجن ملخ�لفته ق�نون� مت�شددا �شد التظ�هر يف البالد.
و�شجن يف ك�نون االأول دي�شمر خلروجه يف تظ�هرات �شلمية من�ه�شة حلكم 

الرئي�س فالدميري بوتني دون احل�شول على ترخي�س ر�شمي. واث�رت ق�شيته 
جدال يف اأو�ش�ط املن�ه�شني حلكم الرئي�س الرو�شي. ومتكن دادين من اإي�ش�ل 
طريقة مع�ملته يف ال�شجن وتعذيبه اىل اخل�رج م� �شلط ال�شوء على اال�ش�ءة 
التي ا�شتدعت حتى انتب�ه الكرملني. ويف قرار مف�جئ ال�شهر امل��شي، اأمرت 
املحكمة العلي� يف رو�شي� ب�الإفراج عنه بعدم� خف�شت عقوبته. وع�د دادين منذ 
عدة اأي�م اإىل �شقته ال�شغرية يف اأحد اأحي�ء مو�شكو حم�وال الت�أقلم مع حي�ته 
اجلديدة برفقة زوجته اآن�شت�زي� التي ارتبط به� يف ال�شجن. ورغم املحنة التي 
ع�نى منه� يف معتقله وحم�والت حتطيمه، ا�شر احل�ر�س ال�ش�بق على اأنه ال 
ينوي التخلي عن كف�حه �شد الكرملني. وق�ل عندم� كنت يف ال�شجن، �ش�ألني 
اأجيب نعم بحزم. وخ��الل فرة  اإن كنت �ش��شتمر وكنت دائم�  اآخ��رون  ن��زالء 
اعتق�له، تنقل دادين بني عدد من ال�شجون اإال اأنه يقول اأن االأ�شواأ ك�ن عندم� 

اأر�شل اإىل مع�شكر ك�ريلي� على احلدود مع فنلندا.

تعديالت جتيز لآبي البقاء يف ال�شلطة حتى 2021 
•• طوكيو،-اأ ف ب:

عدد  ام�س متديد  الي�ب�ين  احل�كم  احل��زب  اقر 
ال���والي����ت امل��ت��ت���ل��ي��ة امل��ت���ح��ة ل��ق���دت��ه اىل ثالث 
لرئي�س  ي�شمح  قد  تعديل  اثنتني يف  عو�ش� عن 
ال�شلطة الطول  ب�لبق�ء يف  اآب��ي  �شينزو  ال��وزراء 
مدة مق�رنة مع روؤ�ش�ء حكوم�ت م� بعد احلرب.
رئ��شته  اآب��ي عن  ان يتخلى  املفر�س  وك���ن من 
للحزب واحلكومة يف اأيلول �شبتمر الع�م املقبل 
حتى يف ح�ل بق�ء حزبه الليرايل الدميوقراطي 
مم�����ش��ك��� ب���حل��ك��م. واق����ر م���وؤمت���ر احل����زب الع�م 
تعديال يجيز ثالث والي�ت متت�لية حدا اق�شى 

ع��و���ش��� ع��ن اث��ن��ت��ني، م��� يتيح ل��رئ��ي�����س ال����وزراء 
احل��زب يف  ق��ي���دة  انتخ�ب�ت  الر�شح جم��ددا يف 
ف��وزه يف عملية االقراع  املقبل. ويف ح�ل  الع�م 
ه���ذه ويف االن��ت��خ���ب���ت ال��وط��ن��ي��ة، ف��ق��د يبقى يف 
ان  علم�   ،2021 �شبتمر  اي��ل��ول  حتى  احل��ك��م 
انتخ�ب�ت الغرفة ال�شفلى يف الرمل�ن مقررة قبل 
كم� قرر احلزب  ك�نون االأول دي�شمر 2018. 
اتخ�ذ خطوات ملمو�شة القراح تعديالت على 
ال��د���ش��ت��ور، م��ق��رب��� مم��� ي��ط���ل��ب ب��ه م��ن��ذ زمن 
طويل ب�لن�شبة ملراجعة الد�شتور الذي اقر بعد 
ا�شتخدام  الي�ب�ن  على  ويحظر  الث�نية  احل��رب 

القوة اال يف ح�الت الدف�ع عن النف�س ح�شرا.

الوف�ء  اإىل  احل���ك���وم���ة  ودع������      
عزم  من  اأعلنته  م�  يف  بتعهداته� 
على مق�ومة الف�ش�د، وان ال تتخذ 
من املع�جلة اال�شتعرا�شية لبع�س 
للتغطية  و�شيلة  القدمية  امللف�ت 
ك�شف  يف  ال��وا���ش��ح  تق�ع�شه�  على 
تتبع  اليوم ويف  امل�شت�شري  الف�ش�د 

الف��شدين.
اأّن حركة       واأ�ش�ف يف بي�ن له، 
م�شروع تون�س تعتزم التن�شيق مع 
االأخ����رى ومع  احل��رك���ت  خمتلف 
حلم�ية  امل���دين  املجتمع  م��ك��ون���ت 
الق�ش�ء من اخلالف�ت وامله�ترات 
اليوم،  ت�شتهدفه  التي  ال�شي��شية 
ال��و���ش���ئ��ل لتحقيق  ب��ك��ل  وال��ع��م��ل 
للجه�ز  ال���ف���ع���ل���ي  اال�����ش����ت����ق����الل 
ال��ق�����ش���ئ��ي، وال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
ال�ش�ملة  ال���وط���ن���ي���ة  امل�������ش����حل���ة 
م�ش�حلة  ال��ال  فكلفة  وال��ع���ج��ل��ة، 
اأ�شبحت ال تط�ق، وت�شليط اإره�ب 
نزيهة  ع�لية  كف�ءات  على  جديد 
خدمت الوطن، هو توتري ال مرر 

له للمن�خ االجتم�عي.
ال����ع�����م حلركة  االأم�������ني  وق�������ل     
ت��ون�����س حم�شن م���رزوق،  م�����ش��روع 
كم�ل  بحق  ال�����ش���درة  االأح��ك���م  اإّن 
احلداد  والتيج�ين  �ش��شي  احل���ج 
و���ش��م��رية خ��ي������س ب���ل�����ش��ج��ن، غري 

ع�دلة وفيه� نوع من الق�شوة.
ا�شتقالل  ي���ح���رم  ان�����ه  واأك�������د     
هذه  اأّن  ي��ع��ت��ر  ل��ك��ن��ه  ال��ق�����ش���ء، 
م�ش�ر  وت��ع��ي��ق  مت�شفية،  االأح���ك����م 
وامل�ش�حلة  االن��ت��ق���ل��ي��ة  ال��ع��دال��ة 
ال�شلطة  اأّن  �شيم�  ال  ال��وط��ن��ي��ة، 
احل��ق��ي��ق��ي��ة مل ت���ك���ن ب����ني اأي�����دي 
من  ي�������ش���ت���ف���ي���دوا  ومل  ه�����������وؤالء، 
من��شبهم ومل ي�شتغلوه� لتحقيق 
مرزوق  وق����ل  �شخ�شية..  م�����آرب 
ك���ن��وا ي��ن��ف��ذون اأوام����ر ب��ن علي ال 

غري.
   وط�لب مرزوق كل الكتل الني�بية 
ب�الإ�شراع يف مترير م�شروع ق�نون 
مبفهومه�  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����ش���حل��ة 
واأ�ش�ر  عليه.  وامل�ش�دقة  ال�ش�مل 
بع�س  ه���ن����ك  ك����ن���ت  اإن  ان����ه  اإىل 
االأطراف ال�شي��شية الن�فذة ت�شعى 
ال�شي��شية  املح��شبة  ب�ب  فتح  اإىل 
الن��س  ك���ل  ع��ل��ى  ي��ف��ت��ح  ف����ل���ب����ب 
من  ك��ل  و�شي�شمل  ا���ش��ت��ث��ن���ء  دون 
ال�شنوات  من��شب احلكم يف  تقلد 

اخلم�س بعد 14 ين�ير.

ا�شتغراب وتعاطف
من جهته، عّر احلزب الد�شتوري 
ا�شتغرابه  ع����ن  ب����ي�����ن  يف  احل�����ر 
م��ن اإك�����ش���ء احل��ك��م ال�����ش���در �شد 
ع��دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني يف ن��ظ���م بن 
اأّن  معترا  الع�جل،  ب�لنف�ذ  علي 
من  اأك��ر  منذ  انطلقت  املح�كمة 
خم�س �شنوات ومرت بعدة مراحل 
ب���داي���ة م���ن ال��ت��ح��ق��ي��ق اإىل دائ���رة 

االته�م اإىل التعقيب.
   وع���ّر احل���زب ع��ن تع�طفه مع 
من ت�شلط عليهم احلكم الق��شي، 
الق�نونية  جلنته  ا�شتعداد  موؤكدا 
الدف�ع  ف���ري���ق  اإىل  ل��الن�����ش��م���م 
التق��شي،  مراحل  بقية  يف  عنهم 
كم� حذر من “مغبة الرجوع اىل 
م��رب��ع امل��ظ���مل ال����ذي ح���دث �شنة 

االأحك�م الثورية ال يزال متوا�شال، 
النظ�م  اأبدا حقبة  نغ�در  واأنن� لن 
امل��شي  ال�ش�بق، ومنطق حم��شبة 
ح�فل  ال���ي���وم  ح������ش��رن���  اأن  رغ����م 
ب�����ل����ت����ج�����وزات واال�����ش����ت����ي����الءات 
وامل���وؤام���رات، ولكنن�  واالغ��ت��ي���الت 
امل��شي  ال��ب��ق���ء يف م��رب��ع  اخ��رن��� 
البلد  اق��ت�����ش���د  اأن  م���ن  ب���ل��رغ��م 
حت��ط��م، وال��ن������س ي���رزح���ون حتت 
لن�  هنيئ�  واحلرم�ن..  الفقر  نري 

بتون�س اجلديدة.
   املحلل ال�شي��شي حممد بوغالب 
من  ه����وؤالء  ب��ني  “من  اأّن  اع��ت��ر 
اأك��ر من  ال��دول��ة التون�شية  خ��دم 
خم�شني ع�م�، ف�أي حديث �شيق�ل 
م�����ش��ت��ق��ب��ال ع���ن امل�����ش���حل��ة وطي 
�شفحة امل��شي واإع�دة بن�ء تون�س 
انه  واالإن�ش�ف،  العدالة  قيم  على 

كذب وجمرد لغة . 
املهريي  واأع����ل����ن حم���م���ود  ه����ذا    
ال�ش�بق  ال�����ش��ي������ش��ي  امل�����ش��ت�����ش���ر 
الع�بدين  زي��ن  االأ���ش��ب��ق  للرئي�س 
اللجنة  ت���أ���ش��ي�����س  ع����ن  ع���ل���ي  ب����ن 
عن  وال��دف���ع  ل��ل��م��وؤازرة  الوطنية 
وت�شم  ال�شي��شيني.  امل�شطهدين 
جمموعة من املح�مني التون�شيني 
اإعالميني  ج���ن��ب  اإىل  واالأج���ن��ب 
منهم  وح���ق���وق���ي���ني....ت���ط���وع���� 
الت�شدي ملنطق  ون�ش�ال من اجل 
ال�شي��شي  واال���ش��ط��ه���د  الت�شفي 
حم�كمة  يف  احل����ق  ع���ن  دف����ع����  و 

ع�دلة”ح�شب تعبريه.
   وك�نت الدائرة اجلن�ئية الرابعة 
بتون�س،  االب���ت���دائ���ي���ة  ب���مل��ح��ك��م��ة 
ح�شوري�  حكم�  اجلمعة،  اأ�شدرت 
النف�ذ  م���ع  ���ش��ن��وات   6 ب���ل�����ش��ج��ن 
الع�جل، �شد عدد من الوزراء من 
النظ�م ال�ش�بق وعدد من متعهدي 
احلفالت، يف ق�شية حفل الفن�نة 
االأم��ري��ك��ي��ة م���ري��� ك�����ري، وحكم� 
�شد  ���ش��ن��وات   6 ب�ل�شجن  غي�بي� 
الع�بدين  زي��ن  االأ���ش��ب��ق  الرئي�س 
ذات��ه���.  كم�  الق�شية  ب��ن علي، يف 
ب�ل�شجن  ذات���ه����،  ال���دائ���رة  ق�شت 
الع�جل �شد  النف�ذ  �شنوات مع   6
حممد عم�د الطرابل�شي يف نف�س 
الق�شية، بتهمة ا�شتغالل موظف 
ال�شتخال�س  ل�����ش��ف��ت��ه  ع��م��وم��ي 
ف�ئدة ال وجه له� لنف�شه اأو لغريه 
لتحقيق  ب��������الإدارة  ل���الإ����ش���رار  اأو 
اإ�ش�فة  ال�شرر،  اإحل�ق  اأو  الف�ئدة 
يف  ���ش��ن��وات   5 ب�ل�شجن  حكم  اإىل 
الق�شية  �شلب  تدلي�س  ج��رمي��ة 
االأحك�م  جممل  لت�شبح  املذكورة، 

ال�ش�درة �شده 11 �شنة �شجن�.
اأن �شركة  اإىل  االإ���ش���رة     وجت���در 
يديره�  ال��ت��ي  احل���ف���الت  ت��ن��ظ��ي��م 
ع��م���د ال��ط��راب��ل�����ش��ي، ت��ول��ت �شنة 
بتون�س  ح��ف��ل��ني  تنظيم   2006
ك�ري،  م���ري���  االأم��ري��ك��ي��ة  للفن�نة 
لتج�وزات،  ارت��ك���ب��ه���  يف  وي�شتبه 
ع�����ئ����دات  م���راب���ي���ح  اأن  ب����ع���ت���ب����ر 
لدعم  ����ش�������ت���وج���ه  ك�����ن����ت  احل����ف����ل 
موارد �شندوق الت�ش�من الوطني 
اإعف�وؤه�  ب�لت�يل  ليتّم   26/26
يبدو  لكن  ال�شريبي،  الدفع  من 
حتويله�  مت  ال���ع����ئ���دات  ت��ل��ك  اأن 
ال�شركة  ح�����ش���ب���ت  اإىل  جميعه� 

املنظمة للحفل. 

ال�شي��شية  واملح�كم�ت   ،  2011
���ش��ي������ش��ة الكيل  اجل����ئ���رة، وات���ب����ع 
مبكي�لني، من خالل غ�س النظر 
ث�بتة  ف�ش�د  ملف�ت  عن  والت�شر 
 2011 بعد  م�شوؤولون  اقرفه� 

.
الوطنية  امل����ب�����درة  ح����زب  اأم������     
هذه  اأن  اعتر  فقد  الد�شتورية، 
ظل  يف  دارت  ال��ت��ي   ، امل��ح���ك��م���ت 
الالمب�الة”،  و  التعتيم  م��ن  ج��و 
وف���ق ت��ق��دي��ره، وط���ل��ت ع���ددا من 
تت�شبب  قد  ال�ش�بقني،  امل�شوؤولني 
احلقد  وانت�ش�ر  االأج���واء  توتر  يف 
وال�����ش��غ��ي��ن��ة، يف وق���ت حت��ت���ج فيه 
الوحدة  م���ن  م���زي���د  اإىل  ال���ب���الد 

الوطنية.
اليقظة  اإىل  احل�������زب  ودع��������     
الع�م  ال������راأي  وت��ع��ب��ئ��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
املدين  املجتمع  ومكون�ت  الوطني 
اجل طي  ال�شتحث�ث اخلطى من 
�شفحة امل��شي والتوجه نحو بن�ء 
تون�س امل�شتقبل وحم�يته� من كل 

املخ�طر .
الن�طق  ك�����ش��ف  ج����ن���ب���ه،  م����ن     
تون�س  اأف���ق  ح��زب  ب��شم  الر�شمي 
وليد �شفر، اأّن الن�ئب عن احلزب 

وت�شفية لرموز النظ�م ال�ش�بق.
الق�نونية  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  وك�����ش��ف     
امللف  �شتدر�س  تون�س  نداء  حلزب 
وتطلع على الق�شية ملعرفة مدى 
ال�شي��شية  ال�ش�حة  على  ت�أثريه� 
ال�ش�بق  النظ�م  لرموز  اأّن  خ��شة 
مك�نة يف ال�ش�حة ال�شي��شية اليوم 

على حد تعبريه.
   وق����ل امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لنداء 
ال�شب�شي يف  ق���ئ��د  ح���ف��ظ  ت��ون�����س 
اأّن بيت  الفي�شبوك:  حتديثة على 
ويرف�س  م���ف���ت���وح،  ت��ون�����س  ن�����داء 
و  ل��رج���ل  ال�شي��شي  اال���ش��ت��ه��داف 
ن�ش�ء تون�س النزه�ء، وانه ال خي�ر 
اإال توحيد ال�شفوف وبيت النداء 

مفتوح .

تاأ�شي�س جلنة موؤازرة
منري بن �ش�حلة حم�مي الرئي�س 
علي،  ب��ن  الع�بدين  زي��ن  االأ���ش��ب��ق 
يبدو  احلكم  على  تعليقه  يف  ق���ل 
ومبداأ  ال��ع��ق��وب��ة،  ���ش��خ�����ش��ي��ة  اأّن 
اجلزائي،  للن�س  ال�شيق  الت�أويل 
وق����ع���دة ال�����ش��ك ال����ذي ي��ن��ت��ف��ع به 
ال��������راءة، كله�  امل���ت���ه���م، وق���ري���ن���ة 
فقدت مع�نيه�، ويبدو اأن م�شل�شل 

ويف كل امله�م التي تقّلده�.

نداء تون�س على اخلط
ن�����داء ت��ون�����س، دخ����ل ب�����دوره على 
لالأحك�م  املن�ه�شة  احلملة  خ��ط 
وزراء  ع��دد من  التي �شدرت �شذ 
زم��ن بن علي، وك�شف م��راد دل�س 
رئي�س اللجنة الق�نونية للحركة، 
اأّن حم�ميي 3 من وزراء بن علي 

اىل  زي�������رة  اأّدى  ال���ه���اليل  ك����رمي 
منزل وزير بن علي ال�ش�بق كم�ل 
�شجن�  �شنوات  ب�6  املحكوم  �ش��شي 

مع النف�ذ الع�جل.
   واأ�ش�ر �شفر، اأن الهاليل اأعرب 
ل��ك��م���ل ���ش������ش��ي ع���ن دع���م احلزب 
ال��ت���م ل��ه وم�����ش���ن��دت��ه واع��ت��ر اأّن 
اليد  ب��ن��ظ���ف��ة  م����ع����روف  ���ش������ش��ي 
الع�م  ال�ش�لح  والتف�ين يف خدمة 

الق�شية،  م���ل���ف  ع���ل���ى  االط�������الع 
االأحك�م  و�شفوا  اأنهم  اإىل  م�شريا 
منوبيهم  ������ش������أن  يف  ال�����������ش������درة 

ب��جل�ئرة وامل�شي�شة .
   وق�ل دل�س اإن حم�ميي الوزراء 
اللجنة  ن��ّب��ه��وا  ذك���ره���م،  ال�����ش���ب��ق 
تون�س  ن����داء  ال��ق���ن��ون��ي��ة حل��رك��ة 
ت�شمنت  الق�شية  اأح��ك���م   اأن  اإىل 
�شي��شية  ح�������ش����ب����ت  “ت�شفية 

ال�ش�بقني كم�ل �ش��شي والتيج�ين 
اعلموا  اخلي��س  و�شمرية  احل��داد 
الق�نونية وحم�ميي نداء  اللجنة 
ت��ون�����س ب�������ش���رورة ت�����ش��ك��ي��ل جلنة 
ب�6  عليهم  احلكم  بعد  مل�ش�ندتهم 

�شنوات �شجن مع النف�ذ الع�جل.
   واأكد دل�س اأن حم�ميي الوزراء 
اللجنة  م���ن  ط��ل��ب��وا  ال�����ش���ب��ق��ني، 
تون�س  ن����داء  ال��ق���ن��ون��ي��ة حل��رك��ة 

الوزراء ال�ش�بقني امل�شمولني ب�حلكم الق�ش�ئي نداء تون�س على خط امل�ش�ندة

 اأفاق تون�س ُي�شاند اأحد الوزراء 
واملبادرة يدعو اإىل طي �شفحة املا�شي

نداء تون�س يرف�س ال�شتهداف 
ال�شيا�شي لرجال و ن�شاء تون�س النزهاء

•• الفجر – تون�س – خا�س

الأحـــزاب  عــديــد  مــن  كــبــرية  م�شاندة  حملة  انطلقت      
تون�س  نــداء  حــزب  رموزها  ابــرز  التون�شية،  وال�شخ�شيات 
العائلة  مكونات  بع�س  جانب  اإىل  تون�س  م�شروع  وحركة 
بن  وزراء  من  عدد  ب�شجن  اأحكام  �شدور  اثر  الد�شتورية، 

انتقائية  اعتبارها  مت  والتي  كــاري،  ماريا  حفل  ق�شية  يف  علي 
ومت�شفية.

باحلكم  تون�س،  م�شروع  حركة  نددت  وقد   .. امل�شاحلة  �شرب 
و  احلــداد  والتيجاين  �شا�شي  احلــاج  كمال  من   كل  �شد  ال�شادر 
املبدئي  مت�شكه  احلــزب  ــد  .واأك ف�شاد  ق�شية  يف  خيا�س  �شمرية 
لكل  وتاأييده  قــراراتــه،  احــرتام  و�ــشــرورة  الق�شاء  با�شتقالل 

الف�شاد،  مقاومة  اإىل  الهادفة  اجلدية  والإجــراءات  اجلهود 
هو  ما  على  وهو  الق�شاء،  ا�شتعمال  من  خ�شيته  عن  عرب  كما 
اأزمة تركيز املجل�س الأعلى  اليوم من ا�شطراب ب�شبب  عليه 
م�شاعي  و�شرب  �شيا�شية،  ح�شابات  لت�شفية  كاأداة  للق�شاء، 
يف  البالد  حظوظ  على  انعكا�شات  من  لذلك  وما  امل�شاحلة، 

اخلروج من الأزمة ال�شاملة التي تعي�شها.

حم�شن مرزوق: الأحكام 
علي  ـــن  ب وزراء  ــى  ــل ع
وليحا�شب  مت�شفية.. 
منا�شب  تقلد  ــن  م ــل  ك
يناير  14 بعد  احلــكــم 

�شمت اأحزابا من الئتالف احلاكم ووثيقة قرطاج:

تون�س: حملة ت�شامنية كبرية مع عدد من وزراء بن علي
الد�شتوري احلر يحذر من اتباع �شيا�شة الكيل مبكيالني

حزب املب�درة �شوء تقدير للتداعي�ت الد�شتوري احلر ي�شتغرب

تون�س  مــ�ــشــروع  حــركــة 
ا�شتعمال  مـــن  حتـــــّذر 
لت�شفية  كــاأداة  الق�شاء 
�شيا�شية  حــ�ــشــابــات 
و�شرب م�شاعي امل�شاحلة
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الزرعوين - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2143535 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ايه�ب العي�دي �ش�مل %49

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ال�شيخ �شيف بن حممد ال ح�مد %51
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف ابراهيم عبدالنور حممد ط�هر الزرعوين

تعديل را�س امل�ل/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجم�يل من م�ش�حة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �شكل ق�نوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جت�ري من/وحدة �شحتي الطبية املتنقلة مل�لكه� ابراهيم عبدالنور الزرعوين - �شركة ال�شخ�س 

الواحد ذ.م.م
 SEHATY MOBILE MEDICALUNIT OWEND BY IBRAHIM ABDULNOOR

ALZAROONI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/وحدة �شحتي الطبية املتنقلة ذ.م.م

SEHATY MOBILE MEDICALUNIT LLC
اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية خالل 
يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
عبدالنور  ابراهيم  مل�لكه�  املتنقلة  الطبية  ليبورز  ال�ش������دة/وحدة  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزرعوين - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2143554 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ايه�ب العي�دي �ش�مل %49

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ال�شيخ �شيف بن حممد ال ح�مد %51
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف ابراهيم عبدالنور حممد ط�هر الزرعوين

تعديل را�س امل�ل/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجم�يل من م�ش�حة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �شكل ق�نوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جت�ري من/وحدة ليبورز الطبية املتنقلة مل�لكه� ابراهيم عبدالنور الزرعوين - �شركة ال�شخ�س 

الواحد ذ.م.م
 LABORS MOBILE MEDICALUNIT OWEND BY IBRAHIM ABDULNOOR

ALZAROONI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/وحدة ليبورز الطبية املتنقلة ذ.م.م

LABORS MOBILE MEDICALUNIT LLC
اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية خالل 
يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/عي�دة طبيبك الطبية مل�لكه� ابراهيم عبدالنور الزرعوين - 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2174371 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ايه�ب العي�دي �ش�مل %49

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ال�شيخ �شيف بن حممد ال ح�مد %51

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف ابراهيم عبدالنور حممد ط�هر الزرعوين

تعديل لوحة االإعالن/اإجم�يل من م�ش�حة 4*1 اىل 1*1

تعديل �شكل ق�نوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جت�ري من/عي�دة طبيبك الطبية مل�لكه� ابراهيم عبدالنور الزرعوين - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 TABIBAK MEDICAL CLINIC OWEND BY IBRAHIM ABDULNOOR

ALZAROONI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/عي�دة طبيبك الطبية ذ.م.م

TABIBAK MEDICAL CLINIC LLC

اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية خالل 

يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/�شيدلية جولدن هيلث

 رخ�شة رقم:CN 2064206 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ال�شيخ �شيف بن حممد ال ح�مد %51

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ايه�ب العي�دي �ش�مل %49
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف ابراهيم عبدالنور حممد ط�هر الزرعوين

تعديل لوحة االإعالن/اإجم�يل من م�ش�حة 1*3.50 اىل 1*1
تعديل �شكل ق�نوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جت�ري من/�شيدلية جولدن هيلث
GOLDEN HEALTH PHARMACY

اىل/�شيدلية جولدن هيلث ذ.م.م
GOLDEN HEALTH PHARMACY LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية 
خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/مركز جولدن هيلث الطبي

 رخ�شة رقم:CN 2067110 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ال�شيخ �شيف بن حممد ال ح�مد %51

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ايه�ب العي�دي �ش�مل %49
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف ابراهيم عبدالنور حممد ط�هر الزرعوين

تعديل را�س امل�ل/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجم�يل من م�ش�حة 1*6 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل ق�نوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جت�ري من/مركز جولدن هيلث الطبي

GOLDEN HEALTH MEDICAL CENTER
اىل/مركز جولدن هيلث الطبي ذ.م.م

GOLDEN HEALTH MEDICAL CENTER LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية 
خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
عبدالنور  ابراهيم  مل�لكه�  املتنقلة  الطبية  طبيبك  ال�ش������دة/وحدة  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزرعوين - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 2143511 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ال�شيخ �شيف بن حممد ال ح�مد %51
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ايه�ب العي�دي �ش�مل %49

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف ابراهيم عبدالنور حممد ط�هر الزرعوين
تعديل را�س امل�ل/من null اىل 150000

تعديل لوحة االإعالن/اإجم�يل من م�ش�حة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل �شكل ق�نوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جت�ري من/وحدة طبيبك الطبية املتنقلة مل�لكه� ابراهيم عبدالنور الزرعوين - �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ.م.م

 TABIBAK MOBILE MEDICAL UNIT OWEND BY IBRAHIM
ABDULNOOR ALZAROONI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/وحدة طبيبك الطبية املتنقلة ذ.م.م
TABIBAK MOBILE MEDICAL UNIT LLC

اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية خالل 
يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/الرقة واالن�قة لل�شي�نة الع�مة

 رخ�شة رقم:CN 2100702 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ن��شر �ش�مل حممد حم�شم اجلنيبي %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف وليد حممد عبداهلل الريكي
تعديل لوحة االإعالن/اإجم�يل من م�ش�حة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جت�ري من/الرقة واالن�قة لل�شي�نة الع�مة

AL ROQQA & AL ANAQA GENERAL MAINTENANCE
اىل/انتليجنت لتخلي�س املع�مالت

INTELLIGENT TRANSACTION FOLLOWING
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا جفن ار�س رقم 26 مكتب رقم 26 اىل ابوظبي م�شفح 

حممد بن زايد �شرق 11 - ق C136 - طM - م1 امل�لك/ال�شيد حممد عمر بخيت املن�شوري
تعديل ن�ش�ط/ا�ش�فة خدم�ت مت�بعة املع�مالت )8299003(

تعديل ن�ش�ط/حذف �شي�نة املب�ين )4239901(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية خالل 
اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/ن�يرو 

لتج�رة قطع غي�ر الدراج�ت الن�ريه و�شي�نته�
رخ�شة رقم:CN 1179647  قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�ش�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/�ش�لون ايفرا�شت للرج�ل 

رخ�شة رقم:CN 2240543  قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة را�شد البخيت عي�شة وعيل الع�مري %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف ع�ش�م �شعيد �ش�مل م�شلم العرميي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
للخدم�ت  دميوند  ال�ش������دة/بلو  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البحرية ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2264159  قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ن�شب ال�شرك�ء

�شحر ه�ش�م جميل جر من 39% اىل %49

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف وديع حممد زهران

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/م�ملو الدارة العق�رات وال�شي�نة الع�مة  

رخ�شة رقم:CN 1915949 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجم�يل من م�ش�حة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �شكل ق�نوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جت�ري من/م�ملو الدارة العق�رات وال�شي�نة الع�مة

MALMO PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE
اىل/م�ملو الدارة العق�رات وال�شي�نة الع�مة مل�لكه� حممد عبداهلل احل�شرمي

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 MALMO PROPERTIES AND GENERAL MAINTENANCE OWNED BY

MOHAMED ABDULLA ALHADHRAMI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�ش�ط/ا�ش�فة �شراء وبيع االرا�شي والعق�رات )6810001(

تعديل ن�ش�ط/حذف خدم�ت ت�جري العق�رات وادارته� )6820001(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية 
خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/عي�دة اك�شرت الطبية  مل�لكه� ابراهيم عبدالنور الزرعوين - 

�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2167037 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ايه�ب العي�دي �ش�مل %49

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة ال�شيخ �شيف بن حممد ال ح�مد %51

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/حذف ابراهيم عبدالنور حممد ط�هر الزرعوين

تعديل لوحة االإعالن/اإجم�يل من م�ش�حة 1*2.70 اىل 1*1

تعديل �شكل ق�نوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جت�ري من/عي�دة اك�شرت الطبية  مل�لكه� ابراهيم عبدالنور الزرعوين - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 EXPERT MEDICAL CLINIC OWEND BY IBRAHIM ABDULNOOR

ALZAROONI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/عي�دة اك�شرت الطبية ذ.م.م

EXPERT MEDICAL CLINIC LLC

اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ش�دية خالل 

يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/حمل ال�شهيلي للمواد الغذائية 

رخ�شة رقم:CN 1107620 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع/ا�ش�فة غ�لب عبداهلل �شلط�ن �شيف الكعبي %100

تعديل ال�شراء تن�زل وبيع/حذف حمد �ش�مل �شعيد عبداهلل املزيني
تعديل لوحة االإعالن/اإجم�يل من م�ش�حة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جت�ري من/حمل ال�شهيلي للمواد الغذائية

AL SHUHAILI FOODSTUFF STORE
اىل/جورجيو�س خلي�طة املالب�س الن�ش�ئية

GORGEOUS LADIES CLOTHES TAILORING
تعديل ن�ش�ط/ا�ش�فة تف�شيل وخي�طة املالب�س الن�ش�ئية )1410907(

تعديل ن�ش�ط/حذف بق�لة )4711003(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  واال  االعالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�ش�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/خي�ط فت�ة دبي الزي�ء ال�شيدات 

رخ�شة رقم:CN 1109449 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجم�يل من م�ش�حة 1*3.50 اىل 5*1

تعديل ا�شم جت�ري من/خي�ط فت�ة دبي الزي�ء ال�شيدات
FATAT DUBAI LADIES FASHIONS TAILORS

اىل/خي�ط ال�شح�ب الرج�يل
AL SAHB GENTS TAILOR

تعديل ن�ش�ط/ا�ش�فة خي�طة املالب�س الرج�لية العربية )1410903(
تعديل ن�ش�ط/حذف تف�شيل وخي�طة املالب�س الن�ش�ئية )1410907(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  واال  االعالن  هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�ش�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ش�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
مذاق  ال�ش������دة/ك�فتريي�  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكرك رخ�شة رقم:CN 1806202  قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة عبداهلل حمد خلف�ن �شلط�ن الدرعي %100
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف حممد �شلط�ن حمدان الدرعي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6

اإعــــــــــالن
لوازم  لتج�رة  ال�ش������دة/ا�ش�رة  ب�ن  االقت�ش�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شالمة  رخ�شة رقم:CN 1865790  قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة عبدالرحمن حم�شن عبداهلل فرج اله�جري %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف مطر عبداهلل كليب عبداهلل اله�ملي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن واال ف�ن 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  مار�س 2017 العدد 11961

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 11961 بتاريخ 2017/3/6الثنني  6  مار�س 2017 العدد 11961

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/احلزاب خلي�طة 

املالب�س الن�ش�ئية
رخ�شة رقم:CN 1180818  قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة حمد �ش�مل را�شد عبيد املن�شوري %100

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف ابراهيم �شيف علي ابراهيم احلم�دي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ش�دية خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا 
االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  بتوجيه�ت 
ال���دول���ة «ح��ف��ظ��ه اهلل« وب��دع��م ورع�ية  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلط�ن  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة 
ممثل �ش�حب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س ن�دي تراث 
القدرة  �شع�ر )نقود م�شتقبل ري��شة  االإم���رات، وحتت 
، فع�لي�ت  م����ر����س   6 االأث���ن���ني  ال���ي���وم  ���ش��ب���ح  ت��ن��ط��ل��ق 
«م��ه��رج���ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط���ن ب��ن زاي����د اآل نهي�ن 
الدويل احل�دي ع�شر للقدرة  2017 « يف قرية بوذيب 
الذي   ، اخلتم  مبدينة  للن�دي  الت�بعة  للقدرة  الع�ملية 
مع  والتن�شيق  ب�لتع�ون  االم����رات  ت��راث  ن���دي  ينظمه 
اأك�دميية   ، واالع���الم  للثق�فة  زاي��د  ب��ن  �شلط�ن  مركز 
بوذيب للفرو�شية ، اإحت�د االإم�رات للفرو�شية،  ، االحت�د 
الدويل  للفرو�شية ، وت�شتمر فع�لي�ته حتى 11 م�ر�س 
اجل�ري ، مب�ش�ركة عدد كبري من الفر�ش�ن والف�ر�ش�ت 
واإ�شطبالت الدولة الع�مة واخل��شة، وفر�ش�ن دوليني 
 ، امل�ني�   ، من عدة بلدان خليجية وعربية من: فرن�ش� 
بريط�ني� ، اإ�شب�ني� ، اأورج��واي ، االأرجنتني ، اإيط�لي� ، 
ك�زاخ�شت�ن ، رو�شي� ، م�شر ، اململكة العربية ال�شعودية 
ي�شتقطب  ك��م���  االم�������رات  ا���ش���ف��ة اىل   ، ق��ط��ر  دول����ة   ،
امل��ه��رج���ن يف اجل���ن��ب االح��ت��ف���يل نخبة م��ن ال�شيوف 
 ، ف��رن�����ش���   ، االأردن   ، ال���رازي���ل   : م���ن  وال�����ش��خ�����ش��ي���ت 
 ، االمريكية  املتحدة  الوالي�ت    ، م�ليزي�   ، ك�زاخ�شت�ن 
هولندا ، بريط�ني� ، وغريه� .  يت�شدر برن�مج  فع�لي�ت 
اآل  ال�شيخ �شلط�ن بن زايد  املهرج�ن، �شب�ق ك�أ�س �شمو 
دولي�  امل�شنف   ، كيلومرا   240 مل�ش�فة  للقدرة  نهي�ن 
بثالثة جن��وم ، على م���دار  ث��الث��ة اي����م ، وت��ق���م حتت 
والن��شئني  ال�شب�ب   : هي  ال�شب�ق�ت  من  جملة  مظلته 
الن�ش�ئي  ال���ق���درة  ���ش��ب���ق   ، ك��ي��ل��وم��را   120 مل�����ش���ف��ة 

امللكية  ذات  اخل��ي��ول  �شب�ق   ، كيلومرا   100 مل�ش�فة  
اإىل عدد  ب�ال�ش�فة   . كيلومرا   100 مل�ش�فة  اخل��شة 
من ال�شب�ق�ت الت�أهيلية مل�ش�ف�ت 80 كيلومرا حملي 
ودويل ، و�شب�ق ت�أهيلي مل�ش�فة 40 كيلومرا ، وثالثة 
�شب�ق�ت جديدة هي : �شب�ق الركوب التعليمي وت�شرف 
عليه اأك�دميية بوذيب للفرو�شية الت�بعة للن�دي ، مل�ش�فة 
10 كيلومرات ، ويهدف ال�شب�ق املخ�ش�س للفر�ش�ن 
والف�ر�ش�ت اأقل من 14 ع�م� ، اإىل تعريفهم ب�لدرجة 
، وربطهم بحيثي�ت  االأوىل بقوانني بروتوكول بوذيب 
ال�شب�ق  يق�م   : املبتدئني  فئة  و�شب�ق   ، الري��شة  ه��ذه 
�شمن مرحلتني مل�ش�فة 20 كيلومرا ، وهو خم�ش�س 
للفر�ش�ن اأقل من 16 ع�م� ، ب�شرط اأن ال يكون الف�ر�س 
اأو الف�ر�شة قد �ش�رك يف اأي �شب�ق من قبل ، و�شب�ق كب�ر 
20 كيلومرا  مل�ش�فة  ال�شب�ق  يق�م هذا   : ال�شخ�شي�ت 
�شلة  لهم  وم��ن   ، ال�شخ�شي�ت  لكب�ر  خم�ش�س  وه��و   ،
بري��شة ركوب القدرة والتحمل من هذه ال�شخ�شي�ت ، 
جلذبهم ملم�ر�شة هذه الري��شة والوقوف على حيثي�ته� 
التي  والظروف  تف��شيله�  على  والتعرف   ، وقوانينه�  
  . ال�شب�ق�ت  يعي�شه� الفر�ش�ن والف�ر�ش�ت يف مذل هذه 
اآل نهي�ن  اأم� �شب�ق ك�أ�س �شمو ال�شيخ �شلط�ن بن زايد 
الرئي�س يف  وه��و   ، ك��م   240 مل�ش�فة  للقدرة   ال���دويل  
وه��و خم�ش�س  م��راح��ل    9 ، فيجري �شمن  املهرج�ن 
للخيول من اأعم�ر 6 �شنوات فم� فوق ، ويق�م على مدار 
3 اأي�م ، حيث ي�شهد اليوم االأول ثالثة مراحل مل�ش�فة 
اخ��رى  مل�ش�فة  الث�ين ثالثة مراحل  ك��م، وال��ي��وم   80
80 كم  ، والث�لث واالأخري ثالثة مراحل  مل�ش�فة 80 
اإط���ر قوانني وبنود بروتوكول بوذيب  ، وذل��ك يف  ك��م  
 ، اآل نهي�ن  زاي��د  �شلط�ن بن  ال�شيخ  �شمو  اأطلقه  ال��ذي 

�شالمة   على  للمح�فظة  امل��شي  القدرة  مو�شم  خ��الل 
اإىل  به�  والو�شول   ، ال�شب�ق�ت  خيول  ولي�قة  و�شحة 
بّر االأم�ن وخ��شة بتثبيت ا�شتخدام امل�ش�رات الطبيعية 
التي ت�شهم اىل حد كبري يف احلد من �شرعة اخليول 
والعودة بري��شة الفرو�شية اىل �ش�بق عهده�  ، وكذلك 
اأية  ب��دون  ال�شب�ق  اإدارة  نحو  للف�ر�س  االأولوية  اإعط�ء 
امل�شوؤول  هو  الف�ر�س  يعتر  حيث   ، خ�رجية  تدخالت 
عن �شالمة اخليل دون غريه ، ح�شب القوانني الدولية 
النبيلة  العالقة  ب�إع�دة  االهتم�م  اإىل ج�نب   ، واملحّلية 
اأم��� �شب�ق اخليول ذات امللكية   . بني الف�ر�س واجل��واد  
اخل��شة، الذي ا�شبح تقليدا �شنوي� يف برن�مج موا�شم 
القدرة لبوذيب، في�أتي يف اإط�ر توجيه�ت ودعم واهتم�م 
�شمو رئي�س الن�دي لت�شجيع الفر�ش�ن والف�ر�ش�ت ذوي 
امللكية اخل��شة )املواطنون ( على التوا�شل مع ري��شة 
ركوب القدرة والتحمل ، واإت�حة الفر�شة لهم الختب�ر 
ال���ق���درات وامل��ح���ف��ظ��ة ع��ل��ى ل��ي���ق��ة خ��ي��ول��ه��م ، كذلك 
ق�عدة  تكوين  يف  ي�شهم  مب�  �شريفة  من�ف�ش�ت  حتقيق 
يف  للم�ش�ركة  املوؤهلني  االإم���رات  وف�ر�ش�ت  فر�ش�ن  من 
املح�فل العربية والدولية املتخ�ش�شة بهذه الري��شة . 
 8 مار�س اجلاري : ندوة دولية  بعنوان : بوذيب 

حول العامل
امل��ه��رج���ن عقد  ب��رن���م��ج  ال��ف��ك��ري يت�شمن  يف اجل���ن��ب 
ندوة دولية  يف 8 م�ر�س اجل�ري بعنوان “بوذيب حول 
واخلراء   الب�حثني  م��ن  نخبة  به�  ،ي�����ش���رك  الع�مل” 

و�شخ�شي�ت ذات �شلة بري��شة الفرو�شية . 
اللجنة املنظمة : مرحب�  بفر�ش�ن و�شيوف املهرج�ن 

ثمنت اللجنة العلي� املنظمة للمهرج�ن جهود �ش�حب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن، رئي�س الدولة، 

يف  الفرو�شية  ري��شة  وت�شجيع  دع��م  يف  اهلل،  حفظه 
العريقة،  الري��شة  هذه  بتطوير  واهتم�مه  الدولة، 
االإم�����رات،  اأب��ن���ء  نفو�س  م��ن مك�نة مميزة يف  له�  مل��� 
املهتمني  والف�ر�ش�ت  الفر�ش�ن  من  ال�شب�ب  وبخ��شة 
ب��ري������ش���ت رك���وب ال���ق���درة وال��ت��ح��م��ل ، ال��ت��ي �شجلت 
تقدم�ً ري�دي�ً بف�شل جهود ودعم �شموه الالحمدود. 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �ش�حب  بدعم  اللجنة  واأ�ش�دت 
ب�شكل  الدولة  يف  واالأن��دي��ة  الراثية  الري��ش�ت  لكل 
ع�م الذي انعك�س اإيج�ب�ً على م�شروع املح�فظة على 
املوروث الراثي من ج�نب، ونقله ب�شورة ح�ش�رية 
اإىل االأج���ي����ل اجل���دي���دة م��ن ج���ن��ب اآخ����ر، وم���ن ثم 

املح�فل  يف  االإم������رات  لفرو�شية  طيبة  �شمعة  حتقيق 
ال�شكر  املنظمة  اللجنة  وجهت  كم�  والدولية،  العربية 
نهي�ن،  اآل  زايد  بن  �شلط�ن  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير 
الن�دي  ن�ش�ط�ت  رع���ي��ة  يف  جل��ه��وده  امل��ه��رج���ن،  راع���ي 
الدويل  املهرج�ن  وه��ذا  ال��ق��درة،  و�شب�ق�ت  ع���م  بوجه 
ت�شريح�ت خ��شة  كم� رحبت يف  بوجه خ��س،  الكبري 
مبن��شبة اإنطالق احلدث ب�مل�ش�ركني و�شيوف املهرج�ن 
واالإعالميني وق�لت : اإنن� ن�شعى اىل اأكر من النج�ح  
من خالل هذا املهرج�ن العريق ،  وهو تر�شيخ املب�دئ 
وال��ق��ي��م وال��ق��وان��ني ال��ت��ي ت��ق��وم عليه� ري������ش��ة  ركوب 
بروتوكول  بنود  تطبيق  وبخ��شة   ، والتحمل  ال��ق��درة 
بوذيب التي اأ�شبحت ذات اإهتم�م ع�ملي جل�نب املح�فظة 
ع��ل��ى ���ش��الم��ة اخل���ي���ول وال���ف���ر����ش����ن ، وق����ل���ت: نعمل 
�شمو  توجيه�ت  تنفيذ  على  ح�لي�  الفرعية  وال��ل��ج���ن 
الفر�س  تك�فوؤ  اأعلى درج�ت  ، لتحقيق  املهرج�ن  راعي 
 ، وم�شمونه�  ���ش��ورت��ه���  يف  مث�لية  ���ش��ب���ق���ت  وت��ق��دمي 
وجميع   ، الع�مة  ال�شالمة  اإج���راءات  ك�فة  حتقيق  مع 

وبخ��شة  واالع������الم  احل�����دث  ل�����ش��ي��وف  ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
ال�شح�فة الري��شية من خالل املركز االعالمي الذي 
مت جتهيزه على اأف�شل م�شتوى . وحّيت  اللجنة  ك�فة 
امل�ش�ركني  يف  جميع  ن�ش�ط�ت و�شب�ق�ت املهرج�ن التي 
ال�شكر  اللجنة  ، كم�  وجهت  القدرة  متثل قمة مو�شم 
للفرو�شية   االإم������رات  اإحت�����د  االأ���ش������ش��ي  ال�����ش��ري��ك  اإىل 
اأب��وظ��ب��ي الري��شية  ، وق��ن���ة  ال��ع���م��ل��ة  ال��ل��ج���ن  وك���ف��ة 
الن�قل الر�شمي للحدث ، على جهودهم يف اإجن�ح هذه 
اأن  ، موؤكدة   ال�شب�بية الراثية  التظ�هرة  الري��شية  
جن���ح امل��ه��رج���ن ه��و جن���ح لفرو�شية وق���درة االإم����رات 
جم�هريية  الري��شة  هذه  بجعل  م�شروعن�  يف  واإ�شه�م 
وحتقيق  االإم������رات  وف���ر���ش���ت  ف��ر���ش���ن  بجهود  تتطور 

�شمعة طيبة له� على م�شتوى الع�مل.
مهرجان تراثي م�شاحب 

ي��ت��زام��ن م��ع اإق���م��ة امل��ه��رج���ن ال��ق��درة معر�س وقرية 
تراثية لعر�س الراث الوطني ، وت�شم القرية اأجنحة 
تراثية متنوعة ، وعرو�ش� للهجن واخليول وال�شق�رة 

التقليدية  املهن  واإحي�ء   ، الفلكلورية  الفرق  وعرو�س 
واخلي�م ال�شتقب�ل  ال�شعر  بيوت  ع��ددا من  ت�شم  كم�   ،
�شيوف املهرج�ن من خالل اأجنحة الع�دات والتق�ليد 
االن�شطة  ، وغريه� من  العربية   واحلظرية  والقهوة 
الراثية  ومنه� ال�شوق ال�شعبي مبكون�ته التي تهدف 

اإىل ن�شر تراثن� الوطني ب�شورة ح�ش�رية .
تكرمي الفائزين ال�شبت 11 مار�س 

ت�شهد  اأن  تراثية   �شب�بية  احتف�لية  وو�شط  املقرر  من 
ال�شبت   ي���وم  ب��وذي��ب ع�شر  ق��ري��ة   ال��ت��ت��وي��ج يف  من�شة 
الف�ئزين  وت��ت��وي��ج  ت��ك��رمي  حفل   ، اجل����ري   11 املقبل 
اللجنة  واأع�ش�ء  رئي�س  بح�شور  املهرج�ن  �شب�ق�ت  يف 
العلي� املنظمة وعدد من ال�شخ�شي�ت وال�شيوف ورج�ل 
االإعالم احتف�ء ب�لف�ئزين بعد اختت�م جوالت ال�شب�ق�ت 
الذات  والبحث عن  والتحدي  ب�لتن�ف�س  التي احل�فلة 
على الرم�ل الذهبية لقرية بوذيب التي اأكدت ح�شورا 
ا�شتقط�ب مهرج�ن�ت وبطوالت  دولي� غري م�شبوق يف 

القدرة . 

حتت �شعار نقود م�شتقبل ريا�شة القدرة 

جنوم القدرة ونخبة من فر�شان وفار�شات المارات جاهزون للمناف�شة والتحدي
�شباقات مهرجان �شلطان بن زايد الدويل 11 للقدرة تنطلق يف بوذيب اليوم

ند  “دورة  ل�  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
ال�����ش��ب��� ال��ري������ش��ي��ة “ ع��ن ف��ت��ح ب�ب 
ب�مل�ش�ركة  الراغبة  للفرق  الت�شجيل 
ال�ش�الت  ق����دم  ك����رة  ت�����ش��ف��ي���ت  يف 
والكرة الط�ئرة ، للن�شخة اخل�م�شة 
من الدورة التي �شتق�م خالل �شهر 
بتوجيه�ت  املقبل  امل��ب���رك  رم�����ش���ن 
ال�شيخ  ���ش��م��و  م���ن  ك��رمي��ة  ورع����ي���ة 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
دبي الري��شي ، وتعد احلدث االأكر 
من نوعه� من حيث قيمة اجلوائز 
خمتلف  يف  امل��ن���ف�����ش���ت  وم�����ش��ت��وى 

الري��ش�ت.
لت�شفي�ت  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ف����رة  ت���ب���داأ 
كرة قدم ال�ش�الت و الكرة الط�ئرة 
ال��ي��وم االث��ن��ني 6 م���ر���س 2017 و 
الفرق  لت�شجيل  اآخر موعد  �شيكون 
2017 و  26 م���ر���س  ي���وم االأح����د 
اأ�شم�ء  لت�شجيل  م��وع��د  اآخ���ر  ي��ك��ون 
اأبريل   3 االث���ن���ني  ي����وم  ال��الع��ب��ني 
اأن تنطلق الت�شفي�ت  2017، على 

يوم اجلمعة 14 اأبريل 2017.

كرة قدم ال�شالت 
ت�����ش��م��ن��ت �����ش����روط ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
التي  ال�����ش���الت  ق���دم  ك���رة  ت�شفي�ت 
الري��شية   امل��ن���رة  �ش�لة  يف  �شتق�م 
ي��رغ��ب يف  ك���ل ف��ري��ق  اإداري  ق���ي����م  
ب����إن�������ش����ء ح�����ش���ب خ��س  امل�������ش����رك���ة 
االلكروين  امل��وق��ع  ع��ر  ب���ل��ف��ري��ق 
يف   www.nasst.ae ل���ل���دورة 
ال�ش�الت  واختي�ر  ري��شة كرة قدم 
الرغبة  ح�����ل  ويف  ل��ل��ف��ري��ق،  ا����ش���م 
دائرة  اأو  موؤ�ش�شة  ب��شم  ب�مل�ش�ركة 
اأو ���ش��رك��ة، ي��ج��ب ع��ل��ي��ه ت��ق��دمي م� 
املعنية  االإدارة  م��ن  امل��واف��ق��ة  يفيد 
اللجنة  ح���ددت  و  ال��ف��ري��ق،  مل�ش�ركة 

املنظمة عنواًن� للتوا�شل مع اللجنة 
، وذل�������ك عر  ل���ل���ب���ط���ول���ة  ال���ف���ن���ي���ة 
وهو:  للجنة  االل���ك���روين  ال��ري��د 
nasfutsal@dubaisc.
رقم:  ال��ن��ق���ل  ال��ه���ت��ف  ع��ر  اأو   ae

.0565759967
اأن  على  الفنية  الالئحة  ن�شت  كم� 
بت�شجيل  امل�����ش���رك  ال��ف��ري��ق  ي��ل��ت��زم 
16 العًب� كحد اأق�شى و 12 العًب� 
كحد اأدنى من املواطنني من بينهم 
وجوًب� عدد 3 حرا�س مرمى، ي�شمح 
جواز  ح���م��ل��ي  ال��الع��ب��ني  بت�شجيل 
اأبن�ء  وال��الع��ب��ني م��ن  ال��دول��ة  �شفر 
املواطن�ت والالعبني ح�ملي جوازات 
جزر القمر من املقيمني يف الدولة، 
 )3( ع���دد  ت�شجيل  اىل  ب���الإ���ش���ف��ة 
العبني م�شجلني يف احت�د االإم�رات 
البطولة وميكن  القدم خالل  لكرة 
امليدان  ف��وق  الفعلية  امل�ش�ركة  لهم 
الالعبني من  بقية  يكون  اأن  �شرط 
االإم�����رات  احت����د  يف  امل�شجلني  غ��ري 

����ش���واء يف ل��ع��ب��ة كرة  ال���ق���دم  ل���ك���رة 
خالل  ال�ش�الت  ق��دم  ك��رة  اأو  القدم 
 2014 املوا�شم الثالثة االأخ��رية : 
 ،  2016 –  2015  ،  2015  –

.2017 - 2016
بت�شجيل  املنظمة  اللجنة  و�شمحت 
 16 بلغ عمرهم  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني 
اآخ���ر موعد  ب��ت���ري��خ  �شنة ف��م��� ف���وق 
الفريق  اإداري  وي��ق��وم  للت�شجيل، 
ع����ن طريق  ال���الع���ب���ني  ب��ت�����ش��ج��ي��ل 
مرفق�  ل��ل��ف��ري��ق  امل��ن�����ش���أ  احل�������ش����ب 
ب���مل�����ش��ت��ن��دات ال��ت���ل��ي��ة: ����ش���ورة من 
جواز  م��ن  ���ش��ورة  اأو  الهوية  بط�قة 
العب،  ل��ك��ل  امل��ف��ع��ول  ���ش���ري  ال�شفر 
���ش��ورة ح��دي��ث��ة ل��ك��ل الع����ب، وثيقة  
اأبن�ء  من  امل�شجل  الالعب  اأن  تفيد 
املواطن�ت عند االقت�ش�ء، �شورة من 
جوازات  حل�ملي  االإق���م��ة  ت���أ���ش��رية 
نتيجة  اإىل  ب�الإ�ش�فة  القمر،  ج��زر 
الذي  الع���ب  ل��ك��ل  ال��ط��ب��ي  الفح�س 
يوؤكد ب�أنه الئق �شحي� للم�ش�ركة، و 

اإق������رار م���وق���ع م���ن ط����رف الالعب 
الفريق  مع  امل�ش�ركة  على  ب�ملوافقة 

يف الدورة.

الكرة الطائرة          
لت�شفي�ت  الفنية  الالئحة  ت�شمنت 
�شتق�م  االت��������ي  ال����ط�����ئ����رة  ال�����ك�����رة 
من�ف�ش�ته� ب�ش�لة �شالح الدين قي�م 
ب�إن�ش�ء ح�ش�ب خ��س  الفريق  اإداري 
االلكروين  امل��وق��ع  ع��ر  ب���ل��ف��ري��ق 
 www.nasst.ae ل�����ل�����دورة 
ل��ل��ف��ري��ق، ويف ح�ل  ا����ش���م  واخ���ت���ي����ر 
اأو  موؤ�ش�شة  ب��شم  ب�مل�ش�ركة  الرغبة 
تقدمي  عليه  �شركة، يجب  اأو  دائ��رة 
املعنية  املوافقة من االإدارة  م� يفيد 

مل�ش�ركة الفريق.
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  ح��������ددت  ك����م�����   
اللجنة  م����ع  ل���ل���ت���وا����ش���ل  ع����ن����واًن����� 
الط�ئرة،  ال���ك���رة  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
وذل������ك ع����ر ال����ري����د االل����ك����روين 
nasvolleyball@ ال���ت����يل: 

اله�تف  ع��ر  اأو   dubaisc.ae
النق�ل رقم: 0565759968.             
واأك������دت ال��الئ��ح��ة ع��ل��ى ال���ت���زام كل 
كحد  الع���ًب����   14 ب�ت�شجيل  ف��ري��ق 
اأق�����ش��ى و 10 الع��ب��ني ك��ح��د اأدن���ى 
بت�شجيل  وال�شم�ح  امل��واط��ن��ني،  م��ن 
الالعبني ح�ملي جواز �شفر الدولة 
املواطن�ت،  اأب���ن����ء  م���ن  وال��الع��ب��ني 
وال��الع��ب��ني ح���م��ل��ي ج�����وازات �شفر 
جزر القمر من املقيمني يف الدولة، 
الع���ب���ني   )2( ع�������دد  ت�������ش���ج���ي���ل  و 
للكرة  االإم����رات  م�شجلني يف احت���د 
ال��ط���ئ��رة خ��الل ال��ب��ط��ول��ة، وكذلك 
ت�شجيل العبني غري م�شجلني اأو مل 
يتم التجديد لهم يف احت�د االإم�رات 
للكرة الط�ئرة من املو�شم الري��شي 
 : ق���ب���ل  ف���م����   2011  –  2010
 –  2009  /  2011 –  2010(
 /  2009  –  2008  /  2010

.).../  2008 – 2007
بت�شجيل  املنظمة  اللجنة  و�شمحت 
فم�   1998 مواليد  من  الالعبني 
الفريق  اإداري  ي��ق��وم  اأن  على  ق��ب��ل، 
ع����ن طريق  ال���الع���ب���ني  ب��ت�����ش��ج��ي��ل 
ل��ل��ف��ري��ق مرفق  امل���ن�������ش����أ  احل�������ش����ب 
ب���مل�����ش��ت��ن��دات ال��ت���ل��ي��ة: ����ش���ورة من 
جواز  م��ن  ���ش��ورة  اأو  الهوية  بط�قة 
العب،  ل��ك��ل  امل��ف��ع��ول  ���ش���ري  ال�شفر 
يفيد  م�  الع��ب،  لكل  حديثة  �شورة 
اأب���ن����ء  م����ن  امل�������ش���ج���ل  ال����الع����ب  اأن 
املواطن�ت عند االقت�ش�ء، �شورة من 
جوازات  حل�ملي  االإق���م��ة  ت���أ���ش��رية 
نتيجة  اإىل  ب�الإ�ش�فة  القمر،  ج��زر 
الذي  الع���ب  ل��ك��ل  ال��ط��ب��ي  الفح�س 
للم�ش�ركة،  �شحي�  الئ��ق  ب�أنه  يوؤكد 
و اإق����رار م��وق��ع م��ن ط��رف الالعب 
الفريق  مع  امل�ش�ركة  على  ب�ملوافقة 

يف الدورة.

فتح باب الت�شجيل لت�شفيات قدم ال�شالت والطائرة بدورة ند ال�شبا الريا�شية 
•• اأبوظبي-وام: 

ممثل  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلط�ن  ال�شيخ  �شمو  رع���ي��ة  حت��ت 
ت��راث االإم����رات ..  ن���دي  ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س  �ش�حب 
االول  “ اأم�س  الراثي  العربي  �شب�ق�ت اخليل  “ ن���دي  عقد 
ال��ع��رب��ي.. “ �شب�ق�ت اخل��ي��ل  ع��ن��وان  ال�شنوي حت��ت  م��وؤمت��ره 

الرويج..الربية.. واحلف�ظ على ال�شاللة «.
�� يف  �� الذي عقد يف فندق ب�رك روت�ن� اأبوظبي  وي�أتي املوؤمتر 
اإط�ر مهرج�ن �شمو ال�شيخ �شلط�ن بن زايد اآل نهي�ن الدويل 
املهريي  �شن�ن  �شع�دة كل من  فيم� ح�شره   .. للقدرة   11 ال�� 
املدير التنفيذي لالأن�شطة والفع�لي�ت يف ن�دي تراث االإم�رات 
و  امل�ش�ندة  للخدم�ت  التنفيذي  امل��دي��ر  املحريبي  ع��ب��داهلل  و 
مركز  ملدير  االأول  الن�ئب  املن�شوري  عمهي  �شعيد  من�شور 

�شلط�ن بن زايد للثق�فة واالإعالم.
وقدمت اآن� �شتوج�نوفي�شك� اخلبرية البولندية خالل املوؤمتر 
الع�مل  ح��ول  العربي  اخليل  تربية  فيه�  تن�ولت  عمل  ورق��ة 
واالهتم�م به� .. م�شرية اإىل �شاللة املهرة “ �ش�بدا “ وهي من 
بولندا  يف  ترعرعت  التي  ال�شهرية  االأ�شيلة  العربية  اخليول 
ع��دة يف  ح���زت على جوائز  التي  اأجي�ال من اخليول  واأجنبت 
اأن  مو�شحة   .. اخل��ي��ول  ج��م���ل  وم�ش�بق�ت  عريقة  �شب�ق�ت 
امل��شي  القرن  ول��دت يف ثالثيني�ت  التي   �� املهرة  ه��ذه  اأح��ف���د 
املتحدة  واململكة  املتحدة  ال��والي���ت  من  كل  يف  جن�ح�  والق��ت 
 �� قطر  ودول���ة  ال�شعودية  العربية  واململكة  االإم�����رات  ودول���ة 
اأحف�د هذه  ف�زت ببطوالت حملية ودولية عريقة..ومن بني 
املهرة احل�ش�ن “ مون�رك “ اململوك ل�شمو ال�شيخ �شلط�ن بن 
الثالثني  ميالده  بعيد  اليوم  يحتفل  وال��ذي  نهي�ن  اآل  زاي��د 
 “ “ �شيفورا  اآخره� املهرة  اأخرى  اإىل خيول واأح�شنة  اإ�ش�فة 
العربية  اخليول  اأ�شم�ء  اإىل  واأ���ش���رت   .. ع�مني  قبل  امل��ول��ودة 
�شويني  توبي�س  اإيفي  قدمت  ج�نبه�  من  واالأح��ف���د.  االأ�شيلة 
م��ن ال���والي����ت امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة ورق���ة ع��م��ل ح���ول اأف�شل 
م��ب���درة ل��ل��روي��ج م��ن خ���الل ا���ش��ت��خ��دام اأه����داف ن����دي �شب�ق 
للعودة  اخليول  مربي  “ لت�شجيع  “ ال��ه���رك  العربي  اخليل 
الن�دي  ينظمه�  التي  العربي  اخليل  �شب�ق�ت  يف  امل�ش�ركة  اإىل 
.. م�شرية اإىل اأهمية الت�شويق اجليد ب��شتخدام منهج الن�دي 
اخليل  �شب�ق�ت  اإىل  العودة  اخليول يف  لت�شجيع مربي  وذل��ك 
العربي واال�شتمرار يف هذه الري��شة .. وا�شت�شهدت ب�إح�ش�ئية 
حول تربية اخليول اأجريت خالل ع�م 2016 .. �شملت اأكر 
الع�مل  اأم���ك��ن خمتلفة ح��ول  م��ن اخليل يف  اآالف  م��ن ثالثة 
اأه��م��ي��ة احل��ف���ظ ع��ل��ى ���ش��الل��ة اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي و  فيم� بينت 

احلف�ظ على ال�شب�ق�ت العربية.
اإي���ج����د م��وؤ���ش�����ش��ة ت��ه��ت��م ب���خل��ي��ل ال��ع��رب��ي يتطلب  واأك�����دت اأن 

العديد من االإج��راءات الداعمة والدافعة لربية اخليول .. 
الطبية  ب�لفحو�ش�ت  اخليول  مربي  اإل���زام  خ��الل  من  وذل��ك 
اإنك�ر وجود  العربي دون  اأ�ش�لة اجلواد  اله�مة للحف�ظ على 
بع�س امل�شكالت التي تق�بلهم �شواء يف امل�شم�ر اأو يف النواحي 

االأخرى.
ولفتت اإىل اأن ن�دي “ اله�رك “ �شينظم �شب�ق� يف دولة االإم�رات 
مع بداية مو�شم �شب�ق�ت اخليل يف اأوائل �شهر اأكتوبر املقبل .. 
كم� �شتكون له م�ش�رك�ت يف ال�شب�ق�ت الع�ملية واأن الن�دي �شوف 
يحقق نقلة نوعية واهتم�م� كبريا جدا يف هذا املج�ل من خالل 
التوا�شل مع املنظم�ت الع�ملية املهتمة ب�خليل العربي حيث مت 
حتقيق تقدم كبري خالل الفرة امل��شية من خالل التوا�شل 
واالرتب�ط مع املوؤ�ش�ش�ت املهتمة ومع املهتمني ب�خليل العربي 
التوا�شل حول الع�مل يف هذا االأمر  حول الع�مل واأنه لزي�دة 
مت اإن�ش�ء �شفحة على موقع “ الفي�س بوك “ لن�دي “ اله�رك 
بج�نب  االجتم�عي  التوا�شل  على مواقع  اأخ��رى  و�شفحة   “
اأعم�ل  تنظيم وعقد لق�ءات وحلق�ت تثقيقية ونق��ش�ت حول 
الن�دي .. كم� مت اإنت�ج مطبوعة حديثة حول ن�دي “ اله�رك 

“ حتتوى على  معلوم�ت ك�ملة عن الن�دي واأهدافه .
وقدمت ال�شيدة ايفي توب�س يف نه�ية الورقة ت�شورا الأهداف 
امل�شتقبل م��ن خ��الل برامج  “ يف  “ ال��ه���رك  ن����دي  واأن�����ش��ط��ة 

ري��شية وثق�فية واهتم�م ف�عل مبربي اخليول حول الع�مل.
ه�يد  دي���ردري  ال�شيدة  قدمته�  عمل  بورقة  امل��وؤمت��ر  واختتم 
�شلط�ن  ال�شيخ  ل�شمو  ور�ش�ن  مزرعة  يف  اال�شطبالت  مديرة 
بن زايد اآل نهي�ن رئي�س ن�دي �شب�ق اخليل العربي الراثي .. 
حتدثت فيه� عن اهتم�م العرب ب�خليول العربية منذ قدمي 
الزم�ن وعر الع�شور حيث ك�ن العرب يف الع�شر االإ�شالمي  
يهتمون بربية اخليل العربي ويقيمون له �شب�ق�ت وم�ش�بق�ت 
تزيني وجم�ل وكذلك االأمر يف الع�شور الت�لية حتى و�شلت 
اإىل الدولة العثم�نية ومن�طق ات�ش�ع نفوذه� يف قرطبة وحتى 

اإقليم البلق�ن.
وحت��دث��ت ه���ي��د ع��ن اه��ت��م���م امل�����ش��ري��ني ب���خل��ي��ول مم��� جعل 
والقوام  اجل��م���ل  ن�حية  م��ن  ع�ملية  مك�نة  امل�شري  للح�ش�ن 
احل�ش�ن  ه��ذا  ينت�شر  ب��داأ  حيث  وال�شرعة،  املم�شوق  واجل�شم 

ع�ملي� اإىل اأن ا�شتخدم ك�أداة  يف ت�شليح اجلي�س يف احلروب.
ال���ع���راق وق��درت��ه��� ع��ل��ى الفوز  اإىل اخل���ي���ول يف  اأ����ش����رت  ك��م��� 
ال�شي��شية  ال��ت��غ��ريات  اأن  ال��ع���مل��ي��ة..م��و���ش��ح��ة  امل�����ش���ب��ق���ت  يف 
تدهور  يف  ك��ب��ريا  دورا  ل��ع��ب��ت  واالج��ت��م���ع��ي��ة  واالق��ت�����ش���دي��ة 
يف  اإخف�ق�ته  اإىل  واأدت  واإجن���زات��ه  العربي  اخليل  م�ش�رك�ت 
املن�ف�ش�ت الري��شية الع�ملية .. ولفتت اإىل اهتم�م �شمو ال�شيخ 
�شلط�ن بن زايد اآل نهي�ن يف هذا املج�ل واالأه��داف التي من 

اأجله� مت ت�أ�شي�س هذا الن�دي.

نادي �شباقات اخليل العربي يوؤكد اأهمية احلفاظ على ال�شاللت والعتناء بها

حقق منتخب االإم�رات الع�شكري للجوجيت�شو املركز االأول يف “ بطولة 
 / 13 “ مبجموع /  “ ين وازا  يف فئة  الع�مل الع�شكرية التخ�ش�شية” 

ميدالية ملونة منه� �شت ذهبي�ت وثالث ف�شي�ت واأربع برونزي�ت.
�ش�رك يف البطولة - التي اأقيمت يف الع��شمة البلغ�رية �شوف� يف الفرة 
12 دول��ة هي االإم���رات وبلغ�ري�  28/ فراير امل��شي -  من / 25 اإىل 
واأذربيج�ن  ومونتينيجرو  واأمل�ني�  وفرن�ش�  وك�زاخ�شت�ن  ورو�شي�  وتون�س 

واإيط�لي� والبو�شنة والهر�شك .
وع�دت بعثة املنتخب م�ش�ء اأم�س االول بعد من�ف�ش�ت قوية خ��شه� العبو 

املنتخب و ك�ن يف ا�شتقب�لهم عدد من امل�شوؤولني.
�ش�حي  اأح��رز  كيلوجرام�   69 وزن  يف   .. ك�لت�يل  املنتخب  نت�ئج  وك�نت 

خلف�ن امليدالية الذهبية وزميله علي اإبراهيم الرونزية ويف وزن / 77 
�شعيد  زميله  حقق  فيم�   .. الذهبية  ن��شر  حممد  حقق  كيلوجرام�   /

ال�ش�م�شي الرونزية.
اأم� ذهبية وزن 88 كيلوجرام� ك�نت من ن�شيب جنم منتخبن� الع�شكري  
ج��شم علي .. ويف وزن 94 كيلوجرام� اأحرز في�شل الكتبي الذهبية فيم� 

ذهبت الف�شية لزميله زايد الكعبي.
واأحرز العبو منتخبن� الع�شكري يف وزن فوق 94 كيلوجرام� امليدالي�ت 
الثالث لهذا الوزن فقد ذهبت الذهبية لعبداهلل الق�يني والف�شية خل�لد 
للفئة  ك���ن��ت  االأوزان  تلك  جميع  و  ال��درع��ي  لعلي  وال��رون��زي��ة  الكعبي 

العمرية دون 35 �شنة.

كم� اأحرز املنتخب ثالث ميدالي�ت يف الفئة العمرية دون 45 �شنة حيث 
اأحرز  69 كيلوجرام�.. فيم�  البلو�شي ذهبية وزن  اأحرز الالعب حميد 
اإبراهيم احلمزي امليدالية الرونزية ويف وزن دون 77 كيلوجرام� حقق 

الالعب ج��شم �شعيد الف�شية.
واأهدى العبو منتخبن� الع�شكري هذا االإجن�ز اإىل �ش�حب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات 

امل�شلحة .
وق�لوا اإنهم واجهوا من�ف�شة قوية لكنهم جنحوا ب�إ�شرارهم وعزميتهم 
واأدائهم القوي يف رفع ا�شم دولة االإم�رات ع�لي� على من�ش�ت التتويج يف 

هذه البطولة الع�ملية املهمة .

النت�ئج  تلك  على  البن�ء  ال�شتكم�ل  م�ش�عيهم  يف  ا�شتمرارهم  واأك����دوا 
الري��شة  بهذه  واالرت��ق���ء  للجوجيت�شو  ع�مليني  اأب��ط���ل  الإن��ت���ج  املحفزة 

املهمة.
من جهته عر �ش�حي خلف�ن - الف�ئز بذهبية وزن 69 كيلوجرام� - عن 
�شع�دته ب�إحراز امليدالية الذهبية .. متمني� اأن تكون بداية لنت�ئج مميزة 
واأن  اأن يح�فظ على �شدارته  وي�أمل  اأن طموح�ته بال ح��دود  .. موؤكدا 

يحقق املزيد من االإجن�زات لالإم�رات يف لعبة احلوجيت�شو.
الع�ملية  ال��ب��ط��والت  اأه���م  م��ن  ت��ع��د  الع�شكرية  ال��ع���مل  ب��ط��ول��ة  اأن  ي��ذك��ر 
هذه  على  ب����الإجن����زات  ح���ف��ل  �شجل  الع�شكري  وملنتخبن�  للجوجيت�شو 

املن�شة الع�ملية.

منتخبنا الع�شكري للجوجيت�شو يحرز املركز الأول يف بطولة العامل يف بلغاريا
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�شهدت حلبة دبي اأوتودروم من�ف�شة 
بري  م�ش�ر حلبة غراند  على  ن�رية 
الب�لغ طوله� 5.39كم وذلك �شمن 
م��ن���ف�����ش���ت اجل���ول���ة ق��ب��ل االأخ�����رية 
الوطنية  ال�����ش��ب���ق  اأي�������م  ل��ب��ط��ول��ة 
مب�ش�ركة   ،)2017 م�ر�س   4-3(
المبورغيني  ����ش���ب����ق����ت  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
ال�شب�ق�ت  من  وجمموعة  اجلديدة 

الوطنية. 
تروفيو  �شوبر  المبورغيني  �شل�شلة 

وينر ال�شرق االأو�شط
ق����د ت���ك���ون ح��ل��ب��ة دب�����ي اأوت���������ودروم 
ال�ش�ئقني  ع��ل��ى  م����  ن��وع���  ج���دي���دة 
بروكرز،  وري����ك  ج��ي��ف��ري��ز  اأك�����ش��ي��ل 
األ  دي  “جيه  فريق  �ش�ئقي  اأن  اإال 
ري�شينغ” اأتقن� القي�دة على احللبة 
�شي�رة  م��ق��ود  خلف  ق�شري  وق��ت  يف 
الم��ب��ورغ��ي��ن��ي ه���وراك����ن ج��ي تي3. 
اأكد  ال��ت��وايل،  على  الث�نية  وللمرة 
يف  مه�رتيهم�  ال��ب��ط��ول��ة  م��ت�����ش��درا 
ال��ط��ري��ق ن��ح��و ال��ف��وز خ���الل نه�ية 
االأ�شبوع والفوز بلقب املو�شم االأول 

لل�شل�شلة. 
وك�نت البداية مع الهولندي بروكرز 
اأ�شرع زمن  الذي متكن من حتقيق 
اأن  بعد  الت�أهيلية  اجل��ول��ة  يف  للفة 
دقيقة   1:57.714 يف   ق��ط��ع��ه��� 
خط  ع��ل��ى  االأول  امل���رك���ز  ل��ي��ح��ج��ز 
االنطالق، وانطلق بعده� ب�لتع�ون 
ال�شب�ق  لت�شدر  جيفريز  زميله  مع 
والتغلب على املن�ف�شني ومتكن� من 
 41.57 بف�رق  النه�ية  خط  قطع 
و20.4  االأول  ال�����ش��ب���ق  يف  ث���ن��ي��ة 
ليت�شدرا  ال��ث���ين،  ال�شب�ق  يف  ث�نية 
يف  املحرفني  وفئة  الع�م  الرتيب 

ال�شل�شلة. 
�شل�شلة  لقب  بنيل  فوزهم�  و�ش�هم 
ويترن  تروفيو  �شوبر  المبورغيني 
اأول  ل��ي�����ش��ب��ح���  ال�����ش��رق االأو�����ش����ط، 
ف�ئزين يف الدورة االأوىل لل�شل�شلة. 
وب�����ع�����د احل�����������ش�����ول ع����ل����ى ج����وائ����ز 
�ش�ئق  بروكرز،  ريك  ق�ل  البطولة، 
فريق جي دي األ ري�شينغ: ب�لن�شبة 
بذلن�  لقد  رائ��ع���.  مو�شم�  ك���ن  لن� 
التع�ون  يف  خ��شة  كبريا،  جمهودا 

م��ع ف��ري��ق ال�����ش��ي���ن��ة، وب���ل��ط��ب��ع مع 
اجلميع  األ،  دي  جيه  فريق  اأع�ش�ء 
اأن��� �شعيد جدا  ك�ن يعمل بجد، لذا 

اأن جهودن� اأتت اأكله�.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى اأم�����ش��ى ك���ل من 
والنم�ش�وي  �شن�يدر  ك���ري  االأمل����ين 
���ش��ب���ق��ي اجلولة  ري��ت�����ش���رد غ�����ودارد 
دي  جي  بفريق  اللح�ق  حم�ولة  يف 
املح�ولتني  األ ري�شينغ، لكن يف كال 
اأح�����رزا امل���رك���ز ال���ث����ين. اأم����� املركز 
من  فك�ن  االأول  ال�شب�ق  يف  الث�لث 
االأمل���ين بول �ش�شرن  الثن�ئي  ن�شيب 
وهيندريك �شتيل من فريق كونراد 
نف�س  ذه��ب  حني  يف  موتور�شبورت، 
ل�ش�لح  ال��ث���ين  ال�����ش��ب���ق  امل��رك��ز يف 
ج����ك ب���رث��ول��وم��و ودي��ف��ون موديل 

من فريق تريبل اأف ري�شينغ.
و���ش���ه��م حت��ق��ي��ق امل���رك���ز ال��ث���ل��ث يف 
ال�شب�ق االأول مبنح ال�ش�ئقني �ش�شرن 
و�شتل فئة “برو اإيه اأم” يف ال�شب�ق 
فيه  اعتلى  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  االأول، 
ن�يجل ف�رمر وق�شطنطني بريوتزي 
األ ري�شينغ لقب  من فريق جي دي 
الفئة يف ال�شب�ق الث�ين. وبعد جمع 
النق�ط، ك�ن الفوز بلقب برو اإيه اإم 

من ن�شيب �ش�شرن و�شتل.
اإيه اإم، متكن  ويف املن�ف�شة على فئة 
اأن������درو ه���ري��ن���ت��و، ال�����ش���ئ��ق االآخ���ر 

�شمن فريق جي دي األ ري�شنغ، من 
ف�شل  لكنه  االأول،  ب�ل�شب�ق  ال��ف��وز 
لعطب يف  الث�ين  ال�شب�ق  اإنه�ء  من 
اأح��د االإط����رات، وهو م� فتح املج�ل 
اأنتونيلي  م����رك���و  م��ن���ف�����ش��ه  اأم�������م 
اأنتونيلي  ف��ري��ق  م��ن  رودا  ودي��ف��ي��د 
ب�ل�شب�ق  ل���ل���ف���وز  م���وت���ور����ش���ب���ورت 
ه�ري�نتو  يكن  مل  ذل��ك  مع  الث�ين. 
اأن��ه متكن  اإذ  م�شت�ء لدرجة كبرية، 
من التتويج بلقب فئة “اإيه اأم” يف 

نه�ية املط�ف. 

للدرجات  الإمــــــارات  بــطــولــة 
النارية الريا�شية 

بو�شعه  م���  ك��ل  املعيني  اأح��م��د  ب���ذل 
ل���ت����أخ���ري ف���ر����س حم���م���د ت���ن���ري يف 
الفوز بلقب �شتوك 600 �شي �شي. 
وخطف الدراج ال�شعودي اأول فوزين 
متت�ليني له يف املو�شم واقرب من 
للبطولة.  ال��ع���م  الرتيب  يف  تنري 
لتحديد  اأخ������رية  ج���ول���ة  ب���ق����ء  م���ع 

امل�شري. 
تنري،  دخ������ل حم���م���د  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
امل�����ش���رك ب���دراج���ة م���ن ن���وع هوندا 
اآر، جولة نه�ية  اآر   600 اأر  �شي بي 
ب�أنه ق�در  االأ�شبوع وهو �شبه مت�أكد 
قبل  ل�ش�حله  البطولة  اأن��ه���ء  على 
ج��ول��ة م��ن ان��ت��ه���ء ال��ب��ط��ول��ة. وبدا 

ال�����ش��ب���ق ب�شكل  ال��ل��ب��ن���ين  ال�����ش���ئ��ق 
على  االأول  امل���رك���ز  وح��ق��ق  م���ث����يل، 
يف  ال�شب�ق  لفة  بقطع  البداية  خط 
2:10.181 دقيقة، متقدم� على 
اأحمد النعيمي بف�رق 0.337 جزء 

من الث�نية. 
وب�لرغم من اأن النعيمي مل يتمكن 
اإال  الت�أهيلية،  اجلولة  يف  تنري  من 
الفوز ك�ن  اإ���ش��راره على حتقيق  اأن 
�ش�ئق� ال ميكن  م��ن��ه  وج��ع��ل  اأق����وى 
اإي��ق���ف��ه. وك���ن��ت امل��ع��رك��ة ق��وي��ة بني 
امل�ش�رك  اأح����م����د،  ل��ك��ن  ال�����ش���ئ��ق��ني 
ت�ألق  6اآر  اأك�س  زد  بدراجة كوازاكي 
دبي  حللبة  ب��ري  غ���ران  م�ش�ر  على 
االأول  ال�����ش��ب���ق  اأوت�������ودروم وف�����ز يف 
الث�نية  م��ن  ج���زء   0.914 ب��ف���رق 
ب�ل�شب�ق  ف�����ز  ح���ني  يف  ت���ن���ري،  ع���ن 

الث�ين بف�رق 1.043 دقيقة. 
املبتدئني  ك���أ���س  على  املن�ف�شة  ويف 
ك�نت  �����ش����ي،  ����ش���ي   600 ����ش���ت���وك 
امل��ن���ف�����ش��ة ب���ني امل��ت�����ش��دري��ن اأك���ر 
غونزالف�س  �شونيت  وب���داأ  ���ش��ع��ريا. 
م��ن ال��ه��ن��د، امل�����ش���رك ب���دراج���ة من 
االأ�شبوع  ن��ه���ي��ة  اآر6،  ي���م���ه���  ن���وع 
االأمور  وهو متحكم نوع� م� بزم�م 
���ش��م��ن ف��ئ��ة امل��ب��ت��دئ��ني، ل��ك��ن اأب����رز 
من�ف�شيه، اجلنوب اأفريقي بريندان 
زامي���ن، ال��ذي يقود دراج��ة من نوع 

اآر، حقق  اآر   600 اآر  هوندا �شي بي 
بينه  ويف�شل  الفئة.  يف  مهم�  ف��وزا 
لذا  ف��ق��ط،  نقطت�ن  املت�شدر  وب��ني 
االأخرية  الف�شل يف اجلولة  �شيكون 

للبطولة. 
ويف فئة 1000 �شي �شي، متكن كل 
بدراجة  امل�ش�رك  الغربلي،  من فهد 
اآر  اأ�س1000  دبليو  اأم  بي  من نوع 
اآر، ون��شر ال�شيب�، على منت دراجة 
اآر1، م��ن حتقيق  ي���م���ه���  ن���وع  م��ن 
الث�ين  االأول  ال�����ش��ب���ق��ني  يف  ال��ف��وز 

على الرتيب. 

�شل�شلة اأن جي كيه ري�شينغ
على  ري�شينغ  دراغ��ون  فريق  �شيطر 
ال�شب�ق،  يف  االأوىل  ال��ث���ل��ث  امل��راك��ز 
ل���ي���ون ب���راي�������س ب�����ش��ي���رت��ه ف����رياري 
براي�س  وج��و���س  تي3،  ج��ي   488
ب�شي�رة من نوع م�كالرين جي تي، 
نوع  من  ب�شي�رة  فروغ�ت  ووكري�س 

فرياري 458 ت�ش�لينج.
وح��ت��ى يف اجل��ول��ة ال��ت���أه��ي��ل��ي��ة، ك�ن 
براي�س  ل��ي��ون  ال��ك���ب��نت  اأن  وا���ش��ح��� 
متفوق على بقية ال�ش�ئقني، بقطعه 
لفة احللبة يف 2:05.588 دقيقة، 
اأ�شرع ب� 2.89 ث�نية عن ث�ين اأ�شرع 
ال�شي�رات، والتي ك�نت �شي�رة اأخرى 
ري�شينغ  دراغ��������ون  ل���ف���ري���ق  ت����ب���ع���ة 

فرياري، يقوده� كري�س فروغ�ت. 
املركز  ك�ل�ش�روخ من  ليون  واندفع 
ال�شب�ق  يف  البداية  على خط  االأول 
االأول ليحقق فوزا مريح� متقدم� 
ع���ل���ى ك����ل م����ن ك���ري�������س يف امل���رك���ز 
الث�لث،  امل��رك��ز  يف  وج��و���س  ال��ث���ين 
ري�شينغ  دراغ�����ون  ف��ري��ق  لي�شيطر 
بهذه النتيجة على من�شة التتويج. 
ليون  يتمكن  مل  ال��ث���ين  ال�شب�ق  يف 
الطريق  فتح  م�  امل�ش�ركة، وهو  من 
اأم� كري�س فروغ�ت ليح�رب للفوز، 
وقطع خط النه�ية بف�رق 9.021 
براي�س.  جو�س  على  متقدم�  ث�نية 
ن�شيب  من  فك�ن  الث�لث  املركز  ام� 
من  ب�شي�رة  ب�ب�نتوني�س  كو�شت��س 

نوع �شي�ر ليون �شوبر كوب�. 
وح�شد فريق دراغون ري�شينغ األق�ب 

الفئ�ت الث�لثة والرابعة واخل�م�شة، 
يف ح���ني ت�����ش��در ب���ب���ن��ت��ون��ي�����س من 
ف��ري��ق م��وه��ري�����ش��ت��� ري�����ش��ي��ن��غ الفئة 
اإي���ن روبرت�س،  االأوىل، فيم� ت�شدر 
امل�ش�رك ب�شي�رة من نوع ك�تريه�م 7 

مك�شوفة، الفئة ال�ش�د�شة. 
االأب��رز يف  الف�ئز  �شيلف�  اأ�ش�ن  وك���ن 
�شب�ق الفئة الث�نية بتحقيقه الفوز 
املن�ف�شة  ل��ك��ن  اجل��ول��ة،  �شب�قي  يف 
رينو،  ك���أ���س  فئة  يف  ك���ن��ت  احلقيقة 
التي تق�م �شمن ال�شب�ق. وتراجعت 
من  اأنيف��س  األيك�ش�ندرو�س  اآم����ل 
م��وه��ري�����ش��ت��� ري�����ش��ي��ن��غ ب�����ش��ك��ل كبري 
م�ش�كل  ب��ع��د  ب���ل��ب��ط��ول��ة  ال���ف���وز  يف 
وهو  االأت��را���س،  �شندوق  واجهته يف 
وا�شتغل  ال�شب�قني.  ع��ن  اأب��ع��ده  م��� 
ذهب  الفر�شة حيث  هذه  من�ف�شوه 
ل�ش�لح  االأول  ال�����ش��ب���ق  يف  ال���ف���وز 
الث�ين  ال�شب�ق  ويف  موري�شون،  ويل 

ل�ش�لح بير اإجنالند. 

مع  كليو،  ك�أ�س  موري�شون  ويت�شدر 
املن�ف�ش�ت.  اأخ���رية م��ن  ب��ق���ء ج��ول��ة 
املركز  اإىل  اإجن��الن��د  ترتيب  وتقدم 
ترتيب  ت����راج����ع  ح����ني  يف  ال����ث�����ين 
امل���داف���ع ع��ن ال��ل��ق��ب، اأن��ي��ف������س، اإىل 

املركز الث�لث. 

اأن جي كيه 3 اأت�س حتمل
�����ش����ه����د ال���������ش����ب�����ق ق�����ي������م �����ش����ي�����رة 
المبورغيني هوراك�ن، من ال�شي�رات 
تريفيو،  �شوبر  �شل�شلة  يف  امل�ش�ركة 
اإىل  واالن�����ش��م���م  اإ���ش���ف��ي��ة،  مبهمة 
�ش�ع�ت حتمل   3 كيه  اأن جي  �شب�ق 
57 لفة. ويقود ال�شي�رة كل  لقطع 
اأ�ش�ن  م����الغ���وام���وا،  دي��الن��ث���  م���ن، 
�شيلف� واأرم�ن ابراهيم، ك�نت �شي�رة 
الوحيدة  ال�����ش��ي���رة  الالمبورغيني 
الث�نية  الفئة  �شمن  م�شنفة  الغري 
على خ��ط االن��ط��الق، و���ش��رع���ن م� 
ك�أ�س  ���ش��ي���رات  ح�شد  على  انق�شت 

رينو كليو و�شي�رة هوندا اإنتيغرا. 
���ش��ي���رة ه���وراك����ن ب�شكل  وان��دف��ع��ت 
الكليو  �شي�رات  على  وتفوقت  مثري 
واح��دة تلو االأخ��رى و�ش�رت لالأم�م 
ال�شي�رات  ب����ني  امل��ن���ف�����ش��ة  ت�����رك����ة 

االأخرى على املركز الث�ين. 
التي  اإنتيغرا،  هوندا  �شي�رة  وك�نت 
ي��ق��وده��� ك���ل م���ن ج��ون���ث���ن موالن 
طريقه�  �شقت  ال��ت��ي  خ����ن،  وع��م��ري 
وذهب  النه�ية.  يف  ال��ث���ين  للمركز 
املركز الث�لث ل�ش�لح ويل موري�شون 
وجولي�ن غريفن ب�شي�رة ك�أ�س رينو 
20.1333 ث�نية عن  كليو بف�رق 

�شي�رة الهوندا. 
االأخ���رية من  اجل��ول��ة  اأن  اإىل  ي�ش�ر 
لفع�لية   2017-2016 م��و���ش��م 
على  �شتق�م  الوطنية  ال�شب�ق  اأي����م 
ال���ب����ل���غ طوله�  ال��وط��ن��ي��ة  احل��ل��ب��ة 
اوت���ودروم يوم  دب��ي  على  3.56كم 

اجلمعة 31 م�ر�س 2017.

اأكد بطل رايل داك�ر هذا الع�م يف فئة 
�شندرالند  ���ش���م  ال��ن���ري��ة  ال���دراج����ت 
ال�شحراوي  دب��ي  رايل  يف  م�ش�ركته 
بن�شخته اجلديدة. ويعود �شندرالند 
اأمريك�  يف  ال���ت����ري���خ���ي  ف�����وزه  ب��ع��د 
اإىل  للمن�ف�شة  م���وؤخ���راً  اجل��ن��وب��ي��ة 
دبي  رايل  يف  م�ش�رك�ً   103 ج���ن��ب 
ال�����ش��ح��راوي ال���ذي ي��ق���م ب��دع��م من 

ديوان �ش�حب ال�شمو ح�كم دبي.
دب��ي، قد  املقيم يف  وك���ن �شندرالند، 
ت�ريخ  يف  بريط�ين  ف�ئز  اأول  اأ�شبح 
ويعد  امل������ش��ي،  ين�ير  يف  داك����ر  رايل 
واح��داً من بني 38 دراج���ً من 12 
دولة ُمدرجني على الئحة امل�ش�ركني 
ال�شحراوي  دب��ي  رايل  يف  الر�شمية 
اأع��ل��ن عنه� ن����دي االإم������رات  وال��ت��ي 

لل�شي�رات، اجلهة املنظمة للرايل.
ال�شحراوي،  دب��ي  رايل  يف  وي�ش�رك 
ب���دع���م م���ن جمموعة  ي���ق����م  ال�����ذي 
وني�ش�ن  ال��ر���ش��ت��م���ين  ع��ب��دال��واح��د 
من  الفرة  خالل  االأو�شط،  ال�شرق 
املت�ش�بق  م�ر�س اجل�ري   11 اإىل   9
البولندي اآرون دومزاال مع مالحه 
منت  على  غو�شبودارت�شيك  زمي��ون 
ري�شينغ  اأوف���ردراي���ف  ف��ري��ق  ���ش��ي���رة 
ت��وي��وت��� ه���ي��ل��وك�����س اإىل ج���ن��ب 34 
15 دولة، يتن�ف�شون يف  ط�قم�ً من 
الرملية  الكثب�ن  ال�شي�راتعر  فئة 
اخلالبة  ال�شحراوية  والت�ش�ري�س 
وت�أتي  ب��دب��ي.  ال���ق���درة  ���ش��ح��راء  يف 
فوزه  ب��ع��د  دب����ي  يف  اآرون  م�����ش���رك��ة 

اجلولة  رو�شي�،  رايل  بلقب  م��وؤخ��راً 
الع�مل  ك����أ����س  ب��ط��ول��ة  م���ن  االأوىل 

للرالي�ت ال�شحراوية 2017. 
ال�شحراوي  دب�����ي  رايل  وي���ع���ت���ر 
اجل��ول��ة ال��ث���ن��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة ك�أ�س 
 ،FIA الع�مل للرالي�ت ال�شحراوية
الع�مل  ب���ط���ول���ة  ج������والت  وف�����حت����ة 
كم�   .FIM ال���ن����ري���ة  ل���ل���دراج����ت 
ي�شكل جزءاً رئي�شي�ً من خطط ن�دي 
الرامية لتوفري  لل�شي�رات  االإم�رات 
م�شتقبل جديد وم�شرق للرالي�ت يف 

االإم�رات العربية املتحدة.

رئي�س  ����ش���ل���ّي���م،  ب����ن  وق�������ل حم���م���د 
ل��ل�����ش��ي���رات ورئي�س  ن����دي االإم������رات 
ال�شي�رات  لري��شة  االإم����رات  احت���د 
�شعداء  «نحن  الن�رية:  وال��دراج���ت 
يف  امل�ش�ركة  وحجم  بنوعية  للغ�ية 
رايل دبي ال�شحراوي يف ع�مه االأول 
�شمن بطولتي ك�أ�س الع�مل للرالي�ت 
الع�مل  وبطولة   FIA ال�شحروية 
دعم  اإن   .FIM الن�رية  للدراج�ت 
ال�شرك�ء مثل جمموعة عبدالواحد 
ال�شرق  ني�ش�ن  و�شركة  الر�شتم�ين 
ال�شحراوي  دب���ي  ل����رايل  االأو����ش���ط 

و�شم�ن  مك�نته  ت��ع��زي��ز  يف  ي�ش�هم 
مدى  على  الري��شة  ه��ذه  ا�شتدامة 

ال�شنوات الق�دمة.
واأ�ش�ف بن �شلّيم: يعد هيكل الرايل 
اأك��ر ودي��ة ويف متن�ول  ال�شحراوي 
اليد مق�رنة مع الرالي�ت التقليدية، 
ومفتوح اأم�م م�ش�ركة �شي�رات البقي 
وال�����دراج������ت ال���ن����ري���ة وال����دراج�����ت 
ال�شي�رات  ع���ن  ف�����ش��اًل  ال���رب����ع���ي���ة 
اأو�شع  جموعة  ي�شتقطب  وب���ل��ت���يل 

من املتن�ف�شني.
ويق�م رايل دبي ال�شحراوي برع�ية 

ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  ك���رمي���ة م���ن 
مكتوم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
دب���ي، وب��دع��م م��ن �شرطة  ويل عهد 
املدين  للدف�ع  الع�مة  والهيئة  دب��ي 
بدبي ومي�ه العني واأ�شيتكو ملك�فحة 
احلرائق والنجدة. ويتخذ رايل دبي 
ال�شحراوي من فندق ومنتجع ب�ب 

ال�شم�س مقراً له.
وتعتر �شي�رة ني�ش�ن ب�ترول ال�شي�رة 
يف  �شت�ش�رك  كم�  ل��ل��رايل،  الر�شمة 
ب����ت���رول يقود  ���ش��ي���رات   8 احل����دث 
اإح�����داه������ ال���ب���ط���ل ال���ق���ط���ري ع�����دل 
تي  الفئة  مت�شدر  ع��ب��داهلل  ح�شني 
2 برودك�شن كال�س يف بطولة ك�أ�س 
ي�ش�رك  وال�����ذي   ،)FIA( ال���ع����مل 
االأو�شط،  ال�شرق  ني�ش�ن  من  بدعم 
�شيب��شتي�ن  الفرن�شي  املالح  يرافقه 

ديالوين.
الع�م  ه���ذا  داك�����ر  ب��ط��ل رايل  وق�����ل 
�ش�م  ال���ن����ري���ة  ال�����دراج������ت  ف���ئ���ة  يف 
ال�شب�حية  بعد تدريب�ته  �شندرالند 
ُب��ل كيه  ِرد  املكثفة على منت دراج��ة 
ال�����ش��ت���ر على  اإ�����ش����دال  ب��ع��د  اأم:  ت���ي 
العودة  ب�شغف  ان��ت��ظ��ر  داك�����ر،  رايل 
الوقت  ل����دي  دب�����ي،  يف  ل��ل��م��ن���ف�����ش��ة 
انطالق  ق��ب��ل  ل��ال���ش��ت��ع��داد  ال���ك����يف 
ت�أكيد  بكل  و�ش�أكون م�شتعداً  الرايل 

للمغ�مرة ال�شحراوية الق�دمة.
ال�شحراوي  دب��ي  رايل  انته�ء  وبعد 
امل�ش�ركة  الريط�ين  البطل  يعتزم 
ال�������ش���ح���راوي  اأب����وظ����ب����ي  رايل  يف 

�شيلني  رايل  يليهم�  اأبريل(،   7-1(
 21-16( ق��ط��ر  يف  ال�������ش���ح���راوي 
الع�مل  ك�أ�س  ج��والت  خ�متة  اأبريل( 
ال�شرق  يف  ال�����ش��ح��راوي��ة  ل��ل��رال��ي���ت 
رايل  وي���������ش�����رك يف  االأو���������ش��������ط.   
املت�ش�بق  اأي�����ش���ً  ال�����ش��ح��راوي  دب���ي 
الذي  البلو�شي  حم��م��د  االم����رات���ي 
اإ�ش�فة  جيد،  مركز  الإح��راز  يتطلع 
يف  املقيم  الريط�ين  املت�ش�بق  اإىل 
الف�ئز  م���ك��راي��د  دي���ف  االإم��������رات 
ب��ل��ق��ب ال���دراج����ت ال��ن���ري��ة يف رايل 
دبي ال�شحراوي الذي اأقيم كجولة 
امل��شي.   دي�������ش���م���ر  يف  جت���ري���ب���ي���ة 
االأوىل  اجل��ول��ة  يف  م�ش�ركته  وب��ع��د 
للرالي�ت  ال��ع���مل  ك���أ���س  بطولة  م��ن 
اأقيمت  التي   ،)FIA( ال�شحراوية
يف الغ�ب�ت الثلجية يف �شم�ل رو�شي�، 
اآرون  البولندي  املت�ش�بق  �شيواجه 
�شحراء  يف  �شعب�ً  اختب�راً  دوم���زاال 

اأب��رز من�ف�شي  وم��ن  بدبي.   القدرة 
ال�شي�رات،  فئة  لقب  على  دوم���زاال 
القطري ن��شر �ش�لح العطية بطل 
رايل داك�ر مرتني يف فئة ال�شي�رات 
تويوت�  ن��وع  م��ن  ب�شي�رة  وامل�����ش���رك 
ه����ي���ل���وك�������س، وال���ب���ط���ل االم�����رات����ي 
ال�شيخ خ�لد الق��شمي امل�ش�رك على 
ري�شينغ  اأبوظبي  فريق  �شي�رة  منت 
والبطل  اآر،  ك��ي��ه  دي   208 بيجو 
الرو�شي فالدميري ف��شيليف الف�ئز 
ال�شحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  ب��ل��ق��ب 
مرتني وبطل ك�أ�س الع�مل للرالي�ت 
وامل�ش�رك   2015 ال�����ش��ح��راوي��ة 

ب�شي�رة ميني رب�عية الدفع.
ي�ش�رك  ال��ت�����ش��ي��ك  وم���ن ج��م��ه��وري��ة 
ال�ش�ئق مري�شالف زابليت�ل ب�شي�رة 
ه���م��ر ات�����س 3 اإي��ف��و، وم��ن هولندا 
اإريك ف�ن لون الف�ئز ب�ملركز الث�ين 
ال�����ش��ح��راوي ع�م  اأب��وظ��ب��ي  يف رايل 

�ش�بوت،  رون�ن  والفرن�شي   ،2015
نوع  من  �شي�رتني  كالهم�  و�شيقود 
تويوت� ه�يلوك�س يف فئة بروتوتيب 

التي ت�شم 12 �شي�رة.
وت���������ش����م����ل ق������ئ�����م�����ة ال���������ش�����ئ����ق����ني 
امل�ش�ركني  وامل��ق��ي��م��ني  االإم���رات��ي��ني 
14 �ش�ئق بينهم ال�ش�ئق االإم�راتي 
ب��رايل دبي  امل��ق��ع��ودي الف�ئز  اأح��م��د 
اأق���ي���م كجولة  ال����ذي  ال�����ش��ح��راوي 
امل��������ش���ي،  جت���ري���ب���ي���ة يف دي�������ش���م���ر 
لع�م  ال��ك��وادز  فئة  بطل  و�شريافقه 
منت  ع��ل��ى  الكتبي  عبيد   2012

�شي�رة تي 3 بوالري�س ب�غي. 
مراحل  ث�����الث  ال�������رايل  و���ش��ي�����ش��م 
«عبدالواحد  ا���ش��م  حت��م��ل  خ������ش��ة 
الر�شتم�ين و”ني�ش�ن” مب�ش�فة 90 
التوايل اجلمعة  كلم و82كلم على 
10 م�ر�س واأخرى م�ش�فته� 174 

كلم تق�م يف اليوم الت�يل.

جيفريز وبروكرز يفوزان بلقب لمبورغيني �شوبر تروفيو على دبي اأوتودروم

ثالث بطولت على املحك �شمن فعالية نهاية 
اأ�شبوع اأيام ال�شباق الوطنية

مب�شاركة 103 مناف�شًا

بطل رايل داكار �شندرلند ين�شم اإىل نخبة املت�شابقني يف رايل دبي ال�شحراوي

العبني  �شبعة  ب��ع��دد  وال�����ش��ط��رجن  للثق�فة  ال��ع��ني  ن����دي   �ش�رك 
التي  للرج�ل  ال�شريع  لل�شطرجن  الفردية  االإم����رات  بطولة  يف 
احت�د  اإ�شراف  حتت  والثق�فة  لل�شطرجن  الفجرية  ن���دي  نظمه� 
االأندية  خمتلف  من  العب�   55 مب�ش�ركة  لل�شطرجن  االإم����رات 
العني  لن�دي  التنفيذي  املكتب  اأ�ش�د  ب�لدولة. وقد  ال�شطرجنية 
برئ��شة الدكتور �شيف �ش�مل خلريب�ين النعيمي وع�شوية حممد 
واملهند�س  ل��ل��ن���دي  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زرع��وين  ع��ب��داهلل  اأم���ني 
ط�رق الط�هر رئي�س اجله�ز الفني ب�مل�ش�ركة الن�جحة لالعبي 
العني يف بطولة االإم�رات لل�شطرجن ال�شريع واأ�ش�دوا ب�لتنظيم 
املتميز للبطولة بف�شل جهود رئي�س واأع�ش�ء جمل�س اإدارة ن�دي 

الفجرية لل�شطرجن .
ح�شد ح�رب ن��شر ال�ش�م�شي 5.5 نقطة حمقق� اأف�شل نتيجة 

ف��شل  �شلط�ن  من  كل  حقق  بينم�  البطولة  يف  العني  لالعبي 
 ، منهم�  لكل  نقطة   4.5 ال�ش�م�شي  ن��شر  وح��م��د  ال�ش�م�شي 
عبداهلل  وجمع   ، نق�ط   4 على  ال�شريفي  حمدان  علي  وح�شل 
حموده  ب��ن  ح��م��وده  ح�شد  بينم�  نقطة   3.5 ال��ن��ي���دي  ح�مد 
 1.5 ال�����ش��م��ري  ب��ن��در غ����من  2.5 نقطة وال���الع���ب  ال��ظ���ه��ري 

نقطة .
9 الع��ب���ت يف بطولة  اأي�ش� بعدد  ���ش���رك  ق��د  العني  ن���دي  وك���ن 
راأ�س  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  للفتي�ت  ال�����ش��ري��ع  لل�شطرجن  االإم������رات 
ودمية  االحت���دي��ة  االأ�شت�ذة  العني  العبة  ح�شدت  حيث  اخليمة 
 7 بر�شيد  الف�شية  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ث���ين  امل��رك��ز  الكلب�ين  حميد 
نق�ط بينم� ف�زت العبة العني وافية دروي�س املعمري ب�مليدالية 
الرونزية واملركز الث�لث بر�شيد 7 نق�ط والالعبة ح��شلة على 

لقب مر�شحة اأ�شت�ذة. وقد اأ�ش�د الدكتور �شيف �ش�مل خلريب�ين 
والعبي  الع��ب���ت  بنت�ئج  ال��ع��ني  ل��ن���دي  ال��ع���م  االأم����ني  النعيمي 
الن�دي يف البطولتني مثمن� توجيه�ت ال�شيخ �شلط�ن بن خليفة 
م�شتوى  تطوير  ب�شرورة  الن�دي  رئي�س  نهي�ن  اآل  �شخبوط  بن 
ونت�ئج الالعبني واأ�ش�د بدعم جمل�س اأبوظبي الري��شي ومت�بعة 
ع�رف حمد العواين االأمني الع�م ملجل�س اأبوظبي الري��شي مم� 
�ش�هم يف تطوير املنظومة الري��شية يف اإم�رة اأبوظبي يف خمتلف 

االألع�ب وخ��شة يف جم�ل ري��شة ال�شطرجن.
اأقيمت البطولة وفق� للنظ�م ال�شوي�شري من 9 جوالت وح�شل 
كل العب على زمن تفكري قدره 15 دقيقة للمب�راة مع اإ�ش�فة 
10 ثواين لكل نقلة من بداية املب�راة ح�شب نظ�م في�شر مل�ش�بق�ت 

ال�شطرجن ال�شريع .

م�شاركة ناجحة ل�شطرجن العني يف بطولة الإمارات لل�شطرجن ال�شريع 
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الفجر الريا�ضي

ب����ن في�شل  خ����ل���د  ال�����ش��ي��خ  اأك����م����ل 
اأبوظبي  ف���ري���ق  ق����ئ���د  ال��ق������ش��م��ي، 
ل��ل�����ش��ب���ق���ت، ا���ش��ت��ع��دادات��ه االأخ���رية 
ملن�ف�ش�ت ب�ه� دبي الدويل )11-9 
 2008 البيجو  منت  على  م�ر�س( 
ن�جحة  جت�������رب  م����ع  دي.ك������ي������ه.اآر 
ب�ملنطقة  ليوا  �شحراء  يف  اأج��راه��� 
املالح  برفقة  اأب��وظ��ب��ي  يف  الغربية 
ال��ك��ن��دي قطع�  االإم������رات�����ي خ����ل���د 

خالله� م� يق�رب ال� 350 كلم.

ليوا  يف  ن�جحة  جت���رب���ً  اأنهين�  لقد 
لقب  على  للمن�ف�شة  االآن  ونتطلع 
الق��شمي  خ�لد  ال�شيخ  ق�ل  ال��رايل 
اال�شتعداد  امل���ه���م  م����ن  واأ������ش������ف: 
ب�شكل جيد قبل اأي رايل للت�أكد من 
وطبع�ً  والفريق  ال�شي�رة  جهوزية 
ال�شي�رة  م���ع  ال�����ش��ع��ور  ال����ش���ت���ع����دة 
وكيفية التع�مل معه� على الكثب�ن 
عن  �شف�ته�  تختلف  التي  الرملية 
تلك التي �شهدن�ه� خالل م�ش�ركتي 

وت�شلق  اأنعم  رم�لن�  داك���ر،  رايل  يف 
ا���ش��ل��وب خ������س يف  ت��الل��ه��� يتطلب 
تندفع  �شي�رتن�  واأن  �شيم�  القي�دة 

ب�لعجلتني اخللفييتني.
ك��م��� ك����ن���ت ال���ت���ج����رب م��ه��م��ة ج���داً 
خ�لد  املخ�شرم  االإم���رات��ي  للمالح 
مقعد  على  �شيجل�س  الذي  الكندي 
امل��الح��ة يف ب���ه��� دب���ي ال����دويل اإىل 
ب���ن في�شل،  ال�����ش��ي��خ خ���ل��د  ج���ن��ب 
يتعرف  ال���ت���ي  االأوىل  امل�����رة  ف��ه��ي 

 2008 البيجو  على  الكندي  فيه� 
خ�ش�ئ�شه�  وع���ل���ى  دي.ك�������ي�������ه.اآر 
كمالح. وقد �شبق للكندي اأن �ش�رك 
ومع  لل�شب�ق�ت  اأبوظبي  فريق  مع 
اأك��ر من  يف  ال�شيخ خ�لد حت��دي��داً 
اأبوظبي  رايل  اآخ���ره����  ك�����ن  رايل 
حيث  امل��شي  الع�م  يف  ال�شحراوي 
ن��ه���ي��ة التحدي  اج���ت����زا م��ع���ً خ���ط 
من  ال��رغ��م  على  ال�ش�بع  امل��رك��ز  يف 
�شي�رة  يف  ال����رو�����س  ع��ل��ب��ة  ت��ع��ط��ل 

امليني. جتدر االإ�ش�رة اإىل اأن ال�شيخ 
خ�لد بن في�شل الق��شمي ك�ن اآخر 
رايل  لقب  على  توقيعه  اأم��ه��ر  م��ن 
اأن  امل��شي قبل  ال��ع���م  ال���دويل  دب��ي 
اإقليمي  ري��شي  ح��دث  م��ن  يتطور 
ويهدف  ال���ع����مل���ي���ة،  اإىل  وي���رت���ق���ي 
الفوز  يحقق  ب�أن  االإم�راتي  البطل 

برايل بالده هذا الع�م اأي�ش�ً.
الث�نية  اجل��ول��ة  من�ف�ش�ت  تنطلق 
للرالي�ت  ال��ع���مل  ك���أ���س  م��ن بطولة 

)كرو�س  ال��ط��وي��ل��ة  ال�����ش��ح��راوي��ة 
ك�نري( يوم اجلمعة املقبل وتختتم 

يف اليوم الت�يل، اأم� م�ش�ء اخلمي�س 
من  االن���ط���الق  م��را���ش��م  ف�شي�شهد 

مقر الرايل يف منتجع ب�ب ال�شم�س 
مبنطقة القدرة.

باها دبي الدويل - اجلولة الثانية من بطولة كاأ�س العامل للراليات ال�شحراوية الطويلة  

خالد القا�شمي ينهي جتاربه يف ليوا ا�شتعدادًا لباها دبي
القا�شمي: جتاربنا كانت ممتازة ونتطلع للمناف�شة على املركز الأول

بر�شلونـة يقبـ�س علـى ال�شـدارة وريــال 
ي�شتعيــد توازنــه 

نابويل ي�شدد اخلناق على بر�شلونة

�شان انطونيو ثاين املتاأهلني اإىل البالي اوف 

الدوري  �شدارة  على  اللقب  ح�مل  بر�شلونة  قب�س 
يف  نظيفة  بخم��شية  جم��ددا  القدم  لكرة  اال�شب�ين 
انتق�له�  من  �ش�ع�ت  بعد  فيغو  �شلت�  �شيفه  مرمى 
اىل غ���رمي���ه ري������ل م���دري���د ال��ف���ئ��ز ب�����ش��ه��ول��ة على 

م�شيفه ايب�ر 1-4 .
ال�����ش���د���ش��ة وال��ع�����ش��ري��ن، مل يفوت  امل���رح���ل���ة  ف��ف��ي 
بر�شلونة فر�شة ا�شت�ش�فة �شلت� فيغو لي�شمن بق�ءه 

يف ال�شدارة لالإ�شبوع الث�ين على التوايل.
ويويل بر�شلونة اأهمية كبرية لالحتف�ظ بلقبه بعد 
ان تلقى �شربة موجعة يف موا�شلة املن�ف�شة يف دوري 
نظيفة  برب�عية  الق��شية  بخ�ش�رته  اوروب����  اب��ط���ل 
ثمن  ذه���ب  يف  الفرن�شي  جرم�ن  �ش�ن  ب�ري�س  ام���م 

النه�ئي.
ورفع بر�شلونة ر�شيده اىل 60 نقطة، بف�رق نقطة 
ام�م ري�ل مدريد، ولالأخري مب�راة موؤجلة مع �شلت� 

فيغو ب�لذات.
وان��ت��زع ال��ف��ري��ق ال��ك���ت���ل��وين ال�����ش��دارة يف املرحلة 
�شبورتينغ  فيه�  ف�شحق  ح�فلة،  ك�نت  التي  امل��شية 
مدريد  ري����ل  ت��ع���دل  م��ن  وا���ش��ت��ف���د   ،1-6 خيخون 
املت�شدر ال�ش�بق مع �شيفه ال�س ب�مل��س 3-3 بعد ان 
ك�ن مت�أخرا 1-3 قبل ان ينقذه مه�جمه الرتغ�يل 

كري�شتي�نو رون�لدو يف الدق�ئق االخرية.
ه���ذا ف�����ش��ال ع��ن اع����الن م����درب ب��ر���ش��ل��ون��ة وجنمه 
ال����دويل ال�����ش���ب��ق ل��وي�����س ان��ري��ك��ي ب��ع��د امل���ب����راة انه 

�شيرك من�شبه يف نه�ية املو�شم.
منذ  لر�شلونة  االف�شلية  ك�نت  االوىل،  امل��ب���راة  يف 
الدقيقة  يف  الت�شجيل  يفتتح  ك����د  ال���ذي  ال��ب��داي��ة 
ال��ت������ش��ع��ة ع�����ش��رة ل��ك��ن ال��ق���ئ��م االي�����ش��ر اب��ع��د الكرة 
�شواريز  ل��وي�����س  ل���الوروغ���وي����ين  االوىل  م���رت���ني، 

والث�نية لالرجنتيني ليونيل ملي�شي.
ل��ك��ن مي�شي ق����م مب��ج��ه��ود ف���ردي رائ���ع ب��ع��د خم�س 
دق�ئق حني انطلق ب�لكرة من منت�شف امللعب وح�ور 
قبل  املنطقة  م�ش�رف  اىل  و�شوله  ل��دى  املدافعني 
اليمنى  ال��زاوي��ة  يف  ا�شتقرت  بي�شراه  ك��رة  ي�شدد  ان 

للمرمى.
اي�ش� حني  رائع�  الرازيلي نيم�ر هدف�  وا�ش�ف 

تلقى متريرة من مي�شي داخل املنطقة فت�بعه� 
“�ش�قطة” من فوق احل�ر�س بلم�شة واحدة 

قبل نه�ية ال�شوط االول بخم�س دق�ئق. 
يف  الك�ت�لوين  الفريق  م��د  ا�شتمر 

ثالثة  ف�شجل  ال��ث���ين  ال�شوط 
اهداف عر الكرواتي ايف�ن 

والفرن�شي  راك��ي��ت��ي��ت�����س 
اومتيتي  ����ش����م���وي���ل 

وع�����زز   . وم���ي�������ش���ي 
�شدارته  م��ي�����ش��ي 

هدايف  لرتيب 
ال���������������������دوري 
 23 بر�شيد 

هدف�.
الث�نية،  املب�راة  ويف 

تن�زل  ك���ن  ان  بعد  ت��وازن��ه  ري���ل مدريد  ا�شتع�د 
يف امل��رح��ل��ة ال�����ش���ب��ق��ة ع��ن ال�����ش��دارة ل��ل��م��رة االوىل 
�شي�شت�شيف  ان��ه  علم�  اكتوبر،  االأول  ت�شرين  منذ 
بر�شلونة اأواخر ني�ش�ن ابريل املقبل. وخ�شر الن�دي 
امللكي 5 نق�ط يف املراحل الثالث ال�ش�بقة يف الليغ�. 
فوزا  حقق  ث��م   ،2-1 ف�لن�شي�  ار����س  على  ف�شقط 
ب�شق النف�س على ار�س في�ري�ل 3-2 بعدم� تخلف 
اخل�ش�رة  م��ن  واف��ل��ت   ،64 الدقيقة  حتى  �شفر-2 

امل��شي  ام����م االأرب��ع���ء 
�شيفه ال�س 

ب�������مل��������������س 

للرتغ�يل  بثن�ئية   3-3 ال��ت��ع���دل  ان��ت��زع  املتوا�شع 
كري�شتي�نو رون�لدو يف الدق�ئق االخرية بعدم� ك�ن 

متخلف� 3-1.
نه�ئي  اي�ب ثمن  ملب�راة  ري�ل مدريد جيدا  وا�شتعد 
دوري ابط�ل اوروب� �شد ن�بويل االيط�يل الثالث�ء 

املقبل )ف�ز ذه�ب� 1-3(.
ام���م بن�شبة كبرية يف  النتيجة  وح�شم ري���ل مدريد 
ال�شوط االول بت�شجيله ثالثة اهداف، برغم غي�ب 
غ�ريث  والويلزي  الع�مل  يف  الع��ب  اف�شل  رون���ل��دو 

ب�يل.
وغ�ب رون�لدو ب�شبب ا�ش�بة طفيفة، اذ ف�شل املدرب 
اجرى  ان  بعد  اراحته  زي��دان  الدين  زين  الفرن�شي 
تدريب�ت منفردة اجلمعة، يف حني ينفذ ب�يل عقوبة 
االيق�ف مب�راتني بعد طرده يف املب�راة ال�ش�بقة ام�م 
ان  قبل  بقدمه  املدافعني  احد  ل�شربه  ب�مل��س  ال�س 
عن  اال�شتف�ش�ر  االخ��ري  ح���ول  عندم�  بقوة  يدفعه 
داني�ل  امل��داف��ع��ني  زي���دان  اراح  كم�  ت�شرفه.  �شبب 
واالمل����ين طوين  وال��رازي��ل��ي م�ر�شيلو  ك���رف���خ���ل 

كرو�س.
وو���ش��ع الع��ب��و ري����ل م��دري��د ���ش���رة ���ش��وداء حدادا 
على رحيل جنم الفريق ال�ش�بق واأحد رموز الكرة 
ت��ويف اجلمعة عن  ال���ذي  ك��وب���  الفرن�شية رمي���ون 

85 ع�م�.
قي�دة  يف  ك��وب���  و���ش���ه��م 

ري����������ل م�����دري�����د اىل 
اللقب الق�ري ثالث 
 ،1957( م�������رات 
 ،1 9 5 8
اىل  و1959( 

جمموعة  ج�نب 
النجوم  من 

بو�شك��س  وف���ريي���ن���ك  ���ش��ت��ي��ف���ن��و  دي  ك����أل���ف���ري���دو 
وفران�شي�شكو خنتو.

وافتتح الفرن�شي كرمي بنزمية الت�شجيل يف الدقيقة 
14 بكرة بي�شراه من اجلهة اليمنى للمربع ال�شغري 

ا�شتقرت يف الزاوية الي�شرى للمرمى.
وا�ش�ف الفرن�شي الهدف الث�ين حني تلقى كرة من 
من  بيمن�ه  ف�أكمله�  رودريغيز  خ�مي�س  الكولومبي 

زاوية �شيقة يف �شقف املرمى يف الدقيقة 24.
ورد بنزمية التحية اىل رودريغيز بكرة مم�ثلة �شجل 
منه� االخري الهدف الث�لث حني �شدده� بي�شراه من 

م�ش�فة قريبة يف الزاوية الي�شرى يف الدقيقة 29.
وعزز م�ركو ا�شين�شيو النتيجة بهدف رابع بعد مرور 
و�شط  يف  بي�شراه  بكرة  امل��ب���راة  انطالق  على  �ش�عة 
املرمى، قبل ان يقل�س روبن بين� الف�رق يف الدقيقة 
72. وتغلب في�ري�ل على �شيفه ا�شب�نيول بهدفني 

لالإيط�يل روبرتو �شوري�نو  ودييغو لوبيز .
 45 اىل  ر�شيده  ال�ش�د�س  في�ري�ل  ورف��ع 
نقطة، وجتمد ر�شيد ا�شب�نيول 
املركز  يف  ن��ق��ط��ة   36 ع��ن��د 

الت��شع.
وف�ز ليغ�ني�س على �شيفه 
غرن�طة بهدف للفنزويلي 

داروين م�ت�شيز.

تغلب  و�شدد اخلن�ق عليه عندم�  الث�ين  روم���  الث�لث من م�شيفه  ن�بويل  ث���أر 
عليه 2-1 على امللعب االوملبي يف روم� يف افتت�ح املرحلة ال�ش�بعة والع�شرين من 

الدوري االيط�يل لكرة القدم.
للمب�راة  جن��م���  نف�شه  م��ريت��ن��ز  دري��ي�����س  البلجيكي  ال����دويل  امل��ه���ج��م  وف��ر���س 
بت�شجيله هديف فوز ن�بويل يف الدقيقتني 26 و50 رافع� ر�شيده اىل 18 هدف� 
الهدافني  ���ش��دارة الئحة  واح��د من ثالثي  ه��دف  بعد  على  فب�ت  املو�شم،  ه��ذا 
واندري�  روم�  دزيكو  ادين  والبو�شني  يوفنتو�س  هيغواين  غونزالو  االرجنتيني 
يف  لروم�  ال�شرف  ه��دف  �شرومت�ن  كيفن  الهولندي  و�شجل  تورينو.  بيلوتي 

الدقيقة 89.
ب�ولو  �ش�ن  ملعبه  على  ذه�ب�   3-1 روم���  ام���م  خل�ش�رته  االعتب�ر  ن�بويل  ورد 
و�شدد اخلن�ق عليه بعدم� قل�س الف�رق بينهم� اىل نقطتني يف من�ف�شتهم� على 
ابط�ل  دوري  م�ش�بقة  يف  املجموع�ت  دور  اىل  مب��شرة  املوؤهلة  الث�نية  البط�قة 

اوروب� املو�شم املقبل.
امل�ش�بقة  يف  املجموع�ت  دور  يف  مب��شرة  ي�ش�رك�ن  والو�شيف  البطل  ان  يذكر 

الق�رية العريقة، فيم� يخو�س �ش�حب املركز الث�لث الدور التمهيدي.
وهو الفوز االول لن�بويل على روم� يف عقر داره منذ تغلبه عليه 2-�شفر يف 

12 �شب�ط فراير 2011.
وا�شدى  ل��روم���.  نقطة   59 مق�بل  نقطة   57 اىل  ر�شيده  ن���ب��ويل  ورف��ع 
اخلم�شة  االأع���وام  يف  اللقب  وح�مل  املت�شدر  يوفنتو�س  اىل  خدمة  ن�بويل 
اودي��ن��ي��زي غدا  ف��وزه على م�شيفه  ح���ل  نق�ط يف   10 االأخ���رية لالبتع�د 

االحد يف خت�م املرحلة.
وج�ء فوز ن�بويل يف توقيت من��شب وحتديدا بعد خ�ش�رتني متت�ليتني ام�م 

ن�شف  ذه���ب  1-3 يف  يوفنتو�س  ال��دوري وم�شيفه  ات�النت� �شفر-2 يف  �شيفه 
اال�شب�ين  مدريد  ري���ل  ا�شت�ش�فة  قبل  وذل��ك  املحلية،  الك�أ�س  م�ش�بقة  نه�ئي 

الثالث�ء املقبل يف اي�ب ثمن نه�ئي م�ش�بقة دوري ابط�ل اوروب� )1-3 ذه�ب�(.
يف املق�بل، مني روم� الذي ي�شتعد ملواجهة م�شيفه ليون الفرن�شي اخلمي�س 
املقبل يف ذه�ب ثمن نه�ئي م�ش�بقة الدوري االوروبي “يوروب� ليغ”، بخ�ش�رته 
دور  ذه���ب  ام���م ج���ره الت�شيو �شفر-2 يف  �شقوطه  بعد  التوايل  الث�نية على 

االربعة مل�ش�بقة الك�أ�س املحلية.
احلكم  ال��غ���ه  ب��ريوت��ي  دييغو  االرجنتيني  امله�جم  ع��ر  هدف�  روم���  و�شجل 

بداعي مل�شة يد .
ذهب  م��ن  طبق  على  ك��رة  تلقيه  اث��ر  لن�بويل  التقدم  مريتنز  وم��ن��ح 

ب�حل�ر�س  ف�نفرد  الدف�ع  خلف  ه�م�شيك  م�ريك  ال�شلوف�كي  من 
البولندي فوي�شييت�س ت�شي�شني ولعبه� �ش�قطة داخل املرمى .

و�شجل مريتنز هدف� ث�ني� الغ�ه احلكم بداعي ارتك�به 
االرج��ن��ت��ي��ن��ي فيديركو  امل���داف���ع  ب��ح��ق  خ��ط���أ 
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وجنح ن�بويل يف ا�ش�فة الهدف الث�ين 
خالله�  من  و�شلت  مرتدة  هجمة  اث��ر 
الي�شرى  اين�شينيي يف اجلهة  الكرة اىل 

ف��ت��وغ��ل ول��ع��ب��ه��� ع��ر���ش��ي��ة رائ���ع���ة ام����م 
م�ش�فة  من  بيمن�ه  مريتنز  ت�بعه�  املرمى 

قريبة داخل املرمى اخل�يل .

قوية  ت�شديدة  ابع�ده  اثر  حمقق  هدف  من  مرم�ه  رين�  بيبي  اال�شب�ين  وانقذ 
لبريوتي من داخل املنطقة اىل ركنية.

وحرم الق�ئم االأمين البديل الدويل امل�شري حممد �شالح من ت�شجيل هدف 
ال�شرف الأ�شح�ب االر�س عندم� ردت ت�شديدته الزاحفة اثر انفراد برين�.

من  زاحفة  ت�شديدة  من   89 الدقيقة  يف  ال��ف���رق  تقلي�س  يف  �شروم�ن  وجن��ح 
داخل املنطقة اثر متريرة من بريوتي.

�شيفه  على  الثمني  بفوزه  موؤقت�  اخل�م�س  املركز  اىل  بالت�شيو  ميالن  وحل��ق 
كييفو فريون� 1-3.

24 من  الدقيقة  مل��ي��الن يف  ال��ت��ق��دم  ب���ك���  ك��رل��و���س  الكولومبي  ال���دويل  وم��ن��ح 
ت�شديدة قوية من م�ش�فة قريبة بعد جمهود فردي داخل املنطقة، بيد ان كييفو 
ح�شل على ركلة جزاء ادرك من خالله� التع�دل يف الدقيقة 42 عر الهولندي 

جون�ث�ن دي غوزم�ن.
وح�شل ب�ك� على فر�شة للتعزيز يف الدقيقة الث�لثة من الوقت بدل ال�ش�ئع من 

ال�شوط االول اثر ركلة جزاء �شدده� فوق الع�ر�شة.
وعو�س ب�ك� مبنحه التقدم مليالن يف الدقيقة 70 من م�ش�فة 
قريبة اثر متريرة من الي�شيو روم�نيويل رافع� ر�شيده اىل 
11 هدف� هذا املو�شم، قبل ان يطمئن البديل ج�نلوك� 
الب�دوال جم�هري فريقه بت�شجيله الهدف الث�لث من 

ركلة جزاء يف الدقيقة 82.
ورفع ميالن ر�شيده اىل 

50 نقطة مق�بل

ب�����ت ����ش����ن ان��ط��ون��ي��و ���ش��ب��ريز ث�����ين امل���ت����أه���ل���ني اىل 
االأدوار االق�ش�ئية )بالي اوف( يف دوري كرة ال�شلة 
على  ال�ش�بع  ف��وزه  بتحقيقه  للمحرفني  االمريكي 
 90-97 متروولفز  ميني�شوت�  على  وك���ن  التوايل 

بعد التمديد .
 61 يف  ف���وزا   48 اىل  ر�شيده  انطونيو  ���ش���ن  ورف���ع 
ال��غ��رب��ي��ة خلف  للمنطقة  ال��ث���ين  امل��رك��ز  م���ب����راة، يف 

غولدن �شت�يت ووريرز، فلحق به اىل البالي اوف.
والفر�شة �ش�نحة ام�م �ش�ن انطونيو النتزاع �شدارة 
املنطقة من غولدن �شت�يت، خ�شو�ش� بعد تراجع اداء 
االخري وخ�ش�رته مب�راتيه االخريتني مت�أثرا ب��ش�بة 
لنجمه كيفن دورانت يف اأربطة الركبة �شتبعده نحو 

اأربعة اأ�ش�بيع على االقل.
ان��ط��ون��ي��و غ��ري��غ بوبوفيت�س يف  ���ش���ن  وجن���ح م���درب 
قي�دة فريقه اىل البالي اوف للمو�شم الع�شرين على 
التوايل، مع�دال رقم فيل ج�ك�شون مع �شيك�غو بولز 

ولو�س اجنلي�س ليكرز.
واحرز مدرب �ش�ن انطونيو خم�شة الق�ب يف الدوري 

منذ توليه املهمة يف 1996.
بهذه  للفوز  فعال  احل��ظ  ح�لفن�  بوبوفيت�س  وق����ل 
املب�راة الن هذا الفريق ال�ش�ب مليني�شوت� لعب اأف�شل 

من�.

وت�بع مل ن�شت�شلم، وادركن� اأكر واأكر انه ال يجب ان 
نرتبك وانه يتعني علين� فقط موا�شلة اللعب.

وت�ألق ك�وهي ليون�رد يف �شفوف �ش�ن انطونيو ك�لع�دة 
10 مت�بع�ت و5 متريرات  34 نقطة مع  بت�شجيله 
ح��شمة، وا�ش�ف الم�ركو�س الدريدج 18 نقطة مع 
10 مت�بع�ت، وب�و غ��شول 17 نقطة مع 8 مت�بع�ت. 
و�شجل مليني�شوت� ك�رل-انطوين ت�ونز 24 نقطة مع 

14 مت�بعة واندرو ويغينز 17 نقطة.
انت�ش�راته  موا�شلة  فر�شة  انطونيو  ���ش���ن  ومي��ل��ك 
روكت�س  هيو�شنت  االث��ن��ني  ي��واج��ه  عندم�  املتت�لية 

الف�ئز على ممفي�س غريزليز 108-123.
بت�شجيله  ه��ي��و���ش��نت  ه����ردي���ن جن���م  ج��ي��م�����س  وب�����رز 
ح��شمة،  مت��ري��رة  و11  مت�بع�ت   7 م��ع  نقطة   33
حمقق� الثن�ئية املزدوجة )دابل دابل( للمرة الت��شعة 
 24 ك�بيال  كلينت  و�شجل  م�شريته.  يف  واالرب��ع��ني 
18 نقطة  غ���وردون  واري���ك  11 مت�بعة،  م��ع  نقطة 
االبرز  كونلي  م�يك  ك���ن  حني  يف  لهيو�شنت،  اأخ��رى 
مل��م��ف��ي�����س ب��ر���ش��ي��د 23 ن��ق��ط��ة م���ع 6 م��ت���ب��ع���ت و7 
مت�بع�ت  و10  نقطة   20 م��ع  ح������ش��م��ة،  مت���ري���رات 

لزميله ج�م�ي�ش�ل غرين.
و�ش�ن  �شت�يت  غولدن  خلف  روكت�س  هيو�شنت  وي�أتي 
انطونيو مب��شرة يف املركز الث�لث للمنطقة الغربية 

وله 44 فوزا مق�بل 19 خ�ش�رة.
حيث  الت�أهل  اىل  ال�ش�عي  ممفي�س  لقي  املق�بل،  يف 
يحتل املركز ال�ش�د�س يف املنطقة ذاته� اي�ش� خ�ش�رته 

ال�ش�بعة والع�شرين يف 63 مب�راة.
ومت�شدر  اللقب  ح���م��ل  كليفالند  كليفالند  ول��ق��ي 
 61 يف  ع�شرة  الت��شعة  خ�ش�رته  ال�شرقية  املنطقة 

مب�راة اأم�م مي�مي هيت 120-92.
املنطقة حلجز احدى بط�ق�ت  ت��شع  وي�شعى مي�مي 

الت�أهل اىل البالي اوف.
ليرون  اراح��ة  لو  ت���ي��رون  كليفالند  م��درب  وف�شل 
جيم�س الذي �شبق ان توج مرتني مع مي�مي وك�يري 

ايرفينغ.
و�شجل ت�ش�نينغ فراي 21 نقطة لكليفالند، وغوران 
دراغيت�س 23 نقطة وح�شن وات�ش�يد 20 نقطة مع 

13 مت�بعة ملي�مي.
ل���و����س اجن��ل��ي�����س كليرز  ف�����ز  امل���ب����ري����ت،  ب����ق���ي  ويف 
ترايل  وب��ورت��الن��د   ،91-101 ب��ول��ز  �شيك�غو  على 
باليزرز على بروكلني نت�س 130-116، وت�ش�رولت 
هورنت�س على دنفر ن�غت�س 112-102، وميلووكي 
وديرويت   ،94-101 رابتورز  تورونتو  ب�ك�س على 
-136 �شيك�شرز  �شفنتي  فيالدلفي�  على  بي�شتونز 
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دع����م م����ل���ك ن������دي م���ي���الن ���ش��ي��ل��ف��ي��و ب��رل��و���ش��ك��وين منح 
م�شتثمرين �شينيني مزيدا من الوقت الإنه�ء عملية �شراء 
الن�دي بعد الت�أخري الذي ح�شل يف اجن�ز ال�شفقة يف االأي�م 

امل��شية.
وق�ل برلو�شكوين رئي�س الوزراء االيط�يل ال�ش�بق والقطب 
االإعالمي يف مق�بلة مع �شحيفة “ال ت�مبو” ن�شرت ام�س 

طلبوا بع�س الوقت االإ�ش�يف وال اأرى م� يدعو للقلق .
وك�ن من املفر�س اكم�ل �شفقة بيع الن�دي يف الث�لث من 
اذار م�ر�س، اإال ان الطرف االيط�يل اأعلن اجلمعة ت�أجيله� 

اىل موعد اآخر.
اينف�شت”  “فني  جم��م��وع��ة  ب��ني  امل��وق��ع  االت��ف���ق  وي�شمل 

�شينو-يوروب  وجمموعة  لرلو�شكوين  الت�بعة  الق�ب�شة 
�شبورت�س التي متثل امل�شتثمرين ال�شينيني، �شراء 99% 
من ا�شهم الن�دي االيط�يل مق�بل 740 مليون يورو منه� 

220 مليون� ك��شتع�دة ديون م�شتحقة.
وبح�شب و�ش�ئل االعالم االيط�لية، �شدد الطرف ال�شيني 
ي��واج��ه �شعوب�ت  ول��ك��ن��ه  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   200 االن  ح��ت��ى 
م�لية بعد ان�شح�ب احد امل�شتثمرين. ويبقى 320 مليون� 

حل�ش�ب جمموعة فني اينف�شت الإجن�ز عملية البيع.
ال�شينيني  امل�شتثمرين  اأح��د  ان  �شح�فية  تق�رير  وذك��رت 
ك����ن م���ن امل��ف��ر���س اأن ي�����ش���ه��م مب��ب��ل��غ ي�����راوح ب���ني 80 
احل�شول  ي�شتطع  مل  الأن��ه  ان�شحب  لكنه  مليون،  و100 

على ت�شريح ب�إخراج هذا املبلغ من ال�شني.
كبريا  مبلغ�  دف��ع��وا  امل�شتثمرين  اإن  برلو�شوكوين  وت���ب��ع 
كدليل على رغبتهم. هذا اأمر مهم جدا، لي�س فقط لفني 

اينف�شت، ولكن مل�شجعي ن�دي ميالن.
بي�ن�  ا���ش��درت  �شبورت�س  ي���وروب  �شينو  جمموعة  وك���ن��ت 
اجلمعة ج�ء فيه على الرغم خيبة االمل من الت�أخري يف 
امت�م ال�شفقة لظروف خ�رجة عن ارادته�، ف�ن املجموعة 
توؤكد انه� ملتزمة بقوة مبوا�شلة العمل مع فني اينف�شت 

الإمت�م ال�شفقة يف اأقرب وقت ممكن .
وت�شري التق�رير اىل ان املوعد اجلديد الإجن�ز ال�شفقة هو 

يف بداية ني�ش�ن ابريل.

برلو�شكوين مينح ال�شينيني وقتًا ل�شراء ميالن 



    
يتحول لكائن ف�شائي بـ50 األف دولر

ي��رغ��ب ال��ب��ع�����س يف ال��ت�����ش��ب��ه ب��ن��ج��وم��ه��م امل��ف�����ش��ل��ني يف ع����م الفن 
اأنفق  عندم�  التوقع�ت،  كل  جت���وز  اأمريكي�ً  �ش�ب�ً  لكن  والري��شة، 
اأكر من 50 األف دوالر حتى االآن على عملي�ت التجميل، ليتحول 

اإىل خملوق ف�ش�ئي.
ك�ليفورني�  اأجنلو�س بوالية  اأوه )22 ع�م�ً( من لو�س  وبداأ فيني 
م�شروعه قبل نحو 5 �شنوات، عندم� ك�ن يبلغ من العمر 17 ع�م�ً، 
وخ�شع حتى االآن اإىل 110 عملي�ت جتميل، حيث اأجرى جراح�ت 
العملي�ت  والعديد من  ال�شفتني واخلدين وعظ�م اجلبني  حل�شو 

االأخرى.
لكن اجلراح�ت االأكر تطرف�ً مل يحن موعده� بعد، حيث يخطط 
التن��شلية وحلم�ت  اأع�ش�ئه  الإزال��ة  دوالر  األف   160 الإنف�ق  فيني 
ثدييه و�شرته واإع�دة ترتيب جبينه، وذلك ليتحول اإىل ك�ئن بال 

جن�س، بح�شب م� نقل موقع اأوديتي �شنرال.
ويقول فيني اإنه ن�ش�أ منبوذاً، ويرغب ب�أن يجري عملية التحول اإىل 
ك�ئن ف�ش�ئي بدون جن�س حمدد، ليبني اأن اختالف دور اجلن�شني 
الن��س عن ت�شنيف  ب���أن يتوقف  له، ويرغب  اأهمية  املجتمع ال  يف 

االآخرين ح�شب �شكلهم وجن�شهم.
الن��س  اأف��ع���ل  ردود  اإن  مكي�ج  كفن�ن  يعمل  ال��ذي  فيني  وي�شيف 
اأن  البع�س  ي�شعر  ال��ذي  الوقت  ففي  كبري،  ب�شكل  تتب�ين  جت�هه 
مظهره يبدو غريب�ً بع�س ال�شيء، يواجهه اآخرون ب�ل�شت�ئم ورمي 
وي�شكل  خمتلف  اأن��ه  ث�لث  فريق  يعتقد  حني  يف  جت�هه،  االأ�شي�ء 

م�شدر اإله�م ب�لن�شبة لهم.

يك�شر اأنف زوجته يف ال�شارع 
ملغربي  فيديو  مقطع  ب�لفيديوه�ت  املعني  ليك  اليف  موقع  ن�شر 

اعتدى على زوجته ب�ل�شرب املرح يف ال�ش�رع اأم�م امل�رة .
وظهر الزوج�ن يف الفيديو وهم� يتجوالن ثم ن�شب بينهم� �شج�ر 
كبري وق�م الزوج بتوجيه لكم�ت و�شرب�ت لزوجته اأدى يف النه�ية 

اإىل ك�شر اأنفه� .
ك��ل م��ن ي�شري يف  ال���زوج منع  ومل يتوقف االم��ر عند ذل��ك ولكن 
ال�ش�رع من االقراب من زوجته اأو تخلي�شه� من يده وهي تنزف 
جمعي�ت  دع��ت  التوا�شل  مواقع  على  الفيديو  ن�شر  وبعد   . ب�شدة 

حقوق املراأة اىل التحقيق حول هذه الواقعة .

�شائق يت�شبب يف حادث لـ84 �شخ�شا
ن�شر موقع "اليف ليك" املعني ب�لفيديوه�ت مقطع فيديو ل�ش�ئق 
�شخ�ش�   84 من  يقرب  م�  تقل  ح�فلة  ا�شطدام  يف  ت�شبب  �شيني 

مبق�طعة ت�شجي�جن يف ال�شني.
 20 اإن �شبب احل���دث هي غفوة ال�ش�ئق مل� يقرب من  وق�ل املوقع 
ث�نية ووقعت امل�أ�ش�ة بعده� مب��شرة م� اأدى اإىل انحراف ال�ش�حنة 

وانقالبه� على الفور.
اأن  اإال  املفجع  ال�ش�ئق على احل���دث  ا�شتيقظ  وبعد وق��وع احل���دث 
تلك  ع��ن  الن�جتة  اخل�ش�ئر  ب�شبب  اعتقلته  ال�شينية  ال�شلط�ت 

احل�دثة وارتب�ك حركة املرور.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

التجارة الإلكرتونية تغري وجه 
قرية �شينية

ا�شتط�عت قرية ك�نت فقرية يف مق�طعة جوجي�ن جنوب �شرقي ال�شني اأن تدخل اإىل ع�مل امل�ل واالأعم�ل من خالل 
"ت�شينغ ي�ن ليو" من اأن جتد لنف�شه� موطئ قدم يف جمموعة علي ب�ب�  التج�رة االإلكرونية، فقد متكنت قرية 
اأ�شبحت  التج�رة. وقد  القرية يح�شلون على عوائد كبرية من هذه  �شك�ن  االإلكرونية، و�ش�ر عدد من  للتج�رة 
ويوؤكد  ب�شط�ء.  ك�نوا مزارعني  بعدم�  للقرويني  املعي�شة  م�شتوى  رفع  اإىل  اأدت  اأرب�ح� كبرية  اليوم جتني  القرية 
مزارع انخرط يف هذا الن�ش�ط منذ 2004 اأن جت�رته عر من�شتي علي ب�ب� وت�و ب�و للتج�رة االإلكرونية تدر عليه 

�شنوي� نحو ت�شعمئة األف دوالر.
وقرية ت�شينغ ي�ن ليو من بني مئ�ت القرى ال�شينية التي ب�ت هذا النوع من التج�رة حمرك� القت�ش�داته� بحجم 

مبيع�ت يتج�وز 650 مليون دوالر �شنوي�، يف وقت ب�تت فيه ال�شني اأكر �شوق للبيع االإلكروين يف الع�مل.
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اأول مركز ريا�شي ملدمني املخدرات 
فران�شي�شكو  �ش�ن  مدينة  يف  حديث�ً  ت�أ�شي�شه�  مت  ري��شية  �ش�لة  اأطلقت 
الري��شية  التم�رين  مبم�ر�شة  احل�شي�س  ملدمني  ت�شمح  مب�ردة  االأمريكية 
وال��ل��ي���ق��ة ال��ب��دن��ي��ة ف��ي��ه���، وت��ع���ط��ي ك��م��ي���ت حم����دودة م��ن احل�شي�س حتت 
اإ�شراف خمت�شني.  على الرغم من اأن �ش�لة ب�ور بالنت فيتن�س اأعلنت عن 
�شم�حه� ملتع�طي احل�شي�س ب�لتمرن يف �ش�الته�، اإال اأنه� ا�شرطت عليهم 
الري��شي  اأدائ��ه��م  لرفع  املركز  ب�إ�شراف  حم��دد  تع�ط  لنظ�م  يخ�شعوا  اأن 

وتخلي�شهم من االإدم�ن مع مرور الوقت. 
ويقول القيمون على املركز ب�أنهم يركزون على اجل�نب الري��شي ملرت�دي 
اإىل  ب�الن�شم�م  يرغب  مدمن  �شخ�س  الأي  �شت�شمح  ال�ش�لة  واأن  ال�ش�لة، 

املركز ب�لتمرن ط�مل� اأبدى التزام�ً ب�لقوانني املعمول به� يف املركز. 
�شي�شتخدمون  املدربني  ب���أن  املركز  موؤ�ش�شي  اأح��د  م�ك�لب�ين،  جيم  و�شرح 
من  �شف�ئهم  وت�شريع  امل��ت��درب��ني  ل��دى  الركيز  لتطوير  ك����أداة  احل�شي�س 

االإدم�ن عر اإعط�ئهم كمي�ت مقننة من امل�دة املخدرة اأثن�ء التدريب. 
ومن ال�شروط التي و�شعه� املركز لقبول املتدربني املدمنني على احل�شي�س، 
يتوىل  خمت�س  فريق  اإ���ش��راف  حت��ت  التع�طي  يف  اأداء  الختب�ر  خ�شوعهم 
مهمة حتديد كمي�ت احل�شي�س التي �شتعطى لكل مدمن متدرب والطريقة 

التي �شيتم التع�مل به� معهم اأثن�ء التدريب. 

الأملان وال�شينيون �شيتعاجلون يف رو�شيا!
اأع��ل��ن��ت وزي����رة ال�����ش��ح��ة ال��رو���ش��ي��ة، ف��ريون��ي��ك��� ���ش��ك��ف��ورت�����ش��وف���، يف منتدى 
رو�شي�  يف  الطبية  ال�شي�حة  حجم  اأن  �شوت�شي2017-  الرو�شي  اال�شتثم�ر 

 .% ازداد خالل ع�م 2016 بن�شبة 56 
اإلين�  االأمل�نية  الت�أمني  �شرك�ت  ت�أتي  االآن  �شكفورت�شوف�:  فريونيك�  وق�لت 
لعالج املتق�عدين االأمل�ن يف رو�شي� يف املراكز الرائدة ذات التقنية الع�لية، 
نف�س ال�شيء ب�لن�شبة للبحرين وال�شني.. لذلك، ف�إنن� ال نتحدث فقط عن 

الدول القريبة، نحن حق� يف ح�لة تنمية ن�شطة.
 ،"AOMMT" الرو�شية  الطبية  ال�شي�حة  جمعية  اإح�ش�ئي�ت  وبح�شب 
ال��ذي��ن يخ�شعون  امل��ر���ش��ى االأج���ن��ب  2016، و���ش��ل ع��دد  وم��ع نه�ية ع���م 
األف   20 ي��ق���رب  م���  اإىل  الرو�شية  امل�شت�شفي�ت  يف  ال��ع��الج  اأو  للت�شخي�س 

�شخ�س، اأي اأكر ب�56 % من الع�م 2015.
% من املر�شى االأج�نب، اأتو اإىل رو�شي�   44 ووفق� ل� "AOMMT" ف�إن 

على مدار 11 �شهرا من ع�م 2016، بهدف تلقي خدم�ت طب االأ�شن�ن.
ترتيب  يف   ،2016 اآب  اأغ�شط�س  يف  ال�34،  املرتبة  احتلت  رو�شي�  اأن  يذكر 

الدول اجل�ذبة لل�شي�حة الطبية.

فار�س كرم: لهذا 
ال�شبب اأرف�س التمثيل 
ك�شف املطرب اللبن�ين، ف�ر�س كرم، 
ع��ن ���ش��ب��ب رف�����ش��ه خ��و���س جتربة 
هذا  ي��ك��ره  اأن���ه  مو�شًح�  التمثيل، 
املج�ل ف�شاًل عن عدم اقتن�عه مب� 

ي�شمى ب�لفن�ن متعدد املواهب.
وق��������ل يف ح�������وار م����ع االإع����الم����ي 
برن�مج  اأدي����ب يف  ع��م��رو  امل�����ش��ري 
ك��ل ي���وم ج��م��ع��ة، ال����ذي ي����ذاع على 
اأح���ب  ال  اأن������  اإي:  اأون  ف�����ش���ئ��ي��ة 
اأمثل؟  ف��ك��ي��ف  ال��ك��ل��ي��ب���ت  ت�����ش��وي��ر 
مع احرامي جلميع املمثلني لكن 
اأ�شبح  التمثيل  احل���يل  ال��وق��ت  يف 

مهنة من ال مهنة له.
مطرًب�  الأك���ون  خلقت  اأن����  وت���ب��ع: 
ع��ل��ى امل�����ش��رح واأن������� ن����ج���ح يف هذا 
امل���ج����ل، ل��ك��ن م��� ي��ق���ل ع��ن��ه فن�ن 
ومل  �شحيح،  غري  املواهب  متعدد 
�شبب  هو  وه��ذا  بذلك  يوًم�  اأقتنع 

رف�شي التمثيل.
م��ن ج�نب اآخ���ر، اأ���ش���ر ف���ر���س كرم 
ت�����أك����د م����ن ع�����دم وج����ود  اأن������ه  اإىل 
�شداقة حقيقية يف الو�شط الفني، 
ي�شمى  م����  ي��وج��د  اأن����ه  اإىل  الف���ًت���� 

ب�الحرام فقط بني الفن�نني.

العثور على رفات 796 طفاًل 
ذك���ر امل��ح��ق��ق��ون يف غ���رب اأي��رل��ن��دا  اإنه� 
ع���رت ع��ل��ى ك��م��ي���ت ك��ب��رية م��ن الرف�ت 
الب�شرية يف غرف حتت االأر�س يف موقع 
ملنزل �ش�بق ك�نت تديره الكني�شة. وجرى 
العثور على الرف�ت يف موقع منزل �ش�بق 
ل��الأم��ه���ت ال��ع���زب���ت واالأط���ف����ل يف توام 
مت  اأن���ه  يعتقد  حيث  ج���ل��واي  مبق�طعة 

دفن م� ي�شل اإىل 796 طفاًل.
وق�لت جلنة التحقيق يف بيوت االأمه�ت 
واالأطف�ل اإن املحققني ا�شتخرجوا بع�س 
االأعم�ر  ت��راوح��ت  االأط��ف���ل حيث  رف����ت 
ع��ن��د ال���وف����ة ب���ني ع��م��ر االأج���ن���ة وحتى 

ع�مني وثالثة اأعوام. 
وتفح�س اللجنة عدة مواقع اأخرى.

اأن  اإىل  اأ�ش�ر  امل�شع  الكربون  اأن  واأ�ش�فت 
مرتبط  زمني  اإط����ر  اإىل  ترجع  ال��رف���ت 
بت�شغيل بيت االأمومة والطفولة، ويبدو 
خم�شيني�ت  اإىل  ت��رج��ع  عين�ت  ع��دة  اأن 

القرن امل��شي.

طفلة قلبها ينمو خارج �شدرها 
عرت �شيدة هندية تبلغ من العمر 28 ع�م� عن �شدمته� 
ب��ق��ل��ب خ�رج  م���ول���ودة  وج����دت طفلته�  ع��ن��دم���  ال��ك��ب��رية 
ح�ش�نة  يف  الطفلة  و�شع  من  االأط��ب���ء  ومتكن  �شدره�، 
لتبقى على قيد احلي�ة، ح�شبم� ج�ء يف �شحيفة الديلي 

ميل الريط�نية.
وق�لت ال�شحيفة اإن ال�شيدة اأجنبت هذه الطفلة يف اأحد 
�شم�ل  ا�ش�م  والي��ة  يف  ال��دول��ة  تديره�  التي  امل�شت�شفي�ت 
�شرق الهند. واأ�ش�رت االأم اإيل اأنه� ال تزال قلقة اأن طفلته� 
رمب� متوت ب�شبب خروج قلبه� من �شدره�، وق�لت: مل 
ابنتي  راأي��ت  بعدم�  املوقف  تلك  ب�شبب  اأع�ش�بي  اأمت�لك 

بهذه احل�لة.

قرد يع�س مذيعة على الهواء 
تعر�شت االإعالمية امل�شرية �ش�يل �ش�هني ملوقف حمرج 
على الهواء اأثن�ء تقدميه� برن�مج “ده كالم” الذي يذاع 

على ف�ش�ئية دي اإم �شي.
ج����ء ذل����ك؛ ع��ن��دم��� ك���ن��ت ���ش���ه��ني حت��م��ل ق�����رًدا، اإال انه 
وهم�  احللقة  يف  �شيوفه�  �شحك  اأث����ر  م���  بع�شه�  ق���م 

االإعالميني ال�ش�خرين �ش�دي األفون�س وخ�لد من�شور.
لكن املذيعة �شريًع� م� تداركت املوقف وع�دت حلمل القرد 
مرة اأخرى ومداعبته، مو�شحة اأنه من النوع االأليف يف 
حم�ولة منه� الإقن�ع �شيوفه� بحمله والرق�س معه على 
اجتم�عي  كالم” برن�مج  “ده  اأن  يذكر  املو�شيقى.  اأنغ�م 
االجتم�عية  ال��ق�����ش���ي���  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ي�����ش��ل��ط  ت��رف��ي��ه��ي 

واالإن�ش�نية ب�أ�شلوب اإيج�بي مرح.

مدر�شة تربح 24 مليون دولر من �شناب �شات
مبنطقة  الث�نوية  فران�شي�س  �ش�نت  مدر�شة  اإدارة  بعثت 
بخط�ب  االأم��ريك��ي��ة  ك�ليفورني�  ب��والي��ة  ف���يل  �شيليكون 
غري ع�دي هذا االأ�شبوع الآب�ء التالميذ تبلغهم فيه ب�أن 
األف دوالر يف تطبيق   150 اأرب�ح املدر�شة من ا�شتثم�ره� 

�شن�ب �ش�ت قد بلغت 24 مليون� على االأقل.
والد  اأن  ر�ش�لة  يف  �شيو  �ش�ميون  املدر�شة  مدير  واأو���ش��ح 
املدر�شة  اإدارة  اأق��ن��ع  اإي��غ��ر���س  ب����ري  وه��و  التالميذ  اأح���د 
اخل��شة قبل خم�شة اأعوام ب�ال�شتثم�ر يف �شن�ب �ش�ت بعد 
اختف�ء  بخدمة  مهوو�شني  اأ�شبحوا  اأبن�ءه  اأن  الحظ  اأن 

ال�شور ب�لتطبيق.
�شن�ب �ش�ت واع��دة يف جم�ل  ب���أن  اإيغر�س  اقتنع  اأن  فبعد 
اال�شتثم�ر، قرر اأن ي�شري هو واأحد �شرك�ئه اأ�شهم� فيه� 
اأبن�ئه ب�  األف دوالر، واأن ُي�شرك مدر�شة  مببلغ خم�شمئة 

15 األف�.
ب���ع��ت ثلثيه�  م��ل��ي��ون   2.1 امل��در���ش��ة  اأ���ش��ه��م  ع���دد  وب��ل��غ 
الواحد، وبلغ  17 دوالرا لل�شهم  امل��شي مق�بل  اخلمي�س 
�ش�يف ع�ئداته� من عملية البيع 24 مليون�، بينم� بلغت 

قيمة اأ�شهمه� التي مل تبعه� بعد 18.5 مليون�.
اأن  التي هبطت عليه�  ال��روة  املدر�شة بعد هذه  وق��ررت 
ب�أن  علم�  ال��ف��ق��راء،  لطالبه�  م�ش�عداته�  برن�مج  تعزز 
ال�شنة.   دوالرا يف   17370 تبلغ ح�لي�  الدرا�شية  الر�شوم 

براد بيت وجينيفر اأني�شتون 
يتبادلن الر�شائل

اأني�شتون، يتب�دالن  الع�مليني، براد بيت وجينيفر  اأن النجمني  التق�رير  ذكرت 
الر�ش�ئل الن�شية، يف حم�ولة الإ�شالح عالقتهم� ال�ش�بقة. 

ال�ش�بقة،  زوج��ت��ه  اإىل  تهنئة  ر�ش�لة  بعث  بيت،  ب��راد  اإن،  امل�ش�در  اأح��د  وي��ق��ول 
جينيفر، يف عيد ميالده� ال� 48، بعد تعقب رقم ه�تفه�.

وك�شفت التق�رير عن بدء املح�دث�ت بني النجمني، بعد مع�يدة براد بيت، حيث 
حتدث مع جينيفر عن الوقت الع�شيب الذي مير فيه بعد انف�ش�له االأخري عن 

اأجنيلين� جويل، مع تب�دل بع�س الر�ش�ئل التي تعر عن احلنني اإىل امل��شي.
ثريوك�س،  ج��شنت  جينيفر،  زوج  اإن  االأم���ر،  ه��ذا  على  املطلع  امل�شدر  وق���ل 

اأرادت  زوجته  اأن  اإىل  م�شريا  امل��ح���دث���ت،  ه��ذه  حي�ل  جيد  ب�شكل  يتع�مل 
الت�شرف بلطف كع�دته�. 

املمثلة ال�شرتالية نيكول كيدمان تتلقى جائزة الكامريا الذهبية لأف�شل ممثلة دولية يف هامبورغ، �شمال اأملانيا. )اأ ف ب(

افتتاح بينايل الكويت 
الدويل للنحت 

النحت  فن�ين  م��ن  نخبة  بح�شور 
ام�س  ����ش���ب����ح  اف���ت���ت���ح  ال����ع�����مل  يف 
االأح����د يف ال��ك��وي��ت ب��ي��ن���يل النحت 
الدويل االأول الذي ينظمه املجل�س 
واالآداب  والفنون  للثق�فة  الوطني 
يف املر�شم احلر على �ش�طئ اخلليج. 
من  جمموعة  البين�يل  يف  ي�ش�رك 
منهم  واالأج���ن��ب  العرب  النح�تني 
املقيم  ال�شهري  الرازيلي  النح�ت 
يف اإيط�لي� برينلو رين�تو والنح�ت 
ال�شعودي طالل الطحي�س واملغربي 
حممد الع�دي والبلغ�ري زدرف�جو 
ت�شينن�نوف كم� ي�ش�رك يف البين�يل 
جمموعة من النح�تني الكويتيني. 
وق����ل ب��در ال��دوي�����س االأم���ني الع�م 
للمجل�س الوطني للثق�فة والفنون 
واالآداب عقب االفتت�ح اإن الفع�لية 
وت��وؤك��د على  م���ر���س   20 اإىل  متتد 
وهي  والفني.  الثق�يف  الكويت  دور 
من��شبة لتواجد خرات من الع�مل 

والوطن العربي يف فن النحت.
للم�ش�ركة  بدعوتهم  قمن�  واأ�ش�ف 
ون��وؤك��د اأن ه��ن���ك ع���ددا ك��ب��ريا من 
هذا  ن��ت���ج  �شتكون  ال��ت��ي  املنحوت�ت 
ا�شتخدام خ�مة  امللتقى وقد قررن� 
وتب�ع�  اأوىل  ك���خ���ط���وة  اخل�������ش���ب 

�شيكون هن�ك خ�م�ت اأخرى.
تقطيع  يف  امل�������ش����رك���ون  ب�����داأ  وق����د 
االأ�شج�ر ال�شخمة لعمل املنحوت�ت. 
وق�ل النح�ت الكويتي عبد احلميد 
�ش�بقة  ب������درة  "هن�ك  اإ���ش��م���ع��ي��ل 
قدمته� اجلمعية الكويتية للفنون 
الت�شكيلية منذ �شبعة اأعوام وتعتر 
ب���درة املجل�س الوطني االآن ممثال 
الف�شل  له�  الكويت  دولة  بحكومة 
يف اإق�مة هذا احلدث الكبري الذي 

نتمنى له كل النج�ح.

روبوتات عمالقة للبحث عن الذهب 
فيم� تبحث العديد من ال�شرك�ت عن فر�س التعدين 
ب�الإمك�ن  اأن��ه  كندية  �شركة  راأت  القمر،  �شطح  على 
العثور على املع�دن الثمينة يف اأم�كن اأقرب بكثري من 

الف�ش�ء. 
اإىل  الروبوت�ت  من  جمموعة  اإر���ش���ل  املنتظر  من  اإذ 
الع�م  بحلول  املحيط�ت  اأعم�ق  يف  املعدنية  الروا�شب 

2019، يف جتربة ملخطط جديد مثري للجدل.
فمع ن�شوب خم�زن الروات املعدنية يف الر، اأ�شبح 
اأن  ب�عتب�ر  ج�ذبية  اأك��ر  املحيط�ت  ق���ع  يف  التعدين 
ق�ع املحيط�ت يحتوي على الذهب والنح��س وغريه� 
�شنع  يف  ت�شتخدم  التي  الثمينة  امل��ع���دن  روا���ش��ب  من 
االأجهزة االإلكرونية، واأدوات الط�قة املتجددة وحتى 

اآالت الت�شوير الطبي.
ولكن اأعم�ل التنقيب يف اأعم�ق البح�ر قد يكون له� 
اأعم�ق املحيط،  ت�أثري �شلبي على احلي�ة البحرية يف 
مثل قي�م الروبوت�ت بتدمري من�زل الك�ئن�ت البحرية 

واإزع�ج االأنواع احل�ش��شة منه�.
وتخطط �شركة التعدين الكندية نوتيلو�س للمع�دن 
ب�لنح��س  الغنية  االألغ�م  اأم�كن  اإىل  روب��وت  الإر�ش�ل 

والذهب يف مي�ه ب�بوا يف غيني� اجلديدة.
حيث  قريب�،  ب�لركب  �شتلحق  اأخ��رى  دوال  اأن  ويبدو 
منحت ال��ه��ي��ئ��ة ال��دول��ي��ة ل��ق���ع ال��ب��ح���ر، ال��ت��ي تنظم 
دولي�  عقدا   25 البح�ر،  اأعم�ق  يف  التعدين  عملي�ت 

للبحث عن املع�دن يف جميع اأنح�ء الع�مل.
وه��و ع�مل  م����رك هينينجتون،  ال��روف��ي�����ش��ور،  وق����ل 
جيولوجي يف مركز اأبح�ث يف اأمل�ني�، اإن هن�ك عملي�ت 
ويقوم  ال��ذه��ب،  خم��زون  حلم�ية  ظهرت  قد  جديدة 
االأك�دميية  يف  ال��ب���ح��ث��ني  م��ن  وغ����ريه  هينينجتون 
ب�الأم�كن  ق�ئمة  ب���إع��داد  العلمي  للتقدم  االأمريكية 
الثمينة يف ق�ع البحر والتي  املع�دن  املحتملة لوجود 
�شيتم عر�شه� يف االجتم�ع ال�شنوي يف بو�شطن للع�م 

.2017
واأ�ش�ر الدكتور، جيم�س ه�ين، وهو ع�مل بهيئة امل�شح 
اإن  لقن�ة  تقرير  يف  املتحدة  الوالي�ت  يف  اجليولوجي 
ا�شتخراجه�  �شيتم  التي  املع�دن  اأن  اإىل  نيوز،  �شي  بي 
من اأعم�ق املحيط�ت لن حتل حمل الروات املعدنية 
يف الرية، على الرغم من اأن ق�ع البحر يحتوي على 

كمي�ت كبرية من املع�دن.


