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�لبحرين : �لك�صف عن تنظيم �إرهابي ي�صم �أكرث من 54 �صخ�صا
•• املنامة-وام:

ك�شف اأحمد احلمادي املحامي العام رئي�س نيابة اجلرائم الإرهابية 
اإرهابيا يف   54 اإرهابي ي�شم اأكرث من  بالبحرين عن �شبط تنظيم 
ع�شويته . وذكر اأن التنظيم ان�شم اإليه يف تاأ�شي�شه عدد من املتهمني 
41 يف  اإي��ران والعراق واآخ��ر باأملانيا و  12 متهما باخلارج يف  بينهم 
الداخل ومنهم الع�شرة الهاربون من ال�شجن .. فيما مت �شبط 25 
اجلرائم  من  ع��دد  بتنفيذ  قاموا  ممن  التنظيم  اأع�شاء  من  متهما 
على  م�شتمرة  العامة  النيابة  حتقيقات  اأن  اإىل  م�شريا   .. الإرهابية 
البحرين  اأنباء  وكالة  ونقلت  واجن��ازه��ا.  ل�شتكمالها  ال�شاعة  م��دار 
)بنا( عن احلمادي قوله اإن النيابة العامة كانت قد تلقت حما�شر 
نتائج  عن  اجلنائية  والأدل���ة  للمباحث  العامة  الإدارة  من  حتريات 
واقعة هروب ع�شرة  ب�شاأن  اأ�شفرت عنه  والتحري وما  البحث  جهود 
من املحكومني من مركز الإ�شالح والتاأهيل ب�شجن جو يف الأول من 
اأ�شفر عن مقتل اأحد رجال ال�شرطة من  يناير العام احلايل والذي 

قوة حرا�شة ال�شجن.                                    )التفا�شيل �س11(

باك�صتان : �لقب�ض على 1330 �صخ�صا ي�صتبه يف �صلتهم بالإرهاب
•• ا�سالم اباد-وام:

ي�شتبه يف  �شخ�شا   1300 القب�س على  الباك�شتانية  ال�شرطة  القت 
�شلتهم بجماعات ارهابية يف حمالت وا�شعة النطاق نفذتها بالتعاون 
مع القوات �شبه الع�شكرية  الرينجرز وا�شتهدفت تدمري خمابئهم يف 

اقليم البنجاب و�شط باك�شتان.
قتلوا يف  36 م�شلحا  ان  ام�س  الباك�شتانية  بال�شرطة  وقال م�شوؤول 
واظهرت  املا�شي.  ال�شهر  والرينجرز  ال�شرطة  مع  وقعت  ا�شتباكات 
نتائج التحقيق مع امل�شتبهني وجود جماعات م�شلحة �شغرية وكبرية 
واخرى  الطائفي  العنف  متار�س  جماعات  بينها  باك�شتان  اأرج��اء  يف 

اك�شبت تنظيم داع�س الرهابي موطىء قدم يف باك�شتان.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:20            
الظهر.......    12:34  
الع�رص........   04:01   
املغرب.....   06:27  
الع�صاء......   07:57

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

األحد  5  مارس    2017  م -  6 جمادى اآلخرة  1438  العدد  11960    
Sunday  5  March   2017  -  Issue No   11960

ي�سم درو�سا ومناذج وق�س�سا قائمة على فل�سفة خمتلفة يف احلياة والعمل الإداري 

حممد بن ر��صد يطلق كتابه �جلديد »تاأمالت يف �ل�صعادة و�لإيجابية« 
•• دبي -وام:

اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
بعنوان  اإ���ش��داره اجلديد  رع��اه اهلل عن  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
تاأمالت يف ال�شعادة والإيجابية وذلك بهدف �شناعة الأمل ونقل التجربة 

وامل�شاهمة يف ا�شتئناف احل�شارة.
وقال �شموه اإن تاأمالت يف ال�شعادة والإيجابية كتاب نهدف من خالله اإىل 
طرح روؤية اإدارية وتنموية قائمة على التفاوؤل واليجابية.. حاولت يف الكتاب 
الإجابة على الكثري من الت�شاوؤلت التنموية العميقة مما تعلمته وخربته 

يف حياتي وباأ�شلوب ق�ش�شي ب�شيط ليكون الكتاب قريبا من ال�شباب.

واأ�شاف �شموه : كتاب تاأمالت يف ال�شعادة والإيجابية ي�شم درو�شا ومناذج 
وق�ش�شا قائمة على فل�شفة خمتلفة يف احلياة.. الإيجابية كمنظور واإ�شعاد 
ال��ك��ت��اب ول��و ب�شيء  امل�شاهمة ع��رب  ن��ح��اول  واأ���ش��ل��وب ح��ي��اة..  ال��ن��ا���س كغاية 
ب�شيط يف نقل جتربتنا و�شناعة اأمل ملنطقتنا وا�شتئناف احل�شارة يف عاملنا 

العربي.
و يتناول �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد يف كتابه اجلديد طرح عدة 
اإ�شافة  ق�شايا تتعلق بروؤية خمتلفة للعمل الإداري والتنموي واحل�شاري 
كمنظور  والإيجابية  احل��ي��اة  يف  خمتلفة  فل�شفة  على  قائمة  ت��اأم��الت  اإىل 
والثقة  وال���ق���درات  بالنف�س  وال��ث��ق��ة  للجمهور  كمحرك  ال�شعوب  واإ���ش��ع��اد 

بالإن�شان العربي.                                              )التفا�شيل �س2(

مفاو�سات جنيف تنتهي بالتفاق على جدول اأعمال

معارك بدم�صق و�صحايا بغار�ت على حم�ض و�إدلب وحماة..و�حتد�م �ل�صر�ع على منبج
•• عوا�سم-وكاالت:

يحتدم ال�شراع متعدد الأطراف على مدينة منبج �شمال �شوريا، واأفاد 
الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  ب��ني  ال�شتباكات  بتجدد  ال�شوري  املر�شد 

)ق�شد( وقوات درع الفرات املدعومة من تركيا.
وتركزت املعارك يف منطقة جب احلمري، يف ريف منبج الغربي بريف حلب 
ال�شمايل ال�شرقي، حيث متكنت خاللها قوات)�شوريا الدميقراطية( من 
حتقيق تقدم يف املنطقة مع ارتفاع وترية التوتر يف املنطقة القريبة من 

احلدود مع تركيا والتي تتواجد فيها قوات اأمريكية.
ومن داخل اآليات ع�شكرية من طراز هامفي يراقب اجلنود الأمريكيون 

املعارك الدائرة بني حلفائهم يف مدينة منبج �شمال �شوريا.
املنت�شرة يف حميط منبج �شتقطع  اأن الدوريات الأمريكية  وكان يعتقد 
املدعومة  ال��ف��رات  درع  ق���وات  ب��ني  حمتملة  مواجهة  اأي  اأم���ام  الطريق 
من  املدعومني  الدميقراطية  �شوريا  بقوات  ممثلني  واأك��راد  اأنقرة  من 

وا�شنطن.

وو���ش��ل ال�����ش��راع ع��ل��ى م��ن��ب��ج اإىل ذروت����ه ع��ن��دم��ا اأع��ل��ن��ت ق����وات �شوريا 
الدميقراطية التو�شل لتفاق مع رو�شيا لت�شليم هذه املنطقة اإىل قوات 
النظام ال�شوري، وذلك لعزل مناطقها عن املناطق التي ت�شيطر عليها 
القوات املدعومة من تركيا. لكن املتحدث با�شم البنتاغون نفى اأن تكون 
وا�شنطن على علم به اأو جزءاً منه، م�شرياً اإىل اأن مو�شكو اأبلغت التحالف 
فقط ب�شاأن حترك قوافل حتمل م�شاعدات اإن�شانية وم�شحوبة بعربات 
ع�شكرية رو�شية اإىل منبج من خالل اخلط املخ�ش�س لتفادي ال�شتباك. 
ومع ارتفاع وترية التوتر يف املنطقة، ا�شتقدمت تركيا تعزيزات ع�شكرية 

ت�شمنت دبابات وناقالت اأفراد مدرعة قرب احلدود مع �شوريا.
هذا وجتددت املواجهات بني املعار�شة امل�شلحة وقوات النظام ال�شوري يف 
حميط العا�شمة دم�شق، كما ارتفع عدد القتلى يف حي الوعر بحم�س 
اإىل اأربعة اإثر الغارات اجلوية، بينما �شقط 17 قتيال يف غارات رو�شية 

بريفي حماة واإدلب.
كما وا�شلت طائرات النظام واملدفعية ق�شفها على حي الوعر املحا�شر 

بحم�س، مما اأدى اإىل �شقوط اأربعة قتلى و37 جريحا من املدنيني.

بتوجيهات حممد بن را�سد: 
بلدية دبي و�لقاب�صة توقعان �تفاقية 

لإطالق �أكرب حديقة عامة يف دبي
•• دبي-وام:

نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات 
بلدية  وقعت  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
دبي مع دبي القاب�شة - املجموعة ال�شتثمارية العاملية الرائدة - مذكرة 
تفاهم لإطالق اأكرب حديقة عامة يف الإمارة مب�شاحة اإجمالية تبلغ مليونا 

و430 الف مرت مربع يف منطقة دبي لند.
التي تزخر  املتميزة  ال�شياحية  اإىل الوجهات  اإ�شافة قيمة  امل�شروع  وميثل 
على  املجتمع  اأف����راد  ت�شجع  طبيعية  بيئة  ت��وف��ري  اإىل  وي��ه��دف  دب���ي،  بها 
اتباع منط حياة �شحي ومفعم بالن�شاط واحليوية مبا ي�شهم يف الرتقاء 
مب�شتوى �شعادة النا�س وبناء جمتمع اأكرث �شحة ولياقة، كما ير�شخ مكانة 

دبي باعتبارها اإحدى اأكرث املدن �شعادة يف العامل.      )التفا�شيل �س3(

�لهالل �لأحمر �لإمار�تية يقدم م�صاعد�ت �إن�صانية 
عاجلة لأهايل �لريدة وق�صيعر بح�صرموت

•• املكال -وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س م�شاعدات اإن�شانية عاجلة لأهايل 
مديرية الريدة وق�شيعر مبحافظة ح�شرموت اليمنية .

الإمارات  دول��ة  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  اإط��ار  يف  امل�شاعدات  هذه  تاأتي 
العربية املتحدة للتخفيف من حدة الأو�شاع الإن�شانية التي تع�شف ب�شكان 
احلوثي  ملي�شيا  من  النقالبيون  �شببها  التي  احل��رب  ب�شبب  املناطق  ه��ذه 
واملخلوع. وقال م�شرف م�شاريع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي بح�شرموت 
اإن عملية توزيع ال�شالل الغذائية على اأهايل مديرية الريدة وق�شيعر جاءت 
�شعبا  و  وحكومة  قيادة  الإم���ارات  دول��ة  توليه  ال��ذي  احلر�س  من  انطالقا 

لإخوانهم واأ�شقائهم يف حمافظة ح�شرموت.               )التفا�شيل �س8(

اجلي�ش العراقي يح�سد املزيد ل�ستعادة حي املن�سور
ن�صاء و�أطفال يتعر�صون 

لهجمات كيماوية يف �ملو�صل
•• عوا�سم-وكاالت:

قالت الأمم املتحدة اأم�س اإن 12 �شخ�شا بينهم ن�شاء واأطفال يعاجلون 
من احتمال تعر�شهم ملواد ت�شتخدم كاأ�شلحة كيماوية يف املو�شل حيث 

يت�شدى تنظيم داع�س الإرهابي لهجوم من جانب القوات العراقية.
اأطفال من م�شاكل جلدية وتنف�شية  اأم واأربعة  اأ�شرة مكونة من  وعانت 
عاما   11 الأط��ف��ال  اأك���رب  �شن  ويبلغ  اأرب��ي��ل.  م�شت�شفي  يف  وي��ع��اجل��ون 

والأ�شغر �شهرين. وا�شيب يا�شر ندمي )10 اأعوام( بحروق يف �شاقيه.
الكيماوية  الأ�شلحة  ا�شتخدام  الأحمر  الدولية لل�شليب  اللجنة  واأدانت 
يف مدينة املو�شل . واأ�شافت اأن كل املر�شى الثني ع�شر يعاجلون منذ 
اإقليم  عا�شمة  اأرب��ي��ل  يف  م�شت�شفيات  يف  احل��ايل  اآذار  مار�س  من  الأول 
كرد�شتان العراق اإىل ال�شرق من املو�شل. وقالت اإن اأربعة ظهرت عليهم 
وتعر�س  جلديا.  طفحا  ت�شبب  مل��ادة  للتعر�س  م�شاحبة  بالغة  عالمات 

املر�شى للمواد الكيماوية يف اجلزء ال�شرقي من املو�شل.
اىل ذلك، قالت م�شادر اإن القوات العراقية ت�شتعد لقتحام حي املن�شور 
جنوب غربي مدينة املو�شل والذي ي�شيطر عليه تنظيم داع�س الإرهابي 

بعد ا�شتعادتها حي اجلولن.
حتاول  الإره����اب  مكافحة  ق���وات  اإن  ع��راق��ي��ة  ع�شكرية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 
من  مقاومة  تواجه  لكنها  املن�شور،  حي  باجتاه  تقدمها  يف  ال�شتمرار 

مقاتلي التنظيم. 

�صفري  ت���ط���رد  م��ال��ي��زي��ا 
ك�����وري�����ا �ل�������ص���م���ال���ي���ة 

•• كواالملبور-رويرتز:

طردت ماليزيا ام�س �شفري كوريا 
غري  �شخ�شا  واأعلنته  ال�شمالية 
مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة 

البالد خالل 48 �شاعة.
وت���اأت���ي اخل���ط���وة ب��ع��د م���ا يقرب 
م���ن ث���الث���ة اأ����ش���اب���ي���ع م���ن مقتل 
كيم جوجن نام، الأخ غري ال�شقيق 
ل��زع��ي��م ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة كيم 
كوالملبور  م��ط��ار  يف  اأون،  ج��وجن 

الدويل بغاز اأع�شاب �شام.
ومن  اأمريكيون  م�شوؤولون  وق��ال 
كوريا اجلنوبية اإن عمالء تابعني 
لنظام كوريا ال�شمالية قتلوا كيم 

جوجن نام.
كوريا  �شفري  ت�����ش��ول  ك���اجن  وق���ال 
ال�شهر  م��ال��ي��زي��ا  اإىل  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
اأن  مي��ك��ن  ل  ب�����الده  اإن  امل���ا����ش���ي 
بالتحقيق  ماليزيا  ق��ي��ام  يف  تثق 
وات���ه���م���ه���ا ب���ال���ت���واط���وؤ م����ع قوى 
اإىل  م�شترتة  اإ���ش��ارة  يف  خ��ارج��ي��ة 

كوريا اجلنوبية. 

ت����ر�م����ب ي��ت��ه��م �أوب����ام����ا 
ب��ال��ت��ن�����ص��ت ع��ل��ى ه��ات��ف��ه

•• وا�سنطن-وكاالت:

دونالد  الأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  ات��ه��م 
ترامب اإدارة الرئي�س ال�شابق باراك 
اأوب���ام���ا ب��ال��ت��ن�����ش��ت ع��ل��ى م��ك��ت��ب��ه يف 
ترامب تاور يف نيويورك قبيل فوزه 
يف النتخابات الرئا�شية التي جرت 

يف اأواخر العام املا�شي.
ويف �شل�شلة من التغريدات، مل يقدم 
لكنه  اتهامه،  دليل على  اأي  ترامب 
و�شف التن�شت املزعوم باأنه رهيب، 
التي  ووت��رغ��ي��ت  بف�شيحة  و�شبهه 
كانت تتعلق بالتن�شت على الرئي�س 

نك�شون يف ال�شبعينيات.
اأن  اأراه���ن  تغريدة  ترامب يف  وق��ال 
حماميا جيدا ميكن اأن يعد ق�شية 
على  يتن�شت  ك���ان  اأوب���ام���ا   . ج��ي��دة 
هاتفي يف اأكتوبر قبيل النتخابات.

وك��ت��ب يف ت��غ��ري��دة اأخ�����رى ك���م من 
ال���وق���ت اأم�������ش���اه ال��رئ��ي�����س اأوب���ام���ا 
يف ال���ت���ن�������ش���ت ع����ل����ى ه����وات����ف����ي يف 
هذه  املقد�شة.  النتخابية  العملية 
�شرير  �شخ�س  نيك�شون.  ووترغيت 

اأو مري�س!.
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اأخبـار الإمـارات
�لوطني لالإعالم يعلن برنامج فعالياته لدعم �ل�صرت�تيجية �لوطنية للقر�ءة

•• اأبوظبي -وام:

دعما  �شينظمها  ال��ت��ي  الفعاليات  ب��رن��ام��ج  ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اأع��ل��ن 
لالإ�شرتاتيجية الوطنية للقراءة التي متتد حتى عام 2026 .

ال�شرتاتيجية  حم���اور  �شمن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  دوره  منطلق  م��ن  ذل���ك  ي��اأت��ي 
الوطنية للقراءة التي تت�شمن برنامج الإعالم واملحتوى الذي ي�شرف عليه 
املجل�س ويقوم على و�شع �شيا�شات اإعالمية تدعم القراءة وخطة وطنية تدعم 
الن�شر لتحفيز املجتمع الإماراتي على تطوير عادة القراءة لت�شبح اأ�شلوب حياة 
بجانب تر�شيخها لدى الأجيال اجلديدة �شعيا لتعزيز البناء املعريف والثقايف 
الوطني لالإعالم  املجل�س  املن�شوري مدير عام  �شعادة من�شور  واأكد  لل�شباب. 
القراءة ن�شاطا موؤ�ش�شيا  الر�شيدة جعلت من  القيادة  اأن توجيهات   .. بالإنابة 

بالنفتاح  يتمتع  ال��ذي  بنية جمتمعها  اأ�شيال من  وج��زءا  الإم���ارات  دول��ة  يف 
الوطنية  الأه��داف  لبنات  من  يعد  القراءة  �شهر  اأن  اإىل  م�شريا   .. والت�شامح 
للدولة واأهمها بناء الإن�شان. وقال اإن املجل�س �شيدعم ال�شرتاتيجية الوطنية 
للقراءة مببادرات �شيتم تنفيذها خالل الفرتة املقبلة منها الت�شنيف العمري 
لالأفالم واملطبوعات بحيث ي�شاعد اأفراد املجتمع على اختيار الكتب واملحتوى 
الإعالمي املالئم. واأ�شاف املن�شوري اأن املجل�س وبالتعاون مع جمل�س اأبوظبي 
للتعليم �شينظم ور�س عمل بعنوان كيف تختار كتابك ت�شتهدف موظفي اإدارة 
املدار�س  على  جمانية  كتب  ت��وزي��ع  اإىل  اإ�شافة  وال��ط��الب  وامل��در���ش��ني  املناهج 
احلدائق  يف  ل��الأط��ف��ال  قرائية  جل�شات  تنظيم  بجانب  احلكومية  واجل��ه��ات 
العامة خالل عطالت نهاية الأ�شبوع. ونوه اإىل اأن املجل�س �شينظم - بالتعاون 
اإىل ت�شجيع  التي تهدف  القراءة  رادار  والتعليم - م�شابقة  الرتبية  مع وزارة 

وتنمية مهارات القراءة لدى طلبة دولة الإم��ارات واإك�شابهم مهارات القراءة 
ع��دة مبادرات  وام  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  اآخ���ر.. تطلق  م��ن جانب  ال�شريعة. 
جلميع  الإعالمية  تغطيتها  عن  ف�شال  وال�شورة  وال�شوت  بالكلمة  اإعالمية 
عرب  ال�شهر  ملواكبة  واملحلية  الحتادية  اجلهات  فيها  ت�شارك  التي  الفعاليات 
واملبادرات  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  ه��ذه  ملتابعة  ومهنية  اإع��الم��ي��ة  عمل  ف��رق 
مبادرات  عدة  القراءة عرب  �شهر  فعاليات  و�شت�شارك يف  الدولة.  يف  امل�شاحبة 
اإعالمية ومعرفية اأهمها اإنتاج اأفالم وثائقية عن اقت�شاد املعرفة واهتمامات 
يف  الإن�شان  بناء  لبدايات  والتاأريخ  بالقراءة  الإم���ارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب 
الإمارات بدءا مببادرات املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه وحتى يومنا هذا. كما تت�شمن مقابالت مع عدد من الوزراء وامل�شوؤولني 
الكتاب الذين  التي يقروؤونها وعاداتهم القرائية واأبرز  والوقوف على الكتب 

التي حتتويها  املوؤلفات  اأهم  ق��راءات يف جمموعة من  اإىل  اإ�شافة  يف�شلونهم 
 . كلمة  م�شروع  ترجمات  عن  ف�شال  الوطني  الأر�شيف  يف  الوطنية  املكتبات 
والتحقيقات  التقارير  ت�شمل  التي  امل���واد  م��ن  ع��دد  ن�شر  يف  الوكالة  و�شتبداأ 
والق�ش�س اخلربية واحلوارات وال�شتطالعات التي تتناول العادات القرائية 
املدير  الري�شي  ج��الل  حممد  �شعادة  وق���ال  وال����زوار.  واملقيمني  للمواطنني 
اإن �شهر القراءة يف دولة الإم��ارات ياأتي  اأنباء الإم��ارات وام  التنفيذي لوكالة 
تر�شيخا ملكانتها ب�شفتها من اأهم املراكز الثقافية واملعرفية يف العامل ومنوذجا 
عامليا للمجتمع املنفتح الواعي. واأ�شاف اأن الوكالة �شتربز يف ن�شراتها العامة 
الفعاليات اخلا�شة التي تنظمها جميع اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية 
والقطاع اخلا�س يف خمتلف اأنحاء الدولة بالكلمة وال�شوت وال�شورة انطالقا 

من دورها الأ�شا�شي يف ر�شد ونقل كل الوقائع الوطنية يف الدولة.

حممد بن ر��صد يطلق كتابه �جلديد »تاأمالت يف �ل�صعادة و�لإيجابية« 
•• دبي -وام:

اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اإ���ش��داره اجلديد بعنوان  ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل عن  رئي�س جمل�س 
ونقل  الأم��ل  �شناعة  بهدف  وذل��ك  والإيجابية”  ال�شعادة  يف  “تاأمالت 

التجربة وامل�شاهمة يف ا�شتئناف احل�شارة.
كتاب نهدف من خالله  والإيجابية  ال�شعادة  تاأمالت يف   : اإن  �شموه  وقال 
اإىل طرح روؤية اإدارية وتنموية قائمة على التفاوؤل والإيجابية.. حاولت يف 
الكتاب الإجابة على الكثري من الت�شاوؤلت التنموية العميقة مما تعلمته 
من  قريبا  الكتاب  ليكون  ب�شيط  ق�ش�شي  وب��اأ���ش��ل��وب  حياتي  يف  وخ��ربت��ه 

ال�شباب.
درو�شا  ي�شم  والإيجابية”  ال�شعادة  يف  “تاأمالت  كتاب   : �شموه  واأ���ش��اف 
ومناذج وق�ش�شا قائمة على فل�شفة خمتلفة يف احلياة.. الإيجابية كمنظور 
ولو  الكتاب  عرب  امل�شاهمة  نحاول  ح��ي��اة..  واأ�شلوب  كغاية  النا�س  واإ�شعاد 

اأمل ملنطقتنا وا�شتئناف احل�شارة  ب�شيء ب�شيط يف نقل جتربتنا و�شناعة 
يف عاملنا العربي . ويتناول �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد يف كتابه 
اجلديد طرح عدة ق�شايا تتعلق بروؤية خمتلفة للعمل الإداري والتنموي 
احلياة  يف  خمتلفة  فل�شفة  على  قائمة  ت��اأم��الت  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واحل�����ش��اري 
بالنف�س  والثقة  للجمهور  كمحرك  ال�شعوب  واإ�شعاد  كمنظور  والإيجابية 

والقدرات والثقة بالإن�شان العربي.
وقال �شموه يف كتابه : لعل ما متر به منطقتنا العربية من نزاعات �شيا�شية 
و�شراعات مذهبية ودينية وتراجعات اقت�شادية وحتولت اجتماعية يجعل 
احلديث عن مفهوم الإيجابية كاأحد احللول التنموية م�شتهجنا ولكن يف 
هذه العجالة اأحببت اأن اأقول لإخواين العرب: مل ل جنرب اأن نغري نظرتنا 
لبع�س الأمور ونتحلى بقليل من الإيجابية يف تعاملنا مع التحديات التي 
تواجهنا ونبقي قليال من التفاوؤل ت�شتطيع الأجيال اجلديدة اأن تعي�س عليه 
واأن حتقق ذاتها من خالله.. ما دمنا كعرب جربنا الكثري من النظريات 
والأفكار واملناهج فال �شري يف اأن جنرب اأن نكون اإيجابيني لبع�س الوقت 

اأن تدمر البنيان ولكن الأخطر منها احلروب التي تدمر  احلروب ميكن 
الإن�شان وتق�شف ثقته بنف�شه وتهدم تفاوؤله مب�شتقبله وحتيله اإىل التقاعد 

عن اإكمال ال�شباق احل�شاري واملناف�شة العاملية .
 .. عباراته  يف  �شريع  كتاب  باأنه  مقدمته  يف  �شموه  و�شفه  ال��ذي   - الكتاب 
ب�شيط يف كلماته .. عميق يف معانيه - يطرح روؤية خمتلفة للعمل الإداري 
والتنموي واحل�شاري روؤية قائمة على التفاوؤل والإيجابية والثقة بالنف�س 

والقدرات والثقة بالإن�شان العربي.
ت�شاوؤلت كثرية حول كيفية  اأمثلة متعددة لالإجابة على  الكتاب  وي�شرب 
الأول  دب��ي  مطار  بناء  وكيفية  �شياحية  لوجهة  الإم���ارات  �شحراء  حتويل 
و�شح حجر  وكيف مت  الربيطاين  الن��ت��داب  كبري من  رف�س  و�شط  عامليا 
قيادة م�شرية متيز  كيفية  ويعر�س  دب��ي..  زاي��د يف  ال�شيخ  ل�شارع  الأ�شا�س 
وتعامله مع  لل�شيا�شة  �شموه  ونظرة  وعامليا  حكومية غري م�شبوقة عربيا 
ال�شيا�شيني. كما يعر�س �شموه يف كتابه اجلديد وجهة نظره يف التعامل مع 
الإرهاب وماذا يقرتح على احلكومات وال�شعوب العربية ملعاجلة الرتاجع 

احل�شاري والقت�شادي والفكري.
ويتطرق الكتاب ب�شكل دقيق اإىل روؤية �شاحب ال�شمو حممد بن را�شد اآل 
و�شع  طرق  اإىل  اإ�شافة  معهم  التعامل  واآلية  العمل  فرق  لت�شكيل  مكتوم 
روؤيته وخططه امل�شتقبلية الطموحة واملبتكرة وكيفية بناء ثقافة حكومية 

مقوماتها ال�شكر والتمكني والتميز جلميع فرق عمله.
الذي  امل�شوؤولني  اإىل  املوجهة  �شموه  ر�شالة  على  ال�شوء  الكتاب  وي�شلط 
واملتخ�ش�شني  املعنويات” .. وما هو توجيهه للخرباء  “ هادمي  اأ�شماهم 
يف القانون الذين ي�شعون الت�شريعات والقوانني التي حتكم حركة النا�س 
واحلياة يف اأي دولة.. ومن ثم ياأخذ القراء يف رحلة من وجهة نظر �شخ�شية 
قريبة من حممد بن را�شد للتعرف على كيفية تق�شيم وقته وجتديد طاقته 

وتفاعله مع اأ�شرته وتعامله مع اأزمات تنموية دولية.
ودرو�س  وتنموية  اإداري���ة  تاأمالت  ط��رح  الكتاب  خ��الل  من  �شموه  ويحاول 
يف  خمتلفة  فل�شفة  على  قائمة  ت��اأم��الت   .. وحياته  جتربته  من  م�شتفادة 

احلياة .. الإيجابية كمنظور واإ�شعاد ال�شعوب كمحرك للجمهور .

�لبحرين يف  �لعربية  للدول  �لإقليمي  �ليون�صكو  �جتماع  يف  للموؤهالت” ت�صارك  “�لوطنية 

�أبوظبي للتعليم يدعو �ملد�ر�ض �حلكومية و�خلا�صة �إىل �مل�صاركة يف �ل�صهر �لوطني للقر�ءة

•• اأبوظبي-وام:

�شاركت الهيئة الوطنية للموؤهالت 
اليون�شكو  م��ن��ظ��م��ة  اج���ت���م���اع  يف 
 “ ح��ول  العربية  للدول  الإقليمي 
حت�شني اجل��ودة يف التعليم العايل 
لغايات التنمية امل�شتدامة “ الذي 

عقد يف مملكة البحرين اأخريا.
للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  ومثل 
�شعادة الدكتور ثاين احمد املهريي 
املدير العام اىل جانب ممثلي الدول 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  ال��ع��رب��ي��ة 
املتخ�ش�شني  من  وع��دد  اخلليجي 
العاملني  والأكادمييني  واخل��رباء 
يف م���ي���دان ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل من 
ودولية  واإقليمية  دولية  جامعات 

التعليم  خم���رج���ات  ب���ني  ال��ت��واف��ق 
العايل ومتطلبات  التعليم  ل�شيما 
ي�شكل  امل��وؤمت��ر  العمل وه���ذا  ���ش��وق 
ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��رف م���ن ك��ث��ب على 
ال������دول الأخ�������رى يف هذا  جت�����ارب 
امل���ي���دان وع��ر���س جت��رب��ت��ن��ا عليهم 
يف ذات الوقت فالتعليم العايل مل 
املعرفة  حم�شلة  على  قائما  يعد 
بل  ح�شب  الطالب  يكت�شبها  التي 
التي متكن  املهارات والكفاءات  هو 
ال��ع��ايل من  التعليم  م��وؤه��ل  حامل 
مبا�شر  ب�شكل  العمل  �شوق  دخ��ول 
والإب��داع فيه بكل مهنية وحرفية 
ين�شجم متاما  ال��ذي  التوجه  وه��و 
الوطنية  املنظومة  متطلبات  م��ع 

للموؤهالت.

املوؤهالت يف دولة الإمارات العربية 
امل���ت���ح���دة ك���������اأداة ل�������ش���م���ان ج����ودة 
خمرجات التعليم العايل خ�شو�شا 
غري  تعليمية  لأن��ظ��م��ة  اط��الق��ه��ا 
م�����ش��ب��وق��ة م��ث��ل ن���ظ���ام الع�����رتاف 
ال�شابقة ونظام  بالتعلم واخلربات 
اللذان  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ع��ل��م  وح�����دات 
امل��ب��ادرات ال��رائ��دة على  يعدان من 
العربية  واملنطقة  الدولة  م�شتوى 
وال���ت���ي مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��م��ا رفع 
امل���وؤه���الت يف قطاع  ن�����ش��ب��ة ح��م��ل��ة 
الطلبة  ومت��ك��ني  ال��ع��ايل  التعليم 
درا�شتهم  ا�شتكمال  يف  ال��راغ��ب��ني 

ممن مل يتمكنوا من ذلك �شابقا.
حتقيق  م�����ش��روع  ا�شتعر�شت  ك��م��ا 
املنظومة  م�شتويات  ب��ني  امل��واءم��ة 

وه��ي��ئ��ات و���ش��ب��ك��ات ���ش��م��ان اجلودة 
والع���ت���م���اد الأك�����ادمي�����ي والأط�����ر 
للموؤهالت  وال��دول��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
العربية  ال����دول  ج��ام��ع��ات  واحت����اد 

والبنك الدويل.
وقدمت الهيئة الوطنية للموؤهالت 
تف�شيليا  عر�شا  الج��ت��م��اع  خ��الل 
املتكاملة  امل��ن��ظ��وم��ة  م��ف��ه��وم  ع���ن 
ل��ل��م��وؤه��الت ودوره����ا واأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
تعزيز اقت�شاد املعرفة املن�شود من 
والرتابط  التكامل  حتقيق  خ��الل 
والتدريب  التعليم  ق��ط��اع��ات  ب��ني 
والعايل  ال��ع��ام  والتعليم  ال��ث��الث��ة 

واملهني.
جتربتها  ال��ه��ي��ئ��ة  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
منظومة  ت���ط���وي���ر  يف  ال������رائ������دة 

املوؤهالت  م��ن��ظ��وم��ات  ان  واأ����ش���اف 
عملية  واأ�����ش���������ش����ا  م�����ب�����ادئ  ت����ق����دم 
لتح�شني خمرجات التعليم، المر 
ال�����ذي ي�����ش��اه��م يف دع����م م���ب���ادرات 
ح��ك��وم��ة الم�����ارات ل��ت��اأه��ي��ل كوادر 
�شناعة  يف  امل�����ش��ارك��ني  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
وتقدمي  للف�شاء  والعبور  املعرفة 
المارات كنموذج ريادي فريد من 
التقدم  اأراد  من  به  يحتذى  نوعه 

والزدهار.
ع���دة جل�شات  وت�����ش��م��ن الج��ت��م��اع 
اأن��ظ��م��ة �شمان  دور  ت��ن��اول��ت  ع��م��ل 
اجلودة يف تعزيز التنمية امل�شتدامة 
ف�شاًل عن العديد من املحاور ذات 
العايل  التعليم  ب��ت��ط��وي��ر  ال�����ش��ل��ة 

على ال�شعيدين العربي والعاملي.

ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���م���وؤه���الت وك�����ل من 
بريطانيا  يف  ال��دول��ي��ة  ن��ظ��ريات��ه��ا 
وجنوب  واأ���ش��رتال��ي��ا  ون��ي��وزي��ل��ن��دا 
افريقيا المر الذي ي�شع منظومة 
امل���وؤه���الت ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى خارطة 
اأف�شل املنظومات الدولية باعتبار 
خ���ارج  م���ن  دول�����ة  اأول  الإم���������ارات 
اإط��ار دول الحت��اد الأوروب��ي تعمل 
وذلك  امل�����ش��روع  ه���ذا  ع��ل��ى حتقيق 
م��ن مكانة على  ال��دول��ة  مل��ا حتتله 
اخلارطة الدولية ب�شكل عام وعلى 
والتدريب  التعليم  ق��ط��اع  م��ك��ان��ة 

الإماراتي ب�شكل خا�س.
وقال �شعادة الدكتور ثاين املهريي 
التي  الأ����ش���ا����ش���ي���ة  امل����ه����ام  م����ن  اإن 
حتقيق  اأجلها  من  الهيئة  تاأ�ش�شت 

امل��ب��ادرات التي طرحها  اأب���زر  وم��ن 
والتي   2013 ع���ام  م��ن��ذ  املجل�س 
املجتمع  اأف�����راد  ج��م��ي��ع  ت�����ش��ت��ه��دف 
واملدار�س حملة اأبوظبي تقراأ وهو 
اأربعة  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  ���ش��ن��وي��ة  حملة 
لال�شتمتاع  ال���ق���راءة  ه��ي  حم����اور 
وال������ق������راءة ل��ل��م��ع��رف��ة وال�����ق�����راءة 
وذلك  لالإلهام  وال��ق��راءة  لالبتكار 
وحب  ال��ق��راءة  ثقافة  ن�شر  بهدف 
املطالعة بني جميع فئات املجتمع، 
وق���د ف����ازت ه���ذه احل��م��ل��ة موؤخرا 
اإمارة  يف  م��ب��ادرة  كاأف�شل  بتكرمي 

اأبوظبي للت�شجيع على القراءة.
ويطرح املجل�س عددا من الأن�شطة 
وامل������ب������ادرات ل��ت��ع��زي��ز ال�����ق�����راءة يف 
برنامج  م��ن��ه��ا  امل��در���ش��ي  امل��ج��ت��م��ع 
اأن�����ا اأق�������راأ ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وهو 
النرتنت  على  من�شة  ع��ن  ع��ب��ارة 
ل��ل��ق��راءة م��ت��درج��ة امل�����ش��ت��وي��ات يف 
القراءة  وب��رن��ام��ج  العربية،  اللغة 
يف  باملناهج  خ��ا���س  وه��و  التفاعلي 
عبارة  وه��و  العام  التعليم  مدار�س 
النرتنت  على  تعليمية  بوابة  عن 
تتيح للطلبة الو�شول اإىل 1700 
كتاب الكرتوين �شمن 27 م�شتوى 
متدرجا يف ال�شعوبة بالإ�شافة اإىل 
والذي  التفاعلي  ال��ع��ل��وم  ب��رن��ام��ج 
يوفر م�شادر تعليمية تتنا�شب مع 

كل �شف درا�شي.
نتائج  قيا�س  على  املجل�س  ويعمل 
الوطنية  الخ��ت��ب��ارات  يف  ال��ط��ل��ب��ة 

والفعاليات  امل����ب����ادرات  م���ن  ع����ددا 
واخلا�شة  احلكومية  امل��دار���س  يف 
العام  خ�����الل  اأب����وظ����ب����ي  ب�����اإم�����ارة 
ال��درا���ش��ي وذل����ك ���ش��م��ن ع���دد من 
واملنا�شبات  ال���داع���م���ة  الأن�����ش��ط��ة 
العاملي  ال��ق��راءة  ي��وم  مثل  العاملية 
واليوم العاملي للغة العربية ف�شال 
عن حتفيز الطلبة على امل�شاركة يف 
م�شابقة  مثل  القرائية  امل�شابقات 
القراءة  وك���اأ����س  ال����ق����راءة  حت����دي 
واملبادرات  امل�شابقات  من  وغريها 
التي تنمي قدرات الطالب اللغوية 

والذهنية والفكرية والتحليلية.
يعمل  املجل�س  اإن  معاليه  واأ���ش��اف 
قراءة  على  الطلبة  ت�شجيع  على 
اأعمارهم  تنا�شب  ال��ت��ي  الق�ش�س 
واه��ت��م��ام��ات��ه��م وت��خ�����ش��ي�����س وقت 
للقراءة الختيارية �شمن اجلدول 
احلكومية  امل���دار����س  يف  ال��درا���ش��ي 
دور  تعزيز  اإىل  اإ���ش��اف��ة  واخل��ا���ش��ة 
اأبنائهم  مب�شاركة  الأم����ور  اأول��ي��اء 
يف القراءة وحثهم عليها .. ويعمل 
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ع امل���ب���ادرات 
املدر�شية الداعمة للقراءة وتوجيه 
احلكومية  امل���در����ش���ي���ة  الدارات 
�شنوية  ب��و���ش��ع خ��ط��ط  واخل��ا���ش��ة 
للرتويج  ال��ال���ش��ف��ي��ة  ل��الأن�����ش��ط��ة 
للقراءة الختيارية، واإلزام املدار�س 
مهارات  ل��ت��ط��وي��ر  ب���رام���ج  ب��و���ش��ع 
امل�شرفني على برامج القراءة وفق 
اأف�شل املمار�شات الرتبوية يف هذا 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را�شد 
جمل�س  ع�������ام  م����دي����ر  ال���ن���ع���ي���م���ي 
املجل�س  ح��ر���س  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
على تفعيل قانون القراءة ا�شتنادا 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  اإىل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئ��ي�����س ال���دول���ة – ح��ف��ظ��ه اهلل – 
ت�����ش��ري��ع��ي��ة لرت�شيخ  اأط����ر  ب��و���ش��ع 
ال���ق���راءة يف دول���ة الم����ارات  قيمة 
�شموه  اإميانه من  املتحدة  العربية 
ب��اأه��م��ي��ة دع����م ت��ن��م��ي��ة راأ�������س امل���ال 

الب�شري وبناء قدراته املعرفية.
وقال معاليه يف ت�شريح له اإىل اأن 
هذا القانون يهدف اإىل ال�شتثمار 
 .. الأوىل  ب��ال��درج��ة  الن�����ش��ان  يف 
للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  يف  واإن��ن��ا 
مب�شتوى  الرت�����ق�����اء  ع���ل���ى  ن��ع��م��ل 
اأب���ن���ائ���ن���ا ال��ط��ل��ب��ة وامل�������ش���اه���م���ة يف 
اإع������داد ج��ي��ل م��ت��ع��ل��م م��ث��ق��ف قادر 
ع���ل���ى خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وال���وط���ن 
م��ن خالل  اإل  يتاأتى  ل��ن  ه��ذا  واإن 
العديد  وتبني  وامل�شاعي  اجل��ه��ود 
التي  ال���ط���م���وح���ة  امل�����ب�����ادرات  م����ن 
كامل  ا�شتغالل  اإىل  الطلبة  تدفع 
يجعلهم  مبا  وقدراتهم  امكاناتهم 
م��وؤه��ل��ني وق���ادري���ن ع��ل��ى مواجهة 

التحديات امل�شتقبلية.
مع  متا�شيا  اأن���ه  معاليه  اأو���ش��ح  و 
املجل�س  ي��ن��ف��ذ  ال�����ق�����راءة  ق����ان����ون 

PIPS و EMSA وذلك بتقييم 
الطالب يف عدة حم��اور من بينها 
واللغة  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ال���ق���راءة 
قيا�س  اإىل  بالإ�شافة  الجنليزية 
اأقرانهم  م��ع  مقارنة  م�شتوياتهم 
ح���ول ال��ع��امل م��ن خ���الل التعرف 
الدولية  الخ��ت��ب��ارات  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
ل��ل�����ش��ف��وف ال���ث���ام���ن وال���ع���ا����ش���ر يف 

.PIRLS و PISA اختبارات
ويتيح املجل�س جلميع اأفراد املجتمع 
املجال ل�شتخدام املكتبات املدر�شية 
املدار�س املجتمعية،  �شمن م�شروع 
امل�شائية يف  الفرتات  خ��الل  وذل��ك 
موزعة  جمتمعية  م��در���ش��ة   15
وذلك  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  مناطق  يف 
وم�شادر  ال��ك��ت��ب  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 

التعلم املتوفرة يف املكتبات.
العاملني  جلميع  املجل�س  وي��وف��ر 
م��ك��ت��ب��ة ال��ك��رتون��ي��ة حت���ت���وي على 
متنوعة  تعليمية  وم�����ش��ادر  ك��ت��ب 
ورقمية مع توفر خدمة ال�شتماع 

للقراءة ال�شوتية.
و �شدد املجل�س على �شرورة تفعيل 
موؤ�ش�شات  يف  ال����ق����راءة  م����ب����ادرات 
التعليم العايل بالإمارة وذلك من 
والهيئات  ال��ط��ل��ب��ة  ت��وج��ي��ه  خ���الل 
اإىل  اجل����ام����ع����ة  يف  ال���ت���دري�������ش���ي���ة 
وامل�شابقات  القراءة  اأن�شطة  تعزيز 
لدعم  م�شاريع  واإط��الق  الثقافية، 
القراءة، وذلك �شمن التخ�ش�شات 

واملجالت العلمية املختلفة.

املجال.
ونوه اإىل اأن من املبادرات املدر�شية 
مبادرة  ال��ق��راءة  لت�شجيع  املبتكرة 
ال��ق��راءة خ��الل ال��رح��ل��ة م��ن واإىل 
امل���در����ش���ة وال���ت���ي ي��ت��م يف اإط���اره���ا 
املدر�شية  احلافالت  يف  كتب  و�شع 
ب�شكل يومي من قبل اأمني املكتبة 
ليقوم الطالب باختيار اأحد الكتب 
لقراءته يف الفرتة ال�شباحية حتى 
ل��ل��م��در���ش��ة وع��ن��د عودته  و���ش��ول��ه 

للبيت.
و وجه املجل�س املدار�س احلكومية 
الوطني  ال�شهر  بتفعيل  واخلا�شة 
اإدراج���ه �شمن  للقراءة من خ��الل 
اخلطة ال�شنوية ومتابعة الن�شطة 
على  وال�����رتك�����ي�����ز  وال����ف����ع����ال����ي����ات 
و�شيتم   .. م��ع��ه  ت��زام��ن��ا  تطبيقها 
املكتبات  لتقييم  م��ع��اي��ري  اإ���ش��اف��ة 
باملدار�س  التعليمية  امل��ن�����ش��اآت  يف 

احلكومية واخلا�شة.

فحو�صات طبية جمانية لأكرث من 
�لفي �صخ�ض يف �ل�صارقة

•• ال�سارقة -وام:

اجلامعة  وم�شت�شفى  ال�شحية  ال�شارقة  هيئة  ق��دم��ت 
الهادفة  التوعوية  ال�شحية  مبادراتها  �شمن  بال�شارقة 
طبية  فحو�شات  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  ال��وع��ي  رف��ع  اإىل 
جمانية ملراجعي وموظفي وزوار بلدية مدينة ال�شارقة 
من  مايو  �شهر  يف  اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرة  �شمن  وذل��ك 
2016 تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ  العام 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور 
الأعلى حاكم ال�شارقة الرامية اإىل رفع م�شتوى الوعي 
خمتلف  ع��الج  وط���رق  املبكر  الت�شخي�س  اأه��م��ي��ة  ح��ول 

احلالت الطبية.
وي��اأت��ي تنفيذ ه���ذه ال��ف��ح��و���ش��ات مل��ا ل��ه��ا م��ن اأه��م��ي��ة يف 
للوقاية من  اأ�شلوب حياة �شحي  الأف��راد لتباع  توعية 
املبكر  الك�شف  يف  امل�شاعدة  اإىل  اإ�شافة  الأمرا�س  بع�س 
عن العديد من الأمرا�س الأخرى واحلد من خطورتها 
وعالجها قبل انت�شارها وتفاقمها و توفري نفقات طائلة 

ميكن تفاديها عند الك�شف املبكر.
2016 من  مايو  انطالقتها يف  امل��ب��ادرة منذ  وجنحت 
تقدمي الفحو�شات الطبية املجانية لأكرث من 2000 
التعاون  خ���الل  م��ن  وذل���ك  اأ���ش��ه��ر   10 خ���الل  �شخ�س 
امل�����ش��رتك م��ع دوائ���ر وه��ي��ئ��ات وم��راك��ز ع��دي��دة - دائرة 
التخطيط  ب��ال�����ش��ارق��ة ودائ�����رة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وامل�شاحة بال�شارقة وهيئة كهرباء ومياه ال�شارقة وهيئة 
�شحارى  الت�شوق  وم��رك��زي  باحلمرية  احل��رة  املنطقة 

وميغا مول ال�شارقة .
اأمناء  رئي�س جمل�س  املحيان  علي  عبداهلل  �شعادة  وقال 
العوامل  من  العديد  ان  بال�شارقة  اجلامعة  م�شت�شفى 
الدم  �شغط  وارت��ف��اع  الكولي�شرتول  ن�شبة  ارت��ف��اع  مثل 

وزيادة الوزن ت�شهم يف الإ�شابة بالعديد من الأمرا�س 
للتعاي�س  احلياة  منط  تغيري  على  العمل  يتوجب  مما 
مع هذه العوامل والوقاية من الأمرا�س حيث اأن غياب 
الثقافة ال�شحية ال�شليمة والفحو�شات الطبية املنتظمة 
وتاأتي  اكت�شافها  دون  ل�شنوات  الأمرا�س  تبقى هذه  قد 
هذه الفحو�شات التي قمنا بتنفيذها يف بلدية ال�شارقة 
لتعزيز �شالمة اأفراد املجتمع والعاملني لدى املوؤ�ش�شات 
التي ت�شاعد يف  احلكومية وتوفري الفحو�شات الطبية 

الك�شف عن الأمرا�س قبل تفاقمها.
���ش��امل الطريفي م��دي��ر ع��ام بلدية  ���ش��ع��ادة ث��اب��ت  وق���ال 
ال�شحي  ال��وع��ي  ن�شر  على  العمل  اإن  ال�شارقة  مدينة 
لدى املوظفني وال��زوار و�شيلة للتعبري عن رد اجلميل 
للمجتمع فهناك العديد من امل�شاكل ال�شحية املنت�شرة 
جانب  اإىل  الخ��ت��ب��ارات  نتائج  ت�شاعد  حيث  املجتمع  يف 
ال�شت�شارات ال�شحية املر�شى على اإجراء التغيري الالزم 
وبالتايل  امل�شكالت  ه��ذه  من  للوقاية  حياتهم  منط  يف 
فاإن العمل على ن�شر الوعي واملعرفة والثقافة ال�شحية 
هي احللول املالئمة لتعزيز ال�شحة اإ�شافة اإىل حتقيق 

الأهداف التي ت�شعى هذه احلملة اإىل حتقيقها.
مع  ي���زداد  الطبية  امل��ن�����ش��اآت  على  الطلب  اأن  اإىل  ي�شار 
ال��ت��وق��ع��ات ال��ت��ي ت�����ش��ري اإىل و����ش���ول ع���دد ال�����ش��ك��ان يف 
ن�شمة  مليون   2.7 اإىل  ال�شمالية  وامل��ن��اط��ق  ال�شارقة 
املبكر  الك�شف  حملة  تاأتي  حيث   2025 العام  بحلول 
ال�شحية  ال�شارقة  هيئة  تقدمها  التي  الأم��را���س  ع��ن 
وم�شت�شفى اجلامعة بال�شارقة جمانا كجزء من �شل�شلة 
والتي  ينفذها  التي  املتوا�شلة  املجتمعية  امل��ب��ادرات  من 
ك��ان اآخ��ره��ا اخل��ت��ام الناجح حلملة ال��ت��ربع ب��ال��دم التي 
اأطلقتها امل�شت�شفى والهيئة ال�شحية يف اإطار فعالياتها 

لعام اخلري 2017.
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اأخبـار الإمـارات
يف برنامج العني ال�ساهرة 

جن�صية ر�أ�ض �خليمة ت�صعد �ملو�طنني بتجديد �جلو�ز�ت �لكرتونيا 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

 اأكد الرائد فهد اأحمد رباع رئي�س ق�شم اجلوازات بادرة اجلن�شية براأ�س 
الإمارات  ال�شاهر، على حر�س قيادة دولة  العني  اخليمة خالل برنامج 
ووزارة الداخلية على توفري كافة الإمكانيات الالزمة لتقدم عمل الأجهزة 
الأمنية وال�شرطية على م�شتوى الدولة من خالل �شعيها الدائم للتميز 
وا�شت�شراف امل�شتقبل تنفيذاً للخطط ال�شرتاتيجية والروؤية الرامية اإىل 
تقدمي اأف�شل اخلدمات لكافة �شرائح املجتمع بكل �شهولة وي�شر و�شوًل 
اىل اإ�شعادهم ، واأعلن عن انطالق خدمة جتديد جواز ال�شفر للمواطنني 
على هذه اخلدمة  و احل�شول  عليهم  للت�شهيل  الذكية  تطبيقاتها  عرب 

دون الرجوع اإىل مراكز تقدميها اإل يف احلالت ت�شتدعي ذلك ، م�شرياً 
باأن هذه اخلدمة توفر الوقت واجلهد على املواطنني وهي ترجمة لروؤى 
القيادة يف حتقيق اأعلى م�شتوى للخدمة املقدمة للمتعاملني ، من خالل 
ال�شتمرار يف حت�شني موؤ�شرات الأداء وحتديث التطبيقات الذكية لتواكب 

بذلك امل�شتجدات واآخر التطورات يف عامل التكنولوجيا الإلكرتوين .
وزارة  تطبيق  عرب  ب�شيطة  وبخطوات  املواطنني  باإمكان  باأنه  واأو���ش��ح   
اآمن  ب�شكل  بهم  اخلا�شة  اجل���وازات  جتديد   UAE MOI الداخلية 
من خالل ا�شتخدام بطاقة الهوية ، وبخطوات �شهلة و�شريعة دون تعقيد 
بحيث يتم دفع الر�شوم تلقائيا واإر�شال اجلوازات للمواطنني يف منازلهم 
8005000 ل�شتقبال  اأو حيثما كانوا ، وكما انه مت تخ�شي�س الرقم 

الربيد اللكرتوين  ، وعرب  العمل  �شاعات  املتعاملني خالل  ا�شتف�شارات 
الإلكرتوين  اخل��دم��ات  بريد  عرب  و   mobile@moi.gov.ae
تاأتي  املبادرة  هذا  اأن  اىل  م�شريا   .eservices@moi.gov.ae
نعي�شها  التي  التغريات  ه��ذه  احلكومية  وامل��ع��ام��الت  اخل��دم��ات  لتواكب 
اأن قطعت �شوطاً كبرياً يف هذا املجال خالل مرحلة  ، بعد  بل وت�شبقها 

التحول للحكومة الإلكرتونية .
 واأكد على اأهمية ا�شتقبال املراجع والتعامل مع كافة املعامالت واملراجعني 
، م�شرياً  املمكنة  اأكمل وجه وبال�شرعة  املهمة على  باأ�شلوب راقي وامتام 
باأن توجيهات وزارة الداخلية والدارة العامة للجن�شية باأبوظبي وا�شحة 
و�شريحة حول توفري كل ما من �شاأنه اإدخال ال�شعادة يف نفو�س اجلميع 

املقدمة  وب��ال��ت��ايل يف اخل��دم��ات  العمل  التطوير يف  ���ش��رورة  م��ن خ��الل 
للجمهور ، وال�شعي نحو تقدمي املزيد من الأفكار واملبادرات التطويرية 
اجلديدة واحلديثة التي تواكب امل�شتجدات ، موؤكداً على تنفيذ توجيهات 
القيادة الر�شيدة بالدولة حول �شرورة ال�شتمرار يف تطوير اخلدمات ، 
حتى جناري التطورات من حولنا ون�شبقها ، وت�شل تلك اخلدمات اإىل 
اإىل  النتظار  دون  كانوا  وي�شر، حيثما  ب�شهولة  املجتمع  �شرائح  خمتلف 
اأن ياأتوا اإىل مقر اخلدمة .  وذكر باأن الإدارة �شمن خطتها امل�شتقبلية 
�شتقوم بافتتاح )3( مراكز خدمة جديدة لها ، وهي يف منطقة الرم�س 
املراجعني  اأذن ومنطقة اجلزيرة احلمرا وذلك ت�شهياًل على  ن منطقة 

لتخلي�س معامالتهم بكل ي�شر و�شهولة دون عناء .

 

امل�ست�سفيات 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 الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بتوجيهات حممد بن را�سد: 

بلدية دبي و �لقاب�صة توقعان �تفاقية لإطالق �أكرب حديقة عامة يف دبي
•• دبي-وام:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وقعت 
ب��ل��دي��ة دب���ي م���ع دب���ي ال��ق��اب�����ش��ة - 
العاملية  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  امل��ج��م��وع��ة 
لإطالق  تفاهم  مذكرة   - ال��رائ��دة 
اأك�����رب ح��دي��ق��ة ع���ام���ة يف الإم������ارة 
مليونا  ت��ب��ل��غ  اإج��م��ال��ي��ة  مب�����ش��اح��ة 
و430 الف مرت مربع يف منطقة 
اإ�شافة  امل�شروع  وميثل  لن��د.  دب��ي 
ال�شياحية  ال���وج���ه���ات  اإىل  ق��ي��م��ة 
امل���ت���م���ي���زة ال���ت���ي ت���زخ���ر ب���ه���ا دب����ي، 
طبيعية  بيئة  توفري  اإىل  وي��ه��دف 
اتباع  على  املجتمع  اأف����راد  ت�شجع 
منط حياة �شحي ومفعم بالن�شاط 
الرتقاء  يف  ي�شهم  مب��ا  واحل��ي��وي��ة 
وبناء  ال���ن���ا����س  ����ش���ع���ادة  مب�����ش��ت��وى 
كما  ول��ي��اق��ة،  اأك��رث �شحة  جمتمع 
ير�شخ مكانة دبي باعتبارها اإحدى 

اأكرث املدن �شعادة يف العامل.
وت��ت��م��ا���ش��ى ه�����ذه الت���ف���اق���ي���ة مع 
حلكومة  ال�شرتاتيجية  الأه��داف 
التعاون  تفعيل  اإىل  ال��رام��ي��ة  دب��ي 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
التي  امل�������ش���رتك���ة  امل�������ش���اري���ع  ع����رب 
ت�����ش��ج��ع ال����ش���ت���ث���م���ار يف الإم�������ارة 
ككل  املجتمع  على  بالفائدة  وتعود 
ان�شجاما مع روؤية القيادة الر�شيدة 
ال�شعادة  ت���ع���زز  ب���ي���ئ���ات  ل���ت���وف���ري 
ا�شرتاتيجية  وت���دع���م  وال�����ش��ح��ة 

املدينة الذكية.
واأكد �شعادة املهند�س ح�شني نا�شر 
ل��وت��اه، م��دي��ر ع��ام بلدية دب���ي، اأن 
م�����ش��روع احل��دي��ق��ة ج���اء ب��ن��اء على 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
حممد بن را�شد اآل مكتوم الرامية 
اإىل زيادة م�شاحة الرقعة اخل�شراء 
باإمارة دبي، وذلك من خالل اإن�شاء 

فوجود  ال�����ش��ي��اح��ي��ة.  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
حموريا  دورا  يلعب  كهذه  حدائق 
ال��ن��ا���س من  يف تعزيز ج���ودة ح��ي��اة 
خالل امل�شاحات اخل�شراء املفتوحة 
التي توجد لدى مرتاديها رغبة يف 
ممار�شة  لهم  وتتيح  ال�شتك�شاف 
ن�����ش��اط��ات��ه��م امل��ف�����ش��ل��ة ع��ل��ى مدار 
ت�شكل  قد  اأنها  عن  ف�شال  ال�شنة، 
املدينة،  �شواحي  بني  و�شل  همزة 
لتكون بذلك اإحدى اأكرث الوجهات 

ا�شتقطابا للزوار وال�شياح.
اإط��الق امل�شروع جاء  واأ�شار اىل ان 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ل��دي��ة دب���ي بهدف 
�شتعك�س  متميزة  حديقة  تطوير 
اأبعاده  بكل  لدبي  ال��و���ش��اء  ال��وج��ه 
مكانتها  وت��وؤك��د  جتلياته  واأج��م��ل 

بني املدن العاملية البارزة .
امل�شروع  اإط��الق هذا  ياأتي  واأ�شاف 
اأي�������ش���ا ك���خ���ط���وة ت��ع��ك�����س جم����ددا 
التزام دبي القاب�شة بدعم م�شرية 
والتنمية  الق���ت�������ش���ادي  ال��ت��ن��وي��ع 
الإمارات  ودول��ة  دبي  امل�شتدامة يف 
ك����ك����ل، وم����وا�����ش����ل����ة ل���ع���ب دوره������ا 
البتكار يف  دف��ع عجلة  احليوي يف 

الواي فاي.
ومن املقرر البدء يف املرحلة الأوىل 
من امل�شروع، والتي تبلغ م�شاحتها 
نهاية  الف، مرت مربع، مع   318
م�شارا  و�شت�شمل  احل����ايل،  ال��ع��ام 
كيلومرتات،   4 ب���ط���ول  ل��ل��ج��ري 
ومم�����������رات ط���ب���ي���ع���ي���ة ب�����ط�����ول 7 
للدراجات  وم�شارين  كيلومرتات، 
الهوائية بطول 2 كيلومرت، اإ�شافة 
وموقع  ريا�شية  مالعب   10 اإىل 
الفعاليات.  لإق��ام��ة  واح��د  رئي�شي 
نظيفة  ح��ل��ول  احل��دي��ق��ة  وتعتمد 
البيئة  على  احلفاظ  على  ت�شاعد 
ودع�����م ج���ه���ود ال����ش���ت���دام���ة، حيث 
ت�شاعد  مبتكرة  حلول  �شت�شتخدم 
يف احل������د م����ن ا����ش���ت���ه���الك امل���ي���اه 
لت�شل اإىل 5 ليرتات للمرت املربع 
الواحد، كما ت�شم ما ي��رتاوح بني 
10 اآلف و15 األف �شجرة حملية 

ومتاأقلمة.
القطاعني  ب��ني  ال�شراكات  وت��وف��ر 
فاعلة  و���ش��ي��ل��ة  واخل����ا�����س  ال����ع����ام 
التنمية  م���������ش����روع����ات  لإجن����������از 
امل�������ش���ت���دام���ة وذل��������ك م�����ن خ���الل 

اأط��ول حديقة عامة يف دبي تتميز 
للبيئة  و���ش��داق��ت��ه��ا  ب��ا���ش��ت��دام��ت��ه��ا 
املتطلبات  العديد من  تلبي  كونها 
م�شيدا  اجل��ان��ب،  ه��ذا  يف  اخلا�شة 
املوؤ�ش�شات  ي��رب��ط  ال���ذي  بالتعاون 
املطورة  ال�����ش��رك��ات  م��ع  احلكومية 
وال������ذي ي��ن��ع��ك�����س اأث������ره ع��ل��ى دبي 
املدن  اأ�شرع  من  كواحدة  ومكانتها 

الع�شرية منوا وتطورا.
دبي  بلدية  اأن  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
ت�شعى دائما لإن�شاء احلدائق وذلك 
لزيادة  امل�شتقبلية،  �شمن خططها 
وفق  باملدينة  اخل�شراء  امل�شاحات 
لتوفري  وذل��ك  هند�شية  ت�شاميم 
خ���دم���ات ال����رتوي����ح وال���رتف���ي���ه يف 

جميع مناطق اإمارة دبي.
م��ن جانبه ق��ال ���ش��ع��ادة اأح��م��د بن 
والع�شو  ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ب���ي���ات، 
املدن  ان  القاب�شة  دب��ي  ل���  املنتدب 
العاملية الكربى بدءا من نيويورك 
اإىل  وو�������ش������ول  ب����ل����ن����دن  م����������رورا 
تتفرد بحدائق مركزية  �شنغافورة 
الثقافية  هويتها  تعك�س  مم��ي��زة، 
جاذبيتها  وت���ع���زز  والج��ت��م��اع��ي��ة 

حيث  ال�شنة،  م���دار  على  املف�شلة 
ل���ل���ج���ري بطول  م�������ش���ارات  ي�����ش��م 
بطول  ومم����رات  ك��ي��ل��وم��رتا،   20
 7 م����ن  واأك�������رث  ك���ي���ل���وم���رتا   30
كيلومرتات من الدروب الطبيعية، 
14 كيلومرتا من  وما يزيد على 
للدراجات  امل��خ�����ش�����ش��ة  امل�������ش���ارات 
ملختلف  م��ل��ع��ب��ا  و45  ال���ه���وائ���ي���ة، 
مناطق  وخم�س  الريا�شات،  اأن��واع 
و55  الفعاليات،  لإق��ام��ة  رئي�شية 
اإ�شافة  ل��الأط��ف��ال،  ل��ع��ب  منطقة 
ملحالت  خم�ش�شة  م�����ش��اح��ات  اإىل 

التجزئة واملطاعم واملقاهي.
ريا�شية  وجهة  كونها  جانب  واإىل 
احلديقة  ����ش���ت���ك���ون  وت���رف���ي���ه���ي���ة، 
مب����ث����اب����ة خم����ت����رب ل����الب����ت����ك����ارات 
اجل�����دي�����دة وح����ل����ول ال����ش���ت���دام���ة 
ا�شتخدام  املخطط  اإذ من  البيئية، 
حلول مبتكرة لتوليد الكهرباء يف 
لتحلية  العك�شي  والتنا�شح  املوقع 
وتقنيات  النفايات،  وت��دوي��ر  امل��ي��اه 
ال��ظ��ل ال��ط��ب��ي��ع��ي، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
ال����ب����ط����اق����ات ال����ذك����ي����ة اخل���ا����ش���ة 
وتقنيات  وامل�����ش��رتي��ات  ب��ال��ت��ذاك��ر 

حديقة  تطوير  خالل  من  الدولة 
�شتكون مبثابة خمترب لالبتكارات 
اجلديدة و�شيتم جتهيزها باأحدث 
التي  املبتكرة  واحل��ل��ول  التقنيات 
تهدف لتعزيز راحة النا�س وتهيئة 
متا�شيا  ل�شعادتهم  املنا�شبة  البيئة 
لل�شعادة  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  م��ع 
والإيجابية وروؤية قيادتنا الر�شيدة 
ب���اأن ت��ك��ون ال�����ش��ع��ادة اأ���ش��ل��وب حياة 
و�شيدعم  الإم��������ارات.  جم��ت��م��ع  يف 
القاب�شة  دب��ي  جهود  امل�شروع  ه��ذا 
بناء  يف  رئي�شي  دور  لعب  ملوا�شلة 
جم��ت��م��ع اأك�����رث ���ش��ح��ة ول��ي��اق��ة يف 

الإمارة .
زي�����ادة  اإىل  دب�����ي  ب���ل���دي���ة  وت�����ش��ع��ى 
ن�شيب الفرد من م�شاحة احلدائق 
وذل����ك  م���رب���ع  م����رت   12.5 اإىل 
املعايري  اأف�������ش���ل  م����ع  ل��ت��ت��م��ا���ش��ي 
امل�شروع  ه���ذا  و���ش��ي��ع��م��ل  ال��ع��امل��ي��ة، 
اإىل زيادة امل�شاحات العامة يف دبي 

بن�شبة 17%.
اكتمالها  عند  احلديقة  و�شتوفر 
م�������ش���اح���ات م���ت���ن���وع���ة الأغ�����را������س 
ن�شاطاتهم  ممار�شة  للنا�س  تتيح 

ا�شتثمارات  ج��ل��ب  يف  م�شاهمتها 
وط���ن���ي���ة واإق���ل���ي���م���ي���ة واأج���ن���ب���ي���ة، 
القت�شادية  الأه������داف  وحت��ق��ي��ق 
املجتمع،  تهم  التي  والجتماعية 
للدولة،  التناف�شي  الو�شع  وتعزيز 
وقد حر�شت كل من دبي القاب�شة 
ي��ك��ون لها  اأن  دب���ي ع��ل��ى  ب��ل��دي��ة  و 
م�شاهمة  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  �شراكات 
لتحقيق  املتعددة  اجلهود  يف  منها 

التنمية امل�شتدامة.
طرف  ك��ل  دور  التفاقية  وح���ددت 
التعاون  ك����ف����اءة  رف�����ع  اأج������ل  م����ن 
بلدية  ���ش��ت��ت��وىل  امل�������ش���رتك، ح��ي��ث 
لإن�شاء  الفني  الدعم  تقدمي  دب��ي 
الت�شميم  يف  يتمثل  مبا  احلديقة 
بالإن�شاء  املتعلقة  الأعمال  وتنفيذ 
متكاملة  ري  اأن���ظ���م���ة  واإق�����ام�����ة 
و�شبكة ال�شرف ال�شحي بالإ�شافة 
م�شاحات  وزراع�������ة  ت�����ش��ج��ري  اإىل 
امل�شطحات اخل�شراء، فيما �شتقوم 
دبي القاب�شة باإن�شاء واإدارة املرافق 
حديقة  م��ث��ل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأخ�������رى 
الأل��ع��اب وامل��ط��اع��م ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

ت�شغيل احلديقة واإدارتها.

��صتحد�ث فئتني يف �لدورة �لثانية جلائزة “ فاطمة بنت مبارك لأ�صرة �لد�ر”
•• اأبوظبي-وام:

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  جلائزة  العليا  اللجنة  اأعلنت 
لأ�شرة الدار ا�شتحداث فئتني يف الدورة الثانية للجائزة وهما فئة 
خالل  وذل��ك  لالأ�شرة  جديدة  وفئة  ال��رائ��دة  الجتماعية  امل��ب��ادرة 

املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته اللجنة للتعريف باجلائزة.
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  مقر  يف  عقد  ال���ذي   - امل��وؤمت��ر  ح�شر 
العام  القائد  الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل��واء  معايل   - امل�شرف  يف 
اللجنة  واأع�شاء  للجائزة  العليا  اللجنة  رئي�س  اأبوظبي  ل�شرطة 
بركات مدير  تي�شري  الدكتورة مها  �شعادة كل من  للجائزة  العليا 
عام هيئة �شحة نائب رئي�س اللجنة وحممد حمد املزروعي وكيل 
الرميثي  الغربية ومرمي حممد  املنطقة  دي��وان ممثل احلاكم يف 
مدير عام موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية واأحمد �شبيب الظاهري مدير 

عام موؤ�ش�شة زايد لالأعمال اخلريية والإن�شانية.
الدوائر  وم��دي��رو  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  ممثلو   .. امل��وؤمت��ر  ح�شر  كما 
واخلرباء  امل�شت�شارين  اإىل  اإ�شافة  الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  يف 

وموظفي املوؤ�ش�شة.
وقالت اللجنة العليا للجائزة اإنه تزامنا مع مبادرة �شاحب ال�شمو 
فئة  ا�شتحداث  عام اخلري مت   2017 عام  باإعالن  الدولة  رئي�س 

“ فئة  2016-2017 وهي  الثانية للجائزة  ال��دورة  جديدة يف 
“ اخلا�شة باملبادرات املجتمعية التي  املبادرة الجتماعية الرائدة 
اأفراد ينتمون اإىل عدة  اأفرادها اأو جمموعة  اأو اأحد  اأ�شرة  نفذتها 
اأ�شر بهدف اإفادة املجتمع على اأن تكون املبادرة قد اأثرت اإيجابا يف 
املجتمع املحلي اأو العربي وتخدم جمتمع الإمارات وتعزز توجهات 

احلكومة.
واأع���ل���ن م��ع��ايل ال���ل���واء ال��رم��ي��ث��ي - خ���الل امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي - 
ا�شتحداث فئة جديدة لالأ�شرة �شيتم الإعالن عنها لحقا وو�شع 

املعايري اخلا�شة بها اإ�شافة اإىل �شروط الرت�شح لها.
�شمو  اإىل  والم��ت��ن��ان  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  بخال�س  معاليه  وت��ق��دم 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة 
الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
العليا  للجنة  منحتها  التي  الغالية  الثقة  ه��ذه  على  والطفولة 
يف  اجلهود  مل�شاعفة  وم�شوؤوليتها  عزمها  �شتزيد  والتي  للجائزة 
باأفراده.. مثمنا جهود �شموها  خدمة الوطن واملجتمع والرتقاء 

يف دعم ورعاية الأ�شرة واملجتمع يف اإمارة اأبوظبي.
من جهة اأخرى عقدت اللجنة العليا جلائزة �شمو ال�شيخة فاطمة 
خالله  وا�شتعر�شت  الأول  اجتماعها  ال���دار  لأ���ش��رة  م��ب��ارك  بنت 
ا�شتعرا�س  اإىل  اإ�شافة  الأوىل  دورتها  يف  اجلائزة  جلنة  تو�شيات 

التغيريات والتطورات يف الدورة الثانية.
لها  ال��زم��ن��ي  اجل����دول  ل��ل��ج��ائ��زة  العليا  اللجنة  اأع�����ش��اء  واع��ت��م��د 
اختيارهم  مت  الذين  والتقييم  التحكيم  جلنة  ت�شكيل  اإىل  اإ�شافة 
وتقييم  حتكيم  جل��ان  يف  والنزاهة  والكفاءة  اخل��ربة  ملعايري  وفقا 

اجلوائز.
الدار  لأ���ش��رة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ج��ائ��زة  وج���اءت 
لتندرج  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  لتوجيهات  ا�شتجابة 
�شمن برنامج �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لالإبداع والتميز 
املجتمعي الذي ي�شرف على كل اجلوائز التي حتمل ا�شم �شموها 
املجتمع  الأ���ش��ري يف  وال��رتاب��ط  التالحم  قيم  تعزيز  اإىل  وتهدف 
الإماراتي بجانب ت�شليط ال�شوء على املمار�شات الأ�شرية ال�شليمة 
تدعم  ال��ت��ي  املجتمعية  اإجن��ازات��ه��ا  وت��ق��در  املجتمع  يف  والناجحة 

ا�شتقرار الأ�شرة واملجتمع.
 2017-2016 الثانية  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة  ف��ئ��ات  تطوير  ومت 
وهي   “ النموذجية  الأ���ش��رة  فئة   “ وت�شمل  معايريها  وحت��دي��ث 
على  واملحافظة  وامل�شتقرة  واملتعلمة  امل��رتاب��ط��ة  املمتدة  الأ���ش��رة 
هويتها الوطنية وتراثها الوطني بحيث تكون م�شوؤولة اجتماعيا 
الأ�شرة  تكون  واأن  الإم����ارات  دول��ة  �شكان  م��ن  تكون  اأن  وي�شرتط 
املر�شحة اأو بع�س اأفرادها قد �شاركوا يف خدمات موؤ�ش�شة التنمية 

الأ�شرية اأو يف خدمات املوؤ�ش�شات ذات امل�شوؤولية املجتمعية يف اإمارة 
اأبوظبي.

ومل  التكوين  حديثة  الأ�شرة  وهي  املتميزة  النا�شئة  الأ�شرة  وفئة 
اأ���ش��رة متعلمة  ت��ك��ون  اأن  اأع���وام على  اأك���رث م��ن ث��الث��ة  مي��ر عليها 
وم�شتقرة وحمافظة على هويتها الوطنية وتراثها الوطني وتكون 
املرت�شحة  الأ�شرة  تكون  اأن  وي�شرتط  جمتمعية  م�شوؤولية  لديها 

لهذه الفئة من �شكان دولة الإمارات.
اإ�شافة  اأما فئة الأف��راد املتميزين تت�شمن كال من اجلد واجلدة 
اإىل الزوج والزوجة الذين لهم م�شاهمات تدعم التنمية املجتمعية 

.
املوؤ�ش�شات  وتت�شمن  الأ���ش��رة  لق�شايا  ال��داع��م��ة  املوؤ�ش�شات  وف��ئ��ة 
الأ�شرة  لق�شايا  الداعمة  واخلا�شة  احلكومية  و�شبه  احلكومية 
الأ�شرية  القيم  وتر�شيخ  الأ���ش��رة  اأهمية  تعزيز  على  تعمل  التي 
الداعمة  ال�شخ�شية  ف��ئ��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإي��ج��اب��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
لق�شايا الأ�شرة وتهدف اإىل تكرمي ال�شخ�شية التي تدعم ق�شايا 
ومتا�شكها  ا�شتقرارها  حتقيق  اأج��ل  من  ب�شوؤونها  وتعتني  الأ�شرة 

وتالحمها.
ويف كل دورة من دورات اجلائزة تختار �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 

مبارك �شخ�شيتني �شاهمتا يف دعم الأ�شرة وق�شاياها.

باآلية متطورة للتحكيم الإلكرتوين 

�إنتهاء عملية حتكيم �لأعمال �ملر�صحة جلائزة خليفة �لرتبوية يف دورتها �لعا�صرة
•• اأبوظبي : رم�سان عطا 

ال���ع���ام���ة جل����ائ����زة خليفة  الأم�����ان�����ة  اأع���ل���ن���ت 
الأعمال  حتكيم  عملية  اإنتهاء  عن  الرتبوية 
 ،2017/2016 العا�شرة  للدورة  املر�شحة 
حددتها  ال��ت��ي  املتخ�ش�شة  اللجان  قبل  م��ن 
 12 وال��ت��ي غطت  للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة 
م��ن قبل اجل��ائ��زة خالل  جم���اًل مطروحني 

الدورة احلالية. 
واأكدت العفيفي على اأن اجلائزة اأدخلت هذه 
الإلكرتوين  للتحكيم  متطورة  اآلية  ال���دورة 
لالأعمال املر�شحة حيث تولت فرق املحكمني 
وتقييمها  الأع�����م�����ال  ه�����ذه  ع���ل���ى  الإط��������الع 
العامة  الأمانة  اعتماد  بعد  وذلك  اإلكرتونياً 
ال��ع��ا���ش��رة لقبول  ال������دورة  ل��ل��ج��ائ��زة خ����الل 
�شاهم  ما  وهو  اإلكرتونياً،  املر�شحني  طلبات 
جودة  من  وع��زز  واجلهد  الوقت  اخت�شار  يف 

الأداء. 
واأعربت العفيفي عن  تقدير الأمانة العامة 
التي  املتخ�ش�شة  التحكيم  ل��ف��رق  ل��ل��ج��ائ��زة 
بذلت جهوداً كبرية يف اإجناز عملية التحكيم 
الأمانة  حددته  الذي  الزمني  للجدول  وفقاً 

العامة للجائزة .
معايري  اإىل  ي�شتند  التحكيم  اأن  اإىل  م�شرية 
ال�شفافية املطلقة يف تقييم الأعمال املر�شحة 
يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت مب��ا ي��ع��زز م��ن التميز 
املن�شود يف امليدان التعليمي والرتبوي حملياً 

واإقليمياً .
واأو�شحت العفيفي اأن الأمانة العامة للجائزة 
�شتوا�شل خالل الفرتة املقبلة عملية التقييم 
للمعايري  وفقاً  املر�شحة  للم�شاريع  امليداين 
اخلا�شة بكل جمال من املجالت املطروحة، 
ب��ح��ي��ث ت��ع��ل��ن اأ����ش���م���اء ال��ف��ائ��زي��ن يف ال����دورة 

احلالية يف اأبريل املقبل . 

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/09372/2016 / جتاري 
اىل املدعى عليه : جتارة عبد الرزاق يعقوب - وحاجي عبد الرزاق حاجي يعقوب  - وحاجي جان 
و�شلمان  يعقوب   اقبال حاجي  - وحممد  يعقوب  ال���روؤوف حاجي  عبد  - وحاجي  يعقوب  حممد 

اقبال حاجي يعقوب
مبا اأن املدعي : �شبري جميد علي حممد   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/09372/2016 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�شد ذمة املدعي عليه مبلغ )15.480.000 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة 
من 2008/4/1 وحتى 2013/4/1 مقابل  القيمة اليجارية امل�شار اليها يف التفاقية �شند الدعوى 
والنا�شئة عن ا�شتغاللهم للوحدات املوؤجرة منه اليهم ملدة خم�شة �شنوات دون �شداد بدل اليجار 

امل�شتحق له وذلك على النحو الوارد تف�شيال بالوراق. 
ق��دره )1.000.000 درهم(  له مبلغا   ي��وؤدوا  ان  املدعي عليهم مت�شامنني  ال��زام   - مطالبة مالية 
تعوي�شا جابرا عما ا�شابة من ا�شرار مادي وادبية جراء الخالل العقدي الناجم عن عدم اللتزام 

بتنفيذ التفاقية �شند الدعوى. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول 

هذا احلكم بالنفاذ املعجل الطليق  من قيود الكفالة.  
وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثالثاء  املوافق 2017/3/7  
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة التا�شعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات
نادي �ملو�رد �لب�صرية يعقد ملتقاه �لثاين بعنو�ن �لقر�ءة بني �ملتعة و�لفائدة 

•• دبي-وام:

الثاين  امللتقى  دبي  الب�شرية احلكومية يف  للموارد  الهيئة الحتادية  عقدت 
املتعة  القراءة بني  2017 حتت عنوان  العام  الب�شرية خالل  امل��وارد  لنادي 
العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت  وذل���ك   .. وال��ف��ائ��دة 
امللتقى - الذي يتزامن  الهيئة. ح�شر  وزير ال�شحة ووقاية املجتمع رئي�س 
مع ال�شهر الوطني للقراءة - �شعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام 
الهيئة واأكرث من 150 من منت�شبي واأع�شاء النادي اإ�شافة اإىل ال�شعد عمر 
املنهايل رئي�شة حترير جملة نا�شيونال جيوغرافيك العربية - حيث يعقد 
امللتقى بالتعاون مع املجلة - . واأ�شاد �شعادة العور - يف كلمته خالل امللتقى - 
باحلراك الذي ت�شهده دولة الإمارات على �شعيد املبادرات الهادفة اإىل ن�شر 

الف�شل يف  واأرج��ع   . واإقليميا وعامليا  القراءة حمليا  املعرفة وتر�شيخ ثقافة 
ذلك اإىل حر�س ومتابعة القيادة الر�شيدة للدولة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي اأطلق خ�ش�س 
عام 2016 عاما للقراءة واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل الذي 

وجه باأن يكون �شهر مار�س من كل عام �شهرا وطنيا للقراءة.
الذي توليه  الريادية تعك�س حجم الهتمام  املبادرات  اأن هذه  �شعادته  وذكر 
واأحد  وال�����ش��ع��وب  الأمم  زاد  باعتبارها  ل��ل��ق��راءة  ل��ل��دول��ة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
مقومات الرقي والتقدم .. متوجها بال�شكر اإىل اأ�شرة حترير جملة نا�شيونال 
جيوغرافيك وجميع القائمني عليها على جهودهم املتميزة يف ن�شر املعرفة 

واملعلومة الهادفة باأ�شلوب جذاب و�شيق.

من جانبها �شلطت ال�شعد املنهايل ال�شوء على الفرق بني املقروء وامل�شاهد 
وكيفية حتقيق ال�شعادة من خالل القراءة ومعايري الفائدة وعالمات املتعة 

عرب عر�س مقتطفات من حتقيقات وموا�شيع املجلة.
واأ�شارت اإىل الدور املحوري الذي تلعبه القراءة يف الرتقاء بالأمم وال�شعوب 
التكنولوجيا  من  ال�شتفادة  وكيفية  ومنجزاتها  مكت�شباتها  على  واملحافظة 
املهارات  وتنمية  وال���ق���راءة  التعلم  يف  اختالفها  على  احل��دي��ث��ة  والتقنيات 

واملعارف اإ�شافة اإىل كيفية ال�شتمتاع بالقراءة.
لبناء  ك���اف  غ��ري  وامل��ع��رف��ة  للثقافة  املجتمع  اأف����راد  ام��ت��الك  اأن  واأو���ش��ح��ت 
جمتمع املعرفة بل يحتاجون اإىل تبادل وم�شاركة تلك املعرفة مع الآخرين 
بقاء  وراء  ال�شر  كلمة  القراءة  اأن  .. موؤكدة  الأمثل  الوجه  وا�شتثمارها على 
احل�شارات ومتيزها عن غريها من احل�شارات واأن الإرث احلقيقي لالأمم 

والأجيال  الب�شرية  بها  وتفيد  تنتجها  التي  وامل��ع��ارف  العلوم  بحجم  يقا�س 
عام  العربية  جيوغرافيك  نا�شونال  جملة  اإط��الق  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  املقبلة. 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  كرمية  بتوجيهات  جاء   2010
امل�شلحة يف خطوة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد 
املعرفة  العامل  م�شاركة  على  الإم���ارات  دول��ة  وحر�س  �شموه  حر�س  تعك�س 
من خالل الن�شخة العربية للمجلة التي تباع ب�شعر رمزي واأقل بكثري من 
النا�س  اإلهام  تقوم على  املجلة  روؤية  اأن  واأو�شحت  الأم.  الإجنليزية  الن�شخة 
والثقافية  والعلمية  اجلغرافية  باملعارف  عقولهم  وتنوير  ال�شتك�شاف  حب 
اإىل حتقيق  اأنها ترمي  اإىل  اأجل احلفاظ على كوكب الأر���س .. منوهة  من 
والعلوم  املعرفة  على  قائم  جمتمع  بت�شجيع  املتعلق  الإم���ارات  دول��ة  م�شعى 

والبتكار على ال�شعيد املحلي والعربي.

�صيف بن ز�يد يطلق ��صرت�تيجية �حلكومة �لذكية وخارطة �لطريق �مل�صتقبلية ل� �لد�خلية
•• اأبوظبي-وام:

�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اأطلق 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
الذكية  احلكومة  ا�شرتاتيجية   ..
الطريق  وخ����ارط����ة  ال���������وزارة  يف 
اخلم�شة  ل����الأع����وام  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

القادمة 2017 – 2021 .
تروؤ�شه  خ���الل   - ���ش��م��وه  واع��ت��م��د 
اجتماع قادة القطاعات الرئي�شية 
وامل�����دراء ال��ع��ام��ني ال����ذي ع��ق��د يف 
مقر الوزارة - النموذج الت�شغيلي 
لربنامج احلكومة الذكية وو�شع 
خطط ا�شرتاتيجية ريادية لتنفيذ 
م�����ب�����ادرات وم�������ش���اري���ع اخل���ارط���ة 
واإدارت���ه���ا ب��اأع��ل��ى درج����ات اجلودة 
�شيا�شاتها  وت���ط���وي���ر  وال���ت���م���ي���ز 
وتقييم  وم����راق����ب����ة  واأن���ظ���م���ت���ه���ا 
م�شتوى التقدم يف التنفيذ �شمانا 
ال�شرتاتيجية  الأه��داف  لتحقيق 

للوزارة.
م��ب��ادرة يف   30 �شموه  اأط��ل��ق  كما 
خ����ارط����ة ال���ط���ري���ق ل���الإ����ش���ه���ام يف 
الذكية  احلكومة  اأه���داف  حتقيق 
بناء  ا���ش��ت��خ��ال���ش��ه��ا  مت  وال����ت����ي 
املعيارية  وامل��ق��ارن��ة  التقييم  على 
وال�شرتاتيجيات  ل��ل��ت��وج��ه��ات 

الوطنية والعاملية.
و�شت�شهم هذه املبادرات يف حتقيق 
التي  احلكومية  امل�شرعات  اأهداف 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

احلكومية  الأع����م����ال  ل��ق��ط��اع��ات 
اخلا�شة  ال�������ش���رك���ات  وق���ط���اع���ات 
ومقيمني  م��واط��ن��ني   - والأف�����راد 
تعزيز  ج���ان���ب  اإىل  وزائ������ري������ن- 
القطاع  م����ع  ال���������وزارة  ����ش���راك���ات 

اخلا�س.
اأنه مت بناء على  واأ�شاف ال�شعفار 
اإجراء حتليل  درا�شات متخ�ش�شة 
واملقارنات  ال���دول���ي���ة  ل��ل��م��ع��اي��ري 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل���ع���ي���اري���ة 
وال��دول��ي��ة والط���الع على جتارب 
عامليا  وال���رائ���دة  املتقدمة  ال���دول 
يف جم����ال ال��ت��ح��ول الل���ك���رتوين 
وال����ذك����ي ب��ج��ان��ب ال���رتك���ي���ز على 
م�����وؤ������ش�����رات ح���ك���وم���ة الإم����������ارات 
امل�شتوى  ع��ل��ى  وترتيبها  ال��ذك��ي��ة 
ا�شتخدام  وم�������ش���ت���وى  ال����ع����امل����ي 
تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
اأجرته  ال����ذي  ال���ذك���ي  وال���ت���ح���ول 
الداخلية  ل����وزارة  ن��ظ��رية  وزارات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات امل��م��اث��ل��ة. واأ���ش��ار اإىل 
م�شتفادة  درو�س  ا�شتق�شاء  اأنه مت 
الدولية  ال���درا����ش���ات  اأف�����ش��ل  م���ن 
على  الذكية  احلكومة  واجت��اه��ات 
امل�شتوى العاملي واملحلي والطالع 
يف  الذكية  املمار�شات  اأف�شل  على 
امل�شتويني  ع��ل��ى  الإم�������ارات  دول����ة 
الحتادي واملحلي وفهم متطلبات 
وا�شت�شراف  ال���ذك���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
حماور  على  وال��رتك��ي��ز  امل�شتقبل 
والإب�������داع ورف����ع كفاءة  الب���ت���ك���ار 
العمل احلكومي واإ�شعاد املتعاملني 
ب���ت���ق���دمي خ����دم����ات م��ت��م��ي��زة من 

رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والتي 
تهدف اإىل ت�شريع حتقيق الأجندة 
الوطنية لروؤية الإمارات 2021 
ا�شرتاتيجية  م��واءم��ة  م��ن خ��الل 
احلكومة الذكية وخارطة الطريق 
امل�شتقبلية مع اإطار ال�شرتاتيجية 
على  بالرتكيز  لالبتكار  الوطنية 
احلكومة  يف  البتكار  ق��درات  بناء 
وروؤية الإم��ارات 2021 واخلطة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة يف 
الدولة والتي ت�شتند جميعها اإىل 
للروؤية  كمحور  املتعاملني  �شعادة 

والر�شالة والأهداف.
احلكومة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ه��دف 
وزارة  ت����ك����ون  اأن  اإىل  ال����ذك����ي����ة 
بخدماتها  م��ت��م��ي��زة  ال���داخ���ل���ي���ة 
وت���ع���م���ل ع���ل���ى ت���وح���ي���د اجل���ه���ود 
اإ�شعاد  يف  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  وحتقيق 
املتعاملني بفئاتهم كافة من خالل 
مدار  وعلى  ذكية  خدمات  تقدمي 
املوقع  النظر عن  ال�شاعة ب�شرف 
اجلغرايف اأو نوعية املتعامل عمال 
بالتوجه الوطني وتنفيذا للخطة 

الوطنية للحكومة الذكية.
اإىل  التحول  ال��وزارة على  وعملت 
منوذج يتوافق مع خطط الأجندة 
 2021 الوطنية وروؤية الإمارات 
ل��رت���ش��ي��خ ال���ع���م���ل امل�������ش���رتك مع 
اجلهات كافة لتنعك�س هذه اجلهود 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ط��م��وح��ه يف 
املتحدة  لالأمم  الدولية  املوؤ�شرات 
موؤ�شر  يف  الأوىل  املرتبة  وحتقيق 

بنية  خ��الل  م��ن  املتعامل  منظور 
مبنية  ب�����ال�����وزارة  ت��ق��ن��ي��ة  حت��ت��ي��ة 
وتكنولوجية  ب�شرية  ق��درات  على 

متميزة.
الداخلية  وزارة  باإمكان  اأن��ه  وذك��ر 
م����ن خ�����الل حم��ف��ظ��ة اخل���دم���ات 
تت�شدر  اأن  تقدمها  التي  الوا�شعة 
م�����ش��رية اإجن�����ازات احل��ك��وم��ة نحو 
حتقيق روؤية الإمارات لعام 2021 
وباأن وزارة الداخلية باتت موؤهلة 
جيدا لت�شبح منوذجا يحتذى يف 
تطبيق برنامج احلكومة الذكية.

م���ن ج��ه��ت��ه اأك�����د ال��ع��م��ي��د حممد 
مدير  الظاهري  دمل��وج  ب��ن  حميد 
عام ال�شرتاتيجية وتطوير الأداء 
م�شروع  اأن   .. الداخلية  وزارة  يف 
خ�����ارط�����ة ال����ط����ري����ق واحل���ك���وم���ة 
ال���ذك���ي���ة ���ش��ي��ع��زز ج���ه���ود ال������وزارة 
يتوائم  ري������ادي  ب�����دور  ل��الإ���ش��ه��ام 
م��ع ال��روؤي��ة وال��ت��وج��ه الوطني يف 
اخلدمات  ك���ل  ومت���ك���ني  ال����دول����ة 
ال���ذك���ي���ة وت���وف���ري جم��م��وع��ة من 
م�شتوى  على  امل��ت��ط��ورة  ال��ق��درات 

احلكومة الحتادية.
واأو������ش�����ح اأن������ه مت و����ش���ع الإط������ار 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي امل���ح���دث ل�����وزارة 
وفقا   2021-2017 الداخلية 
ل��ن��ه��ج م���ك���ون م���ن ث����الث حم���اور 
على  ارت����ك����ز   .. الأول  رئ��ي�����ش��ي��ة 
ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���داخ���ل���ي واخل���ارج���ي 
ا�شتخال�س  ع���ل���ى   .. وال�����ث�����اين 

ال�شرورات ال�شرتاتيجية.
ركز  الثالث  املحور  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

ا�شرتاتيجي  اإط����ار  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ل���ربن���ام���ج احل���ك���وم���ة ال���ذك���ي���ة مت 
واأهداف  ور�شالة  روؤي��ة  �شقل  فيه 
مع  ين�شجم  مب��ا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وحتديد  امل�شتخل�شة  ال�شرورات 
الأهداف ال�شرتاتيجية لربنامج 
احل�����ك�����وم�����ة ال�����ذك�����ي�����ة وحت����دي����د 
موؤ�شرات الأداء التي �شتقوم عليها 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع ال���و����ش���ع يف 
اجلانب  هذا  يف  الرتكيز  العتبار 
املتطورة  التكنولوجيا  على تعزيز 

والت�شالت الذكية .
واأ���ش��اف ال��ظ��اه��ري اأن���ه مت �شقل 
�شيغتها  لت�شبح  ال����وزارة  ر���ش��ال��ة 
بفاعلية  ن��ع��م��ل  اأن   .. ك���ال���ت���ايل 
احلياة  ج������ودة  ل��ت��ع��زي��ز  وك����ف����اءة 
مل��ج��ت��م��ع الإم������������ارات م����ن خ���الل 
تقدمي خدمات الأمن و ال�شالمة 
وب��ي��ئ��ة حم��ف��زة لالبتكار  ال��ذك��ي��ة 
والأعرا�س  الأرواح  على  حفاظا 
وامل���م���ت���ل���ك���ات و����ش���ي���اغ���ة اأه������داف 
املن�شود  ال��ه��دف  لتحقيق  فرعية 

رك��������زت ع���ل���ى زي���������ادة اخل����دم����ات 
الذكية وقنوات تقدميها وتطوير 
والوظيفية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ك���ف���اءات 
والإداري�����������ة ل���ل���ق���وى ال���ع���ام���ل���ة يف 
وزيادة  الذكية  احلكومية  برنامج 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
بتكنولوجيا  اخل��ا���ش��ة  وال���ق���درات 
الذكية  والت�������ش���الت  امل��ع��ل��وم��ات 
للمتعاملني  لتوفري جتربة مثلى 
ال�شعادة  قدر من  اأق�شى  وحتقيق 
و�شع  مت  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ش����ار  ل���ه���م. 
حتقيق  ل��ق��ي��ا���س  اأداء  م���وؤ����ش���رات 
ال����ه����دف ال���رئ���ي�������ش���ي والأه��������داف 
�شاملة  وخطة  الداعمة  الفرعية 
اإ�شافة  الربنامج  حم��اور  جلميع 
عالية  ل��ل��م�����ش��اري��ع  خ���ط���ط  اإىل 
القيادة  امل�شتوى بدعم �شامل من 
ال��ع��ل��ي��ا وم�����ش��اع��ف��ة اجل��ه��ود نحو 
الرتابط  وحفظ  الذكي  التحول 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي م�����ع الأج�����ن�����دة 
ال����وط����ن����ي����ة وروؤي������������ة الإم������������ارات 
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الذكية  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل���دم���ات 
وال�شتفادة  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
املحلية  امل���م���ار����ش���ات  اأف�����ش��ل  م���ن 
التقنية  والإم����ك����ان����ات  وال��ع��امل��ي��ة 

املتوفرة.
ب��رن��ام��ج احلكومة  وي��ع��م��ل ف��ري��ق 
ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  يف  ال����ذك����ي����ة 
القطاعات  ج��م��ي��ع  ومب�������ش���ارك���ة 
للوزارة  التنظيمية  وال���وح���دات 
ودورها يف �شياغة ال�شرتاتيجية 
م�شتقبلية  طريق  خارطة  وو�شع 
خلم�شة اأعوام وحتقيق الريادة يف 
تطبيق وتنفيذ املبادرات وامل�شاريع 
درج�����ات  ب���اأع���ل���ى  الأول�����وي�����ة  ذات 

اجلودة والتميز والبتكار.
ال��ف��ري��ق �شيف ع��ب��د اهلل  واأو����ش���ح 
اأن  الداخلية  وزارة  ال�شعفار وكيل 
احلكومة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م�����ش��روع 
ال���ذك���ي���ة و خ���ارط���ة ال���ط���ري���ق مت 
اأج����راه����ا فريق  مب���وج���ب درا����ش���ة 
ب���رن���ام���ج احل���ك���وم���ة ال���ذك���ي���ة يف 
بيوت  اأح���د  م��ع  بالتعاون  ال����وزارة 

اخل���ربة ال��ع��امل��ي��ة و���ش��م��ل��ت حتليل 
ال����������وزارة  احل���������ايل يف  ال����و�����ش����ع 
ال�شرتاتيجي  امل�������ش���ت���وي  ع���ل���ى 
تقييم  على  بالرتكيز  والت�شغيلي 
التنظيمية  وامل��م��ك��ن��ات  ال���ق���درات 
التقنية وتقدمي  التحتية  والبنية 
ال���ق���ن���وات  اخل�����دم�����ات يف ج���م���ي���ع 
وال�شراكات  امل��ت��ع��ام��ل��ني  وجت��رب��ة 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع اجل��ه��ات ذات 
الأثر  قيا�س  وم��وؤ���ش��رات  العالقة 

ال�شرتاتيجي واآليات احلوكمة.
وذكر اأن درا�شة امل�شروع ركزت على 
ت��ق��ي��ي��م ودرا����ش���ة ال��و���ش��ع احلايل 
ن�شج  لنموذج  اأب��ع��اد  لأرب��ع��ة  وفقا 
احل���ك���وم���ة ال���ذك���ي���ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
القدرة   .. وال�شرتاتيجية  املهمة 
التنظيمية .. تقدمي اخلدمات .. 
البيئة والتي مبوجبها تقدم وزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة م���ا ي���زي���د ع���ن 300 
مراكز  يف  �شواء  للجمهور  خدمة 
اخلدمة اأو بالقنوات الإلكرتونية 
مقدمة  خدمات  وت�شمل  والذكية 

برعاية �سيف بن زايد

�لإمار�ت حتتفل باأ�صبوع �ملرور �خلليجي �لأحد �ملقبل
•• اأبوظبي-وام: 

حتتفل دولة الإمارات يوم الأحد 
املقبل باأ�شبوع املرور اخلليجي ال� 
33 .. وذلك حتت رعاية الفريق 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ  �شمو 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان 

الوزراء وزير الداخلية.
وت��ن��ط��ل��ق ف��ع��ال��ي��ات احل����دث على 
جمل�س  ودول  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى 
العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 

حتت �شعار حياتك اأمانة .
الزعابي  العميد غيث ح�شن  قال 
امل����روري يف  التن�شيق  ع���ام  م��دي��ر 
بهذه  �شتقام  اأن��ه  الداخلية  وزارة 
على  م��ت��ع��ددة  ف��ع��ال��ي��ات  املنا�شبة 
عدد  ي�شهدها  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى 
امل�شوؤولني  وك���ب���ار  ال�����ش��ي��وخ  م���ن 
وال�شباط  ال��دول��ة  يف  وال�شباط 
املوفدين من دول جمل�س التعاون 
واجلهات  العربية  اخلليج  ل��دول 
امل�شاركة يف فعاليات الأ�شبوع من 

داخل الدولة.
واأو���ش��ح اأن اأ���ش��ب��وع امل���رور يهدف 

املجتمع  اأف�����������راد  ت����وع����ي����ة  اإىل 
مب���خ���اط���ر احل���������وادث امل����روري����ة 
عنا�شر  م����ع  ال���ت���ع���اون  وت���ع���زي���ز 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل������رور  ودوري�������ات 
للحد  امل��ج��ل�����س  ودول  ال����دول����ة 
لفتا   .. املختلفة  باأنواعها  منها 
ينتج عنها  وم��ا  اأن احل���وادث  اإىل 
واملخالفات  ووفيات  اإ�شابات  من 
حم�شلة  ه�����ي  اإمن��������ا  امل������روري������ة 
ط���ب���ي���ع���ي���ة ل���ل���ح���رك���ة امل����ت����زاي����دة 
امل�شتخدمة  املختلفة  للمركبات 

على الطرق يف الدولة.
وا���ش��اف اأن ال��زي��ادة يف ع��دد هذه 
وثيقا  ارتباطا  ترتبط  احل���وادث 
ب���ع���دد ال�������ش���ك���ان ب���ال���دول���ة حيث 
يف  ال��رتخ��ي�����س  اإدارات  ت��ت��ح��م��ل 
تدريب  يف  الكبري  العبء  الدولة 
يف  ال����راغ����ب����ني  اآلف  واخ����ت����ب����ار 
القيادة  رخ�����س  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
التنمية  م��ت��ط��ل��ب��ات  اأه����م  ك���اأح���د 

القت�شادية والجتماعية.
التوعية  حت���ق���ي���ق  اأن  واع����ت����رب 
املرورية م�شوؤولية تقع على عاتق 
القطاعات  وخمتلف  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

الن�شائح  امل��رور وتقدمي  دوري��ات 
املركبات  ل���ق���ائ���دي  الر�����ش����ادي����ة 
ع����ن طريق  احل���م���ل���ة  وت�������ش���وي���ق 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م���واق���ع 
ور���ش��وم��ات ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد على 
الأر�س تخدم الأهداف التوعوية 
بجانب توزيع الهدايا التذكارية.

جميع  بني  التعاون  اأهمية  واأك��د 
اأفراد املجتمع للحد من احلوادث 
يتحمل  اأن  يجب  والتي  امل��روري��ة 
اجلهات  فقط  لي�شت  م�شوؤوليتها 
فح�شب  امل��رور  اإدارات  اأو  الأمنية 
القطاع  الأفراد وموؤ�ش�شات  واإمنا 
اخلا�س واجلهات املعنية بالنقل.

وذكر مدير عام التن�شيق املروري 
اأ�شبوع  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ال������وزارة  يف 
بتنوعها  تتميز  اخلليجي  امل���رور 
وجتددها لال�شتفادة من الربامج 
م�شتوى  رف�����ع  ب���ه���دف  امل���ق���دم���ة 
الوعي املروري حيث مت التن�شيق 
امل���رور وال���دوري���ات يف  اإدارات  م��ع 
الدولة لتكثيف التوعية املرورية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة والتي  ع��رب الأن�����ش��ط��ة 
وفود  لزيارات  برناجما  تت�شمن 

م��ث��ل امل���در����ش���ة واأول����ي����اء الأم�����ور 
وال�شركات  الأع���م���ال  واأ���ش��ح��اب 
وغريها  وال�����ش��ائ��ق��ني  وال���ع���م���ال 
اأجهزة  فقط  ولي�س  اجلهات  من 

املرور.
اأ���ش��ب��وع املرور  اإن  ال��زع��اب��ي  وق���ال 
الفعاليات  م��ن  العديد  يت�شمن 
املتنوعة  وال���ربام���ج  والأن�����ش��ط��ة 
اأ�شبوع  �شعار  اأه��داف  تخدم  التي 
عنا�شر  ت����ك����رمي  م���ن���ه���ا  امل��������رور 
املحا�شرات  امل��رور وعقد  دوري��ات 
املختلفة  وامل�����ش��اب��ق��ات  وال���ن���دوات 
ل�����ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع م���ن اأب���رزه���ا 
مروري  معر�س  اأف�شل  م�شابقة 
لطلبة املرحلة التاأ�شي�شية وكاأ�س 
للمدار�س  امل�����روري�����ة  ال���ث���ق���اف���ة 
اأف�����الم  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  امل�������ش���ارك���ة 
التوعية املرورية وزيارة امل�شابني 

يف عدد من امل�شت�شفيات.
واأ������ش�����اف اأن�������ه ���ش��ي��ت��م يف اإط�����ار 
التوعية  ت��ك��ث��ي��ف  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
امل�����روري�����ة امل���ي���دان���ي���ة ب���ع���دد من 
من�شورات  وت����وزي����ع  ال���ط���رق���ات 
عنا�شر  ط���ري���ق  ع����ن  ال���ت���وع���ي���ة 

جمل�س  دول  يف  امل������رور  اإدارات 
التعاون لإدارات املرور والدوريات 

يف الدولة.
واأ�شار اإىل اأنه �شيتم بالتن�شيق مع 
الوزارة  يف  الأمني  الع��الم  اإدارة 
حياتك_   # ه��ا���ش��ت��اج  اإط������الق 
التوا�شل  م����واق����ع  ع���ل���ى  اأم����ان����ة 
م�شاركة  ل��ت��ع��زي��ز  الج���ت���م���اع���ي 
التوعية  ب����رام����ج  يف  اجل���م���ه���ور 
املرورية اإ�شافة اإىل ن�شر وتر�شيخ 
اللتزام  وزي��ادة  املرورية  الثقافة 

بقانون ال�شري واملرور .
يوجه  ال���ه���ا����ش���ت���اج  اأن  واأو������ش�����ح 
اجلمهور  تفاعل  لتعزيز  ر�شالة 

م��ع اأه����داف ���ش��ع��ار اأ���ش��ب��وع املرور 
املجتمعية  وامل�����ش��ارك��ة  اخلليجي 
لن�شر  امل��ب��ذول��ة  امل�شاعي  اإط���ار  يف 
ب����ني خمتلف  امل���������روري  ال����وع����ي 

�شرائح املجتمع.
 وذكر اأنه مت التن�شيق مع ال�شركاء 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
التوا�شل  ج��ان��ب  اإىل  الفعاليات 
لتوعية  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  مع 
����ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ك���اف���ة واإب������راز 
الحتفال  م��ن  الرئي�شي  ال��ه��دف 
دول جمل�س  ب��وف��ود  وال��رتح��ي��ب 
يف  امل�شاركني  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

الفعاليات.

�لإمار�ت وقطر توقعان مذكرة تفاهم يف جمال �لإقامة و�صوؤون �لأجانب
•• الدوحة-وام:

وقعت وزارتا الداخلية يف الإمارات 
وقطر مذكرة تفاهم ب�شاأن التعاون 
يف جمال الإقامة و�شوؤون الأجانب 
وذل�������ك ع���ل���ى ه���ام�������س الج���ت���م���اع 
الإماراتية  الأم��ن��ي��ة  للجنة  الأول 
املنبثقة  امل�����ش��رتك��ة  ال��ق��ط��ري��ة   -
بني  امل�شرتكة  العليا  اللجنة  ع��ن 
ال��ب��ل��دي��ن وال����ذي ع��ق��د م���وؤخ���را يف 

العا�شمة القطرية الدوحة.
وق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م م��ن جانب 
عبداهلل  �شيف  ال��ف��ري��ق   .. ال��دول��ة 
 .. الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شعفار 
القطري  اجلانب  من  وقعها  فيما 
ب���ن جا�شم  ���ش��ع��د  ال���رك���ن  ال����ل����واء 
العام  الأم���ن  ع��ام  م��دي��ر  اخلليفي 
اإىل  امل�����ذك�����رة  ت����ه����دف  ق����ط����ر.  يف 
القائم  والتن�شيق  التعاون  تعزيز 

ب��ني اجلانبني يف جمال  امل��ت��ط��ورة 
الإق��ام��ة و���ش��وؤون الأج��ان��ب بجانب 
والندوات  امل���وؤمت���رات  يف  امل�����ش��ارك��ة 
واملحا�شرات التخ�ش�شية.  وتن�س 

البلدين  يف  الداخلية  وزارت��ي  بني 
ال�������ش���ق���ي���ق���ني وت������ب������ادل اخل������ربات 
الناجحة  وال��ت��ج��ارب  وامل��ع��ل��وم��ات 
واأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات واخل���دم���ات 

ال��دورات وور�س  املذكرة على عقد 
ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت��ق��دم ال��دع��م الفني 
وال��ت��ق��ن��ي وامل��ع��ل��وم��ات��ي وال��ت��ي من 

�شاأنها حتقيق اأهداف املذكرة.

�لعر�ض �لع�صكري تكري�ض لقيم �لولء للوطن
•• اأبوظبي -وام: 

والإمرباطوريات  العظمى  ال���دول  كانت  اإذا  ان��ه  ال�شاعة  اخ��ب��ار  ن�شرة  قالت 
اأحرزته  وم��ا  جم��د،  من  جيو�شها  حققته  مبا  تفخر  القوية  والأمم  الكبرية 
من انت�شارات عرب الع�شور؛ فاإنه يحق لكل مواطن يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة اأن يرفع راأ�شه عاليا، ويحتفي بوجود قوات م�شلحة اإماراتية حتمل كل 
وا�شتعداد  عالية،  معنوية  وروح  اأخالقي،  نبل  من  الع�شكري،  ال�شرف  �شفات 
املواطن، والذود عن مقد�شات الدولة،  دائم للدفاع عن كرامة الوطن واأمن 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  بناة  اأ�ش�شه  ال��ذي  اإن��ه ذلك اجلي�س  ترابها..  و�شيانة 
اإىل  والنتماء  ال��ولء  قيم  فيه  والكرامة، وغر�شوا  العزة  املتحدة على مبادئ 
وجمدا  ب��وف��اء،  وع��زة  بحب،  حبا  فبادلوه  ب�شيء،  اأه��ل��ه  على  يبخل  مل  وط��ن 
ب�شوؤدد. هكذا هو جي�س دولة الإمارات، وهكذا هي قواتها امل�شلحة وقوات اأمنها، 
التي  الن�شرة  وا�شافت  منا�شبة.  كل  يف  ا�شتذكارها  يتم  التي  اخلالدة  بقيمها 
ت�شدر عن مركز المارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية يف افتتاحيتها 
ان  للوطن”..  ال��ولء  لقيم  تكري�س  الع�شكري  “العر�س  عنوان  حتت  ام�س 
املا�شي،  اخلمي�س  يوم  الدولة،  يف  نوعه  من  الأول  الع�شكري  العر�س  تنظيم 
بعنوان “ ح�شن الحتاد “ يعد منا�شبة اأظهرت ال�شجاعة والتفاين واملهنية 
العالية التي تتمتع بها عنا�شر القوات امل�شلحة؛ ومكنت اجلمهور من م�شاهدة 
اأبرز �شفات القوة والتكامل بني الوحدات الع�شكرية املختلفة، كالقوات الربية 
والبحرية واجلوية وحر�س الرئا�شة.. كما مكنت املنا�شبة نف�شها من الطالع 
بهما  تت�شم  اللذين  والن�شباط  الل��ت��زام  وم��الم��ح  القتالية،  ال��ق��درات  على 
القوات امل�شلحة، ومتيزها بال�شرعة واملرونة والكفاءة العالية، وهي كلها اأمور 
وحماية  الوطن  عن  للدفاع  الع�شكرية  العمليات  تنفيذ  على  قدرتها  عك�شت 
مواطن  ك��ل  بها  يت�شبع  اأن  ينبغي  ال��ت��ي  القيم  ج��وه��ر  ب��ذل��ك  عاك�شة  اأم��ن��ه؛ 
حري�س على دعم الأمن القومي لبلده، م�شاهم يف تنميته، ومن�شجم مع روؤية 
قيادته احلكيمة. واأو�شحت اإن اأدوار القوات امل�شلحة لدولة الإمارات العربية 
املتحدة مل تعد حم�شورة يف املجالت الدفاعية فح�شب، بل ك�شفت ال�شنوات 
الأخرية عن اأنها باتت تتجاوز الأطر التقليدية للجيو�س اإىل جمالت تتطلبها 
الظروف الإقليمية والدولية، مبا يتما�شى مع م�شالح دولة الإمارات العربية 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  وف��ق  املتحدة 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القاعد الأعلى للقوات امل�شلحة. واأكدت اأخبار ال�شاعة ان القوات 
امل�شلحة الإماراتية ظلت منذ تاأ�شي�شها لعقود عدة م�شنعا لأجيال من الرجال، 
قدموا حياتهم وجهدهم خدمة للوطن؛ ومع زيادة قدراتها الع�شكرية، وتنوع 
كفاءتها الب�شرية، وتطور اأدواتها التدريبية، وزيادة تدخالتها الإن�شانية على 
للوطن،  ال��ولء  ملفهوم  حقيقيا  جت�شيدا  باتت  وال��دويل،  الإقليمي  امل�شتويني 
وتعميق التالحم بني اأبنائه، وتعزيز الإح�شا�س بامل�شوؤولية والتفاين يف خدمة 
الإن�شانية، فاأ�شهمت يف موؤازرة ال�شرعية باليمن، فكان لها دور كبري يف حترير 
اإىل  الأم��ن،  تاأهيل قطاع  واأخ��ذت على عاتقها  مدن وحمافظات مينية ع��دة، 
ر�شالتها  فقادتها  وخ��ارج��ه؛  اليمن  داخ��ل  الإن�شاين  باجلانب  تكفلها  جانب 
الإن�شانية اإىل امل�شاركة يف عمليات حفظ ال�شالم الدولية بهدف حتقيق الأمن 
تتاأخر  مل  كما  بعيدة..  اأماكن  ويف  املختلفة،  ال�شراعات  مبناطق  وال�شتقرار 
الكويت  الأخ���وة يف  واج��ب  لنداء  ال�شتجابة  الإم��ارات��ي��ة عن  امل�شلحة  ال��ق��وات 
الثانية،  الأوىل، و�شاركت يف درء اخلطر عن  فاأ�شهمت يف حترير  والبحرين، 
اإىل جانب اأ�شقائها من قوات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، وهي 
اأ�شقائها.  واأم��ن  باأمنها  يرتب�س  خطر  اأي  ملواجهة  دائ��م  ا�شتعداد  على  اليوم 
وخل�شت اخبار ال�شاعة اىل القول .. اإن القوات امل�شلحة الإماراتية قامت على 
حماية اأمن الوطن، و�شتظل حري�شة على تقدم دولة الإمارات بني الأمم، كما 
ت�شتمر القوات امل�شلحة يف عملية التطوير على امل�شتويات كافة، وتلتزم ب�شكل 
النخراط يف عمليات حفظ  تقت�شي  التي  وال�شلمية  الإن�شانية  املبادئ  ثابت 
ال�شالم ب�شفتها اإحدى اأبرز اأدوات حفظ الأمن وال�شتقرار الدويل، وهو عمل 

يلبي حاجة دولة الإمارات اإىل تعزيز مفهوم التوا�شل خدمة للب�شرية.
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اأخبـار الإمـارات
�ملر و�لقرقاوي و�لطاير يكرمون �جلهات وفرق �لعمل �مل�صاهمة يف �إجناز متحف �لحتاد

•• دبي-وام:

الحتاد  ملتحف  ال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س  امل��ر  اأح��م��د  حممد  م��ع��ايل  ك��رم 
ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل 
املدير  ال��ط��اي��ر  م��ط��ر  و���ش��ع��ادة  الحت����اد  ملتحف  ال���ش��ت�����ش��اري  املجل�س  ع�شو 
املجل�س  وع�شو  واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام 
ال�شت�شاري ملتحف الحتاد.. ال�شركاء ال�شرتاتيجيني من الوزارات والهيئات 
التكرمي  وج��اء  العمل.  وف��رق  وال�شت�شاريني  واملقاولني  واملحلية  الحتادية 
اإجناز م�شروع متحف  الفاعلة يف  وتعاونهم وم�شاركاتهم  تقديرا جلهودهم 
وال�شياح  واملقيمني  للمواطنني  ح�شاري  اإ���ش��ع��اع  مركز  يعد  ال��ذي  الحت���اد 
حتققت  التي  والإجن����ازات  الحت��اد  تاأ�شي�س  وحت��دي��ات  مراحل  اإىل  للتعرف 

خالل م�شريته وغر�س وتاأ�شيل مفهوم وقيمة الحتاد يف نفو�س املواطنني 
والأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة. ح�شر ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ال���ذي اأق��ي��م ب��ق��اع��ة ال��و���ش��ل يف 
واملوؤ�ش�شات  والإعالمية  الدوائر احلكومية  روؤ�شاء وممثلي  الهيئة عدد من 
وال�شركات واملديرين التنفيذيني يف الهيئة. ومت خالل احلفل عر�س فيلم 
يوثق مراحل �شري العمل يف م�شروع متحف الحتاد املقام يف املوقع ذاته الذي 
�شهد توقيع وثيقة قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة ويروي املتحف 
الق�شة الكاملة لقيام الحتاد عام 1971 وي�شلط ال�شوء على الأحداث التي 
�� 1974. واأعرب اأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري  وقعت يف الفرتة من 1968 
ملتحف الحتاد عن �شكرهم وتقديرهم جلميع اجلهات التي �شاهمت يف اإجناز 
م�شروع املتحف يف الوقت الزمني املحدد وحتويل ما كان حلما بالأم�س اإىل 
واقع جميل حيث اأ�شبح متحف الحتاد مركز اإ�شعاع ح�شاري واأ�شاف بعدا 

جماليا وح�شاريا ملدينة دبي. وحظي املتحف باإعجاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات الذين ا�شادوا خالل حفل الفتتاح بالت�شميم 
الرائع للمتحف واملقتنيات التاريخية التي يتم عر�شها. بعد ذلك كرم معايل 
حممد اأحمد املر ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي و�شعادة مطر الطاير 
والذي  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  والدوائر  والهيئات  ال��وزارات  وممثلي  روؤ�شاء 
وهيئة  واملوا�شالت  الطرق  وهيئة  الرئا�شة  وحر�س  امل�شلحة  القوات  �شمل 
والإدارة  دبي  وبلدية  دبي  ل�شرطة  العامة  والقيادة  دبي  والفنون يف  الثقافة 
�شمو  ومكتب  دب��ي  حلكومة  الإع��الم��ي  واملكتب  بدبي  امل��دين  للدفاع  العامة 

ويل عهد الفجرية ومكتب �شمو ال�شيخ اأحمد بن را�شد اآل مكتوم والأر�شيف 
اأم القيوين وادارة الدكتور �شلطان  اإمارة  الوطني ودائرة الآثار والرتاث يف 
القا�شمي للدرا�شات اخلليجية وجائزة حمدان بن حممد للت�شوير ال�شوئي 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  وهيئة  الري�س  عبدالقادر  الت�شكيلي  والفنان 
فر�شان  وف��ري��ق  الع�شكري  وال��ت��اري��خ  املتحف  وم��رك��ز  زعبيل  ق�شر  و�شيافة 
وجمعية  الإم����ارات  وب��ري��د  عجمان  يف  ال�شياحية  التنمية  ودائ���رة  الم���ارات 
هواة الطوابع وموؤ�ش�شة المارات لالت�شالت -ات�شالت و�شركة دبي العاملية 
و�شركة تنكا و�شركة ال�شعفار للمقاولت العامة و�شركة واجرن بريو و�شركة 
CH2M و�شركة NSCC . ويف ختام احلفل قام رئي�س واأع�شاء املجل�س 
امل�شروع بقطع  الداعمة لإجناز  ال�شت�شاري ملتحف الحتاد وممثلو اجلهات 

قالب الكعكة والتقاط ال�شور التذكارية.

 

�سح الكالم 

اأَن التوجَه الذي تتبعه العديَد  اأنكم توؤيدونني الراأَي يف  اأعتقُد   
�شجٍل  يف  اأ�شمائهم  وت�شجيَل   ، لها  الزائريَن  جتاه  مدار�شنا  من 
ال�شتقبال  لزائريها عند موظفة  املدر�شة خ�شي�شاً  اإدارُة  ت�شعه 
، اأيا كانوا اأولياء اأمور اأو مراجعني اأو حتى م�شوؤولني اأو قياداٍت 
طواَل  ب��ارٍز  مكاٍن  يف  بها  الحتفاظ  يتم  زائ��ر  بطاقة  ومنحهم   ،
فرتة الزيارة ، على اأن يردها عند انتهاء زيارته اأ�شلوٌب ح�شارُي 
اأو يهني  يعيب  ما  فيه  لي�س  لأن��ه   ، ون��ع��ززه  عليه  نثني  اأن  يجُب 
اأو هويَته  اأْن ي�شَع هويَة زائ��ٍر   ، اأيا كان  اأو يقلُل من �شاأن الزائر 
، وكلنا  ال��دوام  العاملني بالوزارة طوال فرتة  التي ي�شعها كافة 
يرى يف موؤ�ش�شاٍت عديدة حكوميًة وخا�شًة تنتهُج هذا النهَج اأنه 
اأ�شلوُب مميٌز وينبغي تعميُمه ، حتى واإن كان الزائُر للمدر�شِة من 
م�شوؤويل الرتبية والقيادات العليا ، فكلنا نعلُم اأن عند زياراتهم 
للموؤ�ش�شات الرتبوية يف الدول الأوروبية يحدُث هذا الأمر ، ومل 
نَر يوماً اأو ن�شمع م�شوؤوًل تاأفَف اأو رف�َس حتت مربر اأنه وزيٌر اأو 
نراهم  بل   ، ذلك  ي�شمله  األ  ينبغي  كبرٌي  اأو م�شوؤوٌل  وزارٍة  وكيُل 
 ، ويعلقونها  املتبع  للنظام  ميتثلون  وت��رح��اٍب  ���ش��دٍر  �شعة  بكل 
وحدَث ويحدُث كلَّ يوٍم مع اأولياء اأمور ومدراء نطاق وم�شوؤولني 
اعتذاَر  راف�شني   ، املدار�س  ببع�س  املتبعة  النظِم  بهذه  يرحبون 
تعرف �شفَتهم  ال�شتقبال مل  اأن موظفة  لهم من  املدر�شة  اإدارة 
اأحٍد  م��ن  م��ا  اأن  م��وؤك��دي��ن لهم   ، زائ���ر  �شلمتهم بطاقة  ث��م  وم��ن 
فوق النظِم واللوائح ، وهذا ل يعيُب ول يقلُل من �شاأنهم ، فقط 
وحدهم اأع�شاء من فرق الرقابة املدر�شية يرون غري ذلك ، يرون 
اأنف�شهم فوَق النظام واللوائح التي تتبعها اإداراُت املدار�س املكلفة 
 ، رقابة  فرق  ل  تفتي�س  فرق  اأع�شاء  اأنهم  منهم  ظناً   ، بزيارتها 
معظمهم  لكون  ولكن   ، تربويني  يا  وذاك  ه��ذا  بني  كبرٌي  وف��رٌق 
موجهي مواد ، فالزالوا اأو يتمنون اأن يعيدوا لأنف�شهم م�شماهم 
مفت�شاً  عليهم  يطلُق  كان  حيث   ، موجه  م�شمى  قبل  ما  القدمي 
ل  اأن  ، ظنوا  الرقابة  بفرق  العمل  فر�شة  لهم  اأتيحت  اأن  وم��ا   ،
رقيب عليهم بل من حقهم اأن يقتحموا اأي مدر�شة فقط لأنهم 
ع��ن حاجة  ال��زائ��دون  املوظفني منهم  ال��رق��اب��ة، حتى  م��ن جهاز 
مناطقهم التعليمية ، والذين انتقلوا اإىل العمل باإدارة الرقابة ، 
وجدوا يف مهامهم اجلديدة ) الرقابة املدر�شية ( ما ي�شبُع رغبًة 
كانوا يتمنونها البع�س منهم ، وهي الدخوُل على اإدارات املدار�س 
 ، لفعلوها  باأٌقدامهم  الباب  ركل  طالوا  ولو   ، اجلديدة  ب�شفتهم 
مرددين ) اإحنا رقابة ندخل وقتما ن�شاء ودون اإذن م�شبق ( وقد 
حدث مع البع�س منهم يف زياراتهم ملدار�س حكومية وخا�شة ، اإذ 
دخل اأحدهم اإىل اإحدى املدار�س وعندما فر�س عليه بطاقة زائٍر 

ثار وهاج كيف يتجروؤون على ذلك ؟!.
للوزارة  العليا  القيادات  اأنا�شُد  الو�شُع  يتفاقَم  اأن  وقبَل  ول��ذا   
والتي لن ير�شيها ما يحدث ، اأن تخ�شَع هوؤلء لدورات تدريبية 
حول اآلياِت التعامل مع اإدارات املدار�س ، وتكرر عليهم اأن كونهم 
ُي�شمُح  ل  املدر�شية  الرقابِة  جهاز  يف  م�شوؤولني  حتى  اأو  اأع�شاَء 
مع  التعامل  اأو  عنوة  مدر�شة  اأَي  يدخلوا  اأن  لهم  يحُق  ول  لهم 
اإدارتها بفوقية ، كذلك �شياغة التقارير التي يكتبونها تنم عن 
عدم معرفة بطبيعة عملهم ومهامهم احلقيقية ، والتي ل تعك�س 
النطاق  اأو  املدار�ِس  لتعاونهم مع مدراء  الرئي�َس  الهدف  مطلقاً 
تقاريَرهم  فنجد   ، والتعلم  التعليم  عمليات  ج���ودِة  حتقيق  يف 
وما  وامل��ك��ي��ف��ات   ، لل�شيانة  وح��اج��ت��ه  امل��در���ش��ي  املبنى  اىل  ت�شرُي 
املدر�شة وما فيها من  �شاحة  واأر�شية   ، يعمُل منها وما ل يعمل 
منخف�شات ومطبات ، والأ�شقف واجلدران وما بها من ت�شققاٍت 
 ، تعانيه من �شرف �شحي  وما   - بكرامة  واأنتم   - واحلمامات   ،
واملقا�شف ونواق�شها ، واأم��وٍر اأخرى كثرية بعيدة كلَّ البعد عن 
جودة  �شماِن  يف  تنح�شُر  التي  النطاق  مل���دراء  احلقيقيِة  امل��ه��ام 
عمليات التعليم والتعلم ، فيما كلُّ ما جاء بالتقارير باإمكاِن اإدارة 
املدر�شة التوا�شُل مع الإدارة املعنية بالوزارِة وعالجه على الفور 
دوَن احلاجِة لتقارير وجلان ، علماً باأن اأ�شحاَب التقارير تلك هم 
يف الأ�شل موجهو مواد ، واملعني مبهام كهذه ُيفرت�ُس اأن يكونوا 
مهند�شني اأو موظفني يف اجلودة ، فاإن كنا م�شطرين فال مفر 

من اأن نخ�شعهم لدورات تدريبية .
اأو  منها  احلكومية  ���ش��واٌء  امل��دار���س  اإداراِت  م��ن  ون�شتمُع  ونتابع 
الرقابة وجتاوزات  ملا يحدُث من فرق  النطاق  وم��دراء  اخلا�شة 
البع�س منهم ون�شعى لعالجه ، فاإما اأن ين�شلح حاُلهم ويعملون 
والرتبوي  امليداين  العمل  لأ�شلوب ح�شاري مهني خلدمة  وفقاً 
اأن ت�شند  اأو   ، ، دون التعايل ولب�س ثوب عمليات وفرق التفتي�س 

اإليهم مهام اأخرى تنا�شب تخ�ش�شاتهم.
حم�سن را�سد
R_dubai2005@yahoo.com

مراقبون 
ولي�سوا مفت�سني

ز�يد رجل بنى �أمة .. كتاب ير�صد م�صرية �لقائد �ملوؤ�ص�ض

الأحداث واأعلنت بريطانيا عزمها 
واإنهاء  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  الن�����ش��ح��اب 
من   .. فيها  ال�شيا�شية  التزاماتها 
التحديات  ت��ل��ك  ك��ل  ه��ن��ا ويف ظ��ل 

والتحولت بنى زايد اأمة كاملة.
الراحل  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب  ول���ف���ت 
ابتكر  ث������راه  اهلل  ط���ي���ب  ال���ك���ب���ري 
مفهوما جديدا يف العمل ال�شيا�شي 
قائما على التعامل مع ال�شعب كله 
كاأبناء .. فيما يفتخر الإماراتيون 

اليوم كثريا بلقب عيال زايد .
ويبداأ غرمي ويل�شون �شرده بعنوان 
�شلط  الأوىل  زايد  تاأ�شيلي خطوة 

اأبوظبي  ح��ال  على  ال�����ش��وء  ع��ربه 
قبل و�شول ال�شيخ زايد اإىل احلكم 
الأنظار  ج��ع��ل��ت  ال��ت��ي  وال���ع���وام���ل 
ت��ت��وج��ه اإل��ي��ه ل��ي��ك��ون ح��اك��م��ا لهذه 
الإمارة. وير�شم يف الف�شل الثاين 
اأبوظبي  ل���ت���اري���خ  دق��ي��ق��ة  ����ش���ورة 
وتاأثريها  اأه��ل��ه��ا  ل���دى  ومنزلتها 
ب�شيء  وي���ق���ف  اجل������وار  دول  ع��ل��ى 
اكت�شاف  ق�شة  عند  التف�شيل  من 
ال�شباحات  اإح������دى  يف  اأب���وظ���ب���ي 

امل�شرقة من العام 1761.
بعد ذلك م�شرية  وي��روي ويل�شون 
حكم اآل نهيان والظروف ال�شيا�شية 

زايد بن �شلطان اآل نهيان.
الو�شف  ب���ني  امل������زاوج  وب��اأ���ش��ل��وب��ه 
يتناول  وال���ت�������ش���وي���ق..  ال���ع���ل���م���ي 
الأم��ة وكيف  بناء  ويل�شون مرحلة 
ا���ش��ت��ط��اع ال��راح��ل اأن ي��غ��ر���س حب 
اأبناء  ع���ق���ول  يف  وال��ع��م��ل  احل���ي���اة 
م�شتمر  ع���ط���اء  ع����رب  الإم�����������ارات 
اأحيانا  عمله  �شاعات  معه  و�شلت 
اإىل 20 �شاعة يف اليوم. ثم ي�شلط 
الكاتب ال�شوء على ا�شتثمار ال�شيخ 
زايد لعائدات النفط يف بناء نه�شة 
الإم��ارات وحر�شه على بناء الفرد 
احتياجاته  وت���وف���ري  وحت�����ش��ي��ن��ه 

والكيفية  ح��ق��ب��ة  ك��ل  ���ش��اب��ت  ال��ت��ي 
نف�شها  القبيلة  فيها  ر�شخت  التي 
ف��ي��ه��ا ك��ق��وة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ق�����ادرة على 
التي  التحديات  ك��ل  م��ع  التعاي�س 
انحياز  دون  املرحلة  تلك  �شهدتها 
و�شول  قبل  م��ا  ملرحلة  و���ش��ول   ..
ال�شيخ زايد ل�شدة احلكم. ثم ينقل 
بالعديد  ا�شتعان  ال��ذي   - الكاتب 
يف  وا�شتند  الأر�شيفية  ال�شور  من 
اأغلب من عاي�س  اأق��وال  اإىل  �شرده 
حقيقية  معاي�شة   - امل��رح��ل��ة  تلك 
الكتاب  م���ن  ال����راب����ع  ال��ف�����ش��ل  يف 
ال�شيخ  حكم  من  الأوىل  لل�شنوات 

•• اأبوظبي-وام:

يعد كتاب زاي��د بنى اأم��ة اأح��د اأهم 
بناء  التي ر�شدت م�شرية  املوؤلفات 
موؤ�ش�شها  وق�����ش��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
وام  الإم���ارات  اأنباء  وجت��ري وكالة 
مبادراتها  �شمن  الكتاب  يف  ق��راءة 
تت�شمن  وال���ت���ي  ال����ق����راءة  ل�����ش��ه��ر 
املوؤلفات  واأه���م  لأب���رز  ا�شتعرا�شا 

التي ت�شمها املكتبة الإماراتية.
ويوؤرخ الكتاب - ذو ال� 800 �شفحة 
والواقع يف 43 ف�شال ملوؤلفه غرمي 
ويل�شون ون�شر يف 2013 من قبل 
والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز 
يف وزارة �شوؤون الرئا�شة - املراحل 
الكبري  ال��راح��ل  حياة  يف  الدقيقة 
التحديات  ويعر�س ب�شورة علمية 
ال���ت���ي واج���ه���ه���ا يف ب���ن���اء الحت�����اد 
تلك  خ��ا���ش��ة  ل��ه��ا  وكيفية جت����اوزه 
الداخلية  املعطيات  فر�شتها  التي 
يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شيا�شية  والأو����ش���اع 
هذه الفرتة. ويقول غرمي ويل�شون 
يف مقدمة كتابه اإن زايد رمز لعمل 
اخل���ري وال��ع��ط��اء وال��ق��ي��ادة ومثال 
م�شيفا   .. والن���ف���ت���اح  ل��ل��ت�����ش��ام��ح 
فرتة  يف  ول�����د  زاي������د  ال�������ش���ي���خ  اأن 
نف�شها  ت��دم��ر  اأوروب�����ا  فيها  ك��ان��ت 
 .. العظمى  ب��احل��رب  ي�شمى  فيما 
لأ���ش��رة حت��ك��م ���ش��ط��را م��ن جزيرة 
ال�شنني.. ومع  العرب طوال مئات 
املنطقة  يف  للحاكم  ممثال  تعيينه 
اإنعا�شه  بعد  �شيته  ذاع  ال�شرقية 
املنطقة  لتلك  الزراعي  لالقت�شاد 
اأنه  وي�شتطرد   . ب�شيطة  مب����وارد 
ليكون  عليه  العائلة  اخ��ت��ي��ار  وق��ع 
اأبوظبي .. ت�شارعت  حاكما لإمارة 

الن���ت�������ش���ار  امل������دار�������س يف  ل����ت����ب����داأ 
وتلحقها  ال�����ش��ح��راء  رم����ال  ع��ل��ى 

امل�شت�شفيات وامل�شاكن.
الراحل  بداأه  اأن ما  الكاتب  ويوؤكد 
ال��ك��ب��ري ع��ل��ى اأر������س الإم�������ارات مل 
ي��ك��ن ب��ن��اء اع��ت��ي��ادي��ا ان��ط��الق��ا من 
زايد  فيها  ي��رى  ك��ان  التي  النظرة 
اأبناء الإمارات .. م�شريا اإىل تكرار 
و�شف  الكبري  ال��راح��ل  ا���ش��ت��خ��دام 
اأب��ن��ائ��ي و ع��ي��ايل يف و���ش��ف �شعب 
اأثبتت  ال�شيا�شة  تلك  اأن  موؤكدا   ..
ج��دارت��ه��ا واأث��ب��ت زاي���د اأن���ه انتدب 

نف�شه ملهمة كربى.
التي  ال�شرعة  على  الكاتب  ويعرج 
ث����راه  ا����ش���ت���ط���اع ف��ي��ه��ا ط���ي���ب اهلل 
واجلهل  ال���ف���ق���ر  ع���ل���ى  ال���ق�������ش���اء 
وان�����ع�����دام الأم�������ل ث����م ي���اأخ���ذن���ا يف 
ولعبة  ال�شيا�شية  العالقات  اأغ��وار 
ال�شيخ  فيها  ب��رع  ال��ت��ي  ال��ت��وازن��ات 
زاي�������د.. ث���م ي��ن��ت��ق��ل ت��دري��ج��ي��ا يف 
 .. البناء  م��راح��ل  تفا�شيل  و�شف 
بات يحتلها رحمه  التي  املكانة  ثم 
اهلل ل��دى اأب��ن��ائ��ه و���ش��ع��ب��ه.. وحتت 
ع��ن��وان م��ط��ل��ب وط��ن��ي ي�����ش��ري اإىل 
نزول ال�شعب اإىل ال�شوارع لإظهار 

الولء له.
ال�شديد  اإع��ج��اب��ه  ال��ك��ات��ب  وي��ب��دي 
مبا و�شفه ب� دبلوما�شية ال�شحراء 
ال����ت����ام  ال�����و������ش�����وح  يف  امل���ت���م���ث���ل���ة 
وال�شفافية املطلقة يف اتخاذ القرار 
.. ثم ينقلنا اإىل جهود ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان واأخيه ال�شيخ 
را�شد بن �شعيد اآل مكتوم رحمهما 
اهلل يف دعم الوحدة وحل اخلالفات 
الداخلية ثم دور ال�شيخ زايد يف مل 
اخلليجية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��م��ل 
قبل اأن ينقلنا ملواقفه على ال�شاحة 

العربية.

وز�رة �ل�صحة تلتقي متعامليها �صمن مبادرة يا مرحبا بكم 
•• دبي-وام:

ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأك�������دت 
امل��ج��ت��م��ع ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى تقدمي 
ملتعامليها  الإداري���ة  اخلدمات  كل 
والكفاءة  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري  وف���ق 
وال�������ش���ف���اف���ي���ة ورف������ع امل����وؤ�����ش����رات 
ر�شاهم  لن�شبة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
م������ن خ�������الل ت���ن���ف���ي���ذ ال�����ربام�����ج 
واإطالق املبادرات التي تهدف اإىل 
وفق  املتعاملني  ت��وق��ع��ات  حتقيق 
والذكية  التقنية  الو�شائل  اأف�شل 

يف ديوان الوزارة �شمن مبادرة يا 
مرحبا بكم - اإن ال��وزارة حتر�س 
الأف�����ك�����ار  اإىل  ال�����ش����ت����م����اع  ع���ل���ى 
املتعاملني  م�����ن  وامل�����ق�����رتح�����ات 
ال�شحة  �شيا�شة  بقطاع  املعنيني 
العامة والرتاخي�س مثل م�شانع 
الطبية  وامل�����ش��ت��وع��ب��ات  الأدوي�������ة 
تفا�شيل  و���ش��رح  العمل  لتطوير 
ت��ط��ب��ي��ق ال���ت�������ش���ع���رية اجل����دي����دة 
ل��ل��خ��دم��ات ح�����ش��ب ق����رار جمل�س 
على  تعميمها  مت  ال��ت��ي  ال�����وزراء 
ال�شرتاتيجيني  ال�������ش���رك���اء  ك���ل 

املقدمة لهم .
ووجه الدكتور الأمريي املوظفني 
اخلدمات  اأرق��ى  تقدمي  ب�شرورة 
املراجعني  م���ع���ام���الت  واإجن���������از 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن خ���الل تطوير 
وتقدمي  والإج��������راءات  الأن��ظ��م��ة 
لتحقيق  امل��م��ك��ن��ة  ال��و���ش��ائ��ل  ك���ل 
ر���ش��ا امل��ت��ع��ام��ل��ني. واأك�����د حر�س 
ال����������وزارة ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق اأح�����دث 
قنوات  وتفعيل  الدولية  املعايري 
وحتليلها  والق���رتاح���ات  ل��ل��ح��وار 
للموارد  الأم����ث����ل  وال����ش���ت���ث���م���ار 

ب��ج��ان��ب ت��ق��دمي خ��دم��ة 7 جنوم 
اأه��داف وحم��اور الربنامج  تدعم 
والإيجابية  ل��ل�����ش��ع��ادة  ال��وط��ن��ي 
املتعاملني  اإ�����ش����راك  خ����الل  م���ن 
يف ت��ط��وي��ر اخل����دم����ات الإداري�������ة 
وال�شحية وفق املعايري العاملية يف 

هذا املجال.
ح�شني  اأم�������ني  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
ال�شحة  وزارة  وك��ي��ل  الأم������ريي 
ل�شيا�شة  امل�شاعد  املجتمع  ووقاية 
 - وال��رتاخ��ي�����س  ال��ع��ام��ة  ال�شحة 
املتعاملني  خالل لقائه عددا من 

انطالقا من حر�س ال��وزارة على 
وتقدمي  املتعاملني  مع  التجاوب 
على  وبناء  املطلوبة  الي�شاحات 
ثقافة  لن�شر  احل��ك��وم��ة  ت��وج��ه��ات 
اإ���ش��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني ودع����م منوذج 
ال�شعادة  ح���ول  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل 
على  �شعادته  و�شدد  والإيجابية. 
ت�شهيل  ع���ل���ى  ال����������وزارة  ح���ر����س 
و�شرعة  الإج����������راءات  وت��ب�����ش��ي��ط 
مما  الكرتونيا  امل��ع��ام��الت  اإجن���از 
املتعاملني  اإ����ش���ع���اد  يف  ي�����ش��اه��م 
وتعزيز ثقتهم بفاعلية اخلدمات 

املتاحة ب�شكل اأكرث فعالية وكفاءة 
واملراجعة  امل��راق��ب��ة  ي�شمن  مب��ا 
مع  خدماتها  مل��واءم��ة  والتطوير 

توقعات املتعاملني مع الوزارة.
جدير بالذكر اأن مبادرة يا مرحبا 
بكم تهدف اإىل الرتقاء مب�شتوى 
خدمات املتعاملني وابتكار احللول 
ال���ذك���ي���ة لإ����ش���ع���اده���م والل����ت����زام 
وحت�شني  اجل����ودة  ن��ظ��م  بتطبيق 
وتعزيز  كافة  القنوات  الأداء عرب 
عالقة  وب��ن��اء  واحل���وار  التوا�شل 

اإيجابية معهم.

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
 اإجتماع اخلربة احل�سابية رقم)2( 

يف الق�سية رقم 4031 ل�سنة 2016 )عمايل جزئي ابوظبي(
املدعية : لوراريني جو - اجلن�شية : جنوب افريقيا 

املدعي عليها : اإنيجما للت�شميم - ذ م م 
نظرا لنه مت انتدابنا خبريا ح�شابيا يف الدعوى املذكورة بعالية يعلن اخلبري احل�شابي املنتدب يف 
الدعوى املذكورة.  املراد اإعالنه املدعي عليها : اإنيجما للت�شميم  ذ م م - حل�شور اإجتماع اخلربة 
العا�شرة  ال�شاعة  املوافق 2017/3/12 يف متام  او وكيل قانوين عنه وذل��ك يوم الح��د  الثاين هي 
�شباحا مبقر مكتب اخلبري الكائن : مبدينة ابوظبي - �شارع الكورني�س - بناية رقم 29 - الطابق 

العا�شر -  لي ا�شتف�شار : التوا�شل مع اخلبري مبا�شرة على موبايل رقم : 0509234647  
 اخلبري احل�سابي 
حممد علي اإمبابي - موبايل رقم : 0509234647 

اإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية 

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/2679   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- جا�شم ابراهيم عبدالقادر بن هندي جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله 
: حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )281.205.13( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األحد   5   مارس    2017  م   -   العـدد  11960  
Sunday  5  March   2017  -  Issue No   11960اأخبـار الإمـارات

06
م�صوؤولون: �ملنتدى �لدويل لالت�صال �حلكومي قوة حر�ك كبرية للتنمية �مل�صتد�مة

•• ال�سارقة-وام:

اأك��������د ع�������دد م�����ن امل���������ش����وؤول����ني يف 
الأهمية  ال�����ش��ارق��ة  حكومة  دوائ���ر 
يف  احلكومي  لالت�شال  املتعاظمة 
ب��ث م��زي��د من  تعزيز ج��ه��وده��ا يف 
ر�شائل التوعية واملخاطر والوقاية 
وال�����ش��الم��ة مل��خ��ت��ل��ف امل���ج���الت ما 
تقدمي  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ي�شهم 
اأف�������ش���ل اخل����دم����ات ل��ك��اف��ة اأف�����راد 

املجتمع وجودتها.
وثمن امل�شوؤولون الدور املهم الذي 
حلكومة  الإعالمي  املكتب  يقدمه 
الوا�شحة  وال���ف���روق���ات  ال�����ش��ارق��ة 
وتطوير  ترقية  يف  اأح��دث��ه��ا  ال��ت��ي 
ودعم  احلكومي  الت�شال  مفهوم 
جمالته  يف  وال��ع��ام��ل��ني  وح���دات���ه 
ع��رب ب��ح��ث ودرا����ش���ة ك��ل م��ا يتعلق 
بذلك والإ�شارة اىل اأف�شل واأحدث 
املنتدى  ت��ن��ظ��ي��م  ع���رب  امل��م��ار���ش��ات 
الذي  الدويل لالت�شال احلكومي 
ي��دخ��ل ع��ام��ه ال�����ش��اد���س ب��ك��ل ثقة 
الهيئات  كافة  بقوة  داعما  واقتدار 
بال�شارقة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
واملوؤ�ش�شات املعنية باخلدمات التي 

حتقق اأق�شى الفوائد.
وق���ال���ت ال�����ش��ي��خ��ة ال���دك���ت���ورة ر�شا 
اأح���م���د ال��ق��ا���ش��م��ي م�����ش��اع��د مدير 
لقطاع  ال�شارقة  بلدية مدينة  عام 
ال�������ش���ح���ة ال����ع����ام����ة وامل����خ����ت����ربات 
الإع�����الم  و����ش���ائ���ل  اأن  امل���رك���زي���ة.. 
واملرئية  وامل�����ش��م��وع��ة  امل��ط��ب��وع��ة 
وجميع  والل��ك��رتون��ي��ة  امل�شموعة 
املراكز الإعالمية وقنوات الت�شال 
احلكومي تلعب دورا هاما وحيويا 
موؤ�ش�شة  اأي  وروؤي��ة  ر�شالة  نقل  يف 
همزة  ف��ه��ي  خ��ا���ش��ة  اأو  ح��ك��وم��ي��ة 
الو�شل بني اجلمهور وبني اأهداف 
اأداة  تعد جمرد  املوؤ�ش�شة ومل  تلك 
قوة  باتت  ب��ل  معينة  ر�شالة  لنقل 
ال�شلوك  وتعديل  لتغيري  حمركة 
الإن���������ش����اين وال���ق�������ش���اء ع���ل���ى كل 

الظواهر ال�شلبية.
ال�شارقة  بلدية  يف  نحن  وا�شافت 

برامج  لدعم  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 
ال��ت��وع��ي��ة والإر�����ش����اد خ��ا���ش��ة على 
م�شتوى الفئات املجتمعية املختلفة 
مما ي�شاهم يف دعم اخلدمات عرب 

توظيفها بطريقة مثلى.
وبني اأن املكتب الإعالمي حلكومة 
ن�شر  يف  كبريا  دورا  لعب  ال�شارقة 
احلكومي  الت�����ش��ال  دور  وت��ع��زي��ز 
لالت�شال  ال�����دويل  امل��ن��ت��دى  ع���رب 
كبريا  فرقا  اأح��دث  مما  احلكومي 
مل�شته اجلهات املختلفة يف عملها.. 
م��و���ش��ح��ا اأه��م��ي��ة م���ا ت��ذه��ب اإليه 
الأبحاث احلديثة حول مزيد من 
واأدوار  و�شائل  تفعيل  من  الفوائد 

الت�شال احلكومي.
بالإعالم  الهتمام  اأن  الليم  واأك��د 
طبيعي  امر  والت�شال  والتوا�شل 
عمل  يف  رئ���ي�������ش���ا  ����ش���ري���ك���ا  ك����ون����ه 
اىل  النظر  م��ع  اخلدمية  اجل��ه��ات 
يدعو  اأ���ش��ب��ح  الآن  كله  ال��ع��امل  اأن 
والتي  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اىل 
اليوم  امل���وارد  من  ال�شتفادة  تعني 
لالأجيال  وحفظها  ه��دره��ا  وع���دم 
ال�شرتاتيجية  وبال�شراكة  املقبلة 
مع الت�شال ميكن حتقيق وحفظ 

هذه املعادلة.
واأ�شاف اأن التطور ال�شريع ملختلف 
اخلدمات وت�شابق اجلهات لبتكار 
ال��ت�����ش��ه��ي��الت يجعل  م����ن  م���زي���د 
اىل  يحتاج  املجتمع  يف  امل�شتهلك 
حول  التوعية  ج��رع��ات  م��ن  مزيد 
كيفية  مثل  اجل��وان��ب  من  العديد 
منها  وال����ش���ت���ف���ادة  ال����ش���ت���خ���دام 
واأهمية املحافظة على املوارد وهي 
ب��وج��وده��ا يف  ن�شعد  ع��امل��ي��ة  دع����وة 
اإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات عرب 
النتباه لأهمية الت�شال احلكومي 
الوظائف  م��ن  بالعديد  القيام  يف 
اأهمها احلمالت والر�شائل الهامة 

التي يبثها.
العقيد  ����ش���ع���ادة  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
عام  مدير  النقبي  خمي�س  �شامي 
اأهمية  ب��ال�����ش��ارق��ة  امل����دين  ال���دف���اع 
وامل�شتقبلي  احل��ايل  الكبري  ال��دور 

اأهدافنا  الذي نبث من خالله كل 
بدعم  ن�شعى  التي  وا�شرتاتيجيتنا 
القيادة الر�شيدة لتحقيقها و كذلك 
احلمالت امل�شتمرة على مدار العام 
لتوعية اجلمهور وطالب وطالبات 
والأ���ش��ر على  امل��دار���س واجلامعات 
ولغاتهم  ج��ن�����ش��ي��ات��ه��م  اخ����ت����الف 
املبادرات  م��ن  للعديد  ب��الإ���ش��اف��ة 
للو�شول  نطلقها  ال��ت��ي  ال�شحية 
ب�شهولة  الإم����ارة  يف  املقيمني  اإىل 

وي�شر.
القا�شمي  ر���ش��ا  ال�شيخة  واأ����ش���ادت 
احلكومي  الت���������ش����ال  مب���ن���ت���دى 
حلكومة  الإع�������الم�������ي  وامل����ك����ت����ب 
فعال  دور  م����ن  ل����ه  مل����ا  ال�������ش���ارق���ة 
اجلهود  ك���اف���ة  ن�����ش��ر  يف  وح����ي����وي 
احلكومية  الدوائر  بها  تقوم  التي 
التنمية  حتقيق  ل�شمان  ب��الإم��ارة 
امل�����ش��ت��دام��ة وو����ش���ع ال�������ش���ارق���ة يف 

الطليعة يف كافة املجالت.
م��ن ج��ان��ب��ه اك���د ع��ب��د اهلل املحيان 
ال�شحية  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
لالت�شال  ال��دويل  املنتدى  اأهمية 
املكتب  ي��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  احل��ك��وم��ي 
ال�شارقة  حل���ك���وم���ة  الإع�����الم�����ي 
تفعيل  �������ش������رورة  اىل  ودع������وت������ه 
خمتلف جمالت وو�شائل الت�شال 

العامة  ال�شحة  ق��ط��اع  �شيما  ول 
وندعمها  الأهمية  نعي جيدا هذه 
وروؤى  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن  ان���ط���الق���ا 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
�شمو  احل���اك���م  ن��ائ��ب  ع��ه��ده  وويل 
ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
ي�شعى  ال����ذي  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
دوما اإىل تعزيز وتطوير منظومة 

الت�شال احلكومي.
ال�شارقة لديها  بلدية  اأن  واأ�شافت 
ببث  يقوم  متكامل  اإعالمي  مركز 
ر���ش��ائ��ل ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات بطرق 
خمتلفة  وبلغات  ومدرو�شة  علمية 
ل�����ش��م��ان و����ش���ول ر����ش���ائ���ل وروؤي�����ة 
املجتمع  ف���ئ���ات  جل��م��ي��ع  ال��ب��ل��دي��ة 
احل�شر  ل  امل����ث����ال  ���ش��ب��ي��ل  وع���ل���ى 
داخلية  ت��وا���ش��ل  ���ش��ف��ح��ات  ل��دي��ن��ا 
وخ��ارج��ي��ة ق��ن��وات وم��ن�����ش��ات على 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  كافة 
لت�شهيل  وبرامج  ذكية  وتطبيقات 
ال��ت��ع��ام��ل وال��ت��ع��اط��ي م��ع ك��اف��ة ما 
ات�شال  وق��ن��وات  ر���ش��ائ��ل  م��ن  نبثه 
احلكومية  ال�����دوائ�����ر  ك����اف����ة  م����ع 
املنطقة  و يف  وب��ال��دول��ة  ب���الإم���ارة 
اإ�شافة اىل موقع البلدية الر�شمي 

املجتمع  اأف��راد  لت�شجيع  احلكومي 
التنمية.. م�شريا  امل�شاركة يف  على 
اأنه يعد من�شة كربى لتفعيل  اىل 
وتطوير  احل����ك����وم����ي  الت���������ش����ال 
املجتمع  اأف��راد  لفائدة جميع  دوره 
ول��ع��ر���س ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة من 

خمتلف دول العامل.
ال�شحية  ال�شارقة  هيئة  اأن  وق��ال 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ال���ش��ت��ف��ادة م���ن كافة 
احلكومي  الت�������ش���ال  اإم���ك���ان���ي���ات 
وت��وظ��ي��ف و���ش��ائ��ل��ه امل��ت��ع��ددة لبث 
القطاع  اأه���م���ي���ة  ل���ب���ي���ان  ر����ش���ائ���ل 
الثقافة  ون�شر  الدولة  يف  ال�شحي 
م���ن منطلق  ال�����ش��ل��ي��م��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
خدمات  تقدمي  على  الهيئة  عمل 
للمواطنني  م���رم���وق���ة  ���ش��ح��ي��ة 
واملقيمني.. لفتا اىل اأنهم يعملون 
على ال�شتفادة من خمتلف و�شائل 
الت���������ش����ال احل����ك����وم����ي امل����ق����روءة 
وو�شائل  وامل����رئ����ي����ة  وامل�������ش���م���وع���ة 
وبث  لدعم  الجتماعي  التوا�شل 
للجمهور  ال���ت���وع���وي���ة  ال���ر����ش���ائ���ل 
�شريحة  اأك������رب  اىل  ول���ل���و����ش���ول 

ممكنة منهم.
من جانبه اأكد الدكتور را�شد الليم 
رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة 
اأه��م��ي��ة ال����دور ال��ك��ب��ري يف خمتلف 

نعمل  التي  الغاية  وه��ي  بال�شعادة 
عليها جميعا يف وطن ال�شعادة.

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ث��م��ن��ت ع��ائ�����ش��ة علي 
اأطفال  م���راك���ز  م���دي���رة  ال��ك��ع��ب��ي 
ال�شارقة بالوكالة اجلهود املتوا�شلة 
وال����ك����ب����رية ل��ل��م��ك��ت��ب الإع����الم����ي 
الهتمام  يف  ال�����ش��ارق��ة  حل��ك��وم��ة 
وت�شجيع  احل���ك���وم���ي  ب���الت�������ش���ال 
تفعيل  ع���ل���ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اجل����ه����ات 
واأ���ش��م��ل عرب  اأك����رب  ب�����ش��ورة  دوره 
ال����دويل لالت�شال  امل��ن��ت��دى  ور����س 
احلكومي التي �شاهمت يف تو�شيح 
وتفعيل وحدات الت�شال احلكومي 
اجلماعي  العمل  مفاهيم  لتعزيز 
وحتقيق اأهداف املجتمع وتنميته.

وق����ال����ت اأن����ن����ا يف م����راك����ز اأط���ف���ال 
ال�شارقة نعمل عرب ال�شتفادة من 
قنوات وو�شائل الت�شال احلكومي 
التنمية  يف  روؤي��ت��ن��ا  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
املمار�شات  باأرقى  للطفل  ال�شاملة 
واملعايري العاملية املتوافقة مع قيمنا 
نعمل  ال��ت��ي  ور���ش��ال��ت��ن��ا  املجتمعية 
عليها على اأن نعد جيال متحدا يف 
امل�شوؤولية متميزا بالإبداع واملعرفة 
معززا مبمار�شات الهوية الوطنية 
مع  متكيفا  ال�����ش��احل��ة  وامل��واط��ن��ة 
ملهارات  ممتلكا  العاملية  التغريات 
كوادر  ب��اإ���ش��راف  متجددة  متنوعة 
عالية يف  ج��ودة  له  لتحقق  موؤهلة 
بيئة تناف�شية معطاءة م�شتدامة .

واأ�شافت اأننا �شعينا لإ�شراك اأطفال 
الدورة  املنتدى يف ه��ذه  امل��راك��ز يف 

لالت�شال احلكومي يف بث الر�شائل 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ت���وع���وي���ة 
خا�شة فيما يخ�س وحدات الدفاع 
املدين التي يقع عليها عبئا كبريا 
اأهمية  ت��ربز  ل��ذا  يف جم��ال عملها 
الإع�����الم  و����ش���ائ���ل  وت���وظ���ي���ف  دور 
ع��رب الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي خلدمة 
الأه��داف التي ن�شعى لها ل�شالمة 
واأمن ووقاية املجتمع من الأخطار 

املختلفة.
الت�شال  ي�شتطيع  بالطبع  وق��ال 
احلكومي ان يلعب اأدوارا كبرية يف 
دعم اجلهات العاملة عرب ت�شنيف 
الر�شائل..  وب����ث  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات 
بال�شارقة  امل��دين  الدفاع  ونحن يف 
الرئي�س  ال��دور  نوؤكد  اأن  ن�شتطيع 
لالت�شال احلكومي يف العمل على 
اخلا�شة  الر�شائل  من  العديد  بث 
املدنية  احلماية  يف  عملنا  بطبيعة 
وال�شيا�شات  ال�شرتاطات  وتطبيق 
اخلا�شة ب�شوؤون الوقاية وال�شالمة 
ومكافحة احلرائق وتقدمي الدعم 
من  العديد  ج��ان��ب  اىل  لل�شحايا 
امل��ه��ام ال��ت��ي ن��ق��وم ب��ه��ا مم��ا يحقق 
الر�شا الذي ن�شعى له وهو �شالمة 

ووقاية املجتمع من الأخطار .
اجلهات  متابعة  اأهمية  اىل  واأ���ش��ار 
اخلدمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الت�شال  م���ي���ادي���ن  يف  ل��ل��ج��دي��د 
ع��ل��ى تطبيق  وال��ع��م��ل  احل��ك��وم��ي 
يحقق  مم��ا  فيه  املمار�شات  اأف�شل 
الكامل  وال�شعور  املجتمع  حماية 

طرح  يف  ف���ع���ال  دور  ل��ه��م  ل��ي��ك��ون 
املجال  وف��ت��ح  امل��ح��وري��ة  املناق�شات 
التفاعل مع املجتمع حيث  لهم يف 
يف  ال�شارقة  اأطفال  مراكز  ت�شارك 
املنتدى الت�شال احلكومي بور�س 
جمل�س  اأط��ف��ال  قبل  م��ن  تفاعلية 
����ش���ورى اأط����ف����ال ال�������ش���ارق���ة ال���ذي 
القيادة  روؤي����ة  حتقيق  اإىل  ي�شعى 
امل�شتقبل من خالل  ق��ادة  يف �شنع 
احلياة  يف  واإ����ش���راك���ه���م  ت��ث��ق��ي��ف��ه��م 
امل�شوؤولية  روح  وغ��ر���س  ال��ن��ي��اب��ي��ة 
لديهم ومتكينهم من التعبري عن 
تخ�شهم  التي  الق�شايا  يف  اآرائهم 
ب��ك��ل لباقة  امل�����ش��وؤول��ني  وحم�����اورة 
الطفل  بق�شايا  اله��ت��م��ام  واإث����ارة 
املجتمعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ق��ب��ل  م���ن 

املعنية بالطفولة .
الت�شال  على  يقع  ان��ه  واو�شحت 
بث  يف  ك����ب����ري  دور  احل�����ك�����وم�����ي 
التوعوية  ال��ر���ش��ائ��ل  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأ�شبح  ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة  وامل���وج���ه���ات 
ل����الإع����الم ���ش��ط��وت��ه خ��ا���ش��ة لدى 
مرتبطني  �شاروا  الذين  الأطفال 
بالعامل عرب الهواتف الذكية التي 
نعمل  اأن  يجب  وبالتايل  يقتنونها 
على مالحقة هذا التوا�شل لديهم 
وب��ث امل��زي��د وامل��زي��د م��ن الر�شائل 
مبختلف  ت��وع��ي��ت��ه��م  يف  ال���ه���ادف���ة 
و�شائل واأ�شكال الت�شال احلكومي 
لنجنب اأبناء اليوم ورجال الغد كل 
م�شريتهم  يعيق  اأن  �شاأنه  م��ن  م��ا 

وبناء قدراتهم.

خالد بن �صعود بن �صقر 
�لقا�صمي يح�صر �أفر�ح �حلب�صي

•• راأ�س اخليمة-وام:

ح�شر ال�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر القا�شمي حفل الزفاف 
الذي اأقامه ال�شيد علي احمد را�شد مطري احلب�شي مبنا�شبة 
زف����اف جن��ل��ه ���ش��ي��ف اىل ك��رمي��ة امل���رح���وم ���ش��ام�����س الدبدوب 
ح�شر  كما  اخليمة.  براأ�س  البيح  وداي  منطقة  يف  احلب�شي 
وامل�شوؤولني  والبالد  القبائل  اأعيان ووجهاء  احلفل عدد من 
واأبناء القبائل واملدعوين. وقدمت الفرقة احلربية والرواح 

فنونهما الرتاثية الإماراتية ابتهاجا بهذه املنا�شبة.

�صعيد بن طحنون يح�صر �أفر�ح 
�لقبي�صي و�خلييلي

•• العني -وام: 

ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان اأم�س حفل ال�شتقبال الذي اأقامته عائلة املرحوم حممد 
هالل بن فريح القبي�شي مبنا�شبة زفاف جنلها عبد الرحمن اإىل كرمية املرحوم �شايع حارب بن �شبت اخلييلي.

كما ح�شر احلفل - الذي اأقيم يف قاعة الحتفالت ب�شالة رماح يف املنطقة ال�شرقية - عدد من ال�شيوخ ووجهاء 
القبائل وكبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني و�شباط القوات امل�شلحة وال�شرطة واأعيان البالد اإىل جانب زمالء العري�س 

والأهل والأ�شدقاء.
وتخلل احلفل عرو�س قدمتها فرق �شعبية وتراثية .

بح�سور الرعيل الأول 

قائد عام �صرطة ر�أ�ض �خليمة يفتتح �ملقر �جلديد لنادي �ل�صباط
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

افتتح اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة 
ال�����ش��رط��ة، وذلك  ل��ن��ادي �شباط  امل��ق��ر اجل��دي��د  راأ����س اخليمة 
قائد  نائب  احلديدي  خمي�س  عبداهلل  العميد  �شعادة  بح�شور 
العامون و عدد من  امل��دراء  راأ���س اخليمة، و�شعادة  عام �شرطة 
مدراء الإدارات و ال�شباط، واأي�شاً بح�شور جمموعة كبرية من 
راأ�س  املتقاعدين من �شرطة  ال�شباط  الأول من كبار  الرعيل 
العام  القائد  افتتح  حيث  ب��الإم��ارة.  الأمني  القطاع  و  اخليمة 

املبنى اجلديد للنادي واطلع على مرافقه املختلفة، ثم تبادل 
املتقاعدين  ال�شباط  و  ال�شباط  ال�شادة  مع  احلديث  اأط��راف 
و ا�شتمع اإىل مقرتحاتهم و وجهات نظرهم يف تطوير العمل 
ال�شرطي. اأو�شح اللواء علي عبداهلل بن علوان باأن نادي �شباط 
احت�شن  �شامخ  ري��ا���ش��ي  ���ش��رح  ه��و  اخل��ي��م��ة،  ب��راأ���س  ال�شرطة 
العديد من الفعاليات و البطولت على م�شتوى الدولة، ويعترب 
متنف�س ل�شباط ال�شرطة و عائالتهم، ولل�شباط املتقاعدين، 
فهو يقدم العديد من اخلدمات الرتفيهية لهم، ويعترب ملتقى 
لتبادل الأفكار و املعرفة و اخلربات بني الأخوة ال�شباط ممن 

هم على راأ�س عملهم و املتقاعدين. واأ�شاف �شعادته باأنه �شيتم 
املرافق  و  اخلدمات  زي��ادة  على  العمل  القادمة  املرحلة  خ��الل 
اأق�شى  اإىل  للو�شول  ال�شرطة،  ملنت�شبي  النادي  يقدمها  التي 
بيئة  خللق  ال�شرطة،  �شباط  ل��دى  ال�شعادة  و  الر�شا  درج��ات 
الإنتاجية  من  ويزيد  ال�شرطي  العمل  يخدم  مبا  جاذبة  عمل 
بال�شباط  اله��ت��م��ام  ب�����ش��رورة  �شعادته  وج��ه��ه  كما  العمل،  يف 
املتقاعدين و توفري كافة الحتياجات لهم يف النادي، و العمل 
تعني  التي  امل��ب��ادرات  و  الربامج  على تخ�شي�س جمموعة من 

بهم، ف�شاًل عن ال�شتفادة من خرباتهم يف جمال العمل. 

نورة �لكعبي: �لقر�ءة و�لطالع م�صدر �لإلهام و�لبتكار
•• اأبوظبي-وام:

اأو�شت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة دولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 
الحتادي ال�شباب بالطالع على كتب القادة الكبار الذين اأ�شهموا يف حتقيق 
التطور ملجتمعاتهم ليقتدوا بهم . ون�شحت ال�شباب الإماراتي بقراءة كتابي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وم�شات من فكر و روؤيتي .. موؤكدة اأن 

الكتابني يخت�شران م�شرية �شموه وروؤيته املميزة يف العمل القيادي .
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  ب�شرية  اخلا�شة  الكتب  بقراءة  ال�شباب  ن�شحت  كما 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وم�شريته يف بناء دولة الإم��ارات التي 
اإقليمية وعاملية م�شهود لها  حتولت خالل �شنوات قليلة اإىل دولة ذات قوة 
والتنمية  والثقافة  املعرفة  اأ�شا�س  وهي  وا�شع  القراءة  مفهوم  اأن  موؤكدة   ..
الب�شرية. و�شددت معاليها يف حديث خا�س لوكالة اأنباء الإمارات وام .. على 
الرقمية  الكتب  التقنيات احلديثة يف الط��الع على  ال�شتفادة من  �شرورة 

التي ت�شهل لهم �شبل الو�شول اإىل املعرفة وتنمي معارفهم وخرباتهم.
اآر  اأن�شح اأي�شا بقراءة كتب ذا رايتو�س مايند: واي غود بيبول  واأ�شافت .. 
 The Righteous Mind: ريليجن  اآن��د  بوليتيك�س  ب��اي  ديفايدد 
 Why good People Are divided by Politics and
هايدت  جوناثان  للكاتب   ..  Religion، By Jonathan Haidt
 Robert’s Rules of order، By اأوردر  اأوف  رول��ز  روب��رت�����س  و 
ذا  و  روب���رت  م��ارت��ني  ه��رني  للكاتب   henry Martyn Robert
 The Industries of the future – اإندا�شرتيز اأوف ذا فيوت�شر

. رو�س  األي�س  ل�   Unabridged By Alec Ross
وقالت معاليها اإن القراءة هي اأق�شر طريق لبلوغ امل�شتقبل والطالع على 
وخال�شة  واملعريف  الثقايف  املخزون  �شكلت  التي  والعلوم  واملعارف  اخل��ربات 
وحتقيق  الب�شر  حياة  تغيري  يف  اأ�شهمت  التي  الوا�شعة  والتجارب  اخل��ربات 

الإجنازات املعرفية التي حققت التقدم والتنمية للمجتمع الإن�شاين.
اإىل عادة  القراءة وحتويلها  امل�شتقبل العتماد على  اأجيال  اأنه على  واأك��دت 
الو�شول  م��ن  ومتكينهم  واإدراك���ه���م  م��ع��ارف��ه��م  لتو�شيع  ي��وم��ي��ة  ومم��ار���ش��ة 
امل�شدر  وهي  الط��الع  و�شعة  املعرفة  و�شيلة  هي  القراءة  لأن   .. للم�شتقبل 

املعرفة..  مناهل  من  وال�شتفادة  البتكار  على  والتحفيز  لالإلهام  الرئي�س 
تاأ�شي�س جمتمعات مثقفة وواعية ت�شم  ال�شباب تقع م�شوؤولية  فعلى عاتق 
بدولهم  مبدعني وعلماء ومفكرين يوظفون جهدهم وطاقاتهم لالرتقاء 
وبناء امل�شتقبل امل�شرق لها. واأو�شحت اأن دولة الإمارات من خالل حر�شها 
امل�شتمر واملتوا�شل على تزويد الإن�شان بالعلم واملعرفة متكنت من حتقيق 
النجاح والتطور وهو ما كفل ارتقاءها مل�شاف الدول املتقدمة يف فرتة زمنية 
اآل نهيان طيب اهلل  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له  اأكد  ق�شرية.. حيث 
ثراه اأن املعرفة هي �شمام الأمان .. وتابع �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل م�شرية املعرفة باعتماد عام 2016 
عاما للقراءة لرت�شيخ حب القراءة يف املجتمع ويف اأجيال ال�شباب وحتويلها 
اإىل عادة يومية. واأ�شارت معايل الكعبي اإىل اأن ح�شيلة هذه املبادرة املبتكرة 
اإ�شدار قانون القراءة الذي يعد الأول من نوعه عامليا واإطالق ا�شرتاتيجية 
اأن�شطة  100 مليون درهم لدعم  ب�  اأع��وام مقبلة و�شندوق   10 ل�  القراءة 
القراءة وغريها من املبادرات املبتكرة التي تعزز من مكانة القراءة كاأ�شا�س 
لتمكني ال�شباب من امتالك اأدوات امل�شتقبل وحتقيق امل�شتقبل امل�شرق لدولة 
القراءة لدى  اعتماد �شهر للقراءة يف تر�شيخ عادة  تاأثري  الإم��ارات. وحول 
الأف��راد .. اأكدت معاليها اأن �شهر القراءة هو من�شة معرفية جديدة اأعلن 
عنها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم لتعزيز مكانة القراءة 

يف املجتمع وتاأكيد دورها الفاعل يف حتقيق التنمية والتطور.
اأن القراءة غذاء العقول والأ�شا�س  واأك��دت معايل نورة بنت حممد الكعبي 
املعريف والثقايف الذي ميكننا من الو�شول اإىل عامل الغد الذي يكون البقاء 
فيه ملن ميتلك اأدوات املعرفة .. وبذلك فاإن مبادرة تخ�شي�س �شهر للقراءة 
هي دعوة جلميع الفعاليات املجتمعية للم�شاركة الفاعلة يف اإطالق املبادرات 
جمتمعية  �شمة  اإىل  وحتويلها  املجتمع  يف  ال��ق��راءة  قيمة  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
الريادة  حتقيق  م��ن  الإم����ارات  دول��ة  ميكن  حقيقي  معريف  ح��راك  لتحقيق 

والتميز يف جميع املجالت.
يذكر اأن م�شاركة معاليها تاأتي يف اإطار مبادرات وكالة اأنباء الإمارات اخلا�شة 
بقراءتها  يو�شي  التي  الكتب  لأه��م  عناوين  وام  وتن�شر   .. ال��ق��راءة  �شهر  ب� 
اأ�شحاب املعايل الوزراء وكبار امل�شوؤولني يف الدولة لت�شكل قاعدة ميكن اأن 

ينطلق منها القارئ بخطوات واثقة نحو تبني عادة القراءة والطالع.

فريق جر�حي بال�صعودي �لأملاين يعيد �لأمل يف حياة طبيعية لفتاة بعد جر�حة دقيقة يف �لرحم 
•• دبي – الفجر 

الأملاين  ال�شعودي  امل�شت�شفى  جنح 
دب���ي يف اج�����راء ج���راح���ة م��ع��ق��دة ، 
 16 العمر  من  تبلغ  عربية  لفتاة 
ك��ث��ريا م��ن انقطاع  ، ع��ان��ت  ع��ام��ا 
الطمث منذ بلوغها ، لوجود عيب 
خلقي يف جهازها التنا�شلي ، �شبب 
لها اآلما بطنية مربحة وتبني بعد 
دم  لحتبا�س  نتيجة  انها  الفح�س 
الرحم  ان�شداد عنق  �شببه  الطمث 
، وك�شفت الفحو�شات الطبية التي 
وجود  ع��دم  ع��ن  املري�شة  اأج��رت��ه��ا 
م��ه��ب��ل ن��ت��ي��ج��ة ع��ي��ب خ��ل��ق��ي منذ 
ا�شتئ�شال  احل���ل  ف��ك��ان   ، ولدت���ه���ا 
ملنع  هرمونيا  عالجها  اأو  ال��رح��م 
الطبي  ال��ف��ري��ق  اأن  اإل    . الطمث 
املعالج للحالة اأرتاأى اأن هذا احلل 
الفتاة  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  ���ش��ي��ق�����ش��ي 
واأمومتها م�شتقبال طوال حياتها 
، وت��و���ش��ل ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي املكون 
الكردي  مو�شى  الربوفي�شور  م��ن 
التنظريية  اجل���راح���ة  ا���ش��ت�����ش��اري 
وال���ع���ق���م ، وال����دك����ت����ور ل���ي���ن���ادروا 
ج���ان���ك���وي���ر اخ�������ش���ائ���ي اجل����راح����ة 
مركز  يف  والرتميمية  التجميلية 
اأحمد  وال���دك���ت���ور   ، ت��رك�����س  ك����وزم 
البولية  امل�شالك  ا�شت�شاري  ح�شن 
خرباء  نخبة  ي�شم  طبي  وفريق   ،
واجلراحة  ال��ع��ام��ة  اجل���راح���ة  يف 

غري مت�شل.  واأو�شح الربوفي�شور 
الكردي انه لتلك ال�شباب جميعها 
ت�شنيعية  ع��م��ل��ي��ة  اج������راء  ت���ق���رر 
من  للرحم  وترميمية   ، للمهبل 
���ش��رائ��ح ج��ل��دي��ة وع�����ش��ل��ي��ة وربط 
قناة املهبل بالرحم على مرحلتني 
واختربت   ، ال��ت��ام  بالنجاح  تكللت 
م����رة يف  لأول  ال��ط��م��ث  امل��ري�����ش��ة 
حياتها ، وهي حاليا بو�شع جيد و 

تخ�شع للمراقبة امل�شتمرة.
اإدارة  اأو�����ش����ح����ت  ج���ه���ت���ه���ا  وم������ن 

اجل������راح������ة  اأن  اىل  ال�����ب�����ول�����ي�����ة 
تبني  كما  احل���ل.  ه��ي  الرتميمية 
لعدة  م�شبقا  خ�شعت  املري�شة  اأن 
عمليات جراحية مل تكلل بالنجاح 
، بل انها �شببت لها ثقبا يف املثانة 
، وبعد درا�شة حالتها جيدا واجراء 
والفحو�س  ال��ت��ج��ارب  م��ن  امل��زي��د 
رحم  ل���دي���ه���ا  امل���ري�������ش���ة  اأن  ت���ب���ني 
م�����ش��اع��ف- ال��ط��رف الأمي����ن منه 
له عنق رحم مغلق احتب�س فيه دم 
الأي�شر فهو  اأما الطرف   ، الطمث 

ه����ذه احل���ال���ة تعد  ان  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
واإن   ، ال��ن��ادرة عامليا  م��ن احل���الت 
اجلراحة الرتميمية تعترب عالجا 
الأع�شاء  ت�����ش��وه  حل�����الت  ث���وري���ا 
جهود  اأن  اىل  م�شرية  التنا�شلية، 
ف��ري��ق الأط����ب����اء اب��ق��ت ع��ل��ى رحم 
وبالتايل  ا���ش��ت��ئ�����ش��ال  دون  ال��ف��ت��اة 
لن حت��رم من الإجن���اب والمومة 
الإجن����از مت  ه��ذا  اأن  و   ، م�شتقبال 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ك���وزم ترك�س 

للجراحة التجميلية.

فريق الطباء بجوار املري�سة بعد اإجراء العملية
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اإدارة جديدة �شمن  ا�شتحداث  اخليمة عن  براأ�س  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  اأعلنت 
بهدف   ، الوظيفية  وامل��واه��ب  ال��ت��وط��ني  اإدارة  م�شمى  حت��ت  التنظيمي  هيكلها 
اكت�شاف املواهب الإبداعية لدى الكوادر الوظيفية يف 11 جهة حكومية حملية، 
وذلك  املواطن،  الب�شري  بالعن�شر  والهتمام  تطويرها،  على  والعمل  ومتابعتها 
اخليمة  راأ����س  حكومة  وت��وج��ه��ات  ال��دول��ة  يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  جت�شيدا 
نحو توطني وظائفها، كما مت ا�شتحداث ق�شم ال�شعادة الوظيفية �شمن الهيكل 

التنظيمي.
براأ�س  الب�شرية  امل���وارد  دائ��رة  ع��ام  مدير  نائب  امل��زروع��ي  علي  بدرية  واأو�شحت 
اإدارة  ا�شتحداث  ت�شمنت  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  اجل��دي��دة  الإداري����ة  ال��ق��رارات  اأن  اخليمة 

اإىل  العام  املدير  التي تخ�شع مبا�شرة ملكتب نائب  الوظيفية  التوطني واملواهب 
جانب اإ�شافة ق�شم ال�شعادة الوظيفية .

اأن الإدارة اجلديدة تتوىل الإ�شراف على ا�شتقطاب الكفاءات  وبح�شب املزروعي 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة، وال��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع اجلهات  امل��ح��ل��ي��ة  امل��واط��ن��ة للعمل يف اجل��ه��ات 
احلكومية واخلا�شة يف �شاأن تنمية وتوظيف الباحثني عن عمل، والإ�شراف على 
رعاية املواهب الوظيفية، ومتابعة الربامج اخلا�شة لتوظيف املواطنني يف بع�س 
لالإر�شاد  برامج  وتنفيذ  اإع���داد  على  الإ���ش��راف  واأخ���ريا  اخل��ا���س،  القطاع  جهات 
والتوجيه الوظيفي للطلبة حول اجتاهات �شوق العمل مو�شحة اأن القرار ياأتي 
يف اإطار اأهداف الدائرة ال�شرتاتيجية الرامية اإىل متكني الكفاءات وبناء الكوادر 
الب�شرية املبدعة، وحر�شها على الرتقاء بكوادرها الوطنية ال�شابة والهتمام بها، 
لتحقيق م�شتوى عال من اجلودة يف الأداء والتميز، وزيادة ن�شبة التوطني �شنويا 

والتي تعمل عليها الدائرة يف اجلهات احلكومية براأ�س اخليمة، من خالل و�شع 
الربامج واخلطط الهادفة اإىل زيادة عددهم وا�شتقطاب الكفاءات ال�شابة القادرة 

على خدمة وطنها وجمتمعها بتفان واإخال�س.
الدائرة  تنتهجه  ما  اإىل  يهدف  الوظيفية  لل�شعادة  ق�شم  ا�شتحداث  ان  وقالت 
الطاقة  وب��ث  العمل  بيئة  داخ��ل  املحلية  احلكومية  اجلهات  موظفي  اإ�شعاد  من 
وقيا�س  املتعاملني،  وعلى  عليهم  بالإيجاب  ينعك�س  مبا  نفو�شهم،  يف  الإيجابية 
حتقق  التي  والو�شائل  الطرق  اأف�شل  وبحث  عملهم،  يف  املوظفني  �شعادة  م��دى 
اإيجابيتهم و�شعادتهم، وكذلك و�شع اخلطط والربامج الكفيلة بتعزيز ال�شعادة 
اأ�شلوب حياة، واللتزام بالربنامج الوطني لل�شعادة والإيجابية يف دولة  وجعلها 
الإمارات، واإعداد وتطوير ومتابعة تطبيق منظومة ال�شعادة الوظيفية، واقرتاح 

مبادرات واأن�شطة لل�شعادة للموظفني.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  جزيرة  داخل  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
خاللها  من  ا�شتهدفت  اأي��ام  خم�شة  ا�شتمرت  حملة 
مراكز  يف  العامة  ال�شحة  ا�شرتاطات  من  التحقق 
ال��ت��ج��م��ي��ل ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ، وال���ت���اأك���د م���ن اأن م���راك���ز و 
و  ال�شوداء  احلناء  ت�شتخدم  ل  التجميل  �شالونات 
وبهدف   ، وال�شارتني  املحظورتني  ال�شينية  احلناء 

توعية مراكز التجميل و ال�شالونات لأهمية التقيد 
مبتطلبات �شالمة و�شحة مرتادي املراكز .

لربنامج  وموا�شلة  ا�شتمراراً  احلملة  ه��ذه  وج��اءت 
البلدية حر�شا  بها  رقابي وتفتي�شي متوا�شل تقوم 
واحلث  املجتمع  اأف����راد  و���ش��الم��ة  �شحة  على  منها 
على تنفيذ القوانني واللوائح الناظمة لعمل مراكز 
احلفاظ  ب��ه��دف  وك��ذل��ك   ، وال�����ش��ال��ون��ات  التجميل 
امل��خ��ال��ف��ني لقوانني  ال���ع���ام و���ش��ب��ط  امل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى 

والقوانني  النظم  وتطبيق  البلدي،  النظام  واأنظمة 
من  والتاأكد  بال�شالونات،  اخلا�شة  وال���ش��رتاط��ات 
العامة،  وال��ن��ظ��اف��ة  ال�شحية  ال���ش��رتاط��ات  تنفيذ 
ملرتادي  العامة  وال�شحة  وال�شالمة  الأم��ن  وتوفري 
هذه املراكز اخلدمية. واأ�شافت البلدية انها ت�شتند 
يف تنظيم ه���ذه احل��م��الت ع��ل��ى ن�����س ال��ق��ان��ون رقم 
العام  املظهر  على  احلفاظ  ب�شاأن   2012 ل�شنة   2
م�شاحة  غ��ط��ت  احل��م��ل��ة  اأن  م��و���ش��ح��ة  وال�����ش��ك��ي��ن��ة، 

ج��غ��راف��ي��ة ك��ب��رية داخ���ل ج��زي��رة اأب��وظ��ب��ي ونفذتها 
ال�شالونات  ع�شر مفت�شات متخ�ش�شات لي�شل عدد 
التي خ�شعت للتفتي�س يف هذه احلملة 167 مركز 
جت��م��ي��ل و���ش��ال��ون ح��الق��ة ، واأ���ش��ف��رت ع��ن حترير 
ال�شالونات  التجاوزات يف  بع�س  بحق  اإن��ذارات   10

الن�شائية.
ورك����زت احل��م��ل��ة ع��ل��ى ال��ت��اأك��د م��ن ن��ظ��اف��ة الأدوات 
بطريقة  احل��ن��اء  تخزين  و  حت�شري  يف  امل�شتخدمة 

التاأكد  ، وكذلك  ، وامل��واد الأخ��رى  �شحية و �شليمة 
م��ن ع��دم وج��ود م��واد و م�شتح�شرات ���ش��ارة �شمن 
خدمة )نق�س احلناء (. وحول الإجراءات الر�شمية و 
قيمة املخالفات املالية التي تتخذها ب�شاأن املخالفني 
اأو���ش��ح��ت ال��ب��ل��دي��ة اأن��ه��ا ت��ق��وم يف ح���ال ارت���ك���اب اأي 
خمالفة يف هذه ال�شالونات بتحرير خمالفة مالية ، 
وقد لوحظ خالل احلملة اأن اأكرث املخالفات املرتكبة 
من قبل ال�شالونات تتعلق مب�شاألة النظافة العامة. 

ملراكز  وامل�شغلني  العاملني  بجميع  البلدية  وتهيب 
والرجالية  الن�شائية  احلالقة  و�شالونات  التجميل 
املواد  وا�شتخدام   ، ال�شحية  باملعايري  التقيد  اأهمية 
وامل�شتح�شرات والأدوات امل�شرح بها من قبل اجلهات 
ر�شمي  واعتماد  ترخي�س  على  واحلا�شلة  الر�شمية 
اأفراد  و�شحة  �شالمة  حفظ  يف  للم�شاهمة  وذل���ك 
انطالقا من ت�شافر اجلهود وحتقيق قيم  املجتمع 

امل�شوؤولية املجتمعية امل�شرتكة .

•• اأبوظبي-الفجر: 

م����ن �شركة  م��ت��خ�����ش�����س  ف���ري���ق  مت���ك���ن 
بالتعاون  الوطنية  البحرية  اجل��راف��ات 
اأب��وظ��ب��ي -  ال��ن��ف��اي��ات  م���ع م��رك��ز ادارة 
تدوير و �شركة اأفريدا لتدوير النفايات 
النفايات  م��ن  ط��ن   23 نحو  جمع  م��ن 
من اأعماق البحر وال�شواطيء يف كل من 
ال�شيادين  ميناء  و  ال�شعديات  ج��زي��رة 
الوطنية  احل��م��ل��ة  ���ش��م��ن  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
لتنظيف القنوات املائية التي انطلقت يف 
مبادرات  �شمن  وتاأتي  املا�شي  دي�شمرب 
ال��ق��ط��اع �شبه احل��ك��وم��ي يف ع��ام اخلري، 
اىل  ال��رام��ي��ة  احلكومية  اجل��ه��ود  لدعم 
واحلفاظ  البيئية  ال���ش��ت��دام��ة  حتقيق 
على الرثوة ال�شمكية واملائية يف المارة 

ونظافة ال�شواطيء.
وت�شتهدف احلملة الوطنية التي تعترب 
مليون   30 تنظيف  نوعها  م��ن  الأك���رب 
مرت م�شطح و6 ماليني يف اأعماق املياه، 
وت�شمل عدداً من �شواطئ ومياه مناطق 

�شياحية و�شناعية و�شكنية يف اأبوظبي.

واملتخ�ش�شني  الغوا�شني  فريق  وجن��ح 
م���ن ���ش��رك��ة اجل����راف����ات ال��ب��ح��ري��ة من 
ال��ب��ح��ر يف منطقة  ع��م��ق  ال��و���ش��ول اىل 
ال�شعديات وا�شتمر عمله نحو ا�شبوعني 
ومتكن من جمع 11 طن من النفايات 
الفريق اىل منطقة  انتقل  املختلفة، ثم 
ميناء ال�شيادين يف ابوظبي ومتكن من 
اأ�شابيع  ال��ث��الث��ة  خ��الل  ط��ن   12 جمع 
بع�س  تنظيف  احلملة  و�شملت  املا�شية 
وجزيرة  اأب��وظ��ب��ي  كورني�س  م��ن  اج���زاء 
ال��ل��ول��و. وت���رك���ز احل��م��ل��ة ع��ل��ى ثمانية 
منطقة  وه������ي  اأب����وظ����ب����ي  يف  م���ن���اط���ق 
ال�شعديات، منطقة قناة امل�شفح، منطقة 
ال�شرقي،  القرم  يا�س،  جزيرة  ال��راح��ة، 
قاع  تنظيف  اأم����ا  اأب��وظ��ب��ي،  وك��ورن��ي�����س 
�شناعية  م��ن��اط��ق  يف  ف�����ش��ي��ك��ون  ال��ب��ح��ر 
معينة، مثل منطقة ميناء زايد وميناء 
امل�شفح وقناة امل�شفح املائية. ويف ت�شريح 
ل�����ش��ع��ادة ل�����ش��ع��ادة حم��م��د ث���اين مر�شد 
�شركة  اإدارة  جمل�س  – رئي�س  الرميثي 
اجلرافات البحرية الوطنية اأن ال�شركة 
اأطلقت هذه املبادرة الهامة بالتعاون مع 

ال�شركة  دور  اط��ار  ال�شركاء يف  عدد من 
والقيام  املجتمع  ب��خ��دم��ة  امل�شاهمة  يف 
املحلية  البيئة  تخدم  تطوعية  باأعمال 
املحلية  البيئة  على  احلفاظ  يف  وت�شهم 
ال�شواطيء  ونظافة  البحرية  وخا�شة 
لالمارة  احل�شاري  التقدم  تعك�س  التي 
ال���ت���ي جت����ذب ال�������ش���واح ���ش��ن��وي��ا. و اأك���د 
الرميثي اأن اجلرافات البحرية حتر�س 
امل���ب���ادرات الوطنية  اإط����الق  ع��ل��ى  دائ��م��اً 
البيئة،  على  احل��ف��اظ  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
املبادرة  واأكربها  اأهمها  من  تاأتي  والتي 
يف  البحرية  امل��م��رات  لتنظيف  الوطنية 
البيئة  على  احلفاظ  اأج��ل  من  اأبوظبي 

وال�شكل اجلمايل ل�شواطئ العا�شمة.
يا�شر  املهند�س  اأف���اد  اأخ���رى  ناحيه  م��ن 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  زغ�����ل�����ول،  ن�����ش��ر 
اأقدمت  ال�شركة  اأن  البحرية  للجرافات 
امل�شاهمة  منطلق  من  املبادرة  هذه  على 
يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ح��ت��ى واإن مل 
هذه  اأن  م��وؤك��داً  م�شاريعها،  �شمن  تكن 
ال�شركة  ب��ه  تقوم  واج��ب وطني  امل��ب��ادرة 
اآمنة  البيئة نظيفة  لأجل احلفاظ على 

تعد  حيث  املقبلة،  لالأجيال  وم�شتدامة 
ملراقبة  العليا  اللجنة  �شمن  ال�����ش��رك��ة 
جودة املياه يف اأبوظبي. ومن جانبه اأكد 
�شعادة عي�شى �شيف القبي�شي مدير عام 
تدوير )مركز ادارة النفايات – اأبوظبي( 
اأن م�شاركة املركز يف احلملة تاأتي متا�شياً 
الرامية  ال�شرتاتيجية  املركز  روؤي��ة  مع 
اإىل خلق بيئة م�شتدامة، وتقدمي اأف�شل 
ال�شحية  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري  اخل����دم����ات، 
قبل  م��ن  امل��ب��ادرات  تلك  ودع���م  املثالية، 
لها  مما  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
والإمارة،  املجتمع  على  اإيجابي  اأثر  من 
للمحافظة  امل���رك���ز  ���ش��ع��ي  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
اأنحاء  جميع  يف  ال��ع��ام��ة  النظافة  على 
خدماتها  م�شتوى  لرفع  اأبوظبي  اإم��ارة 
واأنظف  اأج��م��ل  م��ن  جلعلها  وحت�شينها 

مدن العامل .
واأو�شح املهند�س يا�شر زغلول اأن اأ�شرار 
النفايات البحرية وتاأثريها على احلياة 
البحرية من �شاأنه اأن يلحق اأ�شرارا على 
م�شاهمة  اأن  منوها  البحرية،  الكائنات 
البحرية  ال�شركات  املجتمع  اأف��راد  كافة 

ال��ع��ام��ل��ة يف امل���ي���اه ال�����ش��اح��ل��ي��ة لأم�����ارة 
على  املحافظة  يف  ي�شاهم  ق��د  اأب��وظ��ب��ي 
قد  التي  واملخلفات  النفايات  رمي  عدم 
الوقت،  تتحلل مب��رور فرتة معينة من 
ب��ي��ن��م��ا ه���ن���اك خم��ل��ف��ات م��ث��ل ال���زج���اج 
مما  تتحلل،  ل  البال�شتيكية  والأكيا�س 
والنباتات  البحرية  الكائنات  على  يوؤثر 
اأن  امل��م��ك��ن  م��ن  اإذ  ع��ل��ي��ه��ا،  تعي�س  ال��ت��ي 
على  وتوؤثر  البحرية  الكائنات  تلتهمها 
حياتها، حيث ينبغي التنبه اإىل اأن تاأثري 
م��ث��ل ه���ذه امل����واد ع��ل��ى احل��ي��اة البحرية 

هائل وكبري للغاية
اأنه يتم تنظيف �شطح  واجلدير بالذكر 
ال�شفينة  مقدمة  يف  �شلة  بو�شع  امل��ي��اه 
تقوم بجمع املخلفات والنفايات العائمة، 
ال�شلة  ٌتَخَف�ْس  التنظيف  وخالل عملية 
يف املاء وتقوم بجمع املخلفات والنفايات 
املرتاكمة بداخلها، وعند امتالئها ٌتْفَرْغ 
على  النفايات  م�شتوعب  يف  كافة  ال�شلة 
منت ال�شفينة، وعند امتالء م�شتوعبات 
ال��ن��ف��اي��ات ع��ل��ى م���نت ال�����ش��ف��ي��ن��ة جتمع 

وتبدل يف نقطة جتمع على ال�شاحل.

اأم����ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��م��ن��اط��ق ال��ت��ي ي�شعب 
املوانئ  يف  ال��زواي��ا  مثل  اإليها  ال��و���ش��ول 
وامل���ي���اه ال�����ش��ح��ل��ة، خ��ا���ش��ة ب��ال��ق��رب من 
ٌت�شتخدم ال�شفن  كا�شر الأم��واج، ف�شوف 

ال�شغرية كبديل فعال.
على  حملتها  �شمن  ال�شركة  تعمل  كما 
تنظيف ال�شواحل التي جرفتها عمليات 
املد واجلزر و�شوء الأحوال اجلوية حتى 
احلال  وبطبيعة  ال�����ش��اط��ئ،  ع��ل��ى  ر���ش��ت 
واملخلفات  ال��ق��م��ام��ة  ب��ع�����س  ي���ع���ود  ق���د 
ب�شبب  امل���ائ���ي���ة  وامل����ج����اري  ال��ب��ح��ر  اإىل 

ب��ع��د تفتت  اأو  ���ش��وء الأح������وال اجل��وي��ة 
تاآكلها  بعد  اأو  اأ���ش��غ��ر  لقطع  امل��ك��ون��ات 
تنظيف  على  وي�شاعد  ال�شواطئ،  على 
اإعادة  ال�شاطئ مما ي�شهل يف احَلْد من 

جتمع القمامة واملخلفات.
وتتطلب هذه العملية ا�شتخدام قوارب 
ع���م���ل ل��ل��م��ن��اط��ق ال�����ش��ح��ل��ة وم���ع���دات 
جتميع، بالإ�شافة اإىل تعيني طاقم من 
والقمامة  النفايات  ل�شتخراج  العمال 
الو�شول  ي�����ش��ع��ب  ال���ت���ي  امل��ن��اط��ق  م���ن 

اإليها.

 مناطق ذات طبيعة خا�سة.
بع�س  الع���ت���ب���ار  ع���ني  يف  الأخ������ذ  ومت 
للحياة  اخلا�شة  الطبيعة  ذات  املناطق 
ال��ب��ح��ري��ة ف��ي��ه��ا، وال��ت��ي م��ن امل��م��ك��ن اأن 
ت���وؤث���ر ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ن��ظ��ي��ف التي 
اأو  يتواجد يف قاع مياهها من طحالب 
وبناًء  معينة،  بحرية  وكائنات  نباتات 
البيئة  م��ع هيئة  وب��الت��ف��اق  ه���ذا،  على 
م�����ش��ح بحري  اإج�����راء  اأب���وظ���ب���ي، مت  يف 
املمكن  من  التي  املناطق  على  للتعرف 

اأن تكون فيها كائنات بحرية.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اأبوظبي لالإعالم عن ت�شخري 
ملواكبة مبادرة عام  اإمكانياتها  كافة 
ال�شمو  اطلقها �شاحب  التي  اخلري 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه اهلل عرب  رئ���ي�������س 
والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د 
تدعم  التي  وامل��ب��ادرات  والتغطيات 
ك��اف��ة ج��وان��ب ه��ذا احل���دث واأبعاده 

على جميع ال�شعد واملجالت.
وتعك�س الربامج مب�شمونها حر�س 
املختلفة  لالإعالم  اأبوظبي  من�شات 
على تقدمي حمتوى متنوع ومبتكر 
يربز روؤية القيادة واإجنازات الدولة 
وت���ط���ل���ع���ات امل���ج���ت���م���ع الإم������ارات������ي 

وقيمه.
واك�������د �����ش����ع����ادة حم���م���د اإب����راه����ي����م 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  امل����ح����م����ود 
املنتدب  والع�شو  لالإعالم  اأبوظبي 
ال���ت���زام يف اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم عرب 
واملرحلية  ال�شرتاتيجية  خططها 
ب��ك��ل م��ا م��ن ���ش��اأن��ه خ��دم��ة ال�شالح 
ال�����ع�����ام.. وق������ال ان�����ه ت���ع���زي���زا لهذا 
قيادتنا  روؤي��ة  مع  وان�شجاما  ال��دور 
لالإعالم  ظبي  اأب��و  عملت  الر�شيدة 
على اإعداد برامج خا�شة من �شاأنها 
اأن تدعم جهود الدولة يف حمل راية 
امل�شوؤول جتاه  دورن��ا  وتر�شخ  اخلري 
جمتمعنا ووطننا مبا ي�شهم يف بناء 
وحتقيق  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  �شمعة 

م�شتهدفاتها وم�شوؤولياتها.
الدكتور  ���ش��ع��ادة  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 

اأبوظبي  ع��ام  م��دي��ر  متيم  ب��ن  علي 
التح�شريات  اك���ت���م���ال  ل����الإع����الم 
ملواكبة مبادرة عام اخلري وامل�شاهمة 
الهادف  ب��امل��ح��ت��وى  ورف���ده���ا  ف��ي��ه��ا 
احلكيمة  ال�شيا�شة  ي��رتج��م  ال���ذي 
لدولة الإمارات وم�شريتها الرائدة 
يف فعل اخلري ومد الأيادي البي�شاء 
اإىل كل �شعوب العامل.. لفتا اإىل اأن 
الإع��الم ي��وؤدي دورا اأ�شا�شيا يف مثل 
يعك�س  فهو  الوطنية  املبادرات  هذه 
ال�����ش��ورة ال�����ش��ادق��ة ل��ه��ذا احل���راك 
الإن�شاين ال�شخم م�شهما يف الوقت 
تزيد  واآليات  اأدوات  ابتكار  يف  نف�شه 

من ح�شوره وفعاليته.
تلفزيون  ق����ن����وات  ���ش��ب��ك��ة  وت���ط���ل���ق 
اأب��وظ��ب��ي ب��رن��اجم��ا اأ���ش��ب��وع��ي��ا على 
ق��ن��اة اأب��وظ��ب��ي ب��ع��ن��وان ���ش��اع��ة خري 
وه��و ب��رن��ام��ج اأ���ش��ب��وع��ي ي��ه��دف اإىل 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  دع��م 
الدولة حفظه اهلل وتعزيز التوعية 
بها، حيث يقدم ن�شرة اأ�شبوعية عن 
اأبرز الأعمال اخلريية داخل الدولة 
الربنامج  وي��خ�����ش�����س  وخ���ارج���ه���ا، 
وفيها  ال�شعادة  ن�شرة  بعنوان  فقرة 
���ش��رد لأخ���ب���ار م��ه��م��ة وم���ن �شمنها 
يعر�س  ك��م��ا  اخل����ريي����ة،  امل����ب����ادرات 
حالت  عن  التقارير  من  جمموعة 
اإ�شافة  م��وؤث��رة،  ق�ش�س  و  اإن�شانية 
اإىل تقرير اأ�شبوعي عن تاريخ دولة 
الإمارات يف العمل اخلريي. ويحاور 
اأعمال  ورج��ال  م�شوؤولني  الربنامج 
من دولة الإم��ارات متيحا الفر�شة 
لهم للم�شاهمة بعام اخلري، وملقيا 

اأو  التطوعية  املبادرات  على  ال�شوء 
اخلريية لالأفراد واملوؤ�ش�شات حمليا 
وعربيا وعامليا، ف�شال عن املبادرات 

اخلا�شة على �شعيد الأ�شرة.
تلفزيون  ق����ن����وات  ���ش��ب��ك��ة  واأع��������دت 
الفوا�شل  م��ن  جم��م��وع��ة  اأب��وظ��ب��ي 
ر�شائل  ع�����دة  ع���ل���ى  ت���ن���ط���وي  ال���ت���ي 
جمتمعية لن�شر الوعي بفعل اخلري 
خ�ش�شت  فيما  املجتمع،  اأف��راد  بني 
ج������زءا م����ن ه�����ذه ال���ف���وا����ش���ل حتت 
ر�شالة  تت�شمن  خ��ري  كلمة  ع��ن��وان 
���ش��ك��ر ي��وج��ه��ه��ا ���ش��خ�����س وق���ع عليه 

اخلري من �شخ�س اآخر .
وتطلق قناة ماجد برناجما توعويا 
وف�شويل  اأم��ون��ة  بعنوان  لالأطفال 
معاكم  وب���رن���ام���ج   ، خ���ري  رح��ل��ة  يف 
ال�����ذي ي��ع��ن��ى ب���الأط���ف���ال م���ن ذوي 
اإىل  اإ�شافة  اخلا�شة،  الحتياجات 
ف��وا���ش��ل ت��وع��وي��ة ل��الأط��ف��ال حول 
قناة  وتنتج  والعطاء،  اخلري  اأهمية 
الأطفال  اأغ��ن��ي��ات  جمموعة  م��اج��د 

ح��������ول ف����ع����ل اخل��������ري وم���������ش����اع����دة 
للخري  نغني  عنوان  حتت  الآخرين 
فيديو  لعبة  اإط����الق  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ،
فهم  على  الأطفال  ت�شاعد  تفاعلية 

قيم اخلري.
واأع���دت اإذاع���ة ال��ق��راآن ال��ك��رمي من 
من  لعدد  خا�شا  حمتوى  اأب��وظ��ب��ي 
ب���راجم���ه���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���� ع����ام اخل����ري ، 
فيربز برناجمها �شباح النور جهود 
ي�شلط  فيما  اخل��ريي��ة،  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
بي�شري  واخل���ري  ا�شت�شري  ب��رن��ام��ج 
ال�������ش���وء ع��ل��ى اأب������رز م����ب����ادرات عام 
اأقبل  اخلري، ويحث يا باغي اخلري 
وتربز  املجتمعية،  امل�����ش��ارك��ات  على 
الإذاعة عرب جمموعة من الفوا�شل 
امل�شيئة يف فعل  الدرامية اجلوانب 
جمموعة  تخ�ش�س  ك��م��ا  ال��ع��ط��اء، 
من الفوا�شل ملقتطفات من كلمات 
اأ����ش���ح���اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام الإم������ارات 

مبنا�شبة عام اخلري.
اأم  اف  اإم�����ارات  اإذاع�����ة  وت�شت�شيف 
�شباح  اأح����ل����ى  ب���رن���اجم���ه���ا  ���ش��م��ن 
عن  تتحدث  اجتماعية  �شخ�شيات 
اخل����ري وم��ع��ان��ي��ه واأه���م���ي���ت���ه، فيما 
املبا�شر  ال���ب���ث  ب��رن��ام��ج  ي��خ�����ش�����س 
ا���ش��ت��دي��و واح����د ح��ل��ق��ة ���ش��ه��ري��ة عن 
امل���و����ش���وع ذات������ه، وت��ط��ل��ق الإذاع������ة 
�شباب  يا  بعنوان  اأ�شبوعيا  برناجما 
فيكم اخلري يتناول ابتكارات ال�شباب 

يف العطاء واخلدمة املجتمعية.
اأب��وظ��ب��ي حلقة  وت��خ�����ش�����س اإذاع�����ة 
برناجمها  م����ن  ث����الث����اء  ي�����وم  ك����ل 
عن  للحديث  باخلري  اهلل  �شبحكم 

عام اخلري، يف حني تطلق برناجما 
اأ���ش��ب��وع��ي��ا حت���ت ع���ن���وان م���اأث���ورات 
يتناول مبحتوى درامي قيم اخلري. 
اأما اإذاعة �شتار اأف اأم فتقدم فقرات 
ي���وم���ي���ة ع����ن ال���ت���ط���وع والأع�����م�����ال 
 ، ب��رن��ام��ج �شباحو  الإن�����ش��ان��ي��ة ع��رب 
ف��ي��م��ا ي��ق��دم م��رك��ز اأخ���ب���ار الإذاع�����ة 
مبادرات  م�شتجدات  لآخ��ر  متابعة 
اخل���ري حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا يف حمطات 

اخلري .
وتخ�ش�س �شحيفة الحتاد م�شاحة 
حتت  الأوىل  ال�شحفة  على  يومية 
عنوان درهم عطاء حتث فيها على 
ال����ت����ربع ب����دره����م لأع����م����ال اخل����ري، 
يوم  ك��ل  اأ���ش��ب��وع��ي��ة  �شفحة  وت��ف��رد 
ت��ت��ن��اول فيها  ب��ع��ن��وان ع��ط��اء  جمعة 
العمل  واأه��ل��ه، وت��وج��ز  فعل اخل��ري 
الإماراتي  العطاء  وماآثر  التطوعي 
ب��ع��ن��وان ح�شاد  ���ش��ه��ري  م��ل��ح��ق  يف 
اخل����ري وي���ت���ط���وع ال�����ش��ح��اف��ي��ون يف 
الحتاد باإعداد مواد بحثية تطوعية 
العربي  املحتوى  لإث��راء  عن اخلري 

يف ويكيبيديا.
جيوغرافيك  ن��ا���ش��ون��ال  جم��ل��ة  اأم���ا 
ال����ع����رب����ي����ة ف����ت����ق����دم حت�����ت ع����ن����وان 
تن�شر  بال�شور  دع��وة  ���ش��ورة اخل��ري 
ع��ل��ى امل��ن�����ش��ات الإل��ك��رتون��ي��ة تدعو 
والبيئة، خم�ش�شة  الأر�س  حلماية 
جمتمعية  ل�شور  ال�شنوي  تقوميها 
تقومي  ع�����ن�����وان  حت�����ت  ت���ط���وع���ي���ة 
التطوع  ي��وم��ي��ات  وت��ت��اب��ع   ، اخل���ري 
التوا�شل  من�شات  ع��رب  الإم���ارات���ي 
خا�س  ها�شتاق  �شمن  الجتماعي 

تطلقه  ال���ذي  #يوميات_متطوع 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع�����دة ج���ه���ات تقوم 
وتنقل  اإن�شانية،  تطوعية  ب��اأع��م��ال 
عربه �شورا ويوميات ملتطوعني يف 

خدمة الآخرين.
وت����ت����ن����اول جم���ل���ة م����اج����د م���واق���ف 
اإن�شانية من �شرية املغفور له ال�شيخ 
زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان وع���ي���ال زاي����د يف 
م�شاحة خا�شة، وتخ�ش�س عددا من 
بقيم  الأط��ف��ال  لتوعية  �شفحاتها 
اخلري بعنوان لون للعطاء ، ويرافق 
ذلك توزيع اأع��داد من جملة ماجد 
�شعار  الأط��ف��ال حت��ت  ع��ي��ادات  على 

ماجد �شديق الأطفال .
ب��دوره��ا، تقود جملة زه��رة اخلليج 
حملة تربع بالألعاب لالأ�شر املتعففة 
بعنوان  وخ���ارج���ه���ا  ال���دول���ة  داخ�����ل 
اأبوظبي  .وت��ط��ل��ق  ب��اأج��ن��ح��ة  األ��ع��اب 
رق��م��ي��ة جديدة  م��ن�����ش��ة  ل����الإع����الم 
ت�شلط  اخل��ري  تطبيق  م�شمى  حتت 
والعطاء  اأعمال اخلري  ال�شوء على 
نتاج  وجتمع  واأف���راد  موؤ�ش�شات  من 
اأب���وظ���ب���ي ل���الإع���الم يف ع����ام اخلري 
ت��ف��اع��ل��ي��ة يف اخلري  م���ع م�����ش��اح��ات 
كما تطلق مبادرتها على  والتطوع، 
غرد  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع 

للخري بال�شراكة مع �شركة تويرت.
وال�شركة  لي�����ف  ���ش��رك��ت��ا  وت����ق����وم 
باإطالق  والن�شر  للطباعة  املتحدة 
مبادرة اأ�شطول اخلري التي تت�شمن 
بث �شعار و ر�شائل ع��ام اخل��ري على 
ال�شركة  ت�شتثمر  ك��م��ا  م��رك��ب��ات��ه��م، 
املطبوعات  م���ن  امل���رجت���ع  امل��ت��ح��دة 

وعيادات  اجل��ام��ع��ات  ع��ل��ى  وت��وزع��ه 
الطفال وخميمات الالجئني.

خمتربا  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  وتقيم 
للمواهب الإعالمية، يتطوع خالله 
بتدريب  لالإعالم  اأبوظبي  موظفو 

تخ�ش�س  فيما  الإعالمية،  املواهب 
من�شات اأبوظبي لالإعالم م�شاحات 
والتطوع  والعطاء  للخري  اإعالنية 
واخلدمة املجتمعية لدعم مبادرات 

القطاع اخلا�س يف عام اخلري.

بهدف مراقبة اللتزام مبعايري ال�سحة والتحقق من ا�ستخدامات احلناء ال�سوداء وال�سينية

بلدية مدينة �أبوظبي تفت�ض 167 �صالونا ن�صائيا و حترر 10 �نذ�ر�ت خالل حملة يف �أبوظبي 

من مبادراتها يف عام اخلري وبالتعاون مع تدوير وبيئة اأبوظبي

فريق �جلر�فات �لبحرية �لوطنية يجمع 23 طنا من �لنفايات من قاع �لبحر و�صو�طيء �أبوظبي

�أبوظبي لالإعالم.. تو�كب عام �خلري مبحتوى هادف يرثي �صورة �إمار�ت �لإن�صانية

مو�رد ر�أ�ض �خليمة �لب�صرية ت�صتحدث �إد�رة �لتوطني و�ملو�هب �لوظيفية 
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•• ال�سارقة-الفجر:

يقطعون  م��ك��ان،  ك��ل  يف  فر�شانها  ت��رى 
املعامل  ال�شوارع والأح��ي��اء، مي��رون على 
بارقة  ب��اأي��دي��ه��م  واحل����دائ����ق، مي�����دون 
الوعي  وي���ن�������ش���رون  ال����������وردي،  الأم�������ل 
ال��ث��دي ع��ل��ى امتداد  ���ش��رط��ان  مب��ر���س 
الدولة  اإم���ارات  تغطي  التي  م�شريتهم 
املر�س  مكافحة  جلهود  تعزيزاً  ال�شبع، 
على  فر�شاناً  كانوا  ف�شواًء  واجتثاثه.. 
اأطباء وممر�شني يف  اأو  ظهور خيولهم 
يحملون  �شفراء  اأو  املتنقلة،  ال��ع��ي��ادات 
متطوعني  اأو  الإن�������ش���ان���ي���ة،  ر����ش���ال���ة 
جميعاً  ف��ه��وؤلء  القيمة،  مبجهوداتهم 

هم فر�شان القافلة الوردية.
وطنية  م��ب��ادرة  ال��وردي��ة  القافلة  تعترب 
اأ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ت���وع���وي���ة 
 ،2010 ع����ام  يف  ال�������ش���رط���ان  م��ر���ش��ى 
عام  الأوىل  م�����ش��ريت��ه��ا  يف  وان��ط��ل��ق��ت 
2011، متا�شياً مع ا�شرتاتيجية دولة 
الإمارات العربية املتحدة التي حتر�س 
ع��ل��ى ����ش���ع���ادة ���ش��ع��ب��ه��ا وامل��ق��ي��م��ني على 
اأر�شها، وتعترب املحافظة على �شحتهم 
و�شالمتهم البدنية والنف�شية �شبباً من 
اأ�شباب ال�شعادة، لذا فاإن القافلة معنية 
الثدي  ب�شرطان  ال��وع��ي  وتعزيز  بن�شر 
عنه،  واملبكر  ال��دوري  الك�شف  وباأهمية 
املجانية  الطبية  الفحو�شات  وت��ق��دمي 

عنه.
وخالل م�شرية بذل وعطاء امتدت على 
مدى �شتة اأعوام، قدمت القافلة الوردية 
دولة  يف  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني  لآلف 
امل��ت��ح��دة فحو�شات  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن �شرطان  ط��ب��ي��ة جم��ان��ي��ة 
الثدي، بلغ اإجمايل قيمتها خالل هذه 

الفرتة حوايل 24 مليون درهم.
عام  يف  ال��وردي��ة  القافلة  ان��ط��الق  فمع 
ال�شاد�س،  عامها  نهاية  وحتى   2011
الك�شف  فحو�شات  خدمات  من  ا�شتفاد 

 41 توفرها  التي  ال��ث��دي  �شرطان  ع��ن 
اإن���اث���اً وذك�����وراً؛  األ���ف���اً و391 ���ش��خ�����ش��اً، 
ت����راوح ك��ل��ف��ة ال��ف��ح�����س الواحد  وف��ي��م��ا 
واخلا�شة  احلكومية  امل�شت�شفيات  لدى 
 250 ب��ني  م��ا  املتخ�ش�شة  وال��ع��ي��ادات 
تقدم  ال��ق��اف��ل��ة  ف����اإن  دره�����م،   1000-
جميع فحو�شها جماناً يف اإطار جهودها 
لن�شر الوعي ب�شرطان الثدي، ومكافحة 
املفاهيم  ت���ب���دي���د  خ�����الل  م����ن  امل����ر�����س 
املغلوطة عنه، وتعليم النا�س وخ�شو�شاً 

الن�شاء، كيفية اإجراء الفح�س الذاتي.
القافلة  ق��دم��ت  الأول  ع��ام��ه��ا  وخ���الل 
اآلف   10 ل�  �شريرية  فحو�شاً  ال��وردي��ة 
يف  بلغت  اإجمالية  بكلفة  �شخ�شاً  و24 
ويف  دره���م؛  مليون   2.506 املتو�شط 
عام 2012، متكنت القافلة من فح�س 
بكلفة  �شخ�شاً   6،751 جم��م��وع��ه  م��ا 
ويف  ت��ق��ري��ب��اً؛  دره����م  م��ل��ي��ون   1.688
عامها الثالث، بلغ عدد من مت فح�شهم 
والذكور،  الإن��اث  من  �شخ�شاً   6،102
مليون   1.525 متو�شطها  بلغ  بقيمة 

درهم.
الرابع  ال���ع���ام  م�����ش��ريت��ه��ا  دخ�����ول  وم����ع 
خدمات  ال��ق��اف��ل��ة  ق��دم��ت   ،2014 يف 
 6،072 اإىل  ال�������ش���ري���ري  ال���ف���ح�������س 
 1.518 بلغت  كلفة  باإجمايل  �شخ�شاً، 
مليون درهم؛ ثم و�شلت قيمة الفحو�س 
مليون   1.846 اإىل   2015 ع���ام  يف 
7،383 من  اأن مت فح�س  بعد  دره��م، 
الذكور والإناث؛ واأخرياً متكنت القافلة 
�شريرياً  �شخ�شاً   5،059 فح�س  م��ن 
نحو  بلغت  بقيمة  ال�����ش��اد���س،  عامها  يف 

1.265 مليون درهم.
املاموغرام،  بفحو�س  يتعلق  فيما  اأم��ا 
فقد قدمت القافلة خالل عام 2011 
�شخ�شاً،   3،454 اإىل  الفحو�س  ه��ذه 
العام  خ����الل  ���ش��خ�����ش��اً   2،152 واإىل 
عام  يف  ���ش��خ�����ش��اً   1،197 ث���م  ال���ث���اين، 
 1،546 اإىل  العدد  ارتفع  ثم   ،2013
ال��راب��ع، وارت��ف��ع جمدداً  ال��ع��ام  حالة يف 
اإىل 1،722 �شخ�شاً يف العام اخلام�س، 
تقدمي   2016 ع�����ام  يف  مت  واأخ���������رياً 

حالة،   1،665 اإىل  الفح�س  خ��دم��ات 
خ�شعوا  الذين  الأ�شخا�س  عدد  لي�شل 
و736  األ��ف��اً   11 امل��ام��وغ��رام  لفحو�س 
 1،000 اإىل  ت�����ش��ل  وب��ك��ل��ف��ة  ���ش��خ�����ش��اً، 

درهم للحالة الواحدة.
العام  نهاية  وح��ت��ى   2011 ع��ام  وم��ن��ذ 
امل����ا�����ش����ي، ق����دم����ت ال���ق���اف���ل���ة ال����وردي����ة 
ال�شوتية  ب��الأ���ش��ع��ة  ال��ف��ح�����س  خ��دم��ات 
اإىل 1،802 �شخ�شاً، بكلفة و�شلت اإىل 
والواحدة، ففي  للحالة  درهم   1،000
اخلدمة  ه��ذه  ا�شتفاد من   2011 ع��ام 
ا�شتفاد   2012 ويف  ���ش��خ�����ش��اً،   386
الثالث  العام  ويف  �شخ�شاً،   325 منها 
للقافلة ا�شتفادت 189 حالة، ثم ارتفع 
286 حالة،  اإىل  التايل  العام  العدد يف 
ويف عام 2015 ا�شتفاد 176 �شخ�شاً، 
 440 اإىل  ب�شكل كبري  العدد  ارتفع  ثم 
�شخ�شاً ا�شتفادوا من هذه الفحو�س يف 

العام املا�شي.
الإجمالية  ال��ف��ح��و���ش��ات  قيمة  وح���ول 
ال���ت���ي ق���دم���ت���ه���ا ال���ق���اف���ل���ة ع���ل���ى م����دار 

اأع���وام���ه���ا ال�����ش��ت��ة، ف��ق��د ب��ل��غ جمموع 
ماليني   10 ال�����ش��ري��ري��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات 
قيمة  بلغت  بينما  دره���م،  األ���ف  و348 
 11 الإج��م��ال��ي��ة  امل��ام��وغ��رام  فحو�شات 
مليوناً و736 األف درهم خالل الفرتة 
الأ�شعة  فحو�شات  قيمة  وبلغت  نف�شها، 
وبذلك  دره���م،  مليون   1.8 ال�شوتية 
قدمتها  التي  الفحو�س  جمموع  و�شل 
�شخ�شاً  و391  األ��ف��اً   41 اإىل  القافلة 
 24 ح��وايل  اإىل  ال�شتة  اأعوامها  خ��الل 

مليون درهم.
ال���دول���ة  داخ������ل  ���ش��خ�����س  ومي���ك���ن لأي 
ال�����ت�����ربع ل�����دع�����م ال����ق����اف����ل����ة ال�����وردي�����ة 
م����ن خ�����الل ال���ع���دي���د م����ن ال����ط����رق، اإذ 
التحويل  ط���ري���ق  ع���ن  ال���ت���ربع  مي��ك��ن 
امل�شريف  احل�شاب  اإىل  املبا�شر  امل�شريف 
الرئي�س  ال���ف���رع  يف  ال����وردي����ة  ل��ل��ق��اف��ل��ة 
مل�������ش���رف ال�������ش���ارق���ة الإ�����ش����الم����ي، رقم 
 ،0034430430003 احل�����ش��اب: 
 AE :رق����م احل�������ش���اب ال������دويل اآي����ب����ان
 .10041000003443043
الر�شائل  طريق  عن  التربع  ميكن  كما 
خالل  من   )sms( الق�شرية  الن�شية 
اإر�شال كلمة وردي اأو Pink اإىل الرقم 
2302 للتربع بخم�شة دراهم، وميكن 
التربع كذلك من خالل من�شة التربع 
ال��ع��امل��ي��ة ج�����ش��ت غيفينغ  الإل��ك��رتون��ي��ة 
للقافلة  الر�شمي  امل��وق��ع  خ��الل  م��ن  اأو 
على  ح�شابها  خ���الل  م��ن  اأو  ال���وردي���ة، 
 ،ThePinkCaravan : في�شبوك
اخل���ا����س  ال����ذك����ي  ال���ت���ط���ب���ي���ق  ع����رب  اأو 

باملبادرة.
وقالت الدكتورة �شو�شن املا�شي، رئي�س 
مل�شرية  وال���ت���وع���وي���ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
فر�شان القافلة الوردية: 6 اأعوام مرت 
من عمر القافلة الوردية، مل تزدد فيها 
اإل عطاء وبذًل للقاطنني يف  م�شريتها 
اإناثاً  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
وذك��������وراً، م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني، حيث 

الفرتة  ه�����ذه  خ�����الل  ال���ق���اف���ل���ة  ع������ززت 
الثدي،  �شرطان  مر�س  مكافحة  جهود 
كيفية  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  ر�شالتها  ون�شرت 
الدعم  ك���ل  م���ع���ه، وق���دم���ت  ال��ت��ع��اط��ي 
قدوتها  وعائالتهم،  للمر�شى  ال���الزم 
يف ذل��ك ق��ي��ادة ر���ش��ي��دة، اأع��ل��ت م��ن �شاأن 
اأ�شباب الرعاية  الإن�شان، ووفرت له كل 
والهتمام، فالقافلة الوردية هي مبادرة 

من املجتمع اإىل املجتمع .
الأعوام،  ه��ذه  خ��الل  املا�شي:  واأ�شافت 
والك�شف  ال���الزم���ة  ال��ف��ح��و���س  ق��دم��ن��ا 
و865  األفاً   32 اإىل  املر�س  املبكر عن 
 8،526 اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وف��ت��اة،  �شيدة 
حالة   33 اكت�شاف  م��ن  ومتكنا  رج���اًل، 
واحدة  بينها حالة  باملر�س، من  اإ�شابة 
لرجل، وكان من الالفت بالن�شبة لهوؤلء 
املر�شى واأ�شرهم الدعم الذي تلقوه من 
ال�شرطان،  م��ر���ش��ى  اأ���ش��دق��اء  جمعية 
ل�شيما الدعم النف�شي، حيث لعب هذا 
الأمر دوراً رئي�شاً يف متاثل العديد من 
لل�شفاء  للعالج  خ�شعت  التي  احل��الت 
اكت�شاف  كانت  التي  تلك  ل�شيما  التام، 

الإ�شابة فيها مبكراً .
تتطلع  وه����ي  ال��ق��اف��ل��ة  اأن  واأو����ش���ح���ت 
بفخر  تنظر  فاإنها  ال�شابع،  عامها  اإىل 
اإجن���ازات خالل  ما حققته من  اإىل كل 
العزمية  وت�شتلهم  امل��ا���ش��ي��ة،  الأع������وام 
اأهدافها  لتحقيق  امل�شرية  موا�شلة  يف 
الثدي  ب�شرطان  الوعي  بتعزيز  املتمثلة 

مكافحته،  اإىل  الرامية  اجل��ه��ود  ودع��م 
مار�س   17 وح���ت���ى   7 م���ن  ف���اع���ت���ب���اراً 
يف  ال��وردي��ة  القافلة  �شتنطلق   ،2017
عامها ال�شابع لتن�شر اأماًل وردياً جديداً 
يف ربوع دولة الإمارات العربية املتحدة.

اإىل  واملوؤ�ش�شات  الأف���راد  املا�شي  ودع��ت 
النبيلة  واأه��داف��ه��ا  القافلة  جهود  دع��م 
ال���ت���ربع ل��ه��ا ع���رب اأي من  م���ن خ����الل 
ال���ط���رق امل���ع���ت���م���دة، ح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن من 
اإي�شال ر�شالتها النبيلة لأكرب عدد من 
دولة  اأر����س  على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
من  بدعم  القافلة  وحتظى  الإم����ارات. 
العربية  الإم������ارات  ق����ادة ورم����وز دول����ة 
امل��ت��ح��دة، ورع���اي���ة ك��رمي��ة م��ن �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى 
وتوجيهات  وب���دع���م  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  ���ش��م��وه،  ق��ري��ن��ة 
بنت حممد القا�شمي، الرئي�س املوؤ�ش�س 
ال�شرطان،  م��ر���ش��ى  اأ���ش��دق��اء  جلمعية 
ملكافحة  ال���������دويل  الحت���������اد  ����ش���ف���رية 
ال�����ش��رط��ان، و���ش��ف��رية الحت����اد ال���دويل 
العاملي  ل���الإع���الن  ال�����ش��رط��ان  مل��ك��اف��ح��ة 

لل�شرطان.
للقافلة  ال�����ش��ن��وي��ة  امل�����ش��رية  وت��ت�����ش��م��ن 
هي:  رئي�شة،  م�����ش��ارات  اأرب��ع��ة  ال��وردي��ة 
املتنقلة،  وال��ع��ي��ادة  ال��ف��ر���ش��ان،  م�����ش��رية 
وجمع التربعات، والفعاليات التوعوية 
الداعمة جلهود ن�شر الوعي حول مر�س 

املبكر  الك�شف  و�شرورة  الثدي  �شرطان 
عنه، وترى القافلة الوردية اأن التوعية 
م�شوؤولية  ال���ث���دي  ���ش��رط��ان  مب��خ��اط��ر 
يتوجب  واإن�شانية،  وجمتمعية  وطنية 
امل�����ش��ارك��ة يف  ف���رد  اأو  موؤ�ش�شة  ك��ل  ع��ل��ى 

حتمل جزء من هذه امل�شوؤولية.
وكانت قد �شهدت م�شرية فر�شان القافلة 
من  العديد   2016 ال�شاد�شة  الوردية 
الإجن��ازات اأبرزها الإع��الن عن تد�شني 
املتنقلة، بالتعاون مع  املاموجرام  عيادة 
ومركز  بال�شارقة  اجلامعة  م�شت�شفى 
جو�شتاف رو�شي الرائد يف عالج الأورام 
باأوروبا، والتي يجري العمل حالياً على 
والأجهزة  امل���ع���دات  ب���اأح���دث  جت��ه��ي��زه��ا 
ال���الزم���ة لإج������راء ل��ل��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر عن 
الأخرى  والفحو�شات  الثدي  �شرطان 
العام، ويف  اأي��ام  املرتبطة به، على م��دار 
خمتلف اإم���ارات وم��دن ال��دول��ة، مب��ا يف 
ال�شكان،  والقليلة  البعيدة  املناطق  ذلك 
وال���ت���ي ك����ان ق���د مت الإع������الن ع��ن��ه��ا يف 
م�شرية عام 2015، وتبلغ كلفة اجناز 
مليون   15 م���ن  اأك�����رث  امل�������ش���روع  ه����ذا 

درهم.
اأ�شهمت  املا�شية  ال�شتة  الأع��وام  وخالل 
ت�شحيح  يف  النوعية  القافلة  ن�شاطات 
امل��ف��اه��ي��م امل��غ��ل��وط��ة ال���ت���ي ت�����دور حول 
امل�����ر������س، واأزال�����������ت ح�����اج�����زي اخل�����وف 
واخلجل التي تعرتي التعامل معه، ما 

اأ�شهم يف اإنقاذ العديد من الأرواح.

قدمت فحو�سا جمانية لـ41 األفًا و391 �سخ�سًا يف اإمارات الدولة ال�سبع

�لقافلة �لوردية: 24 مليون درهم قيمة فحو�صات �صرطان �لثدي خالل 6 �أعو�م
القافلة الوردية تدعو اأفراد املجتمع واملوؤ�س�سات املحلية اإىل دعم جهودها من خالل التربع عرب اإحدى القنوات املعتمدة

�ساهمت باأكرث من 143 عماًل تطوعيًا خالل 2016 وبقيمة جتاوزت 19 مليون درهم

 غرفة �ل�صارقة �أف�صل جهة حكومية م�صاهمة يف �لأعمال �لتطوعية
حممد خلفان �لرميثي ي�صهد حفل تخريج 

�لدفعة �لثانية من منت�صبي كلنا �صرطة 
•• اأبوظبي-وام:

�شرطة  عام  قائد  الرميثي  خلفان  حممد  اللواء  معايل  �شهد 
اأبوظبي حفل تخريج الدفعة الثانية من منت�شبي مبادرة كلنا 

�شرطة وذلك يف نادي �شباط ال�شرطة باأبوظبي.
واأكد معاليه بح�شور �شعادة اللواء مكتوم ال�شريفي مدير عام 
�شرطة اأبوظبي واللواء متقاعد �شهيل املرر امل�شرف العام على 
جمل�س التوا�شل يف مدينة خليفة باأبوظبي واملدراء العامني 
وعدد من �شباط ال�شرطة اأن املبادرة اأثبتت ريادتها ومتيزها 
يف حتقيق اأهدافها املو�شوعة بف�شل الدعم والرعاية الكرمية 
التي حظيت بهما املبادرة من القيادة الر�شيدة وكبار امل�شوؤولني 

والفعاليات املختلفة.
املجتمعي وترجمة  التالحم  لتوؤكد  املبادرة جاءت  اإن  واأ�شاف 
بهدف  احلكيمة  قيادتنا  بها  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي  احل�شارية  للقيم 
تعزيز جمتمع اأكرث اأمنا وا�شتقرارا بف�شل جهود جميع اأفراد 
املجتمع لت�شكل الطار اجلامع ل�شرائح املجتمع من املواطنني 
على  احلفاظ  الأ�شمى يف  الهدف  اأج��ل حتقيق  واملقيمني من 
جمال  يف  وخا�شة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  حتققت  التي  املكت�شبات 
الم���ن والأم�����ان ع��رب ال�����ش��راك��ة ال��ف��ع��ال��ة م��ع ال��ق��ي��ادة العامة 
ل�شرطة اأبوظبي. واأكد اأن ان�شمام خمتلف ال�شرائح املجتمعية 
بامل�شوؤولية  وال�شعور  والت�شامح  ال�شلمي  التعاي�س  قيم  يعك�س 
اأه���داف �شرطة  اأج��ل حتقيق  اأف���راد املجتمع م��ن  ل��دى جميع 
اأب��وظ��ب��ي لتحقيق امل��زي��د م��ن الأم����ن وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة يف اإم���ارة 
اأبوظبي ولتكون واحدة من اأكرث مدن العامل �شعادة ورفاهية 
ومنوا ورخاء. ودعا منت�شبي املبادرة اإىل تعزيز روح الإيجابية 
وامل�شوؤولية املجتمعية عرب تفعيل دورهم املجتمعي من خالل 
نظمتها  التي  ال���دورات  يف  اكت�شبوها  التي  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف 
باحرتافية  بدورهم  للقيام  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
من  للوقاية  امل��رج��وة  الأه����داف  حتقيق  يف  ت�شهم  واإي��ج��اب��ي��ة 

اجلرمية وحفظ الأمن وال�شتقرار.
واأكد الرميثي اأن القبال الذي �شهدته املبادرة من القطاعات 
وال�شرائح املجتمعية ميثل اإ�شافة مل�شريتها بعدما و�شل عدد 
فيما  منت�شبا   860 الآن  حتى  تاأهيلهم  مت  الذين  املنت�شبني 
5553 �شخ�شا وهو ما يدعو  امل�شجلني لع�شويتها  بلغ عدد 
اإيجابية والرغبة يف امل�شاركة  اأب��داه ه��وؤلء من روح  للفخر ملا 
القائمني  اىل  والتقدير  بال�شكر  وتقدم  واجباتهم  تقدمي  يف 

على املبادرة.
عام  مدير  ال�شريفي  مكتوم  ال��ل��واء  �شعادة  اأو���ش��ح  جانبه  من 
ا�شرتاتيجية  جن��اح  لتوؤكد  ج��اءت  امل��ب��ادرة  اأن  اأبوظبي  �شرطة 
لكافة  املجتمعي  ال��دور  العمل على تفعيل  اأبوظبي يف  �شرطة 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ح��ف��ي��ز ع��ل��ى الإي��ج��اب��ي��ة وت��ع��زي��ز ال���دور 
الذي  وال�شتقرار  الأم��ن  تعزيز  اأج��ل  من  للجميع  الإيجابي 
موؤ�ش�شة  اأو  جهة  على  تقت�شر  ل  جماعية  م�شوؤولية  يعترب 
بعينها والذي جت�شد من خالل القبال الذي حظيت به املبادرة 

املجتمعية من مواطنني ومقيمني.  ال�شرائح  من قبل جميع 
املبادرة حظيت باهتمام كبري ورعاية من  اإن  واأ�شاف �شعادته 
من  كبري  واق��ب��ال  املجتمعية  الفعاليات  و  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
جميع �شرائح املجتمع ما يعك�س الإح�شا�س العايل بامل�شوؤولية 
الذي اأظهره اجلميع وال�شعي لالنت�شاب للمبادرة من اأجل اأن 
يكون اجلميع الرديف الأ�شا�شي للعمل ال�شرطي والأمني ومن 

اأجل تعزيز الأمن وال�شتقرار يف اإمارة اأبوظبي.
وثمن �شعادة مدير عام �شرطة اأبوظبي حر�س جميع قطاعات 
املجتمع على امل�شارعة لالنت�شاب للمبادرة من واقع احلر�س 
اخلدمة  وت��ق��دمي  املجتمع  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  ال���روح  تعزيز  على 
للموؤ�ش�شة  اخل��دم��ات  اأف�����ش��ل  حتقيق  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
ال�����ش��رط��ي��ة ب��ه��دف ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دور امل��ج��ت��م��ع الإي��ج��اب��ي يف 
قيمة  اإ�شافة  تعترب  التي  وواجباتهم  النهو�س مب�شوؤولياتهم 

لتدعيم م�شرية العمل الأمني وال�شرطي.
و اأ�شار العقيد الدكتور مهند�س اإبراهيم حمد الهنائي مدير 
اإدارة ال�شرتاتيجية وتطوير الأداء ب�شرطة اأبوظبي وامل�شرف 
العام على مبادرة كلنا �شرطة اإىل اأن منت�شبي الدورة التدريبية 
خ�شعوا لدورة تدريبية حول املهام والواجبات لأع�شاء مبادرة 
كلنا �شرطة لأداء الدوار والواجبات امللقاة على عاتقهم والعمل 
على تنمية احل�س الأمني واأهمية التعامل مع اجلمهور واتباع 
من  وال�شرطية  المنية  باجلهات  ال�شحيحة  الت�شال  اآليات 
دور  تعزيز  ي�شهم يف  م��ا  اإج����راءات وخ��ط��وات مدرو�شة  خ��الل 
املجتمعي  ال��دور  وتفعيل  ومكافحتها  اجلرمية  من  الوقاية 
اأع�شاء  �شرطة  كلنا  م��ب��ادرة  اأع�شاء  وليكون  وج��ه  اأكمل  على 
فاعلني يف تقدمي خمتلف الواجبات واملهام المنية بالتعاون 

والتن�شيق الكامل مع اجلهات الأمنية ذات ال�شلة.
مبادرة  ملنت�شبي  والتقدير  بال�شكر  الهنائي  العقيد  وت��وج��ه 
ك��ل��ن��ا ���ش��رط��ة وال��ت��زام��ه��م ب���ال���روح الإي��ج��اب��ي��ة وال��ت��ف��اع��ل مع 
اأجل  من  املن�شود  الهدف  يحقق  مبا  واأهدافها  العام  اإط��اره��ا 
جمتمع اآمن وم�شتقر وتعزيز التوا�شل الإيجابي بني املجتمع 
واملوؤ�ش�شة ال�شرطية .. واأكد اأن ما حظيت به املبادرة من اقبال 
كافة القطاعات املجتمعية من مواطنني ومقيمني كان مو�شع 
يعك�س  املنت�شبني  تفاعل  واأن  امل��ب��ادرة  على  القائمني  تقدير 
حر�شهم على العطاء والتميز يف تفعيل الدور املجتمعي وفق 
املبادرة وتنوعت فعاليات حفل تخريج منت�شبي  ا�شرتاتيجية 
الدفعة الثانية ملبادرة كلنا �شرطة بجولة ملعايل اللواء حممد 
اللواء  و���ش��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  الرميثي  خلفان 
العامني  اأبوظبي وامل��دراء  ال�شريفي مدير عام �شرطة  مكتوم 
ال�شرطية  العر�س  ومعدات  وح��دات  �شم  عر�س  مهرجان  يف 
ووحدة  امل��خ��درات  باأ�شرار  للتوعية  ب��ادر  حافلة  من  املختلفة 
ال�شعادة  و�شيارة  اخليالة  لفر�شان  وعر�س  الأمني  التفتي�س 
���ش��ي��ارات ال�شرطة قدميا وعدد  ال��رم��ال ومن���اذج م��ن  ودوري���ة 
من الوحدات والآليات الخرى امل�شتخدمة يف �شرطة اأبوظبي 

وذلك على اأنغام معزوفات لفرقة مو�شيقى ال�شرطة.

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ف��ازت 
باملركز الأول يف جائزة ال�شارقة للعمل 
ال���راب���ع���ة ع�شرة  ب���دورت���ه���ا  ال��ت��ط��وع��ي 
)اأف�شل  ف��ئ��ة  ���ش��م��ن   ،2016 ل���ع���ام 
يف  امل�شاهمات  جمال  يف  حكومية  جهة 
ال��ت��ط��وع��ي��ة(، وذل���ك تقديراً  الأع��م��ال 
للعمل  وال��داع��م��ة  اجلليلة  جل��ه��وده��ا 
التطوعي واخلريي على م�شتوى دولة 

الإمارات.
وجاء الإعالن عن فوز غرفة ال�شارقة 
الر�شمي  احلفل  خالل  اجلائزة،  بهذه 
للعمل  ال�شارقة  ج��ائ��زة  نظمته  ال���ذي 
التطوعي لتكرمي الفائزين يف دورتيها 
والثالثة   2016 لعام  ع�شرة  الرابعة 
م�شرح  ع���ل���ى   ،2015 ل���ع���ام  ع�������ش���رة 
اخلمي�س  ي����وم  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة  اجل���ام���ع���ة 
املا�شي، حيث �شاهمت باأكرث من 143 
ال���ع���ام املا�شي  ت��ط��وع��ي��اً خ���الل  ع��م��اًل 
وجتاوزت قيمة م�شاهماتها 19 مليون 

درهم.
واأعرب �شعادة عبداهلل �شلطان العوي�س 
ال�شارقة  و�شناعة  جتارة  غرفة  رئي�س 
عن �شكر الغرفة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ع���ل���ى رع���اي���ت���ه ودع����م����ه ال����الحم����دود 
على  ت�شجع  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  للجهود 
الذي  النهج  وتعك�س  التطوعي  العمل 
الإم����ارات لإر���ش��اء مفهوم  دول���ة  تبنته 
العطاء كثقافة حياة وكتوجه جمتمعي 
ع���ام، م��ع��رب��اً ع��ن ف��خ��ر اأ����ش���رة الغرفة 
واعتزازها بهذا الفوز الذي يتزامن مع 
عام اخلري ، والذي ُيعدُّ حافزاً اإ�شافياً 
على  ال�شارقة  غرفة  يف  العمل  لفريق 
وم�شاعفة  التطوعي  العمل  موا�شلة 

جهود البذل والعطاء.
واع��ت��رب ال��ع��وي�����س ه���ذا ال��ف��وز تتويجاً 
تبذلها  ال����ت����ي  احل���ث���ي���ث���ة  ل���ل���ج���ه���ود 
حتقيق  نحو  ال���دوؤوب  و�شعيها  الغرفة 
تر�شيخ  اإىل  ال��رام��ي��ة  ا�شرتاتيجيتها 
امل�شوؤولية املجتمعية بني فئات  مفهوم 
القت�شادي  ول���ش��ي��م��ا  ع��ام��ة  املجتمع 
منه، باعتبارها ممثلة للقطاع اخلا�س 

امل���ح���ل���ي يف اإم��������ارة ال�������ش���ارق���ة وال�����ذي 
كافة  يف  وتنميته  ارت��ق��ائ��ه  على  تعمل 

الجتاهات، ومنها العمل التطوعي.
اإن ح�شول الغرفة على  وقال العوي�س 
جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي، يعك�س 
�شجلها امل�شرق يف تقدمي الدعم املادي 
للعديد  رعايتها  خ��الل  م��ن  وامل��ع��ن��وي 
التعليمية  وال����ربام����ج  امل�����ش��اري��ع  م���ن 
والريا�شية  والإن�شانية  والجتماعية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ف���ن���ي���ة، ان���ط���الق���اً من 
كافة  ب��ني  ال�����ش��راك��ة  ب��اأه��م��ي��ة  قناعتها 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع وت�����ش��اف��ر اجل���ه���ود يف 

م�شرية مناء الوطن وازدهاره.
واأ�شاف العوي�س: الفوز هو ثمرة عمل 
دوؤوب وجاد على مدى ال�شنوات الثالث 
ل�شرتاتيجية  ترجمة  ج��اء  امل��ا���ش��ي��ة، 
امل�شوؤولية  م��ب��ادئ  ان��ت��ه��اج  يف  ال��غ��رف��ة 
املجتمعية �شمن خطتها ال�شرتاتيجية 
اأن�شطة  ت�شاند  ب��اأع��م��ال  والن���خ���راط 
ول�شيما  وفعالياته  وبراجمه  املجتمع 
حر�س  على  م�شدداً  منها،  الإن�شانية 
اأ������ش�����رة ال���غ���رف���ة ال�����دائ�����م ع���ل���ى ترك 
العمل  جم��ال  يف  نا�شعة  خ��ري  ب�شمة 
النخراط  موا�شلة  وعلى  التطوعي، 
اخلري  فعل  على  التناف�س  م�شمار  يف 

والعطاء املجتمعي.
واأع�����رب ال��ع��وي�����س ع���ن ���ش��ك��ره ملجل�س 
عفاف  �شعادة  برئا�شة  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء 
اب��راه��ي��م امل����ري، ع��ل��ى ت��ك��رمي الغرفة 

هذا  على  وجهودها  مل�شاهمتها  تقديراً 
ال�شعيد، مثمناً روح العطاء التي يتميز 
بها موظفو الغرفة وتفانيهم وعملهم 
التطوعي  ال��ع��م��ل  دع����م  يف  ال��������دوؤوب 

مبختلف جمالته.
خالد  ���ش��ع��ادة  التقى  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
ب��ن بطي ال��ه��اج��ري م��دي��ر ع��ام غرفة 
ال�������ش���ارق���ة م����ع ف���ري���ق ال���ع���م���ل ال����ذي 
اأ�شرف على اإعداد ملف الغرفة الفائز 
ب���اجل���ائ���زة، ن���اق���اًل ل��ه��م ت��ه��اين رئي�س 
بهذا  ال��غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء 
الإجناز الذي ي�شتحق الفخر والعتزاز 
نظراً ملا يحمله من معان واأبعاد كثرية 
تر�شخ مفاهيم العطاء الإن�شاين وعمل 

اخلري.
واأثنى خالد بن بطي على اجلهود التي 
بذلت يف هذا الإط��ار من كافة اأع�شاء 
فريق عمل الغرفة، مثمناً تعاون جميع 
الفوز.  ملف  دع��م  يف  الغرفة  موظفي 
العمل  نهج  اأهمية موا�شلة  اإىل  واأ�شار 
من  لذلك  ملا  اأ�شكاله  بكافة  التطوعي 
معاين �شامية واأثر اإيجابي على الفرد 

واملوؤ�ش�شة واملجتمع.
�شاعفت  ال�������ش���ارق���ة  غ����رف����ة  وك����ان����ت 
امل�شوؤولية  جم������ال  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
ورعاية  تنظيم  خ��الل  م��ن  املجتمعية 
ودعم العديد من الأن�شطة والفعاليات 
والإن�شانية  وال��وط��ن��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
واملعرفية  والأك���ادمي���ي���ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والجتماعية  وال��ف��ن��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
الإعالمية  وال��ري��ا���ش��ي��ة  وال�����ش��ح��ي��ة 
والبيئية والدينية التي �شهدتها اإمارة 

ال�شارقة على مدار العام املا�شي.
وقدمت الغرفة مبلغ 440 األف درهم 
لقرينة  ال�����ش��خ�����ش��ي  امل��ع��ط��ف  م��ق��اب��ل 
�شمو  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
القا�شمي  ال�شيخة جواهر بنت حممد 
باملراأة،  لالرتقاء  مناء  موؤ�ش�شة  رئي�شة 
الالجئني  لالأطفال  ال��ب��ارزة  املنا�شرة 
املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية  يف 
به  تربعت  وال��ذي  الالجئني،  ل�شوؤون 
�شموها للدخول يف مزاد خا�س لدعم 
مبادرة  �شمن  العامل  ح��ول  الالجئني 
جينز لالجئني بالعا�شمة الربيطانية 

لندن �شمن معر�س �شات�شي .
ورعت الغرفة عدداً من الفعاليات من 
اأب���رزه���ا ال����دورة ال��راب��ع��ة م��ن برنامج 
واحل���ف���ل اخلتامي  ل��ل��ق��ادة،  ال�����ش��ارق��ة 
 ،2016-2015 ال���درا����ش���ي  ل��ل��ع��ام 
الغرفة  م���وظ���ف���ي  دع�����م  ج���ان���ب  اإىل 
ودعم  اجلامعية،  درا�شاتهم  ل�شتكمال 
وامل�شاهمة  ميدانياً،  الدار�شني  الطلبة 
يف �����ش����راء اأج�����ه�����زة مل���در����ش���ة احل����رية 
)بنات(،  الأ�شا�شي  للتعليم  النموذجية 
وافتتاح فعاليات اأ�شبوع البتكار )رواق 

التميز(.
رع���اي���ة ملتقى  ال��غ��رف��ة يف  و���ش��اه��م��ت 
ال��ع��رب يف دورته  ال�����ش��ارق��ة ل��الأط��ف��ال 

 2016 الثانية ع�شر، وبرنامج �شيف 
رم�شان  �شهر  وه��داي��ا   ، وي��ان��ا  قيظوا 
الأعلى  املجل�س  م��ع  بالتعاون  امل��ب��ارك 
ومبادرات  بال�شارقة،  الأ���ش��رة  ل�شوؤون 
ومبادرة  الإم��ارات��ي��ة،  مواليف  جمعية 
�شدرة الأمنيات، ومعر�س حول املعار�س 
يف الإم���ارات وجناح دول��ة الإم���ارات يف 
ال�شارقة،  بجامعة  اجل��ال��ي��ات  ملتقى 
ومهرجان حياة ال�شعوب، ودعم م�شرح 
ال�شارقة  ومهرجان  الوطني  ال�شارقة 
واحلملة  للطفل  ال���دويل  ال�شينمائي 

الوطنية للقراءة.
ك��م��ا رع���ت ال��غ��رف��ة ع����دداً م��ن الأندية 
دعم  ع��ن  ع��دا  الريا�شية،  وال��ب��ط��ولت 
و�شبه  احلكومية  املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد 
احل��ك��وم��ي��ة م���ن خ����الل امل�����ش��اه��م��ة يف 
التجارية  ال����غ����رف  احت������اد  م���ي���زان���ي���ة 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ودع�����م  ال����دول����ة  يف 
الدولية  ال��ت��ج��ارة  ل��غ��رف��ة  الإم���ارات���ي���ة 
و�شيانة  وحفظ  ال�شواحي  ومهرجان 
الرتاث الإماراتي، اإىل جانب امل�شاهمة 
ال����دويل لالت�شال  امل��ن��ت��دى  رع��اي��ة  يف 

احلكومي.
ال�شحية،  اخل��دم��ات  �شعيد  على  اأم���ا 
احلمالت  يف  ال���غ���رف���ة  ����ش���ارك���ت  ف��ق��د 
ب����ال����دم. يف حني  ل���ل���ت���ربع  ال���ت���وع���وي���ة 
�شاهمت على ال�شعيد الديني يف رعاية 
اإ�شالمي  ومنتج  بحث  اأف�شل  م�شابقة 
العمارة  ح��ول  ال��دويل  املوؤمتر  ورعاية 
الإ�����ش����الم����ي����ة واحل���م���ل���ة الإع���الم���ي���ة 
�شاركت  فيما  امل��ب��ارك.  رم�شان  ل�شهر 
يف اأن�����ش��ط��ة ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي من 
ن�����ش��ت��ح��ق احلياة  ن��ح��ن  خ����الل ح��م��ل��ة 
ورعاية اللقاء الك�شفي الدويل الثالث، 
ال�شاد�س  ال�����دويل  ال�����ش��ارق��ة  وم��ل��ت��ق��ى 
واأ�شبوع  ل��ل��م��ع��اق��ني،  ال���ق���وى  لأل���ع���اب 
ال�����ش��م ال���ع���رب���ي احل������ادي والأرب����ع����ني 
املكفولني  الأي������ت������ام  ت����ك����رمي  وح����ف����ل 
وامل��ت��م��زي��ن درا����ش���ي���اً. ك��م��ا ���ش��اه��م��ت يف 
ال�شارقة  اأع��م��ال  �شيدات  جمل�س  دع��م 
ال�����ش��اد���س ورعاية  الأ����ش���ري  وامل���وؤمت���ر 
الأعمال  ل�����ش��اح��ب��ات  ال���راب���ع  امل��ن��ت��دى 
اخلليجيات ورعاية م�شغل ن�شيج نادي 
من  العديد  وغريها  ال�شارقة،  �شيدات 

الفعاليات.

�لهالل �لأحمر �لإمار�تية تقدم م�صاعد�ت �إن�صانية عاجلة لأهايل �لريدة وق�صيعر بح�صرموت
•• املكال -وام:

عاجلة  اإن�شانية  م�شاعدات  ام�س  الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  وزعت 
لأهايل مديرية الريدة وق�شيعر مبحافظة ح�شرموت اليمنية .

تاأتي هذه امل�شاعدات يف اإطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها دولة الإمارات 
تع�شف  التي  الإن�شانية  الأو���ش��اع  ح��دة  م��ن  للتخفيف  املتحدة  العربية 
ب�شكان هذه املناطق ب�شبب احلرب التي �شببها النقالبيون من ملي�شيا 
احلوثي واملخلوع. وقال م�شرف م�شاريع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
بح�شرموت اإن عملية توزيع ال�شالل الغذائية على اأهايل مديرية الريدة 
وق�شيعر جاءت انطالقا من احلر�س الذي توليه دولة الإم��ارات قيادة 
وحكومة و �شعبا لإخوانهم واأ�شقائهم يف حمافظة ح�شرموت لتمكينهم 
من التغلب على الأزمة التي ع�شفت بالبالد. واأ�شار اإىل اأن هذه امل�شاعدات 

- التي �شتخفف من معاناة الأهايل يف هذه املناطق - �شبقتها م�شاعدات 
الأ�شر  م��ن  وا���ش��ع  ق��ط��اع  منها  ا�شتفاد  املا�شية  ال��ف��رتات  خ��الل  مماثلة 
الفقرية واملحتاجة .. موؤكدا اأن دولة الإمارات ممثلة بقيادتها الر�شيدة 
حتر�س كل احلر�س على مد يد العون وامل�شاعدة لل�شعب اليمني ال�شقيق 
ب��ن ط��ال��ب �شكرتري حمافظ  ري��ا���س  ب���دوره ثمن  امل��ج��الت.  يف خمتلف 
العربية  الإم�����ارات  ل�����ش��وؤون الإغ��اث��ة والإع���م���ار ج��ه��ود دول���ة  ح�شرموت 
املتحدة والهالل الأحمر الإماراتي يف ت�شيري القوافل الإن�شانية الإغاثية 
بها  تقوم  التي  اجلبارة  اجلهود  اأن هذه  اإىل  .. لفتا  املحتاجة  للمناطق 
الهيئة �شتظل حمفورة يف قلوب اأبناء تلك املناطق. وعرب ابن طالب عن 
التي  التوزيع  الذي �شاحب عملية  والتنظيم  بالتن�شيق  الكبرية  �شعادته 
ا�شتمرت منذ ال�شباح واإ�شرار الفريق على اإمتام توزيع الكمية بالكامل 
يف اليوم نف�شه لتتح�شل كل اأ�شرة على ن�شيبها دون تاأخري. من جانبهم 

عرب املواطنون اليمنيون عن �شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية 
الأو�شاع  ب�شبب  املنا�شب  وقتها  التي جاءت يف  املكرمة  املتحدة على هذه 
املاأ�شاوية التي عا�شها الأهايل جراء الأحداث التي �شهدتها ح�شرموت. 
على �شعيد مت�شل قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي دعما لوج�شتيا 
للدفاع املدين باملكال متثل يف �شيانة واإعادة تاأهيل ثالث �شيارات اإطفاء 
وذلك �شمن جهودها لتعزيز قدرات الدفاع املدين يف اليمن للقيام بدوره 
يف توفري الأمن وال�شالمة واإنقاذ الأرواح وحماية املدنيني واملمتلكات. و 
املدين  الدفاع  م�شلحة  فرع  مدير  عبدالرحيم  حاج  �شعيد  العقيد  اأ�شاد 
ب�شاحل ح�شرموت خالل عملية الت�شليم بالدور الكبري الذي ت�شطلع به 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي لتح�شني اخلدمات يف جميع القطاعات 
.. وعرب عن �شكره لدولة الإمارات العربية املتحدة على وقفتها مع اأبناء 

ح�شرموت يف ظل الظروف التي �شهدتها حمافظتهم.
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•• دبلن-وام:

ا�شتقبل فخامة مايكل هيغينز رئي�س جمهورية ايرلندا 
يف ال��ق�����ش��ر ال��رئ��ا���ش��ي يف دب��ل��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأمل 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل 

والوفد املرافق لها خالل زيارتها لإيرلندا.
ح�شر اللقاء وفد املجل�س الوطني الحتادي الذي ي�شم 
يف ع�شويته �شعادة كل من عبدالعزيز عبداهلل الزعابي 
النائب الثاين لرئي�س املجل�س، والدكتور حممد عبداهلل 
املحرزي، والدكتور �شعيد عبداهلل املطوع، وعزا �شليمان 
بن �شليمان، و�شعيد �شالح الرميثي، وحمد بن غليطه 
حممد  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  ح�شرها  كما  الغفلي، 

ال�شام�شي �شفري الدولة لدى ايرلندا.
ونقلت معايل رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي حتيات 
اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  الدولة حفظه 
را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
جمهورية  رئي�س  فخامة  اإىل  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
اي��رل��ن��دا.. م�����ش��ددة على ح��ر���س ق��ي��ادة دول���ة الإم����ارات 
وحكومتها على اأهمية تطوير العالقات بني البلدين.. 
التقدير والحرتام  الإم��ارات يكن كل  �شعب  اأن  وقالت 

لل�شعب اليرلندي ال�شديق.
معايل  الي��رل��ن��دي  الرئي�س  فخامة  حمل  جانبه  م��ن 
�شاحب  اإىل  حتياته  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�شة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
حفظه اهلل واىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل 
للتعاون  وم�شرتكة  وا�شعة  فر�س  وجود  موؤكدا  نهيان، 

بني البلدين يف خمتلف املجالت.
ورح���ب ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س الي��رل��ن��دي يف ب��داي��ة اللقاء 
لها،  امل��راف��ق  وال��وف��د  القبي�شي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  مبعايل 
التعاون  عالقات  تعزيز  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأهمية  موؤكدا 
اأول زيارة لرئي�شة موؤ�ش�شة  اأنها تعد  بني البلدين، كما 
ب��رمل��ان��ي��ة ع��رب��ي��ة اإىل ب����الده، م�����ش��ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور 
الربملانات يف تطوير عالقات التعاون بني البلدين، كون 
من  يعزز  ه��ذا  احلكومات..وقال”  لعمل  مكمل  عملها 

الدور املحوري للربملانات يف دعم توجهات بلدانها«.

وجرى خالل اللقاء التطرق اإىل العالقات القائمة بني 
البلدين، واحلر�س على تنميتها يف املجالت القت�شادية 
اخلربات،  وتبادل  والثقافية  والتعليمية  وال�شتثمارية 
وا�شت�شرافها  الإم����ارات  دول��ة  تتبناها  التي  وامل��ب��ادرات 
عن  ف�شال  والبتكار،  بالتعليم  واهتمامها  للم�شتقبل 

الو�شاع التي ت�شهدها املنطقة وق�شية الالجئني.
واأكد فخامه الرئي�س اليرلندي اأن العالقات الثنائية 
ب��ني دول���ة الإم�����ارات واجل��م��ه��وري��ة الي��رل��ن��دي��ة ت�شهد 
من����وا يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت وه����ي ق��وي��ة وم��ت��ي��ن��ة على 
�شعيد عمل احلكومات والوزارات الأمر الذي ترتجمه 
عن  معربا  البلدين..  م�شوؤويل  بني  املتبادلة  ال��زي��ارات 
اعجابه بتوجهات الدولة واهتمامها بالتعليم والبتكار 
ومبا  وال�����ش��ب��اب  امل����راأة  وبتمكني  امل�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف 

ت�شهده العالقات الثنائية من اهتمام.
واأكدت معايل رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي حر�س 
القيادة احلكيمة على  الإم��ارات يف ظل توجيهات  دولة 
البلدين..  ب��ني  ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة  ت��ط��وي��ر ع��الق��ات 
املجل�س  وف��د  به  حظي  ملا  والتقدير  ال�شكر  عن  معربة 

من ح�شن �شيافة وحفاوة ا�شتقبال.
العالقات  ه��ذه  تطوير  اإىل  نتطلع   “ معاليها  وق��ال��ت 
اأه��م��ي��ة جلنة  م��وؤك��دة  ال��ربمل��اين..  ال�شعيد  اأي�����ش��ا على 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����ش��داق��ة 

لدورها  ق��ري��ب��ا،  �شتجتمع  ال��ت��ي  الي��رل��ن��دي  وال��ربمل��ان 
ال��ف��اع��ل يف ال��دف��ع ب��ع��الق��ات ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة بني 
اجلانبني يف كافة املجالت، ف�شال عن تفعيل التن�شيق 
والت�شاور حيال خمتلف الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك 

خالل امل�شاركة يف الفعاليات الربملانية«.
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�شة  معايل  وا�شتعر�شت 
روؤية الدولة ونهجها يف ا�شت�شراف امل�شتقبل وال�شتعداد 
ل���ه، وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��اي�����س وال��ت��وا���ش��ل م��ع �شعوب 
وال�شعادة  الت�شامح  وزارات  واإن�����ش��اء  ال��ع��امل  وث��ق��اف��ات 
يف  وجهودها  وامل���راأة،  ال�شباب  ومتكني  املناخي  والتغري 
مواجهة الإرهاب والتطرف والفكر ال�شال، واهتمامها 
املخيمات  يف  لهم  تقدمها  التي  وامل�شاعدات  بالالجئني 
ت�شهدها  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  م���ع خم��ت��ل��ف  ،وال���ت���ع���ام���ل 

املنطقة.
واأكدت الدكتورة القبي�شي اأهمية دور التحالف العربي 
الذي ت�شارك فيه دولة المارات بقيادة اململكة العربية 
ال�����ش��ع��ودي��ة يف ال��ع��م��ل ع��ل��ي اإع����ادة ال�����ش��رع��ي��ة يف اليمن 
واإعادة  الإن�شاين  بالبعد  تهتم  الم��ارات  ان  ...م�شيفة 
الدعم  ك��ل  ت��ق��دمي  ف��اع��ل يف  ب�شكل  وت�����ش��اه��م  الع���م���ار 
دولة  ان  امل��دن��ي��ني...وق��ال��ت  وحماية  الم���ن  ل�شتتباب 
ملختلف  دبلوما�شية  �شيا�شية  حل��ل��ول  ت�شعى  الإم����ارات 

الزمات يف املنطقة والعامل.

ح��ي��ال خمتلف  ال��دول��ة  م��وق��ف  معاليها  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
الق�شايا الإقليمية والدولية، وجددت املطالب امل�شروعة 
اإي����ران للجزر  اح��ت��الل  ب��ح��ل ق�شية  الإم������ارات  ل��دول��ة 
ال��ك��ربى وطنب ال�شغرى  “ طنب  ال��ث��الث  الإم��ارات��ي��ة 
باللجوء اىل  اأو  ال�شلمية  بامل�شاعي  �شواء  واأب��و مو�شى” 

حمكمة العدل الدولية.
اأنه  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�شية  معايل  واأك���دت 
م��ن حتديات  وال��ع��امل  املنطقة  دول  ت�شهده  م��ا  ظ��ل  يف 
امل�شاهمة  يف  م��ه��م  دور  ال���ربمل���ان���ات  ع��ل��ى  وت���داع���ي���ات، 
ملواجهة  احل��ك��وم��ات  ج��ه��ود  م�����ش��ان��دة  يف  ف��اع��ل  ب�شكل 
ال��ت��ح��دي��ات خا�شة احل��ف��اظ ع��ل الأم���ن وال�شالم  ه��ذه 
وال�شتقرار وعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول 
جهود  وتعزيز  الوطنية،  ال��دول  �شيادة  على  واحل��ف��اظ 
للمجتمعات  ال���ش��ت��ق��رار  لتحقيق  امل�شتدامة  التنمية 

خا�شة الأ�شرة واملراأة والطفل.
حيال  وال��ت�����ش��اور  التن�شيق  تفعيل  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ارت 
اطار  امل�����ش��رتك، يف  اله��ت��م��ام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف 
حر�س اجلانبني على احالل ال�شالم والأمن يف منطقة 
ال�شرق الو�شط والعامل و�شعيهما لتعزيز جهود التنمية 
واملناخ  البيئة  وبق�شايا  بال�شباب  والهتمام  امل�شتدامة 
ومواجهة الإرهاب والتطرف وعدم التدخل يف ال�شوؤون 
ع��دد من  القائمة يف  النزاعات  وح��ل  ل��ل��دول،  الداخلية 
على  والتاأكيد  ال�شلمية،  املفاو�شات  خ��الل  من  ال��دول 
اأهمية دور دولة الإمارات وايرلندا يف دعم جهود اإحياء 

عملية ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط.
“اإعالن  ت�شمنه  م��ا  املجل�س  رئي�شة  م��ع��ايل  وت��ن��اول��ت 
اأبوظبي” الذي �شدر يف ختام القمة العاملية لرئي�شات 
اب��وظ��ب��ي يف �شهر دي�شمرب  ع��ق��دت يف  ال��ت��ي  ال��ربمل��ان��ات 
امل��ا���ش��ي وال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع الحت����اد ال��ربمل��اين ال����دويل، حت��ت �شعار 
من  اأك���رث  مب�شاركة  امل�شتقبل”،  ل�شياغة  “متحدون 
“30” رئي�شة برملان، وقادة �شيا�شيني وممثلي حكومات 
وعلماء وروؤ�شاء منظمات دولية وقطاع خا�س وجمتمع 
اأبوظبي  اإع���الن  اأن  اإىل  م�شرية  وخم��رتع��ني..  و�شباب 
وتقييم  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على  الرتكيز  اأهمية  اأك��د 
وتاأثريها  العاملية  والجت��اه��ات  امل�شتقبلية  التغيريات 
وح�شد  الفر�س  ا�شتثمار  بهدف  وذل��ك  الب�شر،  حياة  يف 
جهود الربملانات يف ايجاد حلول ناجعة للتحديات، من 

خالل تعاونها يف التعامل مع التوجهات العاملية كافة.

•• ال�سارقة-وام:

اأق������ر امل��ج��ل�����س ال����ش���ت�������ش���اري لإم������ارة 
ع�شرة  احل���ادي���ة  جل�شته  يف  ال�����ش��ارق��ة 
العادي  النعقاد  ل��دور  اأعماله  �شمن 
التا�شع  الت�شريعي  الف�شل  من  الثاين 
ال��ت��ي ع��ق��دت مب��ق��ره ي���وم اأم�������س قبل 
الأول برئا�شة خولة عبدالرحمن املال 
رئي�شة املجل�س التو�شيات ب�شاأن دائرة 
اخلدمات الجتماعية اإىل جانب طرح 
�شوؤال برملاين عن الت�شويق ال�شياحي .

و بعد الت�شديق على حم�شر اجلل�شة 
ال�����ش��اب��ق��ة ن��اق�����س امل��ج��ل�����س ���ش��م��ن بند 
م�شروعات التو�شيات م�شروع تو�شياته 
ب�شاأن مناق�شة �شيا�شة دائرة اخلدمات 
والوارد  ال�شارقة  اإمارة  الجتماعية يف 

من جلنة اإعداد م�شروع التو�شيات.
وقام الع�شو اأحمد ح�شني بوكاله مقرر 
اللجنة بتالوة م�شروع التو�شيات الذي 
ت�شمن العديد من الروؤى التي طالب 
امل�شتحقة  الفئات  بدعم  املجل�س  فيها 
ومراعاة ف�شل احت�شاب راتب الزوجة 
امل�شاعدة  ال��زوج عند �شرف  رات��ب  عن 
التغريات  مراعاة  بجانب  الجتماعية 
عند  وال��غ��الء  والت�شخم  الجتماعية 
امل�شاعدات لالأ�شر واإ�شافة فئة  �شرف 
قانونية  اإدارة  اإن�����ش��اء  م��ع  ال��غ��ارم��ني 
بدائرة اخلدمات الجتماعية وغريها 

م��ن ال��ن��ق��اط ال��ه��ام��ة ال��ت��ي م��ن �شاأنها 
اإ�شافة للعمل الجتماعي يف  اأن متثل 
اإمارة ال�شارقة ودعم املواطن واملواطنة 
نقا�س  وب����ع����د  ل���ل���دع���م  امل�������ش���ت���ح���ق���ني 

م�شتفي�س اأجاز املجل�س تو�شياته.
�شوؤال  ج��ل�����ش��ت��ه  يف  امل��ج��ل�����س  ن��اق�����س  و 
هيئة  رئ���ي�������س  اإىل  م���وج���ه���ا  ب���رمل���ان���ي���ا 
اإمارة  يف  وال�شياحي  التجاري  الإمن��اء 
ال�����ش��ارق��ة م��ن ال��ع�����ش��و حم��م��د عي�شى 
الدرمكي حول الربامج واآليات تنفيذ 
امل�شاريع امل�شتقبلية يف قطاع ال�شتثمار 
ال�شياحي بح�شور خالد جا�شم املدفع 

ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة 
ال�شارقة رئي�س الهيئة .

اآليات  ورك����ز ال�����ش��وؤال ال���ربمل���اين ع��ل��ى 
قطاع  يف  امل�شتقبلية  امل�����ش��اري��ع  تنفيذ 
ا�شتقطاب  اآلية  و  ال�شياحي  ال�شتثمار 
م�شتثمري الفنادق ال�شياحية والرتويج 
للمناطق ال�شياحية والرتاثية يف مدن 
اأ���ش��ب��اب اف��ت��ق��ار بع�س مدن  الم����ارة و 
اأنها  ال�شياحة خا�شة  للفنادق  الم��ارة 
وتقع  مميزة  جغرافية  مبواقع  تت�شم 
وتتميز  وجبلية  �شاحلية  مناطق  على 

بع�شها باملواقع الأثرية.

املدفع �شرحا حول  وقدم خالد جا�شم 
�شيا�شات الرتويج التي تقوم بها الهيئة 
لزيادة التدفق ال�شياحي .. م�شريا اإىل 
قطاع  يف  ال�شتثمارية  امل�شروعات  اأن 
ال�شياحة من اخت�شا�س هيئة التطوير 
وال�شتثمار �شروق والتي تتوىل جذب 
امل�شتثمرين لإن�شاء م�شاريع ا�شتثمارية 
الهيئة  اأم��ا  ال�شارقة  اإم��ارة  �شياحية يف 
الفندقي  ال����ق����ط����اع  ع���ل���ى  ف���ت�������ش���رف 
تنظيم  جانب  اإىل  الفندقية  وال�شقق 
الفعاليات الهامة التي تدرج يف اأجنحة 
حافلة متيز اإمارة ال�شارقة با�شتقطاب 

الفورمول  �شباق  ومنها  اإليها  ال�شياح 
ومهرجان اأ�شواء ال�شارقة وغريها اىل 
جانب امل�شاركة يف الفعاليات واملعار�س 

ال�شياحية الدولية .
الغرف  ع�����دد  اأن  امل����دف����ع  اأو������ش�����ح  و 
عام  حتى  املتوقعة  املرخ�شة  الفندقية 
غرفة   6849 اإىل  �شت�شل   2020
فيما بلغت ن�شبة دعم القطاع ال�شياحي 
ل��ل��ن��اجت امل��ح��ل��ي لإم����ارة ال�����ش��ارق��ة وفق 
تعد  الإح�شائية   -  2012 اإح�شائية 
 .. ب��امل��ائ��ة   8.5 – ���ش��ن��وات  ك��ل خم�س 
التجاري  المن���اء  هيئة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
 10 ا�شتقطاب  ت�شتهدف  وال�شياحي 
وذلك  ال�شارقة  لإم����ارة  زائ���ر  م��الي��ني 

حتى عام 2021.
ويف تعقيبه الأول اأ�شار الع�شو حممد 
الهيئة  اأن  اىل  ال���درم���ك���ي  ع��ي�����ش��ى 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  ���ش��ب��ي��ل  ف���ى  ت���ق���وم 
التالية  الخ��ت�����ش��ا���ش��ات  مب��م��ار���ش��ة 
ال�شياحية  للمناطق  الرتويج  ومنها 
بالتن�شيق مع  الإم���ارة  وال��رتاث��ي��ة يف 
الفعاليات  وتنظيم  املخت�شة  اجلهات 
الراحة  و���ش��ائ��ل  وت��وف��ري  الرتفيهية 
ال�شارقة  م��ك��ان��ة  وت���ع���زي���ز  ل��ل�����ش��ي��اح 
وتراثية  ع��ائ��ل��ي��ة  ���ش��ي��اح��ي��ة  ك��وج��ه��ة 
تنمية  م��ت��م��ي��زة وحت��ق��ي��ق  وث��ق��اف��ي��ة 
ال�����ش��ي��اح��ة بهدف  جت���اري���ة يف ق��ط��اع 
ج���ذب ال���ش��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي وزي����ادة 

ال���ت���دف���ق ال�����ش��ي��اح��ي وزي�������ادة اأع�����داد 
بجانب  اإ���ش��غ��ال��ه��ا  ون�����ش��ب  ال���ف���ن���ادق 
واع��ت��م��اد وجت��دي��د وتعديل  اإ����ش���دار 
الفندقية  املن�شاآت  تراخي�س  واإل��غ��اء 
وت�شغيل  اإدارة  وترخي�س  وال�شياحية 
تنظيم  وترخي�س  الفندقية  املن�شاأة 
وت�����ش��غ��ي��ل ال���رح���الت ال�����ش��ي��اح��ي��ة اإىل 
ال�شياحية  امل��ن�����ش��اآت  تفتي�س  ج��ان��ب 
املن�شاآت  كل  التزام  و�شمان  الفندقية 
ال�شياحية الفندقية مبعايري وقواعد 
الفنادق  وت�شنيف  الهيئة  واأن��ظ��م��ة 
واملنتجعات  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ال�����ش��ق��ق  و 
ال�شياحي  والإر�������ش������اد  وال����ت����دري����ب 
وتوفري املن�شورات التعريفية وتنظيم 

اجلولت التعريفية.

بحاجة  ال�����ش��ارق��ة  ام�����ارة  اإن  ق����ال  و 
الراقية  ال�����ش��ح��راوي��ة  للمنتجعات 
ن������ظ������را ل����ت����م����ي����زه����ا مب�������ش���اح���ات���ه���ا 
واجلميلة  ال�����ش��ا���ش��ع��ة  ال�����ش��ح��راوي��ة 
وك���ذل���ك اجل��ب��ل��ي��ة وال�����ش��اح��ل��ي��ة مثل 
موقعها  ج���ان���ب  اإىل  ك��ل��ب��اء  م��دي��ن��ة 
املتميز وبها معرب حدودي  اجلغرايف 
مع �شلطنة عمان .. وتعترب من املعابر 
اأي�شا بوجود وجهة  وتتميز  احليوية 
ال�شياح  جت���ذب  م�شتقبلية  �شياحية 
تعقيبه  ويف  ال����ق����رم  حم��م��ي��ة  وه�����ي 

عي�شى  حممد  الع�شو  اق��رتح  الثاين 
لالألعاب  م��دي��ن��ة  اإن�������ش���اء  ال���درم���ك���ي 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ل���ش��ت��ق��ط��اب امل���زي���د من 
ال�شياح و طالب بتكثيف الرقابة على 
املن�شاآت الفندقية والزام غري املطبقة 
منها للمعايري وال�شرتاطات بتعديل 
عدم  ح��ال  يف  خمالفتها  اأو  اأو�شاعها 
التقيد والتن�شيق مع اجلهات املخت�شة 
والقطاع اخلا�س ال�شتعجال يف ان�شاء 
م�شاريع �شياحية يف مدينة كلباء ودبا 

احل�شن واملنطقة الو�شطى.

•• دبي -وام:

الأول  اجتماعه  العاملي  البتكار  ملوؤ�شر  التنفيذي  الفريق  عقد 
الفرق  اجتماعات  اإط��ار  يف  بدبي  القت�شاد  وزارة  مقر  ام�س يف 
و�شع  ت�شتهدف  التي   2021 الوطنية  الأج��ن��دة  ل�  التنفيذية 
ت�����ش��م��ن حت��ق��ي��ق م�شتهدفات  م��ت��ك��ام��ل��ة  ع��م��ل وط��ن��ي��ة  خ��ط��ط 
2021 وذلك جت�شيدا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  بن 

حاكم دبي رعاه اهلل .
وناق�س الفريق التنفيذي ملوؤ�شر البتكار العاملي برئا�شة �شعادة 
عبد اهلل �شلطان الفن ال�شام�شي الوكيل امل�شاعد لقطاع ال�شناعة 
يف الوزارة .. �شبل تعزيز اجلهود احلكومية الرامية اإىل حتقيق 
م�شتهدف الأجندة الوطنية يف هذا ال�شدد املتمثل بجعل دولة 
الفريق  وي�شم  املوؤ�شر.  على  دول   10 اأف�شل  �شمن  الإم���ارات 
القت�شاد  وزارات  م��ن  ك��ل  م��ن  واخل���رباء  امل�شوؤولني  م��ن  ع��ددا 

اإ�شافة  واملالية  والتوطني  الب�شرية  وامل��وارد  والتعليم  والرتبية 
اإىل امل�شرف املركزي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت 
املالية  الأوراق  وهيئة  والإح�شاء  للتناف�شية  الحتادية  والهيئة 

وال�شلع بجانب ح�شور من�شق مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء.
وقال �شعادة ال�شام�شي - خالل الجتماع - اإن الفريق التنفيذي 
ملوؤ�شر البتكار العاملي ميثل من�شة ديناميكية جديدة لالرتقاء 
مب�شتوى التعاون بني خمتلف اجلهات احلكومية املعنية باملوؤ�شر 
العمل  وت���رية  ت�شريع  خ��الل��ه  م��ن  يت�شنى  اأع��ل��ى  م�شتوى  اإىل 
اإيجابية  نتائج  ت�شمن  التي  الفعالة  الآليات  وحتديد  امل�شرتك 
م�شتدامة تف�شي اإىل حتقيق امل�شتهدف الوطني بجعل الإمارات 

. �شمن اأف�شل 10 بلدان مبتكرة بحلول عام 2021 

واأ�شاف اأن العمل حتت مظلة الفريق التنفيذي يكت�شب اأهمية 
متزايدة خالل املرحلة املقبلة اإذ ميكن من خالله التفاق على 
املطلوبة  للمهمات  الزمنية  واجل��داول  املرحلية  الإجن��از  خطة 
البيانات  الوقت يف توفري  من كل جهة ومن ثم جت��اوز حتدي 
احلكومية املعتمدة للموؤ�ش�شات الدولية واملنظمات العاملية ذات 
ال�شلة باملوؤ�شر مثل الإن�شياد وجامعة كورنيل واملنظمة العاملية 
النقد  و���ش��ن��دوق  ال���دويل  البنك  ع��ن  ف�شال  الفكرية  للملكية 

الدويل وغريها.
موؤ�شرا  ي��ع��د  ال��ع��امل��ي  الب��ت��ك��ار  م��وؤ���ش��ر  اأن  ال�شام�شي  واأو����ش���ح 
مدخالت  عرب  البتكار  اأداء  تقي�س  مت�شعبة  هيكلية  وذا  مركبا 
وتطور  التحتية  والبنية  العاملة  وال��ق��وى  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأه��م��ه��ا 

املعرفة  اأبرزها  وخمرجات  التجارية  الأعمال  وتطور  الأ�شواق 
والتكنولوجيا والإبداع .ونبه اإىل اأن حتقيق الإجناز املطلوب يف 
النتيجة الكلية للموؤ�شر يحتاج اإىل جهود مكثفة ووا�شعة النطاق 
تتكامل فيها اأدوار خمتلف القطاعات يف الدولة بدءا من اجلهات 
احلكومية الحتادية واملحلية واملوؤ�ش�شات الأكادميية و�شول اإىل 

م�شاهمات القطاع اخلا�س.
وبني �شعادة ال�شام�شي اأن موؤ�شر البتكار العاملي يعد اأحد اأكرث 
موؤ�شرات الأجندة الوطنية طموحا اإذ حققت الدولة خالل العام 
املا�شي قفزة مقدارها �شت مراتب على املوؤ�شر لتتبواأ ال�شدارة 
الإقليمية والعربية واملرتبة 41 عامليا ولكن امل�شتهدف يتطلب 
وبن�شق  م�شابهة  �شنوية  ق��ف��زات  لتحقيق  اأك���رث  الأداء  تطوير 

. ت�شاعدي و�شول اإىل عام 2021 
تقدم  م��ع  التحدي  ل�شعوبة  م�شتعدين  ن��ك��ون  اأن  يجب  وق���ال 
ح�شباتنا  يف  ن��اأخ��ذ  اأن  وعلينا  دويل  م�شمار  فاملوؤ�شر  امل��رات��ب 
الأخ�����رى ون��ر���ش��ده��ا ونعزز  ال����دول  ال��ت��ي حتققها  ال��ت��ط��ورات 
جتربة  ن�شج  م��ع  نتوقعه  م��ا  وه��و  التقدم  لنوا�شل  تناف�شيتنا 
الدولة واكت�شاب مزيد من اخلربات ويف ظل الدعم احلكومي 

الكبري للجهود املبذولة يف هذا امليدان احليوي .
مت   .. املوؤ�شر  يف  املوؤثرة  املتغريات  حول  حتليلي  ا�شتعرا�س  ويف 
اإلقاء ال�شوء على نتائج اأداء اأهم القطاعات امل�شاهمة يف نتيجة 
موؤ�شر البتكار العاملي اإذ �شملت املوؤ�شرات الفرعية التي حققت 
والتطوير  والبحث  التنظيمية  البيئة  م��ن  ك��ال  جيدا  حت�شنا 
ال��ع��ام��ة والئ��ت��م��ان وال���ش��ت��ث��م��ار والتجارة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
جمالت  يف  التح�شن  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ع��رف��ة  وع��ام��ل��ي  واملناف�شة 
واخلدمات  وال�شلع  املعرفة  ون�شر  املعرفة  واأث��ر  املعرفة  اإن�شاء 

الإبداعية.

فريق موؤ�صر �لبتكار �لعاملي يناق�ض �جلهود �حلكومية لتحقيق م�صتهدفات �لأجندة �لوطنية 2021

��صت�صاري �ل�صارقة يقر تو�صياته ب�صاأن �صيا�صة د�ئرة �خلدمات �لجتماعية 

�أمل �لقبي�صي تلتقي �لرئي�ض �ليرلندي وتوؤكد حر�ض قيادة �لإمار�ت على تطوير �لعالقات بني �لبلدين

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  623 ل�سنة 2017 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه :ارام كيه انرتنا�شيونال - �س ذ م م - جمهول حمل القامة  

يف   2017/2/28 بجل�شتها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�شائية  اللجنة  بان  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اعاله   ل�شالح /اأحمد علي ح�شن الزرعوين  بالزامكم :- 

امل����وؤرخ  ال��ت��داع��ي وامل��ب��ي��ن��ه بال�شحيفة وع��ق��د الي���ج���ار  ال��ع��ني م��و���ش��وع  اإخ����الء   -1
2015/4/28 وت�شليمها للمدعي خالية من ال�شواغل 

2- الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ 39.165 درهم وقيمة الجرة امل�شتحقة 
عن الفرتة من 2016/2/1 وحتى 2017/1/15 والغرامة التفاقية عن اإرجتاع ال�شيك 
الواجبه عن  الج��رة  وب��اأداء قيمة  ال�شالمي  دبي  بنك  امل�شحوب على  رقم 100033 
ال�شنوية مبلغ  الج��رة  بواقع  الفعلي  الخ��الء  الفرتة من 2017/1/16 وحتى متام 
40.000 درهم وبتقدمي �شهادة براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه والزمتها بالر�شوم 

وامل�شاريف. 
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01501/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �شالون روبي جلو للتجميل وال�شرتخاء 
 مبا اأن املدعي : �شنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م - وميثاء علي عبداهلل العوي�س   

اأقام �شدكم الدعوى 02/01501/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل  قد 
والفعلي التام  الخ��الء  تاريخ  اليجار حتى  ب��دلت  ب�شداد  املدعي عليهم  ال��زام   -  مطالبة مالية 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/12/20 وحتى 
2017/9/1  فرت�شد بذمته مبلغ 48000 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الإخالء 

يف 2016/12/29   
مطالبة مالية - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/12/20 وحتى 
2017/9/1  فرت�شد بذمته مبلغ 48000 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الإخالء 

يف 2016/12/29   
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )2000( وقد ارتد عدد 

)1( �شيك دون �شرف.
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

 2017/3/7 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
ال�شاعة 3.00م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ 

الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01515/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : روؤية جديده لتجارة املواد العالنية - �س ذ م م  وفادي يو�شف �شفيق يو�شف 
مبا اأن املدعي : �شنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م - وميثاء علي عبداهلل العوي�س   

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01515/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/10/1 وحتى 2017/3/1 
فرت�شد بذمته مبلغ 22800 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء يف 2016/11/22 
 وتبني يف افادة النذار  العديل ان املكان مغلق وتوجد لوحة ومت اعالنه بالن�شر بتاريخ 2016/12/29 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/10/1 وحتى 2017/3/1 
فرت�شد بذمته مبلغ 22800 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء يف 2016/11/22 
 وتبني يف افادة النذار العديل ان املكان مغلق وتوجد لوحة ومت اعالنه بالن�شر بتاريخ 2016/12/29 
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س على غرامة ارت��داد كل �شيك مبلغ )1000( وقد ارتد عدد 

)1( �شيك دون �شرف.
الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�شتهالك  امللزم بقيمة  امل�شتاجر هو  ان  بت�شليم م�شتندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/3/8  ال�شاعة 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . 

فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01136/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : دجرزوماكرز لهدم املباين - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : احمد علي ح�شن الزرعوين   
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/01136/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

تاريخ الخالء  الفرتة من 2017/2/4 حتى  ب�شداد بدل اليجار عن  املدعي عليها  ال��زام   - مطالبة مالية 
الفعلي بواقع 60000 درهم �شنويا 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/1/1 وحتى 2016/11/7 
فرت�شد بذمته مبلغ 51500 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء يف 2016/12/14

مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من بعد انتهاء عقد اليجار يف 
2016/7/4 وحتى 2017/2/4 ورغم اخطاره يف 2016/12/14 ميتنع عن ال�شداد 

�شيك كقيمة  دره��م عن كل  بواقع 15000  �شيكني مببلغ 30000  له  املدعي عليه حرر  ان   - مطالبة مالية 
ايجارية وتبني عدم وجود ر�شيد لهما وميتنع عن �شداد مقابلة 

 مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ )500( وقد ارتدد عدد )2( �شيك دون �شرف
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/3/8 ال�شاعة 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  ع�شر(  احلادية  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت 

مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

امل�شاهمني  ال�شادة  بدعوة  ���س.م.ع(  لال�شتثمار)  الم��ارات  بنك  اإدارة  جمل�س  يت�شرف 
حل�شور اإجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوية وذلك فى متام ال�شاعة الثانية ع�شر من 
2017  فى املقر الرئي�شى للبنك الكائن مببنى  21 مار�س  ظهر يوم الثالثاء املوافق 
في�شتفال تاور الطابق اخلام�س ع�شر يف دبى في�شتفال �شيتى. وذلك للنظر فى جدول 

الأعمال التايل:
جدول الأعمال:

املالية  ال�شنة  عن  امل��ايل  مركزه  و  البنك  ن�شاط  عن  الدارة  جمل�س  تقرير  �شماع   -1
املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2016 والت�شديق عليه.

2- �شماع تقرير مدققي احل�شابات عن ال�شنة املالية املنتهية فى 31 دي�شمرب 2016 و 
الت�شديق ع��ليه.

3- مناق�شة ميزانية البنك و ح�شاب الأرباح و اخل�شائر عن ال�شنة املالية املنتهية فى31 
دي����شمرب 2016  والت�شديق عليهما.

اأرب��اح عن ال�شنة املالية املنتهية فى  4- النظر فى مقرتح جمل�س الدارة ب�شاأن عدم توزيع 
31 دي�شمرب 2016.

5- املوافقة على مقرتح جمل�س الإدارة ب�شاأن حجب مكافاأة اأع�شائه. 
6- اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الدارة عن ال�شنة املالية املنتهية فى31 دي�شمرب 2016.

7- اإبراء ذمة مدققي احل�شابات من امل�شوؤولية عن ال�شنة املالية املنتهية فى31 دي�شمرب 
.2016

8- تعيني مدققي ح�شابات البنك لل�شنة املالية 2017 و حتديد اأتعابهم.
مالحظــــات:

اأع�شاء  غري  من  يختاره  من  عنه  ينيب  اأن  اجلمعية  ح�شور  حق  له  ملن  يجوز   •
لعدد  الوكيل  يكون  األ  ويجب  بالكتابة  ثابت  خا�س  توكيل  مبقت�شى  الإدارة  جمل�س 
راأ���س مال  باملئة من  )%5( خم�شة  اأك��رث من  ال�شفة على  بهذه  امل�شاهمني حائزاً  من 

ال�شركة، وميثل ناق�شي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا. 
اإدارته مبوجب قرار  القائمني على  اأو  اأحد ممثليه  اأن يفو�س  • لل�شخ�س العتباري 
من جمل�س اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله يف اجلمعية العمومية لل�شركة، ويكون 

لل�شخ�س املفو�س ال�شالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�س.
• يكون مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم الإثنني املوافق 2017/03/20 هو �شاحب احلق 

يف الت�شويت يف اجلمعية العمومية. 
املوافق  الأح��د  ي��وم  يف  امل�شجل  ال�شهم  مالك  هو  الأرب���اح  يف  احل��ق  �شاحب  يكون   •

 .2017/04/02
املواقع  خ���الل  م��ن  للبنك  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  الط����الع  للم�شاهمني  مي��ك��ن   •

. www.eibank.com اأو  www.dfm.ae  :اللكرتونية  التالية
ميلكون  م�شاهمون  ح�شره  اإذا  اإل  �شحيحا  العمومية  اجلمعية  انعقاد  يكون  ل   •
%50 من راأ���س مال ال�شركة، ف��اإذا مل يتوافر هذا  اأو ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن 
الن�شاب يف الإجتماع الأول فاإنه �شيتم عقد الإجتماع الثاين بتاريخ 28/03/2017 يف 

نف�س املكان والزمان.
دبي  �شوق  لدى  وعناوينهم  بهم  اخلا�شة  الت�شال  بيانات  حتديث  امل�شاهمني  • على 
الأرباح  اأنه يف حال توزيع  النحو الأن�شب حيث  الأرب��اح على  ا�شتالم  املايل للتاأكد من 

فاإن ذلك �شيتم عن طريق �شوق دبي املايل.

دع��������وة حل�صور �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�صنوية
�إىل م�ص���اهمي بن���ك �لم��ار�ت لال�ص��تثمار »�ض.م.ع«
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عربي ودويل
�أوغلو يتعهد بلقاء مو�طنيه يف �أي مكان

•• اأنقرة-وكاالت:

اإقامة فعالية كان من  بعدما منعت ال�شلطات الهولندية 
بهدف  روت��ردام  مدينة  يف  املقبل  الأ�شبوع  اإقامتها  املقرر 
ا�شتفتاء على  اأج��ل  الأت���راك هناك من  الدعم بني  ح�شد 
تعديالت د�شتورية يف تركيا، تعهد وزير اخلارجية الرتكي 

ام�س ال�شبت بلقاء رعايا بالده على اأي حال.
ال��رتك��ي��ة الر�شمية عن  اأن��ب��اء الأن��ا���ش��ول  ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 
وزير اخلارجية مولود جاوي�س اأوغلو القول: اأينما اأردنا 
الذهاب �شنذهب، و�شنلتقي مواطنينا و�شنعقد اجتماعنا. 
ومل يحدد اأوغلو، خالل حديثه يف اأنطاليا غربي تركيا، 

الفعاليات،  ه��ذه  اإقامة  فيه  �شيتم  ال��ذي  املكان  بال�شبط 
ول��ك��ن��ه ان��ت��ق��د ه��ول��ن��دا ب�����ش��دة ع��ل��ى م���ا اع���ت���ربه تقييداً 

للحريات.
 ، الدميقراطية؟  ه��ذا مفهومكم عن  هل  ال��وزي��ر:  وق��ال 
فعاليتني  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  األغتا  اأملانيتان  بلدتان  كانت 
الأتراك  ب��ني  ال��دع��م  حل�شد  اأت���راك  مل�شوؤولني  مماثلتني 
اإىل  الرامي  اأجل ال�شتفتاء  اأملانيا من  الذين يعي�شون يف 
تعزيز �شلطات الرئي�س رجب طيب اأردوغان. وا�شت�شهدت 
تعر�س  بعد  وفيما  اأمنية  بدواعي  الأملانية  جاجناو  بلدة 

جمل�س البلدية لتهديد بقنبلة.
وداف��ع��ت امل�����ش��ت�����ش��ارة الأمل��ان��ي��ة اأجن��ي��ال م��ريك��ل ع��ن قرار 

احلريات  كانت  اإذا  عما  وت�شاءلت  البلدة،  يف  امل�شوؤولني 
الأ�شا�شية مكفولة يف تركيا.

بينهم  تركيا،  �شجنوا يف  140 �شحافياً  من  اأك��رث  وك��ان 
“دي فيلت”  دنيت�س يوجيل، وهو مرا�شل لدى �شحيفة 

الأملانية. 
وتخ�شع تركيا حلالة طوارئ �شارمة منذ حماولة انقالب 

العام املا�شي، حيث تقيد التجمعات العامة للمعار�شة.
وجذبت القرارات الأملانية �شياًل من الهجمات من تركيا. 
اخلارجية  وزير  اأن  غري  بالنتقام.  اأوغلو  جاوي�س  وهدد 
الأملاين زيغمار غابريل وجاوي�س اأوغلو �شيلتقيان الأ�شبوع 

املقبل يف اأملانيا يف حماولة لتهدئة التوترات.

�إير�ن تخترب منظومة
 �صو�ريخ »�إ�ض 300« �لرو�صية

•• طهران-وكاالت:

ج��رى يف اإح���دى ق��واع��د ق��وات ال��دف��اع اجل��وي يف اإي���ران، الختبار العملياتي 
ملنظومة “اإ�س 300” ال�شاروخية للدفاع اجلوي بح�شور عدد من امل�شوؤولني 
ام�س  ل��الأن��ب��اء،  ال��دول��ي��ة  ت�شنيم  وك��ال��ة  واأف�����ادت  واحل��ك��وم��ي��ني.  الع�شكريني 
اأجل  وذل��ك من   ، دماوند  ب�مناورة  �شمي  العملياتي  الختبار  اأن هذه  ال�شبت، 
تقييم كيفية اأداء هذه املنظومة عرب ا�شتخدام جمموعة كبرية من الأهداف 
الطائرة وال�شاروخية يف هذا الختبار. وت�شمنت هذه املناورة اختباراً كاماًل 
لهذه املنظومة على يد الكوادر الإيرانية وجرى التدريب على �شيناريو م�شابه 
الأهداف،  ك�شف  عمليات  تقييم  ومت  ال��راه��ن،  الوقت  يف  العاملية  للتهديدات 

ور�شدها وتتبعها وال�شتباك معها بوا�شطة منظومة “اإ�س 300” .

ل���ه �شانعه  ال���ربن���ام���ج  وه�����ذا      
وم�����ل�����ه�����م�����ه.. ا�����ش����م����ه ف����ال����ريي 
رئي�س  عاما(   62( غريا�شيموف 
اأركان اجلي�س الرو�شي، وهو الذي 
2013، عقيدة  اأ�ش�س يف فرباير 
�شادق  ال���ت���ي  ال��ه��ج��ي��ن��ة  احل�����رب 
دولة  اإّن  بوتني.  عليها فالدميري 
اإىل  ت��ت��ح��ول  اأن  م���زده���رة مي��ك��ن 
اأيام  غ�شون  يف  مواجهات  م�شرح 
الثورة  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  كتب  قليلة، 
لقد  العربي.  والربيع  الأوكرانية 
و�شائل  احل����رب.  ق��واع��د  ت��غ��ريت 
تكون  اأن  مي��ك��ن  ع�����ش��ك��ري��ة  غ���ري 
القوة  ا�شتخدام  من  فعالية  اأكرث 

وخدمة اأهداف اإ�شرتاتيجية.
    اجل����رنال غ��ريا���ش��ي��م��وف لي�س 
خبريا اأو عاملا يف هذا املجال، “انه 
يقول  النخاع”،  ح��ت��ى  ع�����ش��ك��ري 

الوزير �شويغو ب�شاأنه.
    اأ�شيل قازان عا�شمة تتار�شتان، 
م�شتنقع  يف  امل��ه��ن��ي��ة  ح��ي��ات��ه  ب����داأ 
ح���رب ال�����ش��ي�����ش��ان ال��ث��ان��ي��ة، وكان 
يقود حينها  اجلي�س 58 ويحاول 
اجلمهورية  ق�����رى  ج���م���اح  ك���ب���ح 
ال��ق��وق��ازي��ة. اظ��ه��ر اأي�����ش��ا حر�شا 
و�شارك   ، الن�شباط  �شديدا على 
العقيد  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  اإل���ق���اء  يف 
مراهقة  بتعذيب  املتهم  بودانوف 
يف ال�شي�شان. �شرامة اأك�شبته ثناء 
بوليتكوف�شكايا،  اآن���ا  ال�شحفية 
للنظام  ب���ان���ت���ق���اده���ا  امل����ع����روف����ة 

واغتيلت عام 2006. 

ويجب علينا اأن نتوقع املزيد من 
هذا النوع من احلالت«.

   ومل ينف وزير الدفاع الرو�شي 
ه����ذا الت����ه����ام، ل��ك��ن��ه اأم������ام ن���واب 
جمل�س الدوما، اأ�شاف تو�شيحا: 

الدعاية يجب اأن تكون ذكية .
عن لوبوان الفرن�سية

املا�شي  ���ش��ب��اط  ف��رباي��ر   19 ويف 
ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة بدعم  ب�����داأت 
ك���ب���ريا لطرد  اأم����ريك����ي ه��ج��وم��ا 
الغربي  داع�س من اجل��زء  تنظيم 
���ش��ه��ر تقريبا  ب��ع��د  امل��و���ش��ل  م���ن 
من  التنظيم  عنا�شر  اإخ���راج  من 

اجلانب ال�شرقي من املدينة.
هذا وحتدى اأكرث من األف مدين 
ال����ربد واملطر  -ب��ع�����ش��ه��م ح���ف���اة- 
ام�����س  ف���رارا م��ن ق��ت��ال ���ش��ار بني 
والقوات  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم 
توا�شل توغلها يف  التي  العراقية 

غرب املو�شل. 
و�شار املدنيون و�شط املطر والربد 
وال��وح��ل ل��ع��ب��ور احل����دود و�شول 
قوات  ع��ل��ي��ه  ت�شيطر  ق��ط��اع  اإىل 
مكافحة الإرهاب جنوبي املو�شل. 
خميمات  يف  ال���ن���ازح���ون  وي��ق��ي��م 
حافالت  تنقلهم  اأن  قبل  موؤقتة 
العليل  حمام  بلدة  يف  خميم  اإىل 

وق��د ذك��رت ه��ذه الأخ���رية يف ذاك 
الدفاع  على  ق���ادر  “رجل  ال��وق��ت 

عن �شرف ال�شباط«.

جناحه الرئي�سي: القرم
يف  ���ش��ع��وده  غريا�شيموف  وا���ش��ل 
عام  ومو�شكو.  بطر�شبورغ  �شانت 
الرجل  م��ن�����ش��ب  ���ش��غ��ل   ،2012
للجي�س  العليا  القيادة  يف  الثاين 
ع���ن���دم���ا ان����دل����ع����ت ف�����ش��ي��ح��ة يف 
اناتويل  ال����دف����اع  وزي�����ر  حم��ي��ط 
باختال�س  امل��ت��ه��م  ���ش��ريدي��وك��وف، 

منت�شف فرباير يوؤكد اأّن اجلنود 
الأملان انت�شروا موؤخرا يف البالد، 
واغ��ت�����ش��ب��وا ق��ا���ش��را ب��ال��ق��رب من 

ثكنة.
    »هذا غري �شحيح على الإطالق، 
اللجنة  ي�شدد بيرت بافيل، رئي�س 
الع�شكرية حللف �شمال الأطل�شي، 

عمود  كات�������ب  بارانت�س  فيكت������ور 
برافدا،  كوم�ش�ومول�ش����كايا  يف 
حلمة  دع�������م  يف  ذل�������ك  و�����ش����اع����د 
غريا�شيموف  وم���ّك���ن  الفرق”، 
م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ���ش�����������������ي��ن��اري��و احل���رب 

الهجينة.
    جناحه الرئي�شي؟ ا�شتعادة �شبه 

اأم��������وال ومت ط�����رد ه�����ذا الخ����ري 
م���ن احل��ك��وم��ة. وم���ع ذل���ك اأنقذ 
واأ�شبح  ج���ل���ده،  غ��ريا���ش��ي��م��وف 
ال����ذراع الأمي����ن ل��ل��وزي��ر اجلديد 
الذي  �ش�������ويغو  ، �شريغي  احلايل 
80 باملائ�����ة  ب�  اأن يث��������ق  ق�������رر   “
الكولونيل  ���ش��رح  ال����ك����وادر،  م���ن 

النتخابات  على  الت�شوي�س  م��ن 
الأمريكية.

     يف الأيام الأخرية، يرى احللف 
الأط��ل�����ش��ي ي���د م��و���ش��ك��و ح��ت��ى يف 
لت�شويه  ك���اذب���ة  م��ع��ل��وم��ات  ن�����ش��ر 
ال�شبب:  البلطيق.  دول  يف  عمله 
ليتوانيا  يف  ن�شر  الكرتوين  بريد 

2014، الذي  جزيرة القرم عام 
الدماء،  اإراق������ة  دون  م���ن  حت��ق��ق 
وا�شعة  ت�����ش��ل��ي�����������������������ل  وب��ع��م��ل��ّي�����������������ة 

النطاق. 
وم��ن��ذ ذل���ك ال��وق��ت ك��ّث��ف احلرب 
الطريق  وف���ت���ح  الإل����ك����رتون����ي����ة، 
ليتمكنوا  الرو�س  القرا�شنة  اأمام 

قتلى يف ��صتباكات  4
 مع �ل�صرطة بالقاهرة

•• القاهرة-اأ ف ب:

اإرهابية كانت  لبوؤرة  اأ�شخا�س ينتمون  اأربعة  امل�شرية قتل  ال�شرطة  اأعلنت 
تعد لعمل عدائي كبري يف تبادل اإطالق نار يف جنوب القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية يف بيان ن�شر على �شفحتها على موقع في�شبوك اأنها 
تعتنق  التي  الإرهابية  البوؤر  اإح��دى  قيادى  اعتزام  تفيد  ملعلومات  تو�شلت 
عاما   30 املجيد  عبد  ف��رح��ات  حممد  �شامح  وي��دع��ى  التكفريية  الأف��ك��ار 
يف  القادمة  الفرتة  خ��الل  كبري  عدائي  لتنفيذ عمل  والتخطيط  الإع���داد 

منطقة املن�شورية يف حمافظة اجليزة بجنوب القاهرة.
اإليه،  امل�شار  التنظيمي  اللقاء  ا�شتهداف مقر عقد  اأن��ه مت  البيان  وج��اء يف 
اإل اأن عنا�شر البوؤرة الإرهابية ا�شت�شعروا اقرتاب القوات وبادروا باإطالق 
اأ�شفر  م�شيفا  معهم  للتعامل  ال��ق��وات  دف��ع  مما  جتاهها،  النارية  الأع���رية 
ذلك عن م�شرع القيادي الإرهابي املذكور وثالثة من عنا�شر تلك البوؤرة 

الإرهابية.
ومل تقدم الوزارة مزيدا من املعلومات عن هوية الأ�شخا�س الثالثة كما مل 

تن�شب البوؤرة الإرهابية لأي تنظيم.
تابعة  و�شيارة  والذخائر  الأ�شلحة  من  كمية  على  العثور  ال�شرطة  وذك��رت 

للمجموعة يف موقع ال�شتباك.
ال�شرطة  الأ�شخا�س، تقول  الفائتة، قتل عدد من  القليلة  ال�شهور  وخالل 
القاهرة وعدد من  ال�شرطة يف  انهم م�شلحون، يف مداهمات نفذتها  دوما 

مدن البالد.

م�شاحبة  ب����ال����غ����ة  “عالمات 
ت�����ش��ب��ب طفحا  مل������ادة  ل��ل��ت��ع��ر���س 
وتعر�س املر�شى للمواد  جلديا”. 
الكيميائية يف اجلزء ال�شرقي من 

املو�شل.
لل�شليب  الدولية  اللجنة  وذكرت 
الأح��م��ر اأن���ه ي��ت��م ح��ال��ي��ا معاجلة 
ي��ع��ان��ون من  امل��ر���ش��ى  م��ن  �شبعة 
ملادة  اإىل تعر�شهم  اأعرا�س ت�شري 
م�شت�شفى  يف  ���ش��ام��ة  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

قريب من املو�شل.
العاملية  ال�شحة  منظمة  وك��ان��ت 
�شحية  �شلطات  مع  ا�شرتكت  قد 
حملية وغريها يف تفعيل “خطة 
عاجلة لتوفري عالج اآمن للرجال 
وال��ن�����ش��اء والأط���ف���ال ال��ذي��ن رمبا 
الكيميائية  ل���ل���م���ادة  ت���ع���ر����ش���وا 

العالية ال�شمية”. 
عن  امل�شوؤولة  اجلهة  تت�شح  ومل 

ا�شتخدام الأ�شلحة الكيميائية.

و������ش�����م�����ان ال�������دخ�������ول ال�����ف�����وري 
يف  للتحقيق  املالئمة  ل��الأط��راف 

مالب�شات الهجوم املزعوم. 
بعد  ج��ران��دي  ت�شريحات  وت��اأت��ي 
با�شتخدام  تفيد  تقارير  من  ي��وم 
املعركة  يف  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  اأ����ش���ل���ح���ة 
املعقل  املو�شل  ل�شتعادة  اجلارية 
داع�س  لتنظيم  الأخ��ري  الرئي�شي 

الإرهابي بالعراق.  
 12 اإن  امل���ت���ح���دة  الأمم  وق���ال���ت 
واأطفال-  ن�شاء  -بينهم  �شخ�شا 
تعر�شهم  احتمال  م��ن  يعاجلون 
كيميائية  كاأ�شلحة  ت�شتخدم  ملواد 

يف املو�شل.
ال�12  امل��ر���ش��ى  ك��ل  اأن  واأ���ش��اف��ت 
مار�س  م��ن  الأول  منذ  يعاجلون 
يف  م�شت�شفيات  يف  احل����ايل  اآذار 
كرد�شتان  اإق��ل��ي��م  عا�شمة  اأرب��ي��ل 
املو�شل.  من  ال�شرق  اإىل  ال��ع��راق 
اأرب��ع��ة ظ��ه��رت عليهم  اإن  وق��ال��ت 

•• عوا�سم-وكاالت:

اأن  امل����ت����ح����دة  الأمم  اع�����ت�����ربت 
لالأ�شلحة  امل���زع���وم  ال���ش��ت��خ��دام 
املو�شل  يف  القتال  يف  الكيميائية 
����ش���م���ايل ال����ع����راق ج���رمي���ة حرب 
الإن�شاين  للقانون  انتهاك  واأن���ه 
باإجراء حتقيق  ال��دويل، وطالبت 

يف الأمر.  
املتحدة  الأمم  م��ن�����ش��ق��ة  وق���ال���ت 
لل�شوؤون الإن�شانية يف العراق ليز 
ال�شتخدام  ت���اأك���د  اإذا  ج���ران���دي 

الكيميائية  ل��الأ���ش��ل��ح��ة  امل���زع���وم 
للقانون  خ��ط��ري  ان���ت���ه���اك  ف���ه���ذا 
ال��دويل وجرمية حرب  الإن�شاين 
بغ�س النظر عن الأهداف اأو من 

كان �شحية للهجمات.    
ودع������ت ج����ران����دي اجل���م���ي���ع اإىل 
ومنح  مب�������ش���وؤول���ي���ة  ال���ت�������ش���رف 

ق�سم يف وزارة الدفاع الرو�سية:

غري��صيموف، �جلرن�ل �لذي يقود �حلرب �لإعالمية..!
جناحه الرئي�سي ا�ستعادة �سبه جزيرة القرم من دون اإراقة الدماء وبعملّية ت�سليل وا�سعة

مدنيون يفرون متحدين الربد واملطر 

�لأمم �ملتحدة تدعو للتحقيق يف كيميائي �ملو�صل

•• الفجر – خرية ال�سيباين     
 22 دم نواب جمل�ش الدوما يوم      انده�ش، بل �سُ
فرباير، وهم ي�سمعون وزير الدفاع الرو�سي �سريغي 
الع�سكرية  الإ�سرتاتيجية  لهم  ل  ُيف�سّ �سويغو، 
عن  �سيك�سف  الأخري  هذا  اأن  يتوقعوا  ومل  للبالد، 
�سّر احُتفظ به طويال: اإحداث، قبل اأربع �سنوات، 
الوزارة.  داخل  املعلومات”  لـ”حرب  مكر�ش  ق�سم 
هيئة متخ�س�سة يف الدعاية امل�سادة ، والقر�سنة 

ون�سر اأخبار كاذبة.

فالريي غريا�شيموف  رئي�س اأركان اجلي�س الرو�شي

ا�شتعادة القرم بعملية ت�شليل كربىاحلرب العالمية مهمة ع�شكرية اي�شا

الطل�شي منزعج من احلملة الرو�شية �شده

�لذر�ع �لأمين لوزير �لدفاع �حلايل �لذي 
مّكنه من تنفي��ذ �ص��يناريو �حلرب �لهجينة

قبل �أربع �صنو�ت �إحد�ث ق�صم مكر�ض 
حلرب �ملعلومات د�خل وز�رة �لدفاع �لرو�صية

لقد تغريت قواعد احلرب وو�سائل غري ع�سكرية ميكن اأن تكون اأكرث فعالية من ا�ستخدام القوة 

اجلنوبية التي توؤوي بالفعل اأكرث 
من ثمانية اآلف �شخ�س.

وق�����ال ���ش��ال��ح حم��م��د ال�����ذي فر 
جنوبي  ال��رم��ان  ت��ل  منطقة  م��ن 
عنا�شر  اإن  اأ���ش��رت��ه  م��ع  امل��و���ش��ل 
داع�������س ي��ط��ل��ق��ون ال���ن���ار ع��ل��ى اأي 
حماولة  اأثناء  عليه  يقب�س  رجل 

الفرار. 
ويحت�شد املدنيون يف حمطة وقود 
ح�ش�س  على  للح�شول  مهجورة 
ومنظمة  اجل���ي�������س  م�����ن  غ��������ذاء 

خريية حملية.
وي��ع��ت��ق��د اجل���ي�������س ال���ع���راق���ي اأن 
من  ومنهم  املت�شددين  م��ن  اآلف���ا 
جاء من دول غربية يختبئون يف 
املو�شل بني املدنيني الباقني فيها 
الإغاثة  منظمات  ق���درت  ال��ذي��ن 
اأع���داده���م يف ب��داي��ة احل��م��ل��ة مبا 

ي�شل اإىل 750 األف �شخ�س. 
كان اجلي�س العراقي �شيطر على 
كانون  ي��ن��اي��ر  يف  امل��و���ش��ل  ����ش���رق 
الثاين بعد 100 يوم من القتال 
�شباط  ف���رباي���ر   19 ي����وم  و����ش���ن 
يف  الواقعة  الأحياء  على  هجومه 

غرب نهر دجلة.
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عربي ودويل

قالت وزارة اخلارجية الربيطانية ام�س  اإن وزير اخلارجية بوري�س 
جون�شون �شيذهب اإىل مو�شكو يف الأ�شابيع القادمة ملناق�شة اخلالفات 
منذ  نوعها  من  زي��ارة  اأول  يف  واأوك��ران��ي��ا  �شوريا  ب�شاأن  البلدين  بني 
خم�س �شنوات. واأيدت بريطانيا فر�س عقوبات على رو�شيا ردا على 
�شمها ل�شبه جزيرة القرم من اأوكرانيا يف 2014 واختلف البلدان 
على ق�شايا اأخرى من بينها دعم رو�شيا للرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد 
يف احلرب الأهلية الدائرة يف بالده. لكن جون�شون قبل دعوة وجهها 
الربيطانية  احلكومة  وقالت  لف��روف  �شريجي  الرو�شي  نظريه  له 
عندما  رو�شيا  مع  تتفاعل  �شوف  املتحدة  اململكة  اأن  الوا�شح  من  اإن 
با�شم  متحدثة  وقالت  ذل��ك.  نفعل  اأن  القومية  م�شاحلنا  تقت�شي 
الربيطانية-الرو�شية  العالقات  على  املناق�شات  �شرتكز  اخلارجية 
تبقى  التي  واأوكرانيا  �شوريا  ي�شمل  مبا  الراهنة  الدولية  والق�شايا 

بني البلدين خالفات كبرية ب�شاأنها.
اخلارجية  ووزارة  طبيعية  ب�شورة  للعمل  ع��ودة  لي�س  ه��ذا  وتابعت 

�شتبقى حا�شمة ب�شاأن تلك الق�شايا التي نختلف فيها.
بريطانيا  اتهمت  و�شوريا  اأوك��ران��ي��ا  ب�شاأن  اخل��الف��ات  اإىل  واإ���ش��اف��ة 
رو�شيا بالت�شلل الإلكرتوين وقال وزير الدفاع الربيطاين اإن رو�شيا 
املزاعم  هذه  الكرملني  وي�شف  ك�شالح.  امل�شللة  املعلومات  ت�شتخدم 

باأنها بال اأ�شا�س.

الفرن�شية  اليمينية  ال��زع��ي��م��ة  ت��ه��دي��د  اأن  ل��ل��راأي  ا���ش��ت��ط��الع  اأ���ش��ار 
ي��ب��دو مبعاقبة م��وظ��ف��ي الدولة  ل��وب��ان ع��ل��ى م��ا  امل��ت��ط��رف��ة م��اري��ن 
الذين ي�شطهدون اخل�شوم ال�شيا�شيني قد اأدى اإىل تراجع م�شتوى 
التاأييد لها.  ووجد ال�شتطالع تراجع تقدمها يف اجلولة الأوىل من 
انتخابات الرئا�شة الفرن�شية. ووجد ال�شتطالع الذي اأجرته �شركة 
بي.يف.ايه لالأبحاث ح�شول لو بان على 26 يف املئة من الأ�شوات يف 
1.5 باملئة  اجلولة الأوىل من النتخابات يف ابريل ني�شان برتاجع 
عن ال�شتطالع ال�شابق الذي اأجرته بي.يف.ايه يف 23 فرباير �شباط. 
اإميانويل ماكرون زخما  امل�شتقل  املر�شح  اكت�شاب  ال�شتطالع  ووجد 
املحافظ  املناف�س  املر�شح  باملئة. وظل   24 اإىل  لريتفع ثالث نقاط 
خو�س  من  اإق�شاوؤه  �شيتم  ثم  وم��ن  باملئة   19 عند  فيون  فران�شوا 
ماكرون  فيها  يفوز  اأن  املتوقع  والتي من  اأي��ار  مايو  ثانية يف  جولة 
على لوبان بواقع 62 باملئة مقابل 38 باملئة. واأظهر ا�شتطالع اآخر 
يف  لوبان  على  ماكرون  تقدم  اجلمعة  يوم  اأودوك�شا  موؤ�ش�شة  اأجرته 
اأن تفقد  امل��رج��ح  اإن م��ن  ب��ي.يف.اي��ه  اجل��ول��ة الأوىل . وق��ال��ت �شركة 
نانت  يف  جتمع  خ��الل  بها  اأدل���ت  ت�شريحات  ب�شبب  التاأييد  ل��وب��ان 
الأ�شبوع املا�شي هددت فيها على ما يبدو مبعاقبة موظفي احلكومة 

الذين “ي�شطهدون اخل�شوم ال�شيا�شيني.

ببيانات  ال�شتعانة  “يوروبول”  الأوروب��ي��ة  ال�شرطة  وك��ال��ة  تعتزم 
يف  وال��ع��راق  �شوريا  يف  الأمريكية  امل�شلحة  ال��ق��وات  من  بيمومرتية 

مكافحة تنظيم داع�س من اأوروبا. 
وبح�شب بيانات �شحف جمموعة “فونكه” الأملانية الإعالمية ام�س، 
البيانات تتعلق بب�شمات الأ�شابع على الأ�شلحة امل�شادرة،  فاإن هذه 
واآثار احلم�س النووي )دي.اإن.اإي��ه( التي يتم احل�شول عليها عقب 

هجمات التفجري اأو من العنا�شر املقتولة لتنظيم داع�س.
واأ�شار تقرير جمموعة “فونكه” اإىل اأن ممثلني بارزين عن الحتاد 
الأوروبي يعملون حالياً على اإقامة هذا التعاون مع مكتب التحقيقات 

الفيدرايل الأمريكي )اإف.بي.اآي(.
وبح�شب التقرير، ين�س هذا التعاون على اإعطاء مكتب التحقيقات 
الفيدرايل بيانات احلم�س النووي، واأخرى متعلقة بب�شمات اأ�شابع 
الإرهابيني امل�شتبه بهم اإىل وكالة ال�شرطة الأوروبية. ووفقاً للتقرير، 
مناطق  من  قبل  من  الأمريكي  اجلي�س  جمعها  البيانات  ه��ذه  ف��اإن 
النزاعات يف �شوريا والعراق، و�شلمها لل�شلطات اجلنائية الأمريكية. 
بدء م�شروع مماثل  “اإنرتبول”  كما تعتزم وكالة ال�شرطة الدولية 

على ما يبدو لتبادل بيانات احلم�س النووي.

عوا�سم

بن لندن غازي

بروك�سيل

باري�س

تيلر�صون يزور �ليابان
 وكوريا �جلنوبية و�ل�صني 

•• طوكيو-رويرتز:

اخلارجية  وزي��ر  ي��زور  اأن  املقرر  من  اإن  ام�س  يابانية  اإع��الم  و�شائل  قالت 
ال�شهر  هذا  وال�شني  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  تيلر�شون  ريك�س  الأمريكي 
منذ  باملنطقة  له  جولة  اأول  خ��الل  ال�شمالية  كوريا  ب�شاأن  املوقف  لبحث 

توليه من�شبه.
وتاأتي جولة تيلر�شون يف الوقت الذي حتاول فيه الوليات املتحدة وال�شني 
انتخاب  اأعقاب  يف  �شعبة  بداية  بعد  متوازن  اأ�شا�س  على  عالقاتهما  و�شع 
ال�شمالية يف  ب�شاأن كوريا  الرئي�س دونالد ترامب وو�شط توترات متزايدة 

اأعقاب قتل الأخ غري ال�شقيق للزعيم الكوري ال�شمايل يف ماليزيا.
�شفريات  اأي  لدينا  لي�س  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدث  وق��ال 
نعلنها يف هذا الوقت. ومل يت�شن الو�شول اإىل وزارات اخلارجية اليابانية 
والكورية اجلنوبية وال�شينية للتعليق. وقالت وكالة كيودو اليابانية لالأنباء 
نقال عن م�شادر دبلوما�شية اإن من املتوقع اأن يزور تيلر�شون اليابان يومي 
اآذار ويلتقي مع وزير اخلارجية فوميو كي�شيدا. ونقلت  17 و18 مار�س 
وكي�شيدا  تيلر�شون  يناق�س  اأن  املرجح  من  اإن  قولها  م�شادرها  عن  كيودو 

موعد زيارة ترامب لليابان.
وقالت كيودو اإن تيلر�شون �شيلتقي يف ال�شني مع وزير اخلارجية ال�شيني 
وانغ يي ورمبا مع الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ. واأ�شافت اأن من املتوقع 
اأن يرتب اجلانبان اجتماعا يف الوليات املتحدة بني �شي وترامب يف ابريل 
اأهمية  اأكدا  املا�شي عندما  ال�شهر  ني�شان. وحتدث تيلر�شون ووانغ هاتفيا 

اإقامة عالقة بناءة بني الوليات املتحدة وال�شني.

فاينن�سال تاميز: ازدياد التاأييد لفل�سطني من البحر للنهر و�سط الطالب

خرب�ء �إ�صر�ئيليون يحذرون من هجمات فل�صطينية عرب �لأنفاق

مفاو�سات جنيف تنتهي بالإتفاق على جدول اأعمال

�آلف �ملدنيني يفرون �إىل منبج ب�صبب �ملعارك 

�لبحرين : �لك�صف عن تنظيم �إرهابي ي�صم �أكرث من 54 �صخ�صا

بريطانيا قد تن�صحب من ت�صديد نفقات خروجها من �لإحتاد�إعد�م 15 يف �لأردن معظمهم مد�نني بالإرهاب 
•• لندن-اأ ف ب:

خل�شت جلنة برملانية بريطانية اأم�س اإىل اأن باإمكان بريطانيا قانونا اخلروج من الحتاد الأوروبي 
بها جراء  �شيا�شية ومالية قد تلحق  املقابل من عواقب  ت�شديد نفقات رحيلها، حمذرة يف  من دون 
ال�شيناريو  هذا  اأن  ال�شبت  ن�شرت  ا�شتخال�شات  يف  اللوردات  ملجل�س  التابعة  اللجنة  واأو�شحت  ذلك. 
ممكن يف حال عدم التو�شل اإىل اأي اتفاق جتاري بني بريطانيا وبروك�شل يف ختام املفاو�شات حول 
بريك�شت. وكتبت رئي�شة اللجنة الفرعية لل�شوؤون املالية الأوروبية كي�شوير فوكرن يف مقدمة التقرير 
اأن “اململكة املتحدة متتلك حججا قانونية متينة حول م�شاألة امليزانية الأوروبية ما بعد بريك�شت”، 

ملمحة بذلك اإىل اأن بو�شع لندن اخلروج من الحتاد الأوروبي بدون ت�شديد فاتورتها.
لكنها حذرت من اأنه “يتحتم على احلكومة اأن حتت�شب التكلفة ال�شيا�شية واملالية” ملثل هذا القرار، 
معتربة اأن لندن قد حترم يف حال عمدت اإىل مثل هذا ال�شلوك من “مكا�شب حمتملة” يف ف�شول 

اأخرى من املفاو�شات.

•• املنامة-وام:

املحامي  احل���م���ادي  اأح���م���د  ك�����ش��ف 
ال�����ع�����ام رئ���ي�������س ن���ي���اب���ة اجل����رائ����م 
�شبط  ع��ن  بالبحرين  الإره��اب��ي��ة 
تنظيم اإرهابي ي�شم اأكرث من 54 

اإرهابيا يف ع�شويته .
يف  اإل��ي��ه  ان�شم  التنظيم  اأن  وذك���ر 
بينهم  املتهمني  من  ع��دد  تاأ�شي�شه 
اإي������ران  يف  ب����اخل����ارج  م��ت��ه��م��ا   12
وال���ع���راق واآخ����ر ب��اأمل��ان��ي��ا و 41 يف 
الهاربون  الع�شرة  ومنهم  الداخل 
من ال�شجن .. فيما مت �شبط 25 
ممن  التنظيم  اأع�شاء  من  متهما 
اجلرائم  م��ن  ع���دد  بتنفيذ  ق��ام��وا 
اأن  اإىل  م�������ش���ريا   .. الإره�����اب�����ي�����ة 
م�شتمرة  العامة  النيابة  حتقيقات 
ل�شتكمالها  ال�����ش��اع��ة  م����دار  ع��ل��ى 

واجنازها.
ونقلت وكالة اأنباء البحرين )بنا( 
النيابة  اإن  ق���ول���ه  احل���م���ادي  ع���ن 
حما�شر  تلقت  ق��د  ك��ان��ت  ال��ع��ام��ة 
العامة  الإدارة  م�����ن  حت�����ري�����ات 
عن  اجل��ن��ائ��ي��ة  والأدل�����ة  للمباحث 
نتائج جهود البحث والتحري وما 
ب�����ش��اأن واق��ع��ة هروب  اأ���ش��ف��رت عنه 
مركز  م��ن  املحكومني  م��ن  ع�شرة 
الإ����ش���الح وال��ت��اأه��ي��ل ب�����ش��ج��ن جو 
احلايل  ال��ع��ام  يناير  م��ن  الأول  يف 
والذي اأ�شفر عن مقتل اأحد رجال 
ال�شرطة من قوة حرا�شة ال�شجن.

و اأكد احلمادي اأن التحريات ك�شفت 

العامة  ال��ن��ي��اب��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
الذين  املتهمني  ا���ش��ت��ج��واب  اأمت���ت 
التنظيم  اأع�شاء  من  �شبطهم  مت 
الذين  م��ن  متهما   25 وع��دده��م 
قاموا بتنفيذ العمليات املذكورة اأو 
�شاهموا يف ارتكابها والذين قاموا 
الهاربني  املتهمني  واإخ��ف��اء  ب��اإي��واء 
اأن عددا  اإىل  ال�شجن.. منوها  من 
امل��ت��ه��م��ني لي����زال����ون هاربني  م���ن 
حما�شر  يف  ذك����ره����م  ورد  مم����ن 
ال���ت���ح���ري���ات واآخ�����ري�����ن مم����ن ورد 

ذكرهم باعرتافات املتهمني.
النيابة  اأن  احل����م����ادي  واأو������ش�����ح 
�شاأن  يف  قراراتها  اأ���ش��درت  العامة 
�شملت  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ه�����ذه 
ح��ب�����س امل��ت��ه��م��ني اح��ت��ي��اط��ي��ا على 
جميعا  وع��ر���ش��ه��م  التحقيق  ذم���ة 
ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ب ال�����ش��رع��ي لإج����راء 
وعر�س  ال����الزم  ال��ط��ب��ي  الفح�س 
الفنيني  امل�شبوطات على اخلرباء 
بنتائجه وطلب  للفح�س والإف��ادة 
التحريات  وط��ل��ب  ال�����ش��ه��ود  ب��اق��ي 
ذكرهم  ورد  ال��ذي��ن  املتهمني  ع��ن 
و�شبط  امل���ت���ه���م���ني  ب���ا����ش���ت���ج���واب 
املتهمني الهاربني كما مت التحفظ 
وال�شيارات  القوارب  من  عدد  على 

التي مت ا�شتخدامها يف الواقعة.
حتقيقات  لت����زال  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت 
ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة م�����ش��ت��م��رة على 
التحقيقات  ل�شتكمال  اليوم  مدار 
الق�شية  اأوراق  واإع����داد  واجن��ازه��ا 

للت�شرف النهائي فيها .

حددتها  ال��ت��ي  الأم���اك���ن  بتفتي�س 
م���ا يحتفظ  ل�����ش��ب��ط  ال��ت��ح��ري��ات 
متفجرات  م��ن  فيها  املتهمون  ب��ه 
واأوراق  وذخ���ائ���ر  ن���اري���ة  واأ���ش��ل��ح��ة 
اجلرائم  ب��ه��ذه  م��ت��ع��ل��ق��ة  واأدوات 

وتفيد يف ك�شف احلقيقة.
اإج������راءات  اأن  واأو�����ش����ح احل���م���ادي 
املتهمني  واع�����رتاف�����ات  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ك�شفت عن وقائع تكوين وتاأ�شي�س 
وقيام  الإره�����اب�����ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ه����ذا 
اإي�������ران  ال����ه����ارب����ني يف  امل���ت���ه���م���ني 
اأع�شاء  م��ع  ب��ال��ت��وا���ش��ل  وال���ع���راق 
التنظيم يف اململكة بداخل ال�شجن 
اأخرى  عنا�شر  لتجنيد  وخ��ارج��ه 
باملتفجرات  وم����ده����م  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م 
والذخائر  ال���ن���اري���ة  والأ����ش���ل���ح���ة 
تهريبها  ب��ع��د  اأن���واع���ه���ا  مب��خ��ت��ل��ف 
وت���زوي���ده���م  ال����ب����الد  داخ�������ل  اإىل 
ب���الأم���وال ال��الزم��ة ل��الإن��ف��اق على 
 .. ال��ت��ن��ظ��ي��م  واأن�����ش��ط��ة  معي�شتهم 
منوها اإىل اأنهم قاموا بال�شرتاك 
مع القيادي الهارب باأملانيا بتدبري 
اأع�شاء  م��ن  ع���دد  �شفر  اإج������راءات 
وال����ع����راق  اإي��������ران  اإىل  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
للتدريب على ا�شتعمال املتفجرات 
مع�شكرات  يف  ال��ن��اري��ة  والأ���ش��ل��ح��ة 
احلر�س الثوري لإعدادهم لتنفيذ 
البالد..  داخل  الإرهابية  اجلرائم 

اإره��اب��ي��ة م��ن ال��ف��رار وال���ذي اأ�شفر 
ال�شرطة  رج����ال  اأح����د  م��ق��ت��ل  ع���ن 
اأ�شلحة  و���ش��رق��ة  اآخ��ري��ن  واإ���ش��اب��ة 
و   ..2017-1-1 ب��ت��اري��خ  ن��اري��ة 
ا�شتهدفت  التي  الإرهابية  العملية 
ال�����ش��رط��ة باأعرية  اإح����دى دوري����ات 
ن��اري��ة واأ���ش��ف��رت ع��ن اإ���ش��اب��ة اأحد 
اأف������راد ال�����ش��رط��ة يف م��ن��ط��ق��ة بني 
 ..2017-1-14 بتاريخ  جمرة 
�شباط  اأح������د  اغ���ت���ي���ال  وع���م���ل���ي���ة 
القدمي  البالد  مبنطقة  ال�شرطة 
اأم�����ام   2017-1-28 ب���ت���اري���خ 
مزرعته اخلا�شة وعملية حماولة 
الهروب اإىل خارج البالد ومقاومة 
النار  ب����اإط����الق  ال�����ش��رط��ة  رج�����ال 
الإقليمية  امل����ي����اه  داخ������ل  ع��ل��ي��ه��م 
مقتل  ع��ن  اأ�شفر  وال���ذي  للمملكة 
ثالثة من اأع�شاء التنظيم بتاريخ 
�شبط  واق��ع��ة  و   ..2017-2-9
متفجرة  وم������واد  ن���اري���ة  اأ���ش��ل��ح��ة 
الإرهابية يف  ت�شتخدم يف اجلرائم 
منطقة الدير 9 فرباير 2017.

اأنه بناء على هذه  اأكد احلمادي  و 
التحريات  اأك���دت  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
���ش��ح��ت��ه��ا وم����ا ت���واف���ر م���ن دلئ���ل 
وقرائن كافية ومقبولة عنها وعن 
اأ�شدرت  فقد  مرتكبيها  اأ�شخا�س 
الق�شائي  الإذن  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة 

اإىل  الإره��اب��ي��ني  تنقل  عمليات  اأن 
عدد من ال��دول كانت تنطلق عرب 
جمهورية  يف  التنظيم  ق���ادة  اأح���د 
اأمل��ان��ي��ا الحت��ادي��ة ال��ذي عمل على 
ت��دب��ري اإج��������راءات ���ش��ف��ر ع����دد من 
اأع�شاء التنظيم اإىل اإيران والعراق 
للتدريب على ا�شتعمال املتفجرات 
مع�شكرات  يف  ال��ن��اري��ة  والأ���ش��ل��ح��ة 
احلر�س الثوري لإعدادهم لتنفيذ 

اجلرائم الإرهابية داخل البالد.
هذا  واأع�������ش���اء  ق�����ادة  اأن  واأو�����ش����ح 
لعدد  وخ��ط��ط��وا  اأع�����دوا  التنظيم 
م���ن اجل���رائ���م الإره���اب���ي���ة بغر�س 
وتعري�س  العام  بالنظام  الإخ��الل 
واأمنها  البحرين  مملكة  �شالمة 
ل��ل��خ��ط��ر والإ��������ش�������رار ب���ال���وح���دة 
الوطنية وعرقلة ال�شلطات العامة 

من ممار�شة اأعمالها .
�شبيل حتقيق هذه  اإن��ه��م يف  وق��ال 
الأغ��را���س قاموا بتنفيذ ع��دد من 
اجل���رائ���م و���ش��م��ل��ت واق���ع���ة �شبط 
وعبوات  ر���ش��ا���ش��ة  ن���اري���ة  اأ���ش��ل��ح��ة 
�شاطئ  على  ط��راد  داخ��ل  متفجرة 
�شالح  ال��ن��ب��ي��ه  مب��ن��ط��ق��ة  ال��ب��ح��ر 
بتاريخ 1-12-2016.. و واقعة 
ال���ه���ج���وم ع���ل���ى م���رك���ز الإ�����ش����الح 
ب�����ش��ج��ن ج���و ومتكني  وال���ت���اأه���ي���ل 
عدد من املحكوم عليهم يف جرائم 

مبدهم  التنظيم  اأع�شاء  قام  فيما 
العمليات  ارتكاب تلك  مبخططات 
الإره�����اب�����ي�����ة وو�����ش����ائ����ل الإع���������داد 
واملفرقعات  والأ���ش��ل��ح��ة  لتنفيذها 
امل���ع���د ا����ش���ت���خ���دام���ه���ا ف�����ش��ال عن 
و�شائل ت�شجيلها بوا�شطة طائرات 

ل�شلكية لإذاعتها والدعاية لها.
اأن التحريات التي  وذكر احلمادي 
اجلنائية  املباحث  ادارة  بها  قامت 
ك�����ش��ف��ت ع���ن اإ���ش��ت��م��رار اأح����د قادة 
واملتواجد  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ن�شاطه  يف  اي�����������ران  يف  ح����ال����ي����ا 
وخمططاته الإجرامية والإرهابية 
والذي  البحرين  ململكة  امل��وج��ه��ة 
���ش��ب��ق ل����ه مب���ع���اون���ة ال���ع���دي���د من 
والهاربني  الإره���اب���ي���ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
باإيران  ومتواجدين  البالد  خ��ارج 
جمموعات  ع��دة  ت�شكيل  وال��ع��راق 
اإره��اب��ي��ة داخ���ل البحرين  وخ��الي��ا 
ال�شنوات  يف  �شبطها  �شبق  وال��ت��ي 
ال�����ش��اب��ق��ة ف�شال ع��ن حت��ال��ف��ه مع 
الإرهابية  العنا�شر  م��ن  ال��ع��دي��د 
اإرهابية  تيارات  لعدة  تنتمي  التي 
وال����ه����ارب����ة وم����ت����واج����دة ب����اإي����ران 
وال����ع����راق وت�����ش��ك��ي��ل حت��ال��ف فيما 
اإرهابي  ت��ن��ظ��ي��م  وت�����ش��ك��ي��ل  ب��ي��ن��ه��م 
داخ�����ل ال���ب���الد وق����د ����ش���در بحقه 

العديد من الحكام اجلنائية.

“باأعمال  اأدي���ن���وا  اأي�����ش��ا خ��م�����ش��ة  ب��ي��ن��ه��م  وم���ن 
اإرهابية اأدت اإىل موت اإن�شان فيما يعرف بق�شية 
الأمن  ق���وات  وك��ان��ت  الإرهابية”.  اإرب����د  خلية 
اإربد  مدينة  يف  للمت�شددين  خمباأ  داه��م��ت  ق��د 
من  �شبعة  مقتل  عن  اأ�شفر  مما  العام  نف�س  يف 
ال��ب��اق��ون ف��اأدي��ن��وا يف  اأم���ا  املت�شددين و���ش��رط��ي. 

وقائع منف�شلة تعود اإىل عام 2003.
اأعدمت  ال�����ش��ل��ط��ات  اأن  ق�����ش��ائ��ي  م�����ش��در  وذك����ر 
اأي�شا م�شلحا اأطلق الر�شا�س العام املا�شي على 
الكاتب ناه�س حرت خارج حمكمة مما اأدى اإىل 
الدين  ازدراء  بتهمة  وك��ان حرت يحاكم  مقتله. 

•• عمان-رويرتز:

ال���دول���ة ل�شوؤون  امل��وم��ن��ي وزي����ر  اأع���ل���ن حم��م��د 
ب��ا���ش��م احلكومة  ال��ر���ش��م��ي  الإع�����الم وال��ن��اط��ق 
الأردن���ي���ة ام�����س ال�����ش��ب��ت تنفيذ ح��ك��م الإع����دام 
�شنقا يف 15 مدانا بينهم ع�شرة اأدينوا بارتكاب 

جرائم اإرهابية.
واأ�شاف اأن من بني هوؤلء الع�شرة منفذ هجوم 
وق���ع ال���ع���ام امل��ا���ش��ي ع��ل��ى م��ك��ت��ب ت��اب��ع لدائرة 
من  خم�شة  مقتل  عن  اأ�شفر  العامة  املخابرات 

اأفراد الأمن.

بعد اأن اأعاد ن�شر ر�شم كاريكاتريي اعترب م�شيئا 
تنفيذ  اأنه مت كذلك  امل�شدر  واأ�شاف  لالإ�شالم. 
حكم الإع��دام يف م�شلح اأطلق النار عام 2006 
املدرج  يف  الغربيني  ال�شياح  من  جمموعة  على 
اإىل مقتل  اأدى  ع��م��ان مم��ا  ب��و���ش��ط  ال���روم���اين 

�شائح بريطاين واإ�شابة خم�شة اآخرين.
الذين  الآخ���ري���ن  اخل��م�����ش��ة  اإن  امل��وم��ن��ي  وق����ال 
اأعدموا مدانون يف جرائم جنائية كربى ب�شعة 

تتمثل باعتداءات جن�شية وح�شية .
عام  �شنقا  الإع�����دام  ع��ق��وب��ة  اأع����اد  الأردن  وك���ان 
2014 بعد تعليقها من 2006 اإىل 2014.

باإ�شافة مكافحة  ال��ب��داي��ة  ال��ن��ظ��ام منذ  ط��ال��ب  امل��ق��اب��ل،   يف 
دي  اأ�شا�شا  اقرتحها  التي  الثالثة  العناوين  اإىل  الإره����اب 
ال�شالل  اإىل  الإره�����اب  اإ���ش��اف��ة مكافحة  م��ي�����ش��ت��ورا.  ومت���ت 
الثالث بطلب من النظام ال�شوري، وفق دي مي�شتورا الذي 
اأعلن اأن املفاو�شات يف جنيف �شتتناول اإ�شرتاتيجية مكافحة 
مكافحة  على  اأ���ش��ت��ان��ا  �شرتكز حم��ادث��ات  ح��ني  الإره����اب يف 
الإرهاب يف �شكل عملي انطالقا من وقف اإطالق النار الذي 

�شي�شمح بالرتكيز على الت�شدي للمنظمات الإرهابية .
اأ�شتانا  حم��ادث��ات  من  ثالثة  جولة  تعقد  اأن  املفرت�س  وم��ن 
برعاية رو�شية تركية اإيرانية، بني النظام ال�شوري وف�شائل 
ال�شاري  النار  اإط��الق  لتثبيت وقف  املعار�شة يف وقت قريب 

املا�شي،  ال�شهر   44% اإىل   2016 يونيو/حزيران  يف 
اجلامعة  ط��الب  و�شط  اخليار  لهذا  التاأييد  اإن  وقالت 
)21-18 عاما( الذين اأطلقت عليهم جيل اأو�شلو اأقل 
لل�شحيفة  ال��ط��الب  م��ن  وذك���ر كثري  ذل��ك بكثري.  م��ن 
واأ�شبح  لل�شراع،  ال�شلمي  احل��ل  يف  الأم��ل  فقدوا  اأنهم 
اأملهم الوحيد يكمن يف �شراع مفتوح مع اإ�شرائيل ويف 
حل الدولة الواحدة الذي يت�شاوى جميع مواطنيها يف 

•• عوا�سم-وكاالت:

امل��ت��ح��اذي��ة يف ري���ف حلب  امل��ن��اط��ق  ت���زال حم���اور يف  فيما ل 
الع�شكري  منبج  جمل�س  �شيطرة  ب��ني  ال�����ش��رق��ي،  ال�شمايل 
بني  م��ت�����ش��اع��داً  ت��وت��راً  ت�شهد  ال���ف���رات،  درع  عملية  وق����وات 
ت��وازى ذلك مع حركة نزوح وا�شعة نحو مناطق  الطرفني، 
والأ�شابيع  الأي���ام  خ��الل  الع�شكري  منبج  جمل�س  �شيطرة 
الإن�شان،  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  واأك��د  الفائتة.   القليلة 
اآلف  بينهم  امل��واط��ن��ني  اآلف  ع�����ش��رات  ن���زوح  ال�شبت،  اأم�����س 
الأطفال واملواطنات، نحو مناطق �شيطرة املجل�س يف مدينة 
امل�شاعدات  تقدمي  اإمكانيات  يف  �شعف  و�شط  وريفها،  منبج 
ملئات  ن����زوح  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ال��ن��ازح��ني،  للمدنيني  ال��ك��ام��ل��ة 
املواطنني الآخرين نحو مناطق �شيطرة قوات “درع الفرات” 
يف منطقة اأعزاز وريفها بريف حلب ال�شمايل. وعلم املر�شد 
اأن غالبية النازحني قدموا من مناطق �شيطرت عليها قوات 
ال�شرقي،  وال�شمايل  ال�شرقي  حلب  ريفي  يف  موؤخراً  النظام 
والتي ل تزال ت�شعى للتقدم اإليها، �شمن العملية الع�شكرية 
وبدعم  النمر  جمموعات  بقيادة  النظام  ق��وات  بداأتها  التي 
من قوات النخبة يف حزب اهلل اللبناين وباإ�شناد من املدفعية 
الرو�شية، يف ال� 17 من يناير من العام اجلاري، و�شيطرت 
وانحرفت  تادف  لبلدة  و�شوًل  القرى  ع�شرات  على  خاللها 
الواقعتني  حافر  دي��ر  وبلدة  اخلف�شة  منطقة  نحو  العملية 

بريف حلب ال�شرقي.
وكان اآخر التقدم ما متكنت قوات النظام اأم�س من ال�شيطرة 
عليه يف ريف حلب ال�شرقي، حيث �شيطرت على قرى ر�شم 

الكبار وتل املاعز والرو�شة والروؤوفية ومناطق قرب زعرايا 
وبرلني  العمد  واأم  الطالطل  واأم  منبج  اأب��وج��ري��ن  وق��ري��ة 
وغل�شة واأبو كهف واملنفوخة واأبو طويل وال�شفري وام ميال 
مريي واأبو طويل وزعرايا وتلتها يف ريف دير حافر ال�شمايل 
ال�شرقي.  �شيا�شيا ، وبعد ت�شعة اأيام من الجتماعات املكثفة، 
ال�شوري  النظام  بني  املبا�شرة  غري  املفاو�شات  جولة  انتهت 
واملعار�شة يف جنيف بالتو�شل اإىل جدول اأعمال وا�شح ين�س 
جديدة  جلولة  قاعدة  وي�شكل  رئي�شية  عناوين  اأرب��ع��ة  على 

تعتزم الأمم املتحدة الدعوة اإليها.
امل�شاركة،  الوفود  مع  الجتماعات  من  طويل  يوم  ختام  ويف 
اأعلن مبعوث الأمم املتحدة اإىل �شوريا �شتفان دي مي�شتورا 
يف  خام�شة  جولة  اإىل  ال�شورية  الأط����راف  دع��وة  يعتزم  اأن��ه 
مار�س اآذار اجلاري. ويف موؤمتر �شحفي قال دي مي�شتورا يف 
اإنه يقف يف  جملة عك�شت بع�شا من التفاوؤل القطار جاهز، 

املحطة. كل �شيء جاهز وهو بحاجة فقط ملن ي�شغله .
وا�شحا”  اأع��م��ال  ج���دول  الآن  اأم��ام��ن��ا  اأن  “اأعتقد  واأ���ش��اف 
م�شريا اإىل اأنه يت�شمن اأربعة عناوين �شيتم بحثها يف �شكل 
متواز هي احلكم والد�شتور والنتخابات ومكافحة الإرهاب.

واملعار�شة  النظام  بني  احلالية  املفاو�شات  جولة  وات�شمت 
ال�شوريتني التي بداأت يوم 23 فرباير �شباط كما �شابقاتها 
ب��خ��الف ك��ب��ري ع��ل��ى الأول����وي����ات ب���ني ال��ط��رف��ني: النتقال 

ال�شيا�شي اأو الإرهاب. 
ال�شيا�شي  النتقال  مو�شوع  تناول  على  املعار�شة  واأ���ش��رت 
اأول، متهيدا لإيجاد حل �شيا�شي ل� النزاع امل�شتمر منذ نحو 

�شت �شنوات.

•• عوا�سم-وكاالت:

حركة  ب��اأن  خ��رباء  عن  اإ�شرائيلية  اإع��الم  و�شائل  نقلت 
اإ�شرائيل  داخ��ل  م�شلح  هجوم  لتنفيذ  تخطط  حما�س 
اأقامت الأخ��رية كتيبة للرد على  الأنفاق، يف وقت  عرب 
مثل هذه التهديدات، بيد اأن اآخرين راأوا اأن اإيجاد حل 

تقني ل� اأنفاق غزة لن يحل امل�شكلة.
“اأمري  وي���ل���ال  م���وق���ع  ال��ع�����ش��ك��ري يف  اخل���ب���ري  وق������ال 
اجلي�س  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال���ت���ق���دي���رات  اإن  بوخبوط” 
الإ�شرائيلي ت�شري اإىل اأن حركة حما�س تخطط لتنفيذ 
عملية ت�شلل من عدة اأنفاق حدودية باجتاه التجمعات 
منها  حم��اول��ة  يف  غ���زة،  لقطاع  امل��ج��اورة  ال�شتيطانية 
ملفاجاأة اجلي�س على طول احلدود. واأ�شاف اأن التقدير 
على  ح��م��ا���س  م��ق��ات��ل��و  ينق�س  اأن  ي��ت��وق��ع  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
الو�شول  ذلك  يف  مبا  الع�شكرية،  واملواقع  امل�شتوطنني 
يتطلب  مما  الإ�شرائيلية،  ال�شكنية  املناطق  داخ��ل  اإىل 
عملياتية.  اأمنية  اإج���راءات  بجملة  القيام  اجلي�س  من 
وا���ش��ت��ذك��ر اخل��ب��ري مب���ا ���ش��ه��دت��ه ح���رب غ���زة يف يوليو 
حما�س  م���ن  م��ق��ات��ال   13 خ���رج  ح���ني   ،2014 مت���وز 
اإ�شرائيلية،  وا�شتبكوا مع قوة  الأن��ف��اق،  اأح��د  داخ��ل  من 
نريعام  كيبوت�س  اإىل  للو�شول  يخططون  كانوا  لأنهم 
وم��دي��ن��ة ���ش��دي��روت الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ت��ني، كما ع��رث اجلنود 
كان  نارية  دراج��ات  على  الأنفاق  اأح��د  الإ�شرائيليون يف 
عن  الإ�شرائيلي  اخلبري  ونقل  امل�شلحون.  �شي�شتقلها 
اإىل  اإن تقدير اجلي�س ي�شري  اأو�شاط ا�شتخبارية قولها 
خالل  م��ن  ال��ق��ادم��ة،  للحرب  ت�شتعد  ب���داأت  حما�س  اأن 
اإقامة وحدة من نخبة مقاتليها مزودين ببنادق قنا�شة 
جماعي  ق��ت��ل  عملية  تنفيذ  يف  ت�شاعدهم  و���ش��واري��خ، 

واأو�شح  تعبريه.  وف��ق  الإ�شرائيلية،  التجمعات  داخ��ل 
اأن امل�شاهد التدريبية التي تخرج من غزة عرب و�شائل 
الع�شكرية  حما�س  لوحدات  التوا�شل  و�شبكات  الإع��الم 
ل ترتك �شكوكا حول نواياها القتالية. وقال بوخبوط 
القادمة  القتال يف احلرب  نقل  تنوي  اإن حركة حما�س 
على  تعمل  بحيث  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  الأرا����ش���ي  داخ���ل  اإىل 
مما  احل���رب،  م��ن  الأوىل  ال�شربة  يف  امل��ف��اج��اأة  حتقيق 
-وفق  اخل��ا���ش��ة  وال���وح���دات  واجل��ي�����س  بال�شرطة  ح���دا 
التهديد.  ه��ذا  مل��واج��ه��ة  ج��ي��دا  لال�شتعداد  ب��وخ��ب��وط- 
تقريرا  الربيطانية  تاميز  فاينن�شال  ن�شرت  ذل��ك،  اىل 
يتحدث عن زيادة التاأييد و�شط الطالب الفل�شطينيني 
من اأجل دولة فل�شطينية من البحر اإىل النهر بدل عن 
الرئي�س الأمريكي  اأعلن  اأن  حل الدولتني، خا�شة بعد 
ملزمة  لي�شت  اإدارت���ه  اأن  املا�شي  ال�شهر  ترمب  دون��ال��د 
واأوردت  الفل�شطيني.  الإ�شرائيلي  لل�شراع  احلل  بهذا 
ال�شحيفة -يف تقريرها الذي كتبته عن طالب جامعة 
الغربية من  ال�شفة  الأوىل يف  اجلامعة  وهي  بريزيت، 
قائلة  ال�شيا�شي-  الن�شاط  وازده��ار  الطالب  عدد  حيث 
اإن���ه وم��ع اق���رتاب ان��ت��خ��اب��ات احت���اد ال��ط��الب يف اأبريل 
مبل�شقاتها  النتخابية  احلملة  ا�شتدت  املقبل  ني�شان 
ومعار�شها. واأ�شارت اإىل اأن اأحد معار�س املل�شقات اأبرز 
خريطة لفل�شطني يف فرتة النتداب الربيطاين بجوار 
بع�شها  م��ع  جمموعة  اخلبز  رغيف  م��ن  لقطع  ���ش��ورة 
بيت من  وكتب حتتها  زمنية  قنبلة  هيئة  على  البع�س 
اإح��دى ق�شائد حممود دروي�س يقول ح��ذار ح��ذار من 
للراأي  ا�شتطالعا  اأن  غ�����ش��ب��ي.   وذك���رت  ج��وع��ي وم��ن 
للتاأييد  انخفا�شا  اأظهر  املن�شرم  ال�شهر  نتائجه  ُن�شرت 
 51% من  الفل�شطينيني  عموم  و�شط  الدولتني  حلل 

برغم اخلروقات منذ نهاية دي�شمرب كانون الأول املا�شي.
ويرى كل من الطرفني )النظام واملعار�شة( اأنه حقق تقدما 
تناول  للمعار�شة،  فبالن�شبة  اجل��ول��ة.  ه��ذه  يف  ب�شيطا  واإن 
البحث خالل لقاءاتها مع دي مي�شتورا النتقال ال�شيا�شي، 
وه���و امل��و���ش��وع الأب����رز يف ن��ظ��ره��ا ع��ل��ى ط��ري��ق اإي��ج��اد احلل 
مكافحة  مو�شوع  ب��ات  ال�شوري،  للنظام  وبالن�شبة  للنزاع. 

الإرهاب حمورا اأ�شا�شيا يف موا�شيع البحث.
مبا�شرة  ت��ف��او���س  جل�شة  عقد  يف  مي�شتورا  دي  ينجح  ومل 
واحدة. ومل تلتق الوفود وجها لوجه اإل باجلل�شة الفتتاحية 
التي اقت�شرت على كلمة األقاها دي مي�شتورا، وقال فيها اإنه 

ل يتوقع خرقا ول معجزات.

الطالبات  من  واح��دة  عن  ونقلت  والواجبات،  احلقوق 
من  بفل�شطني  ي�شاوموا  ل��ن  اإن��ه��م  قولها  وع��د  ا�شمها 
اإدارة ترمب  اأن وق��وف  التقرير  واأو���ش��ح  اأج��ل دول��ت��ني. 
ت��ع��زي��ز وجهات  ع��ن  اإل  ي�شفر  ب��ق��وة مل  اإ���ش��رائ��ي��ل  م��ع 
الوزراء  رئي�س  حكومة  اإن  القائلة  الفل�شطينية  النظر 
الإ�شرائيلي بنيامني نتنياهو لن تخطو اأي خطوة نحو 

ال�شالم اإل اإذا اأُجربت عليها بالقوة. 
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عربي ودويل
ميز�نية �لدفاع �ل�صينية تزيد بوترية بطيئة 

•• بكني-رويرتز:

يف حتد لل�شغوط من اأجل زيادة كبرية يف الإنفاق الدفاعي قالت ال�شني 
ام�س اإن ميزانيتها الع�شكرية لهذا العام �شتزيد بن�شبة �شبعة باملئة تقريبا 

وهي اأبطاأ وترية لها منذ عام 2010.
ويف العام املا�شي وب�شبب تباطوؤ القت�شاد ال�شيني �شجلت ميزانية الدفاع 
اأدنى زيادة لها منذ �شت �شنوات وهي 7.6 باملئة يف اأول زيادة اأحادية الرقم 
زيادة  تقريبا من  عاما   20 ملدة  متوا�شلة  �شل�شلة  اأعقاب  يف   2010 منذ 

ثنائية الرقم يف امليزانية.
ومع اقرتاح الإدارة الأمريكية اجلديدة برئا�شة دونالد ترامب قفزة بن�شبة 
ع�شرة باملئة يف الإنفاق الدفاعي لعام 2017 ويف ظل القلق اإزاء النزاعات 

املحتملة مع الوليات املتحدة ب�شاأن بحر ال�شني اجلنوبي وو�شع تايوان كان 
البع�س يف ال�شني ي�شغط من اأجل اإي�شال ر�شالة قوية عن طريق ميزانية 
الأ�شبوع  احلكومية  تاميز  جلوبال  �شحيفة  ودع��ت  اجل��اري.  العام  الدفاع 
الغمو�س  م��ع  للتعامل  الأق���ل  على  باملئة  ع�شرة  بن�شبة  زي���ادة  اإىل  املا�شي 
ه��وجن كوجن  اإع��الم يف  لو�شائل  وق��ال ج��رنال متقاعد  الناجم عن ترامب 

وتايوان اإن ن�شبة 12 باملئة �شتكون لزمة مل�شاهاة الزيادة الأمريكية.
وقال م�شدر على �شلة ب�شباط �شينيني كبار لرويرتز هذا لي�س كافيا... 

كثري من اأفراد اجلي�س لن يكونوا �شعداء بذلك.
واأعلنت فو ينغ املتحدثة با�شم الربملان الزيادة وقالت اإن الإنفاق الدفاعي 
ن�شبة  نف�س  وه��ي  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  باملئة   1.3 نحو  �شيمثل 
ال�شنوات القليلة املن�شرمة. و�شُيعلن الرقم الفعلي لالإنفاق الدفاعي يوم 

تراجع  املتوقع  ومن  ال�شنوية.  دورته  ال�شيني  الربملان  يبداأ  الأحد عندما 
باملئة   6.5 نحو  اإىل  ال�شيني  ال�شنوي  القت�شادي  النمو  من  امل�شتهدف 
مقابل ما بني 6.5 و�شبعة باملئة العام املا�شي عندما يقدم يل كه ت�شيانغ 

رئي�س الوزراء تقرير عمله للربملان.
ال�شني  اأن  خا�شة  املنطقة  يف  توتر  اإىل  ال�شيني  الع�شكري  التعزيز  واأدى 
انتهجت موقفا حازما على نحو متزايد يف نزاعات اإقليمية يف بحري ال�شني 
ال�شرقي واجلنوبي وب�شاأن تايوان التي تعتربها ال�شني جزءا ل يتجزاأ من 
التايوانية  الدفاع  وزارة  با�شم  املتحدث  ت�شي  ت�شونغ  ت�شن  وقال  اأرا�شيها. 
ال�شني تعزيز جي�شها يف حني قال  اأن توا�شل  ال��وزارة تتوقع  اإن  لرويرتز 
ما  الدفاعي  الإنفاق  يف  الزيادة  اإن  اليابانية  الدفاع  ب��وزارة  كبري  م�شوؤول 

زالت كبرية وتفتقر لل�شفافية.

••  الفجر – تون�س - خا�س
  اأ�شدرت الدائرة اجلنائية الرابعة 
باملحكمة البتدائية بتون�س، حكما 
مع  �شنوات   6 بال�شجن  ح�شوريا 
ال���ن���ف���اذ ال���ع���اج���ل، ���ش��د ع����دد من 
وعدد  ال�شابق  النظام  من  ال���وزراء 
ق�شية  متعهدي احلفالت، يف  من 
الأم��ري��ك��ي��ة ماريا  ال��ف��ن��ان��ة  ح��ف��ل 
 6 بال�شجن  ، وحكما غيابيا  ك��اري 

�ملخابر�ت �لربيطانية ت�صعى 
لجتذ�ب �صباط جدد 

•• لندن-رويرتز:

�شيعود جهاز املخابرات الربيطاين 
اإم.اآي6 اإىل اأ�شاليبه القدمية غري 
الر�شمية التي تعتمد على الطلب 
الن�شمام  بعينهم  اأ���ش��خ��ا���س  م��ن 
اإل�����ي�����ه ل���ت���ع���ي���ني ع����م����الء ج������دد يف 
امللونني  من  املزيد  ل�شم  حماولة 
والآ�شيويني ل�شفوفه. وتعرف تلك 
با�شم  املخابرات  الطريقة يف عامل 
تاب اأون ذا �شولدر اأو الرتبيت على 
انتباهه.  جل���ذب  ال�����ش��خ�����س  ك��ت��ف 
وقال األيك�س يوجنر رئي�س اإم.اآي6 
اأن  اإن��ه يريد  ل�شحيفة اجل��اردي��ان 
ت�شتبعد  ملجموعات  اجل��ه��از  ي�شل 
نف�شها. وقال يوجنر الذي نادرا ما 
يديل بت�شريحات علنية يف مقابلة 
ن�شرتها ال�شحيفة يجب اأن نذهب 
الأ�شخا�س  اأول���ئ���ك  م���ن  ون��ط��ل��ب 
تلك  كانت  وتابع  اإلينا.  الن�شمام 
لتوظيف  ال����وح����ي����دة  ال���ط���ري���ق���ة 
هي  وهذه  اإليهم.  بالذهاب  النا�س 

الطريقة التي وظفت اأنا بها.
للنا�س  ن��ذه��ب  اأن  ي��ج��ب  واأ����ش���اف 
بالهم  ع���ل���ى  ي���خ���ط���ر  مل  ال����ذي����ن 
يجب  اإم.اآي6.  اإىل  ين�شموا  اأن 
اأن ن��ب��ذل ج��ه��دا واع���ي���ا. ي��ج��ب اأن 
فيه.  نعي�س  ال��ذي  املجتمع  نعك�س 
اإنها  بريطانيا  اأعلنت   2015 ويف 
�شتوظف 1900 �شابط خمابرات 
اإ�شايف للتعامل مع التهديد الذي 

ي�شكله الإ�شالميون املت�شددون.
)اإم.اآي6(  اإن  اجل���اردي���ان  وق��ال��ت 
�شيبداأ حملة توظيف هذا الأ�شبوع 
اإىل  �شباطه  ع��دد  لرفع  م�شعى  يف 
يف  الأك���رب  وه��و  جا�شو�س   3500

تاريخه.

الق�شية،  ن��ف�����س  يف  ال��ط��راب��ل�����ش��ي 
عمومي  موظف  ا�شتغالل  بتهمة 
ل�شفته ل�شتخال�س فائدة ل وجه 
لالإ�شرار  اأو  لغريه  اأو  لنف�شه  لها 
بالإدارة لتحقيق الفائدة اأو اإحلاق 
ال�شرر، اإ�شافة اإىل حكم بال�شجن 
5 �شنوات يف جرمية تدلي�س �شلب 
جممل  لت�شبح  امل��ذك��ورة،  الق�شية 
11 �شنة  ال�����ش��ادرة �شده  الأح��ك��ام 

�شجنا.

يديرها  ال���ت���ي  احل���ف���الت  ت��ن��ظ��ي��م 
ت���ول���ت �شنة  ال��ط��راب��ل�����ش��ي،  ع���م���اد 
بتون�س  ح��ف��ل��ني  ت��ن��ظ��ي��م   2006
كاري،  م��اري��ا  الأم��ري��ك��ي��ة  للفنانة 
لتجاوزات،  اإرت��ك��اب��ه��ا  يف  وي�شتبه 
باعتبار اأن مرابيح مداخيل احلفل 
كانت �شتوجه لدعم موارد �شندوق 
 26/26 ال���وط���ن���ي  ال���ت�������ش���ام���ن 
الدفع  من  اإع��ف��اوؤه��ا  بالتايل  ليتّم 
تلك  اأن  ي���ب���دو  ل��ك��ن  ال�����ش��ري��ب��ي، 

زين  الأ�شبق  الرئي�س  �شد  �شنوات 
الق�شية  يف  ع��ل��ي،  ب���ن  ال��ع��اب��دي��ن 

ذاتها.
   كما ق�شت الدائرة ذاتها، وفق ما 
�شرح به �شفيان ال�شليطي، الناطق 
البتدائية  املحكمة  با�شم  الر�شمي 
بتون�س والقطب الق�شائي ملكافحة 
�شنوات   6 ب��ال�����ش��ج��ن  الإره����������اب، 
م���ع ال���ن���ف���اذ ال���ع���اج���ل ���ش��د �شهر 
ال����ش���ب���ق حم��م��د عماد  ال��رئ��ي�����س 

ه���ذه  يف  الأب�����ح�����اث  اأن  ي����ذك����ر     
اإثر  انطلقت  ق��د  ك��ان��ت  الق�شية، 
ت��ق��ري��ر ت��ق��دم��ت ب��ه جل��ن��ة تق�شي 
اجلمهورية  وك��ال��ة  اإىل  احل��ق��ائ��ق 
ب��ت��ون�����س، ت�شمن وج���ود جت���اوزات 
الفنانة  ب��ح��ف��ل��ي  م�����ايل  وف�������ش���اد 
اللذين  المريكية “ماريا كاري”، 
يوليو  و24   22 ي��وم��ي  ان��ت��ظ��م��ا 

2006 بامللعب الأوملبي باملنزه.
�شركة  اأن  اإىل  الإ�����ش����ارة  جت���در     

جميعها  حتويله������ا  مت  املداخي�����ل 
املنظمة  ال�����ش��رك��ة  ح�����ش��اب��ات  اإىل 

للحفل.
اأعلن رئي�س ودادي��ة قدماء     وقد 
الربملانيني عادل كعني�س عن بعث 
خلية اأزمة لبحث احلكم الق�شائي 
اأع�شاء  م����ن  ع�����دد  ع���ل���ى  الأخ�������ري 
حتديثة  كعني�س  الودادية..ون�شر 
ع��ل��ى ج�����داره يف ال��ف��ي�����ش��ب��وك قال 
اأزم����ة �شلب  ب��ع��ث خلية  ف��ي��ه��ا: مت 

مو�شوع  لتدار�س  وذل��ك  ال��ودادي��ًة 
احل��ك��م ال��ق��ا���ش��ى ال���ذى ���ش��در �شد 
الزمالء النواب والوزراء ال�شابقني 
والتيجاين  ���ش��ا���ش��ي  احل����اج  ك��م��ال 
احلداد و�شمرية خيا�س ومت اتخاذ 
ملعاجلة  الإج�����������راءات  م����ن  ج��م��ل��ة 
الق�شية من الناحية القانونية مع 
للو�شول  ال�شمانات  اأك��رث  توفري 
م�شتوى  ف��ى  ع��ادل��ة  حماكمة  اإىل 

ال�شتئناف. 

التثبت ل غري
وحول تعليقه على عقد الربيكي 
ال�����ش��ح��ف��ي يف هذا  ال��ل��ق��اء  ل���ه���ذا 
ال���ت���وق���ي���ت ب����ال����ذات وه�����و املُ���ق���ال 
ح��دي��ث��ا م���ن م��ن�����ش��ب��ه ال�������وزاري، 
ق���ال ال��ده��م��اين اإن احل��ك��وم��ة ل 
التعليق  ب���اب  م���ن  ل���الأم���ر  ت��ن��ظ��ر 
اأو  ال��ربي��ك��ي  عبيد  �شخ�س  ع��ل��ى 
ن����واي����اه ب���ل م���ن ب����اب ال��ت��ث��ب��ت يف 
املعطيات التي قدمها للراأي العام 
فيه  التثبت  م��ا مت  وه���و  غ���ري،  ل 
الندوة  انتهاء  بعد  بنقطة  نقطة 
ال�شحفية للو�شول اإىل اأّن كل ما 
ال�شخ�شية  نقطة  با�شتثناء  قيل، 
ال���ت���ي ت��ل��ق��ت اأم�������وال ط��ائ��ل��ة من 
ق��ب��ل ج��ه��ة اأج��ن��ب��ي��ة، ك���ان حقائق 
ولكن مبعطيات منقو�شة، ح�شب 

تعبريه.
با�شم  امل��ت��ح��دث  اأّن  اإىل  ي�شار       
احلكومة، كان قد او�شح يف حوار 
الأوىل،  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��ق��ن��اة  ع��ل��ى 
اإن  ق��ال الربيكي  ال��ذي  امل���وّرد  اأّن 
لديه ديونا غري م�شتخل�شة جتاه 
 211 تناهز  التون�شية  اجلمارك 
مليون دينار واإن رئي�س احلكومة 
يو�شف ال�شاهد تغا�شى عن تتبعه، 
جميع اأمالكه م�شادرة وتتعلق به 
جرمية مالية ينظر فيها الق�شاء 

املايل حاليا.
    كما اأكد اأن مو�شوع النتدابات 
ال��ع�����ش��وائ��ي��ة ت��ه��ّم ���ش��ح��اي��ا الر�س 
�شحايا  وع����ائ����الت  ���ش��ل��ي��ان��ة  يف 
املهدية  ال�����ش��ي��د يف  م��رك��ب  غ���رق 
الجتماعية  احل�������الت  وب���ع�������س 

الث������ورة واأبن����اء ال�ش�����هداء.

املطالبة بتو�سيحات
ورغ���������م ك������ل ه��������ذه الإ���������ش��������اءات 
كتلة  ط���ال���ب���ت  ر����ش���م���ي���ا،  امل��ع��ل��ن��ة 
تون�س،  م�����ش��روع  حل��رك��ة  احل����رة 
بتقدمي  ال�شاهد  يو�شف  حكومة 
تو�شيحات للتون�شيني، عن جملة 
بت�شريحات  ال�����واردة  الت��ه��ام��ات 
الربيكي،  عبيد  ال�شابق  ع�شوها 
خ����الل ال���ن���دوة ال�����ش��ح��ف��ي��ة التي 
نظمها اجلمعة،  وما ورد فيها من 
وممار�شات  اأف��ع��ال  ع��ن  معلومات 
�شادرة عن موظفني و�شخ�شيات 
ما  ���ش��م��ن  بع�شها  ي���ن���درج  ع��ام��ة 
ُيجّرمه القانون وينطوي البع�س 

الآخر على �شوء ت�شرف اإداري.
   ودع��ت الكتلة وزي��ر ال��ع��دل اإىل 
املو�شوع  يف  ق�شائي  حتقيق  فتح 
ت��و���ش��ال اإىل ت��ت��ّب��ع ك��ل م��ن تثبت 
م�شوؤوليته عن الأفعال الإجرامية 

التي ذكرها عبيد الربيكي.
الوطنية  ال���ه���ي���ئ���ة  وط���ال���ب���ت     
بالبحث  بالتعهد  الف�شاد  ملكافحة 
من  �شالحياتها  يف  يدخل  م��ا  يف 
ال���ت���ي حت����وم حولها  امل���م���ار����ش���ات 

�شبهات ف�شاد وا�شحة.
ك��ت��ل��ة احل�����رة حلركة    وج������ددت 
ب�شرورة  مت�شكها  تون�س  م�شروع 
الف�شاد  ع��ل��ى  احل�����رب  يف  امل������رور 
اإىل  واخلطب  النوايا  اإع��الن  من 
هذه  على  للق�شاء  بجدية  العمل 
الآفة التي باتت تهدد كل مناحي  

حياة التون�شيني.

ان��ت��داب��ه��م عرب  وال��ذي��ن ل ميكن 
النتدابات  عرب  واإمن��ا  املناظرات 

ال�شتثنائية.
ق�شي�����ة  اأّن  اإل�������ى  واأ�ش���������ار      
معرو�ش������ة  امل��رج��ان  تهري��������ب 
والق�شاء  جندوبة  حمكمة  اأم������ام 
امللف  يف  ب���ال���ن���ظ���ر  امل�����خ�����ّول  ه����و 
واإ���������ش��������دار ق������������رارات الإي�����ق�����اف 
احلكومة  رئي�س  ولي�س  والإف���راج 
الف�شل  اإط���ار  يف  ال�شاهد  يو�شف 

بني ال�شلط.
    كما نف�������ى الدهماين ما �شرح به 
وزير الوظيف���ة العمومية املق������ال 
اأن  بخ�شو�س  ال��ربي��ك��ي  عبي������د 
بواجبها  قائم����ة  لي�شت  الدول�������ة 
مو�شحا  ديونها،  ا�ش���������رتجاع  يف 
ارتفع  ال�ش�����تخال�س  حجم  اأن 
من 1600 مليون دينار يف يناير 
2016 اإىل 1709 مليون دينار 

يف يناير 2017.
    وبخ�شو�س ما �شرح به عبيد 
الطرق  �شماها  ما  حول  الربيكي 
خطط  يف  التعيينات  يف  امل��ل��ت��وي��ة 
امل���دي���ري���ن ال���ع���ام���ني وال���روؤ����ش���اء 
ال��ع��ام��ني، ق���ال املتحدث  امل��دري��ن 
التعيني  اإن  احل���ك���وم���ة  ب���ا����ش���م 
ي��ت��م عرب  ال��ع��ل��ي��ا ل  يف اخل���ط���ط 
املناظرات بل ي�شتند على �شروط 
واخلربة  ال��ك��ف��اءة  اأهمها  حم��ددة 

وفق تعبريه.

وردت  ال����ذي����ن  اأن  ف��ي��ه��ا  ذك������رت 
اأ�شماوؤهم يف هذه القائمات تلقوا 
ا�شتثنائي من قبل  بانتداب  وعدا 
قائد  الباجي  اجلمهورية  رئي�س 

ال�شب�شي.
ت�شريح  يف  ال���ربي���ك���ي  و����ش���دد     
رئي�س اجلمهورية  اأن  اذاعي على 
وم�����ش��ت�����ش��اري��ه ب���راء م��ن اأي���ة تهم 
حول فر�شهم �شغوطات اأو غريها 
ا�شتثنائية،  ان���ت���داب���ات  اج���ل  م���ن 
قد  ك��ان  ال�شب�شي  قائد  اإن  قائال 
اأك��د له �شابقا ع��دم �شحة ما ورد 
يف قائمة الوزارة خا�شة اأنه يعرف 

جيدا واقع الوظيفة العمومية .
خالل  م����ن  اأراد  اأن������ه  واأك�������د      
ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  يف  ت�شريحه 
ح����ول م�����ش��األ��ة الن���ت���داب���ات لفت 
النظر اإىل وجود قائمات وملفات 
بع�س  م���ن  ع��ل��ي��ه  وردت  خ��اط��ئ��ة 

الوزارات.
اأن����ه مت���ت م�شاءلته  واأ����ش���اف      
���ش��اب��ق��ا م���ن ق��ب��ل ع�����ش��و جمل�س 
النه�شة  ال�شعب عن حركة  ن��واب 
بخ�شو�س  خ���������ش����ر  احل����ب����ي����ب 
ه��ذه امل�����ش��األ��ة، واأن���ه اأو���ش��ح ل��ه اأن 
الوحيدة  ال�شتثنائية  النتدابات 
الوزارة  بها �شلب  القيام  التي مت 
قانونية  م��ن��ا���ش��ري  اإىل  ا���ش��ت��ن��دت 
بالعفو  املتمتعني  مبلفي  تتعلق 
وبجرحى  ال��ع�����������ام  ال��ت�����ش�����������ري��ع��ي 

ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  حديثه 
ن اأية تعيينات م�شبوهة بتعليمات 
م���ن رئ���ا����ش���ة اجل���م���ه���وري���ة، واأن����ه 
حتدث عن النتدابات ال�شتثنائية 

الرئا�سة بريئة
اأّك����د وزي���ر الوظيفة  م��ن ج��ه��ت��ه، 
ال�شابق  واحل���وك���م���ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
اأن��ه مل يق�شد يف  عبيد الربيكي، 

قائمات  تلقى  ف��اإن��ه  املن�شور  ه��ذا 
لنتداب  احل��ك��وم��ة  رئ��ا���ش��ة  م���ن 
اجلهات  ب��ع�����س  م����ن  اأ����ش���خ���ا����س 
وم��ن��ه��ا ق��ائ��م��ة لإح����دى ال����وزارات 

و�شادر  اجل��ه��ات  بع�س  تهم  التي 
رئا�شة  م���ن  م��ن�����ش��ور  ���ش��اأن��ه��ا   يف 

احلكومة لإيقافها.
   واأو�شح الربيكي انه رغم �شدور 

اياد الدهماين ي�شع النقاط على احلروف عبيد الربيكي يو�شح املق�شود

•• الفجر - تون�س- خا�س

اإياد  التون�سية  احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأو�سح      
رئا�سة  اأّن  ال�سبت،  اأم�ش  اإعالمي  ت�سريح  يف  الدهماين 
الوظيفة  وزيــر  ت�سريحات  يف  حتقيقا  �ستفتح  احلكومة 
فقط  املتعلقة  الربيكي  عبيد  املقال  واحلوكمة  العمومية 
مليون   21 بقيمة  مبلغا  متنفذة  تون�سية  �سخ�سية  بتلقي 
دولر من دولة اأجنبية، م�سريا اإىل اأّن كل ما قيل يف الندوة 

حقائق  كان  بـالف�ساد  و�سفه  ما  حول  للربيكي  ال�سحفية 
واحلوكمة  العمومية  الوظيفة  وزير  اأن  يذكر  منقو�سة. 
املقال عبيد الربيكي كان قد اأّكد، يف ندوة �سحفية اجلمعة، 
ت�سّلم �سخ�سية تون�سية فاعلة خالل الأيام القليلة املا�سية 
فتح  اأو  اأجنبية دون حما�سبتها  21 مليون دولر من دولة 
�ساكنا  حتّرك  مل  احلكومة  اأن  م�سيفا  الغر�ش،  يف  حتقيق 
ال�سر  رفع  لقانون  طبقا  ال�سخ�سية  هذه  مع  تتعامل  ومل 

البنكي ومل حتّقق معها عن م�سادر هذه الأموال.

حكم بال�شجن على بن علي و�شهره ماريا كاري حفل يقود منظميه اىل ال�شجن

يف ق�سية حفل الفنانة الأمريكية ماريا كاري

�ل�صجن 6 �صنو�ت �صد �لرئي�ض �لأ�صبق بن علي وعدد من وزر�ئه

كتلة �حلرة تطالب حكومة �ل�صاهد بتقدمي تو�صيحات للتون�صيني ب�صاأن �تهامات �لربيكي

اعتربت ما قاله الربيكي حقائق منقو�سة

�حلكومة �لتون�صية: ف�صل �ملقال يف كالم �لوزير �ملقال
الربيكي : رئا�سة اجلمهورية بريئة من تهمة التعيينات امل�سبوهة

اإياد الدهماين: التحقيق �سي�سمل فقط  تلقي �سخ�سية
 تون�سية متنفذة مبلغا بقيمة 12 مليون دولر من دولة اأجنبية

كتلة م�شروع تون�س تطالب بتو�شيحات

�إطالق حملة لتمويل �لبحث 
عن �لطائرة �ملاليزية �ملفقودة

•• كواالملبور-رويرتز:

املنكوبة  املاليزية  ال��ط��ريان  �شركة  رحلة  رك��اب  اأ�شر  اأطلقت 
)اإم.اإت�س 370( ام�س ال�شبت حملة لتمويل عملية بحث عن 

الطائرة.
يف  وه��ي  ُف��ق��دت  عندما  �شخ�شا   239 تقل  الطائرة  وك��ان��ت 

طريقها من كوالملبور اإىل بكني قبل نحو ثالث �شنوات.
الثاين  يناير كانون  ا�شرتاليا وماليزيا وال�شني يف  واأوقفت 
ا�شتمرت  امل����اء  ال��ط��ائ��رة حت��ت  ع��ن  م�����ش��رتك��ة  ب��ح��ث  عملية 

عامني.
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املال والأعمال
م�صرف �لإمار�ت �ملركزي ي�صدر نظام كفاية ر�أ�ض �ملال للبنوك �لعاملة يف �لدولة متا�صيا مع »بازل3«

يف اإطار حر�س امل�شرف على جعل الإطار الرقابي لكفاية راأ�س املال بدولة 
بازل  ال�شادرة عن جلنة  املعدلة  امل��ال  راأ���س  الإم���ارات متما�شيا مع معايري 
املعنية بالرقابة امل�شرفية بازل3 . و�شدد الكندي على اأهمية حر�س البنوك 
انك�شافاتها  مل�شاندة  النوعية  وعالية  متينة  م��ال  راأ���س  قاعدة  توفري  على 
للمخاطر وذلك كي ت�شهم يف ا�شتقرار النظام املايل للدولة .. موؤكدا اأنه ويف 
احلالت التي يت�شمن فيها هذا النظام اأو معايريه امل�شاحبة اإلزاما بتوفري 
معلومات اأو اتخاذ اإجراءات معينة اأو معاجلة بنود بعينها واردة باعتبارها 
حدا اأدنى مطلوبا فاإن امل�شرف املركزي قد يفر�س متطلبات تكون اإ�شافة 

لقائمة املتطلبات املن�شو�س عليها يف املادة ذات ال�شلة.
وين�س النظام يف مادته الثانية على اأنه يجب اأن ت�ش�كل حقوق امللكية العادية 
ال�شق-1 ما ل يقل عن %7.0 من الأ�شول املرجحة باملخاطر للبنك واأن 
الأ���ش��ول املرجحة  %8.5 م��ن  ال�شق-1 م��ا ل يقل ع��ن  راأ����س م��ال  ي�شكل 

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شدر م�شرف الإم��ارات املركزي النظام اخلا�س بكفاية راأ�س املال جلميع 
التطوير  تعزيز  اإىل  خالله  من  ي�شعى  وال��ذي  الدولة  يف  العاملة  البنوك 
والتحقق من عمل النظام امل�شريف على نحو كفء وفعال .. ولتحقيق هذه 

الغاية فاإن البنوك ملزمة باإدارة راأ�س مالها على نحو احرتازي ومتدبر.
تفا�شيل حول  تت�شمن  التي  املعايري  النظام جمموعة من  وي�شاحب هذا 
راأ�س  كفاية  مبتطلبات  يتعلق  فيما  املركزي  للم�شرف  الرقابية  التوقعات 
رئي�س  الكندي  اأك��د معايل خليفة حممد  و   . �شتن�شر يف حينه  والتي  امل��ال 
جمل�س اإدارة امل�شرف املركزي يف تعميم اأر�شل اإىل البنوك العاملة يف الدولة 
اإ�شدار  اأن  منه  ن�شخة  على  “وام”  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وح�شلت  كافة 
ياأتي   - املا�شي  فرباير  اأول  من  اعتبارا  املفعول  �شاري  بات  ال��ذي  النظام- 

راأ�س  جمموع  باعتباره  املحت�شب  امل��ال  راأ���س  اإج��م��ايل  ي�شكل  واأن  باملخاطر 
الأ�شول  %10.5 من  ال�شق-2 ما ل يقل عن  وراأ���س مال  ال�شق-1  مال 
املرجحة باملخاطر. وعلى �شعيد البنوك املحلية امل�شنفة �شمن ذات الأهمية 
تطبق  اإ�شافية  مال  راأ���س  مب�شدات  بالحتفاظ  اإلزامها  ف�شيتم  النظامية 
املركزي  امل�شرف  و�شيقوم  ال�شق-1  العادية  امللكية  حقوق  م��ال  راأ���س  على 
النتقالية  بالرتتيبات  يتعلق  ما  ويف  ال�شاأن.  بهذا  املعنية  البنوك  باإخطار 
لتطبيق التعديالت التي متت على راأ�س مال حقوق امللكية العادية ال�شق-1 
 01 من  للفرتة   80% تطبيق  البنوك  على  يتعني  فانه  النظام  مبوجب 
2017 و%100 للفرتة التي تبداأ من  31 دي�شمرب  2017 اإىل  يناير 
الراأ�شمالية التي  ل��الأدوات  و�شيتم ال�شحب التدريجي   .2018 01 يناير 
مل تعد موؤهلة كحقوق ملكية غري عادية ال�شق-1 اأو كراأ�س مال ال�شق-2 
 .  2017 يناير   01 من  اعتبارا  �شنوات   10 اإىل  متتد  ف��رتة  م��دى  على 

العادية  امللكية  حقوق  يف  املت�شمنة  الراأ�شمالية  الأدوات  ا�شتبعاد  و�شيجري 
العادية  امللكية  حقوق  من  النظام  هذا  متطلبات  ت�شتويف  ل  التي  ال�شق-1 
ويهدف النظام اإىل اإر�شاء حد  ال�شق-1 اعتبارا من 31 دي�شمرب 2017. 
البنوك وذلك بغر�س التحقق من �شالمة  راأ�س مال  اأدنى ملتطلبات كفاية 
واملعايري  النظام  ه��ذا  وينطبق  امل��ايل.  ال�شتقرار  وتعزيز  البنوك  اأو���ش��اع 
به  الل��ت��زام  م��ن  التحقق  عليها  ويتعني  البنوك  جميع  على  ل��ه  امل�شاحبة 
واملعايري امل�شاحبة على م�شتوى متطلبات ن�شبة كفاية راأ�س املال الفردية 
والتي تقي�س كفاية راأ�س مال بنك منفرد بناء على متانة راأ�س ماله كوحدة 
م�شتقلة وكذلك على م�شتوى متطلبات ن�شبة كفاية راأ�س املال للمجموعة 
و�شمات  ماله  راأ���س  متانة  على  بناء  البنك  م��ال  راأ���س  كفاية  تقي�س  والتي 
املخاطر التي يتعر�س لها بعد اأن يتم الإعداد الرقابي لالأ�شول واخل�شوم 

املوحدة للمجموعة.

�أدنوك للتوزيع تفتتح حمطة خدمة �لوثبة �صمال يف منطقة بني يا�ض باأبوظبي 

اأول واأكرب مدينة لل�سناعات الغذائية والتجارية يف الدولة واملنطقة

�ملنطقة �حلرة بحمرية �ل�صارقة تطلق »فود بارك«

وز�رة �ملالية تعقد �أوىل �جتماعات جمل�ض تن�صيق 
�ل�صيا�صات �ملالية �حلكومية يف عام 2017 

•• دبي-الفجر: 

اأوىل   ، املالية يف مقرها باإمارة دبي يف نهاية الأ�شبوع املا�شي  عقدت وزارة 
 ،2017 ل��ع��ام  احلكومية  امل��ال��ي��ة  ال�شيا�شات  تن�شيق  جمل�س  اج��ت��م��اع��ات 
ورئي�س جمل�س  املالية  وزارة  وكيل  اخل��وري،  يون�س حاجي  �شعادة  برئا�شة 
اليتيم،  را�شد  �شعيد  �شعادة  وح�شور  احلكومية،  املالية  ال�شيا�شات  تن�شيق 
املجل�س،  رئي�س  ونائب  وامليزانية  امل��وارد  امل�شاعد لقطاع  املالية  وزارة  وكيل 

وذلك ملناق�شة اأبرز م�شتجدات ال�شيا�شات املالية على �شعيد الدولة. 
احلكومية  امل��ال��ي��ة  ال�شيا�شات  تن�شيق  جمل�س  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  وح�شر 
وم�شرف  الدولة  يف  املالية  الدوائر  عن  واملمثلني  الإم���ارات  حكومات  من 

الإمارات املركزي.
يف  ه��ام  ب��دور  احلكومية  ال�شيا�شات  تن�شيق  جمل�س  يقوم  �شعادته:  وق��ال 
الدولة،  م�شتوى  على  والنقدية  املالية  وال�شيا�شات  الروؤية  وتوحيد  اإع��داد 
وموائمتها مع اأف�شل املمار�شات العاملية على �شعيد العمل املايل احلكومي، 
ف�شاًل عن درا�شة م�شروعات املوازنات واأوجه ال�شرف، بهدف دعم م�شرية 
درجات  اأعلى  اإىل  والو�شول  امل�شتدامة،  والجتماعية  القت�شادية  التنمية 
لدولة  والإزده����ار  ال��رخ��اء  لتحقيق  الإن��ف��اق،  اإدارة  يف  احلكومية  ال��ك��ف��اءة 

الإمارات و�شعبها على حد �شواء.
املالية  البيانات   2017 لعام  الأول  اجتماعهم  يف  املجل�س  اأع�شاء  وناق�س 
املوحدة على م�شتوى الدولة للربع الرابع من عام 2016، وملخ�س زيارة 
 2017 12 فرباير  اإىل   5 ال��دويل التي متت يف الفرتة من  بعثة البنك 
حول م�شروع تعزيز التن�شيق املايل لقطاعي ال�شحة والتعليم على م�شتوى 
الدويل حول  النقد  اأي�شاً مقرتحات �شندوق  املجل�س  وا�شتعر�س  الدولة. 
جمموعة من املوا�شيع املختارة خالل بعثة م�شاورات املادة الرابعة املقرتح 
النقدية  ال��ت��ط��ورات  واأه���م   ،2017 اب��ري��ل  �شهر  ل��ل��دول��ة خ��الل  زي��ارت��ه��ا 
الإمارات  لدولة  املركزي  امل�شرف  روؤي��ة  خالل  من  الدولة،  يف  وامل�شرفية 

العربية املتحدة. 
احلكومية  املالية  ال�شيا�شات  تن�شيق  جمل�س  ت�شكيل  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
قد مت  بقرار من جمل�س الوزراء املوقر، وتتكون ع�شويته من وكيل وزارة 
الإم����ارات  م��ن م�شرف  الإم�����ارات، وع�شو  ع��ن ح��ك��وم��ات  امل��ال��ي��ة وممثلني 
�شنوياً،  دورية  اجتماعات  املجل�س ثالثة  املركزي.  ويعقد  املتحدة  العربية 

كما يتم اإعادة ت�شكيله دورياً كل ثالث �شنوات. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

خدماتها  ب��ت��ع��زي��ز  م��ن��ه��ا  ال���ت���زام���اً 
م��ن��ط��ق��ة بني  اأم������ام ع��م��الئ��ه��ا يف 
يا�س، اأعلنت �شركة برتول اأبوظبي 
للتوزيع  اأدن��وك  للتوزيع  الوطنية 
الوثبة  خدمة  حمطة  افتتاح  ع��ن 
العني  طريق  على  الواقعة  �شمال 
اأبوظبي وبالقرب من قاعة الوثبة 
لالأفراح مبنطقة بني يا�س، وذلك 
التو�شعية  خ��ط��ت��ه��ا  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً 
املتزايد  الطلب  تلبية  اإىل  الهادفة 
عالية  وخدماتها  منتجاتها  على 
اجلودة يف خمتلف مناطق الدولة. 
الوثبة  خ���دم���ة  حم��ط��ة  وج���ه���زت 
م�شخات،  و9  ج����زر   3 ب����  ���ش��م��ال 
خدمة  ال�شاعة  م���دار  على  وت��ق��دم 
ال��ت��زود ب��ال��وق��ود ب��اأن��واع��ه الثالثة 
 ،95 وخ�����ش��و���ش��ي   ،91 ب��ل�����س  اإي 
املحطة  �شتوفر  كما   .98 و�شوبر 
ل����رّواده����ا ك���ذل���ك خ���دم���ات تغيري 
ت�شليح  وور���ش��ة  لل�شيارات،  الزيت 
الإطارات، والت�شوق يف متجر واحة 
لأ�شطوانات  وم�����ش��ت��ودع  اأدن�������وك، 

الأخ��ذ بعني العتبار  ال��دول��ة، مع 
احتياجات عمالء كل منطقة على 
ح���دة. وك��ب��اق��ي حم��ط��ات اخلدمة 
للتوزيع،  اأدن����وك  ل�شركة  التابعة 
الوثبة  خدمة  حمطة  زّودت  فقد 
ال�شحة  ت��ق��ن��ي��ات  ب���اأح���دث  ���ش��م��ال 
التي  والبيئة،  وال�شالمة  والأم���ن 
من �شاأنها تهيئة مناخ اآمن و�شليم 
امل��ح��ط��ة وال��ع��ام��ل��ني فيها  ل�����رواد 
وامل��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ة، مب���ا يف ذلك 
املغلقة  التلفزيونية  الدوائر  نظام 
املحطة،  مرافق  كافة  تغطي  التي 
مبعرفة  خا�شة  ا�شت�شعار  واأجهزة 
يف  املركبات  لوقوف  الزمنية  امل��دة 

املواقف املخ�ش�شة لرّواد املحطة.
ال����رب����ط  اأن����ظ����م����ة  ج�����ان�����ب  واإىل 
الإدارة  م��ع  امل��ب��ا���ش��ر  الإل���ك���رتوين 
اأبوظبي؛  املدين يف  للدفاع  العامة 
با�شتخدام  املحطة اجلديدة  متتاز 
املت�شاعدة  الأبخرة  ا�شرتداد  نظام 
وا�شرتجاع  احتجاز  على  القائمة 
الأب���خ���رة امل��ت�����ش��اع��دة م��ن ناقالت 
ب����ه����دف احل�����ف�����اظ على  ال�����وق�����ود 

البيئة. 

ل��ل��ت��وزي��ع : ي���اأت���ي اف��ت��ت��اح حمطة 
مع  متا�شياً  �شمال  الوثبة  خ��دم��ة 
التو�شعية  ال�شرتاتيجية  خطتنا 
الهادفة اإىل تعزيز �شبكة حمطاتنا 
مناطق  خم���ت���ل���ف  ت����خ����دم  ال����ت����ي 

و�شواحيها، 35 حمطة يف املنطقة 
مدينة  يف  حم��ط��ة   41 ال��غ��رب��ي��ة، 
ال����ع����ني.   وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، قال 
الرا�شدي،  مبارك  �شعيد  املهند�س 
الرئي�س التنفيذي بالإنابة لأدنوك 

العاملة  اخل���دم���ة  حم��ط��ات  ع����دد 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف خمتلف مناطق 
اك�شرب�س،  اأدن��وك  4 حمطات  اإىل 
 94 منها  خ��دم��ة  حمطة  و170 
اأبوظبي  مدينة  يف  خدمة  حمطة 

الغاز امل�شال. 
كما يجري العمل حالياً على تزويد 
ال�����ش��راف الآيل،  ب��ج��ه��از  امل��ح��ط��ة 

ومطعم للماأكولت ال�شريعة.
يرتفع  املحطة،  ه��ذه  افتتاح  وم��ع 

وك��ذل��ك ال��ت��دري��ب وال���ش��ت�����ش��ارات وف��ح�����س امل��ن��ت��ج��ات يف امل��خ��ت��ربات وخدمات 
يوفر  املنطقة احل��رة باحلمرية.  كما  الأغذية يف هيئة  ق�شم  الرتخي�س عرب 
اأف�شل املمار�شات يف �شناعة الأغذية  امل�شروع بح�شب اجلروان �شهولة مواكبة 
الت�شال  واإمكانية  الرقابية،  والهيئات  ال�شناعة  خرباء  مع  العمل  خالل  من 
املبا�شر مع م�شتثمري ال�شناعات الغذائية ملوا�شلة الأعمال من دون اأي عناء، 

اإىل جانب التدريب والإر�شاد.
 16 ي�شم  عمال  �شكن  توفري  �شت�شمل  امل�شروع  من  الثالثة  املرحلة  اإن  وق��ال 
مبنى. اأما اأر�س امل�شروع الإجمالية فت�شم 30 مليون قدم مربع من الأرا�شي 
ال�شناعية والتجارية التي ت�شم اأرا�شي مواجهة للبحر. ويتيح امل�شروع فرتة 
ت�شل حتى  لتفرة  ال�شتئجار  كما ميكن  اأدن��ى،  �شنوات كحد  ملدة خم�س  اإيجار 
ثابتة لأول  اإي��ج��ار  ب��دلت  اأخ���رى، مع  ع��ام   25 مل��دة  للتمديد  قابلة  25 عاماً 
امل�شتثمرين  %60 من قبل  الأرا�شي حتى  �شنوات، كما ميكن تطوير  خم�س 
لتلبية متطلباتهم، وبنى حتتية جاهزة للكهرباء واملياه وملتطلبات تكنولوجيا 
املعلومات،  اأما م�شاحة املخازن فترتاوح ما بني 400 مرت مربع ولغاية 600 
مرت مربع 614- 416 و276 مرت مربع باإرتفاع 9 اأمتار، مع اإمكانية تطوير 
املعلومات،  تكنولوجيا  حاجات  لكافة  جاهزة  حتتية  وبنى  خم��ازن،  اأو  م�شانع 
وبنى حتتية جاهزة للكهرباء واملياه، واإيجار �شنوي قابل للتجديد، مع الإ�شارة 
واإعادة  والتجميع  لل�شناعات  منا�شبة  وه��ي  مكاتب،  مع  تاأتي  املخازن  اأن  اإىل 
التعبئة والتغليف. وتبلغ قيمة الإيجار ال�شنوي للمخازن التي تبلغ م�شاحتها 
تبلغ  ال��ت��ي  وامل���خ���ازن  دولر،   23،161 دره���م  األ���ف   85 م��رب��ع��اً  م���رتاً   276
م�شاحتها 416 مرت مربع 135 األف درهم 36،785 دولر، واملخازن التي 
ت�شل م�شاحتها اإىل 614 مرت مربع اإىل 170 األف دهم )46،322 دولر(، 
وتوفر املخازن طاقة كهربائية خمتلفة بح�شب حاجة امل�شتثمر 50 – 100 
-150 كيلو واط. كما يوفر فود بارك مركز اأعمال ي�شم  العديد من الأجنحة 
التنفيذية مب�شاحات ترتاوح ما بني 15 مرتاً مربعاً وحتى 42 مرتاً مربعاً، 
مع اإتاحة اإيجار �شنوي قابل للتجديد، وبنى حتتية جاهزة للمياه والكهرباء، 
وم�شاحة مرنة مزودة مبرافق الت�شالت، ورافق ات�شال وانرتنت، وم�شاحات 
تكنولوجيا  وبنى حتتية جاهزة حلاجات  املبنى،  اأم��ام  ال�شيارات  ملواقف  وا�شعة 
2،998 دولر  األف درهم   11 5 باقات من  املكاتب  املعلومات. وت�شمل باقات 

وحتى 35 األف درهم 9،537 دولر .

•• دبي-الفجر: 

اأطلقت هيئة املنطقة احلرة باحلمرية م�شروع “ال�شارقة فود بارك” اأول واأكرب 
الإمارات  دول��ة  م�شتوى  على  والتجارية  الغذائية  لل�شناعات  متكاملة  مدينة 
العربية املتحدة واملنطقة، يتكون من اأرا�ٍس وخمازن ومكاتب و�شكن عمال على 

م�شاحة اإجمالية تزيد على 11 مليون قدم مربع.
الأول  الطراز  من  منطقة  لبناء  يهدف  اجلديد  م�شروعها  اأن  الهيئة  واأعلنت 
تعبئتها  واإع���ادة  وحفظها  وت�شديرها  الغذائية  امل��واد  ا�شترياد  بعمليات  ُتعنى 

بالإ�شافة اإىل تغليف املواد الغذائية املخ�ش�شة ملختلف دول العامل.
امل�شروع اجلديد، خالل موؤمتر �شحفي عقد  تفا�شيل هذا  الك�شف عن  وجاء 
يوم اخلمي�س املا�شي يف مركز دبي التجاري العاملي، بح�شور �شعادة �شعود �شامل 
احلرة  املنطقة  هيئة  ومدير  باحلمرية،  احل��رة  املنطقة  هيئة  مدير  املزروعي 
ملطار ال�شارقة الدويل. واأعرب �شعادة �شعود �شامل املزروعي مدير هيئة املنطقة 
عن  ال���دويل،  ال�شارقة  ملطار  احل��رة  املنطقة  هيئة  وم��دي��ر  باحلمرية،  احل��رة 
اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، على توجيهاته ال�شديدة ودعمه 
اآيات ال�شكر  اأ�شمى  اأعرب املزروعي عن  الالحمدود لإطالق هذا امل�شروع. كما 
والمتنان ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 

حاكم ال�شارقة، ملتابعته احلثيثة ل�شمان جناح تطور املنطقة. 
اإطار حر�س الهيئة  اإن اإطالق هذا امل�شروع ال�شخم، يندرج يف  وقال املزروعي 
و�شعيها الدوؤوب لالرتقاء بخدماتها واأدائها، و�شوًل اإىل حتقيق نقلة نوعية يف 
خمتلف اأن�شطتها، عرب خطط وبرامج طموحة تتما�شى مع الروؤية القت�شادية 
لإمارة ال�شارقة، يف ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة وتوجيهاته ال�شديدة، 
واملتابعة احلثيثة من �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 

عهد ونائب حاكم ال�شارقة.
واأكد املزروعي اأن م�شروع “ال�شارقة فود بارك” �شيكون اأول مدينة غذائية من 
نوعها على م�شتوى املنطقة، �شواء من ناحية طبيعة امل�شروع اأو لناحية حجمه، 
جذب  خ��الل  م��ن  ال��وط��ن��ي،  القت�شاد  دع��م  يف  امل�شتقبلية  م�شاهمته  ع��ن  ع��دا 
وت�شجيع  وال��ع��امل،  املنطقة  دول  خمتلف  من  ال�شارقة  اإم��ارة  اإىل  امل�شتثمرين 

اإليها عرب  الو�شول  واإمكانية  ال�شتخدام،  ب�شهولة  ت�شميم متميز، متتاز  ذات 
و�شط  املركزي  املوقع  ميزة  مينحها  مبا  ال��ق��وارب،  اأو  الطائرات  اأو  ال�شاحنات 

منطقة دول جمل�س التعاون وعلى اأعتاب اأي منطقة من العامل.
الرخ�س  اإ����ش���دار  ت�شهيل  يف  امل�����ش��اه��م��ة  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���س  امل���زروع���ي  واأك����د 
الغذائية،  امل��واد  لت�شدير  ال�شحية  وال�شهادات  بارك”  “فود  يف  للم�شتثمرين 
ال�شت�شارات،  وتقدمي  والتدريب  الر�شمية  واملوافقات  املمانعة  عدم  و�شهادات 
وخدمات فح�س املواد الغذائية، بالإ�شافة اإىل التو�شط والربط بني امل�شتثمرين 

والهيئات املحلية وتوفري الدعم والرعاية والإر�شاد والتوجيه. 
من جانبه، ا�شتعر�س علي اجلروان نائب املدير التجاري يف الهيئة من خالل 
الإجراءات  �شهولة  اأبرزها  من  والتي  بارك”،  “فود  مزايا  اأب��رز  تناول  عر�س 
والتي  �شاعة واح��دة فقط،  املدينة ويف غ�شون  يف  الأحالم”  “�شركة  لتاأ�شي�س 
تتلخ�س يف ثالث خطوات تبداأ بتعبئة منوذج الطلب يف ركن املبيعات التابعة 
لفود بارك، ومن ثم دفع الر�شوم، وانتهاء باحل�شول على الرخ�شة التجارية 

التي ميكن اأن تكون اإما جتارة عامة اأو حمددة )حتى 5 ن�شاطات(.
واأو�شح اجلروان اأن الرخ�س ال�شناعية املتاحة يف “فود بارك” تتنوع ما بني 
الرخ�شة  ت�شمل  حني  يف  والت�شنيع.  والتعبئة  والتغليف  والتجميع  املعاجلة 
تقدم  املدينة  اأن  اإىل  لفتاً  وال�شت�شارات،  الن�شاطات  من  جمموعة  اخلدمية 
مزايا ل ت�شاهى، من اأبرزها اإمكانية متلك الأجانب بن�شبة %100، واإعفاء 
الإعفاء من  وكذلك  التجارية،  وال�شرائب  والت�شدير  ال�شترياد  من �شرائب 
ال�شرائب على ال�شركات اأو �شرائب الدخل، اإىل جانب �شهولة اإعادة راأ�س املال 
للتجديد،  قابلة  �شنة   25 مل��دة  اإي��ج��ار  وتوفري عقود  الأرب���اح،  مع  اإىل موطنه 
وجمارك يف املوقع. واأ�شار اجلروان اإىل توفري الهيئة فريق ملتزم من خرباء 
�شالمة الغذاء لتقدمي الإر�شاد والدعم، وتقدمي خدمات نوعية وفقاً حلاجات 
واأمنه،  وج��ودت��ه  ال��غ��ذاء  �شالمة  خدمات  ُتقدمي  اإىل  بالإ�شافة  م�شتثمر،  كل 

جمتمع الأعمال املحلي على تو�شعة اأعمالهم وتوفري عوائد اإ�شافية وجمزية 
دولة  و�شمعة  مكانة  من  �شي�شتفيد  بارك”  “فود  اأن  امل��زروع��ي  واأ���ش��اف  لهم. 
الإمارات كمركز اإقليمي وعاملي لالأعمال وال�شياحة يف العامل، ومن اقت�شادها 
املتنوع الذي ُيعترب ثاين اأكرب اقت�شاد يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
بالإ�شافة اإىل �شبكة البنى التحتية املتميزة والتدفق ال�شياحي املرتفع وغريها 

من العوامل اجلاذبة التي تتميز بها الدولة.
اأما على �شعيد اإمارة ال�شارقة، فاعترب املزروعي اأن “فود بارك” �شي�شكل اإ�شافة 
نوعية وذات قيمة م�شافة لالإمارة كوجهة اأعمال رائدة يف املنطقة حتتل املرتبة 
11 يف قائمة اأكرث الوجهات جاذبية يف العامل وفقاً ملوؤ�شر ال�شتثمار الأجنبي 
وموقعها  و�شمعتها  ال�شارقة  مكانة  من  امل�شروع  �شي�شتفيد  حني  يف  املبا�شر.  
ال�شرتاتيجي باعتبارها الإمارة الوحيدة يف الدولة املطلة على �شواطئ اخلليج 
وم�شاهمتها يف قطاع  دوره��ا  عدا عن  الهندي،  واملحيط  ُعمان  وخليج  العربي 
ال�شناعي  الن�شاط  اإجمايل  %38 من  ت�شتحوذ على  الوطني حيث  ال�شناعة 
يف الدولة. واأفاد املزروعي اأن “فود بارك” �شيوفر مكاتب وخمازن من خمتلف 
الأحجام مع مكاتب داخلية وخدمات ومرافق، وقطع اأر�س ابتداء من 2500 
ب�شناعة  ال�شلة  ذات  والفعاليات  الرخ�س  اإىل  بالإ�شافة  و�شعوداً،  مربع  مرت 
األ��ف عامل، وغريها   26 الهيئة لأك��رث من  الأغ��ذي��ة، وم�شاكن للعمال داخ��ل 
العديد من اخلدمات ذات القيمة امل�شافة التي يقدمها ق�شم الأغذية يف الهيئة 
ل�شركات الأغذية والذي يعمل كو�شيط بني امل�شتثمر و�شلطات الرقابة الغذائية 
ذات  136 خمزناً متنوعاً  اأن املنطقة �شتتاألف من  يف دولة الإم��ارات. واأو�شح 
تتنوع  املعتمدة، حيث  املعايري  لأرق��ى  وفقاً  الإيبوك�شي  م��زودة بطالء  اأر�شيات 
خمازن التربيد واملخازن املخ�ش�شة للب�شائع �شريعة التلف من حيث امل�شاحة، 
و�شوًل  مربعاً  م��رتاً   400 بني  ما  للم�شتثمرين  متعددة  خيارات  توفر  حيث 
اإىل اأي م�شاحات يطلبها املتعاملني. وقد مت ت�شييد هذه املخازن �شمن من�شاأة 

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00498/2017/ �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06435/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : احمد حممد �شيبان املهريي - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : خمزن بيك العام 

 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
الق�شائية  اللجنة  بتاريخ 2016/12/14 عن  ال�شادر  1- مبوجب احلكم 
رقم 02064352016  الدعوى  بدبي يف  اليجارية  املنازعات  مبركز ف�س 
ايجارات ، والقا�شي من حيث منطوقة ب���� : حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري 
من  الي��ج��اري��ة  القيمة  ال�����ش��روط  وب���ذات  �شنة  مل��دة  العقد  بتجديد   -:
 2016/9/1 ولغاية 2017/8/31 مع الزام املدعي عليه الر�شوم وامل�شاريف.

2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01030/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08492/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �شده : زد دي ان للتجارة العامة -  �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : حممد عبد اهلل حممد ال�شيبه النعيمي  
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

 1- وما ي�شتجد من اجر حتى الت�شليم العفلي للعني املوؤجرة والزمتها بامل�شروفات
 2- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من ال�شواغل

3- الزام املدعي عليها ب�شداد 625.000 درهم الجرة عن الفرتة من 2015/5/8 
وحتى 2016/8/7

4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11960 بتاريخ 2017/3/5   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01144/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05760/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر
اىل املنفذ �شده : ابو حممد ا�شماعيل للتجارة العامة - �س ذ م م 

جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : فايقه عبد الغفور �شعيدي 

وطاهره عبد الغفور حممد ، ومها عبد الغفور �شعيدي   
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- حكمت اللجنة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 30000  درهم 
املتبقي بالقيمة اليجارية. 

2-  الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
املبينة  املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�شر  تاريخ  من 

�شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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"�ل�صوؤون �لبلدية و�لنقل«  يف �أبوظبي �قت�صادية �بوظبي ت�صارك باليوم �خلليجي حلماية �مل�صتهلك
ت�صت�صيف �جتماع �جلمعية �لعاملية للطرق

•• اأبوظبي-وام:

ا�شت�شافت دائرة ال�شوؤون البلدية والنقل يف اأبوظبي اجتماع اللجنة التنفيذية 
اخلا�شة باجلمعية العاملية للطرق » PIARC » بح�شور ما يزيد عن 50 
من كبار مديري اإدارات الطرق على م�شتوى العامل. و�شهد الجتماع تن�شيب 
رئي�س جديد للجنة التنفيذية وانتخاب اأع�شاء جدد لها. وقال اأحمد �شامل 
جلنة  رئي�س  العاملية  ال��ط��رق  جلمعية  التنفيذية  اللجنة  ع�شو  احل��م��ادي 
اأبوظبي لتنظيم املوؤمتر العاملي للطرق عام 2019 .. اإن الدائرة تتطلع اإىل 
ال�شراكة الإيجابية بني جميع اجلهات العاملية املعنية بالطرق وذلك يف اإطار 

ال�شتعداد لعقد املوؤمتر العاملي للطرق عام 2019 يف اأبوظبي.

اأهمية فر�س الأعمال التي توفرها 
الكنديني  للم�شتثمرين  ال�شارقة 
ال��ق��ط��اع��ات احليوية  م��ن  ع���دد  يف 
ذات امل�شتقبل الواعد، مثل الطاقة 

املتجددة، والتقنية وغريها.
اأونتاريو  م��ق��اط��ع��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
تعترب من اأكرب املقاطعات الكندية 
م��ن ح��ي��ث ال��ك��ث��اف��ة ال�����ش��ك��ان��ي��ة، اإذ 
مليون   13.8 �شكانها  ع��دد  يبلغ 
ن�����ش��م��ة ت���ق���ري���ب���اً، ي�����ش��ك��ل��ون نحو 
ث��ل��ث ���ش��ك��ان ك��ن��دا، يف ح��ني تتمتع 
مب�شاحة �شا�شعة تزيد على مليون 
كلم مربع. وت�شم اأونتاريو اثنتني 
م���ن اأك�����رب امل�����دن ال��ك��ن��دي��ة، هما: 
تورونتو عا�شمة املقاطعة، واأوتاوا 
عا�شمة كندا. ويبلغ الناجت املحلي 
الإج���م���ايل لأون��ت��اري��و ن��ح��و 599 
مليار   450( كندي  دولر  مليار 
يعادل  م���ا  وه���و  اأم����ريك����ي(،  دولر 
للبالد،  املحلي  الناجت  ربع  تقريباً 
مليار  و827  ت��ري��ل��ي��ون  ال���ب���ال���غ 
دولر اأمريكي، ما يو�شح الأهمية 

القت�شادية الكبري للمقاطعة.
متنوع  باقت�شاد  اأونتاريو  وتتمتع 
ي��ت�����ش��م��ن جم���م���وع���ة ك���ام���ل���ة من 
واخلدمات  امل��ت��ق��دم��ة،  ال�شناعات 
الطاقة  و����ش���ن���اع���ات  ال���ت���ج���اري���ة، 
امل��ت��ج��ددة، وع��ل��وم احل��ي��اة، واملوارد 
الطبيعية، والبحوث والتطوير، يف 
وقت يعترب اقت�شاد املقاطعة قائماً 
اإذ  عالية،  ب�شورة  الت�شدير  على 
املقاطعات  اأك���رب  اأون��ت��اري��و  تعترب 
اإىل  ال�شادرات  ناحية  الكندية من 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
اقت�شاداً  فتمتلك  ال�����ش��ارق��ة،  اأم���ا 
الناجت  ي�شكل  اإذ  ب��ق��وة،  م��ت��ن��ام��ي��اً 
من   19% ي��ع��ادل  م��ا  لها  املحلي 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل لدولة  ال���ن���اجت 
الإم�������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة؛ 
األف   55.3 الإم�������ارة  وحت��ت�����ش��ن 
�شناعية  م��ن��ط��ق��ة  و21  ���ش��رك��ة، 
بلوغ  اإىل  ت�شعى  وقت  يف  متكاملة، 
 314 اإىل  ال�شناعي  قطاع  حجم 

مليون دولر بحلول عام 2020.
وتتمتع الإمارة مبوقع ا�شرتاتيجي 
مهم للغاية، اإذ تبعد 4 �شاعات عن 
ثلث �شكان العامل، و8 �شاعات عن 
ثلثي �شكان العامل، وتعترب الإمارة 
ثاين اأكرب حمطة لل�شحن اجلوي 
م��ن مهمة  م��ا يجعل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
العامل  ���ش��رق  اأ�����ش����واق  ا���ش��ت��ه��داف 
وغربه اأمراً يف متناول امل�شتثمرين 
لتاأ�شي�س  الإم��ارة  يختارون  الذين 

اأعمالهم فيها.

•• ال�سارقة-الفجر:

لتعزيز  امل�شتمرة  اإط��ار جهودها  يف 
وال�شتثماري  القت�شادي  التعاون 
ب��ني اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة م��ع خمتلف 
ال�شارقة  هيئة  ع��ق��دت  الأط�����راف، 
)�شروق(  وال��ت��ط��وي��ر  لال�شتثمار 
اج���ت���م���اع ع��م��ل م���ع وف����د حكومي 
زائ�������ر م�����ن م���ق���اط���ع���ة اأون����ت����اري����و 
ال��ك��ن��دي��ة ال�����ش��ه��ر امل���ا����ش���ي، حيث 
الفر�س  بحث  الجتماع  ا�شتهدف 
القائمة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
اأونتاريو  وم��ق��اط��ع��ة  الإم�����ارة  ب��ني 
واإمكانية  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  يف 
العمل على تبادل اخلربات، و�شبل 
ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات ال��ق��ائ��م��ة بني 
الهيئة يف  وف��د  وت��راأ���س  اجلانبني. 
الجتماع، �شعادة مروان بن جا�شم 
لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�شركال، 
والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة 
�شروق، يف حني �شارك عن اجلانب 
ال����ك����ن����دي، ك����ل م����ن م����ع����ايل ديب 
اأون��ت��اري��و للتعليم  م��اث��ي��وز، وزي���رة 
الوزيرة  امل��ه��ارات،  وتنمية  املتقدم 
الرقمية،  احلكومة  ع��ن  امل�شوؤولة 
ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء، 
الزائر؛  ال��ك��ن��دي  ال���وف���د  رئ��ي�����ش��ة 
وم�����ع�����ايل م���اي���ك���ل ت���������ش����ان، وزي�����ر 
وذلك  الدولية،  للتجارة  اأونتاريو 
كامارياناكي�س،  اإمانويل  بح�شور 
يف  الكندي  ال��ع��ام  القن�شل  �شعادة 

دبي.
�شعادة  اأك�����د  الج���ت���م���اع،  وخ�����الل 
م����روان ب��ن ج��ا���ش��م ال�����ش��رك��ال، اأن 
املهمة  الأ����ش���واق  م��ن  تعترب  ك��ن��دا 
ل�شيما  ال�شارقة،  لإم��ارة  بالن�شبة 
اأون���ت���اري���و، ال��ت��ي تعترب  م��ق��اط��ع��ة 
واحدة من اأهم املقاطعات الكندية 
على  ت�شتحوذ  ك��ون��ه��ا  اق��ت�����ش��ادي��اً، 
الإجمايل  املحلي  الناجت  رب��ع  نحو 
احل���اج���ة  اإىل  م���������ش����رياً  ل����ل����ب����الد، 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري بني 
الإمارة واملقاطعة، مع العمل على 
ال�شتثمارات  م���ن  امل���زي���د  ج����ذب 
تعترب  التي  ال�شارقة،  اإىل  الكندية 
الإقليمية  ال��وج��ه��ات  اأف�����ش��ل  م��ن 
ما  اإىل  ال�شركات  لتو�شع  الداعمة 

وراء احلدود.
اللقاء  ه��ذا  ياأتي  ال�شركال:  وق��ال 
يف اإط����ار ال��ل��ق��اءات ال���دوري���ة التي 
احلكومات  م���ع  ����ش���روق  ت��ع��ق��ده��ا 
ال�شتثمارية  وال���وف���ود  وال��ه��ي��ئ��ات 
بهدف  ال���ع���امل،  دول  خمتلف  م��ن 
ال�شتثمارية  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال����رتوي����ج 

واملنظمات يف الدولة، بهدف تعزيز 
والتجارة  والب���ت���ك���ار  ال�������ش���راك���ات 
وال�شتثمار يف قطاعات مثل: علوم 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  احل���ي���اة، 
املالية  ال����ع����ل����وم  والت�������������ش������الت، 
الزراعية،  والأغ��ذي��ة  وامل�شرفية، 
والبنية  النظيفة،  والتكنولوجيا 

التحتية.
تر�شيخ  اأن  ال�����وزي�����رة  واأ�����ش����اف����ت 

ال����ت����ع����اون امل���������ش����رتك م�����ع اإم�������ارة 
لهتمامنا،  م��ث��ري  اأم����ر  ال�����ش��ارق��ة 
م�شرتكة  ع���وام���ل  وج�����ود  ب�����ش��ب��ب 
واملقاطعة،  الإم��������ارة  ب���ني  جت��م��ع 
مركزان  ب��اأن��ه��م��ا  اأه���م���ه���ا  ي��ت��م��ث��ل 
بلدهما،  يف  رئ��ي�����ش��ان  ���ش��ن��اع��ي��ان 
هذه  تعزيز  اإىل  ي�شعيان  وق��ت  يف 
ال�شتثمارات  حتفيز  ع��رب  امل��ك��ان��ة 
اإىل  م�شرية  امل��ت��ب��ادل��ة،  ال�شناعية 

ال�شارقة،  بها  تتمتع  التي  الفريدة 
ال�شتثمارات  م���ن  امل���زي���د  وج����ذب 
ونعمل من خالل  اإليها،  الأجنبية 
ا�شتعرا�س  اإىل  ال���ل���ق���اءات  ه����ذه 
خمتلف  يف  منلكها  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س 
ل�شيما  ال�������واع�������دة،  ق���ط���اع���ات���ن���ا 
والرعاية  وال���رتف���ي���ه،  ال�����ش��ي��اح��ة 
ال�شحية، والتنمية البيئية، والنقل 
واخلدمات اللوج�شتية، وال�شناعة، 

التطوير  م�شرية  دع��م  يف  الكندية 
القت�شادي التي تنتهجها الإمارة، 
التقنيات  ال�شركات  ه��ذه  متلك  اإذ 
احلديثة والكفاءات املاهرة القادرة 
ع���ل���ى اإح��������داث امل����زي����د م����ن الأث�����ر 
الإي��ج��اب��ي يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي تعمل 
ب���ه���ا، و���ش��ن��ع��م��ل ب��ك��ل ت���اأك���ي���د على 
حماولة ا�شتقطاب املزيد من هذه 
التبادل  اآف���اق  وتو�شيع  ال�شركات، 

ال�شركال:  واأ������ش�����اف  وغ����ريه����ا. 
اهتماماً  الكندي  اجل��ان��ب  “اأبدى 
لتو�شع  املواتي  العام  باملناخ  كبرياً 
ال�شارقة،  يف  ومن���وه���ا  الأع����م����ال 
ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  ن��ال��ت  ك��م��ا 
وقد  اإع��ج��اب��ه،  ا�شتعر�شناها  التي 
وت�شان  م��اث��ي��وز  ال����وزي����ران  ل��ف��ت 
ال�شارقة  ا���ش��ت��ف��ادة  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل 
لل�شركات  الوا�شعة  اخل���ربات  م��ن 

للم�شتوى  امل�������ش���رتك  ال���ت���ج���اري 
من  اجلانبني«.  اإليه  يطمح  ال��ذي 
جانبها، اأكدت معايل ديب ماثيوز، 
اأون���ت���اري���و  م��ق��اط��ع��ة  ح��ك��وم��ة  اأن 
مهتمة بتعزيز التعاون القت�شادي 
مع دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأهمية  اإىل  م�������ش���رية  ع����م����وم����اً، 
اأقوى  ع��الق��ات  اإق��ام��ة  على  العمل 
م���ع احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع اخلا�س 

بحثت معه تعزيز العالقات الثنائية القائمة وتبادل اخلربات القت�سادية

»�صروق« تطلع وفدً� حكوميًا من �أونتاريو �لكندية على مز�يا �ل�صتثمار يف �ل�صارقة

التعاون  جمل�س  دول  ا���ش��واق  يف  اللكرتونية  للتجارة  امللحوظ 
حلماية  العليا  اللجنة  جهود  تدعم  الدائرة  اإن  وق��ال  اخلليجي. 
امل�شتهلك برئا�شة وزارة القت�شاد يف و�شع اآليات حلماية امل�شتهلك 
حيث  من  كافة  حقوقه  توفري  واإمكانية  الإلكرتوين  الت�شوق  يف 
املنتج وعمليات  والتاأكد من جودة  وال�شتبدال  ال�شمان  عمليات 

الدفع الآمنة وغريها.
واأ�شاف ان احلملة التي تنفذها الدائرة بهذه املنا�شبة �شت�شتمر 
يف عدد من املراكز التجارية على م�شتوى مناطق امارة ابوظبي 
الثالث ابوظبي والعني والغربية و�شيتم خاللها توزيع املطبوعات 
والر�شادات التي من �شاأنها اأن ت�شتهدف امل�شتهلك يف العديد من 

املمار�شات وخا�شة الت�شوق اللكرتوين .

•• اأبوظبي -وام:

ابوظبي  م��رك��ز  يف  اب��وظ��ب��ي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  نظمت 
على  امل�شتهلكني  ل��ت��وع��ي��ة  من�شة   - م���ول  اب��وظ��ب��ي   - ال��ت��ج��اري 
الثاين ع�شر حلماية  اليوم اخلليجي  اأي��ام مبنا�شبة  مدى ثالثة 
امل�شتهلك الذي ياأتي هذا العام حتت �شعار “نحو ت�شوق الكرتوين 

امن للم�شتهلك ».
ملركز  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  املن�شوري  منيف  حممد  واك���د 
امل�شاهمة  على  الدائرة  حر�س  للدائرة  التابع  لالأعمال  ابوظبي 
يف حملة التوعية اخلليجية مبا يرتجم �شعارها الذي ي�شتهدف 
امل�شتهلك يف احل�شول على ت�شوق الكرتوين امن يف ظل التزايد 

غرفة ر�أ�ض �خليمة تبحث تطوير �لعالقات �لقت�صادية مع بولند�

�حتاد غرف �لدولة تبحث �آليات �لتعاون و�ل�صر�كة مع وفد تون�صيرئي�ض �قت�صادية �أبوظبي يبحث تعزيز �لتعاون مع وفد �رجنتيني
وت��و���ش��ي��ع ال�����ش��راك��ات الق��ت�����ش��ادي��ة واإت���اح���ة ال��ف��ر���س اأمام 
التجارب  من  وال�شتفادة  وتنويعها  امل�شرتكة  ال�شتثمارات 
واخلربات املتبادلة يف تطوير خمتلف القطاعات مبا يخدم 

امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.
واأكد اأهمية ال�شتمرار يف تبادل زيارات الوفود الإقت�شادية 
كال  يف  والتجارية  ال�شتثمارية  الفر�س  ح��ول  واملعلومات 
التي  املعار�س  الأرجنتينية يف  ال�شركات  البلدين وم�شاركة 
وترويج  لت�شويق  فر�شة  وت��وف��ر  الإم����ارات  دول���ة  يف  تنظم 
امل��ن��ت��ج��ات الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة يف اأ����ش���واق دول����ة الإم������ارات ودول 
دائرة  رئي�س  املن�شوري  ماجد  علي  معايل  ووج��ه  املنطقة. 
التنمية القت�شادية ابوظبي اىل الوفد الرجنتيني الدعوة 
ال�شنوي  اب��وظ��ب��ي  ���ش��ي��ال  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  يف  للم�شاركة 
ابوظبي  مركز  يف  ال��ق��ادم  دي�شمرب  �شهر  يف  انعقاده  امل��ق��رر 
وا�شعة من  ي�شهم يف فتح جم��الت  للمعار�س مبا  الوطني 
التعاون امل�شرتك يف املجال الغذائي بال�شتفادة من م�شاركة 
يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  بال�شناعات  املعنية  الرجنتينية  ال�����ش��رك��ات 
املعر�س. من جانبه اأكد الوفد الرجنتني اهتمام القاليم 
يف  و�شانتا  وك��وردوب��ا  ريو�س  ان��رتي  الرجنتني  يف  الثالثة 
مع  وال�شتثمارية  القت�شادية  عالقاتها  وتعزيز  توثيق  يف 
والطاقة  الغذية  على  الرتكيز  خالل  من  ابوظبي  ام��ارة 
واملوانئ وال�شياحة والتي تتميز بها ومتتلك فيها امكانات 
متكنها من ايجاد عالقة ا�شرتاتيجية مع ابوظبي يف هذه 

القطاعات.

•• اأبوظبي-وام:

التنمية  دائ���رة  رئي�س  املن�شوري  ماجد  علي  معايل  بحث 
ال��ع��ام��ة للمجل�س  اب��وظ��ب��ي مب��ق��ر الأم���ان���ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
التنفيذي باأبوظبي مع وفد حكومي وجتاري من جمهورية 
الرجنتني �شبل تعزيز التعاون وتعزيز العالقات القت�شادية 
يف جمالت الأغذية والرثوة احليوانية والطاقة وال�شياحة 
واملوانئ والنقل. و�شم وفد الرجنتيني الذي يزور الدولة 
�شعادة  دبي  اختتم يف  ال��ذي  للم�شاركة يف معر�س جولفود 
و�شعادة  ريو�س  ان��رتي  حمافظة  حاكم  ب��ودري��ت  غو�شتافو 
كارلو�س ف�شينديني حاكم حمافظة �شانتا يف و�شعادة خوان 
ت�شاريتي حاكم حمافظة كوردوبا وعدد من كبار امل�شوؤولني 
وممثلني كربى ال�شركات واملنظمات التجارية يف الرجنتني 
حر�س  اللقاء  خ��الل  املن�شوري  ماجد  علي  معايل  واك��د   .
حكومة امارة ابوظبي على تعزيز عالقاتها القت�شادية مع 

جمهورية الرجنتني يف خمتلف املجالت.
وا����ش���ار م��ع��ال��ي��ه يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق اىل اأه��م��ي��ة زي����ارة معايل 
يف  ابوظبي  اىل  الأرجنتني  رئي�س  نائبة  ميكيتي  غابرييال 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ولقائها  املا�شي  العام  من  نوفمرب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  حممد 
املجالت  يف  التعاون  تعزيز  لبحث  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
بني  التجاري  التبادل  وزي���ادة  وال�شتثمارية  القت�شادية 
امل�شرتكة  والفر�س  الإمكانيات  م��ن  وال�شتفادة  البلدين 

المارات  دول��ة  يف  التجارية  القطاعات  ممثلي  بني  ال��رواب��ط 
وتون�س وزيادة حجم املبادلت التجارية والتي ارتفعت بن�شبة 

20.4 % عام 2016 من جهة ثانية.
التون�شية  اجلمهورية  قن�شل  عامر  بن  لطفي  اللقاء  ح�شر 
القيزي  واحمد  امل�شاعد  العام  المني  النعيمي  بدبي وحممد 

مدير الدارة القت�شادية باحتاد الغرف.
رغبة  لديه  البلدين  يف  اخل��ا���س  القطاع  اأن  �شامل  اب��ن  وق��ال 
وا�شحة يف تعزيز العالقات القت�شادية من خالل ما ت�شهده 
دولة المارات من طفرات نوعية يف البنية التحتية مع اقرتاب 

. انعقاد اك�شبو 2020 
احلكومية  وح��واف��زه  ال�شتثماري  ال��وع��ي  ن�شر  اأه��م��ي��ة  واك���د 
للتعرف عن قرب على بيئة ال�شتثمار بتون�س مع اأهمية درا�شة 

الفر�س ال�شتثمارية ب�شكل معمق ودخول امل�شتثمر الماراتي 
يف �شراكات حقيقية مل�شاريع حمددة الطر الفنية والقانونية 
واملالية والو�شول اىل بيئة ا�شتثمارية جاذبة لأ�شحاب الأعمال 
يف اجلانبني وال�شتفادة من امليزات التناف�شية الفاعلة واملوؤثرة. 
والزيارات  ال��ل��ق��اءات  ت�شهم  ان  تطلعه  ع��ن  �شامل  اب��ن  واأع���رب 
يرقى  امل�شرتكة مبا  ال�شتثمارات  زي��ادة  العمال يف  لأ�شحاب 
لطموحات ا�شحاب العمال خا�شة يف ظل المكانات الهائلة 

التي ميلكها اجلانبني.
املتاحة  الفر�س  م��ن  ال�شتفادة  اإىل  التون�شي  اجل��ان��ب  داع��ي��ا 
واأن  م�شجع  الم����ارات  دول���ة  يف  ال�شتثمار  م��ن��اخ  واأن  خا�شة 
عام مفتوح  ب�شكل  الماراتي  وال�شوق  التحتية متوفرة  البنية 

امام جميع ال�شتثمارات العاملية.

•• ابوظبي-وام:

التقى الأمني العام لحتاد غرف التجارة وال�شناعة بالدولة 
ح��م��ي��د حم��م��د ب��ن ���ش��امل وف���د الحت����اد ال��ت��ون�����ش��ي لل�شناعة 
وامل�شارك  الدولة  يزور  الذي  التقليدية  وال�شناعات  والتجارة 
رئي�س  ال��واد  ال�شالم  عبد  برئا�شة   2017 يف معر�س جلفود 

اجلانب التون�شي يف جمل�س العمال الماراتي التون�شي.
التعاون  عالقات  تطوير  اآليات  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 
مبا  البلدين  يف  الأع��م��ال  و�شاحبات  اأ�شحاب  بني  وال�شراكة 
يخدم تطوير العالقات التجارية وال�شتثمارية بينهما وتعزيز 
م�شاركة اجلانبني يف خمتلف الفعاليات القت�شادية من اأجل 
وتقوية  جهة  من  التجارية  الفر�س  من  املزيد  على  التعرف 

الإدارات املعنية بالغرفة، والتي تقدم 
البيئة  تعزيز  على  وتعمل  خدماتها 
راأ�س اخليمة،  التناف�شية لالأعمال يف 
ال�شركات  م���ن  امل���زي���د  وا���ش��ت��ق��ط��اب 
الإمارة،  يف  لال�شتثمار  وامل�شتثمرين 
امل�شدرة  الب�شائع  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  كما 
واملعاد ت�شديرها لإمارة راأ�س اخليمة 
مع الحت��اد الأوروب��ي بلغت 2.143 
 2016 م���ل���ي���ار دره������م خ�����الل ع�����ام 
بح�شب بيانات �شهادات املن�شاأ ال�شادرة 
راأ���س اخليمة.  ومت خالل  عن غرفة 
القت�شادية  ال��ع��الق��ات  بحث  ال��ل��ق��اء 

والتجارية بني راأ�س اخليمة وبولندا، 
قطاعات  بني  الت�شال  تعزيز  و�شبل 
ال�شفري  وق����دم  ل��ل��ط��رف��ني،  الأع���م���ال 
دعوة للغرفة لزيارة بولندا لالطالع 
فيها،  املتاحة  ال�شتثمار  فر�س  على 
�شرورة  اإىل  ال���غ���رف���ة  رئ��ي�����س  واأك������د 
التن�شيق بني الطرفني لزيارة وفد من 
لبولندا  الإم��ارة  يف  الأعمال  اأ�شحاب 
يف وق��ت لح��ق، كما مت ال��ت��واف��ق على 
اأ�شحاب  يجمع  اأع��م��ال  ل��ق��اء  تنظيم 
ملناق�شة  الطرفني  ك��ال  م��ن  الأع��م��ال 

�شبل تو�شيع اأطر التعاون.

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

رئي�س  النعيمي  عبيد  ي��و���ش��ف  اأ���ش��ار 
اإدارة غرفة راأ�س اخليمة اإىل  جمل�س 
القت�شادية  العالقات  تطوير  اأهمية 
ب��ني راأ�����س اخل��ي��م��ة وب��ول��ن��دا، موؤكداً 
وتطوير  ب����دع����م  ال����غ����رف����ة  ال�����ت�����زام 
القت�شادي  التعاون  جمالت  وتنويع 
وال�شتثماري مع ال�شركات البولندية 
ال��ع��الق��ات، وتوعية  ب��ه��ذه  ل��الرت��ق��اء 
بفر�س  ال��ب��ول��ن��دي��ني  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
واخلدمات  والت�شهيالت  ال�شتثمار 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
وامل�شتثمرين  لل�شركات  اخليمة  راأ���س 
الراغبني يف العمل وال�شتثمار، لفتاً 
اإىل وجود رغبة بني اجلانبني لتعزيز 
والتجاري  القت�شادي  التعاون  اأط��ر 
مب��ا ي��خ��دم اق��ت�����ش��اد ال��ط��رف��ني، جاء 
ال��ذي عقد  الأعمال  لقاء  ذلك خالل 
ب���ني رئي�س  يف غ��رف��ة راأ������س اخل��ي��م��ة 
ب��ول��ن��دا يف الإم����ارات  ال��غ��رف��ة و�شفري 

�شعادة روبرت رو�شتك.
ال���ل���ق���اءات  اأن  ال���ن���ع���ي���م���ي  واأ�������ش������اف 
الق��ت�����ش��ادي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء �شبل 
الت�������ش���ال ب���ني جم��ت��م��ع الأع����م����ال يف 
ال��دول��ة وال���دول الأخ���رى، والتعريف 

املنطقة  اأ�����ش����واق  يف  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
واأن�شطتهم  اأع����م����ال����ه����م  وت���ن���م���ي���ة 
جانبه  من  وال�شتثمارية.  التجارية 
ق����دم ���ش��ف��ري ب���ول���ن���دا ل����دى ال���دول���ة، 
ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  ع���ن  ع��ر���ش��ا 
امل�شتثمرين  داع��ي��اً  بولندا  يف  املتاحة 
لال�شتفادة  الإم���ارات���ي���ة  وال�����ش��رك��ات 
تواجدهم  وتعزيز  الفر�س  ه��ذه  من 
اإىل  دع��ا  كما  البولندية،  الأ���ش��واق  يف 
ال�شتفادة من الفر�س املتاحة يف بيئة 
الأع��م��ال يف ب���الده، م��ن خ��الل اإن�شاء 
اقت�شادية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ����ش���راك���ات 
ج������دي������دة ب������ني ق����ط����اع����ي الأع������م������ال 
الإم���ارات���ي وال��ب��ول��ن��دي، وخ��ا���ش��ة يف 
والزراعة  وال��ت��ج��ارة  ال�شياحة  ق��ط��اع 
اأن  النا�شئة، واأكد  والبتكار وامل�شاريع 
ب��الده تت�شارك ودول��ة الإم��ارات روؤية 
م�شتقبلية واعدة، موؤكداً على �شرورة 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي بينهما  ت��ع��زي��ز 
وال���ش��ت��ف��ادة م��ن الإم��ك��ان��ات املتوفرة 

لدى الطرفني.
وق����دم ع��م��اد ال���دي���ن اأوب������ريي مدير 
ت����روي����ج ال����ش���ت���ث���م���ار ب���غ���رف���ة راأ�������س 
اخليمة، �شرحاً عن دور ومهام غرفة 
راأ�س اخليمة واخلدمات التي تقدمها 
خالل  م��ن  وامل�شتثمرين  ل��الأع�����ش��اء 

دولة  يف  ال�شتثماري  وامل��ن��اخ  بالبيئة 
بف�شل  ت���ع���ت���رب  وال����ت����ي  الإم�������������ارات، 
موقعها ال�شرتاتيجي احليوي منفذاً 
وميكن  كبرية،  ا�شتهالكية  �شوق  اإىل 
قاعدة  ت�����ش��ك��ل  اأن  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
البولندية  لل�شركات  حيوية  انطالق 
الراغبة يف الدخول اإىل اأ�شواق املنطقة 
اآ�شيا  �شرق  وجنوب  الأو�شط  وال�شرق 
ملوقعها  ن���ظ���راً  الإف��ري��ق��ي��ة،  وال���ق���ارة 
ال�شرتاتيجي واملزايا التناف�شية التي 

توفرها للم�شتثمرين.
ال�شميلي،  را�شد  اأحمد  الدكتور  واأك��د 
م�شاعد املدير العام لقطاع اخلدمات 
ال��ت��ج��اري��ة وت��ط��وي��ر الأع���م���ال بغرفة 
راأ����س اخل��ي��م��ة، خ��الل ال��ل��ق��اء اهتمام 
اآف��اق وجم��الت جديدة  الغرفة بفتح 
يف  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  بني  للتعاون 
الإمارة وبولندا، وخا�شة يف املجالت 
راأ���س اخليمة  التي تركز عليها خطة 
القت�شادية، وهي قطاعات وجمالت 
ال�شناعة والتعليم والرعاية ال�شحية 
التحتية،  والبنية  والنقل  وال�شياحة 
بالن�شبة  املهمة  املجالت  وغريها من 
لق���ت�������ش���اد راأ����������س اخل����ي����م����ة، واأك������د 
ال�شرتاتيجي  امل���وق���ع  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
التو�شع  عملية  ي�شهل  مم��ا  ل��الإم��ارة، 
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•• ال�سارقة-الفجر:

“�شجلت  م����������ب����������ادرة  جن������ح������ت 
ح�شورك؟” امل�شحَية التي اأطلقتها 
دائرة الإح�شاء والتنمية املجتمعية 
ب��ال�����ش��ارق��ة خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
للتوظيف  ال����وط����ن����ي  امل����ع����ر�����س 
اأك��رث من  بيانات  2017، يف جمع 
م��واط��ن وم��واط��ن��ة، ممن   3000
مركز  يف  ُعقد  ال��ذي  املعر�س  زوار 
اإك�����ش��ب��و ال�����ش��ارق��ة يف ال���ف���رتة من 
اجل�����اري،  ف���رباي���ر   17 ح��ت��ى   15
جهة   70 م����ن  اأك�������رث  مب�������ش���ارك���ة 

حكومية وخا�شة.
جمعتها  ال��ت��ي  البيانات  َنت  وت�شمَّ
من  ال�شارقة”  “اإح�شاء  م���ب���ادرة 
معلومات  وامل���واط���ن���ات،  امل��واط��ن��ني 
وم�شتوى  ال��ع��م��ر،  م��ث��ل  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
املهنية،  واحل��ال��ة  العلمي،  التاأهيل 
وخربات العمل ال�شابقة، والتطلعات 
املهنية وغريها من املعلومات التي 
من �شاأنها اأن تعزز من دقة املدخالت 
الإح�����ش��ائ��ي��ة ح��ول ���ش��وق العمل يف 
ال�����ش��ارق��ة وال���دول���ة، وتزيد  اإم�����ارة 

واأ�شحاب  املعنية  اجل��ه��ات  ي�شاعد 
باحل�شول  وال���راغ���ب���ني  الأع����م����ال، 
على وظائف من اأبناء الوطن على 
ر�شم خططهم امل�شتقبلية، وتاأ�شي�س 
ا�شرتاتيجياتهم املتعلقة بالتوظيف، 
وفق بيانات دقيقة و�شفافة، وهو ما 
والكفاءة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ب����دوره  يحقق 
الوظائف  �شغل  �شرعة  يف  املطلوبة 
وخلق  ال�شحيح،  بال�شكل  امل��ت��اح��ة 
وظائف تتالءم مع احتياجات �شوق 

العمل والطاقة الب�شرية املواطنة.

م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ال�����ش��ي��خ حممد 
دائرة  م��دي��ر  القا�شمي،  حميد  ب��ن 
يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�����ش��اء 
لنا فريقاً من املوظفني  ال�شارقة: �شكَّ
اإجراء  على  واملدربني  املتخ�ش�شني 
والذين  امل�������ش���وح،  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا 
اًل  ومف�شَّ ���ش��ام��اًل  م�����ش��ح��اً  اأج�����روا 
للتوظيف،  الوطني  املعر�س  ل��زوار 
متتالية.  اأي�����ام  ث��الث��ة  م����دار  ع��ل��ى 
الإح�شاء  دائ���رة  متتلك  واأ����ش���اف: 
يف  ال�شارقة  يف  املجتمعية  والتنمية 

من فر�س التوظيف للباحثني عن 
َثة  املُحدَّ بياناتهم  عمل عرب توفري 
ب����ه����ذا اخل�������ش���و����س م�����ع اجل���ه���ات 
واحلكومة  ال�������ش���ارق���ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
منها  ال�شتفادة  بهدف  الحت��ادي��ة، 
والتنمية  التوطني  ب��رام��ج  دع��م  يف 

املجتمعية. 
“�شجلت  م����ب����ادرة  اإط�������الق  وج������اء 
يف اإطار روؤية الدائرة  ح�شورك؟” 
تعزيز  اإىل  ال������ه������ادف  ون���ه���ج���ه���ا 
الب�شري  امل���ال  راأ����س  يف  ال�شتثمار 

وتاأهيل واإعداد القوى العاملة من 
املواطنني وتعزيز توطني الوظائف 
احلكومية،  واجل���ه���ات  ال���دائ���رة  يف 
البيانات  واأدق  لأح��دث  وذل��ك وفقاً 
ومُتثل  امل���ح���ل���ي،  ال��ع��م��ل  ����ش���وق  يف 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي مت حت��دي��ث��ه��ا عرب 
لقاعدة  ن��واة  املتميزة،  املبادرة  هذه 
ونوع  حجم  ح��ول  متكاملة  بيانات 

الطلب على الوظائف.
الأ������ش�����داء  ع���ل���ى  ل�����ه  ت���ع���ل���ي���ق  ويف 
مبادرة  حققتها  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة 

ال�شيخ  ق����ال  ح�������ش���ورك؟،  ���ش��ج��ل��ت 
حممد بن عبد اهلل اآل ثاين، رئي�س 
دائرة الإح�شاء والتنمية املجتمعية 
بهذا  ���ش��ع��داء  “نحن  ب��ال�����ش��ارق��ة: 
الإجناز الذي متّكنا من خالله من 
ا�شتمارة   3000 م��ن  اأك���رث  اإمت���ام 
املطلوبة،  العمل  ب��ي��ان��ات  ت�شمنت 
املواطنني  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  واآراء 
واملواطنات بخ�شو�س �شوق العمل، 
اإ�شافة  ت��اأك��ي��د  ب��ك��ل  ��لَ��ت  ���ش��كَّ وال��ت��ي 
العمل  �شوق  بيانات  لقاعدة  كبرية 

يف اإمارة ال�شارقة والدولة.
واأ�شاف ال�شيخ حممد بن عبد اهلل 
من  نطلقه  م��ا  ن�شتلهم  ث���اين:  اآل 
م��ب��ادرات م��ن ِف��ْك��ْر وروؤي����ة �شاحب 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
ال�������ش���ارق���ة، ونعمل  ح���اك���م  الأع���ل���ى 
دقيقة  �شورة  ر�شم  على  با�شتمرار 
ح  عن �شوق العمل يف ال�شارقة، تو�شِّ
ال���ع���ام���ل���ة �شمن  الأي��������دي  ت����وزي����ع 
ق��ط��اع��ات الأع���م���ال امل��خ��ت��ل��ف��ة، مبا 

ممتازة  جمموعة  ال��راه��ن،  ال��وق��ت 
م����ن ال���ب���اح���ث���ني امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 
والذين  وت�شنيفها،  البيانات  جمع 
القطاعات  اإىل  ن�����ش��اط��ه��م  مي��ت��د 
القت�شادية والجتماعية املختلفة، 
وهو ما �شي�شهم بالتاأكيد يف تعزيز 
اإمارة  متتلكها  التي  البيانات  ث��روة 
ال�شارقة، مبا يدعم ال�شرتاتيجيات 
واخلطط التي تعمل عليها الدوائر 

واملوؤ�ش�شات املختلفة يف الإمارة.
اإح�شاء  ت��ط��ل��ق  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
توطني  ن�شبة  ت�شل  التي  ال�شارقة، 
 ،95% اإىل  بها  العليا  ال��وظ��ائ��ف 
تدريبياً  برناجماً  املقبل،  مار�س  يف 
الدائرة،  اإىل  ح��دي��ث��اً  للمن�شمني 
وي�شتهدف  ���ش��ه��ور،   8 مل��دة  ي�شتمر 
ت��ع��زي��ز ك���ف���اءات امل��وظ��ف��ني اجل���دد، 
ال���ذي���ن مت ت��ر���ش��ي��ح��ه��م ل��ل��ع��م��ل يف 
فعاليات  ان���ع���ق���اد  خ����الل  ال����دائ����رة 
للتوظيف  ال����وط����ن����ي  امل����ع����ر�����س 
الربنامج  و���ش��ي��ت�����ش��م��ن   ،2017
وجل�شات  ت��ط��وع��ي��ة،  ع��م��ل  م���ه���ام 
ع�شف ذهني، وور�س عمل للتعريف 

بقوانني العمل ولوائحه.

اأطلقتها “اإح�ساء ال�سارقة” يف املعر�ش الوطني للتوظيف 2017

ْلْت ح�صورك؟« تدعم توطني �لوظائف ببيانات 3000 مو�طن ومو�طنة  »�صجَّ

مكا�صب ت�صديرية من خالل عمليات �ملوؤ�ص�صة يف 2016 .. دبي لتنمية �ل�صادر�ت نحو �أ�صو�ق جديدة و��صتمر�رية ��صتد�مة منو �ل�صادر�ت يف 2017

»�أ�صغال �ل�صارقة« تنجز �أعمال حمطة �صخ مياه 
�ل�صرف �ل�صطحي و�ل�صحي باملديفي يف خورفكان

•• دبي-الفجر: 

حققت موؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شادرات، اإحدى موؤ�ش�شات دائرة التنمية 
 ،2016 عام  عملياتها  خالل  من  قيا�شية  نتائج  دب��ي،  يف  القت�شادية 
حيث متكنت من تنظيم 16 بعثة جتارية وم�شاركة يف معار�س دولية 
اإىل الأ�شواق امل�شتهدفة بالتعاون مع اجلهات املحلية والحتادية يف دبي 
ودولة الإمارات العربية املتحدة. ونظمت املوؤ�ش�شة 402 لقاءات ثنائية 
وا�شتقبلت ما يزيد عن 209 طلبات للت�شدير من ال�شركات وامل�شدرين 
املحليني، بالإ�شافة اىل 80 طلب ا�شترياد عرب مكاتبها، حيث جذبت 
وتظهر  املكاتب اخلارجية 823 من امل�شرتين الدوليني عام 2016. 
هذه النتائج الدور الفعال ملوؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شادرات يف دعم وترويج 
الفر�س  ورف��ع  الإم��ارات��ي��ة،  بال�شركات  اخلا�شة  واملنتجات  اخل��دم��ات 
التجارية والت�شديرية، وفتح قنوات جديدة لتتوا�شل ال�شركات املحلية 

يف الأ�شواق العاملية، ف�شاًل عن فعالية املكاتب اخلارجية كمركز تناف�شي 
ي�شهم يف تعزيز الروابط الإنتاجية بني ال�شركات الإماراتية وامل�شرتين 
يف جميع اأنحاء العامل. وبعد النجاح املحقق يف عام 2016، و�شعت دبي 
لربط جتارة  2017، وخطوات  للعام  ا�شرتاتيجية  اأهدافاً  لل�شادرات 
واأمريكا  واأوروب��ا،  الو�شطى،  واآ�شيا  اأفريقيا  اأ�شواق جديدة يف  اإىل  دبي 
اجلنوبية، من خالل �شل�شلة من الأحداث التي ت�شم املعار�س والبعثات 
�شاعد  املهند�س  قال  املنا�شبة،  وبهذه  اجلديدة.  الأ�شواق  اإىل  التجارية 
دبي  لعبت  ال�شادرات:  لتنمية  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  العو�شي، 
لل�شادرات دورا رئي�شيا يف التجارة اخلارجية لإمارة دبي عام 2016، 
وكان ذلك جلياً يف ارتفاع ح�شة ال�شادرات من الإمارة يف الت�شع اأ�شهر 
الأوىل من 2016 لتبلغ حوايل 109 مليار درهم عن حوايل 100 
 ،9% 2015 بن�شبة منو بلغت  مليار دره��م يف نف�س الفرتة من عام 
الربامج  دوليا وعرب  الت�شديري  القطاع  املوؤ�ش�شة برتويج  تقوم  حيث 

التجار وامل�شنعني املحليني  اأ�شهمت يف ربط  املقدمة والتي  واخلدمات 
مع امل�شتوردين يف الأ�شواق اجلديدة التي تتميز ب�شرعة النمو. 

2017 لال�شتفادة  العام  واأ�شاف العو�شي: ت�شعى حمالتنا املقبلة يف 
الإم����ارات  دول���ة  يف  الت�شديرية  وال��ق��درات  املنتجات  ت��ن��وع  تنامي  م��ن 
الأ�شواق  مكانتنا يف  وتر�شيخ  اأ�شواق جديدة  املتحدة لخرتاق  العربية 
امل�شتهدفة، مثل: املجر و�شلوفينيا واأملانيا واملغرب وال�شنغال وكو�شتاريكا 
امل�شتهدفة  الأ�شواق اجلديدة  الدول من  تلك  تعترب  وكولومبيا، حيث 
ال��ت��ج��اري��ة يف  وال��ب��ع��ث��ات  امل��ع��ار���س  م��ن  �شل�شلة  ع��رب  املوؤ�ش�شة  م��ن قبل 
املوؤ�ش�شة يف  لعبته  الذي  املحوري  ال��دور  اإىل  العو�شي  واأ�شار   .2017
الت�شديرية  والفر�س  القت�شادية  القطاعات  ح��ول  التقارير  اإع���داد 
امل��ت��وف��رة ل��ل�����ش��رك��ات الإم���ارات���ي���ة، ح��ي��ث مت��ك��ن��ت م���ن اإع�����داد 52 من 
التقارير الفنية، اإىل جانب 16 تقرير موزع بح�شب القطاع والأ�شواق 
2016 والتي تعمل على خدمة  امل�شتهدفة خالل عام  ال�شرتاتيجية 

امل�شدرين يف عملية اتخاذ قرارات الت�شدير نحو الأ�شواق امل�شتهدفة.  
اململكة  من  كل  يف  امل��وزع��ة  املوؤ�ش�شة  مكاتب  ا�شتقبلت  العو�شي:  وق��ال 
ال�شعودية، والهند، وم�شر، ورو�شيا، ما ل يقل عن 80 طلب ا�شترياد يف 
2016، ملا لها من دور حيوي يف ت�شهيل التوا�شل بني امل�شرتي العاملي 
ال��دول��ني يف عام  امل�شرتين  823 م��ن  امل��ح��ل��ي، حيث ج��ذب��ت  وامل�����ش��در 
لكال  139 �شفقات  مناق�شة عدد  و�شاهمت هذه اجلهود يف   .2016
املكاتب اخلارجية  تقدم  العو�شي:  واأ�شاف   .2016 عام  الطرفني يف 
يف  الإماراتية  لل�شركات  القوة  ونقاط  الت�شديرية  ال��ق��درات  عن  ملحة 
الدول امل�شتهدفة، وهي مبثابة حمطة للم�شتوردين الذين يرغبون يف 

دبي كم�شدر لال�شترياد. 
ومتثل الأ�شواق التقليدية والإقليمية مبا يف ذلك الهند و�شلطنة عمان 
واململكة العربية ال�شعودية من الدول ال�شرتاتيجية يف العام 2016، 

حيث �شكلت 20٪ من قيمة ال�شادرات من دبي. 

�صر�كة ��صرت�تيجية بني »�لقمة �لعاملية لل�صناعة« و»�لكونفدر�لية �لإ�صبانية«
•• مدريد -وام:

مع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��راك��ة  والت�شنيع  لل�شناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  وق��ع��ت 
البيئة  لتعزيز  امل�شاريع”  اأ�شحاب  ملنظمات  الإ�شبانية  “الكونفدرالية 
الداعمة لالبتكار والتطور التقني يف القطاع ال�شناعي، وال�شتفادة من 
النمو الهائل الذي ت�شهده تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة وما حتدثه 
خالل  ذل��ك  ج��اء  ال�شناعية.  واملنتجات  العمليات  يف  كبرية  تغريات  من 
اجتماع رفيع امل�شتوى عقد يف مقر الكونفدرالية يف العا�شمة الإ�شبانية 
الإ�شبانية  ال�����ش��رك��ات  م��ن  ك��ب��ريا  اق��ب��ال  الج��ت��م��اع  وا�شتقطب  م��دري��د. 
ال�شركات  150 من قادة هذه  اإىل  �شارك فيه ما ي�شل  ال�شناعية حيث 
�شفارات  ممثلي  ع��دد  بلغ  حيث  اإ�شبانيا،  يف  الدبلوما�شية  البعثات  وم��ن 

الدول من قارات اآ�شيا واأمريكا واأوروبا 21 دبلوما�شيا.

و�شهد الجتماع جل�شة نقا�شية اأدارها اإنريكي فردجوير، مدير كلية اإ�شاد 
لالأعمال والقانون، تناولت التوقعات والآفاق امل�شتقبلية للقطاع ال�شناعي 
يف كل من اإ�شبانيا واأوروبا والعامل وذلك مب�شاركة كل من �شعادة الدكتورة 
وخوان  ؛  ال�شبانية  اململكة  لدى  الدولة  �شفرية  العتيبة  عبداهلل  ح�شة 
اأ�شحاب  ملنظمات  ال�شبانية  الكونفدرالية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  رو�شل، 
امل�شاريع؛ وخو�شيه لوي�س كايزر، مدير عام التجارة الدولية وال�شتثمارات 
يف وزارة القت�شاد وال�شناعة والتناف�شية الإ�شبانية؛ واأليخاندرو كرو�س 
برنابيو، نائب مدير عام �شيا�شات القطاعات ال�شناعية يف وزارة القت�شاد 
الرئي�س  العلماء،  �شلطان  �شليم  وبدر  الإ�شبانية؛  والتناف�شية  وال�شناعة 
للقمة  التنظيمية  اللجنة  ورئي�س  للت�شنيع  �شرتاتا  ل�شركة  التنفيذي 
العاملية لل�شناعة والت�شنيع؛ وغيلريمو اأولثيا، رئي�س جمل�س اإدارة جلنة 
ال�شناعة والطاقة يف الكونفدرالية الإ�شبانية ملنظمات اأ�شحاب امل�شاريع 

لل�شناعة والت�شنيع يف جامعة باري�س ال�شوربون- اأبوظبي من 27 وحتى 
وتعترب القمة مبادرة م�شرتكة بني وزارة القت�شاد  30 مار�س 2017. 
اليونيدو،  ال�شناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  ومنظمة  الإم��ارات  دولة  يف 
وت�شارك يف ا�شت�شافتها دائرة التنمية القت�شادية - اأبوظبي. وتعد القمة 
�شناع  1200 من  اأك��رث من  يجمع  ال�شناعي  للقطاع  عاملي  اأول جتمع 
لتبني  امل��دين  املجتمع  ومنظمات  وال�شركات  احلكومات  ق��ادة  القرار من 
نهج حتويل يف �شياغة م�شتقبل القطاع. وقال خوان رو�شل، رئي�س جمل�س 
اإدارة الكونفدرالية الإ�شبانية ملنظمات اأ�شحاب امل�شاريع ان املنظمة تعرب 
اآراء وحاجات ال�شركات يف الأ�شواق العاملية، ما ميكن هذه ال�شركات  عن 
لها  املنا�شبة  البيئة  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ال��ق��رارات  �شنع  عملية  يف  ال��ت��اأث��ري  م��ن 
لتحقيق النجاح والنمو، مثل تطبيق قانون ي�شجع ن�شاط هذه ال�شركات 

اأو فتح اأ�شواق ا�شتثمارية جديدة اأمامها.

؛ واأنخيل لوي�س باوتي�شتا، مدير العالقات املوؤ�ش�شية يف �شركة ريب�شول. 
تاأ�ش�شت  التي  امل�شاريع،  اأ�شحاب  الكونفدرالية الإ�شبانية ملنظمات  وتوفر 
يف العام 1977، خدمات دعم تطوعية ملا يزيد عن مليوين �شركة ورائد 

اأعمال يف خمتلف اأنحاء ا�شبانيا ويف خمتلف القطاعات القت�شادية.
الكونفدرالية  مع  بالتعاون  والت�شنيع  لل�شناعة  العاملية  القمة  و�شتعمل 
الإ�شبانية ملنظمات اأ�شحاب امل�شاريع على تعزيز قدرة ال�شركات ال�شناعية 
فر�س  م��ن  ال�شتفادة  على  القطاعات  خمتلف  يف  النا�شطة  الإ�شبانية 
القيمة  و�شال�شل  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  تقنيات  توفرها  التي  النمو 
اأ�شحاب  ملنظمات  الإ�شبانية  الكونفدرالية  مع  ال�شراكة  وتاأتي  العاملية. 
امل�شاريع �شمن قائمة طويلة من ال�شراكات التي وقعتها القمة مع �شبكة 
عاملية من اجلهات ال�شناعية والتجارية يف كل من اأوروبا واآ�شيا ومنطقة 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. وتعقد الدورة الفتتاحية للقمة العاملية 

•• عجمان ـ الفجر 

املويجعي،  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبل 
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
و����ش���ن���اع���ة ع���ج���م���ان، ال�����ش��ف��ري عبد 
القن�شل  ال�����ش��ادق  حم��م��د  ال��ع��ظ��ي��م 
ال�������ش���ودان بدبي  ال���ع���ام جل��م��ه��وري��ة 
نائب  برفقة  ال�شمالية،  والم�����ارات 
القن�شل العام ابو بكر حممد النور، 

وذلك مبقر غرفة عجمان.
ال�شويدي  �شامل  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة ع��ج��م��ان وحممد 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��ن��اح��ي 
غرفة   � وال�شتثمار   الأع��م��ال  تنمية 

عجمان.
بداية  يف  املويجعي  ع��ب��داهلل  ورح���ب 
اللقاء ب�شعادة القن�شل العام ، موؤكدا 
توا�شلها  تعزيز  على  الغرفة  حر�س 
املبا�شر مع كافة الدول مبا يزيد من 
فتح اأبواب ال�شتثمار لرجال الأعمال 
ج���دي���دة  اأ�������ش������واق  اإىل  وال����و�����ش����ول 

والرتويج ل�شناعات الإمارة.
روؤي���ة عامة عن  ق��دم  اللقاء  وخ��الل 
دولة  تقدمها  التي  الت�شهيالت  اأه��م 
الم���ارات ب�شكل ع��ام واإم���ارة عجمان 
للم�شتثمرين  اخل�شو�س  وج��ه  على 
التوجهات  ورجال الأعمال، مو�شحاً 
ظل  يف  ل�����ل�����دول�����ة  الق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 
التوجيهات للقيادة يف كافة املجالت 
وال�شياحية  وال��ت��ج��اري��ة  ال�شناعية 

والتعاون مع كافة الدول.
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وث��م��ن 
واملتينة  ال��ق��وي��ة  ال��ع��الق��ات  ع��ج��م��ان 
ب��ني الم�����ارات وال�������ش���ودان، واك���د ان 
العديد  متتلك  ال�����ش��ودان  جمهورية 
اجلاذبة  القت�شادية  امل��ق��وم��ات  م��ن 
قطاعات  يف  وخ���ا����ش���ة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
ال�������زراع�������ة وال������������رثوة احل���ي���وان���ي���ة 
وج��ود عدد  اكد على  كما  والتعدين، 
برجال  اخلا�شة  امل�شاريع  م��ن  كبري 
داخ���ل جمهورية  ام��ارات��ي��ني  اع��م��ال 

اخلا�شة بالتعليم.
واأ����ش���اف ان اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
ج��م��ه��وري��ة ال�����ش��ودان ح��ري�����ش��ة على 
والدعم  ال��ت�����ش��ه��ي��الت  ك��اف��ة  ت��ق��دمي 
املمكن من توفري اح�شائيات وغريها 

عن اهم القطاعات القت�شادية.
الدعوة  هذا ووج��ه حممد اجلناحي 
لقن�شل عام جمهورية ال�شودان بدعوة 
للح�شور  ال�شودانيني  العمال  رواد 

ال�شودان.
وط���ال���ب امل��وي��ج��ع��ي ب�����ش��رورة زي���ادة 
توافر  ظ����ل  يف  ل���ش��ي��م��ا  امل�������ش���اري���ع 
ك��اف��ة م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح م���ن توافر 
اليدي العاملة والرثوات الطبيعية 

املتنوعة.  
ه�����ذا ووج������ه ع���ب���د ال��ع��ظ��ي��م حممد 
عجمان  غ��رف��ة  اإىل  ال�شكر  ال�����ش��ادق 
م�شيدا  ال����ش���ت���ق���ب���ال،  ح���ف���اوة  ع��ل��ى 

ب��ال��ع��الق��ات ال��ق��ائ��م��ة ب��ني الم����ارات 
وال�شودان، وا�شتعر�س اهم القطاعات 
للم�شتثمرين  اجل��اذب��ة  القت�شادية 
الذهب  مثل  ال�����ش��ودان  جمهورية  يف 
وقطاع  ك��ال��ك��روم  املختلفة  وامل���ع���ادن 
ال��ت��ع��دي��ن ب�����ش��ك��ل ع�����ام، م�������ش���رياً ان 
ال����ق����ط����اع ال���ت���ع���ل���ي���م���ي ي���ف���ت���ح اف�����اق 
العمال  ل��رج��ال  ك��ب��رية  ا�شتثمارية 
التحتية  البنية  ناحية  من  وخا�شة 

عجمان  م���ع���ر����س  يف  وامل���������ش����ارك����ة  
الفران�شايز  ال���ت���ج���اري  ل���الإم���ت���ي���از 
وال��ذي تنظمه غرفة عجمان خالل 
حملية  مب�شاركة  القادم  ابريل  �شهر 
اهم  عر�س  وامكانية  وا�شعة  ودولية 
التي  ال�شودانية  والعالمات  امل�شاريع 
ميكن التو�شع فيها م�شتقبال وكذلك 
التعرف على اهم امل�شاريع والعالمات 

التجارية امل�شاركة.

920 لرتا  على حمطة �شخ لت�شريف مياه الأمطار ب�شعة 
/ ثانية.. جمهزة باأحدث نظم ف�شل الزيوت عن املياه قبل 
�شخها اإىل البحر وحمطة �شخ مياه ال�شرف ال�شحي ب�شعة 
150 لرتا / ثانية.. التي ي�شل عمقها اإىل 11 مرتا حتت 
الأر������س وم��ب��ن��ى امل�����ش��ايف اخل��ا���ش��ة مبحطة ت�����ش��ري��ف مياه 
الإن�شائية  الأع��م��ال  كافة  تنفيذ  مت  كما  ال�شحي..  ال�شرف 
باللوحات  خ��ا���س  مببنى  الكهربائية  الأع���م���ال  ج��ان��ب  اإىل 
الطاقة  توليد  وح��دة  وكذلك  التحكم  ولوحات  الكهربائية 
لل�شيارات  مظللة  مواقف  تنفيذ  اإىل  بالإ�شافة  الحتياطية 
باأحوا�س  املحطة  باأبنية  املحيطة  ال�شاحة  زراع���ة  مت  كما 

زراعية خ�شراء .
العامة  الأ�شغال  ب��دائ��رة  العامة  اخل��دم��ات  اإدارة  اأن  واأك���دت 
واملبادرات  الأه����داف  م��ن  جملة  لتحقيق  ت�شعى  بال�شارقة 
الرئي�شي  الهدف  حتقيق  نحو  جميعها  تتمحور  امل�شتقبلية 
املتمثل باإنتاج مياه معاجلة يف الوقت املحدد مبوا�شفات عاملية 
وال�شتفادة منها يف اأغرا�س الري وال�شناعة وتقدمي خدمات 
البيئية  واملعايري  التقنية  املقايي�س  وباأعلى  اجل��ودة  عالية 
لت�شاهم يف تطوير العمل من اأجل امل�شتقبل املن�شود لالإمارة. 
واأ�شافت اأن الإدارة ت�شهم يف التو�شع باإن�شاء حمطات معاجلة 
مياه ال�شرف ال�شحي لإنتاج مياه معاجلة ذات جودة متميزة 
يخدم  مب��ا  والبيئية  املناخية  ال��ظ��روف  حت�شني  يف  ت�شاهم 
عالية  بكفاءة  وال�شناعية  والتجارية  ال�شكنية  التجمعات 
ملواكبة  با�شتمرار  حت�شينها  يتم  كبرية  ا�شتيعابية  وبطاقة 
وت�شتخدم يف  لالإمارة  املت�شارع  والقت�شادي  ال�شكاين  النمو 
زراعة  يف  والتو�شع  امل��دن  لتجميل  اخل�شراء  امل�شطحات  ري 

الغابات واملحميات الطبيعية واملزارع.

•• ال�سارقة-وام:

انتهت دائرة الأ�شغال العامة بال�شارقة من تنفيذ الإن�شاءات 
ال�شحي  ال�شرف  مياه  رف��ع  ملحطة  الأع��م��ال  وكافة  املدنية 
ورفع مياه ال�شرف ال�شطحي امل�شرتكة ل�شرف مياه ال�شرف 
خورفكان  مبدينة  املديفي  منطقة  يف  وال�شطحي  ال�شحي 
بن  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���س  وق���ال  دره����م.  م��ل��ي��ون   20 بلغت  بتكلفة 
�شاهني ال�شويدي رئي�س دائرة الأ�شغال العامة بال�شارقة اأن 
تنفيذ امل�شروع جاء بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  الدكتور 
الأولية  الدرا�شات  ب��اإج��راء  قمنا  عليه  وبناء  ال�شارقة  حاكم 
مع بيوت اخلربة املخت�شة بهذا املجال وتنفيذ امل�شروع وفق 
�شمل  اإذ  بها  املتعلقة  الأعمال  كافة  وتنفيذ  املوا�شفات  اأعلى 
عقد اإن�شائها تنفيذ الأعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية 
ومت ت�شليمه اإىل بلدية خورفكان. واأ�شاف اأن الدائرة انتهت 
ب�شعة  املديفي  ملنطقة  الأمطار  مياه  رفع  اإن�شاء حمطة  من 
920 ل��رت / ث��ان��ي��ة وحم��ط��ة رف���ع م��ي��اه ال�����ش��رف ال�شحي 
مل��ن��ط��ق��ة امل��دي��ف��ي ب�����ش��ع��ة 150 ل���رت/ ث��ان��ي��ة ب��ح��ي��ث تغطي 
املتطلبات احلالية وكذلك اأي تو�شعات م�شتقبلية يف منطقة 
املديفي مبدينة خورفكان. واو�شح اإن امل�شروع ياأتي يف اإطار 
والجتماعي  القت�شادي  الزده��ار  التنمية وحتقيق  م�شرية 
التي  املقومات  وكل  الأ�شا�شية  املتطلبات  وتوفري  وال�شناعي 
تدفع بحركة التنمية بالبالد والرتقاء باخلدمات واملرافق 
مديرة  الها�شمي  هند  املهند�شة  ذك��رت  جانبها  من  العامة. 
اإدارة اخلدمات العامة بدائرة الأ�شغال العامة بال�شارقة تبلغ 
امل�شاحة الإجمالية للمحطة ثالثة اآلف مرت مربع وت�شتمل 

غرفة عجمان ت�صتقبل قن�صل عام جمهورية �ل�صود�ن لبحث زيادة �لتعاون �لقت�صادي
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يف اإطار مهرجان �شلطان بن زايد اآل 
ال��دويل احل��ادي ع�شر للقدرة  نهيان 
ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  يقام  ال��ذي 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  ب���ن زاي����د  ���ش��ل��ط��ان 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
ن��ادي ت��راث الم���ارات اختتمت ظهر 
روتانا   ب���ارك  ف��ن��دق  ال�شبت يف  ام�����س 
ال�شنوي  الجتماع  اأع��م��ال  باأبوظبي 
العربي  اخليل  �شباق  ل��ن��ادي  الثالث 
نخبة  مب�شاركة  )ال��ه��ارك(  ال��رتاث��ي 
من املتخ�ش�شني يف الفرو�شية الذين 
النادي،  يف  امل�شاركة  ال���دول  ميثلون 
فا�شل  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  وب��ح�����ش��ور 
امل��ح��ريب��ي م��دي��ر ع���ام دي�����وان ممثل 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، و�شعادة 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل���ه���ريي  ���ش��ن��ان 
تراث  ب��ن��ادي  والفعاليات  لالأن�شطة 
املحريبي  و�شعادة عبداهلل  الإم��ارات، 
امل�شاندة  للخدمات  التنفيذي  املدير 
عمهي  ���ش��ع��ي��د  م��ن�����ش��ور  و����ش���ع���ادة   ،
الإعالمية  اللجنة  رئي�س  املن�شوري 

للمهرجان.

اأحمد  �شعادة  الج��ت��م��اع  ت��راأ���س  وق��د 
ع����ادل ع��ب��د ال������رزاق م�����ش��ت�����ش��ار �شمو 
ل�شوؤون  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ 
بال�شكر  والفرو�شية، م�شتهال  اخليل 
بن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير 
���ش��م��وه باخليل  زاي�����د ع��ل��ى اه��ت��م��ام 
�شاللته  ع��ل��ى  وب���احل���ف���اظ  ال��ع��رب��ي 
اأن  معتربا  تربيته،  وع��ل��ى  الأ�شيلة 
ه����ذا الج���ت���م���اع مي��ث��ل حم��ط��ة على 
الهتمام  م�����ش��رية  ا���ش��ت��ك��م��ال  ط��ري��ق 
ب��اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي ال���ذي مي��ث��ل تراثا 
ع��رب��ي��ا اأ����ش���ي���ال، ك��م��ا مي��ث��ل حمركا 
ه��ام��ا   يف ت��ع��زي��ز  اله��ت��م��ام الدويل 
اخل���ي���ل يف خمتلف  ه����ذا  مب�����ش��ارك��ة 
�شباقات الفرو�شية والقدرة، ثم اأعلن 

افتتاح الجتماع.

 وحتدثت نائب رئي�س الجتماع ع�شو 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ي��دة دي����ردري 
مزرعة  يف  ال�شطبالت  مديرة  هايد 
ور�شان ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
اآل نهيان رئي�س نادي �شباقات اخليل 
ال��ع��رب��ي ال��رتاث��ي )ال���ه���ارك( ، حول 
م�شتقبل تنمية وتربية اخليل العربي 
ال�شيخ  �شمو  دور  مثمنة  ال��ع��امل،  يف 
���ش��ل��ط��ان ب���ن زاي����د يف احل���ف���اظ على 
ن�شر  على  واحل��ر���س  العربي  اخليل 
العامل،  ح��ول  وتربيته  ب��ه  اله��ت��م��ام 
يف  الرئي�س  �شموه  دور  اإىل  م�شرية 
اإيجاد نادي الهارك للقيام مبثل هذه 
الأدوار  يف خمتلف دول العامل التي 

ينتظر التحاقها بع�شوية النادي.
وبينت ال�شيدة هايد اأن الإعالن عن 

العربي  اخليل  �شباق  ن��ادي  تاأ�شي�س 
ب���ن���اء على  ق����د مت  ك�����ان  ب���اأب���وظ���ب���ي 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
 2015 ف��رباي��ر  ن��ه��ي��ان يف  اآل  زاي���د 
بهدف تدعيم واإقامة �شباقات اخليل 
للمهتمني  ال����ع����امل  ح�����ول  ال���ع���رب���ي 
العربي  اخل����ي����ل  ����ش���الل���ة  ب���رتب���ي���ة 
واحلفاظ عليها، ودعم وتاأكيد جودة 
هذه ال�شاللة العربية كاإرث تاريخي 
مل����ا ت��ت��م��ي��ز ب����ه ه�����ذه ال�������ش���الل���ة من 
اإ�شافة  والن�شجام،  وال��ق��وة  اجلمال 
ودعم  م�شتقبل  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل 

تربية هذه ال�شاللة حول العامل.  
قد  ال����ن����ادي  اإدارة  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
ا�شتقبلت، بعد العالن عن التاأ�شي�س، 
العديد من طلبات ال�شرتاك من دول 

عدة ، حيث بلغ عدد الدول امل�شاركة 
اأرب���ع���ة ع�����ش��ر دول�����ة، ه���ي الم������ارات ، 
م�شر ، فل�شطني،  الربازيل ، رو�شيا 
الأرجنتني   ، ال��دمن��ارك   ، ال�شويد   ،
 ، اأ����ش���رتال���ي���ا   ، ت���رك���ي���ا   ، ب��ل��ج��ي��ك��ا   ،
املتحدة  وال��ولي��ات  فرن�شا،  اإجن��ل��رتا 

الأمريكية. 
وي��ن��ت��ظ��ر ع���دد م���ن ال�����دول الأخ����رى 
اعتماد م�شاركتها واللتحاق بالنادي 
خمتلف  اليوم  اأع�شاوؤه  ناق�س  ال��ذي 
امل��ال��ي��ة والإداري�������ة وقبول  ال��ق�����ش��اي��ا 

الأع�شاء اجلدد. 
�شنان  �����ش����ع����ادة  رح������ب  ذل��������ك،  ب���ع���د 
لالأن�شطة  التنفيذي  املدير  املهريي 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ن��ادي ت���راث الإم����ارات 
جهودهم  ل��ه��م  م���ب���ارك���ا  ب��احل�����ش��ور 

وم���ت���م���ن���ي���ا مل����وؤمت����ره����م ك�����ل اخل���ري 
والنجاح، فيما بداأ الأع�شاء  امل�شاركون 
انتخاب  مت  اإذ  اج��ت��م��اع��ه��م،  جل�شات 
ا�شتعر�س  ثم  النادي،  �شندوق  اأمني 
الجتماعني  ت��و���ش��ي��ات  امل��ج��ت��م��ع��ون 
مت  كما   ، وال��ث��اين  الأول  ال�شابقني؛ 
الع�شوية  ا����ش���رتاك���ات  ا���ش��ت��ع��را���س 

للدول والأفراد.
�شكرتري  ي��وجن  يل  ال�شيدة  وحتدثت 
نادي الهارك عن فتح املجال للرعاية 
والت�شويق لفعاليات النادي،  اإذ يعتزم 
اأول �شباقات  البدء يف تنظيم  النادي 
اخليل العربي �شمن الرزنامة املعدة 
للمو�شم  2017-2018 يف كل من  
اأبوظبي والعني ،  والتي �شتنطلق يف 

نوفمرب املقبل. 

ورحب املجتمعون بان�شمام الأع�شاء 
ان�شمام  على  واف��ق��وا  ، حيث  اجل��دد 
واإيطاليا  روم��ان��ي��ا  م��ن  اع�����ش��اء  ك��ل 
كاأع�شاء جدد  اخرى  ودول  واإ�شبانيا 
يف النادي لي�شبح عدد اأع�شاء النادي 
ثمانية ع�شر ع�شوا. فيما ي�شتمر اأمر 
اأخرى  دول  ان�شمام  طلبات  درا���ش��ة 

كانت تقدمت للنادي بطلبات.
باإعالن جملة من  الجتماع  واختتم 
التو�شيات اأعرب فيها املجتمعون عن 
الجتماعات  هذه  تثمر  اأن  يف  اأملهم 
وال���ل���ق���اءات ال��دول��ي��ة يف دع���م مربي 
ال����ع����رب����ي، واحل�����ف�����اظ على  اخل����ي����ل 
ال���������ش����اللت ال���ع���رب���ي���ة الأ����ش���ي���ل���ة، 
لفعاليات  رع��اة  اإيجاد  اإىل  بالإ�شافة 
ول�����ش��ب��اق��ات اخليل  ال����ه����ارك  ن�����ادي 

ال��ع��رب��ي الأ���ش��ي��ل ح��ول ال��ع��امل، كما 
وزيادة  تعزيز  الأم���ل يف  ع��ن  اأع��رب��وا 
احلفاظ  اإىل  الهادف  ال��دويل  العمل 
على �شاللة ون�شل اخليل العربي كما 
كان الآباء والأجداد قد حافظوا من 

قبل على اأ�شالتها ونقاء �شاللتها.
الجتماع  ت���ال   ، ن��ف�����ش��ه  الإط�����ار  ويف 
فعاليات  ال���ه���ارك  ل���ن���ادي  ال�����ش��ن��وي 
امل����وؤمت����ر ال�����ش��ن��وي ل��ت�����ش��وي��ق ودع���م 
العامل،  ح��ول  العربي  اخل��ي��ل  تربية 
حتت عنوان “ ت�شويق ودعم �شاللت 
مب�شاركة عدد من  العربي”،  اخليل 
وبثالث  الفرو�شية  يف  املتخ�ش�شني 
قيمة  ع����ن  الأوىل  ع����م����ل؛  اأوراق 
الإج������راءات ال��ف��ع��ال��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
ومبادرات  العربية،  اخل��ي��ول  اأ�شالة 
ال��ت�����ش��وي��ق اجل��ي��د ب��ا���ش��ت��خ��دام منهج 
لت�شجيع  العربي  اخليل  �شباق  ن��ادي 
مربي اخليول يف العودة وال�شتمرار 
يف �شباقات اخليل العربي، بالإ�شافة 
اخليل  �شباقات  تاريخ  عن  نبذة  اإىل 

العربي وارتباطها بالعرب.

مار�س،   4 ال�شبت  اأم�س  ع�شر  بعد  اختتمت 
ال��ث��اين م��ن بطولة التحدي  ال��ي��وم  م��ن��ازلت 
بح�شور  ال��ث��ال��ث��ة  ن�شختها  يف  للجوجيت�شو 
م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د م���ب���ارك امل���زروع���ي 
عبداملنعم  و�شعادة  املن�شوري  جا�شم  و�شعادة 
ال�����ش��ي��د حم���م���د ال���ه���ا����ش���م���ي، رئ���ي�������س احت����اد 
�شامل  حممد  و�شعادة  للجوجيت�شو  الم��ارات 
ال���ظ���اه���ري، ن���ائ���ب رئ��ي�����س اإحت�����اد الإم������ارات 
للجوجيت�شو واأ�شحاب ال�شادة اأع�شاء جمل�س 
ومن�شور  دمل���وك  ب��ن  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  الإدارة 
�شركة  ع��ام  دروي�����س، مدير  وف���وؤاد  الظاهري 

باملز الريا�شية.
وا�شت�شافت البطولة اآيبيك اأرينا يف اأبوظبي 
ع��ل��ى م����دار ي��وم��ي اجل��م��ع��ة وال�����ش��ب��ت 3 و4 
م��ار���س، مب�����ش��ارك��ة اأك���رث م��ن 1500 لعب 
مناطق  خمتلف  م��ن  النا�شئني  م��ن  ولع��ب��ة 
 17 4 و  اأع���م���اره���م ب���ني  ال���دول���ة ، ت�����رتاوح 
لنزالت  كتتويج  البطولة  ه��ذه  وتاأتي  �شنة. 
م���رح���ل���ة ال��ت�����ش��ف��ي��ات ال���ت���ي اأق���ي���م���ت خالل 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني واملنطقة  �شهر ف��رباي��ر  يف 
ال��غ��رب��ي��ة، و����ش���ارك ب��ه��ا م��ا ي��ق��ارب 3،000 
بنزالت  البطولة  وافتتحت  ولع��ب��ة.  لع��ب��اً 
700 لعبة،  الفتيات يوم اجلمعة مب�شاركة 
بينما �شهد يوم ال�شبت نزالت الأولد و�شارك 
قال  البطولة،  ختام  ويف  لع��ب��اً.   800 فيها 
الها�شمي  حم��م��د  ال�شيد  عبداملنعم  ���ش��ع��ادة 
التتويج  من�شات  على  ال��ي��وم  راأي��ن��اه��م  “من 
�شيقودون  م���ن  ه���م  وب���ط���الت،  اأب���ط���ال  م���ن 
م�شرية اجلوجي�شتو الإماراتية نحو من�شات 
تعترب موؤ�شر  ك��م��ا  وع��امل��ي��اً،  ع��رب��ي��اً  ال��ت��ت��وي��ج 
قوي على نهجنا ال�شحيح يف احتاد الإمارات 
م�شرق  م�شتقبل  ب��ن��اء  ن��ح��و  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، 

لريا�شة اجلوجيت�شو يف الإمارات«. 
واأ����ش���اف ال��ه��ا���ش��م��ي: وم����رة اأخ�����رى يربهن 
جمتمعنا على ن�شجه الريا�شي، بوجود هذا 
اأولياء الأم��ور، الذين مل  احل�شد الكبري من 
عن  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة  م�����ش��وؤول��ي��ات  ت�شغلهم 
والهتمام  وبناتهم،  اأبنائهم  ق��درات  اكت�شاف 
نرى  ونحن  �شعادتنا  كانت  ولكم  بتوجيههم، 
الآباء والأمهات وذوي الالعبني وهم يتوجون 
توج  مبادرة  �شمن  باأنف�شهم  الأطبال  ه��وؤلء 
ول����دك، وال��ت��ي حر�شنا ع��ل��ى ا���ش��ت��م��راره��ا يف 
ك��ل ب��ط��ولت ال��ت��ح��دي م��ن��ذ ث���الث �شنوات، 
حت��ف��ي��زاً ل��الأب��ن��اء واأول���ي���اء الأم�����ور، وملنحهم 
تلك الفر�شة جلني ثمار جهودهم والحتفاء 

باإجنازهم معاً، وت�شجيل تلك اللحظات التي 
�شيظل يفخر بها كل من البطال وذويهم. 

وقال �شعادة حممد بن دملوك، ع�شو جمل�س 
نهدي  للجوجيت�شو:  الإم����ارات  احت���اد  اإدارة 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا بطولة  ال���رائ���ع���ة  ال���ن���ت���ائ���ج 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  التحدي، 
دولة  يف  الريا�شة  راع��ي  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
الإمارات وخ�شو�شاً ريا�شة اجلوجيت�شو، كما 
الأمور  اأول��ي��اء  لكل  التهنئة  بخال�س  نتوجه 
والأهايل الذين ح�شروا اليوم لتو�شيع نطاق 
اجلوجيت�شو  ريا�شة  �شاحات  على  امل�شاركة 
على م�شتوى الدولة، وتعترب هذه املبادرة من 
والأ�شرة،  الالعب  من  لكل  التحفيز  عوامل 
ال��ذي��ن ي��ت�����ش��ارك��ون حل��ظ��ة ال��ت��ت��وي��ج، وجني 
حتققه  مب��ا  �شعداء  ون��ح��ن  جهودهما.  ث��م��ار 
ب��ط��ول��ة ال��ت��ح��دي ع��ام��اً ب��ع��د ع���ام، وه���ا نحن 
اإىل  و�شل  ال��ذي  امل�شاركة  حجم  ال��ي��وم  ن��رى 
وكذلك  لع����ب،  و800  لع��ب��ة   700 ن��ح��و 
وقال  الأم���ور.  اأول��ي��اء  احلا�شد من  اجلمهور 
اإدارة  ع�����ش��و جم��ل�����س  ال���ظ���اه���ري،  م��ن�����ش��ور 
ب�شعادة  اأ�شعر  للجوجيت�شو:  الإم��ارات  احت��اد 
م�شاعر  وه��ذه  اأم��ر،  ويل  اأي�شاً  ك��وين  بالغة، 
الأمور  اأول��ي��اء  جميع  م��ع  مب�شاركتها  نفخر 
اأبنائهم  و����ش���ارك���وا  ال���ي���وم،  ح�����ش��روا  ال�����ذي 
اأو  ال��ن��زال  �شاحة  يف  �شواء  احلما�س  وبناتهم 
التتويج،  من�شة  على  الفوز  بلذة  الح�شا�س 
البطولت  اأه��م  من  التحدي  بطولة  وتعترب 
التي ينظمها الحتاد، كونها تعمل على بناء 
م�شتقبل اجلوجيت�شو يف الإمارات، وهي اأي�شاً 
مهمة كمرحلة اإعداد متهيدية على امل�شتوى 
النف�شي والبدين، قبل الذهاب اإىل البطولت 
من  املزيد  الالعبون  يكت�شب  حتى  العاملية، 
ملواجهة  بالنف�س  وال��ث��ق��ة  وامل���ه���ارات  اخل���ربة 

اأقرانهم من الدول الأخرى.
البلو�شي،  ي��و���ش��ف حم��م��د  ق���ال  وم���ن ج��ه��ت��ه 
الإم��������ارات  ب����احت����اد  ال��ف��ن��ي��ة  الإدارة  م���دي���ر 
من  ال��ت��ح��دي  ب��ط��ول��ة  تعترب  للجوجيت�شو: 
التي ينظمها الحت��اد، وذلك  البطولت  اأهم 
البطولة  ه��ذه  يف  امل�شاركني  الالعبني  ك��ون 
اأقيمت  ال��ت��ي  الت�شفيات  مرحلة  ع���ربوا  ق��د 
الغربية  واملنطقة  واأبوظبي  العني  يف مدينة 
عجمان،  يف  اأقيمت  التي  الت�شفيات  وكذلك 
الإمارات  مدن  خمتلف  من  لعبني  وجمعت 
ال�شمالية خالل الفرتة املا�شية، وذلك هو ما 
مييز هذه البطولة عن غريها من البطولت 

للت�شجيل،  فقط  فيها  امل�شاركة  حتتاج  التي 
البطولة  يومي  م��دار  على  �شن�شاهد  ول��ه��ذا 

نزالت مب�شتوى احرتايف.
من  البلو�شي،  كرمي  �شما  الالعبة  وتوجهت 
الأ�شفر،  احل����زام   ،48 وزن  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
ال�شكر ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
لريا�شة  ال��ك��رمي  �شموه  دع��م  على  نهيان  اآل 
اأن�شح جميع زميالتي  اجلوجيت�شو، وقالت: 
ريا�شة  فهي  اجلوجيت�شو،  ريا�شة  مبمار�شة 
تك�شب الثقة بالنف�س، وحتافظ على اللياقة، 
كما تعترب مهمة للدفاع عن النف�س، وتنمية 

الروح الريا�شية.
وق����ال ال��الع��ب حم��م��د ال�����ش��ام�����ش��ي 14 من 
العمر احلائز على امليدالية الذهبية يف وزن 
67 كلغ: األعب اجلوجيت�شو منذ 8 وح�شدت 
م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة ك��ث��رية ول��ع��ب��ت يف بطولة 
التحدي �شابقاً. هذه الريا�شة اأ�شبحت جزء 
غر�شت  لأنها  اليومية  حياتي  من  يتجزء  ل 

بنف�شي روح الريا�شة واحلب للوطن.
وم����ن ج��ه��ت��ه��م اأع������رب اأول����ي����اء الأم�������ور عن 
اأتاحت  التي  ابنك”  “توج  مل��ب��ادرة  امتنانهم 
لهم فر�شة م�شاركة تلك اللحظات التاريخية 
م���ع اأب���ن���ائ���ه���م، وق���ال���ت وال������دة ه�����زاع حممد 
املن�شوري 4 �شنوات، الفائز بذهبية وزن 15 
اأن��ا فخورة جدا مب�شاركة ه��زاع يف هذه  كلغ: 
اأولياء  اأن  اأي�����ش��ا  وف��خ��ورة  ال��ت��ح��دي،  بطولة 
بنف�شهم.  اأطفالهم  بتتويج  دور  لهم  الأم���ور 
وم���ن وج���ة ن��ظ��ري ف����اإن ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة هي 
الثقة  تغر�س  لأنها  لالأطفال  ريا�شة  اأف�شل 
واكت�شاب  والجتهاد  املثابرة  على  وت�شجعهم 

�شلوكيات الن�شباط.
ومن جهته بدوره قال الدها �شيما البلو�شي، 
كرمي مراد البلو�شي: �شعدت كثرياً بفوز �شما 
حت�شل  اهلل  �شاء  واإن  ال��ي��وم،  الثالث  باملركز 
مقبلة،  ب��ط��ولت  يف  الذهبية  امليدالية  على 
نحو  بنتي  ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى  �شجعني  م��ا  واأك����رث 
اأنها على الرغم من  ريا�شة اجلوجيت�شو هو 
كونها من ريا�شات الدفاع عن النف�س، اإل اأنها 
ل تت�شم بالعنف، واإمنا بالتناغم بني حركات 
اجل�شم، والتفكري الذهني، وقد انعك�س ذلك 
على �شلوك جميع بناتي امل�شاركات يف ريا�شة 
اجلوجيت�شو، واأ�شبحن اأكرث ان�شباطاً، واأكرث 

ثقة بالنف�س.
الرئي�س  ن���ائ���ب  ع���م���ر،  ه���ان���ئ  ه����الل  واأ�����ش����اد 
التحدي  ببطولة  م��وت��ورز  ب��رمي��ري  ل�شركة 

التحدي  بطولة  تبواأت  قائاًل:  للجوجيت�شو 
مو�شم  اأج��ن��دة  يف  هامة  مكانة  للجوجيت�شو 
عرفان  م���ن  ت�����ش��ط��ره  مل���ا   2017-2016
للجوجيت�شو  الإم�����ارات  احت���اد  م��ن  وت��ق��دي��ر 
اأبنائهم  الأم���ور يف حتفيز  اأول��ي��اء  دور  جت��اه 
خالل  م��ن  ق��درات��ه��م  واكت�شاف  وت�شجيعهم 
م���ب���ادرة ت���وج اب��ن��ك. وم���ن دواع����ي ف��خ��رن��ا يف 
مع  جنب  اإىل  جنباً  م��وت��ورز  ب��رمي��ري  �شركة 
ال��ب��ط��ول��ة التي  لن���د روف���ر الرت���ب���اط بتلك 
معنوي  راب���ط  خلق  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  �شاهمت 
ونتمنى  اجلوجيت�شو،  ريا�شة  م��ع  لالعبني 

التوفيق لكل امل�شاركني يف البطولة.
وحتظى بطولة التحدي للجوجيت�شو برعاية 
لال�شتثمارات  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  م���ن؛  ك���ل 
الر�شمي  ال�����ش��ري��ك  اآي���ب���ي���ك   - ال���ب���رتول���ي���ة 
الريا�شية  اأبوظبي  قنوات  و�شبكة  لالحتاد، 
ال�شريك العالمي الر�شمي وطريان الحتاد 
وبرمييري  ال��ر���ش��م��ي��ة،  اجل���وي���ة  اخل���ط���وط 
ال�شيارات  ���ش��ري��ك  ل��ل�����ش��ي��ارات  ولن����د روف����ر 
ال�شالمي  اأب��وظ��ب��ي  وم�����ش��رف  احل�����ش��ري، 
املا�شيوون،  ال���رع���اة   - امل�����ش��ع��ود  وجم��م��وع��ة 
و�شركة دولفني للطاقة املحدودة و�شركة باملز 
الريا�شية و�شركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
ال��ذه��ب��ي��ون، وجم��م��وع��ة اخلاجة  ال���رع���اة   -
اأبوظبي  وجمل�س  للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س 
الرعاة  امل��ا���ش��ي-  ال�شيف  و���ش��رك��ة  للريا�شي 
اأجندة  ت���زال  ول  ه��ذا  للبطولة.  الف�شيون 
احتاد الإمارات للجوجيت�شو ملو�شم 2016-
2017 حافلة بالبطولت املحلية والدولية، 
حيث مت الإعالن عن املوعد الر�شمي للن�شخة 
التا�شعة من بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف 
اجلوجيت�شو 2017 والتي �شتعقد يف الفرتة 
املقبل،  اأب���ري���ل  ���ش��ه��ر  م��ن   23 اإىل   10 م��ن 
لتقام لأول مرة على مدار اأ�شبوعني كاملني، 
10 اآلف لعب  مب�شاركة متوقعة تزيد عن 
البطولة  و�شت�شهد  دول��ة.   100 من  ولعبة 
ع���دة م���ب���ادرات يف اإط����ار م��ب��ادرة ع���ام اخلري، 
و�شيتم الإعالن عنها يف حينه. بالإ�شافة اإىل 
تنظيم بطولة �شيدات الإمارات للجوجيت�شو 
باأبوظبي،  م���ار����س   10 ي���وم  ���ش��ت��ق��ام  وال���ت���ي 
الن�شاء  ع��ل��ى  يقت�شر  ج��م��اه��ريي  ب��ح�����ش��ور 

فقط، وطاقم حكام من ال�شيدات. 
وت��ل��ي��ه��ا اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ب��ط��ول��ة كاأ�س 
اإقامتها  ال�شمو رئي�س الدولة املزمع  �شاحب 

يف 11 مار�س املقبل.

نادي �لإمار�ت يجدد ر�صميًا عقدي خالد عمرب وعبد �هلل مو�صى
اأكد حممود ح�شن ال�شم�شي رئي�س جمل�س اإدارة نادي الإمارات، اأن 
النادي جنح يف جتديد التعاقد مع خالد عمرب وعبد اهلل مو�شى 
رئي�س  نائب  العو�شي  اإ�شماعيل  حممد  بح�شور  �شنوات   3 مل��دة 

جمل�س الإدارة وم�شرف عام الفريق الأول .
واأب�����دى ال�����ش��م�����ش��ي ت��ق��دي��ره ل��الع��ب��ني الث���ن���ني ال���ذي���ن اأظهروا 
املقبلة  املوا�شم  خ��الل  ال��ن��ادي  �شعار  ع��ن  ال��دف��اع  يف  كبرية  رغبة 
وحبهم  غريتهم  يوؤكد  ما  عقودهم،  جتديد  يف  ممانعتهم  وع��دم 

وتقديرهم للنادي ورغبتهم يف حتقيق طموحه. 
اأي عقبات عندما مت فتح باب املفاو�شات مع  وق��ال: مل تواجهنا 
الالعبني لتجديد عقودهم، حيث كانوا على قناعة تامة مبوا�شلة 
اأي�شاً  يتطلع  الإم���ارات  ف��اإن  املقابل،  ويف  ال�شقور،  مع  م�شوارهم 
اأبناء النادي، حتى واإن مل ي�شارك  اإىل ال�شتقرار واحلفاظ على 

الفريق  خدموا  اأنهم  واأعتقد  كاأ�شا�شيني،  املو�شم  خالل  بع�شهم 
ونحن  معهم،  التجديد  وي�شتحقون  احلايل  املو�شم  خالل  الأول 
على ثقة من اإمكانياتهم ملتابعة م�شوار التحدي مع زمالئهم يف 
املوا�شم املقبلة، كما اأكد ال�شم�شي باأنهم يف طريقهم لتجديد عقود 
اأو الرديف  بع�س الالعبني الآخرين املميزين مع الفريق الأول 

للحفاظ عليهم وتقديرهم على م�شتواهم املميز .
جمل�س  رئي�س  نائب  العو�شي  اإ�شماعيل  حممد  اأك��د  جانبه  من   
الإدارة وم�شرف عام الفريق خالل مرا�شم توقيع العقود اأننا يف 
نادي الإمارات اعتمدنا اأ�شلوباً وا�شحاً وم�شينا وفق ا�شرتاتيجية 
اأُقرت من جمل�س اإدارة النادي قبل انطالقة املو�شم احلايل، بعد 
ب��اأن هناك  اأه��داف واأول��وي��ات املرحلة، وكنا على علم  اأن حدد لنا 
م��ع بع�س لعبي  التعاقد  ت��رغ��ب يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الأن��دي��ة  بع�س 

لتمديد  ال�شرتاتيجية  خلطتنا  وفقاً  م�شينا  ولكننا  الإم���ارات، 
العقود التي قاربت على النتهاء، اإىل جانب درا�شة تعديل اأو�شاع 

بع�س الالعبني مع نهاية املو�شم احلايل.
وي�شعى نادي الإمارات اإىل م�شابقة الزمن يف ال�شتعداد للمو�شم 
لالرتقاء  املالئمة  الظروف  اأوف��ر  و�شمان  عمله  وتطوير  املقبل 

مب�شتوى الفريق وح�شد النتائج الإيجابية .
حيث اأن نادي الإمارات ما�س يف هذه ال�شيا�شة من اجل ت�شجيع 
الالعبني على تقدمي امل�شتوى املطلوب والفوز بعقود مع النادي 
متمنيا ان يرتفع العدد اإىل نهاية املو�شم ويبلغ اكرب عدد ممكنة 
املناخ  توفري  على  ت�شاعد  ال�شيا�شة  ه��ذه  وان  خا�شة  العقود  من 
للنادي  وي�شمن  امكانياته  حقيقة  لإب���راز  الالعب  ام��ام  املالئم 

تطبيق براجمه وخططه .

يف اإطار مهرجان �سلطان بن زايد اآل نهيان الدويل احلادي ع�سر للقدرة

نادي �صباق �خليل �لعربي  يختتم �جتماعه �ل�صنوي �لثالث باأبوظبي

اأولياء اأمور الأبطال فخورون بتتويجهم

تاألق جنوم بطولة �لتحدي للجوجيت�صو �لثالثة
ال�شابق،  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ن������ادي  جن����م  اأك������د 

الإ�شباين كارلي�س بويول، اأن املنتخب 
الإ���ش��ب��اين احل���ايل ي���روق ل��ه ب��ع��د اأن 

مونديال  ت�شفيات  رائ��ع  ب�شكل  ب��داأ 
رو�شيا 2018، معترباً اأن منتخبات 
الأرج����ن����ت����ني وال������ربازي������ل واأمل���ان���ي���ا 

واإيطاليا واإ�شبانيا، �شمن املر�شحني 
الأقرب للفوز بلقبه.

املر�شحني  ب��خ�����ش��و���س  ب���وي���ول  وق�����ال 
مل�شتوى  ال���ف���رق  ه����ذه  و���ش��ل��ت  اإذا  ل��ل��ق��ب: 

واأملانيا  والربازيل  الأرجنتني  ف�شتكون  طيب، 
القول  ال�شعب  لكن من  اإ�شبانيا،  اأو  واإيطاليا 
يف الوقت احلايل. يتبقى عام على الأقل قبل 
كثرية.  اأ���ش��ي��اء  تتغري  وق��د  البطولة،  ح��ل��ول 

ننتظر روؤية املتاأهلني لرو�شيا.
رو�شيا،  يف  وج���وده  مبنا�شبة  معه  مقابلة  ويف 

حيث زار بع�س املن�شاآت التي �شت�شت�شيف املونديال 
ال�شيف املقبل، اأ�شاد بويول با�شتعدادات البالد، 

وحت��دث اأي�����ش��اً ع��ن ل روخ���ا، ال��ذي ف��از معه 
وكاأ�س   2008 اأوروب���ا  اأمم  بكاأ�س  كذلك 

العامل 2010.
اإ�شبانيا  منتخب  يل  ي��روق  واأو���ش��ح: 

الت�شفيات  ا�شتهل مرحلة  حالياً. 
رائعة،  ب�����ش��ورة  امل��ون��دي��ال��ي��ة 

لكن ل يزال هناك طريق 
طويل لقطعه. �شرنى 
عنه  ����ش���ت�������ش���ف���ر  م������ا 

لكنني  ال��ت�����ش��ف��ي��ات. 
للمونديال،  ت��اأه��ل��ن��ا  م��ن  واث����ق 

رغم اأننا يف جمموعة �شعبة. 
بعد ذلك، �شرنى.

واأك����د ب���وي���ول، وه���و ���ش��م��ن فريق 
ال�����دويل لكرة  اأ����ش���اط���ري الحت�����اد 

بعد  ت�شكيله  مت  ال���ذي  فيفا  ال��ق��دم 
لرئا�شة  اإن��ف��ان��ت��ي��ن��و  ج��ي��اين  و����ش���ول 

الحتاد، اأنه بناء على ما راآه هذه الأيام، 
فاإن رو�شيا ترغب حقاً يف ا�شت�شافة على 

اأعلى م�شتوى �شواء بالن�شبة لكاأ�س القارات 
اأو املونديال«.

ال�شابق  “البالوغرانا”  م���داف���ع  ب����دا  ك��م��ا 
و�شاحرة  خالدة  مباريات  ل�”روؤية  متحم�شاً 

يف رو�شيا”، م�شرياً اإىل اأن اأملانيا وت�شيلي 
ه��م��ا امل��ر���ش��ح��ت��ان الأق����وى ل��رف��ع كاأ�س 
ن�شرها  مقابلة  خالل  وذل��ك  القارات، 

موقع فيفا.

بويول: �إ�صبانيا مر�صحة للقب مونديال رو�صيا 2018
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لخرتاق  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  �شهد 
على  �شواء  وا�شعة  وم�شاركة  كبريا  جناحا  ال�شاحية 
�شعيد مرحلة العموم اأو مرحلتي ال�شباب والنا�شئني 
وتوج  م��رة.  لأول  العام  هذا  ا�شتحداثهما  مت  اللذين 
ف���ري���ق ن�����ادي ال��ن�����ش��ر ب��ط��ال مل��رح��ل��ة ال���ع���م���وم ون���ال 
امليدالية الذهبية بعد ان جمع 23 نقطة وم�شافتها 
53 مت�شابقا وتاله  12 كيلومرتا و�شهدت م�شاركة 
34 نقطة  ن����ادي ال��ع��ني يف امل���رك���ز ال���ث���اين ب��ر���ش��ي��د 
 . نقطة   46 بر�شيد  الثالث  املركز  يف  ن��ادي حتا  ثم 
والنا�شئني  ال�شباب  بطولتي  بني  العني  ن��ادي  وجمع 
م��ع��ا حيث  وال���ربوزي���ة  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ات  وح�����ش��د 
21 طبقا وم�شافتها  ال�شباب بر�شيد  ت�شدر مرحلة 
8 كيلومرتات والتي �شارك فيها 60 مت�شابقا وتاله 
يف املركز الثاين فريق الو�شل بر�شيد 42 نقطة ثم 

نادي الرم�س يف املركز الثالث 48 نقطة.
وتوج فريق العني بطال ملرحلة النا�شئني التي بلغت 
102 مت�شابق  5 كيلومرتات و�شارك فيها  م�شافتها 
بعد ان جمع 31 نقطة وتاله النادي الأهلي يف املركز 
34 طبقا ثم نادي الرم�س يف املركز  الثاين بر�شيد 

الثالث بر�شيد 70 نقطة.
اقيم مبم�شى حديقة اخلوانيج  الذي  ال�شباق  و�شهد 
بدبي م�شاركة 215 مت�شابقا ميثلون 20 ناديا هي 
ودبا احل�شن  والو�شل وحتا  والن�شر والهلي  العني 
واحلمرية  وال��ذي��د  وال�شارقة  وم�شفوت  والفجرية 
والعربي  والم���ارات  املعال  وفلج  احلمراء  واجل��زي��رة 

واخلليج والرم�س والبطائح ومليحة والظفرة.
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ك��اأ���س  بطولة  و�شهد 
مقدمتهم  يف  ك��ان  كبري  جمهور  ال�شاحية  لخ��رتاق 
الحتاد  ادارة  جمل�س  ع�شو  الكمايل  اأحمد  امل�شت�شار 
الدويل رئي�س احتاد المارات لألعاب القوى و�شالح 

حم��م��د ح�شن الم���ني ال��ع��ام ورا���ش��د اجل��رب��ي وعلي 
خمي�س النيادي ورا�شد اجلاري الكتبي اأع�شاء جمل�س 
الإدارة وخويطر �شعيد الظاهري ع�شو جمل�س ادرة 

نادي العني.
بنجاح  �شعادته  عن  الكمايل  اأحمد  امل�شت�شار  واأع��رب 
الكاأ�س الغالية التي حتمل ا�شم �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة حفظه اهلل .. ووجه �شكره وتقديره البالغني 
اثراء  يف  وباإيجابية  �شاركت  التي  الن��دي��ة  كافة  اىل 

التناف�س واجناح احلدث وخ�س بال�شكر اندية الن�شر 
وال��ع��ني واله��ل��ي وال��و���ش��ل وح��ت��ا ال��ذي��ن ك��ان��ت لهم 

ب�شمة هذا املو�شم .
وهناأ امل�شت�شار الكمايل نادي الن�شر على فوزه ببطولة 
كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة لخرتاق ال�شاحية 
العني  ن��ادي  اىل  التهنئة  وج��ه  كما   2017 للعموم 
الوىل  للمرة  والنا�شئني  ال�شباب  ببطولتي  ل��ف��وزه 
باأحرف من ذهب يف  ا�شمه  ا�شتحداثهما و�شجل  بعد 

�شجالت الحتاد . واعرب امل�شت�شار الكمايل عن اطيب 
الفوز  اوف��ر ملن مل يحالفه احل��ظ يف  امنياته وحظا 
هذا العام موؤكدا ان جناح كا�س �شاحب ال�شمو رئي�س 
امل�شاركني  لكافة  ال�شاحية هو فوز  الدولة لخ��رتاق 

من اندية ولعبني .
العموم  مرحلة  يف  املحتدمة  املناف�شة  ان  اىل  واأ���ش��ار 
بني الن�شر البطل والعني الو�شيف وحتا الثالث هي 
ظاهرة �شحية توؤكد مدى ا�شتعداد وجاهزية عدائي 

العاب  ان مو�شم بطولت  يوؤ�شر اىل  الندية وهو ما 
�شوف  و  ا�شتثنائيا  مو�شما  �شيكون  العام  هذا  القوى 
من  قوي  ا�شتعداد  هناك  لأن  ا�شر�س  مناف�شة  ت�شهد 

جميع الندية بالدولة.
حيث  للمت�شابقني  الفردية  النتائج  �شعيد  على  اأم��ا 
�شمحت الالئحة مب�شاركة كل نادي ب�شتة مت�شابقني 
حتت�شب نتيجة اف�شل اربعة منهم ويتم تتويج خم�شة 
ا�شحاب  ليح�شل  ال��ف��ردي  يف  مرحلة  كل  يف  لعبني 

امليداليات  على  اخلام�س  وحتى  الثالث  م��ن  امل��راك��ز 
الربونزية. وجاء يف �شدارة مت�شابقي مرحلة العموم 
امليدالية  ون���ال  اج��واه��ر  �شمري  الن�شر  ن���ادي  ع���داء 
 38.04.56 امل�شافة يف زمن  الذهبية بعد ان قطع 
دقيقة وتبعه يف املركز الثاين وامليدالية الف�شية لعب 
نادي العني عبد العال بوعزاوي وزمنه 38.42.71 
دقيقة وحل يف املركز الثالث ونال امليدالية الربونزية 
لع��ب ن���ادي اله��ل��ي م��ب��ارك را���ش��د امل��را���ش��دي وزمنه 
38.58.39 دقيقة ثم لعب نادي المارات جنيب 
وزمنه  اي�شا  الربونزية  امليدالية  ون��ال  رابعا  اخليج 
خليفة  الن�شر  ن��ادي  لع��ب  ثم  دقيقة  39.12ز27 
الربونزية  امل��ي��دال��ي��ة  ون���ال  خام�شا  النعيمي  عبيد 
وزمنه 40.28.11 دقيقة . ويف مرحلة ال�شباب حل 
نادي  لع��ب  الذهبية  امليدالية  ون��ال  الول  املركز  يف 
امليدالية  ون��ال  ثانيا  وحل  خاطر  �شفيع  النيل  العني 
ال��ف�����ش��ي��ة ع���م���ار ع�����ارف ال��ع��ل��ي م���ن ن�����ادي اجلزيرة 
ا�شماعيل  اأح��م��د  البطائح  ن���ادي  ث��م لع��ب  احل��م��راء 
الربونزية  امليدالية  ون���ال  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف  حممد 
ثم لعب نادي العني �شعيد يو�شف املعمري يف املركز 
الرابع ونال امليدالية الربونزية ثم لعب نادي نادي 
الو�شل مطر ابراهيم حممد يف املركز اخلام�س ونال 
وامليدالية  الول  باملركز  وف��از   . الربونزية  امليدالية 
الذهبية ملرحلة النا�شئني لعب نادي احلمرية �شامل 
خالد �شامل ويف املركز الثاين ونال امليدالية الف�شية 
لعب نادي العني عبد ال�شالم ابراهيم وحل يف املركز 
الهلي  نادي  الربونزية لعب  امليدالية  ونال  الثالث 
عبد  الهلي  النادي  لعب  ثم  الزعابي  حممد  يا�شر 
الرم�س  ن��ادي  الرابع  املركز  قا�شم يف  ال�شالم حممد 
حم��م��د خ��م��ي�����س حم��م��د يف امل���رك���ز اخل���ام�������س ون���ال 

امليدالية الربونزية .

���ش��ي��ك��ي��وري��ت��ي��ز بلقب  اأ�����س  اأي دي  ���ش��رك��ة  ف��ري��ق  ت���وج 
ريعه  خ�ش�س  ال��ذي  اخل��ريي  غنتوت  بولو  مهرجان 
الإن�شانية  وامل�����ش��اه��م��ات  ال��ت��ربع��ات  حملة  م��ن  امل���ادي 
التوحد  اأطفال  وتاأهيل  رعاية  مراكز  لدعم  املختلفة 
اأ����س( لأول  دي  )اأي  تتويج فريق  وق��د ج��اء  ب��ال��دول��ة 
مره باللقب الذهبي بفوزه على فريق غنتوت بنتيجة 
يف الحتفالية اجلماهريية التي اأقيمت  وذلك   4/6
مبادرات  �شمن  الرئي�شي  غنتوت  مبلعب  الأول  اأم�س 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  »عام اخلري2017-« 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ،ودع���وة  اهلل 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
»رع��اه اهلل« للم�شاركة من خ��الل خمتلف  دب��ي  حاكم 
،وقد جاءت  والأف��راد  املجتمع  فئات  وكافه  الفعاليات 
احتفالية نادي غنتوت برعاية ودعم �شمو ال�شيخ فالح 
غنتوت  ن��ادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
للتوحد  مركز   11 وم�شاركة  والبولو  اخليل  ل�شباق 

على م�شتوى الدولة.
وقد جاء الحتفال اجلماهريي اأنيقا ورائعا اختلطت 
التي  العائالت  من  كبري  ح�شور  و�شط  امل�شاعر  فيه 
�شهد  ال��ذي  الحتفال  فرحة  اأكبادها  فلذات  �شاركت 
الكثري من الفقرات الرتفيهية لالأطفال واملجتمعية 
ال��ف��ن��ون ال�شعبية  ب��ج��ان��ب م�����ش��ارك��ة ف���رق  ل��ل��ع��ائ��الت 
برق�شاتها  والأف��ري��ق��ي��ة  والأردن��ي��ة  املحلية  الرتاثية 

واأهازيجها التي اأدخلت الفرح وال�شرور على الأطفال 
الرائعة  اللحظات  تلك  م��ع  وتعاي�شوا  عا�شوا  ال��ذي��ن 
ال�شتمتاع  ،بجانب  الحتفال  برنامج  ت�شمنها  التي 
بفقرات قرية الأطفال ومر�شم الألوان وا�شتعرا�شات 
اخليول ال�شغرية وال�شقور، فيما قدمت فرقة الكالب 
اأبو  ل�شرطة  العامة  للقيادة  التابعة   K9 البولي�شية 

،بجانب  احل�شور  اأمتعت  وال��ت��ي  ممتعة  ملحات  ظبي 
م�����ش��ارك��ة م�����ش��رية ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة ال��ت��ي �شاركت 
، وق��د ج�شدت امل�شاركة  موؤخرا يف ط��واف ع��ام اخل��ري 
الكثري من معاين الإن�شانية  التي ظهرت على وجوه 
و�شرورهم  ع��ربوا عن غبطتهم  الذين  املراكز  طالب 

بهذه امل�شاركة الإن�شانية النبيلة.
و���ش��ه��دت ان��ط��الق��ة امل���ب���اراة الح��ت��ف��ال��ي��ة ت��ق��دم فريق 
)ADS POL( الذي ي�شارك لأول مره يف ن�شاط 
الحتاد بهدفني نظيفني يف ال�شوط الأول عن طريق 
�شرعان ما   ، د�شمال  الإم���ارات عبداهلل بن  بولو  جنم 
ت��ع��ادل ف��ري��ق غ��ن��ت��وت ب��ه��ديف ع��ل��ي امل����ري واملحرتف 
علي  بت�شديده  الأول  الهدف  غنتوت  ،ليحرز  فيليب 
يتقدم   ث��م  اليبهوين  ف��ار���س  ال��ت��ع��ادل  ل��ي��درك  امل���ري 
بهديف  غ��ن��ت��وت  وي���ع���ود  جم�����ددا   )ADS POL(
�شجل  ،فيما  ال��راب��ع  ب��ال��ه��داف  القبي�شي  وفهد  امل��ري 
اأه��داف متتالية يف ال�شوط  فريق �شيكيوريتيز ثالثة 
ال�شام�شي  اليبهوين،نا�شر  فار�س  طريق  عن  الرابع 
بفوز  امل��ب��اراة  عليه  انتهت  وال��ذي  زافالتا  ،وامل��ح��رتف 
فريق ال�شركة 4/6 ، التي كان فيها الكل فائز والتي 

اأدارها احلكم الدويل بابلو.
ويف ختام املباراة قام ال�شيخ حممد بن �شهيل اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئي�س  امل��ن�����ش��وري  ب��ن ح��وف��ان  �شعيد  ي��راف��ق��ه 
جمل�س اإدارة نادي غنتوت واأحمد النعيمي مدير عام 
النادي وممثلي ال�شركات الراعية بت�شليم ممثل مراكز 
رئي�س جمل�س  �شمو  بالدولة مكرمة  التوحد  مر�شى 

اإدارة نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو بجانب �شيك 
اأ�س  األ��ف دره��م تربع من �شركة اأي دي   100 مببلغ  
�شيكيوريتيز والذي قدمه ماتيو غامن ممثل ال�شركة 
بجانب تربع نادي غنتوت .. فيما مت تتويج الفريقني 

بالكوؤو�س والدروع التذكارية تخليدا للمنا�شبة .
�سعيد بن حوفان:

اأ�شاد �شعيد بن حوفان املن�شوري نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة نادي غنتوت مببادرة �شمو ال�شيخ فالح بن زايد 
ل�شباق  غنتوت  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
التي  واملجتمعية  الإن�شانية  اخلريية  والبولو  اخليل 
الريا�شية  م�����ش��ريت��ه  خ���الل  ال���ن���ادي  عليها  ي��ح��ر���س 
دعم  يف  ب����دوره  لي�شهم  الت�شعينات  م��ن��ذ  املجتمعية 
مراكز تلك الفئة املتميزة ، وقد جاءت تلك التظاهرة 
بناء على توجيهات ورعاية ودعم ومتابعة  املجتمعية 
�شموه اإميانا من �شموه وتفاعله مع خمتلف املنا�شبات 
لر�شالة  ،وت��اأك��ي��دا  والريا�شية  واملجتمعية  الوطنية 
التي  الطفرة  ظ��ل  يف  اجلها  م��ن  اأ�شهر  ال��ت��ي  ال��ن��ادي 
يعي�شها النادي بف�شل دعم جمل�س اأبو ظبي الريا�شي 
،مما اأك�شبه قاعدة عري�شة من الالعبني والالعبات 
وهو  بالنادي  ارتباط  على  ظل  الذين  اللعبة  وع�شاق 

ي�شهم يف حتقيق ر�شالته التي اأ�شهر من اجلها .
اأحمد النعيمي«

ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  ع��ام  مدير  النعيمي  اأحمد  �شكر 
ال�شركات  م���ن  ال���ع���دي���د  ب���ت���ج���اوب  وال���ب���ول���و  اخل���ي���ل 
اخلريي  املهرجان  لإجن��اح  ت�شابقت  التي  واملوؤ�ش�شات 

�شنويا  تنظيمه  على  ال��ن��ادي  يحر�س  ال���ذي  الكبري 
اإن�شانية وفكرة تربوية  كم�شوؤولية جمتمعية ور�شالة 
،وال���ت���ي ت��زام��ن��ت م��ع ان��ط��الق��ة ع���ام اخل���ري 2017 
جتاوبا مع مبادرة »عام اخلري2017-« التي اأطلقها 
،ودع����وة �شاحب  ال��دول��ة حفظه اهلل  رئ��ي�����س  ���ش��اح��ب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل«  الدولة رئي�س جمل�س 
وع فقرات املهرجان الذي ياأتي يف ختام ن�شاط النادي 
املحلي لهذا املو�شم الذي �شهد العديد من املناف�شات 
من  الكثري  اأف���رزت  التي  الدولية  وال��ودي��ة  الر�شمية 
�شمو  وم��ت��اب��ع��ة  وت��وج��ي��ه��ات  دع���م  ال��ن��ج��اح��ات بف�شل 

رئي�س النادي ودعم جمل�س اأبو ظبي الريا�شي.
عبداهلل بن د�سمال«

اأك���د ع��ب��داهلل ب��ن د���ش��م��ال ق��ائ��د ف��ري��ق ���ش��رك��ة اأي دي 
امل�شاركني  الالعبني  كافه  عن  نيابة  �شيكيوريتيز  اأ�س 
املنا�شبات  تلك  امل�شاركة يف  اأن  �شك  – ل  املهرجان  يف 
بولو  منا�شبات  عودتنا  ،كما  فائز  الكل  فيها  �شيكون 
اخلري   مهرجانات  من  تعترب  التي  اخلريية  غنتوت 
املوؤمنة  الفئة  الكل فائزا بحب تلك  التي يخرج فيها 
زاي��د اخلري مما   اأبناء  واهتمام   برعاية  التي حتظى 
عطاء  الأك��رث  باعتبارنا  و�شعب،  كدولة  مكانتنا  ر�شخ 
عاملياً ب�شهادة اجلميع يف جمال اأعمال اخلري ، لذلك 
املوؤمنة  ال��ف��ئ��ة  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ن��ب��خ��ل  اأن ل  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب 
اأن  �شاأنها  م��ن  التي  املنا�شبات  ه��ذه  مثل  يف  املخل�شة 
تر�شخ ثقافة اخلري يف الإمارات كم�شوؤولية م�شرتكة.. 
ويف اخل��ت��ام لب���د م��ن الإ����ش���ادة ب��ت��ج��اوب ال��ع��دي��د من 
امل�شتمر،  املحلية  الإعالم  وو�شائل  وال�شركات  اجلهات 
ال�شدر  يثلج  ما  وه��و  والعطاء  اخل��ري  قيم  يعزز  مما 
وي��ب��ع��ث الرت���ي���اح يف ال��ن��ف��و���س جت��اوب��ا م��ع م��ث��ل تلك 

املنا�شبات اخلريية الإن�شانية.

جناح كبري لكاأ�ض رئي�ض �لدولة لخرت�ق �ل�صاحية 

فريق �صركة �أي دي �أ�ض �صيكيوريتيز  يتوج بلقب مهرجان بولو غنتوت �خلريي

•• العني - الفجر

الحتاد  رئي�س  نهيان  اآل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  اأر���ش��ل 
مبنا�شبة  ال�شعفار  اأ�شامة  اإىل  تهنئة  برقية   ، لل�شطرجن  الأ�شيوي 
التي  النتخابات  يف  للدراجات  الأ�شيوي  لالحتاد  رئي�شا  اإنتخابه 

جرت يف مملكة البحرين 
وقد اأ�شاد ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل نهيان باإجناز 
لريا�شة  هامة  واإ�شافة  متميز  اإداري  اإجن��از  اأن��ه  موؤكدا  ال�شعفار 
بف�شل  ودوليا  قاريا  الإماراتية  الكوادر  لريادة  وتاأكيد  الإم���ارات 

على  الوطنية  للكفاءات  الدائم  وت�شجيعها  الر�شيدة  القيادة  دعم 
تويل م�شئولية اإدارة الحتادات القارية والعاملية 

و�شدد ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل نهيان على اأهمية 
التن�شيق والت�شاور بني الإماراتيني الذي يتولون رئا�شة الحتادات 
اأج���ل ت��ب��ادل اخل���ربات وتن�شيق  ال��ق��اري��ة يف خمتلف الأل��ع��اب م��ن 

اجلهود امل�شرتكة لرفعة ريا�شة الإمارات 
 كما اأر�شل ه�شام الطاهر الأمني العام لالحتاد الأ�شيوي لل�شطرجن 
الأ�شيوي  ال�شعفار رئي�س الحتاد  اأ�شامة  اإىل  برقية تهنئة ممائلة 

للدراجات  

�صلطان بن �صخبوط يهنئ �ل�صعفار برئا�صة 
�لحتاد �لأ�صيوي للدر�جات
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تنطلق اليوم الأحد 5 مار�س تدريبات 
املفتوحة  ل���ل���رم���اي���ة  ف�������زاّع  ب���ط���ول���ة 
)ال�شكتون(  ب��ال��ب��ن��دق��ي��ة  ل��ل��ج��ن�����ش��ني 
وال��ت��ي ت��ت��وا���ش��ل مل���دة 3 اأي����ام متهيدا 
لنطالق املناف�شات يوم الأربعاء املقبل 
املفتوحة  البطولة  وه��ي  م��ار���س،   8
ب��امل�����ش��ارك��ة فيها  ال���راغ���ب���ني  جل��م��ي��ع 
واملقيمني  للمواطنني  اجلن�شني  م��ن 
جمل�س  دول  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال���دول���ة  يف 
فعالياتها  وت��ق��ام  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون 
�شرطة  م��ي��دان  اجل���اري يف   11 حتى 

دبي يف منطقة الروية يف دبي.
وتعد هذه البطولة الأكرب من نوعها 
دولة  م�شتوى  على  ال�شكتون  لرماية 
امل���ت���ح���دة، والتي  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
ينظمها وي�شرف عليها مركز حمدان 
ال����رتاث، وجتذب  ب��ن حممد لإح��ي��اء 
امل�شاركني  م��ن  ك��ب��رية  اأع����دادا  �شنويا 
علما  الأوىل،  امل��راك��ز  على  يتناف�شون 
قيا�شية  اأرق��ام��ا  ت�شجيل  �شهدت  اإن��ه��ا 
يف الن�شخ املا�شية، ويتم التناف�س فيها 
با�شتخدام البندقية الرتاثية املعروفة 
امل�شاركون  وي���ت���ب���ارى  ب��������ال�����ش��ك��ت��ون، 
اأف�شل  على  احل�شول  اأج��ل  م��ن  فيها 
العالمات والتواجد يف املراكز الأوىل 

على لئحة الرتتيب.
ووا����ش���ل���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة اإق���ام���ة 
التدريبات من اأجل اإتاحة املجال اأمام 
على  وال��ت��ع��رف  للت�شجيل  امل�����ش��ارك��ني 
امليدان عن قرب، والعتياد عليه قبل 
املناف�شات الر�شمية للو�شول  انطالق 
والظهور  امل��ط��ل��وب��ة  اجل���اه���زي���ة  اإىل 
باأف�شل امل�شتويات، علما اأن امل�شاركني 
الرماة،  واأف�شل  اأم��ه��ر  م��ن  يعتربون 
ولديهم خربات مرتاكمة على �شعيد 
بالذات،  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  امل�����ش��ارك��ة يف 
التدريبات  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  ي�����ش��ه��ل  مب���ا 
حت�شريية  حم����ط����ة  ت�������ش���ك���ل  ال����ت����ي 
واحت�شاب  الر�شمية  امل�����ش��اب��ق��ات  ق��ب��ل 

النتائج.
وت�شم البطولة فئات متنوعة و�شاملة 
وال�شيدات  للرجال  املخ�ش�شة  اأبرزها 
تعزيز  البطولة  يف  ويتم  والنا�شئني، 
الريا�شة  ل���ه���ذه  ال�����ش��ع��ب��ي  امل�������وروث 

موا�شلة  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  ال���رتاث���ي���ة، 
وتعلم  الأج��ي��ال،  تعاقب  عرب  تناقلها 

مهاراتها.
وك�����ش��ف��ت ���ش��ع��اد اإب���راه���ي���م دروي�������س، 
مركز  يف  ال���ب���ط���ولت  اإدارة  م���دي���ر 
ح��م��دان لإح��ي��اء ال���رتاث، ع��ن اكتمال 
�شهدت  ال��ت��ي  للبطولة  التح�شريات 

ال��ع��ام امل��ا���ش��ي حت��ط��ي��م خ��م�����س اأرق����ام 
التح�شريات  ي��ج��ع��ل  مب���ا  ق��ي��ا���ش��ي��ة، 
ت��واك��ب ه���ذه امل�����ش��ت��وي��ات ال��ت��ي يتوقع 
تخ�شي�س  ع���رب  وذل�����ك  م�����ش��ارك��ت��ه��ا، 
املجال للتدريب يف ميدان �شرطة دبي 
بالروية، ومت الت�شهيل على املت�شابقني 
الكافية  ب���ال���ذخ���رية  ت���زوي���ده���م  ع���رب 

اللجنة  اإ������ش�����راف  وحت�����ت  ل���ل���ت���دري���ب 
باأن  �شعاد  واأك���دت  للبطولة.  املنظمة 
ه��ذا امل��و���ش��م ق��د مت م�����ش��ارواة بطولة 
املفتوحة للجن�شني ببطولة  ال�شكتون 
من  للمواطنني  املخ�ش�شة  ال�شكتون 
وم�شتوى  وال���ف���ئ���ات  اجل���وائ���ز  ح��ي��ث 
�شتنطلق  ح��ي��ث  ع���م���وم���اً،  ال��ب��ط��ول��ة 

بتاريخ  للمواطنني  ال�شكتون  بطولة 
اجلاري. مار�س   15 ولغاية   12

املهريي  عبيد  حممد  العميد  واأع��ل��ن 
مت  للبطولة،  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
الرماية  بطولة  ن��ظ��ام  نف�س  اإ���ش��اف��ة 
الرئي�شية  ل��ل��ج��ن�����ش��ني  امل���ف���ت���وح���ة 
يجعل  مب���ا  امل���واط���ن���ني،  ب��ط��ول��ة  اإىل 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ت���ت���وق���ع زي�������ادة يف 
على  وا�شعا  واإقبال  امل�شاركني،  اأع��داد 
ب�شعبية  حتظى  ب��ات��ت  ال��ت��ي  البطولة 
اأهمية  م��دى  يعلم  الكل  وق��ال  كبرية، 
الريا�شة  وه���ي  ت��راث��ن��ا،  يف  ال��رم��اي��ة 
واأعداد  زال��ت قائمة بكل قوة  التي ما 
مم��ار���ش��ي��ه��ا يف ازدي�����اد دائ����م، وه���و ما 
لتقدمي  ن�شخة  ك��ل  يف  ن�شعى  يجعلنا 
اأف�شل الرتتيبات مبا يواكب تطلعات 
املت�شابقني وتاأمني كافة �شبل الراحة 

لهم.
حتظى  البطولة  اأن  املهريي  واأو���ش��ح 
دائما  ك���ب���رية  ب�����اأع�����داد  مب�������ش���ارك���ات 
تتخطى حاجز الألف م�شارك، وت�شل 
واأك��رث، وهو عدد   1500 اإىل  اأحيانا 
ق��اب��ل ل��ل��زي��ادة ال��ع��ام احل���ايل، على اأن 
مناف�شات  بنظام  الفئات  تق�شيم  يتم 
اأف�شل  ل��ك��ل م��ن��ه��ا، لن��ت��ق��اء  خم��ت��ل��ف 
الرماة للتاأهل للجولة النهائية، حيث 
مناف�شات  البطولة  ت�شهد  اأن  نتوقع 

حافلة وقوية يف جميع اأيامها.
البندقية ال�شكتون

ا���ش��ت��خ��دم��ت يف امل��ا���ش��ي ال��ك��ث��ري من 
وكانت  القبائل،  رج��ال  عند  الأ�شلحة 
التي  ال�شكتون،  بندقية  فيها  الأ�شهر 
ت�شويبها  ودق��ة  حملها  بخفة  امتازت 
وا�شتخدمت  ال��ق��دي��ر،  ال���رام���ي  ع��ن��د 
احل���روب  وك���ذل���ك  وال��ق��ن�����س  لل�شيد 
ف��ك��ان ���ش��الح مي��ك��ن ال��وث��وق ب���ه، وقد 
املا�شي  يف  ال�������ش���ع���راء  ب���ه���ا  ت���ف���اخ���ر 

وع�شقوها وذكروها يف ق�شائدهم.
ملركز  ال��ر���ش��م��ي��ني  ال���رع���اة  اأن  ي��ذك��ر 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د لإح���ي���اء ال���رتاث 
روفر  ولن���د  لل�شيارات  ال��ط��اي��ر  ه��م: 
ومطارات دبي وعبد الواحدالر�شتماين 
العاملية  والقرية  لل�شيارات(  )العربية 

واإذاعة الأوىل.

فعاليات  الأول  اأم�س  م�شاء  اأاختتمت 
الن�شخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية 
الثامنة لرفعات القوة - كاأ�س العامل - 
دبي 2017 التي اأقيمت حتت رعاية 
بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  را�شد 

جمل�س دبي الريا�شي .
وت�شدر البطولة - التي نظمها نادي 
 194 ف��ي��ه��ا  و����ش���ارك  للمعاقني  دب���ي 
ري��ا���ش��ي��ا وري��ا���ش��ي��ة م��ن 33 دول����ة - 
خم�س  مب��ج��م��وع  الأردين  امل��ن��ت��خ��ب 
ميداليات ذهبية وواحدة ف�شية وحل 
ب��امل��رك��ز الثاين  امل��ن��ت��خ��ب الأوك������راين 
باأربع ميداليات ذهبية وواحدة ذهبية 
.. وج����اءت هولندا  ب��رون��زي��ة  وث���الث 
منا�شفة  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  وال�����ش��ني 

مبيداليتني ذهبيتني.
ت�شدرت  النا�شئني  فئة  �شعيد  وعلى 
مبجموع  ال����رتت����ي����ب  ك����ازاخ���������ش����ت����ان 
ميداليتني ذهبيتني وميدالية ف�شية 
تليها م�شر باملركز الثاين مبيداليتني 
ذهبيتني، ثم ماليزيا مبيدالية ذهبية 
منتخبنا  ب��اأن  علما  ف�شية،  وميدالية 
حقق ميدالية برونزية يف هذه الفئة.

ر���ش��ي��ده يف  الأردين  امل��ن��ت��خ��ب  وع����زز 
ميداليتني  بح�شد  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم 
وزن  يف  ال�شبلي  جميل  ع��رب  ذهبتني 
 225 ب��ع��دم��ا رف���ع  ك��ل��ج   107 ف���وق 

كلج .
فيما جاء باملركز الثاين العراقي هزار 
207 كلج وباملركز  رف��ع  ال��ذي  اأحمد 
ميلنكوف  ميكالو  الأوك���راين  الثالث 

الذي رفع وزن 205 كلج.
احلجاج  ث������روة  الأردن������ي������ة  وح���ق���ق���ت 
ال�شيدات  ف��ئ��ة  ال��ذه��ب��ي��ة يف  امل��ي��دال��ي��ة 
 115 رف��ع��ت  ب��ع��دم��ا  ك��ل��ج،   86 وزن 

كلج .
فيما جاءت باملركز الثاين ال�شرتالية 
ال���ت���ي رفعت  اأ����ش���ك���روف���ت  ك��ري�����ش��ت��ي��ن��ا 

املاليزية  الثالثة  وباملرتبة  كلج،   60
نوماريا رو�شلي التي رفعت 45 كلج.

حققت  للنا�شئات  نف�شها  ال��ف��ئ��ة  ويف 
الأوكرانية ليوبوف �شيمنوك الذهبية 

برفعها 100 كلج.. فيما �شهدت فئة 
الرجال حتت وزن 107 كلج ح�شول 
الأوك�����راين اأن��ط��ون ك��ري��وك��وف الذي 
الثاين  باملركز  وج��اء  كلج   230 رف��ع 
املاليزي ي��ي ج��وجن ال��ذي رف��ع 207 
القريغ�شتاين  ال��ث��ال��ث  وب��امل��رك��ز  كلج 
زيرجالبيك اأورو�شبايف ب� رفع 205 
التوفيق  ي��ح��ال��ف  مل  ف��ي��م��ا   .. ك��ل��ج 
النقبي  ع��ب��داهلل  ج��اء  بعدما  لعبينا 
رابعا برفعه 198 كلج واأحمد خمي�س 

باملرتبة اخلام�شة برفعه 191 كلج.
وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ال��ن��ا���ش��ئ��ني ل����وزن فوق 
107 كلج حقق امل�شري طارق وهدان 
كلج، وجاء   150 برفعه  الأول  املركز 
املاليزي وين نور زمان باملركز الثاين 
برفعه 149 كلج، والياباين يا�شوهارا 

مات�شوزاكي برفعه 130 كلج.
كلج   86 وزن  ف��وق  ال�شيدات  فئة  ويف 
ح�شدت الهولندية مال�شيا تونفورت 
وجاءت  كلج   127 برفعها  الذهبية 
باملركز  مرت�شا  ف��ريوز  ن��ور  املاليزية 
الثاين برفعها 90 كلج.. ومل حت�شل 

اأية لعبة على املركز الثالث.
وتوجه جون اآمو�س رئي�س جلنة رفعات 
القوة يف اللجنة البار اأوملبية الدولية 
اإىل دول�����ة الإم�������ارات  ���ش��ك��ر  ب��ر���ش��ال��ة 
املنظمة  وال��ل��ج��ن��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
البطولة  اإجن�������اح  يف  ال���ت���ف���اين  ع���ل���ى 
والطاقات  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  وت�شخري 
بخدمة البطولة وامل�شاركني من ذوي 

الإعاقة.
و���ش��ك��ر ث���اين ج��م��ع��ة ب��ال��رق��اد رئي�س 
ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ل���ب���ط���ولت ف����زاع 
الدولية يف ختام البطولة الريا�شيني 
ك���اف���ة ال���ذي���ن ت����واج����دوا ����ش���واء ممن 
يحالفهم  اأومل  امل���ي���دال���ي���ات  ح��ق��ق��وا 

التوفيق .

�ختتام بطولة فز�ع �لدولية لرفعات �لقوة �لثامنة

وبرامج  خطط  الريا�شي  دبي  جمل�س  اإدارة  جمل�س  ا�شتعر�س 
ال�شمو  �شاحب  ق��رار  �شدور  بعد  املقبلة  املرحلة  خ��الل  العمل 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
التعديالت  باعتماد  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
اجلديدة يف قانون املجل�س التي و�شعت �شالحيات عمله والآفاق 
ال��ت��ي يعمل فيها م��ن اأج���ل ق��ي��ادة ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ش��ي واإدارت����ه 
التي  والتطورات  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  مع  يتنا�شب  مبا 
ت�شهدها الدولة. واأكد �شعادة مطر الطاير نائب رئي�س جمل�س 
جمل�س  اجتماع  تروؤ�شه  خ��الل   - الريا�شي  دب��ي  جمل�س  اإدارة 
اجلهود  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل  تتطلب  املقبلة  امل��رح��ل��ة  اأن   - الإدارة 
الكربى  الأه��داف  املجل�س وحتقيق  املطلوب من  بالدور  للقيام 
اأ�شا�شيا  الريا�شة مكونا  باعتبار  الر�شيدة  القيادة  ر�شمتها  التي 
اأف��راده وم�شدرا للطاقة  يف حركة املجتمع وم�شاهما يف �شعادة 
يف  الريا�شي  للقطاع  الوا�شحة  امل�شاهمة  وك��ذل��ك  الإيجابية 
زيادة  الأخ��رى ويف مقدمتها  القطاعات احلياتية  دعم خمتلف 

الرتابط بني اأفراد املجتمع واملحافظة على �شحتهم وامل�شاهمة 
يف ال�شتثمارات القت�شادية وتعزيز ال�شياحة الريا�شية.

وقال اإن روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  �شمو  وتوجيهات 
املجل�س يف  الريا�شي و�شعت  ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
يف  ريا�شي  جمل�س  ك���اأول  تاأ�شي�شه  خ��الل  م��ن  ال��ري��ادة  مو�شع 
واحلوكمة  التميز  نهج  واعتماد  العمل  �شيا�شات  ور�شم  املنطقة 

والبتكار والإبداع يف العمل.
واأ�شاف اأنه اليوم ومع �شدور قرار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم بتعديل قانون املجل�س وتو�شيع نطاق عمله 
اإدارت���ه اأخ��ذ زمام  اإل��ي��ه ف��اإن��ه على جمل�س  وزي���ادة امل��ه��ام املوكلة 
املبادرة يف اإطالق وتطبيق املبادرات والربامج املختلفة اجلديدة 

لتحقيق التوازن املايل للموؤ�ش�شات الريا�شية من خالل اعتماد 
اإ�شافة  املتعقل  والإن��ف��اق  احلوكمة  وتطبيق  ال�شفرية  امل��وازن��ة 
اإىل حتديد جوانب ا�شتخدام ا�شم دبي يف الفعاليات الريا�شية 
باعتبارها  العاملي  ال�شعيد  على  مكانتها  مع  يليق  مبا  املختلفة 

رمزا للتميز واجلودة والبتكار .
املجل�س و�شع منهجيات عمل ترتقي بعمل  اأنه على  اإىل  واأ�شار 
الفعاليات  تنظيم  يف  ال��راغ��ب��ني  وجميع  الريا�شية  املوؤ�ش�شات 
�شمن  تقع  باتت  ومتنوعة  كثرية  فعاليات  وه��ي  دب��ي  اإم���ارة  يف 
هذه  تكون  لأن  �شعيه  بجانب  و�شالحياته  املجل�س  عمل  اإط��ار 
يف  للتطبيق  ي�شلح  من��وذج��ا  وامل��ب��ادرات  واملمار�شات  املنهجيات 
جميع املوؤ�ش�شات الريا�شية الوطنية على عموم الدولة انطالقا 
من دوره الوطني الذي حر�س دائما على القيام به منذ تاأ�شي�شه 

املجل�س و�شيوا�شل القيام به خالل الفرتة املقبلة.
وقال الطاير اإن املجل�س �شيوا�شل جهوده التي بداأها منذ �شنوات 
لتطبيق احلوكمة يف القطاع الريا�شي وطرح خاللها مبادرات 
ال��ذي يعد حجز  املهم  ونظم دورات وور���س عمل يف هذا املجال 
الأ�شا�س لتحقيق التطوير املن�شود للقطاع الريا�شي وال�شتثمار 
الأمثل ملوارده وكذلك ت�شكيل جلنة للحوكمة والنتهاء من �شد 
اأ�شبح لدى  التطبيق وبذلك  التي ظهرت من خالل  الفجوات 
املجل�س نظام حوكمة وجلان خمت�شة �شيعمل على تطبيقها يف 

القطاع الريا�شي يف دبي خالل الفرتة املقبلة.
القانون  املجل�س مب��وج��ب  ع��م��ل  ن��ط��اق  الج��ت��م��اع  وا���ش��ت��ع��ر���س 
لتنفيذ  اع��ت��م��اده��ا  �شيتم  ال��ت��ي  التنفيذية  وال��الئ��ح��ة  اجل��دي��د 
للمجل�س  تابعة  ا�شتثمارية  جلنة  ت�شكيل  بحث  بجانب  القرار 

بو�شع  وتقوم  ال�شتثمار  جم��ال  يف  املخت�شني  من  نخبة  ت�شم 
حمددات ولوائح ت�شجع على ال�شتثمار يف القطاع الريا�شي.

املايل واحل�شاب  التقرير  كما مت خالل الجتماع الطالع على 
اخل��ت��ام��ي للمجل�س وت��ق��اري��ر ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة وه���ي جل���ان .. 
وال�شتثمار  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  والتخطيط  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ت��ط��وي��ر 

وامل�شروعات واملراأة والريا�شة والفعاليات الريا�شية.
واطلع املجتمعون على تقرير اللجنة املنظمة ملوؤمتر دبي الريا�شي 
الدويل احلادي ع�شر والتوجيه بت�شكيل اللجنة املنظمة للن�شخة 
بن  “مبادرات حممد  الرائد ع�شو   - املوؤمتر  الثانية ع�شر من 
والذي اأً�شبح من�شة عاملية لعر�س  را�شد اآل مكتوم العاملية” - 
خطط ومبادرات وبرامج تطوير كرة القدم يف الدولة واملنطقة 
والعامل بح�شور نخبة من املخت�شني واخل��رباء من كل مكان. 
كما مت الطالع على العديد من الفقرات املو�شوعة على جدول 
الأعمال واملرا�شالت من املنظمات واملوؤ�ش�شات الريا�شية املحلية 

والدولية واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها.

جمل�ض دبي �لريا�صي ي�صتعر�ض خطط عمله ومبادر�ته �مل�صتقبلية

تقام ملدة 3 اأيام يف منطقة الروية ترقبا للمناف�سات الر�سمية

تدريبات بطولة فزّ�ع للرماية �ملفتوحة للجن�صني )�ل�صكتون( تنطلق �ليوم �لأحد 5 مار�ض
�سعاد اإبراهيم دوري�ش: حت�سريات تواكب تطور امل�ستويات
العميد حممد عبيد املهريي: زيادة اجلوائز املالية �سريفع عدد امل�ساركني

اإدارة  جمل�س  ع�شو  الهاجري  �شليمان  املهند�س  بحث 
امل�شاعد  ال�شر  اأم��ني  الثقايف  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي 
م�شرف الألعاب الفردية خالل ا�شتقباله حممد جا�شم 
التعاون  اأوج��ه  خمتلف  للجودو  الم���ارات  احت��اد  ع�شو 
وتكامل اجلهود بني النادي والحت��اد وذل��ك يف ح�شور 
اأيوب ل�شكري مدير نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن 
مبحمد  الهاجري  رح��ب  الجتماع  بداية  ويف   . النف�س 
اأحمد  ال�شيخ  واأي��وب ل�شكري ناقال لهما حتيات  جا�شم 
بن عبداهلل اآل ثاين رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة 
الريا�شي الثقايف وجمل�س الإدارة واأ�شرة امللك ال�شرقاوي 
موؤكدا اأن النادي حري�س على توطيد عالقاته مع كافة 
الم���ارات  دول���ة  ي��خ��دم م�شرية  الريا�شية مب��ا  الحت���اد 
املواطن  ال��الع��ب  �شناعة  جم���ال  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

وتاأهيله للم�شاركات اخلارجية وال�شتحقاقات املقبلة .
ال�شارقة  ن��ادي  خطط  على  احل�شور  الهاجري  واأط��ل��ع 
تطوير  منظومة  جم��ال  يف  ال�شرتاتيجية  الريا�شي 
الريا�شيني  ال��ن��ادي  باأبناء  والرت��ق��اء  الفردية  الأل��ع��اب 
�شواء للم�شاركات يف داخل الدولة اأو يف خارجها يف اإطار 
الدعم الكبري الذي يتلقاه النادي من جمل�س ال�شارقة 
بن  �شقر  ال�شيخ  ومتابعة  ال�شارقة  بحكومة  الريا�شي 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  رئ��ي�����س  القا�شمي  حم��م��د 

والأمني العام عبدالعزيز النومان .
ال�شت�شرافية  روؤي��ت��ه  �شمن  ي��ويل  ال��ن��ادي  اأن  واأو���ش��ح 
روؤية  ترجمة  اإط��ار  يف  الفردية  لالألعاب  هامة  اأول��وي��ة 

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة 
_ حفظه اهلل ورعاه _ وحر�شه على الهتمام بكافة 
وعر�س  ال��ف��ردي��ة  الأل���ع���اب  طليعتها  ويف  ال��ري��ا���ش��ات 

الهاجري اإجنازات النادي يف كافة الريا�شات .
واأكد اأن النادي حري�س على  تنمية م�شاراته يف ريا�شة 
يف  الفردية  الأل��ع��اب  رقعة  �شمن  هامة  كلعبة  اجل���ودو 

نادي ال�شارقة الريا�شي الثقايف .
اأ���ش��اد حممد جا�شم ع�شو احت��اد المارات  م��ن ج��ان��ب  
للجودو  بهذا الهتمام الكبري الذي يويل نادي ال�شارقة 
اإىل حر�س  م�����ش��ريا  اجل����ودو  بلعبة  ال��ث��ق��ايف  ال��ري��ا���ش��ي 
الحتاد على تنمية عالقته مع نادي ال�شارقة الريا�شي 
امل�شرتكني  ع��دد  وزي����ادة  امل�شرتكة  الفعاليات  لتنظيم 
واملمار�شني لريا�شة اجلودو  مقدرا عناية نادي ال�شارقة 
والهتمام  اجل��ودو  بلعبة  النف�س  عن  الدفاع  لريا�شات 

بها.
ال�شارقة لريا�شات  نادي  ل�شكري مدير  اأيوب  اأكد  فيما 
عالقات  تنمية  على  النادي  حر�س  النف�س  عن  الدفاع 
ال�شارقة مع احت��اد الم��ارات للجودو  اإم��ارة  الأندية يف 
والتي من بينها نادي ال�شارقة الريا�شي الثقايف والذي 
له ثقله وح�شوره يف هذه اللعبة لفتا اإىل اأهمية هذه 
فر�س  وتنمية  اجل���ودو  لعبة  ودع���م  لتطوير  ال�شراكة 
للم�شاركات  وتاأهيلهم  عليها  والنا�شئة  ال�شباب  اإق��ب��ال 

املختلفة يف اإطار املنظومة الريا�شية املتكاملة .

حامل  القاد�شية  على  �شيفا  املت�شدر  الكويت  يحل 
اللقب غداً الثنني يف ختام املرحلة الرابعة ع�شرة من 

بطولة الكويت يف كرة القدم.
وت��ف��ت��ت��ح امل��رح��ل��ة ال���ي���وم الح�����د ف��ي��ل��ع��ب ب���رق���ان مع 
اجلهراء، وال�شباب مع ال�شاحل، ويلتقي غدا الثنني 
العربي،  م��ع  والن�شر  الت�شامن،  م��ع  كاظمة  اي�شا 
الريموك،  م��ع  وال�شاملية  خ��ي��ط��ان،  م��ع  والفحيحيل 

فيما ي�شرتيح ال�شليبخات.
بعد  ال�شدارة  يف  اقدامه  تثبيت  اىل  الكويت  وي�شعى 
املتوا�شع  الفحيحيل  ام��ام  املا�شية  املرحلة  يف  تعرثه 
الوقت بدل  1-2 حتى  بانه ظل متخلفا  2-2 علما 
�شائع قبل ان ينقذه ح�شني احلربي بطريقة لعبي 

الفنون القتالية.
وميلك الكويت 32 نقطة، وهو يدرك اأن مباراته مع 
القاد�شية الثاين بر�شيد 26 نقطة ت�شكل مفرتقا يف 
م�شريته نحو حتقيق الرباعية التاريخية بع تتويجه 
ال�شوبر وكاأ�س ويل العهد وكاأ�س  املو�شم بالكاأ�س  هذا 

الأمري.
مباراة  بالذات يف  القاد�شية  على  تغلب  الكويت  وك��ان 
بركالت الرتجيح، ثم اعاد كرر الفوز يف  “ال�شوبر” 
اي�شا قبل  العهد بركالت الرتجيح  كاأ�س ويل  نهائي 
كاأ�س  م��ن  النهائي  ن�شف  ال���دور  يف  عليه  يتفوق  ان 

الأمري بهدف وحيد.
باأن  مدركا  العتبار  رد  اىل  القاد�شية  ي�شعى  وعليه، 
ف���وزه ع��ل��ى ال��ك��وي��ت ���ش��ي��ع��زز ح��ظ��وظ��ه يف الحتفاظ 
هذا  على  القيا�شي  ال��رق��م  ميلك  بانه  علما  باللقب، 

ال�شعيد )17 لقبا(. 
وكان القاد�شية حقق فوزا �شعبا على الريموك 1-2 
يف املرحلة املا�شية بعد ان كان متاأخرا، وهو لن ياألو 
جهدا يف �شبيل تذليل الفارق خلف الكويت اىل ثالث 

نقاط.
ويعي�س الكويت فرتة من ال�شتقرار الفني بحيث مل 
ت��ع��اق��دات خ��الل ف��رتة الن��ت��ق��الت ال�شتوية  يجر اي 
العاجي جمعة  اأن��ه �شيفتقد اىل جنمه  الأخ��رية، بيد 
�شعيد املوقوف 10 مباريات ب�شبب تورطه يف امل�شادة 
التي وقعت يف نهائي كاأ�س الأمري مع عدد من لعبي 

كاظمة.
�شيلفا  دا  دافيد  الربازيلي  القاد�شية  �شم  املقابل،  يف 
يفر�شا  مل  لكنهما  ب��الن��ك��و،  ك��الودي��و  والرج��ن��ت��ي��ن��ي 

نف�شهما بقوة حتى الن على الت�شكيلة.
 26( الثالث  الن�شر  يلتقي  ثانية،  قمة  م��ب��اراة  ويف 
ال�شاعي اىل  الرابع )25 نقطة(  العربي  نقطة( مع 

لقبه الول منذ 2002.
وي��ع��ت��رب ال��ن�����ش��ر م��ف��اج��اأة امل��و���ش��م، ف��ب��ع��د ان تعر�س 
لهزائم باجلملة يف املو�شم املا�شي، طلب مدربه ظاهر 
ب��ن��اء فريق  ك��ي يتمكن م��ن  ال��وق��ت  ال��ع��دواين بع�س 
يف  ال�����ش��اع��دي��ن، وجن��ح  ال��الع��ب��ني  على  فيه  معتمدا 

حتقيق ثورة هذا املو�شم.
ورغم حتقيق نتائج لفتة، يبقى العدواين متوا�شعا 
اذ اأكد يف اأكرث من منا�شبة اأن هدف الن�شر يتمثل يف 
الوىل ل�شمان مقعده  الثمانية  املراكز  احد  احتالل 
املقاعد  املقبل، علما بان  املو�شم  املمتاز يف  ال��دوري  يف 
ال�شبعة الخرية �شتخ�ش�س للفرق املدعوة اىل خو�س 

غمار دوري الدرجة الوىل.
ال��ف��وز ع��ل��ى الن�شر  اأن  ال��ع��رب��ي  ي����درك  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�شروري يف حال اراد امل�شي قدما نحو اللقب ال16، 
وه���و ق���دم م��ب��اراة تكتيكية ك��ب��رية ام���ام ك��اظ��م��ة تعد 
بالكثري. ويبدو اأن ال�شتقرار بداأ يظهر على الت�شكيلة 
التي �شهدت حركة كبرية يف فرتة النتقالت ال�شتوية 
ال���ع���راق���ي ع��ل��ي ح�����ش��ن��ي والعاجي  م���ن خ����الل ���ش��م 
وعبد  را���ش��د  ال��ع��ن��زي وحم��م��د  وح��م��د  كيتا  ابراهيما 

الرحمن باين.
يي�شيت�س  م��ي��ودراغ  ال�شربي  امل���درب  اأن  جليا  وظ��ه��ر 

اقرتب من الت�شكيلة املثالية.
ب��رق��ان اخلام�س ع�شر  يلعب  الخ���رى،  امل��ب��اري��ات  ويف 
16 نقطة  ن��ق��اط( م��ع اجل��ه��راء الثامن  الخ��ري )6 
لكن من 13 مباراة، وال�شباب الثاين ع�شر 10 نقاط 
مع ال�شاحل العا�شر 12 نقطة، وكاظمة اخلام�س 21 
نقطة مع الت�شامن التا�شع 15 نقطة ، والفحيحيل 
 7 11 نقطة مع خيطان الرابع ع�شر  احل��ادي ع�شر 
الريموك  م��ع  نقطة   19 ال�شاد�س  وال�شاملية  نقاط 

الثالث ع�شر 10 نقاط.

نادي �ل�صارقة �لريا�صي و�حتاد �لإمار�ت للجودو  
يبحثان تطوير �للعبة وزيادة قاعدة �مل�صاركني  

قمة بني �لقاد�صية و�لكويت يف �لدوري



األحد   5   مارس    2017  م   -   العـدد  11960  
Sunday  5  March   2017  -  Issue No   11960

19191919

جمتمع االمارات

طالب من جامعة �لإمار�ت يزورون �ملبنى �جلديد ملطار �أبوظبي �لدويل
ا�شت�شافت مطارات اأبوظبي جمموعة من طالب وطالبات كلية الهند�شة 
املطار اجلديد،  مل�شروع مبنى  املتحدة يف جولة  العربية  الإم��ارات  بجامعة 
لتكون الأوىل من �شل�شلة جولت التي با�شرت ال�شركة يف تنظيمها للطالب 
اجلامعيني، وذلك لالإطالع على ما مت اإجنازه من اأعمال اإن�شائية يف املبنى 

اجلديد.
مناطق خمتلفة  املجموعة  زارت  �شاعات حيث  لعدة  اجلولة  ا�شتمرت  وقد 
تزويدهم  ومت  مربع،  مرت   742،000 م�شاحته  البالغة  املبنى  اأرج��اء  يف 

بتفا�شيل اإن�شائية عن امل�شروع. 
ويعد مبنى املطار اجلديد اأحد اأكرب واأهم امل�شاريع الهند�شية يف الدولة.

ل��ل��ت��وزي��ع( حملتها  ���ش��رك��ة )اأدن������وك  اخ��ت��ت��م��ت 
قد  كانت  التي  املفاجاآت”  “واحة  الرتويجية 
عرب  2016؛  دي�شمرب  �شهر  مطلع  اأطلقتها 
جوائز  ع��ل��ى  والأخ����ري  ال��ث��اين  ال�شحب  تنفيذ 
احلملة التي هدفت اإىل اإتاحة الفر�شة عمالء 
295 جائزة  ب���  ل��ل��ف��وز  اأدن�����وك  م��ت��اج��ر واح����ة 
 1 الجمالية  قيمتها  تبلغ  وجم��زي��ة  متنوعة 

مليون درهم. 
جائزة   175 والأخ����ري  ال��ث��اين  ال�شحب  وق���دم 
مم���ي���زة ك����ان م���ن ���ش��م��ن��ه��ا اجل����وائ����ز الكربى 
 ،BMW 318i ن��وع  من  ك�شيارتني  للحملة 
ات�س دي(  الرتا  �شوبر  )اإل جي  تلفاز  وجهازي 
65 بو�شة، وحزمة عطلة فاخرة ل�شخ�شني اإىل 

جزر ال�شي�شل مقدمة من الحتاد للعطالت. 
�شفر  ق�شيمة   150 اجلوائز  قائمة  كما �شمت 
ق�شيمة  و150  الحت������اد،  ط����ريان  م���نت  ع��ل��ى 

ذهبية  �شبائك   10 جانب  اإىل  للعطالت،  الحت��اد  من  مقدمة  عطالت 
و10 هواتف ذكية من نوع اآيفون 7. ونفذ ال�شحب يف موقعني خمتلفني 
باحلملة يف كل من  للم�شاركني  باأبوظبي  الكورني�س  هما حمطة خدمة 
اأبوظبي، املنطقة الغربية ومدينة العني؛ وحمطة خدمة »البوابة 2« يف 
اإمارة راأ�س اخليمة للم�شاركني من اإمارات راأ�س اخليمة، الفجرية، عجمان 

دائرتي  عن  ممثلون  ال�شحب  تنفيذ  عملية  وح�شر  ه��ذا  القيوين.   واأم 
التنمية القت�شادية يف كل من اإمارة اأبوظبي واإمارة راأ�س اخليمة.   

و�شممت هذه احلملة التي لقت رواجاً كبرياً بني عمالء متاجر »واحة 
املميزة  اجل��وائ��ز  م��ن  مبجموعة  ال��ف��وز  اإمكانية  اأم��ام��ه��م  لتتيح  اأدن����وك« 
والقّيمة عرب احل�شول على ق�شيمة امل�شاركة يف ال�شحب عن كل 25 درهم 

ينفقونها يف متاجر واحة اأدنوك مبختلف مناطق الدولة. 

�صريك مونت كارلو يو��صل عرو�صه حتى 18 مار�ض �حلايل
باأجواء مليئة بالت�شويق واحلما�س، يوا�شل ال�شريك املتجول)مونت كارلو(، الذي ت�شت�شيفه الق�شباء -الوجهة ال�شياحية والرتفيهية العائلية الأبرز يف اإمارة ال�شارقة- خالل الفرتة من 28 دي�شمرب املا�شي وحتى 18مار�س اجلاري، تقدمي جمموعة 

من العرو�س البهلوانية والرتفيهية املليئة باملتعة، يوؤديها جمموعة من الفنانني وال�شتعرا�شيني العامليني. و�شهد �شريك مونت كارلو خالل الفرتة املا�شية اإقباًل جماهريياً كبرياً من زوار ومقيمي 
ال�شارقة، حيث وفر لهم ال�شريك فر�شة مميزة لال�شتمتاع مب�شاهدة جمموعة من العرو�س العاملية املميزة، التي تقدم 
للزوار واملقيمني، مزيجاً  اأن نقدم  الق�شباء: نحر�س يف كل عام  �شلطان �شطاف، مدير  بتقنية وحرفية عالية. وقال 
متنوعاً من الفعاليات، والأن�شطة الرتفيهية، والثقافية، والفنية املحلية منها والعاملية، التي ترتقي مب�شتوى اخلدمات 
املقدمة لهم، ليعي�شوا املتعة وال�شغف من دون احلاجة لل�شفر خارج الدولة. واأ�شاف �شطاف: �شّكل �شريك مونت كارلو، 
الذي يعترب واحداً من اأ�شهر فرق ال�شريك املتجولة يف العامل، عن�شر جذب مميز للمزيد من الزوار يف اإمارة ال�شارقة، ملا 
يت�شمنه من جمموعة خمتلفة من الأن�شطة والفعاليات املمتعة التي يوؤديها عدد كبري من فناين ال�شريك املحرتفني، 
املجتمع. وي�شتمر  وال�شرائح يف  الأعمار  ي�شتهدفون فيه خمتلف  والتحدي،  الت�شويق  غنياً من  حيث يقدمون مزيجاً 
�شريك مونت كارلو بتقدمي جمموعة من العرو�س ال�شتثنائية وال�شيقة، منها عر�س حتدي املوت وال�شري على احلبال 
املرتفعة، وحتدي الأرجوحة، اإ�شافة اإىل العرو�س البهلوانية للدراجات النارية، و�شل�شلة من عرو�س اخلفة والر�شاقة 
واللياقة البدنية، كان اأبرزها فقرة تغيري املالب�س بخفة، اإىل جانب فقرة رامي ال�شهام الذي قدم فوا�شل حملت املتعة 
والإبداع، كما ت�شمن ال�شريك عرو�س كوميدية قدمها جمموعة من املهرجني حظوا بتفاعل كبري من اجلمهور وغري 

العديد من العرو�س ال�شّيقة.

�لحتاد للطري�ن تفوز بجائزة �صوؤون �خلزينة للعام 2016
ف���ازت الحت���اد ل��ل��ط��ريان ب��ج��ائ��زة ���ش��وؤون اخل��زي��ن��ة للعام 2016 م��ن جانب 
 Treasury Management( الدولية  اخلزينة  �شوؤون  اإدارة  جملة 
International( نظري حتقيق �شل�شلة من الإجنازات على مدار الإثني 
بتكرمي  اخل��ا���ش��ة  للمجلة  ال�شنوية  اجل��وائ��ز  وتعك�س  املا�شية.  ���ش��ه��راً  ع�شر 
ال�شركات، والتي تقام يف لندن، الإجنازات التي يتم حتقيقها على �شعيد �شوؤون 
اخلزينة وال�شيا�شات املالية واملمار�شات والبتكارات. كما مّت تكرمي اإدارة �شوؤون 
اخلزينة يف ال�شركة التي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها، مرة اأخرى نظري التمّيز 

يف جمع راأ�س املال وتعزيز الكفاءة على امتداد اأعمال ال�شركة.

مركز �صحارى يعلن عن �لفائزين �ملحظوظني يف حملة 
�لربيع �لرتويجية »�كت�صف �لعامل كما مل تفعل من قبل«

عن  ال�شارقة،  يف  ال��رائ��دة  والرتفيه  الت�شوق  وجهة  �شحارى،  مركز  اأعلن 
الربيع  ملو�شم  احل�شرية  ال��رتوي��ج��ي��ة  حملته  يف  املحظوظني  ال��ف��ائ��زي��ن 
العامل كما مل تفعل من قبل(، حيث  التي حملت عنوان )اكت�شف  احلايل 
اأتيحت الفر�شة اأمام املت�شوقني ملدة �شهرين للفوز باأربع رحالت اإ�شتثنائية  
اإىل كل من ال�شني وم�شر والهند واإيطاليا، اإ�شافة اإىل �شيارة واحدة من 

 .)GT S AMG  طراز )مر�شيد�س
املر�شيد�س  ب�شيارة  للفوز  را���ش��د  خمي�س  ع��ب��داهلل  املت�شوق  احل��ظ  وح��ال��ف 
اإبراهيم  الفاخرة، بينما �شت�شافر زهرا �شعيد على فاراي اإىل الهند، ودينا 
علي،  الغالية  ف��ازت  اإيطاليا، يف حني  اإىل  را�شد  �شعيد  وخليفة  اإىل م�شر، 

البالغة من العمر 12 عاًما، وهي اأ�شغر الفائزين، برحلة اإىل ال�شني.
اأع��رب عن  القيمة:  اجلائزة  بهذه  ف��وزه  عند  را�شد  وق��ال عبداهلل خمي�س 
واأ�شعر  ال�����ش��ي��ارة.  ب��ه��ذه  للفوز  احل��ظ  حالفني  اأن  بعد  ال��غ��ام��رة  �شعادتي 
بالفرحة الكبرية لهذا الفوز. ،كما اأعرب عن امتناين الكبري ملركز �شحارى 
لإتاحة فر�شة الفوز يل بهذه ال�شيارة الفخمة، واأحث املت�شوقني الآخرين 
ل�شيما  املركز،  ينظمها  التي  املنتظمة  ال�شحب  م�شابقات  يف  امل�شاركة  على 

واأننا ل نعرف متي ميكن اأن يبت�شم احلظ لنا.

ليلة �ل�صيد�ت يف يا�ض ووتروورلد تعود بحّلة جديدة
تعود فعالية ليلة ال�شيدات يف يا�س ووتروورلد، التي حتظى باإقبال كبري لدى 
الن�شاء، بحّلة  جديدة. هذا املو�شم، تقّدم احلديقة جتربة جديدة كلياً �شمن 
ال�شائعة والبحث  اللوؤلوؤة  اأ�شطورة  ال�شيفات  لتعي�س  ال�شيدات  ليلة  فعالّية 
اأجواء  يف  مائية،  ومنزلقة  لعبة   40 من  اأك��رث  �شمن  املخفية،  الكنوز  عن 
9 مار�س، �شتقام  مليئة باحلما�س و املرح واخل�شو�شية التامة.  ابتداًء من 
ليلة ال�شيدات كل ليلة خمي�س مع املغامرة امل�شتوحاة من الثقافة الإماراتية 

املُتاحة جلميع الأ�شدقاء والأمهات والأطفال من جميع اأنحاء الدولة. 

»�أدنوك للتوزيع« تختتم حملتها �لرتويجية »و�حة �ملفاجاآت« وتقدم جو�ئز بقيمة 1 مليون درهم 

طري�ن �ل�صرق �لأو�صط تقيم حفل توزيع جو�ئز لأف�صل وكالئها يف �لإمار�ت

مر�صد �ل�صام�صي يقيم حفل ع�صاء مبنا�صبة 
تعيني مدير عام جديد لفندق باب �لق�صر    

مبنا�شبة  بابوظبي،  منزله  يف  ع�شاء  حفل  الق�شر  باب  بفندق  الت�شريفات  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  مر�شد  اقام 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  بكر  يحيى  احلفل  وح�شر  للفندق.  العام  املدير  مبن�شب  براندي�س  ي��ورك  تعيني 
الإمارات واملغرب للتجارة وال�شتثمار ذ.م.م امروك املالكة للفندق ، ونويل م�شعود م�شت�شار ال�شركة وعدد من 
مدراء الدارات والإعالميني. واعرب ال�شيد يورك عن �شعادته بهذا التكرمي قائاًل: انه ل�شرف كبري يل ان 
اح�شر هذا احلفل مبنا�شبة مبا�شرتي العمل يف اإدارة فندق باب الق�شر ذو اخلم�س جنوم والذي ي�شم 677 
غرفة وجناحا فاخرا ومرافق مبوا�شفات فندقية عاملية. وقال : ي�شرين الن�شمام اإىل فريق عمل الفندق يف 

اأبوظبي و العودة اإىل الإمارات مرة اخرى .
واعرب عن اعتقادة باأن خربته الدولية �شت�شفي على فندق باب الق�شر – كورني�س ابوظبي ، ب�شكل اإيجابي 

ليتمكن فريق العمل بتوفري اإقامة مميزة لل�شيوف و النزلء.

قدم بنك اخلليج الأول، اإحدى املوؤ�ش�شات املالية الرائدة يف دولة الإمارات العربية 
ال�شنوي  ال�شحب  جوائز  �شمن  عمالئه  من  لثنني  فارهتني  �شيارتني  املتحدة، 
الذي ينظمه البنك حلاملي بطاقة اأبوظبي الئتمانية لعام 2016. وفاز  مانديب 
Q5، وذل��ك خالل حفل  ب��اأودي  اأنيل ب��اوار  R8، يف حني فاز  اأودي  �شينغ  ب�شيارة 

توزيع اجلوائز الذي اأقيم موؤخراً بح�شور ممثلني عن بنك اخلليج الأول. 
اأبوظبي  »حققت  ق��ائ��اًل:  �شعادته  ع��ن  �شينغ  مانديب  ع��رّب  ف���وزه،  على  وتعليقاً 
بالن�شبة  الأح��الم  مدينة  تعترب  والتي  الئتمانية،  اأبوظبي  بطاقة  مع  اأمنياتي 
يل. وكان بنك اخلليج الأول قد قدم اآلف اجلوائز لعمالئه عرب �شحوبات بطاقة 
اأبوظبي الئتمانية، والتي ت�شمل جتربة اإيطاليا من فرياري وق�شائم م�شرتيات 

التزامهم يف  ا�شتمرار  نعتمد على 
عام 2017. 

لل�شياحة  ����ش���ف���ر  ����ش���رك���ة  ت����ق����وم 
وال�����ش��ف��ر، امل��ع��روف��ة ���ش��اب��ًق��ا با�شم 
وكالة عبد اجلليل لل�شفر، باأعمال 
الوكيل العام ملبيعات �شركة طريان 
اأبوظبي  ال�شرق الأو�شط يف امارة 
1966، وكانت �شاحبة  منذ عام 

تهبط  عربية  ط���ريان  رح��ل��ة  اأول 
 .1968 ع��ام  اأب��و ظبي  يف مطار 
وق�����د ق������ّدم ����ش���ع���ادة حم���م���د عبد 
اجل��ل��ي��ل ال��ف��ه��ي��م، رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة جمل�س عائلة الفهيم، جائزة 
تقديرية لل�شيد زياد جنار اإعراًبا 
عن قوة ور�شوخ ال�شراكة التجارية 

طويلة الأمد بني املوؤ�ش�شتني.

وعرو�س �شفر. وتعليقاً على ال�شحوبات، قالت هدى عبداهلل، رئي�س �شوؤون العمالء 
املواطنني يف بنك اخلليج الأول: نود اأن نهنئ جميع الفائزين معنا، ونتطلع اإىل 

حتقيق املزيد من الأمنيات لعمالئنا من حاملي بطاقة اأبوظبي الئتمانية.
من جانبها، قالت هناء الر�شتماين، رئي�س جمموعة اخلدمات امل�شرفية لالأفراد 
يف بنك اخلليج الأول: نحن ملتزمون بتقدمي اأف�شل جتربة م�شرفية لعمالئنا، 
البنك  ينظمه  ال��ذي  ال�شنوي  ال�شحب  جوائز  من  العديد  نقدم  اأن  ي�شعدنا  ل��ذا 
اأتقدم  بها.  الفائزين  حياة  غ��رّيت  وال��ت��ي  الئتمانية،  اأبوظبي  بطاقة  حلاملي 
R8 و اأودي  اللذين فازا ب�شيارتي  بالتهنئة للفائَزين مانديب �شينغ واأنيل باوار 

Q5، ونتمنى جلميع عمالئنا حظاً موفقاً يف ال�شحوبات القادمة.

ال�شرق  ط������ريان  ����ش���رك���ة  ق���دم���ت 
الرفيعة  الإجن��از  جوائز  الأو�شط 
لأف�شل وكالئها يف فعالية خا�شة 
فرباير   28 ب��ت��اري��خ  ع��ق��ده��ا  مت 
ريجي�س  �شانت  ف��ن��دق  يف  امل��ا���ش��ي 
اجلوائز  ه���ذه  وت���اأت���ي  اأب���وظ���ب���ي. 
ت��ق��دي��ًرا ل��ل��دور ال��ه��ام ال���ذي اأداه 
وكالء ال�شفر يف الإ�شهام يف جناح 

ال�شركة خالل عام 2016.
وقد �شرح ال�شيد زياد جنار، مدير 
طريان  ل�شركة  ظبي  اأب��و  منطقة 
ال�شرق الأو�شط:  الوكالء الذين 
يتجزاأ  ل  ج��زء  ه��م  معهم  نتعاون 
النجاح  اإجن��ازات��ن��ا يف حتقيق  م��ن 
اأب���وظ���ب���ي وال���ع���ني.  امل���ت���ن���ام���ي يف 
وخ���الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، كّونا 
عالقات قوية مع كل وكيل منهم. 
ال��داع��م��ة لنا  ال�����ش��ف��ر  اإن وك����الت 
احلفاظ  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي 
املهم  وم��ن  على منونا وجن��اح��ن��ا، 
اأن اأثني على عملهم الدوؤوب لأننا 

بنك �خلليج �لأول يقدم �صيارتني فارهتني للفائزين يف �ل�صحب �ل�صنوي على بطاقة �أبوظبي �لئتمانية

ويف احلفل، �شرح ال�شيد اأوج خليل، 
كمدير  م��وؤخ��ًرا  تعيينه  مت  ال���ذي 
)�شفر(:  ���ش��رك��ة  ل��ع��م��ل��ي��ات  اأول 
اإىل بناء  اأدت الثقة واللتزام  لقد 
 50 اأ�شا�س متني ل�شراكتنا طوال 
الريادة  ل����روح  ب��الإ���ش��اف��ة  ع���اًم���ا. 
امل�شيطرة على �شركة )�شفر(، ذراع 
الفهيم،  مبجموعة  ال�شفر  قطاع 
واملهنيني املوهوبني العاملني بها، 
ع��ل��ى تقدمي  احل��ف��اظ  م��ن  متكنا 
لوفود  اجل������ودة  ع��ال��ي��ة  خ���دم���ات 
ال�شياح امل�شافرة اإىل لبنان يف العام 

املا�شي وكل عام قبل ذلك. 
على الرغم من الو�شع ال�شيا�شي 
ل��ب��ن��ان، متكنت  امل�����ش��ت��ق��ر يف  غ���ري 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ط����ريان  ���ش��رك��ة 
م��ن حت��ق��ي��ق من����ًوا يف امل��ب��ي��ع��ات يف 
اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي  وال���ذي بلغ 5% 
مقارنة   9% امل�����ش��اف��ري��ن  ع���دد  و 
بعام 2015، حيث حققت الأرباح 

�شنوًيا. 



    
ي�صلب �بنه لتق�صريه بالدر��صة

جلاأ اأب �شيني اإىل طريقة غريبة ملعاقبة ابنه، حيث قام ب�شلبه يف 
ر يف اأداء واجباته املدر�شية. ال�شارع اأمام املاّرة، بعد اأن ق�شّ

وا�شع،  ال�شني على نحو  التوا�شل الجتماعي يف  وتناقلت مواقع 
وه��و يجل�س على  ���ش��ن��وات،   10 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  للطفل  ���ش��ورة 
تثبيت وتدين مت�شالبني من اخل�شب  قف�س بال�شتيكي، وقد مت 
على ظهره، بح�شب ما نقلت �شحيفة مريور الربيطانية. وذكرت 
للفواكه  متجراً  ميلك  الطفل  وال��د  اأن  حملية  اإعالمية  تقارير 
ج��ن��وب غ��رب��ي ال�����ش��ني، وع��ن��دم��ا اأخ����ربه امل��ع��ل��م اأن اب��ن��ه مل ينجز 
فرو�شه املدر�شية للمرة الثانية، قرر اأن يعاقبه على املالأ، معتقداً 
اأن يحمله على الجتهاد يف املدر�شة  اإذلل��ه ب�شكل علني ميكن  اأن 
وتاليف اأي تق�شري. ومت حترير الطفل بعد عدة �شاعات، لكن من 
بهذه  فيها  ُيعاقب  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  كانت  اإن  امل��ع��روف  غري 
الطريقة، لكن يف هذه املرة قام اأحد اجلريان بت�شوير ما يحدث، 
ون�شر �شورة للطفل وهو م�شلوب على مواقع التوا�شل الجتماعي، 
مما اأثار غ�شب والد ال�شبي الذي اأكد اأنه �شيقا�شي نا�شر ال�شورة. 
ومن غري املعروف اأي�شاً اإن كانت ال�شرطة قد تدخلت يف الق�شية، 
لكن العديد من م�شتخدمي مواقع التوا�شل طالبوا بالقب�س على 
والد الطفل ومعاقبته، يف حني اعترب اآخرون اأن من حقه معاقبة 

ابنه على النحو الذي ي�شاء، طاملا مل ي�شبب له اأي اأذى. 

يدفن نف�صه للتوعية مبخاطر �لإدمان
يف م�شعى منه لزيادة الوعي لدى املدمنني على الكحول واملخدرات 
الأمرا�س  ل��ه��ذه  القاتلة  امل��خ��اط��ر  ح��ي��ال  ب��الك��ت��ئ��اب،  وامل�����ش��اب��ني 
النف�شية، قام رجل بريطاين بدفن نف�شه داخل نع�س لثالثة اأيام 

مب�شاعدة اأ�شدقائه واأفراد عائلته. 
 60( اإدوارد  ج��ون  على  النع�س  غطاء  والأق���ارب  الأ���ش��دق��اء  اأقفل 
���ش��وارع مدينة بلفا�شت بعد  اأح��د  ال��رتاب يف  ع��ام��اً( وردم���وا عليه 
اأن زودوه باأجهزة بث و�شبكة اإنرتنت ل�شلكية للتوا�شل معه وبث 

جتربته على الإنرتنت. 
باأن  املخدرات موؤخراً،  الإدم��ان على  �شفي من  ال��ذي  وياأمل جون 
وامل�شابني  والكحول  املخدرات  على  املدمنني  نظر  جتربته  تلفت 
عم  تردعهم  واأن  الأم��را���س  لهذه  القاتلة  املخاطر  اإىل  بالكتئاب 

موا�شلة ال�شري يف الطريق اخلاطئ. 
وعلق جون على جتربته: كنت مدمناً ل� 25 عاماً، واأ�شكر اهلل لأين 
�شفيت م��ن الإدم���ان يف نهاية امل��ط��اف وجن��وت م��ن امل��وت املحقق. 
قررت اأن اأعي�س يف نع�س حتت الأر�س وبث جتربتي على الإنرتنت 
لتوعية اأولئك الذين لزالوا يعانون من الإدمان الذي قد يودي 
�شيق�شيها  التي  الثالثة  الأي���ام  وخ��الل  حلظة.  اأي��ة  يف  بحياتهم 
ج��ون داخ��ل النع�س، �شيبث امل��واع��ظ ع��رب الإن��رتن��ت ع��ن خماطر 
الإدم��ان وال�شت�شالم لالكتئاب الذي يوؤدي يف كثري من الأحيان 
اليائ�شني من حياتهم  اإىل النتحار، ليزرع بذور الأمل يف نفو�س 

وي�شجع املدمنني على اخل�شوع للعالج.

فاأر يلغي رحلة جوية 
العا�شمة  يف  ه��ي��رثو  ج��وي��ة مب��ط��ار  رح��ل��ة  اإل���غ���اء  يف  ف����اأر  ت�شبب 
الربيطانية لندن .  وذكر تقرير اإخباري، اأن م�شوؤويل املطار األغوا 
بعد  الأمريكية  فران�شي�شكو  �شان  مدينة  اإىل  متجهة  كانت  رحلة 
العثور على فاأر على منت الطائرة. وكان امل�شافرون على الرحلة 
انتظار  يف  الربيطانية  اجلوية  اخلطوط  ل�شركة  التابعة  اجلوية 
اإلغاء رحلتهم، ح�شب ما ذكرته  اإقالع الطائرة وقت الإعالن عن 
ك���اريل، وهي  . وق��ال��ت  ���ش��ي(  ب��ي  الإذاع����ة الربيطانية )ب��ي  هيئة 
على  العثور  اأعلن  الطائرة  طاقم  اإن  الرحلة،  منت  على  م�شافرة 

�شيء غري ماألوف.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يحول �جلرذ�ن �مليتة �إىل حافظات لالأقالم 
ابتكر طالب جامعة بريطاين طريقة غريبة من نوعها لك�شب املال لتغطية م�شاريفه الدرا�شية بعد اأن تعلم حتنيط 

احليوانات وحتويلها اإىل حافظات لالأقالم. 
ا�شتخدم  باأنه  الربيطانية،  ديفون  جامعة  يف  الأبعاد  ثالثي  الت�شميم  يدر�س  ال��ذي  عاماً(   22( دافني  جاك  قال 
اإىل  وحتويلها  امليتة  والأف��اع��ي  والفئران  اجل��رذان  حتنيط  يف  ج��زار  متجر  يف  عمله  اأثناء  اكت�شبها  التي  مهاراته 

حافظات لالأقالم بهدف بيعها. 
واأ�شافت دافني "بداأت جتاربي على العديد من احليوانات امليتة ال�شغرية كال�شناجب والأرانب حتى اكت�شبت خربة 

كبرية يف التحنيط. اأ�شبحت منتجاتي �شائعة يف اأمريكا، وقمت ببيع العديد منها يف الرنويج".
ويذكر باأن الطلبيات على منتجات دافني بداأت بالتزايد بعدما قام بن�شر �شور حلافظة لأقالم الر�شا�س م�شنوعة 

من جرذ ميت على الإنرتنت. 
وبح�شب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين، ك�شف دافني باأنه ل ينوي اأن يحرتف مهنة التحنيط يف امل�شتقبل، 

واأنه جلاأ اإليها فقط ليغطي م�شاريف درا�شته.  
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�أ�صهر �ل�صالح بوجه �أبقار فغرم 14 �ألف دولر 
ق�شت حمكمة يف �شوي�شرا، بتغرمي مواطن ب�14 األف فرنك �شوي�شري )نحو 
13.800 دولر(، ب�شبب تهديده اأبقاًرا بال�شالح بعد اأن دخلت مزرعته، يف 
اإقليم �شانت غالن. وبح�شب وكالة الأنباء ال�شوي�شرية، فاإن املحكمة غّرمت 
مواطًنا ب�350 فرانك �شوي�شري عن كل يوم �شّوب فيه �شالحه مهدًدا اأبقاًرا 

دخلت مزرعته واأكلت من نباتاتها طوال 40 يوًما.
ب �شالحه نحو الأبقار، وقال  ال�شوي�شري، �شوَّ املواطن  اأن  واأكدت املحكمة 

موجًها خطابه لها: �شاأطلق النار عليك اإن مل تخرجي من مزرعتي.
وارتكابه  العام،  النظام  مي�ّس  فعل  على  ب�اإقدامه  املواطن  املحكمة  واأدان��ت 
جرمية عرب ا�شتخدام �شالح ناري. يف حني اأن املحكمة رف�شت طعن املتهم، 

الذي قال اإن ت�شويبه ال�شالح نحو الأبقار مّت بغر�س الدفاع عن النف�س.
اأدنى �شك باأن  اإدان��ة املتهم: لي�س لدينا  من جانبه، قال القا�شي يف جل�شة 

الأبقار ل تعي لغة التهديد بال�شالح.

�مل�صاركة  �لفيل" يرف�ض  "�لرجل 
يف برنامج ��صتعر��صي

برنامج  يف  امل�����ش��ارك��ة  الفيل"  "الرجل  ل��ق��ب  يحمل  �شيني  رج���ل  رف�����س 
الذي  الغريب،  الرجل  �شكل  من  ال�شتفادة  منظموه  ح��اول  ا�شتعرا�شي، 

اكت�شبه ب�شبب ورم �شخم يف وجهه يزيد وزنه عن 15 كغم.
عاماً،   35 من  اأك��رث  منذ  ال��ورم  من  ع��ام��اً(   39( �شونكاي  هوانغ  ويعاين 
حياة  الآن  ويعي�س  ج���دوى،  دون  لإزال��ت��ه  جراحية  عمليات  لأرب���ع  وخ�شع 

طبيعية ن�شبياً، على الرغم اأن منو اأورام جديدة يف وجهه ينذر باخلطر.
وكان هوانغ مو�شوع العديد من الدرا�شات العلمية والأفالم الوثائقية على 
مدى �شنوات طويلة، وتبني اأنه يعاين من اأ�شواأ حالة معروفة ملر�س الورم 

الع�شبي الليفي، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
اأع��وام فقط، حيث   4 النادرة لدى هوانغ عندما كان بعمر  وب��داأت احلالة 
اإىل ما هو عليه  راحت تنمو العديد من الأورام يف وجهه، لي�شل حجمها 
اليوم، وخ�شع لأول عملية جراحية يف 2007، ثم اأجريت له ثالث عمليات 
اأخرى يف الأعوام التالية، وذلك بف�شل التربعات وم�شاعدة بع�س الأطباء 
الذين اأجروا له العمليات باملجان. وعلى الرغم من اأن العمليات اجلراحية 
�شاهمت باحلد من حجم الورم، لكن هوانغ ل يزال يحمل الرقم القيا�شي 
العاملي باأكرب ورم يف الوجه. وت�شبب مظهر هوانغ الغريب بنفور الأطفال 
والديه  مع  يعي�س  الآن  وه��و  مبكر،  بوقت  املدر�شة  ي��رتك  جعله  مما  منه، 

ح�صان ودود يطعم 
�حلمائم 

تت�شامن  الأح���ي���ان،  م��ن  كثري  يف 
ب��ي��ن��ه��ا وتظهر  ف��ي��م��ا  احل���ي���وان���ات 
الكثري من الود لبع�شها البع�س، 
احل�شان  ه�����ذا  ف��ع��ل��ه  م����ا  وه������ذا 
عندما �شارك وجبته مع احلمائم 
نيويورك  مدينة  ���ش��وارع  اأح���د  يف 

الأمريكية. 
ت�����ش��ج��ي��ل م�������ش���ور مثري  اأظ����ه����ر 
ال�شياح  اأح���د  ال��ت��ق��ط��ه  ل��ل��ده�����ش��ة، 
وهو  ح�شاناً  نيويورك،  مدينة  يف 
التي  احل��م��ام  طيور  بع�س  يطعم 

جتمعت حوله. 
ويظهر مقطع الفيديو الذي ن�شر 
على العديد من مواقع التوا�شل 
مربوطاً  ح�����ش��ان��اً  الج���ت���م���اع���ي، 
الطعام  بع�س  يتناول  وهو  بعربة 
ب��رج ترامب  دل��و بالقرب من  من 
ال�شهري، وحوله  يف حي مانهاتان 

العديد من احلمام. 
حول  جتمعت  قد  الطيور  وكانت 
ل��ل��ط��ع��ام، ولكنها  احل�����ش��ان ط��ل��ب��اً 
ال��ط��ع��ام من  ال��ت��ق��اط  ت�شتطع  مل 
الأم��ر الذي دفع احل�شان  الدلو، 
لل���ت���ق���اط ال���ط���ع���ام م����ن ال���دل���و 

وتقدميه لها. 
اآي"  ب����ي  "يو  م���وق���ع  وب���ح�������ش���ب 
الفيديو  فاإن مقطع  الإلكرتوين، 
الإنرتنت  على  كبرياً  رواج��اً  لقي 
وح�شل على عدد م�شاهدات كبري 

بعد ن�شره بعدة �شاعات.  

يقتحم ��صرت�حة 
لي�صلب �أغناًما

ال�شعودية  يف  ال��ري��ا���س  ���ش��رط��ة  األ���ق���ت 
���ش��ع��ودي يف العقد  ���ش��اب  ال��ق��ب�����س ع��ل��ى 
اقتحام  ت�����ورط يف  ع���م���ره،  م���ن  ال���ث���اين 
ا�شرتاحة �شرق الريا�س وتهديد حار�شها 

و�شرقة 16 راأ�ًشا من الأغنام.
وكانت ال�شرطة قد تلقت بالًغا من اأحد 
الوافدين الذين يعملون يف ال�شرتاحة، 
وهدده  عمله،  مقرَّ  اقتحم  ا  �شخ�شً ب��اأن 
���ا من  ب�����ش��الح اأب��ي�����س، و����ش���رق 16 راأ����شً
متكنت  ال�شرطة  حتريات  وبعد  الأغنام، 
من �شبطه اإثر كمني حمكم، وفًقا ملوقع 

.”24 “اأخبار 
ال�شرطة  املتهم يف مركز  وجرى توقيف 
للتحقق من �شلته باملتهم املجهول، فيما 

مت اإخطار التحقيق والدعاء العام.

ت�صحب عري�صها بال�صال�صل لإلغاءه �لزفاف 
مكباًل  زفافهما  حلفل  عري�شها  غا�شبة  عرو�س  �شحبت 

بال�شال�شل بعد اأن قرر اإلغاء الزفاف وقام بالفرار.
اللقطات  تظهر  الربيطانية،  م���ريور  ل�شحيفة  ووف��ًق��ا 
رجاًل يتو�شل لعرو�شه لتطلق �شراحه بعد اأن كّبلت يديه 

بال�شال�شل و�شحبته على طول الطريق.
ويبدو اأنه قام بتغيري مالب�شه وخلع بدلة الزفاف، حيث 
ظهر وهو يرتدي مالب�س عادية، بينما كان ُي�شحب على 
العرو�س  ك��ان��ت  ي��دي��ه. م��ن جانبها،  ال��ط��ري��ق م��ن  ط��ول 
ترتدي بالفعل ثوبها الأبي�س التقليدي بعد اأن انتظرته 
على املذبح لفرتة طويلة. ويف هذا املقطع ال�شادم ت�شيح 

املراأة: هل �شتتزوجني اأم ل؟ هيا ُعْد معي.
وردَّ عليها العري�س الراف�س الذي يبدو اأنه فر دون اإخبار 

اأحد قائاًل: ل، لن اأتزوجِك، اتركيني اأرحل.
املنده�شني  امل��ت��ف��رج��ني  ك��ب��ري م���ن  اج��ت��م��ع ح�����ش��د  وق����د 
للم�شاهدة يف املدينة ال�شينية التي مل ُيك�شف عن ا�شمها، 
بينما قامت العرو�س املُ�شّرة ب�شحبه على طول الطريق 
ب��ال�����ش��ال���ش��ل. وت��ف��ي��د ال��ت��ق��اري��ر اأن ال��رج��ل و���ش��ل حلفل 
اإذا كان قد مت عقد  املعروف ما  الزفاف، ولكن من غري 
القران بالفعل اأم ل. وبالفعل ح�شل هذا الفيديو ال�شادم 
موقع  على  ن�شره  مت  اأن  منذ  امل�����ش��اه��دات  م��الي��ني  على 

التوا�شل الجتماعي ال�شيني �شينا ويبو.

ولد� بنف�ض �ليوم ويتزوجا بعد 50 عامًا
اليوم  بنف�س  ي��ول��دا  اأن  ال��ق��در  ���ش��اء  ب��ري��ط��ان��ي��ان  ت����زوج 
تفرقهما  اأن  قبل  �شديقني  وع��ا���ش��ا  ذات��ه��ا،  وامل�شت�شفى 
الظروف، ليلتقيا بعد حوايل 50 عاماً بف�شل في�س بوك، 

ويتزوجا بعد ن�شف قرن من الفراق.
ولدا  هودجيز  وجيم�س  بالكويل  األي�شون  من  كل  وك��ان 
بع�شهما  من  قليلة  اأمتار  بعد  على  باركلي  م�شت�شفى  يف 
ال�شف  نف�س  يف  ودر�شا   ،1967 )�شباط(  فرباير   3 ي��وم 
بينهما  التوا�شل  لكن  البتدائية.  هوبتون  كام  مبدر�شة 
انقطع، عندما انتقل جيم�س اإىل مدر�شة اأخرى بعمر 8 
�شنوات. اإل اأن األي�شون وجيم�س متكنا من اللقاء جمدداً 
�شاأل  ب��وك، حيث  في�س  الجتماعي  التوا�شل  على موقع 
ميالدها،  ع��ي��د  م��وع��د  ع��ن  ال��ق��دمي��ة  �شديقته  جيم�س 
والذي ي�شادف نف�س يوم ميالده، ليتاأكد من �شخ�شيتها، 

بح�شب ما ذكرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ح�شلت  لكنها  ع��ام��اً،   21 بعمر  ت��زوج��ت  األي�شون  وك��ان��ت 
على الطالق بعد حوايل 10 �شنوات، والتقت جيم�س مرة 
لوجه من  يلتقيا وجهاً  اأن  ب��وك، قبل  في�س  اأخ��رى على 
الوقت  ذل��ك  ومنذ   ،2012 ع��ام  امليالد  اأعياد  بعد  جديد 

جمعت بينهما عالقة حب اأحيت �شداقتهما القدمية.
وبعد حوايل اأربع �شنوات من اأول لقاء لهما، قرر جيم�س 
ب��ال��ف��ع��ل بح�شور  ذل���ك  ي��ت��زوج��ا، وح����دث  اأن  واأل��ي�����ش��ون 
معلمتهما  اإىل  بالإ�شافة  باملدر�شة،  القدامى  زمالئهما 

التي فاجاأتهما ب�شورة قدمية ت�شم طالب �شفهما.

كلبة تغني على وقع �ملو�صيقى
من  ال��ع��دي��د  على  ن�شر  م��ده�����س،  م�شور  ت�شجيل  اأظ��ه��ر 
�شيارتها  تقود  وه��ي  ام��راأة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
اأغنية جعلت كلبتها يف املقعد اخللفي لل�شيارة  على وقع 

تغني على طريقتها اخلا�شة. 

ناتايل بورمتان ت�صع طفلها �لثاين 
املا�شي ل�شبب مهم حيث  اأقيم يوم الأح��د  اأو�شكار الذي  املمثلة ناتايل بورمتان عن ح�شور حفل  تغيبت 
و�شعت طفلها الثاين الأ�شبوع املا�شي لكنها التزمت ال�شمت اإزاء هذا احلدث اجلديد الذي جاء قبل اأيام 

من حفل اجلوائز.
الإعالمي يف  وكيلها  ذك��ره  ملا  وفقا  �شباط  22 فرباير  يوم  اأماليا  عاما( طفلتها  بورمتان )35  وو�شعت 
العلني كثريا قد قالت عرب  الظهور  التي تتجنب  بيبول يوم اجلمعة. وكانت بورمتان  بيان �شدر ملجلة 
وكيلها الإعالمي قبل اأ�شبوع اأنه ب�شبب حملها لن حت�شر مرا�شم اأو�شكار يوم 26 فرباير �شباط يف لو�س 
اأجنلي�س حيث ر�شحت لنيل جائزة اأف�شل ممثلة عن دورها يف فيلم جاكي. وقال بيان ام�س الأول اجلمعة 
22 فرباير �شباط.  يوم  اأماليا ميليبيد  ا�شتقبال مولودتهما  بنيامني ميليبيد  "ناتايل بورمتان وزوجها 
والأم واملولودة �شعيدتان ويف �شحة طيبة".  ولدى بورمتان وم�شم الرق�شات الفرن�شي ميليبيد ابن يدعى 
األيف ويبلغ عمره 5 اأعوام. وتزوجا يف كاليفورنيا يف 2012. ور�شحت بورمتان لنيل جائزة اأف�شل ممثلة يف 
جوائز اأو�شكار عن اأدائها دور ال�شيدة الأمريكية الأوىل ال�شابقة جاكلني كنيدي يف فيلم جاكي لكن اجلائزة 

ذهبت اإىل اإميا �شتون عن دورها يف فيلم "ل ل لند".

العار�سة لوتي مو�ش خالل ح�سورها عر�ش اأزياء خريف - �ستاء 2017-2018 للمراأة �سمن اأ�سبوع املو�سة يف باري�ش. )رويرتز(

يثني �أكتافه 
درجة   360

ميلك �شاب باك�شتاين مرونة كبرية 
لدرجة  كتفيه،  ولوحي  ذراعيه  يف 
وتدويرهما  ثنيهما  على  ق��ادر  اأن��ه 

بزاوية 360 درجة.
عاماً(   17( ���ش��اه  اهلل  عبد  وينفذ 
املنتزهات  يف  ا�شتعرا�شات مده�شة 
واحلدائق املحلية يف م�شقط راأ�شه 
مبدينة لهور، وذلك بهدف املتعة 
وت�����ش��ل��ي��ة اجل���م���ه���ور، ح��ي��ث ميلك 
رقبته  ث��ن��ي  ع��ل��ى  مده�شة  ق����درات 
وك��ت��ف��ي��ه وخ�������ش���ره ث����م اإع���ادت���ه���ا 
�شحيفة  ب��ح�����ش��ب  م��وق��ع��ه��ا،  اإىل 

اإك�شربي�س الربيطانية.
ال��ذي تعلم  ال��ذي  ويقول عبد اهلل 
ي�شبق  اإن��ه مل  بنف�شه،  ه��ذه احليل 
له اأن عانى من اأية اإ�شابات خالل 
يفعل  ف��ه��و  امل��ث��رية،  ا�شتعرا�شاته 
مبتعة  وي�شعر  ���ش��ن��وات،  منذ  ذل��ك 
ي��وؤدي ه��ذه احلركات.  كبرية وه��و 
يثني  اأن  اهلل  ع��ب��د  ي�شتطيع  ول 
القدرة  ب���ل مي��ل��ك  ف���ق���ط،  ك��ت��ف��ي��ه 

اأي�شاً على ثني يديه و�شاقيه.
الأمر بداأ قبل عدة �شنوات، عندما 
املنزل،  يف  ي���ت���درب  اهلل  ع��ب��د  ك����ان 
ال�شغط  بع�س  بتطبيق  ق��ام  حيث 
بخروجهما  ليفاجاأ  كتفيه،  على 
اأنهما عادا  من مكانهما، والغريب 
اأن  دون  ذل����ك  ب��ع��د  م��ك��ان��ه��م��ا  اإىل 

ي�شعر باأي اأمل.
ع���ب���د اهلل  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
عاملية  �شهرة  يكت�شب  ب���اأن  ي��رغ��ب 
من خالل موهبته الفريدة، اإل اأنه 
يخطط لأن ي�شبح طبيباً ليك�شب 

رزقه يف امل�شتقبل. 

�لأ�صربين بانتظام يحمي من �صرطان �لربو�صتاتا 
هيلث  "فيزيكانز  با�شم  تعرف  درا���ش��ة  نتائج  اأ���ش��ارت 
�شتدادي" اإىل اإن الرجال الذين يتناولون الأ�شربين 
ب�شرطان  الإ�شابة  خطر  لديهم  يقل  منتظم  ب�شكل 
اأكرث من الرجال الذين ل يتناولون  برو�شتاتا قاتل 

الأ�شربين.
كلية  هارفارد  ك��ي��ه.داون��ر من  م��اري  الطبيبة  وق��ال 
تي.اإت�س. ت�شان لل�شحة العامة يف بو�شطن "يبدو اأن 
هناك �شلة اأقوى بني ال�شتخدام املنتظم لالأ�شربين 
يف  قاتل  برو�شتاتا  ب�شرطان  الإ�شابة  خطر  وتقل�س 

مراحل متاأخرة من تقدم ال�شرطان .."
واأ�شافت لرويرتز هيلث عرب الربيد اللكرتوين "اإذا 
’وهو  فعال  �شببية  عالقة  مبثابة  ال�شلة  ه��ذه  كانت 
مال نعرفه بعد’ فهذا قد تكون له انطباعات مهمة 

على معاجلة املراحل املتاأخرة من املر�س.
الورم  انت�شار  مينع  قد  الأ�شربين  اأن  ذل��ك  و�شيعني 
وهو  ال���ورم  ب��دء  ولي�س  اأخ���رى  اأع�����ش��اء  اإىل  اخلبيث 
اأه���م���ي���ة م���ن الناحية  اأك�����رث  اإن�����ه  ال���ق���ول  م���ا مي��ك��ن 

الإكلينيكية. واأعطت درا�شات �شابقة نتائج مت�شاربة 
منتظم  ب�شكل  الأ���ش��ربي��ن  ت��ن��اول  ب��ني  ال�شلة  ب�����ش��اأن 
و�شرطان الربو�شتاتا ب�شكل عام. ول توجد معلومات 
تذكر ب�شاأن ال�شلة بني ا�شتخدام الأ�شربين و�شرطان 

الربو�شتاتا القاتل.
وا�شتخدم فريق الطبيبة داونر بيانات من اأكرث من 
للبحث  هيلث  فيزيكانز  درا���ش��ة  يف  م�شارك  األ��ف   22
ب�شكل  الأ�شربين  ا�شتخدام  بني  املحتملة  ال�شلة  عن 
منتظم )اأكرث من ثالثة اأيام يف الأ�شبوع ملدة عام على 

الأقل( و�شرطان الربو�شتاتا القاتل.
اإنه  يورولوجي  يوروبيان  دوري��ة  يف  الباحثون  وق��ال 
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ع���دم ت��ع��اط��ي��ه مطلقا مت ال��رب��ط بني 
وتقل�س خطر  لالأ�شربين  �شابقا  املنتظم  ال�شتخدام 
 46 ال��ق��ات��ل بن�شبة  ب�����ش��رط��ان ال��ربو���ش��ت��ات��ا  الإ���ش��اب��ة 
باملئة ومت الربط بني ال�شتخدام احلايل لالأ�شربين 
القاتل  الربو�شتاتا  ب�شرطان  الإ�شابة  خطر  وتقل�س 

بن�شبة 32 باملئة.


