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ا�صتقبل اأع�صاء وداعمي �صندوق الوطن
حممد بن زايد: كلنا �شركاء وعلينا 
واجب خدمة م�شالح وطننا الغايل 

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أن رجال دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�أبناءها �ملخل�شني يربهنون يوما بعد �آخر عن وفائهم و�نتمائهم �لأ�شيل 

وتالحمهم لرفعة وطنهم .
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه يف جمل�س ق�شر �لبحر �م�س �أع�شاء جمل�س 
على  عر�شو�  �لذين  �ل�شندوق  دع��م  يف  و�مل�شاهمني  �لوطن  �شندوق  �إد�رة 
�شموه ��شرت�تيجية �ل�شندوق 2020 و�لتي مت �إطالقها حتت �شعار )�شعب 
�لتي  �ملنا�شبة  �لبيئة  تهيئة  بهدف  بالرخاء(،  ينعم  لوطن  �لعطاء  عزميته 
تتيح للمو�هب �ل�شابة حتقيق طموحاتهم و�مل�شاركة يف م�شرية �لتنمية. وقال 
�شموه كلنا �شركاء وعلينا و�جب خدمة م�شالح وطننا �لغايل كل بطريقته 
و�إمكانياته ، م�شيفا �شموه �ن �شباب �لوطن �لطموح هم بناة م�شتقبله �مل�شرق 
، و�ل�شتثمار يف تنمية مو�هبهم وتطوير قدر�تهم هي �أولوية ��شرت�تيجية 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان، رئي�س �لدولة حفظه �هلل.                         )�لتفا�شيل �س3(

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�شاعدات 
اإن�شانية عاجلة لأهايل مديرية ترمي اليمنية

•• ح�رضموت -وام: 

تو��شل هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي تقدمي م�شاعد�تها �لإن�شانية 
�إطار  يف  ح�شرموت  حمافظة  مديريات  لأه��ايل  �لعاجلة  و�لإغاثية 

جهودها لدعم �ل�شعب �ليمني.                         )�لتفا�شيل �س11(

مواقــيت ال�صالة
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نائب رئي�س �لوزر�ء �لهولندي يتحدث �ىل �ل�شحفيني عقب �جتماع مع ممثلي �ملنظمات �ملدنية �لرتكية يف هولند�

�لقو�ت �لعر�قية حتقق تقدما غربي �ملو�شل  )رويرتز(

حممد بن ز�يد خالل مباحثاته مع ويل عهد �لبحرين  )و�م(

تلقى ات�صاال هاتفيا من رئي�س الوزراء الهندي

حممد بن زايد يبحث مع ويل عهد البحرين م�شتجدات الأو�شاع يف املنطقة

االأزمة تت�صاعد واأنقرة ت�صتدعي القائم باالأعمال الهولندي 

الحتاد الأوروبي يدعو للهدوء وتركيا تلوح بورقة املهاجرين
•• اأنقرة-وكاالت:

نقلت و�شائل �إعالم ر�شمية عن وزير 
تركي قوله �م�س �إنه ينبغي لرتكيا 
�أن تعيد �لنظر يف جزء من �تفاقها 
دول  �إىل  �مل��ه��اج��ري��ن  و����ش���ول  مل��ن��ع 
�لحت�����اد �لأوروب�������ي يف ظ���ل خالف 
م��ت��ز�ي��د ب��ني �جل��ان��ب��ني ح��ول حظر 
للوزر�ء  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �خل��ط��ب  ع��ل��ى 

�لأتر�ك �أثناء وجودهم يف �أوروبا.
ونقلت وك��ال��ة �أن��ب��اء �لأن��ا���ش��ول عن 
ع��م��ر ج��ل��ي��ك وزي����ر ����ش���وؤون �لحت���اد 
�ملتعلق  �جل���زء  �إن  ق��ول��ه  �لأوروب������ي 
�ملهاجرين  �تفاق  �ل��ربي يف  ب��امل��رور 
�ملربم بني تركيا و�أوروبا يجب �إعادة 
�إ�شارة فيما يبدو �إىل  �لنظر فيه يف 
�تفاق �أنقرة مع بروك�شل على وقف 

تدفق �ملهاجرين �إىل دول �لحتاد.
�ل��ذي ��شتدعت  ج��اء ه��ذ� يف �لوقت 
�لقائم  �ل���رتك���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة  ف��ي��ه 
�م�س  �أنقرة  �لهولندي يف  بالأعمال 
ر�شميا  �حتجاجا  و�أبلغته  �لث��ن��ني، 
�خلارجية  وزي���ري  ب��الده  منع  على 
و������ش�����وؤون �لأ������ش�����رة �ل���رتك���ي���ني من 
دخول �أر��شيها �أو عقد جتمعات مع 

�جلالية �لرتكية.
�لرتكية  باخلارجية  وقالت م�شادر 
�شرطة  ت�شرفات  �نتقدت  �أنقرة  �إن 

و�تهمو�  عقابية  ب��اإج��ر�ء�ت  هولند� 
�شا�شتها بالفا�شية.

وو����ش���ف وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لرتكي 
�لفا�شية،  ع��ا���ش��م��ة  ب��اأن��ه��ا  ه��ول��ن��د� 
ب��ي��ن��م��ا رف�����ش��ت ه���ول���ن���د� �لع���ت���ذ�ر 
�إن��ه��ا ل��ن ترد  ل��رتك��ي��ا، لكنها ق��ال��ت 

بفر�س عقوبات على �أنقرة.
�لأوروبية  �ملفو�شية  دعت  ذلك  �ىل 
عن  �لإح�����ج�����ام  �إىل  ت���رك���ي���ا  �م�������س 
�ملبالغ  و�لإج�������ر�ء�ت  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات 
ف��ي��ه��ا �ل��ت��ي ق���د ت���وؤج���ج م���ن خالف 
�شيا�شيني  �شعي  ب�����ش��اأن  دب��ل��وم��ا���ش��ي 
دول  يف  جت���م���ع���ات  ل���ع���ق���د  �أت����������ر�ك 
للرتويج  �لأوروب�����������ي  �لحت��������اد  يف 
ل��ت��ع��دي��الت د���ش��ت��وري��ة ���ش��ت��ط��رح يف 
با�شم  �مل���ت���ح���دث  وق�����ال  ����ش��ت��ف��ت��اء. 
�ملفو�شية يف �إفادة �شحفية روتينية 
�ملزيد  جت���ن���ب  �ل���������ش����روري  "من 
�شبل  �إىل  و�لتو�شل  �لت�شعيد  م��ن 

لتهدئة �ملوقف.
�خلارجية  وزي�����ر  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�لرئي�س  ذك���ر  �إن  �م�����س  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�ل��رتك��ي ل��ل��ن��ازي��ة و�ل��ف��ا���ش��ي��ة خالل 
�أمر  هولند�  مع  دبلوما�شي  خ��الف 
غري مقبول. وقال �إيرو لل�شحفيني 
خ����الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي ع��ق��د مع 
نظريه �ل�شويدي يف �حلقيقة عندما 
و�لفا�شية...  �لنازية  �أحدهم  يذكر 

����ش���د حمتجني  روت���������رد�م  م���دي���ن���ة 
�لأول، و�عتربتها غري  �أم�س  �أتر�ك 
م��ن��ا���ش��ب��ة، ودع���ت لت��خ��اذ �إج�����ر�ء�ت 
�لتي  �لت�شرفات  تلك  �شد  قانونية 

و�شفتها بال�شيئة.
وك���ان���ت �ل�����ش��رط��ة �ل��ه��ول��ن��دي��ة قد 
�ملياه  وم��د�ف��ع  �ل��ك��الب  ��شتخدمت 
�لذين  �مل��ح��ت��ج��ني  م���ئ���ات  ل��ت��ف��ري��ق 
ل���وح���و� ب����الأع����الم �ل���رتك���ي���ة خ���ارج 

�لقن�شلية �لرتكية يف روترد�م.
دعت هولند� مو�طنيها  من جهتها 
يف تركيا للتز�م �حلذر يف ظل �أزمة 
�ل��ب��ل��دي��ن، وقال  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ب���ني 
�لهولندية  �خلارجية  ل���وز�رة  بيان 
حدثت   2017 م���ار����س   11 م��ن��ذ 
ت�����وت�����ر�ت ب�����ني ت���رك���ي���ا وه����ول����ن����د�، 
ندعوكم �إىل �لتز�م �حلذر يف �أنحاء 
تركيا، وجتنب �لتجمعات و�لأماكن 

�ملزدحمة.
و�ت�شعت �لأزمة بني تركيا وهولند� 
على خلفية �شحب �لأخرية ت�شريح 
�خلارجية  وزي������ر  ط����ائ����رة  ه���ب���وط 
مولود جاوي�س �أوغلو على �أر��شيها، 
ورف���������س دخ�������ول وزي��������رة �لأ�����ش����رة 
بتول  و�ل�شوؤون �لجتماعية فاطمة 
�شيان قايا �إىل مقر قن�شلية بالدها 
�لأتر�ك  �لقادة  روت��رد�م. وتوعد  يف 

اأنباء عن و�صول األفي جندي اأمريكي اىل االأنبار

داع�ش يعرقل تقدم اجلي�ش العراقي غربي املو�شل

اأهايل تعز يحيون الذكرى االأوىل لفك احل�صار

م�شرع 28 حوثًيا بق�شف جوي ومدفعي �شمال غربي اليمن 

الح������ت������الل ي��ق��ت��ل 
القد�ش يف  فل�شطينيًا 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قتلت �ل�شرطة �ل�شر�ئيلية �شباح 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا هاجم  ���ش��اب��ا  �م�������س 
�ثنني من حر�س �حلدود  ب�شكني 
مد�خل  �أح��د  عند  �ل�شر�ئيليني 
�لقد�س  يف  �ل����ق����دمي����ة  �ل����ب����ل����دة 
�ل�����ش��رق��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة، ب��ح�����ش��ب ما 

�أعلنت �ل�شرطة.
�لفل�شطيني  �ن  �ل�شرطة  وقالت 
�ل�شرقية  �ل���ق���د����س  ����ش���ك���ان  م����ن 
�مل��ح��ت��ل��ة، ودخ����ل �ىل م��رك��ز تابع 
�ثنني  حل���ر����س �حل�������دود وج������رح 
منهم قبل �ن يتم قتله. و�أو�شحت 
�جلريحني  �أح�����د  �ن  �ل�����ش��رط��ة 
��شابته  و�لثاين  خطرية  ��شابته 

�أقل خطورة.

•• عوا�صم-وكاالت:

لقي 28 عن�شر� من ميلي�شيات �حلوثي، �م�س �لإثنني، 
وق�شف  �ل��ع��رب��ي  للتحالف  ج��وي��ت��ني  ب��غ��ارت��ني  حتفهم 
يف  �ل�شرعية  للحكومة  �مل��و�يل  �ليمني  للجي�س  مدفعي 
حمافظة حجة، �ملحاذية للحدود �ل�شعودية، �شمال غربي 
�لع�شكرية  للمنطقة  �لإع��الم��ي  �مل��رك��ز  بح�شب  �ل��ب��الد، 

�خلام�شة �لتابع للجي�س.
وقال �ملركز، يف بيان ن�شره عرب ح�شابه على في�شبوك، �إن 
قو�ت �جلي�س �شنت ق�شفاً مدفعياً على مو�قع �حلوثيني 
�أ�شفر عن مقتل  ما  يف مديرية ميدي مبحافظة حجة 
8 منهم. م�شيفاً �أن طري�ن �لتحالف �لعربي �شن ظهر 
�م�س �أي�شاً غارتني جويتني على جتمعات للحوثيني يف 
مديرية حري�ن مبحافظة حجة ما �أ�شفر عن مقتل  20 

منهم.
ويف �لوقت �لذي مل يذكر �ملركز مزيد� من �لتفا�شيل، 
�لأمر  ح��ول  �حلوثيني  قبل  م��ن  تعليق  �أخ���ذ  يت�شن  مل 

نف�شه.
�ىل ذلك، �أقيمت يف مدينة تعز جنوب غربي �ليمن وقفة 
�لذي  للح�شار  �جلزئي  �لفك  على  ع��ام  م��رور  مبنا�شبة 
علي  �ملخلوع  �لرئي�س  وق��و�ت  �حلوثي  ملي�شيا  تفر�شه 

عبد �هلل �شالح على �ملدينة منذ مطلع 2015.
من  �لغربي  �جلانب  يف  �لدحي  منفذ  يف  �لوقفة  ومت��ت 
�ملدينة حيث يقع طريق �ل�شباب، ورفع �مل�شاركون فيها 
من رجال ون�شاء لفتات تندد مبمار�شات قو�ت �حلوثي 

و�شالح.
�ل�شباب  �أ�شهر على فتح طريق  ورغم مرور نحو �شبعة 
مدينة  �إىل  و���ش��ول  �ل��رتب��ة  مبنطقة  ت��ع��ز  ي�شل  �ل���ذي 
عدن، ما ز�لت قو�ت �حلوثيني و�شالح على مقربة من 
تهديد�  وميثل  �ل�شكان  معاناة  يفاقم  ما  وهو  �لطريق، 
لهذ� �ل�شريان �حليوي �لذي ي�شتخدمه �آلف �ملو�طنني 

للتنقل.
مقربة  على  ت��الل  يف  و�شالح  �حل��وث��ي  ق���و�ت  وتتمركز 
و�ملقاومة  �لوطني  �جلي�س  ويقول  �ل�شباب،  طريق  من 
�ل�شعبية �إنهما على ��شتعد�د للت�شدي لأي حماولة لغلق 

�لطريق جمدد�. 
وت�شيطر �لقو�ت �ملتمردة على �ملنافذ �لرئي�شة لتعز، فمن 
�ل�شرق حتكم قب�شتها على �ملنفذ �ملوؤدي �إىل حمافظات 
�شنعاء و�إب وعدن، ومن �ل�شمال على �ملنفذ �ملوؤدي للريف 
�ل�شمايل، ومن �لغرب على �ملنفذ �ملوؤدي �إىل مدينة �ملخا 
�ل�شاحلية )�لتابعة ملحافظة تعز( ومدينة �حلديدة �لتي 

تقع �شمالها على �شاحل �لبحر �لأحمر �أي�شا.

•• عوا�صم-وكاالت:

نقلت وكالة �لأنا�شول عن �شابط 
يف �جلي�س �لعر�قي قوله، �إن �ألفي 
جندي �أمريكي و�شلو� �إىل قاعدة 
ع�شكرية يف حمافظة �لأنبار غرب 
�لعر�قية  �لقو�ت  مل�شاندة  �لبالد 

يف عملياتها �شد تنظيم د�ع�س.
�جلنود  �إن  �لعر�قي  �ل�شابط  وقال 
مهام  �شمن  يعملون  �لأم��ريك��ي��ني 
ن�شرهم  مت  وق��د  �ل���دويل  �لتحالف 
يف قاعدة عني �لأ�شد غرب �لرمادي 

عا�شمة �لأنبار.
�لقو�ت  ت��ل��ك  �أن  �مل�����ش��در  و�أ����ش���اف 
عر�قية  ع�شكرية  عمليات  �شت�شاند 
مرتقبة ل�شتعادة مناطق يف �لأنبار 
م���ن ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س، و����ش���وًل �إىل 

�حلدود �لعر�قية �ل�شورية.
م�����ش��ادر ع�شكرية  ق��ال��ت  ذل���ك،  �ىل 
يف مدينة �ملو�شل )�شمايل �لعر�ق( 
و�ل�شرطة  �ل�شريع  �ل���رد  ق���و�ت  �إن 
�لحت���ادي���ة م���از�ل���ت حت����اول ومنذ 

�ل�شيطرة  كامل  ��شتعادة  �أيام  �أربعة 
على حي باب �لطوب �ل��ذي يقع يف 
�جلانب �لغربي للمو�شل ويف حمور 

�لقتال �لقريب من نهر دجلة.
�جلي�س  �أع���ل���ن  م��ت�����ش��ل  ���ش��ي��اق  يف 
على  �ل�شيطرة  ����ش��ت��ع��ادة  �ل��ع��ر�ق��ي 
�ملوظفني  و�قتحام حي  �لنفط  حي 

غربي �ملو�شل.

على  �لكاملة  �ل�شيطرة  ع��دم  وع��ن 
ب���اب �ل���ط���وب رغ���م �ل���دع���م �جلوي 
�نت�شار  �إن  �مل�����ش��ادر  ق��ال��ت  �ل��ك��ب��ري، 
تنظيم  قنا�شي  م��ن  ك��ب��رية  �أع����د�د 
تقدم  دون  ح���ال  �لإره���اب���ي  د�ع�����س 
��شطرت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل���ق���و�ت 
�لأجز�ء  بع�س  من  �لن�شحاب  �إىل 

ب�شبب تعر�شها خل�شائر كبرية. 

•• اأبوظبي-وام:

عقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
ر�شمية  مباحثات  جل�شة  �م�����س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  ن��ائ��ب 
�آل خليفة ويل  �لأم��ري �شلمان بن حمد  �مللكي  �ل�شمو  �أخيه �شاحب  مع 
يف  �ل���وزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �لعهد 
مملكة �لبحرين �ل�شقيقة.. جرى خاللها ��شتعر��س �لعالقات �لأخوية 
�لثنائية بني �لبلدين �ل�شقيقني و�شبل تعزيزها وتطويرها يف �ملجالت 

كافة.
وخا�شة  �ملنطقة  يف  �لر�هنة  �لأو���ش��اع  ت��ط��ور�ت  �ملباحثات  تناولت  كما 
�خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  دول  و��شتقر�ر  باأمن  �ملت�شلة  �لق�شايا 

�لعربية.
ونقل �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة - يف بد�ية 
خليفة  �آل  عي�شى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �شاحب  حتيات   - �ملباحثات 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة  عاهل 
" ومتنياته �لطيبة ل�شموه  " حفظه �هلل  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د 

ول�شعب �لإمار�ت �ل�شقيق �ملزيد من �لزدهار و�لتقدم.
نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  تلقى �شاحب  من جهة �خرى 
هاتفيا  �ت�شال  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  ويل عهد 

من معايل ناريندر� مودي رئي�س وزر�ء جمهورية �لهند �ل�شديقة.
وجرى خالل �لت�شال بحث تعزيز �لعالقات �ل�شرت�تيجية �لتي جتمع 
و�شبل تطويرها  �لهند  �ملتحدة وجمهورية  �لعربية  �لم��ار�ت  دولة  بني 
�لبلدين  ي��ج��م��ع  م��ا  ظ��ل  �مل�����ش��رتك��ة يف  �مل�����ش��ال��ح  ي��خ��دم  وتنميتها مب��ا 

و�ل�شعبني من عالقات �شد�قة تاريخية وتعاون متميز.
)�لتفا�شيل �س2(

املعار�صة ال�صورية تقاطع حمادثات اأ�صتانا
�شحايا بغارات على دير الزور وريف درعا

•• عوا�صم-وكاالت:

قتل 15 �شخ�شا بينهم ع�شرة من عائلة و�حدة بق�شف طائر�ت �لنظام 
غار�ت  �لرو�شية  �ل��ط��ائ��ر�ت  �شنت  ح��ني  يف  �ل���زور،  دي��ر  مدينة  �ل�شوري 
على �أحياء �شكنية يف ريف درعا. و��شتهدفت غار�ت �لنظام �ل�شوري حي 
�حلميدية يف دير �لزور �شرقي �لبالد، مما �أدى �إىل وقوع هذه �خل�شائر 

�لكبرية بني �ملدنيني، �إ�شافة �إىل تدمري يف �ملمتلكات.
كما قتل رجل وزوجته و�أ�شيب عدة مدنيني بجروح جر�ء غار�ت جوية 
�أم  وبلدة  �لبلد،  درع��ا  يف  �شكنية  �أحياء  على  �لرو�شي  �جل��و  �شالح  �شنها 
و��شعا يف ممتلكات  دم��ار�  �شوريا، مما خلف  درع��ا جنوبي  بريف  �ملياذن 
24 قو�ت  ع��رب  بثه موقع  �شريط فيديو  �أظ��ه��ر  ذل��ك،  �مل��دن��ي��ني.  �ىل 
رو�شية يف قاعدة ع�شكرية بقرية جب �حلمر�ء �لتي تقع �إىل �لغرب من 

مدينة منبج �شمايل �شوريا.
�جلولة  يف  �مل�شاركة  ع��دم  �ل�شورية  �ملعار�شة  ف�شائل  ق��ررت  ذل��ك،  �ىل 
�إليها  دعت  و�لتي  �ل�شورية،  �حلكومة  مع  �أ�شتانا  حمادثات  من  �لثالثة 
با�شم  �أك��د ناطق  �ل�شهر �حل��ايل، وف��ق ما  14 و15 من  كاز�خ�شتان يف 

�لوفد، �م�س �لثنني. 

ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام امل�����ش��ري 
ي�����ف�����رج ع�����ن م����ب����ارك

•• القاهرة-وكاالت:

�إن  ق�شائية  وم�شادر  حم��ام  ق��ال 
قررت،  م�شر  يف  �لعامة  �لنيابة 
�لرئي�س  ع����ن  �لإف���������ر�ج  �م���������س، 
�ملحتجز  م��ب��ارك  ح�شني  �لأ�شبق 
يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى ع�����ش��ك��ري وذل����ك 
�أي��ام من �شدور حكم نهائي  بعد 
�ملعروفة  �ل��ق�����ش��ي��ة  يف  ب���رب�ءت���ه 
�لنتفا�شة  يف  �ملتظاهرين  بقتل 

�لتي �أطاحت به عام 2011.

ث����م����ان����ي����ة ق����ت����ل����ى يف 
ان���ف���ج���ار ي��ه��ز م��ق��دي�����ش��و

•• مقدي�صو-وكاالت:

�ملتطرفة  �ل�����ش��ب��اب  ح��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
ثمانية  م��ق��ت��ل  ع���ن  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا 
�أ�شخا�س و�إ�شابة نحو 14 �آخرين 
يف تفجري �شيارة ملغمة �أمام فندق 
�لعا�شمة  يف  �ملكرمة  مكة  ب�شارع 

�ل�شومالية مقدي�شو.
عبد  با�شم �حلركة  �ملتحدث  وقال 
�لنفجار  م�����ش��ع��ب��اإن  �أب����و  �ل��ع��زي��ز 
م�شوؤولني  خم�شة  مقتل  �إىل  �أدى 
�أمنيون  �شباط  بينهم  حكوميني، 
كانو� ميكثون  �شابقون  وبرملانيون 
بفندق قريب من موقع �لنفجار.

ل��ك��ن �ل��ع��ق��ي��د �أح���م���د ط��اه��ر قائد 
�شرطة �لقطاع �جلنوبي للعا�شمة 
م�شوؤول  �أي  �إ�شابة  �ملقابل  يف  نفى 

حكومي يف �لنفجار.
قد  �ل�شومالية  �ل�شرطة  وك��ان��ت 
وقع  �ل��ذي  �لنفجار  �أن  �أو�شحت 
�أع���ق���ب���ه تبادل  �ل���ي���وم  ق��ب��ل ظ��ه��ر 
�ل���ن���ار وت�����ش��اع��د كثيف  لإط������الق 

للدخان من موقع �حلادث.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد وويل عهد البحرين يبحثان م�شتجدات الأو�شاع يف املنطقة
�صموه يوؤكد: اأمن دول اخلليج العربية كل ال يتجزاأ واأمن االإمارات هو من اأمن وا�صتقرار البحرين 

امل�صري الواحد حتميه اإرادة م�صرتكة تقف اأمام طمع الطامعني وعبث العابثني

•• اأبوظبي-وام:

نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  عقد 
�أخيه �شاحب  ر�شمية مع  �م�س جل�شة مباحثات  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى 
جرى  �ل�شقيقة..  �لبحرين  مملكة  يف  �ل����وزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب 
و�شبل  �ل�شقيقني  �لبلدين  بني  �لثنائية  �لأخوية  �لعالقات  ��شتعر��س  خاللها 

تعزيزها وتطويرها يف �ملجالت كافة.
�لق�شايا  وخا�شة  �ملنطقة  يف  �لر�هنة  �لأو���ش��اع  تطور�ت  �ملباحثات  تناولت  كما 

�ملت�شلة باأمن و��شتقر�ر دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.
بد�ية  يف   - خليفة  �آل  ح��م��د  ب��ن  �شلمان  �لأم����ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ون��ق��ل 
�ملباحثات - حتيات �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة عاهل مملكة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �ل�شقيقة  �لبحرين 
�لدولة حفظه �هلل ومتنياته �لطيبة ل�شموه ول�شعب �لإمار�ت �ل�شقيق �ملزيد من 

�لزدهار و�لتقدم.
من جهته .. رحب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان باأخيه �شاحب 
�ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة و�لوفد �ملر�فق وحمله نقل حتيات 
�إىل  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
�لبحرين  �آل خليفة عاهل مملكة  بن عي�شى  �مللك حمد  �أخيه �شاحب �جلاللة 
بني  ومتانتها  �لأخ��وي��ة  �لعالقات  بعمق  �ع��ت��ز�زه  عن  �شموه  معربا  �ل�شقيقة.. 

�لبلدين �ل�شقيقني.
�لأخوية  بالعالقات  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أ���ش��اد 
و�شعبا  قيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �لتي جتمع  �لر��شخة  و�لتاريخية 
�أمن دول �خلليج �لعربية كل ل  �أن  مبملكة �لبحرين �ل�شقيقة .. موؤكد� �شموه 
يتجز�أ و�أن �أمن دولة �لإمار�ت هو من �أمن و��شتقر�ر مملكة �لبحرين �ل�شقيقة.

�إننا من�شي يف م�شرية تنمية و�زده��ار م�شرتكة جتمع دول �خلليج  وقال �شموه 
و�شعوبها وتقدم منوذجا �إيجابيا م�شيئا يف منطقة تعاين ما تعانيه من �لفو�شى 

و�لعنف.
باأن  �أنه على قناعة تامة  �آل نهيان  و�أك��د �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�شتف�شل  و�شعبا  حكومة  �لبحرين  ت�شتهدف  �لتي  �خلارجية  �ملخططات  كافة 
ف�شال ذريعا بف�شل وعي ويقظة �أهلنا يف �لبحرين وقيادة جاللة �مللك حمد بن 

�لو�حد حتميه  �مل�شري  �أن  ي��درك  �ل��ذي  �خلليجي  و�لت�شامن  �آل خليفة  عي�شى 
�إر�دة م�شرتكة تقف �أمام طمع �لطامعني وعبث �لعابثني.

�أن  �آل خليفة  بن حمد  �شلمان  �لأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د   .. من جانبه 
قيادة  �لبحرين  ل��دى  كبرية  مكانة  �ل�شقيقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 
و�شعبا ولها دور حموري على �شعيد دعم جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
كما ت�شكل مو�قفها على خمتلف �ل�شعد م�شدر فخر و�عتز�ز ململكة �لبحرين 

ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
�أن ما ت�شهده عالقات �لبلدين �ل�شقيقني من �زده��ار م�شتمر  و�أ�شار �شموه �إىل 
�لذي  و�لهتمام  �لرعاية  ومن��اء يف ظل  تطور�  �أك��ر  م�شتقبل  نحو  بهما  ي�شري 
يوليهما �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�لبحرين  مملكة  عاهل  خليفة  �آل  عي�شى  ب��ن  حمد  �مللك  جاللة  و�أخ���وه  �هلل” 
و�لتي عك�شتهما �ملو�قف �مل�شرتكة للبلدين جتاه خمتلف �لق�شايا ووقوف دولة 

�لإمار�ت �مل�شرف جتاه �لبحرين و�شعبها عرب خمتلف �ملر�حل.
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  دور   - �ل�شدد  ه��ذ�  - يف  و��شتذكر 
طيب �هلل ثر�ه يف مد ج�شور �لتو��شل و�لتاآخي بني �لبلدين �ل�شقيقني وتاأ�شي�شه 
قاعدة �شلبة من �لتعاون �لثنائي و�لتي و�شلت �ليوم �إىل مر�حل متميزة فيما 

يو��شل �أبناوؤه حفظهم �هلل �لبناء عليها.
و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة خالل �جلل�شة مبا 
تتمتع به دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شقيقة من روؤى تنموية عملت عليها 
و�إجناز�ت حققتها ��شتطاعت بها �أن تتبو�أ مكانة �إقليمية ودولية عززت من �شمعة 
�ملنطقة �لقت�شادية و�إمكاناتها على خمتلف �لقطاعات وعك�شت �أي�شا نهج دولة 
�لإمار�ت نحو �لو�شول لأهد�فها �لتنموية �ل�شاملة و�لتي تلتقي مع �لتوجهات 
�لتي تعمل من �أجلها مملكة �لبحرين ودول �ملجل�س باعتبار �أن جناح �أي جتربة 

تنموية هو جناح يعزز وي�شب يف م�شلحة دول جمل�س �لتعاون.
و�لتو��شل  �خلليجي  �ملجتمع  متيز  �لتي  و�لرت�بط  �لتما�شك  قيم  �شموه  و�أك��د 
بني �أبنائه باعتبارها موروثا ر��شخا تتناقله �لأجيال يف جمتمعاتنا وهو ما جنب 
وزعزعة  ووحدته  متا�شكه  من  �لنيل  �أر�دت  �لتي  �لفنت  كل  �خلليجية  �ل�شعوب 

�إميانه �لقوي بقيم �لولء للوطن وقيادته.
�مل�شتجد�ت  �لنظر حول عدد من  تبادل وجهات  �ملباحثات  وجرى خالل جل�شة 

و�لق�شايا �لتي تهم �جلانبني.
ح�شر جل�شة �ملباحثات .. �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س 
�لوزر�ء  �ملعايل  �أ�شحاب  �لرئا�شة وعدد من  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س 
وكبار �مل�شوؤولني .. فيما ح�شرها من �جلانب �لبحريني عدد من �أ�شحاب �ملعايل 

و�أع�شاء �لوفد �ملر�فق.
وكان قد و�شل  �ىل �لبالد �م�س �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأم��ري �شلمان بن حمد 
�آل خليفة ويل �لعهد نائب �لقائد �لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء 
زي��ارة ر�شمية  له، وذلك يف  �ملر�فق  �لر�شمي  �ل�شقيقة و�لوفد  �لبحرين  مبملكة 

للبالد.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��اأب��وظ��ب��ي  �ل��رئ��ا���ش��ة  م��ط��ار  و���ش��ول��ه  ل���دى  ��شتقباله  وك���ان يف 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة.
حيث  ر�شمية  ��شتقبال  مر��شم  �لبحرين  عهد  ويل  �ل�شمو  ل�شاحب  و�أج��ري��ت 
��شطفت فرقة من حر�س �ل�شرف حتية له فيما عزفت مو�شيقى �ل�شالم �لوطني 

ململكة �لبحرين و�طلقت �ملدفعية 21 طلقة حتية ل�شيف �لبالد.
وير�فق �شموويل عهد �لبحرين وفد ي�شم �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل خليفة، 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شباب  و���ش��وؤون  �خلريية  لالأعمال  �مللك  جاللة  ممثل 
بن  �ل�شيخ حممد  و�شمو  �لبحرينية  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س  و�لريا�شة  لل�شباب 
�ل�شيخ  �لركن  �لفريق  ومعايل  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  �آل  مبارك 
ر��شد بن عبد�هلل �آل خليفة وزير �لد�خلية ومعايل �ل�شيخ �أحمد بن حممد �آل 
خليفة وزير �ملالية و�شعادة �ل�شيد ز�يد بن ر��شد �لزياين وزير �ل�شناعة و�لتجارة 
و�ل�شياحة ومعايل �ل�شيخ حمد بن عي�شى بن عبد�هلل �آل خليفة ومعايل �ل�شيخ 
خليفة بن دعيج �آل خليفة رئي�س ديو�ن �شمو ويل �لعهد ومعايل �ل�شيخ عبد�هلل 
بن عي�شى �آل خليفة �ل�شكرتري �خلا�س ل�شمو ويل �لعهد و معايل �ل�شيخ �شلمان 
�لوزر�ء  جمل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب  ملكتب  �لعام  �ملدير  خليفة  �آل  خليفة  بن 
�لتنمية  ملجل�س  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لرميحي  عمرو  بن  خالد  �ل�شيد  �شعادة  و 
�شوؤون  م�شت�شار  �حلمادي  عبد�لرحمن  بن  عي�شى  �ل�شيد  و�شعادة  �لقت�شادية 
�لإعالم بديو�ن �شمو ويل �لعهد و �شعادة �ل�شيد ع�شام بن عبد�لعزيز �جلا�شم 

�ملدير �لتنفيذي للمر��شم بديو�ن �شمو ويل �لعهد.
وقد �شافح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �ع�شاء �لوفد �لر�شمي 
�ملر�فق ل�شيف �لبالد فيما �شافح �شمو ويل عهد �لبحرين �لفريق �شمو �ل�شيخ 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ 

�لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور 
بن  �شلطان  ومعايل  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  نائب  �لزعابي  جمعه  �أحمد  ومعايل 
�أنور بن حممد قرقا�س وزير  �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد ومعايل �لدكتور 
�لدولة لل�شوؤون �خلارجية ومعايل عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة لل�شوؤون 
�ملالية ومعايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة رئي�س بعثة 
رئي�س جهاز  �مل��ب��ارك  خ��ل��دون خليفة  وم��ع��ايل  �ل��ب��الد  ل�شيف  �مل��ر�ف��ق��ة  �ل�شرف 
�ل�شوؤون  د�ئرة  رئي�س  �ملرر  �ملهند�س عوي�شة مر�شد  �لتنفيذية ومعايل  �ل�شوؤون 
�أبوظبي  �لبلدية و�لنقل و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد 
و�لفريق �لركن حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة و�شعادة 

عبد �لر�شا عبد�هلل حممود خوري �شفري �لدولة لدى مملكة �لبحرين.
ت�شريح  ف��ى  خليفة  �آل  حمد  ب��ن  �شلمان  �لأم���ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  و�ع���رب 
�ملتحدة خالل  �لعربية  �لإم��ار�ت  بالأ�شقاء يف دولة  �للتقاء  �شروره  ل�شموه عن 
هذه �لزيارة �لر�شمية �إىل بلده �لإمار�ت �ل�شقيقة موؤكد� �ن �لعالقات بني بلدينا 
�أ�ش�شها  �لتي  �لقربى  و�أو��شر  و�ملحبة  �لأخ��وي  �لرت�بط  �أعمق �شور  تتج�شد يف 
�لأجد�د و�شار على نهجها �لآباء وكر�شها �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى 

�آل خليفة عاهل مملكة �لبحرين.
و�كد �شموه �ل�شري على خطى جاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة متم�شكني 
�أمنوذجا  ت�شكل  �لتي  �لتاريخية  �لعالقات  تلك  تعزيز  نحو  و�لقيم  بالثو�بت 
�أو�شع من �لعمل �مل�شرتك  �لثنائية و�لدفع بها نحو جمالت  متميز� للعالقات 
ويحقق  �خلليجية  �ملنظومة  �أه���د�ف  و  �ل�شقيقني  �لبلدين  تطلعات  يدعم  مبا 
ير�شم  م��زده��ر  م�شرق  م�شتقبل  لتحقيق  �إل��ي��ه  ن�شعى  �ل���ذي  �ملن�شود  �لتكامل 
�شاملة  تنموية  �إىل نه�شة  �لذي يقود  و�ملثمر  �لبناء  �لتعاون  �فقا جديد� لروح 
“ �إن  �آل خليفة  �شلمان بن حمد  �لأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  وق��ال �شاحب  م�شرتكة. 
عن  ل��الإع��ر�ب  فر�شة  ه��ي  �ل�شقيقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  زي��ارت��ي 
جتاه  �لم���ار�ت  لدولة  �مل�شرفة  باملو�قف  و�شعباً  قيادة  �لبحرين  مملكة  �عتز�ز 
مملكة �لبحرين و�لتي ج�شدت عمق �لرتباط ووحدة �مل�شري .. ول يفوتني يف 
�ل�شقيقة يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �أ�شيد مبا حققته  �أن  �ملنا�شبة  هذه 
ظل قيادتها �حلكيمة من �إجن��از�ت �شاهمت يف بناء نه�شتها �لتنموية �حلديثة 
يف خمتلف �ملجالت وعززت من مكانتها �قليميا ودولياً يف خمتلف �لقطاعات” 
ملا فيه تقدم بلدينا وخري و�شالح �شعبيهما  �أن يوفقنا جميعاً  �شائال �هلل تعايل 

�ل�شقيقني. 

حممد بن زايد يتلقى 
ات�شال هاتفيا من 

رئي�ش الوزراء الهندي
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت��ل��ق��ى 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
هاتفيا  �ت�����ش��ال  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
من معايل ناريندر� مودي رئي�س 
وزر�ء جمهورية �لهند �ل�شديقة.

وج������رى خ�����الل �لت�������ش���ال بحث 
�ل�شرت�تيجية  �ل��ع��الق��ات  تعزيز 
�ل��ت��ي جت��م��ع ب��ني دول����ة �لم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة وجمهورية �لهند 
و���ش��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا وت��ن��م��ي��ت��ه��ا مبا 
ظل  يف  �مل�شرتكة  �مل�شالح  ي��خ��دم 
و�ل�شعبني من  �لبلدين  ما يجمع 
عالقات �شد�قة تاريخية وتعاون 

متميز.
ك����م����ا ج��������رى خ��������الل �لت���������ش����ال 
و�خلطو�ت  �ل��ن��ت��ائ��ج  ����ش��ت��ع��ر����س 
�إجنازها  على  �لبلد�ن  �تفق  �لتي 
يف �شوء �ملحادثات و�لزيار�ت �لتي 
�ل�شابقة  �ل��ف��رتة  يف  بينهما  مت��ت 
و�لتي �شملت �لعديد من �ملجالت 

�حليوية �لتي تهم �جلانبني.
وت����ط����رق �جل����ان����ب����ان ك���ذل���ك �ىل 
ت�شهدها  �لتي  �لأح���د�ث  ت��ط��ور�ت 
ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  وع��دد  �ملنطقة 

�لهتمام �مل�شرتك.

حممد بن زايد ي�شتقبل ويل عهد البحرين يف جمل�ش ق�شر البحر بح�شور حاكم ام القيوين
•• ابوظبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�شموه  جمل�س  يف  �مل�شلحة  للقو�ت 
�شاحب  �م���������س  �ل����ب����ح����ر  ب���ق�������ش���ر 
�ل�����ش��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم����ري ���ش��ل��م��ان بن 
نائب  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد 
�لأول  �ل���ن���ائ���ب  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د 
مملكة  يف  �ل���وزر�ء  جمل�س  لرئي�س 
�ملر�فق  و�لوفد  �ل�شقيقة  �لبحرين 
�ل��ب��الد حاليا بح�شور  ي��زور  �ل��ذي 
بن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد 
و���ش��ط ترحيب  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ح��اك��م 
وكبار  �ل�����ش��ي��وخ  م���ن  �حل���ا����ش���ري���ن 
و�شيوف  و�مل���و�ط���ن���ني  �مل�����ش��وؤول��ني 

جمل�س �شموه.
�شاحب  رح����ب  �ل��ل��ق��اء  ب���د�ي���ة  ويف 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي���د 
�مللكي  �ل�شمو  ب�شاحب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�آل خليفة  بن حمد  �شلمان  �لأم��ري 
معربا �شموه عن �عتز�زه بالعالقات 
�لأخوية �ملتينة �لتي تربط �لبلدين 
و�ل�شعبني �ل�شقيقني، م�شيد�ً �شموه 
و�لبحرين  �لم�������ار�ت  ي��ج��م��ع  مب���ا 
من رو�ب��ط �لأخ��وة وو�شائج �ملحبة 
كافة  على  ر����ش��خ  وت��ع��اون  و�لقربى 

�لأ�شعدة.
�ن  ع��ن تطلعه �ىل  ���ش��م��وه  و�أع����رب 
�لبحرين  مم��ل��ك��ة  ���ش��ع��ب  ي��و����ش��ل 
و�لتنمية  �لبناء  م�شرية  �ل�شقيقة 
�مللك  ج��الل��ة  ب��ق��ي��ادة  ي��ح��ق��ق  و�أن 
�مل��زي��د مم��ا ي�شبو  ب��ن عي�شى  حمد 
�إل��ي��ه �ب��ن��اء �ل��ب��ح��ري��ن م��ن ت��ق��دم و 

�ملو�طنني  ��شتقبال  ع��ل��ى  حت��ر���س 
�ملجتمع  ف����ئ����ات  ك����اف����ة  م����ن  ف���ي���ه���ا 
وتقاليدنا  ع��اد�ت��ن��ا  �شلب  م��ن  ه��ي 
�ل��ت��ي ن��ت��و�رث��ه��ا �أب���اً ع��ن ج��د مل��ا لها 
م��ن �أه��م��ي��ة ك��ب��رية يف �ل��ت��ع��رف عن 
�ملو�طنني  �ح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  ق����رب 
لالأ�شر  ب��ارزة  عالمة  �أي�شاً  وت�شكل 
فئاتها  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  �خل��ل��ي��ج��ي��ة 
و�عتز�ز يف هذه  وهي مو�شع فخر 
ح�شارياً  مظهر�ً  ومتثل  �ملجتمعات 
ي�شهد له �لكثري من زو�ر �ملنطقة، 
�ملجال�س جتاوزت دورها  �إن هذه  �إذ 
للفكر  منتديات  لتكون  �لجتماعي 
و�ل��ث��ق��اف��ة وم��ن��ط��ل��ق��ا ل��ل��ك��ث��ري من 
�حلو�ر�ت �جلادة �لتي مت�س �لعديد 
�لتنمية وغ��ريه��ا من  م��ن ج��و�ن��ب 
�ملجتمع.  ت��ه��م  �ل��ت��ي  �مل��و���ش��وع��ات 
و�أثنى �شموه يف هذ� �ل�شدد باهتمام 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

رفعة ورقي.
م��ن ج��ان��ب��ه �أع����رب ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�ل���ب���ح���ري���ن عن  ع���ه���د  �مل���ل���ك���ي ويل 
�ل�شمو  �أخيه �شاحب  بلقاء  �شعادته 
ن��ه��ي��ان و�أخيه  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د 
بن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد 
�ل�شمو  و�أ�شحاب  �لقيوين  �أم  حاكم 
بدولة  و�ملو�طنني  �ل�شيوخ  و�ملعايل 
�ل�شقيقة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت 
على  حر�شه  �إىل  �شموه  ..م�����ش��ري�ً 
متثل  �لتي  �لطيبة  �ل��ل��ق��اء�ت  ه��ذه 
�لتو��شل  جو�نب  من  مهماً  جانباً 
مع دولة �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�أن  خا�شة  و�شعباً،  قيادة  �ل�شقيقة 
جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي ميثل 
متما�شكا  ون�����ش��ي��ج��ا  و�ح�����دة  �أ����ش���رة 
ب���رو�ب���ط �لأخ�����وة و�ل��ق��رب��ى. ونوه 
���ش��م��وه ب�����اأن ه����ذه �مل��ج��ال�����س �لتي 

�ملجال�س  نهيان بعقد هذه  �آل  ز�ي��د 
باملو�طنني  �شموه  يلتقي فيه  �لذي 
جانب  �ىل  �حتياجاتهم  ويتلم�س 
فيها  تعقد  �لتي  �لأخ��رى  �ملجال�س 
�لطابع  ذ�ت  و�ملحا�شر�ت  �ل��ن��دو�ت 
و�لتي  و�ل��ف��ك��ري  و�ل��ث��ق��ايف  �لعلمي 
رفد  �ل���ط���ي���ب يف  ����ش���د�ه���ا  �أك�������دت 
يف  و�لف��ك��ار  �لآر�ء  وتبادل  �لثقافة 
خم��ت��ل��ف �مل��ي��ادي��ن. ح�����ش��ر جمل�س 
����ش���م���وه م����ع����ايل �ل�����دك�����ت�����ورة �أم�����ل 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل 
�ل�شيخ  �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي و���ش��م��و 
و�شمو  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  �شيف 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  رئي�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
و�لفريق  و�لإن�������ش���ان���ي���ة  �خل���ريي���ة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي�����د �آل 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 

�ل�شيخ خالد  �لد�خلية و�شمو  وزير 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
للرعاية  �لعليا  ز�يد  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
�لإحتياجات  وذوي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 

نهيان  �ل�����ش��ي��خ  وم���ع���ايل  �خل��ا���ش��ة 
�لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  بن مبارك 
�ل�شيوخ  من  وع��دد  �ملعرفة  وتنمية 
�مل�شوؤولني  �ل���وزر�ء وك��ب��ار  و�مل��ع��ايل 

و�ملو�طنني و�شيوف جمل�س �شموه 
�ملر�فق  �لوفد  ..كما ح�شر �ملجل�س 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم����ري 

�شلمان بن حمد �آل خليفة.
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اأخبـار الإمـارات

النائب العام للدولة: اإن�شاء نيابة احتادية متخ�ش�شة جلرائم تقنية املعلومات
•• اأبوظبي-وام:

�شرح �مل�شت�شار �لدكتور حمد �شيف �ل�شام�شي 
�ل��ن��ائ��ب �ل��ع��ام ل��ل��دول��ة ب��اأن��ه ق��د ���ش��در �لقر�ر 
باإن�شاء   2017 ل�شنة   220 رق���م  �ل�����وز�ري 
�ملعلومات  تقنية  جل��ر�ئ��م  �لحت��ادي��ة  �لنيابة 

ومقرها يف �لعا�شمة �بوظبي.
�ملعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  ج���ر�ئ���م  ن��ي��اب��ة  وت��خ��ت�����س 
�لدعوى  وم��ب��ا���ش��رة  و�ل��ت�����ش��رف  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق 
�ل�شبكة  �����ش���ت���ع���م���ال  ج����ر�ئ����م  يف  �جل����ز�ئ����ي����ة 
�مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة �لن���رتن���ت يف �مل�����ش��ا���س ب�����الآد�ب 
�ل��ع��ام��ة، و�لجت�����ار ب��ال��ب�����ش��ر، و�ل���رتوي���ج غري 
و�ملتفجر�ت،  و�ل��ذخ��رية  لالأ�شلحة  �لقانوين 
لعدم  و�لدعوة  و�لتحري�س  �لتربعات،  وجمع 
�و  ملظاهر�ت  �أو  �ل��دول��ة،  قو�نني  �إيل  �لنقياد 
م�شري�ت، و�لإ�شاءة �إيل �لذ�ت �لإلهية �أو لذ�ت 

�ل�شعائر  �أو  �ملقد�شات  �إىل  �أو  و�لأنبياء  �لر�شل 
�لأدي����ان  �شعائر  �أو  مل��ق��د���ش��ات  �أو  �لإ���ش��الم��ي��ة، 
�ل�شريعة  لأح���ك���ام  وف��ق��ا  �مل�����ش��ون��ة  �لأخ������رى 
�أو  �لإ�شالمي  �لدين  مناه�شة  �أو  �لإ�شالمية، 
�أو   ، بال�شرورة  و�أحكامه  �شعائره  علم من  ما 
�لتب�شري بغريه ، وحت�شني �ملعا�شي ، و�لجتار 
�لعقلية  �مل��وؤث��ر�ت  �أو  للمخدر�ت  �ل��رتوي��ج  �أو 
ت�شهيل  �أو  تعاطيها  كيفية  �أو  حكمها،  يف  وم��ا 
�ل��ت��ع��ام��ل فيها يف غ��ري �لأح�����و�ل �ل��ق��ان��ون��ي��ة ، 
�أو  نقلها  �أو  �مل�شروعة  غري  �لأم���و�ل  وحتويل 
�أو  حقيقتها  مت��وي��ه  �أو  �إخ��ف��ائ��ه��ا  �أو  �إب��د�ع��ه��ا 
م�شدرها �أو حركتها، �أو بق�شد �إخفاء �أو متويه 
م�شدرها غري �مل�شروع، �أو �كت�شابها �أو حيازتها 
�لعمل  م�شلحة  تقت�شي  وما  ��شتخد�مها،  �أو 
�إحالته �إليها من جر�ئم تقنية �ملعلومات. و�أكد 
�لنيابة  ه��ذه  �إن�شاء  ب��اأن  �ل��ع��ام  �لنائب  �شعادة 

�مل�شتحدثة  �جل��ر�ئ��م  مو�جهة  �إط���ار  يف  ي��اأت��ي 
�ملت�شارع،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ل��ل��ت��ط��ور  �مل���و�ك���ب���ة 
وجت�شيد� عمليا ل�شرت�تيجية �لنيابة �لعامة 
ل��ل��دول��ة يف ر���ش��د �ل��ظ��و�ه��ر �لإج��ر�م��ي��ة �لتي 
�لأحد�ث  وم�شتجد�ت  �لعملي  �لو�قع  يفرزها 
و�ل��ت�����ش��دي ل��ه��ا ب��اأ���ش��ل��وب د���ش��ت��وري وقانوين 
على  �ل�شلبية  و�آث��اره��ا  منها  �حل��د  يكفل  ر�دع 
دولة  جمتمع  �رت�شاها  �لتي  �لقيم  منظومة 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وع��ل��ى م�شرية 
�مل�����ش��ال��ح �لجتماعية  �ل��دول��ة مب��ا ق��د مي�����س 
تنجم  و�ل��ت��ي  و�لأف����ر�د  للدولة  و�لقت�شادية 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حلديثة.  ����ش��ت��خ��د�م  �إ�����ش����اءة  ع���ن 
�ل�شريعة  بال�شتجابة  �ل��ع��ام  �ل��ن��ائ��ب  و�أ����ش���اد 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�س   - �ل��ع��دل  وزي��ر  ملعايل 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  و�ل�����ش��ادة  �لحت���ادي  للق�شاء 
لالإجر�ء�ت  وف��ق��اً  �لنيابة  ه��ذه  �إن�شاء  ملقرتح 

�لقانونية �ملتبعة ، فكانت �ملو�فقة عليه تو�فقا 
مع ��شرت�تيجية �لوز�رة يف �لتطوير �مل�شتد�م، 
وتطبيقا لنهج �لتخ�ش�س مبا يعظم �إمكانات 
�لوطن  م�شلحة  ويحقق  �جلنائية  �ل��ع��د�ل��ة 
و�مل���و�ط���ن���ني و�مل��ق��ي��م��ني م���ن خ���الل �حلماية 
�لنيابة  ت�شهده  ما  ظل  يف  �لفعالة  �لق�شائية 
�ل��ع��ام��ة �لحت��ادي��ة م��ن دع��م ورع��اي��ة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة “حفظه �هلل” ، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
“رعاه �هلل  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب   ،
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  نهيان ويل عهد 
بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو   ، �مل�شلحة  للقو�ت 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 

وزير �شئون �لرئا�شة.

باأبوظبي ال�شائقني  توعي  بالدولة  املرور  اإدارات  من  دورية   16
•• اأبوظبي-وام:

�شاركت نحو 16 دورية مرورية من خمتلف �إد�ر�ت �ملرور بالدولة يف توعوية 
�خلليجي  �ملرور  �أ�شبوع  مبنا�شبة  �أبوظبي  �لعا�شمة  �شو�رع  على  �ل�شائقني 
�لطرق  على  بجولة  �ل��دوري��ات  وقامت   . �أمانة  و�لثالثني  حياتك  �لثالث 
�ملختلفة يف م�شهد مروري يعك�س حر�س جميع �جلهات �ملعنية بال�شالمة 

�ملرورية بالدولة على تعزيز جهود �لتوعية للحد من �حلو�دث.
و�أ�شار �لعميد �أحمد �ل�شحي نائب مدير مديرية �ملرور و�لدوريات ب�شرطة 
�أبوظبي رئي�س �للجنة �لفرعية �ملنظمة لأ�شبوع �ملرور �خلليجي باأبوظبي 
�إىل �لتفاعل �لكبري �لذي حظيت به هذه �لدوريات ومنها دورية �ل�شعادة 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لأط��ف��ال  ودوري����ة  �لتثقيف  ودوري����ة  �ل��ذك��ي��ة  و�ل���دوري���ة 
حيث هدفت تلك �مل�شاركة �لتوعوية �إىل تعزيز �شعار �أ�شبوع �ملرور باأهمية 
�مل�شئولية �ل�شخ�شية و�ملحافظة على �ل�شالمة من خالل �للتز�م بقانون 

�ل�شري و�ملرور و�تخاذ �لقر�ر�ت �ل�شائبة للوقاية من �حلو�دث �ملرورية.
وقال �ل�شحي �إن �لتوعية �ملرورية �مل�شرتكة للدوريات �ملرورية من خمتلف 
و�أفكار جديدة من  بروؤية  توعوية موحدة  ر�شالة  وتوجيه  �لدولة  �إم��ار�ت 
خالل �فتتاح �أ�شبوع �ملرور باأبوظبي باعتبارها �لفعالية �لرئي�شية لأ�شبوع 

�ملرور على م�شتوى �لدولة.
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ا�صتقبل اأع�صاء وداعمي �صندوق الوطن

حممد بن زايد: كلنا �شركاء وعلينا واجب خدمة م�شالح وطننا الغايل 
�صباب الوطن الطموح هم بناة م�صتقبله امل�صرق ، واال�صتثمار يف تنمية مواهبهم هي اأولوية ا�صرتاتيجية للإمارات 

•• اأبوظبي -وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 
�لإم����ار�ت  دول���ة  رج���ال  �أن  �مل�شلحة 
�لعربية �ملتحدة و�أبناءها �ملخل�شني 
يربهنون يوما بعد �آخر عن وفائهم 
وتالحمهم  �لأ����ش���ي���ل  و�ن��ت��م��ائ��ه��م 

لرفعة وطنهم .
ج��اء ذل��ك خ��الل ��شتقبال �شموه يف 
�أع�شاء  �م�س  �لبحر  ق�شر  جمل�س 
�لوطن  ����ش���ن���دوق  �إد�رة  جم��ل�����س 
و�مل�شاهمني يف دعم �ل�شندوق �لذين 
��شرت�تيجية  ���ش��م��وه  ع��ل��ى  ع��ر���ش��و� 
مت  و�ل�����ت�����ي   2020 �ل���������ش����ن����دوق 
عزميته  �شعب  �شعار  حتت  �إطالقها 
�ل���ع���ط���اء ل���وط���ن ي��ن��ع��م ب���ال���رخ���اء، 
�لتي  �ملنا�شبة  �لبيئة  تهيئة  بهدف 
�ل�������ش���اب���ة حتقيق  ل���ل���م���و�ه���ب  ت��ت��ي��ح 
و�مل�����ش��ارك��ة يف م�شرية  ط��م��وح��ات��ه��م 

�لتنمية.
���ش��رك��اء وعلينا  ك��ل��ن��ا  ���ش��م��وه  وق����ال 
و�جب خدمة م�شالح وطننا �لغايل 
م�شيفا   ، و�إمكانياته  بطريقته  كل 
�شموه �ن �شباب �لوطن �لطموح هم 
بناة م�شتقبله �مل�شرق ، و�ل�شتثمار يف 
قدر�تهم  وتطوير  مو�هبهم  تنمية 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة لدولة  �أول����وي����ة  ه���ي 
�مل��ت��ح��دة بقيادة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل، كما �أنها و�جب وم�شوؤولية تقع 
على عاتق جميع �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
�لوطنية  و�ل���������ش����رك����ات  �ل����ع����ام����ة 

�خلا�شة.
فر�شة  �خل��ري  ع��ام  �أن  �شموه  و�أك���د 
�نتمائنا  ع���ن  ج��م��ي��ع��اً  ف��ي��ه��ا  ن��ع��رب 
للوطن ، وحر�شنا على جت�شيد قيم 
�لآباء يف �لتعبري عن وحدة وتالحم 
رفعته  لتحقيق  وق��ط��اع��ات��ه  ف��ئ��ات��ه 
تقدمه  م�������ش���رية  ع���ل���ى  و�حل�����ف�����اظ 
لأبنائه.  �ل��رخ��اء  وتوفري  و�إزده����اره 
�شندوق  م��ب��ادرة  �إن  �شموه  و�و���ش��ح 
�لوطن هي من��وذج متميز للتالحم 
بني فئات �ملجتمع �لإمار�تي، ومثاًل 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  يف  به  يحتذى 
وطنهم  �أبناء  جتاه  �لأعمال  لرجال 
و�ملو�هب �ل�شابة منهم، فهو يوؤ�ش�س 
ملرحلة جديدة من �ل�شر�كة �لفعالة 
ب����ني �ل���ق���ط���اع���ني �ل����ع����ام و�خل���ا����س 
للعمل على حتقيق �آمال وطموحات 
�ل��ك��ف��اء�ت �ل��وط��ن��ي��ة و�إ���ش��ر�ك��ه��م يف 
وبناء  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  م�����ش��رية 
�قت�شاد �مل�شتقبل �لقائم على �ملعرفة 

و�لبحث و�لتطوير.
و�أ�شاف �شموه : نبارك لهذه �لنخبة 
من رجال �لأعمال من �أبناء �لوطن 
يف  للم�شاهمة  ومبادرتهم  جهودهم 
دورهم  وتفعيل  �مل�شتقبل  ق��ادة  بناء 

مع  ينج�شم  �إط����ار  يف  و�ل��ق��ط��اع��ات، 
مكانة  تر�شيخ  �إىل  �لر�مية  �جلهود 
�لدولة �شمن �أكر 20 دولة �بتكار�ً 
�شيقوم  حيث  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على 
وذلك  �لتطبيقية،  �لأب��ح��اث  بدعم 
�شركاء  م����ع  م����و�ءم����ة  خ���ط���ة  وف�����ق 
مبوجبها  ي��ت��م  �خل���ا����س  ب��ال��ق��ط��اع 
لالأبحاث  دره��م  مليون   30 توفري 
�ملجالت  يف  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
لدولة  �ل�شرت�تيجية  �لأهمية  ذ�ت 
�شندوق  �شيدعم  ك��م��ا   .. �لإم�����ار�ت 
�لأفكار  ذوي  �لأع��م��ال  رو�د  �ل��وط��ن 
�إيجابي  م��ردود  �لتي حتقق  �ملبتكرة 
و�ملجتمع،  �لوطني  �لقت�شاد  على 
حا�شنة  مب���ث���اب���ة  ����ش���ي���ك���ون  ح���ي���ث 
�مل�شاريع.  ل��ه��ذه  �أع���م���ال  وم�����ش��رع��ة 
برنامج  باإطالق  �ل�شندوق  و�شيقوم 
�ملو�هب من خالل  وطني لكت�شاف 
توؤدي  مقننة  وت��دق��ي��ق  ف���رز  عملية 
قاعدة  ب��ن��اء  �إىل  �مل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف 
�لوطنية،  ب��امل��و�ه��ب  خا�شة  ب��ي��ان��ات 
�كت�شاف  �ل�شندوق  ي�شتهدف  حيث 
من  �ملوهوبني  �لطلبة  من   5000
 2020 �ل���ع���ام  �مل���و�ط���ن���ني ب��ح��ل��ول 
بر�مج  �إط���الق  على  �شيعمل  كما   ..
لإثر�ء �ملوهوبني ي�شتمل على بر�مج 
�شيفية للموهوبني بهدف �إحلاقهم 
ومن  م��ت��ط��ورة،  در����ش��ي��ة  دور�ت  يف 

�ل���ك���ف���اء�ت �ل�����ش��اب��ة �مل���و�ط���ن���ة، �إىل 
�لتجارية  �مل�����ش��اري��ع  ت�شجيع  ج��ان��ب 
�لجتماعي  �لأث������ر  ذ�ت  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
دعم  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �لإي����ج����اب����ي، 
يف  و�لبتكار�ت  �لتطبيقية  �لأبحاث 

خمتلف �ملجالت.
و�شيعمل �شندوق �لوطن من خالل 
م�����ش��اري��ع وم����ب����ادر�ت م��ب��ت��ك��رة على 
يتيح  �ل��ت��ي  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �لبيئة  تهيئة 
�لبد�ع  �لوطنية  و�لكو�در  للكفاء�ت 
�لقت�شادية  �مل��ج��الت  م��ن  ع���دد  يف 
بناء  و�مل�����ش��اه��م��ة يف  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ق���ت�������ش���اد �مل�����ش��ت��ق��ب��ل �ل���ق���ائ���م على 
وذلك  و�لتطوير،  و�لبحث  �ملعرفة 
من خالل توفري كافة �أوجه �لدعم 
مل�شاعدتهم على حتقيق  للمبتكرين 
طموحاتهم وحتويل �بتكار�تهم �إىل 
�ملجتمع  على  بالنفع  تعود  م�شاريع 
�لإم����ار�ت����ي وت�����ش��ه��م يف دف���ع عجلة 
�لتنمية و�جلهود �لهادفة �إىل �إيجاد 
�حلالية  لأجيالنا  �أف�شل  م�شتقبل 

و�أجيال �مل�شتقبل.
�شندوق  ت���ل���ق���ى  �إط�����الق�����ه  وم����ن����ذ 
قبل  م��ن  �شخية  م�شاهمات  �ل��وط��ن 
ك���ربى �ل�����ش��رك��ات �ل��وط��ن��ي��ة ورجال 
�لأعمال و�شلت �إىل �أكر من 300 
م�شاهمة  بينها  م��ن  دره���م،  مليون 
���ش��رك��ة �إع��م��ار ب��� 84 م��ل��ي��ون درهم 

يف م�شرية �لتنمية و�لتطور و�لنماء 
و�لإزده�������������ار ل���ل���وط���ن ول����الأج����ي����ال 
بهم  �لق��ت��د�ء  �إىل  وندعو  �لقادمة، 
دع���م �جلهود  م��ع��ه��م يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
بقدر�ت ومهار�ت  �لر�مية لالرتقاء 
�إجناز�تنا  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ���ش��ب��اب��ن��ا 

و�شناعة م�شتقبلنا.
�ل�شندوق  �إد�رة  جمل�س  وف��د  �شم 
�لذي ير�أ�شه معايل �لفريق �شاحي 
�لإد�رة،  خلفان متيم رئي�س جمل�س 
�����ش����ع����ادة حم���م���د جمعة  م�����ن  ك�����ال 
�لنابودة، و�شعادة حممد علي �لعبار، 
�ل�شويدي،  حممد  عي�شى  و���ش��ع��ادة 
�لنوي�س،  ج��ا���ش��م  ح�����ش��ني  و����ش���ع���ادة 
بن  �شلطان  ���ش��ع��ادة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ر��شد �لظاهري.
ك��م��ا ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء جم��م��وع��ة من 
رج�������ال �لأع������م������ال �ل����ذي����ن ق���دم���و� 
�ل�شندوق  لدعم  �شخية  م�شاهمات 
وحتقيق  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

�أهد�فه.
�أج���ن���دة ���ش��ن��دوق �لوطن  وت�����ش��ت��م��ل 
�ملبتكرة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد  على 
�لقيادة  روؤي�����ة  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  �ل���ت���ي 
�لر�شيدة لال�شتعد�د �إىل مرحلة ما 
معريف  �قت�شاد  وب��ن��اء   ، �لنفط  بعد 
من  ج��دي��د  جيل  وت��اأه��ي��ل  م�شتد�م، 
�مل���ج���الت  �مل���ب���ت���ك���ري���ن يف خم��ت��ل��ف 

�مل��و�ط��ن��ني يف جمالت  �خل��ري��ج��ني 
و�لهند�شة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ع��ل��وم 

بن�شبة 10 يف �ملائة.
و���ش��ت��وؤدي م���ب���ادر�ت �ل�����ش��ن��دوق �إىل 
�مل�شاريع  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   50 حتقيق 
ع����ائ����د�ت م��ال��ي��ة و�ج��ت��م��اع��ي��ة بني 
�لتي  �مل�شاريع  �إج��م��ايل  م��ن  ع��ام��ني 
يدعمها �ل�شندوق، كما �شت�شاهم يف 
زيادة عدد بر�ء�ت �لخرت�ع �ملقدمة 
�لح�شائيات  �أحدث  وت�شري  �شنوياً. 
�إىل �أن عائد�ت �أف�شل 100 م�شروع 
�ملتحدة  �ململكة  جتاري �جتماعي يف 
ب��ل��غ��ت ن��ح��و 22 م��ل��ي��ار ي����ورو يف 5 
�شنو�ت، بينما بلغت ن�شبة �مل�شاهمات 
يف   53 بن�شبة  ل��الب��ت��ك��ار  �مل��ب��ا���ش��رة 
يف  �لعمالة  �إنتاجية  من��و  م��ن  �مل��ائ��ة 

�أكرب �لقت�شاد�ت �لعاملية.
�ل�شندوق  ��شرت�تيجية  وتنج�شم 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  روؤي�����ة ���ش��اح��ب  م���ع 
حممد بن ز�ي��د �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
ما  مرحلة  �إىل  لال�شتعد�د  �مل�شلحة 
�أربعة  على  تركز  حيث  �لنفط،  بعد 
جمالت رئي�شية من �شاأنها �مل�شاهمة 
�إيجابي  يف حتقيق مردود �جتماعي 
مبا  �لإم���ار�ت���ي،  �ملجتمع  على  كبري 
للموهوبني،  �ل��رع��اي��ة  ت��وف��ري  فيها 
لتطوير  �مل��ه��ن��ي  �لإر�����ش����اد  وت���ق���دمي 

�لربنامج  م��ن  ي�شتفيد  �أن  �مل��ت��وق��ع 
بحلول  م���وه���وب   500 م���ن  �أك����ر 

�لعام 2020.
على  �ل�����ش��ن��دوق  م�����ش��اري��ع  وت�شتمل 
�إل���ك���رتون���ي���ة تقدم  �إط�����الق م��ن�����ش��ة 
�لإر������ش�����اد �مل��ه��ن��ي ل��ط��ل��ب��ة �مل���د�ر����س 
ل��ه��م فر�س  وت���وف���ر   ، و�جل���ام���ع���ات 
�لوظائف  على  و�ل��ت��ع��رف  �ل��ت��دري��ب 
و�لتخ�ش�شات  �مل��ه��ن��ي��ة  و�مل�������ش���ار�ت 
�أن ي�شل  �مل��ت��وق��ع  �ل��در����ش��ي��ة، وم���ن 
عدد �مل�شتفيدين من خدمات �ملن�شة 
بحلول  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  �أل���ف   27
2020 ..ويت�شمن �لربنامج �لذي 
 800 من  �أك��ر  م�شاركة  ي�شتهدف 
طالب بحلول 2020 �إدر�ج �لطلبة 
�لمار�تيني يف بر�مج �لتدريب �ملهني 
�خلا�س.  �ل��ق��ط��اع  �شمن  و�لر����ش���اد 
ت�����وؤدي م���ب���ادر�ت  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن 
�إيجابي  �أث��ر  حتقيق  �إىل  �ل�شندوق 
كبري على �ملجتمع يف دولة �لإمار�ت، 
كما �شت�شهم يف تعزيز قدرة �لأفر�د 
على �لبتكار، حيث �شيقوم و�حد من 
كل ثالثة موهوبني بت�شجيل بر�ءة 
�ملبادر�ت  ���ش��ت��وؤدي  ك��م��ا   .. �خ�����رت�ع 
زيادة  �إىل  �لوطن  ل�شندوق  �ملبتكرة 
ن�شبة ر���ش��ا �خل��ري��ج��ني �جل���دد عن 
�ملائة،  يف   200 بن�شبة  وظ��ائ��ف��ه��م 
ب����زي����ادة ن�شبة  ���ش��ت�����ش��ه��م  �أن���ه���ا  ك��م��ا 

�أخرى  وم�شاهمة  �ل�شندوق،  لدعم 
 48 بقيمة  �لعقارية  �ل��د�ر  قدمتها 

مليون درهم.
وي�شعى �شندوق �لوطن لدفع عجلة 
�لأعمال  جمتمع  و�إ���ش��ر�ك  �لتنمية 
و�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س يف �ل��ع��م��ل على 
�أبناء  لتحفيز  �ملثالية  �لبيئة  �إيجاد 
�لوطن لتعزيز قيمة �لعطاء و�لبذل 
�ملجتمعية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وجت�شد   ..
ع��م��ق �ل��ع��الق��ة ب���ني خم��ت��ل��ف فئات 
و�لتالحم  �لإمار�تي  �ملجتمع  �أف��ر�د 
بني �شر�ئحه، وتن�شجم مع توجهات 
مو��شلة  �لهادفة  �حلكيمة  �لقيادة 
�لتنمية  لتحقيق  و�لتطوير  �لبناء 
�لكرمية  �حلياة  وتوفري  �مل�شتد�مة، 
م�شتقبل  و�إي����ج����اد  �ل���وط���ن  لأب���ن���اء 

م�شرق لالأجيال �لقادمة.
�لفر�شة  �ل���وط���ن  ���ش��ن��دوق  وي��ت��ي��ح 
و�ل�شركات  �مل��و�ط��ن��ني  جميع  �أم����ام 
�ملحلية �لر�غبة يف �مل�شاهمة بالتربع 
�أع��م��ال وبر�مج  و�ل��ت��ط��وع يف �إجن���از 
وم����ب����ادر�ت �ل�����ش��ن��دوق �مل��خ��ت��ل��ف��ة ، 
�لتنمية  عجلة  دف���ع  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة 
�لدولة  يف  و�ل�����ش��ام��ل��ة  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
و�إي����ج����اد م�����ش��ت��ق��ب��ل �أك�����ر �إزده�������ار� 
جيل  �إع��د�د  عرب  �لقادمة  لالأجيال 
متميز من �لكفاء�ت �لوطنية وقادة 

�مل�شتقبل يف كافة �ملجالت.

حممد بن زايد ي�شتقبل رئي�ش البنك 
الأمريكي امل�شرتك للتنمية

•• ابوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف جمل�س 
�شموه بق�شر �لبحر ع�شر �م�س �ل�شيد لوي�س �لبريتو مورينو رئي�س �لبنك �لأمريكي �مل�شرتك للتنمية و�لوفد �ملر�فق.
وجرى خالل �للقاء تبادل وجهات �لنظر حول �لعديد من �لق�شايا �لقت�شادية و�لتنموية و�ملالية �لتي تهم �لطرفني.

�لتي نفذها  �لتنموية  �مل�شاريع  و�برز  �لبنك وبر�مج عمله  �لتي يقدمها  �للقاء على �خلدمات  كما تعرف �شموه خالل 
�لبنك و�شبل �لتعاون �مل�شرتك مع �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية ذ�ت �ل�شلة بق�شايا �لتنمية.

ح�شر �للقاء �شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �بوظبي.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان يح�شر ماأدبة غداء اأقامها عبداهلل الهرمودي

•• عجمان-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان ظهر �م�س ماأدبة �لغد�ء 
�لتي �أقامها عبد�هلل ح�شني �لهرمودي يف منزله مبنطقة �جلرف تكرميا ل�شموه.

ح�شر �ملاأدبة �ىل جانب �شموه .. �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�ل�شيخ �حمد بن حميد 
�لنعيمي ممثل �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون �لد�رية و�ملالية و�ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س 
د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئر �لبلدية و�خلطيط و�ل�شيخ ماجد بن �شعيد 

�لنعيمي رئي�س �لديو�ن �لمريي.
كما ح�شر �ملاأدبة �ل�شيخ حميد بن عبد�هلل �لنعيمي و�شعادة �شامل بن �حمد �لنعيمي م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم 
عجمان لل�شوؤون �لتعليمية و�لعمال �خلريية و�شعادة عبد�هلل �أمني �ل�شرفا �مل�شت�شار بديو�ن �حلاكم يف و�شعادة طارق 
�إد�رة �لت�شريفات  بن غليطة مدير مكتب �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�شعادة يو�شف حممد �لنعيمي مدير عام 

و�ل�شيافة وعدد من �أعيان ووجهاء �إمارة عجمان وكبار �مل�شوؤولني.

حاكم عجمان ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن جهاز الرقابة املالية يف الإمارة
•• عجمان-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�لرقابة  ب�شاأن جهاز   2017 ل�شنة   5 �ملر�شوم �لم��ريي رقم  حاكم عجمان 
�ملالية يف عجمان و�شم 34 مادة ويعمل به �عتبار� من تاريخ �لتوقيع عليه.

ون�س �ملر�شوم بعد �لتعريفات على �ن يعاد تنظيم �جلهاز على �لنحو �لو�رد 
يف  �ملالية  �لرقابة  “جهاز  مب�شمى  ي�شتمر  بحيث  �ملر�شوم  ه��ذ�  يف  تف�شيال 
�ل�شخ�شية �لعتبارية  �لعهد ويكون للجهاز  عجمان” ويتبع مبا�شرة لويل 
و�لأهلية �لقانونية �لكاملة للقيام مبهام �لرقابة �ملحددة يف هذ� �ملر�شوم على 
�إليه  �مل�شندة  و�ل�شالحيات  وفقا لالخت�شا�شات  للرقابة  �خلا�شعة  �جلهات 
مبوجب �أحكام هذ� �ملر�شوم وبغر�س حتقيق �لأهد�ف �ملبتغاة من �جلهاز على 
�ن يكون �ملقر �لرئي�شي للجهاز يف مدينة عجمان ويجوز �إن�شاء مقار فرعية 

للجهاز د�خل �لإمارة بقر�ر خطي ي�شدره رئي�س �جلهاز.
وتناول �ملر�شوم �لمريي يف مو�ده �لهيكل �لتنظيمي للجهاز و�لذي يتكون 
و�مل�شت�شارين و�خلرب�ء  �ملديرين  �لعام وعدد كاف من  و�ملدير  �لرئي�س  من 
و�لأق�شام  �لإد�ر�ت  يف  �لعاملني  و�ملهنيني  و�لإد�ري����ني  �لفنيني  و�ملوظفني 
للجهاز  �لتنظيمي  �لهيكل  ويعتمد  للجهاز  �لتابعة  �لفرعية  و�ل��وح��د�ت 

مبوجب قر�ر ي�شدره ويل �لعهد.
و�ملناطق  �ل��دو�ئ��ر  على  �لرقابة  �أع��م��ال  �جلهاز  ميار�س  ب��ان  �ملر�شوم  وخ��ول 
�حلرة و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات و�ملجال�س و�لإد�ر�ت �ملركزية و�ل�شركات و�جلهات 
�لتابعة حلكومة �لإمارة و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات و�ل�شركات �لتجارية  �لأخرى 
و�مل�شروعات �لقت�شادية �لتي يكون حلكومة �لإمارة �أو لإحدى �ل�شخ�شيات 
 25% �ملعنوية �لعامة �ملحلية يف �لإم��ارة ح�شة يف ر�أ���س مالها ل تقل عن 
و�ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �لتي ت�شمن لها حكومة �لإمارة حد� �أدنى من �لربح 
من�شاأة  �أو  جهة  و�أي  مالية  �إعانة  �لإم���ارة  حكومة  لها  تقدم  �لتي  و�جلهات 
للجهاز  �لعهد  ويل  م��ن  �أو  �حل��اك��م  م��ن  خطي  ق���ر�ر  ي�شدر  �أخ���رى حملية 

مبمار�شة مهام �لرقابة عليها.
وحدد �ملر�شوم �لمريي يف بنوده �ملختلفة �أهد�ف �جلهاز ومن �أهمها �أن يتم 
�أم��و�ل �جلهة �خلا�شعة للرقابة بكفاءة وفعالية و�قت�شاد  حت�شيل و�شرف 
�ملالية  و�ل��ق��ر�ر�ت  و�ل��ل��و�ئ��ح  و�لأن��ظ��م��ة  و�ملر��شيم  �لقو�نني  لأح��ك��ام  ووف��ق��ا 
�ملطبقة فيها و�أن تكون �أنظمة �لرقابة �لد�خلية وو�شائل �إد�رة ودرء �ملخاطر 

يف �جلهة �خلا�شعة للرقابة على درجة عالية من �لكفاءة و�لفعالية ومو�كبة 
من  �ملالية  �لتقارير  �إ���ش��د�ر  يتم  و�أن  �لعامة  �لأم���و�ل  حماية  �شبل  لأف�شل 
�لقو�نني  للرقابة ب�شورة �شحيحة ودقيقة ووفقا لأحكام  �جلهة �خلا�شعة 
�إد�رة  تتم  و�أن  �ملطبقة فيها  و�للو�ئح  و�لقر�ر�ت  �ملالية  و�لأنظمة  و�ملر��شيم 
�مل�شاءلة  ومبادئ  �حلوكمة  لقو�عد  وفقاً  للرقابة  �خلا�شعة  �جلهات  �أم��و�ل 
و�ل�شفافية �ملعتمدة من �ل�شلطة �ملخت�شة يف �جلهة �ملعنية �خلا�شعة للرقابة 
و�أن تتم حما�شبة �ملخالفني لأحكام �لقو�نني و�ملر��شيم و�لأنظمة و�للو�ئح 
و�لقر�ر�ت �ملالية ب�شورة عادلة ومبا يتو�فق مع مقت�شيات �مل�شلحة �لعامة.

كما خول �ملر�شوم �لمريي �خت�شا�شات �جلهاز و�لتي تت�شمن �لرقابة �ملالية 
�لإلكرتونية  و�لأنظمة  �ل��رب�م��ج  على  و�لرقابة  �لأد�ء  ورق��اب��ة  و�لقانونية 
�ملالية  �ملخالفات  و�لتحقيق يف  و�أنظمتها  �لد�خلي  �لتدقيق  وتقييم وحد�ت 
وخطة �لعمل �ل�شنوية ومكان مبا�شرة �لرقابة وم�شتلزمات �لرقابة وحتديد 
�ملخالفات �ملالية و�لإبالغ عن �ملخالفات �ملالية و�لتحقيق يف �ملخالفات �ملالية 
ورقابة  خدماته  �ملنتهية  �ملخالف  �ملوظف  وم�شوؤولية  باملوظفني  و�لت�شال 
�جلهاز على �ملوظفني و��شقاط �لدعوى �لتاأديبية و�جلز�ئية ومنع موظف 

�جلهاز من تاأدية مهامه.
ون�س �ملر�شوم على �ن يكون ويل عهد �لإمارة بحكم من�شبه رئي�شا للجهاز 
للجهاز  و�لتنظيمي  �لإد�ري  �ل��ه��رم  قمة  على  �لأع��ل��ى  �مل�����ش��وؤول  ه��و  وي��ك��ون 
و�مل�شوؤول �أمام �حلاكم عن �شري �لعمل يف �جلهاز وقيامه بتاأدية �خت�شا�شاته 

وحتقيقه لأهد�فه �مل�شندة �ليه يف هذ� �ملر�شوم.
تو�شية  بناء على  �أم���ريي ي�شدره �حل��اك��م  ب��ق��ر�ر  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  تعيني  ويتم 
�جلهاز  يف  �لأع��ل��ى  �لتنفيذي  �ملوظف  هو  �لعام  �ملدير  ويكون  �لرئي�س  من 
ويخ�شع لإ�شر�ف وتوجيهات �لرئي�س ويكون م�شوؤوًل �أمامه عن تنفيذ مهام 
و�لقيام  �ملر�شوم  �ملذكورة يف هذ�  �أهد�فه  و�خت�شا�شات �جلهاز بغية حتقيق 
مبهام �لإ�شر�ف �لفني و�لإد�ري على �أعمال �جلهاز وت�شريف �شوؤونه �ليومية 
�لإد�رية و�لفنية وبدون �مل�شا�س بعمومية ما تقدم ميار�س �ملدير �لعام جميع 

�ل�شالحيات و�ل�شلطات.
�إعد�د م�شروع  وحدد �ملر�شوم �خت�شا�شات �ملدير �لعام للجهاز و�لتي ت�شمل 
�لإمارة  حكومة  تطلعات  يو�كب  نحٍو  على  للجهاز  �ل�شرت�تيجية  �خلطة 
�ل�شرت�تيجية  �خلطة  تنفيذ  متابعة  عليه  ويجب  �جلهاز  �أه��د�ف  وحتقيق 
�ملذكورة بعد �عتمادها من �لرئي�س و�إعد�د م�شروع �ملو�زنة �ل�شنوية للجهاز 

ومتابعة تنفيذها بعد �عتمادها من �حلاكم و�إعد�د م�شروع �حل�شاب �خلتامي 
�ل�شنوي للجهاز و�إعد�د م�شروع �لهيكل �لتنظيمي للجهاز مت�شمناً م�شتويات 
�لوحد�ت �لتنظيمية �لفنية و�لإد�رية و�ملالية �لتي يتكون منها ورفعه لويل 
تنفيذ  ح�شن  وعلى  �جلهاز  موظفي  على  �لعام  و�لإ���ش��ر�ف  لعتماده  �لعهد 
�جلهاز  بعمل  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  و�إ�شد�ر  بهم  �ملنوطة  و�لخت�شا�شات  �ملهام 
ومبو�رده �لب�شرية وبتنظيم �إجر�ء�ت �لعمل فيه ومتثيل �جلهاز �أمام �لغري 
�أه����د�ف �جل��ه��از كما يجوز  و�إب����ر�م �ل��ع��ق��ود و�لت��ف��اق��ي��ات �ل��الزم��ة لتحقيق 
للمدير �لعام �أن يفو�س �أيا من موظفي �جلهاز لتمثيل �جلهاز �أمام �أي جهة 
�أيا كانت �أو للقيام بتاأدية بع�س �لخت�شا�شات �مل�شندة للمدير �لعام مبوجب 

�أحكام هذ� �ملر�شوم.
�شوؤونهم  ت�شريف  وي��ت��م  �جل��ه��از  موظفي  تعيني  �ل��ع��ام  للمدير  يحق  كما 
�لوظيفية وفقا لأنظمة �ملو�رد �لب�شرية ويخ�شع موظفو �جلهاز عند قيامهم 
مبمار�شة �شالحياتهم مبوجب �أحكام هذ� �ملر�شوم للمعايري �لدولية ملمار�شة 
�لرئي�س من  �ملهنة ح�شبما قد يعتمدها  �أخالقيات  �لتدقيق وقو�عد  �أعمال 
بعد  للرئي�س  وي��ج��وز  �ل��رق��اب��ة  �أع��م��ال  ممار�شة  عند  لتطبيقها  لآخ��ر  وق��ت 
�لتن�شيق مع ممثل �حلاكم لل�شوؤون �لإد�ري��ة و�ملالية منح بدلت �أو عالو�ت 
خا�شة ملوظفي �جلهاز �لفنيني بخالف ما هو مقرر يف �أنظمة �ملو�رد �لب�شرية 

وبح�شب ما قد ير�ه مالئماً ومنا�شباً لطبيعة عملهم.
كذلك يحظر على موظف �جلهاز �لفني �لذي تنتهي خدمته باجلهاز �لعمل 
يف  �لرقابة  مهام  عليها  يبا�شر  ك��ان  �جلهاز  لرقابة  خا�شعة  جهة  �أي  ل��دى 
�ل�شنة �ل�شابقة مبا�شرة لإنهاء خدمته �إل بعد مرور �شنة كاملة بعد �نتهاء 
�أي  تعيني  للرقابة  خا�شعة  جهة  �أي  على  يحظر  كما  �جلهاز  ل��دى  خدمته 
موظف من موظفي �جلهاز �لفنيني كان يقوم مببا�شرة مهام �لتدقيق عليها 
يف �ل�شنة �ل�شابقة مبا�شرة لإنهاء خدمته لأي �شبب �أيا كان �إل بعد مرور �شنة 
كاملة بعد �نتهاء خدمته لدى �جلهاز ول يجوز للمدير �لعام �أو لأي موظف 
فني يف �جلهاز �جلمع بني وظيفته يف �جلهاز مع �أي وظيفة �أخرى عامة �أو 
�أو  �أو مهنية  �أو جتارية  �أعمال مالية  �أي  خا�شة كما يحظر عليهم ممار�شة 
�لعمل يف �أي وظيفة تتعار�س مع مهام عمله يف �جلهاز �أو توؤدي �إىل �ل�شك يف 
نز�هته وم�شد�قيته ول يجوز للمدير �لعام �أو لأي موظف فني يف �جلهاز �أن 
يكون ع�شو� يف جمل�س �إد�رة �أو جمل�س �أمناء �أي جهة من �جلهات �خلا�شعة 

للرقابة �أثناء مدة خدمته باجلهاز.

وتت�شمن �ملر�شوم �لمريي يف مو�ده �ل�شتعانة باخلرب�ء و�ل�شت�شاريني حيث 
يحق للجهاز �ل�شتعانة بال�شركات �أو �ملكاتب �ملتخ�ش�شة �أو مبن ير�ه منا�شبا 
من �خلرب�ء و�ل�شت�شاريني ملعاونة �جلهاز يف �أعمال �لرقابة �ملن�شو�س عليها 
يف هذ� �ملر�شوم ويحدد �ملدير �لعام �أتعابهم ومكافاآتهم كذلك يجوز للمدير 
�لعام بعد �لتن�شيق مع وز�رة �لعدل ت�شمية عدد من موظفي �جلهاز �لفنيني 
�ملخالفات  و�إثبات  ب�شبط  للقيام  �لق�شائي  �ل�شبط  ماأموري  �شفة  ملنحهم 

�ملالية �لتي تقع يف د�ئرة �خت�شا�شهم.
وجاء يف �ملر�شوم �شرورة �ن تكون للجهاز مو�زنة �شنوية خا�شة به تتم �ملو�فقة 
�ملو�زنة  �إجازتها ب�شورة نهائية من �حلاكم �شمن  �لرئي�س وتتم  عليها من 
�ل�شنوية حلكومة �لإم��ارة على �ن تتكون �مل��و�رد �ملالية للجهاز من �لأمو�ل 
�أخرى  م��و�رد  و�أي��ة  �لإم��ارة  �ل�شنوية حلكومة  �ملو�زنة  �ملخ�ش�شة للجهاز يف 
تكليف  منا�شبا  ذل��ك  ر�أى  متى  �لرئي�س  من  بقر�ر  ويجوز  �حلاكم  يقررها 
�لعاملني  من  �أو  و�ملحا�شبة  �ملالية  �لرقابة  �أع��م��ال  يف  متخ�ش�شني  خ��رب�ء 
�جلهاز  �أع��م��ال  لتقييم  �لرقابة  �أع��م��ال  يف  متخ�ش�شة  دولية  منظمة  �أي  يف 
وحتديد مدى كفاءة وفعالية �لإمكانيات �لب�شرية و�لتقنية �ملتو�فرة فيه مبا 
يف ذلك تقييم خطته �ل�شرت�تيجية وخطة �لعمل �ل�شنوية و�أحكام �للو�ئح 
و�لقر�ر�ت �لتنفيذية �ملطبقة لديه على �ن تخ�شع �ل�شوؤون �ملالية و�لإد�رية 
�أن  للرئي�س  ويجوز  �ملر�شوم  ه��ذ�  �أحكام  يف  �ل��و�رد  باملعنى  للرقابة  باجلهاز 
ي�شند مهمة تلك �لرقابة لأي جهة متخ�ش�شة وحمايدة ح�شبما قد ير�ها 
�أو بناء على تو�شيات �ملدير �لعام  مالئمة ويجوز للرئي�س من تلقاء نف�شه 
�أو ح�شبما قد تكون  �أحكام هذ� �ملر�شوم  �أو ق��ر�ر�ت لتنفيذ  �أي لو�ئح  �إ�شد�ر 
مالئمة �أو �شرورية لت�شريف �أعمال �جلهاز على �لوجه �لأكمل ويكون لتلك 
�للو�ئح �أو �لقر�ر�ت نف�س �لقوة و�لآثار �لقانونية كما �أنها م�شمنة �شر�حة 
يف �أحكام هذ� �ملر�شوم وبالرغم من ذلك ل يجوز �إ�شد�ر �أي لو�ئح �أو قر�ر�ت 
تتعار�س مع �أحكام هذ� �ملر�شوم �أو مع قو�عد ومعايري �لرقابة �ملالية �لدولية 

مبا يف ذلك تلك �ل�شادرة عن �ملنظمات �لرقابية �ملتخ�ش�شة.
ويلغي �ملر�شوم �عتبار� من تاريخ نفاذه �ملر�شوم �لأمريي رقم 3 ل�شنة 2010 
كما يلغى �أي�شا �أي ن�س ورد يف �أي ت�شريع حملي �آخر �شاري �ملفعول يف وقت 

نفاذ هذ� �ملر�شوم يتعار�س مع �أحكام هذ� �ملر�شوم.
ين�شر هذ� �ملر�شوم يف �جلريدة �لر�شمية لالإمارة ويعمم على كافة �جلهات 

�ملعنية للعمل مبقت�شاه كل فيما يخ�شه.

الأر�شيف الوطني ي�شارك يف منتدى الإمارات لل�شيا�شات العامة
•• ابوظبي-الفجر:

لدولة  �ل���وط���ن���ي  �لأر����ش���ي���ف  ����ش���ارك 
بالدورة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
�لإم������������ار�ت  م����ن����ت����دى  م�����ن  �لأوىل 
�نعقدت  و�ل���ذي  �ل��ع��ام��ة،  لل�شيا�شات 
“�لتوجهات  ���ش��ع��ار  حت���ت  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
�مل�شتقبلية ل�شيا�شات �لتعليم” يف دبي 
�لتعليمي  بامل�شهد  �لرت���ق���اء  ب��ه��دف 
�لتكيف  على  ق���ادرة  �أج��ي��ال  وتخريج 
�مل�شتقبل،  يف  و�ل���ق���ي���ادة  و�ل���ت���ط���ور 
�لوطني  �لأر���ش��ي��ف  م�شاركة  وج���اءت 
�هتمامه  من  �نطالقاً  �ملنتدى  بهذ� 
�لطلبة،  لأج��ي��ال  �لوطنية  بالتن�شئة 
نفو�شهم  �ل��ولء و�لنتماء يف  وتنمية 

وتعزيز �لهوية �لوطنية لديهم.
�شريكاً  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  وبو�شف   
د�ع���م���اً ل��ل��م��ن��ت��دى؛ ف���اإن���ه ق����ام برفد 
�لعامة  لل�شيا�شات  �لإم���ار�ت  منتدى 
�لأر�شيفية  �مل������و�د  م���ن  مب��ج��م��وع��ة 
�لقدمية �لتي توثق تاريخ �لتعليم يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وبعدد 
من �لأفالم �لوثائقية �ملعنية بتاريخ 
عر�شت  وق����د  �ل����دول����ة،  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لوثائقية  و�لأف��الم  �لأر�شيفية  �ملو�د 
على  �أق��ي��م  �ل���ذي  �لتعليم  متحف  يف 
عر�س  من�شة  ويف  �مل��ن��ت��دى،  ه��ام�����س 
�لرب�مج  �أن�����ش��ط��ة  ع��ر���ش��ت  خ��ا���ش��ة 
�لتعليمية يف �لأر�شيف �لوطني، مثل 
�لتي  �لتعليمية  �لوطنية  �لكتيبات 
�أع�����دت ل��ل��ط��ل��ب��ة، وه���ي ت��ل��خ�����س �أهم 
�إ���ش��د�ر�ت وطنية، وهي كتب:  ثالثة 
وز�يد  �مل�شتقبل  �إىل  رحلة   .. خليفة 
وق�شر  �لحت������اد  �إىل  �ل���ت���ح���دي  م���ن 
�أبوظبي،  ح��ك��ام  ت���اري���خ   .. �حل�����ش��ن 
“وطني  �مل�شور  �لتعليمي  و�لكتيب 
�لأر�شيف  ي��ق��دم��ه  �ل���ذي  �لإمار�ت” 
�لعربية  باللغتني  لالأطفال  �لوطني 
و�لإجن����ل����ي����زي����ة، وب�����ش��ك��ل��ي��ه �ل���ورق���ي 
�لكتيب  ه��ذ�  وي�شهم  و�لإل���ك���رتوين، 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي ع��ل��ى ت���دري���ب �لأط���ف���ال 
وبطر�ئق  منا�شبة  تعبريية  ب��اأف��ك��ار 

�لإ�شارة  وجت���در  وم�����ش��وق��ة.  مبتكرة 
يعمل على  �لوطني  �لأر�شيف  �أن  �إىل 
تطلعات  وتلبية  �لتعليم،  بيئة  تعزيز 
�حلكومة يف هذ� �ملجال، و�لرتكيز يف 
و�لتنويع  و�لتجديد،  �لبتكار  عامل 
عن  بعيد�ً  لالأطفال،  �لذكي  و�لتعلم 
�لتقليدي،  �لتعليم  يف  �ملتبع  �لتلقني 
�لأر�شيف  يتو�نى  ذل��ك ل  �أج��ل  وم��ن 
�ملحا�شر�ت،  ت���ق���دمي  ع���ن  �ل���وط���ن���ي 
�لتعليمية  و�لأن�شطة  �لعمل،  وور���س 
لالأطفال. وي�شعى �لأر�شيف �لوطني 
�لرتبية  وز�رة  مع  �شر�كات  خلق  �إىل 
و�لتعليم، وجمل�س  �أبو ظبي للتعليم، 
يف  و�لتعليمية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
�ل���دول���ة؛ ل��ي��ك��ون م��ت��و�ج��د�ً م��ع��ه��ا يف 
ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  خمتلف 
�ملفاهيم  ل��دي��ه��م  وت��غ��ر���س  �ل��ط��ل��ب��ة، 
�لتي تعترب بذور�ً حقيقية للمو�طنة 
�ل�شاحلة. وملا كانت ر�شالة �لأر�شيف 
�ل���وط���ن���ي ت��ت��ل��خ�����س ب���احل���ف���اظ على 
�ملعلومات  لتقدمي  �لوثائقي  �ل��رت�ث 
�لقر�ر  مل��ت��خ��ذي  و�لأم���ي���ن���ة  �مل��وث��ق��ة 

�لنا�س، ولتعزيز روح �لنتماء  وعامة 
يف  �مل�شاركة  ف��اإن  �لوطنية؛  و�لهوية 
�لعامة  لل�شيا�شات  �لإم���ار�ت  منتدى 
دع���م���ت ه�����ذه �ل���ر����ش���ال���ة مب����ا متثله 
�لتطوير  �آف�����اق  لك��ت�����ش��اف  ك��م��ن�����ش��ة 
ناق�س فيها �شناع �لقر�ر و�ملتحدثون 
�ل�شيا�شات  �مل��خ��ت�����ش��ون،  �ل���دول���ي���ون 
�ل����ع����ام����ة و�ل����ت����ح����دي����ات �ل���ق���ائ���م���ة، 
ت�شمن  �لتي  �مل�شتقبلية  و�ل�شيا�شات 
ينعك�س  مب����ا  �ل���ت���ط���وي���ر  �����ش���ت���د�م���ة 
�إيجاباً على �مل�شهد �لتعليمي يف دولة 

�لإمار�ت.
�ل��وط��ن��ي - وهو  وُي��ع��ن��ى �لأر����ش���ي���ف 
لدولة  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل�����روؤي�����ة  ي����و�ك����ب 
�لهوية  مفاهيم  تعزيز  يف  �لإم����ار�ت 
و�ل�����ولء و�لن��ت��م��اء ل���دى �ل��ط��ل��ب��ة - 
ب�شكل جدي مبعظم ق�شايا وحماور 
�ملنتدى ول �شيما فعالية �لإ�شالحات 
و�لنقلة  �لدولة،  يف  �لتعليم  قطاع  يف 
و�لبتكار  �ل��ق��ط��اع،  ه��ذ�  يف  �لنوعية 
و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، وب����ن����اء �ل���ك���ف���اء�ت 

بو��شطة �لتعليم. 

يوفر 1000 �صاغر للمواطنني و 57 لذوي االإحتياجات اخلا�صة

مع��ر�ش عجم��ان للت�وظ�يف ي�نطلق ال��يوم

»درع الوطن« ت�شارك فى مبادرة املجل�ش الوطني لالعالم »للخري من�شي«

•• عجمان ـ الفجر 

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ عمار 
ب����ن ح��م��ي��د �ل���ن���ع���ي���م���ي-ويل عهد 
عجمان- رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
فعاليات  �ل��ث��الث��اء  �ل��ي��وم  تنطلق 
للتوظيف  �لر�بع  عجمان  معر�س 
�ملركزية  �لإد�رة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل�����ذي 
بعجمان  �لب�شرية  �مل���و�رد  لتنمية 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  مل��و�ط��ن��ي 
“�لإنطالقة  �شعار  حت��ت  �مل��ت��ح��دة 
نحو م�شتقبل مهني ناجح” و ذلك 
14-15 مار�س �جلاري يف  يومي 

مركز �لإمار�ت لل�شيافة.
و�أك�����د ع���ب���د�هلل ب��و���ش��ه��اب- مدير  
�ملعر�س  �أن   ، �ل��ت��وظ��ي��ف  م��ع��ر���س 
�ك��ت�����ش��ب �أه��م��ي��ة ك��ب��رية ب��ع��د جناح 
دور�ته �لثالثة �ملا�شية مبا  يتما�شى 
مع �جلهود �حلكومية �لر�مية �إىل 
ت��وف��ري م��زي��د م��ن ف��ر���س �لعمل، 

•• ابوظبي-وام:

مل����ب����ادرة ع�����ام �خل�����ري �لتي  دع����م����اً 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
جملة  ت�شارك  �هلل  حفظه  �لدولة، 
“للخري  م�����ش��رية  يف  �ل���وط���ن  درع 
�جلمعة  ي��وم  �شتقام  من�شي” �لتي 
�لريا�شية  ز�ي��د  ، يف مدينة  �ملقبل 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  م���ب���ادرة  ���ش��م��ن 

لالإعالم.
و�أك�����د �مل���ق���دم رك���ن ي��و���ش��ف جمعه 
�حلد�د رئي�س �لتحرير �أن م�شاركة 
عام  م�شرية  �ل��وط��ن يف  درع  جملة 
�خل����ري ت���اأت���ي ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى قيم 
�لعطاء و�لتطوع لدى �لعاملني يف 
�ملجلة و�لإعالم �لع�شكري، ودورهم 
�ل����د�ع����م مل��خ��ت��ل��ف �ل���ف���ع���ال���ي���ات يف 
�لدولة ب�شكل عام ويف مبادرة “عام 
�خل�شو�س،  وج����ه  ع��ل��ى  �خلري” 
كما تاأتي يف �إطار ت�شجيع �ملجتمع 
�ملبادر�ت  يف  �لفعال  �لإ���ش��ه��ام  على 
�مل�شتمر  �ملجلة  و�لتز�م  �ملجتمعية، 
خل��دم��ة �مل�����ش��ل��ح��ة �ل��وط��ن��ي��ة، كما 
تاأتي لتحقيق �لقيم �ل�شرت�تيجية 
للمجلة و�لتي د�ئما ما توؤكد على 

جهودها لتعزيز �لتوطني .
�لتطوعية  �جل��ه��ات  ح��ر���ش��ت  ك��م��ا 
يف �ل���دول���ة ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف هذ� 

�حلدث و �لتعريف باإجتاهاتها.
وت���ع���ر����س �ل��������دورة �ل����ر�ب����ع����ة من 
يزيد  م����ا  م�����رة  ولأول  �مل���ع���ر����س 
وظيفية  ف���ر����ش���ة   1000 ع���ل���ى 
و   ، �ل��دول��ة  م�شتوى  على  ���ش��اغ��رة 
�إمارة  م�شتوى  على  �شاغر�   155
ت��ت��ن��وع م��ا ب��ني �لوظائف  ع��ج��م��ان 

كتابني جديدين جاء �لكتاب �لأول 
وبحوث”  “در��شات  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�شم 251 �شفحة ��شتمل على عدة 
�لإم���ار�ت يف  دور  منها  مو�شوعات 
مكافحة �لإرهاب، و�لدور �حليوي 
ل���ل���م���ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة يف �ل���ق���و�ت 
�لقوي  �لإن�شاين  و�ل��دور  �مل�شلحة، 
وت�شحيات  �ل��ي��م��ن،  يف  ل���الإم���ار�ت 
�لفخر  مل�شاعر  جت�شيد  �ل�����ش��ه��د�ء 
و�لع������ت������ز�ز و�ل���������ولء و�لن���ت���م���اء 
ما  و�قت�شاد  �ل��وط��ن��ي،  و�ل��ت��الح��م 
و�حرت�م  ��شرت�تيجية  �لنفط  بعد 
متبادل، و�لقيم و�ملبادئ �لإن�شانية 
و�لأد�ء  و�لتخطيط  �لفكر  جوهر 
وت�شمن  �مل�����ش��ل��ح��ة.  �ل����ق����و�ت  يف 
�أ�شدرته  �ل�����ذي  �ل���ث���اين  �ل���ك���ت���اب 
يف  وي���ق���ع  �لوطن”  “درع  جم��ل��ة 
من  جمموعة  �شفحة   185 نحو 
�ملقالت كتبها جمموعة من �لكتاب 

�لإمارتني و�لعرب و�لأجانب.
م����ب����ادرة  �أن  ب����ال����ذك����ر  �جل�����دي�����ر 
�إىل  تهدف  من�شي  للخري  م�شرية 
�إب�����ر�ز دور �ل��ق��ط��اع �لإع���الم���ي يف 
�لوطنية  �مل���ب���ادر�ت  و�إجن�����اح  دع���م 
و�إ�شر�ك  �ل��ق��ي��ادة،  تطلقها  �ل��ت��ي 
للر�شائل  �لرتويج  يف  �لإعالميني 

�أعد�د� كبرية من  حيث ��شتقطبت 
�ل�����ش��رك��ات و�ل��ب��اح��ث��ني ع��ن فر�س 
�لإناث،  و  �ل��ذك��ور  فئتي  م��ن  عمل 
و �شاهمت يف توفري عدد كبري من 
�لوظائف من خالل �جر�ء �لعديد 
بالباحثني  �ملبا�شرة  �ملقابالت  من 
�لثانوية  خريجي  م��ن  �لعمل  ع��ن 

�لعامة و�جلامعات.
ل��ق��د حر�شنا  ب��و���ش��ه��اب  و�أو�����ش����ح  
هذ� �لعام على زي��ادة عدد �جلهات 
�مل�����ش��ارك��ة و ت��وف��ري ع��دد �أك���رب من  
�ل�شاغرة  �ل���وظ���ي���ف���ي���ة  �ل���ف���ر����س 
�لباحثني  �مل��و�ط��ن��ني  بها  ليحظى 
ع�����ن �ل����ع����م����ل، ح���ي���ث ي���������ش����ارك يف 
�مل��ع��ر���س �أك���ر م��ن 47 ج��ه��ة من 
خمتلف �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية 
و�لقطاع  و�لع�شكرية  و�لحت��ادي��ة 
�خلا�س   يف �لدولة و�لتي تعر�س 
فر�س عمل متنوعة ملو�طني دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  يف �إطار 

يتما�شى  �ملجتمعية، مبا  �مل�شوؤولية 
�لر�شيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  روؤي��������ة  وم�����ع 
وتوجيهاتها �مل�شتمرة لإجناح كافة 
تنطلق  �لتي  و�لفعاليات  �مل��ب��ادر�ت 
من �لدولة. ولفت �حلد�د، �إىل �أن 
جملة درع �لوطن �أعدت جمموعة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة تنفذ  �مل�����ب�����ادر�ت  م���ن 
وت�شّب جميعها  عام �خلري  خالل 
يف م�شلحة خمتلف فئات �ملجتمع، 
ملتابعيها  �مل���ج���ل���ة  ق����دم����ت  ح���ي���ث 
�خلري”  “عام  ب��د�ي��ة  م��ع  وقر�ئها 
�ملجتمعية،  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  �شل�شلة 
�لكتب  م��ن  ع��دد  �إ���ش��د�ر  ت�شمنت 
“درع  �أ���ش��درت  و�ل���دوري���ات، حيث 
�خلري”  “عام  مبنا�شبة  �لوطن” 

و�لتنفيذية  و�لإ�شر�فية  �لقيادية 
لذوي  �شاغر   57 �إىل  بالإ�شافة   ،
�لإح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة م��ع توفري 
ف��ر���س �ل��ت��دري��ب و�ل��ت��اأه��ي��ل لهم، 
خ�ش�شت  �ملعر�س  �إد�رة  �أن  منوها 
�إج����������ر�ء�ت ل��ت�����ش��ه��ي��ل دخ���ول���ه���م و 
نظام  ع����رب  ب���ي���ان���ات���ه���م  ت�����ش��ج��ي��ل 
وطاقم  لهم  �ملخ�ش�س  �لت�شجيل 
م���ن �مل��ت��ط��وع��ني لإر����ش���اده���م �إىل 
لل�شو�غر  �مل��خ�����ش�����ش��ة  �لأج���ن���ح���ة 
على  و�شعت  تو�شيحية  رم��وز  مع 
ت�شهيل  �إط���ار  يف  �ملعر�س  خريطة 

�إجر�ء�ت زيارة �ملعر�س.
م�شاحات  ت��خ�����ش��ي�����س  مت  ك���م���ا 
�لدولة  يف  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
بهدف  �مل���ع���ر����س  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ت��ر���ش��ي��خ حم����اور ع���ام �خل���ري �لتي 
�أعلن عنها رئي�س �لدولة و عر�س 
جتاربهم �لفاعلة يف جمال �لتطوع  
�لتنمية  ج��ه��ود  يف  وم�شاهماتهم  

�لتي تعود على  وتقدمي �خلدمات 
تاأ�شيل  و  و�لنفع  باخلري  �جلميع 
تخدم  جمتمعية  كثقافة  �لتطوع 
�جلهات  ف������اإن  وك����ذل����ك  �ل����وط����ن، 
للتطوع  �أب��و�ب��ه��ا  �شتفتح  �مل�شاركة 

�لتخ�ش�شي و �لعام.
ودعا مدير �ملعر�س  كافة �لباحثني 
و�للتقاء  �ل���ت���و�ج���د  �ل��ع��م��ل  ع���ن 
�ملعر�س  يف  �مل�������ش���ارك���ة  ب���اجل���ه���ات 
�لوظيفية  �لفر�س  على  للح�شول 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �جلهات 
�ل�شرية  بيانات  وحتديث  �مل�شاركة 
لأي جهة  �ل��ت��ق��دم  ق��ب��ل  �ل���ذ�ت���ي���ة 
�خلا�شة  �لبيانات  ت�شجيل  و  عمل 
ب��ط��اق��ة �لهوية  ب��ه��م م���ع �ح�����ش��ار 
�ملعر�س،  دخ���ول  ع��ن��د  �لإم���ار�ت���ي���ة 
منوها �إىل �أن �ملعر�س يفتح �أبو�به 
�شباحاً  �لعا�شرة  م��ن  �ل���زو�ر  �أم���ام 
-14 يومي  م�شاء  �ل�شابعة  وحتى 

�جلاري. مار�س   15

ل��� ع��ام �خلري  �ل�شامية  و�لأه����د�ف 
و�لتطوع  �ل��ع��ط��اء  قيم  وتر�شيخ   ،
�لذين  �لقطاع،  يف  �لعاملني  ل��دى 
تقع على عاتقهم م�شوؤولية كبرية 

ل���دع���م �مل�����ب�����ادر�ت �ل��وط��ن��ي��ة عرب 
�مل�شاركة فيها، و�لرتويج وت�شجيع 
يف  �ل��ف��ع��ال  �لإ���ش��ه��ام  على  �ملجتمع 

هذه �ملبادر�ت.
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي للتعليم  ل� وام  :  الرتبية الأخالقية  تر�شخ ثقافة اخلري والتطوع

•• دبي -وام:

�أكد م�شوؤولون يف جمل�س �أبوظبي للتعليم �أهمية برنامج �لرتبية �لأخالقية 
�لنا�شئة.  �لأج��ي��ال  ل��دى  و�خل��ري  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة  تر�شيخ  يف  ودوره 
وقالو� يف ت�شريحات لوكالة �أنباء �لإم��ار�ت و�م على هام�س ملتقى مديري 
�إن مادة �لرتبية و�لأخالقية من  �لذي عقد �م�س يف دبي   2017 �ملد�ر�س 
�ملبادر�ت �لر�ئدة �لتي ت�شهم يف تن�شئة �أجيال تلبي طموحات �لقيادة �لر�شيدة 

و�لأهد�ف �لتنموية للدولة.
وقال �شعادة حممد �شامل �لظاهري �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعمليات �ملدر�شية 
مبجل�س �أبوظبي للتعليم �إن دولة �لإمار�ت �شباقة يف تطبيق برنامج �لرتبية 
�لأخالقية على م�شتوى دول �ملنطقة .. م�شري� �إىل �أن هذ� �لربنامج ي�شكل 
و�خلري  �لتطوعي  �لعمل  قيم  وتر�شيخ  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  يف  نوعية  نقلة 

فالرتبية �لأخالقية مكملة ل�شخ�شية �لإن�شان �لإمار�تي �لقائمة على �خلري 
و�لت�شامح. و�أو�شح �أن ملتقى مديري �ملد�ر�س وفر قناة تو��شل مثالية مع 
قادة �ملد�ر�س ل�شرح �أهمية تطبيق مادة �لرتبية �لأخالقية ودورها يف حتقيق 
�لوطنية  و�لأج��ن��دة  للدولة  �لتنموية  و�لأه���د�ف  �لر�شيدة  �لقيادة  تطلعات 
2021. من جانبه .. �أكد �شعادة �ملهند�س حمد �لظاهري  لروؤية �لإم��ار�ت 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �ملد�ر�س �خلا�شة و�شمان �جلودة يف جمل�س �أبوظبي 
للتعليم �أن تطبيق مادة �لرتبية �لأخالقية يف �ملد�ر�س ي�شهم يف تن�شئة �أجيال 
و�عية وو�عدة تلبي طموحات �لقيادة �لر�شيدة ودولة �لإمار�ت وحتقق �أهد�ف 
�أف�شل دول �لعامل وفق روؤية �لإمار�ت  �أجندتها �لوطنية لتكون و�حدة من 
2021. و�أ�شار �إىل �أن ملتقى مديري �ملد�ر�س يف دبي - �لذي ركز على �آليات 
فريدة جمعت  منا�شبة  �شكل   - �ملد�ر�س  �لأخالقية يف  �لرتبية  مادة  تطبيق 
نخبة من �ملتحدثني و�ملتخ�ش�شني يف جمال �لرتبية �لأخالقية وعدد� كبري� 

من مديري �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة بالدولة .. لفتا �إىل �أن �مللتقى �شكل 
كذلك من�شة مثالية لعر�س �أف�شل �لتجارب و�ملمار�شات �ملختلفة يف �لدول 

�لأخرى �لتي تطبق برنامج �لرتبية �لأخالقية.
�إىل تدري�س مادة �لرتبية �لأخالقية يف جميع مد�ر�س  و�أع��رب عن �لتطلع 
�لدولة �شعيا لتحقيق طموحات قيادة �لدولة �لر�شيدة بتن�شئة كو�در وطنية 
قادرة على مو�كبة م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة للدولة يف �شتى �ملجالت. وتعد  
�لرتبية �لأخالقية  منهجا �شامال لبناء �ل�شخ�شية و�إيجاد جيل من �لأبناء 
�لذين يج�شدون �لقيم �لأخالقية �لتي تتلخ�س يف �لت�شامح و�إدر�ك �أهمية 
و�ملو�رد  باملعرفة  و�لت�شلح  بها  و�لتم�شك  وتقديرها  �لوطن  وثقافة  ت��ر�ث 
ذ�ت  �مللحة  �لق�شايا  ب�شاأن  و�مل�شوؤولة  �مل�شتنرية  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  تتيح  �لتي 
و�إدر�ك  �ملدنية  و�مل�شوؤوليات  و�حلقوق  �لأنظمة  وفهم  �لأخالقية  �لأهمية 
�لتنموية للدولة و�مل�شي قدما  �أجل دعم �جلهود  �لدور �ملطلوب منهم من 

حتقيق  لهم  تتيح  �لتي  �لأد�ء  مبهار�ت  و�لت�شلح  للم�شتقبل  ��شت�شر�فا  بها 
�لإمكانات �لتعليمية و�ملهنية �لكاملة.

كالعدل  �أ�شيلة  قيم  تركز على  م��و�د  �لأخ��الق��ي��ة   �لرتبية  وح���د�ت   وت�شم 
و�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل�����ش��دق و�ل��ت��ق��دي��ر و�ل�����ش��د�ق��ة و�ل��ع��الق��ة ب��ال��ع��ائ��ل��ة و�لعامل 
�ملعريف  و�ل��ت��ع��اط��ف  �لآخ���ري���ن  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل  �لإم�����ار�ت  ت���ر�ث  و��شتك�شاف 

و�لطابع �لأخالقي و�لف�شائل و�مل�شاو�ة و�لعد�لة و�لإن�شاف.
�لآخرين  �لذ�ت وم�شوؤولية  �لأخالقية على تويل م�شوؤولية  �لرتبية  وتركز 
�لتعددي  �لإم���ار�ت  وجمتمع  �ل�شليمة  �ل��ق��ر�ر�ت  و�تخاذ  �لذهنية  و�ل�شحة 
�إىل جانب مو�د متقدمة مثل �لأخالق و�لقت�شاد �لعاملي ومقدمة يف �لآد�ب 
مو�طنا  ت�شبح  وكيف  �لبينية  وعالقاتها  و�لثقافات  �مل��ايل  و�لوعي  �لعاملية 
�لأخالقية  �ل�شخ�شية  لبناء  ت�شميمها  مت  �لتي  �مل���و�د  م��ن  وغ��ريه��ا  فاعال 

للفرد و�ملجتمع.

م�شبح مبارك املرر يفتتح فعاليات اأ�شبوع الت�شجري ال�شابع والثالثني يف مدينة حممد بن زايد 
•• اأبوظبي –الفجر:

رفع �شعادة م�شبح مبارك �ملرر �ملدير �لعام لبلدية مدينة �أبوظبي بالإنابة 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لعرفان  و�لتقدير  �ل�شكر  �آي��ات  �أ�شمى 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل ( على دعم �شموه وم�شاندته 
�ملتو��شلة مل�شاريع �لزر�عة، ودفع م�شرية �لنه�شة �لزر�عية يف بالدنا، و�إىل 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي حلر�س �شموه على 
متابعة �خلطط �لزر�عية وتر�شيخ �لتجارب �لناجحة م�شرت�شدين يف ذلك 
�آل نهيان  ز�يد بن �شلطان  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  �لذي خطه  بالنهج 

طيب �هلل ثر�ه.
جاء ذلك يف كلمته �لفتتاحية لفعاليات �أ�شبوع �لت�شجري �ل�شابع و�لثالثني 
�ليوم �لثنني 13 مار�س حتت �شعار )معاً فلنزرع �لإمار�ت( وذلك يف �إحدى 
، بح�شور   30z ز�يد حو�س  بن  �ل�شكنية مبدينة حممد  �لأحياء  حد�ئق 

عدد كبري من ممثلي �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �ملعنية و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني 
م�شروع  مر�حل  ��شتكمال  نحو  قدما  مت�شي  �لبلدية  �أن  �شعادته  و�أ�شار   .
�لنه�شة �لزر�عية �ل�شاملة يف �أبوظبي و�شو�حيها ، مو�شحا �أن �شعار �أ�شبوع 
�لت�شجري لهذ� �لعام معاً .. فلنزرع �لإم��ار�ت  هو جتديد لعزمية �لتحدي 
وهي   ، �ملياه  ون��درة  �ملناخية  �ل��ظ��روف  وحت��دت   ، �مل�شتحيالت  قهرت  �لتي 

�إ�شر�ر على متكني �مل�شروع �لزر�عي عرب �لعديد من �مل�شاريع �لكبرية .
�أنها كانت وما تز�ل ج��زء�ً ل يتجز�أ  �أبوظبي  وق��ال: تت�شرف بلدية مدينة 
ور�ئدة يف دعم �لنه�شة �لزر�عية يف �أبوظبي ، و�أن حتقق معدلت مرتفعة 
و�لزر�عات  �خل�شر�ء  �لرقعة  م�شاحة  تو�شيع  و  �لزر�عية  �لجن���از�ت  من 
�لأحياء  وب��ني  �ملدينة،  �أرج���اء  يف  و�ملنتزهات  �حل��د�ئ��ق  ون�شر   ، �لتجميلية 
و�أن تتبو�أ مكانة  �ملدينة منوذجاً م�شرفاً يف   و�جلمال،  �ل�شكنية، ما جعل 

متميزة يف �حلد�ثة وتكون مثاًل ومنوذجا للخ�شرة و�لعمر�ن.
ونوه �أن م�شاريع �لت�شجري و�لتخ�شري �أ�شهمت يف جعل �أبوظبي و�حدة من 
�لرقعة �خل�شر�ء يف  بانت�شار  �لتي تتميز  و�لعربية  �ملدن �خلليجية  �أجمل 

وطابعاً  لوناً  �ك�شبها  ما  �أحيائها  يف  �لغناء  و�حلد�ئق  و�شو�طئها  �شو�رعها 
فريد�ً يف �لتمازج �لعمر�ين و�لبيئي �لفريد.  

وتابع �شعادته : �إن �إجن��از�ت �لبلدية يف �ملجال �لزر�عي �شل�شلة ل تنتهي ، 
�لتجميل  �ملزيد من م�شاريع  �شنكون على موعد مع  ب��اإذن �هلل  �لعام  وهذ� 
 ، �ل�شكنية  �لأح��ي��اء  وح��د�ئ��ق  �لعامة  و�حل��د�ئ��ق   ، و�ل��زر�ع��ي��ات  �لطبيعية 
�لنباتات  زر�ع��ة  م�شاحة  تو�شيع  جم��ال  يف  كذلك  قدما  مت�شي  و�لبلدية 
�ملحلية وذلك �شمن �إطار دورها يف تر�شيد ��شتهالك �ملو�رد �ملائية و�حلفاظ 

على �لبيئة.
وعلى �شعيد �لإجناز�ت �أكد �شعادته �أن �لبلدية م�شتمرة يف تو�شيع خارطة 
وحد�ئق  �لعامة  �حلد�ئق  م�شاريع  من  �لعديد  خالل  من  �لأخ�شر  �للون 
زر�عة  يف  و�ل��ت��ن��وي��ع   ، �لطبيعي  �لتجميل  وم�����ش��اري��ع   ، �ل�شكنية  �لأح��ي��اء 
�لنباتات �ملحلية وذلك �شمن �إطار �لتز�م �لبلدية بال�شاأن �لبيئي وتر�شيد 

��شتهالك �ملو�رد �ملائية. 
�لت�شجري  باأهمية  �ملجتمع  توعية  �إىل  يهدف  �لت�شجري  �أ���ش��ب��وع  �أن  ون��وه 

وتاأكيد م�شاركة خمتلف �لفئات �لعمرية يف �حلفاظ على �لزر�عة وتاأ�شيل 
�لقيم �لزر�عية و�أهميتها يف نفو�س �لن�سء مبا يف ذلك �لطالب و�لطالبات 
وتوعية �جلمهور عموما بالدور �لذي تقوم به بلديات �لدولة يف هذ� �ملجال 
،بالإ�شافة �إىل توفري �ملتنف�س يف �حلد�ئق و�لأماكن �لرتفيهية للمو�طنني 
وجتميل  �ملختلفة  بامل�شاتل  �لأخ��رى  و�لنباتات  �لأ�شجار  و�إنتاج  و�ملقيمني 

�ملدن عن طريق زر�عة �لأ�شجار و�إقامة �لأحزمة �خل�شر�ء.
�شمن �لإطار ذ�ته �شهد حفل �فتتاح فعاليات �أ�شبوع �لت�شجري �لعديد من 
�إىل  بالإ�شافة   ، نخلة  بزر�عة  �ملتمثلة  �لتقليدية  �لفعالية  منها  �لفقر�ت 
�ل�شتعر��شات �لفنية بخ�شو�س �لبيئة و�لت�شجري �لتي �شارك فيها طالب 
�ملد�ر�س ، وكان لل�شعر ح�شور مميز من خالل ق�شيدة من وحي �ملنا�شبة 
، كما قام �شعادة �ملدير �لعام للبلدية و�حل�شور بجولة يف معر�س �ل�شور 
وكذلك   ، �ملنا�شبة  بهذه  �أقيمت  �لتي  و�لتثقيفية  �لتوعوية  �لعمل  وور���س 
حديقة  �أج��م��ل  مب�شابقة  �لثالثة  ب��امل��ر�ك��ز  �لفائزين  �شعادته  ك��رم  �لأم���ر 

منزلية و�لتي �أطلقتها �لبلدية موؤخر� لتتز�من مع فعاليات �لأ�شبوع  .

بالتعاون مع ال�صحة املدر�صية باملنطقة الغربية 

مركز مدينة زايد  لتعليم الكبار - اإناث ينظم ور�شة عمل بال�شعافات الأولية 

�شرطة راأ�ش اخليمة تنظم ور�شة »موؤ�شرات البتكار« 

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر

ن��ظ��م م��رك��ز م��دي��ن��ة ز�ي����د لتعليم 
�ل����ك����ب����ار -�إن�����������اث ب����ال����ت����ع����اون مع 
�ملنطقة  �مل���در����ش���ي���ة يف  �ل�������ش���ح���ة 
�لغربية �ملرحلة �لثانية من فعاليات 
�ل�شحية لد�ر�شات  �ل���ت���وع���ي���ة 
عام  م�شروع  �ملركز �شمن فعاليات 
�ل�شحة  م�شوؤولة  وقامت   . �خلري 
�أمل عبد �هلل  بتو�شيح   ، �ملدر�شية 
�لإ�شعافات  �لأولية  ثقافة  �أهمية  
�لتي ترتبط �رتباطاً وثيقاً ب�شالمة 
باعتبارها  �مل��ج��ت��م��ع،  �أف�����ر�د  ك��اف��ة 
م���ه���ارة خ��ا���ش��ة ل غ��ن��ى ع��ن��ه��ا يف 

بالطرق  �مل�����ش��اب  ن��ب�����س  وق��ي��ا���س 
�ملختلفة  .

فعالية  م����ن  �ل����ث����اين  �جل������زء  �م�����ا 
�لتوعية �شمن م�شروع عام �خلري 
�لطاقم  خ���الل���ه���ا  رك�����ز  و�ل����ت����ي   ،
�إن�شد�د  على  �لتعرف  يف  �ل�شحي 
�لإفاقة  وو�شعية  �ل��ه��و�ء  جم��رى 

�جلانبية .
عملي  بتطبيق  �ل��ور���ش��ة  لتنتهي 
�لإنعا�س   “ �لإ�شطناعي  للتنف�س 

�لقلبي �لرئوي “ .
�إىل جانب ذكر مو��شيع �ل�شعافات 
�لع�شات  م��ن  �أو  �حل���روق  يف حالة 

و�آليات وقف �لنزيف .

�شاأنها  م��ن  �لإ���ش��اب��ة  م��ن  �لأوىل 
حياة  يف  ك���ب���ري�ً  ف���رق���اً  حت����دث  �أن 
من  �لنوع  ه��ذ�  وتن�شيم  �لإن�شان  
يزيد   ، �لفعالية �شمن عام �خلري 
�لإيجابي  �مل��ر�أة بدورها  �شعور  من 
�شالمة  حت���ق���ي���ق  يف  و�حل������ي������وي 

�أ�شرتها يف �ملجتمع . 
�شكرت  �ل��ع��م��ل  ور����ش���ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
�إد�رة �ل�شحة  �ملركز  و�أثنت مديرة 
�لإيجابي  تو��شلها  على  �ملدر�شية 
�لتوعية  ن�شر  �ملركز يف  �لد�ئم مع 
�ملختلفة �شمن  باأ�شكالها  �ل�شحية 
عام  يف  �ملتنوعة   �مل��رك��ز  �أن�شطة  

�خلري . 

�أياً  �شخ�س  فكل  �ليومية؛  حياتنا 
�أي وقت  ، م��ع��ر���س يف  ك���ان ع��م��ره 
ل���الإ����ش���اب���ة وب���ح���اج���ة لإج��������ر�ء�ت 
حالته  ت��ده��ور  م��ن  للحد  �شالمة 
بالإ�شعافات  يكون  وذلك  �ل�شحية 

�لأولية .
و��شتملت ور�شة �لعمل على مر�حل 
منها  �لأول  م���ت���ع���ددة  ف����اجل����زء 
�حل���ادث  م�شهد  تقييم  ع��ل��ى  رك���ز 
حالة  لتقييم  �ل�شحيحة  و�لطرق 
جانب  �إىل  �مل�����ش��اب��ني،  يف  �ل���وع���ي 
�آل���ي���ات ت��ق��ي��ي��م ح��ال��ة �مل�����ش��اب من 
وتقييم  �ل��ت��ن��ف�����س  م���ع���دل  ح���ي���ث 
حتديد  �ل��دم��وي��ة  و�آليات  �ل���دورة 

، حمدة  �مل���رك���ز  م���دي���رة  و�ب����ان����ت 
ي�شم  �مل������رك������ز  �أن  �مل����ن���������ش����وري 
�أ���ش��ا���س بناء  �لأ���ش��رة وه��ي �مل���ر�أة ، 
 - نحقق   �ملجال   بهذ�  فبتوعيتها 
ب����اإذن �هلل  - ���ش��الم��ة �أ���ش��رت��ه��ا من 
�حلو�دث �ملتوقعة ، ومبا �أن �لطفل  
عادة ما يكون ب�شحبة و�لدته  هذ� 
يجعل �مل�شوؤولية �لأوىل يف حتقيق 

�شالمته  يقع على عاتقها .
�لإ�شعافات  �أن  �ملن�شوري  و�أ�شافت 
�لأم  م��ع��رف��ة  ك��ان��ت  مهما  �لطبية 
من  �أف�شل   ، ب�شيطة  ب�شورة   لها 
�أوع�شو�ئية،�أو  �جتهادية  تكون  �أن 
فالدقائق  ل��ل��ظ��روف،  تخ�شع  �أن 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  نظمت 
ر�أ����س �خل��ي��م��ة، ور���ش��ة عمل حول 
 – 2017م  �لب��ت��ك��ار  م��وؤ���ش��ر�ت 
2021م، �شمن �إطار �ملقرتحات، 
بح�شور  �لب����ت����ك����ار،  وم��ن��ه��ج��ي��ة 
�لزعابي  �هلل  عبد  حممد  �لعميد 
بر�أ�س  �مل��دين  �لدفاع  �إد�رة  مدير 
موظفي  م����ن  وع�������دد  �خل����ي����م����ة، 
ب��ر�أ���س �خليمة،  �ل��ق��ط��اع �لأم��ن��ي 
وذل������ك مب��ب��ن��ى �ل�����ش��ه��ي��د ط����ارق 

ب�شرطة ر�أ�س �خليمة. 
قّدم �لور�شة، كل من �لر�ئد في�شل 
�إ�شماعيل خوري، مب�شاركة �لنقيب 
ومالزم  �لكعبي،  جمعة  �هلل  عبد 
�لعفريت،  �أح����م����د  م����ب����ارك  �ول 
�ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  م����رك����ز  م�����ن 
لالبتكار، حيث مت خالل �لور�شة، 
�لبتكار  م���وؤ����ش���ر�ت  ����ش��ت��ع��ر����س 

من  �أع����و�م،   5 خ��الل  �مل�شتهدفة 
حيث ن�شبة �ملوظفني �ملتدربني يف 
جمال �لبتكار، ون�شبة �لبتكار�ت 
�لناجتة عن �قرت�حات �ملوظفني، 
ومعّدل �لأور�ق �لبحثية و�ملقدمة 

�لبتكارية �ملقدمة من �ملتعاملني 
�مل�شاريع  وح���ج���م  ع����دد  لإي����ج����اد 
�ل�شركاء،  م��ع  �ملنفذة  �لبتكارية 
ون�شبة �لأفكار �لبتكارية �لناجتة 

�ملجدية و�ملطبقة. 

�مل���رت���ب���ط���ة ب���ج���م���ي���ع �ل�����وح�����د�ت 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة �ل���ت���اب���ع���ة ل�������وز�رة 
�ملقرتحات  وموؤ�شر�ت  �لد�خلية، 
ملعادلت  وفقاً  و�ملطبقة،  �ملقدمة 
ومعاجلات حتقيق موؤ�شر�ت �لأد�ء 

�لبتكار�ت  ون�شبة  م��وظ��ف،  لكل 
�أو  �خ���رت�ع  ب���ر�ءة  على  �حلا�شلة 
ون�شبة  �ل��ف��ك��ري��ة،  �مللكية  ح��ق��وق 
�ل��ت��ي تنظمها �جل��ه��ة يف  �ل��ور���س 
�لأفكار  وع����دد  �لب���ت���ك���ار،  جم���ال 

مدير اإدارة الأحوال ال�شخ�شية مبحاكم دبي ي�شتقبل وفدًا من 
حمكمة راأ�ش اخليمة  لالإطالع على اأف�شل املمار�شات لديها

•• دبي-الفجر:

��شتقبل حممد �لعبيديل مدير �إد�رة �لأحو�ل �ل�شخ�شية 
يف حماكم دبي وفد�ً من حمكمة ر�أ�س �خليمة، لالإطالع 
ع��ل��ى �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات و �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ن��ظ��ام �لعمل 
�ملتبعة،  �لج����ر�ء�ت  و  �ل�شخ�شية  �لح���و�ل  حمكمة  يف 
وذلك يف �إطار �لتعاون �مل�شرتك بني �ملحاكم و�ملوؤ�ش�شات 

�حلكومية يف �لدولة. 
“ ممثلي ق�شم  ح��ي��ث مت �لط����الع م��ن ق��ب��ل �حل�����ش��ور 
“  على  �لإ����ش���الح �لأ����ش���ري يف حمكمة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 
و�لإح�شائيات   ، �لأ�شري  �لإ�شالح  ق�شم  يف  �لعمل  �آلية 
يف  �لأ���ش��ري  �لإ���ش��الح  ق�شم  �شجل  فقد   ،  2016 لعام 
حماكم دبي ن�شبة كبرية جد� يف عدد �مللفات �ملتد�ولة ، 
حيث بلغت 6130 ملف يف عام 2016 ، وبلغت ن�شبة 
قام  ث��م  �إي��ج��اب��ي��ا،  م��وؤ���ش��ر�  يعد  وه��و   73% �لت�شويات 
�لوفد بزيارة ميد�نية لق�شم �لإ�شالح �لأ�شري و�لتعرف 

على �ملوجهني �لأ�شريني.
�أحمد  �لأ�شرية  �جلل�شات  �إد�رة  �شعبة  رئي�س  حتدث  ثم 

�ملبادر�ت يف ق�شم  و�أب��رز  عبد�لكرمي  عن دور �ملوجهني 
�لإ����ش���الح �لأ����ش���ري، وع��ر���س �ل��ن��ت��ائ��ج �خل��ا���ش��ة بعمل 
�لتفاقيات  ت��وث��ي��ق  �شعبة  رئ��ي�����س  وحت���دث   ، �مل��وج��ه��ني 
�أح���م���د �ل�����ش��ام�����ش��ي ع���ن �آل���ي���ة �إج�����ر�ء �ل���ط���الق و�خللع 
و�لوقت �مل�شتغرق يف حتديد �ملو�عيد �ملعمول بها يف ق�شم 
�لإ�شالح �لأ�شري . ويف �خلتام توجه �أحمد عبد�لكرمي 
بال�شكر ملوظفي ق�شم �لإ�شالح �لأ�شري يف حمكمة ر�أ�س 
�شتفتح  �ل��زي��ارة  ه��ذه  و�أن   ، �ل��زي��ارة  ه��ذه  �خليمة على 
نطاق �لتعاون ب�شكل �أكرب بني �أق�شام �لإ�شالح �لأ�شري 
يف حماكم �ل��دول��ة ، وه��ذ� �ل��رت�ب��ط و�ل��ت��ع��اون �شيكون 
طريقنا لتحقيق �لتما�شك �لأ�شري �لذي �شيعود بالنفع 

على جمتمعنا �حلبيب .
�ل�شخ�شية  �لأح��و�ل  �لجتماع من حمكمة  وقد ح�شر 
توثيق  �شعبة  رئي�س  �خلوي�شري  �شيف  �أحمد  من،  كاًل 
�لتفاقيات �ل�شرية، وح�شر من حمكمة ر�أ�س �خليمة  
ع����دد م���ن �مل��وج��ه��ني �لأ����ش���ري���ني م��ن��ه��م، ���ش��امل حممد 
�شمالن، و حممد عبيد �لزعابي، و خديجة عبد�للطيف 

�ل�شحي، موزة �شرور �لزحمي، �شيخة غامن.

�شرطة الفجرية تنقذ طفال �شقط يف بئر عمقها 20 مرتًا
•• الفجرية -الفجر:

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  مت��ّك��ن��ت 
�إنقاذ طفل يبلغ من  �لفجرية من 
بئر  ���ش��ق��ط يف  ����ش���ن���و�ت   8 �ل��ع��م��ر 
�رتو�زية يف �أحد �ملنازل يف منطقة 
�لبدية. حيث تلقت غرفة عمليات 
���ش��رط��ة دب����ا �ل���ف���ج���رية ب���الغ���ا يف 
�أم�س  يوم  �ل�شاعة �خلام�شة ع�شر 
�لأ�شخا�س من �جلن�شية  �أحد  من 
���ش��م��اع��ه �شوت  ي��ف��ي��د  �لآ����ش���ي���وي���ة 
��شتغاثة من �أحد �ملنازل يف منطقة 
�لبدية وعند تتبعه مل�شدر �ل�شوت 
�لبئر  ق��اع  يف  طفل  وج��ود  �كت�شف 
وع���ل���ى ف����ور �ل���ب���الغ �ن��ت��ق��ل رجال 
�ل��ب��الغ وقام  م��ك��ان  �إىل  �ل�����ش��رط��ة 
�لرقيب �أول علي خمي�س �خلزميي 
ب���ال���ن���زول ف������ور� مب�������ش���اع���دة �أح����د 
�ملو�طنني بو��شطة حبل �إىل �أ�شفل 
�لبئر وقام باإنقاذ �لطفل ورفعه �إىل 
حيث  �ملو�طن،  مع  بالتعاون  �أعلى 
�مل�شت�شفى للتاأكد من  �إىل  مت نقله 
�شالمته و��شتقر�ر حالته �ل�شحية 
ومت �جر�ء �لفحو�شات �لطبية له 

وغادر �مل�شت�شفى بحالة جيدة.
�لزحمي  ر��شد  �شيف  �ملقدم  وذك��ر 
�أن����ه مت  دب����ا،  ���ش��رط��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
����ش��ت��دع��اء و�ل����دة �ل��ط��ف��ل، ك��م��ا مت 
����ش��ت��دع��اء ���ش��اح��ب �مل��ن��زل متهيد� 

ل�شتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية.

وم���ن ج��ان��ب��ه دع���ا �ل��ع��م��ي��د حميد 
حم����م����د �ل����ي����م����اح����ي م�����دي�����ر ع����ام 
�أفر�د  ك��اف��ة  �ل�شرطية،  �لعمليات 
�أخذ �حليطة و�حلذر  �إىل  �ملجتمع 
مك�شوفة  �لآب�����������ار  ت������رك  وع��������دم 
نا�شد  ك��م��ا  ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا،  و�����ش����رورة 

�أطفالهم  مبر�قبة  �لأم���ور  �أول��ي��اء 
حفاظا على �شالمتهم ، كما توجه 
بال�شكر �إىل �ملبلِّغ و�ملنقذ و�ملو�طن 
جهودهم  على  و�لمتنان  بال�شكر 
متمنياً  �ل��ط��ف��ل،  ح���ي���اة  �إن���ق���اذ  يف 

�ل�شالمة للجميع. 
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حاكم الفجرية ي�شتقبل �شلطان اجلابر
•• الفجرية -وام:

�ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�شموه  ق�شر  يف  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
بالرميلة معايل �لدكتور �شلطان �أحمد �جلابر وزير دولة 
بح�شور  ل��الإع��الم  �لوطني  �ملجل�س  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ر����ش��د ب��ن ح��م��د �ل�����ش��رق��ي رئ��ي�����س هيئة 
�لفجرية للثقافة و�لعالم نائب رئي�س منطقة �لفجرية 
بن  حمد  بن  مكتوم  و�ل�شيخ  -ف��وز  �لبرتولية  لل�شناعات 

�لعالمي  �لتعاون  تعزيز  �للقاء  تناول  �ل�شرقي.  حممد 
يف  �لدولة  يف  �لعالمية  و�ملوؤ�ش�شات  �لفجرية  �إم��ارة  بني 
�ل�شر�كة  وتر�شيخ عالقات  و�ملعرفة  تبادل �خلرب�ت  �إطار 

�لإ�شرت�تيجية بني �جلهات �ملعنية .
مليناء  و�ل�شرت�تيجي  �حليوي  �ل��دور  ��شتعر��س  مت  كما 
�لفجرية وتعزيز قدر�ته �لتي جعلته مركز� هاما للتقاء 
لأ�شو�ق  ومنفذ�  و�لغرب،  �ل�شرق  بني  �ملالحية  �خلطوط 
�شاحب  و��شتمع  �إف��ري��ق��ي��ا.  و���ش��رق  �لهندية  �ل��ق��ارة  �شبه 
�شلطان �جل��اب��ر �ىل  م��ع��ايل  م��ن  �ل��ف��ج��رية  �ل�شمو ح��اك��م 

�إمارة  مع  �مل�شرتكة  �مل�شاريع  من  عدد  حول  مف�شل  �شرح 
�لإم��ارة ومبا  بها  تتمتع  �لتي  �لقدر�ت  ، يف ظل  �لفجرية 
وفق  �ل�شاملة  �لتنمية  حتقيق  يف  �حلكومة  جهود  يخدم 

روؤية �لإمار�ت 2021 .
�ل�����ش��ن��ح��اين مدير  ���ش��ع��ادة حم��م��د �شعيد  �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
�لديو�ن �لأمريي بالفجرية و�شعادة �شامل �لزحمي مدير 
مر�د  مو�شى  و�ل��ك��اب��نت  �ل��ف��ج��رية  عهد  ويل  �شمو  مكتب 
�إد�رة  مدير  نائب  �ل�شيخ  م��رو�ن  و  �لفجرية  ميناء  مدير 

�لت�شريفات.

الإمارات ت�شارك يف الدورة ال� 61 للجنة و�شع املراأة بالأمم املتحدة
•• نيويورك-وام:

ت��ر�أ���ش��ت م��ع��ايل جن��الء بنت حممد 
وفد  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزي����رة  �ل��ع��ور 
�أع��م��ال �لدورة  �مل�����ش��ارك يف  �ل��دول��ة 
بالأمم  �مل����ر�أة  و���ش��ع  للجنة   61 �ل��� 
ن���ي���وي���ورك  �مل���ن���ع���ق���دة يف  �مل����ت����ح����دة 
 24  13- م������ن  �ل������ف������رتة  خ�������الل 
“ �لتمكني  بعنو�ن   2017 م��ار���س 
�لعمل  ع��امل  يف  للمر�أة  �لقت�شادي 

�ملتغري “.
وي�����ش��م �ل���وف���د �ل����ذي ���ش��ي�����ش��ارك يف 
و�جلانبية  �لرئي�شية  �لج��ت��م��اع��ات 
�لتي تقام على هام�س �أعمال �لدورة 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  ع��ن  ممثلني 
وجمل�س  �ل��ع��ام  �لن�شائي  و�لحت����اد 

�لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني.
وق��ال��ت م��ع��ايل جن���الء �ل��ع��ور “ �إن 
ي�شكل  للمر�أة  �لقت�شادي  �لتمكني 
�ل��دع��ائ��م �لأ���ش��ا���ش��ي��ة لتحقيق  �أح���د 
للعام  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  �أه�����د�ف 
مقدمتها  يف  ياأتي  و�ل��ذي   2030
�لق�شاء على �لفقر وعدم ترك �أحد 

يتخلف عن �لركب “.
و�لفتيات  �ل��ن�����ش��اء  �أن  �إىل  م�����ش��رية 
�لعامل  ���ش��ك��ان  ن�شف  �ل��ي��وم  ميثلن 
�إيجابي  تاأثري  لها  م�شاركتهن  و�أن 

ملمو�س على �لتنمية.
�لأرق�������ام  �أن  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أو�����ش����ح����ت 
و�لإح�����ش��ائ��ي��ات �مل��ت��و�ف��رة ت��وؤك��د �أن 

�جلن�شني  ب����ني  �ل���ف���ج���وة  ت��ق��ل��ي�����س 
يرفع  �أن  مي���ك���ن  �ل���ع���م���ل  ����ش���وق  يف 
�ل��ع��امل��ي بحلول  �ل��دخ��ل �لإج���م���ايل 
تريليون   28 �إىل   2025 ع�����ام 
يف  �شي�شهم  �ل����ذي  �لأم�����ر   .. دولر 
و�لأمن  و�ل�شتقر�ر  �لرخاء  حتقيق 

و�ل�شالم.
�أن ق���ي���ادة دول����ة �لإم������ار�ت  و�أك������دت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����دة ت�����وؤم�����ن ب�����دور 
�لتنمية  عملية  يف  �لأ���ش��ا���ش��ي  �مل����ر�أة 
�حلكومة  حر�شت  حيث  �مل�شتد�مة 
و�جلهات �لوطنية �ملعنية على تعزيز 
وترويج �لقو�عد و�لنماذج �لإيجابية 
يف �شاأن عمل �ملر�أة من خالل توفري 
و�لتي  لها  ود�ع��م��ة  �آم��ن��ة  بيئة عمل 
من �أهمها �شمان �حلماية �لقانونية 
لها ودعم م�شاركتها يف �شنع �لقر�ر 

ت�شل  حيث  �لتعليم  م��ن  ومتكينها 
خريجي  جممل  من  �لفتيات  ن�شبة 
يف  �مل����ائ����ة  يف   70 �إىل  �جل���ام���ع���ات 
�ملائة  يف   46.6 �مل�����ر�أة  مت��ث��ل  ح��ني 
�لعاملة حيث  �ل��ق��وى  �إج��م��ايل  م��ن 
وظائف  م���ن  �مل���ائ���ة  يف   66 ت�����ش��غ��ل 
يف  �ملائة  يف   30 منها  �لعام  �لقطاع 
يبلغ  ح��ني  �ل���ق���ر�ر يف  م��ر�ك��ز �شنع 
�لإمار�تيات  �لأع��م��ال  �شيد�ت  ع��دد 
12 �ألف �شيدة يدرن م�شاريع ت�شل 

قيمتها �إىل 15 مليار دولر.
من جانبها �أكدت �شعادة نورة خليفة 
�لن�شائي  �لحت��اد  مديرة  �ل�شويدي 
�لعام �أهمية �لدورة 61 للجنة �ملر�أة 
�لتي  و�ملو�شوعات  �ملتحدة  �لأمم  يف 
بتح�شني  ترتبط  و�لتي  �شتناق�شها 
�لعربية  �ملجتمعات  �ملر�أة يف  و�شعية 
كافة  منحها  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  وك��ي��ف��ي��ة 
�لظروف  ه���ذه  يف  خ��ا���ش��ة  حقوقها 
�لعربية  �مل��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي 
وم����ا مت���ر ب���ه م���ن حت�����ولت عميقة 
�ل�شيا�شية  �ل�����ش��ع��د  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
و�لق�����ت�����������ش�����ادي�����ة و�لج����ت����م����اع����ي����ة 

و�لثقافية و�لأمنية. 
وقالت �ل�شويدي �إن �حلاجة �أ�شبحت 
�لالزمة  �ل��ت��د�ب��ري  لت���خ���اذ  م��ل��ح��ة 
حلماية حقوق �ملر�أة �أثناء �لنز�عات 
�مل�شلحة وهو ما ميثل �أولوية يجب 
�أن تكون يف مقدمة �ملو�شوعات �لتي 

�شتبحثها هذه �لدورة .

ال�صباب ملرحلة  حاالتهم  % ت�صتمر   60

»متالزمة الطفل امل�شطرب« حما�شرة الإمارات للتنمية براأ�ش اخليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

للتنمية  �لإم���ار�ت  جمعية  نظمت 
بعنو�ن  �لج��ت��م��اع��ي��ة  حم��ا���ش��رة 
»م���ت���الزم���ة �ل��ط��ف��ل �مل�����ش��ط��رب « 
�إ�شهاماً  م��ع��ه��ا،  �ل��ت��ع��ام��ل  وكيفية 
�ل���ت���ع���ري���ف  م������ن �جل����م����ع����ي����ة  يف 
ب�����ش��م��ات وخ�������ش���ائ�������س �لأط����ف����ال 
و�نفعالياً  ���ش��ل��وك��ي��اً  �مل�����ش��ط��رب��ني 
و�لطرق �لذكية يف �لتعامل معهم  
�لنف�شية  �لأخ�����ش��ائ��ي��ة  ق��دم��ت��ه��ا   ،
وبح�شور  �ل�شفدي  ملى  و�ل�شرية 
�لأخ�شائيات  م���ن  ���ش��خ�����س   50
�لج��ت��م��اع��ي��ات و�أول���ي���اء �لأم�����ور  . 

تنفيذه وخ�شو�شية طبيعة �لطفل 
�أهمية  �إىل  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا  ن��ف�����ش��ه 
�لتعزيز �لإيجابي بالكالم �جلميل 
�أمام  و�لثناء  و�ملديح  �لإبت�شامة  و 
�لتي  �ل���ه���د�ي���ا  وت����ق����دمي  �ل���ن���ا����س 
ي��ح��ب��ه��ا �لأط����ف����ال ول��ن��ك��ن ق���دوة 
�حر�شو� د�ئما على �ت�شاق �أقو�لكم 
مع �أفعالكم فالطفل يحتاج للمثل 
ويتعلم  ب��ه  يقتدي  �ل���ذي  �لأع��ل��ى 

منه �لفعل �أكر من �لقول.
�ل�شلوك  �أعر��س  �ملدربة  و�شرحت 
ذلك   مثال  �لطفل  عند  �لعدو�ين 
�لطفل  رف�س  و  �مل�شتمر  �ل�شر�خ 
ل��الأم��ر و جلوء  �ل��د�ئ��م وع�شيانه 

����ش��ت��م��ل��ت �مل���ح���ا����ش���رة ع���ل���ى عدة 
حم�����اور م���ث���ل: �ل��ع��ق��اب و�ل���ث���و�ب 
و�لثو�ب  �لعقاب  �إن  �لأطفال  عند 
قائلة : لبد �أن يكون من�شجما مع 
�لطفل و�لظرف و�لعمل �ملر�د منه 

�لعنيف  �ل���ت���ع���ام���ل  �ىل  �ل���ط���ف���ل 
ك��ال��ع�����س �و �ل�����ش��رب و�لإن����دف����اع 
ومت����زي����ق �لأ�����ش����ي����اء و�لإن�����ط�����و�ء 
�لع����ر������س لعدة  ه����ذه  وف�������ش���رت 
منها  �لطفل  لها  يتعر�س  �أ�شباب 
و�لتوبيخ  لل�شرب  �لطفل  تعر�س 
و�لعنف �لد�ئم من و�لديه و�شعور 
�جتماعيا  مرفو�س  ب��اأن��ه  �لطفل 
على  �لت�شجيع  و  �أ�شرته  قبل  من 
�فر�د  قبل  من  �لعدو�ين  �ل�شلوك 
�لأ�شرة باعتباره دفاعا عن �لنف�س 
�لطفل  يف  �لكامنة  �لطاقة  وكبت 
يدفعه  �لأ������ش�����رة مم����ا  ق���ب���ل  م����ن 

للت�شرف بعدو�نية.
�لأمور  �أولياء  �ملدربة  �شجعت  كما 
�لطفال  �إىل  �ل�شتماع  ب�����ش��رورة 
و�جللو�س معهم ويجب �أن يكونو� 

م�شاعدة  يف  ل�شيما   ، ل��ه��م  ق���دوة 
م�شاعره  ع��ن  �لتعبري  يف  �لطفل 
و  �إيجابية  �أو  �شلبية  ك��ان��ت  ���ش��و�ء 
يجب على �لأم �أن تكت�شف �لأ�شياء 
طفلها  ع����دو�ن����ي����ة  ت�����ش��ب��ب  �ل���ت���ي 
وخ��ا���ش��ة �أن���ه ل ي��ك��ون ق����ادر� على 
وتعزيز  ي�����ش��اي��ق��ه  ع��م��ا  �ل��ت��ع��ب��ري 
�إىل  �إ���ش��اف��ة   ، بنف�شه  �لطفل  ثقة 
ومهارة  �جل�������ر�أة  ع��ل��ى  ت�����ش��ج��ي��ع��ه 

�لإ�شغاء لديه .
عدة  توجد  فانه  �مل��درب��ة  وبح�شب 
يبلغ  �إذ  �لن�شاط  ف��رط  يف  ح���الت 
�لإنتباه  ب��ق�����ش��ور  �مل�����ش��اب��ني  ع���دد 
وف��رط �حل��رك��ة ح��و�يل 5 %من 
و�لن�شبة  �ل��ع��امل،  �شعوب  جم��م��وع 
تزيد عن ذلك يف �ل��دول �ملتطورة 

يف دول �لعامل �لأول.

فقدان �سهادة اأ�سهم
ي��ع��ل��ن �ل�����ش��ي��د/ ���ش��ع��ي��د ���ش��ي��ف �ل��ك��ع��ب��ي )�إم�������ار�ت 
�جلن�شية( عن فقد�ن �شهادة ��شهم �شادرة من �شركة 
�آبار حتمل رقم )97108343( على من يجدها 
على  �لت�شال  �و  �ملذكورة  لل�شركة  ت�شليمها  برجاء 

رقم 0507421171 م�شكور�. 

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل������دع������و /������ش�����ري�ج 
��شماعيل  �شيبون  �ل�شالم 
بنغالدي�س   ، ه����ول����دي����ر 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)3308280( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/1012816

ه��زاع ب��ن زاي��د ي�ش��هد م�لتقى م��دي��ري امل��دار�ش
•• اأبوظبي-وام: 

ز�يد  بن  �ل�شيخ هز�ع  �شمو  بح�شور 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان،  �آل 
�أقيمت  �أب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة  �لتنفيذي 
�م�س يف مدينة دبي فعاليات �لدورة 
�ملد�ر�س  �لأوىل من ملتقى مديري 
�لذي ي�شكل من�شة تعاونية لقياد�ت 
قطاع �لتعليم. وجمع �مللتقى، �لذي 
�لأخالقية  �ل��رتب��ي��ة  جل��ن��ة  نظمته 
�لتي ت�شم كال من ديو�ن ويل عهد 
�أبوظبي ، ووز�رة �لرتبية و�لتعليم ، 
وهيئة   ، للتعليم  �أبوظبي  وجمل�س 
دبي،  يف  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة 
و�لثقافة،  لل�شياحة  �أبوظبي  وهيئة 
�مل�شوؤولني  ك���ب���ار  �لأوىل  ل���ل���م���رة 
�لتعليم  ق����ط����اع  يف  �حل���ك���وم���ي���ني 
وخا�شة  حكومية  م��د�ر���س  وم���در�ء 
مدر�شة   1300 خ���رب�ت  ي�شكلون 
ه��ي �إج��م��ايل ع��دد �مل��د�ر���س �لعاملة 
ب��ه��دف �لتباحث  يف دول���ة �لإم����ار�ت 
وو�شع �خلطط و�لتو�شيات �خلا�شة 
بتطبيق منهج �لرتبية �لأخالقية يف 
�شموه  وب��د�أ  �لدولة.  جميع مد�ر�س 
�لتي  �ل�����ش��رف��ة  ج��ول��ت��ه يف م��ن��ط��ق��ة 
�لأ�شا�شية  �لركائز  على  فيها  �طلع 
ل��ربن��ام��ج �ل��رتب��ي��ة �لأخ��الق��ي��ة، ثم 
ز�ر خمترب �لبتكار �لذي �طلع فيه 
على �لتطبيق �لتجريبي للمنهج يف 
ع��دد م��ن م��د�ر���س �ل��دول��ة، كما قام 
�لتي  �لتعليم  من�شة  بتفقد  �شموه 
�ملبادر�ت  م��ن  ع��دد  على  فيها  �طلع 
�شمو  وح�����ش��ر  �مل��ب��ت��ك��رة.  �لتعليمية 
�ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان جل�شة 
�لقرن  م��ه��ار�ت  عنو�ن  حتت  ُعقدت 
�ملد�ر�س  ل��ق��ادة  و�لع�شرين  �ل��و�ح��د 
على  يتوجب  �لتي  �مل��ه��ار�ت  ناق�شت 
للتقارب  �ملد�ر�س تطويرها  مديري 
�لأج��ي��ال �جلديدة وكيف ميكن  مع 
�لإب���د�ع  خ�شال  تعزيز  للرتبويني 
و�لبتكار و�لتو��شل و�لتفكري �لناقد 
لدى �لطلبة، و�ل�شتمر�ر يف دورهم 
بطريقة  و�لقيادة  لالإلهام  كم�شدر 
للطلبة  �ل��ف��اع��ل��ة  �مل�����ش��ارك��ة  ت�شجع 
و�ملجتمع  و�ملعلمني  �لأم��ور  و�أولياء 
�أن قطاع  �شموه  ع��ام. و�عترب  ب�شكل 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ي�����ش��رتك م���ع �ل��ث��ق��اف��ة يف 
�خلرب�ت  وبتعدد  �مل�شتقبل،  �شياغة 
�لأ�ش�س  و�شع  يف  �لقطاعان  يتكامل 
منهج  ل��ت��ط��ب��ي��ق  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لرتبية �لأخالقية. و�أ�شاف �شموه: 
علمية  �أ���ش�����س  م��ن  �لتعليم  ينطلق 
تتحدد  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه  ح���دي���ث���ة، 
�لأخالقية  �ل��رتب��ي��ة  م��ن��ه��ج  ب��ق��درة 
وفاعال يف متكني  موؤثر�  يكون  ب��اأن 
�مل�شتقبل ودفع عجلة �لتنمية وختم 
حمطة  �ليوم  �شهد  بالقول:  �شموه 
منهج  تطبيق  ط��ري��ق  على  حا�شمة 
�ل��رتب��ي��ة �لأخ���الق���ي���ة .. �لإم������ار�ت 
�لتعليم  على  �لكامل  رهانها  ت�شع 

�لإقليمي و�لدويل، لفتاً  �مل�شتويني 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ت�����ش��ارك  �أن  �إىل 
و�حلو�ر  �ل��ت��ع��اون  م��ن  �شبكة  وب��ن��اء 
كافة  �ملعنية  �لأط����ر�ف  ب��ني  �ل��ب��ّن��اء 
�شاأنه  من  �مللتقى،  يف  �مل�شاركني  من 
�مل�شاهمة يف بلوغ �لأهد�ف �لوطنية 
ومثقف،  م���������ش����وؤول،  ج���ي���ل  ب���ب���ن���اء 
للتفاعل  وجاهز  وم��ب��ادر،  ومعطاء، 
م����ع حم��ي��ط��ه وع����امل����ه ون�������ش���ر قيم 
�لت�شامح، مبا يعزز من م�شرية دولة 

�لإمار�ت على خمتلف �ل�شعد”.
و�شمل �مللتقى �لعديد من �لفعاليات 
�لتي من �شاأنها �مل�شاهمة يف حتويل 
دولة  يف  و�لتعليم  �لرتبية  م�شتقبل 
�لإم��ار�ت، حيث �شهد �حلدث �إقامة 
ت���ف���اع���ل���ي���ة م���ث���ل خمترب  ج���ل�������ش���ات 
�ملد�ر�س  م�����در�ء  وق����ام  �لبتكار”، 
�ملرحلة  ت��ط��ب��ي��ق  ب����د�أ  �ل��ت��ي  �ل�19 
�لرتبية  م��ن��ه��ج  م����ن  �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
�لأخالقية فيها يناير �ملا�شي بالعمل 
معاً مل�شاركة �أبرز �لدرو�س �مل�شتفادة 
�إىل  بالإ�شافة  �مل��م��ار���ش��ات،  و�أف�����ش��ل 
فر�شة  وف��رت  و�لتي  �ل�شرفة  قاعة 
للم�شاركني للتو��شل وتبادل �لآر�ء. 
فعالياته من خالل  �مللتقى  و�ختتم 
ق���ي���ام م�����در�ء وم�������ش���وؤويل �مل���د�ر����س 
ي�شم جمموعة من  تقرير  بتقدمي 
�شمان  على  للم�شاعدة  �لتو�شيات 
�لرتبية  مل��ن��ه��ج  �ل��ن��اج��ح  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 
�لوطني  �مل�شتوى  على  �لأخ��الق��ي��ة 
يف ج��م��ي��ع م���د�ر����س دول����ة �لإم�����ار�ت 
�شبتمرب  �شهر  يف  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
وركزت   .2017 �جل��اري  �لعام  من 
�ملد�ر�س  م��دي��ري  ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات 
ع���ل���ى �ل���������دور �مل�����ح�����وري ل���ل���م���در�ء 
و�مل��ع��ل��م��ني مل�����ش��اع��دة �جل��م��ي��ع على 
و�لقيمة  �لأ����ش���ي���ل  �مل��ع��ن��ى  �إدر�ك 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة �لأخ���الق���ي���ة 
�لركائز  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط  م��ع 
و�لتي  للمناهج،  �لأرب���ع  �لأ�شا�شية 
و�لأخ����الق،  �ل�شخ�شية  م��ن  تتكون 
و�ل����ف����رد و�مل���ج���ت���م���ع، و�ل����در������ش����ات 

�ملدنية، و�لدر��شات �لثقافية.
وي������ع������ت������رب ب�������رن�������ام�������ج �ل�����رتب�����ي�����ة 
على  نوعه  من  �لأول  �لأخالقية”، 
�لأو�شط،  �ل�شرق  منطقة  م�شتوى 
�لثقافية  �جل��������ذور  ب����ني  وي����رب����ط 
لدولة  �لعريق  و�ملا�شي  و�مل��وروث��ات 
�لإم����������������ار�ت م������ن ج�����ه�����ة، و�ل���ق���ي���م 
خمتلف  وتقبل  و�لنفتاح  �ملعا�شرة 
�ل��ث��ق��اف��ات م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى. ولعل 
�لأخالقية  �لرتبية  برنامج  �أهمية 
�ملد�ر�س  يف  تطبيقه  ���ش��ي��ت��م  �ل����ذي 
�أنه  يف  تكمن  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 
�أ�شاليب  على  مبني  تقدمي  منهج 
�ل���ت���ي تتخطى  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  �ل��ت��ع��ل��م 
ح����دود �ل��ف�����ش��ول �ل��در����ش��ي��ة، وهذ� 
�أك��رب على  �أث��ر�ً  من �شاأنه �أن ي��رتك 
حياة �لطالب وي�شاعد على حتقيق 

�لأهد�ف �ملرجوة من �لربنامج.

و�شوف حتقق �لقفزة �ملطلوبة.
وك����ان ���ش��م��وه ق���د ق���ام ���ش��ب��اح �م�س 
للبنات  خ��دي��ج��ة  م���در����ش���ة  ب����زي����ارة 
�إحدى  عجمان،  يف  ثانية  حلقة   –
تدري�س  �إط����الق  �ل��ت��ي مت  �مل���د�ر����س 
منهج �لرتبية �لأخالقية فيها ب�شكل 
��شتقباله  يف  ك���ان  ح��ي��ث  جت��ري��ب��ي، 
�لنعيمي  ب��ن ح��م��ي��د  ر����ش��د  �ل�����ش��ي��خ 
يف  و�خلطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س 
ع��ج��م��ان، و�ل��ت��ق��ى ���ش��م��وه ع����دد�ً من 
عربو�  �لذين  و�ملعلمني  �مل�شوؤولني 
بهذه  و�ع�����ت�����ز�زه�����م  ف���خ���ره���م  ع����ن 
�لزيارة، م�شريين �إىل �أن قيادة دولة 
�لإم������ار�ت �أط��ل��ق��ت �مل���ب���ادر�ت جلعل 
�لعملية �لتعليمية يف �لدولة �شمن 
�أحدثها  �ل��ع��امل، وك���ان  �لأف�����ش��ل يف 
م��ن��ه��ج �ل��رتب��ي��ة �لأخ���الق���ي���ة �لذي 
�ملد�ر�س  خمتلف  يف  تطبيقه  �شيتم 
�حلكومية و�خلا�شة بدولة �لإمار�ت، 
وهو ما يوؤكد ريادة دولة �لإمار�ت يف 
�لبتكار لتطوير �لعملية �لتعليمية 
�إع��د�ده لي�شمل  بكافة جو�نبها، ومت 
خمتلف �ملفاهيم و�لتعاليم �لرتبوية 
�لتي تتما�شى مع عاد�تنا وتقاليدنا، 
ف�شاًل  �لأ�شيلة،  وهويتنا  وت��ر�ث��ن��ا 
عن �لقو��شم �مل�شرتكة �لتي جتمعنا 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  وق�����ام  ب���الإن�������ش���ان���ي���ة. 
بغر�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ه�����ز�ع 
�ملدر�شة،  ف��ن��اء  د�خ���ل  غ���اف  ���ش��ج��رة 
�لرتبية  ملنهج  رم���ز�ً  �أ�شبحت  �لتي 
برت�ث  لرتباطها  نظر�ً  �لأخالقية 
دول�����ة �لإم���������ار�ت، �ل�����ذي ي��ت��م��ث��ل يف 
�لقيم �لنبيلة و�لف�شائل �لعليا ليتم 
ب�شكل  �لأط���ف���ال  ن��ف��و���س  يف  غر�شها 
على  مل�شاعدتهم  ومنهجي،  مدرو�س 
ب�شكل  �ملجتمعية  �حل��ي��اة  مم��ار���ش��ة 
و�عدة  �أج��ي��اًل  ولي�شبحو�  �إيجابي، 
وث��و�ب��ت��ه��ا وحتتفي  ب��ق��ي��م��ه��ا  ت��ع��ت��ز 
بحا�شرها،  وت��ف��ت��خ��ر  ب��ت��اري��خ��ه��ا، 
�لريادة  حتقيق  على  ق���ادرة  وت��ك��ون 
لوطنها ورفع ر�يته يف كافة �ملحافل 
قال  ذل��ك،  على  وتعقيبا  و�مل��ي��ادي��ن. 
�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان: 
ر��شد  �أخ��ي  �لغاف مع  �شجرة  زرعنا 

ع��م��ر ���ش��ي��ف غ���ب���ا����س، ���ش��ف��ري دول���ة 
�لإمار�ت يف رو�شيا، و�شعادة �ل�شيخة 
خ��ل��ود ب��ن��ت ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي وكيل 
يف  �لرقابة  لقطاع  �مل�شاعد  �ل���وز�رة 
بالإ�شافة  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة 
�ل�شخ�شيات  ك���ب���ار  م���ن  ع����دد  �إىل 
و�مل���ت���ح���دث���ني م���ن دول�����ة �لإم�������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة وخارجها.
وق��������ال م����ع����ايل ح�������ش���ني �إب����ر�ه����ي����م 
  : �حلمادي، وزير �لرتبية و�لتعليم 
يف  �لتعليم  �لر�شيدة  قيادتنا  ت�شع 
�ل�شرت�تيجية  �لأول���وي���ات  مقدمة 
�جلانب  ب��ني  �مل��و�زن��ة  على  وتعمل   ،
�لأكادميي للطلبة و�جلانب �لقيمي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م����ب����ادرة  ل���ذل���ك   ،
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  ظبي  �أب��و  عهد 
باإطالق  و�ملتمثلة  �مل�شلحة  للقو�ت 
لي�شت  �لأخ��الق��ي��ة  للرتبية  منهاج 
�أم�����ر�ً غ��ري��ب��اً ع��ل��ى دول����ة �لإم�����ار�ت 
ت�شعى  �ل���ت���ي  �حل��ك��ي��م��ة  وق���ي���ادت���ه���ا 
خمتلف  يف  �ل�����ري�����ادة  حت��ق��ي��ق  �إىل 

�ملجالت”.
�لرتبية  م�����ادة  ت���ه���دف   : و�أ�����ش����اف 
من  �لعديد  غ��ر���س  �إىل  �لأخ��الق��ي��ة 
ن��ف��و���س �لطلبة  �ل��ق��ي��م �لأ���ش��ي��ل��ة يف 
�جل��ن�����ش��ي��ات ومنحهم  م��ن خم��ت��ل��ف 
�ل�شليم  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  �ل��ق��درة على 
يف �ملو�قف �ملختلفة .. ونحن نهدف 
�ملادة  ه��ذه  يف  �مل�شتمر  �لتطوير  �إىل 
و�لتطور�ت  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  ل��ت��و�ك��ب 
�لعاملية، ما �شيخلق منوذجاً متميز�ً 
للرتبية �لأخالقية يف دولة �لإمار�ت 

حتتذي به باقي دول �لعامل”.
وتابع معاليه �أن �ملنظومة �لتعليمية 
�لطالب  بناء  �إىل  تهدف  �ل��دول��ة  يف 
تعترب  لذلك  �جل��و�ن��ب،  خمتلف  يف 
�إ�شافة  �لأخ��الق��ي��ة  �ل��رتب��ي��ة  م����ادة 
�لقيادة  ل��روؤي��ة  و�إ���ش��ت��ك��م��ال  مم��ي��زة 
خا�شة  فل�شفة  تطوير  يف  �حلكيمة 
وتوجه  �لإم���ار�ت  دول��ة  بالتعليم يف 
م���دي���ري  �إىل  ب���ال���ك���ل���م���ة  م���ع���ال���ي���ه 
�أن���ت���م م���ن تبنون  �مل���د�ر����س ق���ائ���اًل: 
ق�������ادة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل م����ن خ������الل زرع 

فيها  �شاركت  �لتي  �ملتحدة  �لعربية 
م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان �لرومي 
�لروؤية  نثمن  لل�شعادة:  دولة  وزيرة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  �ل��ث��اق��ب��ة 
حممد بن ز�ي��د �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�لرتبية  م��ادة  �إط��الق��ه  يف  �مل�شلحة، 
�لأخالقية ملا يعنيه ذلك من حر�س 
�لتعليم  مناهج  تعزيز  على  �شموه 
وتر�شيخ �لهوية �لوطنية و�ملنظومة 
كما  �لطلبة،  نفو�س  يف  �لأخ��الق��ي��ة 
ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  ن�شكر 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان،  �آل 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي، ملا يبذله 
م���ن ج��ه��د يف م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
�ملبادرة، و�شوًل �إىل حتقيق �أهد�فها 
�لتي ت�شب يف خدمة �لوطن وريادة 
منظومة  مت��ث��ل  و�أ����ش���اف  �أبنائه”. 
�ل��ق��ي��م و�لأخ�������الق �ل�����ش��ام��ي��ة �أب����رز 
و�إننا  �لإمار�تية،  �ل�شخ�شية  �شمات 
و��شحاً،  م�شار�ً  ننهج  �لإم����ار�ت   يف 
م�شرت�شدين بحبنا لوطننا وولءنا 
�أن  �مل�شار منا  لقادتنا، ويتطلب هذ� 
ن�شتمع لالآخر، ونحرتمه، ونتفاعل 
و�لهدف  وت���ع���اون،  ب��اإي��ج��اب��ي��ة  م��ع��ه 
�لتنمية  م�����ش��رية  دف���ع  �ملح�شلة  يف 

و�لنهو�س ببناء �لوطن”.
�ملعلمني  دور  ي����ق����ّل  ل   : وت�����اب�����ع 
دور  ع�����ن  �أه�����م�����ي�����ًة  و�ل�����رتب�����وي�����ني 
لالأطفال،  �لأق��رب  �لد�ئرة  �لأ�شرة  
ت�شكيل  يف  ف��ع��ال  نحو  على  وت�شهم 
مهار�تهم  و���ش��ق��ل  ���ش��خ�����ش��ي��ات��ه��م 
�لرفيعة  �لأخ�����الق�����ي�����ات  وت���ع���زي���ر 
معلمو  ف������اإن  وع���ل���ي���ه  و�ل�������ش���ام���ي���ة. 
مطالبون  �لأخ����الق����ي����ة  �ل���رتب���ي���ة 
و�أجد  �ل��و���ش��ائ��ل  �أح����دث  با�شتعمال 
ل�����ش��ق��ل جتربة   �مل���ن���اه���ج و�مل����ع����ارف 
�أجيال �مل�شتقبل �لعلمية و�لتعليمية  
يف عامل �شريع �لتحّول،  و�أن يكونو� 
ملهمني يف بناء ب�شمتهم  �لإيجابية 
�شيف  �شعادة  وق��ال  تن�شى”.  �لتي ل 
���ش��ع��ي��د غ���ب���ا����س، م���دي���ر ع�����ام هيئة 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل���ث���ق���اف���ة يف 
�لأخالق  بعنو�ن  �حلو�رية  �جلل�شة 

بن حميد �لنعيمي، �شتكون جذورها 
ر��شخة يف �لأر�س وفروعها �شامقة، 
�إننا نغر�س بذلك بد�ية و�ثقة ملنهج 

�لرتبية �لأخالقية”.
�لرتبية  م��ن��ه��ج  ت�����ش��م��ي��م  وج������رى 
�لطلبة  م��ع  ليتنا�شب  �لأخ��الق��ي��ة 
يف ج��م��ي��ع �أن����ح����اء دول�����ة �لإم�������ار�ت 
و�جلن�شيات  �لأع���م���ار  خمتلف  م��ن 
و�لعرقية،  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�خل��ل��ف��ي��ات 
�مل�شتقبل  �أج����ي����ال  ت����زوي����د  ب���ه���دف 
و�لعملية  �حل���ي���ات���ي���ة  ب����امل����ه����ار�ت 
�شريعة  بيئة  يف  للتناف�س  �ل��الزم��ة 
�ل��ت��غ��ري وت��ك��ث��ي��ف م�����ش��اه��م��ات��ه��م يف 
تعزيز  خ��الل  �لأو���ش��ع، من  �ملجتمع 
�ل��ق��ي��م �لإن�����ش��ان��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة، �لتي 
ت��ت��م��ا���ش��ى م��ع ع��اد�ت��ن��ا وت��ق��ال��ي��دن��ا ، 
و�لتاأكيد  �لأ�شيلة  وهويتنا  وتر�ثنا 
للحب  و�لدعوة  �لنبيلة  �لقيم  على 
و�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل���ت���ع���اون �ل����ذي يليق 
جمتمع  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  ب��الإن�����ش��ان 
و�لرخاء  بال�شعادة  يتميز  م�شتد�م 

و�لرفاه �لجتماعي.
من  �لفتتاحية  �ل���دورة  يف  و���ش��ارك 
ملتقى مديري �ملد�ر�س و�لتي �أقيمت 
م�شتقبل  ب���ل���ورة  ن��ح��و  ���ش��ع��ار  حت���ت 
�لرتبية �لأخالقية يف دولة �لإمار�ت 
من  جم��م��وع��ة  �ملتحدة”،  �ل��ع��رب��ي��ة 
قطاع  يف  و�خل���رب�ء  �مل�شوؤولني  كبار 
�لتعليم من د�خل �لدولة وخارجها، 
�إبر�هيم  ح�شني  م��ع��ايل  بينهم  م��ن 
و�لتعليم،  �لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي، 
وم����ع����ايل ج��م��ي��ل��ة ����ش���امل �مل���ه���ريي، 
وزيرة �لدولة ل�شوؤون �لتعليم �لعام، 
دولة  وزيرة  �لرومي،  ومعايل عهود 
لل�شعادة، ومعايل �لدكتور علي ر��شد 
�لنعيمي، مدير عام جمل�س �أبوظبي 
�ملبارك،  حم��م��د  و���ش��ع��ادة  للتعليم، 
�أبوظبي  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�شيف  و���ش��ع��ادة  و�لثقافة،  لل�شياحة 
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  غ��ب��ا���س 
لل�شياحة و�لثقافة، و�شعادة �لدكتور 
جمل�س  رئ���ي�������س  �ل����ك����رم،  �هلل  ع���ب���د 
�ملعرفة  هيئة  ع��ام  ومدير  �ملديرين 
و�شعادة  دب��ي،  يف  �لب�شرية  و�لتنمية 

�ل�شفات �حلميدة يف نفو�س �لطلبة 
م��ث��ل �ل��ت�����ش��ام��ح و�لن���ف���ت���اح وحتمل 
يف  �لإيجابية  و�مل�شاهمة  �مل�شوؤولية 
يف  �مل�شاهمة  من  ليتمكنو�  �ملجتمع 
�قت�شاد  �إىل  للتحول  �لدولة  جهود 
�لتنوع  �إن   .. �مل���ع���رف���ة  ع��ل��ى  ق���ائ���م 
�لدولة  د�خ�����ل  �مل����وج����ود  �ل�����ش��ك��اين 
يوؤهلها لتحقيق مزيد من �لتقدم يف 
فتحقيق  لذ�  �لريادة،  �إىل  �لو�شول 
�ملتنوعة  �ل��ث��ق��اف��ات  ب���ني  �ل��ت��ك��ام��ل 
�شرورياً  �أم�����ر�ً  ي��ع��د  �ل���دول���ة  د�خ���ل 
من  وميكنهم  �ملجتمع  �أف��ر�د  يوحد 
و�حلفاظ  �ملتطرفة  �لأف��ك��ار  دح�س 

على مكت�شبات �لوطن”.
من جهته، قال معايل �لدكتور علي 
جمل�س  ع��ام  مدير  �لنعيمي،  ر����ش��د 
�لتعليم  �إن   : ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب���وظ���ب���ي 
بالأخالق  يقرتن  �أن  يجب  �ملتكامل 
و�خل�����ش��ال �حل��م��ي��دة، ف��م��ن خالل 
ميكننا  و�ملجتمع،  و�لأ���ش��رة  �ملدر�شة 
ت��زوي��د �ل��ط��ل��ب��ة يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
منهم  جتعل  �لتي  و�ل�شبل  باملبادئ 
فخورين  و�ن���ن���ا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل.  ق�����ادة 
لنا  وف���رت  �ل��ت��ي  �لر�شيدة  بقيادتنا 
�لعملية  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل��دع��م  ك��ل 
�لتنموية لدولة �لإمار�ت من خالل 
وتن�شئته  �لإن�����ش��ان  ببناء  �له��ت��م��ام 

على �لقيم �لإن�شانية �مل�شرتكة”.
تاأثري  مي���ت���د  م���ع���ال���ي���ه:  و�أ������ش�����اف 
�إىل  �لتعليمي  �مل��ج��ال  يف  �لعاملني 
�ملرة  ه��ذه هي  وتعد  �ملدر�شة،  خ��ارج 
كبار  ف��ي��ه��ا  ي��ج��ت��م��ع  �ل���ت���ي  �لأوىل 
�لإد�ري����������ني م����ن خم��ت��ل��ف م���د�ر����س 
�ل����دول����ة حت���ت ���ش��ق��ف و�ح������د، ومن 
خ��الل فتح ب��اب �حل���و�ر م��ع خرب�ء 
�لقطاع �لتعليمي يف دولة �لإمار�ت، 
ملنهج  �شل�س  تطبيق  �شمان  ميكننا 
جميع  يف  �لأخ�����الق�����ي�����ة  �ل����رتب����ي����ة 

�ملد�ر�س”.
�ملبارك  خليفة  حممد  �شعادة  وق��ال 
�أبوظبي  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
لل�شياحة و�لثقافة يف كلمته باجلل�شة 
�حلو�رية بعنو�ن ما �لذي �شتقدمه 
�لرتبية �لأخالقية لدولة �لإمار�ت 

�لتو��شل  �لدر��شة”:  ق��اع��ة  خ���ارج 
ب�����ني �مل���ع���ل���م���ني و�ل������ط������الب خ�����ارج 
عالقات  يخلق  �لدر��شية  �لف�شول 
قدوة  �ملعلمني  يجعل  مما  �إيجابية، 
هم  �لذين  �ل�شباب،  هوؤلء  لأبنائنا. 
قادة �مل�شتقبل، �أكر ذكاًء يف طريقة 
و��شتفادتهم  �ملعلومة  مع  تعاملهم 
�ملعرفة  منها، فهم مدفوعون بحب 
لتو��شل  و�شيلة  و�أف�����ش��ل  و�ل��ب��ح��ث، 
لهم  يظهرو�  �أن  هو  معهم  �ملعلمني 
�لتعلم  يف  ل���ق���در�ت���ه���م  ت���ق���دي���ره���م 

با�شتمر�ر”.
�ل�شيخ  ل����ه  �مل���غ���ف���ور  م���ّث���ل  وت����اب����ع: 
�آل ن��ه��ي��ان طيب  ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان 
�هلل ث��ر�ه �ل��ق��دوة �لأم��ث��ل، وه��ذ� ما 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى �مل��ع��ل��م��ني �ل���وع���ي به 
�ل�شتفادة  ي�شتطيعون  حيث  جيد�ً، 
�لوثائق  م��ن  �ل��رتب��وي��ة  �لعملية  يف 
و�ل�شورة،  بال�شوت  عنه  �ملحفوظة 
كان  ك��ي��ف  ي��ت��ع��ل��م��و�  �أن  ومي��ك��ن��ه��م 
ه����ذ� �ل���ق���ائ���د �ل��ع��ظ��ي��م ق�������ادر�ً على 
لدولة  �مل�شرق  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة منذ بد�ية 
�لتاأ�شي�س”. و�أ�شاف: ن�شعى يف هيئة 
�أب��وظ��ب��ي ل��ل�����ش��ي��اح��ة و�ل��ث��ق��اف��ة من 
ومبادر�تنا  ب��ر�جم��ن��ا  جميع  خ��الل 
عمل  ور���س  كانت  ���ش��و�ء  �لتعليمية، 
�لأثرية،  للمو�قع  زي���ار�ت  �أو  فنية، 
�إىل توفري فر�شة تعليمية للطالب 
�لإبد�عي  �ل��ت��ف��ك��ري  ل��دي��ه��م  لتنمي 

و�لوعي مبا حولهم �ليوم”.
وعلق �شعادة �لدكتور عبد �هلل �لكرم، 
عام  مدير  �ملديرين  جمل�س  رئي�س 
�لب�شرية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة 
قائاًل:  ن�شهد �ليوم �نطالقة نوعية 
�لتعليم  م��ن��ظ��وم��ة  ت��و�ك��ب  ج��دي��دة 
حتفيز  على  تركز  و�لتي  �لإيجابي، 
�ليوم  ل��ط��ل��ب��ة  �لأك�����ادمي�����ي  �لأد�ء 
ربطهم  خ��الل  م��ن  �مل�شتقبل  وق���ادة 
مبحيطهم �لجتماعي �لذي يحظى 
بتنوع فريد من نوعه د�خل وخارج 
�حل�����رم �مل���در����ش���ي، ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
�لتي  �مل�شتقبلية  باملهار�ت  تزويدهم 
على  �خلريجني  تناف�شية  من  تعزز 
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اأخبـار الإمـارات
املهنية وال�شالمة  والبيئة  وال�شحة  للجودة  املتكامل  النظام  �شهادة  ال�شارقة” ينال  “اإك�شبو 

•• ال�صارقة -وام:

للجودة  �ملتكامل  �لنظام  �شهادة  “ على  �ل�شارقة  “ �إك�شبو  مركز  ح�شل 
و�ل�شحة و�لبيئة و�ل�شالمة �ملهنية من �شركة “ لويدز ريج�شرت كو�لتي 
يف  �لعاملية  �مل��و����ش��ف��ات  ذ�ت  �ملعايري  بتطبيق  جن��اح��ه  “ بعد  ����ش��ور�ن�����س 

�إجر�ء�ته �لد�خلية و�أنظمة عمله .
وتعترب �شهادة �لنظام �ملتكامل - �لتي ح�شل عليها �ملركز - مبثابة وثيقة 
 “  9001 “ �آي���زو  ب��اجل��ودة  �خلا�شة  �لعاملية  �ملو��شفات  على  مطابقة 
“ �آيزو  �ل�شالمة  �إد�رة  “ ونظام   14001 “ �آي��زو  �لبيئة  �إد�رة  ونظام 

. “  18001
وت�شلم كل من �شعادة عبد�هلل �شلطان �لعوي�س رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة 
�لرئي�س  �مل��دف��ع  جا�شم  حممد  �شيف  و�شعادة  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز �ك�����ش��ب��و �ل�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س �لحت����اد �ل��ع��رب��ي للمعار�س 
عام  مدير  عبيد  با�شم  من  �ملتكامل  �لنظام  �شهادة  �لدولية  و�مل��وؤمت��ر�ت 
�أقيم يف  ��شور�ن�س” وذلك خالل حفل  “لويدز ريج�شرت كو�لتي  �شركة 

غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة موؤخر�.
وثمن �شعادة عبد�هلل �شلطان �لعوي�س ح�شول مركز �ك�شبو �ل�شارقة على 
�شهادة �لنظام �ملتكامل للجودة و�ل�شحة و�لبيئة و�ل�شالمة �ملهنية �لتي 

توؤكد �لتز�م �ملركز بتطبيق �أرقى �ملعايري و�ملو��شفات �لعاملية .
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  وتقديره  �شكره  عن  �لعوي�س  و�أع���رب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة و�شمو 
حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�ل�شارقة على توجيهات �شموهما �ل�شديدة ودعمهما ومتابعتهما �حلثيثة 

خلطط مركز �ك�شبو �ل�شارقة وتطوره .

مركز  دع��م  على  �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  حر�س  �لعوي�س  و�أك��د 
�ك�شبو �ل�شارقة ليظل يف طليعة �ملعار�س �لتجارية و�لثقافية �لإقليمية 
ومقر� ر�ئد� للموؤمتر�ت يف �ملنطقة مبا يعزز من مكانة �ل�شارقة يف جمال 
�لهادفة  �لإم���ارة  روؤي��ة  حتقيق  يف  ي�شهم  ومب��ا  �لعاملية  �ملعار�س  �شناعة 
لتنويع م�شادر دخلها وتعزيز �إ�شهامات قطاع �لأعمال �خلا�س يف ناجتها 

�ملحلي.
وقدم �ل�شكر لفريق �لعمل �لذي عمل بجهد و�إخال�س على مدى ثالثة 
�أ�شهر للح�شول على هذه �ل�شهادة �لعاملية �ملرموقة .. لفتا �إىل �أن �ملركز 

�شيعمد �إىل تطبيق نظام �حلوكمة يف �ملرحلة �ملقبلة.
�أعرب �شعادة �شيف حممد جا�شم �ملدفع عن �عتز�زه وفخره  من جانبه 
“�ك�شبو  تعك�س حر�س  �لتي  �لدولية  �ل�شهادة  �ملركز على هذه  بح�شول 
�لتام  �لتز�مه  وتوؤكد  كافة ممار�شاته  �جل��ودة يف  �ل�شارقة” على حتقيق 

وعرب  �لعاملية  و�ملو��شفات  �ملعايري  �أرق��ى  وف��ق  متميزة  خدمات  بتقدمي 
مو�رد ب�شرية موؤهلة ونظم تقنية متطورة.

و�عترب �ملدفع �أن ح�شول �ملركز على �شهادة �لنظام �ملتكامل �ملعتمدة دوليا 
هو �إجناز كبري يثبت جهوزيته للح�شول على ثالث �شهاد�ت “�آيزو” يف 

جمال �جلودة و�ل�شالمة و�لأمن.
�ل�شهاد�ت �لثالث جاء  �أن منح �ملركز هذه  �أو�شح با�شم عبيد  من جهته 
بعد عملية تدقيق وتقيم متكاملة �أجرتها �ل�شركة و�شملت كافة �أنظمة 

�ملركز و�إجر�ء�ته �ملطبقة على �أر�س �لو�قع.
�ل�شهاد�ت �ملرموقة و�ل��ر�ئ��دة على  �أب��رز و�أه��م  وتعد �شهاد�ت �لآي��زو من 
�ل��ك��ربى جاهدة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل�����ش��رك��ات  �ل��ت��ي ت�شعى  �ل��ع��امل  م�����ش��ت��وى 
تقدمها  �لتي  �أكرب مب�شتوى �خلدمات  ثقة  يعطي  عليها مبا  للح�شول 

ل�شركائها ومتعامليها.

ال�شحة توؤكد خلو الدولة من دواء “فلوموك�ش” وحتذر امل�شافرين من خماطر اإدخاله
•• دبي-وام:

�أكدت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
فلوموك�س  دو�ء  م��ن  �ل��دول��ة  خلو 
“Flumox” وحذرت �مل�شافرين 
من خماطر �إدخاله لالإمار�ت. كما 
�ل��وز�رة كافة فئات �ملجتمع  حذرت 
من تد�ول مقاطع �لفيديو �ملتعلقة 
ب��ال�����ش��ح��ة ب�����ش��ك��ل ع�����ام وحت���دي���د� 
موؤخر�  لوحظ  حيث  �لأدوي����ة  ع��ن 
يتحدث  ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع  ت�������د�ول 
ع���ن ���ش��ن��ف دو�ئ�����ي ي��ح��م��ل �ل�شم 
“عيار   Flumox“ �ل���ت���ج���اري 
�ل�����ذي  غ���������ر�م   500 و   250
�مل�شرية  “�يبيكو”  �شركة  تنتجه 

وحتقيق  �ل����دو�ئ����ي����ة  �ل�������ش���ن���اع���ات 
�لكتفاء �لذ�تي.

باأهمية عدم  �أف��ر�د �ملجتمع  ونا�شد 
غري  �شحية  معلومات  �أي��ة  ت���د�ول 
�لهيئات  �أو  �ل������وز�رة  ع���ن  ����ش���ادرة 
و�شرورة  ر�شميا  �ملحلية  �ل�شحية 
�لت�شال ب��ال��وز�رة ف��ور� من خالل 
 80011111 �مل��ج��اين  �ل��ه��ات��ف 
بو�بة  �لل��ك��رتوين ع��رب  �مل��وق��ع  �أو 
“طمني” �أو �لت�شال مع �أي جهة 

�شحية حكومية يف �لإمار�ت.
�ل�����������وز�رة  �أن  �لأم������������ريي  و�أك�����������د 
�ل�شحية  �لهيئات  م��ع  وبالتن�شيق 
�لعليا  �للجنة  خ��الل  وم��ن  �ملحلية 
ب�شكل  تتو��شل  �ل��دو�ئ��ي��ة  لليقظة 

متد�ول يف �لدولة ومت �لتحقق من 
بلد �ملن�شاأ ويوجد �شبطية من قبل 
رجال �ل�شرطة يف م�شر مب�شادرة 6 
ماليني كب�شولة منه عام 2015. 
�أو���ش��ح �لأمريي  �آخ��ر  وم��ن جانب 
م���ب���ادر�ت   7 ن��ظ��م��ت  �ل��������وز�رة  �أن 
خلف�س �أ�شعار �لدو�ء بالتن�شيق مع 
للدو�ء  �مل�شنعة  �لعاملية  �ل�شركات 
خلدمة �شريحة �ملر�شى و�حل�شول 
على دو�ء �آمن وفعال بجودة عالية 
�ل��وز�رة يف حتفيز  �إىل جهود  لفتا 
�ل�����ش��رك��ات �ل��دو�ئ��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة على 
�إنتاج �لأ�شناف �لدو�ئية يف �لدولة 
�ملحلية  �مل�������ش���ان���ع  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
متهيد� لتخفي�س كلفة �ل�شحن ما 

و�ل�������ذي ت���ب���ني �أن������ه ف���ي���دي���و قدمي 
ي��ع��ود ل��ع��ام 2015 م��وؤك��دة �ن��ه ل 
ب���ني �لنا�س  ت���د�ول���ه  �إع�����ادة  ي��ج��وز 
�نطباعا  ويعطي  �ل��ف��زع  ي�شبب  م��ا 
خاطئا عن منظومة �لدو�ء وي�شيء 
�مل�شنعة  ولل�شركة  �ملن�شاأ  بلد  �إىل 
�ل�شركات  �أف�شل  �أحد  و�لتي تعترب 
�مل�شنعة للدو�ء يف جمهورية م�شر 
�لدكتور  و�أك��د   . �ل�شقيقة  �لعربية 
وكيل  �لأم����������ريي  ح�������ش���ني  �أم��������ني 
�ملجتمع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة 
�لعامة  �ل�شحة  ل�شيا�شة  �مل�شاعد 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  و�لرت�خي�س 
للغ�س �لدو�ئي �أن �ل�شنف �لدو�ئي 
وغري  م�شجل  غري  “فلوموك�س” 

�لأدوية  �أ�شعار  ي�شاهم يف تخفي�س 
ت�شتفيد  وب��ال��ت��ايل  ج��ي��دة  ب��ن�����ش��ب 
�مل�شانع �ملحلية من نقل تكنولوجيا 
�إنتاج  وي�شبح  �ل��دو�ئ��ي  �لت�شنيع 
�لأدوي������ة �مل��ب��ت��ك��رة و�مل��ث��ي��ل��ة حمليا 
ماميكن �ملر�شى من �حل�شول على 
وباأ�شعار  ع��ال��ي��ة  ج���ودة  ذ�ت  �أدوي����ة 

معقولة .
�لإم������ار�ت حتر�س  دول���ة  �أن  و�أك����د 
تطوير هذ� �لقطاع �حليوي ودعم 
�لأم���ن �ل��دو�ئ��ي م��ن خ��الل �إيجاد 
ب��ي��ئ��ة ت�����ش��ري��ع��ي��ة وق��ان��ون��ي��ة وعقد 
�تفاقيات ترويجية دولية وت�شريع 
�إج��������ر�ء�ت �����ش���ت���ري�د �مل������و�د �خل���ام 
ودعم �لأبحاث �لطبية �لتي ت�شجع 

ل��ل��ت��ح��ري ع���ن �أي�����ة حت����ذي����ر�ت �أو 
تخت�س  م�شاعفات  �أو  مالحظات 

و�لهيئات  �مل���ن���ظ���م���ات  م����ع  ي���وم���ي 
�لأدوية  وم�شانع  ل��ل��دو�ء  �لدولية 

ب����اأي ���ش��ن��ف دو�ئ�����ي ع��ل��ى م�شتوى 
�لعامل.

�شحة دبي تنظم حملة للتوعية 
باأهمية الإنعا�ش القلبي الرئوي 

•• دبي -وام:

نظمت �إد�رة �لتمري�س مب�شت�شفى ر��شد بالتعاون مع مركز �لتدريب �ملهني 
بالهيئة �م�س حملة و��شعة للتوعية باأهمية �لنعا�س �لقلبي �لرئوي ودوره 
�لفاعل يف �نقاذ �حلياة . و�أكدت �لدكتورة علياء �ملزروعي �ملديرة �لتنفيذية 
مل�شت�شفى ر��شد خالل تد�شينها �لر�شمي للحملة �أهمية �لفعالية �لتي تاأتي 
�شمن جهود �مل�شت�شفى لرفع �لوعي و�لتثقيف �ل�شحي لدى �فر�د �ملجتمع 
للتعامل �ل�شحيح مع خمتلف �حلالت �لطارئة �لتي قد حتدث يف �أي مكان 
باأحدث �لطرق و�ملمار�شات  �إىل تعريف �لأطباء و�ملمر�شني  �إ�شافة  وزمان 
�إنقاذ  يف  فاعال  دور�  يلعب  �لوقت  عامل  �أن  خا�شة  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لعاملية 

�حلياة لدى �لعديد من �حلالت �لتي تتطلب �لنعا�س �لقلبي �لرئوي.

اقت�شادية راأ�ش اخليمة وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد تد�شنان مكتبة قنديل يف راك مول

برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار يوا�شل حملته التوعوية لت�شجيع البتكار يف اجلامعات

باأكرث من 1.6 مليون درهم

جمارك را�ش اخليمة تطور اأنظمة فح�ش اأح�شاء امل�شافرين

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

�لرحمن  ع��ب��د  د.  ����ش���ع���ادة  �ف��ت��ت��ح 
�ل�شايب �لنقبي – مدير عام د�ئرة 
و�شعادة   - �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
– �مل��دي��ر �لعام  �مل��ن�����ش��وري  ���ش��ي��ف 
ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لقاب�شة – بح�شور �شعادة حممد 
 – م��ول  ر�ك  – م��دي��ر  �ل�شبعاوي 
و���ش��ع��ادة ���ش��امل �ل��ع��وي�����س – مدير 
�إيهاب  و�شعادة   – للتوزيع  قنديل 
�لقانوين  �مل�����ش��ت�����ش��ار   – �ل���ق���وين 
لق���ت�������ش���ادي���ة ر�أ���������س �خل���ي���م���ة – 
من  وع��دد  �لعامري،  فهد  و�ل�شيد 
�ملعرفة  فريق  و�أع�شاء  �مل�شوؤولني 

ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود �ق��ت�����ش��ادي��ة ر�أ�����س 
�خل��ي��م��ة م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
هو  ل��ل��م��ع��رف��ة  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
خ��ري دل��ي��ل ع��ل��ى �أن �ل��ن��ج��اح لي�س 
عمال فرديا، و�أن روؤية قيادة دولة 
�لإمار�ت �لر�شيدة �لتي تتجه ن�حو 
�مل��ع��ريف تتجلى  ت��ع��زي��ز �لق��ت�����ش��اد 
�لو�قع،  �أر����س  على  �لإجن����از�ت  يف 
و�أ�شاد �لنقبي باإد�رة ر�ك مول �لتي 
�لت�شهيالت  تقدمي  على  حر�شت 
كافة يف �شبيل �إجناح هذه �ملبادرة. 

وق���د ����ش��ت��ق��ب��ل �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لد�ئرة  رئي�س   – �لقا�شمي  كايد 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  م��ن  وف��د   –
�شباحا  للمعرفة  مكتوم  �آل  ر��شد 

�خليمة  ر�أ������س  يف  ق��ن��دي��ل  م��ك��ت��ب��ة 
و�أن�شطة “��شرت�حة �شيد�ت” على 
و�قت�شادية  �ملوؤ�ش�شة  ب��ني  ر�أ���ش��ه��ا 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، ووع���د مب��زي��د من 
�مل����ب����ادر�ت �مل��ع��رف��ي��ة �ل��ت��ي مت�شي 
�جل��ه��ت��ان ق��دم��ا نحو �إط��الق��ه��ا يف 

�مل�شتقبل �لقريب. 
�إ�شماعيل  �أم����ل  �ل�����ش��ي��دة  و�أع��ل��ن��ت 
بالد�ئرة  �ملعرفة  فريق  رئي�س   –
مول  ر�ك  رو�د  ج��م��ي��ع  ب�����اأن   –
���ش��ي��ح�����ش��ل��ون ع���ل���ى خ�����ش��م ق����دره 
�لتي  �ل���ك���ت���ب  ك����ل  ع���ل���ى   20%
عام  مل���دة  ق��ن��دي��ل  مكتبة  تعر�شها 
�مل�شرتك  �لتن�شيق  �إط��ار  يف  كامل، 
عام  مبادر�ت  لدعم  �لطرفني  بني 

��شرت�حة  وع�����ش��و�ت  �ل���د�ئ���رة  يف 
�لأحد  �لول  �أم�����س  ي���وم  ���ش��ي��د�ت، 
ملكتبة  �لأول  �ل��ف��رع  م��ار���س،   12
يف  �خليمة  ر�أ����س  �إم����ارة  يف  قنديل 
ر�ك م��ول، وذل��ك يف �إط��ار �لتعاون 
بني �جلهتني، وتفعيل دور �لقطاع 

�خلا�س.
�لرحمن  ع���ب���د  د.  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
 – �ل��د�ئ��رة  �لعام  – مدير  �لنقبي 
ب��اأن ه��ذ� �لفتتاح �ل��ي��وم ه��و ثمرة 
تعد  “حياكم” �لتي  مبادرة  جن��اح 
�خليمة  “ر�أ�س  م���ب���ادر�ت  �إح����دى 
يف  �ل��د�ئ��رة  �أطلقتها  �ل��ت��ي  تقر�أ” 
ز�لت  وم���ا  2016م  �ل���ق���ر�ءة  ع���ام 
�أن  م���وؤك���د�  �ل���ي���وم،  �إىل  م�����ش��ت��م��رة 

بالتن�شيق  رح��ب  حيث  مكتبه،  يف 
�جل��ه��ت��ني، موؤكد�  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون 
باأن دور �قت�شادية ر�أ�س �خليمة ل 
�لتجاري  �لعمل  يف  فقط  ينح�شر 
�أي�شا  ي��ه��ت��م  ب����ل  و�لق����ت���������ش����ادي، 
باجلانب �ملعريف �لثقايف �لذي يعد 

ركيزة لقت�شاد ناجح وم�شتد�م.
����ش���ع���ادة �شيف  م����ن ج���ان���ب���ه ث���ّم���ن 
ملوؤ�ش�شة  �لعام  – �ملدير  �ملن�شوري 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
�لأط���ر�ف  ك��ل  – ج��ه��ود  �لقاب�شة 
�مل�شاركة، و�أكد �أن �ملوؤ�ش�شة حري�شة 
على دعم �ملعرفة وتعزيز �نت�شارها، 
�أن�شطتها  ك��اف��ة  يف  يتجلى  وذل���ك 
�فتتاح  ي���اأت���ي  ح��ي��ث  وم���ب���ادر�ت���ه���ا، 

جميع  وت�شجيع   ،2017 �خل���ري 
����ش���ر�ئ���ح �مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى �ل����ق����ر�ءة، 
�لتجارية  �لرخ�س  �أ�شحاب  د�عية 
ذ�ت �لطابع �لثقايف �إىل �ل�شتفادة 
من مبادرة حياكم و�لتي تعفي من 
د�ئرة  ترخي�س  ر�شوم  خاللها من 
�لتنمية �لقت�شادية ملدة عام كامل، 
�لد�ئرة  ب����اأن  �إ���ش��م��اع��ي��ل  ووع�����دت 
�لفعاليات  م����ن  ح���زم���ة  ���ش��ت��ن��ف��ذ 
�لأ�شبوع  يف  �مل��ع��رف��ي��ة  و�مل����ب����ادر�ت 
�لقادم �لذي يعرف باأ�شبوع �ملعرفة 
يف �لد�ئرة، بالإ�شافة �إىل مبادر�ت 
بتنوعها  تتميز  �ل��ت��ي  �خل���ري  ع���ام 
�لقطاعني  �ملتعددة مع  و�شر�كاتها 

�لعام و�خلا�س.

•• اأبوظبي-وام:

لبحوث  �لإم���ار�ت  برنامج  يو��شل 
علوم �ل�شتمطار حملته للتو��شل 
�لر�ئدة  �لبحثية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 
حم��ل��ي��اً ودول���ي���اً م��ن �أج���ل ت�شجيع 
�ملوؤ�ش�شات  من  و�لباحثني  �لعلماء 
�لر�ئدة يف جميع �أنحاء �لعامل على 
تقدمي بحوثهم �لأولية قبل �ملوعد 
�ملحدد لإغالق باب تقدمي �لطلبات 

و�جل��غ��ر�ف��ي��ا يف  �ل��ف��ي��زي��اء  ق�شمي 
�أبوظبي  �ل�شوربون  باري�س  جامعة 
�أحدث م�شتجد�ت  �شرحت خاللها 
�مل�شاريع �لبحثية �ملقدمة من قبل 
�لربنامج  منحة  على  �حلا�شلني 
بالإ�شافة �إىل �جلهود �لتي يبذلها 
�لوطني  �مل����رك����ز  خ������رب�ء  ج��م��ي��ع 
لالأر�شاد �جلوية و�لزلزل و�أمانة 
�لربنامج يف متابعة تنفيذ �مل�شاريع 
على  �ملنح  على  �حلا�شلة  �لبحثية 

تقييم  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  �خ���ت���ي���اره���ا 
وم����ر�ج����ع����ة م��ك��ث��ف��ة م���ك���ون���ة من 
�لبحوث  ت��ق��دمي  وي��ت��م  مرحلتني 
�إىل  م��ن �شفحة  �مل��وؤل��ف��ة  �لأول���ي���ة 
�ملهلة  �نتهاء  قبل  �شفحات  ث��الث 
�أن يتم �لإع���الن عن  �مل��ح��ددة على 
ع��ل��ى منحة  �أ����ش���م���اء �حل��ا���ش��ل��ني 
يقام  �لربنامج خالل حفل خا�س 
�أبوظبي لال�شتد�مة  �أ�شبوع  �شمن 

يف �شهر يناير 2018.

م����ار�����س �جل������اري.   16 و�مل�����و�ف�����ق 
ف��ق��د ز�ر وف���د ب��رن��ام��ج �لإم�����ار�ت 
جامعة  �ل�شتمطار  علوم  لبحوث 
ل�شرح  �أبوظبي  �ل�شوربون  باري�س 
�أهد�ف و�أن�شطة �لربنامج و�إحاطة 
�لطالب مبزيد من �ملعلومات حول 
�لر�ئدة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�ألقت علياء �ملزروعي مديرة  حيث 
ب��رن��ام��ج �لإم������ار�ت ل��ب��ح��وث علوم 
طالب  �أم��ام  حما�شرة  �ل�شتمطار 

نحو فّعال. و��شتعر�س �شفيان فر�ح 
�ملركز  �جل��وي��ة يف  �لأر����ش���اد  خبري 
و�لتقدم  للمركز  �لتحتية  �لبنية 
�لإم������ار�ت يف  �ل����ذي حققته دول����ة 
جم�����ال ع���ل���وم �ل����ش���ت���م���ط���ار منذ 
ويقدم  �ملا�شي.  �لقرن  ت�شعينيات 
 5 قدرها  �شنوية  منحة  �لربنامج 
مدى  على  �أمريكي  دولر  ماليني 
ما ي�شل  ويت�شاركها  �شنو�ت  ثالث 
يتم  متميزة  علمية  بحوث   5 �إىل 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

بر�أ�س  �جل����م����ارك  د�ئ������رة  �ن��ت��ه��ت 
�خليمة خالل فرب�ير �ملا�شي من 
�لأح�شاء  فح�س  �أن��ظ��م��ة  ت��رك��ي��ب 
منفذ  م����ن  ك����ل  يف  ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن 
�ل�����د�رة �حل�����دودي وم���ط���ار  ر�أ����س 
�إجمالية  بتكلفة  �ل���دويّل  �خليمة 
جتاوزت 1.6 مليون درهم ، وذلك 
على  مفت�شيها  م�����ش��اع��دة  ب��ه��دف 
�ملنافذ  �أم��ن  معايري  �أعلى  تقدمي 
�أهد�فها  وحت��ق��ي��ق  �جل���م���رك���ي���ة، 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��م��اي��ة �إم��������ارة ر�أ������س 
�لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �خليمة 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���اد  �مل��ت��ح��دة. 
مدير  �مل��ح��رزي،  �هلل  عبد  حممد 
ع��ام د�ئ���رة ج��م��ارك ر�أ����س �خليمة 
و�لتوجيهات  �لالحمدود  بالدعم 

و�لتي من �شاأنها �أن تخت�شر وقت 
�لد�ئرة  �إىل �ن  عمالئها.  م�شري� 
عملياتها  جت����وي����د  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل 
خُمتلف  م��ع  ت��ام  بتن�شيق  و�لعمل 
�جل����ه����ات �مل��خ��ت�����ش��ة و�ل�������ش���رك���اء 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني و�ل�������ش���رك���ات 
�لتفتي�س �حلديثة  �ملوردة لأجهزة 
و�ملتطورة �لتي ت�شاعد �لد�ئرة يف 

مكافحة �لتهريب.
و�أ�شاف �أن �لد�ئرة وبالتن�شيق مع 
�لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية 
ت��و����ش��ل �ل��ب��ح��ث و�ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
�أجهزة �لتفتي�س ذ�ت �لتكنولوجيا 
�لد�ئرة   �أج�����رت  ح��ي��ث  �ملُ��ت��ق��دم��ة 
خالل �لعام �ملا�شي، تقييماً للعديد 
ت�شهم  �لتي  �لتفتي�س  �أنظمة  من 
يف ج���ودة �أع��م��ال �ل��د�ئ��رة وحتقق 
على  �لقائمتني  ور�شالتها  روؤيتها 

�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شديدة 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
ول�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن �شعو 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ويل عهد  ب���ن ���ش��ق��ر  د 
متطلبات  توفري  يف  �خليمة  ر�أ���س 
د�ئرة  يف  للعمل  و�لتميز  �ل��ن��ج��اح 
�جل���م���ارك وك���ل م��ا م��ن ���ش��اأن��ه �أن 
وتطورها  �ل��د�ئ��رة  رق��ي  يف  ي�شهم 
�لهام  بالدور  �شموهما  من  �إميانا 
�ل��د�ئ��رة يف حماية  �ل��ذي تقوم به 
و�زدهار  �لتجارة  وتي�شري  �ملجتمع 

�لقت�شاد.
ت����و�ك����ب  �ل�������د�ئ�������رة  �أنَّ   ، و�أك����������د 
�ملتعلقة  �لتكنولوجية  �مل�شتجد�ت 
�لتفتي�س  وم��ن��ظ��وم��ات  ب���اأج���ه���زة 
عمليات  يف  �ملُ�شتخدمة  �جلمركي 
�جلمركية  و�مل��ع��اي��ن��ة  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 

�لأجهزة  ه��ذه  مع  �لتعامل  كيفية 
دور�ت  ت�������ش���م���ل  و�مل�����ن�����ظ�����وم�����ات، 
�جلهات  ع����رب  ت���ق���دم  ت��ن�����ش��ي��ط��ي��ة 
�ملُ������وردة  �ل�����ش��رك��ات  �أو  �ملُ��خ��ت�����ش��ة 

وتي�شري  �مل��ج��ت��م��ع  وح��م��اي��ة  �أم����ن 
�لتجارة بالإمارة .

و�أف�������اد  �مل���ح���رزي ب���وج���ود خطط 
ت��دري��ب��ي��ة ���ش��ام��ل��ة مل��وظ��ف��ي��ه��ا على 

�ل��ت��ف��ت��ي�����س ع��ن��د حاجة  لأج����ه����زة 
�إىل ذل����ك، ف�����ش��اًل عن  �مل��ف��ت�����ش��ني 
�ل�شاملة  �ل�شيانة  وع��ق��ود  ب��ر�م��ج 

�لتي تغطي هذه �لأجهزة.

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/1482   

�ملنذر : م�شرف �بوظبي �ل�شالمي 
�ملنذر �ليها : �أبوظبي لتاجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م 

نتيجة  دره����م  وق����دره )385.841.35(  م��ب��ل��غ  ���ش��د�د  ب�����ش��رع��ة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
�لخ������الل ب�����ش��د�د �لق�������ش���اط �ل�����ش��ه��ري��ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��ق��دي مت���وي���ل �ل�������ش���ي���ار�ت وذل���ك 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  لت��خ��اذ  �مل��ن��ذر  �شي�شطر  و�ل  �لن�شر،  ت��اري��خ  م��ن  ��شبوع  خ��الل 
 -  : �لتالية  �ل�����ش��ي��ار�ت  ومنها  ب��امل��ز�د  وبيعها  ل�شاحلكم  �مل��م��ول��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت  كلي   على 

1- �ل�شيارة رقم )51075/خ�شو�شي/K/دبي( من نوع )هيوند�ي �لينرت� - �شالون(
2-�ل�شيارة رقم )51106/خ�شو�شي/K/دبي( من نوع )هيوند�ي �لينرت� - �شالون(
3-�ل�شيارة رقم )50123/خ�شو�شي/K/دبي( من نوع )هيوند�ي �لينرت� - �شالون(
4-�ل�شيارة رقم )50125/خ�شو�شي/K/دبي( من نوع )هيوند�ي �لينرت� - �شالون(

5-�ل�شيارة رقم )56286/خ�شو�شي/D/دبي( من نوع )كيا �شبورجت - ��شتي�شن(
6-�ل�شيارة رقم )52854/خ�شو�شي/D/دبي( من نوع )كيا �شبورجت - ��شتي�شن(
7-�ل�شيارة رقم )54038/خ�شو�شي/D/دبي( من نوع )كيا �شبورجت - ��شتي�شن(
8-�ل�شيارة رقم )43788/خ�شو�شي/M/دبي( من نوع )كيا �شري�تو - �شالون(
9-�ل�شيارة رقم )43785/خ�شو�شي/M/دبي( من نوع )كيا �شري�تو - �شالون(

10-�ل�شيارة رقم )43787/خ�شو�شي/M/دبي( من نوع )كيا �شري�تو - �شالون(
11-�ل�شيارة رقم )80843/خ�شو�شي/G/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �شالون(

12-�ل�شيارة رقم )7495/خ�شو�شي/N/دبي( من نوع )تويوتا لند كروزر - ��شتي�شن(
 13-�ل�شيارة رقم )21815/خ�شو�شي/O/دبي( من نوع )تويوتا لند كروزر - ��شتي�شن(

14-�ل�شيارة رقم )60421/خ�شو�شي/M/دبي( من نوع )تويوتا بريفيا - ��شتي�شن(
15-�ل�شيارة رقم )60420/خ�شو�شي/M/دبي( من نوع )تويوتا بريفيا - ��شتي�شن(

16-�ل�شيارة رقم )26912/خ�شو�شي/O/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س - �شالون(
17-�ل�شيارة رقم )26913/خ�شو�شي/O/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س - �شالون(
18-�ل�شيارة رقم )26911/خ�شو�شي/O/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س - �شالون(
19-�ل�شيارة رقم )26916/خ�شو�شي/O/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س - �شالون(
20-�ل�شيارة رقم )26914/خ�شو�شي/O/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س - �شالون(
21-�ل�شيارة رقم )26918/خ�شو�شي/O/دبي( من نوع )تويوتا ياري�س - �شالون(
22-�ل�شيارة رقم )21988/خ�شو�شي/D/دبي( من نوع )تويوتا بر�دو - ��شتي�شن(
و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل������دع������و /حم���م���د 
�فتخار �شناء  هلل ، باك�شتان 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1573252( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/6603377

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /عبد �للطيف 
�لهند   ، ع����م����ر  حم����م����د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )7882076( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/4146864

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل������دع������و /حم���م���د 
�لهند   ، خ��ان  رف��ي��ق منري 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )7542739( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/6222038

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل��دع��و /�ب���و �لكالم 
بنغالدي�س   ، علي  نيمبور 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )1322562( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/6948455
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•• اأبوظبي-وام:

�لعمارة   .. “ �لعري�س  يعر�س كتاب 
ب�شعف �لنخيل “ تاريخ هذه �لعمارة 
يف دولة �لإمار�ت و�لذي يعود �إىل 7 
�أجر�ها  ح��ف��ري��ات  ح�شب  ع��ام  �آلف 
و�ليز�بيث  بيت�س  م����ارك  �ل��دك��ت��ور 

�شفرد يف جزيرة دملا.
وجتري وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” 
مبادر�تها  �شمن  �ل��ك��ت��اب  يف  ق���ر�ءة 
تت�شمن  و�ل����ت����ي  �ل�����ق�����ر�ءة  ل�����ش��ه��ر 
يف  �ملوؤلفات  و�أه��م  لأب��رز  ��شتعر��شا 

�ملكتبة �لإمار�تية و�لعاملية.
ويعد كتاب �لعري�س ل�شاندر� بي�شيك 
�لعمارة  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�شت�شارية 
�أحد  �لثقافية  و�لبحوث  و�لت�شميم 
�أهم �ملر�جع للمعمارين و�لد�ر�شني 
�أبناء  �أ�شاليب  حيث يو�شح تف�شيال 
ومبادئها  �لنخيل  �شعف  و��شتخد�م 
كاأول  �لإم��ار�ت وي�شنف  يف خمتلف 
لتدوين  خم�����ش�����س  ����ش���ام���ل  ك���ت���اب 
�ملكانة �خلا�شة �لتي ت�شغلها �لعمارة 
ب�����ش��ع��ف ن��خ��ي��ل �ل���ت���م���ر يف �ل�����رت�ث 

�لثقايف لدولة �لإمار�ت.

ب�شعف  �لعمارة   .. �لعري�س  �أن  كما 
�لنخيل �أحد �لأعمال �ملهمة مل�شروع 
كلمة �لتابع لهيئة �أبوظبي لل�شياحة 
و�ل���ث���ق���اف���ة.. وق�����ام ب��رتج��م��ت��ه �إىل 

�لعربية عمر �شعيد �لأيوبي.

�لعمارة  ت���اري���خ  ����ش���ان���در�  وت��ع��ر���س 
�ل�شوء  م�شلطة  �ل��ن��خ��ي��ل..  ب�شعف 
ع��ل��ى ف����روق����ات ت��ل��ك �ل���ع���م���ارة من 
�إمارة لإمارة حيث ت�شري يف مقدمة 
�لعري�س يف  ��شتخد�مات  �إىل  كتابها 

�أ�شفها  دولة �لإم��ار�ت ثم تعرب عن 
نتيجة  �ملعماري  �لفن  هذ�  لختفاء 

عو�مل �قت�شادية.
كونه  �لعري�س  عند  �مل��وؤل��ف��ة  وت��ق��ف 
للبيئة  ����ش���دي���ق  ل���ب���ن���اء  من����وذج����ا 
ومتو�فق مع �لظروف �ل�شعبة �لتي 
عا�شها �لإن�شان يف �لإم��ار�ت يف تلك 

�حلقبة.
ب�����ش��ور خا�شة  �ل���ك���ت���اب  وي�����ش��ت��ع��ني 
�لقا�شمي  �شلطان  �ل�شيخ  د�رة  م��ن 
ل����ل����در������ش����ات �خل��ل��ي��ج��ي��ة و�أخ�������رى 
ولفرد  �ل���ربي���ط���اين  ل��ل��م�����ش��ت��ك�����ش��ف 
 1945 ب�����ني  �ل���ت���ق���ط���ت  ت�������ش���ي���غ���ر 
بيت  متحف  يف  �ملعرو�شة  و1950 

روفرز يف جامعة �أك�شفورد.
�إ���ش��اف��ة ل�����ش��ور م��ن ���ش��رك��ة بريت�س 
برتوليوم و�شركة �أبوظبي للعمليات 
وجمموعات  “�أدكو”  �ل��ب��رتول��ي��ة 
�أخ����������رى م�����ن �ل���������ش����ور ل����ع����دد من 
يف  �لإم���ار�ت  ز�رو�  �لذين  �لباحثني 

تلك �حلقبة.
ويخ�ش�س �لكتاب - �لو�قع يف 193 
تف�شيال  تعر�س  ف�شول   - �شفحة 

مناذج لبيوت �لعري�س يف كل �إمارة.

توفري  �إىل  �مل���وؤل���ف���ة  ت�����ش��ري  ف��ي��م��ا 
�لنخيل  ب�شعف  �لتقليدية  �لعمارة 
�لق�شوة  ���ش��دي��د  �مل���ن���اخ  م���ن  �مل���ل���ج���اأ 
�لإم��ار�ت و�شبه �جلزيرة  �ل�شائد يف 

�لعربية على مر �لقرون.
متنوعة  �أ���ش��ك��ال  �مل��وؤل��ف��ة  وق���دم���ت 
�أ�شالة  ت��ن��م ع���ن  �ل��ت��ي  �مل���ب���اين  م���ن 
وكيفية  للبيئة  عميق  وفهم  و�إب���د�ع 
يف  لكن   “ م�شيفة  معها.  �لتعاي�س 
�ل�شريع  �ل��ع��م��ر�ين  �ل��ت��ط��ور  غ��م��رة 
�لذي �شهدته دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لأخرية  �لأربعة  �لعقود  يف  �ملتحدة 
باأبر�جها  �حلديثة  مدنها  وتنامي 
تناطح  �ل���ت���ي  و�مل����ب����اين  �ل�����ش��اه��ق��ة 
�ل�شحاب ومر�كز �لت�شوق �لفريدة.. 
ب�شعف  �لتقليدية  �لعمارة  �نح�شرت 
�لقرى  يف  و�ن���ح�������ش���رت  �ل���ن���خ���ي���ل 

�لرت�ثية �أو تكاد ».
ويحتفي كتاب “�لعري�س .. �لعمارة 
�ملباين  ب���ه���ذه  �لنخيل”  ب�����ش��ع��ف 
�إن�شائها  وط����رق  �ل��ف��ري��دة  �مل��ح��ل��ي��ة 
وت��ن��وع��ه��ا م���ن م��ن��ط��ق��ة �إىل �أخ���رى 
ب�شعف  للعمارة  عاما  عر�شا  ويقدم 

�لنخيل وتاريخها وتقاليدها.

•• ال�صارقة-وام: 

�لتابع  “ذ�تي”  ب��رن��ام��ج  ����ش���ارك 
قرينة  موؤ�ش�شات  �أح��د  ري���ادة  ملركز 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
�لقا�شمي يف �ليوم �ملفتوح للتوظيف 
�لعليا  �لتقنية  كلية  نظمته  �ل��ذي 
و�لذي  بال�شارقة موؤخر�ً  للطالبات 
فر�س  ل���ع���ر����س  م���ن���ا����ش���ب���ة  ����ش���ك���ل 
يوفرها  �لتي  و�لتوظيف  �لتدريب 
�لربنامج ، ويهدف برنامج “ذ�تي” 
�ل���ذي مت �إط��الق��ه يف ع��ام 2012 
بتوجيهات من �شمو �ل�شيخة جو�هر 
بنت حممد �لقا�شمي رئي�س �ملجل�س 
بال�شارقة  �لأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى 
�ملتميزين  �خل��ري��ج��ني  ج���ذب  �إىل 
�لقيادية  �ل�شخ�شية  �ل�شفات  ذوي 
خمتلف  يف  �شنتني  مل��دة  وتدريبهم 
موؤ�ش�شات �إمارة �ل�شارقة بهدف بناء 
قدر�ت قادة �مل�شتقبل �لقادرين على 
قيادي  ب��دور  مهنية  حياة  يف  �لبدء 
�لكفاء�ت  و��شتقطاب  كبرية  وثقة 
باملهار�ت  ل��ت��زوي��ده��ا  �لإم���ار�ت���ي���ة 

�لقيادية و�لإد�رية يف �ملجال �ملهني.
وقالت فاطمة �ل�شحي مدير مركز 
ري����ادة �ن �ل��ربن��ام��ج ح��ر���س خالل 
م�شاركته يف هذ� �ليوم �ملفتوح على 
�لطالبات  م���ع  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��ت��و����ش��ل 
و�خل��ري��ج��ات �ل��ب��اح��ث��ات ع��ن عمل 
�حتياجاتهن  ع����ل����ى  و�ل�����ت�����ع�����رف 

يتطلعن  �ل��ت��ي  �مل��ه��ن��ي��ة  و�ل���ف���ر����س 
تعريفهن  �إىل  �إ�شافة  فيها  للعمل 
ومتطلباته  �ل��ربن��ام��ج  عمل  ب��اآل��ي��ة 
للمنت�شبني  يقدمه  وم��ا  و�شروطه 
من  �ملتميز�ت  ��شتقطاب  �أج��ل  م��ن 
بينهن لال�شتفادة من �لفر�س �لتي 

نقدمها.

•• اأبوظبي -وام: 

“�ت�شالت” عن م�شاركتها  �أعلنت موؤ�ش�شة �لمار�ت لالت�شالت 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ينظمها  �ل��ت��ي  من�شي”  “للخري  م���ب���ادرة  يف 
�إط��ار دعمه  17 مار�س �جل��اري يف  لالإعالم يوم �جلمعة �ملو�فق 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب  “عام �خلري” �لتي  ملبادرة 

بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
مار�س   17 �ملو�فق  �جلمعة  من�شي” يوم  “للخري  م�شرية  وتقام 
�شتنطلق  حيث  م�شاء،   6 �ل�شاعة  ولغاية  ع�شر�ً   3 �ل�شاعة  من 
ز�يد  �ل�شيخ  جامع  ب��اجت��اه  �لريا�شية  ز�ي��د  مدينة  م��ن  �مل�شرية 

�لكبري، و�لعودة �إىل مدينة ز�يد �لريا�شية.
وقال �لدكتور �أحمد بن علي، نائب رئي�س �أول �لت�شال �ملوؤ�ش�شي يف 

“جمموعة �ت�شالت” �أن “�ت�شالت” تت�شرف بامل�شاهمة و�مل�شاركة 
�إطار �لتز�مها مب�شوؤوليتها جتاه  “للخري من�شي” يف  يف م�شرية 
بال�شكل �لذي ي�شهم يف حتقيق  �ملجتمع وحر�شها على توجيهها 
�لأهد�ف �ملجتمعية و�لإن�شانية للمبادر�ت �لوطنية �لتي تتبناها 
�لقيادة �لر�شيدة ..م�شري� �ىل �ن مبادر�ت من هذ� �لنوع ت�شاهم 
يف توفري �إطار فاعل يتيح للموؤ�ش�شات جت�شيد قيم �لعطاء وتعزيز 
لهم  �لفر�شة  لإتاحة  موظفيها  ل��دى  و�مل�شاهمة  �لتطوع  ثقافة 
ليكونو� جزء�ً فاعاًل من منظومة �لعمل �لإن�شاين �لتي تن�شدها 

�لدولة.
و�أ�شاف ت�شعى “�ت�شالت” للم�شاركة يف م�شرية للخري من�شي ، 
ونتطلع من خاللها �إىل جت�شيد منوذج حقيقي من �ل�شر�كة بني 
�لإن�شانية  �لهوّية  �إب��ر�ز  للم�شاهمة يف  �لعام و�خلا�س  �لقطاعني 

�مل�شتويات  على  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بها  تتفرد  �لتي 
�ملحلية و�لإقليمية و�لدولية«.

وتهدف م�شرية للخري من�شي �إىل �إبر�ز دور �لقطاع �لإعالمي يف 
دعم و�إجن��اح �ملبادر�ت �لوطنية، �إذ يعد قطاع �لع��الم و�ح��ًد من 
�أهم قطاعات �ملجتمع من حيث �لتاأثري و�لنت�شار، وتاأتي م�شاركة 
و�لفاعلية  �لندماج  حلالة  تعزيز�ً  �ملبادرة  هذه  يف  “�ت�شالت” 
�لتي ت�شهدها خمتلف موؤ�ش�شات �لدولة خلف مبادرة عام �خلري 

�لتي �أطلقتها �لقيادة �لر�شيدة.
من  �شل�شلة  �شمن  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  �ت�����ش��الت  م�شاهمة  وج���اءت 
�لرعايات و�لفعاليات �لتي �شاهمت فيها منذ �لإعالن عن مبادرة 
 2017 �ل��ع��ام  خ���الل  وت�����ش��رف��ت  ��شتهلت  ح��ي��ث  �خلري”  “عام 
بامل�شاهمة ب�”�شندوق �لوطن” مببلغ قدره ع�شرة ماليني درهم.

من�شور بن حممد ي�شهد فعاليات امللتقى الدويل لأف�شل التطبيقات ال�شرطية

••دبي-وام: 

هيئة  م��ع  وبالتعاون  لل�شباب  �لإم����ار�ت  جمل�س  �أع��ل��ن 
جمل�س  ت�شكيل  ع��ن  و�لحتياطية  �لوطنية  �خل��دم��ة 
ياأتي �شمن �جلهود  �لوطنية لل�شباب، و�لذي  �خلدمة 
خرب�تهم  و�شقل  �ل�شباب  ق���در�ت  تعزيز  �إىل  �لهادفة 
�أه���د�ف  حتقيق  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  �مل�����ش��ارك��ة  م��ن  ومتكينهم 
و�مل�����ش��ت��د�م��ة و�لزده������ار و�لتطور  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

للمجتمع �لإمار�تي. 
�لوطنية  ت�����ش��ك��ي��ل جم��ل�����س �خل���دم���ة  م���ب���ادرة  وت���اأت���ي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  جت�شيد�  لل�شباب 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” بتحقيق �أهد�ف 
عام  �شموه  �أطلقها  �ل��ت��ي  لل�شباب  �لوطنية  �لأج��ن��دة 
�ل�شباب ومتكينهم يف جميع  2016 بهدف تفعيل دور 
�ملجالت وحتقيق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للدولة ، ويف 

مقدمتها روؤية �لإمار�ت 2021.
�أعرب �للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد  وبهذه �ملنا�شبة 
�لوطنية  �خلدمة  هيئة  رئي�س  نهيان،  �آل  طحنون  بن 
�لتي  �خلطوة  بهذه  وفخره  �عتز�زه  عن  و�لحتياطية 
جت�شد حر�س و�هتمام �لقيادة �لر�شيدة ب�شباب �لوطن 
�أنها  كما  �لرئي�شي  وهدفها  �لتنمية  �أد�ة  باعتبارهم 
تتو�فق مع توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد 
بني  �لتو��شل  تعزيز  �إىل  تدعو  �لتي  �مل�شلحة  للقو�ت 
باأن �لفرتة �لتي  �لقو�ت �مل�شلحة وبني �ملجتمع موؤكد�ً 
�شاهمت  �لوطنية  �خل��دم��ة  يف  �ل�شباب  ه���وؤلء  ق�شاها 
كثري�ً يف �شقل �شخ�شياتهم و�إك�شابهم مهار�ت جديدة 
�أن��ه��ا �رت��ق��ت بفكرهم وهذ�  ع��ل��ى ك��اف��ة �لأ���ش��ع��دة ك��م��ا 
�خلدمة  جمل�س  يف  كاأع�شاء  عملهم  �شيعزز  مبجمله 
بني  �لو�شل  حلقة  مبثابة  �ملجل�س  �شيكون  �إذ  �لوطنية 
هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية وبني �ل�شباب كما 
�ل�شخ�شية يف �لربنامج مع  �أنهم �شي�شاركون جتاربهم 
�شباب �لوطن �لأمر �لذي �شي�شاهم يف حتفيز وت�شجيع 

و�ناثاً لالنخر�ط يف �خلدمة  و�إلهام هذه �لفئة ذكور�ً 
على  يجب  م�شرفاً  وطنياً  و�جباً  تعترب  �لتي  �لوطنية 

�جلميع �أن ي�شارع لنيله .
و�أكد �ن �لوطن و�لقيادة �لر�شيدة يعقد�ن �آماًل كبرية 
 - جت�شد  �أن  �لفئة  ل��ه��ذه  لب��د  ل��ذ�  �ل�شباب  فئة  على 
باأخالقياتها وولئها و�نتمائها وت�شحياتها - �لنموذج 
�لوطنية  �خل��دم��ة  هيئة  ب���اأن  منوها  للوطن  �مل�����ش��رف 
من  ما  كل  للتعاون يف  تام  ��شتعد�د  على  و�لحتياطية 

�شاأنه دعم جمل�س �خلدمة �لوطنية لل�شباب.
دولة  وزي���رة  �مل��زروع��ي  �شهيل  بنت  �شما  و�أك���دت معايل 
�أن  لل�شباب  �لإم���ار�ت  جمل�س  رئي�شة  �ل�شباب  ل�شوؤون 
�أولوياتها  م��ق��دم��ة  يف  �ل�����ش��ب��اب  ت�شع  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
وحتر�س على �ل�شتثمار يف قدر�تهم وطاقاتهم ليكونو� 
�لإمار�ت  دول��ة  م�شتقبل  �شناعة  يف  فاعلني  م�شاهمني 
�لإجن���از�ت  م�شرية  مو��شلة  على  و�ل��ق��ادري��ن  �مل�شرق، 
�لتي حتمل ب�شمات �ل�شباب �لإمار�تي �لذي تربى على 
�لولء لقيادته وحب �لوطن و�لت�شحية يف �شبيل �شون 

كر�مته و�حلفاظ على مكت�شباته.
وث��م��ن��ت م��ع��ال��ي��ه��ا �ل��ت��ع��اون �ل��ب��ن��اء م��ع ه��ي��ئ��ة �خلدمة 
ت�شكيل جمل�س  �أن  �إىل  �لوطنية و�لحتياطية، م�شرية 
ي��ع��د �م����ت����د�د�ً ملجال�س  ل��ل�����ش��ب��اب  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل���دم���ة 
�لإمار�ت لل�شباب �لتي مت �طالقها يف جميع �لإمار�ت، 
م��ث��ال��ي��ة مي��ك��ن من  �إي���ج���اد من�شة  �إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي 
خاللها �لتو��شل �ملبا�شر مع فئة �ل�شباب للتعرف على 
و��شتعر��س  �آمالهم  وحتقيق  وتطلعاتهم  �حتياجاتهم 
�أفكارهم �ملبتكرة يف تعزيز مكانة دولة �لإمار�ت �لريادي 

يف جميع �ملجالت.
�لكفاء�ت  من  نخبة  �لوطنية  �خلدمة  جمل�س  وي�شم 
�لإمار�تية �ل�شابة من �ملجندين �لذين �أنهو� متطلبات 
حارب  حممد  �شعيد  عائ�شة  وه���م:  �لوطنية  �خل��دم��ة 
�لوطنية  �خلدمة  جمل�س  ع��ام  من�شق   .. �شنة”   28“
على  حا�شلة  لل�شباب،  دب���ي  جمل�س  وع�����ش��و  لل�شباب 
بكالوريو�س يف �لت�شال �ملرئي من جامعة ز�يد، وتكمل 
حالياً �شهادة �ملاج�شتري يف �إد�رة �لإبتكار بجامعة حمد�ن 

م�شوؤولية  كاخت�شا�شية  وتعمل  �ل��ذك��ي��ة،  حممد  ب��ن 
�جتماعية لل�شركات يف هيئة تنمية �ملجتمع بدبي، وهي 
خريجة �خلدمة �لوطنية، �لدفعة �لأوىل جندي يف عام 
�جلندي  و�شام  على  حل�شولها  تكرميها  ومت   2015
�ملتميز مرتني خالل �لدورة ومنحت مهام قائد �شرية 
من خالل �لوظائف �لقيادية فرتة تاأديتها �خلدمة .. 
“�ل�شمادة  ربحية  غري  جمعية  ومديرة  �شاحبة  وهي 
�لجتماعية يف �لدولة”، و�أطلقت �جلمعية �أول متجر 
ع��ل��ى �لإن���رتن���ت ل���دول جمل�س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي .. 
وعائ�شة من�شمة كموؤ�ش�س م�شارك �أي�شاً جلمعية فريق 
�ل�شباب  بني  �لوطني  �لوعي  لن�شر  �لهادفة   ،  1971
جائزة  على  ،وح�شلت  للمجتمع  �جلميل  رد  �أج��ل  من 

�ملر�أة �لعربية يف جمال ريادة �لأعمال �لجتماعية.
للخدمة  �نت�شبت   : �شنة   29 �ل��ب��ن��اي  ح�شن  ���ش��ارة   -
ممتاز  تقدير  على  وح�شلت  �لثانية  �لدفعة  �لوطنية 
لها،  �مل��ق��ررة  �ل��ف��رتة  �ن��ت��ه��اء  بعد  �لنهائي  �لتقييم  يف 
وك���ان���ت ����ش���ارة ق���د ت��خ��رج��ت م���ن ج��ام��ع��ة ز�ي����د بدبي 
ب�����ش��ه��ادة ب��ك��ال��وري��و���س ع��الق��ات ع��ام��ة و�إع���الن���ات عام 
عن  �ل��ث��اين  باملركز  ب��ه  ف��ازت  تخرج  مب�شروع   2012
وفالك  “متيز..  ج��ائ��زة  يف  و�ل��ت�����ش��وي��ق  �لإع�����الم  ف��ئ��ة 
ب�شوق  ..و�لتحقت  �لطالب  تتوجه لدعم  طيب” �لتي 
لالت�شالت  دو  �شركة  نظمته  تدريبي  بربنامج  �لعمل 
حيث عملت مع فريق ق�شم �مل�شوؤولية �لجتماعية �لتي 
ت�شهم يف تعزيز دور �ل�شركة يف �لت�شال و�لتفاعل مع 

�أفر�د �ملجتمع 
 ويف عام 2013 �نتقلت �إىل “�شحيفة �لإمار�ت �ليوم” 
�لإلكرتوين  موقعها  يف  �لعمل  بفر�شة  ظفرت  حيث 
وجنحت يف تاأ�شي�س وتنظيم قنو�ت �لتو��شل �لجتماعي 
�لتي ت�شهد �قباًل كبري�ً وحر�شت على تعزيز مهار�تها 
خمتلفة  وتقارير  �أخبار  كتابة  يف  ف�شاركت  �لتحريرية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع زم���الء يف �ل�شحيفة  م��ن��ف��ردة و�أخ����رى 

ن�شرت يف �شفحاتها �ليومية.
30 �شنة : �لتحق  - في�شل عبد�لغفار حممد �لهاوي 
�ملركز  �لوطنية وح�شل على  �لثالثة للخدمة  بالدفعة 

�لول على �ل�شرية �لثانية يف �ملجموع �لعام .. وتخرج 
من جامعة خليفة تخ�ش�س هند�شة �لكمبيوتر بامتياز 
..و�أكمل  �لدفعة  على  �لأول  وك��ان  �ل�شرف  مرتبة  مع 
�ملعلومات  �أم��ن  ماج�شتري  �شهادة  على  وح�شل  در��شته 
�ل�شرف  مرتبة  م��ع  �متياز  بتقدير  �جلامعة  ذ�ت  م��ن 
لت�شميم   IEEE منظمة  م�شابقة  يف  ���ش��ارك  وق��د   ..
وبرجمة �شيارة تعمل بالطاقة �ل�شم�شية على م�شتوى 
ون�شر في�شل عدة   .. �لأول  �ملركز  ونال فريقه  �لدولة 
مقالت �أكادميية يف جمال �أمن �ملعلومات خالل در��شة 
�ملاج�شتري، و�لتحق مبوؤ�ش�شة �ت�شالت يف بد�ية م�شو�ره 

�ملهني ومن ثم �لتحق بديو�ن �شمو �حلاكم.
- م��اج��د ع��ب��ي��د ع��ل��ي �ل�����ش��ام�����ش��ي 29 ���ش��ن��ة: وه���و من 
منت�شبي �لدفعة �لثالثة من �خلدمة �لوطنية وحا�شل 
على  ح�شل  ثم  �مل�شتجدين،  دورة  يف  �لول  �ملركز  على 
�ملركز �لثالث يف دورة �لتخ�ش�شي بوحدة �شالح �ل�شارة 
و�لعلوم  للتكنولوجيا  خليفة  ج��ام��ع��ة  م��ن  ..وت���خ���رج 
�لهند�شة  �ل�����ش��رف يف  م��رت��ب��ة  م���ع  ب��ام��ت��ي��از  �حل��دي��ث��ة 
م�شتوى  على  �لثانية  �ملرتبة  على  وح��از  �لإلكرتونية 

�جلامعة .
و�لتطوير  لال�شتثمار  مبادلة  �شركة  يف  ماجد  ويعمل 
2010، وه����و ع�����ش��و يف  �ل���ع���ام  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي م��ن��ذ 
معهد  قبل  من  �ملنظم  �ملحرتف  �مل��ايل  �ملحلل  برنامج 
  Chartered Financial Analyst
، وع�شو يف برنامج �إد�رة �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي لق�شم   CFA
يف  وع�شو  �لت�شالت،  وتكنولوجيا  �ل��ط��ري�ن  �شناعة 
�لإمار�ت  �لف�شاء بتنظيم من وكالة  �أ�شا�شيات  برنامج 
للف�شاء، وع�شو يف جمموعة �لبتكار يف جمال �لف�شاء 
�لإمار�ت  وكالة  قبل  من  �ملنظمة   ESIG �لإمار�تية 
�لأمريكية  ريثيون  �شركة  يف  ماجد  وت���درب  للف�شاء. 
جمال  يف  ت���درب  كما  �ل��دف��اع،  �أنظمة  يف  و�ملتخ�ش�شة 
�لأقمار �ل�شناعية برعاية �شركة �لياه �شات لالت�شالت 
ذلك  �إىل  بالإ�شافة  بفرن�شا،  تولوز  مبدينة  �لف�شائية 
ح�شر  كما   ،2016 ع��ام  منذ  �ليابانية  �للغة  يتعلم 
وتكنولوجيا  بالف�شاء  �ملتعلقة  �مل��وؤمت��ر�ت  من  �لعديد 

�أعماله �لتطوعية �لعمل كمتطوع  �لت�شالت، وت�شمل 
�لقبة  وفعالية  جايتك�س  �إك�شبو  يف  �ت�شالت  جناح  يف 
�لنوخذ�  �إبر�هيم ر��شد  �أبوظبي. - �شامل  �ل�شماوية يف 
�شنة : ح�شل على �ملركز �لأول كجندي متميز يف   29
�أربع منا�شبات يف �لدورة �لثانية من �خلدمة �لوطنية 
.. وهو يعمل حالياً يف �شركة �لعني للتوزيع كمهند�س 
�شيانة ورئي�س للجنة �لريا�شية لد�ئرة �ملياه منذ �شنة 
2013 ..وتخرج من جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وبكالريو�س  �لهند�شية  �لإد�رة  ماج�شتري  ب�شهادتي 
يف  �لأول  �ملركز  على  حائز  وه��و  �مليكانيكية،  �لهند�شة 
 ESREC 2010 م�شابقة م�شاريع �لطاقة �ملتجددة

على م�شتوى جامعات وكليات �لدولة.
كما �أنه موؤ�ش�س ورئي�س جملة �شوق �لإعالنية يف ر�أ�س 
�خل��ي��م��ة، وع��ار���س يف ج��ن��اح ���ش��رك��ة �ل��ع��ني ل��ل��ت��وزي��ع يف 
�ملركز  على جو�ئز  وح��از  �ل��دول��ة،  يف  �ملعار�س  خمتلف 
و�لرماية،  �لطائرة  ك��رة  �لريا�شات  خمتلف  يف  �لأول 
فريق  يف  كمحا�شر  �لعمل  �لتطوعية  �أعماله  وت�شمل 
مبختلف  للمدر��س  و�لكهرباء  �مل��اء  ��شتهالك  تر�شيد 
�لفئات �لعمرية و�لدو�ئر �حلكومية وجمال�س �لأحياء 
�للجنة  ورئي�س  �لعهد،  ويل  دي��و�ن  عليها  ي�شرف  �لتي 

�لريا�شية لد�ئرة �ملياه منذ �شنة 2013 وحتى �لآن.
�لتحقت   : �شنة   24 �مل��ع��م��ري  ع��ل��ي  ف��اط��م��ة حم��م��د   -
 2014 ع��ام  �لوطنية  �خل��دم��ة  م��ن  �لثانية  بالدفعة 
ح��ي��ث �ت��ق��ن��ت ف��ي��ه��ا �ل��ع��م��ل �مل���ي���د�ين مب�����ش��ت��وى ممتاز 
وح�شلت على �شهادة IC3 و�شهادة مدخل بيانات من 
�لوطنية وتخرجت  �أ�شهر تدريب يف �خلدمة  خالل 9 
نقل  كم�شرفة  �مل��ع��م��ري  فاطمة  وتعمل   .2015 ع��ام 
�لإم��ار�ت، كما تدر�س حالياً يف  و�شالمة يف مو��شالت 
�لدبلوم  لدر��شة  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �جلزيرة  معهد 
خربة  ���ش��ه��ادة  وحت��م��ل  و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �لبيئة  يف 
�لثانوية  قلبي. وتخرجت من  و�نعا�س  �أولية  ��شعافات 
2012 و���ش��ارك��ت خ��الل �ل�شنة ذ�ت��ه��ا يف  �ل��ع��ام��ة ع��ام 
�لفرتة  يف  وتطوعت  للع�شكرية،  �شاهني  �شركة  خميم 
�ل�شيفية يف تعليم �لأطفال �إعادة �لتدوير. كما تطوعت 

�أي�شاً يف د�ر ز�يد للرعاية �لإن�شانية للم�شاهمة يف ور�س 
عمل لذوي �لإعاقة و�أطفال �لدمج . 

جامعة  من  تخرج   : �شنة   30 �ل�شميلي  حممد  �أحمد 
بكالوريو�س   2012 ع��ام  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�ل��ط��ب و�جل���ر�ح���ة �ل��ع��ام��ة ، و�أن��ه��ى �شنة �لم��ت��ي��از يف 
وبعدها   2013 عام  �أبوظبي  باإمارة  �لعني  م�شت�شفى 
�أحمد  يعمل  �لع�شكري.  ز�يد  م�شت�شفى  يف  �أحمد  عمل 
�ل�����ش��م��ي��ل��ي ح��ال��ي��اً ك��ط��ب��ي��ب م��ق��ي��م ل��ط��ب �ل���ط���و�رئ يف 
�لثانوية  م��ن  �أح��م��د  ت��خ��رج  ب��دب��ي.  ر����ش��د  م�شت�شفى 
�لعامة بن�شبة 97.9 �لق�شم �لعلمي و�شارك يف �لعديد 

من �مل�شابقات �ملحلية خالل �ملرحلة �لثانوية 
وفاز باملركز �لأول على م�شتوى دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة يف �ختبار�ت �للغة �لعربية عام 2004 .
ك��م��ا ل���دي���ه ح���ب ل��ل��م��ط��ال��ع��ة و�ل����ق����ر�ءة ع��ل��ى خمتلف 
�لكتابية  �مل��ح��اولت  بع�س  ل��ه  ك��ان��ت  كما  م�شتوياتها، 
يتناول  و�ل����ذي   2016 ع���ام  يف  ل��ه  ك��ت��اب  �أول  ون�����ش��ر 
مو�شوع �لتوحد و�أهم �لتحديات �لنف�شية �لتي تو�جه 
�لتطوعي  �لعمل  ويع�شق   .. �ملجتمع  يف  �لنا�شئة  فئة 
يف  �ل�شحية  للتوعية  �لطالبية  �للجنة  ت��ر�أ���س  حيث 
جمعية  يف  ع�شو  هو  وحالياً   2010 ع��ام  �لطب  كلية 

�لإمار�ت لطب �لطو�رئ.
- رمي �أنوهي 28 �شنة : تطوعت يف �خلدمة �لوطنية 
على  �لأوىل  ونالت  �لأوىل،  �لدفعة  �شمن  عامني  قبل 
�لإمار�ت  �أم  قبل  من  تكرميها  ومت  �لرماية  يف  دورتها 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك رئ��ي�����ش��ة �لحت���اد 
�لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 

رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة .
عدة  ��شتلمت  حيث  �مل�شاريع  �إد�رة  بق�شم  رمي  وعملت 
ف��ن��دق��ي��ة، جت��اري��ة و�شكنية،  م�����ش��اري��ع م��ن��ه��ا م�����ش��اري��ع 
ومتثلت مهام رمي �لوظيفية بهذه �لإد�رة من �لت�شميم 
�لد�خلي للم�شروع حتى �لنتهاء منه وت�شليمه، وبحكم 
مع  �لتعامل  يف  قدر�تها  منت  �مل�شاريع  �إد�رة  يف  عملها 
�لنا�س و�ملوردين و�ل�شركات �ملختلفة وخلق فريق عمل 

و�حد.

الإع���الن ع���ن ت�شكي���ل جم���ل�ش اخل���دم���ة الوطني����ة لل�شب����اب

•• دبي-وام:

�ل�����ش��ي��خ حمد�ن  ���ش��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل 
�لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�م�س،  ���ش��ب��اح  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
ف��ع��ال��ي��ات �مل��ل��ت��ق��ى �ل������دويل �حل����ادي 
�ل�شرطية،  �لتطبيقات  لأف�شل  ع�شر 
للجودة  �لعامة  �لإد�رة  تنظمه  �ل��ذي 
�أيام   4 مل��دة  دب��ي  �شرطة  يف  �ل�شاملة 
يف  �مل�شتقبل  “ ��شت�شر�ف  �شعار  حتت 
فندق  يف  وذل����ك  �ل�شرطي”،  �ل��ع��م��ل 
معايل  �مللتقى  ح�شر  ب��دب��ي.  �مل��ي��د�ن 
�ل��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م نائب 
رئي�س �ل�شرطة و�لأم��ن �لعام يف دبي، 
�ل�شعفار  �هلل  ع��ب��د  ���ش��ي��ف  و�ل���ف���ري���ق 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، و�ل��ل��و�ء عبد  وك��ي��ل وز�رة 

�هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  وم�شاعدو  دبي، 
دب�����ي، و�ل�����ش��ي��د ل��وي�����س دك���م���ار نائب 
�لدولية  للجمعية  �لأول  �ل��رئ��ي�����س 
�لقياد�ت  م��ن  وع���دد  �ل�شرطة،  ل��ق��ادة 
�ل�شرطية على م�شتوى �لعامل، �إ�شافة 
�ل���رب�زي���ل���ي  �ل����ق����دم  ك�����رة  �إىل لع�����ب 

�ل�شهري رونالدينهو.
�ملعال  حم��م��د  �ل�شيخ  �لعقيد  و�أل��ق��ى 
مدير �لإد�رة �لعامة للجودة �ل�شاملة 
�لفتتاحية  �ل��ك��ل��م��ة  دب�����ي،  ب�����ش��رط��ة 
بال�شيوف  ب���ال���رتح���ي���ب  ����ش��ت��ه��ل��ه��ا 
�مللتقى  ه��ذ�  ب��ني زمالئهم يف  �ل��ك��ر�م 
�جلنائية  ب����اجل����و�ن����ب  �مل��ت��خ�����ش�����س 
و�لأمنية، �لذي �شيتيح لكافة �مل�شاركني 
و�لتن�شيق  و�لتو��شل  �للتقاء  فر�شة 
يف  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�شل  م��ن  لال�شتفادة 
و�شمان  �لأمنية  �ملوؤ�ش�شات  بناء  �إط��ار 

�لتطوير  �إىل  و�شوًل  �مل�شتمر،  �لتعلم 
�ملن�شود جلميع �لأجهزة �لأمنية.

�إن��ن��ا يف   : �مل��ع��ال  �ل�شيخ  �لعقيد  وق���ال 
نوؤمن  دب���ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�لعامل  يف  �ل�شرطة  �أجهزة  ب��اأن جميع 
�لهم  و�أن  و�ح���د،  م��رك��ب  يف  �أ�شبحت 
�لأم����ن����ي ه���م م�����ش��رتك جل��م��ي��ع دول 
�لعامل، ولي�س هناك �أي جهاز �شرطي 
على  ق����ادر  ب��اأن��ه  ي��دع��ي  �أن  ي�شتطيع 
مع  �لتعاون  دون  �لأمنية  مهامه  �أد�ء 
�ل�شركاء يف دول �لعامل، فنحن جميعاً 
نعمل لهدف و�حد وهو تر�شيخ �لأمن 
من  جمتمعاتنا  وحماية  و�ل�شتقر�ر، 
�لعابثني باأمننا و��شتقر�رنا وتطورنا، 
�لتي  �لآمنة  �ملجتمعات  �إىل  للو�شول 
وم�شتقبل  م�شتقبلها  بناء  من  تتمكن 

�أبنائها .
يف  “ نت�شرف  �مل��ع��ال  �لعقيد  و�أ���ش��اف 

جمدد�  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
�لأمن  رج���ال  م��ن  كوكبة  با�شت�شافة 
�إطار  �ملحلي و�لعاملي يف  �مل�شتوى  على 
لأف�شل  �ل������دويل  �مل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�������ش���رط���ي���ة يف دورت�����ه  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�حلادية ع�شرة، وذلك لتحقيق �أهد�ف 
تبادل  ثقافة  خلق  يف  �ملتمثلة  �مللتقى 
�ل�شرطية  �لأج�����ه�����زة  ب����ني  م��ع��رف��ي��ة 
تناف�شية  عمل  بيئة  و�إيجاد  �مل�شاركة، 
مب�شتوى  �لرت������ق������اء  ع���ج���ل���ة  ت����دف����ع 
�ل�شتفادة  وتعميم  �ل�شرطي،  �لأد�ء 
و�أف�شل  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م���ن 
�مل��م��ار���ش��ات �ل�����ش��رط��ي��ة، وخ��ل��ق �أج���و�ء 
منا�شبة للحو�ر و�ملناق�شة بني �ملعنيني 
و�ل�شرطي  �لأمني  باجلهد  و�ملهتمني 
�لأمنية  �ملوؤ�ش�شات  بناء  يف  و�مل�شاهمة 
�لناجحة د�ئمة �لتعلم، وحتقيقا لهذه 
�لأه���د�ف ف��اإن �شرطة دب��ي تعقد هذ� 

�مللتقى �ملتخ�ش�س و�لذي ي�شتمر حتى 
16 من مار�س �جلاري، حيث نناق�س 
�ملحور  �أل وهي  6 حماور متخ�ش�شة 
�جل��ن��ائ��ي، و�مل���ح���ور �مل�����روري، وحمور 
�لبتكار،  وحم���ور  �لإره����اب،  مكافحة 
وحم������ور �أم������ن �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�أخ������ري� 
وو�شائل  �لإلكرتونية  �جلر�ئم  حمور 

�لتو��شل �لجتماعي.
ومتنى �لعقيد �ملعال جلميع �مل�شاركني 
بح�شيلة  �خل���������روج  و�حل����ا�����ش����ري����ن 
معرفية كبرية، موؤكد�ً ��شتثمار �شرطة 
�لنخبة من  ه��ذه  دب��ي لفر�شة وج��ود 
من  و�خل����رب�ء  و�ملتخ�ش�شني  �ل��ق��ادة 
م��ع��ظ��م ق�����ار�ت �ل���ع���امل ل��ل��ت��اأك��ي��د على 
كل  يف  و�لتن�شيق  للتعاون  ��شتعد�دها 
دولنا  و�ل�شتقر�ر يف  �لأم��ن  ما يخدم 
وجمتمعاتنا، د�عيا �ملعنيني يف �لإد�ر�ت 
�لد�خلية �إىل �لتعاون �لكامل وتقدمي 

�لدعم �لالزم جلميع �شركائنا يف دول 
�لعامل. و�شهد �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ورقة عمل 
قدمها �لقائد �لعام ل�شرطة �أورلندو 
�ل�شيد جون مينا، حول تعامل �ل�شرطة 
“�شو�ت” مع  �خل��ا���ش��ة  �مل��ه��ام  وف����رق 

ح��ادث �إط��الق نار يف ملهى ليلي وقع 
وقدم  �شحية.   49 وخلف  �لولية  يف 
�أورلن�������دو �شرحاً  ���ش��رط��ة  ق��ائ��د ع���ام 
�حلادث  م��ع  �لتعامل  �شيناريو  ح��ول 
وفرق  �ل�شرطة  �أف��ر�د  �قتحام  وكيفية 
من  جم���م���وع���ة  ع���ار����ش���اً  “�شو�ت”، 

�لفيديوهات لوقائع �حلادث، و�كد �أن 
مبجوعة  �نتهى  �حل��ادث  مع  �لتعامل 
�لتي  �مل�شتفادة  و�ل��درو���س  �ل��ع��رب  م��ن 
يف  �أخذها  �ل�شرطة  �أجهزة  على  يجب 
عني �لعتبار عند �لتعامل مع حو�دث 

م�شابهة.

»ات�ش��الت« ت�ش�ارك يف مب�ادرة »للخي��ر من�ش��ي«

» الع���ري����ش «.. عم���ارة ع��رفه���ا الإم���اراتي����ون 
قب��ل 7 اآلف ع�����ام

برنامج »ذاتي« ي�شتقطب الكفاءات 
الإماراتية ويوفر لهم وظائف متميزة
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•• اأبوظبي -وام:

�آي����ات �لتهاين  �أ���ش��م��ى  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  رف��ع��ت جم��م��وع��ة ع��ق��ي��الت �ل�شلك 
و�لتربيكات �إىل �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام 
باأنها  �شموها  و��شفة  �لعاملي..  �مل��ر�أة  يوم  مبنا�شبة  و�لطفولة  لالأمومة 

�لد�عم �لرئي�شي للمر�أة �لإمار�تية.
لدى  �لعربية  م�شر  جمهورية  �شفري  ح��رم  ج��اد  �أمينة  �ل�شيدة  وقدمت 
�لدولة رئي�شة �ملجموعة - بالأ�شالة عن نف�شها ونيابة عن كل عقيالت 
�ل�شفر�ء �إ�شافة �إىل �ل�شفري�ت �ملعتمد�ت لدى دولة �لإمار�ت من �لدول 

و�لعاملية  و�لعربية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ر�أة  �إىل  �لتهنئة   - و�لأجنبية  �لعربية 
�أن  �إىل  د�عية   .. �أم��ام تقدمها  �لتي وقفت  �ل�شعاب  لنجاحها يف تخطي 
تتمكن كل �مر�أة عربية من حتقيق حلمها يف �لأمن و�ل�شتقر�ر و�لزدهار 

و�لتقدم لها ولأبنائها ولأوطانها.
ووجهت جاد - خالل �مل�شاركة يف �حتفال جمل�س �شيد�ت �أعمال �أبوظبي 
�لتابع لغرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي �لذي �أقيم مبنا�شبة �ليوم �لعاملي 
 “ “�أم �لإم��ار�ت  للمر�أة - �لتهنئة �ل�شادقة �لنابعة من �لقلب �إىل �شمو 
يف هذ� �ليوم �لذي يج�شد يف م�شمونه ومعناه �لأو�شع و�لأ�شمل ما تقوم 
به �شموها من ن�شاط متو��شل وعطاء فيا�س من �أجل �إثر�ء حياة �ملر�أة 

�لإمار�تية و�لعربية و�لعاملية.

و�لعطاء  �لإجن���از  حجم  “�إن  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  وقالت 
�لذي ت�شمنته م�شرية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لإن�شانية وفكر 
وعالمة  وم�شرق  م�شيء  من��وذج  لهو  �ل��ري  ومنهجها  �لبناء  �شموها 
لالهتد�ء  جميعا  يدفعنا  ب�شكل  �لعربية  �مل��ر�أة  متكني  م�شرية  يف  فارقة 

بهذ� �لنموذج �لفكري �لر.
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  حققته  مبا  و�أم  كامر�أة  فخرها  عن  جاد  و�أعربت 
بنت مبارك لي�س لالإمار�ت و�ملر�أة �لإمار�تية فح�شب بل للمر�أة �لعربية 

بوجه عام.
جهد  �لإم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة  �ملذهل  �لتقدم  ه��ذ�  ور�ء  �أن  يف  ل�شك  م�شيفة 
�أم �لإم��ار�ت ر�ئدة �لعمل �لإن�شاين �لتي بو�أت  عظيم ومباركة قوية من 

ر�أ�س  و�عتربتها  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  يف  كبرية  مكانة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
�ملال �لب�شري �ملهم يف �ملجتمع مبا لديها من قدر�ت وم�شاهمة فعالة يف 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
و�أو�شحت �أن �شمو �أم �لإمار�ت مكنت �ملر�أة �لإمار�تية من �أن تكون �شريكا 

رئي�شيا للرجل يف �ل�شيا�شة و�لقت�شاد ويف كل مناحي �حلياة �لعلمية .
�إ�شافة �إىل �أنها �أم تربي �أجيال وترعى �أ�شرتها وبيتها �أح�شن رعاية مبا 
منه  ونتعلم  ن�شتلهمه  �شنظل  �ل��ذي  �مل�شرق  �لنموذج  بهذ�  نعتز  يجعلنا 

معاين �لإ�شر�ر و�لتعاطف و�لإن�شانية و�حلكمة.
�أبوظبي على  �أعمال  كما وجهت رئي�شة �ملجموعة �ل�شكر ملجل�س �شيد�ت 

دعوته للم�شاركة يف �لحتفال باليوم �لعاملي للمر�أة.

•• اأبوظبي -وام:

فعاليات  �أب��وظ��ب��ي  يف  �م�س  �نطلقت 
�لجتماع �لثالث للدول �ملوقعة على 
وحماية  �إد�رة  حول  �لتفاهم  مذكرة 
�متد�د  على  ومو�ئلها  �لبحر  �أب��ق��ار 
مو�قع �نت�شارها حتت رعاية معاهدة 
من  �ملهاجرة  �لأن���و�ع  على  �ملحافظة 
وفود  وبح�شور  �لفطرية  �حليو�نات 
من ثالث وع�شرين دولة �إىل جانب 
�ملتخ�ش�شني  �خل������رب�ء  م���ن  ن��خ��ب��ة 
و�لأع�شاب  �ل��ب��ح��ر  �أب���ق���ار  جم���ال  يف 

�لبحرية يف �لعامل.
ي�شتمر  �ل�����ذي   - �حل�����دث  ي��ت�����ش��م��ن 
ع��ل��ى م����دى ي���وم���ني - ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�ل��ع��م��ل �لفنية  �لج��ت��م��اع��ات وور�����س 
�ل��ت��ي ���ش��ت��ق��ام ع��ل��ى م���دى �أ���ش��ب��وع يف 
�لرتكيز  خ��الل��ه��ا  و���ش��ي��ت��م  �أب��وظ��ب��ي 
ع���ل���ى �حل�����اج�����ة حل�������ش���د �له���ت���م���ام 
�ملهددة  �لبحر  �أبقار  حلماية  �لعاملي 
و�ملحافظة على مو�ئلها  بالنقر��س 
�ل���ب���ح���ري���ة ومتكني  �لأع���������ش����اب  م����ن 
و�ملجتمعات  و�ل��ب��اح��ث��ني  �حل��ك��وم��ات 
�لعمل  و�لقطاع �خلا�س من  �ملحلية 
�لأنو�ع  ه��ذه  حلماية  �شر�كة  يف  معا 

�لهامة ومو�ئلها �لتي تعي�س فيها.
ي�شار �إىل �أن عدد �لدول �ملوقعة على 
و�إد�رة  حماية  حول  �لتفاهم  مذكرة 
�أبقار �لبحر �لدولية �لتي �أبرمت يف 

عام 2007 ي�شل �إىل 26 دولة.
وخالل كلمته �لفتتاحية قال معايل 
�لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير 
�لتغري �ملناخي و�لبيئة حتر�س دولة 

�لإمار�ت على �مل�شاركة يف �لتفاقيات 
�لأط��ر�ف و�لر�مية  �لدولية متعددة 
�إىل تعزيز �لتعاون �لدويل يف جمال 
�ملحافظة على �حلياة �لفطرية مثل 
و�إد�رة  حماية  حول  �لتفاهم  مذكرة 

�أبقار �لبحر �لدولية. 
�أك���ر من  و�أ���ش��اف معاليه وب��وج��ود 
�شمن  �ل��ب��ح��ر  �أب���ق���ار  م���ن   3000
�ملياه �لإقليمية لدولة �لإمار�ت فاإننا 
ندرك متاماً �أن �ملحافظة على �شالمة 
مروج �لأع�شاب �لبحرية هي من �أهم 
�أعد�د  ��شتقر�ر  على  �لإب��ق��اء  عو�مل 

�أبقار �لبحر يف مو�ئلها �لطبيعية .
و�أو�������ش������ح �ن������ه مت���ا����ش���ي���اً م����ع روؤي������ة 
بتاأ�شي�س  ق��م��ن��ا   2021 �لإم�������ار�ت 
�لبحرية  �مل����ن����اط����ق  م�����ن  �ل����ع����دي����د 

�ملحمية وتكللت �جلهود �لتي بذلتها 
�لإم������ار�ت يف جم���ال �مل��ح��اف��ظ��ة على 
�لدولة  تقدم  يف  �لبيولوجي  �لتنوع 
�إىل   2012 33 يف ع��ام  �مل��رك��ز  م��ن 
 2014 �لأول عاملياً يف عامي  �ملركز 
و2016 يف موؤ�شر �ملناطق �لبحرية 
�لبيئي  �لأد�ء  موؤ�شر  �شمن  �ملحمية 

�لذي ت�شدره جامعة ييل. 
�ملبارك  خليفة  رز�ن  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
�لأمني �لعام لهيئة �لبيئة - �أبوظبي 
ب���دون �لأع�����ش��اب �ل��ب��ح��ري��ة ل ميكن 
ت��ب��ق��ى ع��ل��ى قيد  �أن  �ل��ب��ح��ر  لأب���ق���ار 
�حلياة فهي �مل�شدر �لرئي�شي لغذ�ئها 
مروج  على  باملحافظة  قمنا  ف���اإذ�   ..
�شاهمنا  �لبحرية نكون قد  �لأع�شاب 
�أبقار  يف �ملحافظة على م�شدر غذ�ء 

�لبحر .
و�أ�شافت �ملبارك كذلك �حلال �إذ� كنا 
�ل�شيد  جمتمعات  ت�شجيع  ن�شتطيع 
�ل���ت���ي حتافظ  �مل���م���ار����ش���ات  ل��ت��ب��ن��ي 
�لبحرية  �لأع���������ش����اب  م����و�ئ����ل  ع���ل���ى 
�أب���ق���ار �لبحر  وحت����د م���ن ����ش��ط��ي��اد 
قد  بذلك  نكون  �خل��ط��اأ،  طريق  ع��ن 
�أبقار  ����ش��ت��د�م��ة  ���ش��م��ان  يف  �شاهمنا 
�لبحرية ومو�ئلها  �لبحر و�لأع�شاب 
�لطبيعية �لتي تعتمد عليها.. ونحن 
�لعالقة  ب��ه��ذه  ن��ع��رتف  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�خلرب�ت  تبادل  وباأهمية  �ملرت�بطة 
�ملجال  ه���ذ�  �مل��م��ار���ش��ات يف  و�أف�����ش��ل 
�شعيها  يف  �لن��ت�����ش��ار  دول  ول��دع��م   ..
لتحقيق  فعال  علمي  �أ�شا�س  لو�شع 
جد�  متحم�شون  نحن  �ل��ه��دف  ه��ذ� 

�لبحثية  �لأدو�ت  ح��زم��ة  لإط�����الق 
ل�شتخد�مها يف در��شات �أبقار �لبحر 
و�لأع�����ش��اب �ل��ب��ح��ري��ة، و�ل��ت��ي �شيتم 

�إطالقها خالل هذ� �لجتماع .
ت�شامربز  ب�����ر�دين  �ل���دك���ت���ور  وق�����ال 
ملعاهدة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل�������ش���ك���رت���ري 
�ملهاجرة  �لأن��������و�ع  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
�ل������ذي  �لج�����ت�����م�����اع  ه��������ذ�  “جمع 
�لإم����ار�ت  دول���ة  حكومة  ت�شت�شيفه 
ممثلي  م��ن  نخبة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
و�لنا�شطني  و�لباحثني  �حل��ك��وم��ات 
على  �ملحافظة  جم��ال  يف  �ملخت�شني 
�لقطاع �خلا�س  و�ملعنني من  �لبيئة 
بهدف حتديد �أف�شل �ل�شبل للحفاظ 
على �أبقار �لبحر و�لأع�شاب �لبحرية 

لالأجيال �لقادمة«.
�لجتماع  �أن  �إىل  ت�شامربز  د.  و�أ�شار 
نوعه  من  دوليا  جتمعا  �أك��رب  يعترب 
�لتي  �لدبلوما�شية  على  م��ث��ال  وه��و 
بني  �لأم��د  طويلة  �ل�شر�كة  ترعاها 
م���ع���اه���دة �مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى �لأن�������و�ع 
�لفطرية  م��ن �حل��ي��و�ن��ات  �مل��ه��اج��رة 

ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ي�شار �إىل �أن هيئة �لبيئة – �أبوظبي، 
�أبوظبي  �إمارة  وبالنيابة عن حكومة 
بدعم   2009 ع�������ام  م����ن����ذ  ت����ق����وم 
���ش��ك��رت��اري��ة م��ع��اه��دة �مل��ح��اف��ظ��ة على 
�ل��ت��ي ت�شرف على  �مل��ه��اج��رة  �لأن����و�ع 
�خلا�شة  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���ر�ت  تنفيذ 

بالطيور �جلارحة و�أبقار �لبحر.
�أكر  يف  تنت�شر  جم��م��وع��ة  وب��وج��ود 
من 40 دولة من �شرق �فريقيا �إىل 
�ل���ه���ادي تعترب  ف��ان��و�ت��و يف �مل��ح��ي��ط 

هاماً من �لرت�ث  �لبحر ج��زء�ً  �أبقار 
�ملجتمعات  م����ن  ل��ل��ع��دي��د  �ل���ث���ق���ايف 

�ل�شاحلية.
حلماية  �مل�شرتكة  �جل��ه��ود  وت�شاهم 
�أب��ق��ار �ل��ب��ح��ر و�حل��ف��اظ ع��ل��ى مروج 
تتغذى  �ل���ت���ي  �ل��ب��ح��ري��ة  �لأع�������ش���اب 
�لتنوع  من  �لفائدة  تعزيز  يف  عليها 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي �ل���ب���ح���ري ف�����ش��ال عن 
�مل�شاهمة يف رفاه �لإن�شان كما تعترب 
�لبحرية و�حدة من  �لأع�شاب  مروج 
�أغ��ن��ى �ل��ب��ي��ئ��ات �ل��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى وجه 
600 نوع  ت���اأوي ح���و�يل  �إذ  �لأر�����س 
�أنها توفر  �لبحرية كما  �لأحياء  من 
ح�����ش��ان��ات مل�����ش��اي��د �لأ����ش���م���اك �لتي 

يعتمد عليها �ل�شكان �ملحليني.
وت��ت��ق��ا���ش��م �أب���ق���ار �ل��ب��ح��ر ع����دة دول 
و�ملحافظة  حمايتها  تتطلب  ل��ذل��ك 
كافة  ب��ني  و�لتن�شيق  �لتعاون  عليها 
دول �لنت�شار– و�لذي ميثل �لهدف 
حول  �لتفاهم  مذكرة  من  �لأ�شا�شي 

حماية و�إد�رة �أبقار �لبحر.
ي�شار �إىل �أنه مت تطوير حزمة �لأدو�ت 
�لبحثية بال�شر�كة بني هيئة �لبيئة - 

�ملحافظة  و�تفاقية  وتوتال  �أبوظبي 
�أبوظبي  يف  �مل��ه��اج��رة  �لأن������و�ع  ع��ل��ى 
و�شكرتارية مذكرة �لتفاهم وم�شروع 
�ملحافظة على �أبقار �لبحر و�لأع�شاب 
�لبحرية من قبل فريق من �خلرب�ء 
�لباحثني  م�شاعدة  ب��ه��دف  �لفنيني 
�ل��ت��ف��اع��الت بني  وف��ه��م  تقييم  ع��ل��ى 
�لبحرية  و�لأع�������ش���اب  �ل��ب��ح��ر  �أب���ق���ار 

و�ملجتمعات �لب�شرية.
�لبحث  �أدو�ت  ح��زم��ة  ه��ذه  وت�شاهم 
�تخاذ  عملية  دع���م  يف  �لل��ك��رتون��ي��ة 
�إليها  �ل��و���ش��ول  �ل���ق���ر�ر ك��م��ا مي��ك��ن 
�لباحثني  ت�شاعد  �أنها  ب�شهولة حيث 
و�لتقنيات  �لأدو�ت  على  �لتعرف  يف 
�لبحثية �لأكر مالئمة لظروفهم. 

من  �حلزمة  هذه  ��شتعر��س  و�شيتم 
�لأدو�ت �لبحثية خالل ور�شة �لعمل 
و�لع�شاب  �ل��ب��ح��ر  لأب���ق���ار  �ل��ف��ن��ي��ة 
�لفرتة  يف  ���ش��ت��ق��ام  �ل���ت���ي  �ل��ب��ح��ري��ة 
15-16 م��ار���س �حل��ايل و�لتي  م��ن 
 100 م��ن  لأك���ر  �ل��ف��ر���ش��ة  �شتتيح 
��شتخد�مها  على  للتدريب  م�شارك 
حت����ت �إ������ش�����ر�ف ن���خ���ب���ة م����ن خ����رب�ء 

يف  �لبحرية  و�لأع�شاب  �لبحر  �أبقار 
�لعامل.

ن�����ش��ي��ب��ة رئ��ي�����س توتال  وق�����ال ح����امت 
توتال  وممثل  و�لإنتاج  لال�شتك�شاف 
تفخر  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  يف 
�لبخو�س  �أب���و  وت��وت��ال  ت��وت��ال  �شركة 
برنامج  يف  وم�شاهمتهما  بدعمهما 
حلماية  –�أبوظبي  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة 
�أبقار �لبحر وبالتعاون مع �شكرتارية 
�ملحافظة  وم�شروع  �لتفاهم  مذكرة 
ع���ل���ى �أب������ق������ار �ل���ب���ح���ر و�لأع���������ش����اب 

�لبحرية.
وت�����ش��ت�����ش��ي��ف جم���م���وع���ة �لإم��������ار�ت 
ل��ل��ت��اري��خ �ل��ط��ب��ي��ع��ي ب��ال�����ش��ر�ك��ة مع 
�ت���ف���اق���ي���ة �مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى �لأن�������و�ع 
�شكرتارية  �أب���وظ���ب���ي  يف  �مل���ه���اج���رة 
�لبيئة  وه���ي���ئ���ة  �ل���ت���ف���اه���م،  م����ذك����رة 
دو�شت  وف���ن���دق  وت���وت���ال  -�أب���وظ���ب���ي 
مفتوحة  فعالية  غ��د�  �أبوظبي  ث��اين 
لعامة �جلمهور حتت عنو�ن “جهود 
�لبحر  �أب��ق��ار  على  �لعاملية  �ملحافظة 
�ملجتمعات  من  �لبحرية:  و�لأع�شاب 

�ملحلية �إىل �شناعي �لقر�ر.

انطالق الجتماع الثالث للدول املوقعة على مذكرة التفاهم حول 
اإدارة وحماية اأبقار البحر وموائلها

بلدية دبي تفتتح حديقة ند ال�شبا الثانية احتفاء باأ�شبوع الت�شجري 
•• دبي-وام:

�فتتحت بلدية دبي حديقة ند �ل�شبا 
فعالياتها  �إط����ار  يف  وذل���ك  �ل��ث��ان��ي��ة 
�مل��ت��ن��وع��ة �ل��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ح��ت��ى 16 
�أ�شبوع  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �جل�����اري  م���ار����س 
�لذي  و�لثالثني  �ل�شابع  �لت�شجري 
فلنزرع  “ م��ع��ا  ���ش��ع��ار  ي���ق���ام حت���ت 

�لإمار�ت » .
حممد  �شعيد  �لفتتاح  حفل  ح�شر 
�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و  �ل��ط��اي��ر 
ك��ه��رب��اء ومياه  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
نا�شر  ح�شني  �ملهند�س  و�شعادة  دبي 
ل���وت���اه م���دي���ر ع����ام �ل��ب��ل��دي��ة وع���دد 
ومدر�ء  �لعام  �ملدير  م�شاعدي  من 

�لإد�ر�ت و�مل�شوؤولني يف �لد�ئرة .
بلدية  بجهود  �لطاير  �شعادة  و�أ�شاد 
�ل��رق��ع��ة �خل�شر�ء  ت��و���ش��ي��ع  دب���ي يف 
لإم������ارة دب����ي مب���ا ي�����ش��ه��م يف �إث�����ر�ء 
�لإمارة باملناظر �جلمالية �لطبيعية 

�إ�شافة �إىل حماية �لبيئة .
على  �ل���ه���ي���ئ���ة  ح���ر����س  �إىل  ول���ف���ت 

و�لأن�شطة  �لفعاليات  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لتكامل  حت���ق���ي���ق  �إىل  �ل����ه����ادف����ة 
و�ملو�رد  �لبيئية  �لنظم  يف  و�لتو�زن 
على  �حل��ف��اظ  �أج���ل  م��ن  �لطبيعية 
�لتمتع  يف  �ل��ق��ادم��ة  �لأج���ي���ال  ح���ق 

مب�شتقبل م�شتد�م.

ح�شني  �ملهند�س  �أو���ش��ح  جانبه  م��ن 
�أن ب��ل��دي��ة دب���ي تطلع  ن��ا���ش��ر ل��وت��اه 
ب����������دور ح�����ي�����وي وك�����ب�����ري ل���ت���وف���ري 
�مل��ت��ن��ف�����ش��ات �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة و�حل���د�ئ���ق 
وجت��م��ي��ل ���ش��و�رع �مل��دي��ن��ة وحتر�س 
بد�ئل متعددة وخيار�ت  �إيجاد  على 

كثرية �أمام �ل�شكان لرتياد �حلد�ئق 
لأرفع  وفقا  �لرتفيهية  و�ملتنزهات 
�مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات ب�شكل 
م�����ش��ت��م��ر م����ن خ�����الل �ل���ع���دي���د من 

�مل�شاريع �حليوية يف هذ� �ملجال.
حد�ئق  من  �ل�شبا  ند  حديقة  وتعد 

�شكان  تخدم  �لتي  �ل�شكنية  �لأحياء 
م��ن��ط��ق��ة ن���د �ل�����ش��ب��ا �ل��ث��ان��ي��ة وتبلغ 
 0.96 م�شاحتها �لإجمالية حو�يل 
هكتار تقريبا وتبلغ م�شاحة �لزر�عة 
�لتجميلية فيها قر�بة 0.64 هكتار 
ون���ف���ذت���ه���ا �ل���ب���ل���دي���ة ب��ت��ك��ل��ف��ة 4.5 

مليون درهم .
مبناطق  م����زودة  �حل��دي��ق��ة  �أن  ك��م��ا 
لالأطفال  �لأوىل  �لأط��ف��ال  لأل��ع��اب 
من �شن �شنة �إىل 5 �شنو�ت و�ملنطقة 
 12 �إىل  �شنو�ت   6 �شن  �لثانية من 
���ش��ن��ة وه����ذه �مل��ن��اط��ق م����زودة برمل 

�لبحر و�لألعاب .
مو��شفات  �حل���دي���ق���ة  يف  وت���ت���وف���ر 
�لأمن و�ل�شالمة وتت�شمن �حلديقة 
زر�عة �لنخيليات مثل نخيل �لزينة 
حو�يل 14 نخلة و103 من �أ�شجار 
�لزينة و308 من �شجري�ت �لزينة 
و2465 مرت� من �لأ�شو�ر �لنباتية 
�لرتبة  مغطيات  م��ن  م��رت�  و974 
�مل�شطحات  �أم��ا  �لزهور  من  و350 

�خل�شر�ء فتبلغ 755 مرت�.

عقيالت ال�شلك الدبلوما�شي: ن�شتلهم من ال�شيخة فاطمة معاين الإ�شرار والإن�شانية

بلدية دبي ت�شرف حاليا على 26 األفا 
و434 مبنى حتت التنفيذ

•• دبي-وام:

حتت  مبنى  و434  �ألفا   26 على  دب��ي  بلدية  ت�شرف 
�لتنفيذ حاليا منها 17 �ألفا و41 فيال ��شتثمارية و6 
�آلف و24 فيال خا�شة و716 مبنى �شناعيا و726 
�لطو�بق  م��ت��ع��دد  م��ب��اين  و209  و�ل����ف  ع��ام��ا  م��ب��ن��ى 

و716 مبنى طابقيا .
�لعام  خ���الل  مبنى  و413  �أل��ف��ا   11 �جن���از  مت  فيما 
�ملن�شرم منها 7 �آلف و246 فيال ��شتثمارية و2776 
فيال خا�شة و874 مبنى عاما و�شناعيا و517 مبنى 
�ملنجزة  �ملباين  م�شاحة  �أن  �إىل  لفتة  �لطو�بق  متعدد 
خالل 2016 و�شلت �إىل 105 ماليني و498 �ألفا 

و709 قدم مربع.
و�أكدت �ملهند�شة ليايل �ملال مدير �إد�رة �ملباين ببلدية 
�لذكية  �مل���دن  �أب���رز  م��ن  �أ�شبحت  دب��ي  �أن مدينة  دب��ي 
و�مل�شتد�مة وذلك من خالل تطبيق �ملعايري و�لأنظمة 
يف  ي�شري  �ل���ذي  �لأم���ر  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �حلديثة 
متا�شيا  وذل���ك  ل��دب��ي  �لطموحة  �ل��ن��ظ��رة  �جت���اه  نف�س 
على  باحلفاظ  �حلا�شر  �لوقت  يف  �لعامل  �هتمام  مع 
�أهم  �لأر���س  على  �لإن�شانية  �ملجتمعات  وحياة  �لبيئة 
�لتوجهات �لعلمية و�لفل�شفية و�لتطبيقية �لتي تنحي 
نحوها معظم �لدر��شات و�لبحوث �إذ تعترب �ل�شتد�مة 
�لبيئية �شرط �أ�شا�شي لتح�شني نوعية �حلياة مبا فيها 
عرب  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  وحتقيق  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 
�أما �ل�شتد�مة  حماية �ملو�رد �لطبيعية و�ملو�د �لأولية 
�لطبيعية  و�مل���و�رد  بالتنمية  لرتباطها  �شمول  �أك��ر 
و�أ�شافت  �لبيئة  مع  �لإن�شان  تعامل  ومنط  و�لب�شرية 
�أث��م��رت عن  دب��ي  �لتي بذلتها بلدية  ب��اأن �جلهود  �مل��ال 
�لبلدية  �أجنزتها  �لتي  �لإيجابية  �لنتائج  من  �لعديد 
�لبناء  جمال  يف  و�ملطورين  �مل�شتثمرين  مع  بالتعاون 
و�لإع���م���ار وك����ان م��ن �أه��م��ه��ا ح�����ش��ول دول����ة �لم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة متمثلة يف دبي على �ملركز �لر�بع على 
تر�خي�س  ��شتخر�ج  �شهولة  حمور  يف  �لعامل  م�شتوى 
�ل����دويل من  �ل��ب��ن��ك  �ل��ب��ن��اء وذل���ك ع��ل��ى ح�شب تقييم 
 “ خالل �لدر��شة �ل�شنوية �لتي يجريها حتت م�شمى 
 »Doing Business بالعامل«  �لأعمال  ممار�شة 
حيث تقدمت �لدولة من �ملركز رقم 26 يف عام 2010 
ب�شورة �إيجابية وم�شتمرة �ىل �أن و�شلت للمركز �لر�بع 
ويتم تقييم �لدولة من خالل قيا�س عملية تر�خي�س 
�أن  .و�أو���ش��ح��ت  دب��ي  ببلدية  �مل��ب��اين  �إد�رة  ل��دى  �لبناء 
و�ل���دوؤوب  �مل�شرتك  للعمل  كتتويج  ج��اء  �لإجن���از  ه��ذ� 
وجمهود�ت فرق �لعمل �لتي مت ت�شكيلها بالإمارة على 
�ملعنية بالرتخي�س و�أثمر  م�شتوى دو�ئر حكومة دبي 
�ل��ع��ام �ملا�شي حيث بلغت  �إجن����از�ت ك��ب��رية خ��الل  ع��ن 

�إىل  2016 و�شلت  ع��ام  �ملنجزة خ��الل  �ملباين  �أع���د�د 
�أي بن�شبة زيادة بلغت 44 باملائة عن  11،413 مبنى 
�لعام �ملا�شي ومب�شاحات بناء �إجمالية مقد�رها 105 
ماليني و498 �ألفا 710 قدم مربع وبن�شبة زيادة يف 

�مل�شاحات �ملنجزة بلغت 33 باملائه عن �لعام �ملا�شي.
ونوهت باأن �د�رة �ملباين تقوم با�شتالم طلبات �لتدقيق 
�لإن�����ش��ائ��ي ع��ل��ى �مل��ب��اين ق��ب��ل ���ش��ب �خل��ر���ش��ان��ة و�شند 
جو�نب �حلفر ودر��شتها و�إجر�ء �لك�شف �ملوقعي و�لرد 
تلبية  وذل��ك  و�ح��د  ي�وم عمل  �لطلبات يف خ��الل  على 
م�شتوى  وحت�����ش��ني  �ملتعاملني  وت��وق��ع��ات  لح��ت��ي��اج��ات 
و24  �أل��ف��ا   48 ��شتالم  مت  حيث  و�شعادتهم  ر�شاهم 
و�أفادت  و�شند جو�نب �حلفر  �لإن�شائي  للتدقيق  طلبا 
�ألفا   26 نفذ  �لبلدية  �لهند�شي يف  �لإ�شر�ف  ق�شم  �أن 
و434 زيارة تفتي�شية موقعية على مو�قع قيد �لن�شاء 
خالل عام 2016 و�لتدقيق على جميع مر�حل �لبناء 
�بتد�ء من ت�شوير �ملوقع و�حلفريات وعمل �ل�شا�شات 
�إ�شد�ر  ثم  وم��ن  و�لت�شطيب  �لبناء  بعمليات  و�إنتهاء 
عاملية  ت��دق��ي��ق هند�شية  ق��و�ئ��م  وف���ق  ���ش��ه��ادة �لجن����از 
لزيادة كفاءة عملية �لبناء يف �إمارة دبي علما باأنه يتم 
�أولوية ق�شوى لتطبيق ��شرت�طات ومتطلبات  �إعطاء 
�ل�شالمة يف �ملو�قع �لإن�شائية وتر�شيخ ثقافة �ل�شالمة 
�لإي��ج��اب��ي��ة ل���دى �جل��م��ي��ع م���ن �أج����ل ح��م��اي��ة �لأرو�ح 
و�إميانا  عنها  �لناجتة  �خل�شائر  و�حلد من  و�ملمتلكات 
�أهد�فها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ت��م��ي��زة  خ���دم���ات  ب��ت��ق��دمي  م��ن��ه��ا 

و�شيا�شتها يف �إ�شعاد قاطني �إمارة دبي. 
�لإ�شر�ف  بق�شم  �خلا�س  �لبالغات  فريق  �أن��ت  وبينت 
�لهند�شي قام مبعاجلة 1827 بالغا يف عام 2016 
�أنو�عها �حلو�دث �لإن�شائية و�ملخالفات وحالت  بكافة 
ومتطلبات  �لهند�شية  ب��ال���ش��رت�ط��ات  �لل���ت���ز�م  ع���دم 
�ل�����ش��الم��ة ب��امل��و�ق��ع ق��ي��د �لإن�����ش��اء وب���الغ���ات �لإزع����اج 
�لناجتة عن �لعمل �لليلي �لو�ردة �إىل مركز �لإت�شال 
�أد�ء حمددة ويتم  بال�شرعة �ملطلوبة وح�شب مقايي�س 
�تخاذ كل �لإجر�ء�ت و�ملتطلبات �لالزمة و�لتن�شيق مع 
�جلهات و�لدو�ئر �ملعنية باخل�شو�س للحد من �لآثار 
�ل�شلبية و�ملخاطر و�خل�شائر �لناجتة عن حالت عدم 

�للتز�م وملا فيه خدمة �ملجتمع.
كانت  �ملرخ�شة  �مل�شاحات  ن�شب  �أن  �إىل  ليايل  و�أ���ش��ارت 
41 باملائة ن�شبة طابقية و21 باملائة ملتعددة �لطو�بق 
فلل خا�شة  و9باملائه  �لإ�شتثمارية  للفلل  باملائة  و16 

و6 باملائة مباين �شناعية و7 باملائة من�شاآت عامة .
وذكرت �أن ق�شم �لتفتي�س على �ملباين قام خالل �لعام 
�ملا�شي بالتفتي�س على 108 �ألف و777 حملة للتاأكد 
يف  و�ملعمار  بالبناء  �خلا�شة  باملو��شفات  �لل��ت��ز�م  من 
�لإمارة ومت حترير 17 �ألفا و392 خمالفة للقانون.

•• العني -وام: 
“للخري من�شي” �لتي  �لعني” �لإخبارية عن م�شاركتها يف م�شرية  “بو�بة  �أعلنت 
ينظمها �ملجل�س �لوطني لالإعالم يوم �جلمعة �ملقبل يف �أبوظبي، حر�شا منه على 
�أعلنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة  �مل�شاهمة �لفاعلة يف فعاليات عام �خلري �لذي 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل.
و�أكدت بو�بة �لعني على رغبة جميع �لعاملني فيها من جميع �لقطاعات بامل�شاركة 
لدى  و�لتطوع  �لعطاء  قيم  تر�شيخ  �إىل  تهدف  �لتي  من�شي”  “للخري  م�شرية  يف 
�لعاملني يف �لقطاع �لإعالمي على �ل�شعيد �لفردي، من خالل �إعطائهم �لفر�شة 

للتربع و�مل�شاهمة يف فعاليات عام �خلري.
�لتي  “غيث” �خلريية  مبادرة  �أع�شاء  م�شاركة جميع  �لعني” �إىل  “بو�بة  ولفتت 
�أطلقتها للم�شاهمة يف دعم �لعمل �لإن�شاين و�خلريي د�خل وخارج �لإمار�ت يف �إطار 

فعاليات عام �خلري.
وكان �ملجل�س �لوطني لالإعالم دعا جميع �لعاملني يف قطاع �لإعالم، مبن يف ذلك 
�ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �لدولية يف  �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �لوطنية، وموظف  موظفي 
�لجتماعي،  �لإع��الم  و�شائل  و�ملوؤثرين يف  و�ملر��شلني �خلارجيني،  �حل��رة،  �ملناطق 
وموظفي �أق�شام �لت�شال �حلكومي، و�شركات �لعالقات �لعامة و�لدعاية و�لإعالن، 
�أدنوك؛  وموظفي  و�لإع���الم،  �لت�شال  كليات  وط��الب  �لن�شر،  قطاع  يف  و�لعاملني 

وحثهم على �لت�شجيل بهذه �ملبادرة و�مل�شاركة بفعالياتها.
حر�س  �إب���ر�ز  من�شي” بهدف  “للخري  م��ب��ادرة  ل��الإع��الم  �لوطني  �ملجل�س  و�أط��ل��ق 
و�مل�شاهمة يف  �لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  و�إجن��اح  تعزيز  على  �لدولة  �لإعالمي يف  �لقطاع 
�لعمل �ملجتمعي، وذلك من خالل تنظيم م�شرية تطوعية تنطلق من مدينة ز�يد 
�لريا�شية، و�شوًل �إىل جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري يف �أبوظبي، مب�شاركة و��شعة من 

�لعاملني يف �لقطاع �لإعالمي بالدولة.

»بوابة العني« الإخبارية تن�شم ملبادرة املجل�ش 
الوطني لالإعالم م�شرية » للخري من�شي«

طرق دبي تنظم خمترب البتكار يف 
» تقنية البلوك ت�شني «

•• دبي -وام:
جمل�س  ورئي�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  مطر  �شعادة  �أك��د 
�أهمية  على  بدبي  و�ملو��شالت  �لطرق  لهيئة  �ملديرين 
�لتعامالت  حول  �لبلدية  نظمته  �لتي  �لبتكار  خمترب 
�ل��رق��م��ي��ة “ ت��ق��ن��ي��ة �ل��ب��ل��وك ت�����ش��ني “ وت���اأث���ريه���ا على 

��شرت�تيجية �لهيئة.
ياأتي متا�شيا مع  �ملخترب  ه��ذ�  تنظيم  �إن  �لطاير  وق��ال 
��شرت�تيجية دبي للتعامالت �لرقمية “�لبلوك ت�شني” 
�لتي �أطلقها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي وتعد �لأول من نوعها على م�شتوى 
�لعامل وتهدف �إىل حتقيق قفزة نوعية يف جمال كفاءة 
�لتعامالت �حلكومية �إ�شافة �إىل زيادة كفاءة �لقطاعات 
�قت�شادية  ق��ط��اع��ات  وت��وف��ري  �لتقليدية  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�أول حكومة يف �لعامل تطبق جميع  جديدة لتكون دبي 
ما  �أو  �مل�شتقبلية  �ل�شبكة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  تعامالتها 

ي�شمى باإنرتنت �لتعامالت بحلول عام 2020.
�أنه مت خالل �ملخترب �لتعريف بتقنية بلوك  ولفت �إىل 
�لربط بني هذه  �لهيئة وحتديد  قياد�ت  ت�شني جلميع 
تاأثري  وم���دى  �لهيئة  وخ��دم��ات  م�����ش��اري��ع  م��ع  �لتقنية 
��شرت�تيجية دبي للتعامالت �لرقمية على ��شرت�تيجية 

�لهيئة وم�شاريع �ملدينة �لذكية .

م�شري� �إىل �أن �ملخترب ركز على �أربعة حماور رئي�شة هي 
�لآمن  و�لتنقل  �لرقمية  �حلوكمة  و�د�رة  �لنا�س  �إ�شعاد 

و�ل�شهل و��شتد�مة �ملو��شالت .
 80 �أن عدد �لفكار �لتي متت مناق�شتها بلغ  ونوه �إىل 
�ملقبلة  �ل��ف��رتة  در����ش��ت��ه��ا خ���الل  �شيتم  ف��ك��رة وم���ب���ادرة 
هذه  لتنفيذ  عمل  خطة  وو�شع  منها  �لأف�شل  و�ختيار 

�لفكار بالتعاون مع �لقطاعات و�ملوؤ�ش�شات يف �لهيئة.
من جانبه قال عمرو رفعت مدير عام �شركة �آي بي �أم 
ت�شني  �لبلوك  تقنية  �إن  وباك�شتان  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف 
�شتحدث نقلة نوعية يف جمال �ملعامالت ل تقل �أهمية 
ع��ن �ل��ث��ورة �ل��ت��ي �أح��دث��ت��ه��ا �شبكة �لإن��رتن��ت يف جمال 

�ملعلومات .
�لتقنية  ه��ذه  ت�شعى لعتماد  دب��ي  �إم���ارة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لثورية نظر� حلاجة هيئاتها �حلكومية و�شركاتها �إىل 
دفرت ح�شابات م�شرتك يتمتع بدرجة عالية من �لأمن 
م�شار  ي�شهل  كما  و�لرقابة  �ل�شفافية  �ملزيد من  ويوفر 

خمتلف �لأعمال.
م�شاركا  و46  �لتنفيذين  �مل��در�ء  ح�شور  �ملخترب  �شهد 
�لذكية  دب��ي  مكتب  م��ن  وممثلني  �لهيئة  ق��ي��اد�ت  م��ن 
وموؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل وعدد من �خلرب�ء من �شركات 
عاملية متخ�ش�شة يف تقنية �لبلوك ت�شني �شركة �أي بي 

�أم وبنكو �شانتادر ��شبانيا .
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

للتو�زن  �لإم��������ار�ت  جم��ل�����س  ن��اق�����س 
عقده  �جتماع  خ��الل  �جلن�شني  ب��ني 
مبقر �لأمانة �لعامة لرئا�شة جمل�س 
�ل��وزر�ء يف دب��ي، برئا�شة �شعادة منى 
�ملجل�س  رئي�شة  ن��ائ��ب��ة  �مل����ري،  غ���امن 
�ملهمة  �مل���و����ش���وع���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
�ملجل�س  �أع��م��ال  �أج��ن��دة  يف  �ملت�شمنة 
�����ش����و�ء ع���ل���ى �مل�������ش���ت���وى �مل���ح���ل���ي �أو  
�ل��ت��و�زن بني  “دليل  �ل���دويل، ومنها 
بالتعاون  �إطالقه  �جلن�شني” �ملزمع 
�لقت�شادي  �ل���ت���ع���اون  م��ن��ظ��م��ة  م���ع 
�شهر  خ���الل   OECD و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
قانون  ومقرتحات  �ل��ق��ادم،  �شبتمرب 
�خلا�س،  �ل��ق��ط��اع  يف  �حل�����ش��ان��ة  دور 
وخ���ط���ة ع��م��ل م��وؤ���ش��ر �ل����ت����و�زن بني 
��شتعر��س  ع��ل��ى  ع����الوة  �جل��ن�����ش��ني 
�ملجل�س  �لتي حققها  �لإجن��از�ت  �أهم 
منذ بد�ية �لعام و�أبرز مالمح خطة 
�ملقبلة،  �ل���ث���الث  ل��الأ���ش��ه��ر  �ل��ع��م��ل 
ع������الوة ع���ل���ى م�������ش���ارك���ة �مل��ج��ل�����س يف 
�جتماع �لدورة �ل�61  “للجنة و�شع 
�ملر�أة” �لتابعة للمجل�س �لقت�شادي 
و�لج���ت���م���اع���ي ل������الأمم �مل���ت���ح���دة يف 
ن��ي��وي��ورك م��ار���س �جل�����اري. وخالل 
�لجتماع �لذي تز�من مع �حتفالت 
��شتعر�شت  ل��ل��م��ر�أة،  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم 

توجيهات  �مل���ّري،  غ��امن  منى  �شعادة 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ح��رم 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ل�شيخة  �شمو  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير 
منال بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
رئي�شة جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني 
�جلن�شني ب�شاأن �أعمال �ملجل�س خالل 
من  تت�شمنه  وم���ا  �مل��ق��ب��ل��ة  �مل��رح��ل��ة 
متنوعة  و�أن�شطة  ومبادر�ت  م�شاريع 
�ملجل�س  �أه������د�ف  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ش��ب 
م�شاركة  م�شتوى  رف��ع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
وبني  بينها  �ل��ت��و�زن  وحتقيق  �مل����ر�أة 
�لعمل  �ل��رج��ل يف خم��ت��ل��ف م��ي��ادي��ن 
لع�شو�ت  �شعادتها  ونقلت  و�لعطاء. 
�ل�شيخة  �أمنيات �شمو  �أطيب  �ملجل�س 
منال بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
مع �حتفال �لعامل بيوم �ملر�أة، مبزيد 
لتحقيق  مهامهن  يف  �ل��ت��وف��ي��ق  م��ن 
مزيد من �لإجناز�ت للمر�أة يف دولتنا 
ملا  يحتذى  منوذجاً  د�ئماً  تكون  لكي 
من  �لعربية  �مل���ر�أة  حتققه  �أن  ميكن 
جناحات تر�شخ بها مكانتها ك�شريك 
�أ�ش�س  �إر������ش�����اء  يف  ل���ل���رج���ل  رئ���ي�������س 
وتاأكيد�ت  بالفر�س،  حافل  م�شتقبل 
تطوير  م��و����ش��ل��ة  ب�����ش��رورة  �شموها 
�مل���ب���ادر�ت و�مل�����ش��روع��ات �ل��ه��ادف��ة �إىل 
للمر�أة  �لإي��ج��اب��ي  �ل��ت��و�ج��د  ت��ع��زي��ز 
�لالزمة  و�لآل��ي��ات  �مل�شاحة  ومنحها 

ملا  وقدر�تها  طاقاتها  كافة  لإط��الق 
فيه م�شلحة وطننا �حلبيب.

�للتز�م  ب��اأه��م��ي��ة  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ون��ّوه��ت 
ب�������الأط�������ر �ل����زم����ن����ي����ة �مل����و�����ش����وع����ة 
جدول  على  �ملطروحة  للمو�شوعات 
باأ�شلوب  مبادر�تها  وتنفيذ  �لجتماع 
يت�شم بالكفاءة لكونها ت�شب يف �جتاه 
رفع وترية �لتو�زن بني �جلن�شني يف 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ق��ط��اع��ات م��ن خالل 
تفعيل �أدو�ت لر�شد معدلت �لتو�زن، 
ودعم �جلهات �لن�شطة يف هذ� �ملجال، 
م��ع �له��ت��م��ام مب�����ش��األ��ة �مل�����ش��ارك��ة يف 
�ملجال  تفتح  و�لتي  �لدولية  �ملحافل 
وتبادل  �لتعاون  �أو��شر  تطوير  �أم��ام 
مع  و�ل��ت��ج��ارب  و�ملعلومات  �خل���رب�ت 
حول  باملر�أة  �ملعنية  �لدولية  �جلهات 
�ملر�أة  م�شاركة  د�ئ���رة  تو�شيع  كيفية 
للم�شاهمة  كاملة  �لفر�شة  ومنحها 
دعم  ث��م  وم���ن  ت��ط��وي��ر جمتمعها  يف 
ت��ن��م��ي��ة وط���ن���ه���ا مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
�لهادفة  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات 
من  ك��رك��ي��زة  �مل�����ر�أة  دور  تفعيل  �إىل 
ركائز �لتطوير و�لتنمية �ل�شاملة يف 
�لدولة، ومتكينها من حتقيق �لتميز 

يف خمتلف �لقطاعات.
وخ����الل �لج���ت���م���اع، �ع��ت��م��د جمل�س 
�جلن�شني  ب���ني  ل���ل���ت���و�زن  �لإم��������ار�ت 
“جلنة  �جتماع  يف  �ملجل�س  م�شاركة 

للمجل�س  �ل��ت��اب��ع��ة  �ملر�أة”  و����ش���ع 
�لق���ت�������ش���ادي و�لج���ت���م���اع���ي ل���الأمم 
�مل��ت��ح��دة يف ن��ي��وي��ورك خ��الل �لفرتة 
من 13 – 24 مار�س �جلاري، حيث 
هذه  �أن  �مل��ري  منى  �شعادة  �أو�شحت 
�ل��ت��ع��رف على  �إىل  ت��ه��دف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لتي  و�مل��م��ار���ش��ات  �مل��خ��رج��ات  �أف�شل 
�أقرتها �لتقارير �لعاملية حول تعزيز 
�لقت�شادي  �مل��ج��ال  �مل����ر�أة يف  ح��ق��وق 

و�ملدين و�لجتماعي و�لتعليمي.
�مل����ر�أة للمجل�س  وت��ت��ب��ع جل��ن��ة و���ش��ع 
�لق���ت�������ش���ادي و�لج���ت���م���اع���ي ل���الأمم 
تاأ�شي�شها  منذ  تخت�س  وهي  �ملتحدة 
�ل�شيا�شة  �شنع  يف   1946 �ل��ع��ام  يف 
بامل�شاو�ة ما بني  يتعلق  �لعاملية فيما 
�جلن�شني و�لنهو�س باملر�أة وذلك من 
خ��الل ه��دف جلنة و���ش��ع �مل����ر�أة �إىل 
�إعد�د �لتو�شيات و�لتقارير للمجل�س 
�مل��ر�أة يف خمتلف  حول تعزيز حقوق 
�لجتماع  خ���الل  وي��ت��م   .. �مل���ج���الت 
�ل��ت��ق��دم يف جمال  ت��ق��ي��ي��م  �ل�����ش��ن��وي 
وحتديد  �جلن�شني  ب��ني  م��ا  �مل�����ش��او�ة 
م��ع��اي��ري عاملية  وو����ش���ع  �ل��ت��ح��دي��ات 
�مل�شاو�ة  لتعزيز  ملمو�شة  و�شيا�شات 
م��ا ب��ني �جلن�شني ومت��ك��ني �مل����ر�أة يف 

جميع �نحاء �لعامل.
ك��م��ا �ع��ت��م��د �مل��ج��ل�����س �إط�����الق دليل 
بالتعاون  �جل��ن�����ش��ني  ب���ني  �ل����ت����و�زن 

�لقت�شادي  �ل���ت���ع���اون  م��ن��ظ��م��ة  م���ع 
�شهر  خ���الل   OECD و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
���ش��ب��ت��م��رب �ل���ق���ادم ب��ح�����ش��ور خمتلف 
�لأطر�ف �ملعنية و�جلهات ذ�ت �ل�شلة 
�أن  على  �لدولية،  �ملنظمة  وم�شوؤويل 
جمموعة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  �مل��ج��ل�����س  ي���ق���وم 
م���ن ور�����س �ل��ع��م��ل ل��ت��ع��ري��ف ممثلي 
و�إلقاء  بالدليل  �لحت��ادي��ة  �جل��ه��ات 
�ل�شوء على ما يحتويه من عنا�شر 
وك��ي��ف��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل��ل��ح�����ش��ول على 
��شتعر��س  وج��رى  �لنتائج.   �أف�شل 
يف  �حل�شانة  دور  ق��ان��ون  م��ق��رتح��ات 
�لقطاع �خلا�س، وخطة عمل موؤ�شر 
مببادر�ته  �جل��ن�����ش��ني  ب���ني  �ل���ت���و�زن 
�جلهات  لت�شجيع  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ث��الث 
�لتو�زن  مل��ل��ف  �ل��د�ع��م��ني  و�لأف�������ر�د 
ب���ني �جل��ن�����ش��ني يف دول�����ة �لإم�������ار�ت 
م���ن خ����الل ث����الث م����ب����ادر�ت تتمثل 
�جلهات  ج���ه���ود  ت��وث��ي��ق  يف  �لأوىل 
�لد�عمة ب�ختم �لإمار�ت للتو�زن بني 
�جلن�شني، وُتعنى �لثانية مبنح و�شام 
�لإم������ار�ت ل��ل��ت��و�زن ب��ني �جل��ن�����ش��ني ، 
مبنح  �لثالثة  �مل��ب��ادرة  تخت�س  بينما 
جائزة �أف�شل ثالث ممار�شات د�عمة 

للتو�زن بني �جلن�شني يف �لدولة.
وناق�س �ملجل�س �أهم ما مت �إحر�زه من 
�ملا�شيني،  �ل�شهرين  خالل  �جن��از�ت 
�لعديد  بتنفيذ  �مل��ج��ل�����س  ق���ام  ح��ي��ث 

كان  �لتي  و�لفعاليات  �مل��ب��ادر�ت  م��ن 
�ل�شعيدين  على  �إيجابياً  �شدى  لها 
��شت�شاف  �إذ  و�خل���ارج���ي،  �ل��د�خ��ل��ي 
�ملا�شي  �شهر فرب�ير  دبي  �ملجل�س يف 
�لعام لالأمم  �لأم��ني  “جلنة  �جتماع 
ب�شاأن  �مل�������ش���ت���وى  رف���ي���ع���ة  �مل���ت���ح���دة 
�لتمكني �لقت�شادي للمر�أة” يف �أول 
�نعقاد له يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
من  نخبة  بح�شور  �أفريقيا  و�شمال 
�مل�������ش���وؤول���ني �حل��ك��وم��ي��ني وق���ي���اد�ت 
و�ملنظمات  �لأع�����م�����ال  م���وؤ����ش�������ش���ات 
من  جملة  �لجتماع  وق��دم  �لدولية، 
ب�شبل  �ملتعلقة  �لعملية  �لتو�شيات 
�لقت�شاد  يف  �مل���ر�أة  باإ�شهام  �لرت��ق��اء 
�لعاملية  �إط��ار �لأه���د�ف  �مل���ر�أة �شمن 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�������ش���ت���د�م���ة.   وم����ن �أب����رز 
�ل���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا جمل�س  �لإجن����������از�ت 
�جلن�شني  ب���ني  ل���ل���ت���و�زن  �لإم��������ار�ت 

عن  �لإع���������الن   ،2017 �ل����ع����ام  يف 
تفا�شيل دليل �لتو�زن بني �جلن�شني 
�أعمال  �مل��ج��ل�����س يف  م�����ش��ارك��ة  ���ش��م��ن 
دبي،  يف  للحكومات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
بح�شور  �لقمة  �أعمال  هام�س  وعلى 
م�����اري ك��ي��ف��ي��ن��ي��ام��ي، ن��ائ��ب��ة �لأم����ني 
�لقت�شادي  �ل��ت��ع��اون  ملنظمة  �ل��ع��ام 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة ك��م��ا ع��ق��د �مل��ج��ل�����س ور�شة 
�لور�شات  ���ش��م��ن  متخ�ش�شة  ع��م��ل 
�لعاملية  �لقمة  �أعمال  �ملنعقدة خالل 
للحكومات، بحثت �شبل ت�شريع تنفيذ 
�لهدف �خلام�س من �أهد�ف �لتنمية 
حتقيق  �إىل  �ل����ر�م����ي  �مل�������ش���ت���د�م���ة، 
ب��ني �جلن�شني ومت��ك��ني كل  �مل�����ش��او�ة 
تنظيم  وق����د مت  و�ل��ف��ت��ي��ات  �ل��ن�����ش��اء 
ه����ذه �ل���ور����س ب��ال��ت��ع��اون م���ع �لأمم 
وموؤ�ش�شة  �ل���دويل  و�ل��ب��ن��ك  �مل��ت��ح��دة 
�لتعاون  وم��ن��ظ��م��ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 

ومب�شاركة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة،  �لق��ت�����ش��ادي 
علماء وخرب�ء وم�شوؤولني حكوميني 
لبحث ومناق�شة �لتحديات �لأ�شا�شية 
ت��و�ج��ه حتقيق ه��ذه �لأه���د�ف،  �لتي 

وو�شع �حللول �ملمكنة لها.
�ل����دك����ت����ور عمر  ح�������ش���ر �لج����ت����م����اع 
وز�رة  وكيل  �لنعيمي،  عبد�لرحمن 
�مل�شاعد  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد 
ل��الت�����ش��ال و�ل���ع���الق���ات �ل���دول���ي���ة ، 
�ملدير  �لعور،  و�لدكتور عبد�لرحمن 
للمو�رد  �لحت����ادي����ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ع���ام 
�لفال�شي،  رمي  و���ش��ع��ادة  �ل��ب�����ش��ري��ة؛ 
�لأم�������ني �ل����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
�شناء  و�شعادة  و�لطفولة؛  لالأمومة 
�ملجتمع؛  تنمية  وز�رة  وكيل  �شهيل، 
و����ش���ع���ادة ���ش��م�����ش��ة ����ش���ال���ح، �لأم�����ني 
بني  للتو�زن  �لإم���ار�ت  ملجل�س  �لعام 

�جلن�شني.

•• دبي -وام:

مديري  “ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  �نطلقت 
�ملد�ر�س 2017” �ليوم يف دبي �لذي 
قطاع  ل��ق��ادة  ت��ع��اون��ي��ة  من�شة  ي�شكل 

�لتعليم.
�ل����ذي ي��ع��ق��د للمرة  �مل��ل��ت��ق��ى  وي�����ش��م 
 1300 م��ن  �مل�شوؤولني  كبار  �لأوىل 
مدر�شة حكومية وخا�شة من خمتلف 
ل��ل��ت��ب��اح��ث وو�شع  �ل�����ش��ب��ع  �لإم�������ار�ت 
و�لتو�شيات �خلا�شة مبنهج  �خلطط 
لتطبيقه  �لأخالقية”  “�لرتبية 
جميع  يف  �ل���وط���ن���ي  �مل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
�مل����د�ر�����س �خل���ا����ش���ة و�حل���ك���وم���ي���ة يف 
“جلنة  �أع�������ش���اء  ب��ح�����ش��ور  �ل����دول����ة 
كاًل  ت�شم  �لأخالقية” �لتي  �لرتبية 
ووز�رة  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن  من 
�أبوظبي  وجمل�س  و�لتعليم  �لرتبية 
و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  وه��ي��ئ��ة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�أبوظبي  وه��ي��ئ��ة  دب����ي  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة 

لل�شياحة و�لثقافة.
�ملد�ر�س”  م��دي��ري  “ملتقى  ويجمع 
�لتعليم  ب��ق��ط��اع  �مل��ع��ن��ي��ة  �لأط��������ر�ف 
و�لثقافة للعمل على �شياغة م�شتقبل 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �لتعليم 

�ملتحدة.
�ل�شرت�تيجيات  �مل���ل���ت���ق���ى  وي�������ش���ع 
“�لرتبية  م��ن��ه��ج  بتطبيق  �خل��ا���ش��ة 
�ملبتكرة  �مل���ب���ادرة  ت��ل��ك  �لأخالقية” 
بهدف  خ�شي�شاً  ��شتحد�ثها  مّت  �لتي 
باملهار�ت  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �أج���ي���ال  ت���زوي���د 
�حلياتية و�لعملية �لالزمة للتناف�س 
وتعزيز منهج  �لتغري  �شريعة  بيئة  يف 
�مل�شرتكة  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �ل���ق���ي���م  م����ن 
و�لتاأكيد على �لقيم �لنبيلة و�لدعوة 
�لذي  و�ل��ت��ع��اون  و�لت�شامح  للمحبة 

ي��ل��ي��ق ب��الإن�����ش��ان ح��ي��ث ت�����ش��ع��ى جلنة 
منهج  خالل  من  �لأخالقية  �لرتبية 
�لو�شول  �إىل  �لأخالقية”  “�لرتبية 
بال�شعادة  �إىل جمتمع م�شتد�م يتميز 

و�لرخاء و�لرفاه �لجتماعي.
�إبر�هيم  ب���ن  ح�����ش��ني  م���ع���ايل  وق�����ال 
يف  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي 
�لرتبية  منهج  �أن  �لفتتاحية  كلمته 
يف قطاع  حقيقياً  �إجن���از�ً  �لأخ��الق��ي��ة 

�لتعليم .
فاإننا جميعاً  �مللتقى  هذ�  ومن خالل 
لتن�شئة  ك��ب��رية  م�����ش��وؤول��ي��ة  ن��ت�����ش��ارك 
ج����ي����ل م������ن �مل�����وط�����ن�����ني و�مل���ق���ي���م���ني 
حافٍل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ب��ن��اء  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
لدولة  و�لفكرية  �لعلمية  بالإجناز�ت 
و�لو�شول  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�إىل جمتمع م�شتد�م يتمتع بال�شعادة 
�ل�شمات  ت��ل��ك  ل��ت��ك��ون  و�لإن���ت���اج���ي���ة 
جزء�ً من �شخ�شيتهم لريتكزو� �ليها 
�لدولة  م��ن��ج��ز�ت  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  يف 
و�لإن�شانية  �حل�شارية  �لقيم  و�إع��الء 

�ل���ت���ي ن�����ش��ت��ل��ه��م��ه��ا م���ن ����ش���رية ونهج 
ل���ه �ل�شيخ  �مل��غ��ف��ور  �مل��وؤ���ش�����س  �ل��ق��ائ��د 
�هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
ث���ر�ه و�ل���ذي و���ش��ع مب��اآث��ره ومناقبه 
�لن�شان  لبناء  ملهماً  تربوياً  منوذجاً 
�ىل  ترتكز  �شلبة  ودعائم  �أ�ش�س  على 
�لإب������د�ع و�لب���ت���ك���ار و�ل��ط��م��وح وحب 
مفاهيم  وغر�س  �لعمل  و�إتقان  �لعلم 
�لنتماء و�لبذل و�لت�شحية و�لعطاء 

�لالحمدود للوطن.
وي��ت��ي��ح �مل��ل��ت��ق��ى �ل�����ذي ي��ن��ط��ل��ق حتت 
بلورة  �لأخ��الق��ي��ة:  “�لرتبية  ���ش��ع��ار 
�شموًل  �أك����ر  جم��ت��م��ع  �إىل  �ل��ط��ري��ق 
�لفر�س  م���ن  جم��م��وع��ة  و�إن�شافاً” 
لتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات �لتي من 
���ش��اأن��ه��ا مت��ك��ني م��دي��ري �مل���د�ر����س من 
�إىل  �لأخالقية  روؤي��ة �لرتبية  حتويل 
م�شتقبل  ت�شكيل  يف  للم�شاهمة  و�ق��ع 

�ملجتمع �لإمار�تي.
وي�������ش���ارك يف �مل��ل��ت��ق��ى جم��م��وع��ة من 
ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني و�خل����رب�ء يف قطاع 

�ل��دول��ة وخارجها  د�خ��ل  م��ن  �لتعليم 
وت�����ش��م ق��ائ��م��ة �مل�����ش��ارك��ني ك����اًل من 
معايل ح�شني �إبر�هيم �حلمادي وزير 
�ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م وم���ع���ايل جميلة 
ل�شوؤون  �لدولة  وزي��رة  �ملهريي  �شامل 
علي  �لدكتور  وم��ع��ايل  �ل��ع��ام  �لتعليم 
ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام جمل�س 
�لدكتور  و���ش��ع��ادة  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��ك��رم  �هلل  عبد 
و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  هيئة  ع��ام  وم��دي��ر 
�ملبارك  حم��م��د  و����ش���ع���ادة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�أبوظبي  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�لدكتور  و�شعادة  و�لثقافة  لل�شياحة 
زكي ن�شيبة �مل�شت�شار �لثقايف يف وز�رة 
عدد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
و�ملتحدثني  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  ك��ب��ار  م��ن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ن 

وخارجها.
للملتقى  �لتفاعلية  �جلل�شات  و�شمت 
قام مديرو  �لبتكار” حيث  “خمترب 
�مل���د�ر����س �ل���� 19 �ل��ت��ي ب����د�أت تطبيق 

�ملرحلة �لتجريبية من منهج �لرتبية 
�ملا�شي  ي��ن��اي��ر  يف  ف��ي��ه��ا  �لأخ���الق���ي���ة 
بالعمل معا لتبادل �لدرو�س �مل�شتفادة 
و�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
فر�شة  �شتوفر  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رف��ة  ق��اع��ة 
�لآر�ء  وت��ب��ادل  للتو��شل  للم�شاركني 
�ملديرون  ق���دم  �حل���دث  ن��ه��اي��ة  ويف   ..
تقرير� يت�شمن �شل�شلة من �لتو�شيات 
�لتطبيق  ���ش��م��ان  ع��ل��ى  ل��ل��م�����ش��اع��دة 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  ل���ل���م���ب���ادرة  �ل���ن���اج���ح 
�لدولة يف  �لوطني يف جميع مد�ر�س 

�شهر �شبتمرب من �لعام �جلاري.
�مل����ب����ادرة قالت  ل��ه��ا ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
وزيرة  �مل��ه��ريي  ���ش��امل  م��ع��ايل جميلة 
�ل���دول���ة ل�������ش���وؤون �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ام �أن 
�ملثل  ي�����ش��ك��ل��ون  �مل�����د�ر������س  م����دي����ري 
�لأع���ل���ى ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ط��الب وه����م يف 
�إ�شر�ك  على  ي�شاعدهم  فريد  مو�شع 
�لأم��ور يف  و�أولياء  �ملعلمني و�لطالب 
�لأخالقية”  “�لرتبية  منهج  تطبيق 
�ل��ن��ب��ي��ل��ة ويوؤكد  �ل��ق��ي��م  ي��ع��زز  �ل����ذي 
و�شيعمل  و�لت�شامح.  �ل��رت�ب��ط  على 
“ملتقى مديري  �ملديرون من خالل 
يف  ج��ه��وده��م  توحيد  على  �ملد�ر�س” 
�حلكومية  �ل���دول���ة  م���د�ر����س  ج��م��ي��ع 
�ل�شبع  �لإم����������ار�ت  ع����رب  و�خل���ا����ش���ة 
جميع  م���ن  �ل��ط��ل��ب��ة  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 
ن�شعى  خطوة  يف  و�جلن�شيات  �لأعمار 
�أمتنا  �شباب  متكني  �إىل  خاللها  م��ن 
و�لع���ت���ز�ز  �شخ�شياتهم  ���ش��ق��ل  م���ن 
بالقيم �لنبيلة وتعزيز �حرت�م �لتنوع 

�لثقايف لديهم .
�لدكتور  وح��ول �حل��دث �شرح معايل 
علي ر��شد �لنعيمي مدير عام جمل�س 
مديري  ملتقى  �أن  للتعليم  �أبوظبي 
�شبيل  يف  فارقًة  حمطًة  يعد  �ملد�ر�س 

�لأخالقية  �ل��رتب��ي��ة  م��ن��ه��ج  ت��ط��ب��ي��ق 
دولة  �ملد�ر�س يف  على م�شتوى جميع 
�لإم��ار�ت .. موؤكد� �ل�شعي من خالل 
منهج �لرتبية �لأخالقية �إىل تر�شيخ 
�لقيم �لنبيلة و�لت�شامح وتقبل �لآخر 
�ملجتمعات  يف  �لتعاي�س  على  و�لقدرة 
تتال�شى  �ملعرفة  �ملتنوعة فمن خالل 
�أفر�د  بني  �لرت�بط  ويتعزز  �حلو�جز 
�مل��ج��ت��م��ع �ل���و�ح���د مم���ا ���ش��ي�����ش��اه��م يف 
ق�����درة �لأج����ي����ال ع��ل��ى �تخاذ  ت��ع��زي��ز 
�أ�ش�س  ع��ل��ى  �ل�����ش��ح��ي��ح��ة  �ل�����ق�����ر�ر�ت 
بالنفع  �شيعود  �ل��ذي  �لأم��ر  �أخالقية 

عليهم وعلى �ملجتمع باأ�شره.
وقال نحن يف جمل�س �أبوظبي للتعليم 
�شامل  تعليم  نظام  و�شع  �إىل  نهدف 
�لتعليمية  �لعملية  ل��دع��م  ومتكامل 
ع���ن ط��ري��ق ت��وح��ي��د وت��ن�����ش��ي��ق جهود 

�لعديد من �لقطاعات �ملختلفة .
و�أ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه ل��ق��د �ع���ت���ادت دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على حتقيق 
ولدي  �مل���ج���الت  خمتلف  يف  �ل���ري���ادة 
دولتنا  ب�����اأن مب���ق���دور  ر�����ش���خ  �إمي������ان 
�لرتبية  جم����ال  يف  �ل����ري����ادة  حت��ق��ي��ق 
�لأخالقية ذلك لأن هذ� �ملنهج يتفق 

دولتنا  عليها  قامت  �لتي  �لأ�ش�س  مع 
منذ �إعالن �لحتاد .

وت��ن��اق�����س �جل��ل�����ش��ات �مل��ت��ن��وع��ة خالل 
�مل��ل��ت��ق��ى م��و����ش��ي��ع ت��رك��ز ع��ل��ى �ل���دور 
مل�شاعدة  و�ملعلمني  للمديرين  �ل��ه��ام 
�لأ�شيل  �ملعنى  �إدر�ك  على  �جلميع 
للرتبية  �حل����ق����ي����ق����ي����ة  و�ل����ق����ي����م����ة 
على  �ل�شوء  ت�شليط  م��ع  �لأخ��الق��ي��ة 
للمنهاج  �لأرب����ع  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��رك��ائ��ز 
و�لتي تتكون من �ل�شخ�شية و�لأخالق 
�ملدنية  و�لدر��شات  و�ملجتمع  و�لفرد 

و�لدر��شات �لثقافية.
وناق�س �مللتقى �لعديد من �ملو�شوعات 
�لأخالقية  �ل��رتب��ي��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  م��ن��ه��ا 
د�خل �شياق جمتمع �لإمار�ت �لعربية 
و�حلو�جز  �لقنو�ت  ه��ي  م��ا  �ملتحدة: 
�لأدو�ت  وم��ا هي  �ملناهج؟  �إجن��اح  من 
�مل�������ش���اع���دة على  ف��ع��ال��ي��ة يف  �لأك�������ر 
تطرق  كما  �لتفكري؟  �أ�شاليب  تكييف 
�مل�شاركون �ىل مو�شوع مديرو �ملدر��س 
�ملد�ر�س  مل��دي��ري  ميكن  كيف  ك��ق��ادة: 
�إل��ه��ام وق��ي��ادة �لتغيري  �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
�لطالب  م�����ش��ارك��ة  ت�شمن  ب��ط��ري��ق��ة 
و�ملجتمع  و�ملعلمني  �لأم���ور  و�أول��ي��اء 

�لقرن  م��ه��ار�ت  �ىل  بالإ�شافة  ككل؟ 
�ملهار�ت  هي  ما  �مل��د�ر���س:  لقادة   21�
�ل���ت���ي ي���ج���ب ع���ل���ى �مل���دي���ري���ن وق�����ادة 
�لأو�شع  و�ملجتمع  و�ملعلمني  �مل��د�ر���س 
�إىل  فعال  ب�شكل  للو�شول  تطويرها 
للقادة  ميكن  وكيف  �مل�شتقبل؟  جيل 
و�لبتكار  �لإب���د�ع  مثل  �شفات  تعزيز 
وعلق  �لنقدي؟  و�لتفكري  و�لتو��شل 
�شعادة �لدكتور عبد �هلل �لكرم رئي�س 
لهيئة  ع�����ام  وم����دي����ر  �إد�رة  جم��ل�����س 
�ل��ب�����ش��ري��ة ن�شهد  �مل��ع��رف��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل���ي���وم �ن���ط���الق م��وج��ة ج���دي���دة من 
توجهات �لتعليم من �شاأنها �أن ت�شاعد 
�لقادم  �جل��ي��ل  �شخ�شية  ت�شكيل  يف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة  يف 
 .. �لقادمة  لالأجيال  �أثرها  و�شيمتد 
جيل  بتطوير  �ل��ت��ز�م��ن��ا  على  ون��وؤك��د 
م�����ش��وؤول وم��ث��ق��ف وم�����ش��ارك وجاهز 

لالنخر�ط يف �ملجتمع .
كما نعمل على تعزيز �ملثل �لعليا من 
�لوقت  يف  �لتطوعي  و�لعمل  �لعطاء 
�لذي نقوم فيه باإعد�د �شباب م�شوؤول 
�ملجتمع  ت��ق��ّدم  يف  للم�شاهمة  وج����اد 

و�لعامل �لأو�شع .

•• دبي-وام:

�أكد خرب�ء يف قطاع �لتعليم �لرتباط 
�ملبا�شر ملادة �لرتبية �لأخالقية ب�روؤية 
�أه����د�ف  2021 وحت��ق��ي��ق  �لإم������ار�ت 

�أجندتها �لوطنية.
لوكالة  ت�������ش���ري���ح���ات  يف   - وق�����ال�����و� 
هام�س  “و�م” ع��ل��ى  �لإم������ار�ت  �أن���ب���اء 
م�شاركتهم يف ملتقى مديري �ملد�ر�س 
�إن   - بدبي  �ليوم  عقد  �لذي   2017
لروؤية  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأج����ن����دة  حم�����اور 
�لتالحم  م���ث���ل   2021 �لإم����������ار�ت 
�ملجتمعي و�قت�شاد �ملعرفة وتعليم من 
�لطر�ز �لأول جميعها ترتبط ب�شرورة 
توفري منظومة من �لقيم �لأخالقية 
ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات هذه  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
كافة  حتقيق  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �مل��ح��اور 
�ل��وط��ن��ي��ة وبالتايل  �لأج���ن���دة  �أه����د�ف 
ف�����اإن �ل��رتب��ي��ة �لأخ���الق���ي���ة ه���ي �أحد 
�ل��رك��ائ��ز �لأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��روؤي��ة �لإم����ار�ت 

.2021
ك����رمي����ة مطر  �ل�����دك�����ت�����ورة  و�أك����������دت 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  �مل���دي���ر  �مل���زروع���ي 
جمل�س  يف  ب��الإن��اب��ة  �ملدر�شي  �لتعليم 
�لأجندة  �رت���ب���اط  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�ل��وط��ن��ي��ة ل���روؤي���ة �لإم�������ار�ت 2021 
�شعيد  ع��ل��ى  �لأخ���الق���ي���ة  ب��ال��رتب��ي��ة 
ومنها  �ل���روؤي���ة  ه���ذه  خمتلف حم���اور 
�ملجتمعي  �لتالحم  �ملثال  �شبيل  على 
من  تعليم  وحتقيق  �ملعرفة  و�قت�شاد 

�لطر�ز �لأول.
�لأخالقية  �ل��رتب��ي��ة  م����ادة  وو���ش��ف��ت 
بنا  �شت�شل  �لتي  �ملركبة  مبثابة  باأنها 
�إىل حت��ق��ي��ق حم����اور روؤي����ة �لإم�����ار�ت 
�لوطنية  �لأج��ن��دة  و�أه���د�ف   2021

للدولة.
�لأجندة  تتحقق  وحتى  �أنه  و�أو�شحت 

دول����ة  ول���ي�������س  دول������ة  �ل���وط���ن���ي���ة لأي 
يتو�فر  �أن  يجب  فح�شب..  �لإم����ار�ت 
م�شرية  �أهد�فها  يحقق  تعليمي  نظام 
�أف�شل خمطط لهذه �لأجندة  �أن  �إىل 
�ملنا�شبة  �لتعليمية  �لنظم  �إر���ش��اء  هو 
�لتي  �لدر��شية  و�لأ���ش��ال��ي��ب  و�مل��ن��اه��ج 

تلبي �أهد�فها.
وقالت �ملزروعي �إنه �إذ� نظرنا للعن�شر 
 2021 �لإم���������ار�ت  روؤي������ة  يف  �لأول 
يتبادر  �ملجتمعي  بالتالحم  و�ملتعلق 
�إىل ذهننا كيف ميكن يف جمتمع بهذه 
�ملوقع  ب��ه��ذ�  وي��ح��ظ��ى  �خل�����ش��و���ش��ي��ة 
�جلغر�يف �لفريد و�لتنوع يف �لثقافات 
�أن يحقق هذ� �لتالحم �ملجتمعي دون 
ثابتة  قيمية  منظومة  لديه  يكون  �أن 
على  يعي�س  م��ن  جميع  فيها  ي�شرتك 

�أر�س هذ� �لوطن �ملعطاء.

و�أ�شارت �إىل �أن هذه �ملنظومة �لقيمية 
على  فقط  ت�شاعدنا  ل��ن  و�لأخ��الق��ي��ة 
ولكنها  �لبع�س  بع�شنا  م��ع  �لتعاي�س 
�لنظر  وج��ه��ات  ت��ق��ري��ب  �إىل  ���ش��ت��وؤدي 
�لعمل  ن�شتطيع  بحيث  بينا  �مل��وج��ودة 
�شويا ون�شبح ن�شيجا و�حد� متالحما 

ي�شعب �خرت�قه.
�مل���ري�������س  �مل���ج���ت���م���ع  �أن  و�أ������ش�����اف�����ت 
�أخ��الق��ي��ا وف��ك��ري��ا ي�شهل  و�ل�����ش��ع��ي��ف 
�خرت�ق �شبابه نظر� لأن لي�س لديهم 
�حل�������ش���ان���ة �ل���ف���ك���ري���ة و�لأخ����الق����ي����ة 
�ملهار�ت �ملختلفة �لتي ت�شتطيع غربلة 

ما ياأتيهم من �خلارج.
�لدللت  ه��ذه  جميع  �أن  �إىل  ولفتت 
توؤكد �أن مادة �لرتبية �لأخالقية من 
�لجتماعية  �للحمة  تزيد  �أن  �شاأنها 
لروؤية  �لرئي�شية  �ملحاور  �أحد  وحتقق 

�لإمار�ت 2021.
لعنا�شر  نظرنا  �إذ�  �أن���ه  �إىل  و�أ���ش��ارت 
 2021 �لإم��������ار�ت  روؤي������ة  �أخ������رى يف 
���ش��و�ء �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اق��ت�����ش��اد �مل��ع��رف��ة �أو 
توفري تعليم من �لطر�ز �لأول فنحن 

نتحدث يف هذ� �ل�شدد عن �لطالب.
م��رك��ز مهار�ت  ل��ي�����س  �أن����ه  �إىل  لف��ت��ة 
لديه  و�إمن��ا  للمعلومات  بنك  �أو  فقط 
�أن  �إىل  جانب وج��د�ين نحتاج بالفعل 
�لآخر  على  ينفتح  و�أن  ب�شقله  نقوم 
بحو�ر هادف. و�أكدت �أن من �شاأن مادة 
�لرتبية �لأخالقية �أن تعزز �ل�شخ�شية 
�لفكر  ت��ق��دم  ف��ه��ي  للطلبة  �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
�لقيمية  �ملنظومة  وك��ذل��ك  و�مل��ه��ار�ت 

�ملتكاملة لالإن�شان .
هذه  ت�شميم  طبيعة  �أن  �إىل  م�شرية 
�لإن�شان يف جمموعة من  ت�شع  �مل��ادة 

ي�شتطيع  �ل��ت��ي  �لأخ���الق���ي���ة  �مل���و�ق���ف 
ومعرفة  �حل��ك��م  �إ���ش��د�ر  خاللها  م��ن 

�ل�شحيح من �خلطاأ.
وج��زم��ت �مل��زروع��ي ب��اأن م��ادة �لرتبية 
�لأخ���الق���ي���ة ���ش��ت�����ش��ل ب��ن��ا وف����ق هذه 
�لدولة  �أج��ن��دة  حتقيق  �إىل  �ل��دلئ��ل 

وفق روؤية �لمار�ت 2021.
وقالت �شعادة �ل�شيخة خلود �لقا�شمي 
يف  �ل��رق��اب��ة  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
قيادة  �إن  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
�ل���دول���ة �ل��ر���ش��ي��دة ه���ي خ���ري من���وذج 
�لقيادة  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  ب����ه  ن���ح���ت���ذي 
لدينا  �لم�����������ار�ت  دول�������ة  يف  ف���ن���ح���ن 
ثاقبة  روؤي���ة  متتلك  ��شتثنائية  ق��ي��ادة 

ت�شت�شرف بها �مل�شتقبل.
و�أو�شحت �أن هناك عدد� من �ملهار�ت 
�لقيادية �لتي يجب �أن يو�كبها مدير 

�مل���در����ش���ة م���ن �أج�����ل حت��ق��ي��ق �ه����د�ف 
�لأج����ن����دة �ل��وط��ن��ي��ة ل���ل���دول���ة وروؤي�����ة 
ب�شكل  وت����رب����ط   2021 �لإم����������ار�ت 

مبا�شر بالرتبية �لأخالقية.
و�أ�شارت �إىل �أن هذه �ملهار�ت �لقيادية 
مهار�ت   6 ت�����ش��م��ل  �مل���در����ش���ة  ل��ق��ائ��د 
يكون  �أن  �����ش����رورة  �أول����ه����ا  �أ���ش��ا���ش��ي��ة 
و�أخالقه  بقيمه  عمله  لفريق  ق���دوة 
وممار�شاته د�خل �ملدر�شة وقدوة لكل 

فرد د�خل �ملجتمع �ملدر�شي.
�لأخ�����رى  �مل����ه����ار�ت  �أن  �إىل  ون���وه���ت 
روؤية  ل��دي��ه  ي��ك��ون  �أن  ���ش��رورة  ت�شمل 
�مل�شتقبل  بها  ي�شت�شرف  ونافذة  ثاقبة 
�ملدر�شية  �ل���ط���اق���ات  ك���ل  وي�����ش��ت��ن��ف��ر 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه �ل����روؤي����ة وي��ب��ت��ع��د عن 
�أن  يجب  كما  �لتنفيذ  يف  �لع�شو�ئية 
يكون لديه مهارة �لت�شال و�لتو��شل 

يوفر  و�أن  �ملعنيني  مع  د�ئ��م  وتو��شل 
بيئة تعليمية مبدعة وي�شاعدهم على 
�لبتكار. و�أ�شارت �إىل �أن قائد �ملدر�شة 
�لأزم����ات  �إد�رة  ب��ف��ن  يتمتع  �أن  ي��ج��ب 
له  �لتي ت�شدر  �لأزم��ات  ويتعامل مع 
�أو د�خل �ملجتمع �ملدر�شي  من �خلارج 
و�لإبد�ع  �لبتكار  �أن مهارة  �إىل  لفتة 
من �شمن �ملهار�ت �لهامة �لتي يجب 
�شرورية  وه��ي  �لقائد  بها  يت�شف  �أن 
ونه�شة  م�������ش���رية  ت���ع���زي���ز  �أج������ل  م����ن 

�لدولة على خمتلف �ل�شعد.
�ملدير  ب���ال���ره���ي���ف  ف���اط���م���ة  وق����ال����ت 
�ملدر�شية يف  �لرقابة  �لتنفيذي جلهاز 
�إن  �لب�شرية  و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  هيئة 
�لأجندة  ت��دع��م  �لأخ��الق��ي��ة  �ل��رتب��ي��ة 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��دول��ت��ن��ا وروؤي�����ة �لإم�����ار�ت 
برنامج  �أه��م��ي��ة  م���وؤك���دة   ..  2021
�ل�����ذي يحظى  �ل���رتب���ي���ة �لأخ���الق���ي���ة 
بدعم قيادة �لدولة �لر�شيدة ودوره يف 

تاأهيل �لأجيال �لنا�شئة للم�شتقبل.

جمل�ش الإمارات للتوازن بني اجلن�شني يناق�ش اأهم 
املبادرات وامل�شاريع املقرتحة للعام 2017

انطالق فعاليات »ملتقى مديري املدار�ش 2017« يف دبي

وفد وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ش الوطني الحتادي يزور واحة الكرامة
•• اأبوظبي -وام:

�م�س  �لوطني �لحت��ادي  �ملجل�س  ل�شوؤن  �لدولة  ز�ر وفد وز�رة 
ذكرى  لتخليد  �إن�شاوؤها  مت  و�لتي  �أبوظبي،  يف  �لكر�مة  و�ح��ة 
�أب��ط��ال دول��ة �لإم����ار�ت �لأب����ر�ر �ل��ذي��ن ق��دم��و� �أرو�ح��ه��م فد�ًء 
للوطن وحفاظاً على رفعته وكر�مته. �شم �لوفد �لذي تر�أ�شته 
�ملجل�س  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �لكعبي  بنت حممد  ن��ورة  معايل 
ل��وت��اه وكيل  �لوطني �لحت���ادي ك��اًل م��ن �شعادة ط���ارق ه��الل 
وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي، و�شعادة �شامي 
�مل�شاندة،  �خل��دم��ات  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  ع��دي  ب��ن  حممد 

ومديري �لإد�ر�ت وموظفي �لوزر�ة.

وبهذه �ملنا�شبة قالت معايل نورة �لكعبي : و�حة �لكر�مة هي 
معلم وطني وح�شاري يعك�س عمق ولء و�نتماء �بناء �لوطن 
لوطنهم، و��شتعد�دهم لبذل �لغايل و�لنفي�س يف �شبيل �لدفاع 

عن عزته ورفعته و�حلفاظ على مكت�شباته و�إجناز�ته .
و�أ�شافت معاليها: “�إننا عندما نقف �أمام هذ� �ل�شرح �خلالد 
ن�شتذكر �أمهات �ل�شهد�ء رمز �لبطولة �حلقيقة �لالتي قدمن 
�أروع ���ش��ور ح��ب �ل��وط��ن، ف��رب��ني �ب��ن��اءه��ن ع��ل��ى ح��ب �لوطن 
و�لفد�ء،  �لت�شحية  ���ش��ور  �أروع  �ل��زك��ي��ة  بدمائهم  لي�شطرو� 
ف��اأم��ه��ات �ل�����ش��ه��د�ء ف��خ��ر ل��ن��ا ج��م��ي��ع��اً لأن���ه���ن من����وذج للمر�أة 
�لإم���ار�ت���ي���ة �لأ���ش��ي��ل��ة �ل��ت��ي ت��ع��ودت �ل��ع��ط��اء و�ل��ع��م��ل خلدمة 
�لوطن.  وتخلل �لزيارة جولة يف �أرجاء �لو�حة �ملكون من 31 

�لآخر  ي�شتند كل منها على  �لتي  �ل�شخمة  �لأل��و�ح  من  لوحاً 
رمز�ً للوحدة و�لتكاتف و�لتالحم بني �أبناء جمتمع �لإمار�ت، 
مكوناته  على  و�لإط���الع  �ل�شرف  جناح  بزيارة  �لوفد  ق��ام  كما 
�شهد�ء  عن  معلومات  عليها  ُنق�س  معدنية  �أل��و�ح��اً  ت�شم  �لتي 
�لوطن. و�ختتم �لوفد زيارته بالتقاط �شورة جماعية و�لدعاء 
لل�شهد�ء بالرحمة و�أن يتغمدهم �هلل برحمته وي�شكنهم ف�شيح 
جنانه. وتقع و�حة �لكر�مة �لتي تغطي م�شاحة تبلغ 46000 
مرت مربع وت�شتمل على ن�شب �ل�شهيد وميد�ن �لفخر وجناح 
�لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  مقابل  �لكائنة  �ملنطقة  يف  �ل�شرف 
من ناحية �ل�شرق على �شارع �ل�شيخ ز�يد بجو�ر �لقيادة �لعامة 

للقو�ت �مل�شلحة.

قيادات تعليمية ل�وام : » الرتبية الأخالقية « ركيزة » روؤية الإمارات 2021 «
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•• اأبوظبي-وام:

للتن�شيق  �لعامة  �لإد�رة  يف  ممثلة  �لد�خلية  وز�رة  كرمت 
دول  وفود  روؤ�شاء  باأبوظبي  �ل�شرطة  بنادي �شباط  �مل��روري 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �مل�شاركني يف فعاليات 
»حياتك  �شعار  حتت  �نطلقت  �ل��ذي  �خلليجي  �مل��رور  �أ�شبوع 

�أمانة«.   
و�أك����د �ل��ع��م��ي��د غ��ي��ث ح�����ش��ن �ل��زع��اب��ي م��دي��ر ع���ام �لتن�شيق 
�ملرور يهدف  باأ�شبوع  �أن �لحتفال  �لد�خلية  بوز�رة  �ملروري 
�إىل تو�شيل ر�شالة توعية لأفر�د �ملجتمع مبخاطر �حلو�دث 

�ملرورية وحتفيز �جلمهور و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة على �لتعاون 
مع �إد�ر�ت �ملرور و�لدوريات للحد من �حلو�دث.

�خل����رب�ت ونقل  ت��ب��ادل  �أه��م��ي��ة  �إىل  �ل��زع��اب��ي  �لعميد  ودع���ا 
�لتجارب �ملرورية �لناجحة على م�شتوى دول �ملجل�س لتعزيز 
�لأمن  �لآمنة للطرق و�لتعاون و�ل�شر�كة مبا يخدم  �لبيئة 

و�ل�شالمة جلميع م�شتخدمي �لطريق .
بلدهم  �لإقامة يف  �لتعاون طيب  لروؤ�شاء وفود دول  متمنيا 

�لثاين دولة �لإمار�ت.   
تبادل  على  �لتعاون  ب��دول  �لد�خلية  وز�ر�ت  بحر�س  و�أ�شاد 

�لزيار�ت بني �إد�ر�ت �ملرور بدول �ملجل�س .

للحد  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  ���ش��رورة  م��وؤك��د�ً 
�ل�شرطية يف حتمل  مل�شاركة �جلهات  �ملرورية  �حل��و�دث  من 

�مل�شوؤولية يف هذ� �جلانب.
وعرب روؤ�شاء �لوفود �خلليجية عن �شكرهم لوز�رة �لد�خلية 
ع��ل��ى ه���ذه �ل���دع���وة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ف��ع��ال��ي��ات �لأ����ش���ب���وع وما 
�حيطو� به م�����ن حفاوة بال��غ������ة وك�������رم �ل�شياف��������ة وح�ش�����ن 

��شتقب��������ال . 
ح�شر �لتكرمي �لعميد خليفة حممد �خلييلي مدير مديرية 
�أبوظبي وع��دد من �شباط وز�رة  �مل��رور و�ل��دوري��ات ب�شرطة 

�لد�خلية.   

•• دبي-وام:

بد�أ �مللتقى �لدويل �حلادي ع�شر لأف�شل �لتطبيقات �ل�شرطية 
�لذي تنظمه �لإد�رة �لعامة للجودة �ل�شاملة يف �شرطة دبي ملدة 
�ل�شرطي  �لعمل  يف  �مل�شتقبل  “ ��شت�شر�ف  �شعار  حتت  �أيام   4
وروؤيتها  ��شرت�تيجيتها  ح��ول  دب��ي  ل�شرطة  بورقة  �أعماله   “
�شلطان  بن  عبد�هلل  �لعميد  قدمها   2030 لعام  �مل�شتقبلية 
ب�شرطة  �لقر�ر  �تخاذ  ودع��م  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  مركز  مدير 
دبي حيث ك�شف عن خمروط م�شتقبل �شرطة دبي �لذي ي�شمل 
�أمني ي�شمن م�شتقبل  ثالث مر�حل تهدف �إىل �بتكار منوذج 
نتيجة  �ملتوقعة  �مل�شتقبل  ج��ر�ئ��م  مكافحة  يف  وي�شاهم  دب��ي 

�لتطور�ت �مل�شتمرة �ملتالحقة.
ومتتد  �لتاأ�شي�شية  �مل��رح��ل��ة  ت�شمى  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  �أن  وب��ني 
مبادر�ت  �إط���الق  �إىل  وت��ه��دف   2021 �إىل   2017 ع��ام  م��ن 
��شت�شر�فية مثل و�شع �لبنية �لأ�شا�شية ملنظومة �لأمن �لذكي 
�أك��ادمي��ي��ا وم��ه��اري��اً يف جمال  �ل��ق��وة  ب��دب��ي وت��اأه��ي��ل منت�شبي 
��شت�شر�ف �مل�شتقبل وفق �لتخ�ش�شات �لعلمية �لدقيقة وزيادة 
ن�شب �لإنفاق على �لبحوث و�لتطوير وت�شجيع وتبني حالت 

�لإبد�ع و�لبتكار و�ل�شرت�ك يف �أمن معر�س �ك�شبو وغريها.
و�أو�شح �أن �ملرحلة �لثانية تتمثل يف “مرحلة �لتمكني” ومتتد 
�إمارة دبي  �أن تكون  �إىل  2025 وتهدف  �إىل  من عام 2021 
وتت�شمن  �لأمنية  �ملوؤ�شر�ت  يف  �لعامل  يف  مدن   5 �أف�شل  من 
ذ�كرة  وتطوير  دبي  ب�شرطة  �لذكي  �لأم��ن  مبادر�ت منظومة 
�ملباين  ت�شبح  و�أن  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  للقيادة  موؤ�ش�شية 
مبادرة  و�إع���د�د  �ملائة  يف   50 بن�شبة  �لطاقة  ذ�تية  �ل�شرطية 
تتمثل  فيما  �ملجرمني  �شلوك  لتحديد  جيني  من��وذج  لإيجاد 
وحتقيق  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  “�ملرحلة  و�لأخ������رية  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��رح��ل��ة 
وتت�شمن   2030 �إىل   2025 �ل��ع��ام  م��ن  ومت��ت��د  �لريادة” 
من  �مل��ائ��ة  يف   25 تغدو  �أن  �إىل  تهدف  ��شت�شر�فية  م��ب��ادر�ت 
�ملر�كز �ل�شرطية �فرت��شية ذكية و�أن تبلغ �جلر�ئم �لغام�شة 
�أو �ملجهولة ن�شبة �شفر باملائة و�أن ت�شكل �ل�شرطة �لآلية 25 
�أكرب  دب��ي  �شرطة  متتلك  و�أن  �ل�شرطية  �ل��ق��وة  م��ن  �مل��ائ��ة  يف 

قاعدة بيانات للحم�س �لنووي على م�شتوى �لإمار�ت.
وقال �لعميد �بن �شلطان �إن روؤية �شرطة دبي 2030 متّكنهم 
�ملختلفة  �لتحديات  مع  و�لتعامل  للم�شتقبل  �لتخطيط  من 
حمدد  �جت��اه  وج��ود  �إىل  �إ�شافة  لها  و�جل��اه��زي��ة  و�ل�شتعد�د 
طويل �ملدى م�شتمر لتحقيق �لروؤية و��شرت�تيجيات تنفيذها 
ووج����ود من����وذج �أم��ن��ي ي��ح��ت��ذى ب��ه حم��ل��ي��ا و�إق��ل��ي��م��ي��ا ودوليا 
و�أخ��ري� حتديد  �لإب��د�ع و�لبتكار  �ملبني على  �لتميز  وحتقيق 

�أدو�ر �ل�شركاء �لفاعلني يف �شنع م�شتقبل �شرطة دبي.
كما تطرق �لعميد �بن �شلطان �إىل �ملحاور �لثمانية �لرئي�شية 
قياد�ت  وتاأهيل  ت��دري��ب  حم��ور  يف  و�ملتمثلة  �ل��روؤي��ة  لتحقيق 
��شتقطاب وتعيني  و�لتطوير حمور  �لبحوث  �مل�شتقبل حمور 
– �لتكنولوجيا  �أف�شل �لكفاء�ت وحمور تكنولوجيا �مل�شتقبل 
فائقة �لذكاء وحمور �ل�شر�كة مع موؤ�ش�شات �مل�شتقبل وحمور 
�ملقارنات �ملعيارية �لدقيقة حمور ��شت�شر�ف جر�ئم �مل�شتقبل 
��شتعر��شه  �إىل جانب  �لذكية  �لأمن  و�أخ��ري� حمور منظومة 
�لعاملية  ل��ل��ت��وج��ه��ات  �ل����روؤي����ة وحت��ل��ي��ل��ه��م  و����ش���ع  لأ����ش���ال���ي���ب 
�لجتماعية و�لقت�شادية و�لبيئية و�لتكنولوجية و�ل�شيا�شية 
وف��ق��ا لأه���م �ل��در����ش��ات و�ل��ت��ق��اري��ر �ل��دول��ي��ة �حل��دي��ث��ة م�شري� 
من  �لعامل  م�شتوى  على  �مل�شتقبلية  �لأمنية  �لتحديات  �إىل 
�أ�شاليبها  وتطور  و�لإرهابية  �لإجر�مية  �لأعمال  زي��ادة  حيث 
��شتقر�ر  و�ل��ت��ح��دي��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة وع����دم وج����ود 

�جتماعي وغريها طارحا �أمثلة على جر�ئم �مل�شتقبل.
�ل�شرطة  �لدولية لقادة  �لأول للجمعية  �لرئي�س  نائب  و�ألقى 
�أطلقتها �ل�شرطة �لأمريكية  �ل�شيد لوي�س دكمار كلمة حملة 
�أمر��س  من  يعانون  �لذين  �لأ�شخا�س  ق�شايا  مع  للتعامل 

م�شري�ً   «  one mind  « و�ح���د  ف��ك��ر  ع��ن��و�ن  حت��ت  عقلية 
كيفية  على  �ل�شرطة  �أف��ر�د  تعليم  �إىل  هدفت  �حلملة  �أن  �إىل 
يف  ت��ورط��و�  مم��ن  عقلياً  �ملري�شني  �لأ���ش��خ��ا���س  م��ع  �لتعامل 
�شر�كة  تاأ�شي�س  هي:  بنود  جر�ئم وتت�شمن ��شرت�تيجيتها 4 
موحدة  �شيا�شات  وتطبيق  �ل�شحية  �لرعاية  هيئات  ك��ل  م��ع 
�لتوجه ل�شتجابة رجال �ل�شرطة مع حو�دث وجر�ئم �ملر�شى 
�لعقليني وتدريب رجال �ل�شرطة ملعرفة كل �ملو�قف �لتي قد 
حتدث مع �ملر�شى �إ�شافة �إىل تدريب 20 يف �ملائة من �لهيئات 
�لعقليني  باملر�شى  �خلا�شة  جم��الت  يف  �لعاملة  �ملجتمعية 
موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته على �أن �حلملة �شتخدم �لعمل �ل�شرطي 
�ملر�شى  م��ع  للتعامل  �لعالية  �ل��ك��ف��اءة  �لأف����ر�د  ل��دى  لي�شبح 

�لعقليني �شمن ��شرت�تيجية موحدة حتقق �لأمن.
وقدم قائد عام �شرطة برمود� �ل�شيد مي�شال دي�شلفا ورقة عمل 
مكافحة  يف  برمود�  �شرطة  ��شرت�تيجية  ح��ول  �مللتقى  خ��الل 
عنف �لع�شابات م�شري�ً �إىل �أن �ل�شرطة و�شعت �ل�شرت�تيجية 
يف �لعام 2010 نتيجة �رتفاع معدل �جلرمية �إىل م�شتويات 
�أف��ر�د �لع�شابات يف دولة �شغرية عدد  غري م�شبوقة من قبل 

�شكانها 65 �ألفاً فقط.
�ملعدل  30 جرمية قتل وهذ�  2010 �شهد  �لعام  �أن  و�أو�شح 
�إىل  م�شري�ً  �لعاملي  �ملعدل  ف��وق  يعترب  �ل�شكان  بعدد  مقارنة 
�أدينو� كمجرمني يف ق�شايا  6500 �شخ�س  �إجمايل  �أنه من 
وهو  باأنف�شهم  3700 جرمية  �رتكبو�   200 بينهم  متنوعة 
ما يوؤكد �لنزعة �لإجر�مية لديهم وبالتايل ل بد من مو�جهة 

هذه �لنزعة حتى ل توؤثر على �لأجيال �مل�شتقبلية.
من  للحد  ��شرت�تيجية  و�شعت  ب��رم��ود�  �شرطة  �أن  و�أ���ش��اف 
�لعنف ومكافحة �لع�شابات ومو�جهة �لنزعة �لإجر�مية يف عام 
2010 وبعد عدة �أعو�م لقت هذه �ل�شرت�تيجية جناحاً يف 
خف�س معدلت �جلرمية مبيناً �أن �ل�شرت�تيجية كانت قائمة 
�لعمل  و�ملو�جهة ومن خاللها مت  �ملنع  �أولها  3 معايري  على 
على مو�جهة �رتفاع عدد جر�ئم �جلنح عند �ل�شباب �ل�شغار 

ومنع �جنر�فهم لي�شبحو� جمرمني خطرين يف �مل�شتقبل.
و�لذي  و�لإد�ن������ة  �لع��ت��ق��ال  ت�شمن  �ل��ث��اين  �مل��ع��ي��ار  �أن  وب���ني 
و�لع�شابات  �جل���م���اع���ات  ع��ن��ا���ش��ر  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س  ����ش��ت��ه��دف 
�إعادة  فت�شمن  �لثالث  �ملعيار  فيما  �جل��ر�ئ��م  ملعظم  �ملرتكبة 
�لتاأهيل و�ل�شتقر�ر وهدف �إىل تقدمي خدمات �إعادة �لتاأهيل 

للمجرمني �خلطرين لإز�لة �لنزعة �لإجر�مية لديهم.
و�أو�شح �أن ��شرت�تيجية �حلد من �لعنف ومكافحة �لع�شابات 
�لدولة  م�شتوى  على  �لج��ر�م��ي  �لن�شاط  تعطيل  يف  �شاهمت 
وعملت على توفري �لطماأنينة و�لأمن �ملجتمعي و�شاهمت يف 
ت�شيري دوريات و��شحة للعيان يف �ملناطق �ل�شاخنة و�إن�شاء فرق 
متقدمة يف جمع  وتطوير طرق  �ل�شكان  عمل جمتمعية من 
�جلر�ئم  مرتكبي  ح��ول  �ملجتمعية  و�ملعلومات  �ل�شتخبار�ت 
و��شتخد�م مطلق �شالحية �لإيقاف و�لتفتي�س �ل�شرعية من 

قبل �ل�شرطة وتن�شيق �لعمل بني �ملنظمات �ملختلفة.
وتناول بريند هيلر مدير �إد�رة �جلرمية يف �ل�شرطة �لأملانية 
كمنهجية  �لطريق  و�شالمة  �لطرق  �أم��ن  �لبحثية  ورقته  يف 
بنجاح  �ملنهجية  هذه  حققت  �أملانيا  مت  موؤكد�  ودولية  وطنية 
خف�س  �إىل  �أدت  و�لتي  �لأوروب��ي��ة  �ل��دول  م�شتوى  على  كبري 
عدد �لوفيات �لناجتة عن حو�دث �ل�شري حيث بلغت 26 �ألفا 
�ألفا   56 كان عددها  �أن  بعد   2016 وف��اة عام  و913 حالة 

و427 حالة وفاة عام 2000.
ب�شدد  �ل��ي��وم  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  منهجية  �أن  هيلر  و�أو����ش���ح 
�حلو�دث  �أك��ر  ل��وق��وع  نظر�  �لنائية  �ل�����ش��و�رع  على  �لرتكيز 
على طرقاتها �إ�شافة �إىل �لرتكيز على خف�س وقوع �حلو�دث 

�لبليغة.
تكمن  �أوروب��ي��ا  �ملطبقة  �لأملانية  �ملنهجية  ق��وة  �إن  هيلر  وق��ال 
�أهد�ف  لثالثة  وحتديدهم  �لإعالمية  و�لتوعية  �لتثقيف  يف 

و�للتز�م  �لطرقات  ب�شرعة  �للتز�م  زي��ادة  يف  تتمثل  رئي�شية 
�ل�شائقني يف  �لتز�م  ن�شبة  �لأم��ان حيث و�شلت  ح��ز�م  بارتد�ء 
تكثيف  نتيجة  �مل��ائ��ة  يف   98.9 �إىل  �مل��ث��ال  �شبيل  على  �أمل��ان��ي��ا 
�حل���م���الت �ل��ت��وع��وي��ة ع��ل��ى م���دى ع��ام��ني و�أخ������ري� مكافحة 
�لعو�مل �مل�شتتة لنتباه �ل�شائقني كا�شتخد�م �لهاتف �ملحمول 

�أثناء �لقيادة.
ب����دوره ت��ن��اول �ل��ربوف��ي�����ش��ور �أن����درو م��وري�����س �أ���ش��ت��اذ �لعو�مل 
يف  ل��ف��رب�  بجامعة  و�مل��و����ش��الت  �ل��ن��ق��ل  ���ش��الم��ة  يف  �لب�شرية 
حو�دث  تكلفة  “ح�شاب  �لبحثية  ورق��ت��ه  يف  �مل��ت��ح��دة  �ململكة 
�ململكة  تتبعه  �ل���ذي  �لنهج  عر�شه  يف  ي�شف  حيث  �لطرق” 
نهج  وو�شع  �شنويا  �لطرق  ح��و�دث  خ�شائر  لتحديد  �ملتحدة 
حتديد كلفة �إ�شابات حو�دث �لطرق �لفردية �لذي مت تطويره 
با�شتخد�م بيانات در��شة “�ل�شتعد�د للدفع” �لتي تعتمد على 
على  �ملحافظة  مقابل  �مل��ال  لدفع  �ل�شائقني  ��شتعد�د  قيا�س 

�ل�شالمة �ل�شخ�شية.
و�أو�شح �لربوفي�شور موري�س �أن هذ� �لنهج ي�شتند �إىل ح�شر 
يقي�س مدى  و�ل��ذي   AIS �لإ�شابات  �لإ�شابات وفق مقيا�س 
يتم  بحيث  �لطرق  على  �لتي حتدث  �لإ�شابات  ون��وع  خطورة 
�إ�شافة �لتكاليف �لناجتة �إىل قاعدة بيانات ت�شمل نتائج وقوع 
�أجرتها  در��شة  من  كجزء  جمعها  مت  �لتي  �حل��و�دث  ��شابات 
�ملتحدة  �ململكة  يف  �حل���و�دث  ع��ن  �لناجتة  �لإ���ش��اب��ات  جمعية 
تطوير هذ� �لنهج من �أجل حتديد �أولويات  مت  وقد   CCIS
�لبحوث �مل�شتقبلية يف جمال �شالمة �ملركبة �ل�شلبية �ل�شالمة 
�ل�شلبية للمركبة: هي �أجهزة و�أنظمة �ل�شالمة �مل�شتخدمة يف 

�ل�شيارة كاأكيا�س �لهو�ء و�أحزمة �لأمان. �لخ.
ومن ثم قدم �لربف�شور ديتمار �أوتي مدير وحدة بحوث حو�دث 
�لطرق يف جامعة هانوفر �لطبية ورقة بحثية حول “�لتحقيق 
�لدقيق يف م�شرح �حلو�دث �ملرورية من ناحية �لأدلة �جلنائية 
�أن  �ملرورية” موؤكد�  �ل�شالمة  �ىل درجة عالية من  للو�شول 
مبجال  خمت�س  فريق  و�أك���رب  �أق���دم  بامتالكها  تتميز  �أمل��ان��ي��ا 
�لثقافة �لأمنية �ملتعلقة بدر��شة وحتليل �حلو�دث يف �لطريق 
ويدعى فريق در��شة �حلو�دث �لأملاين �لذي يعتمد على عملية 

موجهة �إح�شائيا با�شتخد�م عينات �لبيانات.
وهيكلة  منهجية  �إىل  عر�شه  يف  �أوت���ي  �لربوفي�شور  وت��ط��رق 
من  �ملرجعية  �مل��ق��ارن��ات  نتائج  على  �ل�شوء  و�شّلط  �لبيانات 
خمتلف �لفرق �لهامة �لأخرى �ملوجودة دوليا يف �أوروبا و�آ�شيا 
�حلو�دث  عينات  م�شتعر�شا  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات 
عالمات �لتتبع �لرتميز �لربجمي وتف�شري معطيات �حلادث 
�لتوثيق �لطبي وتطبيق نظام �لت�شنيف �إعادة متثيل �حلو�دث 

و�أ�شاليب �ملحاكاة وحزم �لربجميات.
جون  �ل�شيد  قدمها  �لتي  �لأخ��رية  �لبحثية  �لورقة  وتناولت 
تومي نائب �لقائد �لعام لل�شرطة �لإيرلندية “�شرعية �لعمل 
�ل�شرطي يف �لع�شر �حلديث” موؤكد� �أنها ل تاأتي عن طريق 
فر�س �لقوة و�ل�شيطرة و�إمنا يتم �كت�شابها من خالل �لنز�هة 
و�ل�شفافية و�أن يكون �أفر�د �ل�شرطة قادة ملجتمع �شريح وو�ع 

بالتغري�ت �لعاملية �لتي نو�جهها.
�أ�شبح مت�شال  �ل��ي��وم  �ل��ع��امل  �أن  تومي  ج��ون  �ل�شيد  و�أ���ش��اف 
مبن�شة �لكرتونية �شخمة وذلك يعترب حتديا �أمام �ل�شرطة 
�لنوع  ه��ذ�  �أن  موؤكد�  �ملعلومات  من  �ملتوفر  �لهائل  �لكم  �إز�ء 
و�لتعلم  لالطالع  كبرية  فر�شة  يعد  �ل�شرطية  �مللتقيات  من 
و�كت�شاب �خلرب�ت على �شوء �لتطبيقات و�ملمار�شات �ملطروحة 
�ليرلندية  �ل�شرطة  ��شرت�تيجية  �إىل  ذ�ته  �لوقت  يف  م�شري� 
لعام 2016 - 2021 �لتي ترتكز على ثقافة خدمة �ملجتمع 
�لنمطية  �لأ�شاليب  ع��ن  بعيد�  �مل�شتجد�ت  وم��و�ك��ب��ة  �ملتغري 
جهازهم  يف  �ملجتمعية  �ل�شرطة  ق��وة  على  م��وؤك��د�  �لتقليدية 
�أف���ر�د �ملجتمع  �لأم��ن��ي و�ل��ت��ي متكنت م��ن ك�شب ثقة وت��ع��اون 

�ليرلندي.

•• ح�رضموت -وام: 

ت���و�����ش���ل ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح����م����ر �لإم�����ار�ت�����ي تقدمي 
م�����ش��اع��د�ت��ه��ا �لإن�����ش��ان��ي��ة و�لإغ���اث���ي���ة �ل��ع��اج��ل��ة لأه���ايل 
جهودها  �إط������ار  يف  ح�����ش��رم��وت  حم��اف��ظ��ة  م���دي���ري���ات 
�إطار  يف  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  ت��اأت��ي  �ليمني.  �ل�شعب  لدعم 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  تبذلها  �لتي  �حلثيثة  �جلهود 
�لتي  �لإن�شانية  �لأو���ش��اع  ح��دة  م��ن  للتخفيف  �ملتحدة 
�شببها  �لتي  ب�شبب �حلرب  �ملناطق  ب�شكان هذه  تع�شف 

�لنقالبيون من ملي�شيا �حلوثي و�ملخلوع.
وق���ام ف��ري��ق �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي �ل��ي��وم بتوزيع 
م�����ش��اع��د�ت غ��ذ�ئ��ي��ة وم��الب�����س وب��ط��ان��ي��ات ع��ل��ى �شكان 

مديرية ترمي �شرق حمافظة ح�شرموت �لذين يعي�شون 
�لأو�شاع  ب�شبب  �شعبة  �إن�شانية  وظ��روف��ا  قا�شية  حياة 
رئي�س  �مل�شافري  و�أو�شح عبد�هلل  �ملرتدية.  �لقت�شادية 
هذه  �أن  بح�شرموت  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهالل  فريق 
دولة  تبذلها  �لتي  �جلهود  �شياق  يف  تندرج  �مل�شاعد�ت 
�لإمار�ت يف جمال �لعمل �خلريي و�لإن�شاين وحر�شها 
على تخفيف وطاأة �ملعاناة �لناجمة عن نق�س �لغذ�ء عن 
�ملو�طن �ليمني. من جانبهم عرب �ملو�طنون �ليمنيون 
ع��ن ���ش��ك��ره��م و�م��ت��ن��ان��ه��م ل��دول��ة �لإم������ار�ت ع��ل��ى هذه 
�مل�شاعد�ت �لتي جاءت يف وقتها �ملنا�شب .. مثمنني جهود 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف ت�شيري �لقو�فل �لإن�شانية 

�لإغاثية للمناطق �ملحتاجة.

•• اأبوظبي -وام:

�لتقى �شعادة مطر �شامل علي �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع �� يف مكتبه يف مقر �لوز�رة �م�س �� 
�لفريق �أول ركن بحري برنارد روجيل رئي�س �لأركان �خلا�س لرئي�س �جلمهورية �لفرن�شية 
و�لتعاون �ل�شرت�تيجي يف عدد من  �لتن�شيق  �للقاء  �ملر�فق. بحث �جلانبان خالل  و�لوفد 
�ملجالت �لع�شكرية و�لدفاعية �إ�شافة �إىل عدد من �ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك و�أف�شل 

�ل�شبل لدعمها وتطويرها.
ح�شر �للقاء عدد من كبار �شباط وم�شوؤويل وز�رة �لدفاع.

وكيل وزارة الدفاع و رئي�ش الأركان الفرن�شي 
يبحثان التعاون ال�شرتاتيجي يف املجالت الع�شكرية

فريق عام اخلري يف هيئة » الطوارئ 
والأزمات « يبحث املبادرات الوطنية 

•• اأبوظبي- وام:

لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  يف  �خل��ري  ع��ام  عمل  فريق  ��شتعر�س 
�لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث خالل �جتماعه �لأول �خلطوط 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��رب�م��ج و�مل�����ش��اري��ع و�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي ت��ع��ت��زم �لهيئة 
�إطالقها و�لهادفة �إىل تر�شيخ �مل�شوؤولية �لجتماعية و�لعمل 

�ملجتمعي و�لإن�شاين .
ملبادرة  دعما  �لف��ك��ار  م��ن  �لعديد  ط��رح  �لجتماع  خ��الل  ومت 
عام �خلري �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

لتوجيهات  وترجمه  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل« .
�إد�رة �لإعالم و�لتو��شل  �ليماحي مدير  و�أ�شار نا�شر حممد 
�لفريق  �أع�شاء  بح�شور  �لجتماع  تر�أ�س  �ل��ذي  �جلماهريي 
وف���ق منظومة  ل��ل��وط��ن  �ل��ع��ط��اء  م��ف��ه��وم  تر�شيخ  �أه��م��ي��ة  �إىل 
بحيث  �خل��ري  ع��ام  لتفعيل  �شامل  عمل  و�إط���ار  ��شرت�تيجية 
�لأن�شطة  يف  ون�����ش��ط��ا  ف��اع��ال  ط��رف��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف��و  ي�شكل 

و�لفعاليات لرت�شيخ قيم �خلري يف جمتمع �لإمار�ت.

الداخلية تكرم روؤ�شاء وفود مرور دول التعاون

بدء جل�شات امللتقى الدويل لأف�شل التطبيقات ال�شرطية 

•• دبي -وام:

ب��ي��ت �خل����ري « ور����ش���ة ع��م��ل �شمن  ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة » 
مار�س  خالل  �إطالقها  تعتزم  �لتي  �لثقافية  �لفعاليات 
�جلاري بو�شفه “ �شهر �لقر�ءة “ تعزيز� لال�شرت�تيجية 
�لوطنية للقر�ءة بهدف جعل �لقر�ءة جزء� �أ�شا�شيا من 

عمل جمموعة من �جلهات �حلكومية.
كلية  طالبات  م��ن  جمموعة  �لعوير  مركز  و��شت�شاف 
�لدر��شات �لإ�شالمية و�لعربية فرع �لفجرية للم�شاركة 
يف ور�شة عمل بعنو�ن »�قرئي لت�شعدي « بح�شور مرمي 

 . �ملركز  �لعوير وم�شاركة موظفات  �شالح مدير مركز 
�لقر�ءة  باأهمية  �مل�شاركني  توعية  �إىل  �لور�شة  وتهدف 
�لتي تعد مبثابة مفتاحا لأبو�ب �لعلوم و�ملعارف �ملتنوعة 
بهدف غر�س روح �لطالع يف نفو�شهم وم�شاعدتهم يف 

تطوير ذ�تهم من خالل �ملطالعة.
كانت بيت �خلري قد كرمت موؤخر� �لفائزين يف �مل�شابقة 
�لتي �أعدتها على هام�س مبادرة “ نقر�أ لرنتقي” و�لتي 
�إعالن  مع  بالتز�من  �ملا�شي  �لعام  م��د�ر  على  ��شتمرت 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �شاحب 

�لدولة “حفظه �هلل” عام 2016 عاما للقر�ءة .

•• دبي -وام:

�خلليج  ل��دول  �لتعاون  ملجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  �عتمدت 
�ل��ع��رب��ي��ة ت��ر���ش��ي��ح ع��ب��د�هلل ح�����ش��ن �ل��ي��ا���ش��ي رئ��ي�����س ق�شم 
و�لريا�شة،  �ل�����ش��ب��اب  ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ام��ة  بالهيئة  �لإع����الم 
ع�����ش��و� مم��ث��ال ع��ن دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف 
�للجنة �لإعالمية �ل�شبابية �لتابعة ملجل�س وز�رة �ل�شباب 

و�لريا�شة بدول جمل�س �لتعاون.
على  �مل��و�ف��ق��ة  ب��ع��د  �ل�شبابية  �لإع��الم��ي��ة  ت�شكيل  ي��اأت��ي 
�ملقرتح �لذي تقدمت به �لهيئة �لعامة لل�شباب باململكة 
�ل�شباب  ل��وزر�ء   30 �ل���  �لجتماع  يف  �ل�شعودية  �لعربية 

�إبريل  يف  عقد  �ل��ذي  �لتعاون  جمل�س  ب��دول  و�لريا�شة 
�للجنة. ت�شكيل  ب�شاأن  �لريا�س  يف   2016

ووجه عبد�هلل ح�شن �ليا�شي جزيل �شكره للقيادة �لعليا 
�لثقة  على  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  بالهيئة 
�لتي �أولوه �إياها برت�شيحه لع�شوية �للجنة ومتثيل دولة 
�ل�شبابية  �لإعالمية  �للجنة  �أن  �إىل  م�شري�ً   . �لإم���ار�ت 
لدول جمل�س �لتعاون �شتقوم بر�شم �خلطط �لإعالمية 
�لتي  و�ل��رب�م��ج  و�لأف��ك��ار  ب��الأه��د�ف  �جلمهور  لتعريف 
تهدف �إىل �إبر�ز دور �ل�شباب مبختلف �ملجالت و�لأن�شطة، 
ومبا يعك�س �ل�شورة �لإيجابية لل�شباب �خلليجي وتعزيز 

�نتماءه ومو�طنته �خلليجية.

•• اأبوظبي -وام:

حول  عمل  ور�شة  �لق�شائية  �أبوظبي  �أكادميية  نظمت 
�ملنازعات  يف  و�مل�شاحلة  �لتوفيق  م��ر�ك��ز  �إن�شاء  ق��ان��ون 

�ملدنية و�لتجارية .
�ل��رئ��ي�����ش��ة ح���ول تعريفات  �ل��ن��ق��ا���س  وت���رك���زت حم����اور 
بخ�شو�س  �أق���ره  وم��ا  وم�شطلحاته  �جل��دي��د  �ل��ق��ان��ون 
تخت�س  ل  وم��ا  و�خت�شا�شاتها  �ل�شلح  م��ر�ك��ز  �إن�����ش��اء 
ما  جانب  �إىل  �لقانون  ح�شب  منازعات  م��ن  �مل��ر�ك��ز  ب��ه 
�مل�شلح و�خت�شا�شاته  ل�شغل وظيفة  �شروط  حدده من 

و�لتز�ماته و�إجر�ء�ت �ل�شلح ومدته �لقانونية.
وتناول �ملتحدثون خالل �لور�شة ما يهدف �إليه �لقانون 
من ت�شوية �لنز�ع قبل �إقامة دعوى ب�شاأنه �أمام �لق�شاء 
وذلك عن طريق �ل�شلح بني �أطر�فه �إذ ت�شعى �ملمار�شات 
�لقانونية  �لثقافة  ون�شر  وتقوية  تفعيل  �إىل  �لق�شائية 
�حللول  ثقافة  ومنها  �ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ني  و�لق�شائية 
�أفر�د  بني  �لتو��شل  تنمية  يف  لأهميتها  وذل��ك  �لبديلة 
و�جلهد  �لوقت  توفري  �إىل  �إ�شافة  �ملجتمع  وقطاعات 

�أجهزة  �أع��ب��اء  وتخفيف  �ل��ن��ز�ع  �أط���ر�ف  على  و�لنفقات 
و�مل�شاحلة  �لتوفيق  م��ر�ك��ز  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارو�  �لق�شاء. 
ت�شعى �إىل حتقيق هدفني رئي�شني يف �أد�ء عملها �أولهما 
�أبناء  ب��ني  و�ل���رت�ح���م  �ل��ت��اآخ��ي  �إح����الل  �إىل  �ل���دع���وة   :
وثانياً:  �لتخا�شم و�خل��الف  ب��دًل من  �لو�حد  �ملجتمع 
هنا  وم��ن  �ملحاكم  �أم��ام  �لق�شايا  تكد�س  من  �لتخفيف 
�أه��م��ي��ة �ل��ق��ان��ون �جل��دي��د �ل���ذي يفّعل م��ن عمل  تظهر 
ويوؤطر  لخت�شا�شاتها  دقيق  بتحديد  �لتوفيق  مر�كز 
معايري  بتحديد  فيها  �لعاملني  للم�شلحني  ت�شريعيا 

توظيفهم و�شالحياتهم على نحو و��شح.
وتطرق �ملتحدثون �إىل �ل�شروط �لو�جبة يف من ي�شغل 
�لقانون  �أوجب  �إذ  تاأهيلهم  و�شروط  �مل�شلحني  وظائف 
�أل يكون قد فقد �أهليته �أو �شدر �شده حكم يف جرمية 
خملة بال�شرف �أو �لأمانة حتى و�إن رد �إليه �عتباره و�أن 
يكون من �مل�شهود لهم بالنز�هة و�حليدة و�خلربة و�أن 

يكون قد �جتاز بنجاح �لدور�ت و�لختبار�ت �ملقررة .
م�شريين �إىل �أن تلك �ل�شروط متثل �شمانات لأطر�ف 

�ملنازعات وحل�شن �شري عمليات �مل�شاحلة و�لتوفيق.

»بيت اخلري« تكثف فعالياتها الثقافية 
يف »�شهر القراءة« 

رئي�ش اإعالم رعاية ال�شباب ع�شوا يف 
»الإعالمية ال�شبابية« لدول جمل�ش التعاون

اأكادميية اأبوظبي الق�شائية تنظم ور�شة حول 
»قانون اإن�شاء مراكز التوفيق وامل�شاحلة«

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�شاعدات اإن�شانية عاجلة 
لأهايل مديرية ترمي اليمنية
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عربي ودويل
تيلر�شون يقوم بجولة يف �شرق اآ�شيا

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

تيلر�شون  ريك�س  �لأم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر  يتوجه 
�إز�ء  توتر�  ت�شهد  �لتي  �آ�شيا  �شرق  �ىل  �ل�شبوع  هذ� 
�شو�ريخها  لتزويد  �حلثيث  �ل�شمالية  كوريا  �شعي 
�أزمة  �أول  �شي�شكل  �ن��ه  يبدو  و�ل���ذي  ن��ووي��ة  ب��روؤو���س 
ل��ل��رئ��ي�����س �لم���ريك���ي �جل���دي���د دونالد  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

تر�مب.
�ل�شابق  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  تيلر�شون  �ن  �مللفت  م��ن 
يتمتع  ل  و�ل��ذي  �لنفطية  موبيل  �يك�شون  ملجموعة 
ب����اأي خ���ربة دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ���ش��اب��ق��ة، مل ي��ع��ني ب��ع��د �أي 

�لأ�شبوع  ه��ذ�  �شيقوم  �أن��ه  �إل  وز�رت���ه.  يف  م�شوؤولني 
يف  للتباحث  وب��ك��ني  و���ش��ي��ول  طوكيو  ت�شمل  بجولة 
�لزمة �ملتعلقة بامللف �لنووي �لكوري �ل�شمايل و�لتي 

ميكن �ن تتحول �ىل حرب كارثية.
يجري  حيث  �لرب��ع��اء  طوكيو  �ىل  تيلر�شون  ي�شل 
ونظريه  �آب���ي  �شينزو  �ل����وزر�ء  رئي�س  م��ع  حم��ادث��ات 
�ل�شو�ريخ  جت��رب��ة  �أث����ارت  �أن  ب��ع��د  كي�شيد�  ف��وم��ي��و 

�لبال�شتية �لخرية لبيونغ يانغ قلقا �شديد�.
�أزمة  ت�شهد  �ل��ت��ي  �شيول  تيلر�شون  ي���زور  �جل��م��ع��ة، 
لي  ��شتعد�د  حالة  يف  تظل  لكنها  د�خلية  �شيا�شية 

��شتفز�ز�ت من �ل�شمال.

هو�نغ  بالوكالة  �لرئي�س  تيلر�شون  يلتقي  �شيول،  يف 
كيو �آن �لذي يدير �لبالد �ىل حني تنظيم �نتخابات 
من �أجل تعيني خلف للرئي�شة بارك غيون هي �لتي 

�أقيلت، و�أي�شا نظريه يون بيونغ �شي.
�ل�شني  �ىل  �أي�شا  �ل�شبت  تيلر�شون  يتوجه  بعدها، 
�لدولة �لوحيدة �لقادرة على �لتاأثري �ىل حد ما على 

نظام كيم جونغ �ون.
�شد  دولية  عقوبات  �ل�شابق  يف  �أي��دت  �ل�شني  �أن  مع 
��شتري�د  بتعليق  مبدئيا  وق��ام��ت  �ل�شمالية  ك��وري��ا 
�لفحم من هذ� �لبلد، �إل �أنها ل تز�ل ترتدد يف �تخاذ 

�إجر�ء�ت من �شاأنها �إطاحة هذ� �لنظام.

الدعاء البولندي ي�شتدعي تو�شك لل�شهادة يف ق�شية خمابرات 
•• وار�صو-رويرتز:

��شتدعى �لدعاء �لبولندي �م�س دونالد تو�شك رئي�س �ملجل�س �لأوروبي لل�شهادة يف ق�شية 
رئي�س وزر�ء  توليه من�شب  �أثناء  باأحد�ث وقعت  تتعلق  �شابقني  �شد م�شوؤويل خمابر�ت 
بولند�. ياأتي �ل�شتدعاء بعد يومني من ت�شريح وزير �خلارجية �لبولندي باأن �حلكومة 
�شتبد�أ يف عرقلة عمل �لحتاد �لأوروبي بعدما �أغ�شب �لتكتل و�ر�شو بتعيينه تو�شك من 
وق��ال مي�شال دجيكان�شكي وهو ممثل  �لحت��اد.  �جتماعات قمة  رئي�س  جديد يف من�شب 
خمابر�ت  لأجهزة  �شابقني  روؤ���ش��اء  �شد  �لتحقيق  يف  لل�شهادة  ��شٌتدعي  تو�شك  �إن  �دع��اء 
ع�شكرية متهمني بالتعاون مع �أجهزة خمابر�ت دولة �أخرى دون �لت�شريح �ملطلوب من 
�إن رئي�س  با�شم تو�شك قال  �إلز�مي لكن متحدثا  �ل�شتدعاء  �أن  و�أ�شاف  �ل��وزر�ء.  رئي�س 
�ملجل�س �لأوروبي لن يتمكن من �ل�شفر �إىل بولند� يف 15 مار�س �آذ�ر لالإدلء ب�شهادته يف 

�لق�شية ب�شبب �رتباطات م�شبقة يف �لربملان �لأوروبي.

   منذ  ذلك �لوقت، �عُترب حكم �بن 
�لوطني  �مل��ع��ادل  ب��ون��اب��رت،  �شقيق 
للممار�شات �لطفولية �لتي ل يتم 
�ل��ب��وح ب��ه��ا، و�ل��ت��ي ُت��خ��ف��ى بعناية 

متز�يدة مع �لكرب.
�ل�شّن  �لثالثة،  �جلمهورية  �إّن     
�ل�شيا�شية  للمر�هقة  �مل�شطربة 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة، ك��ان��ت ب��ال رح��م��ة مع 
ذ�كرة �لإمرب�طورية �لثانية، رغم 
�أّن هذه �لأخرية كانت حقبة ر�ئعة 
من �لزده��ار حتى و�ن كانت غري 

دميقر�طية ب�شكل فا�شح.
م�شينة،  �ل��ل��ح��ظ��ة  ت��ل��ك  ظ��ل��ت     
�أعماق  ب��ني  ينمو  �ل�����ش��ب��ب  ول��ه��ذ� 
�لر�أي  وغليان  �جلماعي  �لالوعي 
�ل���ع���ام ع��ل��ى �ل�����ش��ط��ح، ي��ن��م��و منذ 
�أ�شكال  م��ن  �شكال  ع��دي��دة  �شنو�ت 
�لُع�شاب �ل�شيا�شي �ملكثف و�لتكر�ر 
بتف�شري  ي�����ش��م��ح  �ل����ذي  �ل��ق��ه��ري، 
�لأح������د�ث �جل���اري���ة وك���اأّن���ه عودة 

ر�ئعة للمكبوت.
بناء  يف  ف��رن�����ش��ا  ف�����ش��ل��ت  و�إذ�     
�إم���رب�ط���وري���ة، ف��الأن��ه��ا د�ئ���م���ا ما 
�إم������رب�ط������ور، �أو  �ن��ت��خ��ب��ت ف���ت���ات 
لنكون �أكر و�شوحا، قطع بازل ل 
�إّل يف �شورة و�حدة  ميكن جمعها 

هزلية.
نف�شه، ح�شب  دي��غ��ول  ي��ك��ن  �أمل     
لليمني  وري����ث����ا  رمي��������ون،  ري���ن���ي���ه 
لنيكول  وك�������ان  �ل����ن����اب����ل����ي����وين؟، 
�����ش����ارك����وزي ك��م��ي��ة م��ده�����ش��ة من 
نابليون  م��ع  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ق��و����ش��م 
بيار  �مل��وؤرخ  �أب��رزه��ا ح�شب  �لثالث، 

�لغالب  يف  ي��ج�����ش��دون  ل  ف��اإن��ه��م 
للدولة،  م��ع��ن��ى  ول  ع���ن���و�ن،  �أّي 
وهذ�  �مل�����دى،  ط��وي��ل��ة  روؤي�����ة  و�أي 
لبتئا�س  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل�����ش��ب��ب  ه���و 

�حلا�شر.
   مارين دو ف��ريي، دع��ا من قلبه 
�إىل �ختيار ملك فور�  يف بحث له 
�أم���ر  ، ول���ك���ن يف �حل��ق��ي��ق��ة، ه����ذ� 
�أو  م��ل��ك  �إع�������د�د  لأن  م�����ش��ت��ح��ي��ل، 
حتى ملكة، يتطلب �شنو�ت عديدة 
ومكتبات،  معلمون،  �جل��ه��ود،  م��ن 
و���ش��خ�����ش��ي��ة ع��ل��ى غ�����ر�ر �لأدي���ب���ة 
كري�شتني دو بيز�ن، وور�شة للُعملة 
ي�شتحيل  بعدد  وق�شور  �لوطنية، 
م����ع����ه �ن����ت����ز�ع����ه����ا م�����ن �ل�����دول�����ة، 
وب��ال��ت��ايل ���ش��ع��ب. يف �مل��ق��اب��ل، فاإن 
جّيد�  �لتاأقلم  باإمكانه  �إمرب�طور� 
مع �لنو�مي�س �ملعتادة للجمهورية، 

و�لتي هي موكولة له طبيعيا. 
�لبالط،  موظفي  بخ�شو�س  �أّم��ا 
فاإنهم  �ل�����ك�����وين،  �ل����ك����ائ����ن  ذ�ك 
�شيتكّيفون ب�شكل جيد مع �لو�شع 

�جلديد.
ك��ان هناك  �إذ�  م��ا     يبقى معرفة 
�شُيكّلل  ه��ل  ي��ل��م��ع:  �أم���ل  ب�شي�س 
فر�ن�شو� فيون بالنجاح بعد ند�ئه 
لل�شعب يف �لرتوكاديرو �أمام بحر 
من �لأعالم ثالثية �لألو�ن، وهل 
�شي�شتطيع �أن يقول كما قال لوي�س 
نابليون بعد �لثاين من دي�شمرب: 
“لقد �أدركت فرن�شا �أنني مل �خرج 
�إىل  �دخ���ل  لكي  �إل  �ل�شرعية  ع��ن 

�لقانون”؟.

عنهما  جت�����ي�����ب  م����ت����ن����اق���������ش����ني 
�ملجتمع  ���ش��ع��ي  �لإم����رب�ط����وري����ة، 
�أكر  ع��الق��ة  �إىل حت��ق��ي��ق  �مل����دين 
و��شتعادة  ق����ادت����ه،  م���ع  م��ب��ا���ش��رة 

لرمزّية �شر�مة �ل�شلطة.
    بالتاأكيد، فهم �ملر�شحون ف�شائل 
�لدميقر�طية �ملبا�شرة، �إذ� �شّدقنا 
و��شتعد�دهم  لل�شعب،  ن��د�ء�ت��ه��م 
لتجاوز �لهيئات �لو�شيطة، مبا يف 
�ملقابل،  يف  �لإع���الم.  و�شائل  ذل��ك 

و�لعالقات مع  �ل�شلطة،  �شخ�شنة 
�لعوملة  ع���امل �لأع���م���ال وت��ق��دي�����س 
�شانت-�شيمونيان  �إىل  �ق������رب 
و�مل�شافرون  �لتطبيقية،  �ل��ف��ن��ون 

�ملحيطون بنابليون �لثالث.
     يف �ملقابل، ل عظمة لهذ� �ل�شقر 
�ل�شغري �لذي يتعّنت يف كثري من 
�لأحيان، ح�شب تعبريه �لذ�تي، يف 

�لتفكري �لربيعي.  
بتطلعني  م����دف����وع  �ن�����ه  ح����ني  يف 

جر�ء �أّن �ملر�شح لي�س �شوى قطعة 
مبتورة مما تبحث عنه وتريده. 

ت��ز�ل �لإمرب�طورية  �ل��ي��وم، ل      
�ل�����الوع�����ي  يف  ت����ق����ي����م  �ل����ث����ان����ي����ة 
�جلماعي. و�ن عمانوئيل ماكرون، 
 ،  2007 ���ش��ارك��وزي  ي�شبه  م��ا  يف 
�أف�����ش��ل م��ن يج�شد ه���ذ� �لجت���اه 
��شتبد�ل  مت  �حلديثة:  ن�شخته  يف 
فكرة �ملبايعة بجمع �أفكار �ملجتمع 
�ملدين و�لعقول �لكبرية، وُح�شمت 

����ش���ارك���وزي يخاطب  ن��ي��ك��ول  ك���ان 
فرن�شا �لتي تعاين، وحقق �لتو�فق 

مبهارة مع نقابة �شي جي تي.
ه��ولن��د يتطابق مع  ف��ر�ن�����ش��و�     
�أج�����ز�ء �أخ����رى م��ن �ل���ب���ازل: على 
غر�ر لوي�س نابليون، فهو يقود يف 
“حفال  وبفانو�س  �لإليزيه،  ق�شر 
وهو مثله، مرتدد،  �إمرب�طوريا”، 
ب�شكل  �إّل  ي��ع��رّب  ل  �ل��ط��ب��ع،  ب����ارد 
ت��ق��ري��ب��ي، ع��ي��وب دف��ع��ت ت��ي��ري �إىل 

م��ي��ل��ز�: ح��رك��ي��ة م��ف��رط��ة تالم�س 
�ل�شيطرة،  وه���اج�������س  �ل��ت�����ش��ت��ت، 
و�����ش����ح����ر �حل�������د�ث�������ة، و�إع����ج����اب����ه 
حالة  يف   - ���ش��اك�����ش��ون  ب���الأجن���ل���و 
�إجنلرت�،  ك��ان��ت  �ل��ث��ال��ث،  نابليون 
�لعهد-،  ذ�ك  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ق���وة 
و�لعالقة باأو�شاط �لأعمال، �إن مل 
يكن �لرتّبح، و�هتمام غري متوقع 
بامل�شاألة �لجتماعية، كتب نابليون 
�لثالث عن �نقر��س �لعوز، يف حني 

يقودنا”.  �أح��م��ق��ا  ذ�  “ �إن  �ل��ق��ول 
زعيم  ظهر  �لوقت،  نف�س  يف  لكنه 
�لذي  كالإمرب�طور  متاما  ح��رب، 
�لإم���رب�ط���وري���ة  �أّن  ي��ع��ل��ن   وه����و 
ه��ي �ل�����ش��الم ، خ��ا���س �ل��ع��دي��د من 

�ملعارك.
و   2007 ع��ام  �نتخابات  غ���د�ة     
كل  يف  ف��رن�����ش��ا  �أ���ش��ي��ب��ت   ،2012
م���رة مب��خ��ل��ف��ات ���ش��خ��م��ة، وخيبة 
�ل�شغب،  حافة  قاربت  بليغة،  �أم��ل 

االإمرباطورية الثانية تقيم يف اللوعي اجلماعي:

ماذا لو كانت فرن�شا يف حاجة اإىل اإمرباطور فورا..؟
فران�صوا هوالند ي�صبه لوي�س نابليون يف تردده وبرود طبعه ولكنه ظهر مثله زعيم حرب

ف�شلت فرن�شا يف بناء اإمرباطورية لأنها دائما ما انتخبت فتات اإمرباطور

ا�شكتلندا تطالب با�شتفتاء على ال�شتقالل  كوريا ال�شمالية تقاطع جل�شة حلقوق الإن�شان مبجل�ش الأمن

•• الفجر - اآن �صويف لوتاك

  ترجمة خرية ال�صيباين 
   بالنظر للتقلبات الغام�صة للحملة االنتخابية، 
وقت  اأي  مــن  و�صوحا  ــرث  اأك يبدو  �صيء  كــل  ــاإن  ف
تعرف  ال  لكنها  اإمــرباطــورا،  تريد  فرن�صا  م�صى: 
ذلك، وهي تتلم�س ذلك منذ �صنوات دون الو�صول 
اإىل هذه احلقيقة العميقة. اإنها تعاين، دون وعي، 
من دفنها ب�صرعة جنونية وخل�صة نابليون الثالث، 
الذي كان ُعر�صة ل�صيل من اال�صتهزاء وال�صخرية 
ال ين�صب، واعتربه بازدراء فيكتور هوغو ال�صغري، 
وكب�س فداء جميع ال�صرور التي اأ�صابت فرن�صا بعد 

هزمية �صيدان. 
فر�ن�شو� وند�ء �لرتوكادرو

ماكرون �لن�شخة �حلديثة من �لجتاه �لمرب�طوري �شاركوزي قو��شم م�شرتكة مع نابليون �لثالث

تعاين فرن�شا دون وعي من  دفنها 
خل�شة وب�شرعة جنونية نابليون الثالث

ماكرون اأف�شل من يج�ّشد هذا الجتاه 
المرباط�وري يف ن�ش��خته احلديث��ة

 كان ديغول وريثا لليمني النابليوين
 ول�صاركوزي قوا�صم م�صرتكة مع نابليون الثالث

ال يج�صد املر�صحون يف الغالب عنوان 
ومعنى الدولة وال ميلكون روؤية طويلة املدى

•• جنيف-رويرتز:

�ل�����ش��م��ال��ي��ة مر�جعة  ك��وري��ا  ق��اط��ع��ت 
جمال  يف  ل�شجلها  �ملتحدة  �لأمم  يف 
ح��ق��وق �لإن�����ش��ان �م�����س �لث��ن��ني فيما 
�خلا�س  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ق��رر  ق���ال 
ت�شاعد  �إن  ه��ن��اك  �لإن�����ش��ان  ب��ح��ق��وق 
�لعد�ء يف �شبه �جلزيرة �لكورية يزيد 
من تر�جع فر�س �حلو�ر مع حكومة 
�ل�شمايل كيم جوجن  �لكوري  �لزعيم 
حقوق  جمل�س  وع��ق��د  �مل��ن��ع��زل��ة.  �أون 
ب�شاأن  �شاعتان  �لإن�شان جل�شة مدتها 
حيث  �ل�شمالية  كوريا  يف  �لنتهاكات 
دع���ا خ���رب�ء ح��ق��وق �لإن�����ش��ان لتخاذ 
�إج��ر�ء�ت �شد مرتكبي �جلر�ئم �شد 
لالأمم  تقرير  وثقها  �لتي  �لإن�شانية 
ممار�شات  ف�شل   4102 يف  �ملتحدة 

جتويع  وعمليات  �شيا�شية  �شجون  يف 
و�إع��������د�م. وق�����ال ت�����ش��وي م���ي���وجن نام 
�لأمم  �إىل  ب��ي��وجن��ي��اجن  �شفري  ن��ائ��ب 
ل�����روي�����رتز لن  �مل���ت���ح���دة يف ج���ن���ي���ف 
موقف  ع���ن  �ج��ت��م��اع  �أي  يف  ن�����ش��ارك 

•• اأدنربه-رويرتز:

��شكتلند�  وزر�ء  رئ��ي�����ش��ة  ط��ال��ب��ت 
با�شتفتاء  �م�����س  �شتريجن  ن��ي��ك��ول 
جديد على ��شتقالل �لبالد يجرى 
يف �أو�خر 2018 �أو �أو�ئل 2019 
مبجرد �أن تت�شح �ل�شروط �خلا�شة 
ب��ان�����ش��ح��اب ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن �لحتاد 

�لأوروبي.
وقالت �شتريجن �لتي تقود حكومة 
لال�شتقالل  �مل�����وؤي�����دة  ����ش��ك��ت��ل��ن��د� 
��شكتلند�  �أر�دت  “�إذ�  لل�شحفيني 
تت�شح  ع���ن���دم���ا  ح��ق��ي��ق��ي��ا،  خ����ي����ار� 
����ش���روط �لن�����ش��ح��اب م���ن �لحت����اد 
على  �لأو�ن  ف��و�ت  وقبل  �لأوروب����ي 
فينبغي  �خل��ا���س،  م�شارنا  �خ��ت��ي��ار 
�لعام  طرح هذ� �خليار بني خريف 

�ملقبل 2018 �أو ربيع 2019.«
��شتفتاء  �إج����ر�ء  �ح��ت��م��ال  وي�شيف 
�شهور  قبل  ��شكتلند�  �نف�شال  على 
من �ن�شحاب بريطانيا من �لحتاد 
على  �لتعقيد  من  �ملزيد  �لأوروب���ي 

ع��م��ل��ي��ة �لن�������ش���ح���اب �ل���ت���ي حتمل 
و��شحة  غ���ري  ع���و�ق���ب  ط��ي��ات��ه��ا  يف 
�قت�شاد  �أك����رب  خل��ام�����س  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�أن تد�شن  �مل��ق��رر  �ل��ع��امل. وم���ن  يف 
�ل��وزر�ء �لربيطانية ترييز�  رئي�شة 
ب��الده��ا من  �ن�����ش��ح��اب  م���اي عملية 
�شت�شتغرق  �لتي  �لأوروب���ي  �لحت��اد 
ع���ار����ش���ه���ا معظم  و�ل����ت����ي  ع���ام���ني 
على  �ل�شتفتاء  يف  �ل�شكتلنديني 
�لعام  �أج�������ري  �ل������ذي  �لن�������ش���ح���اب 

�ملا�شي.
ي�شمح  لأن  ����ش���ت���ريج���ن  ودع���������ت 
بها  خا�س  �تفاق  باإبر�م  لأ�شكتلند� 
م��ع �لحت���اد �لأوروب����ي لكنها قالت 
�ليوم �لثنني �إنها م�شاعيها و�شلت 

“لطريق م�شدود” يف لندن.
�إن  �ليوم  با�شم ماي  وقال متحدث 

�إجر�ء ��شتفتاء ثان على �لنف�شال 
�شيثري �لنق�شام و�شي�شبب غمو�شا 
�قت�شاديا كبري� يف �أ�شو�أ وقت ممكن 

لربيطانيا.
�أكر  وقال �ملتحدث يف بيان : قبل 
من عامني �شوت �لنا�س يف ��شكتلند� 
ب�شكل حا�شم على �لبقاء جزء� من 
مملكتنا �ملتحدة يف ��شتفتاء و�شفته 
�حلكومة �ل�شكتلندية باأنه ت�شويت 

يجري مرة و�حدة يف �جليل.
ت�شري  �لأدل��������ة   : ق���ائ���ال  و�أ������ش�����اف 
يف  �ل�شعب  غالبية  �أن  �إىل  بو�شوح 
ثانيا  ��شتفتاء  ي��ري��د  ل  ��شكتلند� 
��شتفتاء  �إج����ر�ء  �ل���ش��ت��ق��الل.  على 
و�شي�شبب  �لن��ق�����ش��ام  �شيثري  �آخ����ر 
�أ�شو�أ  يف  ك��ب��ري  �ق��ت�����ش��ادي��ا  غمو�شا 

وقت ممكن.

كوريا  جمهورية  يف  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق 
دو�فعه  لأن  �ل�شعبية  �لدميقر�طية 
�ملتحدة  �لأمم  مقرر  وق��ال  �شيا�شية. 
�خل��ا���س ب��ح��ق��وق �لإن�����ش��ان يف كوريا 
�ل�شمالية توما�س �أوجيا كوينتانا �إنه 
ياأ�شف للقر�ر لكنه ل يز�ل ي�شعى �إىل 
وقال  �ل�شمالية.  كوريا  مع  �لتو��شل 
و�لع�شكرية  �ل�شيا�شية  �لتوتر�ت  �إن 
حتجب  �أن  ي���ج���ب  ل  �مل���ت�������ش���اع���دة 
�لتدقيق  ع��ن  �مل�����ش��ت��م��رة  �لن��ت��ه��اك��ات 
�أمام  كوينتانا  �أوج��ي��ا  وتابع  �ل���دويل. 
لي�س  �ملجل�س �ملوؤلف من 74 ع�شو� 
ممكنة  �شريعة  �إ�شالحات  من  هناك 
�نتهاكات  مل��و�ج��ه��ة  ف��وري��ة  ح��ل��ول  �أو 
و�لطبيعة  بالنطاق  �لإن�����ش��ان  حقوق 
طويلة  لفرتة  عنها  �لإب���الغ  مت  �لتي 
�لدميقر�طية  ك��وري��ا  ج��م��ه��وري��ة  يف 

�لتوتر�ت  جمدت  و�أ���ش��اف  �ل�شعبية. 
جمهورية  م���ع  �حل������و�ر  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
ب�شاأن  �ل�شعبية  �لدميقر�طية  كوريا 
ح��ق��وق �لإن�����ش��ان. وق���ال �إن ه��ن��اك ما 
�ألفا   021 08 �أل��ف��ا و  ي���رت�وح ب��ني 
معروفة  �شيا�شية  ���ش��ج��ون  �أرب��ع��ة  يف 
�لأ�شر  مئات  و�إن  �ل�شمالية  كوريا  يف 
تز�ل  ل  و�ليابان  �جلنوبية  كوريا  يف 
يعتقد  مفقودين  �أق����ارب  ع��ن  تبحث 
�أن كوريا �ل�شمالية خطفتهم. وقالت 
�شارة ح�شني �لع�شو يف جمموعة من 
�ملجل�س معنية  �مل�شتقلني يف  �خلرب�ء 
باملحا�شبة �إن �لأمم �ملتحدة يجب �أن 
�مل�شوؤولني  ملحا�شبة  و�شائل  يف  تفكر 
عن �نتهاكات حقوق �لإن�شان يف كوريا 
�إن�شاء  خ����الل  م���ن  رمب����ا  �ل�����ش��م��ال��ي��ة 

حمكمة دولية.

ديغول وريث �ليمني �لنابليوين

هولند ي�شبه لوي�س نابليون يف تردده
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عربي ودويل

�لدفاعي  �لإن��ف��اق  �إن  �م�س  �لأطل�شي  �شمال  حلف  بيانات  �أظ��ه��رت 
 2016 ع��ام  قليال يف  �رتفع  �حللف  �لأع�شاء يف  �لأوروب��ي��ة  للدول 
باملقارنة بالعام �ل�شابق لكنه ما ز�ل �أقل من �حلد �لذي قال �لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مب �إنه يتعني �لو�شول �إليه. و�أثار تر�مب قلق 
�نتقد  عندما  �لأطل�شي  �شمال  حلف  يف  �لأع�شاء  �لأوروب��ي��ة  �ل��دول 
ثم  �لنتخابية  حملته  �أثناء  �لزمن  عليه  عفا  باأنه  وو�شفه  �حللف 
�قرتح �أن يجعل �للتز�م �لأمريكي جتاه �أمن �حللف م�شروطا بالتز�م 
ن�شبة  وهو  د�خله  �لدفاعي  لالإنفاق  �مل�شتهدف  بامل�شتوى  �لأع�شاء 
ذلك �حلني  تر�مب منذ  و�أك��د  �لقت�شادي.  �لناجت  باملئة من  �ثنني 
�لأوروبيون  يلتزم  �أن  ���ش��رورة  على  كذلك  �أك��د  لكنه  للحلف  دعمه 
يف  ي��رغ��ب  �إن���ه  ت��ر�م��ب  م�شاعدو  وق���ال  �لعادلة”.  ح�شتهم  “بدفع 
روؤية تقدم يف هذ� �لأمر بحلول نهاية هذ� �لعام و�إذ� مل يحدث ذلك 
�لإنفاق  �إن  �حللف  وق��ال  دعمها.  “تقلي�س”  و��شنطن ميكنها  ف��اإن 
�لدفاعي �لأمريكي بلغ �لعام �ملا�شي 3.61 باملئة من �لناجت �ملحلي 
�لإجمايل باملقارنة مع 3.58 باملئة يف عام 2015. وذلك باملقارنة 
باملئة  و1.44  �ملا�شية  �لعام  �لأوروب��ي��ني  للحلفاء  باملئة   1.47 مع 
 2.43 للحلف  �لإجمايل  �لع�شكري  �لإنفاق  وبلغ  �ل�شابق.  �لعام  يف 
و�نخفا�س �لإنفاق  باملئة يف 2016 باملقارنة مع 2.40 يف 2015. 
�لوليات  مع  طويلة  ف��رتة  منذ  �شائكة  م�شاألة  �لأوروب���ي  �لع�شكري 

�ملتحدة �لتي تدفع �لن�شيب �لأكرب من متويل �حللف. 
ويف عام 2016 �شاهم �لقت�شاد �لأمريكي مبا يقل قليال عن ن�شف 
�لوليات  لكن  �حللف  يف  �لأع�شاء  للدول  �لكلي  �لقت�شادي  �لناجت 
�ملتحدة �شاهمت بنحو 70 باملئة من �إنفاقه �لع�شكري وفقا لبيانات 

�لتقرير �ل�شنوي للحلف.

قال ل�شلو كوفري رئي�س �لربملان يف �ملجر �م�س �إن �ملجل�س مل يتمكن 
من �إعادة �نتخاب �لرئي�س يانو�س �أدير يف �أول جولة من �لت�شويت 
ب�شبب عدم �كتمال �لأغلبية �ملطلوبة ون�شبتها �لثلثان مما يعني �أن 
�لت�شويت �شيتم يف جولة ثانية. و�أ�شاف كوفري �أن �أدير، وهو حليف 
لرئي�س �لوزر�ء فيكتور �أوربان �لذي يتوىل �ل�شلطة منذ عام 2012، 
ح�شل على 131 �شوتا من �أ�شل 175 وهو ما يقل ب�شوتني فقط 
عن �لأغلبية �ملطلوبة فيما ح�شل مر�شح �ملعار�شة ل�شلو مويتاين، 
وهو معار�س لأوربان، على 44 �شوتا. و�ملطلوب يف �جلولة �لثانية 
�أدير  �نتخاب  �إع��ادة  �أن  يعني  مبا  �لرئي�س  لنتخاب  ب�شيطة  �أغلبية 

�أ�شبحت �أمر� �شكليا لتمتع �أوربان باأغلبية قوية يف �لربملان.

قالت ثالثة م�شادر �إن �ليابان تعتزم �إر�شال �أكرب �شفنها �حلربية يف 
جولة ت�شتمر ثالثة �أ�شهر عرب بحر �ل�شني �جلنوبي �بتد�ء من مايو 
�أيار يف �أكرب ��شتعر��س لقوتها �لبحرية يف تلك �ملنطقة منذ �حلرب 

�لعاملية �لثانية.
�أغلب �ملمر �ملائي �ملتنازع عليه و�أثار  وتطالب �ل�شني بال�شيادة على 
تو�جدها �لع�شكري �ملتنامي هناك خماوف يف �ليابان و�لغرب دفعت 
ل�شمان  بانتظام  وبحرية  جوية  دوري��ات  لت�شيري  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
حرية �ملالحة. و�شتتوقف حاملة �لطائر�ت �لهليكوبرت �إيزومو �لتي 
د�شنت منذ عامني فقط يف كل من �شنغافورة و�إندوني�شيا و�لفلبني 
�ل�شفن  م��ع  م�شرتك  ب��ح��ري  لتدريب  تن�شم  �أن  قبل  و�شرييالنكا 

�لبحرية �لهندية و�لأمريكية يف �ملحيط �لهندي يف يوليو متوز.
�شهر  يف  �ل��ي��اب��ان  �إىل  �شتعود  �حلربية  �ل�شفينة  �إن  �مل�����ش��ادر  وق��ال��ت 
هو  �لهدف  �خلطة  على  �ملطلعة  �مل�شادر  �أح��د  وق��ال  �آب.  �أغ�شط�س 
�ختبار قدر�ت �إيزومو من خالل �إر�شالها يف مهمة ممتدة.” و�أ�شاف 
��شمه لأن��ه غري م�شرح له بالتحدث  �ل��ذي طلب ع��دم ذك��ر  �مل�شدر 
لو�شائل �لإع��الم �شتجري تدريبات مع �لبحرية �لأمريكية يف بحر 
�لبحرية  �ل��دف��اع  ق���و�ت  با�شم  متحدث  ورف�����س  �جل��ن��وب��ي.  �ل�شني 

�ليابانية �لتعليق.
مطالبات  وب��رون��اي  و�لفلبني  وفيتنام  وماليزيا  ت��اي��و�ن  م��ن  ولكل 
بال�شيادة يف بحر �ل�شني �جلنوبي �لذي متر عربه جتارة عاملية تقدر 

قيمتها بنحو خم�شة تريليونات دولر �شنويا.

عوا�صم

بروك�سل

طوكيو

بوداب�ست

خطف 8 من موظفي موؤ�ش�شة 
اأمريكية بجنوب ال�شودان

•• جوبا-رويرتز:

خطفو�  �ل�����ش��ود�ن  ج��ن��وب  م��ن  متمردين  �إن  �م�����س  ع�شكري  متحدث  ق��ال 
�شاماريتانز  موؤ�ش�شة  ل��دى  يعملون  حمليني  م�شاعد�ت  موظفي  ثمانية 

بري�س �خلريية �لأمريكية.
و�أ�شار �ملتحدث �إىل �أن �ملتمردين يطالبون بتو�شيل م�شاعد�ت ملنطقتهم يف 
مقابل �لإفر�ج عن �ملخطوفني يف �لوقت �لذي يتز�يد فيه ��شتخد�م �شالح 

�لتجويع يف �حلرب.
وق���ال �ل��ربي��ج��ادي��ر ج���رن�ل ل��ول رو�ي ك���و�جن ل��روي��رتز �إن ع��م��ال �لغاثة 
�ختطفو� من قرية على مقربة من مينديت على بعد 680 كيلومرت� �إىل 

�ل�شمال �ل�شرقي من جوبا.
و�أ�شاف هاجم �ملتمردون وخطفو� ثمانية موظفني حمليني من �شاماريتانز 
بري�س ويحتجزونهم لطلب فدية. طلبو� �أن تنقل �ملنظمة �مل�شاعد�ت لهم.

ومل يت�شن �حل�شول على تعليق من �ملنظمة �خلريية �لأمريكية.
وقال كو�جن �إن �ل�شتباكات بني �جلي�س و�ملتمردين �أ�شفرت عن مقتل 23 
�شخ�شا على �لأقل وجرح 56 يف �ملنطقة عينها يوم �لأحد، م�شري� �إىل �أن 
�ملقاتلني هاجمو� مو�قع حكومية و�شرقو� �ملنازل و�أ�شرمو� �لنري�ن فيها يف 

ولية بيه �لغنية بالنفط.
وقال هاجمو� موقعنا يوم �لأحد. ردت قو�تنا مد�فعة عن نف�شها ومتكنت 
�ملتحدث  ف��وري من  تعليق  يت�شن �حل�شول على  �ملهاجمني. ومل  من �شد 

با�شم �ملتمردين.

تت�صمن 96 الف مدين بينهم 17.4 الف طفل

األف قتيل ح�شيلة احلرب ال�شورية يف 6 �شنوات  320

االحتاد االأوروبي يدعو للهدوء يف حل االأزمة

الأزمة الدبلوما�شية بني تركيا وهولندا ت�شهد ت�شعيدًا

مريكل وترامب .. لقاء بني نقي�شني يف الأ�شلوب وامل�شمون 

ارتفاع كبري بجرائم الكراهية يف الوليات املتحدةالزياين ي�شتقبل مبعوث الأمني العام لالأمم املتحدة لل�شوؤون الإن�شانية
•• وا�صنطن-وكاالت:

قال تقرير �شدر عن مركز در��شات �لكر�هية و�لتطرف يف جامعة كاليفورنيا �إن عام 2016 �شهد 
للتقرير،  ووفقا  �لكربى.  �مل��دن  وخا�شة يف  �ملتحدة،  �لوليات  �لكر�هية يف  كبري� يف جر�ئم  �رتفاعا 
�مل�شلمني  �شد  �ملرتكبة  �لكر�هية  جر�ئم  زي��ادة  يف  �لأمريكية  �لرئا�شية  �لنتخابات  حمالت  ت�شببت 
و�ليهود ب�شكل كبري. و�أفاد �لتقرير �أن مدينتي نيويورك و�شيكاغو �شهدتا يف 2016 �رتفاعا بن�شبة 
%24 يف جر�ئم �لكر�هية مقارنة بعام 2015، يف حني بلغت ن�شبة �لرتفاع يف كامل ولية نيويورك 

حو�يل %20، وز�دت جر�ئم �لكر�هية يف مدينة �شياتل بولية و��شنطن بن�شبة 6%.
%38 �لعام �ملا�شي،  �أوهايو �رتفاعا ن�شبته  و�شهدت جر�ئم �لكر�هية يف مدينة �شين�شيناتي بولية 

وفقا للتقرير، وبلغت تلك �لن�شبة يف مدينة كولومبو�س بالولية نف�شها 10%.
و�شهدت مقاطعة مونتغمري بولية ماريالند زيادة كبرية يف ن�شبة جر�ئم �لكر�هية �لعام �ملا�شي، 

حيث �رتفعت بن�شبة %42 عن عام 2015.

�مل��ن��ط��ق��ة ، م���وؤك���د�ً دع���م �لأم���ان���ة �لعامة  �لإن�����ش��اين يف 
جلهوده يف هذ� �ملجال. مت خالل �لجتماع بحث جهود 
�لعمل �لإن�شاين �لتي تبذلها دول �ملجل�س بالتعاون مع 
مكتب �لأمم �ملتحدة لتن�شيق �ل�شوؤون �لإن�شانية يف دول 
وتطوير  بتعزيز  �لكفيلة  و�ل�����ش��ب��ل   ، �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
و�ملت�شررين  �ملحتاجني  معاناة  لرفع  �لتطوعي  �لعمل 

على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل .
حيث �أكد �لأمني �لعام �لتز�م دول جمل�س �لتعاون باأد�ء 
�ملجتمع  جلهود  وم�شاندتها  ودعمها  �لإن�����ش��اين  دوره���ا 
كل  يف  و�ملنكوبني  �ملحتاجني  معاناة  لتخفيف  �ل���دويل 

مكان.

•• الريا�س-وام: 

��شتقبل معايل �لدكتور عبد�للطيف بن ر��شد �لزياين 
�لعربية يف  �لتعاون لدول �خلليج  �لعام ملجل�س  �لأم��ني 
�م�س  �ل��ري��ا���س  مبدينة  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  مبقر  مكتبه 
�لدكتور �أحمد بن حممد �ملريخي مبعوث �لأمني �لعام 

لالأمم �ملتحدة لل�شوؤون �لإن�شانية.
مباركا  �ملريخي  �أحمد  بالدكتور  �لعام  �لأم��ني  ورح��ب 
له  ، متمنياً  �لرفيع  �ل��دويل  �ملن�شب  تعيينه يف هذ�  له 
بها  �ملكلف  و�ملهام  �مل�شوؤوليات  �أد�ء  يف  و�لنجاح  �لتوفيق 
كمبعوث �أممي لل�شوؤون �لإن�شانية لتعزيز جهود �لعمل 

ق�شفها �لنازيون خالل �حلرب �لعاملية �لثانية. �لتحدث 
بهذه �لطريقة غري مقبول على �لإطالق. ومن ناحيته، 
�أن  ب��وزد�غ �لثنني من  حذر وزي��ر �لعدل �لرتكي بكري 
�لقانون  على  بناء  و�شعها  يف  هو  ما  بكل  �شتقوم  ب��الده 
�لدويل بحق هولند�. و�أو�شح لن ن�شمح لأحد بالتالعب 
ب�شرف �لأمة و�لدولة �لرتكية. و�أما نائب رئي�س �لوزر�ء 
ب�الرجل  �أوروب���ا  فو�شف  جانيكلي،  �لدين  ن��ور  �لرتكي 
يف  ��شتخدم  �ل��ذي  �للقب  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  ب�شدة  �ملري�س 
منت�شف �لقرن �ل�19 لو�شف �لمرب�طورية �لعثمانية 
�لآن ف�شاعد�،  و�أ�شاف من  �ملري�س.  ب�الرجل  �ملتهاوية 
بغ�شب  �لرتكية  �ل�شحف  ردت  �أوروب���ا.  �نهيار  �شن�شهد 

ومن �ملفرت�س �ن ي�شارك يف �للقاء نائب وزير �خلارجية 
�لير�ين ح�شني جابر �لن�شاري ونائب لوزير �خلارجية 
�لرتكي وممثلون عن �لوليات �ملتحدة و�لردن. وبحث 
وفد� �حلكومة �ل�شورية و�لف�شائل �ملعار�شة يف جولتي 
��شتانا  يف  �ملا�شيني  �ل�شهرين  خ��الل  عقدتا  حم��ادث��ات 

تثبيت وقف �طالق �لنار.
مفاو�شات  من  خام�شة  جولة  ��شتانا  حمادثات  وت�شبق 
�ل�شهر  من   23 يف  عقدها  يفرت�س  جنيف  يف  �ل�شالم 

�حلايل.
وك���ان م��ب��ع��وث �لمم �مل��ت��ح��دة �ىل ���ش��وري��ا ���ش��ت��اف��ان دي 
مي�شتور� �لذي يرعى حمادثات جنيف �عترب �ن �لهدف 
وهي  كلها  �لق�شايا  �أم  تثبيت  هو  ��شتانا  حمادثات  من 

وقف �طالق �لنار.
ن�����ش��رت ن�شها  �وروب���ي���ة  �ع���الم  و���ش��ائ��ل  م��ع  ويف مقابلة 

••ا�صطنبول-اأ ف ب:

�أم�س  �لدبلوما�شية بني تركيا وهولند�  �لأزم��ة  تعمقت 
ف��ي��م��ا ت��ب��ادل �ل��ط��رف��ان �لت��ه��ام��ات �ث���ر م��ن��ع وزيرين 
تركيني من خماطبة �مل�شاركني يف جتمعات تهدف �إىل 
ح�شد تاأييد مل�شروع �لرئي�س رجب طيب �ردوغان تو�شيع 

�شلطاته.
ن��ه��اي��ة �ل�شبوع  �ردوغ������ان ه��ول��ن��د� م��رت��ني يف  و�ت���ه���م 
بالت�شرف مثل �لنازيني يف تعليقات �أثارت غ�شبا يف بلد 
ق�شفته و�حتلته �لقو�ت �لأملانية خالل �حلرب �لعاملية 

�لثانية، فيما دعا �لحتاد �لوروبي �أنقرة �إىل �لتهدئة.
ومن ناحيته، �عترب رئي�س �لوزر�ء �لهولندي �لليرب�يل 
م���ارك روت����ي، �ل���ذي ي��و�ج��ه حت��دي��ا ك��ب��ري� م��ن �ليمني 
تعليقات  �أن  �لأرب���ع���اء،  حا�شمة  �نتخابات  يف  �مل��ت��ط��رف 

�ردوغان غري مقبولة وعليه �لعتذ�ر.
وك���ان���ت �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ه��ول��ن��دي��ة م��ن��ع��ت ط���ائ���رة وزي���ر 
�لهبوط  من  �وغلو  ت�شاو�س  مولود  �لرتكي  �خلارجية 
للم�شاركة يف جتمع موؤيد لردوغان ومل ت�شمح لوزيرة 
يف  بامل�شاركة  كايا  �شايان  بتول  فاطمة  �لرتكية  �لأ�شرة 

جتمع �نتخابي مبدينة روترد�م.
�ألف   400 �لدعم من نحو  �إىل ح�شد  �ل��وزر�ء  وي�شعى 
قبيل  ه��ول��ن��د�  يف  يعي�شون  تركية  �أ���ش��ول  م��ن  �شخ�س 
�ل�شتفتاء �ملرتقب يف 16 ني�شان �بريل ب�شاأن تعديالت 

د�شتورية تو�شع �شلطات �لرئي�س �لرتكي.
�لثنني  �ل��ت��و�يل  على  �لثالث  لليوم  �أن��ق��رة  و��شتدعت 
�لقائم باأعمال �ل�شفارة �لهولندية �لذي �شلمته وثيقتني 

هولند�،  �أم���ا  له����اي.  ت�����ش��رف��ات  ب�����ش��اأن  �حتجاجيتني 
ف��اأ���ش��درت حت��ذي��ر� مل��و�ط��ن��ي��ه��ا يف ت��رك��ي��ا د�ع��ي��ة �إياهم 
�لتجمعات  وجتنب  تركيا  �أن��ح��اء  يف  �حل��ذر  �ل��ت��ز�م  �إىل 
�أن��ق��رة ردت بغ�شب على  �مل��زدح��م��ة. وك��ان��ت  و�لأم���اك���ن 
�ردوغان  موؤيدي  بح�شد  للوزر�ء  �ل�شماح  برلني  رف�س 
ب�ممار�شات  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  �شبهها  خطوة  يف  ه��ن��اك، 
�لوزر�ء  رئي�س  من  كذلك  �لدمنارك  وطلبت  �لنازيني. 
�لرتكي بن علي يلديرمي تاأجيل زيارة كانت مرتقبة يف 

وقت لحق من �ل�شهر �حلايل.
وتثري هذه �مل�شاألة قلقا من حتولها �إىل �أزمة مع �لحتاد 
�لأوروبي باأكمله �لذي �شعت تركيا لالن�شمام �إليه منذ 

�أكر من ن�شف قرن يف حماولة ف�شلت حتى �لآن.
�ع��ت��رب �ردوغ�����ان �ل���ذي ك���ان �أ���ش��ار �إىل �أن���ه ق��د يتوجه 
�شخ�شيا �إىل �أوروبا ملخاطبة �أن�شاره يف حترك قد يزيد 
من تعقيد �لأزمة �إن �لغرب ك�شف عن وجهه �حلقيقي 

يف هذ� �خلالف.
و�تهم هولند� مر�ر� بالت�شرف مثل �لفا�شيني و�لنازيني 
حيث قال �لأحد كنت �أعتقد باأن �حلقبة �لنازية �نتهت 

ولكنني كنت خمطئا.
�ل��ذي يخ�شع ل�شغوط لتخاذ موقف قوي  روت��ي  �أم��ا 
جت����اه �ردوغ�������ان يف وق����ت ي���و�ج���ه ف��ي��ه م��ر���ش��ح �ليمني 
�ملتطرف �ل�شعبوي غريت فيلدرز �لأربعاء، فاأكد على �أن 

بالده لن تعتذر لرتكيا.
وقال من غري �لو�رد تقدمي �عتذ�ر، عليهم �لأتر�ك �أن 
من  غ�شبه  عن  معرب�  بالأم�س  به  قامو�  عما  يعتذرو� 
تعليق �ردوغان ب�شاأن �لنازية م�شري� �إىل �أن هذه �لبالد 

•• بريوت-اأ ف ب:

ح��رب مدمرة، تخطت ح�شيلة  �شنو�ت من  �شت  خ��الل 
�لنز�ع �ل�شوري 320 �لف قتيل بينهم 96 �لف مدين، 
بالن�شبة  �لأ�شو�أ   2016 �لعام  �ملتحدة  �لأمم  و�عتربت 
�جلهود  ع��دة  عو�ئق  تعرت�س  حيث  �شوريا  �أط��ف��ال  �ىل 

�لدبلوما�شية لإيجاد حل.
وع�شية جولة حمادثات حول �شوريا ت�شت�شيفها �أ�شتانا 
�لثالثاء و�لربعاء برعاية كل مو�شكو وطهر�ن،  يومي 
�أعلنت  للمعار�شة،  �ل��د�ع��م��ة  و�أن��ق��رة  دم�شق،  حليفتي 
ف�شائل �شورية معار�شة �لثنني عدم م�شاركتها يف هذه 
�لنار  لوقف �طالق  �تفاق  على خرق  �حتجاجاً  �جلولة 
�لرئي�شية.  �جلبهات  على  ون�شف  �شهرين  منذ  معلن 
�ل�شابع،  عامه  �ل�شوري  �لنز�ع  دخ��ول  يومني من  وقبل 
مبقتل  �لثنني  �لن�شان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  �ف��اد 
�كر من 320 �لف �شخ�س، يف ح�شيلة جديدة للنز�ع 
هذه  وتت�شمن   .2011 م��ار���س  �آذ�ر  يف  �ن��دلع��ه  منذ 
و400  �ل��ف��ا   17 بينهم  م���دين  �ل���ف   96 �حل�����ش��ي��ل��ة، 
كانون   13 يف  للمر�شد  �شابقة  ح�شيلة  و�ف��ادت  طفل. 

�لأول دي�شمرب مبقتل 312 �لف �شخ�س على �لقل.
وقال مدير �ملر�شد ر�مي عبد �لرحمن لفر�ن�س بر�س 
�لقتلى تر�جع منذ بدء تطبيق وقف �طالق  �ن معدل 
30 كانون �لأول دي�شمرب، م�شيفا مل يتوقف  �لنار يف 

�لقتل لكن تر�جعت وتريته.
و�أح�شى �ملر�شد �ي�شا مقتل نحو 114،474 من قو�ت 
�لنظام و�مل�شلحني �ملو�لني لها، بينهم 60،901 جندياً 
�شورياً و1421 عن�شر�ً من حزب �هلل �للبناين، ف�شال 
عن 55 �لفا من �لف�شائل �ملعار�شة و�لإ�شالمية وقو�ت 
تنظيم  مقاتلي  من  �لفا  و56  �لدميوقر�طية  �شوريا 
وجمموعات  �شابقاً  �لن�شرة  �ل�شام  فتح  وجبهة  د�ع�س 

متطرفة �خرى.
وعد� عن ح�شيلة �لقتلى، ت�شبب �لنز�ع مباأ�شاة �إن�شانية 
كبرية، بعد ت�شرد �أكر من ن�شف �ل�شكان د�خل �لبالد 
وخارجها، ويعي�س معظمهم يف ظروف ماأ�شاوية. وقالت 
�ملديرة �لقليمية للمجل�س �لرنوجي لالجئني كار�شنت 

�ل�شاد�شة  �لذكرى  مع  تز�مناً  ��شدرته  بيان  يف  هان�شن 
لإن������دلع �ل����ن����ز�ع، خ����الل �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي �أع���اق���ت كافة 
�مللحة، و�ملاليني  �مل�شاعد�ت  �شوريا  �ملعنية يف  �لط��ر�ف 
باتو� �فقر و�كر جوعا ومعزولني �كر عن �مل�شاعد�ت 

وعن �لعامل.
يف  يوني�شف  للطفولة  �ملتحدة  �لمم  منظمة  و�أف����ادت 
�أ�شدرته �م�س �لثنني �ن لأطفال �شوريا ح�شة  تقرير 
�أعمال  �لتي بلغت �حل�شي�س نتيجة  �ملعاناة  �ل�شد من 

�لعنف.
و�رتفع، بح�شب �ملنظمة، ب�شكل حاّد خالل �لعام �ملا�شي 
مع  �لأطفال”،  وجتنيد  و�لت�شويه  �لقتل  ح��الت  ع��دد 
مقتل “652 طفال على �لأقّل، �أي بارتفاع ن�شبته 20 
�لعام  يجعل من  ما   ،2015 �لعام  مع  مقارنة  �ملئة  يف 

2016 �أ�شو�أ عام لأطفال �شوريا.
و�فادت �ملنظمة بان 225 طفال قتلو� �إما د�خل �ملد�ر�س 
من  �أك���ر  �أي  ط��ف��ال   850 جتنيد  مت  ك��م��ا  ق��رب��ه��ا،  �أو 

عف مقارنة مع �لعام 2015. �ل�شّ
�ل�شرق  منطقة  يف  للمنظمة  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل��دي��ر  وق���ال 
�لأو�شط و�شمال �إفريقيا خريت كابالري �ن عمق هذه 
�ملعاناة غري م�شبوق، م�شيفا يتعر�س ماليني �لأطفال 
على  ر�أ�شا  حياتهم  وتنقلب  يوميا  للهجمات  �شوريا  يف 

عقب .
و����ش��ت��ع��د�د� جل��ول��ة ث��ال��ث��ة م��ن �مل��ح��ادث��ات �ل�����ش��وري��ة يف 
من  كل  و�شل  و�لربعاء،  �لثالثاء  يومي  مقررة  ��شتانا 
�لوفد �حلكومي �ل�شوري برئا�شة مندوب �شوريا �لد�ئم 
لدى �لمم �ملتحدة ب�شار �جلعفري ووفد� رو�شيا و�لمم 
�خلارجية  وز�رة  �علنت  م��ا  وف��ق  ����ش��ت��ان��ا،  �ىل  �مل��ت��ح��دة 

�لكاز�خية �لثنني.
وقال متحدث با�شمها نتوقع و�شول باقي �لوفود �لليلة، 
�ل �ن �لف�شائل �ملعار�شة �علنت عدم م�شاركتها يف هذه 

�جلولة.
�أبو  ��شامة  �ملعار�شة  �لف�شائل  وف��د  با�شم  ناطق  وق��ال 
يف  �مل�شاركة  ع��دم  �لف�شائل  ق��ررت  بر�س  لفر�ن�س  زي��د 
حمادثات ��شتانا، معدد�ً من بني �لأ�شباب عدم تنفيذ �ي 

من �لتعهد�ت �خلا�شة بوقف �طالق �لنار.

يهاجم  �لهولندية  لل�شرطة  كلبا  �أظ��ه��رت  ���ش��ور  على 
�أر�شا.  �نبطح  روت���رد�م  يف  لردوغ���ان  م��وؤي��د�  متظاهر� 
وكتبت �شحيفة حرييت �ل�شعبية وح�شية. �لعامل يتفرج 

على �لهمجية �شد �ملو�طنني �لأتر�ك.
�لنت�شار فكتبت  و��شعة  �ل�شوي�شرية  بليك  �أما �شحيفة 
على  �ل�شوي�شريني  �لأت���ر�ك  يح�س  ��شتفز�زيا  عنو�نا 

�لت�شويت �شد ديكتاتورية �ردوغان.
وتعد �أ�شو�ت �ملاليني من �ملغرتبني مفتاحا للف�شل يف 
�لر�أي  ��شتطالعات  تتمكن  مل  �ل��ذي  �ل�شتفتاء  نتائج 
بعد من تو�شيح �جتاهاته و�لذي �شي�شكل نقطة حتول 

يف تاريخ تركيا �حلديث.

وكالة �لنباء �ل�شورية �لر�شمية “�شانا” �لثنني، �عترب 
بالن�شبة  �لأول���وي���ة  �ن  �ل���ش��د  ب�شار  �ل�����ش��وري  �لرئي�س 
لل�شعب �ل�شوري �لآن هي حماربة �لإرهاب، م�شيفا من 
قبيل �لرتف �لآن �لتحدث عن �ل�شيا�شة بينما ميكن �أن 

تقتل يف �أي وقت ب�شبب �لهجمات �لإرهابية.
�لأولوية..  هو  �ملتطرفني  من  �لتخل�س  �ن  على  و�شدد 
و�مل�شاحلة �ل�شيا�شية يف �ملناطق �ملختلفة ت�شكل �أولوية 
�أخرى.. وعندما حتقق هذين �لأمرين ي�شبح بو�شعك 
�أي  ب�����ش��اأن  �أن جت��ري��ه  ت��ري��د  ن��ق��ا���س  �أي  �ل��ت��ح��دث ع���ن 

ق�شية.
�ذ�ر  من  �لثالث  يف  جنيف  يف  �لخ��رية  �جلولة  و�نتهت 
�ربعة  يت�شمن  �ع��م��ال  ج����دول  �ىل  ب��ال��ت��و���ش��ل  م��ار���س 
و�لنتخابات  و�ل��د���ش��ت��ور  �حل��ك��م  ه��ي  رئي�شية  ع��ن��اوي��ن 

ومكافحة �لإرهاب.

مع  �لتعامل  كيفية  ح��ول  نظر�ئهم 
تر�مب جنم تلفزيون �لو�قع �ل�شابق 

�لذي ل ميكن �لتنبوؤ بت�شرفاته.
�أمل�����اين ك��ب��ري علينا  وق����ال م�������ش���وؤول 
ميله  ل���ع���دم  م�����ش��ت��ع��دي��ن  ن���ك���ون  �أن 
لالإن�شات لفرتة طويلة و�أنه يف�شل 
�ملو�قف �لو��شحة ول يريد �خلو�س 

يف �لتفا�شيل.
�ل���ه���وة ب���ني �ل��زع��ي��م��ني ���ش��ا���ش��ع��ة يف 

رو�شيا  و�شتكون  �ملوحدة.  �لأوروب��ي��ة 
�أي�شا من �ملو�شوعات �ملطروحة على 
جدول �لأعمال. وقال م�شوؤولون يف 
�شي�شعى  تر�مب  �إن  �لأبي�س  �لبيت 
لال�شتماع �إىل ن�شيحة مريكل فيما 
�لرئي�س  مع  �لتعامل  بكيفية  يتعلق 

�لرو�شي فالدميري بوتني.
م��ريك��ل حظر  �ن��ت��ق��دت  م��ن جانبها 
�ل�����ش��ف��ر �ل����ذي ف��ر���ش��ه ت��ر�م��ب على 
�شكانها  غالبية  دول  ع��دة  مو�طني 

من �مل�شلمني. 
كانون  يناير  يف  هاتفية  مكاملة  ويف 
لرت�مب  م���ريك���ل  ���ش��رح��ت  �ل���ث���اين 
�ملوقعني  ت��ل��زم  ج��ن��ي��ف  �ت��ف��اق��ي��ة  �أن 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  فيهم  مبن  عليها 
با�شتقبال �لالجئني ب�شبب �حلروب 

لأ�شباب �إن�شانية.
خ�شية  بالقلق  مريكل  ت�شعر  كذلك 
�أ�شاد  �ل�����ذي  ت����ر�م����ب،  ي���و�����ش���ل  �أن 
�لنف�شال  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ب��ق��ر�ر  م����ر�ر� 
ع��ن �لحت���اد �لأوروب�����ي، �لعمل على 
�إ���ش��ع��اف �لحت����اد ب��ه��ذ� �خل��ط��اب يف 
عميقة  باأزمة  �لتكتل  فيه  مير  وقت 
ناجمة عن �شعود �لأحز�ب �ل�شعبوية 

�ملناوئة للوحدة.

�لقت�شاد ويف �ل�شيا�شة �خلارجية.
فقد و�شف تر�مب )70 عاما( قر�ر 
م��ريك��ل �ل�����ش��م��اح مل��ئ��ات �لأل����وف من 
�لالجئني بدخول �أملانيا باأنه “خطاأ 

كارثي«.
كما هدد بفر�س ر�شوم على �شركات 
�ل���������ش����ي����ار�ت �لأمل����ان����ي����ة �ل����ت����ي ت����ورد 
�لأمريكية.  �ل�����ش��وق  �إىل  ���ش��ي��ار�ت��ه��ا 
�إنفاقها  زي���ادة  ل��ع��دم  ب��رل��ني  و�نتقد 
�أمريكية  �شكوى  مكرر�  �لدفاع  على 
على  بالعمل  مريكل  وع��دت  قدمية 

حلها.
وم������ن م���������ش����ادر �ل����ت����وت����ر �لأخ�������رى 
�لبالغ  �ل��ت��ج��اري �لأمل����اين  �ل��ف��ائ�����س 
�ل���ت���ج���ارة مع  ي�����ورو يف  م��ل��ي��ار   50

�لوليات �ملتحدة.
م�شت�شار  ن���اف���ارو  ب��ي��رت  �ت���ه���م  وق����د 
تر�مب �أملانيا باكت�شاب مز�يا جتارية 
غري عادلة من خالل �شعف �ليورو. 
�أن  و�أ����ش���ارت م��ريك��ل ووزر�وؤه������ا �إىل 
برلني  �لأوروب����ي ل  �مل��رك��زي  �لبنك 
�لعملة  م�������ش���ري  يف  �مل���ت���ح���ك���م  ه�����و 

م�������ش���ت�������ش���ار� ل���ل���رئ���ي�������س �لأم���ري���ك���ي 
�ل�شيا�شة  يف  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �ل�شابق 
�لأوروبية بو�شفه ع�شو� يف جمل�س 
�لأم��������ن �ل���ق���وم���ي ه����ل �أع���ت���ق���د �أن 
على  ل  بينهما؟  �شتتوطد  �ل�شد�قة 
غاية  يف  �شخ�شيتان  فهما  �لأرج���ح. 

�لختالف.
�أنهما يهتمان �هتماما  �أعتقد  »لكني 
�ل�شيا�شي  �مل�����ش��ت��وي��ني  ع���ل���ى  ق���وي���ا 
كيفية  ب��اك��ت�����ش��اب  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�أهم  ك��ان ه��ذ� ه��و  �لعمل معا. رمب��ا 
رئا�شة  يف  �أجنبي  زعيم  م��ع  �جتماع 

تر�مب.
�أمل���ان �إن مريكل  وي��ق��ول م�����ش��وؤول��ون 
للتدقيق يف  �لتي متيل  )62 عاما( 
بكل  �لإع��د�د  على  ثابرت  �لتفا�شيل 

�جتهاد لرحلتها �إىل و��شنطن.
وي�����ش��ي��ف��ون �أن����ه����ا ����ش���اه���دت خطب 
م���ق���اب���الت���ه  ودق������ق������ت يف  ت������ر�م������ب 
حديث  ذل�����ك  يف  مب����ا  �لإع����الم����ي����ة 
م��ط��ول م���ع جم��ل��ة ب���الي ب���وي عام 
1990 يطرح فيه �لكثري من �لآر�ء 

•• برلني-رويرتز:

هي متخ�ش�شة يف �لعلوم �لفيزيائية 
�ل�����ش��رق��ي��ة م��ن �شفاتها  �أمل��ان��ي��ا  م��ن 
���ش��ب��ط �ل��ن��ف�����س و�ل��ت��ح��ف��ظ ل حتب 
�ل������ق������ر�ر�ت ومل  �أخ������ذ  �ل���ت���ع���ج���ل يف 
ت�شت�شغ قط �لهتمام �لذي ياأتي به 

�شغل من�شب �أقوى زعماء �أوروبا.
�لعقار�ت  �أباطرة  �أم��ا هو فري من 
�آر�ئه  �إب���د�ء  يف  مت�شرع  نيويورك  يف 

وي�شتمتع بالأ�شو�ء.
م����ن �ل�����ش��ع��ب ت��خ��ي��ل �ث���ن���ني �أك����ر 
�لأ�شلوب  حيث  م��ن  ���ش��و�ء  �خ��ت��الف��ا 
�مل�شت�شارة  �أو من حيث �جلوهر من 
�أجن��ي��ال م��ريك��ل و�لرئي�س  �لأمل��ان��ي��ة 
تر�مب.  دون��ال��د  �جلديد  �لأمريكي 
يلتقي �لثنان �ليوم �لثالثاء للمرة 
�لأوىل يف لقاء �شديد �لأهمية تتابعه 
�لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف  �حلكومات 
م�شتقبل  تك�شف  خ��ي��وط  ع��ن  بحثا 
�لذي  �لأمريكي  �لأوروب��ي  �لتحالف 
�لعاملي  �ل��ن��ظ��ام  ت�����ش��ك��ي��ل  يف  ���ش��اه��م 
ويهدد  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  منذ 

تر�مب بو�شع نهاية له.
ق���ال ت�����ش��ارل��ز ك��اب��ت�����ش��ان �ل����ذي كان 

وهو  �لآن  ي���ح���اول  �ل���ت���ي  �جل��دل��ي��ة 
رئي�س و�شعها مو�شع �لتنفيذ.

�ملقربني  بع�س  �إن  �مل�شوؤولون  وق��ال 
ع��ل��ى حت��ل��ي��ل لقاء�ت  ع��ك��ف��و�  م��ن��ه��ا 
�آخ��ري��ن مبن فيهم  تر�مب مع ق��ادة 
بريطانيا  وزر�ء  رئي�شة  ماي  ترييز� 
�ليابان  وزر�ء  رئ��ي�����س  �آب���ي  و���ش��ي��ن��زو 
وزر�ء  رئ���ي�������س  ت��������رودو  وج���ا����ش���ت���ني 
ك��ن��د� وت��ب��ادل��و� �ل��ر���ش��ائ��ل م��ع بع�س 
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العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
باحلافالت  للنقل  فور  �ل�ش�����ادة/��شك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملدر�شية  رخ�شة رقم:CN 2186656 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��شم جتاري من/��شك فور للنقل باحلافالت �ملدر�شية

ASK FOR SCHOOL BUS TRANSPORTATION

�ىل/��شك للنقل باحلافالت �ملدر�شية 

ASK SCHOOL BUSES TRANSPORTATION

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جنم �لفخامة للتجارة �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1938485  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جا�شم حممد عبد�لكرمي عبد�هلل �خل�شر %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ح�شني نا�شر حممد �ملطرو�شي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ح�شني نا�شر حممد �ملطرو�شي من 100% �ىل %50
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 90*3.90 �ىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/جنم �لفخامة للتجارة �لعامة
NAJM ALFKHAMA GENERAL TRADING

�ىل/�شركة جنم �لفخامة للتجارة �لعامة ذ.م.م 
NAJM ALFKHAMA GENERAL TRADING LLC

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شتودع لوت�س لالدوية

رخ�شة رقم:CN 1194822  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.55*0.25 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/م�شتودع لوت�س لالدوية
LOTUS MEDICINES DRUG STORE

�ىل/لوت�س لتجارة �ملكمالت �لغذ�ئية 
LOTUS TRADING FOR FOOD SUPPLEMENTS

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي مدينة خليفة �أ - ق 188 - جنوب 41 - �ملالك/تاج 
�لدين �لقا�شي �ىل �بوظبي م�شفح م 39 - قطعة 22 - طابق 2- رقم �لوحدة مكتب 50 

�ل�شيد نا�شر �حمد خليفة �حمد و�خرون
تعديل ن�شاط/��شافة ��شتري�د )4610008(

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �ملكمالت �لغذ�ئية - باجلملة )4630103(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �لدوية �لطبية - باجلملة )4669201(

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خلط �لر�شا�شي لل�شيانة �لعامة و�د�رة 

�لعقار�ت رخ�شة رقم:CN 2211895  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نبيهه نا�شر حممد ناجم �جلنيبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف حممد �شيف ح�شني �مل�شعبي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 0.20*0.50

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح م 36 - ق 55 - مكتب 15 �ملالك/جمموعة �لظفرة 
�ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �لنادي �ل�شياحي �شرق 16-2 - ق C92 - طابق M - مكتب 

02 �ملالك/مبارك �شيف �شعيد �لقمزي

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لدليل للمحاماه و�ل�شت�شار�ت 

�لقانونية  رخ�شة رقم:CN 1141912 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.45*0.65 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�لدليل للمحاماه و�ل�شت�شار�ت �لقانونية

AL DALIL LAWYERS & LEGAL CONSULTANTS

�ىل/حممد �ل�شحي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 

MOHAMMED ALSHIHI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ح�شانة �لد�نة �خلا�شة - فرع 7

رخ�شة رقم:CN 1000903-7  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مرمي �شعيد علي �لكتبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف �بر�هيم ح�شني علي �شقر �حلو�شني
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/ح�شانة �لد�نة �خلا�شة - فرع 7

AL DANA PRIVATE NURSARY - BRANCH 7

�ىل/ح�شانة فريي تييل 
FAIRY TALE NURSERIES

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مد�ر�س �لقمه �لدوليه ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1546295  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حمد م�شلم �حمد هميله �ملزروعي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حمد م�شلم �حمد هميله �ملزروعي من 51% �ىل %100
AIDC FZ LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف �يه �ي دي �شي منطقة حرة

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 7*1 �ىل 5*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري من/مد�ر�س �لقمه �لدوليه ذ.م.م
SUMMIT INTERNATIONAL SCHOOLS LLC

�ىل/مد�ر�س �لقمه �لدوليه  
SUMMIT INTERNATIONAL SCHOOLS

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شهم للمعلومات �لتجاريه

رخ�شة رقم:CN 1801794  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نور �لدين علي حممد بنى عطا %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي حممد حميد �شامل �جلنيبي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي حممد حميد �شامل �جلنيبي من 100% �ىل %75

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ل�شهم للمعلومات �لتجاريه

AL SHAHEM COMMERCIAL INFORMATION
�ىل/�ل�شهم للحلول �ملتكاملة ذ.م.م 

AL SHAHEM INTEGRATED SOLUTIONS LLC
تعديل ن�شاط/��شافة ت�شميم نظم وبر�مج �حلا�شب �لآيل )6201001(

تعديل ن�شاط/��شافة ��شت�شار�ت تقنية �ملعلومات )6202003(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �شبكات تقنية �ملعلومات )6202005(

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شات �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/��شافة �ن�شاء وتاأ�شي�س و�شيانة �لبنية �لتحتية للحا�شب �لآيل )4321004(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �ملعلومات �لتجارية )8299006(
�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�تر�ك�شيا 

�شبا و�شالون للرجال
رخ�شة رقم:CN 2011651 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بر�يفنف�شت �شيبينغ 

�لمار�ت لال�شتثمار�ت ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1881249  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ظاهر مطر عبد�هلل حممد �ملهريي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد�ن فالح حمد حممد �لنعيمي

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بر�يفنف�شت هولدينغ 

لال�شتثمار�ت ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1139242  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ظاهر مطر عبد�هلل حممد �ملهريي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد�ن فالح حمد حممد �لنعيمي

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
�لدولية  �ل�ش�����ادة/�ل�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1037005  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ��شامه علي حممد �بو �حلاج %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد ح�شني �بو �حلاج

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شهم 

�لالمع لتجارة �دو�ت ولو�زم �لتجميل
رخ�شة رقم:CN 1402935 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
خد�  �ل�ش�����ادة/كوميك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بخ�س لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1143892 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جابر علي يو�شف حممد �لبلو�شي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك عمر مبارك عون �ل�شعريي

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �نو�ر �لعني 

رخ�شة رقم:CN 1110578 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شعود مبيوع �شعد �ل�شام�شي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شعود مبيوع �شعد �ل�شام�شي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بالكان �بر�هيم كوتي

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14
نحن /  �إن�شوبول جروب ليمتد ) Insopol Group Limited (  �شركة 
ذ�ت م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت وفقاً لقانون �ل�شركات �خلا�شة يف مدينة 
م�شدر 2009 )"قانون ت�شجيل �ل�شركات"(، نود �لخطار باأنه ومبوجب 

�لبند رقم 12 من قانون ت�شجيل �ل�شركات ، نود تغيري ��شم �ل�شركة
Alotaiba investment limited إىل: �لعتيبة �نف�شتمنت ليمتد� 

على من يرغب بالإعرت��س على هذ� �لتغيري �أن يقدم �إعرت��شه كتابة 
�أربعة ع�شر )14( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإ�شعار على �لعنو�ن  خالل 

�لتايل:
دائرة الت�صجيل والرتاخي�س

مدينة م�صدر
�س.ب: 54115

اأبوظبى، االإمارات العربية املتحدة
فاك�س:1006 653 2 971+ 

اإ�شعار تغيري ا�شم �شركة 
ذات م�شوؤولية حمدودة

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/طاولة علي خمي�س �لغيثي لبيع �ملنتجات 

�ل�شعبية و�لتمور رخ�شة رقم:CN 1162971  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ربيعه عبد�لباقي �شيد�حمد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف علي خمي�س �شعيد حممد �لغيثي

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/طاولة علي خمي�س �لغيثي لبيع �ملنتجات �ل�شعبية و�لتمور

ALI KHAMIS AL GHAITHI PUBLIC PRODUCTS & DETES SALE TABLE

�ىل/طاولة ربيعة عبد�لباقي لبيع �ملنتجات �ل�شعبية و�لتمور 

RABIAA ABDULBAQI PUBLIC PRODUCTS AND DETES SALE TABLE

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملجد�ف لاللكرتونيات

رخ�شة رقم:CN 1117570  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/مبارك حمد ح�شني نديل �لقحطاين من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ مبارك حمد ح�شني نديل �لقحطاين من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة حمدي فريد عبده �ل�شيخ %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من 0 �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ملجد�ف لاللكرتونيات

AL MEJDAF ELECTRONICS

�ىل/�ملجد�ف لاللكرتونيات ذ.م.م 
AL MEJDAF ELECTRONICS LLC

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

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

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�جلمري� لالزياء �لن�شائية

رخ�شة رقم:CN 1149256 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 5*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�جلمري� لالزياء �لن�شائية

AL JUMAIRA LADIES FASHIONS

�ىل/جمري� لل�شيلة و�لعبايا 

JMAIRA SHAILA & ABAYA

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لوجي�شتك�س �نرتنا�شيونال 

CN 1139259:لال�شتثمار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ظاهر مطر عبد�هلل حممد �ملهريي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد�ن فالح حمد حممد �لنعيمي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل
حملة مر�شح الرئا�شة الفرن�شي فيون يف و�شع حرج 

•• باري�س-رويرتز:

كان فرن�شو� فيون �ملر�شح �لأوفر حظا للفوز يف �نتخابات �لرئا�شة 
�لفرن�شية حتى ت�شرر من مز�عم عن خمالفات مالية لكنه �شعى 
�م�س لإنعا�س حملته ليجد نف�شه مرة �أخرى يف و�شع �لدفاع عن 
�لنف�س ب�شبب �أحاديث عن مالب�س فاخرة تلقاها كهد�يا. و�أطلق 
فيون )63 عاما( رئي�س �لوزر�ء �لأ�شبق �لذي تعر�س لتهامات 
خطرية باأنه دفع لزوجته و�أطفاله �لكثري من �لأم��و�ل �لعامة 
لربنامج  للرتويج  كبرية  �إعالمية  حملة  يذكر  ل  عمل  مقابل 
وتر�جعت  �لعام.  �لإنفاق  يف  كبري  خف�س  �إىل  ي�شتند  �قت�شادي 
�إىل  �لثاين  �ملركز  من  بالفعل  �ل���ر�أي  ��شتطالعات  يف  توقعاته 

�لأوىل  �جلولة  �ل�شباق يف  به من  يطيح  قد  وه��و مركز  �لثالث 
�ملقررة يوم 23 �بريل ني�شان ل�شالح �لزعيمة �ليمينية �ملتطرفة 
�لآن  �أ�شبح  �ل��ذي  ماكرون  �إميانويل  و�لو�شطي  ب��ان  لو  مارين 
�ملر�شح �لأوفر حظا. و�شملت �حلملة �لإعالمية �جلديدة لفيون 
فيه  ف�شل  �شحفي  موؤمتر  �أعقبها  وتلفزيونية  �إذ�عية  �أحاديث 
كيف يعتزم خف�س �لإنفاق �لعام مبقد�ر مئة مليار يورو )107 
���ش��ن��و�ت وخ��ف�����س وظائف  م��ل��ي��ار�ت دولر( ع��ل��ى م���دى خ��م�����س 
�لقطاع �لعام مبقد�ر 500 �ألف وظيفة. وقال فيون يف مقابلة 
مع �شحيفة ليزيكو يف �لأ�شهر �لثالثة �لأوىل �شاأطرح تعديالت 
�أهمية.  �لأك��ر  �ملالية  �لإج���ر�ء�ت  �شت�شمل  �لتي  �لعامة  �ملو�زنة 
�إ�شالحات �جتماعية كبرية  و�أ�شاف و�شاأطرح للت�شويت كذلك 

�أخرى  م��رة  لكن  �أ�شبوعيا.  �شاعة   35 �لعمل  �شرط  �إلغاء  مثل 
مل�شكالت  �لنتخابية  حملته  لإن��ع��ا���س  ف��ي��ون  حم��اول��ة  تعر�شت 
�أ�شلوب حياته �لذي يت�شم بالبذخ ويتعار�س  ب�شبب رو�ي��ات عن 
مع مز�عمه �أثناء �لنتخابات �حلزبية يف نوفمرب ت�شرين �لثاين 
مطلع  يف  �شحيفة  وذك���رت  �ل�شبهات.  م�شتوى  ف��وق  ذمته  ب��اأن 
تقل  ل  فاخرة  ومالب�س  جديدتني  بذلتني  تلقى  �أن��ه  �لأ�شبوع 
و�إن  2012 وذلك  �ألف يورو كهد�يا منذ عام   50 قيمتها عن 
�أكر  �تهامات  خلفية  على  ياأتي  فاإنه  للقانون  خمالفا  يكن  مل 
خطورة بت�شرفات غري لئقة. ويف حني يحاول توجيه �لرتكيز 
�لإعالمي على برناجمه ظل فيون يو�جه �أ�شئلة �ل�شحفيني عن 

�أ�شلوب حياته �خلا�شة.

القوات الأفغانية حترر الع�شرات من �شجن لطالبان 
•• ل�صكركاه-رويرتز:

�أربعة  منهم  �شخ�شا   32 نحو  ���ش��ر�ح  �أطلقت  خا�شة  ق��و�ت  �إن  �م�س  �لأفغانية  �ل��دف��اع  وز�رة  قالت 
�إقليم هلمند. وي�شيطر مقاتلو طالبان على  �ل�شرطة كانت حتتجزهم حركة طالبان يف  من رجال 
م�شاحات كبرية من �أر��شي �إقليم هلمند وت�شعى �حلركة لالإطاحة باحلكومة �ملدعومة من �لوليات 
�ملتحدة و�إقامة دولة على �أ�شا�س تف�شريها �ملت�شدد لل�شريعة . وقال م�شوؤولون �أمنيون يف هلمند �إن 
�أن  ناد علي بعد  �أم�س �لول يف قرية يف منطقة  ق��و�ت خا�شة �شنت غ��ارة يف وقت متاأخر من م�شاء 
جمعت معلومات عن �أن طالبان حتتجز ع�شر�ت من �ملدنيني و�أفر�د �لأمن هناك. وقالت وز�رة �لدفاع 
يف بيان �إن �أربعة من �لذين �أطلق �شر�حهم من رجال �ل�شرطة و�لباقني من �ملدنيني. وتفيد تقدير�ت 
�لبالد وتقع  باملئة من م�شاحة   60 �أقل من  �لأفغانية ت�شيطر على  �أن �حلكومة  �جلي�س �لأمريكي 
ثمانية �أحياء من بني 14 حيا يف �إقليم هلمند حتت �شيطرة �أو نفوذ �ملت�شددين �لذين �كت�شبو� قوة يف 

�أعقاب �ن�شحاب قو�ت دولية من �لعمليات �لقتالية عام 2014.

»خـــــــريت فـــيـــلـــدرز 
ــبــقــا  قــــد فــــــاز مــ�ــص
مهما  بــاالنــتــخــابــات، 
قبل  كانت النتيجة”. 
اأ�صبوع من االنتخابات 
الت�صريعية الهولندية 
اخلــامــ�ــس عــ�ــصــر من 
حّدد  اجلـــاري،  مار�س 
اخلـــبـــري الــ�ــصــيــا�ــصــي 
ـــــه كـــروويـــل  ـــــدري اأن

ال�صبب:
�إّل  ه��ول��ن��د�  ح���دي���ث يف  لأن�����ه ل   
ع���ل���ى م���ر����ش���ح ح������زب �حل�����ري�����ة ، 
�لإ�شالموفوبي، �شاحب ت�شريحة 
�ل�����ش��ع��ر �خل���ا����ش���ة، و�ل�����ذي يريد 
�إغالق �حل��دود، وغلق �مل�شاجد يف 
و�خلروج  �ل��ق��ر�آن،  وحظر  �لبالد، 
م����ن م��ن��ط��ق��ة �ل����ي����ورو و�لحت������اد 

�لأوروبي.
    ل���ق���د ل������ّوث خ���ط���اب���ه �مل���ع���ادي 
لالإ�شالم، �حلملة باأكملها. رئي�س 
�ل�����وزر�ء �حل���ايل م���ارك روت���ا من 
�لدميقر�طي  �ل�����ش��ع��ب��ي  �حل�����زب 
�ل��ل��ي��رب�يل ، ن�����ش��ر ه��و �أي�����ش�����ا، يف 
�لعديد  �أعم�������دة  ع��ل��ى  يناي������ر، 
�أولئك  ر�شالة تدعو  �ل�شحف  من 
�لذين يرف�شون �لتكّيف و�لتاأقلم 
�لذين  �أولئك  قيمنا،  ينتقدون  �أو 
وي�شتهجنون  �ملثليني،  ي�شايقون 
�لتنورة  تلب�شن  �ل��الت��ي  �ل��ن�����ش��اء 
�لق�شرية، �أو يتهمون �لهولنديني 
�أن  �إىل  ب��ال��ع��ن�����ش��ري��ة،  �ل���ع���ادي���ني 
�أو  ب�����ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي  ي���ت�������ش���ّرف���و� 

�لرحيل.
ب���اأ����ش���ره �ع��ت��م��د لغة  �ل��ي��م��ني      
�أن��دري��ه كروويل،  ي��ق��ول  ف��ي��ل��درز، 

لقد فاز قبل �لأو�ن.
ب�����الد زه����رة      م������اذ� ي���ح���دث يف 
�لليرب�يل،  من��وذج��ه��ا  �ل��ت��ول��ي��ب؟ 
�لثقافات،  م��ت��ع��دد  وت�����ش��احم��ه��ا 
 5.4( �لق��ت�����ش��ادي��ة  وع��اف��ي��ت��ه��ا 
ت�شنع  �ل���ت���ي  �ل���ب���ط���ال���ة(  ب���امل���ائ���ة 
�شد  �ملناعة  متنحها  مل  �شمعتها، 
�مل���ر����س �ل��غ��رب��ي �جل���دي���د. فبعد 
�ل���ربي���ك�������ش���ي���ت وت������ر�م������ب،  جتد 
بهذه  ُت�������ش���اب  ن��ف�����ش��ه��ا  ه���ول���ن���د� 
�خل���وف من  �أّن  فهل  �لأع���ر�����س: 
�لنظام  يف  �لثقة  وع���دم  �ل��ه��ج��رة، 
نف�س  �أي�شا  �شُينتج هنا  �ل�شيا�شي، 

�لآثار؟
اختبار ملارين لوبان

�لأوروب������ي������ون  �ل�������ش���ع���ب���وي���ون      
�لأول  �لختبار  هذ�  على  عيونهم 
�لنتخابات  ق��ب��ل   2017 ل���ع���ام 
و�أملانيا  مايو،  �شهر  يف  �لفرن�شية 
�ليطالية  ورمب�����ا  �خل����ري����ف،  يف 
بحلول نهاية دي�شمرب، لأّن نتيجة 
فيلدرز ميكن �أن تر�شم نظري�تها 
�لأوروبية، وتقرر م�شتقبل �لحتاد 
ف��ال��ه��ول��ن��دي، �شاحب  �لأوروب�����ي. 
�ل�شعر �لأ�شقر �لبالتيني �مل�شتعار، 
ق��د وع���د ب���اإج���ر�ء ����ش��ت��ف��ت��اء حول 
�إذ�  �خلروج من �لحتاد �لأوروب��ي 

�أقل يف هولند�.
    �إّل �نه نفى �أن يكون عن�شريا: 
لن  فاإننا  كان حزبي عن�شريا،  �إذ� 
باملائة   1 على  �إّل  بالكاد  نح�شل 
قال مد�فعا،  �لأ�شو�ت،  فقط من 
هذ� �أبعد ما يكون عن �حلقيقة.. 
تعزيز  ع���ل���ى  ن��ع��م��ل  ن���ح���ن  ك�����ال، 
�أ�شلمة  ���ش��د  بن�شالنا  �ل��د���ش��ت��ور 
حتى  ي���ن���ف���ي  ب����ل  جمتمعنا”.  
لدي  لي�س  للم�شلمني:  م��ع��اد�ت��ه 
�أي م�شكلة مع �مل�شلمني، ولكن مع 
، �شرح يف موؤمتر  �لإ���ش��الم فقط 
مار�س.   5 �لأح����د  ن����ادر،  �شحفي 
غري �أّن معظم �لأحز�ب �ملتناف�شة 
�لتحالف  وت��رف�����س  ت��خ��ط��ئ،  مل 

معه.
    متى جتاوز �ملحظور؟ لقد �شدم 
باغتيالت  ب�����ش��دة  �ل��ه��ول��ن��دي��ون 
2002 بيم ف��ورت��ني،  �لذي  ع��ام 
ك���ان رم���ز �ل��ي��م��ني �ل�����ش��ع��ب��وي، ثم 
�ل�شينمائي  �مل��خ��رج   2004 ع��ام 
�مل��ع��روف بخطابه  ثيو ف��ان ج��وخ، 

�ملناه�س للم�شلمني.
    بعد وفاة ثيو فان جوخ، عنونت 
�ل�شحيفة �لربيطانية �لغارديان: 
حلمهم  دم�����ر  �ل�������ذي  �لغ����ت����ي����ال 
�ل����ل����ي����رب�يل. �م�����ا ف���ي���ل���درز، فقد 
بدوره  وطاله  تنقلب،  حياته  ر�أى 
يعي�س  و�أ���ش��ب��ح  بالقتل،  �لتهديد 
�إّل  يتنّقل  حتت حماية خانقة، ل 
مع �حلر��س، ول يق�شي �أكر من 

ليلة و�حدة يف نف�س �ملكان.

ترامب االأوروبي؟
�لكائن  ه���و  ف���ي���ل���درز  �ل���ي���وم        

�لغريب يف �ل�شيا�شة �لأوروبية.
     »�ن����ه ي��ت��خ��ف��ى ول ي�����ش��ارك يف 
مقابالت  يعطي  ول  ن��ق��ا���س،  �أي 
بحملة  بالقيام  ويكتفي  تقريبا، 
ع��ل��ى ت��وي��رت. وه��ن��ا �ل��ت��ن��اق�����س .. 
�لنتخابات  على  ُيهيمن  فيلدرز 
يوؤكد  غيابه”،  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى 
�ل����ب����اح����ث �ل�������ش���ي���ا����ش���ي �أن�����دري�����ه 

كروويل.
      حلزبه ع�شو و�حد فقط: هو 
ورقة  يف  برناجمه  يختزل  نف�شه. 
نهاية  �إىل  ي��ذه��ب  ل  حيث   ،A4
�أف���ك���اره: وم���ا �إىل ذل���ك ي��ك��ت��ب يف 

نهاية تعد�ده.
�أن ي��ف��وز خريت        م��ن �ل�����و�رد 
مار�س،   15 �نتخابات  يف  فيلدرز 
لي�س  ه��ذه �حلالة،  ولكن حتى يف 
�حلكومة،  ي��دخ��ل  �أن  �مل��وؤك��د  م��ن 
ي��ك��ون رئي�س  �أن  ذل���ك  و�أق����ل م��ن 
على  ل  حت�شّ ول��و  �ملقبل  �ل����وزر�ء 
من  م��ق��ع��د�   30 و   25 ب���ني  م���ا 
�لربملان  ت�شكل  �لتي   150 �أ�شل 
�ل��ه��ول��ن��دي، وي�����ش��ب��ح ب��ذل��ك �أول 
عليه  ي��ج��ب  �إذ  ه���ول���ن���دي،  ح����زب 
�لعثور على �ثنني �أو ثالثة �شركاء 

لبناء حتالف.
ت���ر�م���ب  �ل���ب���ع�������س  ي���ع���ت���ربه       
�إنهما ي�شرتكان  �لأوروبي. ح�شنا، 
بتويرت،  و�لولع  �ل�شعر،  نوعية  يف 
�أّن  �إّل  �شو،  م��ان  ب��ال��و�ن  و�ل�شغف 
كبري�  فرقا  يرى  كروويل  �أندريه 
ل  م��وؤم��ن  فيلدرز  �لرجلني:  ب��ني 
ي�شعى  ب���ل  �ل�����ش��ل��ط��ة،  �إىل  ي�����ش��ع��ى 

للدفاع عن �أفكاره .
عن لونوفال اوب�صرفاتور

دعما خارجيا حلكومة مارك روتا 
�لأقلية.

    فيلدرز نف�شه، هو �شليل �حلزب 
�لدميقر�طي  �لليرب�يل  �ل�شعبي 
ح����زب رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء �حل����ايل. 
للمفو�س  �ل�شابق  �مل�شت�شار  وه��ذ� 
بولك�شتاين  ف��ري��ت�����س  �لأوروب�������ي 
)����ش���اح���ب �ل���ت���وج���ي���ه �لأوروب��������ي 
�لعمال  ح��ول  ��شمه  يحمل  �ل��ذي 
�مل�����ع�����ت�����م�����دي�����ن(، غ����������ادر �حل������زب 
�ل���ل���ي���رب�يل ل��ي��وؤ���ّش�����س ح��زب��ه عام 
2004 حتى يت�شّنى له معار�شة 
�حتمال �ن�شمام تركيا �إىل �لحتاد 
�لأوروب���������ي. وه�����و، خ���الف���ا ملعظم 
د�ئما  يد�فع  �لأوروب��ي��ني،  نظر�ئه 
ع��ن �مل�����ش��او�ة ب��ني �ل��رج��ل و�مل���ر�أة، 
�إ�شر�ئيل.  وع����ن  �مل��ث��ل��ي��ني،  وع����ن 
�أن تف�شر  �لأ���ش��ب��اب مي��ك��ن  ع��دي��د 

�لت�شاهل �لن�شبي �لذي متّتع به.

... ازداد راديكالية
    ول��ك��ن، يف �ل��وق��ت �ل���ذي ت�شعى 
�ملتطرف  �ل���ي���م���ني  �أح��������ز�ب  ف���ي���ه 
�لأخ����رى �ىل حت�شني  �لأوروب���ي���ة 
ر�ديكالية  فيلدرز  �زد�د  �شورتها، 
�لهجمات  �شاعف  فقد  وتطرفا. 
���ش��د �مل�����ش��ل��م��ني، و����ش���ّب���ه �ل���ق���ر�آن 
و�مل�شجد  كفاحي،  بكتاب  �ل��ك��رمي 
دي�شمرب  يف  �ل���ن���ازي���ني.  مب��ع��اب��د 
�لتمييز لأنه  �أدين بتهمة  �ملا�شي، 
وعد عام 2014 بوجود مغربيني 

ما فاز بالنتخابات.
لوبان،  م���اري���ن  ي�����ش��ح��ذ  وه�����ذ�     
ح��ل��ي��ف��ت��ه يف �ل���ربمل���ان �لأوروب�������ي، 
تر�جع  فيلدرز  �أّن  غري  و�أمثالها. 
�ملركز  م���ن  �لأخ�������رية  �لآون�������ة  يف 
 15 ب���  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  �إىل  �لأول 
ور�ء  �لت�شويت،  نو�يا  من  باملائة 
�أحدث  �ل��ل��ي��رب�يل، ح�شب  �حل��زب 

 ،1994 �مل��ن��ت��خ��ب ع���ام  �ل��ع��م��ايل 
�لو�شط  ي�����ش��ار  ���ش��ي��ا���ش��ات  �أط���ل���ق 
م���ن ن����وع �ل���ط���ري���ق �ل���ث���ال���ث قبل 
�شرودر،  وج���ريه���ارد  ب��ل��ري  ت���وين 
لالإ�شالم  �ملناه�شة  و�ل�����ش��ع��وب��ي��ة 
�آخر  م��ك��ان  �أي  قبل  هنا  �زده����رت 
�نتخب حكومة  �أوروب��ا، و�لبلد  يف 
2002، ومرة  ميني �لو�شط عام 

�شرب لالآر�ء ملعهد بيل. ومع ذلك، 
��شتخال�س  لأو�ن�����ه  �ل�����ش��اب��ق  م��ن 
��شتنتاجات.     وي�شري �لعديد من 
�إىل  �لأخ���رية،  �لآون���ة  �ملحللني يف 
�شائبا  موؤ�شر�  تعترب  هولند�  �أّن 
�نطلقت  �لأوروب���ي���ة.  ل��الجت��اه��ات 
�ن��ت��ف��ا���ش��ة �ل��ط��ل��ب��ة م���ن ه��ن��ا عام 
1966، ومي كوك، رئي�س �لوزر�ء 

�ملتطرف  �ليمني  �لب�شو�  �ل��ذي��ن 
بدلة جديدة. وبناء على ذلك، فقد 
�لت�شامح:  من  بنوع  طويال  متتع 
وقتا  �ل��ه��ول��ن��دي��ون  ��شتهلك  لقد 
من  ك�شيا�شي  لت�شنيفه  ط��وي��ال 
ي�����رو�  ومل  �مل����ت����ط����رف،  �ل���ي���م���ني 
وقائي  ح���اج���ز  لإق����ام����ة  �����ش����رورة 
فيلدرز  منح   ،2010 ع��ام  �شده. 

�أخرى قبل �ململكة �ملتحدة و�أملانيا، 
فهل  �لإي���ك���ون���وم���ي�������ش���ت.  ت����ق����ول 
���ش��رت���ش��م �مل��م��ل��ك��ة �ل�����ش��غ��رية مرة 

�أخرى �لطريق؟

منوذج لل�صيطنة ...
�أي�شا      لقد ك��ان خ��ريت فيلدرز 
�أوروبا  يف  �ل�شعبويني  مقدمة  يف 

زعماء �لحز�ب �ملتناف�شة يف �لنتخابات �لهولندية جميع �ل�شعبويني يف �وروبا على من�شة و�حدة يف �نتظار هولند�

فيلدرز من �شي�شحك �خري� حتى رئي�س �لوزر�ء �حلايل ��شتلهم من خطاب فيلدرز

فيلدرز يف طليعة �شعبويي اأوروبا الذين الب�شوا اليمني املتطرف بدلة جديدة
خلفا ملعظم نظرائه االأوروبيني، يدافع 

فيلدرز دائما عن امل�صاواة بني الرجل واملراأة
ال ي�صارك يف اأي نقا�س وال يعطي مقابلت 
تقريبا ويكتفي بالقيام بحملة على تويرت

نتيجة فيلدرز ميكن اأن تر�شم نظرياتها الأوروبية وتقرر م�شتقبل الحتاد الأوروبي 

خريت فيلدرز يحمل اآمالهم بالفوز:

النتخابات الهولندية اختبار لل�شعبويني الأوروبيني..!
منوذجها الليربايل وت�صاحمها وعافيتها االقت�صادية مل متنح هولندا املناعة �صد املر�س الغربي اجلديد

يـــريـــد اإغـــــلق 
وغلق  ــــدود  احل
املـــ�ـــصـــاجـــد يف 
واخلروج  البلد 
ــة  ــق ــط ــن مــــــن م
اليورو واالحتاد 
ــــــــــــــــي االأوروب

الن��ت��خ��اب��ات 
ال��ه��ول��ن��دي��ة 
اخ����ت����ب����ار 
ي�ني  لل�ش����عبو

•• الفجر - خرية ال�صيباين 

هل �شرتتفع ر�ية �ليمني �ملتطرف يف هولند�؟
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�لعالن  ورد بطريق �خلطاأ يف  بانه  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تنوه   - ذ.م.م  كاميليا 

�مل�شار �ليه و�ل�شحيح  �نه جاري:
�لعقار�ت  لد�رة  جلرين  مملوكة  �لزر�عي  لال�شتثمار  جرين  ��شافة/يونايتد   -1

�س.ذ.م.م - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لجر�ء مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14

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

�لكمال لعمال �لطابوق و�لبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1137932 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/655  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م  و�ل��دي��ك��ور  �مل��ب��اين  ل�شيانة  �لف�شاء  1-�شهم   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /م�شعود عبد �لكالم قد 
درهم(   7640( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�لربعاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB167468310AE/2016
�ملو�فق 2017/3/29 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/862  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �شي تي �ف �م ملقاولت �لبناء ومتثلها مالكتها  �ل�شيدة/
روزين مرو�ن �ل�شماع جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /جاويد عبدول جبار 
عامل وميثله:ح�شن عبد�هلل حممد �لعبدويل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )45970 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة. رقم 
�ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB167859594AE �ل�شكوى 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو   ch1.A.5:2017/3/16 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/7846  عمايل جزئي                                        
���س.ذ.م جمهول حمل �لقامة  �لذهب  �شبائك  �ندروميديا لتجاره  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  2017/2/27  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
�عاله ل�شالح/�شابر فوىل حممد عبد �لغني بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)34106.66( )�ربعة وثالثون �لفا ومائة و�شتة درهما و�شتة و�شتون فل�شا( وتذكرة �لعودة 
�ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحقت بخدمة �شاحب عمل �خر 
و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عد� ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/8170  عمايل جزئي                                        

نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  م.د.م.���س  كوم�شريف  برولوجيك�س  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2017/2/21 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
للمدعي مبلغ )80.000  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  فينو جويال  ل�شالح/�نيل كومار 
�ل��ف دره��م( وت��ذك��رة ع��ودة ملوطنه عينا �و مقابلها نقد� ما مل يكن قد  دره��م( )ثمانون 
�لتحق بالعمل لدى �شاحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�شب من �مل�شروفات و�عفت �ملدعي من 
ن�شيبه منها ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/694  عمايل جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  فاميلي  1-يونيك   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /ه���ب���ه حم���م���ود دروي�������س ق���د �أق�����ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )88613 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�ملو�فق  �لث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB167368976AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.2:بالقاعة ���س   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/4/3
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/165  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م  �ك�شكلو�شف خل��دم��ات �حل��ر����ش��ة  �مل��دع��ي عليه / 1-���ش��م��ارت  �ىل 
�أقام  ق��د  �مل��دع��ي /�شميع �هلل حممد يحيى  �ن  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا 
 11700( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1000 دره���م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف . رقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB167776927AE/2017 �ل�����ش��ك��وى 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/10 �ملو�فق  �لثنني 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/485  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة م�شايف 
�ملدعي  يطلب  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �حمد  �شيد  عربي  /�حمد  �ملدعي 
لئحتها  م��ن  ب�����ش��ورة  عليها  �مل��دع��ي  و�ع����الن  �ل��دع��وى  ت�شجيل  �ملحكمة  ع��د�ل��ة  م��ن 
و�حلكم بالز�مها بان توؤدي للمدعي مبلغ �جمايل )97392( درهم وتذكرة عودة بقيمة 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مها  دره��م(   2000(
�أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة �س   8.30 �ل�شاعة   2017/3/22
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، �مرت �ملحكمة بتق�شري مدة �لعالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1403  عمايل جزئي                                        

بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  �شامل  ب��الل  �شامل  حممد  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2016/5/1 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  خا�شه  م�شاهمه  لالت�شالت  �لريا  ل�شالح/�شركة 
للمدعية مبلغ )100100.13( )مائة �لف ومائة درهم وثالثة ع�شر فل�شا( و�لفائدة 
�ل�شد�د  مت��ام  وحتى   %9 بو�قع  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية 
و�لزمت �ملدعي عليه بامل�شروفات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/636  تنفيذ عمايل 
و�لتجاره  و�لطباعه  و�لت�شميم  لالعالن  �حل�شن  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شايف �هلل خان 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام   ق��د  خ���ان   علي  �شري 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5050( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/726  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول حمل  �لبخيت للمقاولت  ر��شد  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن طالب �لتنفيذ/�شري زم��ان ن��ور� خ��ان  ق��د �أق���ام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  ب��ال���ش��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )5049(
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/608  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- دبل بريل خلدمات �حلر��شة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عائ�شة �شعيد ميان حممد �شعيد  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )9173( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/169  تنفيذ عمايل 
جمهول  لال�شت�شار�ت  �نرتنا�شيونال  جلوب  جيني  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام   قد  �شاجنار   �شينغ  �لتنفيذ/فاريندر  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )37671( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )2818( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/914  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �لبناء  م��و�د  لتجارة  �لفني  1-�لت�شييد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى  �أق��ام عليك  �لدين جالت خان قد  �ملدعي /قطب  �ن  �لقامة مبا 
وتذكرة  درهم(   37086( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
. وح��ددت لها جل�شة يوم  ع��ودة مببلغ )1000 دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
لذ�   ch1.A.5:بالقاعة 8.30 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق 2017/3/30  �خلمي�س 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/750  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شي �ن ��س �ربيا للخدمات �لفنية ���س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شماد �لدين حممد قد �أقام عليك �لدعوى 
وتذكرة  درهم(   24573( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
. وح��ددت لها جل�شة يوم  ع��ودة مببلغ )2000 دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 �ل�شاعة   2017/4/3 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/888  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد طيب �شاهد للتجارة �لعامه �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /ثناء ريا�س مريز� حممد ريا�س قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21500 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�لثنني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB166864538AE/2017
لذ� فاأنت مكلف   ch1.A.1:ملو�فق 2017/4/3 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة�
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/250 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �بر�هيم �ل�شفار للنقل �لعام �س.ذ.م.م 2- موكي�س 
�ملناولة  �لتنفيذ/�شركة  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  �شوهان  كومار 
�ل�شقري  �شقر  ب��ن  حممد  ب��ن  ومديرها/خالد   - �����س.ذ.م.م  �مل��ح��دود  لل�شحن 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  وميثله:ح�شن حممد ح�شن متيم قد 
بالت�شامن �ىل  �ملنفذ به وقدره )215880( درهم  �ملبلغ  �عاله و�لز�مكم بدفع 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11968 بتاريخ 2017/3/14    
انذار عديل بالن�سر
رقم   1589 / 2017   

�ملنذر : �لبنك �لعربي - �س م ع  ، بوكالة �ملحامي عبا�س مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليها : ن�شال عبد �خلالق حممد -  )جمهول حمل �لقامة(

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11968 بتاريخ 2017/3/14    

انذار عديل بالن�سر
رقم   1592 / 2017   

�ملنذر : م�شرف �لإمار�ت  �ل�شالمي ، بوكالة �ملحامي عبا�س مهدي �لطاهري 
�ملنذر �ليه : بالل عبد �لوهاب خطاب -  )جمهول حمل �لقامة(

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1155  جتاري كلي                                        

�ر للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة  �أم  �ىل �ملحكوم عليه/1- �شركة �شي 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2016/12/26  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/طارق �شعيد �شيف 
�لثانية - ثانيا:بف�شخ  �ملدعي عليها  �لدعوى يف مو�جهة  �لفال�شي - �ول:برف�س  �شعيد بن �شبيح 
�ملدعي عليها  ثالثا:بالز�م   - �لوىل  و�ملدعي عليها  �ملدعي  �ملربمة بني  �لدعوى  �لتفاقية مو�شوع 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ  ت��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )316.000( درهم و�لفائدة  بان  �لوىل 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمتها  �ل�شد�د  متام  وحتى  يف:2015/12/16  �حلا�شل  �لق�شائية  �ملطالبة 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/137  تنفيذ عقاري   
جمهويل  بادماناتان   بادماناتان  �شوماتي   -2 ر�في�شانكار  �شده/1-جورو�شامي  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �ل�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(  نعلنكم 
باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رق��م:2016/657 عقاري كلي يوم �لربعاء بتاريخ:2016/12/7   
باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك: 1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )84587.28( درهم وت�شليمه 
�ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.  2- بف�شخ 
�لعقد مو�شوع �لدعوى و�شطب عبارة )تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية 
بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( �لو�ردة ب�شهادة 
ملكية �لعقار وبالز�م �ملدعي عليه بت�شليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي ورد �حليازة له 
خالية من �ل�شو�غل . وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11968 بتاريخ 2017/3/14   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1100  جتاري كلي                                        
ممتاز  �حمد  �ل�شيد/�شاهيم  مديرها  وممثلها  ���س.م.ح  �ند�شرتي�س  نيوتون  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�حمد �شيخ جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2016/12/13  
�ملحكمة  باول:حكمت   A G C F Z E م.م.ح  �ع��اله ل�شالح/�يه.جي.�شي  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف 
ح�شوريا بن�شبة للمدعي عليهما �لر�بع و�ل�شابع بن�شبة �لوىل و�لثاين و�لثالث و�خلام�س و�ل�شاد�س 
- بالز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1.331.700( درهما )مليون 
وثالثمائة وو�حد وثالثون �لف و�شبعمائة درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ ��شتحقاق 
كل �شيك على حدى وحتى �ل�شد�د �لتام - ثانيا:ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رق��م:309 لن�شة 
2016 حجز حتفظي جتاري يف حدود مبلغ �ملطالبة و�لز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثاين بامل�شروفات 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ت��خ��ت��ت��م ي����وم �جل��م��ع��ة �مل��ق��ب��ل 17 
مار�س 2017 بطولة كرة �لقدم يف 
�لأوىل،  �لعمالية  �لريا�شية  �ل��دورة 
�لتي تقام بالتعاون بني جمل�س دبي 
ل�شوؤون  �لد�ئمة  و�للجنة  �لريا�شي 
�لعمال بدبي �شمن “مبادرة حمد�ن 
�ملجتمعية”  ل��ل��ري��ا���ش��ة  حم��م��د  ب��ن 
مع  بالتعاون  �ملجل�س  �أطلقها  �لتي 
�ل��ه��ي��ئ��ات و�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�إم�����ارة دب���ي ب��ه��دف حت��ف��ي��ز خمتلف 
ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع يف �إم�����ارة دب���ي على 
ممار�شة �لريا�شة و�لن�شاط �لبدين 
لل�شعادة  م��ه��م��ة  �أد�ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

و�لطاقة �ليجابية.
ديتكو ودل�صكو يف النهائي 

بطولة  م��ن  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  وت��ق��ام 
كرة �لقدم يف متام �ل�شاعة �خلام�شة 
مار�س   17 �جل���م���ع���ة  ي�����وم  م�������ش���اء 
�جل��اري على مالعب �شركة دل�شكو 
ديتكو  �شركة  ف��ري��ق  يتناف�س  حيث 
�لفوز  على  دل�شكو  �شركة  فريق  مع 
�إىل  �لفريقان  وتاأهل  �لأول،  باملركز 
على  فوزهما  بعد  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 

ف��ري��ق��ي ���ش��رك��ة �خل��ل��ي��ج و���ش��رك��ة �إي 
�لنهائي،  ن�شف  م��ب��اري��ات  يف  لينك 
و�شهدت مناف�شات بطولة كرة �لقدم 
ح�شوًر� جماهرًي� كبرًي� من �لعمال 
باملالعب  �ملحيطة  �ملناطق  و�شكان 
�لتي �أقيمت عليها مباريات �لبطولة 
و�ملناف�شة  �لإث���������ارة  مت���ي���زت  �ل���ت���ي 

�لقوية،
�إد�رة  م��دي��رة  �لكو�س  ح�شة  وق��ال��ت 
دبي  مبجل�س  �لريا�شية  �لفعاليات 
�لريا�شية  �ل��دورة  “تعد  �لريا�شي: 
�لعمالية �لأوىل من �أبرز �لفعاليات 
�لريا�شية �لتي يتم تنظيمها �شمن 
مبادرة حمد�ن بن حممد للريا�شة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ن����ظ����ًر� مل����ا حت��ق��ق��ه من 
�أه����د�ف يف ن�شر �ل��ري��ا���ش��ة ب��ني فئة 
�لعمال،  مهمة يف �ملجتمع وهي فئة 
�جلن�شيات،  خمتلف  ميثلون  �لذين 
وت��ت�����ش��م��ن �مل�����ب�����ادرة �ل���ع���دي���د من 
�لريا�شية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���رب�م���ج 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ل���ل���ع���م���ال، ح���ي���ث نحن 
�لفر�شة  منحهم  �إىل  د�ئ��ًم��ا  ن�شعى 
ملمار�شة ريا�شتهم �ملحببة و�لرتويح 

عن �أنف�شهم وتعزيز �شبكة عالقاتهم 
�ل�شركات  مب��خ��ت��ل��ف  �أق���ر�ن���ه���م  م���ع 
روؤية  لتطبيق  و�شعًيا  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات، 
ريا�شي  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء  يف  �مل��ج��ل�����س 
�أح����د�ث  تنظيم  خ���الل  م��ن  متميز 
�مل�شاركة  فر�شة  فيها  تتاح  ريا�شية 

للجميع.
�لفعاليات  �إد�رة  م��دي��رة  و�أ���ش��اف��ت 
�إط������الق  مت  “لقد  �ل����ري����ا�����ش����ي����ة: 
ع��ل��ى هام�س  خ��ريي��ة  م��ب��ادرة طبية 
�لأوىل  �لعمالية  �لريا�شية  �ل��دورة 
وذل������ك مت���ا����ش���ًي���ا م����ع م����ب����ادرة عام 
فحو�شات  �إج���ر�ء  يتم  حيث  �خل��ري 
�مل�شاركني  جل��م��ي��ع  جم��ان��ي��ة  ط��ب��ي��ة 
�ل��دورة من �لالعبني و�جلمهور  يف 
توزيع  يتم  كما  للمناف�شات،  �ملتابع 
م���ط���ب���وع���ات ط��ب��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة �شد 
�أمر��س �ل�شكري و�ل�شغط �لناجمة 
عن عدم ممار�شة �لريا�شة و�لن�شاط 
�لبدين، وذلك بالتعاون بني جمل�س 
�لعمالية  و�ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
ثومبي  وم�شت�شفى  ب��دب��ي  �ل��د�ئ��م��ة 
�لقطاع  دور  تعزيز  وب��ه��دف  ب��دب��ي، 

�ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  يف  �خل���ا����س 
جتاه كافة �أفر�د �ملجتمع«.

“ياأتي  �ل��ك��و���س:  ح�����ش��ة  و�خ��ت��ت��م��ت 
�لهدف من تنظيم �لدورة �لريا�شية 
�لعمالية �لأوىل �إىل توفري �لظروف 
�لريا�شي  �لن�شاط  ملمار�شة  �ملنا�شبة 
�لقت�شادية  باملوؤ�ش�شات  للعاملني 
�لبدنية  ل��ي��اق��ت��ه��م  م�����ش��ت��وى  ل��رف��ع 
و�إر�شاء �شر�كة فاعلة بني �ملوؤ�ش�شات 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة م���ن خالل 
�إىل  بينهم  �لتو��شل  فر�س  توفري 
�ل��ع��م��ل من  ج��ان��ب حت�شني ظ���روف 
�أجل رفع �لإنتاجية و��شتثمار �لوقت 
�ل�شريحة  ل���ه���ذه  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �حل����ر 
�أجو�ء  يف  و�إ���ش��ر�ك��ه��م  �ملجتمع،  م��ن 
مليئة باملناف�شة و�لرتفيه مبا يوؤكد 
تلعب  كطبقة  ومكانتهم  حقوقهم 
وتعزيز�  �مل��ج��ت��م��ع،  يف  م��ه��م��ا  دور� 
جمتمع  ب���ن���اء  يف  �مل��ج��ل�����س  ل����روؤي����ة 

ريا�شي متميز«.
�لريا�شية  �ل��دورة  مناف�شات  وكانت 
�نطلقت  ق�����د  �لأوىل  �ل���ع���م���ال���ي���ة 
�ملا�شي   2017 ف���رب�ي���ر   17 ي���وم 

وت�شتمر حتى 24 نوفمرب 2017، 
على  نوعها  من  �لأوىل  هي  وتعترب 
�لفرتة  حيث  م��ن  �ملنطقة  م�شتوى 
�ل��زم��ن��ي��ة �ل���ت���ي ت���ق���ام ف��ي��ه��ا وع���دد 
حيث  تت�شمنها  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ات 
كرة  هي  ريا�شات  �شتة  على  ت�شتمل 
�ل��ط��ائ��رة، �لكريكيت،  �ل��ك��رة  �ل��ق��دم، 
�لطائرة،  و�ل��ري�����ش��ة  �حل���ب���ل،  ���ش��د 
�ل�شلة  ك���رة  ري��ا���ش��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لتي مت �إ�شافتها موؤخًر� �إىل �لدورة 
بناء على �لطلبات �ملتز�يدة من قبل 

�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات.
بطوالت

�نطلقت بطولة �لكريكت يوم �جلمعة 
�ملا�شي يف ملعب دتكو مبنطقة جبل 
يوم  ح��ت��ى  �ل��ب��ط��ول��ة  وت�شتمر  ع��ل��ي 
�جلمعة 31 مار�س �ملقبل، كما تقام 
�شكنات  م��ل��ع��ب  ��ا يف  �أي�����شً �ل��ب��ط��ول��ة 
�ملحي�شنة،  مب��ن��ط��ق��ة  دب����ي  ب��ل��دي��ة 
�لطائرة  �ل��ك��رة  ب��ط��ول��ة  ت��ق��ام  فيما 
�أبريل   21 �إىل   14 م��ن  �ل��ف��رتة  يف 
دل�شكو  ���ش��رك��ة  م���الع���ب  يف  �مل��ق��ب��ل 
وت��ن��ط��ل��ق بطولة  �ل���ق���وز،  مب��ن��ط��ق��ة 

2017 يف  5 مايو  ي��وم  �شد �حلبل 
م��الع��ب ���ش��رك��ة �ل��ن��اب��ودة، مبنطقة 
بطولة  مناف�شات  تقام  فيما  �لقوز، 
�لري�شة �لطائرة يف �لفرتة من 17 
�إىل 24 نوفمرب 2017 يف مالعب 

�شركة دل�شكو بالقوز.
فر�صان

خمتلف  ميثلون  ف��ر���ش��ان  ل��ل��م��ب��ادرة 
من  ك��ل  ميثل  �إذ  �ملجتمع،  قطاعات 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ك��رم،  د. ع��ب��د �هلل 
�ملعرفة  هيئة  ع��ام  ومدير  �ملديرين 
و�لتنمية �لب�شرية، و�ملهند�س مهدي 
علي، مدرب �ملنتخب �لوطني �لأول 
و�لعمال،  �ملوظفني  �لقدم فئة  لكرة 
�لأوليمبي  �ل���ب���ط���ل  مي���ث���ل  ب��ي��ن��م��ا 
�لإعاقة،  ذوي  ف��ئ��ة  خمي�س  حم��م��د 
�ل�شابق  �ل�������دويل  لع���ب���ن���ا  ومي���ث���ل 
�ملتقاعدين،  ف��ئ��ة  �ل��ك��و���س  حم��م��د 
�لقدم  لكرة  قائد منتخبنا  و�شيكون 
خليل  �أحمد  �آ�شيا  يف  لعب  و�أف�شل 
�آمنة  ومت��ث��ل  �ل�شباب،  لفئة  مم��ث��اًل 
حد�د لعبة �لأثقال �لإمار�تية فئة 

�لأطفال و�لأ�شرة. 

فعاليات
تت�شمن “مبادرة حمد�ن بن حممد 
ما  تنظيم  �ملجتمعية”  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
ريا�شية  ف��ع��ال��ي��ة   80 ع��ل��ى  ي���زي���د 
�لعام،  م��د�ر  دب��ي على  جمتمعية يف 
للم�شي  دب���ي  م�����ش��رية  تنظيم  منها 
24 �شاعة �لتي �شهدت م�شاركة �أكر 
خمتلف  م��ن  �شخ�س   1000 م��ن 

�جلن�شيات و�لأعمار و�لفئات، و�شباق 
70 عام، وم�شرية  لكبار �ل�شن فوق 
للم�شي لدعم �حلملة �لعاملية ملحاربة 
�أي�شاً  تنظيم  ومت  �ل�شكري،  مر�س 
ت�شم  كما  لالأطفال،  �مل�شي  فعالية 
�لبدنية  للياقة  ب��ر�م��ج  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�جل������ري و�ل�����ش��ب��اح��ة و�ل����در�ج����ات 

�لهو�ئية يف خمتلف مناطق دبي.

�ل�شاد�شة  �لفرجان  بطولة  �نطلقت 
ل����ك����رة �ل����ق����دم ب��ج��م��ع��ي��ة �لإم���������ار�ت 
للتنمية �لجتماعية يف ر�أ�س �خليمة 
حتت �شعار “�لإمار�ت �نتماء وعطاء” 
م���ن خمتلف  ف��ري��ق��ا   16 مب�����ش��ارك��ة 

�أنحاء �لدولة. 
وق����ال خ��ل��ف ���ش��امل ب���ن ع��ن��رب رئي�س 
ل��ل��ب��ط��ول��ة �ن هذه  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
ور�شالة  روؤي����ة  م��ن  �نطلقت  �ل����دورة 
�جلمعية يف تفعيل �مل�شاركة �ل�شبابية 
وتوجيه  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  دع����م  يف 
�لوطنية  �ملكت�شبات  لتعزيز  �لطاقات 
و�����ش���اف �إن �ل��ب��ط��ول��ة ع���ام ب��ع��د عام 
حت��ق��ق �لأه�������د�ف �مل��ن�����ش��ودة وج����اءت 
ب��ه��دف زي�����ادة �ل��ل��ح��م��ة و�مل��ح��ب��ة بني 
خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات �مل��ج��ت��م��ع ����ش���و�ء من 
من  ج���و  يف  �جل���ال���ي���ات  �أو  �لح����ي����اء 
�لريا�شية  و�ل��روح  �ل�شريفة  �ملناف�شة 
حيث حتر�س �جلمعية على تخ�شي�س 
�لفرق  على  جمزية  ومكافاآت  هد�يا 

�لفائزة مبر�كز �لبطولة.
�شهد �فتتاح �لبطولة �أع�شاء جمل�س 
ك��ب��ري من  وج��م��ه��ور  �جل��م��ع��ي��ة  �إد�رة 
ع�����ش��اق ك����رة �ل����ق����دم، وي�������ش���رف على 
�لبطولة �شامل ح�شن �لنعيمي مدير 
�لبطولة ، وبدر �لبدري رئي�س جلنة 
�حل����ك����ام، و�أح����م����د ت���ي���م م��ن�����ش��ق عام 
�لبطولة. وكانت مبار�ة �لفتتاح بني 
و�ملهند�س  ج��ي��م  ن��ي��رتوج��ني  ف��ري��ق��ي 
للحد�ئق قد �نتهت بالتعادل �ل�شلبي 
�لعامة  �لنيابة  د�ئ��رة  فيما فاز فريق 
ب��ه��دف��ني ن��ظ��ي��ف��ني ع��ل��ى ج��م��ع��ي��ة بن 
علي  حممد  �لهدفني  �شجل   ، ماجد 
و�أد�ر   �لبلو�شي  م��ر�د  ووليد  رم�شان 

�ملبار�ة يو�شف �لقيو�ين.ئ

�لريا�شي  �ل����ذي����د  ن�������ادي  ب���ح���ث 
للدفاع  �ل�����ش��ارق��ة  ون����ادي  �ل��ث��ق��ايف 
�مل�شرتك  �لتعاون  �أطر  �لنف�س  عن 
مبا  �لناديني  بني  �لدو�ر  وتكامل 
ي��خ��دم �ل��ق��ط��اع��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
جمال ريا�شات �لدفاع عن �لنف�س 
ي�شاعد  �ل��ق��ت��ال��ي��ة ومب���ا  و�ل��ف��ن��ون 
�لريا�شية  �مل���و�ه���ب  �ك��ت�����ش��اف  يف 

�لو�عدة .
�شكرهما  ع���ن  �ل���ن���ادي���ني  و�أع������رب 
يوليه  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ري  ل��اله��ت��م��ام 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح�����ش��رة 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�ل�شارقة _حفظه  لالحتاد حاكم 
�لل����ع����اب  ل����دع����م  ورع����������اه_  �هلل 

�مل�شرية  و�����ش���ت���ك���م���ال  �ل����ف����ردي����ة 
لتحقيق  ل���الن���دي���ة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
�لقطاعات  خ���دم���ة  يف  �أه���د�ف���ه���ا 

�لريا�شية �ملختلفة .
ج���اء ذل���ك خ���الل ����ش��ت��ق��ب��ال نادي 
�لذيد �لريا�شي م�شاء �أم�س لوفد 
�لنف�س  عن  للدفاع  �ل�شارقة  ن��ادي 
برئا�شة �أيوب حممد ل�شكري مدير 
�ل�شارقة  نادي  �د�رة  ع�شو جمل�س 
عام  م�شرف  �لنادي  مدير  للدفاع 
بهر�مي  �لكار�تيه ير�فقه  حممد 
�ل�شارقة  ن��ادي  �ل��دويل يف  �خلبري 
�لنف�س  ع���ن  �ل����دف����اع  ل���ري���ا����ش���ات 
من�شق  �ح���م���د  حم���م���د  و�ل�������ش���ي���د 

مر�كز �لتدريب  
����ش��ت��ق��ب��ال��ه��م ك����ال من   وك������ان يف 

مدير  �شامل  خلف  حمود  �لدكتور 
يحيى  زكي  و�لدكتور  �لذيد  ن��ادي 
خاللها  مت  �ل������ن������ادي،  ����ش���ك���رت���ري 
قدمها  للكار�تيه  ع��رو���س  تقدمي 
لع��ب��و ف��ري��ق �ل��ذي��د ب��ا���ش��ر�ف كال 
م��ن عبد �ل��ق��ادر �ل��ب��وز�زي مدرب 
�ل���ك���ار�ت���ي���ه و�أح���م���د حمود  ف���ري���ق 
�لكار�تيه  م���درب  م�شاعد   ، خ��ل��ف 

بنادي �لذيد
�لالعبني  ملتابعة  �ل��زي��ارة   هدفت 
و��شتقطاب  وتدريبيا   �إد�ري���������ا 
بامل�شتوى  و��شاد  �جل��دد  �لالعبني 
نادي  �إد�رة  و�شكر  لالعبني  �لفني 
بالالعبني  ع��ل��ى �له��ت��م��ام  �ل��ذي��د 
�بناء  ب��ني  �لريا�شة  ون�شر  �جل��دد 

�ملجتمع

 و�������������������ش�����������������اد �أي�����������������وب حم�����م�����د 
�إد�رة  ل�شكري بجهود  جمل�س 
ن�����ادي �ل���ذي���د ب��رئ��ا���ش��ة ����ش���امل بن 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  هويدن 
�لذيد و�شكرهم  على هذه �جلهود 

يف �لرتقاء مب�شتوى �لالعبني .
و�أع�����رب ل�����ش��ك��ري ع���ن ���ش��ع��ادت��ه يف 
حر�س  �إىل  م�شري�ً  �لزيارة   ه��ذه 
نادي �لدفاع عن �لنف�س على ن�شر 
تلك �لريا�شات لتكون ممار�شة يف 
تقديره  ع�������ن  معرباً  نطاق  �أك��رب 
ولإد�رة  �لذيد  ن��ادي  �إد�رة  ملجل�س 
�ل���ن���ادي ع��ل��ى ه���ذ� �له��ت��م��ام ،كما 
مق����ر  �ىل  بزي������ارة  �لالعبني  وعد 
ت�شجيع������ا  �ل�شارق������ة  يف  �ل��ن��ادي 

له�����������م .

�صمن مبادرة حمدان بن حممد للريا�صة املجتمعية

ختام بطولة كرة قدم الدورة الريا�شية العمالية الأوىل اجلمعة

منتخب الإمارات لل�شيدات يهدي “اأم الإمارات” اإجناز خليجية املراأة اخلام�شة بالدوحة
�أهدى منتخبنا �لوطني لل�شيد�ت �لإجناز �لتاريخي غري �مل�شبوق �لذي 
حققه خالل �لدورة �خلام�شة لريا�شة �ملر�أة �خلليجية �لتي ��شت�شافتها 
�ل�شيخة فاطمة  “ �شمو  “ �أم �لإم��ار�ت  �إىل  �لعا�شمة �لقطرية �لدوحة 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت 
�لد�عم  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية 

�لأول و�لأكرب لريا�شة �ملر�أة.
�أهدى �ملنتخب - �لذي ح�شل على �ملركز �لأول يف جدول �لرتتيب  كما 
ملونة من  12 ميد�ليات  بر�شيد  �لبطولة  �خلام�شة من  للدورة  �لعام 
بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �إىل   - برونزيات  و�أرب��ع  وف�شية  ذهبيات   7 بينها 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لإمار�ت  لفتيات  دعمه  على  �لوطنية  �لوملبية  �للجنة  رئي�س  للمعرفة 

ومتكينهم من �مل�شاركة يف �لدورة.
و�أعرب �شعادة �مل�شت�شار �أحمد �لكمايل ع�شو جمل�س �د�رة �لحتاد �لدويل 
رئي�س �حت��اد �لإم����ار�ت لأل��ع��اب �ل��ق��وى �ل��ذي ك��ان يف مقدمة م�شتقبلي 
منتخب �لإمار�ت لل�شيد�ت مبطار دبي �لدويل عن �شعادته �لبالغة بهذ� 

�لإجناز .
لرعاية  �لعامة  و�لهيئة  �لوطنية  �لوملبية  �للجنة  �ىل  �ل�شكر  موجها 
وللن�شاط  ع��ام��ة  ل��الحت��اد  �مل��ت��و����ش��ل  دعمهما  على  و�ل��ري��ا���ش��ة  �ل�شباب 

�لن�شائي خا�شة.
كما �أعرب �مل�شت�شار �لكمايل عن �شعادته بعودة �لعد�ءة �لإمار�تية علياء 
على  فوزها  �ىل  منوها  �ملقبلة  لال�شتحقاقات  وجاهزيتها  �شعيد  حممد 

مناف�شتها �لبحرينية �شيتاي خام�شة بطولة �لعامل و�لوملبياد .

حققت  �لتي  �شعيد  حممد  علياء  ن�شيب  من  �لذهبية  �مليد�ليات  كانت 
وزمنها  ج���ري  م��رت   5000 م�شابقة  يف  �لوىل  ذهبيتني  ميد�ليتني 
وزمنها  10000 مرت جري  و�لثانية يف م�شابقة  دقيقة   16.11.10

34.00.02 دقيقة .
�لكرة  دف��ع  م�شابقة  يف  �لذهبية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  �حلو�شني  فاطمة  وحققت 
يف  �لذهبية  �مليد�لية  حققت  كما  م��رت   11.50 وم�شافتها  �حلديدية 
م�شابقة قذف �لقر�س وم�شافتها 42.22 مرت بينما فازت ود�د روباري 
جديد�  قيا�شيا  رق��م��ا  وحققت  �مل��ط��رق��ة  �ط��اح��ة  يف  �لذهبية  بامليد�لية 
ل��الإم��ار�ت ول��ل��دورة وه��و 43.70 م��رت وك���ان رق��م �ل���دورة �ل�شابق هو 

39.79 مرت .
�لوثب  �لذهبية يف م�شابقة  �مليد�لية  كما حققت علياء يو�شف �حلمادي 

�لعايل وجتاوزت �رتفاع 1.56 مرت وفاز �ملنتخب بامليد�لية �لذهبية يف 
4.23.50 دقيقة  400 مرت حمققا زمنا قدره  4 يف  م�شابقة �لتتابع 
ومثلنا يف هذه �مل�شابقة كل من لطيفة �لكعبي ومهرة عبد �لرحيم وبثينة 

�ل�شويدي وعلياء حممد �شعيد .
 800 م�شابقة  يف  �لف�شية  بامليد�لية  �شامل  �لرحيم  عبد  مهرة  وف��ازت 
2.37.91 دقيقة وح�شد منتخبنا �ربع  مرت جري وقطعت �مل�شافة يف 
عدو  مرت   200 �شباق  يف  �مل��رزوق��ي  جو�هر  ونالتها  برونزية  ميد�ليات 
مو�نع  م��رت   3000 �شباق  يف  �ملعمري  وعلياء  ثانية   29.66 وزمنها 
وزمنها 17.17.17 دقيقة و�شارة فريدوين يف م�شابقة 10000 مرت 
48.05.55 دقيقة وحنان �بر�هيم �لزيودي يف م�شابقة  جري وزمنها 

رمي �لرمح وم�شافتها 29.01 مرت� .

انط��الق بط��ول��ة الف��رج����ان 
ال�ش��اد�ش��ة ب��راأ�ش اخليم���ة

نادي الذيد الريا�شي ونادي ال�شارقة للدفاع عن 
النف�ش يبحثان تعزيز اأطر التعاون الريا�شي امل�شرتك 
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للر�ليات  �لعاملي  �أبوظبي  توتال  �شيرتوين  فريق  ّتوج 
بلقب ر�يل �ملك�شيك - �جلولة �لثالثة من بطولة �لعامل 
للر�ليات - حيث �أمهر �لربيطاين كري�س ميك توقيعه 
�لرتتيب  �شد�رة  على  م�شيطر�ً  �ل��ر�يل  على  �لذهبي 
منذ  دبليو.�آر.�شي  �شي3  �شيرتوين  مقود  خلف  �لعام 
�لتي كاد  19 �لأخ��رية  �لر�بعة وحتى �ملرحلة  �ملرحلة 
�شد�رتهما  يفقد�  �أن  ناجل  ب��ول  ومالحه  ميك  فيها 
ورمبا �لر�يل باأكمله ب�شبب حلظة حرجة جد�ً قطعت 

�أنفا�س جميع �ملتابعني!
خا�شة  ح�شوية  مرحلة   19 من  �ملك�شيك  ر�يل  تاألف 
بال�شرعة مت �إلغاء مرحلتني منها ب�شبب تاأخر و�شول 
�لتي  �ملك�شيكية  �لعا�شمة  من  �ل��ر�يل  �شيار�ت  موكب 
جو�ناهو�تو  �إىل  �ل�شتعر��شية  �ملرحلة  فيها  �أقيمت 
حيث مقر �لر�يل. و�شجل �شائق فريق �شيرتوين توتال 
�لأ�شرع  �لزمن  للر�ليات كري�س ميك  �لعاملي  �أبوظبي 
�أربع مر�حل. وباملنا�شبة، فوز ميك بر�يل �ملك�شيك  يف 
�شمن  م�شريته  يف  و�ل��ر�ب��ع  �ملو�شم  ه��ذ�  يف  �لأول  ه��و 
مونديال �لر�ليات مع فريق �أبوظبي بعد �نت�شاره يف 
كل من �لأرجنتني عام 2015 و�لربتغال وفنلند� يف 

�لعام �ملا�شي.
دبليو.�آر.�شي  �شي3  �لفريق  �شيارة  �أثبتت  وق��د  ه��ذ� 
حتت  �ملك�شيك  يف  �ل��ك��ب��ريت��ني  وعمالنيتها  ج��د�رت��ه��ا 
ظ���روف قا�شية ك��ارت��ف��اع درج���ات �حل���ر�رة وق��ل��ة ن�شبة 
�لك�����ش��ج��ني �ل�����الزم ل��ع��م��ل��ي��ة �لح������رت�ق �ل��د�خ��ل��ي يف 
�ملحركات ب�شبب �لرتفاع عن �شطح �لبحر. و�شل ميك 
�إىل �ملرحلة �لأخرية مت�شدر�ً �لر�يل بفارق 38 ثانية 
عن بطل �لعامل �حلايل �لفرن�شي �شيبا�شتيان �أوجييه 
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �خل��ط��اأ �ل���ذي ك��اد �أن ي��ك��ون فادحاً 
لكري�س ميك قبيل نهاية �ملرحلة بحو�يل 750 مرت�ً، 
على  ي�شيطر  كيف  ع��رف  �ل��ربي��ط��اين  �ل�شائق  �أن  �إل 
موقف حرج جد�ً ليعود ويجتاز خط �لنهاية مع �إطار 
�أمام  ثانية   13.8 بفارق  و�أنفا�س مقطوعة  مثقوب.. 

�أوجييه.
نهاية  قبيل  و�أ����ش���اف:  م��ي��ك  ق���ال  حمظوظ”  “�أنا 
�ملرحلة �لأخرية و�شلنا �إىل قفزة �شريعة تليها مطب 
ب�شرعة  ق��ف��زن��ا  �ل��ي��م��ني.  م��ع منعطف جل��ه��ة  خ��ف��ي��ف 
�أنف�شنا  فوجدنا  �لي�شار  جهة  �شيارتنا  و�نزلقت  كبرية 
حاولنا  �ل����ر�يل،  متابعي  ���ش��ي��ار�ت  م��و�ق��ف  منطقة  يف 
تد�رك �ملوقف �حلرج وبد�أنا نبحث باأ�شرع وقت ممكن 
ملخرج من بني �ل�شيار�ت لأنني كنت �أعلم باأن �لوقت ل 
يز�ل �أمامنا حلماية مركزنا وحتقيق �لفوز. جنحنا يف 

تد�رك �ملوقف لننهي �لر�يل يف �ملركز �لأول.
�لذي  �خل��ط��اأ  م��ن  ج��د�ً  �أن��ا م�شتاء  بقوله:  ختم ميك 
�رت��ك��ب��ت��ه، ول��ك��ن �لأه����م �أن��ن��ا ت��د�رك��ن��ا �مل��وق��ف ب�شرعة 
و�أّك��دن��ا مدى  �ملو�شم  ه��ذ�  لنا يف  �لأول  �لفوز  وحققنا 
قوة وجد�رة �شيارتنا. �أنا فخور جد�ً بهذ� �لفوز �لذي 

يعود للفريق ككل.

���ش��ع��ادة �شالح ب��ن ج���ذلن �مل��زروع��ي رئي�س  رح��ب 
�مل�����ش��ارك��ة يف  ب��ال��ف��رق  �ل��ظ��ف��رة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل��دول��ي��ة �ل���ودي���ة �ل��ث��ال��ث��ة ل��ك��رة �لقدم 
�لنادي  ينظمها  و�ل��ت��ي  �شنة   16 حت��ت  للنا�شئني 
م��ار���س �جلاري   18 �إىل   16 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل 
ممثله  �لغربية  باملنطقة  ز�ي��د  بن  حمد�ن  باإ�شتاد 
يف فرق بر�شلونة �لإ�شباين حامل لقب �لن�شختني 

�لأوىل و�لثانية، و�تليتكو مدريد �لإ�شباين، ورجيكا 
�لكرو�تي، بالإ�شافة �إىل م�شت�شيف �لبطولة فريق 
�ل��ي��وم عن  و�شولها  يكتمل  و�ل��ت��ي  �ل��ظ��ف��رة  ن���ادي 
�مل�شاركة  ب��اأن  م��وؤك��د�   ، �ل���دويل  دب��ي  طريق مطار 
�لدولية يف �لن�شختني �ملا�شيتني �أ�شهمت يف عك�س 
تاأتي  و�لتي  �لغربية  للمنطقة  �حلقيقية  �لطفرة 
�شمن روؤية �أبو ظبي 2030.  و�أ�شاف كما حققت 

�لفنية  �ليجابيات  من  �لكثري  �ل�شنوية  �لبطولة 
ثقافات  م��ع  ب��الخ��ت��الط  و�ملجتمعية  و�ل��رتب��وي��ة 
�لذين  �لظفرة  �شباب  على  ينعك�س  مم��ا  خمتلفة 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ك��ب��ري  م�شتقبل  ي��ن��ت��ظ��ره��م 
خ��ا���ش��ة ف���رق م��د�ر���س �ل��ك��رة و�ك��ادمي��ي��ة �لظفرة 
بالغربية . وقال �إنها لفر�شة طيبة ل�شكر �لأندية 
�لأوروب���ي���ة �ل��ث��الث��ة ع��ل��ى ت��ل��ك �مل�����ش��ارك��ة �ملتكررة 

و�لتي  خا�شة  و�تليتكو  بر�شلونة  لناديي  بالن�شبة 
تعك�س ثقتها يف �إمار�ت �ملحبة و�ل�شالم من خالل 
�ملا�شيتني  �ل��ب��ط��ول��ت��ني  يف  �لي��ج��اب��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
للقيادة  ي�شجل  ما  ،وه��و  �مل�شاركة  على  و�حل��ر���س 
�لنجاح  متطلبات  ك��اف��ه  ���ش��خ��رت  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ي��دة 

لقطاع �ل�شباب و�لريا�شة يف بلد �لأمن و�لأمان .
برئا�شة  للبطولة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  وك��ان��ت 

�أم�س  م�شاء  �جتمعت  ق��د  �مل��زروع��ي  �أح��م��د  ���ش��امل 
كافه  خالله  بحثت  بالغربية  �لنادي  مبقر  �لأول 
�ل�شديقة  �لوفود  ل�شتقبال  �لتي متت  �لرتتيبات 
وبرنامج  وت�شكينها  ترحيلها  و���ش��اأن  دب��ي  مب��ط��ار 
و�لجتماع  �لبطولة  مبلعب  �ل��ف��رق  تلك  ت��دري��ب 
له  حت��دد  �ل��ذي  �مل�شاركة  للفرق  �لتقليدي  �لفني 
، و�لرب�مج  �ل��ن��ادي  �لأرب��ع��اء مبقر  ي��وم غد  م�شاء 

�لتي  و�حل���و�ف���ز  للبطولة  �مل�شاحبة  �لرتفيهية 
�طماأنت  وقد   .. جذبه  وو�شائل  للجمهور  ر�شدت 
�لتنظيمية  �لرتتيبات  كافه  �كتمال  على  �للجنة 
و�لإد�رية من خالل تقارير �للجان �لفرعية ، مبا 
يعك�س �لوجه �حل�شاري لدولة �لإمار�ت مو��شلة 
�لبطولتني  خ�����الل  حت��ق��ق��ت  �ل���ت���ي  ل��ل��ن��ج��اح��ات 

�ملا�شيتني .

�لتهنئة  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  نادي  �إد�رة  قدم جمل�س 
للريا�شات  �لإم������ار�ت  �حت���اد  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  رئ��ي�����س  �إىل 
�لبحرية و�لذي مت ت�شكيله موؤخر� بقر�ر من جمل�س �إد�رة �لهيئة 
�لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة ليقود �لعمل يف هذه �ملوؤ�ش�شة يف 
�إد�رة  ملجل�س  �جلديد  بالت�شكيل   �لنادي  وهناأ   . �لقادمة  �ل�شنو�ت 
�حتاد �لإم��ار�ت للريا�شات �لبحرية برئا�شة حريز �ملر حممد بن 
�إبر�هيم  و�أح��م��د  �مل��ه��ريي،  عتيق  ماجد  م��ن  ك��اًل  وع�شوية  حريز 

، و�أحمد ر��شد �ملهريي  حممد �لبلو�شي، وفا�شل خليل �ملن�شوري 
، وح�شن حممد �لزعابي، ومهرة عبد �لرحيم فلكناز.

�لبحرية عن  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  �إد�رة  و�أع��رب جمل�س 
للريا�شات  �لإم��ار�ت  �إد�رة �حتاد  و�أع�شاء جمل�س  لرئي�س  �أمنياته 
و�لرتقاء  و�لأه����د�ف  �لطموحات  وحتقيق  �لتوفيق  يف  �لبحرية 
يف  �ملكت�شبة  �لعاملية  �لنجاحات  ومو��شلة  �لبحرية  بالريا�شات 

خمتلف �لفعاليات.

)دبي البحري( يهنئ )الريا�شات البحرية( 
بالت�شكيل اجلديد

�صنة البطولة الدولية الودية الثالثة لكرة القدم للنا�صئني حتت 16 

الظفرة وبر�شلونة الإ�شباين يف افتتاح الن�شخة الثالثة بعد غد بالغربية

رايل املك�صيك - اجلولة الثالثة من بطولة العامل للراليات  

�شيرتوين توتال اأبوظبي العاملي ي�شجل انت�شاره الأول يف مو�شم بطولة العامل للراليات
كري�س ميك يخرج من “موقف” حرج باعجوبة قبيل نهاية املرحلة االأخرية ويظفر بفوز م�صتحق

بطولة دوري املوؤ�ص�صات لكرة القدم 

احتاد اجلامعات و�شتوجتارت يف دوري 
موؤ�ش�شات اأبو ظبي للكرة

باإ�شتاد  �ل��ي��وم  ع�شر  بعد  ت�شتاأنف 
���ش��ل��ط��ان ب���ن ز�ي�����د مب��ق��ر �لحت����اد 
للموؤ�ش�شات  �ل����ع����ام  �ل���ري���ا����ش���ي 
بطولة  ظ��ب��ي  �أب�����و  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لقدم  ل����ك����رة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  دوري 
لكرة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  دوري  م���ب���اري���ات 
�لأوىل  �مل��ب��ار�ة  جتمع  حيث  �ل��ق��دم 
لتنمية  �لإم�����������ار�ت  ف���ري���ق���ي  ب����ني 
عالقات �لعمل �لثالث بر�شيد 15 
نقطة  وموؤ�ش�شة �ملناطق �ل�شناعية 
وذلك  ن��ق��اط   4 بر�شيد  �ل�����ش��اد���س 
�أبناء  ب��ني  جماهريية  م��و�ج��ه��ة  يف 
�لعمومة ، ويف �ملبار�ة �لثانية يتقابل 

�لريا�شي للجامعات  فريق �لحتاد 
�مل��ت�����ش��در ب��ر���ش��ي��د 18 ن��ق��ط��ة مع 
�ل�شابع  �شتوجتارت  �أكادميية  فريق 

قبل �لأخري بر�شيد 4 نقاط .
 وكانت جولة �أم�س �لأول قد �شهدت 
فوز فريق �شاعد لالأنظمة �ملرورية 
على  نقطة   16 بر�شيد  �لو�شيف 
�لثامن  �لهند�شية  �شيكيور  ف��ري��ق 
 2/5 بنتيجة  �لأخري بدون ر�شيد 
لالأنظمة  �شاعد  لفريق  �شجل  وقد 
�إبر�هيم  �شيخ دينغ بدر �شامل وبابا 
)ه����دف����ني ل���ك���ل م���ن���ه���م���ا( وه���دف���ا 
و�شجل  ب�����ري�ح  �إب���ر�ه���ي���م  ل���الع���ب 

وحممد  �هلل  عبد  حممد  ل�شيكيور 
�شيف  ز�ي��د  �حلكم   و�أد�ره����ا  خليل 
�هلل مب�شاعده حمد �لنعيمي وعامر 
�لثانية كان  �مل��ب��ار�ة  �ل��ق��ادري.. ويف 
�لتعادل حا�شر� بني فريقي جولد 
وكالء �لالعبني �خلام�س بر�شيد 6 
نقاط  وفريق هيئة �ملياه و�لكهرباء 
بهدف  نقطة   11 بر�شيد  �ل��ر�ب��ع 
ل��ك��ل ف��ري��ق و���ش��ج��ل ل��ف��ري��ق جولد 
�أحمد  ول��ل��ك��ه��رب��اء  ط��ل��ب��ة  حم��م��د 
�لفتاح و�د�ره��ا عبد �هلل عبود  عبد 
و�شعيد  �لطنيجي  �أحمد  مب�شاعده 

�ملن�شوري.

مالوي تن�شحب من ت�شفيات اأمم افريقيا 2019 
�علن �حتاد كرة �لقدم يف مالوي �م�س �ن بالده لن ت�شارك يف �لت�شفيات �ملوؤهلة �ىل نهائيات كاأ�س 

�لأمم �لفريقية 2019 �لتي ت�شت�شيفها �لكامريون لعدم توفر �لو�شائل �ملالية �لكافية. 
وقال رئي�س �لحتاد �لفريد غوند� يف بيان بعد �لنظر يف كل �خليار�ت، قررنا �لن�شحاب من ت�شفيات 

كاأ�س �لأمم �لفريقية �لتي تنطلق يف 30 ني�شان �بريل، لعدم توفر �لأمو�ل .
و��شاف �ن مالوي لن ت�شارك لالأ�شباب عينها يف ت�شفيات بطولة �مم �فريقيا لالعبني �ملحليني �لتي 
تقام نهائياتها �شنة 2018. وتابع باأ�شف �حلالة �ملحزنة للمنتخب �شو�ء على �ل�شعيد �ملايل �و �لدعم 
�لذي ي�شتفيد منه، جعلت �تخاذ هذ� �لقر�ر حتميا. وتعترب �حلكومة �ملمول �لوحيد ل�شندوق �لحتاد 

بعد �ن�شحاب جميع �لرعاة �ملحليني �حتجاجا على �شوء �لإد�رة.
و�كد �لحتاد �ن تعيني مدرب �جنبي جمد حتى جتد �حلكومة �مل�شادر �ملالئمة .

�إل �ن وزير �لريا�شة هرني مو�شى �عترب �ن قر�ر �لحتاد كان مت�شرعا و�ن �مل�شاور�ت بني �جلانبني مل 
تاأخذ �لوقت �لالزم، �شائال عن �ل�شبب �لذي يحول دون تعيني مدرب حملي للمنتخب �لوطني.
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الفجر الريا�ضي

ب��داي���ة غي��ر مقنع���ة لديوكوفيت�ش 
يف اندي����ان ويل����ز 

يبدو يوفنتو�س �لإيطايل مر�شحا فوق �لعادة لبلوغ ربع نهائي دوري �بطال 
�وروبا لكرة �لقدم عندما ي�شت�شيف �ليوم �لثالثاء بورتو �لربتغايل، بينما 
ح�شاب  على  قائمة  �شيتي  لي�شرت  �لإنكليزي  �ل���دوري  بطل  �آم��ال  ت��ز�ل  ل 
ملعبه،  خ��ارج  2-�شفر  ذهابا  يوفنتو�س  وف��از  �ل�شباين.  ��شبيلية  �شيفه 
و�ل�شعي  �لنهائي  رب��ع  �ل��دور  لبلوغ  �لأرق���ام  بلغة  طبيعيا  مر�شحا  ويبدو 
عاما، عندما   21 بعد غياب  �لأوىل  للمرة  �لأب��رز  �لقاري  �للقب  لإح��ر�ز 
�لهولندي  �ي��اك�����س  ح�شاب  على  ت��اري��خ��ه  يف  �لثانية  للمرة  �للقب  �أح���رز 
�لعجوز”  “�ل�شيدة  ن���ادي  �أف�شلية  وت��ب��دو   .)1985 ع��ام  �لأوىل  )�مل���رة 
للتاأهل �ىل  �ل��ف��وز  م��ن  ل��الأخ��ري  بديل  �ن ل  �ذ  ب��ورت��و،  �أم���ام  �شبه قاطعة 
�ن  �إل   .2004 ع��ام  �لأخ���رية  للمرة  �ح��رزه��ا  �ل��ت��ي  �لبطولة  نهائي  رب��ع 

يخ�شر  ومل   ،2015 �غ�شط�س  �آب  منذ  ملعبه  على  يخ�شر  مل  يوفنتو�س 
يف  و�شيفا  ح��ل  �ل��ذي  يوفنتو�س  وتخطى  �ملو�شم.  ه��ذ�  �لب��ط��ال  دوري  يف 
باأربع  �لبطولة  �ملجموعات يف  دور   ،2015 �آخرها عام  �شت مر�ت  �أوروب��ا 
ب��ورت��و. وعلى  ذه��اب��ا على  �ل��ف��وز �خلام�س  ث��م حقق  وت��ع��ادل��ني،  �نت�شار�ت 
 22 �ىل  �لعجوز  �ل�شيدة  لفريق  �لخ��رية  �خل�شارة  تعود  �ملحلي،  �ل�شعيد 
ت�شرين �لأول �كتوبر عندما �شقط على ملعب ميالن �شفر-1 يف �لدوري 
�لذي يت�شدره ويحمل لقبه يف �ملو��شم �خلم�شة �لأخرية. ومني يوفنتو�س 
23 كانون �لأول دي�شمرب يف �لدوحة  بخ�شارته �لخرية خارج �يطاليا يف 
 4-3 �لرتجيح  بركالت  �ليطالية  �ل�شوبر  �لكاأ�س  يف  �ي�شا  ميالن  �م��ام 
ما�شيميليانو  �مل��درب  فريق  وي�شارع   .  1-1 و�لإ���ش��ايف  �لأ�شلي  �لوقتان 

�أليغري على ثالث جبهات، �ذ بلغ �أي�شا ن�شف نهائي كاأ�س �يطاليا وتغلب 
ويحقق  بورتو عرو�شا جيدة  يقدم  من جانبه،   .1-3 نابويل  على  ذهابا 
مرة  �ل  يخ�شر  ومل  يت�شدرها،  �لتي  �لربتغالية  �لبطولة  يف  جيدة  نتائج 
و�حدة يف �ملرحلة �لثالثة �مام م�شيفه �شبورتينغ ل�شبونة 1-2. من جهته، 
ي�شعى لي�شرت �شيتي لإنقاذ مو�شمه �لذي يحتل فيه �ملركز �خلام�س ع�شر 
�أول  يف ترتيب �لدوري �لنكليزي �ملمتاز، على بعد ثالث نقاط فقط من 
�لهابطني �ىل �لدرجة �لأوىل. وخ�شر لي�شرت ذهابا �مام ��شبيلية 1-2، �ل 
�ن �لهدف �لذي �شجله مهاجمه جاميي فاردي �أبقى على حظوظ �لنادي يف 
�أوىل م�شاركاته بدوري �لأبطال، بعدما �أحرز �ملو�شم �ملا�شي ب�شكل مفاجىء 

لقب �لدوري �لنكليزي للمرة �لأوىل.

اآمال لي�صرت قائمة مبوقعة اإ�صبيلية
يوفنت��و�ش يالق��ي بورت��و برب��ع نهائ��ي اأبط�ال اأوروب��ا

�لدفاع  ثانيا حملة  �مل�شنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  �ل�شربي  بد�أ 
�مل�شرب  لكرة  ويلز �لمريكية  �نديان  ل��دورة  لقبه بطال  عن 
بطريقة غري مقنعة، يف حني حقق �ل�شوي�شري روجيه فيدرر 

�ل�شباين ر�فايل ناد�ل فوزين �شهلني يف �لدور �لثاين.
وخا�س ديوكوفيت�س بطل �لدور�ت �لثالث �ملا�شية جمموعتني 
�ملغمور  �لربيطاين  عقبة  يتخطى  �ن  قبل  �لأح���د،  �شعبتني 
�لدور  �ىل  ط��ري��ق��ه  يف   )5-7( و6-7   4-6 �دم���ون���د  ك��اي��ل 
تاأهل  �ن  �ل  نقطة،  لالألف  �ملا�شرتز  دور�ت  �أوىل  من  �لثالث 
على  �لول  بفوز  �أ�شهل  ك��ان  �خلام�س  ون���اد�ل  �لتا�شع  ف��ي��درر 
�لفرن�شي �شتيفان روبري 6-2 و6-1 يف 51 دقيقة، و�لثاين 
�لالعبون  ووق��ع  و2-6.   3-6 بيال  غيدو  �لرجنتيني  على 
من  �لقرعة  و�أعفتهم  �جل���دول،  م��ن  ذ�ت��ه  �لق�شم  يف  �لثالثة 
خو�س �لدور �لول مع �شائر �مل�شنفني �ل�32 �لو�ئل. و�حتكر 
�ل�شربي يف �لعام �ملا�شي �لقاب دور�ت �ملا�شرتز لاللف نقطة 
بدء� من �نديان ويلز وحتى منت�شف �ملو�شم قبل �أن يرت�جع 
م�شتو�ه ويفقد �شد�رة �لت�شنيف �لعاملي لالعبني �ملحرتفني 
ل�شالح �لربيطاين �ندي مور�ي �لذي خرج �ل�شبت من �لدور 

�لثاين. ول يز�ل ديوكوفيت�س )29 عاما( بعيد� عن 
م�شتو�ه هذ� �ملو�شم، فبد�أه بلقب دورة �لدوحة على 

ح�شاب مور�ي، ثم خرج من �لدور �لثاين لبطولة 
����ش��رت�ل��ي��ا �مل��ف��ت��وح��ة، �وىل �ل��ب��ط��ولت �لأرب���ع 
�ي�شتومني،  دني�س  �لوزب��ك��ي  �أم���ام  �ل��ك��ربى، 
ربع  يف  �أي�شا  مفاجىء  ب�شكل  بعدها  و�شقط 

�ملك�شيكية  �ك��اب��ول��ك��و  دورة  ن��ه��ائ��ي 
نيك  �ل�������ش������رت�يل  �أم���������ام 

كرييو�س.
ديوكوفيت�س  وق�����ال 

ب�����اأن�����ه  “�أعتقد 
لعب  )�دم������ون������د( 

ب�شكل جيد جد� 
�ملجموعة  يف 

�لوىل. من 
�ل����و������ش����ح 
ن  �أ

كل  لكن  بامل�شتوى،  �شهدت �شعود� وهبوطا  �لثانية  �ملجموعة 
و�لعديد  �لهجومية  �للعاب  بع�س  لتقدميه  لكايل  �لتقدير 
�لخطاء،  من  �لعديد  �رتكب  “مل  �أ�شاف  �لر�بحة«.  �لكر�ت 
�لكر�ت من �خلط �خللفي للملعب، وبا�شتثناء  �أه��درت بع�س 
ذلك كانت مبار�ة قوية وجيدة �مل�شتوى«. وظهرت �أوىل نتائج 
�جلدول �ل�شعب لديوكوفيت�س يف �لدورة �إذ �شتكون مو�جهته 
يف �لدور �لثالث مع �لرجنتيني خو�ن مارتن دل بوترو �حلادي 
 6-7 ديلبوني�س  فيديريكو  مو�طنه  على  �لفائز  و�لثالثني 
)7-5( و6-3. وكان دل بوترو �شدم �ل�شربي يف �لدور �لول 
لدورة �للعاب �لوملبية �ل�شيفية 2016 يف ريو دي جانريو، 
�كابولكو و�حتاج  ل��دورة  �لثاين  �ل��دور  �لالعبان يف  �لتقى  ثم 

ديوكوفيت�س �إىل ثالث جمموعات �شعبة لرد �عتباره.
“�نه  وعلق ديوكوفيت�س على مو�جهته مع دل بوترو بالقول 
م�شيفا “بالتاأكيد  لعب كبري ولديه �ر�شال و�شربات قوية”، 
وفاز  �لدورة”.  يف  مبكر�  تف�شلها  �لتي  �لقرعة  لي�شت  �نها 
ديوكوفيت�س يف 12 من 16 مبار�ة جمعته مع دل بوترو. من 
�لعام  مطلع  �ملتوج  عاما(   35( فيدرر  يخو�س  جهته، 
له  ع�شر  �لثامن  وه��و  ��شرت�ليا،  بطولة  بلقب 
�شالم”،  “غر�ند  �ل��ك��ربى  �ل��ب��ط��ولت  يف 
�شتيف  �لم��ريك��ي  ���ش��د  �ملقبلة  م��ب��ار�ت��ه 
�فريقي  �جلنوب  على  �لفائز  جون�شون 
كيفن �ندر�شون 6-4 و3-6 و6-7 
و�أكد فيدرر �ن �ل�شابة يف   .)4-6(
م�شاركته يف  دون  �لتي حالت  ركبته 
�نديان ويلز عام 2016 باتت “�أمر� 
م��ن �مل��ا���ش��ي، وه���ذ� ر�ئ����ع«. �م���ا ناد�ل 
�لذي خ�شر نهائي ��شرت�ليا �مام فيدرر، 
�ملقبل مو�طنه فرناندو  �ل��دور  فيلتقي يف 
�لفائز  و�لع�شرين  �ل�شاد�س  فرد��شكو 
هريبري  ه��وغ  ب��ي��ار  �لفرن�شي  على 

7-6 )7-5( و1-6.
ويف ح���ال ف���وز ف��ي��درر ون����اد�ل، 
يف  م��ع��ا  �شيتو�جهان  فانهما 

�لدور �لر�بع.
�ل��ك��رو�ت��ي مارين  وخ���رج 
من  �ل�شاد�س  �شيليت�س 
�لدور �لثاين بخ�شارته 
�أمام �لمريكي تايلور 
و7-5   4-6 ف��ري��ت��ز 

و6-4.
ت������اأه������ل �ىل  ك����م����ا 
�ل����������دور �ل���ث���ال���ث 
�ل�������ي�������اب�������اين ك���ي 
�لر�بع  ني�شيكوري 
�لربيطاين  ع��ل��ى  ب���ف���وزه 
و4-6،   3-6 �ي����ف����ان����ز  د�ن�����ي�����ال 
�ل�شباين  على  بتغلبه  �جل��زي��ري  مالك  و�لتون�شي 

مار�شيل غر�نويرز �لثاين و�لثالثني 7-5 و3-6.

و���ش��ل��ت ج���ول���ة ب��اري�����س-ن��ي�����س من 
بفوز  نهايتها  �إىل  �لعاملية  �جل��ول��ة 
�شكاي(  )ف���ري���ق  ه��ي��ن��او  ���ش��ريج��ي��و 
�شريجيو  متّكن  �ل��ع��ام.  بالت�شنيف 
ه��ي��ن��او )ف���ري���ق ���ش��ك��اي( م���ن �لفوز 
ثانيتني  بفارق  باري�س-ني�س  ب�شباق 
من  متاأخر  هجوم  بعد  �ل�شبت  ي��وم 
ق��ب��ل �أل��ب��ريت��و ك���ون���ت���ادور )ت��ري��ك-
�شيجافريدو( على �مل�شافة �لق�شرية 
�لتي  �لنهائية،  �ملرحلة  ويف  �لثامنة 
)كويك  ك���روز  دي��ال  ديفيد  بها  ف��از 
يف  �أول��ي�����ش��ي  دييغو  فلورز(;  �شتيب 
�ملركز �ل�شابع بفارق و�حد وع�شرين  
�لإم���ار�ت،  �أب���دى فريق  ثاتية. وق��د 
�لع�شو يف �لحتاد �لدويل للدر�جات، 
وهو  �جل���ول���ة،  خ����الل  مم���ي���ز�ً  �أد�ًء 
�أد�ئ��ه خالل  �إىل تعزيز  يتطلع �لآن 

�لفرتة �ملتبقية من �ملو�شم.
�ل�شباق،  ح��ول  حديثه  معر�س  ويف 
ق���ال دي��ي��غ��و �أول��ي�����ش��ي: ك��ان��ت جولة 
ب���اري�������س-ن���ي�������س �خ����ت����ب����ار�ً مم���ي���ز�ً 
ل���ق���در�ت���ي. ل��ق��د ���ش��ارك��ت ���ش��اب��ق��اً يف 
لعدة  ت���ريي���ن���و-�أدري���ات���ي���ك���و  ج���ول���ة 
ذل��ك، لطاملا رغبت يف  �شنو�ت، وم��ع 
�ختبار م�شتو�ي يف نوع خمتلف من 
�ل�����ش��ب��اق��ات، ول��ذل��ك �خ���رتت جولة 
�أدرك  كنت  �لعام.  هذ�  باري�س-ني�س 
�شعبة  �شتكون  �لأوىل  �مل��ر�ح��ل  �أن 
و���ش��ت�����ش��ك��ل حت����دي����اً، ورمب�����ا حتبط 
�أهد�يف فيما يخ�س �لت�شنيف �لعام. 
وقد تبني �أن ذلك �شحيح ل�شيما يف 
�ملرحلة �لأوىل، ومع ذلك �أعتقد �أن 
���ش��روري��ة من  ك��ان��ت  �لتجربة  ه��ذه 
�أجل ��شتعد�د�تي للم�شاركة يف جولة 

فرن�شا هذ� �لعام.
�لثالثة  �مل�����ر�ح�����ل  يف  و�أ��������ش�������اف: 
منا�شبة  ك���ان���ت  و�ل����ت����ي  �لأخ���������رية، 
ب�شرعة،  �أندفع  �أن  حاولت  ملهار�تي، 
�ملحاولت  ومع ذلك مل حتقق هذه 
�أت��ط��ل��ع ليها،  �ل���ت���ي ك��ن��ت  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�أن���ن���ي يف حالة  �أث��ب��ت��ت يل  ول��ك��ن��ه��ا 
على  �لرتكيز  �أ�شتطيع  و�أنني  جيدة 

مو��شلة تدريبي قبل جولة ميالن 
����ش���ان رمي������و، وه�����و �ل�������ش���ب���اق �ل����ذي 
يتطلب �لكثري من �جلهد، و�أخطط 
لالندفاع عدة مر�ت على �لتالل يف 

�جلزء �لأخري من �مل�شار.
وقد خا�س بنجامني �شويفت �شباق 
�أولي�شي،  ج��ان��ب  �إىل  باري�س-ني�س 
�ل����ع����ودة  �إىل  ����ش���وي���ف���ت  وي���ت���ط���ل���ع 
ميالن-�شان  ���ش��ب��اق  يف  للمناف�شة 
مار�س   18 يف  �ملقبل  �ل�شبت  رمي��و 

فيه  حقق  �أن  �شبق  و�لذي   ،2017
نتائج جيدة خالل �ل�شنو�ت �لثالث 
عام  يف مو�شم  ثالثاً  �إذ حل  �ملا�شية، 
2014، وحل يف �ملركز �لثالث ع�شر 
�ملركز  ويف   ،2015 ع��ام  مو�شم  يف 
�ل��ث��اين �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ور�ء �ل���در�ج 

�لفرن�شي �أرنو دميار.
وق����ال ���ش��وي��ف��ت: ل��ط��امل��ا ك���ان �شباق 
ب���اري�������س-ن���ي�������س خ����ط����وة م���ه���م���ة يف 
م��ي��الن��و-���ش��ان رميو.  �إىل  �ل��ط��ري��ق 

و�جهتنا  ف���ق���د  �حل��������ظ،  ول���������ش����وء 
ظروف جوية �شيئة يف فرن�شا حيث 
و�لطق�س  باملطر  �شلباً  �أد�وؤن����ا  ت��اأث��ر 
�ل���ب���ارد. ل��ق��د �ن�����ش��ب ت��رك��ي��زي على 
و�تتني  وع��ن��دم��ا  ق���درت���ي،  حت�����ش��ني 
يف  نف�شي  �ختبار  ح��اول��ت  �لفر�شة، 
جيد�ً،  �أد�ئ���ي  ك��ان  �ل�شريع.  �ل�شباق 
وك����ان مي��ك��ن �أن ي��ك��ون �أف�������ش���ل. ل 
�إح��ر�ز نتيجة متقدمة كان  �أن  ريب 
�شيمنحني دفعة كبرية لالأمام، لكن 

عامة  ب�����ش��ورة  باري�س-ني�س  �شباق 
قدر�تي  لختبار  جيدة  فر�شة  ك��ان 

قبل �شباق ميالنو-�شان رميو. 
���ش��وي��ف )فريق  ب��ن��ج��ام��ني  وي�����ش��ع��ى 
�إىل من�شة  �لو�شول  �إىل  �لإم���ار�ت( 
�لتتويج يف جولة ميالن-�شان رميو. 
كم  �ل�10  م�شافة  ف���اإن  ذل���ك،  وم���ع 
تت�شمن  �لتي  �ل�شباق  من  �لأخ��رية 
ت�����ش��ل��ق ت��ل��ة ب��وج��ي��و، ���ش��ت��ك�����ش��ف من 
�مل�شاركني  م��ن  �ل��ف��وز  م��ن  �شيتمكن 
يف �شباق ميالن-�شان رميو بن�شخته 

�ل�108.
و�أ�شاف �شويفت: �أتطلع �إىل �لعودة 
ميالن-�شان  ���ش��ب��اق  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
ت���ذوق���ت ط��ع��م �لنجاح  ل��ق��د  رمي����و. 
ه����ن����اك م�����ن ق����ب����ل، وم������ن �ل����ر�ئ����ع 
و�شتكون  ه��ن��اك.  �إىل  �ل��ع��ودة  د�ئ��م��اً 
�أكر   2017 مو�شم  يف  م�شاركتي 
لأنها  وذل���ك   ، �إيلَّ بالن�شبة  مت��ي��ز�ً 
مت��ث��ل �ن��ط��الق��ة رح��ل��ت��ي م��ع فريق 
�لإمار�ت، و�أنا �أتطلع و�أعمل جاهد�ً 

للو�شول �إىل من�شة �لتتويج.
�شكرييا،  م���اري���و  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
�لإم���ار�ت:  لفريق  �لريا�شي  �ملدير 
�إننا ر��شون ب�شكل عام عن �أد�ء فريق 
�لإمار�ت عرب خمتلف مر�حل جولة 
باري�س-ني�س. �أعتقد �أن �لفريق كان 
ي�����ش��ت��ط��ي��ع ب����ذل ج��ه��د �أك�����رب خالل 
ولكن  �ل�شباق،  م��ن  �لأوىل  �مل��ر�ح��ل 
كانت  �ملناخية  و�لأح����و�ل  �ل��ظ��روف 
�أم���ام���ه. وق���د و���ش��ع �لفريق  ع��ق��ب��ة 
�أهد�فاً طموحة ي�شعى �إىل حتقيقها 
يف �ل�شباقات �ملقبلة �ملتبقية، ونعتقد 
قادرة  �شتكون  �ل��ف��ري��ق  ت�شكيلة  �أن 
على �ملناف�شة يف �ل�شباقات �ملختلفة. 
ميالن-�شان  ���ش��ب��اق  �لآن  �أم���ام���ن���ا 
بنجامني  و�ل��ذي يركز عليه  رمي��و، 
�شويفت �شاعياً �إىل �لو�شول جمدد�ً 
�إىل من�شة �لتتويج هذ� �لعام، وناأمل 
�ل�شد�رة  حت��ق��ي��ق  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  �أن 
�ل�شباق  ه��ذ�  يف  �ل��ع��ام  �لت�شنيف  يف 

بن�شخته �ل�108.

ختام جولة باري�س-ني�س: �صريجيو هيناو يفوز يف الت�صنيف العام، وفريق االإمارات يف حالة معنوية جيدة

اإىل ال�شم�ش” يختتم بفوز �شريجيو هيناو  “ال�شباق 
)فريق �شكاي( وح�شوله على القمي�ش الأ�شفر

لك��وروني���ا ي�شق���ط بر�شلون���ة وري���ال ي�شتعي���د ال�ش����دارة
�للقب  حامل  بر�شلونة  �شيفه  لك��ورون��ي��ا  ديبورتيفو  ف��از 
�لهدية  �لذي قبل  2-1، وقد خدمة جليلة لريال مدريد 
و��شتعاد �ل�شد�رة بعد فوزه على �شيفه ريال بيتي�س 
ب�شعوبة 2-1 �لأحد يف �ملرحلة �ل�شابعة و�لع�شرين 

من �لدوري �ل�شباين لكرة �لقدم.
27 نقطة و�بتعد عن  ورفع ديبورتيفو ر�شيده �ىل 
و�وقف  ع�����ش��ر،  �خل��ام�����س  �مل��رك��ز  �خل��ط��ر يف  منطقة 
ر�شيد بر�شلونة عند 60 نقطة مقابل 62 لغرميه ريال 

مدريد �لذي ميلك مبار�ة موؤجلة مع �شلتا فيغو.
�لوىل  بخ�شارته  بر�شلونة  مني  �لوىل،  �ملبار�ة  يف 
منذ هزميته �لقا�شية �مام باري�س �شان جرمان 
�ل��ف��رن�����ش��ي يف ذه����اب ث��م��ن ن��ه��ائ��ي دوري 
�شباط   14 يف  �شفر-4  �وروب����ا  �ب��ط��ال 
�نت�شار�ت متتالية  فرب�ير، وبعد خم�شة 
�شبورتينغ  ع��ل��ى  ���ش��اح��ق��ة  م��ن��ه��ا  ث���الث���ة 
و�شان  5-�شفر  فيغو  و�شلتا   1-6 خيخون 

جرمان 1-6 .
يف  لرب�شلونة  فقط  �لر�بعة  هي  و�خل�شارة 
23 م��و�ج��ه��ة م��ع دي��ب��ورت��ي��ف��و يف �ل���دوري 
و�لوىل  ت����ع����ادلت،  و5  ف����وز�   14 م��ق��اب��ل 
�بريل  ني�شان   26 منذ  ري���ازور  ملعب  على 
نظيفني،  ب��ه��دف��ني  ���ش��ق��ط  ح���ني   2008
و�لأوىل �ي�شا يف �لدوري منذ �شقوطه على 
�ر�س �شلتا فيغو 3-4 يف �لثاين من ت�شرين 

�لول/�كتوبر �ملا�شي �ي يف �ملرحلة �ل�شابعة.
�ملو�شم �حلايل  ف��از يف ذه��اب  �ل��ذي  وع��اد بر�شلونة 
4-�شفر على ملعب كامب نو، �ليوم �ىل �ر�س �لو�قع 
بركلتني ركنيتني بعد  �ملعجزة و�لتاأهل �لدر�ماتيكي �ىل 

ربع نهائي دوري �بطال �وروبا.
حمله  وح��ل  بر�شلونة  ت�شكيلة  عن  نيمار  �لرب�ريلي  وغ��اب 
�لرتكي �رد� تور�ن فكان غيابه موؤثر� على �لد�ء �لهجومي 
�ملقدمة  حيث بقي �لوروغ��وي��اين لوي�س �شو�ريز وحيد� يف 

وكان غري فعال �مام مرمى ديبورتيفو، يف حني عمل �لدفاع على 
ليونيل  �لرجنتيني  يف  �ملتمثل  �ل��د�ئ��م  �خل��ط��ورة  م�شدر  حتييد 
غومي�س  �ن��دري��ه  �لربتغايل  �لو�شط  لع��ب  ي�شتطع  ومل  مي�شي. 
�لذين  زمالئه  غ��ر�ر  على  �نيي�شتا،  �ندري�س  �لقائد  ب��دور  �لقيام 
ظهر عليهم �لتعب وكانت حتركاتهم بطيئة، ما �شمح لديبورتيفو 
بان يكون ند� قويا هدد مرمى �حلار�س �لملاين مارك-�ندريه تري 
�ل�شبق عندما  ه��دف  ت�شجيل  قبل  �آخرها  م��رة  �ك��ر من  �شتيغن 
جنح �لخري يف �بعاد كرة خو�شيه لوي�س ماتا �شامنارتان خو�شيلو 

�ىل ركنية.
�ل��ك��رة م��ن �لرجنتيني خافيري  �رت���دت  �ل��رك��ن��ي��ة،  �ل��رك��ل��ة  وب��ع��د 

�ل�شيطرة  يف  ف�شل  �ل��ذي  �شتيغن  تري  �ىل  عليها ما�شكري�نو 
لت�شل �ىل خو�شيلو تابعها من م�شافة قريبة يف 

قلب �ملرمى.
بالت�شجيل  �خت�شا�شي  خو�شيلو  �ن  ويبدو 

يف مرمى �لفرق �لكبرية فقط، فقد �شجل 
�ليوم هدفه �لثالث يف �لبطولة بعد �ن هز 
�لتي  �ملبار�ة  �شباك ريال مدريد مرتني يف 

خ�شرها ديبورتيفو 2-3 يف 10 كانون �لأول 
دي�شمرب يف دور �لذهاب.

ويف م�شتهل �ل�شوط �لثاين، خطف �شو�ريز بعد 
مرور �قل من دقيقة هدف �لتعادل �ثر عر�شية 
من ديني�س �شو�ريز �عرت�شها �ليخاندرو �ريبا�س 

فتحولت �ىل �لوروغوياين �ملرتب�س �مام �ملرمى 
فحولها ب�شهولة �ىل �لز�وية �لي�شرى.

ولحظ مدرب بر�شلونة لوي�س �نريكي عقم لعبيه 
ف���اج���رى ت��ب��دي��ال م���زدوج���ا و�دخ�����ل �ل���ك���رو�ت���ي �يفان 

ر�كيتيت�س و�نيي�شتا بدل من غومي�س وتور�ن، لكن هذ� 
�لفريق  �شباك  وتلقت  �ملن�شود  �لهدف  يحقق  مل  �لتبديل 

�لكاتالوين هدفا �آخر عرب �ليخاندرو �ليك�س برغانتينو�س 
بعد �شل�شلة من �لفر�س �ملتتالية لأ�شحاب �لأر�س.

و�برز هذه �ملحاولت قبل �لهدف كانت متريرة �ملغربي في�شل 
فجر �ىل �ريبا�س �لذي تابعها بر�أ�شه و�رتدت من �لقائم قبل �ن 

يبعد تري �شتيغن كرة معادة �ىل ركنية تكرر على �أثرها �شيناريو 
�لهدف �لول.

�ل��رك��ل��ة، وط���ار لها برغانتينو�س  �ل��رتك��ي �مي���ري ج���ولق  ون��ف��ذ 
و��شكنها يف ��شفل �لز�وية �لي�شرى .

وجهد بر�شلونة لإدر�ك �لتعادل يف �لدقائق �لخرية لكنه مل ينجح 
يف حتقيق �لرميونتاد� �لعودة كما فعل مع �شان جرمان بعد وقوف 

جرمان  �لرج��ن��ت��ي��ن��ي  �حل���ار����س 
لوي�س  ك����رة  وج����ه  يف  ل��وك�����س 

�آخر  �شو�ريز، و�ه��د�ر مي�شي 
�ل���وق���ت بدل  �مل���ح���اولت يف 

�ل�شائع من ركلة حرة .
غاب  �لثانية،  �مل��ب��ار�ة  ويف 
ع������ن ت�������ش���ك���ي���ل���ة ري������ال 

�مل��د�ف��ع��ان �ل��ربت��غ��ايل بيبي و�ل��ف��رن�����ش��ي ر�ف��ائ��ي��ل ف����ار�ن ولعب 
�لو�شط �لويلزي غاريث بايل و�ملهاجم �لفرن�شي كرمي بنزمية.

ومل يكن �أد�ء ريال مدريد مقنعا، و�هتزت �شباكه بعد خطاأ فادح 
يديه  من  �فلتت  �ل��ذي  نافا�س  كيلور  �لكو�شتاريكي  �حلار�س  من 
�لبارغوياين  خفيفة  �شددها  �ر�شية  ك��رة  �ملرمى  خط  وجت���اوزت 

�نطونيو �شانابريا �ثر عر�شية من �لدمناركي ر�شا دورمي�شي .
لعر�شية  �رت��ق��ى  �ن  بعد  رون��ال��دو  كري�شتيانو  �لربتغايل  و�درك 
�لكرة  و��شقط  �لي�شرى  �جلهة  من  مار�شيلو  �لرب�زيلي  �ر�شلها 
ع�شر  �لتا�شع  هدفه  م�شجال  �لي�شرى  �لز�وية  ��شفل  يف  بر�أ�شه 
ليونيل  �لرجنتيني  بر�شلونة  مهاجمي  خلف  �لثالث  �ملركز  يف 

مي�شي و�لوروغوياين لوي�س �شو�ريز.
ويف �ل�شوط �لثاين، �نقذ �لقائد �شريخيو ر�مو�س كما يف �لعديد 
من �ملباريات �لفريق �مللكي و�شجل له هدف �لفوز من متابعة 
ر�أ�شية لكرة نفذها �لأملاين طوين كرو�س من ركلة ركنية بعد 
ثالث دقائق من طرد �لإيطايل كري�شتيانو بيت�شيني مد�فع 

بيتي�س بال�شفر�ء �لثانية.
�شبعة  ��شل  ر�مو�س من  بر�أ�س  �ل�شاد�س  و�لهدف هو 

�هد�ف �شجلها يف �لبطولة �حلالية.
و�نقذ نافا�س مرماه من �لتعادل برب�عة فائقة 
عندما  �لأول،  �خلطاأ  وط��اأة  من  تخفف  قد 
�لوقت  يف  �شانابريا  ر�أ���ش��ي��ة  وج��ه  يف  وق��ف 

بدل �ل�شائع 
و�شرح ر�مو�س بعد �للقاء قلت لنافا�س 
ل ت��ه��ت��م مب��ا ح�����ش��ل و�ن�����ش��ى �خلطاأ 
وت��اب��ع ب��رب��اط��ة ج���اأ����س، ف���ان فعلت 

�شنعو�س يف نهاية �للقاء .
�مام  �ر�شه  �شلتا فيغو على  و�شقط 
فياريال بهدف وحيد �ثر ركلة حرة 
نفذها �لرجنتيني ماتيو مو�شاكيو 
�شولد�دو  روبرتو  �لعمالق  وتابعها 
�لأخرية  �لدقيقة  �ل�شباك يف  �أ�شه يف  بر 

من �ل�شوط �لأول .



    
قتلها �شربًا بدعوى اإخراج اجلن

يف  حالًيا  حتقق   �ل�شود�نية  �ل�شرطة  �أن  �إعالمية  تقارير  ذك��رت 
مالب�شات مقتل �مر�أة بعد تعر�شها لل�شرب بال�شوط، �أثناء جل�شة 

عالج بالرقية �ل�شرعية من قبل �أحد �ل�شيوخ.
“�لر�قي” �لذي  �أوقفت �ملتهم  �أن �ل�شرطة   و�أ�شارت �لتقارير �إىل 
قام ب�شربها حتى �ملوت، ووجهت له تهًما تتعلق بالقتل، و�شرعت 

يف �لتحقيق معه.
بغر�س  �ملتهم  �ل�شيخ  �إىل  زوجها  برفقة  ذهبت  �مل��ر�أة  �أن  وتابعت، 
يقوم  كان  وبينما  لها،  عالجية  جل�شات  بعمل  قام  حيث  عالجها، 
برقيتها قام ب�شربها بال�شوط بحجة ��شتخر�ج �جلن �لذي �شكن 
�أنها  ليتبني  حركتها  �شكنت  �أن  �إىل  �شربها  يف  و��شتمر  ج�شدها، 

توفيت.
وطرقت �ملر�أة �ملتوفاة �أبو�ب �لتد�وي بالقر�آن بحًثا عن عالج لها، 
وو�شف لها بع�س �ملقربني ذلك �ل�شيخ �ملتهم، و�أكدو� لها �أن لديه 
�إليه وتبد�أ جل�شات  قدرة على عالج حالت �مل�س و�ل�شحر لتذهب 
�ل��ذي ذهب  �مل���ر�أة زوج��ه��ا  �ل��ع��الج. ويف ليلة �حل��ادث��ة، ��شطحبت 
ي�شتخدمه  �شوًطا  �ل�شيخ  �شحب  �لقر�ءة  و�أثناء  �ل�شيخ،  �إىل  معها 
يف �لعالج، وظل ي�شرب به �ل�شيدة �إىل �أن لفظت �أنفا�شها �لأخرية، 

تارًكا �آثار �ل�شوط على �أجز�ء متفرقة من ج�شدها.

حترق نف�شها يف حمطة للوقود
�أقدمت �شابة �إير�نية تبلغ من �لعمر 23 عاماً على �إحر�ق نف�شها، 
يف حمطة لبيع وقود �ل�شيار�ت يف مدينة غاليك�س �لتابعة ملحافظة 

غل�شتان �شمال �إير�ن.
وذكرت وكالة �أنباء ركنا �ملحلية، �أن �لفتاة و�شلت �إىل حمطة لبيع 
�لبنزين،  من  كمية  �إعطاءها  فيها  �لعاملني  من  وطلبت  �لوقود 
ب�شعيها لالنتحار، م�شيفة  �شكوك  ر�ودتهم  بعدما  لكنهم رف�شو� 
�أن “�لفتاة �قرتبت من �شخ�س كان يقوم بتعبئة �شيارته بالوقود، 

وقامت باإ�شر�م �لنار يف ج�شدها.
وقال م�شوؤول يف حمطة �لوقود للوكالة، �إنه مل تت�شح بعد �لأ�شباب 
�لتي قادت �لفتاة لكي تقدم على �لنتحار“، مبيناً �أنها توفيت على 

�لفور قبل و�شول �شيارة �لإ�شعاف �إىل �ملكان.
وتنت�شر ظاهرة �لنتحار ب�شكل لفت د�خل �ملجتمع �لإير�ين، و�لتي 
كان �آخرها يف 5 من مار�س �جلاري، عندما �أقدم �أب �إير�ين متَهم 
�أعلن  ما  بح�شب  ب�شكني،  نف�شه  �لنتحار بطعن  على  �بنتيه  بقتل 
ملحافظة  �لتابعة  �لأمنية  بالقيادة  �لجتماعية  �ل�شوؤون  م�شاعد 

�أذربيجان �ل�شرقية �لعقيد علي �إ�شماعيل بور.
�ل�شلطات  �إل��ق��اء  ف��ور  نف�شه  طعن  �ملتهم  �إن  ب��ور،  �إ�شماعيل  وق��ال 
ا �شبَّب جرًحا عميًقا يف ج�شده، وُنقل فوًر�  �لأمنية �لقب�س عليه ممَّ

�إىل �مل�شت�شفى، ليفارق �حلياة هناك.

يخبيء 7000 حبة كبتاجون مبالب�شه 
مت��ّك��ن �أف����ر�د ج��م��رك ح��ال��ة ع��م��ار م��ن �إح��ب��اط حم��اول��ة لتهريب 
كبتاجون  حبة   )7.309( عددها  بلغ  �مل��خ��درة  �حلبوب  من  كمية 
لفها  �أن  بعد  �ملهرب  يرتديه  �لذي  �لبنطال  �أ�شفل  خمدرة خمباأة 
على �شاقيه. وحول ذلك، قال مدير عام جمرك حالة عمار عبد 
و�إنهاء  �جلمرك  �إىل  �أج��رة  مركبة  ق��دوم  �لنعيمة:”عند  �لعزيز 
عر  تفتي�شه،  وعند  بالر�كب  �ل�شتباه  مت  �جلمركية  �إج��ر�ء�ت��ه��ا 
على  ومثبتة  بال�شتيك  �أكيا�س  د�خ��ل  خمباأة  �حلبوب  كمية  على 

�شاقيه بال�شق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ر�شد ن�شاط غام�ش يف دماغ اإن�شان ميت
�أظهرت در��شة طبية حديثة، �أن دماغ �لإن�شان ميكن �أن ي�شتمر بالعمل 10 دقائق �إ�شافية بعد وفاة �جل�شد، بعدما 

كان �لعتقاد �شاريا بتوقف كل �لأع�شاء فور مفارقة �حلياة. 
�أ�شخا�س فارقو� �حلياة وتوقفت قلوبهم عن  �أدمغة  ور�شد جمموعة من �لأطباء �لكنديني، نوعا من �ملوجات يف 

�خلفقان، وفق ما نقلت �شحيفة تلغر�ف �لربيطانية. 
توقف  بعد  و��شلت عملها  قد  �أدمغتهم جميعا  �أن  فاكت�شفو�  �أ�شخا�س متوفني،   4 على  در��شتهم  �لأطباء  و�أج��رى 
�لقلب و�شغط �لدم. وقالت �لدر��شة �إن دماغ �أحد �ملتوفني ��شتمر يف ن�شاطه لقر�بة 12 دقيقة وهي مدة طويلة مل 

ي�شبق ر�شدها، لكن �لأطباء مل يعرفو� �شبب �لن�شاط �لغام�س للدماغ بعد �لوفاة، بح�شب ما ذكرت �ل�شحيفة.
وكان �لأطباء يعتقدون، يف وقت �شابق، �أن ن�شاط �لدماغ يتوقف قبل �لوفاة �أو بعد مدة ق�شرية من توقف �لقلب 
عن �خلفقان. لكن در��شات علمية ك�شفت �لعام �ملا�شي، �أن بع�س �جلينات تو��شل عملها يف ج�شم �لإن�شان، لعدة �أيام 

وب�شورة �أكر ن�شاطا من حالة �حلياة يف بع�س �حلالت.
يغذي  عنه  �لك�شف  مت  ما  �أن  �شاين�شز،  نورولوجيكال  �أوف  جورنال  كنديان  �شحيفة  يف  �ملن�شورة  �لدر��شة  و�أوردت 
عدة خماوف �أخالقية يف �لطب، �إذ يطرح �أ�شئلة حول �لوقت �لأن�شب �لذي ميكن فيه �أخذ �لأع�شاء �ملتربع بها من 

�ل�شخ�س �ملتوفى ظاهريا.
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ي�شقط من ناطحة �شحاب ويبقى حيا
�أن ثلث �لذين ي�شقطون من �لدور �لثالث يبقون على  تظهر �لإح�شاء�ت 
من  ي�شقطون  مم��ن  �حل��ي��اة  قيد  على  �أح���د  عمليا  يبقى  ول  �حل��ي��اة،  قيد 
�لدور �لعا�شر.  لكن �لوليات �ملتحدة �شهدت �شقوط عاملني لغ�شل �لنو�فذ 
من �لدور �ل�47 لناطحة �شحاب يف نيويورك حيث بقي �أحدهما على قيد 
�حلياة. وقال �لأكو�دوري �أل�شيد�س مورينو: يعجبني �لعمل باملاء و�ل�شابون 
و�أدو�ت غ�شل �لنو�فذ، نبد�أ �أنا و�أخي من �لدور �لعلوي، ثم ننزل تدريجيا 

�إىل �لأ�شفل، ويعجبني ذلك كثري�.
و�أخيه  مورينو  على  يجب  كان   ،2007 �لعام  �لأول  كانون  دي�شمرب   7 ويف 
�لأ�شغر �إدغار �أن يغ�شال نو�فذ ناطحة �شحاب برج �شولو يف نيويورك، وقد 

�شعد �لأخو�ن �إىل �لدور �ل�شابع و�لأربعني للمبنى.
مل  �ملرتفعة،  �ملباين  و�جهات  لتنظيف  خم�ش�شة  ر�فعة  يف  جل�شا  وعندما 
تتحمل �حلبال �لتي تربط �لر�فعة ثقلهما، وجاء يف تقرير �شدر عن وز�رة 
�لبناية، مع  ب�شقف  يثبتها  �نزلقت من جهاز  �أن �حلبال  �لأمريكية  �لعمل 

�لعلم �أن �لأخوين مل ي�شتخدما �أحزمة �لأمان.
وقال �أل�شيد�س مورينو �إن حبال يف �جلانب �لأي�شر للر�فعة �نقطع، فطار 
144 مرت�، و�شقط على �شياج خ�شبي  �إىل �لأ�شفل من �رتفاع  �إدغ��ار  �أخ��وه 
حيث بلغت �شرعته 190 كيلومرت� يف �ل�شاعة، ووجده رجال �لإ�شعاف ميتا 
و�شقط  �لأمي��ن  �حلبل  �نقطع  ثم  ق�شمني.  �إىل  ج�شمه  قطع  �ل�شياج  لأن 
�أل�شيد�س �أي�شا، ووجده رجال �لإ�شعاف بني �أجز�ء �لر�فعة �ملعدنية، وكان 

على قيد �حلياة لأن �لر�فعة ��شطدمت بالأر�س �أول.

�شبائك ذهب تت�شبب يف موت عائلة 
�لذهب  �شبائك  من  كبرية  كمية  ت��رو�دي��ك،  �لفرن�شي  �جلب�س  عامل  وجد 
�شنة 2006 �أثناء تاأديته لعمله يف �إحدى �لعمار�ت، ويرجح ح�شب حتقيق 
وكان  �لثانية،  �لعاملية  بكنز مفقود منذ �حلرب  يتعلق  �لأم��ر  �أن  �ل�شرطة، 
�ل�شبب يف �جلرمية �لب�شعة �لتي هزت فرن�شا خالل �لأ�شبوعني �ملا�شيني، 
�لعمة  �أ�شخا�س، قتلهم زوج  �أربعة  �أ�شرة مكونة من  و�لتي ر�حت �شحيتها 
و�أحرق جثثهم. و�ت�شح بعد �لتحقيق �ملعمق يف �جلرمية، �أن �خلالف بني 
�لأخوين ليدي وبا�شكال ترو�ديك، �شببه ��شتيالء هذ� �لأخري �لأخ �ملقتول 
�أخته ن�شيبها، فبقي  �لأب، ورف�شه منح  �ملوروثة من  �لذهب  �شبائك  على 
�حلقد بينهما متوهجا ل�شنو�ت، �إىل �أن �أ�شفر عن �جلرمية �لب�شعة، وكان  

�لذهب �ل�شبب يف حتطيم �لعائلة ح�شب و�لدتهما.
وتعود حكاية �لكنز �إىل �شنة 1940، ح�شب �ل�شحيفة �لفرن�شية لو تيليغر�م 
، عندما وقع �شندوق به 50 كيلوغر�ما من �لذهب يف ميناء بري�شت غرب 
فرن�شا ومل يتم �لعثور عليها �أبد�، وكان �شمن �شحنة مكونة من 736 طنا 
�ملتحدة  �لوليات  �إىل  بنقلها  �ملالية حينها  وزي��ر  �أم��ر  �لنفي�س،  �ملعدن  من 

وجزر �لأنتيل و�ل�شنغال، ب�شبب �قرت�ب �لنازيني من فرن�شا.

الذباب املفرت�ش 
كاملقاتالت احلربية

عامل  يف  خم��ت�����ش��ون  ع��ل��م��اء  ك�شف 
�ملفرت�س  �لذباب  �أن  عن  �حليو�ن، 
يعد من �أمهر �ل�شيادين و�أحّدهم 
ب�شًر� على كوكبنا، و��شعا �لن�شور 
و�ل�������ش���ق���ور خ��ل��ف ظ���ه���ره يف هذ� 

�ملجال. 
�حل�شر�ت  ه��ذه  �ملخت�شون  وي�شبه 
ت�شتهدف  لأنها  �حلربية  باملقاتلة 
�لذي  �لأ���ش��ل��وب  بنف�س  �شحيتها 
ت��ت��ب��ع��ه �مل���ق���ات���الت �حل��رب��ي��ة حني 

ق�شفها لالأهد�ف.
وقالت �لباحثة يف جامعة كامربيج، 
�إن حدة  بالوما هن�شالي�س بيليدو، 
ب�شر �حل�شر�ت تتوقف كثري� على 
�لأبعاد  تلك  ت��زد�د  وكلما  �أبعادها، 
ت������زد�د ح����دة ب�����ش��ره��ا، وك�����ان من 
�ليع�شوب  ح�شرة  �أن  �شابقا  �ملعتقد 
�لتي متتلك عينني كبريتني جد� 
هي من �أ�شحاب عني �لن�شر، �إل �أن 
�لذباب �ملفرت�س قادر على مناف�شة 
ح�شرة �ليع�شوب �لتي تكربه حجما 

ب� 10 �أ�شعاف.
�إىل  وزم���الوؤه���ا  بيليدو  وتو�شلت 
�أن �لذباب �ملفرت�س لي�س �أقل �شاأًنا 

من �ليع�شوب يف حدة �لب�شر. 
ولديه �لقدرة على ��شتعمال عينيه 
�أف�شل من مناف�شه �لعمالق. و�إنه 
ي�شتخدم ��شرت�تيجية �ل�شيد �لتي 
يف  �لقتال  يف  �لنت�شار  من  متكنه 

معظم �لأحيان.
�لعني  تكوين  ف��اإن  بيليدو  وح�شب 
له  ي�شمح  �مل��ف��رت���س  �ل���ذب���اب  ع��ن��د 
ب����روؤي����ة �ل�����ش��ح��ي��ة ع����ن ب���ع���د 50 
مقارنته  مي��ك��ن  م���ا  ���ش��ن��ت��ي��م��رت�، 
عنه  يبعد  �لإن�����ش��ان جل�شم  ب��روؤي��ة 

300 مرت.

اأوك�شفورد حتذر من رحيل اأ�شاتذة 
ق���ال ع��م��د�ء ك��ل��ي��ات ج��ام��ع��ة �أوك�����ش��ف��ورد �أق���دم 
�أن  يجب  بريطانيا  �إن  �لربيطانية  �جلامعات 
ت�شمن حقوق مو�طني �لحت��اد �لأوروب���ي بعد 
خروجها منه و�إل �شيلحق �شرر هائل باجلامعة 
�لعريقة ب�شبب رحيل �أ�شاتذة. وي�شوت �لربملان 
حقوق  بحماية  �لبالد  �إل��ز�م  ب�شاأن  �لربيطاين 
م��و�ط��ن��ي �لحت����اد �لأوروب�����ي ق��ب��ل �ت��خ��اذ قر�ر 
�لتكتل.  م��ن  �خل���روج  م��ف��او���ش��ات  م���ادة  تفعيل 
وقال عمد�ء كليات �أوك�شفورد وعددها 35 كلية 
�إن زمالءهم من دول �لحتاد �لأوروب��ي قلقون 
بع�شهم  و�إن  و�شعهم  �شمان  �حلكومة  لرف�س 
خطاب  يف  و�أ�شافو�  للرحيل.  ترتيبات  يجري 
�لعمل  يف  فقدو� حقهم  �إذ�  تاميز  �إىل �شحيفة 
مما  بجامعتنا  �شيلحق  هائال  ���ش��رر�  ف��اإن  هنا 
�شتكون له تبعات يف جميع �أنحاء �ململكة �ملتحدة 

بالنظر �إىل دورنا يف جمال �لأبحاث.
وتاأ�ش�شت جامعة �أوك�شفورد قبل �أكر من 900 
�شنة وتخرجت منها رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية 
ترييز� ماي ووزير �خلارجية بوري�س جون�شون 

ووزير �ملالية فيليب هاموند. 

تقتل زوجها خ�شية زواجه من اأخرى 
�أحد  يف  عمها،  ب��اب��ن  بال�شتعانة  زوج��ه��ا  م�شرية  قتلت 
�أحياء �لقاهرة، د�خل غرفته �ملوجودة يف �لدور �لأر�شي، 

حيث يعمل حار�س عقار لإحدى �لبنايات.
ين�شب بني  د�ئًما  �أن خالًفا  تفا�شيل �جلرمية،  وج��اء يف 
بال�شرب  عليها  بالتعدي  ي��ق��وم  حيث  و�ل��زوج��ة،  �ل���زوج 
ويهددها بالزو�ج من �شيدة �أخرى �أكر من مرة، �إل �أنها 

كانت تخ�شى �إقد�مه على تلك �خلطوة.
وقامت  �لزوجة بالإعد�د لقتل زوجها عن طريق �لتفاق 
له  لل�شهر معهما، حيث و�شعت  �بن عمها بح�شوره  مع 
�شكيناً �أعلى �لدولب ليتمكن من قتله بعد ق�شاء �ل�شهرة 
معه. ومت �كت�شاف �جلرمية، بعد قيام �أ�شحاب �ل�شيار�ت 
مفاتيح  على  للح�شول  عنه  بالبحث  �لعقار  �شاكني  من 
�شيار�تهم، حيث �عتادو� على تركها معه لإدخالها �ملر�آب 

و�إخر�جها �أثناء �لذهاب للعمل.
ودخلت �لزوجة مع بع�س �شاكني �لعقار لتدعي مفاجاأتها 
من هول �ل�شدمة بعد روؤية زوجها مقتوًل لينتقل رجال 

�لأمن ملوقع �حلادث.
�إن��ه نفذ �جلرمية بناء على �لتفاق  �لثاين،  �ملتهم  وق��ال 
�لإ�شاءة  بعد  عليه  �ملجني  زوج���ة  عمه  �ب��ن��ة  م��ع  �مل�شبق 
لها  �مل��ت��و����ش��ل  وت��ه��دي��ده  زوج��ه��ا  ط��ري��ق  ع��ن  ل�شمعتها 
بالزو�ج من �أخرى. وقررت �لنيابة �لعامة، حب�س �ملتهمني 
على ذمة �لتحقيقات يف �لوقت �لذي قررت فيه دفن جثة 
�لزوج بعد �لنتهاء من �إعد�د تقرير �ل�شفة �لت�شريحية 

من قبل �لطب �ل�شرعي.

طفلة تقا�شي ال�شرطة الربيطانية 
�أ�شبحت �لطفلة �إميليا ثومب�شون �أ�شغر فتاة يف بريطانيا 
�أبيها،  مب��وت  �لت�شبب  بتهمة  �ملحلية  �ل�شرطة  تقا�شي 
�أ�شهر. وق��ال حمامي �لطفلة   3 حيث ل يتجاوز عمرها 
و�شقيقتها لول �لبالغة من �لعمر 5 �شنو�ت، �إن �ل�شرطة 
متهمة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  غ���رب  “هريفورد�شري”  م��دي��ن��ة  يف 
بعمر  وه��و  ثومب�شون،  �لطفلتني  و�ل��د  مبقتل  بالت�شبب 
قبل حو�يل  ل��ه  �شرطة  ���ش��ي��ارة  م��ط��اردة  خ��الل  �شنة   23
�إىل  �ملحامي نيك ترينر  و�أ�شار  �إميليا.  �أ�شبوع من ولدة 
�أن �إميليا و�شقيقتها رفعتا ق�شية تعوي�س �شد �ل�شرطة 
بتهمة �لت�شبب مبقتل و�لدهما �لذي كان يعمل يف م�شنع 
ديلي  ل�شحيفة  ترينر  وق��ال  لهما.  �لوحيد  �ملعيل  وك��ان 
يف  فتاة  �أ�شغر  �إميليا  �شتكون  بالطبع  �لربيطانية  �شتار 

بريطانيا تقوم باتخاذ مثل هذ� �لإجر�ء �لقانوين.
و�أ�شاف ل �أعتقد �أن هناك مادة يف �لقانون جتيز لطفلة 
باأنه  �أعتقد  لذلك  �لإج���ر�ء،  هذ�  مثل  �تخاذ  �ل�شن  بهذ� 
ينبغي �أن يتم �إدخال تعديالت عليه.. وعلى �أية حال فاإن 
�لق�شية �لتي �شاأتولها تت�شمن �ملطالبة بتعوي�س من 6 
�أرقام لدعم م�شتقبل �لفتاتني مبا فيها �لتعليم وخدمات 
�أخرى حتى �شن 18 �شنة.  من جهتها، قالت و�لدة �إميليا 
زوجها  وف��اة  بعد  ب�شدمة  �أ�شيبت  �لتي  مورجان  �شويف، 
م��ن �حلادث..  �أ���ش��ب��وع  بعد  �مل��ي��الد  �إميليا يف عيد  ول��دت 
من  وطلبت  �حل��ادث  من  يومني  بعد  للم�شت�شفى  ذهبت 
�إميليا:  وقال جد  رف�شو�.  لكنهم  فوًر�  توليدي  �لأطباء 
حفيدتاي غاليتان جًد� لذلك ن�شعى �أن نعرف ماذ� حدث 
�لآن  ونحن  �جلميع  من  حمبوًبا  �بني  ك��ان  لو�لدهما.. 

نريد حتقيق �لعد�لة له.

الأ�شواء يخطف  جويل  "و�شم" اأجنلينا 
�ثناء  �أجنلينا جويل  �لعاملية  للنجمة  �شور�ً  �لأوىل  "ديلي ميل" للمرة  ن�شرت �شحيفة 
 "First They Killed My Father" تو�جدها يف كمبوديا حيث كانت ت�شور فيلمها
�ل�شور تخ�شع  �ملا�شي، وظهرت يف  �لعام  �لعاملي بر�د بيت  �لنجم  �ل�شابق  برفقة زوجها 

للو�شم.
�لعا�شمة  م��ن  خ�شي�شاً  "تاتو"  ر���ش��ام  ��شتح�شرت  �جنلينا  �ن  ميل"  "ديلي  وذك���رت 
�لتايالندية "بانكوك" من �أجلها هي وبر�د بيت �لذي خ�شع ل�"تاتو" يف بطنه �أي�شاً لكي 

ي�شتكمل �لر�شومات �ملوجودة على ج�شدها لرتبط بينهما كزوج وزوجة.
و�أحدثت �ل�شور �لتي ن�شرتها �ل�شحيفة �لربيطانية رو�جاً كبري�ً حيث �أبدى �لكثريون 

�إعجابهم بالو�شم �خلا�س باأجنلينا.
 First They Killed My Father يذكر �أن �أجنلينا ح�شرت �لعر�س �لأول لفيلمها

يف �شيام ريب يف كمبوديا �ل�شهر �ملا�شي.

املمثلة مي�صيل ميليت لدى و�صولها حل�صور حفل توزيع جوائز ال�صا�صة الكندية يف تورونتو. )رويرتز(

ا�شت�شراء تعاطي 
املخدرات يف اأمريكا

و��شنطن  ن�����ش��رت��ه  ت���ق���ري���ر  �أورد 
�ملخدر�ت  تعاطي  �أن ظاهرة  بو�شت 
�أجرب  �رت��ف��اع��ا  ت�����ش��ه��د  �أم���ريك���ا  يف 
تغيري  ع���ل���ى  �مل���ع���ن���ي���ة  �ل�������ش���ل���ط���ات 
�ل��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ي ي�����وؤدي ب��ه��ا رجال 
�ل�شرطة مهام وظائفهم، ليتحولو� 
�إىل ما ي�شبه �مل�شت�شارين �لنف�شيني 
و�لأطباء و�مل�شاعدين �لجتماعيني. 
و�لوقاية  �ل�شيطرة  مل��ر�ك��ز  ووف��ق��ا 
�أكر من  من �لأمر��س، فقد تويف 
تناولهم  ب�شبب  �شخ�س  �أل���ف   33
ج�����رع�����ات ز�ئ���������دة م�����ن �مل�����خ�����در�ت 
�أي�شا  وورد   ،2015 ع��ام  �لأفيونية 
حاليا  ت��ق��ت��ل  �مل�����خ�����در�ت  ه�����ذه  �أن 
ع���دد� م��ن �ل��ن��ا���س �أك���ر مم��ا تقتله 
 2015 ع��ام  ويف  �ل�شيار�ت،  ح��و�دث 
ب�شبب تعاطي  �لوفيات  جتاوز عدد 
���ش��ح��اي��ا جر�ئم  ع����دد  �ل���ه���ريوي���ن 
وذكر  �خلفيفة.  بالأ�شلحة  �لقتل 
�لهاتفية  �ل�شتغاثات  �أن  �لتقرير 
�ل�شغرية  �ل�شرقات  ب�شاأن  �لعادية 
م��ن �مل��ت��اج��ر �أو م��ن �ل�����ش��ي��ار�ت لها 
مثلما جلر�ئم  ب��امل��خ��در�ت  �رت��ب��اط 
�لكبرية  �مل��دن  ويف  �لكبرية،  �لنهب 
ت��ت�����ش��ب��ب ����ش��ت��غ��اث��ات �مل�������ش���اع���دة يف 
�ل���ت���ع���ام���ل م����ع ت����ن����اول �جل����رع����ات 
�لز�ئدة من �ملخدر�ت يف �إرباك نظم 
خ��دم��ة �لت�����ش��الت �ل��ط��ارئ��ة. ويف 
نظام  ت�شلم  �ملا�شي،  �شباط  فرب�ير 
�خلدمة �لطارئة مبدينة لويزفيل 
خالل  م��ك��امل��ة   52 كنتاكي  ب�����ولي��ة 
يف  للم�شاعدة  ت�شتغيث  �شاعة   32
�لتعامل مع �جلرعات �لز�ئدة.  ويف 
�أغ�شط�س �آب �ملا�شي مت �لإبالغ عن 
ز�ئدة  ج��رع��ات  م��ن  ��شتغاثة   174
�أوهايو  مبقاطعة هاميلتون بولية 

خالل �أقل من �أ�شبوع.

ملاذا يجعلك املكتب الفو�شوي اأكرث اإنتاجية؟
و�لقرطا�شية  �لأور�ق  ترتيب  �أن  �لكثريون  يعتقد 
و�لأغ�����ر�������س ع��ل��ى �مل��ك��ت��ب ي�����ش��اع��د ع��ل��ى زي����ادة 
�لإنتاجية يف �لعمل، لكن للخرب�ء ر�أي �آخر يف هذه 
�مل�شاألة. ويقول �خلبري �لقت�شادي تيم هارفرد �إن 
ترتيبك  طريقة  على  تعتمد  �لعمل  يف  �إنتاجيتك 
�لأور�ق  �نت�شار  ب��اأن  �ل�شائد  و�لع��ت��ق��اد  للمكتب، 
�أم���ر خاطىء،  �لإن��ت��اج��ي��ة  �مل��ك��ت��ب يقلل م��ن  ع��ل��ى 

بح�شب ما نقلت �شحيفة بيزن�س �إن�شايدر.
لرتتيب  ط��ري��ق��ت��ان  ه���ن���اك  �أن  ه���اف���رد  وي��و���ش��ح 
وتنظيم �لأغر��س على �ملكتب، حيث ميكن تكومي 
�لأور�ق و�مللفات على �ملكتب وتدعى هذه �لطريقة 
هذه  ت�شنيف  ميكن  �أو  �ل��رت�ك��م،  با�شرت�تيجية 
�لثانية  �ل��ط��ري��ق��ة  وت���دع���ى  و�مل���ل���ف���ات،  �لأور�ق 

با�شرت�تيجية �لتنظيم.
��شرت�تيجية  باأن  �لعتقاد  ي�شود  �لأوىل  وللوهلة 
�أك���رب،  �ل��ت��ن��ظ��ي��م ت�����ش��اع��د ع��ل��ى �لإن��ت��اج��ي��ة ب�شكل 
ل��ك��ن ه��اف��رد ي��ق��ول �إن ه���ذ� �لأم����ر غ��ري �شحيح، 
���ش��ي��ا���ش��ة �لرت�كم  ي��ت��ب��ع��ون  �ل���ذي���ن  ف��الأ���ش��خ��ا���س 

مييلون �إىل �إجناز كمية �أكرب من �لعمل، ولكن ما 
�شبب ذلك؟

وت�شنيف  ت��ن��ظ��ي��م  ي��ح��ب��ون  �ل���ذي���ن  �لأ����ش���خ���ا����س 
�لأور�ق و�مللفات ي�شعرون باللتز�م بالتخل�س من 
د�ئم،  ب�شكل  �ملكتب  على  من  و�لأغ��ر����س  �لأور�ق 
�أن  كما  �لعملية،  على هذه  طوياًل  وقتاً  وينفقون 
�لعثور على �لأور�ق عند �حلاجة �إليها ي�شبح �أمر�ً 

�أكر �شعوبة.
��شرت�تيجية  �إىل  مييلون  �لذين  �لأ�شخا�س  �أم��ا 
�لعمل، فكل �شيء  �إجن��از  �أق��در على  �لرت�كم فهم 
�أين يوجد  �أمامهم على �ملكتب، ويعلمون  موجود 
ورقة،  كل  حمتوى  ويفهمون  �إليه،  يحتاجون  ما 

وي�شهل �لو�شول �إىل �أي غر�س.
تنظيم  لديهم  �لأ�شخا�س  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  وحتى 
خ��ا���س ب��ه��م، ف��ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل �مل���ث���ال ت��ب��ق��ى �لأور�ق 
يف  متكرر  ب�شكل  ��شتخد�مها  يتم  �لتي  و�مل��ل��ف��ات 
ت�شتخدم  ل  �لتي  �لأور�ق  تهبط  حني  يف  �لأعلى، 

�إل نادر�ً �إىل �لأ�شفل. 


