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الإمارات تعرب عن قلقها ب�ساأن معوقات حقوق الإن�سان
•• جنيف -وام:

ال�سنوي للمفو�ض  التقرير  ملا ورد يف  الإم��ارات عن قلقها  اأعربت دولة 
ال�سامي حلقوق الإن�سان حول جمموعة من امل�سائل التي ما زالت تعوق 

اأعمال العديد من حقوق الإن�سان.
جاء ذلك يف كلمة الدولة اأمام الدورة الرابعة والثالثني ملجل�ض حقوق 
األقاها �سعادة عبيد �سامل الزعابي املندوب الدائم لدولة  الإن�سان التي 
الأخ���رى يف جنيف  الدولية  واملنظمات  املتحدة  ل��الأمم  ل��دى  الم���ارات 
للمفو�ض  ال�����س��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  ح���ول  التفاعلي  احل����وار  اإط����ار  وذل���ك يف 
ال�سامي حلقوق الإن�سان. واأكد �سعادة ال�سفري الزعابي يف م�ستهل كلمته 
ان�سمام دولة الإم��ارات اإىل بيان املجموعة العربية .. متقدما بال�سكر 
اإىل املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان على تقريره القيم لالأن�سطة التي 

ا�سطلع بها مكتبه خالل ال�سنة املا�سية.
وقال الزعابي اإن دولة الإمارات ت�سارك قلق املفو�ض ال�سامي ملا ورد يف 
تقريره ال�سنوي حول جمموعة من امل�سائل التي ما زالت تعوق اعمال 
العديد من حقوق الإن�سان ل�سيما امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املراأة 
والعن�سرية والتميز العن�سري وكره الأجانب ومكافحة الإرهاب ومنع 
التطرف العنيف والتاأخري امللحوظ يف تنفيذ اإعالن احلق يف التنمية. 
ال�سامي  املفو�ض  بيان  يف  ورد  ملا  العميق  الأ���س��ف  عن  �سعادته  عرب  كما 
يف  الو�سع  مع  التعامل  اأن  معتربا   .. ال�سقيقة  البحرين  مملكة  ب�ساأن 
البحرين من زاوية حقوق الإن�سان وحدها ل يعك�ض الواقع ول ي�ساعد 
على فهم الأح��داث بطريقة مو�سوعية ول ي�ساهم يف ت�سحيح الو�سع 
احلايل اإ�سافة اإىل اأن هذه الروؤية الق�سرية تتجاهل اخلطوات البناءة 
التي اتخذتها حكومة البحرين والتي اأهمها اإن�ساء جلنة وطنية م�ستقلة 
تتكفل بجميع ق�سايا حقوق الإن�سان وغريها من الإ�سالحات الأخرى 
وذلك حر�سا من البحرين على فتح احلوار اأمام اجلميع بال�ستناد اإىل 

قوانني اململكة والرجوع اإىل املعايري الدولية املعمول بها.
وقال �سعادته يف هذا ال�سدد كنا ناأمل باأن ت�سجل هذه احلقيقة يف تقرير 
باأن يعيد مكتب  ال�سامي وبناء على ذلك جندد دعوتنا  املفو�ض  وكلمة 
املفو�ض النظر يف الواقع البحريني واأن ينتهج اأ�سلوب التعاون والت�ساور 

مع حكومة البحرين لتحقيق ما ي�سبو اإليه ال�سعب البحريني .
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املتظاهرون الأتراك وقد و�سعوا العلم الرتكي فوق مقر القن�سلية الهولندية يف ا�سطنبول  )ا ف ب(

ا�ستمرار النزوح من مناطق القتال غربي املو�سل  )رويرتز(

•• دبي-وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بتوجيه معونات ومواد اإغاثة 
عاجلة مل�ساعدة املت�سررين من اإع�سار اإيناوا الذي �سرب جزيرة مدغ�سقر 
األ��ف ن�سمة وتدمري العديد من   65 اأك��ر من  ن��زوح  وت�سبب يف  م��وؤخ��راً 
املدن والقرى واملن�سئات احليوية ومنها امل�ست�سفيات واملدار�ض وغريها من 
مكونات البنية الأ�سا�سية للجزيرة. كما اأمر �سموه بتقدمي طائرة خا�سة 

للم�ساعدة يف نقل املعونات بال�سرعة الالزمة اإىل هناك.
الإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة  حتركت  ال�سامي،  الأم��ر  على  وبناء 

على الفور بالتعاون مع �سركائها من املنظمات الدولية العاملة يف جمال 
من  ط��ن   100 حجمها  بلغ  اإغ��اث��ة  م��ع��ون��ات  وت�سيري  بتجهيز  الإغ��اث��ة 
املت�سررين  معاناة  من  التخفيف  �ساأنها  من  التي  الأ�سا�سية  امل�ستلزمات 
من الإع�سار الذي يعترب الأعنف الذي ت�سهده اجلزيرة منذ ثالثة ع�سر 
عاما، والذي خلف دمارا هائال وت�سبب يف ت�سريد اآلف الأ�سر حيث ُينتظر 
اأن يبلغ اإجمايل عدد املت�سررين من جراء الإع�سار اإىل اأكر من 760 

األف ن�سمة يف اأقاليم مدغ�سقر الت�سعة.
وتاتي �سرعة ا�ستجابة املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية يف اإطار التزامها 
بو�سع نهج القيادة الر�سيدة يف تقدمي يد العون للمحتاجني يف اأي مكان 

من العامل مو�سع التنفيذ ال�سريع والفعال.           )التفا�سيل �ض2(

اأمر بتقدمي طائرة خا�سة للم�ساعدة يف �سرعة نقل املعونات 

حممد بن را�سد يوجه مب�ساعدات عاجلة 
لإغاثة مت�سرري اإع�سار اإيناوا يف مدغ�سقر

الدمنارك ترجيء زيارة يلديرمي..ومهاجمة القن�سلية الهولندية يف ا�سطنبول

اأردوغان يهدد هولندا بدفع الثمن غالًيا
•• عوا�صم-وكاالت:

الدمناركي  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  اق���رتح 
ام�ض  را����س���م���و����س���ن،  ل�����وك  لر��������ض 
الحد على نظريه الرتكي بن علي 
للدمنارك  زي����ارة  ارج����اء  ي��ل��دي��رمي 
مقررة نهاية مار�ض ب�سبب الت�سعيد 

بني انقرة وهولندا. 
زيارة  ان  ب��ي��ان  يف  را�سمو�سن  وق���ال 
بعيدا  ت���ت���م  ان  مي���ك���ن  ل  مم���اث���ل���ة 
ل��رتك��ي��ا على  ال��راه��ن  التهجم  م��ن 
هولندا. لذا، اقرتحت على نظريي 

الرتكي ارجاء لقائنا. 
الرتكي  ال��رئ��ي�����ض  ق����ال  ذل�����ك،  اىل 
ام�����ض الأحد  اإردوغ�����ان  رج��ب طيب 
الإ�سرار  ثمن  �ستدفع  ه��ول��ن��دا  اإن 
ال��ب��ل��دي��ن، م�سيفا  ب��ال��ع��الق��ات ب��ني 
على  ال��ك��الب  اإط���الق  ثمن  �ستدفع 
اأت������راك ه���ن���اك.  وتعهد  م��واط��ن��ني 
اأردوغان بتعليم ال�سلطات الهولندية 

ما هو معنى الدبلوما�سية. 
وان����دل����ع خ�����الف دب���ل���وم���ا����س���ي بني 
احلكومة  منع  منذ  وهولندا  تركيا 
الرتكي  وزير اخلارجية  الهولندية 
مولود ت�ساوو�ض اأوغلو من الهبوط 
ه���ن���اك ث���م ُم��ن��ع��ت وزي������رة الأ����س���رة 
اأتراك  م��ع  ل��ق��اء  عقد  م��ن  الرتكية 

خراج قن�سلية بالدها يف روتردام. 
وزي����ر اخلارجية  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
اإن  اأوغلو،  ت�ساوو�ض  الرتكي مولود 
اإجراءات  اتخاذ  يف  �ست�ستمر  ب��الده 
على  ت��ع��ت��ذر  اأن  اإىل  ه��ول��ن��دا  ���س��د 
اخلالف الدبلوما�سي بني البلدين، 

وحتى العتذار لن يكون كافيا. 
وحتدث ت�ساوو�ض اأوغلو لل�سحفيني 
عاما  لقاء  ح�سوره  قبل  فرن�سا،  يف 
يف مدينة مي�ض ب�سمال �سرق البالد، 

اإذا  ل��رتى  �ستنتظر  تركيا  اإن  فقال 
ال��دول الأوروب��ي��ة �ستعرب عن  كانت 
انتقادها للفعل الفا�سي من هولندا، 
م�سيفا اأن ت�سرفات هولندا �ستكون 

لها عواقب. 
حملت  ه��ول��ن��دي،  ف��ع��ل  رد  اأول  ويف 
احل��ك��وم��ة اأن���ق���رة امل�����س��وؤول��ي��ة على 
الدبلوما�سيني  و����س���الم���ة  اأم�������ن 
وذلك  اأرا���س��ي��ه��ا،  على  الهولنديني 
ب��ع��د اأن ه��اج��م م��ت��ظ��اه��رون اأت���راك 

اإ�سطنبول،  الهولندية يف  القن�سلية 
والقوارير  بالبي�ض  امل��ب��ن��ى  ورم����وا 
واحلجارة، وانزلوا العلم الهولندي 

ورفعوا مكانه علما تركيا.
اإن  الهولندي،  ال��وزراء  وق��ال رئي�ض 
حكومته �ستعمل كل ما بو�سعها من 
اأجل نزع فتيل الأزمة الدبلوما�سية 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وه���ي الأزم�����ة التي 
ت�سهدها  التي  الأ�سواأ  باأنها  و�سفها 

هولندا منذ �سنوات.

مواجهات عنيفة على اأبواب املو�سل القدمية

القوات العراقية ت�ستعيد اأكرث من ثلث اجلانب الغربي للمدينة
•• بغداد-وكاالت:

ت����خ����و�����ض ال������ق������وات ال���ع���راق���ي���ة 
حماولة  يف  ع��ن��ي��ف��ة  م���واج���ه���ات 
القدمية  الأح��ي��اء  اأول  لق��ت��ح��ام 
ت���ق���دم مهم  امل���و����س���ل، يف  غ���رب���ي 
امل��و���س��ل م��ن م�سلحي  ل���س��ت��ع��ادة 

تنظيم داع�ض الإرهابي.
ال�سريع  ال�������رد  ق�������وات  وت����ق����ف   
اأعتاب  على  الحتادية  وال�سرطة 
�سيطرتها  بعد  القدمية  املدينة 
ع��ل��ى ���س��ارع ح��ل��ب وح��ي��ْي الندان 
وال������دوا�������س������ة، وت����ق����ع الأح�����ي�����اء 
ال���ق���دمي���ة و����س���ط امل���و����س���ل على 
ال�سفة الغربية لنهر دجلة الذي 

ي�سق املدينة.
وحتاول تلك القوات لليوم الثالث 
اقتحام حي باب الطوب مما اأدى 
لندلع مواجهات عنيفة، م�سريا 
ط��ل��ب��وا من  الأم��ريك��ي��ني  اأن  اإىل 
الن�سحاب  ال���ع���راق���ي���ة  ال����ق����وات 
املجال  لف�سح  احل��ي  م�سارف  من 
الدويل  التحالف  ط��ائ��رات  اأم���ام 
تنظيم  ق���ن���ا����س���ة  ل�����س����ت����ه����داف 

داع�ض.

واأعلن �سابط عراقي كبري،  هذا 
ا�ستعادت  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق���وات  اأن 
اجلانب  م�ساحة   ثلث  م��ن  اأك��ر 
امل���و����س���ل منذ  مل���دي���ن���ة  ال���غ���رب���ي 
يف  الع�سكرية  العمليات  انطالق 
لل�سيطرة  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر   19

على ثاين مدن البالد.
وقال اللواء الركن معن ال�سعدي 
ال��ع��م��ل��ي��ات اخلا�سة  ق����وات  ق��ائ��د 
ال���ث���ان���ي���ة ل�����ق�����وات م���ك���اف���ح���ة_
الإره���������اب، م��ت��ح��دث��ا م���ن داخ���ل 

"اأكر  اأن  بر�ض  لفران�ض  املو�سل 
ال�ساحل الأمين تقريبا  من ثلث 

اأ�سبح حتت �سيطرة قطاعتنا".
عراقية  ع�سكرية  م�سادر  وقالت 
البالد(  )�سمال  املو�سل  مبدينة 
"الإرهاب"  م��ك��اف��ح��ة  ق����وات  اإن 
م����ا زال�������ت ت���خ���و����ض م���واج���ه���ات 
م�سلحة عنيفة �سد تنظيم داع�ض 
اجلديدة  املو�سل  بحي  الإرهابي 
الذي يقع و�سط اجلانب الغربي 

ملدينة املو�سل.
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هيئة حترير ال�سام تتبنى تفجريي دم�سق

حامالت دبابات ومدرعات اأمريكية على م�سارف منبج
•• عوا�صم-وكاالت:

قال املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان اإن 43 حاملة دبابات ومدرعات 
اأمريكية و�سلت اإىل م�سارف مدينة منبج.

�سوريا  ب�����ق��وات  ت�سمى  م��ا  �ست�ساند  امل��درع��ات  ه��ذه  ف���اإن  امل��ر���س��د  وبح�سب 
يتوقع  ، يف معركة حا�سمة  ال��دويل  التحالف  املدعومة من  الدميقراطية 
اأن تبداأ �سد داع�ض . وكانت قوات التحالف التي تقودها الوليات املتحدة 
اأر�سلت 400 جندي اأمريكي اإ�سايف مت ن�سرهم يف �سوريا ملنع اأي ا�ستباك 

بني الف�سائل ال�سورية التي تدعمها كل من اأنقرة ووا�سنطن.
النظام بتهجري من تبقى من �سكان بلدة منبج يف  ق��وات  قبل ذلك قامت 
النا�سطون  ج��ربي��ن.  بلدة  يف  اعتقال  مع�سكرات  اإىل  ال�سرقي  حلب  ري��ف 
حتدثوا اأي�ساً عن قيام ما ت�سمى ب�قوات �سوريا الدميقراطية مبنع الرجال 

من اأهايل منبج، من العودة اإىل بيوتهم.
اأو جبهة فتح ال�سام  اأعلنت ما تعرف ب�هيئة حترير ال�سام،  من جانب اآخر 
يف  زوارا  ا�ستهدفا  تفجريين  عن  م�سوؤوليتها  بيان  يف  امل�سلحة،  ال�سورية 
و�سط دم�سق.  وكانت جماعة جبهة فتح ال�سام ال�سورية امل�سلحة، التي كانت 

ُتعرف �سابقا با�سم جبهة الن�سرة حتى قطعت �سالتها ال�سابقة مع تنظيم 
�سورية  ف�سائل  اأرب��ع��ة  اإىل  ان�سمت  ق��د  املا�سي،  يوليو/متوز  يف  القاعدة 

�سغرية واأطلقت على نف�سها ا�سم هيئة حترير ال�سام. 
ووقع التفجريان يف مدخل مقربة باب ال�سغري جنوبي العا�سمة ال�سورية 

دم�سق، بينما كانت حافالت تقل الزوار اإىل اأ�سرحة �سيعية يف املنطقة. 
واأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان املعار�ض، ومقره بريطانيا، بارتفاع 
قد  ك��ان  عراقيا   43 بينهم  من  قتيال   74 اإىل  التفجريين  �سحايا  ع��دد 

جاءوا لزيارة مزارات .

الأردن يفرج عن الدقام�سة بعد انتهاء حمكوميته
•• عمان-اأ ف ب:

احلدود  حر�ض  يف  اجلندي  عن  ام�ض  فجر  الردن��ي��ة  ال�سلطات  اأفرجت 
اأحمد الدقام�سة الذي قتل �سبع طالبات ا�سرائيليات كن يف رحلة عند 
انق�ساء حمكوميته و�سط  1997، وذلك بعد  احل��دود مع الردن عام 

احتفالت من ابناء ع�سريته ومدينته.
الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على  انت�سرت  فيديو  مقاطع  واأظ��ه��رت 
اب��واق��ه��ا وه���م يقلون  ب��اط��الق  ال��ت��ي ق���ام �سائقوها  ال�����س��ي��ارات  ع�����س��رات 
ابناء  الع�سرات من  بانتظاره  كان  ع�سريته حيث  دي��وان  اىل  الدقام�سة 

ع�سريته وعمومته.
ويف ات�سال هاتفي اجرته معه فران�ض بر�ض قال حممد يحيى الدقام�سة 
المنية  "ال�سلطات  اإن  اجل��ن��دي  اب��ن��اء عموم  واأح���د  متقاعد  ل��واء  وه��و 

اأفرجت عن احمد الدقام�سة فجر ام�ض بعد انتهاء حمكوميته لي�سبح 
عند  بانتظاره  كانوا  الع�سرية  واأف��راد  عائلته  اإن  واأ�ساف  طليقا".  حرا 

اطالق �سراحه من �سجن باب الهوى.

يف اجتماع املوقعني على وثيقة قرطاج:

يو�سف ال�ساهد: الو�سع يف تون�س مازال �سعبا!

اليابان  يف  ال�سعودي  العاهل 
���س��م��ن ج��ول��ت��ه الآ���س��ي��وي��ة

•• طوكيو-وكاالت:

و�سل خادم احلرمني ال�سريفني 
عبدالعزيز  ب���ن  ���س��ل��م��ان  امل���ل���ك 
طوكيو،  اليابانية  العا�سمة  اإىل 
م�ستقبلي  م���ق���دم���ة  يف  وك�������ان 
لدى  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
و���س��ول��ه م��ط��ار ه��ان��ي��دا ال���دويل 
يف ط��وك��ي��و، ن��اروه��ي��ت��و ويل عهد 
ا�ستقبال  يف  ك���ان  ك��م��ا  ال���ي���اب���ان. 
لدى  اململكة  �سفري  �سلمان  امللك 
ال��ي��اب��ان اأح��م��د ي��ون�����ض ال����رباك، 

واأع�ساء ال�سفارة يف طوكيو.
اإث��ر ذل��ك توجه خ��ادم احلرمني 
ال�ستقبال،  قاعة  اإىل  ال�سريفني 
امللكي  ال�������س���الم���ان  ع����زف  ح��ي��ث 
الياباين.  وال��وط��ن��ي  ال�����س��ع��ودي 
بعد ذلك �سافح خ��ادم احلرمني 
ال�سريفني �سفراء الدول العربية 
ويل  �سافح  فيما  ال��ي��اب��ان،  ل��دى 
عهد ال��ي��اب��ان، الأم���راء وال���وزراء 
اأع�����س��اء ال��وف��د ال��ر���س��م��ي خلادم 

احلرمني ال�سريفني.

ال���������س����ع����ودي����ة ت��ع��ل��ن 
م��ق��ت��ل م���ط���ل���وب اأم���ن���ي 

•• الريا�ض-وام:

اأعلنت وزارة الداخلية ال�سعودية 
اأمني يف بلدة  عن مقتل مطلوب 
ال�سرقية  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال��ع��وام��ي��ة 

خالل تبادل لإطالق النار.
وق����ال امل��ت��ح��دث الأم���ن���ي ل����وزارة 
الأمن  رج��ال  ان  ام�ض  الداخلية 
الول  اأم���������ض  ����س���ب���اح  ت���ع���ر����س���وا 
امل�سورة  ن��ار كثيف بحي  لإط��الق 
من م�سدر جمهول مما ا�ستوجب 
وفقا  امل�����وق�����ف  م�����ع  ال����ت����ع����ام����ل 
عن  ذلك  اأ�سفر  حيث  ملقت�سياته 
الأمنية  للجهات  املطلوب  اإ�سابة 
نقل  العري�ض  علي  ط��الل  وليد 
وتويف  امل�ست�سفى  اإىل  اإثرها  على 
لحقا فيما مل يتعر�ض اأحد من 

رجال الأمن لأي اأذى.

•• الفجر - تون�ض - خا�ض

ب��ع��د اأزم����ة ال��ت��ح��وي��ر ال������وزاري اجل��زئ��ي ال��ت��ي كادت 
اأ�سا�سه  على  ال���ذي  البناء  ق��رط��اج  وثيقة  تن�سف  اأن 
ت�سكلت حكومة الوحدة الوطنية، عاد املوّقعون عليها 
ال�سيناريو،  لالجتماع جمددا من اجل تفادي تكرار 
وال�ستعداد للمرحلة القادمة بتما�سك اكرب، وو�سوح 

يف الروؤية ا�سمل واأعمق.
وحركة  تون�ض  م�سروع  ح��رك��ة  عنه  غ��اب  الج��ت��م��اع، 
ال�����س��ع��ب وح���زب الحت����اد ال��وط��ن��ي احل���ر، ال��ذي��ن مل 
ي���دع���وا اإل���ي���ه رغ���م اأن���ه���م م���ن امل��وق��ع��ني ع��ل��ى وثيقة 
قرطاج، ولكنهم متيزوا يف الآونة الأخرية مبعار�سة 

اأّن  ال��ق��ول  اإىل  احل��ك��وم��ة،  مم��ا دف��ع بع�ض املراقبني 
الجتماع كان اقرب اإىل م�ساندي احلكومة، منه اإىل 

اجتماع الطراف املوّقعة على وثيقة قرطاج.
وقد ك�سف رئي�ض احلكومة التون�سية يو�سف ال�ساهد، 
"اأّن احلكومة تقدمت يف تطبيق عديد النقاط التي 
جاءت بوثيقة قرطاج ، ولكن الو�سع يف تون�ض مازال 

�سعبا، وخا�سة يف م�ساألة املوازنات املالية".
    واأو�سح رئي�ض احلكومة خالل تقدميه لت�سريح 
واملنظمات  ب��الأح��زاب  اجتماعه  التئام  اث��ر   ، �سحفي 
اأّن  للحكومة،  والداعمة  قرطاج  وثيقة  على  املوقعة 
النقاط  ال��ت��ق��دم يف كثري م��ن  احل��ك��وم��ة متكنت م��ن 

الواردة بوثيقة قرطاج.            )التفا�سيل �ض15(

اهايل الدقام�سة يحتفلون بالفراج عنه )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
الوطني الحتادي يناق�س قانون الإجراءات ال�سريبية ويوجه 7 اأ�سئلة خالل جل�ستيه املقبلتني

•• اأبوظبي-وام:

املقبلني  والأرب��ع��اء  الثالثاء  يومي  الحت��ادي  الوطني  املجل�ض  يعقد 
مبقره يف اأبوظبي جل�ستيه التا�سعة والعا�سرة من دور النعقاد العادي 
الثاين للف�سل الت�سريعي ال�ساد�ض ع�سر برئا�سة معايل الدكتورة اأمل 

عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�ض.
التا�سعة  اجلل�سة  خ��الل  الحت��ادي  الوطني  املجل�ض  اأع�ساء  ويوجه 
التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور  اإىل معايل  �سوؤالني 
املناخي والبيئة من كل من �سعادة الع�سوة ناعمة عبداهلل ال�سرهان 
�سامل  الع�سو  �سعادة  ومن  الوطنية  الزراعية  املنتجات  ت�سويق  حول 

علي ال�سحي حول دعم الزراعة املائية يف الدولة .
ويناق�ض املجل�ض خالل جل�سته التا�سعة م�سروع قانون احتادي ب�ساأن 
ال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات  الإم��ارات  ت����نظيم مركز  اإع������ادة 
ب�ساأن  الدولية  املوؤ�س�سات  تقارير  ب�ساأن  ع���ام  م����و�سوع  جانب  اإىل 

الدولة .
و يوجه �سعادة الأع�ساء خالل اجلل�سة العا�سرة 5 اأ�سئلة منها 4 اأ�سئلة 
اإىل معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم من 
�سعادة الع�سوة عزة �سليمان بن �سليمان حول ارتفاع ر�سوم املدار�ض 
اخلا�سة ومن �سعادة الع�سو حمد اأحمد الرحومي حول قرار جمل�ض 
بالوزارات  دور احل�سانة  �ساأن  2006 يف  ل�سنة   -  19 رقم  ال��وزراء 

ومن  وال��دواوي��ن  احلكومية  وال��دوائ��ر  العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات 
�سعادة الع�سو �سامل علي ال�سحي الذي يوجه �سوؤالني حول توطني 
مهنة م�سريف البا�سات يف املدار�ض و عدم العتداد بالإجازات املر�سية 

امل�سدقة واملعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا .
معايل  اإىل  ���س��وؤال  الرحومي  اأحمد  حمد  الع�سو  �سعادة  يوجه  كما 
رئي�ض  نائب  املالية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  الطاير  حميد  بن  عبيد 
جمل�ض اإدارة الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية حول 

ا�ستحقاق التقاعد ووقف املعا�ض التقاعدي عن املحال اإىل التقاعد .
ويناق�ض املجل�ض خالل جل�سته العا�سرة اأي�سا م�سروع قانون احتادي 

يف �ساأن الإجراءات ال�سريبية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�سة موري�سيو�س بالعيد الوطني لبالدها

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل 
برقية تهنئة اإىل فخامة اأمينة غريب فقيم رئي�سة جمهورية موري�سيو�ض 

وذلك مبنا�سبة العيد الوطني لبالدها .
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل رئي�سة جمهورية موري�سيو�ض.

اأمر بتقدمي طائرة خا�سة للم�ساعدة يف �سرعة نقل املعونات 

حممد بن را�سد يوجه مب�ساعدات عاجلة لإغاثة مت�سرري اإع�سار اإيناوا يف مدغ�سقر
•• دبي-وام:

الدولة  نائب رئي�ض  اآل مكتوم،  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأمر �ساحب 
اإغاثة  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، بتوجيه معونات وم��واد  رئي�ض جمل�ض 
اإيناوا الذي �سرب جزيرة مدغ�سقر  عاجلة مل�ساعدة املت�سررين من اإع�سار 
موؤخراً وت�سبب يف نزوح اأكر من 65 األف ن�سمة وتدمري العديد من املدن 
والقرى واملن�سئات احليوية ومنها امل�ست�سفيات واملدار�ض وغريها من مكونات 
البنية الأ�سا�سية للجزيرة. كما اأمر �سموه بتقدمي طائرة خا�سة للم�ساعدة 

يف نقل املعونات بال�سرعة الالزمة اإىل هناك.
وبناء على الأمر ال�سامي، حتركت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية على 
الفور بالتعاون مع �سركائها من املنظمات الدولية العاملة يف جمال الإغاثة 
امل�ستلزمات  م��ن  ط��ن   100 حجمها  بلغ  اإغ��اث��ة  معونات  وت�سيري  بتجهيز 
الإع�سار  من  املت�سررين  معاناة  من  التخفيف  �ساأنها  من  التي  الأ�سا�سية 
ت�سهده اجلزيرة منذ ثالثة ع�سر عاما، والذي  ال��ذي  الأعنف  ال��ذي يعترب 

يبلغ  اأن  ُينتظر  حيث  الأ���س��ر  اآلف  ت�سريد  يف  وت�سبب  ه��ائ��ال  دم���ارا  خلف 
اإجمايل عدد املت�سررين من جراء الإع�سار اإىل اأكر من 760 األف ن�سمة 
يف اأقاليم مدغ�سقر الت�سعة. وتاتي �سرعة ا�ستجابة املدينة العاملية للخدمات 
الإن�سانية يف اإطار التزامها بو�سع نهج القيادة الر�سيدة يف تقدمي يد العون 
للمحتاجني يف اأي مكان من العامل مو�سع التنفيذ ال�سريع والفعال.  وتقوم 
من  مت�سررة  ملناطق  اإغ��اث��ة  م���واد  بتحريك  الإن�����س��ان��ي��ة  اخل��دم��ات  مدينة 
املدينة م�ساعدات  اأفريقيا، يف حني �سبق واأن قدمت  كارثة طبيعية يف قارة 
عن  الناجمة  بالتحديات  املتعلقة  امل��واق��ف  م��ن  العديد  يف  كثرية  اإن�سانية 
وغريها  الالجئني  م�ساعدة  ل�سيما  هناك  امل�سلحة  وال�سراعات  احل��روب 
من حالت الطوارئ التي ل تتعلق بالكوارث الطبيعية. وقد توجهت طائرة 
الإغاثة التي قدمها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم دعما 
اأنتاناريفو عا�سمة مدغ�سقر حاملة  اإىل  اإىل مدينة  دبي  لهذه احلملة من 
األف �سخ�ض   50 اأدوي��ة وم�ستلزمات طبية تكفي  اإغاثة احتوت على  �سحنة 
يكفي  الطاقة  ع��ايل  الب�سكويت  م��ن  ح�سة  األ��ف  و300  اأ�سهر،  ثالثة  مل��دة 

اأ�سا�سية غري غذائية  اإغاثة  اأي��ام وم��واد  األف �سخ�ض ملدة خم�سة   60 ل�نحو 
لإيواء  تكفي  الطارئة  للحالت  الإي��واء  وم�ستلزمات  اخليام  اإىل  بالإ�سافة 
نحو 20 األف �سخ�ض. وحظي اجلهد الذي قادته املدينة العاملية للخدمات 
لال�ستجابة  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  ب��دع��م  مدغ�سقر  لإغ��اث��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
وم�ستودعات الإغاثة الإن�سانية UNHRD التي �ساهمت بتاأ�سي�ض من�سة 
مدغ�سقر  يف  املعونات  توزيع  وعملية  اللوج�ستية  العمليات  لإدارة  متنقلة 
جمموعة  اخلطوة  ه��ذه  م���وؤازرة  يف  �سارك  حني  يف  النائية،  املناطق  ل�سيما 
العاملي،  الغذاء  وبرنامج  العاملية،  ال�سحة  وهم: منظمة  املدينة  �سركاء  من 
حكومية  غري  دولية  منظمة  “اأدارا” وهي  ومنظمة  اليوني�سيف،  ومنظمة 
وم�ستودعات  لال�ستجابة  املتحدة  الأمم  ومنظمة  ال��رب��ح،  اإىل  ت��ه��دف  ول 
مدغ�سقر  اجتاح  الذي  اإيناوا  ال�ستوائي  الإع�سار  وكان  الإن�سانية.  الإغاثة 
قبل اأيام، قد جلب على اجلزيرة رياحا عاتية و�سلت �سرعتها اإىل نحو 300 
لتجرب  البيوت  وفي�سانات غمرت  �سامل  دم��ار  اإح��داث  يف  كيلومرت مت�سبباً 
اأهايل املناطق التي �سربها الإع�سار على النزوح عن م�ساكنهم واللجوء اإىل 

املدار�ض والكنائ�ض والقاعات الريا�سية الأقل ت�سرراً، يف حني ت�سبب الإع�سار 
يف مقتل 50 �سخ�سا وجرح نحو 200 �سخ�ض، بينما ل يزال 20 �سخ�سا يف 
عداد املفقودين وذلك وفق الإح�ساءات الأولية للخ�سائر الب�سرية الناجمة 
اإىل  الغزيرة يف �سعوبة الو�سول  الفي�سانات  عن الإع�سار، يف حني ت�سببت 
املناطق املت�سررة ومن ثم عدم القدرة على ح�سر كافة الأ�سرار واخل�سائر 
اخلطة  اإط��ار  يف  اأن��ه  اإىل  ُي�سار  الطبيعية.  الكارثة  ه��ذه  فيها  ت�سببت  التي 
بغر�ض  منطقة   15 يف  الإغ��اث��ة  م��واد  توزيع  مت  النازحني،  لدعم  املتكاملة 
وال�سحية  تعليمية  واخل��دم��ات  وامل��اء  الطعام  وتوفري  ال�سريعة  ال�ستجابة 
الدولية  املنظمات  ومازالت  واحلماية،  ال�سحي  وال�سرف  الي��واء  وخدمات 
توا�سل م�ساعيها لتو�سيل مواد الإغاثة جوا وبحراً اىل املناطق النائية التي 
املنتظر  من  حني  ويف  اجل��زي��رة.  من  ال�سرقي  ال�سمال  يف  الو�سول  ي�سعب 
و�سول املزيد من مواد الإغاثة اىل مناطق �سافا واأنالنيجريفو مع موا�سلة 
فرق الإغاثة ات�سالتها اليومية وتن�سيق عملياتها مع تاأ�سي�ض غرفة عمليات 

م�سرتكة يف مقر املكتب الوطني لإدارة الكوارث يف اأنتاناناريفو. 

هزاع بن زايد يطلق املرحلة الأوىل من برنامج الطفولة املبكرة مبوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  اأطلق 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي املرحلة 
الطفولة  ب���رن���ام���ج  م���ن  الأوىل 
موؤ�س�سة  ت��ن��ف��ذه  ال�����ذي  امل���ب���ك���رة 

التنمية الأ�سرية.
�سموه  ا�ستقبال  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
التنمية  م��وؤ���س�����س��ة  وف�����د  ام�������ض 
�سموه خالل  اأك��د  الأ�سرية، حيث 
التنمية  م���وؤ����س�������س���ة  اأن  ال���ل���ق���اء 
الأ�سرية التي تراأ�سها اأم الإمارات 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
ال��ن�����س��ائ��ي العام  رئ��ي�����س��ة الحت����اد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  الأ���س��ري��ة 
لالأمومة والطفولة تعترب مبثابة 
ال��داع��م ال��رئ��ي�����ض ل��الأ���س��رة حيث 

لديها  ال���ت���ي  الأ�����س����ر  ال���ربن���ام���ج 
الثالثة  ال�������س���ه���ور  م����ن  اأط����ف����ال 

الأوىل اإىل الأربعة اأعوام.
فئات  ا�����س����ت����ح����داث  ����س���ي���ت���م  ك���م���ا 
�سمو  جائزة  فئات  �سمن  جديدة 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
املجال  بهذا  ال��دار خا�سة  لأ���س��رة 
ل���ت���ع���زي���ز امل���م���ار����س���ات الأ����س���ري���ة 
املميزة والتعريف بها يف املجتمع، 
النماذج  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�����س��ل��ي��ط 

الناجحة واملواهب املميزة.
الأوىل  امل��رح��ل��ة  تنفيذ  و���س��ي��ب��داأ   
من الربنامج واملتمثلة يف توفري 
برامج التدريب والتمكني لالأ�سرة 
الأطفال  تربية  على  والقائمني 
الإلكرتونية  امل�������س���ادر  وت���وف���ري 
لهم  ال��الزم��ة  التعليمية  وامل����واد 
ابتداء  املبكرة  الطفولة  يف جمال 
يف   2017 اأب�����ري�����ل  ����س���ه���ر  م�����ن 

املجتمعية  التجارب  على  ال�سوء 
الأ�سر  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ن��اج��ح��ة 
و����س���وف ي��ف��ت��ح امل���ج���ال مل��زي��د من 

املبادرات املبتكرة.
املبكرة  الطفولة  برنامج  ويعترب 
منهجاً تكاملياً �ساماًل يهدف اإىل 
تنمية مهارات الأطفال، واإك�سابهم 
املعارف احلياتية املختلفة، وتنمية 
والعاطفية  الجتماعية  قدراتهم 
يف  والثقافية  والبدنية  واحل�سية 
يكونوا  لأن  توؤهلهم  مبكرة  �سن 
وق���ادرة  وم��وؤه��ل��ة  ف��اع��ل��ة  عنا�سر 
جمتمعهم  بناء  يف  امل�ساركة  على 
الربنامج  يعمل  كما  وت��ط��وي��ره، 
والقائمني  الأ����س���رة  مت��ك��ني  ع��ل��ى 
وتزويدهم  الأط��ف��ال  تربية  على 
والأدوات  وال��و���س��ائ��ل  ب���امل���ه���ارات 
ال������الزم������ة ل����رع����اي����ة الأط�����ف�����ال 

وتن�سئتهم وفق اأ�س�ض علمية.

تقوم على رعايتها، والهتمام بها 
من اأجل املحافظة عليها، وتهيئة 
متما�سكني  يكونوا  لكي  اأف��راده��ا 
ومتالحمني، يعملون جميعا من 
اأجل رفعة الوطن واحلفاظ على 

مكت�سباته.
وق�������ال ����س���م���و ال�������س���ي���خ ه�������زاع بن 
الأ�سر  متكني  اإن  نهيان  اآل  زاي��د 
لرتبية  ������س�����رورة  وامل���خ���ت�������س���ني 
تفاعلية  م��ن��اه��ج  وف���ق  الأط���ف���ال 
�سموه  ..م�سيفا  وناجعة  حديثة 
اأن رعاية الأطفال ب�سورة علمية 
ريا�ض  قبل  ما  مرحلة  يف  �سليمة 
اأجيال  تن�سئة  ت�سمن  الأط���ف���ال 
خلو�ض  الالزمة  املهارات  متتلك 
وخمرجات  فعالة  تربوية  جتربة 

معرفية متطورة.
برنامج  اأن  ����س���م���وه  اأك�������د  ك���م���ا 
����س���وف يلقي  امل���ب���ك���رة  ال��ط��ف��ول��ة 

مرحلته  يف  ال���ربن���ام���ج  وي����رك����ز 
الأوىل على متكني وتوعية الأ�سرة 
الأطفال  تربية  على  والقائمني 
باأهمية التنمية املبكرة لالأطفال، 
حيث يوفر ور�سا توعوية تفاعلية 
وتدريبية لالأ�سر لتعزيز مهاراتها 
توفري  اإىل  اإ����س���اف���ة  وخ���ربات���ه���ا، 
اإلكرتونية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م�������س���ادر 
معرفية،  و���س��ائ��ل  م���ن  وغ���ريه���ا 
ا�ست�سارية  قنوات  اإىل  بالإ�سافة 
ل��الأ���س��ر وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى تربية 
الطفولة  برنامج  الأطفال �سمن 

املبكرة.
�سمن  ال������ربن������ام������ج  وي���������س����ع����ى 
خمرجاته اإىل توفري بيئة خ�سبة 
وم�سادر ومراجع للبحث العلمي 
يف جمال الطفولة املبكرة واإتاحة 
للباحثني  وامل��راج��ع  امل�سادر  تلك 
وي�ستهدف  والأ���س��رة،  والدرا�سني 

اأحمد  �سيف  و���س��ع��ادة  التنفيذي، 
�سمو  ع���ام مكتب  م��دي��ر  امل��ه��ريي 
التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 
الرميثي  م���رمي حم��م��د  و���س��ع��ادة 
التنمية  م��وؤ���س�����س��ة  ع�����ام  م���دي���ر 
الأ���س��ري��ة، و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور علي 
�سمو  م��ك��ت��ب  م�ست�سار  مت��ي��م  ب��ن 

املوؤ�س�سة  مراكز  من  مركزا   15
الغربية والو�سطى وال�سرقية.

ح�سر اللقاء كل من معايل جا�سم 
رئي�ض  ال��زع��اب��ي  بوعتابة  حممد 
مكتب اللجنة التنفيذية، و�سعادة 
الدكتور فهد مطر النيادي مدير 
للمجل�ض  ال��ع��ام��ة  الأم����ان����ة  ع����ام 

التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 
النيادي  �سعيد  حم��م��د  و���س��ع��ادة 
م�ست�سار التخطيط ال�سرتاتيجي 
موؤ�س�سة  يف  املوؤ�س�سي  والتطوير 
عمل  وف��ري��ق  الأ���س��ري��ة،  التنمية 
املجل�ض  رئي�ض  نائب  �سمو  مكتب 

التنفيذي.

�سرطة اأبوظبي : 94 % من احلوادث املرورية بالإمارة �سببها �سلوكيات خاطئة خالل حديثه يف جل�سة منتدى الدبلوما�سية العامة واالت�سال احلكومي 

�سيف بن زايد: خطاب الإمارات مبني على روؤية قيادتها يف تعزيز ال�سالم والتعاي�س
•• دبي-وام:

ا�ستعر�ض الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 
جمل�ض ال��وزراء وزي��ر الداخلية جتربة دول��ة الإم��ارات املتميزة يف 

جمال الت�سال واأثرها يف منحها مكانة متميزة اإقليميا ودوليا.
وعرج �سموه على اخللفيات التاريخية التي و�سعت اأ�س�ض اخلطاب 
تعزيز  يف  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  على  املبني  امل��ت��وازن  الإم���ارات���ي  الر�سمي 

مفاهيم ال�سالم والتعاي�ض امل�سرتك بني خمتلف �سعوب العامل.
واأكد �سموه - خالل حديثه يف جل�سة منتدى الدبلوما�سية العامة 
والت�سال احلكومي حتت عنوان الإمارات - روؤية القيادة.. وتوا�سل 
نحو الريادة - اأن الدولة بطبيعة ت�سكيلها ال�سيا�سي والجتماعي 
اأ�سلوبا متميزا واأ�سيال يف احلوار البناء والتوا�سل الفعال  تعتمد 
وتعمل على ا�ست�سراف امل�ستقبل لتطوير و�سائل الإعالم والتوا�سل 
على نحو ي�سهم يف حتقيق املزيد من التقدم وال�ستقرار والرخاء. 
ح�سر اجلل�سة.. �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ال�سيخ  اآل مكتوم للمعرفة و�سمو  رئي�ض موؤ�س�سة حممد بن را�سد 
من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم والعميد �سمو ال�سيخ حممد 
بن طحنون بن حممد اآل نهيان مدير عام الإدارة العامة ل�سوؤون 
الأمن واملنافذ بالقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي و�سمو ال�سيخ زايد 
عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ب��ن 
الزياين الأمني العام ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ولفيف 
من كبار امل�سوؤولني. واأو�سح الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 
نهيان - خالل اجلل�سة احلوارية التي اأدارها الإعالمي في�سل بن 
حريز - اأن دور الت�سال احلكومي يكت�سب اأهميته يف نقله للر�سائل 
وم���وؤازرة  امل�ستويات  خمتلف  على  احلكومي  واخل��ط��اب  الر�سمية 
اإىل خمتلف �سرائح  جهود احلكومة لنقل ر�سالة ت�سمن و�سولها 
املجتمع بدقة و�سفافية وو�سوح. وقال �سموه اإن احلاجة لالت�سال 
بداأت منذ مهد الب�سرية وكانت الر�سائل ال�سماوية اأمثلة و�سواهد 
اأن  �سموه  م��وؤك��دا  الأه���داف..  لتحقيق  التوا�سل  اأهمية  على  حية 
املبا�سر كمنهج  والتوا�سل  املتبادل  انتهجت احلوار  الإم��ارات  دولة 
للخطاب الر�سمي.. مدلال �سموه على كيفية اإدارة احلوار بفعالية 
على نحو ي�سهم يف حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية وامل�سالح العليا 
تعامل  اإىل  الأ�سئلة  على  رده  معر�ض  يف  �سموه  واأ���س��ار  ل��ل��دول��ة.   
واإدارة املغفور له الوالد املوؤ�س�ض ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
اأداه  الداخلية واخلارجية بو�سفها  طيب اهلل ثراه مع الت�سالت 
هامة لتعزيز التوافق والفهم املتبادل والتعاون بني �سعوب العامل.. 
�ساربا مثال يو�سح طريقته احلكيمة يف التوا�سل مع رجال اأعمال 
للمنفعة  احل���وار  مظلة  لتو�سيع  خا�سة  ط��ائ��رة  واإر���س��ال��ه  �سينني 

املتبادلة ولتعريفهم بالإمارات �سمن القارة الآ�سيوية.
التوا�سل  رائ��د  زاي��د اخلري  املوؤ�س�ض  القائد  �سموه عن  كما حتدث 
ت��ع��ام��ل��ه م���ع الت�������س���الت اخل��ارج��ي��ة ال�سلبية  وح��ك��ي��م��ه وك��ي��ف��ي��ة 
والإيجابية ومنها على �سبيل املثال اإدارته بحكمته و�سربه وحر�سه 
الثوابت وتر�سيخ وتعزيز الحتاد مع وجود هجمات ور�سائل  على 
ال��دول��ة الحت��ادي��ة على  ق���درة  اأخ����رى  ت�سكك يف  �سلبية م��ن دول 

ال�ستمرار.. م�سيفا “ ها هو الحتاد قائم اليوم و�سيبقى قائما.

واأ�سار �سموه اإىل حكمة ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه يف دعم التوا�سل 
الفعال مع و�سائل الإعالم الربيطانية وا�ست�سافة مرا�سليهم اأثناء 
اأكتوبر  ال��ذي عقده يف لندن خ��الل �سهر  وامل��وؤمت��ر   73 ال���  ح��رب 
لإطالعهم على حقيقة ما يجري يف م�سر .. موؤكدا اأن العامل لن 
ين�سى كلماته اخلالدة التي اأ�سهمت ب�سكل حا�سم يف تغيري املفاهيم 

ال�سائدة يف اخلطاب الربيطاين الإعالمي اآنذاك.
واأ�ساف �سموه اأن الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل م�ستمرة على هذا النهج  زايد 
لتنعك�ض  واخل��ط��اب  التوا�سل  م�سرية  تعزيز  يف  واملنفتح  امل��ت��وازن 
يف  التطوير  م�سرية  م��ن  تعزز  وا�سحة  ر�سالة  اإي�����س��ال  يف  ايجابا 
التوا�سل يف الإمارات  اأب��رز معايري واأ�س�ض  اأن  البالد. واأك��د �سموه 
املجال�ض  يف  املبا�سر  واحل���وار  وال��و���س��وح  وال�سفافية  النفتاح  ه��ي 
واملكاتب احلكومية املفتوحة مع العمل ب�سكل م�ستمر على تطوير 
منهج  على  والبقاء  التقنية  التطورات  ل�ستيعاب  اخلطاب  اأدوات 
متوازن مفتوح.. داعيا و�سائل الإعالم التقليدية اإىل تعزيز دورها 
بتطوير و�سائلها وتقنياتها وحمتوياتها للم�ساهمة يف نقل الر�سالة 

احل�سارية املواكبة لنه�سة الدولة يف خمتلف املجالت.
وو�سف �سموه مبادرات وم�ساريع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�ض جمل�ض  نائب رئي�ض  اآل مكتوم  را�سد 
دبي رعاه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
بالريادية  امل�سلحة  الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
والقادرة على ا�ستيعاب التطورات وا�ستخدام اأحدث ما تو�سلت اليه 
وا�سعادهم.  النا�ض  خلدمة  وتطويعها  احلديثة  الت�سال  تقنيات 
ر�سالتها  اإي�سال  يف  اأ�سهم  امل��ت��وازن  الدولة  خطاب  اأن  �سموه  وذك��ر 
املواطنني  ثقة  م��وؤ���س��رات  واأن  وعامليا  واإقليميا  حمليا  الر�سمية 
املنتديات  الأرق��ام وامل�ستويات بح�سب  اأعلى  باأداء حكومتهم ت�سدر 

واملوؤمترات الدولية مثل دافو�ض وغريها.
ودلل �سموه على ذلك باإطالق م�سروع املريخ 2117 والذي مينح 
الطموحة  خطتها  ع��ن  تعلن  وه��ي  عاملية  نوعية  ري���ادة  الإم����ارات 
لإن�ساء م�ستوطنة ب�سرية على �سطح الكوكب الأحمر بعد مائة عام 
من الآن وما يتطلبه ذلك من قدرة على �سياغة الر�سالة الر�سمية 
امل�سروع.  هذا  مب�ستجدات  اط��الع  على  املجتمع  لإبقاء  وتب�سيطها 
اأن ري��ادة الإمارات  ال��وزراء وزير الداخلية  واأك��د �سمو نائب رئي�ض 
والأزمات  الأوق��ات  كافة  متوا�سل يف  الدولية  املوؤ�سرات  وت�سدرها 
م�سريا  وال��ع��امل��ي��ة..  املحلية  ل��الأزم��ات  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اإدارة  حل�سن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأم��ر  التي  العنوان  فندق  اإىل حادثة حريق 
حممد بن را�سد اآل مكتوم اأن تنقل للعامل ببث حي ومبا�سرة مبا 
يوؤكد اأنه لي�ض لدى احلكومة اأي اأمر تخفيه �سواء عن مواطنيها 
اإن املغر�سني واحلاقدين حاولوا ا�ستغالل  اأو العامل. وقال �سموه 
والعتدال  والعطاء  �سيا�سة اخلري  على  للتهجم  ال�سهداء  ح��وادث 
التي تنتهجها الإمارات ولكنها اأثبتت بحكمة قيادتها واإرادة �سعبها 
و���س��ف��اف��ي��ة الت�����س��ال ال��دائ��م ب��ني احل��ك��وم��ة وامل��ج��ت��م��ع ف�سل تلك 
اليمن  يف  للحرب  امل�سلحة  قواتنا  خو�ض  اأن  موؤكدا  املخططات.. 
اأعطت  واع��ت��زاز اجلميع حيث  تثمني  والط��م��اع حمط  ال�سر  �سد 

لالإن�سانية والأخوة وال�سرعية حقها وواجبها.

واأ�سار �سموه اإىل مبادرات الدولة الإقليمية والعاملية مثل �سندوق 
الإم��ارات للتنمية الذي يحمل ر�سالة الإم��ارات يف اخلري والعطاء 
وم�سمونها الإن�ساين.. اإ�سافة اإىل ت�سدر الدولة قائمة دول العامل  
�سروط  ب��دون  دول��ي��ة  منظمات  اإح�سائيات  بح�سب  امل�ساعدات  يف 

وبدون ح�ساب للجن�ض اأو الدين.
العطاء  اأدوات  اأح���د  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  اإىل  �سموه  ون���وه 
الإماراتي والذي تاأ�س�ض بهدف م�ساعدة الدول النامية على حتقيق 
الفقر  تبعات   من  احل��د  يف  وال�سهام  لها  العون  بتقدمي  التنمية 
التوا�سل  من�سة  اأ�سبحت  التي  للحكومات  العاملية  للقمة  اإ�سافة 
احلكومي الأوىل عامليا. واأكد �سموه اأن مبادرات وم�ساريع �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ  جمل�ض 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الر�سمية  الر�سائل  نقل  يف  بالغة  اأهمية  تكت�سب  امل�سلحة  للقوات 
ي�سمن  مب��ا  امل�ستويات  خمتلف  على  احلكومي  اخل��ط��اب  وتعزيز 
تو�سيله اإىل خمتلف �سرائح املجتمع بدقة وو�سوح وهما الركيزتان 

الرئي�ستان لنجاح الأهداف املن�سودة.
اآل مكتوم  اإن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد   وقال �سموه 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئ��ي�����ض جمل�ض ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اهلل” و�ساحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة والذين تخرجا معا 
املوؤ�س�سة  نف�ض  وم��ن  التوا�سل  يف  الريادية  الإم���ارات  مدر�سة  من 
واإقليميا ودوليا  والتوا�سل حمليا  الع�سكرية قادا حركة الت�سال 
اأ���س��ا���س��ا يف  منه  وج��ع��ال  وال����داين  القا�سي  ل��ه  ي�سهد  ف��اع��ل  ب�سكل 
املنظومة احلكومية الإمارتية مدلال �سموه على قدرة الت�سالت 
يف حتقيق اأهداف الدول حيث يكمن جناح اجليو�ض يف قوة ات�سالها 

كما يعني الت�سال لها خ�سارة املعركة اأو ك�سبها.
ال�سمو  �ساحب  امل��وؤمت��ر  ل��راع��ي  وتقدير  �سكر  حتية  �سموه  ووج��ه 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم بالقول “ اإنه من ال�سعب اإح�ساء 
واأ�سلوب  ور���س��ان��ة  حكمة  م��ن  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  ب��ه  يتميز  م��ا 
من  واقتب�ض  وال��ع��امل  جمتمعاتهم  م��ع  ال��ق��ادة  توا�سل  يف  متميز 
توا�سله مع  اأ�سلوب  والإيجابية  ال�سعادة  تاأمالت يف  الأخ��ري  كتابه 
الآخر الذي يعتمد على اليجابية يف التعامل والت�سال والتوا�سل 

والتفاوؤل وتعميم ال�سعادة كاأ�سلوب حياة يومي.
الدولة  رئي�ض  نائب  ال�سمو  �ساحب  مبادرات  اإىل  �سموه  اأ�سار  كما 
اإب��داع��ا وري���ادة يف  رئي�ض جمل�ض ال����وزراء ح��اك��م دب��ي ال��ت��ي حتمل 
مثل  اإن�سانية  وم�سامني  روؤى  ذات  والنوعية  الكرة  بني  التوازن 
الأر�����ض تن�سر مفاهيم  ال��ت��ي و�سلت لأ���س��ق��اع  دب��ي اخل��ريي��ة  ن��ور 
اخلري والإن�سانية، وم�سروع حتدي القراءة لتو�سيع مدارك العقل 
كاأكرب م�سروع عربي لت�سجيع القراءة ي�ستهدف الن�ضء بقراءة 50 
ا�ستقطاب  العام وتوجهات احلكومة وعزمها على  مليون كتاب يف 
العقول واملواهب لتطوير ال�ستثمار الب�سري عرب اإطالق منظومة 
يف  وامل��واه��ب  واملبدعني  بالكفاءات  واخلا�سة  امل��ط��ورة  التاأ�سريات 
ل  مما  وغريها  الوطني  القت�ساد  وتعزيز  لرفد  القطاعات  كافة 

ميكن اأن يتم ح�سره يف مقال اأو لقاء. 

•• اأبوظبي -وام:

الظاهري  خلفان  علي  العميد  اأك��د 
املركزية  ال���ع���م���ل���ي���ات  ع�����ام  م���دي���ر 
ال�سالمة  اأن  اأب���وظ���ب���ي  ب�����س��رط��ة 
الأولويات  قائمة  تت�سدر  امل��روري��ة 
اأبوظبي  ل�����س��رط��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي �سخرت كل المكانيات واأف�سل 
الأهداف  املرورية وحددت  الأنظمة 
التي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن  ت��ت��ك��ون 
لوائح  ت��ط��ب��ي��ق  جم����ال  يف  ال���ه���ام���ة 
املرورية  الثقافة  وزي���ادة  ال�سالمة 
وتعزيز ال�سراكة املجتمعية وتطوير 
م��ن��ظ��وم��ة ال�����س��الم��ة امل���روري���ة من 
خ�����الل اإدخ���������ال اأح��������دث الأج����ه����زة 
املمار�سات  لأف�سل  وفقا  والأنظمة 
ال��ع��امل��ي��ة. وك�����س��ف ال��ظ��اه��ري خالل 
موؤمتر �سحفي عقد ام�ض مبنا�سبة 
ان���ط���الق ف��ع��ال��ي��ات اأ����س���ب���وع امل����رور 
اخلليجي ال� 33 اأن نحو 94.5% 
من الأ�سباب الرئي�سية التي اأدت اإىل 
وقوع احلوادث املرورية خالل العام 
نتيجة  كان  ابوظبي  باإمارة  املا�سي 
لل�سائقني  اخل��اط��ئ��ة  ل��ل�����س��ل��وك��ي��ات 
اأخرى  لأ���س��ب��اب   5.5% مقابل  يف 
املجتمعية  ال�سراكة  �سرورة  موؤكدا 
ال�سالمة  مبا يحقق اق�سى درج��ات 
على طرقنا للحد من الأ�سباب التي 
ت��وؤدى ايل وق��وع احل���وادث املرورية 
وما ينتج عنها من وفيات وا�سابات 
من  ال��ع��دي��د  اأن  اإىل  واأ���س��ار  بليغة. 
تفاديها  ميكن  ك��ان  احل����وادث  تلك 
وعدم  الإه��م��ال  ت�سدر  اإىل  منوها 
الن��ت��ب��اه لأ���س��ب��اب احل����وادث بن�سبة 
بن�سبة  املفاجئ  والنحراف   18%
كافية  م�سافة  ت��رك  وع��دم   15%
الزائدة  وال�����س��رع��ة   13% بن�سبة 
بن�سبة %10 ودخول طريق رئي�سي 
دون التاأكد من خلوه %8 وجتاوز 
بن�سبة  احل��م��راء  ال�سوئية  الإ���س��ارة 
 2% بن�سبة  الإطار  وانفجار   5%

وغريها من ال�سباب الأخرى.
التي  اجل��ه��ود  على  الظاهري  واأك���د 
خالل  من  اأبوظبي  �سرطة  تبذلها 
واملبادرات  ال�سرتاتيجية  خطتها 
التطويرية  وخطتها  اأطلقتها  التي 

مبنظومتها  لالرتقاء  تهدف  التي 
املرورية اإىل اأحدث الأنظمة الذكية 
العديد  على  وت�ستمل  امل�ستخدمة 
واجلديدة  امل��ب��ت��ك��رة  امل�����س��اري��ع  م���ن 
يف اأن��ظ��م��ة ال�����س��الم��ة امل���روري���ة ويف 
جم�����ال ال���رق���اب���ة ع���ل���ى الإ������س�����ارات 
الآلية  ال��رق��اب��ة  واأج��ه��زة  ال�سوئية 
املرورية  التوعية  احلديثة وتطوير 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  م��ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة 
ب�سلوك  والرت�����ق�����اء  الج���ت���م���اع���ي 
ع��ل��ى �سعيد  ال���ط���رق  م�����س��ت��خ��دم��ي 
اللتزام بقوانني ال�سري واملرور مبا 

يحقق ال�سالمة املرورية للجميع.
ودع�����ا ����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ك���اف���ة اإىل 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن ق��ي��م اخل���ري يف عام 
والقيام  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز  اخل����ري 
توفري  جم�����ال  يف  اي���ج���اب���ي  ب������دور 
. موؤكدا  امل���روري���ة  ال��ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر 
ال����ذي توليه  احل���ر����ض واله���ت���م���ام 
ال�سراكة  تفعيل  يف  ابوظبي  �سرطة 
املجتمعية ومد ج�سور التوا�سل مع 
وتثقيفهم  املختلفة  املجتمع  �سرائح 
وال���ت���وا����س���ل م��ع��ه��م حل��ف��زه��م على 

اللتزام بقانون ال�سري واملرور.
العديد  ال��ظ��اه��ري حت��ق��ي��ق  اأك����د  و 
موؤ�سرات  يف  الإيجابية  النتائج  من 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  امل��روري��ة  ال�سالمة 
خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي م��ق��ارن��ة بعام 
احلوادث  عدد  بانخفا�ض   2015
وانخفا�ض   4% بن�سبة  اجل�سيمة 
عنها  ال��ن��اجت��ة  البليغة  الإ���س��اب��ات 
بن�سبة %48 وال�سابات الب�سيطة 
واملتو�سطة بن�سبة %7 على الرغم 
م��ن ارت��ف��اع ع��دد امل��رك��ب��ات امل�سجلة 

حاملي  وارت����ف����اع   14% ب��ن�����س��ب��ة 
ال���رخ�������ض اجل����دي����دة ب��ن�����س��ب��ة 7% 
احلوادث  اأ�سباب  موؤ�سرات  وحت�سن 
 2015 ب���ع���ام  م���ق���ارن���ة  امل�����روري�����ة 
املرورية  احل���وادث  ع��دد  بانخفا�ض 
الناجتة عن جتاوز الإ�سارة ال�سوئية 
واحلوادث   25% بن�سبة  احلمراء 
الناجتة عن ال�سرعة بن�سبة 16% 
النحراف  ع��ن  الناجتة  واحل���وادث 
واحل���وادث   10% بن�سبة  امل��ف��اج��ئ 
ودخول   5% الإهمال  الناجتة عن 
ال��ت��اأك��د من  ط��ري��ق رئ��ي�����س��ي��ي دون 
عام  م��دي��ر  ت��ط��رق  و   .5% خ��ل��وه 
اأبوظبي  ب�سرطة  املركزية  العمليات 
ل��ل��ح��د من  امل���ب���ذول���ة  اجل���ه���ود  اإىل 
اأ���س��ب��اب احل����وادث امل���روري���ة م�سريا 
تكثيف  �سملت  اجلهود  تلك  اأن  اإىل 
الطرق  ع���ل���ى  امل�����روري�����ة  ال����رق����اب����ة 
ال���داخ���ل���ي���ة واخل����ارج����ي����ة يف اط����ار 
للمخالفات  للت�سدي  �ساملة  خطة 
املرورية اخلطرة والتي مت ت�سنيفها 
اىل  اأدت  17 خمالفة خطرة  بنحو 
الرقابة  وت��ك��ث��ي��ف  احل�����وادث  وق����وع 
واملتحركة  ال���ث���اب���ت���ة  ب������ال������رادارات 
والقنا�ض اإ�سافة اىل زيادة الربامج 
ال�سائقني  لت�سمل  املرورية  التوعية 
والقطاع  العام واخلا�ض  القطاع  يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال���ت���وع���ي���ة م���ن خالل 
جمال�ض املواطنني و�سملت الربامج 
التوعوية حما�سرات ونقاط توعية 
العام  خ����الل  م����روري����ة  وم���ع���ار����ض 
برناجما   790 نحو  بلغت  املا�سي 
 314 نحو  منها  وا�ستفاد  توعويا 

األف م�ستفيد.
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اأخبـار الإمـارات
اأرون �سريينيان: دبي حري�سة على تبنى التطوير والبتكار يف مفاهيم وو�سائل التوا�سل احلكومي 

•• دبي -وام: 

اأكد اأرون �سريينيان رئي�ض الت�سال والت�سويق مبوؤ�س�سة الأمم املتحدة اأنه 
والبتكار من  والب��داع  التكنولوجيا  التطورات يف جمال  م�سايرة  يتعني 
تلبية  بهدف  وذلك  بفعالية  الت�سال احلكومي  ا�سرتاتيجيات  دعم  اأجل 
كافة مقومات احلكومة الع�سرية التي تتبنى اأف�سل املمار�سات يف خمتلف 
املجالت مبا يجعلها تتواكب مع التطورات العاملية واملتغريات م�سريا اإىل 
واأ�سبحت مبثابة  تغيريات جذرية  �سهدت  الت�سال احلكومي  و�سائل  اأن 
اأداة ا�سرتاتيجية وجزءا فعال يف اتخاذ القرارات و�سنع ال�سيا�سات. وقال 
�سريينيان خالل جل�سة بعنوان البداع يف الدبلوما�سية العامة والت�سال 

احلكومي �سمن جل�سات منتدى الدبلوما�سية العامة والت�سال احلكومي 
اإن مو�سوع البداع يف و�سائل الت�سال احلكومي ينطوي على اأهمية كبرية 
مل�ستقبل دبي التي حتر�ض على تبنى التطوير امل�ستمر والبتكار يف املفاهيم 
اإن  واأ�ساف  التوا�سل احلكومي.  ب��اأدوات  والتطبيقات اخلا�سة  والو�سائل 
التغيري ال�سريع املتوايل لأدوات الت�سال حتتم على اجلميع مواكبة تلك 
الدويل احلايل  العاملية وامل�سهد  امل�ساركة  التغريات وعدم الن�سحاب من 
فو�سائل الت�سال احلديثة اأ�سبحت مبثابة اأدوات متكن املرء من التعامل 
ب�سهولة مع العامل اخلارجي باأكمله فهي اأ�سبحت من ال�سروريات التي 
العديد من  اأن  اإىل  ولفت    . بدونها  والتعاي�ض  عنها  ال�ستغناء  ي�ستحيل 
لي�ست  امل�سكلة  ه��ذه  ولكن  ب��الإع��الم  يثقون  ل  ال��ع��امل  ح��ول  الأ�سخا�ض 

م�سكلة الإعالم واإمنا م�سكلة الت�سال احلكومي حول العامل لكونه غري 
قادر على التفاعل مع قطاعات اأخرى والذي يفتقد اإىل الثقة وال�سفافية 
املطلوبة. وانتقل �سريينيان للحديث عن دور و�سائل الت�سال احلديثة يف 
اإي�سال الر�سالة الإعالمية وبالتايل التاأثري على حياة ال�سعوب .. م�سريا 
اإىل اأنه بف�سل ثورة تكنولوجيا الت�سالت احلديثة حتول العامل باأكمله 
اإىل قرية �سغرية اإذ اأ�سبح التوا�سل بني النا�ض كتابيا و�سوتيا ومرئيا عرب 
الإنرتنت وو�سائل الت�سال الأخرى املتطورة اإذ اأ�سبحت و�سائل الت�سال 
م�ساهمة ب�سكل فعال يف تقدم ورقي الدول فالدولة احلديثة املتقدمة هي 
التي تعتمد ب�سكل رئي�سي على و�سائل الت�سالت املتطورة واملتنوعة التي 
تواكب التغريات املتتالية بينما يعك�ض تاأخر و�سائل الت�سالت تاأخر الدول 

وتخلفها عن مركب احل�سارة والتكنولوجيا. يذكر اأن اأرون �سريينان قاد 
العالقات الإعالمية والت�سالت ال�سرتاتيجية مبوؤ�س�سة الأمم املتحدة 
وعمل مع فريق من رواد الت�سال الرقمي لتعزيز ح�سور املوؤ�س�سة على 
�سبكة النرتنت منذ العام 2009. و�ساهم يف الرتقاء بالعديد من برامج 
وزارة  يف  �سابقا  وعمل  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  المنائية  املتحدة  الأمم 
اأع��وام يف التمثيل اخلارجي   10 اأم�سى نحو  اخلارجية الأمريكية حيث 
لبالده وقبل عودته اإىل وا�سنطن �سملت جولته الدبلوما�سية ال�سفارات 
يف  عمل  بينما  وكولومبيا  وكو�ستاريكا  واأرمينيا  الك��وادور  يف  الأمريكية 
وا�سطن مع اثنني من وزراء اخلارجية امل�ساعدين وت�سمنت مهامه اأي�سا 

العمل يف �سفارة الوليات املتحدة لدى الفاتيكان.

افتتاح موؤمتر الإمارات للتطوع التخ�س�سي مب�ساركة 50 موؤ�س�سة حكومية وخا�سة
•• اأبوظبي-وام:

افتتحت ام�ض مبركز المارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية فعاليات 
�سعار  حت��ت  التخ�س�سي  للتطوع  الم����ارات  م��وؤمت��ر  م��ن  التا�سعة  ال����دورة 
العربي  وامللتقى  للخري  الول  الم��ارات  ملتقى  مع  تزامنا  �سعادة  العطاء 

لتمكني ال�سباب يف العمل التطوعي.
ح�سر املوؤمتر ما يزيد على 50 موؤ�س�سة حكومية وخا�سة بح�سور روؤ�ساء 
واجلمعية  الن�ساين  للعمل  العربية  واملوؤ�س�سة  للتطوع  العربي  الحت���اد 
التطوعي  ال��ع��م��ل  رواد  م��ن  ون��خ��ب��ة  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

والن�ساين من خمتلف دول العامل.
والن�ساين  التطوعي  والعمل  العطاء  ثقافة  تر�سيخ  اىل  املوؤمتر  ويهدف 
مبادرات  لتبني  واخل��ا���س��ة  احلكومية  القطاعات  ب��ني  ال�سراكة  وحتفيز 
م�ستدامة ت�ساهم يف التنمية القت�سادية والجتماعية وذلك ان�سجاما مع 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 

حفظه اهلل بان يكون عام 2017 عاما للخري.
وتبادل  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  يف  امل�ساهمة  اإىل  امل��وؤمت��ر  ي��ه��دف  ك��م��ا 
اخلربات بني املوؤ�س�سات ودعم اآليات ال�سراكة والتعاون فيما بينها وتقدمي 
واخلا�سة  احلكومية  املجتمع  موؤ�س�سات  ك��ف��اءة  ل��زي��ادة  العملية  ال��ربام��ج 
العاملة يف املجال الإن�ساين واملجتمعي والتطوعي و�سمان �سروط اجلودة 
واملعايري العاملية لإجناح امل�ساريع والربامج الن�سانية يف بعدها الجتماعي 

والإن�ساين.
العربي  الحت��اد  مع  وبالتعاون  العطاء  زاي��د  امل��وؤمت��ر مب��ب��ادرة من  ويعقد 
العربية  واملوؤ�س�سة  الجتماعية  للم�سوؤولية  العربية  واجلمعية  للتطوع 
للعمل الن�ساين بقاعة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان يف مركز الإمارات 

للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية يف العا�سمة ابوظبي.
وينظم املوؤمتر برنامج المارات للتطوع املجتمعي والتخ�س�سي وبال�سراكة 

الوطنية  واملوؤ�س�سة  جاهزية  واكادميية  المل��اين  ال�سعودي  امل�ست�سفى  مع 
للتدريب تدريب .

ومناق�سة  وامل�سورة  ال��راأي  وتبادل  للتعارف  مثالية  فر�سة  املوؤمتر  وميثل 
النهو�ض  �سبل  تواجه  التي  والق�سايا  التطوعي  العمل  جوانب  خمتلف 

بواقع هذا القطاع وتعزيزه.
اخلربات  وت��ب��ادل  التوا�سل  لتعزيز  من�سة  كونه  يف  امل��وؤمت��ر  اهمية  وت��اأت��ي 
حول جتارب العمل التطوعي وتوحيد اجلهود املبذولة على �سعيد تعزيز 

وتر�سيخ ثقافة التطوع وامل�ساهمة يف بناء م�ستقبل الدولة.
التنفيذي  الرئي�ض  ال�سامري  عادل  الدكتور  الماراتي  القلب  جراح  واكد 
ملبادرة زايد العطاء املدير التنفيذي لربنامج الم��ارات للتطوع املجتمعي 
يف ت�سريح لوكالة اأنباء المارات وام ان موؤمتر المارات للتطوع يف دورته 
التا�سعة حتت �سعار العطاء �سعادة ياتي ا�ستجابة لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
بان يكون عام  الدولة حفظه اهلل  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 

للخري. عاما   2017
وا�سار اىل اإن دولة الإمارات كانت عنوانا للخري والعطاء يف جمال العمل 
الإن�ساين على امل�ستوى العربي والإ�سالمي والدويل فنجدها �سباقة يف مد 
يد العون يف كل الق�سايا ذات البعد التطوعي الإن�ساين يف اأي بقعة من بقاع 

الأمرالذي اأك�سبها الحرتام والتقدير العميق على امل�ستوى العاملي.
واو�سح ال�سامري ان املوؤمتر يهدف اىل متكني ال�سباب يف جمالت العمل 
التطوعي وتبني املبادرات يف جمالت العمل التطوعي والن�ساين ان�سجاما 
مع الروح الن�ساية للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان وامتدادا 
الذين نهجوا نهجه و�ساروا على  الم��ارات  جل�سور اخلري والعطاء لبناء 
خطاه ونهجه حتت قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض 
ال��وزراء حاكم دبي و�ساحب  الدولة رئي�ض جمل�ض  اآل مكتوم نائب رئي�ض 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

الأعلى للقوات امل�سلحة.
وال����دورات  العمل  ور����ض  م��ن  ال��ع��دي��د  تت�سمن  امل��وؤمت��ر  فعاليات  ان  وق���ال 
ال��ت��دري��ب��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اىل ت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة ال��ع��ط��اء ومت��ك��ني ال�����س��ب��اب يف 
 17 خالل  العطاء  لزايد  املبادرات  وا�ستعرا�ض  الن�ساين  العمل  جم��الت 
بر�سالتها  ان ت�سل  ا�ستطاعت  والتي   200 تاأ�سيها عام  املا�سية منذ  عاما 
الماراتية  الطبية  ال��ف��رق  خ���الل  م��ن  الب�سر  م��ن  للماليني  الن�����س��ان��ي��ة 
التطوعية والعيادات املتحركة وامل�ست�سفيات املتنقلة والتي �ساهمت يف عالج 
اطار  حتت  العامل  دول  خمتلف  يف  وم�سن  طفل  ماليني   5 على  يزيد  ما 

تطوعي وان�ساين.
من جانبه قال �سيف �سعيد املطرو�سي المني العام للمجل�ض التنفيذي يف 
اإمارة عجمان اإن موؤمتر الم��ارات للطوع يف دورته التا�سعة يكمل م�سرية 
ا�ستجابة  وياأتي  املبذولة  املتحدة  العربية  الم��ارات  دولة  العطاء يف  جهود 
ل��ع��ام اخل���ري ..م�����س��ريا اىل ان م��و���س��وع ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وال��ت��واج��د بني 
اإحداث  جمموعة من اخلرباء والقياديني يف العمل التطوعي �سي�سهم يف 

نقلة ثقافية يف عقلية املجتمع الإماراتي لناحية العطاء واإ�سعاد الآخرين.
وتنمية  غر�ض  اىل  تهدف  املجتمع  يف  التطوعي  العمل  ثقافة  ان  وا�ساف 
هذا العمل واحلفاظ على الوحدة املجتمعية التي اكدت عليها ا�سرتاتيجية 
العام التطوعي لعام اخلري بهدف دمج العطاء كممار�سة يومية يف املجتمع 

الإماراتي.
م�سرية  تعزز  التي  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  مبثل  �سعادته  ع��ن  املطرو�سي  واع���رب 
خالل  م��ن  املجتمع  يف  والن�����س��اين  التطوعي  والعمل  امل�ستدامة  التنمية 

الفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات.
من جانبه اكد احمد �سبيب الظاهري املدير العام ملوؤ�س�سة زايد بن �سلطان 
اآل نهيان لالعمال اخلريية والن�سانية ان موؤمتر المارات للتطوع الذي 
ياأتي ان�سجاما مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل بان يكون عام 2017 عاما للخري يج�سد ما بذله 

املتطوعون يف هذا املوؤمتر خالل الت�سع ال�سنوات املا�سية من عمل تطوعي 
وان�ساين وفعل اخلري بجميع انواعه داخل الدولة وخارجها.

املوؤ�س�سات  خ��الل  م��ن  ال��ي��وم  للتطوع  الم����ارات  م��وؤمت��ر  نتائج  ان  واو���س��ح 
التطوعية واملمثلني القليميني من الدول العربية �ستحقق كل ما هو مفيد 
للعمل التطوعي وتنظيمه يف املجتمع كما �سيعمل املوؤمتر على و�سع كافة 
اللوائح واملمار�سات اخلا�سة بالتطوع يف اإطار ت�سريعي على نحو ي�سهم يف 

تر�سيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيزها وتطويرها.
العربية  ال��ع��ام للجمعية  الم���ني  ب��و مطيع  ال��دك��ت��ور خ��ال��د ج��ا���س��م  واك���د 
مبادرة  ان  للجودة  البحرين  ادارة  جمل�ض  رئي�ض  الجتماعية  للم�سوؤولية 
ع��ام اخل��ري التي اطلقتها دول��ة الم���ارات تعترب انطالقة رائ��دة يف جمال 
اجمع  ال��ع��امل  ويف  العربي  ال��وط��ن  يف  التطوعي  والعمل  اخل���ريي  العمل 
..م�سريا اىل ان دولة الم��ارات كما عهدناها دائما �سباقة اىل فعل اخلري 

وهذا من الرتاث الغني الذي زرعه زايد اخلري رحمه اهلل.
وال�سدر  القلب  ق�سم جراحة  ورئي�ض  ا�ستاذ  الكرداين  بهيج  احمد  واع��رب 
يف كلية الطب يف جامعة عني �سم�ض بجمهورية م�سر العربية عن �سعادته 

مل�ساركته يف موؤمتر المارات للتطوع.
وثمن خالل م�ساركته يف املوؤمتر جهود القائمني على تنظيمه يف تو�سيع 
اجلمعيات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وزي���ادة  العربي  ال��ع��امل  رب��وع  يف  التطوع  ميادين 
خلدمة  ال�سباب  جليل  امل��الئ��م��ة  التطوعية  ال��ف��ر���ض  وت��وف��ري  التطوعية 

جمتمعاتهم واأوطانهم.
العطاء  ثقافة  تر�سيخ  ي�ساهم يف  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  ان عقد مثل  اىل  وا�سار 
خاللها  من  ميكن  املختلفة  التوعوية  الأع��م��ال  من  جمموعة  خ��الل  من 

ا�ستعرا�ض اأعمال واأن�سطة خريية تلهم الآخرين للعطاء.
العمل  ثقافة  العربية لرت�سيخ  ال��دول  يف  املوؤ�س�سات  الكرداين جهود  واكد 
نهاية  يف  خري  عمل  تزايد  اإىل  الو�سول  اإىل  بهدف  والن�ساين  التطوعي 

العام 2017.

�سمن فعالية �ساملة يخ�س�ص ريعها لدعم االأعمال اخلريية واالإن�سانية

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو ال�سيدات اإىل امل�ساركة يف كرنفال ال�سيدات الأول على �ساطئ البطني

املزروعي يتفقد جلنتي الفالح وقطر الندى

ط��الب ال�غرب�ية ي��وؤك��دون �س��هولة ام�تحان ال�ري�ا�سي�ات 

اب��وظ��ب��ي ، وال�����س��ع��ي ل��رف��ع ن�سبة 
ال�سيدات،  ���س��اط��ئ  ع���ن  ال���ر����س���ا 
م�سرية اأن جميع العائدات املالية 
املذكورة  الفعاليات  م��ن  املتاأتية 
�سيتم تخ�سي�سها لدعم الأعمال 

والفقرات املتنوعة.    
وت��ن��وه ال��ب��ل��دي��ة اأن��ه��ا ت��ع��ت��ذر من 
ال�سيدات  ال�����ك�����رمي  اجل����م����ه����ور 
ب�سبب  وذل���ك  ال�ساطئ  م��رت��ادات 
اليوم،  ه���ذا  يف  ال�����س��ب��اح��ة  ح��ظ��ر 

اخلريية والإن�سانية .
امل�ساركة  اأن  البلدية  واأو���س��ح��ت 
من  لالإناث  متاحة  الكرنفال  يف 
، م�سرية  �سنة فما فوق   18 �سن 
بالربامج  ح��اف��ل  ال��ك��رن��ف��ال  اأن 

•• اأبوظبي –الفجر:

مبادرة   يف  وم�����س��ارك��ة  ت��ف��ع��ي��ال   
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  �ساحب 
الدولة،  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
عاماً   2017 ع���ام  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 

للخري.
الإن�سانية  ل��ل��ق��ي��م  وجت�������س���ي���دا   
املبادرة تدعو  ه���ذه  يف  ال�سامية 
ال�سيدات  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
من  جم���م���وع���ة  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة 
�سعار  حت��ت  اخل��ريي��ة  الفعاليات 
الأول  ال��ري��ا���س��ي  ال��ك��رن��ف��ال   “
ال�سيدات  �ساطئ  يف  لل�سيدات” 
بالبطني غدا الثنني 13 مار�ض 
احلايل من ال�ساعة 4:00 ع�سرا 
حتى 10:00 ليال بالتعاون مع 

جم��ل�����ض اأب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����س���ي و 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني.

اإطار  �سمن  امل��ب��ادرة  ه��ذه   وتاأتي 
البلدية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  ح��ر���ض 
اأبوظبي  – بلدية مدينة  والنقل 
على تعزيز م�سوؤوليتها املجتمعية 
، وتر�سيخ القيم وال�سلوكيات التي 
تعود على اأفراد املجتمع بالفائدة 
وت�����ع�����زز ال�������س���ح���ة وال�������س���الم���ة 

املجتمعية  .
اأبوظبي  كما ترمي بلدية مدينة 
اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه����ذه  وراء  م���ن 
اإث��راء قيم اخلري ال��ذي تت�سمنه 
ال�����س��م��و رئي�ض  م���ب���ادرة ���س��اح��ب 
وك���ذل���ك  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
الوجهة  اإب��راز  العمل على  الأم��ر 
ال��ري��ا���س��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة لإم�����ارة 

ك��م��ا ���س��ي��ت��م م��ن��ع الأط����ف����ال فوق 
�ساطئ  دخ�����ول  م���ن  ���س��ن��وات   6
ال�سيدات ، م�سرية اأن الدخول يف 

هذا اليوم �سيكون جمانا.
رمزية  ر���س��وم  دف��ع  يتم  اأن  على   
خ��ريي��ة يف ح��ال��ة ط��ل��ب��ت اإح����دى 
ال�سباق  يف  امل�����س��ارك��ة  ال�����س��ي��دات 
فقط  دره���م���ا   150 مقدارها  
من اأجل دعم الأعمال الإن�سانية 
موؤ�س�سة  مل������وؤازرة  وب��ال��ت��ح��دي��د   ،
رحمة وهي جمعية ترعى مر�سى 

ال�سرطان( .
ودعت البلدية ال�سيدات الراعبات 
الربيد  على  الت�سجيل  بامل�ساركة 
SALLY@ الل�������ك�������رتوين 
I N T E R A C T -

   EVENTS.COM

•• املنطقة الغربية – لطيفة جابر

ابوظبي  ملجل�ض  الإقليمي  املدير  امل��زروع��ي  ج��ذلن  �سالح  تفقد 
للتعليم يف املنطقة الغربية ام�ض جلان امتحانات الثانوية العامة 
الثانوية  الندى  بنني وجلنة قطر  الثانوية  الفالح  يف مدر�ستي 
بنات مبدينة زايد لالطمئنان على ح�سن �سري العملية التعليمية 
اختبار  �سهولة  ح��ول  الطالب  ومالحظات  اأراء  اإىل  وال�ستماع 
با�ستثناء  املتو�سط  الطالب  م�ستوى  يف  ج��اء  ال��ذي  الريا�سيات 
بني  الفردية  ال��ف��روق  لقيا�ض  منها  لب��د  التي  اجلزئيات  بع�ض 
الكنرتول  ان جل��ان  امل��زروع��ي  واأك��د   . واملتو�سط  املتميز  الطالب 
واملراقبة مل يتلقى اأي مالحظات حول المتحان الذي اأكد اغلب 
ظل  يف  خا�سة  املتو�سط  الطالب  م�ستوى  يف  ج��اء  ان��ه  ال��ط��الب 
المتحان  لنظام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  الطالب  ا�ستعداد 
الدرا�سي  الف�سل  اأ�سهل من  انه  الطالب  اأو�سح  وال��ذي  اجلديد 
والقوانني  باللوائح  الل��ت��زام  ب�سرورة  امل��زروع��ي  ووج��ه   . الأول 
المتحان  اأداء  من  الطالب  ليتمكن  امل�سجعة  الأج���واء  وتوفري 

ب�سهولة وي�سر وت�سجعه على ا�سرتجاع معلوماته حل�سد املزيد 
اللتزام مبواعيد  الطالب �سرورة  �سدد على  الدرجات كما  من 
اأي  تقبل  ل��ن  املدر�سة  وان  التاأخري  وع��دم  اللجنة  اإىل  ال��دخ��ول 
طالب يتاأخر عن موعد بدء المتحانات وطالب اجلميع مبراعاة 
الظروف اجلوية واحل�سور قبل المتحان بوقت منا�سب لتاليف 

اأي طارئ ميكن اأن يوؤخر الطالب عن اللجنة .
من  اأك��ر  ا�ستقبلت  العامة  الثانوية  جل��ان  اأن  امل��زروع��ي  واأ���س��ار 
914 طالب وطالبه منهم 459 طالب و 455 طالبه كما بلغ 
عدد الطالب الذين �سيوؤدون امتحانات الثانوية مبجل�ض ابوظبي 
للتعليم  316 طالب و 370 طالبه كما بلغ عدد الطالب الذين 
املنطقة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  بنظام  المتحانات  �سيوؤدون 
الغربية  197 منهم 124 طالب و 73 طالبه  بينما بلغ عدد 
طالب احل�سن العلمية يف جزيرة دملا 31 منهم 19 طالب و 12 
الغربية  ع�سر  يف  الثاين  ال�سف  واأك��د طالب وطالبات   . طالبة 
�سهولة المتحان وانه جاء يف م�ستوى الطالب املتو�سط با�ستثناء 

جزئيات حتتاج اإىل تفكري قبل احلل .

ال�سادة / م�ساهمي �سركة اإحتاد كابيتال �ض.م.خ املحرتمني
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

يت�سرف جمل�ض اداره �سركة احتاد كابيتال  �ض . م . خ  بدعوة �سيادتكم 
حل�سور اجتماع اجلمعيه العمومية العادية لل�سركة والتي �سوف تنعقد 
 2017/03/28 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ظهر  بعد   2 ال�ساعة  مت��ام  يف 
الطابق  ت���اور،  �سكاي  ال���رمي،  ج��زي��رة  ف��ى  الكائن  ال�سركة  مبقر  وذل���ك 

"13، مكتب 1307، ابو ظبى  وذلك للنظر يف التى : 
اأ - �سماع تقرير رئي�ض جمل�ض الداره عن ن�ساط ال�سركة و عن مركزها 

املايل عن الفرتة املالية املنتهية يف 2016/12/31 و الت�سديق عليه.
والقوائم  امل��ايل  املركز  قائمة  عن  احل�سابات  مراقب  تقرير  �سماع   - ب 

املالية عن الفرتة املالية املنتهية يف 2016/12/31 والت�سديق عليه.
ج- مناق�سه امليزانيه و احل�سابات اخلتاميه عن الفرتة املالية املنتهية يف 

2016/12/31 و الت�سديق عليهما.
د- النظر فى ابراء ذمة ال�سادة رئي�ض واع�ساء جمل�ض الداره عن الفرتة 

املالية املنتهية يف 2016/12/31.
ه�- النظر يف انتخاب اأع�ساء جدد ملجل�ض الإدارة. 

الفرتة  عن  امل�سوؤوليه  من  احل�سابات  مراقب  ذم��ه  اب��راء  فى  النظر  و- 
املاليه املنتهيه فى 2016/12/31 وكذلك النظر فى امر اعاده تعيني 
 2017/12/31 املنتهية يف  املالية  ال�سنة  ال�سركة عن  مراقب ح�سابات 

وحتديد اتعاب �سيادته عن تلك ال�سنة.
ونوجه عنايه ال�ساده امل�ساهمني اىل مايلى :

• للم�ساهم ان ينيب عنه فى احل�سور و الت�سويت من يختاره من غري 
عن  ���س��ادره  ت��ك��ون  ان  النيابه  ل�سحه  وي�سرتط  الداره  جمل�ض  اع�ساء 
اأن  يجوز  ل  الأح���وال  جميع  ويف   ، ال�سركه   عن  ال�سادر  التوكيل  من��وذج 
% من اأ�سهم  يزيد عدد الأ�سهم التي يحملها النائب بهذه ال�سفة عن 5 

راأ�ض مال ال�سركة.
فان  الج���ت���م���اع  ل��ه��ذا  ال���ق���ان���وين  ال��ن�����س��اب  اك��ت��م��ال  ع����دم  ح��ال��ة  • يف 
املوافق  اخلمي�ض  يوم  والتوقيت  املكان  نف�ض  يف  �سيعقد  الثاين  الجتماع 
2017/03/30 ، و�سيكون هذا الجتماع �سحيحاً اأياً كان عدد احل�سور.

وتف�سلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،

املو�س�وع: دعوة اجلمعية العمومية ال�سنوية 

ل�سركة احتاد كابيتال �س.م.خ لعام 2017
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اأخبـار الإمـارات
بريد الإمارات ي�ست�سيف منتدى الحتاد الربيدي العاملي

•• دبي-وام:

ا�ست�سافت جمموعة بريد الإمارات بالتعاون مع الحتاد الربيدي العاملي 
“ يو. بي . يو “ منتدى بعنوان و�سع الربيد العاجل الدويل واملخ�س�ض 
لكبار الإداريني يف املنطقة العربية وذلك بفندق حياة ريجن�سي دبي كريك 
التنفيذي ملجموعة بريد  الرئي�ض  املدفع  �سلطان  �سعادة  هايت�ض. و رحب 
الإمارات بالإنابة بالوفود امل�ساركة من املنطقة العربية والحتاد الربيدي 
العاملي . م�سريا اإىل اأنه مت ت�سميم هذه الندوة من قبل الحتاد الربيدي 
العاملي بهدف تقدمي اأفكار مبتكرة تعمل على منو الربيد العاجل الدويل 
مع الرتكيز ب�سكل خا�ض على ق�س�ض جناح يف املنطقة العربية والتحديات 
التي تواجه الدارات الربيدية يف املنطقة. وتوقع بي�سار ح�سني املدير العام 

تنمو  اأن  الندوة  اإىل  وجهها  ر�سالة  خ��الل  من  العاملي  الربيدي  لالحتاد 
ا�ستنادا اىل  املقبلة  الأرب��ع  ال�سنوات  ال��دويل خالل  العاجل  ح�سة الربيد 
النمو املت�سارع يف �سوق التجارة الإلكرتونية .  داعيا اأع�ساء �سبكة الربيد 
والروؤية  يتفق  مب��ا  عالية  ج��ودة  ذات  خدمة  تقدمي  يف  للتعاون  العاجل 
ال�ستخدام  �سهولة  و�سمان  امل�سافة  القيمة  ميزات  املتعاملني  واإع��ط��اء 
م�سوؤولو  وق��دم  تف�سيلية.  قيمة  ذات  ع��رو���ض  لتقدمي  املنا�سب  وال�سعر 
الدارات الربيدية العربية والدولية مبا فيها بريد تون�ض وبريد اجلزائر 
وب��ري��د ال��ي��اب��ان وال��ربي��د ال�����س��ع��ودي وب��ري��د امل��غ��رب وب��ري��د لبنان وبريد 
اإ�سافة اإىل جمموعة بريد الإم��ارات جتاربهم يف جمال الربيد  ال�سودان 
العاجل  الربيد  اأداء  ور�ض حتليل  اإىل  اإ�سافة  ال��دويل واجلمارك  العاجل 

الدويل ومعايري منح جوائز التميز يف خدمة الربيد العاجل الدويل.

الرميثي ل� “وام” : اإجراءات جديدة للحد من زيادة احلوادث املرورية
•• اأبوظبي-وام:

اأن  اأبوظبي  ل�سرطة  العام  القائد  الرميثي  اللواء حممد خلفان  اأكد معايل 
للحد من  الإج����راءات اجل��دي��دة  ع��دد من  اأبوظبي تعمل على ط��رح  �سرطة 
زيادة ن�سبة الوفيات الناجتة عن احلوادث املرورية �سيتم الإعالن عنها قريبا 
وذلك يف اإطار حر�ض القيادة على اأرواح ال�سائقني. وقال القائد العام ل�سرطة 
اأبوظبي يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات “ وام “ على هام�ض اإطالق اأ�سبوع 
املرور اخلليجي املوحد ال� 33 الذي ينعقد حتت �سعار “ حياتك اأمانة “ اإن 
اأ�سبوع املرور يعد من املحطات املهمة يف تاريخ ال�سرطة اخلليجية حيث تتكاثر 
فيه اجلهود لإبراز اأهمية اللتزام بقواعد ال�سري واملرور والتنبيه على خطورة 
احلوادث. ولفت اإىل اأن اأ�سبوع املرور يت�سمن برناجما حافال من الفعاليات 

والأن�سطة والربامج املتنوعة ذات طابع توعوي حيث يركز اأ�سبوع املرور على 
اجلانب التوعوي من دون النظر اإىل الت�سدد يف التعامل مع مرتادي الطرق 
من قائدي املركبات. ودعا معايل اللواء حممد خلفان الرميثي اأفراد املجتمع 
ل�سياغة  امل�سوؤولية  وحتمل  املرورية  ال�سالمة  بقواعد  اللتزام  �سرورة  اإىل 
م�ستقبل اأف�سل للثقافة املرورية املجتمعية. وياأتي اأ�سبوع املرور اخلليجي يف 
اإطار حر�ض دول اخلليج ب�سكل عام ودولة الإمارات ب�سكل خا�ض على اإيجاد 
بيئة اآمنة على الطرق يف الدولة مبا يتوافق مع ا�سرتاتيجية احلكومة للحد 
من احلوادث و�سمان �سالمة الأ�سخا�ض واملمتلكات من خالل تكري�ض حالة 
من الوعي املروري واإيجاد ثقافة مرورية اإيجابية بني فئات املجتمع املختلفة 
واإ�سراكهم يف جهود رفع معدلت ال�سالمة املرورية التي باتت توجها عامليا 

ت�سعى دول العامل اأجمع اإىل حتقيقه.

حتت �سعار “معا فلنزرع االمارات” 

انطالق اأ�سبوع الت�سجري ال�سابع والثالثني مبدن املنطقة الغربية
•• املنطقة الغربية - لطيفة جابر

اأم�����ض  فعاليات  ���س��ب��اح   انطلقت 
اأ�سبوع الت�سجري ال�سابع والثالثني 
والتي  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  مب����دن 
من  ع�سر  ال�����س��اد���ض  ح��ت��ى  ت�ستمر 
�سعار  احلايل حتت  م��ار���ض  ���س��ه��ر 

المارات”.  فلنزرع  “معا 
ح�سن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اف��ت��ت��اح   �سهد 
اإدارة  م����دي����ر  امل�����زروع�����ي  ���س��ه��ي��ل 
ت���خ���ط���ي���ط امل���ن���ط���ق���ة وع�����الق�����ات 
ال�سكان مبدينة زايد وغامن را�سد 
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي 
ونا�سر  والج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
فرع  مدير  نائب  امل��زروع��ي  خلفان 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
والوقاف بالغربية اإىل جانب عدد 
كبري من موظفي البلدية وطالب 
املدار�ض. و�سارك اجلميع يف غر�ض 
�سنوي  ك��ت��ق��ل��ي��د  ال��ن��خ��ي��ل  ���س��ج��رة 

ل�سكان املنطقة الغربية يف منطقة 
ال�سحية  ببيئتها  ت��ت��م��ي��ز  ج���اذب���ة 
خالل  من  احل�سرية  ومظاهرها 
توفري بنية حتتية وخدمات بلدية 

مميزة.
الغربية  املنطقة  بلدية  وحت��ر���ض 
اخل�سراء  ال���رق���ع���ة  ب��ن�����س��ر  ع���ل���ى 
العامة  ب����احل����دائ����ق  واله����ت����م����ام 
وح���دائ���ق احل�����ارات وت��زي��ني املدن 
بالنباتات الربية ملا تتميز به بع�ض 
هذه النباتات من خ�سائ�ض بيئية 
لال�ستخدام  ت��وؤه��ل��ه��ا  وج��م��ال��ي��ة 
الطبيعي،  التجميل  م�����س��اري��ع  يف 
لتحملها لدرجات احلرارة العالية 
وحتملها  ال�����س��ي��ف  اأ���س��ه��ر  خ����الل 
مقاومتها  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��ج��ف��اف 
مل��ع��ظ��م الأم������را�������ض والإ�����س����اب����ات 
ل  اأن��ه��ا  كما  والفطرية  احل�سرية 
خم�سبات  اأو  اأ���س��م��دة  اإىل  حت��ت��اج 

زراعية وحتمل ملوحة الرتبة.

امل��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب���ي���ة ال���ع���دي���د من 
الأن�سطة والفعاليات حيث يت�سمن 
الربية  النباتات  من  اأن���واع  توزيع 
املنطقة  م���دن  ل��ت��زي��ني  وزراع���ت���ه���ا 
توزيع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��غ��رب��ي��ة، 
واملحا�سرات  التوعوية  املطبوعات 
التثقيفية حول الزراعة واهميتها 

اإ�سافة على غر�ض عدد من �ستالت 
طالب  مب�ساركة  الربية  النباتات 
تعليم  زايد اخلري  بهدف  مدر�سة 
الزراعة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ال��ط��ل��ب��ة 
والهتمام بالبيئة واملحافظة على 

�سالمتها.
مبدن  الت�سجري  اأ�سبوع  ويت�سمن 

انطالقاً  وذل���ك  امل���دار����ض،  لطلبة 
الغربية  املنطقة  بلدية  روؤي���ة  م��ن 
بلدي  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  اإىل  ال��رام��ي��ة 
التنمية  ي��ح��ق��ق  ع��امل��ي��ة  ك���ف���اءة  ذو 
معايري  ويعزز  املن�سودة  امل�ستدامة 
ابوظبي.  اإم����ارة  احل��ي��اة يف  ج���ودة 
العي�ض  و���س��ه��ول��ة  م��ت��ع��ة  وت���وف���ري 

برعاية �سيف بن زايد 

انط��الق فع��ال�يات اأ�س��بوع امل��رور ال�خليجي ال��� 33 ب��اأب��وظبي
•• اأبوظبي-وام:

رئي�ض  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  ال��ف��ري��ق  رع��اي��ة  حت��ت 
جمل�ض الوزراء وزير الداخلية .. انطلقت ام�ض بفندق جمريا اأبراج الحتاد 
التعاون  جمل�ض  ل��دول  والثالثني  الثالث  امل��رور  اأ�سبوع  فعاليات  باأبوظبي 
لنطالق  الرئي�سية  الفعالية  ونظمت  امانة  حياتك  �سعار  حتت  اخلليجية 

اأ�سبوع املرور اخلليجي القيادة العامة ل�سرطة ابوظبي.
ح�سر الفتتاح معايل الدكتور مغري خمي�ض اخلييلي رئي�ض هيئة ال�سحة يف 
اأبوظبي واللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد 
العو�سي  بن  حممد  وال��ل��واء  بالإنابة  واملنافذ  والإق��ام��ة  اجلن�سية  ل�سوؤون 
املنهايل وكيل الوزارة امل�ساعد للموارد واخلدمات امل�ساندة بالإنابة واللواء 
ال�سريفي  اأحمد نا�سر الري�سي مفت�ض عام الوزارة واللواء مكتوم  الدكتور 
مدير عام �سرطة اأبوظبي و اللواء عبد العزيز مكتوم ال�سريفي مدير عام 
الأمن الوقائي بالوزارة واللواء خبري حممد �سيف الزفني م�ساعد القائد 
العام ل�سرطة دبي ل�سوؤون العمليات رئي�ض جمل�ض املرور الحتادي واللواء 
عمري حممد املهريي مدير عام العمليات ال�سرطية ب�سرطة اأبوظبي وعدد 
من املديرين العامني بالوازرة ومن �سرطة اأبو ظبي عدد كبري من �سباط 

وزارة الداخلية.
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الدرمكي  ب��دوه  بن  �سالح  حممد  معايل  ح�سره  كما 
جمعية الإمارات لل�سالمة املرورية وعفيف الفريقي رئي�ض املنظمة العربية 
والهيئات  ال��دوائ��ر  وروؤ���س��اء  امل�سوؤولني  كبري من  وع��دد  امل��روري��ة  لل�سالمة 

املحلية والحتادية.
اأن دولة ت�سارك  واأكد الفريق �سيف عبداهلل ال�سعفار وكيل وزارة الداخلية 
الحتفال  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض  دول  اأ�سقائها  مع  اليوم 
ت�سريعاتنا  تكون  اأن  اإىل  املتوا�سل  �سعيها  لتوؤكد  اخلليجي  امل��رور  باأ�سبوع 
ت�سهدها  التي  والعمرانية  احل�سارية  للنه�سة  مواكبة  املرورية  واأنظمتنا 
الثاقبة  وال���روؤي���ة  احلكيمة  ال�سيا�سة  ظ��ل  يف  حلقاتها  وت��ت��وا���س��ل  دول��ت��ن��ا 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واأخيهما �ساحب ال�سمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
للقوات امل�سلحة ب�ساأن �سالمة العن�سر الب�سري وتنميته باعتباره راأ�ض املال 

احلقيقي للدولة.
واأ�ساف اأن وزارة الداخلية تنفذ وبتوجيهات من �سمو نائب رئي�ض جمل�ض 
تت�سمن  امل��روري��ة  لل�سالمة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
من  للحد  ال��دول��ة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 

حوادث املرور والأثار املرتتبة عليها.
وذكر اأن الوزارة توا�سل م�ساعيها وتبذل اأق�سى طاقاتها وتتخذ العديد من 
املبادرات وتنفذ الكثري من حمالت التوعية للحد من عدد حوادث ال�سري 
واملرور وجتنب الآثار ال�سلبية لها من خالل تر�سيخ دعائم النظام املروري 

الع�سري الذي يعد مظهرا اأ�سا�سيا لتقدم الدول ورقيها احل�ساري.
وت��اب��ع وك��ي��ل ال������وزارة ان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���ض واه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال�سرطية 
وجت�سيدا  الطريق  م�ستخدمي  جلميع  املرورية  ال�سالمة  توفري  ب�سرورة 
ال�سالمة  حتقيق  اإىل  والهادفة  الطموحة  الداخلية  وزارة  ل�سرتاتيجية 
اآمنة  مرورية  بيئة  اإىل  للو�سول  قدما  �سنم�سي  بالدولة  الطرق  كل  على 

ال�سكان  األ��ف من  لكل مائة  3 وفيات  خالية من احل��وادث وحتقيق معدل 
وفقا لروؤية احلكومة الحتادية 2021 .

وقال اإن اأي مراقب للو�سع املروري يف دولتنا يدرك مدى اهتمامنا بتطوير 
اللوائح والت�سريعات املرورية وهند�سة الطرق وفق املعايري العاملية وحتديث 
وتفعيل  امل��رور  وم��ه��ارات عنا�سر  كفاءات  وتنمية  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارات 

التوعية املرورية على مدار العام.
وحمالت  ع��ام  ك��ل  ت��ق��ام  ال��ت��ي  اخلليجية  امل���رور  اأ�سابيع  اإن  ال�سعفار  وذك���ر 
الناجمة عن عدم  باملخاطر  التوعية  الأث��ر يف  املتوا�سلة لها كبري  التوعية 
التقليل من  ب�سورة ملحوظة يف  وا�سهمت  وامل��رور  ال�سري  بقواعد  اللتزام 
املرور  لإدارات  وتقديره  �سكره  مقدما  ال�سلبية  واثارها  املرورية  احل��وادث 
الذين  امل��روري  اجلانب  يف  ال�سرتاتيجيون  ولل�سركاء  بالدولة  والدوريات 
يعملون باجتهاد لتعزيز ال�سالمة املرورية بت�سخري الإمكانيات كافة ون�سر 

الثقافة املرورية بني اأفراد املجتمع.
اأن  اأبوظبي  �سرطة  ع��ام  قائد  الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل��واء  معايل  واأك��د 
ابوظبي  ل�سرطة  ال�سرتاتيجية  الولويات  �سمن  تاأتي  املرورية  ال�سالمة 
واخلطط الهادفة اإىل احلفاظ على الن�سان ووقايته من احلوادث املرورية 
لروؤية  جت�سيدا  ونف�سية  واجتماعية  اقت�سادية  اآث���ار  م��ن  عنها  ينتج  وم��ا 
قيادتنا احلكيمة التي �سخرت الإمكانات كافة للحد من احلوادث املرورية 
هو  الإن�سان  اأن  باعتبار  واملمتلكات  الأرواح  يف  خ�سائر  من  عنها  ينجم  وما 
الأمن  معايري  اأعلى  اإىل  الو�سول  م�ستهدفني  ث��روات  من  منلك  ما  اأغلى 

وال�سالمة على طرقنا.
ال�سرتاتيجية  اخلطط  اأف�سل  لعتماد  ابوظبي  �سرطة  �سعي  اإىل  واأ���س��ار 
اأف�سل  لت�ساهي  ظبي  اأب���و  ب��اإم��ارة  امل��روري��ة  ال�سالمة  منظومة  لتطوير 
املمار�سات العاملية لدعم روؤية القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي وروؤية حكومة 
عن  الناجمة  الوفيات  لأع��داد  ال�سفرية  ال��روؤي��ة  اإىل  الو�سول  يف  اأبوظبي 

حوادث الطرق بحلول عام 2030 .
وحث على �سرورة التالحم املجتمعي وامل�ساركة اليجابية ل�سرائح املجتمع 
كافة يف ترجمة القيم احل�سارية يف عام اخلري وامل�ساهمة يف ن�سر الثقافة 
املرورية وقيام موؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ض بتفعيل دورها التوعوي مبا 
ي�سهم يف تعزيز اجلهود املبذولة ويعود باخلري والفائدة على املجتمع ب�سكل 

عام وم�ستخدمي الطرق ب�سكل خا�ض ووقايتهم من احلوادث املرورية.
عام  من  يجعلوا  اأن  اإىل  ال�سائقني  جميع  اأبوظبي  �سرطة  ع��ام  قائد  ودع��ا 
املرورية م�سئوليتنا  ال�سالمة  اأن تكون  اخلري بداية وانطالقة حقيقية يف 

جميعا واأن يقوم كل منا بدوره لننعم جميعا بال�سالمة املرورية.
ود�سن ال�سعفار والرميثي مبادرة بطاقة اخلري لل�سالمة املرورية والتي مت 
2017 عاما للخري وهي عبارة عن بطاقات  اع��الن  اطالقها متا�سيا مع 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ل��الأف��راد  تكرميا  متنح  وب��رون��زي��ة  وف�سية  ذهبية 
وفق  امل��روري��ة  والتوعية  الثقافة  ن�سر  يف  مل�ساهماتهم  ت��ق��دي��را  واخل��ا���س��ة 
معايري معينة تعزيزا لدورهم يف خدمة املجتمع اإىل جانب حتفيز امل�ساركة 

اليجابية يف العمل التطوعي واخلريي بن�سر الثقافة املرورية.
كما د�سن وكيل الوزارة وقائد عام �سرطة اأبو ظبي دورية الأطفال املرورية 
وهي عبارة عن �سيارة �سغرية احلجم مزودة ب�سا�سة عر�ض ذكية وكامريا 
ت�ستخدم يف التوعية املرورية بهدف ك�سر حاجز اخلوف لدى الأطفال جتاه 
�سرطة املرور وغر�ض الوعي املروري يف نفو�سهم وت�سجيعهم على التعاون مع 
عنا�سر املرور يف تطبيق قواعد واأنظمة املرور خا�سة فيما يتعلق بالركوب 

والنزول الآمن من احلافالت املدر�سية والعبور الآمن عرب ممرات امل�ساة.
املروري  التن�سيق  ع��ام  مدير  الزعابي  ح�سن  غيث  العميد  اأك��د  جانبه  من 
بوزارة الداخلية اأن الحتفال �سنويا بهذه التظاهرة احل�سارية ميثل وقفة 
اطار  يف  حتققت  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  والنتائج  اجل��ه��ود  على  ل��الط��الع  مهمة 
اإىل  ادت  والتي  الطرق  اأم��ن  ل�سبط  الرامية  الداخلية  وزارة  ا�سرتاتيجية 
انخفا�ض ملمو�ض يف ن�سبة احلوادث املرورية والوفيات والإ�سابات الناجمة 
عنها على الرغم من زيادة عدد املركبات امل�سجلة على م�ستوى الدولة والتي 
الدولة وهو  ت�سهده  الذي  والقت�سادي  ال�سكاين  للنمو  نتاجا طبيعيا  تعد 
اأمر متوقع حيث نقوم من جهتنا وبالتعاون مع �سركائنا ال�سرتاتيجيني 
بال�ستعداد لتلك الزيادة وما ينجم عنها من ازدياد للحركة املرورية على 

الطرق.
واأ�سار اإىل ان الوزارة تنظر لأ�سبوع املرور اخلليجي باعتباره ركيزة اأ�سا�سية 
نحو تكري�ض الروؤية ال�سرتاتيجية والتي تهدف اإىل حت�سني امل�سهد املروري 
يف  ي�سهم  نحو  على  امل��روري��ة  ال�سالمة  لإدارة  متكاملة  منظومة  وتطوير 
الرتقاء ب�سلوك م�ستخدمي الطرق من �سائقني وم�ساة على �سعيد اللتزام 
يحقق  مب��ا  امل���روري  والتثقيف  ال��وع��ي  وزي���ادة  ال�سالمة  ومعايري  بقوانني 

ال�سالمة املرورية للجميع.
ولفت اإىل حر�ض الوزارة اأن ت�سهم فعاليات واأن�سطة اأ�سبوع املرور اخلليجي 
يف معاجلة الظواهر ال�سلبية التي تف�سي لوقوع احلوادث املرورية داعيا اإىل 
�سرورة ت�سافر جهود املجتمع للحد من ال�سلوكيات املرورية اخلاطئة ومبا 

يكفل احلفاظ على اأرواح كافة اأفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني.
واأ�ساف حر�ست وزارة الداخلية على اإطالق العديد من املبادرات واخلطط 
معايري  اإىل  فيها  ا�ستندت  وعملي  ومنهجي  علمي  باأ�سلوب  ال�سرتاتيجية 
لقيا�ض  با�ستمرار  ومراجعتها  وتطويرها  حتديثها  على  وعملت  حم��ددة 
م�ستوى الإجناز لالأهداف املطلوبة مبا يوفر بيئة مرورية اآمنة ومتميزة .

املرور  اأ�سبوع  �سعار  اأن  الداخلية  ب��وزارة  امل��روري  التن�سيق  عام  وذك��ر مدير 
على  املعنية  اجلهات  حر�ض  وا�سح  ب�سكل  يعك�ض  اأم��ان��ة  حياتك  اخلليجي 
تعزيز الوعي املروري مبخاطر ا�ستخدام الهاتف املتحرك اثناء قيادة املركبة 
ان�سغال  اإىل  اأدت  والتي  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  احلديثة  وتقنياته 
العديد من قائدي املركبات عن مهمتهم الرئي�سية يف قيادة مركباتهم وهي 
واأنظمة  بقوانني  والل��ت��زام  بغريه  الن�سغال  وع��دم  الطريق  على  الرتكيز 
املرور وياأتي هذا ال�سعار ادراكا من اجلهات املعنية باأهمية احلفاظ على هذا 
نزيف  و وقف  العزيز  الذي ميثل ثروة حقيقية وغالية يف وطننا  الن�سان 
اخل�سائر الب�سرية والقت�سادية والجتماعية التي يتكبدها املجتمع جراء 

احلوادث املرورية ب�سكل عام.
�سرائح  اإ�سراك  ت�ستهدف  التي  الفقرات  العديد من  على  الفتتاح  وا�ستمل 
املبذولة  واإب��راز اجلهود  املرورية  لل�سالمة  اإط��ار دعوة متجددة  املجتمع يف 
وتوجيه ر�سائل توعية من خالل م�ساهد تثقيفية عن نتائج احلادث املروري 
وال�سحية  والنف�سية  الجتماعية  بالآثار  والتعريف  الح�ساءات  تت�سمن 
للحوادث املرورية وما ينجم عنها من اآثار اقت�سادية وتبعاتها على الأ�سرة.
امام جامع  ابكر  ادري�ض  ال�سيخ  دعاء من ف�سيلة  اإىل  ا�ستمع احل�سور  كما 
ال�سيخ زايد الكبري �سائال املوىل عزوجل اأن يحفظ قائدي املركبات وقدمت 
طالبات من مدر�سة الإ�سايل فقرة ا�ستعرا�سية مرورية وجهن فيها التحية 
لعنا�سر املرور على دورهم يف تاأمني ال�سالمة املرورية وحث قائدي املركبات 
على اللتزام بقوانني وانظمة املرور وعر�ض فيلم حول مهام �سرطي املرور 

�سبط  و  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�سيابية  تنظيم  يف  اليومي  ودوره  املجتمع  يف 
املرورية  للبالغات  وال�ستجابة  الطريق  و�سالمة م�ستخدمي  الطرق  اأمن 

باأحدث التقنيات واأعلى م�ستويات اجلودة يف الداء.
ثم عر�ض فيلم ت�سجيلي يحكي فيه اأحد اأولياء الأمور عن الآثار ال�سلبية 
للحوادث املرورية على املجتمع وال�سرة �ساكرا وزارة الداخلية على جهودها 
يف تعزيز الوعي املروري داعيا الآباء اإىل الهتمام بالأبناء وحت�سينهم من 
عر�سا  العليا  التقنية  كليات  ط��الب  م��ن  جمموعة  ق��دم  ح��ني  يف  املخاطر 

م�سرحيا بعنوان �سعار اأ�سبوع املرور حياتك اأمان ة .
والقى ال�ساعر حممد خلفان النعيمي ق�سيدة من ال�سعر النبطي ركزت يف 
بطي�ض  القيادة  عن  والبتعاد  املركبة  على  احلفاظ  اأهمية  على  م�سمونها 
وتهور واللتزام بال�سالمة املرورية باعتبار القيادة فن ذوق واخالق واإ�سافة 
بالروؤية  املتعلقة  الفكار  لل�سباب وطرح  املرور  تعريفية مبجل�ض  اإىل فقرة 

امل�ستقبلية.
وكرم الفريق �سيف عبداهلل ال�سعفار وكيل وزارة الداخلية اجلهات املتعاونة 
مع ال�سرطة وهي القوات امل�سلحة و نيابة املرور وموا�سالت الإمارات ودائرة 
للتن�سيق  العامة  والإدارة  للتعليم  اأبوظبي  والنقل وجمل�ض  البلدية  �سوؤون 
املروري و ف�سيلة ال�سيخ ادري�ض ابكر امام جامع ال�سيخ زايد الكبري وف�سيلة 
ال�سيخ و�سيم يو�سف والنادي الهندي و�سركة م�ساندة وعريف احلفل هالل 

خليفة حمود.
املرورية  ال�سالمة  على  احلفاظ  يف  جلهودهم  تقديرا  املتميزين  ك��رم  كما 
يرافقه العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات املركزية ب�سرطة 
اأبو ظبي والعميد خليفة حممد اخلييلي مدير مديرية املرور والدوريات 

ب�سرطة اأبوظبي.
النعيمي  ال�سرهان  يو�سف  حممد  النقيب  املثايل  ال�سابط  التكرمي  و�سمل 
النقيب مرزوق  املرور و�سالمة الطرق وت�سلم نيابة عنه  ادارة هند�سة  من 
�سعيد الزعابي و�سابط ال�سف املثايل وهم امل�ساعد اول ح�سن معني ح�سن 
العبيديل من ق�سم مباحث املرور والرقيب اأول حنان خمي�ض ال�سعدي من 
اأول عبداهلل حممد عبدالرحمن احلمادي من  ق�سم مرور العني و�سرطي 

ادارة مرور العا�سمة.
اأنور ريكا جوهانا  كما كرم ال�سعفار ال�سائق املثايل و�سمل التكرمي ال�سيدة 
ابنها حمد حممد  نيابة عنها  وا�ستلم  ال�سام�سي  رايف و�سيخة خمي�ض علي 
عو�ض اإىل جانب املتعاونني مع ال�سرطة وهم املهند�ض راتب حممد ابراهيم 
وتي�سري  الكعبي  را�سد  عبيد  و�سعيد  امل��رزوق��ي  ا�سماعيل  خالد  واملهند�ض 
ا�سحاق حممود وح�سان فوؤاد مقد�سي وجا�سم حممد اأكرب من برنامج كلنا 
�سرطة وعيد فرج مبارك الكتبي مل�ساركته يف برنامج احلفل بر�سالة ن�سيحة 
املرورية.. ويف  ال�سلبية للحوادث  بالآثار  الأم��ور لتوعية البناء  اأولياء  من 
نهاية التكرمي ت�سلم ال�سعفار من الرميثي درعا تذكارية تكرميا وتقديرا 

جلهوده.
تعزيز  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  بجهود  املنظمة  اللجنة  واأ���س��ادت 
ال�سالمة املرورية وكرم الفريق �سيف عبداهلل ال�سعفار وكيل الوزارة وفود 
العقيد   : مثلها كال من  والتي  ال�سبوع  فعاليات  امل�ساركة يف  التعاون  دول 
اأول  وامل���الزم  ال�سعودية  العربية  اململكة  وف��د  عن  امل�سند  �سالح  بن  ط��ارق 
فهد �سالح العنزي عن وفد دولة الكويت واملالزم اأول نا�سر �سامل مبارك 
الرتكي عن وفد دولة قطر واملالزم اأول خلود يحي ابراهيم من وفد مملكة 

البحرين والنقيب �سعيد بن م�سلم املهري عن وفد �سلطنة عمان .
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اأخبـار الإمـارات
ال�سارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب وامل�سلمني تعقد ملتقاها الأول

•• ال�صارقة -وام:

يف  وامل�سلمني  العرب  عند  العلوم  لتاريخ  الدولية  ال�سارقة  موؤ�س�سة  عقدت 
العربي  العلمي  تراثنا  عنوان  حتت  الأول  العلمي  ملتقاها  ال�سارقة  جامعة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت  وذل���ك  الإن�سانية  خ��دم��ة  يف  الإ���س��الم��ي 
ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
النعيمي مدير  الدكتور حميد جمول  �سعادة  واأثنى  ال�سارقة.  رئي�ض جامعة 
جامعة ال�سارقة يف كلمة له على اجلهود املبذولة لإقامة امللتقى ..م�سريا اإىل 
اأن فكرة تاأ�سي�ض املوؤ�س�سة بداأت منذ عام 2008 وحتققت بف�سل اهلل تعاىل 
ثم بدعم ورعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي. 
واإمن��ا هي  اأكادميي فح�سب  تدري�ض  لي�ست جامعة  ال�سارقة  اأن جامعة  واأك��د 
كما قال �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة .. جامعة �ساملة من جميع النواحي 

فهي ت�سمل التدري�ض والبحث العلمي وخدمة املجتمع. وقال الدكتور �سالمة 
حممد البلوي القائم باأعمال مدير املوؤ�س�سة يف كلمة افتتاح امللتقى اإن فكرة 
اإن�ساء هذه املوؤ�س�سة جاءت لتغذي العقول بالأفكار وخال�سة جتارب الأجيال 
ح�سن  وتعظيم  والت�سامح  التعاي�ض  ثقافة  ون�سر  للحوار  حم�سنا  ولتكون 
اجلوار من خالل العلم الأ�سيل وامل�سرتك الإن�ساين فرتاثنا العلمي هو خري 
مثال و�ساهد على وحدتنا الإن�سانية التي جتمع خمتلف ال�سعوب والثقافات 
واحل�سارات. وبداأت فعاليات امللتقى العلمية برتوؤ�ض مدير اجلامعة اجلل�سة 
الأوىل التي كانت حتت عنوان دور الرتاث العلمي العربي الإ�سالمي يف تقدم 
الهيثم  ابن  معهد  مدير  فالكو  ت�سارلز  الدكتور  األقى  حيث  العلمي  البحث 
ابن  تاأثري  خاللها  من  ناق�ض  حما�سرة  الأمريكية  اأريزونا  بجامعة  لل�سوء 
الهيثم على الثقافة الغربية يف مرحلة ما بعد الع�سور الو�سطى ثم حما�سرة 
قدمها الدكتور ديفيد كينج اأ�ستاذ الفلك يف جامعة فرانكفورت باأملانيا ناق�ض 

من خاللها دور العلم يف مواجهة املفاهيم اخلاطئة حول الدين الإ�سالمي. 
عنوان  حتت  وكانت  البلوي  حممد  �سالمة  الدكتور  الثانية  اجلل�سة  وتراأ�ض 
ب�سار  الدكتور  األقى  الإحياء والتجديد حيث  الإ�سالمي بني  العلمي  الرتاث 
عواد م�ست�سار �ساحب ال�سمو امللكي الأمري علي بن نايف الها�سمي حما�سرة 
بعنوان موا�سفات املحققني املبدعني بني الأم�ض واليوم .. ثم جاءت حما�سرة 
القرون  يف  وامل�سلمني  العرب  العلماء  من  العلمي  التنوير  رواد  عنوان  حتت 
وفل�سفة  وتاريخ  الفيزياء  اأ�ستاذ  با�سا  ف��وؤاد  اأحمد  الدكتور  قدمها  الو�سطى 
العلوم بجامعة القاهرة. وكانت اآخر اجلل�سات برئا�سة الدكتور معمر بالطيب 
نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون البحث العلمي والدرا�سات العليا بعنوان التقانة 
املوؤ�س�ض ملركز  الرئي�ض  اقبال  الدكتور مظفر  يف خدمة الرتاث قدم خاللها 
الإ�سالم والعلوم يف جامعة األربتا بكندا حما�سرة حتت عنوان ا�سباب وامتداد 
اأنهى  ثم   . الإ�سالمية  احل�سارة  يف  العلمي  امل�سروع  حقائق  ت�سويه  مواجهة 

اجلل�سة الثالثة الدكتور �سريف �ساهني اأ�ستاذ املكتبات وعلم املعلومات بكلية 
الآداب جامعة القاهرة مبحا�سرة بعنوان تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف 
خدمة حفظ وتنظيم واإتاحة الرتاث العلمي العربي عامليا . ح�سر امللتقى اإىل 
ال�سمو  �سعادة عبدالرحمن اجلروان م�ست�سار �ساحب  جانب مدير اجلامعة 
حاكم ال�سارقة و�سعادة حممد ذياب املو�سى م�ست�سار �ساحب ال�سمو للرتبية 
هويدا  والدكتور  الفرن�سية  ليل  جامعة  من  جبار  اأحمد  والدكتور  والتعليم 
ن��واف احل��ارث��ي م��ن اجلامعة الأم��ريك��ي��ة يف ب��ريوت وال��دك��ت��ور ر���س��اد حممد 
�سامل مدير اجلامعة القا�سمية والدكتور ال�سديق اأحمد ال�سيخ نائب مدير 
اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية والدكتور عدنان اإبراهيم �سرحان م�ساعد مدير 
اجلامعة ل�سوؤون الأفرع والأ�ستاذ الدكتور عبداهلل يو�سف الغنيم رئي�ض مركز 
الأق�سام  وروؤ�ساء  العمداء  من  عدد  جانب  اإىل  الكويتية  والدرا�سات  البحوث 

ومدراء الدوائر الثقافية من داخل الدولة.

حميد النعيمي ي�سدر مر�سوما ب�ساأن قانون املوارد الب�سرية يف حكومة عجمان
•• عجمان-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم عجمان مر�سوما اأمرييا 
عجمان  حكومة  يف  الب�سرية  امل����وارد  ق��ان��ون  ب�����س��اأن 
بالقانون  وي��ع��م��ل  م����ادة  و71  ف�����س��ال   14 وي�����س��م 
ويكون نافذا اعتبارا من اليوم الأول من �سهر يوليو 

.2017
الحكام  بعد   2017 ل�سنة   4 رق��م  املر�سوم  ون�ض 
التمهيدية والتعريفات ويف مادة الثالثة من الف�سل 
الأول على اأن ي�سمل نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون 
يتقا�سون  الذين  احلكومية  اجلهات  موظفي  على 
رواتبهم من املوازنة ال�سنوية وعلى موظفي كل جهة 
تنظيمها  باإعادة  اأو  باإن�سائها  ن�ض  لو  حتى  م�ستقلة 
م��ا مل  بها  ب�سرية خا�سة  م���وارد  ل��وائ��ح  على وج��ود 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  م��ن  خطي  ق���رار  ي�سدر 

با�ستثنائها من اأحكام هذا القانون.
تخطيط  الثاين  الف�سل  يف  املر�سوم  م��واد  وت�سمن 
اأن تكون  الب�سرية يف الإم��ارة على  امل��وارد  و�سيا�سات 
اجلهة  هي  الب�سرية  امل��وارد  لتنمية  املركزية  الإدارة 
املخت�سة مركزيا بالإ�سراف على ال�سوؤون التنظيمية 
ومتابعة  احلكومية  اجل��ه��ات  يف  الب�سرية  ل��ل��م��وارد 
هذا  اأحكام  بتطبيق  حكومية  جهة  كل  التزام  مدى 
والأنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة  واأح���ك���ام  ال��ق��ان��ون 
ال�سادرة مبوجبهما ب�سورة �سليمة بالإ�سافة اإىل اأي 
اأحكام هذا  اأخرى خمولة لها مبوجب  اخت�سا�سات 

القانون اأو مبوجب اأحكام اأي ت�سريع حملي اآخر.
لتنمية  املركزية  الإدارة  اخت�سا�سات  املر�سوم  وحدد 
والن�سح  ال���س��ت�����س��ارات  ب��ت��ق��دمي  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد 
ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ب�����س��اأن ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��م امل�����وارد 
الب�سرية وم�ساعدتها ل�سمان التنفيذ الأمثل لأحكام 
والأنظمة  التنفيذية  الالئحة  واأحكام  القانون  هذا 
ا�ستف�سارات  على  خطيا  وال��رد  مبوجبهما  ال�سادرة 
بتطبيق  املتعلقة  امل�سائل  ب�ساأن  حكومية  جهة  اأي 
ال��الئ��ح��ة التنفيذية  ال��ق��ان��ون واأح���ك���ام  اأح��ك��ام ه���ذا 
تطبيق  وم��ت��اب��ع��ة  مبوجبهما  ال�����س��ادرة  والأن��ظ��م��ة 
وال�سيا�سات  الت�سريعات  لأحكام  احلكومية  اجلهات 

املتعلقة باملوارد الب�سرية يف الإمارة ورفع التو�سيات 
تعديل  على  للعمل  املخت�سة  اجل��ه��ة  اإىل  امل��الئ��م��ة 
اإىل  تلك الت�سريعات وال�سيا�سات متى دعت احلاجة 
ح�سر  ب�ساأن  حكومية  جهة  كل  مع  والتن�سيق  ذل��ك 
احتياجاتها ال�سنوية لتدريب املوظفني فيها وو�سع 
الإم���ارة  حكومة  ملوظفي  ال�سنوية  ال��ت��دري��ب  خطة 
وزيادة  تاأهيلهم  ل�سمان  امل�سرتكة  التخ�س�سات  يف 
اإىل حت�����س��ني وتطوير  ي�����وؤدي  ن��ح��و  ع��ل��ى  ق��درات��ه��م 
الأداء احلكومي يف الإمارة والطالع على ال�سجالت 
وامل���ل���ف���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��وظ��ف��ني اأو ب�������س���وؤون امل����وارد 
الب�سرية يف اأي جهة حكومية متى دعت احلاجة اإىل 

ذلك واحل�سول على اأي ن�سخ �سوئية منها.
بناء  اخل��ام�����س��ة عملية  م��ادت��ه  امل��ر���س��وم يف  وت���ن���اول 
الهيكل التنظيمي للجهة احلكومية وذلك باأن تقوم 
نحو  على  التنظيمي  هيكلها  م�سروع  باإعداد  اجلهة 
لها  امل��ح��ددة  واخت�سا�ساتها  اأه��داف��ه��ا  م��ع  يتنا�سب 
مبوجب الت�سريع املحلي ال�سادر باإن�سائها اأو باإعادة 
وتطوير  اإع���داد  دليل  مع  يتوافق  وب�سكل  تنظيمها 
الهياكل التنظيمية الذي ي�سدره املجل�ض التنفيذي 
للجهة  امل��ق��رتح  التنظيمي  الهيكل  يعتمد  اأن  على 
احلكومية املعنية وفقا للت�سريعات املحلية يف الإمارة 

يف هذا ال�ساأن.
وجاء يف املادة ال�ساد�سة واخلا�سة مبوازنة الوظائف 
ال�����س��ن��وي��ة ل��ل��ج��ه��ة احل��ك��وم��ي��ة ب����اأن ت��ق��وم ك���ل جهة 
التابعة  امل��ال��ي��ة  دائ���رة  م��ع  التن�سيق  وب��ع��د  حكومية 
املوارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  والإدارة  الإم����ارة  حلكومة 
باإعداد موازنة وظائف �سنوية يحدد فيها  الب�سرية 
عدد الوظائف يف اجلهة احلكومية املعنية بالإ�سافة 
املالية وفقا  اإىل م�سمياتها ودرجاتها وخم�س�ساتها 
مل��ا ه��و وارد يف ج���دول ال���درج���ات وال���روات���ب امللحق 
بالالئحة التنفيذية اأو وفقا لل�سروط الواردة بعقود 
احلكومية  اجل��ه��ة  يف  ال�����س��اري��ة  اخل��ا���س��ة  التوظيف 
ال�سنوية  الوظائف  موازنة  لنفاذ  وي�سرتط  املعنية 
ت��ن��ا���س��ب��ه��ا م���ع ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي امل��ع��ت��م��د للجهة 

احلكومية املعنية واإدراجها �سمن املوازنة ال�سنوية.
العمل  بيئة   15 ال�سابعة وحتى  امل��واد من  وتناولت 
وال�����س��الم��ة والبيئة  ال�����س��ح��ة  و���س��ي��ا���س��ة  ال��وظ��ي��ف��ي 

والتوطني  والح���ت���ي���اط���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة  واخل����دم����ة 
املتقاعدين  وتعيني  الأق����ارب  وت��وظ��ي��ف  والإح����الل 
و�ساعات  واأي���ام  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  وتعيني 

العمل الر�سمية والعمل الإ�سايف .
وب��ه��دف امل���واءم���ة م��ع ال��ت�����س��ري��ع��ات الحت���ادي���ة ذات 
واجب  الوطنية  اخل��دم��ة  اأن  امل��ر���س��وم  اأك��د  العالقة 
وط��ن��ي، وف��ر���ض م��ق��د���ض ع��ل��ى ك��ل م��واط��ن، ويجب 
ع��ل��ى اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ك��اف��ة الل���ت���زام بتطبيق 
اأحكام قانون اخلدمة الوطنية والحتياطية املتعلقة 
الت�سريعات  لأح���ك���ام  وف��ًق��ا  امل��واط��ن��ني،  ب��امل��وظ��ف��ني 
التنفيذية،  الالئحة  واأحكام  ال�سلة،  ذات  الحتادية 
التعيني يف  الأول��وي��ة يف  ال��دول��ة  ملواطني  يكون  واأن 

الوظائف ال�ساغرة لدى اجلهات احلكومية .
مهام  يبا�سر  ان  م��وظ��ف  اأي  ع��ل��ى  امل��ر���س��وم  وح��ظ��ر 
اأي  يف  ي�����س��ارك  اأو  ي�����س��در  اأن  اأو  املخت�سة  ال�سلطة 
قرارات تتعلق بتعيني اأو ترقية اأو نقل اأو ندب اأو اإعارة 
اأي موظف تربطه به عالقة زوجية، اأو �سلة قرابة 
حتى الدرجة الثالثة، اأو �سلة م�ساهرة، يف الوحدة 
من  امل��وظ��ف  ذل��ك  ي�سع  اأن  اأو  نف�سها،  التنظيمية 
الدائرة  املبا�سرة يف  الإ�سرافية  �سلطته  اأقاربه حتت 
ك��م��ا مي��ك��ن توظيف   .. ب��ه��ا  ال��ت��ي يعمل  احل��ك��وم��ي��ة 
الوظائف  يف  وامل��دن��ي��ني  ال��ع�����س��ك��ري��ني  امل��ت��ق��اع��دي��ن 
خا�ض  لنظام  وفًقا  احلكومية،  اجلهات  يف  ال�ساغرة 

تعده الإدارة املركزية ويتم اإ�سداره يف ما بعد.
ام��ارة عجمان  املر�سوم اجلهات احلكومية يف  ووّج��ه 
الحتياجات  ذوي  م��ن  امل��واط��ن��ني  مبنح  تلتزم  ب���اأن 
ا كافية للتعيني يف الوظائف ال�ساغرة،  اخلا�سة فر�سً
 .. واإعاقتهم  ال�سحية،  اأو�ساعهم  مع  تتنا�سب  التي 
اأماكن  جتهيز  احلكومية  اجل��ه��ة  ع��ات��ق  على  وي��ق��ع 
عمل اأولئك املوظفني، وتزويدهم بالو�سائل املالئمة 
خا�ض  لنظام  وف��ًق��ا  الوظيفية،  واج��ب��ات��ه��م  ل��ت��اأدي��ة 
ويتم  الب�سرية  امل��وارد  لتنمية  املركزية  الإدارة  تعده 
امل��ر���س��وم - يف الف�سل  ب��ع��د ذل����ك. وح����دد  اإ����س���داره 
ومن  التعيني  و�سروط  بالوظائف  واخلا�ض  الثالث 
واأنواع  الوظائف  �سغل  ط��رق   -  20 اىل   16 امل���واد 
عقود التوظيف وال�سروط العامة للتعيني وال�سلطة 
املوظف  وكفالة  الختبار  وفرتة  بالتعيني  املخت�سة 

غري املواطن.
وخ�س�ض الف�سل الرابع ومواده من املر�سوم للنقل 
اخل��ام�����ض فخ�س�ض  الف�سل  ام��ا  والإع�����ارة  وال��ن��دب 
للدرجات واملخ�س�سات الوظيفية وجدول الدرجات 
واملخ�س�سات  وال����ب����دلت  وال����ع����الوات  وال����روات����ب 
الوظيفية الأخرى اما الف�سل ال�ساد�ض ومواده فقد 
خ�س�ست لنظام اإدارة الأداء الوظيفي ونتائج التقييم 
يف  ال�سابع  الف�سل  وت��ن��اول  امل��وظ��ف  لأداء  ال�سنوي 
مواده الرتقيات واملكافاآت واحلوافز واأنواع الرتقيات 
الت�سجيعية  واملكافاآت  للرتقيات  العامة  وال�سروط 
املواطنني  املوظفني  اأو�ساع  وتعديل  الداء  وحوافز 
فيما حدد الف�سل الثامن ومواده الإجازات واأنواعها 
وم���دده���ا واأح���ك���ام ع��ام��ة ب�����س��اأن الإج������ازات والغياب 

و�سروط واإجراءات منح الإجازات.
وتناول الف�سل التا�سع من املر�سوم ومواده مو�سوع 
ال��ت��اأه��ي��ل وال��ت��ط��وي��ر وال��ت��دري��ب وخ��ط��ط التطوير 
التدريبية  اأو  الر�سمية  وامل��ه��ّم��ات  الدرا�سية  وامل��ن��ح 
للتاأهيل  م����واده  م��ن  ج���زءا  امل��ر���س��وم  ح��ي��ث خ�س�ض 
يجب  حيث  التطوير  وخطط  والتدريب  والتطوير 
اإىل  جدية  وبكل  ت�سعى  اأن  احلكومية  اجلهات  على 
علميا  املوؤهلة  الب�سرية  امل��وارد  اأف�سل  توافر  �سمان 
واملدربة عمليا �سمن العاملني لديها واعتبار القيام 
الواجبات  �سمن  من  اخلدمة  مدة  اأثناء  بالتدريب 
حتقيق  بغر�ض  وذل��ك  فيها  للموظفني  الوظيفية 
لدى  املعتمدة  ال�ساملة  التنمية  وا�سرتاتيجية  روؤية 
اأن  حكومية  جهة  ك��ل  على  ويجب  الإم����ارة  حكومة 
والتطوير  ل��ل��ت��دري��ب  �سنوية  خططا  وت��ن��ف��ذ  ت�سع 
وتنمية  لديها  يعمل  موظف  كل  تدريب  ت�ستهدف 
التي  الوظيفة  مهام  يف  ومهاراته  معارفه  وتطوير 
له  املخطط  الأع��ل��ى  الوظيفة  م��ه��ام  يف  اأو  ي�سغلها 
العاملني  وحت��ف��ز  ت�سجع  واأن  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا  ت���ويل 
يف  وامل�ساركة  الأكادميية  موؤهالتهم  لتح�سني  فيها 
التدريب  واأن توفر  العمل  العلمية وور���ض  ال��دورات 
للموظفني  الأداء  تطوير  وبرامج  والإداري  املهني 
اأ�ساليب  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  حت���دد  ان  ع��ل��ى  فيها 
واإجراءات اإعداد اجلهات احلكومية خطط التدريب 
املركزية  الإدارة  مع  بالتن�سيق  فيها  الأداء  وتطوير 

لتنمية املوارد الب�سرية بحيث تت�سمن تلك اخلطط 
التدريبية  الحتياجات  لتحليل  وا�سحة  منهجية 

وبرامج حمددة لتطوير الأداء يف كل �سنة.
املختلفة  وم�������واده  ال��ع��ا���س��ر  ال��ف�����س��ل  ت���ن���اول  ك��م��ا 
امل���وظ���ف العامة  ال��وظ��ي��ف��ي وواج���ب���ات  الن�����س��ب��اط 
والأف�����ع�����ال امل���ح���ظ���ورة ع��ل��ى امل���وظ���ف ف��ي��م��ا وح���دد 
املخالفات واجلزاءات  الف�سل احلادي ع�سر وم��واده 
املخالفات  للجنة  والإح���ال���ة  وال��ت��ظ��ل��م��ات  الإداري�����ة 
الإداري�������ة وجل��ن��ة امل��خ��ال��ف��ات الإداري�������ة واجل�����زاءات 
الإدارية  املخالفات  ب�ساأن  العامة  والأحكام  الإداري��ة 
وال�سكاوى  التظلمات  وجلنة  وال�سكاوى  والتظلمات 
حدد  بينما  للتظلمات  العليا  وال��ل��ج��ن��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
الف�سل الثاين ع�سر ومواده الأخرى نهاية اخلدمة 
واأ���س��ب��اب اإن��ه��اء اخل��دم��ة والإ���س��ع��ار ب��اإن��ه��اء اخلدمة 
ب��ق��رار ب�سحب  اأو  اأم���ريي  واإن��ه��اء اخل��دم��ة مبر�سوم 
اجلن�سية اأو اإ�سقاطها واإنهاء اخلدمة ب�سبب التقاعد 
اخلدمة  واإن��ه��اء  ال�ستقالة  ب�سبب  اخل��دم��ة  واإن��ه��اء 
لعدم اللياقة ال�سحية واإنهاء اخلدمة لعدم الكفاءة 
واجبات  خمالفة  ب�سبب  اخلدمة  واإن��ه��اء  الوظيفية 
اخلدمة  واإن��ه��اء  حمظور  فعل  لرتكاب  اأو  الوظيفة 
واإنهاء  م��دت��ه  قبل  اإن��ه��ائ��ه  اأو  العقد  جت��دي��د  ل��ع��دم 
ب�سبب  اخلدمة  واإنهاء  ق�سائي  حلكم  تبعاً  اخلدمة 
اإعادة هيكلة اجلهة احلكومية واإنهاء اخلدمة وفقاً 

خلطط التوطني واإنهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة.
وحدد الف�سل الثالث ع�سر ومواده م�ستحقات نهاية 
برنامج  يف  امل��واط��ن��ني  املوظفني  وت�سجيل  اخل��دم��ة 
التقاعد وا�ستحقاقات نهاية خدمة املوظف املواطن 

ومكافاأة نهاية اخلدمة للموظف غري املواطن.
ال����راب����ع ع�����س��ر وم�������واده الحكام  ال��ف�����س��ل  وت����ن����اول 
واجبة  امل��ب��ال��غ  على  احل��ج��ز  ت�سم  وال��ت��ي  اخلتامية 
املكت�سبة  ب��احل��ق��وق  والح��ت��ف��اظ  ل��ل��م��وظ��ف  الأداء 
والالئحة  والت�سكني  الإداري����ة  ال��ق��رارات  وحت�سني 
ال�سابقة  الت�سريعات  اإل��غ��اء  والأن��ظ��م��ة  التنفيذية 

والقرارات التكميلية.
لالإمارة  الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  املر�سوم  ه��ذا  ين�سر 
ويعّمم على كافة اجلهات احلكومية املعنية به للعمل 

مبوجبه كل فيما يخ�سه.

قرينة حاكم عجمان ت�سهد احتفال الكلية اجلامعية لالأم باليوم العاملي للمراأة
•• عجمان-وام:

بن  زايد  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ال�سمو حاكم عجمان  قرينة �ساحب  �سهدت 
لالأم  اجلامعية  الكلية  احتفال  املوؤمنني  اأم  جمعية  رئي�سة  نهيان  اآل  �سقر 

والعلوم الأ�سرية مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة.
واألقت الدكتورة منى داود من الكلية اجلامعية لالأم والعلوم الأ�سرية كلمة 
قدر  على  لتكون  واإع��داده��ا  امل���راأة  تاأهيل  اأهمية  فيها  اأك��دت  املنا�سبة  بهذه 

امل�سئولية مبجال التمكني يف خمتلف املجالت.
ولفتت اإىل دور اجلامعة التي اأخذت على عاتقها اإعداد املراأة لتوؤدي وظيفتها 
وتطبيقات مهنية من خالل  علمية  اأ�س�ض  على  لبيتها  وراعية  وزوج��ة  اأم��ا 

برامج الكلية ومناهجها و�سمن روؤية الكلية ور�سالتها واأهدافها .
الأ�سرية فعاليات خمتلفة  والعلوم  الكلية اجلامعية لالأم  احتفال  وت�سمن 
اأهمها ندوة حول “متكني املراأة” اأدارتها الدكتورة اأمال باي�سى وقدمت فيها 

هند اأبوطه نبذة تاريخية عن حقوق املراأة .

احلوارات  من  جانبا  تناولت  عمل  ورق��ة  البدوي  مهرية  الدكتورة  وقدمت 
الن�سوية يف العامل والدول العربية وركزت فيها على اأهمية هذه احلوارات 
التمكني  ومفهوم  واملجتمع  الأ�سرة  يف  امل��راأة  مكانة  لتطور  فائدتها  وم��دى 
هام�ض  على  نهيان  اآل  زاي���د  بنت  فاطمة  ال�سيخة  وت��ف��ق��دت  وم��رت��ك��زات��ه. 
الأجنحة  من  العديد  �سم  معر�سا  بالكلية  للمراأة  العاملي  اليوم  فعاليات 

اخلا�سة بالدول العربية مثل الإمارات واليمن والكويت وال�سومال .
من جانبهن قدمت الطالبات املواطنات بهذه الدول بع�ض النماذج الن�سائية 
جمتمعهن  خدمة  جم��ال  يف  به  قمن  ما  واأه��م  ببالدهن  اخلا�سة  املتميزة 
اإعجابها مبا اطلعت عليه  ال�سمو حاكم عجمان  اأبدت قرينة �ساحب  حيث 

من مناذج م�سرفة للمراأة يف الوطن العربي .
ال�سيخة فاطمة بنت زايد  العاملي للمراأة كرمت  ويف ختام الحتفال باليوم 
بن �سقر اآل نهيان املحا�سرات امل�ساركات يف الحتفالية وقدمت لرجاء ح�سن 
املراأة الرائدة وهي اجلائزة التي تخ�س�سها الكلية لواحدة  النومان جائزة 

من ال�سخ�سيات املتميزة بعطائها وجهودها املخل�سة يف املجتمع كل عام.

جلنة ا�سبوع املرور براأ�س اخليمة تعلن 
م�ساركة اجلمهور واملدار�س 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

مدير  احلميدي  �سعيد  حممد  الدكتور  العميد  تراأ�ض 
املنظمة  العليا  اللجنة  ورئي�ض  املركزية  العمليات  ع��ام 
2017م،  امل��وّح��د  اخلليجي  امل����رور  اأ���س��ب��وع  لفعاليات 
اجتماع اللجنة الفرعية لفعاليات اأ�سبوع املرور اخلليجي 
املّوحد الذي �سينطلق يف الثاين ع�سر ) 12 ( من مار�ض 
اجلاري، حتت �سعار ) حياتك اأمانة ( ، بح�سور اأع�ساء 

اللجنة الفرعية لأ�سبوع املرور.
اجلارية  ال�ستعدادات  الأع�ساء  ناق�ض  الجتماع  خالل 
اأ����س���ب���وع امل�����رور اخلليجي  ل��ت��ن��ظ��ي��م ب��رن��ام��ج ف��ع��ال��ي��ات 
التجاري،  م��ول  راك  م��رك��ز  يف  �ستقام  ال��ت��ي  ب���الإم���ارة، 
مب�����س��ارك��ة اأف�����راد اجل��م��ه��ور، وط��ل��ب��ة امل���دار����ض، و�سيتم 

التجاري  امل��رك��ز  داخ��ل  م���روري  اإع���داد معر�ض  خاللها 
وعواقب  ال�سرعة،  مبخاطر  اجلمهور  اأف���راد  لتثقيف 
امل��روري��ة، وخمالفة ق��وان��ني واأن��ظ��م��ة ال�سري  احل���وادث 
توعوي  م�سابقات  برنامج  ت��ق��دمي  �سيتم  كما  وامل����رور، 
طيلة فرتة ا�سبوع املرور لأف�سل معر�ض مروري منظم 
ت�سكيل  الإم��ارة، كما مت مناق�سة  على م�ستوى مدار�ض 
اأحد  م��ع  والتن�سيق  امل��ي��دان��ي��ة،  ل��ل��ح��م��الت  جل���ان  �سبع 
�سخ�سيات  بح�سور  اخل��ي��م��ة،  راأ����ض  اإم����ارة  يف  املجال�ض 
املرورية يف  التوعية  دور  لدعم  الإم���ارة،  جمتمعية من 
التجمعات،  من  وغريها  الثقافية  واملنتديات  املجال�ض 
كما مت مناق�سة تفعيل دور التوعية عرب الأثري الإذاعي 
لهيئة اإذاعة راأ�ض اخليمة، و�سمن حلقات برنامج العني 

ال�ساهرة الإذاعي.

مالية عجمان تدرب املوظفني اجلدد على نظام امل�سرتيات املتقدم
•• عجمان ـ الفجر 

امل��ال��ي��ة يف عجمان  دائ�����رة  ن��ظ��م��ت 
امل�سرتيات  ن����ظ����ام  ع���م���ل  ور�����س����ة 
اأيام  خم�سة  ا�ستمرت  التي  املتقدم 
من  عدد  وح�سرها  الدائرة  مبقر 
عجمان  بحكومة  اجلدد  املوظفني 
املالية  الخت�سا�سات  خمتلف  من 
ت���دري���ب  اىل  ال����ور�����س����ة  وه����دف����ت 
امل�ستخدمني على نظام امل�سرتيات 

املتقدم.
وقالت علياء حممد النعيمي رئي�ض 
تنظيم  اأن  املالية  التطبيقات  ق�سم 
ال��ور���س��ة ج��اء يف اإط���ار رف��ع كفاءة 
عجمان  بحكومة  اجلدد  املوظفني 
امل�سرتيات  ن��ظ��ام  على  وال��ع��ام��ل��ني 
املتقدم مبا يحقق الهدف الرئي�سي 
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  وهو  منه 
وحتقيق  املمار�سات  لأف�سل  وفقا 
الور�سة  اأن  املتعاملني، مبينة  ر�سا 
ت�سمنت حماور خمتلفة من بينها 
واملناق�سات  ال�سراء  طلبات  اإدارة 
اخلدمات  وم�����س��رتي��ات  وال���ع���ق���ود 

و�سرف املواد املخزنية.
نظام  اأن  ال���ن���ع���ي���م���ي  واأ������س�����اف�����ت 
نظام  ه�����و  امل����ت����ق����دم  امل���������س����رتي����ات 
املالية  دائ����رة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ك���رتوين 

ومتابعة  ال��ع��رو���ض  بتقدمي  فيها 
ال�����س��راء وت��ق��دمي الفواتري  اأوام����ر 
ي�سمن  اإط�������ار  يف  الإل���ك���رتون���ي���ة 
ال��ت��ع��ام��ل وي���رف���ع كفاءة  ���س��ف��اف��ي��ة 

العمل احلكومي.
املتقدم  امل�سرتيات  اأن نظام  ويذكر 
خالل  املالية  دائ��رة  اأطلقته  ال��ذي 
مت   2016 ج��ي��ت��ك�����ض  م���ع���ر����ض 
املعايري  لأرق������ى  وف���ق���ا  ت�����س��م��ي��م��ه 

ب��ه��دف ا���س��ت��ق��ط��اب اأك���رب ع���دد من 
اأف�سل اخلدمات  املوردين لتقدمي 
تناف�سية،  ب���اأ����س���ع���ار  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ي��ت��م الإع�����الن ع���ن عمليات  ح��ي��ث 
وتقدمي  عجمان  بحكومة  ال�سراء 
خالل  م��ن  وتر�ستيها  ال��ع��ط��اءات 
مُي��ك��ن املوردين  ال��ن��ظ��ام، وه���و م��ا 
من الط��الع على كافة املناق�سات 
وامل�ساركة  احلكومية  وامل��م��ار���س��ات 

التقنية املتبعة يف هذا املجال وهو 
وي�ساهم  وال�سرية  ب��الأم��ان  يت�سم 
وت�سريع  تب�سيط  يف  مبا�سر  ب�سكل 
الإج�������������راءات وت���ر����س���ي���د الن����ف����اق 
اللكرتوين  التحول  دع��م  وطبعا 
ي��ت��ي��ح حو�سبة  اأن����ه  وال���ذك���ي، ك��م��ا 
ج��م��ي��ع ع��م��ل��ي��ات امل�������س���رتي���ات من 
عقود  املناق�سات،  ال�سراء،  طلبات 

امل�سرتيات وت�سجيل املوردين.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�ص اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�ض       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ض         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ض     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�ض  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة
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حاكم اأم القيوين يطلع على خطط وبرامج وزارة التغري املناخي والبيئة
•• اأم القيوين-وام:

وبرامج  خطط  على  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلع 
وا�سرتاتيجية وزارة التغري املناخي والبيئة ، واأهم امل�سروعات املزمع تنفيذها خالل املرحلة القادمة على م�ستوى 
اأم القيوين بالديوان المريى  ام القيوين خا�سة. جاء ذلك خالل ا�ستقبال �ساحب ال�سمو حاكم  الدولة وام��ارة 

ام�ض معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة .
وا�ستمع �سموه من معايل الدكتور الزيودي اىل �سرح مف�سل حول �سيا�سة وا�سرتاتيجية الوزارة التي �سيتم تنفيذها 
على مراحل. وا�ساد �سموه باجلهود املبذولة من وزارة التغري املناخي والبيئة يف جمال حماية البيئة واملحافظة على 

بيئة خالية من التلوث.
ح�سر املقابلة ال�سيخ خالد بن را�سد املعال رئي�ض الديوان المريي باأم القيوين وال�سيخ ماجد بن �سعود بن را�سد 
املعال رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة �سعود بن را�سد املعال لالأعمال اخلريية والن�سانية و�سعادة نا�سر �سعيد التالى 

مدير الديوان المريي و�سعادة را�سد حممد احمد مدير الت�سريفات.

خريية حممد بن را�سد تتربع مبليون 
درهم لدعم �سندوق الطالب بجامعة زايد

•• دبي -وام:

تربعت موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية 
�سعادة  وق��ال  زاي��د.  مببلغ مليون دره��م ل�سندوق دعم الطالب يف جامعة 
اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  بوملحة  اإبراهيم 
مثل  تقدمي  على  داأب��ت  املوؤ�س�سة  اأن  والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  مكتوم 
هذه امل�ساعدات التعليمية دعما للعملية الرتبوية يف الدولة لتوفري البنية 
التحتية للتعليم ومن اأجل توفري الأجواء املنا�سبة للطلبة لتلقي التعليم 
بدعم �سناديق دعم الطلبة امل�سرفة على تقدمي الدعم للطلبة والطالبات 

يف جامعات الدولة .

الطوارئ مراجعي  ارتفاع  املئة  يف   21

%  40 الولدات  وارتفاع  العام  خليفة  ال�سيخ  مل�ست�سفى  مراجع  األف   140
•• اأم القيوين ـ الفجر 

م�ست�سفى  م��راج��ع��ي  ع���دد  ارت���ف���ع 
اأم القيوين  ال�سيخ خليفة العام يف 
 140 اإىل  ل��ي�����س��ل  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
اأق�سام  خم��ت��ل��ف  يف  م��راج��ع��اً  األ����ف 
يف   22 وقدرها  بزيادة  امل�ست�سفى، 
املئة مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 
العيادات  ا�ستقبلت  حيث   ،2015
املختلفة 85 الف مراجعاً، مقارنة 
ا�ستقبل  فيما  الف مراجعاً،  ب69 
ال��ف مقارنة   55 ال��ط��وارئ  مركز 

ب45 الف.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل���ك اأف����ادت املدير 
خليفة  ال�سيخ  مل�ست�سفى  التنفيذي 
ال���ع���ام ال�����س��ي��دة ري�����س��ا ف��ان��دي��ر اأن 
يق�سدون  الذين  املراجعني  اأع��داد 
ال�سيخ  م�����س��ت�����س��ف��ى  اأق�������س���ام  ك���اف���ة 
ال��ق��ي��وي��ن يف  اأم  ال���ع���ام يف  خ��ل��ي��ف��ة 
للم�ستوى  نظرا  متوا�سل،  ازدي���اد 
وزيادة  الطيبة  وال�سمعة  الرفيع 
الوعي بخدمات امل�ست�سفى وارتفاع 
والفنية،  الطبية  ب���ك���وادره  ال��ث��ق��ة 
ا�ستقبل  امل�ست�سفى  ان  اإىل  م�سرية 
 40 بزيادة  ولدة جديدة   1100
يف امل��ئ��ة ع���ن ال���ع���ام امل��ا���س��ي الذي 
ا�ستقبلت  فيما  ولدة،   780 �سهد 
حالة   6200 الداخلية  الأق�����س��ام 
العام  يف  ح��ال��ة  ب5100  م��ق��ارن��ة 

امل�ست�سفى  بها  يتمتع  التي  الطيبة 
حالياً والذي ما كان ليتحقق لول 
ال�سمو  الكرمية ل�ساحب  املبادرات 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال��دول��ة  رئي�ض 
زايد اآل نهيان )حفظه اهلل( و دعم 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�سديدة  وال��ت��وج��ي��ه��ات  امل�سلحة، 
ال�سيخ  �سمو  يوليها  التي  واملتابعة 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة، مل�ساريع وبرامج مبادرات 
احلثيثة  واملتابعة  ال��دول��ة،  رئي�ض 
وامل�����س��ت��م��رة وامل��ب��ا���س��رة م��ن معايل 
وزير  نائب  الزعابي،  جمعه  اأحمد 
���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة ورئ��ي�����ض جمل�ض 

اإدارة املكتب الطبي.
ولفتت اإىل ان ق�سم الطوارئ حقق 
بالعام  م��ق��ارن��ة  م�����س��ط��رة  زي������ادة 
املراجعني  ع���دد  و���س��ل  اإذ  امل��ا���س��ي 
 45000 م��ق��اب��ل   55000 اإىل 
م��راج��ع��اً ب���زي���ادة وق���دره���ا 21 يف 
املئة، فيما مت اإدخال نحو 6200 
اإىل  التنومي  نظام  �سمن  مري�ساً 
عن  املئة  يف   22 بزيادة  امل�ست�سفى 

العام املا�سي.
الفرتة  خ����الل  اأن�����ه مت  واأ����س���اف���ت 
املا�سية عقد ور�ض عمل وموؤمترات 

�سمن برامج التعليم امل�ستمر التي 
العالج،  ج����ودة  زي�����ادة  يف  ت�����س��اه��م 
الطبي  ال����ك����ادر  م�����س��ت��وى  ورف������ع 
وال���ف���ن���ي، ل��ي�����ض ف��ق��ط م���ن فريق 
ا�ست�سافة  مت  ب��ل  امل�ست�سفى  عمل 
العديد م��ن الأط��ب��اء م��ن خمتلف 
واخلا�سة  احلكومية  امل�ست�سفيات 

من كافة ارجاء الدولة.
اأج����رى  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اأن  واأ����س���اف���ت 
ك�����ذل�����ك ال�����ع�����دي�����د م������ن ح���م���الت 
املجانية  وال��ف��ح��و���س��ات  ال��ت��وع��ي��ة 
املزمنة  الأمرا�ض  ا�ستهدفت  التي 
و���س��ح��ة ال����رج����ال و���س��ح��ة امل�����راأة 
لتعزيز  الأط���ف���ال  ���س��ح��ة  وك��ذل��ك 
املجتمع  يف  ال����ت����وع����ي����ة  ب�����رام�����ج 

والوقاية من الأمرا�ض املختلفة.
ي�سم  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اأن  واأو����س���ح���ت 
اأح��دث الأج��ه��زة وامل��ع��دات الطبية 
اأ�سعة مقطعية  اأجهزة  التي ت�سمل 

املغناطي�سي،  ال����رن����ني  واأج�����ه�����زة 
اإ�سافة اإىل ق�سم املختربات الطبية 
احلديثة، واأحدث الأجهزة واملعدات 
والعالجية  الت�سخي�سية  الطبية 
واأنه ا�ستقطب العام املا�سي اأجهزة 
طبية متميزة للم�ساهمة يف جودة 
اخلدمات العالجية املقدمة، ومن 
ال����روب����وت لفح�ض  اأه��م��ه��ا ج��ه��از 

امل�سالك البولية.
ولفتت اإىل انه خالل عام 2016 
طبية  ك��وادر  امل�ست�سفى  اإىل  ان�سم 
ع��ال��ي��ة ال���ت���اأه���ي���ل م���ن الط����ب����اء و 
كفاءة  ب��رف��ع  ���س��اع��د  مم��ا  الفنيني 
اخل�����دم�����ات ال���ط���ب���ي���ة امل���ق���دم���ة يف 
اأعربت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن  امل�����س��ت�����س��ف��ى. 
م���دي���ر ال���ع���الق���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
امل�ست�سفى ال�سيخة بدور املعال عن 
���س��ك��ره��ا ل��ل��دور ال��ك��ب��ري ال���ذي قام 
�سوؤون  وزارة  يف  الطبي  املكتب  ب��ه 

احلثيثة  متابعته  وعلى  الرئا�سة، 
وتوفري كل ما يلزم لإجناز امل�سروع 
كامل  لتحقيق  وج����ه،  اأك��م��ل  ع��ل��ى 
للم�ست�سفى  امل����رج����وة  الأه��������داف 
لتقدمي خدماته العامة ملحتاجيها 
من املر�سى. ولفتت اإىل اأن املكتب 
الطبي برئا�سة �سعادة ح�سن اأحمد 
وزارة  وك���ي���ل  ال���زع���اب���ي  ال��ع��ل��ك��ي��م 
م��دي��ر ع���ام امل��ك��ت��ب ال��ط��ب��ي، يتابع 
امل�ست�سفى  ك��ادر  دع��م  ب�سكل حثيث 
بكفاءات طبية واإدارية وفنية ممن 
ميتلكون خربات عالية، ا�سافة اإىل 
كادر حملي من ابناء الإمارات يتم 
توفري كل الفر�ض لهم لتزويدهم 
ب��اخل��ربات الطبية والإداري���ة على 
التوفري  ل�سمان  امل�ستويات  اأعلى 
الطبية  الرعاية  لأف�سل  امل�ستمر 
الأق�سام  يف  واملقيمني  للمواطنني 

التي يت�سمنها امل�ست�سفى.

ال��ذي �سبقه، ب��زي��ادة وق��دره��ا 22 
يف املئة.

واأو�سحت اأن امل�ست�سفى ا�ستقبل85 
اخلارجية  العيادات  يف  حالة  األ��ف 
فيما  املئة،  يف   23 وقدرها  بزيادة 
الكلى  غ�����س��ي��ل  ع��م��ل��ي��ات  ارت���ف���ع���ت 
يف   32 اإىل  وت�سل  ك��ب��رية  بن�سبة 
 6850 امل���ئ���ة م����ن خ�����الل ع�����الج 

حالة.
الزيادة  بهذه  نفخر  اإننا  واأ�سافت 
امل�ست�سفى  ب�����ات  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
ب��ع��د ع����ام والتي  ي�����س��ه��ده��ا ع���ام���اً 
وال�سمعة  الرفيعة  امل��ك��ان��ة  تعك�ض 
امل�ست�سفى  و���س��ل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ط��ي��ب��ة 

توجيهات  بف�سل  حتققت  وال��ت��ي 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل، الذي قدم هذا ال�سرح 
هدية ل�سعب المارات والذي يعد 
الطبي  ل��ل��ق��ط��اع  ن��وع��ي��ة  ا����س���اف���ة 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال�����دول�����ة، وال�����ذي 
�سمو  م��ن  حثيثة  مب��ت��اب��ع��ة  ح��ظ��ي 
ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي�����د نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �سوؤون 
باإجناز  ���س��اه��م��ت  ال��ت��ي  ال��رئ��ا���س��ة 
واح���د م��ن اأه���م امل��راك��ز العالجية 

يف املنطقة.
ال�سيخ  م�ست�سفى  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

ا�ستقبال  م��ن  متكن  ال��ع��ام  خليفة 
الطب  م��راج��ع��ي  م���ن   11000
 8900 م����ن  واأك�������ر  ال���ب���اط���ن���ي، 
فيما  الأ���س��ن��ان،  ق�سم  يف  م��راج��ع��ا 
امل�سالك  ق�سم  م��راج��ع��ي  ع��دد  بلغ 
مراجعا   5400 ن��ح��و  ال��ب��ول��ي��ة 

بزيادة وقدرها 25 يف املئة.
عدد  يف  ال�����زي�����ادة  اأن  واأو�����س����ح����ت 
ال��ن�����س��ب��ة يعك�ض  ب��ه��ذه  امل��راج��ع��ني 
قدمها  ال���ت���ي  امل�����س��ن��ي��ة  اجل����ه����ود 
وال�سيديل  الطبي  الكادر  اأع�ساء 
للم�ست�سفى  والإداري  وال���ف���ن���ي 
املقدمة  ب����اخل����دم����ات  ل����الرت����ق����اء 
وال�سمعة  ال���رف���ي���ع  ل��ل��م�����س��ت��وى 

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يد�سن القوة الن�سائية اخلا�سة 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

للجولت  ال�سنوية  اخلطة  �سمن 
ومراكز  اإدارات  لكافة  التفتي�سية 
ال�سرطة ال�ساملة، و�سمن مبادرة 
ال�سرطي  للعمل  التفتي�ض  تعزيز 
ع��ل��ي ع��ب��داهلل بن  ال���ل���واء  ، تفقد 
�سرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان 
راأ�ض اخليمة ، اإدارة املهام اخلا�سة 
بهدف الطمئنان على �سري العمل 
املوظفني  اآراء  اإىل  وال���س��ت��م��اع   ،

ومالحظاتهم .
الطابور  بتفقد  اجل��ول��ة  ب����داأت    
، واأ�����س����اد  ل���ل���م���رت���ب  ال���ع�������س���ك���ري 
املتوالية  والنجاحات  بالإجنازات 
اأجل  م��ن  الإدارة  حتققها  ال��ت��ي 
ت��ك��ري�����ض الأم������ن وال����س���ت���ق���رار ، 
وحت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة وال��ت��ع��ام��ل مع 
اجلرائم بقوة وحزم ، م�سرياً باأن 
املميزة  الإدارات  م��ن  امل��ه��ام  اإدارة 

والبحوث  ل��ل��درا���س��ات  الإم������ارات 
فاإن   ، ب��ال��دول��ة  ��ة  ال���س��رتات��ي��ج��َيّ
والأم����ان  ب��الأم��ن  ال�����س��ع��ور  ن�سبة 
راأ�����ض اخليمة  اإم�����ارة  ارت��ف��ع��ت يف 
وح�سلت   ،  )95.2%( ن���ح���و 
الإم��ارة على ن�سبة مرتفعة  اأي�ساً 
ال�سرطة  ب���اأداء  ال��ت��ام  الر�سا  م��ن 
وو�سولهم  وت�سرفهم  وبكفاءتهم 
واأ�ساليب  امل���ن���ا����س���ب  ال����وق����ت  يف 
تعاملهم مع الأح��داث واجلمهور 
اجلميع  ج���ه���ود  ع��ل��ى  دل  مم���ا   ،
تاأدية  يف  واإخ��ال���س��ه��م  وتفانيهم 
امل��ه��ام مب��ا ي��ح��ق��ق اأه�����داف وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف اأن 
ت��ك��ون دول����ة الإم������ارات م��ن اأكر 

دول العامل اأمناً واأماناً .
  ثم ا�ستمع �سعادته ل�سرح مف�سل 
يعقوب  ي���و����س���ف  ال���ع���ق���ي���د  م�����ن 
حول   ، الإدارة  م��دي��ر   ، ال��زع��اب��ي 
واأق�سامها  واأهدافها  الإدارة  مهام 

العامة  ال���ق���ي���ادة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
ل�سرطة راأ�ض اخليمة والتي يجب 
اأفرادها  ملا يبذلونه  بها  الحتذاء 
م����ن ج���ه���د ح��ق��ي��ق��ي ع��ك�����ض على 
خم��رج��ات ال��ع��م��ل الأم��ن��ي ب�سكل 
الإدارة  اأن  حيث   ، التوقعات  ف��اق 
يف ت��ط��ور وت���ق���دم م��ت�����س��ارع��ني يف 
واملبادرات  الأفكار  وتقدمي  الأداء 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ، ك��م��ا ط��ال��ب مدير 
الإدارة بعقد اجتماعات مع مدراء 
الإدارات الأخرى بالقيادة العامة 
ومهام  دور  ع���ن  ����س���رح  ل��ت��ق��دمي 
واإجراء  اإجن��ازات��ه��ا  وذك���ر  الإدارة 
�سبيل  يف  معهم  ال���الزم  التن�سيق 
ليكونوا  والأم�����ان  الأم����ن  ت��ع��زي��ز 
فريق  يف  واح����دة  لعملة  وج��ه��ني 
والدقة  ب��ال��ك��ف��اءة  ي��ت��م��ت��ع  ع��م��ل 
ال��ع��ال��ي��ة ، وذك����ر ���س��ع��ادت��ه خالل 
اج���ت���م���اع���ه م����ع ����س���ب���اط واأف�������راد 
الإدارة ، باأنه وفقاً ملا ن�سره معهد 

وافرعها ، وتطرق اإىل ا�ستعرا�ض 
واأب����رز  واأه����م   ، التح�سني  ف��ر���ض 
امل�����ب�����ادرات وامل�������س���اري���ع والأف����ك����ار 
واآلية عمل   ، ل��الإدارة  التطويرية 
، ومت  املتبعة  والإج���راءات  الإدارة 
الت�سغيلية  اخل��ط��ة  ا���س��ت��ع��را���ض 
التطويرية  والأع���م���ال  ل������الإدارة 
بلغت  ح��ي��ث   ، التح�سني  وف��ر���ض 
عدد مهام ق�سم جناح اجلو خالل 
نحو   2016 امل���ن�������س���رم  ال����ع����ام 
)176 مهمة( وبلغت �سرعة زمن 
دقيقة(   9.5( ن��ح��و  ال���س��ت��ج��اب��ة 

لأبعد منطقة .
  حيث مت ا�ستحداث غرفة عمليات 
بالإدارة لتلقي البالغات والتقليل 
والنتقال  ال�ستجابة  ن�سبة  م��ن 
ال�سريع ملوقع البالغ دون تاأخري ، 
وا�ستمع �سعادته اإىل �سرح مف�سل 
عن ا�ستخدام �سالح تاي�سر ، وبهذا 
ال�ساأن ، اأعلن �سعادته عن تد�سني 

اأول فرقة ن�سائية للقوة اخلا�سة 
 ، ال�سالح  وا�ستخدام  للمداهمات 
ومت ا�ستعرا�ض عدد من اللقطات 
الأمنية  ال���دوري���ات  ف��ي��دي��و ح���ول 
ملدة  تدريبهم  وكيفية  ومهامها 
ليكونوا  وعملياً  علمياً  �سهرين 
اإليها  امل��وك��ل��ني  للمهام  م��وؤه��ل��ني 
واإمت����ام����ه����ا ب��ال�����س��ك��ل امل���ط���ل���وب ، 

اإليه  والن��ت��ق��ال  العاجل  القريب 
ويعك�ض  امل�ستجدات  مع  ليتواكب 
امل�سرفة  احل�������س���اري���ة  ال�������س���ورة 
للقيادة العامة ، واأكد على اأهمية 
اآمنة  ب��ط��ري��ق��ة  الأ����س���ل���ح���ة  ن��ق��ل 
منعاً  ال��دق��ة  عالية  ومب��وا���س��ف��ات 
لوقوع اأي م�سكالت ، ووجه بعمل 
�سيناريوهات مكثفة لالأفراد لرفع 

ربط  على �سرورة  �سعادته  ووج��ه 
املبادرات بالأهداف ال�سرتاتيجية 
لوزارة الداخلية والتدريب املكثف 
الأف��راد وتوجيههم لفهم  جلميع 
مهامهم على اأكمل وجه وتق�سيم 
تنفيذ  اأث�����ن�����اء  والأدوار  امل����ه����ام 
اأعلن  كما   ، التدريبية  العمليات 
ع���ن ا���س��ت��ح��داث م��ب��ن��ى ج��دي��د يف 

ومتابعتهم  ب��ا���س��ت��م��رار  ك��ف��اءت��ه��م 
�سعادته على نظام  ، واطلع  جيداً 
ال�ساخنة  املناطق  لتحديد  خا�ض 
الو�سع  ودرا�سة  وقيا�ض  ب��الإم��ارة 
، حيث اجنز  الأم��ن��ي م��ن خالله 
 ،  )30%( ن�سبة  الآن  حتى  منه 
موؤكدا اهمية التميز ورفد الفكار 
البداعية يف املوؤ�س�سة ال�سرطية .

�سقر اخلريية تطلق مبادرة اأكملت ال�سابعة و�ساأبدا �سالتي 
الفطرة فقد اأمر ر�سول اهلل �سلى 
والأمهات  الآب��اء  و�سلم  عليه  اهلل 
�سن  يف  ال�����س��الة  الأب���ن���اء  بتعليم 
�سبع �سنني، قال ر�سول اهلل �سلى 
اأولدك���م  اهلل عليه و���س��ل��م: م���روا 
�سنني،  �سبع  اأبناء  وه��م  بال�سالة 
واأ�سربوهم عليها وهم ابناء ع�سر 

�سنني .... رواه اأبو داود .. 
قبل  م��ن  بعر�ض  الفعالية  ب���داأت 
الطالبات عن ال�سالة وتعليمهم 
اأهم خطوات اقامة ال�سالة وعمل 
عن  حتفيزية  وج��وائ��ز  م�سابقات 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

م��وؤ���س�����س��ة �سقر  اأم���������ض  ن��ظ��م��ت 
لالأعمال  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
اأكملت  بعنوان   ، مبادرة  اخلريية 
للعام   ، �سالتي  و�ساأبداأ  ال�سابعة 
الثالث على التوايل بالتعاون مع 
مدر�سة النخيل لتعليم ال�سا�سي 

للبنات يف امارة راأ�ض اخليمة 
مبداأ  من  انطالقا  امل��ب��ادرة  تاأتي 
على  مت�سي  اأك��ب��ادن��ا  اأطفالنا  اأن 
على  يولدون  كانوا  واإن  الأر����ض، 

�سجاده  توفري  مت  حيث  ال�سالة 
ال�����س��الة وكتيبات  واأزي����اء  ���س��الة 
وهدايا رمزية ، جلميع الطالبات 

بعمر 7 �سنوات . 
�سقراخلريية  م���ب���ادرة  وت���ه���دف 
�سالتي  و�ساأبداأ  ال�سابعة  اأكملت 
وتعزيز  لغر�ض  الرئي�سي  الهدف 
الأطفال  نفو�ض  يف  ال�سالة  ركن 
مم��ن ب��ل��غ��وا ال�����س��ن ال�����س��اب��ع��ة من 
ال�سالة  اأح���ب���وا  ف�����اإذا  اأع���م���اره���م 
عقولهم  اإىل  ح���ب���ه���ا  ت���������س����رب 

وقلوبهم، وجرى مع دماءهم . 

بيئة راأ�س اخليمة : مليون 
و�سجرة واحدة حلماية البيئة

•• راأ�ض اخليمة - الفجر 

قال الدكتور �سيف الغي�ض املدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية 
يف راأ�ض اخليمة، ان راأ�ض اخليمة �سهدت حت�سنا كبريا على �سعيد التلوث 

البيئي منذ بداية العام اجلاري .
وعزا الغي�ض يف موؤمتر �سحفي عقده مبكتبه ، ما حدث من حت�سن يف البيئة 
اىل التزام املن�ساآت ال�سناعية بال�سرتاطات والبنود التنظيمية التي و�سعتها 
وزارة التغري املناخي والبيئة يف الدولة ، واأي�سا حر�ض الهيئة احلزم على 

اتباع الر�سادات والتعليمات الدولية 
على  احل��ف��اظ  يف  ال��ه��ادف��ة  والعلمية 

ا�ستدامة البيئة.
حماية  لهيئة  التنفيذي  املدير  �سرح 
ا�سحاح  اج�����راءات  والتنمية  البيئة 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ي ح��ر���س��ت ال��ه��ي��ئ��ة على 
تنفيذها مثل تو�سعة الرقعة النباتية 
 12 وزراع���ة  والك�سارات،  امل�سانع  يف 
بني  م��ا  متنوعة  حملية  �سجرة  األ��ف 
والغاف،  وال�����س��م��ر  ال�����س��در  اأ����س���ج���ار 
خالل العام املا�سي كجزء من مبادرة 
بالإ�سافة  ���س��ج��رة،  وواح�����د  م��ل��ي��ون 
اىل ن�����س��ر ال���ك���ام���ريات ال��رق��اب��ي��ة يف 
م�سانع ال�سمنت، وتعزيز قدرة عمل 

الفالتر، حقق تراجعاً كبرياً يف موؤ�سر التلوث.
وعلى �سعيد اخرذكر د.الغي�ض ان الهيئة ما�سية يف ت�سديد الرقابة على 
حمطات غ�سيل ال�سيارات يف كمية املياه امل�ستخدمة �سمن ما هو حمدد لها، 
اجلوفية  باملياه  �سرراً  تلحق  ل  بطرق  ال�سناعية،  املن�ساآت  اىل  بال�سافة 
مبينا اأن احلفاظ على البئية م�سوؤولية وطنية تنبع من حر�ض الفرد على 
�سالمة املناخ تلبية لتوجيهات القيادة الر�سيدة يف دعم ال�ستدامة البيئية 

خدمة لالأجيال القادمة.  
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اأخبـار الإمـارات
ور�ستا عمل ملوظفي ات�سالت يف اأبوظبي ودبي حول قانون املعا�سات الحتادي

•• دبي -وام:

العامة  بالهيئة  املتعاملني  �سعادة  اإدارة  مدير  احلمادي  �سقر  حممد  اأك��د 
للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية اأهمية اإملام املوؤمن عليه بو�سعه القانوين 
لدى الهيئة قبل اتخاذ قراره بالنتقال اإىل عمل جديد ملعرفة ما �سيرتتب 
عليه ج���راء ه��ذه اخل��ط��وة م��ن ع��دة ن��واح��ي اأه��م��ه��ا نوعية ال��ق��ط��اع الذي 
اتخاذ  اأو مدى قدرته على  النقل  فيه خيار  يتوفر  اإذا  اإليه وعما  �سينتقل 

خيار ال�سم يف حال مل يتوفر له هذا اخليار.
اخلدمة  اإنهاء  قبل  النقل  فر�ض  عن  عليه  املوؤمن  بحث  �سرورة  اأك��د  كما 
واللجوء خليار ال�سم.. م�سريا اإىل اأن اإعارة املوؤمن عليه جلهة عمل اأخرى 
ل تلزمه ب�سم مدة خدمته ال�سابقة لإعارته حيث تعترب مدة خدمته تبقى 
املوارد  اأو  املوظفني  �سوؤون  لئحة  تت�سمن  اأن  �سريطة  ومت�سلة  م�ستمرة 

جلهة  موظفيها  اإع���ارة  لها  يجيز  بندا  الأ�سلية  العمل  جهة  يف  الب�سرية 
الإمارات  ذل��ك خ��الل ور�ستي عمل نظمتهما جمموعة  اأخ��رى. ج��اء  عمل 
عن  ودب��ي  اأبوظبي  يف  ملوظفيها  يومني  م��دار  على  ات�سالت  لالت�سالت 
اأهم  اأن من  اأكدت موزه الظاهري  قانون املعا�سات الحت��ادي . من جانبها 
الأمور التي على املوؤمن عليه معرفتها كذلك عن مو�سوع �سم اخلدمة اأن 
تكاليف ال�سم حت�سب على اأ�سا�ض راتب ح�ساب ال�سرتاك من تاريخ تقدمي 
التحاقهم  فور  بطلبهم  التقدم  ال�سم  الراغبني يف  فعلى  لذا  ال�سم  طلب 
بالعمل اجلديد لتجنب زيادة تكاليف ال�سم عند الرغبة يف ذلك م�ستقبال. 
ولفتت اإىل اأن القانون الحتادي ي�سمح للموؤمن عليه الذي اكت�سب جن�سية 
الدولة اأثناء خدمته يف اجلهات اخلا�سعة لأحكام قانون املعا�سات ب�سم مدة 
خدمته التي ت�سبق ح�سوله على اجلن�سية وذلك حل�ساب املعا�ض اأو مكافاأة 
التي  ال�سنوات  اأنه ل يوجد �سقف حمدد لعدد  اإىل  نهاية اخلدمة م�سرية 

يريد املوؤمن عليه �سمها. وقالت الظاهري اإن القانون الحتادي للمعا�سات 
والتاأمينات الجتماعية رقم 7 ل�سنة 1999 وتعديالته ا�سرتط ل�سم مدة 
اأن يتقدم املوؤمن عليه بطلب �سم مدة اخلدمة احلالية  اخلدمة ال�سابقة 
خالل فرتة ت�سجيله لدى الهيئة من اأجل ال�ستفادة من ميزة ال�سم حيث 
جديدة  عمل  جلهة  عليه  امل��وؤم��ن  انتقال  مبجرد  تلقائيا  يتم  ل  ال�سم  اأن 
ما مل يتقدم بطلب خطي جلهة عمله التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراء 
الالزم .. م�سرية اإىل اأن �سم اخلدمة هو خيار اأتاحه القانون للموؤمن عليه 
بغر�ض حت�سني فر�ض احل�سول على املعا�ض التقاعدي من خالل �سم مدد 
مدة  ب�سم  عليه  للموؤمن  ي�سمح  القانون  اأن  واأو�سحت  ال�سابقة.  خدمته 
اخلدمة الع�سكرية ال�سابقة يف حالة ال�ستقالة و�سم مدة اخلدمة ال�سابقة 
ال�سابقة  اخلدمة  م��دد  ب�سم  ي�سمح  ول  الدولة  جلن�سية  اكت�سابه  ح��ال  يف 
املوؤقتة اأو التي كانت باملياومة عمل باأجر يومي اأو من مدة التدريب كذلك 

األ تكون املدة قد اأنهيت ب�سبب من اأ�سباب احلرمان الكامل من املعا�ض اأو 
 20% العمل  امل�سرتك يتحمل ح�سته وح�سة �ساحب  اأن  املكافاأة. وبينت 
امل��دة املطلوب  ال�سم عن  رات��ب ح�ساب ال�سرتاك بتاريخ تقدمي طلب  من 
�سمها بالأ�سهر والأيام مق�سومة على ثالثني ويتم ت�سديد تكلفة ال�سداد 
دفعة واحدة اأو على اأق�ساط على اأن يعيد امل�سرتك مبدئيا اإذا رغب يف ال�سم 
مبلغ مكافاأة نهاية اخلدمة التي �سبق و�سرفها عن املدد املراد �سمها حيث 
يتم ح�سم هذا املبلغ من اإجمايل تكلفة ال�سم ويق�سط باقي املبلغ املتبقي 

على مدة ل تتجاوز اأربع �سنوات اأو بلوغ امل�سرتك �سن ال�ستني .
وذكرت اأنه ي�سرتط األ يقل الق�سط ال�سهري عن ربع الراتب وعلى اأن يتم 
ت�سديد كامل تكاليف ال�سم قبل انتهاء اخلدمة .. م�سرية اإىل اأنه يف حال 
تعذر امل�سرتك وانتهاء خدمته قبل �سداد كامل التكاليف يتم احت�ساب املدد 

امل�سمومة مبا يقابل املبالغ امل�سددة فعليا.

حمدان بن حممد ي�سهد افتتاح منتدى الدبلوما�سية العامة والت�سال احلكومي
•• دبي -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ب���رع���اي���ة 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
وبح�سور  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
انطلقت  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
العامة  الدبلوما�سية  منتدى  اأعمال 
ينظمه  ال���ذي  احلكومي  والت�����س��ال 
امل���ك���ت���ب الإع�����الم�����ي حل���ك���وم���ة دبي 
وعاملية  واإقليمية  حملية  مب�ساركة 
حكوميني  وم�����س��وؤول��ني  وزراء  م���ن 
وخرباء واأكادمييني متخ�س�سني يف 

هذا املجال.
نهيان  ال�سيخ  الفتتاح معايل  ح�سر 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
وت��ن��م��ي��ة امل���ع���رف���ة وم����ع����ايل حممد 
�سوؤون  وزي�����ر  ال���ق���رق���اوي  ع���ب���داهلل 
ومعايل  وامل�ستقبل  ال���وزراء  جمل�ض 
�سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة 
رئي�ض جمل�ض اإدارة املجل�ض الوطني 
لالإعالم ولفيف من مدراء الدوائر 

وامل�سوؤولني احلكوميني.
الفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل  وحت��دث 
معايل الدكتور عبداللطيف الزياين 
لدول  التعاون  ملجل�ض  العام  الأم��ني 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ���الل جل�سة 
تناول  ملعاليه  املنتدى  اأف��رده��ا  ح��وار 
التي  ال��ع��ري�����س��ة  ف��ي��ه��ا اخل����ط����وط 
للعامل  اخلليجية  ال��ر���س��ال��ة  م��ي��زت 
يف  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خ��الل 
ظل التحديات الكبرية التي �سهدتها 
اأفرزته  وما  الفرتة  تلك  يف  املنطقة 
م�ستوى  ا���س��ت��وج��ب��ت  حت���دي���ات  م���ن 
ج����دي����دا م����ن احل��������وار م����ع ال���ع���امل 
الثوابت  وت��اأك��ي��د  امل��واق��ف  لتو�سيح 
الق�سايا  حيال  والعربية  اخلليجية 
امل�ستويات  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  ال���راه���ن���ة 

الإقليمية والدولية.
الزياين دول اخلليج  وو�سف معايل 
العربية باأنها حدائق و�سط احلرائق 
يعك�ض  التعاون  جمل�ض  اإن  وق��ال   ..
ال���واق���ع ال�����ذي ن��ع��ي�����س��ه ال���ي���وم وهو 
م�سدرة  اأ���س��ب��ح��ت  اخل��ل��ي��ج  دول  اأن 
ل���ال����س���ت���ق���رار ل��ل��م��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل 
بحكمة  للجميع  اأف�سل  عاملا  بجعله 

من توليه م�سوؤولية الرئا�سة واأ�سار 
ت�سمنها  التي  املهمة  الر�سائل  اإىل 
اأث��ار يف وقتها ردود  اخلطاب وال��ذي 

فعل وا�سعة النطاق.
بالهتمام  اإي��رن�����س��ت  ج���و����ض  ون�����وه 
اأوباما  الرئي�ض  اأوله  ال��ذي  الكبري 
وال�سحفيني  الإع��الم��ي  للمجتمع 
يف كل الدول التي قام بزيارتها حيث 
ح��ر���ض على ل��ق��اء الإع��الم��ي��ني من 
تلك  �سعوب  اإىل  ر�سالته  نقل  اأج���ل 
الر�سالة  تو�سيل  اأن  م��وؤك��دا  ال���دول 
اإىل القاعدة ال�سعبية يدعم التحرك 
ال�سيا�سي ويعزز قوة روابط التعاون 

بني ال�سعوب.
تطبيق  جم��رد  اأن  اإيرن�ست  اأو�سح  و 
اأف�سل املمار�سات  اأي دولة يف العامل 
جهود  خمتلف  يف  العاملية  واملعايري 
ال��ت��ن��م��ي��ة ل ي��ك��ف��ل ل��ه��ا ال��ت��م��ي��ز يف 
غياب اخلطاب الر�سمي الذي يكفل 
واطالعهم  املجتمع  اأف����راد  اإ���س��راك 
وتطوراتها  الإجن������ازات  ح��ج��م  ع��ل��ى 
ا�ستيعاب  على  ق��ادري��ن  يكونوا  حتى 
هذا العمل اجلاد وامل�ساركة يف دعمه 
وا�ستهلت  وتاأ�سيل فر�ض جناحه.   
العام  املدير  املري  �سعادة منى غامن 
ل��ل��م��ك��ت��ب الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة دبي 
ل��ل��م��ن��ت��دى جل�سة  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ة 
بكلمة  للمنتدى  الر�سمي  الف��ت��ت��اح 
و�سيوف  ب��احل�����س��ور  ف��ي��ه��ا  رح���ب���ت 
العامل..  اأنحاء  احلدث من خمتلف 
انطلق  ال���ت���ي  الأه��������داف  م��و���س��ح��ة 
م��ن اأج��ل��ه��ا ن��ح��و ف��ت��ح اآف����اق جديدة 
العامة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ق���درة  ت��وؤك��د 
والت�����س��ال احل��ك��وم��ي ع��ل��ى مواكبة 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  ال�سريعة  امل��ت��غ��ريات 
الأك�������ر ح�������س���ورا يف هذه  ال�����س��م��ة 
املرحلة املف�سلية من تاريخ املنطقة 

والعامل.
اإن  امل��������ري  وق�����ال�����ت �����س����ع����ادة م����ن����ى 
القيادة  فكر  م�ستلهما  ج��اء  املنتدى 
ل���دول���ة الإم�������ارات والتي  ال��ر���س��ي��دة 
اخ��ت��ارت اأن ت��ك��ون ر���س��ال��ة الإم����ارات 
و�سعادة  ت�سامح  ر���س��ال��ة  ه��ي  للعامل 
لالأمل  م��ن��ارة  دائ��م��ا  دول��ت��ن��ا  لتبقى 
اأن ن�سنع  والتفاوؤل مب�ستقبل ميكن 
ال��ي��وم م��الحم��ه مب��زي��د م��ن العمل 
والجتهاد يف الو�سول اإىل م�ستويات 
ك��اف��ة جمالت  التميز يف  م��ن  اأع��ل��ى 

مع  تعاون  ج�سور  وبناء  والت�سامن 
الأ�سدقاء يف خمتلف اأنحاء العامل.

و اأك���د م��ع��ايل الأم���ني ال��ع��ام ملجل�ض 
اأن  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
اإىل  م�سريا  ديننا  اختطف  الإره���اب 
كانت  اخلليجية  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  اأن 

مبادرة للتنبيه اإىل خطر الإرهاب .
واأ�سار اإىل اأن الدبلوما�سية اخلليجية 
خطر  اإىل  ل��ل��ت��ن��ب��ي��ه  م���ب���ادرة  ك���ان���ت 
2005 حيث  ال��ع��ام  الإره���اب ومنذ 
الق�سية  ه��ذه  املجل�ض  دول  طرحت 
الريا�ض حم��ذرة من  موؤمتر  �سمن 
مغبة تنامي خطر الإرهاب واحلاجة 
جذوره  لإج��ت��ث��اث  امل�����س��رتك  للعمل 
التو�سيات  اأن  يف  ثقته  ع��ن  م��ع��رب��ا 
ال��ت��ي ���س��درت ع��ن ذل���ك امل���وؤمت���ر لو 
كانت و�سعت مو�سع التنفيذ لكانت 
و�سعا  تعي�ض  اليوم  والعامل  املنطقة 
اأهمية  على  الزياين  و�سدد  خمتلفا. 
العمل امل�سرتك يف مواجهة الإرهاب 
واحل���اج���ة مل��زي��د م���ن ال��ت��ع��اون على 
ال�����س��ع��ي��د ال�����دويل م���ن اأج����ل ح�سد 
م����ن متويل  ال����الزم����ة  الإم����ك����ان����ات 
تت�سمن  عملية  وخطوات  ومبادرات 
ت���ط���وي���ر ال���ت�������س���ري���ع���ات وال���ق���وان���ني 
واحلد  الإره���اب  مبكافحة  اخلا�سة 

من انت�ساره.
موؤداه:  مهما  ���س��وؤال  معاليه  اأث���ار  و 
ه��ل ن��ح��ن م�����س��ت��ع��دون ل��ل��ي��وم الأول 
الإرهاب  اإع��الن هزمية  ال��ذي �سيلي 
املوؤ�سرات  ب���اأن  ثقته  ع��ن  واأع����رب   ..
م�سري  اأن  ع���ل���ى  ت����دل����ل  احل���ال���ي���ة 
مقدمتها  ويف  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات 
داع�ض اإىل زوال .. ونبه اإىل �سرورة 
ال�سليمة  البيئة  اإي��ج��اد  على  العمل 
الآم���ن���ة ال��ت��ي حت���ول دون من��و هذه 
امل�سلل  ال��ف��ك��ر  وان��ت�����س��ار  ال��ظ��اه��رة 
ال�سباب  ب��ني  ل�سيما  املجتمعات  يف 
الإره���اب من  الق�ساء على  وم��ن ثم 

جذوره.
الدبلوما�سية  اأن  ال����زي����اين  واأك������د 
متوالية  جناحات  حتقق  اخلليجية 
ب��ت��واج��ده��ا يف امل���ي���دان وع���رب جهود 
وزراء  وامل����ع����ايل  ال�����س��م��و  اأ����س���ح���اب 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  اخل��ارج��ي��ة 
الدبلوما�سية  ر�سالة  اأن  اإىل  م�سريا 
اخلليجية قائمة على اأ�س�ض وا�سحة 
وهي ال�سفافية والو�سوح والحرتام 

دول  قادة  وال�سمو  اأ�سحاب اجلاللة 
من  دوؤوب  وعمل  ومبثابرة  املجل�ض 
اجلهود  تت�سافر  ح��ي��ث  م��واط��ن��ي��ه��ا 
من اأجل تر�سيخ اأ�س�ض بيئة م�ستقرة 
والزدهار  والنمو  الأم��ن  م�ستدامة 
وكل  املجل�ض  مل��واط��ن��ي  اخل��ري  تكفل 
ال�����دول ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة.   و 
املجل�ض  دول  ر�سالة  اإن  معاليه  ق��ال 
بها  اآم��ن��ت  ط��امل��ا  ال��ت��ي  القيم  تعك�ض 
وهي  عليه  ترتكز  اأ���س��ا���س��ا  وجعلتها 
الإ�سالمي  لديننا  الأ�سا�سية  القيم 
احلنيف وعاداتنا وتقاليدنا العربية 
والتعاي�ض  ال�����س��الم  وه���ي  ال��ع��ري��ق��ة 
التدخل  وع��دم  والت�سامح  والتعاون 
ف�سال  للغري  الداخلية  ال�����س��وؤون  يف 
الإيجابية  ب����ال����روح  الإمي�������ان  ع��ل��ى 
ال�سمو  اإليها �ساحب  دعا  التي طاملا 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل منوها 
مع  بالتوا�سل  املجل�ض  دول  باهتمام 
ال�سباب وت�سمينهم يف عملية البناء 
الفر�ض  اكت�ساف  على  وت�سجيعهم 
واط����الق اأع��م��ال��ه��م اخل��ا���ض ك���رواد 
لالأعمال ليكونوا م�ساركني بقوة يف 

م�سرية التنمية.
واأكد معايل الزياين اأن دول اخلليج 
احللول  و���س��ع  يف  رائ����دا  دورا  لعبت 
املنطقة  ت���واج���ه  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
اليمن  ب��ال��و���س��ع يف  م��ث��ال  و����س���رب 
حرب  �سفا  على  كانت  التي  ال�سقيق 
2011 ح��ي��ث كان  ال��ع��ام  اأه��ل��ي��ة يف 
قادة  بتوجيهات  اخلليجي  للتحرك 
بتقدمي  الأث�����ر  ك��ب��ري  امل��ج��ل�����ض  دول 
الأمم  من  معتمدة  خليجية  مبادرة 
املتحدة واإحدى املرجعيات الأ�سا�سية 
اليمن..  يف  لالأزمة  ال�سيا�سي  للحل 
ال��ت��ح��رك اخلليجي عن  اأ���س��ف��ر  ك��م��ا 
و���س��ع ال��ف�����س��ل ال��ث��ام��ن م���ن ميثاق 
الأمم املتحدة مو�سع التنفيذ وكانت 
الناجحة  اخلليجية  الدبلوما�سية 
املتحدة  الأمم  ق��رار  ا�سدار  �سببا يف 

رقم 2216 .
واأعرب الزياين عن تفاوؤله مب�ستقبل 
وال����روؤى  ال���ق���رارات  املنطقة يف ظ��ل 
الر�سيدة لأ�سحاب اجلاللة وال�سمو 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  امل��ج��ل�����ض  دول  ق����ادة 
هناك فر�سا عديدة لتاأكيد التالحم 

امل���ت���ب���ادل وال���ت���ي اأك�����س��ب��ت��ه��ا اح����رتام 
وتقدير العامل.

ملنتدى  الفتتاحية  اجلل�سة  وخ��الل 
الدبلوما�سية العامة والت�سال األقى 
الر�سمي  امل��ت��ح��دث  اإي��رن�����س��ت  ج��و���ض 
ولية  خ��الل  الأب��ي�����ض  البيت  با�سم 
كلمة  اأوباما  ب��اراك  ال�سابق  الرئي�ض 
اإنها  وقال  املنتدى  بفكرة  فيها  اأ�ساد 
اللقاء  هذا  كون  التفاوؤل  على  تبعث 
احلكومات  له��ت��م��ام  من��وذج��ا  ميثل 
املجتمع  م����ع  ب���ن���اء  ح������وار  ب���اإق���ام���ة 

واإ�سراك اأفراده يف عملية التنمية.
يتوافق متاما  التوجه  اأن هذا  واأك��د 
الرئي�ض  ط��ب��ق��ه  ال�����ذي  ال��ف��ك��ر  م���ع 
اأوباما  ب�����اراك  ال�����س��اب��ق  الأم���ري���ك���ي 
اإق���ام���ة ج�سور  ال�����ذي ح���ر����ض ع��ل��ى 
توا�سل فعالة مع العامل لي�ض فقط 
الر�سمية مع  ال��ع��الق��ات  م��ن خ��الل 
من  اأي�سا  ولكن  وال��ق��ادة  احلكومات 
ع��الق��ات مبا�سرة مع  اإق��ام��ة  خ��الل 
الرئي�ض  ب��اأن  الأف���راد و���س��رب مثال 
اأوب��ام��ا متكن م��ن ب��ن��اء ع��الق��ات مع 
حوايل 70 األفا من رواد الأعمال يف 
اإ�سارة لأثر  خمتلف انحاء العامل يف 
ال�سيا�سات  دع���م  يف  ال��ن��اع��م��ة  ال��ق��وة 

العامة للدول.
العديد  ه��ن��اك  اإن  اإي��رن�����س��ت  وق����ال 
م��ن ال��ق��وا���س��م امل�����س��رتك��ة ب��ني دولة 
الإمارات العربية املتحدة والوليات 
املتحدة الأمريكية يف �سوء العالقات 
الطبية التي جتمع البلدين ل�سيما 
املجتمع  اأف��راد  مب�ساعدة  التزامهما 
على اكت�ساف مكامن قوتهم وحتقيق 
طموحاتهم والتغلب على خماوفهم 
وجعلهم اأكر اأمنا ورخاء موؤكدا اأن 
هناك حر�سا م�سرتكا على موا�سلة 
العمل يف اجتاه حتقيق �سالح النا�ض 
بالفر�ض  ح��اف��ل  م�ستقبل  واإي���ج���اد 

لالأجيال القادمة.
ال�سابق  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث  وذك�����ر 
اأوباما  الرئي�ض  اأن  الأبي�ض  للبيت 
ب���ن���اء عالقات  ع��ل��ى  ك����ان ح��ري�����س��ا 
م���ب���ا����س���رة م����ع جم���ت���م���ع���ات ال������دول 
باخلطاب  م��ث��ال  و���س��رب  ال�سديقة 
الرئي�ض  األ�����ق�����اه  ال�������ذي  ال�������س���ه���ري 
جامعة  يف  ال�������س���اب���ق  الأم�����ري�����ك�����ي 
ال�سباب  م���ن  ح�����س��د  اأم�����ام  ال��ق��اه��رة 
وق���ت مبكر  مل�سر يف  زي��ارت��ه  خ���الل 

وحتجيم تبعاتها ويف مقدمتها حكمة 
توجيهات  يف  جت�سدت  ال��ت��ي  ال��ق��رار 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم بال�ستمرار يف تنفيذ 
ال���ع���ام اجلديد  اح��ت��ف��الت  ب��رن��ام��ج 
دون اأي تغيري حيث كان هذا القرار 
العامل  اإىل  ق��وي��ة  ر���س��ال��ة  احل��ك��ي��م 
موؤداها اأن التحديات مهما تعاظمت 
ف��اإن��ه��ا ل ت��ث��ن��ي��ن��ا ع���ن اأه���داف���ن���ا ول 

جتربنا على تبديل خططنا.
وت���ن���اول���ت ����س���ع���ادة م��ن��ى امل�����ري اأث���ر 
الت�سال الفعال وال�سريع يف حتويل 
الت�سكك  الغربي من  تركيز الإعالم 
ح��ول اأ���س��ب��اب احل��ري��ق وال���ذي دارت 
ح��ول��ه ع��ل��ى ���س��ا���س��ات��ه ت��ك��ه��ن��ات عما 
تخريبي  ع��م��ل  ع��ن  ن��اج��م��ا  ك���ان  اإذا 
الفعال  الأ���س��ل��وب  على  الرتكيز  اإىل 
حكومة  ب���ه  اأدارت  ال����ذي  وال��ن��اج��ح 
دب����ي الأزم�������ة ب��ك��ل ك���ف���اءة واق���ت���دار 
جاء  ال��ذي  ال�سريع  للتحرك  نتيجة 
ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  بتوجيهات 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي حيث 
ميدانية  عمليات  غرفة  ت�سكيل  مت 
���س��م��ت امل���رح���وم خ��م��ي�����ض م��ط��ر بن 
ل�سرطة  ال�سابق  العام  القائد  مزينة 
دب����ي و����س���ع���ادة ال����ل����واء را����س���د ثاين 
املدين  الدفاع  عام  مدير  املطرو�سي 
غرفة  التحرك  �سمل  كما  دب���ي..  يف 
اأ�س�سها  افرتا�سية  اإعالمية  عمليات 
املكتب الإعالمي حلكومة دبي حيث 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وج��ه 
العالمي  الت�سال  فريق  را�سد  بن 

�سريكا  دائما  دولتنا  ولتكون  العمل 
اأف�سل  م�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��ن��ع  يف  ف���اع���ال 

للمنطقة والعامل من حولنا.
اأن الهتمام بت�سمني  اأك��دت املري  و 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ع��ام��ة يف ح����وارات 
لالهية  م�������س���ت���ن���دا  ج������اء  امل����ن����ت����دى 
من  بها  تتمتع  باتت  التي  املتنامية 
اأ�سبحت  التي  الناعمة  القوة  خالل 
املجتمعات  يف  امل����وؤث����رات  اأك����رب  م���ن 
وي�سر  ب�سهولة  النفاذ  على  لقدرتها 
اإىل اأو�سع �سريحة ممكنة من النا�ض 
كل  يالئم  ال��ذي  والأ�سلوب  وباللغة 
امل�����س��ت��وي��ات ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف 

املجتمع.
واأو�����س����ح����ت امل������ري يف ك��ل��م��ت��ه��ا اأن����ه 
ب�����اإط�����الق ����س���م���و ال�������س���ي���خ ح���م���دان 
دبي  ���س��ب��ك��ة  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن 
والت�سال  ال��ع��ام��ة  ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
هذا  يف  ب��داأ  قد  جديدا  �سباقا  يكون 
م��ظ��ل��ة جامعة  ب��ت��اأ���س��ي�����ض  امل�����س��م��ار 
تت�سافر فيها اجلهود وتتكامل معها 
الأدوار لتو�سيع دائرة انت�سار ر�سالتنا 
وت��ع��م��ي��ق م���ردوده���ا الإي��ج��اب��ي على 

ال�سعيدين الداخلي واخلارجي.
للمكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ا�ستعر�ست  و 
دب�����ي جتربة  الإع�����الم�����ي حل���ك���وم���ة 
ق��دم��ت دول���ة الإم����ارات م��ن خاللها 
الناجحة لالت�سال  منوذجا لالإدارة 
والتي متثلت يف حريق فندق العنوان 
حيث   2016 ال��ع��ام  ع�سية  دب���ي  يف 
درا����س���ة حالة  اإىل  ال��واق��ع��ة  حت��ول��ت 
الأزمات  ومن��وذج��ا يطبق يف ح��الت 
ل��ت��ك��ام��ل جميع  وال����ط����وارئ وذل�����ك 
ال��ع��ن��ا���س��ر ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الأزم����ة 

اط���الع م�ستمر  ال��ن��ا���ض على  ب��اإب��ق��اء 
التوا�سل  من�سات  عرب  بامل�ستجدات 
الو�سوح  ومب���ن���ت���ه���ى  الج���ت���م���اع���ي 

وال�سفافية.
نتيجة  اإن�������ه  امل�������ري  م���ن���ى  ق����ال����ت  و 
ل��ل�����س��رع��ة وال����دق����ة ال���ت���ي مت���ت من 
خ��الل��ه��م��ا م��ع��اجل��ة امل���وق���ف حتول 
اإىل  الت�سكيك  م��ن  الغربي  الإع���الم 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الأ���س��ل��وب الح���رتايف 
الذي تعاملت به احلكومة مع الأزمة 
لي�سبح هذا الأ�سلوب منوذجا يطبق 

يف اإدارة مثل تلك املواقف.
الدبلوما�سية  م���ن���ت���دى  ي�����س��ع��ى  و 
اإىل تعزيز احلوار  العامة والت�سال 
املتعلقة  امل��و���س��وع��ات  ج��م��ي��ع  ح����ول 
والت�سال  ال��ع��ام��ة  ب��ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
احل��ك��وم��ي يف ظ��ل اله��ت��م��ام العاملي 
تو�سيل  يف  لدورهما  بهما  املتنامي 
اأو�سع  ال�سعوب و�سوتها على  ر�سائل 
ي����وؤازر مواقفها  ن��ط��اق مم��ك��ن ومب���ا 
من خمتلف الق�سايا ويوؤكد قدرتها 
ال�سرتاتيجية  اأهدافها  اجن��از  على 
ال�����س��راك��ة وتوطيد  دائ����رة  ب��ت��و���س��ي��ع 
رك��ائ��ز ال��ت��ع��اون م��ع ال�����س��رك��اء �سواء 
وذل�����ك من  اخل������ارج  اأو  ال���داخ���ل  يف 
خ����الل ا���س��ت��ع��را���ض جم��م��وع��ة من 
العاملية  وامل��م��ار���س��ات  ال��ت��ج��ارب  اأه���م 
امل����رت����ب����ط����ة ب����ه����ذا امل�����ج�����ال واأب��������رز 
ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا تاأثري 
الأدوات  توظيف  خ��الل  م��ن  وا���س��ح 
اإح����راز  م��ن  ال��ت��ي مكنتهم  ال��ف��ع��ال��ة 
اإقامة  ال��ن��ج��اح يف  م�����س��ت��وي��ات  اأع��ل��ى 
مع  وم��وؤث��رة  فعالة  ت��وا���س��ل  ج�سور 

جمتمعاتهم والعامل.

حمدان بن حممد يطلق �سبكة دبي للدبلوما�سية العامة والت�سال
•• دبي -وام:

ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات   
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل اأطلق 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ام�ض  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
العامة  للدبلوما�سية  دب���ي  �سبكة 
والت�����س��ال يف خ��ط��وة ج��دي��دة من 
�ساأنها تعزيز و�سول ر�سالة دبي اإىل 
العامل والإ�سهام يف موؤازرة اخلطاب 
احل��ك��وم��ي وال��ر���س��م��ي ع��رب تن�سيق 
يوؤكد  مبا  الأدوار  وتكامل  اجلهود 
النحو  ال��ر���س��ال��ة على  وت��اأث��ري  ق��وة 
الإقليمية  امل��ح��اف��ل  �سمن  امل��رج��و 
�ساحب  وك������ان  ك����اف����ة.  وال���ع���امل���ي���ة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الإعالمي  املكتب  كلف  ق��د  مكتوم 
ال�سبكة  بت�سكيل تلك  حلكومة دبي 
والإ�����س����راف ع��ل��ى اأع��م��ال��ه��ا بهدف 
ج��دي��دة مي��ك��ن من  اإي���ج���اد من�سة 
اإىل  دب���ي  ر���س��ائ��ل  تن�سيق  خ��الل��ه��ا 
القطاعني  مب���������س����ارك����ة  ال�����ع�����امل 

على  ال�سبكة  ل��ق��درة  اإ���س��اف��ي��ا  دع��م 
الوجه  ع��ل��ى  ب���دوره���ا  ال����س���ط���الع 
ال�سيخ  �سمو  ال��ت��ق��ى  وق���د  الأم���ث���ل. 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
ال�����س��ب��ك��ة بح�سور  اأع�����س��اء  م��ك��ت��وم 
�سعادة منى غامن املري املدير العام 
دبي  حل��ك��وم��ة  الإع���الم���ي  للمكتب 
منتدى  اأع��م��ال  هام�ض  على  وذل��ك 
والت�سال  ال��ع��ام��ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
الذي عقدت اأعماله اليوم يف مركز 

دبي التجاري العاملي.
الدبلوما�سية  اأهمية  �سموه  اأك��د  و 
ال��ن��اع��م��ة وتكامل  وال���ق���وة  ال��ع��ام��ة 
احلكومي  الت�������س���ال  م����ع  دوره�������ا 
يف حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د م���ن الأه�����داف 
حتفيز  اأب��رزه��ا  من  ال�سرتاتيجية 
الفاعلة  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع 
�سمن  امل�����س��ت��م��رة  ال��ب��ن��اء  عملية  يف 
العامل  واإط��الع  القطاعات  خمتلف 
على م�ستويات الإجناز املتقدمة يف 
على  �سواء  التطوير  �ستى جم��الت 
م�ستوى دبي اأو دولة الإمارات على 
وجه العموم. و قال �سموه خماطبا 
اأع�ساء ال�سبكة : اإن الآمال املعقودة 
ع��ل��ي��ك��م ك��ب��رية ون��ن��ت��ظ��ر م��ن��ك��م اأن 

مهم  مطلب  وم��الحم��ه��ا  ال�����س��ورة 
كوننا نريد لر�سالتنا اأن تبقى دائما 
مكوناتها  بتكامل  وم��وؤث��رة  معربة 
�سمو  واأع���رب  م�سمونها.  وو���س��وح 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
�سبكة  ب�����اأن  ث��ق��ت��ه  ع���ن  م��ك��ت��وم  اآل 
والت�سال  ال��ع��ام��ة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
���س��ي��ك��ون ل��ه��ا اأث����ره����ا ال���وا����س���ح يف 
املجال  ه��ذا  ق��وي يف  ت��ق��دم  حتقيق 
ملا تتيحه من تو�سيع دائرة التعاون 
ب��ني خمتلف الأط�����راف.. وق���ال اإن 
اأه��م متطلبات  يعترب من  التن�سيق 
دبي  واأن  ل�سيما  الناجح  الت�سال 
عاملية  ع��ا���س��م��ة  ت��ك��ون  لأن  ت�����س��ع��ى 
يطبقه  ما  اليوم  تطبق  للم�ستقبل 
العامل بعد 10 �سنوات مبا يتطلبه 
الناعمة  ال��ق��وة  ذل���ك م��ن م��واك��ب��ة 
�سموه  وا�ستمع  الكبرية.  لأهدافها 
اإىل �سرح  امل����ري  م��ن��ى  ���س��ع��ادة  م���ن 
حول اآليات عمل ال�سبكة واخلطوط 
التي  ال��ع��ري�����س��ة ل���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
تعزيز  على  اأ�سا�سية  ب�سورة  ترتكز 
ال����ت����ع����اون ب����ني ج��م��ي��ع الأط��������راف 
ال�سورة  ت���ك���وي���ن  ع����ن  امل�������س���وؤول���ة 
موؤ�س�ساتها  بكل  ل��دب��ي  الإج��م��ال��ي��ة 

احل���ك���وم���ي و���س��ب��ه احل���ك���وم���ي مبا 
الر�سالة  و���س��وح  م��ن  م��زي��دا  يكفل 
التنمية  اأه�����داف  مل�����س��ان��دة  وق��وت��ه��ا 
جميع  مع  التعاون  اأرك��ان  وتوطيد 
الداخلي  امل�ستويني  على  ال�سركاء 
اأطلق �سمو ويل عهد  والعاملي. كما 
اخلا�ض  الإلكرتوين  التطبيق  دبي 
من�سة  �سي�سكل  وال����ذي  بال�سبكة 
اأع�سائها  ب���ني  ل��ل��ت��وا���س��ل  ح��ي��وي��ة 
مل�ساركة الإ�سعارات والتنبيهات التي 
اأع���م���ال ال�سبكة  ت��ع��زي��ز  ت��ع��ني ع��ل��ى 
اأوقات  ل�سيما  الأوق���ات  خمتلف  يف 

الأزمات والطوارئ.
و�ستكون تلك املن�سة جامعة جلميع 
اجل���ه���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف دب����ي ومن 
ث��م ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا اأث���ره���ا ال��ك��ب��ري يف 
التعامل بكفاءة عالية مع مثل تلك 
وقوعها  حال  ال�ستثنائية  احل��الت 

ل قدر اهلل .
موؤكدا  ب��ال��ف��ك��رة  ���س��م��وه  اأ�����س����اد  و 
الإمكانات  جميع  ا�ستثمار  اأهمية 
اجلديدة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  تتيحها  ال��ت��ي 
وت���وظ���ي���ف���ه���ا ب���الأ����س���ل���وب الأم���ث���ل 
النجاح  درج���ات  اأع��ل��ى  يكفل  ال���ذي 
عن�سر  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ه���ذا  �سيمثل  اإذ 

امل�سوؤولية بالعمل  تكونوا على قدر 
الت�سال  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
التعاون  نطاق  وتو�سيع  احلكومي 
�سواء من خالل  تعزيز قدراتها  يف 
وتاأهيل  واإع���داد  بتدريب  الهتمام 
القيام  ال��ق��ادر على  الوطني  ال��ك��ادر 
اأو  الأمثل  الوجه  على  املهمة  بتلك 
من ناحية مواكبة اأف�سل التجارب 
اليوم  ا�ستمعنا  ال��ت��ي  وامل��م��ار���س��ات 
مهم  ج���ان���ب  اإىل  امل���ن���ت���دى  خ����الل 
م��ن��ه��ا وال����س���ت���ف���ادة م���ن ال���درو����ض 
تلك  من  ا�ستخال�سها  ميكن  التي 
تطويع  كيفية  والنظر يف  التجارب 
واأ�ساليبها  وو����س���ائ���ل���ه���ا  اأدوات�����ه�����ا 
ين�سجم مع  اأه��داف��ن��ا مب��ا  خل��دم��ة 
وطبيعة  العمل  يف  ا�سرتاتيجيتنا 
متطلبات جمتمعنا . واأ�ساف �سموه 
اجل�سر  ه���و  ال��ف��ع��ال  الت�����س��ال  اإن 
الذي يربط بني مكونات منظومة 
تعريف  على  قدرتها  ويوؤكد  العمل 
املجتمع والعامل باإجنازاتها وبغياب 
ه�����ذا اجل�������س���ر امل���ه���م ت���ت���ح���ول تلك 
يرتاجع  منعزلة  جزر  اإىل  املكونات 
م�����س��ت��وى ت��اأث��ريه��ا وي��خ��ف��ت بريق 
تكامل جنبات  ف���اإن  ل��ذا  اإجن��ازات��ه��ا 

يتجزاأ  ل  واح���د  ككيان  واأج��ه��زت��ه��ا 
اأث���ر كبري يف  ل��ه��ذا التكامل م��ن  مل��ا 
تر�سيخ املكانة الرفيعة التي و�سلت 
ومبا  ال���دويل  ال�سعيد  على  اإل��ي��ه��ا 
اإ����س���راك املجتمع  ي��خ��دم داخ��ل��ي��ا يف 
اأفراده  وت�سجيع  التنمية  عملية  يف 
وتوطيد  ال��ع��م��ل  م�����س��اع��ف��ة  ع��ل��ى 
اأركان منظومة التطوير املمتدة يف 

جميع القطاعات يف الإمارة.
خالل  التحول  ال�سبكة  وت�ستهدف 
امتياز  م���رك���ز  اإىل  وج���ي���زة  ف����رتة 
احلالة  درا����س���ات  ت��ق��دمي  يف  ي�سهم 
والأدلة الإر�سادية واملواد التثقيفية 
متكني  �ساأنها  من  التي  والتوعوية 
القائمني على جمال الت�سال من 
املهنية  وخرباتهم  مهاراتهم  �سقل 
وبالتعاون  وا����س���ح���ة  خ���ط���ة  ع����رب 
م����ع ك���اف���ة الأج�����ه�����زة امل��ع��ن��ي��ة مبا 
احلكومي  الت�����س��ال  عملية  ي�سع 
بالدبلوما�سية  املتعلقة  واملمار�سات 
م�ستمر  ت��ط��وي��ر  ح��ال��ة  ال��ع��ام��ة يف 
وع��ل��ى م���دار ال��ع��ام ل��ت��اأك��ي��د قدرته 
على مواكبة حركة النمو ال�سريعة 
ب�سورة  الإم�������ارات  ودول�����ة  دب����ي  يف 

عامة.

دبي ت�ست�سيف موؤمترا طبيا حول 
اأحدث التقنيات يف ت�سخي�س الأمرا�س

•• دبي-وام:

“ الذي �سلط  “ اأيام رو�ض  ا�ست�سافت دبي املوؤمتر الطبي ال�سنوي الرابع 
ال�سوء على اأحدث التقنيات يف ت�سخي�ض الأمرا�ض .

املنطقة  ال�سحية يف  الرعاية  املوؤمتر م�ساركة عدد من كبار خرباء  و�سهد 
وح�سور ما يزيد عن 300 م�سارك من الأطباء وخرباء الرعاية ال�سحية 
املتخ�س�سني يف جمال الت�سخي�ض املخربي IVD” “يف ال�سرق الأو�سط. 
ال�سرق  دياجنو�ستيك�ض”  “رو�ض  �سركة  نظمته  ال��ذي   - امل��وؤمت��ر  وناق�ض 
الأو�سط - عددا من املوا�سيع الطبية اأهمها و�سائل ت�سريع احل�سول على 
النتائج املخربية وتطويرها والك�سف العاجل عن الأزمات القلبية الو�سيكة 

و�سرطان عنق الرحم وغريها من املوا�سيع الطبية.
ال�سحة  لقطاع  العامة  امل��دي��رة  القا�سمي  ر�سا  ال�سيخة  امللتقى  وافتتحت 
واملختربات املركزية يف بلدية ال�سارقة بح�سور هارالد وولف املدير العام 

ل�سركة رو�ض دياجنو�ستيك�ض ال�سرق الأو�سط . 
الطبي  التعليم  ال�سركة بتوفري  التزام  اإط��ار  وياأتي تنظيم هذا احلدث يف 
املتوا�سل وت�سليط ال�سوء على اخلربات الطبية يف املنطقة وتبادل املعلومات 
ومناق�سة التحديات ف�سال عن اإيجاد احللول يف جمال الت�سخي�ض املخربي 
ك�سرطان عنق  ال�سحية  امل��راأة  القلب وم�سكالت  اأمرا�ض  خا�سة يف جمال 
ه��ذا احلدث  “ متكنا عرب  املختربات. وق��ال هارالد وول��ف  واأمتتة  الرحم 
من عر�ض املزايا التي توفرها اأمتتة املختربات وتزويدها باأحدث التقنيات 
يف هذا القطاع وفتحنا املجال للتعاون عرب احلدود من خالل اجتماع اأملع 
العقول يف املنطقة ملناق�سة التحديات واحللول املتاحة”. واأو�سح اأن “رو�ض 
الت�سخي�ض املخربي  “تقود الأبحاث والختبارات يف جمال  دياجنو�ستيك 
لتوفري اأو�سع جمموعة من احللول التي ت�سهم يف تطوير نتائج الفحو�سات 

وت�سريعها اإىل حد كبري مع مراعاة تاّمة للجودة والكفاءة.
وركز موؤمتر “اأيام رو�ض” يف دورته هذا العام على اأمتتة املختربات وتعزيز 
الكفاءة يف اإجراءاتها لتوفري بيانات ت�سخي�سية لالأطباء ب�سورة اأ�سرع مع 

احلد من الأخطاء وتلوث العينات.

فقدان جواز �سفرت
م����رمي   / امل������دع������و  ف����ق����د 
امل������غ������رب   ، ب�������غ�������رو��������ض 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0184248( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/9388924

فقدان جواز �سفرت
�����س����روق   / امل������دع������و  ف����ق����د 
حم��������������م��������������ود حم���������م���������ود 
م�سر    ، ال��ق��ا���س��ي  ع��ث��م��ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
  )06908298( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت�������س���ال 

 055/5138748
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•• دبي-وام:

تنطلق اأعمال الدورة الثانية من موؤمتر دبي الدويل لالإ�سعاف يوم 21 
مار�ض اجلاري وي�ستمر ثالثة اأيام وذلك بالتزامن مع فعاليات املوؤمتر 
وامل��ع��ر���ض ال���دويل لإدارة ال��ك��وارث وال���ط���وارئ يف م��رك��ز دب��ي الدويل 

للموؤمترات واملعار�ض .
اإندك�ض  الإ�سعاف و�سركة  املوؤمتر كل من موؤ�س�سة دبي خلدمات  ينظم 
للموؤمترات واملعار�ض - ع�سو اإندك�ض القاب�سة - ويح�سره عدد كبري 
جانب  اإىل  ال��ط��ارئ  الطب  وخ��رباء  الدوليني  وامل�سعفني  الأط��ب��اء  من 
مرموقة  علمية  وجهات  وجامعات  هيئات  من  وحما�سرين  متحدثني 

من جميع اأنحاء العامل.
و قال خليفة بن دراي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي خلدمات ال�سعاف 
اإن امل��وؤ���س�����س��ة بلغت م��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة م��ن اجل����ودة ح��ي��ث ي��ق��ارب زمن 
العديد  العاملية ما جعل  الزمنية  املعدلت  اأف�سل  ا�ستجابتها للحوادث 
اأن  م��وؤك��دا  دب��ي  لإ�سعاف  املهنية  اخل���ربات  بدرا�سة  مهتمة  ال���دول  م��ن 
اإىل اجتذاب  املوؤ�س�سة تتطلع من خالل موؤمتر دبي الدويل لالإ�سعاف 
وامل�ساهمة يف تطوير  والإ�سعاف  الطارئ  الطب  املتخ�س�سة يف  العقول 
اأثناء حالت الطوارئ وحت�سني ظروف درا�سة الطب  امل�سعفني  قدرات 

الطارئ ورفع م�ستوى اخلريجني.
والفنية  الطبية  ال�����س��وؤون  ادارة  مدير  ال�سقاف  عمر  ال��دك��ت��ور  لفت  و 

�سعي  اإىل  للموؤمتر  العام  الأم��ني  الإ�سعاف  خلدمات  دب��ي  موؤ�س�سة  يف 
املوؤ�س�سة لتعزيز دورها يف رقي املجتمع وتاأمينه �سد الأخطار مبختلف 
وفنيي  م�سعفي  من  املجهولني  اجلنود  على  ال�سوء  وت�سليط  اأنواعها 
مر�ساهم  لرعاية  ب��ه  يقومون  ال���ذي  الفاعل  وال���دور  ال��ط��ارئ  ال��ط��ب 

والعناية بهم.
التنفيذي ملوؤمتر  الرئي�ض  ال�سالم املدين  الدكتور عبد  من جانبه قال 
ومعر�ض دبي الدويل لإدارة الكوارث والطوارئ انه نظرا للنجاح الكبري 
الذي حققته الدورة الأوىل من موؤمتر دبي الدويل لالإ�سعاف بالتزامن 
املا�سي  العام  وال��ط��وارئ  الكوارث  لإدارة  ال��دويل  واملعر�ض  املوؤمتر  مع 
مكان  يف  القطاع  ه��ذا  يف  واملهتمني  والعاملني  املتخ�س�سني  مب�ساركة 

واحد ارتاأينا هذا العام اأن نعيد التجربة .. معربا عن اأمله يف اأن يلقى 
الدويل  املعر�ض  يف  امل�ساركني  من  وا�ستح�سان  ترحيب  اأ�سداء  املوؤمتر 
الإ�سعاف  للمتخ�س�سني يف قطاع  بالإ�سافة  والطوارئ  الكوارث  لإدارة 

من امل�ساركني يف املوؤمتر.
اأبرز  اأح���د  ال����دويل ل��الإ���س��ع��اف ال��ي��وم يعترب  اإن م��وؤمت��ر دب���ي  واأ����س���اف 
مب�ساركة  يحظى  وال����ذي  الإ���س��ع��اف  ق��ط��اع  يف  املتخ�س�سة  امل���وؤمت���رات 
واهتمام كبريين من جميع العاملني واملهتمني يف جمال اإدارة الكوارث 
مهارات  وتطوير  تعزيز  اإىل  يهدف  امل��وؤمت��ر  اأن  مو�سحا   .. وال��ط��وارئ 
ارتقاء  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�ض  م��ا  القطاع  ه��ذا  يف  وخ��ربات��ه��م  امل�ساركني 

اخلدمات املقدمة اإىل املجتمع.

حمدان بن حممد يوجه بت�سريع تطبيق �سيا�سة اإ�سكان ذوي الدخل املحدود وي�سكل فريق امل�سوؤولية املجتمعية

•• دبي-وام:

ال��ت��ق��ى ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم ويل 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  دبي  عهد 
ام�������ض مب��ج��م��وع��ة م����ن ال���روؤ����س���اء 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني ورج���������ال الأع�����م�����ال 
القت�سادية  املوؤ�س�سات  وم�����س��وؤويل 
م���ن خ��ري��ج��ي ب���رن���ام���ج ال���روؤ����س���اء 
هارفارد  لكلية  التابع  التنفيذيني 
التي  ه��ارف��ارد  - جامعة  ل��الأع��م��ال 
العاملية  اجل��ام��ع��ات  اأع���رق  م��ن  تعد 
هام�ض  على  وذل���ك  مكانة  واأه��م��ه��ا 
حل�سور  الإم����ارات  ل��دول��ة  زيارتهم 
دبي  يف  الربنامج  خريجي  اجتماع 
التي وقع عليها الختيار بالإجماع 
يعد  ال���ذي  اللقاء  ه��ذا  ل�ست�سافة 
من  ت��خ��رج��ه��م  ع��ق��ب  ل��ه��م  الأول 

الربنامج العام املا�سي.
واأع������رب ���س��م��وه خ���الل ال��ل��ق��اء عن 
الروؤ�ساء  برنامج  باأع�ساء  ترحيبه 
العريقة  للكلية  التابع  التنفيذيني 
درج����ت����ي  م����ن����ح  امل���ت���خ�������س�������س���ة يف 
ويعود  وال�����دك�����ت�����وراه  امل���اج�������س���ت���ري 
1908م  ال����ع����ام  اإىل  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 

اأن دول���ة الإم�����ارات متكنت  م��وؤك��دا 
م���ن خ����الل ب��ي��ئ��ت��ه��ا امل���ح���ف���زة على 
الإب��داع من تعزيز مكانتها كنقطة 
املتميزة  وال��ع��ق��ول  للكفاءات  ج��ذب 
ال��ع��امل لتتحول  اأن���ح���اء  م��ن ك��اف��ة 
البناء  ال��ع��امل��ي  ل��ل��ح��وار  ���س��اح��ة  اإىل 
�سواء  امل��و���س��وع��ات  ح����ول خم��ت��ل��ف 
لتظل  الثقايف  اأو  منها  القت�سادي 
دائما جامعة للفكر املتطور واملبدع 
واخل��الق وحمفزة على تقدمي كل 
الإن�ساين  للمجتمع  ن��اف��ع  ه��و  م��ا 

على ات�ساعه دون تفرقة اأو متييز.
اأع�ساء  مع  احلديث  �سموه  وتبادل 
الطموحة  اخل��ط��ط  ح����ول  ال���وف���د 
على  خاللها  م��ن  دب��ي  تعمل  ال��ت��ي 
من  عاملية  كمدينة  موقعها  تعزيز 
الطراز الأول ومركز متطور ورائد 
عملية  �سوء  يف  والأع��م��ال  للتجارة 
التطوير ال�ساملة التي و�سع اأ�س�سها 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
رع��اه اهلل وح��ددت مالحمها خطة 
دبي 2021 مبا ت�سمه من حماور 
عمل اأ�سا�سية تهدف يف املقام الأول 

واأ�سار  الإن�سان.  �سعادة  حتقيق  اإىل 
���س��م��وه اإىل اإع����الء دول���ة الإم�����ارات 
اأول  ك���م���ح���رك  ال�������س���ع���ادة  ل��ق��ي��م��ة 
ل���الإن���ت���اج وحم���ف���ز ل��الإن�����س��ان على 

اإحراز م�ستويات اأف�سل من الإجناز 
�����س����واء على  ح���ي���ات���ه  وال����ن����ج����اح يف 
امل�ستوى ال�سخ�سي اأو على ال�سعيد 
الدولة  ب��اأخ��ذ  �سموه  منوها  املهني 

هذا الأمر على حممل اجلد ويت�سح 
ذلك من خالل تعيني اأول وزيرة يف 
الت�سكيل  ���س��م��ن  ل��ل�����س��ع��ادة  ال��ع��امل 
اأطلق عليه  الوزاري الأخري والذي 

ت�سمنت  وال���ت���ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  وزارة 
اأي�سا تعيني اأ�سغر وزيرة يف العامل 
وهي وزيرة الدولة ل�سوؤون ال�سباب 
الفريد  الإم������ارات  ن��ه��ج  يعك�ض  م��ا 

على  ال��ق��ادرة  ال��ط��اق��ات  ت�سجيع  يف 
ل�سيما  البناء  عملية  يف  امل�ساهمة 
و�سعا  ال��ذي ل تدخر  ال�سباب  جيل 
الأدوات  ب��ك��ل  واإم������داده  متكينه  يف 
اللقاء  وت��ط��رق  لنجاحه.  ال��الزم��ة 
به  ي��ح��ظ��ى  ال�����ذي  ال��ت�����س��ج��ي��ع  اإىل 
والذي  الإم�����ارات  دول���ة  يف  ال�سباب 
العليا  املنا�سب  خ��الل  م��ن  يت�سح 
اأ�سحاب  ت��ع��د ح��ك��را ع��ل��ى  ال��ت��ي مل 
ال����ت����ج����ارب ال���ط���وي���ل���ة واخل�������ربات 
املرتاكمة عرب ال�سنوات حيث فتحت 
اأم��ام ال�سباب  دول��ة الإم���ارات الباب 
اأ�سحاب الفكر املبدع للت�سدي  من 
اتخاذ  م��واق��ع  �سمن  للم�سوؤولية 
م�ستقبل  وامل�ساركة يف �سنع  القرار 
دولتهم يف حني حتر�ض الدولة على 
ت�سجيع ال�سباب كذلك على خو�ض 
جمال ريادة الأعمال ومتكينهم من 
تاأ�سي�ض �سركاتهما اخلا�سة لإيجاد 
الأعمال  رج��ال  اأج��ي��ال جديدة من 
الإم������ارات  دول�����ة  لإرث  ا����س���ت���م���رارا 
اأحد  الآن  واإىل  التجارة  كانت  التي 
القت�سادي.  هيكلها  مكونات  اأه��م 
واأعرب اأع�ساء وفد خريجي برنامج 
كلية  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال����روؤ�����س����اء 

اإعجابهم  ع��ن  ل��الأع��م��ال  ه���ارف���ارد 
الإماراتية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ب��ال��ت��ج��رب��ة 
احلكيمة  ل��ل��روؤي��ة  تقديرهم  وب��ال��غ 
التي تقف وراء تلك الإجنازات التي 
تتجلى قيمتها واأثرها يف كافة انحاء 
الهتمام  ناحية  يف  ل�سيما  الدولة 
مقدمتها  ويف  احليوية  بالقطاعات 
التعليم مع ا�ستمرار دولة الإمارات 
العلمية  امل��وؤ���س�����س��ات  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف 
ال�����رائ�����دة ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال���ع���امل 
املختلفة  العلمية  امل��ع��اه��د  وك��ذل��ك 
يف  املتخ�س�سة  ال��ت��دري��ب  وم���راك���ز 
ومهنية  ومعرفية  علمية  جم��الت 
لكل  قبلة  بحق  جعلها  م��ا  متنوعة 
فر�سة  على  للح�سول  ي�سعى  م��ن 
مواهبه  واإط��������الق  ذات������ه  لإث����ب����ات 
اأح���الم���ه  والج����ت����ه����اد يف حت��ق��ي��ق 
وطموحاته موؤكدين بالغ امتنانهم 
الذي  وال�ستقبال  ال�سيافة  حل�سن 
�سيوفا  ج����اوؤوا  كلما  وج���دوه  ط��امل��ا 
الإم����ارات  ل��دول��ة  زائ��ري��ن متمنني 

قيادة و�سعبا كل التقدم والنجاح.
الوفد  واأع�����س��اء  ل�سموه  والتقطت 
ختام  يف  التذكارية  ال�سور  ال��زائ��ر 

اللقاء.

حمدان بن حممد يلتقي خريجي برنامج الروؤ�ساء التنفيذيني التابع لكلية هارفارد لالأعمال

•• دبي -وام:

را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اعتمد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي، 
بالتنمية  املعنية  وال�سيا�سات  امل��ب��ادرات  م��ن  ع���دداً 
مب�ستوى  والرت��ق��اء  التطوعي  والعمل  املجتمعية 
اجتماع  وذل��ك خالل  ب��الإم��ارة،  املقدمة  اخلدمات 
متحف  يف  املنعقد  دب��ي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ض 

دار الحتاد.
اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  الجتماع  ح�سر 
التنفيذي،  املجل�ض  لرئي�ض  الثاين  النائب  مكتوم 

واأع�ساء املجل�ض التنفيذي لإمارة دبي.
ناق�ض املجل�ض خالل جل�سته يف متحف دار الحتاد 
مبا  والتطوعية  املجتمعية  ال��ربام��ج  تعزيز  �ُسبل 
يتنا�سب مع تطلعات جمتمع دبي، ومواءمتها مع 
اأعلن  وال��ت��ي  اخل��ري  ل��ع��ام  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عنها 
مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ال�سمو  ، وبتوجيهات �ساحب  رع��اه اهلل  حاكم دبي 
الدولة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

حفظه اهلل .
اآل  وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
مكتوم: اجتماعنا اليوم يف متحف الحتاد، ويف ظل 
قيم  فينا  غر�سوا  الذين  املوؤ�س�سني،  الآب���اء  ذك��رى 
لتحفيز  هو  وال��ب��ذل،  والإن�سانية  والعطاء  اخل��ري 
اجلهود  من  املزيد  لتقدمي  هَمِمنا  و�سحذ  اأفكارنا 
خدمًة لكافة �سرائح جمتمعنا ، فمن ُهنا، ُو�سعت 
اأُ�س�ض العمل الإن�ساين املبني على قيمنا الإ�سالمية 
خط  ُنعيد  جُم���دداً،  ُهنا  وم��ن   ، الأ�سيلة  العربية 
تفا�سيِلها ب�سواعد اجليل احلايل وتطلعات اأجيال 

امل�ستقبل .
وت���اب���ع ���س��م��وه : ال���ربام���ج ال��ت��ط��وع��ي��ة وامل���ب���ادرات 
اأ�سكالها  مبختلف  املجتمعية  بامل�سوؤولية  اخلا�سة 
ق�سوى  اأولوية  و�ستبقى  كانت  امل�ستهدفة  وفئاتها 
ل���دى ح��ك��وم��ة دب���ي، وع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��اً امل�����س��اه��م��ة يف 

م��ن خالل  املجتمع  اأب��ن��اء  ك��ل  ب��ني  ال�����س��ع��ادة  ن�سر 
ولأُ�سِرِهم  لهم  الكرمية  احلياة  متطلبات  حتقيق 
.. طموحاتنا يف دبي ل تنتهي، وكل م�سروٍع جديد 
به فرق  دوؤوٍب قامت  لعمٍل  ِنتاجاً  ُنعلن عنه يكون 
عمل خمتلفة ت�سع الروؤية العامة لالإمارة ن�سب 

اأعينها .
وخ�����الل الج���ت���م���اع، وج����ه ���س��م��و ال�����س��ي��خ حمدان 
فريق  بت�سكيل  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
جلنة  مظلة  حت��ت  وذل���ك  املجتمعية،  امل�����س��وؤول��ي��ة 
التنفيذي  للمجل�ض  التابعة  الجتماعية  التنمية 
عجلة  ودف��ع  تن�سيق  الفريق  ليتوىل  دب��ي،  لإم���ارة 
اأنواعه،  بكل  الإم���ارة  يف  املجتمعي  العمل  تطوير 
عدداً  وتكري�ض  واحتياجاته،  فئاته  كافة  ومراعاة 
من مبادراته وبراجمه ل�سهداء الوطن واأرواحهم 
الطاهرة الزكية بناًء على توجيهات �ساحب ال�سمو 
الدولة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
حفظه اهلل ، ولي�سم الفريق يف ع�سويته جمموعة 

من رجال الأعمال واجلهات احلكومية املعنية.
جمتمٍع  خلق  اإىل  ال��ه��ادف  ال��ف��ري��ق  �سي�سعى  كما 
م�سرتكة  اإن�سانية  قيماً  يتبنى  ومتعا�سد،  متوافق 
اإىل   ،2021 دب���ي  ب��خ��ط��ة  امل��ج��ت��م��ع  وف���ق حم���ور 
اخلريي  ال��ع��م��ل  يخ�ض  فيما  الأول���وي���ات  حت��دي��د 
الإم����ارة، ودع��م تطوير  والتطوعي يف  والإن�����س��اين 
الربامج التطوعية واملبادرات اخلا�سة بامل�سوؤولية 
�سرائح  خمتلف  ل��دى  ال��وع��ي  وزي����ادة  املجتمعية، 
اخلريية  الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��ارك��ات  باأهمية  املجتمع 
مع  مبا�سرة  توا�سل  ق��ن��وات  واإي��ج��اد  والتطوعية 
القطاع اخلا�ض للم�ساهمة يف امل�ساريع املجتمعية، 
والعمل على متابعة �سري اجلهود امل�سرتكة لتحفيز 
تنظيم  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإم����ارة.  يف  املجتمعي  العمل 
وت��ن�����س��ي��ق ال��ع��م��ل ب��ني م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع املدين 
ومواءمة  اخل��ا���ض،  والقطاع  احلكومية  واجل��ه��ات 

امل�ساريع والربامج واخلطط الحتادية واملحلية.
هذا وُتعد جلنة التنمية الجتماعية اإحدى اللجان 
املنبثقة من املجل�ض التنفيذي، والتي اأطلقها �سمو 

مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ح��م��دان  ال�سيخ 
ل��ل��م�����س��ارك��ة ب�سياغة  ع���ام  اإط�����ار  ���س��ب��ي��ل و���س��ع  يف 
احلكومية  والأج��ن��دة  للحكومة  العليا  التوجهات 
الق�سايا  ك��اف��ة  ل���الإم���ارة يف  ال��ع��ام��ة  وال�����س��ي��ا���س��ات 
مناق�سة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الت�سغيلية  والأطر  وامل�ساريع  ال�سيا�سات  ومراجعة 
على م�ستوى احلكومة ورفع التو�سيات للمجل�ض 
القطاعي  الأداء  وم��راج��ع��ة  لالعتماد  التنفيذي 
غايات  لتحقيق  وذل����ك  ت��ط��وي��ره،  يف  وامل�����س��اه��م��ة 

التنمية الجتماعية يف خطة دبي 2021.
ال�سيباين،  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  اأك���د  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
دبي  لإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�ض  ال��ع��ام  الأم����ني 
ع��ل��ى احل��وك��م��ة امل���ِرن���ة ل��ل��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف دبي 
امل�ستحدثة  والربامج  للم�ساريع  ا�ستيعابها  ومدى 
تلبية  وق�������ال:  امل���ج���ت���م���ع،  خ���دم���ة  يف  وامل���ن�������س���ب���ة 
مبختلف  املجتمع  لأف����راد  امل��ت��غ��رية  لالحتياجات 
فئاتهم، ومواكبة للتطور املت�سارع لالإمارة يف كافة 
ال�سبُق  اأن يكون لها  املجالت، حتاول حكومة دبي 
يف ���س��د الح��ت��ي��اج��ات الأ���س��ا���س��ي��ة واإي���ج���اد احللول 
النمو  عجلة  ت�����س��ارع  �سيدعم  مم��ا  ل��ه��ا،  امل��درو���س��ة 
وتوجيهات   ، املجتمع  متطلبات  مع  يتواءم  ب�سكل 
فريٍق  بت�سكيل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ���س��م��و 
متخ�س�ض بامل�سوؤولية املجتمعية حتت مظلة جلنة 
دبي،  بحكومة  الجتماعية  التنمية  متخ�س�سة يف 
التي توليها  هو دليٌل على مدى الأهمية الكبرية 
يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  ل���دور  الر�سيدة  قيادتنا 
نه�سة املجتمع، وحر�سها على تف�سيل التحديات 
اإ���س��راك عينات  اأف�سل احللول من خ��الل  واإي��ج��اد 
بهذا  امل��ج��ال يف جل��ن��ٍة  ب��ه��ذا  املعنيني  م��ن  خمتلفة 

امل�ستوى الرفيع .
واأ�ساف �سعادته: من هذا املكان، وقبل قرابة ال�45 
متجاورة  اإم���ارات  �سبع  اخل��ري  ب�سائُر  ت  عمَّ ع��ام��اً، 
لتنعك�ض تلقائياً على كل قاِطنيها، وكانت النتيجة 
هي تطور الإن�سان، والرتقاء بفكره ورفع م�ستوى 
طموحه يف كافة املجالت مبا فيها جمالت العمل 

اخل���ريي الإن�����س��اين، وه���و ال��ن��ه��ج ال���ذي حت��ل��ت به 
بدايتها، وما  املتحدة منذ  العربية  الإم��ارات  دولة 
�سوى  ال��ي��وم  امل���ب���ادرات  ت��ل��ك  لبع�ض  ا�ستعرا�سنا 
ال��ن��ه��ج وت��ط��وي��ره مب��ا يتنا�سب مع  ل��ت��ع��زي��ز ذل���ك 

متطلبات املرحلة القادمة .
كما �سيعمل فريق امل�سوؤولية املجتمعية على توفري 
امل�ساركات  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات  ت�����س��م  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 
يف  تاأثريها  وم��دى  والأف����راد،  للجهات  املجتمعية 
اإ�سافية  بيانات  �ست�ساهم يف توفري  املجتمع، حيث 
ت����زود ج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��ط��اع اخلريي 
الإن�ساين كجائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع، 
اأخ��الق��ي��ات الأع��م��ال بغرفة دب��ي وغريها  وم��رك��ز 

بن�ساطات هذا القطاع.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ك��ان  وق��د  ه��ذا 
 2013 را�سد اآل مكتوم، قد اأ�سدر قراراً يف مايو 
ب�سفته حاكماً لإمارة دبي يق�سي بت�سكيل جمل�ض 
اأم���ن���اء ج��ائ��زة دب���ي ال��ت��ق��دي��ري��ة خل��دم��ة املجتمع 
برئا�سة معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، لدعم 
الإجن����ازات  وت��ق��دي��ر  املجتمعية  التنمية  م�����س��رية 
ع��دد من  املجتمعي يف  العمل  املتميزة يف جم��الت 
والتعليمية  ال�����س��ح��ي��ة،  امل���ج���الت  م��ن��ه��ا  امل���ج���الت 
الثقافة  ع��ل��ى  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا، واحل���ف���اظ  مب��خ��ت��ل��ف 
والرتاث، واخلدمات والرعاية الإن�سانية، وغريها 

من الأمور ذات الأهمية.
وب��ه��ذا اخل�����س��و���ض، اأك����د م��ع��ايل ال��ف��ري��ق �ساحي 
خ��ل��ف��ان مت��ي��م ع��ل��ى دع���م ال��ق��ي��ادة امل��ت��وا���س��ل لكل 
واخلريي  التطوعي  العمل  حتفيز  �ساأنه  م��ن  م��ا 
اأمناء  رئي�ض جمل�ض  وقال  املجتمع،  والإن�ساين يف 
اأ�سبح  املجتمع:  خل��دم��ة  التقديرية  دب��ي  ج��ائ��زة 
معروفة،  مكانة  اليوم  العامل  يف  املجتمعي  للعمل 
حُت��ق��ُق م��ن خ��الل��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن امل��ك��ا���س��ب �سواًء 
على امل�ستوى املحلي اأو العاملي، ون�سعى من خالل 
املجتمع  التقديرية خلدمة  دبي  ا�ستحداث جائزة 
اإىل جعل الإمارات اأر�ساً مفتوحة للتكافل وخدمة 
اخلري  اأه���ل  وت��ك��رمي  تقدير  خ��الل  م��ن  املجتمع، 

والبذل والعطاء من املوؤ�س�سات والأفراد .
اأه��م��ي��ة اجل��ائ��زة ودوره����ا يف الرتقاء  وع���ن م���دى 
ت��ر���س��ي��خ مفهوم  اإن   : م��ع��ال��ي��ه  اأ����س���اف  ب��امل��ج��ت��م��ع 
الذي  ال��ه��دف  ه��و  امل�ستدامة  املجتمعية  التنمية 
ي��ج��ت��ه��د ف��ري��ق ع��م��ل اجل���ائ���زة ل��ب��ل��وغ��ه، ح��ي��ث ل 
بال�سعي  نتجاوزه  بل  فح�سب،  التكرمي  عند  نقف 
اأف�سل  تقدمي  على  واملوؤ�س�سات  الأف���راد  لت�سجيع 
على  اإي��ج��اب��اً  تنعك�ض  ال��ت��ي  املجتمعية  امل���ب���ادرات 
املرحلة  يف  اجلائزة  عمل  فريق  و�سيقوم  املجتمع. 
من  تفا�سيلها  وكافة  فئاتها  عن  بالإعالن  املُقبلة 
خالل املوقع الإلكرتوين املخ�س�ض للجائزة وعرب 
ال�سيخ حمدان  �سمو  اعتمد  كما   . الإع��الم  و�سائل 
اإ�سكان  �سيا�سة  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
ذوي ال��دخ��ل امل��ح��دود يف الإم����ارة، وال��ت��ي ت�سمنت 
املحدود  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن  ل��الأ���س��خ��ا���ض  ت�سنيفاً 
م��ن اإم��ارات��ي��ني وغ��ري اإم��ارات��ي��ني م��ن املقيمني اأو 
ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع��ات ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف دبي، 
�سكنهم  واأم��اك��ن  الأ���س��ر  دخ��ل  م�ستويات  مت�سمنة 
ومقارنتها  منها،  امل�ستفيدين  احلكومية  والفوائد 
مبتطلبات الو�سع الراهن ومدى التحديات التي 
ونتائج  املعيارية  املقارنات  على  وبناًء  يواجهونها. 
ال�سيخ  اإع���داده���ا، اط��ل��ع �سمو  ال��ت��ي مت  ال��درا���س��ات 
�ُسبِل  على  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان 
الدخل  ذوي  م��ن  لالأُ�سر  مالِئمٍة  م�ساِكن  توفري 
رئي�سيني  ب��رن��اجم��ني  ت�سمنت  وال���ت���ي  امل���ح���دود، 
امل��ط��وري��ن العقاريني  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ال��ع��م��ل  ه��م��ا 
ال�سكنية  ال��وح��دات  من  ن�سبة  لتوفري  الرئي�سيني 
لذوي الدخل املحدود، ودرا�سة اإعادة تاأهيل بع�ض 
�سكنية  الإم��ارة كبناء وح��دات  القدمية يف  املناطق 
جديدة اأكر كثافة بحيث يتم حتديد عدد الأدوار 
اأن  على  العمارات  لتلك  املنا�سبة  املبنية  وامل�ساحة 
يتم ذلك بامل�ساركة مع مالك تلك الأرا�سي وذلك 
لتوفري حياة كرمية للمواطنني واملقيمني يف اإمارة 
دب���ي وحت��ق��ي��ق اأع��ل��ى ن�سب ال�����س��ع��ادة امل��رج��وة بني 

اأفرادها.

�سيا�سة  ا�ستعرا�ض  الجتماع  اأجندة  ت�سمنت  كما 
بالتعليم،  املرتبطة  املجتمعية  واخل��دم��ة  التطوع 
وال��ت��ي ت��اأت��ي ت��رج��م��ة مل��ح��اور خ��ط��ة دب���ي 2021، 
الدعامة  بفاعليتهم،  للت�سكيل  الأف�����راد  وت��دع��و 
املجالت،  كافة  يف  وتطورها  دب��ي  لنه�سة  ال�سلبة 
احلايل  ل��ل��واق��ع  درا����س���ًة  ال�سيا�سة  ت�سمنت  ح��ي��ث 
يف  العاملية  املمار�سات  باأف�سل  ومقارنتها  للتطوع 
هذا املجال، والتي اأ�سارت اإىل تفاوت ن�سب التطوع 
يف املجتمع خالل الأعوام اخلم�سة الأخرية، مما دل 
على �سرورة تعزيزها من خالل برامج ومبادرات 
مُن تثقيف املجتمع باأهمية الأن�سطة  م�ستدامة ت�سَّ
الأثر  وم��دى  منها  املكت�سبة  والقيمة  التطوعية 
الإي��ج��اب��ي ال��ن��اجت ع��ن��ه��ا. وخ���الل ال��ع��ر���ض املُقدم 
الأع�ساء  اط��ل��ع  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية  هيئة  ق��ب��ل  م��ن 
التطوع يف  التي تواجه واقع  التحديات  اأب��رز  على 
والربامج  واحلوكمة،  الت�سريعية  كالأُُطر  الإم��ارة 
بهدف  املعلومات. وذلك  لتبادل  املوحدة  واملن�سات 
ت��ع��زي��ز م�����س��ارك��ة ك��اف��ة اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع يف العمل 
اإىل  �سيوؤدي  مما  املجتمعية،  واخل��دم��ة  التطوعي 
اأفراد  بني  والتالحم  الجتماعية  الروابط  تقوية 
املجتمع. وخالل تطرقهم للواقع احلايل للخدمة 
بالتعليم، اطلع الأع�ساء على  املرتبطة  املجتمعية 
للم�ساركة  للطلبة  املحفزة  الراهنة  املبادرات  اأب��رز 
احتياجات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  يف  ت�����س��ب  اأن�����س��ط��ة  يف 
جمتمعاتهم وتقدمي ما ميكن من خدمات، و�سبل 
من  عدد  مع  بالتعاون  املقبلة  املرحلة  يف  تعزيزها 
املوؤ�س�سات التطوعية ووفق خطط وا�سرتاتيجيات 
التطوعي  العمل  ا���س��ت��دام��ة  ت�سمن  امل���دى  بعيدة 
املتعلق بالتعليم، مما �سي�ساهم ب�سكٍل كبري يف بناء 
امل�سوؤولية  لأهمية  وا�ستيعابه  الطالب،  �سخ�سية 
اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  احتياجات  وفهم  املجتمعية، 
نحو  التحفيز  وزي���ادة  الأك��ادمي��ي،  الأداء  حت�سني 
ومدى  الوظيفية  الفر�ض  على  والتعرف  التعلم، 
ن�سب  م��ن  واحل���د  ال�سخ�ض،  لطبيعة  م��واءم��ت��ه��ا 

النحراف.

انط����الق اأعم����ال موؤمت���ر دب���ي ال�����دول��ي لالإ�سع����اف 21 م�����ار�س 

فقدان جواز �سفرت
ا�سفاق  ريحان  املدعو/  فقد 
باك�ستان    ، اح���م���د  ا����س���ف���اق 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )1842782(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
الباك�ستانية  ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
رحمن  �سيدر  امل��دع��و/  فقد 
باك�ستان   ، خ�����ان  ن�����س��ي��ب 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )9158601(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
الباك�ستانية  ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���و/ ع��ل��ي ح�سني  ف��ق��د 
بنغالدي�ض   ، اخل�����ري  ع���ب���د 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )324344(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
البنغالدي�سية   ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ حممد فالرا�ض 
باك�ستان     ، اف�����س��ل  حم��م��د 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )8722442(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
الباك�ستانية   ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
عي�سى   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الب�سيت ، �سوريا اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
 )0 1 1 4 5 3 0 3 3 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/1212518

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /ه�����ان�����ى 
حممد  حم�����م�����د  �����س����ع����ي����د 
اجلن�سية  م�����س��ر   ، ح��ج��اب 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)5114783( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/7116788

فقدان جواز �سفرت
عي�سى   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
�سوريا   ، ال��ب�����س��ي��ت  ع���ل���ي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )010107486( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/1212518

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /غ�����ي�����داء 
�سوريا   ، ق�����س��الن  ت��وف��ي��ق 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )010624863( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5823582
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•• الفجرية -وام:

الفجرية يف  الأعلى حاكم  املجل�ض  ال�سرقي ع�سو  ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
ق�سر الرميلة ام�ض املطران بول هيندر نائب ر�سويل عام يف اخلليج و�سبه اجلزيرة العربية.

اإىل  اإ�سافة  ال�سماوية  الت�سامح واملودة والتعاون والتعاي�ض بني الأديان  اللقاء تر�سيخ قيم  وتناول 
بحث عدد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك. و�سكر املطران بول �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية 
بني  املحبة  قيم  ن�سر  يف  �سموه  ينتهجها  التي  احلكيمة  بال�سيا�سة  منوها  ال�ستقبال  حفاوة  على 
النا�ض. ح�سر اللقاء معايل الدكتور حممد �سعيد الكندي و�سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين مدير 

الديوان الأمريي بالفجرية ومروان ال�سيخ نائب مدير ادارة الت�سريفات.

•• دبي -وام: 

ركزت جل�سة “الت�سال احلكومي ولغة امل�ستقبل” 
الت�سال  ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  امل��ت��ن��ام��ي  ال�����دور  ع��ل��ى 
امل�ساريع  على  الإع��الم  و�سائل  وتاأثري  احلكومي 
الإم����ارات  دول���ة  تطلقها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  العلمية 
الأمل”  “م�سبار  املتحدة ومنها م�سروع  العربية 
واجلمهور  احل��ك��وم��ات  ب��ني  التوا�سل  واأ���س��ال��ي��ب 
والثقافية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال�����دول  م�����س��رية  دع����م  يف 

والجتماعية والقت�سادية .
حتققت  التي  الإجن���ازات  اإىل  اجلل�سة  وتطرقت 
الت�سال  لدبلوما�سية  الفعال  ال��ن��م��وذج  بف�سل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة  يف 
والجراءات الواجب اتخاذها يف امل�ستقبل لتفعيل 

املزيد من التوا�سل احلكومي م�ستقبال.
التنفيذيني  امل����دراء  م��ن  لفيف  اجلل�سة  ح�سر 
قطاع  وم��دراء  الدولة  يف  احلكومية  للموؤ�س�سات 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال 

وممثلي و�سائل الإعالم العربية والدولية.
عمران  املهند�ض  م��ن  ك��ال  اجلل�سة  وا�ست�سافت 
�سرف، مدير م�سروع الإمارات ل�ستك�ساف املريخ 
“م�سبار الأمل”، و�سارة الأمريي، رئي�ض جمل�ض 

علماء الإمارات.
الدبلوما�سية  اأهمية  ال�سخ�سية يف  وعن جتربته 
التي  العلمية  امل�����س��اري��ع  م��ع  وت��ع��اط��ي��ه��ا  ال��ع��ام��ة 

اأو�سح  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تطلقها 
عمران �سرف اأن م�سروع “م�سبار الأمل” يعترب 
الت�سال  دور  اأه���م���ي���ة  م����دى  ع��ل��ى  م���ث���ال  خ���ري 
هذا  وراء  م����ن  ه���دف���ن���ا  ت���ع���ري���ف  يف  احل���ك���وم���ي 
مرة  لأول  �سيوفر  علمي  م�����س��روع  م��ن  الجن����از، 
“اأمل”  م�سروع  اإىل  املريخ  معلومات عن غالف 
مينح املنطقة العربية ثقافة جديدة و�سورة غري 
وال�سراعات  الأزم���ات  نطاق  عن  تخرج  متوقعة 
على  معهم  والتعامل  لالآخرين  املعرفة  لإن��ت��اج 

اأ�س�ض الت�سامح واليجابية.
الإم���ارات  “ انتقلنا يف م�سروع  ���س��رف:  واأ���س��اف 
الت�سال  م�����س��ط��ل��ح  م����ن  امل����ري����خ  ل���س��ت��ك�����س��اف 
“دبلوما�سية  م�سطلح  ا�ستخدام  اإىل  احلكومي 
الف�ساء” لنعك�ض جزئية التعاون الدويل واأهميته 
كون  بالف�ساء  يتعلق  علمي  م�سروع  اأي  جناح  يف 
مبا�سرة مبدى  يرتبط  امل�ساريع  جناح مثل هذه 
وج����ود ات�����س��ال ف��ع��ال ب���ني احل���ك���وم���ات، ودرج����ة 
التعاون بينها لتبادل اخلربات واملعرفة.. ولدينا 
التاأثري  ال��ن��م��اذج ح���ول  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ع��امل  يف 
اأثرت اي�سا  الإيجابي ل�دبلوما�سية الف�ساء التي 
ب�سكل اإيجابي يف التقريب بني �سعوب خمتلفة يف 
العديد من دول العامل، ولي�ض جمرد ادراأه �سمعة 

بع�ض املوؤ�س�سات«.
خيارات  ي��ق��دم  الدبلوما�سي  الت�����س��ال  اإن  وق���ال 
اىل  ال��و���س��ول  م��ن  وميكنها  للحكومات  متعددة 

���س��رائ��ح اأك���رب م��ن اجل��م��ه��ور وت���ن���اول ع���دد اأكرب 
يتطلب  وه��ذا  وفعال،  �سريع  ب�سكل  الق�سايا  من 
من القائمني على الت�سال احلكومي التحديث 
الدائم لآليات تعاطيهم واحلر�ض على التواجد 

ب�سكل دائم وم�ستمر يف �ساحات التفاعل.
اجلل�سة  خ��الل  �سرف  ع��م��ران  املهند�ض  وت��ط��رق 
الت�سال  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  اأي�����س��ا 
“م�سبار  احلكومي من خالل عملهم يف م�سروع 
تاأثريا  ال��ت��ح��دي��ات  ه����ذه  اأك����ر  واأح�����د  الأمل” 
ال�سطح  الذي طفى على  الت�سكيك،  وانت�سارا هو 
“امل�سبار” على امل�ستوى  اأن اأعلن عن م�سروع  ما 
ال��ع��امل��ي، وال���ذي واج��ه��ن��اه بعد زم��ن ق�سري جدا 
حجم  ح��ول  ب��الأدل��ة  مدعوم  دبلوما�سي  بات�سال 
بعد   ، امل��ري��خ  اىل  التوجه  يف  وجديتنا  طموحنا 
نكتف  مل  حيث  الثانية  املرحلة  اإىل  انتقلنا  ذلك 
ب��ع��ر���ض الأرق������ام وال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ح��ق��ق��ن��اه��ا يف 
بناء  يف  جن��ح��ن��ا  ب��ل  الأمل”   “م�سبار  م�����س��روع 
ات�سال حكومي يعك�ض تاأثري امل�سروع على ثقافة 
املنطقة وم�ستقبلها وحتويلها اىل منطقة مليئة 

بالثقة واليجابية.
اأما عن تاأثري الت�سكيك على الت�سال احلكومي 
واحلكومات  للمجتمعات  الأ�سا�سية  الق�سايا  يف 
خا�ض،  ب�سكل  العربية  املنطقة  ويف  ع��ام  ب�سكل 
اأنه تكرر خالل بع�ض  اأ�سارت �سارة الأمريي اإىل 
الوا�سح  تعبريهم  الغربية  الإعالمية  املقابالت 

بعدم قناعتهم باأن دولة الإمارات �سيكون لها وقع 
علمي على امل�ستقبل العاملي وجوابنا على كل ذاك 
اليوم من دلئل  اأجن��زن��اه حتى  ما  الت�سكيك هو 
الت�سكيك  من  النظرة  تغري  يف  �ساهمت  وحقائق 
اإىل الإمي��ان لي�ض بقدرة دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة وحدها واإمنا مب�ستقبل املنطقة العربية 
اجمع. واأ�سافت: جنحنا اي�سا يف اإطالق م�سطلح 
الف�ساء  دبلوما�سية  م�سطلح  جانب  اىل  جديد 
وه���و دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ع��ل��وم ل��ن��و���س��ح م���ن خالله 
جناحنا يف الت�سال مع احلكومات، فلي�ض هناك 
واأجهزة  تقنيات  لديها من  ما  كل  تتيح  اأي جهة 
لتفادي  واي�سا  عليها  التناف�ض  لحتكار  الف�ساء 
الع�سكرية..  الأغ��را���ض  يف  ا�ستخدامها  احتمال 
واليوم وعرب هذه الروؤية املنفتحة ل�� “دبلوما�سية 
العلوم” جنحنا يف بناء ج�سر جديد للثقة العاملية 
بدولة الإمارات العربية املتحدة، واحل�سول على 

معظم هذه التقنيات واملعلومات.
واأك��دت الأم��ريي خالل اجلل�سة، انه يف ال�سنوات 
على  الإم�����ارات  دول���ة  تعتمد  ل��ن  املقبلة  القليلة 
تقنيات الدول الأخ��رى فقط، بل �ستنتج معارف 
علمية جديدة وت�سدرها لدول العامل، وقالت اإن 
معتمدة  ق��راءة  اأو  مراهنة  او  دعاية  لي�ست  ه��ذه 
ل��ل��دول��ة كما يعتقد  امل���ال الق��ت�����س��ادي  ق��وة  على 

البع�ض، وامنا وفق موؤ�سرات عاملية حقيقية.
“نا�سا”  على  متفوقون  اليوم  “نحن  واأ�سافت: 

بعدد الن�ساء العامالت يف جمال الف�ساء والالتي 
%35 بينما يف نا�سا  تبلغ ن�سبتهن يف الإم��ارات 
يف  عليهم  �سنتفوق  امل�ستقبل  ويف   ،14% تبلغ 

الكثري من اجلوانب الأخرى«.
واأو���س��ح��ت اأن����ه مثلما ي��ذك��ر ال��ع��امل ت��ف��وق��ن��ا يف 
الذكية  احلكومة  عمل  اأو  مثال  ال�سياحة  قطاع 
اأخ���رى وب��ل��وغ م��رات��ب متقدمة عامليا  وجم���الت 
الإيجابي  التغيري  م��دى  يذكر  اأن  للعامل  نريد 
واملعريف الذي اأحدثته دولتنا يف م�ستقبل املنطقة 
وكمية الأمل املمنوحة لالأجيال العربية.. وهذه 
والتفوق  ال�سفافية  م��دى  ح��ول  للعامل  ر�سالتنا 
وال���ق���درة ال��ت��ي تتحلى ب��ه��ا دول���ة الإم������ارات بني 

�سعوب العامل.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ع��م��ران ���س��رف اأن����ه يف م�سروع 
بناء  على  يعملون  امل��ري��خ  ل�ستك�ساف  الإم����ارات 
امل����ع����ارف والأج�����ه�����زة اخل���ا����س���ة ب��ال��ط��ري��ق نحو 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  روؤي���ة  وف��ق  الف�ساء، 
رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
رعاه  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة 

اهلل، عند زيارة �سموه ل��مقر امل�سروع.
وقال �سرف: يف امل�ستقبل القريب �سنكون قادرين 
على انتاج بيانات مل يكت�سفها اأحد، و�سنجيب على 
اأ�سئلة ل ميلك اأحد اأجوبتها، وميكنكم اأن تتخيلوا 
امل�ستقبل  يف  الإم���ارات  �ستنتجها  التي  املعلومات 
منها  �سي�ستفيد  التي  الإن�سانية  املعرفة  وم��ردود 

اأكر من 200 جهة بحثية حول العامل.  
املريخ،  ل�ستك�ساف  الإم��ارات  م�سروع  اأن  واأو�سح 
التعريف  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  خم��ت�����ض  ف���ري���ق  ل���دي���ه 
م�ستوى  على  وح��ت��ى  امل�����س��روع  ج��وان��ب  مبختلف 
مدرا�ض الدولة، حيث يخ�س�ض لهم برامج توعية 
مب�سطة حول م�سروع املريخ، اإىل جانب برنامج 
“�سفراء التعليم” وهو ي�ستهدف املدر�سني لفهم 
الأمل” وم�ساعدتهم على منح  “م�سبار  م�سروع 

الطلبة معلومات علمية مب�سطة.
اإن��ه ب��دون �سك ف��اإن الأك���ر اأهمية من  واأ���س��اف 
الو�سائل  ال�����ذي مي��ل��ك  الع������الم  ه���و  ه����ذا  ك���ل 
داخليا  املعلومات  تاأثريا وتوعية لإي�سال  الأكر 
وخ��ارج��ي��ا، ول��ذل��ك نحن ال��ي��وم يف ه��ذه اجلل�سة 

وهذا املنتدى لبناء منوذج ات�سال فعال.
و قالت، �سارة الأم��ريي اإن م�سبار الأمل موجود 
املعلومات  لتو�سيح  والتعليم  الرتبية  مناهج  يف 

العلمية املتخ�س�سة وتبديد اأي ت�سكيك حولها. 
الو�سائل  مع  اأك��ر  تعاون  اىل  نحتاج   : واأ�سافت 
الإعالمية وال�سحف العربية لتخ�س�ض �سفحات 
كما  امل�ساريع..  هذه  مثل  املعلومة  تب�سط  علمية 
ال�سحف  اح����دى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ق��ري��ب��ا  �سنطلق 
وتوعيته  ال��ن��ا���س��ئ  اجل��ي��ل  ع��ق��ول  اىل  ل��ل��و���س��ول 
وال���س��ت��م��رار يف ا���س��ت��ق��ط��اب ه���ذه ال��ع��ق��ول لبناء 
براجمهم  تطوير  يف  وامل�ساهمة  علمي  جمتمع 

وم�ساريعهم العلمية.

الت�سال احلكومي الفعال ل� »م�سبار الأمل« منح املنطقة ثقافة جديدة وثقة بقدرتها على بناء امل�ستقبل

حاكم الفجرية ي�ستقبل 
املطران بول هيندر

•• دبي-وام:

رئي�ض  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة اأن تطوير العملية 

التعليمية جوهر كل تقدم تطمح اإليه املجتمعات والدول .
ال��دورة الأوىل من  جاء ذلك خالل افتتاح �سموه ام�ض فعاليات 
“منتدى الإمارات لل�سيا�سات العامة” الذي تنظمه كلية حممد 
بن را�سد لالإدارة احلكومية حتت عنوان “التوجهات امل�ستقبلية 

ل�سيا�سات التعليم«.
وقال �سموه : نعتز مب�سرية الإمارات يف جمال الرتقاء بالقطاع 
البتكار  تكر�ض  التي  اجلديدة  الأفكار  على  والنفتاح  التعليمي 

�سبيال اإىل رفعة الإن�سان وازدهار الوطن .
املوؤ�س�سات  على  يحتم  اجلديدة  الأجيال  بناء  اإن  �سموه  واأ�ساف 
اأكرب  جهود  ب��ذل  واخل��ا���ض  احلكومي  القطاعني  يف  التعليمية 
ملواكبة املتغريات وتطوير الآليات التي ت�سهم يف �سياغة برامج 

ومناهج تعليم ع�سرية توؤهل الطالب ليكونوا قادة امل�ستقبل.
وح�سر �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم احللقة 
التنفيذي  الرئي�ض  امل��ري  �سباع  علي  الدكتور  ل�سعادة  احل��واري��ة 
فعاليات  وجانبا من  ل��الإدارة احلكومية  را�سد  بن  لكلية حممد 

املنتدى وور�ض العمل التي تعقد على هام�ض املنتدى.
ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  يومني  ي�ستمر  ال��ذي  املنتدى  يعقد  و 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي يف مركز دبي 
احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  معايل  مب�ساركة  العاملي  التجاري 
وزير الرتبية والتعليم ومعايل جميلة بنت �سامل م�سبح املهريي 
وزيرة دولة ل�سوؤون التعليم العام ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد 

اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة ل�سوؤون التعليم العايل.
و�سناع  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  جمموعة  اأي�����س��ا  اجلل�سات  يف  وي�����س��ارك 
العامليني  التعليم ونخبة من اخلرباء  �سيا�سات  القرار يف جمال 

يف ال�سيا�سات التعليمية.
وت�سمل فعاليات املنتدى 13 جل�سة حوارية وور�سة عمل ي�سارك 

متنوعة  جم���الت  يف  ومتخ�س�سا  خ��ب��ريا   50 م��ن  اأك���ر  فيها 
مرتبطة بقطاع التعليم.

ويطرح املنتدى مو�سوعات خمتلفة تتعلق بكيفية تعزيز البتكار 
للتكنولوجيا  اأك��رب  توظيف  مع  امل�ستقبلية  والآف���اق  التعليم  يف 
العام  القطاعني  ب��ني  ال�����س��راك��ات  وتعزيز  التعليم  يف  والب��ت��ك��ار 
واخلا�ض واخلروج بتو�سيات ت�سهم يف تطوير قطاع التعليم يف 

الإمارات واملنطقة.
املحلية  املوؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  م��ع  ���س��راك��ات  ع��رب  امل��ن��ت��دى  ويعمل 
بالتعليم  اخلا�سة  العامة  ال�سيا�سات  اأطر  تطوير  على  والعاملية 
م��ن خ���الل ال�����س��راك��ة م��ع ج��ائ��زة ح��م��دان ب��ن را���س��د اآل مكتوم 
وجمموعة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  املتميز  احلكومي  ل���الأداء 
املعرفة  هيئة  ج��ان��ب  اإىل  الوطني  والأر���س��ي��ف  للتعليم  جيم�ض 
بدبي بالإ�سافة اإىل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وكامربيدج 

للتعليم.
ح�سر الفتتاح عدد من امل�سوؤولني.

•• دبي -وام:

ن��اق�����ض ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون رئ��ي�����ض اأك��ادمي��ي��ة الإم����ارات 
الأكادميي  كالرك  هوارد  والربوفي�سور  الدبلوما�سية 
ومواجهة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  جم����ال  يف  امل��ت��خ�����س�����ض 
ال�سرتاتيجي  لالت�سال  املختلفة  ال�سيغ   - التطرف 
وما حتمله من ر�سائل واآليات ملواجهة الإرهاب والفكر 

املتطرف.
جاء ذلك خالل اأوىل اجلل�سات احلوارية التي عقدت 
والت�سال  العامة  الدبلوما�سية  اأعمال منتدى  �سمن 
احلكومي املقام برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وينظمه املكتب الإعالمي 

حلكومة دبي .
“الت�سال  ع���ن���وان  ح��م��ل��ت  ال��ت��ي  اجل��ل�����س��ة  ب���داي���ة  يف 
ال�سرتاتيجي... يف مواجهة الإرهاب” اأكد برناردينو 
ليون اأن �سيغ الت�سال املعنية مبجابهة الإرهاب يجب 
اأن يتم تطويرها من قبل ال�سا�سة والدبلوما�سيني يف 
كل دولة اأو منطقة على حده وفقا للظروف واملعطيات 
بيئة  خلق  ي�سمن  مبا  املحيطة  والأو���س��اع  الداخلية 
قادرة على دحر الإرهاب وجمابهة الأفكار التي يبثها 

.
اإىل قتل  امل��ق��ام الأول  ي��ه��دف يف  اأن الإره����اب ل  واأك���د 
ن�سر عمليات  اإىل  ي�سعى جاهدا  ولكن  الأب��ري��اء فقط 
القتل على اأو�سع نطاق لرتويع املواطنني وبث ر�سائل 
وتثبت  امل���دين  املجتمع  دع��ائ��م  حتطم  اأن  �ساأنها  م��ن 
لك�سب  بها  ي��ت��واج��دون  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  على  هيمنتهم 

احلرب النف�سية.
وعر�ض ليون روؤيته اخلا�سة عن اأف�سل اآليات مواجهة 
الإره������اب م���ن خ���الل ت��ن��اول��ه ل��الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة التي 
“ايتا”  منظمة  ملواجهة  ال�سبانية  احلكومة  اتبعتها 
خالل  نفذت  والتي  اأ�سكاتا�سونا  تا  اأو�سكادي  امل�سلحة 
الدموية  الع��ت��داءات  م��ن  كبرية  جمموعة  تاريخها 

هزت املجتمع ال�سباين .
العا�سمة  يف  وق���ع  ال���ذي  امل�سلح  ال��ه��ج��وم  اإىل  واأ����س���ار 
بعد  فيما  وتبنته   2004 العام  يف  مدريد  ال�سبانية 
احلكومة  ظنت  والتي  للقاعدة  انتمائها  اأعلنت  خلية 

يف البداية اأنه من تنظيم “ايتا” م�سددا على اأن هناك 
اآليات فاعلة  عدة عنا�سر يجب توافرها عند تطوير 
للوقوف يف وجه الفكر الإرهابي قبل ان تقف يف وجه 
القوى  اتفاق كافة  اأن  املتحدث  اأو�سح  ذات��ه.  الإره��اب 
وتعا�سد  والأف��ك��ار  املواقف  لنف�ض  وتبنيها  ال�سيا�سية 
ع��ن�����س��ران يف غاية  امل���دين  امل��ج��ت��م��ع  اأط���ي���اف  خمتلف 
خمتلف  على  الإره��اب��ي  الفكر  مكافحة  عند  الأهمية 
امل�ستويات ملا يحققه ذلك من وحدة للن�سيج املجتمعي 
ككل وهو ما ي�سفي على احلرب �سد الإره��اب �سبغة 

وطنية ولي�ست طائفية .
واأكد اأن الفكر الإرهابي غالبا ما ي�سعى للو�سول اإىل 
ماآربه عرب بث النعرات الطائفية وت�سخيمها كمدخل 

ينفذ منه لخرتاق وحدة ال�سف املجتمعي.
وتطرق برناردينو ليون اإىل متكن ا�سبانيا من اخلروج 
من هذه الفرتة ال�سعبة من خالل بث ر�سائل موحدة 
داخليا وخارجيا حيث عمدت على تقدمي كافة اأ�سكال 
الدعم لأ�سر ال�سحايا وذويهم على ال�سعيد الداخلي 
.. فيما ا�ستطاعت على ال�سعيد اخلارجي ك�سب دعم 
ل��ه كبري الأث���ر يف  ال���دويل وتعاطفه م��ا ك��ان  املجتمع 
الإرهابيني  ق��درات  وحتجيم  الإره��اب  على  انت�سارها 
الأفكار  ودح�����ض  املجتمع  �سرائح  ب��ني  النت�سار  على 

التي كانوا يروجونها حمليا وعامليا.
�سد  احل��رب  بقيادة  املعنيني  اإدراك  اأهمية  اإىل  وا�سار 
التفاو�ض مع الإرهابيني حتت  الإره��اب �سرورة عدم 
اأن يندرج  اأن احل��وار معهم يجب  اأي ظروف مو�سحا 
الأزمة  لإن��ه��اء  �سروط  لو�سع  وا�سحة  قواعد  �سمن 

ولي�ض التفاو�ض .
اأخرى  اأبعادا  ي�سفي  اأن  �ساأنه  التفاو�ض من  اإن  وقال 
على عالقة الدولة بالأطراف الإرهابية كما اأنه يقود 
اإىل الن�سياق وراء اأفكار ومفاهيم غري وا�سحة توؤدي 
ي�سعي  م��ا  الفو�سى وه��و  م��ن  اإىل خلق حالة  ب��دوره��ا 

الإرهابيني اإىل حتقيقه.
واع����رب ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون ���س��اح��ب اخل���ربة الطويلة 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي وال��ع��الق��ات الدولية  ال��ع��م��ل  يف جم���ال 
ال�����دويل مي��ث��ل يف جوهره  ال��ق��ان��ون  ق��ن��اع��ت��ه ان  ع���ن 
اإىل  الأ���س��ا���ض  يف  تهدف  التي  القواعد  م��ن  جمموعة 
اأنه ينبغي  .. م�سددا  الدويل  املجتمع  تنظيم عالقات 

التحدث  يجيدوا  اأن  والدبلوما�سيني  ال�سا�سة  على 
من  النوع  ه��ذا  واأن  وبناء  فعال  ب�سكل  الت�سال  بلغة 
م��ن احلروب  العديد  ت��ف��ادي  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  الت�سال 

وال�سراعات.
اأج��رت��ه��ا الأمم  وك�����س��ف ل��ل��م��رة الأوىل ع��ن ات�����س��الت 
املتحدة مع احلكومة ال�سورية قبيل احتدام النزاع يف 
�سوريا بهدف احتواء املوقف مو�سحا اأن جتنب الزمة 
احلالية كان قريبا جدا لول حدوث بع�ض التطورات 

واملتغريات التي عاقت جناح الت�سالت.
اجلماعات  تتبعها  التي  الت�سال  ا�سرتاتيجية  وع��ن 
مثل  تنظيمات  ت��ل��ك  اأن  ب��رن��اردي��ن��و  اأف����اد  الإره��اب��ي��ة 
ا�ستخدام  على  فائقة  بقدرة  تتحلى  وداع�ض  القاعدة 
اإعالمية  م���واد  لن�سر  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 
املفاهيم  لتغيري  بعناية  �سياغتها  متت  ر�سائل  حتمل 

املجتمعية والدينية وبث بذور التطرف .
نحو  بن�سر  يقوم  املثال  �سبيل  على  داع�ض  اأن  م�سريا 
اأكر من  يعني  ما  وهو  �سنويا  فيديو  مقطع   800

مقطعني يوميا.
ومن جانبه اأكد الربوفي�سور هاورد كالرك الذي �سغل 
ع��دة وظ��ائ��ف يف جم��ال مكافحة الره���اب والتطرف 
التي  الت�����س��ال  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  اخ���ف���اق  اأن  وال��ع��ن��ف 
تطورها احلكومات ملحاربة الفكر الإرهابي يف حتقيق 

اأهدافها يوؤدي اإىل خ�سارة احلرب �سد الإرهاب .
و�سدد على اأهمية بناء منظومة قوية لالإت�سال تعتمد 
على  للعمل  العامة  الدبلوما�سية  على  الأول  املقام  يف 
اأن الأخ��ط��اء ال��ت��ي وق��ع��ت فيها  ردع الإره����اب م��وؤك��دا 
مبا�سرة  مواجهة  يف  كانت  التي  واجلهات  احلكومات 

مع الإرهاب اأ�سهمت يف تقوية �سوكة الإرهاب.
ويرى كالرك اأن تعزيز املفاهيم املجتمعية ب�سكل �سليم 
ال�سحيحة  البداية  وميثل  الوطنية  القيم  من  يعلي 

لتطوير ا�سرتاتيجية مواجهة الإرهاب .
يف  تنخرط  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ات  معظم  اأن  اإىل  م�سريا 
مكافحة اجلماعات الإرهابية تت�سم بفكر وا�سح يقوم 
الفكر  ي�سعى  التي  اجلاهلية  رف�ض  على  الأ�سا�ض  يف 
اإىل حتقيق حياه حرة  وال�سعي  ن�سرها  اإىل  الإره��اب��ي 

ت�سمن لهم ولعوائلهم عي�ض كرمي.
ب�سيطة  ر�سائل  �سياغة  ���س��رورة  على  ك��الرك  و���س��دد 

الإرهاب  على  للحرب  الإع���داد  عند  و�سهلة  ووا�سحة 
م�����س��ت��دل ع��ل��ى ذل���ك ب���اأن دواف����ع امل��ج��م��وع��ات املقاتلة 
ظروف  له  �سمحت  والتي  الإرهابية  التنظيمات  �سد 
اإجمال  بالتعرف عليها كانت ب�سيطة وتنح�سر  عمله 
وحترير  م�سائرهم  يف  للتحكم  ال��ع��ارم��ة  الرغبة  يف 
يحمله  وم��ا  الإره��اب��ي  الفكر  براثن  من  جمتمعاتهم 

من قيم مري�سة ومفاهيم مغر�سة.
الدويل  املجتمع  اأن  ال���س��رتات��ي��ج��ي  اخل��ب��ري  واأو���س��ح 
ارت��ك��ب ع���دة اأخ��ط��اء يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع الإره�����اب اإذ مل 
الأمر  ب��دا  بل  للمواجهة  موحدة  اجندة  تطوير  يتم 
الغالب  يف  ت�سعى  من�سقة  غري  منفردة  جهودا  وكاأنه 
لها  الرتويج  يتم  موؤثرة  غري  انت�سارات  حتقيق  اإىل 

اإعالميا مع انها مل ت�سهم ايجابا يف ال�سراع .
يحقق  مل  الع�سكري  بال�سق  اله��ت��م��ام  اأن  اإىل  وا���س��ار 
الباهظة  تكلفته  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  امل��رج��وة  ال��ن��ت��ائ��ج 
الطائرات  با�ستخدام  نفذت  التي  الهجمات  اأن  حيث 
بدون طيار من قبل الوليات املتحدة المريكية �سد 
نحو  تكلفتها  بلغت  الإره��اب��ي��ة  والأوك����ار  الإره��اب��ي��ني 

مليار دولر.  1.6
ا�سرتاتيجية  وتطبيق  ب��ن��اء  تكلفة  اأن  ك���الرك  واأك���د 
اأن تاأثريها  ات�����س��ال ف��ع��ال��ة زه��ي��دة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 
امل��ت��وق��ع ���س��ي��ك��ون ك��ب��ريا و���س��ي�����س��ه��م ق��ط��ع��ا يف حتقيق 
انت�سارات على املدى الطويل .. م�سددا على �سرورة 
للجماعات  الإع��الم��ي  بالتوغل  ا���س��م��اه  م��ا  م��واج��ه��ة 
الإرهابية ل�سيما با�ستخدام من�سات و�سائل التوا�سل 

الجتماعي .
اأن داع�ض قام بفتح حوايل خم�سة  اأنه ثبت  ولفت اإىل 
اآلف ح�ساب على خمتلف و�سائل التوا�سل الجتماعي 
قبيل وقوع انفجارات “ني�ض” يف فرن�سا لي�ستخدمها 

التنظيم يف بث ر�سائله وجتنيد املزيد من ال�سباب.
اأن تبني �سيغ  ه��وارد كالرك  اأ�سار  ويف نهاية اجلل�سة 
فعالة من الت�سال تعتمد اأ�سول ومبادئ الدبلوما�سية 
انت�سارات  حتقيق  ال��دويل  للمجتمع  ي�سمن  العامة 
وا�سحة على الفكر الإرهابي حيث اأن الت�سدي لهذه 
واعية  جمتمعات  بناء  على  يعتمد  اأن  يجب  الأف��ك��ار 
اإىل احللول  ي��رك��ن  الإره�����اب ول  وم���درك���ة خل��ط��ورة 

الع�سكرية فح�سب.

اأحمد بن حممد بن را�سد يفتتح منتدى الإمارات لل�سيا�سات العامة

مركز دبي التجاري ي�ستعد ل�ست�سافة »منتدى الدبلوما�سية«.. جل�سة الت�سال ال�سرتاتيجي يف مواجهة الإرهاب
معر�س دبي الدويل للخيل

•• دبي-وام: 

ي�ست�سيف مركز دبي التجاري الدورة ال�13 من معر�ض دبي الدويل للخيل 
حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم 

دبي وزير املالية خالل الفرتة من 16 حتى 18 مار�ض اجلاري.
وحر�ض منظمو املعر�ض الذي ينعقد بالتزامن مع البطولة الدولية للجواد 
جتتذب  التي  والفعاليات  الأن�سطة  من  ب�سل�سلة  ال��دورة  رفد  على  العربي 

العائالت والأطفال من جميع الأعمار وتدخل البهجة على اجلميع.
ومن بني الفعاليات اجلديدة التي �سوف ي�ستمتع بها ال�سغار يف هذه الدورة 
اإطعام  للزوار  وتتيح  التميمي  ا�سطبالت  تقدمها  التي  املرح”  “مزرعة 
احليوانات الأليفة ومل�سها ومعرفة الكثري عنها مثل مهر ال�ستالند والغنم 

واملاعز والأرانب والطيور والثعابني وغريها.
على  لال�ستثمارات  للتميمي  التنفيذية  الرئي�سة  ون�����ض  را���س��ي��ل  واأك����دت 
اىل  ..م�سرية  احليوانات  مع  املبا�سر  والتعامل  اخلارجية  الأن�سطة  اأهمية 
اأن ا�سطبالت التميمي تقدم لالأ�سر والأطفال وطلبة املدار�ض من خمتلف 
الأطفال  لتمنح  �سممت  متنقلة  األيفة  حيوانات  مزرعة  الإم���ارات  اأن��ح��اء 
معها  التعامل  كيفية  وتعريفهم  الأليفة  احليوانات  مع  للتفاعل  فر�سة 

واحرتامها والعناية بها.
ال��زوار من م�ساهدة  و�سيتمّكن  ال�سغرية  و�سيتاح لالأطفال ركوب اخليول 
عرو�ض القفز باملهور الذي ينظمه نادي دبي للمهور بينما تقّدم اخليول 
اأنفا�ض  حتب�ض  �سوف  وجذابة  ورائعة  مثرية  ترفيهية  عرو�سا  الإ�سبانية 
ال��رتاث هذا  تعود قرية  ..كما  للخيل  ال��دويل  دب��ي  جمهور وزوار معر�ض 
الإماراتية  وامل��اأك��ولت  وال�سقور  التقليدية  البدوية  املنازل  عار�سة  العام 
الأ�سيلة والر�سم باحلناء وغريها من تقاليد ال�سيافة الإماراتية املعروفة 

التي يع�سقها املواطنون واملقيمون على اأر�ض الإمارات.
لزيارة  موعد  على  فهم  واخليل  بالفرو�سية  املرتبطة  الفنون  ع�ّساق  اأم��ا 
املعر�ض الفني امل�ساحب والطالع على اللوحات الفنية اجلميلة واملنحوتات 
اأبدعها عدد من  املبهرة و�سراء القطع الفنية امل�ستوحاة من اخليل والتي 
املعر�ض  اأي���ام  ط��وال  ي��ت��واج��دون  �سوف  ال��ذي��ن  والنحاتني  الفنانني  اأ�سهر 

لتقدمي الن�سيحة وم�ساعدة الزوار يف اختيار مقتنياتهم.
وبالإ�سافة اإىل ذلك ف�سوف تنّظم هيئة تنمية املجتمع الرق�سات الفلكلورية 
والأن�سطة الثقافية املتنوعة خالل فرتة املعر�ض كما �سوف تتوفر عرو�ض 

العالج باخليل لالأطفال والبالغني من ذوي الحتياجات اخلا�سة.
وُيقام مزاد اخليل مرة اأخرى هذا العام لبيع اخليول العربية الأ�سيلة من 
املرابط املحلية حيث �سيتم عر�ض 100 ح�سان عربي من اأرقى ال�ساللت 
للبيع ومن املتوقع اأن يجتذب املزاد مئات من مربي اخليل وامل�سرتين من 

املنطقة.
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اأخبـار الإمـارات

�سلطان القا�سمي يراأ�س اجتماع جمل�س اأمناء اأمريكية ال�سارقة 

تلبية لدعوة رئي�ص الدولة 2017 عاما للخري

موارد للتمويل ت�سارك يف مبادرة »رمم« �سيانة وترميم 30 منزل بدبي وال�سارقة وعجمان

قرينة حاكم اأم القيوين ت�سهد اليوم اخلتامي ملهرجان القرم

حماكم راأ�س اخليمة تد�سن تاأمالت ال�سعادة اليجابية 

 موقع 24 يعلن ان�سمامه ملبادرة املجل�س الوطني لالإعالم للخري من�سي 

•• لندن-وام:

تراأ�ض �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ض 
رئ���ي�������ض اجل���ام���ع���ة الأم����ريك����ي����ة يف 
اجتماع  ام�������ض  ����س���ب���اح  ال�������س���ارق���ة 
جمل�ض اأمناء اجلامعة الذي عقد يف 
العا�سمة الربيطانية لندن. وتقدم 
ال�����س��ارق��ة يف  ���س��اح��ب ال�سمو ح��اك��م 
لأع�ساء  بال�سكر  الجتماع  م�ستهل 
جم��ل�����ض الأم����ن����اء مل���ا ي��ب��ذل��ون��ه من 
مل�ساعي  تقديره  ع��ن  واأع���رب  جهد. 
على  واف���ق  و  اجلامعة  يف  التطوير 
بح�سن  املتعلقة  ال��ق��رارات  من  ع��دد 

�سري العمل يف اجلامعة.
واعتمد �سموه خالل الجتماع منح 
للدكتور  الفخرية  الأ�ستاذية  درجة 
فواز جميعان وهو من اأع�ساء هيئة 
التدري�ض الرواد وعمل رئي�سا لق�سم 
البيولوجيا والكيمياء وعلوم البيئة 
عام  م��ن��ذ  وال��ع��ل��وم  الآداب  ك��ل��ي��ة  يف 
 .2015 1998 حتى تقاعده عام 
وقال الدكتور بيورن �سريفيه مدير 
يف  ال�سارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة 
ت�سريح له بهذه املنا�سبة اإن الدكتور 

ب�سكل  امل�ساهمني  من  ك��ان  جميعان 
وجناحها  اجلامعة  تطور  يف  فاعل 
واأكد اأن له �سجال حافال بالإجنازات 

التي اأهلته لهذه الدرجة.
و واف���ق ���س��م��وه اأي�����س��ا ع��ل��ى اخلطة 
للجامعة  اخل���م�������س���ي���ة  ال���ب���ح���ث���ي���ة 
وميزانيتها وخطة وميزانية املرحلة 
الأوىل ملجمع البحوث والتكنولوجيا 
والب��ت��ك��ار. واأع���رب م��دي��ر اجلامعة 

حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  امتنانه  عن 
ال�سارقة لقيادته احلكيمة للجامعة 
الأمريكية يف ال�سارقة وقال : نيابة 
هيئاتها  مب��خ��ت��ل��ف  اجل���ام���ع���ة  ع���ن 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ���س��ك��ر  اأود 
لقيادته  القا�سمي  �سلطان  الدكتور 
املبا�سرة  وم��ت��اب��ع��ت��ه  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
اإن  واأ�����س����اف  ل��ل��ع��م��ل يف اجل���ام���ع���ة 
اإن�سائها  ومنذ  للجامعة  قدم  �سموه 

دع��م��ا م��ت��وا���س��ال و لت�����زال حتظى 
املقبلة  املرحلة  نحو  تتجه  وه��ي  ب��ه 
اأع�ساء جمل�ض  من تطورها و �سكر 
وقال  ودعمهم.   جلهودهم  الأم��ن��اء 
املجل�ض  اإن  بيورن �سريفيه  الدكتور 
ال�������س���م���و حاكم  ����س���اح���ب  ب���رئ���ا����س���ة 
الجتماع  خ���الل  ن��اق�����ض  ال�����س��ارق��ة 
على  وواف����ق  الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د 
عدد من القرارات مبا فيها املوافقة 

لل�سنة  الدرا�سة  ر�سوم  تعديل  على 
اإىل   2018-2017 الأك��ادمي��ي��ة 
البنود  م��ن  ع���ددا  مناق�سته  ج��ان��ب 
الت�سغيلية التي �ست�ساعد يف حت�سني 
تقدم  جانبهم  م��ن  اجل��ام��ع��ة.  اأداء 
بال�سكر  الأم���ن���اء  جم��ل�����ض  اأع�����س��اء 
حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  والإم��ت��ن��ان 
الر�سيدة  ق���ي���ادت���ه  ع��ل��ى  ال�������س���ارق���ة 

ودعمه ال�سخي للجامعة.

•• دبي-الفجر:

تطوع موظفو وموظفات جمموعة �سركات 
موارد للتمويل ، ظهر اأم�ض الول ال�سبت يف 
ترميم ع�سرة منازل مبنطقة العوير ، �سمن 
اإجمايل ترميم عدد 30 منزل يف 3 اإمارات 
، وذلك  ودب���ي  وال�����س��ارق��ة  ب��ال��دول��ة عجمان 
يف اإط����ار رع��اي��ت��ه��ا وب��ي��ت ال�����س��ارق��ة اخلريي 
التي   ) رمم   ( حلملة  ال�سعفار  وجم��م��وع��ة 
 SOCial م��وؤ���س�����س��ة   واأط��ل��ق��ت��ه��ا  نظمتها 
�سو�سل هب ، وهي موؤ�س�سة اإماراتية   Hub
يف  وع�����س��و   ، املجتمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  لإدارة 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 
املبادرة  تلك  وت��اأت��ي   ، واملتو�سطة  ال�سغرية 
�ساحب  عنها  اأعلن  التي  للتوجيهات  تلبية 
 ، نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
عام  لتخ�سي�ض   ، اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض 
»عام  ���س��ع��اره  ل��ي��ك��ون  الإم������ارات  يف   2017

اخلري«. 
�سارك يف عمليات الرتميم بجانب م�سوؤويل 
الثالث  امل��وؤ���س�����س��ات  وم��وظ��ف��ي وم��وظ��ف��ات 
ال���راع���ي���ة ك���ال م���ن ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور عبد 

العزيز بن علي النعيمي الرئي�ض التنفيذي 
امل�ست�سار   ، اخل���ريي���ة  الح�������س���ان  جل��م��ع��ي��ة 
�سعيد  و���س��ع��ادة   ، عجمان  حلكومة  ال��دي��ن��ي 
 ، العام ملجل�ض دبي الريا�سي  ح��ارب الم��ني 
وخالد بن متيم الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة 
من  ك���ب���ري  وع������دد   ،  SOCial Hub
وخريجني  طالب  واملتطوعني  العالميني 
التي  ل��ل��دع��وة  تلبية  اجلن�سيات  جميع  م��ن 
التوا�سل  قنوات  عرب  هب  �سو�سل  اأطلقتها 

الجتماعي للتطوع .
ل�  التنفيذي  الرئي�ض  متيم  ب��ن  خالد  واأك���د 
الراعية  املوؤ�س�سات  دور  على   ، ه��ب  �سو�سل 
التالحم  ق��وة  على  يوؤكد  وال��ذي   ، للمبادرة 
واأفراد  واخل��ا���ض  احلكومي  القطاعني  بني 
يف  وامل�ساهمة  العون  تقدمي  نحو   ، املجتمع 
امل�سوؤولية املجتمعية ، م�سريا اىل اأن مبادرة 
عمليات   ، الوىل  مرحلتها  يف  �سمت  رم����م 
على  م��وزع��ني  م��ن��زل   30 و�سيانة  جت��دي��د 
اإم�����ارات ع��ج��م��ان وال�����س��ارق��ة وك��ان��ت اأخرها 
تلك  ب��دور  م�سيدا   ، بدبي  العوير  مبنطقة 
املوؤ�س�سات الراعية التي حر�ست على توفري 
كافة اللوازم اخلا�سة بالعمال الرتميمية.

العزيز  عبد  الدكتور  ال�سيخ  اأك��د  جهته  من 
التطوعي  العمل  اأن  على  النعيمي  علي  بن 
، يعد  مب��ن��ه��ج��ه الج���ت���م���اع���ي والإن���������س����اين 
���س��ل��وك��اً ح�����س��اري��اً ت��رت��ق��ي ب���ه امل��ج��ت��م��ع��ات ، 
اأفراد  ب��ني  وال��ت��ع��اون  للتكاتف  رم���زاً  وميثل 
التطوعي  ال��ع��م��ل  اأن  اىل  لف��ت��ا   ، امل��ج��ت��م��ع 
اأعمال  من   ، الإن�سانية  املفاهيم  بكل   ، يعد 
اخلري والعمل ال�سالح ، ويدخل �سمن هذه 
م�سريا  وال��دع��اء،  الطيبة  الكلمة  املفاهيم، 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  اأن  اىل 
الدولة  رئي�ض   ، نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
بتخ�سي�ض عام 2017 عاما للخري ، دفعت 
وكذا   ، واخلا�سة  املوؤ�س�سات اجلكومية  كافة 
الإم��ارات��ي��ني واملقيمني  وال��ف��ت��ي��ات  ال�����س��ب��اب 
اأك��ر من موقع ، مما  ي��ب��ادرون بالتطوع يف 
له  املغفور  ال��وال��د  تعاليم  اأن  بالفعل  ي��وؤك��د 
باإذن اهلل زايد بن �سلطان اآل نهيان �ستعي�ض 

فينا اىل اأمد الدهر .
العام  الم���ني  �سعيد ح���ارب  ���س��ع��ادة  واأع����رب 
بهذا   ، �سعادته  ع��ن  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  ملجل�ض 
اجلمع من �سباب وفتيات طالب وخريجات 
�ساحب  دع��وة  تلبية  على  جميعا  حر�سوا   ،

ال�سمو رئي�ض الدولة باأن يكون عام 2017 
ال��ه��دف من  اأن  اىل  م�����س��ريا   ، للخري  ع��ام��ا 
هذا اجلمع ، هو توفري مناخ طيب يف دولة 
فيما  الإ�سهام  من  النا�ض  ميكِّن   ، الإم���ارات 
يفيد ال�سالح العام وتعزيز التقاليد ال�سعبية 
 ، التي تنادي بالإ�سهام يف الأعمال اخلريية 
التطوعية  اخلدمة  ثقافة  ط��رح  خ��الل  من 

وتقدمي كل ما يخدم العمل التطوعي .
النعيمي  م�سبح  حم��م��د  اأك����د  ج��ه��ت��ه  وم���ن 
الرئي�ض التنفيذي الع�سو املنتدب ملجموعة 
�سركات موارد للتمويل على اأن مبادرة رمم 
املماثلة  امل��ب��ادرات  وكافة   ، التطوعي  للعمل 
 2017 ع��ام  اإط��ار  انطلقت موؤخرا يف  التي 
عاما للخري ، توؤكد على اأن املجتمع الماراتي 
والعطاء  واخل���ري  الت�سامح  ق��ي��م  ع��ل��ى  ن�����س��اأ 
واقليميا  عربيا  ولكن  حمليا  فقط  لي�ض   ،
المارات  دول��ة  تبنتها  ر�سالة  وه��ي   ، وعامليا 
 ، لالن�سانية  خ��ال��دة  كر�سالة  و�سعبا  ق��ي��ادة 
لفتا اىل اأن موارد للتمويل ت�سعى للم�ساركة 
املبادرات املجتمعية التي حتث على  يف كافة 
كافة  الرتاحم بني  على  بذل اخلري حر�سا 

اأفراد املجتمع .

•• اأبوظبي-وام:

نظمت موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية 
مار�ض   20 ي�سادف  ال��ذي  العاملي  ال�سعادة  ي��وم  مبنا�سبة   -
اجلاري - ام�ض حملة للتربع بالدم بالتعاون مع بنك الدم يف 
اأبوظبي �سارك فيها عدد كبري من املوظفني العاملني فيها ، 

اىل جانب عدد من املتعاملني مع املوؤ�س�سة .
اإطار  يف  لل�سعادة  العاملي  باليوم  احتفال  احلملة  ه��ذه  تاأتي 
م���ب���ادرات ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��ل�����س��ع��ادة الإي��ج��اب��ي��ة لن�سر 

الإمارات  دولة  الإيجابية يف جمتمع  القيم  ال�سعادة وتعزيز 
العربية املتحدة . واأكد �سعادة حممد حاجي اخلوري املدير 
الإن�سانية  اآل نهيان لالأعمال  زايد  ملوؤ�س�سة خليفة بن  العام 
موؤ�س�سة  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة  جت�����س��ي��دا  ت���اأت���ي  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن 
التوا�سل مع  وانطالقا من حر�سها على  الإن�سانية  خليفة 
املوؤ�س�سات داخل الدولة وتعزيزا لروح التعاون والعطاء التي 
هذه  ان  اخل���وري  وق���ال  الإم��ارات��ي��ة.  ال�سخ�سية  بها  تتمتع 
املبادرة تاأتي تزامنا مع يوم ال�سعادة العاملي .. حيث نوؤمن يف 
موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية ان العطاء من اأهم اأ�سباب ال�سعادة 

قيادتنا  م��ن  تعلمناه  م��ا  وه���ذا   .. واملجتمعية  ال�سخ�سية 
الر�سيدة التي اأعطت بال حدود لي�ض داخل الدولة فح�سب 

بل اإمتد العطاء لي�سمل كافة اأنحاء العامل .
واأ�ساف اأن التربع بالدم واجب اإن�ساين ووطني يعك�ض مفهوم 
الوزارات  على  ويقع  املجتمع  اأف��راد  بني  والتكامل  التكاتف 
وامل��وؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة دور ك��ب��ري ل��الإ���س��ه��ام يف 
الأن�سطة واملنا�سبات املجتمعية ما يوؤدي اإىل تر�سيخ عالقات 
الوطن  ح��ب  وتنمية  املختلفة  املجتمع  ف��ئ��ات  ب��ني  وط��ي��دة 

والولء ون�سر ثقافة البذل والعطاء بني اأف�راد املجتمع.

خليفة الإن�سانية تنظم حملة للتربع بالدم مبنا�سبة يوم ال�سعادة العاملي

•• اأم القيوين-وام:

را�سد  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قرينة  �سهدت 
ال�سيخة  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�سو  املعال 
ملجل�ض  الفخرية  الرئي�سة  القا�سمي  �سقر  بنت  �سمية 
اأم�����ض الول ختام  م�����س��اء  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  اأع���م���ال  ���س��ي��دات 
الأمانة  نظمته  ال��ذي   2017 القرم  مهرجان  فعاليات 
العامة للمجل�ض التنفيذي لالإمارة بالتعاون مع جمل�ض 
اأم القيوين لل�سباب  اأم القيوين وجمل�ض  اأعمال  �سيدات 

على خور اأم القيوين يف منطقة النيفة.
ح�سر ختام املهرجان معايل عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة دولة لل�سعادة و�سعادة عائ�سة ليتيم ع�سو املجل�ض 
اأم  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�ض  رئي�سة  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
ال��ق��ي��وي��ن وال�����س��ي��خ��ة ب���دور ب��ن��ت ع��ب��داهلل امل��ع��ال مديرة 
 ، العام  ال�سيخ خليفة  العالقات احلكومية يف م�ست�سفى 
والقيادات الن�سائية يف الإمارة وعدد كبري من ال�سيدات 

يف المارة .
وركز مهرجان القرم - الذي يعترب الأول على م�ستوى 
�ساحب  رعاية  حتت  واأقيم  القرم  ب�سجر  خا�ض  الدولة 
ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�ض الأعلى 
الوعي حول  ن�سر  اأي��ام - على   4 مل��دة  القيوين  ام  حاكم 
وذلك  عليها  املحافظة  و���س��رورة  ال��ق��رم  اأ���س��ج��ار  اأهمية 
التابعني  الت�سكيليني  الفنانني  من  جمموعة  مب�ساركة 
املناخي  التغري  وزارة  و  امل��اء  القرم من  �سجر  اإىل فريق 
اأم  ،وجمل�ض  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  و   ، والبيئة 
القيوين و  اأم  اإىل مدار�ض  ، بالإ�سافة  القيوين لل�سباب 
دائرة الآث��ار وال��رتاث و جمعية ال�سيادين باأم القيوين 
واملحميات  البيئة  وهيئة   ، ل��ل��رتاث  ال�سارقة  ومعهد   ،
الطبيعية بال�سارقة ، وم�ست�سفى ال�سيخ خليفة العام باأم 
التقنية  وكلية   ، الكندية  الإماراتية  والكلية   ، القيوين 

العليا بال�سارقة .
تفقدت  امل��ه��رج��ان  م��ق��ر  اىل  �سمية  ال�سيخة  وب��و���س��ول 
امل�ساركني  م��ن  وتعرفت  احل��دث  فعاليات  احل�سور  م��ع 
ع��ل��ى اأه���م ال��ربام��ج والأن�����س��ط��ة ال��ت��ي تنفذها ك��ل جهة 
املنظمة  اجل��ه��ات  حر�ست  اذ   ، البيئة  على  للمحافظة 
والأن�سطة  الربامج  تنويع  على  املهرجان  يف  وامل�ساركة 
والريا�سية  والفنية  الثقافية  بني  ل��ل��زوار  اأقيمت  التي 

والرتاثية جلميع الفئات العمرية .
وقد طغى اجلانب الفني على املهرجان ب�سورة جمالية 
من خالل م�ساركة الفنانني الإبداعية ، وقدمت الفنانة 
الت�سكيلية زهيدة زيتون لل�سيخة �سمية واحل�سور �سرحا 
ع��ن م�����س��ارك��ة ال��ف��ن��ان��ني يف امل��ه��رج��ان ال��ت��ي ت��ن��وع��ت بني 
اإىل  بالإ�سافة  املنوعة  الور�ض  وتنظيم  والنحت  الر�سم 
عر�ض و�ساح �سويف كبري متت حياكته من قبل جمموعة 
ك��ب��رية م��ن الفنانني م��ك��ون م��ن م��رب��ع��ات ���س��غ��رية، ذات 
م�ساركات  جميع  اأن  م��وؤك��دة   ، متفاوتة  لونية  ت��درج��ات 
اجلمايل  الإن�����س��ان  وع��ي  خماطبة  اإىل  تهدف  الفنانني 

واإي�ساح اخلطورة الناجمة عن التعدي على الطبيعة .
جهود  القيوين  اأم  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  وثمنت 
املنظمني واجلهات امل�ساركة يف املهرجان التي كان لها دور 
البحرية ب�سورة عامة و�سجر  البيئة  اإبراز جماليات  يف 
 ، البحري  الإم��ارات��ي  ب��ال��رتاث  وارتباطه  خا�سة  القرم 
واأعربت عن اإعجابها بجميع اأق�سام املهرجان وامل�ساركات 
، وقالت  التي تنوعت بني الفنية والرتاثية والريا�سية 
نقطة  امل��ه��رج��ان  ف��ك��رة  م��ا يف  اأج��م��ل  ان  �سمية  ال�سيخة 
ان  اىل  م�سرية  واملجتمع  البيئة  خلدمة  الفن  توظيف 
امل�ساركة توؤكد  التي تنفذها اجلهات  املبادرات والربامج 
على  الدولة  يف  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  حر�ض 
تعزيز اجلانب التوعوي عند اأفراد املجتمع حول اأهمية 
موؤكدة   ، خا�سة  ال��ق��رم  و�سجر  البيئة  على  املحافظة 
�سموها اأن ق�سية احلفاظ على البيئة م�سوؤولية جماعية 
ت�ستدعي م�ساركة جميع اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته فيها 

.
زيتون  زه��ي��دة  الت�سكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  اأ����س���ادت  جهتها  م��ن 
بقرينة �ساحب ال�سمو حاكم اأم القيوين ال�سيخة �سمية 
املهرجان  اإق��ام��ة  فكرة  تبنت  التي  القا�سمي  �سقر  بنت 
وكان لدعمها الدور الكبري يف اإقامة اأول مهرجان يعنى 
ب�سورة  ال��ق��رم  على  املحافظة  باأهمية  التوعية  بتعزيز 
م��ب��دع��ة ، وق��ال��ت ان امل��ه��رج��ان ���س��اه��م يف ت��وع��ي��ة زواره 
باأهمية غابات القرم و�سرورة املحافظة عليها من خالل 
�ساهموا  الفنية  باإبداعاتهم  ت�سكيليا  فنانا   30 م�ساركة 
يف توظيف الفن �سواء كان بالر�سم اأو املو�سيقى وباأنواع 
اأخرى من الفنون التي دجمت زوار املهرجان وعرفتهم 

باأهمية القرم .

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

د�ّسن امل�ست�سار اأحمد حممد اخلاطري 
رئي�ض دائرة حماكم راأ�ض اخليمة �سباح 
ال�سعادة  ال��ت��اأم��الت يف  اأ���س��ب��وع  ال��ي��وم، 
الأوىل  ت��ع��د  ���س��اب��ق��ة  والإي���ج���اب���ي���ة، يف 
، وذل���ك م��ن خ��الل جل�سة  م��ن نوعها 
ع���رب جمموعة  اإل��ك��رتون��ي��ة  ن��ق��ا���س��ي��ة 
ال��وات�����ض اآب اخل��ا���ض ب��ال��دائ��رة، حول 
الكتاب اجلديد ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
ال�سعادة  يف  ت���اأم���الت  اهلل،  رع����اه  دب���ي 

والإيجابية .
اإن  اخل��اط��ري  اأح��م��د  امل�ست�سار  وق���ال 
ال�سعادة  يف  ت��اأم��الت  م��ب��ادرة  ت��د���س��ني 
والإي����ج����اب����ي����ة ي����اأت����ي ب���ال���ت���زام���ن مع 
فعاليات ال�سهر الوطني للقراءة الذي 
وتهدف  ال��دول��ة،  رئي�ض  ن��ائ��ب  اأطلقه 
اإىل  ن�سبة  الأ�سبوع  ه��ذا  ت�سمية  فكرة 
كتاب �سموه اجلديد يف ال�سعادة، وكما 

يهدف اإىل ا�ستعرا�ض الفوائد واحلكم 
روؤي��ة �سموه من  الكتاب، وترجمة  من 
ال�سعادة والإيجابية وحتويلها  منظور 
ال��واق��ع يف احل��ي��اة العملية،  اأر����ض  اإىل 
والذي �سي�سفي هذا الأ�سبوع ا�ستمتاعا 
خا�سا باحلياة مع اأجواء القراءة �سويا 
ك��اأ���س��رة واح����دة م��ع م��وظ��ف��ي حماكم 
اإيجابيني  اأف��رادا  راأ�ض اخليمة، ونكون 
ووطننا  ملجتمعنا  ن��اف��ع��ني  متفائلني 
علينا  اإي��ج��اب��ا  ينعك�ض  مب��ا  وق��ي��ادت��ن��ا، 

وي��ع��ط��ي ان��ط��ب��اع��ا ع��ام��ا ل��ل��ع��امل باأننا 
هذا  اأن  م��وؤك��دا  الأر����ض،  �سعوب  اأ�سعد 
واملعرفة،  العلم  بنور  �سي�ساء  الأ�سبوع 
وج��ع��ل ال�����س��ع��ادة اأ���س��ل��وب ح��ي��اة لدى 
العمل.  ب��ي��ئ��ة  ون�����س��ره��ا يف  امل��وظ��ف��ني، 
الفوائد  ت���ب���ادل  اأن  اخل���اط���ري  وب���ني 
مبجموعة  ط���رح���ه���ا  ع����رب  ����س���ي���ك���ون 
الوات�ض اآب اخلا�سة مبوظفي الدائرة 
ع��ل��ى حدة،  ك��ل حم���ور  مناق�سة  وي��ت��م 
الإلكرتوين  التحول  نحو  ذلك  وياأتي 
متا�سيا  الدائرة  تنتهجه  ال��ذي  الذكي 
م��ع ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة راأ�����ض اخليمة، 
مو�سحا اأنه �سيتم كذلك ن�سر بطاقات 
التوا�سل  ق���ن���وات  ع���رب  اإل���ك���رتون���ي���ة 
بالدائرة كتويرت  الجتماعي اخلا�سة 
عن  بوك  وفي�ض  وتليجرام  وان�ستغرام 
الكتاب،  م��ن  امل�ستقاة  ال��روائ��ع  اأف�سل 
حول  و����س���م  اإط������الق  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
اأكرب  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����س��ع��ادة  ت���اأم���الت يف 
الفر�سة  ولإت���اح���ة  اإع���الم���ي  ان��ت�����س��ار 

لبقية اأفراد املجتمع للتفاعل معه.

•• اأبوظبي-وام:

مل��ب��ادرة للخري  ان�سمامه  الإخ���ب���اري،   24 م��وق��ع  اأع��ل��ن 
دعما  لالإعالم،  الوطني  املجل�ض  اأطلقها  التي   ، من�سي 
موقع  �سحافيو  و�سي�سارك  الإم�����ارات.  يف  اخل��ري  ل��ع��ام 
امل�سرية الإعالمية التي �ستنطلق يف 17 مار�ض  يف   24
دور  لإب���راز  تهدف  التي  اأب��وظ��ب��ي،  بالعا�سمة  اجل���اري، 
امل��ب��ادرات الوطنية  القطاع الإع��الم��ي يف دع��م واإجن���اح 
التي تطلقها القيادة، واإ�سراك الإعالميني يف الرتويج 
للر�سائل والأهداف ال�سامية لعام اخلري، وتر�سيخ قيم 
تقع  الذين  القطاع  العاملني يف  والتطوع لدى  العطاء 
على عاتقهم م�سوؤولية كبرية لدعم املبادرات الوطنية، 

على  املجتمع  وت�سجيع  وال��رتوي��ج،  فيها  امل�ساركة  عرب 
الإ�سهام الفعال يف هذه املبادرات. 

الدكتور علي بن متيم   24 وق��ال رئي�ض حترير موقع 
اإن قرار ان�سمام فريق عمل املوقع للمبادرة ياأتي تاأكيداً 
على دع��م م��ب��ادرات ع��ام اخل��ري يف ال��دول��ة وال��ت��ي متثل 
ر�سالة اإن�سانية �ساملة لكل ر�سائل العطاء وقيم البذل، 
التي ت�ستوجب على اجلميع تعزيز خطواتها وامل�ساهمة 
اأهمية  اإىل  الدكتور علي بن متيم  . ولفت  اإجناحها  يف 
دور ال��ق��ط��اع الإع���الم���ي يف دع���م م���ب���ادرات ع���ام اخلري، 
م�ساهمته  �سرورة  وتبيان  املجتمعي  ال��دور  تفعيل  عرب 
يف ط��رح امل��ب��ادرات التي حتقق روؤي���ة ال��دول��ة جت��اه قيم 

العطاء والبذل.

معا�سات اأبوظبي تعتمد موازنة امل�ساريع الت�سغيلية وال�سرتاتيجية لعام 2017 
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اإدارة �سندوق معا�سات ومكافاآت التقاعد لإمارة  اعتمد جمل�ض 
موازنة ال�سندوق لعام 2017 للم�ساريع الت�سغيلية وال�سرتاتيجية .

2017 يف املبنى الرئي�سي  جاء ذلك خالل اجتماع املجل�ض الأول للعام 
نائب  الغفلي  عيد  �سعيد  معايل  من  كل  بح�سور  اأبوظبي  يف  لل�سندوق 
رئي�ض جمل�ض الإدارة و�سعادة علي را�سد قنا�ض الكتبي و�سعادة عبداهلل 
حمد  و�سعادة  القبي�سي  �سليويح  حممد  و�سعادة  الأحبابي  م�سلح  عل�ي 
�سه�وان الظاه�ري اع�ساء املجل�ض بالإ�سافة ل�سعادة خلف عبداهلل رحمه 

احلمادي مدير عام ال�سندوق.
عام  خالل  لل�سندوق  املالية  النتائج  على  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  واطلع 

2016 فقد بلغ جمموع املنافع التقاعدية املدفوعة خالل العام املا�سي 
 1،7 قيمة  املدفوعة  التقاعدية  املعا�سات  �سكلت  حيث  درهم  مليار   2،6
واملنافع  اخل��دم��ة  نهاية  مكافاآت  دف��ع��ات  قيمة  بلغت  بينما  دره��م  مليار 

درهم. مليون   795
ومت خالل الجتماع الطالع على تقرير نتائج ال�ستثمار املحققة خالل 
عام 2016 حيث حقق ال�سندوق عائداً ا�ستثمارياً يفوق القيمة املتوقعة 
يف الدرا�سات الإكتوارية ف�سهدت القيمة النقدية للمحفظة ال�ستثمارية 
منواً بن�سبة %14.8 مقارنة بعام 2015 ويعود هذا للجهود الكبرية 
من  املالية  ال�ستدامة  حتقيق  اأج��ل  من  ال�سندوق  قبل  من  تبذل  التي 

خالل تنفيذ ا�سرتاتيجية ا�ستثمارية حمكمة.
املتعاملني  بفئات  املتعلقة  الح�سائيات  اأه��م  على  الإدارة  جمل�ض  واطلع 

وتوزيعهم  وامل�ستحقني  واملتقاعدين  عليهم  املوؤمن  فيهم  مبا  املختلفة 
تقدر  زي���ادة  ال�سندوق  يف  امل�سجلني  عليهم  امل��وؤم��ن  اأع���داد  �سهدت  حيث 
%14 حققتها خالل عام  2016 مقارنة ب  %5 خالل عام  بحوايل 
يف  امل�سجلة  العمل  جهات  اإح�سائيات  على  املجل�ض  اطلع  كما   .2015
ال�سندوق يف كل من القطاع احلكومي و�سبه احلكومي والقطاع اخلا�ض 

والتي بلغ عددها 991 جهة عمل بنهاية عام 2016.
فيما ا�ستعر�ض املجل�ض اأهم الجنازات التي جنح ال�سندوق يف حتقيقها 
املقدمة  م�ستوى اخلدمات  ارتكزت حول حت�سني  والتي   2016 عام  يف 
لنتائج  ال�����س��ن��دوق  وحتقيق  املختلفة  ال��ق��ن��وات  خ��الل  م��ن  للمتعاملني 
ملحوظة يف هذا املجال مقارنة باجلهات احلكومية الأخرى عالوة على 
ا�ستحداثه ملوؤ�سرات لقيا�ض الوقت واجلودة والدقة يف تقدمي املعلومات 

واخلدمات للمتعاملني.
واأ�ساد اأع�ساء جمل�ض الإدارة بهذه الجنازات التي دلت على اأن ال�سندوق 
معا�سات  خ��دم��ات  تقدمي  يف  ال��ري��ادة  حتقيق  نحو  ال�سحيح  طريقه  يف 
العاملية واجلهود التي يتم  التقاعد من خالل تطبيق املعايري  ومكافاآت 
يف  بو�سوح  تظهر  ب��داأت  وال�سرتاتيجي  الت�سغيلي  امل�ستوى  على  بذلها 

م�ستوى جودة خدمات ال�سندوق.
من جانبه قال �سعادة خلف عبداهلل رحمه احلمادي مدير عام �سندوق 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  بتنفيذ  البدء  على  ع��ام  مر  للمعا�سات  اأبوظبي 
خطة  م��ع  ل��ت��ت��واءم  ت�سميمها  مت  وال��ت��ي   -2020  2016 لل�سندوق 
املتمثل يف حتقيق  الرابع  الهدف احلكومي  وت�ساهم يف حتقيق  اأبوظبي 

تنمية اجتماعية ت�سمن حياه كرمية لأفراد املجتمع .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

القافلة  ف���ر����س���ان  م�������س���رية  ت���ن���ظ���م 
نخيل  �سركة  مع  بالتعاون  ال��وردي��ة، 
للعقارات، يوم الأربعاء املقبل، املوافق 
15 مار�ض اجلاري يف النخلة – دبي 
م�����س��رية ال����ق����وارب ال����وردي����ة، وذل���ك 
الوعي  ت��ع��زي��ز  اإىل  �سعيها  اإط����ار  يف 
الك�سف  وب��اأه��م��ي��ة  ال��ث��دي،  ب�سرطان 
املجتمع  فئات  وت�سجيع  عنه،  املبكر 
ن�������داءات  م����ع  ال���ت���ف���اع���ل  اإىل  ك����اف����ة 
العيادات الطبية باإجراء الفحو�سات 

التي تقدمها جماناً.
، �سمن  ال����ق����وارب  م�����س��رية  وت����اأت����ي 
فر�سان  مل�سرية  امل�ساحبة  الفعاليات 
ال�����س��اب��ع��ة، التي  ال����وردي����ة  ال��ق��اف��ل��ة 
اجل�������اري،  م�����ار������ض   7 يف  ان���ط���ل���ق���ت 
ال�سمو  �ساحب  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي، 
قرينة  من  ومتابعة  ال�سارقة،  حاكم 
بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  ���س��م��وه، 
املوؤ�س�ض  الرئي�ض  القا�سمي،  حممد 
ال�سرطان  مر�سى  اأ�سدقاء  جلمعية 
����س���ن���وات.. ل�سبع  ���س��ب��ع  ���س��ع��ار  حت���ت 
اإم��ارات ، و�ست�ستمر حتى 17 مار�ض 

املقبل.
الفعالية  واجلمهور موعود مع هذه 
للعام  الوردية  القافلة  تنظمها  التي 
الثاين على التوايل، والتي �ستحظى 
هذا العام مب�ساركة عدداً من �سفراء 
 20 اإىل ج��ان��ب  ال����وردي����ة،  ال��ق��اف��ل��ة 
ب�سل�سلة  الثدي،  �سرطان  من  ناجية 
من العرو�ض ال�سيقة التي �سيقدمها 
اأن  ل��ه��ا  ي��ت��وق��ع  ال��ت��ي  ال������زوارق،  رواد 

قبل  م��ن  وال�ستح�سان  الر�سا  تنال 
املعلومات  م���ن  مل���زي���د  امل�����س��اه��دي��ن. 
والفعاليات  ال��وردي��ة،  القافلة  ح��ول 
ال�سابعة،  فر�سانها  مل�سرية  امل�ساحبة 
����س���ف���ح���ات���ه���ا على  زي�����������ارة  ي�����رج�����ى 

الجتماعي،@ ال��ت��وا���س��ل  م���واق���ع 
 t h e p i n k c a r a v a n
ول���ل���راغ���ب���ني يف ال����ت����ربع م����ن اأج����ل 
الفحو�سات  ت���وف���ري  يف  امل�����س��اه��م��ة 
املجانية للك�سف عن �سرطان الثدي، 

الإمارات  دولة  املجتمع يف  فئات  لكل 
العربية املتحدة، يرجى الدخول اإىل 
  http: :الرابط الإلكرتوين التايل
 www.pinkcaravan.ae

waysofdonation.php

•• نيويورك -وام:

ن�سيبة  زك����ي  لن����ا  ����س���ع���ادة  اأك������دت 
الإمارات  لدولة  الدائمة  املندوبة 
لدى الأمم املتحدة دعمها جلهود 
معايل اأنطونيو غوتريي�ض المني 
العام لالأمم املتحدة يف جمال تعزيز 
امل�������س���اواة ب���ني اجل��ن�����س��ني ومتكني 
املداخلة  ذل���ك خ���الل  ج���اء  امل�����راأة 
ن�سيبة  لن���ا  ���س��ع��ادة  قدمتها  ال��ت��ي 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�سة  ب�سفتها 
لهيئة الأمم املتحدة للمراأة خالل 
نظمتها  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة  الفعالية 
اليوم  مب��ن��ا���س��ب��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 
ل��ل��م��راأة م��وؤخ��را مب�ساركة  ال��ع��امل��ي 
عدد من كبار امل�سوؤولني الدوليني 
وعلى راأ�سهم رئي�ض وزراء اي�سلندا 
ورئي�ض  ب��ي��ن��ي��دك��ت�����س��ون،  ب���ي���ارين 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
ب��ي��رت ت��وم�����س��ون، ون��ائ��ب��ة الأم����ني 
العام لالأمم املتحدة اأمينة حممد، 
ورئي�ض الدورة ال� 61 للجنة و�سع 
املراأة اأنطونيو دي اأغيار باتريوتا، 
الأمم  لهيئة  التنفيذية  وامل��دي��رة 
مالمبو،  فومزيل  للمراأة  املتحدة 
والنا�سطة يف جمال حقوق الإعاقة 

كا�سار جاكوب�سون.
واأبرزت ن�سيبة خالل هذه الفعالية 
عامل  يف  امل���راأة  عنوان  حملت  التي 
التي  الإجن������������ازات  م���ت���غ���ري  ع���م���ل 
الإم����ارات يف جمال  دول��ة  حققتها 
امل�������س���اواة ب���ني اجل��ن�����س��ني ومتكني 
املراأة، واأكدت على دور هيئة الأمم 

امل��ت��ح��دة ل��ل��م��راأة يف حت��ق��ي��ق هذه 
الأهداف يف جميع اأنحاء العامل.

امتنانها  ال�����س��دد  ه���ذا  يف  واأب�����دت 
الأمم  لهيئة  التنفيذية  للمديرة 
مالمبو  فومزيل  للمراأة  املتحدة 
امل����ت����م����ي����زة يف جم����ال  ل���ق���ي���ادت���ه���ا 
متكني امل���راأة ح��ول ال��ع��امل، معلنة 
ب��ال��ف��ع��ال��ي��ة باأن  امل�����س��ارك��ني  اأم�����ام 
وامل�ساواة  امل������راأة  مت��ك��ني  م�����س��األ��ة 
املبادئ  م���ن  ه��م��ا  اجل��ن�����س��ني  ب���ني 
ال�سيا�سة  واأول����وي����ات  الأ���س��ا���س��ي��ة 
اخلارجية لدولة الإمارات، وانهما 
وطنية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ي�����س��ك��الن 
اقت�سادي  لنظام  ال��زاوي��ة  وح��ج��ر 

اأكر ا�ستدامة.
النتباه  ن�سيبة  ال�سفرية  ولفتت 
اإىل ت��ق��ري��ر ال��ف��ج��وة ال��ع��امل��ي��ة بني 
ال�سادر   2016 ل��ع��ام  اجلن�سني 

العاملي  امل��ن��ت��دى الق��ت�����س��ادي  ع��ن 
بني  التكافوؤ  اأن  عن  ك�سف  وال��ذي 
�سوف  العمل  اأم��اك��ن  يف  اجلن�سني 
عاما   170 م���ن  اأك����ر  ي�����س��ت��غ��رق 
العمل  ت��وا���س��ل  ح��ال  يف  لتحقيقه 
باملعدل احلايل معتربة هذه فرتة 

بالطويلة جدا .
خالل  ن�سيبة  ال�����س��ف��رية  و����س���ددت 
مداخلتها على قيمة م�ساركة املراأة 
يف عمليات حفظ ال�سالم وذلك يف 
�سوء الواقع العاملي احلايل ،وقالت 
التي  والأدل��ة  البيانات  الآن  لدينا 
اأن اتفاقات ال�سالم تنجح يف  تبني 
اأكر  اأو  عاما   15 مل��دة  ال�ستمرار 
بن�سبة 35 % اإذا �ساركت املراأة يف 

طاولة ال�سالم .
بالكالم  الكتفاء  ع��دم  اإىل  ودع��ت 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ه�����دف  ع����ن 

اخل��ام�����ض امل��ت��ع��ل��ق ب��امل�����س��اواة بني 
، و�سددت  امل��راأة  اجلن�سني ومتكني 
اإيجاد التزامات فعلية  اأهمية  على 

لتمويل حتقيق هذا الهدف.
وحثت املجتمع الدويل على تعزيز 
املتحدة  الأمم  هيئة  لولية  دعمه 
ل���ل���م���راأة ومل��وظ��ف��ي��ه��ا ع��ل��ى امل���دى 

الطويل.
جتاربها  ح����ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
اإعدادها  يف  اأ�سهمت  التي  ال�سابقة 
التنفيذي  املجل�ض  رئ��ا���س��ة  ل��ت��ويل 
لهيئة الأمم املتحدة للمراأة، اأ�سارت 
ال�سفرية ن�سيبة اإىل تاأثرها الكبري 
الإم���ارات، لفتة  دول��ة  بن�ساأتها يف 
اإىل ال�سرتاتيجية  ال�سدد  يف هذا 
زايد  ال�سيخ  له  للمغفور  الوطنية 
بن �سلطان اآل نهيان موؤ�س�ض دولة 
الإم��ارات طيب اهلل ث��راه وقرينته 
ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ، 
العام،  ال��ن�����س��ائ��ي  الحت�����اد  رئ��ي�����س��ة 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
الأعلى  املجل�ض  رئي�سة  الأ���س��ري��ة، 
تعزيز  يف  وال��ط��ف��ول��ة،  ل��الأم��وم��ة 
للفتيات،  الثانوي  بعد  ما  التعليم 
العمل،  ����س���وق  يف  امل�������راأة  ومت���ك���ني 
لالرتقاء  املنا�سبة  البيئة  وتهيئة 
القيادة  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  ب����امل����راأة 

العليا.
اجلهود  على  ال�سوء  �سلطت  كما 
املجال  ه��ذا  يف  املبذولة  املجتمعية 
كالحتاد  ب��ارزة  موؤ�س�سات  وجهود 
ال��ن�����س��ائ��ي ال��ع��ام وجم��ل�����ض حتقيق 

التوازن بني اجلن�سني.

•• برلني -وام:

الحتادي  الوطني  املجل�ض  وفد  بحث 
برئا�سة معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
معايل  م��ع  املجل�ض  رئي�سة  القبي�سي 
حكومة  رئ���ي�������ض  م���ول���ري  م��ي�����س��ائ��ي��ل 
التعاون  ع��الق��ات  تعزيز  �سبل  ب��رل��ني 
الربملانية  �سيما  ل  املجالت  يف جميع 
والت�ساور  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وت��ف��ع��ي��ل  م��ن��ه��ا 
الهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف  حيال 
واأك������د اجل���ان���ب���ان خالل   . امل�������س���رتك 
ال��ل��ق��اء - ال����ذي ح�����س��ره ���س��ع��ادة علي 
ع��ب��داهلل الأح��م��د �سفري ال��دول��ة لدى 
اأهمية   - الإحت��ادي��ة  اأملانيا  جمهورية 
تطوير  يف  �ست�سهم  التي  الزيارة  هذه 
ال���ع���الق���ات ال���ربمل���ان���ي���ة مل����ا ف���ي���ه خري 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
العالقات  اإن  مولري  مي�سائيل  وق��ال 
ب���ني دول�����ة الإم��������ارات وب���رل���ني قوية 
والعلمية  القت�سادية  امل�ستويات  على 
اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  .. م�����س��ريا  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
تنمية  فاعل يف  دور  للربملانيني  يكون 

برلني  اأن  اإىل  ولفت   . العالقات  هذه 
دولة  ال�ستفادة من خربة  اإىل  تطمح 
الإم��ارات العربية املتحدة يف جمالت 
يف  م�ساركتهم  ودع���م  ال�سباب  متكني 
جمال امل�ساركة ال�سيا�سية ويف خمتلف 

املجالت.
من جهتها اأكدت معايل اأمل القبي�سي 
حر�ض دولة الإمارات يف ظل توجيهات 
القيادة احلكيمة على تطوير عالقات 
ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن .. 
معربة عن �سكرها وتقديرها ملا حظي 
ب���ه وف���د امل��ج��ل�����ض م���ن ح�����س��ن �سيافة 

وحفاوة ا�ستقبال.
ال�سرتاتيجية  العالقات  اإىل  واأ�سارت 
املتميزة بني دولة الإمارات وجمهورية 
تكون  لأن  نطمح   : وق��ال��ت   .. امل��ان��ي��ا 
هناك تواأمة بني العا�سمتني .. لفتة 
تعزز  الربملانية  الزيارات  هذه  اأن  اإىل 
الربملاين  امل�ستويني  ع��ل��ى  ال��ع��الق��ات 
اإط�����ار احل���ر����ض على  وال�����س��ي��ا���س��ي يف 
املنطقة  والأم�����ن يف  ال�����س��الم  اح����الل 
ت��ع��زي��ز جهود  اإىل  وال�����س��ع��ي  وال���ع���امل 

التنمية امل�ستدامة والهتمام بال�سباب 
ومواجهة  وامل����ن����اخ  ال��ب��ي��ئ��ة  وق�����س��اي��ا 
التدخل  وع����دم  وال��ت��ط��رف  الإره������اب 
يف ال�������س���وؤون ال��داخ��ل��ي��ة ل���ل���دول وحل 
الدول  من  ع��دد  يف  القائمة  النزاعات 
م���ن خ���الل امل��ف��او���س��ات ال�����س��ل��م��ي��ة. و 
القبي�سي  ال���دك���ت���ورة  م���ع���ايل  اأك������دت 
بني  ال�سرتاتيجية  العالقات  اأهمية 
اإىل  .. م�سرية  واأملانيا  الإم���ارات  دول��ة 
اأن الإم�������ارات ت��ع��د م���ن اأك����رب ال���دول 
اقت�سادية  عالقات  لها  التي  العربية 
م����ع برلني  وا����س���ت���ث���م���اري���ة وجت����اري����ة 
يوؤكد  ال��ذي  الأم���ر  املانيا  وجمهورية 
الربملانية  ال��ع��الق��ات  تفعيل  ���س��رورة 
والتن�سيق مبا فيه م�سلحة  والت�ساور 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
و لفتت اإىل حر�ض دولة الإمارات منذ 
تاأ�سي�سها على تعزيز عالقات ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية مع خمتلف دول العامل 
وتنفيذا  امل��ج��ل�����ض  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة   ..
ل�سرتاتيجيته الربملانية يحر�ض على 
و�سعوب  برملانات  مع  التوا�سل  تعزيز 

الت�سامح والنفتاح  العامل ف�سال عن 
وال���ت���وا����س���ل ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال����دويل 
العاملي  ال�سالم  حتقيق  اإىل  وال�سعي 
ال�سالح  ن��زع  الرتكيز على  من خ��الل 
الإره��اب والتطرف  النووي ومكافحة 
ال�����س��ال واله���ت���م���ام بحقوق  وال��ف��ك��ر 
وال�سباب  وال��ط��ف��ل  امل������راأة  الإن�������س���ان 
القت�سادية  وال��ق�����س��اي��ا  وال��الج��ئ��ني 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ن��اق�����ض  ال���ت���ي 
العاملية  وال��ت��ج��ارة  الأل��ف��ي��ة  واأه�����داف 
والق�سايا البيئية مثل التغري املناخي 
والأمن الغذائي واملياه واحلفاظ على 
دولة  اإن  ق��ال��ت  و  الطبيعية.  امل�����وارد 
المارات تويل اهتماما كبريا بال�سباب 
ولدينا اأ�سغر وزيرة لل�سباب .. كما اأن 
اأحد  الوطني الحت��ادي لديه  املجل�ض 
الأع�����س��اء الأ���س��غ��ر ع��م��را وه���و اأي�سا 
الربملانيني  ال�����س��ب��اب  م��ن��ت��دى  رئ��ي�����ض 
يف الحت����اد ال��ربمل��اين ال����دويل .. كما 
والتي  ال�����س��ب��اب  جم��ال�����ض  ل��دي��ن��ا  اأن 
امل�ستقبلي  ال���ت���خ���ط���ي���ط  يف  ت�����س��ه��م 
ا�ستعر�ست معايل  القرارات و  واتخاذ 

الدولة  م��وق��ف  القبي�سي  ال��دك��ت��ورة 
الإقليمية  ال��ق�����س��اي��ا  خم��ت��ل��ف  ح��ي��ال 
امل�سروعة  املطالب  وج��ددت  والدولية 
احتالل  الإم���ارات بحل ق�سية  لدولة 
اإيران للجزر الإماراتية الثالث طنب 
الكربى وطنب ال�سغرى واأبو مو�سى 
�سواء بامل�ساعي ال�سلمية اأو اللجوء اإىل 

حمكمة العدل الدولية.
على  ال��ت�����س��دي��د  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  ومت 
على  امل�سرتك  التعاون  تفعيل  اأهمية 
والت�سريعي  الربملاين  العمل  م�ستوى 
واملحافل  امل���ن���ت���دي���ات  يف  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
الربملاين  الحت�����اد  خ��ا���س��ة  ال���دول���ي���ة 
مكافحة  يف  الربملانيني  ودور  ال��دويل 
الإره����اب ال���ذي ي��ه��دد الأم���ن وال�سلم 
الربملانيني  دور  جانب  اإىل  الدوليني 
دع���م ج��ه��ود احل��ك��وم��ات وحر�سها  يف 
على وقف تداعيات الأزمات الن�سانية 
املرتبطة بالهجرة والالجئني وتعزيز 
والتاأكيد  الطاقة  التعاون يف جمالت 
على اأهمية دور دولة الإمارات واملانيا 
يف دعم جهود اإحياء عملية ال�سالم يف 

ال�سرق الأو�سط ويف ق�سية الالجئني 
القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  اأك����دت  و 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  الإم�����ارات  اأن 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
اهتماماً  ت����ويل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
كبرياً لتداعيات الأزمة ال�سورية على 
املدنيني  الأب��ري��اء  من  املتاأثرين  حياة 
ت�سطلع  الإم�������ارات  اأن  اإىل  م�����س��رية 
اجلهود  ت���ع���زي���ز  يف  حم�������وري  ب�������دور 
ت��ف��اق��م معاناة  م���ن  ل��ل��ح��د  ال���دول���ي���ة 

اأن  اإىل  ولفتت  ال�سوريني.  الالجئني 
 15 ا�ستقبالها  اأعلنت  الإم��ارات  دول��ة 
األف لجئ �سوري على مدى ال�سنوات 
اخل��م�����ض امل��ق��ب��ل��ة م�����س��ارك��ة م��ن��ه��ا يف 
مبواجهة  املتعلقة  امل�سوؤوليات  حتمل 
اأزم�����ة ال��الج��ئ��ني ال�����س��وري��ني ف�سال 
املخيمات  �سعيد  ع��ل��ى  ج��ه��وده��ا  ع��ن 
واليونان.  الأردن  يف  ب��ه��م  اخل��ا���س��ة 
ووجهت معايل القبي�سي دعوة ر�سمية 
ملعايل مي�سائيل مولري رئي�ض حكومة 

برلني لزيارة دولة الإمارات واملجل�ض 
ال���وط���ن���ي الحت�������ادي ل���الط���الع على 
ت�سهدها  ال��ت��ي  احل�����س��اري��ة  النه�سة 

دولة الإمارات .
مي�سائيل  م���ع���ايل  رح����ب  ج��ه��ت��ه  م���ن 
مولري بالدعوة لزيارة دولة المارات 
واأ���س��اد مب��ا و�سلت ل��ه دول��ة الإم���ارات 
املجالت  وت��ط��ور يف جميع  ت��ق��دم  م��ن 
التعاون  عالقات  ومتانة  عمق  موؤكدا 

وال�سداقة بني الإمارات واأملانيا.

•• راأ�ض اخليمة -الفجر:

التنمية  دائ���رة  رئي�ض   - القا�سمي  ك��اي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  افتتح 
القافلة  فعالية  ال�سبت  بالأم�ض   – اخليمة  ب��راأ���ض  القت�سادية 
ال���وردي���ة يف م��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����ض، وت���اأت���ي ه���ذه ال���س��ت�����س��اف��ة �سمن 
مبادرات عام اخلري 2017 بتقدمي خدمة توعوية �سحية لكافة 
اأفراد املجتمع بالت�سدي ملر�ض �سرطان الثدي، عن طريق اإجراء 
فحو�سات جمانية )�سريرية - ماموغرام( لفئتي الإناث والذكور، 
اإ�سافة اإىل توفر حافلة اأمام مقر الدائرة لفح�ض العيون جمانية، 
بال�سحة.  موفورة  حياة  لهم  ويحقق  واأف���راده  املجتمع  يقي  مما 
278 مراجعا من الإن��اث والذكور خالل  وقد ا�ستقبلت الدائرة 
من  الكبري  العدد  هذا  اإقبال  حيث  وامل�سائية،  ال�سباحية  فرتتي 

الن�سج  على  دليل  هو  الفعالية  للم�ساركة يف هذه  املجتمع  اأف��راد 
حماية  لأج��ل  مبكرة  ك�سوفات  لعمل  لديهم  والتوعوي  الفكري 

�سحتهم و�سالمتهم. 
وبدوره �سرح ال�سيد عامر ح�سن الطنيجي - رئي�ض فريق الأمن 
وال�سالمة يف الدائرة - باأن الدائرة �سعيدة با�ست�سافة هذا احلدث 
اأع��وام على م�سي م�سرية القافلة جعل من   7 املهم، وب��اأن م��رور 
)�سبع  واملجتمع  اجلماهري  بني  متداول  الن�سي  �سعارها  اختيار 
�سنوات .. ل�سبع اإمارات(، م�سيفا: توؤمن الدائرة دائما باأن وقاية 
الدولة،  يف  ال�سحية  باملوؤ�س�سات  فقط  منوطة  لي�ست  املجتمع 
العام  القطاعني  املوؤ�س�سات يف  كافة  واج��ب وطني على  واإمن��ا هي 
واخلا�ض، ونثمن جهود القائمني على هذه املبادرة منذ انطالقها 

اإىل يومنا هذا .

اقت�سادية راأ�س اخليمة ت�ستقبل 278 مراجعا �سمن فعالية القافلة الوردية 

اأمل القبي�سي ورئي�س حكومة برلني يوؤكدان اأهمية الرتقاء 
بعالقات التعاون يف املجالت كافة

للعام الثاين على التوايل

القافلة الوردية تنظم م�سرية القوارب الوردية الأربعاء املقبل
 مندوبة الدولة لدى الأمم املتحدة تدعم جهود الأمني 

العام لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة

جيل املهمة مي�سي مب�سرية اإمارات اخلري نحو الريادة العاملية
•• اأبوظبي-وام:

�سباب الوطن جيل املهمة والهمة كما اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة خالل كلمته 
لهم يف جمل�ض حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل الذي اختتم اأعماله قبل اأيام 
اإم��ارات اخلري وطاقتها املتجددة  ل�  امل�ستدامة  اأبوظبي .. هم وقود التنمية  يف 
يف  عاملية  ري��ادة  حتقيق  نحو  واثقة  بخطوات  مت�سي  املعطاء  وطننا  فم�سرية 
للم�ستقبل من  ا�ست�سرافية م�ستنرية  روؤي��ة  بذلك على  املجالت معتمدة  �ستى 
قيادة ر�سيدة اتخذت من ال�ستثمار يف الن�سان نهجاً را�سخاً فكان الرهان على 

ال�سباب.
وبعزمية واإرادة ل تلني ي�سعى �سباب الوطن للو�سول بوطنهم املعطاء اإىل دروب 
للتغلب  التحديات نحن م�ستعدون  كانت  ول�سان حالهم مهما  العاملية  الريادة 
عليها و مهما كانت ال�سعاب نحن لها فالطموح كبري ودعم القيادة ل يتوقف 
والهدف الواحد وهو الو�سول بدولة المارات اإىل الرقم واحد وحتقيق ريادة 

عاملية للدولة يف �ستى املجالت ركيزتها روؤية الإمارات 2021.
وحمل جمل�ض حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل دللت عديدة ومعان �سامية 
وروؤية ا�ست�سرافية طموحه ا�ستعر�سها م�سوؤولون وطلبة يف ت�سريحات خا�سة 

ل� وكالة اأنباء الإمارات على مدار ايام انعقاد املجل�ض.
�سباب  ال��ت��ي جمعت  ال��ف��ري��دة  املن�سة  ه��ذه  اأن  ���س��ارك��وا يف احل���دث  واأك���د وزراء 
الوطن جنبا اإىل جنب مع امل�سوؤولني والقيادة الر�سيدة عك�ست دللت عميقة 

ومعان فريدة وهي الميان العميق باأهمية ال�ستثمار يف العن�سر الب�سري واأن 
�سباب الوطن هم قادة امل�ستقبل الذين �سيكملون م�سرية احل�سارة الإماراتية 

و�سيقودون مرحلة التحول لالقت�ساد املتنّوع واملبني على املعرفة.
فيما اأكد ال�سباب اأن املرحلة املقبلة �سعارها العمل واجلد والجتهاد لتلبية نداء 
الوطن وحتقيق تطلعات القيادة الر�سيدة التي اأمنت بطاقات ال�سباب وقدمت 
لهم كافة اأ�سكال الدعم والرعاية واأكدت على دورهم الهام يف تعزيز م�سرية مناء 

وتطور وطنهم وحتقيق اأهداف الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021.
دولة  وزي��ر  الفال�سي  بالهول  حميد  عبداهلل  بن  اأحمد  الدكتور  معايل  وق��ال 
الدولة  ق��ي��ادة  اهتمام  ج�سد  الفريد  احل��دث  ه��ذا  اإن  ال��ع��ايل  التعليم  ل�سوؤون 

الر�سيدة باأهمية ال�ستثمار يف العن�سر الب�سري وبناء الفرد ومتكني قدراته.
واأكدت معايل �سما بنت �سهيل بن فار�ض املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب 
اإن قيادة الدولة الر�سيدة ترى يف ال�سباب قوة وعن�سراً رئي�ساً للتطور والنمو 
..م�سرية اإىل اأن جمل�ض حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل �سكل اإ�سافة كبرية 
لل�سباب. وقال الطالب اجلامعي اأحمد احلمادي الذي يدر�ض درجة املاج�ستري 
الدعم  ت�ستنفر بف�سل  الوطن يتجدد والطاقات  �سباب  اإن طموح  الهند�سة  يف 
والهتمام والرعاية امل�ستمرة من قيادة الدولة الر�سيدة فما عاي�سناه على مدار 
48 - �ساعة يف جمل�ض حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل هو مبثابة ملحمة من 
العمل الوطني التي جمعت قيادة الدولة الر�سيدة واأع�ساء حكومتنا وال�سباب 
التنمية  ووق��ود  امل�ستقبل  عماد  ال�سباب  على  الرهان  هو  الأب��رز  العنوان  وك��ان 

امل�ستدامة .

واأو�سح اأن هذا احلدث قدم لنا روؤية ا�ست�سرافية طموحة للم�ستقبل م�ستندة 
اإىل دعم ل ينقطع من القيادة الر�سيدة وحر�ض م�ستمر على متكني ال�سباب 
وتزويدهم باأرقى املعارف واملهارات احلديثة التي تقودهم اإىل حتقيق م�ستقبل 

مزدهر للوطن عنوانه الريادة والتميز يف �ستى املجالت.
وقال اإن عام اخلري يحفزنا على امل�سي قدما يف خدمة وطننا املعطاء وحتقيق 
تطلعات قيادتنا الر�سيدة وروؤية حكومتنا فخالل الفرتة احلالية ل منا�ض عن 
الجتهاد واملثابرة يف حت�سيل العلم والتزود باأرقى املعارف واملهارات احلديثة 
ا�ستعداداً لالنخراط يف �سوق العمل ومواكبة تغرياته املت�سارعة ودفع قطاعات 

العمل اإىل املزيد من التطور والزدهار.
واأ�سار الطالب اأحمد العامري الذي يدر�ض تخ�س�ض الهند�سة امليكانيكية اإىل 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن 
خالل  فاملهمة  والهمة  املهمة  جيل  اأن��ن��ا  اأك��د  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
خم�ض  ويتبقى   2017 ع��ام  يف  اليوم  فنحن  ال��ري��ادة  عنوانها  املقبلة  املرحلة 
اأعوام على عام 2021 عام روؤية المارات لذا فامل�سوؤولية الكبرية تفر�ض علينا 
الهمة وتعزيز اجلهود واملثابرة ومواجهة التحديات وال�سعاب لتلبية تطلعات 
قيادتنا الر�سيدة وم�ستهدفات الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021 الذي 

يعد ال�سباب �سريك رئي�سي يف حتقيقها.
اأوجه ال�ستفادة من جمل�ض حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل  وعدد العامري 
ب��خ��رباء عامليني يف جمال  ال��وط��ن فر�سة لاللتقاء  اأت���اح لأب��ن��اء  اإن���ه   : ق��ائ��اًل 
امل�ستقبلية  الروؤية  على  التعرف  على  ال�سباب  �ساعد  كما  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 

مل�سرية التعليم يف الدولة عرب اللتقاء مب�سوؤويل التعليم والأهم من ذلك كله 
واأع�ساء  الر�سيدة  بقيادتنا  اللتقاء  اأج��ل  من  لل�سباب  ذهبية  فر�سة  قدم  انه 

حكومتنا والتعرف على روؤيتهم ال�ست�سرافية مل�ستقبل الإمارات.
وقال الطالب اجلامعي اأدهم اخلاجة ويدر�ض درجة املاج�ستري يف الهند�سة اإن 
الروؤية ال�ست�سرافية لقيادة الدولة الر�سيدة للم�ستقبل تقوم على ال�سباب وهو 
ما يفر�ض علينا م�سوؤولية كبرية يف ال�سطالع بدور هام ورئي�سي يف م�سرية 

التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة للدولة يف �ستى املجالت.
واأ�ساف اأن خمرجات جمل�ض حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل اأكدت اأن العملية 
واإمنا  اجلامعية  املرحلة  اإن��ه��اء  على  وح�سب  تقت�سر  ول  م�ستمرة  التعليمية 
علينا مواكبة هذا  تفر�ض  امل�سطرد  التكنولوجي  والتنامي  امل�ستقبل  حتديات 

الأمر بالتزود امل�ستمر باأرقى املهارات واملعارف احلديثة.
اإننا  البرتول  النقبي ويدر�ض تخ�س�ض هند�سة  الطالب اجلامعي خالد  وقال 
اإم��ارات اخلري لتحقيق هدف واح��د وهو رفعة هذا الوطن  �سنم�سي قدما يف 

وتقدمه وحتقيق م�ستهدفات الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021.
واأ�ساف اأن عبارة جيل املهمة والهمة توؤكد على ثقة كبرية من قيادتنا الر�سيدة 
يف �سباب الوطن والدور الذي يقومون به لتحقيق التنمية امل�ستدامة للوطن 
..م�سرياً اإىل اأن ما متخ�ض عنه جمل�ض حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل هو 
يف  امل�سرية  تتوا�سل  فبهم  ال�سباب  عنوانها  للم�ستقبل  طريق  خارطة  مبثابة 
معية وطن وفر لهم كافة اأ�سكال الدعم والرعاية وقيادة ر�سيدة راهنت عليهم 

لتحقيق الريادة والتميز لدولة الإمارات يف �ستى املجالت.
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اأخبـار الإمـارات
••ابوظبي-وام: 

اأك���د م��ع��ايل �سهيل ب��ن حممد ف��رج ف��ار���ض امل��زروع��ي وزير 
التي  واملفيدة  الهامة  الكتب  العديد من  هناك  اأن  الطاقة 
اإ�سدارات  اأب��رزه��ا  لعل  الإم��ارات��ي  للقارئ  تر�سيحها  ميكن 
رعاه  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سعادة  وت��اأم��الت يف   .. وروؤي��ت��ي  ف��ك��ر..  م��ن  اهلل وم�سات 

والإيجابية .
لل�سعادة  م�����س��درا  ت��ع��د  ال��ك��ت��ب  ت��ل��ك  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����س���ح 
الذي  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ري  ق��وة  اإىل  .. م�سريا  والإي��ج��اب��ي��ة 
الإب���داع  ال��ق��ارئ فهي حم��ف��زة على  الكتب يف  تلك  ت��رتك��ه 
.. وق���ال معاليه  ال��ف��ري��ق  ب���روح  العمل  والب��ت��ك��ار وم��ب��ادئ 
العمل  بيئة  وتطوير  مهاراتنا  لتطوير  نحتاجه  م��ا  ه��ذا 

وا�ست�سراف امل�ستقبل .

اأنباء  وكالة  مبادرات  يف  معاليه  م�ساركة  �سمن  ذلك  ياأتي 
الإمارات اخلا�سة ب� �سهر القراءة .. وتن�سر وام عناوين لأهم 
الكتب التي يو�سي بقراءتها اأ�سحاب املعايل الوزراء وكبار 
اأن ينطلق منها  لت�سكل قاعدة ميكن  الدولة  امل�سوؤولني يف 

القارئ بخطوات واثقة نحو تبني عادة القراءة واملطالعة.
حب  على  اأبنائهم  بت�سجيع  الأ�سر  املزروعي  الوزير  ون�سح 
القراءة واملطالعة وتخ�سي�ض وقت مع اأفراد الأ�سرة لقراءة 

الكتب القيمة.
بالإ�سدارات  املنزل  مكتبة  رف��د  اأهمية  على  معاليه  و�سدد 
ال��ق��ي��م��ة وامل��ف��ي��دة ال��ت��ي حت��ت��وي ب��ني ط��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى العلوم 
ومفاهيم اقت�ساد املعرفة والتاريخ والدين والتي تعزز من 

اأبنائنا.  نفو�ض  يف  القيم  وغر�ض  الوطنية  الهوية  عنا�سر 
زيادة  على  �سيعمل  للقراءة  �سهر  اعتماد  اأن  معاليه  وق��ال 
القراءة  اأن  اإىل  .. م�سريا  والثقافة  القراءة  باأهمية  الوعي 
و�سقل  �سخ�سيته  وت��ك��وي��ن  ال��ف��رد  ك��ف��اءة  ب��ن��اء  يف  ت�ساهم 
وتنوير  اللغوية  م�سطلحاته  وتطوير  ومعارفه  مهاراته 
عقله وفكره واإك�سابه والثقافة واملعلومات واللغات وجتعله 
قادرا على الندماج مع الثقافات واحل�سارات املختلفة. يف 
ال�سياق ذاته اأكد معاليه اإطالق وزارة الطاقة جمموعة من 
املبادرات الوطنية الهادفة اإىل تر�سيخ ثقافة القراءة والعلم 
واملعرفة بني املوظفني وتعزيز الوعي وثقافة احلوار لديهم 

وتطوير التفاعل البناء فيما بينهم.

واأ�سار اإىل اإطالق مبادرة اقراأ ما تريد ب�سغطة زر لتحقيق 
املنفعة املرجوة من الدرا�سات والأبحاث والكتب التخ�س�سية 
وذلك بالتن�سيق والتعاون مع املكتبة اللكرتونية يف معهد 
م�سدر للعلوم والتكنولوجيا وتفعيال لل�سراكة بني اجلهتني 
وال�ستفادة من جميع امل�سادر املتاحة بهدف توفري الدعم 
للموظفني وت�سجيعا لهم على البتكار والقراءة من خالل 
الط����الع ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة وال���س��ت��ف��ادة م��ن اأف�سل 
التقنية  وامل��ج��الت  ال��ط��اق��ة  املطبقة يف جم��ال  امل��م��ار���س��ات 

والتخ�س�سية الأخرى.
م��ب��ادرة مكتبة تخ�س�سية يف  اأي�����س��ا  ال�����وزارة  اأط��ل��ق��ت  ك��م��ا 
بالكتب  املكتبة  ب��ت��زوي��د  اإدارة  ك��ل  ت��ق��وم  بحيث  اإدارة  ك��ل 

ان  واأ���س��اف  املتخ�س�سة.  الإداري���ة  وال��درا���س��ات  واملعلومات 
ال���وزارة يف  ال��ق��راءة مببنى  لركن  مكانا  ال���وزارة خ�س�ست 
القيمة  الكتب  من  جمموعة  ي�سم  ودب��ي  اأبوظبي  من  كل 
قراأت  م��ب��ادرة  واأطلقنا  امل��ن��وع��ة..  واملعرفية  التخ�س�سية 
لكم وهي مبادرة تتمثل بتلخي�ض اأبرز املعلومات والدرو�ض 
تعميمها  ويتم  املوظفني  قراأها  التي  الكتب  من  امل�ستفادة 
على جميع املوظفني.. ونقوم حاليا بالتن�سيق مع املدار�ض 
واجلامعات لتقدمي حما�سرات توعوية وتثقيفية وجل�سات 
قرائية لالأطفال �سنقراأ خاللها الإ�سدار الأخري ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
ت��اأم��الت يف  ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل -  رئي�ض جمل�ض 
ال�سعادة والإيجابية -.. و�سيتم تكرمي املوظفني امل�ساهمني 
يف تزويد مكتبتي الوزارة يف كل من اأبوظبي ودبي بالكتب 

القيمة.

وزير الطاقة: موؤلفات حممد بن را�سد م�سدر لل�سعادة والإيجابية

الدكتور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ح���رم   تفقدت 
م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان 
�سمو   ، ال��دول��ة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب 
حممد  ال�سيخة �سيخة بنت �سيف بن 
اآل نهيان نائب الرئي�ض الأعلى ملوؤ�س�سة 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن خليفة ال نهيان 
اللجنة  رئ��ي�����س��ة  الإن�����س��ان��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
�ساحب  وال���دة  جل��ائ��زة  املنظمة  العليا 
 « الدولة حفظهما اهلل    ال�سمو رئي�ض 
اآل  ال�سيخة ح�سة بنت حممد  ���س��م��و 
نهيان للقراآن الكرمي  » والتي تنظمها 
موؤ�س�سة �سمو ال�سيخ �سلطان بن خليفة 
ال نهيان الإن�سانية والعلمية بالتعاون 
العامة لل�سوؤون الإ�سالمية  الهيئة  مع 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�ض  والأوق����اف 
مقر  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  ووزارة 

الت�سفيات يف العا�سمة ابوظبي .

واأثنت �سموها على الدعم الالحمدود 
ال�����س��م��و ال�سيخ  ال����ذي ي��ول��ي��ه ���س��اح��ب 
رئي�ض  ن���ه���ي���ان  ال  زاي������د  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ساحب  واخ���ي���ه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د ال 

القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
اهلل  ح��ف��ظ��ه  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
وجتويد  حت��ف��ي��ظ  ل���ربام���ج  م�ساريع 
الهيئة  خ����الل  م���ن  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن 
والأوقاف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة 

الدكتور  ال�سيخ  �سمو  واهتمام  وبدعم 
م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان 
�ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة مبا يعزز 
من القيم الإميانية والرتبية العربية 
وتعزيز  للن�ساأ  ال�سحيحة  ال�سالمية 
ارتباطهم بالنهج ال�سحيح امل�ستمد من 
ال��ق��ران ال��ك��رمي ، وال��ت��ي ي��اأت��ي امتدادا 
اهلل  ب��اذن  ل��ه  املغفور  مل��ب��ادرات  تاريخيا 
املوؤ�س�ض الباين ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ال ن��ه��ي��ان ح��ني اط��ل��ق » م�����س��روع زايد 

لتحفيظ القران الكرمي » .
و�سكرت �سموها الهيئة العامة لل�سوؤون 
الرتبية  ووزارة  والأوق���اف  الإ�سالمية 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����ض  والتعليم 
املتطوعني  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  واع�������س���اء 
خلدمة كتاب اهلل موؤكدة على عنا�سر 
ال���ت���خ���ط���ي���ط وال����ت����ط����وي����ر وامل���ت���اب���ع���ة 

وال��ت��ق��ي��ي��م واه���م���ي���ة ال����س���ت���ف���ادة من 
التجارب ال�سابقة �ساكرة لإدارة مدر�سة 
اجلائزة  اب���ت���ك���ار  يف  ال�����س��ب��ق  ال�����س��ه��ب 
واط���الق���ه���ا وم�����س��ي��دة ب�����دور امل���دار����ض 
القران  ومعاهد  واخلا�سة  احلكومية 
ال��ك��رمي وو���س��ائ��ل الع����الم والأ����س���ر يف 

حتفيز الجيال للم�ساركة فيها .
امل�ستمرة  املتابعة  على  �سموها  واأك���دت 
ال�سيخة ح�سة بنت حممد  �سمو  م��ن 
وال�����دة �ساحب  ن��ه��ي��ان  ال  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة 
اجلائزة  ل�سري  ال��دول��ة  رئي�ض  ال�سمو 
املتنامي  ب��الإق��ب��ال  الكبري  واغتباطها 
ال����ذي ت�����س��ه��ده اجل���ائ���زة ع���ام ب��ع��د عام 
معربة عن فخرها واعتزازها بالرتبية 

ال�سحيحة لالأجيال .
يف  املت�سابقات  اج��ت��ه��اد  �سموها  وح��ي��ت 
من  ملجموعة  ا�ستمعت  حيث  اجل��ائ��زة 

الكرمي  ل���ل���ق���ران  امل��ت��م��ي��زة  ال����ت����الوات 
اجلائزة  م�سابقات  من  جانبا  و�سهدت 

للمتناف�سات .
م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأ�����س����ادت ال����س���ت���اذة منى 
واملراكز  املعاهد  ادارة  مدير  الغ�ساين 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ال��دي��ن��ي��ة 
الإ�سالمية والأوقاف باملبادرة ال�سنوية 
�سلطان  �سمو ال�سيخ  ملوؤ�س�سة  الإميانية 
ه����ذه اجلائزة  ت��ن��ظ��ي��م  خ��ل��ي��ف��ة يف  ب���ن 
ال�سيخة �سيخة بنت �سيف على  وجهود 

رعايتها الكرمية لها ومتابعتها احلثيثة 
ميثل  م��ا  التحكيم  جل���ان  وت�����س��ري��ف��ه��ا 
للمتناف�سات  وت�����س��ج��ي��ع  حت��ف��ي��ز  اك���رب 

واملحكمات واللجنة املنظمة .
الر�سيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال�����س��ك��ر  وق���دم���ت 
ملراكز  املتوا�سل  دعمها  على  ول�سموها 

حتفيظ القراآن الكرمي .
ظل  يف  ال���ي���وم  وج����ودن����ا  اإن   : وق���ال���ت 
اآل  ال�سيخة ح�سة بنت حممد  ج��ائ��زة 
عليها  والقائمة  الكرمي  للقراآن  نهيان 

ال�سيخة �سيخة بنت �سيف بن  ���س��م��و 
وبرهان  م��ث��ال  اأك���رب  نهيان  اآل  حممد 
على الهتمام والدعم الذي تلقاه من 

القيادة احلكيمة.
اجلزيل  بال�سكر  ال��غ�����س��اين  وت��وج��ه��ت 
حممد  لل�سيخة �سيخة بنت �سيف بن 
ومتابعتها  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل 
من  ولكل  اجل��ائ��زة  لفعاليات  احلثيثة 
تنظيمية  �ساهم يف جناحها من جل��ان 

وحتكيمية .

�سيخة بنت �سيف تتفقد ت�سفيات جائزة» والدة رئي�س الدولة « 
ح�سة بنت حممد اآل نهيان للقراآن الكرمي اخلليجية 

من خالل اطالق عدد من املبادرات والربامج  لالرتقاء  بتقدمي اخلدمات املتميزة للمتعاملني

حمكمة الأحوال ال�سخ�سية مبحاكم دبي حتقق نقلة نوعية يف جودة 
وكفاءة اخلدمات املقدمة تلبية لحتياجات املتعاملني ب�سرعة و�سهولة تامة

�سمن فعاليات عام اخلري 2017

ا�ستعدادات كبرية ل� »متالزمة داون« و »مردف �ستي �سنرت« 
لالحتفال باليوم العاملي ملتالزمة داون 2017

•• دبي-الفجر:

حققت حمكمة الأحوال ال�سخ�سية 
النتقال  ب��داي��ة  منذ  دب��ي  مبحاكم 
اإىل الفرع اجلديد مبنطقة القرهود 
نقلة   ،2016 اأك��ت��وب��ر   3 ب��ت��اري��خ 
اخلدمات  وك��ف��اءة  ج���ودة  يف  نوعية 
الق�سائية املقدمة للمتعاملني لأنه 
على  وال��ق��درة  باخل�سو�سية  يتميز 
ترتاوح  ال��ت��ي  املتعاملني  ا�ستيعاب 
مراجع   500 ح���دود  يف  اع���داده���م 
املتغريات  ا�ستيعاب  على  القدرة  مع 
خالل  م��ن  امل�ستجدة،  وال��ت��ط��ورات 
اطالق عدد من املبادرات والربامج  
لالرتقاء  بتقدمي اخلدمات املتميزة 
معامالتهم  وان���ه���اء  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
اأو  م��ع��وق��ات  دون  ق��ي��ا���س��ي  زم���ن  يف 
عجلة  توؤخر  قد  روتينية  اإج���راءات 
والطلبات  ال����دع����اوى  يف  ال��ف�����س��ل 
مبنظومة  ل����الرت����ق����اء  امل����ن����ظ����ورة 
املتخ�س�سة  الق�سائية  اخل���دم���ات 
التي توفرها الإمارة ملواكبة التطور 
وال��ن��م��و امل��ت�����س��ارع ال����ذي ج��ع��ل من 
للو�سول  ب����ارزا  معلما  دب���ي  اإم�����ارة 
عامليا«  متميزة  رائ��دة  »حماكم  اإىل 
. ح��ي��ث ا����س���ار ���س��ع��ادة ط���ار����ض عيد 
امل��ن�����س��وري م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دبي 
الذي  الرائد  امل�سروع  اإجناز هذا  اإن 
وّج����ه ب���ه ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي رئي�ض املجل�ض الق�سائي 
بدبي يدل على مدى عناية القيادة 
يف الدولة بالأ�سرة باعتبارها اللبنة 
احلفاظ  واأن  للمجتمع  الأ�سا�سية 
عليها وحتقيق العدالة بني اأفرادها 
الأ�سا�سية لال�ستقرار  ال�سمانة  هي 
ب���ني م�ساف  وال���ت���ق���دم  والزده��������ار 
اأهم  اأحد  العامل فالعدالة تعد  دول 

مقومات ال�سعادة.
القا�سي  �سعادة  اأو�سح  جانبه  ومن 
خ���ال���د احل��و���س��ن��ي رئ��ي�����ض حمكمة 
بحاكم  ال�������س���خ�������س���ي���ة  الأح�������������وال 
ملحكمة  اجل���دي���د  امل��ب��ن��ى  اأن  دب�����ي، 
مبنى  يعترب  ال�سخ�سية  الأح�����وال 
يتعلق  ما  لكل  وخم�س�سا  م�ستقال 
حتت  يجتمع  ال�سخ�سية،  بالأحوال 
م��ظ��ل��ة ه����ذا امل��ب��ن��ى ج��م��ي��ع دع����اوى 
واأح���وال  وال��رتك��ات  النف�ض  اأح����وال 
اإ�سافة  ال�����س��رع��ي  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  امل����ال 
املتعلقة  الأخ�������رى  اخل����دم����ات  اإىل 
والت�سديقات  ال�سرعية  بالإ�سهادات 
الأ�سري،  والتوجيه  ال���زواج  وعقود 
و ت��ن��ظ��ر امل��ح��ك��م��ة ج��م��ي��ع دع����اوى 
قاعات  يف  ال�����س��خ�����س��ي��ة  الأح���������وال 
�سرية  ت�سمن  خم�س�سة  حماكمة 
النف�سية  النواحي  وتراعي  املرافعة 

والجتماعية لأفراد الأ�سرة .
منوهاً اإىل ارتفاع ن�سبة الت�سويات يف 
ال�سالح ال�سري حيث بلغت الن�سبة 
املا�سي  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   %  73
%67 بالإ�سافة اىل احلفاظ  على 
الرتكات   م��ل��ف��ات  ال��ت�����س��وي��ات  ن�سبة 
 90% الت�سوية  ن�سبة  بلغت  حيث 
وم��ل��ف��ات ت�����س��وي��ة ت��ن��ف��ي��ذ الح�����وال 

مقارنة  بن�سبة74%  ال�سخ�سية 
بالإ�سافة   50% امل��ا���س��ي  ب��ال��ع��ام 
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  تفاعلهم  اىل 
بطرق ذكية والكرتونية عن طريق 
الطلبات  وبرنامج  ال�سالفة  برنامج 
الدعاوى  ع��دد  بلغت  حيث  الذكية 
ال��ت��ي مت ق��ي��ده��ا ع��ن ب��ع��د  2034 
بالعام  م���ق���ارن���ة    2016 ع����ام  يف 
املا�سي  1465 يف 2015 عن بعد 
32468 الف طلب  بالإ�سافة اىل 
املا�سي  2016 مقارنة بالعام  ذكي 
مت  وكذلك   ،، يف2015   22547
ال�ستفادة من برنامج �سور لتقدمي 
ا�ستفاد  حيث  املجانية  ال�ست�سارات 
 528 م��ن  ب��اأك��ر  متعامل   176
ال�ست�سارات  م���ن  جم��ان��ي��ة  ���س��اع��ة 

القانونية . 
اأو�����س����ح حممد  اجل���ان���ب  ه����ذا  ويف 
الأح������وال  اإدارة  م���دي���ر  ال��ع��ب��ي��ديل 
املبنى  اأن  دب��ي  مبحاكم  ال�سخ�سية 
باخل�سو�سية  ي���ت���م���ي���ز  اجل�����دي�����د 
املتعاملني  ا�ستيعاب  على  وال��ق��درة 
اع����داده����م يف حدود  ت�����رتاوح  ال��ت��ي 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  م����راج����ع،   500
والتطورات  امل���ت���غ���ريات  ا���س��ت��ي��ع��اب 
ثالثة  م��ن  يتكون  ف��اإن��ه  امل�ستجدة، 
طوابق و�سردابني ملواقف ال�سيارات، 
الذي  الأر���س��ي  الطابق  اإىل  اإ�سافة 
ومكاتب  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��دخ��ل  ي�سمل 
خ��دم��ة اجل��م��ه��ور، ف��ال��ط��اب��ق الأول 
ف��ق��د خ�����س�����ض ل�����س��ال��ة اخل���دم���ات 
الثاين  خ�س�ض  بينما  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 
للمحكمة  امل����ح����اك����م����ة  ل����ق����اع����ات 
البتدائية، وقاعات املحاكمة ملحكمة 
الإدارة  ملكاتب  والثالث  ال�ستئناف، 
وغ���رف���ة امل���ح���ا����س���رات، ك��م��ا وف���رت 
املبنى،  اأخ����رى يف  م��راف��ق  امل��ح��اك��م 
املوظفني،  لأط��ف��ال  ح�سانة  منها 
بعد  لالحتفال  وق��اع��ة  وك��اف��ت��ريي��ا، 

عقد القران كو�سة.
ت�سم  ك���م���ا  ال���ع���ب���ي���ديل  وا������س�����اف 
الإداري  هيكلها  يف  املحكمة  اأق�سام  
خدمات  ق�سم  منها،  اق�سام  خم�سة 
وق�سم  وال���رتك���ات،  الأ����س���رة  ق�سايا 
وق�سم خدمات  الأ���س��ري،  الإ���س��الح 
الأحوال ال�سخ�سية، وق�سم خدمات 
ت�سويات الأحوال ال�سخ�سية، منوهاً 
ب��اخل�����س��و���س��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع بها 
جميعاً حيال الق�سايا التي تنظرها 
والأ�سخا�ض  ب���الأ����س���رة  وامل��ت�����س��ل��ة 
نوع،  ك��ل  م��ن  العائلية  ون��زاع��ات��ه��م 
اأن ا�سرتاتيجية حماكم دبي  موؤكداً 

تقوم على اأ�س�ض وا�سحة ت�ستند اىل 
اإىل،  تهدف  منهجية  وخطط  روؤى 
بالدقة  تت�سم  نافذة  عدالة  حتقيق 
وال�سرعة، وتقدمي خدمات ق�سائية 
رائدة  اإىل حماكم  للو�سول  مي�سرة 

متميزة عاملياً.
ب���واب���ة خلفية  ب���وج���ود  ك��م��ا ت��ت��م��ي��ز 
������س�����ري�����ة خم���������س���������س����ة ل��������������الأزواج 
جل�سات  لديهم  الذين  املتخا�سمني 
م��ع ق�����س��م الإ����س���الح الأ����س���ري، اإىل 
حال  يف  امل��ط��ل��ق��ني  الأزواج  ج��ان��ب 
رغبتهم يف روؤية اأطفالهم بعيداً عن 
بيوتهم اخلا�سة، وهي خطوة تهدف 
البوابة  م��ن  ال��دخ��ول  جتنبهم  اإىل 
والختالط  للمحكمة،  ال��رئ��ي�����س��ة 
اأمر يف غاية  املراجعني، وهو  ببقية 
الأهمية، فمحاكم دبي تر�سم اأبعاداً 
ت�ساهي  التقا�سي  لعملية  ج��دي��دة 
اأع���ل���ى امل�����س��ت��وي��ات ال���ع���امل���ي���ة، وهي 
حت���ر����ض ع��ل��ى ���س��رع��ة ال��ف�����س��ل يف 
دقة  بكل  اأمامها  املنظورة  الق�سايا 
و�سفافية، كما ياأتي هذا التزاماً من 
املتعاملني،  اإ�سعاد  على  دبي  حماكم 
الت�سهيالت  ت����وف����ري  خ������الل  م����ن 
ال�������الزم�������ة ل������الرت������ق������اء ب���ت���ق���دمي 
للمتعاملني،  امل��ت��م��ي��زة  اخل���دم���ات 
قيا�سي  زمن  يف  معامالتهم  وانهاء 
روتينية  اج��راءات  اأو  معوقات،  دون 
قد توؤخر عجلة الف�سل يف الدعاوي 
لالرتقاء  امل����ن����ظ����ورة،  وال���ط���ل���ب���ات 
الق�سائية  اخل����دم����ات  مب��ن��ظ��وم��ة 
الإم���ارة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  املتخ�س�سة 
املت�سارع  وال��ن��م��و  ال��ت��ط��ور  مل��واك��ب��ة 

الذي جعل امارة دبي معلماً بارزاً.
اإدارة  اأن  ال��ع��ب��ي��ديل  اأ�����س����اف  ك��م��ا 
دبي  مبحاكم  ال�سخ�سية  الأح����وال 
الذكية  اخل��دم��ات  ���س��ال��ة  افتتحت 
من  طلباتهم  لتقدمي  للمتعاملني 
ومتابعتها  الذكية،  الأج��ه��زة  خ��الل 
والتعرف على حالتها من اأي مكان 
ويف اأي وقت، وكذلك وفرت خدمات 
اإ�سهادات الأحوال ال�سخ�سية، اإذ يتم 
ال�����س��ه��ود يف معامالت  ���س��ه��ادة  اأخ���ذ 
ال�����س��خ�����س��ي��ة ع���رب نظام  الأح��������وال 
العديد  لإط��الق  وتتطلع  الفيديو، 
م���ن اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة م���ن خالل 
مقرها اجلديد بهدف التي�سري على 
حتقيق  ت�سع  فالدائرة  املتعاملني، 
�سعادة املتعاملني عرب تطوير جتربة 
على  ح�سولهم  وت�سهيل  املتعاملني 
خدمات الهيئة وتعزيز ر�ساهم على 
راأ�ض قائمة اأولوياتها، والهادفة اإىل 

وتعزيزها  ال�سعادة  مفاهيم  تر�سيخ 
لت�سبح ممار�سة وثقافة يف اجلهات 

احلكومية.
ومن املبادرات التي اأطلقتها الإدارة 
   2017 اخل�������ري  ع�������ام  مب���ن���ا����س���ب���ة 
حم��ك��م اخل����ري ، وم��������اأذون اخل���ري، 
ف�����م�����ب�����ادرة حم����ك����م اخل�������ري ج�����اءت 
لتفعيل الدور التطوعي للمحكمني 
الأ�سريني املقيدين بجدول املحكمة 
يف الإ���س��الح بني ال��زوج��ني، واعداد 
يطلبه  مل��ا  طبقاً  الأ���س��ري��ة  التقارير 
وذل������ك يف  م���ق���اب���ل،  ال���ق���ان���ون دون 
ال��ت��ي تعر�ض  احل����الت الإن�����س��ان��ي��ة 
على املحكمة، حيث ا�سندت حمكمة 
الأحوال ال�سخ�سية يف عام 2016 
عدد 725 مهمة للمحكمني مقارنة 

بعدد550 مهمة يف عام 2015.
لتفعيل  اخل����ري  م������اأذون  م���ب���ادرة  و 
الدور التطوعي للماأذونني املقيدين 
يف حماكم دبي، فيما يتعلق باإجراء 
الإن�سانية  ل��ل��ح��الت  ال����زواج  ع��ق��ود 
منهم  م�ساهمة  عليه،  تعر�ض  التي 
يف التخفيف من اأعباء الزواج امللقاة 
على عاتق الزوج، حيث يقوم املاأذون 
باإجراء العقود لهذه احلالت تربعاً 

منه دون مقابل.
يف  املطبقة  الإدارة  م���ب���ادرات  وم���ن 
ال��رج��ل الآيل  2016 م��ب��ادرة  ع��ام 
للمتعاملني  ب���ع���د  ع�����ن  خ�����دم�����ات 
ل��ت�����س��ه��ي��ل وت��ب�����س��ي��ط الإج����������راءات 
كفاءة  لتعزيز  امل��ق��دم��ة  واخل��دم��ات 
الثقة  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة 
ودولياً،  حملياً  الق�سائي  بالنظام 
امل���رئ���ي قريب  وم����ب����ادرة الت�������س���ال 
ق���ن���وات م��ت��ع��ددة لتقدمي  ل��ت��ط��وي��ر 
الذكي  الإ�سهاد  ومبادرة  اخلدمات، 
ال�سرية  ، ومبادرة ت�سجيل احلالت 
عن طريق برنامج ال�سالفة لتفعيل 
الإلكرتونية  اخل��دم��ات  ا���س��ت��خ��دام 
وال����ذك����ي����ة، وم������ب������ادرة ����س���ن���د  ي����داً 
كفوؤة  ب�����س��ري��ة  م�����وارد  لتنمية  ب��ي��د 

ومبتكرة.
 اإ�سافة اإىل برنامج املواريث الذكي 
ل��ت��ط��وي��ر الإج���������راءات واخل���دم���ات 
دب���ي، وبرنامج  امل��ق��دم��ة يف حم��اك��م 
املبدعني،  ون���ادي  ه��وي��ت��ي،  توعيتي 
الداخلي،  الأداء  وك���ف���اءة  ل��ت��ع��زي��ز 
ب�سرية   م��وارد  وتطوير  وا�ستقطاب 
عالية  ك���ف���اء  ذات  م��ب��دع��ة  وط��ن��ي��ة 
البيئة  لتعزيز  عليها،  وامل��ح��اف��ظ��ة 
ال���داخ���ل���ي���ة امل���ح���ف���زة ع��ل��ى الإب������داع 

والتميز.
م��ن خالل  ن�سعى  ال��ع��ب��ي��ديل  واأك����د 
غر�ض  اإىل  وال�����ربام�����ج  امل�����ب�����ادرات 
قيم ح��ب اخل��ري وال��ت��ط��وع وخدمة 
املجتمع يف العمل التخ�س�سي لكاًل 
ون�سر  وامل����اأذون����ني،   املحكمني  م���ن، 
على  املقبلني  ال��زوج��ني  بني  الوعي 
الزواج، وحتقيق ال�سعادة وال�ستقرار 
الأ���س��ري ب��الإ���س��الح ب��ني الزوجني، 
وامل�ساهمة يف تخفيف الأعباء املالية 
العدالة  وحتقيق  ل��ل��زواج،  الباهظة 
الناجزة ب�سرعة الف�سل يف الدعاوي 

الأ�سرية.  

•• دبي-الفجر :

 ت����راأ�����ض ����س���ع���ادة ع��ي��د حم��م��د ثاين 
جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ح���ارب 
رئي�ض  داون  مل���ت���الزم���ة  الإم����������ارات 
اجلمعية  لحتفالت  العليا  اللجنة 
باليوم العاملي ملتالزمة داون و�سمن 
 ،  2017 اخل������ري  ع������ام  ف���ع���ال���ي���ات 
للفعالية الفرعية  اللجان   اجتماع 

وعرب  �سعادة عيد حممد ثاين حارب 
مردف  لإدارة  ال��ك��ب��ري  ت��ق��دي��ره  ع��ن 
�ستي �سنرت  واملتطوعني والأ�سر على 
جهودهم امل�سنية يف  دعمهم للفعالية 
مع  اجلمعية  تنظمها  التي  الكربى 
. العاملية  املنا�سبة  بهذه  العامل   دول 

وقال �سعادته : ان فعالية هذا العام 
���س��ت��ك��ون حت���ت ���س��ع��ار “ ���س��وت��ي .. 
جمتمعي  “ و�ستقام ع�سر  يوم ال�سبت 
الثامن ع�سر من مار�ض اجلاري من 
خ���الل ف��ع��ال��ي��ة امل�����س��ي ال��ت��وع��وي��ة يف 
غالرييا  مبركز  �سنرت  �ستي   م��ردف 

منال  الدكتورة  الجتماع  وح�سرت 
اجلمعية  رئ���ي�������ض  ن����ائ����ب  ج�����ع�����رور 
وال�����س��ي��دة ن����وال ح����اج ن��ا���س��ر ع�سو 
رئي�ض  امل���ايل  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�ض 
وال�سيدة  امل�����ه�����ارات  ت��ن��م��ي��ة  ق�����س��م 
الإدارة  جمل�ض  ع�سو  ح�سني  عالية 
 وروؤ�������س������اء ال���ل���ج���ان وامل���ت���ط���وع���ني .

لإدارة  ال���ف���رق   اجل��م��ع��ي��ة  و���س��ك��ل��ت 
امل�����س��ي وه����ي ف��ري��ق الدعم  ف��ع��ال��ي��ة 
 – ال�ستقبال   ف��ري��ق   – والتجهيز 
– فريق  فريق ذوي متالزمة داون  
تنظيم  ف����ري����ق   – امل�������س���رح  دخ�������ول 
والفريق  اخلتام  فريق   – العرو�ض 
فعالية  و�����س����ت����ب����داأ   ، الع������الم������ي 
الحتفال من الرابعة من بعد ظهر 
 ي���وم ال�����س��ب��ت 18 م��ار���ض اجل����اري .

واك����د رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا خالل 
ال�����ت�����زام جميع  اأه���م���ي���ة  الج����ت����م����اع 
لهم  امل���وك���ل���ة  ب���امل���ه���ام   امل���ت���ط���وع���ني 

العاملية  امل���ن���ظ���م���ة  اع���ت���م���دت  وق�����د 
بريطانيا  وم��ق��ره��ا  داون  مل��ت��الزم��ة 
ال�سنوية  بالن�سخة  احتفالها  �سعار 
ملتالزمة  العاملي  لليوم  ع�سر  الثانية 
جمتمعي.« » �سوتي...  وه���و   داون 

وقد اأ�سدرت املنظمة العاملية ملتالزمة 
باملنا�سبة،  خا�ض  فيديو  فيلم  داون 
اأنحاء  جميع  يف  الأ�سدقاء  و�سجعت 
العامل لختيار الأن�سطة والفعاليات 
ل��ل��م�����س��اع��دة يف رفع  ب��ه��م  اخل���ا����س���ة 
ال��وع��ي ح��ول م��ا ه��ي متالزمة داون 
الحتفال  يف  للم�ساركة  دع��ت  كما   .
باليوم العاملي ملتالزمة داون 2017، 
وجمعيات  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  والن�������س���م���ام 
 متالزمة داون يف القطار املختلفة.

التن�سيقية  اللجنة  دع���ت  وق���د  ه���ذا 
اجلميع للم�ساركة يف فعاليات امل�سرح 
وم���ا حت��وي��ه م��ن ف��ق��رات ل��ف��رق��ة دبا 
الع�سكرية  وامل���و����س���ي���ق���ي  احل���رب���ي���ة 
امل�سرية. انتهاء  بعد  احلفل   وفقرات 

وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة م���ن���ال ج���ع���رور  

رفعت   : اجل���م���ع���ي���ة  رئ���ي�������ض  ن����ائ����ب 
مل���ت���الزم���ة داون  ج��م��ع��ي��ة الإم��������ارات 
 2006 �سبتمرب  يف   اإ���س��ه��اره��ا  منذ 
يف  داون  م���ت���الزم���ة  ذوي  خل���دم���ة 
القدرات  “ حترير  �سعار   .. ال��دول��ة 
الكامنة “ واعتمدت يف ر�سالتها على 
داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  دم���ج ومت��ك��ني 
اإمكاناتهم  اأق�سى  اإب���راز  خ��الل  م��ن 
اأع�ساء  ل��ي�����س��ب��ح��وا  وم����ه����ارات����ه����م 
فاعلني ومنتجني يف املجتمع وتعمل 
ا�سرتاتيجية  خ���الل  م��ن  اجل��م��ع��ي��ة 
تهدف اإىل توفري الربامج التعليمية 
العمل  �سوق  يف  وال��دم��ج  والعالجية 
الجتماعية   الأن�������س���ط���ة  وت���ع���زي���ز 
املختلفة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  وال��ري��ا���س��ي��ة 
املجتمعية  وال��ت��وع��ي��ة  الأ���س��ر  ودع���م 
املوارد  وا�ستدامة  التعليمي  والدمج 
الأهداف  حتقيق  ا�ستمرار  اأج��ل  من 
 الرامية خلدمة ذوي متالزمة داون .

وا���س��اف��ت ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة : 
املجتمع  توعية  اإىل  تتطلع اجلمعية 

ذوي  اأط��ف��ال  ودم���ج  داون  مبتالزمة 
متالزمة داون  يف املجتمع لي�ساركوا 
ومتابعة  وتطوير  الن��ت��اج  عملية  يف 
الربامج الرتبوية بني الأهل واملعلم 
ن��وع��ي��ة ح��ي��ات��ه��م وحفظ  وحت�����س��ني 
حتقيق  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل  ح���ق���وق���ه���م 
مهاراتهم  واك��ت�����س��اف  م�����س��ل��ح��ت��ه��م 
الكامنة والعمل على تطويرها وذلك 
م���ن خ����الل ت��ن��ظ��ي��م جم��م��وع��ة من 
والريا�سية  الجتماعية  الأن�����س��ط��ة 
برامج  اإع��داد  اىل  اإ�سافة  والثقافية 
فيها  ي�������س���ارك  م���ت���ع���ددة  اأب����ع����اد  ذات 
ل�سيما  امل��ج��ت��م��ع  واأف�������راد  الأه������ايل 
اأ�سحاب القرار وتقدمي ال�ست�سارات 
والجتاهات  الأب��ح��اث  على  القائمة 
عن  بيانات  قاعدة  واإن�ساء  احلديثة 
ذوي  متالزمة داون يف الدولة وعقد 
املوؤمترات والندوات لتبادل اخلربات 
ب�سوؤون  وامل��ه��ت��م��ني  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع 
الدولة  داخ���ل  داون   م��ت��الزم��ة  ذوي 

وخارجه 

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01414/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ورثة حممد كونهي حاجي )هابي لند �سوبر ماركت ومتجر اق�سام ذ م م(
مبا اأن املدعي : اخلاجة للعقارات   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01414/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اإخالء عقار - انه اجر  للمدعي عليه املاأجور للفرتة من 2016/1/1 وحتى 2016/1/31 وتويف 
امل�ستاأجر �ساحب العالقة بتاريخ 2016/12/15 ومل يخطر الورثة املوؤجر بتجديد العقد رغم 

انتهاءه ملدة �سهران
اإخالء عقار - ان املدعي عليه احدث تغيريا يف املاجور بحيث يوؤثر على �سالمته ب�سكل يتعذر 
معه اعادته اىل حالته ال�سلية - احلق بالعقار �سررا نتيجة فعله املتعمد او اإهماله اجل�سيم 
وان ذلك ثابت من )تقرير البلدية املرفق( ورغم اخطاره يف 2016/11/9 بوا�سطة مفت�ض املباين 

اإل انه مل ي�سحح و�سعه 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيك مببلغ )900000 درهم( كقيمة ايجارية وتبني 

عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سداد مقابلة مرفق ال�سيكات. 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق 2017/3/15   الربعاء  يوم  بالن�سر للح�سور بجل�سة  الق�سائية اعالنكم  اللجنة  وقررت 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من 

وم�ستندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  11967 بتاريخ 2017/3/13    
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى   8446 �سكني  ل�سنة 2016 اإيجارات 
اىل املحكوم عليه :  رينانتى دافيد ابايل    - عنوانه : غري معلوم حمل القامة 

مبا ان املحكوم له : حمدان عبداهلل عبد الرحمن علي الهرمي 
عنوانها : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - برج مكاتب فندق كونكورد الإمارات - 

الطابق 16 - مكتب رقم 1606/1605 ، هاتف : 0506454575
يف   2017/1/11 ب��ت��اري��خ  �سدكم  احل�����س��وري  مبثابة  حكم  على  ا�ستح�سل  ق��د 

الدعوى بعالية بالزامكم : 
36.000 دره��م الج��رة للفرتة  ب��ان  ي��وؤدي للمدعي مبلغ  1- ال��زام املدعي عليه 
من 2016/4/11 حتى 2016/10/10 ، وب�سداد 2000 درهم غرامة ارجتاع 
ال�سيكني ، ومبلغ 9.828 قيمة املخالفة املحرره من تراخي�ض، والزمته باملنا�سب 

من امل�سروفات ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم 
يوما   15 خ��الل  لالإ�ستئناف  قابل  فهو   ، احل�سوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم 

اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

اعتقلت عددا  بيالرو�سيا  �سرطة  اأن  اأعلنت منظمة حقوقية حملية 
على  احتجاجا  للحكومة  مناه�سة  تظاهرات  خالل  املعار�سني  من 
عمال  ميلكون  ل  مم��ن  ماليا  النظام  م�ستغلي  على  �سريبة  فر�ض 
لوكا�سينكو  الك�سندر  الرئي�ض  جمد  بعدما  الغ�سب  وتزايد  دائما. 
لن  اأن��ه��ا  على  اإ���س��راره  م��ع   2017 للعام  للجدل  امل��ث��رية  ال�سريبة 
تلغى. وتفر�ض ال�سريبة على من يعمل اأقل من �ستة اأ�سهر يف ال�سنة 

دفع نحو مئتي دولر )185 يورو(.
املعار�ض بافل �سفريينت�ض  اأن  احلقوقية  “فيا�سنا”  واأفادت منظمة 
اأور�سا  اعتقل مع ثالثة �سحافيني خالل تظاهرة الأحد يف مدينة 
الواقعة �سرق بيالرو�سيا. واندلعت تظاهرات الأحد كذلك يف مدينة 
بابروي�سك وبلدة راهات�ساو يف �سرق البلد الذي يعد من اأقرب حلفاء 
مو�سكو منذ ا�ستقالله بعد انهيار الحتاد ال�سوفيتي. واعتقل ثالثة 
من املعار�سة ال�سبت ومت حب�سهم مدة 15 يوما بعد م�سرية �سارك 
األف �سخ�ض يف مدينة مالدزي�سنا، �سمال غرب مين�سك،  فيها نحو 
الأقل  على  اأ�سخا�ض  ع�سرة  اأن  املنظمة  واأ���س��اف��ت  فيا�سنا.  بح�سب 
و�سعوا قيد العتقال الإداري فيما مت تغرمي عدد اآخر من امل�ساركني 
يف امل�سرية. ومتكن لوكا�سينكو الذي يحكم البالد بقب�سة من حديد 
اعتقال  عرب  معار�سيه  على  اخلناق  ت�سييق  من   1994 ع��ام  منذ 

امل�ساركني يف الحتجاجات.
 

اكد رئي�ض الوزراء الهولندي مارك روتي عزمه ام�ض ال�سعي اىل عدم 
الت�سعيد يف الزم��ة بني بالده وتركيا، مدافعا يف الوقت نف�سه عن 
قرار حكومته ترحيل وزيرة تركية . وقال روتي للتلفزيون �سنبذل 
وا�ساف يف خ�سم حملة  كل ما يف و�سعنا من اجل تهدئة الو�سع”. 
هولندا  يف  الرب��ع��اء  امل��ق��ررة  الت�سريعية  النتخابات  قبل  انتخابية 
يجب ان نكون الطرف الذي يتحلى بالعقالنية. وع�سية ابعاد وزيرة 
الأ�سرة الرتكية فاطمة بتول �سايان كايا التي جتاهلت طلب هولندا 
تاأتي اىل روت��ردام، ان ما ح�سل ام�ض غري مقبول متاما. وذكر  ال 
واكبتها  مل���اذا  ف��ي��ه، مو�سحا  م��رغ��وب  غ��ري  ك��ان  ان ح�سورها  روت���ي 
و�سلت  التي  الملانية  احل��دود  اىل  الليل  خالل  الهولندية  ال�سرطة 
روتردام  يف  الرتكية  القن�سلية  اىل  الذهاب  حماولة  ب�سيارة،  منها 
للم�ساركة يف اجتماع داعم لال�ستفتاء الذي �سيجرى يف تركيا يف 16 
اي�سا  روت��ي  واتهم  الرئي�ض.  �سلطات  تعزيز  اجل  من  ابريل  ني�سان 
على  تركية  ا�سول  من  الهولنديني  مع  التعامل  تريد  باأنها  تركيا 
انهم مواطنون اتراك. و�سدد انهم مواطنون هولنديون، وان هولندا 
بلد فخور بهم. ويعي�ض حواىل 400 الف تركي ال�سل يف هولندا. 
وت�سعى انقرة اىل القيام بحملة يف بلدان تعي�ض فيها جاليات تركية 

يف اوروبا قبل ال�ستفتاء.
 

اآخ��رون بجروح يف انهيار   28 24 �سخ�سا على الق��ل وا�سيب  قتل 
ار�سي هائل يف مكب للنفايات يف �سواحي العا�سمة الثيوبية اأدي�ض 

اأبابا، وفق ما اعلنت ال�سلطات الحد.
اأدي�ض  الت�سالت يف مدينة  رئي�ض مكتب  دغماويت موغي�ض،  وقال 
اأبابا لوكالة فران�ض بر�ض ان كتلة النفايات التي انهارت م�ساء ال�سبت 
مكب  يف  يعي�سون  ل�سخا�ض  ع�سوائيا  منزل   30 من  اك��ر  جرفت 

كو�سي احد اكرب مكبات البالد.
النهيار طال  ان  اىل  ال�سحايا م�سريا  ع��دد  ارت��ف��اع  نتوقع  وا���س��اف 

م�ساحة كبرية ن�سبيا.
ومكب كو�سي يعود اىل اكر من اربعني عاما ويعترب واحدا من اهم 
مواقع النفايات يف �سواحي ادي�ض ابابا التي يبلغ عدد �سكانها اربعة 

ماليني ن�سمة مع منو دميوغرايف �سريع.
واغلب ال�سحايا هم من امل�سردين الذين ينب�سون النفايات بحثا عن 

كل ما له قيمة، بح�سب موغي�ض.

عوا�صم

مين�سك

ادي�س ابابا

اأم�سرتدام

اإيكونوم�ست : هل مينع 
ميناء لغزة حربًا جديدة؟

•• لندن-وكاالت:

يف  وميناء  مطار  ت�سييد  م�سروع  الربيطانية  اإيكونوم�ست  ذي  جملة  تناولت 
مينع  امل�سروع  ه��ذا  ك��ان  اإذا  ما  وت�ساءلت  غ��زة،  �سواحل  على  �سناعية  جزيرة 
املحا�سرة منذ  غ��زة  والفل�سطينيني يف  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ني  ج��دي��دة  ح��رب  ان���دلع 
�سواحل  على  �سناعية  جزيرة  اإن�ساء  خطة  اأن  اإيكونوم�ست  واأ�سافت  �سنوات. 
العامل  مع  والتوا�سل  املتاجرة  من  املحا�سرين  الفل�سطينيني  متّكن  قد  غزة 
التوتر  اأن احلدود الإ�سرائيلية مع قطاع غزة ي�سودها  اإىل  اخلارجي. ولفتت 
يف غالب الأوقات، واأن القادة الإ�سرائيليني يت�ساءلون عن كيفية جتنب �سراع 

اآخر يف املنطقة، عادة ما يندلع كل �سنتني اإىل ثالث �سنوات.
فرتة  منذ  �سكاوى  اإىل  الإ�سرائيلية  الدولة  مراقب  عن  �سادر  تقرير  واأ�سار 
طويلة من طرف كبار امل�سوؤولني الإ�سرائيليني تقول اإن احلكومة الإ�سرائيلية 
مل ت�ستطع اإيجاد حلول طويلة الأمد لل�سراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني برمته. 
واأ�ساف التقرير اأنه رغم اأن �سباط اجلي�ض واملخابرات الإ�سرائيلية حذروا من 
اأن حياة 1.8 مليون فل�سطيني يعي�سون يف غزة تزداد �سوءا ب�سكل كبري، فاإن 
الع�سكرية  باتخاذ اخليارات  اإل  �ساكنا  الإ�سرائيلي مل يحرك  ال��وزراء  جمل�ض 
ملواجهة حركة املقاومة الإ�سالمية حما�ض دون اأي بدائل دبلوما�سية. واأ�سارت 
الإ�سرائيلية  الأمنية  الأو�ساط  اأحيا احلديث يف  التقرير  اأن  اإىل  اإيكونوم�ست 
يف  يت�سبب  وال���ذي  غ��زة،  على  امل��ف��رو���ض  احل�سار  لت�سهيل  اإي��ج��اد طريق  ع��ن 
اأو  احلجارة  اإىل  اللجوء  اإىل  الغزيني  ببع�ض  ويدفع  لها  القت�سادي  الركود 
ان�سحبت من غزة يف  اإ�سرائيل  اأن  اأنه رغم  واأ�سافت  ال�سواريخ.  اأو  ال�سكاكني 
اأغ�سط�ض اآب 2005 فاإنها بقيت تتحكم بال�سواحل الغزية على طول احلدود 
امل�سرية البالغة م�ساحتها نحو 365 كلم مربع.  واأو�سحت اأن ال�سوت الأعلى 
داخل احلكومة الإ�سرائيلية ب�ساأن اجلزيرة ال�سناعية على �سواحل غزة يعود 
من  كاتز  ي�سرائيل  الإ�سرائيلية  النووية  والطاقة  والنقل  املخابرات  لوزير 
حزب الليكود احلاكم، واأنه اقرتح اأن تكون هذه اجلزيرة على بعد نحو خم�سة 

كيلومرتات قبالة �سواطئ غزة.

مكا�سب متبادلة من التقارب بني ترامب وترودو 

خبريا ي�ستنكرون القرار املعدل حلظر ال�سفر   130

حتذير اأحزاب بريطانية من قر�سنة رو�سية

لندن ت�ستعد »لكل الحتمالت« ب�ساأن اخلروج من الإحتاد

امل�ستعربون الإ�سرائيليون يالحقون اخلاليا الفل�سطينية

الإفراج عن امراأة رو�سية متهمة ب�»اخليانة«اأ�سخا�س اآووا �سنودن يطلبون اللجوء يف كندا 
مو�سكو-اأ ف ب:

اأفادت و�سائل اإعالم حملية اأنه مت الإفراج ام�ض عن رو�سية عفا عنها الرئي�ض 
بتهمة  �سنوات  �سبع  مل��دة  بال�سجن  عليها  حكم  ك��ان  بعدما  بوتني  ف��الدمي��ري 

“اخليانة” على خلفية ر�سالة ق�سرية اأر�سلتها عن حتركات قطع ع�سكرية.
46 عاما،  اأوك�سانا �سيفا�ستيدي، وهي �ساحبة متجر تبلغ من العمر  واأدينت 
يف اآذار مار�ض 2016 ب�سبب ر�سالة ن�سية هاتفية اأر�سلتها عام 2008 ب�ساأن 
قطار يحمل معدات ع�سكرية اىل جورجيا، قبل اأ�سهر من ن�سوب حرب ق�سرية 

الأمد بني البلدين.
التلفزيون الر�سمي من خارج �سجن لفرتوفو يف مو�سكو  واأظهرت �سور بثها 
�سيفا�ستيدي وهي تعانق اأمها قبل اأن تاأخذ اأغرا�سها ال�سخ�سية وت�سعد اإىل 

�سيارة مع حماميها.

اأن  يخ�س�������ون  لكنه�����م  ك���وجن  هون��������ج  يف  جل�����وء 
ترف�ض.

وتابع �سيجوين اإن ال�سوء �ُسلط على هوؤلء الأ�سخا�ض 
بعد �سدور فيلم “�سنودن” لأوليفر �ستون الذي اأ�سار 
املتحدة يف  الوليات  �سنودن من  دوره��م يف رحلة  اإىل 

2013 والتي انتهت به يف اآخر الأمر اإىل رو�سيا.
كوجن  ه��وجن  يف  املقيم  واملحامي  الأ�سخا�ض  اأن  وذك��ر 
يواجهون  ل�سنودن  موكليه  ق��دم  ال���ذي  تيبو  روب���رت 

ظروفا تزداد �سعوبة حاليا يف هوجن كوجن.
ونقل �سيجوين عنهم قولهم اإن “عمالء �سريالنكيني 
واإنهم  الأخ���رية  ال�سهور  يف  بن�ساط”  عنهم  يبحثون 

•• تورونتو-رويرتز:

ق���ال حم��ام��ي الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ���س��اع��دوا يف اإي����واء 
الأمريكية  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  ب��وك��ال��ة  ال�سابق  املتعاقد 
بعد   2013 ع����ام  ك����وجن  ه����وجن  يف  ���س��ن��ودن  اإدوارد 
ت�سريباته وا�سعة النطاق ب�ساأن برامج املخابرات اإنهم 

طلبوا اللجوء يف كندا.
مقابلة  �سيجوين يف  اأن��دري��ه  م��ارك  املحامي  واأ���س��اف 
ثالثة  وه��م  الأ�سخا�ض،  اإن  ك��وجن  ه��وجن  من  هاتفية 
اأطفال  وث��الث��ة  وفلبيني�������ة  �سريالنكيني  بالغي���ن 
عدميي اجلن�سية، تقدموا منذ فرتة طويلة بطلبات 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

اأفادت �سحيفة يديعوت اأحرونوت باأن 
الإ�سرائيلي يوا�سل مالحقة  اجلي�ض 
عرب  امل�سلحة،  الفل�سطينية  اخل��الي��ا 
تقرير  ف��ف��ي  ي��وم��ي��ة.  تعقب  ح��م��الت 
الإ�سرائيلي  الع�سكري  اخلبري  كتبه 
ي�����واآف زي���ت���ون، ق��ال��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة اإن 
العديد من هذه احلمالت التي تقوم 
الإ�سرائيلية  الع�سكرية  ال��ق��وات  بها 
ت����رتك����ز يف م���ن���ط���ق���ة ب���ي���ت حل������م، ل 
لالجئني  ال��ده��ي�����س��ة  خم��ي��م  ���س��ي��م��ا 
ت���ك���ر فيه  ال�������ذي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
امللثمون  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الأح�������داث 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون، ح��ي��ث ت��ن��اط مهمة 
امل�ستعربني  ب�����ق�����وات  م���الح���ق���ت���ه���م 
حر�ض  جلهاز  التابعة  الإ�سرائيليني 

الع�سكري -الذي رافق اإحدى وحدات 
قوات  ع���دد  اأن  م���وؤخ���را-  امل�ستعربني 
ع�سرات  مبواجهة  قليل  امل�ستعربني 
ت�سن  اأن��ه��ا  م�سيفا  الفل�سطينيني، 
قبل  ما  �ساعات  يف  الأمنية  حمالتها 
كثري  ويف  الأح��ي��ان.  بع�ض  يف  الفجر 
من املهمات التي ينفذوها امل�ستعربون، 
ت��ت��م م�������س���ادرة ب��ع�����ض امل��ط��اب��ع التي 
طباعة  يف  الفل�سطينيون  ي�ستخدمها 
حلركة  امل��وؤي��دة  امل��ن�����س��ورات  وت�سوير 
اأحرونوت  يديعوت  وم�ست  حما�ض. 
وحدات  اإن  ت��ق��ري��ره��ا  يف  ال��ق��ول  اإىل 
امل�����س��ت��ع��رب��ني مب��دي��ن��ة ال���ق���د����ض وما 
ج��اوره��ا ن��ف��ذت ال��ع��ام امل��ا���س��ي قرابة 
عن  اأ�سفر  معظمها  عملية،  ثمامنائة 
اعتقال فل�سطينيني وجمع معلومات 

وم�سادرة و�سائل قتالية.

واأو���س��ح اخلبري  القد�ض.  احل���دود يف 
اأن امل�ستعربني ينق�سون على اخلاليا 
العتمة  اأج��������واء  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 
ال��ت��ي ت�����س��ود امل���ك���ان، وي��ب��ق��ى اجلنود 
الذين  ال��ن��ظ��ام��ي��ون  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 
والزجاجات  احلجارة  عليهم  انهالت 
احل��ارق��ة ي��راق��ب��ون احل���دث ع��ن بعد 
اأن  مئات الأم��ت��ار. واأ���س��ار زي��ت��ون اإىل 
اخلطر الذي يواجه قوات امل�ستعربني 
اأث�����ن�����اء ق���ي���ام���ه���ا ب��ع��م��ل��ه��ا ي���ك���م���ن يف 
قبل  م��ن  لهجمات  تعر�سها  احتمال 
الفل�سطينيني، ل �سيما اإذا كانت غري 
م�����س��ن��ودة م���ن ق����وات ال��ن��ج��دة. وقال 
يرتدون  امل�ستعربني  اإن  ت��ق��ري��ره  يف 
مدنية  م���الب�������ض  غ����ارات����ه����م  اأث�����ن�����اء 
حتى  التمويه  م��ن  ك��ن��وع  فل�سطينية 
اخلبري  وك�����س��ف  اأم���ره���م.  ينك�سف  ل 

اتفاق ل�ستئناف املفاو�سات مع املتمردين بالفلبني
•• مانيال-رويرتز:

اتفاق  اإىل  امل��اوي��ني  وامل��ت��م��ردي��ن  الفلبني  حكومة  م��ن  م��ف��او���س��ون  تو�سل 
اإلغاء  من  �سهر  بعد  املقبل  ال�سهر  الر�سمية  ال�سالم  حمادثات  ل�ستئناف 

الرئي�ض رودريجو دوتريتي املحادثات بعد كمني ن�سبه املتمردون جلنود.
وقال خي�سو�ض دوريزا م�ست�سار دوتريتي ل�سوؤون ال�سالم بعد حمادثات غري 
اإن اجلانبني �سيجريان حمادثات يف  اأوتريخت  ا�ستمرت يومني يف  ر�سمية 

الأول من اأبريل ني�سان من اأجل التو�سل اإىل وقف لإطالق النار.
اأن مفاو�سات  اأعلن  اأن  “ي�سعدين  في�سبوك  دوري��زا يف �سفحته على  وقال 
ال�سعب  جلي�ض  ال��ت��اب��ع  ال�سيوعي  واحل���زب  الفلبني  حكومة  ب��ني  ال�����س��الم 
عادت  اأ�سابيع  قبل  انهارت  التي  الدميقراطية  الوطنية  اجلديد-اجلبهة 
الآن اإىل م�سارها من جديد.« وتابع من املتوقع اأن يبداأ اجلانبان املناق�سات 
املزمع  املحادثات  ا�ستئناف  النار خالل  ب�ساأن وقف ثنائي اجلانب لإطالق 
يف الأ�سبوع الأول من اأبريل هذا العام. وهناك اجتماع اآخر مزمع يف يونيو 
لإن��ه��اء نحو خم�سة عقود من  امل��ح��ادث��ات  ال��روي��ج يف  ح��زي��ران. وتتو�سط 
ال�سيوعي  والتمرد  �سخ�ض.  األف   40 اأكر من  اأرواح  اأزه��ق  الذي  ال�سراع 

اأحد اأطول اأعمال التمرد يف اآ�سيا.

اإنهاء عملية اأمنية 
جنوب غرب املانيا

•• برلني-رويرتز:

اإنها  ام�ض  الأملانية  ال�سرطة  قالت 
اأن���ه���ت ع��م��ل��ي��ة ك���ب���رية ���س��ن��ت��ه��ا بعد 
تهديد  ب�����س��اأن  م��ع��ل��وم��ات  تلقت  اأن 
مدينة  يف  ه���ج���وم  ب�����س��ن  حم��ت��م��ل 

اأوفنبورج يف جنوب غرب البالد.
وك��ث��ف ال�����س��ب��اط م���ن الإج������راءات 
امل���دي���ن���ة ويف  الأم����ن����ي����ة يف و�����س����ط 
ال�سرطة  وقالت  العامة  املوا�سالت 
ليلي  ملهى  ه��و  حمتمال  هدفا  اإن 
والتحقيقات  ا�سمه.  تذكر  اأن  دون 
م�����س��ت��م��رة ل��ك��ن مل ت���رد امل��زي��د من 

املعلومات عن طبيعة التهديد.
اأوفنبورج  يف  م��ت��ح��دث  ي����دل  ومل 
بولية بادن فورمتربج قرب احلدود 

مع فرن�سا بتفا�سيل اإ�سافية.

يخ�سون على �سالمتهم يف هوجن كوجن.
وقالت متحدثة با�سم وزير الهجرة الكندية اإن مكتبه 
اأو املحتملة ول ميكنه  ل يعلق على الق�سايا احلالية 

تاأكيد اأو نفي تلقي الطلبات.
ب�ساأن برامج  واأح��دث ت�سريب �سنودن ملعلومات �سرية 
الغ�سب  م��ن  ح��ال��ة  الأم��ري��ك��ي��ة  للحكومة  التج�س�ض 
الأمريكية.  التج�س�ض  عمليات  نطاق  ب�ساأن  ال���دويل 
يناير  يف  قوله  عنه  ل�سنودن  الرو�سي  املحامي  ونقل 
كانون الثاين اإن ال�سلطات الرو�سية �سمحت له بالبقاء 
يف رو�سيا لثالث �سنوات اأخرى و�سي�سبح العام املقبل 

موؤهال للح�سول على اجلن�سية الرو�سية.

الربيد  وح�������س���اب���ات  ال�����س��غ��ط  وج���م���اع���ات  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
الإل��ك��رتوين لأف����راد.« وق���ال امل��رك��ز ل��روي��رتز اإن���ه كتب 
التهديد  اأن  ي��وؤك��د  لكنه مل  امل��و���س��وع  ب�����س��اأن  ل��الأح��زاب 

الأ�سا�سي لالأمن الإلكرتوين م�سدره رو�سيا.
ولدى �سوؤاله عن التقرير قال وزير اخلارجية بوري�ض 
يف  فعليا  ال��رو���ض  ت���ورط  على  لدينا  اأدل���ة  ل  جون�سون 

وذهب اأبعد من ذلك، وقام بتعيني �سديق ترامب رئي�ض 
بناء  ب��راي��ان م��ول��روين، لي�ساعد يف  امل��ح��اف��ظ  ال����وزراء 

عالقات جيدة مع وا�سنطن.
باورز  تيم  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  يف  اخلبري  واأو���س��ح 
لفران�ض بر�ض اأن هناك بالتاأكيد بع�ض الليرباليني غري 
باأنه يظهر مهارة  اأنهم يقرون  اإل  املعجبني مبولروين 
اإىل  م�سريا  الأم��ريك��ي��ني،  ال�سيا�سيني  م��ع  التعامل  يف 
المريكي  بالرئي�ض  م��ول��روين  جمعت  التي  ال�سداقة 

رونالد ريغان.
حزب  م��ن  بع�سهم  اأ�سخا�سا،  هناك  اأن  ب���اورز  واأ���س��اف 
رئي�ض الوزراء نف�سه، ممن يرغبون بروؤية ترودو يتخذ 
وت�سريحاته،”  ت��رام��ب  ت�سرفات  بع�ض  حيال  موقفا 

كتلك التي تعد مهينة بحق الن�ساء وامل�سلمني.
ت�ساعد كندا،  باأن م�ساعدة ترودو لرتامب  اأو�سح  لكنه 

•• لندن-رويرتز:

ان  ام�����ض  ديفي�ض  ديفيد  الربيك�ست  ���س��وؤون  وزي���ر  ق��ال 
امكانية  فيها  مب��ا  الح��ت��م��الت  لكل  ت�ستعد  بريطانيا 
تعذر التو�سل اىل اتفاق جتاري مع بروك�سل، يف نهاية 

مفاو�سات اخلروج من الحتاد الوروبي.
وقال ديفي�ض لإذاعة بي.بي.�سي ن�ستعد لكل الحتمالت 
على  ب��ل  فقط،  فريقي  على  يقت�سر  ل  ه��ذا  املمكنة... 
لندن  تعمد  ان  ميكن  فيما  احلكومة”،  اع�ساء  جميع 
50 من معاهدة  املادة  اعتبارا من الثالثاء اىل تفعيل 

ل�سبونة لبدء عملية الطالق مع الحتاد الأوروبي.
العموم،  جمل�ض  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون  جلنة  وك��ان��ت 
اتهمت يف وقت �سابق الحد، احلكومة باأنها مل ت�ستعد 

ب�سكل كاف ل�سيناريو ف�سل املفاو�سات مع بروك�سل.
وحذرت اللجنة التي ت�سم نوابا حمافظني وعماليني، 
جدا  كبرية  ات��ف��اق  اىل  التو�سل  تعذر  اإمكانية  ان  م��ن 
الأمر.  ل��ه��ذا  ال���س��ت��ع��داد  احل��ك��وم��ة  على  يتعني  بحيث 
لذلك ل �سيء يوؤكد حتى الن ان هذا الحتمال يوؤخذ 
الف�سل  يف العتبار بطريقة مالئمة. واعتربت ان هذا 

�سيوؤدي اىل عواقب مدمرة للندن والحتاد الوروبي.
املفاو�سات،  بنتيجة  ت��ف��اوؤل��ه��ا  ع��ن  اع��رب��ت  ان��ه��ا  ورغ���م 
ببدء  وع��دت  التي  ال����وزراء  رئي�سة  م��اي  ت��ريي��زا  اعلنت 
 31 اج��راء الطالق ر�سميا مع الحت��اد الأوروب���ي قبل 
اذار مار�ض، انها تف�سل “عدم التو�سل اىل اتفاق” على 

توقيع “اتفاق �سيء” مع بروك�سل.
قراءة  خ��الل  الث��ن��ني  الربيطانيون  ال��ن��واب  و�سيبحث 

ثانية يف م�سروع القانون الرامي اىل ال�سماح للندن ببدء 
الطالق مع الحتاد الوروبي. وميكن ان يتبنى جمل�سا 
الربملان الن�ض نهائيا، اعتبارا من م�ساء الثنني، فيمهد 
الطريق بذلك اىل احتمال مبا�سرة اخلروج من الحتاد 

الأوروبي الثالثاء.
اي موعد  ت��اأك��ي��د  ���س��وؤال  ع��ل��ى  ردا  رف�����ض  ديفي�ض  ل��ك��ن 
اىل  ال���ن���واب  ب��دع��وة  مكتفيا   ،50 ب���امل���ادة  ل��ال���س��ت��ع��ان��ة 
اي��دي ترييزا ماي لدى اق��رتاب موعد  “تقييد”  عدم 

املفاو�سات.
اىل ذلك، طلبت وكالة خمابرات بريطانية من الأحزاب 
ال�سيا�سية حماية نف�سها من هجمات قر�سنة اإلكرتونية 
رو�سا  مت�سللني  اإن  قالت  مبزاعم  م�ست�سهدة  حمتملة 
حاولوا التاأثري العام املا�سي على النتخابات الرئا�سية 

الأمريكية.
وق���ال م��رك��ز الأم����ن الإل���ك���رتوين ال��وط��ن��ي، وه���و جزء 
م��ن وك��ال��ة م��ق��رات الت�����س��الت احلكومية وه��ي وكالة 
اإنه كتب لزعماء الأحزاب ال�سيا�سية لعر�ض  خمابرات، 
تقريرا  بذلك  م��وؤك��دا  �سبكاتهم  اأم��ن  بتقوية  امل�ساعدة 

ن�سرته �سحيفة �سنداي تاميز.
رئي�ض  مارتني  ك��ريان  من  ر�سالة  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
الأحداث  بتغطية  دراي��ة  على  “�ستكونون  قالت  املركز 
يف الوليات املتحدة واأملانيا ودول اأخرى لتذكرنا بعمل 

عدائي حمتمل �سد النظام ال�سيا�سي الربيطاين.«
واأ�سافت الر�سالة “الهجمات �سد عمليتنا الدميقراطية 
ت�سمل هجمات  اأن  ال�سيا�سية وميكن  الأح��زاب  تتخطى 
ع��ل��ى ال��ربمل��ان وم��ك��ات��ب ال���دوائ���ر الن��ت��خ��اب��ي��ة واملراكز 

•• عوا�صم-اأ ف ب:

اخلارجية  بال�سيا�سة  خبريا   130 م��ن  اأك��ر  ا�ستنكر 
اأ�سدره  ال��ذي  املعدل  ال�سفر  حظر  مر�سوم  المريكية 
الأمن  يقو�ض  اأن��ه  معتربين  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�ض 
درجة  بنف�ض  وم�ساحلها  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  ال��ق��وم��ي 
املر�سوم الأ�سلي الذي منع دخول الالجئني وامل�سافرين 

من دول م�سلمة.
وحذرت ر�سالة اأ�سدرها عدد من امل�سوؤولني احلكوميني 
ال�سابقني واخلرباء من اأنه بالن�سبة اإىل امل�سلمني مبن 
فيهم �سحايا تنظيم داع�ض الإرهابي اأو املقاتلني �سده، 
�سيكون املر�سوم مبثابة ر�سالة تعزز الدعاية التي تزعم 

اأن الوليات املتحدة ت�سن حربا على الإ�سالم .
يوم اجلمعة  اإىل  تاريخها  يعود  التي  الوثيقة  واأ�سافت 
يك�سف  امل�سلمني  وامل�سافرين  الالجئني  “ا�ستقبال  اأن 
اأك���اذي���ب الإره��اب��ي��ني وي��ق��ف يف وج���ه روؤيتهم  ب��امل��ق��اب��ل 
كانوا  م�����س��وؤول��ني  ال�134  امل��وق��ع��ني  وب��ني  امل�سوهة”. 
جزءا من اإدارات جمهورية اأو دميوقراطية �سابقة مثل 
مكافحة  ق�سم  وم��دي��ر  ب��رين��ز  نيكول�ض  الدبلوما�سي 
ريت�سارد  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  جمل�ض  يف  ال�سابق  الإره����اب 
�سابقا  التي تولت  اإىل مي�سيل فلورنوي  اإ�سافة  كالرك 

من�سب نائب وزير الدفاع.
دميوقراطية  اإدارات  يف  عليها  وقعوا  من  اأغلب  وعمل 
م��ث��ل وزي�����رة اخل��ارج��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة م���ادل���ني اأول���رباي���ت 
اإ�سافة  نابوليتانو  جانيت  ال�سابقة  الداخلية  ووزي���رة 
راي�ض  ����س���وزان  ���س��اب��ق��ا  ال��ق��وم��ي  الأم����ن  م�ست�سارة  اإىل 
واملدير ال�سابق للمركز الوطني ملكافحة الإرهاب ماثيو 

اأول�سن.
وت��ت��واف��ق روؤي��ت��ه��م م���ع ت��ل��ك ال��ت��ي اأ���س��درت��ه��ا املحاكم 
الأم��ريك��ي��ة وال��ت��ي تفيد ب��اأن الج����راءات اجل��دي��دة هي 

متييز �سد امل�سلمني وتوؤذي م�سالح الوليات املتحدة.
النوع  ق��رارات حظر من ه��ذا  اأن  اإىل  الر�سالة  واأ���س��ارت 
توؤذي الأمن القومي للوليات املتحدة وتقلل من �ساأن 
العامل  ح��ول  زعماء  ا�ستخف  وق��ت  ويف  العظيم.  وطننا 

بالرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب اأو واجهوا غ�سبا يف 
بلدانهم جراء حماولتهم ك�سب وده، متكن رئي�ض وزراء 
غري  حتالف  اإقامة  من  ت��رودو  جا�سنت  التقدمي  كندا 

متوقع مع �سيد البيت الأبي�ض املثري للجدل.
“معاد  ب��اأن��ه  ت����رودو  اأمل��ان��ي��ة  و���س��ف��ت �سحيفة  وب��ي��ن��م��ا 
وقت  يف  ال�سمت  الي�ساريون  اأن�ساره  التزم  لرتامب”، 
جدد فيه عالقات ح�سن اجلوار مع الرئي�ض اجلمهوري 
يف خطوة تهدف اإىل �سمان العالقات التجارية والأمنية 

املهمة التي تربط اأوتاوا بوا�سنطن.
ومل يتخل ترودو عن قيمه الليربالية التي يدافع عنها 
انتقاد  ع��دم  اأن��ه حر�ض كذلك على  اإل  منا�سبة،  كل  يف 
اأو  اجندته  تقدما يف  ليحقق  علنا،  الأق��ل  على  ترامب، 

لي�سجل نقاطا �سيا�سية رخي�سة.
اإدارة  ت��ب��دو ق��وي��ة م��ع  اإق��ام��ة ع��الق��ات  وك��ان��ت النتيجة 
الذي  ال�سيا�سي  امل��ال  لراأ�ض  ت��رودو  دون خ�سارة  ترامب 
اأنه  على  اإليه  ينظر  ما  اخل���ارج، يف  اأو يف  داخليا  ميلكه 

مناورة بارعة لل�سيا�سي الكندي.
وي�سف املحلل ال�سيا�سي ورئي�ض �سركة “ميديا �ستايل” 
هذه  كاب�ستك،  اي���ان  اوت����اوا،  يف  الإع��الم��ي��ة  للخدمات 

العالقة باأنها “مذهلة«.
باإمكاين  اإن كان  اأع��رف  “ل  وقال لوكالة فران�ض بر�ض 
باأنها عالقة  القول  اأف�سل  تقارب  باأنها عالقة  و�سفها 

ناجحة«.
اأول خ��ط��اب ل��ه اأمام  واأ����س���اد ت��رام��ب ب��ك��ن��دا م��رت��ني يف 
ا�ساد  فيما  املا�سي  ال�سهر  متاأخر  وق��ت  يف  الكونغر�ض 

برتودو خالل زيارة الأخري اإىل وا�سنطن.
ترودو  مع  جمعه  �سحايف  موؤمتر  خالل  ترامب  واأ�سار 
حينها اإىل اأن “اأمريكا حمظوظة جدا لن لديها جارة 

مثل كندا«.
اط��ول احلدود  اأح��د  املتحدة  وال��ولي��ات  كندا  وتت�سارك 
يف العامل، واقت�سادا غاية يف التكامل، اإ�سافة اإىل تاريخ 

وثقافة م�سرتكني.
ول�سمان التعاون وتعميقه بني البلدين، �سارع ترودو اىل 

اإر�سال كبار وزرائه للقاء نظرائهم من فريق ترامب.

الوقت  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  عمليتنا  ت��ق��وي�����ض  حم��اول��ة 
الراهن.

على  ���س��ن��داي(  اأون  )بي�ستون  ل��ربن��ام��ج  ق��ائ��ال  وت��اب��ع 
حمطة اآي.تي.يف “لكن ما لدينا عليه الكثري من الأدلة 
هو اأن الرو�ض قادرون على فعل ذلك. ول �سك يف اأنهم 

كانوا يلجاأون لكل اأنواع الألعيب القذرة.«

اأب��دى ذك��اء بعدم  ال�ساب  الكندي  ال�سيا�سي  ب��اأن  معتربا 
القادة خالل حملة  انتقاده ترامب كما فعل غريه من 
الن��ت��خ��اب��ات الأم��ريك��ي��ة اأع��ت��ق��د ب���اأن ال��ولي��ات املتحدة 

لحظت ذلك.
ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة تورونتو، رايان  وايد 
اأن رئي�ض ال��وزراء ت�سرف  هرل، هذا ال��راأي منوها اإىل 
بحكمة حيث مل يرتك اخلالفات اليديولوجية توؤثر 

على طريقة تعاطيه مع ترامب.
باختالف  وا�سنطن  اإىل  زيارته  اأقر خالل  ت��رودو  وكان 
يف وجهات النظر قائال: لن نتفق دائما على كل �سيء” 
لكنه ا�ستدرك قائال “اآخر ما يتوقعه الكنديون مني هو 
التي  الطريقة  اأخ��رى ح��ول  دول��ة  درو�سا على  القي  اأن 
باأن ت�سكل بالده  �ستحكم بها نف�سه مقرتحا بدل ذلك 

منوذجا اإيجابيا للعامل.
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عزل مدعي نيويورك بعد رف�سه ال�ستقالة 
•• وا�صنطن-رويرتز:

اأقيل من من�سبه  اإنه  قال مدعي نيويورك بريت بهارارا 
بعد رف�سه طلبا من وزارة العدل تقدمي ا�ستقالته مع قيام 
اإدارة الرئي�ض دونالد ترامب با�ستبعاد املدعني الحتاديني 

الذين عملوا يف اإدارة الرئي�ض ال�سابق باراك اأوباما.
)بالتوقيت  اليوم  “اأُقلت  �سحفي  بيان  يف  ب��ه��ارارا  وق��ال 
اجلنوبية  للدائرة  اأمريكي  كمدع  من�سبي  م��ن  املحلي( 

بنيويورك.«
واكتفت وزارة العدل بالتاأكيد اأن بهارارا مل يعد يخدم يف 

موقعه.

البارزة  اجلنائية  الق�سايا  من  �سل�سلة  يف  بهارارا  وف�سل 
 46 ب��ني  م��ن  .وك���ان  العامة  والأم����وال  بالف�ساد  املتعلقة 
مدعيا متبقيا من اإدارة اأوباما والذين طلبت منهم وزارة 

العدل يوم اجلمعة تقدمي ا�ستقالتهم.
وبهارارا �ساأنه �ساأن كل املدعني الأمريكيني البالغ عددهم 
عادة  تغيريهم  ي��ت��م  وال��ذي��ن  �سيا�سيا  املعينني  م��ن   93

عندما يتوىل رئي�ض جديد من�سبه.
واأثار قرار وزير العدل جيف �سي�سنز ا�ستبدال عدد كبري 
قدرة  كانت  اإذا  ما  ب�ساأن  اأ�سئلة  واح��دة  م��رة  املدعني  من 
عقبات.  �ستواجه  البالد  قوانني  اإنفاذ  على  ترامب  اإدارة 

ومل تعني اإدارة ترامب بعد �ساغلني لتلك املنا�سب.

وق���ال م��دع��ي ع���ام ن��ي��وي��ورك اإري����ك ���س��ن��اي��درم��ان “قرار 
الرئي�ض ترامب املفاجئ وغري املربر اإقالة اأكر من 40 
مدعيا اأمريكيا بهذه ال�سرعة اأحدث مرة اأخرى فو�سى يف 

احلكومة الحتادية.«
وقال بهارارا يف بيانه اإن عمله كمدع اأمريكي ل�سبع �سنوات 

�سيكون دائما اأعظم �سرف يف م�سريتي املهنية.
وقال اإن نائبه جون كني �سيحل حمله لفرتة موؤقتة.

الثاين  ت�سرين  لل�سحفيني يف نوفمرب  قال  بهارارا  وكان 
على  مطلع  م�سدر  وذك���ر  ال��ب��ق��اء.  منه  طلب  ت��رام��ب  اإن 
طلب  ب�سبب  بحرية  اأ�سيب  ب��ه��ارارا  اإن  ل��روي��رتز  الو�سع 

وزارة العدل منه ال�ستقالة.

ال�سني: ل ت�سامح مع البيانات املزيفة 
•• بكني-رويرتز:

قال رئي�ض مكتب الإح�ساءات الوطني يف ال�سني ام�ض الأحد انه لن يكون هناك ت�سامح مع اأي �سخ�ض يزيف بيانات 
اقت�سادية ومن يفعل �سيعاقب مبوجب القانون. وثمة �سكوك منذ فرتة ب�ساأن مدى م�سداقية البيانات يف ال�سني 

ل�سيما يف وقت ت�سعى فيه احلكومة خلف�ض التوقعات ب�ساأن تباطوؤ طويل الأمد يف ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل.
وقال نينغ جي ت�سه وهو اأي�سا نائب رئي�ض جلنة التنمية والوطنية والإ�سالح على هام�ض الجتماع ال�سنوي للربملان 

اإنه �سيجري التحقيق يف اأي خمالفات ومعاقبة مرتكبيها.
مكتب  يح�سبه  ال��ذي  الوطني  ال��ن��اجت  ال�سينية  للمقاطعات  املجمع  القت�سادي  ال��ن��اجت  يتجاوز  طويلة  ول��ف��رتة 

الح�ساءات الوطني مما يثري �سكوكا ب�ساأن مبالغة امل�سوؤولني املحليني يف بيانات الأداء القت�سادي.
ورغم اأن الفجوة ت�سيق فاإن الفارق بني اإجمايل الناجت املحلي للمقاطعات والرقم الوطني ل يزال 2.76 تريليون 
يوان )399.71 مليار دولر( يف العام املا�سي وفقا حل�سابات رويرتز وهي ي�ساوي تقريبا الناجت املحلي الإجمايل 

لتايالند. 

•• تون�ض-خا�ض:
لفوج  تابعة  اأمنية  دوري��ة  تعر�ست 
ليل  بقبلي  النظام اجلهوي  حفظ 
ام�ض الأول ال�سبت مبدخل مدينة 
ق��ب��ل��ي ج��ن��وب ت��ون�����ض ل��ه��ج��وم من 
تتكون من  اإرهابية  قبل جمموعة 
دراجتني  منت  على  عنا�سر  اأربعة 
ن��اري��ت��ني حت��ت��وي ك��ل واح���دة منها 
على عبوة نا�سفة تقليدية ال�سنع، 
الداخلية  وزارة  اأعلنته  ما  بح�سب 
التون�سية يف بالغ لها ام�ض الأحد.  
املتكونة  الأمنية  الدورية  ومتكنت 
م��ن ث��الث��ة اأع�����وان اأم����ن م��ن �سد 
ه������ذا ال����ه����ج����وم مم�����ا اأ�����س����ف����ر عن 
اأمن واإ�سابة زميله  ا�ست�سهاد عون 
ب���ج���روح خ�����س��ع ع��ل��ى اإث����ره����ا اإىل 

وع��ن��دم��ا اط��ل��ع ع��ل��ى امل���ك���ان وجد 
اإرهابيني على منت �سيارة ال�سرطة 
،الأول مازال على قيد احلياة رغم 
اإ���س��اب��ت��ه والأخ�����ر م�����س��اب بجروح 

بليغة متنعه من احلركة.
  واأ�����س����اف ب�����اأن الإره�����اب�����ي ال���ذي 
ك��ان على قيد احل��ي��اة ك��ان يحاول 
النارية  ال����دراج����ة  اإىل  ال���و����س���ول 
ا�سرتعى  مم���ا  ال��ت��ك��ب��ري  وب�������س���دد 
ان���ت���ب���اه���ه وم���ن���ع���ه م����ن ذل�����ك لأن 
والإرهابي  ملّغمة  كانت  ال��دراج��ة 

كان ينوي تفجريها.
حمل  ق����د  اأن  امل���ت���ح���دث  وق������ال     
ال�����س��الح ال���ن���اري م��ن ع���ون الأمن 
امل�ساب و�ساعد يف مت�سيط املنطقة 
ال���ت���ع���زي���زات  ح�������س���ور  ح�����ني  اإىل 

الأمنية على عني املكان.

لدور  نظرا  وط��ه��ران  مو�سكو  ب��ني 
���س��وري��ا. ويتابع  امل��ه��م يف  الأخ����رية 
غ��ري معنيتني  واإي�����ران  رو���س��ي��ا  اأن 
بانتهاء احلرب يف �سوريا اأو هزمية 
لأن  ال��ق��اع��دة،  اأو  داع�����ض  تنظيمْي 
ف��ق��ط لقمع  ت���اأت���ي  م�����س��ارك��ت��ه��م��ا 
خ�����س��وم ال���ن���ظ���ام وت���دع���ي���م ق���درة 
يف  بحرية  العمل  على  منهما  ك��ل 
املنطقة وطرد الوليات املتحدة من 
التقرير  ويختم  الأو���س��ط.  ال�سرق 
بتو�سية للوليات املتحدة من اأجل 
العمل على ا�ستعادة نفوذها وانتزاع 
تنازلت مهمة من التحالف املوايل 
للنظام، وعدم ال�ست�سالم لالأعداء 
مكا�سب  اأجل  من  الإ�سرتاتيجيني 
تنظيم  م���واج���ه���ة  يف  دائ���م���ة  غ���ري 

داع�ض اأو القاعدة.

اإطالق  مل��ا �سمع دوي  ان��ه  اأف���اد  ق��د 
مكان  اإىل  م�����س��رع��ا  خ�����رج  ال����ن����ار 
اأنه وجد  الدورية مو�سحا  تواجد 
�سيارة  قيادة  عن  امل�سوؤول  الأم��ن��ي 
اإ�سافة  مكانه  يف  م�سابا  ال�سرطة 
اإىل اأمني اأخر م�ساب كذلك لي�ض 

ببعيد عنه .
  واأّك��د  اأنه ملح دراجة نارية ب�سدد 
ال�سرطة  ���س��ي��ارة  خ��ل��ف  ال�������دوران 

على  وال��ق�����س��اء  ج��راح��ي��ة،  عملية 
اإرهابيني اثنني وجرح ثالث حاليا 
العن�سر  مت��ك��ن  فيما  بامل�ست�سفى 

الإرهابي الرابع من الفرار.
الأمنية  الأب�����ح�����اث  ت������زال  ول     
التم�سيط  وع��م��ل��ي��ات  م��ت��وا���س��ل��ة 

م�ستمرة، وفق ن�ض البالغ.
   ك��م��ا ت��ن��ق��ل��ت ف��رق��ة خم��ت�����س��ة يف 
حمافظة  م��ن  امل��ت��ف��ج��رات  تفكيك 

الأيام القليلة املقبلة .    وي�سار اإىل 
اأمني  لالأمني  ال�سحية  احلالة  اأن 
العملية  يف  اأ�سيب  ال��ذي  اجلليلي 
اأجرى  اأن  بعد  م�ستقرة  الإرهابية 

عملية جراحية كللت بالنجاح.
   ويذكر اأّن اأحد مت�ساكني املنطقة 

ي��ا���س��ر م�سباح،  ال��داخ��ل��ي��ة  ب����وزارة 
الهجوم  يف  امل�������س���اب  الأم����ن����ي  اأّن 
ب�سالح  طعنة  تلقى  ق��د  الإره��اب��ي 
فيما  اجلنب  م�ستوى  على  اأبي�ض 
تعر�ض الأمني ال�سهيد اإىل طلقات 

ر�سا�ض.

حيث  اجل��رمي��ة  م�سرح  اإىل  قاب�ض 
ت����ول����ت ت���ف���ك���ي���ك ث����الث����ة ع���ب���وات 
اأكيا�ض  يف  ال�سنع  ي��دوي��ة  نا�سفة 
تي  ان  ت��ي  ب���   حمملة  بال�ستيكية 

وجمهزة ب�سواعق كهربائية.
اأّك��د املكلف بالإعالم     من جهته، 

   وح�سب ت�سريح  املتحدث با�سم 
فان  يا�سر م�سباح  الداخلية  وزارة 
عون الأمن ال�سهيد هو مظفر بن 
علي اأ�سيل قبلي ويبلغ من العمر 
25 عاما وقد رف�ض نقلته موؤخرا 
يف  جديدا  مولودا  لنتظاره  نظرا 

•• �صيول-اأ ف ب:

غادرت رئي�سة كوريا ال�سمالية بارك غيون-هي الق�سر 
الرئا�سي ام�ض بعد يومني على اإقالتها من قبل املحكمة 
البالد.  تاريخ  يف  جديدة  �سفحة  يفتح  ما  الد�ستورية، 
واع��ل��ن��ت وك��ال��ة الن��ب��اء ال��ك��وري��ة اجلنوبية ي��ون��ه��اب ان 
رئي�سة البالد بارك غيون-هي غادرت الق�سر الرئا�سي 
حواىل ال�ساعة العا�سرة بتوقيت غرينت�ض متوجهة اىل 
منزلها اخلا�ض يف جنوب �سيول حيث جتمع مئات من 

ان�سارها لالحتجاج على قرار املحكمة.
�سيارة  م��ب��ا���س��رة  ال��ت��ل��ف��زي��ون  بثها  ل��ق��ط��ات  وظ��ه��رت يف 
الرئا�سة  م��ق��ر  الزرق  ال��ب��ي��ت  ت��غ��ادر  ���س��وداء  ل��ي��م��وزي��ن 
ي��راف��ق��ه��ا ع�����س��رات م��ن رج����ال ال�����س��رط��ة ع��ل��ى دراج����ات 

نارية.
وقال ناطق با�سم الرئا�سة كيم دونغ-جو ان “الرئي�سة 
منزلها  اىل  الزرق  ال��ب��ي��ت  غ����ادرت  غ��ي��ون-ه��ي  ب����ارك 

اخلا�ض ومل تدل باي ت�سريحات عند رحيلها«.
عنف  اعمال  لتجنب  �سرطي   800 ال�سلطات  وح�سدت 
ومعار�سيها  امل��ق��ال��ة  الرئي�سة  لن�����س��ار  ت��ظ��اه��رات  بعد 
ا�سفرت عن �سقوط ثالثة قتلى يف مواجهات مع قوات 
الد�ستورية  املحكمة  وك��ان��ت  املا�سية.  الي���ام  يف  الم��ن 
قرار  اي���دت  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  يف  ق�سائية  هيئة  اأع��ل��ى 
الربملان اقالة الرئي�سة بارك ب�سبب تورطها يف ف�سيحة 

رئي�سة كوريا اجلنوبية املقالة تغادر ق�سر الرئا�سة 
توترا  املنطقة  ت�سهد  بينما  ال�سلطة  �سلت  ف�ساد مدوية 
اإق��ل��ي��م��ي��ا. وق����ال رئ��ي�����ض امل��ح��ك��م��ة يل ج��ون��غ م��ي ان ما 
 ... روح  اىل  ب��ال��غ��ة  اإ����س���اءة  “ا�ساء  ال��رئ��ي�����س��ة  ب��ه  ق��ام��ت 
م�سيفا ان الرئي�سة  الدميوقراطية و�سيادة القانون”، 

بارك غيون-هي ... قد اأقيلت«.
�سوي  �سديقتها  على  املدوية  الف�ساد  ف�سيحة  وترتكز 
لإجبار  نفوذها  ا�ستغلت  بانها  ي�ستبه  التي  �سون-�سيل 
بنحو  “التربع”  على  ال��ك��ربى  ال�سناعية  املجموعات 

70 مليون دولر ملوؤ�س�سات م�سبوهة ت�سرف عليها.
وكانت بارك اول رئي�سة تنتخب بطريقة دميوقراطية 
تتم اقالتها، تالزم البيت الزرق اىل ان ينتهي عمال من 

ال�سغال يف منزلها اخلا�ض.
من  الرئي�سة  املحكمة،  قبل  م��ن  اقالتها  تثبيت  يحرم 
كل �سالحياتها وامتيازاتها با�ستثناء المن. وتعر�سها 

خ�سارة ح�سانتها ملالحقات ق�سائية.
ويفرت�ض ان تنظم انتخابات رئا�سية خالل �ستني يوما 
اع��الم عن  و�سائل  املحكمة. وحتدثت  ق��رار  من �سدور 
التا�سع من اأيار مايو كموعد مرجح لهذه النتخابات. 
وقبيل ذلك، اطلق مون جاي-اين الذي يتمتع بفر�سة 
كبرية للفوز يف النتخابات نداء من اجل الحتاد لتبداأ 
بالده تاريخا جديدا . وترجح ا�ستطالعات الراأي فوز 
املعار�ض  الدميوقراطي  للحزب  ال�سابق  الزعيم  م��ون 

بتاأييد 36 باملئة من الناخبني.

يكون  لكي  الأج��ل  طويلة  اأ�سا�سية 
هناك “حزب اهلل �سوري«.

في�سري  رو�سيا،  ل��دور  بالن�سبة  اأم��ا 
تقدم  م��و���س��ك��و  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر 
ب���������س����ورة م���ب���ا����س���رة م�������س���اع���دات 
الأ�سلحة  بع�ض  ت�سمل  ع�سكرية 
رو�سيا  اأن  م��و���س��ح��ا  امل���ت���ق���دم���ة، 
اأ�سعفت �سيادة النظام ال�سوري من 
العمليات  ع��ل��ى  �سيطرتها  خ���الل 
ال��ك��ب��رية يف ���س��م��ال ال��ب��الد اأواخ���ر 

.2015
�سيا�سة  اأي  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي���وؤك���د 
�ساأن رو�سيا والأ�سد -يف  ترفع من 
باجلماعات  و�سفها  م��ا  م��واج��ه��ة 
ال�سلفية - �سوف توؤدي اإىل متكني 
اإي��ران يف �سوريا، ويف الوقت نف�سه 
اإ�سفني  ل��دق  حم��اول��ة  اأي  �ستف�سل 

اأمريكية  اإ�سرتاتيجية  اأي  م�سري 
ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى ال�����ق�����وات امل���وال���ي���ة 
للنظام يف الق�ساء على اجلهاديني 

وال�سلفيني يف �سوريا.
�سوريا،  الإي�����راين يف  ال����دور  وع���ن 
تقوم  ط���ه���ران  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  ذك����ر 
باإدارة حتالف ي�سم حوايل ثالثني 
من  مقاتلون  بينهم  مقاتل،  األ��ف 
احل��ر���ض ال��ث��وري الإي����راين وحزب 
عراقية  وملي�سيات  اللبناين،  اهلل 

ومقاتلون اأفغان.
اإي��ران كان  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
اجلماعات  اإع���داد  يف  مهم  دور  لها 
للنظام،  امل��وال��ي��ة  الع�سكرية  �سبه 
الناحية  م��ن  النظام  ق��ي��ادة  وحت��ت 
هدفها  ويتمثل  فقط،  الظاهرية 
بنية  ت��اأ���س��ي�����ض  يف  ذل����ك  وراء  م���ن 

•• عوا�صم-وكاالت:

ام�ض  الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة  دع��ت 
الأح�������د الأط����������راف ال�������س���ام���ن���ة ل� 
رو�سيا  وخا�سة  �سوريا  يف  الهدنة 
واإيران اإىل ال�سغط على الأطراف 
النار،  اإطالق  لتثبيت وقف  املعنية 
ل���ع���ق���د جولة  الأج����������واء  ل��ت��ه��ي��ئ��ة 
اأ�ستانا  يف  ج����دي����دة  م���ف���او����س���ات 
الأطراف  بني  كزاخ�ستان  عا�سمة 

ال�سورية املتنازعة. 
وقال بيان الوزارة اإن هناك حاجة 
وقت  اأي  م���ن  اأك����ر  الآن  ع��اج��ل��ة 
النار  اإطالق  م�سى لحرتام وقف 

يف �سوريا.
يف  الفرن�سية  اخلارجية  واأ�سافت 
الهدنة  ���س��ام��ن��ي  “ندعو  ال��ب��ي��ان 
الذين  واإي���������ران  رو����س���ي���ا  خ���ا����س���ة 
�سيجتمعون يف اأ�ستانا هذا الأ�سبوع 
اإىل ال�سغط على الأطراف املعنية 
ل�سمان احرتام وقف اإطالق النار 

بالكامل«.
حمادثات  ت��ع��ق��د  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
اأ�ستانا  يف  رو���س��ي��ا  ت��دع��م��ه��ا  ���س��الم 
ال�سهر  م�����ن  و15   14 ي����وم����ي 

اجلاري.
الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة  ب��ي��ان  واأدان 
الأول  اأم�����ض  وق��ع  ال���ذي  التفجري 
يف دم�سق وا�ستهدف حافالت تقل 
زوارا �سيعة واأدى ملقتل 74 �سخ�سا 

وجرح ع�سرات اآخرين. 
الأمن  جمل�ض  دع��ا  ي��وم��ني،  وقبل 
لتطبيق  ال�سورية  الأزم���ة  اأط���راف 
امل���وق���ع نهاية  ال���ن���ار  ات���ف���اق وق����ف 
كاملة،  ب�������س���ورة  امل���ا����س���ي  ال����ع����ام 
مطالبا ب�سمان و�سول امل�ساعدات 

الإن�سانية للمناطق املحا�سرة.

ال����دويل جمموعة  وح���ث امل��ج��ل�����ض 
ممار�سة  ع��ل��ى  ���س��وري��ا  دع����م  دول 
ت���اأث���ريه���ا ع���ل���ى اأط��������راف الأزم������ة 
لإنهاء العنف، وبناء الثقة لإدخال 

امل�ساعدات.
وعرّب املجل�ض عن تطلعه ل�ستئناف 
ال�سورية  الأطراف  املفاو�سات بني 
وفقا  ب���ن���اءة،  و����س���ورة  ن��ي��ة  بح�سن 
املبعوث  و���س��ع��ه  ع��م��ل  ل���ربن���ام���ج 
ل�����س��وري��ا �ستفان  ال����دويل اخل��ا���ض 
تقرير  وخل�ض  هذا  مي�ستورا.  دي 
الرئي�ض  ن��ظ��ام  اأن  اإىل  اأم���ريك���ي 
الأ����س���د ل يعترب  ب�����س��ار  ال�������س���وري 
تنظيمْي  ���س��د  لأم����ريك����ا  ���س��ري��ك��ا 
واأن  الإرهابيني،  والقاعدة  داع�ض 
رو���س��ي��ا واإي�����ران اخ��رتق��ت��ا �سلطات 
اجلي�ض  يف  وال���ت���ح���ك���م  ال����ق����ي����ادة 
امل�ستويات،  ك����ل  ع���ل���ى  ال���������س����وري 
م�سيفا اأن التحالف املوايل لالأ�سد 
�سوريا.  ك���ل  ت���اأم���ني  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ل 
واأو�����س����ح ال��ت��ق��ري��ر -ال������ذي اأع����ده 
الأمريكي  احل��رب  درا���س��ات  معهد 
اإنرتبرايز  م��ع��ه��د  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�سيا�سات  لأب����ح����اث  الأم����ريك����ي 
ال��ع��ام��ة- اأن اجل��ي�����ض ال�����س��وري مل 
موحدة  مقاتلة  ك��ق��وة  قائما  يعد 

ومتما�سكة لتاأمني البالد.
يف  الن�������س���ق���اق���ات  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
الأع����وام الأخ���رية وال���س��ت��ن��زاف يف 
قوته  يف  خف�ض  اإىل  اأدي����ا  ال��ق��ت��ال 
واأن  الن�سف،  اإىل  ي�سل  القتالية 
األ��ف جندي  مئة  نحو  بلغت  القوة 
ما  قليال  ع��ددا  واأن   ،2014 ع��ام 
األ��ف جندي  واأرب��ع��ني  بني ثالثني 
العمليات  يف  بهم  ال�ستعانة  ميكن 

القتالية.
الف�سل  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  ي���وؤك���د  ك��م��ا 

عملية اإرهابية يف جنوب البالد

تون�س: الق�ساء على عن�سرين اإرهابيني وا�ست�سهاد اأمني
ا�ستخدام دراجتني ملغمتني بعبوات نا�سفة ومواطن يحول دون تفجريهما 

تقرير اأمريكي: رو�سيا واإيران تخرتقان اجلي�ص ال�سوري

فرن�سا تدعو �سامني الهدنة يف �سوريا لل�سغط لتثبيتها

م�سرح العملية الرهابية الرهابي الثاينجثة احد الرهابيني

الأمني ال�سهيد كان ينتظر مولودا يف الأيام القادمة

احلزب احلاكم بجنوب اأفريقيا يتعهد بالق�ساء على الف�ساد 
•• جوهان�صربج-رويرتز:

اأظهرت ام�ض الأحد وثيقة جديدة متعلقة ب�سيا�سات حزب املوؤمتر الوطني 
على  الق�ساء  اإىل  بحاجة  احل��زب  اأن  اأفريقيا  جنوب  يف  احلاكم  الأفريقي 
اأراد  اإذا  الفقر  بتعهداته مبكافحة  والوفاء  الداخلية  والنق�سامات  الف�ساد 

اأن يوقف الرتاجع يف تاأييد الناخبني له.
وتعر�ض احلزب احلاكم ل�سغوط لتعديل �سيا�ساته بعد اأن خ�سر اأ�سوات يف 
انتخابات العام املا�سي ل�سالح حزب مقاتلي احلرية القت�سادية الي�ساري 

الذي يقرتح اإعادة توزيع الروة والأرا�سي على الأغلبية من ال�سود.
موؤمتره  قبل  ون�سرت  احل��زب  ا�سرتاتيجية  تناولت  التي  الوثيقة  وقالت 

الأفريقي  الوطني  امل��وؤمت��ر  ح��زي��ران ح��زب  يونيو  30 من  يعقد يف  ال��ذي 
والف�ساد  بالأموال  ال�سيا�سة  وارتباط  الداخلية  امل�ساجرات  تراجعا.  ي�سهد 
يف  �سرعيته  لتقوي�ض  تت�سافر  اأ�سباب  كلها  احلكومة  يف  ال�سعيف  والأداء 
البطالة  معدلت  خف�ض  عن  الوثيقة  وحتدثت  ع��ام.  ب�سكل  النا�ض  عيون 
النمو  وحت�سني  احلكومي  الف�ساد  على  والق�ساء  امل�ساواة  ع��دم  وم��ع��دلت 
اإج��راءات حم��ددة تذكر. وق��ال زي��زي كودوا  القت�سادي لكنها مل تت�سمن 
من  مبزيد  �ستطرح  ج��دي��دة  �سيا�سات  اإن  احل��اك��م  احل��زب  با�سم  املتحدث 

التف�سيل بعد موؤمتر احلزب.
يت�سنى  الد�ستور حتى  تغيري  اإىل  ال�سهر  هذا  زوم��ا  الرئي�ض جاكوب  ودع��ا 
تعوي�سات  دون  البالد  ال�سود يف  على  البي�ض  اأرا�سي ميلكها  توزيع  اإع��ادة 

وهو اإجراء اقرتحه حزب مقاتلي احلرية القت�سادية الي�ساري منذ فرتة 
طويلة ويوؤيده العديد من الناخبني الفقراء. لكن احلزب مل يجعل ذلك 

جزءا من �سيا�سته الر�سمية وتعهد بالت�سرف يف اإطار القانون.
واأظهرت الوثيقة اأن احلزب احلاكم مل ي�ستجب لدعوات من حزب مقاتلي 
احلرية القت�سادية لتاأميم املناجم م�سريا اإىل اأن ذلك �سيوؤدي اإىل ت�سريح 
�سخم للعمالة وهي خطوة قد تهدئ من خماوف �سركات التعدين العاملة 
يف الذهب والبالتني والفحم والأملا�ض. وي�سكل ال�سود 80 باملئة من �سكان 
اأغلب القت�ساد ل يزال يف  اأن  اإل  54 مليون ن�سمة  البالغ عددهم  البالد 
اأيدي البي�ض الذين ل ي�سكلون اإل ثمانية باملئة من ال�سكان على الرغم من 

مرور عقدين على الق�ساء على العن�سرية.

اإحباط اعتداء انتحاري يف نيجرييا ومقتل امراأتني 
•• الغو�ض-اأ ف ب:

مايدوغوري،  انتحاريا يف  اعتداء  الذاتي  الدفاع  عنا�سر من جلان  احبط 
امراأتني  وقتلوا  نيجرييا،  �سمال  يف  املتطرفة  ح��رام  بوكو  جمموعة  مهد 
كانتا تريدان تفجري نف�سيهما، كما اعلنت ال�سرطة ام�ض . وقال املتحدث 
با�سم �سرطة ولية بورنو فيكتور اي�سوكو، يف بيان، ان “امراأتني انتحاريتني 
م��اي��دوغ��وري م�ساء  دخ���ول  ح��اول��ت��ا  ال��ع��م��ر،  م��ن  الثامنة ع�سرة  ت��ن��اه��زان 
)ال�سبت(. وقد �سبطتهما جلان الدفاع الذاتي التي تت�سدى لبوكو حرام، 
حرام  بوكو  ت�ستخدم  م��ا  وك��ث��ريا  املنطقة.  يف  امنيون  عنا�سر  قتلهما  ث��م 
انتحاريني ومنهم ن�ساء، يف اطار متردها الذي بداأته قبل ثماين �سنوات يف 

�سمال نيجرييا الذي ي�سكل امل�سلمون اكرية �سكانه.
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•• الفجر - تون�ض - خا�ض
    قال الأمني العام حلركة م�سروع تون�ض حم�سن مرزوق انه ل اإمكانية 
يف ت��ون�����ض ل��رب��ح احل���رب ع��ل��ى الإره�����اب ال ب��ع��د ال��ق��ي��ام مبجموعة من 
الإ�سالحات اجلوهرية اأولها مراجعة النظام ال�سيا�سي احلايل، واعتماد 
بال�سلطة املطلقة،  الرئي�ض  نظام رئا�سي دميقراطي قوي ل يتمتع فيه 
القرارات  ات��خ��اذ  على  م�ساعدته  �ساأنها  م��ن  بقوانني  حمكوما  ويبقى 
ال�سجاعة وال�سائبة .    واأ�ساف خالل اجتماع عام ن�سائي نظمته احلركة 
ال�سيا�سي احلايل  النظام  التي يعي�سها  الفو�سى  اأّن اخل��روج من حالة   ،
لن يتحقق اإل بعد مراجعة التعيينات اجلهوية واملحلية يف اجتاه القطع 
الدولة  يف  ال�سامية  املنا�سب  منح  على  والعمل   ، املحاباة  �سيا�سية  م��ع 

التنموية.     العملية  يف  الالمركزية  منظومة  ودعم  الكفاءات،  لأ�سحاب 
اأّن القطع النهائي مع الفو�سى احلا�سلة حاليا يف كل املجالت  واعترب 
واملهربني  الإره��اب��ي��ني  �سد  ب�سرامة  ال��ق��ان��ون  بتطبيق  ال  يتحقق  ل��ن 
 “ قائال   ، تعبريه  حد  على  املغ�سو�ض،  للتوافق  حد  وو�سع  والفا�سدين، 
اإّن حركة م�سروع تون�ض ملتزمة بعدم الدخول يف اأي م�سار �سيا�سي قادم 
العلماين  تون�ض  ن��داء  لتحالف  ا�سارة  يف  ال�سيا�سي”  النفاق  �سبهة  فيه 
وحركة النه�سة الإ�سالمية.    واأ�سار اإىل اأن احلزب لن يتعاون اإّل مع من 
يعلن احلرب �سراحة على الإرهاب، ويرفع فقط الراية الوطنية ، لفتا 
الت�سالح مع  اأّن حركة م�سروع تون�ض ترف�ض رف�سا قاطعا دع��وات  اإىل 
الإرهابيني العائدين من مناطق التوتر، وحّمل الأطراف التي اأر�سلتهم 

م�سوؤولية اجلرائم الإرهابية التي ارتكبوها.

•• الفجر - تون�ض - خا�ض
    اأّكد مراد دل�ض، ع�سو اللجنة القانونية حلزب نداء 
تون�ض عن جناح حافظ قائد ال�سب�سي، ان�سمام كّل من 
ماهر بن �سياء وزير الريا�سة ال�سابق وحم�سن ح�سن 
الوطني احلر(  الحت��اد  ال�سابق )حزب  التجارة  وزير 
ناطق  واآخ��ر  الأ�سبق  الريا�سة  وزير  العبيدي  و�سمري 
ر�سمي يف حكومة بن علي وماجدولني ال�سارين وزيرة 
�سمري  الأعمال  رجل  اإىل  اإ�سافة  وال�سباب،  الريا�سة 
العبديل وال�سيخ فريد الباجي اإىل حركة نداء تون�ض.    
واأ�ساف دل�ض، اأن احلركة �سهدت اأي�سا عودة القياديني 
ال�سابقني منذر بلحاج علي وخالد �سوكات اللذين كانا 

احلا�سلة  اخل��الف��ات  ب�سبب  احل��زب  م��ن  ا�ستقال  ق��د 
امللتحقني  خ��ط��ط  م��الم��ح  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ���س��ل��ب��ه.   
باحلزب مل حُتّدد بعد واأنهم لن ين�سموا اإىل الهياكل 
اإىل حني النظر يف هذه امل�ساألة لحقا، ح�سب تعبريه.

   من جهته، اأكد املدير التنفيذي حلركة نداء تون�ض 
حافظ قائد ال�سب�سي اأم�ض الأحد ، اأن احلزب مفتوح 
اأن  اإىل  م�سريا  الإ�سافة  له  يقدم  من  ولكل  للجميع 
الأوائل  النداء وكان من  ابن  باحلاج علي هو  “منذر 
اأن  لي�ست غريبة كما  اإىل احلزب  تاأ�سي�سه وعودته  يف 
باحلزب  لاللتحاق  الآخرين  للنواب  موجهة  الدعوة 
على اعتبار اأن انتخابهم يف كتلة نداء تون�ض مبجل�ض 

نواب ال�سعب كان من خالل اأ�سوات قواعد احلزب«.

وزراء �سابقون يلتحقون بنداء تون�س

يف اجتماع املوّقعني على وثيقة قرطاج:

يو�سف ال�ساهد: الو�سع يف تون�س مازال �سعبا..!

للقطع النهائي مع الفو�سى:

حم�سن مرزوق يدعو اإىل مراجعة النظام ال�سيا�سي احلايل

تطور.. ولكن
وقد ك�سف رئي�ض احلكومة التون�سية 
احلكومة  “اأّن  ال�������س���اه���د،  ي��و���س��ف 
النقاط  ع��دي��د  تطبيق  يف  ت��ق��دم��ت 
ولكن   ، ق��رط��اج  بوثيقة  ج��اءت  التي 
�سعبا،  م������ازال  ت��ون�����ض  يف  ال���و����س���ع 

وخا�سة يف م�ساألة املوازنات املالية«.
    واأو����س���ح رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة خالل 
، اثر  ل��ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي  ت��ق��دمي��ه 
التئام اجتماعه بالأحزاب واملنظمات 
املوقعة على وثيقة قرطاج والداعمة 
من  متكنت  احلكومة  اأّن  للحكومة، 
الواردة  النقاط  التقدم يف كثري من 
بوثيقة قرطاج ، ومنها باخل�سو�ض 
ع����ودة الإن���ت���اج وم��ك��اف��ح��ة الإره�����اب 

وتطور معدلت النمو.
   و�سدد ال�ساهد على تعهد احلكومة 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ج��م��ي��ع ال���ن���ق���اط ال������واردة 
التزام  م����وؤك����دا   ، ق���رط���اج  ب��وث��ي��ق��ة 
مبخرجات  الجتماع  يف  احلا�سرين 
هذه الوثيقة ، وبدعم احلكومة من 

اأجل تطبيق هذه النقاط .
ب��اأن��ه مت التفاق  ال�����س��اه��د  واأف�����اد     
تكوين جلان  على  الج��ت��م��اع  خ��الل 
ل���ت���دار����ض الإ�����س����الح����ات ال���ك���ربى، 
ومنها باخل�سو�ض م�سائل ال�سناديق 
الرتبوي  والإ�����س����الح  الج��ت��م��اع��ي��ة 
وامل���وؤ����س�������س���ات ال��ع��م��وم��ي��ة واإ����س���الح 

الوظيفة العمومية .
   واأك����د اأن���ه مت الت��ف��اق اأي�����س��ا على 
مزيد الت�ساور بني احلكومة والكتل 
تطوير  وعلى  لها،  امل�ساندة  النيابية 
على  املوقعة  الأح���زاب  بني  التن�سيق 
للحكومة  والداعمة  قرطاج  وثيقة 

عرب عقد اجتماعات دورية.
اأن يتم     ورّج�����ح رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة 
ت��ن��ظ��ي��م الن���ت���خ���اب���ات ال���ب���ل���دي���ة يف 
تن�سيق  اإىل  م�������س���ريا   ،  2017
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  احلكومة مع 
واىل   ، املو�سوع  هذا  يف  لالنتخابات 
�سرورة  على  ع��ربوا  املجتمعني،  اأن 
ال���س��ت��ح��ق��اق مرحلة  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن 
التحول  اإط�����ار  يف  ون��اج��ح��ة  م��ه��م��ة 

الدميقراطي الذي تعي�سه البالد.
ناجحا  الجتماع  ال�ساهد  واعترب     
ممثلي  خم���ت���ل���ف  م�����ن  وال�����ت�����زام�����ا 
واملنظمات  احل����ا�����س����رة  الأح����������زاب 

الوطنية بدعم احلكومة.

من االأقوال اإىل االأفعال
اأك���د ممثلو عدد  ذات����ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
من الأحزاب واملنظمات املوقعة على 
للحكومة،  والداعمة  قرطاج  وثيقة 
اجتماعهم  ع���ق���ب  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
ال�ساهد،  يو�سف  احل��ك��وم��ة  برئي�ض 
اأه��م��ي��ة الت���ف���اق ع��ل��ى تكوين  ع��ل��ى 
جل����ان م��ت��خ�����س�����س��ة ل��رتج��م��ة بنود 
يف  والنطالق  عمليا  قرطاج  وثيقة 

الإ�سالحات الكربى.
را�سد  النه�سة  رئي�ض حركة  وق��ال    
لقد  �سحفي،  ت�سريح  يف  الغنو�سي، 
تبني اأن هناك اآليات ممكنة للخروج 
بخ�سو�ض  ال�����س��ع��ب  ال���و����س���ع  م���ن 

التوازنات املالية.
ه��ن��اك حت�����س��ن��ا على  اأن  واأ�����س����اف     
ذلك  الأ�����س����ع����دة، مب����ا يف  خم��ت��ل��ف 
ع�سرات  وت��وف��ري  والإن��ت��اج  ال�سياحة 
ومتويل  ال�سغل  ف��ر���ض  م��ن  الآلف 

امل�ساريع ال�سغرى واملتو�سطة .
   واأ�سار الغنو�سي اإىل اأهمية التن�سيق 
ب����ني ال���ك���ت���ل ال���ربمل���ان���ي���ة ل����الأح����زاب 

   واأك����د م����رزوق ع���دم دع���وة حركته 
من طرف رئا�سة احلكومة حل�سور 
اجتماع الأطراف املوقعة على وثيقة 

قرطاج.
    وك���ان حم�سن م���رزوق اأم���ني عام 
احلركة قد اأعلن يف يناير املا�سي ،اأن 
املكتب ال�سيا�سي للحركة قّرر �سحب 

دعمه حلكومة يو�سف ال�ساهد.
   واأ�ساف يف موؤمتر �سحفي حينها، 
انه مت اتخاذ هذا القرار على خلفية 
ال�ساهد”  ح��ك��وم��ة  اأخ����ط����اء  ت���ع���ّدد 
قرطاج،  اتفاق  “خرقها  اإىل  اإ�سافة 

وعدم الت�ساور مع الأحزاب .

حوار وطني جديد
اأي�سا  ���س��م��ل��ت  ال��غ��ا���س��ب��ني،  ق��ائ��م��ة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت�����س��ي��ريي��ة حل�����زب ن����داء 
ال�سب�سي  املن�سق عن  اجلناح  تون�ض- 
اأّن  اأف���اد ر���س��ا بلحاج،  الب���ن- ، وق��د 
الهيئة نّبهت رئي�ض احلكومة يو�سف 
القيادة  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  ال�����س��اه��د م��ن 
ال��ت��ي ت�سببت  ل��ل��ح��زب  غ���ري مم��ث��ل��ة 
احلكومة  تعي�سها  ال��ت��ي  الأزم�����ة  يف 
وال������ب������الد م�����ن ج��������راء مم����ار�����س����ات 
مفا�سل  ع��ل��ى  ال��ه��ي��م��ن��ة  وحم���اول���ة 
كما  وعائلية  فئوية  بن�سب  ال�سلطة 
واأكدته  الأخ���رية  الت�سريبات  بينته 
الهيئة يف ت�سريحات لها منذ اأ�سهر.
   واأ���س��اف بلحاج ، اأن��ه رغ��م التنبيه 
بوا�سطة  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������ض  ع���ل���ى 
حافظ  اأن  ع��ل��ى  ر���س��م��ي��ة  م��ك��ات��ي��ب 
قائد ال�سب�سي وما اأ�سماه ب�املجموعة 
األ ميثل  ب���ه  امل��ح��ي��ط��ة  الن��ت��ه��ازي��ة 
معه  التعامل  يوا�سل  ف��اإن��ه  احل���زب 
رغ��م امل�����س��رة ال��ت��ي اأحل��ق��ه��ا بالبالد 

ومب�ستقبل احلوار الوطني.
   وقال بلحاج اإن الهيئة الت�سيريية 
التون�سي  ال��ع��ام  الحت���اد  نظر  تلفت 
امل�ساركة  الأط�����راف  وب��ق��ي��ة  لل�سغل 
“�سرورة  اىل  ال��وط��ن��ي  احل�����وار  يف 
ت�سريك الأطراف التي متثل حقيقة 
نداء تون�ض وتو�سيع احلوار لأطراف 
اإليه  و����س���ل���ت  م����ا  ل��ت��ج��ن��ب  اأخ�������رى 
قائد  البالد جراء ممار�سات حافظ 
ال�����س��ب�����س��ي وامل��ج��م��وع��ة امل��ح��ي��ط��ة به 
الأول  الوطني  انطالق احل��وار  منذ 
فيه  �سقطت  ما  واإ�سالح  اليوم،  اإىل 
الأط���راف بعد معرفة خلفيات  ه��ذه 
اأكد  وال���ذي  الأول  ال��وط��ن��ي  احل���وار 
مفا�سل  على  الهيمنة  خلفياته  اأن 
�سيقة  م�سالح  لتحقيق  احل��ك��وم��ة 
فئوية وعائلية تتعار�ض مع م�سلحة 

البالد.
الهدف من  اأن  بلحاج على  و�سدد     
مم��ار���س��ات ح��اف��ظ وجم��م��وع��ت��ه هو 
تر�سيخ التوريث يف احلزب يف انتظار 
داع���ي���ا احتاد   ، ال�����س��ل��ط  ت��رك��ي��زه يف 
احلوار  لإنقاذ  ب��دوره  للقيام  ال�سغل 
ال��وط��ن��ي ب��اإع��ط��اء م�����س��م��ون وحدة 
وطنية حقيقية، والدخول يف جولة 
جديدة من احلوار الوطني يتم فيها 
التفاق على تفا�سيل املبادئ العامة 
الوثيقة  التفاق عليها يف  التي وقع 
ا�ستبعاد  ع��ل��ى  الت��ف��اق  م��ع  الأوىل، 
كل الوزراء الذين متت ت�سميتهم يف 

اإطار خطة حافظ قائد ال�سب�سي.
    وتابع قائال: اإن الهيئة الت�سيريية 
تنبه م���رة اأخ����رى م��ن ال��ت��ع��ام��ل مع 
ح��اف��ظ وجم��م��وع��ت��ه ب��اع��ت��ب��اره كان 
�سببا يف اأزمة احلكومة وخا�سة بعد 

الت�سريبات الأخرية .

واحلكومة،  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال���داع���م���ة 
مالحظاتها  الكتل  ه��ذه  تقدم  حتى 
التي  ال��ق��وان��ني  م�ساريع  بخ�سو�ض 
ت��ع��ر���س��ه��ا احل���ك���وم���ة ع���ل���ى اأن���ظ���ار 

جمل�ض نواب ال�سعب .
اأك��د رئي�ض كتلة نداء     من جانبه، 
ال�سعب،  ن�������واب  مب��ج��ل�����ض  ت���ون�������ض 
�سفيان طوبال، على اأهمية ما قرره 
جلان  ببعث  يتعلق  ما  يف  الجتماع، 
بنود  خمتلف  لتطبيق  متخ�س�سة 
وث��ي��ق��ة ق���رط���اج م���ع اإ����س���اف���ة جلنة 

تتعلق بالإ�سالح الرتبوي.
اأن ه��ذا الجتماع      واعترب طوبال 
املنظمات  ا����س���ت���ع���داد  ع���ل���ى  ت���اأك���ي���د 
ال���وط���ن���ي���ة والأح������������زاب احل���ا����س���رة 
يف  ودع��م��ه��ا  احل��ك��وم��ة  م�ساندة  على 
الإ�سالحات  على  ا�ستغالها  انطالق 

الكربى.
العام  ع�����ام الحت�������اد  اأم������ني  اأم������ا      
ال���ت���ون�������س���ي ل���ل�������س���غ���ل، ن������ور ال���دي���ن 
الطبوبي ، فاأكد على مت�سك الحتاد 
ب������اأن ت���ت���ح���ول امل�������س���ام���ني ال���ت���ي مت 
اأقوال  من  قرطاج  بوثيقة  اإدراج��ه��ا 

اإىل اأفعال حقيقية.
احلكومة  رئ��ي�����ض  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
ا�ستعدادا  الجتماع  ه��ذا  خ��الل  بني 

لالنطالق يف الإ�سالحات الكربى.
ب��اأن��ه ع��رب خالل     واأف����اد الطبوبي 
الج��ت��م��اع ع��ن وج��ود اأزم���ة ثقة بني 

على دعمه لوثيقة قرطاج مع �سحب 
دعمه للحكومة.

    وق����ال ال��ق��ي��ادي ب��ح��رك��ة م�سروع 
اإن   ، ف�����رج  ب����ن  ال�����س��ح��ب��ي  ت���ون�������ض 
مل  ال�ساهد  يو�سف  احلكومة  رئي�ض 
للم�ساركة  احلركة  اإىل  دع��وة  يوجه 
احلكومة  ب����ني  احل�������وار  ج��ل�����س��ة  يف 
والأح��������زاب امل��ك��ون��ة ل��ه��ا وع����دد من 

املنظمات الوطنية.
   واأفاد بن فرج باأن عدم توجيه دعوة 
للح�سور  ت��ون�����ض  م�����س��روع  ل�����ح��رك��ة 
يف ه��ذا الج��ت��م��اع ه��و ب�سبب �سحب 
اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددا  للحكومة،  دع��م��ه��ا 
م�سوؤوليات  م��ن  ه��ي  ق��رط��اج  وثيقة 

رئا�سة اجلمهورية.
اأن حركة م�سروع تون�ض  واأ���س��اف     
قرطاج  بوثيقة  والتزمت  وّقعت  قد 
رئا�سة  حت����ت  ان���ت���ظ���م���ت  ب�����س��ف��ت��ه��ا 
ا�ستعداد  ع���ن  م���ع���رّبا  اجل��م��ه��وري��ة، 
احل���رك���ة ل��ل��ت��ف��اع��ل م���ع ك���ل دع����وات 

رئا�سة اجلمهورية.
   م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال الأم������ني العام 
ت���ون�������ض حم�سن  م�������س���روع  حل���رك���ة 
من  الثقة  �سحب  حزبه  اأّن  م���رزوق، 
احلكومة ومن الأحزاب الداعمة لها، 
واأنه مع ذلك مازال متم�سكا بوثيقة 
احلكومة  رئي�ض  اأن  معتربا  قرطاج، 
اجتمع بالأطراف الداعمة له ولي�ض 

باملوقعني على وثيقة قرطاج.

بوثيقة قرطاج عمليا.
  وح�سر الج��ت��م��اع ك��ل م��ن ممثلي 
التون�سي  ال���ع���ام  الحت�����اد  م��ن��ظ��م��ات 
ل��ل�����س��غ��ل واحت������اد الأع�������راف واحت����اد 
ممثلي  اإىل  اإ����س���اف���ة   ، ال���ف���الح���ني 

وخا�سة  واملواطنني  القرار  اأ�سحاب 
م��ن��ه��م ال�����س��ب��اب، م��ع��رّبا ع��ن ارتياح 
احتاد ال�سغل بعد اأن مت التفاق على 
و���س��ع روزن���ام���ة اج��ت��م��اع��ات قريبة 
الواردة  النقاط  لرتجمة  للخرباء 

غ���ي���اب م�������س���روع ت��ون�����ض ك����ان لفتا 
الوطني  الحت���اد  عك�ض  وعلى  لأن���ه، 
الذي  الرياحي  �سليم  بزعامة  احلر 
ان�����س��ح��ب م���ن وث��ي��ق��ة ق���رط���اج ومن 
دع���م احل��ك��وم��ة، ف���ان امل�����س��روع بقي 

الأح��زاب املوقعة على وثيقة قرطاج 
وم�سروع  ال�سعب  حركتي  با�ستثناء 

تون�ض

م�سروع تون�ص خارج القائمة

ال�ساهد قدم ولكن اجتماع ال�ستعداد للمرحلة القادمة

حم�سن مرزوق يتغيب وحركته خارج
 قائمة منتخب قرطاج رغم مت�سكه بالوثيقة

انتقدت التعامل مع ال�سب�سي االبن: الهيئة 
الت�سيريية للنداء تطالب بحوار وطني جديد

م�سروع تون�ص: وثيقة قرطاج هي من م�سوؤوليات الرئا�سة 
احتاد ال�سغل: حتويل م�سامني الوثيقة من اأقوال اإىل اأفعال حقيقية

•• الفجر - تون�ض - خا�ض

التي كادت  ــوزاري اجلزئي  ال التحوير  اأزمــة       بعد 
اأ�سا�سه  على  الذي  البناء  قرطاج  وثيقة  تن�سف  اأن 
املوّقعون  عــاد  الوطنية،  الــوحــدة  حكومة  ت�سكلت 

عليها لالجتماع جمددا من اجل تفادي تكرار ال�سيناريو، 
واال�ستعداد للمرحلة القادمة بتما�سك اكرب، وو�سوح يف 

الروؤية ا�سمل واأعمق.
وحركة  تون�ص  م�سروع  حركة  عنه  غاب  االجتماع،     
يدعوا  مل  الذين  احلر،  الوطني  االحتاد  وحزب  ال�سعب 

اإليه رغم اأنهم من املوقعني على وثيقة قرطاج، ولكنهم 
متيزوا يف االآونة االأخرية مبعار�سة احلكومة، مما دفع 
بع�ص املراقبني اإىل القول اأّن االجتماع كان اقرب اإىل 
م�ساندي احلكومة، منه اإىل اجتماع االطراف املوّقعة 

على وثيقة قرطاج.

منتخب وثيقة قرطاج يف دار ال�سيافة بني حافظ وبلحاج املعركة م�ستمرة

�سفوف النداء تتدعم

الأحزاب واملنظمات امل�ساركة توؤكد اأهمية تكوين جلان متخ�س�سة لالنطالق يف الإ�سالحات الكربى

مرزوق خارج منتخب قرطاج 
رغم مت�سكه باحلكومة
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العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

لرين
رخ�سة رقم:CN 1227366 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اجليهان افاق اخلليج للمقاولت 

العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1159161 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/اجليهان افاق اخلليج للمقاولت العامة ذ.م.م

ALJIHAN GULF HORIZON GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/جلوبال جرين بريدج للمقاولت ذ.م.م 

GLOBAL GREEN BRIDGE COTRACTING LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ميد �سريفي�سيز لدارة املطالبات الطبية 

رخ�سة رقم:CN 2106383  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ايهاب العيادي حممد علي �سامل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سيخ �سيف حممد بطي اآل حامد %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم عبدالنور حممد طاهر الزرعوين

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ميد �سريفي�سيز لدارة املطالبات الطبية

MED SERVICES REVENUE CYCLE MANAGEMENT OFFICE

اىل/ميد �سريفي�سيز لدارة املطالبات الطبية ذ.م.م 
MED SERVICES REVENUE CYCLE MANAGEMENT OFFICE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جمموعة جولدن هيلث الطبية

رخ�سة رقم:CN 2099965  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سيخ �سيف حممد بطي اآل حامد %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ايهاب العيادي �سامل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم عبدالنور حممد طاهر الزرعوين

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/جمموعة جولدن هيلث الطبية

GOLDEN HEALTH MEDICAL GROUP
اىل/جمموعة جولدن هيلث الطبية ذ.م.م 

GOLDEN HEALTH MEDICAL GROUP LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات ادارة املن�ساأت )8211010(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات ادارة ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة )7010009(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
املتوفرة  ال�س�����ادة/اخلدمات  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنجاره واحلداده امل�سلحه
رخ�سة رقم:CN 1076376  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمزه ح�سني ح�سون %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

مرمي عبداهلل خ�سره مراد القبي�سي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

مرمي عبداهلل خ�سره مراد القبي�سي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جولدن هيلث لدارة امل�ست�سفيات

رخ�سة رقم:CN 2100030  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ايهاب العيادي حممد علي �سامل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سيخ �سيف حممد بطي اآل حامد %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم عبدالنور حممد طاهر الزرعوين

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/جولدن هيلث لدارة امل�ست�سفيات

GOLDEN HEALTH HOSPITAL MANAGEMENT

اىل/جولدن هيلث لدارة امل�ست�سفيات ذ.م.م 
GOLDEN HEALTH HOSPITAL MANAGEMENT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وحدة جولدن هيلث الطبية املتنقلة

رخ�سة رقم:CN 2100018  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ايهاب العيادي حممد علي �سامل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سيخ �سيف حممد بطي اآل حامد %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم عبدالنور حممد طاهر الزرعوين

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 0.3*0.4

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/وحدة جولدن هيلث الطبية املتنقلة

GOLDEN HEALTH MOBILE MEDICAL UNIT

اىل/وحدة جولدن هيلث الطبية املتنقلة ذ.م.م 
GOLDEN HEALTH MOBILE MEDICAL UNIT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�سالت )قطاع النقل البحري( 

تقدم  قد  ال�سغرية  ال�سفن  و�سيانة  لت�سليح  /دهبال  بان 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���ض  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 

مدة  خ���الل  اب��وظ��ب��ي  ال�����س��ف��ن  ت�سجيل  مكتب  م��راج��ع��ة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ض والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
               دهبال 77                        -                       -

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
ل�سحابها  واملقاولت  والتجارة  للهند�سه  املتحدة  ال�س�����ادة/ال�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قا�سم تر�سحاين واياد احل�سان و�سريكتنا  رخ�سة رقم:CN 1194202  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي �ساهني حممد جرب ال�سويدي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي �ساهني حممد جرب ال�سويدي من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اياد عبداملجيد - احل�سان %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ قا�سم حممد تر�سحاين من مدير اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ قا�سم حممد تر�سحاين من 0% اىل %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ حذف ال�سركة املتحدة للهند�سه والتجارة واملقاولت ل�سحابها قا�سم تر�سحاين 
United Company for Engineering Commerce Contracts

تعديل راأ�ض املال/من 50000 اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 6*4 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
واياد  تر�سحاين  قا�سم  ل�سحابها  واملقاولت  والتجارة  للهند�سه  املتحدة  من/ال�سركة  جتاري  ا�سم  تعديل 

احل�سان و�سريكتنا - فرع من �سوريا - اأبوظبي
UNITED ENGINEERING & TRADING & CONTRACTING FOR KASEM TRSHHANI

اىل/ال�سركة املتحدة للهند�سة والتجارة واملقاولت  ذ.م.م 
UNITED COMPANY FOR ENGINEERING COMMERCE CONTRACTS LLC

اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/م�سنع ابوظبي للوحات الكهربائية ذ.م.م 

IN-1000875:رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التايل:

خروج ال�سركاء:
- نظرت قرة ايانيان

- ريا�ض بن عبداهلل بن حممد حجازي
- اميل يو�سف الهليل

دخول ال�سركاء:
- األك�سندر اأيانيان

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:
- حميد تري�ض �سعيد حميد املزروعي

- �سركة الفرح للتجارة واملقاولت
- األك�سندر اأيانيان

وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه 
يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل   - امل�ستثمرين  خدمة  اإدارة   -

املكتب اأي اعرتا�ض بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/الظفرة ل�سناعات التدوير ذ.م.م 

IN-1002014:رقم الرخ�سة ال�سناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التايل:

خروج �سريك ودخول �سريك وتنازل عن ح�سته:

%51 ح�س�سه  كامل  عن  احلبتور  احمد  خلف  را�سد  • خروج 
%51 بن�سبة  ال�سام�سي  علي  جمعة  حممد  حممد  • دخول 

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:

ال�سام�سي علي  جمعة  حممد  • حممد 
�ض.ذ.م.م المارات  للخدمات  ليتون  • �سركة 

وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه 

يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل   - امل�ستثمرين  خدمة  اإدارة   -

املكتب اأي اعرتا�ض بعد انق�ساء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اي اي دبليو جلف �ستيل- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�ض بت�سفية 

ال�سركة املذكورة اأعاله
 )اي اي دبليو جلف �ستيل - ذ م م(

ت�سفية  عن  احل�سابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن 
ال�سركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�سركة 
املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك 
اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط 
حقه باملطالبة.  تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�ض 6210478 
 )6( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �سارع  ابوظبى   ،02/

�سقة )17( مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة مارفل لتجارة 

الدوات ال�سحية
رخ�سة رقم:CN 1132015  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان �سامل علي �سعيد ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف و�سيم احمد حممود �سحاده
تعديل وكيل خدمات/حذف يو�سف �سامل حممد علي مطر اجلابري

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج فيوت�سر ون 

ل�سالح ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1884154 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة انور حم�سن �سيخ قا�سم علي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد �سعيد �سالح �سامل العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط فتاة القوع 

لل�سيدات رخ�سة رقم:CN 1122826 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمد علي حممد �سامل الدرعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل �سوايح �سيف علي الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

�سموخ العال لل�سيانة العامة- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�ض بت�سفية 

ال�سركة املذكورة اأعاله
 )�سموخ العال لل�سيانة العامة - ذ م م(

ت�سفية  عن  احل�سابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن 
ال�سركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�سركة 
املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك 
اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط 
حقه باملطالبة.  تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�ض 6210478 
 )6( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �سارع  ابوظبى   ،02/

�سقة )17( مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13الثنني  13  مار�ض 2017 العدد 11967

اإعــــــــــالن
�سوبر  ال�س�����ادة/م�سبغة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ارجنت رخ�سة رقم:CN 1256175 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عائ�سه �سعيد �سامل �سعيد احلب�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد �سعيد �سامل �سعيد احلب�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11967 بتاريخ 2017/3/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بري�ستو للحلويات واملعجنات وال�سكولته 

رخ�سة رقم:CN 1125322 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*5 اىل 3*1

تعديل ا�سم جتاري من/بري�ستو للحلويات واملعجنات وال�سكولته
PRESTO FOR PASTRY SANDWITCHES & CHOCOLATE

اىل/بري�ستو لتجارة املالب�ض الن�سائية اجلاهزة 
PRESTO LADIES GARMENTS TRADING

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املالب�ض الن�سائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�ساط/حذف م�سروبات باردة و�ساخنة )5630004(

تعديل ن�ساط/حذف حت�سري احللوى واحللويات ال�سعبية )5621007(
تعديل ن�ساط/حذف بيع وحت�سري الفطائر واملعجنات وجتهيزها )5610006(

تعديل ن�ساط/حذف بيع احللويات - بالتجزئة )4721015(
تعديل ن�ساط/حذف تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة )اعداد وجبات( )5629002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
عبداهلل ح�سني احمد خنجي

بن�سر التعديالت املو�سحة ادناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم :143086      بتاريخ : 7 / 2 / 2017  
با�س��م: اري�ض

وعنوانه: ابوظبي - �ض.ب:92726
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سابون غ�سيل اليدين/�سابون غ�سيل ال�سحون/عطور معطرات اجل�سم/احمر 
ال�سفاه/م�ستح�سرات ظالل العيون / م�ستح�سرات ال�سا�ض للوجه/م�ساحيق 

الوجه/م�سكرة العني/بل�سم ال�سعر/�سامبو/طالء الظافر .
 الواق�عة بالفئة: 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية:)   ( - )/  / 20م( .
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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اأم�ض  ك��ب��ري م�����س��اء  ب��ن��ج��اح  اخ��ت��ت��م��ت 
املفتوحة  للرماية  ف��زاع  بطولة  الول 
التي  -ال�سكتون  بالبندقية  للجن�سني 
حمدان  مركز  عليها  واأ���س��رف  نظمها 
ال���رتاث يف ميدان  ب��ن حممد لإح��ي��اء 
و�سهدت  الروية  مبنطقة  دب��ي  �سرطة 
م�����س��ارك��ة اأك����ر م���ن األ����ف وم���ائ���ة راٍم 
العمرية  الفئات  خمتلف  م��ن  ورام��ي��ة 

من داخل وخارج الدولة.
وقام  اخلتامي  ال��ي��وم  فعاليات  ح�سر 
عبداهلل  ����س���ع���ادة  ال���ف���ائ���زي���ن  ب��ت��ت��وي��ج 
التنفيذي  الرئي�ض  دمل��وك  بن  حمدان 
ملركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث 
و�سعادة �سامل الكثريي ، القائم باأعمال 
التجاري  عمان  �سلطنة  مكتب  رئي�ض 
املهريي  يف دبي والعميد حممد عبيد 
رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة و 
ال�سيد را�سد بن مرخان نائب الرئي�ض 
�سعاد  وال�����س��ي��دة  ل��ل��م��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإبراهيم دروي�ض مدير اإدارة البطولت 
يف م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د لإحياء 
بن  اهلل  عبد  حممد  وال�سيد  ال���رتاث 
املوؤ�س�سي  ال��دع��م  اإدارة  م��دي��ر  دمل����وك 
امل�سوؤولني  م���ن  ك��ب��ري  وع����دد  ب��امل��رك��ز 

واأع�ساء اللجنة املنظمة.
ا�سفرت نتائج اجلولت النهائية لفئات 
ت���ف���وق وا����س���ح لرماة  ع���ن  ال��ب��ط��ول��ة 
���س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان ال���ذي���ن ي��ق��ب��ل��ون على 
امل�ساركة باأعداد كبرية دائما حيث توج 
يف فئة الرجال العماين اأ�سعد املعمري 
العالمة  ح��ق��ق  ب��ع��دم��ا  الأول  ب��امل��رك��ز 
الثاين  ب��امل��رك��ز  وج�����اء   80 م���ن   79
العماين حممد الوهيبي مبجموع 78 
على  الفا�سلة  باجلولة  متفوقا  نقطة 
م��واط��ن��ه حم��م��د امل��ع�����س��ن��ي ال����ذي جاء 

باملرتبة الثالثة.
راميات  ح��ق��ق��ت  ال�������س���ي���دات  ف��ئ��ة  ويف 
الأوىل  الثالثة  امل��راك��ز  عمان  �سلطنة 
حيث ك�سبت املركز الأول نعيمه حميد 
وجاءت  نقطة   78 مبجموع  املقبالية 
باملركز الثاين عفراء خمي�ض املقبالية 
بعالمات  م���ت���ف���وق���ة   77 مب���ج���م���وع 
الكعبي  عائ�سة م�سبح  على  الت�سويب 
ال���ث���ال���ث بنف�ض  امل���رك���ز  ال���ت���ي ح��ق��ق��ت 

املجموع من النقاط.
العماين  ح�����س��د  ال��ن��ا���س��ئ��ني  ف��ئ��ة  ويف 
مبجموع  الأول  املركز  املقبايل  حممد 
78 �سربة متفوقا يف اجلولة الفا�سلة 
على مواطنه �سعيد الكثريي الذي جاء 
الكتبي  الإم��ارات��ي حممد  ثانيا وحقق 

املركز الثالث مبجموع 77 نقطة.
راميات  ح��ق��ق��ت  ال��ن��ا���س��ئ��ات  ف��ئ��ة  ويف 
الأوىل  ال��ث��الث  امل��راك��ز  عمان  �سلطنة 
املقبالية  ميثة  الأوىل  باملرتبة  وجاءت 
الثاين  وباملركز  نقطة،   77 مبجموع 
ح�سدت  ال��ت��ي  الكعبية  را���س��د  عائ�سة 
73 نقطة وتفوقت بعالمات الت�سويت 
على �سقيقتها موزة را�سد الكعبية التي 

حققت نف�ض املجموع وجاءت ثالثة.
اإ�سقاط  يف  ال����ف����رق  م���ن���اف�������س���ات  ويف 
ال���ت���ي كانت  ال���ف���ئ���ة  ال�������س���ح���ون وه�����ي 
جلمعها  نظرا  واإث���ارة  ت�سويقا  الأك���ر 
بني ال�سرعة واملواجهات بني الثنائيات 
العمانيان  ح��ق��ق  اإق�����س��ائ��ي��ة،  بطريقة 
ويون�ض  ال����ع����ويف  خ�����س��ي��ب  ب����ن  ع�����وف 
ثانيا  وج�����اء  الأول  امل���رك���ز  ال�����س��ي��اب��ي 
الدرعي  اأح���م���د  خ��م��ي�����ض  ال��ع��م��ان��ي��ان 
ونعمان �سيف الدرعي، وباملركز الثالث 

العمانيان حميد �سعيد الدرعي ونبهان 
�سامل النبهاين.

اب��راه��ي��م دروي�����ض مدير  وه��ن��اأت �سعاد 
حمدان  م���رك���ز  يف  ال���ب���ط���ولت  اإدارة 
الفائزين  ال���رتاث  لإح��ي��اء  ب��ن حممد 
واأعربت عن فخرها لو�سول البطولة 
لهذا امل�ستوى وبالرغم من عدم حتقيق 
كما  املت�سابقني  قبل  من  كاملة  نتائج 
اأن  اإل  ك���ان احل���ال يف امل��و���س��م امل��ا���س��ي 
ن�سبة  وزادت  ك��ب��رية  ك��ان��ت  امل�����س��ارك��ات 
ال��ف��رق يف اإ���س��ق��اط ال�����س��ح��ون واأع����داد 

النا�سئني والنا�سئات وال�سيدات .
اأ�سبه  ف���زاع  ب��ط��ولت  اأ�سبحت  وق��ال��ت 
الزائر على  بكرنفالت تراثية ي�سعها 
اأجندة املواقع التي يرغب بزيارتها يف 

بف�سل  ذل��ك  ك��ل  اإىل  وو�سلنا  ال��دول��ة 
دعم �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد 
جمل�ض دبي الريا�سي املتوا�سل، لن�سر 
الوطنية على  الهوية  وتعزيز  امل��وروث 

ال�سعيدين املحلي والإقليمي.
واأك����د ال��ع��م��ي��د حم��م��د ع��ب��ي��د املهريي 
اأن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����ض 
الفوائد  ال��ع��دي��د م��ن  احل����دث ح�����س��د 
ن�سر  على  العمل  موا�سلة  م��ن  ب��داي��ة 
وت��وف��ري فر�سة  ال�سعبي  امل���وروث  ه��ذا 
ال���ل���ق���اء ب���ني م���واط���ن���ي امل��ن��ط��ق��ة معا 

للتناف�ض يف هذه الأجواء .
بتوافد  ع��ام  ك��ل  ك��ب��رية  وق���ال فرحتنا 
اأع���داد �سخمة، واأف����راد وع��ائ��الت من 

�سلطنة  وحت����دي����دا  امل����ج����اورة  ال������دول 
عمان للم�ساركة والتناف�ض على املراكز 
ي�ساهم يف  �ساأنه من  وه��و من  الأوىل، 
اأعداد  وزي���ادة  الريا�سة  م�ستوى  رف��ع 
مع  النا�سئني  بني  حتديدا  ممار�سيها 
تخ�سي�ض فئة لهم لت�سجيعهم عليها.

مناف�سات  الث�����ن�����ني  ال�����ي�����وم  وت�����ق�����ام 
للرماية  ف���زاّع  لبطولة  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
التي  ال�سكتون  بالبندقية  للمواطنني 
بعد  امل�ساركني  اأع���داد  يف  زي���ادة  ت�سهد 
املخ�س�سة  املالية  اجل��وائ��ز  قيمة  رف��ع 

لها.
وتتوا�سل يف اليوم الثاين ت�سفيات فئة 
الرجال والنا�سئني على اأن يكون ختام 

البطولة يوم الأربعاء املقبل.

اأم�����ض الأول ب��ط��ول��ة الإم�����ارات لقفز  اأخ��ت��ت��م��ت م�����س��اء 
للفرو�سية  الم������ارات  احت����اد  ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  احل���واج���ز 
بالتعاون مع نادي ال�سارقة للفرو�سية برعاية لوجنني 
على امليدان الرملي اخلارجي بنادي ال�سارقة للفرو�سية 
 540 جوائزها  جمموع  بلغ  و  �سوطا   20 ت�سمنت  و 
األف درهم. و�سهد مناف�سات البطولة - التي ا�ستمرت 
رئي�ض  القا�سمي  ماجد  ب��ن  اهلل  عبد  ال�سيخ   - اأي���ام   3
بن  جمال  وال�سيخ  وال�سباق  للفرو�سية  ال�سارقة  ن��ادي 
نا�سر النعيمي و الدكتور غامن الهاجري الأمني العام 
لحتاد الفرو�سية وعدنان �سلطان النعيمي مدير عام 
نادي اأبوظبي للفرو�سية وحمد ال�سام�سي مدير مركز 
المارات للفرو�سية و�سلطان حممد خليفة اليحيائي 
مدير عام نادي ال�سارقة للفرو�سية وال�سباق وباتريك 

عون املدير القليمي ل�سركة لوجنني راعية البطولة.
الكربى  ال���ف���ئ���ة  ال���ب���ط���ول���ة مب��ن��اف�����س��ة  خ���ت���ام  و ج�����اء 
مبوا�سفات اجلولتني و�سمم م�سارهما بحواجز تراوح 
 12 فيها  و���س��ارك  �سم   150 و   140 ب��ني  ارت��ف��اع��ه��ا 
فار�سا وفار�سة . وحقق املت�سابق حممد �سايف الرميثي 
باجلواد ليكاندو من نادي تراث الإمارات املركز الأول 
اأ�سواطها  دون خطاأ يف جميع  النظيف  ب��الأداء  وانفرد 
 57.05 الثالثة واأنهى اجلولة الأخ��رية يف زمن بلغ 
املهريي  حميد  اهلل  عبد  ال��ف��ار���ض  حقق  فيما   . ثانية 
للفرو�سية  ال�سارقة  ن��ادي  م��ن   7 �سا  �سا  �سا  بالفر�ض 
وال�سباق املركز الثاين منهيا اجلولة الأخرية يف زمن 

ارتكبها يف  4 نقاط جزاء  ثانية بر�سيد   49.95 بلغ 
الثالث  املركز  واأح��رز   . ملناف�سة اخلتام  الأوىل  اجلولة 
زميله بالنادي الفار�ض حممد غامن الهاجري باجلواد 
ب���ور ل��و ب��و���س��اج واأن��ه��ى اجل��ول��ة الأخ����رية يف زم���ن بلغ 
56.84 ث��ان��ي��ة ب��ر���س��ي��د 8 ن��ق��اط ج���زاء ارت��ك��ب��ه��ا يف 
الفار�ض عبد الرحمن  جولتي مناف�سة اخلتام. وحقق 
11 من  اأم���ني ف���وزا ثمينا ب��اجل��واد ك���وران���دو  اأح��م��د 
الفئة  مناف�سة  لقب  على  وح�سل  ال�سراع  ا�سطبالت 
الو�سطى بر�سيد خم�ض نقاط جزاء يف اجلولة الثانية 
ل�سوط ختام الفئة الو�سطى يف بطولة الإمارات والتي 

ي�سارك فيها الفار�ض للمرة الأوىل �سمن هذه الفئة .
م�سارها  و�سمم  اجلولتني  مبوا�سفات  �سوطها  وج��اء 
بحواجز تراوح ارتفاعها بني 135 و 140 �سم و�سارك 
فيها 12 فار�سا وفار�سة تفاوتت نتائجها عرب جولتها 
امل�ساركني  بني  والتحدي  التناف�ض  من  اأي��ام  ثالثة  يف 
بلغ  زم��ن  الأخ��رية يف  املرحلة  الفار�ض  واأنهى  املت�سدر 
50.73 ثانية وبر�سيد خم�ض نقاط جزاء فيها ونالت 
الهاجري  حممد  ميثاء  الفار�سة  الثاين  املركز  جائزة 
األ�سكا من مركز الم��ارات للفرو�سية واأنهت  بالفر�ض 
 8 ثانية مبجموع   43.15 زم��ن  الأخ���رية يف  اجلولة 
نقاط جزاء جميعها يف جولتي اليوم الأخري للبطولة 
ال�سويدي  �سامل خمي�ض  الفار�ض  الثالث  املركز  ونال   .
بالفر�ض فيلني ا�ض من نادي ال�سارقة للفرو�سية واأنهى 
اجلولة يف زمن بلغ 46.95 ثانية وبر�سيد 8 نقاط 

جزاء يف جولتي اليوم الأول للبطولة.
وح���ق���ق���ت ال���ف���ار����س���ة اأم������ل ع���و����ض امل����ه����ريي ب���اجل���واد 
نيوجيمي�ض من مركز احلمرا للفرو�سية لقب بطولة 
الثانية  اإكمالها اجلولة  الإم��ارات للفئة ال�سغرى بعد 
يف ثالث اأيام البطولة بدون خطاأ يف زمن بلغ 48.73 
على  املرحلتني  مناف�سة  يف  ال��ف��وز  ب��ه  وحققت  ثانية 
ثانية   125 و   120 ب��ني  اإرت��ف��اع��ه��ا  ت����راوح  ح��واج��ز 
اأكملوا  منهم  خم�سة  وف��ار���س��ة  ف��ار���س��ا   16 مب�����س��ارك��ة 
ناله  الثاين  واملركز  الثانية بدون نقاط جزاء  اجلولة 
بون - جويف  اليحيائي باجلواد  �سلطان  الفار�ض حمد 
الثانية  اجلولة  واأن��ه��ى  للفرو�سية  ال�سارقة  ن��ادي  من 
جزاء  ن��ق��اط   4 بر�سيد  ثانية   41.96 بلغ  زم��ن  يف 
الكميتي  اهلل  عبد  علي  وال��ف��ار���ض  الأوىل  اجل��ول��ة  يف 
للفرو�سية  عجمان  ن��ادي  من  ب��ورت  دي  فيتو  باجلواد 
يف  الثانية  اجلولة  واأك��م��ل  الثالث  املركز  جائزة  ن��ال  و 
زمن 50.25 ثانية بر�سيد 4 نقاط جزاء يف اجلولة 
باجلواد  ال�سويدي  اأحمد  �سامل  الفار�ض  ونال  الأوىل. 
فئة  لقب  للفرو�سية  ال�سارقة  ن���ادي  م��ن  ج��اك  �سناب 
اجلولتني  مبوا�سفات  �سنوات  �سبع  عمر  القفز  خيول 
�سم   120 و   115 بني  ارتفاعها  ت��راوح  حواجز  على 
���س��ايف باجلواد  ال��ف��ار���ض حممد  ال��ث��اين حققه  وامل��رك��ز 
غ��الدي��و���ض ب��ل��و م��ن ن���ادي ت���راث الإم�����ارات وع��ب��د اهلل 
نادي  من  دياردينو  ب��اجل��واد  الثالث  املركز  ن��ال  حميد 

ال�سارقة للفرو�سية وال�سباق.

ت�سدرت دولة المارات املركز الول يف جدول الرتتيب 
اخلليجية  امل���راأة  بطولة  م��ن  اخلام�سة  ل��ل��دورة  ال��ع��ام 
برونزيات  و4  وف�سية  ذهبية  م��ي��دال��ي��ات   7 بر�سيد 
6 ذهبيات و6  ثانيا بر�سيد  البحرين  يف حني ج��اءت 
 4 بر�سيد  ث��ال��ث��ا  ق��ط��ر  وح��ل��ت  وب��رون��زي��ت��ني  ف�سيات 

ذهبيات و10 ف�سيات و7 برونزيات.
وتوجت وداد ابراهيم بذهبية اطاحة املطرقة وت�سجيل 
علياء  43.70 وحققت  الم���ارات  ل��دول��ة  رق��م جديد 
احلمادي ذهبية الوثب العايل حمققة 1.56 وح�سدت 
علياء حممد ذهبية 5000 م واحتلت المارات ذهبية 
ومهرة  ال��ك��ع��ب��ي  لطيفة  ع��رب  ت��ت��اب��ع   400/4 ���س��ب��اق 
ونالت  حممد  وعلياء  ال�سويدي  وبثينة  عبدالرحيم 

جواهر املرزوقي برونزية 200 م.
 9 وحلت طائرة الم��ارات يف جدول الرتتيب بر�سيد 
نقاط وحلت البحرين و�سيفا بر�سيد 6 نقاط وعمان 
بلقب  ام�ض  ال��ط��ائ��رة  منتخب  وت��وج  نقاط  ب3  ثالثا 
الن�سخة اخلام�سة من بطولة املراأة اخلليجية املقامة يف 
الدوحة من 7-17 من مار�ض. وتوجت لعبة منتخب 
بامليدالية  احل�سرمي  ت�سنيم  للتايكواندو  الم����ارات 
ولء  البحرينية  وحلت  اأم�ض   57 وزن  حتت  الف�سية 
الدو�سري ثانيا وكلثم املطاوعة يف املركز الثالث. وتوج 
فريق الطائرة رئي�سة اللجنة التنظيمية لريا�سة املراأة 
نعيمة الحمد اجلابر  ال�سيخة  التعاون  بدول جمل�ض 
ال�سباح بح�سور رئي�سة جلنة ريا�سة املراأة يف �سلطنة 
الماراتي  ال��وف��د  وم��دي��رة  البو�سعيدي  ���س��ن��اء  ع��م��ان 
احتاد  ادارة  جمل�ض  اع�ساء  من  ووف��د  ال�سام�سي  منى 

المارات للكرة الطائرة.
جدول  يف  و�سيفا  اليد  لكرة  الم���ارات  منتخب  وج��اء 
من  انت�سارات  ثالثة  من  نقاط   6 بر�سيد  الرتتيب 
قطر  امل��ت�����س��درة  ع��ن  بنقطتني  متخلفا  ارب��ع��ة  ا���س��ل 
ثالثا  البحرين  وج��اءت  خ�سارة  دون  نقاط   8 بر�سيد 
بنقطتني من فوز واحد حيث حقق منتخب المارات 
الفوز ام�ض الول على عمان بنتيجة 25-10 ليواجه 
النهائي  اللقاء  يكون  ان  على  النهائي  ن�سف  يف  قطر 

م�ساء اليوم.
وتعرقل منتخب المارات لكرة ال�سلة و�سيف الن�سخة 

البحرين  امام  اأول مباراة له  البطولة يف  املا�سية من 
ان  اىل  متطلعا   65-39 بنتيجة  الول  ق��ب��ل  ام�����ض 
يتح�سن امل�ستوى يف املقبل من املباريات م�ستفيدا من 
من  البطولة  نظام  ع��رب  امل�ستوى  بتطوير  الحتكاك 

دورين. 
اللجنة  رئي�سة  ح�سر  بنت  �سم�سة  ال�سيخة  واأو�سحت 
ومديرة  الطائرة  للكرة  الم���ارات  احت��اد  يف  الن�سائية 
ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة ان ح��ف��اظ منتخب  ب��ع��ث��ة الم������ارات 
الطائرة على ذهبية لقب الدورة اخلام�سة من بطولة 
املراأة اخلليجية تاأكيدا على ان هذا املنتخب ي�ستحق كل 
التقدير والهتمام ولبد ان يحظى مبزيد من الدعم 
للحفاظ عليه وتطويره حتى ل ياأفل جنمه لفتة اىل 

ان امل�ساركة مل تكن �سهلة.
اللقب اخلليجي  ال�سيخة �سم�سة اجناز ح�سد  واأه��دت 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  الم���ارات  لطائرة  ال�سابع 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ض جمل�ض  نائب رئي�ض 
واىل �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 

رئي�سة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة .
الفني  والطاقم  الفريق  لالعبات  �سكرها  عن  معربة 
ا�ستثنائية وقيا�سية من  والداري الذين لعبوا بطولة 
الفريق  يخ�سر  فلم  امل��ت��ت��ايل  ال��ف��وز  م���رات  ع��دد  حيث 
كبرياً يف  يعد مك�سباً  ما  وه��و  م��ب��اراة  اأي��ة  البطولة  يف 
التنظيمية  اللجنة  بجهود  وا���س��ادت  املقبلة.  املرحلة 
ل��وف��د الم�����ارات ودع��م��ه��ا ملنتخب ال��ط��ائ��رة والج����واء 
اجل��م��اه��ريي��ة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ا���س��ف��ت اي��ج��اب��ي��ة وعمت 
المارات  بعثة  مديرة  جهود  ل�سيما  البي�ض  لعبات 
امل�ساركة يف الدورة اخلام�سة من بطولة املراأة اخلليجية 

منى ال�سام�سي.
الفريق  يحفز  اخلليجية  بلقب  ال��ف��وز  ان  واأ���س��اف��ت 
الالعبات  وُيحمل  ج��دي��دة  ب��ط��ولت  ع��ن  البحث  على 

امل�سوؤولية يف احلفاظ على نف�ض امل�ستوى .
بب�سمة  طبعت  اخل��ل��ي��ج  ���س��ي��دات  ط��ائ��رة  ان  مو�سحة 
ام���ارات���ي���ة ف���اخ���رة ح��ت��ى ال���ي���وم ول��ك��ن م���ازال���ت حتتاج 

خلو�ض اختبار مناف�سات عربية وا�سيوية ل�سيما كرة 
الطائرة ال�سمال افريقية والتي تعد الف�سل عربيا ملا 

لديهن من بنى ج�سمانية قوية.
واأ�سادت �سعادة نورة ال�سويدي مديرة الحتاد الن�سائي 
العام رئي�سة جلنة ريا�سة املراأة رئي�سة الوفد الماراتي 
ملنتخبات  ملونة  ميداليات  من  اليوم  حتى  حتقق  مبا 
والذي  الول  ام�����ض  ال��ذه��ب��ي  ال��ي��وم  الم����ارات ل�سيما 
���س��ب��ع ميداليات  الم�������ارات  م��ن��ت��خ��ب��ات  ف��ي��ه  ح�����س��دت 
المارات  ا�ستحقاق منتخبات  يوؤكد  ما  وف�سية  ذهبية 
املركز الول ويب�سر باملزيد يف املقبل من اأيام البطولة 
وحفزت   . اجل��اري  مار�ض  من   17 حتى  ت�ستمر  التي 
ريا�سة  من  اخلام�سة  ال��دورة  يف  امل�ساركات  ال�سويدي 
وامليداليات  الجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  ح�سد  على  امل����راأة 

موؤكدة متابعتها اأول باأول اإجنازهن وما يقدمنه .
باملزيد  مب�سر  الآن  حتى  اجن���ازة  مت  م��ا  ان  اىل  لفتة 
ليواكب تطلعات قيادات دولة المارات وا�سرتاتيجيتها 
با�ست�سراف امل�ستقبل و�سوًل اإىل الرتكيز على النتائج 
بال�سكر  ال�سويدي  ن��ورة  وتوجهت  العالية.  وال��ك��ف��اءة 
على  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اإىل  والتقدير 
وللريا�سة  عام،  ب�سكل  الماراتية  للمراأة  �سموها  دعم 
اأيادي  اأن  اإىل  م�سرية   . التحديد  وج��ه  على  الن�سائية 
املالئمة  الريا�سية  البيئة  توفري  يف  البي�ساء  �سموها 
ل��ه��ا الأثر  ك���ان  ل��ب��ن��ات الإم������ارات يف خمتلف الأل���ع���اب 
للم�ساركة  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ن  ال��ب��ط��الت  ���س��ق��ل  يف  ال��ك��ب��ري 
بفاعلية يف خمتلف املناف�سات على كل الأ�سعدة. وابدى 
اأحمد الكمايل رئي�ض احتاد المارات لألعاب  امل�ست�سار 
بالنتائج  �سعادته  للعبة  ال��دويل  الحت��اد  ع�سو  القوى 
الإيجابية التي حققها منتخب المارات على م�ستوى 
القوى  األعاب  الكمايل اجناز  التعاون. واعترب  جمل�ض 
يف البطولة اخلليجية للمراأة ردا على امل�سككني الذين 

ينتقدون النتائج والتجني�ض يف احتاد العاب القوى.
وقال ان كل النتائج التي حتققت توؤكد انه حان الوقت 
كل  يف  ونحبها  ال��ري��ا���س��ة  ون�سجع  ب��اأف��ق��ن��ا  نتو�سع  ان 
واذا  امل���راأة  ريا�سة  وندعم  القلوب  وننظف  معطياتها 
الوحيد  ف��ان اخلا�سر  الف��راد  التعار�ض بني  ما ح��دث 

ريا�سة المارات. 

انطالق اأوىل جولت بطولت اجلولف يف دول » مينا « يف املغربالإماراتي حممد البناء يتوج ببطولة كوفك�س فرن�سا الدولية للريا�سات الإلكرتونية

حاكم عجمان ي�سيد باإجناز فريق مزيرع للرماية وح�سوله على املركز الأول يف مهرجان الوحدات امل�ساندة

توج حممد البناء لعب املنتخب الوطني بجائزة املركز 
الدولية  كوفك�ض  بطولة  يف  الذهبية  وامليدالية  الول 
للريا�سات اللكرتونية املقامة يف مدينة كان الفرن�سية 

مب�ساركة 400 لعب من 35 دولة عربية و اأوروبية .
وجاء تتويج البناء عن فئة قتال ال�سوارع املقاتل الذهبي 
بينما حقق الفريق الإماراتي امليدالية الف�سية يف لعبة 

. قتال ال�سوارع 5   SFV
واأهدى بطل اوروبا والمارات حممد البناء هذا الجناز 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واإىل  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض 

اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
اأ�سحاب  واإىل  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
تقديرا  الإم���ارات  حكام  الأعلى  املجل�ض  اأع�ساء  ال�سمو 
عام  ب�سكل  والريا�سة  ال�سباب  قطاع  لدعمهم  وعرفانا 

والريا�سات الإلكرتونية ب�سكل خا�ض .
ك�سي�ض  ب��ن  را���س��د  الدكتور  امل�ست�سار  توجه  جانبه  م��ن 
للريا�سات  الم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ع����ام  اأم����ني  ال���ظ���اه���ري 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل  وال��ع��رف��ان  بال�سكر  الل��ك��رتون��ي��ة 
لرعاية ال�سباب والريا�سة ممثلة مبعايل ال�سيخ نهيان 
املعرفة،  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
رئي�ض الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة، تقديرا 

لدعمه الكبري للريا�سات الإلكرتونية.

اأنه ثمرة  النوعي موؤكدا  الإجن��از  الظاهري هذا  وثمن 
لدعم القيادة الر�سيدة ونتيجة للجهود املخل�سة ملجل�ض 
بن  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  برئا�سة  اجلمعية  اإدارة 

�سخبوط اآل نهيان .
واأ�ساد بالإجنازات الإدارية والفنية التي حققتها جمعية 
على  ع��ام  م��رور  بعد  الإلكرتونية  للريا�سات  الإم���ارات 
الدويل  الحت��اد  لع�سوية  الن�سمام  مت  حيث  الإ�سهار 
من  الأوىل  الن�سخة  وتنظيم  اللكرتونية  للريا�سات 
تعترب  التي  اللكرتونية  للريا�سات  الم���ارات  بطولة 
التي  املتميزة  النتائج  على  ع���الوة  نوعها  م��ن  الوىل 
هذه  يف  الدولية  البطولت  يف  الم���ارات  لعبو  حققها 

الريا�سة.

اأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو 
املجل�ض الأعلى حاكم عجمان بالإجناز املتميز الذي حققه 
فريق منطقة مزيرع للرماية بح�سول�ه على املركز الأول 
يف مناف�سات مهرجان الوحدات امل�ساندة اخلام�ض للرماية 
والتي اختتمت اأم�ض يف ابوظبي. جاء ذلك خالل ا�ستقبال 

ال�سيخ  �سمو  بح�سور  للرماية  مزيرع  فريق  اأف��راد  �سموه 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان وال�سيخ اأحمد 
عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ممثل  النعيمي  حميد  بن 
حميد  بن  عبدالعزيز  وال�سيخ  واملالية  الإداري���ة  لل�سوؤون 
النعيمي رئي�ض دائرة التنمية ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن 

حميد النعيمي رئي�ض دائرة البلدية والتخطيط ومعايل 
ديوان  رئي�ض  النعيمي  �سعيد  ب��ن  ماجد  الدكتور  ال�سيخ 
كبار  وع��دد من  النعيمي  را�سد  بن  وال�سيخ �سقر  احلاكم 
امل�سوؤولني. �سم فريق مزيرع للرماية كال من �سيف �سعيد 
ورا�سد  خلفان  �سامل  ومكتوم  خلفان  �سامل  وخليفة  �سامل 

�ساحب  واأو�سح  الكعبي.  خمي�ض  و�سعيد  الكعبي  عبداهلل 
ياأتي  الإجن��از  اأن هذا  اللقاء  ال�سمو حاكم عجمان خالل 
امل�ساركة  اياهم اىل �سرورة  داعيا  ال�سباب  تتويجا جلهود 
امل�ستمرة يف مثل هذه املناف�سات والبطولت واملحافظة على 
تفوقهم. وبارك �سموه لأع�ساء الفريق هذا الإجناز متمنيا 

للجميع بذل مزيد من اجلهد والتدريب والتاأهل لتحقيق 
التي  واملناف�سات  البطولت  اأخرى على م�ستوى  اإجن��ازات 
لفريق مزيرع على  �سموه مكرمة  وق��دم  الدولة.  تقام يف 
والظهور  الأول  املركز  اىل  والو�سول  بذلوه من جهد  ما 

بامل�ستوى الرفيع يف مثل هذه املناف�سات الريا�سية.

الإمارات تت�سدر ترتيب بطولة املراأة اخلليجية اختتام بطولة فزاع للرماية املفتوحة للجن�سني »ال�سكتون«
بر�سيد 7 ميداليات ذهبية وف�سية و4 برونزيات

اختتام بطولة الإمارات لقفز احلواجز 2017 

 “ “ مينا  ب��ط��ولت اجل��ول��ف يف دول  اأوىل ج���ولت  ال��ي��وم  تنطلق 
الإماراتية  امل��ب��ادرات  اإح���دى   - اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
التي تنظمها هيئة ال�سيخ مكتوم للجولف - وذلك باإقامة بطولة 

باملرياي يف مدينة الدار البي�ساء املغربية.
وت�سهد البطولة - التي ت�ستمر ثالثة اأيام - م�ساركة 125 لعبا 
من 24 دولة عربية واأجنبية منهم 110 لعبني حمرتفني و15 

هواة تت�سدرهم اجنلرتا من حيث عدد الالعبني ب� 45 لعبا .
امللكي  اجل��دي��دة  ن��ادي  يف  اأقيمت  التي  التاأهيلية  البطولة  كانت 
مبدينة مراك�ض املغربية قد �سهدت تفوق الإ�سكتلندي جاك دويرتي 
ال�سكتلندي  مواطنه  ثانيا  ج��اء  بينما  الأول  امل��رك��ز  حقق  ال��ذي 
جرانت فور�ست وت�ساوى باملركز الثالث 3 لعبني وهم الإ�سبانيان 

جابرييل كانيزار�ض وليوناردو مويانو والإجنليزي بول دوير.

بطاقة  بحجز  املحرتف  الإم��ارات��ي  الالعب  امل�سرخ  اأحمد  وجن��ح 
اأ�سحاب  ن��ال  حيث  مينا  ج��ول��ف  ب��ط��ولت  يف  للم�ساركة  ال��ت��اأه��ل 
ذات  اجلولة  يف  للم�ساركة  التاأهل  بطاقات  الأوائ��ل  ال�55  املراكز 

الت�سنيف الدويل .
مينا  دول  يف  اجلولف  جولة  رئي�ض  بوعميم  جمعة  حممد  وق��ال 
تلتزم  التي  املغرب  يف  �سنوا�سل  التاأهيلية  البطولة  جناح  بعد   “
عرب  �سنوي  ب�سكل  حتديدا  اجلولة  وه��ذه  اجلولف  ريا�سة  بدعم 
اإقامة بطولتني ثم نتجه نحو راأ�ض اخليمة التي حتت�سن اأبريل 
املقبل بطولة على روزنامة اجلولة ثم تقام 3 بطولت يف تايالند 
باإقامة  املقبل  �سبتمرب  �سهر  من  بداية  املو�سم  وي�ستمر  مايو  يف 
بطولت يف الإم��ارات وعدد من ال��دول العربية “ على اأن تختتم 

اجلولت يف دي�سمرب القادم مبدينة العني .
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نهائي  بلقب  اجل��زي��رة  ن���ادي  ت���وج 
للجودو  اآي���ب���ي���ك  دوري  ب���ط���ول���ة 
لالأوزان  العمرية  املراحل  لفردي 
اأقيمت  وال���ت���ي  ك��ل��ج��م   66 دون 
اجلزيرة  نادي  ب�سالة  الأول  اأم�ض 
برعاية  ظ��ب��ي  اأب����و  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
رئي�ض  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  حممد 
والكيك  واجل��ودو  امل�سارعة  احت��اد 
اجلولة  ت���ق���ام  ،ف���ي���م���ا  ب��وك�����س��ي��ن��غ 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  ل��ت��ل��ك  ال��ق��ادم��ة 
اإيل  م���ن وزن 73ك��ل��ج��م  ل������الأوزان 
الوزن املفتوح والتي حتدد لها يوم 
القادم،  ني�سان  اأبريل   14 اجلمعة 
وق����د ���س��ه��د ج��ول��ة ال���ذه���اب وتوج 
اأبطالها نا�سر خليفة البدور نائب 
رئي�ض جمل�ض اإدارة الحتاد ورا�سد 
جمل�ض  ع�سو  النعيمي  خلريباين 
ال�سر  اأمني  الإدارة وحممد جا�سم 
امل�ساعد م�سرف اجلودو، وعدد من 
وم�سئويل  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء 
الأن���دي���ة واأول���ي���اء الأم����ور وع�ساق 
ال��ب��ط��ول��ة ال�����س��ن��وي��ة ال��ت��ي �سمت 
ع��ل��ى م�ستوى  ف��ري��ق��ا   16 اأب��ط��ال 
ت�سفيات  �سمتهم  ال��ذي��ن  ال��دول��ة 

الدور التمهيدي.
ن��ادي اجلزيرة  وقد ج��اءت �سدارة 
6 ميدالية ذهبية بجانب  بر�سيد 
ميداليات  و3  ف�����س��ي��ة  م��ي��دال��ي��ة 
امل��رك��ز الثاين  ب��رون��زي��ة ،وح���ل يف 
الأوىل  للجولة  العام  الرتتيب  يف 
بر�سيد  ال���ف���ج���رية  ن������ادي  ف���ري���ق 
اأربعة ميداليات ذهبية و5 ف�سيات 
املركز  اأم��ا   ، برونزية  ميدالية  و3 
ب��ه ف��ري��ق نادي  ال��ث��ال��ث فقد  ف���از 
ميداليات   3 بر�سيد  كلباء  احت��اد 
ذهبية واأربعة ف�سيات وبرونزيتني 
نادي  فريق  من  ف�سيتني  بفارق   ،
الرابع  املركز  احتل  ال��ذي  الوحدة 
وف�سيتني  ذه��ب��ي��ات     3 ب��ر���س��ي��د 
وب��رون��زي��ت��ني ، وج����اء راب��ع��ا نادي 
اخل���ام�������ض  امل�����رك�����ز  ال����ظ����ف����رة يف 
واحدة  وب��رون��زي��ة  ذهبية  بر�سيد 
وميداليتني يف املركز الرابع ..ويف 

املركز ال�ساد�ض نادي اخلليج .
ميدالية   19 ت����وزي����ع  مت   وق�����د 
ميداليات   6 م��ن��ه��ا  ك��ان��ت  ذه��ب��ي��ة 
ذه����ب����ي����ة ل����الع����ب����ي اجل������زي������رة يف 
املراحل والأوزان والفئات  خمتلف 
الرحمن  وعبد  م��وؤي��د  مالك  وه��م 

كجم   30 حت����ت  ل������وزن  رم�������س���ان 
حتت  وزن  يف  ب��ا���س��ل��ي��ب  ،واح���م���د 
،وحم���م���د ال��ن��ي��ادي يف  ك��ج��م   42
،وف����ار�����ض  ك���ج���م   50 حت����ت  وزن 
كجم   55 حت��ت  وزن  يف  العريفي 

 60 الهيمني يف وزن حتت  وخالد 
اأربعة  ن��ادي الفجرية  كجم ..ون��ال 
ميداليات ذهبية كانت من ن�سيب 
مناف عبد املوىل يف وزن حتت 73 
ك��ج��م ،وم���ع���اذ ع��ب��د امل����وىل يف وزن 

ال�سري�سي  ،و�سامل  كجم   73 فوق 
وعبداهلل  كجم   60 حت��ت  وزن  يف 
املركز  ،ويف  كجم   73 حت��ت  احمد 
بثالث  كلباء  احت��اد  فريق  الثالث 
ف�سيتني  بفارق  ذهبية  ميداليات 

م���ن ف��ري��ق ال���وح���دة ال���راب���ع وقد 
وزن  يف  في�سل  زاي��د  لكلباء  اأح���رز 
38 كجم ،واحمد في�سل يف  حتت 
وزن حتت 50 كجم وحممد �سامل 

يف وزن حتت 66 كجم .
اأم���ا ف��ري��ق ال��وح��دة فقد اأح���رز له 
احمد  الثالثة  الذهبية  امليداليات 
كجم   46 حت����ت  وزن  يف  ج���ا����س���م 
،را�سد احلو�سني يف وزن حتت 55 
كجم ثم عي�سى علي يف وزن حتت 
60 كجم ،واأحرز ميداليتي فريق 
ال�����س��ارق��ة حم��م��د ع�سكر يف  ن����ادي 
وزن حتت 34 كجم وخالد النجار 
نال  بينما  كجم   38 حتت  وزن  يف 
في�سل  الظفرة  نادي  ذهبية فريق 
�سامل يف وزن حتت 66 كجم . وقد 
اأ���س��اد حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب الدرعي 
الحت������اد  اإدارة  جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض 
وت�سخريه  اجل��زي��رة  ن��ادي  بتعاون 
كافه متطلبات النجاح لنهائي تلك 
بطولة  نهائي  من  العمرية  الفئة 
لفردي  ل���ل���ج���ودو  اآي���ب���ي���ك  دوري 
امل����راح����ل ال��ع��م��ري��ة ال���ت���ي حتظى 
برعاية ت�سويقية مميزة من �سركة 
البرتولية  الدولية  ال�ستثمارات 
اآي���ب���ي���ك، ل��ع��ام��ه��ا اخل���ام�������ض على 
املوؤ�س�سات  م��ع  م�ساهمة  ال��ت��وايل، 
ال�سباب  ق��ط��اع  دع���م  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
وال��ري��ا���س��ة ،اأم����ال الإع�����داد املبكر 
للحفل اخلتامي لبطولة فئة فوق 
73 كلجم للنا�سئني والذي حتدد 
مبا  املقبل  له يوم اجلمعة 4/14 
يتنا�سب وتلك الفئة العمرية التي 
الإماراتي  اجل��ودو  م�ستقبل  متثل 
. وج���دد ال��درع��ي الإ���س��ادة بجهود 
اأندية والأجهزة الفنية التي ظلت 
لالعبني  امل�����س��ت��وى  رف���ع  يف  ت�سهم 

ال�ساعدين . 
البطولة  ب�����ان  م����وؤك����دا  واخ���ت���ت���م 
الالعبني  م����ن  ال���ع���دي���د  ق���دم���ت 
ال������واع������دي������ن ال������ذي������ن ر����س���ده���م 
الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز 
الفني  للمنتخب  دع��م��ا  ل��ل��ج��ودو 
الذين �ستبداأ  لالأ�سبال والنا�سئني 
اعتبارا  اخل��ارج��ي��ة  م��ع�����س��ك��رات��ه��م 
من يوم 25 مار�ض احلايل وحتى 
اخل���ام�������ض م����ن اأب����ري����ل امل���ق���ب���ل يف 
اليابان واملجر كل على حده وذلك 

ا�ستعدادا للم�ساركات القادمة .

جن���������اح ك�����ب�����ري ولف�����������ت ������س�����ه�����ده ي���������وم اخل�����ال�����دي�����ة 
ينفذه  ري��ا���س��ي��ة  فعالية  اأول  ي��ع��د  الريا�سي والذي 
جمل�ض �ساحية اخلالدية بعد اإن�سائه والتابع لدائرة 

�سوؤون ال�سواحي والقرى يف حكومة ال�سارقة . 
من قبل  وامل�ساركة  مدى احل�سور  الفعالية  وعك�ست 
اأهايل ال�ساحية وقناعتهم باأهدافه وغاياته العليا يف 
ن�سر الوعي ال�سحي والثقايف بقيمة ممار�سة الريا�سة 

واملواظبة عليها . 
الثالثة والن�سف قبل  ال�ساعة  الفعالية بداأت يف متام 
القا�سمي  �سلطان  بن  ماجد  ال�سيخ  بح�سور  الع�سر 
والقرى و�سعيد هالل  ال�سواحي  �سوؤون  دائ��رة  مدير 

وخلفان  اخلالدية  �ساحية  جمل�ض  رئي�ض  ال�سويدي 
اخلالدية  �ساحية  جمل�ض  رئي�ض  نائب  امل��ري  �سعيد 
جمل�ض  واأع�ساء  املنطقة  اأعيان  وعبيد العقروبي من 

ال�ساحية وعدد كبري من الأهايل . 
وب���اإط���الق ���س��اف��رة ال��ب��داي��ة ان��ط��ل��ق ن��ح��و 100 من 
امل�������س���ارك���ني م���ن الأط����ف����ال وال�������س���ب���اب وال����رج����ال يف 
م�����س��اب��ق��ة ي���وم اخل��ال��دي��ة ال��ري��ا���س��ي وال����ذي ت�سمن 
بالدوائر  م����رورا  ك��م   2 م�����س��اف��ة  ع��رب  قطع  اجل���ري 

احلكومية  وانتهاء مبقر جمل�ض ال�ساحية . 
اأق��ام جمل�ض �ساحية خالدية ويف  النهاية  وعند خط 
�سلطان  ب��ن  ماجد  ال�سيخ  وق��ام  اخل��ت��ام  حفل  �سالته 

وخلفان  ال�����س��وي��دي  ه���الل  �سعيد  ي��راف��ق��ه  القا�سمي 
�سعيد املري بتتويج الفائزين يف اليوم الريا�سي حيث 
توج باملركز الأول يف فئة ال�سغار واملخ�س�سة من عمر 
علي الزقري وباملركز  حممد  عاما   15 حتى   11
الثاين حممد علي م�سطفى وباملركز الثالث عبداهلل 
 35 وحتى   16 عمر  م��ن  ال�سباب  فئة  ويف    . �سالح 
وباملركز  الأول خليفه حممد عبيد  باملركز  توج  عاما 
الثاين اإبراهيم اأحمد املن�سوري وباملركز الثالث اأحمد 

حممد اأمني . 
باملركز  ت��وج  ف��وق  فما   36 م��ن عمر  ال��ك��ب��ار  فئة  ويف 
عبيد  ال��ث��اين  وب��امل��رك��ز  ع��ب��داهلل  عبدالرحمن  الأول 

علي  خليفه  اأح��م��د  الثالث  وباملركز  ال�سويدي  غ��امن 
واملدربني  املنظمة  اللجنة  ت��ك��رمي  ومت  كما    . ف��الح 
بيوم  للجري  الريا�سي  ال�سباق  يف  امل�ساركني  وك��اف��ة 

اخلالدية الريا�سي. 
ماجد  ال�سيخ  اأع����رب  الع����الم  ل��و���س��ائ��ل  ت�سريح  ويف 
التنظيم  مب�ستوى  �سعادته  عن  القا�سمي  �سلطان  بن 
واأ�ساد  اخل��ال��دي��ة  �ساحية  جمل�ض  قبل  م��ن  املتكامل 
بهذا التنظيم وبتد�سني الفعاليات كافة يف ال�ساحية 
ب��ع��د اإن�����س��ائ��ه ل���س��ي��م��ا يف احل�����س��ور م���ن ق��ب��ل اأه���ايل 
اأول��ي��اء الأم���ور واحل��ر���ض الالفت  ال�ساحية وت��واج��د 
من  واع��د  مب�ستوى  تب�سر  تظاهرة  يف  امل�ساركة  على 

التفاعل املجتمعي مع كافة فعاليات ال�ساحية واأ�سار 
خالل  ال��دائ��رة  روؤي���ة  اأن  اإىل  القا�سمي  ماجد  ال�سيخ 
الفرتة احلالية تتمثل يف احلر�ض على توعية املجتمع 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���س��ة ل��ذل��ك ج����اءت ال��ف��ع��ال��ي��ات تدعم 
ممار�سة  على  املجتمع  حت��ث  وال��ت��ي  التوجهات  لهذه 

الريا�سية . 
ال�سعادة  مدى  اإىل  ال�سويدي  هالل  �سعيد  اأ�سار  فيما 
ال���ك���ب���رية ب���ه���ذه امل�������س���ارك���ة ومب�����س��ت��وى ف��ع��ال��ي��ة يوم 
اأهدافه  حتقيق  يف  جن��ح  وال���ذي  الريا�سي  اخلالدية 
الجتماعي  التقارب  وحتقيق  الريا�سية والتوعوية 

بني ال�سر واأبنائها وجميع اأفرادها . 

واأكد ال�سويدي اأن هذا النجاح �سيدفعنا اإىل موا�سلة 
الثاين  الريا�سي  اخلالدية  ليوم  والع���داد  التنظيم 

بعد دعوة الن�ساء والفتيات للم�ساركة . 
على  والثناء  بال�سكر  امل��ري  �سعيد  خلفان  تقدم  فيما 
الدعم الكبري من قبل دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى 
ملجل�ض �ساحية اخلالدية وتكاتف اجلهود لجناح هذا 
امل��ه��رج��ان ال��ري��ا���س��ي ال��رائ��ع وال����ذي ح��ق��ق جن��اح��ا ل 
ي��و���س��ف ب��ت��ع��اون اجل��م��ي��ع ومب�����س��ارك��ة اأف����راد املجتمع 
واملنظمني والتي  امل�ساركني  قبل  من  املتبادلة  والثقة 
اأهايل ال�ساحية  مثلت منا�سبة للقاء الجتماعي بني 

وممار�سة الريا�سة .  

ال�سيخ ماجد القا�سمي يكرم الفائزين يف يوم اخلالدية الريا�سي مبجل�س �ساحية 
اخلالدية وي�سيد مب�ستوى التنظيم والنجاح وامل�ساركة املجتمعية   

فوز �سعب لفينو�ص وليام�صختام بطولة دوري اآيبيك لفردي اجلودو لالأ�سبال

لعب مغمور يق�سي موراي من انديان ويلز
من  م��ف��اج��اأة  بو�سبي�سيل  فا�سيك  امل��غ��م��ور  ال��ك��ن��دي  فجر 
العيار الثقيل باخراجه الربيطاين اندي موراي امل�سنف 
اول عامليا بفوزه عليه 6-4 و7-6 )7-5( يف الدور الثاين 

من دورة انديان ويلز المريكية املختلطة للفئتني.
من  وامل��ت��اأه��ل  ع��امل��ي��ا   129 امل�����س��ن��ف  بو�سبي�سيل  وح��ق��ق 
الت�سفيات، اهم انت�سار يف م�سريته، يف املقابل، تابع موراي 
�سحراء  يف  املخيبة  نتائجه  م��وؤخ��را،  دب��ي  ب���دورة  ال��ف��ائ��ز 
النهائي  بلوغه  له  نتيجة  اف�سل  كانت  حيث  كاليفورنيا 
عام 2009 وخ�سارته امام رافايل نادال. وكان بو�سبي�سيل 
ف�سل يف التغلب على موراي يف اربع مباريات �سابقة جمعت 
قدرة  ام��ل��ك  ب��ان��ن��ي  “�سعرت  بو�سبي�سيل  وق���ال  بينهما. 
يختلف  الم���ر  ه��ذا  تعي�ض  ان  لكن  م���وراي،  على  التغلب 
يف املقابل  متاما. حاولت املحافظة على تركيزي متاما”. 
قال موراي “ل ادري ما هو ال�سبب يف عدم حتقيقي نتائج 
جيدة هنا، لنني خالل التدريب العب بطريقة جيدة”. 
ويلتقي بو�سبي�سيل مع ال�سربي دوجان ليوفيت�ض املتاأهل 
فيلي�سيانو  ال�سباين  على  والفائز  ب��دوره  الت�سفيات  من 
لوبيز 6-4 و4-6 و7-6 )7-2(. و�سقط الفرن�سي جو 
ويلفريد ت�سونغا اي�سا عند احلاجز الول بخ�سارته امام 

اليطايل فابيو فونييني 6-7 )4-7( و6-3 و6-4.
ت�سع مباريات توج  لت�سونغا يف اخر  واخل�سارة هي الوىل 
ومر�سيليا  ال��ه��ول��ن��دي��ة  روت�����ردام  دورة  يف  ب��ط��ال  خ��الل��ه��ا 

الفرن�سية.
وتاأهل ال�سوي�سرية �ستان فافرينكا اىل الدور التايل بفوز 
6-3 و6-4 لي�سرب  �سهل على اليطايل باولو لورنزي 
موعدا مع الملاين فيليب كول�سرايرب الذي كان متخلفا 

دولغوبولوف  الك�سندر  الرو�سي  مناف�سه  امام 
ان�سحاب  ق��ب��ل  و1-1   )7-3(  7-6

الخري من املباراة.
ويف املباريات الخرى، تغلب الفرن�سي 
غايل مونفي�ض على داريان كينغ 6-3 
جون  والم��ريك��ي  و1-6،  و6-�سفر 
ميخايل  الكازاخ�ستاين  على  اي�سر 
و6-7  )7-�سفر(   6-7 كوكو�سكني 

دومينيك  وال��ن��م�����س��وي   ،)6-8(
الفرن�سي جريميي  تييم على 

و4-6،   2-6 �������س������اردي 
وال�����س����ب����اين روب����رت����و 

ب���اوت���ي�������س���ت���ا اغ�����وت 
الفرن�سي  ع���ل���ى 

مانارينو  ادريان 
و2-6،   5-7

وال�����ت�����������س�����ي�����ك�����ي 
المريكي  ع��ل��ى  ب��ريدي��ت�����ض  ت��وم��ا���ض 

و4-6،   )4-7(  6-7 ف���رات���اجن���ل���و  ب���ي���ورن 
ال�سلوفاكي  على  كويفا�ض  بابلو  والوروغ��وي��اين 

مارتن كليزان 7-6 )7-3( و7=6 )3-7(.
وليام�ض  فينو�ض  املخ�سرمة  الم��ريك��ي��ة  وان��ق��ذت 
يلينا  ال�سربية  على  لتفوز  حا�سمة  ن��ق��اط  ث��الث 
وتبلغ  و1-6   )5-7( و6-7   6-1 يانكوفيت�ض 

الدور الثالث.
وخ�����س��رت ول��ي��ام�����ض ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن ا���س��اب��ة يف 
ذراعها اليمنى املجموعة الوىل يف 20 دقيقة، 
وكانت  الثانية  املجموعة  يف   3-1 تخلفت  ثم 
انها  بيد  مبكرا.  البطولة  لتوديع  طريقها  يف 

لتتقدم  مرتني  مناف�ستها  ار�سال  وك�سرت  كثريا  كافحت 
عليها 5-4. لكن يانكوفيت�ض الالعبة امل�سنفة اوىل عامليا 
تنقذ  ان  قبل   5-5 التعادل  وادرك���ت  التحية  ردت  �سابقا 
لتفر�ض  ع�سر  ال��ث��اين  ال�سوط  يف  ك���رات  ث��الث  وليام�ض 

جمموعة فا�سلة ح�سمتها يف م�سلحتها ب�سهولة.
وقال وليام�ض الفائز ب�سبعة القاب كبرية يف الغراند �سالم 
“بطبيعة احلال مل امتكن من القيام مبا كنت اريد القيام 
به. احتجت اىل بع�ض الوقت ليجاد ايقاعي يف املباراة”. 
لو�سي  الت�سيكية  م��ع  امل��ق��ب��ل  ال����دور  يف  ف��ي��ن��و���ض  وت��ل��ت��ق��ي 
 6-4 الفائزة على المريكية كوكو فانديفيغه  �سافاروفا 

و6-4 و1-6.
وحققت الملانية اجنيليك كريبر امل�سنفة ثانية فوزا �سهال 

للغاية على مواطنتها اندريا بيتكوفا 6-2 و1-6.
ت�سنيف  الول يف  املركز  �ست�ستعيد  ال��ذي  وجنحت كريبر 
هذه  يف  نتائجها  ع��ن  النظر  بغ�ض  املحرتفات  الالعبات 
وليام�ض  �سريينا  الم��ريك��ي��ة  لن�سحاب  وذل��ك  البطولة 
بداعي ال�سابة، يف و�سع حد خلروجها عند احلاجز الول 

يف ال�سنوات الخرية.
بولني  الفرن�سية  مع  املقبلة  مباراتها  يف  كريبر  وتلتقي 
ب��ارم��ان��ت��ي��ه ال���ت���ي ت��ف��وق��ت ع��ل��ى ال��ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي��ة يوليا 

بوتين�ستيفا 6-2 و3-6.
ويف املباريات الخرى، فازت المريكية مادي�سون كيز على 
الكولومبية ماريانا دوكي 6-1 و7-5، واليابانية ناومي 
او�ساكا على ال�سينية �سواي زهانغ 6-4 و6-2، والت�سيكية 
 3-6 �سواريز  ك��ارل  ال�سبانية  على  �سينياكوفا  كاترينا 
البولندية  على  فوزنياكي  كارولني  والدمناركية  و5-7، 
الملانية  اي�����س��ا  وف����ازت  و6-�سفر.   3-6 لينيت  م��اغ��دا 
 6-4 �ستو�سور  �سامنتا  ال���س��رتال��ي��ة  على  ج���ورج  جوليا 
و6-4 و6-4، والرومانية �سيمونا 
الكرواتية  ع���ل���ى  ه��ل��ي��ب 
 4-6 فيكيت�ض  دون����ا 
والرو�سية  و1-6، 
في�سنينا  اي���ل���ي���ن���ا 
ع���ل���ى الم���ريك���ي���ة 
����س���ي���ل���ب���ي روج�������رز 

6-4 و5-7.

لعام  فعالياته  اأج��ن��دة  و�سمن  ال��ري��ا���س��ي  ال��ث��ق��ايف  مليحه  ن���ادي  اختتم 
2017م م�سابقته النوعية واحلديثة من نوعها م�سابقة فر�سان الثقافة 
وذلك للعام الثالث على التوايل واملوجه لالأندية الريا�سية واملوؤ�س�سات 
ومنت�سبي  الأن��دي��ة  اأروق���ة  يف  املعرفة  جوانب  خمتلف  لإث���راء  احلكومة 

ولعبي الأندية وموظفي املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية  .
الريا�سي  ال�����س��ارق��ة  جمل�ض  تطلعات  م��ع  روؤي��ت��ه��ا  يف  ت��واك��ب��ت  امل�سابقة 
بحكومة ال�سارقة والهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سية يف الهتمام 
قارىء  ريا�سي  جيل  خلق  يف  وامل�ساهمة  والقرائية  الثقافية  بالنواحي 

ومطلع من خالل فئات امل�سابقة واأهدافها.
روؤ�ساء  من  كل  مليحه  ن��ادي  مبقر  اأقمت  التي  امل�سابقة  فعاليات  ح�سر 
املجال�ض البلدية يف املنطقة الو�سطى وخمي�ض بن �سامل ال�سويدي ع�سو 
املجل�ض التنفيذي لإمارة ال�سارقة رئي�ض دائرة ال�سواحي والقرى وم�سبح 

و  الريا�سي  الثقايف  مليحه  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الكتبي  بالعجيد 
اإدارة جمعية الإم��ارات حلقوق  �سامل بن �سويعن الكعبي رئي�ض جمل�ض 
الن�سان وعدد من اأع�ساء املجل�ض ال�ست�ساري واأعيان املنطقة الو�سطى 
واأع�ساء  الندية   يف  الثقافية  الن�سطة  وم�سريف  املدعوين  من  ولفيف 

جمال�ض اإدارات الندية .
ومتيزت امل�سابقة بح�سور كوكبة من امل�ساركني وامل�ساركات من خمتلف 
منطقة  يف  العاملة  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  الن��دي��ة 

مليحه والتي بلغت ت�سعة ع�سر جهة .
ب����داأت اأج�����واء امل�����س��اب��ق��ة ب��ت��الوة اآي����ات ع��ط��رة ث��م األ��ق��ى حم��م��د �سلطان 
رئي�ض  الريا�سي  الثقايف  مليحه  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  اخلا�سوين 
يف  ي�سعدنا  فيها  ق��ال  كلمة  الثقافية  فر�سان  مل�سابقة  املنظمة  اللجنة 
من  امل�ساركة  اجل��ه��ات  لكافة  نتقدم  اأن  الريا�سي  الثقايف  مليحه  ن��ادي 

الدوائر احلكومية والندية الريا�سية بالرتحاب ، واأن ن�سيد بح�سورهم 
�ساحب  بروؤية  ال�سارقة  اإم��ارة  ،،اإن  الثقايف  العر�ض  هذا  لنا  وم�ساركتهم 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى 
رائدة  لتكون  ورع��اه _ مت�سي  اهلل  ال�سارقة _ حفظه  لالحتاد حاكم 
النه�سة  ، واإن ما حتقق من �سواهد يف هذه  املعرفة والثقافة والفن  يف 
املباركة هي ناطقة على اأهمية العلم يف �سناعة هذا احلا�سر وامل�ستقبل 
، ولقناعتنا يف نادي مليحه واإمياننا بالثقافة كنهج حيوي هام فاإنه يتم 
تنظيم الفعاليات الثقافية املختلفة والتي من بينها هذا اللقاء الذي من 
اأن يري احل��راك الثقايف يف بيتنا املحلية ويعزز من دور الندية  �ساأنه 
خطط  �سمن  عملها  منظومة  يف  رئي�سي  كمحور  بالثقافة  الهتمام  يف 
واأهداف جمل�ض ال�سارقة الريا�سي ،،نتمنى لكم التوفيق واأن ت�ستفيدوا 

من املعلومات القيمة التي مت اإعداده.

نادي مليحة الريا�سي يختتم  م�سابقته الكربى »فر�سان الثقافة« ويكرم الأندية امل�ساركة 
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الفجر الريا�ضي

•• لعني – الفجر

ان��ع��ق��د ���س��ب��اح اأم�����ض الج��ت��م��اع ال��ف��ن��ي اخلا�ض 
تراأ�سه مراقب  وال��ذي  والعني  الأه��ل��ي  مب��ب��اراة 
املباراة �سان كا �سونغ اإىل جانب ممثلي الفريقني 
وتراأ�ض  املحليني  واملنظمني  امل��ب��اراة  وم�سوؤويل 
وفد العني يف الجتماع مطر ال�سهباين، مدير 
الفريق وع�سام عبداهلل، اإداري الفريق يف حني 
تراأ�ض وفد فريق نادي الأهلي ال�سعودي وجدي 
اإداري  ال��زي��ر،  وحممد  الفريق  مدير  الطويل، 

الفريق وحممد بارباع، العالقات العامة.
ومت خالل الجتماع ا�ستعرا�ض كافة التفا�سيل 
باملباراة  اخلا�سة  الت�سغيلية  بالعمليات  املتعلقة 
كما ك�سف الفريقان عن الزي الذي من املقرر 
اأن يظهرا به يف مواجهة الليلة، حيث اأكد مطر 
هو  الكامل  البنف�سجي  القمي�ض  اأن  ال�سهباين 
اأمام  ال��ت��ح��دي  »ال��زع��ي��م«  ب��ه  �سيخو�ض  ال���ذي 
اأن  �ساحب الأر�����ض واجل��م��ه��ور، يف ح��ني ت��ق��رر 
ي��رت��دي ح��ار���ض م��رم��ى ف��ري��ق ال��ع��ني القمي�ض 
فتقرر  الإح��م��اء  قمي�ض  اأم���ا  ال��ك��ام��ل  ال�سفر« 
اأن يكون الأحمر. ويف اجلانب الأخ��ر �سريتدي 
باللون  امل���ح���دد  الأب���ي�������ض  ال��ق��م��ي�����ض  الأه����ل����ي 
اأما حار�ض مرمى الفريق ف�سريتدي  الأخ�سر، 
القم�ض الأزرق يف حني مت اختيار اللون الوردي 

لقمي�ض الإحماء.
2 جلماهري فريق  رق��م  ال��ب��واب��ة   ومت حت��دي��د 
بح�سور  اخلا�سة  التذكرة  و�سعر  العني،  ن��ادي 
املباراة هو 30 ريال �سعودي، يف حني تقرر بيع 
 »VVIP»�وال ريال  VIP ب300  ال�   تذاكر 

ب�500 ريال.

اأكد ثقته يف مقدرة لعبي فريقه على �سناعة  
ما  اأف�سل  باإظهار  مطالب  العني  زوران: 

لديه اأمام االأهلي يف جدة
الفني  امل��دي��ر  ماميت�ض،  زوران  ال��ك��روات��ي،  ق��ال 
اأج���ل  م���ن  اإىل ج����دة  ف��ري��ق��ه ج����اء  اإن  ل��ل��ع��ني، 
اأندية  اأف�سل  اأح���د  اأم���ام  ت��ق��دمي م��ب��اراة ك��ب��رية 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، م����وؤك����داً: لذلك 
النادي  واأن  خ�����س��و���س��اً  ق��وي��ة  م��واج��ه��ة  ن��ت��وق��ع 
الأهلي ميتلك عنا�سر مميزة، ويعتمد التنظيم 
مواجهاته  خ���الل  تعامله  اأ���س��ل��وب  يف  امل��ي��داين 
لدينا حتى  ما  اأف�سل  باإظهار  ونحن مطالبون 

نتمكن من العودة اإىل العني بنتيجة جيدة.
تكمن يف  املناف�ض ل  ال��ف��ري��ق  خ��ط��ورة  واأك��م��ل: 
تاأتي من الطرف  اأن  املتوقع  جانب بعينه ومن 
امل��ي��دان، بيد  اأو وم��ن �سط  الأي�����س��ر  اأو  الأمي���ن 
مبقدورهم  مميزين  لعبني  ميتلك  العني  اأن 
اإىل حتقيق  ي��ق��وده��م  ال�����ذي  ال���ق���وي  ال��ظ��ه��ور 

هدفهم اأمام اأي مناف�ض مهما كان ا�سمه.
بالكرة  معرفته  كانت  ان  حول  �سوؤال  على  ورداً 
ال�سعودية �ستعزز من حظوظ فريقه يف التفوق 
قيادتي  ف��رتة  اأن  امل��وؤك��د  ق���ال:  ال�سيوف،  على 
ل��ف��ري��ق ن���ادي ال��ن�����س��ر  خ���الل امل��رح��ل��ة املا�سية 
بالنادي  م��ع��رف��ت��ي اجل��ي��دة  ك��ث��رياً يف  اأ���س��ه��م��ت 
الأهلي ولن احتاج لوقت طويل من اأجل حتليل 
اأن م�سابقة الدوري تختلف  و�سع املناف�ض، بيد 
اأن  اعتقادي  ويف  الآ�سيوية  البطولة  عن  كثرياً 

ي�سبه و�سع  الأهلي حالياً  النادي  موقف فريق 
ال��ع��ني ب��ع��د اخل����روج م��ن ���س��ب��اق امل��ن��اف�����س��ة على 
وا�سح  الهدف  واأ�سبح  ال�سعودي  ال��دوري  لقب 
اآ�سيا.  اأب��ط��ال  دوري  ل��ق��ب  ع��ل��ى  املناف�سة  وه���و 
م�سابقة  يف  اخل�سارة  ح��ول  �سوؤال  على  وتعليقاً 
بعد  العني  على  �ست�سكل �سغطاً  الأبطال  دوري 
اأن  اأع��ت��ق��د  ق���ال:  املناف�سة،  �سباق  م��ن  اخل���روج 
�سيعزز  ال���ذي  الأم���ر  مت�سابه  الفريقني  و���س��ع 
من  ا�ستفادته  م��دى  وح��ول  املواجهة.  ق��وة  من 
اعتاد  ال��ذي  ال�سمراين،  نا�سر  فريقه  مهاجم 
الإجابة  الأهلي، قال:  التهديف يف مرمى  على 
واملوؤكد  املباراة  عقب  �ستكون  ال�سوؤال  هذا  على 
اأن ن��ا���س��ر ال�����س��م��راين ا���س��م ك��ب��ري يف ال����دوري 

ال�سعودي ولعب العديد من املواجهات بالدوري 
ال�سعودي.

االحرتام  مع  وا�سح  هدفنا  برمان:  اأحمد 
لالأهلي

اأن  اأحمد برمان،  ن��ادي العني  اأك��د لع��ب فريق 
فريقه مطالب بتقدمي اأف�سل م�ستوى يف جدة 
العربية، حتى  اململكة  اأن��دي��ة  اأق���وى  اأح��د  اأم���ام 
اأخر  نتيجة  وت��ك��رار  هدفه  حتقيق  م��ن  يتمكن 
ل��ق��اء ج��م��ع ال��ف��ري��ق��ني ع��ل��ى م��ل��ع��ب »اجلوهرة 
امل�سعة«، ومو�سحاً: نحن ندرك جيداً اأن مهمتنا 
الأهلي  فقد  ان  بعد  خ�سو�ساً  �سهلة  تكون  لن 
واأ�سبح  ف��ر���س��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ل��ق��ب��ه حم��ل��ي��اً 
الظهور  ه��و  احل��ايل  املو�سم  يف  الرئي�ض  هدفه 

نحرتم  واأك���م���ل:  ال��ق��اري��ة.  امل�سابقة  يف  ال��ق��وي 
طموحات الفريق املناف�ض ولكننا جئنا اإىل جدة 
بهدف وا�سح يكمن يف تقدمي اأداء قوي ميكننا 
وندرك  جيدة،  بنتيجة  الدولة  اإىل  العودة  من 
جيداً اأن املناف�ض لديه عنا�سر ممتازة مبختلف 
اأف�سل  العني كذلك ميتلك  اأن  اخلطوط، غري 
ورغبتنا  ال��ق��ارة  م�ستوى  على  حالياً  العنا�سر 
تليق  ال��ت��ي  امل�سرفة  النتائج  متابعة  يف  ك��ب��رية 
امل�ستويني  على  الإماراتية  الكرة  و�سمعة  با�سم 

الإقليمي والقاري.
يتمتع  فـــريـــقـــًا  ــه  ــواج ــن ــس � جــــريو�ــــص: 

بال�سخ�سية القوية
ال�سعودي،  ال��ن��ادي الأه��ل��ي  ق���ال م���درب ف��ري��ق 
اإن  اجلن�سية،  ال�سوي�سري  جريو�ض  كري�ستيان 
وقوية  ج���داً  م��ب��اراة مهمة  ع��ل��ى  ف��ري��ق��ه مقبل 
اأنها �ستكون �سعبة، واملتابع للعني يكاد  واأعتقد 
التتويج  ك��ان غري حمظوظ يف ع��دم  ان��ه  يجزم 
بلقب دوري اأبطال اآ�سيا 2016، و�سخ�سياً اأثق 
يف مقدرتهم على التاأهل من مرحلة املجموعات، 
م��ا لدينا  اأف�����س��ل  ب��اإظ��ه��ار  اأن��ن��ا مطالبون  غ��ري 
يتمتع  و�سنواجه فريقاً  ومنتلك فريقاً طموحاً 
بال�سخ�سية القوية بداية باحلار�ض خالد عي�سى 
مروراً بالدفاع حيث يتواجد اإ�سماعيل اأحمد ول 

يوجد اأحد ل يعرف عمر عبدالرحمن.
واأك��م��ل: ���س��اه��دت م��ب��اراة ال��ع��ني الأخ����رية اأمام 
ويتوجب  قوياً  اأداء  العني  ق��دم  اجل��زي��رة، حيث 

ب�سورة  ون��داف��ع  ق��وي��ة  م��ب��اراة  ن��ق��دم  اأن  علينا 
مم��ت��ازة ون��ك��ون م��ت��ق��ارب��ني يف اخل��ط��وط وعدم 
مواجهة  اأتوقع  باأنني  واأك��رر  فر�سة  اأي  اإه��دار 
مقدرات  ح���ول  ���س��وؤال  ع��ل��ى  ورداً  ج����داً.  �سعبة 
العني يف الخ��رتاق وكيفية احلد من خطورته 
منظومة  على  نعتمد  »نحن  ق��ال:  الهجومية، 
ال��ف��ري��ق يف ج��م��ي��ع اخل��ط��وط ل���س��ي��م��ا الدفاع 
واأدرك  كفريق،  جيدة  ب�سورة  ندافع  اأن  وعلينا 
م��ع نا�سر  اأخ�����رياً  ال��ت��وق��ي��ع  ال��ع��ني جن��ح يف  اأن 
ال�سمراين والالعب يجيد اأ�سلوب الخرتاق من 
العمق واأتوقع اأن يبداأ مواجهة الغد وهو ينرت 
اأن  نن�سى  ولكن ل  الأه��ل��ي،  اأم��ام  اللعب  فر�سة 
الفريق  ومبقدور  اأي�ساً  وا�سربيال  كايو  لديهم 

اإحداث اخلطورة من العمق والأطراف.  
�سعيد املولد: مواجهتنا اأمام العني �سعبة

ال�سعودي،  الأه��ل��ي  ال��ن��ادي  فريق  لع��ب  و�سف 
���س��ع��ي��د امل���ول���د، م��واج��ه��ة ف��ري��ق��ه اأم������ام العني 
اأمام  خاللها  التحدي  نخو�ض  كوننا  بال�سعبة 
للفوز  املر�سحني  اأب���رز  اأح���د  وك���ان  كبري  ف��ري��ق 
بلقب دوري الأبطال يف ن�سخته املا�سية غري اأن 
الأخ��رية من  اللحظات  يحالفه يف  التوفيق مل 

عمر امل�سابقة.
املو�سم احل��ايل ل تكمن  واأك��م��ل: طموحاتنا يف 
الفوز  بل  فح�سب  املجموعات  مرحلة  عبور  يف 
ب��ك��اأ���ض اآ���س��ي��ا ون��ح��ن ال��الع��ب��ون ي��ت��وج��ب علينا 
حتى  امل����درب  ت��وج��ي��ه��ات  تنفيذ  ع��ل��ى  نعمل  اأن 
ن��ت��م��ك��ن م���ن حت��ق��ي��ق ه��دف��ن��ا وار����س���اء جمهور 
خ�سو�ساً  الفريق،  وم��درب  وامل�سوؤولني  الأهلي 
لق��������ب  على  املناف�سة  �سباق  م��ن  اخل���روج  بعد 

الدوري.

»الزعي���م« ي��رت���دي »البنف�س���ج« يف اجل���وه���رة

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ض 
اخليمة يف الديوان الأمريي ام�ض رئي�ض واأع�ساء جمل�ض اإدارة نادي 
ال�سم�سي وح�سور حممد  الريا�سي برئا�سة حممود ح�سن  الإم��ارات 
ا�سماعيل العو�سي نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة واأع�ساء جمل�ض الإدارة 
را�سد اأحمد بطي ال�سام�سي واأحمد حممد �سمالن النعيمي وحممد 
عبد اهلل احلمادي وخليل اإبراهيم الطويل وخالد ح�سن النقبي رئي�ض 

اللجنة الثقافية والجتماعية بالنادي.

النادي  اإدارة  يف  التوفيق  لهم  ومتنى  املجل�ض  باأع�ساء  �سموه  ورح��ب 
والنهو�ض مبختلف الألعاب ..

موؤكدا اأهمية التعاون وحر�ض الأع�ساء على حتقيق الأهداف املن�سودة 
يف النهو�ض بالألعاب اجلماعية والفردية للنادي.

والرعاية  الهتمام  �سرورة  اإىل  اخليمة  راأ���ض  عهد  ويل  �سمو  واأ���س��ار 
لفئة املراحل ال�سنية باعتبارها القاعدة الأ�سا�سية التي تنطلق منها 
املواهب الريا�سية التي حتتاج لرعاية خا�سة ت�سقل مواهبها وتنمي 

قدراتها على اأ�س�ض ريا�سية �سليمة.
على  الرتكيز  مع  املجالت  جميع  يف  العمل  اأهمية  اإىل  �سموه  ولفت 
قطاع النا�سئني املمول الأول للو�سول للمنتخبات الوطنية و�سرورة 
القيادة  اأجل مواكبة تطلعات  للنادي من  التحتية  البنية  التو�سع يف 

الر�سيدة.
ثقته  عن  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  واأع���رب 
باأبناء نادي الإمارات يف التفاين والعمل املخل�ض واجلاد وامل�ساهمة يف 

تقدم وتطور اجلوانب الثقافية والريا�سية لأبناء اإمارة راأ�ض اخليمة 
اأهداف  تدعم وحتقق  التي  الت�سهيالت  كل  لتقدمي  ا�ستعداده  مبديا 

النادي.
م��ن ج��ان��ب��ه��م اأ����س���اد رئ��ي�����ض واأع�����س��اء جم��ل�����ض اإدارة ن����ادي الإم�����ارات 
الثقافية  احلركة  لتطوير  اخليمة  راأ���ض  عهد  ويل  �سمو  بتوجيهات 
اإيجابية  اآث��ار  اأن تلك اجلهود لها  والريا�سية يف الإم��ارة .. موؤكدين 

وب�سمات وا�سحة على احلركة الريا�سية وال�سبابية.

ويل عهد راأ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة نادي الإمارات الريا�سي

العني – الفجر

ال���ع���ني يف متام  ف���ري���ق  ب��ع��ث��ة  و����س���ل���ت 
م�ساء  م��ن  والن�سف  ال��ع��ا���س��رة  ال�ساعة 
برئا�سة  ال�سعودية،  ج��دة  اإىل  اأم�ض  ي��وم 
���س��ع��ادة اأح���م���د ح��م��ي��د امل����زروع����ي، نائب 
العني  ن��ادي  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
البعثة  ا�ستقبال  يف  وك���ان  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
حلظة و�سولها �سالة الطريان اخلا�ض 
امللك  مب��ط��ار   وامل��ل��ح��ق��ة  “اأراب�سكو” 
عارف  ���س��ع��ادة  “الدويل”،  عبدالعزيز 
العام  القن�سل  النعيمي،  الطابور  علي 
اإىل جانب يا�سني �سادق حممد ال�سايف، 
والت�سريفات  العامة  العالقات  م�سوؤول 
الزعابي،  ج��وه��ر  وخليفة  بالقن�سلية 
من  وع��دد  بالقن�سلية،  الإداري  امللحق 
جانب  اإىل  الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء 
ال��ع��الق��ات العامة  وف���د م���ن م�����س��وؤويل 
والذين  ال�������س���ع���ودي  الأه����ل����ي  ب���ال���ن���ادي 
الورود  من  باقات  تقدمي  على  حر�سوا 

لأع�ساء البعثة العيناوية. 
برغبة كبرية يف متابعة ظهوره امل�سرف 
البطولة  يف  ال���ق���وي���ة  ال���ن���ت���ائ���ج  ع����رب 
متام  يف  “الزعيم”  ي��دخ��ل  الآ���س��ي��وي��ة، 
بتوقيت  وال��ن�����س��ف  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال�����س��اع��ة 
بتوقيت  والن�سف  الثامنة  “اأبوظبي” 
مدينة  ملعب  ع��ل��ى  املكرمة”،  “مكة 
“اجلوهرة  ال��ري��ا���س��ي��ة،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
اأمام م�ست�سيفه  امل�سعة” حتدياً جديداً 
الأهلي ال�سعودي، �سمن اجلولة الثالثة 
لكرة  اآ���س��ي��ا  اأب��ط��ال  دوري  م�سابقة  م��ن 
ال���ق���دم يف اإط�����ار امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى اإح���دى 
الثالثة  املجموعة  عن  التاأهل  بطاقتي 

والعني  الأه��ل��ي  جانب  اإىل  ت�سم  والتي 
بونيودكور الأوزبكي وذوب اآهن اأ�سفهان 

الإيراين.
اخلليجية  ال��ق��م��ة  يف  ال��ت��ح��دي  وي��ك��م��ن 
املناف�سة  املرتقبة بني الأهلي والعني يف 
ع��ل��ى ���س��دارة امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة والتي 
ال�سعودي  امل��ل��ك��ي  ق��م��ت��ه��ا  ع��ل��ى  ي���رتب���ع 
الزعيم  6 نقاط، يف حني يحل  بر�سيد 
الإيراين  اآهن  ذوب  ثم  نقاط،  ب�4  ثانياً 
ياأتي  واأخ��������رياً  ب��ن��ق��ط��ة واح������دة  ث���ال���ث���اً 
من  ر�سيد  ب��دون  الأوزب��ك��ي  بونيودكور 

النقاط.
وك����ان ال��ع��ني ق��د ب����داأ م�����س��وار التحدي 
القاري يف الن�سخة احلالية من البطولة 
الآ���س��ي��وي��ة ب��ال��ت��ع��ادل الإي��ج��اب��ي بهدف 
املواجهة  يف  اآه��ن  ذوب  فريق  اأم���ام  ملثله 
ال���ت���ي ���س��ه��ده��ا ا���س��ت��اد ه�����زاع ب���ن زاي����د، 
ول��ك��ن��ه ���س��رع��ان م��ا مت��ك��ن م��ن تعوي�ض 
ملعبه  على  خ�سرهما  اللتني  النقطتني 
ب��ف��وز ث��م��ني حققه خ���ارج ق��واع��ده على 
الأر�ض  �ساحب  اأم��ام  بونيودكور  ا�ستاد 

واجلمهور بنتيجة 2-3.
اأما فريق نادي الأهلي ال�سعودي فنجح 
ال���ك���ام���ل���ة خالل  ال���ع���الم���ة  ح�������س���د  يف 
فاز  اأن  بعد  والثانية،  الأوىل  اجلولتني 
الأوزبكي  ب��ون��ي��ودك��ور  اأم���ام  ملعبه  على 
اإيران على ح�ساب  بنتيجة -2�سفر ويف 

بنتيجة  اأ�سفهان  اآه��ن  ذوب  م�ست�سيفه 
.1-2

 
ا�ستقبال وردي

وك���ان���ت ب��ع��ث��ة ف��ري��ق ال��ع��ني ق���د و�سلت 
ال�سعودية،  ج���دة  اإىل  اأم�����ض  ي���وم  م�����س��اء 
املزروعي،  حميد  اأحمد  �سعادة  برئا�سة 
نادي  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
ا�ستقبال  ال��ق��دم، وك���ان يف  ل��ك��رة  ال��ع��ني 
الطريان  �سالة  و�سولها  حلظة  البعثة 
مبطار  وامل��ل��ح��ق��ة  “اأراب�سكو”  اخل��ا���ض 
�سعادة  “الدويل”،  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك 
القن�سل  النعيمي،  الطابور  علي  ع��ارف 
���س��ادق حممد  يا�سني  اإىل ج��ان��ب  ال��ع��ام 
العامة  ال���ع���الق���ات  م�������س���وؤول  ال�������س���ايف، 
والت�سريفات بالقن�سلية وخليفة جوهر 
بالقن�سلية،  الإداري  امللحق  ال��زع��اب��ي، 
الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  من  وع��دد 
العالقات  م�سوؤويل  وفد من  اإىل جانب 
العامة بالنادي الأهلي ال�سعودي والذين 
حر�سوا بدورهم على تقدمي باقات من 

الورود لأع�ساء البعثة العيناوية.
 

التدريب الرئي�ص
ال�سابعة  ال�ساعة  مت��ام  يف  ال��ع��ني  واأدى 
من  املكرمة”  “مكة  بتوقيت  والن�سف 
م�ساء يوم اأم�ض مرانه الأخري على ملعب 

امل���ب���اراة و���س��ط ح��ال��ة م��ع��ن��وي��ة مرتفعة 
ال���ف���ري���ق جميع  ت���دري���ب���ات  و�����س����ارك يف 
اختيار  عليهم  وق���ع  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني 
الكرواتي، زوران ماميت�ض، املدير الفني 
البعثة  �سمتها  التي  القائمة  يف  للعني 
واملوؤلفة من  ال�سعودية  العيناوية جلدة 
حممد  عي�سى،  خالد  ه��م:  لعباً،   20
خالد  �سليمان،  داوود  ب��و���س��ن��ده،  �سعيد 
اإبراهيم  م��ه��ري،  را����س���د  ع��ب��دال��رح��م��ن، 
�سامل  مهند  اأح��م��د،  اإ�سماعيل  دي��اك��ي��ه، 
�سامل  حممد  ال��ع��زي��زي،  �سامل  العنزي، 
الظاهري، كايو لوكا�ض، يل ميونغ جوو، 
نا�سر ال�سمراين، دانيلو ا�سربيال، عمر 
عبدالرحمن، عامر عبد الرحمن، داوود 
علي، حممد عبدالرحمن، اأحمد برمان 

ويو�سف اأحمد مو�سى. 

االأوراق  ــمــراين:  ــس ــ� ال نــا�ــســر 
مك�سوفة بالن�سبة للفريقني

اع�����ت�����رب ن����ا�����س����ر ال�����������س�����م�����راين، لع����ب 
ن������ادي ال���ع���ني م���واج���ه���ة ف���ري���ق���ه اأم�����ام 
الأهمية  يف  غ���اي���ة  ال�����س��ع��ودي  الأه���ل���ي 
“اأمتنى  مو�سحاً:  للطرفني،  بالن�سبة 
كما  ال��ي��وم  م��ب��اراة  يف  لفريقي  التوفيق 
تعك�ض  حقيقية  ق��م��ة  ت��ك��ون  اأن  اأمت��ن��ى 
ل��ت��ط��ور ك����رة القدم  ال���وج���ه احل��ق��ي��ق��ي 

اخلليجية”.

تاأثري  م��دى  ح��ول  ���س��وؤال  على  وتعليقاً 
زوران  الكرواتي  ملدربه  اجليدة  املعرفة 
م��ام��ي��ت�����ض ب�����ال�����دوري ال�������س���ع���ودي على 
الليلة،   م��واج��ه��ة  خ��الل  الكفة  م��وازي��ن 
مك�سوفة  الأوراق  اأن  “اأعتقد  ق����ال: 
والعني،  الأه���ل���ي  ل��ل��ف��ري��ق��ني  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ول   ، الآخ���ر  م��واج��ه��ات  يتابع  وكالهما 
التقيا  اأن  لهما  �سبق  اأن���ه  ك��ذل��ك  نن�سى 
يف مرحلة املجموعات بالن�سخة املا�سية 

من امل�سابقة القارية”.
وحول ارتدائه قمي�ض ناٍد غري �سعودي 
يف مواجهة اأحد الفرق ال�سعودية لأول 
مرة يف تاريخه، قال: ل توجد حدود 
ذك��رمت يف عامل  كما  ف���وارق  فلنقل  اأو 
الحرتاف بالن�سبة لالعب كرة القدم 
ال����ذي ي���داف���ع ع���ن ���س��ع��ار ن���ادي���ه اأم���ام 
حتدثنا  اإذا  خ�سو�ساً  اآخ��ر،  فريق  اأي 
مبنطق ال�سعب الواحد بني ال�سعودية 
والإم��ارات، بيد اأن الفارق الوحيد هو 
اأن��ن��ي ���س��اأخ��و���ض ال��ت��ح��دي ب��ني اأهلي 
يبقى  بينما  ال�سعودي  ال��ك��رة  جمهور 
الكلمة  تكون  اأن  واأمتنى  واح��د  املكان 

للعني مع نهاية لقاء الليلة.
وعن مواجهة جماهري الغربية، قال: 
اأعتقد اأن اللعب اأمام جماهري الأهلي 
اأو الحت����اد يف اجل��وه��رة دائ��م��اً ميثل 

احلافز املطلوب بالن�سبة لالعبني.

متابعة  اإىل  نتطلع  ميونغ:  يل 
جدة  يف  القوية  النتائج  مرحلة 

ال�سعودية
اأكد الكوري اجلنوبي، يل ميونغ جوو 
لع��ب ف��ري��ق ن���ادي ال��ع��ني، اأن فريقه 
اأهم التحديات م�ساء اليوم  �سيخو�ض 
مو�سحاً:  ال�����س��ع��ودي،  الأه���ل���ي  اأم�����ام 
لن  ج��دة  اأن مهمتنا يف  ج��ي��داً  ن���درك 
تكون �سهلة، كما ندرك متاماً اأن الأهم 
بالن�سبة لنا حالياً هو متابعة مرحلة 
الآ�سيوية  البطولة  يف  القوية  النتائج 
على  بالفوز  اأخ���رياً  اختتمناها  والتي 
الأوزبكية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ب��ون��ي��ودك��ور 
اأن  ي��وؤك��د  ال���واق���ع  واأك���م���ل:  ط�سقند. 
ومت�سدر  ال�����س��ع��ودي  ال������دوري  ب��ط��ل 
دوري  م�سابقة  من  الثالثة  املجموعة 
يف  من�سب  تركيزه  حالياً  اآ�سيا  اأبطال 
موؤ�سرات  حتقيق  على  احل��ايل  املو�سم 
القارية،  البطولة  جناح على م�ستوى 
باأن  جيداً  معرفة  على  املناف�ض  ولكن 
العني يت�سلح بعوامل مهمة ياأتي على 
واإمكانيات  الآ�سيوية  اخل��ربة  راأ���س��ه��ا 
الفريق الكبرية ورغبة لعبيه القوية 
يف اإحراز اأف�سل النتائج التي متكنهم 

من حتقيق الطموحات الآ�سيوية.
الفريق  و���س��ع  ح��ول  ���س��وؤال  على  ورداً 
ب��ع��د اأن فقد  ق��ب��ل امل���ب���اراة خ�����س��و���س��اً 

الدوري  لقب  على  املناف�سة  يف  الأم��ل 
اأن تركيز الفريق  حملياً، قال: املوؤكد 
فقط  واح��د  اأم��ر  على  مقت�سر  حالياً 
وه���و م��واج��ه��ة الأه���ل���ي ال�����س��ع��ودي يف 
ال��ب��ط��ول��ة الآ����س���ي���وي���ة واخل�������س���ارة يف 
�سباق  واردة واخل��روج من  القدم  ك��رة 
وراد  اأم��ر  بطولة  لقب  على  املناف�سة 
الفرق  اأن  بيد  ال��ق��دم،  ك��رة  ك��ذل��ك يف 
الظروف  مع  التعامل  جتيد  الكبرية 
اأ�سباب  مت��ت��ل��ك  ك��ان��ت  اإذا  خ�����س��و���س��اً 
اأكد  والعني  والنجاح  والتميز  التفوق 
الذي  ال��ق��وي  ال��ف��ري��ق  ب��اأن��ه  للجميع 

مبقدوره حتقيق اأهدافه القارية.
 

من  العودة  هدفنا  لوكا�ص:  كايو 
جدة بنتيجة اإيجابية

ق���ال ال��ربازي��ل��ي ك��اي��و ل��وك��ا���ض، لعب 
اأعلى  اإن فريقه يف  فريق نادي العني، 
الأهلي  مل��واج��ه��ة  اجل��اه��زي��ة  درج�����ات 
ال�سعودي على ملعبه وبني جماهريه، 
جدة  م���ن  ال���ع���ودة  “هدفنا  م����وؤك����داً: 
من  تعزز  اإيجابية  بنتيجة  ال�سعودية 
ال��ف��ري��ق يف احل�����س��ول على  ح���ظ���وظ 
املرحلة  اإىل  ال��ت��اأه��ل  بطاقتي  اإح���دى 

املقبلة من البطولة الآ�سيوية”.
اأن مناف�سنا قوياً وعنيداً  وزاد: املوؤكد 
ل����ذل����ك ����س���ن���ح���ر����ض ع���ل���ى الل�����ت�����زام 

رفع  والعمل على  الفنية  بالتوجيهات 
معدل الرتكيز خالل الت�سعني دقيقة 
للفريق  ال��ق��وي��ة  ال�سخ�سية  واإظ��ه��ار 
الفر�ض  ا�ستثمار  يف  التفريط  وع��دم 
ال��ت��ي ت��ت��اح اأم�����ام امل���رم���ى واأمت���ن���ى اأن 
نوفق يف حتقيق هدفنا وتكرار م�سهد 
م��واج��ه��ة الإي������اب ب���ني ال��ف��ري��ق��ني يف 

جدة.
املو�سم  م��ب��اري��ات��ن��ا يف  اأه����م  واأ����س���اف: 
دائ����م����اً م���ا ت���ك���ون ه���ي امل��ق��ب��ل��ة بغ�ض 
النظر عن ا�سم الفريق اأو موقعه على 
امل�سابقة  يف  الرتتيب  ج��دول  خريطة 
بيد  الأهلي،  طموحات  نحرتم  ونحن 
اأن رغبتنا يف حتقيق اأهدافنا الآ�سيوية 
للفريق  التوفيق  واأمت��ن��ى  ح���دود  ب��ال 

بالعودة اإىل الدولة بنتيجة جيدة.

االأهلي  ملواجهة  اأردنية  �سافرة 
ال�سعودي والعني يف االآ�سيوية

ك��ل��ف الحت����اد الآ���س��ي��وي ل��ك��رة القدم 
اإدارة  مب��ه��م��ة  اأردين  حت��ك��ي��م  ط���اق���م 
والعني  ال�������س���ع���ودي  الأه����ل����ي  م����ب����اراة 
“حكم  خمادمة،  حممد  اأده��م  بقيادة 
اخلطوط،  ع��ل��ى  ي��ع��اون��ه  ال�ساحة”، 
امل�ساعد  “احلكم  ن��ادي،  موؤن�ض  اأحمد 
اأح���م���د،  حم���م���ود  وع���ي�������س���ى  الأول” 
وحممد  ال����ث����اين،  امل�����س��اع��د  “احلكم 

مو�سى خلف، حكماً رابعاً.
ك��م��ا اأ���س��ن��د الحت����اد الآ���س��ي��وي مهمة 
���س��ان ك��ا �سونغ،  اإىل  امل���ب���اراة،  م��راق��ب��ة 
ك��ون��غ يف ح���ني مت تكليف  م���ن ه��ون��غ 
قريغيز�ستان  من  فيكتور  كلوباكوف 

مبهمة مراقبة احلكام. 

بعثـــة العـــني ت�ســــل جــــــــدة

الزعيم  يدخل اأوىل مواجهاته �سد الأهلي ال�سعودي على ملعب اجلوهرة



    
ت�سع الكحل يف عينيها ب�سكني

يوتيوب  م��وق��ع  على  ن�سر  للده�سة،  مثري  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
و�سع  يف  اليوغا  م��ه��ارات  ت�ستخدم  وه��ي  هندية  �سابة  الإل��ك��رتين 

الكحل يف عينيها ب�سكني حاد. 
يف م�سهد يحب�ض الأنفا�ض، ا�ستخدمت اأناميكا كوثاري )14 عاماً( 
على  الكحل  لو�سع  منها  حماولة  يف  ح��اد  �سكني  حمل  يف  ركبتها 
ل  واأنها  ومتحفظة،  خجولة  فتاة  باأنها  اأناميكا  وقالت  عينيها.  

تهمها ال�سهرة بقدر ما يهمها القيام بتحديات �سعبة. 
واأ�سافت: اأمترن على متارين اليوغا منذ عامني على يد والدي 
وتنمية  املهارات  واأخوتي لكت�ساب  اأنا  م�ساعدتي  على  اأ�سر  الذي 
مواهبنا. ويذكر باأن الأب ناريندرا كوما كوثاري )35 عاماً( كان 
التي كان يعاين  املدقع  الفقر  ب�سبب حالة  املدر�سة  ا�سطر لرتك 
منها، الأمر الذي جعله م�سمماً على عدم تكرار جتربته مع اأبنائه 
اأطفاله  ليحظى  لديه  ما  كل  ببذل  نف�سه  على  عهداً  قطع  حيث 

بفر�ض اأف�سل يف احلياة. 
وقال ناريندرا معلقاً على اجناز ابنته: كنت متحم�ساً للغاية لتنمية 
مواهب ابنتي، وعملت على تدريبها والإ�سراف عليها حتى و�سلت 
اإىل هذه املرحلة املتقدمة من املهارة. لن اأتوقف عن تقدمي الدعم 
تواظب  التي  اأناميكا  باأن  بالذكر  ما حييت. من اجلدير  لأبنائي 
على متارين اليوغا ب�سكل يومي، متكنت من الو�سول اإىل مرحلة 
متقدمة يف برنامج املواهب الهندي يف العام املن�سرم، وفقاً ملا ورد 

يف �سحيفة ديلي مريور الربيطانية.  

 يجتاز نهرًا يعج بالتما�سيح 
تداولت العديد من مواقع التوا�سل الجتماعي ت�سجياًل م�سوراً 
نهر  مياه  تخو�ض  وه��ي  الرباعي  الدفع  على  تعمل  �سيارة  يظهر 

مليء بالتما�سيح املفرت�سة. 
ال�سيارة  نقال،  بهاتف  ت�سويره  مت  ال��ذي  الفيديو  مقطع  ويظهر 
النهر  تعرب  وه��ي  �سطحها،  على  ال�سبان  اأح���د  يجل�ض  ك��ان  ال��ت��ي 

الهائج ب�سعوبة بالغة. 
وغ��م��رت امل��ي��اه ج����زءاً ك��ب��رياً م��ن ال�����س��ي��ارة ال��ت��ي ج��ه��د �سائقها يف 
كان يجل�ض على  ال��ذي  الرجل  الأم��ان مب�ساعدة  بر  اإىل  اإي�سالها 
من  ه��ج��وم  لأي  ال�����س��ي��ارة  تتعر�ض  مل  احل��ظ  وحل�سن  �سطحها. 

التما�سيح التي متالأ النهر. 
بنجاح  النهر  اجتياز  من  ال�سيارة  �سائق  متكن  املطاف،  نهاية  ويف 
املتواجدين على  وه��ت��اف  و�سط فرحة  الأم���ان  ب��ر  اإىل  وال��و���س��ول 
كبرياً  رواج���اً  لقي  ال���ذي  الفيديو  ب���اأن  ويعتقد  الآخ����ر.   ال��ط��رف 
على مواقع التوا�سل الجتماعي وح�سل على ع�سرات الآلف من 
امل�ساهدات، مت ت�سويره يف �سمال اأ�سرتاليا، وفقاً ملا ورد يف �سحيفة 

ديلي مريور الربيطانية.  

ي�ستعر�س اأمام ال�سرطة ليثبت انه لي�س ثماًل
برهن جامعي من �سنرتال اأركن�سا�ض ذو 21 عاما لرجال ال�سرطة 

اأنه �ساح اثناء قيادة ال�سيارة عن طريق القيام بحركات بهلوانية.
اأوقف رجال �سرطة املرور باليك باكت يوم اجلمعة 3 مار�ض اآذار 
م�ساء.فراح يعر�ض عليهم مهارته يف خفة يديه. مدعيا اأنه بهلوان 
. وبعد اأن اأعجب ال�سرطيون بحركاته البهلوانية اأو�سح له اأحدهم 
�سبب توقيفه باأنه قاد �سيارته ب�سرعة بطيئة مبحاذاة الر�سيف ما 

يدل على اأنه يف حالة �سكر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�سة اأمريكية: �سالة امل�سلم حتمى من اآلم الظهر
اأظهرت نتائج درا�سة اأمريكية جديدة اأن احلركات اجل�سدية لطقو�ض �سالة امل�سلمني تقلل من فر�ض الإ�سابة باآلم 
اأ�سفل الظهر اإذا اأديت ب�سكل �سحيح، لفتة اإىل اأنها تق�سى على التوتر اجل�سدى، وو�سعية الركبة مع الظهر خالل 

ال�سالة تعد طريقة عالج فعالة.
ي�سجدون  العامل  حول  امل�سلمني  اأن  عن  الربيطانية،  الإندبندنت  �سحيفة  ذكرته  ما  بح�سب  الدرا�سة،  وتتحدث 
وينحنون وي�سعون جبهتهم على الأر�ض فى اجتاه مكة 5 مرات يومًيا، واإذا فكرنا فى هذه احلركات �سنجدها اأ�سبه 

باليوجا اأو العالج اجل�سدى الذى يحدث من خالل التمارين لعالج اآلم اأ�سفل الظهر.
واأجريت هذه الدرا�سة طبقا للورقة العلمية التى مت ن�سرها فى العدد الأخري من املجلة الدولية للهند�سة ال�سناعية 
ا�ستخدم  البحث  اأن  اإذ  ب�سريا رقميا،  ا�ستخدمت منوذجا  والتى  امل�سلم،  والنظم، عن حركات اجل�سد خالل �سالة 

مناذج �سحية للهنديني والأ�سيويني والأمريكيني من الن�ساء والرجال.
واأكدت الدرا�سة اأن ال�سحة اجل�سدية ترتبط حاليا بعدة عوامل اجتماعية واقت�سادية وطبقا لنمط احلياة وعوامل 
كو�سيلة  الطق�ض  ا�ستخدام هذا  اأي�سا  والقلق وميكن  التوتر اجل�سدى  تق�سى على  امل�سلمني  اأي�سا، ف�سالة  دينية 

عالج �سريرى فعال للتعامل مع حالت اخللل الع�سبى للجهاز الع�سلى الهيكلى.
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قطط ب�سرائح اإلكرتونية
الرتكية،  يل  يوزوجنو  وان يف جامعة  ودرا�سات قطط  اأبحاث  د�سن مركز 
م�سروعا لزرع �سرائح اإلكرتونية حتت جلود قطط وان ال�سهرية، ملتابعتها 
ال��ذي يقع يف ولية  وجمع بيانات عنها. وق��ال عبد اهلل قايا، مدير املركز 
وان)جنوب �سرق( املوطن الأ�سلي لتلك ال�ساللة من القطط، ، اإن امل�سروع 
القطط  اأع���داد  وزي���ادة  ال��ن��ادرة،  وان  نقاء قطط  على  اإىل احلفاظ  يهدف 

النقية من تلك ال�ساللة.
120 قطة، جتعل من  الآن يف  زرع��ت حتى  التي  ال�سرائح  اأن  قايا  واأو�سح 
املمكن متابعة �سلوكيات القطط طوال فرتة حياتها، ومعرفة اأعداد القطط 
بنقاء  املتعلقة  اإىل اخل�سائ�ض  بالإ�سافة  كل قطة،  عائلة  واأف��راد  املولودة، 
الفرتة  وان يف  وتربية قطط  باقتناء  الهتمام  زي��ادة  اإىل  واأ���س��ار  القطط. 
الأخرية، قائال اإن املركز ي�سعى لأن ي�سبح هناك قط من هذه ال�ساللة يف 

كل بيت يف مدينة وان.
وتتميز قطط وان النادرة باختالف لوين عينيها، وجمال فرائها، وبكونها 

النوع الوحيد من القطط الذي يحب اللعب يف املاء.

كينغ كونغ يحرتق اأمام اأعني اجلماهري
م�سريا  اأم�����ض،  م�ساء  كونغ   كينغ  ال�سهري  للغوريال  �سخم  اأمن���وذج  لق��ى 

ماأ�ساويا يف فيتنام بعد اأن التهمته النريان بالكامل.
�ساحة  اأم��ت��ار م��وج��ودا يف  اإىل خم�سة  ال���ذي ي�سل ط��ول��ه  ال��ن��م��وذج  ك��ان  و 
” و�سط  اآي��الن��د  ” كونغ..�سكال  لفيلم  الأول  العر�ض  ب��اإط��الق  الحتفال 

عرو�ض للفرق املو�سيقية وال�ستعرا�سية  والألعاب النارية.
بداأت  للجمهور  كالمها  توجه  احلفل  تنظيم  عن  امل�سوؤولة  كانت  وبينما 
اأن  وق��د ظ��ن احل�سور  للغوريال،  الأي�����س��ر  ال��ط��رف  م��ن  تت�ساعد  ال��ن��ريان 
يحتوي  الأ�سلي  الفيلم  واأن  خا�سة  للعر�ض  ا�ستكمال  هي  ال��ن��ريان  ه��ذه 
حقيقي،  احلريق  اأن  م��ع��دودة  ث��وان  بعد  لهم  ليتبني  مثيلة،  م�ساهد  على 
املئات ي�سورون عرب جوالتهم هذا  فبداأ اجلميع يرك�ض بعيدا، فيما راح 

احلدث.
وهرعت فرق الإطفاء اإىل مكان احلادث، ومتكنت من اإخماد احلريق بعد 
حوايل 15 دقيقة، دون ت�سجيل اإ�سابات يف �سفوف اجلمهور، الذي ا�ستمتع 
لحقا مب�ساهدة الفيلم. جتدر الإ�سارة غلى اأن فيلم “كونغ.. �سكال اأيالند” 
هو من بطولة �سامويل اإل جاك�سون وجون �سي رايلي وا بري لر�سون وتوم 
جوردن  واإخ��راج  جيلروي  دان  �سيناريو  ومن  جودمان،  وج��ون  هيدل�ستون 
فوت روبرت�ض. ومن املتوقع اأن يحقق اأرباحا كبرية يف �سباك التذاكر نظرا 
احرتق  واإن  حتى  كونغ  كينغ  الغوريال  بها  يتمتع  التي  الكبرية  لل�سعبية 

الأمنوذج الذي ميثله.

ترامب يبيع منزًل لرو�سي 
ب� 100 مليون دولر 

دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  وق��ع 
له  م��ن��زل  بيع  عقد  على  ت��رام��ب 
مقابل  رو�سي  ل�سخ�ض  بفلوريدا 

نحو 100 مليون دولر.
بامل  "ماي  ���س��ح��ي��ف��ة  واأك���������دت 
اأن جميع  بو�ست" املحلية،  بيت�ض 
بيع  باأمر  يعلمون  املنطقة  �سكان 
الرئي�ض ترامب للمنزل ال�ساحلي 
الواقع على بعد 6.4 كلم �سمايل 
ترامب مار  الذي ميتلكه  النادي 
فلوريدا،  بيت�ض  ب���امل  يف  األج����و 

مقابل 100 مليون دولر. 
الرئي�ض  ال���ب���ي���ع  ���س��ف��ق��ة  واأك�������د 
اجلمهوري بنف�سه يف مقابلة حول 
الأو�ساع القت�سادية اخلا�سة به، 
الوطنية،  �سي  ب��ي  اإن  �سي  لقناة 
و����س���رح ت���رام���ب ب��ع��ت م���ن���زًل يف 
 100 ح���وايل  مقابل  بيت�ض  ب��امل 

مليون.
 7.442 امل���ن���زل  م�����س��اح��ة  وت��ب��ل��غ 
م��رت م��رب��ع وك���ان ق��د ب��اع��ه رجل 
لرتامب  جو�سمان  اآب��ي  الأع��م��ال 
عام  دولر  م��ل��ي��ون   41.3 م��ق��اب��ل 

 .2004
النتخابات  ق��ب��ي��ل  اأن������ه  ي���ذك���ر 
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  الرئا�سية 
ال�ستخبارات  وك����ال����ة  اأع���ل���ن���ت 
رو�سيا  اأن  اإي��ه  اأي  �سي  الأمريكية 
ن���ف���ذت ه���ج���م���ات ����س���ي���ربان���ي���ة يف 
البالد مل�ساعدة ترامب على الفوز 

ب�سباق البيت الأبي�ض. 

ر�سيعة تقتحم البث 
املبا�سر لبي بي �سي

بن�سر  املعني   live leak م��وق��ع  ع��ر���ض 
فيديو  مقطع  ال��ن��وع��ي��ة،  ال��ف��ي��دي��وه��ات 
مقدم  اأج��راه��ا   BBC ق��ن��اة  على  ملقابلة 
ال�سيا�سيني  اخل��رباء  اأح��د  الربنامج مع 
جنوب  يف  الراهنة  الأزم���ة  على  للتعليق 

كوريا.
ال�سيا�سي  اخل���ب���ري  ال��ف��ي��دي��و،  واأظ���ه���ر 
وي��ت��ح��دث عرب  غ��رف��ت��ه  وه���و يجل�ض يف 
خ��دم��ة ال��ب��ث امل��ب��ا���س��ر، وت��ف��اج��اأ بدخول 
الر�سيعة  ابنته  ويليها  ال�سغرية،  ابنته 
ثوان  وب��ع��د  اخل��ا���س��ة،  عربتها  م�ستقلة 
دخلت عليهم الأم لتلقي بهم خارًجا، مما 
اإىل �سعور الأب باخلجل وال�سحك  اأدى 
خ���الل احل���دي���ث، ك��ل ذل���ك ع��ل��ى الهواء 

مبا�سرة.

تزوجت من قاتل فقتل اأولدها الأربعة  
ميت�سيغن،  ولي��ة  من  اأمريكي  مواطن  جرين  غريغوري 
1991، حيث طعنها يف الوجه وال�سدر  قتل زوجته العام 
ثم  بعد،  ُيولد  ال��ذي مل  وفاتها هي وجنينها  اإىل  اأدى  ما 

ات�سل برقم الطوارئ وانتظر و�سول ال�سرطة.
وبح�سب �سحيفة وا�سنطن بو�ست الأمريكية، ق�سى جرين 
اإطالق  مت  ث��م  ال��ق��ت��ل،  بتهمة  ال�سجن  يف  ع��اًم��ا   16 نحو 
اأ�سرته واأ�سدقائه، مبا  �سراحه ب�سكل م�سروط بدعم من 
وزّوجه  �سنوات   10 اأجله  نا�سل من  ال��ذي  الق�ضُّ  ذل��ك  يف 
ابنته. وقال الق�ضُّ فريد هاري�ض للجنة الإفراج امل�سروط 
وجرين  اأن���ا  كنت   :2005 اأغ�سط�ض  اآب  يف  ميت�سيغن  يف 
ك��ان ع�سًوا  اأن��ه  كما  املاأ�ساوي،  احل��ادث  ه��ذا  قبل  اأ�سدقاء 
نتج  الذي  املوؤ�سف  دفع ثمن فعله  اأنه  واأ�سعر  كني�ستنا،  يف 
الذي  ال��ك��ايف  ب��ال��ق��در  ق��درت��ه على �سبط نف�سه  ع��ن ع��دم 
ندم عليه. مت الإفراج عن جرين العام 2008، وبعد ذلك 
اأولد،   4 الق�ّض واأجن��ب منها  ابنة  ج من فيث هاري�ض  ت��زوَّ
مرّوعة،  الأربعة يف جرمية  اأولده��ا  قتل  النهاية  لكنه يف 
وحتى ل ي�سعر اأحد بغيابها ن�سر نيابة عنها على �سفحتها 
حياتها  متار�ض  ت��زال  ما  اأنها  عائلتها  ليقنع  في�سبوك  يف 

الطبيعية، وفًقا ملا اأعلنته ال�سرطة.
ووجدت ال�سرطة الزوجة مقّيدة ب�سريط ل�سق يف املنزل 
تعّر�ست  اإنها  الدع���اء  وق��ال  هايت�ض،  دي��رب��ورن  مدينة  يف 
لإطالق نار كما اأن وجهها كان جمروًحا ب�سدة باآلة حادة، 
وكان معها اأطفالها الأربعة الذين قتل اثنان منهم بطلقات 
نارية، فيما مات الآخران نتيجة ت�سممهما بغاز اأول اأك�سيد 
الكربون. ووفقا ملكتب املّدعي العام، فاإن جرين الذي عاد 
احلياة  م��دى  بال�سجن  عليه  ُح��ك��م  اأخ���رى،  م��رة  لل�سجن 
الأمر الذي �سيجعله يف �سن ال� 97 بحلول الوقت الذي قد 

يكون موؤهاًل فيه للح�سول على اإفراج م�سروط.

املوؤبد لأم خدرت طفلتها واأحرقتها 
بعد  ب��امل��وؤب��د،  ك���وارد  ل���ورا  ب�سجن  كندية  حمكمة  ق�ست 
9 �سنوات، ثم  اتهامها بتخدير ابنتها البالغة من العمر 
املحكمة  قا�سي  و�سفها  جرمية  يف  حية،  وه��ي  اإحراقها 
باأنها ذروة الرعب. واعرتفت الأم لورا كوارد، اأمام املحكمة 
اإعطائها  بعد  وذل��ك   ،2014 العام   ام��رب يف  ابنتها  بقتل 
اأدوية خمدرة ثم و�سعها يف �ساحنتها واإحراقها ظًنا منها 
اأن ال��دواء ت�سبب بقتلها. وقرر القا�سي �سكوت بروك يف 
بال�سجن  ل��ورا  على  احلكم  كندا،  غ��رب  كاجلاري  مدينة 
 18 باإطالق �سراح م�سروط ملدة  النظر  املوؤبد مع رف�ض 

�سنة، وا�سًفا جرمية قتل الطفلة باأنها ذروة الرعب.
ونقلت �سحيفة مرتو الربيطانية، عن ال�سحف الكندية 
اأن لورا طلبت من والد الطفلة واأ�سرتها اأن ي�ساحموها، 

لكنها مل تورد �سبب ارتكاب الأم للجرمية.

م�سهد مرعب لده�س 5 فتيات 
تداول رواد مواقع التوا�سل الجتماعي يف م�سر مقطع 
املحالت،  لأحد  مراقبة  كامريا  التقطته  مرعب،  فيديو 
اخلمي�ض املا�سي، يظهر �سيارة تده�ض مواطنني يف �سارع 
�سيارة ت�سري ب�سرعة جنونية، يف  الفيديو  �سيق. ويظهر 
اأحد �سوارع منية الن�سر التابعة ملحافظة الدقهلية، �سرق 
مرورهم  اأث��ن��اء  و�سابا،  فتيات   5 تده�ض  وه��ي  ال��ق��اه��رة، 

ب�سارع �سيق و�سط املدينة.

�س��اكريا م�به�رة ب�ال�رق��س 
خ�الل ال�تماري�ن

على   "Deja Vu" اأغنيتها اجلديدة  اأجل ت�سوير  العاملية �ساكريا من  النجمة  ت�ستعد 
بالعمل  اخلا�سة  الرق�ض  بتمارين  تقوم  وهي  �ساكريا  وظهرت  كليب.  الفيديو  طريقة 

."Prince Royce" والتي �ستظهر بالكليب الذي ي�ساركها فيه
ون�سرت �ساكريا فيديو لها على مواقع التوا�سل الجتماعي وهي ترق�ض وعلقت عليه 
لها  حت�سروا   .. الأغنية  ت�سوير  �ستديو  قائلة:" امترن على رق�سة " bachata" يف 
معجبيها  �ساركت  �ساكريا  ان  اإىل  الإ�سارة  وجتدر   ."Deja Vu" قريباً فيديو كليب ..
" من �ستديو الت�سوير مما جعل   Prince Royce " اإىل جانب  اي��ام ب�سورة لها  منذ 

اجلمهور يت�ساءل اذا كانت �ساكريا �سرتق�ض معه يف الكليب.

املمثلة جوردانا برو�سرت خالل ح�سورها حفل جوائز اختيار االأطفال يف لو�ص اأجنلو�ص. )رويرتز(

اأول مذيعة تعاين 
متالزمة "داون"

�سيغار  م��ي��الين  ال�����س��اب��ة  اق��رتب��ت 
متالزمة  تعاين  التي  �سنة(   21(
داون من حتقيق حلمها باأن ت�سبح 
مذيعة لن�سرة الأح��وال اجلوية يف 

فرن�سا. 
امل�سابون  الأ�سخا�ض  يعتربه  حلم 
بهذا املر�ض �سبه م�ستحيل. اإّل اأّن 
وحتّدت  الأم���ل،  تفقد  مل  ميالين 
الفرن�سية من  الإع��الم  كّل و�سائل 
خالل حملة �سّنها الحتاد الوطني 
جل��م��ع��ي��ة اأول����ي����اء الأط����ف����ال ذوي 
 )Unapei( اخل��ا���س��ة  احل���اج���ات 
يف فاي�سبوك تدعم ظهور ميالين 
ذك��ر موقع  م��ا  وف��ق  ال�سا�سة،  على 

التلغراف.
، وكان  الفاي�سبوك  انطلقت حملة 
الفرن�سية  الإع���الم  و�سائل  �سرط 
ميالين  حت�����س��د  اأن  الأ����س���ا����س���ي 
اأك��رب عدد من الإع��ج��اب. ومتّكنت 
اأكر  اأ�سبوع من حتقيق  فعاًل بعد 
وتلّقت  اإع����ج����اب   100000 م���ن 
القنوات  العرو�ض من  الكثري من 
 France التلفزيونية، اأهّمها قناة
التي �ستطّل من خاللها لتقّدم   2
ن�سرة الأحوال اجلوية يف 27 اآذار.

وعرّبت ميالين قائلة: اأنا خمتلفة 
قدراتي.  للجميع  اأظهر  اأن  واأري��د 
م���ن خالل  ذل����ك  اأث���ب���ت  اأن  اأري������د 

ظهوري على �سا�سة التلفزيون. 
واأّك����د م��ت��ح��ّدث ب��ا���س��م الحت����اد اأّن 
مكانة  رف����ع  يف  ���س��اع��دت  احل��م��ل��ة 
مبتالزمة  امل�����س��اب��ني  الأ���س��خ��ا���ض 
يف  �����س����ورت����ه����م  وحت���������س����ني  داون 

املجتمع.

لن ت�سدق كيف اأ�سبح �سكان قرية اأثرياء
ق��ب��ل ب�����س��ع ���س��ن��وات، ك���ان ���س��ك��ان ق��ري��ة دون����غ زهانغ 
العي�ض من  لقمة  على  للح�سول  يكافحون  ال�سينية 
خالل العمل يف زراعة القمح وال��ذرة، اأما اليوم فقد 
واآخرون  املاليني،  اأ�سحاب  من  منهم  الع�سرات  ب��ات 
يف طريقهم جلمع ثروات من �ستة اأرقام، بف�سل بيع 

الغزل على الإنرتنت.
ب��داأت بفكرة لأح��د �سكانها،  ال��راء  القرية مع  ق�سة 
الغزل  منتجات  لبيع  اإل��ك��رتوين  متجر  باإن�ساء  ق��ام 
على من�سة "تاو باو" الأكرب للتجارة الإلكرتونية يف 
ال�سني، وخالل ثالثة اأ�سهر فقط حقق جناحاً غري 
متوقع، حيث جمع اأرباحاً و�سلت اإىل حوايل 2900 
دولر، وهو رقم كبري يف البالد بالنظر اإىل متو�سط 

الأجور البالغ 330 دولر.
كالنار يف  ال��رج��ل  اأخ��ب��ار جن��اح  انت�سرت  م��ا  و�سرعان 
يطلبوا  لأن  القرية  و�سيوخ  كبار  دف��ع  مم��ا  اله�سيم، 
منه اأن يعلم باقي �سكان القرية كيفية اإن�ساء اأعمالهم 
اأوديتي  ب��ح�����س��ب م��وق��ع  الإن����رتن����ت،  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة 

�سنرتال.
الغزل  ال��ق��ري��ة يف جت���ارة  اأح���د �سكان  اأن جن��ح  وم��ن��ذ 

على الإنرتنت، حذا الكثريون حذوه، وباع معظمهم 
الأعمال  ع��ل��ى  للرتكيز  ال���زراع���ة  وت��رك��وا  اأرا���س��ي��ه��م 
اإىل غزل  ال�سوف وحتويله  ب�سراء  وب��داأوا  التجارية، 

وبيعه على املن�سة الإلكرتونية.
لأك��ر من  ال��ي��وم موطناً  زه��ان��غ  دون��غ  واأ�سبح قرية 
على  ال��غ��زل  منتجات  لبيع  اإل���ك���رتوين  متجر   400
ثروات  البع�ض  ح��ق��ق  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف  الإن���رتن���ت. 
ب�سكل  اآخ��ري��ن  اأح���وال  امل��الي��ني، حت�سنت  اإىل  و�سلت 
اأف�����س��ل ب��ك��ث��ري مم��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه يف ال�����س��اب��ق، ونظراً 
لنجاح التجارة وازدهارها، ترك العديد من الأطفال 

مدار�سهم مل�ساعدة ذويهم يف اأعمالهم التجارية.
يذكر اأن دونغ زهانغ لي�ست القرية الوحيدة يف ال�سني 
التي حققت جناحاً من خالل النتقال اإىل الأعمال 
التجارية، فقبل �سنوات تناقلت و�سائل الإعالم ق�سة 
بعد  الأ�سهم،  ت��داول  بقرية  التي عرفت  نانليو  قرية 
حت���ول ال��ع��دي��د م��ن امل���زارع���ني ل��ت��ج��ارة الأ���س��ه��م عرب 
واحد  بات كل  التي  الإنرتنت، وكذلك قرية هوا�سي 
من �سكانها م�ساهماً يف ال�سناعة املحلية بروة تزيد 

عن 100 األف دولر


