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الإم�رات حتتل املركز الأول ك�أكرب جهة 
م�نحة للم�س�عدات الإن�س�نية يف الع�مل

•• اأبوظبي-وام:

مكانتها  على  ال��ت��وايل  على  اخلام�س  للعام  الإم���ارات  دول��ة  حافظت 
التنموية  امل�����س��اع��دات  ال��دول��ي��ن يف جم���ال  امل��ان��ح��ن  اأك����ر  ���س��م��ن 
%1.31 ومبا يقرتب من  الر�سمية قيا�سا لدخلها القومي بن�سبة 
�سعف الن�سبة العاملية املطلوبة %0.7 التي حددتها الأمم املتحدة 
كمقيا�س عاملي لقيا�س جهود الدول املانحة. واحتلت دولة الإمارات 
املركز الأول عامليا كاأكر جهة مانحة للم�ساعدات اخلارجية يف العامل 
للعام 2017 وذلك وفقا للبيانات الأولية التي اأعلنتها اليوم جلنة 

امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية.
امل�ساعدات  ملدفوعات  الإجمالية  القيمة  بلغت   2017 ع��ام  وخ��ال 
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة المارات 19.32 مليار درهم 
“ 5.26 مليار دولر” مبعدل منو %18.1 مقارنة بعام 2016 
ومتيزت امل�ساعدات باأن اأكرث من ن�سف قيمتها متت على �سكل منح 
ل ترد “بن�سبة %54”وذلك دعما للخطط التنموية التي تنفذها 

الدول امل�ستفيدة. 
وا�ستمرارا ملا متيزت به امل�ساعدات الإماراتية خال الأعوام ال�سابقة 
 2017 امل�ستدامة فقد متيز عام  الدولية  التنمية  امل�ساهمة يف  من 
با�ستمرار النت�سار يف العديد من دول العامل حيث و�سلت امل�ساعدات 
الإماراتية اإىل 147 دولة - منها 40 دولة من البلدان الأقل منوا 
- موزعة على خمتلف قارات العامل منها قارة اآ�سيا التي ا�ستحوذت 
 8.28 بقيمة  الإمنائية  امل�ساعدات  من   43% من  يقرب  ما  على 
اإفريقيا التي جاءت يف املرتبة  مليار درهم متفوقة بذلك على قارة 
الثانية بن�سبة %28 وبقيمة 5.44 مليار درهم نظرا للدعم الكبري 
املقدم للجمهورية اليمنية ال�سقيقة بقيمة 2.97 مليار درهم ومبا 
 36% بن�سبة  اآ�سيا  ل��ق��ارة  م��ا مت تخ�سي�سه  ثلث  م��ن  اأك��رث  ي���وازي 
ودعم  اليمني  ال�سعب  يواجها  التي  املعاناة  تخفيف  يف  للم�ساهمة 
املجالت.                            من  العديد  يف  امللحة  والتنموية  الإن�سانية  الحتياجات 

حممد بن را�سد خال زيارته معر�س دبي لاإجنازات احلكومية )وام(  حممد بن زايد خال ا�ستقباله رئي�س تتار�ستان )وام(

�سهد جل�سة امللتقى اال�ستثمار ال�سنوي وزارمعر�ض دبي للإجنازات احلكومية

حممد بن را�سد: دولتن� تفتح اأبوابه� دائم� لل�سيوف وامل�ستثمرين وال�سي�ح والعلم�ء
ا�ستقبل رئي�ض تتار�ستان و»منتخب االإرادة« الوطني

حممد بن زايد: اأ�سح�ب الهمم حمل تقدير وفخر واعتزاز مب� يحققونه من �سمعة طيبة
•• دبي-وام :

زار ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل يرافقه ويل عهده �سمو ال�سيخ 
اآل مكتوم معر�س دبي  حمدان بن حممد بن را�سد 
ملوؤمتر  امل�ساحب  ال��ع��ق��اري��ة  لا�ستثمارات  ال���دويل 
ع�سرة..على  الرابعة  دورت��ه  يف  ال�سنوي  الإ�ستثمار 

•• اأبوظبي-وام :

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة اأم�س يف جمل�س ق�سر البحر فخامة ر�ستم 
تتار�ستان  جمهورية  رئي�س  ميننيخانوف  علي  ن��ور 

الذي يزور الدولة حاليا.
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ا�ستقبل  اخ���ر  �سعيد  ع��ل��ى 

بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  رع��ى  اآخ��ر  �سعيد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل افتتاح ملتقى ال�ستثمار 
ال�سنوي الذي تنظمه وزارة الإقت�ساد يف مركز دبي 
التجاري العاملي للعام الثامن على التوايل وي�ستمر 
ام�س معر�س  �سموه قبل ظهر  زار  اأيام..كما  ثاثة 
ينظمه  ال���ذي  ل���اإجن���ازات احلكومية  ال���دويل  دب��ي 
برنامج دبي لاأداء احلكومي املتميز.       )التفا�سيل 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ق�سر  جمل�س  يف   - امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال��وط��ن��ي من  الإرادة(  – )م��ن��ت��خ��ب  اأم�������س  ال��ب��ح��ر 
الدورة  مناف�سات  يف  ���س��ارك  ال���ذي  الهمم  اأ���س��ح��اب 
ال��ت��ا���س��ع��ة ل��األ��ع��اب الإق��ل��ي��م��ي��ة ل��اأومل��ب��ي��اد اخلا�س 
وجهازه الإداري والفني واللجنة املنظمة للدورة التي 
ا�ست�سافتها موؤخرا اأبوظبي وجمل�س اإدارة الأوملبياد 

اخلا�س الإماراتي. )التفا�سيل �س15-2(
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ق�سف اإ�سرائيلي على موقعني يف غزة

فيديو يظهر تعر�ش عهد التميمي لـ » التحر�ش والتهديد«
•• رام اهلل-غزة-وكاالت:

عهد  الفل�سطيني  الحتجاج  اأيقونة  عائلة  اأ���س��درت 
فيه  يظهر  م�سورا  �سريطا  الثنن،  ام�س  التميمي، 
عاما(،   16( الطفلة  ي��ه��ددان  اإ�سرائيليان  حمققان 
و”عينيها  الفاحتة  وب�سرتها  ج�سدها  على  ويعلقان 
وهو  ال��رج��ل��ن،  اأح���د  الفيديو  يف  املائكية«.ويظهر 

يقرتب كثريا من التميمي، التي تلتزم ال�سمت.
واأف�����رج وال����د ال��ت��م��ي��م��ي ع���ن م��ق��ت��ط��ف��ات م���ن فيديو 
و�ساهدته  دق��ي��ق��ة،   90 م��دت��ه  ب��ل��غ��ت  ل��ا���س��ت��ج��واب، 
الإ�سرائيلي  النا�سط  كاما.ويقول  بر�س  الأ�سو�سيتد 
ج��ون��اث��ان ب���ولك اإن ال��ل��ق��ط��ات ال��ت��ي ���س��ورت يف 26 
ت��ق��دمي لئحة  ال��دف��اع ع��ن��د  دي�سمر ك��ان��ت يف م��ل��ف 
تق�سي  بالذنب،  اإق��رار  على  اتفاق  التهام.ومبوجب 
كانت  بعدما  اأ�سهر   8 مل��دة  ال�سجن  عقوبة  التميمي 
جندين  ورك��ل��ه��ا  ل�سفعها  دي�سمر   19 يف  اعتقلت 

اإ�سرائيلين خارج منزلها بال�سفة الغربية.
على  ال��ف��ور  على  الإ�سرائيليون  امل�����س��وؤول��ون  ي��رد  ومل 

طلب للتعليق.
غارتن  الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  ط��ائ��رات  و�سنت  ه��ذا 
ع��ل��ى ق���ط���اع غ����زة ام�������س الث���ن���ن، ب��ي��ن��م��ا مل يخلف 
الق�سف خ�سائر بالأرواح.واأغارات الطائرات احلربية 
الإ�سرائيلية مرتن فجر الثنن على موقعن حلركة 
اأف��ادت وكالة )معا(  حما�س، يف قطاع غزة، ح�سب ما 
ا�ستهدفت  غ��ارة  اأول  اأن  اأو�سحت  التي  الفل�سطينية 
اأحلق  موقعاً يف بلدة بيت لهيا �سمال قطاع غزة ما 

اأ�سراراً مادية ج�سيمة باملوقع.
ال��ط��ائ��رات احل��رب��ي��ة موقعاً  ويف وق��ت لح��ق ق�سفت 
اأ�سراراً  ملحقة  جباليا  خميم  �سرق  الق�سام  لكتائب 

مادية باملوقع، وفق الوكالة الفل�سطينية.
ويعد الق�سف الإ�سرائيلي الأول من نوعه منذ ع�سرة 

اأيام، على غزة.

عنا�سر من قوات النظام اأثناء اإجاء بع�س املقاتلن من الغوطة )ا ف ب(

املخاوف القومية �ساح انتخابي فعال
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مقتل عدد من قادة االنقلبيني بق�سف للتحالف 

قوات ال�سرعية اليمنية تتوغل يف جب�ل �سعدة

قتيًل بينهم اإيرانيون بق�سف اإ�سرائيلي على قاعدة يف حم�ض  14

وا�سنطن ل ت�ستبعد العمل الع�سكري يف �سوري�

فاز بوالية ثالثة على التوايل:

فيكتور اأورب�ن ا�ستثمر خم�وف املجتمع املجري...!

•• عوا�صم-وكاالت:

اأك�����د وزي�����ر ال����دف����اع الأم����ريك����ي، 
الثنن،  ام�����س  ماتي�س،  جيم�س 
القوة  ا���س��ت��خ��دام  ي�ستبعد  ل  اأن���ه 
الع�سكرية �سد �سوريا بعد تقارير 
الكيماوية  بالأ�سلحة  هجوم  عن 
دم�سق  ب���غ���وط���ة  دوم������ا  ب���ل���دة  يف 

ال�سرقية.
واألقى ماتي�س باللوم على رو�سيا 
لأنها مل تف بالتزاماتها ل�سمان 
اأ�سلحتها  ع����ن  ����س���وري���ا  ت���خ���ل���ي 

الكيماوية.
يجب  م���ا  “اأول  م��ات��ي�����س:  وق����ال 
ع��ل��ي��ن��ا ب��ح��ث��ه ه���و مل�����اذا م���ا زال���ت 
ت�ستخدم  ال��ك��ي��م��اوي��ة  الأ���س��ل��ح��ة 
اأن رو�سيا  اأ���س��ا رغ��م  ���س��وري��ا  يف 
ه����ي ال�������س���ام���ن ل��ل��ت��خ��ل�����س من 
ك���ل الأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة. لذا 
الق�سية  ه�����ذه  م����ع  ���س��ن��ت��ع��ام��ل 

اإ�ــســرائــيــلــيــة  ـــرات  ـــ�ئ ط  4
للبن�ن اجلوي  املج�ل  تخرتق 

•• بريوت-وكاالت:

 4 اإن  ال��ل��ب��ن��اين  اأع���ل���ن اجل��ي�����س 
اإ�سرائيلية  ح���رب���ي���ة  ط�����ائ�����رات 
اخرتقت املجال اجلوي اللبناين، 
جونيه  م���دي���ن���ة  ف�����وق  وح���ل���ق���ت 
�سرقا  ت��وج��ه��ت  ث���م  ال�����س��اح��ل��ي��ة، 
ب�����اجت�����اه م���دي���ن���ة ب���ع���ل���ب���ك ق���رب 
احلدود ال�سورية.واأ�ساف اجلي�س 
يف ب��ي��ان اأن ال��ط��ائ��رات ب��ق��ي��ت يف 
 10 ملدة  اللبناين  اجل��وي  املجال 
 ،3:35 ال�ساعة  دقائق، بدءا من 
البيان  ي��وؤك��د  ت��غ��ادر.ومل  اأن  قبل 
ال��ط��ائ��رات هي  اإذا كانت ه��ذه  م��ا 
“التيفور”  ق��اع��دة  ق�سفت  التي 
�سوريا.واتهم  و����س���ط  اجل����وي����ة 
وال�سوري  ال���رو����س���ي  اجل��ي�����س��ان 
هجوم  وراء  ب��ال��وق��وف  اإ���س��رائ��ي��ل 
الثنن،  ف��ج��ر  ق��ب��ل  ����س���اروخ���ي 
“تيفور”،  ق����اع����دة  ا����س���ت���ه���دف 
قائلن اإن طائرتن اإ�سرائيليتن 
8 ���س��واري��خ م��ن املجال  اأط��ل��ق��ت��ا 

اجلوي اللبناين.

 •• الفجر – خرية ال�صيباين
ال�سعبوي  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ف����از 
بولية  اورب����ان  فيكتور  ال��ق��وم��ي 
ثالثة على التوايل يف رئا�سة املجر 
اأم�س الحد، حيث حقق انت�سارا 
الرملانية  النتخابات  فى  وا�سعا 

التي ات�سمت مب�ساركة قوية.
ما  على  فيد�سز  ح��زب��ه  وحت�سل 
الأ�سوات  من  باملائة   49 يقارب 
 ،)2014 ب�  نقاط مقارنة   4  +(
مم���ا ي�����س��م��ن ل���ه احل���ف���اظ على 

اأغلبية الثلثن يف الرملان. 
العلوم  اأ�ستاذ  حلل  بوداب�ست،  يف 
هونيادي،  ب��ول��ك�����س��و  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
البحاث  موؤ�س�سة  يعمل يف  الذي 
ال�سيا�سي،  امل��ال  راأ���س  الليرالية 

لأول مرة.. كوري� ال�سم�لية م�ستعدة لبحث نزع النووي
•• وا�صنطن-رويرتز:

اأفاد م�سوؤول اأمريكي، باأن كوريا ال�سمالية اأبلغت الوليات املتحدة، للمرة 
ال�ساح  م��ن  الكورية  اجل��زي��رة  �سبه  اإخ���اء  لبحث  ا�ستعدادها  الأوىل، 
النووي، عندما يلتقي الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون بالرئي�س 

الأمريكي دونالد ترامب.
م�سوؤولن  اأن  هويته  حجب  ف�سل  ال��ذي  امل�����س��وؤول  ع��ن  روي���رتز  ونقلت 
اأمريكين وكورين �سمالين اأجروا ات�سالت �سرية يف الآونة الأخرية، 
اأكدت خالها بيونغيانغ ب�سكل مبا�سر ا�ستعدادها لعقد هذه القمة غري 
مرحلة  يف  ت��زال  ل  التي  الت�����س��الت،  اأن  اإىل  امل�����س��وؤول  امل�سبوقة.واأ�سار 
اإىل  يتحدثون  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  م�سوؤولن من  ت�سمل  اأولية، 
ورجال  املتحدة  الأمم  بعثتها يف  يبدو من خال  فيما  ال�سمالية  كوريا 

خمابرات من اجلانبن ي�ستخدمون قناة ات�سال اأخرى منف�سلة.

ع�����س��ك��ري��ة ق����رب م��دي��ن��ة حم�س 
امل�سوؤولن،  �سوريا.واأ�ساف  و�سط 
�سي  ب���ي  اإن  ت��ف�����س��ح  مل  ال��ل��ذي��ن 
اأبلغت  اإ�سرائيل  اأن  عن هويتهما، 
الوليات املتحدة بالهجمات التي 
اجلوية،  تيا�س  قاعدة  ا�ستهدفت 

الوا�سع على املجر، ولكن  اأورب��ان 
اأي�سا على الحتاد الأوروبي؟

)التفا�سيل �س12(

خالي�  ت�ستهدف  اأمنية  عملية 
ــ�يل الــنــ�ئــمــة يف دي ــش  ــ� داع

•• بغداد-وكاالت:

العراقية،  ال�����س��ل��ط��ات  اأط���ل���ق���ت 
ع�سكرية  عملية  الث��ن��ن،  ام�����س 
���س��رق��ي حم��اف��ظ��ة دي����اىل، بهدف 
 3 تعقب خايا تنظيم داع�س يف 
لقيادة  ال��ب��ي��ان  م��ن��اط��ق.وج��اء يف 
اأمنية  ق��وة  نفذت  دي��اىل:  �سرطة 
م�����ن ����س���رط���ة حم���اف���ظ���ة دي�����اىل 
الواقعة  املنطقة  يف  اأمنية  عملية 
وناحيتي  خ��ان��ق��ن  ق�����س��اء  ب���ن 

ال�سعدية جلولء.

و�سركائنا  حلفائنا  مع  بالتعاون 
من حلف �سمال الأطل�سي«.

اأمريكيان  م�����س��وؤولن  وق���ال  ه��ذا 
نيوز”،  ����س���ى  ب����ى  “اإن  ل�����س��ب��ك��ة 
نفذت  اإ����س���رائ���ي���ل  اإن  الث����ن����ن، 
جوية  قاعدة  ا�ستهدفت  �سربات 

ن��ت��ائ��ج الن���ت���خ���اب���ات مل��ج��ل��ة “لو 
بوان” الفرن�سية.

فيكتور  انت�سار  عواقب  هي  *م��ا 

املعروفة با�سم التيفور.
ال�سورية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وك��ان��ت 
م�سدر  ع����ن  ن���ق���ل���ت  ال���ر����س���م���ي���ة 
اإن  ع�������س���ك���ري ق����ول����ه، الث�����ن�����ن، 
طراز  م��ن  اإ�سرائيلية  “طائرات 
اإف 15 اأطلقت عدة �سواريخ من 

فوق الأرا�سي اللبنانية«.
اآخرون  14 �سخ�سا وجرح  وقتل 
املر�سد  ب��ح�����س��ب  ال���ق�������س���ف،  يف 
ال�سوري حلقوق الإن�سان.وتعليقا 
وزي���ر اخلارجية  ق��ال  ذل���ك،  على 
ال����رو�����س����ي ����س���ريغ���ي لف�������روف، 
الثنن، اإن ال�سربة اجلوية التي 
مت ���س��ن��ه��ا ع��ل��ى ق���اع���دة ج��وي��ة يف 

�سوريا، الأحد، تطور خطري.
حتذيرات  و���س��ط  الق�سف  ووق���ع 
باأنها  ي�����س��ت��ب��ه  م���ا  ب�����س��اأن  دول���ي���ة 
دوما  مدينة  يف  كيماوية  �سربة 
ريف  يف  ال�����س��رق��ي��ة  ال���غ���وط���ة  يف 

العا�سمة ال�سورية دم�سق.

•• عوا�صم-وكاالت:

اليمنية  ال�سرعية  ق���وات  حققت 
باقم  مديرية  يف  ج��دي��داً،  تقدماً 
مواجهات  ب��ع��د  ���س��ع��دة،  ���س��م��ايل 
املوالية  احل��وث��ي  ميلي�سيات  م��ع 

لإيران.
التي  امل����ع����ارك  ����س���ور  واظ����ه����رت 
ال�سرعية،  قوات  خالها  تقدمت 
احلوثي  ميل�سيات  دف��ع  م��ا  وه��و 
م�سلحيها  و����س���ح���ب  ل��ل��ت��ق��ه��ق��ر، 
عن  للدفاع  اجلبهات  بع�س  م��ن 

معقلهم الرئي�سي يف �سعدة.
ال��ي��وم��ي لقوات  ال��ت��ق��دم  وي���وؤك���د 
اقرتابها  ���س��ع��دة  يف  ال�����س��رع��ي��ة 
ميلي�سيات  م���ع���اق���ل  م����ن  اأك������رث 
متنع  مل  اإذ  الرئي�سية،  احل��وث��ي 
من  اجل��ن��ود  ال��وع��رة  الت�ساري�س 
على  قيا�سية  ان��ت�����س��ارات  حتقيق 
الن���ق���اب���ي���ن وال���ت���ق���دم م����ن 5 

حماور.
وتبدو الأنظار متجهة الآن نحو 
م�سقط  وه�����ي  م�������ران،  م��ن��ط��ق��ة 
عبدامللك  امليلي�سيات  زعيم  راأ���س 
اأي�سا  لها  ينتمي  ال��ت��ي  احل��وث��ي 

اأبرز قادة احلوثين.
ورجح مراقبون اإمكانية ان�سحاب 

العديد  اجل��م��اع��ة احل��وث��ي��ة م��ن 
من اجلبهات واملواقع التي ت�سهد 
ازداد  مواجهات ع�سكرية يف حال 
ال�����س��غ��ط ع��ل��ى م��ي��ل��ي�����س��ي��ات��ه��ا يف 

�سعدة .
وي�����رى ���س��ي��ا���س��ي��ون مي��ن��ي��ون اأن 

يحملون  ال�����ذي�����ن  ل���ل���ح���وث���ي���ن 
�سد  الطائفي  الإي���راين  امل�سروع 

اليمنين.
م�سادر  اأف�����ادت  اآخ����ر  ت��ط��ور  ويف 
مبقتل  الثنن،  مينية،  ع�سكرية 
احلوثية  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  م���ن   14

احلوثية  امليلي�سيات  م��ع  املعركة 
اأهمية  حتت���������ل  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
الع�سكرية  احل�سابات  يف  ق�سوى 
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ف��ه��ي ت�����س��م مركز 
القيادة والتحكم وخمازن ال�ساح 
، كما انها متثل العمق اجلغرايف 

خ�����ال م���واج���ه���ات م����ع ال���ق���وات 
احلكومية يف مديرية نهم �سرقي 

العا�سمة �سنعاء.
وذكرت امل�سادر اأن قوات ال�سرعية 
جبال  �سل�سلة  حت��ري��ر  ا�ستكملت 
ال���زل���زال، اأق�����س��ى �سمال ن��ه��م، يف 

عملية ع�سكرية خاطفة. 
لأنها  مهمة  الزلزال  جبال  وتعد 
القادم  اخلط  على  ناريا  ت�سيطر 
اجل�������وف،  حم��اف��ظ��������������������������ة  م����ن 
ال�سريان الأهم لإمداد امليلي�سيات 
�سبوعة  منطقة  غربي  امل��وج��ودة 

يف نهم.
ق��ي��ادات ميلي�سيا  م��ن  ع��دد  وقتل 
ق�سف  الن���ق���اب���ي���ةيف  احل����وث����ي 
ا�ستهدف  ال���ع���رب���ي  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
ل��ه��م يف م��ن��ط��ق��ة بني  اج��ت��م��اع��اً 
ف��ا���س��ل مب��دي��ري��ة ح���ي���دان �سرق 

حمافظة �سعدة.
اأخ��رى، �سيطر اجلي�س  من جهة 
ال����وط����ن����ي ال���ي���م���ن���ي وامل����ق����اوم����ة 
البي�ساء  حم��اف��ظ��ة  يف  ال�سعبية 
واجلربان  هقا�س  اآل  ق��رى  على 
جبل  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة  ع���م���ر،  واآل 
بعد  قانية،  مديرية  يف  م�سعودة 
ميلي�سيا  م����ع  ����س���اري���ة  م����ع����ارك 

احلوثي النقابية.

تعزيز القوات ال�سرعية اليمنية على جبهة �سعدة 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�سهد اجلل�سة الفتت�حية مللتقى ال�ستثم�ر ال�سنوي

حممد بن را�سد يزور معر�ش دبي الدويل لالإجن�زات احلكومية

حممد بن را�سد يزور معر�ش دبي الدويل لال�ستثم�رات العق�رية 

حممد بن زايد ورئي�ش تت�ر�ست�ن يبحث�ن عالق�ت التع�ون بني البلدين

•• دبي-وام:

رعى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�ستثمار  ملتقى  افتتاح  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سنوي الذي تنظمه وزارة القت�ساد يف مركز دبي التجاري العاملي للعام 

الثامن على التوايل وي�ستمر ثاثة اأيام.
و�سهد �سموه واإىل جانبه ويل عهده �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
و�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات ومعايل حممد اإبراهيم ال�سيباين مدير 
عام ديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير 
عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف دبي اجلل�سة الفتتاحية للملتقى الذي 
ي�سارك فيه ممثلو اأكرث من 140 دولة اإقليمية وعاملية ميثلون القطاعن 

العام واخلا�س يف دولهم.
الكلمة  ل��ه  ك��ان��ت  الق��ت�����س��اد  وزي���ر  امل��ن�����س��وري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  م��ع��ايل 
روؤ�ساء حكومات  ال��دول من  ال��ذي رحب من خالها مبمثلي  الفتتاحية 

نائب  ال�سمو  �ساحب  �ساكرا  وا�ستثمار  وجت��ارة  و�سناعة  اقت�ساد  ووزراء 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ح�سوره ورعايته لأعمال 
امللتقى الذي ينظم هذا العام حتت �سعار »ربط الأ�سواق املتقدمة بالنا�سئة 

وال�سراكة من اأجل النمو ال�سامل والتنمية امل�ستدامة«.
الإم��ارات ت�سعى يف خططها  اأن دولة  اإىل  واأ�سار وزير القت�ساد يف كلمته 
على  ت�ساعدها  التي  والنوعية  املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  جذب  اىل 
حتقيق روؤية الإم��ارات 2021 من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة وذلك 
من خال تبنى اأف�سل ال�سيا�سات والتوجهات القت�سادية ملواكبة املتغريات 

التي تطراأ على طبيعة وتوجهات ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة.
حتر�س  الر�سيدة  قيادتنا  ومتابعة  بتوجيهات  دولتنا  ان  املن�سوري  واأك��د 
تر�سيخ  على  والعمل  لا�ستثمارات  جاذبة  اأع��م��ال  ببيئة  الحتفاظ  على 
مكانتها كوجهة عاملية للمال والأعمال حتى جنحت يف ذلك وباتت تت�سدر 
الدول العربية يف جمال ا�ستقطاب ال�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة حيث 
ا�ستحوذت يف العام 2016 على ما يعادل %29 من اجمايل ال�ستثمارات 

الأجنبية املبا�سرة الواردة اىل الدول العربية.
وا�ستقطبت دولة المارات بن العامن 2003 - 2016 قرابة 4500 

م�سروع ا�ستثماري اجنبي جديد من اجمايل حوايل 12900 م�سروع يف 
الدول العربية جمتمعة ما يعك�س تناف�سية اقت�سادنا الوطني وكفاءة بيئة 

العمال فيها.
واإقليميا  عامليا  القت�سادي  النمو  معدلت  اىل  القت�ساد  وزي��ر  وتطرق 
وحمليا حيث اأ�سار اىل اأن النمو القت�سادي يف الدولة بلغ يف العام احلايل 
نحو 3.9 % يف حن بلغت ن�سبة النمو يف الأ�سواق النا�سئة نحو 4.5% 
% يف   3.9 اىل  و�سل  فقد  العاملي  القت�سادي  النمو  اما  نف�سه  العام  يف 

العام 2018 .
ومت خال اجلل�سة الفتتاحية اطاق من�سة وزارة القت�ساد اللكرتونية 

لا�ستثمار الأجنبي املبا�سر.
مللتقى  ال�سرتاتيجي  ال�سريك  دبي  يف  القت�سادية  التنمية  لدائرة  وك��ان 
الذي  القمزي  �سعادة �سامي ظاعن  العام  األقاها مديرها  ال�ستثمار كلمة 
وال��ذي يعتر  الإم���ارات  دول��ة  ال�سنوي يف  امللتقى  ه��ذا  انعقاد  اأهمية  اأك��د 

�سريكا ا�سرتاتيجيا ملوؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار التابعة للدائرة.
واأكد القمزي اأن �سيا�سة دبي يف جذب ال�ستثمارات مرنة ومتوازنة وحمفزة 
تنويع  ت�ساعد يف  والتي  النوعية  ال�ستثمارات  املزيد من هذه  ل�ستقطاب 

العام احلايل نحو  بلغ  النمو القت�سادي حيث  املحلي وحتقيق  القت�ساد 
اأن ي�سل النمو العام املقبل اإىل ن�سبة 3.7. املتوقع  ومن  ارتفاعا   3.5

التي  واملقومات  اللوج�ستية  الت�سهيات  اإىل  ا�ستعرا�سه  �سياق  يف  واأ���س��ار 
اأ�س�ست »  اأن الدائرة  اإىل  ت�سهم يف جذب وت�سجيع ال�ستثمارات اخلارجية 
مركز حمدان بن حممد مل�ستقبل ال�ستثمار« حر�سا منها على الحتفاظ 
مب��ك��ان��ة دب���ي ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة م��ن ب��ن ع�����س��ر م���دن ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل 

لا�ستثمار والعي�س الآمن وال�ستقرار.
�سعادته  ع��ن  اأع���رب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
دولتنا  اأن  �سموه  م��وؤك��دا  العاملي  احل��دث  لهذا  املكثف  ال���دويل  باحل�سور 
واخلراء  والعلماء  وال�سياح  وامل�ستثمرين  لل�سيوف  دائما  اأبوابها  تفتح 
والثقافية  وال�سياحية  وال�ستثمارية  القت�سادية  احلركة  ي��رثون  الذين 
دولة  م��ن  نظرائهم  م��ع  اخل��اق��ة  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  ومعارفهم  بخراتهم 
الإم��ارات والدول الأخرى خا�سة دول املنطقة من اأجل دفع عجلة النمو 
الأقت�سادي املحلي والإقليمي والعاملي نحو الأف�سل واإىل معدلت عالية 
الدول  امل�ستدامة يف  التنمية  لل�سباب وحتقيق  ت�سهم يف خلق فر�س عمل 

النامية والأ�سواق النا�سئة.

•• دبي-وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
�سمو  عهده  ويل  يرافقه  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ 
يف دبي قبل ظهر ام�س معر�س دبي الدويل لاإجنازات احلكومية الذي 
ينظمه برنامج دبي لاأداء احلكومي املتميز يف املجل�س التنفيذي لإمارة 

دبي لل�سنة الرابعة ع�سرة على التوايل.
ورافق �سموه يف اجلولة داخل قاعة العر�س يف مركز دبي التجاري العاملي 
�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
ال�سيباين  اإب��راه��ي��م  الإم����ارات وم��ع��ايل حممد  الأع��ل��ى ملجموعة ط���ريان 
مدير عام ديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان 

مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف دبي و�سعادة عبد اهلل الب�سطي 
التنفيذي يف دبي حيث تعرف �سموه خال توقفه يف  املجل�س  اأم��ن عام 
واملبادرات  الرامج  اإىل  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الدوائر  من�سات  عدد من 
اجلديدة التي اأطل������قتها ه�������ذه اجله�������ات احلكومية يف دبي ويف اإماراتي 
راأ�س اخليمة واأم القيوين اللتن ت�ساركان للمرة الأوىل يف هذا التجمع 
 - �سعار »ممار�سات حكومية  ال���دورة حتت  ه��ذه  يقام يف  ال��ذي  احلكومي 

اإجنازات عاملية«.
ومن بن املن�سات التي توقف عندها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ومرافقوه من�سة القيادة العامة ل�سرطة دبي حيث ا�ستمع من 
ال�سباط القائمن على املن�سة اإىل �سرح حول املبادرات اجلديدة للقيادة 
وال�سرطية والداري��ة من  الأمنية  اأجهزتها  اأداء  اإىل تطوير  التي تهدف 
اأمورهم ومعاماتهم.. كما توقف �سموه  اإ�سعاد املتعاملن وت�سهيل  اأجل 

عند من�سة موؤ�س�سة مطارات دبي وتعرف اإىل جديدها خا�سة يف جمال 
وا�ستعداداته ل�ستقبال �سيوف معر�س  الدويل  اآل مكتوم  تطوير مطار 
2020 .. وعرج �سموه كذلك على من�سة النيابة العامة يف  اإك�سبو دبي 
�سعادة ع�سام عي�سى احلميدان ومعاونيه  العام  النائب  وا�ستمع من  دبي 
النيابة العامة  اأطلقتها  التي  اأهمية وهدف مبادرة »الأمر اجلزائي«  اإىل 
م�ساحلهم  تعطيل  وع��دم  النا�س  ق�سايا  يف  البت  يف  الت�سريع  اأج��ل  م��ن 

وحتويلها اإىل املحاكم بال�سرعة املمكنة.
كما زار �سموه من�سة املجل�س التنفيذي لإمارة دبي ومن�سة جمارك دبي 
وتوقف عند من�سة الإدارة العامة لاإقامة و�سوؤون الأجانب يف دبي حيث 
ا�ستمع من مديرها العام �سعادة اللواء حممد اأحمد املري ومعاونيه اإىل 
التي تطلقها  املبادرات  �سل�سلة  تاأتي يف  التي  املبادرة اجلديدة  �سرح حول 
اجلهد  يف  كاهلهم  عن  والتخفيف  املتعاملن  معامات  لت�سهيل  الإدارة 

اإثراء  ومن�سة  الإلكرتونية  رواق  مكتبة  يف  املبادرة  هذه  وتتمثل  والوقت 
التعليم الذكي وكلها من �سميم ت�سميم واإبداعات موظفي الإدارة.

جهود  على  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأث��ن��ى 
ومديريها  لروؤ�سائها  اخلاقة  والأفكار  احلكومية  ودوائرنا  موؤ�س�ساتنا 
وموظفيها التي ت�سهم يف تطوير الأداء احلكومي واعتماد الإدارة الذكية 
ال�سريع ملعامات اجلمهور وتوفري  اأجل الإجن��از  املعامات من  يف كافة 
والذهاب  الن��ت��ظ��ار  م��ن  الطويلة  ال�ساعات  املتعاملن  وجتنيب  ال��وق��ت 

والإياب لتخلي�س معاماتهم.
وقال �سموه » اإن اأي مبادرة جديدة اأو ابتكار جديد تطلقه اأي من دوائرنا 
احلكومية وي�سب يف خدمة النا�س واإ�سعادهم فهو عمل م�سكور وم�ستحب 
�ستى  يف  املبدعن  الوطن  ب�سباب  وثقتنا  وت�سجيعنا  مبباركتنا  ويحظى 

املجالت بارك اهلل يف هذه اجلهود ومن يقومون بها«.

•• دبي-وام :

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زار 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« يرافقه ويل عهده �سمو ال�سيخ 
لا�ستثمارات  ال��دويل  دب��ي  مكتوم معر�س  اآل  را�سد  بن  بن حممد  حمدان 

العقارية امل�ساحب ملوؤمتر ال�ستثمار ال�سنوي يف دورته الرابعة ع�سرة.

وجتول �سموه وويل عهده يرافقهما �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم 
ل��ل��ط��ريان ال��رئ��ي�����س الأع��ل��ى ملجموعة ط���ريان الإم����ارات  رئ��ي�����س هيئة دب���ي 
ومعايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير القت�ساد ومعايل حممد اإبراهيم 
ال�سمو حاكم دبي و�سعادة خليفة �سعيد  ال�سيباين مدير عام ديوان �ساحب 
اأرجاء  وال�سيافة يف دبي.. يف خمتلف  الت�سريفات  دائرة  �سليمان مدير عام 
املعر�س الذي ت�سارك فيه مائة �سركة متثل خم�سا وع�سرين دولة مبا فيها 

دولة الإمارات. وقد اأطلع �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي على الفر�س والإمكانات املتوفرة لدى الدول امل�ساركة يف 
العقار  و�سناعة  العقاري  ال�ستثمار  اأج��ل  من  يعقد  ال��ذي  ال�سنوي  احل��دث 
من  ال��ع��ق��ارات  قطاع  يف  وامل�ستثمرين  والو�سطاء  امل��ط��وري��ن  يجمع  وال���ذي 
القطاعن العام واخلا�س واملوؤ�س�سات ال�ستثمارية من دول ال�سرق الأو�سط 

واأوروبا واآ�سيا واملحيط الهادي.

ورحب �سموه بالعار�سن والزوار ومتنى للدول واجلهات امل�ساركة يف املعر�س 
النجاح يف عقد �سراكات ا�ستثمارية مع امل�ستثمرين يف دولة الإم��ارات ودول 
اقت�سادية  لنه�سة  توؤ�س�س  ال�سراكات  هذه  �سموه  معترا  والعامل..  املنطقة 
واجتماعية وتطور ح�ساري وتقارب اإن�ساين وثقايف بن خمتلف اجلن�سيات 
والثقافات العاملية اإىل جانب اأنها تخلق فر�س عمل واحتكاك لل�سباب خا�سة 

يف الدول النامية.

•• اأبوظبي- وام:

نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ن���ور علي  ر���س��ت��م  ف��خ��ام��ة  ال��ب��ح��ر  اأم�����س يف جمل�س ق�سر 
يزور  ال���ذي  ت��ت��ار���س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ميننيخانوف 

الدولة حاليا.
ورحب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف 
معربا   .. املرافق  والوفد  ال�سيف  بالرئي�س  اللقاء  بداية 
عاقات  تعزيز  يف  ال��زي��ارة  ت�سهم  اأن  متنياته  عن  �سموه 

الإم�������ارات وجمهورية  دول����ة  ب���ن  وال���ت���ع���اون  ال�����س��داق��ة 
تتار�ستان يف خمتلف املجالت.

واأكد �سموه حر�س دولة الإم��ارات بقيادة �ساحب ال�سمو 
)حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
ال�سداقة  رواب���ط  وتقوية  التعاون  ج�سور  م��د  على  اهلل( 
مع تتار�ستان مبا يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويخدم 

م�سالح �سعبيهما ال�سديقن.
وبحث اجلانبان خال اللقاء عاقات ال�سداقة والتعاون 
بن البلدين و�سبل وامكانات تعزيزها يف خمتلف املجالت 
خ��ا���س��ة الق��ت�����س��ادي��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ن��م��وي��ة. كما 

والدولية  الإقليمية  ال�ساحتن  التطورات على  ا�ستعر�سا 
وت���ب���ادل وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ح���ول ع���دد م���ن ال��ق�����س��اي��ا ذات 

الهتمام امل�سرتك.
حممد  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو   .. �سموه  جمل�س  ح�سر 
ال�سيخ  و�سمو  العن  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
زايد  بن  نهيان  ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل  حممد  بن  �سيف 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل 
نهيان لاأعمال اخلريية والإن�سانية والفريق �سمو ال�سيخ 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الداخلية وعدد من ال�سيوخ وامل�سوؤلن واملواطنن.
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اأخبـار الإمـارات
منط�د الإم�رات يختتم جولة منط�د خ�دم احلرمني ال�سريفني ب�لأردن 

•• عمان- وام:

اخ��ت��ت��م ف��ري��ق م��ن��ط��اد الإم�������ارات ج��ول��ة “ م��ن��ط��اد خادم 
احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 
“ يف �سماء اململكة الأردنية الها�سمية وذلك �سمن اجلولة 
دولة  ق��ي��ادة  م��ن  تقديرا  اأطلقها  ال��ت��ي  والعاملية  العربية 
خ��ادم احلرمن  بها  يقوم  التي  للجهود  و�سعبها  الإم���ارات 
ال�سريفن يف خدمة الأمة العربية والإ�سامية والإن�سانية 

عامة.
ويوا�سل الفريق جولته وم�ساركاته العاملية مبنطاد خادم 
احلرمن ال�سريفن متجها قريبا اإىل اأملانيا حاما �سورة 

ال�سلمي  للتعاي�س  ور���س��ال��ت��ه  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 
واحلوار الثقايف والت�سامح بن �سعوب العامل بعد النجاح 
الكبري يف التحليق يف الأردن على مدى 15 يوما وت�سمن 

العديد من الفعاليات الثقافية والفنية.
رئي�س  املن�سوري  نا�سر  عبدالعزيز  طيار  الكابنت  واأع��رب 
عربيا  والتحليق  بالطريان  اعتزازه  عن  الإم���ارات  منطاد 
العامل  ل�سعوب  والعزم  احل��زم  ملك  ر�سالة  حاما  وعامليا 
.. م�سريا اإىل اأن ال�سعب الأردين عر عن تقديره الكبري 
من  عليه  ي��ق��وم  مل��ا  ال�سريفن  احل��رم��ن  خل���ادم  والعميق 
والوحدة  املكا�سب  على  املحافظة  يف  م�ستمر  وعمل  جهد 

العربية.

ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  منطاد  ج��ول��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
بجانب منطاد  الأردن  وم��دن  مناطق  م��ن  ع��دد  ج��اءت يف 
ال�سيخ زايد بن �سلطان “ طيب اهلل ثراه “ والذي ي�سارك 
به منطاد الإمارات يف جولته العربية والعاملية �سمن عام 
2018 وذلك يف مدينتي البرتاء والعقبة مبنطقة  زايد 

وادي رام.
التي  الأردنية  للموؤ�س�سات  �سكره  املن�سوري  الكابنت  وقدم 
ج�سدت توجيهات جالة امللك عبداهلل الثاين ملك الأردن 
احلرمن  خ��ادم  ملنطاد  الأوىل  العربية  امل�ساركة  لإجن���اح 
املتابعة  ج��ان��ب  اإىل  الت�سهيات  ك��ل  وت��ق��دمي  ال�سريفن 
ال��ذي �سخر  الأم��ري حمزة بن احل�سن  املبا�سرة من �سمو 

الهالل الأحمر الإم�راتي ي�سري ق�فلة اإغ�ثة ث�نية اإىل �سك�ن كر�ش يف حم�فظة حلج
•• حلج - كر�ش- وام:

 ���س��ريت هيئة ال��ه��ال الأح��م��ر الم��ارات��ي ث��اين قافلة اإغ��اث��ة اىل ك��ر���س يف 
احلوثية  الن��ق��اب  ملي�سيات  م��ن  حت��ري��ره��ا  منذ  اليمنية  حل��ج  حمافظة 

الإيرانية قبل 11 يوما لتكون الهيئة اأول منظمة اإن�سانية تغيث كر�س.
ويوا�سل الهال الأحمر الماراتي توزيع ال�سلل الغذائية لاآلف من الأ�سر 

يف قرى ومناطق وعزل كر�س التي تعر�ست للح�سار اثناء اجتياح ملي�سيات 
النقاب احلوثية الإيرانية لها ويعاين �سكانها من �سعوبات �ستى وبحاجة 

ما�سة لاإغاثة وامل�ساعدات الغذائية والدوائية وغريها.
واأكد فهمي العامري رئي�س دائرة ال�سهداء واجلرحى يف كر�س ان امل�ساعدات 
الإغاثية التي يقدمها الهال الحمر الإماراتي للمرة الثانية خال ع�سرة 
اأيام �سيتم توزيعها على الآلف من املعوزين والنازحن واملعاقن واجلرحى 

من خمتلف �سكان قرى ومناطق كر�س.
وقال ان ا�ستجابة الهال الأحمر الماراتي للور�ساع الن�سانية منذ التحرير 
اأمر غري جديد فدولة المارات وذراعها الن�ساين الهال الحمر يف اليمن 
اأو�ساعا �سعبة ب�سبب حرب  لهم ال�سبق يف دعم بادنا و�سعبنا الذي يعي�س 

النقابين.
واأعرب عن �سكره وتقديره لدولة المارات حكومة و�سعبا ولفريق الهال 

الأحمر الماراتي على ما يقدموه من معونات غذائية وم�ساعدات مبختلف 
املجالت اىل ال�سعب اليمني.

الهال  لهيئة  �سكرهم  عن  َكر�س  يف  والأه���ايل  املواطنون  عر  جانبهم  من 
الأحمر الماراتي على دعمها املتوا�سل وار�سال امل�ساعدات لهم �ساكرين هذه 
اللفته الكرمية من دولة زايد اخلري موؤكدين انها تاأكيد لاإخوة بن اليمن 

ودولة الإمارات.

الإم�رات حتتل املركز الأول ك�أكرب جهة م�نحة للم�س�عدات الإن�س�نية يف الع�مل
•• اأبوظبي-وام:

التوايل على مكانتها �سمن  الإم��ارات للعام اخلام�س على   حافظت دول��ة 
قيا�سا  الر�سمية  التنموية  امل�ساعدات  جم��ال  يف  الدولين  املانحن  اأك��ر 
لدخلها القومي بن�سبة %1.31 ومبا يقرتب من �سعف الن�سبة العاملية 
املطلوبة %0.7 التي حددتها الأمم املتحدة كمقيا�س عاملي لقيا�س جهود 
الدول املانحة. واحتلت دولة الإمارات املركز الأول عامليا كاأكر جهة مانحة 
للم�ساعدات اخلارجية يف العامل للعام 2017 وذلك وفقا للبيانات الأولية 
التعاون  ملنظمة  التابعة  الإمن��ائ��ي��ة  امل�ساعدات  جلنة  ال��ي��وم  اأعلنتها  التي 

القت�سادي والتنمية.
وخال عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية ملدفوعات امل�ساعدات الإمنائية 
الر�سمية املقدمة من دولة المارات 19.32 مليار درهم » 5.26 مليار 
دولر« مبعدل منو %18.1 مقارنة بعام 2016 ومتيزت امل�ساعدات باأن 
اأكرث من ن�سف قيمتها متت على �سكل منح ل ترد »بن�سبة %54« وذلك 
دعما للخطط التنموية التي تنفذها الدول امل�ستفيدة. وا�ستمرارا ملا متيزت 
التنمية  امل�ساهمة يف  ال�سابقة من  الأع��وام  الإماراتية خال  امل�ساعدات  به 
الدولية امل�ستدامة فقد متيز عام 2017 با�ستمرار النت�سار يف العديد من 
دول العامل حيث و�سلت امل�ساعدات الإماراتية اإىل 147 دولة - منها 40 
دولة من البلدان الأقل منوا - موزعة على خمتلف قارات العامل منها قارة 
الإمنائية  امل�ساعدات  من   43% من  يقرب  ما  على  ا�ستحوذت  التي  اآ�سيا 
جاءت  التي  اإفريقيا  ق��ارة  على  بذلك  متفوقة  دره��م  مليار   8.28 بقيمة 
5.44 مليار درهم نظرا للدعم  %28 وبقيمة  الثانية بن�سبة  املرتبة  يف 
الكبري املقدم للجمهورية اليمنية ال�سقيقة بقيمة 2.97 مليار درهم ومبا 
يوازي اأكرث من ثلث ما مت تخ�سي�سه لقارة اآ�سيا بن�سبة %36 للم�ساهمة 
يف تخفيف املعاناة التي يواجها ال�سعب اليمني ودعم الحتياجات الإن�سانية 

والتنموية امللحة يف العديد من املجالت. كما متيزت امل�ساعدات الإمنائية 
�سكل م�ساعدات  % منها متت على  الر�سمية الإماراتية باأن اأكرث من 94 
%68 من  2017 مت توجيه  18.3 مليار دره��م يف عام  تنموية بقيمة 
 12.38 بقيمة  العامة  الرامج  ل�سالح قطاع دعم  امل�ساعدات  تلك  قيمة 
مليار درهم مل�ساعدة حكومات الدول للوفاء بنفقاتها العامة واحلفاظ على 
ومناخ  وامل��ايل  النقدي  ا�ستقرارها  تعزيز  جانب  اإىل  مدفوعاتها  موازين 
ال�ستثمار فيها وتوفري فائ�س يتم توجيهه خلدمة اأهداف تنموية اأخرى 
وال�سودان  واملغرب  والأردن  اليمن  مثل  ب��دول  خا�سة  التنموية  بخططها 

وال�سلطة الفل�سطينية و�سربيا.
من جهة اأخرى اأ�سهمت امل�ساعدات الإماراتية يف �سد الفجوات الكبرية يف 
النامية من خال  ال��دول  العديد من  التحتية يف  البنية  م�ساريع  متويل 
وقطاعات  للنقل  التحتية  والبنية  احل�سرية  للتنمية  املوجهة  ال��رام��ج 
زيادة خم�س�سات  الرغم من  وعلى  املتجددة..  والطاقة  والتعليم  ال�سحة 
امل�ساعدات الإن�سانية الإقليمية فاإن دولة الإمارات مازالت توا�سل تقدمي 
والأزمات  الأح���داث  ومواكبة  العاملية  الإن�سانية  الق�سايا  ملختلف  الدعم 

وتخ�س�س امل�سادر التمويلية الازمة لدعمها.
%1.01 فيما حلت  ي�سار اىل اأن ال�سويد جاءت يف املرتبة الثانية بن�سبة 
الرابعة  املرتبة  يف  الرنويج  ثم   1% بن�سبة  الثالثة  املرتبة  يف  لك�سمبورغ 
بن�سبة %0.99 والدامنارك يف املرتبة اخلام�سة بن�سبة %0.72 واململكة 

املتحدة يف املرتبة ال�ساد�سة بن�سبة 0.7%.
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ووج��ه 
امل�ساعدات  يف  عامليا  الأوىل  املرتبة  الم���ارات  تبوؤو  مبنا�سبة  كلمة  ال��دويل 
اإنه ملن دواعي فخرنا و�سرورنا ونحن   « 2017 قال فيها  اخلارجية لعام 
يف عام زايد اأن تت�سدر دولة الم��ارات تلك املكانة العالية بن دول العامل 
كاأكرث الدول عطاء والذي يعر عن جهود اإماراتية م�سنية تبذل خلدمة 

بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  الأب  من  جذورها  وت�ستمد  كانت  اأينما  الب�سرية 
العطاء  ثقافة  تر�سيخ  على  وتاأكيدا  ث��راه«  اهلل  طيب   « نهيان  اآل  �سلطان 
وحب اخلري لدى جمتمع وقيادة دولة المارات لاإ�سهام يف رقي الب�سرية 
وحتقيق ال�سام والزدهار العاملي كركيزتن اأ�سا�سينت يف �سيا�سة امل�ساعدات 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  من  ماحمها  م�ستلهمة  الإماراتية  اخلارجية 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة«.
واأ�ساف �سموه ان دولة المارات كاأكر مانح يف العامل على مدار اخلم�س 
�سنوات املا�سية حافظت على هذا الإجن��از لي�س من قبيل ال�سدفة بل هو 
نتاج روؤى وتخطيط و�سيا�سات واأهداف مو�سوعة ن�سعى لتحقيقها ولذلك 
امل�ساعدات اخلارجية وحتقيق اعلى م�ستويات يف دعمها وتنفيذها  و�سعنا 
من �سمن اأجندتنا الوطنية.. فاأطلقنا �سيا�سة دولة الإمارات للم�ساعدات 
���س��ع��ارا وه��وي��ة م��وح��دة للم�ساعدات  2016 ود���س��ن��ا  ال��ع��ام  اخل��ارج��ي��ة يف 
وكفاءة  تن�سيق  م�ستوى  لرفع  امل��ب��ادرات  من  العديد  وو�سعنا  الإم��ارات��ي��ة 

وفاعلية امل�ساعدات الإماراتية.
وتابع �سموه قائا » �سنم�سي متوحدين داخليا ومنفتحن على العامل من 
حولنا وفاعلن يف املوؤ�س�سات الدولية وال�سراكة معها يف تقدمي امل�ساعدات 
الإمنائية والإن�سانية واخلريية.. وكل ال�سكر ل�سركائنا يف العمل الإن�ساين 
واخلريية  الإن�سانية  واملوؤ�س�سات  املانحة  اجلهات  من  ال��دويل  والتنموي 
املحافل  الم����ارات يف  وت��ع��زز مكانة  ت��رز  ال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة على جهودهم 

الدولية«.
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  من جانبها قالت معايل رمي 
وم�ساعدة  ل��دع��م  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا  وتطلعات  روؤى  اإن  ال���دويل  ال��ت��ع��اون 

ال�����س��ع��وب وال����دول امل��ح��ت��اج��ة ك���ان ل��ه��ا ب��ال��غ الأث����ر يف تر�سيخ م��ك��ان��ة دولة 
الإمارات عامليا كاأكر مانح دويل للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية وت�سدرها 
خال  املرتبة  تلك  حققت  اأن  بعد   2017 للعام  عامليا  الأوىل  للمرتبة 

اخلم�س ال�سنوات ال�سابقة.
واأ�سافت ان ذلك الإجناز يوؤكد اأن دولة الإمارات ما�سية يف دعم ال�ستجابة 
للدول  امل�ستدامة  التنمية  اه��دف  حتقيق  يف  فعال  دور  ولعب  الإن�سانية 
ال�����س��ري��ك��ة وامل�����س��اه��م��ة يف اإح�����داث نقلة ن��وع��ي��ة يف ح��ي��اة ال�����س��ع��وب يف ظل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
»حفظه اهلل«و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س 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 الرامية اإىل تقدمي يد العون لكل حمتاج وتر�سيخ مفهوم العطاء 
الذي اأر�سى دعائمه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 

ثراه.
وقالت » لي�س من الغريب اأن يتزامن هذا الإجناز مع احتفالتنا مبئوية 

زايد«. عام  زايد واإعان عام 2018 
واأكدت معاليها اإن تلك الإجنازات لدليل على اأن دولة الإمارات تعمل وفق 
املن�سود للم�ساعدات �سواء  اإىل حت�سن الأثر  روؤى وخطط وا�سحة تهدف 
اأكان من اأجل تخفيف وطاأة الو�سع الإن�ساين اأم يف تنمية املجتمعات اله�سة 
المنائية  الأه��داف  مع  تتوافق  م�ستدامة  م�ساريع  خال  من  وال�سعيفة 
وا�سحة  ركزت على قطاعات  والتي   2030 الدولية  والجندة  امل�ستدامة 
وحمددة منها مكافحة اجلوع والفقر ومتكن الن�ساء والفتيات وكذلك مع 
�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات والتي كان من اأبرز ماحمها 
للم�ساعدات  وامل��ت��ل��ق��ي��ة  امل�ستفيدة  ال����دول  يف  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  ت��ع��زي��ز 

الإماراتية مبا ي�سمن تعزيز ال�سام والزدهار العاملي.

مدير الهالل الأحمر الإم�راتي بعدن يبحث مع حم�فظ اأبني احتي�ج�ت ال�سك�ن اخلدمية والإن�س�نية
•• عدن-وام:

بحث املهند�س �سعيد اآل علي مدير 
ال��ه��ال الأح��م��ر الإم���ارات���ي بعدن 
ب��ك��ر ح�سن �سامل  اأب���و  ال��ل��واء  م��ع 
املهند�س  بح�سور  اأب���ن  حم��اف��ظ 
موؤ�س�سة  م���دي���ر  ب��ل��ع��ي��دي  ���س��ال��ح 
املياه وال�سرف ال�سحي باملحافظة 
وم���ن�������س���ق الإغ������اث������ة اح���ت���ي���اج���ات 
اخلدمية  امل���ج���الت  يف  امل��ح��اف��ظ��ة 

والإن�سانية.
وتطرق اجلانبان خال اللقاء اإىل 
الهال  هيئة  قدمته  الذي  الدعم 
الأحمر الإماراتي الذراع الإن�سانية 

خنفر  م����دي����ري����ة  ي����غ����ذي  ال��������ذي 
غرفة  ان�ساء  على  ع��اوة  بالكامل 

حلرا�سة اآبار حقل مياه زجنبار.
امل�سروعات  ه��ذه  اأن  بلعيدي  واأك��د 
امللمو�سة  اليجابية  اآث��اره��ا  تركت 
و�ساهمت  ال�������س���ك���ان  ح����ي����اة  ع���ل���ى 
متوقفة  كانت  مياه  اآب���ار  بت�سغيل 
ل�سنوات ما اأف�سى اإىل و�سول املياه 
م��دي��رت��ي زجنبار  ب��ي��ت يف  ك��ل  اإىل 
عام  العمل يف  اأن  واأو���س��ح  وخنفر. 
زايد 2018 �سيبداأ مب�سروع مياه 
لودر ذات التجمع احل�سري الكبري 
و�سيتم خاله حفر اآبار جديدة يف 
خزانات  وان�����س��اء  احل�سن  منطقة 

ال�سعب اليمني يف حمنته ومد يد 
العون له وتطبيع كل �سبل احلياة 

الكرمية لأبنائه.
واأكد اأن ال�سلطة املحلية مبحافظة 
ال�ستعداد  اأه��ب��ة  ع��ل��ى  ت��ق��ف  اأب���ن 
الأحمر  الهال  ف��رق  مع  للتعاون 
يف  عملها  �ستبداأ  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي 
املقبلة  الأي�������ام  خ����ال  امل��ح��اف��ظ��ة 
يف  احتياجاتها  على  التعرف  بعد 
اأي����ادي  لتمتد  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل���ج���الت 
خمتلف  اإىل  ال��ب��ي�����س��اء  ال����ه����ال 
القطاعات التي مت�س حياة النا�س 
ا�ستعر�س  ال�������س���دد  ه�����ذا  ويف   ..
النظافة  ����س���ن���دوق  اح���ت���ي���اج���ات 

ل���دول���ة الإم�������ارات مل��ح��اف��ظ��ة اأبن 
خال الأعوام املا�سية خا�سة فيما 
واملياه  الكهرباء  مب��ج��الت  يتعلق 
امل�ساعدات  ج��ان��ب  اإىل  وال�����س��ح��ة 

الإن�سانية الطارئة.
وث����م����ن حم����اف����ظ اأب��������ن ال����دع����م 
ال��ذي تقدمه دول��ة الإم���ارات عر 
جلميع  الإماراتي  الأحمر  الهال 
خمتلف  ويف  امل���ح���ررة  امل��ح��اف��ظ��ات 
اأبن  فيها حمافظة  امل��ج��الت مب��ا 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بتوجيهات 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
جانب  اإىل  بالوقوف  اهلل«  »حفظه 

م���ع���دات لنقل  ت���وف���ري  و�����س����رورة 
ا�ستعر�س  ج��ان��ب��ه  م��ن  امل��خ��ل��ف��ات. 
ب��ل��ع��ي��دي مدير  امل��ه��ن��د���س ���س��ال��ح 
ال�سحي  وال�سرف  املياه  موؤ�س�سة 
مب��ح��اف��ظ��ة اأب�����ن اأب�����رز م���ا قدمه 
ال�����ه�����ال الأح������م������ر الإم�������ارات�������ي 
 2016 ع����ام  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة خ����ال 
م�ساريع  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  مت��ث��ل  وال������ذي 
وخنفر  زجنبار  ملديرتي  اإ�سعافية 
رئي�سية  خ��ط��وط  م���د  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
ن���اق���ل���ة ل���ل���م���ي���اه وت����اأه����ي����ل غ���رف 
اأربعة  وت��وف��ري  التحكم  �سمامات 
مركز  تاأهيل  جانب  اإىل  حمركات 
املولد  داخ��ل��ه  ي��ق��ع  ال���ذي  التحكم 

م�����س��روع م��ي��اه ل����ودر ن��ق��ل��ة نوعية 
ل���دى مواطني  ك��ب��ريا  اإرت���ي���اح���ا  و 

جتميعية وتوفري خطوط نقل.
اجناز  ي�سكل  اإن  ب��ل��ع��ي��دي  وت��وق��ع 

امل��دي��ري��ة ال��ذي��ن ح��رم��وا م��ن هذه 
امل�ساريع طيلة ال�سنوات املا�سية.

اإم�رة اأبوظبي .. منوذج رائد يف التق�سي وال�سيطرة على الأمرا�ش املعدية
•• اأبوظبي- وام:

الرعاية  ل��ق��ط��اع  التنظيمية  اجل��ه��ة   - ال�����س��ح��ة  دائ����رة  ع��ق��دت 
ال�سحية يف اإمارة اأبوظبي - ندوة علمية حول البحوث املتعلقة 
مبتازمة ال�سرق الأو�سط التنف�سية بامل�ساركة مع مركز مراقبة 
الأمريكية وجهاز  املتحدة  الوليات  الأمرا�س والوقاية منها يف 

اأبوظبي للرقابة الغذائية.
وناق�ست الندوة الو�سع العاملي ملتازمة ال�سرق الأو�سط التنف�سية 
والوقاية  امل��ع��دي��ة  ل��اأم��را���س  للت�سدي  امل�ستقبلية  واخل��ط��ط 
والعاملي. ومت  املحلي  املجتمع  و�سامة  منها حفاظا على �سحة 
اأبوظبي  اإمارة  ا�ستعرا�س �سل�سلة البحوث املحلية التي جرت يف 
الذي  احليوانية  ال��رثوة  وقطاع  ال�سحي  القطاع  بالتن�سيق بن 
يعد منوذجا عامليا رائدا يحتذى به يف ال�سيطرة على الأمرا�س 
التنف�سية  الأو���س��ط  ال�سرق  متازمة  مر�س  وخ�سو�سا  املعدية 
على  القائم  ال��ن��م��وذج  ه��ذا  عليه  وال�سيطرة  ك��ورون��ا«  »ف��ريو���س 
وي�ستند على مبداأ  العاقة  ذات  والتكامل بن اجلهات  التعاون 

الإن�سان  ب��ن  امل�سرتكة  املعدية  ل��اأم��را���س  ال��واح��دة«  »ال�سحة 
واحليوان والبيئة.

واأكدت الدكتورة اأمنيات الهاجري مدير ال�سحة العامة يف دائرة 
ال�سحة حر�س دائرة ال�سحة على حتقيق روؤيتها »نحو اأبوظبي 
من  واحل��د  املجتمع  حلماية  امل�ستمر  و�سعيها  معافى«  جمتمع 
انت�سار الأمرا�س املعدية التزام الدائرة بتطبيق اأف�سل املمار�سات 
العاملية  املعايري  اأرق��ى  وفق  املعدية  الأم��را���س  ال�سيطرة على  يف 
وقالت  العاقة.  ذات  املعنية  اجلهات  مع  والتكامل  بال�سرتاك 
ومركز  الغذائية  الرقابة  وجهاز  ال�سحة  دائ��رة  بن  التعاون  ان 
وال�سيطرة على مر�س  التق�سي  الأمرا�س فيما يخ�س  مراقبة 
متازمة ال�سرق الأو�سط التنف�سية »فريو�س كورونا« مل يقت�سر 
من  والوقاية  العامة  ال�سحة  على  اإيجابية  نتائج  حتقيق  على 
املر�س بل تعداه لتنفيذ درا�سات وبحوث ح�سرية باإمارة اأبوظبي 
الأو�سط  ال�سرق  حتمل معلومات جديدة حول مر�س متازمة 
التنف�سية »فريو�س كورونا« وال�سيطرة عليه مت طرحها اليوم من 

خال الندوة العلمية.

املخترات  مدير  امل��ه��ريي  �سامة  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
البيطرية التابعة جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية اأهمية الدور 
التابعة  البيطرية  الت�سخي�سية  امل��خ��ت��رات  ب��ه  ت�سطلع  ال���ذي 
للجهاز يف الوقاية من الأمرا�س احليوانية امل�ستوطنة والوافدة 
والتخفيف من حدتها والتي �ساهمت ب�سكل فعال خال الفرتة 
للحدود  العابرة  الأمرا�س احليوانية  تف�سي  املا�سية يف مراقبة 
التنمية  حتقيق  يف  �ساهمت  اأنها  كما  لها  وال�ستجابة  والنا�سئة 
مبجال الرثوة احليوانية يف اإمارة اأبوظبي و�ساعدت على حت�سن 
�سحة الإن�سان من خال ال�سيطرة على الأمرا�س امل�سرتكة بن 
اأن اجلهاز حر�س منذ بداية  اإىل  واأ���س��ارت  الإن�سان واحل��ي��وان.  
ظهور فريو�س كورونا امل�سبب ملتازمة ال�سرق الأو�سط التنف�سية 
من خال خمتراته البيطرية على �سرعة تفعيل حتليل الك�سف 
عن هذا الفريو�س يف احليوانات وخا�سة الإبل من خال الك�سف 
البيولوجيا  تقنيات  با�ستخدام  للفريو�س  النووي  احلم�س  عن 
اجلزيئية اأو ما ي�سمى ال�« Real-Time RT PCR » وهي 

التقنية امل�ستخدمة عاملياً لتاأكيد الإ�سابة بالفريو�س.

جنيف حلقوق الن�س�ن: مب�درات التك�فل الجتم�عي 
ترجمة لروؤية قي�دة ت�سنع ري�دة وطن 

•• دبي- وام:

ث��م��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ح��ن��ي��ف ح�����س��ن ال��ق��ا���س��م رئي�س 
واحلوار  الن�����س��ان  حل��ق��وق  جنيف  م��رك��ز  ادارة  جمل�س 
التكافل  دعم  تعزيز  الم��ارات يف  دول��ة  العاملي مبادرات 
الجتماعي ومراعاة الحتياجات املجتمعية موؤكدا انها 
وطن  ري��ادة  ت�سنع  قيادة  لروؤية  واقعية  ترجمة  ت�سكل 
وم�ستقبل جمتمع بداأ نهجها املوؤ�س�سون العظام ال�سيخ 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  وال�سيخ  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
مكتوم واخوانهم حكام المارات و�ساهم يف تطوير اأداء 
�ساحب  برئا�سة  الر�سيدة  القيادة  الإن�ساين  النهج  هذا 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
“حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  زاي����د  ب��ن 
الأعلى للقوات امل�سلحة.

ج����اء ذل����ك يف ت�����س��ري��ح خ��ا���س ل��رئ��ي�����س م��رك��ز جنيف 
التكافل الجتماعي  حلقوق الن�سان مبنا�سبة مبادرات 
امل�ساعدات  على  لل�سرف  دره��م  مليار   11 وتخ�سي�س 

والحتياجات الجتماعية لأبناء الوطن.
تكمن يف معانيها  املبادرات  تلك  قيمة  اأن  القا�سم  وقال 
ال�����س��ام��ل��ة لح����رتام الن�����س��ان واحل���ف���اظ ع��ل��ى كرامته 
العقبات  وت��خ��ط��ي  احل���ي���اة  ت��ي�����س��ري  ع��ل��ى  واحل����ر�����س 
القيمة  اىل  ف��ق��ط  ال��ن��ظ��ر  دون  املعي�سية  وال�����س��ع��وب��ات 
منظومة  تكري�س  يف  م�ساهماتها  اىل  م�سريا  امل��ال��ي��ة.. 

ال�ستقرار الجتماعي جلميع فئات مواطني الدولة.
والت�سامح  التكافل  قيم  على  القائم  املجتمع  اأن  واأك��د 
اأف�������راده و�سعادة  حت��ر���س ق��ي��ادت��ه ع��ل��ى راح����ة ومت��ي��ز 

اأجياله.
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اأخبـار الإمـارات
منتدى التنمية من اأجل املعرفة ينطلق بدبي م�يو املقبل 

•• ال�صارقة-وام:

 تنظم جمعية الإمارات للتخطيط ال�سرتاتيجي وا�ست�سراف امل�ستقبل 
2 مايو املقبل بدبي - املنتدى الإقليمي الأول للمبادرة  1 و  - يومي 
ادارة  مركز  اأطلقها  التي   K4D املعرفة  اأج��ل  م��ن  التنمية  العاملية 
العام  جنيف  يف  املتحدة  الأمم  منظومة  مع  ب�سراكة  بالنم�سا  املعرفة 

املا�سي.
وقال �سعادة اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل القائد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  دب��ي  �سرطة  يف  والتميز  ل��ل��ري��ادة  امل�ساعد  ال��ع��ام 
اجلمعية اإن ا�ست�سافة الإمارات لهذا احلدث املهم للمرة الأوىل عربيا 
مب�ساركة موؤ�س�سي املبادرة العاملية K4D يعد تعزيزا لإجنازات الدولة 

الريادية اإقليمياً ودوليا ل �سيما واأننا يف ع�سر اقت�ساد املعرفة وحوار 
يف  املجتمعات  وا�ستقرار  الن�سان ومناء  رفاهية  وراء  �سعياً  احل�سارات 
كل مكان خا�سة يف بلداننا النامية وذلك عر تبادل املعارف واملعلومات 
على اأ�سا�س من التفاهم وال�سراكة البناءة يف ظل احرتام خ�سو�سياتنا 

الثقافية.
واأ�ساف العبيديل اأن الإمارات حققت ال�سبق يف التفاعل مع هذه املبادرة 
ج�سور  تقوية  يف  امل��دى  بعيد  اأث��ر  لها  �سيكون  التي  اجل��دي��دة  العاملية 
املعلومات  وتقنية  امل��ع��ارف  بيئات  يف  التنمية  متطلبات  على  التعاون 
وت��ب��ادل��ه��ا ال�����س��ري��ع يف ع���امل ال��ي��وم ح��ي��ث مت ت��ك��وي��ن ال���ب���ورد املجل�س 
الإقليمي العربي للمبادرة برئا�سة اللواء ال�سيخ حممد بن طحنون اآل 
العربي  البورد  لرئي�س  نائبا  املري  �سباع  بن  اإبراهيم  والدكتور  نهيان 

ومن�سور القرقاوي نائبا ثانيا لرئي�س البورد مبا يتيح لنا فر�سة اأكر 
للقيام باأدوار اإقليمية ودولية يف هذه املجال احليوي.

واأعرب الدكتور العبيديل عن اأمله يف ت�سافر اجلهود من اجل اإجناح 
هذا احلدث الذي ي�سيف الكثري لر�سيد الإم��ارات و�سمعتها امل�سرقة 
يف جمال اإدارة املعرفة وتقوية اجل�سور احل�سارية بن �سعوب املنطقة 

وبقية اأمم العامل.
الدكتور  اأو�سح   .. املعرفة  اأجل  املعرفة من  الهدف من مبادرة  وحول 
اإبراهيم بن �سباع املري نائب رئي�س البورد العربي اأنه يكمن يف تر�سيخ 
اآليات  عر  النامية  ال��دول  يف  ق��واع��ده  واإر���س��اء  عامليا  املعرفة  جمتمع 
املجال�س الإقليمية التي من بينها البورد العربي وذلك خلدمة ق�سية 

التنمية مبعناها ال�سامل.

داي�سون  تطلق مب�درة تثقيفية 
حول جودة الهواء الداخلي بدبي 

•• دبي-وام:

اأطلقت �سركة داي�سون الريطانية املتخ�س�سة يف جمال التكنولوجيا ام�س 
مبادرة حول جودة الهواء الداخلي تهدف اإىل التوعية باأهمية جودة الهواء 
و�سمن  والتفاعلية.  املرئية  الأن�سطة  من  جمموعة  خ��ال  من  الداخلي 
ت�ساعدهم  واأن�سطة متنوعة  تدريب عملي  الطاب على  �سيح�سل  املبادرة 
منازلهم  ويف  الدرا�سي  الف�سل  داخ��ل  ب�سيطة  �سحية  تغيريات  اإح��داث  يف 
دبي  مدر�سة  يف  اليوم  الرنامج  من  التجريبية  املرحلة  وا�ستهلت  اأي�ساً. 

الريطانية لت�سمل بعد ذلك ان�سمام املزيد من املدار�س اإىل الرنامج.

ح�كم ال�س�رقة يلتقي رئي�ش واأع�س�ء جمل�ش ال�س�رقة لالإعالم
•• ال�صارقة-وام:

ال��ت��ق��ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حممد 
ام�س  �سباح  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
جمل�س  واأع�����س��اء  رئي�س  القا�سمي،  �سلطان  ال��دك��ت��ور  دارة  يف 

ال�سارقة لاإعام.
واطلع �سموه خال اللقاء على ا�سرتاتيجية جمل�س ال�سارقة 
املت�سمنة  ال�����س��ارق��ة  لإم����ارة  الإع��ام��ي��ة  وال�سيا�سة  ل��اإع��ام 
ال�����روؤى وال��ر���س��ال��ة وال��ق��ي��م والأه������داف ال��ت��ي ت�سمن لإم����ارة 
به  يحتذى  مثال  مكانتها  على  حفاظها  توا�سل  اأن  ال�سارقة 
لاإعام امل�سوؤول ومركزا لن�سر واإدارة املعرفة، وبيئة متكاملة 

لاإبداع والبتكار.

وبناء  وال�سيا�سة  ال�سرتاتيجية  يف  ج��اء  ما  احل�سور  وناق�س 
عليه وجه �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة ب�سرورة التعامل مع 
كافة الق�سايا املطروحة والتي ت�سغل حديث ال�ساعة ب�سيء من 

احلكمة بعيدا عن الإثارة ووفق النهج العام لاإمارة.
كما اطلع �سموه على م�ستجدات اخلطط وامل�ساريع التطويرية 
يف جمل�س ال�����س��ارق��ة ل��اإع��ام وك��اف��ة امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��اب��ع��ة له 
ال�سارقة  وم��وؤ���س�����س��ة  ل��اإع��ام  ال�����س��ارق��ة  م��دي��ن��ة  يف  واملتمثلة 

لاإعام واملكتب الإعامي حلكومة ال�سارقة.
واأث���ن���ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى ج��ه��ود املكتب 
من  ال�سابعة  ال����دورة  اإجن���اح  يف  ال�سارقة  حلكومة  الإع��ام��ي 
ن�سخة  �سموه  ا�ستلم  الدويل لات�سال احلكومي، كما  املنتدى 

من تو�سيات املنتدى.

ووجه �سموه موؤ�س�سة ال�سارقة لاإعام بالعمل على ا�ستهداف 
الإم���ارة من  م��ا ت�سهده  اأو���س��ع م��ن اجلمهور يف ظ��ل  قطاعات 

اأن�سطة متنوعة حمليا واإقليميا ودوليا.
وف��ي��م��ا يتعلق مب��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة ل��اإع��ام اط��ل��ع ���س��م��وه على 
ت���ط���ورات الأع���م���ال يف م�����س��اري��ع ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ي تخدم 

ال�سركات الإعامية وال�ستثمارية.
ح�سر اللقاء ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي رئي�س جمل�س 
رئي�س  املدفع  عمر  خالد  الدكتور  و�سعادة  لاإعام،  ال�سارقة 
مدينة ال�سارقة لاإعام، و�سعادة حممد ح�سن خلف مدير عام 
�سعيد عاي مدير  و�سعادة طارق  لاإعام،  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
يعقوب  ح�سن  و���س��ع��ادة  ال�����س��ارق��ة،  حلكومة  الإع��ام��ي  املكتب 

املن�سوري اأمن عام جمل�س ال�سارقة لاإعام.

�سعود املعال: تر�سيخ اأ�س�ش حكومة امل�ستقبل اأولوية ق�سوى نعمل على حتقيقه�
•• اأم القيوين-وام:

الأعلى  املجل�س  املعا ع�سو  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  اأكد �ساحب 
ميثل  الإم���ارة  يف  امل�ستقبل  حكومة  اأ�س�س  تر�سيخ  اأن  القيوين  اأم  حاكم 
اأولوية ق�سوى نعمل على حتقيقها م�سرت�سدين بتوجهات دولة الإمارات 
بقيادة اأخي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

م�سريتها نحو امل�ستقبل. اهلل” يف  “حفظه 
ال�سمو  اأخ��ي �ساحب  بقيادة  الإم���ارات  دول��ة  اأن حكومة  �سموه  واأ���س��اف 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
العمل احلكومي بخطى  “رعاه اهلل” تقود م�سرية  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
الطاقات  توظيف  على  تعتمد  امل��دى  بعيدة  روؤي��ة  وفق  وطموحة  واثقة 
والكوادر الوطنية وحتديد الأولويات وتوجيه ال�سيا�سات واأن حكومة اأم 
النموذج  وال�ستفادة من هذا  تعمل على مواكبة هذه اخلطى  القيوين 
حتقيق  جهود  ورف��د  التنمية  م�سرية  لدعم  الإمكانات  وتوظف  الناجح 
الإم���ارات  ومئوية   2021 الإم����ارات  ل��روؤي��ة  ال�سرتاتيجية  الأه����داف 

.2071
تطوير  م�سروع من��وذج  م�ستجدات  على  �سموه  اط��اع  ل��دى  ذل��ك  ج��اء 
را�سد  بن  �سيف  ال�سيخ  بح�سور  القيوين  اأم  اإم��ارة  يف  احلكومي  العمل 
املعا رئي�س دائرة التنمية القت�سادية يف اأم القيوين وال�سيخ اأحمد بن 
�سعود املعا نائب رئي�س املجل�س التنفيذي وال�سيخ علي بن �سعود املعا 
القرقاوي  اهلل  عبد  بن  القيوين ومعايل حممد  اأم  بلدية  دائ��رة  رئي�س 
وزير �سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل ومعايل عهود بنت خلفان الرومي 
رئا�سة جمل�س  عام مكتب  احلياة مدير  وج��ودة  لل�سعادة  الدولة  وزي��رة 
الوزراء و�سعادة نا�سر التاي مدير عام الديوان الأمريي و�سعادة حميد 

ال�سام�سي الأمن العام للمجل�س التنفيذي.
ك��م��ا ح�����س��ر ال���ل���ق���اء ����س���ع���ادة ه����دى ال��ه��ا���س��م��ي م�����س��اع��د امل���دي���ر العام 
لا�سرتاتيجية والبتكار يف مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء بوزارة �سوؤون 
ال��وزراء وامل�ستقبل و�سعادة مرمي احلمادي م�ساعد املدير العام  جمل�س 
لاأداء والتميز احلكومي يف مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء بوزارة �سوؤون 
جمل�س الوزراء وامل�ستقبل و�سعادة حممد بن طليعة م�ساعد املدير العام 
�سوؤون  ب���وزارة  ال����وزراء  جمل�س  رئا�سة  مكتب  يف  احلكومية  للخدمات 
العام  املدير  م�ساعد  النقبي  يا�سر  و�سعادة  وامل�ستقبل  ال���وزراء  جمل�س 

الجتماع الذي عقده �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
املجال�س  روؤ�ساء  العهود  اأولياء  �سمو  امل�سلحة مع  للقوات  الأعلى  القائد 

التنفيذية يف الإمارات.
واملحلي  الحت���ادي  امل�ستوين  على  الأدوار  تكامل  اإن  ال��ق��رق��اوي  وق��ال 
ال�سيخ  ال�سمو  توجيهات �ساحب  امل�سرتك يرتجم  العمل  اآليات  وتعزيز 
ومبادرات  توجهات  ب��ن  امل��واءم��ة  بتحقيق  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
املحلية ما  وبرامج اجلهات يف احلكومة الحتادية واجلهات احلكومية 

يدعم اجلهود لبناء حكومة امل�ستقبل.
ملزيد  ان��ط��اق  ونقطة  اأ�سا�سا  ميثل  امل�����س��روع  ه��ذا  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
حكومة  ت��وج��ه��ات  م��ع  تن�سجم  ال��ت��ي  امل�سرتكة  التطوير  م�ساريع  م��ن 
دولة الإم��ارات لتحقيق نتائج يلم�سها املجتمع يف كافة جمالت احلياة 
يف  القيوين  اأم  حكومة  يف  اجلديد  الأداء  نظام  اعتماد  وياأتي  اليومية. 
اإطار م�سروع منوذج تطوير العمل احلكومي الهادف اإىل موا�سلة تطوير 
اأنظمة العمل واآلياته ومنهجياته وفق اأف�سل املمار�سات والتوجهات التي 
تتبناها حكومة دولة الإمارات يف تقدمي اخلدمات مبا يحقق الطموحات 
جمالت  خمتلف  يف  ال��ري��ادة  لتحقيق  الإم���ارة  �سعي  ويدعم  امل�ستقبلية 

العمل احلكومي.
ين�سجم  ال���ذي  احل��ك��وم��ي  الأداء  ملتابعة  ال�سامل  ال��ن��ظ��ام  ت�سميم  ومت 
روؤية  مع  يتوافق  مبا  تطويرها  مت  التي  القيوين  اأم  حكومة  روؤي��ة  مع 
الإمارة  ت�سهده  الذي  املت�سارع  التطور  مع  ليتاءم   2021 الإم��ارات 
التح�سن  جلهود  اأ�سا�سيا  داعما  ولي�سكل  امل�ستقبل  حكومة  ومتطلبات 
حتقيق  و�سمان  اخل��دم��ات  يف  نوعية  نقلة  لتحقيق  امل�ستمر  والتطوير 
�سعادة املتعاملن وتعزيز م�ستويات جودة احلياة. ومت اعتماد املوؤ�سرات 
املوؤ�سرات الوطنية لدولة الإم��ارات كاأ�سا�س لتطوير نظام  املتوافقة مع 
العمل  منظومة  تطوير  من��وذج  م�سروع  اإط��ار  يف  الذكي  الأداء  متابعة 
احلكومي يف اأم القيوين والذي يتم بالتعاون بن حكومة دولة الإمارات 

وحكومة اأم القيوين.
وميكن نظام الأداء اجلديد امل�سوؤولن يف اجلهات احلكومية بالإمارة من 
متابعة النتائج ب�سكل مبا�سرة ويف اأي وقت ويتيح لهم الطاع على نقاط 
القوة يف م�سرية حتقيق هذه النتائج وفر�س التح�سن وتوجيه الدوائر 

بوزارة  ال��وزراء  جمل�س  رئا�سة  مكتب  يف  احلكومية  والقدرات  للقيادات 
�سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل.

نتائج  م��ن  حتقيقه  مت  م��ا  اإن  القريين  اأم  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  وق���ال 
متميزة على �سعيد تطوير العمل احلكومي يف اأم القيوين خال فرتة 
زمنية ق�سرية ميثل بداية مب�سرة لرحلة طويلة نحقق يف كل حمطة 
من حمطاتها اإجنازات نوعية ما ميثل منوذجا يبنى عليه لكفاءة الأداء 
والرتقاء  احلكومة  عمل  بقطاعات  للنهو�س  الإم����ارة  توجه  ويعك�س 
وتوجهات  القيوين  اأم  لروؤية  جت�سيدا  م�سبوقة  غري  م�ستويات  اإىل  بها 
حكومة امل�ستقبل.. م�سددا �سموه على �سرورة قيا�س الأداء ب�سكل م�ستمر 
وممنهج وتوظيف نتائج القيا�س يف ر�سم التوجهات وحتديد الأولويات.

وت�سريع  اجل��ه��ود  بتكثيف  الإم���ارة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  �سموه  ووج��ه 
العمل احلكومي..  املر�سومة لنموذج تطوير  اخلطى لتحقيق الأهداف 
احلكومية  اجلهات  ف��رق  وبتعاون  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  �سموه  م�سيدا 
الحت���ادي���ة وعملها ال�����دوؤوب يف دع���م امل�����س��روع.. ك��م��ا اأث��ن��ى ���س��م��وه على 
القيوين وحر�س  اأم  اإم��ارة  العمل يف  التي تبذلها فرق  الكبرية  اجلهود 
م�ستجدات  على  �سموه  واط��ل��ع  النتائج.  اأف�سل  حتقيق  على  املوظفن 
التي مت  املائة يوم  القيوين وخطة  ب��اأم  العمل احلكومي  من��وذج تطوير 
اإطاقها بعد اعتماد الروؤية اجلديدة لاإمارة يف فراير املا�سي والتي 
تت�سمن خمرجات عدة من �سمنها مبادرات ب�سدد الإطاق يف جمالت 
التميز  وحتفيز  والقيادات  الكفاءات  وتطوير  احلكومية  القدرات  بناء 
مراكز  تفعيل  واآل��ي��ة  اجل��ه��ات  لتقييم  امل�ستحدثة  والآل��ي��ات  احلكومي 
املحلية  اجلهات  بن  التعاون  جم��الت  اإىل  اإ�سافة  النموذجية  اخلدمة 

والقطاع اخلا�س لتفعيل حماور روؤية اإمارة اأم القيوين.
كما اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعا على نظام متابعة 
وقيا�س الأداء الذي مت تطويره بناء على نظام الأداء املتبع يف احلكومة 
الحتادية “اأداء 2.0” والذي يهدف لتطوير منظومة العمل احلكومي 
والرتقاء باأداء اجلهات املحلية من خال اعتماد اآليات دقيقة ومتطورة 

يف اإدارة ومتابعة الأداء احلكومي لتحقيق روؤية الإمارة.
من جانبه اأكد معايل حممد بن عبد اهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س 
العمل احلكومي يف  اأن جناح م�سروع منوذج تطوير  وامل�ستقبل  ال��وزراء 
وخمرجات  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  توجهات  يج�سد  القيوين  اأم  اإم���ارة 
الجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات يف �سبتمر املا�سي ونتائج 

اأدائها ومعاجلة التحديات التي قد تواجهها. وي�ستمل  املحلية لتطوير 
ال�سرتاتيجية  القيوين  اأم  روؤي��ة  حم��اور  تغطي  موؤ�سرات  على  النظام 
: �سياحة جاذبة واقت�ساد م�ستدام وبنية حتتية متميزة وجمتمع  وهي 

متاحم وحكومة مبتكرة.
اأم  ل��روؤي��ة  اخلم�سة  للمحاور  الأداء  موؤ�سرات  من  جمموعة  و�سع  ومت 
القيوين حيث مت يف حمور ال�سياحة اجلاذبة الرتكيز على قيا�س النمو يف 
زوار الإمارة واإ�سغال الفنادق واملنتجعات ال�سياحية ويف حمور القت�ساد 
ويف  ال�سناعية  القطاعات  اأن�سطة  لتعزيز  موؤ�سرات  و�سع  مت  امل�ستدام 
حمور البنية التحتية املتميزة مت ت�سميم موؤ�سرات للتحقق من تنفيذ 
و�سع  املتاحم مت  املجتمع  ال�سمولية ويف حمور  املخططات احل�سرية 
موؤ�سرات تعنى ب�سعادة املجتمع وجودة احلياة ويف حمور حكومة مبتكرة 
مت تبني موؤ�سرات منها مدى تطور احلكومة الذكية وم�ستوى التكامل 

يف اخلدمات.

بلدية ال�س�رقة و«التغري املن�خي« يبحث�ن تعزيز التع�ون للحف�ظ على البيئة 
 •• ال�صارقة-وام:

تعزيز  �سبل  ال�سارقة  بلدية  بحثت 
وزارة  م����ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ت���ع���اون 
امل���ن���اخ���ي وال��ب��ي��ئ��ة فيما  ال��ت��غ��ي��ري 

وق�����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
ال���وزارة �سمن  اإن  ال��زي��ودي  اأحمد 
البيئة  حل��م��اي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
مواردها  ا�ستدامة  على  واحلفاظ 
القطاع  وتطوير  ودع��م  الطبيعية 

وزير التغري املناخي والبيئة والوفد 
الرئي�سي  ال��ب��ل��دي��ة  م��ق��ر  امل���راف���ق 
حيث ا�ستقبلهم �سعادة ثابت �سامل 
البلدية  ع�����ام  م���دي���ر  ال���ط���ري���ف���ي 
م�ساعد  امل���ع���ا  ����س���ذا  وال�����س��ي��خ��ة 

لتوحيد  اخل������ا�������س  وال�����ق�����ط�����اع 
املبذولة مبا يحقق معيار  اجلهود 
ال�ستدامة وفقا لتوجيهات القيادة 
مب�ستهدفات  وال��ت��زام��اً  ال��ر���س��ي��دة 

»روؤية الإمارات 2021«.

يخ�س الهتمام بالبيئة واملحافظة 
ع��ل��ي��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذ اأج����ن����دة ال���دول���ة 

وا�سرتاتيجيتها بهذا املجال.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال زي�������ارة معايل 
الزيودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور 

ب���ه���دف  ال�������دول�������ة  ال��������زراع��������ي يف 
حتر�س  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��ن��وع  حتقيق 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل امل�����س��رتك مع 
���س��رك��ائ��ه��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ن من 
وحملية  احت��ادي��ة  حكومية  جهات 

املدير العام لقطاع ال�سحة العامة 
واملهند�س  امل��رك��زي��ة  وامل���خ���ت���رات 
العام  املدير  م�ساعد  التفاق  ح�سن 
والبيئة وعدد من  الزراعة  لقطاع 

مدراء الإدارات يف البلدية.

التي  ب���اجل���ه���ود  م��ع��ال��ي��ه  واأ������س�����اد 
تبذلها بلدية ال�سارقة يف قطاعات 
ودعم  البيئة  ح��م��اي��ة  ت�سمل  ع���دة 
ال����ق����ط����اع ال������زراع������ي وامل�����زارع�����ن 
الزراعية  الرقعة  م�ساحة  وتو�سعة 
بالإ�سافة  الإم����ارة  يف  واخل�����س��راء 
اإىل م�ستوى الإجناز الذي و�سلت 
النفايات  اإدارة  م�����س��روع  يف  اإل���ي���ه 
وال�������دور ال���رق���اب���ي ال���ف���ع���ال ال���ذي 

تطبقه ل�سمان �سامة الغذاء.
اإ�سراك  اأه��م��ي��ة  اأك����د م��ع��ال��ي��ه  ك��م��ا 
امل�ساريع  يف  اخل����ا�����س  ال����ق����ط����اع 
واخل������ط������ط احل����ك����وم����ي����ة ب���ه���دف 
مبا  الأدوار  يف  ت���ك���ام���ل  حت��ق��ي��ق 
املحلي  امل��ج��ت��م��ع  م�سلحة  ي��ح��ق��ق 
واخلطط  ال��������روؤى  ي����واك����ب  ك���ك���ل 

امل�ستقبلية للقيادة الر�سيدة .

�سول  ميوجن  امل��دع��و/  فقد 
ال�سمالية  ك��وري��ا   ، ج���وجن 
�سفره  ج�������واز  اجل���ن�������س���ي���ة 
 )654335611( رق���م 
ع���ل���ي���ه  ي��������ج��������ده  م���������ن   -
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507732536

فقدان جواز �سفر
ح�سن  �سيد   / امل��دع��و  فقد 
�سيد اوزي اهلل ، بنغادي�س 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)6082426( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0567297995

فقدان جواز �سفر
زي���ن���ب���ه   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا     ، ت���ويف  ي��و���س��وم��ان 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1973048( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0504442624

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ حم����م����د 
الردن    ، م�����س��ط��ف��ى  ���س��ع��ب��ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )N582913(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  الردن���ي���ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
�سوجن  ك��ي��وم  امل��دع��و/  فقد 
ال�سمالية  ك����وري����ا   ، ب�����اك 
�سفره  ج�������واز  اجل���ن�������س���ي���ة 
 )654335601( رق���م 
ع���ل���ي���ه  ي��������ج��������ده  م���������ن   -
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507732536

فقدان جواز �سفر

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك
نور ال�سام لتجارة الدوات ال�سحية والكهربائية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم : 272426          بتاريخ : 2017/04/30
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: نور ال�سام لتجارة الدوات ال�سحية والكهربائية
وعنوانه: �س.ب 20067 عجمان ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة لاإنارة و التدفئة وتو ليد البخار و الطهي والتريد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه ولاأغرا�س 

ال�سحية. فى الفئة 11. 
الواق�عة بالفئة: 11.

البنف�سجي  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   BELACAVI الاتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العامة  و�سف 
الداكن، و يعلوها ر�سم هند�سي ثماين ال�سكل مكون من اأربعة اأ�سكال هند�سية رباعية ال�سكل بالألوان الأ�سود 

والأحمر والبنف�سجي الداكن والرتقايل كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  10  اأبريل 2018 العدد 12297
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك

�س. وجه ال�سحراء للتجارة )�س.ذ.م.م(

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 110306      بتاريخ 2008/04/06                         

با�س��م: �س. وجه ال�سحراء للتجارة )�س.ذ.م.م(

وعنوانه: �س ب 12620، القوز ال�سناعية، دبي، المارات العربية املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )92802(        

والواقعة بالفئة : 12

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2018/04/06                 وحتى تاريخ :  2028/04/06   

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  10  اأبريل 2018 العدد 12297
يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك

نور ال�سام لتجارة الدوات ال�سحية والكهربائية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم : 272425          بتاريخ : 2017/04/30
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: نور ال�سام لتجارة الدوات ال�سحية والكهربائية
وعنوانه: �س.ب 20067 عجمان ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة لاإنارة و التدفئة وتو ليد البخار و الطهي والتريد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه ولاأغرا�س 

ال�سحية. فى الفئة 11. 
الواق�عة بالفئة: 11.

و  الأح��م��ر،  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   DURATEC الاتينية  الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة   : العامة  و�سف 
يعلوها ر�سم هند�سي ثماين ال�سكل مكون من اأربعة اأ�سكال هند�سية رباعية ال�سكل بالألوان الأ�سود والأحمر 

والأخ�سر والأ�سفر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  10  اأبريل 2018 العدد 12297 العدد 12297 بتاريخ 2018/4/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

يف  الدعوى رقم 2016/606  ا�صتئناف عقاري 
                               اىل امل�ستاأنف �سدهم /1 - رويف �سنت�سري تاور ليمتد 2-رويف جولف جرينز ليمتد 
3-رويف اينرتبري�سز ليمتد  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / رويف روز جاردنز ليمتد - قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بانه :  حكمت املحكمة : قبل الف�سل يف املو�سوع باإعادة املاأمورية 
: 1- حتديد  الت��ي  لبيان  اأو غريه عند القت�ساء  املحكمة  ام��ام هذه  ال�سابق ندبه  للخبري احل�سابي 
كامل ثمن قطعة الر�س رقم )R9-3(  وما اذا كانت امل�سرتية - مونتي تاور ليمتد - امل�ستاأنفة يف 
ال�ستئناف رقم 626 ل�سنة 2016  قد �سددت كامل ثمن تلك الأر���س وكيفية ال�سداد وملن مت ال�سداد 
و�سندها يف ذلك وذلك كله يف �سوء ما مت�سكت به البائعة - مدينة دبي الريا�سية - امل�ستاأنفة �سدها 
الوىل مبذكرة دفاعها امام هذه املحكمة املقدمة بجل�سة 2018/2/20 ويف حالة عدم �سداد كامل الثمن 
بيان املتبقي منه يف ذمة امل�ستاأنفة املذكورة.  2- بيان كافة ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة على قطعة الر�س 
رقم )R9-3( وما هية تلك الر�سوم وقيمتها وامللزم ب�سدادها وال�سند يف ذلك ، وبيان عما اذا كانت 
امل�ستاأنف �سدها الوىل - مدينة دبي الريا�سية - قد �سددت تلك الر�سوم عن قطعة الر�س �سالفة 
البيان وقيمة ما �سددته منها وملن مت ال�سداد و�سندها يف ذلك ويف مطالباتها للم�ستاأنف - مونتي تاور 
ليمتد - ب�سداد تلك الر�سوم ويف حالة عدم �سدادها بيان تاريخ ا�ستحقاق تلك الر�سوم واجلهة التي 
امل�سار  ال��واردة مبذكرة دفاعها  امل�ستاأنف �سدها الوىل  اوجه اعرتا�سات  اليها وباجلملة بحث  ت�سدد 
اليها �سلفا على ان يكون ذلك بذات ال�ساحيات والأمانة املن�سو�س عليها باحلكم التمهيدي ال�سادر 
من هذه املحكمة بتاريخ 2018/10/31   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 2018/5/31 

Ch1.C.11 ال�ساعة 00 : 10 �سباحا يف القاعة

 رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

قد  خ��ان  حممود  خ��ان  اأم��ر  ال�سيد/  ب��اأن  نعن  بهذا 
بتاريخ  �ض.ذ.م.م  للمقاوالت  هيبكو  �سركة  ببيع  قام 
2017/7/6م ولذلك فاأن ال�سركة غر م�سوؤولة عن 
اأية  2017/7/6م  التاريخ  هذا  قبل  مطالبات  اأية 
مطالبات يرجى االت�سال على ق�سم ال�سوؤون القانونية 

خلل 15 يومًا من تاريخ ن�سر هذا االإعلن.
ال�سيد/ �سعيد اإبراق هاتف: 971556441881+  مكتب رقم 602 بناية حمدان 

�سارع الرقة دبي.
ن�سر هذا الإعالن على م�سوؤولية املعلن �سركة هيبكو

اإىل من يهمة الأمر
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اأخبـار الإمـارات

•• تغطية :  رم�صان عطا

زايد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  اعتمد 
الوزراء  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الفائزين  اأ�سماء  الرئا�سة  �سوؤون  وزير 
جلائزة  ع�����س��رة  احل����ادي����ة  ال�������دورة  يف 
 ،2018-2017 ال��رتب��وي��ة  خليفة 
حيث فاز بجائزة ال�سخ�سية الرتبوية 
ن��ه��ي��ان بن  ال�سيخ  م��ع��ايل  الع��ت��ب��اري��ة 
مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح وذلك 
البارزة  وج��ه��وده  لإ�سهاماته  ت��ق��دي��راً 
يف دع���م م�����س��رية ال��ت��ع��ل��ي��م، وب��ل��غ عدد 
39 فائزاً  ال����دورة  ال��ف��ائ��زي��ن يف ه��ذه 
على  وفائزة  فائزاً   26 بينهم  وفائزة 
وفائزة  فائزاً   13 و  ال��دول��ة،  م�ستوى 
ولأول  العربي،  الوطن  م�ستوى  على 
م��رة ف��وز ع��دد 3 اأ���س��ر اإم��ارات��ي��ة بفئة 
امل��ت��م��ي��زة، و�سيتم  الأ���س��رة الإم��ارات��ي��ة 
ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ي����وم الث���ن���ن 16 

اأبريل يف ق�سر الإمارات باأبوظبي.  
العام  الأم����ن  العفيفي  اأم����ل  واأك�����دت 
الفائزين  ق��ائ��م��ة  اأن  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ائ��زة 
كالتايل  جاءت  ع�سرة  احلادية  للدورة 
املعلم  ف��ئ��ة   ( ال��ع��ام  التعليم  جم���ال   :
املبدع ( : اآمال زغلول اإبراهيم الإمام 
رو�سة  م��ن  اأط���ف���ال  ري��ا���س  تخ�س�س 
واملعرفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب����دائ����رة  ال���ه���ال 
ا���س��م��اع��ي��ل عي�سى  ب��ال��ع��ن، وان��ت�����س��ار 
من  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  تخ�س�س  ال�سيد 
التعليم  ب���دائ���رة  ال��ظ��ب��ي��ان��ي��ة  م��در���س��ة 
وامل��ع��رف��ة ب��اأب��وظ��ب��ي، وج��ا���س��ر حممد 
�سعوبات  ت��خ�����س�����س  امل��ح��ا���س��ي  ع��ل��ي 
النموذجية  امل��ج��د  م��در���س��ة  م��ن  تعلم 
بال�سارقة،  والتعليم  الرتبية  ب���وزارة 
و�سعاد جا�سم حممد دروي�س تخ�س�س 
م��ع��ل��م��ة ف�����س��ل م���ن م��در���س��ة الب�����داع 
والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  النموذجية 
ب��دب��ي ، وف��اط��م��ة ���س��ع��ي��د اأح���م���د امليل 
من  اأطفال  ريا�س  تخ�س�س  النعيمي 
رو�سة الورود بوزارة الرتبية والتعليم 
براأ�س اخليمة، وكليثم عبداهلل حممد 
امل����زروع����ي ت��خ�����س�����س ري���ا����س���ي���ات من 
الأ�سا�سي  للتعليم  النعيمية  مدر�سة 
ب��������وزارة ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب���راأ����س 
اخليمة ، وليلى اأحمد عثمان احلمادي 
تخ�س�س تربية فنية من مدر�سة اآ�سيا 
والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  مزاحم  بنت 
ب���ال�������س���ارق���ة، وم��������وزة حم���م���د را����س���د 
اإ�سامية  درا���س��ات  تخ�س�س  احلفيتي 
الأ�سا�سي  للتعليم  من مدر�سة احلاة 
بالفجرية  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ب����وزارة 
، وم��ه��ا زي���اد دع��ا���س دع��ا���س تخ�س�س 

معلمة ف�����س��ل م��ن م��در���س��ة ع��م��ار بن 
يا�سر للتعليم الأ�سا�سي بوزارة الرتبية 
ب���ع���ج���م���ان، وم���ه���ا حممد  وال���ت���ع���ل���ي���م 
من  ريا�سيات  تخ�س�س  عكا�سة  ح�سن 
الأ�سا�سي  للتعليم  القيوين  اأم  مدر�سة 
بوزارة الرتبية والتعليم باأم القيوين، 
تخ�س�س  الكعبي  �سامل  �سعيد  ونادية 
ال��درا���س��ات الج��ت��م��اع��ي��ة م��ن مدر�سة 
بدائرة  الأ����س���ا����س���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��غ��ي��ث 
ون�سال   ، ب��ال��ع��ن  وامل��ع��رف��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأكرم ال�سقريي تخ�س�س جغرافيا من 
الدولية  الأمريكية  ال�سارقة  مدر�سة 

بوزارة الرتبية والتعليم بال�سارقة . 
املعلم  ف��ئ��ة   ( ال���ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال 
ابراهيم  ال���ع���ن���ود   :  ) ع���رب���ي���اً  امل���ب���دع 
اق���ت�������س���اد منزيل  ت��خ�����س�����س  امل����اج����د 
الأوىل  الأب��ن��اء  ابتدائية  مدر�سة  م��ن 
باململكة  التعليم  وزارة  من  بالريا�س 
عبداهلل  ومن�سور  ال�سعودية،  العربية 
مدر�سة  من  العلوم  تخ�س�س  املن�سور 
بالإح�ساء  ج��ل��وي  ب���ن  ���س��ع��ود  الم����ري 
العربية  باململكة  التعليم  وزارة  م��ن 
الكرمي  ع��ب��د  وج����واه����ر  ال�������س���ع���ودي���ة، 
الغويري تخ�س�س العلوم من املدر�سة 
النموذجية باجلامعة الأردنية باململكة 
ال���ه���ا����س���م���ي���ة، وه���ن���د علي  الأردن������ي������ة 
من  ال��ري��ا���س��ي��ات  تخ�س�س  ال��ع��دي��ن��ي 
بجده  احلديثة  الرتبية  دار  م��دار���س 
العربية  باململكة  التعليم  وزارة  م��ن 

ال�سعودية . 
الأداء  ف��ئ��ة   ( ال���ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال 
الغدير  رو�سة   :  ) املوؤ�س�سي  التعليمي 
براأ�س  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ن 
اخليمة، ومدر�سة قطر الندى للتعليم 

التعليم  دائرة  من  والثانوي  الأ�سا�سي 
واملعرفة بالظفرة . 

م�ستوى  على  ال��ع��ايل  التعليم  جم��ال 
الدولة و الوطن العربي ) فئة الأ�ستاذ 
العلمي  ال��ب��ح��ث  يف  املتميز  اجل��ام��ع��ي 
اأ���س��ام��ة غ���ازي اخلواجة  ال��دك��ت��ور   :  )
تخ�س�س فيزياء من جامعة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ب���دول���ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة، والدكتور ب�سام ر�سدي 
الوراثي  الطب  تخ�س�س  علي  �سعيد 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  من جامعة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ب���دول���ة 
عبيدو  يو�سف  علي  حممد  وال��دك��ت��ور 
من  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  الهند�سة  تخ�س�س 
واملعادن  ل��ل��ب��رتول  فهد  امل��ل��ك  جامعة 
والدكتور  ال�سعودية،  العربية  باململكة 
تخ�س�س  ع�����س��ريي  حم��م��د  ع���ب���داهلل 
امللك عبدالعزيز  الكيمياء من جامعة 

باململكة العربية ال�سعودية. 
م�ستوى  على  ال��ع��ايل  التعليم  جم��ال 
فئة   ( ال����ع����رب����ي  وال�����وط�����ن  ال�����دول�����ة 
التدري�س  يف  املتميز  اجلامعي  الأ�ستاذ 
اأحمد  م�سطفى  حممد  ال��دك��ت��ور   :  )
من  مدنية  هند�سة  تخ�س�س  حممد 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  ج��ام��ع��ة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ب���دول���ة 
ال�����س��ي��د بدر  وال��دك��ت��ور ح�سن حم��م��د 
من  امليكانيكية  ال��ه��ن��د���س��ة  تخ�س�س 
واملعادن  ل��ل��ب��رتول  فهد  امل��ل��ك  جامعة 

باململكة العربية ال�سعودية . 
جمال التعليم وخدمة املجتمع ) فئة 
املوؤ�س�سات ( : م�سروع اأجيال من اإدارة 
بال�سارقة  الأ���س��ري��ة  التنمية  م��راك��ز 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل�����س��وؤون الأ����س���رة – 

ال�سارقة .  
جمال التعليم وخدمة املجتمع ) فئة 
اأ�سرة   :  ) املتميزة  الإم��ارات��ي��ة  الأ���س��رة 
امل���زروع���ي من  را���س��د  �سعيد  ال�����س��ه��ي��د 
ام����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة ، واأ����س���رة ال�سيد 
عادل را�سد العود الظنحاين من امارة 
عبداهلل  ف�سيلة  وال�����س��ي��دة  ال��ف��ج��رية 

اخلوري من امارة دبي.  
جمال البحوث الرتبوية على م�ستوى 
الدولة والوطن العربي )فئة البحوث 
ال��رتب��وي��ة ال��ع��ام��ة(: ب��ح��ث ب��ع��ن��وان : 
تقومي م�ستوى فهم “ طبيعة العلم “ 
للعلوم  القادم  يف �سوء معايري اجليل 
املرحلة  ط���ال���ب���ات  ل����دى    NGSS
ال�سعودية   العربية  باململكة  املتو�سطة 
العجمي  ح�����س��ن  ل��ب��ن��ى  ل���ل���دك���ت���ورة 
ال�سافعي من  �سنية حممد  والدكتورة 
العربية  باململكة  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 

ال�سعودية. 
ال�����رتب�����وي�����ة على  ال����ب����ح����وث  جم�������ال 
م�ستوى الدولة والوطن العربي )فئة 
بحث  الإج��رائ��ي��ة(  الرتبوية  البحوث 
“ فاعلية برنامج قائم على   : بعنوان 
يف  والتعزيز  النمذجة  ا�سرتاتيجيتي 
لدى  ال��ل��غ��وي��ة  امل���ه���ارات  بع�س  تنمية 
طفل الرو�سة بدولة الإمارات العربية 
اآل  خمي�س  منى  ل��اأ���س��ت��اذة  املتحدة” 
عبداملنعم  ���س��ه��ام  وال���دك���ت���ورة  ع���ل���ي، 
الرتبية  دع������م  م����رك����ز  م�����ن  حم���م���د 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ب������وزارة  اخل��ا���س��ة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ب���دول���ة 
برنامج  “ ف��ع��ال��ي��ة  ب���ع���ن���وان  وب���ح���ث 
م���ب���ادئ العاج  ع��ل��ى  ق���ائ���م  ع���اج���ي 
بالعمل يف خف�س قلق امل�ستقبل املهني 

الطاب  لدى  املهني  الطموح  وتنمية 
الثانوية”  باملرحلة  �سمعًيا  امل��ع��اق��ن 
عبدالهادي  اأح��م��د  اإب��راه��ي��م  للدكتور 
من جامعة ال�سكندرية � كلية الرتبية 
والدكتور طارق عبداملنعم �ساهن من 
ال�سمع  و�سعاف  لل�سم  الأم��ل  مدر�سة 
مبديرية الرتبية والتعليم بجمهورية 

م�سر العربية . 
امل�����س��اري��ع وال��رام��ج الرتبوية  جم��ال 
املبتكرة على م�ستوى الدولة والوطن 
م�سروع   : الأف��������راد(  ف��ئ��ة   ( ال��ع��رب��ي 
ت���وظ���ي���ف ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا الت���������س����الت 
واملعلوماتICT  يف املدر�سة لاأ�ستاذة 
حنان عبدالرحمن العرفج من الإدارة 
 – ال�سرقية  باملنطقة  للتعليم  العامة 
باململكة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  م��ن  ال���دم���ام 

العربية ال�سعودية . 
امل�����س��اري��ع وال��رام��ج الرتبوية  جم��ال 
املبتكرة على م�ستوى الدولة والوطن 
م�سروع    :  ) املوؤ�س�سات  فئة   ( العربي 
التعلم التقني ) الروبوت (  لأ�سحاب 
وتاأهيل  ل��رع��اي��ة  دب����ي  مل���رك���ز  ال��ه��م��م 
املجتمع  تنمية  وزارة  الهمم  اأ�سحاب 

بدولة الإمارات العربية املتحدة. 
على  للطفل  الرتبوي  التاأليف  جمال 
ال��ع��رب��ي )  ال��دول��ة وال��وط��ن  م�ستوى 
اإبداعات تربوية (: ق�سة حكايات  فئة 
حممد  علي  ذك��رى  لاأ�ستاذة  وذك��رى 
ال��ذي��ب م��ن م��در���س��ة ع��ات��ك��ة ب��ن��ت زيد 
الرتبية  ب������وزارة  الأ���س��ا���س��ي  للتعليم 
فك  “وق�سة  ب��ال�����س��ارق��ة،  وال��ت��ع��ل��ي��م 
عبداجلواد  عفاف  للدكتورة  �سفرة” 
للعلوم  اأك���ت���وب���ر  م���ن ج��ام��ع��ة  ط��ب��ال��ة 
م�سر  بجمهورية  والآداب  احل��دي��ث��ة 

العفيفي يف هذه  وا����س���ادت  ال��ع��رب��ي��ة.  
املنا�سبة برعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
اجلائزة  مل�����س��رية  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
اجلوائز  ����س���دارة  يف  اأ���س��ب��ح��ت  ال���ت���ي 
ال��رتب��وي��ة حم��ل��ي��اً وع��رب��ي��اً م��ن خال 
ر�سالتها يف دعم قطاع التعليم وحتفيز 
العاملن يف هذا القطاع احليوي على 
م���ب���ادرات وم�����س��اري��ع مبتكرة  ت��د���س��ن 
تنه�س باملنظومة التعليمية يف جميع 
ال�سدد  ه���ذا  يف  م�سيدة  م�ستوياتها، 
ت�سهدها  ال��ت��ي  التعليمية  بالنه�سة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية  دولتنا 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل،  حفظه 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  دب��ي، 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ال�سيوخ  ال�����س��م��و  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
الأعلى لاحتاد حكام  املجل�س  اأع�ساء 

الإمارات. 
يف  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  العفيفي  وا���س��ارت 
كبرياً  اق��ب��اًل  �سهدت  احلالية  دورت��ه��ا 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ن امل��ح��ل��ي وال��ع��رب��ي يف 
امل���ط���روح���ة والتي  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
 19 ع��ل��ى  م��وزع��ة  9 جم���الت  �سملت 
فئة وهي: وت�سمل التعليم العام، وذوي 
والإبداع   ،) الهمم  اأ�سحاب   ( الإعاقة 
والتعليم  ال��ع��رب��ي��ة،  اللغة  ت��دري�����س  يف 
وخدمة املجتمع، وعلى م�ستوى الدولة 
ال�سخ�سية  جم���الت  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن 
العام  والتعليم  العتبارية،  الرتبوية 

العايل  والتعليم   ، املبدع(  املعلم  )فئة 
العربية  اللغة  تدري�س  يف  والإب����داع   ،
الأ���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي(، والبحوث  )ف��ئ��ة 
الرتبوية، والتاأليف الرتبوي للطفل، 
التعليمية  وال����رام����ج  وامل�������س���روع���ات 
جلائزة  العام  الأم��ن  ولفتت  املبتكرة. 
يف  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  ال��رتب��وي��ة  خليفة 
دورتها احلالية �سجلت زيادة يف اأعداد 
املر�سحن من داخل الدولة وخارجها 
املا�سي،  بالعام  مقارنة   26% بن�سبة 
ونوعية اجلهد  ما يرتجم حجم  وهو 
ال��دورة والرامج  املبذول خ��ال ه��ذه 
التي  ال���ع���م���ل  وور����������س  ال���ت���ع���ري���ف���ي���ة 
نظمتها اجلائزة يف خمتلف املوؤ�س�سات 
باآلية  للتعريف  ب��ال��دول��ة  التعليمية 
املحتملن  املر�سحن  ودع��م  الرت�سح، 
الإر�ساد  وتقدمي  الرتبوي،  امليدان  يف 
تنفيذ  م����ن  ال������ذي مي��ك��ن��ه��م  ال�������ازم 
ت��خ��دم امليدان،  م��ب��ادرات وم�����س��روع��ات 
للمجالت  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ع��اي��ري  وت��ل��ب��ي 

املطروحة يف اجلائزة. 
قائمة  اأن  اإىل  ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأ������س�����ارت 
الفائزين �سملت لأول مرة فئة الأ�سرة 
�سهدت  وق����د   ، امل��ت��م��ي��زة  الإم����ارات����ي����ة 
ك���ب���رياً، ومناف�سة  اق���ب���اًل  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه 
الإماراتية  الأ�سر  من  كثري  بن  قوية 
املتميزة التي قدمت ا�سهامات تعليمية 

وتربوية رائدة يف هذا املجال. 
ال�سكر  خال�س  عن  العفيفي  واأع��رب��ت 
والم��ت��ن��ان م��ن ق��ب��ل الأم���ان���ة العامة 
ال���رتب���وي���ة جلميع  خ��ل��ي��ف��ة  جل����ائ����زة 
ال�سرتاتيجن  ولل�سركاء  املر�سحن، 
الذين دعموا جهود اجلائزة خال هذه 

الدورة، مهناأة الفائزين والفائزات. 

ح�كم راأ�ش اخليمة ي�سهد حفل »ج�ئزة 
التميز احلكومي« غدًا

املوارد الع�مة براأ�ش اخليمة ت�س�رك يف ور�سة »قي�دة امل�ستقبل«
•• راأ�ش اخليمة-وام:

�ساركت هيئة املوارد العامة باإمارة راأ�س اخليمة يف ور�سة العمل التثقيفية حول 
احلكومي. للتميز  �سقر  ال�سيخ  برنامج  نظمها  امل�ستقبل” التي  “ قيادة 

عقدت الور�سة يف قاعة فندق هيلتون دبل تري بجزيرة املرجان براأ�س اخليمة 
الروؤ�ساء  من  عدد  وم�ساركة  بالإنابة  الهيئة  مدير  حممد  مي�سون  وح�سرها 
ونوابهم  العامون  وامل���دراء  التنفيذيون  وال��روؤ���س��اء  الإدارة  جمال�س  واأع�ساء 

واملدراء التنفيذيون يف اإطار منتدى القيادات التنفيذية .
وتناولت الور�سة التي األقاها اخلبري العاملي الدكتور .ديفيد اأورليت�س العديد 
اأف�سل وتبني  اأن ت�سبح قائداً  من املحاور الرئي�سية التي ارتكزت على كيفية 

قيادة فعالة.
واأكدت مي�سون حممد اأن فحوى الور�سة ين�سب مبا�سرة على جمال التخ�س�س 

مما �سيثمر زيادة احل�سيلة املعرفية من خال تبني الأفكار التطويرية عر 
اإليها بهذا  التو�سل  التي مت  امل�ستجدات  اآخ��ر  تبادل اخل��رات والط��اع على 
ال�ساأن موؤكدة اأن امل�ساركة جاءت انطاقاً من حر�س الهيئة على تاأكيد دورها 
املجتمع  خدمة  يف  وال��دائ��م  الفاعل  ال�سريك  كونهم  جميعاً  اجلهات  دع��م  يف 

واأبناءه.
واأ�ساد �سعادة جمال اأحمد الطري رئي�س جمل�س اإدارة هيئة املوارد العامة بجهود 
يقومون  الذي  الكبري  ال��دور  ،مبيناً  الهيئة  كافة موظفي وموظفات  ون�ساط 
وال�سخ�سي  التلقائي  وحما�سهم  اإ�سرارهم  خ��ال  من  املجتمع  خدمة  يف  به 
حل�سور كافة املحا�سرات وور�س العمل والندوات وال�سهام يف تقدمي املبادرات 
�ساملة لتحقيق  ا�سرتاتيجية  اأنواعها والعمل على و�سع  واخل��رات مبختلف 
التنمية امل�ستدامة للمحافظة على اجنازات الدولة وتعزيزها خلدمة املجتمع 

كًا ح�سب اخت�سا�سه.

•• راأ�ش اخليمة-وام:

حتت رعاية وح�سور �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة .. ينظم “ برنامج ال�سيخ �سقر للتميز 
احلكومي “ غداً الأربعاء حفل تكرمي الفائزين ب�جائزة التميز احلكومي 
يف دورتها الثانية ع�سرة 2017 وذلك يف م�سرح وزارة الثقافة وتنمية 
املعرفة بح�سور روؤ�ساء ومديري اجلهات احلكومية واخلا�سة وموظفي 
حكومة راأ�س اخليمة. وتتناف�س اجلهات امل�ساركة على فئات متنوعة منها 
.. فئة الدائرة احلكومية املتمِيزة والدائرة احلكومية املبتكرة والدائرة 

احلكومية املتميزة يف تطبيق منظومة اجليل الرابع والدائرة احلكومية 
املتميزة يف حتقيق ال�سرتاتيجية والدائرة احلكومية املتميزة يف تقدمي 
بالبتكار  امللتزمة  احلكومية  وال��دائ��رة  الذكية  واخل��دم��ات  اخل��دم��ات 
واأ�سعد بيئة عمل والدائرة احلكومية املتميزة يف اإدارة املوارد واملمتلكات 
و  املتميزة  اخلدمية  واملبادرة  احلوكمة  يف  املتميزة  احلكومية  والدائرة 
امل�سروع احلكومي امل�سرتك املتميز. وتناف�ست على الفوز بفئات اجلائزة 
بن  يوما موزعة   65 التحكيم  ا�ستمرت فرتة  وقد  16 جهة حكومية 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�ساركة  للجهات  امليدانية  وال��زي��ارات  امل�ستندي  التقييم 

املقابات ال�سخ�سية للم�ساركن يف فئات التفوق الوظيفي.

 فوز 3 اأ�سر اإماراتية بفئة االأ�سرة االإماراتية املتميزة 

من�سور بن زايد يعتمد اأ�سم�ء الف�ئزين يف الدورة احل�دية ع�سرة جل�ئزة خليفة الرتبوية 
اأمل العفيفي:  26 % زيادة يف اأعداد املر�سحني يف الدورة احلالية ، ونهيان بن مبارك ال�سخ�سية الرتبوية االعتبارية

 

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 الراحة                   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�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرة
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         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�س     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 بازا  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 العن                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سام اجلديدة       7543887

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

•• العني-وام:

اأطلقت بلدية مدينة العن خطة ملتقياتها 
�سكانية  م��ل��ت��ق��ي��ات   8 وت�����س��م��ل  ال�����س��ن��وي��ة 
تبداأ  وال��ت��ي  اأخ����رى  تخ�س�سية  وم��ل��ت��ق��ي��ات 
وباقي قطاعات  املدينة  و�سط  غدا يف قطاع 

مدينة العن.
للعام  اإطاقها  التي مت   - وتت�سمن اخلطة 
الهمم  لأ���س��ح��اب  خ��ا���س  ملتقى   - ال��ت��ا���س��ع 

اإ�سافة اإىل ملتقى لل�سركاء ال�سرتاتيجين 
واآخر لا�ست�سارين واملقاولن .. فيما تهدف 
امل��ل��ت��ق��ي��ات ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات �سكان 
واحتياجاتهم  مطالبهم  لتوفري  قطاع  كل 
ومتابعة  البلدية  واخت�سا�سات  مهام  �سمن 
ال��واردة �سمن  توفري الحتياجات ال�سكانية 
رفع  ل�سمان  الأخ��رى  املوؤ�س�سات  اخت�سا�س 

م�ستوى اخلدمات املقدمة واإ�سعاد املجتمع.
وتقام امللتقيات بح�سور قيادات بلدية مدينة 

العن واجلهات احلكومية و �سبه احلكومية 
تهم  مبا�سرة  خدمات  تقدم  والتي  باملدينة 
اجلمهور حيث ي�سارك بها ما يزيد عن 20 
جهة ت�ستمع وجتيب مبا�سرة على ماحظات 

ال�سكان.
التا�سع  ال�سكاين  ال��ع��ن  “ملتقى  ويناق�س 
التي  املدينة” الح��ت��ي��اج��ات  و���س��ط  ل��ق��ط��اع 
والتي  ال�سابق  اللقاء  يف  اجلمهور  طرحها 
و�سيانة  التحتية  البينة  م�ساريع  يف  متثلت 

ومناطق  ومطبات  مما�سي  واإن�����س��اء  ال��ط��رق 
اأخ������رى معنية  امل�������س���اة وم���وا����س���ي���ع  ل��ع��ب��ور 

برتاخي�س البناء واملجال�س املجتمعية.
احتياجاتها  اأخ������رى  ج���ه���ات  ت��ن��اق�����س  ك��م��ا 
تدوير  وم��رك��ز  للتوزيع  اأدن���وك  �سركة  مثل 
“ تدوير” والهيئة  – اأب��وظ��ب��ي  ال��ن��ف��اي��ات 
والأوق���������������اف  الإ�سامي��������ة  لل�سوؤون  العامة 
العامة  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي  و���س��رك�����������������������ة 

»م�ساندة«.

بلـديــة مدينـــة العــني تطلــــق خطــــة 
امللتقيـــــ�ت ال�سك�نيــة ال�سنــويـــة

بدعوتكم  »ال�����س��رك��ة«  خا�سة  م�ساهمة  للتمويل  اوري��ك�����س  احل��ي��ل  �سركة  اإدارة  جمل�س  يتقدم 
حل�سور اإجتماع اجلمعية العمومية ال�سابع ع�سر لل�سركة واملزمع عقده يف يوم الثنن املوافق 
اإمارة  والكائن يف  ال�سركة  وذلك يف مقر  والن�سف �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  فى   2018/04/30

 – 403 6 - مكتب رقم  دبي- منطقة برج خليفة- اعمار �سكوير- مقابل دبي مول- بناية رقم 
وذلك ملناق�سة واإقرار الآتي:

1- �سماع تقرير جمل�س الدارة فيما يتعلق بن�ساط ال�سركة ومركزها املايل خال ال�سنة املالية 

املنتهية يف 31-12-2017 وتقرير مراجع احل�سابات والت�سديق عليهما.
2- مناق�سة واإعتماد ميزانية ال�سركة وح�سابات ال�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31.

فى  املنتهية  امل��ال��ي��ة  ال�سنة  ع��ن  اأرب����اح  ت��وزي��ع  ع��دم  ب�����س��اأن  الدارة  م��ق��رتح جمل�س  النظر يف   -3

.2017/12/31

4- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الدارة عن اعمالهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31.

يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  خال  بها  قاموا  التي  اأعمالهم  عن  احل�سابات  مدققي  ذمة  اإب��راء   -5

.2017/12/31

اأعمالهم املهنية لل�سنة املالية التي  اأتعاب  اإعادة تعين مدققي احل�سابات وحتديد  اأو  6- تعين 

�سوف تنتهي يف 2018/12/31.
7- اإعتماد قرار جمل�س الإدارة بتعين ع�سو جديد مبجل�س الإدارة.

 ملحظات:
اأ�سهمه،  يعادل عدد  ما  الأ�سوات  له من  ويكون  العمومية  م�ساهم حق ح�سور اجلمعية  لكل   -
ويجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية العمومية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�ساء جمل�س 
الإدارة مبقت�سى توكيل خا�س ثابت بالكتابة، ويجب األ يكون الوكيل لعدد من امل�ساهمن حائزاً 
وفاقديها  الأهلية  ناق�سي  ال�سركة، وميثل  مال  راأ���س  %( من   5( اأك��رث من  على  ال�سفة  بهذه 

النائبون عنهم قانوناً.
- لل�سخ�س العتباري اأن يفو�س اأحد ممثليه اأو القائمن على اإدارته مبوجب قرار من جمل�س 
املفو�س  لل�سخ�س  ويكون  لل�سركة،  اأي��ة جمعية عمومية  يف  ليمثله  مقامه،  يقوم  اأو من  اإدارت��ه 

ال�ساحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�س.
- يف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين لجتماع اجلمعية العمومية يف املوعد املحدد اأعاه، فاإنه 
�سوف يعقد الجتماع الثاين يف نف�س املكان والزمان يف يوم الثنن املوافق 2018/05/07 ،كما 
ال�سادرة حل�سور الجتماع الول تعتر نافذة لأي اجتماعات لحقة ما مل يتم  التوكيات  ان 

الغاوؤها �سراحة من قبل امل�ساهم وذلك قبل يومن على الأقل من موعد الجتماع الاحق.
ع/ رئي�ض جمل�ض االدارة

املو�سوع/ دعوة حل�سور اإجتماع اجلمعية العمومية 
ل�سركة احليل اوريك�ض للتمويل م�ساهمة خا�سة
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ش اخليمة – الفجر

باإمارة  العامة  امل���وارد  هيئة  �ساركت 
راأ���س اخليمة ممثلة مي�سون حممد 
اأعمال  يف  ب���الإن���اب���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر 
قيادة  ح��ول  التثقيفية  العمل  ور�سة 
برنامج  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
 ، احل��ك��وم��ي  للتميز  ���س��ق��ر  ال�����س��ي��خ 
اأم�س يف قاعة فندق  وعقدت �سباح 
املرجان  بجزيرة  ت��ري  دب��ل  هيلتون 
ب����راأ�����س اخل��ي��م��ة ، مب�����س��ارك��ة عدد 
واأع�������س���اء جمال�س  ال���روؤ����س���اء  م���ن 
التنفيذيون  وال����روؤ�����س����اء  الإدارة 
واملدراء  ونوابهم  العامون  وامل���دراء 
منتدى  اإط�������ار  يف   ، ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون 

القيادات التنفيذية .
األقاها  ال���ت���ي  ال���ور����س���ة  وت���ن���اول���ت 
اأورليت�س  اأ.د.ديفيد  العاملي  اخلبري 
، العديد من املحاور الرئي�سية التي 
ارتكزت على كيفية اأن ت�سبح قائداً 

اأف�سل وتبني قيادة فعالة .
فحوى  اأن  حممد  مي�سون  واأك����دت   
ال���ور����س���ة ي��ن�����س��ب م���ب���ا����س���رة على 
�سيثمر  مم���ا  ال��ت��خ�����س�����س  جم����ال 

زيادة احل�سيلة املعرفية من خال 
ت��ب��ن��ي الأف����ك����ار ال��ت��ط��وي��ري��ة عر 
تبادل اخلرات والطاع على اآخر 
اإليها  امل�ستجدات التي مت التو�سل 

امل�ساركة  اأن  م��وؤك��دة   ، ال�ساأن  بهذا 
حر�س  من  انطاقاً  ج��اءت  اليوم 
دعم  يف  دوره���ا  تاأكيد  على  الهيئة 
ال�سريك  ك��ون��ه��م  جميعاً  اجل��ه��ات 

الفاعل والدائم يف خدمة املجتمع 
واأبناءه .

رئي�س  الطري  اأحمد  جمال  واأ���س��اد 
العامة  امل���وارد  هيئة  اإدارة  جمل�س 
موظفي  ك���اف���ة  ون�������س���اط  ب��ج��ه��ود 
الدور  مبيناً   ، الهيئة  وم��وظ��ف��ات 
الكبري الذي يقومون به يف خدمة 
امل��ج��ت��م��ع م����ن خ�����ال اإ����س���راره���م 
وال�سخ�سي  التلقائي  وحما�سهم 
وور�س  املحا�سرات  كافة  حل�سور 
�ساأنها  م��ن  التي  وال��ن��دوات  العمل 
والت�سارك  ال��ت��ع��اون  ج�����س��ور  تبني 
�سبل  ل�سمان  اجل��ه��ات  جميع  م��ع 
امل�����ب�����ادرات  ت����ق����دمي  ال�����س����ه����ام يف 
مبختلف  واخل��رات  وال�ست�سارات 
و�سع  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل  اأن�����واع�����ه�����ا 
لتحقيق  ���س��ام��ل��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التنمية امل�ستدامة للمحافظة على 
اجنازات الدولة وتعزيزها خلدمة 

املجتمع كًا ح�سب اخت�سا�سه .

•• دبي-وام:

للموارد  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
جمتمعية  م��ب��ادرة  احلكومية  الب�سرية 
مت  حيث  العاملي  ال�سحة  ي��وم  مبنا�سبة 
جمانية  طبية  فحو�سات  حملة  تنظيم 
بالتعاون  دب���ي  يف  ال��ع��ام��ات  ل��ع�����س��رات 
مع جمعية دار الر وم�ست�سفى ميديور 
وذلك خال زيارة ميدانية لأحد �سكنات 

العامات يف منطقة القوز.
الهدايا  ب��ت��وزي��ع  ال��ه��ي��ئ��ة  ف���ري���ق  وق�����ام 
م�ستح�سرات  وح��ق��ي��ب��ة  ال���ت���ذك���اري���ة 
���س��ح��ي��ة ع��ل��ى ال���ع���ام���ات ك��م��ا اأج����رى 
فحو�سات  م��ي��دي��ور  م�ست�سفى  مم��ث��ل��و 
طبية جمانية لع�سرات العامات مثل: 
فح�س م�ستوى ال�سكر يف الدم، و�سغط 
الدم وقيا�س كتلة اجل�سم بالإ�سافة اإىل 
والتوعوية  التثقيفية  الن�سرات  توزيع 

حممد  حنان  واأك���دت  عليهن.  ال�سحية 
الت�سال  اإدارة  مدير  نائب  ن�سيف  ب��ن 
احلكومي يف الهيئة حر�س الهيئة على 

اإحياء املنا�سبة انطاقاً من م�سوؤوليتها 
املجتمعية ويف اإطار حر�سها على تنفيذ 
عام  يف  والإن�����س��ان��ي��ة  املجتمعية  خطتها 

تباعاً  �ستطلق  الهيئة  اأن  م��وؤك��دًة  زاي���د 
خال  املجتمعية  امل��ب��ادرات  م��ن  �سل�سلة 
زايد” بالتعاون مع �سركائها من  “عام 

وحملية  احت��ادي��ة  حكومية  م��وؤ���س�����س��ات 
بفئة  اله��ت��م��ام  اأن  اإىل  ���س��رية  وخ��ا���س��ة 
دعم  على  الهيئة  حر�س  يعك�س  العمال 
ك���اف���ة ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وت��ر���س��ي��خ قيم 
الإن�سانية والتعا�سد بن فئات املجتمع، 

وتقدمي العون للمحتاجن.
خطة  اأن  اإىل  ن�سيف  ب��ن  حنان  ولفتت 
الهيئة يف عام زايد ت�سمنت 30 مبادرة 
وفعالية جمتمعية منها: تاأمن تدريب 
جماين للموظفن يف الوزارات واجلهات 
“معارف”  م���ب���ادرة  ���س��م��ن  الحت����ادي����ة 
ل�سركاء التدريب املف�سلن يف احلكومة 
ومزايا  خ�سومات  وت��ق��دمي  الحت��ادي��ة 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  مل��وظ��ف��ي  خ��ا���س��ة 
مبنا�سبة  “امتيازات”  ب��رن��ام��ج  �سمن 
التخ�س�سي  التطوع  وتفعيل  زاي��د  ع��ام 
حكومية  م���وؤ����س�������س���ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

وخا�سة.

•• راأ�ش اخليمة - الفجر:

ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وح�سور  رع��اي��ة  حت��ت 
للتميز  �سقر  ال�سيخ  ب��رن��ام��ج  ينظم   ، اخليمة  راأ����س  –حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
احلكومي حفل تكرمي الفائزين بحائزة التميز احلكومي الدورة الثانية ع�سرة 
الثقافة  وزارة  6:30 م�ساًء مب�سرح  ال�ساعة  الأرب��ع��اء   ي��وم غد  وذل��ك   2017
وتنمية املعرفة بح�سور روؤ�ساء ومدراء اجلهات احلكومية واخلا�سة وموظفي 
حكومة راأ�س اخليمة بالإ�سافة اإىل مدراء اجلهات الإحتادية يف الإم��ارة وكبار 

ال�سيوف .
واأعلن الرنامج عن اجلهات امل�سمولة بالتكرمي وهم :

اأول: املوظفون احلا�سلون على دبلوم ال�سعادة.
ثانياً: جائزة عام اخلري :

جائزة العمل التطوعي املتميز 2017  .1
لعام اخلري 2017  خريية  مبادرة  اأف�سل  جائزة   .2

ثالثاً: التكرمي اخلا�س :
املتميزة. املجتمعية  امل�ساريع  اإدارة   .1

الواعدة احلكومية  املبادرة   .2
رابعاً: تكرمي فائقي التميز.

خام�ساً: الفائزون بجائزة التميز احلكومي �سنة 2017.
التميز املوؤ�س�سي. اأ . 

الدائرة احلكومية املتميزة يف تطبيق منظومة اجليل الرابع .  .1
احلكومية املتميزة يف حتقيق ال�سرتاتيجية . الدائرة   .2

تقدمي اخلدمات  يف  املتميزة  احلكومية  الدائرة   .3
. الذكية  اخلدمات  يف  املتميزة  احلكومية  الدائرة   .4

الدائرة احلكومية امللتزمة بالبتكار .  .5
عمل. بيئة  اأ�سعد   .6

احلكومية املتميزة يف اإدارة املوارد واملمتلكات  الدائرة   .7
يف احلوكمة  املتميزة  احلكومية  الدائرة   .8

املتميزة  اخلدمية  املبادرة   .9
املتميز . امل�سرتك  احلكومي  10امل�سروع 

ب : الوحدة التنظيمية املتميزة
. املتميز  املوؤ�س�سي  التطوير  مكتب   .1

الإدارة املتميزة .  .2
. املتميز  الق�سم   .3

. بالبتكار  امللتزمة  الإدارة   .4
الق�سم امللتزم بالبتكار.  .5

ج : التفوق الوظيفي.
املبتِكر احلكومي  املوظف   .1

املتعاملن خدمة  يف  املتميز  املوظف   .2
بهذه  الفوز  على  تناف�ست  فقد  احلكومي  للتميز  �سقر  ال�سيخ  لرنامج  ووفقا 
الفئات عدد 16 جهة حكومية وقبل اعان النتيجة ا�ستمرت فرتة التحكيم مدة 
، موزعة بن التقييم امل�ستندي والزيارات امليدانية للجهات امل�ساركة  65 يوماً 

بالإ�سافة اإىل املقابات ال�سخ�سية للم�ساركن يف فئات التفوق الوظيفي .

•• العني - الفجر

حتت رعاية وح�سور ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن 
حم العامري ع�سو املجل�س ال�ست�ساري الوطني 
جمموعة  ادارة  جمل�س  رئي�س  ابوظبي  لإم���ارة 
اق����ي����م ح���ف���ل اط�������اق ف����ري����ق ع����ون����ك ي����ا وطن 
التطوعي مبجل�سه مبنطقة العامرية يف مدينة 
ال��ع��ن ح�����س��ر احل��ف��ل ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور حممد 
م�سلم بن حم نائب المن العام ملنظمة اإم�سام 
بالأمم املتحدة ، وعدد من اعيان وابناء القبائل ، 

واأع�ساء جمل�س اأمناء فريق عونك ياوطن.
اأن  احل��ف��ل  اث��ن��اء  كلمته  يف  م�سلم  ال�سيخ  وق���ال 
اأخاقي  والتزام  التطوعي واجب وطني  العمل 

والتوا�سل  التكافل  يف  اإن�ساين  وحق  وجمتمعي 
ال��روح الوطنية  اأن التطوع ي�سهم يف تعزيز  كما 

وغر�س القيم الإيجابية لدى املتطوع.
والروؤية  احلكيمة  ال�سيا�سة  ان  حم  بن  وا�ساف 
الثاقبة للقيادة الر�سيدة يف دولة الإمارات حتفز 

ال�سباب على ارتياد الأعمال التطوعية.
ولي�س هذا فح�سب اإذ اأن املتطوعن واملتطوعات 
القدوة  واآب��ائ��ه��م  ي��ج��دون يف قادتهم  ال��دول��ة  يف 

نهجهم،  على  ال�سري  على  ويحر�سون  احل�سنة 
ل��اإم��ارات يف  �سفراء  ويظلوا  يكونوا  ب��اأن  اآملن 

�ساحات العطاء الإن�ساين ب�سكل ل حمدود.
وا�سار اإن العمل التطوعي يعد جزءاً من الن�سيج 
الدولة،  عليه  قامت  الذي  والجتماعي  الثقايف 
وب����رزت خ���ال ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ال��ع��دي��د من 

الهيئات واجلمعيات التطوعية.
ومن جانبه قال ال�سيخ الدكتور حممد بن حم اأن 

الفريق اختار ا�سم » عونك « ليقدم العون الذي 
الر�سيدة.  وقيادته  للوطن  وفاء  عليه  ي�ستطيع 
املبدعة  اأبنائه  لطاقات  ما�سة  بحاجة  فالوطن 
التطوعي  ال��دور  واإب���راز  التنمية  يف  للم�ساهمة 

املجتمعي احل�ساري
اأح����د م��ظ��اه��ر الن�ساط  ال��ت��ط��وع��ي ه���و  ال��ع��م��ل 
الدولة على  ال��ذي متار�سه  والإن�ساين  اخل��ريي 
ال�سعيد اخلارجّي، يف ظل حر�س حكومة دولة 

الإمارات واهتمامها ودعمها الاحمدود للعمل 
النفع  جمعيات  وجلهود  وموؤ�س�ساته،  التطوعي 

العام التطوعّية وبراجمها. 
وا�����س����اف ع�����س��و امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�����ادي 
الكثري،  الإم����ارات  دول��ة  اأعطتنا  “لقد  ال�سابق 
وينبغي علينا رد هذا اجلميل ولو ب�سيء ب�سيط 
م��ن خ��ال تبني امل��ب��ادرات ال��ت��ي ت��ع��زز جهودنا، 
وتدعم  العطاء،  يف  ال�ستمرارية  على  وحتفزنا 

توا�سلنا مع �ستى الرامج والأن�سطة املجتمعية 
املختلفة.

اأن روؤي���ة الفريق ه��ي »التطوع  ب��ن ح��م  واأو���س��ح 
»خدمة  الفريق  ور�سالة  �سامية«  وطنية  ر�سالة 
امل��ج��ت��م��ع وت��ع��زي��ز رك���ائ���زه وم���ب���ادرات���ه »، فيما 
يهدف اإىل تر�سيخ قيم حب الوطن والذود عنه 
املجتمع  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ف��راغ  اأوق����ات  وا�ستثمار   ،
واإبراز طاقاته اخلاقه ، وتاأكيد الولء للوطن 
الوطني،  النتماء  وتعزيز  الر�سيدة،  وال��ق��ي��ادة 
 ، الوطنية  واملنا�سبات  الح��ت��ف��الت  يف  امل�ساركة 
وعظمتها  وري��ادت��ه��ا  الوطنية  امل��ن��ج��زات  واإب����راز 
جيل  ل��دى  ال��ت��وع��وي  العمل  مباركة  وحتفيز   ،

ال�سباب. 

برعاية �سعود بن �سقر 

�سقر للتميز احلكومي يكرم الف�ئزين بج�ئزة التميز 2017 غدا 

برعاية م�سلم بن حم

حفـــل تد�سيـــن فريـــق عونـــك ي� وطـن التطوعـي

•• راأ�ش اخليمة-وام:

التثقيف  بق�سم  الطبية متمثلة  راأ���س اخليمة  نظمت منطقة 
وفعالية  املنار  مبركز  العاملي  ال�سحة  ي��وم  فعاليات  ال�سحي 
للعمال بجمعية الإمارات للتنمية الجتماعية تزامنا مع عام 
الأهداف  �سمن  للجميع” وذل��ك  “ال�سحة  �سعار  حتت  زاي��د 
وتعزيز  املجتمع لدعم  ووقاية  ال�سحة  لوزارة  ال�سرتاتيجية 
الوعي والثقافة ال�سحية باملجتمع. ت�سمنت الفعاليات اجراء 
الفحو�سات الطبية مثل فح�س الأ�سنان وال�سكري وال�سغط 

وقيا�س كتلة اجل�سم وقيا�س اأول اأك�سيد الكربون بالإ�سافة اإىل 
تقدمي اإر�سادات حول اأهمية التغذية ال�سليمة وت�سليط ال�سوء 
على اأمناط احلياة ال�سحية التي ميكن اتباعها لدرء املخاطر 
ال�سحية واأهمية الفحو�سات الدورية وال�ستفادة من برامج 
مدير  النعيمي  اأح��م��د  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  واو���س��ح  اطمئنان. 
منطقة راأ�س اخليمة الطبية ان الفعالية تاأتي �سمن مفهوم 
“ال�سحة  ���س��ع��ار  حت��ت  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة 
الدورية  الطبية  الفحو�سات  اج��راء  اىل  الداعية  للجميع” 

ال�ساملة وتبني اأمناط حياة �سحية و�سليمه.

•• راأ�ش اخليمة – الفجر

ممثلة  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  �ساركت 
مبجل�س �سباب �سرطة راأ�س اخليمة يف املبادرة املجتمعية 
التي نظمها واأطلقها ال�ساب املواطن عبد اهلل ال�سوري 
ي�سارك  التي  املبادرة  .  ويهدف  “نعم لعطائي«  بعنوان 
اجلهات  م��ن  وع���دد  اخليمة  راأ����س  �سباب  جمل�س  فيها 
وال���دوائ���ر امل��ع��ن��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ب���الإم���ارة ذات 
الخت�سا�س امل�سرتك ، وجمموعة من اأ�سحاب الهمم، 

ابرازاملواهب والقدرات البتكارية والإبداعية للنهو�س 
باخلدمات وتنمية املجتمع . يذكر باأن املبادرة من فكرة 
واإع��داد املواطن عبداهلل ال�سوري من اأ�سحاب الهمم ، 
اأول فريق عمل  اط��اق  الع��ان عن  امل���ادرة  وت�سمنت 
تطوعي من الأطفال ومت اختيار جمموعة منهم للقيام 
الإعان  �سيتم  التي  امل��ب��ادرة  �سمن  املهام  من  بالعديد 
عنها لحقاً بهدف اإ�سراك الأطفال يف عمل اخلري وحب 
قيم  وغر�س  وتطوره  املجتمع  نه�سة  اأج��ل  من  التطوع 

الإيجابية واملواطنة فيهم منذ ال�سغر .

طبية راأ�ش اخليمة حتتفل بيوم ال�سحة الع�ملي

تغر�ض القيم االيجابية يف االأطفال

�سب�ب �سرطة راأ�ش اخليمة يدعم مب�درة نعم لعط�ئي

اأطف�ل الم�رات للتنمية يتدربون على اخلط العربي 

املوارد الع�مة ت�س�رك يف قي�دة امل�ستقبل براأ�ش اخليمة

الحت�دية للموارد الب�سرية  توؤمن فحو�س�ت طبية جم�نية بدبي  

•• راأ�ش اخليمة- الفجر

عمل  ور���س��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  الإم�����ارات  جمعية  نظمت 
 15 اإىل   11 عمر  م��ن  ل��اأط��ف��ال   ) العربي  اخل��ط   ( بعنوان 
قدمها اخلطاط علي احلمادي مبقر جمعية الإمارات للتنمية 

الجتماعية ف������رع الرم�������س .
اخلط  اهمية  على  الرتكيز  اىل  الور�سة  خ��ال  امل��درب  تطرق 
ال��ع��رب��ي ك��ون��ه ج��زءلي��ت��ج��زاأ م���ن ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة يف كافة 
معاماتنا وحياتنا العملية ، كما بن اهمية اخلط العربي من 
الناحية التاريخية والجتماعية ، واملراحل التي مر بها احلرف 
العربي عر الع�سور حتى و�سل اىل قمة اجلمال نتيجة جهود 

قام بها اخلطاطون الأوائل ، و دور اخلط العربي يف املحافظة 
اخلط  وت��اأث��ري  وال�سامية  العربية  و  الوطنية  هويتنا  على 
 ، خطوطنا  حت�سن  يف  لنا  بالن�سبة  واهمية  حياتنا  يف  العربي 

وتاأثري الكمبيوتر على اخلط .
وا�سهر  وان��واع��ه��ا  العربية  اخل��ط��وط  ع��ن  امل���درب  ت��ط��رق  كما 
الأول من  والرعيل   ، املجال  برعوا يف هذا  الذين  اخلطاطن 
وا�سهر اخلطاطن   ، قواعد اخلط  الذين و�سعوا  اخلطاطن 
تعليم  ودوره��ا يف  العربي  ومراكز اخلط   ، املواطنن  املحلين 
اىل  الور�سة  خ��ال  م��ن  التطرق  مت  كما   ، الأ�سيل  الفن  ه��ذا 
ب��اأدوات اخلط الكا�سيكية من خال متحف اخلط  التعريف 
الذي مت عر�سة والذي ا�ستمل على ادوات اخلط واملخطوطات 

وامل�ساحف النادرة التي يعود تاريخها اىل 300 �سنة واكرث.
خال الور�سة مار�س املتدربون كتابة اخلطوط العربية ب�سكل 
ق�سبات اخلط  با�ستخدام  ب�سكل خا�س  الديواين  واخلط  عام 
واحلر العربي وخيوط احلرير واملحابر ، كما مت التدرب على 
اخلط الكويف املربع اأحد انواع اأ�سرة اخلط الكويف البالغ عددها 
ثاثن نوعا با�ستخدام الدوات الهند�سية ، ا�سافة اىل الكثري 
خال  الط��ف��ال  منها  ا�ستفادوا  وال��ت��ي  املبهمة  املعلومات  م��ن 
بتقنية  الكتابة  بتجربة  الطفال  ق��ام  واخ��ريا   ، ال��دورة  انعقاد 
احلمادي  علي  قام اخلطاط  ، حيث  واجلليرت  الذهب  �سرائح 
وا�ستمتعوا برتكيب  اجللي  الديواين  باخلط  ا�سمائهم  بكتابة 

الذهب بتقنية خا�س يف الكتابة. 
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اأخبـار الإمـارات
»ني�بة اأبوظبي« تت�بع ميداني� منفذي تدابري اخلدمة املجتمعية

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت النيابة العامة يف اأبوظبي حر�سها على املتابعة امل�ستمرة لتنفيذ 
اخلدمة  اأع��م��ال  ب����اأداء  ق�سائية  اأح��ك��ام  بحقهم  ال�����س��ادر  الأ���س��خ��ا���س 
الهدف  يحقق  مبا  باأدائها  التزامهم  م��دى  على  وال��وق��وف  املجتمعية 

املرجو منها وحتقيق الن�سباط ال�سلوكي ملنفذيها.
ياتي ذلك يف اإطار ال�ستجابة ملتطلبات تطبيق القانون الحتادي رقم 
7 ل�سنة 2016 والقا�سي بتعديل بع�س اأحكام قانون العقوبات واإدراج 
عقوبة  عن  بديًا  اجلنح  اأح��ك��ام  بع�س  يف  املجتمعية  اخلدمة  تدابري 
هذا  ويف   . ال��غ��رام��ة  اأو  اأ�سهر  �ستة  على  مدته  تزيد  ل  ال��ذي  احلب�س 
الإطار زار امل�ست�سار خالد ال�سام�سي مدير نيابة اخلدمة املجتمعية يف 

اأبوظبي موؤخرا �ستة اأ�سخا�س �سادر بحقهم اأحكام باأداء اأعمال اخلدمة 
املجتمعية ملدة ثاثة اأ�سهر وذلك يف اأماكن تنفيذ تلك التدابري والتي 
تنظيف  و  ال��وق��ود  تعبئة  و  العامة  احل��دائ��ق  و�سيانة  زراع���ة  ت�سمنت 
امل�ساجد  وتنظيف  وال�����س��واط��ئ  ال��ع��ام��ة  وامل��ي��ادي��ن  وال�����س��وارع  ال��ط��رق 

و�سيانتها.
تاأتي  امليدانية  الزيارات  تلك  اأن  اأبوظبي  يف  العامة  النيابة  واأو�سحت 
املجتمعية  اخل��دم��ة  ل��ت��داب��ري  ال�سليم  بالتطبيق  اله��ت��م��ام  اإط����ار  يف 
من  والل��ت��زام  الن�سباط  حتقيق  يف  منها  الرئي�س  ال��ه��دف  وحتقيق 
التدابري، وانعكا�سها  اأحكام ق�سائية لتنفيذ تلك  ال�سادر بحقهم  قبل 
على �سخ�سيتهم و�سلوكهم ومبا يحقق جتنب تكرار ارتكابهم للجرائم 
املدان  بها  يلزم  التي  املجتمعية  اخلدمة  ن��وع  اأن  واأف���ادت  واملخالفات. 

تخ�سع ملعايري عدة اأهمها التهمة املدان بها وامل�ستوى التعليمي واملهني 
وتهذيب  �سلوكهم  وت��ق��ومي  امل��دان��ن  اح��ت��واء  اإىل  ت��ه��دف  اإذ  للمحكوم 
مراعاة  ال�سجون  عن  بعيداً  والفكرية  النف�سية  وتوجهاتهم  دوافعهم 

مل�سلحتهم و�سمعتهم وم�ستقبلهم ال�سخ�سي واملهني.
دوري���ة من  ت��ق��اري��ر  تلقيها  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ع��ام��ة  النيابة  واأ����س���ارت 
و�سلوكهم  املحكوم عليهم  اأداء  التدابري حول  تنفذ فيها  التي  اجلهات 
ومدى ان�سباطهم والتزامهم باأداء اخلدمة املجتمعية امللزمن بها ويف 
حال اأوردت تلك التقارير عدم التزام املحكومن بتنفيذ اخلدمة وفق 
النيابة  تتقدم  عملي  وان�سباط  �سلوكي  التزام  من  املو�سوعة  املعايري 
اإىل املحكمة با�ستبدال التدابري املجتمعية بعقوبة احلب�س ملدة  بطلب 

مماثلة ملدة اخلدمة اأو اإكمال ما تبقى منها.

انطالق الت�سفي�ت النه�ئية لـ »ج�ئزة 
اجل�معة الق��سمية للقراآن وال�سنة« 

•• ال�صارقة- وام:

انطلقت اأم�س الأول حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة الت�سفيات النهائية 
ل�” جائزة اجلامعة القا�سمية الدولية للقراآن الكرمي وال�سنة النبوية “ يف 
دورتها الرابعة والتي ت�ستمر اأربعة اأيام يف مقر اجلامعة بجوائز اإجمالية 

ت�سل اإىل 300 األف درهم .
ي�سارك يف اجلائزة 370 م�ساركا وم�ساركة من داخل الدولة ميثلون 26 
فيما   .. القا�سمية  اجلامعة  وم�ساركة من  م�ساركا   67 بينهم  جامعة من 

بلغت عدد امل�ساركات من خارج الدولة 21 م�ساركا ميثلون 12 جامعة .

�سملت ا�ستبدال االأ�سفلت وتعزيز كفاءة الطريق وبتكلفة بلغت 1،200،000 درهم

بلدية مدينة اأبوظبي تنتهي من اأعم�ل �سي�نة الطريق الرابط بني املين�ء وكورني�ش اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأك������دت 
اأن��ه��ا ان��ت��ه��ت م���وؤخ���راً م��ن جميع 
الرابط  للطريق  ال�سيانة  اأعمال 
وكورني�س  اأب��وظ��ب��ي  م��ي��ن��اء  ب���ن 
اأعمال  ا�ستهدفت  حيث  اأبوظبي، 
وتعزيز  الطريق  تاأهيل  ال�سيانة 
م�س������توى  ورف��������ع  ك��ف�����������������اءت��ه، 
بالن�سبة  وال�������س���ام���ة  الأم���������ان 

مل�ستخدميه.
اأعلنت  ق�����د  ال���ب���ل���دي���ة  وك�����ان�����ت 
ب���ال���ت���ن�������س���ي���ق م�������ع ����س���رك���ائ���ه���ا 
ال�سرتاتيجين عن اإعادة افتتاح 
17مار�س  ال�سبت  ي��وم  الطريق 
املركبات يف  اأم��ام   2018 املا�سي 

الجتاه اخلارج من امليناء.
الطريق  �سيانة  م�سروع  وي��اأت��ي   
�����س����م����ن اإط�������������ار خ�����ط�����ة دائ���������رة 
والبلديات  العمراين  التخطيط 
اأداء  م�ستوى  رف���ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 

جودة القيادة وفقاً لأرفع معايري 
مل�ستخدمي  والأم������ان  ال�����س��ام��ة 

الطريق.
كما �سملت اأعمال ال�سيانة اأ�سول 

ا�ستمل على العديد من الأعمال 
الأ�سفلت  طبقة  ك�سط  مت  حيث 
وفقاً  جديدة  بطبقة  وا�ستبدالها 
العاملية  وامل��ع��اي��ري  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 

اأبوظبي  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال���ط���رق 
يعك�س ا�سرتاتيجية بلدية مدينة 
اأبوظبي الهادفة اإىل تعزيز البنية 
الطرق  �سبكة  وتو�سيع  التحتية 

املرافق اخلدمية و�سيانة وتاأهيل 
الطرق يف مدينة اأبوظبي.

م�سروع  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأو���س��ح��ت 
�سيانة طريق امليناء - الكورني�س 

وتعديات  امل��ح��ي��ط��ة  ال���ط���ري���ق 
ال�سحي  ال�����������س�����رف  م����ن����اه����ل 
وت�������س���ري���ف م����ي����اه الأم������ط������ار.. 
�سيانة  م���������س����روع  اأن  م�������س���رية 

ف��ائ��ق��ة اجل������ودة وك���ذل���ك اإع�����ادة 
الإ�سفلتية  التك�سية  طبقة  ر�سف 
معايري  اأع����ل����ى  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 
توفري  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأم������ان، 

التعديات  واإج��������راء  احل���دي���ث���ة 
الفنية الازمة والتي توفر اأعلى 
درجات الأمان وال�سامة املرورية 

لل�سيارات وامل�ساة معاً.

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية حت�سل على اعتم�د جلنة 
اجلمعي�ت ملخترب ت�سوير القلب ب�ملوج�ت فوق ال�سوتية 

•• اأبوظبي – الفجر

ح�سلت مدينة ال�سيخ خليفة الطبية اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات 
ال�سحية »�سحة« على اعتماد من قبل جلنة اجلمعيات لاعتمادات ملختر 

ت�سوير القلب باملوجات فوق ال�سوتية. 
ويعتر ت�سوير القلب باملوجات فوق ال�سوتية من الفحو�سات الطبية غري 
وهيئة  و�سكل  القلب  قوة ع�سلة  على  للتعرف  القلب  اجلراحية حلجريات 

�سماماته وما قد ي�سيبها من اأمرا�س. 
مدينة  يف  القلب  علوم  مركز  رئي�س  الزبيدي،  املجيد  عبد  الدكتور  وق��ال 
اخلدمات  ب��اأن  عاملي  اع��رتاف  هو  العتماد  ه��ذا  الطبية،«اإن  خليفة  ال�سيخ 
التي يتلقاها مر�سانا ترتقي اإىل اأعلى م�ستويات الرعاية ال�سحية العاملية 
ذات اجلودة العالية يف جمال ت�سوير وفحو�سات القلب، اإنني فخور بفريق 
القلب لدينا لإحرازهم هذا العتماد ول�سغفهم يف الرتقاء بخدمات رعاية 

القلب.«
»تتميز  للرا�سدين  القلب  ق�سم  رئي�س  امل��ا،  ع��ارف  ال��دك��ت��ور  ق��ال  وب���دوره 

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية بكونها مركزاً للتميز يف جمال اأمرا�س القلب 
للرا�سدين والأطفال، وتوفر جميع جمالت الرعاية القلبية من اإجراءات 
ه��ذا العتماد  وي��ع��زز  ال��ق��ل��ب،  اأدق ج��راح��ات  اإىل  طبية وج��راح��ي��ة و���س��وًل 

التزامنا بتقدمي الرعاية ال�ساملة واملتخ�س�سة لكل �سخ�س يحتاج اإليها.«
اجلمعيات  جلنة  اع��ت��م��اد  على  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  ح�سول  اإن 
تقييم  لعملية  اأنها قد خ�سعت  يعني  القلب  لاعتمادات يف جمال ت�سوير 
ومراجعة مكثفة و�ساملة وكانت نتائج هذا التقييم توافق اخلدمات املقدمة 
ال�سيخ خليفة الطبية بتقدمي  التزام مدينة  العاملية مما يوؤكد  مع املعايري 

رعاية �سحية ذات جودة عالية يف جمال ت�سوير القلب.
للقلب  ت�سويراً  األ��ف   16 نحو  املا�سي  العام  القلب  ت�سوير  اأج��رى خمتر 
الأجنة  ق��ل��ب  ت�سوير  خ��دم��ة  الق�سم  ميتلك  ك��م��ا  وال��را���س��دي��ن  ل��اأط��ف��ال 
باملوجات فوق ال�سوتية، حيث وفرت هذه اخلدمة لاأمهات احلوامل، وهو 
ل لقلب اجلنن قبل ولدت��ه، حيث يقوم طبيب متخ�س�س يف  فح�س مف�سّ
وحجم  وهيكله  اجلنن  قلب  مكان  بتقييم  الأط��ف��ال  ل��دى  القلب  اأم��را���س 

حجرياته ووظائفه و�سماماته و اأي ت�سوه خلقي. 

•• دبي-الفجر:

كرم العميد عبد اهلل علي الغيثي، مدير الإدارة العامة 
اأول جا�سم  امل��ازم  وال��ط��وارئ،  واملن�ساآت  الهيئات  لأم��ن 
للمرور،  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��رت��ب  م��ن  ع��ب��داهلل،  حم��م��د 

لإنقاذه طفلة �سغرية علقت داخل �سيارة والدتها.
جا�سم  اأول  امل����ازم  اأن  اإىل  احل���ادث���ة  تفا�سيل  وت��ع��ود 
ا�ستجاب يف مواقف القرية العاملية لنداء والدة الطفلة 
العالقة يف ال�سيارة، والتي بداأت بال�سراخ وطلب النجدة 
طفلتها  على  والع��ي��اء  التعب  عامات  �ساهدت  عندما 
ت�ستطع  التي مل  املركبة  انعدام الك�سجن داخل  جراء 
فتح اأبوابها، فما كان منه اإل اأن �سارع بك�سر زجاج نافذة 

ال�سيارة،  من  واأخرجها  الطفلة،  عن  البعيدة  ال�سيارة 
منقذاً حياتها من املوت خنقاً.

هذا وقد تقدمت والدة الطفلة بجزيل ال�سكر للمازم 
لإنقاذ  تقديراً  دب��ي،  ول�سرطة  اهلل  عبد  حممد  جا�سم 
طفلتها والوقوف بجانبها يف موقف من اأ�سعب مواقف 

حياتها.
واأ�ساد العميد الغيثي بت�سرف املازم اأول جا�سم حممد 
الذي ت�سرف بدراية و�سرعة، وحكمة و�سجاعة، موؤكداً 
اأنه يجب اأن يكون لدى رجل الأمن القدرة على اتخاذ 
ال���ق���رار امل��ن��ا���س��ب يف احل�����الت احل���رج���ة ال��ت��ي ل تقبل 
النتظار، موؤكداً اأن هذا ما تغر�سه �سرطة دبي يف نفو�س 

اأفرادها. 

بلدية دبي تنظم موؤمتر 
ومعر�ش وث�ئق دبي الت�ريخية 

•• دبي-وام:

ت��ن��ظ��م ب���ل���دي���ة دب�����ي مم��ث��ل��ة ب�������اإدارة 
ال��ع��م��راين والآث�����ار -مركز  ال����رتاث 
مع  وبالتعاون  التاريخية-  الوثائق 
جامعة زايد بدبي وحتت رعاية مركز 
ب��ن حممد لإح��ي��اء الرتاث  ح��م��دان 
موؤمترا ومعر�سا علميا حتت عنوان 
التاريخية”  دب���ي  وث��ائ��ق  “موؤمتر 
اأبريل اجلاري   12-11 الفرتة من 
العامة  الإدارة  م���ن  ك���ل  مب�����س��ارك��ة 
ل��اإق��ام��ة و����س���وؤون الأج���ان���ب بدبي 
للثقافة  امل�����اج�����د  ج���م���ع���ة  وم�����رك�����ز 
احل�سارات  معر  ومتحف  وال��رتاث 
وق�������س���م ال����رتم����ي����م مل����وق����ع �����س����اروق 
امل�ساحة  واإدارة  دب��ي  ببلدية  احلديد 
والتخطيط وجمعية الإمارات لهواة 
الطوابع وجمعية الرتاث العمراين. 
وثائقي  معر�س  امل��وؤمت��ر  وي�ساحب 
ع��ل��م��ي ت��ف��اع��ل��ي ي��ل��ق��ى م���ن خاله 
واأهميتها  الوثائق  دور  على  ال�سوء 
التاريخية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال���ك���ت���اب���ة  يف 
ولقد  ال�سحيح  بال�سكل  واإجن���ازه���ا 
قيل “ل تاريخ بدون وثائق” ا�سافة 
تراثية  تعليمية  جل�سات  تنظيم  اىل 
وور�سة ترميم الوثائق واملخطوطات 
ال��ت��اري��خ��ي��ة. وي���ه���دف امل���وؤمت���ر اإىل 
تعريف طلبة جامعة زايد واأ�ساتذتها 
الذاكرة  حفظ  يف  ال��وث��ائ��ق  باأهمية 

التاريخية لإمارة دبي.

الغيثي يكرم �س�بطً� اأنقذ حي�ة طفلة 
من الختن�ق داخل �سي�رة والدته�

افتت�ح موؤمتر ومعر�ش الإم�رات الدويل لالأدلة اجلن�ئية وعلم اجلرمية بدبي
•• دبي-وام:

افتتح معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام 
ال��دويل لاأدلة اجلنائية  الإم��ارات  فعاليات موؤمتر ومعر�س  ام�س  دبي  يف 

وعلم اجلرمية يف دورته الثانية.
اآل  را�سد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن  الفعاليات .. حتت رعاية �سمو  تقام 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي حتت �سعار » العلم يف خدمة 
اآخر التطورات والتحديات يف عامل اجلرمية  اإىل عر�س  العدالة » وتهدف 
والتجارب  املمار�سات  اأف�سل  على  والط��اع  مرتكبيها  عن  الك�سف  وكيفية 

والتطورات يف املجال ذاته.
دبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  حر�س  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  واأك���د 
على تاأهيل وتدريب افرادها و�سباطها وت�سليحهم بالعلم واملعرفة يف كافة 
وبكفاءة  قادرين  ليكونوا  وال�سرطي  الأمني  بالعمل  املرتبطة  التخ�س�سات 
تعقيداتها  بلغت  ومهما  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  للجرائم  الت�سدي  على  عالية 
والعلوم  املعارف  ثمار  جلني  فر�سة  اليوم  املوؤمتر  اأن  م�سيفا  وغمو�سها.. 
يف جمال الأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية.. داعيا للرتكيز على التخ�س�سات 

الدقيقة مبا يتنا�سب مع متطلبات الع�سر.
العلوم  جمال  يف  الرائدة  دبي  �سرطة  جتربة  على  احل�سور  معاليه  واأطلع 
اجلنائية وعلم اجلرمية واأهم الإجن��ازات التي حققتها يف هذا املجال حتى 
من  الأول  اجلنائية  الأدل��ة  مبنى  يف  متمثل  وتقني  علمي  ل�سرح  ت�سييدها 
املعايري  لأعلى  وفقا  وبنائه  وت�سميمه  الأو���س��ط  وال�سرق  املنطقة  يف  نوعه 
واملوا�سفات العاملية وما يت�سمنه من اأحدث التقنيات والأجهزة وذلك بعد 
الطاع على اأهم واأقوى املخترات اجلنائية يف العامل مثل الوليات املتحدة 
الرئي�س  امل��دين  ال�سام  عبد  الدكتور  قال  جانبه..  من  واأملانيا.  الأمريكية 
التنفيذي ملوؤمتر ومعر�س الإمارات الدويل لاأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية 
باأن   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  تدعم  الفعاليات  اأن  القاب�سة  اندك�س  ورئي�س 
و�سامة  اأمنا  العامل  دول  اأك��رث  من  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تكون 
بكفاءة وم�سوؤولية بروح  والعمل  العدالة  التي تقوم على  لر�سالتها  واإ�سنادا 

الفريق الواحد وذلك ول�سمان الأمن والأمان و�سامة الأرواح واملمتلكات.
مقاطعة  مكتب  يف  والإداري  الفني  امل��دي��ر  �سينغر،  رون��ال��د  ال��دك��ت��ور  وق��ال 

تارانت تك�سا�س للفح�س الطبي يف فورت وورث بتك�سا�س اإن موؤمتر ومعر�س 
اأهمية  الإم��ارات الدويل لاأدلة اجلنائية يوفر من�سة مثالية لبحث مدى 
ال�سرعي  ال��ط��ب  خم��ت��رات  �سمن  اإن��ت��اج��ه  يتم  ال���ذي  العمل  ج���ودة  �سمان 
من  اخل��راء  يلتقي  حيث  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  رئي�سي  اهتمام  كم�سدر 
فيها  يف  مبا  امل�سرتك  الهتمام  ذات  املو�سوعات  ملناق�سة  وخارجها  املنطقة 
العدالة  واإدارة  ال�سرعي  الطب  يف  وال��ت��ق��دم  امل��ت��ط��ورة،  اجلنائية  الأب��ح��اث 

اجلنائية«.
من جهته .. اأو�سح الروف�سور خو�سيه املريال، مدير مركز البحوث املتقدمة 
يف علوم الطب ال�سرعي يف ميامي، بالوليات املتحدة الأمريكية اأن امل�ساركة 
يف موؤمتر ومعر�س الإمارات الدويل لاأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية لهذا 
الأول حتت عنوان  وور�سة عمل،  تقدميين  تاأتي من خال عر�سن  العام 
ون�سب  الع�سوية  غري  العنا�سر  حتليل  طريق  عن  الهريوين  باأ�سل  التنبوؤ 
ا�ستخدام عنا�سر  الأبحاث احلديثة حول  لل�سرتون�سيوم، ويتناول  النظائر 
ال�سرتونتيوم  نظري  ون�سب  الطبيعية  اجل�سم  اأن�سجة  يف  امل��وج��ودة  ال��ن��زرة 
الطب  ممار�سات  توحيد  طرق  فيتناول  الثاين  اأما  الهريوين،  اأ�سل  ملعرفة 
الفحو�س  التتبع  اأدل���ة  حتليل  با�ستخدام  ال���دويل  امل�ستوى  على  ال�سرعي 
يف  روتينية  ملمار�سة  الأ�سا�سي  البحث  ي��وؤدي  اأن  لكيفية  كنموذج  الزجاجية 
على  الطاب  بتعريف  ف�ستقوم  العمل  ور�سة  اأم��ا  ال�سرعي،  الطب  خمتر 
اأكرث  على  والرتكيز  ال�سرعي  الطب  لعلم  العلمية  املناطق  جل��ان  منظمة 
التطوير  قيد  ال�سرعية  الكيمياء  علم  جمال  يف  وثائقيا  معيارا   60 من 
خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  ق��ام  الفتتاح  حفل  وعقب  املنظمة«.  �سمن 
متيم يرافقه القائد العام ل�سرطة دبي بجولة يف املعر�س امل�ساحب مع عدد 
الأدلة  جمال  يف  واملخت�سن  والباحثن  واملتحدثن  ال�سخ�سيات  كبار  من 
اجلنائية وعلم اجلرمية حمليا وعامليا، كما اطلع على املن�سات امل�ساركة يف 

املعر�س من اجلهات اخلا�سة واحلكومية.
وبداأت جل�سات اليوم الأول من املوؤمتر مبو�سوعات مهمة يف جمال العلوم 
واأوروبا،  واأمريكا  املنطقة  تناولها خراء من  اجلنائية واكت�ساف اجلرمية، 
الأبعاد  الطباعة ثاثية  تكنولوجيا  ا�ستخدام  اآث��ار  نقا�س حول  منها حلقة 
على الأدلة اجلنائية، قدمها الدكتور حمد الأعور والدكتور حممد القا�سم، 
ال��ع��ن��ا���س��ر غري  ال��ه��ريوي��ن ع��ن ط��ري��ق حتليل  ب��اأ���س��ل  ال��ت��ن��ب��وؤ  وجل�سة ع��ن 

الع�سوية ون�سب النظائر لل�سرتون�سيوم قدمها الروف�سور خو�سيه املريال، 
ودرا�سة جتريبية �سابقة عن مراحل حياة بقع الدم يف عينات الرتبة املختلفة 
وباملام�سة  بالتنقيط  ال��دم  بقع  نقل  بن  ومقارنة  فيليب،  اإيلينا  قدمتها 
�سواثي م��ورايل، ودرا�سة منوذج ت�سريح عن  القما�سية قدمتها  القطع  على 
منط الإ�سابات لدى الوفيات الناجمة عن القتل با�ستخدام ال�ساح قدمها 
اجليوب  يف  ال�سوائل  وج��ود  �سحة  من  والتحقق  �ساتر،  �ساجيف  الدكتور 
الأنفية والفكن عند الوفاة بالغرق قدمها الدكتور مانو جونز، وال�سغط 
النف�سي القاتل الناجم عن الإ�سابة باحلرائق قدمها الدكتور بارتا�ساراثي 
نادية  الدكتور  قدمتها  ال�سرعي  الطب  نتائج  تقارير  وموثوقية  ا���س،  كاي 
الكندري، وا�ستخدام واجهة برجمة التطبيقات API لتمكن تبادل بيانات 
يف  امل��وؤث��رة  وال��ع��وام��ل  ايب�ستن،  ديفيد  قدمها  والداري����ة  اجلنائية  النظام 
حتقيقات الطب ال�سرعي الرقمية قدمتها الدكتورة ابت�سام حممد العو�سي، 
ومنع تكنولوجيا احلماية الذاتية من الرامج ال�سارة يف الأعمال امل�سرفية 
قدمها الدكتور �سعيد املري، وتقنية الك�سف الآيل عن وجوه املفقودين من 
الأطفال والكبار بعد فرتة من الزمن قدمها الأ�ستاذ الدكتور ح�سن عجيل. 
لاطاع  امل�ساركن  للطاب  تفاعلية  حوارية  جل�سات  الأول  اليوم  و�سهد 
العرو�س  م�سابقة  اأج��ري��ت  كما  املخت�سة،  والتقنيات  البحوث  اأح��دث  على 
وم��وادا وطرقا  واأهدافا  فيها مقدمة  كل مل�سق  يت�سمن  والتي  باملل�سقات 
ونتائجا وا�ستنتاجات حول مو�سوع معن يف علم اجلرمية والأدلة اجلنائية، 
اختيار  ليتم  املوؤمتر  ف��رتة  ط��وال  معرو�سة  املل�سقات  جميع  تبقى  اأن  على 

اأف�سل مل�سق علمي يف اآخر يوم من فعاليات املوؤمتر.
و�سم املعر�س املرافق للموؤمتر من�سات تقدم خدماتها يف جمال خمترات 
خال  م��ن  اجل��رمي��ة  ع��ن  الك�سف  وم��ع��دات  ال�سموم  وعلم  ال�سرعي  الطب 
ال�سرعي وحتليل  علم الأمرا�س وعلم طب الأ�سنان ومعدات حتليل الطب 
احل��م�����س ال��ن��ووي وحت��ل��ي��ل من��ط ال�سعر وال����دم وب�����س��م��ات الأ���س��اب��ع واآث���ار 

احليوانات والنباتات والرتبة.
ومن املتوقع اأن ي�سهد املوؤمتر واملعر�س هذا العام ح�سورا لأكرث من 2000 
خبريا   46 ح�سور  �سي�سهد  كما  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  وم�سارك  زائ��ر 
30 حما�سرة علمية  دوليا وعربيا و7 ور�س عمل و20 عار�سا واأكرث من 

و70 ملخ�سا.

دائرة النقل ب�إم�رة اأبوظبي تنظم 
»ب�زار الإبداع�ت الفريدة« 

•• اأبوظبي-وام:

مع  بالتعاون  ال��ف��ري��دة«  الإب���داع���ات  »ب���ازار  باأبوظبي  النقل  دائ���رة  نظمت 
موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي الحتياجات اخلا�سة وموؤ�س�سة 
ووزارة تنمية املجتمع ومدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية –   Enable
مركز م�سارات وذلك انطاقا من حر�سها على تقدمي كل الدعم الازم 
لأ�سحاب الهمم وتنظيم الفعاليات والرامج التي تخدم م�ساحلهم وتعزز 

اندماجهم يف املجتمع.
ي�ستعر�س البازار جمموعة من منتجات وم�سغولت اأ�سحاب الهمم ليتيح 
واأعمالهم من م�سغولت يدوية  وت�سويق منتجاتهم  الفر�سة لعر�س  لهم 
وحرفية وغريها وكذلك ت�سويق اأي مبادرات اأو م�سروعات مبتكرة بحاجة 

اإىل الدعم والتطوير وذلك تكرميا جلهودهم وعطاءاتهم وجناحاتهم.
باأبوظبي  الدائرة  اأقيم على مدى يومن يف مقر  البازار الذي  و�سارك يف 
النقل وممثلي  دائ��رة  عدد من موظفي  بح�سور  الهمم  اأ�سحاب  من  عدد 
للدائرة من جهات وموؤ�س�سات حكومية ومدنية  ال�سرتاتيجين  ال�سركاء 

وجمتمعية.
التي  املختلفة  واملنتجات  املبتكرة  امل�سروعات  م��ن  العديد  ال��ب��ازار  و�سمل 
حاكتها اناملهم بكل روعة واإتقان و�سط اإعجاب كبري من احلا�سرين الذين 

اأقدموا على �سراء العديد من تلك املنتجات.
ومن بن املنتجات التي عر�ست يف البازار لوحات فنية قامت بر�سمها �سابة 
من اأ�سحاب الهمم تتمتع بح�س فني خا�س بها تر�سم لوحاتها التجريدية 
لتعر عن م�ساعرها.. وقد ولدت هذه الفنانة ب�سلل دماغي رباعي وتر�سم 
بوا�سطة حركة العن با�ستخدام برنامج تتبع النظر واأطلق على لوحاتها 
»هدى الأمل«.. ومن بن املنتجات الأخرى ناقلة حديثة �سممت على هيئة 
والتن�سيقات  الزراعية  املنتجات  من  العديد  يحوي  متنقل  جت��اري  حمل 
جانب  م��ن  وتن�سيقها  اإن��ت��اج��ه��ا  مت  املتنوعة  وال����ورود  ال��داخ��ل��ي��ة  للنباتات 
وبيعها يف خمتلف  ت�سويقها  بهدف  الهمم  اأ�سحاب  الإماراتي من  ال�سباب 

اإمارات الدولة.
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•• دبي –الفجر:

زار معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، 
نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام يف 
دب��ي يف معر�س  دب���ي، من�سة حم��اك��م 
»دب��ي ال��دويل ل��اإجن��ازات احلكومية« 
2018 مبركز دبي التجاري العاملي، 
وكان يف ا�ستقبال �سموه �سعادة طار�س 
عيد املن�سوري مدير عام حماكم دبي، 

وعدد من كبار امل�سوؤولن يف الدائرة.
وتقدم مدير عام حماكم دبي بال�سكر 
اجلزيل ملعايل الفريق �ساحي خلفان، 
على ت�سريفه ملن�سة الدائرة، واأ�سار اأن 
الدولة حتر�س قدماً لتبقى يف �سعود 
م�ستمر نحو العاملية ومبا يعزز مكانة 
القدرة  ل��ه  وي�سمن  ح��ا���س��راً  ال��وط��ن 
ل�سعار  جت�سيداً  امل�ستقبل  ري���ادة  على 

العقول  »ت���وا����س���ل   2020 اك�����س��ب��و 
و�سنع امل�ستقبل« وذلك بقيادة الدولة 
ال�����س��م��و ال�سيخ  ع��ل��ى راأ���س��ه��ا ���س��اح��ب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل«  »حفظه  الدولة 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  ن��ائ��ب 

الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل.
�ساحي  ال����ف����ري����ق  م����ع����ايل  وت����ف����ق����د 
)الإنابات  خ��دم��ة  على  مت��ي��م،  خلفان 
ال���ق�������س���ائ���ي���ة( ف����ه����و ب����رن����ام����ج ذك����ي 
الدولة  يربط بن حماكم  م�ستحدث 
تنفيذ  �سرعة  يف  ي�ساهم  و  وخارجها، 
بالإ�سافة  بال�سابق،  مقارنة  الن��اب��ات 
ال��ت��ع��اون بن  م�����س��ت��وى روح  رف���ع  اىل 

املحاكم و�سرعة التوا�سل فيما بينها.
املن�سوري مدير  �سعادة طار�س  واأ�سار 

دبي  اأن حم���اك���م  دب�����ي،  ع����ام حم���اك���م 
الهمم،  باأ�سحاب  بالغاً  اهتماماً  تويل 
تقدمي  على  دبي  حيث عملت حماكم 
للمقعدين  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب  خ��دم��ة 
لنقلهم يف  امل��ت��ح��رك،  ال��ك��ر���س��ي  ع��ل��ى 
مم�����رات امل���ح���اك���م وذل�����ك ع���ن طريق 
البوابات،  مداخل  على  موزعة  اأرق���ام 
لتوا�سلهم مع املوظف امل�سوؤول وتلبية 
اأولوية  اإىل  بالإ�سافة  امل�ساندة،  طلب 
الهمم  لأ����س���ح���اب  اخل���دم���ة  ت���ق���دمي 
تقدمها  التي  املختلفة  عر اخلدمات 
الكاتب  اإدارة  واأ������س�����درت  امل���ح���اك���م، 
الهمم  لأ�سحاب  خا�سة  ن�سرة  العدل 
خدمات  على  لتعريفهم  ب��راي��ل،  بلغة 
اإذ  املتبعة،  العدل والإج��راءات  الكاتب 
خدمات  جميع  على  الن�سرة  حت��ت��وي 
حماكم  تقدمها  التي  ال��ع��دل  الكاتب 

دب���ي لأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، م��ن ت�سديق 
بناًء  والعقود  ال�سندات  على  توقيعات 
ع��ل��ى ط��ل��ب��ه��م ب��ك��اف��ة اأن���واع���ه���ا، فهذه 
هذه  دم��ج  بهدف  لهم  داع��م��ة  الن�سرة 
اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  يف  املهمة  الفئة 
وجود فريق حت�سن خدمات اأ�سحاب 
لهم  ويوفر  بهم  يعتني  ال��ذي  الهمم، 
التنقل،  خدمات  من  الحتياجات  كل 
بعد،  عن  التقا�سي  جل�سات  وح�سور 
اجلهات  مع  التوا�سل  عمليات  واإدارة 
جمل�ساً  ت�سكيل  اإىل  اإ�سافًة  الأخ��رى. 
مهامه  يتوىل  ال��ذي  الهمم  لأ�سحاب 
برامج  وت��ن��ف��ي��ذ  ا����س���ت���ح���داث  ع���ل���ى: 
الكفاءات،  رف��ع  اإىل  تهدف  وم�ساريع 
ودعم الأفكار والقرتاحات البتكارية 
ال�سعادة،  موؤ�سرات  ورفع  والإبداعية، 
عملية  واإدارة  ال�������س���راك���ات  وت��ف��ع��ي��ل 

املوقع  اأن  حيث  والتن�سيق.  التوا�سل 
م�سمم  دب�����ي  مل���ح���اك���م  الإل�����ك�����رتوين 
خ�����س��ي�����س��اً لأ����س���ح���اب ال��ه��م��م وذل���ك 
ل��ل��ت��ي�����س��ري ع��ل��ي��ه��م، ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
اإجناز معاماتهم بكل �سهولة وي�سر، 
ف��امل��وق��ع امل���ح���دث ي��ت��م��ي��ز ع��ل��ى توافر 
م��ع��اي��ري اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م وذل����ك من 
ال�سوت  وتوفر  الأل��وان  و�سوح  خال 

لإجراء خمتلف املعامات.«. 
موؤكداً اأن مثل هذه املبادرات تفتح اآفاقا 
ج��دي��دة وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��وي��ة وتعزيز 
ال�سرتاتيجية  وال�����س��راك��ة  ال���رواب���ط 

بن موؤ�س�سات املجتمع وهذه الفئة.
�سعادة عبدالقادر مو�سى  ا�ستقبل  كما 
�سعادة  دب��ي،  حماكم  ع��ام  مدير  نائب 
اأحمد عبد الكرمي جلفار، املدير العام 
ل��ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب���دب���ي، حيث 

اطلع �سعادته على برامج حماكم دبي 
عززت  حيث  الت�سامح(،  )منظومة  يف 
حم��اك��م دب���ي ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح واملحبة 
اأف��راد املجتمع،  والتعاي�س وامل��ودة بن 
وال�سلح،  الت�سويات  طريق  عن  وذلك 
امل�����ج�����الت، ك���الإ����س���اح  يف خم���ت���ل���ف 
الأ���������س��������ري، وت���������س����وي����ات ال�����رتك�����ات، 

و  العمالية،  الق�سايا  يف  والت�سويات 
املدنية،  والت�سويات  التنفيذ،  ت�سويات 
الت�سامح  ا�ستدامة قيم  اإىل  بالإ�سافة 
بالآخر  وال��ق��ب��ول  التعددية  واح���رتام 
وطائفياً،  ودي���ن���ي���اً  وث��ق��اف��ي��اً  ف���ك���ري���اً 
التعددية  ت��ف��ه��م  ط���ري���ق  ع���ن  وذل�����ك 
دبي  حماكم  مار�ست  حيث  الثقافية، 

اأ�ساليب لرت�سيخ مبداأ تفهم التعددية 
الثقافية، من خال، توفري الرتجمة 
لغة  اإىل  العربية  اللغة  م��ن  ال��ف��وري��ة 
اأخرى والعك�س، تطبيق قوانن الدول 
الأخرى يف احلالت الزوجية، تقدمي 
امل�سلمن،  ل��غ��ري  ال����رتك����ات  خ���دم���ات 

توثيق عقود الزواج يف الكنائ�س.

•• دبي –الفجر:

الإمارات  وم�سرف  دبي  حماكم  وقعت 
لتحقيق  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  الإ����س���ام���ي 
���س��م��ن خططها  م����ب����ادرات جم��ت��م��ع��ي��ة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل���� »ع����ام زاي�����د« والتي 
بح�سور  امل��ج��ت��م��ع،  خ��دم��ة  اإىل  ت��ه��دف 
���س��ع��ادة ط��ار���س امل��ن�����س��وري م��دي��ر عام 
هام�س  ع���ل���ى  وذل�������ك  دب�������ي،  حم����اك����م 
معر�س  يف  دب������ي  حم����اك����م  م�������س���ارك���ة 
احلكومية  ل����اإجن����ازات  ال�����دويل  دب����ي 
التعاون امل�سرتك بن  لتعزيز   ،2018

تطلعاتها  م��ع  يتوافق  ب�سكل  اجلهتن 
روؤي����ة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الدائرة »حماكم رائدة متميزة عاملياَ«، 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ل��ي�����س��اه��م يف 
اإىل  بينهما  العمل  واآل��ي��ات  امل��وؤ���س�����س��ي، 
اأع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات. وق��ع امل��ذك��رت��ن عن 
عبدالرحيم  �سعادة  دبي  حماكم  جانب 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اأه��ل��ي  ح�سن 
ال���دع���م امل��وؤ���س�����س��ي والت���������س����ال، وعن 
الإ�سامي  الإم������ارات  م�����س��رف  ج��ان��ب 
ع����واط����ف ع���ب���دال���رح���ي���م ال���ه���رم���ودي 
واأ�سار  التنفيذية.  الإدارة  ع��ام  م��دي��ر 

املدير  اأهلي  ح�سن  عبدالرحيم  �سعادة 
املوؤ�س�سي  ال���دع���م  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تهدف  التفاهم  مذكرة  اأن  والت�����س��ال، 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اآل��ي��ات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
امل�����س��رتك ب��ن الأط�����راف وال��ع��م��ل على 
القائم يف جمال  التعاون  زي��ادة فاعلية 
ت�سهم  وال���ت���ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  اخل����دم����ات 
على  منها  ح��ر���س��اً  املجتمع  خ��دم��ة  يف 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  م���ب���داأ  ت��رج��م��ة 
م����ب����ادرات عملية  ت���ق���دمي  م���ن خ����ال 
وملمو�سة، و�سعياً من اجلانبن لتعزيز 
التعاون امل�سرتك وت�سهيل تبادل املعارف 

اإط���ار عمل للتعاون  م��ن خ��ال ت��وف��ري 
ب��ن ال��ط��رف��ن وذل���ك م��ن خ��ال اإطار 
لتحقيق  التعاون  هذا  �سبل  يهيئ  عمل 

الأهداف امل�سرتكة.
وتن�س اتفاقية التعاون حماكم دبي مع 
اأن  على  الإ�سامي،  الإم���ارات  م�سرف 
حتقيق  على  بالتعاون  الطرفان  يقوم 
م�����س��ت��وى ع�����اٍل م���ن ت��ن��ف��ي��ذ الأه������داف 
وتاأ�سي�س  امل�����س��رتك��ة،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
خلدمة  ت����ه����دف  جم��ت��م��ع��ي��ة  ����س���راك���ة 
املجتمع والرقي به وحتقيق م�ساحله، 
وامل�ساهمة يف �سداد مديونيات املع�سرين 

ق�سائية،  اأحكام  الذين �سدرت �سدهم 
تخدم  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  على  والعمل 
العربية  الإم������������ارات  دول�������ة  جم���ت���م���ع 

املتحدة.
واأ�سارت عواطف الهرمودي، مدير عام 
الإمارات  التنفيذية يف م�سرف  الإدارة 
الإ����س���ام���ي، » ب��ال��ت��م��ا���س��ي م���ع اإع���ان 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اهلل«،  الدولة »حفظه  رئي�س  نهيان،  اآل 
زاي�����د«،  »ع�����ام   2018 ع����ام  ب��اع��ت��م��اد 
الإ�سامي‘  ’الإمارات  يف  ي�����س��ع��دن��ا 
الإمارات  �سندوق  خال  من  امل�ساهمة 

الإ���س��ام��ي اخل���ريي يف ت��ق��دمي الدعم 
دعم  اإىل  الهادفة  دبي  حماكم  ملبادرات 
املحدود،  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن  امل��ت��ع��رثي��ن 
املعوقات  جت�����اوز  ع��ل��ى  وم�����س��اع��دت��ه��م 

الأ�سري  ا���س��ت��ق��راره��م  يف  ت���وؤث���ر  ال��ت��ي 
ه����ذه اخلطوة  وت���اأت���ي  والج���ت���م���اع���ي. 
يف اإط���ار ح��ر���س امل�����س��رف ال��دائ��م على 
احلثيثة  اجل����ه����ود  دع�����م  يف  الإ�����س����ه����ام 

الدولة، والرامية  امتداد  املبذولة على 
اإىل توفري حياة اأف�سل لاأ�سر املتعففة، 
ذوي  املحتاجن من  الأف��راد  وم�ساعدة 

الدخل املحدود«.

�س�حي خلف�ن يزور من�سة حم�كم دبي يف
 »معر�ش دبي الدويل لالإجن�زات احلكومية 2018«

على هام�ض م�ساركتها يف معر�ض دبي الدويل للإجنازات احلكومية

حم�كم دبي توقع مذكرة تف�هم مع »م�سرف الإم�رات الإ�سالمي« 
لتحقيق مب�درات جمتمعية تهدف اإىل خدمة املجتمع

اطــالق منظـومـــة �ســـ�حـــل دبــــي الذكيــــة
•• دبي-وام:

اأط��ل��ق��ت ب��ل��دي��ة دب����ي م��ن��ظ��وم��ة ���س��اح��ل دب����ي الذكية 
واجل����دي����دة خ����ال ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س دب����ي ال����دويل 
لاإجنازات احلكومية الذي افتتح ام�س يف مركز دبي 

التجاري العاملي.
بلدية  املتطورة على من�سة  املنظومة  ومت عر�س هذه 
دبي التي ت�سهد لها على التقدم الذي حققته يف جمال 
ب��اأب��رز خدمات  وللتعريف  ال��ذك��ي  احل��ك��وم��ي  ال��ت��ح��ول 

البلدية املتوفرة على البوابة الإلكرتونية.
واأو�سحت املهند�سة علياء الهرمودي مدير اإدارة البيئة 
ببلدية اأن تطوير منظومة �ساحل دبي الذكية جاء من 
ملنطقة  والتنبوؤ  للر�سد  البلدية  برنامج  اإط��ار  خ��ال 
البلدية على مواكبة  ال�ساحلية مما يوؤكد حر�س  دبي 
املخت�سة  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  ال��ت��ط��ور يف جم���ال 
اإىل  بالإ�سافة  وعر�سها  وتخزينها  املعلومات  بتجميع 
حت�سن قدرتها على التنبوؤ يف املدى امل�ستقبلي الق�سري 
وتعد هذه املنظومة الأوىل من نوعها يف املنطقة ومن 
العام لروؤية حكومة  التوجه  اأف�سلها عامليا مما يدعم 
تقدمي احللول  الإم���ارة يف جم��ال  وتعزيز مكانة  دب��ي 
البتكارية وال�ستفادة من التكنولوجيا يف التغلب على 

حتديات امل�ستقبل.
قاعدة  حت��دي��ث  على  ا�ستمل  امل�����س��روع  اأن  اإىل  لفتت  و 
البيانات البحرية وزيادة طاقتها ال�ستيعابية وحت�سن 
البحرية  بالظروف  التنبوؤ  على  الرقمية  النماذج  اأداء 

بالإ�سافة اإىل تطوير نظام العر�س على موقع �ساحل 
دبي الإلكرتوين لإعادة اإطاقه بحلة جديدة وع�سرية 
تطبيق  اإط��اق  اإىل  بالإ�سافة  ه��ذا  ال�ستخدام  �سهلة 
ذكي للهواتف املتحركة لتعزيز ال�ستفادة من اخلدمة 

وحتقيق اأعلى م�ستوى من ر�سا امل�ستخدمن.
الذي  الإل��ك��رتوين  دب��ي  �ساحل  اأن موقع  اإىل  واأ���س��ارت 
يعمل منذ �سنة 2003 ي�سكل املن�سة الرئي�سية لعر�س 
البحري  وال��ت��ن��ب��وؤ  البحرية  ال��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  نظامي 
ال��ت��اب��ع ل��ب��ل��دي��ة دب���ي ومت ال��ع��م��ل م���وؤخ���را ع��ل��ى اإع����ادة 
ت�سميمه وتطويره با�ستخدام اأحدث تكنولوجيا تقنية 
املعلومات ليتم اإطاقه للجمهور بحلة جديدة وب�سكل 
ويهدف  اجلميع  متناول  يف  ليكون  ال�ستخدام  �سهل 
امل�ستخدمة  املجتمع  �سرائح  اإىل خدمة خمتلف  املوقع 
لل�سواطئ واملياه البحرية مثل ال�سباحن وال�سيادين 
وال�سركات املاحية و�سركات النقل البحري واملقاولن 

وال�سلطات املحلية املخت�سة.
الآنية  البحرية  البيانات  يعر�س  املوقع  اأن  واأ�سافت 
التي ت�سل ب�سكل دوري من حمطات الر�سد البحري 
والتي تنت�سر على طول �ساحل اإمارة دبي وداخل البحر 
بالإ�سافة اإىل القنوات املائية مثل خور دبي تقوم هذه 
املحطات باإر�سال البيانات البحرية التي يتم جتميعها 
با�ستمرار وب�سكل اأوتوماتيكي عر تكنولوجيا الت�سال 
حتديث  يتم  لكي  البلدية  بيانات  خ���ادم  اإىل  بعد  ع��ن 
وب�سكل  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على  املعرو�سة  البيانات 

اآين.

البحرية اخلا�سة  التوقعات  مل�ستخدميه  املوقع  وبوفر 
املياه  من�سوب  وارت��ف��اع  الأم���واج  وحالة  الرياح  ب�سرعة 
وحرارتها وملوحتها ومت تطوير نظام التنبوؤ البحري 
ال����ذي ي��ت��ك��ون م��ن جم��م��وع��ة م��رتاب��ط��ة م��ن النماذج 
والأم����واج  امل��ي��اه  وح��رك��ة  بالطق�س  اخل��ا���س��ة  الرقمية 
البحرية  ب��ال��ظ��روف  للتنبوؤ  بع�سها  م��ع  تعمل  ل��ك��ي 
طريق  عن  البحري  التنبوؤ  نظام  دق��ة  حت�سن  مت  كما 
مدخاتها  نوعية  وك��ذل��ك  الرقمية  من��اذج��ه  حتديث 
وزيادة �سرعة ح�ساباتها بحيث ي�سبح النظام قادرا على 
اأي  اأيام قادمة  12 �ساعة لثاثة  حتديث توقعاته كل 
 24 مبعدل مرتن يف اليوم بدل من مرة واح��دة كل 
�ساعة كما كان احلال �سابقا ويتم حتديث عر�س نتائج 
وكذلك  الرئي�سية  ال�سفحة  على  مبا�سرة  التوقعات 
البحر  ب��ا���س��ط��راب  التنبوؤ  ف��ور  تلقائياً  ال��ن��ظ��ام  ي��ق��وم 
باإ�سعار اجلمهور عن خطورة ارتياده من خال العديد 

من قنوات الت�سال وذلك حفاظا على �سامتهم.
وي�ستعر�س موقع �ساحل دبي �سورا حية يتم حتديثها 
كل 30 دقيقة وذلك من خال حزمة من الكامريات 
ال�ساطئية البالغ عددها 33 كامريا مثبتة على طول 
ال�ساعة  م���دار  على  تعمل  وال��ت��ي  الإم����ارة  �ساحل  خ��ط 
اأي�سا  وي��ت��م  ال�����س��اح��ل��ي��ة  دب���ي  ك��ام��ل منطقة  ل��رت���س��د 
ال��ك��ام��ريات يف حتليل تغريات  ���س��ور  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
عليها وحتليل  ال�سمال  عوا�سف  وتاأثري  ال�ساحل  خط 
مواقع حدوث التيارات ال�ساحبة وتوفري الح�سائيات 

اخلا�سة باأعداد مرتادي ال�سواطئ.

•• اأبوظبي-وام:

للريا�سات  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  م��ع  بالتعاون  – اأب��وظ��ب��ي  البيئة  هيئة  نظمت 
البحرية وجمعية الإمارات للغو�س حملة لتنظيف مياه كورني�س اأبوظبي تفاعا 
مع عام زايد 2018. تاأتي احلملة �سمن �سل�سلة حمات التنظيف التي �ستنظمها 
الهيئة خال هذا العام حتت �سعار “معاً خلري بيئتنا” لتنظيف ال�سواطئ ومواقع 
الغط�س واملوائل الطبيعية البحرية والرية يف مواقع خمتلفة من الإمارة بهدف 
اإلقاء  م��ن  احل��د  نحو  اجلمهور  وتوجيه  نظافتها،  على  واحل��ف��اظ  البيئة  حماية 
النفايات واملخلفات بطرق ع�سوائية من خال تنمية احل�س الوطني للتفاعل مع 
التي  البحرية  املواقع  تنظيف  ت�ستهدف  التي  الثانية  وتعتر هذه احلملة  البيئة. 
اأهمية املحافظة على نظافة البيئة البحرية  تنظمها الهيئة لت�سليط ال�سوء على 
البحرية  الأن��واع والكائنات  العديد من  ال�سمكية وموئل  ال��رثوة  التي تعد م�سدر 
و�سامة  �سحة  على  البحرية  النفايات  خماطر  على  الرتكيز  عن  ف�سا  الهامة، 
من  اأك��رث  اإىل  عددهم  و�سل  الذين  باحلملة  امل�ساركون  ومتكن  والإن�سان.  البيئة 
غوا�ساً ومتطوعاً من عدة جهات حكومية وخا�سة من خمتلف اأنحاء الدولة   50
من جمع اأكرث من 1490 كيلوجرام من املخلفات التي ت�سمنت علب امل�سروبات 
ال�سيد  واأدوات  الطعام  حاويات  اإىل  بالإ�سافة  واملعدنية  والبا�ستيكية  الزجاجية 

والنفايات اخل�سبية والبا�ستيكية.
وذكرت الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري املدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي 
الري والبحري بالهيئة ان املخلفات البحرية والنفايات البا�ستكية واملواد ال�سامة 
ا توؤثر ب�سكل كبري  ل توؤثر فقط على منو وتكاثر الكائنات البحرية ولكن لها اأي�سً

على املوائل والنظم البيئية التي تعي�س عليها.

•• اأبوظبي-وام:

وامل�ست�سفيات  املتنقلة  العيادات  �سل�سلة من  “ اأك��ر  العطاء  “ زاي��د  اأطلقت مبادرة 
امليدانية يف العامل تتكون من ع�سرين وحدة طبية متطورة لتقدمي اأف�سل اخلدمات 

الت�سخي�سية والعاجية والوقائية املجانية للفقراء.
ا�سرتاتيجية مع  املتطوعن وب�سراكة  ي�سرف على احلملة نخبة من كبار الأطباء 
جمعية دار الر وموؤ�س�سة بيت ال�سارقة اخلريي وجمموعة امل�ست�سفيات ال�سعودية 

الملانية وذلك تزامنا مع الحتفالت ب�يوم ال�سحة العاملي وعام زايد.
وقالت الدكتورة رمي عثمان �سفرية العمل الإن�ساين اإن الإمارات �سباقة يف جمالت 
العمل ال�سحي الإن�ساين وحتر�س من خال موؤ�س�ساتها على تبني مبادرات مبتكرة 
وحت�سن  ال�سحي  القطاع  يف  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  الدولية  اجلهود  وتدعم 

م�ستويات الرعاية الطبية وال�سحية املقدمة ل�سكان الدول النامية .
من جهته قال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل ال�سامري الرئي�س التنفيذي 
املتنقلة  ال��ع��ي��ادات  �سل�سلة  اإط���اق  اإن  الم���ارات  اأط��ب��اء  رئي�س  العطاء  زاي��د  مل��ب��ادرة 
“ يوم ال�سحة العاملي” الذي ياأتي  ب�  وامل�ست�سفيات امليدانية يتزامن مع الحتفال 
“ وذلك  هذا العام حتت �سعار” التغطية ال�سحية ال�ساملة للجميع ويف كل مكان 
ل�سمان ح�سول كل فرد على ما يلزم من اخلدمات ال�سحية دون مواجهة التحديات 
ال�سحية  اخل��دم��ات  على  الأ�سخا�س  م��ن  الكثري  ح�سول  دون  حت��ول  التي  املالية 
الأ�سا�سية. من ناحيته اأو�سح �سعادة عبداهلل بن زايد املدير التنفيذي جلمعية دار 
الر اأن اجلمعية تعمل مع “ زايد العطاء “ لإيجاد احللول ال�سحية لاأ�سخا�س 
الذين يفتقدون للرعاية ال�سحية يف الدول النامية .. موؤكدا اأن الهتمام بالقطاع 
ال�سحي يخلق جمتمعات اآمنة ومزدهرة وقادرة على حتقيق التنمية يف القطاعات 

الأخرى.

هيئة البيئة تنظم حملة 
لتنظيف مي�ه كورني�ش اأبوظبي 

»زايد العط�ء« تطلق 20 وحدة طبية 
لتقدمي خدم�ت عالجية ووق�ئية جم�نية 

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل املبعوث الأممي اجلديد اإىل اليمن
•• اأبوظبي-وام:

 ا�ستقبل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل ال�سيد مارتن غريفيت مبعوث الأمن العام لاأمم املتحدة اإىل 

اليمن.
وجرى خال اللقاء - الذي عقد يف ديوان عام الوزارة باأبوظبي - بحث 

تطورات الأو�ساع يف اليمن واجلهود املبذولة يف هذا ال�سدد.
وتقدم �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان - يف بداية اللقاء - بالتهنئة 
الإمارات  دول��ة  دعم  موؤكداً  اجلديد..  من�سبه  على  غريفيت  ال�سيد  اإىل 

جلهوده مبا ي�سهم يف عودة الأمن وال�ستقرار اإىل اليمن.
واأك��د �سموه على موقف دولة الإم��ارات الثابت جتاه دعم اليمن و�سعبه 
والتزامها الداعم لل�سرعية يف اليمن مبا يكفل عودة الأمن وال�ستقرار 

لليمن ال�سقيق و�سون �سيادته ووحدته.
اإىل  للتو�سل  املتحدة  الإم���ارات جلهود الأمم  دول��ة  اأك��د �سموه دع��م  كما 
اليمن وحر�سها على تقدمي الدعم والعون لاأ�سقاء يف  حل �سيا�سي يف 

اليمن.
من جانبه.. اأكد مارتن غريفيت مبعوث الأمن العام لاأمم املتحدة اإىل 
اليمن اأهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات من اأجل عودة ال�ستقرار 
اإىل اليمن .. م�سيداً يف هذا ال�سدد بالدعم الإن�ساين البارز التي تقدمه 
لل�سعب  الإن�سانية  امل�ساعدات  اإي�سال  على  امل�ستمر  واحلر�س  الإم���ارات 

اليمني.
الدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور  معايل   .. اللقاء  ح�سر 
لدى  ال��دول��ة  �سفري  الغفلي  خليفة  ���س��امل  و���س��ع��ادة  اخل��ارج��ي��ة  لل�سوؤون 

اجلمهورية اليمنية.

تعلن اأدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�سايزد
خلدمات العامات التجارية بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 268498   بتاريخ:  19 / 2 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :  �سيدهارت بال�ساندران .
وعنوانه:     �س.ب   261285  دبي ، الإمارات  العربيىة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (
و�سف العامة:   "       b "  حروف لتيني  ب�سكل مميز على خلفية دائرة مظللة باللون الأحمر يحيط بها 

خط باللون الأبي�س و خط  باللون  الأ�سود  ب�سكل مميز.
ال�س��رتاطات:   عدم املطالبة بحق ح�سري عند اإ�ستخدام احلرف ) b  ( مبعزل عن العامة و بالأو�ساع 

الأخرى.
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العامات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اعلن جتديد 

العامات  خلدمات  �سبي�سايزد   / الوكيل  تقدم  عن  التجارية  العامات  اإدارة   تعلن 
التجارية. بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م :  108615
با�س������م :      �س.    فوري�س  ) ميدل اإي�ست  ( �سيفتي برودتك�س  ) م م ح ( .

وعنوان����ه : �س.ب 9077 – املنطقة احلرة ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة.  
وامل�سجلة حتت رقم :  )  98521  (    بتاريخ :  16  / 12  / 2009

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف : 5 / 3 / 2018

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اأدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�سايزد

 خلدمات العامات التجارية بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 274057   بتاريخ:  28 / 5 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :  اأفام بروداكت�س  م.د.م.�س..
وعنوانه:     وحدة رقم 504 ، جولد كر�ست التنفيذي ، اأر�س رقم جي األ تي – بي اأت�س 1 – �سي 2 اي ، اأبراج 

بحريات  جمريا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املاب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 3 (
الأحمر   باللون  مظللة  خلفية  على  مميز  ب�سكل  لتينية   بحروف     EVERTONE العامة:  و�سف 

الغامق.
ال�س��رتاطات:   

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العامات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  10  اأبريل 2018 العدد 12297
اعلن جتديد 

تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم الوكيل /
 �سبي�سايزد خلدمات العامات التجارية.

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية : 

املودعة بالرق�م :  110345
با�س������م :      �س.     مالبار جولد برايفيت  ليمتد. .

وعنوان����ه :   رقم 17 / 1491 – دي ، الطابق الثالث ، مالبار جيت ، رام  موهان رود ،  
كاليكوت – 673 004 كريال ، الهند.  

وامل�سجلة حتت رقم :  )  107522 (    بتاريخ :  13  / 9  / 2010
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف : 7 / 4 / 2018
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لاأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العامات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  10  اأبريل 2018 العدد 12297
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اجلائزة تتويج لعطاء م�ستدام للقيادات ال�سرطية والقطاعات والوحدات التنظيمية واالفراد يف �سعيهم للتميز

�سيف بن زايد يكرم الف�ئزين بج�ئزة وزير الداخلية للتميز يف دورته� الرابعة  
جائزة وزير الداخلية اأ�سهمت يف رفع روح التناف�سية واإطلق القدرات االإبداعية بني العاملني 

••  دبي-الفجر:

اآل نهيان، نائب  ال�سيخ �سيف بن زايد  ك��ّرم  الفريق �سمو 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة اأم�����س الثنن 
الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز يف دورتها الرابعة 
وذل��ك يف احلفل ال��ذي اُقيم لهذه الغاية يف ن��ادي �سباط 

�سرطة دبي.
واع�ساء  للجائزة  العامة  الأمانة  اع�ساء  �سموه  كرم  كما 
ال��ل��ج��ان ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة م���ن ���س��رك��اء وخم��ت�����س��ن وخ����راء 
ولدورهم  جلهودهم    ، املحلية  اجلامعات  م��ن  اأك��ادمي��ن 

الهام يف اجناح م�سرية اجلائزة يف مراحلها الزمنية . 
اآي��ات من  الوطني وت��اوة  بال�سام  ب��داأ  وك��ان احلفل قد 
الذكر احلكيم تاها الطفل حمد اأحمد ح�سن ، ثم القى 
هذه  يف  �سعرية  ق�سيدة  ال�سام�سي  �سامل  را���س��د  ال�ساعر 
فيلماً  واحل�سور  الداخلية  وزي��ر  �سمو  و�ساهد   ، املنا�سبة 
و   ، الداخلية  وزارة  يف  التميز  م�سرية  من  جانب  يعر�س 
معايريها  على  ال�سوء  ويلقى  اجلائزة  تاريخ  من  جانب 

وال�س�س التي تقوم عليها. 
وتعد جائزة وزير الداخلية للتميز تتويج لعطاء م�ستدام 
التنظيمية  وال��وح��دات  والقطاعات  ال�سرطية  للقيادات 
والفراد يف �سعيهم للتميز وتوفري خدمات �سرطية راقية 
ووفق اف�سل املعايري العاملية ت�سهم يف تعزيز مكانة الدولة 

على �سلم التناف�سية العاملية. 
ولقد ا�سهمت اجلائزة يف تعزيز تطوير اأ�ساليب الأداء ويف 
حتديث وجتديد الو�سائل والأ�ساليب والنظم والإجراءات 
املتعاملن  املعامات وخدمة  املهام واإجن��از  اأداء  املتبعة يف 
با�ستخدام التقنيات احلديثة والذكية ، كما ا�سهمت يف رفع  
روح التناف�سية واإطاق القدرات الإبداعية بن العاملن، 
ودف��ع��ه��م ن��ح��و ت��ق��دمي اأف�����س��ل م���ا مي��ل��ك��ون م���ن ق����درات 
احللول  اأف�سل  واكت�ساف  بعملهم  الإرت��ق��اء  يف  وم��ه��ارات 
ا�ست�سراف  مفاهيم  وفق  ت�سادفهم   قد   التي  للم�سكات 
جمالت  ت��ط��ور  ال��ت��ي  امل�ستجدات  يف  ،وال��ب��ح��ث  امل�ستقبل 
ال�سرطي  اىل الأف�سل  وب�سورة مثلى  بال�ستعانة باأحدث 

العلوم وجمالت الذكاء ال�سطناعي.
ح�سر احلفل  معايل الفريق �ساحي خلفان متيم ، نائب 
رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي ، و معايل اللواء حممد 
واللواء   ، اأبوظبي،  ل�سرطة  العام  القائد  الرميثي  خلفان 
�سامل علي مبارك ال�سام�سي وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد 
ل��ل��م��وارد واخل��دم��ات امل�����س��ان��دة ب��الإن��اب��ة،  وال��ل��واء جا�سم 
امل��رزوق��ي قائد ع��ام ال��دف��اع امل��دين ،  وال��ل��واء عبدالعزيز 
ال���وزارة،  يف  الوقائي  الأم���ن  ع��ام  مدير  ال�سريفي  مكتوم 
عبد  الدكتور  واللواء  بالدولة  لل�سرطة  العامون  والقادة 
القدو�س عبد  الرزاق العبيديل، م�ساعد قائد عام �سرطة 
وزير  جائزة  جلنة  ورئي�س  وال��ري��ادة  التميز  ل�سوؤون  دب��ي 
ب��ن دمل���وج الظاهري  ال��داخ��ل��ي��ة  وال��ع��م��ي��د حم��م��د حميد 
الأمن العام ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الإدارات  وم��دي��ري  ال��ع��ام��ون  ب��الإن��اب��ة،وامل��دراء  الداخلية 

ال�سرطية وعدد كبري من ال�سباط يف وزارة الداخلية.
 

 معاير للتميز وو�سيلة فعالة للتقييم 
احلكومية  للتميز  �سارمة  ملعايري  وفقاً  اجلائزة  ومتنح   
جلان  فيها  تنتهج   ، حمكمة  علمية  �سفافة  اآل��ي��ة  ووف���ق 
التحكيم الدقة واملو�سوعية وتتبع فيها منهجيات علمية 
تعتمد على معايري فنية متعلقة بالعمل ال�سرطي والتميز 

احلكومية وا�سرتاتيجية وزارة الداخلية يف هذا اجلانب.
التميز  م��ع��اآي��ري  اع��ل��ى   ومت��ن��ح اجل��وائ��ز  بح�سب حتقيق 
التقدير  نقاط  تتوزع  حيث  عليها  تطبق  التي  احلكومي 
امل��ع��ي��ار الرئي�سي :  ال���روؤي���ة  وي��ك��ون  ع��ل��ى حم���ور حتقيق 
الأجندة الوطنية والقيادة وما يندرج حتته قدرات القيادة 
وتقييم الجنازات اخلا�سة بها وكيفية تخطيط ومتابعة 
املتابعة ون�سر روؤية الإمارات  الأجندة الوطنية  مبا فيها 
2021 وطرق التن�سيق ومتابعة ال�سركاء ومتابعة تنفيذ 
الوطنية،  الأجندة  موؤ�سرات  لتحقيق  الداعمة  ال�سيا�سات 
وتقييم مدى جودتها وفاعليتها ،وتنفيذ وحتديد مبادرات 

وبرامج يف هذا الطار .
لهذه  الرئي�سية  باملهام  يتعلق  الثاين  الرئي�سي  املعيار  اما 
الوحدة  التنظيمية من تطبيق ومتابعة اأداء ال�سرتاتيجية  
الت�سغيلية   واخلطط  والرامج  امل�ساريع  وتطبيق  اإدارة  و 
املجالت  يف  وال���س��ت��دام��ة  العمليات  اإدارة  يف  وال���ق���درات 
الثالث  املعيار  يخت�س  فيما   ، والقت�سادية  الجتماعية 
الوحدة  تقدمها  ال��ت��ي  جن��وم  �سبع  ب��اخل��دم��ات  الرئي�سي 
تقدمي  عمليات  واإدارة  ت�سميم  على  وقدرتها   ، التنظيمة 
اخلدمات ون�سر اأنظمة خدمة املتعاملن وت�سميم وتوفري 
موؤ�سرات  بوجود  للمتعاملن  م�سافة  قيم  ذات  خدمات 
خا�سة لتققيم اخلدمات وربطها باخلطة ال�سرتاتيجية 

�سيا�سات  بتطبيق  ذك��ي��ة  كجهة  ال��راب��ع  امل��ع��ي��ار  ي��اأت��ي  ث��م 
الذكي وحتديد  والتحول  وانظمة اخلدمات اللكرتونية 

اجلهات امل�سوؤولة عن تنفيذ هذة ال�سيا�سات.  
ام���ا امل��ح��ور ال��ث��اين وه���و الب��ت��ك��ار ف��ي��ن��درج حت��ت��ه معيار 
ا�ست�سراف امل�ستقبل  وكيفية اإدارة وتنفيذ ومدى ا�ستخدام 
التفكري امل�ستقبلي يف القطاع اأو القيادة اأو الإدارة العامة 
ا�سرتاتيجيات  تطوير  على  وقدرتها  ذلك  فعالية  وم��دى 
ق�������راءات �سحيحة  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى  وم�����ب�����ادرات 
للتوجهات امل�ستقبلية ومدى �سمولية ا�ست�سراف امل�ستقبل 
اإدارة البتكار  م��ع��ي��ار  ي��اأت��ي  ث��م   ، ال��ع��م��ل  ل��ك��اف��ة جم���الت 
بحيث ي�سمل تطوير وتطبيق انظمة اإدارة البتكار  ون�سر 
وت��ع��م��ي��م وحت��دي��ث اخل��ط��ط ال��داخ��ل��ي��ة ل��ه وت��وف��ري بيئة 

برامج  وتنفيذ  واإع��داد  عليه  التي حتفز  والقنوات  العمل 
الأمثل  ال�ستخدام  و�سمان  الب�سرية  امل��وارد  قدرات  لبناء 

لتحديد الفر�س املتاحة لابداع والبتكار .
الرئي�سي  املعيار  ي�سمل  وال��ذي  املمكنات   : الثالث  املحور 
راأ��������س امل������ال ال���ب�������س���ري وال���ع���م���ل���ي���ات وت��ط��ب��ي��ق اخلطط 
وال�سيا�سات اخلا�سه به ومعيار املمتلكات واملوارد ثم ياأتي 

معيار احلوكمة  

  الفائزين ومعاير اجلوائز جلائزة وزير الداخلية 
للتميز

اإدارة  م��دي��ر  املن�سوري  عبدالرحمن  امل��ق��دم  واأ�ستعر�س 
اأبرز   ، الداخلية يف كلمة باحلفل  ب��وزارة  املوؤ�س�سي  التميز 
الجن����ازات التي جققتها اجل��ائ��زة ح��ي��ث   مت ت��وزي��ع 52 
 440 اأك��رث من  ا�ستام  ، ومت  الرابعة  ال���دورة  يف  جائزة 
ملف م�ساركة ، عمل على تقييمها اأكرث من 100 مقيم 
وا�س�س  مبعايري  تعريفية  ور�سة   65 عقد  ومت   � وحمكم 

اجلائزة �سارك فيها اأكرث من 1161 منت�سباً 
% ويف   20 ال��رائ��دة  اجل��ه��ة  يف  التح�سن  متو�سط  وب��ل��غ 
جائزة املركز ال�سامل %82 ومتو�سط التح�سن يف م�سرح 
%35 مما يعك�س حقيقة م�ساهمة اجلائزة يف  اجلرمية 

تطوير العمل املوؤ�س�سي.

جائزة اجلهة الرائدة 
التي متنح للقطاع اأو القيادة اأو الدارة العامة التي تلبي 
معايري جائزة وزير الداخلية للتميز ب�سكل �سامل بحيث 
والفرعية  الرئي�سية  املعايري  كافة  وف��ق  تقييمها  ي�سمل 
ال��ع��م��وم، وق���د ح�سلت عليها  ووف���ق حم���اور اجل���ائ���زة يف 

القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة .
اأن هذه اجلائزة ت�سمل عدد من اجلوائز  بالذكر  وجدير 
ال��ف��رع��ي��ة ت���وزع للجهات ال��ت��ي حت��ق��ق اأع��ل��ى ال���درج���ات يف 
املعايري الفرعية بحيث تخ�س�س جائزة لكل معيار وهي 
للقطاع  متنح  الوطنية  ل��اأج��ن��دة  حتقيق  اأف�سل  ج��ائ��زة 
الجندة  حتقيق  يف  املتميز  العامة  الإدارة  اأو  القيادة  اأو 
املعنية  الفئات  مع  والتحاور  ال��ق��ادة  خ��ال  من  الوطنية 
وتوفري املوارد والبيئة املحفزة للموارد الب�سرية وحتقيق 
م��ع��ي��ار الجندة  اأن يعطى  ع��ل��ى  ع��ال��ي��ة  ون��ت��ائ��ج  اجن����ازات 

الوطنية والقيادة الدرجة العلى .
وج���ائ���زة امل��ه��ام ال��رئ��ي�����س��ي��ة مت��ن��ح ل��ل��ق��ط��اع اأو ال��ق��ي��ادة اأو 
نتيجة يف  اأف�����س��ل  ال��ت��ي حت��ق��ق  امل��ت��م��ي��ز   ال��ع��ام��ة  الإدارة 
» �سمن حمور حتقيق  الرئي�سية  املهام   « الرئي�سي  املعيار 
م�ساريع  وتطبيق  ت�سميم  يف  التميز  درج��ة  ويف  ال��روؤي��ة، 
تنظيمية مب��ا يحقق  وب��رام��ج وعمليات  وم��ب��ادرات  رائ���دة 
نتائج  وحتقيق  وفعالية  بكفاءة  ال�سرتاتيجية  اله��داف 

اأداء موؤ�س�سية عالية.
اأو  للقطاع  متنح  اخلدمات  تقدمي  يف  جهة  اأف�سل  جائزة 
القيادة اأو الإدارة العامة املتميز  التي حتقق اأف�سل نتيجة 
حمور  �سمن   « جن��وم  �سبع  خدمات   « الرئي�سي  املعيار  يف 
وتطبيق  ت�سميم  يف  التميز  درج���ة  ويف  ال���روؤي���ة،  حتقيق 
تنظيمية مبا  وعمليات  وبرامج  ومبادرات  رائ��دة  م�ساريع 
وحتقيق  وفعالية  بكفاءة  ال�سرتاتيجية  اله��داف  يحقق 

نتائج اأداء موؤ�س�سية عالية.
الإدارة  اأو  القيادة  اأو  للقطاع  متنح  ابتكار  اأف�سل  جائزة 
اأف�����س��ل نتيجة يف حمور  ال��ت��ي حت��ق��ق  امل��ت��م��ي��زة   ال��ع��ام��ة 
البتكار  ت�سجع  التي  و�سيا�ستها  م�ساريعها  ووفق  البتكار 

والبداع والتطور الوظيفي املمنهج.
جائزة ا�سعد بيئة عمل متنح للقطاع اأو القيادة اأو الإدارة 
اأف�سل نتيجة يف معيار راأ�س  العامة املتميزة  التي حتقق 
املال الب�سري �سمن حمور املمتلكات حيث تعطى الدرجات 
الب�سرية  ال��ق��درات  وتنمية  الب�سري  التطوير  ل�سيا�سات 

وو�سائل ت�سجيع وحتفيز املوظفن والعمل على اإ�سعادهم
ال�����س��راك��ة وامل���وردي���ن متنح  اإدارة  اأف�����س��ل ج��ه��ة يف  ج��ائ��زة 
حتقق  التي  املتميز   العامة  الإدارة  اأو  القيادة  اأو  للقطاع 
اأف�سل نتيجة يف املعيار الفرعي » اإدارة ال�سراكة واملوردين » 
�سمن املعيار الرئي�سي »اإدارة املوارد واملمتلكات » حيث يتم 
الوحدة  وتطوير  ا�ستجابة  بينهما ومدى  العاقة  درا�سة 
التنظيمية ل�سيا�سات وا�سرتاتيجيات تعمل على ال�ستفادة 

الق�سوى من ال�سراكات. 
جائزة اأف�سل جهة يف اإدارة املعرفة متنح للقطاع اأو القيادة 
يف  نتيجة  اأف�سل  حتقق  التي  املتميز   العامة  الإدارة  اأو 
املعيار  املعلومات واملعرفة  » �سمن  اإدارة   « املعيار الفرعي 
الدرجات  » حيث متنح  امل��وارد واملمتلكات  »اإدارة  الرئي�سي 
بح�سب قدرة الوحدة التنظيمية على ال�ستفادة الق�سوى 
من املعرفة واملعلومات واإداراتها بال�سكل الذي ي�سعهم يف 

تطوير القدرات والداء املوؤ�س�سي.
متنح  وامل��ال��ي��ة  الداري����ة  احلوكمة  يف  جهة  اأف�سل  ج��ائ��زة 
التي حتقق  املتميزة   العامة  الإدارة  اأو  القيادة  اأو  للقطاع 
اأف�سل نتيجة يف املعيار الرئي�سي »احلوكمة«  �سمن حمور 
يف  وال�سفافية  احل��وك��م��ة  اأ���س�����س  تطبيق  وم���دى  املمكنات 

املوؤ�س�سة ون�سر ثقافة الدقة والن�سباط

جائزة اجلهة الذكية �سمن اجلهة الرائدة 
التي  املتميز   العامة  الإدارة  اأو  القيادة  اأو  للقطاع  متنح 
حتقق اأف�سل نتيجة يف املعيار الرئي�سي » احلكومة الذكية 
ت��رز ن�سج عايل  ال��روؤي��ة، وال��ت��ي  » �سمن حم��ور حتقيق 
وخطط  �سيا�سات  ولديها  الذكية  اخل��دم��ات  يف  امل�ستوى 

التحول الذكي وفق ال�سرتاتيجية.
التنظيمية يف  ومتنح هذه اجلائزة وفق جلهود الوحدات 

جمال تعزيز اخلدمات الذكية وتبنيها ل�سرتاتيجية تعزز 
ال�ساعية  الداخلية   وزارة  ا�سرتاتيجية   وفق  النهج  هذه 
مع  وتتواكب  املتغريات  ت�ستوعب  ذكية  خ��دم��ات  لتقدمي 
طبيعية التقنيات يف جمال الذكاء ال�سطناعي لتطويعه 
خدمة للعمل ال�سرطي، وفازت بها  القيادة العامة ل�سرطة 

الفجرية.
 

جائزة اأف�سل خدمة م�سرتكة 
 متنح للخدمة امل�سرتكة اأو  جمموعة اخلدمات املتكاملة  
ال��ت��ي ي��ت��م  ت��ط��وي��ره��ا  ح�سب م��ع��اي��ري ب��رن��ام��ج الإم����ارات 
مثمرة  نتائج  اإىل  وت���وؤدي  املتميزة    احلكومية  للخدمة 
اخلدمات  جمموع  اأو  اخلدمة  يف  وم�ستدامة  وا�ستثائية 
ككيان  امل�ساركة  ف��روع��ه  بكافة  احلكومي  الكيان  وتظهر 
ومبتكرة  ريادية  افكار  با�ستخدام  وذل��ك  ومن�سجم  واح��د 
وب�سكل علمي وممنهج.، وفازت بها القيادة العامة ل�سرطة 

دبي.
 

جائزة اأف�سل مركز اإ�سعاد متعاملني 
ومت��ن��ح لف�����س��ل م��رك��ز اإ���س��ع��اد م��ت��ع��ام��ل��ن ي��ل��ب��ي معايري 
تنال ر�سى  �ساملة ذكية  التميز احلكومي ويقدم خدمات 
املتعاملن وتعزز من ثقتهم، وفازت فيها منا�سفة مركز 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة   ، يف  ال�سارقة  وترخي�س  م���رور 
القيادة  يف   الفجرية  وترخي�س  م��رور  ومركز  ال�سارقة،  

العامة ل�سرطة الفجرية.
 

جائزة التميز الريا�سي
متنح لادارة املتميزة يف املجال الريا�سي ويعتمد التقدير 
على عدد امل�ساركن وعدد امل�ساركات وعدد اجلوائز املحققة 
 ، دولياً  اأو  اقليمياً  اأو  حملياً  �سواء  الريا�سية  املجالت  يف 

وتقديراً  ، وذهبت للقيادة العامة ل�سرطة دبي.
اأف�سل جهة يف اإدارة اللجان وفرق العمل 

امل���وارد  اأف�����س��ل  ا���س��ت��خ��دام  ال��ت��ي تعمل ع��ل��ى  مت��ن��ح للجهة 
وال�س�س يف اإدارة اللجان وح�سن اأداء فرق عملها لتحقيق 
للقيادة  وذه��ب��ت  امل��وؤ���س�����س��ي،  الداء  م��ن  راق��ي��ة  م�ستويات 

العامة ل�سرطة دبي.
 

جائزة اأف�سل فريق عمل 
م�سروع  يف  متميزة  ن��ت��ائ��ج  يحقق  ال���ذي  للفريق  ومت��ن��ح 
اجلماعي  والعمل  التميز  ب��روح  الفريق  عله  عمل  ري��ادي 
علمية  و���س��ائ��ل  منتهجاً  وعلمية  م��درو���س��ة  خطط  ووف���ق 
م�سروعها  عن  امل��دين  الدفاع  قيادة  بها  وف��ازت   ، خال�سة 

اأكادميية الدفاع املدين.

جائزة اأف�سل جهة يف تطوير االإنتاجية 
وتطبيق  ور���س��م  حتقيق  ا�ستطاعت  ال��ت��ي  للجهة  ومت��ن��ح 
وا�ستدامة  النتاجية  تعزيز  جم��ال  يف  وا�سحة  �سيا�سات 
املر�سومة،  امل�ستويات  من  اعلى  ب�سورة  املوؤ�س�سي  العمل 

وفازت بها القيادة العامة ل�سرطة دبي  
مركز  بها  ،ف��ازت  املتميز  ال�سامل  ال�سرطة  مركز  جائزة   
وجائزة  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  املرقبات  �سرطة 
 ، دبي  �سرطة  البتكار يف  فيها مركز  فاز  ال�سحايا  رعاية 
و جائزة اأف�سل جتربة يف جمال اإ�ساح وتاأهيل النزلء /
الأحداث ، وفازت بها مبادرة »نتعافى« من القيادة العامة 
ل�سرطة ال�سارقة وجائزة اأف�سل جتربة �سرطية ،  وفازت 

بها القيادة العامة ل�سرطة عجمان 
العامة  القيادة  اإىل  فذهبت  اجلرمية،   م�سرح  جائزة  اما 
ل�سرطة دبي، و جائزة فريق البحث والتحري املتميز فازت 
بها القيادة العامة ل�سرطة دبي، اأما  جائزة حل الظواهر 
الأم��ن��ي��ة/امل��روري��ة ف��ف��ازت ب��ه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
وال�ساحية   العقابية  املوؤ�س�سات  اأدارة  وجائزة  الفجرية 

من ن�سيب القيادة العامة ل�سرطة دبي  
اإىل  امل��روري  املجال  اأف�سل جهة يف  يف حن ذهبت جائزة 
القيادة العامة ل�سرطة دبي و جائزة اأف�سل جهة يف املجال 
 ، راأ�س اخليمة  ل�سرطة  العامة  القيادة  اإىل  الأمني ذهبت 
املقدم  منا�سفة  بها  ففاز   البتكارية   الفكرة  جائزة  ام��ا 
واملقدم   ، دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة  امل��زروع��ي من  ب��در 
الدكتور من�سور الرزوقي من دبي ، واملازم اأنور عبداهلل 
اآل علي والرقيب عامر اجلابري من قطاع الوكيل امل�ساعد 

بالوزارة.
ث��م ف����ازت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب����ي  ب��ج��ائ��زة اإدارة 
اإدارة  ج��ائ��زة  وذه��ب��ت   ، وال�ساحية  العقابية  املوؤ�س�سات 
الطوارىء والكوارث والأزمات اإىل  القيادة العامة ل�سرطة 
الفجرية، و جائزة اأمن املنافذ بري / بحري/ جوي وفازت 

بها القيادة العامة ل�سرطة دبي. 

اجلوائز  الوظيفية 
جائزة  يف  ف��از  فقد  الوظيفية  اجل��وائ��ز  �سعيد  على  ام��ا 
ال�سحي من  العميد حممد علي   ق��ي��ادي،   اأف�سل �سابط 
اأف�����س��ل �سابط  ث��م   ، ال��وزي��ر  ال��ع��ام��ة ملكتب �سمو  الأم��ان��ة 
ا�سرايف املقدم �سليمان البلو�سي من القيادة العامة للدفاع 
املدين ، واأف�سل مدير مركز خدمة املتعاملن العميد علي 

اأحمد غامن من القيادة ل�سرطة دبي .
اما اأف�سل �سابط فني /تقني النقيب ميعاد ال�سعدي  من 
امل�ساندة  واخلدمات  للموارد  امل�ساعد  ال��وزارة  وكيل  قطاع 
،و اأف�سل �سابط تخ�س�سي الرائد وفاء بني ابراهيم من 
القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي ، اأف�سل �سابط  يف املجال 
الهند�سي النقيب را�سد عبيد املطرو�سي من قطاع الوكيل 

اأف�����س��ل �سابط  و  امل�����س��ان��دة  واخل��دم��ات  ل��ل��م��وارد  امل�ساعد 
ميداين املازم اول حممد را�سد علي من القيادة العامة 

ل�سرطة دبي .
 

اأول فاطمة  امل��ازم  اإداري  اأف�سل �سابط  كما فاز بجائزة  
اأف�سل  و    ، اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  من  الكعبي 
�سابط يف جمال فئة ال�سباب )15-30 ( ،النقيب حميد 

الكندي من القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة.
 ، بجائزة  ففاز  واملدنين  ال�سف  �سباط  �سعيد   على  اما 
اأف�سل �سابط �سف واأفراد ومدنين فني / تقني امل�ساعد 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  من  علي  اآل  جا�سم  اأول 
وم���دن���ي���ن تخ�س�سي  واأف�������راد  ���س��ف  ���س��اب��ط  ،واأف�������س���ل 
ال��دك��ت��ورحم��م��د اأب��راه��ي��م  م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
ال�سارقة ، واأف�سل �سابط �سف واأف��راد ومدنين ميداين 
امل�ساعد الول حممد �سعيد اخل�سابي من القيادة العامة 
ل�����س��رط��ة را�����س اخل��ي��م��ة و اأف�����س��ل ���س��اب��ط ���س��ف واأف�����راد 
ومدنين اإداري امل�ساعد هيفاء طارق عبداهلل من القيادة 

العامة ل�سرطة ال�سارقة .
واأف��راد ومدنين يف  اأف�سل �سابط �سف  بجائزة  فاز  كما 
العامة  القيادة  الهند�سي املدين �سها املهريي  من  املجال 
واأف��راد ومدنين  �سابط �سف  اأف�سل  و  اأبوظبي  ل�سرطة 

يف اإ�سعاد املتعاملن
العامة  القيادة  م��ن  �سعيد  ع��ب��داهلل  م��اج��دة  اأول  العريف 
ل�����س��رط��ة دب����ي  واأف�����س��ل ���س��اب��ط ���س��ف واأف�����راد ومدنين 
جابر  اأول  ال��رق��ي��ب   )  30-15( ال�سباب  فئة  جم��ال  يف 
اأف�سل  و  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  من  ال��زي��ودي 
م��وظ��ف ج��دي��د امل���دين �سمر ج��م��ال ال��دي��ن ج��وي��ل��ي  من 
املوظف  ذهبت جائزة  فيما   ، دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
القيادة  من  ال�سريف  �سلطان  النقيب  اإىل   املبتكر  املبدع 

العامة ل�سرطة اأبوظبي .
حليمة   اأول  امل���ازم  اإىل  فذهبت  املثالية   الم  ج��ائ��زة  ام��ا 
املطرو�سي من �سرطة الفجرية ، و جائزة اأف�سل موظف 
دوري�����ة و ج���ائ���زة امل���وظ���ف امل��ج��ه��ول امل����دين ع��ل��ي حممد 
ال���ك���وب���اين م���ن ���س��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة .  وع���ل���ى �سعيد 
الفائزين من امل�ساركن وامل�ساركات من خارج الوزارة ففاز 
بجائزة اخلدمة املجتمعية �سريف ال�سنحاين املر�سح من 
قبل القيادة العامة ل�سرطة الفجرية ، ويف جائزة ال�سائق 
املثايل فازت  اآ�سيا اأبراهيم �سويدان املر�سح من قبل القيادة 

العامة ل�سرطة دبي. 
 

 اإهداف تعزز من االإداء املوؤ�س�سي املتميز 
  قامت وزارة الداخلية بتطوير وحت�سن نظام جائزة وزير 
ال�سيخ  �سمو  الفريق  روؤي��ة  ان�سجاما مع  للتميز  الداخلية 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية وتطلعاته يف الرتقاء وتطوير الأجهزة الأمنية 
وحر�سه الدائم على ت�سجيع وحتفيز املتميزين ويف اإطار 
للوزارة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف  ودع���م حتقيق  ت��ع��زي��ز 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ت��ك��ون  »اأن  يف  املتمثلة  وروؤي��ت��ه��ا 
و�سمن    ، و�سامة   اأمناً  العامل  دول  اأف�سل  من  املتحدة 
جهود ال�سعي لتطوير خدمات الوزارة  املقدمة للجمهور 
واملجتمع،  وال�سركاء  واملتعاملن  املوظفن  ر�سا  وزي��ادة   ،
وتبادل  املعرفة  ون�سر  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق 

اأف�سل املمار�سات بن القطاعات والقيادات ال�سرطية.
التناف�سية  ال��روح  رف��ع  يف  الداخلية  وزي��ر  جائزة  وتهدف 
ا�سرتاتيجية  وف���ق  امل��ن�����س��ود  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ت��ط��وي��ر  لتعزيز 
ال��وزارة، وال�سهام يف تطوير اخلدمات املقدمة للمجتمع 
واملتعاملن بهدف اإ�سعادهم، ورفع وتنمية مهارات وقدرات 
منت�سبي الوزارة ووحداتها التنظيمية ب�سور فاعلة ت�ستند 
ورفع  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ت��ط��وي��ر  يف  التميز  وم��ع��اي��ري  ملفاهيم 

معنويات املنت�سبن بتقديرهم وتكرميهم.
 كما تهدف اجلائزة اإىل دعم وت�سجيع تبني جميع قطاعات 
والب���داع  اجل���ودة  لثقافة  ال�سرطية  وال��ق��ي��ادات  ال����وزارة 
وا�ستخدام  ع�سرية  مفاهيم  تطبيق  خال  من  والبتكار 
تقنيات ذكية، بالإ�سافة اإىل اأن تكون اجلائزة اأداة للتقييم 
التح�سن  وفر�س  القوة  جوانب  على  للتعرف  واملراجعة 

لدى هذه اجلهات العاملة يف املجالت ال�سرطية.
 

مفاهيم التميز 
للتميز  الأ�سا�سية  املفاهيم  اإىل  اجل��ائ��زة  نظام  وي�ستند   
وبناء  واإلهام ونزاهة،  روؤية  القيادة من خال  بينها:  من 
املتعاملن،   ل�سالح  قيمة  وا���س��اف��ة  م�����س��ت��دام،  م�ستقبل 
 ، املوؤ�س�سية  القدرة  وتنمية   ، الباهرة  النتائج  وا�ستدامة 
والنجاح   ، التغيري  مع  التكيف  و�سرعة  بالكفاءة  والإدارة 
البتكار  ، وت�سخري  العاملن  وق��درات  من خال مواهب 

والبداع.
 

 ا�ستدامة التطوير والتح�سني:
والإدارة  للتميز  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ج��ائ��زة  جل��ن��ة  وق��ام��ت 
وحت�سن  بتطوير  الأداء  وتطوير  لا�سرتاتيجية  العامة 
تطوير  ا�ستدامة  ل�سمان  للنظام  ال�سابقة  الإ����س���دارات 
وحت�����س��ن ال��ن��ظ��ام م���ن خ����ال امل���ق���رتح���ات امل��ق��دم��ة من 
امل��ت��ن��اف�����س��ة، واأ���س��ح��اب اخل���رة يف جمال  جميع اجل��ه��ات 
�سارك  والتميز، وتنفيذ عدة ور�س عمل ولقاءات  اجل��ودة 
قطاعاتهم  مثلوا  واملوظفن  ال��ق��ادة  م��ن  جمموعة  فيها 
وقياداتهم، والتقارير الفنية من فرق التقييم والتحكيم، 
 – – دم��ج  )ا�ستحداث  التغيريات  م��ن  العديد  واأج��ري��ت 

اإلغاء( يف الإ�سدارات ال�سابقة.

ومت  تطوير نظام اجلائزة وفق منظومة التميز احلكومي 
اجليل الرابع  من قبل الفرق املتخ�س�سة والتي عملت  على 
مقارنتها مع اأف�سل املمار�سات واجلوائز املحلية والحتادية  
الأداء احلكومي   ا�سرتاتيجية  تتفق مع  ب�سورة  والدولية 
، كما  مع اخذ راأي القطاعات والقيادات العامة لل�سرطة 
جلاأت  اأمانة اجلائزة  لعقد ور�س فنية تخ�س�سية للتقومي 
والتطوير امل�ستمرين مع تقدمي تقارير فنية ومقرتحات 
تطويرية اإىل جانب ور�س للمنت�سبن ليهموا باإبداعاتهم 
البتكار  خمتر  جانب  اإىل   ، اجل��ائ��زة  تطوير  م�سرية  يف 
واملمار�سات  الآراء  لتبادل  املبدعن  56 من  ي�سم   ال��ذي 

والأفكار حول اآلية التطوير.
 

نظام ذكي ..تطبيق �سل�ض...مراحل للتميز 
 بح�سب نظام جائزة وزير الداخلية للتميز الدورة الرابعة 
فيت�سكل الإطار العام للجائزة وتتوزع فئات اجلوائز يف 4 
جمال  املوؤ�س�سي،  التميز  جمال  للتميز:  رئي�سية  جمالت 
التميز  جمال  الوظيفي،  التميز  جمال  ال�سرطي،  التميز 

اخلارجي.
تبداأ على م�ستوى  للجائزة مبراحل  التطبيق  اآلية  ومتر 
اإىل  و�سوًل  القائد  جائزة  مرحلة  ثم  العام  املدير  جائزة 
وتقليد  ت��ك��رمي  يتم  حيث  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي���ر  �سمو  ج��ائ��زة 
ال��ف��ائ��زي��ن يف ك��ل م��رح��ل��ة ب��ع��د ان��ت��ه��اءه��ا م��ب��ا���س��رة، حيث 
يعمل نظام التميز الذكي والذي يعمل وفق اآلية متوازنة 
وبح�سب جدول زمني اعد ب�سكل دقيق ل�سمان انتهاء كل 
تليها،  التي  اإىل  لانتقال  �سفافة  �سل�سة  ب�سورة  مرحلة 
م���روراً  التقييم  اإىل  ال��رت���س��ي��ح��ات  ت��ق��دمي  م��رح��ل��ة  ف��م��ن 
بالتحكيم ثم املتابعة لفر�س التح�سن و�سوًل اإىل اإ�سدار 

التقارير.
وتتم اإدارة اجلائزة وفق برنامج ذكي يهدف لزيادة كفاءة 
يف  للم�ساركة  اجلاهزية  ورف��ع  املوؤ�س�سي  التميز  وفعالية 
من  املقيمن  اأداء  وتطوير  والعاملية  احلكومية  اجل��وائ��ز 
خال ر�سد ومتابعة اأدائهم ، وي�سهل النظام اإدارة جميع 
مراحل تطبيق نظام جائزة وزير الداخلية للتميز ابتداء 
من ن�سر املعايري وا�ستام طلبات الرت�سيح وادارة التقييم 
ب�سفافية  النتائج  واإع��ان  واخلارجي  الداخلي  والتحكيم 
التح�سن  جم���الت  متابعة  ث��م  ودق���ة  وب�سرعة  وح��ي��ادي��ة 
�ساما  ت�����س��ورا  ب��ذل��ك  ف��ه��و  الأداء  يف  ال��ت��ط��وي��ر  ل�سمان 
املتغريات  لتواكب  املقبلة،   مبرحلتها  اجل��ائ��زة  لتطوير 
احلكومي  العمل  منظومات  ت�سهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ط��ورات 
وج���ه اخل�سو�س  ع��ل��ى  ال�����س��رط��ي��ة  والج���ه���زة  ع���ام  ب�سكل 
، اآخ���ذي���ن ب��ع��ن الع��ت��ب��ار رب���ط ك��ل امل���دخ���ات واملراحل 
وال��ع��م��ل��ي��ات ب��ال��ت��وج��ه احل��ك��وم��ي ل��ن�����س��ر ث��ق��اف��ة التميز 
والبتكار وباجلهود املبذولة من وزارة الداخلية للو�سول 
تتنا�سب  ابتكاريه يقدم بطريقة  ال�سرطي ملرحلة  بالعمل 

مع توجه دولة الإمارات يف هذا املجال.
 

 تطبيق ي�سمل املتميزين يف املجاالت ال�سرطية 
 ي�سمل نظام اجلائزة جميع الوحدات التنظيمية والإدارية 
كما  واملحلي(  )الحت���ادي  واملوظفن  الداخلية  وزارة  يف 
خال  من  املجتمع  واأف���راد  وال�سركاء  املن  املتع  ي�سمل 

اجلوائز املخ�س�سة للفئات اخلارجية.
بيئة  خللق  جهة  ع�سر  خم�سة  اإىل  اجل��ه��ات  تنظيم  ومت   
املعايري  من  عدد  على  اعتماداً  الإيجابية،  بروح  تناف�سية 
الفنية منها الخت�سا�سات والعمليات والهيكل التنظيمي 
امل�����وارد  وت����وزي����ع  اجل����غ����رايف  وامل����وق����ع  الإداري  وال���ن���ظ���ام 

الب�سرية. 

  الفائزون : اجلائزة تتويج لعطاء دائم 
واأعرب الفائزون بجائزة وزير الداخلية للتميز يف دورتها 
ال��راب��ع��ة ع��ن ���س��ع��ادت��ه��م ال��ب��ال��غ��ة ب��ال��ف��وز م��ع��ت��ري��ن انها 
الب���داع���ات خدمة  م��ن  امل��زي��د  لتقدمي  لهم  تعد حت��ف��ي��زاً 
م�سرية  دف��ع  يف  ت�سهم  اجل��ائ��زة  اأن  م��وؤك��دي��ن   ، للمجتمع 
الإبداع باأداء متكامل عر فئاتها التي ت�سهم يف التطوير 
املوؤ�س�سي امل�ستدام لاأداء نحو اجلودة والتميز، لتعم الآثار 

الإيجابية للتغيري والتطوير الناجت عنها الوزارة كافة.
باأهمية  العليا  ال�سرطية  القيادة  واهتمام  حر�س  واأك��دوا 
التميز والتفوق، وحتفيز املنت�سبن حفاظاً على الإجنازات 
اأن  اإىل  التي حتققت يف م�سرية الأم��ن والأم���ان، لفتن  
التطلعات  لتحقيق  جهودها  بكل  تعمل  الداخلية  وزارة 
العمل  على  تركز  التي  ال�سرتاتيجية  روؤيتها  خال  من 
اأف�سل دول العامل  بفعالية لت�سبح دولة الإم��ارات اإحدى 

اأمناً و�ساماً.
 

�سيف ال�سام�سي : تتويج مل�سرة متيز 
عام  قائد  ال�سام�سي  ال���زري  حممد  �سيف  ال��ل��واء  وت��وج��ه 
�سرطة ال�سارقة بال�سكر والتقدير اإىل الفريق  �سمو ال�سيخ 
�سيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية ، على دعمه امل�ستمر لتحقيق روؤية الإمارات حيث 
تعد هذه اجلائزة احدى اأهم مدخات   الروؤية باعتبارها 
لوزارة  ال�سرتاتيجية  الأه��داف  لتحقيق  رئي�سي  حمرك 
القيادات  على  امل�سقطة  اله����داف  خ��ال  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة 

العامة لل�سرطة .
وا�سار اإىل اأن �سرطة ال�سارقة بذلت جهود كبرية وعملت 
نقلة  اجلائزة وحتقيق  بهذه  للفوز  الواحد  الفريق  ب��روح 
 ، الرائدة   بجائزة اجلهة  الفوز  بينها  نوعية كبرية ومن 
معتراً ما حققته �سرطة ال�سارقة من نتائج تتويج لهذه 

اجلهود  وبدعم من القيادة احلكيمة .
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•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبلت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ام�س رئي�س 
واخلارجية  والداخلية  ال��دف��اع  ���س��وؤون  جلنة  واأع�����س��اء 
الدكتور  معايل  بح�سور  الحت���ادي  الوطني  باملجل�س 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية 
وعدد من قيادات ال��وزارة. وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار 
التعاون امل�سرتك بن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
م��واق��ف موحدة  ل��ب��ل��ورة  ال��وط��ن��ي الحت����ادي  واملجل�س 
اأجندة  على  امل��ط��روح��ة  الق�سايا  م��ن  جمموعة  جت��اه 

الجتماع والتي تهم م�سالح الدولة.
وق�����دم ���س��ع��ادة اأح���م���د ����س���اري امل����زروع����ي وك���ي���ل وزارة 
دور  تعريفيا حول  ال��دويل عر�سا  والتعاون  اخلارجية 
مواطني  خدمة  يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 

املواطنن  ورفاهية  وحتقيق  حماية  اأن  موؤكدا  الدولة 
ال���وزارة التي ت�سعى  اأول��وي��ة يف عمل  الإم��ارات��ي��ن تعد 
اإىل حتقيق ذلك من خال تقدمي حزمة متكاملة من 
اخلدمات القن�سلية ملواطنيها �سواء يف داخل الدولة اأو 
الر�سيدة  القيادة  توجيهات  اأن  �سعادته  وق��ال  اخل��ارج. 
للموؤ�س�سات احلكومية كانت على الدوام بالرتكيز على 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  املواطنن  ورفاهية  �سعادة  حتقيق 
حر�ست وزارة اخلارجية والتعاون الدويل على تقدمي 

اأف�سل اخلدمات املواطنن.
تقدم  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأن  وذك����ر 
خال  من  رئي�سية  ب�سورة  تقدميها  يتم  خدمة   14
“ خدمة  اأهمها  وم��ن  ب��ال��وزارة  املواطنن  �سوؤون  اإدارة 
التاأ�سريات وخدمة تواجدي وتنويهات ال�سفر واإر�سادات 
ون�سائح ال�سفر وبرنامج م�سافر - وهو برنامج لتقدمي 

احلالت  يف  الدولة  ملواطني  ال�سحي  التاأمن  خدمات 
الطبية الطارئة اأثناء تواجدهم يف اخلارج - وخدمات 
الر�سائل الرتحيبية ومركز الت�سال - الذي يتم من 
ا�ستف�سارات  على  وال��رد  ال���واردة  املكاملات  تلقي  خاله 
وت�������س���اوؤلت امل��ع��ن��ي��ن - وخ���دم���ة اإ�����س����دار ج����واز �سفر 
�سوؤون  وم��ت��اب��ع��ة  ال�سفر  ج����وازات  وجت��دي��د  ال���ط���وارئ 
املواطنن  ق�سايا  وح���ل  اخل����ارج  يف  وامل��ر���س��ى  الطلبة 

واإجاء املواطنن يف حالت الطوارئ والأزمات.
وكيل  الظاهري  الهام  اأحمد  ال�سفري  �سعادة  ق��دم  كما 
تف�سيليا  �سرحا  القن�سلية  لل�سوؤون  امل�ساعد  ال���وزارة 
ب��وزارة اخلارجية  القن�سلي  القطاع  حول طبيعة عمل 
وزارة  اأن  مو�سحا  ال��دول��ة  ملواطني  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
وم�ساعدة  لدعم  ت�سعى  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
خارج  املتواجدين  اأو  امل�سافرين  الإماراتين  املواطنن 

جودة  ذات  قن�سلية  خدمات  تقدمي  خال  من  الدولة 
دور  اإىل  ال��دول��ي��ة.. لف��ت��ا  املعايري  لأرق���ى  وف��ق��ا  عالية 
الدولة  اإم����ارات  ك��اف��ة  يف  امل��وزع��ة  الت�سديقات  م��راك��ز 
وال�سهادات  الوثائق  على  الت�سديقات  خدمة  لتقدمي 
امل��ع��روف��ة على  ال��ع��م��ل  املختلفة وف��ق��ا لأرق����ى م��ع��اي��ري 

ال�سعيد العاملي.
وخطط  القن�سلي  القطاع  ا�سرتاتيجية  ع��ن  وحت��دث 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اخل�����س��و���س  ب��ه��ذا  امل�ستقبلية  ال�����وزارة 
الحرتاف  على  تقوم  والتي  القن�سلي  القطاع  حم��اور 
واملقيمن  امل���واط���ن���ن  وخ���دم���ة  ال��ق��ن�����س��ل��ي  ال��ع��م��ل  يف 
واإن�����س��اء مركز  الإم���ارات���ي  ال�سفر  ق���وة ج���واز  وت��ع��زي��ز 
الت�سال بالإ�سافة اإىل التوجه نحو اإن�ساء القن�سليات 

الفرتا�سية يف امل�ستقبل.
يعقوب احلو�سني م�ساعد  �سعادة  ا�ستعر�س  من جانبه 

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل ل�����س��وؤون املنظمات 
ال��دول��ي��ة ع��م��ل ق��ط��اع امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة يف ال����وزارة 
الدولة  عاقات  اإدارة  يف  ودوره  القطاع  واخت�سا�سات 
مع املنظمات الدولة املختلفة وحتديد التزامات الدولة 
وفقا للقوانن والتفاقيات الدولية م�سريا اإىل دور وزارة 
وال�سرتاتيجية  ال�سيا�سية  املواقف  بلورة  اخلارجية يف 
للدولة وقيا�س وتطوير هذه ال�سيا�سات. كما قدم �سعادة 
اأحمد اجلرمن م�ساعد الوزير ل�سوؤون القانون الدويل 
وحقوق الإن�سان �سرحا موجزا حول القطاع ال�سيا�سي 
بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل والهيكل التنظيمي 
لهذا القطاع وحول مواقف الدولة املختلفة بخ�سو�س 

عدد من امللفات والق�سايا التي ذات العاقة.
وزي���ر اخلارجية  ���س��رف م�ساعد  ���س��ع��ادة حم��م��د  وق���دم 
والتجارية  الق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل�����س��وؤون  ال����دويل  وال��ت��ع��اون 

القطاع  ا�سرتاتيجية  اإىل  خ��ال��ه  م��ن  ت��ط��رق  عر�سا 
القت�سادي يف الوزارة وارتباطه الوثيق بروؤية الدولة 
الدعم  ت��ق��دمي  يف  ال�����وزارة  دور  م���وؤك���دا   2021 ل��ع��ام 
الإماراتية  وال�����س��رك��ات  ل��ا���س��ت��ث��م��ارات  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
العاقات  تعزيز  يف  دوره���ا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اخل���ارج  يف 
الثنائية بن دولة الإم��ارات والدول الأخرى وت�سجيع 

تدفق ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة اإىل الدولة.
العامري  ك��ردو���س  ب��ن  حممد  �سعادة  ثمن  جانبه  م��ن 
ال���دف���اع وال��داخ��ل��ي��ة واخلارجية  ����س���وؤون  رئ��ي�����س جل��ن��ة 
ب��امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي و���س��ع��ادة اأح��م��د �سبيب 
الحتادي  الوطني  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ن  الظاهري 
و�سعادة اأع�ساء اللجنة الدور الهام الذي تقوم به وزارة 
خدمات  من  تقدمه  وم��ا  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 

متميزة ملواطني الدولة.

�سرطة اأبوظبي حتدث خدم�ته� الذكية لإ�سع�د املتع�ملني 
•• اأبوظبي-وام:

الفنية  الإج���راءات  من  جمموعة  اأبوظبي  �سرطة  حدثت 
 Google  « متجري  خ��ال  م��ن  ال��ذك��ي  تطبيقها  على 
الر�سمي  واملوقع   »App Store« Play Store«و 
للقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي على الإنرتنت مبا ي�سمن 

تقدمي اأرقى اخلدمات بهدف اإ�سعاد املتعاملن. 
واأكد العميد نا�سر اليبهوين مدير مركز نظم املعلومات 
والت�سالت يف قطاع �سوؤون القيادة حر�س �سرطة اأبوظبي 
التقنيات  اأحدث  التقنيات احلديثة بت�سخري  على مواكبة 
اجلمهور  مع  والتوا�سل  الت�سال  عملية  تعزيز  اأجل  من 

ذكية  بطريقة  اخل��دم��ات  اأرق���ى  وت��ق��دمي  قطاعاته  بكافة 
وال�سرطية  امل��روري��ة  اخل��دم��ات  طالبي  م��ن  للمتعاملن 
املختلفة وذلك وفق املعايري الدولية مبا ي�سهم يف تقليل 

ال�سغط على مراكز خدمة واإ�سعاد املتعاملن.
امل�ساندة يف  والإداري���ة  الأمنية  الأنظمة  اإجن��از  اأن  واأو�سح 
�سرطة اأبو ظبي يعزز اإمكانياتها لارتقاء مب�ستوى العمل 
ال�سرطي والأمني مو�سحاً اأن فريق التطوير باإدارة تقنية 
الأنظمة يف  تلك  اإجن��از  والت�سالت متكن من  املعلومات 
م��ع �سمان جودة  اأق��ل  وبتكلفة  املطلوب  ال��وق��ت  م��ن  اأق��ل 
املخرجات لرفع كفاءة الأداء العملي عر التحول الذكي 

يف املجال ال�سرطي. 

التحول  خ��ط��ة  تتبنى  ظ��ب��ي  اأب����و  ���س��رط��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
وذات  بالبتكار  تتميز  �سرطية  خدمات  لتقدمي  الرقمي 
املتعاملن  م�ستهدفة  تقليدي  غري  ومنط  م�سافة  قيمة 
الر�سا عن  درج��ات  اأق�سى  والعاملن مبا ي�سمن حتقيق 

تلك اخلدمات املقدمة لهم.
لتقدمي  الفنية  ال��ت��ح��دي��ث��ات  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ياأتي  ال��ذك��ي��ة  الأج���ه���زة  ع��ل��ى  ب�����س��ورة متميزة  اخل��دم��ات 
ت��رج��م��ة له��ت��م��ام��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف ت��وف��ري كافة 
الإمكانيات من ا�ستخدام اأحدث تقنيات الت�سال احلديثة 
باخلدمات  ثقتهم  وزي��ادة  املتعاملن  اإ�سعاد  يف  ي�سهم  مبا 

املقدمة واملتطورة.

جلنة �سوؤون الدف�ع والداخلية واخل�رجية ب�لوطني الحت�دي تزور »وزارة اخل�رجية« 

وزير الدف�ع الربيط�ين يزور واحة الكرامة

»دار الرب« : اعتم�د جمل�ش الوزراء للم�س�عدات الجتم�عية عالمة ف�رقة يف ت�ريخ الدولة 

الأم�نة الع�مة للمجل�ش التنفيذي تكرم اأ�سح�ب الأفك�ر املبتكرة 

•• ابوظبي- وام:

ام�س  الدفاع الريطاين  زار معايل جافن وليام�سون، وزير 
الثنن ، واحة الكرامة، املعلم الوطني واحل�ساري يف العا�سمة 
اأبوظبي الذي مت ت�سييده تخليدا لبطولت �سهداء الإمارات 
الوطن وحماية مكت�سباته  الدفاع عن  �سبيل  وت�سحياتهم يف 
و�سوله  ل��دى  ال�سيف  ال��وزي��ر  ا�ستقبال  يف  وك��ان  ومنجزاته. 
موقع الواحة ال�سيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مدير مكتب 
�سوؤون اأ�سر ال�سهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي ، حيث اطلع 
وما  ل��ل��واح��ة،  واملميز  الفريد  الت�سميم  على  ال��زي��ارة  خ��ال 
حتمله من م�سامن البطولة وال�سرف والت�سحيات وا�سمى 

اآيات الوفاء لذكرى �سهداء دولة الإمارات الأبرار.
وا�ستهل وليام�سون زيارته با�ستعرا�س مرا�سم حر�س ال�سرف، 
اأمام ن�سب ال�سهيد الذي يتكون  اإكليًا من الزهور  ثم و�سع 
للوحدة  الآخ��ر كرمز  على  كل منها  وي�ستند  ل��وح��اً،   31 من 
وال��ت��ك��ات��ف وال��ت�����س��ام��ن ب��ن ق��ي��ادة دول����ة الإم������ارات و�سعبها 

وجنودها الأبطال.
ثم قام بجولة يف خمتلف اأنحاء الواحة ا�ستمع خالها ل�سرح 
الواحة  عن  نهيان  اآل  طحنون  بن  خليفة  ال�سيخ  من  مف�سل 
الزوار،  �سجل  يف  كلمة  بت�سجيل  جولته  خمتتما  ومرافقها 
دولة  ل�سهداء  التقدير والح��رتام  اآي��ات  اأ�سمى  عر فيها عن 

المارات.

•• دبي-وام:

اأن مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ  اأكدت جمعية دار الر 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
“رعاه اهلل” لدعوة املواطن  جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
ال��ذي بث �سكواه موؤخرا  “علي املزروعي” -  الإم��ارات��ي 
يف اأحد برامج البث املبا�سر باإحدى الإذاع��ات املحلية - 
حل�سور اجتماع جمل�س الوزراء ت�سكل عامة فارقة يف 
تاريخ الدولة واملنطقة والعامل وحمطة نوعية ت�ستحق 

القيادة  يف  عاملية  و�سابقة  ط��وي��ا  وال��ت��وق��ف  ال��درا���س��ة 
ال�سيا�سة الجتماعية احلكيمة والذكية.

“دار  اإدارة  رئي�س جمل�س  املزروعي  وقال خلفان خليفة 
الر” اإن الإمارات توا�سل تقدمي نف�سها للعامل ك�وطن 
م�ستحق لل�سعادة والعي�س الرغيد والرفاهية والت�سافر 
ال�����س��ع��ب وقيادته  ب���ن  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ت��م��ع��ي وال��ت��اح��م 
باإن�سانية  حولنا  من  العامل  اإبهار  بدورها  وا�سلت  التي 
الجتماعية  الأب��ع��اد  اإدارة  وح�سن  وال�سيا�سة  ال��ق��ي��ادة 
وتر�سيخ  املتكاملة  التنموية  امل�سرية  وتعزيز  واخلدمية 

“ال�ستدامة” يف البناء والتحديث والتطوير والرتقاء 
التعامل مع ق�سية  اأن هذا  واأ�ساف  املجالت.  مبختلف 
على  الر�سيدة  قيادتنا  حر�س  يوؤكد  امل��زروع��ي  امل��واط��ن 
متابعة اأو�ساع املواطنن ذوي الدخل املحدود ومعاجلة 
كاملة  جمتمعية  ال�سريحة  ه��ذه  ومطالب  احتياجات 
بدل من حل م�سكلة فرد واحد وتلبية احتياجات اأ�سرة 
الإمارات”  ب�”نعمة  نحظى  لأننا  ذل��ك  واح��دة  اإماراتية 

ونعي�س يف “وطن ال�سعادة الأول«.
اأ�سار عبد اهلل علي بن زايد الفا�سي املدير  من جانبه 

التنفيذي جلمعية دار الر اإىل القرار التاريخي ملجل�س 
11 مليار درهم كم�ساعدات اجتماعية  الوزراء باعتماد 
لكافة فئات ذوي الدخل املحدود للثاث �سنوات القادمة. 
وقال الفا�سي اأن الإبهار متثل اأي�سا يف تعين �ساحب 
ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” للمواطن املزروعي “باحثا اجتماعيا” 
يف وزارة تنمية املجتمع يف حن عاجلت القيادة املو�سوع 
بروؤية وطنية �ساملة عر �سياغة خطة قدمتها وزيرة 

تنمية املجتمع خال اجتماع جمل�س الوزراء.

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  لروؤية �ساحب  جت�سيدا 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
�سمو  وتوجيهات  اهلل،  رعاه  دبي  حاكم 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
التنفيذي، الرامية اإىل اإتاحة الفر�سة 
املبتكرة  الأف���ك���ار  ل��ت��ق��دمي  ل��ل��ج��م��ه��ور 
ت�سهم  التي  التطويرية،  واملاحظات 
والأ�سرع  الأذك���ى  املدينة  دب��ي  يف جعل 
ت��ط��ورا يف ال��ع��امل .. ك��رم ���س��ع��ادة عبد 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ن  الب�سطي  اهلل 
التنفيذي لإمارة دبي اأ�سحاب 6 اأفكار 
تلقتها  تطويرية  وماحظات  مبتكرة 
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي من 
خال من�سة جمل�س حممد بن را�سد 
فعاليات معر�س  وذلك �سمن  الذكي، 

دبي الدويل لاإجنازات احلكومية.
للمجل�س  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة  وت��ل��ق��ت 
املجل�س  من�سة  خ��ال  م��ن  التنفيذي 
4322 م�ساركة من  الذكي اأكرث عن 
اجل��م��ه��ور م���ن داخ����ل وخ�����ارج الدولة 
 ،2017 دي�����س��م��ر  �سهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
3814 فكرة و508 ماحظة،  منها 

م���ا ي��ع��ك�����س م����دى رغ��ب��ة اجل��م��ه��ور يف 
امل�ساهمة يف م�سرية البتكار والتطوير 
ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا الإم�������ارة، وي���ع���زز من 
الذكي  را����س���د  ب���ن  م��رك��ز حم��م��د  دور 
اجلمهور،  م���ع  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��ف��اع��ل  يف 
ت�سهم يف  والتي  واآرائ��ه،  اأفكاره  ملعرفة 
امل�ستمر،  والتح�سن  التطوير  عملية 
لدى  وال�سعادة  الر�سا  م�ستوى  ورف��ع 
وم�ستخدمي  دب���ي  ح��ك��وم��ة  متعاملي 
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة. واأك����دت اإميان 
م��رك��ز منوذج  اأول  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي، 
دبي ان مركز منوذج دبي يحر�س على 

الأفكار  اأ�سحاب  مع  املبا�سر  التوا�سل 
واملبادرات املقرتحة واملاحظات وذلك 
يف  املتعاملن  ا���س��راك  باأهمية  اإمي��ان��ا 
عملية التح�سن ويتم اختيار املبادرات 
ال��ت��ي ي��ت��م ت��ك��رمي��ه��ا وف��ق��ا مل��ع��اي��ري مت 
و�سعها والتي ت�سمل الأهمية، �سهولة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق، ال��ت��ك��ل��ف��ة، وح���ج���م الأث����ر 
املتوقع والإجن����از. وق��د مت تكرمي كل 
وال�سيد  امل���ه���ريي،  ف��ال��ح  ال�����س��ي��د  م���ن 
جن��ي��ب اأح���م���د ع��ب��د اهلل ال����زرع����وين، 
�سليطن،  حم���م���د  اأح����م����د  وال�������س���ي���د 
اأفكارا  ج��ا���س��م  �سبيح  ف����وؤاد  وال�����س��ي��د 

حياة  الأ���س��ت��اذة  قدمت  وكما  مبتكرة، 
اأح���م���د حم��م��د ال��ع��ل��ي، وال�����س��ي��د عبد 
تطويرية  ماحظات  املاجد  عمر  اهلل 
ومرثية يف جمال اخلدمات احلكومية 
وذلك مل�ساركاتها ال�ستثنائية والقابلة 
املهري  فالح  العملي. وتقدم  للتطبيق 
برنامج  زاي��د  ع��ام  �سعار  رب��ط  بفكرة 
لدورة  املتميز.  احلكومي  ل���اأداء  دب��ي 
باأخذ  الرنامج  قام  وقد   2018 عام 
الواقع  اأر����س  على  وتطبيقها  الفكرة 
م��ن خ���ال ���س��ع��ار احل��ف��ل ل��ه��ذا العام 
فتميزنا”  ميزنا  “زايد  م�سمى  حت��ت 
ف���ي���م���ا ت����ق����دم ال�������س���ي���د جن���ي���ب اأح���م���د 
ع��ب��د اهلل ال���زرع���وين ب��ف��ك��رة ع���ام زايد 
2018، حيث اقرتح اأن يتم ال�ستفادة 
الت�سال  ع��ن��د  الن���ت���ظ���ار  ف����رتة  م���ن 
احلكومية،  باجلهات  الت�سال  مبراكز 
للمغفور  احلكيمة  لاأقوال  بال�ستماع 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه 
فرتة  ت��ك��ون  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
حممد  اأحمد  ال�سيد  وتقدم  النتظار. 

امل�سرتكة  اخل���دم���ة  ب��ف��ك��رة  ���س��ل��ي��ط��ن 
لت�سهيل  ج��������واز،  ف����ق����دان  ل�����������س���ه���ادة 
 ، والإج����راءات  اخلدمة  على  احل�سول 
ب��دل من  يف ح��ال فقدان ج��واز ال�سفر 
واجلهات  املراكز  من  العديد  مراجعة 
�سمن  ذل��ك  على  العمل  �سيتم  حيث   ،
لتح�سن  امل��دي��ن��ة  ب��ن��اة  العمل يف  اإط���ار 
وقدم  امل�سرتكة.  احلكومية  اخل��دم��ات 
اأف�سل  ف���ك���رة  ج���ا����س���م  ���س��ب��ي��ح  ف�������وؤاد 
حلكومة  ال��ن��ج��اح  -ق�س�س  امل��م��ار���س��ات 
ال���ع���دي���د م���ن ق�س�س  ت��وث��ي��ق  دب������ي-، 
النجاح واملمار�سات الرائدة يف اجلهات 
جميع  وو�سع   ، دبي  باإمارة  احلكومية 
اإلكرتونية  مكتبة  يف  ال��درا���س��ات  ه��ذه 
يتم ال�ستفادة منها، حيث تقوم بتنقيح 
املعلومات وحتديد طريقة كتابة درا�سة 
احل��ال��ة وف���ق م��ع��اي��ري ال��ب��ح��ث العلمي 
لتحفيز  ف��ر���س��ة  ت��ع��د  ك��م��ا  ال���ع���امل���ي���ة، 
املوظفن على الإبداع وزيادة الإنتاجية 
الرائدة  اإجن��ازات��ه��م  تخليد  خ��ال  من 

والتي �ساهمت يف تطوير اإمارة دبي.

••ابوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة 
ل�سوؤون الدفاع يف مقر الوزارة باأبوظبي �سباح ام�س 
الريطاين  الدفاع  وزي��ر  ويليام�سون  غافن  معايل 

الذي يزور الباد حالياً.
ورحب معايل حممد بن اأحمد البواردي بزيارة وزير 
ل��ه وبحث معه  امل��راف��ق  ال��دف��اع الريطاين وال��وف��د 
مبا  وتطويرها  تعزيزها  و�سبل  الثنائية  العاقات 

يخدم م�سالح البلدين وال�سعبن ال�سديقن.

التن�سيق  جم���الت  ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ��ال  ج��رى 
والتعاون يف عدد من املجالت الع�سكرية والدفاعية 

بن دولة الإمارات وبريطانيا.
كما بحث معايل البواردي والوزير الريطاين عدداً 
من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك واأهم امل�ستجدات 
والتطورات يف املنطقة وتبادل وجهات النظر حولها.

اململكة  ���س��ف��ري  ب����ارام  فيليب  ���س��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�����س��ر 
الريطاين  الع�سكري  وامللحق  الدولة  لدى  املتحدة 
جيم�س لوثر وعدد من كبار �سباط وم�سوؤويل وزارة 

الدفاع.

البواردي ي�ستقبل وزير الدف�ع الربيط�ين 

العدد 12297 بتاريخ 2018/4/10   
دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن احلكم بالن�صر 
يف الدعوى  رقم 02017042017   ايجارات   

املحكوم له طالب العان / 1- �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م 
2- ميثاء علي عبداهلل العوي�س  

املحكوم عليها املطلوب اعانهما /  1- اي�سى مارت للتجارة العامة - �س ذ م م  
2- ديفيكا بايدي اوما �سنكر  

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2018/3/27    
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

- الزام املدعي عليها الوىل باخاء العن املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل 
- رف�س املطالبة املالية - طالبة بقيمة  �سرائب 

- الزام املدعي عليها الوىل ب�سداد غرامة ال�سيكات مبلغ 10000 درهم 
- الزام املدعي عليها الوىل بان ي�سلم للمدعي براءة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�ستحقة 

على املاأجور حتى تاريخ الخاء الفعلي 
تاريخ  م��ن  �سنويا  دره���م   120000 ب��واق��ع  اي��ج��ار  م��ن  ي�ستجد  الوىل مب��ا  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -

2018/2/25 وحتى الخاء التام 
- الزام املدعي عليها بر�سوم وم�سروفات الدعوى. 

وحيث ان القانون قد الزم باعان احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�سبح نهائيا يف حالة 
عدم الطعن عليه يف  املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12297 بتاريخ 2018/4/10
اجلمعية  اجتماع  حل�سور  امل�سرح  اع�ساء  وال�سباب  للمواهب  زاي��د  م�سرح  يدعو 
العمومية العادية الذي �سيعقد مبقر جمعية اأبوظبي للفنون ال�سعبية يوم االثنني 
املوافق 2018/4/16 يف متام ال�ساعة 7.30 م�ساًء ملناق�سة جدول االعمال التايل:

1- اعتماد حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية ال�سابق.
2- املوافقة على تق��رير م�ج���ل�ض االإدارة عن اأع��ماله يف ال����سنوات املن��تهي�ة ف��ي 

2017/12/31م وخطة الن�ساط لعام 2018م.
3- اعتماد م�سروع امليزانية لعام 2018 ومناق�سة احل�ساب اخلتامي لل�سنوات املالية 

املنتهية يف 2017/12/31م.
4- اختيار مدقق احل�سابات وحتديد مكافاأته.

5- بحث االقرتاحات املقدمة من االأع�ساء.
6- ما ي�ستجد من اأعمال.

لل�ستف�سار : 050-5667668  - 2655562- 050

اإعـــــــــالن
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عربي ودويل

�سيخ  ال�سومايل حممد  الرملان  رئي�س  اإن  اأمن  النائب ظاهر  قال 
عثمان جواري ا�ستقال قبل اقرتاع على �سحب الثقة منه يف املجل�س 

لينهي اأ�سابيع من التوتر ال�سيا�سي.
لإجراء  ال�سباح  م�ستعدا هذا  كان  الرملان  اإن  لرويرتز  اأم��ن  وق��ال 
اقرتاع على �سحب الثقة من رئي�س املجل�س عندما و�سل نائب رئي�س 

الرملان وتا ر�سالة ال�ستقالة.
واأ�ساف اأن اأع�ساء املجل�س �سفقوا ومت قبول ال�ستقالة مبا يتفق مع 

الد�ستور م�سريا اإىل اأن هذه هي نهاية الأزمة ال�سيا�سية.
وكان جواري، الذي �سغل املن�سب منذ عام 2013، على خاف مع 
نواب اآخرين مبا يف ذلك ب�ساأن قرار ب�سحب اإجراء مل�ساءلة الرئي�س 

. ح�سن �سيخ حممود الذي كان ي�سغل املن�سب عام 2015 
اأطاح  الت�سعينات عندما  اأوائ��ل  الفو�سى منذ  ال�سومال من  ويعاين 

مقاتلون بالدكتاتور حممد �سياد بري.
ويعاين اأي�سا من هجمات ت�سنها حركة ال�سباب ذات ال�سلة بتنظيم 
لاإطاحة  ت��ه��دف  حملة  يف  اأخ���رى  وم��ن��اط��ق  مقدي�سو  يف  ال��ق��اع��دة 

باحلكومة.
 

ن�سف  م�سابقة  نهاية  اأع��ق��اب  يف  الأمل��ان��ي��ة  العا�سمة  �سرطة  اأك���دت 
لهجوم  بتخطيطهم  م�ستبه  اأ�سخا�س  ع��دة  على  القب�س  امل��اراث��ون، 
خال ماراثون برلن اليوم، فيما ذكرت حتدثت تقارير �سحفية عن 

�سلة اأحد امل�ستبه بهم بالتون�سي اأني�س العامري.
لا�ستباه  ا���س��خ��ا���س  �ستة  اعتقلت  ان��ه��ا  الأمل��ان��ي��ة  ال�سلطات  ق��ال��ت 
بتخطيطهم ل�سن جرمية عنيفة يف �سباق ن�سف املاراثون يف العا�سمة 

الملانية الذي ي�سارك فيه 36 الف �سخ�س. 
منف�سلة  “موؤ�سرات  تلقت  اأنها  بيان  يف  وال�سرطة  النيابة  وذك��رت 
 18 باأن الأ�سخا�س الذين مت اعتقالهم  وت��رتاوح اعمارهم ما بن 
و21 عاما رمبا كانوا �سالعن يف التخطيط جلرمية عنيفة تتعلق 
بهذا احلدث«.  وذكرت الأجهزة الأمنية اأنه وعلى هذا الأ�سا�س فقد 
اىل  “ا�ستنادا  ان��ه  وق��ال��ت  ب��ه��م.  امل�ستبه  �سد  م��داه��م��ات  �سن  ق���ررت 
يف  التفا�سيل  من  مزيد  عن  الك�سف  يتم  لن  امل�ستمرة،  التحقيقات 

الوقت احلايل«.
وحتدث البيان عن عدة اعتقالت وعمليات تفتي�س ل�سقق وعربتن 
القوات  اعتقال  عن  حتدثت  تغريدة  ويف  ال�سرطة  اأن  اإل  برلن.  يف 
ال��ع��ث��ور على مواد  ب��رل��ن  ا���س��خ��ا���س.  ون��ف��ت �سرطة  اخل��ا���س��ة �ستة 

متفجرة، موؤكدة اأن التقارير التي حتدثت عن ذلك غري �سحيحة 

الريطانية  ال�سرطة  ميزانية  تخفي�س  اأن  م�سربة  وثائق  ك�سفت 
�ساهم ب�سكل كبري يف ارتفاع معدل جرائم العنف اخلطرية مقارنة 
نار  اإط��اق  6 ح��وادث  وق��وع  بعد  وذل��ك  املا�سية،  القليلة  بال�سنوات 

وطعن خال الأ�سبوع املا�سي.
ووف���ق���ا ل��وث��ي��ق��ة ل��ل��داخ��ل��ي��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ك�����س��ف��ت ع��ن��ه��ا �سحيفة 
ا�سرتاتيجية  م��ن  ك��ج��زء  اإع���داده���ا  مت  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  “الغارديان” 
احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة ملعاجلة زي���ادة م��ع��دل اجل��رائ��م يف ال��ب��اد، فاأن 
املجرمن رمبا �سجعهم انخفا�س عدد موظفي ال�سرطة وانخفا�س 
معدلت املقا�ساة. ويف وقت �سابق، نفى وزراء بريطانيون، مبن فيهم 
ع��دد �سباط  النخفا�س يف  ي��ك��ون  اأن  رود،  اأم���ر  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزي���رة 

ال�سرطة �سببا يف ت�ساعد جرائم العنف.
وذكرت الوثيقة اأن عدد �سباط ال�سرطة انخف�س منذ عام 2014 
ارتفاع كبري يف معدل اجلرائم  اإىل  اأ�سارت  باملئة، يف حن   5 بن�سبة 

اجلن�سية امل�سجلة.
و�سجلت لندن اأكرث من 50 جرمية قتل خال عام 2018، ومعظم 
التي ت�سنها الع�سابات  اأعمال العنف  ال�سحايا الذين �سقطوا جراء 
كانوا من ال�سباب. واأثارت هذه املوجة من اجلرائم انتقادات وجهت 
لعمدة لندن ولتكتيكات ال�سرطة وخلف�س حجم الإنفاق احلكومي، 
اإل اأن ال�سرطة �سارعت اإىل الإعان بعزمها ن�سر 300 �سابط اإ�سايف 

ب�سوارع العا�سمة لندن يف الأيام القليلة املقبلة.

عوا�صم

مقدي�شو

لندن

برلني

فرن�س� تنفي �سرب مط�ر التيفور يف �سوري� 
•• باري�ش-اأ ف ب:

اأعلنت هيئة الأركان الفرن�سية اأن اجلي�س الفرن�سي مل ي�سّن �سربات على 
مطار التيفور الع�سكري الواقع بن مدينتي حم�س وتدمر والذي ا�سُتهدف 

يف وقت مبكر ام�س الإثنن.
باتريك  الكولونيل  الفرن�سية  اجليو�س  اأرك��ان  هيئة  با�سم  متحدث  وق��ال 

�ستيغر لوكالة فران�س بر�س “لي�س نحن” من �سّن ال�سربات.
وتاأتي ال�سربة بعد اأن تعهد الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون ونظريه 
الأمريكي دونالد ترامب الأحد “برّد قوي م�سرتك” على هجوم كيميائي 
مفرت�س اأ�سفر عن مقتل الع�سرات يف مدينة دوما، بح�سب البيت الأبي�س.
وقال بيان بعد حمادثات هاتفية بن الرئي�سن انهما “دانا ب�سدة الهجمات 
املروعة بالأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا واتفقا على وجوب حما�سبة نظام 

الأ�سد على انتهاكاته امل�ستمرة حلقوق الإن�سان«.
اأن قواتها مل ت�سن  البنتاغون  الأمريكية  الدفاع  اعلنت وزارة  من جهتها، 
�سربات يف �سوريا. وقال متحدث با�سمها “يف الوقت احلايل، ل تنفذ وزارة 

الدفاع �سربات جوية يف �سوريا«.
اأه��داف ع�سكرية �سورية يف حال ثُبت  باري�س ه��ّددت م��راًرا ب�سرب  وكانت 
�سباط فراير  املدنين. وقال ماكرون يف  اأ�سلحة كيميائية �سد  ا�ستخدام 

�سن�سرب يف مثل هذه الظروف.
ونقلت وكالة النباء ال�سورية �سانا ام�س الإثنن عن م�سدر ع�سكري قوله 
اإّن هناك عددا من ال�سهداء واجلرحى جراء الهجوم بال�سواريخ على مطار 

التيفور.
14 مقاتًا على الأقل  ال�سوري حلقوق الن�سان عن مقتل  واأف��اد املر�سد 

من بينهم ايرانيون يف ال�سربة.

»بت�سيلم« تنا�سد اجلنود االإ�سرائيليني ملخالفة اأوامر القتل

عذرا اأيه� الق�ئد.. لن اأطلق الن�ر على متظ�هري غزة

وا�سنطن: تقييمنا ي�سر بثقة اإىل ا�ستخدام الكيماوي 

دوم�.. ف�سل جديد من التهجري الق�سري يف �سوري�

م�كرون ُيبلغ ترامب اإدانته للهجم�ت الكيمي�ئية يف �سوري� 

اته�م اجلي�ش امل�يل ب�إعدام�ت بال حم�كمة 
يف  اوق��ف��وا  اإره��اب��ي��ون  باأنهم  ي�ستبه  ا�سخا�س  ملقتل  العميق  قلقه  عن 
اخلام�س من ني�سان ابريل وبحوزتهم اأ�سلحة حربية، بدون ان ي�سري 

اىل حماولة الهرب.
وا�ساف البيان ان “املدعي الع�سكري كلف اجراء التحقيقات الازمة 

ب�سكل ي�سمح بك�سف هذا احلادث واحالة املتهمن على الق�ساء«.
�سمان  يف  مهمتها  موا�سلة  اىل  امل�سلحة  ال��ق��وات  ال��دف��اع  وزي��ر  ودع��ا 
حلقوق  �سارم  اح��رتام  اط��ار  ويف  مبهنية  واملمتلكات  ال�سخا�س  ام��ن 

الن�سان.
لكن نوهوم �سار الع�سو يف اكر جمعية للدفاع عن الفولين يف مايل، 

قال لوكالة فران�س بر�س ان المر ل يتعلق اطاقا مبحاولة فرار. 
اكيدة. هوؤلء كانوا �سحايا اعدامات تع�سفية”،  ان م�سادرنا  واأ�ساف 

•• باماكو-اأ ف ب:

به  م�ستبها   14 واق��رب��اء  ال��ف��ولين  اقلية  ع��ن  ت��داف��ع  اتهمت جمعية 
الباد، اجلي�س  و�سط  املايل يف  احتجازهم لدى اجلي�س  قتلوا خال 
حتقيق  ع��ن  ال��دف��اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  بينما  تع�سفي،  ب�سكل  ب��اإع��دام��ه��م 

�سيجريه النائب العام الع�سكري.
وكان اجلي�س املايل اأعلن يف بيان ان 14 موقوفا ي�ستبه بانهم متطرفون 

يف و�سط مايل قتلوا اجلمعة يف “حماولة هرب مفرت�سة«.
اإدارة العام والعاقات العامة يف اجلي�س بعد حماولة هرب  وقالت 
من  ال�ساد�س  يف  ارهابيون  بانهم  ي�ستبه  �سخ�سا   14 قتل  مفرت�سة، 
اخلام�س من  اوقفوا يف  ه��وؤلء  ان  دي���اورة، مو�سحة  ابريل يف  ني�سان 
ني�سان ابريل و�سلموا اىل ع�سكرين مالين يف البلدة الواقعة يف و�سط 

مايل.
الحد  الأول  ام�س  م�ساء  بيان  كوليبايل يف  تيينا  الدفاع  وزي��ر  وع��ر 

موؤكدا ان لديه لئحة باأ�سماء ال�سحايا.
تعر�سوا لإعدامات  انهم  اي�سا  القتلى  ه��وؤلء  اثنن من  اقرباء  واك��د 

تع�سفية.
وقال احدهم ويقيم يف دياورة، لفران�س بر�س يف ت�سريحات قام مدر�س 
برتجمتها ان “قريبي مو�سى ناي ديالو هو احد القتلى. مل يحاولوا 

الفرار لأنه لي�س هناك ما يخافون منه. قتلهم الع�سكريون«.
دم���روا مدر�سة يف قرية  اإره��اب��ي��ن  ان  اك��د اجلي�س  اخ���رى،  م��ن جهة 
مبرور  رحبوا  ال�سكان  لأن  )و���س��ط(،  ديالوبي  بلدة  من  بالقرب  �سبا 
ع�سكرين مالين موؤخرا. وتوؤكد اقلية الفولين يف مايل انها مو�سع 
امادو  املت�سدد  للداعية  امل�سلحة  بالتواطوؤ مع اجلماعة  دائمة  �سبهات 

كوفا، التي ظهرت يف املنطقة يف 2015.

ال�سلطات  ابريل  ني�سان  من  الثالث  يف  الدولية  العفو  منظمة  ودع��ت 
املالية اىل ك�سف ماب�سات اعدامات خارج اطار الق�ساء جرت يف و�سط 

مايل حيث عرث على جثث �ستة ا�سخا�س يف حفرة جماعية.
وكانت بعثة المم املتحدة يف مايل عرت يف بيان يف 29 اآذار مار�س عن 
والنتهاكات اخلطرية حلقوق  “التجاوزات  تزايد  ال�سديد من  قلقها 
يف و�سط  اع��دام تع�سفي”  ذل��ك ح��الت  املدنين، مبا يف  الن�سان �سد 

الباد حيث تن�سط جماعات جهادية.
ورغم ت�ستيت اجلماعات املرتبطة بالقاعدة وطردها اإىل حد كبري من 
�سمال مايل منذ 2013، ما زالت مناطق باأكملها من الباد خارجة 
عن �سيطرة القوات املالية والفرن�سية وقوة المم املتحدة رغم التوقيع 
يف اأيار مايو وحزيران يونيو 2015 على اتفاق �سام كان يفرت�س ان 

ي�سمح بعزل املتطرفين.
وم��ن��ذ 2015، ام��ت��دت ال��ه��ج��م��ات ال و���س��ط وج��ن��وب م���ايل وال���دول 

املجاورة وخ�سو�سا بوركينا فا�سو والنيجر.

دونالد ترامب اإنه �سيتم “دفع ثمن باهظ” جراء �سن هجوم 
اأبلغت جماعات  املحا�سرة، حيث  دوما  كيماوي على مدينة 

اإغاثة طبية عن �سقوط ع�سرات القتلى بالغاز ال�سام.
ويف حن يحاول م�سوؤولون دوليون تاأكيد الهجوم الكيماوي 
اتخذ  دوم���ا،  مدينة  يف  ال�سبت  متاأخر  وق��ت  يف  وق��ع  ال���ذي 
للرئي�س  مبا�سرة  ان��ت��ق��ادات  بتوجيه  ن���ادرة  خ��ط��وة  ت��رام��ب 

الرو�سي فادميري بوتن ب�ساأن الواقعة.
كيماوي  ه��ج��وم  اأي  احلكومية  ال��ق��وات  �سن  ���س��وري��ا  ون��ف��ت 
الأ�سد هذه  ب�سار  الرئي�س  اأق��وى حلفاء  رو�سيا  و�سفت  كما 

التقارير باأنها زائفة.
اإن��ه مل يت�سح م��ا الذي  اإج���راء رغ��م  وه��دد ت��رام��ب باتخاذ 
ي��ن��وي��ه. وك���ان ق��د واف���ق ال��ع��ام امل��ا���س��ي ع��ل��ى ت��وج��ي��ه �سربة 

ن�ستلم  اأن  اإما  و�سوح،  بكل  لهم  وقلنا  امل�ساحلة،  حول 
كل  ا�ستام  من  حكومتنا  تتمكن  اأن  مبعنى  �سيء،  كل 
امللفات املتعلقة باإدارة قطاع غزة من الألف اإىل الياء، 
ال���وزارات وال��دوائ��ر والأم��ن وال�ساح، وغريها، وعند 
ذلك نتحمل امل�سوؤولية كاملة، واإل فلكل حادث حديث، 

واإذا رف�سوا لن نكون م�سوؤولن عما يجري هناك«.
واأ�ساف “ننتظر اجلواب من الأ�سقاء يف م�سر، وعندما 
الوطن  م�سلحة  �سوء  على  ونت�سرف  نتحدث  ياأتينا 

وم�سلحة �سعبنا«.
الفل�سطينية  ال�سلطة  موظفي  روات��ب  �سرف  وت��اأخ��ر 
اأن  فل�سطينية  اإع���ام  و���س��ائ��ل  ذك���رت  اأي���ام فيما  ل��ع��دم 
رواتب  بوقف  فل�سطيني  قرار  ناجم عن  التاأخري  هذا 
موظفي قطاع غزة، ب�سبب تعرث امل�ساحلة الفل�سطينية 
�سد  الفل�سطيني  للرئي�س  ج��دي��دة  ع��ق��وب��ات  و�سمن 
اململكة  يف  املقررة  العربية  القمة  وعن  حما�س.  حركة 

•• عوا�صم-وكاالت:

اآخر جيوب  بعد ح�سار طويل وق�سف عنيف، تن�سم دوم��ا، 
التهجري  م�سل�سل  اإىل  ال�����س��رق��ي��ة،  ال��غ��وط��ة  يف  امل��ع��ار���س��ة 

الق�سري يف �سوريا.
تو�سل  امل��دي��ن��ة،  على  امل�سيطر  الإ�سام”،  “جي�س  ف�سيل 
كل  عن  امل�سلح  الف�سيل  باإفراج  يق�سي  مو�سكو  مع  لتفاق 
جرابل�س  اإىل  وعائاتهم  خروجهم  مقابل  النظام  اأ���س��رى 

�سمايل الباد خال يومن، وفقا لدم�سق.
اتفاق الإجاء، ياأتي بعد تعرث مفاو�سات �سابقة بن جي�س 
الإ�سام من جهة والنظام ومو�سكو من جهة اأخرى ب�سبب 
خافات على تفا�سيل التفاق، اأبرزها خاف ب�ساأن اأ�سلحة 

جي�س الإ�سام.
اخلفيفة  الأ���س��ل��ح��ة  ت�سليمه  ا����س���رتط  امل�����س��ل��ح  ف��ال��ف�����س��ي��ل 
يف  نهائي  �سيا�سي  حل��ل  التو�سل  بعد  للنظام  واملتو�سطة 
اإياهم بت�سليم  �سوريا، الأمر الذي رف�سته مو�سكو مطالبة 

الأ�سلحة خال مدة زمنية حمددة.
وهو خاف دفع النظام ومو�سكو ل�سن حملة ع�سكرية عنيفة 
على دوما يف ال�ساعات املا�سية راح �سحيتها ع�سرات القتلى 
واجلرحى. وبعد اإعان دم�سق التو�سل لتفاق، ذكرت وكالة 
ب��داأت فعا يف  الإج���اء  اأن حافات  �سانا  ال�سورية  الأن��ب��اء 
امل�سلحن  خ��روج  عمليات  بتنفيذ  للبدء  دوم��ا  اإىل  الدخول 
القوات احلكومية  باتت  دوم��ا،  اإج��اء  وباتفاق  وعائاتهم. 
حا�سرتها  اأن  بعد  ال�سرقية،  الغوطة  كامل  على  ت�سيطر 

لأكرث من 4 �سنوات.
العديد  اأّن  �سانا  ال�سورية  الر�سمية  الأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 
م��ن ال�����س��واري��خ ا���س��ت��ه��دف��ت ف��ج��ر الإث���ن���ن م��ط��ار التيفور 
الع�سكري يف و�سط �سوريا واأدت اإىل �سقوط عدد من القتلى 

واجلرحى.
وياأتي هذا الهجوم بعيد حديث الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
م���اك���رون ه��ات��ف��ي��ا م���ع ن��ظ��ريه الأم���ريك���ي دون���ال���د ترامب 

للهجمات  ال�سديدة  اإدان��ت��ه  “عن  له  وتعبريه  الأح��د  م�ساء 
���س��ك��ان دوم���ا يف  اأب��ري��ل ���س��د   7 ال��ت��ي وق��ع��ت يف  الكيميائية 
الغوطة ال�سرقية” ب�سوريا، وفق ما اأعلن الإليزيه يف بيان.

وقد تبادل الزعيمان “معلوماتهما وحتلياتهما التي توؤكد 
اإجراءاتهما  تن�سيق  و”قررا  كيميائية”  اأ�سلحة  ا�ستخدام 
وم���ب���ادرات���ه���م���ا داخ�����ل جم��ل�����س الأم������ن ال������دويل ال�����ذي من 
بح�سب  املفرت�س اأن ينعقد الثنن 9 اأبريل يف نيويورك”، 

ما اأ�ساف الأليزيه.
ت��رام��ب وم��اك��رون تعهدا  اإّن  ولح��ق��ا ق��ال البيت الأب��ي�����س، 
الأحد “برد قوي م�سرتك” على هجوم كيميائي مفرت�س 

اأ�سفر عن مقتل الع�سرات يف دوما.  
وج����اء يف ب��ي��ان اإث����ر حم���ادث���ات ع���ر ال��ه��ات��ف ب���ن ترامب 
املروعة  الهجمات  ب�سدة  الزعيمان  اأدان  “لقد  وم��اك��رون 
بالأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا واتفقا على وجوب حما�سبة 

نظام الأ�سد على انتهاكاته امل�ستمرة حلقوق الإن�سان«. 
واأ�ساف البيان “لقد اتفقا على تبادل املعلومات حول طبيعة 

الهجمات، وتن�سيق ا�ستجابة قوية وم�سرتكة«. 
والأحد اعترت دم�سق اأّن التهامات املوجهة لها على خلفية 
“اأ�سطوانة مملة  املفرت�س يف دوما هي  الكيميائي  الهجوم 
من  لوا�سنطن  حتذيرا  رو�سيا  وجهت  فيما  مقنعة”،  غري 
نافية  خمتلقة”  “بذرائع  ع�سكري  بتدخل  ال��ق��ي��ام  مغبة 

ا�ستخدام النظام ال�سوري لأ�سلحة كيميائية.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى، ق��ال��ت م�����س��ادر ب�����الإدارة الأم��ريك��ي��ة يوم 
الأحد، اإن تقييم ال�سلطات الأمريكية ي�سري اإىل اأن اأ�سلحة 
كيماوية ا�ستخدمت يف هجوم على مدينة �سورية حما�سرة 
تعكف  ت��زال  ل  ال�سلطات  لكن  املعار�سة،  ل�سيطرة  خا�سعة 

على تقييم تفا�سيل الهجوم.
وح�سب رويرتز، قالت امل�سادر التي مل ت�سل اإىل حد توجيه 
ال�سبت  هجوم  يف  الثقة  من  بقدر  ج��رى  التقييم  اإن  اتهام، 
ع�سرات  قتل  اإن��ه  اإغاثة طبية  قالت جماعات  ال��ذي  املا�سي 
الأ�سخا�س يف مدينة دوما. والأحد، قال الرئي�س الأمريكي 

•• رام اهلل-وكاالت:

اأي��ه��ا ال��ق��ائ��د.. ل��ن اأط��ل��ق النار” ع��ب��ارة تقود  »ع����ذرا 
اأ�سحابها اإىل امل�ساءلة ورمبا اإىل العتقال، يف اإ�سرائيل 
بعدما اأطلقت املنظمة غري احلكومية )بت�سليم( حملة 
متظاهري  على  ال��ن��ار  اإط���اق  لرف�س  اجل��ن��ود  تنا�سد 

غزة العزل.
اإن��ه��ا مل تتخذ مثل ه��ذه اخل��ط��وة من  ق��ال��ت  املنظمة 
اأي�سا  م�سبوق  غ��ري  الإ�سرائيلي  الت�سعيد  لكن  قبل، 
خال املواجهات التي �ساحبت ذكرى يوم الأر�س قرب 

احلدود بن قطاع غزة واإ�سرائيل.
ولق���ت اخل��ط��وة ه��ج��وم��ا وا���س��ع��ا م��ن ق��ب��ل م�سوؤولن 
واملعار�سة  احل��اك��م  الئ��ت��اف  اأح���زاب  م��ن  و�سيا�سين 

على حد �سواء.
حتى اإن احلملة التي اأطلقتها منظمة بت�سليم، اعترت 
قادتهم  اأوام���ر  رف�س  على  للجنود  وحتري�سا  مت��ردا 

الع�سكرين.
الإ�سرائيلي،  الداخلي  الأم��ن  وزي��ر  اعتر  جانبه،  من 
�سكان  ظ��ه��ر  يف  طعنة  مب��ث��اب��ة  احل��م��ل��ة  اأردان،  غ��ل��ع��اد 
وزير  م��ع��ه  ليت�سامن  امل��واج��ه��ة،  خ�����س��م  يف  اجل��ن��وب 
�سد  حتقيق  فتح  ويطلب  ليرمان،  اأفيغدور  ال��دف��اع، 

اإحدى املنظمات الداعية لل�سام.. بتهمة التحري�س.
وواجهت اإ�سرائيل انتقادات جراء ا�ستخدامها الر�سا�س 
احلي بعد 10 اأيام من الحتجاجات وال�ستباكات عند 
احلدود مع القطاع، حيث قتلت قواتها 30 فل�سطينيا، 

وفق وزارة ال�سحة يف غزة.
فاندلعت  اجل��م��ع��ة،  جم����ددا،  ال��ع��ن��ف  وت����رية  وازدادت 
مواجهات لدى تظاهر الآلف عند احلدود، حيث قتل 

9 فل�سطينين، بينهم �سحفي.
 19 الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال���ق���وات  ق��ت��ل��ت  م���ار����س،   30 ويف 
فل�سطينيا خال �سدامات م�سابهة، فيما مل تتحدث اأي 

تقارير عن �سقوط �سحايا من اجلانب الإ�سرائيلي.
“عند  اإل  اأنها مل تطلق النريان  اإ�سرائيل على  وت�سر 
احل����دودي  ب��ال�����س��ي��اج  ���س��رر  اإحل�����اق  مل��ن��ع  ال�سرورة” 

اإ�سرائيل  وتتهم  ه��ج��م��ات.  �سن  وحم����اولت  والت�سلل 
كغطاء  التظاهرات  ا�ستخدام  مبحاولة  حما�س  حركة 

للقيام باأعمال عنف.
ه���ذا واأع���ل���ن اجل��ي�����س ال���س��رائ��ي��ل��ي يف ب��ي��ان ام�����س اأن 
ع�سكريا”  “موقعا  ا�ستهدفت  ا�سرائيلية  م��ق��ات��ات 
حل��رك��ة ح��م��ا���س يف ���س��م��ال ق��ط��اع غ���زة ردا ع��ل��ى ت�سلل 
على  ي��وم  قبل  قنابل  وزرع  احل���دود  م��ن  فل�سطينين 
فل�سطينية يف غزة  امنية  وذك��رت م�سادر  زعمها.  حد 
جباليا  يف  قاعدة  ا�ستهدفت  ال�سرائيلية  ال�سربة  ان 
حلما�س،  الع�سكري  اجلناح  الق�سام  الدين  عز  لكتائب 
ومزرعة بالقرب من بيت لهيا، مت�سببة با�سرار بينما 

مل ت�سجل ا�سابات.
وج������اءت ال����غ����ارة ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ع��د ي����وم م���ن ت�سلل 
القطاع  ���س��م��ال  يف  احل����دودي  ال�����س��ي��اج  م��ن  م�سبوهن 
عرث عليها اجلي�س، ح�سب  نا�سفة”  “عبوات  وزرعهم 

البيان.
وا�سرائيل  احل��دودي بن غزة  ال�سياج  وت�سهد منطقة 
“يوم  يف  وتظاهرات  �سدامات  اندلعت  ان  منذ  توترا 
“م�سرية  ���س��ع��ار  حت��ت  م��ار���س  اآذار   30 يف  الر�س” 

العودة«. 
فل�سطينيا،   31 ع��ن مقتل  امل��واج��ه��ات  ه��ذه  وا���س��ف��رت 

ح�سب وزارة ال�سحة يف القطاع.
وتقول ا�سرائيل انها تطلق النار يف حال ال�سرورة ملنع 
وحماولت  والت�سلل  وعمليات  بال�سياج  ا�سرار  احل��اق 

�سن هجامت.
وهي حتمل حركة حما�س التي ت�سيطر على قطاع غزة 

منذ 2007، م�سوؤولية الهجمات والتظاهرات.
الفل�سطيني حممود  الرئي�س  اأخ��رى، طالب  من جهة 
كامل  ب�سكل  بت�سليم قطاع غزة  عبا�س، حركة حما�س 
ال�سلطة  اأن  اأو  وال�����س��اح،  الأم����ن  م��ل��ف��ات  ي�سمل  مب��ا 
اإليه  �ستوؤول  ما  عن  م�سوؤولة  تكون  لن  الفل�سطينية 

الأمور يف القطاع.
للجنة  جل�سة  م�ستهل  يف  ل���ه،  كلمة  يف  ع��ب��ا���س  وق���ال 
امل�سرين  الأخ��وة  “حتدثنا مع  املركزية حلركة فتح: 

بغاز  هجوم  بعد  �سورية  جوية  قاعدة  �سد  ك��روز  ب�سواريخ 
ال�سارين على مدنين. وكتب ترامب يف تغريدة على تويرت 
“كثريون ماتوا من بينهم ن�ساء واأطفال يف هجوم كيماوي 
طائ�س يف �سوريا. املنطقة التي �سهدت ذلك العمل الفظيع 
الو�سول  يجعل  مبا  ال�سوري  اجلي�س  ويطوقها  حما�سرة 

اإليها من العامل اخلارجي غري ممكن بالكامل«.
كان حمققو جرائم احلرب التابعون لاأمم املتحدة وثقوا يف 
ال�سابق 33 هجوما كيماويا يف �سوريا ون�سبت 27 منها اإىل 
احلكومة ال�سورية التي نفت مرارا ا�ستخدام هذا النوع من 
ملحا�سبة  الرامية  اجلهود  م��رارا  رو�سيا  وعرقلت  الأ�سلحة. 
الأ�سلحة  حظر  منظمة  اأو  املتحدة  الأمم  يف  ���س��واء  �سوريا 

الكيميائية.

وقت  يف  “تاأتي  اإن��ه��ا  عبا�س  ق��ال  ال�سعودية،  العربية 
�سر�سة  لهجمة  املحتلة،  القد�س  مدينة  فيه  تتعر�س 
الأمريكية  وال��ق��رارات  الإ�سرائيلية،  الإج���راءات  ج��راء 
قمة  عليها  يطلق  اأن  ون��اأم��ل  بخ�سو�سها،  الأخ����رية 
التي تتعر�س  ال�سر�سة  الهجمة  القد�س، ملواجهة هذه 
بالقد�س  ب��الع��رتاف  الأمريكية  ال��ق��رارات  عقب  لها 

عا�سمة لإ�سرائيل، ونقل �سفارتهم اإليها«.
القد�س  ق�سيتي  اإن  قالوا  اأنهم  و�سمعنا  “�سبق  وتابع 
وال��اج��ئ��ن خ��رج��ت��ا ع��ن ال��ط��اول��ة، ف��م��اذا ب��ق��ي على 
وبالتاأكيد  �سياأتي،  الذي  ما  ن�ساأل  ل  لذلك  الطاولة؟ 
���س��ت��ك��ون ه��ن��اك ���س��ف��ق��ة، وال��ت��ي ن��ع��ت��ره��ا ق��د انتهت، 
يتم  مل  ما  ك��ان،  مهما  �سياأتي  ملا  ن�ستمع  لن  وبالتايل 
ال�سرقية  ال��ق��د���س  واأن  ال��دول��ت��ن،  ب��روؤي��ة  الع����رتاف 
نتحدث  اأن  ميكن  وعندها  فل�سطن،  لدولة  عا�سمة 

عن باقي الق�سايا التي بقيت على الطاولة«.

تن�سيق  و”قررا  كيميائية”  اأ�سلحة 
اإج���راءات���ه���م���ا وم���ب���ادرات���ه���م���ا داخ���ل 
جم��ل�����س الأم�����ن ال�����دويل ال����ذي من 
املفرت�س اأن ينعقد الثنن 9 ني�سان 
ما  ب��ح�����س��ب  نيويورك”،  يف  اأب���ري���ل 

اأ�ساف الإليزيه. 
اإّن جم��ل�����س الأم���ن  وق����ال الإل���ي���زي���ه 
ال�ستخدام  يدين  اأن  يجب  ال���دويل 
الكيميائية.  ل���اأ����س���ل���ح���ة  امل���ت���ك���رر 
وط��ال��ب��ت ال��رئ��ا���س��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة باأن 
ب�سكل  امل�������س���وؤول���ي���ات  حت���دي���د  “يتم 

ملجل�س  ال����ط����ارئ  الج���ت���م���اع  ط���ل���ب 
الأم����ن ح���ول ���س��وري��ا ت��وق��ي��ع ك��ل من 
واململكة  املتحدة  وال��ولي��ات  فرن�سا 
وبولندا  وال�سويد  والكويت  املتحدة 
وفقا  العاج،  و�ساحل  وهولندا  وبريو 
احلكومة  ونفت  دبلوما�سية.  مل�سادر 
واإيران  رو�سيا  وحليفتاها  ال�سورية 
ال�سوري عن  النظام  م�سوؤولية قوات 
اي هجوم كيميائي. وو�سفت مو�سكو 
الن�����ب�����اء ب���اأن���ه���ا م���ف���رك���ة وح�����ذرت 
ع�سكري  تدخل  اي  ان  من  وا�سنطن 

•• باري�ش-اأ ف ب:

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  حت��ّدث 
ماكرون هاتفيا مع نظريه الأمريكي 
اإدانته  “عن  وع���ّر  ت��رام��ب  دون��ال��د 
التي  الكيميائية  للهجمات  ال�سديدة 
وقعت يف 7 ني�سان اأبريل �سد �سكان 
دوما يف الغوطة ال�سرقية” ب�سوريا، 
بيان.  الإل���ي���زي���ه يف  اأع���ل���ن  م���ا  وف����ق 
“معلوماتهما  الزعيمان  تبادل  وقد 
ا�ستخدام  ت��وؤك��د  التي  وحتلياتهما 

اتفق  وق���د  امل��ج��ال.  ه���ذا  يف  وا�سح” 
يبقيا  “اأن  ع��ل��ى  وت���رام���ب  م���اك���رون 
يتحادثا  واأن  وث���ي���ق  ات�������س���ال  ع��ل��ى 
ال�48  ال�������س���اع���ات  خ������ال  جم�������ددا 
دبلوما�سية  م�سادر  وذك��رت  املقبلة«. 
جمل�س  اع�������س���اء  م���ن   9 ان  الح�����د 
المن ال15 دعوا اىل اجتماع طارئ 
الكيميائي  ال���ه���ج���وم  ب��ع��د  الث���ن���ن 
ال�سورية،  دوم��ا  يف  ال�سبت  املفرت�س 
ال�ساعة  اج��ت��م��اع م��ق��رر ع��ق��ده  وه���و 
ويحمل  غرينت�س.  بتوقيت   15،30

تكون  قد  �سوريا  ب��ذرائ��ع خمتلقة يف 
له تبعات ج�سيمة، فيما ندد الرئي�س 
ب�هجوم  ت��رام��ب  دون���ال���د  الأم���ريك���ي 
دم�سق  م���ت���وع���دا  م��ت��ه��ور  ك��ي��م��ي��ائ��ي 
اأعلن  جهته  من  باهظ.  ثمن  ب�دفع 
اإيف  جان  الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر 
ب��اده �ستتحمل  اأن  الأح���د  ل��ودري��ان 
بعدما هددت  “م�سوؤولياتها كاملة” 
باري�س مرارا ب�سرب اأهداف ع�سكرية 
�سورية يف حال ثبت ا�ستخدام ا�سلحة 

كيميائية يف �سوريا.
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بيونغ ي�نغ تبلغ وا�سنطن ا�ستعداده� لنزع النووي
•• �صيول-وكاالت:

املتحدة  ال��ولي��ات  اأبلغت  ال�سمالية  كوريا  اإن  اأمريكي  م�سوؤول  ق��ال 
من  الكورية  اجلزيرة  �سبه  اإخ��اء  لبحث  ا�ستعدادها  الأوىل  للمرة 
جونغ  كيم  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  يلتقي  عندما  النووي  ال�ساح 

اأون، مع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
وح�����س��ب روي����رتز، ق���ال امل�����س��وؤول ال���ذي ط��ل��ب ع���دم ن�سر ا���س��م��ه، اإن 
يف  �سرية  ات�سالت  اأج��روا  �سمالين  وكورين  اأمريكين  م�سوؤولن 
ا�ستعدادها  مبا�سر  ب�سكل  بيونغيانغ  اأك��دت خالها  الأخ��رية  الآون��ة 
تعول  وا�سنطن  كانت  الآن  وحتى  امل�سبوقة.  غري  القمة  هذه  لعقد 
ع��ل��ى ت��اأك��ي��دات حليفتها ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ب�����س��اأن ن��واي��ا ك��ي��م. وزار 
مبعوثون كوريون جنوبيون وا�سنطن ال�سهر املا�سي لإباغها بدعوة 

كيم للقاء ترامب. وتبادل ترامب وكيم ت�سريحات عدائية خال 
ال�سنة الأخرية. وفاجاأ ترامب العامل مبوافقته ب�سرعة على لقاء 
قادرة  نووية  اأ�سلحة  بيونغيانغ  ب�ساأن تطوير  الأزم��ة  لبحث  كيم 
ت��خ��رج عن  امل��ت��ح��دة. ول��ك��ن بيونغيانغ مل  ال��ولي��ات  على ���س��رب 
�سمتها ب�ساأن القمة التي يقول م�سوؤولون اأمريكيون اإنه يجري 
املكان  عن  ف��وري  بيان  ي�سدر  ومل  مايو.  يف  لعقدها  التخطيط 
اأمريكي  رئي�س  بن  لقاء  اأول  �ستكون  التي  القمة  لهذه  املحتمل 

موجود يف ال�سلطة وزعيم كوري �سمايل.
وامتنع امل�سوؤول الأمريكي عن حتديد موعد وكيفية الت�سالت 
التي جرت بن الوليات املتحدة وكوريا ال�سمالية، ولكنه قال اإن 

اجلانبن عقدا عدة ات�سالت مبا�سرة.
اأن كيم  اأكدت  املتحدة  “الوليات  اإن  اأمريكي ثان،  وقال م�سوؤول 

من  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �سبه  اإخ����اء  لبحث  م�ستعد  اأون  ج��ون��غ 
تف�سري  كيفية  ب�ساأن  ت�ساوؤلت  هناك  ومازالت  النووي«.  ال�ساح 
اأنه  وا�سنطن  ترى  ال��ذي  النووي  ال�ساح  لنزع  ال�سمالية  كوريا 

تخلي بيونغياجن عن برناجمها لاأ�سلحة النووية.
وتقول كوريا ال�سمالية منذ �سنوات اإنها قد تفكر يف التخلي عن 
اإذا �سحبت الوليات املتحدة قواتها من كوريا  تر�سانتها النووية 
ال��ردع النووي من  اجلنوبية و�سحبت ما تطلق عليه ا�سم مظلة 
كوريا اجلنوبية واليابان. وقال بع�س املحللن اإن ا�ستعداد ترامب 
للقاء كيم منح كوريا ال�سمالية انت�سارا دبلوما�سيا لأن الوليات 
لقاء  اأي  ي�سبق  اأن  �سرورة  على  �سنوات  منذ  ت�سر  كانت  املتحدة 
لنزع  ال�سمالية  كوريا  جانب  من  خطوات  القبيل  ه��ذا  من  قمة 

�ساحها النووي.

   فاز رئي�ض الوزراء 
القومي  ال�سعبوي 
ف��ي��ك��ت��ور اورب������ان 
على  ثالثة  بوالية 
رئا�سة  يف  ال��ت��وايل 
االول  اأم�����ض  امل��ج��ر 
االح��د، حيث حقق 
ان���ت�������س���ارا وا���س��ع��ا 
االن���ت���خ���اب���ات  يف 
ال���رمل���ان���ي���ة ال��ت��ي 
مب�ساركة  ات�سمت 

قوية.

ما  على  فيد�سز  ح��زب��ه  وحت�سل    
يقارب 49 باملائة من الأ�سوات )+ 
مما   ،)2014 ب�  مقارنة  نقاط   4
اأغلبية  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ل��ه  ي�سمن 

الثلثن يف الرملان.  
اأ���س��ت��اذ العلوم  ب��وداب�����س��ت، ح��ل��ل  يف 
هونيادي،  ب��ول��ك�����س��و  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
البحاث  موؤ�س�سة  يف  يعمل  ال��ذي 
ال�سيا�سي،  امل���ال  راأ����س  الليرالية 
نتائج النتخابات ملجلة “لو بوان” 

الفرن�سية.
فيكتور  انت�سار  *م��ا هي عواقب    
ولكن  امل��ج��ر،  على  الوا�سع  اأورب���ان 

اأي�سا على الحتاد الأوروبي؟
  - من اأجل احلفاظ على ال�سلطة، 
ا�سرتاتيجية  فيد�سز  حزب  اعتمد 
خال  م��ن  املجتمعي  ال�ستقطاب 
ت���ق���دمي امل���ج���ر ك�����س��ح��ي��ة لأع�����داء 
اأق��وي��اء، وال��ذي��ن ه��م على التوايل 
واملهاجرين،  الأوروب�������ي،  الحت����اد 
غري  واملنظمات  اللجوء،  وطالبي 
اأو  املعار�سة،  ون�سطاء  احلكومية، 

جورج �سورو�س.
  خال الولية اجلديدة لفيكتور 
ان  م��ن  ننطلق  اأن  اأورب�����ان، مي��ك��ن 
واأن  هذه ال�سرتاتيجية �ست�ستمر، 
لتعزيز  العمل  �سيوا�سل  فيد�سز 
ال�سيا�سية  احل��ي��اة  على  �سيطرته 
وت���ف���ك���ي���ك دول�������ة ال����ق����ان����ون، عر 
وهم  امل�ستقلن،  الفاعلن  اإ�سكات 
الق�ساة امل�ستقلون، واملنظمات غري 

ال��ه��وي��ة ي����زداد ق���وة ب�سكل ع���ام يف 
اأوروبا، وخا�سة يف جزئها ال�سرقي، 
حيث يتحد هذا الجتاه مع امليول 
ال�ستبدادية وغري الليرالية التي 
ت��ه��دف اإىل اإدام�����ة ���س��ل��ط��ة ه���وؤلء 

الفاعلن ال�سيا�سين.
   *هل ميكن اأن يبقى حزب فيد�سز 
ع�سًوا يف احلزب ال�سعبي الأوروبي، 
املثال،  ���س��ب��ي��ل  ي�����س��ّم، ع��ل��ى  ال����ذي 
الدميقراطي  امل�����س��ي��ح��ي  الحت�����اد 
بزعامة اأجنيا مريكل وجمهوريي 

لوران واوكويز؟
ك���ل م���ن فيكتور  اج��ت��م��ع  ل��ق��د   -  
اأورب������ان وم��ان��ف��ري��د وي����ر، رئي�س 
ال�سعبي  للحزب  الرملانية  الكتلة 
اأ�سابيع  ب�����س��ع��ة  ق��ب��ل  الأوروب���������ي، 
يزال  ل  ف��ي��د���س��ز  اأن  ع��ل��ى  وات��ف��ق��ا 
ع�سوا يف احلزب ال�سعبي الأوروبي، 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن الخ���ت���اف���ات يف 
احرتام  مثل  ق�سايا  ح��ول  ال����راأي 
ومكانة  واملوؤ�س�سات  القانون  دول��ة 
اأو  امل���ن���ظ���م���ات غ�����ري احل���ك���وم���ي���ة 

الهجرة.
 اإنهم يريدون التو�سل اإىل موقف 
ال��ه��ج��رة بحلول  ب�����س��اأن  م�����س��رتك 
 ،2019 الأوروب����ي����ة  الن��ت��خ��اب��ات 
ول اأ�ستطيع اأن اأقول كيف ميكنهم 

ذلك.
 وميكننا العتقاد اأن الفوز الكا�سح 
واجل��ل��ي لأورب����ان الح���د، ق��د عزز 

موقفه من هذا املو�سوع.
باملفو�سية  ال��ب��ع�����س  ي���دف���ع   *    
الأوروب���ي���ة اىل ات��خ��اذ اج���راء �سد 
القانون،  ���س��ي��ادة  لنتهاكها  امل��ج��ر 
ك��م��ا فعلت م��ع ب��ول��ن��دا.. ه��ل هذا 

مطلوب؟
   - مثل ه��ذا الإج���راء لن ي�ساهم 
والحتاد  املجر  ال��ن��زاع بن  يف حل 
ل��ن ينجح. يجب  الأوروب�����ي، لأن���ه 
باإجماع  امل��ع��اه��دة،  ح�سب  ي��ت��م،  اأن 
ال���دول الأع�����س��اء. ومي��ك��ن للمجر 
منهما  ك����ل  ي���دع���م  اأن  وب���ول���ن���دا 
النق�س  الآخ���ر، ومي��ار���س حقه يف 
ت��ت��خ��ذ ���س��د الآخ�����ر.  لأي ع��ق��وب��ة 
اأطلقته  اإذا  الإج���راء،  ه��ذا  اإن مثل 
دون  ل�سنوات،  �سي�ستمر  املفو�سية، 
اإنه لن يجلب �سوى املاء  ج��دوى.. 
اأوربان، الذي  اإىل مطحنة فيكتور 
اأن  اأخ����رى  اأن ي�����س��رح م���رة  مي��ك��ن��ه 

املجر �سحية لاحتاد الأوروبي.
عن لوبوان الفرن�سية

التي  الإع��ام  وو�سائل  احلكومية، 
�ستبقى  ب��ع��د..  عليها  ي�سيطر  ل 
يف  لأوروب���ا  بالن�سبة  م�سكلة  املجر 

امل�ستقبل املنظور.
  *ما هو ال�سبب الرئي�سي لنت�سار 

اأوربان اجلديد؟
- �سوف اأذكر اثنن: الأول، هو اأن 
باخلوف  ال�سعور  يتقبل  املجتمع 

م�سدرها اأجنبي.
اإن  اأن نقول اليوم    *هل ن�ستطيع 
الإيديولوجية  اأي  الاليرالية، 
يتبناها  التي  لليرالية  املناه�سة 
ف��ي��ك��ت��ور اأورب����������ان، ه����ي ج�����زء من 

امل�سهد الأوروبي؟
  - املوؤكد هو اأن الجتاه ال�سعبوي 
مفهوم  على  يقوم  ال��ذي  املحافظ 

اوربان  عليه  يلعب  ال���ذي  وال��ق��ل��ق 
اأن  النتخابات  واأظ��ه��رت  وح��زب��ه. 
جدا  قوية  بقاعدة  يتمتع  فيد�سز 
امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة ح��ي��ث يعي�س  يف 
بالعامل  ���س��ع��ي��ف��ة  ���س��ل��ت��ه  ج��م��ه��ور 
اخلارجي، ومع الثقافات الأخرى. 
   ان املجتمع املجري، املنغلق جداً 
ع��ل��ى ن��ف�����س��ه، ُي���غ���ّذي ال��ع��دي��د من 

امل�سجلة يف املجر. فمن وجهة نظر 
حالة  يف  الباد  تعتر  اقت�سادية، 
���س��ح��ي��ة اأف�����س��ل ب��ك��ث��ري م���ن ب�سع 
�سنوات م�ست، لكنهم امتنعوا لأن 
ميكن  باأنه  مقتنع  اأورب���ان  فيكتور 
بعر�س  اأك����ر  ب�����س��ه��ول��ة  ي��ف��وز  اأن 
الهجرة،  مو�سوعها  �سوداء  لوحة 
موؤامرات  �سحية  املجر  اأن  وبزعم 

يف  الوجودية  والهموم  الإحباطات 
ما يخ�س رفاهه، �سواء كان ثقافياً 
وهذا  اجتماعياً.  اأو  اقت�سادياً  اأو 
يعرف  حا�سم  عامل  ه��و  ال�ستياء 
كبري  بنجاح  ي�ستغله  كيف  اأورب���ان 
على امل�ستوى ال�سيا�سي، من خال 

تعبئته �سد بروك�سل.
  ال��ع��ام��ل الأ���س��ا���س��ي ال���ث���اين، هو 
الإعام  تلعبه و�سائل  الذي  الدور 
ي�ستطيع  ل  بدونها  التي  املجرية، 
امل��������رء ف���ه���م ال����و�����س����ع يف امل���ج���ر. 
الوطنية،  الإع���ام  و�سائل  معظم 
ع���ل���ى الأق���������ل ت���ل���ك ال����ت����ي ميكن 
املناطق  يف  عليها  احل�����س��ول  ح��ق��ا 
الريفية، حتت هيمنة حزب فيد�سز 
الذين  وال���ن���اخ���ب���ون  و���س��ي��ط��رت��ه. 
يتعر�سون يوميا لتلك الدعاية ل 
م�سادر  اإىل  الو�سول  ي�ستطيعون 
�سيًئا  وينتهون  للمعلومات  اأخ��رى 

ف�سيًئا اىل ت�سديق ما ي�سلهم.
الف�ساد،  ق�سايا  تلعب  مل  *مل���اذا     
اأورب���ان  فيكتور  فيها  ت���ورط  ال��ت��ي 

وبع�س اأقاربه، �سد فيد�سز؟
  - ق��ب��ل ب�����س��ع��ة اأ����س���اب���ي���ع، ف���ازت 
فرعية،  ان��ت��خ��اب��ات  يف  امل��ع��ار���س��ة 
دوراً  الف�ساد  اإدان���ة  خالها  لعبت 
ك����ب����رياً.  ل��ك��ن م��ن��ذ ت��ل��ك احللقة 

املعار�سة  ارت��ك��ب��ت  امل��ت��وق��ع��ة،  غ��ري 
اأ�سا�سا.   نف�سها  على  الرتكيز  خطا 
بع�سها  ع��ن  ل��ل��ت��م��اي��ز  �سعيها  ويف 
الأحزاب  خمتلف  اأحالت  البع�س، 

مو�سوع الف�ساد اإىل اخللف.
ف�سل  ����س���ب���ب  ه�����و  ه�������ذا  *ه�������ل     

املعار�سة؟
اأن��ه��ا ف�سلت يف  ال��وا���س��ح     - م��ن 
بالأربع  م��ق��ارن��ًة  جمهورها  زي���ادة 
اأحزاب  تبذل  ومل  املا�سية،  �سنوات 
لإقناع  ال���ك���ايف  اجل���ه���د  امل��ع��ار���س��ة 
الناخبن، اإ�سافة اإىل ذلك، تنق�سم 
ت�سكيات مل  ع���دة  ب��ن  امل��ع��ار���س��ة 
ت�سع اإىل التن�سيق الكايف، وبتن�سيق 
اأن  للمعار�سة  ميكن  ك��ان  اأف�سل، 
تفوز ب� 5 اأو 6 تفوي�سات مبا�سرة 
اأغلبية  م��ن��ع  وب��ال��ت��ايل  اإ���س��اف��ي��ة، 

الثلثن عن حزب فيد�سز.
ال��ه��ج��رة مو�سوع  ت��ك��ون    *ك��ي��ف 
اأن  حملة ق��وي��ة لأورب�����ان، واحل���ال 

املجر مل ت�ستقبل اأي لجئ؟
  يركز فيكتور اأوربان ب�سكل ح�سري 
على هذا املو�سوع، لأنه من خال 
اإثارة هذه املخاوف، ميكنه اأن يعّبئ 
عدًدا كبرًيا من النا�س. على �سبيل 
وحكومته  ب��اإم��ك��ان��ه  ك����ان  امل���ث���ال، 
القت�سادية  النجاحات  ا�ستغال 

ا�سرتاتيجية حزبه حققت التعبئة املطلوبة املخاوف القومية �ساح انتخابي فعال

حزب فيد�سز  اغلبية مريحة

خ�سارة جديدة لوروبا امام ال�سعبوية فيكتور اوربان الثالثة على التوايل

املعار�سة املجرية مل تفعل ما يكفي

انق�سام املعار�سة وغياب التن�سيق بني مكوناتها واهمالها لق�سية الف�ساد �ساعد على هزميتها
اعتمد حزب فيد�سز ا�سرتاتيجية اال�ستقطاب املجتمعي من خلل تقدمي املجر ك�سحية الأعداء اأقوياء

فاز بوالية ثالثة على التوايل:

فيكتور اأورب�ن ا�ستثمر خم�وف املجتمع املجري...!
خلل واليته اجلديدة �ستبقى املجر م�سكلة بالن�سبة الأوروبا يف امل�ستقبل املنظور

الجت�ه ال�سعبوي املح�فظ يزداد قوة 
يف اأوروب� خ��سة يف جزئه� ال�سرقي 

الفوز الك��سح واجللي لأورب�ن يعزز 
موقفه اوروبي� من مو�سوع الهجرة 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
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ح�دث الده�ش يف مون�سرت ... حتقيق�ت يف كل الجت�ه�ت •• برلني-وكاالت:

كانوا  امل�ساملن  ال��ن��ا���س  م��ن  جمموعة  “الفان”  ب�سيارته  رج��ل  ده�����س 
يجل�سون يف يوم م�سم�س اأمام اأحد املطاعم مبدينة مون�سرت، ثم اأطلق 
ذل��ك؟ وحتاول  مل��اذا فعل  ه��و  املهم  وال�����س��وؤال  نف�سه ليموت.  ال��ن��ار على 

ال�سرطة الآن البحث عن دوافعه وخلفياته.
خم�س�سة  “فان”  قاد عربة  داف��ع رجل  اأمل��ان معرفة  يحاول حمققون 
يف  مطعم  خ���ارج  جال�سن  ك��ان��وا  النا�س  م��ن  جمموعة  نحو  للرحات 
مدينة مون�سرت غرب الباد فقتل �سخ�سن واأ�ساب 20 �ستة منهم يف 
حالة خطرية، قبل اأن ينتحر باإطاق النار على نف�سه. و�سدمت املركبة 
يرتاده  ال��ذي  كيبنكريل،  غرو�سر  مطعم  خ��ارج  موائد  حول  اجلال�سن 

الكثري من ال�سائحن اأي�سا يف احلي القدمي من املدينة.
ب�سدة.  ت��اأث��رت  اإن��ه��ا  بيان  يف  مريكل  اأنغيا  الأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  وق��ال��ت 
الرئي�س  فيه  ق��دم  ال�سبت  اأم�����س  م�ساء  بيانا  الأب��ي�����س  البيت  واأ���س��در 

دونالد ترامب تعازيه ودعواته لأ�سر القتيلن. وقال الرئي�س الفرن�سي 
مون�سرت.  يف  الهجوم  ل�سحايا  “دعواتي  تغريدة  يف  ماكرون  اإميانويل 
الأدلة اجلنائية موقع  �سرطة  اأحزانها« وم�سطت  اأملانيا  ت�ساطر  فرن�سا 
احلادث ام�س الأول الأحد 8 اأبريل ني�سان 2018 بعد اأن اأعلنت هوية 

القتيلن وهما رجل )65 عاما( وامراأة )51 عاما( وكاهما اأملاين. 
مع  م�سرتك  ب��ي��ان  يف  بوت�سنهارت  م��ارت��ن  الدع����اء  ممثلي  كبري  وق���ال 
والأربعن  الثامنة  الأرج��ح رجل يف  “ال�سائق هو على  �سرطة مون�سرت 

من عمره من مون�سرت وفقا للمرحلة احلالية من التحقيق«. 
واأ�ساف “حتى الآن لي�ست هناك موؤ�سرات على خلفية حمتملة للجرمية. 

التحقيقات جترى بال�سرعة الق�سوى وعلى جميع اجلبهات«.
جلمع  الإن��رتن��ت  على  بوابة  اجلرائم  ملكافحة  الحت��ادي  املكتب  ود�سن 

اأدلة عن حادث الده�س، وذكر الدعاء العام وال�سرطة الأملانية مبدينة 
حتميل  ل�سهود  مي��ك��ن  اأن���ه  لهما  م�����س��رتك  �سحفي  ب��ي��ان  يف  مون�سرت 
www.bka- . مقاطع فيديو اأو �سور ترتبط بالواقعة حتت عنوان

الراين، عر  �سمال  �سرطة ولية  ونا�سدت   hinweisportal.de
التي  والفيديوهات  ال�سور  ب��ث  ع��دم  امل��واط��ن��ن  ت��وي��رت،  على  ح�سابها 
بحوزتهم عن احلادث والإدلء بها للمكتب الحتادي ملكافحة اجلرائم 
يف  للتحقيق  املفيدة  املعلومات  جلمع  املخ�س�س  اأون��اي��ن  موقع  على 
احلادث. وقال مدير العمليات ورئي�س ال�سرطة مارتن في�سر عن و�سع 

التحقيقات: “�سوف ي�ستلزم ت�سوير م�سرح اجلرمية وقتا طويا«.
“اإننا بحاجة لوقت من اأجل تقييم امل�سارات ودمج نتائج  وتابع قائا: 
التحقيقات”، مو�سحا اأنه لهذا ال�سبب من املتوقع اأن يكون هناك بع�س 

الأملانية  الداخلية  واأعلنت وزارة  اأي�سا.  العوائق و�سط مدينة مون�سرت 
اأن وزير الداخلية الحتادي هور�ست زيهوفر يعتزم الطاع  يف برلن 
وكان  مون�سرت  مدينة  يف  التحقيقات  و�سع  على  الأح���د  ال��ي��وم  بنف�سه 
زيهوفر اأعلن اأم�س بعد احلادث اأن ال�سلطات الأمنية التابعة للحكومة 
�سمال  ولي��ة  �سلطات  م��ع  للمعلومات  وثيق  ت��ب��ادل  حالة  يف  الحت��ادي��ة 
�سحيفة  وذك���رت  مون�سرت.  مدينة  بها  تقع  التي  الراين-في�ستفاليا 
مرتكب  اأن  الإلكرتونية  ن�سختها  يف  ت�سايتونغ  األغماينه  فرانكفورتر 
احلادث يدعى ين�س ر. )48 عاماً( ويعي�س على بعد نحو كيلومرتين 
اإن  )زد.دي.اإف(  الأمل��ان��ي��ة  الثانية  القناة  وق��ال��ت  اجل��رمي��ة.  موقع  م��ن 
واإنه كان على �سلة مبتطرفن  ال�سرطة تفت�س منزل مرتكب احلادث 
نف�سه مييني متطرف. وقالت  اأن��ه هو  بعد على  دليل  ميينين لكن ل 
نف�سية.  ا�سطرابات  يعاين  الرجل  اإن  ت�سايتونغ  دويت�سه  زود  �سحيفة 
ومل توؤكد وزارة الداخلية يف ولية �سمال الراين تقرير ال�سحيفة ومل 

تنفه.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
   ي���ا ل��ه��ا م���ن ����س���دف���ة: ب��ي��ن��م��ا كان 
يف  ل��ول  ال�سابق  ال��رازي��ل��ي  الرئي�س 
ُحكم  اجلمعة،  ال�سجن،  اىل  طريقه 
ال�سابقة  كوريا اجلنوبية  رئي�سة  على 
بارك جيون-هي، بال�سجن 24 عاًما. 
العامل،  م���ن  الآخ�����ر  وع���ل���ى اجل���ان���ب 
الذي  اجلنوب افريقي جاكوب زوم��ا، 
الرئا�سة  م��ن  ال�ستقالة  على  اأج���ر 
ودائما   - ع��ل��م  اأ���س��اب��ي��ع،  ب�سعة  ق��ب��ل 
اجلمعة - اأن حماكمته ب�سبب الف�ساد 

�ستبداأ يف 8 يونيو القادم.
منتخبا  زع��ي��م��ا  اأن  يف  ج���دي���د  ل     
ال�سنوات  الق�سبان. ففي  يذهب وراء 
الأخرية، لحقت املحاكم العديد من 
روؤ���س��اء ال���دول ج���راء ج��رائ��م ارتكبت 

قبل اأو اأثناء ولياتهم.
   ويرى اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية با�سكال 
ل�سحيفة  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ردا  ب��ريي��ن��و، 
ب���اري�������س���ي���ان، ان ه�����ذه الإدان��������ات  ل����و 
لهذه  الق�سائية  “ال�سلطة  اأن  ُتظهر 
الأحيان  بع�س  يف   - الدميقراطيات 
ا�ستقاليتها  على  ح�سلت   - ال�سابة 
تكن  مل  رمب��ا  للمناورة  هام�س  وعلى 
تتمتع ب��ه م��ن ق��ب��ل. ك��م��ا ت��وؤك��د هذه 
امل�ساواة  ثقافة  ال�سفافية،  يف  الرغبة 
اأمام القانون، الأمر الذي يجعل من 

هذه الأنظمة دميقراطيات.
    ومع ذلك، يقول املدير ال�سابق ملركز 
العلوم  بجامعة  ال�سيا�سية  الأب��ح��اث 
الإدانات  هذه  اإن  بباري�س،  ال�سيا�سية 
امل�سالح  ب���ن  اخل���ل���ط  اأو  ب��ال��ف�����س��اد 
العامة واخلا�سة، ميكن اأن تعزز مناخ 
عدم الثقة جتاه الدميقراطية. وهذا 
اأن يوؤدي بدوره اإىل الرغبة يف  ميكن 
 ... ت�سلطا  اأك���رث  اأن��ظ��م��ة  اإىل  ال��ع��ودة 
للدميقراطية  �سيئة  اأخ��ب��ار  ذل��ك  ويف 

التمثيلية والتعددية ».

نظرة عامة على الذين انتقلوا 
من رئا�سة الدولة اإىل ال�سجن

اأدين    األرتو فوجيموري )بريو(، 
جرائم  ارت��ك��اب  بتهمة   2009 ع���ام 
�سد  امل��وت  ف��رق  ق��اد  الإن�سانية.  �سد 
���س��ك��ان ب���ريو ال���س��ل��ي��ن خ���ال فرتة 
اأم���ر   :)1990-2000( ولي���ت���ه 
ب��ت��دم��ري ال����ق����رى، وارت����ك����اب جم���ازر 
دعمهم  امل�����س��ت��ب��ه يف  ال���ق���روي���ن  ���س��د 
ملقاتلي احلركة املاوية املتمردة الدرب 
حمات  بتنفيذ  اُت��ه��م  ك��م��ا  امل�����س��يء، 
الهنود  ن�����س��اء  ���س��د  ق�����س��ري��ة  ت��ع��ق��ي��م 

احلمر يف بريو.
    وقد ُحكم على البريويف من اأ�سل 
�سنة  ع���ام���ا   25 ب��ال�����س��ج��ن  ي����اب����اين 

التي  ال�سنوات  ب��اأن  اأق��ر  الق�ساء  لكن 
حيث   - غواتيمال  �سجن  يف  ق�ساها 
ميكن   -  2010 ع�����ام  م����ن  اع���ت���ق���ل 
حماكمته،  واأثناء  احلكم.  يف  اإدراجها 
ر�ساوي  تلقى  ب��اأن��ه  بورتييو  اع���رتف 
بقيمة 2.5 مليون دولر من تايوان.

)�سربيا  ماروفيت�ض  �سفيتوزار    
واجلبل الأ���س��ود(، اأدي��ن ع��ام 2016 
الرئي�س  ع��ل��ى  ُح��ك��م  ال��ف�����س��اد.  بتهمة 
2016 بال�سجن  ال�سابق يف �سبتمر 
ث��اث ���س��ن��وات وع�����س��رة اأ���س��ه��ر بتهمة 
ب��ا���س��ت��خ��دام �سلطته  ��ه��م  واتُّ ال��ف�����س��اد. 
�سركة  ����س���راء  ل��ت�����س��ه��ي��ل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
البحر  ع��ل��ى  منتجع  يف  اأر����س���ا  لب��ن��ه 
الوحيد  الرئي�س  وك��ان  الأدرياتيكي. 
الأ���س��ود من  لحت���اد �سربيا واجل��ب��ل 
ال�سنة   ،2006 اإىل عام   2003 عام 
ال���ت���ي اأع���ل���ن ف��ي��ه�����������ا اجل���ب���ل الأ����س���ود 

ا�ستقاله.
اأوالن���ت���ا ه��وم��الا -ب������ريو متت     
م��اح��ق��ت��ه ب��ت��ه��م��ة غ�����س��ي��ل الأم�����وال. 
-2011 ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  وُو����س���ع 
ن��ادي��ن هرييديا يف  وزوج��ت��ه   2016
�سهراً   18 مل��دة  الح��ت��ي��اط��ي  احلب�س 
غ�سيل  ب�����س��ب��ب   2017 ف���راي���ر  يف 
النتخابات  ح��م��ل��ة  خ����ال  الأم�������وال 
زال  وم����ا   .2011 ع����ام  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
ينتظران املحاكمة. ومن املفارقات اأن 
يف  لفرتة  نف�سه  وجد  هومال  اأولنتا 
األبريتو  نف�س ال�سجن الذي كان فيه 
ف��وج��ي��م��وري وال���ذي ك��ان يتهمه ب��� “ 

الإدارة الأوتوقراطية«.
اأوتو بريز مولينا )غواتيمال(،     
اعتقال  مت  ال��ف�����س��اد.  بتهمة  م��اح��ق 
-2015 ال�سابق  املحافظ  الرئي�س 

يف  الح��ت��ي��اط��ي  احل��ب�����س  يف   2012
ا�ستقالته،  غ���داة   ،2015 �سبتمر 
واّتهم بتنظيم �سبكة ف�ساد واحل�سول 
على 800 األف دولر كر�ساوى. وقرر 
2017 حماكمته  اأكتوبر  الق�ساء يف 

بتهمة الف�ساد.
ميلو�سيفيت�ض  ����س���ل���وب���ودان 
يوغو�سافيا ال�سابقة متت ماحقته 
ولكنه  ح���رب.  ج��رائ��م  ارت��ك��اب  بتهمة 
ي��دن اذ م��ات يف زنزانته يف لهاي  مل 
-هولندا عام 2006 اأثناء حماكمته 
الإن�سانية  �سد  جرائم  ارتكاب  بتهمة 
وج��رائ��م اإب����ادة وج��رائ��م ح���رب. وكان 
امللقب ب�جزار بلغراد على راأ�س �سربيا 
 1997 ع����ام  اإىل   1989 ع����ام  م���ن 
يوغو�سافيا  ج���م���ه���وري���ة  ورئ���ي�������س 
 2000 اإىل   1997 م��ن  الحت��ادي��ة 
عمليات  �سهدت  التي  النزاعات  اأثناء 

تطهري عرقي يف �سربيا.
عن لو باري�سيان

قتل،  جرائم  ارتكاب  بتهمة   ،2009
الإن�سانية.  �سد  وجرائم  واختطاف، 
ف��وج��ي��م��وري م�سجونا  األ��رت��و  وك���ان 
يتمتع،  ك��ان  لأن���ه  يف ظ���روف مريحة 
م2  الف   10“ ب���  ل��وف��ي��غ��ارو،  ح�سب 
خم�س�سة له فقط، وحديقة مزروعة 

اأكرث   )2000-2004( ال�����س��اب��ق 
اأمريكي. وك��ان قد  من ع��ام يف �سجن 
اإىل الوليات املتحدة عام  مت ت�سليمه 
خم�س  بال�سجن  عليه  وحكم   2013
غ�سيل  ب��ت��ه��م��ة  اأ���س��ه��ر  و10  ���س��ن��وات 
الأموال القذرة يف البنوك الأمريكية، 

ب� 5 الف �سجرية ورد، وعيادة خا�سة، 
وور�سة للر�سم، و�سالة ا�ستقبال حيث 

يرتدد الزوار ليا ونهارا.
    يف نهاية عام 2017، ا�ستفاد اأخرًيا 
من عفو رئا�سي ب�سبب حالته ال�سحية، 
لكن فرتة الراحة لهذا ال�سبعيني قد 

حاكمت  وال��ت��ي  الع�سكرية،  ن��ورم��رغ 
اأعقاب  يف  ال��ن��ازي��ة  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار 

احلرب العاملية الثانية.
)غواتيمال(،  بورتيو  األفون�سو     
غ�سيل  ب��ت��ه��م��ة   2013 ع����ام  اأدي������ن 
املحافظ  ال��رئ��ي�����س  ق�����س��ى  الأم������وال. 

بريوفية  حمكمة  لأن  ق�سرية  تكون 
الزعيم  يحاكم  اأن  العام  بداية  اأم��رت 
�ستة  قتل  ب�سبهة  اأخ��رى  م��رة  ال�سابق 

قروين عام 1992.
   مانويل نورييغا )بنما(، اأدين عام 
2011 بتهمة اختفاء معار�سن. مل 
يكن اأبًدا رئي�س دولة بنما ر�سمًيا، لكنه 
الع�سكري  ال��ق��ائ��د  ه��ذا  مت��اًم��ا.  مثله 
الفعلي  واحلاكم   - البنمية  للجيو�س 
 1989 اإىل   1983 م��ن   - ل��ل��ب��اد 
عرف جدران �سجن ال�سحة )باري�س( 
حيث حكم عليه بال�سجن 10 �سنوات 
اأم����وال  ب��ت��ه��م��ة غ�����س��ي��ل   2010 ع����ام 
احلليف  ه��ذا  ت�سليم  ومت  امل���خ���درات. 
ال�سابق ل� “�سي اأي ايه” عام 2011 
حقه  يف  �����س����درت  ح���ي���ث  ب���ن���م���ا  اإىل 
منها  كل  مدة  بال�سجن  احكام  ثاثة 
معار�سن  اخ��ت��ف��اء  ب�سبب  ع��ام��ا   20
تويف  ديكتاتوريته.  ظل  يف  �سيا�سين 
نزف  بعد   2017 ع��ام  امل�ست�سفى  يف 

دماغي، كان عمره 83 �سنة.
اأدين  )اإ�سرائيل(،    مو�سي كات�ساف 
عام 2011 بتهمة الغت�ساب. رئي�س 
 ،2007 ع���ام  اإىل   2000 ع���ام  م��ن 
بتهمة   2011 ع������ام  ع���ل���ي���ه  ح���ك���م 

اغت�ساب م�ساعدتن له يف الت�سعينات 
وخال  لل�سياحة.  وزي��راً  ك��ان  عندما 
اأي�سا  ال�سابق  امل�سوؤول  رد  حماكمته، 
وحتر�س  لئ���ق���ة،  غ���ري  “اأفعال  ع��ل��ى 
ج���ن�������س���ي، ور������س�����وة ����س���اه���د، واإع����اق����ة 

العدالة”. 
مت حب�سه يف �سجن الرملة، وفاز بلقب 
“اأول واأعلى �سخ�سية اإ�سرائيلية تقبع 

خلف الق�سبان”.
اأطلق  ت��خ��ف��ي�����س الح����ك����ام،  وب��ل��ع��ب��ة   

�سراحه عام 2016.
اأدين  )ل��ي��ب��ريي��ا(،  تايلور  ت�سارلز    
جرائم  ارت��ك��اب  بتهمة   2012 ع���ام 
�سد الإن�سانية. بعد �ست �سنوات على 
 ،)1997-2003( ال���دول���ة  راأ������س 
م���ن قبل   2012 ع����ام  ادان���ت���ه  مت���ت 
ب���ارت���ك���اب جرائم  ال���دول���ي���ة  ال���ع���دال���ة 
ح���رب ���س��د الإن�����س��ان��ي��ة اأث��ن��اء احلرب 
الأه��ل��ي��ة يف ���س��ريال��ي��ون، ال��ت��ي خلفت 
يق�سي  وه������و  ق���ت���ي���ل.  األ�������ف   120
�سديد  �سجن  يف  اخل��م�����س��ون  ���س��ن��وات��ه 
�سمال  يف  ف��ران��ك��ان��د،  يف  احل��را���س��ة 
هو  تايلور  وت�سارلز  اإجن��ل��رتا.  ���س��رق 
ُي������دان عن  ���س��اب��ق  دول�����ة  رئ��ي�����س  اأول 
الدولية منذ حمكمة  العدالة  طريق 

مو�سي كات�ساف

�سلوبودان ميلو�سيفيت�س

األرتو فوجيموري

اأوتو برييز مولينا �سفيتوزار ماروفيت�سمانويل نورييغا

ت�سارلز تايلور

األفون�سو بورتيو اأولنتا هومال

تايلور ، نورييغا ، فوجيموري ...

روؤ�س�ء �س�بقون: من بذخ الق�سور اىل جدران ال�سجون...!
تهمة الف�ساد وا�ستخدام النفوذ القا�سم امل�سرتك بني اأغلب القادة املدانني

مت احلكم يف العقد الأخري على العديد من روؤ�س�ء الدول ال�س�بقني وم� زال البع�ش يق�سي عقوبته 



الثالثاء   10   أبريل    2018  م   -   العـدد  12297  
Tuesday   10   April   2018  -  Issue No   12297الفجر الريا�ضي

1814

راأ�ش اخليمة ت�ست�سيف خت�م حتدي اجلولة الأوروبية للجولف ويل عهد ال�س�رقة ي�سدر قرارا ب�إع�دة ت�سكيل جمل�ش اإدارة ن�دي خورفك�ن 
�سلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در 
ال��ق��ا���س��م��ي ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة رئي�س 
رقم  الإداري  القرار  ال�ساقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
نادي  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  ب��اإع��ادة   2018 ل�سنة   5
خورفكان الريا�سي الثقايف، برئا�سة �سعادة عبدالعزيز 

عبداهلل نا�سر النعيمي، وع�سوية كل من: 
ال�سابط. ح�سن  حممد  را�سد  ال�سيد   1-

العبيديل. ح�سن  �سلطان  ال�سيد   2-
�سامل املن�سوري. ح�سن  نايف  ال�سيد   3-

الرئي�سي. مراد  عبداهلل  خالد  ال�سيد   4-
في�سل علي جعفر النقبي. ال�سيد   5-

النقبي. م�سعود  را�سد  حممد  علي  ال�سيد   6-
النقبي. عبود  علي  عثمان  ال�سيد   7-

اأحمد عبيد احلمادي. خالد  ال�سيد   8-
اأع�سائه  بن  الإداري���ة  املنا�سب  املجل�س  ي��وزع  اأن  على 
مدة  الإداري  ال��ق��رار  وح���دد  ي��ع��ق��ده.  اج��ت��م��اع  اأول  يف 
الع�سوية يف املجل�س ثاث �سنوات يجوز متديدها ملدة 
اأعماله  ت�سريف  يف  املجل�س  وي�ستمر  مماثلة،  مدد  اأو 
جديد  جمل�س  تعين  يتم  اأن  اإىل  مدته  انتهاء  ل��دى 
ويجوز اإعادة تعين من انتهت ع�سويتهم. ويعمل بهذا 
القرار من تاريخ �سدوره وعلى اجلهات املعنية كل يف ما 

يخ�سه تنفيذ اأحكامه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

ت�ست�سيف دولة الإمارات ختام حتدي اجلولة الأوروبية للجولف حتت عنوان “الطريق اإىل راأ�س 
راأ�س اخليمة من 1 اإىل 4 نوفمر املقبل مع  اخليمة” التي �ستقام يف نادي احلمرا للجولف يف 
تخ�سي�س جائزة مالية قدرها 515 الف دولر اأمريكي مع الأخذ بالعتبار اأهمية هذه البطولة 
التي ت�سكل املحطة اخلتامية لتحديد هوية املتاأهلن اإىل اجلولة الأوروبية الرئي�سية. مت الإعان 
عن اختيار راأ�س اخليمة ل�ست�سافة احلدث من قبل منظمة اجلولة الأوروبية للجولف لتكون 
الوجهة اجلديدة للبطولة اخلتامية ملناف�سات جولة التحدي الأوروبي وذلك مبوجب اتفاقية 

متتد ثاث �سنوات مت الك�سف عن تفا�سيلها يف املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد اليوم.
اإىل  “الطريق  با�سم  �سابقا  يعرف  ك��ان  وال��ذي  الأوروب��ي��ة  التحدي  تغيري عنوان جولة  �سيتم  و 
ُعمان” اإىل ا�سم “الطريق اإىل راأ�س اخليمة” علما اأن اجلولة الأوروبية للمحرتفن حتمل �سعار 
“ال�سباق اإىل دبي” وي�سم بطولت تقام يف اأبوظبي ودبي ودول خمتلفة حول العامل مبا يعزز من 
الدور الإماراتي املتكامل الرائد يف دعم ون�سر ريا�سة اجلولف. و�سي�سارك يف البطولة اخلتامية 
املو�سم  م��دار  على  ت�سنيفا  الأعلى  45 لعبا  اأف�سل  ب�سكل ح�سري  اخليمة  راأ���س  تقام يف  التي 

لتكون اأمامهم فر�سة لتغيري جمرى حياتهم بالكامل حيث يتاأهل اأ�سحاب املراكز ال�15 الأوائل 
الأوروب��ي��ة مع نخبة من جن��وم ريا�سة  راأ���س اخليمة” للعب يف اجلولة  اإىل  “الطريق  يف ختام 
اجلولف العاملين يف املو�سم التايل اأمثال جا�سنت روز وهرنيك �ستين�سون وايان بولرت يف املو�سم 
التايل يف حن �سيتم تق�سيم جائزة اإ�سافية بقيمة 100 األف دولر اأمريكي” بن اأ�سحاب املراكز 
الثاثة الأوىل يف الرتتيب. و ا�ساد هيثم مطر الرئي�س التنفيذي لهيئة تنمية ال�سياحة يف راأ�س 
اأكتوبر  التحدي يف  راأ�س اخليمة يف جولة  اإىل  “النهائي الذهبي” للطريق  با�ست�سافة  اخليمة 
القادم منوها ان ال�سياحة الريا�سية واملغامرة تعتر اأ�سا�سية ل�سرتاتيجية تطوير ال�سياحة يف 
ت��ارات مدير مكتب اجلولة الأوروبية يف دبي باأهمية ا�ست�سافة  الإم��ارة . ومن جانبه نوه نيك 
الكبري  النهائي   2018 راأ���س اخليمة لعام  راأ���س اخليمة ون��ادي احلمرا للجولف جولة حتدي 
يف املو�سم الطويل “الطريق اإىل راأ�س اخليمة” معربا عن �سكره لهيئة تطوير ال�سياحة يف راأ�س 
للجولف  وامل�ستمر  ال��ق��وي  لدعمهم   ROLEX و   R & A التحدي  جولة  رع��اة  و  اخليمة 

وجولة التحدي.

اأك����د ال�����س��ائ��ق ال��ع��م��اين ال�����س��اب ال��ف��ي�����س��ل الزبري 
اأحقيته بالفوز بلقب املو�سم التا�سع لبطولة حتدي 
كاأ�س بور�سه جي تي 3 ال�سرق الأو�سط، وحقق اأول 
ف���وز م��ت��ت��ايل ه���ذا ال��ع��ام، واأن��ه��ى ال�����س��اب العماين 
مو�سمه ب�سكل مثايل اأمام ح�سور كبري من ع�ساق 
ريا�سة ال�سيارات العاملية يف اجلولة الأخرية التي 
الكرى  البحرين  ر�سمي جلائزة  داعم  �سباق  تعد 

لطريان اخلليج 2018.
ال�سائقون  انطلق  اخلتامي،  ال�سباق  بداية  ومنذ 
ال�ستة الأوائل جنباً اإىل جنب حتى املنحنى الأول، 
ومتكن البحريني عي�سى بن عبد اهلل اآل خليفة من 
البحريني  كثب  عن  تابعهم  فيما  الزبري  تخطي 
والهولندي  خليفة  اآل  �سلمان  ب��ن  عي�سى  الآخ���ر 

ت�ساريل فرينز، وتناوب الزبري وعي�سى بن عبد اهلل 
اآل خليفة على ال�سدارة، قبل اأن يتمكن الزبري يف 
اللفة الرابعة من النفراد بها حتى نهاية ال�سباق.

وعقب فوزه ب�سباقي اجلولة الأخرية من البطولة، 
الأول يل يف  ه��و  ال�سباق  ه��ذا  “كان  ال��زب��ري:  ق��ال 
البطولة بدون اأي �سغوط، وكان ذلك �سعوراً رائعاً، 
ولكني  باللقب،  الفوز  عادة نرهق ذهنياً يف طريق 

اليوم اأنهيت ال�سباق وقد ا�ستمتعت بالفعل”.
ان��ط��اق��ة رائ���ع���ة، ومتكن  اأح���ق���ق  “مل  واأ�����س����اف: 
كان  ال��واق��ع  يف  جت����اوزين،  م��ن  خليفة  اآل  عي�سى 
ال�سباق،  طيلة  جيد  ب�سكل  ال�سيارة  وق��اد  �سريعاً 
خال  املطلوبة  لل�سرعة  الو�سول  من  متكنت  ثم 
ع��ل��ى جت���اوزه.  ق����ادراً  املتبقية، واأ���س��ب��ح��ت  ال��ل��ف��ات 

ال�سدارة،  يف  ال�سباق  واأنهيت  بيننا  امل�سافة  و�سعت 
كانت نهاية خذا الأ�سبوع مثالية، فقد انطلقت من 
املركز الأول مرتن، وحقق فوزاً مزدوجاً وح�سدت 
لقب البطولة. �ساأعود اإىل عمان واأنا اأ�سعر بالفخر 

ال�سديد وال�سعادة”.
وقال موؤ�س�س ومنظم حتدي كاأ�س بور�س جي تي 3 
“لي�س من ال�سهل  ال�سرق الأو�سط والرت ليخرن: 
بالت�ساق  تت�سم  اأن  اإىل  حت��ت��اج  ب��ب��ط��ول��ة.  ال��ف��وز 
وتفوز بال�سباقات، مما ل �سك فيه اأن الزبري جدير 
الكبرية  املحلية  املواهب  بع�س  لدينا  كان  بالفوز، 
يف البطولة هذا العام، مبا يف ذلك الزبري، واأمتنى 
اإلينا،  الن�����س��م��ام  ع��ل��ى  الآخ���ري���ن  ذل���ك  يحفز  اأن 
والأول  راب��ع��اً،  حملياً  بطًا  ن��رى  اأن  اجلميل  من 

ال�سائقن  اأن  واإثبات  بالبطولة  للفوز  عمان،  من 
الاعبن  على  الفوز  ميكنهم  واملحلين  ال�سباب 

الدولين”.
الأمر  ي��ك��ون  امل��و���س��م،  ينتهي  “عندما  واأ����س���اف: 
حم��زن��اً دائ��م��اً، لأن���ه ان��ت��ه��ى. ك��ان ه��ذا ال��ع��ام عاماً 
مم���ي���زاً ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث ���س��ه��د ال�����س��ب��اق رق���م مائة، 
ل��ن��ن��ت��ظ��ره ون�سع  ل��ك��ن ل��دي��ن��ا م��و���س��م��اً ج����دي����داً 
لي�س  هدفنا  اأذه��ان��ن��ا.  يف  اخلا�سة  اخلطط  بع�س 
عدد  تو�سيع  يف  النظر  بل  امل�ساركن،  تنمية  فقط 
ال�سباقات اأي�ساً. و�سنعمل على حتقيق ذلك خال 
ال�سرق  منطقة  اإىل  نعود  اأن  قبل  ال�سيف،  اأ�سهر 

الأو�سط يف نوفمر”.
كان  اجل��ول��ة،  لهذه  الأول  ال�سباق  يف  ح��دث  وكما 

ال�سائقون يف الو�سط يت�سارعون بقوة وحدث عدد 
قليل من اللم�سات. وتام�س بطل بور�سه جونيور 
�سيميناور  بابتي�ست  ج��ان  والفرن�سي  ل��و  دان��ي��ال 
حممد  ال�سعودي  مع  ح��دث  كما  الأوىل،  اللفة  يف 
دفع  حيث  ال�سويدي،  اأومي��ن  وماغنو�س  �سعود  اآل 
النقاط  ق���در م��ن  اأك���ر  ب��ق��وة حل�سد  ال�����س��ائ��ق��ون 

خال ال�سباق الأخري للمو�سم.
كان خالد الوهيبي من عمان اأحد هوؤلء ال�سائقن، 
ب�سبب  الف�سية  ال��ف��ئ��ة  بلقب  ال��ف��وز  م��ن  ومت��ك��ن 
احلادي  امل��رك��ز  يف  الوهيبي  ب��داأ  ال��رائ��ع��ة.  حركته 
الرابع  امل��رك��ز  ليحتل  طريقه  وا���س��ل  لكنه  ع�سر، 
ويح�سل على لقب الفئة الف�سية، وحافظ ال�سائق 
الريطاين مارك رادكليف �سدارته اأمام ال�سعودي 

حممد اآل �سعود ليحرز لقب الفئة الرونزية، فيما 
حقق فريق فرينز لاإن�ساءات الفولذية يف ال�سرق 
ال��ف��رق، وذل���ك بف�سل املركز  ف��ئ��ة  ل��ق��ب  الأو����س���ط 

الثالث على الرتتيب العام من ت�ساريل فرينز.
والفئة  الذهبية  بالفئة  الفوز  من  الزبري  ومتكن 
اخلليجية، فيما ح�سل الوهيبي على جائزة بطولة 

النا�سئن، ما �سكل مو�سًما رائًعا ل�سلطنة عمان.
���س��ي��ع��ود ب��ط��ول��ة حت���دي ك��اأ���س ب��ور���س��ه ج��ي ت��ي 3 
املو�سم  يف   2018 ن��وف��م��ر  يف  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
حملية  م���واه���ب  ظ��ه��ور  �سي�سهد  ح��ي��ث  ال��ع��ا���س��ر، 
الأو�سط.  ال�سرق  يف  ال�سباق  م�سارات  عر  وعاملية 
www. ملعرفة املزيد عن البطولة تف�سل بزيارة

.gt3me.com

الزبر يف املركز االأول واآل خليفة الثاين وفرينز يف املركز الثالث

الفي�سل الزبري يوؤكد اأحقيته ب�لفوز بلقب املو�سم الت��سع لبطولة حتدي ك�أ�ش بور�سه جي تي 3 ال�سرق الأو�سط

واملدير  الإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سام�سي  ع��ل��ي  ف��ه��د  اأك���د 
التنفيذي لحتاد الإمارات للجوجيت�سو اأن الدورة العا�سرة 
 2018 العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو  اأبوظبي  من بطولة 
ريا�سية  من�سة  تعد  اجل��اري  اأب��ري��ل   16 انطاقها  املقرر 
ع��امل��ي��ة رائ����دة حتتفي ب����اإرث زاي���د وق��ي��م��ه اخل��ال��دة وتعمل 
على ن�سر ر�سائل وقيم ال�سام والت�سامح واخلري من دولة 

الإمارات للعامل اأجمع.
وق��ال يف ح��وار م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات “وام” مبنا�سبة 
ال�����دورة ال��ع��ا���س��رة م��ن ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
 16 من  الفرتة  خال  مناف�ساتها  تقام  التي  اجلوجيت�سو 
وحتى 29 اأبريل اجلاري .. اأن البطولة ت�ستقطب اأكرث من 
8000 لعب عاملي من خمتلف انحاء العامل م�سريا اإىل 
اأن البطولة تعد احلدث الأكر والأقوى والأهم على �ساحة 
اجلوجيت�سو العاملية وتنطلق يف ن�سخة متميزة وفريدة عن 
من  اأع��وام   10 وب�  زايد”  ب�”عام  �سابقاتها وذل��ك احتفاء 
وال����دويل..  امل��ح��ل��ي  ال�سعيدين  ع��ل��ى  وال��ت��م��ي��ز  ال��ن��ج��اح��ات 
كما جتمع م�ساركة حملية واإقليمية وعاملية غري م�سبوقة 
�سالة  يف  اجلوجيت�سو  ع��امل  يف  الأ���س��م��اء  اأمل���ع  م��ن  ونخبة 

مبادلة اأرينا مبدينة زايد الريا�سية يف اأبوظبي.
البطولة  تفا�سيل  كافة  واأ�ساف اإن “عام زايد” �سي�سارك 
اأن  اإىل  م�سريا  وم��ب��ادرات��ه��ا  واأج��وائ��ه��ا  �سعارها  حيث  م��ن 
 160 البطولة هي ح�سيلة ت�سفيات عديدة متت يف نحو 
للم�ساركة  الاعبن  ت��اأه��ل  ع��ن  واأ���س��ف��رت  ال��ع��امل  دول���ة يف 
اجلوجيت�سو  ريا�سة  م�ستوى  على  الأه���م  احل��دث  ه��ذا  يف 

بالعامل.
ال��ك��ب��ري يف ري���ا����س���ة اجل��وج��ي��ت�����س��و بدولة  ال���ت���ط���ور  وع����ن 
كان  ���س��ن��وات   5 نحو  قبل  اأن���ه  ال�سام�سي  اأك���د   .. الإم����ارات 
الهدف ال�سرتاتيجي لحتاد الإمارات للجوجيت�سو هو اأن 
الإم��ارات عا�سمة لريا�سة اجلوجيت�سو واليوم  تكون دولة 
الريا�سية  التظاهرات  من  العديد  وج��ود  مع  ذل��ك  حتقق 
ا�ست�سافتنا  اإىل  بالإ�سافة  ال��دول��ة  يف  تعقد  التي  العاملية 
ملقري الحتاد ال�سيوي والحتاد الدويل للجوجيت�سو كما 
الإمارات  احت��اد  رئي�س  الها�سمي  عبداملنعم  �سعادة  ي�سغل 
للجوجيت�سو من�سب رئي�س الحتاد الآ�سيوي والنائب الأول 

لرئي�س الحتاد الدويل.
من  اق���رتب  للجوجيت�سو  الإم�����ارات  احت���اد  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ممار�س  األ���ف   100 ب��وج��ود  ال�سرتاتيجي  ه��دف��ه  حتقيق 
ال�سمو  �ساحب  بدعم  م�سيدا   2020 العام  بحلول  للعبة 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
وهو  اجلوجيت�سو  لريا�سة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
لريا�سة  ك��ب��رية  اجن����ازات  حتقيق  اإىل  اأدى  ال���ذي  ال��دع��م 
اجل��وج��ي��ت�����س��و ل��ي�����س ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي وح�����س��ب واإمنا 

ال�سعيدين الإقليمي والعاملي.
وعن الزخم الذي ت�سهده ريا�سة اجلوجيت�سو على �سعيد 
القارة ال�سيوية .. قال ال�سام�سي اإن جتربة دولة الإمارات 
ال���رائ���دة وت���راأ����س ���س��ع��ادة ع��ب��دامل��ن��ع��م ال��ه��ا���س��م��ي لاحتاد 
اأ�سيا  ق��ارة  يف  كبري  تطور  اإىل  اأدى  للجوجيت�سو  الآ�سيوي 
عدد  اإج��م��ايل  يبلغ  حيث  اجلوجيت�سو  ريا�سة  �سعيد  على 
ت�����س��ارك يف ب��ط��ولت اجلوجيت�سو  ال��ت��ي  ال���دول الآ���س��ي��وي��ة 

املختلفة نحو 40 دولة.
اجلوجيت�سو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  اأجندة  وعن 

العا�سرة مع مهرجان  البطولة تنطلق يف ن�سختها  اإن  قال 
الفرتة من  يقام خال  التي  للجوجيت�سو  العاملي  اأبوظبي 
16 وحتى 21 اأبريل اجلاري حيث �سيتم تخ�سي�سه لعدة 
فئات منها فئة الأ�سبال وال�سباب من عمر 4 اىل 17 �سنة 
3 و4 بجميع  الأ�ساتذة  الأبي�س للكبار وفئة  وفئة احلزام 

فئات الأحزمة.
ي�سهد  للجوجيت�سو  العاملي  اأبوظبي  مهرجان  اأن  واأو���س��ح 
خ����ال ال���ع���ام اجل�����اري م�����س��ارك��ة ن��وع��ي��ة ل��اع��ب��ن �سمن 
الهمم  اأ�سحاب  بفئة  اخلا�سة  الباراجوجيت�سو  مناف�سات 
الذي  مبختلف ت�سنيفاتهم ما يعتر دليا على الهتمام 
توليه دول��ة الإم���ارات واحت��اد الإم���ارات للجوجيت�سو بهذه 
ال��ف��ئ��ة م��ن ال��ري��ا���س��ي��ن وال��اع��ب��ن ع��ر ت��وف��ري الفر�س 

واإتاحة الإمكانيات لهم للمناف�سة على الألقاب العاملية.
اأبوظبي العاملية للجوجيت�سو للنا�سئن  اأن بطولة  واأ�ساف 
اأبريل اجل��اري بينما  22 و23  �ستنطلق على م��دار يومي 
اجلوجيت�سو  مل��ح��رتيف  ال��ع��امل��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب��ط��ول��ة  تنطلق 
خال الفرتة من 24 اإىل 28 اأبريل اجلاري لتختتم مع 
يوم  �ستعقد  والتي  الأ�سود  لفئة احلزام  النهائية  املناف�سات 

اأبريل.  28
ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  اأن  عن  ال�سام�سي  وك�سف 
اإ�سافة  ال��ع��ام  ه���ذا  الأوىل  ل��ل��م��رة  �ست�سهد  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
حيث  اجل����اري  اأب��ري��ل   24 الب�ساط”  “ملك  م��ن��اف�����س��ات 
البطولت  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  اجلوجيت�سو  اأب��ط��ال  �سيتناف�س 
والظفر  النهائية  الت�سفيات  اإىل  للو�سول  املا�سية  الت�سعة 
بطولة  م��ن  ال��ع��ا���س��رة  ل���ل���دورة  الب�ساط”  “ملك  ب��ل��ق��ب 

اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو.
وق����ال اإن����ه ���س��ي��ت��م الإع�����ان ع���ن ج���ائ���زة اأب��وظ��ب��ي العاملية 
يقوم  اجل��اري حيث  اأب��ري��ل   29 ي��وم  ملحرتيف اجلوجيت�سو 
املواهب  باأف�سل  بالحتفاء  للجوجيت�سو  الإم����ارات  احت��اد 
واملوؤ�س�سات الداعمة لريا�سة اجلوجيت�سو من خال حفل 
تكرميي فريد من نوعه يختتم به املو�سم الريا�سي 2017 

.2018 -
واأن�سطتها  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ب��ج��م��ي��ع  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  اأن  وب���ن 
ريا�سة  م�سجعي  جلميع  عاملية  وج��ه��ة  تعتر  الرتفيهية 
اجلوجيت�سو وحمبي الريا�سة ب�سكل عام كذلك هي وجهة 
ممتع  وقت  لق�ساء  والأف��راد  للعائات  وتثقيفية  ترفيهية 
من خال الفعاليات والأن�سطة املختلفة املرافقة للبطولة. 
رائد  ب���دور  ي��ق��وم  للجوجيت�سو  الإم�����ارات  احت���اد  اأن  واأك����د 
وكبري يف تر�سيخ دعائم ريا�سة اجلوجيت�سو مبا ي�سهم يف 
عال عن هذه  وثقايف  يتمتع مب�ستوى معريف  بناء جمتمع 
الريا�سة وي�سهم يف �سعود الدولة اإىل من�سات التتويج يف 

خمتلف املحافل الإقليمية والعاملية.
اإىل  ي��ه��دف  للجوجيت�سو  الإم�����ارات  احت���اد  اأن  على  و���س��دد 
تعزيز منظومة من القيم عر ممار�سة ريا�سة اجلوجيت�سو 
والثقة  ال��اع��ب��ن  يف  والن��ت��م��اء  ال����ولء  ق��ي��م  زرع  وت�سمل 

بالنف�س والحرتافية عر تاأهيل لعبن ذوي كفاءة.
واملدير  الإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سام�سي  علي  فهد  ولفت 
التنفيذي لحتاد الإمارات للجوجيت�سو اإىل اأن التزام دولة 
الإمارات بن�سر ريا�سة اجلوجي�ستو خال ال�سنوات املا�سية 
�ساهم برت�سيخ مكانة الدولة الرائدة على م�ستوى العامل 

يف هذه الريا�سة. 

مدرا�س  خمتلف  من  وطالبة  طالبا   2664 ي�سارك 
فعاليات  �سمن  منوعة  فردية  ريا�سات   7 يف  الدولة 
الن�سخة ال�ساد�سة من برنامج الأوملبياد املدر�سي الذى 
اإمارة  وت�ست�سيفه  الريا�سي  التميز  اأ�سبوع  يد�سنه 
6 مواقع  ب�  اأي��ام متوا�سلة   8 ال�سارقة بعد غد ومل��دة 

خمتلفة.
وتتمثل الريا�سات ال�سبع املدرجة بامل�سروع الطابي 
يف ال��ق��و���س وال�����س��ه��م وال��ري�����س��ة ال���ط���ائ���رة وامل���ب���ارزة 
واجلودو وال�سباحة واألعاب القوى والتايكواندو حيث 
تقام مناف�سات القو�س وال�سهم بنادي الثقة لأ�سحاب 
مناف�سات  الأن��دل�����س  �سالة  ت�ست�سيف  فيما  الهمم 
الري�سة الطائرة على اأن تقام املبارزة ب�سالة مدر�سة 

معاذ بن جبل.
ريا�ستي  ف��ع��ال��ي��ات  ن����ادي احل���زان���ة  وي��ح��ت�����س��ن 
مناف�سات  تقام  فيما  وال��ت��اي��ك��وان��دو،  اجل���ودو 
دبي،  �سرطة  �سباط  ب��ن��ادي  ال��ق��وى  األ��ع��اب 
وال�������س���ب���اح���ة مب�����س��ب��ح جم���م���ع ح���م���دان 

الريا�سي.
الأوملبياد  ب��رن��ام��ج  م��واه��ب  وك��ان��ت 
الت�سفيات  ا�ستكملت  قد  املدر�سي 
العامل  ب���ط���ولت  اإىل  امل���وؤه���ل���ة 
املرحلة  خ������ال  امل����در�����س����ي����ة 
املا�سية �سواء للعبة الري�سة 
ل���األ���ع���اب  اأو  ال����ط����ائ����رة 
العامل  ببطولة  امل��درج��ة 
�سهر  ب��امل��غ��رب  امل��در���س��ي��ة 

مايو املقبل.
واأكد املهند�س داوود الهاجري 
اللجنة الأوملبية الوطنية رئي�س  اأمن عام 
املكتب التنفيذي لاأوملبياد املدر�سي باأن الن�سخة 
ال�ساد�سة من برنامج الأوملبياد املدر�سي �ست�سهد 
حت���ول ك��ب��ريا يف ���س��ري ال��رن��ام��ج ل���س��ي��م��ا بعد 
ال�ستفادة من قرار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
ال���دول���ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  اآل  ب��ن زاي���د 
بال�سماح لأبناء املواطنات وحاملي اجلوازات التي 
اإىل  بالإ�سافة  الإج����راء  حت��ت  قيدها  خا�سات 
مواليد الدولة بامل�ساركة يف امل�سابقات الريا�سية 
ا�سرتاط  وع��دم  ال��دول��ة  يف  تقام  التي  الر�سمية 

جن�سية الدولة مل�ساركتهم يف هذه امل�سابقات.
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ق���رار  اأن  “ ل���س��ك  وق���ال 
الدولة �سيكون له مردود اإيجابي على تلك املواهب 
لانطاق  امل��ج��ال  اأم��ام��ه��ا  فتح  ال��ت��ي  ال�سغرية 
والك�سف عن اإمكانياتها وهو الأمر الذي يعك�س 
م���دى اه��ت��م��ام وح��ر���س ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة على 

املجال  لفتح  املعطيات  اأف�سل  وتقدمي  ال�سبل  توفري 
وا���س��ع��ا اأم����ام ال��ري��ا���س��ي��ن وت��ك��وي��ن ق��اع��دة ق��وي��ة من 
املواهب والعنا�سر املميزة مبا يعزز م�ستوى الريا�سة 
امل�ساركة  يف  تتمثل  التي  املن�سودة  الأه����داف  ويحقق 
والفعاليات  الأن�سطة  خمتلف  يف  املناف�سة  اأج��ل  م��ن 

الريا�سية الر�سمية التي تقام يف الدولة«.
وا�ساف الهاجري “ ا�ستهداف تطوير مواهب برنامج 
التي  الوطنية  امل��ب��ادرات  اأه��م  يعد  املدر�سي  الأوملبياد 
طريق  ع��ن  املختلفة  الأل��ع��اب  يف  املميزين  ت�ستقطب 
التي  الازمة  الختبارات  واإج���راء  امل�ستمر  التنقيب 
م���ن ���س��اأن��ه��ا ت��وظ��ي��ف ط���اق���ات ال���اع���ب يف الجت����اه 
ال�سحيح واحل�سول على اأف�سل النتائج املمكنة حيث 
�ستكون  املدر�سي  الأومل��ب��ي��اد  اأ�س�سها  التي  القاعدة  اأن 
بعنا�سر  الوطنية  املنتخبات  تزويد  الأثر يف  بالغ  لها 
ال�سيخ  �سمو  روؤي���ة  م��ن  انطاقا  امل�ستقبل  يف  واع���دة 
اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد 
لاأوملبياد  العليا  اللجنة  رئي�س  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة 
ال��ط��اب يف  اأب��ن��ائ��ن��ا  ق���درات  تعزيز  باأهمية  امل��در���س��ي 
مراكز متخ�س�سة مبا يخدم م�سلحة ريا�سة الإمارات 
وي�سعها على امل�سار ال�سحيح اإىل جانب جعل املدار�س 
قاعدة يتم ال�ستعانة بها يف اكت�ساف املوهوبن و�سقل 
طريق  عن  م�ستواهم  تطوير  على  والعمل  مهاراتهم 
واحتياجات  متطلبات  من  الدعم  �سبل  كافة  تقدمي 
ت��ك��وي��ن القوام  امل��ن�����س��ود وه���و  ال��ه��دف  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

الأ�سا�سي للريا�سة الوطنية خال املرحلة املقبلة«.
من جنبه اأكد اأحمد عبد الرحمن رئي�س ق�سم اللياقة 
البدنية بوزارة الرتبية والتعليم اأن م�ستوى الطاب 
لتقدمي  ال��ت��ف��اوؤل  اإىل  اإىل ح��د كبري مم��ا يدعو  جيد 
برنامج  من  ال�ساد�سة  الن�سخة  يف  �سواء  متميز  اأداء 
اأمام  املدر�سية  العامل  بطولت  اأو  املدر�سي  الأوملبياد 

نخبة من الطاب من كافة اأنحاء العامل. 
واأكد حممود طيفور م�سرف التطوير باحتاد الري�سة 
الطائرة وامل�سرف الفني على مراكز تدريب الأوملبياد 
املدر�سي اأن البطولة املفتوحة للبنن والبنات للري�سة 
م�ستويات  �سهدت  بدبي  موؤخرا  ج��رت  التي  الطائرة 

مب�سرة اأف�سل من العام املا�سي. 
وقال �سعبان ح�سن مدرب مركز مدر�سة دبي الوطنية 
بالر�ساء للري�سة الطائرة والتي تاأهل منها 3 لعبن 
املدر�سية  الهند  بطولة  غمار  يخو�سون   5 اأ�سل  من 
ان الآلية التي يعملون بها يف املدر�سة هي تخ�سي�س 
اأ�سبوعيا لأي طالب  تدري�س الري�سة الطائرة يومن 
ال��ت��دري��ب وال��ت��ع��رف على م��ب��ادئ وقوانن  ي��رغ��ب يف 
لعبة الري�سة بالإ�سافة اإىل 3 ح�س�س اأ�سبوعيا �سمن 

مراكز التدريب التابع لرنامج الأوملبياد املدر�سي.

فهد ال�س�م�سي: بطولة اأبوظبي الع�ملية 
للمحرتفني حتتفي ب�إرث وقيم زايد 

ال�ساد�سة  الن�سخة  �سمن  فردية  ريا�سات   7

ب�ل�س�رقة« املدر�سي  »الأوملبي�د  يد�سنون  وط�لبة  ط�لب�   2664
حملة اأرجنتينية ملي�سي: 

ل تلعب يف اإ�سرائيل
دعت حملة مناه�سة لإ�سرائيل يف الأرجنتن احتاد الكرة املحلي، لإلغاء مباراة 
ودية بن منتخب “راق�سي التانغو” اأمام نظريه الإ�سرائيلي، مقررة يف تل اأبيب 
قبيل كاأ�س العامل. واأر�سلت احلملة خطابا لحتاد الكرة الأرجنتيني، وقعت عليه 
املباراة املجدولة  باإلغاء  تنا�سد  فل�سطن”،  مع  للت�سامن  الأرجنتينية  “اللجنة 
يف التا�سع من يونيو املقبل، قبل اأقل من اأ�سبوع على انطاقة مونديال رو�سيا. 

الأرجنتن  منتخب  ال��ل��ق��اء  ي��خ��و���س  اأن  وي��ت��وق��ع 
ليونيل  النجم  راأ�سها  على  الأ�سا�سية،  بت�سكيلته 
وطالب  الإ����س���ب���اين.  ب��ر���س��ل��ون��ة  م��ه��اج��م  مي�سي 
قيم  م���ع  ت�����س��ام��ن��ا  ال���ل���ق���اء  ب�”اإلغاء  اخل���ط���اب 

ال�����س��ع��ب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي جت���اه ال�����س��ع��وب �سحايا 
اأطلقت  والإبادة”، فيما  والتمييز  الظلم 

احل��م��ل��ة ع��ل��ى م��وق��ع تويرت 
يا  ت���ذه���ب���ي  “ل  و�����س����م 

ح�سبما  اأرجنتن”، 
�سحيفة  اأف���������ادت 

ج�������ريو��������س�������امل 
ب������������و�������������س������������ت 

الإ�سرائيلية.
اأن  وي����ب����دو 
امل����ن����ت����خ����ب 

الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
ي������ت������ف������اءل ب���ل���ق���اء 

نظريه الإ�سرائيلي وزيارة 
حائط الراق قبيل بطولت 

كاأ�س العامل، مثلما حدث عام 
.1986

املك�سيك  م����ون����دي����ال  ف���ق���ب���ل 
الأرجنتن،  ب��ه  ت��وج��ت  ال���ذي 
بقيادة  التانغو  راق�سو  خا�س 
دييغو  ال���ق���دم  ك����رة  اأ����س���ط���ورة 

مارادونا لقاء وديا �سد اإ�سرائيل 
يف مدينة رامات جان، انتهى بفوز 

ال�سيوف 2-7.
وتكررت اللقاءات الودية بن املنتخبن 

اإيطاليا  يف   1990 م����ون����دي����ال  ق���ب���ي���ل 
الأرجنتن  لكن  املتحدة،  الوليات  يف  و1994 

مل تتوج بطلة لأي منهما.
الإ�سرائيلي  ال��رئ��ي�����س  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

روؤوفن ريفلن م�سجع كبري ملي�سي 
اإن  وم��ارادون��ا، وق��ال قبل �سهرين 
من  تتعلم  اأن  عليها  “اإ�سرائيل 

الأرجنتن. نحن يف اإ�سرائيل نفعل 
ك���ل ���س��يء ب�����س��ك��ل ج��ي��د، م���اع���دا لعب 

الكرة«.
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•• العني - الفجر

مباريات  ال��ث��اث��اء  ال��ي��وم  تتوا�سل 
بن  ه��زاع  لبطولة  الثانية  اجل��ول��ة 
زايد الدولية للنا�سئن 2018 يف 
ن�سختها العا�سرة والتي تقام برعاية 
�سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
الأول  ال��ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي،  لإم������ارة 
ال�سرف  وجمل�س  ال��ن��ادي  لرئي�س 
العيناوي، رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
ال��ع��ن ال��ري��ا���س��ي ال��ث��ق��ايف، وذلك 
بن  على ملعب طحنون  مبباراتن 
الأوىل  جتمع  اإذ  بالقطارة،  حممد 
وديبورتيفو  ال�����س��ل��وف��اك��ي  جيلينا 
يف  م�ساء،  ال�ساد�سة  يف  الأرجنتيني 
حن يواجه ريال بيتي�س الإ�سباين 

فريق اإيفرتون الإجنليزي.
اأم�س  ر�سمياً  البطولة  وانطلقت 
العن  ف���ري���ق���ي  ب����ن  مب����ب����ارات����ن 
بينما  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي،  ودي��ب��ورت��ي��ف��و 
الثانية  امل��واج��ه��ة  خ��ا���س اجل��زي��رة 
الإجنليزي،  اي��ف��رت��ون  ف��ري��ق  م���ع 
ال���ع���ا����س���رة  ال���ن�������س���خ���ة  ت�������س���ه���د  اإذ 
اإيفرتون  ه���ي  ف����رق   6 م�����س��ارك��ة 
الإجنليزي، ريال بيتي�س الإ�سباين، 
ديبورتيفو  ال�����س��ل��وف��اك��ي،  جيلينا 
والعن  اجل����زي����رة  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي، 
�سهدت  حيث  احل���دث،  م�ست�سيف 
مناف�سة  املا�سية  الن�سخ  مناف�سات 
للتتويج  ال����ف����رق  ك����ل  ب����ن  ق���وي���ة 

ال��ب��ط��ول��ة فر�سة  ب��ال��ل��ق��ب. وت��ع��د 
ال�سابة  امل���واه���ب  ل��ت��ط��وي��ر  م��ه��م��ة 
���س��ه��دت جن��وم��ي��ة جمموعة  لأن��ه��ا 
امل�ستويات،  كل  على  الاعبن  من 
نادي  من  امل�سرف  التنظيم  اأن  كما 
ال���ع���ن ح��ظ��ي ب��ال��ت��ق��دي��ر م���ن كل 
البطولت  يف  �ساركت  التي  ال��ف��رق 
�سمعة  منحها  ن��ح��و  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي��ة 
اأف�سل  ج���ذب���ت  م���رم���وق���ة  دول���ي���ة 
الفرق على م�ستوى العامل وهو ما 
ال�سنوات  يف  تطورها  ف��ر���س  ي��ع��زز 
املقبلة لأنها جتد التاأييد والهتمام 

من قيادة النادي.
وكانت اللجنة املنظمة للبطولة قد 
الجتماع  اأم�س  ي��وم  �سباح  عقدت 
ال���ف���ن���ي ل��ل��ب��ط��ول��ة ب���رئ���ا����س���ة علي 
لأكادميية  الفني  امل��دي��ر  خمي�س، 
ن����ادي ال��ع��ن ل��ك��رة ال���ق���دم، رئي�س 
اأحمد  ب��ح�����س��ور  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ال�����س��ام�����س��ي، رئ��ي�����س جل��ن��ة احلكام 
وع��ب��ي��د ال���ظ���اه���ري، رئ��ي�����س جلنة 
العامة  ال���ع���اق���ات  ال����رت����وك����ول 
رئ����ي���������س جلنة  زاه����������ر،  وحم�����م�����د 
ال�سكرتاريا والتن�سيق العام وخالد 
م�سطفى، رئي�س اللجنة الإعامية 
الوفود  وروؤ���س��اء  الأن��دي��ة  وممثلي 

امل�ساركة يف البطولة.
كافة  الج�����ت�����م�����اع  وا�����س����ت����ع����ر�����س 
بالائحة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 
واأك���������د علي  ل���ل���ب���ط���ول���ة  ال���ف���ن���ي���ة 
�سيكون  امل��ب��اراة  �سوط  ان  خمي�س، 

45 وذلك  ب���دًل ع��ن  دق��ي��ق��ة   40
مراعاة لتاأثري الطق�س على الفرق 
اجلنوبية.  والأمريكية  الأوروب��ي��ة 
واأع��رب ممثلو الفرق امل�ساركة عن 
على  العن  ل��ن��ادي  تقديرهم  بالغ 
التنظيم املثايل وال�ستقبال الرائع 
فيليب  واأب���دى،  ال�سيافة،  وح�سن 
اإيفرتون  ف��ري��ق  م���درب  ج��ي��ف��ون��ز، 
الإجن���ل���ي���زي حت���ت 16 ���س��ن��ة، عن 
بطولة  يف  ب���امل�������س���ارك���ة  ����س���ع���ادت���ه 
موؤكداً:  »الدولية«،  زاي��د  بن  ه��زاع 
اأك�����رث م���ن رائعة  ت���ب���دو  »الأم��������ور 
نخو�س  ب��اأن��ن��ا  حل��ظ��ة  ن�سعر  ومل 
بطولة  لقب  على  املناف�سة  حت��دي 
الذي  الإح�سا�س  ودية  اأو  اعتيادية 
و�سلنا عر احرتافية التعامل مع 
واآلية  املنظمة  اللجنة  يف  املعنين 
تفاجاأنا  ك��م��ا  امل��ث��ال��ي��ة،  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
�سفحاته  ب��ن  يحمل  رائ��ع  بكتيب 
حتتاج  م��ا  ك��ل  ع��ن  التفا�سيل  اأدق 
معرفته حول تاريخ هذه البطولة 
الكبري  وال���ن���ادي  ال��ع��ن  وم��دي��ن��ة 
ال����ذي مي��ت��ل��ك ر���س��ي��داً ع��ال��ي��اً من 
الإجن������ازات وت��اري��خ��اً م�����س��رف��اً من 
املحلي  ال�سعيدين  البطولت على 
وال����ق����اري«. وع���ن م��واج��ه��ة اليوم 
قال:  الإ�سباين،  بيتي�س  ريال  اأم��ام 
على  ك��اف��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  منتلك  »ل 
الفريق  اأداء  ح��ول  الفني  ال�سعيد 
بقية  اأداء  ع��ل��ى  ���س��ن��ق��ف  ول��ك��ن��ن��ا 
املناف�سن وطريقة لعبهم ونر�سد 

انتهاء  بعد  الإح�سائية  العمليات 
من  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  اجل��ول��ت��ن 
الذي  امل���ب���اراة  دي  يف  »دي  خ���ال 
بعد  الإعامية  اللجنة  به  تزودنا 

نهاية كل مواجهة مبا�سرة«.
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال ب��ي��ب األ���وم���ار، 
املدير الفني لأكادميية نادي ريال 
على  �سخ�سياً  الإ���س��ب��اين،  بيتي�س 
معرفة جيدة باإمكانيات ومقدرات 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة فهناك  ال��ع��ن  ن����ادي 
النادين  ت���رب���ط  ج���ي���دة  ع���اق���ة 
وف��ع��ال��ي��ات م�����س��رتك��ة ع��ل��ى �سعيد 
اأن  ال�سنية ون���درك ج��ي��داً  امل��راح��ل 
»الدولية«  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  بطولة 
واأف�سل  اأجن���ح  م��ن  واح����دة  تعتر 
البطولت على م�ستوى النا�سئن. 
الحرتايف  العمل  األ��وم��ار  وام��ت��دح 
يف اإعداد وت�سميم كتيب البطولة، 
ال���ذي مي��ن��ح ال���ق���ارئ م��ن��ذ الوهلة 
الأوىل �سعور رائع بالعمل ال�سخم 
بذلتها  ال���ت���ي  ال��ك��ب��رية  واجل���ه���ود 
اأعلى  اع��ت��م��اد  يف  املنظمة  اللجنة 
معايري العمل الحرتايف و�سخ�سياً 
الرائع  ب��امل��ح��ت��وى  ك���ث���رياً  ���س��ع��دت 
ال���ذي ي��و���س��ح ال��ت��اري��خ والأه����داف 
املطلوبة عن كل فريق  واملعلومات 

م�سارك بالبطولة.
وم����ن ج��ان��ب��ه ���س��ك��ر حم��م��د را�سد 
ال�سلوفاكي  جيلينا  ف��ري��ق  مم��ث��ل 
نادي العن على ا�ست�سافة وتنظيم 
باأنها فر�سة جيدة  واأك��د  البطولة 

ل���ل���ف���ري���ق ب����الح����ت����ك����اك م�����ع ع���دد 
الاتينية  ال��ك��روي��ة  امل���دار����س  م��ن 
العن  وف����ري����ق����ي  والأوروب���������ي���������ة 
البطولت  ه���ذه  واجل���زي���رة وم��ث��ل 
اجلوانب  جميع  من  مفيدة  تكون 
والتكتيكية  ال��ف��ن��ي��ة  وخ�����س��و���س��اً 
م�ساركة  وت������اب������ع:  والإداري����������������ة، 
الجنليزي  اي���ف���رت���ون  اأك���ادمي���ي���ة 
اأف�سل  م����ن  ك���ون���ه���ا  ج������داً  م��ه��م��ة 
الأك���ادمي���ي���ات امل���وج���ودة يف اأوروب����ا 
العن واجل��زي��رة معروفة  واأن��دي��ة 
والفريق الإ�سباين ريال بيتي�س من 
اتايا  وديرتيفو  ال��ق��وي��ة  ال��ف��رق 
الرج��ن��ت��ي��ن��ي غ��ري م��ع��روف لدينا 
ول��ك��ن ات��وق��ع ان ي��ك��ون م��ن الفرق 
املفاجاأة،  م��ن��ه  ون��ن��ت��ظ��ر  امل��ن��اف�����س��ة 
التي  بالكتيب  وا�ساد ممثل جيلينا 
للبطولة  العليا  اللجنة  اأ���س��درت��ه 
وقال انه اخت�سر لنا الكثري وتوجد 

فيه كل املعلومات عن البطولة.
فريق  اإداري  امل�سعبي  اأحمد  وق��ال 
الفريق  م�������س���ارك���ة  اأن  اجل����زي����رة 
بيتنا  يف  ون���ح���ن  ب��غ��ري��ب��ة  ل��ي�����س��ت 
الثاين والبيت متوحد وهي فر�سة 
لا�ستفادة  ل���اع���ب���ن  مم�����ت�����ازة 
م��ن امل�����س��ارك��ة م��ع ال��ف��رق القادمة 
الاتينية  وام���ري���ك���ا  اوروب������ا  م���ن 
وب��ال��ت��اأك��ي��د ���س��ت��ك��ون ف��ائ��دة كبرية 
ل���اع���ب���ن م����ن خ�����ال امل���ب���اري���ات 
والح��ت��ك��اك م��ع م��دار���س خمتلفة، 
وا����س���اد امل�����س��ع��ب��ي ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م منذ 

الرائعة  وب��ال���س��ت�����س��اف��ة  ب��داي��ت��ه 
يعتر  ق��ال:  البطولة  كتيب  وع��ن 
من الإ�سدارات العامية اجليدة 
والتي �سهلت لنا الكثري يف معرفة 
البطولة.  وتاريخ  امل�ساركة  الفرق 
الفني  املدير  فوبليا،  واأع��رب بريو 
عن  اأت��الي��ا  ديبورتيفو  لأك��ادمي��ي��ة 
نادي  لإدارة  وتقديره  �سكره  بالغ 
للبطولة،  امل��م��ي��ز  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
موؤكداً: »منذ الوهلة الأوىل �سعرنا 
بها من  �سنخرج  التي  املكا�سب  باأن 
الطموحات  م���ع  ت��ت�����س��ق  امل�����س��ارك��ة 
اكت�ساب  ه����و  ال���رئ���ي�������س  وه���دف���ن���ا 
خ���رة م��واج��ه��ة م��دار���س خمتلفة 
وتقاليد  ع������ادات  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 

م��ت��ن��وع��ة م���ن خ���ال ال��ت��ع��اي�����س يف 
م��ق��ر اإق����ام����ة واح�����د الأم������ر ال���ذي 
ينعك�س اإيجاباً على لعبي الفريق 
بالتاأكيد«.  ث��ق��اف��ت��ه��م  م��ن  وي��ع��زز 
وح�������ول ال���ع���اق���ة ب��ي��ن��ه��م واإن�����رت 
»اأكادميية  قال:  الإيطايل،  ميان 
دي��ب��ورت��ي��ف��و اأت����الي����ا ت�����س��رف على 
الإيطايل  ميان  اإن��رت  اأكادمييات 
اأكادمييات  وبع�س  الأرج��ن��ت��ن  يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ك��ب��رية  الأن����دي����ة 

اأوروبا واأمريكا اجلنوبية«.
وب��������دوره رح������ب، ح��م��ي��د ال���درع���ي 
�سنة   16 ال����ع����ن  ف����ري����ق  اإداري 
باإداريي وم�سريف الفرق امل�ساركة يف 
اأن  فخراً  يكفينا   : وق��ال  البطولة، 

البطولة حتمل البطولة ا�سم �سمو 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب��ن  ه����زاع  ال�����س��ي��خ 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
الأول  ال���ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي،  لإم�������ارة 
ال�سرف  وجم��ل�����س  ال��ن��ادي  لرئي�س 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ع���ي���ن���اوي، 
نادي العن الريا�سي الثقايف، وهي 
معاي�سة  يف  لاعبن  طيبة  فر�سة 
امل�ساركة من  الأندية  زمائهم من 
ونتمنى  الاتينية،  وامريكا  اوروب��ا 
ان نقدم فيها امل�ستوى الذي ي�سرف 
ا���س��م ن���ادي ال��ع��ن، واأ����س���اد الدرعي 
البطولة الذي احتوى على  بكتيب 
معلومات كافية عن الفرق امل�ساركة 

وتاريخ البطولة منذ انطاقتها.

•• اأبوظبي-وام:
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  يف   - امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
– )منتخب  اأم�����س  ال��ب��ح��ر  ق�����س��ر 
اأ�سحاب  م���ن  ال���وط���ن���ي  الإرادة( 
مناف�سات  يف  ���س��ارك  ال���ذي  الهمم 
الدورة التا�سعة لاألعاب الإقليمية 
لاأوملبياد اخلا�س وجهازه الإداري 
للدورة  املنظمة  واللجنة  والفني 
اأبوظبي  موؤخرا  ا�ست�سافتها  التي 
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  اإدارة  وجمل�س 

الإماراتي.
والاعبن  الاعبات  �سموه  وهناأ 
من اأع�ساء منتخب الإرادة على ما 
خال  م�سرفة  نتائج  م��ن  حققوه 
م�ساركتهم يف هذه الدورة وغريها 
والعاملية  الإقليمية  ال����دورات  م��ن 
التي اأثبت خالها اأبناوؤنا كفاءتهم 
وجدارتهم بح�سد املراكز الأوىل.. 
املعنوية  ب��روح��ه��م  ���س��م��وه  م�����س��ي��دا 
العالية واإ�سرارهم واإرادتهم القوية 

على حتقيق اأف�سل النتائج.

اللجنة  دور  ع��ل��ى  ���س��م��وه  واأث���ن���ى 
التا�سعة  ال��دورة  ملناف�سات  املنظمة 
لاأوملبياد  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ل���األ���ع���اب 
والتعاون  الدوؤوب  اخلا�س والعمل 
املحلية  اجل�����ه�����ات  خم���ت���ل���ف  ب�����ن 
اأثمر  والذي  والدولية  والإقليمية 
ريا�سي متكامل  تنظيم حدث  عن 
يليق مبكانة دولة الإمارات العربية 

الإقليمية  امل���ح���اف���ل  يف  امل���ت���ح���دة 
وال����دول����ي����ة.. داع���ي���ا اجل��م��ي��ع اإىل 
مزيد  لتحقيق  اجل��ه��ود  م��وا���س��ل��ة 
ا�ست�سافة  م����ع  الإجن����������ازات  م����ن 
ال��دول��ة الأومل��ب��ي��اد ال��ع��امل��ي��ة خال 

العام املقبل.
ك��م��ا اأ�����س����اد ���س��اح��ب ال�����س��م��و ويل 
ع����ه����د اأب�����وظ�����ب�����ي ن����ائ����ب ال���ق���ائ���د 

الأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ب���دور 
ملنتخب  والفني  الإداري  اجلهازين 
من  ب����ذله  وم����ا  ال��وط��ن��ي  الإرادة 
تطوير  ���س��ب��ي��ل  يف  م��ث��م��رة  ج���ه���ود 
ري��ا���س��ة اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م وحتقيق 

النت�سارات وح�سد الألقاب.
الهمم  اأ���س��ح��اب  اأن  ���س��م��وه  واأك�����د 
حمل تقدير وفخر واعتزاز الدولة 

بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
)حفظه اهلل( و�سعب الإم��ارات مبا 
ملكانة  طيبة  �سمعة  م��ن  يحققونه 
الريا�سية  اخلريطة  على  ال��دول��ة 

يف املحافل الإقليمية والدولية.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اإن هذه التظاهرة 

تعزيز  يف  اأ����س���ه���م���ت  ال���ري���ا����س���ي���ة 
والجتماعية  الن�سانية  ال��رواب��ط 
الهمم  اأ����س���ح���اب  ب���ن  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
واأفراد املجتمع من خمتلف بلدان 

العامل.
ري��ادة ومتيز  اأن  �سموه على  و�سدد 
قدرته  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  جم��ت��م��ع  اأي 
الإن�سان  يف  ال�ستثمار  يف  وجناحه 

والثقة باإمكاناته فهو ر�سيد الدول 
وم�ستقبلها  ح��ا���س��ره��ا  ل�����س��م��ان 

ومكت�سباتها.
الإجن��������از  اأن  �����س����م����وه  واأ��������س�������اف 
احلقيقي هو امتاك اإرادة التغلب 
وجعلها  واملعوقات  التحديات  على 
ج�سورا لتحقيق التطلعات والآمال 
وال���ت���ف���اوؤل والإب��������داع.. داع��ي��ا اإىل 

واملناف�سات  الريا�سات  دعم  اأهمية 
تعزز  التي  الفعاليات  من  وغريها 
ف��ر���س اإدم�����اج اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م يف 
الإرادة  ف��ي��ه��م  وت��ن��م��ي  امل��ج��ت��م��ع��ات 
العقبات  على  والتغلب  وال��ط��م��وح 

واملعوقات.
وم�ساهمة  دع�����م  ����س���م���وه  وث����م����ن 
ال�����س��رك��اء وال���رع���اة يف اإجن����اح هذه 
وغريها  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال���ت���ظ���اه���رة 
معربا  ال��وط��ن��ي��ة..  الفعاليات  م��ن 
 ) الإرادة  )منتخب  ل�  اأمنياته  عن 
بالنجاح والتوفيق خال م�ساركته 
املقبل  ل��ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة  ال������دورة  يف 

.2019
التا�سعة  ال�������دورة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
لاأوملبياد  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ل���األ���ع���اب 
اخلا�س �سهدت م�ساركة ريا�سين 
يف  ت����ن����اف���������س����وا  دول����������ة   31 م������ن 
 8 يف  اأقيمت  خمتلفة  16ريا�سة 
اأبوظبي .. فيما  مواقع بالعا�سمة 
اأك��ر ح��دث ريا�سي  ال���دورة  مثلت 
العاملية  الأل��ع��اب  دورة  قبل  ينظم 
لاأوملبياد اخلا�س التي ت�ست�سيفها 

اأبوظبي خال عام 2019.

مباراتان يف بطولة هزاع بن زايد

جيلين� ال�سلوف�كي وري�ل بيتي�ش الإ�سب�ين يواجه�ن ديبورتيفو الأرجنتيني واإيفرتون الإجنليزي
روؤ�ساء الوفود ي�سيدون بالتنظيم الرائع واحرتافية تعامل »الزعيم«

ا�ستقبل )منتخب االإرادة( الوطني واللجنة املنظمة للألعاب االإقليمية للأوملبياد اخلا�ض

حممد بن زايد: اأ�سح�ب الهمم حمل تقدير وفخر واعتزاز الدولة مب� يحققونه من �سمعة طيبة



يحتجز ابنه املع�ق يف قف�ش 20 ع�مً�
قف�س  يف  ذهنية  باإعاقة  امل�ساب  ابنه  باحتجاز  متهم  وال��د  اأوق��ف 
�سيق على مدى اأكرث من ع�سرين عاماً يف غرب اليابان، وفق ما 

اأعلنت ال�سرطة وو�سائل اإعامية حملية.
يو�سيتاين  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�سرطة  با�سم  وقال متحدث 
بجانب  عاماً،   42 البالغ حالياً  ابنه  اأوق��ف لحتجازه  ياما�ساكي، 
الباد،  غرب  هيوغو،  منطقة  يف  �ساندا  مدينة  يف  العائلي  املنزل 

دون تفا�سيل اإ�سافية.
داخل قف�س  املحلية، كان البن حمتجزاً  الإع��ام  وح�سب و�سائل 
للمنزل  تابعة  ح��ج��رة  يف  م���رتاً   1.8 وع��ر���س  م��رت  بعلو  خ�سبي 

العائلي. 
اأقر بالوقائع املن�سوبة  واأفادت الو�سائل الإعامية باأن امل�ستبه به 
العي�س  على  ابني  "اأرغمت  البلدين:  املوظفن  لأحد  وقال  اإليه، 
اأك��رث من ع�سرين عاماً لأن��ه ك��ان يعاين  داخ��ل قف�س على م��دى 
م�سكات عقلية وكان �سلوكه متهوراً"، ح�سب قناة "ان ات�س كاي" 

احلكومية.
واأ�سار الوالد اإىل اأنه كان يطعم ابنه، وي�سمح له بال�ستحمام بن 
الوقت والآخر.  ويعاين البن الذي مل ُتك�سف هويته، من م�سكات 

يف الظهر غري اأن حالته م�ستقرة وفق "ان ات�س كاي". 

يحول رافعة اإىل �سقة �سي�حية ف�خرة
حتويل  من  فليت،  ف��ان  اإدوارد  ال�سهري  الهولندي  امل�سمم  متكن 
الكثري  �سياحي فاخر يطل على  اإىل جناح  رافعة �سناعية قدمية 

من املناظر اجلميلة.
وي��ت��م��ي��ز ه���ذا اجل��ن��اح ب��اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى م�����س��اح��ات داخ��ل��ي��ة وا�سعة، 
تقع  الطبيعية.  املناظر  على  املميزة  واإطالته  املريحة  وباأ�سّرته 
بالقرب من  القدمي  اإم" ال�سناعي  اإ���س  اإن  "كي  الرافعة يف ميناء 
مدينة اأم�سرتدام، والذي حتول اإىل منطقة �سكنية تعج باملحات 
التجارية واملطاعم واملعار�س الفنية.  وحتتوي الرافعة على جناح 
فاخر ميكن لل�سياح ق�ساء عطلة ل تن�سى فيه، ي�سم غرفتي نوم 
وغرفة معي�سة كبرية وحمام منف�سل، ناهيك عن النوافذ الكبرية 
لواجهة  اخلابة  باملناظر  لا�ستمتاع  للنزلء  فر�سة  توفر  التي 
يقرب  ما  اجلناح  ه��ذا  الإق��ام��ة يف  تكلفة  وتبلغ  املائية.  اأم�سرتدام 
لي�س  اجل��ن��اح  ه��ذا  اأن  يذكر  ال��واح��دة.  لليلة  اأمريكي  دولر   700
اإذ باتت هذه  ب��ن��اوؤه على م��نت راف��ع��ة،  ال��ذي يتم  الأول م��ن نوعه 
الظاهرة منت�سرة على نطاق وا�سع يف هولندا والعديد من الدول 

الأوربية، بح�سب ما ورد يف �سحيفة مريور الريطانية. 

كرة �سعر تزن 2.6 كيلو مبعدة طفلة
الهند كرة �سعر �سخمة من معدة فتاة تبلغ من  الأطباء يف  اأزال 

العمر 6 �سنوات، بعد اأن داأبت على تناول خ�سات �سعرها. 
ونقلت الفتاة  اإىل امل�ست�سفى، ب�سبب اآلم �سديدة وانتفاخ يف املعدة، 
واأظ���ه���رت ال��ف��ح��و���س��ات، وج���ود ك���رة �سعر ط��ول��ه��ا ن��ح��و 126 �سم 
ووزنها 2.6 كيلوغرامات داخل معدتها، ح�سب �سحيفة ديلي ميل 
رابونزيل،  متازمة  تعاين  الفتاة  اإن  الأطباء،  وقال  الريطانية. 
املعدة، م�سكلة كرة  داخل  تاأكلها  التي  ال�سعر  تت�سابك خ�سات  اإذ 
الأمرية  ق�سة  من  م�ستق  املر�س  ه��ذا  وا�سم  ال�سعر،  من  �سخمة 
رابونزيل اخليالية، التي �ساعدت حبيبها على ت�سلق الرج بوا�سطة 

�سعرها الذهبي الطويل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هل �سن�أكل حيوان�ت م�ستن�سخة قريبً�؟
توقع باحث بريطاين اأن تنت�سر احليوانات امل�ستن�سخة واملعدلة وراثياً يف امل�ستقبل، وذلك لا�ستهاك الب�سري اأو 

لل�سيد. 
وطرح الدكتور دانيال رايت، من جامعة �سنرتال لنك�ساير، جمموعة �سيناريوهات حمتملة، للتعامل مع احليوانات 

امل�ستن�سخة يف امل�ستقبل، ح�سب �سحيفة ديلي �ستار الريطانية.
وكتب رايت "اليابان 2070 ميكن اأن تقدم اأق�سى درجات ال�ستن�ساخ، و�سيكون لدى ال�سائحن فر�سة تناول خليط 

من اللحوم املتنوعة، حليوانات انقر�ست منذ عقود طويلة".
يطلبوا  اأن  عليهم  و�سيكون  تن�سى،  ل  جتربة  يف  للعماء،  امل�ستن�سخة  ال�سهية  الأطعمة  املطاعم  �ستقدم  واأ�ساف: 

م�سبقاً حلوم حيوانات من املا�سي، وهذه اللحوم لن تكون رخي�سة، ولن يرتدد على املطاعم �سوى الأثرياء.
اإنتاج حيوانات خ�سي�ساً لذلك، لتلبية  اأما ال�سيناريو الثاين، فيتعلق با�ستن�ساخ احليوانات لل�سيد والرتفيه، بعد 

الطلب املتزايد على احليوانات املهددة بالنقرا�س.
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اأمل��ست�ن مق�بل 15 مليون دولر
 قالت ادارة الأملا�س يف دار �سوذبيز للمزادات اإنه من املتوقع اأن جتلب اثنتان 
من الأملا�س الأبي�س تزن كل منها اأكرث من 50 قرياطا، ما يزيد عن 15 

مليون دولر عندما تعر�سان للبيع باملزاد يف مايو اآيار.
الراق  الكرمي  احلجر  من  واحداهما  الأملا�ستن  اإن  �سوذبيز  دار  وقالت 
50.39 قرياط،  تزن  بي�ساوية  والأخ��رى  ق��رياط   51.71 وت��زن  امل�ستدير 
تعتران ثاين اأكر اأنواعهما على الإطاق التي تعر�س يف املزاد. وياأتي بيع 
هذين احلجرين اللذين مت اكت�سافهما و�سراوؤهما خال عطاء يف بوت�سوانا 
الك�سف عنه  اإىل م�سرت مل يتم  102 قرياط  اأملا�سة بي�ساء زنتها  بيع  بعد 
يف فراير �سباط ب�سعر قال قائمون على امل��زادات اإنه جتاوز بكثري ال�سعر 
الذي دفع لكل قرياط مقابل اأي قطعة اأملا�س عدمي اللون يف مزاد علني. 
ومل يك�سف القائمون على املزادات عن ال�سعر املدفوع. وكان ال�سعر القيا�سي 
عام  ك��وجن  ه��وجن  بيعها يف  ق��رياط��ا مت   118 زنتها  لأملا�سة  �سابقا  امل��دف��وع 
اإنها  اأي�سا  �سوذبيز  دار  وقالت  للقرياط.  دولر  األ��ف   260 مقابل   2013
تعر�س للبيع باملزاد بلو فارنيزي وهي اأملا�سة زرقاء تزن 6 قراريط تقريبا 
اأعطيت مللكة اإ�سبانيا اليزابيث فارنيزي يف عام 1715، وقال القائمون على 

املزاد اإنه مت متريرها عر اأربع عائات ملكية اأوروبية منذ ذلك احلن.

ر�سد 12 ثقب� اأ�سود يف درب التب�نة
اأ�سود يف و�سط جمّرة درب التّبانة، وهو غي�س  12 ثقباً  ر�سد علماء فلك 
من في�س ما ميكن اأن يكون عليه العدد احلقيقي، بح�سب ما جاء يف درا�سة 

ن�سرت يف جملة "نيت�سر".
وقال ت�سارلز هيلي الباحث يف جامعة كولومبيا الأمريكية: "لقد ر�سدنا 

12 ثقباً اأ�سود".
والثقوب جرم هائل الكثافة يف حجم �سغري ن�سبياً، فتكون جاذبيته كبرية 

جداً بحيث ل يفلت منها اأي جرم ول حتى ال�سوء.
عد�سات  يف  يظهر  ل  ف��ه��و  م��ن��ه  ينعك�س  ول  اإل��ي��ه  ي��ن��ج��ذب  ال�����س��وء  ولأن 

التل�سكوبات �سوى بقعة �سوداء مظلمة.
انتهى  التي  النجوم  رك��ام  من  يت�سّكل  ن��وع  نوعن،  على  ال�سوداء  والثقوب 
عمرها وُدّمرت على نف�سها و�سارت جاذبيتها كبرية، ونوع اآخر هائل الكتلة 
يتمركز يف و�سط املجّرات ويزن الواحد منها ما بن مليون مرة ومليارات 
املرات وزن ال�سم�س. وقال ت�سارلز هيلي اإن هذه الثقوب ال�سوداء املكت�سفة يف 
و�سط جمرة درب التبانة لي�ست �سوى غي�س من في�س ما ميكن اأن يكون 
عليه العدد الفعلي. واأو�سح "اأنها اأجرام بعيدة جدا، وعلينا اأن نبحث عن 
الأ�سغر منها". وا�ستناداً اإىل العدد املكت�سف من الثقوب ال�سوداء ال�سغرية 
الإج��م��ايل لهذه  العدد  يكون  اأن  العلماء  ق��ّدر  الأر����س،  اإىل  ن�سبياً  الأق��رب 
الأج��رام يف مركز جمّرة درب التبانة 500، وقد ي�سل العدد يف جوار هذه 

تقتل �سديقه� مب��سرة 
عرب في�سبوك

على  القب�س  ال�سرطة  قوات  األقت 
اأطلقت  اأن  بعد  دامبري،  كا�ساندرا 
ال���ن���ار ع��ل��ى راأ�������س ���س��دي��ق��ه��ا عر 
خا�سية  با�ستخدام  م�سور  مقطع 
ملا  ووف����ق����ا  ليف".  "في�سبوك 
ن�سرته �سحيفة "ديلي ميل"، وقع 
وق���ود مبدينة  احل���ادث يف حمطة 
وحقق  الأم����ري����ك����ي����ة.  ه���ي���و����س���نت 
حيث  امل�����س��اه��دات،  اآلف  ال��ف��ي��دي��و 
ي��وث��ق حل��ظ��ة اإط�����اق ال���ن���ار على 
عاما،  ال�26  �ساحب  هوملز  ديفن 
وهو اأب لطفلن.  وهربت دامبري 
من  برفقتهما  ك��ان  اآخ���ر  و�سديق 
على  ينزف  هوملز  تاركن  ال�سيارة، 
مقعد ال�سيارة. يذكر اأنه مت توجيه 
التهام لكا�ساندرا دامبري باإطاق 
النار على هوملز، والتاعب بالأدلة 
الأعرية  بقايا  م�سح  كونها حاولت 

النارية من يديها.

ك�ليفورني� تك�فح زراعة 
املخدرات يف املن�زل

داهمت ال�سرطة يف ولية كاليفورنيا 
الأمريكية اأكرث من مئة منزل ُتزرع 
ف��ي��ه��ا ن��ب��ت��ة امل���اري���ج���وان���ا، يف واح���دة 
ت�ستهدف  التي  العمليات  اأك��ر  م��ن 
امل��خ��درات يف املنازل يف تاريخ  زراع��ة 
احلكومة.  ح�سب  املتحدة،  الوليات 
»اإنها  ب��ي��ان  يف  ال��ع��دل  وزارة  وق��ال��ت 
ا�ستهدفت  ال��ن��ط��اق«  وا���س��ع��ة  عملية 
»ع�سابة ت�ستخدم املال ل�سراء البيوت 
للماريجوانا«  م��زارع  اإىل  وحتويلها 
م��ت��ح��دث��ة ع���ن م��اي��ن ال������دولرات 

املحّولة من ال�سن لهذه الغاية.

تواأم يت�س�رك�ن الأبوة 
يف اليوم نف�سه

ت����واأم م��ن ولي����ة مي�سيغان  ���س��ق��ي��ق��ان  اأ���س��ب��ح 
الأمريكية والدين يف الوقت نف�سه بعد ولدة 
اأو  تخطيط  دون  من  نف�سه  اليوم  يف  ابنيهما 

تدابري �سابقة.
دنيز مولودهما يف  وا�ستقبل جو�سوا وزوجته 
ال�ساعة 4:18 من �سباح الثاثاء املا�سي 27 
األيك�س  وزوجته  جا�سنت  �سقيقه  لي�سل  اآذار، 
لأن  فقط  �ساعة  بعد  نف�سها  امل�ست�سفى  اإىل 

الأخرية دخلت يف املخا�س.
وقال جو�سوا يف مقابلة له اإنه بداأ ي�سعر بالقلق 
امل�ست�سفى بعد  اإىل  عندما مل يح�سر �سقيقه 
اأّن  الأخ���ري  واأخ���ره  ب��ه  فات�سل  طفله،  ولدة 
طفلة  واأجن��ب��ت  امل�ست�سفى  يف  ��ا  اأي�����سً زوج��ت��ه 
ال�سقيقان  و�سعر  ل��و���س��ي.  ا���س��م  عليها  اأط��ل��ق 
بفرحٍة كبرية ل�ستقبالهما الطفلن يف اليوم 
نف�سه وقال اإنهما لطاملا حلما اأن يح�سل هذا 

الأمر، وقد حتققت هذه الأمنية.

تقتل ولديه� وحتتفظ بجثتيهم� يف ثالجة
الر�سيعن،  ول��دي��ه��ا  لقتلها  اأم����اً  اأمل��ان��ي��ة  حمكمة  اأدان�����ت 
داخل  ع��ام��اً   14 اإىل  ت�سل  م���دة  بجثتيهما  والح��ت��ف��اظ 

ثاجة.
وعرثت ال�سرطة على اجلثتن بداية 2018 داخل ثاجة 
يف �سقة املراأة، يف اإحدى مدن ولية �سك�سونيا اأنهالت �سرق  

اأملانيا .
 2004 عام  فتاة  اأنها و�سعت  اأملانية،  الأم، وهي  واعرتفت 
و�سبيا عام 2008 وقتلت كل واحد منهما �سرا، م�سرية اإىل 
اأنها كانت ت�سع املولود داخل حقيبة با�ستيكية ثم ت�سعه 
الطفلن  م��وت  الت�سريح  نتائج  وك�سفت  الثاجة.  داخ��ل 

اختناقا، واأنهما جاءا اإىل العامل �سحيحي البدن.
واأمرت  املحكمة  ب�سجن الأم ت�سعة اأعوام ون�سف لتهامها 
بقتل الر�سيعن، كما طالبت النيابة ب�سجن الأم 10 اأعوام 

فيما طالبت هيئة الدفاع ب�سجنها �ست �سنوات.
لكن املحكمة اأ�سدرت حكمها بعد اأن قال خبري يف العاج 
النف�سي اإن الأم ل تعاين من ا�سطرابات نف�سية وتتحمل 
اإن  املحكمة  وقالت  الطفلن.  وفاة  الكاملة عن  امل�سوؤولية 
يف  طفليها  ح��ق  ف��وق  اخلا�سة  م�ساحلها  و�سعت  املتهمة 
"لقد  القاتلة  الأم  خماطبا  املحكمة  رئي�س  وق��ال  احلياة. 
احتفظت بال�سر املظلم لعدة اأعوام لنف�سك"، واأ�ساف اأنها 
دفنت راأ�سها يف الرمل ب�سبب م�ساكل اأ�سرية وديون. وقالت 
هيئة الدفاع اإن املراأة مل جتد لها حا اآخر بعد اأن تعر�ست 

ل�سغوط وابتزاز من �سريك حياتها يف ذلك الوقت.

حريق يحول زف�ف عرو�سني اإىل ك�رثة
بعد 99 عاماً من حادثة مماثلة يف نف�س املكان، �سب حريق 
كبري جمهول ال�سبب يف موقع زفاف عرو�سن يف مدينة 

كوينزلند الأ�سرتالية، وحّول فرحتهما اإىل كارثة. 
ب�سكل غام�س،  املنزل  نف�س  ن�سب حريق يف   1919 ففي 
باأن �سبب احلريق هو الأرواح  اآن��ذاك  حيث �سرى اعتقاد 

ال�سريرة التي تقطن املطبخ. 
اأثناء  امل��ن��زل  مطبخ  يف  احل��ري��ق  ن�سب  الطريقة  وبنف�س 
املحليون  ال�سكان  واأ�ساع  موؤخراً،  العرو�سن  زف��اف  حفل 
يف  فيه  النريان  اأ�سعل  للمنزل  ال�سابقة  املالكة  �سبح  ب��اأن 

حماولة منها ل�ستعادته.
وكان األفريد كوتون، وهو بحار �سابق اأم�سى �ست �سنوات 
وهو يبحر بن هونغ كونغ وجزر الهند الغربية، قد بنى 
1900 وقطن فيه مع  املكون من طابقن يف عام  املنزل 

زوجته اآين بود وابنتهما.
لإقامة  �سالة  اإىل  املنزل  حتويل  مت   1919 حريق  وبعد 
فرتة  وم��ن��ذ  �سغري.  �سياحي  ومنتجع  ال��زف��اف  ح��ف��ات 
طويلة حتدثت ال�سائعات عن اأن �سبح زوجة ال�سيد كوتون 
يطارد مالكي املكان ل�ستعادته.  وو�سفت امراأة اعتادت اأن 
تعمل يف العقار وجود ن�ساط غريب يف املنزل، مثل �سقوط 
الأ�سياء عن الرفوف، واإطفاء الأ�سواء، ومتايل الرثيات 
وال�سائقن  العمال  بع�س  ق��ال  بينما  ال�سقف،  يف  املعلقة 
املنزل  حميط  يف  غريبة  اأ���س��ي��اء  ي�ساهدون  ك��ان��وا  باأنهم 
وداخله لدى مرورهم بالقرب منه يف الليل، وفق ما ورد 

يف �سحيفة ديلي ميل الريطانية.  ا�ستقبال حافل من ال�سكان االأ�سليني فى االإقليم ال�سماىل باأ�سرتاليا، للأمر ت�سارلز وىل عهد اململكة املتحدة )رويرتز(

ينفذ قفزة خطرة من 
فوق قط�ر م�سرع

من�سات  م����ن  ال���ع���دي���د  ت�����داول�����ت 
ت�سجيًا  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
وهو  ال�سبان  اأح���د  يظهر  م�����س��وراً 
ي��خ��اط��ر ب��ح��ي��ات��ه ع��ر ال��ق��ف��ز من 

فوق قطار م�سرع باجتاه املياه. 
وي��ظ��ه��ر ال�����س��اب وه���و ي��ب��داأ بعبور 
فرميانتل،  يف  احلديد  �سكة  ج�سر 
يف  ي�سارع  اأن  قبل  اأ�سرتاليا  غ��رب 
امل��ت��ح��رك نحو  ال��ق��ط��ار  القفز م��ن 

املياه اأ�سفر اجل�سر. 
ولقي ت�سرف ال�ساب ا�ستنكاراً على 
الفيديو،  متابعي  من  وا�سع  نطاق 
حيث قال البع�س باأن الأفعال غري 
ويجب  مقبول  غري  اأم��ر  امل�سوؤولة 
عّر  حن  يف  مرتكبيها،  حما�سبة 
به  ق��ام  اإعجابهم مب��ا  ع��ن  البع�س 

ال�ساب وو�سفوه بال�سجاع. 
واملوا�سات  امل���رور  اإدارة  وح���ذرت 
القيام  م��غ��ب��ة  م����ن  الأ����س���رتال���ي���ة 
باأن  وقالت  كهذه،  خطرة  باأعمال 
يتعر�س  اأن  مي��ك��ن  ك����ان  ال�������س���اب 
ا�سطدم  ل����و  خ����ط����رية  لإ�����س����اب����ة 
قفزه  اأث��ن��اء  الإ�سمنتية  بالركيزة 

اإىل املاء.
ف����وق عربات  ال��ت��ن��ق��ل  ب�����اأن  ي���ذك���ر 
ب��اأف��ع��ال خطرة،  ال��ق��ط��ار وال��ق��ي��ام 
اأمر غري قانوين يف اأ�سرتاليا لأنه 
ي��ع��ر���س ح��ي��اة الآخ���ري���ن للخطر 
واإمكانية الت�سبب يف �سدمة ل�سائق 
القطار وال��رك��اب، وف��ق م��ا ورد يف 

�سحيفة ديلي ميل الريطانية. 

درا�سة: بع�ش الأبح�ث الطبية على الب�سر تبنى على اأ�س�ش معيبة 
ك�����س��ف��ت درا�����س����ة ح��دي��ث��ة ع���ن ع���ي���وب خ���ط���رية يف 
احليوانات  على  جت��رى  التي  والتجارب  الأب��ح��اث 
والتي يعتمد عليها املنظمون ومن يحددون ما هو 
املقبول اأخاقيا يف العمل الطبي ليتخذوا قراراتهم 
الب�سر.  ع��ل��ى  ع��ق��ار ج��دي��د  فاعلية  اخ��ت��ب��ار  ب�����س��اأن 
يف  وهو متخ�س�س  �سرتيك،  دانيل  الدكتور  وك��ان 
الطب يف هانوفر  كلية  الأحياء يف  اأخاقيات علم 
ي��ن��ظ��رون ب�سكل  اأول م��ن  ب��اأمل��ان��ي��ا، وزم�����اوؤه ه��م 
م�ستقل فيما يطلق عليها كتيبات ملخ�س الأبحاث 
لتقييم  التنظيمية  اجل��ه��ات  اإل��ي��ه��ا  ت��رج��ع  ال��ت��ي 
التجريبية  بالعاجات  املتعلقة  والفوائد  املخاطر 

واتخاذ قرار ب�ساأن اختبارها على الب�سر.
وق����ال ���س��رتي��ك ل���روي���رتز ه��ي��ل��ث يف م��ق��اب��ل��ة عر 
الهاتف "الطريقة التي يتم بها حاليا رفع تقارير 
ع��ن ن��ت��ائ��ج الأب���ح���اث ع��ل��ى احل��ي��وان��ات يف كتيبات 
واملنافع  امل��خ��اط��ر  بتقييم  حقا  تخاطر  الأب��ح��اث 
كيف  نعرف  اأن  ال�سعب  "من  قائا  وتابع  بقوة". 
ميكن اإجراء تقييم ذي معنى للمخاطر والفوائد 
اأبحاث  تقارير  بها  ترفع  التي  الطريقة  على  بناء 

اآخ�����رون  ب��اح��ث��ون  وخ��ل�����س  حاليا".  احل���ي���وان���ات 
فح�سوا درا�سات واأبحاثا من�سورة اإىل اأن الأبحاث 
مهمة  حتليات  ع���ادة  ت�سمل  ل  احل��ي��وان��ات  على 
قام  الدرا�سة  ويف  النتائج.  حتيز  تقليل  يف  ت�ساهم 
مللخ�س  كتيبات   109 مبراجعة  وفريقه  �سرتيك 
الأبحاث م�سدق عليها من جمال�س ثاث معاهد 
والتي  و2016   2010 عامي  بن  اأملانيا  يف  بحثية 

اعتمد عليها 708 اأبحاث على احليوانات.
ن�سرت يف دورية  التي  الدرا�سة  ويقول �سرتيك يف 
لتلك  اجل��دي��د  التحليل  اإن  ب��ي��ول��وج��ي(  )ب��ل��و���س 
الباحثون  يقدم  مل��اذا  يف�سر  اأن  ميكن  ل  الكتيبات 
مثل هذا امل�ستوى املتدين من البيانات وملاذا يقبلها 
املراقبن وممثلي اجلهات  اأن  واأ�ساف  املراجعون. 
�سمية  م��دى  على  ب��الأ���س��ا���س  ي��رك��زون  التنظيمية 
العقار ومدى اأمانه اأكرث من باقي البيانات. وقال 
ممويل التجارب  يف  يثقون  باآخر  اأو  ب�سكل  "اإنهم 
لن  ب��اأن��ه��م  الباحثن  ويف  ال��ق��ط��اع  ويف  ال�سريرية 
يجروا اأبدا درا�سة �سريرية اإل اإذا كانوا على قناعة 

تامة باأن العقار فعال".

ك�يت ه�د�سون تك�سف 
عن جن�ش جنينه�

باأنها حامل  38 عاماً  العمر  البالغة من  املمثلة  كايت هاد�سون   اأعلنت 
للمرة الثالثة وك�سفت عر فيديو طريف ن�سرته على ح�سابها على احد 

مواقع التوا�سل الجتماعي عن جن�س جنينها املنتظر.
وظهرت كايت يف الفيديو وهي ترتدي ُف�ستاناً طويًا اأبي�ساً اإىل جانب 
ُر�سم عليها  �سوداء  بالوناٍت  الثنائي  حبيبها  داين فوجيكاوا ، وقد حمل 
اأوراق  منها  فطار  ب��الإب��رة  بوخزها  قاما  ثم  �سخمة  ا�ستفهام  عامات 

وردية �سغرية، يف اإ�سارٍة منهما اإىل اأّن  جن�س اجلنن  هو اأنثى.


