
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

ال�سيخة فاطمة تدع� علماء امل�سلمني وامل�ؤ�س�سات 
الإ�سالمية اإىل ت��سيح الإ�سالم ال��سطي

•• اأبوظبي-وام:

دعت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
رئي�سة املجل�س االأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
بذل  اإىل  االإ�سلمية  واملوؤ�س�سات  امل�سلمني  علماء  االأ�سرية  التنمية 
اجلهد لتو�سيح االإ�سلم الو�سطي الذي يدعو اإىل ال�سلم والتعاي�س 
ال�سلمي وذلك لل�سباب امل�سلمني الذين يعي�سون يف كل مكان واإبراز 

الهوية االإ�سلمية القائمة على الفكر الو�سطي املعتدل.
و�سددت على �سرورة التحاور مع هوؤالء ال�سباب لنزع االأفكار ال�سلبية 
جتاه املجتمعات االأخرى واالأديان وخماطبتهم عرب و�سائل االإعلم 

لنزع التع�سب االإ�سلمي.                            )التفا�سيل �س7(

افتتاح امل�ست�سفى الإماراتي البنجالدي�سي امليداين لالجئي الروهينغا
•• اأبوظبي- وام:

مت ام�س افتتاح امل�ست�سفى االإماراتي البنجلدي�سي امليداين التطوعي يف 
منطقة كوك�س بازار البنجلدي�سية مببادرة من زايد العطاء للتخفيف 
اأول دولة عربية  من معاناة اللجئني الروهينغا وبذلك تعد االإم��ارات 

تد�سن م�ست�سفى ميدانيا للجئني الروهينغا.
والوقائية  والعلجية  الت�سخي�سية  اخلدمات  اأف�سل  امل�ست�سفى  ويقدم 
للأطفال وامل�سنني الذين يعانون من االأمرا�س نتيجة زيادة االحتياجات 

للرعاية ال�سحية خ�سو�سا مع التدفق ال�سريع للجئني.
االأطباء  م��ن  عمل  ف��ري��ق  التطوعي  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  على  وي�����س��رف 
االم��ارات��ي��ني وم���ن ب��ن��ج��لدي�����س حت��ت اط���ار ت��ط��وع��ي وم��ظ��ل��ة ان�سانية 
اآل نهيان  ان�سجاماً مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
رئي�س الدولة حفظه اهلل باأن يكون عام 2018 عام زايد و تعزيزا لدور 

االإمارات ور�سالتها االإن�سانية واحل�سارية.           )التفا�سيل �س3(
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حممد بن زايد خلل مباحثاته مع خادم احلرمني ال�سريفني يف الريا�س  )وام(

عبا�س خلل كلمته اأمام منظمة املوؤمتر اال�سلمي  )رويرتز(

وزير اخلارجية االمريكي خلل موؤمتر �سحفي يف وا�سنطن )رويرتز(

بحث مع العاهل ال�سعودي العالقات اال�سرتاتيجية بني البلدين وتعزيز الت�سامن العربي والتطورات على ال�ساحتني الفل�سطينية واليمنية

حممد بن زايد ي�ؤكد على دور الإمارات وال�سع�دية يف 
حفظ اأمن وا�ستقرار املنطقة والت�سدي للتدخالت الإقليمية 

•• الريا�ض-وام:

�سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بحث 
عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
تعزيز العلقات االأخوية و اال�سرتاتيجية بني البلدين ال�سقيقني وجممل 

الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.
جاء ذلك خلل ا�ستقبال امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود .. �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان والوفد املرافق ام�س بق�سر عرقة 
بالريا�س. و نقل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف بداية 
اللقاء حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  اهلل  حفظه 
اآل �سعود ومتنياته للمملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة كل خري  العزيز 
وتقدم وازده��ار. كان خادم احلرمني ال�سريفني قد رحب بزيارة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان والوفد املرافق وحمله حتياته اإىل 
اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ومتنياته له مبوفور ال�سحة والعافية ولدولة االمارات قيادة و�سعبا 

دوام الرقي واالزدهار. 
و  املتينة  االأخ��وي��ة  العلقات  تعزيز  �سبل  اللقاء  خ��لل  اجلانبان  وبحث 
الرا�سخة بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني وتعاونهما اال�سرتاتيجي يف 
العديد من الق�سايا الثنائية واالإقليمية وجهودهما يف الت�سدي للتحديات 

والتدخلت االإقليمية ال�ساعية لزعزعة اأمن وا�ستقرار املنطقة.
)التفا�سيل �س2(

م�ستعربون يقمعون تظاهرات بال�سفة وق�سف على غزة

القمة الإ�سالمية تدع� العامل لالعرتاف بالدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س
•• عوا�صم-وكاالت:

دع��ا ق��ادة العامل االإ���س��لم��ي، ام�س 
االأربعاء، اإىل اإقامة دولة فل�سطينية 

عا�سمتها القد�س.
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  واأع��ل��ن 
اأن  ال��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
من حق ال�سعب الفل�سطيني اإقامة 
القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولته 
اأعمال  اف��ت��ت��اح  يف  وذل���ك  ال�سرقية 
الدورة ال�سنوية ملجل�س ال�سورى يف 

العا�سمة ال�سعودية الريا�س.
وقال العاهل ال�سعودي دعت اململكة 
من  ل��ل��خ��روج  ال�سيا�سي  احل��ل  اإىل 
املنطقة وحل ق�ساياها ويف  اأزم��ات 
الفل�سطينية  الق�سية  مقدمتها 
الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  وا����س���ت���ع���ادة 
حلقوقه امل�سروعة مبا يف ذلك حقه 
يف اإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها 

القد�س ال�سرقية .
بدوره، حث الرئي�س الرتكي رجب 
الدولية،  االأ����س���رة  اردوغ�����ان  ط��ي��ب 
ال�سرقية  بالقد�س  االع��رتاف  على 

عا�سمة لفل�سطني.
و���س��رح اردوغ������ان، يف اف��ت��ت��اح قمة 

اأحداث من القطاع.
اىل ذلك، داهمت وحدة م�ستعربني 
ا�سرائيلية ام�س تظاهرة فل�سطينية 
ال�سفة  يف  اهلل  رام  م��دي��ن��ة  ق����رب 
تفرقها  ان  ق��ب��ل  امل��ح��ت��ل��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
بعد اطلق النار يف الهواء واعتقال 

عدد من امل�ساركني.
بر�س  ل��ف��ران�����س  م��را���س��ل��ون  وراأى 
التظاهرة  خ��لل  االعتقال  عملية 
ب��ني مئة اىل  ���س��ارك فيها م��ا  التي 
بينهم  فل�سطينيا،  وخم�سني  مئة 
م��ن ق���ام ب��ال��ق��اء احل���ج���ارة باجتاه 
حاجز  ق��رب  اال�سرائيليني  اجلنود 

ع�سكري يف ال�سفة الغربية.
وخلل العملية، تقدم ع�سرات من 

اجلنود باجتاه املتظاهرين.
وفجاأة قام ملثمون ارتدى بع�سهم 
التقليدية،  الفل�سطينية  الكوفيات 
فل�سطينيا  ع��ل��م��ا  و���س��ع  واح���ده���م 
م�سد�سات.  ب���اخ���راج  راأ�����س����ه،  ع��ل��ى 
وال��ق��ى اح��ده��م قنبلة دخ��ان بينما 
الهواء.  يف  طلقات  االخ��رون  اطلق 
باجتاه  ب�����س��رع��ة  اجل��ي�����س  وت���وج���ه 
املكان  يف  ب��ق��وا  ال��ذي��ن  املتظاهرين 

والذين فروا بعيدا.

التعاون  م��ن��ظ��م��ة  ل������دول  ط����ارئ����ة 
االإ����س���لم���ي يف اإ���س��ط��ن��ب��ول اأدع����و 
الدول املدافعة عن القانون الدويل 
بالقد�س  االع���رتاف  اإىل  وال��ع��دال��ة 

املحتلة عا�سمة لفل�سطني.
القمة،  ه����ذه  يف  اردوغ��������ان  وق�����ال 
االعرتاف  يف  للتباحث  املخ�س�سة 
االأمريكي بالقد�س املحتلة عا�سمة 
دول���ة  اإ����س���رائ���ي���ل  اإن  الإ����س���رائ���ي���ل، 
اح��ت��لل وه���ي اأي�����س��ا دول���ة اإره���اب 

م�سيفا اأن القد�س خط اأحمر.
م��������ن ج�����ه�����ت�����ه، ن����������دد ال����رئ����ي���������س 
الفل�سطيني حممود عبا�س بالقرار 
للحركة  هدية  باعتباره  االأمريكي 
الواليات  اأن  م�سيفا  ال�سهيونية، 
يف  للتو�سط  اأه���ًل  تعد  مل  املتحدة 

عملية ال�سلم.
و�سدد عبا�س على اأن القد�س كانت 
وال زالت و�ستظل اإىل االأبد عا�سمة 
دولة فل�سطني م�سيفا ال �سلم وال 

ا�ستقرار بدون اأن تكون كذلك.
الرئي�س  ق���رار  اأن  اردوغ����ان  وت��اب��ع 
مكافاأة  مب��ث��اب��ة  ك����ان  االأم����ريك����ي 
الن�ساطات  ك���ل  ع��ل��ى  الإ����س���رائ���ي���ل 
االإره��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا. وقدم 

ت��رام��ب ه���ذه امل��ك��اف��اأة، م��وؤك��دا اأنه 
املطالبة  ع����ن  اأب�������دا  ي���ت���وق���ف  ل����ن 

ب"فل�سطني م�ستقلة وذات �سيادة.
اأ�������س������ي������ب ع���������دد من  م�����ي�����دان�����ي�����ا 
جراء  اأم�����س،  فجر  الفل�سطينيني 
موقع  ا�ستهدفت  اإ�سرائيلية  غ��ارة 
الق�سام،  لكتائب  ال��ت��اب��ع  البحرية 
ورفح،  خانيون�س  حمافظتي  غرب 

جنوب قطاع غزة.
وتفاوتت  فل�سطينيني   3 واأ�سيب 
ج���روح���ه���م م����ا ب����ني ط��ف��ي��ف��ة اإىل 

اأ�سرارا  اأن  اإىل  م�سريا  متو�سطة. 
امل�ستهدف،  ب��امل��وق��ع  حل��ق��ت  ك��ب��رية 
الفل�سطينية  واملمتلكات  وامل��ن��ازل 
القريبة. فيما ا�ستهدف ال�سواريخ 
اأر�����س����اً ف���ارغ���ة ج���ان���ب امل����وق����ع، ما 
واإحداث  االإ���س��اب��ات  ب��وق��وع  ت�سبب 

االأ�سرار.
اإ�سرائيلي  ع�سكري  متحدث  وق��ال 
اإطلق  على  رداً  ج��اء  الق�سف  اإن 
ع�سقلن.  باجتاه  غزة  من  �ساروخ 
اأي  عن  امل�سوؤولية  حما�س  حممًل 

رئي�س احلكومة اليمنية: اإعدام �سالح قرار اإيراين

وا�سنطن تدر�س عق�بات على اإيران لدورها املخرب يف اليمن
•• عوا�صم-وكاالت:

ق���ال رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، اأح��م��د ب��ن دغ���ر، ام�س 
االأربعاء، اإن اإعدام ملي�سيات احلوثي للرئي�س الراحل علي 
عبداهلل �سالح بتلك الطريقة قرار اإيراين وا�سح، بهدف 

فر�س م�سروعها الطائفي عرب وكلئها احلوثيني.
اأن م��ا مت��ار���س��ه ملي�سيات احل��وث��ي من  ب��ن دغ���ر،  واأك����د 
الرئي�س  اأن�����س��ار  ���س��د  واع��ت��ق��االت  واإع���دام���ات  ت�سفيات 
اإي������ران ع��ق��ب ثورتها  ���س��ب��ي��ه��ة مب���ا ج����رى يف  ال����راح����ل، 
ال��ط��ائ��ف��ة وامل��ذه��ب ه��و الوطن،  ال��ت��ي تعترب  امل��زع��وم��ة، 
لقائه  اأثناء  الر�سمية  االأنباء  وكالة  نقلت عنه  ما  ح�سب 

ال�سفري االأمريكي ماثيو تولر.
وبينها  الثقيلة  باالأ�سلحة  حربا  احلوثيني  �سن  واعترب 
�سنعاء،  و�سط  بال�سكان  املكتظة  االأحياء  داخل  الدبابات 
يقف  وم��ن  امللي�سيات  ه��ذه  دم��وي��ة  على  خطريا  موؤ�سرا 
وراءه��ا. وربط رئي�س ال��وزراء اليمني، ان�سياع ملي�سيات 
اأ�سعلتها  التي  احل��رب  ووق��ف  �سيا�سي  حل  الأي  احلوثي 
اإن��ه��ا ال��داع��م وامل��ح��رك لها..  اإي���ران، التي ق��ال  مبوافقة 
بالتحرك  اأمريكا  مقدمتها  ويف  الفاعلة  ال��دول  وطالب 

لل�سغط على اإيران.
قانون  م�سروع  االأم��ريك��ي  الكونغر�س  يبحث  ذل��ك،  اىل 
لفر�س عقوبات جديدة على اإيران ب�سبب دورها املخرب 

البلد عرب  االأم��ن واال�ستقرار يف هذا  اليمن وزعزعة  يف 
دعم امللي�سيات احلوثية واإر�سال االأ�سلحة لهم.

ووفقا ملوقع ذا هيل الذي يغطي اأخبار الكونغر�س، فقد 
روز  اإيلينا  اجلمهوري  احلزب  عن  النائبان  امل�سروع  اأعد 
ليهتينني عن فلوريدا، وتد بو عن والية تك�سا�س، وهما 
م��ن ك��ب��ار اأع�����س��اء جلنة ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة يف جمل�س 
اإيران على دعمها للمتمردين احلوثيني  النواب، ملعاقبة 
اإىل  ال��ث��وري وال�سلح  يف اليمن واإر���س��ال ق��وات احل��ر���س 

احلوثيني.
وق����ال ت��د ب��و يف ب��ي��ان ل��ه اإن����ه م��ن ال�����س��روري حما�سبة 
االإي���ران���ي���ني ع��ل��ى ت��ورط��ه��ا يف اال����س���ط���راب���ات واحل����رب 

امل�ستمرة يف اليمن.
وير�سل م�سروع القانون ر�سالة وا�سحة اإىل طهران باأنه 
اإىل خيار فر�س  التوجه  اأو  اأن�سطتها  اإما وقف  باإمكانها 

عقوبات جديدة.
وي���اأت���ي ه����ذا امل�������س���روع ق��ب��ي��ل م��ن��اق�����س��ة جم��ل�����س النواب 
للت�سويت على م�سروعي قانون حول اإيران هذا االأ�سبوع 
ت��ق��ري��راً حول  ت��ق��دم وزارة اخل��زان��ة  اأن  امل��ق��رر  حيث م��ن 
امل�سوؤولني  مل��ن��ع  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  م��راج��ع��ة  كيفية 
تكنولوجيا  لتطوير  االأم���وال  ا�ستخدام  من  االإي��ران��ي��ني 
املتعلقة  املالية  املعاملت  وكذلك  البالي�ستية  ال�سواريخ 

مببيعات الطائرات التجارية اإىل اإيران.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

م�سدر خيال واوهام ونوادر:

ق�سة احلقيبة الغام�سة التي ل تفارق ترامب!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

االأمريكي  الرئي�س  تنّقلت  ك��ل  يف 
ارت��ب��اط وث��ي��ق مبع�سم  ن��راه��ا على 
النووية..  احل��ق��ي��ب��ة  ان��ه��ا  ج���ن���دي. 
وجنده  للخيال،  املثري  الكائن  ذاك 
واملوؤامرات  احلبكات  اأك��ر  قلب  يف 

جنونا.
االأ�سود  اجل��ل��د  م��ن  احلقيبة،  ه��ذه 
وداخ����ل����ه����ا م����ن االأمل�����ن�����ي�����وم، جت����ّدد 
االهتمام بها منذ الت�سعيد اللفظي 
ب��ني دون��ال��د ت��رام��ب وزع��ي��م كوريا 
على  اأون،  ج���ون���غ  ك��ي��م  ال�����س��م��ال��ي��ة 
البالي�ستية  ال�سواريخ  ازمة  خلفية 
ال�سبب:  يانغ.  بيونغ  اأطلقتها  التي 
للرئي�س  ت�سمح  التي  احلقيبة  اإنها 

ب�سّن �سربات نووية يف اأي وقت.

كتاب اأ�سود وب�سكويت
ه��ذا ال��ك��ائ��ن، ه��و يف ال��واق��ع حقيبة 
باجللد،  مغطاة  زي��رو  هاليبورتون 
وتاأتي  كيلو.  ع�سرين  ح��وايل  وت��زن 
ذكر  ك��م��ا  القدم"،  "كرة  ك��ن��ي��ت��ه��ا 
رئا�سة  )حت��ت  ال�سابق  الدفاع  وزي��ر 

ك���ي���ن���ي���دي وج����ون���������س����ون(، روب������رت 
�سرية  خ��ط��ة  اأول  م���ن  م���ك���ن���م���ارا، 
ا�سم  �سفرتها  حملت  نووية  ل�سربة 
اإىل  ي�سري  م�سطلح  ركلة"،  "قطرة 
القدم  كرة  ت�ستخدم يف  فنية  حركة 

االأمريكية.
يف داخلها، هناك اأربعة عنا�سر، يقول 
للمكتب  ال�سابق  املدير  غ��ويل،  بيل 
كتابه  االأبي�س، يف  للبيت  الع�سكري 
يف  االأ�سود،  الكتاب  كوفر.  برياكينغ 

ويف  �سفحة(   75( الكاملة  ن�سخته 
ال��ن�����س��خ��ة امل��ب�����س��ط��ة امل�����س��ورة، التي 
لل�سربات  املختلفة  اخليارات  تف�سر 
االأ�سلحة  )اختيار  املحتملة  النووية 
واختيار االأهداف(. قائمة يف املخابئ 
املوؤّمنة ال�ستقبال االأ�سرة الرئا�سية، 
�سفحات،   10 ع��ل��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات، 
الإطلق اإجراءات الطوارئ. ناهيك 

عن "الب�سكويت": 
)التفا�سيل �س12(

بقايا  ي��ق�����س��ف  ال��ت��ح��ال��ف 
داع�������س غ����رب الأن���ب���ار

•• بغداد-وكاالت:

للهجرة،  الدولية  الوكالة  اأعلنت 
ال��ت��اب��ع��ة ل����لأمم امل��ت��ح��دة، ام�س 
االأرب���ع���اء، ع���ودة اأك���ر م��ن 2.8 
مليون نازح عراقي اإىل مناطقهم 

منذ عام 2014.
بح�سب  املنظمة،  تقرير  يف  وورد 
اأن��ه ع��اد اأكر  وكالة االأن��ا���س��ول ، 
عراقي،  ن����ازح  م��ل��ي��ون   2.8 م���ن 
 ،2014 ب��داي��ة االأزم�����ة يف  م��ن��ذ 
بينما بقي 2.9 مليون يف اأماكن 

النزوح.
واأ�ساف التقرير اأن من بني هذا 
العدد، اأكر من 1.3 مليون نازح 
داخ���ل���ي، ق���د ع������ادوا، ح��ت��ى االآن، 
خلل  االأ����س���ل���ي  م��وط��ن��ه��م  اإىل 

.2017
 90% اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 
عقدوا  النازحني،  العراقيني  من 
موطنهم  اإىل  ال��ع��ودة  على  العزم 

االأ�سلي.
التحالف  ط����ريان  وق�����س��ف  ه���ذا 
داع�س  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ن��ف��ق��اً  ال������دويل 
جزيرة  ����س���ح���راء  يف  االره�����اب�����ي 
قتل  كما  االأنبار،  غرب  البغدادي 

مب�اجهة  يتعهد  �سلمان  امللك 
ال��ف�����س��اد ب���ع���دل وح���زم

•• الريا�ض-وكاالت:

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ق���ال 
امللك �سلمان، خلل افتتاح اأعمال 
جمل�س ال�سورى، اإنه وجه الوزراء 
اخلدمات  ب��ت��وف��ري  وامل�����س��وؤول��ني 

بجودة عالية للمواطنني.
ال�سريفني  و�سدد خادم احلرمني 
الف�ساد  م��ك��اف��ح��ة  ج���ه���ود  ع���ل���ى 
التنمية،  يف  املواطنني  وم�ساركة 
م�سرياً اإىل ت�سكيل جلنة مكافحة 
ال��ف�����س��اد. واأ����س���اف: ع��زم��ن��ا على 

مواجهة الف�ساد بعدل وحزم.

وا����س���ن���ط���ن ت��ف��ت��ح ب���اب 
ال�سمالية ك�ريا  مع  احل���ار 

•• وا�صنطن-اأ.ف.ب:

اخل��ارج��ي��ة االمريكي  وزي����ر  اأع��ل��ن 
ا�ستعداد  ام�����س  ت��ي��ل��ر���س��ون  ري��ك�����س 
ب���لده اج����راء حم��ادث��ات م��ع كوريا 
ال�سمالية من دون �سروط م�سبقة، 
رغ���م اأن���ه���ا ال ت����زال م�����س��م��م��ة على 
التو�سل بكل الو�سائل املتاحة، حتى 
تتخلى  بيونغ  جعل  اىل  الع�سكرية، 

عن �سلحها النووي.
بهذا  وال�������س���ني  رو����س���ي���ا  ورح����ب����ت 
ال��ت�����س��ري��ح ال����ذي ب���دا وك���اأن���ه ميثل 
ل��ي��ون��ة يف امل��وق��ف االم���ريك���ي، رغم 
تاأكيد املتحدثة با�سم البيت االأبي�س 
الرئي�س  اأن  �ساندرز  هاكابي  ���س��اره 
االأم��ريك��ي دون��ال��د ترامب مل يغري 

اال  ال�سمالية.  كوريا  ب�ساأن  موقفه 
اأنها مل حتدد موقف ترامب.

ف��ق��د ت��ع��ر���س وزي����ر اخل���ارج���ي���ة يف 
املا�سي النتقادات من قبل الرئي�س 
االأمريكي العلنه عن وجود قنوات 
كيم  نوايا  اختبار  اجل  توا�سل من 

جونغ اون يف ما يخ�س احلوار.
ب��ن��اء يف  ال��ك��رم��ل��ني بتغيري  واأ����س���اد 
ت�سريحات  م���ع  وا���س��ن��ط��ن  ل��ه��ج��ة 
تبعث على االرتياح اأكر بكثري من 
حتى  �سمعناها  التي  املواجهة  لغة 

االآن.

ع�ساء ت�سبب يف ازمة احلقيبة
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اأخبـار الإمـارات

بحث مع العاهل ال�سعودي العالقات اال�سرتاتيجية بني البلدين وتعزيز الت�سامن العربي والتطورات على ال�ساحتني الفل�سطينية واليمنية

حممد بن زايد ي�ؤكد على دور الإمارات وال�سع�دية يف حفظ اأمن 
وا�ستقرار املنطقة والت�سدي للتدخالت الإقليمية 

•• الريا�ض-وام:

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ب��ح��ث 
العزيز  ع���ب���د  ب����ن  ���س��ل��م��ان  امل���ل���ك 
العربية  اململكة  ع��اه��ل  ���س��ع��ود  اآل 
ال�سعودية ال�سقيقة و�ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�����س��ل��ح��ة تعزيز  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
العلقات االأخوية واال�سرتاتيجية 
وجممل  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني 
ذات  والدولية  االإقليمية  الق�سايا 

االهتمام امل�سرتك.
ج���اء ذل���ك خ���لل ا���س��ت��ق��ب��ال امللك 
�سعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب   ..
املرافق  والوفد  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

ام�س بق�سر عرقة بالريا�س.
ونقل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اللقاء  اآل نهيان يف بداية  زايد  بن 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  حت���ي���ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل اإىل اأخيه خادم 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
بن عبد العزيز اآل �سعود ومتنياته 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 

ال�سقيقة كل خري وتقدم وازدهار.
ال�سريفني  احل���رم���ني  خ����ادم  ك���ان 
ق��د رح���ب ب��زي��ارة ���س��اح��ب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
امل���راف���ق وح��م��ل��ه حتياته  وال���وف���د 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
له  ومت��ن��ي��ات��ه  اهلل  حفظه  ال���دول���ة 
ولدولة  والعافية  ال�سحة  مبوفور 
االم��ارات قيادة و�سعبا دوام الرقي 

واالزدهار.
اللقاء  خ����لل  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ح�����س��ره  ال����ذي   -
امل��ل��ك��ي االأم����ري حم��م��د ب��ن �سلمان 
ويل  ����س���ع���ود  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
العربية  اململكة  يف  ال��دف��اع  وزي���ر 
طحنون  ال�سيخ  و�سمو  ال�سعودية 
االأمن  نهيان م�ست�سار  اآل  زايد  بن 
بن  ال�سيخ من�سور  و�سمو  الوطني 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة - 
االأخوية  ال��ع��لق��ات  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل 
البلدين  ب��ني  ال��را���س��خ��ة  و  املتينة 

املزروعي  م��ب��ارك  حممد  و���س��ع��ادة 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان  وك��ي��ل 
و�سعادة ال�سيخ �سخبوط بن نهيان 
لدى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري  ن���ه���ي���ان  اآل 

اململكة العربية ال�سعودية.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وك�������ان 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
القوات امل�سلحة قد و�سل ام�س اىل 
الريا�س يف زيارة للمملكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة.
والوفد  ���س��م��وه  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  ك���ان 
امللك  قاعدة  و�سوله  لدى  املرافق 
ال�سمو  �ساحب  اجل��وي��ة..  �سلمان 
امل��ل��ك��ي االأم����ري حم��م��د ب��ن �سلمان 
ويل  ����س���ع���ود  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
العربية  اململكة  يف  ال��دف��اع  وزي���ر 
ال�سعودية . ورحب �ساحب ال�سمو 
ب�ساحب  ال�����س��ع��ودي  ال��ع��ه��د  ويل 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الودية  االأح���ادي���ث  وت��ب��ادال  نهيان 
التي تربط  املتينة  العلقات  حول 
ال�سقيقني  وال�����س��ع��ب��ني  ال��ب��ل��دي��ن 
و�سبل تعزيزها وتطورها مبا يخدم 

التطلعات وامل�سالح امل�سرتكة.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وي���راف���ق 
الزيارة..  خ��لل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اآل  زاي��د  ب��ن  طحنون  ال�سيخ  �سمو 
و  الوطني  االأم���ن  م�ست�سار  نهيان 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة و معايل علي 
االأمني  نائب  ال�سام�سي  حماد  بن 
للأمن  االأع���ل���ى  للمجل�س  ال���ع���ام 
ال��وط��ن��ي و م��ع��ايل خ��ل��دون خليفة 
ال�سوؤون  ج���ه���از  رئ���ي�������س  امل����ب����ارك 
�سعادة حممد مبارك  و  التنفيذية 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 
�سخبوط  ال�سيخ  و�سعادة  اأبوظبي 
الدولة  �سفري  نهيان  اآل  نهيان  بن 

لدى اململكة العربية ال�سعودية.
اال���س��ت��ق��ب��ال �ساحب  ك����ان يف  ك��م��ا 
بن  االأم����ري حم��م��د  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
نائب  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن 
�ساحب  و  الريا�س  منطقة  اأم��ري 
عبدالعزيز  االأم���ري  امللكي  ال�سمو 
بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وع����دد م���ن كبار 

امل�سئولني .

وتعاونهما  ال�سقيقني  وال�سعبني 
ال���ع���دي���د من  اال����س���رتات���ي���ج���ي يف 
واالإقليمية  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا 
وجهودهما يف الت�سدي للتحديات 
ال�ساعية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  وال��ت��دخ��لت 

لزعزعة اأمن وا�ستقرار املنطقة.
وج�������رى ا����س���ت���ع���را����س ال���ع���لق���ات 
ال�سقيقني  البلدين  ب��ني  االأخ��وي��ة 
وف���ر����س م��وا���س��ل��ة ت��ط��وي��ره��ا يف 
اىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل���ج���االت  خمتلف 
الراهنة  االأو����س���اع  ت��ط��ورات  بحث 
فيها  امل�ستجدات  واآخ��ر  املنطقة  يف 
واالإقليمية  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  واجل����ه����ود 
وال����دول����ي����ة جت���اه���ه���ا خ���ا����س���ة ما 

وب����ح����ث اجل����ان����ب����ان ك����ذل����ك اآخ����ر 
اليمنية  ال�ساحة  على  امل�ستجدات 
لدحر  ب�ساأنها  امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود 
م��ل��ي�����س��ي��ات احل����وث����ي االإي����ران����ي����ة 
والتنظيمات العدوانية واالإرهابية 
امل�سلحة التي تهدد ال�سعب اليمني 
االقليمي  واال����س���ت���ق���رار  واالم������ن 

والدويل.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اأك������د  و 
اأن دولة  اآل نهيان  حممد بن زايد 
بقيادة  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اململكة  م����ع  وث����ب����ات  ب���ق���وة  ت���ق���ف 

احلرمني  خادم  بقيادة  ال�ساأن  هذا 
االأمة  ال�سريفني يف خدمة ق�سايا 
العليا  م�ساحلها  على  املحافظة  و 
اأب��دت��ه م��ن م��واق��ف تاريخية  وم���ا 
و�سلبة حيال املخططات التاآمرية 
االإقليمية  واالط��م��اع  واالره��اب��ي��ة 

التي تتعر�س لها املنطقة.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق�������ال 
اإن  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  االم�����ارات  دول���ة 
ال�سعودية تدركان متاما ح�سا�سية 
امل�����رح�����ل�����ة وح�����ج�����م ال����ت����ح����دي����ات 
وامل��خ��اط��ر امل��ح��دق��ة ب��ه��ذه املنطقة 
دولها  وم�����س��ت��ق��ب��ل  ومب�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا 

ال�ساحة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ط��ورات  يتعلق 
مبو�سوع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الفل�سطينية 
اخلطرية  وال���ت���داع���ي���ات  ال���ق���د����س 
املتحدة  للواليات  ال�سلبي  للقرار 
بالقد�س  االع������رتاف  االأم��ري��ك��ي��ة 
�سفارتها  ونقل  الإ�سرائيل  عا�سمة 
ال��ت��ن�����س��ي��ق يف هذا  اإل��ي��ه��ا واآل����ي����ات 
التاريخية  ال�ساأن حلماية احلقوق 
الفل�سطيني  ل��ل�����س��ع��ب  وال���ث���اب���ت���ة 
اجلهود  وم���وا����س���ل���ة  ال���ق���د����س،  يف 
الإي��ج��اد ح��ل ع��ادل ودائ���م للق�سية 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وف���ق���ا ل���ل���ق���رارات 
وامل����ب����ادرة  ال�����س��ل��ة  ذات  ال���دول���ي���ة 

العربية لل�سلم.

اأمام  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
دول  تواجه  التي  كافة  التحديات 
و�سعوب املنطقة على اأ�س�س را�سخة 
والتن�سيق  االأخ��وي  الت�سامن  من 

املوحد.
وتعا�سد  تعاون  اإن  �سموه  واأ�ساف 
الق�سايا  ب�������س���اأن  امل���ن���ط���ق���ة  دول 
مطلب  تواجهها  التي  والتحديات 
�سموه  م��وؤك��دا   .. وح��ي��وي  اأ�سا�سي 
�سرورة تعزيز وحدة ال�سف العربي 
ظ����ل هذه  خ���ا����س���ة يف  وت���لح���م���ه 
الظروف التي متر بها منطقتنا.. 
معربا عن ثقته بالدور الذي تقوم 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  ب��ه 

امل�سوؤولية  ف����اإن  ل��ذل��ك  و���س��ع��وب��ه��ا 
للبلدين  وامل�����س��رتك��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
جتاه املتغريات وامل�ستجدات قائمة 
التعاون  م��ن  �سلبة  اأر���س��ي��ة  ع��ل��ى 
التحالف  وم��ا  وال��ت��اآزر،  والتفاهم 
العمل  اأوج������ه  اأح�����د  اإال  ال���ع���رب���ي 
احلمد  وهلل  اأ�سهم  وال��ذي  الناجح 
املنظومة  ل��ت��ده��ور  ح���د  و���س��ع  يف 

االأمنية للمنطقة .
بن  علي  معايل  اللقاء  ح�سر  كما 
حماد ال�سام�سي نائب االأمني العام 
الوطني  للأمن  االأعلى  للمجل�س 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
التنفيذية  ال�����س��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 

•• اأبوظبي- وام:

اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  اأب��رز  لتكرمي  ام�س حفل  العدل  وزارة  نظمت 
الذين كان لهم دور هام يف اإجناح اخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة.

ح�سر فعاليات “ملتقي ال�سركاء” - الذي اأقيم برعاية معايل �سلطان بن 
�سعيد البادي الظاهري وزير العدل يف فندق جراند حياة دبي - �سعادة 
�سلطان را�سد املطرو�سي القائم باأعمال وكيل الوزارة و�سعادة جا�سم �سيف 
بوع�سيبة مدير دائرة التفتي�س الق�سائي و�سعادة عبيد �سلطان الظاهري 
الوكيل امل�ساعد لل�سئون الفنية والتعاون الدويل وعدد كبري من قيادات 
الوزارة وروؤ�ساء املحاكم والنيابات االحتادية يف الدولة واأع�ساء ال�سلطة 
الق�سائية بجانب ممثلي الوزارات والهيئات االحتادية واملحلية وو�سائل 

االإعلم املكرمني.
�سعادة  عنه  نيابة  األقاها  التي  كلمته  يف   - البادي  �سلطان  معايل  واأ�ساد 

والق�ساء  العدل  ملنظومة  الر�سيدة  القيادة  بدعم  املطرو�سي-  �سلطان 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب  ممثلة  ال��دول��ة  يف 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
الذي يحمل  املتوا�سل  الدعم  امل�سلحة وهو  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
باأن نكون  الر�سيدة  روؤية قيادتنا  اأكرب يف حتقيق  العدل م�سئولية  وزارة 

من اأف�سل دول العامل بحلول عام 2021.
وقال معاليه اإن اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة العدل تت�سمن هدفا خا�سا 
التعاون الق�سائي  ببناء �سراكات ا�سرتاتيجية حملية ودولية ت�ساهم يف 

اإال بال�سراكة مع  اأن يعمل  وتبادل اخل��ربات وب��اأن قطاع العدل ال ميكن 
حتقيق  متطلعا   .. وال��ع��دل  االأم��ن  حتقيق  يف  معه  ت�سهم  عديدة  جهات 

هدف تلك ال�سراكات ملا فيه خري دولتنا وحتقيق العدالة الناجزة .
واأو�سح اأن ملتقى ال�سركاء هو لقاء �سكر وامتنان ل�سركاء الوزارة وتكرميا 
ع��ددا من  ال���وزارة من خلله  ت�ساوري تطرح  لقاء  اأن��ه  اإىل  اإ�سافة  لهم 
الناجحة  ال�سراكات  با�سرت تنفيذها وحتتاج لتفعيل تلك  التي  امل�ساريع 

وبحث �سبل اأوثق للتوا�سل والتعاون وتبادل االأفكار.
رئي�س حمكمة  الكعبي  عبيد  الدكتور حممد  القا�سي  اأ�ساد  ناحيته  من 
وامل�ستقبل  اال�سرتاتيجية  اإدارة  مدير  االبتدائية  االحت��ادي��ة  الفجرية 
الواحد  الفريق  ب���روح  عملوا  وال��ذي��ن  ال�سركاء  ب��دع��م  ال��ع��دل  وزارة  يف 

مكتوم”  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مبقولة  م�ست�سهدا 
التكامل  م�ستعر�سا  االأف�سل”  ه��و  واح��د  عمل  فريق  لديها  دولتنا  اإن 
امل�سرتكة  احلكومية  اخل��دم��ات  وحم��ور  امل�سرتك  احلكومي  والتن�سيق 
بجانب االأجندة الوطنية وحمور اإعداد و�سياغة القوانني والت�سريعات.

ومت اإجراء ا�ستبيان اإلكرتوين فوري للح�سور لتقييم االأداء حول حماور 
�سا�سات  ع��ل��ي  ب��ه��ا  وامل��ق��رتح��ات اخل��ا���س��ة  ال�����س��راك��ات مت ع��ر���س نتائجه 
العر�س .. فيما عر�س بعدها الدكتور الكعبي مبادرات وم�ساريع الوزارة 

والتي �ستنفذ خلل العام القادم يف اإطار ال�سراكات.
امل�ساركة يف  ال��وزرات والهيئات االحتادية واملحلية  امللتقي تكرمي  وتخلل 
تكرمي  ومت  ال��دول��ة  يف  االإع���لم  و�سائل  بجانب  العدل  وزارة  م�سروعات 
ف��ري��ق م��وؤ���س��ر ���س��ي��ادة ال��ق��ان��ون مل��ا حققته ال��دول��ة م��ن ت��ط��ور والو�سول 
النظام  كفاءة  موؤ�سر  وفريق   53 املرتبة  من  �سعودا  عامليا   43 للمركز 

الق�سائي والذي حقق املرتبة �سعودا من املركز 12 عامليا.

وزارة العدل تنظم ملتقى تكرمي ال�سركاء

�سموه يوؤكد �سرورة تعزيز وحدة ال�سف العربي وتالحمه خا�سة يف ظل الظروف التي متر بها منطقتنا

»تنمية املجتمع بدبي« تنظم برنامج رحلة �سعادة لتعزيز العالقات الأ�سرية
•• دبي- وام:

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  “ ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
التوعوي  ال���ربن���ام���ج  ب���دب���ي   “
“رحلة  ال�������ه�������ادف  ال���ت���ث���ق���ي���ف���ي 
اإىل  ي����ه����دف  وال���������ذي  �سعادة” 
وتقوية  االأ�سري  التما�سك  تعزيز 
ج�سور  وم���د  املجتمعي  ال��ت��لح��م 
التوا�سل البناء بني اأفراد االأ�سرة 

واملجتمع.
����س���م ال����ربن����ام����ج جم���م���وع���ة من 
والرتفيهية  التعليمية  االأن�سطة 

باحلوار  االرت���ق���اء  اإىل  ال��رام��ي��ة 
االأ�سري وايجاد االأدوات والو�سائل 
ال���لزم���ة مل�����س��اع��دة ال�����س��ب��اب على 
تطوير اأنف�سهم لي�سبحوا اأطرافا 
فاعلني ومنتجني يف جمتمعاتهم 
اأكر  جمتمع  اإىل  و���س��وال  وذل���ك 
التطور  ظل  يف  خ�سو�سا  متا�سكا 
التكنولوجي الغري امل�سبوق وميل 
اإىل االعتماد على و�سائل  ال�سباب 
التوا�سل االجتماعي يف العلقات 
االج���ت���م���اع���ي���ة وب����ن����اء اخل������ربات 

العملية.

ال�����س��ح��ة ال��ب��دن��ي��ة ل��لأ���س��رة عرب 
ور�س عمل ريا�سية �ساهمت يف بث 

روح االإيجابية لدى امل�ساركني.
الربنامج  يف  امل�ساركون  وا�ستمتع 
ب���ور����س ع��م��ل واأن�������س���ط���ة واأل���ع���اب 
االأ�سغال  دورة  م��ن��ه��ا  ج��م��اع��ي��ة 
اليدوية للأطفال وم�سابقة طبق 

اأ�سرتي .
الرحلت  خ��لل  الهيئة  ونظمت 
احداها  ح��م��ل��ت  ح���واري���ة  ح��ل��ق��ات 
ال���ت���وا����س���ل  “و�سائل  ع������ن������وان 
االأ�سرة”  واأثرها على  االجتماعي 

امتدت على ثلث رحلت ترفيهية 
و�سارك فيها اأكر من 520 �سيدة 
ن�ساطات  وت�سمنت  �سابة  و120 
الربنامج اأجواء ثقافية وترفيهية 
يف  تعلم  ف��ر���س  ط��رح  يف  �ساهمت 
اأج����واء م��ري��ح��ة ومم��ت��ع��ة وتعزيز 
ق����ن����وات ال���ت���وا����س���ل ال���ف���ع���ال بني 
حمبب.  عائلي  ج��و  يف  امل�ساركني 
احلاجات  اإىل  ال��ربن��ام��ج  وت��ط��رق 
االأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل�����س��ع��ادة االأ���س��ري��ة و 
ال��ف��ري��ق على  ب���روح  ت��اأث��ري العمل 
اأهمية  و  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ال�������س���ع���ادة 

وال���ت���ي ن��اق�����س��ت ت���اأث���ريات���ه���ا على 
متانة العلقات االأ�سرية وخطوات 
االأ�سرة  يف  ال��ب��ن��اء  احل���وار  تفعيل 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ظ���ل  يف 
ق��دم��ت��ه��ا خ��دم��ة االم����ني. وقالت 
ال�����س��ام�����س��ي رئ��ي�����س ق�سم  ن��اع��م��ة 
تنمية  هيئة  يف  وال�سباب  االأ���س��رة 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  اإن  ب��دب��ي  امل��ج��ت��م��ع 
تهيئة  اإىل  ت�سعى  ب��دب��ي  املجتمع 
امل�ساحات املنا�سبة والفر�س ب�سكل 
البناء  ال��ت��ف��اع��ل  ل���زي���ادة  م�ستمر 
وت��ع��زي��ز اجلهود  االأ�����س����رة  داخ�����ل 
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اأخبـار الإمـارات
مراكز الأطفال و�سجايا فتيات ال�سارقة يح�سدون مراكز متقدمة مب�سابقة دولية يف ماليزيا

•• ال�صارقة -وام:

ال�سارقة  فتيات  و�سجايا  ال�سارقة  اأط��ف��ال  م��راك��ز  وفتيات  اأط��ف��ال  حقق 
يف  مبهرة  نتائح  واملبتكرين  ال��ق��ادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة  التابعة 
جينتنج  يف  اأقيمت  والتي   22 دورت��ه��ا  يف  العاملية  ما�س  يو�سي  م�سابقة 
من  دول���ة   40 مب�ساركة  اجل���اري  دي�سمرب  و11   10 ي��وم��ي  مباليزيا 
حول العامل. وتناف�س 11 من منت�سبي مراكز اأطفال ال�سارقة و�سجايا 
وطالبة  طالب   2300 نحو  مع  التحدي  من  جولة  يف  ال�سارقة  فتيات 
اآلة  200 م�ساألة ح�سابية يف ثماين دقائق فقط معتمدين على  يف حل 
االأباك�س. و اأ�سفرت النتائج عن فوز الطفل عبداهلل خليل باملركز الثاين 

يف م�ستوى »املبتدئني« بينما اأحرز املركز الثالث بقية االأطفال والفتيات 
وفق امل�ستويات املختلفة وهم الطفلتان �سلمة حممد الربميي و�سلمة 
�سيف الطنيجي يف م�ستوى »املبتدئني« .. اأما الطفلة لطيفة من�سور فقد 

فازت يف امل�ستوى« املتقدمني اأ » .
املازمي  �سريفة علي  الطفلة  ف��ازت كل من  »املتقدمني ب«  و يف م�ستوى 
الطفل ح�سني  فاز  اأ«  املتو�سط  امل�ستوى  املازمي ويف  �سم�سة علي  والفتاة 
الفتاة  ف���ازت  فقد  اأ  املتو�سط  »ف���وق  امل�ستوى  يف  اأم���ا  احلو�سني  حم��م��ود 
ويو�سف مراد  احلو�سني  عبد اهلل حممود  واالأطفال  اأهلي  اأي��وب  �سحى 

ال�سعيداين والطفلة �سارة معاذ غو�س.
ال�سارقة  فتيات  �سجايا  مدير  القا�سمي  خالد  عائ�سة  ال�سيخة  اأك��دت  و 

القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  اأن 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة وقرينته �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
واملبتكرين  ال��ق��ادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�س�سة  رئي�س  القا�سمي  حممد 
وحر�س �سموهما على اال�ستثمار يف البناء الفكري واملعريف لدى االأطفال 
والفتيات وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتعزيز مواهبهم اأدى اإىل 
حتقيق هذه النتائج امل�سرفة التي �ست�سكل دافعا وحافزا اإ�سافيا الأجيال 
امل�ستقبل لتحقيق املزيد من االإجنازات لرفع علم دولة االإمارات العربية 

املتحدة عاليا خفاقا يف جميع املحافل االإقليمية والدولية.
ال�سارقة  اأط��ف��ال  م��راك��ز  مدير  الكعبي  علي  عائ�سة  اأه���دت  جانبها  م��ن 
بالوكالة هذا الفوز اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

ال�سيخة  �سمو  وقرينته  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
االأ�سرة  ل�����س��وؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  القا�سمي  حم��د  بنت  ج��واه��ر 
رئي�س موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين والذي حتقق بف�سل 
توجيهاتهم بتنمية ورعاية مواهب وقدرات االأطفال والفتيات باالأ�ساليب 

احلديثة واملبتكرة .
نتائج مبهرة ومراتب متقدمة جاءت  الفائزين مبا حققوه من  وهناأت 
نتيجة للجهود والنهج الذي ت�سري عليه مراكز اأطفال ال�سارقة و�سجايا 
فتيات ال�سارقة والذي يعنى بتطوير واإبراز املواهب والقدرات االإبداعية 
واالبتكارية لدى منت�سبيها وتفعيل طاقاتهم املختلفة وت�سجيعهم على 

امل�ساركة واملناف�سة يف امل�سابقات املحلية والعاملية.

افتتاح امل�ست�سفى الإماراتي البنجالدي�سي امليداين لالجئي الروهينغا
•• اأبوظبي- وام:

االإماراتي  امل�ست�سفى  افتتاح  ام�س  مت 
التطوعي يف  امليداين  البنجلدي�سي 
البنجلدي�سية  بازار  كوك�س  منطقة 
للتخفيف  العطاء  زاي��د  من  مببادرة 
الروهينغا  ال��لج��ئ��ني  م��ع��ان��اة  م���ن 
وبذلك تعد االإمارات اأول دولة عربية 
للجئني  ميدانيا  م�ست�سفى  تد�سن 
اأف�سل  امل�ست�سفى  ويقدم  الروهينغا. 
والعلجية  الت�سخي�سية  اخل��دم��ات 
والوقائية للأطفال وامل�سنني الذين 
زيادة  نتيجة  االأم��را���س  من  يعانون 
ال�سحية  ل���ل���رع���اي���ة  االح���ت���ي���اج���ات 
ال�سريع  ال���ت���دف���ق  م����ع  خ�����س��و���س��ا 
امل�ست�سفى  على  وي�سرف  للجئني. 
من  عمل  ف��ري��ق  التطوعي  امل��ي��داين 
االأطباء االماراتيني ومن بنجلدي�س 
ان�سانية  ومظلة  تطوعي  اط��ار  حتت 
�ساحب  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  ان�����س��ج��ام��اً 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« باأن 
يكون عام 2018 عام زايد و تعزيزا 
االإن�سانية  ور�سالتها  االإم���ارات  ل��دور 
ان�سانية  مببادرة  وذل��ك  واحل�سارية 
وجمعية  العطاء  زاي��د  من  م�سرتكة 
ال�سارقة  ب��ي��ت  وم��وؤ���س�����س��ة  ال���رب  دار 
امل�ست�سفيات  وجم��م��وع��ة  اخل���ريي���ة 
مع  وبال�سراكة  االأمل��ان��ي��ة  ال�سعودية 
والطفولة  للأمومة  االمل  موؤ�س�سة 

تقدمي جميع الدعم اللزم للجئي 
موؤ�س�ساتها  خ���لل  م��ن  ال��روه��ي��ن��غ��ا 
االإن�سانية وال�سحية لتمكني االأطباء 
املتطوعني من التخفيف من معاناة 
الذين  امل��خ��ي��م��ات  يف  م��ن��ه��م  االآالف 
م��اأ���س��اوي��ة نظرا  اأو���س��اع  م��ن  يعانون 
وامكانية  ال�سحي  ال��و���س��ع  ل���رتدي 
والوبائية  املعدية  االأم��را���س  انت�سار 
يف االأط���ف���ال واالأم���را����س امل��زم��ن��ة يف 
�سلطان  ���س��ع��ادة  اأو����س���ح  و   . امل�����س��ن��ني 
مبادرة  اأم��ن��اء  جمل�س  ع�سو  اخليال 
ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  االم���ني  العطاء  زاي���د 
ب��ي��ت ال�����س��ارق��ة اخل��ريي��ة اأن����ه �سيتم 
ف��ت��ح ب���اب ال��ت��ط��وع ل��لأط��ب��اء للعمل 
التطوعي  االإم���ارات���ي  امل�ست�سفى  يف 
واقعية  يقدم حلوال  وال��ذي  امليداين 
معاناة  م����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  م���ي���دان���ي���ة 
الروهينغا من خلل  اللجئني من 
العمل يف وحدات تخ�س�سية ميدانية 
وعيادات  متحركة  طبية  وح��اف��لت 
متنقلة وجمهزة باأحدث التجهيزات 
ممثلة  املعايري  اأف�سل  وف��ق  الطبية 
ووحدة  املر�سى  ال�ستقبال  وح��دة  يف 
للطوارئ ووحدة للعيادات اخلارجية 
ووحدة  الق�سرية  ل��لإق��ام��ة  ووح���دة 
للجراحة  ووح����دة  امل���رك���زة  للعناية 
متكامل  وخم�����ت�����رب  و�����س����ي����دل����ي����ة 
من  وع��دد  الكهرباء  لتوليد  ووح��دة 
احلافلت الطبية املتحركة واملجهزة 

وفق اف�سل املعايري الدولية .

البنجلدي�سية وبالتن�سيق مع �سفارة 
منوذج  يف  بنجلدي�س  يف  االإم�����ارات 
امل�سرتك  االإن�������س���اين  ل��ل��ع��م��ل  مم��ي��ز 
اللجئني  م���ع���ان���اه  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
بغ�س النظر عن اللون اأو اجلن�س اأو 

العرق اأو الديانة اأو املذهب.
ويعمل م�ست�سفى اللجئني امليداين 
حمطته  يف  ال���ت���ط���وع���ي  امل���ت���ح���رك 
احلالية �سمن منظومة امل�ست�سفيات 
االإماراتية امليدانية املتحركة خلدمة 
االطفال وامل�سنني ملبادرة زايد العطاء 
وبالتن�سيق  ال��ع��امل  دول  خمتلف  يف 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 

وامل�ست�سفيات امليدانية املتحركة لزايد 
العطاء واملنت�سرة يف كل من االإمارات 
وم�سر وال�سودان وال�سومال واالردن 
ومورتانيا  واوغندا  وتنزانيا  ولبنان 
واملغرب وموؤخرا بنجلدي�س.  ويقدم 
يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  امل��ي��داين  امل�ست�سفى 
م�ستوى اخلدمات للطفال وامل�سنني 
اللجئني من خ��لل وح��دات طبية 
باأحدث  جمهزة  ومتحركة  ميدانية 
التجهيزات الطبية التخ�س�سية من 
للطوارى  ووح��دة  لل�ستقبال  وحدة 
ووح�������دة ل��ل��ع��ن��اي��ة ووح�������دة خمترب 

و�سيدلية متكاملة.

اأن  االن�����س��اين  العمل  �سفرية  عثمان 
االإمارات �سباقة يف جمال اال�ستجابة 
ل��ل��ح��االت االإن�����س��ان��ي��ة وب��االخ�����س يف 
فرقها  خ��لل  م��ن  الطبية  امل��ج��االت 
الطبية التطوعية وعياداتها املتنقلة 
واملجهزة  امل��ت��ح��رك��ة  وم�ست�سفياتها 
اأف�سل  وف����ق  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ب����اأح����دث 
اأن  اإىل  م�����س��رية   .. ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
عربية  دول����ة  اأول  ت��ع��ت��رب  االإم�������ارات 
خلدمة  م��ي��دان��ي��ا  م�ست�سفى  ت��د���س��ن 
اللجئني الروهينغا حت�سب للدولة 
جماالت  يف  االإن�سانية  وموؤ�س�ساتها 
االغاثة الطبية واال�ستجابة للحاالت 

وغ���ري ال��رب��ح��ي��ة ان�����س��ج��ام��ا م��ع نهج 
االإن�ساين  العمل  يف  العطاء  م�سرية 
ال���ت���ط���وع���ي ال������ذي اأر�����س����ى ق���واع���ده 
م��وؤ���س�����س ال��دول��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
اآل نهيان طيب اهلل  زايد بن �سلطان 
توليه  ال��ذي  الكبري  واالهتمام  ث��راه 
ال��ر���س��ي��دة ل��رت���س��ي��خ ثقافة  ال��ق��ي��ادة 
العمل التطوعي والعطاء االن�ساين. 
امليداين  امل�ست�سفى  ت��اأ���س��ي�����س  ي��اأت��ي 
ا�ستكماال للمبادرات االإن�سانية لزايد 
تقدم  اأن  ا�ستطاعت  وال��ت��ي  ال��ع��ط��اء 
مل�����س��اك��ل �سحية من  واق��ع��ي��ة  ح��ل��وال 
املتنقلة  العيادات  من  �سل�سلة  خ��لل 

 ويعمل امل�ست�سفى امليداين يف حمطته 
اللجئني  م���ن���ط���ق���ة  يف  احل����ال����ي����ة 
القنوات  م��ع  بالتن�سيق  ال��روه��ي��ن��غ��ا 
املوؤ�س�سات  مع  وبال�سراكة  الر�سمية 
ت�سغيلية  خ��ط��ة  ���س��م��ن  االإن�����س��ان��ي��ة 
اأطباء  با�سراف  زمني  وق��ت  يف  تنفذ 
لتقدمي  ال��ب��ل��دي��ن  م���ن  م��ت��ط��وع��ني 
الت�سخي�سية  اخل����دم����ات  اأف�������س���ل 
والوقائية  واجل��راح��ي��ة  وال��ع��لج��ي��ة 
بالتن�سيق  وذل��ك  وامل�سنني  للأطفال 
مع مركز االإمارات للتطوع وباإ�سراف 
برنامج االإمارات للتطوع االجتماعي 
والتخ�س�سي .   واأكدت الدكتورة رمي 

القلب  ج������راح  .    و�����س����دد  ال���ط���ارئ���ة 
ال�سامري  ع��ادل  الدكتور  االإم��ارات��ي 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل����ب����ادرة زاي���د 
على  االإم���ارات  اأطباء  رئي�س  العطاء 
املجانية  الطبية  اخل��دم��ات  اأه��م��ي��ة 
للفرق الطبية التطوعية وامل�ست�سفى 
وم�ساندة  ل��دع��م  امل��ت��ح��رك  امل��ي��داين 
للجئي  املتدهور  االإن�ساين  الو�سع 
اأعدادهم  ر  ُت��ق��دَّ وال��ذي��ن  الروهينغا 
اليوم مبا يزيد عن 800 األف الجئ 
. من جانبه قال �سعادة عمران حممد 
ع���ب���داهلل رئ��ي�����س ال���وف���د االإم����ارات����ي 
التطوعي حر�س دولة االإمارات على 

ال�طني لالأر�ساد ي�ست�سيف اجتماع روؤ�ساء جلان الإحتاد الإقليمي الثاين اآ�سيا

مذكرة تفاهم بني »ال�طني للتاأهيل« و»كلية فاطمة للعل�م ال�سحية«

•• اأبوظبي-وام:

املركز  مبقر  االول  اأم�س  انطلقت 
العا�سمة  يف  ل���لأر����س���اد  ال��وط��ن��ي 
روؤ�ساء  اج��ت��م��اع  اأع���م���ال  اأب��وظ��ب��ي 
الثاين  االإق��ل��ي��م��ي  جل���ان االحت�����اد 
اآ�سيا وت�ستمر حتى يومني بح�سور 
العاملية  امل���ن���ظ���م���ة  ع����ن  مم���ث���ل���ني 
اللجان  وروؤ�ساء  اجلوية  للأر�ساد 
ظروف  خم��اط��ر  مبتابعة  املكلفة 
الطق�س القا�سي يف االإقليم لبحث 
ومراجعة ما مت اإجنازه من اأهداف 
وحماور �سبق و�سعها �سمن خطة 
املا�سية  ال����ف����رتة  خ�����لل  ال���ع���م���ل 
واالط�����لع ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي مت 
حت��ق��ي��ق��ه��ا وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب���االأر����س���اد 
اآ�سيا  ق�������ارة  اإق����ل����ي����م  يف  اجل����وي����ة 
املتطلبات  و  باملعايري  ومقارنتها 
ب��ه��ا يف املنظمة  ال��ع��م��ل  ي��ت��م  ال��ت��ي 

العاملية للأر�ساد.
و افتتح الدكتور عبد اهلل املندو�س 
مدير املركز االجتماع بكلمة رحب 
فيها بال�سيوف وعرب عن �سعادته 
لتلك  اج���ت���م���اع  اأول  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 
رئي�س  من�سب  توليه  بعد  اللجان 
االحتاد االأ�سيوي للأر�ساد اجلوية 

موؤ�س�ساتهم الوطنية اخلا�سة بهم، 
وتكري�س وقتهم وجهدهم خلدمة 

هذا االإقليم.
هذا  اأع���م���ال  ج�����دول  اإن  واأ�����س����اف 
الق�سايا  اأهمية  يعك�س  االجتماع 
وت�����س��م��ل متابعة  ���س��ت��ن��اق�����س،  ال��ت��ي 
ال������ق������رارات ال���رئ���ي�������س���ي���ة ل����ل����دورة 
للجمعية،  ع�������س���رة  ال�������س���اد����س���ة 
االإقليمية،  االأن�سطة  وا�ستعرا�س 
وتنفيذ اخلطة الت�سغيلية للحتاد 
حترك  وخطط  ال��ث��اين،  االإقليمي 
خم��ت��ل��ف جم���م���وع���ات ال��ع��م��ل اإىل 

من جانبه اأعرب الدكتور ه�سام عبد 
غرب  ب��دول  املنظمة  ممثل  الغني 
االإمارات  لدولة  اإمتنانه  عن  اآ�سيا 
من  ت��ق��دم��ه  مل��ا  امل��ت��ح��دة  العريبية 
العاملية  للمنظمة  متوا�سل  دع��م 
للأر�ساد اجلوية من خلل املركز 
ال��وط��ن��ي ل��لأر���س��اد ال���ذي ميتلك 
�سبكة حملية من املحطات اجلوية 
وال������رادارات مم��ا ميكنه م��ن لعب 
املحلية  ال���درا����س���ات  ق��ي��ادة  يف  دور 
االأحوال  وتتبع  املناخية  للظواهر 
اجلوية على م�ستوى الدولة يكفل 

يف  م���رة  الأول  اال�ست�سافة  وت��اأت��ي 
بعد  اجل��دي��د  الوطني  امل��رك��ز  مقر 
اأب��وظ��ب��ي مب��ا ي�سمه  اف��ت��ت��اح��ه يف 
توؤهله  حتتية  وبنية  اإم��ك��ان��ات  م��ن 

الحت�سان مثل هذه الفعاليات.
وقال “اإن ما يجعل هذا االجتماع 
ي�سم  ك����ون����ه  ل���له���ت���م���ام  م����ث����ريا 
ت��اأه��ي��ل عاليا  جم��م��وع��ة م��وؤه��ل��ة 
االحتاد  يف  املتميزين  العلماء  من 
االإق��ل��ي��م��ي ال��ث��اين، ال��ذي��ن ي���وؤدون 
خ�����دم�����ات ت���ط���وع���ي���ة ب���االإ����س���اف���ة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف  اإىل م�����س��وؤول��ي��ات��ه��م 

اخلطة  مل�سروع  ع��ام  عر�س  جانب 
اال�سرتاتيجية للمنظمة 2020-
االإقليمي،  امل��ن��ظ��ور  م��ن   2023
االإقليمية  االأول��وي��ات  وا�ستعرا�س 

للحتاد االإقليمي الثاين.
و���س��ي��ح��دد ع��م��ل ال��ل��ج��ان يف االأي���ام 
لل�سنوات  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط  ال��ق��ادم��ة 
املقبلة وير�سم خارطة طريق لعمل 
االحتاد يف االإقليم الثاين اآ�سيا” و 
دوريا  اجتماعا  االجتماع  هذا  يعد 
بني  بالتناوب  �سنوي  ب�سكل  يعقد 

الدول االأع�ساء.

للمنظمة العاملية للأر�ساد اجلوية 
الوفاء بالتزاماتها بو�سفها وكالة 
االأمم  ل��دى  ومعتمدة  متخ�س�سة 

املتحدة.
اأح����د  ي���ع���د  امل����رك����ز  اإن  واأ�������س������اف 
االأع�ساء الفاعلني يف هذه املنظمة 
الدرا�سات  وذلك من خلل تعزيز 
ال���ت���ع���اون���ي���ة وم����راق����ب����ة ال���غ���لف 
اجلوي، وتفاعل املناخ مع الياب�سة 
املرتتبة  وال��ع��واق��ب  وامل��ح��ي��ط��ات، 
على  وتاأثريها  العملية  ه��ذه  على 

املوارد الطبيعية يف العامل.

•• اأبوظبي-وام:

وقع املركز الوطني للتاأهيل مذكرة 
ك��ل��ي��ة ف��اط��م��ة للعلوم  ت��ف��اه��م م���ع 
لتحقيق  ال�سعي  اإط��ار  ال�سحية يف 
اال�سرتاتيجية  خطتهما  اأه����داف 
بينهما  التعاون  لتعزيز  واخلا�سة 
ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ة  يف  ل��ل��دخ��ول 
يف جمال العلوم ال�سحية ويف كافة 

املجاالت ذات االهتمام امل�سرتك .
وقع مذكرة التفاهم �سعادة الدكتور 
عام  مدير  الغافري  عبداهلل  حمد 

ا�ستخدام  و�سوء  االإدم���ان  واأ���س��رار 
املوؤثرات العقلية. ومبوجب املذكرة 
ي�سارك متخ�س�سون من املركز يف 
النف�سي  ال��ط��ب  م�ساقات  تدري�س 
اأمرا�س  وعلوم  النف�سية  وال�سحة 
فاطمة  كلية  يف  امل��ق��دم��ة  ال�سموم 
للعلوم ال�سحية اىل جانب التعاون 
والبحوث  ال��درا���س��ات  جم���االت  يف 
وخا�سة  امل�����س��رتك  االه��ت��م��ام  ذات 
البحوث ال�سريرية اأو العلمية التي 
يتم التوافق عليها بني الطرفني. 
الغافري  ح��م��د  ال���دك���ت���ور  ورح����ب 

يتوافق مع اأف�سل املمار�سات واأرقى 
املعايري العاملية، للو�سول مبري�س 
االإدمان لرب االأمان واملحافظة على 
توفري  وك��ذل��ك  ورع��اي��ت��ه،  �سحته 
احل���ل���ول امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ع��ودت��ه حلياة 
م���ع احلفاظ  اإي��ج��اب��ي��ة،  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ال�سخ�سية  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ام 
وال�����س��ح��ي��ة ل��ل��م��ري�����س. واأو����س���ح 
املركز  اأن  الغافري  الدكتور  �سعادة 
املرجعية  ي��ع��د  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  ال��وط��ن��ي 
االإدمان  مر�سى  لعلج  الرئي�سية 
ويقوم  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  وتاأهيلهم 

والدكتور  للتاأهيل  الوطني  املركز 
اأحمد عبد املنان العور عميد كلية 
التابعة  ال�سحية  للعلوم  فاطمة 

ملعهد التكنولوجيا التطبيقية.
ال���ت���ف���اه���م على  ون�������س���ت م����ذك����رة 
الطلبة  وت���ر����س���ي���ح  ا����س���ت���ق���ط���اب 
الراغبني من كلية فاطمة للعلوم 
مبجاالت  ل���لل���ت���ح���اق  ال�����س��ح��ي��ة 
العمل املنا�سبة لدى املركز الوطني 
برامج  ���س��ي��ق��دم  ال�����ذي  ل��ل��ت��اأه��ي��ل 
للطالبات  وت���وع���وي���ة  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
اأخطار  ع���ن  ب��ال��ك��ل��ي��ة  وال��ع��ام��ل��ني 

التفاهم،  م��ذك��رة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��وق��ي��ع 
ع��ل��ى ج��ه��ود ك��ل��ي��ة فاطمة  م��ث��ن��ي��اً 
ك�سريك  ودوره���ا  ال�سحية  للعلوم 
دعم  يف  وم��ه��م  ف��اع��ل  ا�سرتاتيجي 
جهود املركز الوطني للتاأهيل نحو 
حتقيق اأهدافه الرئي�سية يف جمال 
التدريب والبحوث وتاأهيل الكوادر 
اإن  وقال  وبناء قدراتهم.  الب�سرية 
�سيوا�سل  للتاأهيل  الوطني  املركز 
للتطوير  امل���ت���ك���ام���ل���ة  خ���ط���ط���ه 
والتح�سني بهدف الرقي مب�ستوى 
مبا  للمر�سى  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 

والبحوث  الدرا�سات  باإجراء  اأي�سا 
املركز  يقدم  اللزمة لذلك، حيث 
خدمات الوقاية والعلج والتاأهيل 
م��ن م��ر���س االإدم�����ان يف اإط����ار من 
لتلبية  واخل�����س��و���س��ي��ة  ال�����س��ري��ة 
مراعاة  م��ع  املتعاملني  احتياجات 
�سعادة  واأ�����س����اد  ال��ق��ي��م.  واح������رتام 
احليوي  بالدور  الغافري  الدكتور 
املوؤ�س�سات  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  وال��ه��ام 
من خلل رفد موؤ�س�ساتنا الوطنية 
بالكوادر التمري�سية املتميزة لدعم 

املوؤ�س�سات ال�سحية بالدولة .

�إعـــالن فقد�ن �أ�سهم  
فقدت اأ�سهم �سادرة عن دبي لل�ستثمار �س.م.ع. لل�سادة

يرجى من يعر عليها االت�سال على الهاتف )050-6225000(
 اأو االت�سال بال�سركة على الرقم املبا�سر )04-8122305(

امل�ستفيد  
علياء عبداهلل را�سد عبداهلل ال�سام�سي

 نوره  عبداهلل را�سد عبداهلل ال�سام�سي 
امنه عبداهلل را�سد عبداهلل ال�سام�سي
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان ي�ستقبل القن�سل ال�سع�دي
•• عجمان-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى 
حاكم عجمان يف مكتبه بالديوان �سباح ام�س �سعادة عبدالهادي بن حممد 
ال�سايف قن�سل عام اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة الذي جاء لل�سلم على 

�سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام من�سبه لدى الدولة.
متمنيا   .. ال�سعودي  العام  بالقن�سل  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب 
له طيب االإقامة والتوفيق يف تعزيز اأوا�سر التعاون امل�سرتك بني البلدين 

ال�سقيقني على خمتلف االأ�سعدة.
وم�ساعدته يف  لت�سهيل مهمته  تعاون  كل  امل�سوؤولني  �سيجد من  اأنه  موؤكدا 

اأداء مهام عمله.
البلدين  تربط  التي  االأخ��وي��ة  العلقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��لل  وج��رى 

وال�سعبني ال�سقيقني و�سبل توطيدها يف �ستى املجاالت.
البلدين  بني  امل�سرتك  التعاون  على  ال�سعودي  العام  القن�سل  �سعادة  واأثنى 
دولة  ت�سهدها  التي  احل�سارية  بالنه�سة  م�سيدا   .. املختلفة  امل��ج��االت  يف 
والتعليمية  وال�سحية  واالجتماعية  الثقافية  امليادين  االإم��ارات يف خمتلف 

والعمرانية وغريها.
ح�سر اللقاء .. معايل ال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س ديوان 
حاكم عجمان و�سعادة طارق بن غليطة مدير مكتب �ساحب ال�سمو احلاكم 

و�سعادة يو�سف النعيمي مدير عام الت�سريفات وال�سيافة وكبار امل�سوؤولني.

تراأ�س االجتماعات ال�سنوية حلكومة عجمان

عمار النعيمي: حتفيز اجلهات احلك�مية للم�ساركة يف رفع وترية الأداء والتميز
•• عجمان ـ الفجر 

ت�����راأ������س ���س��م��و ال�������س���ي���خ ع���م���ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
رئ����ي���������س امل����ج����ل���������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي، 
حلكومة  ال�����س��ن��وي��ة  االج��ت��م��اع��ات 
اجتماعات  ع���ن���وان  حت���ت  ع��ج��م��ان 
امل��واءم��ة م��ع احل��ك��وم��ة االحتادية 
التي  الوطنية«  االأج��ن��دة  لتحقيق 
ت��ن��اول��ت ث��لث��ة م��ل��ف��ات مت��ث��ل��ت يف 
وملف  ال�سكانية  ال��رتك��ي��ب��ة  م��ل��ف 
التناف�سية  وم���ل���ف  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
عرب  واخل����ربات  التجارب  وت��ب��ادل 
معنية  ر����س���م���ي���ة  ق����ن����وات  اإي�����ج�����اد 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ال���ت���ج���ارب امل�����س��رتك��ة يف 
تطوير العمل احلكومي اإ�سافة اإىل 
حتقيق م�ستهدفات التنمية ا�ستناداً 
اإىل مبادرات محلية من�سوية حتت 
 2021 االإم���������ارات  م��ظ��ل��ة روؤي������ة 

واأجندة عجمان 2021.
الرئي�سي  ال��ه��دف  اأن  �سموه  واأك���د 
ال�����س��ن��وي��ة حلكومة  ل��لج��ت��م��اع��ات 
ع��ج��م��ان ه��و حتفيز اجل��م��ي��ع على 
حتمل امل�سوؤولية بامل�ساركة يف و�سع 
اخلطط واال�سرتاتيجيات التي من 
االأداء  وت��رية  م��ن  ترفع  اأن  �ساأنها 
والتميز وتتواءم مع توجهات دولة 
اإىل  للو�سول  وم�ساعيها  االإم��ارات 
العامل،  يف  ال���دول  اأف�����س��ل  م�ساف 
امل�ستمرة  امل���ت���اب���ع���ات  خ�����لل  م����ن 
احلكومية  واجل�����ه�����ات  ل����ل����دوائ����ر 
يف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��و���س��ي��ات وامل���ب���ادرات 
التو�سل  ي��ت��م  ال��ت��ي  وامل���ق���رتح���ات 

اإليها يف االجتماعات.
و�سدد �سموه على �سرورة مناق�سة 
ورفع  االأه��م��ي��ة  ذات  امل��و���س��وع��ات 
القيادة  اإىل  االج��ت��م��اع��ات  ن��ت��ائ��ج 
التخاذ القرارات املنا�سبة لتنفيذها 
ومتابعتها لتحقيق مئوية االإمارات 

.2071
خم�����رج�����ات  اإن  ������س�����م�����وه  وق�����������ال 
االجتماعات ال�سنوية حلكومة اإمارة 
طريق  خ���ارط���ة  �ست�سكل  ع��ج��م��ان 
من  تت�سمنه  م��ا  ���س��وء  يف  للعمل 
اأفكار وحوارات املتوا�سلة بني كافة 
احلكومية،  اجلهات  يف  امل�سوؤولني 
وتبادل التجارب احليوية لي�ستفيد 
ت�سور  لو�سع  االأط����راف  ك��ل  منها 
باملرحلة  التنموية  �سامل للخطط 
واملحافظة على ما حتقق  القادمة 

من اإجنازات.
ال�سيخ عمار بن حميد   �سمو  ورفع 
والتقدير  ال�����س��ك��ر  اآي������ات  اأ����س���م���ى 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل«،   »ح��ف��ظ��ه 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع�����اه اهلل«،  
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  و�ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�����س��ل��ح��ة، ع��ل��ى م���ا ي��ب��ذل��ون��ه من 
خلدمة  متوا�سلة  ومتابعة  جهود 
وتر�سيخ  املواطنني  واإ�سعاد  الوطن 
نهج قيادتنا يف العمل كفريق واحد 
اأوائ���ل االأمم  لتكون االإم����ارات م��ن 

املتقدمة.
كبرية  ثقة  على  »اإين  �سموه  وق��ال 
�ستوؤتي  باأن مثل هذه االجتماعات 
لتعزيز  اي��ج��اب��ي��ة  ب��ن��ت��ائ��ج  ث��م��اره��ا 

�����س����ع����ادة ����س���ال���ح حممد  واأ�������س������اد 
اجلزيري مدير عام دائرة التنمية 
بالتوجيهات  عجمان  يف  ال�سياحية 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة 
ح��م��ي��د ب��ن را���س��د ال��ن��ع��ي��م��ي حاكم 
ال���دوري  ع��ج��م��ان بعقد االج��ت��م��اع 
حلكومة عجمان ملا لهذا االجتماع 
تنفيذ  �سبيل  يف  كبرية  اأهمية  من 

روؤية االإمارة 2021.
واأكد اأن االجتماع ال�سنوي حلكومة 
عجمان كان منا�سبة مهمة لتبادل 
االأف�����ك�����ار وت���وح���ي���د ال���������روؤى بني 
هذا  يف  م�سيدا  احل��ك��وم��ة  اأع�����س��اء 
كافة  جتمع  التي  باملبادرة  ال�سدد 
ملناق�سة  واح��د  مكان  يف  امل�سئولني 
ال��ع��دي��د م��ن االأم�����ور ال��ت��ي تتعلق 
ف�سل  اجلماعي  العمل  مب�ستقبل 
الواحد  ال��ف��ري��ق  ب���روح  العمل  ع��ن 
مب��ا ي����وؤدي اإىل حت��ق��ي��ق االأه����داف 

املرجوة للإمارة.
ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  اأن  وق��ال 
ب����روح الفريق  ال��ع��م��ل  ب����اأن  ت��وؤم��ن 
الواحد يوؤدى اإىل اجناز كافة املهام 
وباأقل  وق��ت  اأق�سر  يف  ب��ه  املنوطة 
التكاليف و�سيوؤدي حتما اإيل جودة 
املتعاملني  اإىل  املقدمة  اخل��دم��ات 
كافة  بني  التن�سيق  باأهمية  منوها 
لتحقق  احلكومية  االإم����ارة  دوائ���ر 
يف ال��ن��ه��اي��ة م���ا ن�����س��ب��و اإل���ي���ه من 
الدخل  وزي��ادة  االقت�سادي  التنوع 

االإجمايل باالإمارة.
املهند�س   ���س��ع��ادة  ا���س��ار  جانبه  م��ن 
ع��م��ر اأح��م��د ب��ن ع��م��ري م��دي��ر عام 
ان  العامة اىل  املوا�سلت  موؤ�س�سة 
للحكومة  ال�سنوية  االج��ت��م��اع��ات 
تعترب نقلة نوعية الأم��ارة عجمان 
للتطور  االأب���واب  كل  بذلك  فاحتًة 
والتقدم واملناف�سة يف كافة املجاالت 
�سمن  االجتماعات  هذه  تاأتي  كما 
م���ا ت��ط��م��ح ل���ه ام������ارة ع��ج��م��ان يف 
كله  ين�سب هذا  و   2021 روؤيتها 
الوطنية ورفع  يف حتقيق االجندة 

م�ستوى التناف�س .
واو���س��ح ���س��ع��ادة  ي��اف��ع عيد الفرج 
مدير عام دائرة االأرا�سي والتنظيم 
ال�سنوية  االجتماعات  اأن  العقاري 
حلكومة عجمان هي من�سة فعالة 
التنمية  وحتقيق  اجلهود  لتوحيد 
ال�ساملة  وامل�ستدامة التي تن�سدها 
يقني  على  ونحن  عجمان  حكومة 
االإي���ج���اب���ي مع  ال��ت��ف��اع��ل  ه����ذا  اأن 
تطلقها  التي  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع 
حكومة دولة االإمارات �سوف يوؤتي 
بثماره املرجوة ان�سجاما مع  روؤية 

قيادتنا الر�سيدة.
عبدالرحمن  را���س��د  ���س��ع��ادة  واأك����د 
مدير  ال���������س����وي����دي  ج��������ربان  ب�����ن 
املركزية  ال��ب�����س��ري��ة  امل�������وارد  ع����ام 
االإجتماعات  اأهمية  على  بعجمان 
ال�������س���ن���وي���ة حل���ك���وم���ة ع���ج���م���ان يف 
ال�ساملة  التنمية   مب�سرية  الدفع 
ال����ت����ي ت�������س���ه���ده���ا ال������دول������ة وه���ي  
التحديات  ملناق�سة  مهمة  من�سة 
و����س���ع اخلطط  ع����رب  ال���ت���ن���م���وي���ة 
واال�سرتاتيجيات  العمل  وب��رام��ج 
يف ���س��ت��ى ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف 
املكت�سبات الوطنية  الدولة لتعزيز 
يف  واال�ستثمار  القادمة  للأجيال 
بالكوادر  والنهو�س  االإن�سان  بناء 
م�سلحة  ي����خ����دم  مب����ا  ال���وط���ن���ي���ة 

الوطن.

���س��ب��ل ال��ت��ع��اون وحت��ق��ي��ق اإجن����ازات 
كوادرنا  اأن  للعامل  لنثبت  جديدة، 
مواكبة  ع���ل���ى  ق��������ادرة  ال���وط���ن���ي���ة 
م�سرية  وقيادة  العاملية  التطورات 
التنمية احل�سارية يف كافة امليادين 

والقطاعات«.
تلك  ا���س��ت��م��رار  اإىل  ���س��م��وه  ودع�����ا 
امل�ستقبل  يف  ل���رى  االج��ت��م��اع��ات 
ثمرتها ونتائجها التي من خللها 

نحقق التطور امل�ستمر.
التكامل  تعزيز  القرقاوي:  حممد 
مل�سرية  دافعة  قوة  احتادياً وحملياً 

االإمارات نحو امل�ستقبل.
اأكد معايل حممد  ال�سياق،  يف ذات 
�سوؤون  وزي���ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��د اهلل 
جمل�س الوزراء وامل�ستقبل يف كلمة 
له خلل م�ساركته يف االجتماعات 
ال�سنوية حلكومة عجمان، اأن روؤية 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل، ت��رك��ز على 
تعزيز التكامل والتن�سيق ومواءمة 
على  احل����ك����وم����ي����ة  ال�����ت�����وج�����ه�����ات 
ملا  وامل��ح��ل��ي،  االحت����ادي  امل�ستويني 
ي�سكله ذلك من قوة دافعة مل�سرية 

دولة االإمارات نحو امل�ستقبل.
واأ�سار معاليه اإىل اأن رعاية �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�سد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
للجتماعات  ع����ج����م����ان،  ح����اك����م 
ال�سنوية االأوىل من نوعها حلكومة 
التي تنظم مبتابعة �سمو  االإم��ارة، 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
متميزة  م��ب��ادرة  متثل  التنفيذي، 
عجمان  ح���ك���وم���ة  ري���������ادة  ت�����وؤك�����د 
و�سعيها الدائم اإىل مواءمة برامج 
دولة  حكومة  توجهات  م��ع  عملها 

االإمارات امل�ستقبلية.
اإن  القرقاوي،  وقال معايل حممد 
مكون  عن�سر  بامل�ستقبل  ال�سغف 
عهد  منذ  االإم��ارات��ي��ة،  لل�سخ�سية 
ال��ذي��ن و�سعوا  امل��وؤ���س�����س��ني،  االآب����اء 
ت�سوراً لتطور دولة االإم��ارات على 
احلكومة  جهود  واإن  ع��ق��ود،  م��دى 
روؤى  ترتجم  امل�ستقبل  �سناعة  يف 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
»ا�ست�سراف  ب���اأن  مكتوم  اآل  را���س��د 
للمتغريات،  واال�ستعداد  امل�ستقبل، 
اأ�سا�سياً،  ب��ل  تكميلياً  ع��م��ًل  لي�س 
امل�ستعدة  غ����ري  احل���ك���وم���ات  الأن 
ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ت�����س��ّي��ع ب����ل �سك 

�سنوات وتخ�سر ثروات«.
������س�����وؤون جمل�س  وزي������ر  واأ������س�����اف 
من  انطلقاً  وامل�ستقبل:  ال���وزراء 
ان��ب��ث��ق��ت »مئوية  ال��ت��وج��ه��ات  ه���ذه 
اأطلقت  ال��ت��ي   »2071 االإم������ارات 

�سمن اأعمال االجتماعات ال�سنوية 
حلكومة دولة االإمارات يف �سبتمرب 
امل���ا����س���ي، امل�����س��ت��ل��ه��م��ة م����ن اأف���ك���ار 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
اأبو  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  ب��ن زاي���د 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  ظبي 
امل�سلحة، بهدف نقل االإم��ارات من 
العامل  دول  اأف�سل  �سمن  موقعها 
العامل بحلول  دول��ة يف  اأف�سل  اإىل 

عام 2071.
دولة  حكومة  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
االإمارات تبنت ا�ست�سراف امل�ستقبل 
اأ���س��ا���س��ي��اً يف من���وذج عملها  حم����وراً 
القائم على تعزيز االبتكار والتميز 
القدرات  وبناء  العمل،  والريادة يف 
الوطنية على اأ�س�س علمية وعملية 
امل�ستقبلية،  ال���ت���وج���ه���ات  ت���واك���ب 
وحتقيق ال�سعادة للمجتمع، موؤكداً 
الكبرية  التكنولوجية  امل��وج��ة  اأن 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  حت��م��ل��ه��ا  ال��ت��ي 
كحكومات  م��ن��ا  تتطلب  ال��راب��ع��ة، 
ونظرتنا  اأع��م��ال��ن��ا  من����اذج  ت��غ��ي��ري 
جاهزيتنا،  وت��ع��زي��ز  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ياأتي دور عملية اال�ست�سراف  وهنا 
ال����ت����ي جت���ع���ل احل����ك����وم����ات اأك�����ر 
ا�ستجابة  واأ���س��رع  وم��رون��ة  تاأقلماً 

للمتغريات.
ال�سيخ  االج�����ت�����م�����اع�����ات  ح�������س���ر 
ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د 
عجمان  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
وال�سيخ  واملالية  االداري��ة  لل�سوؤون 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سياحية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
النعيمي  حميد  بن  را�سد  وال�سيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
وم��ع��ايل حم��م��د ال��ق��رق��اوي وزير 
وامل�ستقبل  ال���وزراء  جمل�س  ���س��وؤون 
وم����ع����ايل ع���ه���ود ال����روم����ي وزي�����رة 
ل��ل�����س��ع��ادة وج�����ودة احلياة  ال���دول���ة 
وروؤ����س���اء وم��دي��ري ع��م��وم اجلهات 
احلكومية املحلية يف االإمارة وعدد 

من كبار امل�سوؤولني.
وك��ان��ت ج��ل�����س��ات االج��ت��م��اع��ات قد 
بداأت بكلمة ل�سعادة الدكتور �سعيد 
العام  االم�����ني  امل���ط���رو����س���ي  ���س��ي��ف 

عجمان   يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 
تنظيم  اأن  خ��لل��ه��ا   م���ن  اأو����س���ح 
حلكومة  ال�����س��ن��وي��ة  االج��ت��م��اع��ات 
لتوجيهات  ا�ستجابة  ياأتي  عجمان 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي-  را����س���د 
دعوة  وه��ي  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى 
الر�سيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  م����ن  ح��ث��ي��ث��ة 
لتكاتف اجلهود و تن�سيق العمل يف 
اإطار من االبداع واالبتكار لتجاوز 

العقبات والتحديات التنموية.
واأكد على حر�س قيادتنا الر�سيدة 
التي ال تاألوا جهداً يف دعم القطاع 
احل��ك��وم��ي واال���س��ت��ث��م��ار االأم��ث��ل يف 
اإىل  م�سرياً  الب�سرية  ال��ك��وادر  بناء 
التكامل  و  التن�سيق  �سرورة تعزيز 
روؤية  لتحقيق  احل��ك��وم��ي  بالعمل 
2021 و روؤي��ة حكومة  االإم���ارات 
على  توؤكد  التي    2021 عجمان 
والتناغم  التكامل  حتقيق  �سرورة 
امل��ط��ل��وب ب���ني ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان و 
احل��ك��وم��ة االحت��ادي��ة ح��ر���س��اً على 
ال�ساملة  النه�سة  وتعميق  تعزيز 
ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا دول������ة االإم��������ارات 
خمتلف  يف  امل����ت����ح����دة  ال����ع����رب����ي����ة 
امل���ج���االت وامل��ي��ادي��ن  و ���س��وال اإىل 

اأعلى املراتب يف ال�سنوات املقبلة.
اأهمية  اإىل  امل���ط���رو����س���ي  ول����ف����ت 
امل���ل���ف���ات ال���ث���لث���ة امل����ط����روح����ة يف 
حلكومة  ال�����س��ن��وي��ة  االج��ت��م��اع��ات 
عجمان املتمثلة يف »ملف الرتكيبة 
الت�سريعات«  و«ملف  ال�سكانية« 
اأنها  التناف�سية«، مو�سحا ً  و«ملف 
تن�سيق  من  الب��د  تنموية  حتديات 
اجلهود املحلية و االحتادية وو�سع 
اخلطط و الربامج التي من �ساأنها 
الدفع مب�سرية التنمية الوطنية يف 

�ستى القطاعات.
تبني  �������س������رورة  ع���ل���ى  اأك��������د  ك���م���ا 
مواكبة  ت�سمن  ت�سريعية  �سيا�سة 
امل��ت�����س��ارع��ة و حتقيق  امل�����س��ت��ج��دات 
تبني  خ��لل  م��ن  املن�سود  ال��ت��وازن 

مفاهيم احلوكمة احلديثة.
ع��ه��د عجمان  ���س��م��و ويل  ق����ام  ث���م 
بجولة  وال�������س���ي���وف  واحل���������س����ور 

املنعقدة  االجتماعات  تفقدية على 
والتي مت توزيعها على جمموعات 
املناق�سات  ع��ل��ى  خ��لل��ه��ا  اط��ل��ع��وا 
مناق�ستها  متت  التي  واملقرتحات 
والو�سول اىل خمرجات ومبادرات 
حيث خرج املجتمعون يف التناف�سية 
تقييم  مبادرة  منها  مبادرات  بعدة 
االعمال  اأن�سطة  ممار�سة  �سهولة 
ومبادرة  ال��ع��امل��ي  ال��رق��م  وم���ب���ادرة 
واالأن�سطة  ال���ق���ط���اع���ات  درا�����س����ة 
اال�ستثمار  لتحفيز  االق��ت�����س��ادي��ة 
ال�سكانية  ال���رتك���ي���ب���ة  م���ل���ف  ويف 
مببادرة  ف��ي��ه��ا  امل�������س���ارك���ون  خ����رج 
ومبادرة  ال�سكانية  الرتكيبة  ع��داد 
الهام�سية  ب��االأن�����س��ط��ة  االرت����ق����اء 
بل�س  ع���ج���م���ان  ت����ع����داد  وم�������س���روع 
اأم��ا يف ملف  الذكي  البناء  وموؤ�سر 
امل�ساركون  تو�سل  فقد  الت�سريعات 
اأهمها  م���ب���ادرات  مبجموعة  فيها 
املحلية  الت�سريعات  دل��ي��ل  م��ب��ادرة 
الت�سريعات  م����وؤ�����س����ر  وم������ب������ادرة 
املحلية ومبادرة اأجندة الت�سريعات 
حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان وم����ب����ادرة بناء 

القدرات الت�سريعية.
توقيع  االجتماعات  وقد مت خلل 
العامة  االأمانة  بني  تفاهم  مذكرة 
بعجمان  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
للتناف�سية  االإحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  و 
ال���ت���ع���اون  ب����ه����دف  و االإح�����������س�����اء، 
البيانات  وت�����ب�����ادل  االإح���������س����ائ����ي 
اال�ستخدام  وحتقيق  االإح�سائية 
االأم������ث������ل ل���ل�������س���ج���لت االإداري�����������ة 
للطرفني، على اأن يعمل الطرفان 
املذكرة  م��ن  ال��غ��اي��ات  حتقيق  على 
املوؤ�س�سي  التعاون  اأوا�سر  يف تعزيز 
العمل  جم����ال  يف  ال���ط���رف���ني  ب���ني 
منهجية  ب���������س����ورة  االإح���������س����ائ����ي 
ال���ت���ك���ام���ل يف اجل���ه���ود  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
االإح�����س��ائ��ي��ة، وو����س���ع اإط�����ار عمل 
م��ن��ه��ج��ي وم��ن��ظ��م ل��ت��ب��ادل واإع�����ادة 
رزنامة  اإن�����س��اء  و  البيانات  اإ���س��دار 
اإح�سائية متنا�سقة وطنياً وحملياً 

» االأجندة االإح�سائية الوطنية«.
الدوائر  روؤ�ساء ومدراء  ابدى  وقد 
عجمان  ام����������ارة  يف  احل����ك����وم����ي����ة 

ملا  ارت��ي��اح��ه��م  ع��ن  اجلل�سات  عقب 
مت ال��ت��و���س��ل ال���ي���ه م���ن م���ب���ادرات 
ومقرتحات �سيتم العمل بها خلل 
�سعادة  اأك���د  ال��ق��ادم��ة فقد  ال��ف��رتة 
جمل�س  رئي�س  املويجعي   عبداهلل 
اإدارة غرفة جتارة و�سناعة عجمان  
للتنمية  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
االقت�سادية اأن الن�سخة االأوىل من 
ال�����س��ن��وي��ة حلكومة  »االج��ت��م��اع��ات 
عجمان« دليل على حر�س حكومة 
االدوار  ت��ك��ام��ل  ب��اأه��م��ي��ة  ع��ج��م��ان 
واجلهود واطلق مبادرات حملية 
وامل�ساريع  امل����ب����ادرات  م���ع  ت��ت��وائ��م 

االحتادية.
والرقي  ال��ت��ق��دم  اأ���س��ا���س  اإن  وق���ال 
القطاعات  خمتلف  يف  واالزده�����ار 
ياأتي بناءا على العمل �سمن الفريق 
الواحد م�سريا اىل اأن االجتماعات 
ت�����س��ب ب�سكل  ب��ت��و���س��ي��ات  خ��رج��ت 
القطاع  وا�ستدامة  منو  يف  مبا�سر 

االقت�سادي للإمارة.
الرحمن  ع���ب���د  ����س���ع���ادة  واع��������رب 
النعيمي  مدير عام دائرة البلدية 
�سعادته  عن  بعجمان  والتخطيط 
التي  ال��رائ��دة  بحكومتنا  وف��خ��ره  
العتماد  ودوم��������ا  دائ����م����ا  ت�����س��ع��ى 
ت�سهم يف حتقيق  اإيجابية  خطوات 
وال���ي���وم   2021 ال����دول����ة  روؤي�������ة 
ت��ن��ظ��م االج��ت��م��اع��ات ال�����س��ن��وي��ة يف 
على  رك��زت  والتي  حكومة عجمان 
ملفات رئي�سية من بينها الرتكيبة 
ال�سكانية التي تعد من اأبرز امللفات 
كون  مناق�ستها  ال��واج��ب  احليوية 
ولغات  جن�سيات  حتت�سن  االإم���ارة 

وتركيبات متنوعة.
واكد على اننا اليوم اأحوج ما نكون 
ال�سكاين  التعداد  لعك�س خمرجات 
واال�ستفادة من  الواقع  اأر���س  على 
النتائج يف ت�سكيل روؤية م�ستقبلية 
بجهود  نوؤمن  ال�سكانية  للرتكيبة 
�ستتبنى  ال��ت��ي  امل��واط��ن��ة  ال���ك���وادر 
اأف�سل املبادرات لتحقيق التوجهات 

العاملية يف الرتكيبة ال�سكانية.
اآل علي  اأحمد  وقال �سعادة م��روان 
مدير عام دائ��رة املالية يف عجمان 

حلكومة  ال�سنوية  االجتماعات  اإن 
جديدة  ملرحلة  �ستوؤ�س�س  عجمان 
احلكومي  ال���ع���م���ل  م����راح����ل  م����ن 
العمل  م���ع  وال����ت����وازي  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
ال���وط���ن���ي ل����دول����ة االإم����������ارات مما 
ي�ساهم يف تكامل اخلطط وتوحيد 
اآليات العمل ور�سم امل�ستقبل �سمن 
روح الفريق الواحد وفقا لتوجيهات 

قيادتنا الوطنية الر�سيدة .
ال�سويدي  ���س��امل  ���س��ع��ادة  واو����س���ح 
م������دي������ر ع���������ام غ������رف������ة ع���ج���م���ان 
للتنمية  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و 
االج���ت���م���اع���ات  ان  االق���ت�������س���ادي���ة 
خطوة  عجمان  حلكومة  ال�سنوية 
رائ�����دة وه���ام���ة م���ن ���س��اأن��ه��ا تعزيز 
يف  االق��ت�����س��ادي  ال��ق��ط��اع  تناف�سية 
ل��ت��ت��وائ��م خ��ط��ط تطوير  االإم������ارة 
وخمرجاته  واه�����داف�����ه  ال���ق���ط���اع 
مبادرات  وخم���رج���ات  اه����داف  م��ع 
وم�ساريع الدولة ب�سكل عام وتاأتي 
ه����ذه االج���ت���م���اع���ات م����وؤك����دة على 
ال��ت��ف��اع��ل امل��ب��ا���س��ر ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
تو�سيات  م���ع  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
حلكومة  ال�����س��ن��وي��ة  االج��ت��م��اع��ات 

دولة االإمارات.
املدير  �سهيل  عهود  �سعادة  واأك���دت 
الرقمية  ع��ج��م��ان  ال��ع��ام حل��ك��وم��ة 
حلكومة  ال�سنوية  االجتماعات  اأن 
ب��ه��ا �ساحب  ال���ت���ي وج����ه  ع��ج��م��ان 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�سد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
فاعل  تن�سيق  متثل  عجمان  حاكم 
العمل  ممثلي  بني  وطني  وتكامل 
املحلي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي 

واالإحتادي.
واأو�سحت اأن تلك اخلطوة �ست�ساهم 
ب�سكل كبري يف حتقيق م�ستهدفات 
اإ�سافة  التنمية باالأجندة الوطنية 
اأه������داف  جت�����س��ي��د  يف  دوره�������ا  اإىل 

مئوية االإمارات 2071.
واثنى �سعادة وليد الها�سمي  مدير 
عام جهاز الرقابة املالية يف عجمان 
ال�سنوية  االج��ت��م��اع��ات  ع��ق��د  ع��ل��ى 
القيادة  حر�س  م��دى  توؤكد  والتي 
ال��ر���س��ي��دة يف دول���ة االم�����ارات على 
ال��ع��م��ل اجلماعي  جن���اح م��ن��ظ��وم��ة 
وم�ساهمته يف تنفيذ روؤية االإمارات 
اأن هذه االجتماعات  كما    2021
واجلهود  ال��ع��م��ل  لتن�سيق  ف��ر���س��ة 
االحتادية  احلكومة  قطاعات  بني 
وامل����ح����ل����ي����ة ل���ت���ن���ف���ي���ذ االأج������ن������دة 

احلكومية .
املالية  ال��رق��اب��ة  اأن ج��ه��از  وا���س��اف 
ي�����رى هذه  ع���ج���م���ان  ح���ك���وم���ة  يف 
لتبادل  م��ن��ا���س��ب��ة  االج���ت���م���اع���ات 
اأهداف  اخلربات وال��روؤى لتحقيق 
التنمية امل�ستدامة يف دولة االمارات 

واملحافظة على املال العام.

�سالح اجلزيريرا�سد ال�سويدي

مروان اأحمد اآل علي

عبداهلل املويجعي

يافع الفرج

�سامل ال�سويدي

عهود �سهيل

عبدالرحمن  النعيمي

وليد الها�سمي

عمر بن عمري
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�س�ما اأمرييا بت�سكيل جمل�س 

اإدارة �سندوق ال�سارقة لل�سمان الجتماعي
•• ال�صارقة-وام:

حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
ال�سارقة  اإدارة �سندوق  ت�سكيل جمل�س  ب�ساأن   2017 ل�سنة   71 رقم  االأم��ريي  املر�سوم  ال�سارقة 
لل�سمان االجتماعي. ن�س املر�سوم على اأن ي�سكل جمل�س اإدارة ال�سندوق برئا�سة �سعادة عبداهلل 
�سامل الطريفي وع�سوية كل من �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم و�سعادة الدكتور �سعيد 
عبداهلل جمعة املطوع و�سعادة امل�ست�سار الدكتور من�سور حممد بن ن�سار و�سعادة �سعيد غامن مطر 

ال�سويدي و�سعادة عبداهلل ح�سن عبداهلل النومان و�سعادة حممد خليفة احل�سري.
ويعمل بهذا املر�سوم اعتبارا من تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

عمار النعيمي يعني حمم�د الها�سمي مديرا تنفيذيا ملدينة عجمان الإعالمية احلرة
•• عجمان-وام:

النعيمي ويل عهد عجمان  ال�سيخ عمار بن حميد  �سمو  اأ�سدر 
تعيني  ب�ساأن  اأم��ريي��ا  ق��رارا  ل��لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ملدينة  تنفيذيا  م��دي��را  الها�سمي  ال�سيد  احمد  خليل  حممود 

عجمان االإعلمية احلرة.
اأحكام  االط��لع على  بعد   2017 ل�سنة   24 رق��م  القرار  ياأتي 
ب�ساأن   2015 ل�سنة   8 رق��م  االأم���ريي  املر�سوم  م��ن   17 امل���ادة 
اإن�ساء مدينة عجمان االإعلمية احلرة واالطلع على املر�سوم 
املوارد  ق��ان��ون  اإ���س��دار  ب�����س��اأن   2017 ل�سنة   4 رق��م  االأم����ريي 
ال�سادرة  وال���ق���رارات  وال��ل��وائ��ح  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة  يف  الب�سرية 
مبوجبه وبناء على التو�سية املرفوعة من جمل�س اإدارة مدينة 

عجمان االإعلمية احلرة ووفقا ملتطلبات الفقرة »ط« من املادة 
2015 وبعد الت�ساور  ل�سنة   8 رقم  االمريي  املر�سوم  من   6
اإدارة مدينة  ورئي�س جمل�س  رئي�س منطقة عجمان احلرة  مع 

عجمان االإعلمية احلرة.
ال�سيد  احمد  ال�سيد حممود خليل  يعني  ان  على  القرار  ون�س 
الها�سمي مديرا تنفيذيا ملدينة عجمان االإعلمية احلرة على 
اىل  احل��رة  م��ن منطقة عجمان  نقله  ع��ن طريق  ذل��ك  يتم  اأن 
ت�ستحدث  وظيفية  ب��درج��ة  احل��رة  االإع��لم��ي��ة  عجمان  مدينة 
ذات  املالية  وتعادل خم�س�ساتها  االأم��ريي  القرار  مبوجب هذا 
املخ�س�سات املالية املقررة لدرجة وظيفته احلالية وبحيث تكون 
خدمته لدى حكومة االإمارة خدمة مت�سلة بكل ما يرتتب على 
ذلك من اآثار وظيفية اأو مالية وفقا الأحكام املادة 21 من قانون 

املوارد الب�سرية ال�ساري يف اإمارة عجمان واأحكام املادة 29 من 
اللئحة التنفيذية منه.

وي��ك��ون امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي امل��ع��ني مب��وج��ب اأح���ك���ام ه���ذا القرار 
واأمام  عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  اأم���ام  م�سئوال  االأم����ريي 
مبا�سرته  عن  احل��رة  االإعلمية  عجمان  مدينة  اإدارة  جمل�س 
ل�سلحياته وممار�سته الخت�سا�ساته املحددة له يف املادة 7 من 
باالإ�سافة الأي  وذل��ك   2015 ل�سنة   8 رق��م  االأم��ريي  املر�سوم 
مهام اأخرى ح�سبما قد يكلفه بها حاكم عجمان اأو جمل�س اإدارة 

مدينة عجمان االإعلمية احلرة من وقت الآخر.
ي�سري هذا القرار االأمريي ويكون نافذا قانونا اإعتبارا من 11 
2017 وين�سر يف اجلريدة الر�سمية للإمارة ويعمم  دي�سمرب 

على اجلهات املعنية للعمل مبقت�ساه كل فيما يخ�سه.

عبداهلل بن زايد يكرم »بيت العائلة امل�سرية« الفائزة بجائزة احل�سن بن علي لل�سلم الدولية
•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ك��رم 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
ن��ه��ي��ان بن  ال�سيخ  ال����دويل وم��ع��ايل 
الت�سامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
ع��ب��د اهلل  ال�سيخ  ال��ع��لم��ة  وم��ع��ايل 
تعزيز  “منتدى  رئ���ي�������س  ب���ي���ه  ب����ن 
ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة” م�ساء 
العائلة  “بيت  م��ب��ادرة  االأول  اأم�����س 
احل�سن  ب�جائزة  الفائزة  امل�سرية” 
بن علي لل�سلم الدولية لعام 2017 
وذلك �سمن فعاليات امللتقى الرابع 
املجتمعات  يف  ال�سلم  تعزيز  ملنتدى 

امل�سلمة.
ت�����س��ل��م ال��ت��ك��رمي ال���دك���ت���ور حممود 
العام ملبادرة  حمدي زق��زوق االأم��ني 

ب���ني فئتني  اأ���س��ل��ح  ر���س��ي اهلل ع��ن��ه 
ع��ظ��ي��م��ت��ني يف االإ�����س����لم ح��ي��ث كان 
امل�سلمون على و�سك مواجهة دموية 
ر���س��ول اهلل �سلى اهلل  �سبط  ف���اأدرك 
فتنازل  املوقف  خطورة  و�سلم  عليه 
ع���ن ح���ق و���س��م��ي ذل����ك ال���ع���ام بعام 
هذا  اختيارنا  ج��اء  لذلك  اجلماعة 

الرمز العظيم يف ال�سلم والعافية.
وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ اب����ن ب��ي��ه اإن 
مينحها  اأن  العام  ه��ذا  ق��رر  املنتدى 
للأزهر  ت��اب��ع��ة  ع��ظ��ي��م��ة  مل��وؤ���س�����س��ة 
“بيت  امل�����س��ري��ة وه����ي  ال��ك��ن��ي�����س��ة  و 
العائلة” ملا لها دور كبري يف اللحمة 
الوطنية وتوحيد �سفوف امل�سريني 
وغر�س بذرة الت�سامح ورعاية غر�سة 
الطائفية  االأح��ق��اد  ون��ب��ذ  التعاي�س 

املقيتة.

ال�سلم لقطع الطريق على االإرهاب 
وعر�س العديد من االآيات القراآنية 

ويف االجنيل التي تكرم االإن�سان.
امل�سرية”  العائلة  “بيت  اإىل  ي�سار 
م���ب���ادرة ل��ل��ت��ع��اي�����س ت��ب��ن��اه��ا االإم�����ام 
�سيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  االأك��رب 
االأزهر ورحب بها البابا توا�سرو�س 
بطريرك  اال�سكندرية  ب��اب��ا  ال��ث��اين 

الكرازة املرق�سية.
من  امل�سرية  العائلة  بيت  وي��ت��ك��ون 
الكني�سة  ورج����ال  م�سلمني  ع��ل��م��اء 
م����ن خمتلف  ال��ق��ب��ط��ي��ة ومم���ث���ل���ني 
وعدد  مب�سر  امل�سيحية  ال��ط��وائ��ف 

من املفكرين امل�سريني.
العائلة  “بيت  اأه��������داف  وت��ت��م��ث��ل 
الن�سيج  علي  احلفاظ  امل�سرية” يف 
الأب�����ن�����اء م�سر  ال�����واح�����د  ال���وط���ن���ي 

اأرميا  واالأن��ب��ا  امل�سرية  العائلة  بيت 
االأمني العام امل�ساعد للمبادرة .

و اأكد معايل العلمة ال�سيخ عبداهلل 
بن بيه رئي�س “منتدى تعزيز ال�سلم 
خلل   - امل�سلمة”  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ال���ذي ���س��ه��ده ح�سد 
كبري من العلماء واملفكرين وممثلي 
الكرمية  اللفتة  ه��ذه  اإن   - االأدي����ان 
ثقافة  عن  ال�سفافية  خال�س  تعبري 
ال��ت�����س��ام��ح وال�����س��لم وال���وئ���ام التي 
له  املغفور  املوؤ�س�س  القائد  اأر���س��اه��ا 
 - اآل نهيان  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ 

طيب اهلل ثراه.
تنطوي  اجلائزة  اأن  معاليه  واعترب 
على دالالت بالغة االأهمية فهي ذات 
كبري  و  حافل  و�سجل  طويل  تاريخ 
ب���ن علي  ���س��ي��دن��ا احل�����س��ن  اأن  ح��ي��ث 

بينه وبني عباده فجل  اأحد  يتدخل 
جلله هو �ساحب ال�ساأن بذلك.

اأرم��ي��ا نائب  م��ن جهته ق���ال االأن��ب��ا 
اأمني عام “بيت العائلة امل�سرية” يف 
كلمته : اإننا هنا باأر�س اخلري اأر�س 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
ث��راه - وبرعاية  نهيان - طيب اهلل 
اأبناء زايد اخلري نلتقي  كرمية من 
ال�سلم  واآي���ات  وال��وئ��ام  املحبة  على 

املمجدة يف القراآن واالجنيل.
ل�”منتدى  ال��ع��ظ��ي��م  ال������دور  واأك������د 
تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة” 
والت�سامح  ال�سلم  ثقافة  تر�سيخ  يف 
ال��ر���س��ي��دة لدولة  ال��ق��ي��ادة  ب��رع��اي��ة 

االإمارات.
اأر�س  يف  معا  نلتقي  اإن��ن��ا  واأ���س��اف: 
ال��ت�����س��ام��ح يف واح����ة م��ن��ت��دى تعزيز 

حممود  ال��دك��ت��ور  توجه  جانبه  م��ن 
العام ملبادرة  حمدي زق��زوق االأم��ني 
اإىل  بال�سكر  امل�سرية  العائلة  بيت 
الر�سيدة  وقيادتها  االإم����ارات  دول���ة 
اأنه  اإىل  م�سريا  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على 
املعاين  تكرمي  يت�سمن  يوم م�سهود 
االأخ����لق  النبيلة  ال��ق��ي��م  ال�����س��ام��ي��ة 
ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ج����اءت ب��ه��ا االأدي�����ان 

ال�سماوية جمتمعة.
العائلة  اإن احل��دي��ث ع��ن بيت  وق��ال 
ن��ت��ح��دث ع��ن امل�سريني  اأن��ن��ا  ي��ع��ن��ي 
عا�سوا  الذين  وم�سلمني  م�سيحيني 
و�سيعي�سون اإىل اأبد االآبدين بلحمة 
اأن االمي��ان باهلل  وطنية م�سريا اإىل 
ال�سالح  وال��ع��م��ل  االآخ�����رة  ال��ي��وم  و 
اأح�����دا  ي���ف���و����س  مل  واهلل  ي��ج��م��ع��ن��ا 
اأن  يجوز  فل  العقائد  يف  بالتدخل 

ذل��ك على  اأج��ل حتقيق  ويعمل م��ن 
حماور عدة منها تاأكيد القيم العليا 
وال��ق��وا���س��م امل�����س��رتك��ة ب��ني االأدي����ان 
االإن�سانية  واحل�����س��ارات  والثقافات 
املتعددة وبلورة خطاب جديد ينبثق 
ال��رتب��ي��ة اخللقية  م��ن  اأ���س��ل��وب  منه 
وال����ف����ك����ري مب����ا ي���ن���ا����س���ب ح���اج���ات 
ال�������س���ب���اب وال���ن�������سء وي�����س��ج��ع على 
االنخراط العقلي يف ثقافة ال�سلم 
عن  ف�سل  والعنف  الكراهية  ونبذ 
والتعاي�س  ال��ت��ع��اون  اأ���س�����س  اإر����س���اء 
ور�سد  ال��واح��د  البلد  مواطني  بني 
واقرتاح الو�سائل الوقائية للحفاظ 
وتدريب  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال�����س��لم  ع��ل��ي 
خمتلف  يف  وال���ق�������س���او����س���ة  االأئ����م����ة 
ال��ت��ع��ري��ف باالآخر  امل��ح��اف��ظ��ات ع��ل��ي 

واحلفاظ علي ال�سلم املجتمعي.

يف موؤمتر ي�ستعر�س تطور العملية التعليمية يف الدولة

الإمارات وخليفة واأمريكية ال�سارقة بني اأف�سل 500 جامعة على م�ست�ى العامل
التكلفة ال�سنوية للطالب اجلامعي 81776 درهمًا وهي االأعلى بعد اأمريكا وبريطانيا

•• دبي – الفجر 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الوطنية  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ع����ن 
تت�سمن  وال��ت��ي  ال��ع��ايل،  للتعليم 
اأربعة حماور رئي�سية، هي حمور 
الدرا�سة  ت�����س��م��ل  ال���ت���ي  اجل������ودة 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة، واالأك������ادمي������ي������ة، 
االبتكار يركز  والبحثية، وحمور 
التعليم  طلبة  اأع���داد  زي���ادة  على 
الدكتوراه،  درج��ة  حاملي  العايل 
هذه  حاملي  عدد  اأ�سعاف  ثلثة 
ن�سبة  ارتفاع  مع  حالياً،  الدرجة 
اإىل  لت�سل  اخل��ارج  اإىل  املبتعثني 
اخلم�س  ال�سنوات  خلل   50%
املقبلة، ويف حمور املواءمة تعمل 
�سوؤون   - والتعليم  الرتبية  وزارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ع���ل���ى اإط�����لق 
جمل�س “التعليم العايل والقطاع 
اخلا�س” يف يناير املقبل، بهدف 
اأك������رب م����ن فر�س  ت���وف���ري ع�����دد 
وا�ست�سراف  ال��ع��م��ل��ي  ال���ت���دري���ب 
اإ�سافة  ال��ط��ل��ب��ة  اأم����ام  امل�ستقبل 
اإىل مواءمة البحوث العلمية مع 
متطلبات �سوق العمل، وامل�ساهمة 

 )QS( ت�������س���ن���ي���ف  اأن  وذك���������ر 
 ،2018 لعام  للجامعات  العاملي 
اإماراتية  ج��ام��ع��ات  ث���لث  ���س��م��ل 
واأمريكية  وخليفة،  )االإم�����ارات، 
ال�������س���ارق���ة(، ب���ني اأف�������س���ل 500 
العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ج��ام��ع��ة 
التعليم  اأن موؤ�س�سات  اإىل  م�سرياً 
بالتدريب  تعنى  بالدولة  العايل 
ن�سبة  ت�سل  اإذ  للطلبة،  العملي 
احلكومية  اجل��ه��ات  ال��ت��دري��ب يف 
احلكومية  ���س��ب��ه  ويف   ،66%
%17، ويف اخلا�سة %15، ويف 
وخارج   ،1.5% االأبحاث  مراكز 

الدولة 0.5%.
طالباً   115 ك��ل  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
يقابلهم  البكالوريو�س  يدر�سون 
ط�����ال�����ب واح���������د ف����ق����ط ي����در�����س 
الدكتوراه، يف االإم��ارات، فيما كل 
البكالوريو�س  يدر�س  طالباً   28
االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  يف 
يقابله   )OECD( والتنمية 

طالب واحد يدر�س الدكتوراه.
املتوقع  م��ن  اأن���ه  الفل�سي  وذك���ر 
املدار�س  ط��ل��ب��ة  م���ن   65% اأن 
عند  ����س���ي���ع���م���ل���ون  االب����ت����دائ����ي����ة 

االأكادميية  ال��ربام��ج  ت�سميم  يف 
وط�����رح�����ه�����ا، وحم��������ور ال����ك����ف����اءة 
امل�ستقبل  ج��ي��ل  ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف 
املعرفة  مب���ه���ارات  ي��ت��م��ت��ع  ال����ذي 
واالعتماد على الذات، ف�سًل عن 
املجتمع  واأخلقيات  بقيم  متتعه 
م�سيفاً  العمل،  و�سوق  االإماراتي 
اأن اال�سرتاتيجية �ست�سمل اإطلق 

تعليمية. مبادرة   30
ل�سوؤون  دول���ة  وزي���ر  وا���س��ت��ع��ر���س 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ايل  التعليم 
العملية  الفل�سي، تطور  بالهول 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف دول�����ة االإم�������ارات، 
ال�سنوية لكل  التكلفة  اأن  م�سيفاً 
االإم����ارات تعد  ط��ال��ب جامعي يف 
العامل  م�ستوى  على  االأعلى  من 
واململكة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ب��ع��د 
تكلفة  متو�سطة  يبلغ  اإذ  املتحدة، 
يف  دره����م����اً   81776 ال���ط���ال���ب 
التعليم  اأن  اإىل  الف���ت���اً  ال���دول���ة، 
م�����س��اري��ن للطلبة  ي��وف��ر  ال��ع��ايل 
ي�سمل  االأول  م���وؤ����س�������س���ات���ه،  يف 
واملاج�ستري  ال����ب����ك����ال����وري����و�����س 
ي�سمل  وال����ث����اين  وال�����دك�����ت�����وراه، 

دبلوماً عالياً، ودبلوماً مهنياً.

الدخل  من   1.5% اإىل  الن�سبة 
 ،2021 ال��ع��ام  بحلول  ال��ق��وم��ي 
اإال اأن ذلك لن يتحقق فقط من 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  ج��ان��ب 
ولكن يحتاج اإىل ت�سافر اجلهود، 
جمل�س  ي�سهم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
والقطاع اخلا�س  العايل  التعليم 
العام  مطلع  يف  اإط��لق��ه  امل��زم��ع 

املقبل يف هذا االأمر”.
واأك��د وزي��ر دول��ة ل�سوؤون التعليم 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف  ق���ط���اع  اأن  ال����ع����ايل 
اإن  اإذ  كبرياً،  الدولة �سهد تطوراً 
ث���لث ج��ام��ع��ات اإم��ارات��ي��ة جاءت 
على  500 جامعة  اأف�سل  �سمن 
ت�سنيف  ح�سب  ال��ع��امل  م�ستوى 
وبلغ   ،2018 ل����ع����ام   )QS(
العايل  التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  ع���دد 
 5 بينها  موؤ�س�سة،   74 املرخ�سة 
احتادية  ع���ال  تعليم  م��وؤ���س�����س��ات 
وكليات  االإم�������������ارات،  )ج���ام���ع���ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، وج��ام��ع��ة زاي����د، وكلية 
ال����دف����اع ال���وط���ن���ي، واأك���ادمي���ي���ة 
االإم�������ارات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة(، 69 
حكومية  ع����ال  ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س��ة 
ملوؤ�س�سات  اأف����رع  و10  وخ��ا���س��ة، 

م�ستحدثة  وظائف  يف  تخرجهم 
م�سرياً  ال����ي����وم،  م����وج����ودة  غ����ري 
يف  الوظائف  م��ن   47% اأن  اإىل 
يف  �ستختفي  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
ب�سبب  امل��ق��ب��ل��ة  ال�25  ال�����س��ن��وات 

االأمتتة.
خ����لل عر�سه  ال��ف��ل���س��ي  وق����ال 
التعليم  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  حم�����اور 
العايل، يف املوؤمتر ال�سحفي الذي 
اإن  اأم�����س، بدبي:  ال���وزارة  نظمته 
حتليل  على  تركز  اال�سرتاتيجية 
ت�سمل  ال��ت��ي  ال�سخمة  ال��ب��ي��ان��ات 
ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ت�����س��م اأك����ر من 
لتح�سني  وذل���ك  �سجل،  مليوين 
معدل  وم��ع��اجل��ة  الطلبة،  نتائج 
العايل،  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ن  ال��ت�����س��رب 
الفتاً اإىل اأن ن�سبة الت�سرب بلغت 
الدولة، وهي تعد من  يف   14%
الن�سب  اإن  اإذ  امل��ق��ب��ول��ة،  الن�سب 
 10% ب����ني  ت��������رتاوح  ال���ع���امل���ي���ة 

و16%.
االإن���ف���اق على  ن�����س��ب  اإن   : وق����ال 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي م�����ن ال���دخ���ل 
يتجاوز  ال  ال���دول���ة  يف  ال��ق��وم��ي 
اأن ترتفع  ون�ستهدف   ،0.78%

م�سرياً  عاملياً،  رائ���دة  ع��ال  تعليم 
املوؤ�س�سات  اأن عدد الطلبة يف  اإىل 
يبلغ  امل���رخ�������س���ة  االأك�����ادمي�����ي�����ة 
وطالبًة،  ط���ال���ب���اً   139559
وطالبة  طالباً   81529 بينهم 
من املواطنني، و58030 طالباً 
وطالبة من غري املواطنني، فيما 
التعليم  الطالبات يف  ن�سبة  ت�سل 
ون�سبة   ،58% اإىل  ال�����ع�����ايل 
 ،61% امل���واط���ن���ات  ال���ط���ال���ب���ات 
املواطنات  ال��ط��ال��ب��ات  وون�����س��ب��ة 

العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س��ات  يف 
ن�سبة  اأن  كما   ،74% االحت��ادي��ة 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  يف  ال��ط��ل��ب��ة 
  ،67% ت��ب��ل��غ  ال���ع���ايل اخل��ا���س��ة 
البكالوريو�س  ط��ل��ب��ة  ون�����س��ب��ة 
%77، و%50 من اخلريجني 
ح���ا����س���ل���ني ع����ل����ى م������وؤه������لت يف 
فيما  االأع��م��ال،  واإدارة  الهند�سة 
العليا  ال��درا���س��ات  طلبة  اإج��م��ايل 
نحو  منهم   ، نحو12837  يبلغ 
الدكتوراه. طلبة  اإجمايل   840

االمارات وخليفة وامريكية ال�سارقة من بني 500 جامعة م�سنفة عامليا

وزير دولة ل�سوؤون التعليم العايل الدكتور اأحمد بالهول الفال�سي

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      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�س اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                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 االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سلم 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           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
�لطو�رئ على
 مد�ر24 �ساعة
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اأخبـار الإمـارات
امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية تطلق مبادرة لدعم اأ�سر النزلء املع�سرين

•• اأبوظبي -وام:

واالإ�سلحية  العقابية  للموؤ�س�سات  العامة  االإدارة  اأطلقت 
ال��ع��امل��ي حلقوق  ال��ي��وم  م���ب���ادرة مبنا�سبة  ال��داخ��ل��ي��ة  ب�����وزارة 
اأ�سر  على  مالية  مببالغ  كوبونات  توزيع  يف  متثلت  االإن�سان 
العون  الدولة بهدف مد يد  املع�سرين على م�ستوى  النزالء 

وامل�ساعدة لها  واإدخال البهجة وال�سرور يف نفو�س اأفرادها.
واأك�����د ال��ع��م��ي��د ع��ب��داحل��ك��ي��م ���س��ع��ي��د ال�����س��وي��دي م��دي��ر عام 
املوؤ�س�سات العقابية واالإ�سلحية بوزارة الداخلية ، اأن اإطلق 
املبادرة ياأتي متا�سيا مع اإ�سرتاتيجية الوزارة وبالتزامن مع 

و�سمن  احلر�س  االإن�سان   العاملي حلقوق  باليوم  االحتفال 
�ساأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  وت��ق��دمي  ال��ن��زالء  رع��اي��ة  ن�سر ثقافة  على 
عائلتهم  على  ذل��ك  اأع��ب��اء  وتخفيف  عليهم  احلياة  تي�سري 

واأ�سرهم وبالتايل على املجتمع .
مبختلف  املجتمع  ج��ه��ود  ك��اف��ة  ت�سافر  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت   
االإ�سلحية  العملية  يف  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات��ه 
العديد  اأن  ذنب مو�سحا  بل  اأ�سرته �سحية  واعتبار  للنزيل 
من الربامج التي تنفذها االإدارة العامة للموؤ�س�سات العقابية 
واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  مع  بالتعاون  واالإ�سلحية 
ت��ق��وم ع��ل��ى ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات اأ���س��ر ال���ن���زالء، وامل�����س��اه��م��ة يف 

تخفيف االأعباء املعي�سية عنهم .
و قال اإن تنفيذ هذه املبادرة ياأتي بالتعاون مع �سركاء االإدارة 
الداخلية  ب��وزارة  واالإ�سلحية  العقابية  للموؤ�س�سات  العامة 
العني  وجمعية   ، ال��ت��ع��اون��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  جمعية  يف  متمثلني 
والتكافل  التلحم  مفهوم  تعزيز  اإىل  وت��ه��دف   ، التعاونية 
اأ�سر  احتياجات  لتلبية   ، املجتمع  موؤ�س�سات  بني  االجتماعي 
 ، امل�ستطاع  ق��در  عنهم   املعي�سية  االأع��ب��اء  وتخفيف  ال��ن��زالء 
الر�سا  ن�سبة  وزي���ادة  ال�سياع   م��ن  اأبنائهم  على  واحل��ف��اظ 
امل��وؤ���س�����س��ة العقابية  ال��ن��زي��ل وت��ع��اون��ه م���ع  وان��ع��ك��ا���س��ه ع��ل��ى 

واالإ�سلحية.

حاكم الفجرية يق�م بج�لة تفقدية يف الطيبة.. وياأمر بتلبية احتياجات م�اطنيها

�سمن )�ساركني معرفتي( 

العقيد على العلكيم .. م�سرية مهنية حافلة باملطبات املرورية  

كهرباء دبي تنظم ملتقى اإ�سعاد 
ودمج اأ�سحاب الهمم

•• دبي -وام: 

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ام�س ملتقى اإ�سعاد ودمج اأ�سحاب الهمم مببناها الرئي�س مب�ساركة 
عدد من اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية ومراكز اأ�سحاب الهمم من خمتلف اإمارات الدولة .

و�سارك اأ�سحاب الهمم مبواهبهم من خلل عدد من الفعاليات واالأن�سطة الرتاثية والوطنية اإ�سافة 
اإىل عر�س وبيع منتجاتهم واإبداعاتهم من احلرف اليدوية واللوحات وغريها. افتتح امللتقى الذي 
 13 يوافق  ال��ذي  العربي  املعاق  يوم  مع  تزامنا  املجتمعي  للعمل  الهيئة  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  ياأتي 
دي�سمرب من كل عام.. �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة والذي 
اأبدى و ال�سيوف اإعجابهم باملنتجات التي عر�سها اأ�سحاب الهمم موؤكدين اأهمية مثل هذه الفعاليات 

يف اإبراز مواهبهم وتعزيز دجمهم يف املجتمع.

•• الفجرية -وام:

حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س 
االأع���ل���ى ح��اك��م ال��ف��ج��رية حر�س 
مواطنيها،  دع�����م  ع���ل���ى  ال����دول����ة 
تلبية  �����س����اأن����ه  م�����ا  ك�����ل  وت�����وف�����ري 
واالرتقاء  احلياتية  متطلباتهم 
اأن  اإىل  م�سريا  املعي�سة  مب�ستوى 
يحتذى  منوذجا  �سكلت  االإم���ارات 
بني االأمم يف العلقة بني القيادة 
بينهما  التلحم  ووح��دة  و�سعبها، 
اأجمل  يف  ج��ل��ي��ة  ظ���ه���رت  وال���ت���ي 

احتفاء  االأه��ايل  واأن�ساأها  �سممها 
ب��ي��وم ال��ع��ل��م ال��ع��ام امل��ا���س��ي وجال 
���س��م��وه يف اأرك��ان��ه��ا، وا���س��ت��م��ع اإىل 
���س��رح ع��ن اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت يف 
ت�سم  بو�سفها  ورمزيتها  اإقامتها 
اإىل  اإ����س���ارة  ل��ل��دول��ة  اأع����لم  �سبعة 

اإماراتها ال�سبعة.
ح�����س��ر اجل����ول����ة ����س���ع���ادة حممد 
الديوان  مدير  ال�سنحاين  �سعيد 
و�سعادة  ب���ال���ف���ج���رية  االأم���������ريي 
ويل  مكتب  مدير  الزحمي  �سامل 
امل�سوؤولني،  كبار  و  الفجرية  عهد 

واأعيان االإمارة.

احلكومة  دائ���رة  رئي�س  ال�سرقي 
معايل  و  بالفجرية  االلكرتونية 
امل�ست�سار  الرقباين  حممد  �سعيد 
اخل��ا���س ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 

الفجرية .
وال��ت��ق��ى ���س��اح��ب ال�����س��م��و خلل 
جولته يف الطيبة االأهايل وا�ستمع 
اإىل مطالبهم واقرتاحاتهم واأمر 
املواطنني  اح��ت��ي��اج��ات  ك��ل  بتلبية 
اخل��دم��ي��ة مب���ا ي���وؤم���ن ل��ه��م �سبل 

العي�س الكرمي.
و ح�سر �سموه ماأدبة الغداء التي 
اأبناء  اأق��ام��ه��ا ع��ل��ى ���س��رف ���س��م��وه 

���س��وره��ا يف ك��ل اال���س��ت��ح��ق��اق��ات و 
م�����س��اري��ع ال��ب��ن��اء وال��ت��ن��م��ي��ة التي 

قامت بها الدولة.
جاء ذلك خلل اجلولة التفقدية 
����س���م���وه مبنطقة  ب���ه���ا  ق�����ام  ال���ت���ي 
الطيبة يف الفجرية ام�س يرافقه 
���س��م��و ال�����س��ي��خ حم���م���د ب����ن حمد 
عهد  ال�����س��رق��ي ويل  ب���ن حم��م��د 
ال���ف���ج���رية وال�������س���ي���خ م���ك���ت���وم بن 
بن  �سيف  وال�سيخ  ال�سرقي  حمد 
ح��م��د ب��ن ���س��ي��ف ال�����س��رق��ي رئي�س 
وال�سيخ  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة  ه��ي��ئ��ة 
املهند�س حممد بن حمد بن �سيف 

ب���ن داوود  امل���رح���وم حم��م��د ع��ل��ي 
منطقة  يف  مب��ن��زل��ه��م  ال��ع��ب��دويل 

الطيبة.
الطيبة،  اأه������ايل  ���س��ك��ر  ب����دوره����م 
بينهم  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ح�����س��ور 
مثمنني  اأح������وال������ه������م..  وت���ف���ق���د 
ت�����وج�����ي�����ه�����ات ������س�����م�����وه ودع�����م�����ه 
التحتية  البنى  لتطوير  امل�ستمر 
ملتطلباتهم  الكرمية  وا�ستجابته 
املرافق  من  ع��دد  باإن�ساء  ال�سابقة 

احليوية يف الطيبة.
قلعة  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  زار  ث����م 
التي  الطيبة  “العلم” يف منطقة 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

�سمن مبادرة »�ساركني معرفتي«، 
حتدث العقيد علي �سعيد العلكيم 
وال����دوري����ات  امل�����رور  اإدارة  م���دي���ر 
ور�سة  يف  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ب�سرطة 
���س��ارح��ا جت��ارب��ه يف م�سرية  ع��م��ل 
من  ع��دد  بح�سور  املهنية  حياته 
ال�سباط واالفراد بالقيادة العامة 

ل�سرطة راأ�س اخليمة ».
عاماً   27 م��ك��ث  ال��ع��ل��ك��ي��م،  وق����ال 
امل��������رور وال������دوري������ات،  يف جم�����ال 

نحو  على  واالب���داع  الثقافة  ن�سر 
لتح�سني  املوؤ�س�سي  التميز  يخدم 
موؤ�سرات االأداء الوظيفي، يف اإطار 
ا�سرتاتيجية  حتقيق  نحو  �سعيها 
لتكون  بفعالية  العمل  يف  ال���وزارة 
دولة االإم��ارات اإحدى اأف�سل دول 
العامل اأمناً و�سلمة، مثمناً اأهمية 
اأداء  قيمة العمل بروح الفريق يف 
ال�سجاعة  وامل����ب����ادرات  ال��واج��ب��ات 
واملتميزة، حيث ت�سهم ب�سكل كبري 
ينعك�س  مب��ا  بالعمل،  االرت��ق��اء  يف 

اإيجاباً على العاملني.

اخلدمات  ن��ظ��ام  ع��م��ل  اآل���ي���ة  اإىل 
ال���ذك���ي���ة مب���رك���ز خ���دم���ات امل����رور 
والرتخي�س براأ�س اخليمة والتي 
مت���ك���ن ج���م���ه���ور امل��ت��ع��ام��ل��ني من 
املرورية  معاملتهم  كافة  اجن��از 
ذاتياً، وذلك ان�سجاماً ومتا�سياً مع 
ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية، التي 
واأجود  اأف�سل  تقدمي  اإىل  ترمي 
اخل���دم���ات ال�����س��رط��ي��ة وامل���روري���ة 
7 جنوم،  ل��ن��ظ��ام  امل��ت��م��ي��زة وف���ق���اً 
تعزيز  على  العمل  اأهمية  م��وؤك��داً 
جودة وكفاءة اخلدمات ال�سرطية 

الفني  ال���ف���ح�������س  ب����ني  م��ت��ن��ق��ل 
خرباته  كافة  ناقًل  واالختبارات، 
وجتاربه واجنازاته املرورية طيلة 
م�ستعر�ساً  امل��ه��ن��ي��ة،  امل�����دة  ه����ذه 
امل���رور  اإدارة  يف  امل��ه��ن��ي��ة  جت��رب��ت��ه 
اأبوظبي،  ب�سرطة  وال��رتاخ��ي�����س 
ثم اإدارة املرور والدوريات ب�سرطة 
املبذولة  واجل��ه��ود  اخليمة،  راأ����س 
االأمنية  ال��ت��وع��ي��ة  ون�����س��ر  دع���م  يف 
حتقيق  ت���ك���ف���ل  ال����ت����ي  امل������روري������ة 
املتمثلة  اال�سرتاتيجية  االأه���داف 
يف تعزيز االأمن واالأمان، متطرقاً 

اجلمهور،  اإىل  املقدمة  وامل��روري��ة 
االإج��������راءات ويحقق  ي�����س��ّه��ل  مب���ا 
اإجناز املعاملت، االأمر  التميز يف 
اإ����س���ع���اد جمهور  ي�����س��ه��م يف  ال����ذي 

املتعاملني.
وّج�����ه مدير  ال���ور����س���ة،  خ���ت���ام  يف 
ال�سكر  وال���دوري���ات،  امل����رور  اإدارة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
التي  اخل���ي���م���ة،  راأ��������س  ل�������س���رط���ة 
حتر�س على اال�ستفادة من املعرفة 
جلميع  وال�����س��م��ن��ي��ة  ال�����س��ري��ح��ة 
ال��ق��ادة وامل��ت��م��ي��زي��ن ف��ي��ه��ا، وتعزز 

اأنظمة التقنية احلديثة ت�ستخدم حلماية املن�ساآت براأ�س اخليمة 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

تراأ�س اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، 
اجتماع اللجنة االإ�سرافية الُعليا مل�سروع »حماية« الثامن، بح�سور الدكتور 
عبد الرحمن ال�سايب النقبي مدير عام دائرة التنمية االقت�سادية، واأع�ساء 
الأمن  التقنية  االأنظمة  م�سروع  وتطبيق  الإدارة  الُعليا،  االإ�سرافية  اللجنة 

املن�ساآت »نظام حماية« �سمن القرار رقم 68 لعام 2017م. 
مت خلل االجتماع مناق�سة املقرتحات التطويرية لقانون االأنظمة التقنية 
جتديد  ومناق�سة  االقت�سادية،  التنمية  دائ��رة  مع  بالتعاون  املن�ساآت  الأم��ن 
اإجراءات  وت��اأث��ري  االأمنية،  ال�سلمة  �سهادة  تاريخ  مع  التجارية  الرخ�سة 

التناف�سية  املوؤ�سرات  يف  التجارية  بالرخ�سة  االأمنية  ال�سلمة  �سهادة  ربط 
االأمنية  البيئة  وت��ع��زي��ز  دع��م  ���س��رورة  على  ال��ت��اأك��ي��د  ع��ن  ل���لإم���ارة، ف�سًل 
كمتطلب اأ�سا�سي يف التنمية، وت�سجيع دعم اال�ستثمار وفقاً ملحاور واأهداف 

التوجه االإ�سرتاتيجي حلكومة راأ�س اخليمة.
راأ�س  �سرطة  تبذلها  التي  باجلهود  اخليمة،  راأ���س  �سرطة  ع��ام  قائد  وا�ساد 
اأف�سل االأهداف واملعايري االأمنية،  اخليمة، لتفعيل وتطبيق القانون، وفق 
العمل  ب�سرورة   »حماية«  مل�سروع  الُعليا  اال�سرافية  اللجنة  اأع�ساء  موجهاً 
باأف�سل م�ستوى  ب�سكل م�ستمر على متابعة وتنفيذ نظام حماية وتطبيقه 
مطلوب، وذلك من خلل تطوير اآليات العمل واالرتقاء به، والتعاون الإزالة 

كافة العقبات التي قد تواجه امل�سروع.

الإيجاد اأمثل احللول ملتطلبات املحكمة

حماكم دبي تعلن عن البدء يف تنفيذ م�سروع ان�ساء حمكمة التمييز وامل�اقف الذكية التابعة للدائرة
�سفارة الدولة يف الأردن ت�سرف على ت�زيع األف حقيبة ذكية على الالجئني ال�س�ريني

•• دبي –الفجر:

تنفيذ  ب��دء  تعلن عن  دب��ي  حماكم 
اإن�������س���اء حمكمة  اأع����م����ال م�������س���روع 
وذلك   ، الذكية  وامل��واق��ف  التمييز 
�سعيد  على  �سباقة  خ��ط��وات  ع��رب 
الق�سائية،  ب��امل��ن��ظ��وم��ة  االرت���ق���اء 
ودفع م�سرية الريادة التي تقودها 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
ليمهد الطريق امام مرحلة جديدة 
من التميز والريادة يف تعزيز كفاءة 
االأداء يف اجناز املعاملت، وتوفري 
�ساأنها  من  التي  اخلدمات،  اف�سل 
ت�سرع من عملية البت يف الق�سايا 
اأعلى  لتحقق  االأح���ك���ام،  واإ����س���دار 

م�ستويات ال�سعادة للمتعاملني.
املن�سوري  ط���ار����س  ���س��ع��ادة  وق����ال 
مدير عام حماكم دبي لقدد جاءت 
م�سروع  تنفيذ  يف  للبدء  االإ����س���ارة 
الذكية  واملواقف  التمييز  حمكمة 
ا�ستلهاماً من  دبي،  التابعة ملحاكم 
ال�سمو  ل�ساحب  الوا�سحة  الروؤية 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
رئي�س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب   –
جمل�س الوزراء حاكم دبي – رعاه 
اهلل- يف ت�سليط ال�سوء على املحور 
االأ���س��ا���س��ي ال��ت��ي ا���س��ت��ط��اع��ت دبي 
وا�سعه  قفزات  حتقيق  خلله  من 
ال���ذي يحمل  ال��ت��ط��ور،  و  النمو  يف 
كونه  ه��ام��ة،  ا�سرتاتيجية  اأب���ع���اداً 
ميهد الطريق اأمام مرحلة جديدة 
ال��ت��م��ي��ز وال����ري����ادة يف تقدمي  م���ن 
حماكم  ملتعاملي  متميزة  جت��رب��ة 
دبي، والتي تعك�س االأهمية العالية 
ي��ج�����س��د مفهوم  ال����ذي  ل��ل��م�����س��روع 
القطاعني  ب��ني  الفاعلة  ال�سراكة 
ترجمة  �سبيل  يف  واخل��ا���س،  العام 
اإىل  ب��دب��ي  ال��و���س��ول  يف  التطلعات 

م�ساف املدن االأكر تقدماً.
اأن  دب��ي  واأ���س��ار مدير ع��ام حماكم 

•• عمان-وام:

اأ���س��رف��ت �سفارة دول��ة االإم����ارات يف 
على  الها�سمية  االأردن���ي���ة  اململكة 
ذك��ي��ة مقدمة  األ���ف حقيبة  ت��وزي��ع 
ب���ن را�سد  م���ن م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د 
املخيم  ع��ل��ى  للمعرفة  م��ك��ت��وم  اآل 
للجئني  االأردين  االإم�������ارات�������ي 
مريجيب  مب��ن��ط��ق��ة  ال�������س���وري���ني 
الفهود مبحافظة الزرقاء وخميم 
ال�سوريني  ل��لج��ئ��ني  ال����زع����رتي 

مبحافظة املفرق.
اآل  اأح��م��د  في�سل  ���س��ع��ادة  راف����ق  و 
مالك القائم باأعمال ال�سفارة وفد 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
للمعرفة، الذي زار املخيمني ووزع 

احلقائب الذكية على الطلب.
املن�سوري  ���س��ي��ف  ال���وف���د  ت����راأ�����س 
حممد  م���وؤ����س�������س���ة  يف  امل�������س���ت�������س���ار 
للمعرفة  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
مديرة  ال��ب��ل��و���س��ي،  �سم�سة  و���س��م 
باملوؤ�س�سة،  ال���������س����راك����ات  اإدارة 
م�ست�سار  ال���وزين  خالد  وال��دك��ت��ور 
االإ�سرتاتيجية باملوؤ�س�سة وعواطف 
مدير  ال���ه���رم���ودي  ع��ب��دال��رح��ي��م 
م�سرف  يف  التنفيذية  االإدارة  عام 
االإ�سلمي” ال��ذي رعى  االإم���ارات 

املبادرة.
املخيم  يف  ال��وف��د  اإ�ستقبال  يف  ك��ان 
مبنطقة  االأردين  االإم�������ارات�������ي 
النعيمي  حمد  ال��ف��ه��ود  مريجيب 
ن���ائ���ب م���دي���ر امل���خ���ي���م وع������دد من 

موظفي الفريق االإغاثي .
واإ�ستمع الوفد اإىل �سرح للخدمات 
التعليمية التي تقدم يف املخيم ثم 
على  الذكية  احلقائب  بتوزيع  قام 

عدد من الطلب.
خميم  ذل�����ك  ب���ع���د  ال����وف����د  زار  و 
يف  ال�سوريني  للجئني  ال��زع��رتي 

ر�سا  تعزيز  �سعيد  على  متقدمة 
و����س���ع���ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني، ك���ون���ه اأح���د 
لتوفري  واملبتكرة  الفاعلة  احللول 
تي�سري  �ساأنها  م��ن  كافية  م��واق��ف 
اإج���راء  وت�سهيل  امل��راج��ع��ني  اأم����ور 
والق�سائية،  القانونية  املعاملت 
ول�����ع�����ّل اأب����������رز امل�����لم�����ح امل���م���ي���زة 
املقام  يف  تتمثل  املرتقب  للم�سروع 
االأول يف املزايا املتطورة التي تدعم 
م�سرية التحول الذكي، متا�سياً مع 
دبي  جعل  يف  الطموحة  االأه���داف 
امل��دي��ن��ة االأذك����ى ع��امل��ي��اً يف غ�سون 

ال�سنوات القليلة املقبلة.«
االأر����س  م�ساحة  ت�سغل  م��و���س��ح��اً 
امل�سروع حوايل  عليها  �سيقام  التي 
حالياً،  ����س���ي���ارة  م����وق����ف   250
نف�س  على  املقرتح  امل�سروع  ويوفر 
اأرب��ع��ة اأ�سعاف  اأك���ر م��ن  االأر�����س 
ال�سيارات  مل��واق��ف  احل���ايل  ال��ع��دد 
مب�ساحة  واملتعاملني،  للموظفني 
بناء اجمالية تزيد على 600 األف 
اال�ستفادة  ولتحقيق  م��رب��ع،  ق��دم 

م�����س��روع حم��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز ميثل 
الهادفة  مل�����س��اع��ي��ن��ا  ه��ام��ة  اإ���س��اف��ة 
العمل  اأداء  ب��ك��ف��اءة  االرت���ق���اء  اإىل 
الق�سائي وحتقيق التميز القانوين 
واالإقليمية  املحلية  ال�ساحة  على 
والعاملية، ل�سمان التطبيق العادل 
واالأنظمة  ل���ل���ق���وان���ني  وامل�����وث�����وق 
احل��ك��وم��ي��ة. ون��ت��ط��ل��ع ق���دم���اً اإىل 
احليوي،  امل�����س��روع  ه���ذا  ا�ستكمال 
املمتد على م�ساحة 47،576 قدم 
مربع، ال �سّيما واأنه �سيكون �سرحاً 
ق�سائياً متكامًل يجمع بني اأحدث 
التقنيات الذكية واأف�سل املمار�سات 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا تعزيز 
مبداأ �سيادة القانون وتر�سيخ ريادة 
االإم������ارات ع��امل��ي��اً ب��اع��ت��ب��اره��ا دولة 

احلق وامل�ساواة والعدل.
واأك���م���ل اأن���ه مم��ا ال ���س��ك ف��ي��ه باأّن 
الذكي،  ال�سيارات  موقف  م�سروع 
االبتكارات  اأح�����دث  اإىل  امل�����س��ت��ن��د 
التكنولوجية ب�سعة اإجمالية تفوق 
خطوة  مي��ث��ل  م���وق���ف،    1000

املتاحة،  امل�����س��اح��ات  م��ن  ال��ق�����س��وى 
اأحدث  ادخ����ال  الت�سميم  ت�سمن 
التقنيات العاملية يف جمال مواقف 
ادخال  اأت��اح  كما  االآل��ي��ة،  ال�سيارات 
حترير  الت�سميم  يف  التقنية  ه��ذه 
اال�ستفادة  مت��ت  ك��ب��رية،  م�ساحات 
منها لتوفري طابق علوي متكامل 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ت��م��ي��ي��ز،  ملحكمة 
ت���خ�������س���ي�������س م���������س����اح����ات اأخ�������رى 

الأغرا�س مكتبية وخدمية.
لهذه  ارتياحه  �سعادته  اأب��دى  وق��د 
اخل���ط���وة م���ع���رباً  ان��ه��ا ت��ن�����س��ب يف 
الوقت  واخت�سار  اجلمهور  خدمة 
وت�سهيل  امل��راج��ع��ني  على  واجل��ه��د 
اجناز معاملتهم يف زمن قيا�سي، 
الدائرة  م��وظ��ف��ي  ���س��ع��ادت��ه  ووج���ه 
ع��ل��ى خدمة  ال���رتك���ي���ز  ب�������س���رورة 
والتي�سري  املحاكم   مع  املتعاملني 
تخلي�س  على  وم�ساعدتهم  عليهم 
اأو  م���ع���وق���ات  دون  م���ع���ام���لت���ه���م 
عليها  ع���ف���ا  روت���ي���ن���ي���ة  اإج����������راءات 

الزمن.

با�ستمرار  ت��زوي��ده��ا  و�سيتم  ك��اف��ة 
املوؤ�س�سة..  تن�سرها  التي  بالكتب 
�ستنظم  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  م��و���س��ح��ا 
م�����س��اب��ق��ات ل��ت��ح��دي ال���ق���راءة على 
م�ستوى املخيم واإ�سراك اللجئني 
وت�سجيع  “ق�ستي”  مب�����ب�����ادرة 
كتابة  موهبة  منهم  ميلكون  م��ن 
ا�ستعداد  ع��ن  واأع���رب   .. الق�س�س 
اإ�سراف  حت��ت  لتدريبهم  املوؤ�س�سة 
وطباعة  م��ت��خ�����س�����س��ني  م���درب���ني 

الكتب التي �سيقومون بتاأليفها.
وع������رب ع�����ن ال�������س���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر 
على  ع��م��ان  ل��دى  ال��دول��ة  ل�سفارة 
خدمة  فعالة  جهود  من  بذلته  ما 
ملواطني وموؤ�س�سات الدولة الزائرة 
ل�����لأردن م���ا ���س��اه��م ب�����س��ك��ل وا�سح 
تنظيم  مثمنا  م��ه��ام��ه��ا  اإجن����اح  يف 
ب��رن��ام��ج ال���زي���ارة وال��ت��وزي��ع لوفد 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
من  ال�����س��ف��ارة.  قبل  م��ن  للمعرفة 
�سفارة  باأعمال  القائم  اأ�ساد  جهته 
ال���دول���ة ب��ال��ع��لق��ات امل��ت��م��ي��زة بني 
دولة االإم��ارات واالأردن مثنيا على 

وك��ان يف  االأردنية  املفرق  حمافظة 
عبيدات  ذوق���ان  العقيد  ا�ستقباله 
م��دي��ر امل��خ��ي��م ال����ذي ق���دم �سرحا 
ع��ن اآل���ي���ات ع��م��ل امل��خ��ي��م وتقدمي 
ال�سوريني  ل��لج��ئ��ني  اخل����دم����ات 
ك���اف���ة وذل������ك ب��ح�����س��ور ع�����دد من 
ممثلي املنظمات الدولية االإن�سانية 
الوفد  زار  كما  املخيم.  يف  العامة 
توزيع  ومت  املخيم  مدار�س  اإح��دى 
ع���دد م���ن احل��ق��ائ��ب ال��ذك��ي��ة على 
ال��ط��لب جت���ول ب��ع��ده��ا يف اأرج����اء 

املخيم واطلع على مرافقه.
�سيف  �سعادة  ال��وف��د  رئي�س  ق��ال  و 
بن  حممد  موؤ�س�سة  اإن  املن�سوري 
تت�سرف  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد 
ب�����اأن ت���ق���وم ب���اأع���م���ال ت��ط��وع��ي��ة يف 
جمال التعليم، فالكل �سب�اق لعمل 
اخلري يف عام اخلري منوها اإىل اأنه 
جاء اختيار احلقيبة الذكية ومعها 
ال��ق��ل��م ال��ن��اط��ق مل��ا ل��ه��ا م��ن فائدة 
اإن�ساء  امل��ن�����س��وري  واأع��ل��ن  ك��ب��رية. 
مكتبة يف املخيم االإماراتي االأردين 
للجئني ال�سوريني تخدم االأعمار 

التعاون والت�سهيلت التي يقدمها 
املبادرات  الإجن��اح  االأردين  اجلانب 
ال���ت���ي تقدم  وامل�������س���اري���ع اخل���ريي���ة 
اخلريية  والهيئات  املوؤ�س�سات  من 
اللجئني  ل���لأ����س���ق���اء  ب����ال����دول����ة 

ال�سوريني يف االأردن.
واأثنى على مبادرة موؤ�س�سة حممد 
بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة موؤكدا 
حر�س دولة االإمارات على ح�سول 
ال�سوريني  االأطفال من اللجئني 
احلديثة  ال��ت��ع��ل��م  اأ����س���ال���ي���ب  ع��ل��ى 
وتعترب  وامل�����ف�����ي�����دة.  وامل�����ت�����ط�����ورة 
ذاتيا  م��ع��ل��م��ا  ال���ذك���ي���ة  احل��ق��ي��ب��ة 
ل��لأط��ف��ال حت��ت��وي على جمموعة 
م��ن ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة.. و كل 
تعليمية  و�سيلة   15 ب��ه��ا  حقيبة 
ذكية تفاعلية بني الطفل والو�سيلة 
من خلل قلم ذكي يقوم مب�ساعدة 
االأطفال على القراء ال�سليمة للغة 
العربية  االأحرف  وتعليم  العربية، 
ب�سكل �سليم، باالإ�سافة اىل تعليمه 
بع�س  وت��ع��ل��ي��م��ه  ال���ع���ل���وم  ب��ع�����س 

العمليات احل�سابية.
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اأخبـار الإمـارات

جمعية اأم امل�ؤمنني تكرم اجلهات امل�ساركة واملنظمة لحتفال الي�م ال�طني
•• عجمان ـ الفجر 

برعاية كرمية من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت زايد بن �سقر اآل نهيان، 
رئي�سة جمعية اأم املوؤمنني، نظمت اجلمعية مبقرها يف عجمان حفًل 
لتكرمي اللجان املنظمة الحتفال اليوم الوطني 46 حتت �سعار عايل 

يف ظل بلدي.
اأم  جلمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  �سهداد  اأ���س��م��اء  االأ���س��ت��اذة  ثمنت  حيث 
املوؤمنني جهود اللجان امل�ساركة يف تنظيم احلفل، واأ�سادت بالتعاون 
املوؤ�س�سات واجلهات التطوعية يف  املتميز الذي تبذله  املثمر وال��دور 

املجتمعي خا�سة  التعاون  اأهمية  واأكدت على  اأن�سطة اجلمعية،  دعم 
يف الفعاليات الوطنية التي من �ساأنها رفع احل�س الوطني وبث روح 

الوالء واالنتماء يف نفو�س اأبناء الوطن واملقيمني على اأر�سه.
وك��رم��ت ���س��ه��داد ج��م��ي��ع اجل��ه��ات امل�����س��ارك��ة يف احل��ف��ل وم��ن��ه��ا كلية 
االأم���ريي،  ال��دي��وان  عجمان،  بجامعة  االإن�سانية  وال��ع��ل��وم  االإع���لم 
املدر�سة الوطنية، مدر�سة احلكمة، القيادة العامة ل�سرطة عجمان، 
اأند �سول  د. نيوتر�سن، املركز العربي للتدريب االإداري، نادي بودي 
اإيليت، بليندز اأند بريو كافيه، املركز االأمريكي للتكنولوجيا واللغات، 

مدربات نادي الريان، وطالبات مركز التعليم امل�ستمر.

ال�سيخة فاطمة تدع� علماء امل�سلمني وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية اإىل ت��سيح الإ�سالم ال��سطي
•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  دع��ت 
ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
اإىل بذل اجلهد  التنمية االأ�سرية علماء امل�سلمني واملوؤ�س�سات االإ�سلمية 
ال�سلمي  والتعاي�س  ال�سلم  اإىل  يدعو  ال��ذي  الو�سطي  االإ�سلم  لتو�سيح 
الهوية  واإب�����راز  م��ك��ان  ك��ل  يف  يعي�سون  ال��ذي��ن  امل�سلمني  لل�سباب  وذل���ك 

االإ�سلمية القائمة على الفكر الو�سطي املعتدل.
ال�سلبية  االأفكار  لنزع  ال�سباب  ه��وؤالء  مع  التحاور  �سرورة  على  و�سددت 
جتاه املجتمعات االأخرى واالأديان وخماطبتهم عرب و�سائل االإعلم لنزع 

التع�سب االإ�سلمي.
يف  امل�ساركني  البحر  ق�سر  يف  ام�س  ا�ستقبالها  خ��لل   - �سموها  اأك��دت  و 
»منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة » املنعقد يف اأبوظبي - اأهمية 

لديننا  واالأ�سيلة  احلقيقية  ال�����س��ورة  اإظ��ه��ار  اإىل  يهدف  ال��ذي  املنتدى 
واملمار�سات  املغلوطة  املفاهيم  اإزال��ة  يف  العلماء  ودور  احلنيف  االإ�سلمي 

ال�ساذة عن الدين االإ�سلمي وتعاليمه ال�سمحة .
. داعية املوىل العلي القدير اأن يعم االأمن وال�سلم والت�سامح يف املنطقة 

ودول العامل. 
وطالبت �سمو » اأم االإمارات » العلماء ب�سرح اأهداف االإ�سلم و�سعيه لن�سر 
الت�سامح  اإن مبادئ  .. وقالت  الب�سر  االإخ��اء واملحبة بني بني  و  الت�سامح 
اأر�سى دعائمها املغفور له ال�سيخ زايد بن  وامل��ودة يف دولة االإم��ارات التي 
�سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه » اأعطت نتائج طيبة واأ�سبحت الدولة 
الن�سط يف  واالإ�سهام  العامل  على  الناجح  االنفتاح  رائ��دا يف  االآن منوذجا 

اإجنازاته وااللتقاء بني الب�سر وحتقيق التفاهم وال�سلم بينهم.
واأو�سحت اأن القيادة الر�سيدة للدولة برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
اآل نهيان  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  »رع��اه اهلل« و�ساحب  حاكم دبي 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب 
ال�سمو حكام االإمارات �سارت على النهج الذي بداأه املغفور له ال�سيخ زايد 
فاأ�سبحت لها �سمعتها الطيبة بني الدول التي يعي�س على اأر�سها بتاآلف 

وحمبة اأكر من مائتي جن�سية مبختلف طوائفهم واأديانهم.
املودة  ن�سر  يف  كبري  دور  لها  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  اأن  اإىل  �سموها  واأ���س��ارت 
والت�سامح بني اأفراد املجتمع من خلل تربية االأبناء على ال�سلوك القومي 

وحب االآخرين وتعزيز الرتابط واالإخاء بني اجلميع.
من جانبهم ثمن اأع�ساء »منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة« دور 
دولة االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة »حفظه اهلل« يف دعم اأعمال املنتدى بغية حتقيق اخلري وال�سلم 
اأن  للجميع ون�سر قيم املحبة والتاآلف بني الب�سر .. داعني اهلل عز وجل 

يدمي االأمن واال�ستقرار على دولة االإمارات ويحفظ قيادتها ويوفقها ملا 
فيه خري االأمتني العربية واالإ�سلمية.

نورة  ومعايل  القا�سمي  خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  اللقاء..  ح�سر 
بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة و�سعادة نورة ال�سويدي 
االأمني  الفل�سي  عبداهلل  ال��رمي  و�سعادة  العام  الن�سائي  االحت��اد  مديرة 
العام للمجل�س االأعلى للأمومة والطفولة. واأقامت �سموها ماأدبة غداء 

على �سرف الوفود امل�ساركة يف املنتدى.
اأبوظبي  يف  يعقد  امل�سلمة  املجتمعات  يف  ال�سلم  تعزيز  منتدى  اأن  يذكر 
حاليا بدورته الرابعة برعاية �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
�سمو  برعاية   2014 املنتدى عام  وتاأ�س�س  ال��دويل.  والتعاون  اخلارجية 
ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان ومببادرة رائدة من العلمة ال�سيخ عبد 
 300 اأكر من  املنتدى وا�ستجابة غري م�سبوقة من  اهلل بن بيه رئي�س 

�سخ�سية من اأهل العلم واالخت�سا�س وعلى راأ�سها االأزهر ال�سريف.

�سنوات القادمة ترتكز على 4 حماور رئي�سية هي اجلودة واملواءمة واالبتكار والكفاءة  5 الـ  خالل  مبادرة   30

ت�سنيف م�ؤ�س�سات التعليم العايل وي�سكل منها جمل�س واآخر للقطاع اخلا�س
زيادة اأعداد طلبة الدكتوراه يف الدولة ثالثة اأ�سعاف

•• دبي- الفجر 

 ك�سفت وزارة الرتبية والتعليم عن 
الوطنية  اال�سرتاتيجية  تفا�سيل 
للتعليم العايل، والتي كان جمل�س 
اجتماعه  يف  اعتمدها  قد  ال���وزراء 
م��ط��ل��ع االأ����س���ب���وع اجل�����اري، وذلك 
خ��لل االإح��اط��ة االإع��لم��ي��ة التي 
ُعقدت اأم�س يف مقر وزارة الرتبية 
ب���دب���ي، وحت�����دث فيها  وال��ت��ع��ل��ي��م 
بالهول  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ال��ف��ل���س��ي، 
التعليم العايل واملهارات املتقدمة.

ابراهيم  ب��ن  ح�سني  م��ع��ايل  واأك����د 
تطوير  ع���م���ل���ي���ة  اأن  احل������م������ادي 
بها  ب���داأت  ال��ت��ي  التعليم اجل��ذري��ة 
وفق  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة 
واخلطط  امل�ستقبلية  الدولة  روؤية 
وتوجيهات  ال��ط��م��وح��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
القيادة الر�سيدة، هي عملية �ساملة 
بناء  ت�ستهدف  رك���ان  االأ ومتكاملة 
ماراتي املبتكر �سواء يف  الطالب االإ
التعليم العام اأو العايل وفق اأف�سل 
ال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك لتحقيق  امل��ع��اي��ري 
املتمكن  للطالب  ع�����س��ري  من���وذج 
تكر�سها  ���س��م��ات  م���ن  ي��ح��م��ل��ه  مب���ا 
نتطلع  وال��ذي  ماراتية  االإ املدر�سة 
م������ارات  اإل���ي���ه، ف��ن��ح��ن يف دول�����ة االإ
اال�ستثمار  لدينا  ن�����س��ان  االإ ي�سكل 

احلقيقي للم�ستقبل.
اال�سرتاتيجية  اإن  معاليه  وق���ال 
ترتبط  ال��ع��ايل  للتعليم  الوطنية 
التعليم  اأه����داف  م��ع  وث��ي��ق  ب�سكل 
للتحديات،  وت�����س��ت��ج��ي��ب  ال����ع����ام، 
حيث مت توظيف اأف�سل املمار�سات 
هذه  ���س��م��ن  احل��دي��ث��ة  التعليمية 

خلل تطبيق معايري اعتماد عالية 
اجلودة وتوفري حوافز للموؤ�س�سات 
ت���دري�������س مميزة،  ه��ي��ئ��ة  وت���اأه���ي���ل 
وقام معاليه باالإعلن عن اإطلق 
التعليم  موؤ�س�سات  ت�سنيف  مبادرة 
�سيتم  وال��ت��ي  ال���دول���ة،  ال��ع��ايل يف 
لتقييم  اآل��ي��ة  تطبيق  خللها  م��ن 
فئاتها  ام���ت���داد  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ات 
واالأكادميية  )التطبيقية  املختلفة 
والبحثية( وت�سنيفها يف م�ستويات 
ل���ل���ج���ودة ح�������س���ب جم���م���وع���ة من 
امل��وؤ���س��رات، م��ا ���س��ي��وؤدي ب���دوره اإىل 
ت�سنيف  ���س��ف��اف��ي��ة  م���ب���داأ  حت��ق��ي��ق 
امل��خ��رج��ات وت��وف��ري ح��واف��ز قوية 

لدعم جودة النظام التعليمي.
ويف حمور املواءمة، حتدث معايل 
الفل�سي  بالهول  اأح��م��د  الدكتور 
وال��ذي يتمحور  املحور،  عن هدف 
اإع���داد جيل م��ن اخلريجني  ح��ول 
العمل  ���س��وق  يف  للتناف�س  م��وؤه��ل 
وذلك  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  بقطاعيه 
من خلل بناء �سراكات مع القطاع 
التعليم  اخلا�س يف جميع مراحل 
العايل من ت�سميم وطرح الربامج 
والتدريب، ومت االإعلن عن اإطلق 
التعليم  جم��ل�����س  ت�سكيل  م���ب���ادرة 
ال���ع���ايل وال��ق��ط��اع اخل���ا����س الذي 
تنظيم م�ساهمة  تقوم فكرته على 
احتياجات  لتحديد  العمل  ���س��وق 
امل�ستقبلية  وامل����ه����ارات  ال��ت��وظ��ي��ف 
ال����ربام����ج  ، وم����راج����ع����ة وت���ق���ي���ي���م 
االأك����ادمي����ي����ة، واإع���������داد اخل�����ربات 
املهنية، وتوفري فر�س تدريب من 
اخلريجني،  ق���درات  �سقل  �ساأنها 
مع  بالتعاون  املجل�س  �سيقوم  كما 
اأولويات  بتحديد  ال��رتب��ي��ة  وزارة 

ال�سرتاتيجية  عــامــة  نــظــرة 
متكاملة للتعليم العايل

اأحمد  الدكتور  معايل  وا�ستعر�س 
االإحاطة  خلل  الفل�سي  بالهول 
للتعليم  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
املختلفة،  وحم������اوره������ا  ال�����ع�����ايل 
“تهدف  م���ع���ال���ي���ه:  ق������ال  ح���ي���ث 
اإىل  ال��و���س��ول  اإىل  اال�سرتاتيجية 
امل�سارات  يف  اجل����ودة  ع���ايل  تعليم 
املهنية واالأكادميية على حٍد �سواء، 
بحثية  خم����رج����ات  ي��ح��ق��ق  ومب�����ا 
موؤثرة ت�ساهم يف رفد عجلة اقت�ساد 
جيل  وجتهيز  املعرفة،  على  مبني 
العلمية  امل�ستويات  باأعلى  يتمتع 
واملهنية،  االأخ����لق����ي����ة  وال���ق���ي���م 
امل�ستقبل  راي����ة  ح��م��ل  ع��ل��ى  وق����ادر 
يف دول��ة االإم����ارات، وذل��ك ل�سمان 
م�ستقبل  وت���اأم���ني  اال���س��ت��م��راري��ة 
للأجيال  اأف�������س���ل  وح���ي���اة  ���س��ع��ي��د 

القادمة”.
“ترتكز  م����ع����ال����ي����ه  واأ����������س���������اف 
حماور  اأربعة  على  اال�سرتاتيجية 

امل���ن���ظ���وم���ة وب�����س��ك��ل ت���واف���ق���ي مع 
م�سارات التعليم العام، وهو بدوره 
التعليم  م��ك��ان��ة  م���ن  ���س��ي��ع��زز  م���ا 
املح�سلة  يف  وي��ن��ع��ك�����س  وق����وت����ه، 
التعليم  خم��رج��ات  على  النهائية 
وتلبية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  وال���ك���ف���اي���ات 
مهياأة  بكوادر  العمل  �سوق  حاجات 
تعليميا ومهنيا ومعرفيا ومهاريا.

واأكد معايل الدكتور اأحمد بالهول 
على  االإح��اط��ة  بداية  يف  الفل�سي 
بناء  يف  االأ���س��ا���س  ه��و  التعليم  اأن 
اأف�سل  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  ق�����ادر  ج��ي��ل 
الطلبة  تزويد  واأن  عاملياً،  املراتب 
االأكادميية  وامل����ه����ارات  ب���امل���ع���ارف 
واملهنية هو اأولوية واأ�سا�س ل�سمان 
والريادة  التنمية  موا�سلة م�سرية 

يف الدولة.
حر�ست  “لطاملا  معاليه:  واأ�ساف 
دولة االإمارات منذ تاأ�سي�س االحتاد 
على اال�ستثمار يف االإن�سان ومتكينه 
بالتعليم،  االه���ت���م���ام  خ����لل  م���ن 
منظومة  اليوم  لدينا  اأ�سبح  حتى 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وف�����ق اأرق�����ى 
املعايري التي تنعك�س على موؤ�سرات 
تناف�سية الدولة عاملياً. وت�ستهدف 
طلبة  ق��درات  دع��م  اال�سرتاتيجية 
خلل  ومتكينهم  ال��ع��ايل  التعليم 
نقطة  ويف  التعليمية  م�سريتهم 
عن  املهنية،  حياتهم  نحو  التحول 
بيئة حم��ّف��زة على  ت��وف��ري  ط��ري��ق 
وتاأهيلهم  لهم،  واالبتكار  االإب���داع 
التكنولوجية  ال��ت��غ��ريات  مل��واك��ب��ة 
و�سمان  ح����ول����ه����م،  واحل����ي����ات����ي����ة 
العمل  �سوق  ملتطلبات  ا�ستجابتهم 
لرت�سيخ  ب��االإ���س��اف��ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي، 

مبداأ التعليم مدى احلياة.

واملواءمة  اجل��ودة  وه��ي:  رئي�سية، 
واالب��ت��ك��ار وال��ك��ف��اءة. وت��ه��دف اإىل 
باملهارات  م�����س��ل��ح  ج���ي���ل  ت���خ���ري���ج 
وق����������ادر على  م���ن���ت���ج  وامل�����ع�����رف�����ة، 
معريف،  اقت�ساد  بناء  يف  امل�ساهمة 
القطاعني  يف  بفعالية  وامل�����س��ارك��ة 
االأبحاث  العام واخلا�س وم�سارات 
وري������ادة االأع����م����ال، وي��ت��م��ت��ع بقيم 
وباأخلقيات  ال��ذات  على  االعتماد 
بالقيم  م��ت��م�����س��ك  ع���ال���ي���ة،  ع���م���ل 
مت�سامح  ال���وط���ن���ي���ة،  وال����ه����وي����ة 
ومنفتح على الثقافات االأخرى.”

االإحاطة  خ���لل  م��ع��ال��ي��ه  وك�����س��ف 
�سيتم  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  حم���اور  اأن 
اأكر من  دعمها من خلل تنفيذ 
�سنوات   5 ال����  خ���لل  م���ب���ادرة   30
ال�����ق�����ادم�����ة، وق������د مت رب������ط ه���ذه 
رئي�سية  اأداء  مب��وؤ���س��رات  امل��ب��ادرات 
حتقيق  م��ت��اب��ع��ة  ع��م��ل��ي��ة  لت�سهيل 
قطاع  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ت���ط���ل���ع���ات 

التعليم العايل.
اأحمد  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن معايل  وق��د 
االإحاطة  خلل  الفل�سي  بالهول 
بواقع  م����ب����ادرات   4 اإط������لق  ع���ن 
مبادرة واحدة حتت كل حمور من 
حماور اال�سرتاتيجية، على اأن يتم 
املبادرات االأخ��رى تباعاً يف  اإطلق 

فرتات الحقة.

تنفيذا  تدعم  حمــاور  اأربــعــة 
متوازنا لال�سرتاتيجية

الدكتور  معايل  حتدث  وتف�سيًل، 
اأح��م��د ب��ال��ه��ول ال��ف��ل���س��ي ع��ن كل 
حمور واأهدافه، ففي حمور اجلودة 
موؤ�س�سات  دع��م  اإىل  يهدف  وال��ذي 
التعليم العايل للتناف�س عاملياً من 

ومعدل  عالية،  اإنتاجية  ذات  عايل 
وبرامج  للطلبة،  ع����اٍل  ا���س��ت��ك��م��ال 
مدعومة  م��ت��ك��ام��ل��ة،  اأك����ادمي����ي����ة 
االإعلن  مت  فعالة،  متويل  باآليات 
توظيف  م������ب������ادرة  اإط����������لق  ع�����ن 
ال�سخمة  ال����ب����ي����ان����ات  وحت���ل���ي���ل 
امل�سارات  لتتبع   ”Big Data“
معدالت  ورفع  للطلبة  االأكادميية 
ا�ستكمالهم للدرا�سة. وت�سمل هذه 
اإج�����راء درا����س���ات حتليلية  امل���ب���ادرة 
ال�سابقني من  الطلبة  بيانات  على 
التعليمية  م�سريتهم  تتبع  خ��لل 
والعايل وحتديد  العام  التعليم  يف 
ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى فر�س 
ال��ن��ج��اح، وم���ن ث��م ا���س��ت��خ��دام مثل 
للتنبوؤ  والعوامل  التحليلت  هذه 
ال���ت���ي يجب  امل���������س����ارات  ب���اأف�������س���ل 
احلاليني،  ال��ط��ل��ب��ة  ي��ت��خ��ذه��ا  اأن 
الطلبة  ت�سجيل  مواءمة  وبالتايل 
التعليمية  واملوؤ�س�سات  امل�سارات  يف 
اأي�سا  ك��م��ا مي��ك��ن  ل��ه��م،  امل��ن��ا���س��ب��ة 
لتدين  املعر�سني  الطلبة  حتديد 
اأن���ظ���م���ة دعم  امل�������س���ت���وى وت��ن��ف��ي��ذ 
متكنهم  ل��ه��م  و���س��ام��ل��ة  ا�ستباقية 
النجاح  يف  ف��ر���س��ه��م  ت��ع��زي��ز  م���ن 

وا�ستكمال الدرا�سة.

العمل،  ل�سوق  املطلوبة  االأب��ح��اث 
جمال  يف  ال�سراكة  فر�س  وتوفري 

البحث والتطوير.
ويف حمور االبتكار، وال��ذي يهدف 
للبحث  حم��ف��زة  بيئة  تطوير  اإىل 
اأف�سل  وت�ستقطب  ُت��وؤه��ل  العلمي 
م��ن عدد  وت��زي��د  ع��امل��ي��اً،  الباحثني 
توفر  كما  االإم��ارات��ي��ني،  الباحثني 
متويًل تناف�سياً يركز على حتقيق 
ت�ساهم  م��وؤث��رة  بحثية  خم��رج��ات 
على  مبني  اقت�ساد  عجلة  رف��د  يف 
امل��ع��رف��ة، مت االإع����لن ع��ن اإطلق 
م��ب��ادرة ا���س��ت��ق��ط��اب وزي����ادة اأع���داد 
اأ�سعاف،  بثلثة  الدكتوراه  طلبة 
زي��������ادة دع������م متويل  م����ن خ������لل 
جاذبية  وتعزيز  العليا،  الدرا�سات 
ربطها  ع����رب  ال��ع��ل��ي��ا  ال����درا�����س����ات 
ومتميز،  وا���س��ح  وظ��ي��ف��ي  مب�����س��ار 
واإي����ج����اد م��ن�����س��ة ل��ل��خ��ري��ج��ني مبا 
ميّكنهم من احل�سول على فر�س 
وظ��ي��ف��ي��ة يف امل����ج����ال االأك����ادمي����ي 
وغريه من املجاالت، باالإ�سافة اإىل 
تعزيز الوعي حول الفر�س املتاحة 

اأمام خريجي الدرا�سات العليا.
ويف حمور الكفاءة والذي ي�ستهدف 
تعليم  م��وؤ���س�����س��ات  اإىل  ال���و����س���ول 

متنا�سقة  ــيــة  زمــن مـــراحـــل   
لتحقيق اأهداف اال�سرتاتيجية

اأحمد  ال��دك��ت��ور  واخ��ت��ت��م م��ع��ايل 
ب����ال����ه����ول ال���ف���ل����س���ي االإح�����اط�����ة 
تنفيذ  اأن  ع����ل����ى  ب����ال����ت����اأك����ي����د 
ا�سرتاتيجية التعليم العايل �سيتم 
وف��ق ع��دة م��راح��ل، وه��ي: تكثيف 
القريب عند  امل��دى  على  اجل��ه��ود 
اال�سرتاتيجية  اإط�������لق  ب����داي����ة 
ال�سركاء،  م���ع  ال��ع��م��ل  ل��ت�����س��ج��ي��ع 
وزي�������ادة ال�������س���راك���ات ع��ل��ى امل���دى 
اخلا�س،  ال��ق��ط��اع  م���ع  امل��ت��و���س��ط 
على  امل��رج��ّوة  املخرجات  لت�ساهم 
عجلة  رف������د  يف  ال���ب���ع���ي���د  امل�������دى 
االقت�ساد عن طريق زيادة تركيز 
ب��رام��ج اجل��ام��ع��ات، وم���واءم���ة ما 
تطرحه من تخ�س�سات وما تقوم 
به من اأبحاث مع ما يتطلبه �سوق 

العمل.
كما قام معاليه يف نهاية االإحاطة 
االإعلميني  اأ���س��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  ب���ال���رد 
متحورت  وال��ت��ي  وا�ستف�ساراتهم، 
التي مت  امل��ب��ادرات  تفا�سيل  ح��ول 
تنفيذها،  واآل��ي��ات  عنها  االإع����لن 
وامل�ساريع  اخلطط  اإىل  باالإ�سافة 

امل�ستقبلية �سمن اال�سرتاتيجية.

اأجنزت خطة اال�ستجابة لطوارئ االأمطار وتتلقى البالغات وال�سكاوي على مدار 24 �ساعة     

بلدية مدينة اأب�ظبي اأجنزت م�س�حات ميدانية ت�ؤكد فعالية �سبكة �سرف مياه الأمطار  
ت�سخري ع�سرات ال�سهاريج وامل�سخات ل�سحب ونقل مياه االأمطار املتجمعة 

 •• اأبوظبي-الفجر:

اأب��وظ��ب��ي خ��ط��ة اال�ستجابة  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  اأجن����زت 
وذل���ك لتليف  احل���ايل  للمو�سم  االأم���ط���ار  ل��ط��وارئ 
�سبكة  يف  ان�����س��دادات  اأو  مائية  جتمعات  اأي  ح���دوث 
ت�سريف مياه االأمطار وبالوقت ذاته تلبية لطلبات 
اجل��م��ه��ور خ����لل م��و���س��م االأم����ط����ار وال��ت��ع��ام��ل مع 
احل����االت ال��ط��ارئ��ة وف��ق��اً الآل��ي��ة حم���ددة ومنهجية 

وا�سحة .
وت���اأت���ي ه����ذه اخل���ط���وة ���س��م��ن اإط�����ار ح��ر���س دائ����رة 
اأداء  تعزيز  على  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
روؤية  وتقدمي  اأبوظبي  يف  التحتية  البنية  مكونات 
الهطوالت  ج����راء  ت���ط���ورات  اأي  مل��واج��ه��ة  وا���س��ح��ة 
املطرية املتوقعة للمو�سم احلايل ، كما تهدف خطة 
اإىل احل��ف��اظ على م��راف��ق البنية  ط���وارئ االأم��ط��ار 
جتمعات  اأي  خطر  م��ن  وامل��ب��اين  واملن�ساآت  التحتية 
، وامل�����س��اه��م��ة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى بيئة �سحية  م��ائ��ي��ة 

�سليمة .
مو�سم  ال�ستقبال  التامة  جاهزيتها  البلدية  واأك��دت 
االأمطار من خلل ت�سخري كوادر متخ�س�سة وفرق 
بهذا  م�ستجدات  اأي  مع  التجاوب  على  ق��ادرة  عمل 

ال�ساأن . 
حال  يف  البلدية  م��ع  اجلمهور  توا�سل  اآل��ي��ة  وح��ول 
تتيح للجمهور  اأنها  البلدية  اأك��دت  اأي ط��ارئ  وق��وع 
لتلقي   ،993 ال�ساخن  اخل��ط  رق��م  ع��رب  االت�����س��ال 
خلل  �ساعة   24 م��دار  على  وال�سكاوي  ال��ب��لغ��ات 

فرتة املو�سم املطري وتقوم غرفة الطوارئ التابعة 
جميع  با�ستلم  االأعمال  تنفيذ  الآلية  وفقاً  للبلدية 
االأمطار  تلقي بلغات  اإج��راءات  البلغات وتي�سري 
اال�ستجابة  ���س��رع��ة  م��ن��ه��ج��ي��ة حت��ق��ق  خ���ارط���ة  ع���رب 

الت�ساالت اجلمهور وطلباتهم.
من  كذلك  البلدية  مع  التوا�سل  للجمهور  وميكن 
خلل خدمة التوا�سل االجتماعي الوات�س اأب على 
االإلكرتوين  وال��ربي��د   ،0569939930 ال��رق��م 
م�سرية   ،  adm.abudhabi.ae@993
لطلبات  ا�ستجابة  اخلدمات  من  العديد  تقدم  اأنها 
اجلمهور ، ويف احلاالت الطارئة مثل ، جتمعات مياه 
االأمطار ، اإزالة االأ�سجار املتك�سرة والعوائق ، �سقوط 
احلاالت  يف  املتاأتية  املفاجاآت  من  وغريها  االأ���س��وار، 

الطارئة.
اأما ب�ساأن خطة مواجهة االأزمات والطوارئ الناجتة 
التامة  جاهزيتها  البلدية  فاأو�سحت  االأم��ط��ار  عن 
مل��واج��ه��ة ك��اف��ة االح��ت��م��االت ال��ن��اجت��ة ع��ن التقلبات 
اأعدت خطة  اأنها  اجلوية وتغري الطق�س ، مو�سحة 
 ، املتوقع  اجل��وي  املنخف�س  م��ع  للتعامل  تف�سيلية 
اأنه مت عمل م�سوحات ميدانية توؤكد  باالإ�سافة اإىل 
خطة  ،وو���س��ع  االأم��ط��ار  مياه  �سرف  �سبكة  فعالية 
اأمطار  �سبكة  فيها  تتوفر  ال  التي  املناطق  خلدمة 
وال�سهاريج،  امل�سخات  خ��لل  من  بخدمتها  وذل��ك 
وك��ذل��ك درا����س���ة امل��ن��اط��ق امل��ت�����س��ررة ���س��اب��ق��اً وح�سر 
موؤكدة  ال�سابقة،  العا�سفة  يف  املياه  جتمعات  اأماكن 
اأن��ه��ا اأه��ل��ت ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ح���دث فيها 

جتمعات مياه اأمطار يف املو�سم املا�سي. 
كما مت ت�سكيل غرفة عمليات ملتابعة احلدث، وعدة 
على  تعمل  الفرعية  امل��راك��ز  على  ت��ت��وزع  فنية  ف��رق 

مدار ال�ساعة.
ال��ب��ل��دي��ة ع�سرات  االإط�������ار و���س��ع��ت  ه����ذا  و���س��م��ن 
ال�سهاريج وامل�سخات لل�ستجابة لطلبات اجلمهور 
�سقوط  ح���دوث  اأو   ، االأم��ط��ار  م��ي��اه  جتمعات  ب�ساأن 
للأ�سجار نتيجة الرياح ، وما �سابه ذلك من حاالت 

طارئة. 
املعدات  م��ن  العديد  �سخرت  اأن��ه��ا  البلدية  واأ���س��ارت 
املوزعة على كامل اجلزيرة ، حيث تبلغ 75 �سهريج 
مياه مزودة مب�سحات ل�سحب املياه و 26 م�سخة و 
15 �ساحنة )Six Wheel( واآليات اأخرى لدعم 
مواقع  حتديد  ومت  ل��ل��ط��وارئ،  اال�ستجابة  عمليات 
ل�سمان  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي  ج��زي��رة  داخ���ل  لتمركزها 
�سهولة  بكل  امل��ح��دد  ال��ب��لغ  مل��ك��ان  و�سولها  �سهولة 

و�سرعة .
قطاعات  خم�سة  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  ج��زي��رة  تق�سيم  ومت 
التخ�س�سات  ف���رق ع��م��ل م��ن خم��ت��ل��ف  ت��ت��ك��ون م��ن 
اإىل  باالإ�سافة  والطرق  التحتية  والبنية  الزراعية 
هذه  تق�سيم  ومت  والتفتي�س،  ال��رق��اب��ة  اإدارة  ف���رق 
الفرق على 3 نوبات عمل للتعامل مع كافة احلاالت 
ب���االإج���راء بال�سرعة  ال��ق��ي��ام  ب��ال��ط��وارئ و  اخل��ا���س��ة 

اللزمة.
كما عقدت البلدية اجتماعا تن�سيقيا مع روؤ�ساء فرق 
للمركز  التابعة  وال�ُسعب  واالأق�سام  ل��لإدارات  العمل 

و  ال��ط��وارئ  بخطة  اخلا�سة  النقاط  كافة  لدرا�سة 
قب ذلك مت عمل خطة جتريبية للتاأكد من جاهزية 

غرفة العمليات و�سرعة اال�ستجابة الأى بلغ. 
اأو�سحت  ال���ط���وارئ  درج����ة  ت�سنيف  �سعيد  وع��ل��ى 
اب���ت���داء حالة  ب���اإع���لن  اأن ال��ب��ل��دي��ة ت��ق��وم  ال��ب��ل��دي��ة 
اأرب���ع درجات   م��ك��ون م��ن  لت�سنيف  ال��ط��وارئ وف��ق��اً 
يف  املقاول  دور  بتحديد  خا�سة  وهي   A،B،C،D
الطارئ  احل��دث  ملواجهة  اللوج�ستي  الدعم  توفري 
الن�سرات   : ال��ت��ال��ي��ة  امل��ع��ط��ي��ات  م���ن خ���لل  ،وذل�����ك 

متابعة حالة  االأر���س��اد،  ال�سادرة من مركز  اجلوية 
الطق�س يف الدول املجاورة، تقديرات فريق الطوارئ 

املطري.
واأهابت بلدية مدينة اأبوظبي بجميع ال�سكان الكرام 
اأهمية التزام املنازل واالأماكن االآمنة يف حال حدوث 
عاتية  ري��اح  وهبوب  الطق�س  حالة  يف  مفاجئ  تغري 
وذلك حر�سا على �سلمتهم ، كما تدعوهم للإبلغ 
الفوري عن اأي م�ساهدات غري عادية خلل املو�سم 

املطري.

قائد �سرطة دبي ي�ؤكد 
اأهمية احلفاظ على اإرث 

الآباء امل�ؤ�س�سني واإجنازاتهم 
•• دبي -وام:

ال��ل��واء عبد اهلل خليفة  ���س��ع��ادة  ق��ام 
امل����ري ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي 
وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه ب���زي���ارة ملتحف 
االحت���اد ال�����س��رح ال��ت��اري��خ��ي يف دبي 
اإع��لن قيام دولة  الذي يخلد ق�سة 
االإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة. ك��ان يف 
ا�ستقباله والوفد املرافق له .. عبد 
مدير  ال��ف��ل���س��ي  م��ع�����س��م  ب���ن  اهلل 
ال��ذي ا�سطحبه يف  متحف االحت��اد 
اأق�سام  جولة تعريفية �سملت جميع 
املتحف اإ�سافة اىل املباين التاريخية 
التي ا�ستملت على دار االحتاد التي 
احتاد  ق��ي��ام  وثيقة  توقيع  فيها  مت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول����ة 
وق�سر ال�سيافة. وعرّب �سعادة اللواء 
اعتزاز  ع��ن  امل���ري  خليفة  اهلل  ع��ب��د 
بهذا  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ال�����س��رح ال��ت��اري��خ��ي ال��ع��ظ��ي��م الذي 
دولة  تاأ�سي�س  وث��ي��ق��ة  ت��وق��ي��ع  �سهد 
امل��ت��ح��دة مثمنا  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
وجهود  تفاين  بف�سل  حتقق  ما  كل 
االآب������اء امل��وؤ���س�����س��ني م���ن اأج����ل وطن 
واالأم���ان  ب��ال��ع��دل  ال��ن��ا���س  ينعم فيه 
وطنية  م���در����س���ة  ه���و  و  وال�������س���ع���ادة 
يروي  والقادمة  احلالية  للأجيال 
لهم رحلة بناء االإمارات ويقدم لهم 

خمزوناً وطنياً ومعرفياً كبرياً .
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

مركز  ا�ست�ساف   201٧ للعام  الثقايف  مو�سمه  اإط��ار  يف 
اال�ستاذ  ال��ث��لث��اء  االأول  اأم�����س  ي���وم  زاي���د  ب��ن  �سلطان 
ا�ست�سراف  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي  �سليمان 
“ا�ست�سراف  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة  ق���دم   ال���ذي  امل�ستقبل 
امل�ستقبل �سرورة ام رفاهية ؟  “ وذلك يف مقر املركز يف 
ابوظبي . �سهد املحا�سرة �سعادة من�سور �سعيد عمهي 
املن�سوري نائب �سمو املدير العام ملركز �سلطان بن زايد 
،واالأ�ستاذ علي حمد املن�سوري مدير ادارة املالية باملركز 

، وجمع من املثقفني واالإعلميني واملهتمني .
واأثنى  زايد  بن  �سلطان  الكعبي مركز  �سكر  البداية  يف 
على جهوده التثقيفية ثم بداأ حما�سرته بتعريف معنى 

منهجية  عملية  اأن��ه  اإىل  ،م�سريا  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
ت�ساركية تقوم على جمع املعلومات املتعلقة بامل�ستقبل، 
لو�سع روؤى متو�سطة وطويلة االأجل، تهدف اإىل اتخاذ 
ال��وق��ت احل��ا���س��ر وم���ن ثم  ق����رارات ق��اب��ل��ة للتنفيذ يف 

ال�سعي اإىل تنفيذ تلك االإجراءات واال�سرتاتيجيات. 
واو�سح ان ا�ست�سراف امل�ستقبل يقودنا اىل فهم امل�ستقبل 
وكيفية تقدير حجم حتديات الغد، معرجا على ادوات 
ا�ست�سراف امل�ستقبل وتاريخ اال�ست�سراف اال�سرتاتيجي 
وتاريخ م�سطلحاته وبداياته وجماالت عمله ، م�سريا 
اىل انه بداأ يف الواليات املتحدة يف القطاع الدفاعي ثم 
عن  متحدثا  واملوؤ�س�سي،  احلكومي  القطاع  اىل  انتقل 
ل� 30 مليون كتاب اىل كتاب الكرتوين  حتويل جوجل 
ا�ست�سراف  م�سطلحات  يف  البحث  للخرباء  ات��اح  مم��ا 

اإن  امل�ستقبلي  اال�ست�سراق  يف  اخلبري  وق��ال   ، امل�ستقبل 
اثنتني  ركز على  لكنه  امل�سطلحات   العديد من  هناك 
هما فور�سايت والدرا�سات امل�ستقبلية  ،مو�سحا الفرق 
اال�سرتاتيجي  والتخطيط  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  ب��ني 
وق�����ال اإن امل���دخ���ل ه���و اال���س��ت�����س��راق وامل���خ���رج���ات هي 
اخلطط وان اال�ست�سراف اكرب واأعمق واأبعد مدى من 

التخطيط .
و�����س����دد ال��ك��ع��ب��ي ع���ل���ى اأه���م���ي���ة درا�����س����ة االح���ت���م���االت 
و�سرح  امل�ستقبل،  يف  حت���دث  ق��د  ال��ت��ي  واالح��ت��ي��اج��ات، 
بو�سع اخلطط  االحتماالت،  لتلك  اال�ستعداد  خطوات 
املخاطر.  واتقاء  لتنفيذها  والت�سغيلية  اال�سرتاتيجية 
اإىل وج��ود حتديات وفر�س وه��ذا جم��ال عمل  م�سريا 
اال�ست�سراف امل�ستقبلي .كما تطرق اإىل دور املتغريات يف 

التخطيط واال�ست�سراف. 
وا���س��ت��ع��ر���س اخل��ب��ري االم����ارات����ي يف حم��ا���س��رت��ه التي 
التو�سيحية  الو�سائط  فيه  ا�ستخدم  بعر�س  مت��ي��زت 
اأنها تت�سمن التخطيط،  اإىل  اأدوات اال�ست�سراف، الفتاً 
ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات، ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ت��ن��ب��وؤ املنهجي 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  منهجيات  وت��ن��اول  وال��ت��ف��اع��ل��ي. 
وجمع  االف���ق  م�سح  ان  اإىل  م�سريا  واأدوات�����ه  املختلفة 

املعلومات هو اهم اأدوات اال�ست�سراف.
جمع  يف  جميعها  تتفق  م��ن��اه��ج  ع���دة  ه��ن��اك  اأن  وذك���ر 
خطط  اإىل  ت�سل  ق��د  لكنها  االأف����ق  وم�����س��ح  امل��ع��ل��وم��ات 
اال�ستعداد  اىل  وتوؤ�س�س  ت��دع��م  لكنها   ، ت�سل  ال  وق��د 

واجلهوزية واالبتكار والعمل املتوا�سل .
اأن  اإىل  م�سريا  عند منهجية جامعة هيو�سنت  وتوقف 

دولة االإمارات تتبناها وهي جمع املعلومات التي تنتهي 
بخطة ا�سرتاتيجية. 

من  الأننا  ���س��رورة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اأن  على  و�سدد 
خ���لل ال��ت��غ��ري وال��ت��ف��ك��ري ب��االأن��ظ��م��ة نتمكن م��ن فهم 
امل�ستقبل  يف  يحدث  ان  ميكن  م��ا  وا�ستقراء  امل�ستقبل 
وو�سع �سيناريوهات حتقق الفر�س وتواجه التحديات.

اأن وترية التغيري ا�سبحت جدا �سريعة وبالتايل  واأكد 
وك��ل ذلك  ال��ري��ادة  الزمن لتحقيق  ن�سابق  ان  لنا  الب��د 

يتحقق با�ست�سراف امل�ستقبل. 
اأك����د ���س��ل��ي��م��ان ال��ك��ع��ب��ي ع��ل��ى اأهمية  ويف خ��ت��ام ورق���ت���ه 
امل�����س��ت��ق��ب��ل و�����س����رورة توحيد  ب��ا���س��ت�����س��راف  االه���ت���م���ام 
منهجية  وج��ود  واأهمية  اال�سرتاتيجية،  امل�سطلحات 
بذلك  االإم����ارات  دول��ة  حكومة  اهتمام  مثمنا  م��وح��دة 

تاأهيل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���س��دد  ك��م��ا   ، امل�ستقبلية  وروؤي��ت��ه��ا 
، وو�سع  املهارات  كوادر يف اال�ست�سراف ،والرتكيز على 

ميزانيات لل�ست�سراف امل�ستقبلي. 
باملركز  امل��رتج��م��ة  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رة  واختتمت 
 ، ب��ح��وار مفتوح ح��ول م��و���س��وع املحا�سرة  رمي��ا م���روة 
حيث مت التاأكيد على اأهمية تعزيز ثقافة اال�ست�سراف 
واالأه���داف  القيم  وتر�سيخ  امل�ستقبلي،  اال�سرتاتيجي 
املبتكرة  االأ����س���ال���ي���ب  ت��و���س��ي��ح  ع���رب  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
وامل�ستحدثة، التي حتقق اأق�سى درجات التميز يف االأداء 

، ال�ست�سراف امل�ستقبل بكفاءة وجناح حقيقي. 
ويف اخلتام كرم �سعادة من�سور �سعيد عمهي املن�سوري 
املحا�سر االأ�ستاذ �سليمان الكعبي وقدم له درعا و�سهادة 

تقديرا جلهوده ون�سرت لثقافة اال�ست�سراف.

•• دبي-الفجر: 

العامة  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ه��ام��ل��ي  �سيف  ���س��ع��ادة حم��م��د  اأك���د 
اأن املواطن هو  للمعا�سات والتاأمينات االجتماعية باالإنابة على 
اأو متقاعداً،  راأ���س عمله  ك��ان على  �سواء  ال��دول��ة  اهتمام  حم��ور 
تكرمي  ا�ستهدفت  التي  املعا�سات  هيئة  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  م�سرياً 
م��دة خدمة يف  اأط��ول  اأ�سحاب  واملتقاعدين من  عليهم  امل��وؤم��ن 
لقيم  الدولة  تقدير  تعك�س   2017-2016 عامي  يف  الدولة 
اأب��ن��ائ��ه��ا يف خ��دم��ة وطنهم  ال��ع��ط��اء واع��ت��زازه��ا بت�سافر ج��ه��ود 
الهيئة �سلطان على اجلوكر  االإم��ارات. جاء ذلك خلل تكرمي 

م�ست�سار مدير جمارك دبي، �سمن مبادرتها “وفاًء للوطن” التي 
ت�ستهدف تكرمي املوؤمن عليهم من اأ�سحاب اأطول خدمة يف عام 
اأحمد حمبوب م�سبح مدير جمارك دبي  اأثنى  2017. بدوره 
على مبادرة الهيئة، وقال: نعمل �سمن ا�سرتاتيجيتنا يف جمارك 
دبي على تعزيز بيئة العمل التي ت�سمن للمواطنني اال�ستمرار 
يف العمل الأطول فرتة ممكنه، حيث ميثل وجود هذه الكفاءات 
بالن�سبة لنا اأهمية كربى على م�ستوى امل�ساهمة يف نقل وتبادل 
منهم،  امل�ستجدين  املوظفني وخ�سو�ساً  بني  واملعارف  اخلربات 
العمل واالرتقاء به وتطويره،  اإيقاع  ما ي�سهم يف احلفاظ على 
م�سيفاً نحن نوؤمن اأن تعزيز قيم الوالء واالنتماء بني املوظف 

وجهة عمله يرتبط ب�سكل مبا�سر بالقدرة على تعزيز كافة اأوجه 
على متيز وجودة  ينعك�س  وه��ذا  الطرفني  بني  املتبادل  العطاء 
االأعمال التي تقدم للمتعاملني.  من جانبه ثمن �سلطان على 
اجلوكر مبادرة الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات االجتماعية، 
متوجهاً بال�سكر اإىل جمارك دبي التي منحته الفر�سة ليحظى 
الذين عمل  املوظفني  لكافة  تكرمي  اأن��ه  م��وؤك��داً  التكرمي،  بهذا 
معهم اأو �سبقوه يف احلقل اجلمركي م�سيفاً �سنظل اأوفياء لهذا 
الوطن وللنهج الذي اأر�ساه املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 
اأن ُحب الوطن  ، ال��ذي علمنا  اآل نهيان طيب اهلل ث��راه  �سلطان 

باالأفعال ولي�س باالأقوال.

•• راأ�ض اخليمة-وام:

براأ�س  اخل��ريي��ة  ل��لأع��م��ال  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  موؤ�س�سة  حتظى 
املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سعود بن �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  باهتمام �ساحب  اخليمة 
امل�ستمرة لها مب�ساعدة املحتاجني  راأ�س اخليمة يف ظل توجيهاته  االأعلى حاكم 

والفقراء وغريهم من الفئات التي حتتاج اإىل امل�ساعدة والدعم.
على  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي  �سقر  بن  اأحمد  ال�سيخ  ويحر�س 
واالأن�سطة  اخل���ريي  بالعمل  للقيام  وت�سجيعها  واأن�سطتها  ب��راجم��ه��ا  متابعة 

االإن�سانية لتحقيق اأهدافها .
املغفور  اأ���س��دره  اأم��ريي  مبر�سوم   2005 ع��ام  يف  تاأ�س�ست  منذ  املوؤ�س�سة  وتقوم 
القا�سمي  اأحمد بن �سقر  ال�سيخ  وتراأ�سها  القا�سمي  ال�سيخ �سقر بن حممد  له 
النعيمي  عبيد  يو�سف  و���س��ع��ادة  علي  اآل  رقيط  اأح��م��د  حممد  �سعادة  وع�سوية 
ح��ارب على تطوير  ع��ب��داهلل  �سمية  و���س��ع��ادة  النعيمي  احمد  ع��ب��داهلل  وال��دك��ت��ور 
اإمكانياتها وو�سائلها لكي ت�ستمر يف تقدمي خدمة عالية ذات م�ستوى يف اأعمال 
واالقت�سادي  واالجتماعي  االإن�ساين  بالدور  والنهو�س  واالإح�سان  والرب  اخلري 
باأعلى م�ستويات اجلودة والتميز مبا يحقق متطلبات وتوقعات امل�ستفيدين من 

خدمات املوؤ�س�سة.
و قالت وفاء اخلنبويل رئي�س ق�سم البحث االجتماعي واخلدمات للموؤ�س�سة �سقر 
جمل�س  رئي�س  القا�سمي  �سقر  بن  اأحمد  ال�سيخ  بتوجيهات  نظمت  املوؤ�س�سة  اإن 
اإدارتها عدة مبادرات وفعاليات خريية وان�سانية على مدار العام وذلك تزامنا مع 
عام اخلري 2017 الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ت�سمنت مبادرات توزيع وجبات طعام غذائية وهدايا 
رمزية على العمال حتت �سعاريد العطاء بالتعاون مع دائرة اال�سغال واخلدمات 
�سقر  حديقة  يف  املجتمعية  وال�سرطة  الغب  مدر�سة  طالبات  ومب�ساركة  العامة 

العامة وذلك تعزيزا لهذه الفئة التي لها اأهمية كبرية يف املجتمع.
ونوه اإىل اأن املوؤ�س�سة �ساركت يف يوم زايد للعمل االإن�ساين من خلل توزيع 2000 
وجبة اإفطار على ال�سائمني يف قاعه الكورني�س بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
وبح�سور ال�سيخ اأحمد بن �سقر القا�سمي رئي�س جمل�س ادارتها وعدد من كبار 

ال�سخ�سيات وموظفني من اجلهات احلكومية والعمال على ماأدبة واحدة ويعد 
هذا االفطار اجلماعي هو االأول من نوعه على م�ستوى اإمارة راأ�س اخليمة.

واأ�سافت وفاء اخلنبويل اإن املوؤ�س�سة اأطلقت مبادراتها اخلريية يف �سهر رم�سان 
الكرمي لتوزيع وجبات االأفطار على عدد من مناطق راأ�س اخليمة بواقع 2500 
وجبة يوميا اإىل جانب توزيع ق�سائم �سرائية قيمة الق�سيمة منها 250 درهما 
على جميع احلاالت التابعة للموؤ�س�سة وامل�ستحقة من جميع اجلن�سيات العربية 
دعمت  فيما   .. الكرمي  ال�سهر  يف  املحتاجة  االأ���س��ر  على  تخفيفا  العربية  وغ��ري 
املوؤ�س�سة جمعية نه�سة املراأة براأ�س اخليمة يف امل�سابقة ال�سنوية “جائزة ال�سيخة 
املوؤ�س�سة على  الكرمي” وذلك حر�سا من  القران  لتحفيظ  بنت مبارك  فاطمة 

ن�سر مفهوم العمل اخلريي يف �ستى جماالته على مدار ال�سنة.
و اأ�سارت اإىل اأن املوؤ�س�سة تدعم �سنويا جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي الذي 
تقيمها موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه كراع رئي�سي لها وللأن�سطة 

والفعاليات التي تقدم على مدار العام.
و اأكدت اأن العمل اخلريي يعترب قيمة اإن�سانية كربى تتمثل يف العطاء والبذل 
التي  املجتمعات  �سوى يف  النمو  �سلوك ح�ساري حي ال ميكنه  فهو  اأ�سكاله  بكل 
تنعم مب�ستويات متقدمة من الثقافة والوعي وامل�سوؤولية .. م�سرية اإىل اأن دولة 
ال��دول التي  اأه��م واأب��رز  اأ�سبحت واح��دة من  االم��ارات بف�سل قيادتها الر�سيدة 
جعلت االأعمال اخلريية طريقا لها ففعل اخلري ينعك�س اإيجابا وب�سكل كلي على 

املجتمع.
واأو�سحت وفاء اخلنبويل اأن من جماالت اخلري الذي ت�ستمر وحتر�س املوؤ�س�سة 
2000 كرتونة مياه �سهريا يف  “�سقيا املياه” حيث توزع  على تقدميها مبادرة 

عدد من م�ساجد اإمارة راأ�س اخليمة مع توفري اجهزة تربيد “ثلجات« .
العام  منذ  �سنوات  لع�سر  املمتد  عملها  م��راح��ل  خ��لل  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  ولفتت 
اخلريي  العمل  ري���ادة  نحو  اأ�سا�سية  م��ب��ادئ  وتاأ�سيل  بتحقيق  قامت   2005

االأ�سيلة  واالإ�سلمية  العربية  وقيمها  االإن�سانية  ال��دول��ة  ر�سالة  مع  لتن�سجم 
وذلك من خلل امل�ساهمة يف حت�سني ظروف املحتاجني �سمن تنمية م�ستدامة 
يف  وال�سرور  البهجة  والإدخ���ال  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  نوهت  و   . �سحية  وبيئة  �ساملة 
اللحوم  املبارك وزعت  املتعففني مبنا�سبة قدوم عيد اال�سحى  املحتاجني  قلوب 

على االأ�سر املحتاجة من �سكان راأ�س اخليمة امل�سجلني يف املوؤ�س�سة.
ا�ستكماال لنهج  اأن دعم الطلب والطالبات ياأتي  اأكدت وفاء �سعيد اخلنبويل  و 
املغفور له ال�سيخ �سقر القا�سمي الذي اأ�س�س هذه املوؤ�س�سة اخلريية واالإن�سانية 
تعيني  اإىل  اإ�سافة  امل��دار���س  اإىل  باأبنائهم  بالذهاب  االأه��ايل  اإل��زام  على  وحر�س 
مراقبني لر�سد حاالت غياب الطلبة واليوم جنني ثمرة هذه اجلهود حيث تنعم 

راأ�س اخليمة بكوكبة من اأ�سحاب ال�سهادات العليا.
و قالت اإنه دعما للمجال التعليمي وتزامنا مع العام الدرا�سي اجلديد .. وزعت 
املوؤ�س�سة ق�سائم �سرائية على طلب العوائل امل�ستحقة والتابعة لها قيمة الق�سيمة 
منها 200 درهم ت�سرف يف قرطا�سية املدر�سة اإىل جانب دفع الر�سوم الدرا�سية 
عن  ف�سل  ال�سروط  عليهم  تنطبق  التي  واجلامعات  املدار�س  طلب  من  لعدد 
على  الهدايا  وزع��ت  حيث  للتوحد  اخليمة  راأ���س  ملركز  ميدانية  زي��ارة  تنظيمها 
ب��ع��دد من  ال��ط��لب ب��االإ���س��اف��ة اإىل دع��م م��رك��ز راأ����س اخليمة الأ���س��ح��اب الهمم 

امل�ساريع التعليمية التي تركز على تطوير مهارات اأ�سحاب الهمم.
بعدد  راأ���س اخليمة  اإم��ارة  امل�ست�سفيات احلكومية يف  دعم  املوؤ�س�سة يف  �ساهمت  و 
تكاليف عدد من  ر�سوم  بدفع  لتكفلها  باالإ�سافة  الطبية احلديثة  االأجهزة  من 
اىل  اجلن�سيات  جميع  م��ن  املحتاجني  املر�سى  م��ن  للعدد  اجلراحية  العمليات 
جانب م�ساركة املنا�سبات العاملية مثل اليوم الرتفيهي للم�سن مبنا�سبة يوم امل�سن 

العاملي.
اأن املوؤ�س�سة �ساركت جمعية االم��ارات للتنمية االجتماعية بالتعاون مع  و ذكرت 
“العر�س اجلماعي” الذي  الرعاة يف  وع��دد من  ال�سرياوي  االأع��م��ال فهد  رج��ل 

وغري  الهمم  واأ�سحاب  املحدود  الدخل  ل��ذوي  االحتفاالت  قاعة  يف  تنظيمه  مت 
الأعباء  تخفيفا  وذلك  للحفل  رئي�سي  كراع  القمر-  وجزر  العرب  من  املواطنني 
الزواج املكلفة اإذ اأهدت موؤ�س�سة �سقر اخلريية 5000 درهم جلميع املتقدمني 
امل�ساركني يف الزواج اجلماعي والذي �سم 100 عري�س.. باالإ�سافة اإىل م�ساهمة 
الدخل  اأ�سحاب  من  املوؤ�س�سة  يف  امل�سجلني  للمواطنني  عمرة  حملة  يف  املوؤ�س�سة 
مبادرة  عن  ف�سل  �سابقا  العمرة  الأداء  الفر�سة  لهم  ت�سنح  مل  ممن  ال�سعيف 
تراحم التي متثلت بتوزيع وجبات غذائية للعمال وال�سائقني بكورني�س القوا�سم 
وذلك بالتعاون مع دائرة اال�سغال العامة واخلدمات وم�ساركة طلب وطالبات 

املدار�س احلكومية وبالتعاون مع دوريات �سرطة راأ�س اخليمة.
اأن موؤ�س�سة �سقر اخلريية �ساركت يف جميع املنا�سبات الوطنية منها  واأو�سحت 
املقبلة  املرحلة  اأن  م��وؤك��دة   ..  46 ال  الوطني  وال��ي��وم  ال�سهيد  وي��وم  العلم  ي��وم 
�ست�سهد نقلة نوعية يف اأن�سطة املوؤ�س�سة وبراجمها على ال�ساحة املحلية انطلقا 
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  اأطلقها �ساحب  زايد” التي  “عام  من مبادرة 
الوقف  م�ساريع  على  تعتمد  املوؤ�س�سة  واأن  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
املخ�س�سة لدعم جهود الدولة يف االأعمال اخلريية واالإن�سانية لتحقيق اجلودة 

ال�ساملة يف اأعمال اخلري.

» الي�ني�سك�« حتذر من �سع�بة تطبيق التعليم الرقمي يف الدول الفقرية
•• اأبوظبي-وام:

حذرت منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة “ يوني�سكو” من 
الدول  من  العديد  يف  الرقمي  بالعامل  االأط��ف��ال  توا�سل  اإمكانية  �سعف 
اأن هذا اخللل يحرم االأطفال من فر�س جديدة للتعّلم  الفقرية موؤكدة 
والتوا�سل وتطوير املهارات التي يحتاجونها بامل�ستقبل من اجل الدخول 

يف �سوق العمل بالقرن احلادي والع�سرين.
 ”2017 اأطفال العامل  “و�سع  واأكدت املنظمة يف تقرير حديث بعنوان 
اأن ا�ستمرار �سعوبة و�سول االأطفال اإىل العامل الرقمي يف الكثري من دول 

العامل الفقرية �سيعمل على تعميق الفجوة التنموية على امل�ستوى العاملي 
ما بني الدول املتقدمة ودول العامل الثالث، ويعزز من ال�سعور بالظلم. و 
�سدد التقرير على اأهمية االت�سال االآمن واملدرو�س بالعامل الرقمي من 
اأجل حت�سني فر�س التعليم للأطفال عرب العامل.. كا�سفة اأن واحدا من 

كل ثلثة م�ستخدمني للإنرتنت يف جميع اأنحاء العامل من االأطفال.
الدول  من  العديد  يف  النائية  املناطق  يف  االأط��ف��ال  ف��اإن  التقرير  وح�سب 
اإىل  الو�سول  ذلك  يف  مبا  اجليد  التعليم  على  احل�سول  من  حمرومون 
االإنرتنت، موؤكدة اأن ذلك ي�سكل حتدياً جدياً بالن�سبة للدول التي تعاين 

انخفا�سا حادا يف م�ستويات الدخل.

االأك��ر و�سواًل  االآن  وال�سباب هما  االأطفال  فئتي  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
لزيادة  ملحة  حاجة  يخلق  مما  العمرية  الفئات  كل  بني  من  للإنرتنت 
االعتماد على الو�سائل الرقمية يف عملية التعليم من اأجل حتقيق اأف�سل 

اأنواع التوا�سل مع هاتني الفئتني والو�سول اإىل االأهداف املرجوة.
واأو�سح التقرير اأن التقنية الرقمية غرّيت امل�سهد االجتماعي يف العامل 
االأطفال  خا�سة  االأف���راد  توا�سل  وم�ستوى  �سكل  على  تاأثريها  وانعك�س 
الذي  املجتمع  م��ك��ون��ات  االأ����س���ري وج��م��ي��ع  امل��ح��ي��ط  م��ع  وال�����س��ب��اب منهم 
الرقمية  للتقنية  ال�سريع  التطور  اأن  اإىل  التقرير  ولفت  ب��ه.  يعي�سون 
ترافق مع زيادة حجم املخاطر التي يواجهها االأطفال على االإنرتنت مثل 

التنمر واإ�ساءة ا�ستخدام معلوماتهم اخلا�سة واالإ�ساءة اإليهم وا�ستغللهم 
جن�سّياً عرب االإنرتنت.

يعتمد  الرقمية  االأطفال من جتربتهم  ا�ستفادة  اأن  اإىل  التقرير  وخل�س 
االأطفال  يجد  فقد  م��ن��ه��ا..  ينطلقون  ال��ت��ي  ال��ب��داي��ة  ن��ق��اط  على  ك��ث��رياً 
الذين ي�سعرون بالوحدة اأو يعانون من االكتئاب اأو من م�ساكل يف املنزل 
اأن االإنرتنت يفاقم من هذه ال�سعوبات بداًل من توفري فر�سة للهروب 
الذين لديهم علقات اجتماعية وعائلية  املقابل فاإن االأطفال  منها ويف 
قوية ميكن اأن ي�ستخدموا االإنرتنت لتعزيز هذه العلقات مما يوؤدي اإىل 

حت�سني رفاههم.

يف حما�سرة مبركز �سلطان بن زايد 

�سليمان الكعبي .. ا�ست�سراف امل�ستقبل �سرورة لتحقيق الريادة والتميز

كرمت م�سرتكًا من جمارك دبي �سمن مبادرة »وفاًء للوطن«

املعا�سات: امل�اطن حم�ر اهتمام الدولة �س�اء كان على راأ�س عمله اأو متقاعدًا

خريية �سقر القا�سمي.. عام من الجنازات مبجال العمل الن�ساين

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  14  دي�سمرب 2017 �لعدد 12198

فقد�ن جو�ز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و/ م���ازن يو�سف 
ال���ع���راق    ، االزري  ح�����س��ني 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
 )1 1 5 5 3 7 1 8 A (
ي��ع��ر عليه  -ي���رج���ى مم���ن 
العراقية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

باالمارات. 

فقد�ن جو�ز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ن������ورال������ني 
ب����ي����لن����دري���������س ب����ي����ل����رتان، 
ال������ف������ل������ب������ني اجل����ن���������س����ي����ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )2727412EC(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم 056/3212850 

فقد�ن جو�ز �سفرت
احلق  /ار���س��د  املدعو  فقد 
باك�ستان    ، خ�����ان  ح��ك��ي��م 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2742132( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/9057055

فقد�ن جو�ز �سفرت
فقد املدعو /حممد ح�سني 
بنغلدي�س   ، ع��ل��ي  ع��ب��دل 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )0825415BH( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/6622006

فقد�ن جو�ز �سفرت
زي���ن���ت   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، حممد  افكادير 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4725311EP( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6648884

فقد�ن جو�ز �سفرت
فقد املدعو / اكرامي فوزى 
م�سر   ، ال��ق��ادر  عبد  �سند 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )19559858p( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/5322177
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•• طوكيو -وام:

االإماراتية  ال�����س��داق��ة  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
للمراأة  الوظيفي  للتطوير  اليابانية 
اجتماعها  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  يف 
اليابانية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال�������س���اد����س 
�سمو  من  كرمية  برعاية  “طوكيو” 
رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س 
الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأعلى 
االأ�سرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة  االأع���ل���ى 

الرئي�سة الفخرية للجنة.
ح�����س��ر االج��ت��م��اع - ال����ذي ب����داأ يف 7 
دي�سمرب وي�ستمر حتى 15 من ال�سهر 
التاأ�سي�سية  اللجنة  اأع�ساء   - اجل��اري 
التي ت�سمنت كل من معايل الدكتورة 
ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي وزيرة دولة 
ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  م�ست�سارة 
خليفة  علي  و�سعادة  االأ�سرية  التنمية 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي 
البرتولية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  “اليا�سات” 
الرئي�س  ن��اك��اي  و�سيو�سي  امل���ح���دودة 
الياباين  ال��ت��ع��اون  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

.»JCCP« للبرتول
و�سع  مت  اأن  بعد  االجتماع  ه��ذا  ياأتي 
والت�سغيلية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
ل��ل��ج��ن��ة، وال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى حتقيق 
ثلثة اأهداف ت�سمن تعزيز العلقات 
اأبوظبي  ب���رتول  �سركة  ب��ني  الثنائية 

ومركز  “اأدنوك”  للتوزيع  الوطنية 
 »JCCP« التعاون الياباين للبرتول
ال���ع���ام���لت يف  ال��ن�����س��اء  وت��ف��ع��ي��ل دور 
اجل��ه��ت��ني م���ن اأج�����ل االرت����ق����اء بهذه 
ا�ستقطاب  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ع��لق��ات، 
برامج واأن�سطة تربز دور اجلهتني يف 
حتقيق امل�سوؤولية املجتمعية خا�سة يف 

جمال دعم املراأة .
وتعتمد اخلطتان على تفعيل االن�سطة 
والربامج واملبادرات الرامية اإىل اإبراز 
من  واليابانية  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  دور 

خلل هذه اللجنة، وكذلك العمل على 
حتقيق التعاون البناء بني البلدين يف 
جم��ال امل����راأة ب��ق��ي��ادة ك��رمي��ة م��ن “اأم 
ال�سيخة فاطمة بنت  االإمارات” �سمو 
م��ب��ارك ، وت��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة م��ن خلل 
تقدما  �سموها على حتقيق  توجيهات 
اأو  ���س��واء يف جم��ال اخل��ط��ط  م�ستمرا 

الربامج اأو املبادرات.
للقياديات  م���ن���ت���دى  ع���ق���د  مت  ك���م���ا 
اللجنة  الجتماع  م�ساحب  الن�سائية 
التقارير  ا���س��ت��ع��را���س  ف��ي��ه  وال����ذي مت 

والتو�سيات نتيجة ور�سة العمل والتي 
رك��زت يف حمورها على حت�سني منط 
احلياة  ب����امل����راأة يف  ل��ل��ن��ه��و���س  ال��ع��م��ل 
�سيحققه  م��ا  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  املهنية، 
املنتدى من اتاحة الفر�سة للم�ساركات 
والكويت  واليابان  االم��ارات  دولة  من 
و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  واململكة 
والتجارب  للخربات  تبادل  من  عمان 

واالرتقاء باالأفكار واملبادرات.
وبهذه املنا�سبة، األقت معايل الدكتورة 
ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي كلمة نقلت 

ف��ي��ه��ا حت��ي��ات ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة فاطمة 
بنت مبارك “اأم االإمارات” ومتنياتها 
التوفيق  ك��ل  وامل�ساركني  للم�ساركات 

والنجاح.
امل�ساركات  كما رحبت معاليها بجميع 
م����ن ال����ي����اب����ان، ودول��������ة االم�����������ارات ، 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  اىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
عمان  و�سلطنة  والكويت،   ، ال�سعودية 
�سمو  ومتابعة  اهتمام  اىل  واأ���س��ارت   ،
ال�سيخة فاطمة بهذا امللتقى الن�سائي 
القياديات  ال�����س��ي��دات  ي��ج��م��ع  ال�����ذي 

اللواتي ميثلن املراأة اخلليجية ب�سفة 
متثيل  عامة  ب�سفة  وامل�سلمة  خا�سة 
ممتازاً، واكدت اأن هذا املنتدى �سيتيح 
لهن فر�سة لتبادل اخل��ربات وعر�س 
التجارب املتميزة فيما بينهن، وا�سارت 
يف  عظيما  دورا  لهن  �سيكون  اأن��ه  اىل 

خدمة بلدهن يف احلا�سر وامل�ستقبل.
ُيعدُّ  املنتدى  ه��ذا  اأن  معاليها  واأك���دت 
اأح����د اأه����م ال��ت��ج��م��ع��ات امل��ع��ن��ي��ة ببحث 
املواقع  امل����راأة يف  ب���دور  االرت��ق��اء  �سبل 
النفط  ق��ط��اع  ال��ق��ي��ادي��ة وخ��ا���س��ة يف 

ا�ستك�ساف  اىل  ب���االإ����س���اف���ة  وال����غ����از، 
ت�ساهم  اأن  مي��ك��ن  ج���دي���دة  م�������س���ارات 
ال�سركات  وخ���ط���ط  ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  يف 

واجلهات امل�ساركة اليوم.
ميثاء  ال���دك���ت���ورة  م���ع���ايل  وت���ق���دم���ت 
ال�سكر  بجزيل  ال�سام�سي  �سامل  بنت 
واالمتنان اىل معايل الدكتور �سلطان 
اأحمد اجلابر وزي��ر دول��ة الرئي�س  بن 
اأبوظبي  ب����رتول  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وجمموعة  “اأدنوك”  ال���وط���ن���ي���ة 
خليفة  ع���ل���ي  ول�������س���ع���ادة  ����س���رك���ات���ه���ا 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي 
البرتولية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  “اليا�سات” 
ناكاي  تي�سويو�سي  ول�سعادة  املحدودة، 
 JCCP امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة
ك���ل االهتمام  ال��ل��ج��ن��ة  ه���ذه  الإع���ط���اء 
وال��دع��م مل��وا���س��ل��ة ج��ه��وده��ا م��ن اأجل 
حتقيق اأه��داف��ه��ا مب��ا ي��ت��واف��ق وروؤي���ة 
 JCCP كل اجلهتني �سركة اأدنوك و
، يف تعزيز مكانة املراأة يف قطاع النفط 

والغاز.
وتطلعت ال�سام�سي يف ختام كلمتها باأن 
يحقق املنتدى االأه��داف املرجوة، واأن 
املوؤ�س�سات  جميع  بني  العلقات  يعزز 

واالأفراد امل�ساركني.
خ��ال��د عمران  ���س��ع��ادة  امل��ن��ت��دى  ح�سر 
اليابان  ل��دى  الدولة  �سفري  العامري 
رئي�س  كوبايا�سي  هي�سا�سي  و���س��ع��ادة 
يوتا  و�سعادة  للبرتول  كوزمو  �سركة 
النفط  م����وارد  ادارة  ع���ام  م��دي��ر  اأون����و 
االقت�ساد  وزارة  يف  وامل���ع���ادن  وال���غ���از 

والتجارة وال�سناعة اليابانية.
ختام  يف  وامل�ساركات  امل�ساركون  وق��دم 
ال�سيخة  ل�سمو  ال�سكر  عظيم  املنتدى 
فاطمة بنت مبارك الرئي�سة الفخرية 
للجنة التي يعود لها الف�سل يف عقد 
التي  ودع��م��ه��ا  وملتابعتها  ال��ل��ق��اء  ه���ذا 
االماراتية  امل������راأة  م��ك��ان��ة  م���ن  ت���ع���زز 
العلقات  ع��رى  توثق  كما  واليابانية 

بني البلدين.

•• اأبوظبي-الفجر: 

حقق االأطباء يف م�ست�سفى “كليفلند 
طبياً جديداً  اأبوظبي” اإجن��ازاً  كلينك 
من خ��لل اإج��راء عملية الإزال��ة ت�سوه 
تقنية  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال��ق��ل��ب  يف  خ��ل��ق��ي 

الروبوت. 
للمري�سة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأج�����ري�����ت  وق�����د 
 26 اأحمد،  اإمي��ان عبد اهلل  االإماراتية 
ع���ام���اً، ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ع���اين م���ن حالة 
ُتعرف با�سم ج�سر ع�سلة القلب وتنجم 
عن ت�سكل ج�سر من االألياف الع�سلية 
القلبية فوق اأحد ال�سرايني الذي يزود 

القلب بالدم. 
الدكتور  جل����اأ  ال��ت�����س��وه  ه����ذا  ول���ع���لج 
القلب  معهد  رئي�س  بوناتي،  يوهان�س 
توما�س  والدكتور  الدموية،  واالأوعية 
بارت، رئي�س �سعبة طب القلب التدّخلي 
كلينك  “كليفلند  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف 
اأبوظبي”، اإىل ما ُيعرف بجراحة ثقب 
املفتاح، التي يتم فيها ا�ستخدام تقنية 
الروبوت املتطورة، لقطع ج�سر ع�سلة 
التاجي لدى  ال�سريان  القلب وحترير 

املري�سة. 
اأج����رى االأط���ب���اء اجل��راح��ة م��ن خلل 
ثقوب بالغة ال�سغر يف �سدر املري�سة، 

ال�سفاء  عملية  ت�����س��ري��ع  يف  ���س��اه��م  م��ا 
اللجوء  ح��ال  يف  عليه  هي  مبا  مقارنة 

اإىل اجلراحة املفتوحة التقليدية. 
وع��ل��ق د. ب��ون��ات��ي ع��ل��ى ه����ذا االإجن����از 
العامل،  م�ست�سفيات  معظم  يف  بقوله: 
جراحة  طريق  ع��ن  العملية  ه��ذه  تتم 
�سق عظم  التي تتطلب  املفتوح،  القلب 
القلب.  اإىل  بالو�سول  لل�سماح  ال�سدر 
لكن عو�ساً عن ذلك، متكنا من اإجراء 
ال���ع���م���ل���ي���ة م����ن خ������لل ثقبني  ك����ام����ل 
�سدر  يف  فتحهما  مت  فقط  �سغريين 
اأ���س��ه��م ذل���ك يف تقليل  امل��ري�����س��ة، وق���د 
ال�سغط النف�سي على املري�سة وت�سريع 

عملية ال�سفاء.  
القلب  ع�سلة  ج�سور  اع��ُت��ربت  لطاملا 
حاالت حميدة ميكن علجها ب�سهولة 
الدرا�سات  ل��ك��ن  االأدوي��������ة،  ب��وا���س��ط��ة 
غالباً  االأع���را����س  اأن  اأث��ب��ت��ت  احل��دي��ث��ة 
اأ���س��د ح��دة بكثري مم��ا يعتقد  م��ا تكون 
ت�ستوجب  ق���د  اأن���ه���ا  ب��ح��ي��ث  االأط����ب����اء 

اللجوء اإىل اجلراحة. 
وحول جتربتها، روت اإميان كيف كانت 
تعاين من اأعرا�س احلالة منذ اأن كانت 
كنت  وقالت:  ع�سر،  ال�ساد�س  يف عامها 
التعب  اأع��اين دوم��اً من  �سعيفة ج��داً، 
اأج����د �سعوبة  و���س��ي��ق ال��ن��ف�����س. وك��ن��ت 

من  اأمتكن  اأك��ن  مل  بحيث  التنف�س  يف 
العادية.  احل���ي���اة  ن�����س��اط��ات  مم��ار���س��ة 
30 دقيقة يف  اأم�سي ملدة  فعندما كنت 
اأحد املراكز التجارية، كان علي اأن اأرتاح 
قليًل. اأما االآن، وبعد اأ�سابيع فقط من 
اأده�س  ال��ع��م��ل��ي��ة، مل�����س��ت حت����واًل ك��ب��رياً 
اأ�سدقائي ومن حويل، فباتوا ينظرون 

اإيل ويثنون على همتي ون�ساطي.
ا�ست�سارت  اأن��ه��ا  اإىل  امل��ري�����س��ة  ول��ف��ت��ت 
امل�ست�سفيات  م����ن  ع�����دد  يف  االأط�����ب�����اء 
االأخ������رى يف دب����ي ول���ن���دن، ل��ك��ن��ه��م مل 
كانوا  ب��ل  حالتها،  ع��لج  م��ن  يتمكنوا 
يوؤكدون لها اأنها بحالة جيدة وال حتتاج 

ت�ست�سري  اأن  ق���ررت  ل��ذل��ك  ع���لج.  اإىل 
االأطباء يف م�ست�سفى كليفلند كلينك 

اأبوظبي. 
وبهذا ال�ساأن، اأ�سافت اإميان: يف البداية 
�سرح االأطباء بدقة ما كنت اأعاين منه 
بعد  لكن  االأدوي���ة.  بع�س  يل  وو�سفوا 

تتفاقم،  االأع����را�����س  اأخ�����ذت  ���س��ه��ري��ن، 
هناك  اأن  بوناتي  د.  اأخ���ربين  وعندها 
لذلك.  فرحت  مل�سكلتي.  جراحياً  حًل 
اأف�سل  باملائة   100 اأنني  اأ�سعر  واالآن 

مما كنت عليه قبل العملية.   
ُيذكر اأن الدكتور بوناتي يتمتع بخربة 

متتد  طويلة  مهنية  وم�����س��رية  وا���س��ع��ة 
ع��م��ل خللها  ع���ام���اً   30 م���ن  الأك�����ر 
ودولة  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  النم�سا  يف 
االإم�����ارات واأج����رى اأك���ر م��ن 4 اآالف 
يزيد  م��ا  ذل���ك  قلبية، مب��ا يف  ج��راح��ة 

على 600 جراحة روبوتية. 

•• اأبوظبي-وام: 

الدائمة  بامللكية  متعاملون  اأ���س��اد 
�سرطة  ب��������داأت  ال����ت����ي  ل���ل���م���رك���ب���ات 
دون  واح��دة  مل��رة  اإ�سدارها  اأبوظبي 
اعتبارا  االن���ت���ه���اء،  ت���اري���خ  ت���دوي���ن 
اجلاري،  دي�سمرب  �سهر  مطلع  م��ن 
موؤكدين اأنها مبادرة ريادية، �سمن 
امل�����س��اري��ع االب��ت��ك��اري��ة ذات اجل���ودة 
ا�ستحدثتها  التي  العالية  والكفاءة 
اأبوظبي الإ�سعادهم وحتقيق  �سرطة 

ر�ساهم.
نا�سر  اإب����راه����ي����م  ال���ع���م���ي���د  واك�������د 
ال�سام�سي، مدير مديرية ترخي�س 
�سرطة  حر�س  واالآليات،  ال�سائقني 
التي  امل�ساريع  اأبوظبي على تد�سني 
ت�����س��ه��م يف اإ����س���ع���اد امل��ت��ع��ام��ل��ني، من 
خ���لل ت�����س��خ��ري االإم���ك���ان���ي���ات كافة 
لتقدمي اأف�سل اخلدمات، با�ستخدام 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ذك��ي��ة، وامل��ت��واف��ق��ة مع 
الكامل  للتحول  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود 

اإىل احلكومة الذكية.
للمركبات،  الدائمة  امللكية  اإن  وقال 
املعاملت،  اإجن���از  �سرعة  يف  ت�سهم 
نف�سها  اخل���دم���ة  ع��ل��ى  واحل�������س���ول 
من  للمتعاملني،  وجهد  وقت  باأقل 
كما  اخل��دم��ة،  مراكز  مراجعة  دون 
بطاقات  اإ���س��دار  اإيقاف  على  عملت 
جديدة مللكيات املركبات اإاّل يف حاالت 
والت�سفري  وال��ره��ن  كالنقل  معينة 

نف�سه  ال��وق��ت  يف  وح���ّدت  ال�سياحي، 
م����ن ال���ت���ل���وث ال��ب��ي��ئ��ي ال����ن����اجت عن 

اإتلف بطاقات امللكية.
اأ�سحاب  ب��اإم��ك��ان  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ار 
امل����رك����ب����ات ال�����ت�����اأّك�����د م�����ن ال���ف���رتة 
املركبات،  ملكيات  النتهاء  الزمنية 
الذكي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ا���س��ت��خ��دام  ع���رب 
نافذة  واخ��ت��ي��ار  اأب��وظ��ب��ي،  ل�سرطة 
“عر�س ملكية مركبة” لكي تظهر 
بامللكية،  اخل��ا���س��ة  البيانات  جميع 
ميكن  كما  االنتهاء،  تاريخ  وت�سمل 
م��ن خ��دم��ات ترخي�س  اال���س��ت��ف��ادة 
“�سهل”  اأجهزة  با�ستخدام  املركبات 
حمطات  بع�س  يف  حالياً  املتواجدة 
تعبئة الوقود، ويف املراكز التجارية 

قريباً.
وتطرق اإىل االإجراء املعمول به ب�ساأن 
املركبات..  لتجديد  الفني  الفح�س 
م�سرياً اإىل اإعفاء املركبات اجلديدة 

عليها  التي مل مي�ِس  الفح�س  من 
الت�سجيل،  ت��اري��خ  م��ن  ���س��ن��وات   3
للمتعاملني  مي��ك��ن  ذل���ك  دون  وم���ا 
الفني  الفح�س  م��رك��زّي  م��راج��ع��ة 
اأب����وظ����ب����ي  ال���������س����لم����ة يف  مب���ب���ن���ى 
�ساعة من   24 م��دار  وامل�سفح على 
االأحد وحتى اخلمي�س، اأما مواعيد 
فتم  وال�سبت  اجلمعة  يومّي  العمل 
الفني  الفح�س  مب��رك��ز  حت��دي��ده��ا 
وفلج  اأبوظبي،  يف  ال�سلمة  مببنى 
الثانية  ال�ساعة  من  العني  يف  ه��زاع 

ظهراً وحتى العا�سرة م�ساًء.
وحتّدث متعاملون عن جتربتهم يف 
اإ�سدار امللكية الدائمة للمركبات دون 
يتم  بحيث  االنتهاء،  تاريخ  تدوين 
بالتجديد  املركبات  اأ�سحاب  اإ�سعار 
عرب  االنتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �سهر  قبل 
على  واأج��م��ع��وا  الن�سية،  ال��ر���س��ائ��ل 
ترخي�س  م��دي��ري��ة  خ���دم���ات  جن���اح 

ب�سرطة  واالآل�������ي�������ات  ال�������س���ائ���ق���ني 
اأبوظبي، بجميع املقايي�س.

واأكد املواطن �سعيد مرزوق النعيمي، 
اأن املبادرات االبتكارية التي تقدمها 
ب�سكل  ت�����س��ه��م  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رط���ة 
ومنها  املتعاملني،  اإ�سعاد  يف  مبا�سر 

للمركبات  ال��دائ��م��ة  امللكية  خ��دم��ة 
اإجناز  اجل��م��ه��ور  ع��ل��ى  �سّهلت  ال��ت��ي 
بدقة  االإل���ك���رتون���ي���ة،  م��ع��ام��لت��ه��ا 
الراحة  �سبل  وف��رت  كما  متناهية، 

باخت�سار الوقت واجلهد.
ل�سرطة  الريادية  بامل�ساريع  واأ���س��اد 

اأب����وظ����ب����ي ل����لرت����ق����اء ب���اخل���دم���ات 
وال���ك���ف���اءة  اجل�������ودة  ذات  ال���ذك���ي���ة، 
على  احل��ر���س  يعك�س  مم��ا  العالية، 
عن  ..معربا  اجلمهور  ر�سا  حتقيق 
اأبوظبي يف  �سرطة  مل�ساعي  ارتياحه 
ال��و���س��ول اإىل اأف�����س��ل امل��ع��اي��ري من 

خلل خدماتها التطويرية.
واأكد خليفة حممد �سامل احل�سرمي 
�سرطة  جن��اح  اجلن�سية”  “ُعماين 
فريدة  خ��دم��ات  تقدمي  يف  اأبوظبي 
بتنوعها  اإعجابه  اأث��ارت  نوعها،  من 
م�ستوى  اإىل  وت��رت��ق��ي  و�سهولتها، 
جنوم،  ال�سبعة  فئة  م��ن  اخل��دم��ات 
ا����س���ت���ف���اد منها  اأن������ه ق����د  م���و����س���ح���اً 
ك��ف��رد م��ن ذوي ال��ه��م��م م��ن خلل 
املخ�س�سة  ال���ن���م���وذج���ي���ة  امل���ك���ات���ب 
املجتمع  اأف��راد  من  ال�سريحة  لهذه 

ترخي�س  م��دي��ري��ة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
مقرها  يف  واالآل�����ي�����ات  ال�����س��ائ��ق��ني 

الرئي�س باأبوظبي.
“اأمريكية  حم��م��د  ت��ي��م��ا  وو���س��ف��ت 
الدائمة  امللكية  خدمة  اجلن�سية”، 
جدا  و�سهلة  مرنة  بانها  للمركبات 
مّكنت  اخل��دم��ة  اأن  اإىل  ..م�����س��ريًة 
اجلمهور عموماً، والن�ساء خ�سو�ساً، 
مبا�سر  ب�سكل  منها  اال�ستفادة  م��ن 
امل�����ن�����ازل، ع����ن ط���ري���ق جتديد  م����ن 
الذكية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع���رب  امل��ل��ك��ي��ة 
مراجعة  دون  اأب���وظ���ب���ي،  ل�����س��رط��ة 

مراكز اخلدمة.
وع������رّبت ع���ن ر����س���اه���ا ال���ت���ام حول 
ل�سرطة  امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
جميع  فيها  ت��واف��رت  التي  اأبوظبي 
والتجهيزات  االأ���س��ا���س��ي��ة  امل��ق��وم��ات 

املكملة للخدمات املقدمة للجمهور. 
عبداملق�سود  ���س��ي��د  خ���ال���د  وق������ال 
التقنية  اإن  اجلن�سية”  “م�سري 
الدائمة  امللكية  الإ���س��دار  اجل��دي��دة 
الذكية  التطبيقات  عرب  للمركبات 
وف������رت عليه  اأب����وظ����ب����ي،  ل�����س��رط��ة 
الوقت  من  الكثري  �سركة،  كمندوب 

واجلهد.
اال�ستثنائية  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  واأث���ن���ى 
اأجود  ت��ق��دمي  يف  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
اأهدافها  اخل��دم��ة، وحت��ق��ي��ق  اأن����واع 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن خ���لل توفري 
اأرقى اخلدمات املتميزة، مما يعك�س 
من  للمتعاملني  االإي��ج��اب��ي��ة  ال���روح 
ن��اح��ي��ة، وي��ج�����ّس��د ر���س��ا ال��ن��ا���س عن 
بالو�سائل  اخل���دم���ات  ه����ذه  اإجن�����از 

الذكية.

برعاية »اأم المارات«.. جلنة ال�سداقة الإماراتية اليابانية للتط�ير ال�ظيفي للمراأة تعقد اجتماعها ال�ساد�س يف ط�كي�

اإ�سالح ت�سوه خلقي نادر يف القلب دون جراحة مفتوحة

الأطباء يف  »كليفالند كلينك اأب�ظبي« يجرون اأول جراحة 
روب�تية لعالج ج�سر ع�سلة القلب 

متعامل�ن ي�سيدون باإ�سدار امللكية الدائمة للمركبات ب�سرطة اأب�ظبي

•• اأبوظبي -وام:

متمثلة   - والكوارث  واالأزم��ات  الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة  اأكملت 
 - املحلية  الطوارئ واالأزم��ات والكوارث  اإدارة  يف جميع مراكزها وفرق 
ا�ستعداداتها وجاهزيتها ملواجهة التقلبات اجلوية وحالة عدم اال�ستقرار 
اجلوي املتوقعة خلل الفرتة من 15 اإىل 18 دي�سمرب احلايل. و�ستتاأثر 
الدولة بامتداد منخف�س جوي �سطحي ي�ساحبه امتداد منخف�س جوي 
يف طبقات اجلو العليا معه كتله هوائية باردة من ال�سمال مما يوؤدي اإىل 
تكاثر كميات ال�سحب تدريجيا من يوم اجلمعة ويتخللها بع�س ال�سحب 
ح�سب  وال�سرقية  ال�سمالية  امل��ن��اط��ق  على  خا�سة  امل��م��ط��رة  ال��رك��ام��ي��ة 
يزداد  اأن  املتوقع  للأر�ساد. ومن  الوطني  املركز  ال�سادرة عن  التقارير 
تعمق املنخف�سات اجلوية العلوية وال�سطحية من يوم ال�سبت اإىل يوم 

االإثنني املقبلني وي�ستمر تزايد كميات ال�سحب على مناطق متفرقة من 
الدولة يتخللها �سحب ركامية تكون م�سحوبة ب�سقوط اأمطار خمتلفة 
اإدارة  فرق  قامت  وقد  للأر�ساد.  الوطني  املركز  توقعات  ح�سب  ال�سدة 
الطوارئ واالأزمات والكوارث املحلية يف جميع اإمارات الدولة بالتن�سيق 
الطوارئ  جم��ال  يف  املعنية  احلكومية  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  جميع  م��ع 
ا�ستعدادا  املخت�سة  الفرق  جاهزية  برفع  املحلية  التنفيذية  واالأزم���ات 
التقلبات اجلوية املتوقعة. من جهتها ن�سقت الهيئة مع فرق الطوارئ 
بتاأكيد متام اجلاهزية لل�ستجابة الأي طارئ ي�ساحب هطول  املحلية 
االأمطار الغزيرة خلل فرتة التقلبات اجلوية املتوقعة من 15 اإىل 18 
باجلمهور  الهيئة  وتهيب  ابتداء من غد اجلمعة.  اأي  احل��ايل  دي�سمرب 
واملواقع  وال�سدود  واالأودي��ة  اجلبلية  واملناطق  البحر  ومرتادي  الكرمي 
الطبيعية اأخذ احليطة واحلذر ب�سبب االأحوال اجلوية املتقلبة التي قد 

االقرتاب  عدم  الهيئة  تنا�سد  كما   . الدولة  مناطق  بع�س  لها  تتعر�س 
اأماكن جريان االأودية وال�سدود واحلذر من االنزالقات ال�سخرية  من 
وتوخي احلذر. وملزيد من الن�سائح واالر�سادات تنا�سد الهيئة اجلمهور 
اأ�سدرته  ما  االلكرتونية للطلع على  وبوابتها  اإىل قنواتها  الو�سول 
من  وملزيد  اخل�سو�س.  ه��ذا  الطارئة” يف  احل��االت  يف  “دليلك  الهيئة 
ملا يحويه من معلومات  املرفق  الرابط  االط��لع على  املعلومات يرجى 
“ دل��ي��ل��ك يف احلاالت  ال��ت��ق��ل��ب��ات اجل��وي��ة  اأث���ن���اء  ال��ت�����س��رف  ع��ن كيفية 
https://www.ncema.gov.ae/Content/ الطارئة« 
 Documents/Arabic/fe-mowagahat-alkawar
اإر�����س����ادات  ع��ل��ى  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  االإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  وي���ح���وي   eth.pdf
https://www.ncema. اجل��وي��ة:  التقلبات  ع��ن  ومعلومات 

. gov.ae/ar/home.aspx

طحن�ن بن حممد يعزي عبداهلل 
�سلطان احلاج ال�سام�سي ب�فاة والده

•• العني-وام:

قدم �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني واجب العزاء اإىل 
عبداهلل �سلطان عبداهلل احلاج ال�سام�سي بوفاة املغفور له “والده«.

فقد قام �سموه �سباح ام�س بزيارة جمل�س العزاء يف منطقة زاخر مبدينة العني واأعرب الأهل 
اأن  الفقيد وذويه عن خال�س تعازيه وموا�ساته لهم يف م�سابهم اجللل.. راجيا اهلل عز وجل 
يتغمده بوا�سع رحمته ومغفرته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأ�سرته و ذويه جميل ال�سرب 

وال�سلوان.

» الط�ارئ والأزمات« تكمل ا�ستعداداتها مل�اجهة التقلبات اجل�ية املت�قعة

خالد عبد املق�سودتيما حممد�سعيد النعيميخليفة احل�سرمي
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•• اأبوظبي-وام:

خلفان  حممد  ال��ل��واء  معايل  افتتح 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  ال��رم��ي��ث��ي 
اليوم  “ م��وؤمت��ر  فعاليات  اأب��وظ��ب��ي 
ال���ذي  الف�ساد”  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��امل��ي 
ن���ظ���م���ت���ه ����س���رط���ة اأب����وظ����ب����ي حتت 
مكافحة  ع��ل��ى  “متحدون  ���س��ع��ار 
الف�ساد” ام�س بفندق اأبراج االحتاد 
اأممية  باأبوظبي مب�ساركة منظمات 
ودول����ي����ة ون���خ���ب حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة 
النزاهة  جم��ال  يف  خمت�سة  وعاملية 
الوظيفية ومكافحة الف�ساد وتختتم 

جل�ساته اليوم.
ح�سر االفتتاح معايل ال�سيخ عبداهلل 
دائرة  رئي�س  ح��ام��د  اآل  حممد  ب��ن 
اأبوظبي والدكتور نا�سر   - ال�سحة 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  ���س��امل خل��ري��ب��اين 
جلنة االأم��ن وال��ع��دل وال�سلمة يف 
اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
نا�سر  اأح����م����د  ال���دك���ت���ور  وال�����ل�����واء 
وزارة  يف  ال���ع���ام  امل��ف��ت�����س  ال��ري�����س��ي 
حامت  الدكتور  والقا�سي  الداخلية 
االأمم  ملكتب  االإقليمي  امل��دي��ر  علي 
املخدرات  مبكافحة  املعني  املتحدة 
التعاون  جمل�س  ل���دول  واجل��رمي��ة 
اخل��ل��ي��ج��ي وم������دراء ال��ق��ط��اع��ات يف 
�سرطة اأبوظبي وعدد من امل�سوؤولني 

و�سباط من �سرطة اأبوظبي.
ل�سرطة  العام  القائد  معايل  قال  و 

عنه  نيابة  األقاها  كلمة  يف  اأبوظبي 
النعيمي  ���س��اه��ني  ����س���امل  ال��ع��م��ي��د 
القيادة ب�سرطة  مدير قطاع �سوؤون 
العربية  االإم��ارات  دولة  اإن  اأبوظبي 
اآفة  مكافحة  م��ن  ات��خ��ذت  امل��ت��ح��دة 
االأ���س��ا���س��ي��ة يف  امل��ب��ادئ  اأح���د  الف�ساد 
التنمية  اأه�����داف  لتحقيق  �سعيها 
القطاعات  يف  امل�ستدامة  الوطنية 
الف�ساد  مكافحة  اإن  واأ���س��اف  كافة. 
املعرفة  بذاته يجمع بني  قائم  علم 
الفنية  واخل��ربة  العميقة  النظرية 
 .. امل��ت��ط��ورة  التكنولوجية  وامل��ه��ارة 
ملكافحة  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  م��ع��ت��ربا 
الف�ساد من�سة عاملية جتمع امل�ساركني 
لتبادل اخلربات والتجارب مبا يعزز 
وال�سفافية  الوظيفية  النزاهة  قيم 
على  ب���ي���د  ي�����دا  ال���ع���م���ل  اإىل  ودع������ا 
التي  املوؤ�س�سات  يف  العدالة  تر�سيخ 
نقدرها ونحرتمها ونثق بها لنوؤكد 
اأن حماية النزاهة الوظيفية واجب 
م�����س��رتك ع��ل��ى اجل��م��ي��ع م���ن دون 

ا�ستثناء.
و ا�ستذكر يف كلمته مقولة موؤ�س�س 
ال����دول����ة امل���غ���ف���ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي���د 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ال  الف�ساد  :”اإن  ق��ال  ثراه” حينما 
يفلح اأمة.. وال نريد اأن يكون بيننا 
م��ري�����س ب��ه��ذا ال���وب���اء ال���ذي يلطخ 

الدولة ككل ويلوثها ».
ك��ان��ت ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ق���د ب���داأت 

ب��ع��زف ال�����س��لم ال��وط��ن��ي ث��م �ساهد 
احل�سور فيلما ت�سجيليا حول جهود 
الف�ساد  مكافحة  يف  االم���ارات  دول��ة 
وامل�سوؤولية  وال��ن��زاه��ة  وال�سفافية 
الدولية  اجل��ه��ود  ودع���م  املجتمعية 
اإىل ج��ان��ب اجلهود  يف ه��ذا االإط����ار 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
اإن�ساء  خ��لل  م��ن  الف�ساد  مكافحة 
تاأ�س�ست  التي  الف�ساد  اإدارة مكافحة 
عام 2015 بهدف مكافحة الف�ساد 
االأ�ساليب  واأف�سل  الطرق  ب��اأح��دث 
اإىل  دول��ي��ا وحم��ل��ي��ا  امل�����س��ت��ف��اد منها 
جانب رفع التوعية والثقافة العامة 
لدى املوظفني واجلمهور اخلارجي 
لبيان مدى خماطر هذه اجلرمية 
التنمية  ع���ل���ى  ت����اأث����ريه����ا  وم�������دى 

امل�ستدامة.
الدكتور  ال��ق��ا���س��ي  األ���ق���ى  وب������دوره 
امل��دي��ر االإق��ل��ي��م��ي ملكتب  ح��امت علي 
مبكافحة  امل��ع��ن��ي  امل���ت���ح���دة  االأمم 
ل��دول جمل�س  امل��خ��درات واجلرمية 
فيها  نقل  كلمة  اخلليجي  التعاون 
فيدوتوف  ي�����وري  م���ع���ايل  حت���ي���ات 
املتحدة  ل��لأمم  العام  االأم��ني  نائب 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ك��ت��ب االأمم 
املتحدة املعني باملخدرات اجلرمية.

اأن نقف  اليوم  “ ي�سرفنا  واأ���س��اف: 
معكم واأنتم حتتفلون باليوم العاملي 
ملكافحة الف�ساد الذي تطلقه �سنويا 
ملواجهة  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة 

والنزاهة  ال�سفافية  وتعزيز  الف�ساد 
.. م��ث��م��ن��ا ج���ه���ود دول�����ة االإم�������ارات 
موؤ�س�ساتها  ووع��ي  املتحدة  العربية 
واإدراكها ورغبتها يف العمل امل�سرتك 
اأن  اإىل  واأ���س��ار  االآف���ة  ه��ذه  ملكافحة 
ال��ع��امل��ي ملكافحة  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال 
وال�سعوب  املجتمعات  يوحد  الف�ساد 
واحدة  وا�سرتاتيجية  �سيا�سة  على 

للمكافحة.
ب��ال��ف��ع��ل متحدون  “ ن��ح��ن  وق�����ال: 
على مكافحة هذه االآفة الأن الف�ساد 
التي تقدم  ال يهدد فقط اخلدمات 
ل��ل�����س��ع��وب ل��ك��ن��ه ب����ات ي���ه���دد االأم����ن 
الفقري  العمود  واأ�سبح  وامل�ستقبل 
امل���ن���ظ���م وال�����داع�����م جل��م��ي��ع اأن������واع 

اجلرمية املنظمة واالإرهاب.
وق���دم ال�����س��ك��ر مل��ع��ايل ال��ق��ائ��د العام 
هذا  رع��اي��ة  على  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
احلدث ودعوته للح�سور وامل�ساركة 
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  م��وا���س��ل��ة  متمنيا 
تطوير  اإىل  تدعو  التي  الربامج  يف 
بناء الكوادر الوطنية وو�سع خطط 
امل�ستوى  ع��ل��ى  وال��ت��وع��ي��ة  ال��وق��اي��ة 
اإدارة  واعترب  واالإقليمي..  الوطني 
اأبوظبي  �سرطة  الف�ساد يف  مكافحة 
للدول  ت���ق���دمي���ه  مي���ك���ن  من����وذج����ا 
خدماتها  م��ن  لل�ستفادة  االأخ���رى 
املكافحة  يف  ال��ف��ع��ال��ة  وب���راجم���ه���ا 

والوقاية.
ورحب املقدم مطر مع�سد املهريي 

يف  ال��ف�����س��اد  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  م��دي��ر 
����س���رط���ة اأب���وظ���ب���ي ب���امل�������س���ارك���ني يف 
حر�س  واأك��د  باملوؤمتر  األقاها  كلمة 
�سرطة اأبوظبي على توحيد اجلهود 
مكافحة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ال���دول���ي���ة 
وبتوجيهات  اإن����ه  وق����ال  ال��ف�����س��اد.. 
تولت  الر�سيدة  القيادة  من  كرمية 
�سرطة اأبوظبي ومن �سمن مهامها 
يف ت��وف��ري االأم���ن واالأم����ان للجميع 
مهمة اإطلق واإجناح هذه التظاهرة 
االأم��ن��ي��ة ل��ت��ك��ون امن��وذج��ا يحتذى 
واملتقن  اجل���اد  املوؤ�س�سي  للعمل  ب��ه 
واأه���داف وا�سحة وحمددة  وب��روؤي��ة 
لتكون  التحديات  من  كبري  وبقدر 

االإجنازات على قدر الطموحات.
و اأو�سح اأن انعقاد هذا املوؤمتر ياأتي 
انطلقا من اأهمية التعاون الدويل 
والو�سائل  احل��ل��ول  اأف�سل  لتقدمي 
انت�سار  م���ن  مت��ن��ع  ال���ت���ي  ال����رادع����ة 
الف�ساد الفتا اإىل اأن �سرطة اأبوظبي 
من  للموؤمتر  اإ�سافيا  زخما  اأعطت 
وور���س عمل  تنظيم جل�سات  خ��لل 
ملناق�سة  ي���وم���ني  مل����دة  م��ت��خ�����س�����س��ة 
بينها  م��ن  املو�سوعات  م��ن  العديد 
ت��ن��اق�����س الأول م���رة يف  م��و���س��وع��ات 

منطقة اخلليج العربي.
العاملي  ال��ي��وم  م��وؤمت��ر  اإن  اأ���س��اف  و 
القيادة  ت��ن��ظ��م��ه  ال��ف�����س��اد  مل��ك��اف��ح��ة 
اإطار  يف  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
واالطلع  الدولية  اجلهود  توحيد 

يف  اخلا�سة  املمار�سات  اأف�سل  على 
مكافحة الف�ساد واأعرب عن اأمله مع 
التو�سل  يف  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  اختتام 
وقابلة  فاعلة  وتو�سيات  نتائج  اإىل 
اجلميع  م�سلحة  ت��خ��دم  للتطبيق 
امل���رج���وة بو�سع  وحت��ق��ق االأه������داف 
خ��ط��ط وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ت��ع��زز من 
ومكافحة  الوظيفية  ال��ن��زاه��ة  قيم 

الف�ساد يف جميع جماالت احلياة.
للموؤمتر  االأوىل  اجلل�سة  وناق�ست 
على  “االإطلع  ح����ول  م��و���س��وع��ا 
مبكافحة  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
الف�ساد” مب�ساركة كل من تنج كيي 
CPIB ب�سنغافورة  امل�ست�سار يف ال� 
ال�سيا�سة  اإدارة  م��ن  ك��ي��ن��ون  وارين 
بفنلندا  ال��ع��دل  وزارة  يف  اجلنائية 

ولورا دي كا�ستلون قا�سي التحقيق 
بربوك�سل  ال��ع��ام  امل��دع��ي  مكتب  يف 
مدير  م��ازوي��ل  وروب����رت  بلجيكا  يف 
رئي�سي يف وكالة اجلرمية الوطنية 

يف اململكة املتحدة.
الثانية  اجل���ل�������س���ة  وا����س���ت���ع���ر����س���ت 
واملحلية  ال����دول����ي����ة  “القوانني 
يف  و”النزاهة  الف�ساد”  مل��ك��اف��ح��ة 
االأنظمة املالية” و”ا�ستخدام االأدلة 
الف�ساد”  مكافحة  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة 
امل�ست�سار  م���ن  ك���ل  ف��ي��ه��ا  وحت�����دث 
ح�������س���ني م���ع���ت���وق امل����ح����ام����ي ال���ع���ام 
االحتادية  ال��ع��ام��ة  االأم����وال  لنيابة 
رئي�س  احل��م��ادي  ح�سن  وامل�ست�سار 
والرائد  ب��اأب��وظ��ب��ي  االأم�����وال  ن��ي��اب��ة 
مركز  م�����دي�����ر  ال�����زع�����اب�����ي  ط���������ارق 

االإلكرتونية  ل����لأدل����ة  االإم����������ارات 
واملعلومات يف �سرطة اأبوظبي واأمل 
ال�سرهان مدير التعاون مع اجلهات 
املحلية يف اإدارة اال�ستعلمات املالية 
مب�سرف االإم��ارات العربية املتحدة 
واإي�����ه�����اب حم���م���د مدير  امل�����رك�����زي 
رئي�سي يف التدقيق والفح�س املايل 

بجهاز اأبوظبي للمحا�سبة.
امل�ساحب  املعر�س  يف  املوؤمتر  وق��دم 
كتيبات توعية حول مكافحة الف�ساد 
امل�ساركة  اجل��ه��ات  ج��ه��ود  ت�سمنت 
اجلنائية  ال�����س��رط��ة  منظمة  م��ن��ه��ا 
ومكتب  “االإنرتبول”  ال���دول���ي���ة 
باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  االأمم 
واجلرمية والقيادة العامة ل�سرطة 

اأبوظبي.

•• اأبوظبي -وام: 

احلمريي،  حممد  اأحمد  معايل  ق��ام 
االأمني العام لوزارة �سوؤون الرئا�سة، 
“مهرجان  ب���زي���ارة  اأم�������س،  م��ن  اأول 
ُيقام  ال���ذي  الرتاثي”،  زاي���د  ال�سيخ 
ملتقى  االإم���ارات  “اأر�س  �سعار  حتت 
كرمية  برعاية  وياأتي  احل�سارات”، 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
“حفظه اهلل”، ودعم �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
امل�����س��ّل��ح��ة، وم��ت��اب��ع��ة �سمو  ل���ل���ق���وات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
ال�����وزراء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 

�سوؤون الرئا�سة.   
رافق معاليه يف الزيارة �سعادة حممد 
عبداهلل الرميثي، وكيل وزارة �سوؤون 
وامل�سرتيات،  املالية  لقطاع  الرئا�سة 
و���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان احل���م���ريي، وكيل 
لقطاع  ال���رئ���ا����س���ة  ������س�����وؤون  وزارة 
اخل��دم��ات امل�����س��ان��دة، و���س��ع��ادة جمعة 
�����س����وؤون  وزارة  وك����ي����ل  ال����رم����ي����ث����ي 

الرئا�سية،  املرا�سم  لقطاع  الرئا�سة 
وال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل م��غ��رب��ي مدير 
قطاع الدرا�سات والبحوث، و�سماحة 
وعدد  الها�سمي،  علي  ال�سيد  ال�سيخ 
الرئا�سة،  �سوؤون  وزارة  موظفي  من 
حيث كان يف ا�ستقبالهم �سعادة حميد 
م��دي��ر مكتب  ن��ائ��ب  ال��ن��ي��ادي،  �سعيد 

وزير �سوؤون الرئا�سة، رئي�س “اللجنة 
املنّظمة للمهرجان«.

زيارته  العام  االأم��ني  معايل  وا�ستهل 
بح�سور عر�سة اخليل والهجن، التي 
اخليالة  م��ن  جمموعة  فيها  ���س��ارك 
رافقتها  ب��ا���س��ت��ع��را���س��ات  وال��ف��ر���س��ان 
بجولة  ق��ام  وبعدها  �سعبية،  اأه��ازي��ج 

تفقدية يف جناح “موؤ�ّس�سة خليفة بن 
متحف  زار  حيث  االإن�سانية”؛  زاي��د 
واأفلما،  �سوًرا  �سّم  الذي  املوؤ�ّس�سة، 
تتحّدث عن اإجنازات املوؤ�ّس�سة خلل 
جتّول  كما  املا�سية،  الع�سر  ال�سنوات 
يف االأح���ي���اء ال��رتاث��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة من 
ّمم فيها  خمتلف دول العامل، التي �سُ

مل��ح��ات م��ن الرتاث  ك��ّل ح��ّي ليعك�س 
وي�ستعر�س  دول�����ة،  ل��ك��ّل  ال��ع��م��راين 
ج��وان��ب م��ت��ع��ّددة م��ن م���وروث دولته 
واملنتوجات  امل���اأك���والت  م��ن  ال�سعبي 
واحل����������رف ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، وك����ذل����ك 
الفلكلورية  واالأه����ازي����ج  ال���ع���رو����س 

اخلا�سة بها. 
وقام معاليه بزيارة جناح “االأر�سيف 
ق���اع���ات  ع���ل���ى  واط����ل����ع  الوطني”، 
اجلناح، و�ساهد �سوًرا نادرة واأفلًما 
تاريخية حول م�سرية االحتاد وبناء 
الدولة، وال��دور الذي قام به املغفور 
اآل نهيان  له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
يف تاأ�سي�س االحتاد، اإ�سافة اإىل وثائق 
اإجنازاته،  تعك�س  ق��ّي��م��ة،  ومقتنيات 
واأقواله اخلالدة، واهتمامه بالتنمية 
وامل���راأة  والبيئة  وال��زراع��ة  والتعليم 

والرتاث واالإن�سان.
كما زار عددا من الهيئات واملوؤ�ّس�سات 
اخلليجية  واالأج����ن����ح����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
امل�ساركة  واالأجنبية  العربية  والدول 

يف املهرجان. 
واأ������س�����اد م���ع���ايل االأم�������ني ال����ع����ام مبا 
وفعاليات  اأج����ن����ح����ة  م����ن  �����س����اه����ده 

االإرث  ت��ع��ك�����س  ت����راث����ي����ة،  خم��ت��ل��ف��ة 
االإمارات  لدولة  والتاريخي  الثقايف 
ة  من�سّ ي��وّف��ر  املهرجان  اأن  ..م��وؤك��دا 
واإب�����رازه،  ال��وط��ن��ي  امل����وروث  لتعميق 
والتعاي�س  الت�سامح  ثقافة  وتعزيز 
مع االآخر، وجميعها ممار�سات و�سع 
له  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���ّس�����س  ال��وال��د  لبناتها 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
“طّيب اهلل ثراه”، و�سار على نهجه 
بن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 

الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ����وه  اهلل، 
ويّل عهد  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات 
االأمني  م��ع��ايل  ث��ّم��ن  كما   . امل�سّلحة 
ال��ذي يوليه  الكبري  ال��ع��ام االه��ت��م��ام 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي����د اآل 
الوزراء،  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان، 
وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة، ودع��م��ه غري 
امل��ح��دود الإجن���اح امل��ه��رج��ان وحتقيق 

اأه�����داف�����ه ب���احل���ف���اظ ع���ل���ى ال�����رتاث 
االأج���ي���ال  اإىل  ون��ق��ل��ه��ا  وال��ت��ق��ال��ي��د، 
القادمة يف امل�ستقبل. واأعرب معاليه 
عن �سكره وتقديره “للجنة املنّظمة 
حميد  �سعادة  برئا�سة  للمهرجان” 
م��دي��ر مكتب  ن��ائ��ب  ال��ن��ي��ادي،  �سعيد 
وزير �سوؤون الرئا�سة، واأ�ساد باجلهود 
املبذولة والدور الذي تقوم به اللجنة 
واملحافظة  املهرجان  جن��اح  �سبيل  يف 

على الرتاث االإماراتي االأ�سيل.

انطالق فعاليات »م�ؤمتر الي�م العاملي ملكافحة الف�ساد«

الأمني العام ل�زارة �س�ؤون الرئا�سة يزور »مهرجان زايد الرتاثي 2017«

مذكرة تفاهم بني جامعة الفجرية وجمعية 
الفجرية الجتماعية الثقافية

م�س�ؤول دويل : ا�ست�سافة الإمارات مل�ؤمتر التدقيق الداخلي ي�ؤكد ريادتها مبجال احل�كمة

•• الفجرية -وام:

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة ال��ف��ج��رية ام�����س يف 
فندق �سيجي الديار مذكرة تفاهم 
االجتماعية  الفجرية  جمعية  مع 
الثقافية بح�سور معايل �سعيد بن 
حم��م��د ال��رق��ب��اين رئ��ي�����س جمل�س 
التعاون  ب��ه��دف  اجل��ام��ع��ة  اأم���ن���اء 
العلمي وتعزيز التبادل االأكادميي 
خم���ت���ل���ف  يف  اجل������ان������ب������ني  ب��������ني 

املجاالت.
وقع املذكرة كل من مدير جامعة 
ال��ف��ج��رية ال��دك��ت��ور حم��م��د غر�س 
اإدارة  جم��ل�����س  ورئ���ي�������س  ال����دي����ن 
االجتماعية  ال���ف���ج���رية  ج��م��ع��ي��ة 

الثقافية خالد الظنحاين.
تن�س املذكرة على تبادل اخلربات 
ودعم  وال��ت��دري��ب��ي��ة،  االأك���ادمي���ي���ة 
العمل  وت��ف��ع��ي��ل  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
دورات  وتنظيم  للطلبة  التطوعي 
وت���دري���ب الأ����س���ح���اب ال��ه��م��م على 
جانب  اإىل  م��ت��خ�����س�����س��ني  اأي������دي 

ع�����رو������س وور����������س عمل  ت����ق����دمي 
املجتمع  خل����دم����ة  م��ت��خ�����س�����س��ة 

واإقامة فعاليات م�سرتكة.
الفجرية  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر  وق������ال 
التعاون  ج�����س��ور  م���د  اإىل  ���س��ع��ي��ه��ا 
االإمارة  يف  املحليني  �سركائها  م��ع 
واجل��م��ع��ي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��م يف اإط����ار 
تبادل اخلربات واالرتقاء بامل�ساركة 

املجتمعية التي تتوافق مع خطط 
اجلامعة.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة جمعية الفجرية االجتماعية 
يربطها  اجل��م��ع��ي��ة  اإن  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
�سركائها  م����ع  ت����ع����اون  ع����لق����ات 
مذكرة  وتوقيع  اال�سرتاتيجيني، 
الفجرية،  ج��ام��ع��ة  م���ع  ال��ت��ف��اه��م 

القائمة  مل�سريتها  ت��ت��وي��ج��ا  ي��اأت��ي 
التعاون يف جم��االت خمتلفة  على 
التدريب واالأن�سطة  خا�سة جمال 
واملجتمعية،  وال��ث��ق��اف��ي��ة  العلمية 
ال�سراكات  بتطوير  ن��اأم��ل  ون��ح��ن 
اإمارة  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  مع 
ال���ف���ج���رية م���ن خ����لل م��ث��ل هذه 

التفاهمات.

•• دبي -وام:

اأكد ريت�سارد ت�سمربز رئي�س املعهد الدويل للمدققني 
الدويل  للموؤمتر  االإم���ارات  ا�ست�سافة  اأن  الداخليني 
للتدقيق الداخلي الأول مرة يف ال�سرق االأو�سط ثمرة 
احلوكمة  تطبيق  يف  وريادتها  وديناميكيتها  جهودها 
ت�سبح  اأن  على  والعمل  والف�ساد  االحتيال  ومكافحة 

حكومتها االأذكي عامليا.
ج���اء ذل���ك خ���لل م��وؤمت��ر �سحفي ع��ق��د ع��ل��ى هام�س 
الدورة ال�سابعة ملوؤمتر روؤ�ساء التدقيق الداخلي الذي 
تنظمه جمعية التدقيق الداخلي - للك�سف عن ا�ستعداد 
دبي ال�ست�سافة املوؤمتر العاملي للتدقيق الداخلي حتت 
رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل يف الفرتة ما بني 6 و 9 مايو املقبل. وك�سف 
%45 من اجمايل املدققني  اأن االإم��ارات ت�سم نحو 
نحو  عددهم  البالغ  املنطقة  يف  العاملني  الداخليني 
مدقق ما يوؤكد االهتمام الكبري الذي تعول   7000
عليه اجلهات املعنية بالن�سبة للمدقق الداخلي ودوره 
احلا�سم يف م�سرية الريادة التي تخطوها باجتاه تعزيز 
واحللول  والتطبيقات  االنظمة  وا�ستخدام  احلوكمة 
التدقيق.  مهنة  اأداء  يف  اال�سطناعي  والذكاء  الذكية 
املدققني  رئي�س جمعية  علي  عبيد  ال��ق��ادر  عبد  واأك��د 
%22 من  اأن املواطنني ي�سكلون  الداخليني يف دولة 

اجمايل عدد املدققني العاملني يف الدولة.
املوؤمتر  يطرحها  ���س��وف  ال��ت��ي  الق�سايا  اأب���رز  وح���ول 
ال�����دويل ل��ل��ت��دق��ي��ق ال���داخ���ل���ي ع��ل��ى م����دى 3 اأي�����ام .. 
اأن املوؤمتر هو االأك��رب من نوعه يف  اأو�سح عبد القادر 

اآالف م�سوؤول دويل   3 اأك��ر من  و�سي�ستقطب  العامل 
وزارات  روؤ�ساء  منهم  العامل  دول  خمتلف  من  وخبري 
وم�سوؤولون  اق��ت�����س��ادي��ون  وحم��ل��ل��ون  ودب��ل��وم��ا���س��ي��ون 
�سيطرحون  ال���داخ���ل���ي  ال��ت��دق��ي��ق  جم����ال  يف  ب������ارزون 
التحوالت  على  ال�سوء  ت�سلط  للغاية  مهمة  ق�سايا 
وظهور  ككل  العاملي  االقت�ساد  ي�سهدها  التي  الكربى 
وتاأثريات  ال��وج��ود  من  اآخ��رى  واختفاء  جديدة  مهن 
التي  والتهديدات  املوؤ�س�سات  اأداء  على  التكنولوجيا 
االقت�ساد  على  والف�ساد  القر�سنة  عمليات  تطرحها 
اأن  اأك��د  و  ال�سلة.  ذات  الق�سايا  م��ن  وغ��ريه��ا  العاملي 
ال��داخ��ل��ي��ني معلومات  ل��ل��م��دق��ق��ني  ���س��ي��ق��دم  امل���وؤمت���ر 
اإال يف مثل ه��ذه املحافل  اأم��ام��ه��م  ت��ت��اح  ل��ن  وح��ق��ائ��ق 
املدققني  ج��م��ع��ي��ة  اأن  وك�����س��ف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
الداخليني �ستك�سف خلل املوؤمتر عن خدمات جديدة 

�ستوفرها للمهتمني مبهنة التدقيق.
�ستواجه  حت���دي���ات  ه��ن��اك  اأن  ال���ق���ادر  ع��ب��د  اع��ت��رب  و 
اعتماد  نحو  االجت���اه  اأب��رزه��ا  العاملي  التدقيق  ق��ط��اع 
جوانب  بع�س  يف  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  التكنولوجيا 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق وب��ال��ت��ايل ي��ت��وج��ب ع��ل��ى املدققني 
تعزيز  �ساأنه  من  ما  كل  يف  واخلو�س  الركب  م�سايرة 
قدراتهم وامكاناتهم . ويوفر املوؤمتر الدويل للتدقيق 
العامل  رب��ط  مو�سوع  ح��ول  يتمحور  ال���ذي  ال��داخ��ل��ي 
االأعمال  ق���ادة  م��ع  للتفاعل  ف��ري��دة  من�سة  باالبتكار 
وال��ف��ك��ر االأك����ر دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة يف ال��ع��امل وال��ت��ع��ل��م من 
خ��ربات��ه��م وذل���ك م��ن خ���لل ج��ل�����س��ات تفاعلية حول 
اال�سطناعي  وال���ذك���اء  ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة  “التكنولوجيا 
واالبتكار وغريها من املو�سوعات ذات ال�سلة الوثيقة 

مع بيئة االأعمال احليوية الراهنة.

مبادرة )نب�سات( تعالج اأكرث من 875 طفال من خمتلف اجلن�سيات 
•• دبي- وام:

التي   - االأطفال  قلوب  ت�سوهات  لعلج  نب�سات اخلريية  مبادرة  متكنت 
انطلقت منذ اأكتوبر -2007 من تقدمي خدماتها العلجية الأكر من 
املفتوح  القلب  عمليات  خلل  من  اجلن�سيات  خمتلف  من  طفل   875
اآالف   5 من  اأك��ر  ت�سخي�س  اإىل  اإ�سافة  العلجية  الق�سطرة  وعمليات 

مري�س داخل وخارج الدولة.
دبي  حاكم  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  ملحه  ب��و  اإب��راه��ي��م  امل�ست�سار  واأك���د 
لل�سوؤون االإن�سانية والثقافية نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة حممد 
بن را�سد اآل مكتوم للأعمال اخلريية واالإن�سانية اأهمية مبادرة “نب�سات” 

التي تعد م�سروعا طبيا اإن�سانيا خرييا وتدريبيا ينطلق من مدينة دبي 
وياأتي  االأط��ف��ال  لقلوب  اخللقية  الت�سوهات  الأم��را���س  علجية  كحملة 
حتت رعاية مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية وثمرة تعاون بني 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للأعمال اخلريية واالإن�سانية وهيئة 
ال�سحة بدبي. وقال ان املبادرة ت�سعى للو�سول اإىل علج اأكرب عدد ممكن 
من االأطفال داخل وخارج الدولة ويف مناطق خمتلفة من العامل بهدف 
اإنقاذ اأرواح املر�سى من الت�سوهات القلبية ولتخفيف العبء االقت�سادي 
واالجتماعي والنف�سي على املر�سى وذويهم يف ظل ارتفاع تكاليف اجراء 

عمليات ت�سوهات القلب .
واأو�سح اإن املوؤ�س�سة تقوم بتغطية تكاليف احلملت اخلارجية يف الدول 

وتوفري  واالإداري  الطبي  الفريق  اأع�ساء  جلميع  وال�سقيقة  ال�سديقة 
جميع عمليات الدعم اللوج�ستي ال�سرورية الإجناح مهمة الفريق لعلج 
اأك���رب ع��دد ممكن م��ن االط��ف��ال يف تلك ال���دول على م���دار ال��ف��رتة التي 
يق�سيها يف حني تقوم هيئة ال�سحة بدبي باإختيار اأع�ساء الفريق الطبي 
واالإ�سراف الفني على العمليات. واأ�سار بو ملحة اىل خطة املبادرة لعام 
2018 التي تت�سمن تنفيذ العديد من احلملت الداخلية واخلارجية 
يف ع�سر دول عربية وغري عربية موزعة على مدار هذا العام . من جانبه 
وال�سدر  القلب  ج��راح��ة  ا�ست�ساري  اجلا�سم  حممد  عبيد  الدكتور  اأك��د 
االن�ساين  ال��دور  “نب�سات” اأهمية  مبادرة  فريق  رئي�س  دبي  مب�ست�سفى 
للمبادرة التي يقوم عليها كل من هيئة ال�سحة بدبي وموؤ�س�سة حممد 

املجاين  العلج  تقدمي  بهدف  واالن�سانية  اخلريية  للأعمال  را�سد  بن 
لت�سوهات قلوب االأطفال من خمتلف اجلن�سيات وتخفيف العبء املايل 
والنف�سي واالجتماعي عن ذوي املر�سى وتفعيل برنامج التعليم الطبي 
هذا  يف  الهيئة  مب�ست�سفيات  وتوطينها  العاملية  اخل��ربات  ونقل  امل�ستمر 
املجال الطبي املتخ�س�س ا�سافة اىل تزويد وجتهيز اأق�سام القلب بالدول 

الفقرية باملعدات وامل�ستهلكات الطبية اللزمة الإجراء عمليات القلب.
و8  داخ��ل��ي��ة  علجية  حملة   22 االآن  حتى  ن��ف��ذت  امل��ب��ادرة  اأن  واأو���س��ح 
حملت خارجية ا�ستفاد منها 350 طفل مواطنا بن�سبة 40 باملائة من 
جمموع املر�سى و525 طفل مقيما من خمتلف اجلن�سيات �سمن الفئة 

العمرية من اأ�سبوع اىل 18 �سنة.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

نالت هيئة تطوير معايري العمل يف ال�سارقة 
املعلومات  ن��ظ��م  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ال��ت��م��ي��ز  ج���ائ���زة 
للموؤ�س�سات  م��ن��ح��ه��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي  اجل��غ��راف��ي��ة 
التي تعزز االبتكار والتجارب يف تطبيق نظم 

املعلومات اجلغرافية .
جاء ذلك خلل االإعلن عن الفائزين الليلة 
 gisworx قبل املا�سية على هام�س املوؤمتر
الذي  بدبي  الب�ستان  رو�سة  بفندق   2017
وتكرمي  اأ�سحابها  على  اجلوائز  توزيع  �سهد 

الربامج املتميزة يف تطبيق هذه النظم.
كما ح�سلت الهيئة يف املوؤمتر نف�سه على جائزة 

حت�سل  التي  للموؤ�س�سات  مُتنح  التي   EGI
على اأعلى نقاط يف املعايري التي ت�سعها جلنة 
يو�سف  �سامل  �سعادة  وق��ال  امل�ستقلة.  االختيار 
الق�سري رئي�س هيئة تطوير معايري العمل اإن 
الهيئة  الفوز يعك�س مدى وعمق اجتهاد  هذا 
نظم  تطبيق  واالإب���داع يف  واالبتكار  التميز  يف 
اأعلى  على  واحل�����س��ول  اجلغرافية  املعلومات 
النقاط يف املعايري وهو ما اأخذته الهيئة على 
عاتقها منذ اليوم االأول لتاأ�سي�سها والتي راأت 
ال��ن��ور اإث���ر امل��ر���س��وم االأم���ريي رق��م 48 ل�سنة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدره  الذي   2014
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور 
ال�سارقة والذي يق�سي  االأعلى حاكم  املجل�س 

باإن�ساء هيئة ت�سمى هيئة تطوير معايري العمل 
يف اإمارة ال�سارقة” بهدف تقدمي الدعم اللزم 
الأ�سحاب العمل والعمال العاملني يف االإمارة 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق  وال��ت��ع��اون 
امل��ع��ن��ي��ة وامل��ن�����س��اآت اخل��ا���س��ة م��ن اأج����ل توفري 
االحتياجات اللزمة للعمال واأ�سحاب العمل 
اأداء  للنهو�س مب�ستوى  بيئة �ساحلة  ل�سمان 
قطاع العاملني به وذلك يف ظل حر�س الهيئة 
ع��ل��ى ت��ب��ن��ي وت��ط��ب��ي��ق اأف�����س��ل م��ع��اي��ري العمل 
والتاأكيد  ال��ع��م��ال  م�سلحة  فيه  مل��ا  ال��ع��امل  يف 
اجلهود  وتقدير  حقوقهم  حماية  اأهمية  على 

الكبرية التي يقومون بها.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����س���ار ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن �سقر 

ال��ق��ا���س��م��ي م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة ت��ط��وي��ر معايري 
يف  الهيئة  جهود  اأهمية  اإىل  بال�سارقة  العمل 
غر�س ثقافة املعرفة والوعي يف اأو�ساط العمال 
واأ�سحاب العمل خللق بيئة عمل مثالية تعك�س 
م�سلحة  اأج��ل  من  للدولة  احل�ساري  الوجه 
ال��ع��م��ال واأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل وا���س��ت��م��رار عجلة 
التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة ومن اأجل تطوير 
عاملي  معيار  وو���س��ع  ال�سارقة  يف  العمل  بيئة 
للعامل نف�سه منبثق من ال�سارقة والعمل على 
تقلي�س الفجوة بني العمال واأ�سحاب العمل.

ل��ف��ري��ق العمل  ب��ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر  وت���ق���دم 
لعبوا  ال��ذي��ن  الهيئة  يف  والعاملني  وال��ك��وادر 

دوراً مهماً يف حتقيق هذا الفوز .

•• ال�صارقة -وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  كرمية  برعاية 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
حاكم ال�سارقة ..افتتح �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل 
بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة �سباح ام�س 
مبتحف ال�سارقة للفنون الدورة ال� 20 من مهرجان 
دائرة  م��ن  بتنظيم  يقام  وال���ذي  االإ�سلمية،  الفنون 
من   23 حتى  فعالياته  وت�ستمر  واالإع����لم  الثقافة 
يناير القادم، حتت م�سمى “اأثر” كثيمة تعك�س االأثر 

جماالتها  مبختلف  االإ�سلمية  الفنون  ترتكه  ال��ذي 
على املنجز االإبداعي العاملي، مبا ميثله من قيمة فنية 

عالية ومكانة ا�ستثنائية يف تيارات الفنون العاملية.
املعر�س  اأرج��اء  ال�سارقة يف  نائب حاكم  �سمو  وجت��ول 
ل�سرح  وم�ستمعا  ف��ي��ه،  امل��ع��رو���س��ة  االأع���م���ال  متفقدا 
مف�سل حولها من منفذيها حيث اأبدى �سموه اإعجابه 
بامل�ستوى الذي ظهرت به تلك االأعمال امل�ساركة والتي 
االإ�سلمية  الب�سرية  الفنون  من  كبرياً  تعك�س جانباً 

املتنوعة.
ع��م��ًل فنياً،   181 م��ن  اأك����ر  امل��ه��رج��ان  وي��ح��ت�����س��ن 

متنوعاً من اللوحات واالأعمال الرتكيبية واحلرفيات 
43 فناناً  ي��ق��دم��ه��ا  االأ���س��ي��ل واجل����داري����ات،  واخل���ط 
املهرجان  يف  م�ساركة  واأجنبية  عربية  دول��ة   31 من 
ت��ت�����س��دره��ا م�����س��ارك��ات ل��ف��ن��ان��ني م��ن دول����ة االإم�����ارات 

العربية املتحدة.
وت��ن��وع��ت االأع���م���ال امل�����س��ارك��ة يف االأط���روح���ات الفنية 
الفنانني  ت��وق  يعك�س  مما  وم�سموناً،  �سكًل  املقدمة 
امل�����س��ارك��ني ل��ت��ق��دمي روؤاه������م وال��ت��ع��ب��ري ب�����س��ري��اً عن 
وجت�سيد  بالفنون  ال�سلة  ذات  اجلمالية  مفاهيمهم 
تبنّي  جميلة،  فنية  اأع��م��ال  يف  االإ���س��لم��ي��ة  امل��ف��اه��ي��م 

العام  هذا  املهرجان  عليها  يقوم  التي  الثيمة  بو�سوح 
ا�ستخدم  والتي  املقدمة،  االأع��م��ال  واأظ��ه��رت  “اأثر«. 
فيها الفنانون امل�ساركون العديد من املواد مثل الزجاج 
وامل���ع���ادن واالأخ�����س��اب وال�����س��وف واخل��ي��وط القطنية 
وغ���ريه���ا، ال��ف��ن��ون االإ���س��لم��ي��ة ال��رف��ي��ع��ة يف احلقب 
وا�ستخدامات  االإ���س��لم��ي��ة  ال��زخ��ارف  مثل  املختلفة، 
االإ���س��اءة واالأل����وان وال��ظ��لل، حيث ح��اول��ت االأعمال 
ت���ق���دمي ال��ق��ي��م االإ����س���لم���ي���ة وروؤي���ت���ه���ا ح����ول الكون 

ومفاهيم االإميان وغريها ب�سورة اأقرب للم�ساهد.
ويت�سمن مهرجان الفنون االإ�سلمية هذا العام 270 

فعالية، متنوعة بني املعار�س واملحا�سرات املتخ�س�سة 
وهيئات  دوائ���ر  م��ن  جهة   28 تتعاون  العمل،  وور����س 
دائرة  م��ع  تنظيمها  يف  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  وم��وؤ���س�����س��ات 
الثقافة. وت�سمل الفعاليات 44 معر�ساً، يتم تنظيمها 
يف عدد من املتاحف واملراكز الفنية وامل�سارح واالأماكن 
و27  فنية،  ور�سة  و153  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  العامة 
عن  ف�سًل  حما�سرة،   46 جانب  اإىل  فيديو،  عر�س 
الفنانني واجلمهور، كما  املفتوح بني  اللقاء احلواري 
دول  خمتلف  م��ن  �سيفاً   170 امل��ه��رج��ان  ي�ست�سيف 

العامل.

ال�سيخ �سامل بن عبدالرحمن  املهرجان  افتتاح  ح�سر 
القا�سمي رئي�س مكتب �سمو احلاكم، و�سعادة عبداهلل 
عبيد  و�سعادة  الثقافة،  دائ��رة  رئي�س  العوي�س  حممد 
للمنظمة  االإق��ل��ي��م��ي  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر  ال��ه��اج��ري  �سيف 
االإي�س�سكو،  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم  للرتبية  االإ���س��لم��ي��ة 
و�سعادة منال عطايا مدير عام هيئة متاحف ال�سارقة، 
وحممد اإبراهيم الق�سري مدير اإدارة ال�سوؤون الثقافية 
بدائرة الثقافة وعدد من اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي 
يف  امل�ساركة  ال���دول  وممثلي  ال��دول��ة،  ل��دى  العاملني 

املهرجان والفنانني واملهتمني واالإعلميني.

•• دبي-وام:

برنامج   - اليف”  “اإك�سبو  ق���دم 
اإك�سبو  م���ن  وال�������س���راك���ة  االب���ت���ك���ار 
2020 دبي - منحا ل� 19 فريقا 
من طلبة جامعات االإمارات بهدف 
االإبداعية  حلولهم  ت��ط��وي��ر  دع���م 
التحديات  م��ن  ع���دٍد  م��ع  للتعامل 

التي تواجه االإمارات واملنطقة. 
املقدمة  امل���ن���ح  ق��ي��م��ة  وت�����راوح�����ت 
للجامعات  االبتكار  برنامج  �سمن 
التابع الإك�سبو اليف بني 10000 
درهم و25000 درهم حيث �سهد 
برنامج االبتكار للجامعات م�ساركة 
مع  االإم���ارات���ي���ني  للطلبة  مم��ي��زة 

وجود 15 طالباً اإماراتيا يف خم�س 
من الفرق الفائزة باملنح.

وكان اأكر من 1000 طالب من 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  ج��ام��ع��ة   40
االإم�����ارات ت��ق��دم��وا ب��اأف��ك��اره��م ذات 
ال�سلة مبو�سوعات اإك�سبو 2020 
واال�ستدامة”  والتنقل،  “الفر�س، 
منذ االإعلن عن فتح باب امل�ساركة 
يف الربنامج ومت اختيار 21 فريقاً 
للو�سول اإىل املرحلة النهائية من 
امل�سابقة حيث قدم الطلبة اأفكارهم 
اإىل جلنة حتكيم موؤلفة من اأع�ساء 
واأع�ساء  الي���ف  اإك�����س��ب��و  ف��ري��ق  يف 
الإك�سبو  الر�سميني  ال�سركاء  م��ن 
2020 وخ��رباء واأك��ادمي��ي��ني ومت 

حت���دي���د ح��ج��م امل��ن��ح��ة ب���ن���اًء على 
مدى ن�سج االأفكار واإمكان التو�سع 

يف نطاقها واأثرها املحتمل.
وم����ن ب���ني االأف����ك����ار ال��ت��ي ح�سلت 
ع��ل��ى امل��ن��ح : ج��ه��از ي��ح��ول فائ�س 
ت�سنيف  ونظام  �سماد  اإىل  الطعام 
يعرف الزبائن بكمية ثاين اأك�سيد 
طعامهم  م���ن  امل��ن��ب��ع��ث��ة  ال���ك���رب���ون 
وتطبيق للهواتف املتحركة يح�سب 
�سائقي  ل����دى  واالإج����ه����اد  ال��ت��وت��ر 
ال�سيارات بهدف احلد من حوادث 

الطرق.
م�سوؤولة  اجل���ام���ع���ات  و����س���ت���ك���ون 
للطلب  امل��ق��دم��ة  امل��ن��ح  اإدارة  ع��ن 
و���س��ت�����س��ت��م��ر ب��ت��ق��دمي ال���دع���م لهم 

مرحلة  م�����ن  اأف�����ك�����اره�����م  ل���ن���ق���ل 
النماذج  م��رح��ل��ة  اإىل  ال��ت�����س��م��ي��م 
االأولية، كما �سيح�سلون من اإك�سبو 
الي���ف ع��ل��ى دع���م اإ���س��ايف يتمثل يف 
اإك�سبو  فر�س التوا�سل مع �سركاء 
وتطوير  الر�سميني  دبي   2020
تتاح  اأن  ومي��ك��ن  اأع��م��ال��ه��م،  �سبكة 
لهم فر�سة عر�س حلولهم املبتكرة 

خلل انعقاد اإك�سبو 2020 دبي.
بوليتكنك  اأب���وظ���ب���ي  ت��ك��رمي  ومت 
مل�����س��ارك��ة اأك����رب ع���دد م��ن الطلب 
م��ن��ه��ا يف امل�����س��اب��ق��ة وم��ع��ه��د بريال 
للتكنولوجيا والعلوم بيلين – يف 
يف  ملدر�سيه  املتميز  للإ�سهام  دب��ي 

الربنامج.

واأطلق اإك�سبو 2020 دبي برنامج 
�سبتمرب  يف  ل��ل��ج��ام��ع��ات  االب��ت��ك��ار 
امل����ا�����س����ي ح���ي���ث وج����ه����ت ال����دع����وة 
لت�سكيل  االإم��ارات  لطلبة جامعات 
للتحديات  ح��ل��ول  وت��ط��وي��ر  ف���رق 
االإم���������ارات  ب����دول����ة  ال�������س���ل���ة  ذات 
الفرعية  وامل���وا����س���ي���ع  وامل��ن��ط��ق��ة 
الإك�سبو 2020 دبي .. و�سوف يتم 
فرتة  خ��لل  دورات  ث��لث  تنظيم 
 2020 اإك�سبو  النعقاد  التح�سري 
ال��ت��ال��ي��ة يف  ال�����دورة  و�ستعقد  دب���ي 

فرباير 2018.
رئي�س  ن��ائ��ب  ك��اي��رز،  وق���ال يو�سف 
دبي   2020 اإك�سبو  الي��ف،  اإك�سبو 
لت�سجيع  الي���ف  اإك�����س��ب��و  “يهدف 

التي ت�سهم يف  االإب��داع��ي��ة  احل��ل��ول 
والرتويج  والعامل  احلياة  حت�سني 
الفر�سة  مننح  اأن  وي�سعدنا   .. لها 
للطلبة لتطوير اأفكارهم وحتويلها 
روؤي���ة عمل  كانت  ولقد  واق���ع،  اإىل 
حلول  الإيجاد  معاً  ال�سابة  املواهب 

لتحديات مهمة جتربة رائعة«.
نرى  اأن  ال���رائ���ع  “ م���ن  واأ�����س����اف 
ال�سابة  املحلية  امل��واه��ب  ه���ذه  ك��ل 
جم��ت��م��ع��ة ع��ل��ى ه���دف واح����د وهو 
اإيجاد حلول الأكرب التحديات التي 
الفر�س  مثل  ق�سايا  يف  تواجهنا، 
هي  وال��ت��ي  واال���س��ت��دام��ة،  والتنقل 
اإك�سبو  يف  رئ��ي�����س��ي��ة  م���و����س���وع���ات 

دبي«.  2020

فريتيفود  ف���ري���ق  اأع�������س���اء  وق�����ال 
الفرق  اأح������د  وه�����و  اأورغ���ان���ي���ك�������س 
الفائزة التي ح�سلت على منحة من 
الربنامج “هدفنا هو جمع فائ�س 
اإىل  وحتويله  املطاعم  من  الطعام 
�سماد ميكن ا�ستخدامه جلعل دبي 
اأك��ر اخ�����س��راراً وه��و م��ا ي�سهم يف 
ورفع  الكربونية  الب�سمة  خف�س 
 .. اجل��و  يف  االأك�����س��ج��ني  م�ستويات 
يف  القاطنني  الإ���س��راك  ن�سعى  كما 
الفر�سة  منحهم  خ��لل  م��ن  دب��ي 
واحد  ليوم  مزارعني  اإىل  للتحول 
وال�سماد  ال���ب���ذور  نعطيهم  ح��ي��ث 
ونعلمهم كيفية الزراعة باالإ�سافة 
اإىل توعيتهم ب�ساأن فائ�س الطعام 

والبيئة”. واأكد ان برنامج االبتكار 
للجامعات مبادرة رائعة متكن من 
اإح����داث اأث���ر اج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث كان 
امل�سروع  بهذا  القيام  ال�سعب  م��ن 
لذلك  دع����م،  دون  م�ستقل  ب�سكل 
من ال�سروري اأن يكون هناك مثل 
هذا الربنامج يف كل دولة يف العامل 
مل�ساعدة ال�سباب على بناء امل�ستقبل 

كما يفعل اإك�سبو 2020 دبي.
هو  الي����ف  اإك�����س��ب��و  ان  اإىل  ي�����س��ار 
برنامج للبتكار وال�سراكة بتمويل 
لتمويل  100 مليون دوالر  ق��دره 
ت�ساهم  ال��ت��ي  االإب���داع���ي���ة  احل��ل��ول 
يف حت�سني احل��ي��اة واحل��ف��اظ على 

عاملنا.

عب��داهلل ب���ن �سال��م الق��ا�سم���ي يفتت���ح مهرج���ان الفن�����ن الإ�سالمي�����ة

برنامج “اإك�سب� ليف” يقدم لطلبة جامعات الإمارات منحا لدعم حل�ل تعالج حتديات املنطقة

قائد عام �سرطة اأب�ظبي يلتقي �سفري بيالرو�سيا
••اأبوظبي-وام: 

التقى معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام 
ل�سرطة اأبوظبي يف اأبراج االحتاد جمريا اأبوظبي �سعادة 
رومان اإليك�سادنروفيت�س غولوفت�سينكو �سفري جمهورية 

بيلرو�سيا لدى الدولة. مت خلل اللقاء بحث عدد من 
املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك بني اجلانبني وذلك 
نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  حممد  ال�سيخ  العميد  بح�سور 
والعميد ثاين بطي  واملنافذ  االأمن  �سوؤون  مدير قطاع 

ال�سام�سي مدير اإدارة التدريب ب�سرطة اأبوظبي.

تط�ير معايري العمل يف ال�سارقة تنال جائزتني 
مبجال نظم املعل�مات اجلغرافية ومعايريها

•• دبي -وام: 

ا�ستكملت وزارة التغري املناخي والبيئة جميع الرتتيبات للنتقال 
اجلديد  مقرها  اإىل  بدبي  هيل  اأب��و  مبنطقة  احل��ايل  مقرها  م��ن 

مبنطقة الروية الثانية اعتبارا يوم االأحد املقبل.
با�ستخدام  للبيئة  وال�سديق  اجلديد  ال���وزارة  مبنى  ت�سميم  ومت 
وميتاز  الطاقة  ا�ستخدام  ك��ف��اءة  ت��ع��زز  وتقنيات  م�ستدامة  م���واد 
البيئة  �سلمة  على  احل��ف��اظ  ت��ع��زز  عاملية  وم��ع��اي��ري  مب��وا���س��ف��ات 

ويراعي متطلبات املباين اخل�سراء.
كفاءة  يف  البيئية  املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  اجل��دي��د  املبنى  ت�سييد  ومت 
تقليل  وب��ال��ت��ايل  التكييف،  واأج���ه���زة  وامل��ي��اه  ال��ك��ه��رب��اء  ا���س��ت��خ��دام 
ا�ستهلك الطاقة امل�ستخدمة باال�ستفادة من املوا�سفات القيا�سية 

من  ال�سم�س،  حل��رارة  العازلة  االأ�سطح  مثل  البناء،  م��واد  لبع�س 
الواجبات  م��ن  ك��ج��زء  البيئة  و�سلمة  �سحة  على  احل��ف��اظ  اأج���ل 
االأمريي،  حممد  طيف  اأو�سحت  و  املجتمع.  جت��اه  وامل�سوؤوليات 
اأن  والبيئة  املناخي  التغري  ب��وزارة  االت�سال احلكومي  اإدارة  مدير 
مبنى الوزارة اجلديد يتميز بالطابع املعماري احلديث مع مراعاة 
الطاقة، مما يجعله مواكباً  ا�ستهلك  وتقليل  اال�ستدامة  معايري 
�سهولة  يتيح  املتميز  الت�سميم  اإن  واأ���س��اف��ت  الع�سر.  ملتطلبات 
احلركة للتنقل بني االأق�سام واالإدارات املختلفة من املبنى اجلديد، 
ال���ذي ي��ل��ت��زم ب��امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة وا���س��رتاط��ات االأب��ن��ي��ة اخل�سراء 
اإمكانية  وتتيح  البيئية  التاأثريات  من  احل��د  بهدف  واال�ستدامة، 
التحكم بها وا�ستخدامها يف خدمة املبنى. و ي�ساعد ت�سميم املبنى 
وكفاءة  امل��ب��ن��ى،  يف  وال��ه��واء  الداخلية  البيئة  ج���ودة  حت�سني  على 

ا�ستخدام الطاقة واملياه، واإدارة النفايات.. وي�ستخدم نظام اإ�ساءة 
يعمل على تخفي�س ا�ستهلك الطاقة ويحتوي على مواقف مغطاة 
باالألواح الكهرو�سوئية املربوطة ب�سبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، 
والتي توفر %10 من الطاقة امل�ستهلكة يف املبنى. و يتميز مركز 
لوزارة  الرئي�سي اجلديد  املبنى  دبي” يف  “ فرع  املتعاملني  اإ�سعاد 
والبيئة بت�سميم ع�سري وغري تقليدي ليت�سمن  املناخي  التغري 
اإ�سعاد  لوحية متطورة متكن موظفي  واأجهزة  مق�سورات حديثة 
املتعاملني وتلبية  اأكر فعالية مع  التوا�سل ب�سكل  املتعاملني من 
وي�ستقبل  واإ�سعادهم.  اإر�سائهم  ب�سكل فوري ل�سمان  احتياجاتهم 
املركز متعامليه من اإمارة دبي يومياً من ال�ساعة ال�سابعة والن�سف 
العطل  ع��دا  ما  الظهر،  بعد  من  والن�سف  الثانية  وحتى  �سباحاً 

واالإجازات الر�سمية.

التغري املناخي والبيئة تنتقل اإىل مقرها الدائم مبنطقة الروية الثانية بدبي الأحد
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م�ساورات جديدة يف املانيا لت�سكيل حك�مة ائتالفية 
•• برلني-اأ ف ب:

من  م�سوؤولني  مريكل  انغيل  االأملانية  امل�ست�سارة  تلتقي 
احل���زب اال���س��رتاك��ي ال��دمي��وق��راط��ي يف حم��اول��ة جديدة 
ا�سهر  ثلثة  منذ  امل�ستمر  ال�سيا�سي  للماأزق  حد  لو�سع 

تقريبا بعد االنتخابات يف اأيلول �سبتمرب.
وياأتي  البافريني،  مريكل  حلفاء  زعيم  االجتماع  وي�سم 
ب��ع��د ح�����س��ول م��ارت��ن ���س��ول��ت��ز ع��ل��ى م��ب��ارك��ة ح��زب��ه لعقد 

مباحثات مفتوحة مع امل�ست�سارة االأملانية.
وم��ن��ح ال��ن��اخ��ب��ون االأمل����ان م��ريك��ل ان��ت�����س��ارا ب���دون غالبية 
حا�سمة يف اقرتاع 24 اأيلول �سبتمرب الفائت. وبعد انهيار 

مفاو�ساتها لت�سكيل ائتلف مع حزبيني �سغريين، ت�سعى 
االآن لت�سكيل حكومة جديدة لقيادة اأكرب اقت�ساد يف اأوروبا 

خلل ال�سنوات االأربعة املقبلة.
ومع عدم وجود �سقف زمني من�سو�س عليه د�ستوريا اأمام 
زعيمة  ائتلف، دعت مريكل  لت�سكيل  االملانية  امل�ست�سارة 
“ملباحثات  املحافظ  امل�سيحيني  الدميوقراطيني  ح��زب 

�سريعة” لت�سكيل “حكومة م�ستقرة«.
وب���وج���ود ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ت���رام���ب يف ���س��دة احل��ك��م يف 
الواليات املتحدة وت�ساعد االعجاب بالتيارات القومية يف 
اأهمية قدرة املانيا على  اأكدت مريكل على  ارجاء اوروب��ا، 

الت�سرف.

“دور مركزي”  اأملانيا وفرن�سا لديهما  اأن  واأك��دت مريكل 
الإ�سلح وتعزيز االحتاد االوروبي.

اأنني  اعتقد  “ال  حزبها  ق��ي��ادات  م��ع  اجتماع  بعد  وق��ال��ت 
على  ق��ادري��ن  لنكون  ينتظرنا  ال��ع��امل  اإن  قلت  اإذا  اأب��ال��غ 

الت�سرف«.
االأ�سا�س  هو  م�ستقرة  حكومة  وج��ود  اأن  “اوؤمن  وتابعت 
الذي ميكن اأن نعمل باأف�سل ما لدينا مع فرن�سا من اأجل 

مو�سحة اأنها ال تف�سل قيادة حكومة اأقلية. اوروبا”، 
املجل�س  يف  ب��رل��ني  مكتب  م��دي��ر  يانينغ  ج��وزي��ف  واأ����س���ار 
االأوروبي للعلقات اخلارجية، اإىل اأن تاأثري اأزمة ت�سكيل 

احلكومة له بعد كبري خارج اأملانيا.

اعتداء انتحاري يف �سمال الكامريون 
•• ياوندي-اأ ف ب:

قتل عن�سر يف جمموعة للدفاع الذاتي يف اعتداء انتحاري وقع يف اق�سى 
�سمال الكامريون الذي ي�سهد عددا كبريا من الهجمات املن�سوبة اىل عنا�سر 
تنظيم بوكو حرام النيجريية، كما ك�سفت ام�س االأربعاء م�سادر متطابقة 
لوكالة فران�س بر�س. وذكر م�سوؤول عن جمموعة للدفاع الذاتي يف مدينة 
ماتاكايا طالبا التكتم على هويته، ان انفجارا ت�سبب به انتحاري قد اأدى 
اىل مقتل عن�سر م�ساء يف جلنة مراقبة يف ماتاكايا مبنطقة اأم�سيدي على 
حدود نيجرييا. وا�ساف ان االنتحاري قتل اي�سا يف االنفجار. واأكد وقوع 

الهجوم وح�سيلته لوكالة فران�س بر�س، م�سدر امني يف املنطقة.
اآخر  انتحاري  اع��ت��داء  يف  م�سرعهما  مدنيان  الثلثاء  االأول  ام�س  ولقي 

ا�ستهدف م�سجدا يف كرياوا، باملنطقة نف�سها يف �سمال الكامريون.

عنا�سر،  اأرب��ع��ة  هناك  داخلها،  يف     
ال�سابق  امل���دي���ر  غ����ويل،  ب��ي��ل  ي��ق��ول 
االأبي�س،  للبيت  الع�سكري  للمكتب 
الكتاب  ك��وف��ر.  برياكينغ  ك��ت��اب��ه  يف 
 75( الكاملة  ن�سخته  يف  االأ����س���ود، 
املب�سطة  ال��ن�����س��خ��ة  ويف  ���س��ف��ح��ة( 
امل�������س���ورة، ال���ت���ي ت��ف�����س��ر اخل���ي���ارات 
املختلفة لل�سربات النووية املحتملة 
االأهداف.  واختيار  االأ�سلحة  اختيار 
ال�ستقبال  املوؤّمنة  املخابئ  يف  قائمة 
الرئا�سية، والتعليمات، على  االأ�سرة 
10 ���س��ف��ح��ات، الإط����لق اإج�����راءات 
الطوارئ. ناهيك عن “الب�سكويت”: 
ب��ل���س��ت��ي��ك��ي��ة �سغرية  ب��ط��اق��ة  وه���ي 
التي  ال��ث��ب��وت��ي��ة  ال�����س��ف��رة  حت���ت���وي 
ت�سمح  والتي  نا�سا،  وكالة  و�سعتها 
االطلق،  اأم��ر  حالة  يف  للبنتاغون، 
االم����ر �سادر  اأن  م��ن  ال��ت��ح��ق��ق  م��ن 
هو  ع���ادة  الب�سكويت  الرئي�س.  ع��ن 
ان  للرئي�س  ميكن  احلقيبة:  خ��ارج 

يحمله.
اأث��ر، اذن، للزر االأحمر الكبري     ال 
ال�������ذي ي���ط���ل���ق ع���ل���ى ال����ف����ور ال���ن���ار 
الكثريون.  ي��ت�����س��ور  ك��م��ا  ال��ن��ووي��ة، 
واملعروفة  النووية”،  “الرموز  هذه 
اأي�سا با�سم الرموز الذهبية، ت�سمح 
يعود  ثم  الرئي�س،  نية  بتاأكيد  اأوال 
بداأ  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  ال���ق���ي���ادة يف  مل��رك��ز 
االإج��راء. وكل �سيء ميكن اأن ي�سري 
مقابلة  يف  ج��دا.  ج��دا  �سريع  ب�سكل 
مذهلة مع �سي بي ا�س نيوز �سبتمرب 
الغوا�سة  ق��ب��ط��ان  ك����ان   ،2016
ا���س كنتاكي دقيقا  ا���س  ي��و  ال��ن��ووي��ة 
الرئي�س  ير�سله  ال��ذي  الرمز  ج��دا: 
ال�سري  ال���رق���م  ال���واق���ع  يف  ي��ط��اب��ق 
خلزنة موجودة داخل الغوا�سة، ويف 
بت�سغيل  ي�سمح  الذي  املفتاح  داخلها 

ال�سواريخ التي على متنها.

منذ جون كينيدي
وج��ود هوائي �سغري، وال��ذي يظهر 
ال�سكل  ذات  احل��ق��ي��ب��ة  م���ن  اأح��ي��ان��ا 
نظام  وج��ود  اإىل  ي�سري  الكل�سيكي، 
ات�����س��ال م��ت��ط��ور واآم�����ن، ول��ك��ن بيل 

���س��ن ه��ج��وم ن���ووي وت��ع��ري�����س حياة 
املليني من الب�سر للخطر. غري اأن 
اجلرال جون هينت، رئي�س القيادة 
االأمريكي،  للجي�س  اال�سرتاتيجية 
ن�����ّس��ب ه���ذه ال�����س��ل��ط��ة ب��ت��اأك��ي��ده اأنه 
�سيعار�س “اأمرا غري م�سروع” من 

دونالد ترامب.
الق�سية م��وؤخ��را مو�سوع     وك��ان��ت 
وهو  ال��ك��ون��غ��ر���س،  يف  �ساخن  نقا�س 
منذ  النووي”  “الزر  ح���ول  االأول 

عام 1976. 
ث��ان يف  رج��ل  دائما  وبو�سوح، هناك 
�سل�سلة القيادة، وهو من حيث املبداأ 
االأمر  اأن  للتاأكد من  ال��دف��اع،  وزي��ر 
اأنه  اأي�سا  الرئي�س، ولكن  �سادر عن 

امر “�سرعي«.
   ومن الطرائف، انه عام 1969، يف 
خ�سم احلرب الباردة، عمل اجلي�س 
النووية  االأ�سلحة  و���س��ع  ع��دم  على 
يريد  كما  تاأه����ب ق�سوى  حال�����ة  يف 

الرئي�س ريت�سارد نيك�سون.
الحقت  عندما  �سنوات،  خم�س  بعد   
واأغرق  ووترغيت  ف�سيحة  نيك�سون 
ال���ك���ح���ول، كان  ت���ن���اول  خم���اوف���ه يف 
�سلي�سنجر، هو  دفاعه جيم�س  وزير 
الذي تدخل بتكتم من اجل ان متر 
اأوامر الطوارئ املحتملة، وخا�سة ما 
يتعلق بهجوم نووي، اأوال من خلل 
اأو  وزير اخلارجية هري كي�سنجر، 

�سخ�سه.
  ت��وج��د ح��ق��ي��ب��ة ن���ووي���ة ق��دمي��ة يف 
االأمريكي  للتاريخ  الوطني  املتحف 
يف وا���س��ن��ط��ن ال���ي���وم.. اف���رغ���ت من 

حمتواها، حتما.
عن لوطون ال�سوي�سرية

لرئي�س  ت��ك��رمي��ا  ت���رام���ب  ال��ث��ن��ائ��ي 
الوزراء الياباين �سينزو اآبي وزوجته، 
ارتكب خطاأ ن�سر �سورة لنف�سه على 

الفي�سبوك مع رجل يدعى ريك. 
وكتب يف فرباير “ها هو ريك حامل 
احلقيبة النووية”  مت حذف ح�سابه 

على في�سبوك منذ ذلك احلني.
   يف النهاية، يتمتع الرئي�س ب�سلطة 

غويل ال يذكر ذلك يف كتابه. وهذا 
واحد من اأ�سرار احلقيبة والغازها. 
العديد  اجلي�س،  �سفوف  يف  وت��دور 
م���ن ال��ن��ك��ات ح��ول��ه��ا. ف��ع��ل��ى �سبيل 
املثال، قارن م�ست�سار ع�سكري �سابق 
لبيل كلينتون الدليل املب�سط ملختلف 
اخليارات املتعلقة بال�سربات النووية 

ب� “قائمة الوجبات ال�سريعة«.
احلقيبة  ل�������س���ورة  ظ���ه���ور  اأول     
مايو   10 اإىل  ي���ع���ود  ال���غ���ام�������س���ة 
منزل  م���ن  اأخ������ذت  وق����د   ،1963
ما�سات�سو�ست�س.  يف  كينيدي  عائلة 
وظ�����ه�����رت احل���ق���ي���ب���ة ب����ع����د اأزم���������ة 
ال�سواريخ الكوبية عام 1962، مبا 
ك��ان حري�سا على  ان ج��ون كينيدي 
النووية ال ميكن  ال�سربات  اأم��ر  اأن 
ويتم  ال��رئ��ي�����س  م���ن  اإال  ي�����س��در  اأن 

ب��ني �سل�سلة  ال��ب�����س��ك��وي��ت، م��ن  ع��ل��ى 
اأخرى من االأرق��ام.  وبالتايل يجب 
اأي مكان  ال��رئ��ي�����س م��ع��رف��ة يف  ع��ل��ى 
ب��ال�����س��ب��ط ت���وج���د ال�����س��ف��رة. وه���ذا 
حت�ّسبا  ا����س���ايف  اح��ت��ي��اط��ي  اج������راء 

ل�سرقة البطاقة.

ن�سيت عند حمل تنظيف
هذه احلقيبة، التي لن يتم الك�سف 
ت�سغيلها  ع��م��ل��ي��ة  ع���ن  ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل 
- ���س��ري��ة ال���دف���اع ت��ف��ر���س ذل����ك – 
احلكايات  من  الكثري  حولها  حت��وم 
وال�����ن�����وادر. وي������روي اجل������رال هيو 
�سيلتون يف مذكراته اأن بيل كلينتون 
اأ�سهر عديدة  الب�سكويت طيلة  فقد 

عام 2000.
روبرت  كولونيل  اللفتنانت  ويذكر   

اإج������راءات  دون  ب�سرعة،  تطبيقه 
معقدة.

   وح�����س��ب اخل��ب��ري ال���ن���ووي برو�س 
بلري، كانت �سفرة اإطلق ال�سواريخ 
 ،1977 اإىل   1962 من  النووية، 
تتاألف من ثمانية اأ�سفار. وقد ك�سف 
ال��ربوف�����س��ور ال��ن��ق��اب ع��ن ذل���ك عام 
حرا�سة  ب��ع��ن��وان  م��ق��ال  يف   ،2004

الروؤ�س���تاء يف الظلم النووي.
القدرة  هاج�س  اأن  الوا�سح  وم��ن     
ع���ل���ى ال�������رد يف ح�������االت ال����ط����وارئ 
اليوم،  اأم��ن��ي��ة.  اع��ت��ب��ارات  اأي  ي��ف��وق 
للرئي�س،  ال��ت��ي يف ح���وزة  ال�����س��ف��رات 
للبنتاغون  ذل��ك  بعد  ت�سمح  وال��ت��ي 
يتم  ال  ال�����������س�����واري�����خ،  ب�������اإط�������لق 
اإع�����داده�����ا اوت��وم��ات��ي��ك��ي��ا م���ن قبل 
اأي�سا  موجودة  ولكنها  نا�سا،  وكالة 

حم��اول��ة اغتيال رون��ال��د ري��غ��ان، مل 
من  باملهمة  املكلف  اجلندي  يتمكن 
االإ�سعاف. و�سرعان ما  �سيارة  ركوب 
امل�ست�سفى،  يف  الرئي�س  اإىل  ان�سم 
ومبجرد و�سوله، اأدرك اأن الب�سكويت 
البطاقة  العثور على  قد �ساع. ومت 
اأخ��ريا يف ف��ردة من حذاء  ال�سغرية 
العمليات..  غ���رف���ة  يف  ال���رئ���ي�������س، 
اأنها قد اأنهت  وتقول رواي��ات اأخرى 

�سباقها يف �سلة املهملت.

االلتفاف على اأوامر نيك�سون
   يف عهد ترامب، اأثار رجل االأعمال، 
 - م��ارا-الغ��و  دي��غ��ازي��و، يف  ريت�سارد 
والية  يف  للرئي�س  اخل��ا���س  ال��ن��ادي 
ف���ل���وري���دا - ال����ذع����ر ب����ني االع������وان 
نظمه  ع�ساء  حفل  ففي  ال�سريني. 

ح��ام��ل��ي احلقيبة  اأح����د  ب��ات��ر���س��ون، 
ال�����س��ه��رية، يف ك��ت��اب��ه اخل����ا�����س، ان 
احلادثة جرت عام 1998، يف حّمى 
ان  كما  ليوين�سكي.  مونيكا  ق�سية 
ال��رئ��ي�����س��ني ج��ريال��د ف���ورد وجيمي 
اأر�سلت  ب��دل��ة  يف  ن�سياها  ق��د  ك��ارت��ر 

اىل حمل تنظيف بال�سائح. 
   يخ�سع حامل احلقيبة - يتناوب 
اختبارات  اىل   - ال��دور  على  خم�سة 
اأمنية �ساملة جدا،  نف�سية ومراقبة 
كل  يف  الرئي�س  يتبع  اأن  ويفرت�س 
الطائرات،  ن��ف�����س  وي���رك���ب  م���ك���ان، 
وامل�ساعد،  الهليكوبرت  وط���ائ���رات 
ويوجد يف نف�س الطابق يف الفنادق، 
اب������دا، يف كل  احل��ق��ي��ب��ة  ي����رتك  وال 

احلاالت. 
وبعد   ،1981 م��ار���س  يف  ول��ك��ن     

م�سدر خيال و اأوهام ونوادر:

ق�سة احلقيبة الغام�سة التي ل تفارق ترامب ...!
ظهرت احلقيبة بعد اأزمة ال�سواريخ الكوبية عام 1962

نيك�سون منع من ا�ستخدام القرار �سرا

احلقيبة اللغز م�سدر اوهام وخيال

كلينتون ا�ساع البطاقة طيلة ا�سهر

ع�ساء ت�سبب يف ازمة احلقيبة

اجلرال جون هينت �سيعار�س اأمرا غري م�سروع من دونالد ترامب

اول ظهور للحقيبة 
كان مع كنيدي

و�سف م�ست�سار ع�سكري دليل اخليارات 
املتعلقة بال�سربة الن�وية بقائمة وجبات �سريعة

ل وج�د للزر الأحمر الكبري الذي يطلق 
على الف�ر النار الن�وية كما يت�س�ر الكثريون

  •• الفجر - خرية ال�صيباين

على  نراها  االأمريكي  الرئي�س  تنّقالت  كل  يف     
احلقيبة  انها  جــنــدي.  مبع�سم  وثيق  ارتــبــاط 
وجنده  للخيال،  املثري  الكائن  ذاك  النووية.. 
هذه  جنونا.    واملوؤامرات  احلبكات  اأكرث  قلب  يف 
احلقيبة، من اجللد االأ�سود وداخلها من االأملنيوم، 

بني  اللفظي  الت�سعيد  منذ  بها  االهتمام  جتــّدد 
دونالد ترامب وزعيم كوريا ال�سمالية كيم جونغ 
اأون، على خلفية ازمة ال�سواريخ البالي�ستية التي 
التي  اإنها احلقيبة  ال�سبب:  يانغ.  بيونغ  اأطلقتها 

ت�سمح للرئي�س ب�سّن �سربات نووية يف اأي وقت.
كتاب اأ�سود وب�سكويت

   هذا الكائن، هو يف الواقع حقيبة هاليبورتون 

زيرو مغطاة باجللد، وتزن حوايل ع�سرين كيلو. 
وتاأتي كنيتها “كرة القدم”، كما ذكر وزير الدفاع 
روبرت  رئا�سة كينيدي وجون�سون،  ال�سابق حتت 
نووية  ل�سربة  �سرية  خطة  اأول  من  مكنمارا، 
م�سطلح  ركلة”،  “قطرة  ا�سم  �سفرتها  حملت 
القدم  كرة  يف  ت�ستخدم  فنية  حركة  اإىل  ي�سري 

االأمريكية.

اأول �س�رة للحقيبة الغام�سة تع�د اإىل ماي� 1963 اخذت من منزل عائلة كينيدي يف ما�سات�س��ست�س
فقد كلينتون الب�سكويت طيلة اأ�سهر وجرت احلادثة يف حّمى ق�سية مونيكا 



اخلميس   14   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12198  
Thursday  14   December   2017  -  Issue No   12198

13

عربي ودويل

ت��سيع نطاق التحقيق مع
 قادة كاتال�نيا النف�ساليني 

 •• مدريد-اأ ف ب:

قرر قا�س ا�سباين يتوىل ق�سية رئي�س كاتالونيا املقال كارلي�س بوت�سيمون 
واع�ساء حكومته تو�سيع نطاق التحقيق لي�سمل عددا اكرب من قادة االإقليم 

االنف�ساليني قبل االنتخابات املبكرة املرتقبة االأ�سبوع املقبل.
بابلو  القا�سي  ويف قرار اطلعت وكالة فران�س بر�س على ن�سخة منه، قرر 
الدميقراطي  بوت�سيمون  ح��زب  م��ع  ب��ارزي��ن  اع�ساء  م��ع  التحقيق  الري��ن��ا 
االأوروب������ي ال��ك��ت��ال��وين، وك��ذل��ك ق����ادة م��ن احل����زب اجل��م��ه��وري الي�ساري 
املقررة  املقبلة  للنتخابات  ال��راأي  ا�ستطلعات  يت�سدر  ال��ذي  الكاتالوين 
يف 21 كانون االأول دي�سمرب اجلاري. كما ي�سمل التحقيق مع اأع�ساء من 
�سمن  وم��ن  الكاتالونية.  الوطنية  واجلمعية  الثقافية  اومنيوم  رابطتي 
يف  الي�ساري  اجل��م��ه��وري  احل���زب  قائمة  رئي�سة  معهم  التحقيق  املطلوب 

االنتخابات االقليمية مارتا روفريا.
وي�ستهدف القا�سي اع�ساء من “جلنة ا�سرتاتيجية” �سكلت على ما يبدو 
لتحقيق ا�ستقلل االإقليم الغني الواقع يف �سمال �سرق ا�سبانيا. ومت ك�سف 
اأمر هذه اللجنة يف وثيقة عرت عليها ال�سرطة اثناء تفتي�س منزل م�ساعد 

نائب االقليم املقال اوريول خونكريا�س.
وت��ت��األ��ف ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة م���ن ب��وت�����س��ي��م��ون، خ��ون��ك��ريا���س، ق����ادة الرابطتني 
االنف�ساليتني، وامناء االحزاب االنف�سالية، وهو املن�سب الذي كانت تتواله 

روفريا يف احلزب اجلمهوري الي�ساري اآنذاك.
وي��ح��ق��ق ال��ق��ا���س��ي الري��ن��ا اإذا م��ا ك���ان ه��ن��ا ت��واط��وؤ الع���لن اال���س��ت��ق��لل يف 
كاتالونيا ب�سكل عنيف، ما قد ي�سكل جرمية مترد والذي ت�سل عقوبتها اىل 
ال�سجن 25 عاما. وي�سمل التحقيق حتى اللحظة 22 قياديا انف�ساليا يف 
كاتالونيا، 14 من اع�ساء احلكومة املقالة، الرئي�سة االنف�سالية للربملان 
وزعيمي  مكتبها،  اع�ساء  كبار  من  وخم�سة  فور�ساديل،  كارمي  الكاتالوين 
املنظمتني االنف�ساليتني. وال يزال اربعة منهم من بينهم خونكريا�س قيد 
واحد  جانب  من  اال�ستقلل  الكاتالوين  ال��ربمل��ان  اع��لن  واث��ر  التوقيف. 
املركزية حكومة  اال�سبانية  اأقالت احلكومة  اكتوبر،  االأول  ت�سرين   27 يف 
بوت�سيمون، وعلقت احلكم الذاتي لكاتالونيا، ودعت اىل انتخابات مبكرة يف 

املقاطعة يف 21 من كانون االأول دي�سمرب اجلاري.

القرار واجه اعرتا�سًا مع املجتمع الدويل باأكمله

التعبئة والتظاهرات تت�ا�سل �سد قرار وا�سنطن ب�ساأن القد�س  

بوتني منحه �سالحيات اأكرب يف ر�سم ال�سيا�سات

اجلي�س الرو�سي يقحم نف�سه يف ال�سيا�سة اخلارجية  

الرئي�س الك�ري اجلن�بي يبداأ زيارة اىل ال�سني  

•• القد�ض املحتلة-اأ ف ب:

اأب��رز التطورات منذ قرار  يف ما ياأتي 
ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي دون��ال��د ترامب 
االعرتاف بالقد�س عا�سمة الإ�سرائيل، 
الفل�سطينيني  اأغ�����س��ب��ت  خ��ط��وة  يف 
وادت اىل تظاهرات يف العاملني العربي 
اعرتا�س  اىل  باالإ�سافة  واالإ�سلمي 

املجتمع الدويل باأكمله تقريبا.
يف قرار تاريخي يطوي �سفحة عقود 
م���ن ال�����س��ي��ا���س��ة االم���ريك���ي���ة، يعرتف 
االأول  كانون  من  ال�ساد�س  يف  ترامب 
ب��ال��ق��د���س ع��ا���س��م��ة لدولة  دي�����س��م��رب، 

ا�سرائيل.
التي كانت  وي�سر ترامب ان خطوته 
بداية  االنتخابية، متثل  وع��وده  اأح��د 
االإ�سرائيلي  ال�سراع  نهج جديد حلل 
التح�سري  ببدء  وياأمر  الفل�سطيني. 
لنقل �سفارة الواليات املتحدة من تل 

اأبيب اىل القد�س.
حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  يعلن 
تكون  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  ان  ع��ب��ا���س 
ب���ذل���ك اع���ل���ن���ت ع����ن ان�����س��ح��اب��ه��ا من 
مم��ار���س��ة ال�����دور ال����ذي ك��ان��ت تلعبه 
خلل العقود املا�سية يف رعاية عملية 
حما�س  ح��رك��ة  ت���رى  بينما  ال�����س��لم، 
ان هذا  التي ت�سيطر على قطاع غزة 
القرار يفتح ابواب جهنم على امل�سالح 

االمريكية يف املنطقة.
االأم���ريك���ي���ة موجة  امل����ب����ادرة  وت���ث���ري 
م��ن االن��ت��ق��ادات الدولية م��ا ع��دا من 
بنيامني  اال�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س 
ن��ت��ان��ي��اه��و ال����ذي ي��رح��ب مب���ا و�سفه 

بيوم تاريخي.
االأول دي�سمرب،  ال�سابع من كانون  يف 
ان������������دالع م������واج������ه������ات ب������ني ����س���ب���ان 
اال�سرائيلي.  واجل��ي�����س  فل�سطينيني 
يحرق الفل�سطينيون �سورا لرتامب. 
ويف ال�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية 
املحتلتني، يعلن عن ا�سراب عام يتم 
االلتزام به تقريبا. بينما تدعو حركة 

حما�س اىل اندالع انتفا�سة جديدة.

اعتبار  ق�����رار  ان  وامل���ان���ي���ا  وال�����س��وي��د 
القد�س عا�سمة الإ�سرائيل ال يتطابق 
مع قرارات جمل�س االمن الدويل وان 
االرا�سي  من  ج��زء  ال�سرقية  القد�س 

الفل�سطينية املحتلة.
يف  االم��ريك��ي��ة  ال�سفرية  ت�سر  بينما 
ان  ع��ل��ى  ه��اي��ل��ي  نيكي  امل��ت��ح��دة  االمم 
اخل���ط���وة ل��ي�����س ل��ه��ا ت���اث���ري ع��ل��ى ما 
واالإ�سرائيليون  الفل�سطينيون  يقرره 

يف نهاية املطاف.
ال��ت��غ��ي��ري �سعب  ان  اأف���ه���م  واأ����س���اف���ت 
لكن حتركاتنا تهدف اىل دفع ق�سية 
ال�������س���لم ون���ح���ن ن���ري���د ات���ف���اق���ا عرب 
ال��ت��ف��او���س، م��و���س��ح��ة ان ت��رام��ب مل 

يتخذ موقفا ب�ساأن احلدود.
دي�سمرب،  االأول  ك���ان���ون  م���ن   9 ويف 
ن��ا���س��ط��ي حركة  اث���ن���ني م����ن  م��ق��ت��ل 
ا�سرائيلية  ج��وي��ة  غ����ارات  يف  ح��م��ا���س 
من  �سواريخ  اط��لق  على  ردا  ج��اءت 

قطاع غزة على ا�سرائيل.

عبد  االردين  والعاهل  عبا�س  ويحذر 
مت�س  اإج��������راءات  اي  ان  ال���ث���اين  اهلل 
والتاريخي  القانوين  القد�س  بو�سع 

تعترب “باطلة«.
وتعرتف اإ�سرائيل التي وقعت معاهدة 
�سلم مع االردن يف 1994، باإ�سراف 
املقد�سات  ع���ل���ى  االأردن�����ي�����ة  امل��م��ل��ك��ة 

اال�سلمية يف املدينة.
8 من كانون  يدعو الفل�سطينيون يف 
يف  غ�����س��ب  ي����وم  اىل  دي�����س��م��رب  االأول 
القد�س وال�سفة الغربية وقطاع غزة. 
ويخرج االف يف مواجهات مع اجلنود 
اال�سرائيليني.  ال�������س���رط���ة  ورج�������ال 
وتوؤدي املواجهات اىل مقتل اثنني يف 

قطاع غزة وا�سابة الع�سرات.
من  االالف  ع���������س����رات  وي����ت����ظ����اه����ر 
العربية  ال���������دول  يف  اال�����س����خ����ا�����س 

واال�سلمية.
�سفراء  ي���وؤك���د  االأم������ن،  جم��ل�����س  ويف 
وايطاليا  امل��ت��ح��دة  وامل��م��ل��ك��ة  ف��رن�����س��ا 

يتزعمها  ال��ت��ي  ف��ت��ح  ح��رك��ة  وت���دع���و 
ع���ب���ا����س ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي اىل 
رقعة  وتو�سيع  الت�سعيد  “ا�ستمرار 

املواجهة واال�ستباك«.
العرب  اخلارجية  وزراء  يدعو  بينما 
القاهرة  ط����ارئ يف  اج��ت��م��اع  خ��ت��ام  يف 
اإل��غ��اء قرارها  امل��ت��ح��دة اىل  ال��والي��ات 
“عزلت  ان���ه���ا  اي���اه���ا م���ن  حم���ذري���ن 
عملية  يف  وو����س���ي���ط  ك������راع  ن��ف�����س��ه��ا 
اأجمع  ال��ع��امل  دول  ودع����وا  ال�سلم” 
الفل�سطينية  ب���ال���دول���ة  ل���لع���رتاف 
على حدود الرابع من حزيران يونيو 
1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية 

املحتلة.
ي��وؤك��د ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رج���ب طيب 
ن���اري يف العا�سر  اردوغ����ان يف خ��ط��اب 
ا�سرائيل  دي�سمرب  االأول  ك��ان��ون  م��ن 
م�سيفا  اإرهابية،  نعم،  اإرهابية،  دولة 
“لن ن��دع ال��ق��د���س حت��ت رح��م��ة دولة 
اكد  ج��ان��ب��ه،  وم��ن  االطفال”.  تقتل 

بنيامني  اال�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س 
نتانياهو يف باري�س “لن اتقبل درو�سا 
يف االخلق من م�سوؤول يق�سف قرى 
كردية يف تركيا وي�سجن ال�سحافيني 
وي�����س��اع��د اي����ران ع��ل��ى االل��ت��ف��اف على 
العقوبات الدولية وي�ساعد ما اأ�سماهم 

االرهابيني خ�سو�سا يف غزة«.
الت�سعيد يف وقت ال تزال فيه  وياأتي 
ه�سة  وا�سرائيل  تركيا  بني  العلقات 
�ست  بعد  املا�سي  العام  تطبيعها  رغم 

�سنوات.
يخرج ع�سرات االآالف من املتظاهرين 
م��ن ان��دون��ي�����س��ي��ا اىل امل��غ��رب وم���رورا 
ب�������ريوت، ت���ق���وم ق����وات  ب���رتك���ي���ا. ويف 
تظاهرة  ب��ت��ف��ري��ق  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  االم����ن 
با�ستخدام  االمريكية  ال�سفارة  ق��رب 
املياه  وخراطيم  للدموع  امل�سيل  الغاز 

والر�سا�س املطاطي.
دي�سمرب،  االأول  ك��ان��ون  م��ن   11 يف 
لليوم اخلام�س على التوايل يف ال�سرق 
االو�سط، تخرج احتجاجات �سد قرار 
الفل�سطينية  االرا���س��ي  ويف  ت��رام��ب. 
ي��ق��وم ع�����س��رات م��ن ال�سبان  امل��ح��ت��ل��ة، 
ب��اح��راق االط�����ارات وال��ق��اء احلجارة 
احد  قرب  اال�سرائيليني  اجلنود  على 
ال�سلطة  اهلل مقر  رام  مداخل مدينة 

الفل�سطينية.
دي�سمرب،  االول  ك��ان��ون  م��ن   13 يف 
ي��ط��ال��ب ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي اردوغ����ان 
ملنظمة  ط����ارئ����ة  ق���م���ة  اف���ت���ت���اح  ع���ن���د 
ا�سطنبول  يف  اال����س���لم���ي  ال���ت���ع���اون 
ال�سرقية  ب��ال��ق��د���س  االع������رتاف  اىل 
الرئي�س  ويقول  لفل�سطني.  عا�سمة 
انه  م��ن  عبا�س  حم��م��ود  الفل�سطيني 
ال�سرق  يف  ا�ستقرار”  وال  ���س��لم  “ال 
القد�س  ت���ك���ون  ان  ب�����دون  االو�����س����ط 

عا�سمة لدولة فل�سطني.
امللك  ال�سعودي  العاهل  اأع��ل��ن  بينما 
�سلمان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز االرب���ع���اء يف 
خطاب يف الريا�س انه من حق ال�سعب 
امل�ستقلة  دول��ت��ه  اق��ام��ة  الفل�سطيني 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

لها. وطلبت بكني يف اأيار مايو تعليقا فوريا لعملية ن�سر الدرع 
ال�ساروخية، موؤكدة اأن املنظومة االمريكية تعرقل قوة ردعها 
م�سرتكا  بيانا  املا�سي  ال�سهر  ن�سرا  البلدين  اأن  اإال  اخلا�سة. 
التزما فيه حت�سني العلقات بينهما. ومذاك، �سمحت ال�سني 
جمددا ملجموعات من ال�سياح ال�سينيني برحلت اىل كوريا 
حت�سني  مايو،  اأي��ار  يف  انتخب  ال��ذي  م��ون  وتعهد  اجلنوبية. 
العلقات مع بكني التي تعترب ال�سريك التجاري االأول لكوريا 
اجلنوبية. و�سيلتقي مون اخلمي�س، خلل زيارته التي ت�ستمر 
و�ستتمحور  جينبينغ.  �سي  ال�سيني  الرئي�س  ال�سبت،  حتى 
والبال�ستي  النووي  الربنامج  حول  رئي�سي  ب�سكل  املحادثات 
الكوري ال�سمايل. و�سوتت بكني على العقوبات االأخرية التي 
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زيارة  اأول  ام�س  ان  الكوري اجلنوبي مون جاي  الرئي�س  بداأ 
ر�سمية له اىل بكني على اأمل امتام م�ساحلة مع ال�سني، بعد 
التوترات التي ت�سببها ن�سر �سيول منظومة دفاعية اأمريكية 
ال�سني كوريا اجلنوبية غاليا يف  ودّفعت  لل�سواريخ.  م�سادة 
ال�ساروخية  ال��درع  ن�سر  ال�سابقة  حكومتها  ق��رار  العام  اأول 
“ثاد” للت�سدي لتهديدات كوريا ال�سمالية، وذلك عرب وقف 
اجلنوبية  الكورية  ال�سيارات  ومقاطعة  �سيول  م��ع  التجارة 
منظومة  ن�سر  ال�سني  وتعار�س  ال�سياحية.  الرحلت  ومنع 
نفوذ  اأمنها اخلا�س يف منطقة  تهدد  اأنها  الأنها ترى  “ثاد” 

فر�ستها االأمم املتحدة على كوريا ال�سمالية، ردا على االختبار 
اأيلول �سبتمرب.  النووي الذي اجرته االأخ��رية يف الثالث من 
ال�سني،  دع��ت  ترامب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ادارة  لكن 
التي توؤمن ت�سعة اأع�سار من جتارة كوريا ال�سمالية، اىل وقف 
النفط اىل جارتها. ويف حني توؤكد وا�سنطن  ت�سليم �سحنات 
الع�سكري �سد  اأن كل اخليارات مفتوحة من �سمنها اخليار 
بيونغ يانغ، تدعو ال�سني بانتظام اىل احلوار وترف�س روؤية 
برنامج  تعليق  بكني  واقرتحت  ينهار.  ج��ون��غ-اون  كيم  نظام 
املناورات  تعليق  مقابل  وال�ساروخي  النووي  ال�سمالية  كوريا 
املتحدة وكوريا اجلنوبية.  الواليات  امل�سرتكة بني  الع�سكرية 

اإال اأن وا�سنطن رف�ست هذا االقرتاح.

ال�سيا�سة  ويف  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  اجلي�س  نفوذ  وك��ان 
اخلارجية اأو�سح ما يكون يف �سوريا.

الإجراء  ال��ع��ام  ه��ذا  م��رت��ني  دم�سق  اإىل  �سويجو  �سافر  فقد 
االأ�سبوع  االأ�سد وكان واقفا بجوار بوتني هذا  حمادثات مع 
عندما توجه اإىل �سوريا للقاء الزعيم ال�سوري. ومل يقم وزير 

اخلارجية �سريجي الفروف بزيارة �سوريا خلل 2017.
وع��ل��ى غ��ري امل��ع��ت��اد ل��وزي��ر ال��دف��اع ���س��ارك �سويجو يف م�ساع 
ال��دور �سدد  دبلوما�سية الإح��لل ال�سلم يف �سوريا. ويف هذا 
على اأهمية �سياغة د�ستور جديد للبلد واجتمع مع مبعوث 
االأمم املتحدة اخلا�س ل�سوريا واأج��رى مباحثات مع رئي�س 
ال�سيخ  قطر  واأم���ري  نتنياهو  بنيامني  اال�سرائيلي  ال���وزراء 

متيم بن حمد اآل ثاين.
وزارتي  مع  مبا�سرة  ات�ساالت  اأج��رى  غربي  م�سوؤول  وق��ال 
دم�سق  يف  ثقل  ل��ه  الرو�سي  اجلي�س  اإن  وال��دف��اع  اخلارجية 

لي�س لوزارة اخلارجية.
اجلي�س  ب��ني  متبادلة”  قوية  “ثقة  ثمة  اإن  امل�����س��وؤول  وق��ال 
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اأماكن  الرو�سي �سريجي �سويجو يظهر يف  الدفاع  بداأ وزير 
موؤ�سر على  وذل��ك يف  الدوحة  اإىل  دم�سق  غري متوقعة من 

تنامي نفوذ اجلي�س يف عهد الرئي�س فلدميري بوتني.
مع  حمادثات  �سويجو  اأج��رى  املا�سية  القليلة  ال�سهور  ففي 
ال��وزراء اال�سرائيلي  ال�سوري يف دم�سق ومع رئي�س  الرئي�س 
يف تل ابيب كما ا�ستقبله اأمري قطر يف الدوحة وكان يف بع�س 

املنا�سبات يرتدي زي العمليات الع�سكرية.
وب�����داأت احل���واج���ب ت��رت��ف��ع ت��ع��ب��ريا ع��ن ال��ده�����س��ة يف رو�سيا 
الإقحام وزارة الدفاع نف�سها يف جماالت ظلت لفرتة طويلة 
حكرا على وزارة اخلارجية حيث تقت�سي املرا�سم باأن ُيجري 
الوزراء يف العادة حمادثات مع نظرائهم املبا�سرين فقط يف 

الدول االأجنبية.
مل��ا اعتربه  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل��غ��امن  ب����داأ اجل��ي�����س يح�سد  ه��ك��ذا 
الكرملني جناحا كبريا يف �سبه جزيرة القرم، التي �سمتها 
زيا  رو�س يرتدون  �سيطر جنود  اأن  بعد  اأوكرانيا  رو�سيا من 
موحدا لي�س عليه علمات مميزة على �سبه اجلزيرة يف عام 
2014، ويف �سوريا حيث �ساعدت القوات الرو�سية يف حتويل 

م�سار احلرب ل�سالح الرئي�س ب�سار االأ�سد.
وقال م�سوؤول رو�سي قدمي يتعامل مع وزارة الدفاع وطلب 
لو�سائل  التحدث  �سلطة  لي�س خموال  الأن��ه  ا�سمه  ن�سر  عدم 

االإعلم “ُترجم ذلك اإىل نفوذ اأكرب على اأعلى امل�ستويات«.
على  اخل��ارج��ي��ة  ووزارة  ال��دف��اع  ووزارة  الكرملني  ي��رد  ومل 
ثلثة  اأن  غري  التقرير.  ه��ذا  يف  للتعليق  تف�سيلية  طلبات 

م�سادر مطلعة على عمل الوزارتني اأكدت هذا االجتاه.
وق���د ت�����س��ب��ب ت��ن��ام��ي ن��ف��وذ اجل��ي�����س يف ا���س��ت��ي��اء ب���ني بع�س 
الدبلوما�سيني الرو�س وتوتر بني بع�س امل�سوؤولني الغربيني 
اخلارجية  ال�سيا�سة  على  الت�سدد  �سمة  من  ذلك  ي�سفيه  ملا 

الرو�سية.
ال�سيا�سة  ر���س��م  اإن  ال��غ��رب��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  ب��ع�����س  وي���ق���ول 

ذلك  واإن  غمو�سا  وازداد  حربيا  طابعا  اكت�سب  اخل��ارج��ي��ة 
رو�سيا يف مغامرات ع�سكرية جديدة.  احتمال دخول  يرجح 
وقال م�سوؤول غربي طلب عدم ن�سر ا�سمه حل�سا�سية املو�سوع 
“اإذا اأنت �سمحت لوزارة الدفاع ب�سلحيات اأكرب يف ال�سيا�سة 
البارز  ال���دور  اأح��ي��ا  كما  امل��ت��اع��ب«.  ع��ن  ف�ستبحث  اخلارجية 
الذي يلعبه �سويجو حليف بوتني املخل�س ما يرتدد منذ مدة 
بوتني،  ا�سطر  ما  اإذا  للرئا�سة  تر�سحه  اإمكانية  عن  طويلة 
الذي ي�سعى للفوز بفرتة رئا�سة رابعة يف االنتخابات خلل 
�سهر مار�س اآذار املقبل، للتنحى فجاأة وعجز عن اإمتام فرتة 

الرئا�سة التي تبلغ مدتها �ست �سنوات.
احلزبية  احلياة  يف  ن�ساط  اأي  عاما(   62( ل�سويجو  ولي�س 
اأكر  �سمن  جتعله  م��ا  ك��ث��ريا  ال����راأي  ا�ستطلعات  اأن  غ��ري 
ياأتي من  اأنه  الرئا�سة. كما  لتويل  �سعبية  خم�سة مر�سحني 
الذي  بوتني  بعد  الثانية  املرتبة  يف  فيه  ال�سعب  ثقة  حيث 
خلل  االأ�سماك  ل�سيد  رحلة  يف  وهما  معه  �سور  له  ن�سرت 
ال�سيف. تقلب نفوذ اجلي�س بني ال�سعود والهبوط يف رو�سيا 

ويف االحتاد ال�سوفيتي قبل ذلك.
كان  اخلم�سينيات  ويف  الثانية  العاملية  احل���رب  نهاية  ففي 
�ستالني  ال�سوفيتي جوزيف  الزعيم  له نفوذ هائل بعد وفاة 
وذلك عندما كان جورجي جوكوف اأحد القادة الذين ن�سب 

لهم الف�سل يف هزمية اأملانيا النازية وزيرا للدفاع.
ال�سوفيتي  االن�سحاب  ب�سبب  انهارت  اجلي�س  هيبة  اأن  غري 
وحربني   1989 ع��ام  اكتمل  ال��ذي  اأفغان�ستان  من  املخزي 
خا�ستهما رو�سيا يف ال�سي�سان بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي 
ك��ل من  ال��ن��ووي��ة كور�سك وف��ق��دان  الغوا�سة  وك��ذل��ك غ��رق 

كانوا على متنها وعددهم 118 فردا عام 2000.
وعاود جنم اجلي�س ال�سعود يف عهد بوتني �سابط املخابرات 
ال�سوفيتية ال�سابق الذي توىل ب�سفته رئي�سا للبلد من�سب 
القائد العام للقوات امل�سلحة. و�سهد االإنفاق الدفاعي زيادة 
كبرية وانت�سر اجلي�س يف جورجيا واأوكرانيا و�سوريا وا�ستغلت 

ال�سلطات حتركات اجلي�س يف اإثارة امل�ساعر الوطنية.

اأنقذوهم  “الرو�س  الأن  دم�سق  يف  امل�سوؤولني  وكبار  الرو�سي 
وال�سوريون يحرتمون ذلك«.

ال�سرق  ����س���وؤون  ل��ه��م ثقلهم يف  ول�����وزارة اخل��ارج��ي��ة خ���رباء 
يف  �ساعدت  اإذ  �سوريا  يف  مهما  دورا  تلعب  ومازالت  االأو�سط 
اأن  التي متت يف قازاخ�ستان. غري  ال�سلم  اإج��راء حمادثات 
م�ساعي الفروف للتو�سل اإىل اتفاق اأمريكي رو�سي من اأجل 
التعاون يف �سوريا اأظهرت مدى االختلف يف التفكري اأحيانا 

بني وزارتي اخلارجية والدفاع.
وال يزال الفروف يعترب دبلوما�سيا ذا قدرات هائلة ويثق فيه 
اإنه  يقولون  الغربيني  امل�سوؤولني  اأن  بوتني ويحرتمه. غري 
ال ُي�ستدعى حل�سور كل االجتماعات املهمة وال يتم اإطلعه 

على العمليات الع�سكرية الكربى يف �سوريا.
تقول وكاالت خمابرات اأمريكية اإن من التدخلت االأخرى 
للجي�س يف ال�سيا�سة اخلارجية الدور الذي لعبه يف ما تردد 
عن التدخل الرو�سي يف انتخابات الرئا�سة االأمريكية العام 

املا�سي.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• فران�صوا نوردمان

ردة  ت��وق��ع  ميكن  ال  وال��ه��ي��ج��ان،  الغ�سب  �سريع    
فعله، غريب االطوار - هكذا يبدو �سلوك م�ستاأجر 
واحكامه  وحتامله  مواقفه،  اإن  االأب��ي�����س.  البيت 
اخل�سائ�س  تك�سف  اللفظية  وجت��اوزات��ه  امل�سبقة، 
التي  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  بتعريف  ت�سمح  ال��ت��ي 

يعتمدها.
موجودة  كانت  واجهها  التي  التحديات  معظم    
كوريا  حول  فاالأو�ساع  ال�سلطة.  اإىل  و�سوله  قبل 
ال�سمالية، و�سوريا، وامل�ساكل التي يطرحها التو�سع 
واالأزمة  االأو���س��ط،  ال�سرق  يف  والو�سع  االإي���راين، 
ال�سني، كلها موروثة عن  اأوكرانيا، و�سعود  حول 

االإدارات ال�سابقة.
  ل��ك��ن اأ����س���لف ت��رام��ب ك��ان��وا ي�����س��ع��ون جاهدين 
اإط���ار عمل حم��ب��وك جيدا،  الإي��ج��اد ح��ل��ول �سمن 
وان��زالق��ات خطرية يف  ارتكبوا حماقات  وان  حتى 
بع�س االأح��ي��ان، مثل ح��رب ال��ع��راق ع��ام 2003. 
والتكنولوجية  االق���ت�������س���ادي���ة  ق��وت��ه��ا  وب�����س��ب��ب 
الواليات  كانت  وم��وارده��ا،  وحجمها  والع�سكرية، 
الذي  الليربايل  العاملي  للنظام  ال�سامنة  املتحدة 
العاملية  احل���رب  نهاية  منذ  حلفائها  م��ع  اأق��ام��ت��ه 

الثانية.

التفوق وامل�سوؤولية
ال��دويل عرب موؤ�س�سات مثل  للتعاون  وبرعايتها    
والبنك  ال���دويل  النقد  و���س��ن��دوق  امل��ت��ح��دة  االأمم 
الدويل ومنظمة التجارة العاملية، اأن�ساأت الواليات 
املتحدة نظاما ياأخذ يف االعتبار امل�سالح املتبادلة، 
وي��ع��زز ال��ت��ج��ارة احل����رة وال��و���س��ول امل��ن�����س��ف اإىل 
االأ�سواق. انها تربط اأمنها والدفاع عن م�ساحلها 
االأ�سا�سية بتوازن العامل واال�ستقرار الذي ت�ساعد 

على تر�سيخه مع اآخرين.
ال ���س��ك، ان��ه��ا مب��ث��ل ت��ل��ك امل��ق��ارب��ة ت��وؤك��د نفوذها 
الناعمة.  القوة  جمال  يف  خا�سة  رئي�سي،  كلعب 
تعك�س  ال��ت��ي  ال���ب���ارزة،  ومكانتها  تفوقها  اأن  غ��ري 
املقابل  احل��ق��ي��ق��ي، مت��ّك��ن��ه��ا يف  وزن���ه���ا  ب��ب�����س��اط��ة 
م���ن ت����ويل ال���زع���ام���ة وامل�����س��وؤول��ي��ة االق�����س��ى عن 
وااللتزام  ل���لأزم���ات،  اال���س��ت��ج��اب��ة  ال��ن��ظ��ام:  اإدارة 
والرد  والع�سكري،  النووي  وال��ردع  الدبلوما�سي، 
ال�سريع، املنّظم والفّعال يف معظم االأحيان. ويذكر 

يف هذا ال�سياق خطة مار�سال الإعادة اإعمار اأوروبا، 
واإعادة توحيد اأملانيا، ونهاية احلرب الباردة كمثال 

على ادارة الواليات املتحدة لل�سوؤون العاملية.
اإىل تعزيز  دف��ع��ه��ا  ب��ال��ت��ك��اف��ل  االإح�����س��ا���س  ه���ذا     
العامل ل�سمان  االإن�سان يف  الدميقراطية وحقوق 
قدر اأكرب من اال�ستقرار. واأدى نف�س هذا ال�سعور 
اأي�سا اإىل �سياغة حلول م�سرتكة للم�ساكل العاملية 
الكربى - التي كانت يف كثري من االأحيان اأول من 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل، والتغرّي  يحددها: انت�سار 
امل��ن��اخ��ي، واالأوب����ئ����ة، وال���ت���ه���دي���دات امل��وج��ه��ة اإىل 

الف�ساء واملجال ال�سيرباين، وما اإىل ذلك.

م�سداقية يف انهيار
   غالبا ما تنتقد، وترتكب اأخطاء ج�سيمة احيانا، 
بتنظيمها  اخلا�س  االجتماعي  التفاوت  م�سّدرة 
ت�سكل  تبقى  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  اأن  اإال  ال��داخ��ل��ي، 

الدعامة املركزية للنظام الليربايل يف العامل.
   دون��ال��د ت��رام��ب، امل�ساغب وامل��خ��رب ال��ك��ب��ري، ال 
روؤية  التم�ّسي. فهو ميلك  اأي��ة مزايا يف هذا  يرى 
�سيقة للم�سلحة االمريكية اخلال�سة. فربغبتهم 
الكوريني  اأو  االأوروبيني  احللفاء مثل  الدفاع عن 
كما  االأمريكيني،  ف��ان  اليابانيني،  اأو  اجلنوبيني 
البلدان،  - فهذه  بنكران اجلميل  يكافوؤون  يقول، 
ال��ت��ي ال ت��دف��ع ال��ث��م��ن امل�����س��ت��وج��ب ل��ل��دف��اع عنها، 
ان  معتربا  �سر�سة،  جتارية  مناف�سة  عليهم  ت�سن 
معاهدات التجارة احلرة، والعامل املتعدد االأطراف 
ب��وج��ه ع����ام، ف��ي��ه م��ن ال��ع��ي��وب اأك����ر م��ن االرب����اح 

املبا�سرة للواليات املتحدة.
ال�سيادة  اأم���ام  عقبة  ي�سكل  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  ان    
الواليات  املنطلق كان خروج  والقومية، ومن هذا 
املتحدة من اتفاق باري�س حول املناخ )اإدارة ترامب 
علميا(،  ث��ب��ت  احل����راري  االح��ت��ب��ا���س  اأن  تعتقد  ال 
على  م��واق��ف  ع��ن  تخلى  الثنائي،  ال�سعيد  وعلى 

�سبيل املثال يف اآ�سيا ل�سالح ال�سني. 
ب�سكل  ر�سيدها  املتحدة  الواليات  تخ�سر  وهكذا    
اأ�سرتاليا،  اإىل  اأوروب����ا  ه��ائ��ل، وب��ات احل��ل��ف��اء، م��ن 
امتلك  دون  ول��ك��ن  ع��ن��ه��ا،  اال���س��ت��غ��ن��اء  يتعلمون 
ال����ق����درة ع���ل���ى ل���ع���ب دوره��������ا. ان خ���ط���ر احل����رب 
اف��رتا���س��ي��ا اأو ع��م��دا ي��ل��وح م���رة اأخ����رى يف االأف���ق، 

باعرتاف حميط ترامب ذاته.
ترجمة خرية ال�سيباين

�سيا�سة ترامب اخلارجية...!

•  �سفري �سوي�سري �سابق وكاتب عمود يف �سحيفة لوطون 

الكرملني يرحب بامل�قف الأمريكي حيال ك�ريا ال�سمالية 
•• مو�صكو-اأ ف ب:

رحب الكرملني ام�س بتغري اللهجة البناء يف موقف الواليات 
ام�س  وا�سنطن  اأب���دت  بعدما  ال�سمالية  ك��وري��ا  ب�ساأن  املتحدة 
بدون  يانغ  بيونغ  مع  ح��وار  لبدء  ا�ستعدادها  الثلثاء  االأول 

�سروط م�سبقة.
وقال الناطق با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف لل�سحافيني 
تعترب  ال��ب��ن��اءة  ال��ت�����س��ري��ح��ات  ه���ذه  م��ث��ل  ان  ال��ق��ول  “ميكننا 
مر�سية اكر من خطاب املواجهة الذي كنا ن�سمعه حتى االن. 

وبدون اي �سك، هذا مو�سع ترحيب«.
ي��اأت��ي يف  ذل��ك  ان  ه��و  اال�سا�سي  “االمر  ان  بي�سكوف  واأ���س��اف 
عدة  بوتني  فلدميري  الرئي�س  وجهها  التي  ال��دع��وات  �سياق 
التي ت�سعد  مرات ومفادها ان اخلطاب احلربي واالج��راءات 

التوتر يف �سبه اجلزيرة الكورية تاأتي بنتائج عك�سية«.
وقال “لقد دعا بوتني ب�سكل ثابت االطراف املعنية اىل بذل كل 
ما بو�سعها من اجل فتح قنوات حوار. لذلك نحن را�سون عن 

مثل هذا االعلن«.
وابدت الواليات املتحدة الثلثاء ا�ستعدادها لبدء حمادثات مع 

كوريا ال�سمالية بدون �سروط م�سبقة رغم انها تبقى م�سممة 
بكل الو�سائل، مبا فيها الع�سكرية، على حمل بيونغ يانغ على 

التخلي عن ال�سلح النووي.
امل��وق��ف ع��ن م��رون��ة اك��رب يف نهج وا�سنطن فيما  وي��ع��رب ه��ذا 
“بتدمري  م��رات  عدة  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�س  هدد 
كامل” لكوريا ال�سمالية يف حال �سن نظام الزعيم كيم جونغ 

اون هجوما.
وتدعو رو�سيا على غرار ال�سني اىل حوار مع كوريا ال�سمالية 

على ا�سا�س خارطة طريق اعدها البلدان.
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اإعــــــــــالن
االثاث  لنقل  ال�س�����ادة/لولو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املكتبي ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1448482 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

كومات زاكري ح�سني كومات حممد من 49% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سهاب الدين كاندات فيد %24
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل نور احلرمني خلياطة 

امللب�س الن�سائية رخ�سة رقم:CN 1053421  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/ ا�سافة منى فرج علي بن حمده الظاهري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد اب�سار الدين حاجي وزي احمد %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي نور حممد

تعديل وكيل خدمات/ حذف منى فرج علي بن حموده الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان  االقت�سادية خلل 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة النجوم اخلم�س

 رخ�سة رقم:CN 1098830 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد حمد حممد خلفان املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سجاد الرحمن عزيز الرحمن
تعديل وكيل خدمات/حذف حمد حممد خلفان املزروعي
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ بقالة النجوم اخلم�س
FIVE STAR GROCERY

اىل/كوالتي لتجارة معدات التنظيف
QUALITY CLEANING MATERIALS TRADING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اولد بردج انف�ست ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1389772 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جلل علي غامن كليب من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جلل علي غامن كليب من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نازك في�سل عبداملجيد لقمان

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*50

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ اولد بردج انف�ست ذ.م.م

OLDBRIDGE INVEST LLC
اىل/اولد بردج انف�ست - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

OLDBRIDGE INVEST - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
االطارات  لت�سليح  �سراج  جبل  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وتبديل الزيوت رخ�سة رقم:CN 1706925 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 8.55*1 اىل 4.5*1

تعديل ا�سم جتاري من/ حمل جبل �سراج لت�سليح االطارات وتبديل الزيوت
JABAL SIRAJ TYRES REPAIR & LUBRICATION SHOP

اىل/جبل �سراج لت�سليح ال�سيارات
JABAL SIRAJ AUTO REPAIRS

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح ال�سناعية م 33 ق 63 حمل 1 املالك/ ورثة عبداهلل �سعيد 
كدا�س الرميثي اىل ابوظبي امل�سفح م 33 94422 94422 حمد �ساري احمد عي�سى واخرين

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سمكرة املركبات )4520001(
تعديل ن�ساط/حذف تبديل زيوت املركبات )4520010(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/القنا�س 

 CN 1885642:للدعايا واالعلن رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/تنوير  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احمد ملقاوالت الطرق �س. ذ.م.م فرع ابوظبي
رخ�سة رقم:CN 1182917 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فيو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1731762:ميديا للدعايه واالعلن رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
ليمون  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتنظيف املباين وال�سيانة العامة وفروعها
 رخ�سة رقم:CN 1300104 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي م�سبح �سعيد البادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف را�سد �سقر �سلطان الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
االحمر  ال�س�����ادة/اخلط  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2112116:العمال االملنيوم والزجاج رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة متعب �سعيد علي ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف يو�سف خلفان علي �سليمان ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/براميل جيم

رخ�سة رقم:CN 1875919 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامح �سرحان احمد منر %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عو�س فهد عو�س �سالح املنهايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز في�س اند ايز 
CN 1099416:للتدريب على فن التجميل واملكياج  رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فاطمة �سامل ال�سقاف %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سبحاء خمي�س عبداهلل حميد ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  االقت�سادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ايديال  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

تيم للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية
 رخ�سة رقم:CN 1207094  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/توريد لتمثيل ال�سركات

 رخ�سة رقم:CN 1151582 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ توريد لتمثيل ال�سركات
TAWREED COMPANIES REPRESENTATION

اىل/ توريد لتمثيل ال�سركات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 TAWREED COMPANIES REPRESENTATION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

�إعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/املياه الكيميائية النظيفة ذ.م.م  

IN - 1000911 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل التايل:

تعديل ال�سركاء بخروج لل�سريك:
�سركة الكوت لالإمداد ونقل الب�سائع/ ذات م�سوؤولية حمدودة

دخول ال�سريك ال�سيد:
�سالح �سامل عمري ال�سام�سي

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية اجلديدة با�سماء ال�سركاء:
�سركة الكوت للم�ساريع ال�سناعية �س.م.ك مقفلة

�سالح �سامل عمري ال�سام�سي
وعلى كل من لديه اعرتا�س على االجراء املذكور اعله مراجعة مكتب تنمية 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خلل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر االإعلن ، 
واإال فلن يقبل مكتب تنمية ال�سناعة اأي اعرتا�س بعد انق�ساء مدة االإعلن .
مكتب تنمية ال�سناعة

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : �سوي�س اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م
SWAG : طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم  : 258201     بتاريخ : 2016/08/11
باإ�سم :�سوي�س اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م

وعنوانه :ال�سارقة- ال�سارقة �س.ب: 1615 هاتف: 065٧٧4451 فاك�س: 065٧٧4٧93 االإمارات العربية 
  info@sapguae.com:املتحدة هاتف:065٧٧4451 فاك�س: 065٧٧4٧93 �س.ب: 1615 امييل

�سورة العالمة

م�ستح�سرات  ع��ط��ور  الزينة  م�ساحيق   3: بالفئة  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل���ك 
التجميل.

و�سف العلمة: 
االإ�سرتاطات: 

وزارة  يف  التجارية  العلمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعلن

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  14  دي�سمرب 2017 �لعدد 12198

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل :  

�س كرز �سوكليت
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم 10030    
با�سم : �س كرز �سوكليت

وعنوانه : ابوظبي �س.ب: 5160 هاتف: 6411116
وامل�سجلة حتت الرقم: 8٧580 بتاريخ: 2008/08/14

�سورة العالمة 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : وحتى تاريخ:    

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  14  دي�سمرب 2017 �لعدد 12198

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل :  

نا�س اند ا�سو�سيوت�س
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية :

بتاريخ :1٧/200٧/٧    املودعة بالرقم 9٧519 
 بيانات االأولوية : 

با�سم : �س. زر ل�سناعة الزيوت والتجارة امل�ساهمة
دوكتور الر    ، بولفاري  هتاربا�سا  ، جازميو  ماهالي�سي  ان�سيليبينار   : وعنوانه 

�سيت�سي ، �سي بلوك ، كات : 3 دايري: 3 �سهيتكاميل، جازيانتب ، تركيا
�سورة العلمة 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 
احلماية يف :201٧/٧/1٧       وحتى تاريخ:1٧/202٧/٧    

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  14  دي�سمرب 2017 �لعدد 12198

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14

تنويه
بتاريخ   12185 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�سادر  االعلن  اىل  باال�سارة 
باال�سم   )CN-1982673( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س   201٧/11/28
التجاري/بروك�سا ملعاجلة املياه ذ.م.م  تنوه دائرة التنمية االقت�سادية بانه ورد 

خطاأ يف االعلن امل�سار اليه اعله يف رقم الرخ�سة كتب يف االعلن: 
CN-1682673 رخ�سة رقم

CN-1982673 وال�سحيح هو
التنمية  دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية من تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقو ق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية)�بوظبي(

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

املالك : مطعم لوف حم�سي ذ.م.م
LOVE MHSHY : طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية

املودعة بالرقم  : 231861     بتاريخ : 2015/04/28
باإ�سم :مطعم لوف حم�سي ذ.م.م

هاتف:   19959 ����س.ب:  دي��رة  املطينة  ع��ود  التعاونية  االم���ارات  جمعية   2 رق��م  :حم��ل  وعنوانه 
  nouf@lovemhshy.com :042949499 الهاتف املتحرك: 050٧٧89234 الربيد االلكرتوين

�سورة العالمة

وامل�سروبات  االطعمة  توفري  خ��دم��ات   43: بالفئة  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
واالقامة املوؤقتة.

و�سف العلمة: عبارة عن جلمة LOVE MHSHY باللتينية باللون اال�سود
االإ�سرتاطات: 

وزارة  يف  التجارية  العلمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعلن

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  14  دي�سمرب 2017 �لعدد 12198
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عربي ودويل
الحتالل يزعم اإحباط خطف اإ�سرائيلي يف ال�سفة 

•• القد�ض املحتلة-اأ ف ب:

اأعلنت ال�سلطات االإ�سرائيلية ام�س انها اعتقلت ثلثة عنا�سر 
خلطف  يخططون  كانوا  باأنهم  لل�ستباه  حما�س  حركة  من 
عن  �سادر  بيان  وق��ال  املحتلة.  الغربية  ال�سفة  يف  ا�سرائيلي 
ال�سبان  ان  بيت(  )ال�سني  اال�سرائيلي  الداخلي  االم��ن  جهاز 
رم�سان  واح��م��د  رم�سان  وحممد  ا�ستية  معاذ  ه��م  الثلثة، 
وكلهم من قرية تل، القريبة من مدينة نابل�س �سمال ال�سفة 
الغربية املحتلة. وافاد البيان ان ا�ستية قام بتجنيد ال�سابني 
االخرين وح�سلوا معا على م�سد�س و�ساعق كهربائي ورذاذ 
غاز. وقام ال�سبان الثلثة “بجمع معلومات دقيقة عن الطرق 
يف ال�سفة الغربية  وحمطات احلافلت واملفارق الرئي�سية” 

الإيقاف  اجل��ن��ود  او  امل�ستوطنون  ي�ستخدمها  وال��ت��ي  املحتلة 
التنكر  ينوون  “كانوا  ال�سبان  ف��اأن  البيان  وبح�سب  �سيارات. 
بزي م�ستوطنني بهدف اقناع املخطوف بال�سعود اىل مركبة 
اخلاطفني”، م�سريا انهم كانوا ي�سعون لتنفيذ ذلك خلل عيد 
االنوار اليهودي حانوكا الذي بداأ م�ساء ام�س االأول الثلثاء 
الهدف  ان  بيت  ال�سني  وا�ساف  اي��ام.  لثماين  ي�ستمر  وال��ذي 
مفاو�سات  كورقة  الرهينة  ا�ستخدام  هو  اخلطف  عملية  من 
اال�سرائيلية،  ال�سجون  يف  فل�سطينيني  ا�سرى  �سراح  الإط��لق 
م�سريا اىل ان ال�سبان مت توجيههم وتلقوا التمويل من حركة 
حما�س يف قطاع غزة الذي ت�سيطر عليه احلركة. ويف تطور 
اآخر، اعتقل اجلي�س االإ�سرائيلي عددا من قادة حركة حما�س 
يف ال�سفة الغربية املحتلة ليل ام�س االأول الثلثاء. ومن بني 

وقالت  يو�سف.  ح�سن  والنائب  احلركة  يف  القيادي  املعتقلني 
يو�سف  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  بيت  ال�سني  با�سم  متحدثة 
يف  حما�س  ان�سطة  وادارة  ت�سجيع  يف  تورطه  ب�سبب  “اعتقل 
العام  يف  ك�سف  م�سعب  ابنه  وك��ان  املحتلة«.  الغربية  ال�سفة 
ارتباطه مع املخابرات  2010 يف مقابلت تلفزيونية ق�سة 
اال�سرائيلية بني العامني 1997 و2007، حينما كان والده 
منه،  براءته  اعلن  وال��ده  ان  يذكر  اال�سرائيلية.  ال�سجون  يف 
من خلل ر�سالة بعثها من داخل �سجنه اال�سرائيلي. وتاأتي 
الفل�سطينية  االرا�سي  فيها  ت�سهد  فرتة  يف  االعتقاالت  هذه 
املحتلة توترات بعد اعلن الرئي�س االمريكي دونالد ترامب 
االع�����رتاف ب��ال��ق��د���س ك��ع��ا���س��م��ة ال���س��رائ��ي��ل، م��ا اث����ار �سخط 

الفل�سطينيني.

  ول��ئ��ن ت���ع���ددت ذرائ�����ع االأح�����زاب 
اال�ستحقاق  ه��ذا  م��وع��د  لتاأجيل 
االنتخابي، فاإن املراقبني يف تون�س 
جاهزية  ع���دم  ان  ع��ل��ى  يجمعون 
االأح�������زاب مب���ا ف��ي��ه��ا ال���ك���ربى – 
ال�سبب  ه���و  وال����ن����داء-  ال��ن��ه�����س��ة 

الرئي�سي وراء هذا امل�سعى.

اأحزاب كربى مع التاأجيل
  فقد طالب ممثلو اأحزاب حركة 
تون�س  ن�����داء  وح���رك���ة  ال��ن��ه�����س��ة 
واالحت�����اد ال��وط��ن��ي احل���ر، خلل 
الهيئة  اأع�ساء  م��ع  جمعهم  لقاء 
للنتخابات،  امل�����س��ت��ق��ل��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
االنتخابات  اإج��راء  بتاأخري موعد 
25 مار�س  ي���وم  امل��ق��رر  ال��ب��ل��دي��ة 
ع�سو  اأك������ده  م���ا  وف����ق   ،2018

الهيئة عادل الربين�سي.
اأن هيئة  الربين�سي،  واأ���س��اف      
االنتخابات را�سلت الثلثاء رئا�سة 
احلكومة، من اأجل ن�سر الرزنامة 
باال�ستحقاق  اخلا�سة  االنتخابية 
البلدي بالرائد الر�سمي، ورئا�سة 
اجلمهورية من اأجل اإ�سدار االأمر 
الرئا�سي املتعلق بدعوة الناخبني 
االنتخابات  يف  االق���������رتاع  اإىل 

البلدية.
تتفاعل  مازالت  الهيئة،  اأن  وبني 
املعنية  االأط��������راف  خم��ت��ل��ف  م���ع 
ب��االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة، وق����ررت 

اأح�����زاب بناء   10 ال��ت��ق��ى مم��ث��ل��ي 
ال��ت��ط��رق اإىل  ع��ل��ى ط��ل��ب��ه��م، ومت 
بالرت�سحات  املتعلقة  ال�سعوبات 
الهيئة  االآج��ال، مما جعل  و�سيق 
تفكر يف �سرورة فتح باب امل�ساورات 
جم���ددا م��ع اأغ��ل��ب االأح����زاب دون 
امل�����س��األ��ة واتخاذ  ل��ب��ح��ث  اإق�����س��اء، 
ال���ق���رار اإث���ره���ا ع��ل��ى ���س��وء نتائج 
تغيري  اإمكانية  ب�ساأن  امل�����س��اورات، 
مار�س(   25( االنتخابات  موعد 

من عدمه.
التقى  اجل������دل،  اح����ت����دام  وم����ع    
ال�ساهد  يو�سف  احلكومة  رئي�س 
الهيئة  اأع�������س���اء  االرب����ع����اء  اأم�������س 
للنتخابات  امل�����س��ت��ق��ل��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
التليلي  يتقدمهم رئي�سها حممد 
بال�سفحة  ورد  ما  وفق  من�سري. 

الر�سمية لرئا�سة احلكومة.
نائب  الربين�سي  ع��ادل  وك�سف    
امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
احلكومة  رئي�س  اأن  للنتخابات 
ي���و����س���ف ال�������س���اه���د ت��ع��ه��د خلل 
االنتخابات  روزنامة  بن�سر  اللقاء 

البلدية بالرائد الر�سمي قريبا.
  يف حني افاد ع�سو الهيئة العليا 
امل�����س��ت��ق��ل��ة ل���لن���ت���خ���اب���ات ف�����اروق 
دعا  احلكومة  رئي�س  ان  بوع�سكر 
مع  الت�ساور  موا�سلة  اىل  الهيئة 
باالنتخابات  امل��ع��ن��ي��ة  االط������راف 
تاريخ  قرار حول  البلدية التخاذ 
اجرائها كما عرب للهيئة عن عزم 
احلكومة م�ساعدتها الإجناح هذا 
اال�ستحقاق االنتخابي يف التاريخ 

الذي تقرره الهيئة. 

عقد اجتماع معهم بداية االأ�سبوع 
ال���ق���ادم، ل��ع��ر���س م���واق���ف جميع 
اال�ستحقاق  ه���ذا  م��ن  االأط������راف 
االنتخابي  امل���ن���اخ  وم���ن  ال��ب��ل��دي 

العام اأمام الراأي العام.
   وقال الربين�سي يف هذا ال�سدد، 
امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  “اإن 
ل���لن���ت���خ���اب���ات ج����اه����زة الإج������راء 
موعدها  يف  البلدية  االنتخابات 
ال����ق����ادم،  م����ار�����س   25 يف  امل����ق����رر 
وما�سية يف ذل��ك، ولن تعدل عن 
هذا املوعد اال متى توفرت اأغلبية 

تطالب بتغيريه«.
االنتخابات،  ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك������د     
ممثلي  م�����ع  اأي���������س����ا  اج���ت���م���ع���ت 
اأغلبه����م من  خم�سة ع�سر حزب������ا 
التكتل  امل��ع��ار���س��ة، وم��ن��ه��م ح���زب 
ال�سعب  وح���رك���ة  ال���دمي���ق���راط���ي 
الذين  ال��وط��ن��ي،  ال��ب��ن��اء  وح����زب 
ج�������ددوا مت�����س��ك��ه��م ب���ت���اري���خ 25 
م���ار����س، ك��م��وع��د ن��ه��ائ��ي الإج����راء 

االنتخابات البلدية.

املحاكم باجلهات .
تتحمل  التاأخري  ه��ذا  ان  وا�ساف 
احلاكم  االئ����ت����لف  م�����س��وؤول��ي��ت��ه 
تنظيم  ������س�����رورة  ع���ل���ى  م�������س���ددا 
�سهر  خ��لل  البلدية  االنتخابات 

ماي القادم.
البناء  اع��ت��رب ح��زب    م��ن جهته، 
“ا�ستقواء  اأن  ب��ي��ان،  يف  ال��وط��ن��ي 
اأحزاب االئتلف احلاكم من اأجل 
فر�س موعد جديد للنتخابات، 
الدميقراطية  العملية  يخدم  ال 
ت�سلطية  مم����ار�����س����ات  وي���ك���ر����س 
اال�ستهداف  م�ستوى  اإىل  ترتقي 
املمنهج للنتقال الدميقراطي”، 

وفق تقديره.
هيئة  رئ���ي�������س  اأن  اإىل  ي�������س���ار     
التليلي  حم���م���د  االن����ت����خ����اب����ات 
الهيئة  اأن  اأك����د  ك����ان  امل��ن�����س��ري، 
تعمل على التح�سري للنتخابات 
املقرر  التاريخ  على  بناء  البلدية 
دون  مار�س2018   25 ل���ي���وم 
هذا  تغيري  اإم��ك��ان��ي��ة  ي�ستبعد  ان 
لكن  يتغرّي  “رمبا  قائل  امل��وع��د، 
اإليه  ���س��ت��ت��و���س��ل  ع��ل��ى ����س���وء م���ا 

امل�ساورات مع اأغلب االأحزاب«.
الهيئة،  جم���ل�������س  اأن  وب�������نّي     

احلزب  وكانت  اجل���اري،  دي�سمرب 
ال���وح���ي���د ال�����ذي ن���ّب���ه وق��ت��ه��ا من 
ت���اأج���ي���ل جديد.  اق������رار  خ���ط���ورة 
م�سطرة  ال���ي���وم  ت���ب���دو  ول��ك��ن��ه��ا 
تون�س  ن�����داء  ���س��ري��ك��ه��ا  مل�����س��اي��رة 
بتاأجيل  مطالبته  يف  ن�سبيا  ول��و 

االنتخابات.
   وقد اأكد الناطق الر�سمي با�سم 
اخلمريي  ع��م��اد  النه�سة  ح��رك��ة 
مبدئيا  ح��ري�����س��ة  احل����رك����ة  اإن 
البلدية  االن��ت��خ��اب��ات  اجن���از  على 
يف م��وع��ده��ا ول��ك��ن “ م��ن املمكن 
مطالب  م��ع  النه�سة  تتفاعل  ان 
ن�������داء ت���ون�������س وال����وط����ن����ي احل���ر 
كلها  الداعية  الع�سرة  واالح���زاب 
على  االن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د  لتاأجيل 
ااّل يتجاوز هذا التاأجيل 15 يوما 
مار�س”   25 اأ�سابيع موعد   3 اأو 
جلو�س  م�����ع  ن���ح���ن   “ م�����س��ي��ف��ا 
ع��ل��ى طاولة  وال��ه��ي��ئ��ة  االح������زاب 
ع���ل���ى موعد  ل���ل���ت���واف���ق  احل��������وار 

تنظيم اال�ستحقاق البلدي«.

لقاء ت�ساوري
اأحزاب،  ع�سرة  دع��ت  املقابل،  يف    
الهيئة العليا امل�ستقلة للنتخابات 

غري معنية بالتجاذبات
   كما ذكر باأن الهيئة كانت التقت 
ن���ه���اي���ة االأ�����س����ب����وع امل��ن��ق�����س��ي مع 
ممثلي عدد من االأح��زاب، ومنها 
حركة م�سروع تون�س وحزب اآفاق 
ا�ستعدادات  اآخ��ر  لتدار�س  تون�س 

الهيئة للنتخابات البلدية.
اأن  ال����ربي����ن���������س����ي،  واأو��������س�������ح     
غ���ري معنية  االن���ت���خ���اب���ات  ه��ي��ئ��ة 
احلا�سلة  ال�سيا�سية  بالتجاذبات 
وتنتظر  االنتخابي،  املوعد  ح��ول 
لرزنامة  احل��ك��وم��ة  رئ��ا���س��ة  ن�سر 
القريب  يف  البلدية  االن��ت��خ��اب��ات 
وقبل  الر�سمي،  بالرائد  العاجل 
يتجاوز  اأال  ي���ج���ب  زم���ن���ي  ح���ي���ز 
االأمر  �سدور  تاريخ  من  االأ�سبوع 
الرئا�سي املتعلق بدعوة الناخبني 
اأن  ينتظر  ال����ذي  االق�����رتاع،  اإىل 
قبل  اجلمهورية  رئي�س  ي�����س��دره 
موعد 24 دي�سمرب اجلاري، حتى 
االنتخابي  امل��وع��د  تاأجيل  يتم  ال 

املقرر يف 25 مار�س 2018.
النه�سة  ح��رك��ة  ان  اىل  ي�����س��ار     
اأ���س��د راف�����س��ي تاأجيل  ك��ان��ت م��ن 
االن��ت��خ��اب��ات ع��ن م��وع��ده��ا االول 
ال�������ذي ك������ان م�����ق�����ررا ل����ي����وم 17 

اإىل  االنتخابات  ه��ذه  تاأجيل  اإىل 
ال�سنة  م��ن  م��اي��و  �سهر  منت�سف 

القادمة.
 كما اأعلنت االأح��زاب الع�سرة عن 
بدء امل�ساورات بينها لتحديد �سيغ 
االنتخابات  يف  امل��وح��دة  امل�ساركة 

البلدية القادمة.
االأح�����زاب  تن�سيقية  اأن  ي��ذك��ر     
الع�سرة ت�سم كل من حركة اآفاق 
ال��ب��دي��ل وحركة  ت��ون�����س وح��رك��ة 
تون�س  ت��ون�����س وح���رك���ة  م�����س��روع 
وحزب  اجلمهوري  واحل���زب  اأواًل 
امل�����س��ت��ق��ب��ل وح����زب امل�����س��ار وحزب 
الدميقراطي  ال���وط���ن���ي  ال��ع��م��ل 
وحزب  الد�ستوري  اللقاء  وح��زب 

املبادرة.

تاأجيل منتظر
التطورات،  ه��ذه  على  وتعليقا     
ال�سعبية  اجلبهة  القيادي يف  قال 
التاأخري  ان  ع��م��رو���س��ي��ة  ع���م���ار 
وان  خا�سة  لهم  بالن�سبة  منتظر 
االنتخابات  تنظيم  ���س��روط  ك��ل 
النزاهة  �ست�سمن  والتي  البلدية 
وال�سفافية غري متوفرة وحتديدا 
وتركيز  املحلية  اجلماعات  جملة 

ت�ساوري  لقاء  بعقد  التعجيل  اإىل 
مع كل االحزاب، وحتديد خارطة 
ال����ط����ري����ق ب���خ�������س���و����س اإج��������راء 
وامل�سادقة  البلدية،  االنتخابات 
املحلية،  اجل��م��اع��ات  جم��ل��ة  ع��ل��ى 
االإداري����ة  املحكمة  ف���روع  وت��رك��ي��ز 

و�سمان حياد االإدارة.
   وذك���������رت ه������ذه االأح������������زاب يف 
اجتماعها،  عقب  اأ���س��درت��ه  ب��ي��ان 
باالحرتاز الذي كانت عرّبت عنه 
ب�ساأن ن�سر الهيئة العليا امل�ستقلة 
 25 موعد  لرزنامة  للنتخابات 
الت�ساور  ق��ب��ل   ،2018 م���ار����س 
م��ع االأح�����زاب واالأط�����راف املعنية 
يف  االن��ت��خ��اب��ي،  اال�ستحقاق  ب��ه��ذا 
هذا  تاأجيل  يف  رغبتها  اإىل  اإ�سارة 
املوعد املحدد لتنظيم اال�ستحقاق 

البلدي.
  و���س��ج��ل��ت يف اج��ت��م��اع��ه��ا ال���ذي 
ياأتي يف اإطار الت�ساور بينها، حول 
وخا�سة  البلد،  يف  العام  الو�سع 
يف  االنتخابي  امل�سار  ت��ق��دم  م��دى 
الظروف  اأف�����س��ل  بتوفري  ع��لق��ة 
لتنظيم  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�سيا�سية 
القادمة،  ال��ب��ل��دي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
االأح������زاب احلاكمة  ب��ع�����س  دع����وة 

ال�ساهد.. ي�ستقبل الهيئة العليا للنتخابات ام�س الرتويكا اجلديدة ترغب يف تاجيل االنتخابات

اجلبهة ال�سعبية حتّمل االئتالف احلاكم م�سوؤوليته التاأخري وتدعو اإىل تنظيم االنتخابات خالل �سهر مايو القادم

يو�سف ال�ساهد تعهد بن�سر روزنامتها:

ت�ن�س: نح� تاأجيل م�عد النتخابات البلدية جمددا...!
ع�سرة احزاب حترتز على ن�سر الرزنامة دون الت�ساور مع االأحزاب 

النه�سة والنداء وال�طني احلر يطالب�ن 
بتاأخري م�عد اإجراء النتخابات البلدية

هيئة االنتخابات غري معنية بالتجاذبات 
ال�سيا�سية احلا�سلة حول املوعد االنتخابي

هيئة النتخابات لن تعدل عن امل�عد 
املحدد اإل اإذا ت�فرت اأغلبية تطالب بتغيريه

•• الفجر - تون�ض - خا�ض

  رغم اأهميتها البالغة، وتاأكيد الهيئة العليا لالنتخابات 
جاهزيتها، يبدو اأن تاأجيل االنتخابات البلدية جمددا 
لدى  �سيا�سي  تــوجــه  لــوجــود  نــظــرا  مــوؤكــد  �سبه  ــات  ب
رزنامة  ن�سر  لعدم  وكذلك  لتاأجيلها،  احلاكمة  االأحزاب 
التون�سية،  الر�سمية  باجلريدة  البلدية  االنتخابات 
الناخبني  بدعوة  املتعلق  الرئا�سي  االأمر  ا�سدار  وعدم 

اىل امل�ساركة فيها.
كانت  اأن  بعد  البلدية  االنتخابات  تاأجلت  اأن  و�سبق    
مار�س   18 تاريخ  اىل  اجلــاري  دي�سمرب   17 يوم  مقررة 
اأن حّددت الهيئة موعدا لالنتخابات  2018، كما �سبق 
البلدية يف 2015 ليتم تاأجيلها اإىل �سنة 2016 ثّم اإىل 

�سنة 2017 وتاأجلت مرة اأخرى اإىل �سنة 2018.

وجع جديد داخل الهيئة العليا االنتخابات البلدية حمل جتاذب مرة اخرى

اجتماع الأ�سب�ع القادم لعر�س م�اقف جميع الأطراف من هذا ال�ستحقاق النتخابي

ف�ز مفاجئ للمر�سح الدمي�قراطي يف الباما 
  •• اأالباما-اأ ف ب:

انتخابات والية  الدميوقراطي دوغ جونز فوزا مفاجئا على مناف�سه اجلمهوري روي مور يف  حقق 
االباما ملجل�س ال�سيوخ، ما ي�سكل انتكا�سة كبرية جديدة للرئي�س االأمريكي دونالد ترامب الذي ف�سل 
مر�سحه يف جتاوز اتهامات بالتحر�س اجلن�سي. ي�سكل هذا االنت�سار الدميوقراطي يف اأكر اجلوالت 
االنتخابية حدة يف العام 2017 يف الواليات املتحدة ويف والية حمافظة يف عمق اجلنوب االمريكي، 
بالرغم من  البداية  ت��ردد يف  بعد  للجمهوري مور  اعطى كامل دعمه  ال��ذي  للرئي�س  قا�سية  �سربة 
االتهامات اخلطرية بحقه. ومع فرز %100 من املراكز االنتخابية يف االباما، ح�سد املدعي العام 
ال�سابق جونز %49،9 من اال�سوات مقابل %48،4 ملور، اأي بفارق نحو 21 الف �سوت من ا�سل 
1،3 مليني �سوت بح�سب ارقام ن�سرتها و�سائل اعلم امريكية. وملع ا�سم جونز )63 عاما( املدعي 
الفدرايل ال�سابق عندما جنح يف ادانة اع�ساء من حركة كو كلك�س كلن قاموا بتفجري كني�سة لل�سود 

يف �ستينات القرن املا�سي، ما اأدى اىل مقتل اربع فتيات.
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الفجر الريا�ضي
برعاية حممد بن زايد

على م�عد انطالق الألعاب الإقليمية لالأوملبياد اخلا�س التي ت�ست�سيفها العا�سمة اأب�ظبي ي�م   100

»املحرتفني« حت�سد جائزة الحتاد الآ�سي�ي مل�ساريع تط�ير الدوريات

•• اأبوظبي-الفجر:

االإقليمية  االأل��ع��اب  ان��ط��لق  م��وع��د  على  ي��وم   100 قبل 
اأبوظبي  العا�سمة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  اخل��ا���س  ل��لأومل��ب��ي��اد 
نهيان  اآِل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد  ويل 
العاملية  االألعاب  ل��دورة  املنظمة  املحلية  اللجنة  مقر  �سهد 
�سامًل  اإج��ت��م��اًع��ا   2019 اأب��وظ��ب��ي  اخل��ا���س  ل��لأومل��ب��ي��اد 
عبد  حممد  �سعادة  تراأ�سه  العليا  االإدارة  ملجل�س  ومو�سًعا 

التنفيذي  الرئي�س  ويلري  بيرت  جانبه  واإىل  اجلنيبي،  اهلل 
ل��لأل��ع��اب ال��ع��امل��ي��ة ل��لأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س اأب��وظ��ب��ي 2019، 

واأع�ساء اللجنة العليا، وروؤ�ساء جلان االألعاب.
العر�س  العاملية  ل��لأل��ع��اب  التنفيذي  الرئي�س  ا�ستعر�س 
التف�سيلي وما مت اجنازه على اأر�س الواقع للجان االألعاب 
االألعاب.  النطلق  الزمنية  واجل��داول  املختلفة  االإقليمية 
االإعلن  اأبوظبي تزامًنا مع  الذي عقد يف  االإجتماع  وجاء 
100 ي���وم الن���ط���لق احل����دث امل��رت��ق��ب الذي  ع���ن ت��ب��ق��ي 
يف  املعنيني  واالأ�سخا�س  الريا�سني  من  االآالف  ي�ستقطب 

العامل  يف  ت�سامني  ريا�سي  حدث  اأكرب  اخلا�س،  االأوملبياد 
الهمم  اأ�سحاب  اندماج  اأهمية  على  ال�سوء  ي�سلط  وال��ذي 
ودوره��م وقدراتهم اجلبارة كي يكونوا جزء ال يتجزء من 
رئي�س  اجلنيبي،  اهلل  عبد  �سعادة حممد  املجمتع. وحر�س 
العليا للألعاب واع�ساءها على الوقوف عند كافة  اللجنة 
التفا�سيل مع روؤ�ساء جلان االألعاب املختلفة، للو�سول اإىل 
نتائج مميزة تليق بدولة االم��ارات قيادة وحكومة و�سعًبا. 
ب�سكل  االجتماعات  تلك  عقد  موا�سلة  على  االإت��ف��اق  ومت 
من  مرحلة  ك��ل  ويف  التفا�سيل  كافة  عند  للوقوف  دوري 

املراحل التنظيمية ل�سمان متيز دولة االإمارات يف ا�ست�سافة 
هذا احلدث الريا�سي واخلريي، وكون اأبوظبي اأول مدينة 

يف ال�سرق االأو�سط ت�ست�سيف االأوملبياد اخلا�س.  
للر�سالة  ترقًبا  االإم���ارات  دول��ة  اإىل  العامل  اأنظار  وتتوجه 
بروؤية  اأبوظبي، مدعومة  العا�سمة  تقدمها  التي  ال�سامية 
االأخ���ر، وهى  االم����ارات نحو ن�سر املحبة وال�����س��لم وق��ب��ول 
الر�سالة التى ترتكز عليها حركة االأوملبياد اخلا�س لتغري 
 200 عددهم  البالغ  الهمم  اأ�سحاب  نحو  املجتمع  نظرة 
 200 منهم  ي�سارك  ككل،  ال��ع��امل  يف  فكرًيا  معاق  مليون 

مليون يف االأوملبياد اخلا�س. وت�سهد دورة االألعاب االإقليمية 
 18 منها  دول��ة،   33 م�ساركة  اخلا�س  للأوملبياد  التا�سعة 
 15 و  افريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  دول  من 
دولة اأوروبية واآ�سيوية واأفريقية ت�سارك والأول مرة يف دورة 
االألعاب االإقليمية التا�سعة للأوملبياد اخلا�س لعام 2018. 
االإقليمية  االأل���ع���اب  امل�����س��ارك��ني يف  ال��لع��ب��ني  ع���دد  وي��ب��ل��غ 
يف  للمناف�سة  والع��ب��ة  الع��ًب��ا   1247 اخل��ا���س  ل��لأومل��ب��ي��اد 
ريا�سة اأوملبية تقام يف العا�سمة االإماراتية اأبوظبي يف   16

الفرتة من 17 حتى 22 مار�س القادم.

•• دبي – الفجر:

ح�سلت جلنة دوري املحرتفني على 
جائزة االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 
مل�����س��اري��ع ت��ط��وي��ر ال�����دوري�����ات، عن 
التدريب  »ور�سة  املتميز  م�سروعها 
االإعلمي للعبني«، والتي نظمتها 
اللجنة يف املو�سم املا�سي على مدار 
العباً   150 مب�ساركة  اأي���ام،  ثلثة 
حم��رتف��اً م��ن خم��ت��ل��ف ف���رق دوري 
اإماراتيني  م���ن  ال���ع���رب���ي،  اخل��ل��ي��ج 

واأجانب.
 وبعث االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 
بر�سالة ر�سمية بتوقيع االأمني العام 
من  ك�سف  ويند�سور،  دات��و  للحتاد 
خللها اأن جلنة التطوير باالحتاد 
االآ�سيوي قررت يف اجتماعها االأخري 
منح  املا�سي،  اأكتوبر  يف  عقد  ال��ذي 
دوري اخلليج العربي جائزة االحتاد 
الدوريات  تطوير  مل�ساريع  االآ�سيوي 
حتديد  �سيتم  فيما   ،2017 للعام 
اجل���ائ���زة يف  ت�سليم  وم��ك��ان  م��وع��د 
وقت الح��ق.  واأ�سار خطاب االحتاد 
التدريب  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  االآ���س��ي��وي 
االإعلمي للعبني تعترب م�سروعاً 
نوعه، وخطوة مهمة يف  من  فريداً 

اإىل  ال��دوري وحتوله  �سبيل تطوير 
االحرتاف الكامل، م�سيداً باجلهود 
دوري  منظومة  لتطوير  امل��ب��ذول��ة 
اخلليج العربي، الفتاً اإىل اأن اجلائزة 
ثمرة عمل متوا�سل وجاد من قبل 
واحت�����اد  امل���ح���رتف���ني  دوري  جل���ن���ة 

االإم����ارات لكرة ال��ق��دم.  م��ن جانبه 
ثمن �سعادة عبد اهلل نا�سر اجلنيبي 
املحرتفني،  دوري  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
اجلائزة  ه��ذه  على  دوري��ن��ا  ح�سول 
امتداد  اجل��ائ��زة  اأن  مبيناً  امل��ه��م��ة، 
العربي  اخل��ل��ي��ج  دوري  ح��ق��ق��ه  مل���ا 

القاري،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  م���ن مت��ي��ز 
الدوريات  ���س��دارة  دوري��ن��ا  باحتلل 
متتالية،  م���رات  ل��ث��لث  االآ���س��ي��وي��ة 
اأف�سل  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��وز  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ب��ه��ا من  منظمة ري��ا���س��ي��ة م��ع��رتف 
االحت���اد االآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم، يف 

الريا�سة  ���س��ن��اع��ة  ج����وائ����ز  ح���ف���ل 
املا�سي.  ن���وف���م���رب  يف  االآ����س���ي���وي���ة 
على  اللجنة  حر�س  اجلنيبي  واأك��د 
التطوير،  م�����س��اع��ي  يف  اال���س��ت��م��رار 
اأهم  ه��م  ال��لع��ب��ني  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
اخلليج  دوري  م��ن��ظ��وم��ة  يف  م��ك��ون 

العربي، ويجب اأن يحظوا باالهتمام 
اأن فكرة التدريب  املطلوب، م�سيفاً 
االإعلمي للعبني جاءت موا�سلة 
مل�ساعي اللجنة وجهودها يف تطوير 
قدرات العاملني باالأندية يف خمتلف 
املجاالت.  واعترب رئي�س جلنة دوري 

تكرمياً  باجلائزة،  الفوز  املحرتفني 
اإعداد  �ساركت يف  التي  لكل اجلهات 
وتنفيذ م�سروع التدريب االإعلمي 
للعبني، م�سيداً مبا قدمه جمل�س 
ال�سارقة  وجم��ل�����س  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي 
اأب�������و ظبي  ال����ري����ا�����س����ي وجم���ل�������س 

الريا�سي، الذين كان لتعاونهم اأثره 
الكبري يف اإجناح الور�سة وحتقيقها 
حر�س  مثمناً  املر�سومة،  الأهدافها 
االأندية على حث العبيها للم�ساركة 

يف الور�سة واال�ستفادة منها.
اللعبني  ت��دري��ب  ور���س��ة  اأن  يذكر   
���س��م��ل��ت ع����دة حم�����اور اأ���س��ا���س��ي��ة يف 
تعرف  حيث  االإع���لم،  مع  تعاملهم 
التي  املحا�سرات  خ��لل  اللعبون 
و�سايل  ال���زع���ب���ي  ل��ط��ف��ي  ق���دم���ه���ا 
االأ����س���ع���د م���ن ���س��رك��ة ال���ل���ي���ث، على 
اأهمية االإعلم يف حياة الريا�سيني، 
و�سائل  م��ع  ال��لع��ب  تعامل  كيفية 
�سبكات  وخماطر  املختلفة،  االإعلم 

التوا�سل االجتماعي.
�ساعات  خ����لل  ال��ل��ج��ن��ة  وح��ر���س��ت 
ال���ت���دري���ب ع��ل��ى ت��ق��دمي اأرق������ام عن 
م��ن حيث  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  دوري 
التجارية  والتكلفة  املباريات  انتاج 
ل���ك���ل م�����ب�����اراة، و����س���اع���ات االإن����ت����اج، 
وغ��ريه��ا م��ن االإح�����س��ائ��ي��ات املهمة، 
مف�سل  �سرح  تقدمي  خللها  التي 
الظهور  اأه����م����ي����ة  ع�����ن  ل���لع���ب���ني 
االإعلمي واإجراء املقابلت، ملا فيه 
م��ن ف��ائ��دة اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى اللعب 

والنادي ورعاة امل�سابقة والنادي.
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�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
�عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 
  يف �لدعوى 02/9238/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : مطعم ال�سوكة الذهبية - �س ذ م م  
 مبا اأن املدعي : �سركة بو�ست لل�ستثمارا - ذ م م   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09328/201٧/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخلء عقار - انه اجر للمدعي عليه املاأجور للفرتة من 2016/٧/11 وحتى  11/201٧/٧ 
ورغم انتهاء العقد برف�س املدعي عليه اخلء املاأجور مما حدا به القامة الدعوى للق�ساء 

له بطلباته ال�سابقة 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية - ما ي�ستجد من ايجار بواقع 6666 �سهريا وحتى االخلء الفعلي 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
ي���وم االث��ن��ني املوافق  ل��ل��ح�����س��ور بجل�سة  ب��ال��ن�����س��ر  ال��ق�����س��ائ��ي��ة اع��لن��ك��م  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
201٧/12/18  ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة االإبتدائية 
مدة  بتق�سري  اأم��ر  وقد  الدعوى،  لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
�عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 
يف �لدعوى 02/10072/2017  جتاري 

اىل املدعى عليه / مطعم ال�ساهني االزرق - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي / مدينة دبي امللحية - �س ذ م م 

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/100٧2/201٧  جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
اخلء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد االجرة للماأجور للفرتة من 2015/11/15 
�سداده رغم اخطاره  وح��ت��ى201٧/4/15 فرت�سد بذمته مبلغ 123666 درهم وميتنع عن 

بال�سداد او االخلء يف 10/4/201٧ 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/11/15 

وحتى 201٧/4/15 ورغم اخطاره يف 201٧/10/4 ميتنع عن ال�سداد 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية - ما ي�ستجد من ايجار بواقع وحتى االخلء الفعلي 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
ي���وم االث��ن��ني املوافق  ل��ل��ح�����س��ور بجل�سة  ب��ال��ن�����س��ر  ال��ق�����س��ائ��ي��ة اع��لن��ك��م  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
201٧/12/18 ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة االإبتدائية 
مدة  بتق�سري  اأم��ر  وقد  الدعوى،  لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
�عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 
يف �لدعوى 02/09585/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه / بوجني كي 
مبا اأن املدعي / هنا عبيد حممد احلول - ومرمي عبيد حممد عبداهلل احللو 

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09585/201٧/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للماأجور للفرتة من 1/1/201٧  �سداد االج��رة  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��لء عقار 
وحتى 201٧/10/31 فرت�سد بذمته مبلغ 28318 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او االخلء يف 201٧/3/6 بالن�سر 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 1/1/201٧ 

وحتى 201٧/10/31 ورغم اخطاره يف 201٧/3/6 بالن�سر ميتنع عن ال�سداد
مطالبة مالية - ما ي�ستجد من ايجار بواقع 2833 درهم �سهريا وحتى االخلء الفعلي 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى
املوافق  ال��ث��لث��اء   ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��لن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق����ررت 
201٧/12/19  ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة(  بالدائرة االإبتدائية 
مدة  بتق�سري  اأم��ر  وقد  الدعوى،  لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 
يف �لدعوى 02/10269/2017/ �سكني  

اىل املدعى عليه :  زاد الأعمال التمديداد الكهربائية - �س ذ م م   
مبا اأن املدعي : ح�سن �ساملني ملقاوالت البناء - �س ذ م م    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/10269/201٧ /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه املوؤجر �سركة اخلط الذهبي برد مبلغ 2٧5400 درهم قيمة االيجار من الفرتة 
201٧/4/16 وحتى 201٧/٧/15 والتي مل ينتفع امل�ستاأجر من الباطن بها وذلك ب�سرف املدعي عليه �سيك 101133 
م�سحوب على بنك دبي اال�سلمي بقيمة 1٧3400 درهم و�سيك رقم 100340 م�سحوب على بنك دبي اال�سلمي 

بقيمة 102000 درهم 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه اخلط الذهبي برد قيمة التاأمني مببلغ 55080 والذي مت �سرفه عن طريق 
البنك ب�سيك رقم 6 م�سحوب على بنك الفجرية بقيمة 34680 درهم و�سيك رقم 100344 درهم م�سحوب على بنك 

دبي اال�سلمي بقيمة 20400 درهم 
درهم   1٧3400 بقيمة   201٧/٧/20 حق   3 رقم  اخلا�سة  ال�سيكات  برد  املالك  عليه  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 
و�سيك رقم 4 حق 201٧/10/20 بقيمة 1٧3400 درهم و�سيك رقم 5 حق 2018/1/20 بقيمة 1٧3400 درهم على بنك 
الفجرية و�سيك رقم 100341 حق 201٧/٧/20 بقيمة 102000 درهم و�سيك رقم 100342 حق 201٧/10/20 بقمية 

102000 درهم و�سيك رقم 100343 حق 2018/1/20 بقيمة  10200 درهم م�سحوب على بنك دبي اال�سلمي 
ف�سخ عقد ايجار �ساري - انه اجر - ا�ستاأجر من املدعي عليه املاأجور املبني �سلفا ويرغب يف ف�سخ العقد قبل انتهاء 
املدة لل�سباب االتية : املدعي عليه مل يوفر امل�ستندات اللزمة واملوافقات للم�ستاأجر لتمكينه من االنتفاع بالعني 

املوؤجرة )�سهادة ت�سجيل ال�سكن يف وزارة العمل - �سهادة االجناز - �سهادة الدفاع املدين(
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني املوافق 201٧/12/18  ال�ساعة 2.30م امام 
لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  الثانية(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة 
اأو من ميثلك  الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
 �إعادة �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/09682/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : مطعم ريد�ستارووك كوم 

 مبا اأن املدعي : يو�سينج زهاجن   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09682/201٧ /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

وحتى   2016/2/21 م��ن  للفرتة  للماأجور  االج���رة  ���س��داد  ع��ن  ميتنع  عليه  امل��دع��ي  ان   - عقار  اخ��لء 
201٧/6/20 فرت�سد بذمته مبلغ 6666٧ درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بالن�سر بال�سداد او 

االخلء يف 2016/6/29 وما ي�ستجد حتى االخلء التام 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/2/21 وحتى 
201٧/6/20 ورغم اخطاره بالن�سر يف 2016/6/29 ميتنع عن ال�سداد وما ي�ستجد حتى االخلء التام 
الفواتري  واملياه وجميع  الكهرباء  ا�ستهلك  بقيمة  امللزم  امل�ستاجر هو  ان   - بت�سليم م�ستندات  ال��زام 

امل�ستحقة والبد من تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية - ما ي�ستجد من ايجار بواقع )416٧( �سهريا وحتى االخلء الفعلي 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني املوافق 12/18/201٧  
ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ايام من تاريخ  امل�سافة اىل ثلثة  اأمر بتق�سري مدة  ، وقد  املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى  ف�س 

الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   

  �عالن لئحة تنفيذ رقم 04/06798/2017/ �سكني    
�ل�سادر يف �لدعوى رقم 02/07102/2017  �سكني - �يجار�ت بالن�سر

اىل املنفذ �سده / جي بي ميدل اي�ست - �س ذ م م - جمهول حمل االقامة 
حيث تقدم طالب التنفيذ : �سركة الزاجل للعقارات  

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�سي باالتي :
1- الزام املدعي عليه باخلء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من �سواغلها 

2- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 104424 درهم للفرتة 
من 201٧/٧/1 وحتى تاريخ 11/3/201٧ 

3- الزام املدعي عليه عليها بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
ي��وم من  ع�سر  خ��لل خم�سة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  خ��لل  التنفيذ  عن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�سر  تاريخ 
اتخاذ االج��راءات القانونية املنا�سب لتنفيذه - ملحظة / �سيتم اإغلق ملف 
التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم افادة االإع��لن بالن�سر خلل ع�سرة ايام من 

تاريخ ا�ستلمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة 201٧(
 �د�رة تنفيذ �لحكام

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12198 بتاريخ 2017/12/14   
�إعادة �عالن ح�سور �ملدعي عليه بالن�سر 

يف �لدعوى 02/09956/2017/ جتاري 
اىل املدعى عليه : �سركة علي �سعيد للمكيفات املركزية - �س ذ م م  

 مبا اأن املدعي : اخلاجة للعقارات   
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09956/201٧/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخلء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2015/9/1 وحتى 
201٧/11/19 فرت�سد بذمته مبلغ 110000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد 

او االإخلء يف 2016/3/20 وتعزر بتاريخ 2016/3/22 ومت ن�سره بتاريخ 2016/9/6    
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2014/9/1 

وحتى 201٧/11/19 و رغم اخطاره يف 2016/3/20 ميتنع عن ال�سداد.
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية - ما ي�ستجد من ايجار بواقع 2٧50 �سهريا وحتى االخلء الفعلي 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
املوافق  الثلثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
201٧/12/19 ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.   تاريخ  من  اي��ام  ثلثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية
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قائمة  الريا�سي  دبي  جمل�س  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
املتحدثني يف موؤمتر دبي الريا�سي الدويل الثاين 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  م��ب��ادرات  ع�سو  ع�سر، 
وثقافية  وتنموية  معرفية  م��ب��ادرات  اأك��رب  العاملية 
وان�سانية يف العامل ، والذي ينظمه املجل�س �سنويا 
ب��ن حم��م��د بن  ال�سيخ ح��م��دان  حت��ت رع��اي��ة �سمو 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي  را�سد 
انفانتينو  ج��ي��اين  يتقدمهم  وال��ذي��ن  ال��ري��ا���س��ي، 
الذي  الفيفا  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل  االحت���اد  رئي�س 
الذي  للموؤمتر  الرئي�سية  اجلل�سة  يف  �سيتحدث 
�سيعقد هذا العام يومي 27 و28 دي�سمرب 2017 

اال�ستثمار  �سعار  حت��ت  اجل��م��ريا  مدينة  منتجع  يف 
احلديث يف كرة القدم.

والع�سرون  ال�����س��اد���س  االج��ت��م��اع  خ���لل  ذل���ك  ج���اء 
 13 االأرب��ع��اء  ي��وم  ظهر  عقد  ال��ذي  االإدارة  ملجل�س 
دي�سمرب اجلاري يف مقر املجل�س برئا�سة �سعادة مطر 
الطاير نائب رئي�س املجل�س، وح�سور: �سعيد حارب 
علي  االإدارة:  جمل�س  اأع�ساء  و  املجل�س،  ع��ام  اأم��ني 
يو�سف  ال�سعفار،  اأحمد  الكمايل،  حممد  بوج�سيم، 
اأمني، مرمي احلمادي، موزة  اآل ر�سا، �سلح  اأحمد 
املري، ليلى �سهيل، اأن�س بوخ�س. كما ح�سر االجتماع 

ال��ع��ام، وعلي  االأم��ني  اآل رحمة م�ساعد  اأم��ان  نا�سر 
املطوع مدير اإدارة الدعم املوؤ�س�سي يف املجل�س.

اأن م�����س��ارك��ة جياين  ال��ط��اي��ر  ���س��ع��ادة م��ط��ر  واأك�����د 
الرابعة،  ل��ل��م��رة  ك��م��ت��ح��دث  امل���وؤمت���ر  يف  ان��ف��ان��ت��ي��ن��و 
والثانية على التوايل له كرئي�س للفيفا توؤكد مكانة 
القدم  ك��رة  ق��ي��ادات  عاملية حتر�س  كمن�سة  امل��وؤمت��ر 
فيها  وامل�ساركة  احل�سور  على  فيها  ال��ق��رار  و�سناع 
�سنويا و طرح املبادرات يف جمال تطوير كرة القدم 

العاملية.
تقدم جياين  املوؤمتر  املا�سية من  الن�سخة  يف  وق��ال 
انفانتينو بال�سكر اإىل دبي ومبادرات حممد بن را�سد 

هذا  تنظيم  على  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  وجمل�س  العاملية 
املوؤمتر، و اأعلن حر�سه على امل�ساركة فيه �سنويا، و 
اأن املوؤمتر منحه الفر�سة يف الن�سخة العا�سرة  قال 
لرئا�سة  ل��ل��رت���س��ح  االن��ت��خ��اب��ي  ب��رن��اجم��ه  ل��ع��ر���س 
الفيفا، وقد جنح يف االنتخابات بالفعل، ثم حتدث 
كاأ�س  روؤيته لتنظيم  الن�سخة احلادية ع�سرة عن  يف 
لعدد  الفر�سة  ملنح  منتخبنا   48 مب�ساركة  العامل 
اأكرب من الدول للم�ساركة يف هذه البطولة الكربى، 
وق���د جن��ح يف ن��ي��ل م��واف��ق��ة االحت�����ادات ال��وط��ن��ي��ة يف 
جميع القارات خلل كوجنر�س الفيفا لتنفيذ هذه 

الزيادة بداية من كاأ�س العامل 2026.

اأخرى  انفانتينو م��رة  اأن ع��ودة  “ وال �سك  واأ���س��اف 
ل��ل��ت��ح��دث يف امل���وؤمت���ر ع��ن روؤي����ة ق��ي��ادة ك���رة القدم 
العاملية لتطوير اللعبة وتعزيز دور اال�ستثمار فيها، 
توؤكد اأهمية املوؤمتر على خارطة كرة القدم العاملية، 
فيه،  �سيطرح  مل��ا  العاملية  ال��ق��دم  ك��رة  عائلة  وت��رق��ب 
�سواء من قبل رئي�س الفيفا اأو باقي املتحدثني من 
واحلكام  واملدربني  اللعبني  من  ال�سخ�سيات  كبار 
الكروية  االأن���دي���ة واالحت������ادات  ال���ق���رار يف  و���س��ن��اع 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ق���اري���ة، ك���ل ح�����س��ب امل���و����س���وع التذي 
يف  اال�ستثمار  جانب  تعزيز  اإط��ار  يف  فيه  �سيتحدث 

كرة القدم. 

ووجه الطاير فرق العمل بتنظيم املوؤمتر بامل�ستوى 
امل��ع��ه��ود م���ن اجل�����ودة واالب���ت���ك���ار مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
اآل  را���س��د  ب��ن  م��ب��ادرات حممد  امل��وؤمت��ر يف  ع�سوية 
يحتلها،  ب��ات  التي  الدولية  واملكانة  العاملية  مكتوم 
كما وجه باالإعلن عن بقية اأ�سماء امل�ساركني خلل 

االأيام املقبلة.
عن  امل��ايل  التقرير  على  االإط���لع  االجتماع  يف  ومت 
املجل�س ومت فيه  اأعده  الريا�سية والذي  اأندية دبي 
تف�سيل جوانب ال�سرف وااليرادات جلميع االأندية 
وكذلك  امل��ا���س��ي��ة،  ل��ل��ف��رتة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  ويف 

املوازنة للفرتة املقبلة.   

كما مت يف االجتماع االإط��لع على تقرير العمل يف 
تطوير ملعب دبي ال�ست�سافة مباريات كاأ�س اآ�سيا 
2019 لكرة القدم التي �ستنظمها الدولة يف يناير 
م��ن ال��ع��ام 2019، ح��ي��ث ي��ت��م ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا على 
 ، دب��ي  االأه��ل��ي  �سباب  ن��ادي  را�سد يف  �ستادي  تطوير 
و�ستاد مكتوم بنادي الن�سر بالتعاون مع بلدية دبي، 
اعتمدها  التي  والهند�سية  الفنية  املوا�سفات  ووفق 
جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���س��ي وال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا املنظمة 

للبطولة واالحتاد االآ�سيوي لكرة القدم.
الدائمة  اللجان  االإدارة على تقارير  واإطلع جمل�س 
يف املجل�س وف��ق اخل��ط��ة امل��و���س��وع��ة وامل��ع��ت��م��دة من 
الريا�سي،  ال��ت��ط��وي��ر  جل��ن��ة  وه���ي:  االإدارة  جمل�س 
وامل�ساريع،  ، جلنة اال�ستثمار  امل��راأة والريا�سة  جلنة 
جلنة ا�ست�سراف امل�ستقبل، و جلنة احلوكمة، كما مت 
العديدة  الريا�سية  الفعاليات  تقارير  االإطلع على 
ال��ت��ي مت تنظيمها  وال��ع��امل��ي��ة  واالق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
الريا�سات  خمتلف  يف  املا�سية  الفرتة  خ��لل  بدبي 
، وكذلك الفعاليات الريا�سية التي �سيتم تنظيمها 
يف  االإدارة  جمل�س  اإطلع  كما  املقبلة.  الفرتة  خ��لل 
االجتماع على خمتلف املوا�سيع املدرجة على جدول 

االأعمال واتخذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها. 

ثب�ت تناول بطل الدراجات فروم من�سطات  
ل��ل��دراج��ات ام�س يف بيان ثبوت تناول  ال���دويل  اأك��د االحت���اد 
اربع  الدولية  فرن�سا  دورة  بطل  ف��روم،  كري�س  الربيطاين 
طواف  يف  االخ���رية  م�ساركته  خ��لل  من�سطة  م���واد  م���رات، 
ا�سبانيا الذي توج بطل له اي�سا يف 2017، فيما رد الدراج 

انه اتبع ن�سيحة طبيبه.
وجاء يف البيان “يوؤكد االحتاد الدويل للدراجات انه اخطر 
غري  اختبار  بنتيجة  ف��روم  كري�ستوفر  الربيطاين  ال���دراج 
 1000 يفوق  �سالبوتامول  مل��ادة  تركيزا  تت�سمن  طبيعية 
 7 يف  ا�سبانيا  فويلتا  يف  جمعها  مت  عينة  من  نانوغرام/مل 
يف  بالنتيجة  املت�سابق  اخ��ط��ار  مت   .2017 �سبتمرب  اأي��ل��ول 

يف  الدويل  االحتاد  واو�سح   .»2017 �سبتمرب  ايلول   20
الثانية اكد نتيجة االوىل للدراج”  العينة  “ان حتليل  بيان 

الربيطاين الذي يدافع عن الوان فريق �سكاي.
وا�سار اىل ان املادة املحظورة هي من نوع “برونكوديلتاتور 
ل�”ايقاف  يخ�سع  لن  ف��روم  ان  او�سح  لكنه  �سالبوتامول”، 

موقت الزامي” نظرا لطبيعة املادة املخالفة.
ن�سيحة طبيب  “اتبع  ان��ه  االرب��ع��اء  ب��ي��ان  رد يف  ف���روم  لكن 
ت��ف��اق��م الربو  ل��زي��ادة اجل��رع��ة يف م��واج��ه��ة  فريق” ���س��ك��اي 

لديه.
اتبعت  لذا  الفويلتا،  خلل  لدي  الربو  حدة  “ازدادت  وق��ال 

كما  �سالبوتامول.  جرعات  ل��زي��ادة  الفريق  طبيب  ن�سيحة 
االحتياطات  ق��در من  اق�سى  اتخذت  لقد  دائما،  احل��ال  هو 

اللزمة لعدم جتاوز اجلرعة امل�سموح بها«.
2013 و2015  اع���وام  ف��روم لقب ط��واف فرن�سا  واأح���رز 
هذه  االوىل  ل��ل��م��رة  ا�سبانيا  وط����واف  و2017،  و2016 

ال�سنة، حمققا ثنائية الفتة للمرة االوىل منذ 1978.
وكان قد اأعلن عن م�ساركته يف طواف ايطاليا 2018، وهو 
هدفه  ويبقى  لقبه.  يفتقد  ال��ذي  الوحيد  الكبري  ال�سباق 
للمرة  جريو-فرن�سا  ثنائية  ليحقق  فرن�سا،  ط��واف  االخ��ر 

االوىل منذ اجناز االيطايل ماركو بانتاين يف 1998.

اأحمد بن حمدان يزور )دبي البحري(

بحث حت�سريات بط�لة )كايت �سريف( الأوىل
االإ�سادة باإمكانيات النادي وجهوده لتطوير الريا�سات البحرية

اطلع على تقارير تطوير من�ساآت كاأ�س اآ�سيا 2019 
جمل�س دبي الريا�سي يعتمد برنامج جل�سات م�ؤمتر دبي الريا�سي الدويل 

 مطر الطاير : م�ساركة رئي�س الفيفا كمتحدث توؤكد اأهمية ومكانة املوؤمتر لتطوير الكرة العاملية 

فريق اأب�ظبي يت�سدر مناف�سات بط�لة الإمارات الدولية املفت�حة للب�ل� يف ن�سختها ال�سابعة ع�سرة

 زار ال�سيخ احمد بن حمدان بن حممد 
�سريف  ال��ك��اي��ت  جلنة  رئي�س  نهيان  اآل 
والتزحلق  للتجديف  االإم����ارات  وجل��ن��ة 
ع���ل���ى امل�������اء م���ق���ر ن�������ادي دب������ي ال������دويل 
ال�سياحي  امليناء  البحرية يف  للريا�سات 
النادي  بدعوة من اللجنة الريا�سية يف 
والتح�سريات  التجهيزات  بغر�س بحث 
للكايت  دب���ي  ب��ط��ول��ة  لتنظيم  اجل��اري��ة 
�سهر  م���ن  ال��ع��ا���س��ر  يف  االأوىل  ����س���ريف 

مار�س املقبل.
الكايت  رئي�س  جلنة  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
للتجديف  االإم���������ارات  وجل���ن���ة  ����س���ريف 
وال��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى امل����اء ك���ل م���ن حممد 
اإدارة  ع�����س��و جم��ل�����س  ح�����ارب  ع���ب���داهلل 
حممد  وه��زمي  التنفيذي  املدير  النادي 
اللذين  ال�سباقات  اإدارة  مدير  القمزي 
النادي  دور  واأك����دا على  ب��ال��زي��ارة  رح��ب��ا 

يف رع���اي���ة وت��ن��ظ��ي��م خم��ت��ل��ف االأح�����داث 
ال��ب��ح��ري��ة وال��ت��ي ت��ه��م ق��ط��اع وا���س��ع من 

�سباب الدولة.
وب��ح��ث االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د يف قاعة 
االجتماعات يف امليناء ال�سياحي بح�سور 
الكايت  جلنة  واأع�����س��اء  ال��ن��ادي  ممثلي 
املناف�سات  الإجن��اح  املثلى  ال�سبل  �سريف 
امل�سرتك  التعاون  اطر  وكذلك  املرتقبة 
يخدم  مبا  امل�ستقبل  يف  املوؤ�س�ستني  بني 
الطرفني  ام���ن  ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة  امل�سلحة 
على ا�ستمرار التعاون يف املو�سم احلايل 

واملوا�سم املقبلة.
واأ�����س����اد ال�����س��ي��خ اح��م��د ب���ن ح���م���دان بن 
الكايت  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جل��ن��ة  اآل  حم��م��د 
للتجديف  االإم���������ارات  وجل���ن���ة  ����س���ريف 
والتزحلق على املاء بالدور املتميز الذي 
للريا�سيات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي  يلعبه 

والوجهات  اأف�سل  من  كواحد  البحرية 
الريا�سية البحرية يف املنطقة واخلليج 
الكبرية واخلربات  واالإمكانيات  العربي 
اأف�سل  من  كواحد  واللوج�ستية  الفنية 

ال�سروح لتطوير الريا�سات البحرية.
ريا�سة  ت��ك��ون  اأن  �سعداء  اأن��ه��م  واأ���س��اف 
ك��اي��ت ���س��ريف ج���زء م��ن روزن���ام���ة نادي 
يف  ال��ب��ح��ري��ة  للريا�سيات  ال����دويل  دب���ي 
 2018-2017 ال���ري���ا����س���ي  امل���و����س���م 
يف  دب��ي  بطولة  مناف�سات  �ستقام  حيث 
ال��ع��ا���س��ر م���ن ���س��ه��ر م���ار����س امل��ق��ب��ل وهو 
هنالك  وان  خا�سة  وم�سجع  رائ���ع  اأم���ر 
الريا�سة  ه��ذه  ميار�س  عري�س  جمهور 

يف �سواطئ دانة الدنيا دبي.
اأ�ساد حممد عبداهلل حارب  ومن جانبه 
الدويل  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
التنفيذي  امل��دي��ر  البحرية  للريا�سات 

ب��ج��ه��ود ال�����س��ي��خ اح��م��د ب���ن ح���م���دان بن 
الكايت  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جل��ن��ة  اآل  حم��م��د 
للتجديف  االإم���������ارات  وجل���ن���ة  ����س���ريف 
وال��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى امل���اء م��ن اج���ل تطوير 
ال�سنوات  يف  ����س���ريف  ال���ك���اي���ت  ري���ا����س���ة 
مكانة  تتخذ  ب���داأت  اأن��ه��ا  مبينا  املا�سية 
البحرية  ال���ري���ا����س���ات  و����س���ط  م��ت��م��ي��زة 
النادي  اإدارة  جمل�س  دف��ع  ال���ذي  االأم���ر 
املو�سم  روزن��ام��ة  يف  احل���دث  اإدراج  على 
احل����ايل واإق���ام���ة ب��ط��ول��ة دب���ي يف �سهر 

مار�س املقبل.
الكايت  االإخ��وة يف جلنة  بتجاوب  واأ�ساد 
����س���ريف ورغ��ب��ت��ه��م ال���ك���ب���رية يف اإجن����اح 
والتي �سوف جتتذب  املرتقبة  التظاهرة 
القادمة  الفرتة  يف  ال�سباب  من  الكثري 
الكثري من  ع��ن  االج��ت��م��اع  اأ���س��ف��ر  حيث 
االيجابيات التي �سوف ت�ساعد يف اإجناح 

احلدث والتظاهرة املرتقبة والتي حدد 
لها يوم ال�سبت املوافق العا�سر من �سهر 

مار�س 2018.

وح��ر���س حم��م��د ع��ب��داهلل ح����ارب ع�سو 
ال������دويل  دب������ي  ن��������ادي  اإدارة  جم���ل�������س 
التنفيذي  املدير  البحرية  للريا�سيات 

يف ختما الزيارة على تقدمي درع النادي 
اإىل ال�سيخ احمد بن حمدان بن حممد 
�سريف  ال��ك��اي��ت  جلنة  رئي�س  نهيان  اآل 

والتزحلق  للتجديف  االإم����ارات  وجل��ن��ة 
على املاء بح�سور هزمي القمزي واحمد 

ال�سويدي.

اأبوظبي مناف�سات بطولة االإمارات  ت�سدر فريق 
ال�سابعة  ن�سختها  يف  للبولو  املفتوحة  ال��دول��ي��ة 
ع�سرة املقام التي ينظمها نادي غنتوت مبلعبه 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ فلح بن زايد اآل نهيان، 
اخليل  ل�سباق  غنتوت  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  من  وبدعم  والبولو 
وم��ق��دم��ة م��ن ���س��رك��ة ب��رمي��ري م���وت���ورز، الوكيل 

ال��ر���س��م��ي ل�����س��ي��ارات م��ازي��رات��ي يف اأب��وظ��ب��ي وقد 
الثانية من  ج���اءت ���س��دارت��ه قبل خ��ت��ام اجل��ول��ة 
التوايل على ح�ساب  الثاين على  البطولة بفوزه 
ر�سيده  راف��ع��ا   6-11 بنتيجة  م��ازي��رات��ي  فريق 
كرندا�س  �سانتياغو  له  �سجل  وق��د  نقاط   6 اإىل 
اأهداف وفار�س اليبهوين   3 اأهداف وباتريكو   5
..فيما  واح���د  ه��دف  غوميز  و�سنتياغو  ه��دف��ني 

من  لكل  هدفني  للبولو  م��ازرات��ي  لفريق  �سجل 
فيليب ولوكا�س وجرغويرو  والتي اأدارها الطاقم 
ورافائيل.  ومارتني  مار�سيلو  من  املكون  ال��دويل 
مهرة  ولف�س  فريق  ا�ستطاع  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
من خلل اأول ظهور له يف البطولة حتقيق الفوز 
ب���اأمل بنتيجة  دي����زرت  ف��ري��ق  ع��ل��ى ح�����س��اب  االأول 
بعد لقاء متكافئ مثري بني الفريقني وقد   7/8

ا�ستطاع العب مهرة ديغو جاليليو اظهار مهارات 
عالية اذ متكن من ت�سجيل 6 اأهداف على مدار 
هدفني..  اريريت  توما�س  �سجل  فيما  االأ�سواط، 
و�سجل لفريق ديزرت باأمل الذي تعر�س للهزمية 
اأهداف   5 ما�سادو  ماتيا�س  التوايل  على  الثانية 
ومار�سيلو  �سيلفا  واداره����ا  ه��دف��ني  ج��وز  وخ���وان 
العام  الرتتيب  يقف يف �سدارة  وذل��ك  واغويرو. 

هزمية  ب��دون  نقاط   6 بر�سيد  ظبي  اأب��و  فريق 
والرابع  والثالث  الثاين  املركزين  ويف  تعادل  اأو 
3 نقاط م��ع ف��ارق االأه���داف جن��د فرق  بر�سيد 
ف��ري��ق ديزرت  ث��م  وفل�س وم���ازرات���ي واالم�����ارات، 
وت�ستاأنف  ال���ن���ق���اط..  م���ن  ر���س��ي��د  ب�����دون  ب�����اأمل 
يوم  البطولة  الثانية من  اجلولة  مباريات ختام 
والتي  �ساخنة  ج��دي��دة  مب��واج��ه��ات  اجلمعة  غ��د 

بلقاء وفل�س مهرة مع مازراتي،  الرابعة  تبداأ يف 
يبحث  ال��ذي  االم���ارات  فريق  يلتقي  الثانية  ويف 
عن التعوي�س مع فريق اأبو ظبي الذي ياأمل يف 
تاأكيد �سدارته واالقرتاب من التاأهل للدور قبل 
النهائي واالق��رتاب من من�سة التتويج الذهبية 
يف ختام البطولة االحتفالية الذي حتدد له يوم 

اجلمعة 22دي�سمرب احلايل.
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الفجر الريا�ضي

من  ���س��لح،  حممد  امل��ت��األ��ق  ليفربول  مهاجم  ي��ع��اين 
وقال  اخللفية،  الفخذ  ع�سلت  يف  طفيفة  م�سكلة 
اإن���ه ق��د ي��ري��ح مت�سدر قائمة  امل���درب ي��ورغ��ن ك��ل��وب 
ال��دوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم، خلل  هدايف 
تفاقم  لتجنب  ب��امل��ب��اري��ات  امل��زدح��م��ة  االأع���ي���اد  ف���رتة 

االإ�سابة.
الدوري،  يف  13 هدفاً  اأح��رز  ال��ذي  وا�ستبدل �سلح، 
اإيفرتون  م��ع   1-1 ال��ت��ع��ادل  خ��لل  دقيقة   67 بعد 
وميكنه امل�ساركة �سد و�ست بروميت�س األبيون يف وقت 
قبل  العبيه  �سلمة  على  حري�س  كلوب  لكن  الح��ق، 

خو�س 6 مباريات يف 18 يوماً.
الأن��ه يعاين  ا�ستبدلت �سلح  االأمل����اين:  امل���درب  وق��ال 
اخللفية،  ال��ف��خ��ذ  ع�����س��لت  يف  طفيفة  م�سكلة  م��ن 

اأن يخرجه من  ... كيف ميكنه  قال اجلميع 
اأخ����رج واأق�����ول ....  امل���ل���ع���ب؟.... ال 

يتعر�س  اأن  ك��اد  لكنه  ن��ع��م.. 
اهلل  نحمد   ، للإ�سابة.... 
هذه  يف  م�ساباً  لي�س  اأن��ه 

اللحظة.
منتخب  ث��ن��ائ��ي  ي��ب��داأ  ومل 

ال�������ربازي�������ل روب����رت����و 
ف�����ريم�����ي�����ن�����و 

فيليب  و

كوتينيو يف قمة مر�سي�سايد و�ساركا يف ال�سوط الثاين 
الت�سكيلة  م��ن  ا�ستبعدا  ال��لع��ب��ني  اأن  ك��ل��وب  وك�سف 

االأ�سا�سية كاإجراء احرتازي.
وفيل،  روبرتو  يلعب  اأن  ميكن  “كان  كلوب:  واأ���س��اف 
مل يطلب مني اأحد ا�ستبعادهما.. كان قراري، االأمر 
نف�سه بالن�سبة الإميري ت�سان وجيني فينالدم، نح�سل 
بعد كل مباراة  املعلومات  على بع�س 
ويف بع�س االأحيان هذا يوؤدي 
ل��ق��رار ب��ع��دم امل��خ��اط��رة بهذا 

اللعب اأو ذاك«.
ال����دف����اع جويل  وع�����اد ق��ل��ب 
م��ات��ي��ب ل��ل��م��ران بعد 
من  م�����ع�����ان�����ات�����ه 
اإ������س�����اب�����ة وق����د 
ي�سارك جمدداً 
املباريات  يف 
نهاية  ق��ب��ل 

العام.
روي���ح���ت���ل 
ل  بو ليفر
امل�������رك�������ز 
اخلام�س 
�سيد  بر
30 نقطة 
ثمانية  ب��ع��د 
ان�������ت���������������س�������ارات 
و�����س����ت ت����ع����ادالت 

وهزميتني. 

كل�ب يك�سف م�سكلة �سالح.. و�سبب 
تبديله اأمام اإيفرت�ن

قال مدرب مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي، االإ�سباين بيب 
غوارديوال، اإنه يخطط لتعزيز خط دفاعه خلل فرتة 
االنتقاالت ال�ستوية يف يناير املقبل، لتفادي اأي نق�س 

يف ظل م�ساركته يف اأكر من مناف�سة.
املدافعني  غ��ي��اب  ا���س��ت��م��رار  وب�سبب 
كومباين  وف��ي��ن�����س��ن  ���س��ت��ون��ز  ج����ون 
وبنيامني ميندي حتى العام املقبل، 

الذي  غ��واردي��وال،  خ��ي��ارات  ت�ساءلت 
دوري  ب��األ��ق��اب  للفوز  فريقه  يناف�س 
دوري  ج���ان���ب  اإىل  اإجن����ل����رتا  وك����اأ�����س 

اأبطال اأوروبا.
وقال غوارديوال يف موؤمتر 

ه���ذا  يف  ����س���ح���ايف: 
يتوفر  اخل�������ط 
ل�����دي�����ن�����ا ع�����دد 
ق����ل����ي����ل ج��������داً 
اللعبني  من 
ون����������ح����������ن يف 
نظراً  م�������اأزق 
ف�سة  للمنا
ع������������دة  يف 
 ، ت ف�سا منا
م��اأزق فعلي 
ا�ستمر  اإذا 
ه���������������������������ذا 

الو�سع.

التعاقد مع  نفكر يف  االإ�سباين: رمب��ا  امل��درب  واأ���س��اف 
قلب دفاع ب�سبب م�سكلت فين�سن و�سيغيب �ستونز ملدة 
اأربعة اأو خم�سة اأ�سابيع ونحن نفتقد جهود العب كبري 
االأ�سا�سيني  مدافعيه  غياب  ويف  ميندي.  مثل 
الو�سط  اإىل ج��ه��ود الع���ب  غ���واردي���وال  جل���اأ 
مانغاال،  واإل��ي��اك��ي��م  غ��ن��دوج��ان  اإي��ل��ك��اي 
اللذين بالفعل �ساعدا الفريق على الفوز 
يونايتد  مان�س�سرت  ج����اره  ع��ل��ى   1-2

االأحد املا�سي.
ليعزز  م��ت��ت��ال��ي��اً،  ف����وزاً   14 �سيتي  وح��ق��ق 
انفراده ب�سدارة القائمة بعد تو�سيع الفارق 
الذي يف�سله عن اأقرب مطارديه 
يف  ن����ق����ط����ة   11 اإىل 

الدوري االإجنليزي.
�سيتي يف  و�سيلتقي 
دور 16 من دوري 
اأوروبا مع  اأبطال 
بازل ال�سوي�سري 
ب������ع������د ف���������وزه 
ب���������������س�������دارة 
جمموعته.

را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  رئي�س  مكتوم  اآل 
حقوق  حل��م��اي��ة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ب��ح��ري��ة 
االألعاب  دورة  ختام  ام�س  ع�سر  الهمم  اأ�سحاب 
يف   2017 دب���ي  لل�سباب  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  االآ���س��ي��وي��ة 
الأ�سحاب  دب���ي  ب���ن���ادي  وذل����ك  ال��ث��ال��ث��ة  ن�سختها 

الهمم.
االآ�سيوية  االأل���ع���اب  دورة  م��ن��اف�����س��ات  يف  و����س���ارك 
الأول مرة مبنطقة  تقام  التي  لل�سباب  الباراملبية 
 30 800 الع��ب والعبة من  ال�سرق االأو���س��ط - 
دولة تناف�سوا يف 7 األعاب وهو الرقم االأكرب من 
حيث امل�ساركة يف مثل هذه البطوالت القارية وهي 
وكرة  الطاولة  وكرة  القوة  ورفعات  القوى  األعاب 

الهدف والري�سة الطائرة والبوت�سيا وال�سباحة.
دبي  بنادي  الريا�سية  القاعات  يف  �سموه  وجت��ول 
الأ�سحاب الهمم ترافقه معايل ح�سة بنت عي�سى 
ثاين  و���س��ع��ادة  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزي����رة  حميد  ب��و 
الهمم  الأ�سحاب  دبي  نادي  رئي�س  بالرقاد  جمعة 
االآ�سيوية  للألعاب  املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب 

ال���ب���اراأومل���ب���ي���ة م���دي���ر االأل����ع����اب و����س���ع���ادة ماجد 
االآ�سيوية  اأوملبية  البار  اللجنة  رئي�س  الع�سيمي 
ح��ي��ث ���س��ه��د ���س��م��وه ج��ان��ب��ا م��ن م��ن��اف�����س��ات اليوم 

ورفعات  ال��ط��اول��ة  تن�س  م�سابقتي  يف  اخل��ت��ام��ي 
القوة .. كما قام �سموه بجولة يف القرية الرتاثية 

امل�ساحبة للحدث.

بن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  التقى  كما 
البار  اللجنة  واأع�ساء  رئي�س   .. مكتوم  اآل  را�سد 
اليوم  اأبطال  تتويج  يف  و�سارك  االآ�سيوية  اأوملبية 

اخلتامي للبطولة.
نادي  رئي�س  بالرقاد  جمعة  ث��اين  �سعادة  وتوجه 
دبي الأ�سحاب الهمم نائب رئي�س اللجنة املنظمة 

االألعاب  مدير  اأوملبية  ال��ب��ار  االآ�سيوية  للألعاب 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  بال�سكر 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س جمل�س  را���س��د 
الثالثة  للن�سخة  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي 
لدورة االألعاب االآ�سيوية الباراأوملبية لل�سباب دبي 
2017 و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 
وح�سور  االفتتاح  حلفل  ت�سريفه  على  مكتوم  اآل 

فعاليات اليوم اخلتامي.
واأثنى �سعادة ماجد الع�سيمي رئي�س اللجنة البار 
الر�سيدة  القيادة  اهتمام  على  االآ�سيوية  اأوملبية 
دبي  ن�سخة  اأعطى  مما  الهمم  اأ�سحاب  بريا�سة 
من  اأقيمت  التي  االأه���داف  وحققت  كبريا  زخما 

اأجلها.
م�ساركة  ���س��ه��دت  دب���ي  ن�سخة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
االإم���ارات  لتنجح  ال���دول  ع��دد  م��ن حيث  قيا�سية 
يف ا���س��ت�����س��اف��ة ه����ذا احل����دث االآ����س���ي���وي امل��ه��م يف 
كبار  100 من  فيه  �ساركت  وال��ذي  قيا�سي  زمن 
ال�سخ�سيات و500 متطوع ومتطوعة وما يزيد 

عن 1200 من الوفود التي �ساركت يف احلدث.

من�س�ر بن حممد ي�سهد ختام دورة الألعاب الآ�سي�ية الباراملبية لل�سباب - دبي 2017

مرمى  ح��ار���س  اأن  االإ�سبانية  “اآ�س”  �سحيفة  قالت 
ناديه  �سيبلغ  كا�سيا�س،  اإيكر  الربتغايل،  بورتو  ن��ادي 

خلل االأيام القليلة املقبلة بقراره بالرحيل.
املخ�سرم  االإ���س��ب��اين  احل��ار���س  اأن  ال�سحيفة  وذك���رت 
اأحيل اإىل مقاعد البدالء بقرار من مدربه �سريجيو 
كون�سي�ساو، ليمنح االأخري فر�سة للم�ساركة للحار�س 

جوزيه �سا، الذي ال يرغب يف اال�ستمرار كبديل.
املقبل،  ال�سيف  وينتهي تعاقد كا�سيا�س مع بورتو يف 
الربتغالية،  بوال”  “اإيه  �سحيفة  ك�سفته  مل��ا  وطبقاً 
اأخ��ر يف  ن��ادي  التعاقد مع  اإىل  �سي�سعى  اللعب  ف��اإن 
فرتة االنتقاالت ال�ستوية، ب�سبب ابتعاده عن امل�ساركة 

اأن ع��ودة كا�سيا�س  “اآ�س” اإىل  واأ���س��ارت  امل��ب��اري��ات.  يف 
ولكن  للغاية،  �سعباً  اأم��راً  �ستكون  االإ�سباين  للدوري 

احلار�س الدويل ال�سابق لديه خيارات اأخرى.
اأق���رب اخليارات  ال����دوري االإجن��ل��ي��زي ه��و  وي��ب��دو اأن 
ال�سحيفة  تكهنت  اإذ  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ف��رتة  يف  لكا�سيا�س 
مع  ليكون  نيوكا�سل،  اإىل  ينتقل  قد  باأنه  االإ�سبانية 

املدرب االإ�سباين رافائيل بينتيز.
كا�سيا�س  �سجل  ال��ب��دالء،  مقاعد  على  جلو�سه  وحتى 
م�����س��ارك��ات ج��ي��دة م��ع ب��ورت��و ه���ذا امل��و���س��م، ف��ل��م تهتز 
�سباكه �سوى �ست مرات فقط يف 10 مباريات بالدوري 

الربتغايل ودوري اأبطال اأوروبا.

كا�سي��ا�س يقت����رب م������ن 
ال��دوري الإجنلي��زي

بامل�نديال اأملانيا  ف��ز  ح�ال  يف  لعب  لكل  ي�رو  الف   350
اعلن االحتاد االأملاين لكرة القدم ام�س على موقعه الر�سمي 
يورو  ال��ف   350 �سينال  ك��ل الع��ب  ان  االن��رتن��ت  �سبكة  يف 
ال��ع��امل يف  ك��اأ���س  املنتخب بلقب  م��ك��اف��اأة يف ح���ال اح��ت��ف��اظ 

املونديال الرو�سي ال�سيف املقبل.
�سيح�سل عليها العبو  ال��ت��ي  اأه��م��ي��ة  االك���ر  امل��ك��اف��اأة  وه��ي 
املنتخب االملاين يف نهائيات كاأ�س العامل، بعد ان ح�سل كل 
منهم على 300 الف يورو بعد التتويج باللقب العاملي يف 

الربازيل عام 2014.
ومل ير�سد االحت��اد االمل��اين اي مكافاأة يف حال التاأهل اىل 
الدور ثمن النهائي، لكنها �ستكون 75 الف يورو لكل العب 
يف حال بلوغ ربع النهائي، ثم 125 الف يورو يف حال بلوغ 

ان��ه��اء العر�س  ي���ورو يف ح���ال  ال���ف   150 دور االرب���ع���ة، ث��م 
ي��ورو يف ح��ال حجز  ال��ف  الثالث، و200  امل��رك��ز  العاملي يف 

بطاقة النهائي على ملعب لوجنيكي يف مو�سكو.
كوريو�س  االمل��اين فريديريك  العام للحتاد  االم��ني  وق��ال 
باأكمله  والفريق  نوير  مانويل  القائد  مع  “املفاو�سات  ان 
ك��ان��ت ه��ادئ��ة وم��ف��ت��وح��ة و���س��ه��ل��ة«. م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال رئي�س 
ان  “بالن�سبة للعبينا،  راينهارد غريندل  االمل��اين  االحت��اد 
االأوىل  للمرة  متتاليتني  مرتني  للعامل  اب��ط��اال  ي�سبحوا 
كبريا”،  حافزا  ي�سكل  فذلك  االأملانية  القدم  كرة  تاريخ  يف 
م�سيفا: “�سيكون لقبا اأبديا ي�ستحق مكافاأة خا�سة. ولكننا 
ن�سعر جيدا باأن هذا الفريق �سي�سع هذا التحدي الريا�سي 

يف �سلب اهتماماته، ولي�س اجلوانب االقت�سادية«. واأعرب 
�سعادته  ع��ن  ب��ريه��وف  اأول��ي��ف��ر  للمان�سافت  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
نتمكن من  “حتى  اتفاق يف وقت مبكر جدا  اإىل  بالتو�سل 
الرتكيز اأوال على امل�سائل الريا�سية قبل واأثناء البطولة«. 
باللقب  للحتفاظ  بقوة  املر�سحة  اأملانيا  القرعة  واأوق��ع��ت 
ال���ذي ن��ال��ت��ه ع���ام 2014 ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة يف ت��اري��خ��ه��ا، يف 
اأق�ست  ال��ت��ي  وال�����س��وي��د  املك�سيك  م��ع  ال�ساد�سة  املجموعة 
اي��ط��ال��ي��ا بطلة ال��ع��امل اأرب����ع م���رات م��ن امل��ل��ح��ق االأوروب�����ي، 

وكوريا اجلنوبية.
وي�سعى املنتخب الذي يدربه يواكيم لوف اىل ان يكون اأول 
منتخب يحتفظ بلقبه بعد نظريه الربازيلي عام 1962.

اعتبار نيجرييا خا�سرة اأمام 
اجلزائر ل ي�ؤثر على تاأهلها 
اأهدرت نيجرييا ر�سيدها االإيجابي يف الدور احلا�سم من ت�سفيات افريقيا 
2018 لكرة القدم، بعد اعتبارها خا�سرة الإ�سراكها  املوؤهلة اىل مونديال 
العبا غري موؤهل يف مباراتها االخرية �سد اجلزائر، ح�سب ما ذكر االحتاد 

الدويل )فيفا( .
الثاين نوفمرب  ت�سرين   10 1-1 يف اجلزائر يف  بالتعادل  املباراة  وانتهت 
انذارين،  ا�سركت �سيخ عبد اهلل احلا�سل على  التي  املا�سي، لكن نيجرييا 

اعتربت خا�سرة �سفر3-.
ومل يوؤثر ذلك، على ترتيب املجموعة الثانية اذ كانت نيجرييا قد �سمنت 
13 نقطة بدال  زامبيا والكامريون. وا�سبح ر�سيدها  تاأهلها على ح�ساب 
8 لزامبيا و7 للكامريون، فيما حققت اجلزائر االخرية  14 مقابل  من 
بانها حققت نتيجة  اربع نقاط، علما  الوحيد لرتفع ر�سيدها اىل  فوزها 
مميزة يف مونديال 2014 عندما احرجت املانيا البطلة يف الدور الثاين 
بعد التمديد. وقال فيفا يف بيان “مل توؤثر العقوبة على النتيجة النهائية 
اجلزائر  )ودع��ت  العامل  لكاأ�س  التاأهل  نيجرييا  �سمنت  حيث  للت�سفيات، 

كذلك املناف�سات( قبل هذه املباراة«.
ونال عبد اهلل بطاقة �سفراء يف الدور الثاين �سد �سوازيلند يف 2015 ثم 

خلل الفوز على زامبيا يف ت�سرين االأول اكتوبر املا�سي.
�سوي�سري )6052 دوالرا  6 االف فرنك  النيجريي  ومت تغرمي االحت��اد 

امريكيا(.
فادح  خطاأ  “هذا  بيان  يف  بينيك  ام��اج��و  النيجريي  االحت���اد  رئي�س  وق��ال 
ويجب معاقبة �سخ�س ما. نعتذر من النيجرييني على هذا االمر، ونوؤكد 
انه لن يعوق اخلطة التي و�سعناها ليكون م�سوار الن�سور املمتازة رائعا يف 

رو�سيا. يف الوقت عينه”
ووقعت نيجرييا يف جمموعة قوية يف مونديال رو�سيا 2018 اىل جانب 

االرجنتني وكرواتيا واي�سلندا.

غ�اردي�ل: مان�س�سرت �سيتي يف ماأزق



   

 
ي�ساب بالعمى ب�سبب مزاح من �سديقه

عينيه  نحو  �سديقه  �سّوب  اأن  بعد  بالعمى،  �سعودي  �ساب  اأ�سيب 
مركز  ح��رق  اإىل  اأدى  م��ا  امل���زاح؛  �سبيل  على  االأزرق  الليزر  �سعاع 

االإب�سار، وحدوث نزيف حاد بال�سبكية لديه.
اإن ال�ساب يبلغ  وقال ا�ست�ساري العيون الطبيب في�سل الطبيقي، 
من العمر 16 عاًما ويقيم يف منطقة جازان، وقد فقد نظره بعد 

اأن �سّوب �سديقه الليزر نحو عينيه مازًحا.
الثانية،  الليزر جلزء من  اإىل  تعّر�س  ال�ساب  اأن  الطبيب  واأو�سح 
اأن العمى يف هذه احلاالت،  اإىل  بعدها فقد النظر مبا�سرة، الفًتا 

دائم ولي�س له علج، بح�سب �سحيفة �سبق املحلية.

اأ�سيب بال�سلل ب�سبب هاتفه! 
اأن  بعد  االأرب��ع��ة،  اأط��راف��ه  يف  الكامل  بال�سلل  �سيني  �ساب  اأ�سيب 
اأم�سى يومني متتاليني حمدقاً يف هاتفه املحمول، ملمار�سة لعبة 

فيديو �سهرية على الهاتف.
اأم�سى مي�سي معظم  ال�ساب  اأن  اإعلمية حملية،  وذكرت تقارير 
املا�سي،  ال�سهر  اأواخ��ر  ما حدث  ولكن  الهاتف،  يف  الوقت حمدقاً 
كان مبثابة الق�سة التي ق�سمت ظهر البعري، بعد ان و�سل الليل 
التقدم قدر  االأل��ع��اب، حم��اواًل  اإح��دى  اإجن��از يف  بالنهار، لتحقيق 

االإمكان يف هذه اللعبة.
باأمل  ال�ساب  �سعر  الثالث،  اليوم  �سباح  من  االأوىل  ال�ساعات  ويف 
م��ف��اج��ىء و���س��لب��ة يف ع��ن��ق��ه، ويف غ�����س��ون حل��ظ��ات، �سعر بخدر 
على حتريكها، ح�سب موقع  ق���ادراً  يعد  االأرب��ع��ة، ومل  اأط��راف��ه  يف 

�سنرتال". "اأوديتي 
وبنقله اإىل امل�ست�سفى اأظهرت االختبارات، تعر�سه جللطة دموية 

يف اأنبوبه الفقري العنقي الذي ي�سغط على احلبل ال�سوكي.
ويبدو اأن هذه احلالة كانت تتطور لدى ال�ساب منذ بع�س الوقت، 
لكن لعبه يومني متتالني دون راحة، �ساهم يف انتقال احلالة اإىل 

م�ستوى خطري ب�سرعة كبرية.
ال����دم، وبعد  ف��وري��ة الإزال�����ة ج��ل��ط��ات  اإىل عملية  ال�����س��اب  وخ�����س��ع 
احليوية  مهاراته  ال�ساب  ا�ستعاد  املركزة،  العناية  يف  الوقت  بع�س 
الدقيقة والقدرة على امل�سي، ولكنه يحتاج جل�سات عدة من العلج 

الفيزيائي، لل�سفاء ب�سكل كامل.

قرر اإنهاء حياته بحفلة مع ال�سدقاء!
م�ساب  ي��اب��اين  اأع��م��ال  رج��ل  ق��رر  �سفائه،  ا�ستحالة  معرفة  بعد 
ب�حفلة  فقام  اخلا�سة.  طريقته  على  حياته  ي��وّدع  اأن  بال�سرطان ، 
درا�سته  وزم����لء  اأ���س��دق��ائ��ه  بح�سور  ط��وك��ي��و،  يف  ف��ن��دق  يف  وداع 

ال�سابقني و�سركائه التجاريني وموظفيه.
وعندما علم اأّن �سفاءه من املر�س م�ستحيل، رف�س العلج ب�سبب 

اأعرا�سه اجلانبية.
االع��لم. ون�سر  و�سارك هذه احلفلة متابعوه، ون�سرها يف و�سائل 
مبا  ي�ستمتع  اأن  يريد  اإن��ه  قائل  �سحيفة،  يف  احلفلة  عن  اإع��لن��ا 

تبقى من حياته.
اأنزاكي،  اأن حفلة  الثلثاء،  تلغراف  الربيطانية،  وذكرت �سحيفة 
وهو الرئي�س ال�سابق لعملق التكنولوجيا كومات�سو، ح�سرها األف 

�سخ�س.
تقدمي  من  متكنت  باأنني  �سعيد  احلفلة:  بعد  لل�سحفيني  وق��ال 

ال�سكر ملن قابلتهم يف حياتي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تلميذ يلقى ت�سامنًا وا�سعًا من امل�ساهري
اأمريكياً باكياً بعدما تعر�س للم�سايقات يف املدر�سة ب�سكل وا�سع مثرياً موجة  انت�سر �سريط فيديو يظهر تلميذاً 
تعاطف وت�سامن من قبل امل�ساهري. ون�سرت والدة الطفل كيتون جونز املقطع امل�سور على »في�سبوك«، و�سرحت اأنها 

فعلت ذلك ا�ستجابة لرغبته. وكان طلب منها اأن تاأتي اإىل املدر�سة ال�سطحابه الأنه يعاين اال�سطهاد يف املق�سف.
وروى الطفل يف هذا املقطع، الذي �سوهد 22 مليون مرة على االإنرتنت واأعيد ن�سره 430 األف مرة »اإنهم ي�سخرون 
من اأنفي، ويقولون اإين دميم، ويقولون اأن ال اأ�سدقاء يل«. واأ�ساف باكياً »اإنهم ي�سكبون احلليب على راأ�سي وي�سعون 

اللحم على ملب�سي ويرمونني باخلبز، ال اأحب ما يفعلونه بي وال باالآخرين«.
و�سرعان ما اأثار املقطع، الذي اختتمه الطفل بعبارة »�ستتح�ّسن االأمور يوماً ما«، موجة كبرية من التعاطف �سملت 
عدداً من امل�ساهري. ون�سرت املغنية كيتي بريي واملمثلون مارك هاميل ومارك يوفالو وميلي بوبي براون ر�سائل 
ت�سامن مع الطفل. وكتب املغني كري�س اإيفانز »ابق قوياً كيتون«، ودعاه اإىل العر�س االأول لفيلمه اجلديد الذي 
الفتى  ال�سلة االأمريكية ليربون جيم�س خماطباً  اأمريكا«. وكتب جنم كرة  البطل اخلارق »كابنت  يوؤدي فيه دور 

»ارفع راأ�سك«، فيما دعاه اللعب جي. اآر. �سميث اإىل ح�سور مباراة يف ممفي�س.
ورداً على االأطفال الذين عرّيوا كيتون جونز باأن ال اأ�سدقاء له، اأعلن مغّني الراب ال�سهري �سنوب دوغ على موقع 

»اإن�ستغرام« اأنه �سديقه »اإىل االأبد«، م�سدداً على اأن »احلب هو الطريقة الوحيدة ملواجهة الكراهية«.
ودعا رئي�س احتاد االألعاب القتالية دانا وايت، كيتون ملقر االحتاد يف ال�س فيغا�س، فيما عر�س ابن الرئي�س دونالد 

ترامب ا�ست�سافته يف فندق ترامب يف املدينة.
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يخرب اأطفاله باأن املدر�سة مغلقة بطريقة مبتكرة
ي�سعر االأطفال ب�سعادة غامرة، عندما تغلق املدار�س اأبوابها ب�سبب االأحوال 
ابتكار  اإىل  اآخ��ر، وهذا ما دفع هذا االأب الربيطاين،  اأو الأي �سبب  اجلوية 
ت�ساقط  ب�سبب  اأبوابها  �ستغلق  املدر�سة  اأن  اأطفاله  الإخبار  مميزة،  و�سيلة 
مواقع  تناقلته  ال���ذي  الفيديو  مقطع  ويف  بريطانيا.  يف  ب��غ��زارة  ال��ث��ل��وج 
التوا�سل االجتماعي، يظهر داين ماكدونا من كانتي مايو يف اإيرلندا، وهو 
يعر�س ت�سجيًل لطفليه، ي�سرد اأ�سماء املدار�س التي �ستغلق اأبوابها ب�سبب 
االأحوال اجلوية. و�سرعان ما انفجر الطفلن بال�سراخ فرحاً، بعد اأن اأدركا 
اأن مدر�ستهما من بني املدار�س التي �ستغلق اأبوابها يف ذلك اليوم، بح�سب ما 

ذكرت �سحيفة مريور الربيطانية.
وقالت ال�سيدة تري�سي والدة الطفلني: "تلقينا ر�سالة ن�سية عند ال�ساعة 
ب�سبب  اأبوابها  �ستغلق  املدر�سة  اأن  تخربنا  اأم�����س،  ي��وم  م�ساء  من  ال�سابعة 
االأح��وال اجلوية واإغ��لق الطرقات، وق��ام داين بنقل اخلرب اإىل الطفلني 

باأف�سل و�سيلة ممكنة".
اأ�سماء  ملعرفة  امل��ذي��اع،  اإىل  االأط��ف��ال  ي�ستمع  م��ا  ع���ادة  تري�سي:  واأ���س��اف��ت 
املدار�س التي �ستغلق اأبوابها عند ت�ساقط الثلوج، وقام داين باإعداد تقرير 
اإذاعي مزيف، جمع فيه اأ�سماء املدار�س التي لن تداوم يف ذلك اليوم، وترك 
ا�سم مدر�سة طفلينا الآخر التقرير. يذكر اأن العديد من املدار�س االبتدائية 
اجلوية  االأح��وال  ب�سبب  اأم�س،  اأول  اأبوابها  اأغلقت  بريطانيا  يف  والثانوية 

القا�سية، واملخاوف ب�ساأن �سلمة الطلب واملعلمني.

تنجب على منت طائرة يف اجل�
تنقل  ط��ائ��رة  م��نت  ع��ل��ى  ك��ان��ت  بينما  َح��م��ل��ه��ا،  باك�ستانية،  ام����راأة  و���س��ع��ت 
ما  بح�سب  وذل��ك  باك�ستان،  اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  معتمرين 

ذكره م�سوؤولون يف �سركة الطريان. 
واأو�سح م�سهود تاجوار املتحدث با�سم اخلطوط اجلوية الدولية الباك�ستانية 

اأن االأم والر�سيعة يف �سحة جيدة، رغم اأن الوالدة كانت مبكرة. 
وقال املتحدث اإنه كان من املقرر اأن تهبط الطائرة يف مدينة مولتان �سرقي 
اأنها مت حتويلها  اإال  البلد، يف ال�ساعات االأوىل من �سباح اليوم الثلثاء، 

اإىل مدينة كرات�سي جنوبي البلد ب�سبب �سوء االأحوال اجلوية. 
بعد  الطائرة و�سلت فيما  اأن  املطار،  ن��دمي، وه��و م�سوؤول يف  واأك��د حممد 
اإن طاقم الطائرة وامل�سيفات،  اإىل مولتان بعد ظهر اليوم.  وقال تاجوار 
�ساعدوا ال�سيدة يف الوالدة بعد اأن �سكت من اإح�سا�سها باالأمل.  ونقل تاجوار 
الطائرة  م��نت  على  ال��رك��اب  »جميع  اإن  ال��ق��ول  امل�سيفات  م��ن  واح���دة  ع��ن 
وفريق العاملني باخلطوط اجلوية الباك�ستانية، رحبوا باملولودة«.  واأ�ساف 
العاملون  وق��ام  بالطائرة  خا�سة  بطانية  يف  الر�سيعة  لف  »مت  امل�����س��وؤول: 
بتوزيع احللوى على جميع الركاب. كما ح�سلت االأم على �سوكوالتة وباقة 

من الزهور من �سركة الطريان«. 

خطيبة الأمري هاري 
تخرج على التقاليد

�ستن�سم املمثلة االأمريكية ميجان 
ماركل خطيبة االأمري الربيطاين 
اإليزابيث وغريها  امللكة  اإىل  هاري 
م����ن اأف���������راد االأ�������س������رة امل���ال���ك���ة يف 
ب��ري��ط��ان��ي��ا خ���لل اح��ت��ف��االت عيد 
باأنه  معلقون  و�سفه  فيما  امل��ي��لد 
الربوتوكول  ق��واع��د  ع��ل��ى  خ����روج 

امللكي.
االأمري  اأع��ل��ن  امل��ا���س��ي  ال�سهر  ويف 
اإليزابيث  امل���ل���ك���ة  ح��ف��ي��د  ه�������اري، 
واخلام�س يف ترتيب والية العر�س، 
امل�سل�سل  ب��ط��لت  اإح���دى  وم��ارك��ل 
)�سوت�س(  ال���ق���ان���وين  ال�����درام�����ي 
خطبتهما و�سيقام حفل الزفاف يف 

قلعة وند�سور يف مايو اأيار املقبل.
وع�����ادة م���ا ت��ق�����س��ي امل��ل��ك��ة واأف�����راد 
اأ�سرتها عطلة عيد امليلد يف �سيعة 
�ساندرينجام ب�سرق اإجنلرتا. وقال 
ق�����س��ر ب��ك��ن��ج��ه��ام اإن امل��ل��ك��ة وع���ددا 
املالكة  االأ�����س����رة  اأف������راد  ك���ب���ار  م���ن 
امليلد يف  �سيح�سرون قدا�س عيد 
الكني�سة املحلية مثلما جرت العادة 

منذ �سنوات.
التقاليد  ع�����ن  خ��������روج  يف  ل���ك���ن 
يتعني  اأن��ه  تن�س على  التي  املتبعة 
املالكة  االأ���س��رة  اأف���راد  �سركاء  على 
االن��ت��ظ��ار مل��ا ب��ع��د ال�����زواج ك��ي تتم 
كينزجنتون  ق�سر  ق���ال  دع��وت��ه��م، 
خطيبها  اإىل  �ستن�سم  م��ارك��ل  اإن 
وزوجته  ول���ي���ام  االأم�����ري  و���س��ق��ي��ق��ه 

كيت.
املتوقع  "من  م��ت��ح��دث��ة  وق����ال����ت 
كامربيدج  ودوق�����ة  دوق  ت����روا  اأن 
واالأم��ري ه��اري واالآن�سة ماركل يف 

�ساندرينجام يوم عيد امليلد".

مت�س�ل�ن يقبل�ن 
التربعات عرب الهاتف 

دفع  و�سائل  الكبري يف  التطور  مع 
الهواتف  ودخ������ول  ال�����س��ل��ع،  ث��م��ن 
ال���ذك���ي���ة ه�����ذا امل����ج����ال، ي���ب���دو اأن 
يريدون  ال  ال�سني،  يف  املت�سولني 
اأن يبقوا خارج نطاق هذا التطور، 
التربعات  قبول  يف  بع�سهم  وب���داأ 
الهواتف  م���دف���وع���ات  ط��ري��ق  ع���ن 

املحمولة.
ون�����������س�����رت م�������واق�������ع ال����ت����وا�����س����ل 
جمموعة  ال�سني،  يف  االجتماعي 
مل��ت�����س��ول��ني يف مدينة  ال�����س��ور  م��ن 
ج����ي����ن����ان، مب���ق���اط���ع���ة ����س���ان���دون���غ 
ال�سينية،  يف مناطق �سياحية، وهم 
ميكن  ُم�سفرة،  بطاقات  يحملون 
بالهواتف  باالأموال  التربع  عربها 
ح�ساباتهم،  اإىل  ونقلها  ال��ذك��ي��ة، 

ح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.

حاولت مفاجاأة زوجها بهدية فطلقها  
عيد  زوج��ه��ا يف  م��ف��اج��اأة  �سعودية يف  زوج��ة  رغبة  انتهت 

ميلده يف العا�سمة الريا�س، يوم االثنني، بطلقها.
بتوفري  بعيد ميلده،  زوجها  تفاجئ  اأن  الزوجة  واأرادت 
ال��ط��ع��ام ال����ذي يف�سله م��ن م��ط��ع��م ال��ب��ي��ك ال�����س��ه��ري يف 
جنوب  اخل��رج  حمافظة  اإىل  بالتوجه  قامت  اإذ  اململكة، 
غرب العا�سمة من خلل ا�ستعانتها بخدمة تاك�سي عرب 
له  فرًعا  املطعم  افتتح  اأن  بعد  االإلكرتونية،  التطبيقات 
هناك اأخرًيا. وك�سفت خمت�سة يف ق�سايا االأ�سرة، بح�سب 
بالزواج،  العهد  الفتاة حديثة  اأن  املحلية،  قب�س  �سحيفة 
واأرادت مفاجاأة زوجها يف عيد ميلده، وقامت بتح�سري 
جميع لوازم االحتفال حتى تكون له مفاجاأة فور عودته 
م��ن ال��ع��م��ل يف امل�����س��اء. واأو���س��ح��ت اأن���ه ف���ور ع���ودة الزوج 
جوالها،  على  معها  فتوا�سل  زوجته  يجد  مل  املنزل  اإىل 
من  وجبات  ل�سراء  للخرج  ذهبت  اإنها  بقولها  لتفاجئه 
طريقها  يف  وه��ي  بها  ال�سيارة  وتعطلت   ، البيك  مطعم 
للعودة، ليغ�سب من فعلها ويقوم با�سطحابها والذهاب 

بها اإىل منزل اأ�سرتها ويقرر االنف�سال عنها.

ابن الرابعة يقراأ 100 كتاب يف ي�م واحد
على موقع  بثه  للده�سة مت  ت�سجيل م�سور مثري  اأظهر 
في�س بوك، طفًل مل يتجاوز الرابعة من عمره وهو يقراأ 

100 كتاب يف غ�سون يوم واحد فقط. 
قراأ الطفل كالب غرين )4 �سنوات( من مدينة �سيكاغو 
املا�سي  ال�سبت  يوم  كتاب   100 جمموعه  ما  االأمريكية، 

اأثناء بث حي على �سفحة والده على في�س بوك. 
وق���ال ال��وال��دان اإن م��اراث��ون ال��ق��راءة اق��رتح��ه طفلهما 
من  الطفل  يتمكن  ب��اأن  واثقني  يكونا  مل  واأنهما  كالب، 
توقعاتهما  كالب خالف  اأن  اإال  كتاب.   100 ق��راءة  امت��ام 
وجنح  ال��ت��ك��ا���س��ل  اأو  ل��ل��ت��ب��اط��وؤ  ع���لم���ات  اأي  ي��ظ��ه��ر  ومل 
اآي  ب��ي  ي��و  م��وق��ع  م��ا رود يف  ب��رباع��ة، بح�سب  يف مهمته 
الإلكرتوين. وذكر والد الطفل باأنه تعلم در�ساً قيماً من 
"لقد تعلمت در�ساً  واأ�ساف:  االإجناز الذي حققه طفله، 
مهماً من طفلي كالب، فتحقيق احللم مهما كان كبرياً 

ميكن اإجنازه باالإرادة ال�سلبة والقوية"  

هذه املراأة تعي�س مع 1000 خفا�س 
تعي�س �سيدة �سبعينية يف الهند مع مئات اخلفافي�س التي 
تعتني بها منذ نحو 20 عاماً يف منزلها، وتق�سي الكثري 

من الوقت يف رعايتها وتنظيف خملفاتها.
وبداأ ع�سق ال�سيدة �سانتابني براجاباتي )73 عاماً( التي 
فقدت زوجها يف �سن مبكرة للخفافي�س قبل نحو عقدين 
من الزمن. ويف اأي يوم عادي، ميكن العثور على ما بني 
اإن�سايد  1000 خفا�س يف منزلها، بح�سب موقع  و   500

اإدي�سن.
وتقول ال�سيدة راجاباتي: تعي�س هذه اخلفافي�س عادة يف 
بداأت  العمراين،  التطور  ومع  القدمية،  الطينية  املنازل 
تنتقل اإىل منزيل، الأنه املنزل الطيني الوحيد الباقي يف 
ذلك  لكن  منها،  التخل�س  حاولت  البداية،  يف  املنطقة. 

يعترب مبثابة خطيئة، لذلك تركتها يف املنزل. ب( ف   )ا  كاليفورنيا.  هوليوود،  يف  دولبي  هايلي �ستينفيلد خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلم "Pitch Perfect 3" مب�سرح 

اإنقاذ �سلحفاة بالتقنية 
ثالثية الأبعاد 

قام فريق من الباحثني االأمريكيني 
حياة  ب��اإن��ق��اذ  كاليفورنا،  والي���ة  يف 
�سلحفاة عملقة بعدما رمموا لها 
ق�سرتها با�ستخدام تقنية الطباعة 

ثلثية االأبعاد. 
بعد اأن جلبت اإىل حو�س بري�س يف 
املحيطات  لعلوم  �سكريبي�س  معهد 
تعاين  وه��ي  كاليفورنيا  بجامعة 
م������ن ال�����ع�����دي�����د م������ن االأم�������را��������س 
عمودها  ك���ان���ح���ن���اء  اجل�������س���دي���ة 
الفقري وفجوة كبرية يف ق�سرتها، 
خ�����س��ع��ت ���س��ل��ح��ف��اة ���س��خ��م��ة اإىل 
عملية ترميم لق�سرتها، با�ستخدام 

تقنية الطباعة ثلثية االأبعاد. 
مع  تعاونوا  اإنهم  الباحثون  وق��ال 
خم���ت���رب ال���و����س���ائ���ط ال���رق���م���ي���ة يف 
وم�ست�سفى  دي��ي��غ��و،  ���س��ان  ج��ام��ع��ة 
العملية  ه���ذه  الإج�����راء  ث��ورن��ت��ون، 
باأنها  ق���ال���وا  ال��ت��ي  ال��ف��ج��وة  وردم 
م�ساعفات  اإىل  ت�����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
والبويل  ال��ه�����س��م��ي  اجل���ه���از  ع��ل��ى 

والتنا�سلي لدى ال�سلحفاة. 
وذكرت جني نريو موفات، املديرة 
رع��اي��ة احليوان  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ع��ام��ة 
ع��ل��ى احلياة  وال���ع���ل���وم واحل���ف���اظ 
ال��ربي��ة، ب���اأن ال��ت��ع��اون م��ع خمترب 
دعامة  الإن�ساء  الرقمية  الو�سائط 
مت����ن����ع ق���������س����رة ال�������س���ل���ح���ف���اة من 
و�سي�ساهم  بالنجاح  كلل  التقّو�س، 
ب�سكل  ال�����س��ل��ح��ف��اة  ت��ع��زي��ز من���و  يف 
يو  ورد يف موقع  م��ا  وف��ق  طبيعي، 

بي اآي االإلكرتوين. 

�سع�بة ال�ستيفاظ على املنبه دليل الذكاء
هل جتد �سعوبة يف اال�ستيقاظ من النوم على نغمات 
املنبه وتعيد �سبطه للنوم دقائق اإ�سافية؟ ال تعني هذه 
م�ستوى  على  جيدة  اإ�سارة  اإنها  ك�سول،  اأن��ك  املوؤ�سرات 

الذكاء الذي تتمتع به.
دون  وتلقائية  ب�سهولة  باكراً  البع�س  ي�ستيقظ  بينما 
اأطول،  ل�ساعات  االآخر  البع�س  ينام  باملنبه،  اال�ستعانة 
ف��ي��ف��ع��ل��ون ذل���ك مب�سقة  ب���اك���راً  ا���س��ت��ي��ق��ظ��وا  ويف ح���ال 
ويحتاجون للوقت لل�ستيقاظ ب�سكل كامل من النوم. 
املجلة  ن�سرتها  ح��دي��ث��ة  علمية  درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج  واأك����دت 
ينام  من  اأن  اإلفي�سيري،  النوم  يف  املتخ�س�سة  الطبية 
اأذك��ى من  باكراً،  اأط��ول وال يحب اال�ستيقاظ  ل�ساعات 

غريه.
العادة  يف  اجل�����س��د  اأن  ه��و  ال��درا���س��ة،  ح�سب  وال�����س��ب��ب 
الأنه  ال��ن��وم  م��ن  لل�ستيقاظ  منبهات  اإىل  ي��ح��ت��اج  ال 
ج�سد  ويتفاعل  طبيعي.  ب�سكل  لل�ستيقاظ  مربمج 
كمنبه  ال�سم�س  ���س��روق  م��ع  ت��ل��ق��ائ��ي  ب�سكل  االإن�����س��ان 
املنبه  اأما  النوم،  كفرتة  وغروبها  لل�ستيقاظ  طبيعي 

النوم  طبيعة  على  دخيلة  فهي  املحمولة  وال��ه��وات��ف 
ن�سرها  التي  للدرا�سة  وفقاً  الب�سر،  لدى  واال�ستيقاظ 

موقع فرويندين االأملاين. 
واأو�سحت الدرا�سة اأن ال�سخ�س الذي ميكنه التكيف مع 
هذه الو�سائل الدخيلة على طبيعة النوم واال�ستيقاظ، 

يتمتع بذكاء اإ�سايف. 
و�سبق لدرا�سة �سابقة قامت بها جامعة �ساوثهامبتون 

الربيطانية عام 1998 اأن خل�ست لنف�س النتيجة.
 وتتبع امل�سرفون على الدرا�سة عادات النوم واال�ستيقاظ 
بنتيجة  ال���درا����س���ة  وخ���رج���ت  ���س��خ�����س��اً.    1229 ل���دى 
ال�����س��اع��ة احلادية  ب��ع��د  ل��ل��ن��وم  اأن م��ن ي��خ��ل��د  م��ف��اده��ا 
�سباحاً،  الثامنة  ال�ساعدة  بعد  وي�ستيقظ  ليًل  ع�سرة 
يك�سب مااًل اأكر ويتمتع ب�سعادة اأكرب. وح�سب الكثري 
للنوم  االأن�����س��ب  ه��ي  االأوق����ات  ف��ه��ذه  املتخ�س�سني  م��ن 
البالغني  االأ�سخا�س  اخل��رباء  وين�سح  واال�ستيقاظ.  
ب��ال��ن��وم 8 ���س��اع��ات م��ن اأج���ل احل��ف��اظ ع��ل��ى ر�ساقتهم 

و�سحتهم، وفقا ملوقع فرويندين.  

ماريا كاري وت�اأمها يكتب�ن 
ر�سالة ل�»بابا ن�يل« 

التقطتها  بن�سرها �سورة  العامل  الكبري يف  العاملية  ماريا كاري  جمهورها  النجمة  فاجاأت 
مع تواأمها.

التوا�سل  اأحد مواقع  على  ن�سرتها عرب ح�سابها اخلا�س  التي  ال�سورة  كاري يف  وظهرت 
االإجتماعي، وهي جتل�س بينهما، وكانت كل منهم ا تكتب خطابا ل� �سانت كلو�س اأو بابا نويل 

لتدون الهدايا التي تطلبها منه احتفاال بعيد امليلد.
وانهالت التعليقات من قبل جمهور كاري على ال�سورة، حيث اثنوا على اإطللتها واإطللة 

تواأمها.
تناكا  براين  الراق�س  �سديقها  مع  �سهرة ممتعة  موؤخراً  ق�ست  قد  كانت  ك��اري  ان  يذكر 

البالغ من العمر 36 عاما، يف باري�س بفرن�سا.


