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حمدان بن زايد : الإمارات ما�ضية يف 
تعزيز عمليات التنمية والإعمار يف اليمن

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
اأن الإم��ارات ما�شية  الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
توجيهات  على  بناء  اليمن  يف  والإع��م��ار  التنمية  عمليات  تعزيز  يف 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اهلل و�شاحب 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و �شاحب ال�شمو 
القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

الأعلى للقوات امل�شلحة .
وقال �شموه اإن عام زايد 2018 �شي�شهد املزيد من املبادرات الإماراتية 
التي تلبي احتياجات ال�شاحة اليمنية يف عدد من املجالت الإن�شانية 
احليوية موؤكدا �شموه اأن الإمارات ملتزمة مب�شوؤولياتها الإن�شانية و 
التنموية جتاه الأ�شقاء يف اليمن ولن تدخر و�شعا يف �شبيل تقدمي كل 
ما من �شاأنه اأن يحد من تداعيات الأحداث اجلارية هناك على حياة 

ال�شعب اليمني ال�شقيق.                             )التفا�شيل �س3(

خالل »خلوة وزارية« �ضمت 300 من القيادات والرتبويني
»الرتبية« تر�ضم م�ضتقبل التعليم يف الـ ـ3 �ضنوات املقبلة

•• دبي- الفجر

تر�شم وزارة الرتبية والتعليم، مرحلة جديدة مل�شتقبل تطوير التعليم 
خالل ال�شنوات الثالثة املقبلة، لالرتقاء مبخرجات املدر�شة الإماراتية، 
غري  طريق  خارطة  و�شعت  اإذ  ومبا يتوافق مع روؤية الدولة 2021، 
م��دار يومني  التي نظمتها على  ال��وزاري��ة  م�شبوقة من خ��الل اخللوة 

اجلمعة وال�شبت يف دبي حتت عنوان �شركاء يف حتقيق روؤية زايد.
الثالث  خ��الل  الرتبية  وزارة  منجزات  مناق�شة  اإىل  اخل��ل��وة  وت��ه��دف 
فكار  �شنوات املا�شية، وفر�س التطوير وحتديد التحديات وتقدمي الأ
واحللول امل�شتقبلية وطبيعة املبادرات الداعمة، واإ�شراك �شركاء الوزارة 

الفاعلني يف عملية التخطيط امل�شتقبلي.           )التفا�شيل �س6(
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رجال قبائل مينيون يعاينون بقايا �شاروخ بالي�شتي اطلقه احلوثيون على ماأرب

جنود اأفغان يفح�شون موقع انفجار �شيارة مفخخة )رويرتز(

خليفة بن زايد ي�ضدر عددا من القوانني التنظيمية لدوائر 
بحكومة اأبوظبي وحممد بن زايد ي�ضدر قرارات باخت�ضا�ضاتها 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
لإم����ارة  ح��اك��م��اً  ب�شفته  ال���دول���ة -ح��ف��ظ��ه اهلل-  رئ��ي�����س 
اأبوظبي عدداً من القوانني التنظيمية لعدد من اجلهات 
4 ل�شنة  اأبوظبي وهي القانون رقم  اإمارة  احلكومية يف 
2018 ب�شاأن الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة 
مكتب  ب�شاأن   2018 ل�شنة   3 رق��م  ال��ق��ان��ون  اأب��وظ��ب��ي، 
اأبوظبي التنفيذي، القانون رقم 5 ل�شنة 2018 ب�شاأن 
القانون  والبلديات،  العمراين  التخطيط  دائ��رة  اإن�شاء 
7 ل�شنة  القانون رقم  النقل،  دائ��رة  اإن�شاء  6 ب�شاأن  رقم 
 ، الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  اإن�����ش��اء  ب�����ش��اأن   2018

وال�شياحة.  الثقافة  دائ��رة  اإن�شاء  ب�شاأن   8 رقم  القانون 
القانون رقم 9 ل�شنة 2018 ب�شاأن اإن�شاء دائرة التعليم 
اإن�شاء  ب�شاأن   2018 ل�شنة   10 رقم  القانون  واملعرفة، 
ب�شاأن   2018 ل�شنة   11 رق��م  القانون  ال�شحة،  دائ��رة 
 2018 12 ل�شنة  القانون رقم  دائ��رة الطاقة و  اإن�شاء 

ب�شاأن اإن�شاء دائرة تنمية املجتمع.
زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب  وبناًء عليها 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
القرارات  م��ن  ع����دداً  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  امل�شلحة 
الناظمة لخت�شا�شات كل من دائرة التخطيط العمراين 
والبلديات، دائرة النقل، دائرة التنمية القت�شادية، دائرة 
الثقافة وال�شياحة، دائرة التعليم واملعرفة، دائرة ال�شحة و 

با�ضناد من القوات امل�ضلحة الإماراتية 

مقتل ع�ضرات احلوثيني بجبهة ال�ضاحل الغربي لليمن
•• عوا�صم-وكاالت:

46 من ميلي�شيات احلوثي  لقي 
م�����ش��رع��ه��م يف ق�شف  الإي���ران���ي���ة 
ملقاتالت التحالف العربي بقيادة 
ودعم  ال�شعودية  العربية  اململكة 
الإماراتية  امل�شلحة  ال��ق��وات  م��ن 
امل���ق���اوم���ة  م�����ع  م����واج����ه����ات  ويف 

اليمنية.
بالقرب  امل����واج����ه����ات  وت�����رك�����زت 
م��ن م��ف��رق اجل��راح��ي جبل را�س 
حي�س  �شمال  ال��واق��ع��ة  وال�����ش��ع��اب 
املمتد  ال��ط��ري��ق  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 

نحو اجلراحي.
مينية  ع�شكرية  م�شادر  وذك���رت 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  م��ق��ات��الت  اإن 
ع�شكرية  ت����ع����زي����زات  ق�������ش���ف���ت 
تتح�شن  م�����زارع  يف  ل��ل��ح��وث��ي��ني 
�شرق  وت���ق���ع  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ف��ي��ه��ا 
املقاتالت  ق�شفت  كما  اجل��راح��ي 
تعزيزات للحوثيني يف جبل را�س 

كانت متجهة نحو اجلراحي .
وقالت م�شادر طبية اإن ميلي�شيات 
احل��وث��ي الإي���ران���ي���ة ن��ق��ل��ت جثث 
العلفي  م�شت�شفيات  اإىل  قتالها 
الأهلي  م���اي���و  و22  ال��ع�����ش��ك��ري 
اإ�شافة  بزبيد  ال��ع��ام  وامل�شت�شفى 

اإىل ع�شرات اجلرحى منهم .

التحالف  م���ق���ات���الت  وت���وا����ش���ل 
اجلوية  ال����غ����ارات  ���ش��ن  ال���ع���رب���ي 
على جتمعات ميلي�شيات احلوثي 
التعزيزات  وت���دم���ري  الإي���ران���ي���ة 
الع�شكرية والآليات التابعة لها يف 

مناطق ال�شاحل الغربي .
وتقدم القوات امل�شلحة الإماراتية 

العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ق���وات  �شمن 
بقيادة اململكة العربية ال�شعودية 
لدعم ال�شرعية يف اليمن الإ�شناد 
اللوج�شتي  وال��دع��م  الع�شكري 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال����ري����ة واجل����وي����ة 
ال�شقيق  لليمن  دعما  والبحرية 
لتخلي�شه من املخطط الإيراين 
ميلي�شيات  ع�����ر  الإره��������اب��������ي 
حيث  الن����ق����الب����ي����ة  احل������وث������ي 
العمليات  مع  التحرير  يتواكب 
الإن�شانية الأ�شا�شية وال�شرورية 
لإغ��اث��ة الأ���ش��ق��اء ودع��م��ه��م على 
الذي  الع�شيب  ال��ظ��رف  جت���اوز 
حمور  يت�شدر  حيث  ب��ه  مي���رون 
والإغاثية  الإن�����ش��ان��ي��ة  الع��م��ال 
الأول������وي������ات لإغ����اث����ة الأ����ش���ق���اء 
بالتطهري  يتبع  التحرير  فكان 
الإرهابية  امليلي�شيات  فلول  من 
اإع����ادة  اإىل م�����ش��اري��ع  ب��الإ���ش��اف��ة 
التاأهيل لت�شتعيد احلياة دورتها 

الطبيعية.

ال�ضلطة الفل�ضطينية تعتربه اإعالنا ا�ضتفزازيا

غ�ضب فل�ضطيني من نقل ال�ضفارة الأمريكية اإىل القد�س يف مايو

�ضوارع دم�ضق مهجورة  وانت�ضال املزيد من اجلثث

الغوطة حتت الق�ضف اله�ضتريي.. والهدنة رهن التجاذبات
•• عوا�صم-وكاالت:

يف  ال�شورية  الهدنة  م�شروع  على  الت�شويت  تاأجيل  مع 
جمل�س الأمن، توا�شل الطائرات احلربية غاراتها على 
مدن وبلدات الغوطة ال�شرقية يف ريف دم�شق، وحت�شد 
مزيدا من ال�شحايا املدنيني يف ا�شتمرار للحملة العنيفة 
يف  اأ�شبوعني،  من  اأك��ر  منذ  املنطقة  لها  تتعر�س  التي 
وقفا  تعيق  الأم���ن  جمل�س  يف  التجاذبات  ت��زال  ل  وق��ت 

لإطالق النار.  
وعمليات  اجلوية  ال��غ��ارات  من  جديدة  موجة  واأ�شفرت 
ال�شورية  للعا�شمة  ال�شرقية  ال�شواحي  على  الق�شف 
واإ�شابة  الأق��ل  على  اأ�شخا�س  خم�شة  مقتل  عن  دم�شق 
اأ�شبوع  القتلى يف  اأع��داد  ال�شبت، ما رفع  ام�س  الع�شرات 
من   ،500 م��ن  يقرب  م��ا  اإىل  املنطقة  يف  الق�شف  م��ن 

�شمنهم ع�شرات الن�شاء والأطفال. 
اأجل  بعدما  الق�شف  م��وج��ات  م��ن  اأح���دث موجة  ج��اءت 
جمل�س الأمن الدويل الت�شويت على قرار يطالب بهدنة 
اأمل  �شوريا على  اأنحاء  يوما يف جميع  اإن�شانية ملدة 30 
�شد فجوة حول توقيت وقف القتال.  ورف�شت احلكومة 
امل���دار����س اخل��ا���ش��ة واجلامعات  ل��ك��ن  امل���دار����س،  اإغ����الق 
حيث  الإغ���الق  ب�شاأن  اخلا�شة  ق��رارات��ه��ا  ات��خ��اذ  ميكنها 
بدت ال�شوارع مهجورة، فيما وا�شل اأفراد الدفاع املدين 

ا�شنتال عددا من اجلثث من حتت الأنقا�س.

فا�شيلى  املتحدة  الأمم  ل��دى  الرو�شي  ال�شفري  وو�شف 
باأنه غري واقعى،  النار  الفوري لإطالق  الوقف  نيبنزيا 
ويف حماولة وا�شحة للح�شول على دعم رو�شي، قامت 
بتعديل  والكويت  ال�شويد  للقرار  الراعيتان  الدولتان 
م�شروع القرار واإلغاء بند يطالب بتطبيق وقف اطالق 

النار خالل 72 �شاعة من اعتماد القرار. 
ب���دل م��ن ذل���ك ف���اإن ال��ن�����س اجل��دي��د ال���ذى مت توزيعه 
م�شاء اجلمعة “يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال 

العدائية بدون تاأخري”. 
ين�س م�شروع القرار الأخري على اأن وقف اطالق النار 
اأن يعقبه فورا و�شول القوافل الإن�شانية والفرق  يجب 
ال��ط��ب��ي��ة م��ن اأج����ل اج����الء امل��ر���ش��ى وامل�����ش��اب��ني بجروح 

خطرية. 
احلربية  الطائرات  اإن  ال�شورية  املعار�شة  ن�شطاء  يقول 
دم�شق  ���ش��واح��ي  ق�شف  عمليات  يف  ت�����ش��ارك  ال��رو���ش��ي��ة 
ال�شرقية، حيث  الغوطة  با�شم  اأي�شا  املعروفة  ال�شرقية، 
الأر�س  حتت  مالجئ  يف  املواطنني  من  الكثري  يختبئ 
الطبية  والإم���دادات  الغذائية  امل��واد  القليل من  ومعهم 

و�شط ح�شار حكومي م�شدد. 
يتخذ من  الذي  الإن�شان،  ال�شوري حلقوق  املر�شد  قال 
بريطانيا مقرا له، اإن الغارات اجلوية التي �شربت عددا 
من ال�شواحي اأ�شفرت عن مقتل �شخ�شني يف بلدة زملكا 

وثالثة اآخرين يف حر�شتا. 

ع�ضرات القتلى ب�ضل�ضلة هجمات يف افغان�ضتان  

•• عوا�صم-وكاالت:

الفل�شطينية  والر�شمية  ال�شعبة  الأو�شاط  الغ�شب  �شاد 
اإزاء تقارير �شحفية تفيد نقل الوليات املتحدة �شفارتها 

للقد�س يف وقت مبكر عما هو متوقع. 
الإدارة  ام�����س  الفل�شطينية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وحملت 
�شفارة  نقل  اإعالنها  عن  الكاملة  امل�شوؤولية  الأمريكية 
بالدها ملدينة القد�س املحتلة، �شهر مايو )اأي��ار( املقبل، 
الفل�شطيني  ال�شعب  على  اعتداء  الع��الن  ه��ذا  معترة 
وحقوقه الوطنية. وقالت الوزارة يف بيان لها، اإن الإعالن 
الأمريكي الأخري القا�شي بنقل ال�شفارة الأمريكية اىل 
ا�شتفزازي، واعتداء على م�شاعر  اإعالن  القد�س املحتلة 
العرب وامل�شلمني، عدا عن كونه انتهاكاً �شارخاً وخرقاً 

ج�شيماً للقانون الدويل وال�شرعية الدولية وقراراتها.
اأبو  اأحمد  العربية  للجامعة  العام  الأمني  وا�شتنكر  هذا 
وزارة  اإع��الن  العبارات”  “باأ�شد  ال�شبت،  ام�س  الغيط، 

اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة اع���ت���زام ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة نقل 
�شفارتها من تل اأبيب اإىل مدينة القد�س يف مايو املُقبل. 
الأمريكية  الإدارة  ق��رار  اأن  بيان  يف  الغيط  اأب��و  واعتر 
ال�شتفزاز  م�شل�شل  يف  وخ��ط��رية  ج��دي��دة  حلقة  مُي��ث��ل 
املا�شي،  دي�����ش��م��ر  م��ن��ذ  امل�شتمر  اخل��اط��ئ��ة  وال����ق����رارات 
والذي يو�شك اأن يق�شي على اآخر اأمل يف �شالم وتعاي�س 

بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني.
وقال اأبو الغيط اإن هذا القرار يفقد الطرف الأمريكي 
فعلياً الأهلية املطلوبة لرعاية عملية �شلمية ُتف�شي اإىل 

حل عادل ودائم للنزاع.
واأع��ل��ن��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة هيذر 
اإ�شرائيل  الأمريكية يف  ال�شفارة  اأن مقر  ن��اورت اجلمعة 
�شينقل ر�شميا من تل اأبيب اإىل القد�س يف مايو 2018، 

بالتزامن مع الذكرى ال�شبعني لقيام دولة اإ�شرائيل.
ال�شرور لقيامنا بهذا  وقالت ناورت يف بيان نحن بغاية 
التقدم التاريخي، وننتظر بفارغ ال�شر الفتتاح مبايو.

 •• كابول-اأ ف ب:
ارب���ع���ة ه��ج��م��ات تبنت  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
القوات  منها،  ثالثة  طالبان  حركة 
وادت  ال�شبت  الفغانية  احلكومية 
23 �شخ�شا وج��رح اكر  اىل مقتل 
�شل�شلة  ب��ع��د  اآخ���ري���ن،  ع�شرين  م��ن 
من العتداءات الدامية التي طالت 

مدنيني خ�شو�شا يف نهاية يناير.
وا���ش��ت��ه��دف��ت ه��ج��م��ات ان��ت��ح��اري��ة او 
ومقرا  ع�شكرية  ق��اع��دة  م�شلحون 
المن  لدارة  وم��ق��ري��ن  ل��ل�����ش��رط��ة 

الوطني بفارق �شاعات.
ال���ه���ج���وم ع���ل���ى مقر  وب���ا����ش���ت���ث���ن���اء 
نفذه  ال��ذي  كابول  يف  ال�شتخبارات 
انتحاري راجل وتبناه تنظيم داع�س 
حركة  تبنت  ت��ل��غ��رام،  تطبيق  ع��ر 
تويرت  ع��ل��ى  ح�شابها  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان 

العتداءات الثالثة الخرى.
ثالثة  ك�����اب�����ول  ه����ج����وم  يف  وق����ت����ل 
ا�شخا�س وجرح خم�شة من موظفي 
م�شاعد  وق��ال  ال�شتخبارات.  جهاز 
الناطق با�شم الوزارة ن�شرت رحيمي 

ان الرجل كان انيقا ويرتدي ربطة 
عنق، يف تكتيك جديد لالفالت من 
طريقه  واعرت�س  املراقبة،  حواجز 
الوطني  الم����ن  ادارة  م��ن  م��وظ��ف 

عند مدخل املبنى.

ــب بــاجلــهــود  ــرح ــن ت ــط ــن ــض وا�
الإن�ضانية للتحالف العربي باليمن

•• وا�صنطن-وكاالت:

امل��ت��ح��دة بجهود  ال����ولي����ات  رح��ب��ت 
تقوده  ال������ذي  ال���ع���رب���ي  ال���ت���ح���ال���ف 
ال�شعودية لتخفيف الأزمة الإن�شانية 
يف اليمن. واأعرب البيت البي�س عن 
تقدير وا�شنطن ل�شتعداد التحالف 
اليمن،  اإع��م��ار  اإع���ادة  يف  للم�شاهمة 
املوانئ  ال���ش��ت��ث��م��ار يف  ذل���ك  مب��ا يف 
التحتية  البنية  وتعزيز  الرئي�شية 
احتياجات  لتلبية  وال��ع��م��ل  للنقل، 

املاليني من ال�شعب اليمني.
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اأطلق مبادرة �ضناع الأمل يف دورتها الثانية 

حممد بن را�ضد: �ضناعة الأمل يف عاملنا العربي هي مهمة ح�ضارية
•• دبي -وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأط��ل��ق 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن مبادرة 
�شّناع الأمل، كاأكر مبادرة عربية تهدف اإىل تكرمي 
واملجتمعية  الإن�شانية  واملبادرات  وامل�شاريع  الرامج 
م�شاعدة  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  اأ���ش��ح��اب��ه��ا  ي�شعى  ال��ت��ي 
النا�س دون مقابل، ون�شر الأمل وتر�شيخ قيم اخلري 
والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاوؤل، وتكري�س واقع 
الفرق  و�شناعة  حولهم،  من  النا�س  حياة  يف  اأف�شل 

يف حياة النا�س.

وت�شعى املبادرة اإىل جمع ع�شرات الآلف من ق�ش�س 
الأمل يف الوطن العربي من خالل تق�شي ق�ش�شهم 
www. ع����ر ال���ت���ق���دمي ع���ل���ى امل����وق����ع الل�����ك�����رتوين

�شّناع  على  ال�شوء  واإلقاء   ،ArabHopeMakers.com
النبيلة،  وال��رام��ج  امل�شاريع  واأ�شحاب  الآم���ال  ه��ذه 

ور�شد جهودهم والحتفاء بها.
وت�شتهدف املبادرة اأي �شخ�س اأو فريق اأو جهة لديهم 
اأو  تعليمي  اأو  تطوعي  اأو  خدمي  م�شروع  اأو  مبادرة 
اأو  توعوي  اأو  تثقيفي  اأو  تعليمي  اأو  بيئي  اأو  �شحي 
�شريحة خا�شة يف  اأو  اإىل خدمة فئة  تنموي يهدف 
املجتمع املحلي اأو الرتقاء بواقع العي�س �شمن بيئة 

بعينها وحت�شني جودة احلياة.  )التفا�شيل �س2(

يعرتف  قطري  دبلوما�ضي 
بزيارة اإ�ضرائيل 20 مرة �ضرا

•• عوا�صم-وكاالت:

القطري  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ك�����ش��ف 
زار  اأن���������ه  ال�����ع�����م�����ادي،  حم����م����د 
20 م����رة، منذ  اإ���ش��رائ��ي��ل ن��ح��و 

العام 2014.
يراأ�س  ال����ذي  ال���ع���م���ادي،  وق����ال 
قطاع  لإعمار  القطرية  اللجنة 
ات�شمت  ال��زي��ارات  تلك  اإن  غ��زة، 
كذلك  تعد  مل  لكنها  بال�شرية، 

الآن.
واعرتف الدبلوما�شي القطري، 
اأن اأموال امل�شاعدة التي تقدمها 
تهدف  الفل�شطينيني  اإىل  بالده 
احلرب  اإ���ش��رائ��ي��ل  جت��ن��ي��ب  اإىل 
التعاون مع  اأن  م��وؤك��دا  غ��زة،  يف 

اإ�شرائيل، يجنبها تلك احلرب.
الفل�شطينيني  ع�����ش��رات  وط����رد 
القطري  الدبلوما�شي  غ��زة  يف 
بالأحذية  ورم�������وه  ال����ع����م����ادي، 
ونزعوا علم بالده، خالل زيارة 
له لإحدى م�شت�شفيات القطاع، 

الإن�ضان  دم  من  كهرباء  توليد 
تكفي لعمل حمفز القلب احلديث

•• مو�صكو- وام:
متكن علماء معهد كورت�شاتوف 
اب��ت��ك��ار طريقة  ال��رو���ش��ي م��ن 
من  الكهرباء  على  للح�شول 
دم الإن�����ش��ان وذل��ك م��ن خالل 

الغلوكوز املوجود فيه .
غوتوفت�شوف  ب���اف���ل  وق������ال 
التكنولوجيا  ق�������ش���م  ن����ائ����ب 
احليوية  وال��ط��اق��ة  احل��ي��وي��ة 
التكنولوجيات  جم���م���ع  يف 
بحوث  مب����رك����ز   -NBIKS
معهد كورت�شاتوف يف ت�شريح 
“اإيزفي�شتيا”  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
يف  ال���ع���ل���م���اء  اإن  ال����رو�����ش����ي����ة 
احل�شول  من  متكنوا  املختر 
على تيار كهربائي قوته 15-

لعمل  يكفي  م��ي��ك��روواط   40
حمفز القلب احلديث، دون اأن 
ي�شعر الإن�شان باأي اإزعاج ، عن 
طريق ت�شميم منوذج ملنظومة 
زودت  التي  الدموية،  الأوعية 
مقا�شه  ح��ي��وي  وق���ود  بعن�شر 

حوايل 5 �شم.
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اأخبـار الإمـارات
خليفة بن زايد ي�ضدر عددا من القوانني التنظيمية لدوائر بحكومة 

اأبوظبي وحممد بن زايد ي�ضدر قرارات باخت�ضا�ضاتها 
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
القوانني  م��ن  ع����دداً  اأب��وظ��ب��ي  لإم�����ارة  ح��اك��م��اً  ب�شفته  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه 
التنظيمية لعدد من اجلهات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي وهي القانون 
2018 ب�شاأن الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة  4 ل�شنة  رقم 
اأبوظبي، القانون رقم 3 ل�شنة 2018 ب�شاأن مكتب اأبوظبي التنفيذي، 
اإن�شاء دائرة التخطيط العمراين  2018 ب�شاأن  5 ل�شنة  القانون رقم 
 7 رقم  القانون  النقل،  دائ��رة  اإن�شاء  ب�شاأن   6 رقم  القانون  والبلديات، 

رقم  القانون   ، القت�شادية  التنمية  دائ��رة  اإن�شاء  ب�شاأن   2018 ل�شنة 
الثقافة وال�شياحة. القانون رقم 9 ل�شنة 2018  اإن�شاء دائرة  8 ب�شاأن 
 2018 ل�شنة   10 رقم  القانون  واملعرفة،  التعليم  دائ��رة  اإن�شاء  ب�شاأن 
ب�شاأن اإن�شاء دائرة ال�شحة، القانون رقم 11 ل�شنة 2018 ب�شاأن اإن�شاء 
دائرة  اإن�شاء  ب�شاأن   2018 ل�شنة   12 رق��م  القانون  و  الطاقة  دائ���رة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر  عليها  وبناًء  املجتمع.  تنمية 
امل�شلحة  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
رئي�س املجل�س التنفيذي عدداً من القرارات الناظمة لخت�شا�شات كل 
من دائرة التخطيط العمراين والبلديات، دائرة النقل، دائرة التنمية 

دائرة  واملعرفة،  التعليم  دائ��رة  وال�شياحة،  الثقافة  دائ��رة  القت�شادية، 
ال�شحة و دائرة الطاقة.

اإىل تنظيم العمل  ال��رام��ي��ة  ال����روؤى احل��ك��وم��ي��ة  اإط����ار  وي��اأت��ي ذل���ك يف 
احلكومي ب�شورة تكاملية ودعم م�شرية التمنية ال�شاملة التي ت�شهدها 
كما  املجتمع،  خل��دم��ة  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  منظومة  يف  العمل  ق��ط��اع��ات 
جت�����ّش��د ه���ذه ال��ق��وان��ني ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة امل��درو���ش��ة ال��ت��ي تتبعها اإم���ارة 
التي  والآل��ي��ات  الت�شريعات  ا�شتحداث  على  الدائم  وحر�شها  اأبوظبي، 
والطاقات، وتوحيد جهود اجلهات  للموارد  الأمثل  ال�شتغالل  ت�شمن 

احلكومية، مبا ي�شهم يف حتقيق التطلعات املن�شودة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ضة ا�ضتونيا بعيد ال�ضتقالل

 
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اىل فخامة الرئي�شة كري�شتي كاليوليد رئي�شة جمهورية 

ا�شتونيا وذلك مبنا�شبة عيد ا�شتقالل بالدها.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�شة كري�شتي كاليوليد.

اطلق مبادرة »�ضناع الأمل« يف دورتها الثانية 

حممد بن را�ضد: �ضناعة الأمل يف عاملنا العربي هي مهمة ح�ضارية
�ضنظل نحارب الياأ�ص والت�ضاوؤم يف عاملنا العربي باآلف الق�ض�ص ال�ضتثنائية واآلف الأفراد من �ضناع التغيري الإيجابي

•• دبي -وام:

اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« الدورة الثانية من مبادرة »�شّناع 
الأمل«، كاأكر مبادرة عربية تهدف اإىل تكرمي الرامج وامل�شاريع واملبادرات 
الإن�شانية واملجتمعية التي ي�شعى اأ�شحابها من خاللها اإىل م�شاعدة النا�س 
الإيجابية  وتعزيز  والعطاء،  وتر�شيخ قيم اخلري  الأمل  ون�شر  دون مقابل، 
والتفاوؤل، وتكري�س واقع اأف�شل يف حياة النا�س من حولهم، و�شناعة الفرق 

يف حياة النا�س.
الوطن  يف  الأم���ل  ق�ش�س  م��ن  الآلف  ع�����ش��رات  جمع  اإىل  امل��ب��ادرة  وت�شعى 
املوقع اللكرتوين  التقدمي على  العربي من خالل تق�شي ق�ش�شهم عر 
�شّناع  على  ال�شوء  واإلقاء   ،www.ArabHopeMakers.com
هذه الآمال واأ�شحاب امل�شاريع والرامج النبيلة، ور�شد جهودهم والحتفاء 
بها. وت�شتهدف املبادرة اأي �شخ�س اأو فريق اأو جهة لديهم مبادرة اأو م�شروع 
اأو  تثقيفي  اأو  تعليمي  اأو  بيئي  اأو  �شحي  اأو  تعليمي  اأو  تطوعي  اأو  خدمي 
توعوي اأو تنموي يهدف اإىل خدمة فئة اأو �شريحة خا�شة يف املجتمع املحلي 

اأو الرتقاء بواقع العي�س �شمن بيئة بعينها وحت�شني جودة احلياة.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ان »�شناع الأمل يف 
وطننا العربي هم �شناع احل�شارة وهم �شناع امل�شتقبل« ..موؤكدا �شموه اأن 
»يف كل اإن�شان بذرة خري .. وكل �شخ�س لديه القدرة على امل�شاهمة الإيجابية 

.. و�شناعة الأمل يف عاملنا العربي هي مهمة ح�شارية«.
يعملون  الذين  والن�شاء  ال��رج��ال  من  الآلف  »هناك  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
.. ه��وؤلء هم  اأي مقابل  اأن ينتظروا  اإ�شعاد الآخرين دون  اأج��ل  ب�شمت من 
الأبطال احلقيقيون الذين ي�شتحقون التكرمي« ..م�شيفا �شموه: » �شنظل 
نحارب الياأ�س والت�شاوؤم يف عاملنا العربي باآلف الق�ش�س ال�شتثنائية واآلف 
الأفراد من �شناع التغيري الإيجابي« ..لفتاً �شموه اإىل اأن: »اأجيالنا بحاجة 
لقدوات من �شناع اخلري .. وهناك موجة اإحباط يف عاملنا العربي ل بد من 

حماربتها«.
ووجه �شموه الدعوة بالقول: »اأدعو جميع اأبناء وطننا العربي اإىل الن�شمام 
اإىل رحلة الأمل والعطاء والبناء .. كل واحد قادر على اأن يعطي .. ولديه 

ما يعطيه«.
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم » �شنعمل مع �شناع 
فعل اخلري، ونرزهم  ون�شاعدهم على  الإن�شانية،  ر�شالتهم  وندعم  الأم��ل 

مناذج وجنوماً يف جمتمعنا العربي«.
وقال �شموه : » �شناع الأمل �شتكون مدر�شة يتخرج منها كل عام الآلف من 

�شناع التغيري الإيجابي يف املجتمعات ».
.. تكرمي واحتفاء 

العطاء،  ب���اذيل  اخل���ري،  باأ�شحاب  لالحتفاء  الأم���ل«  »�شناع  م��ب��ادرة  ت��اأت��ي 
وواهبي الأمل، يف خمتلف اأنحاء الوطن العربي، ال�شاعني اإىل ن�شر التفاوؤل 
للم�شكالت  مت�شّدين  وممار�شة،  فكراً  الإيجابية  وتكري�س  �شلوكية  كقيم 
بيئاتهم  يف  والنف�شية  وال�شحية  والقت�شادية  الجتماعية  والتحديات 

املحلية من خالل مبادرات وحمالت وم�شاريع وبرامج اإن�شانية وجمتمعية 
ت�شعى اإىل متكني الفئات املهم�شة يف املجتمع، والتخفيف من وطاأة احلاجة 
لدى الفقراء، ورفع املعاناة عن املر�شى، وال�شتثمار يف الطاقات املهملة يف 
والرتقاء  وخالقة،  مبتكرة  مبادرات  عر  وتوجيهها  حولهم  من  املجتمع 
بنوعية احلياة من كافة اجلوانب، �شواء مبجهود فردي بحت اأو عر جهد 
جماعي اأو موؤ�ش�شي. وت�شعى مبادرة »�شناع الأمل«، التي تندرج حتت مظلة 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية، اإىل تكرمي هوؤلء النا�س الذين 
الغري وم�شاعدتهم على حتقيق  اإ�شعاد  �شبيل  يكّر�شون وقتهم وجهدهم يف 
حياتهم،  يف  وال�شعوبات  امل�شاق  م��ن  والتخفيف  وطموحاتهم،  اأحالمهم 
وتوفري فر�س عمل وتعليم وعالج للمحتاجني من خالل م�شاريع خا�شة، 
واإيجاد حلول خمتلفة للعديد من امل�شكالت يف جمتمعاتهم، كل ذلك دون 

اأن ينتظروا مقاباًل اأو مكافاأة اأو تقديراً من اأحد.
وي��ه��دف ال��ت��ك��رمي امل��ع��ن��وي وامل����ادي ل�شناع الأم����ل يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي اإىل 
حقيقيني  اأبطاًل  بو�شفهم  بهم،  والتعريف  جهودهم  على  ال�شوء  ت�شليط 
ال�شهرة  عن  يبحثون  ل  جمهولون  جنود  هم  ومعظمهم  جمتمعاتهم،  يف 
.. وقد مت تخ�شي�س جائزة قدرها مليون درهم للحائز على لقب »�شانع 
م�شاريعهم  ودع��م  عطائهم  ملوا�شلة  الأم���ل  �شناع  ت�شجيع  بهدف  الأم���ل« 
ومبادراتهم كي يو�شعوا دائرة ن�شر الأمل وكي يرتقوا باخلدمات والأعمال 

التي يقدمونها، بحيث ت�شمل فئة اأكر من امل�شتفيدين.
اأبناء  العديد من  اإىل حتفيز  اأهدافها  �شمن  الأم��ل«  »�شناع  ت�شعى  كذلك، 
الوطن العربي، ن�شاء ورجاًل، لالن�شمام اإىل نادي �شناع الأمل؛ هذا النادي 
الذي تكّر�س بعد عام من اإطالقه بو�شفه منظومة العمل الإن�شانية الأرقى 
والأكر عربياً، التي جنحت يف ا�شتثمار النزعة الإن�شانية للعطاء اإىل واقع 
على الأر�س من خالل م�شاريع وبرامج ومبادرات حيوية اأ�شهمت، ول تزال، 

يف اإحداث فرق نوعي يف العديد من املجتمعات.
.. اإعالن عمل

على  ن�شر  ق��د  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وك���ان 
فيه  يحدد  اإع��الن��اً  الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على  الر�شمية  ح�شاباته 
�شمن  ليكونوا  الأم��ل  ن�شر  على  بالعمل  الراغبني  الأ�شخا�س  موا�شفات 
فريق »�شناع الأمل« يف العامل العربي .. وحدد الإعالن ال�شروط املطلوبة 
باأن تكون اجلن�شية عربية، والعمر غري حمدد، وميتلك خرة ل تقل عن اأي 
اأما املهارات  اإن�شانية اأو جمتمعية، ويتقن لغة العطاء قراءًة وكتابة،  مهمة 

فت�شرتط النظرة الإيجابية للحياة، حمددا املكافاأة مبليون درهم .
ولقي اإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم تفاعاًل كبرياً، 
و�شط حر�س عدد كبري من متابعي �شموه على خمتلف املن�شات التفاعلية 
الجتماعية على تبادل الإعالن واإعادة ن�شره، ما اأ�شهم يف اإعطاء زخم كبري 
اأن جتتذب  ُيتوقع  الثانية، حيث  دورتها  انطالق  الأم��ل« مع  »�شناع  ملبادرة 
م�شاركة كبرية قيا�شاً اإىل م�شاركات دورة العام املا�شي التي تخطت 65 األف 

م�شاركة.
.. من هو �ضانع الأمل؟ ..

تتوجه مبادرة  الأوج��ه واجلوانب،  اإن�شاين متعدد  بعد  ذات  كمبادرة عربية 

»�شناع الأمل« اإىل الأفراد واملجموعات واملوؤ�ش�شات الذين ي�شعون من خالل 
م�شاريعهم وبراجمهم وحمالتهم اإىل اإحداث فرق اإيجابي يف جمتمعاتهم 
يف �شتى املجالت .. وين�شوي حتت م�شمى »�شانع الأمل« اأي �شخ�س اأو فريق 
�شحي  اأو  تعليمي  اأو  تطوعي  اأو  خدمي  م�شروع  اأو  مبادرة  لديهم  جهة  اأو 
فئة  اإىل خدمة  تنموي يهدف  اأو  اأو توعوي  تثقيفي  اأو  تعليمي  اأو  بيئي  اأو 
بيئة  العي�س �شمن  بواقع  اأو الرتقاء  املحلي  املجتمع  اأو �شريحة خا�شة يف 

بعينها وحت�شني جود احلياة.
اأو  ت��ط��وع��ي��ة  اأو  اإن�����ش��ان��ي��ة  م���ب���ادرة  اأو  م�����ش��روع  ل��دي��ه  �شخ�س  لأي  ومي��ك��ن 
مكان  اأي  يف  الإط���ار،  ه��ذا  �شمن  موؤ�ش�شة  اأو  فريق  مع  يعمل  اأو  جمتمعية 
دورتها  يف  الأم���ل«  »�شناع  جل��ائ��زة  الرت�شح  ال��ع��امل،  اأو  العربي  ال��وط��ن  يف 
www. للمبادرة:  الإلكرتوين  املوقع  عر  بذلك  طلب  وتقدمي  الثانية، 

.ArabHopeMakers.com
هذا و�شوف يتم ت�شكيل جلان عدة لدرا�شة الطلبات وتقييمها والتحقق منها، 
املر�شحني  طلبات  خاللها  تخ�شع  م��راح��ل،  ع��دة  �شمن  فرزها  يتم  بحيث 
املر�شحني،  الطلبات  اأ�شحاب  من  عدد  مع  التوا�شل  مع  املتابعة  من  ملزيد 
امل�شابقة، �شوف  الأث��ن��اء، وخ��الل مراحل  .. ويف  امل��ي��دان  وزي���ارة بع�شهم يف 
يتم ن�شر ق�ش�س �شناع الأمل، املوثقة بال�شور والفيديوهات، عر خمتلف 
من  وكذلك  الأم��ل«  »�شناع  مببادرة  اخلا�شة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
خالل خمتلف املنابر الإعالمية الورقية والرقمية، بحيث يت�شنى للجمهور 

الطالع عليها والتفاعل معها.
و�شوف مير املر�شحون يف ت�شفيات عدة قبل بلوغ الت�شفية النهائية، التي 
�شُتقام يف دبي، يخ�شع خاللها اأوائل »�شناع الأمل« لتقييم �شامل، كما تتم 
وبالطالع  وامل�شتندات  بالوثائق  ودرا�شتها  ومبادراتهم  م�شاريعهم  متابعة 
امليداين، قبل الإعالن اأخرياً عن �شانع الأمل الأول يف حفل كبري ُيقام يف 

دبي يف �شهر مايو املقبل.
ويتم اعتماد معايري دقيقة عند قبول املر�شحني ملبادرة �شناع الأمل واأولئك 
اإىل جانب جدية  النهائية، من بينها  املراحل والت�شفيات  الذين �شيبلغون 
ب�شمعة طيبة و�شط جمتمعه، جلهة  والتزامه، حتليه  املر�شح  الأمل  �شانع 
ا�شتفادة املجتمع املحلي من مبادرته،  بالثقة، وحجم  م�شداقيته وجدارته 
اإطار  امل�شروع يف  اأو  املبادرة  التي حققتها  والأه��داف  املعنية،  الفئة  وخا�شة 
امل�شتهدفات املعلنة، وقابلة املبادرة لال�شتمرار والتطور بحيث تت�شع دائرة 
امل�شتفيدين منها، والتاأثري الذي اأحدثته املبادرة، قيا�شاً بالإمكانات واملوارد 

املتاحة، والطابع املبتكر اأو الإبداعي للمبادرة.
.. ثقافة الأمل ..

تعك�س مبادرة »�شناع الأمل« ر�شالة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ون�شر قيم  العربي،  الأم��ل يف وطننا  ثقافة  تر�شيخ  اإىل  ال�شاعية  اآل مكتوم 
العام،  ال�شالح  التفاوؤل والإيجابية، عر مبادرات وبرامج وم�شاريع تخدم 
ت�شتثمر اأف�شل ما لدى الإن�شان من طاقة اإبداعية، وت�شتنه�س روح العطاء 
والكرم والبذل وخدمة الآخرين لدى ال�شخ�شية الإن�شانية املجبولة على 
عمل اخلري وحب النا�س، كما ترتجم »�شناع الأم��ل« روؤية �شموه ب�شرورة 
حماربة موجة الإحباط املتف�شية و�شط الأجيال ال�شابة وا�شتثمار اإمكانات 

الأمة العربية الب�شرية يف فعل اخللق والبناء والإبداع.
.. �ضناع الأمل 2017 ..

وكانت مبادرة »�شناع الأمل« قد ُد�شنت يف دورتها الأوىل اأواخر �شهر فراير 
العربي، حيث فاق  املا�شي، و�شط تفاعل غري م�شبوق يف الوطن  العام  من 
عدد طلبات الرت�شيح من �شناع اأمل، اأفراداً وجمموعات تطوعية وموؤ�ش�شات 
اإن�شانية وجمتمعية، 65 األف طلب من خمتلف اأنحاء الوطن العربي، وهو 

رقم فاق التوقعات، علماً باأن الرقم امل�شتهدف للمبادرة كان 20 األفاً.
وعلى مدى اأكر من �شهرين، �شكلت مبادرة »�شناع الأمل« حديث ال�شارع 
التقليدية والرقمية  الإع��الم��ي��ة،  امل��ن��اب��ر  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ع��رب��ي م��ع حت��ول 
اآلف  وا�شتعرا�س  و�شانعيه  الأم���ل  ع��ن  للكتابة  ف�شاء  اإىل  والتوا�شلية، 
الق�ش�س واملبادرات الإن�شانية التي خلقت حالة من الإجماع لدى اجلمهور 
العربي. وبعد مناف�شة �شريفة على العطاء، بلغ الت�شفيات النهائية ع�شرين 
�شانع اأمل من خمتلف اأنحاء الوطن العربي، تبنوا مبادرات متنوعة تغطي 
العربي،  املواطن  ق��درة  ليرهنوا  واملجتمعية،  الإن�شانية  املجالت  خمتلف 
حتت اأي ظرف، على اأن يقدم �شيئاً ملجتمعه، من خالل مبادرات وم�شاريع 
اإمكانات  �شمن  امل�شتهدفة  ال�شريحة  ب��واق��ع  الرت��ق��اء  اإىل  ت�شعى  وب��رام��ج 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قاله  ما  تثبت  ب�شيطة، 
حينها اأنه ل يوجد اأمل �شغري اأو كبري، بل اإن كل اأمل يرت اأثراً اإيجابياً هو 

فعل عظيم.
امل�شاريع  اأ�شحاب  بلوغ  قبل  ع��دة،  لت�شفيات  الأم��ل  �شناع  وخ�شعت طلبات 
اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  اإىل  جمتمعاتهم  يف  ت���اأث���رياً  الأك����ر 
النهائيات هم:  بلوغ  اأم��ل من  ه��وؤلء متكن خم�شة �شناع  وم��ن بني  بدبي. 
لإنقاذ  نف�شها  كر�شت  التي  اإيطاليا،  يف  واملقيمة  املغرب  من  ال�شويف،  ن��وال 
الالجئني الفارين اإىل اأوربا عر البحر م�شاهمًة يف اإنقاذ اأكر من 200 
األف لجئ؛ ومعايل الع�شعو�شي، من الكويت، التي هاجرت اإىل اليمن قبل 
واملجتمعية  الإن�شانية  امل��ب��ادرات  من  العديد  لتنفذ  �شنوات  ع�شر  من  اأك��ر 
ال�شوري،  امل��دين  ال��دف��اع  منظمة  البي�شاء«،  و«اخل���وذ  اليمنيني؛  مل�شاعدة 
الذين يعملون حتت ظروف قا�شية لإنقاذ �شحايا احلرب يف �شوريا؛ وه�شام 
كافة  لهم  ال�شوارع مقدماً  اأطفال  تبنى ق�شية  الذي  العراق،  الذهبي، من 
اأ�ش�شه خ�شي�شاً  اأ�شكال الرعاية من خالل »البيت العراقي لالإبداع« الذي 
لهم؛ و ماجدة جران، اأو ماما ماجي من م�شر، التي وهبت حياتها خلدمة 

فقراء بلدها.
ويف حفل حا�شد اأقيم يف دبي، ح�شره �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
واإعالميني  وجن��وم  م�شوؤولني  من  �شخ�س   2500 من  واأك��ر  مكتوم،  اآل 
املراحل  بلغوا  ممن  اأم��ل  و�شناع  الإن�شاين  العمل  يف  ب��اع  ذات  و�شخ�شيات 
النهائية وجمهور عري�س، مت اختيار نوال ال�شويف، ح�شب ت�شويت اأع�شاء 
جلنة التحكيم واجلمهور يف القاعة .. وفاجاأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم احل�شور باإعالنه تكرمي املر�شحني اخلم�شة، مبنح كل 
يظلوا  وك��ي  مل�شاريعهم،  �شموه  من  دعماً  مكافاأة  دره��م  مليون  منهم  واح��د 
»�شناع  لت�شبح جائزة  �شموه؛  اأك��د  كما  بها،  النا�س  يهتدي  للعطاء  منارات 

الأمل« جائزة العطاء الأغلى يف العامل.

عبداهلل بن زايد يزور مركز الدفاع والتاأهيل الوطني باململكة املتحدة
•• لندن -وام:

زار �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
املخت�س  املتحدة  اململكة  يف  اجلديد  الوطني  والتاأهيل  ال��دف��اع  مركز  مقر 
بتقدمي خدمات اإعادة التاأهيل للم�شابني ومن املتوقع افتتاحه ر�شميا خالل 

العام اجلاري.

رافق �شموه خالل الزيارة اجلرنال ال�شري تيموثي غرانفيل ت�شامبان مدير 
�شامل  حامد  �شليمان  و�شعادة  امل�شروع  م�شت�شاري  كبري  بوث  ونيك  امل�شروع 

املزروعي �شفري الدولة لدى اململكة املتحدة.
اإىل  اآل نهيان - يف م�شتهل الزيارة -  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  وا�شتمع �شمو 
هوم”  “�شتايتلي  م�شمى  حتت  اإن�شاوؤه  يتم  ال��ذي  املركز  عن  مب�شط  عر�س 

ليحل حمل املركز الذي مت بناوؤه عام 1947.

واطلع �شموه على اآخر التطورات يف مبنى املركز الذي ميتد على نحو 360 
هكتارا ومن املقرر اأن ي�شتوعب ما يقارب 300 م�شاب.

واأ�شاد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان مبركز الدفاع والتاأهيل الوطني 
اجلديد يف اململكة املتحدة وما يقدمه من خدمات متطورة - يف هذا ال�شدد 

- تعنى بعمليات اإعادة التاأهيل للم�شابني.
امل�شرتكة  الثنائية  الإم��ارات على تعزيز عالقاتها  واأك��د �شموه حر�س دولة 

مع اململكة املتحدة وتطوير التعاون يف �شتى املجالت مبا يعود باخلري على 
�شعبي البلدين ال�شديقني.

م�شاعده  اإىل  املتحدة  اململكة  يف  الوطني  والتاأهيل  ال��دف��اع  مركز  وي��ه��دف 
تاأهيلهم  واإع��ادة  امل�شابني  املدنيني  الأحيان  بع�س  ويف  الع�شكريني  الأف��راد 
اليومية ب�شكل  ودجمهم يف املجتمع مبا ي�شهم يف عودتهم ملمار�شة حياتهم 

طبيعي.
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�ضرطة اأبوظبي ت�ضارك اأطفال املدار�س يف اأ�ضبوع الت�ضجري الـ38 
•• اأبوظبي-وام:

�شاركت �شرطة اأبوظبي يف اأ�شبوع الت�شجري ال� 38 الذي تنظمه 
بلدية مدينة اأبوظبي حتت �شعار “بيئة خ�شراء م�شتدامة”.

و�شعادة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نا�شر  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  و���ش��ارك 
املدار�س  اأطفال  اأبوظبي  بلدية  القبي�شي مدير عام  بدر  �شيف 
زراعة �شتالت الزهور بهذه املنا�شبة يف احلديقة الر�شمية على 

كورني�س اأبوظبي.
وق���دم���ت م��دي��ري��ت��ي ال����ط����وارئ وال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة وامل�����رور 
الدعم  م��راك��ز  واإدارة  امل��رك��زي��ة  العمليات  بقطاع  وال���دوري���ات 
يف  للطالب  توعية  ار���ش��ادات  املجتمع  اأم��ن  بقطاع  الجتماعي 

الت�شجري  اأهمية  عن  م�شابقات  اأقيمت  كما  العامة  ال�شالمة 
وتوزيع الهدايا للفائزين.

مدر�شة  يف  حما�شرة  الجتماعي  الدعم  مراكز  اإدارة  وقدمت 
اأب��وظ��ب��ي ال��دول��ي��ة ب��ع��ن��وان “زايد اخل��ري وال���زراع���ة “ حتدث 
يف  الق�شايا  متابعة  ق�شم  رئي�س  ال�شام�شي  اأحمد  املقدم  فيها 
املراكز عن اأهمية الت�شجري ومعاين النه�شة الزراعية يف دولة 
اآل  الإم��ارات اتباعا لو�شية املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

نهيان “طيب اهلل ثراه” باملحافظة على النخيل والأ�شجار.
وحتدث املالزم اأول خالد احلمادي عن املوروث البيئي والزراعة 
وحث الطالب على املحافظة على ال�شجر والهتمام والعناية به 
ون�شر الوعي باملحافظة على الغطاء النباتي واآلية تطبيقها.. 

ومت زراعة �شتالت يف املدر�شة حتفيزا لالأطفال على الت�شجري. 
وتعرف الطلبة على دوريات امل�شعف واملنقذ والإطفائي ال�شغري 
ثقافة  وتر�شيخ  قدراتهم  وتنمية  الن�سء  توعية  يف  واأهدافها 
الوقاية  وط���رق  امل��ه��ارات  وتعليمهم  لديهم  العامة  ال�شالمة 
وتعليمات  خطوات  باتباع  املخاطر  جتنب  وكيفية  ال�شحيحة 

ال�شالمة العامة.
ال�شالمة  تعزيز  يف  ال�شعادة  دوري��ة  جهود  على  الطلبة  واطلع 
ال�شلوكيات  ع��ل��ى  ال�شائقني  بتحفيز  مبتكر  ب�شكل  امل���روري���ة 
الإيجابية وتوعيتهم وتكرمي امللتزمني بقوانني ال�شري واملرور 
مما ينعك�س اإيجابياً على �شالمة م�شتخدمي الطريق وتعزيز 

الأمن والأمان والطماأنينة وال�شالمة يف اإمارة اأبوظبي.

�ضلطان بن زايد يهنئ اأمري الكويت 
باليوم الوطني وذكرى التحرير

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ..�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
�شباح الأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة وحكومة و�شعب الكويت مبنا�شبة ذكرى 

اليوم الوطني وحترير بالده. معربا عن اأمله باأن يعيدها اهلل على الكويت واأهلها بالعزة والتقدم.
�شموه  جلهود  تقديره  عن  املنا�شبة  بهذه  الكويت  اأم��ري  �شمو  اىل  بها  بعث  برقية  يف  �شموه  واأع��رب 
وعربيا  خليجيا  �شموه  به  يقوم  ال��ذي  املتميز  بالدور  ..م�شيدا  املنطقة  ق�شايا  خدمة  يف  وحكومته 

ودوليا وعلى ال�شعيد الإن�شاين.

اأكد على اأهمية الدور الذي ي�ضطلع به اخلريون واملتربعون يف الدولة على ال�ضاحة اليمنية عرب الهالل الأحمر

حمدان بن زايد : الإمارات ما�ضية يف تعزيز عمليات التنمية والإعمار يف اليمن
•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر 
الإم��ارات��ي اأن الإم���ارات ما�شية يف 
تعزيز عمليات التنمية والإعمار يف 
اليمن بناء على توجيهات �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
»رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة .
 2018 اإن ع��ام زاي��د  وق��ال �شموه 
���ش��ي�����ش��ه��د امل����زي����د م����ن امل�����ب�����ادرات 
احتياجات  تلبي  ال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة يف ع�����دد من  ال�������ش���اح���ة 
احليوية  الإن�������ش���ان���ي���ة  امل�����ج�����الت 
الإم�����������ارات  اأن  �����ش����م����وه  م������وؤك������دا 
الإن�شانية  مب�شوؤولياتها  ملتزمة 
و ال���ت���ن���م���وي���ة جت�����اه الأ�����ش����ق����اء يف 
�شبيل  يف  و�شعا  تدخر  ول��ن  اليمن 
ت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن ���ش��اأن��ه اأن يحد 
الأح�����داث اجلارية  ت��داع��ي��ات  م��ن 
اليمني  ال�شعب  ح��ي��اة  على  ه��ن��اك 
اأن  ���ش��م��وه اىل  واأ�����ش����ار  ال�����ش��ق��ي��ق. 
حتديات  يواجه  اليمن  يف  الو�شع 
امل��زي��د من  ت��ق��دمي  ك��ب��رية تتطلب 
الدعم و امل�شاندة وت�شافر اجلهود 
املعاناة  وط��اأة  من  للحد  الإن�شانية 

عن كاهل املتاأثرين.
وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
مبنا�شبة  ت�����ش��ري��ح  يف  ن��ه��ي��ان  اآل 
�شدور تقرير اجنازات هيئة الهالل 
الأحمر الإماراتي يف اليمن خالل 
نطاق  وتو�شيع  املا�شيني  العامني 

مل�شاندة  املا�شي  القرن  ت�شعينيات 
على  والأزم���ات  الكوارث  املتاأثرين 
جت�����اوز ظ�����روف الإن�������ش���ان���ي���ة عر 
ال�شكان  جلميع  املمتدة  براجمها 

هناك.
هيئتنا  ت��ع��ت��ر   « ���ش��م��وه  واأ�����ش����اف 
املنظمات  اأوائ��������ل  م����ن  ال���وط���ن���ي���ة 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال���ت���ي ت����واج����دت على 
الدعم  ت���ق���دم  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال�����ش��اح��ة 
وامل�شاندة جلميع الفئات وال�شرائح 

ال�شعيفة دون متييز« .
واأك�����د ���ش��م��وه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال����دور 
ال��������ذي ي�������ش���ط���ل���ع ب�����ه اخل�������ريون 
واملترعون يف الدولة على ال�شاحة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ع����ر ال����ه����الل الأح���م���ر 
يف  الهيئة  مبادرات  اأن  اىل  م�شريا 
النور  ت��رى  اأن  لها  ك��ان  م��ا  اليمن 
وي��ن��ع��م ب��ه��ا الأ���ش��ق��اء ل���ول الدعم 
املح�شنون  ي��ق��دم��ه  ال���ذي  ال�شخي 
الذين  الإن�����ش��ان��ي��ة  يف  لإخ���وان���ه���م 
اأن يتعر�شوا لهذه  اأقدارهم  �شاءت 
عن  �شموه  معربا  واملحن  النكبات 
التي  اجلهود  لهذه  الهيئة  تقدير 
تعزز دور الدولة الرائد يف �شاحات 
. يذكر ان قيمة  العطاء الإن�شاين 
العمليات  و  الإن�شانية  امل�شاعدات 
التي  التنموية  وامل�شاريع  الإغاثية 
ن��ف��ذت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
ل��الأ���ش��ق��اء يف اليمن يف  الإم���ارات���ي 
الفرتة من مار�س 2015 و حتى 
الآن بلغت مليار و 574 مليونا و 
منها  ا�شتفادت  درهم  اآلف   907

مينية. حمافظات   10
قطاع  تاأهيل  امل�شاعدات  وت�شمنت 
بتكلفة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإ����ش���ح���اح  و  امل���ي���اه 
األفا   526 و  م��ل��ي��ون��ا   36 ب��ل��غ��ت 
ال�شحة  وق���ط���اع  دره���م���ا   698 و 
األفا   846 و  189 مليونا  بقيمة 
قيمة  بلغت  وفيما  درهما   419 و 
مليونا   491 الغذائية  امل�شاعدات 

يف  والتنموية  الإغ��اث��ي��ة  عملياتها 
جميع املحافظات و املناطق املحررة 
حترير  عمليات  تواكب  الهيئة  اإن 
املناطق واملحافظات من قبل قوات 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي وب��اإ���ش��ن��اد كبري 
باملزيد من  الإماراتية  القوات  من 
التنموية  و  الإن�شانية  امل�شاعدات 
لدعم ا�شتقرار �شكانها وم�شاعدتهم 
على ا�شتعادة ن�شاطهم و حيويتهم 
واإعادة احلياة بها اإىل طبيعتها بل 
واأح�شن مما كانت عليه يف ال�شابق 
ع����ودة  يف  امل�������ش���اه���م���ة  ج���ان���ب  اإىل 
الأ�شلية  مناطقهم  اإىل  النازحني 
ت�شاعد  ب�شبب  ه��ج��روه��ا  اأن  ب��ع��د 

وترية الأحداث هناك .
وق�����ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
الهالل  هيئة  اإن  ن��ه��ي��ان  اآِل  زاي���د 
الأح���م���ر الإم����ارات����ي ق����ادت خالل 
متتالية  حمالت  املا�شية  ال�شنوات 
الأو�شاع  جتاه  ا�شتجابتها  لتعزيز 
الإن�شانية يف اليمن وذلك انطالقا 
جتاه  الإن�شانية  م�شوؤوليتها  م��ن 
تخفيف  على  حر�شها  و  الأ���ش��ق��اء 
م�شريا  كاهلهم  ع��ن  املعاناة  وط���اأة 
ع��م��ل��ت يف  ت��ل��ك احل��م��الت  اأن  اإىل 
تعزيز قدرة املتاأثرين على مواجهة 
ظروفهم الطارئة و�شاهمت ب�شكل 

كبري يف حت�شني حياتهم.
ع���ززت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ���ش��م��وه  واأك������د 
تنفيذ  ع���ر  ال��ي��م��ن  يف  وج����وده����ا 
امل�����ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي تنه�س 
يف  الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  مب�شتوى 
التعليمية  و  ال�����ش��ح��ي��ة  امل���ج���الت 
املياه  توفري  وم�شاريع  واخلدمية 
الكهرباء  و  ل��ل�����ش��رب  ال�����ش��احل��ة 
التحتية  ال����ب����ن����ي����ة  وخ�������دم�������ات 

ال�شرورية.
ونوه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان اإىل اأن الهيئة تعمل بقوة 
مطلع  منذ  اليمنية  ال�شاحة  على 

تعز و�شبوة مليار و 221 مليونا و 
267 األفا و 822 درهما ت�شمنت 
 344 بقيمة  الغذائية  امل�شاعدات 
مليونا و 292 األفا و 535 درهما 
و امل�شاعدات الإن�شانية بقيمة 30 
617 درهما  و  األفا   90 و  مليونا 
 23 بلغت  بتكلفة  ال��ب��ن��اء  واإع�����ادة 
مليونا و 273 األفا و 489 درهما 
املياه  ق��ط��اع  ت��اأه��ي��ل  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
و  األفا   820 و  30 مليونا  بقيمة 
ال�شحي  القطاع  و  دراه��م   506
األفا   445 و  113 مليونا  بقيمة 
تاأهيل  جانب  اإىل  دره��م��ا   213 و 
بتكلفة  الطاقة  و  الكهرباء  قطاع 
اآلف   908 و  مليون   501 بلغت 
الطرق  و  النقل  و  درهما   678 و 
األف درهم   98 13 مليونا  بقيمة 
87 مليونا  وقطاع التعليم بقيمة 
اإىل  195 دره��م��ا  و  األ��ف��ا   666 و 
و  األفا   451 و  66 مليونا  جانب 

ال�شحية  امل�شاريع  و  درهما   617
 401 و  مليونا   76 بلغت  بتكلفة 
وم�شاريع  دراه������م   205 و  األ�����ف 
حت�����ش��ني ق���ط���اع امل����ي����اه ب��ق��ي��م��ة 5 
 692 و  األ���ف���ا   543 و  م���الي���ني 
الطاقة  و  الكهرباء  وقطاع  درهما 
األفا   711 و  مليونا   17 بقيمة 
الطرق  و  النقل  و  درهما   581 و 
 429 و  م��الي��ني   7 بلغت  بتكلفة 
األفا و 624 درهما وقطاع التعليم 
بقيمة مليون و 950 األفا و 419 
دره���م���ا واإع������ادة ال��ب��ن��اء والإع���م���ار 
و  األفا   273 و  23 مليونا  بقيمة 
489 درهما اإ�شافة اإىل 6 ماليني 
و 972 األفا و 708 دراهم عبارة 
ع���ن ب���رام���ج وم�������ش���اع���دات اأخ����رى 

متفرقة .
امل�شاريع  و  ال��رام��ج  تكلفة  وبلغت 
حمافظات  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  ال��ت��ي 
ع���دن واأب�����ني و ال�����ش��ال��ع و حل���ج و 

دره��م��ا وبلغت  األ��ف��ا و427   17 و 
 93 التعليم  ق��ط��اع  ت��اأه��ي��ل  تكلفة 
مليونا و 747 األفا و 644 درهما 
 519 بقيمة  والكهرباء  والطاقة 
مليونا و 729 األفا و260 درهما 
20 مليونا و551  والنقل بقيمة 
بلغت  ف��ي��م��ا  دره���م���ا   89 و  األ���ف���ا 
ت��ك��ل��ف��ة ال���ب���ن���اء و اإع�������ادة الإع���م���ار 
 311 و  األفا   784 و  79 مليونا 
و  مليونا   143 جانب  اإىل  درهما 
درهما عبارة   240 و  اآلف   704

عن م�شاعدات اإن�شانية متنوعة .
وامل�شاريع  امل�شاعدات  تكلفة  وبلغت 
الهيئة يف حمافظات  نفذتها  التي 
 314 واملهرة  م��اأرب  و  ح�شرموت 
مليونا و 273 األفا و 835 درهما 
. وبلغت امل�شاعدات الغذائية 144 
مليونا و 900 األف و 496 درهما 
وامل�����ش��اع��دات الإن�����ش��ان��ي��ة الأخ���رى 
و  األ��ف��ا   90 و  مليونا   30 بقيمة 

447 درهما عبارة عن م�شاعدات 
متنوعة .

ويف اأرخبيل �شقطري اليمني بلغت 
وم�شاريعها  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��اع��دات 
مليونا   39 الإن�شانية  و  التنموية 
درهما   433 و  األ����ف����ا   365 و 
الغذائية  امل�������ش���اع���دات  ت�����ش��م��ن��ت 
بقيمة مليون و 824 األفا و 396 
درهما و الإن�شانية بقيمة مليوين 
دره���م وت��اأه��ي��ل ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء و 
درهم  اآلف   109 بقيمة  الطاقة 
 500 و  األفا   162 املياه بقيمة  و 
 23 بقيمة  وال��ط��رق  النقل  دره��م 
البناء  واإع��ادة  464 درهما  و  األفا 
 351 و  مليونا   23 بلغت  بتكلفة 
بقيمة  التعليم  و قطاع  درهم  األف 
درهم  األ���ف   131 و  م��الي��ني   4
 764 و  م���الي���ني   7 ج���ان���ب  اإىل 
األ���ف دره���م ع��ب��ارة ع��ن م�شاعدات 

متنوعة.

ذياب بن حممد بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة الإمارات
•• اأبوظبي - وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  ب��ن حممد  ذي���اب  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
نهيان ع�شو جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الإمارات اجتماع 
جمل�س الإدارة الأول للموؤ�ش�شة لعام 2018 وذلك 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  عن  نيابة 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل رئي�س جمل�س 

الإدارة .
الإمارات  موؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجية  الجتماع  وناق�س 
وحتديد  القادمة  �شنوات  للخم�س  عملها  ومن��وذج 
الإط������ار ال���ع���ام ل��ع��م��ل��ه��ا ل��ل��ع��ام احل����ايل وذل����ك مبا 
اأطلقها �شاحب  التي  يتما�شى مع مبادرة عام زايد 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

الدولة حفظه اهلل.
جديدة  ا�شرتاتيجية  اعتماد  الجتماع  خ��الل  ومت 
ال�����دور املحوري  م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة ت��ع��زز م���ن 
الدولة  يف  ال�شباب  تنمية  يف  املوؤ�ش�شة  تلعبه  ال��ذي 
وت��ت��م��ا���ش��ى م���ع ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة الإم�������ارات التي 
ل��ل�����ش��ب��اب ومت��ك��ن��ه��م ليكونوا  اأه��م��ي��ة ك��ب��رية  ت���ويل 

امل�شوؤوليات والبتكار والإ�شهام  قادرين على حتمل 
ال�شيخ  �شمو  واأك���د  الإم��ارات��ي.  املجتمع  رفاهية  يف 
ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان اأنه انطالقا من 
اإميان القيادة الر�شيدة باأهمية تن�شئة �شباب واعي 
اعتمدنا  ال��دول��ة  م�شتقبل  بناء  يف  ي�شارك  متمكن 
�شاملة  ا�شرتاتيجية  تطوير  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  يف 
لإ�شراك وتفعيل دور ال�شباب وترجمتها على اأر�س 
ال��واق��ع �شمن ج���دول زم��ن��ي حم��دد ب��ه��دف توفري 
م��ن خ���الل ت�شخري  وب��دي��ل��ة  تقليدية  ف��ر���س غ��ري 
واإطالق  ال�شباب  لإ���ش��راك  احلديثة  التكنولوجيا 
الجتماع  و�شهد  الإب��داع��ي��ة.  لإم��ك��ان��ات��ه��م  ال��ع��ن��ان 
عر�شا تقدمييا ونقا�شا حول خطط برامج املوؤ�ش�شة 
على  املبنية  احل��ك��وم��ة  خلطط  امل��وائ��م��ة   2022
اح��ت��ي��اج��ات �شوق  ال��ت��ي تعك�س  ال��دق��ي��ق��ة  الأب���ح���اث 
ثم  وم��ن  ال�شباب  ت��واج��ه  التي  والتحديات  العمل 
دعم ال�شباب من خالل الرامج واملبادرات الالزمة 
لرفع كفاءاتهم ومعرفتهم العلمية والتقنية واملالية 
ملواجهة هذه التحديات ومتكينهم من تويل اأدوارا 
وتخلل  اآف��اق��ه��م.  تو�شيع  بهدف  املجتمع  يف  فعالة 

الجتماع حوارا عن خطة املوؤ�ش�شة لتنفيذ مبادرات 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اب  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  رق��م��ي��ة 
احلديث  الع�شر  تكنولوجيا  م��ع  وتتاأقلم  ال��دول��ة 
من�شة  اإط���الق  ومت  امل�شتقبلية.  مهاراتهم  وتنمي 
�شبابنا ر�شميا وهي املن�شة التي �شتعمل على اإ�شراك 
من  تكرميهم  مت  الذين  املتميزين  املوؤ�ش�شة  �شباب 
قبل موؤ�ش�شة الإم��ارات على مدار ال�شنوات املا�شية 
مم���ن ق���دم���وا م����ب����ادرات ه���ادف���ة يف امل��ج��ت��م��ع حتت 
من�شة واحدة. وقد عقدت املوؤ�ش�شة منذ مطلع هذا 
ال�شباب  ت�شجيع  �شاأنها  من  تعريفية  لقاءات  العام 
اإىل هذه املن�شة وحتفيزهم على ابتكار  لالن�شمام 
مبادرات جديدة من �شاأنها اأن تعيد �شياغة جدول 
اأعمال ال�شباب يف املوؤ�ش�شة وت�شركهم ب�شكل فعال يف 
و �شهد  التنمية الجتماعية والقت�شادية.  م�شرية 
موؤ�ش�شة  �شركاء  قاعدة  تو�شيع  مناق�شة  الجتماع 
تكثيف  طريق  ع��ن  وذل��ك  وعامليا  حمليا  الإم����ارات 
القطاع  يف  الجتماعية  امل�شوؤولية  باأهمية  التوعية 
اخلا�س والعمل على التوا�شل مع املوؤ�ش�شات العاملية 

لتبادل اخلرات.

�ضرطة اأبوظبي تنظم موؤمتر اأف�ضل املمار�ضات 
العاملية مبراكز ال�ضرطة اليوم

»مركزية« �ضرطة اأبوظبي تناق�س خطط وفر�س حت�ضني العمل

•• اأبوظبي-وام:

“اأف�شل  م��وؤمت��ر  فعاليات  تنطلق 
مراكز  يف  ال���ع���امل���ي���ة  امل����م����ار�����ش����ات 
ينظمه  وال������������ذي  ال�شرطة” 
ب�شرطة  اجل���ن���ائ���ي  الأم������ن  ق���ط���اع 
الح�����د يف فندق  ال���ي���وم  اأب���وظ���ب���ي 
اأب���وظ���ب���ي   - ان���رتك���ون���ت���ي���ن���ن���ت���ال 
مب�����ش��ارك��ة خ�����راء م���ن الإم������ارات 
جت����ارب  مل��ن��اق�����ش��ة  ال����ع����امل  ودول 

تطوير العمل ال�شرطي.
اللواء عمري حممد املهريي  وقال 
م��دي��ر ق��ط��اع الأم����ن اجل��ن��ائ��ي اإن 
مرة  لأول  القطاع  ينظمه  املوؤمتر 
الدولية  املمار�شات  اأف�شل  ويبحث 
لتعزيز  ال�شرطة  مبراكز  املرتبطة 
جت�شيداً  اجل���رمي���ة  م���ن  ال��وق��اي��ة 
مبوا�شلة  اأبوظبي  حكومة  لروؤية 

ن��ه��ج ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث وفق 
العمل  يف  العاملية  املعايري  اأف�شل 

ال�شرطي احلديث.
واأو�شح ان املوؤمتر يناق�س التطورات 
العاملية  وامل��م��ار���ش��ات  وامل�شتجدات 

النموذجي  ال��دور  لتعزيز  املواكبة 
مل���راك���ز ال�����ش��رط��ة و ال��ت��ع��ّرف على 
التجارب املتميزة للجهات امل�شاركة 
دولة  يف  ان��ع��ق��اده  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
الإمارات ياأتي انطالقاً من حر�س 
ال�شتفادة  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
يف  املطبقة  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  م��ن 
مراكز ال�شرطة من خالل التعاون 

الدويل.
واأع����رب ع��ن اأم��ل��ه ب��خ��روج املوؤمتر 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق وتخدم  ق��اب��ل��ة  ب��ن��ت��ائ��ج 
م�شلحة املجتمع وحتقق الأهداف 
حت�شني  يف  ي�شهم  مب��ا  والتطلعات 
ج�����ودة اخل���دم���ات وت��ع��زي��ز جهود 
اإط��������ار  اجل������رمي������ة يف  م����ك����اف����ح����ة 
ال��ت��ط��وي��ر التي  م��واك��ب��ة م�����ش��رية 
ت�شهدها �شرطة اأبوظبي يف التميز 

وا�شت�شراف امل�شتقبل.

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  ���ش��رط��ة  يف  امل��رك��زي��ة  العمليات  ق��ط��اع  ن��اق�����س 
خمرجات خطط وبرامج القطاع واملوؤ�شرات الإيجابية 
تكامل  نطاق  �شمن  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  حققها  التي 
ال��ع��م��ل ال�����ش��رط��ي ل��ل��وق��اي��ة م��ن اجل��رمي��ة واحل����د من 
وتوعية  املجتمعية  ال�����ش��راك��ة  وت��ع��زي��ز  امل����رور  ح����وادث 

اجلمهور.
القطاع  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي  العميد  واأك����د 
للح�شول  الأداء  موؤ�شرات  تعزيز  على  الرتكيز  اأهمية 
على اأف�شل النتائج واملخرجات مل�شاريع القطاع احلالية 
الواحد  الفريق  ب���روح  العمل  خ��الل  م��ن  وامل�شتقبلية 
ال�شرطي  العمل  معايري  م��ع  تتوافق  منهجية  وات��ب��اع 

احلديث.
،ح��ول تطوير  ذهني  الظاهري يف جل�شة ع�شف  وح��ث 
وحتديث العمل اأقيمت يف نادي �شباط القوات امل�شلحة 
ب��اأب��وظ��ب��ي، ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ت��ق��دمي الأفكار 
واملبادرات  وامل�شاريع  اخلطط  تخدم  التي  واملقرتحات 
متطلبات  وتلبي  وال�شعادة،  الإيجابية  قيم  تعزز  التي 

املتعاملني.
املديريات  م��دي��رو  الذهني  الع�شف  جل�شة  يف  و���ش��ارك 
والإدارات بالقطاع والعقيد خالد عبداهلل خوري مدير 
م��رك��ز ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ط��وي��ر امل��وؤ���ش�����ش��ي ب�شرطة 

اأبوظبي ومنت�شبي قطاع العمليات املركزية.
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت اجل��ل�����ش��ة ح��زم��ة م��ن م��وؤ���ش��رات القطاع 
ومعدل  التوعية  وبرامج  حمالت  جمال  يف  الإيجابية 
وتعزيز  امل���رور  ح���وادث  م��ن  واحل���د  ال�شتجابة  �شرعة 
ل�شرطة  العامة  القيادة  روؤي���ة  وف��ق  العامة،  ال�شالمة 
كمجتمع  ظبي  اأب��و  اإم���ارة  ا�شتمرار  ل�شمان  ظبي  اأب��و 
ب��الأم��ن وال�����ش��الم��ة م��ن خ���الل ت��ق��دمي خدمات  ينعم 
�شرطية عالية اجلودة للمواطنني واملقيمني يف الإمارة 

وزوارها.
ع����دداً من  ال��ق��ط��اع خ���الل اجل��ل�����ش��ة  وع��ر���س منت�شبو 
الرتقاء  ت�شهم يف  ال��ت��ي  ال��ب��ن��اءة  وامل��ق��رتح��ات  الأف��ك��ار 
مب�شتويات الأداء وعمليتي التطوير والتحديث وطرح 
على  والتاأكيد  ال��ق��رار  متخذي  على  لعر�شها  احللول 
فر�س  تخدم  التي  واخل��ط��ط  امل��ب��ادرات  اأف�شل  اعتماد 

التح�شني والتميز يف تقدمي اخلدمات.

ينظمها نادي تراث الإمارات ومركز �ضلطان بن زايد

جامعة الإمارات ت�ضت�ضيف غدا ندوة زايد 
وبناء املجتمع الإماراتي

•• العني-الفجر:

ب��ع��ام زاي���د، ينظم مركز  اح��ت��ف��اًء 
بنادي  والبحوث  للدرا�شات  زاي��د 
ت���راث الإم�����ارات وم��رك��ز �شلطان 
بن زاي��د، بالتعاون مع ق�شم علم 
الجتماع بكلية العلوم الإن�شانية 
الإمارات  بجامعة  والجتماعية 
ن���دوة بعنوان  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
“زايد وبناء املجتمع الإماراتي”، 
يف ال����ع����ا�����ش����رة م�����ن ����ش���ب���اح ي���وم 

�شمولية”،  روؤي������ة  الإم������ارات������ي: 
الإماراتي:  املجتمع  وبناء  “زايد 
ومتكني  “زايد  منوذجاً”،  العني 
وبناء  “زايد  الإماراتية”،  امل���راأة 
“زايد  الإماراتي”،  ال�شباب  قيم 
وب����ن����اء ال���ث���ق���اف���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
الإمارات”، الأثر الكبري للمغفور 
ب������اإذن اهلل ال�����ش��ي��خ زاي�����د بن  ل���ه 
�شلطان اآل نهيان  يف بناء املجتمع 
لي�شبح  وت�����ش��ك��ي��ل��ه  الإم������ارات������ي 
ثراه  – طيب اهلل  روؤي��ت��ه  بف�شل 

ف����راي����ر اجل�����اري    26 الث����ن����ني 
باملبنى الهاليل بالقاعة الكرى 

للجامعة مبدينة العني. 
وي��ت��ح��دث يف ال���ن���دوة ن��خ��ب��ة من 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ني، وهم  ال��ب��اح��ث��ني 
والدكتور  كاظم،  عقيل  الدكتور 
حمدان الدرعي، والباحثة لطيفة 
ربيع  جمعة  وال�شاعر  النعيمي، 
اأحمد  اإبراهيم  والدكتور  ياقوت، 
ملحم، حيث يتناولون من خالل 
املجتمع  وب���ن���اء  “زايد  حم�����اور 

واأكرها  املجتمعات  اأرق��ى  من   -
اأي�شاً  ال���ن���دوة  وت�����ش��ه��د  ر���ش��وخ��اً. 
اإلقاًء لق�شائد وطنية من ال�شعر 

النبطي.
الندوة   هام�س  على  �شينظم  كما 
زايد  م��رك��ز  لإ����ش���دارات  معر�شا 
وال���ب���ح���وث  ومركز  ل���ل���درا����ش���ات 
ب��الإ���ش��اف��ة اىل  ب��ن زاي���د  �شلطان 
بتج�شيد  ت��ت��ع��ل��ق  ���ش��ور  م��ع��ر���س 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  اإجن���ازات 

املجتمعية.
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اأخبـار الإمـارات
يف ختام فعالياتها

جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي تخ�ض�س 4 حما�ضرات للن�ضاء 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

4 حما�شرات توعوية  الكرمي  للقراآن  راأ���س اخليمة  اختتمت جائزة 
الفئات  خمتلف  من  واملقيمات  املواطنات  من  لف��ت  باإقبال  للن�شاء 
العمرية، �شمن فعالياتها اخلتامية يف دورتها الثامنة ع�شرة، والتي 
القا�شمي ع�شو  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية  تقام 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة. واأكد اأحمد حممد ال�شحي مدير 
عام موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه اأنه �شمن املنا�شط 
تخ�شي�س  مت  احلالية  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة  تنظمها  التي  التوعوية 

كرى  ومكانة  ب��ارز  دور  من  للمراأة  ملا  للن�شاء،  متنوعة  حما�شرات 
ت��رج��م��ة روؤية  اإىل  امل��ج��ت��م��ع، وال��ت��ي �شعت م��ن خ��الل��ه��ا اجل��ائ��زة  يف 
القيادة احلكيمة يف الهتمام باملراأة، وذلك مبا ين�شجم مع الأهداف 
�شرائح  لكافة  الإيجابية  ر�شالتها  واإي�شال  للجائزة  ال�شرتاتيجية 
راأ�س  ج��ائ��زة  ع��ام  اأم���ني  �شبيعان  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  واأو���ش��ح  املجتمع. 
املحا�شرات  اأن  لها  املنظمة  العليا  اللجنة  ورئي�س  للقراآن  اخليمة 
ت��ن��اول��ت ق�شايا دي��ن��ي��ة ووط��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ت��وع��وي��ة، ه��دف��ت من 
عام  مع  والتفاعل  املهمة  اجلوانب  خمتلف  يف  التوعية  اإىل  خاللها 
زايد وروؤية القيادة احلكيمة، وو�شل اإجمايل املحا�شرات املنظمة اإىل 

للتنمية  الإمارات  اأقيمت على م�شرح جمعية  للن�شاء،  4 حما�شرات 
اجلائزة  ب��اأن  واأردف  للجائزة.  ال�شرتاتيجي  ال�شريك  الجتماعية 
للن�شاء،  توعوية  حما�شرات  تنظيم  على  ع��ام  ك��ل  يف  دائ��م��ا  حتر�س 
توجيهات  تعك�س  متنوعة  عناوين  املحا�شرات حملت  اأن  اإىل  م�شريا 
القيادة احلكيمة وروؤية الإمارات 2021، يف عدة جوانب من اأبرزها 
الثقافة  وتر�شيخ  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ه��وي��ة  وت��ع��زي��ز  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ش��ع��ادة 
الو�شطية، والعناية بالقراآن الكرمي، وتعزيز مبداأ الت�شامح وال�شمو 
ويف  الجتماعي،  التوا�شل  لو�شائل  الأمثل  وال�شتخدام  الأخالقي، 

جانب �شوؤون الأ�شرة واحلفاظ على متا�شكها.

عمار النعيمي يت�ضلم ن�ضخة من تقرير ال�ضتدامة للقيادة العامة ل�ضرطة عجمان

عمار النعيمي يد�ضن اأول خمترب حي يف ال�ضرق الو�ضط يهدف اإىل تطوير اخلدمات احلكومية 

•• عجمان-وام:

ت�شلم �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان ن�شخة 
للقيادة  ال���ش��ت��دام��ة  ت��ق��ري��ر  م��ن 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان الذي 
اإجن�����ازات�����ه�����ا يف جم���ال  ت�������ش���م���ن 
والقت�شادية  البيئية  ال�شتدامة 
املجتمع  وامل����ج����ت����م����ع����ي����ة-ف����ئ����ة 
ال��ذه��ب��ي- وه���ي اأع��ل��ى ف��ئ��ة ت�شل 
لتقارير  امل�شدرة  املوؤ�ش�شات  اإليها 
العامل  م�شتوى  على  ال���ش��ت��دام��ة 
وذل���ك م��ن ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ال�شيخ 
�شلطان بن عبداهلل النعيمي قائد 

عام �شرطة عجمان.
بالتقرير  ج������اء  م�����ا  ومب�����وج�����ب 
ل�شرطة  العامة  القيادة  ان�شمت 
عجمان اإىل فئة »املجتمع الذهبي« 
العاملية  امل���ب���ادرة  ن�شرته  م��ا  وف���ق 
على   GRI ال���ت���ق���اري���ر  لإع�������داد 
اإ�شدارها  بعد  الر�شمي  موقعها 

تقرير ال�شتدامة املوؤ�ش�شية.
ال�شيخ  اللواء  من  �شموه  وا�شتمع 
النعيمي  ع����ب����داهلل  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
ا�شتمل  م��ا  ح���ول  واف  ���ش��رح  اىل 
�شمم  وال��������ذي  ال���ت���ق���ري���ر  ع���ل���ي���ه 
وفقا   GRI �شرك  م��ع  بالتعاون 
4 ح�شب  ل��الإ���ش��دار ال���راب���ع ج��ي 
واملقايي�س  الأ����ش���ا����ش���ي  امل�����ش��ت��وى 

الأمنية  امل���ن���ظ���وم���ة  يف  ال����وط����ن 
ل������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة. و����ش���دد على 
����ش���رورة ا���ش��ت��م��رار جن���اح اخلطة 
التنمية  وحتقيق  ال�شرتاتيجية 
الهداف  اىل  للو�شول  امل�شتدامة 
املتمثلة يف التحول نحو ال�شتدامة 
القليلة  ال�شنوات  املوؤ�ش�شية خالل 
كل  وجت��اوز  كامل  ب�شكل  القادمة 
ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي تن�شاأ 
يتعلق  فيما  التحول  ف��رتة  خ��الل 
ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة او 
تعزيز الثقافة املهنية عند كوادرنا 
امل�شتدام  ال��ن��ه��ج  ات���ب���اع  ب�����ش��رورة 
لحتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  الع����م����ال  يف 
العالقة  ذات  اجل��ه��ات  وت��وق��ع��ات 
جمتمعنا  تطوير  يف  للم�شاهمة 
ث��ق��اف��ت��ه المنية  وت��ع��زي��ز  امل��ح��ل��ي 
وتنمية  مب��وظ��ف��ي��ن��ا  وال���ش��ت��ث��م��ار 
وت����ع����زي����ز ب���ي���ئ���ة ال����ع����م����ل ودع�����م 
امل���وردي���ن واحل��ف��اظ ع��ل��ى موارنا 
تعزيز  ج��ان��ب  اىل  ه����ذا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
وموا�شلة  ال��داخ��ل��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا 
حت���ق���ي���ق ال���ن���ت���ائ���ج امل���ت���ق���دم���ة يف 
اف�شل  وتقدمي  القت�شاد  خدمة 

اخلدمات لقطاع املتعاملني.
واأ�شاف انه انطالقا من هذا فقد 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ا�ش�شت 
فعال  نحو  على  اعمالها  عجمان 
خل��دم��ة ه���ذا ال��غ��ر���س واك����دت يف 

وق���دم���ت ت��ق��ري��ره��ا ال�����ذي ميثل 
املمار�شات التي قامت بها تطبيقا 
يف  ان�شهر  ال���ذي  امل�شتدام  للنهج 
واخلدمات  امل��وظ��ف��ني  مم��ار���ش��ات 
امل��ق��دم��ة وط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
وتر�شيد  وجت����دي����ده����ا  ال���ط���اق���ة 
ا���ش��ت��ه��الك امل��ي��اه واحل���ف���اظ على 
واخلارجية  ال���داخ���ل���ي���ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
وامل�����وارد واإع�����ادة ال��ت��دوي��ر .. كما 
نظرة  ع���ل���ى  ال���ت���ق���ري���ر  اح����ت����وى 
م�شتقبلية تت�شمن تو�شيع قاعدة 
ا�شرتاتيجية  �شمن  ال���ش��ت��دام��ة 
القادمة  لالأعوام  عجمان  �شرطة 
امل�شتدام  الأداء  من  �شتو�شع  التي 
يف ع��م��ل��ي��ات��ه��ا وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا مبا 
ال���ع���ام���ة على  ي���خ���دم امل�����ش��ل��ح��ة 

امل�شتويات كافة.
واأ�����ش����اد ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
القيادة  ب�����دور  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
وفريق  عجمان  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
اللواء  مقدمتهم  ويف  ال�شتدامة 
ال�شيخ �شلطان بن عبداهلل النعيمي 
واإجنازاتهم  ال��ق��ي��م��ة  جل��ه��وده��م 
وال�����ش��ف��اف��ي��ة وال��ن��زاه��ة ال��ت��ي كان 
الأك���ر يف رف��د تقرير  الأث���ر  لها 
اأهلته  التي  باملعطيات  ال�شتدامة 
ف��ئ��ة املجتمع  ل��ي��ك��ون م���ن ���ش��م��ن 
عجمان  �شرطة  لرتتقي  الذهبي 
الدولية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م�����ش��اف  اإىل 

املتعلقة  الن�شبية  الأه��م��ي��ة  ذات 
ب����اله����ت����م����ام����ات والح����ت����ي����اج����ات 
اإع����داد تقريرها  واخ��ت��ارت ط��وع��ا 
ل��الإف�����ش��اح ع���ن اأدائ���ه���ا يف جمال 
والبيئية  القت�شادية  ال�شتدامة 
مع  يتكامل  وه���ذا  والج��ت��م��اع��ي��ة 
التي   2021 ع��ج��م��ان  م����ب����ادرة 
ف��ي��ه��ا عن�شرا  ال���ش��ت��دام��ة  مت��ث��ل 
على  تنمية  م��ن  حتققه  مل��ا  ه��ام��ا 

امل�شتوى املحلي والدويل.
النعيمي  ال����ل����واء  ����ش���ع���ادة  واك������د 
ليقدم  ج���اء  ال��ت��ق��ري��ر  ان  ل�شموه 
ال���ق���ط���اع  ج����ه����ودن����ا يف  ح���������ش����اد 
كوننا  ح��ي��ث مل مي��ن��ع  ال��ت��ن��م��وي 
الأوىل  ب��ال��درج��ة  اأمنية  موؤ�ش�شة 
املوؤ�ش�شات  ط��ل��ي��ع��ة  يف  ن���ك���ون  اأن 
التي اختارت العمل بح�شب النهج 
امل�شتدام يف كل ما يتعلق بعملياتنا 
�شواء على ال�شعيد الأمني بجميع 
وامليدانية  الداري������ة  م�����ش��ت��وي��ات��ه 
باتت  لنا  بالن�شبة  ال�شتدامة  لن 
تعني التفكري بامل�شتقبل وم�شاركة 
كافة املعنيني يف هذا اللتزام من 
خالل التثقيف والتوعية واإطالق 
يف  والعمل  الجتماعية  امل��ب��ادرات 
الر�شيدة  الدارة  حت��ك��م��ه  اإط�����ار 

ب�شفافية ونزاهة.
�شرطة  دور  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  واط���ل���ع 
ال��ف��ع��ال يف ه���ذا الجتاه  ع��ج��م��ان 

 .. ال��ع��امل  م�شتوى  على  ال��ك��رى 
مقدما التهنئة والتريك ل�شرطة 

عجمان بهذا الإجناز.
النعيمي يف  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
الم���ارات- ان��ب��اء  لوكالة  ت�شريح 
ال�شتدامة  تقرير  اإ���ش��دار  ان  وام 
���ش��رط��ة عجمان  اإجن������ازات  ���ش��م��ل 
املوؤ�ش�شية  ال���ش��ت��دام��ة  جم���ال  يف 
على ثالثة حم��اور هي القت�شاد 
لروؤية  جت�شيداً  واملجتمع  والبيئة 
وحكومة  الإم����ارات  دول��ة  حكومة 
للعمل  الداخلية  ووزارة  عجمان 
ع���ل���ى حت���ق���ي���ق الأم��������ن والأم��������ان 

والتطوير يف اجلهاز الأمني.
الأع�������وام  اأن  ����ش���ع���ادت���ه  واأ������ش�����اف 
ا�شتطعنا  ح��اف��ل��ًة  ك��ان��ت  ال�شابقة 
خ���الل���ه���ا ال�����ف�����وز ب���ال���ع���دي���د من 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  اجل����وائ����ز 
والعاملية التي نفتخر بها وحققنا 
العديد من الإجن��ازات التي تعزز 
وقدمنا  الأم���ن���ي���ة  ق���درات���ن���ا  م���ن 
ت��ق��ري��ر ال���ش��ت��دام��ة ال����ذي يعر 
التطور  م��راح��ل  م��ن  ع��ن مرحلة 
الإداري والتنموي للقيادة العامة 
امل��م��ت��دة بثبات  ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان 
يعزز  وه��ذا  م�شرق  م�شتقبل  نحو 
القيادات  من  نكون  ب��اأن  طموحنا 
ال�شرطية الفاعلة واملوؤثرة حمليا 
واإق��ل��ي��م��ي��ا ك��ون��ن��ا درع����ا م��ن دروع 

•• عجمان -وام:

د�شن �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
م�شاء  عجمان  عهد  النعيمي  ويل 
الأول  احل��ي  املختر  الول  اأم�����س 
م���ن ن���وع���ه يف ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
اأط��ل��ق��ت��ه ح��ك��وم��ة عجمان  ال�����ذي 
اخلدمات  تطوير  بهدف  الرقمية 
و�شول  الإم���������ارة  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
ا�شتثنائية  متعاملني  جتربة  اإىل 

تعتمد على اأحدث التقنيات.
املختر  ت��د���ش��ني  م��را���ش��م  ح�����ش��ر 
معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد 
امل��ج��ت��م��ع و معايل  ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة 
املهريي  جميلة بنت �شامل م�شبح 
العام  التعليم  ل�شوؤون  دولة  وزي��رة 
النعيمي  عمار  ب��ن  را���ش��د  وال�شيخ 
���ش��ع��ي��د �شيف  ال���دك���ت���ور  و����ش���ع���ادة 
للمجل�س  العام  الأمني  املطرو�شي 
ليتيم  عائ�شة  و���ش��ع��ادة  التنفيذي 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�شو 
ال�شام�شي  عبداهلل  �شامل  و�شعادة 

بني  التناف�شية  ال���ق���درات  ل��زي��ادة 
البتكار  ع��ن�����ش��ري  واأن  اجل��م��ي��ع 
النمو  م��ف��ت��اح��ا  ه���م���ا  والإب�����������داع 
تنموية  ع��م��ل��ي��ة  لأي  وال���ت���ط���ور 
احلكومي  الإب���������داع  اأن  م���ع���ت���را 
واأطر  ا�شرتاتيجيات  اىل  يحتاج 
واأن  م�شتداما  ي�شبح  حتى  عمل 
ال��ت��م��ي��ز ي�����ش��ك��ل امل��ظ��ل��ة اله�����م يف 

مو�شوع الكفاءة البتكار.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ع��ه��ود �شهيل 
عجمان  حل����وم����ة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
التي  ال���ن���ه�������ش���ة  ان  ال����رق����م����ي����ة 
�شتى  يف  ع��ج��م��ان  اإم����ارة  ت�شهدها 
املجالت والأ�شعدة ومنها تطوير 
اخل����دم����ات احل���ك���وم���ي���ة واإ����ش���ع���اد 
توجيهات  م��ن  تنبثق  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
بن  حميد  ال�شيخ  �شاحب  ال�شمو 
املجل�س  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع�شو  را����ش���د 
جانب  اإىل  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى 
ال�شيخ  �شمو  من  احلثيثة  املتابعة 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
تطلقها  ال��ت��ي  للم�شاريع  عجمان 

وال��ق��ط��اع��ان ال��ع��ام واخل��ا���س كما 
اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  املختر  يهدف 
العملية  هذه  يف  اجلمهور  اإ�شراك 
م���ا ي�����ش��ه��م يف ت�����ش��ه��ي��ل اإج�������راءات 
وتب�شيطها  احلكومية   اخلدمات 

واختبار فاعليتها.
عقب  ال��ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  واأ�����ش����اد 
اجلولة بجهود القائمني على هذا 
امل�شروع  لهذا  واجن��ازه��م  املختر 
ال��ك��وادر الوطنية  ان  ي��وؤك��د  ال���ذي 
متميزة  اأف��ك��ار  تنفيذ  على  ق���ادرة 
ت�شاعد  ج���دي���دة  و���ش��ائ��ل  واب��ت��ك��ار 
متطورة  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  ع���ل���ى 
هذا  وان  وا���ش��ع��اده��م  للمتعاملني 
امل��خ��ت��ر ي��ع��د دل���ي���ال ع��ل��ى جناح 
الأفكار  وتبادل  والتن�شيق  التعاون 

وتنفيذها.
بذل  �����ش����رورة  اىل  ����ش���م���وه  ودع������ا 
مزيد من اجلهود وطرح املبادرات 
وتقدمي ابتكارات جديدة ت�شتهدف 
ت�شهيل الإجراءات على املتعاملني 
وذل�����ك م���ن خ����الل ت��ن��ظ��ي��م ور����س 

الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�شو 
وروؤ�شاء ومدراء الدوائر احلكومية 
والقيادات  ال�شخ�شيات  من  وعدد 
البارزة من حكومة عجمان وكبار 

امل�شوؤولني.
وم���راف���ق���وه بجولة  ���ش��م��وه  وق�����ام 
تفقدية داخل اأروقة املختر اطلع 
خاللها على ما يحتويه من اأجهزة 
وت��ق��ن��ي��ة ح��دي��ث��ة وم����ع����دات ذكية 
عهود  ���ش��ع��ادة  م��ن  �شموه  وا�شتمع 
عجمان  حكومة  عام  مدير  �شهيل 
راف��ق��ت��ه باجلولة  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة 
اإىل اأهمية هذا املختر يف حتقيق 
وان   2021 ام���ارة عجمان  روؤي���ة 
اإعادة  ت��ه��دف  املختر  ه��ذا  اإق��ام��ة 
احلكومية  اخل����دم����ات  ت�����ش��م��ي��م 
مبتكرة  ب���ط���ري���ق���ة  وت���ط���وي���ره���ا 
الأفكار  ح�شر  خ��الل  م��ن  وفعالة 
وت���ط���وي���ره���ا  وحتديد  اجل����دي����دة 
تنفيذها  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة  اجل��ه��ات 
الإب����داع  ع��ل��ى  تعتمد  بيئة  �شمن 
ال�شركاء  فيها  ي�����ش��ارك  والب��ت��ك��ار 

تبادل  خاللها  م��ن  يتم  تدريبية 
البداع  على  والتناف�س  املعلومات 
هذه  م��ث��ل  ان  واك�����د  والب����ت����ك����ار. 
والبتكارات  اجل���دي���دة  امل�����ش��اري��ع 
املتميزة متثل تطورا مهما وكبريا 
خلدمة املجتمع م�شريا �شموه اىل 
احلكومي  ال��ع��م��ل  يف  الب��ت��ك��ار  ان 
واأن  ال��ن��ا���س  لإ���ش��ع��اد  قيادتنا  نهج 
معايري  تتطلب  امل�شتقبل  ك��ف��اءة 
متيز جديدة تتوافق مع توجهات 
احل��ك��وم��ة ح��ي��ث حت��ت��اج احلكومة 
الرقمية اإىل تقييم خمتلف لالأداء 
وفكر جديد  ادوات  واإىل  املوؤ�ش�شي 
ول بد من ابتكار معايري جديدة.. 
الوطنية  ال��ك��وادر  اأن  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ت��ع��ت��ر امل��ح��رك الأ���ش��ا���س لإجن���اح 
املوؤ�ش�شي  العمل  البتكار  منظومة 
الإب����داع  واأن حت��ق��ي��ق  واحل��ك��وم��ي 
ت�شبح  اأن  املوؤ�ش�شات  م��ن  يتطلب 

منتجة للمعرفة.
تكنولوجيا  اأن  ���ش��م��وه  واو�����ش����ح 
رئي�شيا  ممكنا  اأ�شبحت  املعلومات 

ب�شكل فعلي يف عملية �شنع القرار 
لتح�شني وتطوير م�شارات العمل 
ال�شرطي الأمني وموا�شلة ال�شعي 
الأف�شل يف جمال  الأداء  لتحقيق 
وال�شالمة  وال�����ش��ح��ة  الب���ت���ك���ار 
املجتمعية  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  امل��ه��ن��ي��ة 
وحقوق الإن�شان وتنمية راأ�س املال 
وغريها  امل��وردي��ن  ودع��م  الب�شري 
القيادة  تبقي  ال��ت��ي  الأع��م��ال  م��ن 
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة ع���ج���م���ان عند 
ح�شن ظن اجلميع بها كقوة اأمنية 

متفوقة ومتقدمة وفاعلة.
واأ������ش�����اف ان�����ه م����ن خ�����الل نظرة 
القليمي  امل�شتوى  على  حتليلية 
جعلت  املختلفة  ال��ت��ح��دي��ات  ف���ان 
عجمان  ل�شرطة  ال�����ش��روري  م��ن 
العمل  يف  رائ����������دة  ك���م���وؤ����ش�������ش���ة 

اأكر من مرة على تقدمي الدعم 
ال���ق���وي ل��الب��ت��ك��ار والب������داع على 
واخلارجي  ال��داخ��ل��ي  امل�����ش��ت��وي��ني 
على  قائم  اقت�شاد  نحو  لالنتقال 
ال�شا�س املعريف واقامة ال�شراكات 
القطاعني  م���ع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
احل���ك���وم���ي واخل�����ا������س يف ام�����ارة 
واإطالق  بيئتنا  حلماية  عجمان 
ثقة  تعزز  التي  الهادفة  امل��ب��ادرات 
حتقيق  على  ب��ق��درات��ن��ا  جمتمعنا 
المن والمان واحقاق العدل بني 

�شرائح املجتمع كافة.
تقرير  اإ������ش�����دار  ان  اىل  واأ������ش�����ار 
ال�شتدامة جاء تاأكيدا على اأهمية 
من  جوهرية  كركيزة  ال�شتدامة 
للقيادة  ال�شرتاتيجية  ال��رك��ائ��ز 
وت�شهم  عجمان  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 

التي  ال���ش�����س  ت�شع  ان  ال�شرطي 
ت��دع��م ال���ش��ت��دام��ة وت��دع��م النمو 
م���ع ���ش��م��ان حتقيق  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
ملجتمعنا  ال�شعادة  م��ن  ق��در  اك��ر 
ل��ذل��ك اف���ردن���ا ج����زءا ك��ب��ريا من 
يف  ت�شهم  التي  لالأن�شطة  جهودنا 
اخلدمات  مراكز  وتطوير  متكني 
اخلدمات  واط����الق  للمتعاملني 
الذكية للتقليل من زمن النتظار 
والتدريب  التعليم  تعزيز  مت  كما 
كوادرنا  وم���ه���ارات  ق����درات  ل��ب��ن��اء 
بتو�شيع  ق��م��ن��ا  ك���م���ا  ال�����ش��رط��ي��ة 
ن���ط���اق ال���ت���زام���ات���ن���ا ب���اجت���اه دفع 
عجلة خلق فر�س عمل من خالل 
التوطني وبالتايل حتقيق التنمية 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة على 

ال�شواء.

وجديدة  توفر  مبتكرة  حلول  اإىل 
با�شتخدام  فريدة  متعامل  جتربة 

اأحدث التقنيات.
العمل  اأن  ����ش���ع���ادت���ه���ا  واأك�����������دت 
احلكومية  اجلهات  بني  اجلماعي 
املتكاملة  اخل�����دم�����ات   لتطوير 
جتربة  ي��ع��زز  الأول����وي����ة  مبا  ذات 
املتعاملني من البداية اإىل النهاية 
بغ�س النظر عن اجلهة احلكومية 
اأهم  م��ن  ..  هو  للخدمة  امل��ق��دم��ة 

املختر  ومنها  الرقمية  احلكومة 
بتاأييد اجلميع  الذي حظي  احلي 

من �شركاء وداعمني.
املختر  ه��ذا  اأن  �شهيل  واأو�شحت 
ي����ع����د م�����ن خم�����ت�����رات الإب����������داع 
خاللها  م��ن  ي��ت��م  امل��ت��ك��ام��ل��ة  التي 
ور�شم  املتكاملة  اخلدمات  حتديد 
جتربة املتعاملني من البداية اإىل 
العمل  تن�شيق  خ��الل  النهاية  من 
ب��ني الأع�����ش��اء  و�شوًل  الإب���داع���ي 

الرقمي  ال��ت��ح��ول  خ��ط��ة  حم�����اور 
حلكومة عجمان  وهو اأمر يتطلب 
فكر جديد بني العاملني لتح�شني 
اخل�������دم�������ات ي�����ت�����ج�����اوز احل��������دود 
م�شلحة  وي�������ش���ع  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
وي�شتلزم  اعتبار  كل  فوق  املتعامل 
احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  التن�شيق 
العمل  م����ن  ل��ل��ت��خ��ل�����س  امل���ع���ن���ي���ة 
توؤديه تلك اجلهات  ال��ذي  امل��زدوج 

اأو ت�شطر املتعامل للقيام به.

تعديل موعد انعقاد القمة العاملية للحكومات 
 

•• دبي -وام:

اأعلنت موؤ�ش�شة القمة العاملية للحكومات عن تعديل موعد انعقاد الدورة ال�شابعة للقمة ، لي�شبح يف 
الفرتة من 10 اىل 12 فراير 2019 بدل من 17 اىل 19 فراير 2019.

واأو�شحت موؤ�ش�شة القمة العاملية للحكومات اأن تعديل موعد عقد الدورة ال�شابعة للقمة ياأتي ل�شمان 
لل�شخ�شيات  املجال  يتيح  ما  الفرتة  تقام يف هذه  عاملية  رئي�شية  اأح��داث  مع  انعقادها  تعار�س  عدم 

واجلهات من دولة الإمارات والعامل امل�شاركة يف اأعمالها.
جدير بالذكر اأن القمة العاملية للحكومات يف دورتها ال�شاد�شة جمعت اأكر من اأربعة اآلف �شخ�شية 
120 جل�شة رئي�شية وتفاعلية مب�شاركة 130 متحدثاً  140 دولة، و�شهدت تنظيم اأكر من  من 
الأعمال واخلراء واملتخ�ش�شني  16 منظمة دولية، ورواد  القرار وممثلي  ال�شيا�شيني و�شناع  من 

والباحثني والأكادمييني.

حميد بن عمار النعيمي يقدم واجب 
العزاء يف وفاة حمدة املزروعي

•• عجمان-وام:

قدم ال�شيخ حميد بن عمار النعيمي ام�س واجب العزاء يف وفاة املغفور لها 
حمدة بنت حميد بن علي املزروعي حرم علي حميد الكميتي ال�شام�شي.

�شباب  مركز  مدير  الرئي�شي  اأحمد   .. العزاء  واج��ب  تقدمي  خ��الل  رافقه 
ل�شبكة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شحي  عبداهلل  الإعالمي  وامل�شت�شار  عجمان 

روؤية الإمارات الإعالمية.
ال��ع��زاء يف منطقة  زي��ارت��ه خيمة  ب��ن عمار - خ��الل  ال�شيخ حميد  واأع���رب 
وذويها  الفقيدة  لأ�شرة  وموا�شاته  تعازيه  - عن خال�س  بعجمان  م�شريف 
واأ�شقائها وعائلتها .. �شائال املوىل العلي القدير اأن يتغمدها بوا�شع رحمته 

واأن ي�شكنها ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلها ال�شر وال�شلوان.

•• عجمان-وام:

للموظفني  ال�شنوي  امللتقى  القت�شادية يف عجمان  التنمية  دائرة  نظمت 
خطوة  متثل  التي  املتالحقة،  ب��الإجن��ازات  حافل  بعاٍم  لالحتفاء   2017
متقدمة باجتاه بناء اقت�شاد تناف�شي متنّوع ل�شتدامة التنمية يف عجمان.  
و�شهد احلدث تكرمي املوظفني تقديراً مل�شاهماتهم القّيمة يف حتقيق نقلة 
اأف�شل ممار�شات  نوعية على �شعيد حت�شني البيئة ال�شتثمارية وتطبيق 
الأعمال، التي من �شاأنها ا�شتقطاب ال�شتثمارات الداعمة لنمو القت�شاد 

الوطني.
عام  مدير  النعيمي،  عي�شى  علي  �شعادة  ثّمن  امللتقى،  خ��الل  كلمته  ويف 
دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان، التزام املوظفني بالعمل وفق القيم 
اجلوهرية املتمثلة يف ال�شفافية واإ�شعاد املتعاملني والإبداع والبتكار وروح 
الفريق الواحد، موؤكداً باأنهم �شريك فاعل يف م�شرية الريادة والتناف�شية 
قيادة  القت�شادية يف عجمان حتت  التنمية  دائرة  تنتهجها  التي  والتمّيز 
للو�شول  �شعياً  ال��دائ��رة،  رئي�س  النعيمي،  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو 
ب���الإم���ارة اإىل م�����ش��اف ال��وج��ه��ات الأك����ر ج��اذب��ي��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات حملياً 
را�شد  بن  ال�شيخ حميد  ال�شمو  الثاقبة ل�شاحب  الروؤية  واإقليمياً، يف ظل 

النعيمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان، والتوجيهات ال�شديدة من 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي،  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو 

التنفيذي.
اإ�شعاد  �شعيد  على  هامة  حمطة  �شكل   2017 ال��ع��ام  ان  النعيمي  وق��ال 
الأعمال  بيئة  وحت�شني  احلكومي  والتكامل  الذكي  والتحول  املتعاملني 
وتبني  ال��ب�����ش��ري  امل����ال  راأ�����س  تنمية  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  ت��رك��ي��ز  نتيجة  وذل����ك 
النعيمي  واكد  املوؤ�ّش�شي.  الأداء  وتعزيز  التكنولوجية احلديثة  البتكارات 
ان اإجنازات الدائرة تعتر م�شدر فخر واعتزاز للجميع وم�شوؤولية كبرية 
تدفع العاملني فيها قدماً اإىل تعزيز جودة اخلدمات املقدمة للم�شتثمرين 
يف عجمان، ل�شتقطاب املزيد من ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة وت�شجيع 
..معربا عن  الأعمال  الثقة يف مناخ  ال�شناعية ورفع موؤ�شر  ال�شتثمارات 
الثقة يف امل�شي قدماً على درب الإجناز بدعم من الكوادر الب�شرية املوؤهلة، 
التي ت�شع ن�شب عينها توفري البيئة املحفزة لهم لتحقيق التطور املهني 

وال�شخ�شي باعتبارهم الروة احلقيقية التي يعول عليها يف دعم التوجه 
الوطني نحو حتويل عجمان اإىل اقت�شاد اأخ�شر متنوع قائم على املعرفة 

والبتكار.
الدعم  ل�شوؤون  العام  املدير  اأحمد حممود احلمادي، م�شاعد  �شعادة  وقال 
املوؤ�ش�شي يف دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان ان اإجنازات الدائرة مل 
تاأتي من فراغ، واإمنا جاءت نتاج اجلهد الدوؤوب والعمل اجلماعي ملوظفي 
الأداء  ك��ف��اءة وفاعلية  تعزيز  الأب����رز يف  ال���دور  لهم  ك��ان  ال��ذي��ن  ال��دائ��رة 
احلمادي  وا�شاف  والتميز.  والبتكار  الإب��داع  روح  اإىل  ا�شتناداً  املوؤ�ش�شي، 
الكفاءات  بتحفيز  املطلق  ال��دائ��رة  قيادة  ال��ت��زام  ليوؤكد  ياأتي  التكرمي  ان 
عجمان  “روؤية  لتحقيق  الأ�شا�س  حجر  تعتر  التي  الطموحة  الب�شرية 
النجاح يف مواكبة متغريات  دفة  لتوجيه  الأ�شا�شية  2021” والدعامة 
الع�شر وتعزيز تناف�شية ال�شوق ..جمددا الثقًة بقدرة كوادر الدائرة على 
والإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  عالياً  الدائرة  ا�شم  اإع��الء  يف  ال�شتمرار 

بيئة  اإىل  عجمان  حتويل  م�شرية  يف  اإيجابية  ب�شمة  واإح���داث  وال��ع��امل��ي، 
حا�شنة وجاذبة لال�شتثمار يف خمتلف امل�شروعات التنموية.

اأبرز  ال�شوء على  2017” ت�شليط  ال�شنوي للموظفني  “امللتقى  وتخلل 
الإجنازات، ويف مقدمتها التحول الذكي مع اإطالق 13 خدمة اإلكرتونية 
اإلكرتونية  50 خدمة  الثانية من م�شروع توفري  الباقة  اإطار  جديدة يف 
وذكية جديدة بحلول نهاية الربع الأول من العام 2018، من اأجل جعل 

اخلدمات احلكومية اأ�شهل واأ�شرع واأب�شط لإ�شعاد املتعاملني.
القت�شادي  التخطيط  دفع عجلة  على  اأي�شاً  الدائرة  اإجن��ازات  وا�شتملت 
 - القت�شادي  للتخطيط  الإم���ارات  “ملتقى  ا�شت�شافة  عر  الإم���ارات  يف 
التحولت  �شوء  يف  امل�شتقبل  “ا�شت�شراف  �شعار  حتت   ”2017 عجمان 
القت�شادية اجلديدة”، اإىل جانب تعزيز حماية امل�شتهلك مع اإطالق اأول 

موقع اإلكرتوين معتمد حلماية امل�شتهلك.
بالن�شاط  الإلكرتوين لالرتقاء  والربط  التكامل احلكومي  تعزيز  و�شكل 
اإط��الق �شكل جديد  اأب��رز الإجن���ازات التي حتققت عر  اأح��د  ال�شتثماري 
اإ�شدار الرخ�شة والت�شريح التجاري وفق خطة حكومة عجمان  لنموذج 
مزاولة  ت�شهيل  �شاأنه  من  الذي   ISIC4 نظام  وتبني  الرقمي،  للتحول 

اأكر من 3700 ن�شاط اقت�شادي من قبل امل�شتثمرين.

اقت�ضادية عجمان حتتفي بعام حافل بالإجنازات 
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اأخبـار الإمـارات

ا�ضت�ضاري ال�ضارقة يجيز م�ضروع قانون ال�ضمان الجتماعي

جلنة بعثة رئي�س الدولة لالأطباء املتميزين تنظم لقائها التعريفي الثاين

•• ال�صارقة -وام:

لإمارة  ال�شت�شاري  املجل�س  اأج���از 
ال�شمان  ق��ان��ون  م�شروع  ال�شارقة 
مادة   71 م��ن  امل��ك��ون  الجتماعي 
ع�شرة  احل����ادي����ة  اجل��ل�����ش��ة  خ����الل 
اأعماله  التي عقدها مبقره �شمن 
من  الثالث  العادي  النعقاد  ل��دور 
خولة  برئا�شة  الت�شريعي  الف�شل 
املجل�س  رئي�شة  امل��ال  عبدالرحمن 

ال�شت�شاري.
خالل  والع�شوات  الأع�شاء  وق��دم 
اجل��ل�����ش��ة امل���داخ���الت ال��ع��دي��دة يف 
مبدين   .. ك���اف���ة  ال���ق���ان���ون  م�����واد 
يكون  اأن  يف  ال�����ش��دي��دة  رغ��ب��ت��ه��م 
م�شروع القانون �شمن روؤى حاكم 
ال�شارقة يف تخفيف الأعباء عن كل 
املواطنات  واأب��ن��اء  مواطن  موظف 
يف حكومة ال�شارقة واملتقاعد على 

كادر احلكومة.
القانون  م�����ش��روع  مناق�شة  وي��اأت��ي 
ناق�س  اأن  ب���ع���د  ث���ان���ي���ة  ك���خ���ط���وة 
م�شروع  �شابقة  جل�شة  يف  املجل�س 
ال�شارقة  ���ش��ن��دوق  تنظيم  ق��ان��ون 
ل��ل�����ش��م��ان الج���ت���م���اع���ي يف اإم�����ارة 
ال�����ش��ارق��ة و����ش���دوره م���ن �شاحب 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 

الأعلى حاكم ال�شارقة .
ب�����داأت اجل��ل�����ش��ة ب��ال��ت�����ش��دي��ق على 
بعدها  ال�شابقة  اجلل�شة  حم�شر 
قانون  م�������ش���روع  امل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
ال�شمان  ب�����ش��اأن  2018م  ل�����ش��ن��ة 
ال�شارقة  اإم�������ارة  يف  الج���ت���م���اع���ي 
والتقرير الوارد من جلنة ال�شوؤون 
وال�شناعية  والقت�شادية  املالية 
�شامل  ع��ب��داهلل  بح�شور  باملجل�س 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ط��ري��ف��ي 
لل�شمان  ال���������ش����ارق����ة  �����ش����ن����دوق 
الج���ت���م���اع���ي وال����دك����ت����ور ط����ارق 
ن���ائ���ب رئي�س  ب���ن خ�����ادم  ���ش��ل��ط��ان 
ال�شارقة  ���ش��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س 
وامل�شت�شار  الج��ت��م��اع��ي  لل�شمان 
مدير  ن�شار  بن  من�شور  الدكتور 

العمل  واملناطق وذل��ك م��ن خ��الل 
احلياتية  الأع���ب���اء  ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى 
على املواطنني والأ�شر عر تقدمي 
تخدم  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 
من  كجزء  املجتمع  وفئات  �شرائح 
ا�شرتاتيجية الإمارة �شمن اأهداف 

واخت�شا�شات م�شروع القانون .
وا�شتعر�س عبد اهلل �شامل الطريفي 
وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه ب��ن��ود وم����واد 
اأن  اإىل  م�شريا   .. القانون  م�شروع 
ال�شارقة  �شندوق  ق��ان��ون  م�شروع 
ت�شمنه  مبا  الجتماعي  لل�شمان 
الفئات  مب��خ��ت��ل��ف  ت��ف��ا���ش��ي��ل  م���ن 
يهدف  ومبا  الوظيفية  والدرجات 
ال�شتقرار  حتقيق  يف  ي�شهم  اإل��ي��ه 
املوظف  عالقة  وتعزيز  الوظيفي 
ب��ج��ه��ة ع��م��ل��ه احل��ك��وم��ي��ة وتوفري 
دخل منتظم وم�شتمر للمتقاعدين 
�شد  على  ي�شاعدهم  احلكومة  من 
جانب  اإىل  الأ�شا�شية  متطلباتهم 
نظاما متكامال حلماية  اأنه ميثل 
املختلفة  امل���خ���اط���ر  م���ن  الأف��������راد 
تقف  اأن  وال���ت���ي مي��ك��ن  امل��ح��ت��م��ل��ة 
وي�شهم  العمل  يف  اأمامهم  كحاجز 

يف تطوير الأداء وترقية الأعمال.
من�شور  الدكتور  اأ�شار  جانبه  من 
القانون  م�شروع  اأن  اإىل  ن�شار  بن 
�شامل  ت�����ش��ري��ع��ي  اإط������ار  يف  ي���اأت���ي 
الجتماعي  ال�������ش���م���ان  ي��ج�����ش��د 
ويكفل للعاملني من املوؤمن عليهم 
حقيقيا  �شمانا  اأ���ش��ره��م  ولأف����راد 
وا���ش��ت��ث��م��ارا مل��ا ق��دم��وه م��ن جهود 
وم�شاهمتهم  عملهم  ف��رتة  خ��الل 
يف النه�شة احل�شارية التي تعي�شها 
الإم�������ارة مم���ا ي��ك��م��ل ج��ان��ب��ا هاما 
م��ن اجل���وان���ب ال��ت��ي ت��ع��م��ل عليها 
و�شمان  العاملني  ل��دع��م  الإم����ارة 

ا�شتقرارهم املهني والأ�شري.
�شلطان  ط�����ارق  ال���دك���ت���ور  وث���م���ن 
احلكيمة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  خ�����ادم  ب���ن 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
�شلطان بن حممد القا�شمي ب�شاأن 
لل�شمان  ال�شارقة  �شندوق  اإن�شاء 
املوظفني  واإخ�������ش���اع  الج��ت��م��اع��ي 

ال�شارقة  ل�شندوق  الأ�شا�س  حجر 
لل�شمان الجتماعي ليكون مظلة 
كبرية ي�شتظل بها جميع املواطنني 
يكون  اأن  اخ���ت���ار  وق����د  ب�����الإم�����ارة 
تاأمينات  ولي�س  اجتماعيا  �شمانا 
اجتماعية لأن ال�شمان الجتماعي 
فهو  اأك��ر  خماطر  ويغطي  اأ�شمل 
نظام حماية لالأفراد من املخاطر 
واملر�س  امل��وت   - مثل  الجتماعية 
واإ�شابات  وال�����ش��ي��خ��وخ��ة  وال��ع��ج��ز 
العمل والبطالة والأعباء العائلية 
- والتي من �شاأنها اأن متنعهم كليا 
ن�شاطهم  مم��ار���ش��ة  م��ن  ج��زئ��ي��ا  اأو 
املهني واحل�شول على مورد رزقهم 
العائلية  اأع��ب��ائ��ه��م  يف  ت��زي��د  اأن  اأو 
املعي�شي  م�شتواهم  م��ن  وتخف�س 
وعلى نحو ي�شمن لهوؤلء الأفراد 

حدا اأدنى من املعي�شة الالئقة.
موؤخرا  اأق����ر  امل��ج��ل�����س  اأن  وت��اب��ع��ت 
ال�شل�شلة  ه��ذه  يف  الثانية  اخلطوة 
امل�������ش���ادق���ة على  امل����ب����ارك����ة وه������ي 
2017م  ل�شنة   9 رق���م  ال��ق��ان��ون 
ال�شارقة  ���ش��ن��دوق  تنظيم  ب�����ش��اأن 
لل�شمان الجتماعي .. م�شرية اإىل 
اأنه يف هذه اجلل�شة املجل�س ب�شدد 
م�شروع  واأح����ك����ام  م�����واد  م��ن��اق�����ش��ة 
قانون ال�شمان الجتماعي لإمارة 
ال�����ش��ارق��ة مت��ه��ي��دا لك��ت��م��ال هذه 
اإ�شداره  واإمت��ام  املباركة  املنظومة 
من �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 

.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد ع���ب���داهلل �شامل 
املجل�س  ب����ج����ه����ود  ال����ط����ري����ف����ي 
مع  دوره  وت���ك���ام���ل  ال����ش���ت�������ش���اري 
درا�شة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

م�شروعات قوانينها.
واأطلع الطريفي اأع�شاء وع�شوات 
يعمل  ال��ت��ي  ال���روؤي���ة  ع��ل��ى  املجل�س 
التي  وال��رام��ج  ال�شندوق  وفقها 
يطمح اإىل تنفيذها خلدمة جميع 
املوؤمن عليهم وفق اخلطط املزمع 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل�������ش���م���ان حت���ق���ي���ق كل 
الأ�شر  دعم  ي�شاهم يف  اأهدافه مبا 

يف الإمارة.

عام الإدارة القانونية مبكتب �شمو 
احلاكم ع�شو جمل�س اإدارة �شندوق 
الجتماعي  ل��ل�����ش��م��ان  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شويدي  م��ط��ر  غ����امن  و���ش��ع��ي��د 
اأع�شاء  احل�شري  خليفة  وحممد 
ال�شارقة  �شندوق  اإدارة  جمل�س  يف 

لل�شمان الجتماعي.
كما ح�شر اجلل�شة عدد كبري من 
قبل روؤ�شاء ومدراء اإدارات واأق�شام 
دوائر  بع�س  يف  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد 
بجانب  ال�شارقة  حكومة  وهيئات 
ع��دد من ط��الب وطالبات  ح�شور 

جامعة الأفق.
القانون  م�����ش��روع  امل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
الأمانة  من  كتاب  ورود  اأع��ق��اب  يف 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال����ع����ام����ة 
ب��اإح��ال��ة م�شروع  ال�����ش��ارق��ة  لإم����ارة 
ب�شاأن   2018 ل�������ش���ن���ة  ق�����ان�����ون 
ال�����ش��م��ان الج���ت���م���اع���ي يف اإم�����ارة 
ال�����ش��ارق��ة وف���ق اأح���ك���ام امل�����ادة 71 
من الالئحة الداخلية حيث اأحال 
املجل�س م�شروع القانون يف جل�شته 
املالية  ال�شوؤون  اإىل جلنة  العا�شرة 
لدرا�شة  وال�شناعية  والقت�شادية 
تقريرها  ورف�����ع  امل�������ش���روع  ون���ظ���ر 
للمجل�س و عقدت اللجنة اجتماعا 
ل��ه��ذا ال��غ��ر���س ك��م��ا ع��ق��دت جلنة 
والقانونية  الت�شريعية  ال�����ش��وؤون 
وبحث  ل��درا���ش��ة  اجتماعني  اي�شا 
ومناق�شة مواد واأحكام م�شروع هذا 

القانون املكون من 71 مادة .
وق��ال��ت خ��ول��ة ع��ب��دال��رح��م��ن املال 
قانون  م�شروع  تناق�س  اجلل�شة  اإن 
ال�����ش��م��ان الج���ت���م���اع���ي يف اإم�����ارة 
الكبرية  الرعاية  ظل  يف  ال�شارقة 
التي يوليها ح�شرة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
عامة  ب�شورة  للمجتمع  القا�شمي 

ولالأ�شرة ب�شورة خا�شة .
واأ�شافت اأن �شموه يعمل جاهدا على 
توفري �شبل العي�س الكرمي جلميع 
اآمنا  لين�شاأ جمتمعا  الأ�شرة  اأف��راد 
مطمئنا ينعم فيه اجلميع بالعي�س 
�شموه  و����ش���ع  ول����ذل����ك  ال�����ش��ع��ي��د 

واأ�شار اإىل اأن ال�شندوق يعمل وفق 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
ال�������ش���ارق���ة يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
ومكرمات  امل���ب���ادرات  ك��ل  وت��ف��ع��ي��ل 
ملختلف  الإع��ان��ة  تقدم  التي  �شموه 
الفئات الجتماعية وعلى اختالف 
م�شاكل  وع��������الج  اح���ت���ي���اج���ات���ه���ا 
بجانب  كافة  ال�شخ�شية  املداخيل 
درا�����ش����ة وت���ق���دمي احل���ل���ول ودع���م 
املجالت  خمتلف  يف  ال��ف��ئ��ات  ه��ذه 

الجتماعية اخلا�شة بهم.
وت��ط��رق ال��ط��ري��ف��ي اإىل ع���دد من 
ال�شندوق  يحققها  التي  املميزات 
للتقاعد  الح����ال����ة  ���ش��ن  يف  وه����ي 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  ف��ي��ه  وي���دخ���ل 
اخلا�س  والقطاع  احلكومي  و�شبه 
و�شمول اأبناء املواطنات بال�شندوق 
�شن  ل���ل���م���راأة يف  م���ي���زة  واإع�����ط�����اء 
للمراأة  واإتاحته  للتقاعد  الحالة 
ال�شن  املعا�س لبلوغ  احل�شول على 
وم����دة ا����ش���رتاك ل ت��ق��ل ع���ن 15 

�شنة.
التي ينفرد  اأن المتيازات  واأو�شح 
املعا�س  ����ش���رف  ال�������ش���ن���دوق  ب���ه���ا 
العمر  حت����دي����د  ب��������دون  ل���ل���رج���ل 
بجانب مراعاة ظروف املعي�شة من 
حيث الأدنى للمعا�س وهو 17 األفا 
و 500 دره��م واأل���ف دره��م للحد 
الأدنى ملعا�س امل�شتحق كما تتحمل 
اإ�شافية مع ميزة  مبالغ  احلكومة 
رفع احلد الأدنى والأق�شى لراتب 
املنافع  وتو�شيع  ال�شرتاك  ح�شاب 

التاأمينية.
عبدالعزيز  ال��ع�����ش��و  ت���ال  ب��ع��ده��ا 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  ع��ب��داهلل 
القت�شادية  ال�شوؤون  جلنة  ع�شو 
باملجل�س  وال�����ش��ن��اع��ي��ة  وامل���ال���ي���ة 
كل  اإىل  متطرقا  القانون  م�شروع 

بنود امل�شروع.
م�شروع  م�������واد  ن���ق���ا����س  وخ�������الل 
وع�شوات  اأع�شاء  حر�س  القانون 
املجل�س على تقدمي الآراء الداعمة 
ا�شتقرار  حيث  م��ن  ال��ق��ان��ون  مل���واد 
جم��ت��م��ع الإم������ارة يف ج��م��ي��ع املدن 

•• دبي -وام: 

الدولة  رئي�س  بعثة  جلنة  نظمت 
ل�����الأط�����ب�����اء امل���ت���م���ي���زي���ن ال���ل���ق���اء 
التعريفي الثاين يف �شالة “البيت 
موؤ�ش�شة  اأن�شاأتها  ال��ت��ي  متوحد” 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الإن�شانية يف منطقة الورقاء بدبي 
ب��ال��ب��ع��ث��ة و�شرح  ل��ل��ت��ع��ري��ف  وذل����ك 
للطلبة  املتاحة  والفر�س  اأهدافها 
وال�شيدلة  ال��ط��ب  يف  امل��واط��ن��ني 
واإدارة  ال����ت����م����ري���������س  وك������ذل������ك 
درا�شتهم  ل�شتكمال  امل�شت�شفيات 
والتخ�ش�س يف اأرقى واأهم املن�شاآت 
ال�شحية يف الدول املتقدمة يف هذا 

املجال.
توجيهات  م��ن  انطالقا  ذل��ك  ج��اء 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومبتابعة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  من  مبا�شرة 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم��ل�����س ال����������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 

الدرا�شية  م�شريته  خالل  متميزة 
اأن يجتاز ج��زءا واح��دا على الأقل 
الطبية  الرتاخي�س  امتحان  م��ن 
املعتمدة  الب��ت��ع��اث  دول  اإح���دى  يف 

من اللجنة.
ملنحة  ال����ت����ق����دمي  ������ش�����روط  اأم��������ا 
.. ان يكون  التدريب ق�شري املدى 
امل���ت���ق���دم م����ن م���واط���ن���ي ال����دول����ة 
اأو  بعثة  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ال  ي��ك��ون  واأل 
اأو م�����ش��اع��دة درا���ش��ي��ة من  م��ن��ح��ة 
حا�شال  ي��ك��ون  واأن  اأخ�����رى  ج��ه��ة 
ع��ل��ى ����ش���ه���ادة ج��ام��ع��ي��ة يف اح���دى 
ال�شحية  اأو  الطبية  التخ�ش�شات 
التي  ال��ط��ب��ي��ة  الإداري�������ة  امل��ه��ن  اأو 
رئي�س  “بعثة  اأه���داف  م��ع  تتوافق 
اجلامعات  اأح���دى  وم��ن  الدولة” 
املعرتف بها داخل اأو خارج الدولة 
ع��الم��ات متميزة  ع��ل��ى  وح��ا���ش��ال 
عن التخرج واأن يكون لئقا �شحيا 
وتقدمي ما يفيد من اإدارة الإر�شاد 
الأكادميي بجهة عمله على حاجة 
امل��ن�����ش��اأة ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن التدريب 
املدير  اأو  الق�شم  رئي�س  تو�شية  اأو 
اختبارات  يجتاز  اأن  وعليه  الطبي 
ح�شب  اأخ���رى  اخ��ت��ب��ارات  اأو  اللغة 

التخ�ش�س وبلد البتعاث.

دبي  املجتمع وهيئة �شحة  ووقاية 
وجامعة  ال��ع��ايل  التعليم  ووزارة 
وجامعة  الطبية  را�شد  بن  حممد 
ال�شارقة وكلية دبي الطبية وكلية 
راأ�س اخليمة الطبية وكلية اخلليج 

الطبية.
من  كبري  ع��دد  ال��ل��ق��اء  ح�شر  كما 
طلبة الطب الإماراتيني والعاملني 
يف احلقل الطبي والإداري للوقوف 
املعايري وال�شروط  والإط��الع على 
ال�شخ�س  يف  ت���واف���ره���ا  امل���ط���ل���وب 
الذي يرغب يف التخ�ش�س وتكملة 

درا�شته خارج البالد.
واأعلنت اللجنة اأن ا�شتالم الطلبات 
ملواطني  امل���ب���ادرة  ب��ه��ذه  اخل��ا���ش��ة 
بالتقدمي  وذل���ك  ف��ق��ط  الإم������ارات 
وزارة  يف  الدرا�شية  البعثات  ملكتب 
�شوؤون الرئا�شة وبعدها يتم درا�شة 
الطلب من قبل جلنة متخ�ش�شة 
ودرا�شة  الط��ب��اء  نخبة  تر�شيح  يف 
والتخ�ش�شات  العلمية  امل��وؤه��الت 
الدولة  يف  العمل  ل�شوق  املطلوبة 
تخ�ش�شاتهم  ل���ش��ت��ك��م��ال  وذل����ك 
ب�شروط  ال��ع��امل��ي��ة  اجل���ام���ع���ات  يف 
ببعثة  اخل��ا���ش��ة  اللجنة  وم��ع��اي��ري 
رئي�س الدولة لالأطباء املتميزين.

ال��رئ��ا���ش��ة ب��اإت��اح��ة ال��ف��ر���ش��ة اأم���ام 
واملمر�شني  وال�����ش��ي��ادل��ة  الأط���ب���اء 
للدرا�شة  املتميزين  الإم��ارات��ي��ني 
امل�شت�شفيات  اأف�شل  يف  وال��ت��دري��ب 
واملراكز العلمية والبحثية الرائدة 

حول العامل.
رئي�س  ب��ع��ث��ة  “مبادرة  وت����ه����دف 
 - املتميزين”  ل��الأط��ب��اء  ال���دول���ة 
التي انطلقت بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الإن�شانية وبالتعاون مع م�شت�شفى 
اأم دي اأندر�شون” و”مايو كلينك” 
بالوليات املتحدة المريكية - اإىل 
توفري كوادر طبية اإماراتية موؤهلة 
حاجة  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ت�����ش��اه��م  ع���امل���ي���ا 

القطاع ال�شحي يف الدولة.
الدعوة  وج���ه���ت  ال��ل��ج��ن��ة  وك���ان���ت 
الثاين  التعريفي  اللقاء  حل�شور 
م�شت�شفيات  م����ب����ادرة  اإدارة  اىل 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
وراأ�س  القيوين  اأم  يف  اهلل  حفظه 
اخليمة وعجمان اىل جانب ح�شور 
كل من موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل 
الإن�شانية ومكتب  نهيان لالأعمال 
لوزارة  التابع  الدرا�شية  البعثات 
ال�شحة  ووزارة  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 

ورح���ب���ت ال��ل��ج��ن��ة ب��ك��ل م���ن يجد 
ب���ن���ف�������ش���ه ال������ق������درة وال�����رغ�����ب�����ة يف 
التوا�شل  ال��رام��ج  اىل  الن�شمام 
الدرا�شية”  البعثات  “مكتب  م��ع 
التابع وزارة �شوؤون الرئا�شة وزيارة 
امل����وق����ع الإل������ك������رتوين ال����ت����ايل “ 

.“  DDS@SCO.AE
وكانت اللجنة اأعلنت خالل اللقاء 
عقدته  ال�����ذي  الأول  ال��ت��ع��ري��ف��ي 
ال�شحة  “موؤمتر  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
العربي 2018” �شمن ن�شاطاتها 
ال����ه����ادف����ة ل����ش���ت���ق���ط���اب الأط����ب����اء 
 “ جم��ال  يف  املتميزين  امل��واط��ن��ني 
والتمري�س  وال�����ش��ي��دل��ة  ال���ط���ب 
ال�شروط  امل�شت�شفيات” عن  واإدارة 
الدولة  رئ��ي�����س  ل��ب��ع��ث��ة  وامل���ع���اي���ري 
لالأطباء املتميزين اخلا�شة مبنحة 
ومنها  الطبية  الرتاخي�س  اجتياز 
مواطني  م���ن  ال��ط��ال��ب  ي��ك��ون  اأن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
التخ�ش�شات  اإح����دى  يف  وي���در����س 
تتوافق  التي  ال�شحية  اأو  الطبية 
م���ع اأه�������داف ال��ب��ع��ث��ة وي����در�����س يف 
اإح������دى اجل���ام���ع���ات امل���ع���رتف بها 
يكون  واأن  ال���دول���ة  وخ����ارج  داخ����ل 
ع��ل��ى عالمات  ح��ا���ش��ال  ال��ط��ال��ب 

ن��ق��ل��ه ن���وع���ي���ة ل��ت��م��ك��ني امل���واط���ن 
م��واج��ه��ة متطلبات  م��ن  امل��ت��ق��اع��د 
احلياة وليكون عزيزا و�شط اأ�شرته 
ل�شتطاعته تغطية تكاليف العي�س 

الكرمي لهم.
ت���اأم���ني  ت��غ��ط��ي��ة  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
قانون  ب��ه  ان��ف��رد  وال���ذي  البطالة 
ال�������ش���م���ان الج���ت���م���اع���ي لإم�������ارة 
وهو  القوانني  باقي  عن  ال�شارقة 
ل��ل��م��وظ��ف م���ن خماطر  ���ش��م��ان��ة 
له  ي��ك��ون  اأن  دون  للعمل  ف��ق��دان��ه 
دخل وذلك حلني اإيجاد عمل اأخر 

منا�شب .
ال���ق���ان���ون وغ����ريه  ه�����ذا  اأن  واأك�������د 
من  ت�شدر  ال��ت��ي  الت�شريعات  م��ن 
ت��اأت��ي جميعها  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
خلدمة املواطن ولر�شم البت�شامة 
لبذل  ولتحفيزهم  قلوبهم  ع��ل��ى 
اجل��ه��د يف اأع��م��ال��ه��م وت��ن��م��ي��ة روح 
لديهم خلدمة  والإب����داع  الب��ت��ك��ار 

الإمارة البا�شمة.
اأن  الدكتور ط��ارق بن خ��ادم  وتابع 
والرفاه  ال��ك��رمي  ال��ع��ي�����س  حت��ق��ي��ق 
اأ�شا�شي  الجتماعي امل�شتدام هدف 
انتهجها  التي  احلكيمة  لل�شيا�شة 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
وا����ش���ع���ا ف��ي��ه��ا اح���ت���ي���اج���ات اأب���ن���اء 
بكل  �شاعيا  الأول  املقام  يف  اإم��ارت��ه 
تاأمني  اإىل  وال���ط���اق���ات  اجل���ه���ود 
احل���ي���اة ال���ك���رمي���ة امل�����ش��ت��ق��رة لهم 

ال�شارقة  ح��ك��وم��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
حر�س  ي��وؤك��د  م��ا  وه���و  لل�شندوق 
�شموه على اإحاطة اأبنائه بالرعاية 
الأبوية ال�شادقة وموا�شلة جهوده 
احلياة  م�شتويات  اأع��ل��ى  توفري  يف 

الكرمية والرفاه املعي�شي لهم.
ال�شمان  ق�����ان�����ون  اأن  واأو�������ش������ح 
الج���ت���م���اع���ي و����ش���ع وف���ق���ا ل����روؤى 
ا�شتمل  حيث  ال�شارقة  حاكم  �شمو 
الجتماعية  للحالت  حلول  على 
الأمومة  رع��اي��ة  ح����الت  وخ��ا���ش��ة 
لأط��ف��ال��ه��ا ال��ق�����ش��ر ل��ت��ت��م��ك��ن من 
تربية  اأولده���ا  تربية  على  القيام 
دخل  ت��وف��ري  ���ش��م��ان  ب��ع��د  �شليمة 
تقاعدها  ميكن  فاأ�شبح  لها  ثابت 
15 ���ش��ن��ة على  ب��ع��د م����ده خ��دم��ة 
 45 ع��ن  يقل  ل  ي��ك��ون عمرها  اأن 
للمراأة  امل��ن��ا���ش��ب  ال�����ش��ن  وه���و  �شنة 
التوافق  فيه  عليها  ي�شعب  والتي 
بني دوره��ا يف العمل ودوره��ا جتاه 

اأ�شرتها.
للرجل  ���ش��م��ح  ال��ق��ان��ون  اإن  وق����ال 
مدتها  خ���دم���ة  ب��ع��د  ي��ت��ق��اع��د  اأن 
معني  �شن  حتديد  دون  �شنة   20
ن�شبة  ي�����ش��رف  احل���ال���ة  ه����ذه  ويف 
اأن  على  ل��ه  امل�شتحق  التقاعد  م��ن 
بلوغه  بعد  املعا�س  ك��ام��ل  ي�شرف 
اأن  اإىل  م�شريا   .. القانوين  ال�شن 
ارتفاع احلد الأدنى ملعا�س التقاعد 
هي  دره����م  و500  األ��ف��ا   17 اإىل 

ولأ�شرهم .
�شموه  ت���وج���ي���ه���ات  اأن  واأ������ش�����اف 
ال�شادق  الأب���وي  احلر�س  ترتجم 
وتراه  النفو�س  تلم�شه  واق���ع  اإىل 
الأع�����������ني ب����اإخ���������ش����اع امل���وظ���ف���ني 
اجلهات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  امل���واط���ن���ني 
احلكومية  و����ش���ب���ه  احل���ك���وم���ي���ة 
التابعة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  وال���ه���ي���ئ���ات 
وال�شركات  ال�������ش���ارق���ة  حل���ك���وم���ة 
وم���وؤ����ش�������ش���ات ال����ق����ط����اع اخل���ا����س 
ال�شارقة  ح��ك��وم��ة  مت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�شادرة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  لأح����ك����ام 
لل�شمان  ال�شارقة  �شندوق  باإن�شاء 
التقاعد  وم��ع��ا���ش��ات  الج��ت��م��اع��ي 

ومكافاآته يف الإمارة.
هو  امل��ع��ي�����ش��ي  ال�����رف�����اه  اأن  واأك�������د 
يف  حكومي  وال��ت��زام  ا�شرتاتيجية 
اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة واه��ت��م��ام حاكمها 
يت�شع لي�شمل كل فئات هذا املجتمع 
على  التوجيهات  هذه  رك��زت  حيث 
�شريحة املوظفني موؤمنا لهم بيئة 
عمل داعمة وم�شاندة واأمنا وظيفيا 
م�شتقبليا لهم ولأ�شرهم واأبنائهم 
يحقق لهم الر�شا وي�شمن دفعهم 

للمزيد من العطاء والإجناز.
املجل�س  ���ش��ادق  اجلل�شة  ختام  ويف 
 2018 على م�شروع قانون ل�شنة 
ب�شاأن ال�شمان الجتماعي يف اإمارة 
ع��ددا من  اأخ��رى  اأن  بعد  ال�شارقة 

التعديالت .

م���ن ج��ه��ة ع��م��ل��ه مل���دة ت���ع���ادل مدة 
لل�شوابط  وف��ق��ا  وذل���ك  ال��ت��دري��ب 
التقدمي  ����ش���روط  اأم����ا  امل��ع��ت��م��دة. 
وبرامج  املقيمني  الأط��ب��اء  لبعثة 
مواطني  م���ن  ي��ك��ون  اأن  ال��زم��ال��ة 
ح��ا���ش��ال على  ي��ك��ون  واأل  ال���دول���ة 
درا�شة  م�شاعدة  اأو  منحة  اأو  بعثة 
من جهة اأخرى واأن يكون حا�شال 
ع��ل��ى ����ش���ه���ادة ج��ام��ع��ي��ة يف اح���دى 
ال�شحية  اأو  الطبية  التخ�ش�شات 
ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع اأه����داف البعثة 
بها  املتعرف  اجلامعات  احدى  من 
وحا�شاًل  ال��دول��ة  خ���ارج  اأو  داخ���ل 
على عالمات متميزة عن التخرج 
واأن يكون لئقا �شحيا وتقدمي ما 

ملنحة  امل���ت���ق���دم  ال���ط���ال���ب  وع����ل����ى 
جميع  ي�����ش��ت��ك��م��ل  اأن  ال����ت����دري����ب 
الأوراق الثبوتية املطلوبة وعلى اأن 
تكون ال�شهادات الدرا�شية والوثائق 
الخت�شا�س  ج��ه��ة  م���ن  �����ش����ادرة 
الأ�شول  بالدولة وم�شدقة ح�شب 
ال�شخ�شية  امل��ق��اب��ل��ة  ي��ج��ت��از  واأن 
باللتزام  ت��ع��ه��د  ع��ل��ى  وال��ت��وق��ي��ع 

بكافة �شروط وقواعد الإيفاد.
بعد  ال����ه����ام����ة  ال�����������ش�����روط  وم�������ن 
على  يجب  املنحة  على  احل�����ش��ول 
الدولة  يف  م��ا  وظ��ي��ف��ة  ي�شغل  م��ن 
تقدمي ما يثبت موافقة جهة عمله 
وما  الرنامج  بهذا  التحاقه  على 
درا�شية  اإج��ازة  على  ح�شوله  يفيد 

الأكادميي  الإر�شاد  اإدارة  يفيد من 
املن�شاأة  ح��اج��ة  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه  ب��ج��ه��ة 
لهذا النوع من التدريب اأو تو�شية 
الطبي  امل���دي���ر  اأو  ال��ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
وعليه اأن يجتاز اختبارات اللغة اأو 
اختبارات اأخرى ح�شب التخ�ش�س 
ال�شروط  وم����ن  الب���ت���ع���اث.  وب��ل��د 
املنحة  على  احل�شول  بعد  الهامة 
ما  وظيفة  ي�شغل  م��ن  على  يجب 
يف الدولة تقدمي ما يثبت موافقة 
ج��ه��ة ع��م��ل��ه ع��ل��ى ال��ت��ح��اق��ه بهذا 
على  ح�شوله  يفيد  وما  الرنامج 
اإج��ازة درا�شية من جهة عمله ملدة 
ت��ع��ادل م��دة ال��ت��دري��ب وذل���ك وفقا 

لل�شوابط املعتمدة.

موظفو »تنفيذي دبي« ير�ضمون البهجة على وجوه اأطفال مر�ضى ال�ضرطان
•• دبي-وام:

ر�شم متطوعون من موظفي املجل�س التنفيذي لإمارة دبي البهجة على وجوه 
تقدمي  بهدف  دب��ي،  مب�شت�شفى  الأورام  ق�شم  يف  ال�شرطان،  مر�شى  اأط��ف��ال 
الأمل  روح  وب��ث  لقلوبهم،  الفرحة  واإدخ���ال  لهم،  والنف�شي  املعنوي  الدعم 
“يوم لدبي”، واحتفاء  اأهداف مبادرة  بال�شفاء لديهم ، وذلك انطالقاً من 
مع  بالتن�شيق  متت  التي  الزيارة،  وت�شمنت  لل�شرطان.  العاملي  الطفل  بيوم 
الفرحة  اإدخ��ال  اإىل  تهدف  متنوعة  ترفيهية  فقرات  دب��ي،  يف  ال�شحة  هيئة 
املر�س  مواجهة  على  وت�شجيعهم  املر�شى،  الأط��ف��ال  نفو�س  على  وال�شرور 
بكل اإرادة وعزمية، كما �شعى الفريق اإىل حتقيق اأمنيات الأطفال، وحتويلها 
الزيارة،  بهذه  �شعادتهم  الأطفال عن  �شعداء، حيث عر  يجعلهم  واق��ع  اإىل 

ومتنوا تكرارها يف املرات املقبلة. ويف لفتة اإن�شانية، حر�س متطوعو املجل�س 
التنفيذي على حتقيق حلم الطفل “�شند” الذي يتلقى العالج يف م�شت�شفى 
ومل  باري�س،  لند” يف  “ديزين  مدينة  اإىل  ال�شفر  اأمنيته  كانت  حيث  دب��ي، 
يف  وك��اأن��ه  ي�شعر  اإن��ه  وق��ال  اأمنيته،  بتحقيق  “�شند” �شعادته  الطفل  يخف 
حلم، مع البدء باإجراءات حتقيق اأمنية الطفل �شند. وعّر موظفو الأمانة 
اليوم،  بهذا  �شعادتهم  عن  املبادرة  يف  امل�شاركون  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
م�شريين اإىل اأن العمل التطوعي يعد مقيا�شاً لتطور وحت�شر املجتمع واأحد 
حمركات التنمية املجتمعية، وركيزة مهمة لرفعة الوطن واإمناء املجتمعات 
العطاء  دلياًل على  اإ�شافًة لكونه  النا�س،  التعاون والرتابط بني  ون�شر قيم 
الإدارة  ال��ع��ام لقطاع  الأم���ني  م��ريان م�شاعد  واأك���دت عائ�شة  وح��ب اخل��ري. 
ال�شرتاتيجية واحلوكمة يف الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي 

اإيجابي على �شحة الأطفال  اأن مثل هذه الزيارات يكون لها م��ردود نف�شي 
ال�شّباقة يف  ال��دول  الإم��ارات من  امل�شابني بال�شرطان، م�شرية اىل ان دول��ة 
تن�شجم  التي  اجلهود  ه��ذه  لدبي”  “يوم  مبادرة  وتعك�س  الإن�شاين،  املجال 
مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
ا�شتثمار  ب�شرورة  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
فيما  املجتمعية  امل�شوؤولية  ومفهوم  دور  وتعزيز  الأف���راد  وم��ه��ارات  خ��رات 
“ تاأتي هذه املبادرة من موظفي املجل�س التنفيذي جت�شيداً  بينهم. وقالت 
لتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 
على  بالنفع  يعود  مبا  واجلهد  الوقت  با�شتثمار  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س 
املجتمع، وا�شتحداث فر�شاً تطوعية �شمن خمتلف الأن�شطة التي تتمحور 
حولها املبادرة اأو الأن�شطة الأخرى التي من املمكن اأن يبادر بها املتطوعون 

الفرق  اإظ��ه��ار  عن  ف�شاًل  العملية،  وخراتهم  موهبتهم  مع  يتنا�شب  ومب��ا 
لطبيعة  وت��اأك��ي��داً  التطوعي،  العمل  واح��د من  ي��وم  اأن يحدثه  ال��ذي ميكن 
براجمها  لدبي” بتنوع  “يوم  مبادرة  وتت�شم  دبي”.  يف  املتما�شك  جمتمعنا 
بحيث ت�شتوعب جميع اأفراد املجتمع، وحتفز الأفكار نحو ابتكار الفر�س اذ 
ميكن تنفيذها حتى يف اإطار حميط الفرد ال�شيق، مبا يدعم الهدف الرئي�س 
لها برت�شيخ مبداأ امل�شاركة والعطاء، فيما يدعو حمور ال�شحة باملبادرة، اىل 
من  املجتمع  يف  احل��اج��ة  وذوي  للمر�شى  والنف�شي  املعنوي  ال��دع��م  تقدمي 
خالل الأن�شطة التفاعلية والترع بق�شاء بع�س الوقت معهم اأو النخراط 
يف احلمالت ال�شحية التوعوية التي ت�شتهدف رفع الوعي املجتمعي للوقاية 
من الأمرا�س اأو حمالت الترع بالدم والفعاليات الأخرى التي تتما�شى مع 

خطط احلكومة لبناء جمتمع �شحي.

 »�ضواطئنا نظيفة« حملة تنطلق يف راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

حملة  والتنمية  البيئة  ح��م��اي��ة  هيئة  نظمت 
دائرة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��رج��ان  ���ش��اط��ئ  تنظيف 
املخلفات  اإدارة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ع��ام��ة-  اخل���دم���ات 
وم�شت�شفى  اخليمة  را����س  �شرطة  ومب�����ش��ارك��ة 
امارة  �شواطيء  لتنظيف  حملة  اخليمة  را���س 
انطلقت  ال��ت��ي  احلملة  وت��اأت��ي   . اخليمة  راأ����س 
اأم�س واأ�شفرت عن ا�شتخراج ما يقارب1320 
���ش��ل�����ش��ل��ة ح���م���الت تنظيف  ك��ي��ل��وج��رام ���ش��م��ن 
حتت  لتنظيمها  الهيئة  ت�شعى  التي  ال�شواطئ 
يقارب  م��ا  ومب�شاركة  نظيفة  �شواطئنا  �شعار 
من  املجتمع  فئات  خمتلف  من  م�شاركا   300
متطوعي وموظفي اجلهات الحتادية واملحلية 
والقطاعات اخلا�شة ا�شافة اىل طالب وطالبات 
ال�شواطيء  تنظيف  على  وع��الوة   . اجلامعات 
من الأو�شاخ تهدف احلملة لن�شر الوعي البيئي 

ت�شجيعهم على  املجتمع من خ��الل  اأف��راد  بني 
يف  مبا  البيئية  املمار�شات  اأف�شل  واتباع  العمل 
 ، عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال�����ش��واط��يء،  نظافة  ذل��ك 
وللكائنات  لالإن�شان  البيئة  تلك  لأهمية  نظرا 
البيولوجي،  ال��ت��وازن  حفظ  على  تعمل  ال��ت��ي 
���ش��ل��وك النظافة  ف�����ش��ال ع���ن غ��ر���س وت��ع��زي��ز 
ولت�شجيع  املجتمع،  فئات  جميع  لدى  البيئية 

العمل التطوعي البيئي بني كل الفئات.
التنفيذي  املدير  الغي�س  �شيف  الدكتور   وقال 
تعد هذه احلملة الأوىل �شمن �شل�شلة حمالت 
العام  ه����ذا  خ����الل  ال��ه��ي��ئ��ة  �شتنظمها  اأخ�����رى 
و  البحرية  البيئة  للم�شاهمة يف احلفاظ على 
هذه  مثل  تنظيم  خ��الل  من  تهدف  الهيئة  اإن 
احلمالت اإىل ن�شر الوعي البيئي بني خمتلف 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع وال��ب��ح��ث ع��ن و���ش��ائ��ل حلماية 
ا�شتنزافها  ومنع  و�شيانتها  البحرية  البيئات 
وا���ش��اف م�����ش��ددا ع��ل��ى خ��ط��ورة ال��ن��ف��اي��ات على 

تت�شبب  ان  وال���ت���ي مم��ك��ن  ال��ب��ح��ري��ة  الأح���ي���اء 
املهددة  واحل��ي��وان��ات  الأ���ش��م��اك  ون��ف��وق  ت�شمم 

واأبقار  البحرية  ال�شالحف  مثل  بالنقرا�س 
البحر والدلفني.

طلبة الكلية الإماراتية الكندية يف
 اأم القيوين ي�ضاركون يف �ضهر البتكار

•• اأم القيوين ـ الفجر 

اأك���د رئ��ي�����س الكلية الإم��ارات��ي��ة ال��ك��ن��دي��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف 
الطلبة  دع��م  اأهمية  ح��امت  ج��الل  الدكتور  القيوين  اأم 
املبدعني واملبتكرين يف م�شاريعهم والعمل على تطويرها 
موؤكدا  فئاته،  ومبختلف  املجتمع  اأف���راد  خدمة  بهدف 
على حر�س الكلية ممثلة بعدد من طالبها املبتكرين يف 
امل�شاركة ب�شهر البتكار، ومنهم الطالب �شعيد املهريي 
للب�شطاء  الفرحة  تقدمي  املتمثل يف  ابتكاره  قدم  الذي 
ولدعم معاناة الالجئني بحيث �شنع جهازا يعمل على 

اإمداد املخيمات وبيوت اخل�شب بالإنارة والتدفئة.
واأو�شح اإن امل�شروع الثاين الذي قدمته الطالبتان نوره 

واملتمثل  ���ش��ط��ارة  اح��م��د  األء  و  ف��الم��رزي  ن��ور  حممد 
على  الهمم  اأ���ش��ح��اب   مل�شاعدة  الأم���ل  كر�شي  ابتكار  يف 
النتقال للطوابق املرتفعة وعلى ممار�شة حياتهم ب�شكل 
الو�شول  يف  الكر�شي  هذا  ا�شتخدام  طريق  عن  طبيعي 
الكلي  الع��ت��م��اد  و  اأح��د  م�شاعدة  دون  العليا  للطوابق 
على ذاتهم و هو عبارة عن م�شار يتم تركيبه على الدرج 
املوجود ميكن تركيبه على اجلدار اأو على الدرج نف�شه، 
الكر�شي  تزويد  يتم  و  به  كر�شي  و�شل  يتم  اأن��ه  مبينا  
���ش��ع��ودا و  امل�����ش��ار  ال��ت��ح��رك على  ت�شاعده على  ب��اأج��ه��زة 
نزول و لتاأكيد الأمان يتم تزويد الكر�شي بحزام اأمان و 
ل يتحرك الكر�شي اإل بعد تركيب حزام الأمان ب�شورة 

�شحيحة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- الفجر

جديدة  مرحلة  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  تر�شم 
الثالثة  ال�شنوات  خالل  التعليم  تطوير  مل�شتقبل 
الإماراتية،  املدر�شة  مبخرجات  لالرتقاء  املقبلة، 
اإذ و�شعت   ،2021 ومبا يتوافق مع روؤي��ة الدولة 
خ��ارط��ة ط��ري��ق غ��ري م�شبوقة م��ن خ��الل اخللوة 
التي نظمتها على م��دار يومني اجلمعة  ال��وزاري��ة 
وال�����ش��ب��ت يف دب���ي حت��ت ع��ن��وان ���ش��رك��اء يف حتقيق 
اإىل مناق�شة منجزات  زاي��د. وتهدف اخللوة  روؤي��ة 
املا�شية،  ���ش��ن��وات  ال��ث��الث  خ���الل  ال��رتب��ي��ة  وزارة 

وحتديد  ال���ت���ط���وي���ر  وف����ر�����س 
ف���ك���ار  ال��ت��ح��دي��ات وت���ق���دمي الأ
وطبيعة  امل�شتقبلية  واحل��ل��ول 
واإ�شراك  ال��داع��م��ة،  امل���ب���ادرات 
���ش��رك��اء ال������وزارة ال��ف��اع��ل��ني يف 
امل�شتقبلي،  التخطيط  عملية 
ل��ل��خ��روج ب��اأف��ك��ار رائ����دة ت�شهم 
ف�شاًل  ال��ت��ح��دي��ات،  تخطي  يف 
و�شيا�شات  عن اقرتاح مبادرات 
على  تعليمية  وا�شرتاتيجيات 

املديني القريب والبعيد. 
وزراء  اخل�����ل�����وة  يف  و�������ش������ارك 
اإبراهيم  ب��ن  ح�شني  التعليم، 

بنت  وجميلة  والتعليم،  الرتبية  وزي���ر  احل��م��ادي 
�شامل املهريي وزيرة الدولة ل�شوؤون التعليم العام، 
الدولة  وزي��ر  الفال�شي  بالهلول  اأحمد  والدكتور 
واأكر  املتقدمة،  والعلوم  العايل  التعليم  ل�شوؤون 
وم�شوؤوليها،  ال��رتب��وي��ة  ال��ق��ي��ادات  م��ن   300 م��ن 
التعليم يف  وعدد كبري من م�شوؤويل ومتخ�ش�شي 
اأبوظبي للتعليم وهيئة املعرفة والتنمية  »جمل�س 
للتعليم،  ال�����ش��ارق��ة  وجم��ل�����س  دب����ي،  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 
املناطق  اإدارات  وم���دي���ري  الإم���������ارات،  وج��ام��ع��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وجم��م��وع��ة م���ن م���دي���ري امل���دار����س، 
الأمور  واأول��ي��اء  واملوجهني  املعلمني  عن  وممثلني 

والطلبة يف التعليم احلكومي واخلا�س .
وت�شمنت اخللوة 7 حماور مت طرحها على طاولة 
النقا�س، هى كفايات املعلم والقائد املن�شودة يف دولة 
ف�شل بالعامل، واجلامعات  ول، واملدر�شة الأ املركز الأ
ف�شل يف العامل، ومن املناهج اإىل الإبتكار ، وراأ�س  الأ

ف�شل، واحلوكمة  التعليم الأ مثل ملنظومة  املال الأ
الطالبية  واخل��دم��ات  م�شتقبلي،  تعليمي  لنظام 
ومن�شاآت  ومرافق  �شاملة،  وتعليم  تربية  ملنظومة 

مطورة لبيئة تعليمية جاذبة.
التي  املنجزات  مناق�شة  ال��وزاري��ة  اخللوة  و�شهدت 
الثالثة  يف  ال��������وزارة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
الرتكيز  مت  اإذ  املا�شية،  �شنوات 
حلوكمة  ال����ع����ام  الإط��������ار  ع���ل���ى 
الوزارة  و�شعت  حيث  التعليم، 
ال�ش�س التي متكنها من احلكم 
على مدى كفاءة وفاعلية النظام 
التعليمي من خالل هذا الإطار، 
مبداأ  حت���ق���ي���ق  ت�����ش��م��ن  ح���ي���ث 
امل�شاألة جتاه املعنيني وال�شفافية 
جت��������اه امل����ج����ت����م����ع، واجل�����ه�����ات 
احلكومية حول الداء واللتزام 
ومدى  والقوانني،  بالت�شريعات 
حتقيق نتائج رائدة يف احلوكمة، واإدارة املخاطر ، 
العام للحوكمة والرقابة على  من ت�شميم الطار 

تطبيقها يف خمتلفة قطاعات التعليم.
واأفادت املناق�شات باأن تبنت وزارة الرتبية والتعليم 
خالل  من  الذكية،  ال���وزارة  لتكون  طموحة  خطة 
املعلوماتية  ال�شبكة  الوجود اللكرتوين على  دعم 
م���ن خ����الل اإط������الق امل���وق���ع الل����ك����رتوين املوحد 
اإذ ي�شمل قطاعي التعليم العايل  اجلديد للوزارة، 
اخلدمات  هيكلة  اإع���ادة  تبني  ع��ن  ف�شال  وال��ع��ام، 
خالل  من  املتعاملني  جتربة  لإث��راء  اللكرتونية 
من  جمموعة  اىل  بالإ�شافة  ذك��ي��ة،  خدمة   54

التطبيقات الذكية الأخرى.
ال��وزارة التحول لالختبارات  �شهد �شجل اجن��ازات 
ال�شئلة  ب��ن��ك  ت��ط��وي��ر  مت  ح��ي��ث  الل���ك���رتون���ي���ة، 
وتزويده مبفردات اختبارية ترتبط بنواجت التعلم، 
ال��ط��ل��ب��ة م��ن خالل  اأداء  ق��ي��ا���س م�����ش��ت��وى  ب��ه��دف 
ت�شميم اختبارات الكرتونية مقننة، ومت تطبيقها 

والريا�شيات  العربية والجنليزية  »اللغة  يف مواد 
وال��ع��ل��وم ل��ل�����ش��ف��وف م���ن 6-9، ف��ي��م��ا ي��ق��رب من 
427 طالبا  43 األف  مدر�شة، وا�شتهدفت   166

وطالبة.
اإبراهيم  ب���ن  ح�����ش��ني  اأك�����د  ح���دي���ث���ه،  م��ط��ل��ع  ويف 

الوزارية،  اخللوة  اأن  احلمادي 
الع�شف  لعملية  مت�شعا  ت�شكل 
الذهني،اإذ يتم خاللها حتديد 
امل�شتقبلية  ال�����وزارة  اأول���وي���ات 
للتحديات  ح����ل����ول  وو������ش�����ع 
امللحة  التعليمية  وال��ق�����ش��اي��ا 
وت�شور عام لتنفيذ املقرتحات 
واملبادرات وت�شكيل جلنة ملتابعة 
للثالث  امل����ق����رتح����ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
وتقييمها  امل���ق���ب���ل���ة  �����ش����ن����وات 
وقيا�س اأثرها ور�شد نتائجها.

اللقاء  ه������ذا  اأه����م����ي����ة  واأك���������د 
مهنية،  وك���ف���اي���ات  خ�����رات  ي��ج��م��ع  اإذ  ال����رتب����وي، 
ل�شيما يف خ�شم التحديات الراهنة والتي تتطلب 
املمار�شات  باأف�شل  والأخ��ذ  للم�شتقبل  ال�شتعداد 
والفكار التعليمية الرائدة لتح�شني اجلودة باعتبار 
اأن اخللوة تاأتي  التعليم قاطرة امل�شتقبل، مو�شحاً 
ر�شم  يف  الرتبوي  امليدان  اإ�شراك  همية  لأ تكري�شا 
مالمح التطوير يف القطاع التعليمي، متكئة على 
مرتكزات اأ�شا�شية ت�شمن جودة التعليم وم�شتمدة 
اإىل حتقيق  و�شول  التطوير،  اأط��ر  زاي��د  نهج  من 
�شمى، وهو تعليم ريادي ابتكاري ينقلنا  الهدف الأ
الدولة  اأج��ن��دة  حتقيق  يف  وي�شهم  التناف�شية  اإىل 

نحو التحول اإىل جمتمع اقت�شاد املعرفة.
الوزارية  اخللوة  خالل  من  النطالق  اأن  واأو�شح 
يعتمد على روؤية زايد الذي جعل التعليم مرتكزا 
ب��ف��ك��ره وحكمته  ل��ب��ن��اء دول�����ة ع�����ش��ري��ة، ومت���ك���ن 
�شا�س  الأ حجر  و�شع  من  للم�شتقبل  وا�شت�شرافه 

الذي ت�شتند اإليه الوزارة يف عملية التطوير.

ع��ل��ى حت��ق��ي��ق متطلبات  ت��رك��ز  ال������وزارة  اإن  وق����ال 
واملبادرات  ف��ك��ار  الأ خ��الل  م��ن  الع�شري  التعليم 
والرامج ال�شتثنائية، ف�شال عن عملية مراجعة 
بغر�س  املا�شية  ���ش��ن��وات  للثالث  �شاملة  وتقييم 
ال��ت��ج��وي��د، ون��ط��م��ح م��ن خ���الل اخل��ل��وة الوزارية 
التقليدي  ط����ار  الإ ع��ن  اخل���روج 
عام  ت�شور  وو���ش��ع  التفكري،  يف 
ما  حول  املقبلة  �شنوات  للثالث 
لتعزيز  نحتاج  وم��ا  اإليه  نتطلع 
ور���ش��م خ��ارط��ة وا���ش��ح��ة املعامل 

لقطاع التعليم.
التناف�شية  اأن  احلمادي  واأعتر 
اأ�شدها،  ع��ل��ى  اأ���ش��ح��ت  ال��ع��امل��ي��ة 
ا�شتباق احلدث  وهو ما يتطلب 
من خالل بناء القدرات الوطنية 
ومت��ك��ي��ن��ه��ا ع���ر ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ع��ب��ور امل�����ش��ت��ق��ب��ل من 

بواب. اأو�شع الأ
مارات  وذكر اأن الدولة تتطلع من خالل مئوية الإ
ولكن  بالعامل،  تعليمي  نظام  اأف�شل  اإىل  الو�شول 
والهدف  امل�شعى  ه��ذا  حتقيق  ن�شتطيع  اهلل  ب���اإذن 
الوطني قبل هذه الفرتة بكثري، فالفر�شة مواتية 
القيادة  الكبري من قبل  املمكنات والدعم  ومنتلك 

الر�شيدة لذلك.
التوا�شل مع املجتمع  اأهمية  و�شدد احلمادي على 
امل��ح��ل��ي وب��ن��اء ال�����ش��راك��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حمليا 
وطنية  م�شوؤولية  التعليم  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ودول��ي��ا، 
موؤكداً  ال��ه��دف،  ه��ذا  حتقيق  يف  �شركاء  واجلميع 
اأن اخل���ل���وة ال����وزاري����ة ت��ف��ت��ح اآف���اق���ا وا���ش��ع��ة اأم����ام 
للم�شاركة  العامة  والثانوية  اجلامعيني  الطلبة 
ت�شكل  وهي  الرتبوي،  القرار  اتخاذ  يف  وامل�شاهمة 
مرحلة جديدة من العمل والتخطيط ت�شرك بها 
م�شتقبل  على  اليد  لو�شع  اجلميع  الرتبية  وزارة 

التعليم.

اأهمية  ع��ن  امل��ه��ريي  جميلة  حت��دث��ت  جهتها،  م��ن 
للتعليم  امل�شتقبلية  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ط����ر  الأ �شياغة 
العملية  حمور  باعتباره  الطالب  حول  وتركيزها 

�شمى. التعليمية وهدفها الأ
ينبغي  الوزارية:«  كلمتها يف اخللوة  وقالت خالل 

منو  تدعم  التي  �ش�س  الأ و�شع 
الطالب ذهنيا وفكريا ومعرفيا 
ع����ن غر�س  ف�����ش��ال  وق���ي���م���ي���ا، 
امل�شوؤولية بداخله حتى يتمكن 
التخطيط  ع��ل��ى  ال���ق���درة  م���ن 
بو�شوح  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  ال�����ش��ل��ي��م 

ليكون اإيجابيا.
اأه���م���ي���ة و�شع  ع���ل���ى  و�����ش����ددت 
امل�شتقبلية  التعليمية  اخلطط 
اأن حتاكي وت�شمن  التي يجب 
اأم�����ام ال��ط��ال��ب فر�س  وت���ه���يء 
ن���وع���ي���ة ل��ل��ت��ع��ل��م والل����ت����ح����اق 

العمل،  ����ش���وق  ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا  ج��ام��ع��ي��ة  ب��ت��خ�����ش�����ش��ات 
الهدف  لتكري�س هذا  تاأتي  اخللوة  اأن  اإىل  م�شرية 

وتعميقه.
وذكرت اأن الوزارة تتطلع من خالل اخللوة الوزارية 
اإىل ر�شم خارطة م�شتقبل التعليم للفرتة املقبلة، 
موؤكدة اأننا قادرون باإذن اهلل على حتقيق ذلك من 
تعزز  وم��ب��ادرات  اأفكار وروؤى  خ��الل ما يطرح من 
من توجهات الدولة يف حتقيق تعليم من الطراز 

الرفيع.
�شيا�شاتها  خ���الل  م��ن  تطمح  ال�����وزارة  اأن  واأك����دت 
اإيجاد طالب �شعيد من  اإىل  التعليمية  ومبادراتها 
خ���الل بيئة م��در���ش��ي��ة ج��اذب��ه ل���ه، م��ع��ت��رة اأن كل 
اجلهود التطويرية احلالية ت�شب يف هذا ال�شياق.

واأك�����د ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���ش��ي خالل 
الر�شيدة  القيادة  اإمي��ان  ال��وزاري��ة  باخللوة  كلمته 
ب����ق����درة ال����ك����ف����اءات ال���وط���ن���ي���ة ع���ل���ى ت��ل��ب��ي��ة تلك 
ف�شال  ال��واق��ع،  اأر���س  اإىل  وترجمتها  الطموحات 

امل�شتحيل  حواجز  حتطيم  يف  طموحها  عظم  عن 
يف امل�شتقبل.

املوؤ�ش�س  وال��دن��ا  نهج  والإرادة  ال��ت��ح��دي  اإن  وق���ال 
نهيان طيب اهلل ثراه،  اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ 
ولذلك اختارت دولتنا اأن تخو�س غمار التحديات 
وال�شعوبات، لت�شكل منها ج�شورا تعر من خاللها 

اإىل امل�شتقبل.
ال���ذي مت�شي  الأم���ل  م�����ش��روع م�شبار  اأن  واأو���ش��ح 
طلبتنا  م��ه��ارات  نطور  اأن  علينا  يحتم  دولتنا  ب��ه 
ونرتقي بها كي ن�شل من خاللها اإىل املريخ، مبيناً 
اأن %50من املحاولت العاملية املوجهة لكت�شاف 
ما�شون  ون��ح��ن  ف�شلت  امل��ري��خ 
ب���اه���ر يف هذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق جن����اح 

ال�شدد.
بالهول  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
احلقيقية  ثروتنا  اأن  الفال�شي 
الب�شري،  م���ال���ن���ا  راأ����������س  ه�����ي 
القت�شاد  ع�شر  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
وزخم  م��ه��ارات  يتطلب  امل��ع��ريف 
املناحي  �شتى  يف  متنوع  م��ع��ريف 

واملجالت.
بال  مهمات  »ل  قائاًل:  واأختتم 
����ش���ع���وب���ات؛ وال�������ش���ع���وب���ات هي 
امل���ه���ارات وت�شقل  ت�����ش��وغ  ال��ت��ي 

القدرات«.
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  ع��ل��ي  د.  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
التعليم واملعرفة باأبوظبي على هام�س اخللوة، اإننا 
وخراء  تربوية  كقيادات  نت�شارك  ونحن  �شعداء 
امل�شتقبل  ط��م��وح��ات  ال���رتب���وي  وامل���ي���دان  التعليم 
املراجعة  اأن  م��و���ش��ح��اً  ع�����ش��ري،  تعليم  لتحقيق 
الت�شورات  و���ش��ع  واأن  م��ه��م،  م��ط��ل��ب  وال��ت��ق��ي��ي��م 
امل�شتقبلية �شمانة لتحقيق الفائدة املرجوة لتعليم 

يواكب الطموحات.
امل�شاعد  الوكيل  ال�شحاك  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت 
الرتبية  ب�������وزارة  والأن�������ش���ط���ة  ال���رع���اي���ة  ل��ق��ط��اع 
التجمع  هذا  اإن  الوزارية  اخللوة  خالل  والتعليم، 
دفع  يف  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ا���ش��ت��م��راري��ة  ي��وؤك��د  الكبري 
الذي  للتعليم  ع�شرية  روؤي���ة  ب��ل��ورة  نحو  اخلطى 
مع  ذات��ه  الوقت  يف  ويتما�شى  ال��دول��ة  اآليه  تتطلع 

م�شتهدفاتها واأجندتها.

•• حم�صن را�صد ـ ال�صارقة

اخلام�س  ال�������ش���ن���وي  امل�����وؤمت�����ر  اأو������ش�����ى 
ال��ذي عقد على م��دار يومني  للجراحة 
خورفكان  ف����رع  ال�������ش���ارق���ة  ج��ام��ع��ة  يف 
ب�شرورة تد�شني جمعية خليجية لعالج 

القدم ال�شكرية واجلروح امل�شتع�شية.
ودع���ا امل�����ش��ارك��ون يف امل��وؤمت��ر ال���ذي عقد 
حتت رعاية وكيل وزارة ال�شحة امل�شاعد 
ال��دك��ت��ور يو�شف  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ل��ق��ط��اع 
تفاعلية  من�شة  تاأ�شي�س  اإىل  ال�شركال 
تخ�ش�شات  الطبية يف  اخل��رات  لتبادل 

اجلراحات امل�شتع�شية.
لدعم  ت��دري��ب  م��راك��ز  باإن�شاء  وط��ال��ب��وا 
بهدف  التمري�شية  ال���ك���وادر  وت��ط��وي��ر 
متكينهم من اأحدث امل�شتجدات العاملية، 
بعد  م��ا  مبرحلة  يتعلق  فيما  خ�شو�شاً 

اجراء العمليات.
  جراحات م�ضتع�ضية

للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�س  واأك���د 
ا�شت�شاري جراحة التجميل يف م�شت�شفى 
اأن  احل�شيني  �شفوت  الدكتور  القا�شمي 
املوؤمتر حر�س هذا العام على ا�شتعرا�س 
اأه�����م امل���ل���ف���ات ال��ط��ب��ي��ة امل�����ش��رتك��ة بني 
خمتلف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

وم�شاعفاته  ال�شكري  داء  ب���اأن  واأردف 
وج����راح����ات����ه امل�����ش��ت��ع�����ش��ي��ة مت���ث���ل اأب�����رز 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه الأط����ب����اء يف 
املنطقة، لذلك كان لها الن�شيب الأكر 
اأكدت  املوؤمتر. من جانبها  مناق�شات  يف 
خورفكان  مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ال���ط���ب���ي  امل����دي����ر 

املوؤمتر  اأن  احل��م��ادي  اأ�شجان  الدكتورة 
لتبادل  عاملية  من�شة  تد�شني  ي�شتهدف 
اجلراحة،  جم���ال  يف  الطبية  اخل����رات 
ف�شاًل عن تعزيز اآليات التدريب امل�شتمر 
للكوادر الطبية والتمري�شية العاملة يف 

م�شت�شفيات الدولة.

ال����دول  م���ن  الإم��������ارات  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
تاأ�شي�شها على حفظ  التي حر�شت منذ 
حقوق املر�شى والأطباء عن طريق �شن 
الت�شريعات التي ت�شمن ممار�شات طبية 
�شليمة تواكب اأحدث امل�شتجدات الدولية 

التي متكنها من الو�شول للعاملية.

  ملفات مهمة
من جانبه اأو�شح رئي�س اللجنة الإدارية 
العامة  ا���ش��ت�����ش��اري اجل���راح���ة  ب��امل��وؤمت��ر 
املوؤمتر  اأن  احل���دي���دي  ن��ف��اد  ال���دك���ت���ور 
ن��اق�����س يف ي��وم��ه ال��ث��اين والأخ�����ري عدد 
يف  ج��اء  التي  املهمة  الطبية  امللفات  من 
يف  العاملية  امل�شتجدات  اأح��دث  مقدمتها 

جراحة اجلهاز اله�شمي.
اآليات  امل�����ش��ارك��ون  الأط��ب��اء  وا�شتعر�س 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ح������الت ال���ن���زي���ف احل����اد 
الت�شخي�س  ط��رق  و  اله�شمي  باجلهاز 
تطورات  مناق�شة  اإىل  اإ�شافة  وال��ع��الج، 

جراحة اليد امليكرو�شكوبية.
التجميل مب�شت�شفى  اأفاد رئي�س ق�شم  و 
التجميل  جمعية  رئي�س  دب��ي،  يف  را���ش��د 
الإم��ارات��ي��ة ال��دك��ت��ور م���روان الزرعوين 
ال��ع��ام مبناق�شة  ه���ذا  اأه��ت��م  امل��وؤمت��ر  اأن 
اجلراحات  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
وا�شتعرا�س  وال��رتم��ي��م��ي��ة  التجميلية 
اأثناء  الأط��ب��اء  ت��واج��ه  التي  ال�شعوبات 

اإجراء العمليات اجلراحية.
ويف �شياق مت�شل قدم ا�شت�شاري جراحة 
التجميل بدبي الدكتور ثابت �شالحية 
و�شد  جتميل  ب��ع��ن��ون  علمية  حم��ا���ش��رة 
اجل�����ش��م ال���دائ���ري ب��ع��د اإن��ق��ا���س ال���وزن 

ال�شديد.
  ت�ضوهات خلقية

التجميل  ج��راح��ة  ا���ش��ت�����ش��اري  وحت����دث 
بجامعة الدكتور يحي زكريا عن اجلديد 
امليكرو�شكوبية  اجل��راح��ة  ا�شتخدام  يف 
اإ�شابات  ب��ع��د  الأن�����ش��ج��ة  ب���ن���اء  لإع������ادة 
واإ�شالح  الأورام  وا�شتئ�شال  احل���وادث 

الت�شوهات اخللقية باليد.
جراحة  ق�شم  ورئي�س  ا�شت�شاري  واأل��ق��ى 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  م���دي���ن���ة  يف  ال��ت��ج��م��ي��ل 
مو�شى  ال��دي��ن  ح�شام  ال��دك��ت��ور  الطبية 
الرتميمية  اجل���راح���ات  ع��ن  حم��ا���ش��رة 
ملختلف اأجزاء اجل�شم وفقاً لعمق و�شدة 

ال�شرر الذي يعاين منه املري�س.
التجميل  ج���راح���ة  اأ���ش��ت��اذ  وا���ش��ت��ع��ر���س 
ال��دك��ت��ور جم��دي عبد  الأزه����ر  بجامعة 
املقتدر درا�شة ت�شريحية وتطبيق عملي 
لعالج  بال�شاق  اجلانبية  الع�شلة  ل�شق 

فرج ال�شاق والكعب.

التجميل  ج��راح��ة  ا���ش��ت�����ش��اري  وح��ر���س 
ال���ه���ا����ش���م���ي على  ����ش���ي���خ���ان  ال����دك����ت����ور 
الطبية  امل�شتجدات  اأح���دث  ا�شتعرا�س 
املك�شوفة  الأوت���������ار  ع���ظ���ام  ت��غ��ط��ي��ة  يف 
بالقدم، فيما األقى رئي�س جمعية ترميم 
ال��ي��د ب��ال��ق��اه��رة ال��دك��ت��ور جم���دي نبيل 
حما�شرة عن جراحة وترميم واإ�شالح 

اليد املبتورة نتيجة احلوادث املختلفة.
  جتميل احلروق 

التجميل  ج����راح����ة  ا����ش���ت�������ش���اري  وق������دم 
ال�شعودية  العربية  باململكة  والرتميم 
النا�شر  ع��ب��د اهلل  ب��ن  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
عمليات  تقنيات  اأح���دث  ع��ن  حم��ا���ش��رة 
ال���ت���ج���م���ي���ل وحت������دي������داً ال���ن���اج���م���ة عن 
احلروق. ي�شار اإىل اأنه عقد على هام�س 
�شركة   21 �شم  مو�شع  معر�س  املوؤمتر 
عاملية وحملية جنحت يف عر�س اأحدث 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����ش��ت��ل��زم��ات 
مبختلف  اجل���راح���ة  جم����ال  يف  ال���ع���امل 

بعد اجلراحة  تخ�ش�شاتها وخدمات ما 
لرعاية املر�شى. 

وف��ود طبية ممثلة لنحو  امل��وؤمت��ر  و�شم 
واأوربية  وع��رب��ي��ة  خليجية  دول���ة   14
يف  العاملية  امل�شتجدات  اأح���دث  ملناق�شة 
اجلراحة، مت�شمناً 58 حما�شرة علمية 
جمعت  ح��واري��ة  جل�شة   11 م���دار  على 

بني اجلانبني النظري والتطبيقي.
ع���دد م��ن ور�س  امل��وؤمت��ر تنظيم  و���ش��ه��د 
ال��ع��م��ل امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ال��ت��دري��ب على 
اخلا�شة،  اجل��راح��ات  و  اجل���روح  �شماد 
عن  ال���ن���اج���م���ة  اجل�������روح  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 

احلوادث واحلروق.
وا�شتعر�س امل�شاركون اأحدث امل�شتجدات 
ال��دول��ي��ة يف زراع����ة الأع�����ش��اء مبختلف 
باأحدث  التعريف  اإىل  اإ�شافة  اأن��واع��ه��ا، 
�شفط  يف  ال���ل���ي���زر  ا����ش���ت���خ���دام  ت��ق��ن��ي��ات 
الأوعية  و  امل��ن��اظ��ري  ال��ده��ون وج��راح��ة 

الدموية واجلراحات امل�شتع�شية.

ا�ضتعر�ص عمليات اليد امليكرو�ضكوبية و حالت نزيف اجلهاز اله�ضمي 

موؤمتر خورفكان للجراحة يو�ضي باإن�ضاء جمعية خليجية لعالج القدم ال�ضكرية 
 �ضفوت احل�ضيني : تقنية جديدة تق�ضي على برت القدم ال�ضكرية
اأ�ضجان احلمادي: الإمارات حفظت حقوق املر�ضى والأطباء منذ تاأ�ضي�ضها
ا�ضتعرا�ص طرق تغطية الأوتار املك�ضوفة بالقدم وترميم اليد املبتورة

•• اأبوظبي-وام:

العامة لطواف  املرورية  ال�شالمة  قامت جلنة 
من  الأوىل  الثالثة  امل��راح��ل  بتاأمني  اأبوظبي 
للدراجات   2018 اأب���وظ���ب���ي  ط�����واف  ���ش��ب��اق 
بالتعاون مع جميع  الرابعة  بن�شخته  الهوائية 
القطاعات ال�شرطية ومب�شاركة اأف�شل الآليات 
العاملي.  ال�شرطية يف هذا احل��دث  وال��دراج��ات 
واأ�شاد العميد خليفة بطي ال�شام�شي نائب مدير 
قطاع املالية واخلدمات، رئي�س جلنة ال�شالمة 
اأب���وظ���ب���ي بجهود  ل���ط���واف  ال��ع��ام��ة  امل����روري����ة 

اأق�شى  ت��اأم��ني  يف  امل�شاركة  ال�شرطية  اجل��ه��ات 
درجات ال�شالمة املرورية العامة والتعاون مع 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي و الدوائر واجلهات 
هذه  اإجن���اح  يف  ا�شهم  م��ا  واخلا�شة  احلكومية 
واأو�شح  متميز.  ومب�شتوى  العاملية  الفعالية 
مديرية  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال�شحي  اأح��م��د  العميد 
املرور والدوريات نائب رئي�س اللجنة اأن اخلطة 
املرورية لتاأمني الطواف مت تنفيذها بنجاح تام 
ومب�شاركة دوريات املرور وكافة الفرق ال�شرطية 
الظفرة  الأوىل  املرحلة  يف  امل�شاندة  واجل��ه��ات 
الثالثة  الثانية جزيرة يا�س واملرحلة  واملرحلة 

الني�شن تورز مو�شحاً اأنه مت اتخاذ الإجراءات 
ال�����ش��روري��ة ال��ت��ي اأ���ش��ه��م��ت يف احل���ف���اظ على 
�شالمة املت�شابقني، وتوفري الن�شيابية حلركة 
ال�شري واملرور لإجناح احلدث العاملي. ي�شار اإىل 
والذي  الهوائية  للدراجات  اأبوظبي  طواف  اأن 
21 فراير اجلاري  اأوىل مراحله يف  انطلقت 
مت اع��ت��م��اده ���ش��م��ن اأج���ن���دة ���ش��ب��اق��ات الحت���اد 
الدويل للدراجات الهوائية وي�شتمر حتى الغد 
مب�شاركة 140 دراجاً عاملياً ميثلون 20 فريقاً 
الدراجات  �شباقات  ف��رق  اأ���ش��ه��ر  م��ن  حم��رتف��اً 

الهوائية من خمتلف قارات العامل.

•• اأبوظبي -وام:

يف  لالبتكار  الرتفيهي  امل��ه��رج��ان  ال��ت��اأم��ني  وهيئة  القت�شاد  وزارة  نظمت 
حديقة “ اأم الإمارات” باإمارة اأبو ظبي وذلك حتت رعاية معايل املهند�س 
�شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد و�شمن فعاليات �شهر الإمارات 
لالبتكار. وياأتي هذا املهرجان يف اإطار احلر�س على ترجمة توجيهات القيادة 
احلكيمة يف الدولة نحو حتويل البتكار اإىل منهج عمل واأ�شلوب حياة وجعله 
عنواناً يف تعزيز الأداء وتنمية قطاع التاأمني والقت�شاد الوطني. وت�شمنت 
امل�شاريع  ب��ني  ت��ت��وزع  متنوعة  واأن�����ش��ط��ة  م��ب��ادرات  ع��دة  امل��ه��رج��ان  فعاليات 
والريا�شية.  الثقافية  واملبادرات  والذهنية  الفكرية  والن�شاطات  البتكارية 
البتكارية  املمار�شات  ترز  التي  املن�شات  من  عدد  على  الفعالية  وا�شتملت 
القيادة  ومنها  امل�شاركة  واجلهات  التاأمني  وهيئة  القت�شاد  وزارة  عمل  يف 

العامة ل�شرطة اأبو ظبي والأر�شيف الوطني ووكالة الإمارات للف�شاء واأي�شا 
العقارية  ال��دار  �شركة  بينها  من  اخلا�س  القطاع  من  موؤ�ش�شات  مب�شاركة 
وقناة ماجد ومن بني املن�شات التي مت تنظيمها من�شة عر�س خدمات وزارة 
القت�شاد ومن�شة املخرتعني امل�شجلني يف وزارة القت�شاد ومن�شة امل�شاريع 
املوؤ�ش�شات  وبع�س  امل�شانع  واأ�شحاب  واجلامعات  املدار�س  لطلبة  البتكارية 

احلكومية والرعاة.
كما قدمت من�شة املنتج التاأميني املبتكر فقرات خم�ش�شة لالألعاب املبتكرة 

يف جمالت مرتبطة بقطاع التاأمني.
املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل  اأطلقتا  ال��ت��اأم��ني  وهيئة  القت�شاد  وزارة  اأن  ي��ذك��ر 
لالبتكار  الإم���ارات  �شهر  فعاليات  لدعم  ابتكارية  وم�شاريع  م��ب��ادرات  ع��دة 
التوجهات  مع  ين�شجم  مبا  ال��دول��ة  داخ��ل  والبتكار  الإب���داع  ثقافة  لتعزيز 

ال�شرتاتيجية يف هذا ال�شدد.

»القت�ضاد« و»التاأمني« تنظمان املهرجان الرتفيهي لالبتكار يف حديقة اأم الإمارات جناح خطة تاأمني املراحل الثالثة الأوىل لـ »طواف اأبوظبي2018«

خالل »خلوة وزارية« �ضمت 300 من القيادات والرتبويني
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اأخبـار الإمـارات

•• اأم القيوين ـ الفجر 

العام  ال�شيخ خليفة  ا�شتقبل م�شت�شفى 
اآلف مري�شاً   10 اأم القيوين نحو  يف 
املا�شي، بزيادة  العام  يف ق�شم الأطفال 
بالعام  م��ق��ارن��ة  امل��ئ��ة  10 يف  وق���دره���ا 
التنفيذي  امل���دي���ر  وذك�����ر    ،2016
ليام  ال��ع��ام  خليفة  ال�����ش��ي��خ  مل�شت�شفى 
خدمات  ي���ق���دم  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ان  دويف 
ت�شهم  والتي  الأطفال  متميزة يف طب 
يف الرتقاء بالأداء، وحتقيق التميز يف 
اخلدمات ال�شحية لرعاية الأطفال يف 

امل�شت�شفى.
واأ���ش��اف خ��الل  موؤمتر طب الأطفال 
عامل  اأ����ش���ح���اء  “اأطفال  ���ش��ع��ار  حت���ت 
امل�شت�شفى،  ن��ظ��م��ه  ال������ذي  �شحي” 
يف  املتخ�ش�شني  م��ن   200 مب�شاركة 
امل�شت�شفى  داخ���ل  م��ن  الأط���ف���ال،  ط��ب 
م�شت�شفيات  م���ن  ع����دد  ومب�������ش���ارك���ة  
الدولة، اأن امل�شت�شفى ي�شعى ملواكبة اآخر 
التطورات العاملية يف طب الأطفال من 
خالل املوؤمتر الذي ي�شلط ال�شوء على 

كل ما هو جديد يف رعاية الأطفال.
الأطفال  ق�شم  رئي�س  ذك��ر  جهته  م��ن 
يف امل�شت�شفى �شامر جوهر ان العيادات 
اخل���ارج���ي���ة يف جم����ال ط���ب الأط���ف���ال 
ت��وف��ر ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات الطبية 
والربو  واملعدية  النتانية  كالأمرا�س 
ح����الت  اإىل  اإ����ش���اف���ة  واحل�������ش���ا����ش���ي���ة  
الع�شبية  الإع�����اق�����ة  ذوي  الأط�����ف�����ال 
اأن �شعبة الأطفال  املزمنة، م�شريا اإىل 
م��ن خاللها  ي��ق��دم  ���ش��ري��راً   31 ت�شم 
الأطفال  لأم���را����س  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ن��اي��ة 
ذوي  اأط��ب��اء  بوا�شطة  واملزمنة  احل��ادة 

خرة عالية يف املجال.
وذك������ر ال���دك���ت���ور ع���م���رو ال���ظ���واه���ري 
املوؤمتر  اأخ�����ش��ائ��ي الأط���ف���ال، وم��ن��ظ��م 
اأن  املوؤمتر يفتح الباب وا�شعاً للنقا�س 
واحلوار حول اأف�شل املمار�شات الطبية 
التي يتم اتباعها يف الت�شخي�س وعالج 
الأط���ف���ال، وك��ذل��ك يف احل�����ش��ول على 
واخلروج  الفعالة  العالجية  ال��ط��رق 
ب��ت��و���ش��ي��ات  ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن خمتلف 
اخلرات والتجارب، والتي تعمل على 
بيئة علمية خ�شبة وت�شاهم يف  توفري 
اإثراء املعرفة والطالع على كل ما هو 
ج��دي��د يف امل��ج��ال ط��ب الأط���ف���ال  وما 

يتعلق به من م�شتلزمات.
واأ�شار اإىل  اأن املوؤمتر يتناول  اآخر ما 
اأمرا�س  العلم يف معاجلة  اإليه  تو�شل 
الأطفال ال�شدرية والع�شبية واأمرا�س 

ال�����دم واأم�����را������س ال��ك��ل��ى والأم����را�����س 
واأمرا�س  الأطفال  وجراحة  الوراثية 
 18 ا�شت�شاف  وغ��ريه��ا، حيث  اخل��دج 
تتناول  حم���ا����ش���رة   19 يف  م��ت��ح��دث��ا 
ع������الج ال���ت�������ش���ن���ج���ات ع���ن���د الأط�����ف�����ال 
الطوارئ  القلب يف  ح��الت  وت�شخي�س 
وت�شخي�س اأمرا�س القلب عند الولدة 
وع��الج اأم��را���س الكلى واأم��را���س الدم 
وال�شاعات الأوىل بعد الولدة وانعا�س 
ال���ق���ل���ب ال����رئ����وي وع������الج الأم����را�����س 
ال�����ش��دري��ة يف ال��ط��وارئ والأزم����ة عند 
الأط����ف����ال وال���ت���غ���ذي���ة ع��ن��د الأط���ف���ال 
اخلدج والعدوى املتكررة، وف�شل القلب 
عند الأطفال وارتفاع ال�شغط الرئوي 

وجراحات الأطفال الطارئة  .
املعال  ال�شيخة بدور  اأك��دت  من جهتها 
احلكومية  و  العامة  ال��ع��الق��ات  مدير 

يف  ال��ع��ام  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  يف 
امل�شت�شفى   ح��ر���س  ع��ل��ى   ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
واملحا�شرات  امل��وؤمت��رات  تنظيم  ع��ل��ى  
امل�شت�شفى  يوليها  التي  العمل  وور���س 
لتوجيهات  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ب��ال��غ��ة،  اأه��م��ي��ة 
ب�شرورة  واإمي���ان���اً  ال��ر���ش��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
امل�شتمر  الطبي  التعليم  برامج  تفعيل 
بهدف  التخ�ش�شات  كافة  يف  لالأطباء 
وتطوير  الأط��ب��اء  مب�شتوى  الرت��ق��اء 

القطاع الطبي على جميع امل�شتويات.
يف  تاأتي  اللقاءات  ه��ذه  اأهمية  وذك��رت 
م�شت�شفى  يعطيها  التي  الأولوية  ظل 
املهني  للتطوير  ال��ع��ام   خليفة  ال�شيخ 
والتمري�شي،  والفني  الطبي  للكادر 
ر�شيد  اإىل  اأ���ش��اف��ت  ان��ه��ا  اإىل  م��ن��وه��ا 
امل�شتمر  ال���ط���ب���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ����ش���اع���ات 

املعتمدة للم�شاركني.

••راأ�س اخليمة-وام:

والأطفال  الن�شاء  لإي����واء  “اأمان”  م��رك��ز  ي���زرع 
براأ�س اخليمة الأمل والتفاوؤل يف قلوب ال�شحايا 
وي�شمد اجلروح الغائرة يف نفو�س املعنفني ليعيد 
كرامتهم  فيها  ت�شان  جديدة  بحياة  الأم��ل  لهم 
وتراعى حرمتهم وتعطى حقوقهم الإن�شانية يف 
العي�س الكرمي فاملركز يعد “ترياق احلياة” لكل 
الكرب  عليهم  وعظمت  ال�شبل  بهم  �شاقت  م��ن 
من �شحايا املتجردين من اإن�شانيتهم جتار حلوم 

الب�شر.
اإميانها  وا�شتطاعت دولة الإم��ارات انطالقا من 
اإن�شان  لكل  بكرامة وحرية  العي�س  الرا�شخ بحق 
دون ا�شتثناء تعزيز جهودها املحلية والدولية يف 
منه  والوقاية  بالب�شر  الجت��ار  جرائم  مكافحة 
الرادعة  والت�شريعات  القوانني  �شن  خ��الل  من 
ب��ال��ب�����ش��ر والعنف  ل��ل��ح��د م���ن ج���رائ���م الجت������ار 
الدويل  املجتمع  م��ع  التعاون  وتر�شيخ  ال���ش��ري 
الجتار  مبكافحة  املعنية  المم��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
بالب�شر وتوفري خدمات الإغاثة والرعاية واإعادة 
العي�س  ع��ل��ى  ت��ق��وم  بيئة  امل��ت�����ش��رري��ن يف  ت��اأه��ي��ل 

الكرمي والثقة والأمان.
واأن�شاأت الدولة مراكز الإيواء يف خمتلف الإمارات 
لحتواء ال�شحايا وتنفيذ خطط وبرامج التوعية 
امل�شتدامة لأفراد املجتمع لك�شف خطورة الجتار 
بالب�شر والوقاية منه باعتباره اآفة خطرية يجب 
ال�شمو  الق�شاء عليها فجاءت توجيهات �شاحب 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 
اأمان  مركز  باإن�شاء  اخليمة  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى 
لإيواء الن�شاء والأطفال يف راأ�س اخليمة والع�شو 
يف ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م الجت���ار 

التي  امل���رك���ز واخل���دم���ات  دور  ب��ال��ب�����ش��ر. وح����ول 
خديجة  ت��ق��ول  اخليمة  راأ����س  اإم����ارة  يف  يقدمها 
اأنباء  لوكالة  امل��رك��ز  م��دي��رة  الطنيجي  العاجل 
“وام” : يقدم املركز خدمات الرعاية  الإم��ارات 
ل�شحايا  وال�����ش��ح��ي��ة  وال��ن��ف�����ش��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الجت������ار ب��ال�����ش��ر وال���ع���ن���ف ال�����ش����ري ك��م��ا يقدم 
بخطر  الجتماعية  والتوعية  الوقاية  خدمات 
ج��رائ��م الجت����ار ب��ال��ب�����ش��ر وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��اون مع 
اجلهات املعنية بالدولة للق�شاء عليها بالإ�شافة 
لذلك يقدم خدمات قانونية لل�شحايا بالتعاون 
راأ�س اخليمة ودائرة  العامة ل�شرطة  القيادة  مع 

املحاكم للح�شول على حقوقهم .
بدعم  يحظى  امل��رك��ز  ان  الطنيجي  واأو���ش��ح��ت 
ورعاية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
ب�شكل  العمل  �شموه  يتابع  حيث  التاأ�شي�س  منذ 
م�شتمر ويوجه بتقدمي كافة الت�شهيالت لتعزيز 
الرعاية مبختلف  اأرق��ى خدمات  توفري  دوره يف 
اأ�شكالها لل�شحايا حيث ي�شم املركز حاليا حالتي 
..م�شرية  اأ�شري  بالب�شر و5 ح��الت عنف  اجت��ار 
اىل ان احلالت يتم ا�شتقبالها عن طريق اجلهات 
ال�شرطة  م��رك��ز  م��ث��ل  ف��ق��ط  ب��ال��دول��ة  الر�شمية 
ومراكز الإيواء يف الإمارات الخرى واجلمعيات 
اخلريية وقن�شليات الدول املعتمدة لدى الدولة 
ا�شهر ويف حالة   6 لغاية  الق��ام��ة  ف��رتة  وت��ك��ون 
ذلك  اأكر من  احلالة  ت�شتمر  الق�شية  ا�شتمرار 
وهناك برنامج يومي يقدمه املركز خالل فرتة 
وريا�شية  ثقافية  اأن�����ش��ط��ة  ب��ني  ي��ت��ن��وع  الق��ام��ة 
وتنمية املهارات احلياتية والتدريب على احلرف 
النف�شية  احلالة  من  التاأكد  بعد  وذل��ك  اليدوية 

وال�شحية لل�شحية.

�شراكة  اتفاقيات  م��وؤخ��را  امل��رك��ز وق��ع  ان  وق��ال��ت 
الن�����ش��ان بهدف  الإم������ارات حل��ق��وق  م��ع جمعية 
ن�شر الوعي يف املجتمع بحقوق الن�شان واتفاقية 
يف  العاملية  هيلتون  ف��ن��ادق  جمموعة  م��ع  ت��ع��اون 
واأن�شطته  امل��رك��ز  دع��م  اىل  تهدف  اخليمة  راأ����س 
والتوظيف  والتاأهيل  التدريب  خدمات  وتقدمي 
نعمل  اننا  ..م��وؤك��دة  املركز  يف  املوجودة  للحالت 
جمتمعية  توعوية  خطة  تنظيم  على  العام  هذا 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  وموظفي  امل��دار���س  ت�شمل 
العنف  مبخاطر  للتوعية  العام  النفع  وجمعيات 
ال�����ش����ري وح���ق���وق ال��ط��ف��ل وب���ج���رائ���م الجت����ار 
بالب�شر وكيفية التعامل معها ف�شال عن اطالق 
للتوجيه  باملركز  املبا�شر  للتوا�شل  �شاخن  خط 

والإر�شاد.
واأو���ش��ح��ت ان ل��دى امل��رك��ز ع���ددا م��ن امل�شاركات 
اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة منها امل�����ش��ارك��ة م��ع وفد 
ال���دول���ة يف ال��ت��ق��ري��ر ال�����دويل ال�����ش��ام��ل حلقوق 
الن�شان يف جنيف وامل�شاركة يف اجتماعات اللجنة 
جمهورية  يف  الن�شان  حلقوق  الدائمة  العربية 
م�شر ال��ع��رب��ي��ة ك��م��ا ي�����ش��ارك م��وظ��ف��ي امل��رك��ز يف 
الذي  بالب�شر  الجت����ار  ج��رائ��م  مكافحة  دب��ل��وم 
دبي  ل�شرطة دبي ومعهد  العامة  القيادة  تنظمه 
الق�شائي بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة 

جرائم الجتار بالب�شر ومكتب الأمم املتحدة.
وي�شم املركز 15 موظفة وتبلغ ن�شبة التوطني 
جانب  اىل  املناوبات  بنظام  يعملن   %  95 فيه 
امل��رك��ز نظام  ل��غ��ات ع��دة كما ميتلك  م��رتج��م��ات 
املركز  خ�شو�شية  ل�شمان  عالية  ورقابة  حماية 
ح��ي��ث ي��رت��ب��ط ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ����س 
ل��ت��وف��ري احلماية  ال����ك����رتوين  ب��ن��ظ��ام  اخل��ي��م��ة 

والتدخل ال�شريع.

•• اأبوظبي –الفجر:

لبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  القبي�شي  ب��در  �شيف  �شعادة  وق��ع 
مدينة اأبوظبي، و�شعادة نا�شر بطي بن عمري املهريي 
القاب�شة”  ال��ع��امل��ي��ة  ب��ط��ي  “بن  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
اتفاقية م�شاطحة لإن�شاء واإدارة �شوقني جمتمعيني يف 
كل من مدينتي النه�شة الع�شكرية، وال�شمحة، تتوىل 
ت�شميم  القاب�شة  العاملية  بطي  ب��ن  �شركة  مبوجبها 

وبناء وت�شغيل وا�شتثمار امل�شروعني.  
من جانبه عر املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي عن 
�شعادته لتوقيع التفاقية، م�شريا اأن م�شروع ال�شوقني 
امل�شاريع  م���ن  ع����دد  اإط������ار  ي���اأت���ي ���ش��م��ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ني 
اأ�شول  بتفعيل  اخل��ا���ش��ة  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
والرتفيهية  ال�شياحية  امل��ج��الت  من  ع��دد  يف  البلدية 
وتنفيذ  اإن�شاء  �شواء على �شعيد  والتجارية  واخلدمية 
وا�شتثمارها،  اإدارت���ه���ا  �شعيد  ع��ل��ى  اأو  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه 

بالتعاون مع القطاع اخلا�س.
واأ�شاف �شعادته اأن امل�شروع يج�شد روؤية حكومة اأبوظبي 
ال��ه��ادف��ة اإىل ت��وط��ي��د ال��ت��ك��ام��ل وال��ت��ع��اون م��ع القطاع 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف���ع  �شعيد  ع��ل��ى  خ�شو�شا  اخل��ا���س 
امل�شاريع  وا�شتحداث  العامة  املرافق  وتطوير  ال�شاملة 
اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع، وبهدف 
ح�شاري  وباأ�شلوب  متكاملة  ع�شرية  خدمات  تقدمي 
التطويرية  اخلطة  يحقق  ومب��ا  عاملية،  ملعايري  وف��ق��اً 
موؤكدا  �شعادته  وا�شتطرد  اأبوظبي.  حلكومة  ال�شاملة 
– بلدية  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط  دائ���رة  اأن 
مدينة اأبوظبي - حري�شة على تعزيز عالقات التعاون 
اأن تكامل  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، وت��ع��ت��ق��د  وال��ت��ك��ام��ل م��ع 
وجذب  القت�شاد  متكني  �شاأنه  م��ن  اجلانبني  اأه���داف 
بالإ�شافة  باخلدمات،  امل�شتمر  والرتقاء  ال�شتثمارات 
اإىل توفري منظومة من املرافق اخلدمية وفقا لأعلى 

املعايري العاملية.  

العديد  البلدية ب�شدد تنفيذ وطرح  اأن  �شعادته  واأ�شار 
امل�����ش��اري��ع ال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة واخلدمية  م��ن 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����س وال���ت���ي ���ش��ت�����ش��ك��ل يف 
جمموعها اأر�شية قوية وثابتة تب�شر مبزيد من املرافق 

التي توفر قيم ال�شعادة والرفاهية جلميع ال�شكان. 
اأع��رب �شعادة نا�شر بطي بن عمري  ذاته  ال�شعيد  على 
املهريي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة :”بن بطي العاملية 
تفخر  ال�شركة  اأن  التفاقية  توقيعه  عقب  القاب�شة” 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات ودوائ����ر ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
العديد من امل�شاريع احليوية املهمة ومن �شمنها هذا 
امل�شروع، وتعمل با�شتمرار على تعزيز عالقات التعاون 
م��ع ه���ذه امل��وؤ���ش�����ش��ات، وذل���ك لإمي��ان��ن��ا امل��ط��ل��ق باأهمية 
واخلا�س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  التكامل  قيم  تر�شيخ 
يف  واحل�شارية  ال�شاملة  التنمية  عجلة  دف��ع  اأج��ل  من 
مع  امل�شاطحة  عقد  توقيع  اأن  واأ�شاف  اأبوظبي.  اإم��ارة 
بلدية مدينة اأبوظبي لإن�شاء واإدارة وت�شغيل ال�شوقني 

مينحنا  وال�شمحة  الع�شكرية  النه�شة  يف  املجتمعيني 
الفر�شة لتثبيت دورنا ك�شركة وطنية تقع على عاتقها 
الفعلية  امل�شاركة  تتمثل يف  م�شوؤولية جمتمعية كبرية 
والرتقاء  الإم������ارة،  اق��ت�����ش��اد  ت��ر���ش��ي��خ  واحل��ق��ي��ق��ي��ة يف 
نف�شه  وبالوقت  احل�شارية،  و�ِشمتها  اأبوظبي  ب�شمعة 
تقدمي مرافق خدمية وفقاً لأرفع املعايري العاملية، وكل 
اإيجاد  اأج��ل  م��ن  الت�شارك  يف  يتمثل  كبري  لهدف  ه��ذا 
ال�شكان،  جلميع  ومريحة  راقية  ح�شارية  عي�س  بيئة 
م�شريا اأن املوا�شفات الهند�شية والإمكانات واخلدمات 
املدينتني  اإنعا�س  يف  �شت�شهم  ال�شوقني  يف  �شتتاح  التي 
بعد  امل�����ش��روع��ان  و���ش��ي��ك��ون  وال�شمحة”،  “النه�شة 
املجتمع  �شعادة  يحققان  حيويني  مرفقني  اإجن��ازه��م��ا 

ويلبيان متطلباته على اأكمل وجه.
  اأهداف، ومعايري عاملية

و���ش��م��ن الإط�����ار ذات����ه اأك����د ال�����ش��ي��د ج��ا���ش��م الظاهري 
اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  ال�شتثمار  مكتب  مدير 

يف  املجتمعية  الأ���ش��واق  لإن�شاء  الرئي�شة  الأه���داف  من 
وتقدمي  املعي�شة  م�شتوى  رف���ع  ه��و  ال�شكنية  امل��ن��اط��ق 
توفري  خ��الل  م��ن  املنطقة  لقاطني  اخل��دم��ات  اأف�شل 
املرافق اخلدمية، وحمالت التجزئة املنا�شبة ،واملالئمة 
جمتمعية  م����راك����ز  وت����وف����ري  ال���ع���ال���ي���ة،  اجل�������ودة  ذات 
احلياة  وتعزز  ال�شكنية  الأح��ي��اء  �شكان  تطلعات  حتقق 
�شحية  بيئة  وتوفر  اإ�شعادهم  يف  وت�شاهم  الجتماعية 

ملزاولة الأعمال والت�شوق والرتفيه.
امل�شاحات  ا���ش��ت��ث��م��ار  اإىل  امل�����ش��اري��ع  ه����ذه  ت��ه��دف  ك��م��ا 
والأرا�شي العامة لتطويرها من خالل م�شاريع نوعية، 
ح��ي��ث ت��وف��ر الأ����ش���واق ب��ع��د اك��ت��م��ال��ه��ا م��راف��ق خدمية 
ت�شويقية وفقا لأرقى املوا�شفات و�شت�شاهم يف حت�شني 

م�شتوى احلياة يف املنطقة.
واأ�شار الظاهري اأنه وفقا لبنود التفاقية يرتتب على 
ت�شميم   - امل��ط��ور   – القاب�شة”  العاملية  بطي  “بن 
م�شروع  وه��م��ا  امل�����ش��روع��ني،  وا�شتثمار  وت�شغيل  وب��ن��اء 

ال�شوق املجتمعي يف منطقة النه�شة الع�شكرية، والتي 
تقام على م�شاحة طابقية تبلغ  11،818 مرتا مربعا، 
وبتكلفة تقديرية تبلغ  47 مليون درهم، ومتتد فرتة 

اإجناز ال�شوق �شنتني ابتداء من توقيع التفاقية.
ت�شميم  فتت�شمن  ال�شمحة  �شوق  الثانية  ال�شوق  اأم��ا 
يف  املجتمعي  ال�شوق  م�شروع  وا�شتثمار  وت�شغيل  وبناء 
للم�شروع  الطابقية  امل�شاحة  وتبلغ  ال�شمحة،  منطقة 
 38،5 اإىل  ت�شل  وبتكلفة  م��رب��ع��ا،  م���رتا   10،432
مليون درهم ويتوقع اإجناز ال�شوق بعد �شنتني من توقيع 
الرتكيز يف مرحلة  اأن��ه مت  الظاهري  واأك��د  التفاقية. 
اأن يتم ت�شمينهما فكرة  درا�شة هذين امل�شروعني على 
ومرافق  للتجزئة  توفري حمالت  واملتمثل يف   1 يف   3
للمجتمعات  ح��ك��وم��ي��ة  خ���دم���ات  وم���راف���ق  جم��ت��م��ع��ي��ة 
ومبا  ال�شرتاتيجيني،  وال�شركاء  ال�شكنية  والأح��ي��اء 
الأحياء  يف  املتعاملني  خلدمة  البلدية  تطلعات  يحقق 

واملناطق ال�شكنية يف الر الرئي�س وجزيرة اأبوظبي.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

قدم رجل الأعمال حممود فتح علي 
اآل خاجة، ترعا �شخيا مببلغ وقدره 
1.000.000 مليون درهم، لدعم 
باملع�شرين  اخلا�شة  اخلري”  “�شلة 
العقابية  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ن��������زلء  م�����ن 

والإ�شالحية براأ�س اخليمة.
اآل خاجة  الأعمال  وياأتي ترع رجل 
متزامنا مع “عام زايد “ واحتفالت 
الوطن بعودة ال�شيخ زايد بن حمدان 
من  وحفظه  اهلل  ب�شالمة  نهيان  اآل 

الإ�شابة  اإث��ر  ب��اخل��ارج  ال��ع��الج  رحلة 
مع  م�شاركته  اأثناء  لها  تعر�س  التي 

قوات التحالف العربي يف اليمن
واأع��ل��ن رج��ل الأع��م��ال اآل خاجة عن 
علي  ال��ل��واء  ا�شتقبال  خ��الل  ت��رع��ه 
قائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  ع��ب��د 
عام �شرطة راأ�س اخليمة له، بح�شور 
العميد يعقوب يو�شف اأبو ليلة مدير 
اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية 
ب�����ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة، وع����دد من 

ال�شباط، .
علوان،  ب��ن  علي  ال��ل��واء  رّح���ب  حيث 

ال�شّيد  امل����ت����رع،  الأع�����م�����ال  ب���رج���ل 
موجهاً  خاجة،  اآل  علي  فتح  حممود 
مثمناً  ل��ه،  والتقدير  والثناء  ال�شكر 
ه�����ذه امل�����ب�����ادرة اخل������رية م����ن خالل 
عر  املجتمعية  بامل�شئولية  ���ش��ع��وره 
م�����ش��اه��م��ت��ه امل���ث���م���رة وال���ف���ّع���ال���ة يف 
املع�شرين  ال���ن���زلء  اأو����ش���اع  ت��ع��دي��ل 
وذويهم، مبا ير�ّشخ القيم والأهداف 
التي  النبيلة،  والإن�شانية  الإيجابية 
اآل  �شلطان  بن  زايد  املوؤ�ش�س  غر�شها 
“طيب اهلل ثراه” يف جمتمع  نهيان 
دول�����ة الإم���������ارات، ح��ي��ث ت���اأت���ي مثل 

امل���ب���ادرات الإن�����ش��ان��ي��ة لتخفف  ه���ذه 
موؤكداً  واأ�شرهم،  النزلء  معاناة  من 
العقابية  املوؤ�ش�شة  ن��زلء  دعم  اأهمية 
الرتابط  ل��ت��ح��ق��ي��ق  والإ����ش���الح���ي���ة، 
والتكافل املجتمعي بني كافة �شرائح 
رجل  اأع���رب  جانبه،  وم��ن  املجتمع.  
خاجة،  اآل  حم��م��ود  ال�شّيد  الأع��م��ال 
ل�شعادة  وامتنانه  �شعادته  ب��ال��غ  ع��ن 
اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد 
بهذا  ب��ال��ت��رع  ل��ه  الفر�شة  لإت��اح��ت��ه 
ينعك�س  اخل��ري مبا  �شلة  لدعم  املبلغ 
باخلري  امل���ع�������ش���ري���ن  ال�����ن�����زلء  ع���ل���ى 

واإدخال ال�شعادة اإىل نفو�شهم خا�شة 
برجال  اخل��ري، م�شيداً  زاي��د  ع��ام  يف 
ال��وط��ن الأوف��ي��اء م��ن ج��ن��ود القوات 
ال�������ش���رط���ة، ودور  امل�����ش��ل��ح��ة ورج������ال 
ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ح��م��دان البطويل 
م��ع اأ���ش��ق��ائ��ه ج��ن��ود ال��وط��ن يف اإعادة 
ال�شرعية اإىل اليمن ال�شقيق، موؤكداً 
اأن عودته ب�شالمة اهلل وحفظه  على 
نفو�شنا  غ��م��رت  ال���وط���ن  اأر������س  اىل 
اليوم  بالفرحة والفخر، وما نقدمه 
اإل جزء  الإم��������ارات م���ا ه���و  مل��ج��ت��م��ع 
ب�����ش��ي��ط ل���رد اجل��م��ي��ل ل��ه��ذا الوطن 

املعطاء، كما ثمن جهود �شرطة راأ�س 
اخليمة  املجتمعية ودورها يف تعزيز 
الأم����ن والأم�����ان م��ن خ���الل مراعاة 

كافة �شرائح املجتمع وم�شاعدة ودعم  
املع�شرين من نزلء املوؤ�ش�شة العقابية 
ي�����ش��م��ن احلياة  والإ����ش���الح���ي���ة مب���ا 

ول���ذوي���ه���م حمققة  ل���ه���م  ال���ك���رمي���ة 
ب��ذل��ك اأف�����ش��ل امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة يف 

حفظ و�شون حقوق النزلء.

مبنا�ضبة عام زايد وعودة زايد بن حمدان

مليون درهم تربعا من رجل اأعمال لدعم متع�ضري املوؤ�ض�ضة العقابية

»اأمان« ..»ترياق احلياة« ل�ضحايا الإجتار واملعنفني من الن�ضاء والأطفالم�ضت�ضفى خليفة العام ي�ضتقبل نحو 10 اآلف مري�س يف ق�ضم الأطفال

•• ابوظبي-وام: 

ال�شوؤون  وزارة  مع  والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  اتفقت 
م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  على  الهند  جمهورية  يف  اخلارجية 
البلدين  ب��ني  اب��رم��ت  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رة  تنفيذ  ملتابعة 
�شهد  وال��ت��ي  العاملة  ال��ق��وى  م��وؤخ��را يف جم��ال  ال�شديقني 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  توقيعها �شاحب  مرا�شم 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

وناريندرا مودي رئي�س وزراء جمهورية الهند ال�شديقة.
معايل  الدولة  جانب  من  عليها  وق��ع  التي  املذكرة  وتهدف 
نا�شر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�شرية والتوطني اإىل 
تطوير ال�شراكة املوؤ�ش�شية بني البلدين مبا ي�شهم يف حت�شني 

اإدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الهندية يف الدولة.
ومن املقرر ان تعمل اللجنة امل�شرتكة على اتخاذ اخلطوات 
وتبادل  التعاقدي  العمل  دورة  اإدارة  يف  للتعاون  ال��الزم��ة 
ال���درا����ش���ات وامل���ع���ل���وم���ات يف جم����ال ال��ع��م��ال��ة مب���ا يف ذلك 
القوى  ا�شتخدام  املعلومات و�شمان تنظيم  ا�شتخدام تقنية 
العاملة وفقاً ملبادىء القانون وال�شفافية وامل�شلحة املتبادلة 
�شعياَ  اخلا�شة  ال�شتقدام  وك��الت  عمل  تنظيم  اىل  ا�شافة 
اىل تطبيق ممار�شات عادلة و�شفافة يف اجراءات ال�شتقدام 
وتنفيذ برامج واأن�شطة م�شرتكة، مبا فيها برامج التوعية 

للعمال قبل مغادرتهم الهند وبعد و�شولهم اىل الدولة.
ومبوجب املذكرة اتفق الطرفان على ان يتبع ا�شحاب العمل 
املعمول  الج��راءات  الهند  العمالة من  با�شتقدام  الراغبني 

ب��ه��ا ل���دى ال�����وزارة ب��ح��ي��ث ي��ت��م ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات ال�شتقدام 
املوارد  ب���وزارة  اخلا�س  الل��ك��رتوين  النظام  بوابة  عر  من 
الب�شرية والتوطني مت�شمنة تفا�شيل وطبيعة العمل وفق 

عر�س العمل النموذجي الذي يتلقاه العامل يف بلده.
عمالة  جم��ال  يف  الثنائي  التعاون  على  الطرفان  اتفق  كما 
بهذا  اتفاقية  عليها  ن�شت  مل��ب��ادئ  وفقا  امل�شاعدة  اخل��دم��ة 
اخل�����ش��و���س مت احل��اق��ه��ا مب���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م امل���رم���ة بني 

البلدين يف جمال القوى العاملة.
التعاون  ع��ل��ى  حر�شهما  امل���ذك���رة  مب��وج��ب  ال��ب��ل��دان  واك����د 
للعمل  امل�شاعدة  الهندية  العمالة  ا�شتقدام  يتم  اأن  ل�شمان 
ال�شماح فقط  الإم���ارات وف��ق تدابري تن�س على  ال��دول��ة  يف 
بتقدمي  الهند  يف  واملرخ�شة  امل�شجلة  ال�شتقدام  ل��وك��الت 

كال  من  املر�شحة  الهندية  املنزلية  العمالة  وبيانات  ا�شماء 
ال�شماح فقط  املتاحة واملعتمدة وكذلك  لل�شواغر  اجلن�شني 
بتقدمي  الدولة  يف  واملرخ�شة  امل�شجلة  ال�شتقدام  لوكالت 
من  امل��ق��دم��ة  الهندية  امل�����ش��اع��دة  العمالة  ا���ش��ت��ق��دام  طلبات 
والتزام  امتثال  ل�شمان  ال�شعي  يف  وذل��ك  العمل  اأ���ش��ح��اب 
واللوائح  والأنظمة  بالقوانني  اخلا�شة  ال�شتقدام  وك��الت 

املعمول بها لدى البلدين.
العمالة  وتوظيف  التعاقد  اج����راءات  على  امل��ذك��رة  ون�شت 
امل�شاعدة الهندية وفق عقد منوذجي ي�شتند اىل قانون عمال 
الدولة  ال�شتقدام يف  يتوىل مكتب  امل�شاعدة حيث  اخلدمة 
�شروط  كافة  املر�شح مت�شمنا  للعامل  العمل  اإر�شال عر�س 
وظروف العمل ويتعاون الطرفان على �شمان املوافقة على 

عقد  على  بالتوقيع  يقوم  ال��ذي  العامل  قبل  م��ن  العر�س 
على  وح�شوله  الدولة  اإىل  و�شوله  عند  النموذجي  العمل 

ن�شخة ا�شلية منه وكذلك ن�شخة ا�شلية ل�شاحب العمل.
التكاليف  كافة  حتدد  قائمة  و�شع  على  الطرفان  ويتعاون 
الهندية  امل�����ش��اع��دة  ال��ع��م��ال��ة  وت��وظ��ي��ف  ب��ا���ش��ت��ق��دام  املتعلقة 
لتنفيذ  يتعاونان  كما  با�شتمرار..  القائمة  ه��ذه  وحت��دي��ث 
وعند  الهند  مغادرتهم  قبل  للعمال  وتوجيه  توعية  برامج 

و�شولهم اإىل دولة الإمارات.
ون�شت املذكرة على �شمان األ يكلف �شاحب العمل ووكالت 
ومكاتب و�شركات ال�شقدام يف كال البلدين العامل اأية ر�شوم 
ول يتم ا�شتقطاع مبلغ من اأجر العامل مقابل الوظيفة ول 

يتم خ�شم مبالغ مالية من غري موافقته.

المارات والهند ت�ضكالن جلنة م�ضرتكة لتفعيل مذكرة التفاهم مبجال القوى العاملة

بتكلفة حوايل 86 مليون درهم 

بلدية مدينة اأبوظبي و»بن بطي العاملية القاب�ضة« توقعان اتفاقية م�ضاطحة لإن�ضاء واإدارة �ضوقني جمتمعيني يف النه�ضة وال�ضمحة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ال�شيخ حمدان بن حممد بن  اأك��د �شمو 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د 
التطوير  ����ش���رورة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
الق�شائي  ال��ع��م��ل  مل��ن��ظ��وم��ة  امل�����ش��ت��م��ر 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  لرتجمة 
نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” بالو�شول بدبي اإىل م�شاف 
اإق��ام��ة العدالة  اأف�����ش��ل م��دن ال��ع��امل يف 
ال��ن��اف��ذة ال��ت��ي ت��ت�����ش��م ب��ال��دق��ة واإع����الء 
وال�شفافية  وال�شتقاللية  ال��ع��دل  قيم 
مي�شرة  ق�����ش��ائ��ي��ة  خ����دم����ات  وت����ق����دمي 

الو�شول واإ�شعاد املتعاملني.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة ���ش��م��وه يرافقه 
�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س جمل�س 
دبي الق�شائي و�شعادة عبد اهلل الب�شطي 
اأمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة دبي 

ملبنى حمكمة الأحوال ال�شخ�شية.
و�شوله  ل��دى  �شموه  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
���ش��ع��ادة ط���ار����س امل��ن�����ش��وري م��دي��ر عام 
حم���اك���م دب����ي و����ش���ع���ادة ال��ق��ا���ش��ي عبد 
حماكم  ع��ام  مدير  نائب  مو�شى  ال��ق��ادر 
دب���ي وال�����ش��ادة روؤ����ش���اء امل��ح��اك��م وم���دراء 

القطاعات بالدائرة.
واطلع �شمو ويل عهد دبي على م�شتوى 
ت�شريع  جم�����ال  يف  ال���ع���م���ل���ي���ات  ك����ف����اءة 
البديل  ال��ت��ق��ا���ش��ي  وط�����رق  ال��ت��ق��ا���ش��ي 
وع���ل���ى اأف�����ش��ل امل���م���ار����ش���ات واخل���دم���ات 
�شموه  م�������ش���ددا  امل���ح���اك���م.  يف  امل���ق���دم���ة 

ع��ل��ى ����ش���رورة رف���ع ال��وع��ي ح���ول اآليات 
التقا�شي البديل لتخفيف ال�شغط على 
ومريحة  مي�شرة  بدائل  واإيجاد  املحاكم 
التحول  اإىل  اإ�شافة  للمجتمع  و�شريعة 
الذكي يف الإجراءات واخلدمات املقدمة 
للمتعاملني والذي �شي�شهم ب�شكل فعال 
يف حتقيق التميز و�شرعة تنفيذ الأحكام 
والقرارات لرتجمة روؤية القيادة يف بناء 

نظام ق�شائي رائد ومتميز عامليا.
كما �شدد �شموه على اأهمية ت�شريع وترية 
ال��ت��ق��ا���ش��ي وال��ف�����ش��ل يف ال���دع���اوى وما 
يت�شل بها من اإجراءات ق�شائية اأخرى 
يف  الق�شائية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  وتطوير 
احلديثة  التكنولوجيا  ا�شتخدام  جمال 
اأدوات  امل��ث��ل��ى م��ن  وحت��ق��ي��ق ال���ش��ت��ف��ادة 

املعرفة احلديثة والتكنولوجيا املتقدمة. 
ووجه �شموه برفع ثقة املجتمع بالنظام 
اجلهود  ملواكبة   100% اإىل  الق�شائي 
اآمن وق�شاء  بناء جمتمع  املبذولة نحو 
ع������ادل وحت���ق���ي���ق ال�����ري�����ادة وال���ت���م���ي���ز يف 
كافة  الأ���ش��ع��دة  على  الق�شائي  القطاع 
وتر�شيخ مكانة اإمارة دبي الريادية على 
العاملية  والق�شائية  القانونية  اخلارطة 
امل��ع��ن��ي��ة بالنظام  وح���ث ج��م��ي��ع اجل��ه��ات 
الواحد  الفريق  بروح  بالعمل  الق�شائي 

لتحقيق هذا الهدف.
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  وق���ال 
احلق  “اإحقاق  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الأف����راد  ب��ني  وامل�����ش��اواة  التمييز  وع���دم 
يف  ال��ع��دل  لغة  يتقن  م��ن  اإل  يدركها  ل 

الق�شاء ونحن يف دولة الإمارات العربية 
ال��ع��دل الذي  ن��ه��ج  امل��ت��ح��دة ن�شري ع��ل��ى 
ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  اأر�شاه 
اهلل  - طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
ث����راه - ك��ق��ي��م��ة اإن�����ش��ان��ي��ة م��ت��اأ���ش��ل��ة يف 
الق�شاء  يف  وال��ع��دل  الإم��ارات��ي  املجتمع 
الدول  ت��ق��وم عليه  ال���ذي  الأ���ش��ا���س  ه��و 

واملجتمعات املتح�شرة«.
“ توؤمن  دب����ي  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل  وت���اب���ع 
لبلوغ  م�شاعيها  ب��ارت��ب��اط  دب��ي  حكومة 
وثيق  ب�شكل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��داف��ه��ا 
ن���ظ���ام ق�����ش��ائ��ي ع�����ادل ومنجز  ب���وج���ود 
يتنا�شب مع مكانة دبي كمركز اقت�شادي 
عاملي وبيئة حا�شنة لالأعمال وال�شركات 
ووجهة جاذبة لال�شتثمارات الأجنبية .. 

ف�شال عن �شمان بناء جمتمع متكامل 
اآمن و�شعيد«.

يف  الق�شائية  املنظومة  اأن  �شموه  واأك��د 
وت�شتند  ال��ت��ام��ة  ب��احل��ي��ادي��ة  تت�شم  دب��ي 
اأح�����دث الآل���ي���ات وال��ن��ظ��م وتلتزم  ع��ل��ى 
الق�شائية  اجل��ه��ات  جميع  با�شتقاللية 
ل�شمان حتقيق العدل واإر�شاء اأ�ش�شه بني 
اأو  القانون  ب�شيادة  امل�شا�س  دون  الأف��راد 
الإخ��الل باأي من اأحكامه .. معربا عن 
تقديره جلهود اأع�شاء اجلهاز الق�شائي 
يف دب���ي وث��ق��ت��ه ب��ق��درت��ه��م ع��ل��ى تقدمي 
خالل  كفاءة  واأكرها  اخلدمات  اأف�شل 
ي��ل��ب��ي طموحات  ال��ق��ادم��ة مب���ا  ال���ف���رتة 
القيادة ويرفع من ثقة املجتمع باجلهاز 
ال��ق��ان��ون يف  ���ش��ي��ادة  وي��ح��ف��ظ  الق�شائي 

�شبيل حتقيق الأهداف املن�شودة.
ومبا�شر  ح����ي  ب����ث  يف  ����ش���م���وه  و����ش���اه���د 
م��ب��ادرات حمكمة  اإح��دى  ل�م�شروع ذرى 
نوعها  الأوىل من  الفكرة  وهي  التنفيذ 
ال����دول����ة فح�شب  ل��ي�����س ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
املنطقة وذلك فيما  واإمنا على م�شتوى 
يخ�س عقد جل�شات ق�شايا التنفيذ عن 
اأجهزة  اأح��دث  ا�شتخدام  بعد من خالل 
الت�شال والتوا�شل املخ�ش�س للتوا�شل 
املوؤ�ش�شات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ن���زلء  م���ع 
العقابية واإدارة املطلوبني يف �شرطة دبي 
دون احلاجة اإىل اإح�شارهم اإىل مكاتب 
وبلغت  املحاكم  مبنى  يف  التنفيذ  ق�شاة 
احلالت التي عر�شت من خالل النظام 

حالة.  1513 اإطالقه  “ذرى” منذ 
الت�شامح  اأ���ش��ال��ي��ب  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  واط��ل��ع 
ال��ب��دي��ل��ة يف حماكم  ال���ودي���ة  واحل���ل���ول 

دبي لأن كما قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم “ اإن الت�شامح 
والإم�����ارات وج��ه��ان لعملة واح���دة وهو 
مل�شتقبل  ل�شعبنا و�شمانة  اأ�شا�شية  قيمة 
ب��ل��غ��ت ن�شبة  “ ف��ق��د  ب��ل��دن��ا  ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
البديلة  ا�شتخدام احللول  بعد  الت�شوية 
 76.2 الأ�شري  والإ�شالح  الت�شامح  يف 
 %  72.6 ب�  مقارنة  ال�شابق  العام   %
احللول  ن��ت��ائ��ج  وب��ل��غ��ت   ..  2016 ع���ام 
ت�شوية  ال��ع��ائ��ل��ي  ال��ت�����ش��ام��ح  ال��ب��دي��ل��ة يف 
 2017 ع������ام   %  93.4 ال�����رتك�����ات 
 2016 ع���ام  يف   90.3% ب����  م��ق��ارن��ة 
يف  البديلة  احللول  ن�شبة  بلغت  ..فيما 
ت�شوية النزاعات املدنية يف العام ال�شابق 
يف عام 2016   22.7% و   26.2%
وو�شلت ن�شبة الت�شويات العقارية يف عام 
مقارنة ب� 47.3%   60.2%  2017

يف 2016.

مبنى  اأق�������ش���ام  م���ن  ع�����ددا  ���ش��م��وه  وزار 
حمكمة الأحوال ال�شخ�شية الذي ميثل 
اخلدمات  وكفاءة  ج��ودة  يف  نوعية  نقلة 
الذي  للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  الق�شائية 
ي��ت��م��ي��ز ب��اخل�����ش��و���ش��ي��ة وال����ق����درة على 
املتعاملني  م��ن  ك��ب��رية  اأع����داد  ا�شتيعاب 
وي��ع��ت��ر م�����ش��ت��ق��ال وخم�����ش�����ش��ا ل��ك��ل ما 
ال�شخ�شية  الأح�����وال  ب��خ��دم��ات  يتعلق 
وم����ن ت��ل��ك اخل����دم����ات دع������اوى اأح�����وال 
النف�س والرتكات واأحوال املال والتنفيذ 
ال�����ش��رع��ي ك��م��ا وف����رت امل��ح��اك��م مرافق 
لأطفال  ح�شانة  منها  املبنى  يف  اأخ���رى 
امل��وظ��ف��ني وق��اع��ة ل��الح��ت��ف��ال ب��ع��د عقد 

القران.
وال���ت���ق���ى ���ش��م��وه جم��ل�����س حم���اك���م دبي 
ل��ل�����ش��ب��اب ال����ذي ك���ان ي��ن��اق�����س ع����ددا من 
املجتمعية  اخل����دم����ات  م��ن��ه��ا  امل����ح����اور 
والبتكار والإبداع ومبادرات ل�شت�شراف 

امل�شتقبل التدريب والتاأهيل.
كما قام �شموه بجولة يف نادي املبدعني يف 
حماكم دبي الذي يهدف اإىل اإيجاد اأفكار 
مبتكرة وواقعية للتحديات التي تواجه 
التفكري  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  وت��ت��ي��ح  ال���دائ���رة 
م��ن م��ن��ظ��ور احل��ل��ول ب���دل م��ن منظور 
امل�����ش��اك��ل وذل���ك لإح����داث حت���ول جذري 
لو�شوح  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  ط��ري��ق��ة  يف 
ال�������ش���ورة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ح����ول الإج�������راءات 
الذي  بال�شكل  ال��دائ��رة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ال�شك لدى  اأو  ي��دع جم��ال للتخمني  ل 
املعلومة  ع��ل��ى  يح�شل  ب��ح��ي��ث  ال��ع��م��ي��ل 
مبا�شرة من خاللهم ويف املقابل ي�شتمع 
مل�شاكل املجتمع واقرتاحاتهم يف خمتلف 
ل��ك��ون الدائرة  ال���دائ���رة  جم���الت ع��م��ل 
املجتمع  �شريحة كبرية من  تتعامل مع 
ت�شل  فعال  توا�شل  اإىل حتقيق  وحتتاج 

من خالله لكافة فئات املجتمع.

•• دبي – الفجر:

تعتزم جمموعة �شان دوناتو الإيطالية، 
املتخ�ش�شة يف حقل الرعاية ال�شحية 
يف اإيطاليا والعامل، افتتاح م�شت�شفى يف 
دبي، وتدريب وتاأهيل 120 طبيبا يف 
الإمارات خالل العامل احلايل 2018 
 30 بينهم  تخ�ش�شات خمتلفة،  م، يف 
طبيبا مواطنا، من اجلن�شني، يف حني 
طبيبا،  دربت العام املا�شي اإجمال 30 

من جن�شيات خمتلفة.
وقال د. كمال الغريبي، رئي�س جمل�س 
ال�شرق  يف  الإيطالية  املجموعة  اإدارة 
الأو�����ش����ط، ورئ��ي�����س ���ش��رك��ة ج����ي. كي 

ال��ق��اب�����ش��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، خ����الل حفل 
برج  اأرم����اين  بفندق  ال�شركة  اأق��ام��ت��ه 
م�شاركتها  مبنا�شبة  دب���ي،  يف  خليفة 
الثانية والأربعني  ال��دورة  الأخ��رية يف 
من معر�س وموؤمتر اأراب هيلث، كراع 
بالتيني، اإىل الهتمام اخلا�س، الذي 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ل���  امل��ج��م��وع��ة  متنحه 
الأمرا�س  وع����الج  ال��ط��ب��ي  احل��ق��ل  يف 
ال�����ش��ح��ي��ة، وه����ي تغطي  واخل����دم����ات 
ماليني   4 ال�شحية  خدماتها  مبظلة 
لهم  تقدم  اإيطاليا،  يف  �شنويا  مري�س 
األف  عناية �شحية �شاملة، وت�شم 19 
عامل يف تخ�ش�شات وحقول خمتلفة، 
لفتا اإىل اأن املجموعة الطبية متتلك 

الطبي  التدريب  مركزا متخ�ش�شا يف 
امل�شتمر وتاأهيل الأطباء، �شمن فرعها 
مب��دي��ن��ة دب����ي ال��ط��ب��ي��ة، ول���ه���ا مركز 
اإيطاليا،  يف  الطبية  ل��الأب��ح��اث  ع��امل��ي 
ن��وع��ه ه��ن��اك، متخ�ش�س  الأك����ر م��ن 
الثال�شيميا  وم��ر���س  ال�شكري  داء  يف 
يتبع  واجلينية،  الوراثية  والأم��را���س 
رافائيلي  ���ش��ان  وج��ام��ع��ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
يف م���ي���الن، ال����ذي ي��ع��م��ل ح��ال��ي��ا على 
تبادل اخلرات والتعاون مع عدد من 

اجلامعات واملراكز الطبية يف الدولة.
�شان  رئي�س  روت��ي��ل��ي،  ب��اول��و  د.  وت��اب��ع 
دون���ات���و يف اإي��ط��ال��ي��ا، ال��ت��ي ت��ع��م��ل مع 
احل��ك��وم��ة الإي��ط��ال��ي��ة ومت��ت��ل��ك اأكر 

اإيطاليا،  يف  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
اأنها  م��ت��ن��وع��ا،  م�شت�شفى   18 ت�����ش��م 
دبي  يف  م�شت�شفى  لف��ت��ت��اح  ت��خ��ط��ط 
تعكف  فيما  الآن،  م��ن  ع��ام��ني  خ��الل 
حاليا، على تعزيز ح�شورها يف قطاع 
وبناء  ال�شحية  واخل��دم��ات  ال��رع��اي��ة 
الإم����ارات،  يف  لها  متينة  حتتية  بنية 
وت��دري��ب وت��اأه��ي��ل الأط��ب��اء والفنيني 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ني، مت��ه��ي��دا ل��ل��ت��و���ش��ع يف 
�شبكة خدماتها وافتتاح اأول م�شت�شفى 
ل��ه��ا يف ال���دول���ة. وح�����ش��ر ح��ف��ل �شان 
نا�شر  اأحمد  د.  اللواء  دب��ي  يف  دوناتو 
الداخلية،  وزارة  عام  مفت�س  الري�شي، 
ود. عبد العزيز �شعيد املهريي، مدير 

واأحمد  ال�����ش��ح��ي��ة،  ال�������ش���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ق�����ش��ري،  ع��ب��ي��د 
للعمليات يف هيئة ال�شارقة لال�شتثمار 
والتطوير »�شروق«، وعبد اهلل اإبراهيم 
مبيعات  اأول  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  الأح���م���د، 
احلكومي  والقطاع  الكرى  ال�شركات 
مطر،  م�����رمي  ود.  »ات�����������ش�����الت«،  يف 
موؤ�ش�شة ورئي�شة جمل�س اإدارة جمعية 
الأمرا�س املتوارثة جينيا يف الإمارات، 
التون�شي  ال�����ش��ف��ري  امل��ن�����ش��ر،  و���ش��م��ري 
ال�شفري  ح�شني،  وم�شعود  ال��دول��ة،  يف 
الكندي يف الإم��ارات، ورجال الأعمال 
را�شد احلبتور واأبو البكر الفطيم، ود. 
باولو روتيلي، رئي�س »�شان دوناتو« يف 

رئي�س  روت��ي��ل��ي،  جيلدا  ود.  اإي��ط��ال��ي��ا، 
دوناتو«  ل«����ش���ان  اخل��ريي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

وح�شد  راف��ائ��ي��ل��ي،  ���ش��ان  وم�شت�شفى 
ورجال  وال�شخ�شيات  امل�شوؤولني  من 

ال�شلك  واأع�����ش��اء  وال�شفراء  الأع��م��ال 
الدبلوما�شي يف الإمارات.

جملــ�س الإمـــارات لل�ضركــات الدفاعيــة ي�ضــارك يف »يومكـــ�س 2018«
•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك جمل�س الإمارات لل�شركات الدفاعية يف فعاليات معر�س وموؤمتر 
الأنظمة غري املاأهولة “يومك�س 2018 “ الذي تنطلق فعالياته اليوم 
الحد يف اأبوظبي حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وذلك بهدف 
الرتويج لروؤية واأهداف املجل�س واآليات عمله واخلدمات التي �شيقدمها 

ل�شركات ال�شناعات الدفاعية الوطنية.
لل�شركات  الإم��ارات  ال�شماحي مدير عام جمل�س  وقال �شلطان عبد اهلل 
يف  ت��اأت��ي  امل��ه��م  املعر�س  ه��ذا  يف  املجل�س  م�شاركة  اإن  ب��الإن��اب��ة  الدفاعية 

اإطار م�شاعي املجل�س لبناء من�شة توا�شل فعالة بني �شركات ال�شناعات 
و�شراكات  ع��الق��ات  ب��ن��اء  ج��ان��ب  اإىل  لها  وال��رتوي��ج  الوطنية  الدفاعية 
املعنية واجلهات الدولية وال�شركات  ا�شرتاتيجية مع خمتلف الأط��راف 
العاملية امل�شاركة يف املعر�س. واأ�شاف اأن املجل�س يهدف اإىل ت�شهيل اإقامة 
تعريف  عن  ف�شال  اجل��دي��دة  امل�شاريع  اأف��ك��ار  وت��ب��ادل  امل�شرتكة  امل�شاريع 

وربط اأع�شاء املجل�س باأع�شاء املجال�س العاملية امل�شابهة.
املعار�س  اأح��د  يعتر  كونه  املعر�س  يف  امل�شاركة  اأهمية  ال�شماحي  واأك��د 
ميثل  حيث  الأويل  دورات���ه  منذ  ملفتا  جناحا  حققت  التي  املتخ�ش�شة 
اأهم  مع  عالقاتها  لتعزيز  الدفاعية  ال�شناعات  لقطاع  فر�شة  املعر�س 
املاأهولة  غري  الأنظمة  تطوير  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  ال�شركات  واأب���رز 

والتعرف عن قرب على مناذج اأولية ت�شت�شرف اآفاق م�شتقبل ال�شناعات 
الع�شكري  امل�شتويني  على  تقنياتها  تلعبه  ال��ذي  املهم  وال��دور  الدفاعية 
على  التكنولوجية  التطورات  اآخ��ر  على  الط��الع  اإىل  بالإ�شافة  الأمني 
ال�شعيد العاملي. وقال اإن هذا املعر�س ميثل من�شة احرتافية ومتخ�ش�شة 
لكل من م�شنعي ومزودي الأنظمة غري املاأهولة لعر�س اأحدث البتكارات 
جتارية  عالقات  تاأ�شي�س  بجانب  املهم  احليوي  الدفاعي  املجال  هذا  يف 
و�شراكات ا�شرتاتيجية �شت�شهم يف تطوير ال�شناعات الدفاعية الوطنية. 
كبرياً  واهتماماً  وا�شعاً  اإقباًل  املجل�س  جناح  ي�شهد  اأن  ال�شماحي  وتوقع 
من قبل زوار املعر�س وذلك يف ظل تنامي عدد اأع�شاء املجل�س اإىل نحو 
املجالت منها ال�شناعات اجلوية واأنظمة  خمتلف  يف  حملية  �شركة   63

التدريع واأنظمة املدفعية واملدافع واأنظمة القيادة والتحكم والت�شالت 
واحل��وا���ش��ي��ب وال���ش��ت��خ��ب��ارات والأم���ن الإل��ك��رتوين وال��دع��م اللوج�شتي 

وال�شفن احلربية واأنظمة التدريب واملحاكة.
نوعية  م��ب��ادرة  ه��و  الدفاعية  لل�شركات  الإم����ارات  جمل�س  اأن  اإىل  ي�شار 
تاأ�ش�شت بدعم من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات امل�شلحة وجمل�س 
الدفاعية  ال�شناعات  �شركات  متكني  اإىل  وتهدف  القت�شادي  ال��ت��وازن 
وفق  وقدراتها  منتجاتها  لتطوير  لها  املنا�شبة  البيئة  وتوفري  الوطنية 
تنمية  يف  الفعالة  امل�شاهمة  على  ق��ادرة  لتكون  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
الإم���ارات  دول��ة  يف  ال��دخ��ل  م�شادر  وتنويع  ال�شناعي  القطاع  وتطوير 

العربية املتحدة.

حمدان بن حممد يزور حمكمة الأحوال ال�ضخ�ضية

تعتزم افتتاح م�ضت�ضفى يف دبي 

�ضان دوناتو الإيطالية تدرب 120 طبيبا يف الإمارات خالل 2018 

»العني للتوزيع« تقدر جهود 150 موظفا يف حفل تكرميها ال�ضنوي
•• اأبوظبي-الفجر:

دائرة  ���ش��رك��ات  اإح���دى  للتوزيع   ال��ع��ني  �شركة  ك��رم��ت 
موظفيها  م���ن  م��وظ��ف��ا  اب��وظ��ب��ي  150  يف  ال��ط��اق��ة 
مقرها  يف  ال�����ش��رك��ة  اأق��ام��ت��ه  ح��ف��ل  �شمن   ، املتميزين 
حققها  ال��ت��ي  املتميزة  الإجن����ازات  لتكرمي   ، الرئي�شي 
بح�شور  الدكتور   ،  2017 ال��ع��ام  خ��الل  املوظفيني 
حم��م��د ���ش��امل ع��ب��ي��د ال��ظ��اه��ري رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 
ال�شركة وعدد من مدراء الإدارات والق�شام و موظفي 

ال�شركة .
واألقى ال�شيد عبداهلل ال�شرياين مدير عام �شركة العني 
على  نحن  فيها  ق��ال  احل��ف��ل  كلمة  للتوزيع  بالإنابة 
قناعة تامة باأن الكادر الب�شري هو الر�شيد احلقيقي 
فريق  اإىل  للو�شول  الإمكانات  كل  فيه  ن�شتثمر  ال��ذي 

عمل مبدع يخو�س التحديات. 
ثابت  منهج  هو  املتميزين  املوظفني  تكرمي  ب��اأن  وق��ال 
يف العني للتوزيع و اإمياناً منها باأهمية التكرمي ودوره 
روح  ون�شر  القدرات  وحتفيز  املعنويات  رفع  يف  الفاعل 
التناف�س وغر�س روح املبادرات الفاعلة، بغية النهو�س 
بالعمل وامل�شاهمة يف تطويره والرتقاء به اإىل اأف�شل 

املوظفني  باإن تكرمي  واأ�شار   والتميز.  معايري اجل��ودة 
روح  ت�شجيع  و   ، ن�شاأتها  منذ  ال�شركة  به  تلتزم  واج��ب 
الإبداع وتعزيز القدرات وحتفيز املوظفني على امل�شاركة 
للتوا�شل  قنوات  فتح  علينا  حّتم  التطوير  عمليات  يف 
معهم من خالل ت�شجيع وتبني الأفكار املبدعة ، وكما 
يعد برنامج نظام التكرمي ل��الإدارة اأحد هذه القنوات 

التي متكننا من تكرمي موظفينا املتميزين
�شركة  يف  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  : ت�شتند  ك��ل��م��ت��ه  يف  وج����اء 
اأهدافها  وحت��ق��ي��ق  اأن�شطتها  ب�����اإدارة  ل��ل��ت��وزي��ع  ال��ع��ني 
املتمثلة  املتكاملة  ال�شرتاتيجيات  من  جمموعة  على 
على  دائما  وحتر�س  التكنولوجي  التطور  متابعة  يف 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ت��ب��ن��ي  و  ب������الأداء  ال���دائ���م  الرت���ق���اء 
و  املاء  املتطورة يف جمال خدمات  والتقنيات واحللول 

الكهرباء.
اإمارة  م�شتوى  على  اإجن��از  ما حققناه من  اإن   : وتابع 
املتميز  احلكومي  ل���الأداء  اأبوظبي  ج��ائ��زة  يف  اأبوظبي 
يكمن �شره يف اإمياننا العميق باأن طريق التميز يبداأ و 
ل ينتهي و م�شريته م�شتمرة  يف تتويج النجاحات واإننا 
الب�شري  العن�شر  باأن  للتوزيع   العني  �شركة  يف  نوؤمن 
اأن ي�شل  هو اأهم عنا�شر الإنتاج املوؤ�ش�شي ون�شعى اإىل 

ك��ف��اءة ممكنة  اأق�����ش��ى  اإىل  اإن��ت��اج��ي��ت��ه��م  ال��ع��ام��ل��ون يف 
الجتاه  يف  �شلوكهم  ل��دف��ع  حت��ف��ي��زه��م،  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
العمل  ببيئة  املرجوة لالرتقاء  الأه��داف  ال��ذي يحقق 
واجلودة  التميز  ثقافة  ون�شر  الأداء  م�شتوى  وتعزيز 

يف ال�شركة.
ف��ف��ي ه���ذا ال��ي��وم ن��ق��در جميع اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت يف 
الفرتة املا�شية من اجلميع و ياأتي تكرمينا لكم اليوم 
التي تعمل بها  �شمن منهجيات �شركة العني للتوزيع 
لبث روح التناف�س بني العاملني واإث��ارة جانب الإبداع 
لديهم وحتفيز اجلميع لبذل اجلهد وتطوير املهارات 
يعتر  و  الأف�شل  العمل  مب�شتوى  للنهو�س  وتنميتها 
هذا التكرمي عامل من عوامل حتقيق الر�شا الوظيفي 
الذي ت�شعى الإدارة العليا لتحقيقه فالتميز ل يحقق 
مع  ب��ه  ن��ق��وم  ال���ذي  بالعمل  ب��ل  العليا،  املنا�شب  ع��ر 
العاملني كافة لدينا ما يحقق لنا الإجن��ازات الكبرية 

التي تبقى اإىل الأبد �شاخمة اأمام اجلميع. 
ويف اخلتام اأ�شكركم جمدداً على تواجدكم معنا اليوم  
وفقنا اهلل واإياكم ملا فيه خري ..اآماًل باأن نكون جميعاً 
على قدر ما نحمله على عاتقنا من م�شوؤوليات جتاه 

اأوطاننا وعلى قدر الثقة التي يوليها لنا قادتنا.

بلدية ال�ضارقة تكرم الفائزين 
يف م�ضابقة اأجمل حديقة

ق�ضاء اأبوظبي تنظم ملتقى 
»معا نحو اأ�ضرة مبتكرة«

•• ال�صارقة -وام:

كرمت بلدية مدينة ال�شارقة مبقرها الفائزين يف م�شابقة اأجمل حديقة يف دورتها 
ال� 15 والتي جاءت حتت �شعار “حديقتي �شعادتي” حيث بلغ عدد احلدائق امل�شاركة 

منزلية. و24  مدر�شية  حدائق   10 منها   34
علي  ال�شيد  فاز  حيث  للم�شابقة  الثالث  الفئات  وفق  فائزين  ثالثة  احلفل  وك��رم 
عبد اهلل �شهيل عن فئة اأجمل حديقة منزلية ذات النمط الطبيعي وال�شيد عدنان 
ابراهيم  وال�شيد  الهند�شي  النمط  ذات  منزلية  حديقة  اأج��م��ل  فئة  ع��ن  املعيني 
مدر�شة  ف��ازت  فيما  املختلط  النمط  ذات  منزلية  حديقة  اأجمل  فئة  عن  احلمادي 
الرفاع الثانوية عن فئة املدار�س احلكومية ومدر�شة العامل اجلديد اخلا�شة عن 
فئة املدرا�س اخلا�شة يف حني مت تكرمي امل�شاركني واللجنة اللجنة املقّيمة للحدائق 

تقديراً جلهودهم خالل الدورة احلالية للم�شابقة.
واكد �شعادة ثابت �شامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�شارقة اأن ال�شارقة حتتل 
والبيئي مكانة خا�شة فهي �شاحبة جتربة  الزراعي  املجال  املتعددة يف  باإجنازاتها 
ح�شارية وجمالية انبثقت معاملها الأوىل من توجيهات وروؤى �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة و بف�شل 
دعم �شموه امل�شتمر حققت البلدية اإجنازات كثرية ومتعددة ت�شاف يومياً ل�شل�شلة 
دور  بالبلدية  والبيئة  الزراعة  لقطاع  ان  اىل  م�شريا  البلدي.  العمل  يف  اجنازاتها 
تنفيذاً  البا�شمة  لالإمارة  امل�شتدامة  التنمية  وا�شتمرار  الزراعية  النه�شة  يف  مهم 
لتوجيهات �شموه حيث تعمل ب�شكل م�شتمر على امل�شاركة يف كل الفعاليات وخ�شو�شاً 
البيئية وت�شهم يف زيادة الت�شجري والزراعة وافتتاح احلدائق وت�شجيع املجتمع على 
الهتمام بالبيئة. وقال املهند�س ح�شن التفاق م�شاعد املدير العام لقطاع الزراعة 
والبيئة رئي�س جلنة تقييم امل�شابقة ان امل�شابقة حظيت باإقبال جماهريي كبري هذا 
الدورات  النجاحات خالل  ل�شل�شة  ا�شتمراراً  النظري  العام وحققت جناحاً منقطع 
احلدائق  بتزيني  املجتمع  اأف����راد  واه��ت��م��ام  امل�����ش��ارك��ات  ه��ذه  تعك�س  حيث  ال�شابقة 
واإن�شائها اأهمية الزراعة وجتاوب املجتمع مع دعوات البلدية ب�شرورة ن�شر الرقعة 
وفوائد  كبرية  اأهمية  من  لها  ملا  احلدائق  واإن�شاء  بالزراعة  والهتمام  اخل�شراء 
الر�شالة  به ومن�شة مهمة لإي�شال  يحتذى  باتت منوذجاً  امل�شابقة  اأن  عديدة كما 
الهادفة للبلدية فيما يتعلق املحافظة على البيئة وزيادة حمالت الت�شجري وحققت 

العديد من النتائج الإيجابية واملردود البيئي على الإمارة.
ي�شار اىل اأن م�شابقة “ اأجمل حديقة “ تنق�شم اإىل فئتني هما فئة اأجمل حديقة 
منزلية وفئة اأجمل حديقة مدر�شية حكومية اأو خا�شة ويتم تقييم فئة احلديقة 
املنزلية وفقاً لثالثة اأمناط - النمط الهند�شي والنمط الطبيعي والنمط املختلط 
الأبعاد اجلمالية  ت�شمل  باحلديقة بحيث  التنوع يف اجلوانب اجلمالية  ل�شمان   -

الهند�شية وطبيعة ونوعية النباتات والورود وغريها.

•• اأبوظبي- وام:

�شمن  مبتكرة  اأ���ش��رة  نحو  معا  ملتقى  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق�شاء  دائ���رة  نظمت 
فعاليات �شهر الإمارات لالبتكار بهدف تعزيز ثقافة البتكار انطالقا من 
توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س الدائرة بالعمل املتوا�شل للتطوير والتح�شني 
املوؤ�ش�شي  اإحداث نقلة نوعية ملنظومة العمل  امل�شتمر لالأداء وامل�شاهمة يف 
وا�شتدامة  فاعلية  تعزيز  يف  املتمثلة  ال�شرتاتيجية  الأول��وي��ة  يحقق  مبا 

العمليات الق�شائية و�شمان �شهولة الو�شول ال�شامل للخدمات.
اأبوظبي - خالل  وحتدثت امل�شت�شارة عالية الكعبي مدير نيابة الأ�شرة يف 
الطفل  حقوق  ع��ن   - الق�شاء  ل��دائ��رة  الرئي�س  باملقر  عقد  ال��ذي  امللتقى 
ال�شيخ زايد  التاأ�شي�س على يد املغفور له  التي كفلتها قوانني الدولة منذ 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي ر�شخ منظومة متكاملة حلماية 
ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  النهج �شاحب  الطفل ورعايته ووا�شل هذا 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل باإ�شدار قانون حقوق الطفل الذي كفل 

جميع احلقوق الأ�شرية وال�شحية والتعليمية والثقافية.
واأو�شحت اأن دور القانون تخطى حماية احلقوق واحلريات بل اأ�شبح دافع 
مهم لعجلة البتكار اإذ ن�س على اأن للطفل احلق يف امتالك املعرفة وو�شائل 
البتكار والإبداع وله يف �شبيل ذلك امل�شاركة يف تنفيذ الرامج الرتفيهية 
والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع �شنه ومع النظام العام والآداب 
العامة وت�شع ال�شلطات املخت�شة واجلهات املعنية الرامج الالزمة لذلك.
من جهته تناول خليفة البقي�شي املتخ�ش�س يف جمال ا�شت�شراف امل�شتقبل 
.. دور البتكار يف تطوير عمل املوؤ�ش�شات مع اأهمية دور حا�شنات البتكار 
ودرا�شة  الفكرة  لتقييم  موؤهل  علمي  فريق  عر  املبتكرة  الأف��ك��ار  تبني  يف 
للنمو  الرئي�شة  املحاور  اأح��د  باعتباره  وذل��ك  تطبيقها  واإمكانية  نتائجها 
القت�شادي وركيزة اأ�شا�شية لتحقيق القت�شاد املعريف والتناف�شي والو�شول 
النابغني  وال��د   - البلو�شي  �شليمان  حت��دث  ناحيته  م��ن   . ال�شتدامة  اإىل 
دور  امللتقى - عن  اأث��ن��اء م�شاركتهم يف  البلو�شي  ودان��ة  اأدي��ب  الإم��ارات��ي��ني 
املغفور له ال�شيخ زايد يف دعم اأبناء الوطن وتقدمي جميع اأ�شكال الهتمام 
والرعاية ما اأثمر هذه النخبة املتميزة من اأبناء الإمارات يف خمتلف املجالت 
.. م�شريا اإىل اأهمية احلوار وال�شتماع اإىل الأفكار واملقرتحات البناءة مبا 

ير�شخ ثقافة البتكار التي تنعك�س بدورها على التطوير املوؤ�ش�شي .
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•• اأبوظبي-وام:

للتاأهيل  امل�������ش���ت���ق���ب���ل  م����رك����ز  اأق���������ام 
الع�شاء  ح��ف��ل  الهمم”  “لأ�شحاب 
وح�شور  ب��رع��اي��ة   2018 ال�����ش��ن��وي 
ب����ن مبارك  ن���ه���ي���ان  ال�����ش��ي��خ  م���ع���ايل 
الرئي�س  ال��ت�����ش��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
ل��ل��م��رك��ز وذل����ك يف حديقة  ال��ف��خ��ري 
منزل ال�شفري الريطاين يف اأبوظبي. 
ح�����ش��ر احل��ف��ل ���ش��ع��ادة ف��ي��ل��ي��ب ب����ارام 
الدولة  ل���دى  امل��ت��ح��دة  اململكة  �شفري 
اإدارة املركز  اأع�شاء جمل�س  وعدد من 
اإىل جانب عدد من �شفراء الدول لدى 

الدولة وعقيالتهم واأ�شدقاء املركز.
“معاً  وحمل احلدث لهذا العام �شعار 
ومن�شجماً  متنا�شقاً  وج��اء   “ للتفوق 
زايد”  “عام   2018 ع��ام  م��ب��ادرة  مع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

الدولة حفظه اهلل وجاء ذلك تر�شيخاً 
وتكاتف  اجل���م���اع���ي  ال���ع���م���ل  مل���ف���ه���وم 
اجلهود لتمكني الأف��راد وال�شباب من 
ذوي الهمم واإتاحة الفر�س لتدريبهم 
على اأر�س الواقع وتوفري فر�س عمل 
اأف������راداً ومنتجني  ل��ه��م جت��ع��ل م��ن��ه��م 
من  ق��در  باأق�شى  العي�س  لهم  وتتيح 

ال�شتقاللية.
وفى كلمته خالل احلفل �شكر معاىل 
ال�شفري  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ 
الع�شاء  ه��ذا  ل�شت�شافته  الريطاين 
يف  للتاأهيل  امل�شتقبل  مل��رك��ز  ال�شنوي 
ملدير  ال�شكر  وق���دم  ال�����ش��ف��ارة  حديقة 
م�شطفى  م���وف���ق  ال���دك���ت���ور  امل����رك����ز 
وج��م��ي��ع ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى امل���رك���ز من 

موظفني واإداريني .
ه���ذا احل��ف��ل لهذا  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
الحتفالت  ب��اق��ي  ع��ن  يختلف  ال��ع��ام 
ال�شفارة الريطانية  اأن حديقة  حيث 

�����ش����ج����رة غ�������اف زرع���������ت قبل  ت�������ش���م 
له  املغفور  لذكرى  اأح��ي��اء  اأي��ام  ب�شعة 
و  نهيان  ال  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
..م�شيفا  زايد”  “وعام  م��ع  تفاعال 
ب���ني دول���ة  ال��را���ش��خ��ة  ال�����ش��داق��ة  اأن 
المارات وبريطانيا هي عالقة قائمة 
العاطفي  والن�����ش��ج��ام  الت�شامح  على 

واحلوار.
متفقون  ن���ح���ن  م���ع���ال���ي���ه  ا�����ش����اف  و 
اإظهار  ان الع���اق���ة ل حت��د م��ن  ع��ل��ى 
و  طاقاتهم  واب����راز  ال�شباب  اإم��ك��ان��ات 
م�شاعدتهم  ع��ل��ى  م�����ش��م��م��ون  ن��ح��ن 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل ب��ن��ج��اح م��ع حتدياتهم 
حتقيق  م��ن  ال��واق��ع  يف  يتمكنوا  حتى 
ال�شواهد  اأك��ر  من  ..ولعل  اأمنياتهم 
ال���ت���ي ت���ر����ش���خ ع���م���ل امل����رك����ز اجل������اد و 
ت��رز ج��ه��وده ه��و ق�شة اح��د الطالب 
ال���ذي ال��ت��ح��ق ب��امل��رك��ز ع��ن��دم��ا ك���ان يف 
ا�شطراب  م��ن  ي��ع��اين  ال�شاد�شة  عمر 

ال��ت��وح��د وك���ان وقتها غ��ري ق���ادر على 
ال��ع�����ش��ري��ن��ات من  ال��ك��الم ه��و الن يف 
عمره يعمل يف ق�شم حقوق الن�شان يف 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل وهو 
الن يدرك اإمكانياته بالكامل ..و كان 
هذا الطالب قد ذكر قبل عامني “مل 
املركز -كلها  �شيئ يف  يحدث اي �شيء 

ا�شياء جيدة - ». 
وقال معاليه يف كلمته اأن من الأمثلة 
الأخرى لنجاحات واجنازات املركز هى 
الطالبة ريبكا التي تنطلق بنجاح من 
تتلقاه  ال��ذي  التدريب  برنامج  خالل 
وال����ذي  ف��اي�����س روي  ي���ا����س  ف���ن���دق  يف 
املركز  امل�شتقبل وان  يوؤهلها للعمل يف 
التدريبي  برناجمه  تعزيز  يعمل على 
ل��ي��ت��وائ��م م���ع م���ه���ارات ال���ط���الب ومع 

م�شار درا�شتهم املنا�شب.
التي  ب����ال����رام����ج  م���ع���ال���ي���ه  م���ن���وه���ا 
ي��وف��ره��ا امل��رك��ز م��ن خ��الل الرنامج 

الريطاين املعتمد “ازدان” وت�شمل : 
ال�شخ�شية واأخالقيات  برنامج تنمية 
املعلومات  تكنولوجيا  برنامج  العمل 
املهارات اخلدمية  والت�شال وبرنامج 
وال�شتقبال وبرنامج احلرف اليديوية 
وبرنامج  الب�شرية  الفنون  وبرنامج 
وبرنامج  البدنية  وال�شحة  الريا�شة 
التمثيلية  الفنون  وبرنامج  ال��زراع��ة 
والت�شنيع  ال�������ش���ن���اع���ة  وب����رن����ام����ج 
وبرنامج ريادة الأعمال. واأ�شار معاليه 
اىل ان اأكر من 100 طالب وطالبة 
من طالب املركز مت دجمهم باملدار�س 
3 ط���الب مواطنني  اخ��ت��ي��ار  وق���د مت 
الوطني  املنتخب  يف  ال��دول��ة  لتمثيل 
�شيتناف�س  ال���ذي  اخل��ا���س  ل��الأومل��ب��ي��اد 
ال�شرق  ملنطقة  الإقليمية  الأل��ع��اب  يف 
ال�شهر  يف  افريقيا  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط 
،وبعد  اب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  امل��ق��ب��ل يف 
العاملية يف  ال�شيفية  الأل��ع��اب  ذل��ك يف 

�شهر مار�س 2019 والتي �شوف تقام 
ال�شفري  القى  ذل��ك  بعد  اأب��وظ��ب��ي.  يف 
وتلى   .. ترحيبية  كلمة  ال��ري��ط��اين 
ذل���ك ع��ر���س ف��ي��دي��و ق�����ش��ري يلخ�س 
اآخر الإجن��ازات وامل�شتجدات عن ذوي 

الإعاقة واخلدمات املقدمة لهم.
وقد �شرح موفق م�شطفى مدير املركز 
اأن هذا الع�شاء التوعوي اخلام�س ع�شر 
حت��ت رع��اي��ة وح�����ش��ور م��ع��ايل ال�شيخ 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وا�شت�شافة 

كرمية من ال�شفارة الريطانية يعزز 
املجتمعية  امل�شاركة  مفهوم  ير�شخ  و 
وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  الأف���راد  ودور 
يف الإرتقاء باخلدمات والفر�س التي 

تقدم لأ�شحاب الهمم.

•• اأبوظبي -وام:

العا�شمة  يف  الكبري  زاي���د  ال�شيخ  ج��ام��ع  ك��ر���س 
اأب��وظ��ب��ي م��ك��ان��ت��ه ك��اأح��د اأه���م م��راك��ز ن�شر قيم 
ح�شارية  ومنارة  الإن�شاين  والتعاي�س  الت�شامح 

يق�شدها الزوار من خمتلف دول العامل.
واأكد اجلامع خالل عام 2017 ح�شوره كقيمة 
دي��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ووط��ن��ي��ة وج��م��ال��ي��ة وح�شارية 
املغفور  ر�شخها  التي  والقيم  املفاهيم  عن  تعر 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
والتي  الإم��ارات��ي  ال��وج��دان  يف  املتجذرة  ثراه” 

ت�شكل امتداداً للهوية الوطنية.
واأع���ل���ن م��رك��ز ج��ام��ع ال�����ش��ي��خ زاي����د ال��ك��ب��ري اأن 
5 م��الي��ني و790  ب��ل��غ  اإج���م���ايل رواد اجل��ام��ع 
و965  األ��ف��اً  و440  مليون  منهم  و101  األ��ف��اً 
زائراً  و130  اآلف  و417  ماليني  و3  م�شلياً 
�شهر رم�شان  افطار خالل  و مت تقدمي وجبات 
عدد  بلغ  و  �شائما  و510  األفاً   857 ل�  املبارك 
الكرمي  ال���ق���راآن  حتفيظ  وب���رام���ج  امل��ح��ا���ش��رات 
اإجمايل  ..اأم�������ا  وب���رن���ام���ج  حم���ا����ش���رة   2496
فبلغت  اجلامع  قدمها  التي  اخلريية  الوجبات 

األفاً.  72
وزير  نائب  الزعابي  جمعة  اأح��م��د  معايل  واأك���د 
�شوؤون الرئا�شة رئي�س جمل�س اأمناء مركز جامع 
ال�����ش��ي��خ زاي���د ال��ك��ب��ري اأن امل��رك��ز و���ش��م��ن خطته 
ال�شرتاتيجية الهادفة اإىل تعزيز ر�شالة الت�شامح 
وم��د ج�شور ال��ت��ق��ارب ال��ث��ق��ايف واحل�����ش��اري بني 
يعمل  العامل  ح��ول  وال�شعوب  الثقافات  خمتلف 
وثقايف  ديني  كمعلم  اجلامع  اإب���راز  على  ج��اه��داً 
الت�شامح  قيم  تعزيز  يف  ي�شهم  ب���ارز  وح�����ش��اري 
اإطار  والإخ��اء بني الثقافات املختلفة.. وذلك يف 
ال��ذي ت�شطلع به دول��ة الإمارات  ال��رائ��د  ال��دور 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
تر�شيخ  يف  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بثوابت  والتم�شك  الأدي�����ان  ب��ني  التعاي�س  ق��ي��م 
الدين الإ�شالمي احلنيف لن�شر ال�شالم والأمن 

يف اأرجاء املنطقة والعامل.
نائب  احل��م��ريي  �شاحي  �شلطان  ���ش��ع��ادة  واأ���ش��ار 
زايد  ال�شيخ  جامع  مركز  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
الزوار  ع��دد  يف  امل�شتمر  ال��ت��زاي��د  اأن  اإىل  الكبري 
�شنويا يعك�س املكانة املتمّيزة التي ميّثلها اجلامع 
يف  وال��دي��ن��ي��ة  الثقافية  ال�شياحة  خريطة  على 
لالإبداع  من��وذج��اً  باعتباره  واملنطقة  الإم����ارات 
جماليات  يج�شد  ال����ذي  وال��ه��ن��د���ش��ي  امل��ع��م��اري 
اأبوظبي  يف  وخ�شو�شيتها  الإ�شالمية  العمارة 
وك���واح���د م���ن اأه����م ال��وج��ه��ات احل�����ش��اري��ة ذات 

الطابع الديني يف العامل.
مدير  العبيديل  يو�شف  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
املركز  اأن  الكبري  زاي��د  ال�شيخ  جامع  مركز  ع��ام 
وح�شاري  وث��ق��ايف  دي��ن��ي  كمعلم  اجل��ام��ع  ي���رز 
اأرق��ى اخل��دم��ات يف جم��ال ا�شتقبال  عر تقدمي 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ح��ي��ث يخ�ش�س  ال������زوار واجل������ولت 
جولت يومية على مدار العام يقدمها عدد من 
اخ�شائي اجلولت الثقافية الإماراتيني والذين 
جنحوا يف عك�س �شورة م�شرفة لدولة الإمارات 
وقيمنا الإ�شالمية ال�شمحة التي تعر عن ديننا 
احلنيف بالإ�شافة اإىل اإبراز اجلماليات املعمارية 
لهذا ال�شرح احل�شاري الكبري الذي يحمل ا�شم 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب 

اهلل ثراه.
يقدم  املرك��ز  اأن  للفخر  يدعو  مم��ا  ان��ه  واأ���ش��اف 
الذي��ن  الوط��ن  وبن��ات  اأبن��اء  ب�ش��واعد  خدمات��ه 
�ش��خروا طاقاته��م خلدم��ة اآلف امل�شلني والزوار 
ورحاب  املواق��ف  م��ن  ب��دءا  الكبي��ر  ال�ش��رح  ف��ي 
منظومة  يف  ال�ش��الة  ق��اع��������ات  وحت��ى  اجل��ام��ع 
على  وت���دل  زاي���د  اإرث  متثل  متكاملة  ح�شارية 
الرقي والت�شامح اللذين هما امللمحان الأبرز يف 
وجه الإم��ارات واإننا عازمون على احلفاظ على 
دعما  به  اجلديدة  الأجيال  وتعريف  الإرث  هذا 

لنه�شة الإمارات ومكانتها.
ادفايزر”  “تريب  موقع  اختار  الثالثة  وللمرة 
�شرح  اأف�شل  كثاين  الكبري  زاي��د  ال�شيخ  جامع 
2017 وذلك يف اإجناز  معماري يف العامل لعام 
جديد ي�شاف ل�شجل دولة الإم��ارات يف خمتلف 

املجالت.
اآراء  على  ب��ن��اء  ادفايزر”  “تريب  اختيار  وج���اء 
املواقع  زوار  م��ن  امل��الي��ني  وتعليقات  وتقييمات 
العامل  اأن��ح��اء  �شائر  يف  والتاريخية  العمرانية 
لذلك فاإن الت�شنيف الذي منحه جلامع ال�شيخ 
اجلوائز  اأب��رز  من  يعد  ابوظبي  يف  الكبري  زاي��د 

املرموقة عامليا يف هذا املجال.
قيم  اإع�����الء  يف  ال����ري����ادي  دوره  اجل���ام���ع  وع�����زز 
يف  ال�شحيح  الإ�شالم  مفاهيم  وغر�س  الت�شامح 
والأن�شطة  الفعاليات  خ��الل  من  الن�سء  عقول 
املا�شي  ال��ع��ام  نفذها  التي  الر�شمية  وال��زي��ارات 
املبادرات اخلريية  اإىل جانب تنظيم وا�شت�شافة 

والإن�شانية واملحا�شرات الدينية.
ونظم مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري خالل عام 

ويف  والأن�شطة  الفعاليات  من  العديد   2017
الذاكرة”  يف  رح��ل��ة  “احلج:  معر�س  مقدمتها 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  فعالياته  افتتح  ال��ذي 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
الثقايف  ل���دوره  تر�شيخاً  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر 
واحل�����ش��اري واح��ت��ف��اء مب���رور 10 ���ش��ن��وات على 

افتتاح هذا ال�شرح.
وي�������ش���م امل���ع���ر����س ال������ذي ي�����ش��ت��م��ر ل���غ���اي���ة 19 
املخطوطات  م��ن  ن���ادرة  جمموعة  املقبل  م��ار���س 
التاريخية  الفوتوغرافية  وال�شور  الإ�شالمية 
واملعا�شرة  الكال�شيكية  الفنية  والأعمال  والآثار 
15 موؤ�ش�شة حملية وعاملية  التي ا�شتعريت من 
عالوة على املجموعات واملقتنيات اخلا�شة التي 
املعر�س  ي��ري  وم��ا  كما  املجتمع.  اأف���راد  قدمها 
العمل  ور���س  امل�شاحبة مثل  الأن�شطة  ع��دداً من 
التي ت�شتهدف خمتلف �شرائح املجتمع وجل�شات 

حوارية تتناول مو�شوعات مهمة.
املركز  عنها  اأع��ل��ن  التي  املتميزة  امل�شاريع  وم��ن 
و�شوق  ال���زوار  خ��دم��ات  “مركز  م�شروع  م��وؤخ��را 
مرتادي  خل��دم��ة  اإن�������ش���اوؤه  مت  ال����ذي  اجلامع” 
اجل��ام��ع م��ن م�����ش��ّل��ني وزّوار وي��ع��د واح�����داً من 
لإجنازها  املركز  ي�شعى  التي  الهامة  الإجن���ازات 
لتاأ�شي�س  �شنوات  ع�شر  م��رور  ذك��رى  مع  تزامنا 
امل��رك��ز ج��ه��وده وي�شعى  ي��ك��ّر���س  اجل��ام��ع.. حيث 
ملرتادي  اخل����دم����ات  اأف�������ش���ل  ت���ق���دمي  يف  ح��ث��ي��ث��ا 
وثقافاتهم  اأج��ن��ا���ش��ه��م  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  اجل���ام���ع 
للمكت�شبات  تتويجا  امل�شروع  هذا  تاأ�شي�س  وياأتي 
التي حققها املركز وموؤ�شًرا جلهوده املتوا�شلة يف 
التي تليق  الّزائر وتقدمي ال�شورة  اإثراء جتربة 

مبكانة ال�شرح الكبري.
لي�شب يف حموراً  احل��ي��وي  امل�شروع  ه��ذا  وي��اأت��ي 
واملتمثلة  ال�شرتاتيجية  املركز  خطة  يف  اأ�شا�شيا 
يف ت��ق��دمي اأرق����ى اخل��دم��ات وف���ق اأع��ل��ى املعايري 
الإ�شافة  وه��ذه  وال����زوار  امل�شلني  م��ن  ل�شيوفه 
���ش��وف ت��ع��زز م���ن م��ك��ان��ة اجل���ام���ع ع��ل��ى خارطة 

ال�شياحة الثقافية العاملية.
عدد  يف  ك��ب��ريا  ارت���ف���اع���ا   2017 ع����ام  و���ش��ه��د 
يف  الكبري  زاي���د  ال�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  م�شاركات 
�شهدتها  التي  واملجتمعية  والوطنية  الفعاليات 
الدولة مثل احتفالية يوم العلم واليوم الوطني 
ل���دول���ة الم�������ارات وي�����وم ال�����ش��ع��ادة وي�����وم امل�����راأة 
ل��ل�����ش��ب��اب وجمموعة  ال��ع��امل��ي  الإم���ارات���ي���ة وي����وم 

اإىل  ا�شافة  اخلري”  “عام  ب�  اخلا�شة  الأن�شطة 
الأن�شطة  من  وغريها  ودول��ي��ة  حملية  فعاليات 

الثقافية اإ�شافة اإىل دورات حتفيظ القراآن.
ومل يغب املركز خالل عام 2017 عن احل�شور 
مثل  املتنوعة  املجتمعية  الفعاليات  يف  ال��ف��ع��ال 
والقافلة  الأر�����س  ك�شاعة  املجتمعية  امل���ب���ادرات 
الفعاليات  من  العديد  املركز  نظم  كما  الوردية 
الدينية  وامل���ح���ا����ش���رات  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
العمارة  ف����ن  يف  وال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
دوره  م���ع  جميعها  ت��ت��م��ا���ش��ى  ال��ت��ي  الإ���ش��الم��ي��ة 
الت�شامح  قيم  اإع��الء  يف  وجهوده  الرائد  الثقايف 
التدريبية  ب��راجم��ه  امل��رك��ز  ووا���ش��ل  والتعاي�س. 
ال���زوار  وخ��دم��ات  الثقافية  اجل����ولت  يف جم���ال 
حيث بلغ عدد خريجي برامج التدريب املختلفة 
العام املا�شي 284 خريج. ويعتر برنامج “ابن 
الكوادر  وت��اأه��ي��ل  دع��م  اإىل  يهدف  الدار” ال��ذي 
الثقافية  اجل����ولت  جم���ال  يف  للعمل  ال��وط��ن��ي��ة 
التدريب  برامج  اأه��م  من  الدولة  يف  وال�شياحية 
املركز لطالب اجلامعات  التي يطلقها  ال�شنوية 
برنامج  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل���واط���ن���ني  واخل���ري���ج���ني 
“الدليل الثقايف ال�شغري” اأحد الرامج املتميزة 
التي يطلقها املركز �شنويا والذي ي�شارك فيه 40 
 ”13-9“ اأعمارهم بني  ت��رتاوح  وطالبة  طالباً 
تهدف  والتي  الدولة  مدار�س  خمتلف  من  �شنة 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  وم��اآث��ر  قيم  تر�شيخ  اإىل 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه القائمة على 
واحل�شاري  الثقايف  والتوا�شل  الت�شامح  مفهوم 
و�شقل مواهبهم وتعريفهم بالثقافة الإماراتية. 
كما يهدف الرنامج اإىل ا�شتثمار وتوجيه طاقات 
والنتماء  الوطنية  روح  ويعزز  اجلديد  الن�سء 
والتطوع واخلدمة املجتمعية يف نفو�شهم، وتنمي 

قدراتهم ومهاراتهم يف التوا�شل.
املتمثلة  ع��ام اخل��ري  لأه���داف وحم���اور  وحتقيقاً 
اأطلق  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ث��ق��اف��ة  تر�شيخ  يف 
عقد  خالل  اخلري” من  “مزون  م�شروع  املركز 
القطاعني  يف  اجلهات  من  العديد  مع  �شراكات 
وامل�شاعي  اجلهود  تعزيز  بهدف  واخلا�س  العام 
الر�شيدة  القيادة  روؤى  ملواكبة  للمركز  امل�شتمرة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” الذي 
�شاحب  وتوجيهات  للخري  عاما   2017 اأعلن 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل” الذي اأكد اأن عام اخلري هدفه خري  “رعاه 
املواطن وخري الوطن وتر�شيخ ثقافة العطاء يف 
الأفراد واملوؤ�ش�شات خلدمة املجتمع والرتقاء به 
و�شراكاته  م��ب��ادرات��ه  امل��رك��ز يف  انطلق  هنا  وم��ن 
ا�شمه كونه يحمل  “عام اخلري” من  ل�  املتعددة 
ا�شم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
الذي اقرتن عن جدارة بكل معاين العطاء فال 

يكاد يذكر اإل وتتبعه كلمة اخلري.
مركز  اإدارة  جنحت  الف�شيل  رم�شان  �شهر  ويف 
ج��ام��ع ال�����ش��ي��خ زاي����د ال��ك��ب��ري ب��ت��ط��ب��ي��ق خطتها 
اأك��م��ل وج���ه وذلك  ال�شهر ع��ل��ى  ل��ه��ذا  ال�����ش��ن��وي��ة 
بف�شل الدعم الكبري من القيادة الر�شيدة حيث 
بلغ ن�شبة ر�شا امل�شلني العام املا�شي 95 باملائة.. 
وت�شمنت اخلطة ال�شرتاتيجية للجامع خالل 
اأبرزها تر�شيخ دوره  الكرمي حماور عدة  ال�شهر 
ال��ث��ق��ايف وامل��ع��ريف وم��واك��ب��ة ع���ام اخل���ري واإع���الء 
احل�شاري  التوا�شل  قيم  ودع���م  التطوع  قيمة 
والإن�شاين واإظهار القيم التي ربى عليها املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
فعاليات عدة  وذل��ك عر  الإم���ارات  ثراه” اأبناء 
م��ن اجل��ه��ات يف  ع��دد  م��ع  بالتعاون  مت تنظيمها 

الدولة.
امل�شلني  جموع  من  كبرياً  اإقباًل  اجلامع  و�شهد 
من  الأواخ���ر  الع�شر  خ��الل  خا�شة  وال�شائمني 
رم�شان  �شهر  ط��وال  عليه  توافد  حيث  رم�شان 
�شائماً  م��ل��ي��ون   1،193،605 ن��ح��و  امل���ب���ارك 
�شائم  األ���ف   857،510 ن��ح��و  منهم  وم�شلياً 
الإفطار”  “خيام  يف  الإف���ط���ار  ط��ع��ام  ت��ن��اول��وا 
الذي  ال�شائمون”  “�شيوفنا  م�����ش��روع  �شمن 
ينظم �شنوياً على روح ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
اأدوا �شالة  الذين  امل�شلني  بلغ عدد  فيما  نهيان 
التهجد  و�شالة  م�شلياً   187،969 الرتاويح 
اإجمايل  جت����اوز  ب��ي��ن��م��ا  م�����ش��ل��ي��اً   148،126
امل�شلني الذين اأحيوا ليلة ال�27 من رم�شان يف 
�شالتي الرتاويح والتهجد باجلامع 53،000 

م�شلياً.
ال��ك��ب��ري دوره  ال�شيخ زاي���د  ور���ش��خ م��رك��ز ج��ام��ع 
التي  املحا�شرات  خالل  من  والثقايف  احل�شاري 
اأ�شحاب  م��ن  ع��دد  قدمها  حما�شرة   18 بلغت 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  �شيوف  العلماء  الف�شيلة 
الف�شيل  ال�شهر  خ��الل  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 

بعد �شالة الرتاويح بالتعاون مع الهيئة العامة 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف.

القوات  �شباط  ن��ادي  مع  بالتعاون  املركز  وق��دم 
اإفطار يومية  األف وجبة   28 اأكر من  امل�شلحة 
يف مقر اجلامع فيما اأ�شرف على توزيع الوجبات 
اأكر  من  مكون  عمل  طاقم  ال�شائمني  وخدمة 
ال�شحور  وجبات  عن  ف�شال  �شخ�س   700 من 
التي بلغ عددها اأكر من 10 اآلف وجبة وزعت 
على امل�شلني خالل الع�شر الأواخر من رم�شان.

اخلري  م��زون  مبادرة  �شمن  اجلامع  وا�شت�شاف 
منها  املبادرات  ع��ددا من  الف�شيل  ال�شهر  خالل 
ح��م��الت ال��ت��رع ب��ال��دم ال��ت��ي ب��ل��غ��ت 3 حمالت 
خالل ال�شهر الف�شيل ومبادرة الفح�س الطبي 
مبادرة  ا�شت�شافة  اإىل  اإ�شافة  اليومي  امل��ج��اين 
�شجرة النعمة ومبادرة توزيع امل�شروبات الباردة 

على امل�شلني.
اأبوظبي  يف  ال��ك��ب��ري  زاي���د  ال�شيخ  ج��ام��ع  و���ش��ه��د 
الزيارات الر�شمية  2017 عددا كبريا من  عام 
دول  روؤ����ش���اء  م��ن  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع��ة  ل�شخ�شيات 
�شجل  يف  املدونة  كلماتهم  عك�شت  الذين  ووزراء 
ال�شرح  لهذا  وتقديرهم  اإعجابهم  مدى  ال��زوار 

احل�شاري العظيم.
وجاء يف مقدمة ال�شخ�شيات الر�شمية التي زارت 
اجل��ام��ع خ���الل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ف��خ��ام��ة الرئي�س 
جمهورية  رئ��ي�����س  ف���رم���اج���و  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
مانيول  خ���وان  وفخامة  الفيدرالية  ال�شومال 
���ش��ان��ت��و���س رئ��ي�����س ك��ول��وم��ب��ي��ا والأم�����ري احل�شني 
الأردنية  اململكة  عهد  ويل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  ب��ن 
رئي�س  جينتيلوين  ب��اول��و  وم��ع��ايل  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة 
جمل�س ال����وزراء الإي��ط��ايل وم��ع��ايل لر���س لوكا 
را�شم�شون رئي�س وزراء مملكة الدمنارك و بيرت 
طوم�شون رئي�س اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
اأملانيا  خارجية  وزي��ر  غابريال  زيغمار  معايل  و 
وال�شقف روبرت بوب رئي�س اأ�شاقفة الأجنليكان 

من الوليات املتحدة الأمريكية.
اأن مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري التابع  يذكر 
ومتابعة  برعاية  يحظى  الرئا�شة  �شوؤون  ل��وزارة 
من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 
الثقافية  للحركة  ن���واة  ليكون  امل��رك��ز  وت��اأ���ش�����س 
الثقافية  القيمة  ح��ول  تتمحور  التي  والفكرية 
تعر عن  والتي  اجلامع  التي ميثلها  والوطنية 
ال�شيخ  له  املغفور  ر�شخها  التي  والقيم  املفاهيم 
زايد بن �شلطان اآل نهيان واملتاأ�شلة يف الوجدان 
الوطنية  للهوية  ام��ت��دادا  ت�شكل  والتي  وال��وع��ي 

امل�شتلهمة من تعاليم ديننا احلنيف.

•• اأبوظبي-وام:

الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ظ��م��ت 
ل��ل��م��وظ��ف��ني بح�شور  ال�����ش��ن��وي  احل��ف��ل 
���ش��ع��ادة م���رمي حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي مدير 
والإدارات  الدوائر  املوؤ�ش�شة ومدراء  عام 
وامل�����ش��ت�����ش��اري��ن واخل������راء وع����دد كبري 
فندق  يف  وذل���ك  املوؤ�ش�شة  موظفي  م��ن 

رووزوود بجزيرة املاريا .
وت���ه���دف امل��وؤ���ش�����ش��ة م���ن خ����الل احلفل 
اإىل  ال���ذي تنظمه يف ك��ل ع���ام  ال�����ش��ن��وي 
توطيد العالقات بني املوظفني والإدارة 
العليا التي حتر�س بدورها على تقدمي 
وتعمل  مل��وظ��ف��ي��ه��ا  وال����دع����م  احل����واف����ز 
املتميزين  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  م�شتمر  ب�شكل 

واملبدعني.
األ��ق��اه��ا ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة قال  ويف ك��ل��م��ة 
معايل علي �شامل الكعبي رئي�س جمل�س 
عر  الأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
عام  كل  احلفل:  خ��الل  م�شور  ت�شجيل 
واأن���ت���م ب��األ��ف خ��ري يف ع���ام زاي����د اخلري 
يتجدد الفرح بلقائكم يف احلفل ال�شنوي 
الذي داأبت املوؤ�ش�شة على تنظيمه كل عام 
نافذًة  باعتباره  اإقامته  على  وحر�شت 
ن��ط��ُلّ م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى م��ا اأجنزمتوه 

على م���دار ع��ام ك��ام��ل وم�����ش��اح��ًة نلتقي 
بيننا  فيما  والثقة  امل���ودة  لتعميق  فيها 
يقوم  اأن  ميكن  ل  اإذ  وم��وظ��ف��ني،  اإدارًة 
اأن  للنجاح  ميكن  ول  دونكم  من  العمل 
اأدرُك  والتي  جهودكم  دون  من  يتحقق 
اأن��ك��م ت��وؤدون��ه��ا ب��اأم��ان��ة وم�����ش��وؤول��ي��ة مبا 
و�شدقكم  للموؤ�ش�شة  اإخال�شكم  يعك�س 
يف التعامل معها واهتمامكم بتقدمي كل 
اأن يرتقي مب�شتواها عاماً  �شاأنه  ما من 

اإثر عام.
با�شمي  يل  ي��ط��ي��ب  ال��ك��ع��ب��ي:  واأك����م����ل 
���ش��خ�����ش��ي��اً وب���الإن���اب���ة ع���ن ن��ائ��ب رئي�س 
اأهنئكم  اأن  الأم���ن���اء  جم��ل�����س  واأع�����ش��اء 
لكم  ت��ق��دي��راً  ت��ق��ام  ال��ت��ي  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
موؤ�ش�شتنا  اأب�شرت  اأن  ومنذ  وجلهودكم 
وه��ي بيتنا  اأح���د ع�شر ع��ام��اً  ال��ن��ور قبل 
نكر  م���ا  وم��ث��ل  ي�شمنا  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
ب��ه مب��ا ي��ق��دم م��ن رع��اي��ة واه��ت��م��ام بكم 
طاقتنا  مننحه  عندما  بنا  يكُر  كذلك 
امل��ت��م��ي��زة ونطور  الإي��ج��اب��ي��ة واأف���ك���ارن���ا 
تبقى  ك��ي  الأف�����ش��ل  ل��ه��ا  ون��ق��دم  بعملنا 
بالأ�شرة  املوؤ�ش�شة الأكر �شلة وارتباطاً 

بدءاً من اأ�شرة املوؤ�ش�شة.
اأن نكون موؤمنني  وتابع معاليه : علينا 
وطننا  دون  م��ن  �شيئاً  ن�شبح  ل��ن  ب��اأن��ن��ا 

ويحتاج  اخل�����ري  م���ّن���ا  ي�����ش��ت��ح��ق  ال������ذي 
الأف�شل دوماً وكما يعطينا كل �شيء هو 
علينا اأن نوفيه حقه يف الولء والنتماء 
روح  جت��اه  �شادقني  نكون  واأن  والعطاء 
جعلنا  ال����ذي  ال��زع��ي��م  وه���و  الأب  زاي����د 
فخورين باأنف�شنا و�شادقني كذلك جتاه 
ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب  ممثلة  قيادتنا 
اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 
الإمارات” �شمو  “اأم  اهلل وجت��اه  حفظه 
ب��ن��ت م���ب���ارك رئي�شة  ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة 
املجل�س  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد 
الرئي�شة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى 
الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية فقادتنا 
امل�شتقبِل  ا���ش��ت�����ش��راف  اأه��م��ي��ة  ع��ل��م��ون��ا 
والعمِل اجلاد، كما حفّزونا على الإبداع 
والب���ت���ك���ار ك���ي ن��ب��ن��ي وط���ن���اً ي��ق��وم على 
والت�شامح  والإن�شانية  والعطاء  اخل��ري 
زايد  وال��دن��ا  بها  اآم��ن  التي  القيم  وه��ي 
مبنجزه  نحتفي  ال��ذي  واحلكيم  املعلم 
على م��دار ه��ذا ال��ع��ام. واأ���ش��اف معاليه 
اإل  ي�شعني  ل  ال��ل��ح��ظ��ات  ه���ذه  اإن��ن��ي يف 
واحد  لكل  والعرفان  بال�شكر  اأتقدم  اأن 
منكم عمل واجتهد واأبدع ولكل من اآمن 
املعارف هو  و�شقل  املهارات  ب��اأن تطوير 
الطريق نحو النور، ولكل من اأعطى من 

دون م��ّن��ة واع��ت��ر واج��ب��ه الأه���م خدمة 
ال���وط���ن وامل���ج���ت���م���ع.. ك���ون���وا ع��ل��ى ثقة 
فاأنتم الذين  ف��رداً  اأين فخور بكم ف��رداً 
املوؤ�ش�شة  م�����ش��رية  يف  ال���َف���ْرق  ت�شنعون 
وختم كلمته بال�شكر اجلزيل اإىل جميع 
ال�شنوي  احلفل  تنظيم  على  القائمني 

للموظفني.
الرميثي  حممد  م��رمي  �شعادة  ورح��ب��ت 
ب��امل��وظ��ف��ني خ���الل ك��ل��م��ٍة األ��ق��ت��ه��ا بهذه 
بكم  امل��وؤ���ش�����ش��ة  حتتفي  وق��ال��ت  املنا�شبة 
من  وبزمالئكم  احلفل  ه��ذا  يف  جميعاً 
واملنتهية  ال��ط��وي��ل��ة  اخل���دم���ة  م��وظ��ف��ي 
خدماتهم والدار�شني وخريجي اخلدمة 
اأبوظبي  وامل��ت��اأه��ل��ني جل��ائ��زة  ال��وط��ن��ي��ة 
دورتها  يف  امل��ت��م��ي��ز  احل��ك��وم��ي  ل������الأداء 
حتيات  للموظفني  نقلت  كما  اخلام�شة 
ال�شيخة  الم��ارات-���ش��م��و  -اأم  واأم��ن��ي��ات 
بالتوفيق  ل��ه��م  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

والنجاح.
واأكملت الرميثي لقد تعّلمنا يف موروثنا 
وثقافتنا وعَر روؤية وتوجيهات قيادتنا 
ي�شتحقه  ملن  ال�شكر َ ُنزجي  اأن  الر�شيدة 
والتقدير ملن اأجنز فاأخل�س وكان مثاًل 
وبيننا  والج��ت��ه��اد  والل���ت���زام  للمثابرة 
اليوم زميالٌت وزمالء اأفا�شل ق�شوا يف 

واليوم  ط��وال  �شنني  العمل  يف  �شحبتنا 
ح����اَن م��وع��د وداع���ه���م، وت��ق��دمي ال�شكر 
وال��ع��رف��ان لهم مل��ا ق��دم��وه م��ن جهد يف 
التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ع��م��ل��ه��م  م�����ش��رية 

الأ�شرية.
ان دولة المارات  الرميثي اىل  واأ�شارت 
العام  امل���ت���ح���دة حت��ت��ف��ي ه����ذا  ال��ع��رب��ي��ة 
بن  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الوالد  بالقائد 
ثراه”  اهلل  “طّيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
القائد الذي يتو�شح عام 2018 با�شمه 
ال�شخ�شية  تلك  بجهود  اعرتافا  الغايل 
العظيم  الوطن  التي �شنعت هذا  الفّذة 
ب��ع��ام زايد  ويف ه����ذا الإط������ار واح���ت���ف���اًء 
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  فاإن   2018
وبراجمها  بخدماتها  حا�شرة  �شتكون 
زايد  بعام  لالحتفاء  املبتكرة  واأف��ك��اره��ا 
 “ امل��ل��ه��م  ال��ق��ائ��د  ب�شخ�شية  ي��ل��ي��ق  ك��م��ا 
لكم  “�شاكرين  وال�����ش��الم  اخل���ري  زاي����َد 
ال��ت��ي قدمتموها يف  اأف��ك��ارك��م اخل��اّلق��ة 
املوؤ�ش�شة  نظمتها  التي  زاي��د  ع��ام  خلوة 

ال�شهر املا�شي.
اأن  يف  واأم��ل  ثقة  كلنا  الرميثي  واأكملت 
ي�شتمر عطاوؤكم واإبداعكم كما عهدناكم 
دائماً واأن حتقق املوؤ�ش�شة معكم الأهداف 
ال���ع���ام ج��ع��ل��ه اهلل عام  امل���رج���وة يف ه���ذا 

الر�شيدة  قيادتنا  ظل  يف  وجن��اح  �شعادة 
واأن يدمي على دولة المارات ِنَعَم الأمن 

والأمان وال�شتقرار.
الرميثي  م��رمي حممد  ���ش��ع��ادة  واأك����دت 
الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  رح��ل��ة  اأن 
بعطائهم  و�شت�شتمر  مبوظفيها  ب���داأت 
وج����ه����وده����م ودع�������م ����ش���رك���ائ���ه���ا ال�����ذي 
من  املوؤ�ش�شة  روؤي���ة  تعزيز  يف  ي�شهمون 
اأجل الرتقاء بخدماتها املقدمة لالأ�شرة 

واملجتمع.
وختمت كلمتها بتوجيه ر�شالة حتفيزية 
اأيقونة  لأن��ك��م  فيها  ق��ال��ت  للموظفني 

ال��ن��ج��اح و���ش��ر ال��ت��ط��ور والب��ت��ك��ار فاإننا 
نتمنى لكم كل اخلري واأن توا�شلوا رحلة 
ال��ت��م��ي��ز ب�����اإرادة ق��وي��ة وع��زمي��ة وطموح 
ن�����ش��ه��د مزيداً  اإي��ج��اب��ي��ة ح��ي��ث  ون���ظ���رة 
امل�شتقبلية  وامل�����ش��اري��ع  الإجن������ازات  م��ن 
اجلهود  تكثيف  جميعاً  منا  حتتاج  التي 
م�شرية  ا�شتكمال  اأج��ل  م��ن  مب�شوؤولية 
وال���ري���ادة الج��ت��م��اع��ي��ة بقيادة  ال��ت��ف��ّرد 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  الم���ارات  اأم 

مبارك .
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ق��ام��ت ���ش��ع��ادة مرمي 
و������ش�����ع�����ادة حممد  ال����رم����ي����ث����ي  حم����م����د 

التخطيط  دائ��رة  مدير  النيادي  �شعيد 
ال�شرتاتيجي يف املوؤ�ش�شة و�شعادة �شعيد 
دائ������رة اخلدمات  م���دي���ر  ال��غ��ف��ل��ي  ع��ل��ى 
موظفي  بتكرمي  املوؤ�ش�شة  يف  امل�����ش��ان��دة 
اخلدمة الطويلة ممن اأم�شوا 10 اإىل 
تفاٍن  بكل  املوؤ�ش�شة  يف خدمة  عاماً   20
ال�شيدة  بتكرمي  قاموا  كما  واإخ��ال���س.. 
اأبوظبي  جلائزة  املتاأهلة  احلمادي  وفاء 
دورتها  يف  امل��ت��م��ي��ز  احل��ك��وم��ي  ل������الأداء 
ت��ك��رمي خريجي  ج��ان��ب  اإىل  اخل��ام�����ش��ة 
املنتهية  وامل��وظ��ف��ني  الوطنية  اخل��دم��ة 

خدماتهم والدار�شني. 

موؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية تنظم حفلها ال�ضنوي وتكرم املتميزين

جامع ال�ضيخ زايد الكبري ي�ضتقبل 5,8 مليون زائر وم�ضل يف 2017

 » 10Xضحة دبي« تقدم م�ضروع »اجلينيوم« يف اإطار م�ضاركتها مببادرة » دبي�«
•• دبي -وام:

 “ مببادرة  م�شاركتها  اإط��ار  “اجلينيوم” يف  م�شروع  بدبي  ال�شحة  هيئة  قدمت 
دبي10X » التي اأطلقها �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل خالل الدورة ال�شاد�شة من 
القمة العاملية للحكومات بهدف حتويل ما �شتطبقه مدن العامل بعد ع�شر �شنوات 

اإىل واقع يعي�شه اأفراد املجتمع يف دبي مدينة امل�شتقبل اليوم.
24 جهة حكومية  26 م�شروع قدمتها  واح��د من  ال�شحة  ويعد م�شروع هيئة 
يف دبي و الذي مت اعتماده من قبل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم حيث قامت جلنة متخ�ش�شة ت�شم نخبة عاملية من اخلراء واملخت�شني 
يف مرحلة �شابقة بدرا�شة ومراجعة اأكر من 160 فكرة مت تلقيها للم�شاركة يف 

املبادرة من 36 جهة يف اأقل من 365 يوماً.

و يهدف م�شروع “اجلينوم” اإىل رفع م�شتوى كفاءة الكوادر الطبية وا�شت�شراف 
�شحة الإن�شان من خالل م�شح اجلينات لتباع منط حياة �شحية يف بيئة طبية 
اإم��ارة دبي حيث  و علمية مهيئة وخمترات خم�ش�شة لدرا�شة علم اجلينات يف 
�شتعزز درا�شة علم اجلينيوم اجلهود الرامية اإىل اإبطاء عملية ال�شيخوخة، واحلد 

من الإعاقات اجلينية والق�شاء على الأمرا�س املزمنة.
املوؤدية  ال��ت��غ��ريات يف اجل��ي��ن��ات  ال��ب�����ش��ري الك�شف ع��ن  وت��ت��ي��ح درا���ش��ة اجل��ي��ن��ي��وم 
لالأمرا�س الوراثية باعتبارها ركيزة اأ�شا�شية يف الوقاية من الأمرا�س املزمنة و 
ال�شرطان قبل الإ�شابة و ا�شتخال�س نتائج للق�شاء على العديد من الأمرا�س 
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  ال���دم،  �شغط  وارت��ف��اع  ال�شكري  كال�شمنة 
وبالتايل تقلي�س املخاطر والأعباء املالية لعالج الأمرا�س املزمنة على املوؤ�ش�شات 

الطبية والأفراد.
رئي�س جمل�س?? الإدارة مدير  قال معايل حميد حممد?????? القطامي  و 

عام هيئة ال�شحة بدبي ان ت�شكيل خمترات اجلينيوم يف دبي هو ترجمة فعلية 
اأول  �شيقدم  فهو  فيها  الطبية  واخل��دم��ات  ال�شحة  قطاع  م�شتقبل  ل�شت�شراف 
قاعدة بيانات وطنية جينية للبحث والتطوير امل�شتقبلي ما يدعم جهود �شناع 
بتحقيق  وي�شهم  ال�شحية  لال�شرتاتيجيات  امل�شتقبلي  التخطيط  يف  ال��ق��رار 

تناف�شية عاملية وتعزيز اقت�شاد املعرفة.
و ا�شاف معاليه ن�شعى من خالل الريادة يف علم اجلينات لتحقيق ال�شيادة على 
اجلينات  و�شناعة  علم  يف  والت�شريعات  لالأخالقيات  العاملية  املجال�س  م�شتوى 
وتر�شيخ مكانة دبي والإمارات كاأول دولة متتلك الرتكيبة البيولوجية الأ�شا�شية 
ل�شكانها. وقال معايل حميد القطامي حني اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
 “ دب��ي  ال����وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
رعاه اهلل “ مبادرة دبي10X ووجه اجلهات احلكومية باأن تطبق دبي اليوم ما 
�شتطبقه مدن العامل الأخرى بعد 10 �شنوات اأ�ش�س بذلك علماً جديداً لالإدارة 

بعيدا عن  امل�شتدامة  والتنمية  للم�شتقبل  ماألوفة  قواعد غري  واأر�شى  املوؤ�ش�شية 
العمل اليومي والإجنازات الآنية. واأ�شاف معاليه ان هيئة ال�شحة بدبي ت�شتلهم 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  فكر  من  جناحها  مقومات  وت�شتمد  روؤيتها 
حممد بن را�شد اآل مكتوم وهي مت�شي بكل قدراتها واإمكانياتها وعزمية كوادرها 
ازدهار  املزيد من  اإليه مدينة دبي وما ي�شهم يف حتقيق  اإىل ما ت�شبو  الب�شرية 
ورفاهية دولتنا. و�شخرت هيئة ال�شحة بدبي كل طاقتها واتخذت جميع التدابري 
فيها  مبا  الطموح  امل�شروع  لتنفيذ  م�شوؤولة  داخلية  جهات  عدة  وح��ددت  املمكنة 
اإدارة املخترات وعلم اجلينات ومركز دبي للحبل ال�شري والإدارات املتخ�ش�شة 
كما �شكلت جلنة علمية متخ�ش�شة يف علم اجلينات وا�شتفادت من اأهم الدرا�شات 
والتجارب العاملية الناجحة يف هذا املجال وا�شتخل�شت جميع التحديات املتوقعة 
الزمنية  برجمته  وفق  امل�شروع  تنفيذ  يعزز  مبا  وجتاوزها  معها  التعامل  و�شبل 

املعتمدة.

نهيان بن مبارك يح�ضر حفل الع�ضاء ال�ضنوي ملركز امل�ضتقبل للتاأهيل
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انفجار ثالث قنابل ب�ضمال غرب ميامنار واإ�ضابة �ضرطي 
•• ياجنون-رويرتز:

ق��ال��ت ���ش��رط��ة م��ي��امن��ار اإن ث���الث ق��ن��اب��ل ان��ف��ج��رت يف مدينة 
�شيتوي عا�شمة ولية راخني بال�شمال الغربي يف وقت مبكر 
�شباح ام�س ال�شبت واإن �شرطيا اأ�شيب بجروح طفيفة، م�شرية 
اإىل اأن ال�شلطات ما زالت تعمل على حتديد اجلهة امل�شوؤولة 

عن ذلك.
ووقعت الإنفجارت بعد ثالثة اأيام فقط من انفجار كبري اأدى 
اإىل مقتل موظفتني ببنك واإ�شابة نحو 25 �شخ�شا يف مدينة 
اجلماعات  من  ع��دد  تقاتل  حيث  البالد  �شرق  ب�شمال  ل�شيو 

امل�شلحة جي�س ميامنار.

هجمات  نفذوا  قد  امل�شلمني  الروهينجا  من  م�شلحون  وك��ان 
يف ولية راخني العام املا�شي اأثارت رد فعل قويا من اجلي�س 
اإىل  اإىل عبور احل���دود  الروهينجا  األ��ف��ا م��ن   688 دف��ع  مم��ا 
واغت�شاب  قتل  جرائم  عن  منهم  كثري  وحت��دث  بنجالد�س. 

وحرق ارتكبها جنود اجلي�س وال�شرطة.
وقالت ال�شرطة اإن اإحدى القنابل يف �شيتوي انفجرت حوايل 
ال�شاعة الرابعة والن�شف �شباحا بالتوقيت املحلي يف ال�شاحة 
امل�شوؤولني يف  اأكر  اأحد  اخللفية ملنزل تني موجن �شوي، وهو 
مدر�شة  قرب  الأخريان  القنبلتان  وانفجرت  املحلية.  الإدارة 

ثانوية ومكتب ت�شجيالت عقارية.
وقال الكولونيل ميو ثو �شو املتحدث با�شم ال�شرطة لرويرتز 

اأخرى  بدائية  قنابل  ث��الث  على  اأي�شا  العثور  مت  اإن��ه  هاتفيا 
حملة  املتحدة  والوليات  املتحدة  الأمم  وو�شفت  تنفجر.  مل 
اأوجن �شان  القمع �شد الروهينجا بالتطهري العرقي، وحالت 
لل�شالم  نوبل  جائزة  على  احلائزة  الدولة  م�شت�شارة  كي  �شو 
م�شتقلني  وم��راق��ب��ني  امل��ت��ح��دة  الأمم  حمققي  و���ش��ول  دون 

اآخرين اإىل منطقة ال�شراع.
وتقول ميامنار اإنها تخو�س حملة م�شروعة �شد اإرهابيني.

ال�شبت.  ام�س  تفجريات  عن  م�شوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  ومل 
ومل ين�شر )جي�س اإنقاذ الروهينجا يف اأراكان( اأي جديد على 
ح�شابه على تويرت. وولية راخني معقل اأي�شا جلماعة جي�س 

اأراكان املتمردة.

•• دوما-اأ ف ب:

جددت قوات النظام ال�شوري لليوم 
على  غاراتها  التوايل  على  ال�شابع 
قرب  املحا�شرة  ال�شرقية  الغوطة 
دم�شق موقعة مزيداً من ال�شحايا، 
بدء  منذ  القتلى  ح�شيلة  لتتجاوز 

الت�شعيد 500 مدين.
ي�شوت  اأن  يتوقع  الث��ن��اء  ه��ذه  يف 
قرار  م�شروع  على  الأم���ن  جمل�س 
اإط����الق ال��ن��ار ب��ع��د تاأجيل  ل��وق��ف 
ال���ت�������ش���وي���ت مل�������رات ع�����دة اآخ����ره����ا 
اىل  التو�شل  تعذر  ج��راء  اجلمعة 
اأب������رز حلفاء  ات���ف���اق م���ع رو����ش���ي���ا، 

النظام ال�شوري.
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  واأح�شى 
ح�شيلة  ارت��ف��اع  ال�شبت  الن�����ش��ان 
قوات  ب��دء  منذ  الجمالية  القتلى 
ال���ن���ظ���ام ت�����ش��ع��ي��د ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف 
ال��غ��وط��ة ال�����ش��رق��ي��ة م�����ش��اء الحد 
 123 بينهم  م��دن��ي��ني   505 اىل 

طفاًل.
وق����ال م��دي��ر امل��ر���ش��د رام����ي عبد 
“حمرقة  بر�س  لفران�س  الرحمن 
ويكاد  م�شتمرة،  ال�شرقية  الغوطة 

الق�شف اله�شتريي ل يتوقف«.
طائرات  ت�شارك  املر�شد،  وبح�شب 
قوات  ط��ائ��رات  ج��ان��ب  اىل  رو�شية 
الأمر  الق�شف،  النظام يف عمليات 

الذي نفته مو�شكو.
وق��ت��ل ال�����ش��ب��ت وف���ق اأخ���ر ح�شيلة 
بينهم  م���دن���ي���اً   29“ ل��ل��م��ر���ش��د، 
اأرب���ع���ة اط���ف���ال ع��ل��ى الأق�����ل جراء 
الغارات، ق�شى اأكر من ن�شفهم يف 
الغوطة  اأك��ر مدن  مدينة دوما” 

رو�شيا باأن تلتزم الف�شائل امل�شلحة 
الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  تقاتل  التي 
م�شروع  ك��ان  البداية  ويف  الهدنة. 
القرار ين�س على ان موعد �شريان 
وق��ف اط���الق ال��ن��ار ي��ب��داأ بعد 72 
�شاعة من تبنيه، لكن هذا الت�شور 

ل يزال قيد املناق�شة.
الغوطة  يف  ي��ح�����ش��ل  م���ا  وُي����ّذك����ر 
ال�����ش��رق��ي��ة مب��ع��رك��ة م��دي��ن��ة حلب 
انتهت  ال���ت���ي   ،2016 ال���ع���ام  يف 
املعار�شني  املقاتلني  اآلف  باإجالء 
ال�شرقية  الأح���ي���اء  م��ن  وامل��دن��ي��ني 
التي حو�شرت لأ�شهر عدة، وذلك 
عنيف  وت�شعيد  ب��ري  ه��ج��وم  بعد 

للق�شف.
اأنها  م��و���ش��ك��و اخل��م��ي�����س  واأع���ل���ن���ت 
ع��ر���ش��ت ع��ل��ى ال��ف�����ش��ائ��ل اإج����الء 
مقاتليها مع عائالتهم من الغوطة 
“جبهة  اأن  اإل  ح��ل��ب،  غ����رار  ع��ل��ى 

الن�شرة وحلفاءها رف�شوا«.
الغوطة  ف�����ش��ائ��ل  اأب�������رز  واأك��������دت 
ال�شالم  جي�س  وبينها  ال�شرقية، 
وف��ي��ل��ق ال���رح���م���ن، يف ر���ش��ال��ة اإىل 
“تهجري  اأي  رف�س  املتحدة  الأمم 

للمدنيني اأو ترحيلهم«.
وخ�����الل اج���ت���م���اع جم��ل�����س الأم����ن 
مداخلة  ويف  امل���ا����ش���ي،  اخل��م��ي�����س 
ا���ش��ت��م��رت ع�����ش��ري��ن دق���ي���ق���ة، قال 
الأمم  ل�����دى  ال���������ش����وري  امل���ب���ع���وث 
“نعم،  ب�����ش��ار اجل��ع��ف��ري  امل��ت��ح��دة 
حلباً  ال�شرقية  ال��غ��وط��ة  �شت�شبح 
اأن  على  حمللون  ويتفق  اخ���رى«. 
النظام ال�شوري يتجه نحو احل�شم 
يف املنطقة التي ُتعد اإحدى بوابات 

دم�شق.

ال�شالم،  جي�س  ومعقل  ال�شرقية 
نفوذاً  الأك����ر  امل��ع��ار���س  الف�شيل 
جثث  انت�شال  مت  كما  املنطقة.  يف 
خم�شة مدنيني اآخرين ال�شبت من 
حتت النقا�س، تبني انها تعود لأم 
واأطفالها الأربعة قتلوا قبل اأربعة 

ايام يف بلدة عني ترما.
وتاأتي الغارات ال�شبت بعدما �شنت 
ط���ائ���رات ح��رب��ي��ة ���ش��وري��ة واأخ���رى 
“غارات  امل���ر����ش���د،  وف����ق  رو����ش���ي���ة 
ب�����ش��واري��خ حم��م��ل��ة مب����واد حارقة 
الغوطة  يف  ع�����دة  م���ن���اط���ق  ع���ل���ى 
الليل،  م��ن��ت�����ش��ف  ب��ع��د  ال�����ش��رق��ي��ة 
اأبرزها حمورية وعربني و�شقبا، ما 
اأدى اىل ا�شتعال حرائق يف الأحياء 

ال�شكنية«.
يف مدينة دوما، قال مرا�شل فران�س 
بر�س ان جثث ع�شرة مدنيني على 
الأقل نقلت �شباحاً اىل اأحد امل�شايف 
امل���ي���دان���ي���ة. و���ش��اه��د ج��ث��ث ثالثة 
اأطفال على الأقل ملفوفة بقما�س 
بني اللون ومو�شوعة داخل احدى 

غرف امل�شفى.
���ش��ك��ان مدينة  اأح�����د  ����ش���امل  وق�����ال 
“ل  بحرقة  ب��ر���س  لفران�س  دوم���ا 
ماذا يح�شل يف  اأ�شف  اأن  اأ�شتطيع 
ت�شتطيعون  ول  ال�شرقية  الغوطة 

ان تت�شوروا ماذا يحدث«.
اأوروبا  اىل  “نتطلع  �شامل  اأ���ش��اف 

•• بلغراد-اأ ف ب:

تاأمل �شت من دول البلقان الن�شمام 
اىل الحت��اد الأوروب���ي، لكن بروك�شل 

اأبلغتها ان الطريق املتبقية طويلة.
ويبداأ رئي�س املفو�شية الوروبية جان 
�شتقوده  الأح����د ج��ول��ة  ي��ون��ك��ر  ك��ل��ود 
و�شربيا  واأل���ب���ان���ي���ا  م���ق���دون���ي���ا  اىل 
والبو�شنة  وك��و���ش��وف��و  ومونتينيغرو 

والهر�شك.
و�����ش����ي����ك����رر ف���ي���ه���ا ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
املو�شوعة للمنطقة والتي ك�شف عنها 
الحتاد  “باب  ف��راي��ر  �شباط  مطلع 
ان�شمام  لعمليات  م��ف��ت��وح  الأوروب�����ي 
جديدة عندما، فقط عندما يكون كل 

بلد قد ا�شتوفى املعايري«.
“احلاجة  على  تنطبق  املعايري  وهذه 
على �شعيد  اىل ا�شالحات ا�شا�شية” 
للف�شاد  وال��ت�����ش��دي  ال���ق���ان���ون  دول�����ة 
واقامة “عالقات ح�شن جوار جيدة«. 
وم������ا زال�������ت اخل�����الف�����ات احل����دودي����ة 
ك�����ث�����رية، م������وروث������ة م�����ن الن����ف����ج����ار 
يف  ال�����ش��اب��ق��ة  ليوغو�شالفيا  ال���دام���ي 
�شكان  يعتر  ما  وغالبا  الت�شعينيات. 
ال���ب���ل���ق���ان الحت�������اد الوروب���������ي وع����دا 
 2018 ب��الزده��ار ل يعرفونه. ففي 
فقط، كما تقول املفو�شية الوروبية، 
من  ي������ورو  م���ل���ي���ار   1،07 خ�����ش�����س 
امل�شاعدات ملا قبل الن�شمام، وي�شاف 
دفعت  م���ل���ي���ارات   9 اىل  امل��ب��ل��غ  ه����ذا 
وا�شتثمرت  و2017.   2007 ب��ني 
����ش���رك���ات م���ن الحت������اد الوروب��������ي يف 
امل��ن��ط��ق��ة ع�����ش��رة م���ل���ي���ارات ي�����ورو يف 
ال�������ش���ن���وات اخل���م�������س امل���ا����ش���ي���ة. لكن 
الن�شمام  ان  بالقول  تنبه  املفو�شية 

���ش��وري��ا ح��ت��ى ال�����ش��اب��ع��ة م��ن م�شاء 
 17،00( دم�شق  بتوقيت  ال�شبت 
�شكل  ك��ل  رف��ع  على  وين�س  غ(.  ت 
م��ن ا���ش��ك��ال احل�����ش��ار ع��ن مناطق 
ال�شرقية  ال��غ��وط��ة  اأب����رزه����ا  ع����دة 
“وقف  ويطلب م��ن ك��ل الأط���راف 
حرمان املدنيني من املواد الغذائية 
والأدوي��ة ال�شرورية لبقائهم على 

قيد احلياة«.
م�شتمرة  امل���ف���او����ش���ات  ت�����زال  ول 
امل�شروع  �شيغة  ح��ول  مو�شكو  م��ع 
ليت�شمن  ���ش��اب��ق��اً  ت��ع��دي��ل��ه  ب��رغ��م 
لهجة خمففة، يف حماولة لتجنب 
النق�س  ح����ق  رو����ش���ي���ا  ا����ش���ت���خ���دام 
 11 اليه  جل��اأت  بعدما  )الفيتو(، 
تدين  ق��رار  م�شاريع  لتعطيل  مرة 

�شوريا.
نيكي  المريكية  ال�شفرية  وكتبت 
ه��اي��ل��ي ع��ل��ى ت��وي��رت ل��ي��ل اجلمعة 
ان  امل���ع���ق���ول  غ����ري  “من  ال�����ش��ب��ت 
ت��ع��ط��ل رو����ش���ي���ا ال��ت�����ش��وي��ت على 
النار ي�شمح بادخال  وقف لطالق 

م�شاعدات ان�شانية يف �شوريا«.
ال�شخا�س  ع�����دد  “كم  وت���اب���ع���ت 
يوافق  ان  ق��ب��ل  �شيموتون  ال��ذي��ن 
الت�شويت؟  ع��ل��ى  الأم����ن  جم��ل�����س 
ال�شعب  ال���ل���ي���ل���ة.  ب����ذل����ك  ل���ن���ق���م 
النتظار«.  ي�شتطيع  ل  ال�����ش��وري 
وتعرت املفاو�شات ب�شبب مطالبة 

�شراباً.. اأوقفوا القتل فقط«.
وت�����ش��ت��ه��دف ق������وات ال���ن���ظ���ام منذ 
الأح�����د امل��ن��ط��ق��ة امل��ح��ا���ش��رة قرب 
املدفعي  والق�شف  بالغارات  دم�شق 
ويتزامن  ال��ك��ث��ي��ف.  وال�����ش��اروخ��ي 
ع�شكرية  ت��ع��زي��زات  م��ع  الت�شعيد 
التي  ال�شرقية  الغوطة  حميط  يف 
ب�شكل  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  حت��ا���ش��ره��ا 
ُتنذر   ،2013 ال��ع��ام  منذ  حمكم 
بهجوم بري و�شيك. ومنذ �شنوات، 

حياة  على  حتر�س  التي  واأم��ريك��ا 
الب�شر  م���ئ���ات  ف��ي��م��ا  وك���ل���ب  ق��ط��ة 
الق�شف  حت����ت  ي���وم���ي���اً  مي����وت����ون 
والرو�شي واليراين على  ال�شوري 

مراأى من اجلميع«.
وانتقد عجز جمل�س الأمن الدويل 
الب�شرية”  حلماية  “اأن�شئ  ال��ذي 
هو  ب�شيط  ب��ق��رار  “يخرج  اأن  ع��ن 
املدنيني”  على  النار  اط��الق  وقف 
م�شيفاً “ل نريد منكم طعاماً ول 

ال��دي��ن وم��ن��اط��ق اخ���رى يف و�شط 
ح�شيلة  وف��ق  و�شواحيها،  دم�شق 

للمر�شد.
ق��ال م��را���ش��ل فران�س  ويف دم�����ش��ق، 
العنيف  ال��ق�����ش��ف  دوي  اإن  ب��ر���س 
ال�شرقية  الغوطة  يف  حم��اور  على 
ال��ق��ري��ب��ة ت�����ردد ����ش���داه ل���ي���اًل اىل 

الحياء ال�شرقية يف العا�شمة.
ليل اجلمعة  الأم���ن  اأرج���اأ جمل�س 
الت�شويت على م�شروع قرار ب�شاأن 

تعد هذه املنطقة مبثابة اخلا�شرة 
بقاء  مع  ال�شوري،  للنظام  الرخوة 
وقدرتها  فيها  املعار�شة  الف�شائل 
ا�شتهداف  ع���ل���ى  احل�������ش���ار  رغ�����م 

العا�شمة بالقذائف.
وجتدد ال�شبت �شقوط قذائف على 
احياء يف دم�شق وفق ما افاد العالم 
م��ق��ت��ل مدنيني  غ�����داة  ال��ر���ش��م��ي، 
 58 وا���ش��اب��ة  وط��ف��ل،  طبيب  هما 
ركن  حي  ا�شتهداف  ج��راء  اخرين 

مع �شربيا. ويرى ان الحتاد الوروبي 
التوترات  لن��ه��اء  و�شيلة  اف�����ش��ل  ه��و 

التي ل تنتهي يف دول البلقان.
ونبه املحلل ال�شيا�شي اللباين لطفي 
ملعبنا”،  يف  “الكرة  ان  اىل  دروي�شي 
م�شريا اىل مكافحة اجلرمية املنظمة 

والف�شاد.
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى م��ق��دون��ي��ا ح���ل اخلالف 
ال��ذي تخو�شه منذ ربع  ا�شمها  ح��ول 
رفع  تاأمل يف  اليونان، حتى  ق��رن مع 

ت��اأ���ش��ريات ال��دخ��ول، وه��م وح��ده��م يف 
منها.  ي�شتفيدوا  مل  ال��ذي��ن  املنطقة 
وك�����ش��ف��ت ف��ي��ه��ا ال�����ش��ح��اف��ة ع��ن �شيغ 
غ���ري م�شجعة  اع���ت���رت  ل��ل��م��ف��و���ش��ي��ة 
امل���ث���ال عندما  ���ش��ب��ي��ل  ك���ث���ريا، وع���ل���ى 
“على  �شتنطلق  كو�شوفو  ان  تو�شح 
ذلك  تتيح  عندما  الوروب���ي  طريقها 

الظروف املو�شوعية«.
واأع������رب ال��رئ��ي�����س ه��ا���ش��م ت��اج��ي عن 
موحد”  م����وق����ف  “لغياب  ا����ش���ف���ه 

اقت�شادي.  م�����ش��روع  على  يقت�شر  ل 
اكر  �شربيا،  تبدو  مونتينيغرو،  مع 
الكر  الغربية،  البلقان  دول  بلدان 
تقدما من خالل مفاو�شات مفتوحة 
لالن�شمام  حم��ت��م��ل  م���وع���د  وح���ت���ى 
زعيم  رئ���ي�������س  وي�������رى   .2025 يف 
فو�شيت�س  ال��ك�����ش��ن��در  ال��و���ش��ط  مي���ني 
بالغ  “حتفيز  م�شدر  امل��وع��د  ه��ذا  يف 
فو�شيت�س  واأب��ل��غ  ملواطنيه«.  الأهمية 
ال�شرب الذين ما زال كثريون منهم 
مع  التاريخي  بالتحالف  متم�شكني 
ق����رارات  “اتخاذ  ب�����ش��رورة  م��و���ش��ك��و، 
ل  ال���ت���ي  ك���و����ش���وف���و  ح�����ول  �شعبة” 

تعرتف بلغراد با�شتقاللها.
احلركة  و���ش��ف��ت  م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو،  ويف 
الوروبية وهي جمموعة �شغط قريبة 
من الحتاد الوروبي، اعتبار بروك�شل 
باأنه  الطموح”  “بالغ  اأف��ق��ا   2025
“غري م�شجع”. وقال يونكر اي�شا ان 
ذلك لي�س �شوى “موعد اويل، موعد 

بهدف الت�شجيع«.
ما  يف  غمو�شا  اك��ر  النهائي  واملوعد 
وكو�شوفو  واألبانيا  مبقدونيا  يتعلق 

والبو�شنة والهر�شك.
 ،2014 منذ  املر�شحة  تريانا  وتاأمل 
ويوؤكد   .2018 يف  املفاو�شات  ببدء 
رئي�س ال����وزراء اي���دي رام���ا ان��ه يريد 
اىل  والن�������ش���م���ام  ���ش��ري��ع��ا،  “التقدم 
الحت���اد الوروب����ي يف ال��وق��ت نف�شه” 

اما بالن�شبة لري�شتينا و�شاراييفو فلم 
يبداأ المر بعد. واعرب زعيم امل�شلمني 
عن  بيغوفيت�س  عزت  بكر  البو�شنيني 
اقتناعه بالتمكن من “الن�شمام اىل 
الراهن  ال��وق��ت  يف  ي�شبقوننا  ال��ذي��ن 
الوروبي”.  الحت�������اد  ط���ري���ق  ع���ل���ى 
مق�شومة  زعامة  تعوقها  البالد  لكن 
وال�شرب.  وال��ك��روات  البو�شنيني  بني 
املوالون جدا  �شكان كو�شوفو  وينتظر 
ل��ل��غ��رب، ان ي��ح��رر الحت���اد الوروب���ي 

وتتمثل  ال�������ش���رب���ي���ة.  الأرا������ش�����ي  يف 
�شربيا  ب��ط��ل��ب  الخ�������رى  ال��ق�����ش��ي��ة 
املحطتني  قطاع  يف  ارا�شيها  تو�شيع 
الكهرومائيتني حول دارينا. واخريا، 
الواقعة  ب���الأرا����ش���ي  ب��ل��غ��راد  ت��ط��ال��ب 
لل�شكك  ط��ري��ق  م���ن  ك��ل��م   12 ح���ول 
مبونتينيغرو  �شربيا  يربط  احلديد 

ومير عر الأرا�شي البو�شنية.
وق���ع���ت ك���و����ش���وف���و وم���ون���ت���ي���ن���غ���رو يف 
يف  ح��دوده��م��ا  ير�شم  ات��ف��اق��ا   2015
عليه  ���ش��ادق��ت  وق���د  جبلية.  منطقة 
تفعل  مل  كو�شوفو  لكن  مونتينيغرو، 
ذلك ب�شبب املعار�شة العنيفة احيانا، 
ورمي النواب الغاز امل�شيل للدموع يف 
الرملان. ويعاد الربعاء طرح امل�شروع 
يف ال���رمل���ان. ي��خ��ت��ل��ف ال��ب��ل��دان على 
املاأهولة  غري  بريفالكا  جزيرة  �شبه 
كيلومرتين  عن  م�شاحتها  تقل  التي 
مربعني. ل تعرتف �شربيا با�شتقالل 
ويعي�س  الل���ب���اين.  ال�����ش��اب��ق  اقليمها 
�شمال  يف  ال�شربية  القلية  من  ق�شم 

كو�شوفو، القريب من �شربيا.
يحاول البلدان منذ 2003 التو�شل 
حدودهما  م��ن  ق�شم  على  ات��ف��اق  اىل 
مرتبط بالدانوب، قرب قرية بات�شكا 
ان  ي��ج��ب  ���ش��رب��ي��ا،  راأي  يف  ب���الن���ك���ا. 
ه����ذا اجل�����زء م���ن احل������دود ي��ج��ب ان 
كرواتيا  وتعتمد  ال��ن��ه��ر.  و���ش��ط  مي��ر 
ع��ل��ى ال�����ش��ج��ل ال��ع��ق��اري ال����ذي يعود 
ال�شابقة.  ي��وغ��و���ش��الف��ي��ا  ح��ق��ب��ة  اىل 
اآلف  ب�شعة  ويتمحور اخلالف حول 
البالد  زعماء  وامهل  الهكتارات.  من 
انف�شهم �شنتني حلل للم�شكلة، واإذا مل 
ف�شيطرحونها  نتيجة،  اىل  يتو�شلوا 

للتحكيم الدويل.
 

املناق�شات  وحت����رز  اأث��ي��ن��ا.  اع���رتا����س 
تقدما على ما يبدو.

ال�شرتاكي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  وي���ري���د 
العتقاد  زييف  زوران  الدميوقراطي 
ال�شحيح”  ال��ط��ري��ق  “يف  ب���الده  ب���اأن 
ب�شربيا  “اللحاق  يف  وي�������اأم�������ل 
لكن وزير اخلارجية  ومونتينيغرو”. 
امل��ق��دوين نيكول دمي��ي��رتوف، حتدث 
البغي�س ملواطنيه  ال�شعور  اخريا عن 

باأنهم حم�شورون يف قاعة النتظار.

منها  الحت����اد،  يف  الع�����ش��اء  للبلدان 
خم�شة ل تعرتف بكو�شوفو. لكنه قال 

ان كو�شوفو لن تغرق يف الياأ�س.
اخلالفات امل�شتمرة على الرا�شي

بعدما اقلقه اخل��الف ال��ذي مل يحل 
بني اثنتني من دوله الع�شاء كرواتيا 
و�شلوفينيا، اكد الحتاد الوروبي من 
ارا�س  على  ن��زاع��ات  ي�شتورد  ل��ن  ان��ه 
املر�شحة  البلقان  ان على دول  موؤكدا 
اأعلى  األ��غ��ت  ت�شويتها.  اىل  التو�شل 
املا�شي،  العام  األبانية  ق�شائية  هيئة 
تريانا  ب��ني   2009 يف  اب����رم  ات��ف��اق��ا 
البحر  يف  ح���دوده���م���ا  ح����ول  واأث���ي���ن���ا 
“بانتهاك احلقوق  الي��وين، متذرعة 
البلدان  وياأمل  الألبانية”.  وامل�شالح 

يف ابرام اتفاق يف ني�شان ابريل. 
باحتياطات  ال��واق��ع  يتعلق يف  والم��ر 

للنفط والغاز يف هذا القطاع.
للبو�شنة والهر�شك الف كيلومرت من 
احل���دود م��ع الحت���اد الأوروب�����ي، عر 
كرواتيا. ومل ي�شدق اأي من البلدين 
على اتفاق ح��دودي اأب��رم يف 1999. 
وال�����ش��ب��ب ه��و ت��ر���ش��ي��م احل����دود حول 
الوحيد  املنفذ  ال�شغري،  ن��ي��وم  م��رف��اأ 

للبو�شنة على البحر.
ع���ل���ى ����ش���اراي���ي���ف���و وب���ل���غ���راد الت���ف���اق 
من  ال��ق��ري��ب  البو�شني  اجل��ي��ب  ع��ل��ى 
وم�شاحته  امل����اأه����ول  )ج���ن���وب(  رودو 
ك��ي��ل��وم��رتات م��رب��ع��ة ويدخل  ارب���ع���ة 

الغوطة ال�ضرقية تتعر�ص لغارات ب�ضواريخ حمملة مبواد حارقة 

اأكرث من 500 قتيل مدين ح�ضيلة �ضبعة اأيام من الق�ضف الدموي

مطلوب منهم ت�ضوية خالفاتهم احلدودية قبل التفكري يف الن�ضمام

طريق طويل لدول البلقان قبل الن�ضمام اىل الحتاد الأوروبي 

الحتاد الأوروبي منق�ضم ب�ضبب موازنة ما بعد بريك�ضت •• بروك�صل-اأ ف ب:

�شاد النق�شام بني القادة الأوروبيني ام�س الأول اجلمعة يف قمة غري ر�شمية 
عقدت يف بروك�شل، ب�شبب مقرتحات لدفع مزيد من الأموال ل�شد الفراغ 

يف املوازنة الذي �شي�شببه رحيل بريطانيا عن التكتل.
وقال رئي�س الحتاد الوروبي دونالد تو�شك اإن قادة الحتاد ال�27 الذين 
التقوا ما عدا بريطانيا يرغبون يف انفاق املزيد من الم��وال على ملفات 

الدفاع والهجرة والأمن.
لكن مل ي�شل املجتمعون لإجماع حول قيمة املبلغ الذي �شتدفعه كل دولة 
بريطانيا  ان�شحاب  �شي�شببه  ال��ذي  النق�س  لتعوي�س  امل�شرتكة  املوازنة  يف 

واملقدر بنحو 15 مليار يورو.
وقال تو�شك يف موؤمتر �شحايف اإن “الكثريين على ا�شتعداد للم�شاهمة اأكر 

يف موازنة ما بعد 2020«.
وتابع “من الوا�شح ان الولويات مرتبطة بحجم املوازنة، ويف هذا ال�شياق 

نحتاج اإىل مواجهة العجز يف اليرادات الذي �شي�شببه بريك�شت«.
دولة   15 او   14 اأن  يونكر  جان-كلود  الوروب��ي��ة  املفو�شية  رئي�س  واعلن 
ن�شف  ق��راب��ة  اأن  يعني  ه��ذا  لكن  الوطنية،  م�شاهمتها  زي���ادة  على  واف��ق��ت 

الع�شاء مل يقرروا بعد اتخاذ خطوة مماثلة او يرف�شونها من الأ�شا�س.
واأ�شار يونكر اإىل اأن “هذا اجلدل كان اقل اثارة للخالف عما توقع«.

الوروبي  التكتل  اع�شاء  اأن  �شابق اجلمعة من  وق��ت  ح��ذر يف  يونكر  وك��ان 
عليهم “دفع املزيد” لتلبية اولويات الحتاد.

 27 ال���  وق��د وج��ه ال��رمل��ان احل��ايل لتوه ر�شالة وا�شحة ج��دا اىل البلدان 
الع�شاء، طالب فيها باأن يكون املر�شح الذي �شيختارونه يف 2019 مر�شح 
راأ�س قائمة )“�شبيت�شنكنديدات” وفق التعبري الأملاين الذي فر�س نف�شه 

يف املوؤ�ش�شات( ممن تختارهم الأحزاب ال�شيا�شية الأوروبية.
لكن  اأكر دميوقراطية  تعد  الطريقة  تلك  اإن  الأوروب��ي��ون  النواب  ويقول 
قادة الحتاد يقولون اإنها تعك�س قوى املجموعات ال�شيا�شية وت�شر بال�شيادة 

الوطنية لهم.
م��ع وظيفة  ب��دم��ج وظيفته  ليونكر  الأوروب���ي���ون مقرتحا  ال��ق��ادة  ورف�����س 

تو�شك يف رئا�شة الحتاد الأوروبي.
وقال تو�شك “مل يكن هناك رغبة يف امل�شي قدما” يف هذا املقرتح.

ومل حت�شر رئي�شة الوزراء الريطانية ترييزا ماي قمة بروك�شل اجلمعة، 
وهي الأخرية يف �شل�شلة قمم اوروبية خا�شة تهدف لو�شع خريطة طريق 

للتكتل الوروبي بعد �شدمة بريك�شت.
مع  العالقة  م�شتقبل  ح��ول  الريطانية  ال��روؤي��ة  ان  اجلمعة  تو�شك  وراأى 

الحتاد الأوروبي يف مرحلة ما بعد بريك�شت ت�شتند اىل حم�س اأوهام.
يبدو  ما  على  تتجه  الريطانية  احلكومة  ب��ان  م�شرور  “انا  تو�شك  وق��ال 
اىل موقف اكر تف�شيال، ولكن اذا كان ما تنقله و�شائل العالم �شحيحا، 

فاإنني اخ�شى ان يكون املوقف الريطاين م�شتندا اىل حم�س اوهام«.
ويلتقي تو�شك مباي يف لندن ال�شبوع املقبل، قبل اأن يلتقيها يف قمة يف اآذار 
العالقات  بريك�شت حول  تفاو�س  مبادئ  �شياغة  �شت�شهد  اإنها  قال  مار�س 

بني الحتاد الأوروبي وبريطانيا يف املقبل.

حيث اأن الدول تكافئ على قبولها طالبي  ينظر اليه على �شكل اإيجابي”، 
اللجوء.

وتابعت “لكن هذه الق�شية مل تناق�س بالتف�شيل«.
وتداول القادة اقرتاحا يق�شي مبنح التمويل على �شرط المتثال القانون، 

وهو ما �شيمثل �شربة لبولندا وحكومات اوروبا ال�شرقية الأخرى.
�شررت  امل��ق��رتح.  لهذا  اإيجابي  فعل  رد  “فقط  تلقى  اإن��ه  ق��ال  تو�شك  لكن 

لذلك«.
اأو�شح  م��ا  بح�شب  امل��ق��رتح،  على  البولندي  ال����وزراء  رئي�س  يعرت�س  ومل 

تو�شك، وهو رئي�س وزراء بولندي �شابق.
واأو�شح تو�شك اأنه ل يتوقع التو�شل لتفاق حول املوازنة قبل النتخابات 

الوروبية املقبلة يف 2019.
اأخ��ر يف مرحلة  القادة الوروب��ي��ون لتفاق حول مو�شوع هام  ومل يتو�شل 
ما بعد بريك�شت، اإذ عار�شوا اي تغيري يف طريقة اختيار امل�شوؤولني الكبار 

يف الحتاد.
وقد رف�شوا املقرتحات الرامية جلعل الرملان الأوروبي ميلي اختيار رئي�س 

للمفو�شية الوروبية حني يرتك يونكر من�شبه يف العام 2019.
ي�شمن  ان  ميكن  ل  الأوروب���ي  املجل�س  اأن  اتفاقا  “هناك  ان  تو�شك  وق��ال 

مقدما انه �شيقرتح احد املر�شحني البارزين للرملان الأوروبي«.

واعربت املانيا وا�شبانيا وفرن�شا بالفعل عن ا�شتعدادها لدفع املزيد.
لكن معار�شة نهج “دفع املزيد” تقوده الدمنارك وال�شويد والنم�شا وهم 

جميعا م�شاهمون يدفعون لالحتاد اكر مما يتلقون منه.
وتنتهي موازنة الحتاد الوروبي احلالية املمتدة ل�شبع �شنوات بتكلفة نحو 
تريليون يورو يف 2020، ويناق�س القادة الأوروبيون موازنة جديدة لعدة 

�شنوات بدءا من 2021.
ووافقت بريطانيا على دفع التزاماتها مبوجب املوازنة احلالية، رغم انها 

�شتغادر الحتاد فعليا يف اذار مار�س 2019.
الوروبي،  لالحتاد  النافذ  التنفيذي  ال���ذراع  الوروب��ي��ة،  املفو�شية  ودع��ت 
لزيادة النفاق لي�شبح ما بني 1،1 و1،2 باملئة من الناجت املحلي الجمايل 

لدول الحتاد الوروبي، اعلى من ن�شبة 1 باملئة يف املوازنة احلالية.
م��ا �شيغ�شب  ال���زراع���ي، وه��و  الن��ف��اق  اق��ت��ط��اع��ات يف  واق��رتح��ت بروك�شل 
للمناطق  امل��دف��وع��ات  يف  كذلك  فرن�شا،  مثل  املنتجة  ال���دول  يف  امل��زارع��ني 

الفقرية، وهو ما �شتعار�شه دول اوروبا ال�شرقية بالتاأكيد.
وت�شببت خطة امل�شت�شارة الملانية انغيال مريكل يف ربط النفاق القليمي 
للدول الأفقر با�شتعداد هذه الدول ل�شت�شافة لجئني بجدل وانق�شام اقل 

من املتوقع.
وقالت مريكل اإن “هذا ل ينبغي اأن ينظر اإليه على �شكل �شلبي، ميكن ان 
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اأكدت ال�شلطات اللبنانية توقيف مطلوب ي�شتبه بتورطه يف جرمية 
قتل خادمة فيليبينية عر على جثتها خمباأة يف ثالجة يف الكويت 
فران�س  وكالة  ق�شائي  م�شدر  اأف��اد  ما  وف��ق  احل��ايل،  ال�شهر  مطلع 
بر�س ام�س ال�شبت. وياأتي هذا التاأكيد غداة اعالن مانيال تبلغها من 
الكويت توقيف لبنان للمواطن نادر ع�شام ع�شاف لال�شتباه بتورطه 
مع زوجته ال�شورية يف قتل اخلادمة جوانا دميافيلي�س )29 عاماً(، 

الق�شية التي اأثارت خالفاً دبلوما�شياً بني الفيليبني والكويت.
“ت�شلم  لبنان  اإن  بر�س  لفران�س  اللبناين  الق�شائي  امل�شدر  وق��ال 
من ال�شلطات ال�شورية �شباح اجلمعة املواطن اللبناين بعدما كانت 
قد اأوقفته وزوجته ال�شورية يف دم�شق بناء على مذكرة �شادرة عن 
�شورية  كونها  بالزوجة  “احتفظت  دم�شق  اأن  واأو���ش��ح  الن��رتب��ول«. 
اجلن�شية” بينما “اأ�شدر الق�شاء اللبناين مذكرة توقيف احتياطية 
ملحاكمته  الق�شائي  ملفه  ت�شليمها  الكويت  من  وطلب  ال��زوج  بحق 
على  العثور  منذ  وزوجته  ع�شاف  النرتبول  ويطارد  اأ�شا�شه«.  على 
باختفائها،  ا�شرتها  اإب��الغ  على  ع��ام  اأك��ر من  بعد  جثة دميافيلي�س 
الفلبينية. وعر يف الكويت على جثة  اأف��اد بيان للخارجية  على ما 
تعود  �شقة مهجورة  تعذيب، يف ثالجة يف  اآث��ار  دميافيلي�س، وعليها 
للزوجان. و�شن الرئي�س الفيليبيني رودريغو دوتريتي هجوماً على 
الكويت بعد العالن عن مقتل دميافيلي�س، واأعلن الأ�شبوع املا�شي 
من  مئات  واع��ادة  الكويت،  يف  الفلبينيني  عمل  تاماً” على  “حظراً 

مواطنيه اىل بلدهم، ما ت�شبب يف خالف دبلوما�شي بني البلدين.

اىل  الأول اجلمعة  ام�����س  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  جل��اأ 
يف  املجتمعني  املحافظني  امل�شوؤولني  كبار  ام��ام  اغنية  كلمات  ق��راءة 
للمحافظني  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  وخ���الل  ال��ه��ج��رة.  لإدان���ة  وا�شنطن، 
الم��ريك��ي��ني، اخ����رج ت��رام��ب ورق����ة م��ن ج��ي��ب��ه وت���ال ك��ل��م��ات اغنية 
“الثعبان” لآل نل�شون، التي تروي ق�شة امراأة تعالج ثعبانا �شعيفا 
لكنه يقوم بعد ذلك بلدغها غدرا.  وقال ترامب “كنت تعرفني جيدا 
العمل  موؤمتر  يف  وا�شاف  بيتك«.  اىل  بي  تاأتي  ان  قبل  ثعبان  انني 
وا�شاف  الهجرة”.  يف  ال�شكل  بهذا  “فكروا  للمحافظني  ال�شيا�شي 
من  الكثري  هناك  و�شيكون  للنا�س  ن�شمح  ببلدنا،  نفعله  م��ا  “هذا 
النا�س، بالدخول. المر لن يوؤدي �شوى اىل ال�شواأ«. وخالل حملة 
النتخابات الرئا�شية التي جرت يف 2016، ا�شتخدم ترامب كلمات 
عاد  �شاعة،  ا�شتمر  ال��ذي  الغنية خالل مهرجان. ويف خطابه  هذه 
باراك  ال�شابق  الرئي�س  ا���ش��دره  ال��ذي  “داكا”  مر�شوم  اىل  ترامب 
�شن  و�شلوا يف  ال��ذي��ن  املهاجرين  م��ن  ع��دد كبري  اب��ع��اد  ملنع  اوب��ام��ا 
الطفولة اىل الوليات املتحدة. وهو يقرتح حال لهوؤلء املهاجرين 
مقابل  عنهم،  الدميوقراطيون  الكونغر�س  اع�شاء  ي��داف��ع  ال��ذي��ن 

متويل جدار مثري للجدل وعد ببنائه على احلدود مع املك�شيك.
 

حتفهم  لقوا  الأق��ل  على  لجئني  خم�شة  اإن  الرواندية  ال�شرطة  قالت 
واأ�شيب 20 اآخرون يف خميم بغرب البالد بعد اأن �شاب العنف احتجاجا 
على خف�س ح�ش�س الطعام. واأ�شيب �شبعة من رجال ال�شرطة. وقال 
اإن نحو ثالثة  ثيو�س بديج املتحدث با�شم ال�شرطة لالإذاعة الر�شمية 
منذ  املخيم  يف  املتحدة  الأمم  مكاتب  اأم��ام  خياما  ن�شبوا  لج��ئ  اآلف 
�شباط(  فراير   22( اخلمي�س  يوم  ال�شرطة  وحاولت  الثالثاء.   يوم 
ال�شرطة يف ح�شابها  للدموع. وقالت  امل�شيل  الغاز  با�شتخدام  تفريقهم 
وك��ان لجئون من  15 لجئا.  القب�س على  اإل��ق��اء  اإن��ه مت  على تويرت 
يف  خميمهم  غ����ادروا  ق��د  امل��ج��اورة  الدميقراطية  ال��ك��وجن��و  جمهورية 
كيزيبا و�شاروا على الأقدام 15 كيلومرتا اإىل كاروجني يف غرب رواندا 
لالحتجاج على خف�س ح�ش�س الطعام التي توفرها املفو�شية ال�شامية 
املا�شي.  ال�شهر  املئة  يف   25 بن�شبة  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
األف   174 روان��دا  وت�شت�شيف  الكوجنو.  من  األفا   17 املخيم  وي�شم 
من  بالفرار  لذوا  املجاورة  بوروندي  من  األفا   57 �شمنهم  من  لجئ 
العنف عام 2015. وغالبية الباقني هربوا من الكوجنو الدميقراطية 

ب�شبب نوبات عدم ا�شتقرار على مدار الع�شرين عاما املا�شية.

عوا�صم

بريوت

كيجايل

وا�شنطن

الأمم املتحدة تطالب بزيادة 
الدعم املقدم لل�ضوريني 

•• جنيف-وام:

�شتايرن مدير  واكيم  الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامي  املفو�س  فليبو جراندي  طالب 
برنامج المم املتحدة الإمنائي ومارك لوكوك املن�شق الأممي لالإغاثة يف حالت 
املقدم  ال��دع��م  ب��زي��ادة  الأول  اأم�����س  ب��ي��ان م�شرتك ���ش��در يف جنيف  ال��ط��وارئ يف 
ولبنان  تركيا  امل��ج��اورة  ال��ب��ل��دان  يف  الالجئني  وبخا�شة  املحتاجني  لل�شوريني 

والأردن والعراق وم�شر واملجتمعات امل�شيفة لهم.
واأعرب البيان عن قلق امل�شوؤولني الأممني ال�شديد ب�شبب التجاهل التام حلياة 
�شوريا  اج��زاء  من  وغريها  ال�شرقية  الغوطة  ت�شرب  التي  والوح�شية  املدنيني 
املدنيني والبنية  النار واىل حماية  ف��وري لإط��الق  البيان اىل وقف  اليوم ودع��ا 
التحتية املدنية وال�شماح بو�شول غري مقيد للم�شاعدات الن�شانية اىل الغوطة 
وامل�����رور المن  ال�����ش��ري��ع للمر�شى واجل���رح���ى  ا���ش��اف��ة اىل الج����الء  ال�����ش��رق��ي��ة 
للمدنيني الراغبني يف املغادرة. وذكر البيان باأن �شبع �شنوات من العنف يف �شوريا 
قد ت�شببت يف ت�شريد ما يقارب ن�شف ال�شكان مبن فيهم 6.1 مليون نازح داخليا 
فان  املجاورة  ال��دول  �شخاء  الرغم من  وعلى  انه  باملنطقة منوها  5.5 لجئ  و 
معظم العائالت ال�شورية الالجئة وكذلك الكثريين يف املجتمعات امل�شيفة باتوا 
حتت خط الفقر ويكافحون من اأجل تلبية الحتياجات الأ�شا�شية. واأو�شح البيان 
ان وكالت الأمم املتحدة ا�شافة اىل 270 من املنظمات غري احلكومية ال�شريكة 
لعام  الالجئني  مل�شاعدة  اإقليمية  خطة  املا�شي  دي�شمر  يف  اطلقوا  ق��د  ك��ان��وا 
2018 تبلغ قيمتها 4.4 مليار دولر وتهدف اىل دعم اكر من خم�شة ماليني 
لجئ �شوري و3.9 مليون �شخ�شا باملجتمعات امل�شيفة يف البلدان املجاورة و�شدد 
للعائالت  ال��دويل  املجتمع  دعم  ا�شتمرار  �شرورة  على  الأممية  املنظمات  روؤ�شاء 

ال�شورية خا�شة يف ظل ازدياد احتياجاتها مع مرور كل يوم.

عقوبات اأمريكية جديدة على كوريا ال�ضمالية وترامب يحذر من »املرحلة الثانية« 

ترامب: اخليار الع�ضكري مطروح واملرحلة الثانية قد تكون موؤ�ضفة جدًا للعامل

ثالث م�ضت�ضار يوافق على العرتاف بالذنب لقاء تخفي�ص التهم املوجهة اإليه 

م�ضت�ضار �ضابق حلملة ترامب يقر بالكذب والحتيال يف التحقيق حول تدخل رو�ضي 

رئي�س املجل�س الأوروبي يحذر بولندا من »جتاوزات معادية لل�ضامية« 

اعتقال ثالثة اآخرين من علماء البيئة يف اإيران رو�ضيا تدعو ملحادثات مع اأمريكا ب�ضاأن كوريا ال�ضمالية 
•• مو�صكو -رويرتز:

مورج���ول�����وف  اإيج�������ور  الرو�ش������ي  اخلارجي����ة  وزي���������ر  نائ�������ب  اإن  لالأنب�������اء  الرو�ش������ية  ت��������ا�س  وكال�������ة  قال��������ت 
كوري��������ا  ب�ش��������اأن  ورو�ش��������يا  املتح�����دة  الولي���������ات  ب�������ني  مبا�ش�������رة  حمادث������ات  لإج�������راء  ال�ش������بت  ام��������س  دع�������ا 

ال�ش�������مالية.
بهدف  ال�شمالية  كوريا  على  عقوبات  جمموعة  اأك��ر  فر�س  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��رار  بعد  الت�شريحات  وج��اءت 

ال�شغط عليها للتخلي عن براجمها النووية وال�شاروخية.
الوقت  الكورية يف  �شبه اجلزيرة  ال�شريع يف  التطور  اأن  متاأكد من  “اأنا  الوكالة عن مورجولوف قوله  ونقلت 

احلايل يحتاج حلوار رو�شي اأمريكي فعال بهذا ال�شاأن«.
واأك�����د اأن مو�ش������كو اأر�شلت دع����وة لإجراء حمادثات اإىل جوزيف يون املبعوث الأمريكي اخلا�س لكوريا ال�شمالية.  

كما ج�����دد الدبلوما�شي الرو�ش�������ي دعوت�������ه لإج����راء حمادث������ات بني وا�ش�������نطن وبيوجنياجن.

•• وا�صنطن-�صول-رويرتز:

ق���ال م�����ش��وؤول��ون اأم��ري��ك��ي��ون كبار 
ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  اإدارة  اإن 
وحلفاء اآ�شيويني بارزين ي�شتعدون 
ال�شفن  اع��رتا���س  ن��ط��اق  لتو�شيع 
التي ي�شتبه باأنها تنتهك العقوبات 
ال�شمالية،  ك��وري��ا  على  املفرو�شة 
اأفراد  ن�شر  ت�شمل  ق��د  خطة  وه��ي 
الأمريكي  ال�������ش���واح���ل  خ��ف��ر  م���ن 
���ش��ف��ن يف مياه  لإي���ق���اف وت��ف��ت��ي�����س 

منطقة اآ�شيا واملحيط الهادي.
واأب����ل����غ م�������ش���وؤول���ون روي������رتز ب���اأن 
�شركاء  م����ع  ت���ت���ح���دث  وا����ش���ن���ط���ن 
اإقليميني من بينهم اليابان وكوريا 
و�شنغافورة  وا�شرتاليا  اجلنوبية 
من  اأق���وى  حلملة  التن�شيق  ب�شاأن 
اأي وقت م�شى يف حماولة لل�شغط 
على ا�شتخدام بيوجنياجن للتجارة 
برناجمها  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ب��ح��ري��ة 

لل�شواريخ النووية.
اعرتا�س طريق  الرغم من  وعلى 
فاإن  امل��ا���ش��ي  يف  بها  م�شتبه  �شفن 
�شتو�شع  اجل��دي��دة  ال�شرتاتيجية 
نطاق مثل هذه العمليات لكنها لن 
ت�شل اإىل حد فر�س ح�شار بحري 
وكانت  ال�����ش��م��ال��ي��ة.  ك���وري���ا  ع��ل��ى 
ب��ي��وجن��ي��اجن ق���د ح����ذرت م���ن اأنها 
�شتعتر فر�س ح�شار عليها عمال 

من اأعمال احلرب.
املتحدة عن  ال��ولي��ات  اأعلنت  وق��د 
لل�شغط  عقوبات  جمموعة  اأك��ر 
ال�������ش���م���ال���ي���ة حتى  ك�����وري�����ا  ع����ل����ى 
النووية  ب���راجم���ه���ا  ع����ن  ت��ت��خ��ل��ى 
الرئي�س  ه��دد  كما  وال�����ش��اروخ��ي��ة، 
ترامب مبرحلة  دونالد  الأمريكي 
ث���ان���ي���ة ق����د ت���ك���ون م���وؤ����ش���ف���ة جدا 
جتد  مل  م��ا  للعامل  بالن�شبة  ج��دا 

اخلطوات نفعا.

ال��ك��وري��ت��ني وال���ت���ي ظ���ه���رت جليا 
الأوملبياد  يف  بيوجنياجن  مب�شاركة 
و�شط  اجل������ن������وب،  يف  ال���������ش����ت����وي 
ا�شتعدادات لإجراء حمادثات ب�شاأن 
ك��ي��م ورئي�س  ب���ني  ق��م��ة حم��ت��م��ل��ة 

كوريا اجلنوبية مون جيه-اإن.
ال����رغ����م م����ن ذل�����ك رحبت  وع���ل���ى 
قائلة  الأمريكية  بالعقوبات  �شول 
يتاجرون  مل��ن  اإن����ذارا  “توجه  اإن��ه��ا 
غري  ب�شورة  ال�شمالية  ك��وري��ا  م��ع 
املجتمع  �شتدعم  ثم  ومن  قانونية 
جمل�س  ق�����رارات  لتنفيذ  ال����دويل 

الأمن الدويل«.
وق�������ال وزي�������ر ال�����دف�����اع ال���ي���اب���اين 
بالده  اإن  اأون����ودي����را  اإي��ت�����ش��ون��وري 

توؤيد العقوبات اجلديدة.
اإن��ه��ا ع��ل��ى ات�شال  وق��ال��ت ت���اي���وان 
اأمر  و�شتتحرى  املتحدة  بالوليات 
ي�شتبه  التي  وكياناتها  مواطنيها 
باأنها ت�شاعد كوريا ال�شمالية، كما 
دعت �شركاتها ومواطنيها اإىل عدم 

انتهاك عقوبات الأمم املتحدة.
الأنباء  وك��ال��ة  ن�شرته  تعليق  ويف 
كوريا  ق���ال���ت  ال���ك���وري���ة  امل���رك���زي���ة 
ال�شمالية اإنها ل تنوي اأبدا توجيه 
اأ�شلحتها النووية لكوريا اجلنوبية 
م�شيفة اأن الأ�شلحة لن ت�شتهدف 

�شوى الوليات املتحدة.
واأعلنت اإدارة ترامب عن العقوبات 
اجلديدة يف الوقت الذي تزور فيه 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اب��ن��ة  اإي��ف��ان��ك��ا 
اإيفانكا  وق��ال��ت  اجل��ن��وب��ي��ة.  ك��وري��ا 
خ���الل ع�����ش��اء م���ع م���ون يف البيت 
اإن  ����ش���ول  يف  ال���رئ���ا����ش���ي  الأزرق 
“التاأكيد  تريد  املتحدة  ال��ولي��ات 
م��ن ج��دي��د ع��ل��ى ال��ت��زام��ن��ا بحملة 
ال�شغوط ل�شمان  اأق�شى  ممار�شة 
ن����زع ال�������ش���الح ال����ن����ووي م���ن �شبه 

اجلزيرة الكورية«.

ودارت  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�شي  ال��ر 
حرب كالمية بني ترامب والزعيم 
اأون  ج��وجن  كيم  ال�شمايل  ال��ك��وري 
اأث��ار خماوف من ن�شوب  على نحو 

حرب فعلية.
ترامب  ه����دد  اآب  اأغ�����ش��ط�����س  ويف 
مثله  العامل  ير  مل  وغ�شب  “بنار 
قد  اإدارت����ه  ك��ان��ت  واإن  قبل”،  م��ن 
التو�شل  تف�شل  اإنها  م��رارا  قالت 

حلل دبلوما�شي لالأزمة.
رئي�س  م���ع  ���ش��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  ويف 
مالكومل  ال������ش�����رتايل  ال����������وزراء 
اإىل  بو�شوح  ترامب  اأ�شار  ترنبول 
داأبت  ال��ت��ي  الع�شكرية  اخل���ي���ارات 
اإن���ه���ا �شتظل  اإدارت������ه ع��ل��ى ال���ق���ول 

مطروحة على الطاولة.
العقوبات نفعا  “اإذا مل جتد  وقال 
املرحلة  اإىل  لالنتقال  ف�شن�شطر 
الثانية. واملرحلة الثانية قد تكون 

وذك���ر امل��وق��ع الإل���ك���رتوين ل���وزارة 
اخل��زان��ة الأم��ري��ك��ي��ة اأم�����س الول 
فر�شت  ال������������وزارة  اأن  اجل���م���ع���ة 
�شركة  و27  �شخ�س  على  عقوبات 
اأكر  ملواجهة  وذل��ك  �شفينة  و28 
التي  ال���ق���وم���ي  الأم�������ن  حت����دي����ات 

تواجه اإدارة ترامب.
اأي�شا  املتحدة  الوليات  واقرتحت 
باأ�شماء كيانات لإدراجها يف  قائمة 
���ش��وداء يف ع��ق��وب��ات اأخرى  ق��ائ��م��ة 
يف  وذل��ك  املتحدة،  الأمم  تفر�شها 
خطوة “تهدف اإىل اإيقاف اأن�شطة 
امل�شروعة  غري  البحري  التهريب 
ال�شمالية  ك��وري��ا  مت��ار���ش��ه��ا  ال��ت��ي 
وبيع  ال���ن���ف���ط  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������ش���ول 

الفحم«.
وت���ع���ك���ف ك����وري����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة على 
روؤو�������س  ذات  �����ش����واري����خ  ت���ط���وي���ر 
ن��ووي��ة ق����ادرة ع��ل��ى ال��و���ش��ول اإىل 

ق��ا���ش��ي��ة ج���دا وم��وؤ���ش��ف��ة ج���دا جدا 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ع��امل. ل��ك��ن ن���اأم���ل اأن 

تنجح العقوبات«.
الأمريكية  ال��ع��ق��وب��ات  وت�شتهدف 
اجلديدة �شخ�شا يحمل جواز �شفر 
�شحن  �شركات  جانب  اإىل  تايوانيا 
وطاقة يف بر ال�شني الرئي�شي ويف 
و�شنغافورة.  وتايوان  كوجن  هوجن 
وت�����ش��م��ل ال��ع��ق��وب��ات احل��ج��ر على 
اأ�شول �شركات واأف��راد يف الوليات 
الأمريكيني  على  وحتظر  املتحدة 

التعامل معها.
الأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  وق��ال��ت 
اإن الهدف من العقوبات هو عرقلة 
والتجارة  ال�����ش��ح��ن  ���ش��رك��ات  ع��م��ل 
وزيادة  ال�شمالية  الكورية  وال�شفن 
وت�شتهدف  ب���ي���وجن���ي���اجن.  ع���زل���ة 
���ش��ف��ن��ا توجد  اأي�������ش���ا  الإج���������راءات 
وال�شني  ال�������ش���م���ال���ي���ة  ك����وري����ا  يف 

••بروك�صل-اأ ف ب:

ح���ذر رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الأوروب������ي 
دون�����ال�����د ت���و����ش���ت���ك ب���ول���ن�������دا من 
معادية  “جت�������اوزات  ارت��ك��اب��ه��ا 
اأخرى  وت�شرف������ات  لل�ش��������امية” 
مكان����������ة  ته����������دد  ان  ميك��������ن 
ال�شعي����������د  ع��ل��ى  وار���ش��������������������������������و 

الدويل.
وق���ال ت��و���ش��ك وه���و رئ��ي�����س وزراء 
ب��ول��ن��دي ���ش��اب��ق ان���ه اب��ل��غ رئي�س 

م�شالح بولندا و�شمعتها ومكانتها 
يف العامل«.

هناك  ان  اىل  ت���و����ش���ك  واأ������ش�����ار 
من  ت��ت��وق��ف...  ان  يجب  “موجة 
املعادية  التجاوزات غري احلكيمة 
تطلق  ت�شريحات  ع��ر  لل�شامية 

يف بولندا«.
وواجهت حكومة بولندا اليمينية 
م���وج���ة غ�����ش��ب دول���ي���ة ب��ع��د �شن 
ت�شريع يعاقب من ين�شب جرائم 

نازية اىل الدولة البولندية.

ال�������������وزراء ال����ب����ول����ن����دي احل�����ايل 
م��وراف��ي��ت�����ش��ك��ي على  م���ات���ي���و����س 
هام�س قمة لالحتاد الأوروبي يف 
بروك�شل عن موجة ت�شونامي من 
تتكون  التي  ال�شلبية  النطباعات 

حول وار�شو.
واج����اب ت��و���ش��ك ع��ن��دم��ا �شئل عن 
ال���ت���وت���ر ب����ني ب���ول���ن���دا والحت������اد 
ال�شيد  “ابلغت  الأوروب����������������ي 
خطري  الو�شع  ان  مورافيت�شكي 
على  مبا�شر  ب�شكل  وي��وؤث��ر  ج���دا، 

لحقا  م���وراف���ي���ت�������ش���ك���ي  و�����ش����ب 
ال���زي���ت ع��ل��ى ال���ن���ار ع��ن��دم��ا قال 
اليهود  م��ن  م��رت��ك��ب��ني  ه��ن��اك  ان 
يف  بولنديني  اآخ��ري��ن  ع��ن  ف�شال 

الهولوكو�شت.
وانتقدت بروك�شل حكومة “حزب 
ال�شنوات  يف  والعدالة”  القانون 
ال�شابقة ب�شبب قيامها با�شالحات 
ق�شائية مثرية للجدل وارتكابها 
وف�شلها  بيئية  لقوانني  انتهاكات 

يف ا�شتقبال لجئني.

كوجن  وهوجن  وتايوان  و�شنغافورة 
وبنما  وت��ن��زان��ي��ا  م���ار����ش���ال  وج����زر 
هذه  يف  م�شجلة  اأو  ال��ق��م��ر  وج���زر 

الدول اأو ترفع علمها.
وك������ان������ت ث�����الث�����ة م�����������ش�����ادر من 
امل��خ��اب��رات بغرب اأوروب���ا ق��د قالت 
كوريا  اإن  املا�شي  ال�شهر  لرويرتز 
ال�شمالية �شحنت فحما اإىل رو�شيا 
املا�شي وجرى ت�شليمه فيما  العام 
يف  واليابان  اجلنوبية  لكوريا  بعد 
ان��ت��ه��اك م��رج��ح ل��ع��ق��وب��ات الأمم 

املتحدة.

* ترامب حمبط
ق�����ال وزي������ر اخل����زان����ة الأم���ري���ك���ي 
العقوبات  اإن  منوت�شني  �شتيفن 
اجلديدة �شت�شاعد على منع كوريا 
ال�شمالية من اللتفاف على قيود 
ال���ت���ج���ارة يف ال��ف��ح��م وغ�����ريه من 

الوقود.
وق������ال م���������ش����وؤول ك���ب���ري ب���������الإدارة 
“من  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني  الأم���ري���ك���ي���ة 
وله  حمبط  الرئي�س  اأن  ال��وا���ش��ح 
التي  ب�شبب اجلهود  ه��ذا  احل��ق يف 
ب�شبب  واأي�����ش��ا  امل��ا���ش��ي  يف  ف�شلت 
�شهدناه من  وم��ا  ال��ت��ج��ارب  زي���ادة 
تقدم يف برنامج كوريا ال�شمالية«.

ميكنه  ل  اأن���ه  منوت�شني  واأ����ش���اف 
اإم��ك��ان��ي��ة اع���ت���الء قوات  ا���ش��ت��ب��ع��اد 
�شمالية  ك��وري��ة  ل�شفن  اأم��ري��ك��ي��ة 

وتفتي�شها.
اإج������راءات  اإن ع����دد  وت���اب���ع ق���ائ���ال 
الوليات  اتخذتها  التي  العقوبات 
عام  منذ  بيوجنياجن  �شد  املتحدة 
اإج����راء،   450 الآن  ب��ل��غ   2005
وا�شنطن  فر�شته  تقريبا  ن�شفها 

العام املا�شي.
ي�شكل  ق����د  ال���ع���ق���وب���ات  وت�������ش���دي���د 
بني  الأخ���رية  لالنفراجة  تهديدا 

•• طهران-اأ ف ب:

املوقوفني اىل  النا�شطني  البيئة ما يرفع عدد  اآخرين من علماء  الإيرانية ثالثة  ال�شلطات  اأوقفت 
ع�شرة ح�شب ما اأعلن موقع “تابناك” املقرب من املحافظني يف وقت متاأخر ام�س الأول اجلمعة.

وقال تابناك “اأوقف ثالثة علماء بيئة يف احدى مدن مقاطعة هرمزغان يف جنوب البالد”، من دون 
اأن يحّدد �شبب توقيفهم اأو اليوم الذي متت فيه هذه العملية.

وكان العلماء اأع�شاء يف جمعية حماية البيئة يف لوردين املنطقة الواقعة على مقربة من اخلليج.
واأوقف يف كانون الثاين يناير ثمانية اأع�شاء يف جمعية حماية احليوانات الرية، احدى اهم املنظمات 
ال�شجن  امامي يف  �شيد  املوقوفني، كاوو�س  اأحد  التج�ش�س. وتويف  البيئة، بتهمة  النا�شطة يف حماية 
قبل حواىل اأ�شبوعني. وقالت ال�شلطات الإيرانية انه انتحر، وهو ما �شّككت به عائلته واأكدت انه �شبق 

اأن تلقى تهديدات.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

فريق  يف  ال�شابق  امل�شت�شار  غيت�س  ريت�شارد  اع���رتف 
حملة ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي دون��ال��د ت��رام��ب ب���الدلء 
ب�شهادة كاذبة وبالحتيال املايل، موافقا على التعاون 
مع املدعي اخلا�س روبرت مولر يف التحقيق املت�شعب 

التدخل  ق�����ش��ي��ة  يف  ي����ق����وده  ال������ذي 
الن���ت���خ���اب���ات  ����ش���ري  ال����رو�����ش����ي يف 

الرئا�شية عام 2016.
ثالث م�شت�شار  يكون غيت�س  وبذلك 
�شابق لرتامب يوافق على العرتاف 
التهم  ت��خ��ف��ي�����س  ل����ق����اء  ب����ال����ذن����ب 
الذي  اإليه يف حتقيق مولر  املوجهة 
ينظر كذلك يف احتمال تواطوؤ فريق 
حملة ترامب مع رو�شيا، ويف اإمكانية 
اأن يكون الرئي�س �شعى ب�شورة غري 
م�شروعة لعرقلة التحقيق اجلاري.

غيت�س  عقدها  ال��ت��ي  ال�شفقة  وم��ع 
وا�شنطن  يف  ف���درال���ي���ة  حم��ك��م��ة  يف 
لتخفي�س التهم املوجهة اإليه، تزداد 

ال�شغوط على �شريكه ال�شابق يف الأعمال رئي�س فريق 
ال��ذي ل يزال  ب��ول م��ان��اف��ورت  ال�شابق  ت��رام��ب  حملة 

يرف�س الر�شوخ ملولر والإقرار بالذنب لقاء �شفقة.
وقدم مانافورت بدوره �شكوى �شد مولر متهما املدير 
اآي(  ب��ي  )اإف  ال���ف���درايل  التحقيقات  ملكتب  ال�����ش��اب��ق 
العدل  وزارة  حددته  ال��ذي  التفوي�س  بتخطي جمال 

لتحقيقه. وذكرت لئحة اتهام جديدة اأ�شدرها مولر 
اأكر  ���ش��را  دف��ع  الأخ���ري  اأن  م��ان��اف��ورت  اجلمعة بحق 
من مليوين يورو )2،5 مليون دولر( اإىل جمموعة 
حل�شد  ال�شابقني  الأوروب���ي���ني  ال�شيا�شيني  ك��ب��ار  م��ن 
فيكتور  ال�شابق  الأوك���راين  الرئي�س  حلكومة  التاأييد 

يانوكوفيت�س املوايل لرو�شيا.
وكان مولر وجه بالأ�شا�س اإىل غيت�س 
الأول  ت�شرين   30 يف  وم��ان��اف��ورت 
اأم���وال  بتبيي�س  ت��ه��م  ع���دة  اأك��ت��وب��ر 
والتهرب  دولر  مليون   75 بقيمة 
ارت��ب��اط بعملهما  ع��ل��ى  ال�����ش��ري��ب��ي، 
 2006 بني  يانوكوفيت�س  حل�شاب 

و2014.
حكومة  م�شالح  بتمثيل  اتهما  كما 
الأوكرانية  احل��ك��وم��ة  ه��ي  اأج��ن��ب��ي��ة 
�شياق  يف  ق���ان���ون���ي���ة  غ����ري  ب�����ش��ف��ة 
عملهما يف الرتويج ل�شاحلها بدون 
الأمريكية  احلكومة  لدى  الت�شجل 

كعميلني اأجنبيني.
اجلمعة  اع�����رتف  غ��ي��ت�����س  اأن  غ���ري 
احلكومة  من  اأم��وال  لختال�س  التاآمر  هما  بتهمتني 
الإب��الغ بح�شابات م�شرفية له  الأمريكية جراء عدم 
يف اخلارج، والكذب ب�شاأن عمله كعميل اأجنبي حل�شاب 

اأوكرانيا.
وكل من التهمتني تعر�شه لعقوبة ال�شجن ملدة اأق�شاها 
خم�س �شنوات وغرامة قدرها 250 األف دولر. غري 

اأن العقوبة تتوقف على مدى تعاونه مع حتقيق مولر 
الوا�شع النطاق الذي ركز على اأو�شاط ترامب مبا يف 
ذلك م�شاعدون حاليون يف البيت الأبي�س واأفراد من 

عائلته.
مماثلتني  �شفقتني  بعد  غيت�س  م��ع  ال�شفقة  وت��اأت��ي 
الإقرار  على  وافقا  لرتامب  �شابقني  م�شت�شارين  مع 

التهم  ت��خ��ف��ي�����س  ل����ق����اء  ب����ال����ذن����ب 
بحقهما.

ترامب  م�شت�شار  م��ن  ك��ل  واع����رتف 
مايكل  ال���ق���وم���ي  ل���الأم���ن  ال�����ش��اب��ق 
ال�����ش��اب��ق حلملة  ف��ل��ني وامل�����ش��ت�����ش��ار 
ترامب يف ال�شيا�شة اخلارجية جورج 
بابادوبولو�س بتهمة الإدلء باإفادات 

كاذبة.
كما يواجه غيت�س ومانافورت تهمة 
م��ن��ف��ردة ق��دم��ه��ا م��ول��ر اخلمي�س يف 
حمكمة بولية فرجينيا، بالحتيال 
ارتباط  ع��ل��ى  وامل�����ش��ريف  ال�����ش��ري��ب��ي 
ب��ك��ي��ف��ي��ة اإع������ادة الأرب�������اح ال���ت���ي كانا 
الوليات  اإىل  اأوك��ران��ي��ا  يف  يك�شبانها 

املتحدة.
ت�شارعا  اأي��ار مايو  ب��داأ يف  ال��ذي  و�شجل حتقيق مولر 

خالل الأ�شابيع الأخرية.
 13 اإىل  ر�شميا  التهمة  املا�شي  الأ�شبوع  مولر  ووج��ه 
الكرملني  من  مدعومة  حملة  خلف  بالوقوف  رو�شيا 
تهدف اإىل الت�شليل الإعالمي وبلبلة �شري النتخابات 

وقرر  الج��ت��م��اع��ي.  التوا�شل  م��واق��ع  ع��ر  الرئا�شية 
برو�شيا  ارتباط  وعلى  لندن  له يف  يتخذ مقرا  حمام 
الإف  عنا�شر  على  الكذب  بتهمة  الإق������رار  الثالث�����اء 

بي اآي.
راف�شا  التحقيق  يتحدى  ي���زال  ف��ال  م��ان��اف��ورت،  اأم���ا 
“مبعزل عما  بيان  واأعلن يف  اإب��رام �شفقة مع مولر. 
اأق��ر ب��ه ري��ك غيت�س ال��ي��وم، م��ا زلت 

متم�شكا براءتي«.
من  واأت�����وق�����ع  اآم������ل  “كنت  وت����اب����ع 
زميلي يف الأعمال اأن يتحلى بالقوة 
اإثبات  اأج����ل  امل��ع��رك��ة م��ن  مل��وا���ش��ل��ة 
يوؤثر  ل  “هذا  اأن  موؤكدا  براءتنا” 
يف  نف�شي  عن  الدفاع  التزامي  على 
وجه التهم الكاذبة الواردة يف التهم 

املوجهة اإيل«.
والأ�شدقاء  العائلة  اإىل  ر�شالة  ويف 
ن�����ش��رت��ه��ا ب��ع�����س و����ش���ائ���ل الإع�����الم 
كان  اأن���ه  ك��ت��ب غيت�س  الأم��ريك��ي��ة، 
يعتزم الدفاع عن نف�شه لكنه “بدل 
لتلقي  ا���ش��ت��ع��داد  على  وب���ات  راأيه” 

“اإهانة علنية” من اأجل حماية اأولده.
الآلية  “اإن واقع الوقت الذي �شت�شتغرقه هذه  وكتب 
القانونية على الأرجح، والكلفة والأجواء الأقرب اإىل 
ميكن  م��ا  ت��ف��وق  مرتقبة  مبحاكمة  املحيطة  املهزلة 
اإن م�شيت قدما  اأكر  اأ�شون عائلتي  احتماله. �شوف 

وجتنبت هذه الإجراءات«.
 

وار�ش������و  ان  تو�ش����������ك  وق�������ال 
موجة  “توق���������ف  ان  ي��ج�����������������ب 
بولندا... ح����������ول  ال�شيئة  الآراء 

حج�������م  تتخ���������ذ  املوجة  وه��������ذه 
ت�شونامي«.

واأ�شاف “احلكومة متلك القدرة 
ل��وق��ف ه��ات��ني امل��وج��ت��ني يف حال 
م�شتذكرا  توفرت لديها الإرادة”، 
ك�����ل م�����ا اجن�����زن�����ه ب����ول����ن����دا منذ 
الأوروبي  الحت��اد  اىل  ان�شمامها 

عام 2004.
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اجلامعة العربية ت�ضتنكر قرار وا�ضنطن 

نقل �ضفارتها اإىل القد�س يف مايو 
•• القاهرة-اأ ف ب:

ا�شتنكر الأمني العام للجامعة العربية اأحمد اأبو الغيط ام�س ال�شبت “باأ�شد 
نقل  املتحدة  الوليات  اعتزام  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اإع��الن  العبارات” 
�شفارتها من تل اأبيب اإىل مدينة القد�س يف اأيار مايو املُقبل. واأعتر ابو الغيط 
يف بيان اأن قرار الإدارة الأمريكية “مُيثل حلقة جديدة وخطرية يف م�شل�شل 
املا�شي،  دي�شمر  الول  كانون  منذ  امل�شتمر  اخلاطئة  وال��ق��رارات  ال�شتفزاز 
الفل�شطينيني  اأمل يف �شالم وتعاي�س بني  اآخر  اأن يق�شي على  وال��ذي يو�شك 
تاريخ  ذات  يف  ال�شفارة  بنقل  الأمريكي  “القرار  اأن  وا�شاف  والإ�شرائيليني«. 

للطرف  كامل  انحياز  ع��ن  يك�شف  النكبة 
ر�شيدة  ق���راءة  اأي  وغ��ي��اب  الإ�شرائيلي 
يف  ال��ق��ائ��م  ال�����ش��راع  وت���اري���خ  لطبيعة 
امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ذ م���ا ي���زي���د ع���ن �شبعني 
عاماً«. وقال ابو الغيط ان هذا القرار 
فعلياً  الأم�����ريك�����ي  ال����ط����رف  “يفقد 
الأهلية املطلوبة لرعاية عملية �شلمية 
للنزاع«  ودائ���م  ع���ادل  ح��ل  اإىل  ُتف�شي 
ب��ا���ش��م اخلارجية  امل��ت��ح��دث��ة  واأع��ل��ن��ت   .
الم��ريك��ي��ة ه��ي��ذر ن����اورت ام�����س الول 
المريكية  ال�����ش��ف��ارة  مقر  ان  اجلمعة 
يف ا�شرائيل �شينقل ر�شميا من تل ابيب 
 ،  2018 م��اي��و  اي����ار  يف  ال��ق��د���س  اىل 
لقيام  ال�شبعني  الذكرى  مع  بالتزامن 
بيان  ن���اورت يف  وق��ال��ت  ا�شرائيل.  دول��ة 

ال�شر  بفارغ  وننتظر  التاريخي،  التقدم  بهذا  لقيامنا  ال�شرور  بغاية  “نحن 
الفتتاح يف ايار مايو«. واثار القرار وتزامنه مع ذكرى قيام دولة ا�شرائيل يف 
بال�شتفزاز.  و�شفوه  الذين  الفل�شطينيني  مايو غ�شب  ايار  ع�شر من  الرابع 
ويحيي الفل�شطينيون �شنويا ذكرى “النكبة” اي قيام دولة ا�شرائيل يف الرابع 
ترك  على  الفل�شطينيني  الف  مئات  اج��ر  م��ا   1948 مايو  اي��ار  م��ن  ع�شر 

مدنهم وقراهم والنزوح اىل دول عربية جماورة.

ترامب يعترب العالقات مع 
ال�ضني يف اأف�ضل حالتها

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

و�شع  يف  ال�شني  مع  العالقات  اإن  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  قال 
ل يعكره �شوى ملف التجارة غري املتوازنة  “الأف�شل على الإطالق”  هو 
الذي اعتر اإنه ي�شكل اأزمة كرى. وقال ترامب “ل اعتقد انه كانت لدينا 
عالقات اف�شل مع ال�شني عما هي عليه الآن” م�شتخدما ا�شلوب املبالغة 
الذي ي�شتهر بها. وتابع “بخالف حقيقة انهم ي�شحقوننا يف جمال التجارة 
با�شتمرار  ترامب  ويزعم  ي�شحقوننا«.  انهم  الأخ��رية.  الطويلة  الفرتة  يف 
ان فرتة رئا�شته ادت اىل اقامة العالقات الأف�شل على الإط��الق مع عدة 
دول من ا�شرتاليا اإىل ال�شني مرورا بريطانيا. واأكد م�شوبا ال�شهام نحو 
طريقها  يف  يقف  ان  ميكن  ال��ذي  الوحيد  “ال�شيء  ان  ال�شابقني  الروؤ�شاء 
العالقات هو التجارة. انها احادية اجلانب وغري متوازنة اىل حد كبريا«. 
وقال اإن “ال�شخا�س الذين �شغلوا هذا املن�شب ل�شنوات طويلة حيث انا هنا 
الآن، مل يكن يجب عليهم ان ي�شمحوا لهذا باحلدوث . هذا غري عادل اىل 
حد كبري للوليات املتحدة«. وتباهى ترامب بعالقته بالرئي�س ال�شيني �شي 
جينبينغ قائال “عالقتي ال�شخ�شية مع الرئي�س �شي ا�شتثنائية للغاية. انه 
�شخ�س ا�شتلطفه، واعتقد انه هو ي�شتلطفني اي�شا«. واو�شت وزارة التجارة 
الأمريكية موؤخرا بفر�س ر�شوم باهظة على ال�شني ودول اأخرى ملواجهة 

الوفرة الدولية يف ال�شلب واللومنيوم.

املجل�س النتخابي يعتزم حتديد موعد لنتخابات ت�ضريعية مبكرة يف فنزويال 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

اعلن املجل�س الوطني النتخابي يف فنزويال انه �شيتم تقريب 
موعد النتخابات الت�شريعية لكنها لن جتري يف يوم القرتاع 
نيكول�س  الرئي�س  يريد  كما  ابريل  ني�شان   22 يف  الرئا�شي 

مادورو.
�شحايف  م��وؤمت��ر  يف  لو�شينا  تيبي�شاي  املجل�س  رئي�شة  وق��ال��ت 
وا�شافت  ا�شا�شا”.  قريب  لالنتخابات  الزمني  “اجلدول  ان 
لحقا  م���وع���دا  ���ش��ي��در���س  الن��ت��خ��اب��ي  ال��وط��ن��ي  “املجل�س  ان 
لالنتخابات النيابية«. وكان مادورو دعا الربعاء اىل انتخابات 
ت�شريعية مبكرة قبل عامني تقريبا من موعدها بحيث تتزامن 

جماعة على �ضلة بالقاعدة 
تعلن م�ضوؤوليتها عن هجوم مايل 

•• نواك�صوط-رويرتز:
القاعدة  اأعلنت جماعة مت�شددة يف مايل على �شلة بتنظيم 
فرن�شيني  جنديني  مقتل  عن  اأ�شفر  هجوم  عن  م�شوؤوليتها 
عبوة  اأ�شابت  اأن  بعد  اجلنديان  وُقتل  املا�شي.  الأربعاء  يوم 
النيجر  م��ع  م���ايل  ح���دود  ق���رب  امل��درع��ة  مركبتهما  نا�شفة 
وبوركينا فا�شو وهي منطقة اأ�شبحت خطرية ب�شكل متزايد 
بالن�شبة للقوات الدولية التي ت�شعى لكبح التمرد الإ�شالمي 
الإ�شالم  واأعلنت جماعة ن�شرة  النائية.  ال�شاحل  يف منطقة 
وامل�شلمني امل�شوؤولية عن هجوم الأربعاء يف وقت متاأخر من 
موريتانيني  اإلكرتونيني  موقعني  على  الول  اأم�����س  م�شاء 

ا�شتخدمتها اجلماعة من قبل.

مع القرتاع الرئا�شي املقرر يف 22 ني�شان ابريل املقبل.
من  الت�شريعية  النتخابات  موعد  “تقدمي  م���ادورو  واق��رتح 
�شيتم  الرئا�شي  “القرتاع  ان  موؤكدا  الرملان”  جتديد  اأج��ل 
مهما ح�شل، �شواء مب�شاركة ابرز تكتالت املعار�شة اأم ل”، بعد 
اأن اأعلنت هذه الخرية امتناعها عن امل�شاركة يف ظل الظروف 
الراهنة. وراأى الرملان الفنزويلي الذي تهيمن عليه املعار�شة 
اأن خطة احلكومة الهادفة اىل اجراء انتخابات ت�شريعية مبكرة 
حماولة انقالبية. وقال الرملان يف بيان اخلمي�س املا�شي ان 
التي  ال�شلطة  جت���اوز  اىل  ت��ه��دف  ه���ذه،  الن��ق��الب  “حماولة 
تعود د�شتوريا اىل هذه اجلمعية الوطنية«. ورف�شت املعار�شة 
الفنزويلية امل�شاركة يف النتخابات الرئا�شية ما مل حت�شل على 

�شمانات من حكومة مادورو توؤكد انها �شتكون نزيهة وحرة. 
يف  الدميوقراطية”  الوحدة  “طاولة  املعار�شة  ائتالف  وقال 
بيان “ل تعتمدوا على الوحدة الدميوقراطية ول على ال�شعب 
ي��ك��ون �شوى  ل��ن  ان���ه  ي��ب��دو ح��ت��ى الن  مل��ا  لإع��ط��اء م�شداقية 

انتخابات رئا�شية مزورة وغري �شرعية«.
ويف اجتماع قبل املوؤمتر ال�شحايف لرئي�شة املجل�س النتخابية 
التاأ�شي�شية  اجلمعة، �شلمت ديل�شي رودريغيز رئي�شة اجلمعية 
املوالية باأكملها للرئي�س مادورو، لو�شينا اقرتاح تقدمي موعد 

النتخابات الت�شريعية.
�شتناق�س  التاأ�شي�شية  اجلمعية  ان  ذلك  بعد  رودريغيز  وقالت 

ال�شبوع املقبل املواعيد املمكنة لالنتخابات.

••روما-اأ ف ب:

تهيمن م�شاألة الهجرة على حملة 
يف  امل��ق��ررة  الإيطالية  النتخابات 
مار�س من خالل  اأذار  ال��راب��ع من 
بع�س الأفكار واملفاهيم املبالغ بها. 
الإيطايل  يفيد معهد الإح�شاءات 
الج����ان����ب  ع������دد  ان  )اي���������ش����ت����ات( 
امل��ق��ي��م��ني ب�����ش��ورة ق��ان��ون��ي��ة يبلغ 
مليون   60،5 ب��ني  يف  م��الي��ني   5

ن�شمة يف ايطاليا، اي 8،3%.
رومانيا،  م��ن   23% م��ن��ه��م  اأت����ى 
من  و8%  األ���ب���ان���ي���ا،  م���ن  و9% 
ال�شني،  م���ن  و5،5%  امل����غ����رب، 
و3،3%  اأوك��ران��ي��ا،  من  و4،5% 
الهند،  من  و3%  الفيليبني،  من 
ويوؤدون اأعماًل جتارية �شغرية، او 

يعملون يف املنازل او يف الزراعة.
فعال  القلق  ي�شببون  ال��ذي��ن  لكن 
ه��م ال��وا���ش��ل��ون الف���ارق���ة اجلدد: 
األف   690 ف��ق��د و���ش��ل اك���ر م��ن 
افريقيا  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��م  ���ش��خ�����س 
 ،2013 ال�����ش��ح��راء م��ن��ذ  ج��ن��وب 
ول يزال كثريون منهم يف البالد، 
اأوراق  ع��ل��ى  ل  اأم  ح�����ش��ل��وا  ����ش���واء 

اإقامة قانونية.
ع���دد  ان  ال�����ت�����ق�����دي�����رات،  وت���ف���ي���د 
يناهز  ال�شرعيني  غري  املهاجرين 
500 الف لي�س لهم احلق يف طلب 
اللجوء او و�شلوا حاملني تاأ�شرية 

دخول انتهت مدة �شالحيتها.
ويفيد تقرير ملعهد اورو�شيب�س ان 
يعرفون  الي��ط��ال��ي��ني  م��ن   30%
%8 من الجانب  ان ثمة حواىل 
يف بالدهم. وجميع الآخرين يقول 
ان العدد اأكر، وحتى اأكر بكثري.

للدرا�شات  اإي���دو����س  م��رك��ز  وي��ف��ي��د 
يوؤمنون  امل��ه��اج��ري��ن  ان  ال��ه��ج��رة، 
يورو  م��ل��ي��ار  و2،8   2،1 ب���ني  م���ا 
يكلفون  مم���ا  اأك����ر  اأي  اإ���ش��اف��ي��ة، 
اخل���زي���ن���ة ال���ع���ام���ة. ف���ن���ظ���راً لأن 
ع��م��ره��م اأق����ل م���ن م��ت��و���ش��ط عمر 
ي�شاهمون  ف��ان��ه��م  الي���ط���ال���ي���ني، 
ال�شمان  ���ش��ن��دوق  يف  اأك���ر  مببلغ 
عليه،  يح�شلون  مم��ا  الجتماعي 
او  التقاعد  مبعا�شات  يتعلق  ما  يف 

التعوي�شات ال�شحية.
قد  ل��ي��ب��ي��ا  م���ن  ال��وا���ش��ل��ني  ان  اإل 
ك���ل���ف���وا ال�����دول�����ة اك�����ر م����ن 4،2 

ترايني،  ل���وك���ا  واأط���ل���ق  م��ق��ط��ع��ة، 
ال��ي��م��ي��ن��ي امل���ت���ط���رف، ال���ن���ار على 
على  جرحى  �شتة  موقعا  اأف��ارق��ة، 
ال�شبهات  اأن  اأ�شيع  بعدما  الق���ل، 
نيجرييني  ارت����ك����اب  ح����ول  حت����وم 

اجلرمية.
تدفق  امل���دي���ن���ة  ����ش���ه���دت  ع���ن���دئ���ذ 
املتطرف  ال���ي���م���ني  م����ن  ح����رك����ات 
اآلف  ثم  ترايني،  للدفاع عن  اأت��ت 
كان  فيما  للفا�شية،  امل��ع��ادي��ن  م��ن 
النتخابات  اىل  اليمني  مر�شحو 
مواقف  ع��ن  التعبري  يف  ي��ت��ب��ارون 
ويعت�شم  الهجرة،  حيال  مت�شددة 

الي�شار بحبل ال�شمت املزعج.
�شالفيني  م��ات��ي��و  راب��ط��ة  واأع�����ادت 
ال��ي��م��ي��ن��ي��ة امل���ت���ط���رف���ة، م����ن دون 
م�������ف�������اج�������اآت، ط���������رح �����ش����ع����اره����ا: 
و�شف  فيما  اأول”،  “اليطاليون 
ال���وزراء  رئي�س  اليميني،  حليفها 
برلو�شكوين،  ���ش��ي��ل��ف��ي��و  ال�����ش��اب��ق 
اجتماعية  قنبلة  ب��اأن��ه��ا  ال��ه��ج��رة 

جاهزة لالنفجار.
لتواأمني  اأم  وه����ي  ل������ورا،  وق���ال���ت 
ال���ع���م���ر، لدى  م����ن  ال�������ش���اد����ش���ة  يف 
خروجها من املدر�شة، “لقد �شقط 
علينا المر من دون �شابق اإنذار”. 
واأ���ش��اف��ت ان م��ا���ش��ريات��ا ه��ي فعال 
م��دي��ن��ة ه���ادئ���ة ج����دا، ن��ح��ن ل�شنا 

معتادين على ذلك.
واكد مادو �شي�شي القادم من مايل، 
�شانع  وب����ات   2011 يف  وو����ش���ل 
م�شرور  “انا  ما�شرياتا  يف  حلوى 
ابدا  تخيلت  “ما  وا���ش��اف  هنا”. 
مثل  ���ش��يء  يح�شل  ان  مي��ك��ن  ان���ه 

هذا هنا«.
وذك����ر حم��م��د، ال�����ش��وم��ايل الذي 
يف  وامل�����وظ�����ف   2009 يف  و����ش���ل 
اأواج��ه اي  “مل  حمطة حمروقات 
النا�س،  م�شكلة هنا. عندما يراين 
يلقون التحية علي. كل �شيء رهن 

بطريقة ت�شرفنا«.
الت�شوير  اآلت  ن�شع  اأن  م��ا  ل��ك��ن 
ودف���ات���ر امل��الح��ظ��ات ج��ان��ب��ا، حتى 
النا�س  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  ي�������ش���ارع 
ع��دائ��ه��م حيال  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري  اىل 
الآتون  منهم  ول�شيما  املهاجرين، 

من افريقيا جنوب ال�شحراء.
وم����ا ي����رددون����ه ب��ا���ش��ت��م��رار ه���و ان 

“اعدادهم كبرية جدا«.

كما   ،2017 يف  ي�����ورو  م���ل���ي���ارات 
لعمليات   18% احلكومة:  تقول 
و13%  ال����ب����ح����ر،  يف  الغ������اث������ة 
و65%  ال�����ش��ح��ي��ة،  ل��ل��م�����ش��اع��دة 

لالهتمام بطالبي اللجوء.
طالبي  ع������دد  ك������ان   ،2013 يف 
 22 ال�شتقبال  مراكز  يف  اللجوء 
كانون  اواخ�����ر  ويف  ���ش��خ�����س.  ال���ف 
ال���ث���اين ي��ن��اي��ر، ارت���ف���ع ال���ع���دد اىل 
جمعيات  ن�شوء  بف�شل  الفا   182
من   40% يف  خ��ا���ش��ة  وم����راك����ز 
الدولة  لها  تدفع  والبلدات،  امل��دن 

35 يورو عن كل �شخ�س يوميا.
اللجوء  طالبي  ا�شتقبال  يختلف 
كثريا بني هيئة واأخرى. فالبع�س 
منها يقدم درو�س اللغة اليطالية 
وال������دع������م ال���ن���ف�������ش���ي امل����ط����ل����وب، 
القدم،  كرة  يف  مباريات  وينظمون 
وتتيح  واعمال تطوع وتدريبات... 
املجتمعات  ازده���ار  الن�شطة  ه��ذه 

الريفية التي ت�شتفيد منها.
تتق�شف  اأخ�������رى  ج��م��ع��ي��ات  ل���ك���ن 
التكاليف،  خ���ف�������س  اأج��������ل  م�����ن 
الذين  الأ�شخا�س  مئات  وتكد�س 
مي��وت��ون ���ش��ج��راً يف ان��ت��ظ��ار قرار 
ح��ول و�شعهم، وه��ذا م��ا ميكن ان 
الغ�شب  فيتزايد  �شنتني،  ي�شتغرق 
وكذلك  املهاجرين  بني  والرتياب 

واليمني  ال��ي��م��ني  م��ر���ش��ح��و  ي��ع��د 
5 جن���وم اي�شا  امل��ت��ط��رف وح��رك��ة 
وباإعادة  ال��وا���ش��ل��ني  ت��دف��ق  ب��وق��ف 
غري  امل����ه����اج����ري����ن  اآلف  م����ئ����ات 

القانونيني اىل بلدانهم.
ل��ك��ن ت��دف��ق امل��ه��اج��ري��ن م��ن ليبيا 
با�شتقرار  الأول  املقام  يف  مرهون 
التفاقات  وا���ش��ت��م��رار  ال��ب��ل��د  ذاك 
عقدتها  ال����ت����ي  ل���ل���ج���دل  امل����ث����رية 
والف�شائل  ال�����ش��ل��ط��ات  م���ع  روم����ا 
عمليات  خف�س  وات��اح��ت  الليبية، 
الو�شول بن�شبة %70 منذ �شيف 

.2017
املهاجرين  جموع  ابعاد  و�شيحتاج 
واآلف  ج��وي،  ج�شر  اىل  ال�شريني 
زيادة  ت�شبقه  ان  ع��ل��ى  ال���رح���الت، 

التفاقات مع بلدان الأ�شل.
وات�������اح جم���ه���ود يف ه�����ذا الجت�����اه 
يف   12% الب��ع��اد  عمليات  زي����ادة 
الداخلية  وزارة  واعلنت   .2017
حالة   5817 م���ن  ارت��ف��ع��ت  ان��ه��ا 
العام   6514 اىل   2016 يف 

املا�شي.
 

ما�ضرياتا الهادئة
 وق�ضية الهجرة

ال�شغرية  م��ا���ش��ريات��ا  مدينة  جت��د 
نف�شها  ايطاليا  و�شط  يف  ال��ه��ادئ��ة 

بامبا  وق���ال مو�شى  ال�����ش��ك��ان.  ب��ني 
العاج  ����ش���اح���ل  م����ن  ع����ام����ا(   32(
ال�����ذي اأم�������ش���ى ب�����ش��ع��ة اأ����ش���ه���ر يف 
النا�س  “ي�شبح  امل��راك��ز  ه��ذه  اح��د 
من  كبري  ع��دد  ثمة  هنا.  جمانني 
طاقة  بهم  تعود  ل  الذين  ال�شبان 
لالحتمال بعد ب�شعة اأ�شهر«. اأدى 
ا�شهاب و�شائل العالم يف احلديث 
عن اعمال م�شينة متفرقة من�شوبة 
اىل اجانب، اىل اعادة طرح ال�شئلة 
حول العالقة بني الهجرة وانعدام 
الداخلية تقول  الم��ن، لكن وزارة 
ان اجل��رائ��م واجل��ن��ح ت��راج��ع��ت يف 
���ش��ن��وات، فيما   10 اي��ط��ال��ي��ا م��ن��ذ 

ا�شتمر عدد الجانب يف الرتفاع.
ي�شكلون  الجانب  املعتقلني  ان  اإل 
من   16% ال����راه����ن  ال����وق����ت  يف 
اي �شعف  اي��ط��ال��ي��ا،  ال�����ش��ج��ن��اء يف 
تقول  كما  ال�����ش��ك��ان،  ب��ني  ن�شبتهم 

وزارة العدل.
ل����ك����ن ك����ث����ريي����ن ه�����م م����ه����اج����رون 
و���ش��ل��وا خ��ل�����ش��ة. ي��ف��ي��د ع���دد كبري 
ن�شبة  ان  الخ����رية  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن 
اجل����رمي����ة يف او�����ش����اط الج���ان���ب 
�شبيهة  قانوين،  و�شع  يف  املقيمني 
او�����ش����اط  ب���ن�������ش���ب���ة اجل�����رمي�����ة يف 
كثريا  ترتفع  لكنها  الي��ط��ال��ي��ني، 

بني املقيمني غري ال�شرعيني.

النتخابات  ح��م��ل��ة  م���ع���رتك  يف 
الرابع  يف  تنظم  التي  الت�شريعية 
كونها  امل���ق���ب���ل  م����ار�����س  اذار  م����ن 
تك�شف عن التوترات العميقة التي 
املهاجرين وطالبي  تثريها ق�شية 

اللجوء.
فينيتيا  م��ن��ط��ق��ة  ل��ق��رى  وخ���الف���اً 
رف�شهم  يف  ���ش��ك��ان��ه��ا  ي��ت��ح��د  ال��ت��ي 
ل���ل���م���ه���اج���ري���ن، وال����ب����ع����ي����دة عن 
التي  ال�شخمة  ال�شتقبال  مراكز 
ما�شرياتا  ت�شبه  اجل���ن���وب،  ت��ق��ل��ق 
التي حتملت  ايطاليا  معظم مدن 
ق�شطها ال�شغري يف ا�شتقبال اآلف 
امل��ه��اج��ري��ن ال���ذي���ن ي�����ش��ل��ون اإىل 
���ش��واط��ئ اإي��ط��ال��ي��ا ك��ل ا���ش��ب��وع منذ 

.2013
الف   42 م���ا����ش���ريات���ا  يف  ي��ع��ي�����س 
الأجانب  من   9% بينهم  �شخ�س 
ومع  معظمهم،  الوروبيون  ي�شكل 
اإىل11%،  ت�����ش��ل  ب��ط��ال��ة  ن�����ش��ب��ة 
وه����ي ب��ذل��ك ت�����ش��ب��ه ���ش��ائ��ر بلدات 
اإي��ط��ال��ي��ا ح��ت��ى ل��و اأن��ه��ا ع��ان��ت من 
يف  �شغري  حملي  م�شرف  ت�شفية 
2015، وهزات اأر�شية �شوت قرى 

جماورة بالأر�س يف 2016.
ل���ك���ن امل���دي���ن���ة ت�������ش���درت الأن����ب����اء 
عندما عر فيها على جثة املدمنة 
باميال ما�شرتوبيرتو )18 عاما( 

ما�ضرياتا الهادئة تك�ضف عن التوتر الذي تثريه الق�ضية 

حتدي الهجرة يف اإيطاليا بني الأفكار اجلاهزة والواقع 

حزب اأملاين حليف ملريكل يطالب باللتزام باتفاقات الهجرة 
•• برلني-رويرتز:

ح���ذر م�����ش��وؤول��ون ك��ب��ار م��ن حزب 
امل�شيحي  الج���ت���م���اع���ي  الحت������اد 
البافاري  احل��ل��ي��ف  وه���و  ب��اأمل��ان��ي��ا، 
الدميقراطي  الحت�������اد  حل�����زب 
تتزعمه  ال��ذي  املحافظ  امل�شيحي 
امل�شت�شارة اأجنيال مريكل، من اأن 
الدميقراطي  احلزب  التزام  عدم 
املتعلقة  ب��الت��ف��اق��ات  ال���ش��رتاك��ي 
انهيار  اإىل  ي��وؤدي  قد  باملهاجرين 
امل�شكلة  الأمل����ان����ي����ة  احل��ك��وم�����������ة 

حديثا.
احلزب  اأع�شاء  ي�شوت  اأن  ويجب 
ال��دمي��ق��راط��ي ال���ش��رتاك��ي الذي 
على  ال��و���ش��������������������ط  ل��ي��م��ني  ينتم��ي 

ات���ف���اق الئ����ت����الف احل��ك��وم�����ي يف 
اق�����رتاع ي��ت��م ع���ن ط��ري��ق الريد 
ب��ح��ل��ول ال��ث��اين م��ن م��ار���س اآذار 
من  الراب��ع  يف  النتائ���ج  و�شتعلن 

ال�شهر.
رئي�س  زي��ه��وف��ر  ه��ور���ش��ت  وق�����ال 
حزب الحتاد الجتماعي امل�شيحي 
اأجلماينه  اأوج�شبورجر  ل�شحيفة 
ام�س ال�شبت اإن الت�شريع اجلديد 
يهدف اإىل ت�شهيل عودة من ف�شلوا 
يف احل�شول على حق اللجوء اإىل 
ت��ون�����س وامل���غ���رب واجل���زائ���ر واإىل 
ت�����ش��ك��ي��ل م���راك���ز ل��ل��م��ه��اج��ري��ن يف 
املناطق احلدودية اإىل اأن تتم مع 

مراجعة طلبات اللجوء.
رف�س  اإذا  اأن��ه  لل�شحيفة  واأ�شاف 

ال�شرتاكي  الدميقراطي  احلزب 
املوافقة  بعد  القوانني  ه��ذه  دع��م 
هذه  “ف�شتكون  الئ���ت���الف  ع��ل��ى 

هي نهاية احلكومة«. 

اأن  امل����ت����وق����ع  زي�����ه�����وف�����ر،  وق���������ال 
لن  اإن���ه  للداخلية،  وزي���را  ي�شبح 
ي��ل��ت��زم احلزب  األ  م��ق��ب��ول  ي��ك��ون 
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي ال������ش�����رتاك�����ي 
اإليها مع  التي تو�شل  بالتفاقات 

املحافظني.
الجتماعي  الحت��اد  وتعهد حزب 
امل�شيحي، الذي خ�شر ع�شر نقاط 
مئوية يف النتخابات العامة التي 
جرت يف �شبتمر اأيلول، با�شتعادة 
الأ�شوات التي اقتن�شها منه حزب 
البديل من اأجل اأملانيا وذلك من 
خ���الل ات��خ��اذ م��وق��ف ���ش��ارم اإزاء 
ال��ه��ج��رة وال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى القيم 

املحافظة التقليدية.
ويف اإطار حمادثات ت�شكيل ائتالف 
احلزب  �شيا�شيو  واف����ق  ح��ك��وم��ي 
ال��دمي��ق��راط��ي ال����ش���رتاك���ي على 
الهجرة  م��ن  احل��د  على  م�ش�س 
يف امل�شتقبل لترتاوح الأعداد بني 
180 األفا و220 األفا بعد تدفق 
م���ا ي���زي���د ع��ل��ى م��ل��ي��ون لج����ئ يف 

2015 و2016.
امل�شت�شارة  زي����ه����وف����ر  وان����ت����ق����د 
اإعالن  لعتزامها  اأي�شا  الأملانية 
املنا�شب الوزارية حلزبها الحتاد 
قبل  امل�������ش���ي���ح���ي  ال����دمي����ق����راط����ي 
فراير   26 يف  احل����زب  اج��ت��م��اع 

�شباط.
ت��وزع فقط عند  “املنا�شب  وق��ال 
اأن  ورف�����س  احلكومة”.  ت�شكيل 
ي��ح��دد م���ن امل���رج���ح يف ح��زب��ه اأن 

يح�شل على منا�شب وزارية.

•• وا�صنطن-رويرتز:

ق����ال م�������ش���وؤول اأم���ري���ك���ي ك��ب��ري اإن 
اأو  لقتل  م�شطرة  غ��ري  ب��اك�����ش��ت��ان 
اأع�شاء  م��ث��ل  م��ت�����ش��ددي��ن  اع��ت��ق��ال 
ت�شتخدم  ال����ت����ي  ح����ق����اين  ���ش��ب��ك��ة 
اأرا�شيها ل�شن هجمات يف اأفغان�شتان 
ت��ط��رده��م عر  اأن  ول��ك��ن مي��ك��ن��ه��ا 

احلدود بدل من ذلك.
املت�شددين  ه��وؤلء  �شاأن ط��رد  وم��ن 
التعر�س  خل���ط���ر  ي��ع��ر���ش��ه��م  اأن 
ل���ه���ج���م���ات ال������ق������وات الأف����غ����ان����ي����ة 
احليلولة  التي حتاول  والأمريكية 
من�شة  اأفغان�شتان  ت�شبح  اأن  دون 
انطالق ل�شربات ت�شتهدف الغرب 
16 عاما  م���ن  اأك�����ر  ب��ع��د  وذل�����ك 
اأيلول  �شبتمر   11 هجمات  على 
نيويورك  ا�شتهدفت  التي   2001

ووا�شنطن.
وت�����ش��غ��ط ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة على 
ب���اك�������ش���ت���ان ل����وق����ف ت����وف����ري امل����الذ 
للمت�شددين الذين يطلقون العنان 
املجاورة.  اأفغان�شتان  يف  للفو�شى 

وتنفي باك�شتان ذلك.
ويف الرابع من يناير كانون الأول، 
بع�س  �شتعلق  اإنها  وا�شنطن  قالت 
اباد  اإ�شالم  اإىل  الأمنية  امل�شاعدات 
بهدف اإنهاء دعمها حلركة طالبان 
الأفغانية و�شبكة حقاين املتحالفة 
م��ع��ه��ا ال���ت���ي ق��ت��ل��ت ه��ج��م��ات��ه��ا يف 
اأفغان�شتان قوات اأمريكية واأفغانية 

وقوات اأخرى.
وق���ال امل�����ش��وؤول الأم��ري��ك��ي الكبري 
مل  املتحدة  الوليات  اإن  مقابلة  يف 

ت�شهد اأي جهد باك�شتاين متوا�شل 
�شد املت�شددين.

باك�شتاين  حكومي  م�����ش��وؤول  وق��ال 
ودبلوما�شي لرويرتز يف اإ�شالم اباد 
مبراقبة  معنية  دول��ي��ة  وك��ال��ة  اإن 
اإع���ادة و�شع  غ�شل الأم����وال ق���ررت 
اخلا�شة  ق��ائ��م��ت��ه��ا  ع���ل���ى  ال����ب����الد 
مب��راق��ب��ة مت��وي��ل الإره���اب���ي���ني، يف 
اأحدث امل�شاعي الأمريكية لل�شغط 

على باك�شتان.
ورف�س امل�شوؤول الأمريكي تلميحات 
ب����اأن ال�����ش��غ��وط م��ن وا���ش��ن��ط��ن قد 
واأ�شار  ع��ك�����ش��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  ل��ه��ا  ي��ك��ون 
باتخاذ  تبداأ  رمبا  باك�شتان  اأن  اإىل 
خطوات تكتيكية اأ�شغر مبا يف ذلك 
اإج���ب���ار م��ث��ل ه���ذه اجل��م��اع��ات على 

بدء  قبل  اأفغان�شتان  اإىل  اخل���روج 
مو�شم القتال يف الربيع.

وق����ال امل�������ش���وؤول الأم���ري���ك���ي الذي 
طلب عدم ن�شر ا�شمه “ل اأعتقد اأن 
باك�شتان ت�شعر بقدراتها واأهميتها. 

اأعتقد اأنها ت�شعر ب�شغط«.
املتحدة  اإن الوليات  امل�شوؤول  وقال 
ل مت���ل���ك ج������دول زم���ن���ي���ا حم����ددا 
واإنها  الباك�شتاين  التعاون  لتقييم 
اإ�شالم  كانت  اإذا  م��ا  ملعرفة  تتطلع 
تكتيكية”  “خطوات  �شتتخذ  اب���اد 
اأع�شاء  ����ش���د...  “اإجراءات  م��ث��ل 
����ش���ب���ك���ة ح����ق����اين وط������رده������م عر 

احلدود«.
غري  “اأنهم  امل���������ش����وؤول  واأ������ش�����اف 
اأو  اع���ت���ق���ال���ه���م  اإيل  م�������ش���ط���ري���ن 

اإىل  دف���ع���ه���م  ق����ت����ل����ه����م... جم������رد 
البنى  بع�س  وتعطيل  اأفغان�شتان 
التحتية املوجودة... نحن على بعد 
ن��ح��و ���ش��ه��ري��ن م��ن م��و���ش��م القتال 
ل��ل��ق��ي��ام ببع�س من  ال��وق��ت  وح���ان 

هذا«.
احلكومة  يف  ال���ب���ع�������س  وي�������ش���ك���ك 
�شوف  باك�شتان  اأن  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 

متتثل.
فراير   13 ي���وم  ���ش��در  ب��ي��ان  ويف 
���ش��ب��اط ل��ل��ك��وجن��ر���س، ق����ال مدير 
دان  الأمريكية  الوطنية  املخابرات 
على  �شتحافظ  باك�شتان  اإن  كوت�س 
“عالقاتها مع اجلماعات املت�شددة 
مكافحة  جم��ال  يف  التعاون  وتقيد 

الإرهاب” مع الوليات املتحدة.

م�ضوؤول اأمريكي: باك�ضتان ميكنها طرد املت�ضددين بدل من قتلهم 
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توج �شمو ال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي 
رئ��ي�����س ن���ادي ال��ف��ج��رية ال��ري��ا���ش��ي راعي 
ال��ب��ط��ول��ة، ام�������س ال�����ش��ب��ت امل����واف����ق 24 
من  الأوىل  بالن�شخة  الفائزين  فراير، 
بطولة مكتوم ال�شرقي لل�شيد بال�شقور 
�شموه  التي اختتمت حتت رعاية  التلواح 
م�شب  مبنطقة  الح��ت��ف��الت  ���ش��اح��ة  يف 
الفجرية، والتي اأقيمت بتنظيم واإ�شراف 
مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث. 
ال��ث��اين م��ن البطولة  ال��ي��وم  و���ش��ارك يف 
الإجمايل  ال��ع��دد  لي�شل  ط���ريا   320
على  ط��ريا   620 اإىل  امل�شاركة  للطيور 
م����دار ي��وم��ي احل����دث ال����ذي ك���ان الأب����رز 
ال�شقارين  ت��واف��د  و���ش��ه��د  ال��ف��ج��رية،  يف 
تظاهرة  يف  ال��دول��ة  مناطق  خمتلف  من 
اجلوائز  بلغت  مم��ي��زة  ري��ا���ش��ي��ة  ت��راث��ي��ة 
درهم  األ��ف   460 للفائزين  فيها  املالية 
واأ�شاد  رئي�شية.  اأ���ش��واط   4 على  وزع���ت 
ال�شرقي  ح��م��د  ب��ن  م��ك��ت��وم  ال�شيخ  �شمو 
رئ��ي�����س ن���ادي ال��ف��ج��رية ال��ري��ا���ش��ي راعي 
من  البطولة  ب��ه  �شاهمت  مب��ا  البطولة، 
���ش��ح��ذ ه��م��م ال�����ش��ب��اب وحت��ف��ي��زه��م على 
التي  ال���رتاث���ي���ة  ال���ري���ا����ش���ات  مم���ار����ش���ة 
الوطنية  الهوية  اأ�شا�شي من  ت�شكل جزء 
الإماراتية. واأثنى �شموه، على الرتتيبات 
التنظيمية للبطولة التي حتققت بف�شل 
التزام  وعلى  العمل،  فرق  وتكاتف  جهود 
الأخوي  التناف�س  روح  بقيم  امل�����ش��ارك��ني 
انطلق  التي  الأه��داف  لتكتمل  ال�شريف، 
اجتماعي  ح���دث  بكونها  احل���دث  عليها 
ال��وط��ن يف مكان  اأب��ن��اء  وري��ا���ش��ي يجمع 
الريا�شي  والتناف�س  الأول  باملقام  للقاء 

بتحقيق  ال��ت��ط��ل��ع��ات  اأن  واأك������د  اأي�������ش���ا. 
ال�شنوات  يف  التطور  من  املزيد  البطولة 
ال���ن���ج���اح���ات التي  ����ش���ريا ع���ل���ى  امل��ق��ب��ل��ة 
ح�شدتها، حيث انطلقت البطولة كبرية 
اأن  تطلعات  و�شط  الأوىل،  ن�شختها  منذ 
ب��ه��ذه اخلطوات  امل�����ش��ي ق��دم��ا  ت��وا���ش��ل 
اأجندة  ل��ت��اأك��ي��د م��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى  ال��واث��ق��ة 
بريا�شة  املتخ�ش�شة  ال�شنوية  البطولت 
الدولة  م�شتوى  على  بال�شقور  ال�شيد 

ن��ت��ائ��ج اليوم  وامل��ن��ط��ق��ة. وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
�شهد �شوط جري تبع فرخ تفوق  الثاين، 
ال�شقار �شيف عبداهلل املن�شوري بوا�شطة 
الطري »اأ�س 3« الذي قطع امل�شافة بزمن 
باملركز  وج����اء  ث��ان��ي��ة،   18.823 ب��ل��غ 
بوا�شطة  املن�شوري  ه��الل  �شعيد  الثاين 
ثانية،   18.862 بزمن   »29« الطري 
احلفيتي  حممد  اأحمد  الثالث  وباملركز 
 19.089 بزمن  �شكود  الطري  بوا�شطة 

ف���رخ، حقق  قرمو�شة  ���ش��وط  ويف  ث��ان��ي��ة. 
املركز الأول ال�شقار حمد ثاين املجريدي 
ب��وا���ش��ط��ة ال��ط��ري »���ش��ن�����ش��ر« ال����ذي قطع 
ثانية،   18.872 وق��دره  بزمن  امل�شافة 
وج����اء ب��امل��رك��ز ال���ث���اين ح��م��د اأح���م���د بن 
الطري  بوا�شطة  الكندي  جم��رن  ال�شيخ 
وباملركز  ث��ان��ي��ة،   19.005 ب��زم��ن   »2«
بوا�شطة  القبي�شي  حممد  حامد  الثالث 

»العيناوية« بزمن 19.080 ثانية.

 دعم �ضرطة الفجرية
غامن  حممد  ال��ل��واء  املناف�شات  وح�شر 
الفجرية،  ل�شرطة  العام  القائد  الكعبي 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  ت��ق��دم  ال����ذي 
م��ك��ت��وم ب��ن ح��م��د ال�����ش��رق��ي ع��ل��ى رعايته 
مركز  واإىل  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ه��ذه  وت��ن��ظ��ي��م��ه 
ح����م����دان ب����ن حم���م���د لإح�����ي�����اء ال�����رتاث 
اأع�شاء  جميع  واإىل  احل��دث  اإق��ام��ة  على 
لتقدمي  تكاتفوا  الذين  املنظمة  اللجنة 

البطولة  اأن  ون��وه  حلة.  باأبهى  البطولة 
الإماراتي،  ال��رتاث  على  للحفاظ  مهمة 
ون��ق��ل��ه ل���الأج���ي���ال امل��ت��ع��اق��ب��ة وذل�����ك مع 
ال�شباب،  م�شاركة العديد من ال�شقارين 
على  احلفاظ  ا�شتمرارية  اإىل  ي��وؤدي  مبا 
املجتمع  م�شتوى  على  وتعزيزه  ال���رتاث 
واكت�شاب اخل�شال احلميدة منه. واأو�شح 
اأن �شرطة الفجرية متواجدة دائما لدعم 
الإم����اراة،  يف  تقام  التي  الأح����داث  جميع 

اللجنة  ع��ر  البطولة  يف  ت��واج��ده��ا  واأن 
الأمنية تاأكيدا على دعمها للبطولة.
 الرعاية والهتمام وراء النجاح

وع���رت ���ش��ع��اد اإب��راه��ي��م دروي�������س، مدير 
بن  ح���م���دان  م��رك��ز  يف  ال��ب��ط��ولت  اإدارة 
ال�����رتاث، ع��ن تقديرها  حم��م��د لإح���ي���اء 
حتقيق  يف  �شاهمت  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  لكافة 
للمرة  تقام  التي  للبطولة  النجاح  ه��ذا 
ح�شور  اأن  واأك����دت  ال��ف��ج��رية،  يف  الأوىل 

حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
لفعاليات  الفجرية،  عهد  ويل  ال�شرقي، 
بهذا  القيادة  اهتمام  عك�س  الأول  اليوم 
ال���ن���وع م���ن ال��ري��ا���ش��ات ال���رتاث���ي���ة التي 
ممار�شتها  على  ال�شباب  لت�شجيع  ن�شعى 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  اإل���ي���ه���م  ب��ال��و���ش��ول 
فيما جاء  ف��ق��ط،  دب��ي  ولي�س يف  ال��دول��ة 
ت���واج���د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حمد 
ال�����ش��رق��ي، ال���ذي ت��رج��م رع��اي��ت��ه للحدث 
على اأر�س الواقع باإ�شرافه على البطولة 
وتتويجه  امل���ا����ش���ي���ني،  ال���ي���وم���ني  ط�����وال 
ك���ان له  ب��امل��راك��ز الأوىل مب��ا  ال��ف��ائ��زي��ن 
احلافز  من  املزيد  اإ�شافة  يف  الأث��ر  بالغ 
العام املقبل ب�شورة  لهم للتواجد هنا يف 
الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  اأن  واع���ت���رت  اأق������وى. 
ل��ل��ب��ط��ول��ة و���ش��ع��ت ح��ج��ر اأ����ش���ا����س متني 
ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل، ول���ن يدخر 
مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، 
جهدا من اأجل دعم هذه البطولة وتعزيز 
تاأكيد  اأج���ل  م��ن  عليها  القائمني  ج��ه��ود 
يف  ال�شقارين  لأف�شل  كوجهة  موقعها 

دولة الإمارات.
 تكرمي الداعمني والرعاة

اجلهات  بتكرمي  املنظمة  اللجنة  قامت 
ل��ل��ح��دث، واجلهات  وال��راع��ي��ة  ال��داع��م��ة 
ال���داع���م���ة: م���رك���ز ح���م���دان ب���ن حممد 
ي���ا����س، واملركز  ال������رتاث، وق���ن���اة  لإح���ي���اء 
الراعية:  واجل��ه��ات  ل��الأر���ش��اد،  الوطني 
ه��ي��ئ��ة ال���ف���ج���رية ل��ل��ث��ق��اف��ة والإع��������الم، 
الطبيعية،  للموارد  الفجرية  وموؤ�ش�شة 
وغرفة  بالفجرية  احل��رة  املنطقة  وهيئة 

جتارة و�شناعة الفجرية.

و����ش���ط ح�����ش��ور ج���م���اه���ريي غ���ري م�����ش��ب��وق واأج������واء 
ال�شبت  ام�س  م�شاء  ال�شتار  اأ���ش��دل  مبهرة،  حما�شية 
على مناف�شات بطولة عام زايد لتحدي اجلوجيت�شو 
اأبطال وبطالت اجلوجيت�شو،  2018، والتي توجت 
الذين حر�شوا على امل�شاركة من كافة اأنحاء الدولة، 
تناف�شوا  قلوب اجلميع، حيث  على  الأغلى  هو  بلقب 
بامليداليات  الفوز  �شرف  لنيل  اأي��ام  م��دار ثالثة  على 
التي حتمل ا�شم » عام زايد«، تقديراً وعرفاناً للوالد 
زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل  املغفور له  وال��ق��دوة 

�شلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه.
وجاء امل�شهد اأكر من رائع مب�شاركة اأكر من 3 اآلف 
لعب ولعبة من حاملي خمتلف الأحزمة حتت �شن 
18 �شنة من �شتى اأنحاء الدولة يف البطولة التي تعد 
الأقوى �شمن بطولت اجلوجيت�شو املحلية للمو�شم 
اجلزيرة  ن��ادي  وت�شدر   .2018-2017 الريا�شي 
حيث   ،251 نقاط  مبجموع  البطولة  للجوجيت�شو 
ح�شد 21 ذهبية و16 ف�شية و14 برونزية، بينما 
للجوجيت�شو  ع��ج��م��ان  ن����ادي  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ج���اء يف 
مبجموع 242 نقاط، حيث ح�شد 21 ذهبية و16 
ف�شية و5 برونزية، اأما عن املركز الثالث فحاز عليه 
الإم��ارات للجوجيت�شو مبجموع  مركز تدريب احتاد 
و10 ف�شيات  ذهبية   16 185، حيث ح�شد  نقاط 
الوحدة  اأك��ادمي��ي��ة  ن���ادي  بينما ج��اء  ب��رون��زي��ة،  و11 
للجوجيت�شو مبجموع نقاط 182، حيث ح�شد 13 

ذهبية و17 ف�شية و14 برونزية.
وتزينت خلفية ب�شاط البطولة بلوحة تعبريية لعودة 
البطل ال�شيخ زايد بن حمدان اآل نهيان، وذلك بهدف 
�شجاعته  وت��ك��رمي  ت�شحياته  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط 
باعتبارها رمزاً من رموز وقيم ريا�شة اجلوجيت�شو، 
وح�شر  لأبناء.  للوطن  ومفخرة  قدوة  اأ�شحى  حيث 
املهريي،  عمري  بن  �شعيد  �شعادة  البطولة  مناف�شات 
ع�شو املجل�س الوطني الحتادي، و�شعادة عبد املنعم 
والآ�شيوي  الإم���ارات���ي  الحت��ادي��ن  رئي�س  الها�شمي، 
الدويل  الحت��اد  لرئي�س  الأول  النائب  للجوجيت�شو 
نائب  الظاهري،  �شامل  حممد  و�شعادة  للجوجيت�شو، 
بن  و���ش��ال��ح  للجوجيت�شو،  الإم������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س 
الظفرة،  ن��ادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  املزروعي  ج��ذلن 
وف����وؤاد دروي�������س، م��دي��ر ع���ام ���ش��رك��ة ب��امل��ز الريا�شية، 
وحممد بن دملوج الظاهري، ع�شو جمل�س اإدارة احتاد 
املدير  ال�شام�شي،  علي  وفهد  للجوجيت�شو،  الإم��ارات 

التنفيذي لحتاد الإمارات للجوجيت�شو، خالد حممد 
املحمودي مدير عام �شركة كافالو، وممثل عن �شركة 

ال�شيف املا�شي.
»تّوج ابنك« اعرتافاً بدور الأ�شرة يف �شناعة الأبطال 
تخ�شي�شه  مت  وال�����ذي  ال��ب��ط��ول��ة  اأي�����ام  اأول  و���ش��ه��د 
ملناف�شات الأطفال حتت �شن 10 �شنوات عودة مبادرة 
اب��ن��ك« التي ق��ام احت��اد الإم����ارات للجوجيت�شو  »ت���ّوج 
التحدي  بطولة  من  املا�شية  الن�شخة  يف  بتطبيقها 
التوا�شل  حتقيق  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  للجوجيت�شو، 
ب��ني الأ����ش���رة وال��الع��ب والحت����اد ب��اع��ت��ب��اره��م ركائز 
لفتة  يف  بها،  والنهو�س  تطويرها  وعنا�شر  اللعبة 
وبناتهم  باأبنائهم  والأم��ه��ات  الآب���اء  فخر  ع��ن  تعر 
وترمز اإىل تقدير احتاد الإمارات للجوجيت�شو لدور 
الأ�شرة يف رعاية وت�شجيع املواهب ال�شاعدة يف ريا�شة 

اجلوجيت�شو بالدولة.
بنت الإمارات تتاألق يف ثاين اأيام البطولة

وجاءت نتائج مناف�شات اليوم الثاين للبطولة لتعك�س 
وال�شغار،  ال��راع��م،  م��ن  اجلوجيت�شو  لع��ب��ات  ت��األ��ق 
والأ�شبال، والنا�شئني من كافة الأحزمة، حيث �شهد 
القدرات  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى  تناف�شهن  ال��ب��ط��ول��ة  ب�����ش��اط 
البدنية والذهنية واملهارات الالتي تعلمنها وتدربن 
عليها يف مدار�شهن واأنديتهن اإىل حركات وحماولت 
للح�شول على نقاط واأف�شليات ومن ثم حتقيق الفوز 

يف نزاِل بعد الآخر، واعتالء من�شة التتويج. واأثبتت 
العام  بن�شخة  امل�شاركات  لالعبات  الكبرية  الأع����داد 
اأه���داف احت��اد الإمارات  اجل��اري من البطولة جن��اح 
املراأة  اهتمام  ورف��ع  تعزيز  اإىل  الرامية  للجوجيت�شو 
بريا�شة اجلوجيت�شو وت�شجيعها على امل�شاركة ب�شكل 
جوجيت�شو  جنوم  الريا�شية.  املحافل  كافة  يف  فاعل 

امل�شتقبل وختام يليق بالبطولة
اأما ثالث واآخر اأيام البطولة ف�شهد ا�شتعرا�س م�شّرف 
يليق مبكانة البطولة الأقوى حملياً هذا املو�شم، حيث 
قدم لعبو اجلوجيت�شو الذكور �شمن فئات الراعم، 
الأحزمة  كافة  من  والنا�شئني  والأ�شبال،  وال�شغار، 
اليوم،  م��دار  على  الفريد  الأداء  من  متميز  م�شتوى 
متطورة  لتقنيات  مبهرة  بعرو�س  الالعبون  وت��األ��ق 

ارتقت مب�شتوى املناف�شة على ب�شاط البطولة.
وتعليقاً على فوزه بذهبية وزن 70 كجم، عر ال�شيخ 
اأعوام  الع�شرة  ذو  حممد من�شور بن حممد احلامد 
عن �شعادته بهذا الإجناز، قائاًل: »كانت املناف�شات يف 
عندي  ما  اأف�شل  قدمت  لكني  قوية،  اليوم  البطولة 
واأنا  الذهبية،  بامليدالية  ال��ف��وز  حتقيق  يف  وجنحت 
�شعيد للغاية بفوزي يف بطولة حتمل ا�شم ال�شيخ زايد 
اآل نهيان رحمه اهلل، فنحن نحيا ونعمل  بن �شلطان 

جاهداً متبعني القيم التي اأر�شاها املغفور له فينا«.
تر�ضخ  على  دليل  البطولة  جنــاح   الها�ضمي: 

ثقافة اجلوجيت�ضو يف الأجيال ال�ضاعدة
الها�شمي،  املنعم  عبد  �شعادة  ق��ال  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
للجوجيت�شو  والآ�شيوي  الإماراتي  الحتادين  رئي�س 
للجوجيت�شو:  الدويل  الحتاد  لرئي�س  الأول  النائب 
»اإنه ليغمرنا فخراً اأن ن�شهد النجاح ال�شتثنائي الذي 
حققته بطولة عام زايد لتحدي اجلوجيت�شو، الأمر 
الذي اإن دل فَيُدل على مدى تر�شخ ثقافة اجلوجيت�شو 
وقيمه النبيلة يف الأجيال ال�شاعدة، و�شغفهم املتاأ�شل 
بهذه اللعبة التي اأ�شحت يف كل بيت ومدر�شة ونادي؛ 
اإث��راء القيم النبيلة مبجتمعنا من خالل  هدفنا هو 
والوطنية  الأخالقية  امل�شوؤولية  اجلوجيت�شو وغر�س 
يف اأبنائنا وبناتنا من منطلق مفهومنا الأو�شع ملعنى 
امل�شاهمة يف بناء جيل قوي قادر على حتمل امل�شوؤولية 
يف امل�شتقبل وا�شتكمال م�شرية النمو والتقدم«. واأ�شار 
الفنية  اأه��داف��ه��ا  حققت  البطولة  اأن  اإىل  الها�شمي 
اأبنائنا  ا�شتعدادات  لختبار  وذل��ك  التوقيت،  ه��ذا  يف 
وبناتنا قبيل انطالق كل من بطولة العامل لل�شباب 
الدويل  الحت���اد  بتنظيم  اأب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيفها  التي 
بني  ال��ف��رتة  خ���الل  ان��ع��ق��اده��ا  وامل��ق��رر  للجوجيت�شو 
اأكر من 700  اأبوظبي مب�شاركة  – 4 مار�س يف   2
لع���ب ولع��ب��ة م��ن اأك���ر م��ن 40 دول����ة، اإىل جانب 
التي  اجلوجيت�شو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة 
تنطلق يف اأبوظبي احتفاًء بذكرى عامها العا�شر على 
التوايل لتنطلق يف 16 اأبريل املقبل وت�شتمر ملدة 14 
يوماً، وعالوة على ذلك، جنحت البطولة يف حتقيق 
اأهدافها اجلماهريية باحل�شور الذي فاق التوقعات 
م��ن اأول��ي��اء الم���ور واجل��م��ه��ور ال���ذي اأظ��ه��ر حما�س 

ودعم منقطع النظري.
مدعاة  والالعبات  الالعبني  اأداء  الظاهري: 

فخر
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ش��ع��ادة حم��م��د ���ش��امل الظاهري، 
»نحن  للجوجيت�شو:  الإم�����ارات  احت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب 
هذه  م��ع  ن��ت��ع��ام��ل  للجوجيت�شو  الإم������ارات  احت���اد  يف 
�شاأنها  واأخالقيات من  باعتبارها ثقافة وقيم  اللعبة 
على  �شهدناه  وم��ا  ج��دي��دة،  اأج��ي��ال  بناء  يف  امل�شاهمة 
مدار الأيام الثالث املا�شية ما هو اإل مدعاة فخر ملا 
واأداء م�شرف  احرتافية  وبناتنا من  اأبنائنا  له  و�شل 
املكانة  اإن  ت�شاهى.  و�شجاعة ل  عالية  ريا�شية  وروح 
كعا�شمة  ال�شنوات  مر  على  اأبوظبي  اكت�شبتها  التي 
اجلوجيت�شو العاملية وقبلة البطولت املهمة هي نتاج 

والالعبات  والالعبني  الأ�شرة  وتاآزر  واإ�شرار  عزمية 
العامل  اأم���ا  ب��ه  يحتذى  م�شرف  م��ث��ال  لتقدمي  معنا 

اأجمع.«
الأ�شرة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  ال��ظ��اه��ري  وت��وج��ه 
جيل  تاأهيل  يف  عليه  نرتكز  رئي�شياً  عموداً  تعد  التي 
توفري  يف  تت�شابق  وال��ت��ي  ال��الع��ب��ات،  م��ن  امل�شتقبل 
على  معنا  بالتعاون  وبناتهم  لأبنائهم  بليئة  اأف�شل 

اأمل �شناعة اأبطال وبطالت للم�شتقبل.
واأ�شاد الحتاد بال�شراكات ال�شرتاتيجية املتينة التي 
ح��ظ��ت ب��ه��ا ب��ط��ول��ة ع���ام زاي���د ل��ت��ح��دي اجلوجيت�شو 
الإم���ارات،  دول��ة  يف  ع��ام  ب�شكل  اجلوجيت�شو  وريا�شة 
بني  ال��ه��ادف  للتعاون  احلقيقي  املعنى  جت�شد  والتي 

املوؤ�ش�شات من �شتى القطاعات.
الإمارات  لحت��اد  ال�شرتاتيجيون  ال�شركاء  ويتمثل 
�شبكة  الر�شمي،  الإع��الم��ي  بال�شريك  للجوجيت�شو 

الريا�شية وهي  وب��امل��ز  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  اأب��وظ��ب��ي  ق��ن��وات 
ال�شريك ال�شرتاتيجي، و�شركة اإعمار العقارية وهي 
الحتاد  وط���ريان  الع�شرية،  احل��ي��اة  اأ�شاليب  مطور 
وهو الطريان الر�شمي، وبرميري موتورز ولندروفر 
ال�����ش��ي��ارات احل�����ش��ري، و���ش��رك��ة برتول  وه��م��ا �شريك 
»اأدنوك« �شريك الطاقة، وم�شرف  اأبوظبي الوطنية 
نيوز  و�شكاي  امل��ا���ش��ي،  ال�شريك  الإ���ش��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي 
الداخلية  ووزارة  الإع��الم��ي،  ال�شريك  وه��ي  عربية 
للتمويل  الإ���ش��الم��ي��ة  واآف�����اق  ال�����ش��ري��ك احل��ك��وم��ي، 
و�شركة المارات العاملية لالأملنيوم وامل�شعود لل�شيارات 
و�شركة كافالو و�شركة دولفني للطاقة املحدودة وهم 
وجمموعة  اخلاجة  جمموعة  و  الذهبيني،  ال�شركاء 
الف�شيني،  ال�����ش��رك��اء  وه��م  امل��ا���ش��ي  وال�شيف  ال�شقر 
واملعرفة  التعليم  ودائرة  الريا�شي  اأبوظبي  وجمل�س 

وهم ال�شركاء الداعمني.

و»�ضن�ضر« يحلقان بنامو�ص اليوم الثاين  »3 و»اأ�ص  املناف�ضات  يف  �ضاركت  طريا   620

مكتوم ال�ضرقي يتوج الفائزين ببطولة ال�ضيد بال�ضقور »التلواح«

�شعادة م�شلم  الأوىل برئا�شة  الدرجة  اأندية  عقد فريق عمل تراخي�س 
اأندية  ممثلي  مع  التن�شيقي  اجتماعه  الإدارة،  جمل�س  ع�شو  الكثريي 
الدرجة الأوىل، ظهر ام�س يف مقر الحتاد بدبي، �شمن �شل�شلة اجتماعاته 
لو�شع اأ�ش�س برنامج متكامل لرتاخي�س اأندية الدرجة الأوىل، ي�شاهم 
يف الو�شول اإىل اأف�شل م�شتوى ممكن لالإحرتاف، وي�شاعد الأندية على 
الفجوة بني دوري  الفني والإداري، ويهدف لتخفيف  تطوير م�شتواها 
املحرتفني ودوري الأوىل، ولت�شهل على ال�شاعدين للمحرتفني م�شاألة 
ع�شو  الكثريي  م�شلم  واأ���ش��ار  الأن��دي��ة.  تراخي�س  نظام  ببنود  الل��ت��زام 
جمل�س اإدارة احتاد الكرة، اأنه يتم تقييم الأندية وفقاً للجوانب اخلا�شة 

باملعايري اخلم�س التالية “الريا�شي، البنية التحتية، �شوؤون العاملني، 
تراخي�س  نظام  اأن  على  موؤكداً  املالية”،  وال�شوؤون  القانونية،  ال�شوؤون 
وحولها  املحرتفني،  دوري  اأندية  تطوير  يف  �شاهم  الإماراتية  الأندية 
اإىل �شركات كرة قدم حمرتفة. واأ�شاف الكثريي، اأن توجيهات جمل�س 
الأندية  تراخي�س  نظام  تطبيق  عمل  فريق  بت�شكيل  الكرة  احت��اد  اإدارة 
على الدرجة الأوىل، كانت بهدف تخفيف الفجوة بني دوري املحرتفني 
والتي  ل��ل��م��ح��رتف��ني،  ال�����ش��اع��دة  ل��الأن��دي��ة  وخ��ا���ش��ة  الأوىل،  ودوري 
اآ�شيا،  اأب��ط��ال  ب��دوري  امل�شاركة  يف  الآ�شيوي  الحت��اد  معايري  ت�شرتطها 
“الفيفا” للم�شاركة  اأنه يعتر �شرطاً من �شروط الحتاد الدويل  كما 

العمل  ور���س  هناك جمموعة من  اأن  متابعاً،  لالأندية.  العامل  كاأ�س  يف 
التدريبية �شينظمها احتاد الكرة خالل الفرتة املقبلة لالأندية، �شيقدم 
خاللها �شرٍح واٍف لكيفية اإر�شال جميع البيانات الالزمة باإثبات اللتزام 
بالإ�شافة  للتنفيذ،  املحدد  الزمني  املوعد  ح�شب  الرتخي�س  مبعايري 
لحتاد  الإلكرتوين  النظام  على  والوثائق  امل�شتندات  هذه  رفع  لكيفية 
الكرة FA-Net. وقدم الكثريي عقب الجتماع  ال�شكر ملمثلي اأندية 
الأوىل حل�شورهم واهتمامهم الكبري، ورغبتهم الكبرية يف تطبيق هذا 
اإطار �شعي احتاد  الإماراتية، ويف  الكرة  موؤثراً يف  النظام، لكونه نظاماً 

الكرة والأندية للو�شول اإىل درجة احرتافية متقدمة.

نظام تراخي�ص اأندية الدرجة الأوىل واجه اهتمامًا ور�ضا من الأندية

الكثريي: هدفنا تخفيف الفجوة بني الأوىل واملحرتفني

يف �ضباق ريا�ضي مبهر �ضارك به اأكرث من 3 اآلف لعب ولعبة من كافة اأنحاء الدولة

عام زايد لتحدي اجلوجيت�ضو 2018... ا�ضتعرا�س للمهارات يف لوحة فنية عنوانها ال�ضجاعة والفخر
ح�ضور منقطع النظري لأولياء الأمور واجلمهور لت�ضجيع املهارات ال�ضاعدة بعامل اجلوجيت�ضو

قرعة دولية دبي للتن�س ت�ضع مالك جزيري يف مواجهة دميرتوف  
للتن�س  احل��رة  دب��ي  �شوق  با�شتاد  املجل�س  قاعة  يف  ام�س  �شباح  ج��رت 
القرعة الر�شمية لبطولة �شوق دبي احلرة لتن�س الرجال التي تنطلق 
مناف�شاتها غدا الإثنني 26 فراير، وذلك بح�شور كومل ماكلوكلني، 
ل�شوق  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  لرئي�س  التنفيذي  النائب 
اأمني  يو�شف،  ونا�شر  البطولة،  مدير  تهلك،  و���ش��الح  احل���رة،  دب��ي 
الدولية  الرابطة  اإىل ممثل من  اإ�شافة  للتن�س،  الإم��ارات  عام احت��اد 

لالعبي التن�س املحرتفني وعدد من الالعبني.
وبالرغم من وقوع التون�شي مالك جزيري )بطاقة دعوة( يف مواجهة 
�شعبة حمتملة يف املباراة الفتتاحية مع البلغاري غريغور دميرتوف، 
امل�شنف اخلام�س عاملياً، اإل اأن جزيري اأثبت دوماً قدرته على مقارعة 
اأف�شل لعبي التن�س يف بطولة دبي و يف غريها من البطولت الدولية، 
اإذ جنح يف بلوغ ربع نهائي دبي، ومتكن قبل �شنتني من اإنزال الهزمية 
الذي  »ال��ك��ول��ون��ي��ل«،  ب���  امللقب  ي���وزين  ميخائيا  املخ�شرم  ب��ال��رو���ش��ي 

و�شل مرتني اإىل نهائي دبي مرتني، وتغلب على فيدرر يف املجموعة 
اأن دميرتوف  ويبدو  التي جمعتهما،  الأول  ال��دور  الأوىل من مباراة 
لن ي�شتخف بخ�شمه الطموح. وي�شتهل الفرن�شي لوكا�س بوي، الذي 
بلغ ن�شف نهائي دبي العام املا�شي، مباراته الفتتاحية يف الدور الأول 
بلقاء اأحد املتاأهلني، وي�شارك بوي يف بطولة دبي مبعنويات عالية بعد 
باللقب اخلام�س يف م�شريته يف بطولة مونتبيليري.  تتويجه موؤخراً 
البطولة  م�شنف  اآغ����وت،  بوتي�شتا  روب��ريت��و  الإ���ش��ب��اين  يلتقي  وق��د 
الثالث، حتد كبري من الالعب الأمل��اين املخ�شرم فلوريان ماير.  يف 
اخلام�س،  البطولة  م�شنف  غا�شكيه،  ريت�شارد  الفرن�شي  يواجه  حني 
اإىل دبي  ال��ق��ادم  ك��وري��ت�����س،  ب��ورن��ا  ال��ك��روات��ي  م��ب��ارات��ه الفتتاحية  يف 
29 بطولة دولية،  اإىل نهائي  مبعنويات مرتفعة بعد و�شوله اأخرياً 
ح�شد فيها 14 لقباً، وهو �شعيد بعودته اإىل البطولة التي متكن فيها 
من اإنزال الهزمية بالريطاين اآندي موري يف عام 2015 يف طريقه 

اأ�شفرت القرعة عن لقاء قوي يف الدور  النهائي.   كذلك  اإىل ن�شف 
الأول بني القر�شي ماركو�س بكدادي�س، الذي و�شل اإىل نهائي دبي 
 8 دبي  بطولة  �شارك يف  ال��ذي  ترويكي،  فيكتور  وال�شربي   ،2016

مرات، ومل يتجاوز يف خم�س منها املباراة الفتتاحية. 
اأ�شحاب  البطولة مزيج من الالعبني  »ي�شارك يف  وقال ماكلوكلني: 
اأحد  مبقدور  كان  اإذا  نرى  اأن  وجميل  ال�شاعدين،  والنجوم  اخل��رة 
الالعبني البعيدين عن الأ�شواء انتزاع واحد من اأهم األقاب بطولت 
اجلولة العاملية ملحرتيف التن�س، ونتطلع ملتابعة اأقوى املواجهات خالل 

الأيام املقبلة.«  
من جانبه اأ�شاد �شالح تهلك، مدير البطولة بالعرو�س القوية التي 
قدمها غريغور دمي��رتوف، م�شنف البطولة الأول، الذي ُتوج نهاية 
املو�شم املا�شي بلقب البطولة النهائية ملحرتيف التن�س يف لندن، ويبدو 

م�شمماً على موا�شلة ذلك الإجناز يف مو�شم 2018.

جلنة دوري املحرتفني تختتم دورة الإعالم الريا�ضي
 

اختتمت اأم�س الأول الأول مبقر احتاد الإمارات لكرة القدم بدبي دورة الإعالم الريا�شي امل�شتوى الثاين 
اأحمد  القدم. و�شلم  الإم��ارات لكرة  اأكادميية احتاد  بال�شراكة مع  التي نظمتها جلنة دوري املحرتفني 
بهادر الأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون املالية والإدارية ال�شهادات للدار�شني يف نهاية الدورة التي ا�شتمرت 
ع�شرة اأيام. و�شهدت الدورة م�شاركة وا�شعة من موظفي الإعالم والتوا�شل الجتماعي بالأندية الذين 
الدار�شون  باأنديتهم كما وقف  اأق�شام العالم  املطلوبة لتطوير  الكثري من اخلرات واملعارف  اكت�شبوا 
ا�شتكمال  ال��دورة  هذه  وج��اءت  العامل.  م�شتوى  على  الريا�شية  املوؤ�ش�شات  اإع��الم  م�شتجدات  اآخ��ر  على 
 .”C« للمرحلة الأوىل التي نظمتها اللجنة يف اأكتوبر من العام املا�شي بنادي اجلزيرة للم�شتوى الثالث
حول  حم��اور  ع��دة  وتناولت  الريا�شة  يف  العامة  العالقات  وتطور  تاريخ  على  ال�شوء  ال��دورة  و�شلطت 
طبيعة العالقات العامة يف الريا�شة وارتباطها بالت�شويق الريا�شي وكيف ت�شتفيد املوؤ�ش�شات الريا�شية 
منها كما تعرف الدار�شون على كيفية املحافظة على ال�شمعة احل�شنة واإعداد الفعاليات الإعالمية من 

مقابالت وموؤمترات �شحفية وخالفه، واإدارة الأزمات.
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نادي ت�ضليح للرماية يدعو لعبيه للم�ضاركة يف “هلدن” 
الأملانية لألعاب الإير�ضوفت

يدعو نادي ت�شليح للرماية يف مركز يا�س مول بجزيرة يا�س يف 
والهواة  املحرتفني  الإير�شوفت  ريا�شة  لعبي  كافة   ، ابوظبي 
للم�شاركة يف “اإير�شوفت هيلدن”؛ اأ�شخم فعالية خا�شة باألعاب 
الإي��ر���ش��وف��ت يف اأمل��ان��ي��ا، وامل��ق��رر اأط��الق��ه��ا  يف 3 م��اي��و 2018. 
اأيام   4 مدتها  مذهلة  جت��رب��ة  ه��ذه  خ��الل  الالعبني  �شيخو�س 
واحد  تكتيكي  لع��ب يف خميم   2000 ال���  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  جتمع 
يف بلدة ماهلوينكل الأملانية، التي تبعد �شاعتني فقط عن مطار 
برلني.  ودعى نادي ت�شليح للرماية الالعبني من دولة الإمارات 

تكتيكي  ولبا�س  دافئة،  �شتوية  مبالب�س  للتزود  املتحدة  العربية 
الفعالية  برو” لت�شوير  “جو  ت�شوير  اآل��ة  اأو  وك��ام��ريا  م��وح��د، 
تاأمينها  ف�شيتم  للمدافئ  بالن�شبة  اأما  والتحدي.  بالإثارة  املليئة 
جماًنا، والطعام احلالل �شيكون متوفًرا يف املوقع.   وقال ال�شيد 
�شامل املطرو�شي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة ت�شليح يف ابوظبي 
للم�شاركة  الإير�شوفت  ريا�شة  ندعو لعبي  ال�شدد:  بهذا  معلًقا 
يف هذه الفعالية العاملية يف مدينة هيلدن الأملانية، والتي �شتمكن 
اإب��راز �شغفهم  نادي ت�شليح والالعبني والهواة من الم��ارات من 

ومتيزهم يف ريا�شة الإير�شوفت املعروفة عاملياً.  ل�شمان التاأهل، 
على املتناف�شني الت�شجيل قبل تاريخ 25 مار�س 2018، �شريطة 
�شاري  �شفر  ج��واز  يحملوا  واأن  �شنة،   18 عن  اأعمارهم  تقل  األ 
املفعول. كما اأن ر�شوم الت�شجيل بالبطولة هي 120 يورو �شاملة 
يورو  و100  امل��ن��اف�����ش��ات،  م��ن  وي��وم��ني  الأرب��ع��ة  الفعالية  لأي���ام 
�شناعة  من  طلقة   90 ب�شعة   M4 اإير�شوفت  �شالح  ل�شتئجار 
كيلوغرام،   1 �شعة   BB 0.25 حقيبة  ج��ان��ب  اإىل   ،HPA

وبالإ�شافة اإىل 100 يورو ر�شوم تخييم.

ال�شراعية  للقوارب  الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  اأح��رز فريق 
التي  لل�شغار  دبي  بطولة  يف  متقدما  مركزا  احلديثة 
اأم�س  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  نظمها 
حيث  ب��دب��ي،  جمريا  �شاطئ  منطقة  يف  اجلمعة  الول 
التابعة  لل�شراع  الم��ارات  ملدر�شة  املنت�شب  الالعب  فاز 
للنادي زايد ه�شام بن نافع باملركز الثاين يف مناف�شات 

13 لعبا  �شم  ال��ذي  الفريق  وك��ان  الأوبتم�شت.   فئة 
من ال�شغار قد �شارك يف مناف�شات فئتي  الأوبتم�شت، 
والليزر”4،7”، اإذ تهدف مدر�شة الإمارات لل�شراع من 

لدى  املكت�شبة  امل��ه��ارات  تنويع  اإىل  امل�شاركة  ه��ذه  مثل 
الفريق  اأع�شاء  حلما�س  وال�شتجابة  الواعد،  فريقها 
التابعة  امل��در���ش��ة  وتعمل  ال��ري��ا���ش��ة.  ب��ه��ذه  ال�شغوفني 

اأعمار  منذ  ال��ن��ادي،  مراكز  طلبة  تدريب  على  للنادي 
وتتيح  ال�شراع احلديث،  ريا�شات  مبكرة، على خمتلف 
كما  واخل��ارج��ي��ة،  املحلية  ال�شباقات  يف  امل�شاركة  لهم 

التي  ال�شباقات  بتنظيم عدد من  نف�شها  املدر�شة  تقوم 
وع�شاق  ال�شراع  اأبطال  من  كبرية  اأع��داد  فيها  ي�شارك 
مهارات  ل�شقل  ف��ر���س  ت��وف��ري  بغية  وذل���ك  ري��ا���ش��ات��ه، 

املدر�شة منذ  اإذ رفدت  الالعبني واكت�شابهم اخل��رات، 
والنجوم  الأبطال  بالعديد من  الريا�شة  اإن�شائها هذه 
امل�شتويات  خمتلف  على  متقدمة  نتائج  حققوا  الذين 
فوق  الدولة  علم  ورفعوا  والدولية،  والعربية  املحلية 
العوا�شم  م��ن  كثري  يف  التتويج  من�شات  م��ن  ال��ع��دي��د 

واملدن املختلفة.

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ف��الح  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
اأب���و ظبي  م��ع جمل�س  وب��ال��ت��ع��اون  ال��ن��ادي،  رئي�س 
ال��ري��ا���ش��ي، ي��ن��ظ��م ن����ادي غ��ن��ت��وت ي���وم اجل��م��ع��ة 2 
ب��ول��و غ��ن��ت��وت اخلريي  2018 م��ه��رج��ان  م��ار���س 
يعود  ،وال����ذي   2018 زاي���د  ع��ام  فعاليات  �شمن 
ريعه ل�شالح فئة ا�شطراب طيف التوحد بالدولة 
الحتياجات  ل��ذوي  امل�شتقبل  مركز  ت�شمل  ،والتي 
اخلا�شة يف  اأبو ظبي وموؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
ومركز  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
اأب��و ظ��ب��ي،و مركز را�شد  ن��اف��ذة الأم���ل للتوحد يف 
م�شاركة  ي�شهد  وال���ذي  دب��ي  يف  الهمم  لأ���ش��ح��اب 
500 طفل من الأطفال امل�شابني بطيف التوحد، 
الفقرات  من  العديد  الحتفال  برنامج  ويت�شمن 
مباراة  بجانب  املجتمعية  والرتفيهية  الريا�شية 
بني  جتمع  التي  اخلريية  ال�شتعرا�شية  املهرجان 
فريقي مركز امل�شتقبل لذوي الحتياجات اخلا�شة 
ذوي  و  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د  وموؤ�ش�شة 

الحتياجات اخلا�شة.
ال�����ش��ن��وي برعاية  امل���ه���رج���ان  ان��ط��الق��ه  وت��ت��ج��دد 
مل�شرية  الأول  الداعم  الريا�شي  ظبي  اأب��و  جمل�س 
الر�شمي  الوكيل  ،و�شركة برميري موتورز،  النادي 
جنة  ،جمموعة  ظبي  اأب���و  يف  م��ازي��رات��ي  ل�شيارات 
للفنادق واملنتجعات ،�شركة يا�س العقارية، اأنفا�شك 
بفريل  ،مركز  ه��الل  دخ��ون من جمموعة حممد 

الو�شل،  نور  وعيادة  وي��را  واي  ،مياه  الطبي  هيلز 
و الراعي الإعالمي قناة يا�س.

انعقاد موؤمتر  املنظمة لالحتفال  اللجنة   واأعلنت 
امل��ه��رج��ان يف احل���ادي���ة ع�����ش��ر م��ن ���ش��ب��اح ب��ع��د غد 

الثالثاء 2/27 مبقر نادي غنتوت ل�شباق اخليل 
والبولو.. وحددت اللجنة املنظمة برنامج املهرجان 

ال����ذي ���ش��ي��ك��ون ال���دخ���ول ل��ه ب��امل��ج��ان اع��ت��ب��ارا من 
ال�شاعة الواحدة بعد الظهر للم�شاركة يف الأن�شطة 

ال��رتف��ي��ه��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���ت���ي خ�����ش�����ش��ت جلميع 
الأطفال  ف��ئ��ة  م��ق��دم��ت��ه��م  ال��ع��م��ري��ة، ويف  ال��ف��ئ��ات 
الذين اأعدت لهم مدينة ترفيهية متنوعة ، بجانب 
ال�شتعرا�شية  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ب��امل��ب��اراة  ال���ش��ت��م��ت��اع 
ويت�شمن برنامج فرتة الع�شر املزيد من العرو�س 
ب��ي��ن��ه��ا رك�����وب اخل���ي���ل ال�شغري  ال��رتف��ي��ه��ي��ة م���ن 
البولي�شية  الكالب  وعرو�س  )البوين(  الق�شرية 
البولي�شية  بالكالب  اخلا�س  الق�شم  يقدمها  التي 
 ، )K9 (ب��ال��ق��ي��ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة اأب�����و ظ���ب���ي
ال�شخ�شيات  كبار  م��ن  �شيوفه  ال��ن��ادي  وي�شتقبل 
الحتفال  وي���ب���داأ   ، ع�شرا   ال��راب��ع��ة  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
الن�شيد  بعزف  دقيقة  و50  الرابعة  عند  الر�شمي 
الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة ، ويعقبه 
اإيذانا   ، للح�شور  وتقدميهم  الالعبني  ا�شطفاف 
ببدء املباراة ال�شتعرا�شية الحتفالية التي جتمع 
الحتياجات  ل���ذوي  امل�شتقبل  م��رك��ز  فريقي  ب��ني 
اخلا�شة وموؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية و 
ذوي الحتياجات اخلا�شة وتعقبها مرا�شم تتويج 
 ، امل�شاركة  ال��راع��ي��ة  واجل��ه��ات  واحل��ك��ام  الفريقني 
وال�شحب على اجلوائز القيمة التي ر�شدها النادي 
اخلريي«  البولو  »ي��وم  مببادرة  ابتهاجا  للجمهور 
ويوجه  الرئي�س  امللعب  يف  ال��ن��ادي  ينظمه  ال���ذي 
ريعها ل�شالح اأ�شحاب الهمم مب�شاركة العديد من 

جنوم النادي من املواطنني والأجانب.

يقف اأر�شنال بني ال�شباين جو�شيب غوارديول مدرب مان�ش�شرت 
الح��د يف  اليوم  يلتقيان  انكلرتا، عندما  الأول يف  ولقبه  �شيتي 

نهائي كاأ�س رابطة الأندية على ملعب وميبلي يف لندن.
وبايرن ميونيخ  ال�شباين  بر�شلونة  ا�شتبعد مدرب  ذلك،  برغم 
الملاين ال�شابق، تكهنات حول حقبة جديدة يهيمن عليها فريقه 

بدءا من لقب كاأ�س الرابطة.
ويخو�س مان�ش�شرت �شيتي اللقاء، وهو متوج نظريا بلقب الدوري، 
لبتعاده 16 نقطة عن مطارده وجاره مان�ش�شرت يونايتد بعد 
ابطال  دوري  نهائي  ربع  اىل  املوؤكد  �شبه  وتاأهله  مرحلة،   27
اأوروبا، بعد فوزه ال�شاحق على ار�س بازل ال�شوي�شري -4�شفر 

يف ذهاب ثمن النهائي.
�شيتي،  مع  الأول  لقبه  حلمل  تواقا  غ��واردي��ول  �شيكون  لذلك، 
ولو انه يف الدرجة الرابعة من حيث الهمية، بعد دوري ابطال 

اوروبا والدوري والكاأ�س املحليني.
وتابع غوارديول الذي بلغ فريقه النهائي على ح�شاب بري�شتول 
�شيتي من الدرجة الثانية بفوزه عليه ذهابا وايابا 2-1 و2-3 
تواليا “عندما �شاأل النا�س مطلع املو�شم عما اذا كنا �شنحرز 4 
على  ق��ادرة  تكن  مل  الكرى  الفرق  لكن  �شنحاول،  قلت  القاب، 
القيام بذلك، ليفربول الكبري، يونايتد الكبري، اأر�شنال الكبري، 

ت�شل�شي الكبري«.
و�شتخلق خ�شارة �شيتي خيبة اأمل يف الطرف الزرق من مدينة 
مان�ش�شرت، خ�شو�شا ان ذلك �شياأتي بعد اخلروج من الكاأ�س اأمام 

ويغان املتوا�شع.
والتقى الفريقان ذهابا يف الدوري عندما فاز �شيتي 3-1 حملت 
مقابل  وجيزو�س،  ج��زاء  ركلة  من  واغ��وي��رو  بروين  دي  توقيع 
هدف لالكازيت، لكن ار�شنال خرج فائزا من ن�شف نهائي الكاأ�س 

الخرية 2-1 بعد متديد الوقت.
وار�شنال   ،2016 يف  اآخ��ره��ا  م��رات  ارب��ع  اللقب  �شيتي  واأح���رز 
الرقم  ل��ي��ف��رب��ول  مي��ل��ك  ف��ي��م��ا  و1993،   1987 يف  م��رت��ني 

القيا�شي مع 8 القاب.
 20( جيوز�س  غ��اب��ري��ال  ال�شاب  ال��رازي��ل��ي  املهاجم  يعود  وق��د 
تعافيه  بعد  “�شيتيزنز”،  ت�شكيلة  اىل  مفاجىء  ب�شكل  ع��ام��ا( 
من ا�شابة بركبته ابعدته عن املالعب منذ نهاية كانون الأول 
دي�شمر امل��ا���ش��ي، ل��ك��ن ي��ح��وم ال�����ش��ك ح���ول م�����ش��ارك��ة زم��ي��ل��ه يف 

الهجوم رحيم �شرتلينغ.
ان  ال��ث��اين م��ع �شيتي،  ال��ذي يخو�س مو�شمه  واأك���د غ��واردي��ول 
بعد  املباراة،  �شيخو�س  برافو  كالوديو  الت�شيلي  الثاين  حار�شه 
لعب  يغيب  فيما  املو�شم،  هذا  املحلية  الكوؤو�س  يف  تاألقه 
ال��و���ش��ط ف��اب��ي��ان دل���ف لي��ق��اف��ه بعد 

طرده امام ويغان.
وك�����������������������ان امل�������������������درب 
الكاتالوين الذي فتح 
النكليزي  الحت����اد 
اج����������راء ت���اأدي���ب���ي���ا 

ب��ح��ق��ه لرت���دائ���ه رم���ز اق��ل��ي��م ك��ات��ال��ون��ي��ا، ق��ل��ل م��ن ق��ي��م��ة كاأ�س 
الرابطة “تخ�شر فيها الكثري من الطاقة”، لكن ميكن اأن تكون 
نقطة انطالق ملزيد من النجاح، كما فعلت �شابقا لأمثال املدرب 

الرتغايل جوزيه مورينيو.
لعبي  لكن  ار���ش��ن��ال،  على  للتفوق  قويا  مر�شحا  �شيتي  وي��ب��دو 
املدرب الفرن�شي ار�شني فينغر معتادون على حتقيق الجنازات 

فريق  ت��وج  اذ  املا�شية،  ال�شنوات  يف  الكوؤو�س  م�شابقات  يف 
�شمال لندن بلقب الكا�س العريقة ثالث مرات يف اآخر 

موا�شم.  4
وق����ال غ���واردي���ول ال����ذي ي��ح��اول تخفيف 

يف  “حتى  لع���ب���ي���ه  ع����ن  ال�����ش��غ��ط 
لقبي  اأح����رزت  ع��ن��دم��ا  بر�شلونة 

 14 اأن���ال  ان  ات��وق��ع  الول، مل 
اأكر  اأنا  اأربع �شنوات.  لقبا يف 

واقعية«.
ار�شنال  ب��ل��غ  امل��ق��اب��ل،  يف 

ال��ن��ه��ائ��ي ب��ف��وزه على 
على   1-2 ت�شل�شي 
يف  الم�����ارات  ملعب 
اي���اب ال���دور ن�شف 

ان  بعد  ال��ن��ه��ائ��ي، 
�شلبا  ت������ع������ادل 

ذهابا.
ان  و�����ش����ح����ي����ح 
فينغر  م���درب���ه 

اأح����������������رز ل���ق���ب 
الكاأ�س �شبع مرات 

“املدفعجية”  م���ع 
)رق�����م ق��ي��ا���ش��ي( م��ن��ذ ق���دوم���ه عام 

النهائي مرتني  ببلوغ  اكتفى  انه  ال   ،1996
يف 2007 و2011 عندما خ�شر اأمام ت�شل�شي 

وبرمنغهام �شيتي تواليا.
ال�شحايف عن  امل��وؤمت��ر  يف  املخ�شرم  امل��درب  و�شئل 

بقدرة  نوؤمن  اأن  “اأول  �شيتي  على  الفوز  متطلبات 
حت��ق��ي��ق ال���ف���وز، ن��ك��ون منظمني ج��ي��دا ون�����ش��ت��غ��ل كل 

فر�شة للتقدم وتطبيق لعبنا الهجومي«.
واأق����ر ب��خ��ط��ورة م��واج��ه��ة لع��ب��ني م��ن ط����راز املهاجم 
الرجنتيني �شريخيو اأغويرو ولعب الو�شط الهجومي 

كيفن دي بروين، لكنه قال انه من ال�شعب الرتكيز على 
القوة يف �شيتي هو دي بروين  اأب��رز مكامن  “اأحد  اأف��راد 

بالطبع، لأنه اأ�شبح لعبا كامال«.
تابع “هو لعب و�شط حديث بالن�شبة يل، مبقدوره احل�شم 

ويقاتل  بالقدمني  ي�شدد  بجهد،  يعمل  الخ���ري،  الثلث  يف 
اي�شا، لذا ل�شت متفاجئا بتاألقه«.

واأردف “لديهم عدة لعبني ينبغي اأن توقفهم، لذا من الأف�شل 
الرتكيز على الفريق بدل من الفراد«.

وي��غ��ي��ب ع��ن اأر���ش��ن��ال م��ه��اج��م��ه ال��ف��رن�����ش��ي ال��ك�����ش��ن��در لكازيت 
ل�شابته، ولعب و�شطه اجلديد الرميني هرنيك خميتاريان 

خلو�شه امل�شابقة مع مان�ش�شرت يونايتد مطلع املو�شم.
وق��ال فينغر ال��ذي وق��ع فريقه مع ميالن الي��ط��ايل يف 
“يوروبا  الوروب���ي  ال���دوري  م�شابقة  نهائي  رب��ع 
او�شبينا  دافيد  الكولومبي  احلار�س  ان  ليغ”، 
الت�شيكي  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اء  ���ش��ي��خ��و���س 
امل��خ�����ش��رم ب��رت ت�����ش��ي��ك، م��ت��اب��ع��ا مهمته يف 

م�شابقات الكوؤو�س.
واأ�شاف ان لعب الو�شط المل��اين م�شعود 
اأوزيل �شيخو�س اللقاء، فيما اتخذ قرارا 
ب�����ش��اأن لع���ب ال��و���ش��ط ال��وي��ل��زي اأرون 

رام�شي ام�س ال�شبت.

كاأ�ص رابطة الندية النكليزية: 

اأر�ضنـــال بيــن غــوارديـــول ولقبــــه الأول مــــع �ضيتــــي

مركز متقدم ل�ضراع نادي تراث المارات يف بطولة دبي لل�ضغار

حتت رعاية فالح بن زايد وبالتعاون مع جمل�ص اأبو ظبي الريا�ضي

نادي غنتوت ينظم مهرجان بولو غنتوت اخلريي �ضمن فعاليات عام زايد 2018

�ضافيت�س على رادار مدريد ونخبة الأندية الأوروبية 
و�شط  لع��ب  ميلينكوفيت�س-�شافيت�س  �شريغي  ال�شربي  يعد 
لت�����ش��ي��و الإي���ط���ايل اأب����رز امل��ر���ش��ح��ني ل��دخ��ول ن���ادي الالعبني 
العا�شمة  ف��ري��ق  م��ع  الكبري  لتاألقه  ن��ظ��را  ال��ع��امل،  يف  الأغ��ل��ى 
اليطالية، واأ�شبح ريال مدريد ال�شباين اآخر املهتمني ب�شمه 
“ماركا” الوا�شعة النت�شار.  ال�شبت �شحيفة  بح�شب ما ذكرت 
�شحيح ان مو�شم 2018 مل ينته بعد وان “�شريغي” ي�شتعد 
اندية  ان  اإل  ب����الده،  م��ع   2018 رو���ش��ي��ا  م��ون��دي��ال  خل��و���س 
الفارع  ال�����ش��اب  ال��الع��ب  على  لالنق�شا�س  ال��ع��دة  تعد  ك��ث��رية 
املتاأهل  لت�شيو،  اق��ن��اع  لكن  م(.  و1،92  ع��ام��ا   22( ال��ط��ول 
ليغ”  “يوروبا  الأوروب�����ي  ال����دوري  ن��ه��ائ��ي  رب���ع  اىل  اخلمي�س 
بالتخلي  �شهال  ي��ك��ون  ل��ن  الوك����راين،  كييف  دينامو  ملواجهة 
 2021 حتى  بعقد  معه  يرتبط  ال���ذي  الرئي�س  حم��رك��ه  ع��ن 
و�شجل له 9 اهداف و6 متريرات حا�شمة حتى الن يف “�شريي 
بني  ي��راق��ب  ال��ذي  م��دري��د  ري��ال  ان  اأ«. ا���ش��ارت “ماركا” اىل 
على  ميلينكوفيت�س-�شافيت�س  بقدرة  اأعجب  لعبا،  و30   25
البلجيكي وفويفودينا  100 مباراة مع لت�شيو وغنك  خو�س 

بفرتة زمنية ق�شرية، اىل ميزاته الفنية واجل�شدية. 
اآب  يف  اأ�شار  لوتيتو  كالوديو  الزرق  النادي  رئي�س 
من  ي���ورو  مليون   70 رف�شت  املا�شي  اأغ�شط�س 
وبعدها  ميلينكوفيت�س-�شافيت�س،  �شريغي  اأج��ل 
ت�شدره  ك��ب��ريا  ت�شخما  الن��ت��ق��الت  ���ش��وق  �شهد 

ال�شباين  بر�شلونة  من  نيمار  الرازيلي  انتقال 
 222 مقابل  الفرن�شي  ج��رم��ان  �شان  باري�س  اىل 

مليون يورو )رقم قيا�شي عاملي(. هذا يعني ان �شعر 
ذلك،  من  اأك��ر  يرتفع  قد  ال�شلب  الالعب 

“ل  �شحيفة  يف  ت��ق��اري��ر  وا����ش���ارت 
غازيتا ديلو �شبورت” اليطالية 
ان لت�شيو لن يتخلى عنه باأقل 

من 100 مليون يورو، فيما 
ليوناردو  ال��رازي��ل��ي  ق��ال 

املدير الريا�شي ال�شابق 
يف باري�س �شان جرمان 

كنت  “لو  الفرن�شي 
ريا�شيا  م�����دي�����را 

اوروبي،  ن��اد  لي 
لع��������ب  اأول 
هو  ا�������ش������رتي������ه 
ميلينكوفيت�س«. 

ول������د ����ش���ريغ���ي يف 
امنا  ريا�شية،  عائلة 

يف ليدا ال�شبانية حيث 
اح��������رتف وال����������ده لع����ب 

نيكول  ال�����ش��اب��ق  ال���و����ش���ط 
كانت  ف��ي��م��ا  ميلينكوفيت�س، 

كرة  لعبة  �شافيت�س  ميالنا  وال��دت��ه 
�شلة، وهو �شقيق فانيا ميلينكوفيت�س-
�شافيت�س حار�س الحتياط مع تورينو 

2،02 م. بداأ م�شريته مع فويفودينا  الإيطايل والبالغ طوله 
البلجيكي  غنك  اىل   2014 يف  انتقل  ث��م  امل��ح��ل��ي،  ���ش��اد  ن��ويف 
املعروف بر�شد املواهب اليافعة، لكن لت�شيو �شرعان ما �شمه 
ي��ورو، متفوقا على  9 ماليني  2015 مقابل  اىل �شفوفه يف 
عر�س مواطنه فيورنتينا. وعلى ال�شعيد الدويل، ح�شل على 
20 �شنة وكان  2015 حتت  العامل  الكرة الرونزية يف كا�س 
جنم بالده التي احرزت اللقب، ثم ا�شتدعي اىل منتخب �شربيا 
يف 2015، وهو ي�شتعد لتمثيل بالده يف املونديال املقبل. يتمتع 
ميلينكوفيت�س-�شافيت�س بقوة بدنية وتقنية، قدرة على التعامل 
مع الكرات العالية، وموهبة فطرية وروؤية، دفعت وكيل اعماله 
ل�شبكة  ال��ق��ول  اىل  ك��ي��زم��ان  ماتيا  ال�شابق  ال���دويل  وال��الع��ب 
يف اكادميية فويفودينا  دقائق   10 م�شاهدته  �شي”:  بي  “بي 
اأفهم قدراته ال�شخمة. تطول لئحة الندية  كانت كافية كي 
الدوري  يف  خ�شو�شا  ميلينكوفيت�س-�شافيت�س،  ب�شم  الراغبة 
يف  ال��داخ��ل  بوغبا  ب��ول  بالفرن�شي  لت�شبيهه  نظرا  النكليزي، 
اأزم����ة م��ع م��درب��ه ال��رت��غ��ايل ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و يف مان�ش�شرت 
الي�شرى من  املركز عينه يف اجلهة  ي�شغالن  اذ  يونايتد، 
و�شط امللعب. من وراء بحر املان�س، ا�شارت تقارير 
اىل ان مان�ش�شرت يونايتد ان�شم اىل مان�ش�شرت 
�شيتي الراغب ب�شم الالعب �شاحب النزعة 
بحال  اأو  كاريك  ملايكل  كخليفة  الهجومية، 
اىل  �شين�شم  حيث  بوغبا،  ع��ن  التخلي  اأراد 
حتى  الو�شط.  يف  ماتيت�س  نيمانيا  مواطنه 
الإيطايل  ال��دوري  القاب  حمتكر  يوفنتو�س، 
يف ال�شنوات الأخرية، قد يدخل على خط 
املواجهة، اإذ ن�شر الالعب �شورة له 
لكن  ان�شتاغرام،  على  تورينو  يف 
ال�����دوري راهنا  لت�����ش��ي��و راب����ع 
ي����ح����اول ال����ت����اأه����ل اىل 
دوري البطال وجلب 
اإ�شافية قد  اأموال 
بتمديد  ت�شاهم 
اق�������ام�������ت�������ه يف 
امل��������دي��������ن��������ة 

الأزلية.
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مطار ال�ضارقة الدويل ي�ضارك 
الكويتيني فرحتهم باليوم الوطني

باليوم  احتفالتهم  الكويتيني  امل�شافرين  ال��دويل  ال�شارقة  مطار  �شارك 
الوطني ال�شابع واخلم�شني، الذي ي�شادف اخلام�س والع�شرين من فراير 
اجلاري، حيث قام موظفو املطار با�شتقبال امل�شافرين القادمني من دولة 
الكويت بالهدايا التذكارية، جت�شيداً لعمق العالقات الأخوية بني ال�شعبني 

الإماراتي والكويتي. 
وتقدم �شعادة علي �شامل املدفع، رئي�س هيئة مطار ال�شارقة الدويل، باأطيب 
الأمنيات اإىل دولة الكويت ال�شقيقة بهذه املنا�شبة العزيزة، متمنياً لها دوام 

التطور والزدهار واإىل �شعبها الكرمي موفور الرخاء. 

دولة  مل�����ش��ارك��ة  ح��ال��ي��اً  دب���ي  ت�شتعد 
الكويت ال�شقيقة احتفالتها بيومها 
ال���وط���ن���ي، ال�����ذي ي���واف���ق ي����وم 25 
فراير من كل عام، ويعك�س احتفاء 
دبي بهذه املنا�شبة الوطنية الكويتية 
الوطيدة  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  ال��ع��زي��زة 
بني دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة 

ودولة الكويت على امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي.
حافل  برنامج  الكويت،  لدولة  الوطني  اليوم  منا�شبة  دب��ي  وت�شتقبل 
التي  الغنائية،  واحلفالت  والرتاثية  الفنية  ال�شتعرا�شات  من  ومتنوع 
بدر  وال��ف��ن��ان  م��ي��ام��ي،  ف��رق��ة  بينهم،  م��ن  خليجيون  م��ط��رب��ون  يحييها 
مهرجان  مع  بالتزامن  تقام  تراثية  عرو�س  اإىل  بالإ�شافة  ال�شعيبي، 
دبي للماأكولت، حيث تقدم الطاهية الكويتية ال�شهرية جميلة اللنقاوي 
عر�شاً مميزاً للطهي �شمن فعاليات كانتني ال�شاطئ برعاية ات�شالت. 
مبهر  بعر�س  الكويت  ل��دول��ة  الوطني  ال��ي��وم  احتفالت  برنامج  وي��ت��ّوج 

لالألعاب النارية. 
 24 يومي  م��دار  على  الكويت  لدولة  الوطني  اليوم  احتفالت  وت�شتمر 

ات�شالت«  برعاية  ال�شاطئ  »كانتني  فعالية  يف  وت��رتك��ز  ف��راي��ر،  و25 
التي تعتر اأبرز فعاليات مهرجان دبي للماأكولت الذي تنظمه موؤ�ش�شة 
دبي للمهرجانات والتجزئة، اإحدى موؤ�ش�شات دائرة ال�شياحة والت�شويق 
فراير   22 ي��وم  فعالياته  وتنطلق  لل�شياحة(،  )دب���ي  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري 

وت�شتمر حتى 10 مار�س.
وقال اأحمد اخلاجة، املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة: 
يعك�س ب��رن��ام��ج اح��ت��ف��الت دب���ي ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة ال��ك��وي��ت، عمق 
العالقات الطيبة بني دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت، كما 
ترز قيمنا وثقافتنا امل�شرتكة، وي�شعدنا اأن تتزامن هذه املنا�شبة العزيزة 
على قلوبنا جميعاً، مع انطالق فعاليات مهرجان دبي للماأكولت، والذي 

ترتكز اأغلب اأن�شطته يف كانتني ال�شاطئ برعاية ات�شالت. 

احتفالت ال�ضنة ال�ضينية اجلديدة ُتبهر زوار عامل فرياري اأبوظبي

مدينة جمريا تعزز فريق الإدارة العليا
اأعلنت مدينة جمريا، املنتجع العربي يف دبي الذي تديره جمريا للفنادق 
ع�شوين  بان�شمام  للمنتجع  العليا  الإدارة  فريق  اكتمال  عن  واملنتجعات، 
جديدين وهما  بينار كارتال تامير التي تولت من�شب املدير العام جلمريا 
الق�شر، وعازار �شليبا الذي ان�شم يف اأغ�شط�س املا�شي وتوىل من�شب املدير 
تكتمل  اجلديدين،  املن�شبني  هذين  خ��الل  وم��ن  الن�شيم.   جلمريا  العام 
هيكلية الإدارة العليا ملدينة جمريا حتت قيادة �شتيفان بولهادر، املدير العام 

الذي يحظى بدعم اآندي كاثرت، مدير عام فندق جمريا ميناء ال�شالم.

بنك الفجرية الوطني ي�ضت�ضيف 
فعالية فطور »لينكداإن« 

نّظم بنك الفجرية الوطني بالتعاون مع )لينكداإن( جل�شة الفطور الثانية 
التي رّكز فيها على مناق�شة اأف�شل املمار�شات الآيلة اإىل تعزيز نتائج ارتباط 
املوظفني يف مكان العمل. وقد جرت الفعالية يوم الأربعاء املا�شي يف فندق 
الب�شرية  امل����وارد  اإدارات  م��ن  ممثلني  بح�شور  وذل���ك  دب���ي،  يف  ح��ي��اة  ب���ارك 
���ش��ل��ه��وب، والعبار  امل��وف��ي��ن��ب��ك، وجم��م��وع��ة  ���ش��رك��ات ع��ري��ق��ة منها ف��ن��دق  يف 
“انرتبرايز” وبنك نور وغريها. وتركز النقا�س حول جتربة بنك الفجرية 
الوطني يف تكوين بيئة عمل حمّفزة تعّزز ارتباط املوظفني مما يوؤدي اإىل 

اإن�شاء بيئة عمل مزدهرة.
وتعليقاً على الأمر، قال عبداهلل العطر، رئي�س اإدارة املوارد الب�شرية يف بنك 
الفجرية الوطني: نفتخر مب�شاركة جتربتنا مع ال�شركات الأخرى وهذاجزء 
اأ�شا�شي من ا�شرتاتيجيتنا الهادفة اإىل تر�شيخ مكانة البنك كاأف�شل رّب عمل. 
واتخاذ  اإىل موظفينا  ال�شتماع  خ��الل  رئي�شي من  ب�شكل  ذل��ك  وق��د حتقق 
اإجراءات �شريعة لتلبية متطلباتهم. فنجاحنا مرتبط مبا�شرًة باخلطوات 
ارتباطهم،  وزي��ادة  املوظفني  رفاهية  تعزيز  بهدف  بها  قمنا  التي  الكبرية 
ونعتقد اأّن ال�شتثمار يف موظفينا واإن�شاء بيئة عمل ناب�شة باحلياة يزيدان 
ال�شتثمار  بالتايل  و�شنوا�شل  البنك.  اأداء  ويعززان  املوظفني  اإنتاجية  من 
الجتماعية  والأن�شطة  املوظفني  رفاهية  برنامج  خ��الل  من  موظفينا  يف 

واملبادرات املجتمعية بهدف التو�شل اإىل بيئة عمل حمّفزة.

�ضركة ت�ضي�ضرتتن�س ال�ضرق الأو�ضط تعنينّ 
مديرًا جديدًا خلدمات التقييم الدولية

ال�شرق  ت�شي�شرتتن�س  �شركة  اأعلنت 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا الرائدة يف 
طاقمها  تعزيز  عن  العقارات  قطاع 
يف  وي��ل�����ش��ون  اآدم  ب��ت��ع��ي��ني  الإداري 
التقييم  خ���دم���ات  م���دي���ر  م��ن�����ش��ب 
بخرة  ويل�شون  ويتمتع  ال��دول��ي��ة. 
15 ع�����ام�����اً يف  مت���ت���د لأك�������ر م�����ن 
اأ�شواق  يف  ال��ع��ق��اري  التقييم  جم��ال 
وم�شر  والإم�����ارات  امل��ت��ح��دة  اململكة 

وال�شعودية وُعمان.
�شركة  اإىل  ان�������ش���م���ام���ه  وق���ب���ي���ل 
ويل�شون يف  اآدم  ت�شي�شرتتن�س، عمل 
�شركة جونز لنغ ل�شال يف دبي ملدة 
م�شوؤوًل  ك��ان  حيث  ���ش��ن��وات،  ث��الث 
للمحافظ  ال��ت��ق��ي��ي��م  خ���دم���ات  ع���ن 
ال����ع����ق����اري����ة ال����ك����ب����رية والأرا�������ش������ي 
مبا  الت�شغيلية  الأ���ش��ول  وخمتلف 
واملكاتب  التجزئة  متاجر  ذل��ك  يف 
وامل�شاريع ال�شناعية واأماكن الإقامة 

للموظفني واملجمعات ال�شكنية. مركز �ضحارى يعلن عن الفائزين بحملة 
»انطلق باأناقة كما مل تفعل من قبل«

الطعام  وتناول  والت�شلية  للت�شوق  الرائدة  الوجهة  �شحارى،  مركز  اأعلن 
يف ال�شارقة، عن الفائزين يف حملة )انطلق باأناقة كما مل تفعل من قبل( 
التي اأقيمت يف الفرتة من 14 دي�شمر 2017 اإىل 15 فراير 2018. 
وفازت �شيخة عبد الكرمي عبداهلل اليافعي باجلائزة الكرى، وهي عبارة 
عن �شيارة )ماكالرين C 540(  ، ورحلة اإىل �شوراي باإجنلرتا لزيارة مركز 
روديو  ت�شوق من  بق�شائم  اآخ��ر  20 عمياًل  ف��از  ماكالرين، يف حني  اإن��ت��اج 

درايف بقيمة اإجمالية قدرها 100،000 درهم.

حفل  الت�شامح،  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
جمال  ملا  واملهند�شة  عبدالفتاح  ال�شيد  حممد  مهند�س  الدكتور  زف��اف 
احلفل  ح�شر  .كما  ابوظبي  انرتكونتيننتال  فندق  يف  وذل��ك  امل��ج��اي��دة 
الدكتورة جليلة دحالن، رئي�شة جمل�س اإدارة املركز الفل�شطيني للتوا�شل 
الإن�شاين )فتا( و عدد من الإعالميني ورجال الأعمال وجمع غفري من 

الأهل والأ�شدقاء.

دبي حتتفي باليوم الوطني لدولة الكويت  بربنامج حافل يف مواقع خمتلفة

نهيـــان بـن مبــارك ي�ضــهــد حفـــل زفـــاف حممـــد ال�ضـــيد وملــــا املجــايــــدة

انطلقت فعاليات الن�شخة الرابعة من احتفالية راأ�س ال�شنة ال�شينية اجلديدة يف 
املبهرة والأن�شطة الرتفيهية.  بالعرو�س  اأبوظبي برنامج حافل  عامل فرياري 
وا�شتعر�س الزوار ال�شغار مهاراتهم الفنية يف تلوين الأقنعة و�شنع الفواني�س، 
اإىل جانب تعّلم مهارات فنون القتال التقليدية يف اأكادميية “خليل للكونغ فو”. 
الرتفيهية  املدينة  بالتجول يف  والأ�شدقاء  العائالت  ال�شيوف من  ا�شتمتع  كما 
بركوب عربات الريك�شا التقليدية وامل�شاركة يف امل�شريات الحتفالية التي جابت 

املدينة طوال النهار. 
وا�شتمرت احتفالت ال�شنة ال�شينية اجلديدة يف عامل فرياري اأبوظبي حتى يوم 
اأم�س 24 فراير، حيث متكن للزوار  من ال�شتمتاع بالفعاليات املميزة يف املدينة 
امل�شّوقة،  ال�شريك  وعرو�س  التقليدية،  ال�شينية  الفنون  خالل  من  الرتفيهية 
النف�س، والتوازن على الدراجات الهوائية، وعرو�س  وعرو�س فنون الدفاع عن 

ال�شهب النارية، والرق�س باحللقات. 



تظاهر بال�ضلل ليح�ضل على تو�ضيلة 
مل ي��رتدد اأح��د طواقم الإ�شعاف يف تلبية ن��داء اأح��د املر�شى الذي 
ات�شل برقم الطوارئ، وادعى باأنه يعاين من فقدان ال�شعور ب�شاقيه، 
منزله،  اإىل  الإ�شعاف  �شيارة  و�شول  وبعد  ج�شمه.  يف  عام  و�شعف 
مت نقل املري�س اإىل امل�شت�شفى على جناح ال�شرعة. ولدى و�شوله 
اإىل امل�شت�شفى نه�س الرجل عن النقالة و�شار على قدميه متجهاً 
اإىل داخل امل�شت�شفى، واعرتف باأنه يف �شحة جيدة واأنه جاء بهذه 
لزيارة �شديقه  امل�شت�شفى  اإىل  تنقله  �شيارة  ليح�شل على  الذريعة 
املري�س فح�شب.  وقال امل�شعف �شون جريارد معلقاً على احلادث: 
اإبالغنا  املحدد بعدما مت  العنوان  اإىل  الإ�شعاف  ب�شيارة  "انطلقنا 
بوجود حالة �شلل يف ال�شاقني لدى اأحد الأ�شخا�س. وعندما و�شلنا 
اإىل امل�شت�شفى فوجئنا باأن الرجل كان يدعي املر�س واأنه يف حالة 
"على الرغم من تلقينا ات�شالت كاذبة  �شحية ممتازة" واأ�شاف: 
يف الكثري من الأحيان، اإل اأننا ل ميكننا جتاهل اأي نداء ا�شتغاثة. 
كانت خدعة ذكية من هذا الرجل" من جهته قال مدير الطوارئ 
رقم  على  الت�شال  باملواطنني  نهيب  ب��ل��ي��زارد،  جيد  بريطانيا  يف 
اأي  والمتناع عن  ال��ط��وارئ احلقيقية،  ح��الت  ال��ط��وارئ فقط يف 
ات�شال قد يهدر وقت امل�شعفني، فقد يكون الت�شال الكاذب �شبباً يف 
تاأخر امل�شعفني عن م�شاعدة مري�س بحاجة عاجلة للعالج، وفق ما 

ورد يف �شحيفة ديلي ميل الريطانية. 

يقتل مديره وياأكل من حلمه 
اأقدم مزارع يف اأندوني�شيا على قتل الرجل الذي يعمل لديه، قبل 
اأن يعمد اإىل قطع جزء من حلمه وطهيه، ليتجنب مطاردة روحه 
اإىل  �شومطرة  جزيرة  يف  ال�شرطة  ووجهت  اع��ت��ق��اده.   بح�شب  له 
املزارع البالغ من العمر 54 عاماً وابنه، تهمة التاآمر لقتل الرجل 
الري، لأنه حجب رواتبهما على مدى 3 �شنوات، وكان يدين لهما 
اإىل  ت�شلل  امل���زارع  اأن  التحقيقات،  واأظ��ه��رت  دولر.   1500 بنحو 
وهو  منجل  با�شتخدام  عليه  واأجهز  الليل،  خالل  ال�شحية  منزل 
نائم، قبل اأن ي�شتعني بابنه البالغ من العمر 16 عاماً، لنقل اجلثة 

ودفنها بالقرب من النهر، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.
ويف دي�شمر  املا�شي، األقت ال�شرطة القب�س على املزارع وابنه يف 
مو�شعني خمتلفني. وتفيد التقارير، اأن املزارع مل يبد اأي ندم على 
ما فعل، واعرتف اأنه خطط لقتل �شاحب املزرعة على مدى اأ�شبوع 
قبل تنفيذ اجلرمية. ووجهت ال�شرطة للمزارع وابنه تهمة القتل 
العمد، ومن املتوقع اأن يتم حتويلهما للمحاكمة خالل الأ�شبوعني 
عقوبة  الأب  يواجه  اأن  ميكن  اإدانتهما،  متت  ح��ال  ويف  القادمني، 

الإعدام، يف حني اأن حكم البن �شيكون خمففاً ل�شغر �شنه.

يخبئ 770 األف يورو يف خزان وقود �ضيارته
اأم�س  الأمل��ان��ي��ة  ال�شفلى  �شك�شونيا  ب��ولي��ة  الأم���ن  �شلطات  األ��ق��ت 
اجلمعة القب�س على �شائق �شيارة هولندي ومعه 770 األف يورو 
خباأها داخل خزان الوقود بال�شيارة. وجتري الآن حتقيقات ب�شاأن 
ال�شتباه يف ممار�شة الرجل جلرمية غ�شل الأموال. وقالت �شرطة 
اأو�شنابروك الأملانية اأم�س اجلمعة اإن العاملني باجلمارك  مدينة 
بينتهامي(  دوقية  دائ��رة  )م��ن  بينتهامي  ب��اد  مدينة  يف  وال�شرطة 
فت�شت �شائق ال�شيارة بعد عبوره للحدود. اأقر الرجل اأوًل لأفراد 
الأمن اأن يف حوزته 3000 يورو �شائلة، اإل اأن املفت�شني عروا على 
على  ال�شيارة  ثم عر�شت  بال�شيارة،  القفازات  درج  يورو يف   4550
رزمة   28 على  ع��ر  حيث  التهريب،  ك�شف  يف  متخ�ش�شة  ور���ش��ة 
ب�شورة  اإخفاوؤها  مت  ي��ورو  األ��ف   770 جمموعها  بلغ  مالية  اأوراق 

احرتافية داخل خزان وقود ال�شيارة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

د جثة 10 اأعوام لي�ضتفيد من معا�س املتوفى يجمنّ
اأربعة  اأملانيا حاجز ال�شمت الذي حت�شن به على مدار ما يقرب من  ك�شر متهم باإحدى حوادث القتل املرعبة يف 

اأ�شهر، و�شرح اأم�س الأول اجلمعة بحقيقة جرميته.
ال�شحية"  اأقتل  مل  لكنني  حقاً،  اأذنبت  "لقد  برلني:  يف  الولية  حمكمة  اأم��ام  عاماً   56 يبلغ  ال��ذي  الرجل  وق��ال 
م�شيفاً: "لقد كان ميتاً بالفعل حني عرت عليه داخل م�شكنه". واعرتف باأنه قام حقاً بتقطيع اجلثة واإخفائها. 

وذكر اجلاين يف اعرتافه الذي تاله حمامي الدفاع اأمام املحكمة: "اأردت اأن اأ�شتفيد من معا�شه الكبري".
ظلت اجلثة املقطعة لالأرمل املتوفى ع�شرة اأعوام داخل ثالجة جتميد مب�شكنه الواقع بحي برينت�شالور بريج - ومل 
يفتقده اأحد من النا�س. وقد اأثارت هذه اجلرمية رعباً كبرياً يف اأنحاء اأملانيا، وت�شببت يف طرح �شوؤال عن عزلة كبار 

ال�شن املتزايدة داخل املدن الكرى يف البالد.
ويواجه املتهم، وهو تاجر خردة عدة جرائم منها القتل بدافع الطمع والحتيال، والت�شبب يف ت�شهيل ارتكاب جناية. 
وتقول عري�شة الدعوى اإن اجلاين ت�شّلل اإىل الأرمل املجني عليه وك�شب ثقته بالتدريج وبذل جهداً كبرياً من اأجل 

الت�شرت على موته.

األحد   25   فبراير    2018  م   -   العـدد  12259  
Sunday  25   February   2018  -  Issue No   12259

يعي�س داخل �ضيارته منذ 26 �ضهرًا
متقاعد  ���ش��ه��ور؟  ومل���دة  �شغرية  ���ش��ي��ارة  داخ���ل  امل���رء  يعي�س  اأن  ميكن  كيف 
اأملاين تقطعت به ال�شبل ا�شطر للعي�س داخل �شيارته يف ظروف اجتماعية 

و�شحية �شعبة، خا�شة واأن وراءه ق�شة ماأ�شاوية.
كور�شا" يف  "اأوبل  ن��وع  من  �شيارته  داخ��ل  عاماً(   68( �س  هور�شت.  يعي�س 
مدينة زولينغر، حيث ينام وياأكل وي�شع كل اأغرا�شه من مالب�س اأو اأغطية، 
ح�شب ما اأفاد به موقع "اك�شري�س.دي.اإيه". فاملتقاعد الأملاين فقد �شكنه 

نهاية �شنة 2015، بعد اأن طرده �شاحب البيت.
حاول ب�شتى الطرق احل�شول على �شكن ولذلك الغر�س توا�شل مع العديد 
لديه  لي�س  فاملتقاعد  ج��دوى.  دون  لكن  ذل��ك،  عن  امل�شوؤولة  الإدارات  من 
عنوان ول رقم هاتفي. ح�شابه البنكي الذي يتلقى من خالله معا�شه البالغ 

950 يورو، هو اآخر ما يربطه باحلياة احل�شارية يف اأملانيا. 
حيث  املقرة،  اإىل  يذهب  اإذ  لال�شتحمام  غريباً  مكاناً  اختارهور�شت  وقد 
توجد هناك مراحي�س ي�شتحم فيها ب�شكل غري جيد لكنه يق�شي الغر�س. 
اإىل جانب فقدان هور�شت للم�شكن فقد فقد اأي�شا زوجته منذ 16 عاما، 
وانقطع الت�شال بينه وبني ابنه وابنته، اللذين ل يعرف �شيئا عنهما، كما 

اأنه لي�س لديه اأ�شدقاء. 
يف  كاملاء  عديدة  اأمرا�س  من  الأمل��اين  املتقاعد  يعاين  اأي�شاً  ال�شن  وب�شبب 
ال�شاقني واأمرا�س الكلى، وطريقة نومه غري املريحة على مقعد ال�شائق، 
اتبع  الغر�س  �شكن، ولذلك  زال هور�شت يبحث عن  تزيد من مر�شه. ما 

طريقة غريبة وهي التواجد يف املقرة.

عجوز تغادر بلدها للعمل متطوعة يف ميتم
انطلقت العجوز الإيطالية اإيرما، البالغة 93 عاما، للقيام بعمل تطوعي 
اأ�شابيع يف ميتم يف كينيا لتتحول اإىل جنمة يف اإيطاليا بعدما  مدة ثالثة 
"في�شبوك"  �شبكة  على  الأ���ش��ط��ر  وبع�س  لها  �شورتني  حفيدتها  ن�شرت 
ال�شابة  اإيرما  جدتي  "هذه  كولرتو  اليزا  وكتبت  الجتماعي.   للتوا�شل 
�شياحي بل  اإىل كينيا لي�س لزيارة منتجع  انطلقت  التي  93 عاما  البالغة 
ميتم"، مرفقة �شورة جلدتها تتكئ على ع�شا وجتر حقيبة حمراء �شغرية.  
ببع�س  يتمتع  اأن  واحد منا  "اأعرفكم عليها لأن على كل  ال�شابة  واأ�شافت 
الالوعي لكي يعي�س، بدل من جمّرد مت�شية الوقت، انظروا اإليها... من 

قادر على جلمها؟". 
يف اأقل من يومني، وردت اآلف التعليقات احلما�شية. 

اأنها  لها  اأق��ارب  روى  اإيرما" التي  ب"اجلدة  الإيطالية  ال�شحف  و�شغفت 
ترملت يف �شن ال�شاد�شة والع�شرين وربت مبفردها اأولدها الثالثة. 

منطقتها  من  مر�شل  اأ�ش�شه  كينيا  يف  ميتما  طويلة  لفرتة  دعمت  وبعدما 
العمل  يف  للم�شاعدة  ه��ن��اك  اإىل  ال��ذه��اب  ق���ررت  البندقية،  م��ن  القريبة 

لأ�شابيع قليلة برفقة ابنتها. 

ال�ضجن 32 عامًا 
لأكادميي �ضادي 

اأكادمييا  بريطانية،  حمكمة  دانت 
ال�شجن،  من  عاما  ب�32  مرموقا، 
بعد ثبوت تورطه يف جرائم جن�شية 

على الإنرتنت، طيلة اأعوام.
�شحيفة  ن���ق���ل���ت  م�����ا  وب���ح�������ش���ب 
ال��ري��ط��ان��ي��ة، فقد عمل  غ��اردي��ان 
ماثيو فالدر، البالغ من العمر 39 
عاما، على ابتزاز �شحايا من كافة 

الأعمار، بينهم قا�شرون.
 137 ب��ال�����ش��ل��وع يف  واأق������ر ف���ال���در 
اع���ت���داًء ع��ل��ى 46 ���ش��ح��ي��ة، ذك���ورا 
واإناثا، وقال اإنه ابتز وتل�ش�س على 
ع���دد ك��ب��ري م���ن الأ���ش��خ��ا���س، كما 
عر�س �شورا ت�شجع على اغت�شاب 

الأطفال على الإنرتنت.
وجرى توقيف املجرم اخلطري بناء 
الوطنية  ال��وك��ال��ة  م��ن  طلب  على 
ل��ل��ج��رمي��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، وح���اول 
الأقل  ع��ل��ى  امل����دان  �شحايا  م��ن   3
اك��ت�����ش��اف �شورهم  ب��ع��د  الن��ت��ح��ار 

اخلليعة.
وارت��ك��ب امل���دان، ال��ذي عمل باحث 
برمنغهام،  ج���ام���ع���ة  يف  ف���ي���زي���اء 
اأع��وام، ومل يلتق   8 جرائمه طيلة 
اأيا من �شحاياه، واكتفى بابتزازهم 

وتعذيبهم اإلكرتونيا.
بكونه   ���ش��ح��اي��اه،  ف���ال���در  واأوه������م 
اأ�شخا�س،  �شور  عن  تبحث  فنانة 
حتى ت�شتخدمها يف جمال الر�شم، 
�شبكة  يف  ي�����ش��ت��غ��ل��ه��ا  ك������ان  ل���ك���ن���ه 
يجتمع  الإنرتنت  على  افرتا�شية 
لتداول  �شاديون"  "اأ�شخا�س  فيها 
�شور العنف اجلن�شي والغت�شاب.

فيل يعزف مبهارة 
على الهارمونيكا

ت�������داول�������ت م������واق������ع ال����ت����وا�����ش����ل 
الجتماعي يف الهند مقطع فيديو 
ط��ري��ف��اً، ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه ف��ي��ل �شخم، 
الهارمونيكا  اآل��ة  على  يعزف  وه��و 

املو�شيقية مبهارة. 
ووفقاً لوكالة اأي اإن اآي الإخبارية، 
فقد �شوهد الفيل، وهو ي�شتعر�س 
م����ه����ارات����ه يف ال�����ع�����زف ع���ل���ى اآل�����ة 
مدربه  ب��دا  ح��ني  يف  الهارمونيكا، 
اإىل  ب��ف��خ��ر  ي��ن��ظ��ر  وراح  ���ش��ع��ي��داً، 

الكامريا.
مقطوعته  ال��ف��ي��ل  اأن��ه��ى  اأن  وب��ع��د 
املو�شيقية  الآل���ة  �شلم  املو�شيقية، 
ينتظر  وك���اأن���ه  وب����دا  امل�����درب،  اإىل 
بح�شب  املميز،  اأدائ���ه  على  مكافاأة 

موقع اإن دي تي يف الإلكرتوين.

تغر�س اأ�ضنانها يف حلم معجبيها 
ل  اأ�شطورة  جم��رد  ال��دم��اء  م�شا�شي  اأن  تعتقد  كنت  اإذا 
ال�شينما،  واأف��الم  اخليالية  الق�ش�س  يف  �شوى  ن�شاهدها 
فبالتاأكيد �شتعيد النظر يف هذا العتقاد، عندما تتعرف 
ع��ل��ى م�����ش��ا���ش��ة دم����اء ح��ق��ي��ق��ي��ة، ت��ت��ق��ا���ش��ى ال��ن��ق��ود من 

معجبيها، مقابل غر�س اأ�شنانها يف حلمهم.
بن�شلفانيا  ولي���ة  م��ن  ع��ام��اً(   50( كابلز  جوليا  وت��ق��ول 
ال��دم��اء الب�شرية،  ���ش��رب  اع��ت��ادت على  اإن��ه��ا  الأم��ري��ك��ي��ة، 
منذ نحو 30 عاماً، وت�شرب من هذه الدماء، نحو ن�شف 

غالون �شهرياً، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.
وعلى الرغم من اأن جوليا حتظى بالعديد من املعجبني، 
اأن مت�س دماءهم،  امل��ال، مقابل  اأن يدفعوا  الذين ميكن 
الكراهية واحلقد جتاهها  ولدت  الغريبة،  عادتها  اأن  اإل 
اأي�����ش��اً، ح��ي��ث ح����اول اأح����د اجل����ريان يف م���رة م��ن امل���رات 
حماولة  باأنه  يعتقد  فيما  ب�شيارته،  منزلها  يقتحم  اأن 
املرتبطة  العار  اأن متحو و�شمة  لقتلها. وحت��اول جوليا 
بها كم�شا�شة دماء، من خالل �شرح هذه العادة الغريبة، 
عر برنامج تلفزيوين، حيث تقول: "كنت م�شا�شة دماء 
م�شهورة ت�شافر حول العامل، واأقدم العديد من العرو�س 
اأحد  املا�شي، ومل يكن  القرن  الت�شعينيات من  املثرية يف 

يتوقع اأن تكون ظاهرة م�شا�شي الدماء حقيقية".
الإطالق،  على  �شهلة  حياتي  تكن  "مل  جوليا:  وت�شيف 
لكن هذا ما اأنا عليه، ويف نف�س الوقت، ما اأزال قادرة على 
اإن�شانة  اأنني  كما  لأ�شرتي،  الدعم  واأق��دم  النقود  اأك�شب 

جيدة، اأ�شاعد الآخرين طوال الوقت".

تواأمان يتزوجان �ضقيقتني تواأمني
الزواج  لطلب  مميزة  طريقة  عن  الرجل  يبحث  ما  ع��ادة 
مم���ن ي��ح��ب، اإل اأن م���ا م��ي��ز ع��ر���س ال�����زواج ه���ذا ه���و اأن 
�شقيقتني  من  ال��زواج  وطلبا  متطابقان،  تواأمان  ال�شابني 
تواأمني.  تقدم جو�س وجريميي �شايلرز )34 عاماً( بطلب 
ال�شقيقتني بريتاين وبريانا ديان )31 عاماً(  ال��زواج من 
اأثناء مهرجان خا�س  التقيا بهما  الوقت، بعدما  يف نف�س 
ال�شقيقان  نطق  وقد  املا�شي.  اأغ�شط�س  �شهر  يف  بالتوائم 
الوقت  نف�س  يف  ال�شقيقتني  من  ال���زواج  بطلب  ال��ت��واأم��ان 
الفتاتان  فوجئت  حيث  وثائقي،  لفيلم  ت�شويرهما  اأثناء 
الزواج  ويطلبان  ركبتيهما  على  يركعان  وهما  بال�شابني 
اأن كنا  منهما.  وقالت بريانا معلقة على ما ح��دث: منذ 
�شقيقني  من  �شنتزوج  باأننا  نعلم  كنا  �شغريتني،  فتاتني 
تواأمني يوماً ما. ن�شعر بال�شعادة الغامرة لأننا �شنتزوج من 
يقام  اأن  املزمع  ومن  الوقت.  نف�س  يف  متطابقني  تواأمني 
حفل زواج م�شرتك للتواأمني يف �شهر اأغ�شط�س هذا العام 
خالل مهرجان توينزبرغ للتوائم بولية اأوهايو الأمريكية، 

بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور الريطانية. 

يف�ضلون املوت مبنازلهم
ك�شفت درا�شة حديثة اأن معظم �شكان مقاطعة اأونتاريو، 
يف  امل���وت  يف�شلون  ك��ن��دا،  يف  بال�شكان  اكتظاظا  الأك���ر 
اأف��راد عائالتهم، وفق ما ذكرت �شحيفة  منازلهم و�شط 
املنال  بعيد  ي��ب��دو  الأم���ل  ه��ذا  اأن  اإل  املحلية.  �شتار  ذي 
ممن  باملئة   70 نحو  اأن  الدرا�شة  اأظ��ه��رت  اإذ  للكثريين، 
�شملتهم يفارقون احلياة يف امل�شت�شفيات ومراكز الرعاية 

ال�شحية ودور كبار ال�شن.
املمثلة ناعومي وات�ص لدى و�ضولها على ال�ضجادة احلمراء حل�ضور حفل الكامريا الذهبية لتوزيع جوائز جملة 

التلفزيون الأملانية "هورزو" يف هامبورغ.     )رويرتز(

�ضتيفن فراي يتحدث عن 
معركته مع �ضرطان الربو�ضتاتا 
�شتيفن  ال��ري��ط��اين  امل��م��ث��ل  ق���ال 
فراي يف ت�شجيل م�شور اإنه خ�شع 
الرو�شتاتا  ل�شتئ�شال  للجراحة 
ب��ع��د م���ع���ان���اة دام�����ت ���ش��ه��ري��ن مع 
العملية  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  ال�����ش��رط��ان 

جنحت على ما يبدو.
وا�شتهر املمثل البالغ من العمر 60 
مع  كوميديا  ثنائيا  بتكوينه  عاما 
املمثل هيو لوري الذي يعرفه منذ 
اأن كانا يف اجلامعة. و�شارك فراي 
اأف��الم منها يف فور فانديتا وذا  يف 
هيت�شهايكرز جايد تو ذا جالك�شي 

وبالكادرز كري�شما�س كارول.
وقال فراي اإنه زار طبيبه قبل عيد 
�شد  ل��ق��اح  ع��ل��ى  للح�شول  امل��ي��الد 
لأول  حينها  وظ��ه��رت  الإن��ف��ل��ون��زا 

مرة اإ�شارات الإ�شابة بال�شرطان.
لعملية  خ�������ش���ع  اأن��������ه  واأ��������ش�������اف 
يف  بالكامل  الرو�شتاتا  ا�شتئ�شال 
م��ط��ل��ع ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال��ث��اين واأن 
ال�شرطان مل ينت�شر على ما يبدو.

امل�شور  الت�شجيل  يف  ف���راي  وق���ال 
الإلكرتوين  موقعه  على  املن�شور 
ما  على  الأم��ور  علمي  حد  "على 
اأن هذا  اأ���ش��ع��ر  ع��ام  ب�شكل  ي����رام... 

التدخل املبكر اأنقذ حياتي".
وبخري  �شليم  اأن���ا  "الآن  واأ����ش���اف 
ال�شهر  ف�����راي  ورف�������س  و�شعيد" 
امل����ا�����ش����ي ت����ق����دمي ح����ف����ل ج����وائ����ز 
لفنون  ال��ري��ط��ان��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
بعدما  بافتا  والتلفزيون  ال�شينما 
وا�شتهر  م�����رة.   12 احل���ف���ل  ق����دم 
كيو.اآي  ب��رن��ام��ج  ب��ت��ق��دمي  اأي�����ش��ا 
القناة  للم�شابقات على  الكوميدي 
التابعة لهيئة  الثانية  التلفزيونية 

الإذاعة الريطانية بي.بي.�شي.

ابنة اإلفي�س بري�ضلي تتهم مدير اأعمالها ال�ضابق بالإهمال 
الروك  مللك  الوحيدة  البنة  بري�شلي،  ماري  ليزا  قالت 
اآند رول الراحل اإلفي�س بري�شلي، اإنها تعاين من النهيار 
اأعمالها  م��دي��ر  دع���وى ق�شائية لت��ه��ام  واأق��ام��ت  امل���ايل 

ال�شابق باري �شيجل بالإهمال و�شوء اإدارة اأموالها.
البالغة  بري�شلي  لتهام  دع��وى  �شيجل  اأق��ام  املقابل  ويف 
ب�شبب حياة  اأبيها  م��رياث  ب��اإه��دار  عاما   50 العمر  من 
 800 مببلغ  الدعوى  يف  ويطالب  تعي�شها.  التي  البذخ 

األف دولر لت�شديد فواتري غري مدفوعة.
العليا  اأمام املحكمة  املا�شي  الأ�شبوع  واأقيمت الدعوتان 
عام  الرابع  بري�شلي  زواج  انهيار  بعد  اجنلي�س  لو�س  يف 

2016 واإعالنها اأنها مدينة مببلغ 16 مليون دولر.
بري�شلي،  لإلفي�س  الوحيدة  الوريثة  بري�شلي،  وك��ان��ت 
 .1977 العمر عندما تويف والدها عام  التا�شعة من  يف 
ح�شلت  عندما   1993 ع��ام  منذ  �شوؤونها  �شيجل  واأدار 

على املرياث يف اأحد �شناديق ال�شتثمار.
11 �شنة حتى النهيار  اإن رحلة  وتقول دعوى بري�شلي 
2005. وج��اء يف الدعوى  ب���داأت ب�شفقة يف ع��ام  امل��ايل 
يتم  مل  "مبلغا  تخ�شر  ليزا  جعلت  �شيجل  ت�شرفات  اأن 
التاأكد منه متاما بعد ولكن من املعتقد اأنه يتجاوز مئة 

مليون دولر".
بري�شلي  اإل��ي��ه��ا  ت�شري  ال��ت��ي   2005 �شفقة  وتت�شمن 
ال�شابق  امل��ن��زل  جري�شالند،  م��ن��زل  م��ن  العائد  ال��دخ��ل 

لوالدها، وحقوق امللكية الفكرية لإلفي�س بري�شلي.
كان   2016 ع���ام  يف  اأن���ه  الق�شائية  ال��دع��وى  يف  وج���اء 
ن��ق��دا فقط  األ����ف دولر   14 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال�����ش��ن��دوق 
�شحبها  األ��ف دولر مت   500 باأكر من  ك��ان مدينا  كما 

بوا�شطة بطاقات الئتمان.
اإرثها  ب��ددت مرتني  اإن بري�شلي  وق��ال �شيجل يف دع��واه 

وُطلب منها مرارا ال�شيطرة على اأ�شلوبها املبذر.
اأم�س  بيان  يف  �شيجل  حمامي  جالد�شتون  ليون  وق��ال 
منها  ت�شكو  التي   2005 ع��ام  �شفقة  اإن  اجلمعة  الأول 
مليون   20 عن  تزيد  ليزا  على  ديونا  �شطبت  بري�شلي 
دولر وجلبت لها اأكر من 40 مليون دولر نقدا ودخال 
اأه�����درت معظمه خالل  ال������دولرات وه���و م��ا  مب��الي��ني 

ال�شنوات التالية.
وقال جالد�شتون من الوا�شح اأن ليزا ماري متر بفرتة 
ب��دل من  اآخ��ري��ن  على  اللوم  وتلقي  ع�شيبة يف حياتها 

حتمل نتيجة ت�شرفاتها.

جينيفر اأني�ضتون بحالة 
مزرية بعد انف�ضالها

زوجها، وظهرت  العاملية جينيفراأني�شتون عن  النجمة  انف�شلت  اأع��وام،  �شبع  بعد 
لأّول مّرة بعد هذا النف�شال بحالة  مزرية ول زالت تتم�شك بخامت زواجها، وذلك 

."Game Night"خالل العر�س الأول لفيلم �شديقها جي�شون بامتان
ظهرت مرتدية معطًفا غامق، و�شندل بكعب عاٍل، واأ�شدلت �شعرها الأ�شقر على 

جانبي كتفها، كما اعتمرت نظارات كبرية �شفافة.
عالقة  جتمعهما  وجي�شون  اأني�شتون  اأن  وك�شف موقع "ديلي ميل" الريطاين، 
�شداقة وثيقة، كما اأن زوجة النجم "اأماندا اأنكا" ان�شمت اإىل "اأني�شتون" وزجها 
"ثريوك�س" خالل عطلتهما الأخ��رية يف املك�شيك يف وقت �شابق من هذا  ال�شابق 
العام. واأفيد اأن تواجد "اأماندا" برفقة النجمني املنف�شلني يف حماولة منها حلل 

النزاعات واخلالفات بينهما لإنقاذ زواجهما، بعد خ�شوعهما مًعا للعالج.


