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مقاتالت اإف 16 االماراتية 
تدك مواقع داع�ش وتعود �ساملة

•• عمان-وام: 

اجلوية  للقوات  التابعة   16 اإف  �سرب  من  املقاتلة  الطائرات  قامت 
والدفاع اجلوي لدولة االمارات واملتمركزة يف اإحدى القواعد اجلوية 
باململكة االأردنية الها�سمية ال�سقيقة ب�سربات جوية ليلية �سد مواقع 
لكل  وانتهاكاته  ب�ساعته  للعامل  اأظهر  الذي  االرهابي  داع�ش  تنظيم 

القيم الدينية واالن�سانية.
وا�ستهدفت الطائرات عددا من نقاط الت�سغيل واال�ستخراج اخلا�سة 
الأنابيب البرتول اخلام واخلا�سعة حتت �سيطرة التنظيم حلرمانه 

من م�سادر الدخل وجتفيف منابع التمويل لعملياته االرهابية.
وقد عادت الطائرات املقاتلة اإىل قواعدها �ساملة.

حممد بن را�سد خالل اطالقه اجليل الرابع من منظومة التميز احلكومي  )وام(

اأكد اأن التميز حتد.. والإجناز هو ما نحققه مل�شتقبل �شعبنا ودولتنا 

حممد بن را�سد يطلق اجليل الرابع من منظومة التميز احلكومي
ال�سيخة فاطمة تطلق اال�سرتاتيجية 
االماراتية املراأة  لتمكني  الوطنية 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحتاد  رئي�سة 
االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية رئي�سة 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�ش 
اال�سرتاتيجية الوطنية لتمكني وريادة 
املراأة يف دولة االإمارات العربية املتحدة 

.2021-2015
ي���اأت���ي اط�����الق اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة �سمن 
االح��ت��ف��ال ب��ي��وم امل�����راأة ال��ع��امل��ي لتوفر 
جلميع  واإر�ساديا  ومرجعيا  عاما  اإط��ارا 
املوؤ�س�سات احلكومية االحتادية واملحلية 
واخلا�سة وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف 
اأجل  م��ن  وب��رام��ج عملها  و���س��ع خطط 
ل���ل���م���راأة جلعلها  ت��وف��ر ح��ي��اة ك��رمي��ة 
كافة  يف  ت�سارك  مبادرة  ريادية  متمكنة 
امل�ستدامة  التنموية  العملية  جم��االت 

مبا يحقق جودة احلياة لها.
وتعترب اال�سرتاتيجية الوطنية لتمكني 
وري��ادة امل��راأة يف دولة االإم��ارات العربية 
التي  لال�سرتاتيجية  حتديثا  امل��ت��ح��دة 
 2002 ع��ام  د�سنتها  ق��د  �سموها  كانت 
وث���م���رة ت���ع���اون م�����س��رتك ب���ني االحت����اد 
املعنية  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
واملحلي  االحت������ادي  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
الدولة  يف  امل���دين  املجتمع  وموؤ�س�سات 
مت اإعدادها باأ�س�ش علمية اعتمدت على 

اإجراء درا�سات قطاعية.
)التفا�سيل �ش4(
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املوقع االلكرتوينالربيد االلكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�س�ست  عريقة  �سركة 
والغاز.  النفط  جم��ال  يف  العاملية  ال�����س��رك��ات  اأ���س��ه��ر  وخ��دم��ات  م��ع��دات 
وخ�سو�سا حلول القيا�ش والعدادات واأنظمة التحكم واالأجهزة الدقيقة 
وامل�سخات, اىل تركيب و�سيانة البنية التحتية لل�سبكات واأنظمة االأمان 

تغطي دولة االمارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�ستف�سار االت�ساالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�ش

العراقدبي

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

العنوان: أبوظبي شارع المطار 
تليفون :  024466658

ا لالنقالب احلوثي ودعما ل�سرعية هادي )رويرتز( مظاهرات عارمة يف اإب رف�سً

•• عدن-وكاالت:

ربه  ع��ب��د  اليمني  ال��رئ��ي�����ش  اع��ل��ن 
عدن  مدينة  ام�ش  ه��ادي  من�سور 
توتر  ظ����ل  يف  ل��ل��ي��م��ن  ع���ا����س���م���ة 
ب�سبب  اجلنوبية  املدينة  ت�سهده 
رف�ش �سابط امني رفيع حم�سوب 
االم��ت��ث��ال لطلب  احل��وث��ي��ني  على 

اقالته.
يعترب  العا�سمة  تغير  ق��رار  لكن 
تعديل  يتطلب  ذل���ك  الن  رم��زي��ا 
الد�ستور الذي ما يزال ين�ش على 

ان �سنعاء هي العا�سمة.
ه��ادي خ��الل لقائه قيادات  وق��ال 
اقليم  التنفيذي ملحافظات  املكتب 
الرئا�سي  الق�سر  يف  ح�����س��رم��وت 
لدينا خم�سة اأقاليم مع خمرجات 
احلوار الوطني وم�سودة الد�ستور 
اجلديد با�ستثناء ازال يف ا�سارة اىل 
حمافظات  يجمع  ال���ذي  االق��ل��ي��م 
اخلا�سع  و�سعدة  وعمران  �سنعاء 

ل�سيطرة احلوثيني.
وا�ساف �سنتحاور معهم وقلنا لهم 
ان عدن هي العا�سمة لليمن الن 

�سنعاء حمتلة من احلوثيني.
على �سعيد اخر, قال هادي خالل 
املجتمع  منظمات  روؤ����س���اء  ل��ق��ائ��ه 

جرح وخطف متظاهرين باأيدي احلوثيني 

هادي يعلن عدن عا�سمة ويتهم �سالح بالتاآمر مع ايران

داع�ش يدمر احل�شر العراقية ويهاجم تل متر ال�شورية

حترير معظم البغدادي ومعارك �سالح الدين ت�ستعر
•• عوا�صم-وكاالت:

ا�ستعاد اجلي�ش العراقي اأم�ش مدعوماً مبلي�سيات , ال�سيطرة على معظم 
اأرج���اء ناحية ال��ب��غ��دادي م��ن تنظيم داع�����ش االإره��اب��ي , يف وق��ت حتتدم 
�سروع  م��ع  بالتزامن  ب��غ��داد,  �سمال  ال��دي��ن  امل��ع��ارك يف حمافظة �سالح 
مبحافظة  املو�سل  جنوب  االأث��ري��ة  احل�سر  مدينة  تدمر  يف  التنظيم 
والواقعة  �سوريا  �سرق  �سمال  بلدة تل متر  , ومهاجمة عنا�سره  نينوى 
اإىل احلدود العراقية من جهة والرتكية من  على مفرتق طرق يوؤدي 
ما  بدعم  ال��ق��وات احلكومية  اإن  ال��ب��غ��دادي  ناحية  وق��ال مدير  اأخ���رى. 
يعرف مبلي�سيات احل�سد ال�سعبي, �سيطرت على مناطق �سامية البغدادي 

والبغدادي ال�سرقية اإ�سافة اإىل منطقة البوحياة واحلي ال�سكني.
واأو�سحت م�سادر حملية اأن مقاتلي تنظيم داع�ش ما زالوا يتمركزون يف 

منطقتي الدوالب و�سن الذيب جنوبي غربي البغدادي.
وكان اجلي�ش االأمركي اأكد -يف وقت �سبق ببيان له- اأن القوات العراقية 
ا�ستعادت ال�سيطرة على بلدة البغدادي, ومتكنت من طرد مقاتلي تنظيم 
وقوات  العراقية  ال��ق��وات  اأن  االأم��رك��ي  اجلي�ش  واأ���س��اف  منها.  داع�����ش 
باإ�سناد طائرات  البلدة  ال�سيطرة على  والع�سائر متكنت من  ال�سحوات 

التحالف الدويل التي ق�سفت مواقع للتنظيم فيها.
ال���رم���ادي -مركز  ك��ث��رة يف م��دي��ن��ة  اأح���ي���اء  اأي�����س��ا, ت�سهد  االأن���ب���ار  ويف 
اأُن�سئت  ع�سائرية  وق��وة  داع�ش  تنظيم  بني  دامية  مواجهات  املحافظة- 
من  املدينة  ا�ستعادة  اإىل  وت�سعى  ال�سداك  اأح��م��د  ال��ل��واء  با�سم  حديثا 

قب�سة التنظيم.

يف  واجلرحى  القتلى  ع�سرات 
بنيجرييا دام��ي��ة  تفجريات 

•• مايدوغوري-اأ ف ب:

مواقع  يف  ان��ف��ج��ارات  ث��الث��ة  ادت 
مايدوغوري  م��دي��ن��ة  يف  خمتلفة 
اىل  ن�سبت  نيجريا  ���س��رق  �سمال 
بوكو حرام ام�ش ال�سبت اىل مقتل 
وا�سابة  االق���ل  على  �سخ�سا   47
ح�سيلة  بح�سب  اآخ��ري��ن  خم�سني 
وم�سدر  �سهود  ع��ن  نقال  ج��دي��دة 

طبي وحرا�ش.
عن  نقال  �سابقة  ح�سيلة  وك��ان��ت 
���س��ه��ود وم�������س���وؤول حم��ل��ي اف����ادت 

مبقتل 33 �سخ�سا على االقل.
انتحارية  نفذته  االول  واالنفجار 
�سوق  تغ يف   10,20 ال�ساعة  عند 
�سمك باغا, بح�سب ابوبكر قمندي 
ال�سيادين  احت������اد  يف  امل���������س����وؤول 
عا�سمتها  ال��ت��ي  ب��ورن��و  والي����ة  يف 
م����اي����دوغ����وري. وب���ع���د ���س��اع��ة هز 
ان��ف��ج��ار ث���ان ���س��وق��ا اآخ����ر بح�سب 
ي���ع���رف على  ط���ب���ي. ومل  م�����س��در 
الثاين  الهجوم  ك��ان  اذا  م��ا  ال��ف��ور 

ناجما عن عمل انتحاري اي�سا.

املدين يف مدينة عدن وحلج وابني 
احلوثيني  ان  ال�����س��ب��ت  وال�����س��ال��ع 
يق�سي  ق���رار  ا���س��دار  منه  طلبوا 
املوؤ�س�سة  الفا منهم يف   35 بدمج 
املوؤ�س�سة  يف  الفا  و25  الع�سكرية 
هوؤالء  يخ�سع  ان  ع��ل��ى  االأم��ن��ي��ة 
الدارتهم كما هو احلال يف احلر�ش 

الثوري االإيراين.
ال�سابق(  )الرئي�ش  ك��ان  وا���س��اف 
توا�سل  على  �سالح  عبداهلل  علي 
م���ع اي�����ران ح��ي��ث ط��ل��ب م��ن��ه��م ان 
يلزموا احلوثيني يف االتفاق معه 
وين�سقوا معه الحتالل �سنعاء اال 

اي��ران طلبت من )زعيم حزب  ان 
اهلل ال�سيعي اللبناين( ح�سن ن�سر 
اهلل االإف������ادة ل��ك��ن��ه اع��رت���ش على 

االمر.
احلوثيني  ان  ن�سراهلل  قال  وتابع 
بطريقته  ي���ع���م���ل  ك����ل  و�����س����ال����ح 
ورف�������ش ف���ك���رة ال��ت��ن�����س��ي��ق, وك���ان 
ال��ه��دف م��ن ذل���ك اف�����س��ال احلوار 

الوطني واملبادرة اخلليجية.
واو�سح انه علم بوجود اتفاق بني 
�سالح واحلوثيني با�سراف طهران 
اىل  االإيرانية  التجربة  نقل  على 
اليمن. واكد هادي وجود 1600 

تعاليم  ي���ت���ل���ق���ون  مي���ن���ي  ط���ال���ب 
املذهب االثني ع�سري ال�سيعي يف 

قم االإيرانية.
الطريقة  ه��ادي  ك�سف  ذل��ك,  اىل 
�سنعاء  ب��وا���س��ط��ت��ه��ا  غ�����ادر  ال���ت���ي 
م��وؤك��دا ان��ه خ��رج م��ن منزله عرب 
ن��ف��ق اىل م��ن��زل جن��ل��ه ث���م امل���رور 
اىل  الو�سول  حتى  فرعية  بطرق 

عدن.
من  ع��������دد  اأ������س�����ي�����ب  ذل��������ك  اىل 
املتظاهرين ام�ش ال�سبت بر�سا�ش 
حمافظة  يف  احل��وث��ي��ني  م�سلحي 
ب��ي��ن��م��ا خطف  ال��ي��م��ن,  و���س��ط  اإب 
املتظاهرين  من  ع��ددا  احلوثيون 

يف اإب والعا�سمة �سنعاء. 
التعبر  اإب  م��ظ��اه��رة  وخ���رج���ت 
االنقالب  ال��ي��م��ن��ي��ني  رف�����ش  ع���ن 
الدولة,  ���س��ل��ط��ات  ع��ل��ى  احل���وث���ي 
عبد  الرئي�ش  ل�سرعية  وتاأييدهم 

ربه من�سور هادي.
بالر�سا�ش  احل��وث��ي��ني  واأ����س���اب 
ع������ددا م����ن امل���ت���ظ���اه���ري���ن اأث���ن���اء 
وخطفوا  ل���ل���م���ظ���اه���رة,  ف�����س��ه��م 
مرا�سل قناة �سهيل اليمنية ه�سام 
اأحمد علي عبد  والدكتور  ه��ادي, 
اللطيف, واملهند�ش رزاز الكمايل, 

اإ�سافة اإىل عدد من املتظاهرين.

ت�����غ�����ي�����ريات وا����س���ع���ة 
م�سر يف  االأمنية  للقيادات 

•• القاهرة-وكاالت:

امل�سري  ال��داخ��ل��ي��ة  اأج����رى وزي���ر 
اجلديد اللواء جمدي عبد الغفار 
تغيرات وا�سعة للقيادات االأمنية, 
الوزارة  يف  رفيعة  م�سادر  وذك��رت 
على  تركز  خطة  لديه  الوزير  اأن 
للعنا�سر  اال���س��ت��ب��اق��ي��ة  امل��واج��ه��ة 
على  ال�سيطرة  وب�سط  االإرهابية 

�سيناء.
اللواء  تعيني  التغيرات  و�سملت 
للوزير  م�����س��اع��دا  ال�����دايل  ك��م��ال 
لقطاع االأمن العام, واللواء ال�سيد 
وتعيني  االأم�������ن,  ل��ق��ط��اع  ���س��ف��ي��ق 
للقاهرة  ج������دد  اأم�������ن  م����دي����ري 
واجليزة وحمافظات اأخرى. وقد 
اأجرى عبد الغفار هذه التغيرات, 
بعد اجتماعات مو�سعة عقدها مع 
م�ساعد الوزير ل�سوؤون ال�سباط. 
الوزارة  يف  رفيعة  م�سادر  واأك��دت 
والق�ساء  يعتزم  ال��غ��ف��ار  عبد  اأن 
ال�سارع,  الفو�سى يف  على مظاهر 

وحتديث الت�سليح.
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•• دبي-وام:

اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه  رئي�ش جمل�ش 
التميز  الرابع من منظومة  اهلل اجليل 
العامل  يف  نوعها  من  االأوىل  احلكومي 
ت�سميمها  ومت  ال���ن���ت���ائ���ج  ع���ل���ى  ت���رك���ز 

حكوميا لتطوير االأداء احلكومي.
وت��ه��دف م��ن��ظ��وم��ة اجل��ي��ل ال���راب���ع من 
لالإرتقاء  احل��ك��وم��ي  النميز  منظومة 
ومعاير  اأ�س�ش  على  احلكومي  بالعمل 
م��ب��ت��ك��رة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج املحققة 
للتميز يف اخلدمات احلكومية  كاأ�سا�ش 
���س��م��ن ث���الث���ة حم�����اور رئ��ي�����س��ي��ة هي: 
واملمكنات  واالإب���ت���ك���ار  ال���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق 
و�سعادة  ر�سا  معدالت  اأعلى  يحقق  مبا 

النا�ش.
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وقال �ساحب 
اجليل  اليوم  اأطلقنا   : مكتوم  اآل  را�سد 
الرابع من منظومة التميز احلكومي... 
لتمثل املرحلة اجلديدة من التميز التي 
وتر�سم  احلكومة  عمل  يف  اإليها  نتطلع 
امل�ستقبل  حل��ك��وم��ات  ا���س��ت��ب��اق��ي��ا  ن��ه��ج��ا 
خل����دم����ة ���س��ع��ب��ن��ا ودول������ت������ن������ا.... وه���ي 
بداأناها  التي  التميز  مل�سرة  ا�ستكمال 
قبل قبل 20 عاما عندما اأطلقنا جائزة 

دبي للجودة.
اأ�سواطا  قطعنا  ل��ق��د  ���س��م��وه:  واأ����س���اف 
ن��اج��ح��ة م���ن ال��ت��م��ي��ز ال���ت���ي ���س��ه��د لنا 
العامل بها... وت�سدرت دولتنا ال�سفوف 
االأوىل وتبواأت مواقع متقدمة يف كثر 

من موؤ�سرات التناف�سية العاملية...اليوم 
نريد اأن نبني على هذا االإجناز لننتقل 
عنوانها  العمل  يف  ج��دي��دة  مرحلة  اىل 

التميز القائم على النتائج.
املركز  ن��ح��و  �سباقنا  يف  ���س��م��وه:  وت��اب��ع 

كتحد  التميز  اإىل  ننظر  ف��اإن��ن��ا  االأول 
ولي�ش اإجنازا ... فاالإجناز هو ما نحققه 
مل�ستقبل �سعب االإمارات... بينما م�سرة 
التميز متوا�سلة وم�ستمرة ال تقف عند 
حدود.                      )التفا�سيل �ش2(

احدى املقاتالت االإماراتية خالل انطالقها لتنفيذ املهمة )وام(
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
دبي ت�ست�سيف معر�ش وموؤمتر طب الن�ساء والتوليد 29 مار�ش اجلاري

•• دبي-وام:

الفرتة  يف  والتوليد  الن�ساء  ط��ب  وم��وؤمت��ر  معر�ش  دب��ي  ت�ست�سيف 
ال��دويل للموؤمترات  31 مار�ش اجل��اري يف مركز دب��ي  اإىل   29 من 
واملعار�ش مب�ساركة عدد من االأطباء واملخت�سني من املنطقة والعامل 
. وي�سلط املوؤمتر - الذي تنظمه اإنفورما اليف �ساين�سز اإكزيبي�سنز - 
ال�سوء على اآخر التقنيات والتطورات الطبية يف جمال طب الن�ساء 
والتوليد ..فيما ي�سارك يف املعر�ش امل�ساحب 50 �سركة عار�سة من 
للتعليم  معتمدة  �ساعات  املوؤمتر  يقدم  ..كما  العامل  بلدان  خمتلف 
ال�سلحات  الدكتورهيثم  وق���ال   . فيه  للم�ساركني  امل�ستمر  الطبي 
النور  مب�ست�سفى  اجلراحة  اأق�سام  ورئي�ش  ال�سرطانية  االأورام  جراح 

الن�ساء  ان   - امل��وؤمت��ر  يف  الرئي�سيني  املتحدثني  اأح��د   - ظبي  اأب��و  يف 
الالتي يحملن الطفرات اجلينية براكا من النوعني االأول والثاين 
اإىل  جنبا  الثدي  ب�سرطان  اال�سابة  ملخاطر  اأي�سا  عر�سة  اأكرث  يكن 
جنب مع غره من االأورام اخلبيثة التي ت�سيب الن�ساء..منوها باأن 
الوزن الزائد ونق�ش الن�ساط البدين يلعب دورا يف زيادة عامل خطر 
اأعدتها  التي  الدرا�سات  اإحدى  اإىل  ولفت  الثدي.  ب�سرطان  االإ�سابة 
قليلة  مل��دة  ال�سريع  امل�سي  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  والتي  امل���راأة  م��ب��ادرة �سحة 
ترتاوح من 1.25 �ساعة اإىل 2.5 �ساعة يف االأ�سبوع ميكن اأن يقلل 
من خطر اإ�سابة املراأة بن�سبة 18 باملائة . واأ�ساف ان ت�سوير الثدي 
املعيار الذهبي للفح�ش يف دولة االإمارات  ال�سينية ال يزال  باالأ�سعة 

حلة . 

م�سدر ت�ست�سيف خميما مل�سرية ن�سائية اإحياء للرتاث من العني اإىل اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

على  �سرا  برحلة  تقمن  �سيدة  لثالثني  خميما  م�سدر  مدينة  ا�ست�سافت 
االأقدام من العني اإىل اأبوظبي.

وانطلقت امل�سرة املمتدة مل�سافة 140 كيلومرتا برعاية ال�سيخة �سيخة بنت 
حممد بن خالد اآل نهيان يف االأول من مار�ش اجل��اري من فندق ومنتجع 
البدع يف العني دعما الإحياء الرتاث وتخليدا للم�سرة اليومية التي كانت 

تقوم بها الن�ساء يف املا�سي ما بني العني واأبوظبي.
بعدما  باأبوظبي  البطني  يف  االأخ���رة  حمطتها  يف  ال��ي��وم  امل�سرة  وتختتم 
اأم�ست ال�سيدات امل�ساركات يف امل�سرة الليلة ال�ساد�سة واالأخرة من رحلتهن 

يف �سيافة مدينة م�سدر التي تعد واحدة من اأكرث املدن ا�ستدامة يف العامل. 
وقالت الدكتورة نوال احلو�سني مدير عام اال�ستدامة يف م�سدر : ي�سرفنا 
رحلتهن  بعد  ال��رتاث  الإحياء  الهادفة  امل�سرة  هذه  يف  امل�ساركات  ا�ست�سافة 
الطويلة يف و�سط ال�سحراء وت�ستعيد م�سدر جذور املا�سي وجتارب االأجداد 
العالية  ال�سكانية  الكثافة  امل�ستقبل ذات  اأجل و�سع خارطة طريق ملدن  من 
والتي تت�سم باأنها �سديقة للم�ساة وتتميز كذلك باأنها اأقل ا�ستهالكا للطاقة 

واملياه وتوفر جودة حياة اأف�سل لل�سكان .
جدير بالذكر اأن ال�سيدات الثالثني انطلقن يف م�سرتهن املمتدة من العني 
اإىل اأبوظبي والتي تقدر مب�سافة 140 كيلومرتا ومتكن من قطع م�سافة 

قدرها 25 كيلومرتا يوميا. 

ا�شتكمال مل�شرية التميز التي بداأت قبل اأكرث من 20 عاما

حممد بن را�سد يطلق اجليل الرابع من منظومة التميز احلكومي

•• دبي-وام:

اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ش  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل اجليل الرابع 
ال��ت��م��ي��ز احلكومي  م��ن��ظ��وم��ة  م��ن 
ال���ع���امل  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن  االأوىل 
ت�سميمها  ومت  النتائج  على  تركز 
حكوميا لتطوير االأداء احلكومي.

الرابع  اجل��ي��ل  منظومة  وت��ه��دف 
ال��ت��م��ي��ز احلكومي  م��ن��ظ��وم��ة  م��ن 
على  احلكومي  بالعمل  لالرتقاء 
اأ�س�ش ومعاير مبتكرة ترتكز على 
النتائج املحققة كاأ�سا�ش للتميز يف 
اخلدمات احلكومية �سمن ثالثة 
ه�����ي: حتقيق  رئ��ي�����س��ي��ة  حم�������اور 
ال���روؤي���ة واالب��ت��ك��ار وامل��م��ك��ن��ات مبا 
يحقق اأعلى معدالت ر�سا و�سعادة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وق�����ال  ال���ن���ا����ش. 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
الرابع من  اجليل  اليوم  اأطلقنا   :
احلكومي...  ال��ت��م��ي��ز  م��ن��ظ��وم��ة 
ل��ت��م��ث��ل امل���رح���ل���ة اجل�����دي�����دة من 
اإليها يف عمل  نتطلع  التي  التميز 
ا�ستباقيا  نهجا  وتر�سم  احلكومة 
حلكومات امل�ستقبل خلدمة �سعبنا 
مل�سرة  ا�ستكمال  وهي  ودولتنا.... 
ال��ت��م��ي��ز ال��ت��ي ب���داأن���اه���ا ق��ب��ل قبل 
جائزة  اأطلقنا  عندما  عاما   20
�سموه:  واأ����س���اف   . ل��ل��ج��ودة  دب���ي 
من  ناجحة  اأ���س��واط��ا  قطعنا  لقد 
العامل  ل���ن���ا  ���س��ه��د  ال���ت���ي  ال��ت��م��ي��ز 
ال�سفوف  دولتنا  وت�سدرت  بها... 
متقدمة  م��واق��ع  وت���ب���واأت  االأوىل 
التناف�سية  موؤ�سرات  من  كثر  يف 
العاملية...اليوم نريد اأن نبني على 
مرحلة  اىل  لننتقل  االإجن���از  ه��ذا 
التميز  عنوانها  العمل  يف  جديدة 

القائم على النتائج .
وتابع �سموه: يف �سباقنا نحو املركز 
االأول فاإننا ننظر اإىل التميز كتحد 
ولي�ش اإجن��ازا ... فاالإجناز هو ما 
نحققه مل�ستقبل �سعب االإمارات... 
متوا�سلة  التميز  م�����س��رة  بينما 

وم�ستمرة ال تقف عند حدود ...
متعددة...  مب���راح���ل  مت���ر  ل��ك��ن��ه��ا 
بحدود  يعرتف  ال  التميز  و�سباق 

الزمان واملكان 
الرابع  اجل���ي���ل  اإط������الق  مت  وق����د 
ال��ت��م��ي��ز احلكومي  م��ن��ظ��وم��ة  م��ن 
بن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي ومعايل حممد عبداهلل 
ال��ق��رق��اوي وزي����ر ����س���وؤون جمل�ش 

الوزراء.
ال�سمو  ����س���اح���ب  وا����س���ت���ع���ر����ش 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د بع�ش 
م�����س��رة مت��ي��ز احلكومي  م��راح��ل 
1994بجائزة  ع���ام  ب����داأت  ال��ت��ي 
ور���س��م��ت يف حينها  ل��ل��ج��ودة  دب���ي 
حتقيق  ن��ح��و  االأوىل  اخل����ط����وات 
ال��ت��م��ي��ز يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����ش من 
املمار�سات  اأف�������س���ل  ت��ب��ن��ي  خ����الل 
التي  البناء  ومرحلة  والتوجهات 
1998 بجائزة دبي  انطلقت عام 

كل  تقييم  تت�سمن  عامليا  االأوىل 
وطبيعة  اخت�سا�سها  ح�سب  جهة 
خرباء  ف��ري��ق  اأي����دي  ع��ل��ى  عملها 
وت�سمل  م��ت��خ�����س�����س��ني  دول����ي����ني 
تقييم  ه��م��ا:  رئي�سيني  حم��وري��ن 
ال���ق���درات وت��ق��ي��ي��م ال��ن��ت��ائ��ج ويتم 
تقييم ال��ق��درات م��ن خ��الل ثالث 
الفاعلية  ه���ي:  رئ��ي�����س��ي��ة  م��ع��اي��ر 
والكفاءة والتعلم والتطوير بينما 
ي��ت��م ت��ق��ي��ي��م ال��ن��ت��ائ��ج م���ن خالل 
ال�سمولية  ت�����س��م  م��ع��اي��ر  اأرب������ع 
ل��ال���س��ت��خ��دام وحتقيق  وال��ق��اب��ل��ي��ة 
النتائج والتطور يف االأداء واملوقع 

الريادي.

اجليل الرابع من منظومة التميز 
احلكومي اأ�شا�ش لتقييم امل�شاركات 

بجائزة حممد بن را�شد :
ال����راب����ع من  مت اع���ت���م���اد اجل���ي���ل 
منظومة التميز احلكومي كاأ�سا�ش 
لتقييم اجلهات احلكومية امل�ساركة 
را�سد لالأداء  يف جائزة حممد بن 
بهدفتحديد  امل��ت��م��ي��ز  احل��ك��وم��ي 
و�سلت  ال�����ذي  ال��ن�����س��ج  م�����س��ت��وى 
اإليه تلك اجلهات يف رحلتها نحو 
وفر�ش  جماالت  وحتديد  الريادة 
ال��ت��ح�����س��ني ال����ت����ي ت�������س���اع���ده���ا يف 

حتقيق اأهدافها الطموحة.
ي��و���س��ح فئات  ال���ت���ايل  *اجل�������دول 
ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن را���س��د ل����الأداء 
احلكومي املتميز التي مت تعديلها 
منظومة  من  الرابع  للجيل  وفقا 
التميز احلكومي: الفئات اجلوائز 
الفئة  التقدمي  اجل��ائ��زة  تفا�سيل 
ال���رئ���ي�������س���ي���ة اجل����ه����ة االحت�����ادي�����ة 
التي حتقق  للجهة  ال��رائ��دة متنح 
معاير  جميع  يف  نتيجة  اأف�����س��ل 
منوذج حكومة دولة االإمارات التي 

تنطبق على اجلهة.
م���ن خ���الل ط��ل��ب م�����س��ارك��ة فئات 
جهة  اأف�سل  املحور  م�ستوى  على 
االإب��ت��ك��ار مت��ن��ح للجهة  يف جم���ال 
التي حتقق اأف�سل نتيجة يف حمور 

االبتكار بدون طلب م�ساركة.

اأف�شل جهة يف جمال املمكنات:
اأف�سل  حتقق  ال��ت��ي  للجهة  متنح 
فئات  امل��م��ك��ن��ات  حم���ور  يف  نتيجة 

على م�ستوى املعاير الرئي�سية.

تقدمي  جمال  يف  جهة  اأف�شل 
اخلدمات:

اأف�سل  حتقق  ال��ت��ي  للجهة  متنح 
نتيجة يف املعيار الرئي�سي خدمات 
حتقيق  حم��ور  �سمن  جن��وم  �سبع 
ال����روؤي����ة  اأف�����س��ل ج��ه��ة يف جمال 

احلكومة الذكية.
اأف�سل  حتقق  ال��ت��ي  للجهة  متنح 

الرئي�سي  امل����ع����ي����ار  يف  ن���ت���ي���ج���ة 
احل��ك��وم��ة ال��ذك��ي��ة ���س��م��ن حمور 

حتقيق الروؤية.

اأ�شعد بيئة عمل:
اأف�سل  حتقق  ال��ت��ي  للجهة  متنح 
راأ�ش  الرئي�سي  امل��ع��ي��ار  يف  نتيجة 
امل��������ال ال����ب���������س����ري ����س���م���ن حم����ور 

املمكنات.
اأف�����س��ل ج��ه��ة يف جم���ال احلوكمة 

االإدارية واملالية:
اأف�سل  حتقق  ال��ت��ي  للجهة  متنح 
نتيجة يف املعيار الرئي�سي احلوكمة 

�سمن حمور املمكنات.
املعاير  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى  ف����ئ����ات 

الفرعية:
اأف�سل حتقيق لالأجندة الوطنية:

اأف�سل  حتقق  ال��ت��ي  للجهة  متنح 
نتيجة يف املعيار الفرعي التخطيط 
الوطنية  االأجندة  تنفيذ  ومتابعة 
االأجندة  الرئي�سي  امل��ع��ي��ار  �سمن 

الوطنية .

بدون طلب م�شاركة:
نظام  ت�����س��ن��ي��ف  ج��ه��ة يف  اأف�������س���ل 

النجوم:
اأف�سل  حتقق  ال��ت��ي  للجهة  متنح 
ت�����س��ن��ي��ف نظام  ن��ت��ائ��ج  ن��ت��ي��ج��ة يف 
الرئي�سي  امل��ع��ي��ار  ���س��م��ن  ال��ن��ج��وم 

خدمات �سبع جنوم .
اأف�سل خدمة حكومية م�سرتكة:

امل�����س��رتك��ة التي  ل��ل��خ��دم��ة  مت��ن��ح 
ن��ت��ائ��ج يف معاير  اأف�����س��ل  حت��ق��ق 
بتح�سني  وامل���رت���ب���ط���ة  ال��ت��ق��ي��ي��م 

اخلدمة.

من خالل طلب م�شاركة:
جمل�ش  رئ���ي�������ش  اأو�����س����م����ة  ف����ئ����ات 

الوزراء:
و�����س����ام رئ���ي�������ش جم��ل�����ش ال�������وزراء 

الأف�سل وكيل وزارة مدير عام.
و���س��ام رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����وزراء يف 

املجال االإ�سرايف.
و���س��ام رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����وزراء يف 

املجال الفني التقني.
و���س��ام رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����وزراء يف 

جمال الوظائف املتخ�س�سة.
و���س��ام رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����وزراء يف 

املجال االإداري.
و���س��ام رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����وزراء يف 

املجال امليداين.
و���س��ام رئ��ي�����ش جمل�ش ال�����وزراء يف 

جمال خدمة املتعاملني.
و�����س����ام رئ���ي�������ش جم��ل�����ش ال�������وزراء 

للموظفني املتميزين اجلدد.
و�����س����ام رئ���ي�������ش جم��ل�����ش ال�������وزراء 

الأف�سل معلم.
و�����س����ام رئ���ي�������ش جم��ل�����ش ال�������وزراء 

الأف�سل طبيب.
و�����س����ام رئ���ي�������ش جم��ل�����ش ال�������وزراء 

الأف�سل مدير مركز خدمة .
و�����س����ام رئ���ي�������ش جم��ل�����ش ال�������وزراء 

للموظفني املبتكرين.

وو�سعت  املتميز  احلكومي  ل��الأداء 
لتطبيقها  للجودة  دولية  معاير 
ثم مرحلة  ال��دوائ��ر احلكومية  يف 
ال�����ري�����ادة ال���ت���ي مت��ث��ل��ت ب���اإط���الق 
جائزة االإم��ارات ل��الأداء احلكومي 
اأرفع  لت�سكل   2009 ع��ام  املتميز 
ج����ائ����زة ل��ل��ت��م��ي��ز امل���وؤ����س�������س���ي على 

م�ستوى الدولة.
اجتزنا  ب���ع���دم���ا  ����س���م���وه:  وق�������ال 
وبلغت  ب���ن���ج���اح  امل������راح������ل  ه������ذه 
م��ع��ه��ا احل���ك���وم���ة م��رح��ل��ة مهمة 
اأدائها  يف  وال��ت��م��ي��ز  ال��ن�����س��ج  م���ن 
وو�سوح  واأه����داف����ه����ا  وب���راجم���ه���ا 
لتحد  االأوان  اآن  فقد   ... روؤي��ت��ه��ا 
جديد نبني من خالله على هذه 
منظومة  ب����اإط����الق  االإجن�����������ازات 
من  نوا�سل  للتميز  واأ�سمل  اأو�سع 
امل�ستقبل  ن��ح��و  ال��ط��ري��ق  خ��الل��ه��ا 
دولتنا  فيه  تكون  اأن  نطمح  ال��ذي 
و�سعبنا  ال��ع��امل  دول  اأف�����س��ل  م��ن 
ولتظل   .... ال�����س��ع��وب  اأ���س��ع��د  م��ن 
االإم��ارات ال�سباقة واالأك��رث تقدما 
على  احلكومي  العمل  يف  وابتكارا 

م�ستوى العامل .
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأو����س���ح 
اآل م���ك���ت���وم :  ب����ن را�����س����د  حم���م���د 
م�������س���م���ون اجل����ي����ل ال������راب������ع من 
م���ن���ظ���وم���ة ال���ت���م���ي���ز احل���ك���وم���ي 
 ... ال��ت��وج��ه��ات  ه���ذه  م��ع  ين�سجم 
ي�سكل  ما  النتائج  على  يركز  فهو 
حافزا للتطوير امل�ستمر يف اأنظمة 
متطلبات  مع  يتنا�سب  مبا  العمل 
على  ال���ق���ادرة  امل�ستقبل  ح��ك��وم��ات 
النا�ش  وتطلعات  احتياجات  فهم 
منها  ي��ج��ع��ل  وم����ا   ... وت��ل��ب��ي��ت��ه��ا 
واالقتداء  تطبيقه  ميكن  منوذجا 
به لي�ش على م�ستوى دولتنا فقط 
اأن  اأي�����س��ا الأي ح��ك��وم��ة ت��ري��د  ب��ل 

ت�ستفيد منه وتطبقه ...
ف���ه���ي مت���ث���ل خ���ط���وة اىل االأم������ام 
العمل  م�سرة  يف  ج��دي��دا  ونهجا 
امل�ستقبلية  احل���ك���وم���ي  واالأداء 
بوابة  اأن  على  �سموه  م�����س��ددا   ...
حكومات امل�ستقبل ال ت�سمح بعبور 
العمل  وط��رق  التقليدية  االأف��ك��ار 

التي عفا عليها الزمن .
واختتم �سموه حديثه موؤكدا : كل 
جهد تبذله احلكومة يكون هدفه 

راحة املواطن و�سعادته ... وحتقيق 
حكومية  اأول��وي��ة  ال��ن��ا���ش  م�سالح 
قبل اأي اأمر اآخر... ما يحتم على 
احلكومة اأن تكون �سباقة ومبتكرة 
... تتناف�ش مع نف�سها ... ال تنتظر 
وال تتاأخر.. بل مقدامة ت�ست�سرف 
احلكومة  وعمل  امل�ستقبل...  اآف��اق 
يجب اأن يركز على حتقيق النتائج 
ب�سكل  ت��ن��ع��ك�����ش  ال���ت���ي  امل���ي���دان  يف 
النا�ش  حياة  على  وفاعل  اإيجابي 

اليومية .

خ�����ش��ائ�����ش اجل���ي���ل ال���راب���ع 
ملنظومة التميز احلكوم: 

الرابع من منظومة  ميتاز اجليل 
ال���ت���م���ي���ز احل����ك����وم����ي ب����ع����دد من 
فريدة  جتعلها  ال��ت��ي  اخل�سائ�ش 
قيمة  حتقيق  وت�سمن  نوعها  من 
م�سبوقة  وغ���ر  ن��وع��ي��ة  م�����س��اف��ة 
تطبقها  التي  احلكومية  للجهات 
اإذ تراعي االختالف واخل�سو�سية 
اجل���ه���ات وتركز  ع��م��ل  يف ط��ب��ي��ع��ة 
اجلهة  حتققها  التي  النتائج  على 
وفقا للمهام املنوطة بها ودورها يف 
وحتفز  الوطنية  االأج��ن��دة  حتقيق 
امل�ستقبل  ال���س��ت�����س��راف  اجل���ه���ات 

ومواكبة التطورات.
 كما تركز على �سمان حتقيق ميزة 
ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��ل��دول��ة واجل���ه���ة التي 
م�ستويات  حت��ق��ي��ق  ع��رب  تطبقها 
التناف�سية  م��وؤ���س��رات  يف  متقدمة 
ال��ع��امل��ي��ة وا���س��ت��دام��ة ال��ن��ت��ائ��ج على 

املدى الطويل.

حتقيق الروؤية البتكار واملمكنات 
الرابع  للجيل  رئي�شية  حماور   ..

من منظومة التميز احلكومي: 
ال���راب���ع من  ت��ق�����س��ي��م اجل���ي���ل  ومت 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي اإىل 
ثالثة حماور رئي�سية تعد الدعائم 
االأ�سا�سية للريادة وت�سمن اأداء اأي 
الرئي�سية  اأعمالها  حكومية  جهة 
ب��ف��اع��ل��ي��ة حت���ق���ق اأه����داف����ه����ا مبا 
ككل  احل��ك��وم��ة  واأه�����داف  ين�سجم 
االأمثل  اال����س���ت���خ���دام  خ����الل  م���ن 
للتعلم  امل�ستمر  وال�سعي  للموارد 

والتطوير.
ياأتي  ال�����روؤي�����ة:  حت��ق��ي��ق   : اأوال 

حماور  مقدمة  يف  الروؤية  حتقيق 
حتقيق  ���س��رورة  وي��وؤك��د  املنظومة 
اجلهة احلكومية االأهداف واملهام 
وخطتها  ب��ه��ا  امل��ن��وط��ة  الرئي�سية 
االأجندة  اإط���ار  يف  اال�سرتاتيجية 
الت�سميم  خ����الل  م���ن  ال��وط��ن��ي��ة 
والتطبيق الفعال والكفوؤ لعملياتها 
وم�ساريعها  وبراجمها  وخدماتها 
مبا  ال��ذك��ي  التحول  على  والعمل 
ي�����س��م��ن ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات جميع 
م�ستويات  اأع��ل��ى  ويحقق  املعنيني 
ال��ر���س��ا وال�����س��ع��ادة وي��ن�����س��ج��م مع 

روؤية االإمارات 2021.
ثانيا : االبتكار: يعد االبتكار ثاين 
ال�سوء  وي�سلط  املنظومة  حم��اور 
كاأ�سلوب  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على 
اجلهات  يحفز  جديد  ونهج  عمل 
احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق���درات 
وو�سع  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
التوجهات  �سيناريوهات ت�ست�سرف 
لتظل  وت����واك����ب����ه����ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
االإمارات �سباقة ومنوذجا يحتذى 
على  االبتكار  حمور  وين�ش  عامليا 
الرائدة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ة  �سعي 
م�ستمر  ب�سكل  عملها  تطوير  اإىل 
من خالل تقدمي خدمات جديدة 
وتنفيذ  ����س���ي���ا����س���ات���ه���ا  وت����ط����وي����ر 
بطرق  وب����راجم����ه����ا  ع���م���ل���ي���ات���ه���ا 
حتقيق  ت�سمن  ومبتكرة  اإبداعية 
الطويل  امل����دى  ع��ل��ى  اال���س��ت��دام��ة 
مع  وال�سراكة  التكامل  خالل  من 
ومع  االأخ���رى  احلكومية  اجلهات 

القطاع اخلا�ش واملجتمع.
املمكنات  تتمثل  املمكنات:   : ثالثا 
احلكومية  اجل���ه���ة  ت���ق���دم  اأن  يف 
مهامها  وتنفذ  خدماتها  ال��رائ��دة 
وبراجمها عرب اإدارة فعالة وكفوؤة 
ي�سمن  مب��ا  وامل�����وارد  للممتلكات 
ال�سفافية  معاير  باأعلى  االلتزام 
واالإدارة  واحل���وك���م���ة  وال���ن���زاه���ة 
ال���ف���ع���ال���ة ل��ل��م��خ��اط��ر م����ن خالل 
ملواردها  ج��اذب��ة  عمل  بيئة  توفر 
تكفل م�ساهمة فاعلة يف  الب�سرية 

حتقيق اأهداف اجلهة وروؤيتها.
ال���ق���درات مبداأ  ال��ن��ت��ائ��ج وق��ي��ا���ش 
تنفرد  ال��ت��ق��ي��ي��م  لعملية  رئ��ي�����س��ي 
م���ن���ظ���وم���ة ال���ت���م���ي���ز احل���ك���وم���ي 
با�ستخدام اآلية تقييم جديدة هي 

ننظر اإىل التميز كتحد ولي�ش اإجنازا ..
 واالإجناز هو ما نحققه مل�ستقبل �سعبنا ودولتنا 

على احلكومة اأن تتناف�ش مع نف�سها وتكون �سباقة ومبتكرة

 ال تنتظر وال تتاأخر.. مقدامة ت�ست�سرف اآفاق امل�ستقبل
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اأخبار الإمارات

غرفة راأ�ش اخليمة تبحث التعاون مع اإندوني�سيا
•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ�ش  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مدير  ال�سبب,  ح�سن  حممد  ا�ستقبل 
اخليمة بالوكالة, ارزاف فخريزي, قن�سل عام جمهورية اإندوني�سيا, 
اإمارة  بني  االقت�سادي  التعاون  حجم  تعزيز  بهدف  املرافق,  والوفد 
االقت�سادية  القطاعات  على  والتعرف  واإندوني�سيا,  اخليمة  راأ����ش 

امل�سرتكة بني اجلانبني وتعزيزها. 
املناخ  ال��ت��ع��رف على  اإىل  ي��ه��دف  ال��ل��ق��اء  اإن  ف��خ��ري��زي:  ارزاف  وق���ال 
االق��ت�����س��ادي ل���راأ����ش اخل��ي��م��ة, واأه����م امل�����س��اري��ع االق��ت�����س��ادي��ة فيها, 
الذي  ال�سياحي,  القطاع  ومنها  االإم����ارة,  يف  ال�ساعدة  والقطاعات 

يحقق طفرة وا�سعة يف حجم امل�ساريع خالل املراحل املا�سية.
اللقاءات  اأن مثل ه��ذه  اإىل  راأ���ش اخليمة  واأ���س��ار مدير غرفة جت��ارة 
التعاون  حجم  رف��ع  اإىل  تطمح  التي  للغرفة,  بالغة  اأهمية  تكت�سب 

االقت�سادي وجذب املزيد من اال�ستثمارات اإىل راأ�ش اخليمة.
يف  ال�سناعية  ال�سركات  لكربى  عر�ش  تقدمي  اللقاء  خ��الل  وج��رى 
راأ�ش اخليمة, واأهم القطاعات الواعدة فيها, والفر�ش اال�ستثمارية, 
التي تقدمها االإمارة للم�ستثمرين, بجانب دعوة الوفد اإىل فعاليات 
املوؤمتر  منها  ال��ق��ادم��ة,  املرحلة  خ��الل  االإم����ارة  تنظمها  اقت�سادية 
الدويل, الذي يحمل عنوان )اأثر االقت�ساد االإلكرتوين على تنمية 

منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا(.

اتفاقية للتعاون االأكادميي والعلمي بني جامعتي ال�س��ارقة والزرقاء االأردن�ية
•• ال�صارقة-وام: 

وقعت جامعة ال�سارقة اتفاقية تعاون اأكادميي وعلمي مع جامعة الزرقاء االأردنية 
تتعاون  االتفاقية  ه��ذه  ومب��وج��ب  ال�سحية.  والعلوم  الطبية  الكليات  جممع  يف 
اجلامعتان يف تبادل اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة يف الكليات املتناظرة لفرتات 
يتفق عليها بهدف اإلقاء املحا�سرات اأو اإجراء البحوث امل�سرتكة اأو غر ذلك كما 
للم�ساركة  والطلبة  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  للباحثني  ال��دع��وات  يوجهان 
الهيئة  اأع�ساء  م��ن  االإف���ادة  و  تعقدانها  التي  الدرا�سية  واحللقات  امل��وؤمت��رات  يف 
الربامج وتبادل اخلربات يف  تن�سيق  التدري�سية كممتحنني خارجيني ف�سال عن 
جمال الربامج االأكادميية ونظم االمتحانات املعمول بها تبادل الكتب واملطبوعات 
ت�سجيع  على  اجلامعتان  تعمل  كما  العلمية.  والن�سرات  العلمية  البحوث  ونتائج 
ملدة  واإعارتهم  العلمي  تفرغهم  اإج���ازات  لق�ساء  لديهما  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء 

عام جامعي الأغرا�ش التدري�ش والبحث العلمي وكذلك التعاون يف عقد وتنظيم 
املوؤمترات واحللقات الدرا�سية املتخ�س�سة والندوات وور�ش العمل حول مو�سوعات 
يتم االتفاق عليها م�سبقا وتبادل اأوراق البحوث والر�سائل واالأطروحات اجلامعية 
و البحوث والتاأليف امل�سرتك وعقد حلقات النقا�ش امل�سرتكة يف املو�سوعات التي 
يتفق عليها. كما يعمالن على ت�سجيع زيارات الوفود الطالبية يف جماالت الثقافة 
والريا�سة والفنون وغرها وكذلك زيارات املوظفني االإداريني والفنيني الأغرا�ش 
وقع  امل�ستمر.  والتعليم  وال����دورات  املجتمع  وخ��دم��ة  اخل���ربات  وت��ب��ادل  ال��ت��دري��ب 
االتفاقية عن جامعة ال�سارقة مديرها الدكتور حميد جمول النعيمي ووقعها عن 
جامعة الزرقاء رئي�سها الدكتور حممود ح�سني الوادي بح�سور عدد من امل�سوؤولني 
قبل  اأم�ش  جرت  التي  االتفاقية  هذه  توقيع  وياأتي  اجلامعتني.  من  االأكادمييني 
تطوير  اإىل  تهدف  ع��الق��ات  ب��اإق��ام��ة  طرفيها  م��ن  رغبة  ل�سنتني  وت�ستمر  االأول 

التعاون يف جماالت العلوم واالآداب والثقافة على اأ�سا�ش املنفعة املتبادلة. 

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ست�سفى ام القوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

الأمي��ن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ش  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

وفد الهالل االأحمر يطلع على مراحل تنفيذ امل�ست�سفى العام باإقليم �سامار الغربي بالفلبني

عقد مبقر الأمانة العامة ملجل�ش التعاون 

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سارك باالجتماع الرابع والع�سرين للجنة الفنية للنقل الربي وهند�سة الطرق
اقرتاح اإيجاد دليل ار�سادي موحد للممار�سات يف جمال ال�سالمة املرورية بدول املجل�ش

نتاج فرق الرقابة على 161مدر�شة خا�شة خالل التقييم

بني التنبيه واالإنذار والغرامة ما  تنوعت  % واملخالفات   28 وتراجع  باملعايري  التزام  % منها   72

•• تاكلوبان -الفلبني-وام: 

االأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  وف����د  ق����ام 
بامل�ست�سفى  تفقدية  بجولة  ام�ش 
اأحد  الغربي  �سامار  الإقليم  ال��ع��ام 
برنامج  �سمن  املدرجة  امل�سروعات 
الهيئة االإغاثي والذي ياأتي تنفيذا 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل ب�ساأن امل�ساعدات 
ماليني   10 ب��ق��ي��م��ة  االإن�����س��ان��ي�����ة 
دوالر الإغاثة �سحايا اإع�سار هايان 
امل�ست�سفيات  وتاأهيل  �سيانة  ومنها 

املت�سررة.
�سعادة  ب���رئ���ا����س���ة  ال����وف����د  وت���ف���ق���د 
املزروعي  م�سلم  ح��م��دان  ال��دك��ت��ور 
الهالل  هيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
�����س����ع����ادة فهد  ي����راف����ق����ه  االأح�����م�����ر 
���س��ل��ط��ان نائب  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
الت�سويق  ل�����س��وؤون  ال���ع���ام  االأم�����ني 
امل�سروع  وم��دي��ر  ال��ت��ربع��ات  وجمع 
جيم�ش  ���س��ت��ي��ف��ن  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
���س��ام��ار الغربي  ن��ائ��ب ح��اك��م  ت���ان 
بيدريجال  م��اري��ب��ال  وال���دك���ت���ورة 
اإعادة  م��راح��ل  امل�ست�سفى..  م��دي��ر 
العام  امل�ست�سفى  وجت��ه��ي��ز  ت��اأه��ي��ل 
والتجهيزات  امل���ع���دات  ح��ي��ث  م���ن 
اأن يقدم  الطبية والذي من املقرر 
األف   350 م���ن  الأك�����رث  خ��دم��ات��ه 
مواطن فلبيني ميثلون عدد �سكان 

االإقليم.
غرف  التطوير  عمليات  وت�سمنت 
وغرفة  ال���والدة  وغ��رف��ة  العمليات 
اخلدج  باالأطفال  الفائقة  العناية 
للبالغني  الفائقة  العناية  وغرفة 
واملخترب الطبي وعيادة الطواريء 

وعنابر امل�ست�سفى.
حمدان  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  وق������ال 
اجلولة  خ��ت��ام  يف  امل��زروع��ي  م�سلم 
والذي  التنموي  امل�����س��روع  ه��ذا  اإن 

•• اأبوظبي-الفجر:

البنية  بقطاع  اأبوظبي ممثلة  بلدية مدينة  �ساركت 
الرابع  االج���ت���م���اع  ال��ب��ل��دي��ة يف  واأ�����س����ول  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وهند�سة  ال���ربي  للنقل  الفنية  للجنة  والع�سرين 
ملجل�ش  العامة  االأم��ان��ة  مبقر  عقد  وال���ذي  ال��ط��رق 
التعاون لدول اخلليج العربي, حيث ح�سر االجتماع 
مم��ث��ل��ون ع���ن ك��اف��ة ال�����دول االأع�������س���اء ع����دا مملكة 
البحرين و تراأ�ش االجتماع �سعادة حمد بن �سامل اآل 
خليفة رئي�ش ق�سم �سوؤون النقل الربي بدولة قطر.
تاأكيدا  املهم  اللقاء  ه��ذا  يف  البلدية  م�ساركة  وتاأتي 
حل��ر���ش ال��ن��ظ��ام ال��ب��ل��دي يف اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى تعزيز 
واملوؤ�س�سات  ال������وزارات  ك��اف��ة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
هذه  وت��وظ��ي��ف   , ال��ب��ل��دي��ة  ب��اخل��دم��ات  املتخ�س�سة 
اللقاءات لالطالع على اآخر امل�ستجدات ب�ساأن النقل 
الربي وهند�سة الطرق , وتبادل اخلربات الناجحة 
التزام  اإىل  امل�ساركة  ت�سر هذه  , كما  املجال  يف هذا 
والتعاون  ال�سراكة  بعالقة  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
مع موؤ�س�سات العمل البلدي يف دول جمل�ش التعاون 
اإىل  للو�سول  االجتماعات  وا�ستثمار هذه  اخلليجي 
وتطوير  الطرق  بهند�سة  اخلا�سة  املعاير  اأف�سل 
اأع��ل��ى م��ع��اي��ر ال�سالمة  خ��دم��ات ال��ن��ق��ل وحت��ق��ي��ق 
اللجنة  ال��ل��ق��اء حم�سر اج��ت��م��اع  ت��ن��اول  امل���روري���ة.  

النقل  وزراء  و  امل���ع���ايل  ا���س��ح��اب  وق������رار  ال�����س��اب��ق 
يوم  عقد  ال���ذي   )18( اجتماعهم  يف  وامل��وا���س��الت 
تطبيق  ب�ساأن  الكويت  بدولة  2014م  اأكتوبر   15
ال��دل��ي��ل امل��وح��د الأج���ه���زة ال��ت��ح��ك��م امل�����روري ب�سفة 
ال��زام��ي��ة وامل��وا���س��ي��ع الفنية االخ���رى امل��درج��ة على 

اعمال اللجنة الفنية.
اأهمها  ت��دار���ش االجتماع ع��دة حم��اور ك��ان م��ن  كما 
)ال��دل��ي��ل امل��وح��د الأج���ه���زة ال��ت��ح��ك��م امل�����روري لدول 
املجل�ش( حيث ناق�ش املجتمعون ما قامت به الدول 
اللجنة  ق��رار  تنفيذ  ب�ساأن  اإج����راءات  م��ن  االأع�����س��اء 
 )18( اجتماعها  يف  وامل��وا���س��الت  للنقل  ال��وزاري��ة 
تطبيق الدليل املوحد  ب�س��اأن  2014م  اأكتوبر   15
, حيث  ال��زام��ي��ة  امل�����روري ب�سفة  ال��ت��ح��ك��م  الأج���ه���زة 
اأفادت بع�ش الدول االع�ساء بت�سكيل اللجان الفنية 
واملالية املخت�سة لتطبيق الدليل املوحد , كما اطلع 
م��ن مملكة  امل��ق��دم��ة  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى ورق���ة  املجتمعون 
الدليل  م�����س��روع  على  امل��الح��ظ��ات  ب�����س��اأن  البحرين 
االتفاق على  , ومت  امل��روري  التحكم  املوحد الأجهزة 
ب��اإب��الغ االم��ان��ة العامة  ال����دول االع�����س��اء  اأن ت��ق��وم 
املوحد  الدليل  تطبيق  ب�ساأن  تتم  التي  ب��االإج��راءات 
ليتم  التطبيق  خ��الل  تن�ساأ  ق��د  ال��ت��ي  وامل��الح��ظ��ات 
اخذها باالعتبار عند حتديث الدليل املوحد تنفيذاً 

لقرار اللجنة الوزارية للنقل واملوا�سالت.

)توحيد  م�����س��األ��ة  اإىل  ك���ذل���ك  االج���ت���م���اع  وت���ط���رق 
موا�سفات انظمة النقل الذكية( وقد ناق�ست اللجنة 
ال��ذك��ي��ة املطبقة يف دول  ال��ن��ق��ل  ان��ظ��م��ة  م��وا���س��ف��ات 
ملحة  باإعطاء  دول��ة ع�سو  ك��ل  وق��ام ممثل   , املجل�ش 
موجزة عن االأنظمة الذكية املطبقة اأو التي �ستطبق 
يف جمال الدولة , وحيث اأن هذه االنظمة حديثة يف 
تطبيقها , ورغبة من الدول االأع�ساء بتوحيد انظمة 
النقل الذكية بدول املجل�ش والتي منها على �سبيل 
كامرات  انظمة  الب�سائع,  نقل  ادارة  :نظام  املثال 
معلومات  نظام  امل�سافر,  معلومات  نظام  املخالفات, 
املركبات,  تتبع  نظام  ال��رك��اب,  نقل  نظام  الطق�ش, 
نظام الدفع االآيل للر�سوم, �نظام التحكم باالإ�سارات 

ال�سوئية, نظام االف�سلية يف فتح التقاطعات.
كما تو�سل االجتماع اإىل عدة اتفاقات تن�ش على اأن 
تقوم الدول االأع�ساء بتزويد االأمانة العامة خالل 
اأنظمة  ع��ل��ى  ت�ستمل  تف�سيلية  ع��م��ل  ب��ورق��ة  �سهر 
الحقا  �ستطبق  والتي  حالياً  املطبقة  الذكية  النقل 
وم��وا���س��ف��ات��ه��ا وال��درا���س��ات واخل����ربات ال��ت��ي لديها 
يف ه���ذا امل���ج���ال, وم��رئ��ي��ات ال����دول االع�����س��اء ب�ساأن 
توحيد  يف  االأول��وي��ة  لها  التي  الذكية  النقل  اأنظمة 
واملعوقات  املجل�ش  دول  يف  وتطبيقها  موا�سفاتها 
تقوم  كما  االأنظمة,  تلك  تطبيق  من  حتد  قد  التي 
االمانة العامة بتعميم ورقة العمل التف�سيلية على 

ب�ساأنها  مرئيات  واب��داء  لدرا�ستها  االع�ساء  ال��دول 
متهيداً ملناق�سة ذلك خالل االجتماع القادم للجنة, 
والتاأكيد على اأهمية م�ساركة اأع�ساء اللجنة الفنية 
للنقل الربي وهند�سة الطرق يف املوؤمترات العاملية 
اأنظمة النقل الذكي وذلك لالطالع  املتخ�س�سة يف 
ذلك  وم��ن  املجال  ه��ذا  اليه يف  التو�سل  ما مت  على 
امللتقى العاملي الأنظمة النقل الذكية املقرر عقده يف 

)فرن�سا � بوردو( يف اأكتوبر 2015م.
وتدار�ش املجتمعون ق�سية )توحيد قوانني )انظمة( 
النقل الربي بدول املجل�ش( وناق�ست اللجنة امكانية 
توحيد قوانني )انظمة( النقل الربي بدول املجل�ش 
, حيث اأفاد ممثلو الدول االأع�ساء باأهمية االطالع 
التي  )االن��ظ��م��ة(  ال��ق��وان��ني  على  االأوىل  املرحلة  يف 
لدى الدول االأع�ساء يف جمال النقل الربي ب�سكل 
تلك  ب��ني  التقريب  اأو  لتوحيد  اأوىل  كمرحلة  ع��ام 
ال�ساأن  بهذا  االت��ف��اق  مت  فقد  )االن��ظ��م��ة(  القوانني 
على اأن تقوم كل دولة ع�سو مبوافاة االمانة العامة 
ب��ق��ان��ون )ن��ظ��ام( ال��ن��ق��ل ال���ربي ل��دي��ه��ا خ���الل �سهر 
العامة تعميم تلك  واأن تتوىل االمانة  من تاريخه, 
القوانني )االنظمة( على الدول االع�ساء لالطالع 
وابداء  املو�سوع  مناق�سة  ال�ستكمال  متهيداً  عليها 
امل��رئ��ي��ات ب�����س��اأن اأف�����س��ل ال�����س��ب��ل ل��ت��وح��ي��ده��ا خالل 

االجتماع القادم للجنة.

ومن املحاور التي طرحت على ب�ساط البحث خالل 
االجتماع )دليل ار�سادي موحد للممار�سات يف جمال 
ال�سالمة املرورية( , وطرحت اللجنة اإمكانية اإيجاد 
دليل ار�سادي موحد للممار�سات يف جمال ال�سالمة 
الدول  ممثلو  اف���اد  وق���د   , املجل�ش  ب���دول  امل���روري���ة 
االأدلة  باأن كل دولة ع�سو لديها عدد من  االع�ساء 
املرورية  ال�سالمة  جمال  يف  للممار�سات  االر�سادية 
وال��ت��ي تخت�ش ب��ال��ت��دق��ي��ق يف ال�����س��الم��ة امل���روري���ة , 
االعمال  مناطق  يف  امل��روري��ة  بال�سالمة  والتحكم 
واالن�ساءات و ال�سالمة املرورية يف مناطق املدار�ش, 

وا�ستخدام اللوحات املرورية ,وغرها. 
دول��ة ع�سو مبوافاة  كل  تقوم  اأن  االت��ف��اق على  ومت 
االمانة العامة باالأدلة االر�سادية اخلا�سة باملمار�سات 
من  �سهر  خالل  لديها  املرورية  ال�سالمة  جمال  يف 
تعميمها  ب��دوره��ا  العامة  االم��ان��ة  لتتوىل   , تاريخه 
مرئياتها  ملناق�سة  مت��ه��ي��داً  االع�����س��اء  ال����دول  ع��ل��ى 

خالل االجتماع القادم للجنة.
واختتم االجتماع باالتفاق على تاأكيد رغبة اع�ساء 
اللجنة باأهمية عقد اجتماعات اللجنة الفنية للنقل 
ال���دول  ب�����س��ك��ل دوري يف  ال���ط���رق  ال����ربي وه��ن��د���س��ة 
لعقد  بالتن�سيق  العامة  االأم��ان��ة  و�ستقوم  االأع�ساء 
من  االأول  اال�سبوع  خ��الل   )25( ال��ق��ادم  االجتماع 

�سهر مايو 2015م.

•• دبي – الفجر 

حققت 72 يف املئة من املدار�ش اخلا�سة يف االإمارات 
التي  الرقابة واجل��ودة  ال�سمالية معاير وجم��االت 
تعتمدها وزارة الرتبية والتعليم, فيما تراجعت 28 
يف املئة عن حتقيق تلك املعاير وفقاً الأحدث النتائج 
ال�سادر  اجل��ودة  و�سبط  الرقابة  تقرير  يف  ال���واردة 
, واأو�سح وكيل وزارة الرتبية والتعليم  ال��وزارة  عن 
اأن  ال�سويدي  ميحد  على  اخلا�ش  التعليم  ل�سوؤون 
والتقييم  الرقابة  لعمليات  خ�سعت  التي  امل��دار���ش 
ال�سامل 161 مدر�سة خا�سة موزعني على املناطق 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ك���ل م���ن ال�����س��ارق��ة وع��ج��م��ان وراأ�����ش 
اأن عدد  اإىل  , الفتا  القيوين  واأم  اخليمة والفجرة 
ال��ت��زم��ت بتحقيق جماالت  ال��ت��ي  امل��دار���ش اخل��ا���س��ة 

66 يف ال�سارقة و18  116 مدر�سة منهم  الرقابة 
يف عجمان و20 يف راأ�ش اخليمة و 9 يف الفجرة و3 

يف اأم القيوين.
م��ن حتقيق  تتمكن  ال��ت��ي مل  امل���دار����ش  ع���دد  ب��ل��غ  و 
ال�سارقة  يف   26 منهم  مدر�سة   45 امل��ج��االت  تلك 
و7 يف عجمان و6 يف راأ���ش اخليمة و4 يف الفجرة 

ومدر�ستان يف اأم القيوين.
واأفاد باأن اآلية خمالفة املدار�ش تنوعت بني التنبيه 
واالن�������ذار وال���غ���رام���ة, وذل�����ك ف��ي��م��ا ي��خ�����ش الئحة 
االلتزام  وع��دم  املدر�سية  وال��ر���س��وم  والقبول  القيد 
بع�ش  التزام  عدم  اإىل  اإ�سافة  الدرا�سية,  باملقررات 
درا�سية دون  وبناء ف�سول  املدر�سي  باملخط  املدار�ش 
موافقة م�سبقة من الوزارة, ف�ساًل عن عدم االلتزام 

باخطارات تعيني العاملني.

بع�ش  على  وقعت  التي  الغرامات  ع��دد  بلغ   : وتابع 
املدار�ش اخلا�سة فيما يخ�ش الئحة القيد والقبول 
تنبيه, وفيما يخ�ش  و92  اإنذار  و31  غرامة   21
الر�سوم الدر�سية مت تغرمي 4 مدار�ش وتوجيه انذار 

ملدر�ستان والتنبيه على 10 مدار�ش.
وح���ول خم��ال��ف��ات امل���ق���ررات وامل��ن��اه��ج, غ��رم��ت فرق 
ونبهت  واح��دة  وان��ذرت مدر�سة  4 مدار�ش  الرقابة 
التي  ال��غ��رم��ات  ع��دد  ارت��ف��ع  فيما  اآخ��ري��ن,   9 على 
العاملني  تعيني  ب��اخ��ط��ارات  االل���ت���زام  ع���دم  تخ�ش 
و10  اإن������ذارات  و7  غ���رام���ات   10 اإىل  امل���دار����ش  يف 

تنبيهات.
ووق��ع��ت ف���رق ال��رق��اب��ة 11 غ��رام��ة ع��ل��ى ع���دد من 
داخل  درا���س��ي��ة  ف�����س��ول  لبنائها  اخل��ا���س��ة  امل���دار����ش 
م���ن وزارة  ع��ل��ى م��واف��ق��ة  امل��در���س��ة دون احل�����س��ول 

ونبهت  مدر�ستان  اأن���ذرت  فيما  والتعليم,  الرتبية 
على اثنني فقط.

واأكد ال�سويدي اأن قيمة الغرامة للمدر�سة الواحدة 
ال��ف دره���م وتزيد   50 جت���اوزت يف بع�ش احل���االت 
موؤكداً  املدر�سة,  داخ��ل  املخالفات  لعدد  وفقاً  احياناً 
حر�ش الوزارة على تعزيز عمليات الرقابة امل�ستمرة 

على املدار�ش اخلا�سة.
اخلا�سة  امل��دار���ش  على  الرقابة  عمليات  اأن  واأو���س��ح 
بالوزارة  واجل�����ودة  ال��رق��اب��ة  اإدارة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
املدار�ش  تلك  داخ��ل  االداء  ج��ودة  �سمان  يف  ت�ساهم 
من  للتحقق  علمية  منهجية  و  اأ���س�����ش  على  وتبنى 
ال�سيا�سات  بتنفيذ  التعليمية  املوؤ�س�سات  التزام  مدى 
وال���ل���وائ���ح وال��ن��ظ��م ال��ت��ي ت�����س��م��ن ت��ق��دمي خدمات 
تعليمية متطورة وبيئة تربوية اآمنة. واأ�سار اإىل اأن 

مرحلتني  يف  متثلت  واجل���ودة  الرقابة  اإدارة  جهود 
االوىل مرحلة االعداد والتي اهتمت بجمع البيانات 
والنظم  ال��ل��وائ��ح  ح�����س��ر  اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ع��ل��وم��ات, 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل���دار����ش اخل���ا����س���ة, ف�����س��اًل ع���ن اإع�����داد 
ومتثلت  امل��دار���ش.  على  بالرقابة  اخلا�سة  املنهجية 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة يف ت��اأه��ي��ل وت��دري��ب ف���رق الرقابة 
واجلودة والتي اهتمت بت�سكيل الفرق الرقابية على 
م�ستوى املناطق التعليمية, اإذ اعتمدت على موظفي 
وحدات �سمان اجلودة يف املناطق التعليمية, اإ�سافة 
اإىل موجهي اإدارة الرقابة واجلودة. و جنحت االإدارة 
يف تدريب فرق �سمان اجلودة على ا�ستمارات ومناذج 
تدريبية  ور���ش  ث��الث  بعقد  اجل��ودة  عمليات �سمان 
لفرق �سمان اجلودة, اإ�سافة اإىل التعريف بعمليات 

الرقابة على خمتلف املدار�ش اخلا�سة.

تبلغ تكلفته مليوين درهم اإماراتي 
ج������اء ب����ال����ت����ع����اون م�����ع احل���ك���وم���ة 
واإدارة  ال��ف��ل��ب��ني  ب���دول���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ال�����س��ح��ة ب��االإق��ل��ي��م وي��ن��ق�����س��م اإىل 
ب�سيانة  تتعلق  االأوىل  مرحلتني 
ت�سمل  والثانية  امل�ست�سفى  مباين 
جتهيزه باملعدات واالأدوات الطبية 

احلديثة.
واأ�ساف املزروعي اأن الهيئة ب�سدد 
اإن�ساء مركز �سحي جمتمعي جديد 
االأحمر  ال�����س��ل��ي��ب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
يف  دال��وري�����ش  م��دي��ن��ة  يف  الفلبيني 
وبكلفة  ال�����س��رق��ي��ة  ���س��ام��ار  اإق��ل��ي��م 
اإم����ارات����ي خلدمة  م��ل��ي��وين دره����م 
األ��ف �سخ�ش من   124 اأك��رث م��ن 
لبلديات  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ن��اط��ق  ���س��ك��ان 
االإق��ل��ي��م .. و���س��ي��ق��دم ال��ع��دي��د من 
م��ث��ل رعاية  ال�����س��ح��ي��ة  اخل���دم���ات 
التوليد  وال���ط���ف���ول���ة  االأم�����وم�����ة 
والعيادات  واالإ���س��ع��اف  وال���ط���وارئ 
وبنك  الطبي  واملخترب  اخلارجية 
الت�سخي�سية  وال��ف��ح��و���س��ات  ال���دم 
فوق  وامل���وج���ات  ال�سينية  االأ���س��ع��ة 
ال�سوتية و تخطيط القلب اإ�سافة 

اإىل التثقيف ال�سحي.
تدرك  الهيئة  اأن  املزروعي  واأو�سح 

قامت  الهيئة  اأن  املزروعي  واأو�سح 
بتطبيق هذا املبداأ على هذا امل�سروع 
من خالل تبني االأهداف االإمنائية 
االألفية والتي اأقرتها االأمم املتحدة 
تعمل على  وال��ت��ي   2000 ع��ام  يف 
تركيز جهود املجتمع الدويل على 
وقابلة  م��ه��م��ة  حت��ق��ي��ق حت�����س��ي��ن��ات 
ال��ن��ا���ش بحلول  ل��ل��ق��ي��ا���ش يف ح��ي��اة 
الرتكيز على  اجل��اري.. ومت  العام 
ه��م��ا تخفي�ش  اإمن��ائ��ي��ني  ه��دف��ني 
م��ع��دل وف��ي��ات االأط���ف���ال وحت�سني 

�سحة االأمهات.
ب��ت��ع��اون جميع  امل����زروع����ي  واأ�����س����اد 
ال��ف��ل��ب��ني م��ع هيئة  امل�����س��وؤول��ني يف 
مهامها  وت�سهيل  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
مبا يحقق الفائدة املرجوة من هذا 

امل�سروع.
م�����ن ج����ان����ب����ه ق�������ال �����س����ع����ادة فهد 
���س��ل��ط��ان نائب  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
الت�سويق  ل�����س��وؤون  ال���ع���ام  االأم�����ني 
امل�سروع  وم��دي��ر  ال��ت��ربع��ات  وجمع 
اجلديدة  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ات  اإن 
�سامار  ب��اإق��ل��ي��م  ال��ع��ام  بامل�ست�سفى 
التخ�س�سات  كل  �ستغطي  الغربي 
ال��ط��ب��ي��ة و���س��ت�����س��اع��د ال��ك��ث��ر من 
املر�سى عن طريق توفر معاجلة 

تقدمي املزيد من الدعم وامل�ساندة 
من براجمها يف الفلبني.

الدكتورة  قالت  اآخ��رى  ناحية  من 
م�����اري�����ب�����ال ب�����ي�����دري�����ج�����ال م���دي���ر 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اإن  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
التلفيات  م���ن  ل��ل��ك��ث��ر  ت��ع��ر���س��ت 
امل��ا���س��ي��ة وخالفا  ال���ف���رتة  خ����الل 
اإع�سار  لالأ�سرار التي ت�سبب فيها 
2013 ف��اإن العمر  ه��اي��ان يف ع��ام 
املعدات  م��ن  للكثر  االف��رتا���س��ي 
واأن  انتهى  ق��د  واالإداري�����ة  الطبية 
90 يف املائة من هذه املعدات خارج 
نطاق اخلدمة. واأ�سافت امل�ست�سفى 
ال���ع���ام الإق��ل��ي��م ���س��ام��ار ك����ان حظه 
م�ساعدات  اأي��ة  تتلق  مل  فهي  �سيئا 
لنا  ج���اءت  ح��ت��ى  دول��ي��ة  اأو  حملية 
بارقة اأمل متمثلة يف هيئة الهالل 
االأح���م���ر االإم����ارات����ي وال���ت���ي تعمل 
اإحالل  ي�سمل  زمني  برنامج  على 
ومن  للم�ست�سفى  التحتية  البنية 
الطبية..  ب���امل���ع���دات  ت���زوي���ده  ث���م 
وه���و اأم���ر ك���ان ب��ع��ي��دا ع��ن ح�سبان 
االإدارة.. وبالنيابة عن االإدارة وعن 
ال�سكر  بجزيل  نتقدم  االإقليم  اهل 
االإمارات  دول��ة  حلكومة  والتقدير 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ول��ل��ه��ي��ئ��ة على 

اأه��م��ي��ة ال�����دور ال����ذي ت��ق��وم ب���ه يف 
جمال امل�سوؤولية االن�سانية وتعمل 
على ا�ستثمار كل الو�سائل للنهو�ش 
الفلبني  دول��ة  جت��اه  مب�سوؤولياتها 
يف حماولة لتلم�ش احتياجات هذا 

البلد ومن ثم توفرها لهم.
وق��ال اإن��ه م��ن خ��الل ه��ذا امل�سروع 
االأحمر  الهالل  اأن  نوؤكد  التنموي 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
وبدعم  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
ال�سيخ  �سمو  من  حثيثة  ومبتابعة 
نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
رئي�ش  الغربية  املنطقة  يف  احلاكم 
االآن  يعمل  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
من خالل برامج وم�ساريع تنموية 
العاجلة  االإغ��اث��ة  مرحلة  تتجاوز 
باملجتمعات  ال���ع���ودة  م��رح��ل��ة  اإىل 
الطبيعية  ح��ي��ات��ه��ا  اإىل  امل��ن��ك��وب��ة 
وتنمية  ا���س��ت��ق��راره��ا  يف  واالإ���س��ه��ام 
النظرة  يوؤكد  ما  وهو  جمتمعاتها 
للهالل  االأم���د  طويلة  االإن�����س��ان��ي��ة 

االأحمر جتاه الفئات املحتاجة .

التي  املنطقة  ه���ذه  يف  ل��ه��م  طبية 
امل�سروع  ه��ذا  مثل  اإىل  بحاجة  هي 
ويخدم �سكان املدن والقرى التبعة 
الإق��ل��ي��م ���س��ام��ار ال�����س��رق��ي وال����ذي 

يفتقد ملركز طبي متخ�س�ش.
واأو�سح �سعادته اأن امل�ست�سفى �سيتم 
باأحدث  امل����زودة  ب��االأ���س��رة  جتهيزه 
واأق�سام  الطبية  واملعدات  االأجهزة 
تلبي  والتي  وللعمليات  للطواريء 
اأن  اإىل  م�سرا  املر�سى  احتياجات 
اأن  من �ساأن هذا امل�سروع االإمنائي 
تلك  يف  ال�سحية  االأو����س���اع  ي��ع��زز 

املنطقة.
واأك���د ن��ائ��ب االأم���ني ال��ع��ام ل�سوؤون 
ومدير  التربعات  وجمع  الت�سويق 
اإال  ل��ي�����ش  امل�ست�سفى  اأن  امل�����س��روع 
التوا�سل  حلقة  على  ب�سيط  مثال 
التي تقدمها هيئة الهالل االأحمر 
ال���ت���ي حت���ر����ش على  االإم������ارات������ي 
بني  ال��دائ��م  التالحم  عن  التعبر 
ال�����س��ع��ب��ني ال�����س��دي��ق��ني االإم���ارات���ي 

والفلبيني.
وقال اإن الهالل االأحمر لن يدخر 
قيادة  ت��ط��ل��ع��ات  ج��ه��دا يف حت��ق��ي��ق 
تلك  تر�سيخ  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال��دول��ة 
ال���ع���الق���ات وت��ع��زي��زه��ا م���ن خالل 

جهودهم واهتمامهم بهذا امل�سروع. 
واأعرب دومينو دورتيليا�ش املرافق 
�سعادته  ع����ن  ع���ام���ا   13 الإب���ن���ت���ه 
تاأهيل  يف  االإم�������������ارات  مب�����ب�����ادرة 
م�ستلزمات  وت���وف���ر  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
العالج التي يحتاجها املر�سى من 

اأدوية ومعدات طبية.
مل��ن��دوب وكالة  وق����ال دورت��ي��ل��ي��ا���ش 
االإم��ارات وام اإن ما قامت به هيئة 
ال��ه��الل االأح��م��ر االم���ارات���ي يفوق 
ال���و����س���ف و���س��ي��ن��ع��ك�����ش اأث������ره على 
ح��ي��اة ال��ك��ث��ر م���ن ال�����س��ك��ان �سواء 
املت�سررين من االإع�سار اأواملناطق 
الوحيد  امل�ست�سفى  الأن���ه  املحيطة 

التي يقدم اخلدمات العالجية.
من جانبها قالت الدكتورة ماريلني 
فيلياتينو ان مبادرة دولة االإمارات 
ب�سكل  الفلبيني  ال�سعب  من  تلقى 
خا�ش  ب�سكل  تاكلوبان  و�سكان  عام 
ك���ل ع���رف���ان و���س��ك��ر خ�����س��و���س��ا اأن 
التي  القليلة  اجل��ه��ات  م��ن  الهيئة 
�سارعت بتقدمي امل�ساعدات االإغاثية 
بعد االإ�سار مبا�سرة ومن ثم قامت 
اإعمار  اع����ادة  يف  عظيمة  مب���ب���ادرة 
وامل�ست�سفيات.  امل���دار����ش  وت��اأه��ي��ل 
اأهمية  ل��ه  امل�ست�سفى  اأن  واأ���س��اف��ت 
ك����ب����رة ن����ظ����را الأن�������ه ال���وح���ي���د يف 
ي�ستقبل  اأنه  اإىل  املنطقة.. م�سرة 
حاليا 200 مري�ش يوميا ا�سافة 
50 حالة ط��ارئ��ة و  اىل اأك��رث م��ن 

�سهريا. والدة  حالة   150
الهالل  ه��ي��ئ��ة  م���ب���ادرة  اأن  واأك�����دت 
للجميع  ومفرحة  عظيمة  االأحمر 
لكنها لي�ست غريبة اأو جديدة على 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 
 .. ب�سخائها  العامل  ل��دى  املعروفة 
اأنها زارت الدولة منذ  م�سرة اىل 
ومل�ست ب�سكل مبا�سر ما  �سنوات   3
من  االإم���ارات���ي  ال�سعب  ب��ه  يتميز 

طيبة وكرم. 
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جلنة و�سع املراأة التابعة لالأمم املتحدة حتتفل بالذكرى ال�سنوية الع�سرين الإعالن ومنهاج عمل بيجني

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك تطلق اال�سرتاتيجية الوطنية لتمكني املراأة االماراتية
•• اأبوظبي-وام:

االحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأطلقت 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 
اال�سرتاتيجية  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�ش  رئي�سة 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  امل���راأة  وري���ادة  لتمكني  الوطنية 

املتحدة 2021-2015.
ياأتي اطالق اال�سرتاتيجية �سمن االحتفال بيوم املراأة العاملي 
املوؤ�س�سات  جلميع  واإر���س��ادي��ا  ومرجعيا  ع��ام��ا  اإط����ارا  لتوفر 
احلكومية االحتادية واملحلية واخلا�سة وموؤ�س�سات املجتمع 
اأجل توفر حياة  املدين يف و�سع خطط وبرامج عملها من 
كرمية للمراأة جلعلها متمكنة ريادية مبادرة ت�سارك يف كافة 
جماالت العملية التنموية امل�ستدامة مبا يحقق جودة احلياة 

لها.
وتعترب اال�سرتاتيجية الوطنية لتمكني وريادة املراأة يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة حتديثا لال�سرتاتيجية التي كانت 
2002 وثمرة تعاون م�سرتك بني  �سموها قد د�سنتها عام 
ال�سعيدين  على  املعنية  واملوؤ�س�سات  العام  الن�سائي  االحت��اد 
الدولة مت  امل��دين يف  املجتمع  وموؤ�س�سات  واملحلي  االحت��ادي 
اإعدادها باأ�س�ش علمية اعتمدت على اإجراء درا�سات قطاعية 
م��ن اأج���ل حتليل ال��واق��ع وب��ي��ان ن��ق��اط ال��ق��وى وال�سعف يف 
من  املختلفة  املوؤ�س�سات  تنفذها  التي  وال��ربام��ج  ال�سيا�سات 
اأج��ل متكني امل��راأة ومن ثم عقد جمموعة من ور���ش العمل 
من اأجل التباحث مع ال�سركاء حول االأهداف اال�سرتاتيجية 
وامل�ستجدة  امللحة  واالح��ت��ي��اج��ات  االأول��وي��ات  تعربعن  التي 
دورها  تفعيل  ت�سمن  املتحدة  العربية  االإم���ارات  يف  للمراأة 
وجعلها �سريكا اأ�سا�سيا يف حتقيق روؤية االإمارات 2021 من 
من  للدولة  الدولية  بااللتزامات  الوفاء  ي�سمن  ومبا  جهة 

جهة اأخرى.
وقالت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك بهذه املنا�سبة لقد 
االإجن���ازات  اأن  املا�سية  لل�سنوات  ال�ساملة  املراجعة  ك�سفت 
ت�سكل  ومل  التوقعات  فاقت  كافة  ال�سعد  على  حتققت  التي 
التفكر  م��ن  مكنتنا  ب��ل  طموحاتنا  اأم���ام  اإع��اق��ة  التحديات 
تذليلها  يف  اأ�سهمت  وط��رائ��ق  و�سائل  لطرح  منهجي  ب�سكل 
لن�سل اإىل م�ستويات جعلت العامل ينبهر مبا حتقق للمراأة 

االإمارتية من مكا�سب يف فرتة ق�سرة من عمر الدول .
واأ�سافت �سموها اأنه انطالقا من ذلك فاإننا ناأمل باأن ت�سهم 
نن�سده  ال��ذي  امل�ستقبل  لوحة  ر�سم  يف  اال�سرتاتيجية  ه��ذه 
لوطننا و�سعبنا من خالل ال�سراكات مع املوؤ�س�سات احلكومية 
واملنظمات  امل��دين  املجتمع  وموؤ�س�سات  واملحلية  االحت��ادي��ة 
اال�سرتاتيجية  ت�سبح  واأن  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  والهيئات 
امل��راأة يف االإم��ارات العربية املتحدة  الوطنية لتمكني وري��ادة 
يف و�سع خطط وبرامج عملها  لها  اإطارا   2021-2015
مبا ي�سهم يف جعل دولة االإمارات العربية املتحدة يف م�ساف 

الدول املتقدمة يف جمال متكني املراأة وريادتها .
قدرات  وبناء  متكني  اإىل  اال�سرتاتيجية  ت�سعى  ع��ام  وب�سكل 
اأم����ام م�ساركتها يف  ال�����س��ع��وب��ات  امل����راأة االإم���ارات���ي���ة وت��ذل��ي��ل 
امل���ج���االت ك��اف��ة ل��ت��ك��ون ع��ن�����س��را ف��اع��ال ورائ�����دا يف التنمية 
امل�ستدامة ولتتبواأ املكانة الالئقة بها ولتكون منوذجا م�سرفا 
والدولية  واالإقليمية  املحلية  املحافل  كافة  يف  امل��راأة  لريادة 
البناء  اأوال:  وذل��ك من خ��الل حتقيق جملة من االأول��وي��ات 
على االجن��ازات املتحققة للمراأة يف دول��ة االإم���ارات العربية 
واملكا�سب  االجن���ازات  تلك  ا�ستدامة  على  واحلفاظ  املتحدة 
نطاق  تو�سيع  ي�سمن  امل��راأة مبا  ق��درات  بناء  واال�ستمرار يف 

م�ساركتها التنموية.
ث��ان��ي��ا: احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ن�����س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي ومت��ا���س��ك��ه من 
ل��ب��ن��اء جمتمع  وامل������راأة  ال��رج��ل  ب��ني  االأدوار  ت��ك��ام��ل  خ���الل 
امل�ستجدة..  ال��ت��غ��رات  م��واك��ب��ة  على  ق���ادر  ومتما�سك  ق��وي 
ث��ال��ث��ا: ت��وف��ر م��ق��وم��ات احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة واالآم��ن��ة والرفاه 
االجتماعي باأ�س�ش عالية اجلودة للمراأة.. رابعا: تنمية روح 
الريادة وامل�سوؤولية وتعزيز مكانة املراأة االإمارتية يف املحافل 

االإقليمية والدولية.
وت�ساركيا  علميا  منهجا  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد  اتبع  وق��د 

وريادة  لتمكني  الوطنية  اال�سرتاتيجية  وتطوير  اإع���داد  يف 
 2021-2015 املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  امل���راأة 
درا�سات مرجعية قطاعية لكل حمور  اإع��داد  مت من خالله 
من حماور اال�سرتاتيجية الوطنية لتقدم املراأة التي د�سنت 
اأجل الوقوف على الو�سع الراهن وتقييم  2002 من  عام 
االإجنازات التي حتققت خالل العقد املا�سي ومن ثم حتليل 
للمراأة  للموجهة  والت�سريعات واخلدمات  ال�سيا�سات  الواقع 
الداخلي  الرباعي  التحليل  منهجية  با�ستخدام  ال��دول��ة  يف 
واخل���ارج���ي وم��ن��ه��ج��ي��ة حت��ل��ي��ل ت��اأث��ر ال��ع��وام��ل اخلارجية 
الثغرات  معرفة  بهدف  امل��راأة  متكني  على  املحيطة  والبيئة 
مع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  املطلوبة  التح�سني  وم��واط��ن  وال��ت��ح��دي��ات 
عمل  ور�ش  ثماين  عقد  ذلك  وتبع  اال�سرتاتيجية  مرتكزات 
يف  املعنيني  ال�سركاء  مع  املرجعية  الدرا�سات  نتائج  ملناق�سة 
واالقت�ساد  وال�سحة  التعليم  هي:  رئي�سية  قطاعات  ثمانية 
وامل�ساركة  واالإع��الم  والبيئة  والت�سريع  االجتماعي  واملجال 
 285 ال�سيا�سية واتخاذ القرار حيث �سارك يف هذه الور�ش 
87 جهة من خمتلف القطاعات  م�ساركا وم�ساركة ميثلون 
املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية 
ومن ثم مت عر�ش م�سودة اال�سرتاتيجية على ال�سركاء واأخذ 
م�ستقلني  ب��خ��رباء  اال�ستعانة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  مالحظاتهم 
االإ�سكوا  امل���راأة يف  االأمم��ي��ة مثل مركز  الهيئات  وخ��رباء من 
رئا�سة  ث��م مكتب  وم���ن  االإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  االأمم  وب��رن��ام��ج 

جمل�ش الوزراء بالدولة.
من  جملة  على  اأهدافها  و�سع  يف  اال�سرتاتيجية  وا�ستندت 
مرتكزات اأ�سا�سية هي د�ستور دولة االمارات العربية املتحدة 
2021 ا�سرتاتيجيات احلكومات  روؤية احلكومة االحتادية 
املحلية وثيقة قيم و�سلوكيات املواطن االإماراتي ومنهاج عمل 
بيجني وخطة التنمية ملا بعد 2015 واتفاقية الق�ساء على 
ذات  الدولية  واالتفاقيات  امل��راأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع 
وموؤ�سرات  العربية  باملراأة  النهو�ش  وا�سرتاتيجية  العالقة 

التناف�سية العاملية.
للمراأة  امل�����س��ت��ج��دة  االح��ت��ي��اج��ات  االع��ت��م��اد يف حت��دي��د  ومت 
املراأة  وري��ادة  لتمكني  الوطنية  اال�سرتاتيجية  وت�سمينها يف 
امل�ستفي�سة  ال��درا���س��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  يف 
ل��ل��خ�����س��ائ�����ش ال��دمي��وغ��راف��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ل���ل���م���راأة وحتديد 

احتياجات كل فئة منها.
مديرة  ال�����س��وي��دي  خليفة  ن����ورة  ���س��ع��ادة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
االإم����ارات  دول���ة  اإن  املنا�سبة  ب��ه��ده  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت����اد 
الدولة  امل��راأة فمنذ قيام  اح��رتام  �سباقة يف  املتحدة  العربية 
واملراأة حتقق مكا�سب تلو املكا�سب مهداة لها من قبل القيادة 
اإال و �سخرته  ت���األ ج��ه��دا ووق��ت��ا وم���اال  ال��ت��ي مل  ال��ر���س��ي��دة 
ب�سكل خا�ش  وامل���راأة  ع��ام  ب�سكل  االإم��ارات��ي  االإن�سان  خلدمة 
مذهال  ت��ط��ورا  العاملية  التناف�سية  م��وؤ���س��رات  اأظ��ه��رت  حيث 
للمراأة يف املجاالت كافة . واأ�سافت اأن ذلك مل ياأت من فراغ 
اإذ عملت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اأم االإم��ارات منذ 
بداية �سبعينيات القرن املا�سي على توظيف الفر�ش املتاحة 
يف  امل���راأة  جهود  توحيد  على  عملت  حيث  ال��دول��ة  يف  للمراأة 
اإم��ارات الدولة يف منظومة واحدة كمظلة واحدة وهو  كافة 
االحتاد الن�سائي العام يف عام 28 اأغ�سط�ش 1975 ليكون 
باإذن  له  املغفور  من  مبباركة  وكانت  للمراأة  الر�سمي  املمثل 
اآل نهيان موؤ�س�ش وباين نه�سة  ال�سيخ زايد بن �سلطان  اهلل 
االإم��ارات حيث كان حري�سا على اإزال��ة جميع املعوقات التي 
امل��راأة واالع��رتاف بحقوقها ونهجت  اأم��ام تقدم  تقف حائال 
نهجه القيادة الر�سيدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
الوزراء حاكم دبي و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
االأعلى  املجل�ش  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم 

لالحتاد حكام االإمارات.
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  م��ن  امل��ت��وا���س��ل  ال��دع��م  وبف�سل 
مبارك متكنت املراأة من حتقيق اأعلى املوؤ�سرات االجتماعية 
واالقت�سادية مقارنة بغرها يف الدول االخرى و ا�ستطاعت 

املراأة اأن ت�سل اىل اأعلى املراكز الوظيفية واتخاذ القرار واأن 
حتافظ على الهوية وبهذا التميز واملبادئ االإن�سانية الرائعة 
االجتماعي  العمل  جوانب  كافة  يف  م�سرتها  امل��راأة  توا�سل 
الإث��ب��ات وجودها  امل����راأة  ت��وج��ي��ه  ب����ارزا يف  �سموها  دور  وك���ان 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف التنمية  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ش  واال���س��ت��ف��ادة م��ن 
امل�ستدامة جنبا اإىل جنب مع اأخيها الرجل .. وبف�سل ذلك 
اأ�سبحت املراأة االإماراتية تتبواأ اليوم اأعلى املنا�سب يف جميع 
املجاالت وت�سهم بفعالية يف قيادة م�سرة التنمية والتطوير 
ال�سيادية  ال�سلطات  يف  م�ساركتها  خ���الل  م��ن  وال��ت��ح��دي��ث 
الثالث التنفيذية والت�سريعية والق�سائية وخمتلف املواقع 

القيادية يف اتخاذ القرار يف الدولة.
باملراأة  املعنية  الوطنية  االآلية  العام  الن�سائي  االحت��اد  وك��ون 
الفاعل واملهم يف تنفيذ  الكيان  اأن يكون  يحر�ش دائما على 
يف  الرئي�سي  وامل�ساهم   2021 االحت��ادي��ة  احل��ك��وم��ة  روؤي���ة 
االإمارات  دول��ة  يف  امل���راأة  حققتها  التي  واالجن���ازات  املكا�سب 
العربية املتحدة حيث اأخذ االحتاد على عاتقه مهمة النهو�ش 
جمال  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وت�سمني  امل��راأة  بق�سايا 
متكني وريادة املراأة والتي تلبي االحتياجات امل�ستجدة للمراأة 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة حيث قام بتبني العديد من 

الربامج واالن�سطة والفعاليات منها.
باالأن�سطة  حافلة  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد  عمل  م�سرة  اإن 
والربامج املوجهة لبناء قدرات املراأة نوجز اأهمها يف اإطالق 
مع  بالتعاون   2013 يونيو   19 يف  ج��اه��زة  ك��وين  م��ب��ادرة 
الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزم��ات والكوارث وتنفذ  الهيئة 
الن�سائي باالحتاد الذي راأى �سرورة  من قبل مكتب الدعم 
متكني العنا�سر الن�سائية وتطوير مهاراتهن يف جمال ادارة 
الطوارئ واالزمات والكوارث وتت�سمن املبادرة خم�سة برامج 
واالدارة  وال��ك��وارث  واالزم����ات  ال��ط��وارئ  ادارة  ه��ي  تدريبية 
اأثناء  املتكاملة للطوارئ واالزمات والكوارث واإدارة املخاطر 
احلرائق  ومكافحة  االأولية  واال�سعافات  واالأزم��ات  الطوارئ 

واالخالء وال�سحة وال�سالمة املهنية.
كما اطلق اال�ست�سارات االأ�سرية وذلك انطالقا من توجيهات 
�سموها  م��ن  وحر�سا   .. م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
على حتقيق اال�ستقرار االأ�سري والنف�سي الأبناء الدولة مبا 
يكفل لهم التن�سئة ال�سليمة اأخذ االحتاد الن�سائي على عاتقه 
م�سوؤولية تنظيم اللقاءات بني االأبناء وذويهم يف االأ�سر التي 
اإىل  بها  انتهت  اأ�سرية  ومنازعات  وج��ود خالفات  تعاين من 

الطالق.
 2001 اأبريل  من  الثالث  يف  العام  الن�سائي  االحت��اد  واأن�ساأ 
اللتقاء  منا�سب  جو  توفر  اإىل  يهدف  ال��ذي  الروؤية  مكتب 
االأبناء بذويهم وذلك لتجنيبهم االآثار ال�سلبية املرتتبة على 
اأخرى  اأماكن  اأو يف  ال�سرطة  الروؤية يف مراكز  اأحكام  تنفيذ 
ويعمل املكتب على حتقيق جمموعة من االأهداف منها اإيجاد 
التوا�سل االإيجابي مع ذوي الطفل املحت�سن بهدف حتقيق 
النف�سي  ال���دفء  وحتقيق  بينهما  فيما  امل�ساحلة  م��ن  ن��وع 
واالأمهات  االآب���اء  وتوجيه  االأط��ف��ال  ه��وؤالء  ل��دى  والعاطفي 
النف�سي لدى االأبناء وتوعية االأ�سرة  مبا ي�سمن اال�ستقرار 

مبخاطر التفكك واآثاره ال�سلبية على االأطفال.
 2013 ع��ام  ب��داي��ة  م�سعفة  بيتنا  يف  م��ب��ادرة  انطلقت  كما 
التابعة  ال��ع��ام��ة  وال�����س��الم��ة  ال���ط���وارئ  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املبادرة  برنامج  ويت�سمن  ظبي  اأبو  ل�سرطة  العامة  للقيادة 
لالإ�سعافات  اال�سا�سية  امل��ب��ادئ  ح��ول  وعمليا  نظريا  �سرحا 
االأولية وكيفية ا�سعاف امل�ساب باحلروق واجلروح والنزيف 
وال���ك���دم���ات وك���ذل���ك ا���س��ع��اف امل�����س��اب��ني ب��االخ��ت��ن��اق للكبار 
وال�سغار كما يت�سمن �سرحا وافيا حول كيفية طلب �سيارة 

اال�سعاف. 
و اإدراكا الأهمية النهو�ش ب�سحة املراأة ومتكنيها من قيامها 
العام يف  الن�سائي  االحتاد  اأطلق  املختلفة  التنموية  باأدوارها 
يتوافق  مب��ا  املجهر  حت��ت  �سحتك  م�����س��روع   2014 اإب��ري��ل 
االإمارات  دول��ة  يف  امل��راأة  لتقدم  الوطنية  اال�سرتاتيجية  مع 

العربية املتحدة.
وي�سم امل�سروع جمموعة من االأن�سطة والفعاليات وامللتقيات 
ب��ه��دف ت��وع��ي��ة ال�����س��ي��دات وك��اف��ة اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع باجلانب 

ب�سكل  والفتيات  املراأة  والنهو�ش ب�سحة  ب�سكل عام  ال�سحي 
خا�ش وذلك من خالل عقد حما�سرات �سحية دورية وور�ش 
املراأة  اإىل ت�سجيع  نقا�سية حول ال�سحة واجلمال باالإ�سافة 
الغذائية  واتباع احلميات  الريا�سية  االأن�سطة  على ممار�سة 

ال�سليمة.
وت��ن��ف��ي��ذا ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ق��دم امل�����راأة يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة اأطلق االحتاد الن�سائي يف نوفمرب 
2009 م�سروع اعريف حقوقك بهدف توعية املراأة بالقوانني 
التي  باحلقوق  وتعريفها  واالحت��ادي��ة  املحلية  والت�سريعات 
املتحدة ومن  العربية  االم��ارات  د�ستور وقوانني دولة  كفلها 
ثم تعزيز قدرة الن�ساء على الدفاع عن حقوقهن كما د�سن يف 
امل��راأة والتكنولوجيا بهدف متكني  2006 م�سروع  نوفمرب 
املراأة يف جمال تقنية املعلومات ويعمل الربنامج على تنمية 
�سواء  املعلومات  ثورة  للتعامل مع  وتاأهيلهن  الن�ساء  ق��درات 

على ال�سعيد ال�سخ�سي اأو االأ�سري اأو املهني.
اأ�سا�سية  اأن�سطة  خم�سة  والتكنولوجيا  امل��راأة  برنامج  قدم  اإذ 
التنمية  على  التدريب  ال�سريكة:  واملوؤ�س�سات  للم�ساركات 
والتدريب  اال�ستدامة  اأج��ل  من  االأع��م��ال  وتخطيط  املهنية 
على تكنولوجيا املعلومات من خالل منهج طموح بال حدود 
ل�سركة ميكرو�سوفت و�سبكة التنمية املهنية للمراأة والتبادل 

املهني وبناء القدرات.
للم�ساركة  االإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة  وت��اأه��ي��ل  مت��ك��ني  جم���ال  ويف 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ن��ظ��م االحت�����اد ال��ن�����س��ائ��ي ع����ددا م���ن امل���وؤمت���رات 
اأت��اح��ت للمراأة  امل��ج��ال وال��ت��ي  وال��ن��دوات املتخ�س�سة يف ه��ذا 
االإم���ارات���ي���ة ف��ر���س��ة االط����الع ع��ل��ى جت���ارب ال����دول العربية 
ال�سقيقة خا�سة يف فرتة االنتخابات ويعترب م�س�روع تعزي�ز 
2004 اأحد اأهم مبادرات االحتاد  دور الربملانيات منذ عام 

الن�سائي العام يف هذا املجال.
املنتجة  الوطنية  االأ�سر  الن�سائي م�سروع  االحت��اد  اطلق  كما 
ليرتجم م�ساعيه نحو خلق فر�ش عمل منا�سبة للمراأة من 
خالل املنزل فقد �ساهمت معار�ش االأ�سر املنتجة يف ت�سجيع 
ال�سيدات على االإنتاج واإيجاد م�سادر دخل لتح�سني الو�سع 

االقت�سادي لها والأ�سرها وخا�سة من ذوي الدخل املحدود.
جتدر االإ�سارة اإىل اأنه على اإثر مبادرة االحتاد الن�سائي العام 
املوؤ�س�سات  من  العديد  تبنت  املنتجة  االأ�سر  معر�ش  بتنظيم 
املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية 
اإ�سدار  فكره دعم هذه الفئة من ال�سيدات �سواء من خالل 
التجاري  الن�ساط  ممار�سة  من  امل��راأة  متكن  جتارية  رخ�سة 
يف املنزل اأو من خالل م�ساعدتهن يف ت�سويق منتجاتهن من 
خالل تخ�سي�ش م�ساحات لهن �سمن املعار�ش املختلفة التي 

تنظمها موؤ�س�سات الدولة املختلفة.
كما اأطلق االحتاد الن�سائي العام يف نوفمرب 2011 برنامج 
مكافحة ال�سمنة لدى طالب املدار�ش بال�سراكة مع منظمة 
االأمم املتحدة للطفولة اليوني�سيف وهيئة ال�سحة باأبوظبي 
ووزارة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  للتعليم  اأبوظبي  وجمل�ش 
البدانة  ب��خ��ط��ر  ال��ت��وع��ي��ة  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  ال�����س��ح��ة 
وال�سمنة وتثقيف الطلبة لتطوير منط حياة �سحي لديهم 
ال�سليمة  والتغذية  البدين  الن�ساط  زي��ادة  على  وت�سجيعهم 
من  اأ�سبوعية  �سحي  تثقيف  حما�سرات  الربنامج  ت�سمن 
الطلبة  اأم���ور  الأول��ي��اء  عمل  ور����ش  تغذية  اخ�سائية  خ��الل 
الغذاء  بنمط  تتعلق  والتدري�سية  االإداري��ة  الهيئات  واأع�ساء 
االحتاد  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  على  التوقيع  مت  و  ال�����س��ح��ي.  
االأغذية  ملنظمة  االإق��ل��ي��م��ي  ���س��ب��ه  وامل��ك��ت��ب  ال��ع��ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
 2013 دي�سمرب  الفاو يف  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  والزراعة 
ع��ل��ى م�����س��روع مت��ك��ني امل�����راأة االم���ارات���ي���ة يف جم���ال القطاع 
الغذائي الزراعي يف دولة االم��ارات العربية املتحدة الهدف 
العمل  �سوق  اإىل  امل��راأة  و�سول  تعزيز  هو  امل�سروع  من  العام 
وكذلك  ج��دي��دة  م�ساريع  باإقامة  ال��ب��دء  ت�سجيع  خ��الل  م��ن 
تطوير م�ساريع قائمة يف جمال االأعمال التجارية الزراعية 

وال�سناعات الزراعية الغذائية.
واأطلق االحتاد الن�سائي وبالتعاون مع املكتب �سبه االإقليمي 
يف  وال��ي��م��ن  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  ل���دول 
املتحدة  ل��الأمم  التابع ملنظمة االأغ��ذي��ة وال��زراع��ة  االإم���ارات 

املدر�سية  احلدائق  واإن�ساء  الغذائية  التوعية  م�سروع  الفاو 
االإم���ارات  يف  والثانية  االأوىل  احللقتني  يف  للطلبة  امل��وج��ه 
يهدف امل�سروع اإىل متكني الطالب وتعزيز قدراته يف املجال 
حملة  و�سمن  واالق��ت�����س��ادي.  وال��غ��ذائ��ي  وال�سحي  البيئي 
اأطلق االحتاد  ال��رداء االأحمر وحتت �سعار معا لقلب ناب�ش 
االأمرا�ش  م��ن  للوقاية  الوطني  ال��ربن��ام��ج  ال��ع��ام  الن�سائي 
القلبية لدى املراأة وقاية مببادرة من زايد العطاء واإ�سراف 
امل�ست�سفى االماراتي االن�ساين العاملي واملجموعة االماراتية 
العاملية للقلب وذلك انطالقا من احلر�ش على زيادة وعي 
املراأة باأهم اأ�سباب االأمرا�ش القلبية واأف�سل ال�سبل للوقاية 
من هذه االأمرا�ش ونظم االحتاد الن�سائي العام العديد من 
واأ�سرف على  الدولة  ام��ارات  التوعوية يف خمتلف  امللتقيات 

اجراء الفحو�ش املجانية الأكرب عدد من الن�ساء.
االإمارات  يف  امل��راأة  لتقدم  الوطنية  لال�سرتاتيجية  وتنفيذا 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  د�سنتها  ال��ت��ي  املتحدة  العربية 
الن�سائي  االحت��اد  اأطلق  بيئيا  ت�سمنت حمورا  والتي  مبارك 
العام املبادرة البيئية لنظهر التقدير الأجيال امل�ستقبل وتاأتي 
هذه املبادرة من منطلق اأن م�ساركة املراأة وا�سطالعها بدور 
ق��ي��ادي يف خمتلف امل��ج��االت اأم���ر ���س��روري ك��م��ا ت��اأت��ي هذه 
املبادرة اإميانا من اأن خربات املراأة وم�ساهماتها يف اإيجاد بيئة 
�سليمة يجب اأن تكون م�ساألة حمورية من اأجل احلفاظ على 
لنظهر  مبادرة  وتهدف  القادمة  لالأجيال  البيئة  ا�ستدامة 
التقدير الأجيال امل�ستقبل اإىل توعية املراأة باأدوارها املختلفة 

يف احلفاظ على البيئة.
واأطلق االحتاد الن�سائي العام يف 8 مار�ش 2006 وبالتعاون 
مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي م�سروع املبادرات الوطنية 
الإدم��اج النوع االجتماعي يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
و�سم امل�سروع خطة عمل متكاملة هدفت اإىل تعزيز ال�سراكة 
وغر  احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد  ب��ني 
احلكومية يف جمال اإدماج ق�سايا املراأة يف العملية التنموية 
م���ن خ����الل احل����ث ع��ل��ى ����س���رورة االأخ�����ذ يف ع���ني االعتبار 
احتياجات كل من املراأة والرجل لدى اخلطط اال�سرتاتيجية 
للموؤ�س�سات مبا ي�سمن تكافوؤ الفر�ش بني الرجال والن�ساء 
دون متييز بينهما على اأ�سا�ش اجلن�ش ومبا يكفل م�ساركتهما 
معا ب�سكل مت�ساو يف العملية التنموية ومبا ال يتعار�ش مع 
اخل�سو�سية الثقافية واالجتماعية ملجتمع االإمارات العربية 
مر�ش  م��ن  للوقاية  الوطنية  احلملة  وانطلقت  امل��ت��ح��دة. 
�سرطان عنق الرحم حتت �سعار اأعيدي التفكر من االحتاد 
هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   2011 نوفمرب   2 يف  ال��ع��ام  الن�سائي 
باأبوظبي هيئة ال�سحة بدبي جمموعة مت للتطوع  ال�سحة 
احلملة  وت�سمنت  الطبية  االإم����ارات  وجمعية  االجتماعي 

العديد من املحا�سرات التوعوية.
كما اأطلق االحتاد الن�سائي العام الربنامج الوطني ملكافحة 
2000 بهدف  ب���ني االأط���ف���ال وامل���راه���ق���ني ع���ام  ال��ت��دخ��ني 
و���س��ع االأط���ر ال��ع��ام��ة مل��ح��ارب��ة ه��ذه ال��ظ��اه��رة ب��ال��ت��ع��اون مع 
واملحلي  االحت���ادي  ال�سعيد  على  احلكومية  اجلهات  جميع 
اآليات  اإىل  ذلك  ترجمة  ثم  امل��دين ومن  املجتمع  وموؤ�س�سات 
االأطفال  بني  التدخني  ظاهرة  انت�سار  لوقف  منا�سبة  عمل 
مبخاطر  واملراهقني  االأط��ف��ال  توعية  خ��الل  من  املراهقني 
ال�سحية  اجل����وان����ب  م���ن خم��ت��ل��ف  وم�����س��ت��ق��ات��ه  ال���ت���دخ���ني 

واالجتماعية واالقت�سادية.
كما خ�س�ست دولة االمارات العربية املتحدة يوم لالحتفال 
ب��امل��راأة االإم��ارات��ي��ة م��ن خ��الل ال��ق��رار ال���ذي ا���س��درت��ه �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك بتخ�سي�ش يوم للمراأة االإماراتية 
اأغ�سط�ش  والع�سرين من  الثامن  يوم  عام وحتديدا  كل  من 
يوما للمراأة االإماراتية و�سام �سرف للمراأة االإماراتية وفخر 
حيث  والغائبة  احلا�سرة  االإمارتية  للمراأة  وتقدير  وتكرمي 
كانت للمراأة اإ�سهامات كبرة وكثرة يف اآن واحد يف م�سرة 
جمتمع االإمارات عرب الع�سور ومن حق املراأة اأن يحتفى بها 
من جميع اأفراد املجتمع. كما ح�سل االحتاد الن�سائي العام 
املحمول  الهاتف  عرب  حكومية  خدمة  اأف�سل  بجائزة  على 
على  االجتماعية  ال�����س��وؤون  يف   2015 احلكومية  القمة  يف 

امل�ستوي الوطني عن م�سروع اال�سر الوطنية املنتجة.

مرمي الرميثي توؤكد اأهمية دور املراأة االماراتية بدعم من القيادة الر�سيدة
•• اأبوظبي-وام: 

الرميثي  �سعادة مرمي حممد  اأكدت 
رئ���ي�������س���ة جم��ل�����ش ����س���ي���دات اأع���م���ال 
االم��ارات اأن املراأة االماراتية يف ظل 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قيادة 
الدولة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  حفظه 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
واإخوانهما  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
املجل�ش  اأع�������س���اء  ال�����س��م��و  اأ����س���ح���اب 
االأع����ل����ى ح���ك���ام االإم���������ارات واأول����ي����اء 
ال��ع��ه��ود ون����واب احل��ك��ام ل��ع��ب��ت دورا 
حموريا وعا�ست نه�سة تنموية على 

جميع ال�سعد.
امل���راأة  دور  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  واأو���س��ح��ت 
اأك��رث يف الربع  ال��ري��ادي تعزز ب�سكل 
االأخ�����ر م���ن ال���ق���رن امل��ا���س��ي حيث 
اكت�سبت م�ساركتها اأبعادا جديدة مع 
التطور الكبر الذي ت�سهده الدولة 
ا�سرتاتيجيتها  يف  امل���راأة  اأول���ت  التي 
للعام 2021 اهتماما كبرا جعلها 
التنمية  يف  وم���وؤث���را  ف��اع��ال  �سريكا 

االقت�سادية امل�ستدامة.
وذك�������ر ب����ي����ان ���س��ح��ف��ي �����س����ادر عن 
اأن  االم���ارات  اأعمال  �سيدات  جمل�ش 

املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف 
 2012 ي���ن���اي���ر   23 يف  ال���������س����ادر 
اإدارة  جمل�ش  رئ��ي�����ش  م��ن  وامل��ع��ت��م��د 
وال�سناعة  ال���ت���ج���ارة  غ����رف  احت�����اد 
يف دول���ة االإم�����ارات وال����ذي ين�ش يف 
اأن  على  والع�سرين  ال��راب��ع��ة  م��ادت��ه 
اجتماعه  يف  االإدارة  جمل�ش  ي�سكل 
االأول مكتبا تنفيذيا برئا�سة رئي�سة 
نائبتي  اإح�����دى  وع�����س��وي��ة  امل��ج��ل�����ش 
اأخريات  ع�����س��وات  وث���الث  الرئي�سة 
من جمل�ش االإدارة تكون من بينهن 
العام  االأم���ني  يعينها  التي  الع�سوة 

الحتاد غرف التجارة وال�سناعة.
بالنظر  التنفيذي  املكتب  ويخت�ش 

.2001
�سارك يف االجتماع ع�سوات املجل�ش 
النائب  ال��ع��و���س��ي  اهلل  ع��ب��د  ف��ري��دة 
وعائ�سة  امل��ج��ل�����ش  ل��رئ��ي�����س��ة  االول 
الثاين ورغدة  النائب  اآل علي  را�سد 
االدارة  ترمي عمران ع�سوة جمل�ش 
ممثلة غرفة ال�سارقة وفطيم ح�سن 
ال�سحي ع�سوة جمل�ش االإدارة ممثلة 
غرفة الفجرة وثريا عبداهلل قمرب 
وال�سيدة  االدارة  جم��ل�����ش  ع�����س��وة 
امل��ط��رو���س��ي ع�����س��وة جمل�ش  ه����دى 
ع�سوة  امل����ط����وع  وجن������الء  االإدارة 

جمل�ش االإدارة.
يف  كلمتها  خ��الل  الرميثي  واأ���س��ارت 
اخلام�سة  ال���دورة  اأن  اإىل  االج��ت��م��اع 
التي  للجهود  تاأتي مكملة  للمجل�ش 
 2001 ع���ام  تاأ�سي�سه  م��ن��ذ  ق��دم��ت 
عملن  ���س��ي��دات  وراءه  ك��ان��ت  وال����ذي 
وث��اب��رن م��ن اأج��ل جناحه ���س��واء كن 
اأع�����س��اء يف  اأو  ن��ائ��ب��ات  اأو  رئ��ي�����س��ات 
دورات  اأرب����ع  خ���الل  اإدارت�����ه  جمل�ش 
���س��اب��ق��ة ���س��ه��دت ت��ق��دمي ال��ك��ث��ر من 
الدورة  هذه  اأن  ..موؤكدة  النجاحات 
ال�سيدات  ب����داأت����ه  مل����ا  ام����ت����داد  ه����ي 
اإن�سائه  م��ن��ذ  للمجل�ش  امل��وؤ���س�����س��ات 

وحتى اليوم.
�سيدات  جم��ل�����ش  رئ��ي�����س��ة  وق���دم���ت 

نقلت  الرميثي  �سعادة مرمي حممد 
الثاين  يف كلمة لها خالل االجتماع 
مل��ج��ل�����ش ����س���ي���دات اأع����م����ال االم������ارات 
تهنئة وحتيات �سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
ملوؤ�س�سة  االأع����ل����ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام 
املجل�ش  رئ��ي�����س��ة  االأ���س��ري��ة  التنمية 
االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ش 
اأعمال  ����س���ي���دات  مل��ج��ل�����ش  ال���ف���خ���ري 
بالتوفيق  ل��ه  ومت��ن��ي��ات��ه��ا  االإم������ارات 
والنجاح والتميز يف دورته اخلام�سة 
اأهمية  وتاأكيدها   -2017  2015
و����س���رورة ال��ع��م��ل امل��خ��ل�����ش واجل���اد 
ي�سهم يف  واح���د  ع��م��ل  ف��ري��ق  �سمن 
متكني املراأة وتعزيز دورها يف التنمية 
االقت�سادية ال�ساملة وامل�ستدامة ويف 
اال�سرتاتيجية  االأه�������داف  حت��ق��ي��ق 
التي ت�سعى دولة االإمارات لتحقيقها 
روؤيتها  خ����الل  م���ن  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 

وخطتها اال�سرتاتيجية 2021.
"اأم  ك���م���ا ن��ق��ل��ت ال���رم���ي���ث���ي حت���ي���ات 
وتقديرها  و����س���ك���ره���ا  االإمارات" 
غرف  احت����اد  اإدارة  جم��ل�����ش  جل��ه��ود 
ال����ت����ج����ارة وال�������س���ن���اع���ة يف ال���دول���ة 
اأعمال  ���س��ي��دات  جمل�ش  الحت�سانه 
والعمل  مل�سرته  ودع��م��ه  االإم�����ارات 
ع��ل��ى ا����س���ت���دام���ة اأع���م���ال���ه م��ن��ذ عام 

اأعمال االإمارات باالإنابة عن ع�سوات 
من  لكل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  املجل�ش 
كان له دور يف تطوير م�سرة املجل�ش 
راأ�ستها  ال��ت��ي  دورات���ه  اخ��ت��الف  على 
الع�سيلي  ح�سة  �سعادة  التوايل  على 
و���س��ع��ادة رج���اء ال��ق��رق وامل��غ��ف��ور لها 
املطوع  اهلل  ع��ب��د  رو���س��ة  ال��دك��ت��ورة 
ث���راه���ا وال���دك���ت���ورة هند  ط��ي��ب اهلل 
و�سعادة  القا�سمي  العزيز  عبد  بنت 
اجلابر  ع��ب��ي��د  ف���اط���م���ة  امل��ه��ن��د���س��ة 
وجميع ع�سوات املجل�ش يف الدورات 
ال��رم��ي��ث��ي يف ختام  واأك�������دت  ك���اف���ة. 
بالعمل  يفخر  امل��ج��ل�����ش  اأن  كلمتها 
به  ارتاأته ووجهت  ال��ذي  النهج  وفق 
للمجل�ش  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي�����ش  �سمو 
على  �سيكن  االأع�ساء  وجميع  واأن��ه��ا 
قدر امل�سوؤولية التي كلفن بها و�ستتم 
اإىل  االإم����ارات  اأم  توجيهات  ترجمة 
واقع ملمو�ش من اأجل حتقيق روؤية 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف ال��و���س��ول اإىل 
�سناعة  ت�����س��ه��م يف  م��ل��م��و���س��ة  ن��ت��ائ��ج 
للمراأة  م�ستدام  اقت�سادي  م�ستقبل 

االإماراتية.
املكتب  ت�سكيل  االجتماع  خ��الل  ومت 
للمادة  وف��ق��ا  للمجل�ش  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
النظام  م���ن  وال��ع�����س��ري��ن  ال���راب���ع���ة 
االأعمال  ���س��ي��دات  ملجل�ش  االأ���س��ا���س��ي 

درا����س���ة ال��ت��ق��ي��ي��م امل��ت��م��ث��ل��ة يف خطة 
تت�سمن  والتي  املقرتحة  التح�سني 
التح�سني  م�ساريع  من  كبرا  ع��ددا 
اإع�����������داد خطة  اأه����م����ه����ا  ال����ت����ي م�����ن 
للمجل�ش  خ��م�����س��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
 -2019  2015 م�����ن  ل���ل���ف���رتة 
وخمرجات  م���رت���ك���زات  ع��ل��ى  ت��ب��ن��ى 
وا�سحة تو�سع لها اأهداف ومبادرات 
وم���������س����اري����ع وب�������رام�������ج وخ�����دم�����ات 
املحلي  امل�ستوى  اأداء على  وموؤ�سرات 
م�سح  على  تبنى  ال���دويل  وامل�ستوى 
ورائدات  ال�سيدات  كافة  احتياجات 
اإمارات  كافة  م�ستوى  على  االأعمال 
والر�سالة  الروؤية  ومراجعة  الدولة 

تخ�ش  ال��ت��ي  امل�ستعجلة  االأم����ور  يف 
امل��ج��ل�����ش وي���ت���خ���ذ ف��ي��ه��ا ال����ق����رارات 
الالزمة على اأن تعر�ش يف االجتماع 
عليها  للم�سادقة  للمجل�ش  الالحق 
ك��م��ا ي���ك���ون م���ن اخ��ت�����س��ا���س��ه البت 
يف ط��ل��ب��ات ان�����س��م��ام ال��ع�����س��وات اإىل 
ال�سيا�سات  ر���س��م  وك���ذل���ك  امل��ج��ل�����ش 
العامة للمجل�ش وحتديد الن�ساطات 
والربامج وجدول اأعمال االجتماعات 

واالأمور االأخرى ذات ال�سلة.
اأي�سا  االج����ت����م����اع  خ������الل  وج�������رى 
ا���س��ت��ع��را���ش درا���س��ة ال��و���س��ع احلايل 
للمجل�ش  ال����ع����ام  االأداء  وت��ق��ي��ي��م 
خمرجات  ا���س��ت��ع��را���ش  اإىل  اإ���س��اف��ة 

وال��ق��ي��م وت��ب��ن��ي اإع�����داد وث��ي��ق��ة لكل 
والرتكيز  ا����س���رتات���ي���ج���ي  م�������س���روع 
اال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  اإع����داد  عند 
واالأهداف  االأولويات  على  للمجل�ش 
وعلى  االأداء  وم��وؤ���س��رات  وامل���ب���ادرات 
للدولة  احل��ك��وم��ي��ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
العديد  احل�����س��ور  وب��ح��ث   .2021
م��ن امل�����س��اري��ع االأخ����رى ال��ت��ي تهدف 
اإىل النهو�ش مبجل�ش �سيدات اأعمال 
الداعمة  مكانته  وتعزيز  االإم����ارات 
ل���الق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي ع���ل���ى امل����دى 
العمل  موجهات  وا�ستعرا�ش  البعيد 
اخلام�سة  ال���دورة  خ��الل  التنظيمي 

للمجل�ش.

•• اأبوظبي-وام:

حتتفل جلنة و�سع املراأة التابعة لالأمم املتحدة هذا االأ�سبوع بالذكرى 
ال�سنوية الع�سرين الإعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين اليزاالن اأف�سل 
�سعادة  وقالت  امل���راأة.  ومتكني  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  لتحقيق  م�سودة 
هيلني كالرك وكيل االأمني العام لالأمم املتحدة مديرة برنامج االأمم 
الذي  للمراأة  العاملي  اليوم  بيان �سحفي مبنا�سبة  االإمنائي يف  املتحدة 
الدويل  باليوم  اليوم  اإننا نحتفل   : 8 مار�ش من كل عام  يوم  ي�سادف 
املراأة  اأن متكني  ت�سوروا  بعنوان  ملو�سوع  ال�سنة  املخ�س�ش هذه  للمراأة 
من متكني االإن�سانية . ولفتت اىل اأن ا�ستعرا�ش خريطة الطريق هذه 
املت�سفة ببعد النظر والتي اعتمدها موؤمتر القمة العاملي الرابع املعني 

العامل  اأح��رزه  ال��ذي  بالتقدم  1995 فر�سة لالحتفال  عام  باملراأة يف 
نحو �سمان حقوق وفر�ش املراأة والفتاة والقيام اأي�سا بتجديد وتوطيد 

االلتزامات بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.
واأكدت اأن من االإجنازات العظيمة ملنهاج عمل بيجني االإقرار الوا�سح اأن 
حقوق املراأة هي من حقوق االإن�سان ..م�سرة اىل اأن منذ ذلك التجمع 
التاريخي يف بيجني الذي جمع 17 األف م�سارك و30 األفا من الن�سطاء 
لالإعراب عن دعمهم واإظهار تاأييدهم للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني 
املراأة تزايد االعرتاف اأن امل�ساواة بني اجلن�سني واإ�سافة اإىل كونه من 

حقوق االإن�سان هو اأي�سا اأمر حا�سم الإحراز تقدم يف التنمية.
وقالت اإن املراأة اإن مل تتمكن من االإحقاق الكامل حلقوقهما وتطلعاتها 
يف جماالت احلياة فاإن التنمية �ستتعرقل .. مو�سحة اأنه اآن االآن وقد 

التقدم  واح��د  اآن  يف  مالحظة  وميكن  ذل��ك  على  �سنة  ع�سرون  م�ست 
االأهمية  ب��ال��غ��ة  12 جم���اال م���ن جم����االت االه��ت��م��ام  وال��ت��ح��دي��ات يف 
ال��ت��ك��اف��وؤ بني  وامل��ن�����س��و���ش عليها يف م��ن��ه��اج ع��م��ل بيجني ح��ي��ث حت��ق��ق 
ونوعية  الدرا�سة  اإمت��ام  معدالت  لكن  االبتدائي  التعليم  يف  اجلن�سني 
التعليم غر مرتفعة يف كل البلدان وهناك اأعداد متزايدة من الن�ساء 
العامل  يف  الربملانيني  من  باملائة   21 وح��وايل  العامة  املنا�سب  تقلدن 
11 باملائة يف عام  اأن كانت هذه الن�سبة ال تتعدى  هم من الن�ساء بعد 

نزال بعيدين عن التكافوؤ يف هذا املجال. ال  لكن   1995
واأكدت م�ساركة املراأة يف قوة العمل باأعداد مل ي�سبق لها مثيل لكن املراأة 
اأو  الغنية  البلدان  اأجر الرجل �سواء يف  اأقل من  اأج��را  عموما تتقا�سى 
البلدان الفقرة وتتحمل ب�سورة غر متنا�سبة عبء الرعاية املنزلية 

غر املدفوعة االأجر والتي حترمها من تخ�سي�ش وقت الأغرا�ش قيمة 
وامل�����س��ارك��ة يف احلياة  ج��دي��دة  م��ه��ارات  واكت�ساب  امل���ال  ك�سب  قبيل  م��ن 

العامة.
واأ���س��اف��ت اأن���ه يف ال��وق��ت ال���ذي �سن فيه امل��زي��د م��ن ال��ق��وان��ني حلماية 
املراأة من العنف اليزال العنف اجلن�سي يحدث يف كل قارة ويف كل بلد 
احلروب  م��ن  تعاين  التي  االأم��اك��ن  يف  مريعة  م�ستويات  اأحيانا  ويبلغ 

والنزاعات.
واأكدت اأنه بتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة باعتبارها عامل 
تغير وريادة يف العمليات االإمنائية التي حتدد ظروف عي�سها يتوخى 
برنامج االأمم املتحدة االإمنائي حتقيق عامل جامع وم�ستدام وقادر على 

التحمل.
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اأخبار الإمارات

حمدان بن مبارك يدعو اإىل تر�سيخ م�ساركة املراأة يف م�سرية التنمية
•• اأبوظبي-وام:

العايل  التعليم  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  م��ع��ايل  دع��ا 
وتوفر  التنمية  م�سرة  يف  امل��راأة  م�ساركة  تر�سيخ  اإىل  العلمي  والبحث 

بيئة وقاعدة را�سخة لتمكينها من امل�ساركة االإيجابية.
واأك����د اأن امل����راأة االإم��ارات��ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب���دور ف��ع��ال يف التنمية 
ال�سمو  ل�ساحب  القيادة احلكيمة  لها  توفره  ملا  نظرا  للدولة  امل�ستدامة 
اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل من مقومات  ال�سيخ خليفة بن زايد 

التحفيز والتمكني.
ي�سادف  ال��ذي  للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  ملعاليه  كلمة  يف  ذلك  جاء 

باالإجنازات  عامليا  فيه  ويحتفل  ع��ام  ك��ل  م��ن  م��ار���ش  �سهر  م��ن  ال��ث��ام��ن 
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية للن�ساء.

الر�سيدة برامج وم�ساريع متعددة  اأن تبني احلكومة  اإىل  واأ�سار معاليه 
للمحافظة على م�ستوى معي�سي جيد للمراأة ومتكينها يف �ستى جماالت 
احلياة كان له الدور االأكرب يف م�ساركة امل��راأة حتى اأ�سبحت مثاال ي�سار 

اإليه يف خمتلف املحافل الدولية والعاملية.
ولفت اىل اأن اإح�سائيات االأمم املتحدة توؤكد اأن االإم��ارات من بني اأكرث 
دول العامل تطورا يف جمال تعليم املراأة حيث حققت املراأة االإماراتية عرب 
م�سرة دولة االحتاد العديد من االإجنازات واملكانات املتميزة واملتقدمة 
وقا�سية  و�سفرة  وريا�سية  اأع��م��ال  و�سيدة  عامة  وم��دي��رة  وزي���رة  فهي 

الوطني  املجل�ش  يف  وع�سوة  وع�سكرية  و�سرطية  مقاتلة  طيار  وكابنت 
والتحقت اأخرا باخلدمة الوطنية بكل كفاءة واقتدار وحمبة وثقة.

واأ�سار معايل ال�سيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان اإىل اأن املراأة االإماراتية 
�سقت طريقها بجهودها يف عملية التنمية والتقدم واأن الكثر من املكا�سب 
ال�سيخة  �سمو  بذلتها  التي  الكبرة  للجهود  نتيجة  كانت  حققتها  التي 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
التنمية االأ�سرية رئي�سة املجل�ش االأعلى لالأمومة والطفولة اأم االإمارات 
. واأعاد اىل االذهان ما قالته �سموها من اأن ما حققته املراأة االإماراتية 
من تقدم على امل�ستويات كافة ويف كل املجاالت هو حتد وحافز ملزيد من 
العطاء واالإجناز واأن هذا هو �سر النقالت النوعية الكبرة التي حتققت 

وتتحقق يف جمال النهو�ش باملراأة يف الدولة .
واأ�ساف معاليه اأن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وقعت بتوجيهاته 
مع االحتاد الن�سائي العام يف �سهر دي�سمرب املا�سي مذكرة تفاهم تهدف 
باملراأة  النهو�ش  اأج��ل  من  املوؤ�س�ستني  بني  التعاون  اأوا���س��ر  توطيد  اإىل 
االإماراتية ومتكينها يف املجاالت كافة و�سياغة اآليات فاعلة لتج�سيد هذا 

التعاون بني الطرفني.
وقال اإن من تلك االآليات التعاون والتن�سيق مع موؤ�س�سات التعليم العايل 
اإجراء  يف  للم�ساركة  االأك��ف��اء  الباحثني  وت��وف��ر  اال���س��ت�����س��ارات  لتقدمي 
تنفيذا  العالقة بطبيعة عمل االحتاد  ذات  وامل�سوح  والبحوث  الدرا�سات 

لتوجيهات القادة وجت�سيدا لروؤية االإمارات2021.

احتفاًل باليوم العاملي للمراأة ومرور 13 عامًا على تاأ�شي�ش جمل�ش �شيدات اأعمال ال�شارقة

جواهر القا�سمي: كل يوم من عمر املراأة االإماراتية ي�سهد اإجنازًا جديدًا لتكرميها وتقديرها
املجل�ش يتبنى �سعار هيئة االأمم املتحدة للمراأة » متكني املراأة متكني لالإن�سانية .. فلنتخيل معًا « 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سمو  ����س���اح���ب  ق���ري���ن���ة  اأك��������دت 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�ش  ع�سو  القا�سمي, 
ال�سيخة  ���س��م��و  ال�����س��ارق��ة,  ح��اك��م 
القا�سمي,  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 
ل�سوؤون  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
االأ�سرة, املوؤ�س�ش والرئي�ش الفخري 
ملجل�ش �سيدات اأعمال ال�سارقة, اأن 
ك���ل ي����وم مي�����س��ي م���ن ع��م��ر امل����راأة 
جديداً  اإجن����ازاً  ي�سهد  االإم��ارات��ي��ة 
ومتكينها  وت��ق��دي��ره��ا,  لتكرميها 
كافة  ال��ف��اع��ل��ة يف  امل�������س���ارك���ة  م���ن 
باعتبارها  وامل��ج��االت,  القطاعات 
ب��ك��ام��ل احلقوق  ي��ت��م��ت��ع  ع��ن�����س��راً 
اإىل  الو�سول  وت�ستحق  االإن�سانية, 

اأعلى املنا�سب وامل�ستويات. 
اليوم  ���س��م��وه��ا مب��ن��ا���س��ب��ة  وق���ال���ت 
يوم  ي�سادف  ال��ذي  للمراأة  العاملي 
8 مار�ش, وتزامناً مع مرور ثالثة 
جمل�ش  تاأ�سي�ش  على  ع��ام��اً  ع�سر 
دولة  اإن  ال�سارقة,  اأع��م��ال  �سيدات 
���س��ب��اق��ة يف منح  ك���ان���ت  االإم��������ارات 
واإعطائها  ح��ق��وق��ه��ا,  ك��ام��ل  امل����راأة 
املكانة امل�ستحقة يف املجتمع, وذلك 
انطالقاً من قيم الدين االإ�سالمي 
املن�سو�ش  والت�سريعات  احلنيف, 
نهج  ال��دول��ة, يف  د���س��ت��ور  عليها يف 
ب��اإذن اهلل  اأر�سى دعائمه املغفور له 
اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  تعاىل, 
وا�ستمر  ث����راه,  اهلل  ط��ّي��ب  ن��ه��ي��ان, 
ل�ساحب  الكرمية  الرعاية  بف�سل 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان, رئي�ش الدولة, حفظه اهلل, 
وتوجيهات اإخوانه حكام االإمارات, 
الرجل  ب����ني  امل���������س����اواة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
باعتبارها  اإل��ي��ه��ا  وال��ن��ظ��ر  وامل�����راأة, 
النه�سة  حتقيق  ميكن  ال  �سريكاً 

من دون دورها الفاعل واملوؤثر. 
ثقتها  ع�����ن  ����س���م���وه���ا  واأع������رب������ت 
التي  االإم��ارات��ي��ة,  امل��راأة  باإمكانيات 
اأثبتت قدرتها على تقدمي العطاء 
االإجن���ازات  وحتقيق  ال��الحم��دود, 

ا�ستثمارية جذابة, تقوم على اأ�سا�ش 
املتطورة,  التحتية  البنية  ت��وف��ر 
ع�سرية,  م����وا�����س����الت  و����س���ب���ك���ة 
ممار�سة  اإج����راءات  يف  وت�سهيالت 
ا�سرتاتيجي  وم���وق���ع  االأع�����م�����ال, 
ال��ع��امل, حر�ش  اأ���س��واق  يربط بني 
املجل�ش على توظيف كل ذلك على 
مدار االأعوام الثالثة ع�سر املا�سية 
من  ال�سيدات  من  مزيد  لت�سجيع 
خمتلف اجلن�سيات على اال�ستفادة 
اإن�ساء  من مواهبهن وقدراتهن يف 
فيها  يعتمدن  لهن,  خا�سة  اأعمال 
ع��ل��ى اأن��ف�����س��ه��ن, وي�����س��اه��م��ن من 
ت�سهدها  التي  التنمية  يف  خاللها 
فر�ش  من  مزيد  وتوفر  الدولة, 
العمل للكوادر الب�سرية املوؤهلة يف 

الدولة. 
ال�سنوات  خ���الل  امل��ج��ل�����ش  واأط���ل���ق 
امل���راأة  ل��دع��م  ب��رام��ج  املا�سية ع��دة 
اأب���رزه���ا م�سروع  االإم���ارات���ي���ة, م��ن 
جم��ل�����ش اإرث�����ي ال�����ذي ي���ه���دف اإىل 
باأهمية  امل���ج���ت���م���ع  وع������ي  زي���������ادة 
قطاع  يف  احل���رف���ي���ة  امل���م���ار����س���ات 
و  امل�سممني  وت�سجيع  الت�سميم 
دور االأزياء على تبنيها, باالإ�سافة 
اإىل و�سع اإمارة ال�سارقة يف مقدمة 
احلرفية  باملمار�سات  املهتمة  املدن 
باإطالق  ال�������س���دارة  م��وق��ع  واأخ�����ذ 
ب��دوة الذي  امل��ب��ادرة, م�سروع  ه��ذه 
املراأة  م�ساهمة  تعزيز  اإىل  يهدف 
بدولة  االقت�سادية  القطاعات  يف 
االإم��ارات العربية املتحدة, وحفظ 
من  االإم���ارات���ي,  ال�سعبي  امل����وروث 
خالل ت�سويق منتجات حتمل روح 

الرتاث املحلي االأ�سيل.
و  اأن���وان  �سوق  املجل�ش  اأط��ل��ق   كما 
اأ�سحاب  دائ����م خل��دم��ة  ���س��وق  ه���و 
امل�ساريع ال�سغرة و املتو�سطة لزرع 
فئة اخلريجني يف  الريادة يف  روح 
م��دي��ن��ة دب����ا احل�����س��ن ال���واق���ع���ة يف 
ال�سارقة,  ال�سرقية الإمارة  املنطقة 
دور  عن  موؤمتر  املجل�ش  اأق��ام  كما 
امل����راأة ال��ق��ي��ادي و ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي و 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  دور 

التوازن بني اأ�سرتها وعملها.
امل������راأة يف قطاع  م�����س��ارك��ة  وح�����ول 
االأع���م���ال اأك�����دت ���س��م��وه��ا ع��ل��ى اأن 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  امل����راأة يف 
نف�سها  ثبت  اأن  ا�ستطاعت  املتحدة 
بكافة  اخلا�سة  االأع��م��ال  ق��ي��ادة  يف 
م�ستوياتها, واأنه ما تقدمه القيادة 
تتمتع  وما  للمراأة,  كبر  دعم  من 
ب��ه دول����ة االإم������ارات م��ن مقومات 
مناف�سة  عملية  وبيئة  اقت�سادية 
ملزيد  ال�سيدات  اأم���ام  امل��ج��ال  يفتح 
ولفتت  املجال,  التقدم يف هذا  من 
اأن  اإىل  ج���واه���ر  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و 
ال�سارقة  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�ش 
حر�ش منذ التاأ�سي�ش على ت�سجيع 
ال�سيدات على دخول عامل االأعمال 
الت�سهيالت,  ت���ق���دمي  خ����الل  م���ن 
وم�سروعات  اخل���ط���ط  واق�������رتاح 
مكانة  ت����دع����م  ال����ت����ي  ال����ق����وان����ني 
القطاعات  يف  م�ساركتها  و  امل����راأة 
على  عالوة  املختلفة,  االقت�سادية 
ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة, وامل���ب���ادرات 
املجل�ش  ي���ق���وم  ال���ت���ي  وامل�������س���اري���ع 

بتنفيذها لهذا الغر�ش.
جواهر  ال�سيخة  �سمو  واأو���س��ح��ت 
اأن ال�سعار الذي تبنته هيئة االأمم 
العاملي  ال��ي��وم  ل��ل��م��راأة يف  امل��ت��ح��دة 
للمراأة هذا العام وهو متكني املراأة, 
معاً!  فلنتخيل  لالإن�سانية,  متكنٌي 
, ين�سجم مع روؤي��ة دول��ة االإمارات 
انبثقت  ال��ت��ي  امل���ت���ح���دة,  ال��ع��رب��ي��ة 
اأعمال  �سيدات  جمل�ش  روؤي��ة  منها 
يف  امل��راأة  م�ساركة  لتعزيز  ال�سارقة 
التنمية االجتماعية واالقت�سادية, 
عامل  يف  الدخول  على  وت�سجيعها 
االأعمال احلرة مبختلف قطاعاته, 
الداعمة  البيئة  توفر  خالل  من 
اإم����ارة ال�����س��ارق��ة ودولة  ل��ل��م��راأة يف 

االإمارات العربية املتحدة.
وقالت قرينة �ساحب ال�سمو حاكم 
ال�سارقة يف ظل روؤية ودعم �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�ش  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي,  حم��م��د 
ال�����س��ارق��ة, الداعمة  االأع��ل��ى ح��اك��م 

املتتالية يف اأي جمال ت�سارك فيه, 
بح�ش  تتمتع  امل�����راأة  اأن  واأ���س��اف��ت 
اإن�سانية  وم�����س��وؤول��ي��ة  ع���اٍل  وط��ن��ي 
كل جهد  ب��ذل  اإىل  تدفعها  كبرة, 
ممكن من اأجل اأن يظل وطنها على 
اأ�سرتها بال�سعادة  القمة, واأن تنعم 
كل  اأن  اإىل  م�����س��رة  واال���س��ت��ق��رار, 
تكرمي تقدمه دول��ة االإم���ارات اإىل 
لي�ش  اآخ��ر,  بتكرمي  يقابل  بناتها, 
الكثيف  اإق��ب��ال��ه��ن  م��ن  ع��ل��ي��ه  اأدل 
الوطنية,  االلتحاق باخلدمة  على 
حتى ي�ساركن اأ�سقائهن الرجال يف 

تعزيز مناعة الوطن وحمايته.
وثمنت �سموها الدور الكبر الذي 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  لعبته 
الن�سائي  االحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش  ال���ع���ام, 
املجل�ش  رئي�سة  االأ�سرية,  التنمية 
والطفولة,  ل���الأم���وم���ة  االأع����ل����ى 
�سيدات  ملجل�ش  الفخري  الرئي�ش 
ر�سمت  ال���ت���ي  االم���������ارات,  اأع����م����ال 
م�����س��ت��ق��ب��ل امل������راأة االإم���ارات���ي���ة من 
خ���الل ال���ربام���ج وامل����ب����ادرات التي 
اأطلقتها على مدار العقود املا�سية, 
تذليل  ع���ل���ى  ال����دائ����م  وح���ر����س���ه���ا 
االإماراتية  امل�����راأة  اأم�����ام  ال��ع��ق��ب��ات 
امل�ستويات  اأعلى  اإىل  بها  للنهو�ش 

العاملية.
ال�����س��ي��خ��ة جواهر  ���س��م��و  واأ�����س����ادت 
ال�سمو  �ساحب  مببادرة  القا�سمي 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم, 
نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي, رع�����اه اهلل, 
بت�سكيل جمل�ش االإم��ارات للتوازن 
���س��ه��ر فرباير  اجل��ن�����س��ني, يف  ب���ني 
لها فر�ساً  �سيوفر  وال��ذي  املا�سي, 
والتدريب  التعليم  يف  م��ت�����س��اوي��ة 
والتعيني, وكذلك يف �سغل املنا�سب 
مينحها  كما  القيادية,  التنفيذية 
بقدراتها  ل��الرت��ق��اء  اأو���س��ع  اإط�����اراً 
ميكنها  مب���ا  م���ه���ارات���ه���ا,  و���س��ق��ل 
يحقق  اإيجابي  تغير  اإح���داث  من 
و  ال���ري���ادة,  م��ن  م���زي���داً  ملجتمعنا 
ميكن املراأة االإماراتية من حتقيق 

وتنميتها,  االإم����ارات����ي����ة,  ل���ل���م���راأة 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ���س��ري��ك��اً اأ����س���ا����س���ي���اً يف 
االإجن��������ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول���ة 
ا�ستفاد  املتحدة,  العربية  االإم��ارات 
ال�سارقة  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�ش 
والدعم  الكبر  التقدير  ه��ذا  من 
تذليل  يف  ل����ل����م����راأة,  امل���ت���وا����س���ل 
التي  التحديات  وجت���اوز  العقبات 
ت���واج���ه م�����س��ارك��ت��ه��ا يف االأع���م���ال, 
وذل�����ك ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون مع 
املحلية  اجل�����ه�����ات  م�����ن  ال����ع����دي����د 
وموؤ�س�سات  الدولة,  يف  واالحتادية 

القطاع اخلا�ش. 
ولفتت �سموها اإىل اأن العامل ب�سكل 
ع����ام ���س��ه��د ت���ط���ورات ك��ب��رة فيما 
دولة  واأن  امل������راأة,  بتمكني  يتعلق 
االإم�������ارات ت��ل��م�����ش ي���وم���اً ب��ع��د يوم 
ال��ت��اأث��ر االي��ج��اب��ي ل���دور امل����راأة يف 
املوؤ�س�سات وال�سركات التي تعمل بها 
اأن التناغم  اأو تقودها, منوهة اإىل 
وال��ت��ك��ام��ل ب��ني ال��رج��ل وامل�����راأة يف 
اأحد  هو  واالأف��ك��ار  والعطاء  العمل 
اأ�سرار النجاح الذي ن�سهده يف دول 

االإمارات العربية املتحدة.
اأعمال  ���س��ي��دات  جم��ل�����ش  وحت�����ول 
اأب�����رز  م����ن  واح������د  اإىل  ال�������س���ارق���ة 
التجمعات املهنية يف دولة االإمارات, 
بعد و�سول عدد ع�سواته مع نهاية 
ع�سوة,   1496 اإىل   2014 ع��ام 
عام  يف  ع�سوة   600 م��ن  مقارنة 
فئات  تو�سيع  مت  ح��ي��ث   ,2012
�سيدات  ل��ي�����ش  لت�سمل  ال��ع�����س��وي��ة 
اأي�ساً  واإمن������ا  ف��ح�����س��ب,  االأع����م����ال 
ال��ن�����س��اء امل��ه��ن��ي��ات , امل��ن��ت��ج��ات من 
و  اجلامعيات,  و  الطالبات  املنازل, 
ممن  اخلا�سة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوات 
اأو ي�سعني  ميتلكن م�ساريع خا�سة 
التي ميتلكن  االأع��م��ال  دخ��ول  اإىل 
املجل�ش  يقوم  حيث  فيها,  مهارات 
بالتدريب  امل����ه����ارات,  ه���ذه  ب��دع��م 
م�ساريع  اإىل  لتحويلها  والتاأهيل, 

اإنتاجية ذات مردود اقت�سادي. 
اإمارة  ب��ه  تتمتع  م��ا  اإىل  وا���س��ت��ن��اداً 
ال�سارقة ودولة االإم��ارات من بيئة 

االغاثة  منظمة  تقليدية,  ال��غ��ر 
 )Oxfam( اأوك�����س��ف��ام  ال��دول��ي��ة 
املنظمات  اأك����رب  م���ن  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
 , ال��ت��ن��م��ي��ة  يف جم�����ال االغ����اث����ة و 
العديد  ب��دع��م  امل��ج��ل�����ش  ب����داأ  ك��م��ا 
اأه��م��ه��ا جائزة  م���ن اجل���وائ���ز م���ن 
 Emirates(االإماراتية امل���راأة 
 )Women Awards
امل�������راأة  ج�����ائ�����زة  و   2011 م���ن���ذ 
 Arab Women(العربية

 ,2012 منذ   )Awards
املجل�ش,  �سارك   ,2014 عام  ويف 
ت����اري����خ����ه,  يف  االأوىل  ول����ل����م����رة 
ال�سنوية  ال������دورة  اج��ت��م��اع��ات  يف 
العامة  للجمعية  وال�ستني  التا�سع 
�سمو  ب���رئ���ا����س���ة  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم 
على  ت��اأك��ي��د  يف  ج���واه���ر,  ال�سيخة 
امل��ك��ان��ة امل��ت��م��ّي��زة ال��ت��ي حت��ظ��ى بها 
امل���راأة يف دول���ة االإم����ارات باملحافل 
ال����دول����ي����ة, ون���ظ���م امل��ج��ل�����ش على 
اجتماعات  امل���������س����ارك����ة,  ه���ام�������ش 
ول��ق��اءات ع��دي��دة م��ع ممثلي عدد 
والهيئات  امل��ن��ظ��م��ات  ك��ربي��ات  م��ن 
والدولية  االأمريكية  واملوؤ�س�سات 
يف  امل����راأة  م�ساركة  بتعزيز  املعنية 
اأهمها  م��ن  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
 UN(هيئة االأمم املتحدة للمراأة
العاملي  االت��ف��اق   ,  )Women
 Global(املتحدة ل���������الأمم 
نيويورك  بنك   ,  )Compact
 ,)BNY Mellon( م��ي��ل��ون 
جم����ال  يف  م������ون������رو  ج����ام����ع����ة  و 
باملراأة  املخت�سة  االأعمال  حا�سنات 
 )Monroe College(
امل����ال����ي����ة  امل����������������راأة  ج����م����ع����ي����ة  و   ,
 Financial Women’s(

امل���ج���ت���م���ع  ت���������س����ك����ي����ل  يف  امل������ه������م 
 Women’s Leadership(
 and Technology
 C o n f e r e n c e
 Advancing Social
 Media for Community
اأ�س�ش  ك��م��ا   ,  Engagement
معلومات  اإدارة  ن���ظ���م  امل��ج��ل�����ش 
ه��و نظام  و   )MMS( االأع�����س��اء
تفا�سيل  ي�سمل  ح��ي��ث  للع�سوات 
اأع�ساء  م���ن  للمنت�سبني  دق��ي��ق��ة 
املجل�ش  ل������دى  ك���م���ا  امل���ج���ل�������ش.( 
ع�����س��وي��ة يف ع���دة جم��ال�����ش عاملية 
م���ث���ل امل���ن���ت���دى ال���ع���رب���ي ال�����دويل 
و   2001 اأ����س�������ش  ال�����ذي  ل���ل���م���راأة 
ل���ن���دن-ب���ري���ط���ان���ي���ا, و  م����ق����ره يف 
منتدى املفكرين العامليني و مقره 
يف لندن-بريطانيا, وموؤخراً ميثل 
امل��ج��ل�����ش احت����اد غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة و 
ال�سناعة يف جمل�ش �سيدات اأعمال 

االمارات.
ك��م��ا اأب�����رم امل��ج��ل�����ش ات��ف��اق��ي��ات مع 
اأهمها  دول���ي���ة  و  حم��ل��ي��ة  ه��ي��ئ��ات 
 )ITC(الدولية ال��ت��ج��ارة  م��رك��ز 
للتعاون على تطوير الربامج التي 
مبادرة  امل��رك��ز,  و  املجل�ش  يقدمها 
 )Pearl Initiative(برل
ت��ق��دمي عالقات  ت�����س��اه��م يف  ال��ت��ي 
تفيد الطرفني يف جماالت ت�ساهم 
يف تطوير املراأة يف جمال االأعمال, 
امل���ج���ل�������ش ال����ث����ق����ايف ال���ربي���ط���اين 
لتمكني   British Council
االأع��م��ال و دع��م م�ساركة  ���س��ي��دات 
امل�������راأة يف االق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي و 
حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات��ه��ن يف ك���ل من 
ق��ط��اع��ات االأع���م���ال ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة و 

Association( للم�ساهمة يف 
االأعمال  قطاعات  يف  امل��راأة  ارتقاء 

املختلفة و لتبادل اخلربات. 
اأعمال  ���س��ي��دات  وت��اأ���س�����ش جم��ل�����ش 
ال�سارقة مبوجب املر�سوم االأمري 
ال�سادر عن   2002 ل�سنة   8 رقم 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي, ع�سو 
ال�سارقة,  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ش 
االقت�سادي  ال��ت��م��ك��ني  وم����ب����ادرة 
للمراأة التي اأطلقتها قرينة �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة 
ب���ن �سلطان  ب��ن��ت حم��م��د  ج���واه���ر 
الرئي�ش  و  ال��ق��ا���س��م��ي,امل��وؤ���س�����ش 
اأعمال  ���س��ي��دات  ملجل�ش  ال��ف��خ��ري 
يف  ال�سيدات  دم��ج  لدعم  ال�سارقة, 
املهنية  و  االقت�سادية  الن�ساطات 
 ,2010 دي�������س���م���رب  ويف  ك����اف����ة. 
م��ن��ح امل��ر���س��وم االأم����ري رق���م 57 
واأهلية  اعتبارية  املجل�ش �سخ�سية 

قانونية.
ت�سجيع  اإىل  امل��ج��ل�����ش  وي����ه����دف   
التنمية  عملية  يف  امل���راأة  م�ساهمة 
واإمارة  عامة,  الدولة  يف  ال�ساملة 
اخل�سو�ش,  وج���ه  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة 
وي������ق������دم ل���������س����ي����دات االأع�������م�������ال, 
املنتجات,  وال�سيدات  وال��ع��ام��الت, 
وال��ط��ال��ب��ات, واخل��ري��ج��ات, وذوات 
االح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة جم���االت 
وا�سعة لتنمية املهارات ال�سخ�سية, 
اأداء  االإب��������داع وحت�����س��ني  وف���ر����ش 
امل�������س���اري���ع امل���ه���ن���ي���ة وال���ت���ج���اري���ة, 
التي  امل�ساريع  تطوير  يف  وي�ساهم 
ال�سيدات وذلك من خالل  متلكها 
التوجيه واالإر�ساد من قبل خرباء 

اقت�ساديني وماليني.

االم��ارات ت��حتفل بي��وم امل��راأة ال��عاملي  •• اأبوظبي-وام:

العربية  االإم������ارات  دول����ة  ت�����س��ارك 
املتحدة دول العامل اليوم االحتفال 
ال��ذي ي�سادف  امل��راأة العاملي  ب� يوم 
ال��ث��ام��ن م��ن �سهر م��ار���ش م��ن كل 
ع����ام حت���ت ���س��ع��ار مت��ك��ني امل������راأة - 

متكني االإن�سانية: فلنتخيل معا .
مو�سوع  ���س��ع��ار  اخ��ت��ي��ار  وي���ه���دف 
امل����راأة - متكني  ه��ذا ال��ع��ام متكني 
االإن�������س���ان���ي���ة: ف��ل��ن��ت��خ��ي��ل م��ع��ا اإىل 
و�سع روؤية لعامل ت�ستطيع فيه كل 
امراأة وفتاة من ممار�سة خياراتها 
ال�سيا�سية  امل�ساركة يف احلياة  مثل 
وم�سدر  التعليم  على  واحل�سول 
جمتمعات  يف  وال��ع��ي�����ش  ل��ل��دخ��ل 

خالية من العنف و التمييز.
اليوم  ي�����س��ل��ط   2015 ع����ام  ويف 
اإعالن  على  ال�سوء  للمراأة  العاملي 
مبثابة  وه��و  بيجني  عمل  ومنهاج 
خارطة طريق تاريخية وقعت من 
20 عاما  189 حكومة منذ  قبل 
لو�سع جدول اأعمال حتقيق حقوق 
املراأة ورغم العديد من االإجنازات 
ال��ت��ي حققت م��ن��ذ ذل���ك احل���ني ال 
ت���زال ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الثغرات 
 2015 ع�����ام  اخل����ط����رة ومي���ث���ل 
التحديات  لتقييم  حم��وري��ا  ع��ام��ا 
لتفعيل  ال�����س��ب��ل  واإي����ج����اد  امل��ق��ب��ل��ة 
امل�ساواة  حتقيق  جمال  يف  التغير 
ب���ني اجل��ن�����س��ني وت�����س��ج��ي��ع جميع 

الطوائف للقيام بدورها.
و يحتفل العامل بهذا اليوم تقديرا 
م�ساهمتها  و  امل��راأة  ب��دور  وعرفانا 
التنمية  ع���م���ل���ي���ة  يف  ال����ف����اع����ل����ة 
ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية 
اأ�سبح  واالق����ت���������س����ادي����ة..ف����ي����م����ا 
منا�سبة عاملية ملناق�سة وا�ستعرا�ش 
للمراأة  حتققت  ال��ت��ي  االإجن������ازات 
اأجل  من  امل�ستقبلية  والطموحات 
مزيد من التقدم باعتبارها �سريكا 
املجتمع  يف  فاعال  وع�سوا  للرجل 
ن�سف  متثل  و�ستظل  كانت  كونها 

املجتمع.

وحت��ت��ف��ل امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة بهذا 
ال�سنوات  خالل  حققت  وقد  اليوم 
كبرة  اإجن�����ازات  امل��ا���س��ي��ة  القليلة 
الفاعل  ال���ت���ج���اوب  م���ن  ومت��ك��ن��ت 
ومتغراتها  احل���ي���اة  ح���رك���ة  م���ع 
اأر���ش ال��وط��ن..وذل��ك بف�سل  على 
باإذن اهلل  املغفور له  دعم وت�سجيع 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
ال�سيخة  و���س��م��و  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب 
رئي�سة  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  االحت���اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�سة 

والطفولة.
االإماراتية خالل  امل��راأة  دور  وتعزز 
ال��رب��ع االأخ���ر م��ن ال��ق��رن املا�سي 
تطور  مع  جديدة  اأب��ع��ادا  واكت�سب 
دول��ة االإم��ارات حيث حظيت املراأة 
الت�سجيع والتاأييد  االإماراتية بكل 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
الدولة  رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اأ�سحاب  واإخ�����وان�����ه  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
االأعلى  امل��ج��ل�����ش  اأع�����س��اء  ال�����س��م��و 
ح��ك��ام االإم�������ارات.. وق����ال ���س��م��وه : 
روؤية  م��ن  اأك���رث  ي�سعدين  ���س��يء  ال 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة ت��اأخ��ذ دوره���ا يف 
الالئق  امل���ك���ان  وحت���ق���ق  امل��ج��ت��م��ع 
وجه  يف  �سيء  يقف  اأال  بها..يجب 
احلق  للن�ساء  ت��ق��دم��ه��ا..  م�����س��رة 
اأعلى  ي��ت��ب��واأن  اأن  يف  ال��رج��ال  مثل 
قدراتهن  مع  يتنا�سب  مبا  امل��راك��ز 

وموؤهالتهن .
و ن�������ش د����س���ت���ور دول������ة االإم��������ارات 
اأن امل����راأة  ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى 
يتمتع  التي  بكامل احلقوق  تتمتع 
بها الرجل وا�ستمل على بنود توؤكد 
م��ب��داأ امل�����س��اواة االج��ت��م��اع��ي��ة وحق 
والعمل  التعليم  يف  الكامل  امل���راأة 
الرجل  م��ث��ل  م��ث��ل��ه��ا  وال���وظ���ائ���ف 
عليه  ن�ش  ما  كل  الد�ستور  وتبنى 

الدكتورة  وم��ع��ايل  الها�سمي  رمي 
وزيرتي  ال��ه��ا���س��م��ي  ���س��امل  م��ي��ث��اء 
عدد  ل��رت��ف��ع   2008 ع���ام  دول����ة 
االحتادية  احلكومة  يف  ال��وزي��رات 
وزي����را   22 اأ����س���ل  م���ن  اأرب������ع  اإىل 
من�سب  ال����ع����ور  جن�����الء  وت�����س��غ��ل 
ال���وزراء منذ  العام ملجل�ش  االأم��ني 
امل���راأة  ت�سغل  ك��م��ا   2006 م��ار���ش 
الوطني  املجل�ش  يف  مقاعد  �سبعة 
االحتادي وتتوىل معايل الدكتورة 
اأمل القبي�سي من�سب النائب االأول 

لرئي�ش املجل�ش.
ك��م��ا ت�����س��غ��ل امل������راأة اأك����رث م���ن 60 
العام  القطاع  وظ��ائ��ف  م��ن  باملائة 
الطب  ت�����س��م��ل  ال���ت���ي  ال����دول����ة  يف 
والتمري�ش  وال�سيدلة  والتدري�ش 
�سفوف  يف  ان���خ���راط���ه���ا  ب���ج���ان���ب 
ال���ق���وات  ال���ن���ظ���ام���ي���ة يف  ال�����ق�����وات 
وال�سرطة واجلمارك كما  امل�سلحة 
املنا�سب  م���ن  ب��امل��ائ��ة   30 ت�����س��ك��ل 
القطاع  يف  ال���ق���رار  ل�سنع  ال��ع��ل��ي��ا 
 48 نحو  ت�سكل  بينما  احل��ك��وم��ي 
القوى  اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة عامليا 

العاملة يف القطاع العام.
امل������راأة االإم����ارات����ي����ة بقوة  ودخ���ل���ت 
املجال الدبلوما�سي حيث اأ�سبحت 
�سفرة ووزي��را مفو�سا و�سكرترا 
االإمارات  �سفارات  يف  وثالثا  ثانيا 
اأكرث  امل����راأة  وت�سكل  ال��ع��امل  ح���ول 
من 20 باملائة من اأع�ساء ال�سلك 

الدبلوما�سي.
ومتثل الن�ساء ن�سبة 70 باملائة من 
خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات يف االإم�����ارات 
الن�سب  اأع���ل���ى  م���ن  واح������دة  وه����ي 
املراأة  وب��رزت  العامل  م�ستوى  على 
االإماراتية اأي�سا يف القطاع ال�سحي 
ن�سبة  اأن  اإىل  االإح�����س��اءات  وت�سر 
باملائة   62 اإىل  و�سلت  الطبيبات 
االإماراتيني.  االأطباء  جمموع  من 
وانطلق العمل الن�سائي يف الدولة 

االإ�سالم يف ما يخ�ش حقوق املراأة 
و م�ساألة توريثها ومتليكها وهو ما 
االحتاد  قيام  قبل  به  معموال  ك��ان 

وجاء الد�ستور ليوؤكده.
العربية  االإم��������ارات  دول����ة  و���س��ن��ت 
الت�سريعات  م���ن  ع�����ددا  امل���ت���ح���دة 
احلماية  ت��وف��ر  ال��ت��ي  وال���ق���وان���ني 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل���ل���م���راأة وت��ع��اق��ب كل 
كرامتها..وياأتي  على  يعتدي  من 
قانون مكافحة االإجتار بالب�سر يف 
مقدمة هذه القوانني فمن منطلق 
اأن جمتمع دولة االإم��ارات جمتمع 
املتاجرة  على  ي�سجع  وال  حمافظ 
الدينية  املعتقدات  اأن  كما  بالن�ساء 
املجتمع  يف  ال�����س��ائ��دة  واملجتمعية 
االإماراتي ت�ستهجن هذا النوع من 
على  ال��دول��ة  املمار�سات..حر�ست 
اأن  �ساأنها  من  التي  القوانني  �سن 
تدين كل من قد يرتكب هذا النوع 

من اجلرائم.
واأول�����ت ال���دول���ة امل�����راأة م��زي��دا من 
االه���ت���م���ام وال���رع���اي���ة وال���دع���م يف 
خم��ت��ل��ف امل����ج����االت وع��م��ل��ت على 
اأدى  التنمية ما  دجمهم يف عملية 
ك���ب���رة يف  اإجن��������ازات  اإىل حت��ق��ي��ق 
يف  وم�ساركتها  املختلفة  امل��ج��االت 
�سنع القرار ال�سيا�سي لتتبواأ املراأة 
االم��ارات��ي��ة ال��ي��وم ب��اق��ت��دار مواقع 

ومراكز قيادية متقدمة.
وت�سغل املراأة يف االإم��ارات منا�سب 
مهمة يف جمل�ش الوزراء االحتادي 
وه��و م��ا يعد م��ن امل��وؤ���س��رات املهمة 
يف  ال�سيا�سي  دوره����ا  تعك�ش  ال��ت��ي 
2004 عينت  ع���ام  ف��ف��ي  ال���دول���ة 
القا�سمي  ل��ب��ن��ى  ال�����س��ي��خ��ة  م��ع��ايل 
وكانت  والتجارة  لالقت�ساد  وزيرة 
من�سبا  ت�����س��غ��ل  اإم����ارات����ي����ة  اأول 
وزاري�������ا ت���ال ذل����ك ت��ع��ي��ني معايل 
لل�سوؤون  وزي�����رة  ال���روم���ي  م����رمي 
ومعايل   2006 يف  االج��ت��م��اع��ي��ة 

الثامن من �سهر فرباير عام  منذ 
1973 اأي بعد اأقل من عامني من 
قيام االحتاد حيث تاأ�س�ست جمعية 
اأول  نه�سة املراأة الظبيانية لتكون 
االإم���ارات وتواىل  ن�سائي يف  جتمع 
ب��ع��د ذل����ك اإن�������س���اء اجل��م��ع��ي��ات يف 
ال��دول��ة حتى راأت  اإم���ارات  خمتلف 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
الوحدوي  الفكر  مواكبة  ���س��رورة 
ل��ل��م��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د باين 
االحت���اد  ف��ت��اأ���س�����ش  ال���دول���ة  نه�سة 
 1975 ����س���ن���ة  ال����ع����ام  ال���ن�������س���ائ���ي 
الن�سائية  اجل��م��ع��ي��ات  ك��اف��ة  و���س��م 
ال�سيخة  �سمو  وتعترب  ال��دول��ة.  يف 
فاطمة بنت مبارك رائدة احلركة 
االإم��ارات ويعود  الن�سائية يف دولة 
ل�سموها الف�سل يف تاأ�سي�ش االإحتاد 
النهج  يتميز  فيما  العام  الن�سائي 
العمل  جم����ال  يف  ط��رح��ت��ه  ال�����ذي 
اإىل  ال�سعي  بالتوازن بني  الن�سائي 
ال��ع�����س��ر وبني  االن��ف��ت��اح ع��ل��ى روح 
العربية  االأ���س��ال��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
وال���ت���ق���ال���ي���د االإ����س���الم���ي���ة اإمي���ان���ا 
م���ن ���س��م��وه��ا ب�����اأن احل���ف���اظ على 
ال�سبيل  هو  الثقافية  اخل�سو�سية 

الوحيد لتحقيق التقدم املن�سود.
ال�سيخة  �سمو  �سخ�سية  وت��ع��ت��رب 
ف��اط��م��ة م��ث��ال اأع���ل���ى حت����اول ابنة 
االإمارات االقتداء به وال�سر على 
�سموها  ب��ه  تتميز  مل��ا  وذل���ك  ه���داه 
وهدوء  �سدر  ورحابة  توا�سع  من 
اأعظم  لتنفيذ  ال�سرب  على  وق��درة 
�سموها  ب�����ادرت  االأع���م���ال..وم���ن���ذ 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  ب��اإن�����س��اء االحت�����اد 
مت��ك��ن��ت م���ن حت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة نوعية 
زالت م�ساعي  الن�سائي وما  للعمل 
امل�ستقبلية  واخل���ط���ط  ال��ت��ط��وي��ر 

ترمي اإىل اإجنازات اأخرى.
جدير بالذكر اأن االحتفال باليوم 
ال���ع���امل���ي ل����ل����م����راأة ب������داأ اإث������ر عقد 

الن�سائي  ل���الحت���اد  م���وؤمت���ر  اأول 
باري�ش  يف  ال��ع��امل��ي  ال��دمي��ق��راط��ي 
ي�سم  ف��ي��م��ا   1945 ع����ام  خ����الل 
احتاد الن�ساء الدميقراطي العاملي 
امل���ن���ظ���م���ات ال����ردي����ف����ة ل����الأح����زاب 
احتفال  اأول  وك������ان  ال�����س��ي��وع��ي��ة 
ع��امل��ي ب��ي��وم امل����راأة ال��ع��امل��ي رغ��م اأن 
اليوم  اأن  ي��رج��ح  الباحثني  بع�ش 
ال��ع��امل��ي ل���ل���م���راأة ج����اء اإث�����ر بع�ش 
حدثت  التي  الن�سائية  االإ�سرابات 
االأمركية  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
خرج  حينما   1857 ع���ام  خ���الل 
�سوارع  يف  الن�ساء لالحتجاج  اآالف 
الظروف  ع��ل��ى  ن��ي��وي��ورك  م��دي��ن��ة 
الالاإن�سانية التي كن يجربن على 

العمل حتتها.
وتعود فكرة تخ�سي�ش يوم حمدد 
 1909 ع��ام  اإىل  العاملية  ل��ل��م��راأة 
عندما خ�س�ش احلزب اال�سرتاكي 
�سهر  م���ن   28 ال�����  يف  االأم����رك����ي 
فرباير منا�سبة لتكرمي امل�ساركات 
االألب�سة  م�سانع  عمال  اإ�سراب  يف 
يف نيويورك عام 1908 احتجاجا 
على ظروف العمل وتدين االأجور 
االأ�سا�سية  ال��ف��ك��رة  اأن  ي��ع��ن��ي  مم��ا 
ال�سيا�سي  الي�سار  يدي  على  ن�ساأت 

يف العامل الغربي.
اللقاء  اأق����ر   1910 ع���ام  وخ����الل 
اال����س���رتاك���ي ال������دويل امل��ن��ع��ق��د يف 
يوم  تخ�سي�ش  ف��ك��رة  ك��وب��ن��ه��اغ��ن 
حل�سولها  لكفاحها  دعما  للمراأة 
ومكافحة  امل�����������س�����اواة  ح�����ق  ع���ل���ى 
 .. اأ�سكاله  بكافة  �سدها  التمييز 
مع  امل��وؤمت��ر  تو�سية  تزامنت  فيما 
الربملان  اإىل  ن�����س��اء  ث���الث  دخ����ول 

الفنلندي الأول مرة يف تاريخه.
وت���ط���ب���ي���ق���ا ل���ت���و����س���ي���ات م���وؤمت���ر 
الأول  االح���ت���ف���ال  مت  ك��وب��ن��ه��اغ��ن 
ال�سويد  العاملي يف  امل��راأة  مرة بيوم 
واأملانيا يوم  والدامنارك و�سوي�سرا 
 1911 19 من مار�ش خ��الل  ال��� 
اأك�����رث م���ن مليون  ���س��ارك��ت  ح��ي��ث 
�سهدتها  ال��ت��ي  امل�����س��رات  م����راأة يف 

هذه البلدان.

املراأة االإماراتية حتقق مزيدا من املكا�سب واالإجنازات 
•• ابوظبي- وام:

الذي  للمراأة  العاملي  باليوم  احتفالها  الدولية  اال�سرة  االم��ارات  دول��ة  ت�سارك 
اأنحاء  ي�سادف اليوم الثامن من مار�ش من كل عام. ويعد االحتفاء باملراأة يف 
العامل مظهرا من مظاهر تكرميها وتاأكيد حقوقها ال�سرعية ك�سريك يف م�سرة 
التطور والبناء اإ�سافة اإىل كونها العمود الفقري لبيت اأكرث توازنا وعطاء . كما 
يرمز اليوم العاملي للمراة لن�سال املراأة التاريخي يف مقاومة وحتدي االأفكار 
البالية واملوروثات ال�سلبية والعادات والتقاليد والنظم االجتماعية التي قللت 
 . ع��ادل��ة  غ��ر  ثقافة  اإط���ار  يف  للتمييز  واأخ�سعتها  دوره���ا  وهم�ست  �ساأنها  م��ن 
ويعد الثامن من مار�ش منا�سبة الإبراز حقوق الن�ساء ال�سيا�سية واالقت�سادية 
واالجتماعية ولتاأكيد دور املراأة يف بناء املجتمعات العربية وتربية اأجيال جديدة 
توؤمن باأوطانها وبالتكامل والتعاون العربي والت�سامح والوفاق وال�سالم. وقد 
املكا�سب واالإجن��ازات الرفيعة على خمتلف  امل��راأة االإماراتية املزيد من  حققت 
عام  دي�سمرب   2 يف  تاأ�سي�سها  منذ   �� االم���ارات  اول��ت  وامل�ستويات..حيث  ال�سعد 
ومتكينها  بها  النهو�ش  ومتطلبات  امل��راأة  باأو�ساع  خا�سا  اهتماما   �  1971
وزيادة م�ساركتها يف خمتلف املجاالت انطالقا من قناعتها باأن املراأة مت�ساوية 
ال��رج��ل يف ك��اف��ة احل��ق��وق وال��واج��ب��ات و���س��ري��ك ف��اع��ل يف عملية التنمية  م��ع 
يف  الدولة  ود�ستور  ت�سريعات  عليه  اأكدت  الذي  االأمر  للدولة..وهو  امل�ستدامة 
املجاالت كافة مبا يف ذلك العمل وال�سمان االجتماعي والتملك و�سمان تكافوؤ 
ال�سحية  والرعاية  التعليم  بكافة خدمات  والتمتع  امليادين  الفر�ش يف جميع 
واالجتماعية وفق �سيا�سات را�سخة لدولة االإمارات. كما حققت املراأة االإماراتية 
اإيجابا  انعك�ش  التعليمية مما  العملية  م�ساركتها يف  �سعيد  على  نوعيا  تقدما 
وتتبنى  العليا.  التعليمية  امل��راح��ل  يف  وو���س��ول��ه��ا  امل����راأة  تعليم  م��ع��دالت  على 
العموم  وج��ه  على  ب��االأ���س��رة  النهو�ش  اإىل  تهدف  وب��رام��ج  �سيا�سات  االإم����ارات 
رائدة  تكون  اأن  الدولة  ا�ستطاعت  والطفل على وجه اخل�سو�ش حيث  وامل��راأة 
امل��راأة االإماراتية لتويل  اأم��ام  امل��راأة باملنطقة اذ فتحت املجال  يف جمال متكني 
..حيث  ال�سواء  حد  على  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  يف  قيادية  منا�سب 
بالدولة  التنمية  م�سرة  يف  ومتقدمة  متميزة  مكانة  االإماراتية  امل��راأة  احتلت 
برامج  خالل  من  وذل��ك  كافة  املجاالت  يف  وفاعال  هاما  دورا  تلعب  واأ�سبحت 
التمكني ال�سيا�سي التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ش الدولة حفظه اهلل. وتعد دولة االإمارات �سباقة يف متكني املراأة من اأداء 
دورها االجتماعي..وهو نهج اأر�سى دعائمه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه حيث عمل من اأجله يف وقت مبكر من خالل تقدمي كافة 
الت�سهيالت واإزالة العقبات اأمام املواطنات . ومتثل �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية 
رئي�سة املجل�ش االأعلى لالأمومة والطفولة اأم االإمارات منوذجا فريدا للقيادات 
الن�سائية �ساحبة االإجنازات وامل�ساهمات التي ال تتوقف عند امل�ستوى الوطني 
واإمنا متتد اإىل امل�ستويني االإقليمي والدويل يف جماالت متكني املراأة والطفل 
وال�سباب والعمل االإن�ساين ودعم ال�سالم العاملي وتعزيز احلوار بني احل�سارات 
والثقافات اإ�سافة اإىل ق�سايا التنمية مبفهومها ال�سامل مما جعل �سموها رمزا 
عامليا للعمل والعطاء من اأجل التنمية وال�سالم واال�ستقرار يحظى بالتكرمي 

من العديد من املنظمات داخل الدولة وخارجها تقديرا الإ�سهاماتها الفاعلة .
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•• دبي-وام:

بحث الدكتور اأمني االمري وكيل وزارة ال�سحة امل�ساعد ل�سيا�سة ال�سحة 
والت�سعرة  للت�سجيل  العليا  اللجنة  رئي�ش  نائب  والرتاخي�ش  العامة 
ي��ون��ق رئي�ش جمموعة  ال��دك��ت��ور ج��ون  ب��ال��دول��ة خ��الل لقائه  ال��دوائ��ي��ة 
اإنتاج  جم��ال  يف  التعاون  �سبل  ل��الأدوي��ة  العاملية  فايزر  �سركة  يف  التجارة 
االأدوية املبتكرة . وناق�ش الطرفان خالل اللقاء - الذي ح�سره عدد من 
امل�سوؤولني من اجلانبني يف جممع دبي لالأبحاث احليوية دبيوتك - �سبل 
التعاون بني الطرفني يف اإطار االتفاقية اجلديدة التي اأبرمت موؤخرا بني 
م�سنع نيوفارما و�سركة فايزر لالأدوية وبدعم من وزارة ال�سحة الإنتاج 
التعاون  بتطوير  واملوا�سيع اخلا�سة  االإم��ارات  دولة  املبتكرة يف  االأدوي��ة 

وال�سراكة يف هذا املجال . واأكد االأمري حر�ش وزارة ال�سحة على ايجاد 
البنية التحتية وخلق االأنظمة التي تتيح لل�سركات العاملية املعنية بالدواء 
اأبحاث و�سناعة االأدوي��ة املبتكرة البدء يف م�ساريعها الطبية يف  ومراكز 
دولة االإمارات وب�سراكة ا�سرتاتيجية مع وزارة ال�سحة وم�سانع االأدوية 
الوطنية ..حيث ابرمت الوزارة منذ عام 2014 اإىل االآن اأربع اتفاقيات 
اأن تكون مرجعا  االإم��ارات ت�سعى اىل  ب��اأن  عاملية يف هذا املجال ..منوها 
الدوائي.  واالإب���داع  االإبتكار  جمال  يف  املتقدمة  العامل  دول  �سمن  عامليا 
فعالة  ع��الق��ات  وتطوير  لبناء  ال��دائ��م  ال�سحة  وزارة  تطلع  اإىل  ولفت 
االأدوية  توفر  ومنها  املتنوعة  الطبية  املجاالت  يف  اخلا�ش  القطاع  مع 
املنتجات  بتداول  تخت�ش  التي  والت�سريعات  االأنظمة  بتطوير  واالرتقاء 
عن  االأم���ري  واأع���رب   . العاملية  االأنظمة  م��ع  متا�سيا  املحلية  ال��دوائ��ي��ة 

�سعادته بال�سراكة املتميزة والفاعلة بني وزارة ال�سحة و �سركات االأدوية 
تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  العاملية  فايزر  �سركة  ومنها  عام  ب�سكل  العاملية 
�سحة الفرد واملجتمع يف دولة االإمارات ..موؤكدا على الثقة التي حتظى 
الروؤية  ال�سحية يف ظل  و  االقت�سادية  الناحية  االإم���ارات من  دول��ة  بها 
الثاقبة للقيادة الر�سيدة واملكانة املرموقة التي حققتها الدولة يف زمن 
قيا�سي. وقال ان هناك 15 م�سنعا لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية تعمل يف 
انتاج 990 �سنفا دوائيا من االأدوية املثيلة يف االإمارات حيث من املتوقع 
ا�سدار  مت  فيما   ..  2015 العام  يف  جديدين  م�سنعني  افتتاح  يتم  اأن 
واملعدات  املثيلة  االأدوي��ة  ل�سناعة  اآخ��ر  م�سنعا   13 ل�  مبدئية  موافقات 
واأو�سح   .  2020 عام  نهاية  قبل  املحاليل  وبع�ش  الطبية  وامل�ستلزمات 
ان االمارات تعد من اأف�سل الدول على م�ستوى ال�سرق االأو�سط و�سمال 

افريقيا يف هذا املجال..م�سرا اإىل انه من املتوقع اأن ي�سل عدد م�سانع 
االأدوية يف الدولة اإىل 30 م�سنعا . من جانبه اأ�ساد الدكتور جون يونق 
مب�ستوى القطاع ال��دوائ��ي يف دول��ة االإم���ارات وم��ا حققته االإم���ارات من 
اجنازات مبهره على امل�ستوى االإقليمي والعاملي مايعك�ش دعم احلكومة 
الر�سيدة لالإمارات وتطبيق الروؤية الثاقبة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل . واأكد على الدور الذي تقوم به وزارة ال�سحة يف دعم ال�سركات 
العاملية والتي اأ�سبح لها مكاتب اإقليمية يف االإمارات ..معربا عن �سكره 
لقطاع �سيا�سة ال�سحة العامة والرتاخي�ش بالوزارة واإ�سهامه يف ت�سجيع 
يف  املتقدمة  ال���دول  �سمن  االإم����ارات  جعل  م��ا  العلمي  والبحث  االبتكار 

جمال التناف�سية العاملية. 

ال�سحة تبحث التعاون يف جمال اإنتاج االأدوية املبتكرة مع فايزر العاملية

•• ابوظبي-وام:

حتت رعاية الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الداخلية 
باأ�سبوع  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  حتتفل 
فعالياته  تنطلق  ال���ذي   31 ال����  اخلليجي  امل����رور 
ودول  ال��دول��ة  م�ستوى  على  االأح���د  ال��ي��وم  �سباح 
جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية حتت �سعار 
 14 ق����رارك ي��ح��دد م�����س��رك وت�ستمر ح��ت��ى ي���وم 
احتفاالت  املنا�سبة  ب��ه��ذه  وت��ق��ام  اجل����اري.  م��ار���ش 
ال�سيوخ  م��ن  ع��دد  ي�سهدها  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
وال�سباط  الدولة  يف  وال�سباط  امل�سوؤولني  وكبار 
ل��دول اخلليج  التعاون  امل��وف��دون من دول جمل�ش 

العربية واجلهات امل�ساركة يف فعاليات االأ�سبوع من 
الزعابي  العميد غيث ح�سن  واأك��د  ال��دول��ة.  داخ��ل 
امل��روري بوزارة  العامة للتن�سيق  مدير عام االإدارة 
كافة  املجتمع  اأف��راد  بني  التعاون  اأهمية  الداخلية 
للحد من احلوادث املرورية والتي يجب اأن يتحمل 
اإدارات  اأو  االأمنية  لي�ش فقط اجلهات  م�سوؤوليتها 
اخلا�ش  القطاع  وموؤ�س�سات  االأف���راد  واإمن��ا  امل��رور 
من  الهدف  اأن  واأو���س��ح  بالنقل.  املعنية  واجل��ه��ات 
ر�سالة  تو�سيل  �سنويا  امل���رور  ب��اأ���س��ب��وع  االح��ت��ف��ال 
توعية الأفراد املجتمع مبخاطر احلوادث املرورية 
وحث اجلمهور واملوؤ�س�سات على التعاون مع �سرطة 
ت�سكل  اأ�سبحت  ال��ت��ي  احل����وادث  م��ن  للحد  امل���رور 
مقدمة  يف  وت��اأت��ي  ملجتمعنا  ك��ب��را  اأم��ن��ي��ا  هاج�سا 

اأ���س��ب��اب ال��وف��اة يف االإم�����ارات. واأ���س��اف اأن حتقيق 
التوعية املرورية م�سوؤولية تقع على عاتق املوؤ�س�سات 
االأمور  واأولياء  املدر�سة  مثل  القطاعات  وخمتلف 
وال�سائقني  وال�سركات والعمال  االأعمال  واأ�سحاب 
اأج��ه��زة املرور  وغ��ره��م م��ن اجل��ه��ات ولي�ش فقط 
ال��ع��دي��د من  امل���رور يت�سمن  اأ���س��ب��وع  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
املرور  اأ�سبوع  �سعار  اأه��داف  تخدم  التي  الفعاليات 
م��ث��ل امل��ح��ا���س��رات وال���ن���دوات وامل�����س��اب��ق��ات ملختلف 
تنفذها  ال��ت��ي  التوعية  وح��م��الت  املجتمع  �سرائح 
البو�سرتات  ت��وزي��ع  م��ع  وال���دوري���ات  امل���رور  اإدارات 
وذكر  ال�سعار.  ه��ذا  تدعم  التي  التوعية  ون�سرات 
الزعابي اأن االإدارة العامة للتن�سيق املروري قامت 
االأ�سبوع  ���س��ع��ار  حت��م��ل  ب��و���س��رت   3000 ب��ط��ب��اع��ة 

و20 األف دفرت ر�سوم األوان لالأطفال وزعت على 
اإدارات املرور والدوريات بالقيادات العامة لل�سرطة 
املرور  اأ���س��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار  ب��ال��دول��ة. 
الربامج  من  لال�ستفادة  وجتددها  بتنوعها  تتميز 
عرب  والكبار  لل�سغار  م�سابقات  �سكل  يف  املقدمة 
خالل  من  امل��روري  الوعي  وتنمية  املفتوح  امل�سرح 
التن�سيق  مت  اأن���ه  مو�سحا  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ط��ب��وع��ات 
لتكثيف  ب��ال��دول��ة  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارات  م��ع 
ال��ت��وع��ي��ة ع��رب خم��ت��ل��ف االأن�����س��ط��ة ال��ت��ي تت�سمن 
برناجما لزيارات وفود اإدارات املرور بدول جمل�ش 
وذكر  بالدولة.  والدوريات  املرور  الإدارات  التعاون 
ينتح  وما  املختلفة  باأنواعها  املرورية  احل��وادث  اأن 
املخالفات  اإىل  اإ�سافة  ووف��ي��ات  اإ�سابات  من  عنها 

املتزايدة  للحركة  طبيعية  حم�سلة  ه��ي  امل��روري��ة 
اأعدادها  وزي���ادة  امل�ستخدمة  املختلفة  للمركبات 
واأع�����داد احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى رخ�����ش ال��ق��ي��ادة وزي���ادة 
اأطوال الطرق بالدولة واأن هذه احلوادث ترتبط 
اإدارات  اأن  اإىل  ال�سكان م�سرا  ارتباطا وثيقا بعدد 
املرور والدوريات تتحمل العبء الكبر يف تدريب 
رخ�ش  ع��ل��ى  للح�سول  ال��راغ��ب��ني  اآالف  واخ��ت��ب��ار 
االقت�سادية  التنمية  متطلبات  اأهم  كاأحد  القيادة 
ت�سهدها  التي  احل�سارية  والنه�سة  واالجتماعية 
دول��ة االإم����ارات يف خمتلف امل��ج��االت. وك��ان مدير 
مكتبه  يف  اجتمع  ب��ال��وزارة  امل���روري  التن�سيق  ع��ام 
املرور  اإدارات  م��ن  ال�سف  و���س��ب��اط  ال�سباط  م��ع 
والرتخي�ش بالدولة املوفدين للم�ساركة يف اأ�سبوع 

املرور بدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية 
بح�سور العقيد نا�سر اأحمد احلو�سني رئي�ش ق�سم 
النقل االحتادي واملقدم علي �سعيد ال�سحي رئي�ش 
من  وع���دد  االأداء  وت��ط��وي��ر  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ق�سم 
ال�سباط ب��االإدارة العامة للتن�سيق امل��روري. وحث 
على  املوفدين  ال�سف  و�سباط  ال�سباط  الزعابي 
بدول  امل��رور  اأ�سبوع  فعاليات  باإيجابية يف  امل�ساركة 
ودعاهم  م�سرفا  متثيال  ال��دول��ة  ومتثيل  املجل�ش 
اإىل اأن يكونوا اأهال للثقة الغالية التي اأولتها لهم 
الدولة لتمثيلها واإعطاء �سورة م�سرفة عن مهام 
رجال وعنا�سر ال�سرطة خ�سو�سا رجال وعنا�سر 
املرور بدولة االإمارات العربية املتحدة متمنيا لهم 

التوفيق يف املهمة التي اأوكلت اإليهم. 

حتت رعاية �شيف بن زايد 

انط���الق فع���الي���ات اأ�سب���وع امل���رور اخلليج����ي يف ال���دول���ة 

•• دبي-وام:

مواثيق  ثالثة  العمل  وزارة  اطلقت 
وال�سحة  اجل���ودة  و�سيا�سة  للتميز 
هذه  على  ووق��ع   . املهنية  وال�سالمة 
املواثيق معايل �سقر بن غبا�ش �سعيد 
غ��ب��ا���ش وزي����ر ال��ع��م��ل خ���الل امللتقى 
ال�سنوي الرابع للوزارة الذي نظمته 
واأكد  دبي.  املا�سي يف  اال�سبوع  نهاية 
الوزارة  التزام  ميثاق �سيا�سة اجلودة 
والعمل  اجل�����ودة  م��ع��اي��ر  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
اال�ستثمار  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���س��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
االعتبار  اآخ��ذة بعني  ملواردها  االأمثل 
امل�ستمرين  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ح�����س��ني 
الأف�سل  وفقا  واخل��دم��ات  للعمليات 
تطبيق  على  احلر�ش  مع  املمار�سات 
العالقة  ذات  والت�سريعات  ال��ق��ان��ون 
متطلبات  يحقق  مب��ا  ال����وزارة  بعمل 
توقعاتهم  وي��ت��ج��اوز  امل��ع��ن��ي��ني  ك��اف��ة 
املتوافق  اإدارة اجل��ودة  وتطبيق نظام 
مع موا�سفة االيزو 9001:2008 
العمل  �سوق  تنظيم  امليثاق  ويركز   .
ال��ق��وى العاملة  مب��ا ي��ع��زز م�����س��ارك��ة 
واملرونة  احلماية  وحتقيق  املواطنة 
وا���س��ت��ق��ط��اب ال���ك���ف���اءات م���ن خالل 
املعاير  م����ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 

الرقابية  واالأدوات  وال�����س��ي��ا���س��ات 
واخلدمات  امل��وؤ���س�����س��ات��ي��ة  وال�����س��راك��ة 
وت��ق��دمي خ��دم��ات متميزة  امل��ت��م��ي��زة 
متطلبات  تراعي  ومتطورة  وريادية 
والتطبيقات  االإلكرتونية  احلكومة 
ال��ذك��ي��ة ع��رب ال��ت��وا���س��ل ال��ف��ع��ال مع 
كافة فئات املتعاملني. كما يركز على 
تفعيل ال�سراكة املجتمعية مبا يحقق 
للوزارة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  االأه������داف 
وت��ن��م��ي��ة م���ع���ارف وم����ه����ارات امل�����وارد 
العاملني  جميع  وت�سجيع  الب�سرية 
اأعلى  لتحقيق  الذاتي  التطوير  على 
والتاأكد  االأداء  يف  اجل��ودة  م�ستويات 
���س��ي��ا���س��ة اجل������ودة لكافة  ن�����س��ر  م���ن 
فعاليتها  من  والتاأكد  املعنيني  فئات 
دوري�����ا. واأك�����د م��ي��ث��اق ال��ت��م��ي��ز الذي 
وقيادات  غبا�ش  �سقر  م��ع��ايل  وق��ع��ه 
الفريق  ب��روح  االل��ت��زام  العمل  وزارة 
ب��ذل الطاقة  الواحد واالخ��ال���ش يف 
واجل���ه���د ل��ت��ع��زي��ز ���س��م��ع��ة ال�������وزارة. 
وال�سالمة  ال�سحة  ميثاق  اأك���د  كما 
بتوفر  ال����������وزارة  ال�����ت�����زام  امل���ه���ن���ي���ة 
واآم����ن����ة لكافة  ���س��ح��ي��ة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
وذلك  معها  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  امل��وظ��ف��ني 
املمار�سات  اأف�سل  انتهاج  خ��الل  م��ن 
امل�ستمرين  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ت��ح�����س��ني 

واإدارتها  ملواردها  االأمثل  واال�ستثمار 
لنظام  ت��ط��ب��ي��ق��ا  وف���ع���ال���ي���ة  ب���ك���ف���اءة 
املهنية  وال�����س��الم��ة  ال�����س��ح��ة  اإدارة 
املوا�سفة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  امل���ت���واف���ق 
18001:2007 )اأيزو( اىل جانب 
والت�سريعات  ب��ال��ق��وان��ني  االل����ت����زام 
وال�سالمة  ال�سحة  بنظام  اخلا�سة 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  امل��ه��ن��ي��ة يف 
واتخاذ  امل��خ��اط��ر  و���س��ب��ط  امل��ت��ح��دة 
ال���ت���داب���ر ال��وق��ائ��ي��ة مل��ن��ع احل����وادث 
واالأم����را�����ش واالإ����س���اب���ات امل��ه��ن��ي��ة اأو 
ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن��ه��ا اإىل احل����د االأدن������ى. 
بتحديد  االل���ت���زام  امل��ي��ث��اق  وج����اء يف 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  ن��ظ��ام  اأه������داف 
ل�سمان  با�ستمرار  وقيا�سها  املهنية 
االأه���داف  ي��ت��واف��ق م��ع  تنفيذها مب��ا 
وتوفر  ل�����ل�����وزارة  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
اإر�سادات العمل ال�سرورية والتدريب 
وال���ربام���ج ال��ت��وع��وي��ة امل��الئ��م��ة وفق 
وال�سالمة  ال�سحة  نظام  متطلبات 
ال�سحة  ث����ق����اف����ة  ون���������س����ر  امل���ه���ن���ي���ة 
الفئات  املهنية بني جميع  وال�سالمة 
التي ترتبط اأن�سطتها بالوزارة ف�سال 
عن التن�سيق والتوا�سل وامل�ساركة مع 
متطلبات  وف��ق  املعنية  الفئات  كافة 
موا�سفة ال�سحة وال�سالمة املهنية. 

العمل يف كلمته  وزي���ر  م��ع��ايل  وق���ال 
ال���ت���ي ال��ق��اه��ا خ����الل امل��ل��ت��ق��ى الذي 
مت خ��الل��ه ت��ك��رمي ���س��رك��اء ال�����وزارة 
القطاعني  م����ن  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
احلكومي واخلا�ش وو�سائل االعالم 
وفرق  املتميزين  ال����وزارة  وم��وظ��ف��ي 
مهامها  اأدت  التي  ال���وزارة  يف  العمل 
ال������وزارة  اإن   2014 ال���ع���ام  خ����الل 
وحتقيق  التميز  ط��ري��ق  يف  ما�سية 
اجل����ودة ب��ع��زمي��ة وا����س���رار وذل����ك يف 
ظ��ل ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي نتعلم 
ال�سر  وم��ق��وم��ات  ا�س�ش  دوم���ا  منها 
لتعزيز  ب���ث���ب���ات  ال���ط���ري���ق  ه�����ذا  يف 
امل�ساهمة  م��ن  ميكننا  مب��ا  امل��ن��ج��زات 
دولتنا  رف���ع���ة  اأج������ل  م����ن  ب��ف��اع��ل��ي��ة 
اأن  اإىل  واأ�سار   . وازده��اره��ا  وتقدمها 
على  م���وؤخ���را  ال��ع��م��ل  وزارة  ح�����س��ول 
عرب  حكومية  خ��دم��ة  اأف�سل  ج��ائ��زة 
الهاتف املحمول عن قطاع االقت�ساد 
الوطني  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وال���ت���ج���ارة 
للموارد  االم������ارات  ج���ائ���زة  وك���ذل���ك 
ال��ب�����س��ري��ة يف احل���ك���وم���ة االحت���ادي���ة 
�سمن فئة امل�ستوى العام جاء تتويجا 
الوزارة  موظفو  بذلها  التي  للجهود 
افرادا وفرق عمل ويف كافة امل�ستويات 
بجد  يبذلونها  وم��ازال��وا  الوظيفية 

واخال�ش لالرتقاء بخدمات الوزارة 
دائم  ب�سكل  املوؤ�س�سي  ادائها  وتطوير 
وروؤي���ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي  وف���ق تخطيط 
���س��ام��ل��ة وك��ذل��ك ج���راء دع���م �سركاء 
وتعاونهم  اال�سرتاتيجيني  ال����وزارة 
م���ب���داأ تكامل  ي��ج�����س��د  ال����دائ����م مب���ا 
االدوارع��ل��ى اأر����ش ال��واق��ع يف اأح�سن 
����س���وره. واأك����د م��ع��ايل ���س��ق��ر غبا�ش 
االرتقاء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وزارة  ح��ر���ش 
ال�سركاء  م��ع  ال��ت��ع��اون  ا�سكال  بكافة 
ال��ت��ع��اون معها الفتا  اأوج���ه  وت��دع��ي��م 
يف ال���وق���ت ذات����ه اىل اال���س��ت��م��رار يف 
اإىل  وتقدمي الدعم لكل من ي�سعون 
التميز من موظفي ال��وزارة ومتكني 
كوادرها الب�سرية ال �سيما من خالل 
املحفزة  العمل  بيئة  توفر  موا�سلة 
وامل�����س��ج��ع��ة ع��ل��ى ال���ع���ط���اء. واأو����س���ح 
معاليه اأن الوزارة تنظر اإىل االإعالم 
اإجناز  ي�ساعدها يف  الوطني ك�سريك 
اأه��داف��ه��ا م��ن خ��الل اب���راز املنجزات 
االنتاج  ط��ريف  وتوعية  تتحقق  التي 
بالقانون  االلتزام  باأهمية  واملجتمع 
وال����ق����رارات امل��ن��ف��ذة ل��ه وم���ن خالل 
النقد البناء الذي ميكن الوزارة من 
وم�سوؤولياتها  مبهامها  اال�سطالع 
امللتقى  ح�����س��ر   . امل��ط��ل��وب  ب��ال�����س��ك��ل 

دبليو  ج����ي  ف���ن���دق  يف  ن���ظ���م  ال������ذي 
دب��ي حممد مر عبداهلل  ماركيز يف 
اخلارجية  وزارة  وك���ي���ل  ال��رئ��ي�����س��ي 
ال���ظ���اه���ري وكيل  ���س��ع��ي��د  وم����ب����ارك 
حميد  علي  وامل�ست�سار  العمل  وزارة 
نيابة  رئي�ش  العام  املحامي  بن خامت 
والدكتور  اجلن�سية واالقامة يف دبي 
ع���ب���د ال���رح���م���ن ال����ع����ور م���دي���رع���ام 

الب�سرية  للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة 
احلكومية. كما ح�سر امللتقى حميد 
ب��ن دمي��ا���ش ال�����س��وي��دي وك��ي��ل وزارة 
العمل امل�ساعد ل�سوؤون العمل وماهر 
ل�سوؤون  امل�����س��اع��د  ال���وك���ي���ل  ال���ع���وب���د 
ال�سويدي  اأح��م��د  و���س��ي��ف  التفتي�ش 
ل�����س��وؤون اخلدمات  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 
والدكتورعمر  وامل�ساندة  املوؤ�س�سية 

ل�سوؤون  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجية وممثلون 
ح��ك��وم��ي��ة مت  وج��ه��ة  وزارة   19 ع��ن 
ت��ك��رمي��ه��ا و مم��ث��ل��ون ع���ن ع����دد من 
الوزارة  و�سركاء  اخلا�سة  املوؤ�س�سات 
يف امل�سوؤولية املجتمعية وممثلون عن 
املوؤ�س�سات االعالمية يف الدولة وعدد 

كبر من موظفي الوزارة. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

راأ�ش  ل�سرطة  العامة  القيادة  نّظمت 
اخل��ي��م��ة, ب��رن��اجم��اً ���س��ح��ي��اً جلميع 
املركز  ب��ق��اع��ة  ال�����س��رط��ة,  منت�سبي 
العامة  ال��ق��ي��ادة  االإع���الم���ي مب��ب��ن��ى 
بالتعاون مع  راأ���ش اخليمة,  ل�سرطة 
الطّبي,   )  V.L.C.C  ( م���رك���ز 
بح�سور الرائد فهد عبد اهلل جمعة 
الريا�سية  االأن�����س��ط��ة  ق�����س��م  رئ��ي�����ش 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وذل���ك ب��ه��دف تعزيز 
����س���ح���ة م���ن���ت�������س���ب���ي �����س����رط����ة راأ��������ش 
اخل��ي��م��ة, م��ن خ���الل ت��ق��دمي برامج 
طبّية �سحّية للحفاظ على ال�سحة 
بتغير منط احلياة  والبدء  العامة, 
نحو ا�سلوب حياة �سحية اآمنة خالية 

من االأمرا�ش. 
 V . وق����ام ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي مب��رك��ز
بتقدمي جمموعة من   L . C . C
اإ�سراف  حت��ت  الطبّية  اال���س��ت�����س��ارات 
املركز  م��دي��ر  االأي��وب��ي  الرا  ال�سيدة 
رم�سان  حم��م��د  ال�����س��ي��د  مب�����س��ارك��ة 

باملركز,  الطبيعي  العالج  اخ�سائي 
واال���س��ت��اذة ن���ور حم��م��د ع��ل��ي من�سق 
والوقوف  م��ع  ال�سحية,  االأن�����س��ط��ة 
على االأخطاء ال�سائعة التي ميار�سها 
حدوث  يف  وتت�سبب  ي��وم��ي��اً  البع�ش 
ال�����س��م��ن��ة وارت����ف����اع م���ع���دالت ال����وزن 
ال��ف��ري��ق الطّبي  واحل��ج��م, واأج����رى 
ال�����وزن  ل��ق��ي��ا���ش  طبية  فحو������س�����ات 
الدم,  يف  ال��ده��ون  ون�سبة  وال��ط��ول 
لك�سف  العظام,  كتلة  حجم  ومعدل 

ال��ع��ظ��ام وخ��ل��ّوه��ا من  م��دى �سالمة 
الوزن  معدل  حتديد  مع  االأم��را���ش 
ف��رد بعد م��ق��ارن��ة ن�سب  امل��ث��ايل لكل 
اأُجريت  ال��ت��ي  الطبية  ال��ف��ح��و���س��ات 
عن  للك�سف  وذل���ك  بع�سها,  م��ع  ل��ه 
ال�سمنة واحلد من خطورة االأمرا�ش 
التي تتفاقم عنها م�ستقباًل وا�ستمل 
برو�سورات  توزيع  الطّبي  الربنامج 
بالب�سرة  العناية  كيفية  توعوية عن 

وال�سعر .

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي 
اإجنازات  اأن  ال��دويل  والتعاون  التنمية  وزي��رة 
العامل  اأ�سمع  دوي  لها  ك��ان  االم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
اأج��م��ع ان��ده��ا���س��ا وت��ق��دي��را واع�����زازا لتجربة 
االم��ارات انطالقا مما ر�سخته فل�سفة وروؤية 
دعائم  اأق��ام  اأن  منذ  للدولة  الر�سيدة  القيادة 
متكني املراأة االمارتية بعزمية ال تلني وروؤية 
ال�سيخ زايد  ب��اإذن اهلل تعاىل  له  املغفور  ثاقبة 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه لي�ستكمل 
ذات امل�سرة والنهج الو�ساء خر خلف خلر 
�سلف �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل واأخوه �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
حاكم  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش 
دب���ي رع����اه اهلل وان��ط��الق��ا م��ن ف��ي�����ش رعاية 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وم��ت��اب��ع��ة  وت��وج��ي��ه��ات 
العام  الن�سائي  االحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االع��ل��ى  الرئي�سة 
رئي�سة املجل�ش االعلى لالأمومة والطفولة اأم 

االمارات.
اليوم  مبنا�سبة  لها  كلمة  يف  معاليها  وق��ال��ت 
اإن  االأح��د  اليوم  ي�سادف  الذي  للمراأة  العاملي 
دولة االمارات حققت املعادلة ال�سعبة بامتياز 
وجناح اأده�ش العامل اأجمع بال مواربة حينما 
ا�ستطاعت املراأة االماراتية اأن تندمج وت�سخر 
والتقدم  التنمية  خ��ط��ى  ل��دع��م  ق��درات��ه��ا  ك��ل 
ك���ل مواقع  ل��ب��ل��ده��ا االم�������ارات م���ت���واج���دة يف 
امل�سوؤولية وميادين العمل مع احلفاظ يف ذات 
ال��وق��ت وب���ذات وت���رة االجن���از على منظومة 
القيم والعادات والتقاليد لتوؤكد اأن لالإمارات 
نهجا خا�سا وب�سمة م�سرفة على درب متكني 

املراأة.
واأكدت معاليها اأن االمارات من الدول الفاعلة 
يف العامل على درب احلفاظ على حقوق املراأة 
واال�سطهاد  ال�����س��ي��م  اأوج������ه  ك���ل  وحم����ارب����ة 
واحل�����رم�����ان م����ن ح��ق��وق��ه��ا يف ال���ع���دي���د من 
ا�سهاماتها  عرب  والفقرة  النامية  املجتمعات 
الدولية  امل��ح��اف��ل  يف  ال�����س��اط��ع��ة  وم��واق��ف��ه��ا 
الن�ساء  ظ��روف  وحت�سني  مبناق�سة  املخت�سة 
توجهها  وال��ت��ي  امل��ادي��ة  ا�سهاماتها  وع���رب  ب��ل 

واملجتمعات  النامية  العامل  لدول  كم�ساعدات 
بقدرات  االرت����ق����اء  ب���رام���ج  ل���دع���م  ال���ف���ق���رة 
ال�سحية  الرعاية  توفر  يف  وباالأخ�ش  امل��راأة 

والتعليم واي�سا فر�ش العمل.
اأننا  القا�سمي  لبنى  ال�سيخة  معايل  واأ�سافت 
ال �سك يف هذا اليوم الذي ي�سعى فيه املجتمع 
الدولية  الدويل لال�ستمرار يف ح�سد اجلهود 
وم��راج��ع��ة م��ا حتقق م��ن اجن����ازات ننظر هنا 
من  مل��زي��د  للم�ستقبل  ب��ت��ف��اوؤل  االم������ارات  يف 
ع��ل��ى درب  دول��ت��ن��ا  م��ا حققته  االجن�����ازات الأن 
مت��ك��ني امل�����راأة ب��ف�����س��ل اهلل ت��ع��اىل ث���م بف�سل 
ت��وج��ي��ه��ات ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ���س��واء يف داخل 
بلدنا اأو حتى دعم جهود املجتمع الدويل اإمنا 
لكي نحقق  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د  لبذل  يدفعنا 
دائما املراكز االوىل يف جماالت التنمية كافة.

ي��ح��ت��ف��ل يف  ال���ع���امل  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت م��ع��ال��ي��ه��ا 
العاملي  باليوم  الثامن من مار�ش من كل عام 
للمراأة والذي يهدف لتعزيز فر�ش م�ساواتها 
ب��ال��رج��ل ك�����س��ري��ك ا���س��ا���س��ي يف خ��ط��ى ودروب 
وحتقيق  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
موؤ�سرات النمو والتطور احل�ساري من خالل 

م�ساعفة مكت�سباتها وتطوير قدراتها.
اإن ال�ساحة الدولية خا�سة يف الن�سف  وقالت 
ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن امل��ا���س��ي ���س��ه��دت تطورات 
مت�سارعة ومتالحقة على �سعيد تعبيد الدرب 
�ستى  امل��راأة يف  ام��ام  الفر�ش  املزيد من  وخلق 
امل��اأم��ول منها  ال���دور  م��ن  ات�ساقا  ال��ع��امل  دول 
ك�سريك فاعل يف خطى التنمية الأي دولة كون 
التجارب وخمتلف املمار�سات املطبقة اأثبتت اأن 
زيادة فر�ش عمل املراأة وم�ساواتها مع الرجل 
يف  وت�ساهم  التنموية  املخرجات  باأف�سل  تاأتي 

ارتفاع وت�سارع موؤ�سرات التنمية الأي دولة.
واأكدت اأن احتفال االمم املتحدة باليوم العاملي 
للمراأة وو�سع ذلك اليوم على اأجندة االحداث 
انطالقا  وح�سب  ياأتي  ال  الدولية  التاريخية 
من اإدراك وا�ست�سعار املجتمع الدويل الأهمية 
ملراحل  حم�سلة  ك��ان  ول��ك��ن  فقط  امل����راأة  دور 
تاريخية من كفاح املراأة ومطالبتها بحقوقها 
واجلهود احلثيثة والنماذج ال�ساطعة وامل�سرفة 
الإثبات  االر������ش  اأ����س���ق���اع  ج��م��ي��ع  ل��ل��ن�����س��اء يف 
واالرتقاء  ال��الئ��ق��ة  امل��ك��ان��ة  ب��ت��ل��ك  اأح��ق��ي��ت��ه��ن 

بقدراتهن على العمل واالنتاج. 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جلنة اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا ام�ش اأ�سماء املبتكرين 
الذين �ست�سملهم املنح التطويرية �سمن فعالية مبتكر 2015 
م�ساركة   100 ح��وايل  ال�ستة من بني  املبتكرين  اختيار  . ومت 
زائ���ر خالل  اآالف   8 ي��ق��ارب  م��ا  ���س��اه��ده��ا  الب��ت��ك��ارات متنوعة 
اخلام�ش  يومي  اأبوظبي  كورني�ش  على  اأقيمت  التي  الفعالية 
الفعالية فر�سة مثالية  وال�ساد�ش من مار�ش اجلاري. و�سكلت 
ومن�سة نوعية للمبتكرين كي يعر�سوا اإبداعاتهم وابتكاراتهم 
جنبا اإىل جنب مع ور�ش العمل ال�سيقة م�سجلة زيادة كبرة يف 
اأعداد الزوار. ومت اختيار خم�سة مبتكرين وفق معاير قيا�سية 
اعتمدتها جلنة حتكيم �سمت خرباء وخمت�سني واملبتكرون هم 
هود �سليمان النعماين وحمد مبارك الرميثي وحممد الرميثي 
عن ابتكار القفاز �سمن فئة علم الروبوت واالإلكرتونيات وعائ�سة 

ال�سويدي وظبية احلمادي و�سلمى الربيكي عن ابتكار الكر�سي 
وامليكانيكا  الرقمي  الت�سنيع  فئة  �سمن  ياأتي  الذكي  املتحرك 
فتحي  واأحمد  �سديد  وفرا�ش  اإقبال  وخ��رام  املحركات  وتعديل 
الف�ساء  االإماراتية �سمن فئة علوم  ابتكار �سقور دروب��وت  عن 
مع�سم  �سوار  ابتكار  عن  عبدال�سمد  ويارجان  ال�سحي  وم��رمي 
اال�ستدامة وعلوم  االإن�سان �سمن فئة  دم  جديد لقيا�ش �سغط 
الفن  فئة  �سمن  من  كونكريت  ابتكار  عن  ديند  وف��اه  االأح��ي��اء 
والت�سميم. اأما خيار اجلمهور الذي حاز على اعجاب اجلمهور 
وامل�ساركني وح�سد اأعلى االأ�سوات من زوار فعالية مبتكر فهو 
رامي �سلمان فرحات عن ابتكار طائرات رامي �سمن فئة علوم 
الف�ساء. ويف ختام فعالية مبتكر قال ماجد امليل مدير اأول يف 
اإن  برنامج مبتكر  التكنولوجيا ومدير  لتطوير  اأبوظبي  جلنة 
ا�ستثنائية على  اأظهروا قدرة  امل�ساركني رابحون فجميعهم  كل 
اأفكارهم  لتنفيذ  االآخ��ري��ن  واإل��ه��ام  بينهم  فيما  التعاون  تفعيل 

االإبداعية وحتويلها اإىل واقع.
واأعرب عن �سكره للموؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة التي دعمت 
ورعت هذا احلدث املتميز ..فاجلهود املت�سافرة الإجناح فعالية 
اأثمرت معا يف االحتفاء باالبتكار و�ساهمت يف تر�سيخه  مبتكر 
مبتكر  فعالية  وت�سكل  االإم����ارات.  جمتمع  يف  متاأ�سلة  كثقافة 
التي  اال�سرتاتيجية  املبادرة  مبتكر  برنامج  من  اأ�سا�سيا  ج��زءا 
تنمية  ب��ه��دف  التكنولوجيا  لتطوير  اأب��وظ��ب��ي  جلنة  اأطلقتها 
االبتكار واالإبداع وريادة االأعمال يف دولة االإمارات عرب تطوير 
راأ�ش املال الب�سري يف قطاع العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. من 
للتعلم  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��رزوق��ي  يحيى  الدكتور  ق��ال  جهته 
والتطوير اال�سرتاتيجي يف توازن انه يف ظل القيادة احلكيمة 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة 
حفظه اهلل تعمل دولة االإم��ارات العربية املتحدة ب�سكل حثيث 
املعرفة.  على  قائم  القت�ساد  الالزمة  املعينات  كل  توفر  على 

مرتكزا  يعترب  الوطنية  الب�سرية  الكفاءات  تطوير  اأن  واأ�ساف 
اأ�سا�سيا لهذا االقت�ساد ويتطلب ت�سافر اجلهود والتعاون بني 
التعليمية  واملوؤ�س�سات  القطاعات االقت�سادية واحلكومية  كافة 
من اأجل تعزيز ثقافة االأعمال واالبتكار يف جميع اأنحاء الدولة. 
واأو�سح اأن فعالية مبتكر التي تعتز توازن برعايتها تعترب من�سة 
دولتنا  مبدعو  قام  التي  واملنتجات  امل�ساريع  ال�ستعرا�ش  مهمة 
هذه  ت�ساهم  اأن  ناأمل   : وق��ال  واإنتاجها  وتطويرها  بت�سميمها 
درا�ستهم  موا�سلة  على  القادمة  االأجيال  ت�سجيع  يف  الفعالية 
للمواد العلمية والتخ�س�ش يف جماالت التكنولوجيا والهند�سة 
والريا�سيات وهي جماالت من �ساأنها اأن تدعم توجهات التنويع 
جلنة  م��ع  ال��را���س��خ��ة  ب�سراكتنا  اأي�����س��ا  نعتز  ك��م��ا  االق��ت�����س��ادي 
ثقافة  تعزيز  على  معا  والعمل  التكنولوجيا  لتطوير  اأبوظبي 
االبتكار بالدولة . ونظمت جلنة اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا 
و  املقدم  الراعي  ت��وازن  مع  بالتعاون  العام  ه��ذا  مبتكر  فعالية 

اأبوظبي  بلدية مدينة  و  الذهبي لربنامج مبتكر  الراعي  اإنتل 
ال�سريك املجتمعي و �سركة اأبوظبي لالإعالم ال�سريك االإعالمي 
للفعالية. جدير بالذكر اأن جلنة اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا 
اإمارة  يف  واالب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  تنمية  دع��م  ت��ت��وىل 
اأبوظبي ومبا اأن تاأ�سي�ش بيئة ابتكار حيوية يحتاج اإىل �سراكات 
ا�سرتاتيجية تتعاون اللجنة مع كافة االأطراف املعنية من جهات 
حكومية و�سركات خا�سة وموؤ�س�سات تعليمية واأكادميية لدعم 
بناء قدرات اأبوظبي يف قطاع العلوم والتكنولوجيا واالبتكار من 
اأجل بناء اقت�ساد معريف م�ستدام ومتنوع. ويعد برنامج مبتكر 
االأعمال  وري���ادة  واالإب����داع  االبتكار  لتنمية  متكامال  برناجما 
االأربعة  بعنا�سره  الربنامج  االإم��ارات ويدعم  دول��ة  يف جمتمع 
13 عاما  �سن  م��ن  وامل��ح��رتف��ني  وال��ه��واة  امل��وه��وب��ني  املبتكرين 
املختلفة البتكاراتهم وتطويرها  املراحل  تي�سر  فما فوق عرب 

وحتويلها اإىل اخرتاعات حملية ملمو�سة.

لبن���ى الق���ا�سم��ي : اإن�ج���ازات امل���راأة االم���اراتي���ة اأده�س��ت الع��ال���م

فع��الي��ة مبتك���ر 2015 تعل���ن اأ�سم���اء املبتك��ري����ن ل���دورته����ا الثاني����ة

العمل تطلق 3 مواثيق للجودة والتميز وال�سحة وال�سالمة املهنية 

�سرطة راأ�ش اخليمة تهتم بالربامج ال�سحية 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

نظم فندق جلوريا دبي حملة للتربع بالدم على مدار يومني, م�ساركة 
يف مبادرة )دمي لوطني( االن�سانية التي دعا اليها ويرعاها �سمو ال�سيخ 
املجل�ش  رئي�ش  دبي  مكتوم, ويل عهد  اآل  را�سد  بن  بن حممد  حمدان 
بالدم  150 متربعا  وا�ستقبلت احلملة اكرث من  التنفيذي لالإمارة. 
م��ن ال��ن��زالء وامل��وظ��ف��ني م��ن خمتلف اجل��ن�����س��ي��ات, ال��ذي��ن ع���ربوا عن 
انقاذ  يف  ت�ساهم  التي  االن�سانية  احلملة  ه��ذه  يف  للم�ساركة  �سعادتهم 
مر�سى وم�سابني يف احلوادث. واأقيمت احلملة بالتعاون مع �سحيفة 
)االإمارات اليوم( وخدمة االأمني يف �سرطة دبي, ومركز التربع بالدم 

التابع لهيئة ال�سحة يف دبي.
وقال فريدي فريد, مدير عام املنطقة من جلوريا للفنادق واملنتجعات 

اأن الفندق ي�سارك يف مباردة )دمي لوطني( للعام الثالث على التوايل, 
كجزء من برناجمه للم�سوؤولية املجتمعية. واأ�ساف نحر�ش على دعم 
املبادرات املجتمعية بكافة امكانياتنا, و�سنويا نتعاون مع منظمي )دمي 
املر�سى من  احتياج  توفر  ماي�سهم يف  ال��دم  بتربعات  ملدهم  لوطني( 
لكل  ال���ذي يحتاجون  احل���وادث  امل��زم��ن��ة, وم�سابي  االم��را���ش  ح���االت 
قطرة دم .  وتابع فندق جلوريا هو اأول فندق يف املنطقة يدعو نزالئه 
الغرف  يف  للنزالء  ر�سائل  ار���س��ال  مت  حيث  ب��ال��دم,  للتربع  وموظفيه 
امل�ساركة  على  وحتثهم  ب��ال��دم,  ال��ت��ربع  اهمية  لهم  تو�سح  الفندقية 
ان �سركة جلوريا  . ولفت اىل  ان�ساين كبر  ملا لها من دور  يف احلملة 
للفنادق نظمت حملة التربع بالدم يف فندقيها )جلوريا( و )اليا�سات 
الفندقية.  الغرف  زاي��د, وهما ي�سمان مئات  ال�سيخ  �سارع  جلوريا( يف 
التربع,  وذكر ان مركز دبي للتربع بالدم وفر اال�سرة الطبية وادوات 

بينما ا�سطف الراغبون يف التربع لتقدمي الدم, و�سط اجواء ان�سانية 
ملفتة. وكان الفتا تعدد جن�سيات موظفي جلوريا الذين تربعوا بالدم, 
وكل هدفهم انقاذ مر�سى وم�سابي حوادث بدمهم يف م�ست�سفيات دبي. 
ي�سار اىل موظفي فندق جلوريا قدموا خالل عامي 2012 و2013 

اأكرث من 250 تربعا بالدم, �سمن حملة )دمي لوطني(.
وقال فريد اأن الفندق ي�سارك اي�سا يف مبادرات جمتمعية, منها حملة 
جمع العبوات املعدنية للحفاظ على البيئة, وحملة تعزيز منط احلياة 
اإىل جمع كميات كبرة  ان )دمي لوطني( تهدف  ي�سار اىل  ال�سحية. 
من الدم توجه اإىل مر�سى م�ست�سفيات هيئة ال�سحة يف دبي, وم�سابي 
احلوادث يف مركز االإ�سابات واحلوادث يف م�ست�سفى را�سد, اإىل جانب 
واحلاالت  وال�سرطان,  الكلى  ومر�سى  جراحية  لعمليات  اخلا�سعني 

املر�سية احلرجة.

فنادق جلوريا تقدم 150 تربعا بالدم دعما ملبادرة )دمي لوطني(

•• دبي - حم�صن را�صد 

يعترب اجلناح اليمني يف القرية العاملية 
من  العاملية  القرية  اأجنحة  اك��رب  من 
على  واحتوائها  التحتية  البنية  حيث 
اأي  ب���دون  الطبيعة  منتجات  اأف�����س��ل 
قائمة  اأوىل  على  ياأتي  اإ�سافية,  م��واد 
, وال��ذي يعد  اليمني  الع�سل  املنتجات 
جتده  النحل  ع�سل  اأن���واع  اأفخر  بحق 
 95% تقدم  حيث   , اليمني  باجلناح 
اأفخر  باجلناح  امل�ساركة  املحالت  من 
اإىل  وامل�سنف  العامل  يف  الع�سل  اأن��واع 
اإذ   , الع�سل  م��ن  ن��وع��ا   50 م��ن  اأك���رث 
يعترب الع�سل اليمني هو الع�سل اخلام 
االأف�������س���ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل مبا 
ميتلكه من مكونات طبيعية 100% 
يتعر�ش  وال  مكوناته  على  حمافظا 
ع�سل  وي��ع��د   , ت�سنيع  اأو  تعديل  الأي 
اليمني  الع�سل  اأن��واع  اأه��م  ال�سدر من 
ال������ذي ي��ح��ت��ل االأول������وي������ة م����ن حيث 
ال�سهرة واجلودة العاملية , وقد اأثبتت 
الدرا�سات واالأبحاث الطبية عامليا , اأن 
هذا النوع من الع�سل ي�ساعد وبدرجة 
عالية يف عالج العديد من االأمرا�ش 
اأه���م���ه���ا ال���ق���رح���ة وال����رب����و واأم����را�����ش 
ال����دم واملالريا  وال����ربد وف��ق��ر  ال��ك��ب��د 
وال�سرطان  واالل��ت��ه��اب��ات  وال��ت��ي��ف��ود 
, واالأخر  وال�سعف اجلن�سي وال�سكر 
ف��ق��د و���س��ف مل��ر���س��ى ال�����س��ك��ري نوعا 
من الع�سل يعرف بال� ال�سلم اأو بع�سل 
بلونه  مييل  الكثافة  خفيف  ال�سوكة 
من  النحل  ي�ستخرجه   , احلمرة  اإىل 
اأزهار اأ�سجار ال�سلم املتوفرة يف منطقة 
ت��ه��ام��ة ع��ل��ى ���س��واح��ل ال��ب��ح��ر االأحمر 
ويوؤتى به من جبال حمافظة املحويت 
امل�سهورة بتنوع غطائها النباتي , كما 
ي�سم اجلناح وللمرة االأوىل هذا العام 
وامل�سغل  الطبيعية  ال��زي��وت  مع�سرة 
اليمني  ال������رتاث  وم��ع��ر���ش  ال��ي��م��ن��ي 
باالإ�سافة اإىل امل�سرح الذي ي�ست�سيف 
الفرقة اليمنية الرتاثية يقدم ثالث 

غفر  بجمهور  حتظى  يومية  فقرات 
من زوار القرية العاملية. 

من جهته قال اأو�سان عثمان القباطي 
الدولية  بيجاد  ملجموعة  العام  املدير 
اجلناح  اأن  ال��ي��م��ن��ي  اجل���ن���اح  م��ن��ظ��م 
ثالثة  م�ساحة  على  ال��ع��ام  ه��ذا  اأق��ي��م 
اآالف مرت مربع ومت اختيار ت�سميمه 
ب��ع��ن��اي��ة ك��ب��رة ب��ط��ري��ق��ة ج��ع��ل��ت��ه من 
امل��ت��م��ي��زة م��ع��م��اري��ا لهذا  االأج���ن���ح���ة 
بوابات  ث����الث  ت�����س��م��ي��م  ومت  امل��و���س��م 
وزبيد  و���س��ب��ام  �سنعاء  مت��ث��ل  للجناح 
حمال   125 اجل����ن����اح  يف  وي�������س���ارك 
اأف�سل  ل��ع��ر���ش  ال��ي��م��ن  م��ن  جميعها 

املنتجات اليمنية.
ويوا�سل القباطي عر�سه ملا اأ�ستهر به 
اجلناح اليمني من اأنواع الع�سل فهناك 
اليمني  ال��ع�����س��ل  اأن������واع م��ت��ع��ددة م���ن 
كالع�سل  ل���ذك���ره���ا  امل���ج���ال  ي��ت�����س��ع  ال 
وع�سل  وال�سبي  واالبي�ش  ال�سقطري 
امل���راع���ي وع�����س��ل ال�����س��ال واالأخ�����ر مت 
وال�سعف  للوهن  فعال  كعالج  و�سفه 
�سهرين  ملدة  تناوله  �سريطة  اجلن�سي 
ال�سباح  يف  خفيفة  بكميات  متتاليني 
النحل  منتجات  عن  ناهيك   , وامل�ساء 

االأخرى كحبوب اللقاح وغذاء ملكات 
ال��ن��ح��ل , وم���ا ي��ع��رف ب��ال��ربوب��ل�����ش اأو 
اأو غراء النحل ويعالج �سغط  العكرب 
واأالم  ال�سرايني  وت�سلب  ال��ع��ال  ال��دم 
ويعد   , املفا�سل  وال��ت��ه��اب��ات  االأ���س��ن��ان 
م��ق��وي��ة ومطهرة  م�����ادة  ال���ن���وع  ه����ذا 
وم�����س��اد ط��ب��ي��ع��ي ي��ع��م��ل ع��ل��ى تقوية 

جهاز املناعة يف ج�سم االإن�سان .
واملقويات  اخل��ل��ط��ات  ي��خ�����ش  وف��ي��م��ا 
, ف��ي��ق��ول ال��ق��ب��اط��ي فقد  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
املحالت  تعر�سه  مب��ا  اجل��ن��اح  اأ�ستهر 
 , اليمني  للع�سل  وامل�����س��وق��ة  امل�����س��ارك��ة 
الأنواع عديدة من اخللطات واملقويات 
جدواها  بالفعل  ثبت  اإيل  الطبيعية 
وفاعليتها من منتجات تخت�ش بزيادة 
اجلن�سية  ل��ل��ط��اق��ة  واأخ�����رى   , ال�����وزن 
زوجية  ع��الق��ة  مل�ستخدميه  ت�سمن 
للطاقة  وث���ال���ث���ة   , واأط�������ول  اأف�������س���ل 
والتي   , امل���ن���اع���ة  وزي��������ادة  ال���ذه���ن���ي���ة 
تالقي طلبا متزايدا عليها من االأ�سر 
تنع�ش  اأن��ه��ا  عنها  ع��رف  مل��ا  الأطفالهم 
ال��ذه��ن وجت��ع��ل��ه دائ���م ال��ت��وق��د يوؤدي 
وظائفه بحيوية ون�ساط , ناهيك عما 
ي�سمه اجلناح من حمالت ت�سم عامل 

الزيوت واأك��رث من 39 نوعا منها ما 
هو عالج لالإمرا�ش املختلفة , ومنها 
للب�سرة  املناعة  جهاز  كفاءة  يرفع  ما 
ال���راأ����ش وال��ن�����س��اط اجلن�سي  , وف����روة 
والعديد من اال�ستخدامات االأخرى. 

العام  ه��ذا  حر�سنا  القباطي  واأ���س��اف 
القرية  ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
حيث  م��ن  متميز  ج��ن��اح  ع��رب  العاملية 
حجم  حيث  وم��ن  امل��ع��م��اري��ة  ال�سبغة 
خالل  من  يعر�سونه  فيما  امل�ساركات 
م�����س��ارك��ت��ه��م ه�����ذا ال����ع����ام, ح���ي���ث اأن 
م�����س��ارك��ت��ه��م ه���ذا ال���ع���ام ت��خ��ت��ل��ف عن 
االأعوام ال�سابقة, فجاء اجلناح اليمني 
مبثابة اإطاللة تاريخية على ح�سارة 
الت�سميم  حيث  من  القدمية,  اليمن 
امل���ع���م���اري اخل����ا�����ش, فبدا  وال���ط���اب���ع 
اجلناح اليمني وممراته بحلة مماثلة 
حتاكي  م�سغرة  و���س��ورة  اليمن  مل��دن 

�سوارعها وحواريها واأ�سواقها. 
اأن اجلناح  اإىل  اأو�سان القباطي  واأ�سار 
القرية  فعليا منظومة  اليمني ترجم 
العاملية عرب �سوارع واأبنية اليمن وما 
واأ�سالة  وتقاليد  ع���ادات  م��ن  حتمله 
ت��ع��ط��ي ال���زائ���ر ان��ط��ب��اع��ا اأن����ه يف بالد 

القرية  يف  باأ�سواقها  ت��ط��وف  ال��ي��م��ن, 
العاملية, تطلع على املنتجات احلرفية 
اأ�سواق  به  ا�ستهرت  وما  ودقة �سنعها, 
اليمن عامليا, مما يوؤكد اأن جهدا كبرا 
مبدعة  متميزة  الإدارة  ذل��ك  كل  وراء 
من  لديه  مبا  يبخل  مل  عمل  وفريق 
جهد ليك�سف ثراء هذا البلد وتعاقب 

احل�سارات التي ن�ساأت على اأر�سه.
اجلناح  يف  يعمل  ان��ه  القباطي  واأك���د 
�سخ�ش   300 م����ن  اأك������رث  ال��ي��م��ن��ي 
اأي  ي��وج��د  وال  ال��ي��م��ن  م���ن  جميعهم 
اليمينة  اجلن�سية  لغر  موؤجر  حمل 
العمالة  ال�ستقطاب  العمل  مت  وان��ه   ,
ي�ستعان  اأال  على  وحر�سهم  اليمنية, 
م����ن بداية  داخ������ل اجل����ن����اح  ب�������س���واه���ا 
مدخل بوابة اجلناح حتى نهايته, من 
بائعني وعمال ومنظمني وفريق عمل 
اإخراجه  يف  جميعا  �ساهموا  متكامل 
ب���ه���ذه ال�������س���ورة امل���ت���م���ي���زة, ال���ت���ي مل 
نلم�سها يف ال�سنوات املا�سية, مما يعزز 
العاملية  القرية  اإدارة  وثقة  مكانتهم 
ف��ي��ه��م, الإ���س��ن��اد ت��ن��ظ��ي��م اجل���ن���اح لهم 
املناف�سة  اأن  اإىل  الفتا  ع��ام,  بعد  عاما 
كانت وما زالت هي الدافع االأكرب لهم 

لالبتكار واالإبداع..
العام  ه�����ذا  ال��ي��م��ن��ي  اجل����ن����اح  ي�����س��م 
املختلف  الثقافات برتاثه  مزيجا من 
ويعترب واحة للع�سل باأنواعه و ت�سمل 
مبختلف  والبهارات  النب  معرو�ساته 
اإ�سافة اإىل اخلناجر  األوانها ومذاقها 
والعقيق  الكرمية  واالأح��ج��ار  اليمنية 
واملالب�ش  واالإك�س�سوارات  والف�سيات 
واالأزياء  اليدوية  واملطرزات  الرتاثية 
التي  اليمنية  واالأج��ن��ب��ي��ة  التقليدية 
التقليدي  ال�����زي  يف  ج����زء  اأه�����م  ت��ع��د 

للرجل اليمني. 
كبرة  ب�سعبية  اليمني  اجلناح  يتمتع 
اأن  اإال  العاملية,  القرية  زوار  قبل  من 
اإىل وجهة  اجلناح  املو�سم حت��ّول  ه��ذا 
رئ��ي�����س��ي��ة ل��ك��ل م���ن ي��رغ��ب يف جتربة 
ال�سيافة  وح��ف��اوة  االأ�سيلة  التقاليد 
تاريخية  ح��ق��ائ��ق  وم��ع��رف��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ت���رثي امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��ام��ة ل��ك��ل فرد, 
ف���ال���ّك���م ال���ه���ائ���ل م���ن امل���ع���ل���وم���ات عن 
الع�سل  واأن������واع  وال����زراع����ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
وخ��ل��ط��ات ال��ع��ط��ارة ل��ل�����س��ف��اء م���ن كل 
وعلوم  احلياة  معاجم  �سمن  تقع  داء 

الطبيعة لدى الباعة اليمنيون..

•• اأبوظبي-الفجر:

اعتمدت وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع نتيجة 
مع  بالتعاون  اطلقتها  التي  املتميزة  اجلامعة  ج��ائ��زة 
باليوم  الدولة  احتفاالت  خالل  االإماراتية  اجلامعات 
ال�43, و���س��ارك ط���الب وط��ال��ب��ات م��ن كافة  ال��وط��ن��ي 
جماالت,  ثالثة  اجل��ائ��زة  وت�سمنت  ال��دول��ة,  جامعات 
الدولة  الحتفاالت  فكرة  اأف�سل  بتقدمي  يتعلق  االأول 
تراثي,  زي  باأف�سل  يتعلق  وال��ث��اين  ال��وط��ن��ي,  ب��ال��ي��وم 

والثالث يتعلق باأف�سل لوحة للخط العربي.
الروح  وب��ث  املجتمع  تنمية  ت�سع  اأنها  ال���وزارة  واأك���دت 
الوطنية التي ت�سجع على املناف�سة اجلادة بني ال�سباب 
واع حري�ش على  الإيجاد جمتمع  اأولوياتها  راأ���ش  على 
م�سلحة وطنه يوؤمن بقيمه وتقاليده الرا�سخة ويفخر 
مبا  امل�ستقبل  اإىل  ويتطلع  وانتمائه  الوطنية  بهويته 
ميلكه من قدرات متوقدة وخطى واثقة, وهي الروؤية 
التي و�سعتها قيادتنا الر�سيدة ممثلة يف �ساحب ال�سمو 
الدولة حفظه  اآل نهيان رئي�ش  ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  اهلل, واأخيه �ساحب 
مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل, و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد ابو ظبي نائب القائد االعلى للقوات 
امل�سلحة والتي تركز على اأن خر ا�ستثمار هو اال�ستثمار 

يف ال�سباب الذين هم عماد احلا�سر واأمل امل�ستقبل. 
واعتربت الوزارة اأن ر�سالتها هي التفاعل االإيجابي مع 
كافة فئات املجتمع لتحقيق اأهدافها اال�سرتاتيجية, من 
خالل التن�سيق الفعال مع ال�سركاء, وخا�سة اجلامعات 
ال��ت��ي ت�����س��م خ���رة ���س��ب��اب ال���وط���ن وت�����س��ت��ه��دف��ه وزارة 
الثقافة بالرعاية والدعم يف كافة املجاالت, م�سرة اإىل 
اأن ال�سراكات الفاعلة ت�سهم يف اإجناح مبادرات وبرامج 
وفعاليات الوزارة لتحقيق غاياتها املن�سودة, بالو�سول 
ويف  املجتمع  �سرائح  كافة  اإىل  وامل��ع��ريف  الثقايف  باملنتج 

مقدمتهم ال�سباب املبدع الذي نفخر به جميعا.
واأ���س��اف��ت اأن ج��ائ��زة اجل��ام��ع��ة امل��ت��م��ي��زة ت��اأت��ي �سمن 
ال�سباب  لت�سجيع  تنظمها  التي  اجلوائز  جمموعة من 
ع��ل��ى اإط����الق ط��اق��ات��ه االإب��داع��ي��ة وت��ع��زي��ز روح الوالء 
الباب  وفتح  لديه,  الر�سيدة  للقيادة  واالنتماء  للوطن 
اأمامهم لتقدمي اإبداعاتهم يف �ستى املو�سوعات املتعلقة 
املو�سوعات  م��ن  وغ��ره��ا  وال���رتاث  الوطنية  بالهوية 

الهامة.

اأف�شل فكرة لالحتفال باليوم الوطني

يف   , كالتايل  املتميزة  اجلامعة  ج��ائ��زة  نتيجة  وج���اءت 
الوطني ح�سلت  باليوم  اأف�سل فكرة لالحتفاالت  فرع 
جامعة خليفة للتكنولوجيا اأبوظبي على املركز االأول, 
يف  اخليمة  براأ�ش  طالبات  العليا  التقنية  كليات  تلتها 
املركز الثاين, بينما حلت كليات التقنية العليا للطالبات 
العليا  التقنية  كليات  الثالث, وح�سلت  املركز  يف  بدبي 
للطالب بال�سارقة )عبد احلمن ح�سن, ويو�سف اأحمد( 
كما  غنائي,  اأوبريت  كاأف�سل  التقديرية  اجلائزة  على 
على  ب��ال�����س��ارق��ة  ط��ال��ب��ات  العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  ف���ازت 
اجل��ائ��زة ال��ت��ق��دي��ري��ة ك��اأف�����س��ل ع��م��ل ج��م��اع��ي, وكذلك 
على  بالفجرة  للطالب  العليا  التقنية  كليات  ح�سلت 
فيما  اي�سا,  جماعي  عمل  كاأف�سل  التقديرية  اجلائزة 
اجلائزة  على  بال�سارقة  االأمريكية  اجلامعة  ح�سلت 

التقديرية كاأف�سل اإخراج.

اأف�شل زي تراثي
زي  اأف�سل  ت�سميم  فئة  يف  ت��راث��ي  زي  اأف�سل  ف��رع  يف 
احلمادي  على  اأمينة  ف��ازت  عاما(   15- لالأطفال)7 
بعجمان  االأ�سرية  والعلوم  ل��الأم  اجلامعية  الكلية  من 
باملركز االأول, فيما جاءت فاطمة را�سد الفليني و مرمي 
باأبوظبي  العليا  التقنية  كليات  من  النامو�سي  حممد 

الزيودي  حممد  �سندية  ح�سلت  فيما  الثاين,  باملركز 
بالفجرة  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة  م��ن 
على املركز الثالث, ثم اآمنة ابراهيم عبد اهلل من كليات 

التقنية العليا براأ�ش اخليمة باملركز الثالث مكرر.
16 عاما فما فوق  اأف�سل زي فتيات  ويف فئة ت�سميم 
الدرا�سات  ك��ل��ي��ة  ال�����س��ي��ع��ري م���ن  ن���وف م�����س��ع��د  ف����ازت 
مره  تلتها  االأول,  باملركز  بدبي  والعربية  االإ�سالمية 
اخليمة  ب��راأ���ش  العليا  التقنية  م��ن  اخل��اط��ري  ه���الل 
اإمي���ان ح�سن ك��رم من  ال��ث��اين, فيما ح�سلت  امل��رك��ز  يف 
اأمنة  اجلامعة االأمريكية بدبي على املركز الثالث, ثم 
يف  اخليمة  براأ�ش  العليا  التقنية  من  اخلاطري  ه��الل 

املركز الثالث مكرر.

اأف�شل لوحة للخط العربي
املجتمع  وتنمية  وال�����س��ب��اب  الثقافة  وزارة  وخ�س�ست 
ال��ع��رب��ي, حيث  امل��وه��وب��ات يف اخل��ط  ج��ائ��زة للطالبات 
ح�سلت عائ�سة عبد اهلل عبد الودود العلي من جامعة 
ال�سارقة على املركز االأول, وجاءت ح�سة على ال�سحي 
من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالفجرة يف 
املركز الثاين, تلتها زميلتها عائ�سة حممد احل�ساين يف 

املركز الثالث.

•• اأبوظبي-وام:

افتتاحها  العامة م�ساندة  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
وذلك  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  يف  امل�����س��اة  معابر  م��ن  ع���ددا  ر�سميا 
�سمن خطة اإمارة اأبوظبي لتوفر ممرات اآمنة للم�ساة يف 
اإمارة اأبوظبي. وياأتي امل�سروع �سمن اخلطة اال�سرتاتيجية 
ت�سمن  للم�ساة  مم��رات  لتوفر  الرامية  اأبوظبي  الإم���ارة 
ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة وت�����س��ج��ع ع��ل��ى ت��وف��ر ب��ي��ئ��ة خ��ال��ي��ة من 

احلوادث املتعلقة بامل�ساة.
ممثلة  املرورية  واحللول  لل�سالمة  امل�سرتكة  اللجنة  كانت 
البلدية والقيادة  ال�سوؤون  باأبوظبي ودائرة  النقل  دائرة  يف 
للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����ش  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
متطلبات  ب��درا���س��ة  ق��ام��ت  ق��د  م�ساندة  و�سركة  ال��ع��م��راين 
امل�ساة وو�سع خطة متكاملة ليتم تنفيذها من قبل البلديات 

و�سركة م�ساندة كل ح�سب نطاق عمله.
الطرق  اإدارة  مدير  املن�سوري  مطر  عمر  املهند�ش  وق��ال 

العامة  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  اإن  م�ساندة  يف  باالإنابة 
البنية  خدمات  مب�ستوى  االرت��ق��اء  على  حري�سة  م�ساندة 
التحتية يف مدينة اأبوظبي من خالل تنفيذ منوذج يعترب 
من اأف�سل املمار�سات والنماذج الفريدة على م�ستوى العامل 
والذي متت درا�سته من قبل ال�سركات اال�سرتاتيجية حتى 
كما  مل�ستخدميه  واالأريحية  االأم��ان  درج��ات  اأق�سى  ت�سمن 
وم�سابيح  الكهربائية  بامل�ساعد  اجل�سور  كافة  تزويد  مت 
لرفع  بها  املحيطة  امل��ن��اط��ق  حت�سني  ج��ان��ب  اإىل  االإ����س���اءة 
وا�ستخدامها  اإليها  م�ستخدميها  و�سول  و�سمان  كفاءتها 
املناطق  ب��ني  التنقل  عملية  ت�سهيل  بهدف  اآم��ن��ة  بطريقة 

م�سيا على االأقدام.
وذك���ر امل��ه��ن��د���ش ع��م��ر امل��ن�����س��وري اأن ب��ن��اء 8 ج�����س��ور م�ساة 
االأول  اجل�سر  يت�سمن  اأبوظبي  مدينة  اأن��ح��اء  يف  متفرقة 
مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  ���س��ارع  على  يقع  ال���ذي 
بالقرب من التقاطع مع �سارع دملا و�سارع حممد بن خليفة 
�سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ  �سارع  على  ويقع  الثاين  ..واجل�سر 

اآل مكتوم بالقرب من التقاطع مع �سارع حممد بن خليفة 
على  ويقع  الثالث  ..واجل�سر  �سلطان  بن  �سخبوط  و�سارع 
ال��ت��ق��اط��ع مع  ب��ال��ق��رب م��ن  ب��ن زاي���د االأول  ���س��ارع �سلطان 
�سارع دملا و�سارع حممد بن خليفة .. واجل�سر الرابع ويقع 
واجل�سر   .. مول  الراحة  مقابل  الراحة  �ساطئ  يف منطقة 
ال�سناعية  م�سفح  منطقة  م��دخ��ل  ع��ل��ى  وي��ق��ع  اخل��ام�����ش 
ال�ساد�ش ويقع يف منطقة ال�سمحة عند حمطة  ..واجل�سر 
دملا  مركز  مقابل  ويقع  ال�سابع  ..واجل�سر  بالوقود  التزود 
التجاري يف منطقة م�سفح ..واخرا اجل�سر الثامن و يقع 
ات�ساالت  مبنى  مقابل  �سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ  �سارع  على 

اخلالدية ومن املزمع افتتاحه خالل �سهر مايو القادم.
ت�سمن  التي  الفريدة  بت�ساميمها  اجل�سور  ه��ذه  وتتميز 
اأعلى معاير االأمن وال�سالمة والراحة لكافة امل�ستخدمني 
اآل��ي��ة �سخ  م��ع وج��ود  تثبيت نظام تهوية فعال  م��ن خ��الل 
املوفرة  االإ���س��اءة  وا�ستخدام  اجل�سور  بع�ش  داخ��ل  ال��ه��واء 
للطاقة داخل اجل�سور وخارجها اإ�سافة اإىل وجود م�ساعد 

ك��ه��رب��ائ��ي��ة مل�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا وال��ت��ج��ه��ي��زات ال���الزم���ة لذوي 
كبار  م��ن  االآخ��ري��ن  وامل�ستخدمني  اخل��ا���س��ة  االح��ت��ي��اج��ات 

ال�سن.
الهوائية  الدراجات  ال�ستيعاب  اجل�سور  يف  امل�ساعد  وتت�سع 
ومواقف  اجلانبية  امل��م��رات  م��ن  موقعها  بقرب  وتتميز   ..
احلافالت ومركبات االأجرة مما يوفر نظاما اآمنا ومتكامال 

لت�سهيل وتعزيز راحة امل�ستخدمني من امل�ساة.
ومزايا  معاير  اجل�سور  لهذه  املعماري  الت�سميم  وراع��ى 
اأبوظبي  الإم���ارة  الثقافية  الهوية  تعك�ش  متميزة  جمالية 
وتتالءم مع البيئة املحلية عرب اختيار االألوان االأكرث قربا 

من هذه الثقافة.
اأع����ل����ى م���ع���اي���ر االأم��������ن وال�������س���الم���ة جلميع  ول���ت���وف���ر 
ت�ساميم  على  التعديالت  بع�ش  اج���راء  مت  امل�ستخدمني 
يبلغ عر�سها  التي  القائمة  امل�ساه  اجل�سور مقارنة بج�سور 
الداخل  من  اجل��دي��دة  اجل�سور  عر�ش  يبلغ  حيث  مرتين 
اأمتار وهي م�سنوعة من مواد قوية مقاومة لالهتزاز   3

متتع ب�شعبية كبرية من الزوار ، وبات وجهة رئي�شية للقا�شي والداين 

اجلناح اليمني منتجات طبيعية على مائدة القرية العاملية
 

�صح الكالم 

يوؤديه  م��ا  على  يبنى  االأداء  تقييم  اأن  البع�ش  يفهم  اأن  املوؤ�سف  م��ن 
اأن ملف االجن��از وحياكته  اأو   , العمل فح�سب   املوظف خالل �ساعات 
يف اأح�سن �سوره من تنظيم وتوثيق واأحمر واأخ�سر واأ�سفر هو اأق�سى 
املطلوب منه , اأو اأن االلتزام بالتوقيع مع بداية الدوام وموا�سلته حتى 
نهايته جال�سا على مكتبه مع هاتفه والر�سائل املتداولة يكون بذلك 
مينحوه  اأن  روؤ�سائه  على  فحق  وعليه   , منه  مطلوب  هو  ما  ق��دم  قد 
يتقا�سى  اأنه  , ون�سي  ب�سكل ملحوظ   التوقعات  يلبي  اأو  التوقع  فائق 
راتبه على �ساعات العمل تلك فاإن اأدى مهامه على اأكمل وجه , اأ�ستحق 
يلبي التوقعات ال اأكرث , واإال اأ�ستوي من يفكر ويقرتح ويبدع ويقدم 
من االأفكار واملقرتحات ما يخدم بها امليدان اأيا كان هذا امليدان , مع 
من يبداأ دوامه بالريوق وقهوة ال�سباح ومناكفة خلق اهلل , وا�ستغالل 
�ساعات اال�ستئذان املمنوحة له كاأنها حق مكت�سب له �سواء لديه طارئ 

اأم ال  , ويعد ال�ساعات والدقائق حتى مير وقت الدوام .
كما اأن تطبيق النظام االلكرتوين اخلا�ش بنظام اإدارة االأداء , ال يعني 
هو  كما  متابعته  املبا�سر  لرئي�سه  يحق  وال  ق��راره  املوظف �ساحب  اأن 
احلال عند الكثرين , فحق على الرئي�ش املبا�سر اأن يتابع  مروؤو�سيه 
 , امل��ط��ل��وب  بال�سكل  واجن��ازه��ا  معهم  ومراجعتها  اأه��داف��ه��م  و���س��ع  يف 
االتفاق على  بدءا من  للنظام  الثالثة  املراحل  بهم خالل  واالجتماع 
املرتبطة  االأخ��رة  اأو  حتقيقها  م��دى  ومتابعة   , واإ�سقاطها  االأه���داف 
 , امل��روؤو���ش  الرئي�ش على  اأب���وا فهذا ح��ق  اأم  ر���س��وا  و���س��واء   , بالتقييم 
حتى واإن كان للرئي�ش العام راأي موؤيد للمروؤو�سني ومغاير للرئي�ش 
املبا�سر, فليحتفظ براأيه لنف�سه الأنها موؤ�س�سة حتكمها لوائح وقوانني 
ال “ موؤ�س�سة  خا�سة “ يديرها هو كما ي�ساء , ومن املوؤ�سف اأن تكونوا 
فهمتم خطاأ اأن النظام االلكرتوين يعني اخلدمة الذاتية واأن تقيموا 
اإمنا  االل��ك��رتوين  النظام  ت�سميم  من  فالهدف   , اأنف�سكم  مع  عملكم 
ل�سمان تطبيق كافة االأ�ساليب واالإجراءات الواردة يف نظام اإدارة االأداء 
بطريقة الكرتونية , وقد غاب عن البع�ش اإن تقييم اأداء املوظف ُيعد 

جزءاً من التطوير الوظيفي واالإنتاجية للموظف.
فما يظنه البع�ش اأن املحك الرئي�سي لتقييم اأدائه , ين�سب يف اإجناز 
ملف د�سم ي�سم كل �سغرة و كبرة  يكون خمطئا , فهناك من �سم 
مللفه لقاءه بهرم موؤ�س�سته , فهل يعني اأنك توا�سلت مع هرم موؤ�س�ستك 
ب�سورة اأو باأخرى كاف اأن ت�سمها مللفك , وال يهم ماذا قدمت له من 
مقرتح اأو فكرة  خلدمة امليدان بكافة قطاعاته �سحي اأو تعليمي اأو اأي 
, فاملحك الرئي�سي للتقييم هو االإنتاجية ولي�ش  قطاع يخدم الدولة 
اأح�سن �سورة فبات ملفا  البهرجة وملف مت ال�سهر عليه الإع��داده يف 
يف  رئي�سا  اأن جت��د  بالفعل  واق��ع  وه��و  يحدث  كما   , نتاج حقيقي  دون 
العمل يكلف عدد من مروؤو�سيه باإعداد ملف اإجنازه ليقدمه بعد ذلك 

با�سمه , وال يكلف نف�سه حتى عناء االطالع عليه .
حم�شن را�شد

r_dubai2005@yahoo.com

تقييم االأداء والفهم اخلاطئ

نظمتها بالتعاون مع كافة جامعات الدولة يف احتفالت اليوم الوطني:

وزارة الثق���اف��ة تعل���ن نتيج���ة جائ���زة اجلامع���ة املتمي����زة

م�س���ان����دة ت�ست��كم����ل اإن�س����اء 8 ج�س����ور للم�س�����اة يف اأب����وظب������ي 

الفتيات يكت�سحن املراكز االأوىل يف 
م�سابقة اخلطابة اليابانية

•• اأبوظبي- وام:

فازت عائ�سة عي�سى العلي الطالبة بجامعة زايد باملركز االأول على م�ستوى 
الدولة يف امل�سابقة ال�سنوية للخطابة باللغة اليابانية التي نظمتها �سفارة 
اليابان يف معهد التكنولوجيا التطبيقية باأبوظبي لنحو 40 �سخ�سا اأغلبهم 
امل�سابقة  فئتي  يف  امل��راك��ز  بقية  اآخ��ري��ات  فتيات  واكت�سحت  املواطنني.  من 
املبتدئ واملتو�سط بينما جاء فوز عائ�سة العلي باملركز االأول لعاملني هما 
التي  خطبتها  يف  اللغوي  واملحتوى  الن�ش  ومتيز  واخلطابة  للغة  اإتقانها 
لدى  اليابان  �سفر  كامو  يو�سيهيكو  �سعادة  وق��دم  حلمي.  العنوان  حملت 
بفرع  اال�ستدامة  وعلوم  اآداب  كلية  يف  تدر�ش  التي  العلي  للطالبة  الدولة 
اجلامعة بدبي �سهادة الفوز م�سحوبة بجائزة عينية تعك�ش مالمح خمتلفة 
اليابانية  اللغة  امل�سابقة دار�سي  اليابانية. وت�ستقطب  الثقافة واحلياة  من 
اأو مدر�سني �سغوفني بتعلمها ويطلب من  من اجلن�سني �سواء كانوا طلبة 
اإلقاء خطبة يرتاوح زمنها بني دقيقتني وثالث دقائق  كل مت�سابق منهم 
عائ�سة  وقالت  امل�سابقة.  فئتي  مراكز يف  على ثالثة  بينهم  التناف�ش  ويتم 
يف  ن�سط  ع�سو  اإنها   - الثانية  ال�سنة  يف  الدولية  العالقات  تدر�ش  التي   -
والثقافة  اللغة  عن  الكثر  خالله  من  وتتعلم  باجلامعة  الياباين  النادي 

اليابانية .
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العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 11 /2015 تظلم عمايل                       
اىل املتظلم �سده: 1- ديتيتك�ش كرو خلدمات احلرا�سة �ش ذم م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املتظلم/ �سندى اميانويل ايتيم  قد اقام عليكم التظلم املذكور 
اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/264 عمايل 
وذلك تثبيت اقامة املتظلم يف جواز �سفره والر�سوم وامل�ساريف .    وحددت لها 
 ch1.B.6 ال�ساعة 8.30 �ش بالقاعة  املوافق 2015/3/9   جل�سة يوم االثنني 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/399 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- �سي�ستم لالن�ساءات- �ش ذم م جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ عبداحلكيم جام�سيد علي قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4935( 
 316( مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
درهم( ر�سوم خلزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/211 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- فيلو�سيب للعقارات �ش ذم م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ حممد �سهروز خان حممد حفيظ خان  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )23000( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خلزينة  ر���س��وم  دره���م(   1392( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/3946 تنفيذ عمايل
م    ذم  ���ش  الفنية  لالعمال  ال��دول��ي��ة  ال�سرق  ن�سور  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�سيد  علي  احمد  �سيد  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  ال�سيد    قد  احمد علي 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8544( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )549 درهم( ر�سوم خلزينة املحكمة  
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2470 تنفيذ جتاري
م    م  ذ  ل��ل��م��ق��اوالت-  انرتنا�سيونال  ا�سيكو  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ موؤ�س�سة دملون للمالحة  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقام  قد  والتجارة  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )299112( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة 
تاريخ ن�سر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم االلتزام 

االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/921 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �سده/1- عا�سف �سكور خان خان  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة دبي للتاأمني قد اأقام عليكم الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9206(
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/463 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- �سلها حممد �سيد لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة 
اليونا جودميا    التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا  ذم م جمهول حمل  �ش 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  علي 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )17000( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1030 درهم( ر�سوم خلزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/5754   عمايل جزئي                                
اىل املحكوم عليه /1 -انفينتا العمال تنفيذ الت�سميم الداخلى جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2015/2/17 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ اولوجبينجا اميانويل توما�ش  بالزام املدعى عليها ان توؤدى للمدعي 
واربعمائة درهم وتذكرة عودة اىل وطنه  الف  دره��م( ثمانية وثالثون  مبلغ )38400 
عينا او ما يقابلها نقدا مامل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اآخر, والزمت املدعى 
من  ذلك  ماعدا  ورف�ست  منها  ن�سيبه  املدعى  واعفت  امل�ساريف  من  باملنا�سب  عليها 
اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  .حكما مبثابة احل�سوري  طلبات. 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/5519   عمايل جزئي                                
بان  نعلنكم  االقامة  ذم م جمهول حمل  �ش   - للنقليات  /1 -غ�سان  عليه  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2015/2/3 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/ حممد عبداهلل عبدالعزيز حممد بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ 
وتذكرة  فل�سا  و�سبعون  درهم  ع�سر  وثالثة  وت�سعمائة  الف  وع�سرون  29913.70ت�سعة 
العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا مامل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعى من ن�سيبه فيها ورف�ست 
لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  .حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات.   ماعدا 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     

    مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر             
   يف  الدعوى 2014/5631  عمايل جزئي                     

امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ج��ل��وب��ال فا�ستيرنز ليمتد جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ن��ازاري��و���ش  بو�ساه  امل��دع��ى:  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )14.312 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
 2015/3/12 املوافق  اخلمي�ش  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم 
ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ش   8.30 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
الدائرة  اىل  احيلت  ق��د  ال��دع��وى  ان  االق��ل.ع��ل��م��ا  على  اي���ام  بثالثة  اجلل�سة 

اجلزئية العمالية االوىل. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
    اعادة اعالن بالن�سر             

   يف  الدعوى 2015/170  عمايل جزئي                     
اىل املدعى عليه/1- تروكر- �ش ذم م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعى: 
عبدال�سمد حممد اقبال حممد قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة 
درهم(   800( بقيمة  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   9693( م��ق��داره��ا  عمالية  بحقوق 
جل�سة  لها  وح��ددت   .)2015/195666( رقم  ال�سكوى  يف  وامل�ساريف.  والر�سوم 
القا�سي لذا فانت  ال�ساعة 8.30 �ش مبكتب  املوافق 2015/3/18  يوم االربعاء 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 
احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.علما بان الدائرة احيلت اىل الدائرة العمالية 

اجلزئية ال�ساد�سة )29(  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
    مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر         

   يف  الدعوى 2015/88  جتاري كلي                     
االقامة  حمل  جمهول  دريالني�ش  دي��زون  �سينثيا  عليه/1-  املدعى  اىل 
مبا ان املدعى: الفني دالي�ساي كروز وميثله: ناديا عبدالرزاق حممدي 
اتفاقية  ون��ف��اذ  ب�سحة  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د 
وحددت  امل��ح��ام��اة    اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  احل�س�ش  بيع 
بالقاعة  �ش   8.30 ال�ساعة   2015/3/16 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على االقل. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2015/10  ا�ستئناف  عقاري    

 اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-ح�سه حمد عي�سى الف�ساله جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف: نا�سر حممد نا�سر ال�ساير وميثله: منى حممد ر�سا االن�ساري  

قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2013/803 عقاري كلي بتاريخ 

2015/1/13. وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ش املوافق 2015/4/2 ال�ساعة 10.00 

�سباحا بالقاعة ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
ال�سهاد رقم : 2015/3457

ا�سهاد تغيري واثبات قبيله
���س��امل حميد اجل��ن�����س��ي��ة: االم�����ارات - احل��م��د هلل وحده  ط��ال��ب اال���س��ه��اد: �سعيد حم��م��د ع��ل��ي 
وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده, فانه يف يوم االربعاء 13 من �سهر جمادي االوىل  �سنة 
القا�سي مبحاكم  انا علي عبداهلل الذباحي  املوافق 4 من �سهر مار�ش �سنة 2015 لدى  1436ه��� 
�سرعا  املعتربة  بحالته  وهو  اعاله  املذكور  ال�سخ�سية ح�سر  االح��وال  االبتدائية- حمكمة  دبي 
وموزه  وخالد  وحميد  وعلي  و�سلطان  ابراهيم   ( عن  ووكيال  ال�سخ�سية  ب�سفته  قائال  وق��رر  
القبيلة  ا�سافة م�سمى  ارغب يف  انني  و�سيخة(  وفاطمة  وعائ�سة  وعي�سى  و�سامل  ويو�سف  ومها 
اثبات  وطلب  م�ستقله  بقيود  واملنف�سلني  ال��وال��د  بقيد  امل�سافني  االخ��وة  جلميع   ) الريامي   (
وبح�سور  الطلب  على  وبناء  امل��وؤرخ  2015/3/2  واالقامة  ادارة اجلن�سية  ورد خطاب  وقد  ذلك 
ال�ساهدين خالد عبيد عبداهلل جمعه ال�سويدي وحممد جمعة عبداهلل حممد الفال�سي ا�سدرنا 

هذا اال�سهاد للعمل مبوجبه.
التوقيع وختم املحكمة      

حماكم دبي

 حمكمة الحوال ال�سخ�سية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/123 تنفيذ عقاري
ان طالب  االقامة مبا  �سرازي جمهول حمل  ر�سا حممد  ���س��ده/1- على  املنفذ  اىل 
با�سم/وميثله:  �سابقا  املعروف  امل�سرق اال�سالمي للتمويل ) �ش م خ(  التنفيذ/ �سركة 
ع�سام عبداالمر حمادي الفا�سلي التميمي  مبوجب القرار ال�سادر من �سعادة قا�سي 
التنفيذ يف 2015/1/5 وعلى احلجز التنفيذي املحرر بتاريخ 2015/1/25 باحلجز على 
ال�سقه رقم 413 منطقة الثالثة امل�ساحة ) 76.18 رقم االر�ش 18 الطابق 4 ا�سم املبنى 
بذمتكم  دره��م(  وق��دره )3688331.13  املرت�سد  املبلغ  ب��اأداء  لذلك نخطركم  مو�سيال 
خالل 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال �سوف تقوم املحكمة اجراءات بيع العقار 

املحجوز باملزاد العلني وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
انذار  عديل بالن�سر

   رقم 2015/734   
 املنذر/ ورثة نا�سر را�سد لوتاه   

املنذر اليها: بري�ستك للخدمات الفنية
 142.952.00 ق��دره��ا  وال��ب��ال��غ  املحل  على  امل�ستحقة  االي��ج��اري��ة  القيمة  ���س��داد 
)مائة واثنا واربعون الف وت�سعمائة واثنا وخم�سون درهم( وذلك خالل �سهر, 
املنازعات االيجارية  اآ�سفني القامة دعوى امام مركز ف�ش  واال �سوف ن�سطر 
الفواتر اال�ستهالكية  امل�ستحقات االيجارية  للمطالبة باالخالء و�سداد كافة 
من  خالية  املحل  ت�سليم  مع  التام  االخ��الء  تاريخ  حتى  والر�سوم  وامل�سروفات 

ال�سواغل.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2015/735   

                               املنذر/  بنك ات�ش ا�ش بى �سي ال�سرق االو�سط املحدود
  املنذر اليه: طارق عبداحلميد فريد �سراج الدين     )جمهول حمل االقامة(

 2008 �سبتمرب   16 واملوقعة يف   ,2008 �سبتمرب   15 امل��وؤرخ يف  الت�سهيالت  اليه مبوجب خطاب  املنذر  يلتزم    
درهم   4.476.536.23( وق��دره  مبلغ  بدفع  )امل��ن��ذر(  البنك  مع  واملربمة  العالقة  ذات  االخ��رى  وامل�ستندات 
وع�سرون  وثالثة  درهم  و�ستةوثالثون  وخم�سمائة  الف  و�سبعون  و�ستة  واربعمائة  ماليني  )اربع  اماراتي( 
فل�ش فقط ال غر ( مت�سمن االرباح حتى تاريخ االنذار العديل ) الدين( اىل املنذر. مقابل هذا الدين قام 
املنذر اليه ) ب�سفته الراهن( وك�سمان للدين مبنح رهناً عقاريا تاأمينيا للمنذر )الرهن العقاري( وذلك على 
العقار )ار�ش( الفيال رقم 35 قطعة االر�ش رقم 2388, الثنية اخلام�سة, جيه بيه دي 3 فيه ال 035 جمرا 
بارك, دبي, االمارات العربية املتحدة امارة دبي, )العقار( وذلك مقابل مبلغ وقدره )4.254.849.60 درهم 
الف وثمامنائة وت�سعة واربعون دره��م و�ستون فل�سا( فقط الغر  وارب��ع وخم�سون  ارب��ع ماليني ومئتان   )
درهم اماراتي وقد مت ت�سجيل هذا الرهن ل�سالح املنذر وفقا لالأ�سول لدى دائرة االرا�سي واالم��الك يف 
دبي بتاريخ 30 يناير 2014م.    مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�سديد الدين امل�ستحق الدفع, ونتيجة 
لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�سعار لتنفيذ الرهن )ا�سعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما 

باحكام املادة )25( من القانون رقم )14( ل�سنة 2008 ال�سادر يف �ساأن الرهونات يف امارة دبي. 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتب العدل من توجيه ا�سعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه.  والحقاً, فو�ست حمكمة 
وبناء على  ال�سحيفة  ن�سره يف  الرهن عن طريق  ا�سعار  بتوجيه  بالقيام  للمنذر  )املحكمة(  االبتدائية  دبي 
ذلك, يخطر املنذر مبوجب هذا االعالن املنذر اليها بانه يف حالة التق�سر يف ت�سديد الدين كامال خالل 
مدة ال تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�سر هذا االعالن. �سيقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب اىل 
املحكمة للح�سول على امر لبيع العقار. ميكن للمنذر اليه التوا�سل مع املنذر على العنوان التايل �ش.ب 66 

دبي االمارات العربية املتحدة او على الرقم 3904722- 971-4  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11352 بتاريخ 2015/3/8

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الغاية املميزة لل�سيانة العامة

رخ�سة رقم:CN 1327300 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خليفة عبداهلل خمي�ش حممد املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد ابراهيم خليل القبي�سي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�سة/من جتارية اىل حرفية
تعديل ا�سم جتاري:من/الغاية املميزة لل�سيانة العامة 

THE END FEATURED GENERAL MAINTENANCE
اىل/بينونة العمال الطابوق والبال�سرت

BAINUNA BLOCK & PLASTER WORKS
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال التطيني للمباين )البال�سرت( )4330009(

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة تغطية االر�سيات واجلدران بالبالط او الباركية او الرخام او 

ال�سراميك او املوزاييك )4330019(
تعديل ن�ساط/حذف ال�سيانة العامة  للمباين )4329901(

فعلى كل من له حق االعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11352 بتاريخ 2015/3/8

اإع����������الن
تاور  ال�س�����ادة/داميوند  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1882625:للحدادة والنجارة امل�سلحة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب: 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سليمان علي �سيف �سامل ال�سكيلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي حمد علي املن�سوري

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�ش  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية العدد 11352 بتاريخ 2015/3/8م غ 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ندمي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احمد حممد للبالط وال�سراميك
رخ�سة رقم:CN 1171265 قد تقدموا الينا بطلب: 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�ش  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11352 بتاريخ 2015/3/8

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الريف املمتاز لل�سيانة العامة

رخ�سة رقم:CN 1146991 قد تقدموا الينا بطلب: 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حافظ احمد ليت طفيل احمد %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نا�سر احمد نا�سر الريا�سي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/نا�سر احمد نا�سر الريا�سي من 100% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد اخطر ح�سني حممد ابو احل�سني %24
تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 0.40*0.60 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/الريف املمتاز لل�سيانة العامة 
EXECELLENT REEF GENERAL MAINTENANCE

اىل/الريف املمتاز لل�سيانة العامة ذ.م.م
EXECELLENT REEF GENERAL MAINTENANCE LLC

90 مالك/خلفان  26 مكتب  الغربية ليوا حم�سر يثي ق  املنطقة  تعديل عنوان/من 
 B131 سامل خلفان ال�سحاك املن�سوري اىل املنطقة الغربية ليوا اجلبانة مكتب رقم�

قطعة رقم 96-95-94-93
فعلى كل من له حق االعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

خليفة  ال�����س��ي��خ  م�ست�سفى  ي�ستقبل 
ب��ع��ج��م��ان اال���س��ب��وع القادم  ب���ن زاي����د 
الربوفي�سور جفري نوري �سات اأ�ستاذ 
م�ست�سفى  يف  باملنظار  الكتف  جراحة 
 ,  5 ب��اري�����ش  بجامعة  اأن��ط��وان  �سانت 
الثالثة  للمرة  امل�ست�سفى  يزور  والذي 
الزيارتني  خ��الل  وق��ام   , عامني  منذ 
عملية   29 نحو  ب��اإج��راء  ال�سابقتني 
كامل  تبديل  بينها  من  كتف  جراحة 
ملف�سل الكتف , بح�سب الدكتور وجيه 
ال�����س��ي�����س��ي ا���س��ت�����س��اري ورئ��ي�����ش ق�سم 
العظام يف م�ست�سفى ال�سيخ خليفة بن 
اأن  ال�سي�سي  واأ���س��اف  بعجمان.  زاي��د 
ت�سليح  اأي�سا  العمليات  تلك  من بني 
فوق  الع�سلة  ومت��زق  الكتف  الأرب��ط��ة 
ت�����س��ل��ي��ح اخللع  وع��م��ل��ي��ات   , ال��ك��ت��ف 
ال�سباب  بني  حدوثها  ال�سائع  املتكرر 
العمليات  , وتعترب هذه  والريا�سيني 
النادرة التي  من العمليات اجلراحية 
يتطلب اإجراوؤها اأجهزة دقيقة وخربة 
اإج�������راء هذه  ومت   , م���ت���ط���ورة  ط��ب��ي��ة 
مب�ست�سفى  العظام  ق�سم  يف  العمليات 
بعجمان  زاي������د  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
ومعاونة  ال��زائ��ر,  الطبيب  بوا�سطة 
ط����اق����م ق�������س���م ج�����راح�����ة ال����ع����ظ����ام يف 
امل�ست�سفى. واأرجع رئي�ش ق�سم العظام 
اأ�سباب اإ�سابات الكتف اإىل عدة اأ�سباب 
منها التهاب يف اأوتار ع�سالت الكتف 
الرتقوي  املف�سل  حفظة  يف  وال��ت��ورم 
احلافظة  اأن  اإىل  م�����س��را  اخل���ارج���ي 
ات�سال  تغلف  ال��ت��ي  احل��اف��ظ��ة  تعني 

االأربطة بالعظام.
املوؤدية  االأ���س��ب��اب  م��ن  اأن  اىل  واأ����س���ار 
كذلك  الكتف  الإ���س��اب��ات  امل�ساكل  اىل 
مما  الكتف  حافظة  يف  قطع  ح���دوث 

ينتج عنه خلع متكرر للكتف , وقطع 
يف حافظة مف�سل الكتف. وعن اأ�سباب 
اأن من بني  خلع الكتف ذكر ال�سي�سي 
وارتخاء   , احل�����وادث  اال���س��ب��اب  ت��ل��ك 
االأربطة واحلافظة خا�سة اذا مل يتم 
�سليمة  ب�سورة  االأول  اخللع  معاجلة 
وراثية  الأ�سباب  نتيجة  يكون  قد  اأو   ,
, ورمب�����ا ي��ظ��ه��ر ه����ذا امل���ر����ش ب���دون 
للمر�سى  ب��ال��ن�����س��ب��ة  وخ��ا���س��ة  ���س��ب��ب 
40 �سنة  اأع��م��اره��م ع��ن  ال��ذي��ن تزيد 

وم�سابني مبر�ش ال�سكري. 
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح ال��دك��ت��ور حممد 
بامل�ست�سفى  املناظر  ا�ست�ساري  فهمي 
 35 بتح�سر  ق���ام  ال��ع��ظ��ام  ق�سم  اأن 

مري�سا للعر�ش على الطبيب الزائر 
, من بينهم مر�سى مت اجراء عمليات 
جراحية لهم يف الزيارتني ال�سابقتني 
اىل  باالإ�سافة  حالتهم  تقييم  بهدف 
يتم  اأن  وت��وق��ع فهمي   , ج��دد  مر�سى 
مل��ر���س��ى جدد  ع��م��ل��ي��ات   10 اج������راء 

يحتاجون اىل تدخل جراحي.
وقال فهمي اأن الطبيب الزائر �سوف 
يزور امل�ست�سفى يف اخلام�ش ع�سر من 
ملدة  ال��زي��ارة  وت�ستمر  اجل��اري  ال�سهر 
5 اأيام مت حتديد يومان منها للك�سف 
الطبيب  �سيقوم  فيما   , املر�سى  على 
الباقية  ال��ث��الث��ة  االي������ام  يف  ال���زائ���ر 

باإجراء العمليات.

•• الفجرية-الفجر:

الفجرة  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  حت��ت��ف��ل 
احلادي  امل��وح��د  اخلليجي  امل���رور  باأ�سبوع  ال��ي��وم 
8 م���ار����ش عام  ي�������س���ادف  , وال������ذي  وال���ث���الث���ني 
2015م حتت �سعار: ق��رارك.. يحدد م�سرك 
برامج  وتنفيذ  تطوير  م��ب��ادرة  اإط���ار  يف  وذل���ك 
التوعية املرورية املنبثقة من ا�سرتاتيجية وزارة 
الفجرة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة  ال��داخ��ل��ي��ة 
ل�����س��ب��ط اأم����ن ال���ط���رق م���ن خ���الل ن�����س��ر الوعي 
, مب�ساركة وفود  املجتمع  �سرائح  لكافة  امل��روري 
خليجية من �سباط و�سباط �سف املرور , حيث 
يف  امل��رور  اإدارات  باهتمام  املنا�سبة,  ه��ذه  حتظى 

ل�سمان  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ش 
ال�سالمة املرورية للجميع .  

بن  را���س��د  علي   . د  العقيد  اأك���د  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
رئي�ش  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  – مدير  عوا�ش 
احلوادث  ب���اأن  امل���رور  الأ���س��ب��وع  الفرعية  اللجنة 
املرورية باتت اأحد اأبرز امل�ساكل التي تهدد �سالمة 
االأ�سعدة وت�سعى  واأمن املجتمعات على خمتلف 
القيادة من خالل اأ�سبوع املرور اإىل اإر�ساء ثقافة 
جمتمعية جت�سيداً ال�سرتاتيجية وزارة الداخلية 
و�سالمة واحلر�ش  اأم��ن��اً  اأك��رث  ال��ط��رق  يف جعل 
على كل ما يكفل النجاح يف زيادة وتعزيز الوعي 
روؤية  لتحقيق  واملقيمني  املواطنني  امل��روري بني 
احلوادث  بوفيات  الو�سول  ت�ستهدف  م�ستقبلية 

تاأتي حملة  , حيث  امل�ستويات  اأدن��ى  اإىل  املرورية 
اأ���س��ب��وع امل����رور ك��ل ع���ام ل��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة التتويج 
حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��روري��ة  التوعية  جل��ه��ود 
ال�سالمة املرورية للجميع , واأكد بن عوا�ش على 
اأهمية رفع معدالت ال�سالمة املرورية من خالل 

الرقي مب�ستوى الوعي واالإدراك املروري .
ويف االإطار نف�سه اأ�سار املالزم اأول حممد ح�سن 
الب�سري مدير فرع التوعية واالإعالم املروري , 
�ستتزامن  التي  االأن�سطة  العديد من  هناك  باأن 
مع االأ�سبوع , تت�سمن حفل افتتاح يتخلله تكرمي 
املرور  رجال  واملتميزين من  املثاليني  لل�سائقني 
امل�سارك  اخلليجي  الوفد  وا�ستقبال  وال�سركاء 
ندوات  كذلك  الربنامج  و�سي�سمل  الفعاليات  يف 

امل��رور وزي���ارات للم�سابني يف  ول��ق��اءات ل�سباط 
امل�ست�سفيات وم�سرة بالدراجات 

النارية للتوعية باأهمية ال�سالمة املرورية , كما 
�سيتم توعية طلبة املدار�ش من خالل الطوابر 
العملية  وال����ور�����ش  وامل���ح���ا����س���رات  ال�����س��ب��اح��ي��ة 
هذا  يحمله  وما  امل��رور  اأ�سبوع  باأهمية  للتعريف 
و  من�سورات  ت��وزي��ع  و�سيتم   , معني  م��ن  ال�سعار 
ن�سائح  تت�سمن  الطريق  مل�ستخدمي  مطويات 
اإر����س���ادي���ة ل��ل��ت��وع��ي��ة امل���روري���ة م��ن خ���الل نقاط 
التوعية التي �سيتم توزيعها على �سوارع االإمارة 
هذا باالإ�سافة اإىل العديد من الفقرات املتنوعة 
االأخرى  االإدارات  يف  التوعية  جل��ان  مب�ساركة 

بالقيادة .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

متمثلة  اخل��ي��م��ة,  راأ����ش  �سرطة  اأط��ل��ق��ت 
العامة  وال���ع���الق���ات  االإع�����الم  اإدارة  يف 
واإدارة ال�سرطة املجتمعية واإدارة مراكز 
ال�سرطة ال�ساملة , حملة توعوية حتت 

�سعار ) لنحمي منازلنا من ال�سرقة ( 
فعالياتها  انطلقت  التي  احلملة  وتاأتي 
بح�سور  امل���ع���م���ورة  م���رك���ز  م����ن  اأم���������ش 
مدير  احلميدي  �سعيد  حممد  العميد 
مراكز ال�سرطة ال�ساملة, واملقدم مروان 
االإع�����الم  اإدارة  م���دي���ر  ج���ّك���ة  اهلل  ع��ب��د 
ا�سرتاتيجية  �سمن  العامة,  والعالقات 
لتد�سني  ال���رام���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
التثقيفية  التوعوية  احلمالت  وتفعيل 

جلميع فئات و�سرائح املجتمع .
احلميدي  �سعيد  حممد  العميد  واأ���س��اد 
اإىل  باحلملة واأهدافها ال�سامية م�سراً 
اأن ال�سرقة من اآفات املجتمع التي يجب 

الق�ساء عليها, داعيا اأفراد املجتمع اإىل 
وعواقبها,  اأخطارها  ن�سر  يف  امل�ساهمة 
وثمن جهود وزارة الداخلية التي حتث 
امل��ب��ادرات التي ت�سهم  دوم��ا على تطبيق 
لكل  ومتمنياً  االأخ��ط��ار  من  التقليل  يف 

القائمني على احلملة التوفيق وال�سداد 
يف هذا العمل النوعي من جانبه اأو�سح 
املقدم مروان عبد اهلل جّكة مدير اإدارة 
بالقيادة  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات  االإع�����الم 
العامة ل�سرطة راأ�ش اخليمة, اأن احلملة 

من  ح��ر���س��اً  ك��ام��ل  �سهر  مل���دة  �ست�ستمر 
اخليمة,  راأ����ش  ل�سرطة  العامة  القيادة 
حلماية  وال��ع��ون  امل�ساعدة  ي��د  م��د  على 
�سكان االإمارة املواطنني والوافدين على 
ح��د ال�����س��واء, م��ن خ��ط��ر ���س��رق��ة املنازل 

مو�سم  حيث  ال�سيف  ف�سل  يف  وخا�سًة 
االإج������ازات وال�����س��ف��ر, م��ن خ���الل اإع����داد 
احل��م��الت ال��ت��وع��وي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة من 
خ��الل ت��وزي��ع املطويات ) ب��رو���س��ورات ( 
لكيفية  تر�سد  التي  التوعوية,  وكتيبات 

احلماية من خماطر �سرقة املنازل .
مب�ساركة  احلملة  تنطلق   : جكة  وق��ال 
العامة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ع����دد م���ن اجل���ه���ات 
اإذاع���ة راأ����ش اخليمة )  واخل��ا���س��ة, منها 
عرب  احلملة  دور  لتعزيز   ) اإم  اإف  راك 
برنامج  ع��رب  ون�سرها  االإذاع����ي  االأث���ر 
ال��ع��ني ال�����س��اه��رة االإذاع�����ي, ع����الوًة على 
ال�����س��ي��ن��م��ا يف االإم�����ارة  االت���ف���اق م���ع دور 
ال�سينما  دور  ك��اف��ة  يف  احل��م��ل��ة  ل��ن�����س��ر 
ب�������س���ورة م�������س���ت���م���رة, وت����ق����دمي اأف�����الم 
ق�سرة توعوية من اإعداد اإدارة االإعالم 
والعالقات العامة ب�سرطة راأ�ش اخليمة, 
املنازل من  تو�سح طرق حماية وتاأمني 

خطر ال�سرقة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

راأ�ش  العام جلائزة  االأمني  �سبيعان,  اأحمد  اأكد 
العليا  اللجنة  ورئي�ش  الكرمي  للقراآن  اخليمة 
املنظمة, اأن املحا�سرات اخلا�سة بالن�ساء, التي 
ع�سرة,  اخلام�سة  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة  نظمتها 
يف قاعة جمعية االإم��ارات للتنمية االجتماعية 
مبنطقة الظيت يف راأ�ش اخليمة, حظيت باإقبال 
وا�سع من �سيدات املجتمع املحلي, من املواطنات 

وامل��ق��ي��م��ات ع��ل��ى اأر������ش ال���دول���ة, م���ن خمتلف 
االأعمار وال�سرائح االجتماعية. وا�ستملت قائمة 
حما�سرة  على  للجائزة  الن�سائية  املحا�سرات 
ال��واع��ظ��ة بدائرة  ال��ك��م��ايل,  األ��ق��ت��ه��ا ���س��دي��ق��ة 
دبي,  يف  اخل��ري  والعمل  االإ�سالمية  ال�سوؤون 
ال�سابع  يف  ب��اهلل(,  �سلتنا  نقوي  )كيف  بعنوان 
وحما�سرة  امل��ا���س��ي,  ف��رباي��ر���س��ب��اط  م��ن  ع�سر 
الواعظة  �سعيد,  ن�سيب  م���وزة  األقتها  اأخ���رى 
حتت  ال�سارقة,  يف  االإ�سالمية  ال�سوؤون  بدائرة 

عنوان )اأ�سباب ال�سعادة يف الدارين(, يف احلادي 
امل��ا���س��ي, وحما�سرة  ال�����س��ه��ر  وال��ع�����س��ري��ن م��ن 
امل��ع��ل��م��ة يف منطقة  م���ب���ارك,  م����رمي  ق��دم��ت��ه��ا 
)ر�سالة  ع��ن��وان  حملت  التعليمية,  ال�����س��ارق��ة 
اإىل ال���زوج���ات(, يف اخل��ام�����ش وال��ع�����س��ري��ن من 
الن�ساء, التي  ال�سهر ذاته.  تناولت حما�سرات 
اندرجت حتت مظلة اجلائزة, التقرب اإىل اهلل, 
تبارك وتعاىل, ومعرفته والعمل اخلال�ش له, 
�سلى  حممد,  النبي  �سنة  وم��واف��ق��ة  �سبحانه, 

اهلل عليه و�سلم, وهديه, فيما اأكدت اأن القراآن 
الكرمي هو حبل اهلل املتني, واأنه كلما زاد دين 
اإميان املرء زاد قربه من اهلل, موؤكدة اأهمية اأن 
نذكر اهلل, تعاىل, يف كل االأح���وال, وه��و, الذي 
ي��ط��رح ال��ربك��ة يف اأم���ورن���ا, وح�����س��ور جمال�ش 
والدعاء  اهلل,  اإىل  التقرب  مفاتيح  من  اخل��ر 
الدعاء  واأف�سل  العبادة,  من  باعتباره  امل�ستمر 
املوت,  ت��ذك��ر  امل��ه��م  م��ن  ال�سجود, يف ح��ني  عند 
ويجعله  يتعظ,  يتذكره  عندما  االإن�����س��ان  الأن 

قريبا من خالقه. وطالبت املحا�سرات بتعزيز 
االأعمال اخلال�سة  واالإكثار من  باهلل,  االإمي��ان 
لوجهه, والعمل ال�سالح والفرائ�ش والطاعات 
وعمل  ال�سرعية,  العلوم  وتعلم  الوالدين  وب��ر 

االأعمال ال�ساحلة, التي تقرب االإن�سان بربه. 

ر�شالة اإىل الزوجات
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ع��ل��ى عبادة  امل���ح���ا����س���رات  ورك������زت 
�سببا من  ذل��ك  واأن  منه,  وال��ق��رب  تعاىل,  اهلل, 

اأ���س��ب��اب ال�����س��ع��ادة يف ال��دن��ي��ا واالآخ�����رة, موؤكدة 
اجلميل  ورد  ملجتمعها  امل���راأة  نفع  اأهمية  على 
لهذا الوطن وقيادته احلكيمة, يف حني وجهت 
الزوج  اأ�سرار  بحفظ  تق�سي  امل��راأة,  اإىل  ر�سالة 
االإف�ساح  و���س��رورة  حقوقه,  وم��راع��اة  والبيت 
الزوجني ومراعاة حق تربية  امل�ساعر بني  عن 
املراأة  �سالح  اأن  املحا�سرات  واعتربت  االأب��ن��اء. 
يكفل �سالح  الذرية, كما ينفع الوالدين عند 

كربهما.

•• عجمان ـ الفجر 

���س��ه��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ماجد 
الديوان  رئ��ي�����ش  النعيمي  �سعيد  ب��ن 
اخلتامي  احل��ف��ل  بعجمان  االأم����ري 
للتعليم  ال������دويل  ع��ج��م��ان  مل��ع��ر���ش 
والتدريب لتكرمي الرعاة وامل�ساركني 
ب��امل��ع��ر���ش ال����ذي اأق��ي��م ع��ل��ى م����دار 3 
للموؤمترات  زاي��د  ال�سيخ  مبركز  اأي��ام 
م��ق��ر ج��ام��ع��ة عجمان  وامل���ع���ار����ش يف 
منه  وا�ستفاد  والتكنولوجيا  للعلوم 
اأكرث من 5000 زائر مب�ساركة 60 

موؤ�س�سة تعليمية حملية واأجنبية.
���س��ه��د احل���ف���ل ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه غرفة 
بفندق  ع���ج���م���ان  و����س���ن���اع���ة  جت�������ارة 
ع���ج���م���ان ������س�����راي �����س����ع����ادة ع���ب���داهلل 
غرفة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  املويجعي 
جتارة و�سناعة عجمان و�سعادة �سامل 
ب���ن اأح���م���د ال��ن��ع��ي��م��ي ال��ن��ائ��ب الثاين 
�سعادة  و  االإدارة  جم��ل�����ش  ل��رئ��ي�����ش 
���س��امل ال�����س��وي��دي م��دي��ر ع����ام غرفة 
ع��ج��م��ان, وع�����دداً م��ن روؤ����س���اء ونواب 
باملعر�ش  امل�ساركة  اجل��ام��ع��ات  ك��ربي 

وم�سئويل املوؤ�س�سات التعليمية.

ا�شتفادة
واأكد نا�سر الظفري املدير التنفيذي 
االع�ساء  ودع����م  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل��ق��ط��اع 
بغرفة عجمان � رئي�ش اللجنة املنظمة 
األقاها  التي  كلمته  خ��الل  للمعر�ش, 

ال��ث��ال��ث��ة من  ال��ن�����س��خ��ة  اأن  ب��احل��ف��ل 
والتدريب  للتعليم  عجمان  معر�ش 
ال�����ذي �سهده  ال��ت��ط��ور  اأك������دت م����دى 
املعر�ش يف ن�سخته الدولية مب�ساركة 
دول  م��ن  ك���ربى  تعليمية  م��وؤ���س�����س��ات 
املعر�ش حتت  واأب��رز  واأجنبية,  عربية 
واعد  مل�ستقبل  تعليمية  وجهة  �سعار 
عاٍل  تعليم  موؤ�س�سة   60 م��ن  اأك���رث 
�سواء  امل��ع��ر���ش  زوار  م��ن��ه��ا  ا���س��ت��ف��اد 
الربامج  على  التعرف  اأو  بالت�سجيل 
املنا�سب  التخ�س�ش  واختيار  املقدمة 
اإىل جانب التعرف على طرق التعلم 

ا�ستخدام  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ة  اجل���دي���دة 
الو�سائل التكنولوجية احلديثة.

�شوق العمل
ع��ن مدى  ك�سف  امل��ع��ر���ش  اأن  واأ���س��ار 
امل�ساركة  التعليمية  املوؤ�س�سات  اهتمام 
باإيجاد برامج وتخ�س�سات ت�ستهدف 
الدولة  ال��ع��م��ل يف  ���س��وق  اح��ت��ي��اج��ات 
وخارج الدولة من خالل وجود جلان 
ب��ه��ا ل��ب��ح��ث م��ت��ط��ل��ب��ات ���س��وق العمل 
االعتماد  ول��ي�����ش  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ك��اف��ة 
املنت�سرة واملعروفة  على التخ�س�سات 

فقط, واثبتت تلك املوؤ�س�سات للجميع 
مدى مواكبتها لتحديات ومتطلبات 
ب�سكل  زاد  امل��ع��ر���ش  اأن  ك��م��ا  ال��ع�����س��ر 
وا���س��ح م��ن ت��ب��ادل اخل���ربات وتكوين 
�سركات بني كافة اجلهات امل�ساركة ال 
�سيما اجلهات ذات التخ�س�ش الواحد 

اأو املتقارب.
دعم القيادة

واأ�����س����اف ق���ائ���ال ل��ق��د جت��ل��ى خالل 
 2015 ال������دويل  م��ع��ر���ش ع��ج��م��ان 
الر�سيدة بدعم  مدى اهتمام قيادتنا 
امل�����س��رة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ووق���وف���ه���ا على 

ت��وف��ر ك��اف��ة اأ���س��ب��اب ال��ن��ج��اح لتلك 
�ساحب  وافتتاح  فرعاية  املوؤ�س�سات, 
را�سد  ب����ن  ح��م��ي��د  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
النعيمي ع�سو املجل�ش االأعلى حاكم 
للمعر�ش  ال���ث���الث  ال��ن�����س��خ  ع��ج��م��ان 
لدليل وا�سح على دعم �سموه للعملية 
بل  عجمان  يف  فقط  لي�ش  التعليمية 

يف الدولة والوطن العربي .

روؤية عجمان
وث��م��ن ح��ر���ش غ��رف��ة ع��ج��م��ان على 
وف���ع���ال���ي���ات تخدم  اأح��������داث  ت��ن��ظ��ي��م 
اأهدافها اال�سرتاتيجية وحتقق روؤية 
عجمان 2021 والتي تهدف الإيجاد 
اقت�ساد  م���ن خ���الل  ���س��ع��ي��د  جم��ت��م��ع 
حكومة  ظ����ل  يف  م�������س���ت���دام  اأخ�������س���ر 
متميزة, فاملعر�ش يخدم تلك الروؤى 
واالهداف من خالل وجود موؤ�س�سات 
خريجني  ت��ن��ج��ب  رائ�������دة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
واملعرفة  بالعلم  مت�سلحني  مبدعني 
ي�ساهمون يف بناء االقت�ساد ويحققون 
اال�سرتاتيجية,  واه���داف���ن���ا  روؤي���ت���ن���ا 
هو  الب�سري  العن�سر  يف  فاال�ستثمار 
حكومتنا  عليه  تعمل  ا�ستثمار  اأه���م 
ونحر�ش يف غرفة عجمان  الر�سيدة 

على امل�ساهمة فيه.

�شكر وتقدير
لكافة  ال�����س��ك��ر  وج���ه  كلمته  وخ����الل   
امل�������س���ارك���ني م���ن االم��������ارات وال�����دول 

ع��ل��ى حر�سهم  ال��ع��رب��ي��ة واالج��ن��ب��ي��ة 
وت���واج���ده���م ب��امل��ع��ر���ش االأم�����ر الذي 
الثالثة  ال��ن�����س��خ��ة  جن����اح  يف  اأ����س���ه���م 
ال��ُدوِل��ي��ة, كما  واأ���س��اف عليها ط��اب��ع 
للجهات  اجل����زي����ل  ب��ال�����س��ك��ر  ت���ق���دم 
الراعية واملتمثلة يف منطقة عجمان 
و  للعلوم  التعليمية وجامعة عجمان 
التكنولوجيا وكلية املدينة اجلامعية 
بعجمان وموؤ�س�سة احلكمة التعليمية 
والكلية االماراتية الكندية اجلامعية 
ودائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان 

و�سبكة اأخبار عجمان .
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  ب��������دور  واأ��������س�������اد 
وال��ت��ي ق��دم��ت م��ع��ر���ش ���س��م��ل جملة 
م����ن اخل�����دم�����ات وااله�����������داف ����س���واء 
اأو  الطلبة  من  اأوال����زوار  للم�ساركني 
اأولياء االأمور اأو الهيئات التدري�سية, 

ودعا م�سئويل املوؤ�س�سات للم�ساركة يف 
ن�سخة املعر�ش الرابعة والتي اإن �ساء 
يف  ت�سب  ت��ط��ورات  ت�سم  ���س��وف  اهلل 

امل�سرة التعليمية.

تكرمي
الدكتور  ال�سيخ  �سمو  ق��ام  ذل��ك  بعد 
يرافقه  ال��ن��ع��ي��م��ي  �سعيد  ب��ن  م��اج��د 
و�سامل  امل��وي��ج��ع��ي  ع���ب���داهلل  ����س���ع���ادة 
اجلهات  ك���اف���ة  ب��ت��ك��رمي  ال�������س���وي���دي 
الراعية للمعر�ش يف ن�سخته الثالثة 
كما كرم كافة امل�ساركني باملعر�ش من 

املوؤ�س�سات املحلية واالأجنبية. 

ور�ش عمل
ه���ذا وك����ان ق��د ���س��ه��دت ور�����ش العمل 
امل�ساحبة للمعر�ش ا�ستفادة ما يزيد 

املعر�ش  زوار  300 م�سارك من  عن 
ال�سباحية  العمل  ور���ش  وا�ستهدفت 
باملعر�ش الطلبة وجاءت حتت عنوان 
و  اجل��ام��ع��ي  التخ�س�ش  اأخ��ت��ار  كيف 
الور�ش  اأم��ا  التطوعي  العمل  اأهمية 
العاملني  ف���ا����س���ت���ه���دف���ت  امل�������س���ائ���ي���ة 
االأمور  واأولياء  التعليمية  باملوؤ�س�سات 
للمعر�ش  االأول  ال��ي��وم  �سهد  بحيث 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  ب���ع���ن���وان  ور�����س����ة 
لتحقيق  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا  االج��ت��م��اع��ي 
اهداف التعليم , و�سهد اليوم الثاين 
ور����س���ة ب��ع��ن��وان دم����ج ال���ط���الب ذوي 
واليوم  ال��ع��ادي��ة  بالف�سول  االع��اق��ة 
املعلم  اإيجابية  بعنوان  ور�سة  الثالث 
اإىل  ه��ذا  التعليم  تطوير  يف  واأث��ره��ا 
متنوعة  ا�ستعرا�سية  ف��ق��رات  جانب 

وم�سابقات و�سحوبات للزوار.

تناولت ق�شايا دينية اجتماعية واأ�شرية

اإقبال وا�سع على املحا�سرات الن�سائية جلائزة راأ�ش اخليمة للقراآن

ماجد النعيمي ي�شهد احلفل اخلتامي ملعر�ش عجمان الدويل للتعليم والتدريب

املعر�ش ك�سف اهتمام املوؤ�س�سات التعليمية مبواكبة تخ�س�ساتها الحتياجات �سوق العمل

�سرطة الفجرية حتتفل باأ�سبوع املرور اخلليجي املوحد احلادي والثالثنياخت�سا�سي كتف يزور م�ست�سفى خليفة بعجمان اال�سبوع القادم

�سرطة راأ�ش اخليمة تطلق حملة ) لنحمي منازلنا من ال�سرقة (

عجمان-وام:

اع��ت��م��د ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن حميد 
ال�سمو  ����س���اح���ب  مم���ث���ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ح��اك��م ع��ج��م��ان ل��ل�����س��وؤون االداري�����ة 
اخلطة  املالية  دائ��رة  رئي�ش  واملالية 
لدائرة  والت�سغيلية  اال�سرتاتيجية 

املالية لالأعوام2015- 2017.
واأك�����د ال�����س��ي��خ اأح���م���د ال��ن��ع��ي��م��ي اأن 
اخلطة اال�سرتاتيجية خالل دورتها 
و�سائل  تنويع  اإىل  �ست�سعى  القادمة 
احلكومية  االي������������رادات  حت�����س��ي��ل 
اإمارة  يف  املحلية  الر�سوم  وهند�سة 

املايل  التخطيط  وتطوير  عجمان 
احلكومية  امل��ال��ي��ة  امل��خ��اط��ر  واإدارة 
امل��ال��ي��ة وتعزيز  االأن��ظ��م��ة  وت��ط��وي��ر 
خمتلف  يف  احل���ك���وم���ي���ة  ال����ك����ف����اءة 
حتقيقا  وذل������ك  امل���ال���ي���ة  اجل����وان����ب 

لروؤية عجمان 2021.
من جانبه قال �سعادة مروان اآل علي 
مدير عام دائرة املالية بالتكليف اإن 
وتطوير  حتديث  اإىل  �سعت  الدائرة 
اأحدث  وف��ق  اال�سرتاتيجية  اخلطة 
املمار�سات العاملية يف جماالت العمل 
امل���ايل احل��ك��وم��ي ووف��ق��ا الآراء كافة 
واملتعاملني  ال�����س��رك��اء  م��ن  املعنيني 

واملوظفني واملجتمع.
واأو�سح اأن الدائرة تتطلع يف روؤيتها 
مالية  م��ن��ظ��وم��ة  ذات  ت���ك���ون  الأن 
حتقيق  يف  ت�ساهم  رائ����دة  حكومية 
ت��ن��م��ي��ة م�����س��ت��دام��ة الإم�����ارة عجمان 
خالل  من  الدولة  تناف�سية  وتعزيز 
امل���وارد  وتنمية  ادارة  اإىل  ر�سالتها 
وفعالية  ب��ك��ف��اءة  احلكومية  امل��ال��ي��ة 
بال�سيا�سات  االرت���ق���اء  خ���الل  وم���ن 
الأف�سل  وف���ق���ا  امل���ال���ي���ة  واالن���ظ���م���ة 
امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة مب��ا ي�����س��اه��م يف 
مت���ك���ني اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة من 
اال�سرتاتيجية  اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ي��ق 

املتمثلة  املوؤ�س�سية  قيمها  وت��ع��زي��ز 
واملهنية  الفريق  وروح  امل�سوؤولية  يف 

وال�سفافية واالبداع واالبتكار.
وذكرت عائ�سة املهري مدير مكتب 
اخلطة  اأن  والتميز  اال�سرتاتيجية 
اال�سرتاتيجية للدائرة تت�سمن اأربع 
غايات هي التنمية امل�ستدامة للموارد 
ادارتها  وك���ف���اءة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
والت�سريعات  ال�سيا�سات  ورفع كفاءة 
والعمليات  النظم  وت��ط��وي��ر  امل��ال��ي��ة 
اأداء  مب�ستوى  واالرتقاء  وحوكمتها 
املالية وال�سراكات لتعزيز  اخلدمات 
املجتمعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  التناف�سية 

وت����ق����دمي خ����دم����ات م�������س���ان���ده وفق 
والتميز.  اجل�����ودة  م��ع��اي��ر  اف�����س��ل 
اخلطة  اأن  اإىل  امل���ه���ري  واأ�����س����ارت 
ا�ستدامة  اإىل  تهدف  اال�سرتاتيجية 
وتنمية املوارد املالية احلكومية ورفع 
ك���ف���اءة وف��اع��ل��ي��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط املايل 
ك��ف��اءة وفاعلية  وت��ع��زي��ز  احل��ك��وم��ي 
وتطبيق  امل����وح����د  امل�������ايل  ال���ن���ظ���ام 
املالية  اخل��دم��ات  مم��ار���س��ات  اأف�سل 
ال�سراكات  تفعيل  اىل  ت��ه��دف  ك��م��ا 
ورفع  املجتمعية  امل�سوؤولية  وتعزيز 
كفاءة الدعم املوؤ�س�سي. واأو�سحت اأن 
اخلطة الت�سغيلية تت�سمن مبادرات 

التح�سيل  و�سائل  تنويع  اإىل  ت�سعى 
االأمد  متو�سط  امل���ايل  والتخطيط 
احلكومية  امل��ال��ي��ة  امل��خ��اط��ر  واإدارة 

واأمت����ت����ة ال��ت��خ��ط��ي��ط امل�����ايل وج���رد 
واأمتتتها  احل���ك���وم���ي���ة  االأ�������س������ول 
حكومة  يف  امل��وردي��ن  نظام  وتطوير 

الذكية  االأنظمة  عجمان من خالل 
ومتكني موظفي حكومة عجمان يف 

املجال املايل .

اأحمد بن حميد النعيمي : يعتمد اخلطة اال�سرتاتيجية 
والت�سغيلية لدائرة املالية وفقًا الأف�سل واأحدث املمار�سات
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اجلعفري يعلن بقاء االأ�سد يف ال�سلطة
•• نيويورك-رويرتز:

اجلعفري  ب�سار  املتحدة  االأمم  ل��دى  �سوريا  م��ن��دوب  ق��ال 
امل��ت��ح��دة والقوى  ال��والي��ات  ال��وق��ت ق��د ح��ان ك��ي تقبل  اإن 
الغربية االأخرى باأن الرئي�ش ال�سوري ب�سار االأ�سد باق يف 
ال�سلطة وان تتخلى عما و�سفها باأنها ا�سرتاتيجية فا�سلة 
اإىل  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  تق�سيم  حم��اول��ة  على  تقوم 
ال�سنوية  الذكرى  ع�سية  اجلعفري  وق��ال  طائفية.  جيوب 
م�ستعد  االأ���س��د  اإن  ال�سورية  االنتفا�سة  الن���دالع  ال��راب��ع��ة 
االره���اب  ملكافحة  وغ��ره��ا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  م��ع  للعمل 
ال�سلطة  يف  ف��راغ  اأي  نريد  ال  وت��اب��ع  االأو���س��ط.  ال�سرق  يف 

والعراق..  ليبيا  يف  ح��دث  مثلما  الفو�سى  يثر  بالبالد 
واأفغان�ستان. ميكن للرئي�ش االأ�سد اأن يحقق االأهداف الأنه 
رئي�ش قوي. اإنه يحكم موؤ�س�سة قوية هي اجلي�ش ال�سوري. 
بريطانيا  ورف�ست  �سنوات.  اأرب���ع  منذ  ال�سغوط  وي��ق��اوم 
وفرن�سا دعوات العادة العالقات مع حكومة االأ�سد. ويقول 
م�سوؤولون اأمريكيون اإنه ال يوجد تغير يف ا�سرتاتيجيتهم 
تنظيم  قتال  على  تركيزهم  ان�سب  واإن  حتى  االأ�سد  جتاه 
داع�ش . وقال اجلعفري نحن منفتحون على التعاون مع 
الواليات املتحدة. وهم ال يريدونه. وقال دبلوما�سيون يف 
فرباير �سباط اإن بع�ش دول االحتاد االأوروبي التي �سحبت 
�سفراءها من �سوريا تقول يف اأحاديث خا�سة اإن الوقت قد 

حان لتكثيف االت�ساالت مع دم�سق. ويقول دبلوما�سيون اإن 
تاأييدا من دول منها  �ستلقى  اأنها  اأو  الدعوات �سدرت من 
وا�سبانيا  والنم�سا  وبلغاريا  ورومانيا  والدمنرك  ال�سويد 
باالإ�سافة اإىل جمهورية الت�سيك التي مل ت�سحب �سفرها 
من دم�سق. ويحظى االأمر بتاأييد الرنويج و�سوي�سرا اأي�سا 
وهما من خارج االحتاد االأوروبي. وي�سيف الدبلوما�سيون 
ان هذه الدول ترى اأن خطر داع�ش جعل من االأ�سد اأخف 
دم�سق  مع  جم��ددا  للتوا�سل  حاجة  هناك  واأن  ال�سررين 
كحليف حمتمل يف وجه املت�سددين. ومل يعقب م�سوؤولون 
اأم��ري��ك��ي��ون ب����االأمم امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ال��ف��ور ع��ل��ى ت�سريحات 

اجلعفري االأخرة.

ماليزيا تتعهد بالعثور على الطائرة املفقودة

•• الفجر – خرية ال�صيباين
    م�سرحية! ... مل ياأت بجديد , 
هكذا علق باراك اأوباما على خطاب 
ن��ت��ن��ي��اه��و اأم����ام ال��ك��ون��غ��ر���ش. هذه 
الكلمات ال�سادرة عن رئي�ش هادئ 
التوتر  ع��م��وم��ا, ح��ت��ى يف حل��ظ��ات 
الغ�سب  درج����ة  ت��ع��ك�����ش  ال��ك��ب��رة, 
ال���ذي ي�����س��ود ال��ب��ي��ت االأب��ي�����ش بعد 
الدر�ش يف احلزم الذي لّقنه رئي�ش 
لالإدارة  علنا  االإ�سرائيلي  ال���وزراء 
انه  اأوب��ام��ا  اأعلن  وق��د  االأمريكية. 
اّطلع  ولكنه  اخل��ط��اب,  ي�ساهد  مل 

على تقرير ب�ساأنه. 
   وكان نتنياهو قد وّجه الثالثاء, 
نداء قويا اإىل الكونغر�ش للتنديد 
النووي  ح���ول  ال�سيئة  بال�سفقة 
االإيراين التي حتاول رئا�سة اأوباما 
ان��ت��زاع��ه��ا م��ن ط��ه��ران قبل نهاية 

مار�ش اجلاري.
    اأث��ار خطاب نتنياهو احلما�سي, 
االإدارة  م���ق���ارب���ة  و�����س����ف  ال�������ذي 
االأمريكية باأنها �ساذجة وميكن اأن 
توؤدي اإىل كابو�ش النووي بدال من 

•• نيويورك-طرابل�س-وكاالت: 

الليبية  احل����ك����وم����ة  رئ���ي�������ش  ح������ذر 
ات�ساع  م��ن  ال��ث��ن��ي,  امل��وؤق��ت��ة, عبد اهلل 
داع�ش  تنظيم  م�سلحي  انت�سار  دائ��رة 
االإره���اب���ي يف م��دن ج��دي��دة, مطالباً 
بتقدمي  ال��ل��ي��ب��ي��ة  االأط�������راف  ج��م��ي��ع 
االأزم���ة, وذلك  ت��ن��ازالت للخروج من 
ح�سبما اأفادت وكالة االأنباء ال�سعودية 

وا�ش, ام�ش ال�سبت.
وقال الثني يف ت�سريحات للتلفزيون 
على  تقف  ليبيا  اإن  الليبي  الر�سمي 
ق����د يع�سف  م���ف���رتق ط�����رق خ���ط���ر 
اإىل  باأمنها واأم��ن دول اجل��وار, الفتاً 
من  امل��ت��اح��ة  احلقيقية  ال��ف��ر���س��ة  اأن 
خ���الل احل�����وار, ه���ي ال��وح��ي��دة التي 
�ستخرج البالد اإىل بّر االأمان. وجدد 
املجتمع  من  حكومته  مطالبة  الثني 
ال�سالح  رف��ع حظر  ب�سرورة  ال��دويل 
ال�سيطرة  ا�ستعادة  م��ن  تتمكن  لكي 
ال����ت����ي حت���ت���ل���ه���ا بع�ش  امل��������دن  ع���ل���ى 

امليلي�سيات امل�سلحة.
العقوبات  م��راق��ب��و  ق����ال  ذل�����ك,  اىل 
ال���ت���اب���ع���ون ل�������الأمم امل���ت���ح���دة اإن���ه���م 
وافقت  اإذا  اأن����ه  م��ن  ب��ق��ل��ق  ي�����س��ع��رون 
ال����دويل على  االأم����ن  جل��ن��ة مبجل�ش 
احل�سول  ال��ل��ي��ب��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ط��ل��ب 
فاإن  وط��ائ��رات  ودب��اب��ات  ا�سلحة  على 
حتويلها  يتم  قد  املعدات  ه��ذه  بع�ش 

اإي��ران من احل�سول على  ان متنع 
قنبلتها, اأثار موجة ت�سفيق مدوية 
يف م��ب��ن��ى ال��ك��اب��ي��ت��ول, ل��ك��ن��ه اأث����ار 
م�سادا  هجوما  ال��ف��ور  على  اأي�سا 
مل  التي  االأمريكية,  الرئا�سة  من 
االإ�سرائيلي  احلليف  روؤي��ة  ته�سم 
ب�ساأن  درو���س��ا  ليعطيها  ي��اأت��ي  وه��و 

احلّد من االنت�سار النووي.
اأوب��ام��ا, اإىل ان خطاب  اأ�سار    وقد 
رئ��ي�����ش ال�������وزراء االإ���س��رائ��ي��ل��ي مل 
ي���ط���رح  ب���دائ���ل ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ , 
عن  املرتتبة  املخاطر  على  م�سددا 
�ساأنها  من  والتي  املفاو�سات  ف�سل 
ال�ستئناف  ح���ّرة  اإي����ران  ت���رتك  اأن 
القنبلة  ل�����س��ن��ع  ال�������س���ري  ع��م��ل��ه��ا 
التفاق  وجود  ال  واأ�ساف  النووية. 
�سيكون  جنحنا,  ما  اإذا  ولكن  بعد, 
اأف�����س��ل �سفقة مم��ك��ن��ة مع  ه��ن��اك 
�سالح  ام��ت��الك  م��ن  ملنعها  اإي�����ران 

نووي .
   يف ح���ني اأك�����د ج����ون ك����ري من 
ج��ن��ي��ف اأي����ن ي��ف��او���ش م���ع نظره 
ل  االإيراين, اإن الهدف لي�ش التو�سّ
اإىل اأي اتفاق, ولكن احل�سول على 

االإره������اب وقوة  ت��رع��ى  اإي������ران,  اأن 
عدوانية يف العراق و�سوريا واليمن 
ال����وث����وق يف  ول���ب���ن���ان, وال مي���ك���ن 
على  وا�سنطن  وتراهن  تعهداتها. 
خم�ش  اإىل  ع�سر  م��ن  ي���دوم  حظر 
ع�سرة �سنة, وتفتي�ش م�ستمر الأنها 
تاأمل باأّن النظام االإيراين �سينهار 
ق��ب��ل ذل����ك, ف��ا���س��ح��ا ال��ط��ري��ق اإىل 

و�سع جيو�سيا�سي اأف�سل.
امل��ط��روح االآن    وال�����س��وؤال الوحيد 
تدخل  ع���ّق���د  م����دى  اأّي  اإىل  ه����و, 
هذا  ويف  اأوب��ام��ا,  مغامرة  نتنياهو 
يف  �ساجنر,  ديفيد  يقول  ال�سياق, 
ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز, م��ق��ارن��ا مقاربة 
اأوباما بتلك التي اعتمدها الرئي�ش 
االأم��ري��ك��ي االأ���س��ب��ق ن��ي��ك�����س��ون مع 
الرئي�ش  م��ن��اورة  هام�ش  ال�����س��ني, 
يرى  ح����ني  يف   , ك���ب���را  ي������زال  ال 
معهد  من  دوران,  مايكل  الباحث 
ا�ستخدام  باإمكانه  الأن��ه  ه��د���س��ون, 
لرفع  اخل��زان��ة  وزارة  ���س��الح��ي��ات 
امل���رور عرب  دون  ال��ع��ق��وب��ات  بع�ش 
الكونغر�ش, اإاّل اّن بع�ش املالحظني 
ال����ن����واب  ب���ا����س���ت���ط���اع���ة  ان  ي�������رون 

االت��ف��اق اجل��ّي��د ال��ق��ادر على عبور 
امتحان املجتمع الدويل .

  من جهتها, قالت زعيمة االأقلية 
النواب,  جمل�ش  يف  الدميقراطية 
درو�سا  نتلقى  لن  بيلو�سي,  نان�سي 
مكافحة  جم���ال  يف  ن��ت��ن��ي��اه��و  م���ن 
كا�سفة  ال����ن����ووي,  االن��ت�����س��ار  ع����دم 
البكاء طيلة  اأنها كانت على و�سك 
اأنها  م��الح��ظ��ة  اخل���ط���اب,  اإل���ق���اء 
ك�سخ�ش يعتّز بالعالقة االأمريكية 
االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة, ا����س���ع���ر ب���احل���زن 
للذكاء  ُوّج����ه����ت  ال���ت���ي  ل���الإه���ان���ة 
االأمريكي, وباحلزن للتعايل املعلن 
ت�سكله  ال��ذي  للتهديد  فهمنا  ع��ن 

اإيران .
  ه���ذه ال��ت��وت��ر غ��ر امل�����س��ب��وق بني 
يك�سف  ونتنياهو,  اأوب��ام��ا  فريقي 
ع��ن وج���ود خ���الف ج��وه��ري حول 
اإيران.    تريد اأمريكا منع طهران 
من امتالك اأ�سلحة نووية, ولكنها 
امل�����س��ت��ح��ي��ل دفعها  ان����ه م���ن  ت����رى 
من�ساتها  ع��ن  ك��ل��ّي��ة  ال��ت��خ��ل��ي  اإىل 
النووية. يف املقابل, يدافع نتنياهو 
عن موقف اأكرث ت�سددا على اأ�سا�ش 

واأ�ساف  ت��دع��م��ه��ا.  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  اإىل 
انتهاكات  ي��راق��ب��ون  ال��ذي��ن  اخل���رباء 
ح��ظ��ر االأ���س��ل��ح��ة ال����ذي ف��ر���ش على 
هذه  ر���س��ال��ة:اإن  يف   2011 يف  ليبيا 
يف  االأم��ر  نهاية  يف  تقع  قد  االأ�سلحة 
اأو  املعارك  بعد  اأخ��رى  ميلي�سيات  يد 
ال�سيطرة  الليبية  ال��ق��وات  فقدت  اإذا 

على خمزونات ال�سالح .
عبد  ال����وزراء  رئي�ش  حكومة  وتعمل 

للت�سدي  ع�سكرية  وم��ع��دات  اأ�سلحة 
للمت�سددين وال�سيطرة على احلدود. 
للجنة  ر���س��ال��ة  يف  امل���راق���ب���ون  وق�����ال 
جم��ل�����ش االأم����ن ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 
اجلماعات  ت�����س��ك��ل��ه  ال����ذي  ال��ت��ه��دي��د 
االإرهابية يف ليبيا ميثل حتديا كبرا 
بقلق  ت�سعر  اللجنة  ِف���اإن  لل�سلطات 
امل���واد يف  ه��ذه  ا�ستخدام  احتمال  م��ن 
حتت  ومن�ساآت  مناطق  على  هجمات 

اهلل الثني املعرتف بها دوليا من �سرق 
اإرهابية  جماعة  �سيطرة  منذ  ليبيا 
يف  طرابل�ش  على  ليبيا  فجر  ت�سمى 
حكومة  وت�سكيل  املا�سي  العام  قتال 

خا�سة بها.
دوليا  بها  املعرتف  للحكومة  وي�سمح 
ب��ا���س��ت��راد االأ���س��ل��ح��ة مب��واف��ق��ة جلنة 
جم��ل�����ش االأم������ن ال���ت���ي ت�����س��رف على 
اللجنة  م��ن  ليبيا  وط��ل��ب��ت  احل��ظ��ر. 

اإحراجه وو�سعه يف موقف �سعب.   
القادمة,  امل��ع��رك��ة  ع��الم��ات  وم���ن 
يف  اجلمهورية  االأغلبية  زعيم  ان 
ماكونيل,  ميت�ش  ال�سيوخ  جمل�ش 
ُيلزم  ق��ان��ون  مت��ري��ر  قريبا  يعتزم 
مع  ات����ف����اق  اأي  ب���ط���رح  ال���رئ���ي�������ش 
ويحد  ال���ك���ون���غ���ر����ش,  اإىل  اإي�������ران 
اإل��غ��اء العقوبات  م��ن ق��درت��ه ع��ل��ى 
احلالة  ت��ل��ك  ويف  ي��وم��ا.  �ستني  يف 
�ستتوفر لل�سلطة الت�سريعية فرتة 
ب�سهرين لتجميد االتفاق املفرتق. 
طلب  فكرة  ب�سدة  اأوباما  ويعار�ش 
وي�ستعد  ال��ك��ون��غ��ر���ش  م�����س��ادق��ة 
حقه  ا�ستخدام  الإمكانية  بحيوية 

يف النق�ش.
  قنبلة موقوتة تركها رئي�ش وزراء 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  الكيان  دول��ة 
االنتخابية  حملته  ي��خ��و���ش  وه���و 
وكاأنه  وت�����س��رف  داره������ا,  ع��ق��ر  يف 
الرئي�ش الفعلي لالأمريكان, مُيلي 
بجمهوريني  م�����س��ن��ودا  ي���ري���د  م���ا 
االأبي�ش  البيت  با�ستعادة  يحلمون 
واللوبي  االإ�سرائيلية  البوابة  من 

ال�سهيوين يف الواليات املتحدة.

لي�ست  مناف�سة  ميلي�سيات  �سيطرة 
اإىل  ليبيا  و�سعت  اإره��اب��ي��ة.  جماعات 
احل�����س��ول ع��ل��ى ت�����س��ري��ح م���ن االأمم 
دب���اب���ة   150 ال�����س����ت����راد  امل���ت���ح���دة 
طائرات  و�سبع  مقاتلة  طائرة  و24 
هليكوبرت هجومية وع�سرات االآالف 
القنابل  وق������اذف������ات  ال����ب����ن����ادق  م����ن 
اأوكرانيا  م���ن  ال��ط��ل��ق��ات  وم���الي���ني 

و�سربيا وجمهورية الت�سيك.
الأن  ن��ظ��را  اإن���ه  ت��ق��ول  اللجنة  وكتبت 
الليبية  امل�����س��ل��ح��ة  ال����ق����وات  ت�����س��ك��ي��ل 
من  “بقلق  ت�سعر  فاإنها  وا���س��ح  غ��ر 
انتقال هذه امل��واد..اإىل قطاعات غر 
ببعثة  االت�سال  يت�سن  حكومية. ومل 
على  للتعليق  املتحدة  االأمم  يف  ليبيا 
ر�سالة اخلرباء. ودعت ليبيا مدعومة 
مب�سر اإىل اإلغاء حظر االأ�سلحة على 
نهائي. وحتث جلنة  ب�سكل  احلكومة 
جم��ل�����ش االأم�����ن ال�����دويل ل��ي��ب��ي��ا منذ 
مراقبة  حت�سني  ع��ل��ى  ط��وي��ل��ة  ف���رتة 
و�سول  من  خماوف  ب�سبب  اأ�سلحتها 

هذه االأ�سلحة اإىل جماعات مت�سددة

ب�شبب اإيران: طالق بالثالث بني اأوباما ونتنياهو..!

 اإىل اأّي مدى عّقد تدخل نتنياهو مغامرة اأوباما االإيرانية..؟
معركة �شر�شة يف الأفق بني الكونغر�ش اجلمهوري والبيت الأبي�ش حمورها اإيران

قلق اأممي من تدفق اأ�شلحة اإىل ملي�شيات ليبية

الثني يحذر من تو�سع داع�ش يف ليبيا

االإفراج عن اأمريكية خطفت يف نيجرييا 
•• اأبوجا-اأ ف ب:

كان  امركية  �سراح  اط��الق  بر�ش  فران�ش  لوكالة  النيجرية  ال�سرطة  اعلنت 
رجال م�سلحون وملثمون قد خطفوها يف و�سط نيجريا يف فرباير, و�سلمت 
والية  �سرطة  با�سم  املتحدث  وق��ال  االمركية.  احلكومة  من  م�سوؤولني  اىل 
الكني�سة  قبل  من  املب�سرة  �سورتور  فيلي�ش  ان  اديبايو  �سوال  كولين�ش  كوجي 
امليتودية احلرة خطفت يف 23 �سباط فرباير يف قرية امييورو بوالية كوجي. 
وا�ساف مت ت�سليمها اىل ال�سلطات االمركية م�سيفا انه ح�سب علمه مل يتم 
دفع اية فدية. وا�سار مرا�سل وكالة فران�ش بر�ش الذي كان حا�سرا خالل عملية 
ت�سليمها لل�سلطات االمركية انه مل تظهر على املب�سرة البالغة من العمر 71 
عاما اية اثار �سوء معاملة. واكدت الكني�سة التي تنتمي اليها فيلي�ش �سورتور 

اطالق �سراحها ولكنها مل تقدم اية تفا�سيل حول ظروف هذه العملية.

•• كواالملبور-وكاالت:

ع��رب وزي����ر ال��ن��ق��ل امل��ال��ي��زي ع��ن ث��ق��ت��ه ب��ال��ع��ث��ور على 
12 �سهرا يف املحيط  طائرة الركاب التي فقدت قبل 

الهندي.
املاليزية  ال�سلطات  اإن  الي  تيونغ  ليو  ال��وزي��ر  وق��ال 
الرحلة  ع����ن  م���ع���ل���وم���ات  اأي  ت��خ��ف��ي  ال  امل��خ��ت�����س��ة 

اجلمهور واأ�سر الركاب. عن  املنكوبة   MH370
وق���ال ال��وزي��ر ل��ب��ي ب��ي ���س��ي اإن ال��ب��ح��ث ع��ن الطائرة 

املفقودة التي كانت تقل 239 �سخ�سا �سيتوا�سل.
الذكرى  حلول  ع�سية  يتحدث  املاليزي  الوزير  وك��ان 
ال�سنوية االأوىل الختفاء طائرة البوينغ 777 التابعة 
ل��ل��خ��ط��وط اجل��وي��ة امل��ال��ي��زي��ة وه���ي يف ط��ري��ق��ه��ا من 

العا�سمة املاليزية كواال المبور اإىل بكني.

ومن املقرر اأن تن�سر دائرة الطران املدين املاليزية يف 
وقت الحق تقريرا ابتدائيا حول اختفاء الطائرة.

وت���ق���ود اأ���س��رتال��ي��ا ج��ه��ود ال��ب��ح��ث ال��دول��ي��ة اجلارية 
 1600 ع��ل��ى م�سافة  اجل��ن��وب��ي  ال��ه��ن��دي  امل��ح��ي��ط  يف 

كيلومرت تقريبا من �ساحلها الغربي.
عملية  نفقات  بالت�ساوي  وماليزيا  اأ�سرتاليا  وتتحمل 

البحث التي تبلغ 93 مليون دوالر اأمريكي.
يف  اأعلنت  قد  واإندوني�سيا  وماليزيا  اأ�سرتاليا  وكانت 
وق��ت �سابق م��ن االأ���س��ب��وع احل��ايل اإن��ه��ا ق��ررت اختبار 
نظام جديد لتعقب الرحالت اجلوية بعيدة املدى يف 

.MH370 اأعقاب اختفاء الرحلة
ويتيح النظام اجلديد اال�ستدالل على مواقع الطائرات 
كل 15 دقيقة, فيما ال تتيح االأنظمة املعمول بها حاليا 

دقيقة.  40 اىل  ذلك اال كل 30 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• مي�صال كولوم�س 

ُي�����س��اف اإىل ���س��ّج��ل اخل���الف القائم    م��ل��ف اآخ���ر 
بني برلني واأثينا املثقل اأ�سال, ومبا فيه الكفاية, 
والف�ساد  االإدارة  ����س���وء  م��ت��ن��وع��ة:  ب����اح����رتازات 
وال��ت��داي��ن امل��ف��رط وال�����س��رائ��ب ال��ت��ي مت جمعها 

ع�سوائيا, الخ..
   قبل اأن يف�سح املجال حلكومة الي�سار املتطرف 
بقيادة األيك�سي�ش ت�سيربا�ش, كان الفريق احلكومي 
االئتاليف ال�سابق برئا�سة اأنتوني�ش �سامارا�ش, قد 
املا�سي �سفقة على مهاجرين  اقرتح يف دي�سمرب 
غ���ر ���س��رع��ي��ني, م���ن ب��ي��ن��ه��م ����س���وري���ون, �سفقة 
ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة وعلى 
وجهة  م��ن  م�سبوهة  ك��ان��ت  ول��ك��ن��ه��ا  امل��ه��اج��ري��ن, 
اأكرث  نظر االحت��اد االأوروب���ي. فبعد اعت�سام �سّم 
اإىل  ل  التو�سّ مّت  اأثينا,  و�سط  �سخ�ش   800 من 
اللجوء  للمعت�سمني طلب  اليوم  ت�سمح  مقاي�سة 

ال�سيا�سي يف اأملانيا وال�سويد والدمنارك.
اإقامة  اأوراق  منحهم  مقابل  ال�سفقة:  �سروط    
املهاجرون  م��ّك��ن  ال��ي��ون��ان,  يف  كمقيمني  ر�سمية 
الع�سابات  اليونانية من معلومات عن  ال�سلطات 
كيفية  اأوروب��������ا:  اإىل  ب��و���س��ول��ه��م  ���س��م��ح��ت  ال���ت���ي 
واملهربني,  م��ع��ه��م,  وال���ت���وا����س���ل  ب��ه��م  االت�������س���ال 
امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن عمليات  امل��اف��ي��وزي��ة  وال�����س��ب��ك��ات 

االجتار بالب�سر.
  يف املقابل, وبعد ت�سوية اأو�ساعهم, تلقى املنفيون 
�سنغن,  منطقة  ق��وان��ني  بف�سل  الرتخي�ش,  اآل��ي��ا 
بال�سفر عن طريق الطائرة اأو القطار باجتاه دول 

�سمال اأوروبا التي يرغبون فيها.
غ�سب برلني

  هذا االتفاق ُير�سي الطرفني:
  اليونانيون, الأنهم تخل�سوا من �سيوف اأ�سبحوا 
االأمر  ع��دده��م  ت��زاي��د  بحكم  عليهم  ثقيال  حمال 

الذي جعلهم غر مرغوب فيهم. 
اال�ستقرار  يف  ي��رغ��ب��ون  ال  الأن��ه��م  امل���ه���اج���رون,    
املالية  االأزم�����ة  االأق�����ل:  ع��ل��ى  ل�سببني  ب��ال��ي��ون��ان 
واالقت�سادية التي ت�سهدها البالد, وباخل�سو�ش, 
ا�ستيطان  عملية  ت�سّهل  ال  اليونانية  القوانني  ان 
ت�سمح بجمع  اأّنها ال  واأ�سا�سا من جهة  االأج��ان��ب, 

�سمل االأ�سر, كما هو احلال يف دول �سمال اأوروبا.
  وت��ن�����ش ق���وان���ني االحت������اد االأوروب���������ي ع��ل��ى اأن 
طردهم,  يتم  مل  اإذا  ال�سرعيني,  غر  املهاجرين 
يبقون يف البلد الذي ا�ستقبلهم اأوال. ومن ثّم فاإّن 
من  وغرها  اأملانيا  تعيد  ب��اأن  يق�سي  ك��ان  املنطق 
الدول املعنية اإىل اأثينا اأولئك الذين ا�ستفادوا من 
هذه ال�سفقة. اإال اأنه, منذ عام 2011, وحتى ال 
يزداد و�سع احلكومة اليونانية �سوء, وافقت دول 
االحت��اد االأوروب��ي, مبا يف ذلك اأملانيا, على تعليق 
ملزمة  اأ�سبحت  وبالتايل  االآل��ّي��ة,  القاعدة  ه��ذه 
بقبول املهاجرين الذين ميرون عرب اأثينا ولكنهم 

ي�سلون اإىل اأرا�سيها.
  وحتى اإن كان عدد االأ�سخا�ش املعنيني منخف�ش, 
مب��ا ان���ه ال ي��ت��ج��اوز االأل�����ف, ف��اإن��ن��ا ن��ف��ه��م غ�سب 
مرة  ُخدعت,  اأنها  ت�سعر  التي  االأملانية  ال�سلطات 
اأخرى, نتيجة مكر اليونانيني. وقد �سرح بلهجة 
حادة متحدث با�سم امل�ست�سارية يف برلني اأّن  على 
احلكومة اليونانية اجلديدة واجب التحقيق فورا 
وب�سكل نهائي يف هذه املمار�سات , م�سيفا واإذا ما 
القوانني  انتهكت  قد  ال�سابقة  احلكومة  اأّن  تاأكد 
االأوروبية  املفو�سية  �سوف نطلب من  االأوروب��ي��ة, 

فر�ش عقوبات . 
اأجل  من  معركة  خو�ش  على  املجربة  اأثينا,  اإّن    
اخلروج اأزمة ديونها ال�سخمة, مل تكن يف حاجة 
ل��ل�����س��راع م��ع اأجنيال  امل�����س��در اجل��دي��د  اإىل ه���ذا 

مركل.
ترجمة خرة ال�سيباين

املهاجرون.. هدية م�سمومة اأخرى من اليونان اإىل اأوروبا

 حملل �سيا�سي, ومدير حترير �سابق ملجلة لوبوان الفرن�سية

مل ته�سم االإدارة االأمريكية روؤية حليفها االإ�سرائيلي
 وهو يعطيها درو�سا ب�س�اأن احل�ّد من االنت�س�ار النووي

اإيران ت�سيع 7 اأفغانيني قتلوا يف �سوريا
•• طهران-وكاالت:

�سيع املئات من االإيرانيني واالفغان يف مدينة م�سهد �سمال �سرقي ايران, �سبعة اأفغانيني ار�سلهم احلر�ش الثوري االإيراين 
اإىل �سوريا للدفاع عن نظام ب�سار االأ�سد, بح�سب ما ذكرت و�سائل اإعالم اإيرانية حملية ام�ش ال�سبت. وقالت مواقع الكرتونية 
مقربة من احلر�ش الثوري االإيراين اإن االفغانيني ال�سبعة قتلوا على يد املعار�سة ال�سورية االأ�سبوع املا�سي, م�سرة اإىل اأن 
االأفغان ذهبوا اإىل �سوريا للدفاع عن حرم ال�سيدة زينب. واأوردت وكالة اأنباء اأهل البيت االإيرانية اأ�سماء القتلى وهم علي 

ر�سا تو�سلي, ر�سا بخ�سي, نعمت اهلل جنفي, جاويد يو�سفي, ح�سني ح�سيني, حممود حكيمي وقا�سم �سادات.

نتنياهو 
يجرح 

الكربياء 
االمريكي 
وي�ستفز 

اوباما

الرئي�ش االمريكي غا�سب 
من حليفه املبجل

حتليل اخباري
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ايه  اآي  �سي  االم��رك��ي��ة  امل��رك��زي��ة  اال�ستخبارات  وك��ال��ة  م��دي��ر  اع��ل��ن 
جون برينان عن اعادة تنظيم وا�سعة للوكالة بهدف فتحها وتعزيز 

ا�ستخدام التكنولوجيات املعلوماتية.
ال�سحف  ونقلتها  اي��ه  اآي  ال�سي  ملوظفي  املعلنة  التدابر  بني  وم��ن 
مكافحة  ط��راز مركز  على  ك��ربى  م��راك��ز مهمة  ان�ساء  االم��رك��ي��ة, 

االرهاب املوجود ا�سال يف الوكالة منذ �سنوات عدة.
التي �سيديرها نواب له منطقة جغرافية  املهمة  وقد توازي مراكز 
انت�سار  مكافحة  مثل  موا�سيع  او  اف��ري��ق��ي��ا...(  االو���س��ط,  )ال�����س��رق 

اال�سلحة. ومل يعلن ال عددها وال دورها بالتحديد.
لكن برينان يحتفظ بالقيادات التاريخية لال�ستخبارات والعمليات 
ال��ت��ي ي�سيف ال��ي��ه��ا اخ���رى وه���ي ق��ي��ادة ال��ت��ح��دي��ث ال��رق��م��ي املكلف 
“ت�سريع اندماج قدراتنا الرقمية«. و�ستواجه ال�سي اآي ايه تغيرين 
ا�سا�سيني يف بيئتها كما قال برينان يف الر�سالة املوجهة اىل املوظفني 
ون�سرتها ال�سحف. واو�سح ان االول هو زيادة حجم وتعقيد وتنوع 
هو  وال��ث��اين  ال�سيا�سية,  ال�سلطة  تواجهها  التي  امل�ساكل”  وف��وري��ة 

“الوترة والوقع غر امل�سبوقني للتغر التكنولوجي.
وك����ان ب��ري��ن��ان ق���ال ان���ه ده�����ش ل��ل��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي�سمح ب��ه��ا التقدم 
التكنولوجي للوكالة با�ستخراج وحتليل معطيات يف الوقت احلقيقي 

تقريبا.
 

قتل ثالثة اوروبيني بينهم فرن�سي وبلجيكي وماليان يف هجوم على 
مطعم يف �سارع مكتظ يف العا�سمة املالية باماكو بر�سا�ش جمموعة 

م�سلحة, ح�سب ما اعلنت ال�سرطة وم�سدر طبي.
م��ن احلزم  ق���در  ب��اك��رب  ه��والن��د  ف��رن�����س��وا  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����ش  ودان 
الهجوم معتربا انه اعتداء جبان . وقالت الرئا�سة الفرن�سية يف بيان 
ان هوالند �سيجري مباحثات مع الرئي�ش املايل ابراهيم ابو بكر كيتا 

خ�سو�سا ليعر�ش عليه امل�ساعدة من قبل فرن�سا.
بعيد  دخ��ل  االق���ل  على  واح���دا  م�سلحا  ان  امل��ال��ي��ة  ال�سرطة  وذك���رت 
الترا�ش  مطعم  اىل  املحلي  بالتوقيت  ال�سبت  ام�ش  ليل  منت�سف 
املالية  العا�سمة  يف  االجانب  يرتادها  التي  االحياء  اح��د  يف  الواقع 
وفتح النار. وقال �سرطي مايل لفران�ش بر�ش يف مكان وقوع احلادث 
انه اعتداء ارهابي وان كنا ننتظر تفا�سيل. وا�ساف ح�سب ح�سيلة 
غر نهائية هناك اربعة )اكرر.. اربعة( قتلى هم فرن�سي وبلجيكي 

وماليان احدهما �سابط يف ال�سرطة كان مارا خالل وقوع الهجوم.
واكدت الرئا�سة الفرن�سية ان “فرن�سيا قتل على االرجح.

وذكر م�سدر يف م�ست�سفى غابرييل توري يف باماكو ان اوروبيا ثالثا 
امل�ست�سفى,  اىل  و���س��ول��ه  عند  ت��ويف  ال��ف��ور  على  جن�سيته  ت��ع��رف  مل 

وحتدث عن ثمانية جرحى يف الهجوم اي�سا.
 

قال م�سوؤول كبر يف اإقليم يوننان احلدودي ال�سيني ام�ش اإن حكومة 
االإقليم مل ت�ست�سف زعيما ملتمردي ميامنار ال�سينيني العرقيني وال 

تدعمه يف قتال حكومة ميامنار.
وكانت ميامنار اتهمت مرتزقة �سينيني بالقتال مع املتمردين وحثت 
ال�سني على التعاون للحيلولة دون انطالق الهجمات االإرهابية من 

االأرا�سي ال�سينية.
الدميقراطي  التحالف  جي�ش  با�سم  تعرف  متمردة  ق��وة  وانبثقت 

الوطني مليامنار عن فلول احلزب ال�سيوعي لبورما.
وتو�سل جي�ش التحالف الدميقراطي الوطني مليامنار الذي يقوده 
 2009 ع��ام  حتى  ا�ستمرت  احلكومة  م��ع  هدنة  اإىل  �سنغ  جيا  بنغ 
عندما �سيطرت قوات احلكومة على منطقته كوكاجن يف �سراع دفع 

ع�سرات االآالف اإىل اللجوء اإىل يوننان.
ويعتقد اأن بنغ فر اآنذاك ليقيم يف املنفى يف ال�سني ويعتقد حمللون 
اأح���دث قتال  اإىل ك��وك��اجن ه��ي �سبب  اأن ع��ودت��ه يف االآون����ة االأخ����رة 
يوننان  يف  ال�سيوعي  احل��زب  قائد  هنغ  جي  يل  وق��ال  هناك.  اندلع 
لل�سحفيني على هام�ش اجتماع للربملان يف بكني اإن ا�ستقرار احلدود 

من م�سلحة االإقليم.

عوا�صم

وا�شنطن

بكني

باماكو

اخلارجية االأمريكية تنفي تعر�سها 
ل�سغوط الإخفاء ر�سائل كلينتون

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

قالت وزارة اخلارجية االمركية انها �ستدقق يف الر�سائل االلكرتونية التي 
كتبتها هيالري كلينتون على ح�سابها اخلا�ش عندما كانت ت�سغل من�سب 

وزيرة اخلارجية لكنها نفت ان تكون واجهت �سغوطا الخفاء معلومات.
خلو�ش  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  ع��ن  تر�سيحها  امل��رج��ح  كلينتون  ووج����دت 
االنتخابات الرئا�سية املرتقبة يف 2016, نف�سها هذا اال�سبوع و�سط زوبعة 
اعالمية اثر الك�سف عن انها كانت تر�سل ر�سائلها االلكرتونية الر�سمية من 

ح�ساب خا�ش مرتبط بجهاز موجود يف منزلها الواقع يف والية نيويورك.
ان  ه��ارف  م��اري  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  �ساأل �سحافيون  وعندما 
ال�سغوط  بع�ش  ميار�سون  ه��ي��الري  م��ن  مقربون  او  االبي�ش  البيت  ك��ان 
ت�سيء  قد  والتي  املعنية  االلكرتونية  الر�سائل  يف  واردة  معلومات  الخفاء 
اىل ال�سباق الرئا�سي يف 2016, نفت ب�سدة قائلة “ال, ال«. وبعد تعر�سها 
لهجوم اجلمهوريني الذين ينتقدونها ال�ستخدامها هذا املوقع ال�سخ�سي 
الر�سال الر�سائل عندما كانت وزيرة للخارجية, طلبت كلينتون االربعاء ان 
تن�سر ر�سائلها االلكرتونية �سعيا لقطع الطريق امام اجلدل. وقالت هارف 
هذا  ويتم  ن�سرها.  من  للتمكن  االلكرتونية  الر�سائل  ه��ذه  نتفح�ش  اننا 
االجراء بناء لتو�سيات قانون حرية االعالم. وعلى �سوؤال ملعرفة ما يعتزم 
اال�سخا�ش املكلفون درا�سة هذه الر�سائل االلكرتونية فعله ان عرثوا على 
اريد  ال  بقولها  غام�سة  ه��ارف  بدت  �سرية,  م�سنفة  او  ح�سا�سة  معلومات 
التكهن عما ميكن ان يحدث يف هذا الو�سع. وا�سافت ال اريد ا�ستباق نتيجة 

هذا التدقيق قبل بث ال�سفحات ال55 الفا.

الإحتالل يقمع تظاهرة ن�شائية يف ال�شفة

تخوف اأممي من وقف التن�سيق االأمني بني الفل�سطينيني واإ�سرائيل

تقديرات بتمركز نحو األف داع�شي يف تكريت

قتياًل من داع�ش بق�سف لطريان التحالف باالأنبار  27

عرب اإيران يتظاهرون يف بروك�سل �سد �سيا�سات طهران

اإنف�ساليو اأوكرانيا ي�سحبون االأ�سلحة الثقيلة من اجلبهةدميب�سي يزور �سارل ديغول قريبًا
•• �صنيزن-اأ ف ب:

قال االنف�ساليون يف �سرق اوكرانيا ام�ش انهم انهوا �سحب ا�سلحتهم الثقيلة من خط اجلبهة وذلك 
تطبيقا التفاقيات مين�سك املوقعة منت�سف فرباير. واكد ادوارد با�سورين امل�سوؤول االنف�سايل اليوم 

هو اآخر يوم من ايام �سحب اال�سلحة. وا�ساف �سحبنا ما جمموعه 26 وحدة هاون.
واظهر االنف�ساليون �سباح ام�ش ال�سبت �سحب ثمانية مدافع هاون عيار 120 ملم بح�سور مراقبني 

من منظم االمن والتعاون يف اوروبا الذين رف�سوا االدالء باي تعليق.
موقع  اورد  ما  وفق  زاخارت�سينكو  الك�سندر  االنف�سالية  دونيت�سك  جمهورية  رئي�ش  قال  جهته  من 

للمتمردين �سحبنا كافة ا�سلحتنا من خط اجلبهة. اوكرانيا مل تفعل ذلك حتى االن.
وهدد امل�سوؤول باعادة اال�سلحة اىل مواقعها اذا مل تنفذ كييف التزاماتها يف اطار اتفاقيات مين�سك 
وبح�سور  هوالند  فرن�سوا  الفرن�سي  والرئي�ش  مركل  انغيال  االملانية  امل�ست�سارة  بو�ساطة  املوقعة 

الرئي�ش الرو�سي فالدمر بوتني.

منت  على  ل�سحافيني  بها  ادىل  ت�سريحات  يف  دميب�سي  اجل���رنال  وق��ال 
طائرة تقله اىل اخلليج اعتقد انه المر م�سجع ان ي�سارك الفرن�سيون يف 
هذه املعركة بقطعة حاملة الطائرات ثمينة لديهم. وا�ساف هذا يرتجم 

مدى اهمية االمر بالن�سبة اليهم.
�سوبر  وت�سع طائرات  راف��ال  12 طائرة  التي حتمل  ديغول  �سارل  ع��ززت 
امل�ساركة الفرن�سية يف التحالف بعد ان كانت  اتندار مطورة, ب�سكل جلي 

ت�سارك بت�سع طائرات رافال و�ست طائرات مراج 2000 دي يف االردن.
قيادة  حت��ت  مندمج  ب�سكل  واالم��رك��ي��ة  الفرن�سية  البحريتان  وتعمل 
بداية  دي��غ��ول  ���س��ارل  ���س��اب��ط يف  او���س��ح  م��ا  بح�سب  ام��رك��ي��ة,  عمالنية 
اآذارمار�ش. وقال اجلرنال دميب�سي انه يريد توجيه ال�سكر لفرن�سا على 

م�ساهمتها يف جهود احلرب على املتطرفني .

•• على منت بارجة امريكية,-اأ ف ب:

يزور قائد اركان اجليو�ش االمركية اجلرنال مارتن دميب�سي يف االيام 
مياه  يف  امل��وج��ودة  دي��غ��ول  ���س��ارل  الفرن�سية  ال��ط��ائ��رات  حاملة  ال��ق��ادم��ة 
اخلليج يف اطار م�ساركتها يف التحالف الدويل �سد تنظيم داع�ش, بح�سب 

م�سوؤولني.
وال��ع��راق حيث  البحرين  يف  مباحثات  االم��رك��ي  اجل��رنال  �سيجري  كما 
ا�سهر على  �ستة  غ��ارات جوية منذ  وا�سنطن  تقوده  الذي  التحالف  ينفذ 

مواقع التنظيم املتطرف الذي �سيطر على مناطق وا�سعة بالبالد.
و�سارل ديغول التي انخرطت ال�سهر املا�سي يف �سربات التحالف موجودة 

يف مياه اخلليج اىل جانب حاملة الطائرات االمركية كارل فين�سون.

•• رام اهلل-اأ ف ب:

املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ني  عرب 
ب���ان ك��ي م���ون ع��ن قلقه م��ن قرار 
ال�سفة  يف  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة 
االأمني  التن�سيق  ب��وق��ف  الغربية 
مع اإ�سرائيل, ودعا املجتمع الدويل 
اإىل ال�سعي من اأجل اتفاق �سالم يف 

ال�سرق االأو�سط.
وقال املتحدث با�سم االأمم املتحدة 
اإن االأم���ني  ���س��ت��ي��ف��ان دوج��اري��ت�����ش 
ال���ع���ام ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة يحث 
اأق�سى  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ني 
درج���������ات ����س���ب���ط ال���ن���ف�������ش وع�����دم 
ال��دخ��ول يف دائ���رة االأف��ع��ال وردود 

االأفعال التي ال تفيد.
يرى  ب��ان  اأن  دوجاريت�ش  واأ���س��اف 
اأنه يف غياب م�ساركة دولية فعالة 
ق��د ي����زداد امل��وق��ف ت���اأزم���ا, ويدعو 
مبا  ال��دويل  املجتمع  عاجل  ب�سكل 
يف ذل����ك جم��ل�����ش االأم������ن ال����دويل 
الأخ���ذ زم���ام امل��ب��ادرة وامل�����س��اع��دة يف 
تهيئة الظروف للتو�سل اإىل اتفاق 
�سالم نهائي من خالل التفاو�ش.

ال��ع��ام يكرر  اأن االأم���ني  واأ���س��ار اإىل 
اإ�سرائيل ال�ستئناف حتويل  دعوته 
امل�ستحقة  ال�������س���رائ���ب  اإي����������رادات 

�سد االحتالل«.
وا������س�����اف�����ت رغ�����ب�����ت امل���وؤ����س�������س���ات 
العاملي  اليوم  باحياء  الفل�سطينية 
ل�����ل�����م�����راأة م�����ن خ�������الل امل����واج����ه����ة 
م������ع االح��������ت��������الل, ا������س�����اف�����ة اىل 
م��ط��ال��ب��ت��ه��ا ب��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة, 
املجتمع  يف  الدميقراطية  وتوفر 

الفل�سطيني.
واطلق اجلي�ش اال�سرائيلي املرابط 
ع��ن��د ح��اج��ز ق��ل��ن��دي��ا ال��غ��از امل�سيل 
باجتاه  ال��ف��ل��ف��ل  ورذاذ  ل���ل���دم���وع, 
امل��ت��ظ��اه��رات ال��ل��وات��ي اق��رتب��ن من 

احلاجز.
وذكرت م�سادر طبية ان عددا من 
اختناق من  ا�سنب بحاالت  الن�ساء 
الغاز امل�سيل للدموع, ومت عالجهن 

يف املوقع.
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  وت������ويل 
العاملي  ب��ال��ي��وم  خ��ا���س��ا  اه��ت��م��ام��ا 
للمراأة حيث اعلنت يوم غد االحد 
املوؤ�س�سات  كافة  يف  ر�سمية  عطلة 

الر�سمية.

اإيرادات  حجب  فيها  مبا  الثنائية 
نيابة عن  التي جتمعها  ال�سرائب 
اإن كان  الفل�سطينيني. ومل يت�سح 
على  نافذا  �سي�سبح  املجل�ش  ق��رار 
اأمني  م�سوؤول  قال  حني  يف  الفور, 
اإنه مل يحدث  اإ�سرائيلي اخلمي�ش 

تغير يف التعاون االأمني.

قانونا لل�سلطة الفل�سطينية. وكان 
التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�ش 
قراراته  تعد  ال���ذي  الفل�سطينية 
الفل�سطينية  ل��ل�����س��ل��ط��ة  م��ل��زم��ة 
ق�������رر اخل���م���ي�������ش امل����ا�����س����ي وق����ف 
مع  اأ�سكاله  بكل  االأم��ن��ي  التن�سيق 
االتفاقات  خرقت  الأنها  اإ�سرائيل, 

ويعد التن�سيق االأمني اأحد اإفرازات 
ات��ف��اق اأو���س��ل��و امل��وق��ع ب��ني منظمة 
واإ�سرائيل  الفل�سطينية  التحرير 
تبادل  على  وين�ش   .1993 ع��ام 
الفل�سطيني  االأم��ن  بني  املعلومات 
اإ�سرائيل  تطلب  بحيث  واإ�سرائيل, 
من االأمن الفل�سطيني اعتقال اأي 

•• بروك�صل-وكاالت:

تظاهر املئات من العرب االإيرانيني االحوازيني اأمام الربملان االأوروبي ام�ش 
االأول للتنديد ب�سيا�سات ال�سلطات االيرانية جتاه ال�سعب العربي, بح�سب 
ما ذكر بيان للمعار�سة االحوازية. وقالت حركة الن�سال العربي لتحرير 
ب�سيا�سات  تنديداً  اأب���داً  نن�ساكم  لن  عنوان  حملت  التظاهرة  اأن  االأح���واز, 

االحتالل االإيراين لل�سعب العربي االأحوازي, مواكبة مع الت�سحيات التي 
العربية  �سبيل احلفاظ على هويته  االأح��وازي يف  العربي  ال�سعب  يقدمها 

وحترير اأر�سه من االحتالل الفار�سي على حد تعبر احلركة. 
ب�سيا�سات  تندد  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  الفتات  املتظاهرون  ورف��ع 
التهجر الق�سري وتغير الرتكيبة ال�سكانية التي تقوم بها اإيران, ورف�ش 
عمليات جتفيف االأنهار االأحوازية عرب بناء ال�سدود وحرف م�سارها باجتاه 

الدولة االإيرانية. 
كما طالب املتظاهرون املنظمات الدولية بالتدخل ال�سريع لوقف عمليات 

االإعدام واالعتقاالت اجلماعية بحق الثوار واملقاومني االأحوازيني. 
وحث بيان حلركة الن�سال العربي االحوازي دول االحتاد االأوروبي االحتاد 
الربملان  م�����س��وؤويل  مطالبني  االأح����واز,  يف  موؤ�س�ساته  بكافة  التدخل  اإىل 
االأوروبي باإر�سال مراقبني وخمت�سني يف جمايل البيئة وحقوق االإن�سان اإىل 
االأحواز للوقوف على انتهاكات اإيران.  كما عربت احلركة عن متنيها باأن ال 
تكون عالقات االحتاد االأوروب��ي مع اإيران على ح�ساب حق �سعب االأحواز, 

واأن تكون داعمة ملطالب ال�سعوب بالتحرر وت�سكيل الدول امل�ستقلة. 
ورف�ش البيان االإعدامات املتكررة واالعتقاالت الع�سوائية واالأحكام اجلائرة 
وامل�سي�سة بحق املنا�سلني االأحوازيني, مطالبا ب�الوقوف اإىل جانب عوائل 

هوؤالء ال�سحايا.  

اأمريكي يقر بالتخطيط لقتل اأوباما
•• وا�صنطن-رويرتز:

قال �ساب من والية اأوهايو اأعلن تعاطفه مع تنظيم داع�ش ووجهت له تهمة 
التاآمر ملهاجمة الكوجنر�ش االأمريكي يف مقابلة تلفزيونية اإنه كان �سيطلق 

النار على راأ�ش الرئي�ش باراك اأوباما.
اأي  اإك�ش  دبليو   19 فوك�ش  حمطة  عاما(   20( كورنيل  كري�ستوفر  واأبلغ 
التحقيقات  مكتب  رج��ال  يكن  مل  لو  اإن��ه  �سين�سناتي  يف  التلفزيونية  اإك�ش 
االحتادي اعتقلوه يف يناير كانون الثاين لكان نفذ موؤامرة مزعومة لو�سع 

قنابل انبوبية يف مبنى الكوجنر�ش وال�سفارة االإ�سرائيلية.
وقال يف ات�سال هاتفي من �سجن مقاطعة بوين يف والية كنتاكي وبثت اأم�ش 
راأ�ش  على  �ساأ�سعها  وكنت  بندقيتي.  �ساأخذ  كنت  �ساأفعل؟  كنت  ماذا  االأول 
اأوباما وكنت �ساأ�سغط على الزناد . ثم كنت �ساأطلق مزيدا من الر�سا�ش 
ال�سفارة  �ساأهاجم  وك��ن��ت  ال��ن��واب  وجمل�ش  ال�سيوخ  جمل�ش  اأع�����س��اء  على 
االإ�سرائيلية ومبان اآخرى خمتلفة مليئة بالكفار الذين يريدون �سن حرب 
�سهادة  واأ�سارت  �سيحدث.  كان  امل�سلمون و�سفك دمائنا.هذا ما  علينا نحن 
مر�سد ملكتب التحقيقات االحتادي يف املحكمة اإىل اأن كورنيل اعتقل بعد اأن 
اأنبوبية وقام ب�سراء بندقية وذخرة  باأبحاث حول كيفية �سنع قنابل  قام 

وو�سع خططا لل�سفر اإىل وا�سنطن وتنفيذ املوؤامرة.

باأعمال  للقيام  يخطط  فل�سطيني 
اإ�سرائيلية, كما مينع  اأه��داف  �سد 
فل�سطيني  اأي  الفل�سطيني  االأم��ن 
من القيام بعمليات �سد اإ�سرائيل.

اىل ذلك, فرق اجلي�ش اال�سرائيلي 
بالغاز امل�سيل للدموع ام�ش تظاهرة 
ن�سوية  موؤ�س�سات  نظمتها  ن�سائية 
يف  قلنديا  حاجز  عند  فل�سطينية 
ذكر  م��ا  بح�سب  الغربية,  ال�سفة 

م�ساركون يف التظاهرة.
نظمت التظاهرة ملنا�سبة يوم املراأة 
العاملي الذي ي�سادف اليوم االحد, 
الذي  قلنديا  حاجز  اىل  بالتوجه 
ي��ع��زل م��دي��ن��ة ال��ق��د���ش ع���ن باقي 

ال�سفة الغربية.
تطالب  الفتات  امل�ساركات  وحملت 
اال�سرائيلي  االح����ت����الل  ب���ان���ه���اء 
اىل جانب  الفل�سطيني,  لالرا�سي 
بتوفر  ت��ط��ال��ب  اخ�����رى  الف���ت���ات 

العدالة يف املجتمع الفل�سطيني.
وق���ال���ت خ���ال���دة ج�����رار ال��ن��ائ��ب يف 
الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�ش 
“هذه  ب����ر�����ش  ف����ران���������ش  ل����وك����ال����ة 
التظاهرة مت تنظيمها من خمتلف 
اختيار  ومت  الن�سوية,  امل��وؤ���س�����س��ات 
حاجز قلنديا للتاأكيد على ا�سرار 
املراأة الفل�سطينية ملوا�سلة ن�سالها 

الربيعي  موفق  النائب  وقال  ا�سرتاتيجية.  انت�سارات 
التقدم  اإن  امل��دى   ل�سحيفة  الوطني  التحالف  ع�سو 
الع�سكرية  بعملياتها  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  حت���رزه  ال���ذي 
الدين  �سالح  حمافظة  قاطع  يف  داع�ش  عنا�سر  �سد 
حتقيق  اإىل  �ستقودنا  تكتيكية  تعبوية  انت�سارات  ه��و 
مدينة  ا�سرتجاع  ميثل  الذي  اال�سرتاتيجي  االنت�سار 

تكريت ب�سكل كامل من هذه الع�سابات.
جدا  عالية  اأ�سبحت  والتوقعات  املعنويات  اأن  واأ�ساف 
االنت�سار  بتحقيق  املواطنني  وجميع  االأمنية  للقوات 
على هذه املجاميع اخلارجة عن القانون وطردها من 
املناطق التي حتتلها وان مدينة تكريت حتتاج اإىل وقت 
ا�سرتجاعها  اأج��ل  من  واالأرواح  ب��االأم��وال  وت�سحيات 
اأ�ساليبه  ي�ستخدم  ب��ات  ال��ذي  داع�ش  من  كامل  ب�سكل 

•• بغداد-وكاالت:

اأع��ل��ن ق��ائ��د ع�����س��ك��ري ع���راق���ي, ام�����ش ع��ن م��ق��ت��ل 27 
التحالف  ن��ف��ذه ط���ران  بق�سف  داع�����ش  م��ن  ع��ن�����س��راً 
حمافظة  �سرقي  للتنظيم  مقرات  وا�ستهدف  ال��دويل 
اأن القوات االأمنية �سّدت  اإىل  االأنبار )غ��رب(, م�سراً 
مركز  ال��رم��ادي  مدينة  على  التنظيم  ملقاتلي  هجوماً 

املحافظة.
وقال اللواء قا�سم املحمدي قائد عمليات االأنبار التابعة 
التحالف وبالتن�سيق مع  اإن طران  العراقي,  للجي�ش 
القوات االأمنية العراقية نفّذ �سباح ام�ش ال�سبت عدة 
الكرمة  مدينة  يف  داع�ش  لتنظيم  مواقع  على  غ��ارات 
)�سرقي  الفلوجة  مدينة  �سرق  ك��م   31 تبعد  التي 
داع�ش  من  حمافظة االأنبار(. واأ�ساف اأن 72 عن�سراً 
اإىل خ�سائر  اإ�سافة  التحالف,  غ��ارات ط��ران  قتلوا يف 

اأخرى يف املعدات التي ميلكها التنظيم.
للقوات  الع�سكرية  العمليات  اأن  اإىل  املحمدي,  ولفت 
على  ال��ت��وايل  على  ال��ث��ال��ث  لليوم  م�ستمرة  ال��ع��راق��ي��ة 
داع�ش  تنظيم  قب�سة  من  ال�ستعادتها  الكرمة  مدينة 
ببطء  تتقدم  ال��ق��وات  تلك  اأن  اإىل  م�سراً  االإره���اب���ي, 
عنا�سر  يزرعها  التي  النا�سفة  العبوات  ك��رثة  ب�سبب 

التنظيم الإعاقتها.
يف �سياق مت�سل, قال املحمدي اإن القوات العراقية من 
اجلي�ش وال�سرطة ومب�ساندة مقاتلي الع�سائر املوالية 
للحكومة متكنوا من �سد هجوم �سّنه مقاتلو التنظيم 
على نقاط اأمنية يف منطقة احلوز و�سط الرمادي, ما 
اأ�سفرت  الطرفني  بني  عنيفة  ا�ستباكات  الن��دالع  اأدى 
عن قتل 5 عنا�سر للتنظيم وتدمر عربة لهم حتمل 
ي��ب��نّي اخل�����س��ائ��ر يف �سفوف  ث��ق��ي��ال, فيما مل  ���س��الح��ا 

القوات العراقية.
على  ت�سيطر  ت��زال  ما  العراقية  القوات  اأن  اإىل  واأ�سار 
احلكومي  املجمع  ومنها  ال��رم��ادي  يف  املهمة  امل��واق��ع 

وم���ب���ن���ى جم��ل�����ش حم���اف���ظ���ة االن����ب����ار وم���ب���ن���ى دي�����وان 
امل��ح��اف��ظ��ة وامل��ح��اك��م وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة واالمنية, 
املتكررة  “داع�ش”  هجمات  ب�سد  القوات  تلك  وتقوم 

على تلك املواقع.
وعادة ما يعلن م�سوؤولون عراقيون مقتل الع�سرات من 
تنظيم “داع�ش” يومياً, دون اأن يقدموا دالئل ملمو�سة 
التاأكد من �سحته  يت�سنى  ال��ذي ال  االأم��ر  ذل��ك,  على 
احل�سول  ع���ادة  يت�سنى  ال  كما  م�ستقلة,  م�سادر  م��ن 
التي  القيود  ب�سبب  “داع�ش”  من  ر�سمي  تعليق  على 

يفر�سها التنظيم على التعامل مع و�سائل االإعالم.
التي  املناطق  م��ن  للكثر  داع�����ش  خ�سار  م��ن  وبالرغم 
�سرق  دي��اىل  حمافظات  يف  املا�سي  العام  عليها  �سيطر 
ونينوى و�سالح الدين �سمال , اإال اأن التنظيم ما زال 
يحافظ على �سيطرته على اأغلب مدن ومناطق االأنبار 
وي�سعى   2014 ع��ام  مطلع  منذ  عليها  �سيطر  ال��ت��ي 
تزال  ما  التي  املناطق  باقي  على  �سيطرته  ال�ستكمال 

حتت �سيطرة القوات احلكومية واأبرزها الرمادي.
تنظيم  ���س��ي��ط��ر   ,2014 ح���زي���ران  ي��ون��ي��و   10 ويف 
داع�����ش ع��ل��ى م��دي��ن��ة امل��و���س��ل م��رك��ز حم��اف��ظ��ة نينوى 
)�سمال( قبل اأن يو�سع �سيطرته على م�ساحات وا�سعة 
و�سرق  �سمال  وكذلك  العراق,  و�سرق  وغرب  �سمال  يف 
�سوريا, واأعلن يف نف�ش ال�سهر, قيام ما اأ�سماها “دولة 
اخلالفة«. وتعمل القوات العراقية وميلي�سيات موالية 
�سمال  اإقليم  )جي�ش  الكردية  البي�سمركة  وق��وات  لها 
التي  امل��ن��اط��ق  على  ال�سيطرة  ا���س��ت��ع��ادة  على  ال��ع��راق( 
التحالف  �سيطر عليها داع�ش, وذلك بدعم جوي من 
ي�سن غارات  ال��ذي  املتحدة,  ال��والي��ات  بقيادة  ال��دويل, 

جوية على مواقع التنظيم منذ اأكرث من 7 اأ�سهر.
من جهته �سرح نائب �سيعي يف الربملان العراقي ام�ش 
العراقية يف  القوات  ال��ذي حت��رزه  التقدم  ب��ان  ال�سبت 
اطار عملية حترير مناطق حمافظة �سالح الدين من 
اىل  �سيقود  تكتيكي  تعبوي  هو  داع�ش  تنظيم  �سيطرة 

اخلا�سة لعرقلة تقدم القوات الع�سكرية.
تنظيم  اإليها  جل��اأ  التي  االأ�ساليب  �سمن  من  واأو���س��ح 
امل��ن��اط��ق ا�ستخدام  ت��ك��ري��ت وب��ع�����ش  داع�����ش يف م��دي��ن��ة 
ال��ن��ا���ش ك�����دروع ب�����س��ري��ة ف�����س��ال ع���ن ���س��ي��ا���س��ة االأر�����ش 
االآبار  يف  النار  اإ�سعال  حماولته  خالل  ومن  املحروقة 
النفطية على طريقة �سدام ح�سني اأثناء ان�سحابه من 

الكويت يف ت�سعينات القرن املا�سي.
اأع��داد عنا�سر داع�ش يف مدينة تكريت بحوايل  وق��در 
اأن  اإىل  الف��ت��ا  وع���راق���ي,  اأج��ن��ب��ي  ب��ني  عن�سر   1000
كبر  حد  اإىل  ت�سبه  ملغومة  اأ�سبحت  تكريت  مدينة 
يف  القنا�سني  من  العديد  ن�سر  بعد  املفخخة  ال�سيارة 
مداخل  عند  التنظيم  لعنا�سر  االأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط 

املدينة.
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•• نيويورك-اأ ف ب:

افاد تقرير لالمني العام لالمم املتحدة بان كي مون ان املنظمة الدولية ت�سع 
خارطة طريق العداد ان�سحاب تدريجي لقوتها امل�سرتكة مع االحتاد االفريقي 
يف اقليم دارفور يف ال�سودان ونقل بع�ش مهامها اىل فريق حتت ا�سراف االمم 
املتحدة. واو�سى بان يف التقرير الذي قدمه اىل جمل�ش االمن الدويل بان يتم 
“البعثة  15 ني�سان ابريل ال�سرتاتيجية خلروج  اعداد خارطة طريق بحلول 
امل�سرتكة لالمم املتحدة واالحتاد االفريقي يف دارفور يوناميد. واو�سح االمني 
العام للمنظمة الدولية ان الهدف هو “تطوير ا�سرتاتيجية خروج ت�سمح بنقل 
تدريجي ملهام القوة اىل احلكومة ال�سودانية وفريق م�سغر من االمم املتحدة 
واالحتاد  ال��دويل  االمن  اىل جمل�ش  الدرا�سة  نتائج  و�ست�سلم  ال�سودان.  مقره 
االفريقي. وافاد التقرير الذي وزع على اع�ساء جمل�ش االمن الدويل ان قل 
اىل  نف�سه  الوقت  يف  ا�سار  ان��ه  اال  وعملية.  ا�سرتاتيجية  بطريقة  �سيتم  املهام 
�سعوبات يف عملية نقل املهام التي �ستواجه على ما يبدو م�ساكل ا�سا�سية من 
حيث التمويل واالمن واملوارد الب�سرية. ودعت اخلرطوم مرارا اىل �سحب هذه 

وا�ساف انه �سيتم يف وقت الحق البحث يف خف�ش حجم القوة الع�سكرية خالل 
العام اجلاري. والقوة الدولية االفريقية امل�سرتكة التي ن�سرت يف 2007 من 
اكرب بعثات حفظ ال�سالم يف العامل وت�سم 15 الف �سرطي وع�سكري واربعة 
االحتاد  امل�سرتكة بني  قيادتها  ب�سبب  م�ساكل  ع��دة  واجهت  وق��د  م��دين.  االف 
و�سمان  املدنيني  حماية  ه��ي  ال��ق��وة  ه��ذه  ومهمة  امل��ت��ح��دة.  واالمم  االف��ري��ق��ي 
اي�سال امل�ساعدات االن�سانية اىل املنطقة الواقعة يف غرب ال�سودان وقتل فيها 
اكرث من 300 الف �سخ�ش ونزح اكرث من مليونني اآخرين من بيوتهم منذ 
اندالع النزاع يف 2003. وبداأ النزاع عندما مترد م�سلحون ينتمون ملجموعات 

غر عربية �سد حكومة اخلرطوم بدعوى انها تهم�سهم اقت�ساديا و�سيا�سيا.

•• القاهرة-وكاالت:

مطالبهم  م�������س���ر  ق�������س���اة  ج������دد 
احلماية  ت��وف��ر  ق�سائية  ب��سرطة 
لهم, بعد تزايد وترة التفجرات 
التي ت�ستهدف دور املحاكم, الإثناء 
مطاردة  يف  واج��ب��ه��م  ع��ن  الق�ساة 
بح�سب  االإره�����اب�����ي�����ة,  ال���ع���ن���ا����س���ر 

مراقبني.
الق�ساة,  ن���ادي  يف  م�سدر  وك�سف 
التقدم مبذكرة  ال��ن��ادي  نية  ع��ن   ,
ر�سمية لكل من رئا�سة اجلمهورية 
وجمل�ش الق�ساء االأعلى, ب�سرورة 
حلماية  متخ�س�سة  �سرطة  اإن�ساء 
النيابة  واأع�����س��اء  ال��ق�����س��اء  رج���ال 
يقع عليهم  اعتداء  اأي  العامة من 

اأثناء تاأدية عملهم.
يعد  مل  االأم�������ر  اأن  ع���ل���ى  و�����س����دد 
من  تباطوؤ  اأو  تاأجيل  اأي  يحتمل 
يف  التو�سع  خليفة  على  امل�سوؤولني 
حميط  يف  النا�سفة  ال��ع��ب��وات  زرع 
القاهرة,  يف  ال��ع��ايل  ال��ق�����س��اء  دار 
ومعظم جممعات املحاكم بامتداد 

حمافظات اجلمهورية.
الرئي�ش  ق����ال  االإط��������ار,  ه����ذا  ويف 
القاهرة,  ا�ستئناف  االأ�سبق ملحكمة 

جهاز  اأن  ع��ل��ى   , خ���ط���اب,  و����س���دد 
الق�سائية املطلوب يجب  ال�سرطة 
ويتوىل  ال���ع���دل,  وزارة  ي��ت��ب��ع  اأن 

تاأمني املحاكم داخليا وخارجيا.
ق�ساة  ن����ادي  رئ��ي�����ش  راأى  ب�����دوره, 
����س���وه���اج, امل�����س��ت�����س��ار ج���م���ال عبد 
“اخت�سا�سات  اأن  ال�������س���م���ي���ع, 
ال�سرطة الق�سائية املن�سودة يجب 
اأن متتد اإىل تاأمني نوادي الق�ساة 
النيابة  وم���ق���رات  وا���س��رتاح��ات��ه��م 

العامة.
املحكمة  ق�ست  اأخ����رى,  جهة  م��ن 
ام�ش  م�سر  يف  العليا  الد�ستورية 
ب��ب��ط��الن م����ادة يف ق��ان��ون جمل�ش 
ال��ن��واب حت��رم م��زدوج��ي اجلن�سية 
م���ن ال��رت���س��ح ل��ل��ربمل��ان ب��ع��د نحو 
اإ�����س����داره����ا حكما  ع���ل���ى  اأ�����س����ب����وع 
االنتخابات  اإج��راء  ت�سبب يف وقف 
الت�سريعية التي كانت مقررة على 
وابريل  اآذار  م��ار���ش  يف  مرحلتني 

ني�سان.
د�ستورية  ب��ع��دم  املحكمة  وحكمت 
متعلق  اآخ��������ر  ق�����ان�����ون  يف  م��������ادة 
انتظارها  ط��ال  التي  باالنتخابات 
وه������و ق����ان����ون ت��ق�����س��ي��م ال����دوائ����ر 
االن���ت���خ���اب���ي���ة وه�����و احل���ك���م ال����ذي 

القوة امل�سرتكة التي ت�سم 15 الف رجل بعدما طلبت دخول قرى للتحقيق يف 
معلومات عن اغت�ساب ن�ساء من قبل القوات ال�سودانية يف نهاية العام املا�سي. 
و�سيناق�ش املجل�ش التقرير بعد زيارة موفديه ملقر االحتاد االفريقي يف ادي�ش 
وبوروندي.  الو�سطى  افريقيا  جمهورية  يف  توقفا  ت�سمل  جولة  اط��ار  يف  ابابا 

و�سيعقد املجل�ش اجتماعا يف يف نيويورك يف هذا ال�ساأن يف 17 اآذار مار�ش.
وعقدت جولة اوىل من املباحثات مع ال�سلطات ال�سودانية حول م�ستقبل هذه 

القوة يف 19 �سباط فرباير و�ستعقد لقاءات اخرى خالل ال�سهر اجلاري.
وقال بان كي مون ان الئحة املهمات التي �ستنقل اىل فريق االمم املتحدة يف 

ال�سودان �ستكون جاهزة يف اأيار مايو املقبل.

وموؤخرا, توترت العالقات بني البعثة امل�سرتكة وال�سلطات ال�سودانية اثر طلب 
علميات  بارتكاب  ال�سوداين  للجي�ش  اتهامات  يف  للتحقيق  الدولية  للمنظمة 
م��ون يف  ك��ي  ب��ان  وق��ال  املا�سي.  اكتوبر  االأول  ت�سرين  دارف���ور يف  اغت�ساب يف 
تقريره انه يف اال�سهر ال 12 املن�سرمة مل يحقق الو�سع ال�سيا�سي واالمني اي 
تقدم ملمو�ش نحو التو�سل اىل ت�سوية �ساملة للنزاع يف دارف��ور. وحتدث عن 
ت�ساعد يف الن�ساط االجرامي ب�سكل يهدد ال�سكان والعاملني يف االمم املتحدة 
والقوة امل�سرتكة. وا�ساف التقرير نظرا لهذه االو�ساع, فان االولويات الثالث 
امل�ساعدات  ام��ن  و�سمان  املدنيني  حماية  وه��ي  ا�سا�سية  تبقى  امل�سرتكة  للقوة 
املتحدة  امل�سرتكة لالمم  القوة  بان  وذكر  ال�سيا�سية.  العملية  ودعم  االن�سانية 
واالحتاد االفريقي اتخذت من قبل اج��راءات خلف�ش اعداد موظفيها واعادة 
ن�سرهم. اىل ذلك, اكد بان كي مون انه �سعر بخيبة امل عميقة لف�سل حمادثات 
ال�سالم بني اطراف النزاع يف جنوب ال�سودان ودعا اىل موا�سلة املحادثات. وقال 
بان كي مون يف بيان انه يطلب من الطرفني االمتناع عن القيام باي حماولة 
ت�سعيد يف النزاع ويوؤكد من جديد انه ال حل ع�سكريا للنزاع. وذكر بان جمل�ش 

االمن الدويل تبنى موؤخرا قرارا يهدد بفر�ش عقوبات.

اإن  ال�������س���ع���ي���د,  امل�����س��ت�����س��ار رف���ع���ت 
“االإجراءات املتبعة حاليا يف تاأمني 
اإط����الق����ا فهي  ت��ك��ف��ي  ال��ق�����س��اة ال 
املدربة,  الب�سرية  للعنا�سر  تفتقد 

كما ال توجد كامرات مراقبة«.
تلك  اأن   , ال�������س���ع���ي���د,  واأ�������س������اف 
االإج�����������������راءات رغ�������م ����س���ع���ف���ه���ا ال 
اجلنايات,  دوائ�����ر  ق�����س��اة  ت�����س��م��ل 
على  فقط  تن�سب  احلماية  حيث 
هروبهم,  دون  للحيلولة  املتهمني 
فاإن  املدنية  املحاكم  دوائ���ر  يف  اأم��ا 
حياة رجال الق�ساء واأع�ساء هيئة 
اأي  ت�سملها  واملتقا�سني, ال  الدفاع 
اأو�سح رئي�ش  حماية.  من جانبه, 
امل�ست�سار  املنيا,  ا�ستئناف  حمكمة 
ال��ت��اأم��ني احلايل  اأن  خ��ط��اب,  علي 
على  خ��ارج��ي��ا  يقت�سر  ل��ل��م��ح��اك��م 
ال�سرطة  عنا�سر  بع�ش  ا�ستدعاء 
حلل اأزمة طارئة مثل �سغب بع�ش 
اأهايل املتهمني اأو تكد�ش ال�سيارات, 
ميكن  نف�سها  املحكمة  داخ���ل  اأم���ا 
الأي �سخ�ش حمل ال�سالح, وتهديد 
النا�سفة,  العبوات  وزرع  الق�ساة, 
وه����و م���ا ت���ك���رر ب��ال��ف��ع��ل يف اأك���رث 
م��ن واق��ع��ة الأن���ه ال ت��وج��د بوابات 

اإلكرتونية اأو كامرات اأمنية.

الق�ساء  حم���ك���م���ة  ل����ه  ا����س���ت���ن���دت 
يوم  ال�����س��ادر  ق���راره���ا  يف  االإداري 
ال���ث���الث���اء امل��ا���س��ي ب���وق���ف اإج�����راء 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ك���ان م��ق��ررا اأن 
جترى مرحلتها االأوىل يومي 22 

و23 هذا ال�سهر.
م���ن���ذ يونيو  ب����رمل����ان  ب����ال  وم�������س���ر 
حلت  ع���ن���دم���ا   2012 ح����زي����ران 
العليا  ال����د�����س����ت����وري����ة  امل���ح���ك���م���ة 
بعد  انتخب  ال��ذي  ال�سعب  جمل�ش 
اأطاحت  التي  ال�سعبية  االنتفا�سة 
مبارك  ح�سني  ال�سابق  بالرئي�ش 

عام 2011.
وقال القا�سي اأنور العا�سي النائب 
الد�ستورية  املحكمة  لرئي�ش  االأول 
ببطالن  ق�ست  املحكمة  اإن  العليا 
البند رقم واحد من املادة الثامنة 
النواب ال�سادر  من قانون جمل�ش 
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ل�سنة 2014.
القانون  الثامنة من  امل��ادة  وتتعلق 
فقرتها  تن�ش  ال��رت���س��ح  ب�����س��روط 
فيمن  ي�����س��رتط  اأن����ه  ع��ل��ى  االأوىل 
النواب  جمل�ش  لع�سوية  يرت�سح 
متمتعا  م�����س��ري��ا  ي���ك���ون  اأن   ...

باجلن�سية امل�سرية منفردة.

اأوباما ينتقد ممار�سات �سرطة فريغ�سون �سد ال�سود
•• وا�صنطن-وكاالت:

والية  يف  فرغ�سون  مدينة  �سرطة  اأوب��ام��ا,  ب���اراك  االأم��ري��ك��ي,  الرئي�ش  انتقد 
ل�سرطة  العن�سرية  املمار�سات  ح��ول  ال��ع��دل  وزارة  تقرير  اإن  قائال  م��ي��زوري, 
متييز  على  ينطوي  فا�سدا,  نظاما  اأظ��ه��ر  ال�سود,  املواطنني  جت��اه  فرغ�سون 
عرقي. واأو�سح اأوباما, يف كلمة األقاها يف جتمع باإحدى مدار�ش والية كارولينا 
ال�سود,  �سد  وتع�سفية  قمعية  باأعمال  قامت  فرغ�سون  �سرطة  اأن  اجلنوبية, 
م�سرا اإىل اأنه كان من امللفت اأن املحققني ا�ستطاعوا مالحظة االأحكام امل�سبقة 
لدى رجال ال�سرطة مبجرد االطالع على بريدهم االإلكرتوين. واأظهر تقرير 
اأ�سدرته وزارة العدل االأمريكية, الثالثاء املا�سي 3 مار�ش اجلاري, حول نتائج 
اأجرته بخ�سو�ش االأ�سلوب العنيف, الذي تتبعه �سرطة مدينة  التحقيق الذي 

فرغ�سون, جتاه االأقلية ال�سوداء, عددا من املمار�سات العن�سرية 

جماعة »اأبو �سياف« تفرج عن �سرطي ماليزي
•• كواالملبور-وكاالت:

اختطفه  ماليزي  �سرطي  ���س��راح  اإط���الق  مت  اإن��ه  ام�ش  ماليزيا  يف  امل�سوؤولني  وك��ب��ار  ال�سرطة  قالت 
مت�سددون من الفلبني منذ قرابة ثمانية اأ�سهر.

اليب )26  زاكياه  البحرية  اإن �سرطي  ب�سرق ماليزيا  اأم��ان رئي�ش وزراء والي��ة �سباح  وق��ال مو�سى 
عاما( كان يف �سحة جيدة عندما و�سل اإىل الوالية �سباح  ام�ش ال�سبت.

اإن خاطفي زاكياه اأطلقوا �سراحه ع�سر  وقال جالل الدين عبد الرحمن قائد �سرطة والية �سباح 
اأم�ش االأول.

وكان قد مت اختطاف زاكياه بوا�سطة متمردي اأبو �سياف خالل هجوم �سنوه على منتجع يف جزيرة 
مابول بوالية �سباح يف 12 متوز يوليو من العام املا�سي.

ومل يعرف بعد ما اإذا كانت ماليزيا قد دفعت 3 ماليني رينجت )828 األف دوالر اأمريكي( الفدية 
التي طلبها املت�سددون املرتبطون بتنظيم القاعدة الإطالق �سراحه.

املحكمة الد�شتورية جتيز تر�شح مزدوجي اجلن�شية للربملان 

ق�ساة م�سر يطالبون بحماية اأمنية من »االإرهاب«

 - تون�س   – الفجر   ••
خا�س

   ق���رر رئ��ي�����ش ح��رك��ة ن����داء تون�ش 
ال�سيا�سي  املكتب  انتخابات  تاأجيل 
املقررة لليوم ال�سبت اإىل اأجل غر 
م�سمى مع اإمكانية تغير ال�سيغة.

   واأك��دت م�سادر مطلعة اأن رئي�ش 
اتخذ  ال���ن���ا����س���ر  احل����رك����ة حم���م���د 
�سبط  يف  الف�سل  بعد  ال��ق��رار  ه��ذا 
بع�ش  اأن دعت  بعد  توافقية  قائمة 
من  ك����ل  ت���و����س���ي���ع  اإىل  االأط����������راف 
واملكتب  الربملانية  الكتلة  قائمتي 
لكل  ع�����س��وا   15 اإىل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
منهما , غر اأن ف�سل هذه ال�سيغة 
جعل النا�سر يح�سم االأمر بتاأجيل 
االنتخابات جتنبا ملزيد الت�سدعات 

داخل احلركة
   وقد اثار تاأجيل انتخابات املكتب 
ال�سيا�سي للحركة ردود اأفعال حادة 
ال��ن��ائ��ب��ان ع��ن ح��رك��ة نداء  اأّك����د  اإذ 
وم�سطفى  اجل����الد  ول��ي��د  ت��ون�����ش 
كتلة  م��ن  ا�س�تقالتهما  اأح��م��د  ب��ن 
ال�س�������عب  ن���واب  مبجل�ش  احل��رك��ة 
ا�ستقاالت  ع��ن  االإع���الن  انتظار  يف 
الذي  املوق������ف  بان  ارتباطا  اأخ��رى 
ي��ح��م��ل��ه ال��ن��ائ��ب��ان ت��ب��ن��اه ع����دد من 

نواب الكتلة .
  يذكر ان ع��ددا من النواب عربوا 
عن عدم ر�ساهم عن بع�ش املواقف 
بع�ش  يف  ال���ك���ت���ل���ة  ت��ب��ن��ت��ه��ا  ال����ت����ي 
امل���ح���ط���ات خ���ا����س���ة ال���ت���ح���ال���ف مع 

للمكتب  ع�������س���وا   16 الخ����ت����ي����ار 
ال�سيا�سي املنتظر ف�سال عن ال�14 

ع�سوا من الهيئة التاأ�سي�سية.
اال�ستقاالت  ه���ذه  ان  اإىل  ي�����س��ار    
التي  الب�سيطة  االأك��رثي��ة  �سرتبك 
الربملان  يف  تون�ش  ن��داء  بها  يتمتع 
م�ستقبله  على  �ست�سو�ش  وبالتايل 
حما�سرة  ي��ت��م  مل  اإذا  احل���ك���م  يف 
الظاهرة وفك خيوط االأزم��ة التي 

حركة النه�سة والت�سويت حلكومة 
احلبيب ال�سيد.

ال�سيا�سي  املكتب  انتخاب  وتاأجيل    
الثالثة  للمرة  تون�ش  ن��داء  حلركة 
اأهمها  ولعّل  فر�سيات  ع��ّدة  يطرح 
�سيا�سي  مكتب  انتخاب  فكرة  اإلغاء 
للحركة يتوىل ت�سير مهام احلزب 

اإىل حني عقد موؤمتره.
  وكانت طرحت يف االأي��ام االأخرة 

داخل  االآن  احلا�سلة  اخلالفات  اأن 
احل�������زب ه����ي جم�����رد خ����الف����ات يف 

وجهات النظر ولي�ست مبدئية.
  وذك��ر من جهته النائب عن كتلة 
اأن  ال��ع��ل��وي��ن��ي  �سهيل  ت��ون�����ش  ن����داء 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  م��ن   33 ه��ن��اك 
للحركة و25 من كتلتها الربملانية 
املنق�سي  اخلمي�ش  حد  اإىل  قدموا 
التاأ�سي�سية  الهيئة  اإىل  تر�سحاتهم 

حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  وي�سم     
و8  التاأ�سي�سية  الهيئة  تون�ش  نداء 
اأع�����س��اء من  و8  الكتلة  م��ن  ن���واب 

املكتب التنفيذي.
  ون���ظ���را ل��ل��خ��الف احل��ا���س��ل بني 
خم��ت��ل��ف االأط�������راف داخ����ل احلزب 
�سهيل  تون�ش  نداء  النائب عن  قال 
ال��ع��ل��وي��ن��ي اأن����ه مي��ك��ن ال��ت��و���س��ي��ع يف 
 30 م��ن  ال�سيا�سي  املكتب  تركيبة 

الختيار  انتخابات  اإج���راء  اإمكانية 
حلركة  ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  اأع�����س��اء 
مزمع  اج���ت���م���اع  يف  ت���ون�������ش  ن������داء 
عقده اليوم االأح��د وذل��ك على اثر 
ع��دم ال��ت��واف��ق ح��ول اأ���س��م��اء النواب 
ال�سيا�سي  ل��ل��م��ك��ت��ب  امل���ر����س���ح���ني 
ل��ل��ح��رك��ة وع����دده����م ث��م��ان��ي��ة. ويف 
توافقات  تكونت جلنة  االإط��ار  ه��ذا 

الختيار االأع�ساء الثمانية.

والذي  االأي����ام  بع�ش  منذ  ال�����س��ادر 
ي��ن�����ش ع��ل��ى و����س���ع 30 ع�����س��وا يف 
املكتب ال�سيا�سي حلركة نداء تون�ش 
و8 من  الكتلة  م��ن   8 ب��ني  ت��ت��وزع 
يف  ع�����س��وا  و14  التنفيذي  امل��ك��ت��ب 

الهيئة التاأ�سي�سية.
  واأ���س��ار ال��ط��رودي اإىل ت��ق��دم 58 
برت�سحهم  االآن  ح���د  اإىل  ع�����س��وا 
واعترب  ال�سيا�سي  املكتب  لع�سوية 

 45 اإىل  ه���و حم����دد  ك��م��ا  ع�����س��وا 
تباينت  املقرتح  هذا  ان  اإاّل  ع�سوا. 
حال  يعتربه  من  بني  االآراء  حوله 
يرف�سه  وم����ن  ال���ق���ائ���م  ل��ل��خ��الف 
بتعلة اأن هذا العدد كبر يف املكتب 
ال�سيا�سي.   ويف تعليقه على املو�سوع 
اأك���د ال��ن��ائ��ب ع��ن كتلة ن���داء تون�ش 
حممد ال��ط��رودي اأن احل��زب الزال 
التاأ�سي�سية  الهيئة  ببيان  ملتزما 

بعد تاأجيل انتخاب املكتب ال�سيا�سي: ا�ستقاالت من كتلة نداء تون�ش يف الربملان..!

ف�سل جديد لقيادة النداء يف حما�سرة االزمة القيادي والنائب م�سطفى 
بن اأحمد يبادر باال�ستقالة

•• الفجر – تون�س - خا�س
قوات  اأن  تون�سي  امني  م�سدر  اأك��د 
ال�����������درك مب����ح����اف����ظ����ة م�����دن�����ني – 
الك�سف  خالل  من  متكنت,  جنوب- 
االأ�سلحة يف منطقة بن  عن خم��زن 
اإف�����س��ال خمطط بداية  ق���ردان, م��ن 
ح�����رب ب���ري���ة ����س���د اأع���������وان االأم�����ن 
واجل��ي�����ش م��ن ق��ب��ل ع��ن��ا���س��ر كتيبة 

عقبة ابن نافع.
ت�سريح  يف  االأمني  امل�سدر  واأ���س��اف 
التون�سية  ال���������س����روق  ل�����س��ح��ي��ف��ة 
اأن   , ال�������س���ب���ت  اأم�����������ش  ال�����������س�����ادرة 
ك��ان��ا يحر�سان  ال��ل��ذي��ن  االإره��اب��ي��ني 
االإرهابي  جلماعة  ينتميان  املخزن 
لقمان اأبو �سخر, الذي كان يحاول 
االأ�سلحة  م����ن  ع������دد  اأك�������رب  ج���م���ع 
على  ال��ربي  هجومه  يف  لالنطالق 

عنا�سر اجلي�ش واالأمن.
  وقد خططت كتيبة عقبة ابن نافع, 
بهجوم  ل��ل��ق��ي��ام  امل�����س��در,  ذات  وف���ق 
ال�سعانبي  جبل  م��ن  ينطلق  عنيف 
وموؤ�س�سات  اأم���ن���ي���ة  م����راك����ز  ن���ح���و 
والداخلية  ال��دف��اع  ل��وزارت��ي  تابعة 
– �سمال  ال��ق�����س��ري��ن  يف حم��اف��ظ��ة 
غرب البالد-.    هذا واعترب م�سدر 
هذه  كل  و�سول  اإف�سال  اأن  ال�سروق 
الكمية من االأ�سلحة لالإرهابيني يف 
موجعة  �سربة  الق�سرين  حمافظة 
التون�سية  ال�سلطات  ل��ه��م.    وكانت 
كمية  ك�سفت  اأن��ه��ا  اخلمي�ش  اأعلنت 
كانت  وال�����ذخ�����رة  االأ����س���ل���ح���ة  م����ن 
الربايع  وادي  منطقة  يف  خم��زن��ة 
من  اأك��رث  وت�سم  مدنني  مبحافظة 
762 و6  ن���وع  األ���ف ر���س��ا���س��ة   25
وحوايل  فال  ل�سالح  ر�سا�سة  اآالف 
28 قذيفة ’اآر بي جي’ و20 قنبلة 
ت�ستخدم  م���ق���ذوف���ة  و20  ي���دوي���ة 
لغما  و30  ب���ال���ب���ن���ادق  الإط���الق���ه���ا 

م�سادا للدبابات.
   ونقلت تقارير اإخبارية اأن قيادات 
االإ�سالمية  ال����دول����ة  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن 
جنحت يف الت�سلل اإىل تون�ش وتولت 
يف مرحلة اأوىل اإدخال كميات هامة 

ب����االإره����اب, وذل����ك مبدينة  ع��الق��ة 
مداهمة  ع��م��ل��ي��ة  اث����ر  ال��و���س��الت��ي��ة 
ملنازلهم. وقد مت حجز كتب ووثائق 
لها عالقة بتنظيم داع�ش االإرهابي 
ومبالغ  جوالة  وهواتف  وحوا�سيب 

مالية هامة. 
  ولالإ�سارة, فاإن من بني املوقوفني 
معه  التحقيق  مت  وان  �سبق  طبيبا 
�سبيله, يف  واإخ�����الء  ���س��اب��ق  وق���ت  يف 
اتهامه  املنطقة على  اأهايل  اأ�سر  ما 

يف  وخزنتها  املتطورة  االأ�سلحة  من 
ع���دد م��ن م��ن��اط��ق اجل���ن���وب, جندت 
النائمة  ث��ان��ي��ة اخل��الي��ا  م��رح��ل��ة  يف 
للتنظيم وكلفتها بنقل الذخرة اإىل 

كتيبة عقبة بن نافع .
  ولي�ست هذه املرة االأوىل التي يتم 
احلدودية  ب��امل��ن��اط��ق  ال��ع��ث��ور  ف��ي��ه��ا 
ب��اجل��ن��وب ال��ت��ون�����س��ي ع��ل��ى خم���ازن 
عمليات  يف  مت  ح���ي���ث  ل���الأ����س���ل���ح���ة 
 2014 و   2013 ���س��ن��ة  م��ت��ك��ررة 
ال��ع��ث��ور يف حم��اف��ظ��ة م���دن���ني على 
خمزن لالأ�سلحة متمثلة يف عدد من 
كال�سنكوف,اربي جي, والقنابل, كما 
مت �سبط كميات هائلة من االأ�سلحة 
داخل املدن التون�سية غر احلدودية 
م��ن اأه��م��ه��ا خم���زن االأ���س��ل��ح��ة الذي 
يعترب ان���ه اك���رب خم���زن اأ���س��ل��ح��ة مت 
اكت�سافه من قبل ال�سلطات االأمنية 

مبنطقة املنيهلة بالعا�سمة.
   م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى مت��ك��ن��ت فرقة 
اأمنية خمت�سة من تون�ش العا�سمة 
وب����ال����ت����ع����اون م����ع وح��������دات االأم������ن 
مبحافظة القروان- و�سط البالد- 
فجر اأم�ش ال�سبت من اإلقاء القب�ش 
على  اأنهم  ي�ستبه  �سخ�سا   13 على 

وليبيا  �سوريا  اإىل  ال�سباب  بت�سفر 
والتورط يف جرائم اإرهابية اأخرى. 
املوقوفني  جميع  نقل  مت  وق��د  ه��ذا 
العا�سمة  ت��ون�����ش  اإىل  وامل���ح���ج���وز 

ملوا�سلة البحث والتحري معهم. 
  ويذكر اأن العديد من �سباب مدينة 
ليبيا  اإىل  ���س��اف��روا  ق��د  ال��و���س��الت��ي��ة 
امل�سلحة,  امل��ج��م��وع��ات  م���ع  ل��ل��ق��ت��ال 
عملية  بتنفيذ  اأح���ده���م  ق���ام  م��ا  يف 

انتحارية ببنغازي منذ اأ�سهر.

الك�سف عن خمزن االأ�سلحة اأحبط هجوما برّيا على تون�ش

كي مون م�شتاء لف�شل مفاو�شات جنوب ال�شودان

قوات االأمم املتحدة ت�ستعد لالإن�سحاب من دارفور

بع�ش من اال�سلحة املحجوزة

عنا�سر من كتيبة عقبة بن نافع

لرجال ال�سرطة �سد املواطنني ال�سود, منها تبادل نكات عن�سرية عرب الربيد 
 ,)SiriusXM( االإلكرتوين. ويف ال�سياق ذاته, اأفاد اأوباما, يف لقاء مع راديو
مقت�سرة  لي�ست  العدل  وزارة  تقرير  اأورده���ا  التي  العن�سرية,  املمار�سات  ب��اأن 
على مدينة فرغ�سون وح�سب, م�ستطردا ال اأعتقد اأن ذلك هو مثال منوذجي 
العدل,  وزي��ر  قال  جانبه,  من  منعزلة.  حادثة  لي�ش  اأي�سا  لكنه  البالد,  لعموم 
اريك هولدر, يف ت�سريح له, اإن “الوزارة �ست�ستخدم كل ال�سالحيات املتاحة لها 
اإدارة  ا�ستعدادها حتى حلل  ال�سرطة يف فرغ�سون, موؤكدا على  الإ�سالح جهاز 
ال�سرطة اإذا اقت�سى االأمر. وكان �سرطي من ذوي الب�سرة البي�ساء, قتل ال�ساب 
االأ�سود غر امل�سلح, مايكل براون )18 عاما(, يف 9  اأغ�سط�ش من العام املا�سي 
احتجاجات ومظاهرات غا�سبة,  اإىل  اأف�سى  الذي  االأمر  يف مدينة فرغ�سون, 
والر�سا�ش  للدموع,  امل�سيل  ال��غ��از  ا�ستخدمت  التي  ال�سرطة  تدخل  اإىل  اأدت 

املطاطي, وعمدت اإىل توقيف الكثر من املحتجني.
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املال والأعمال
مذكرة تفاهم بني كهرباء ال�سارقة ويونيليفر للتعاون يف جماالت تر�سيد اال�ستهالك والتنمية امل�ستدامة

الهيئة  اج�����راءات  ت��ط��وي��ر  جم���ال  يف  يونيليفر  و���س��رك��ة  الهيئة  ب��ني 
للرت�سيد يف ا�ستخدام املياه والطاقة وتوفر مواد ترويجية لت�ستخدم 
يف نقاط بيع االأجهزة املوفرة للطاقة ف�سال عن اإدارة حملة الرتويج 

اخلا�سة باالأجهزة املوفرة للطاقة.
التعاون  تفعيل  اأن  ال��ل��ي��م  را���س��د  املهن����د�ش  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأك����د 
العاملي�����ة  يونيليفر  و�سركة  الهيئ��������ة  بني  اال�سرتاتيجية  وال�سراكة 
يف  االيجابي������ة  النتائ�������ج  من  مزيدا  �سيحقق  جماله������ا  يف  ال��رائ��دة 
م�سرة  يف  و�سي�ساهم  وامل��ي��اه  للطاق������ة  االأم��ث�����ل  اال���س��ت��خ��دام  جم��ال 
الهيئ�����ة وحتقيق مبادئها نحو التحول اإىل التنمية امل�ستدامة يف اإمارة 

ال�سارقة.
ونوه اإىل اأن هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة تعمل على تنفيذ اإ�سرتاتيجية 

•• ال�صارقة-وام:

بحثت هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة مع �سركة يونيليفر العاملية االإعداد 
ملذكرة تفاهم للتعاون يف جمال اإدارة الطاقة وتر�سيد ا�ستخدام املياه.

ياأتي ذلك �سعيا من الهيئة لتو�سيع نطاق عملياتها وم�ساركة خرباتها 
مع �سركات عاملية رائدة واال�ستفادة من خربات هذه ال�سركات لتطوير 

اخلدمات ومقومات التحول نحو التنمية امل�ستدامة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة الدكتور املهند�ش را�سد الليم رئي�ش 
االأمريكية  يونيليفر  �سركة  من  وف��دا  ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 

برئا�سة وقا�ش جاويد مدير الت�سويق يف منطقة اخلليج العربي.
ومت االتفاق على توقيع مذكرة تفاهم يتم مبقت�ساها تفعيل التعاون 

متكاملة تهدف اإىل تعزيز فر�ش التعاون والتن�سيق مع جميع اجلهات 
واإيجاد  للبيئة  ال�سديقة  امل�ستدامة  املبادرات  وتطوير  بدعم  املهتمة 
احليوية  امل���وارد  ا�ستهالك  تر�سيد  جم��االت  يف  خا�سة  فعالة  حلول 

وتخفي�ش االنبعاثات الكربونية.
واأو�سح اأن مذكرة التفاهم املزمع توقيعها مع �سركة يونليفر �سرتكز 
االأجهزة  وا�ستخدامات  امل��ي��اه  على  للمحافظة  معاير  حتديد  على 
اأطلقتها  التي  الرت�سيد  حملة  تنفيذ  يف  وال��ت��ع��اون  للطاقة  امل��وف��رة 
الهيئة لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة واملياه حتت �سعار بالرت�سيد الكل 
وربات  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ش  وط��ال��ب��ات  ط��الب  وت�ستهدف  م�ستفيد 
ال�سكنية والتجارية وال�سناعية  البيوت واخلدم وخمتلف القطاعات 

واجلهات احلكومية.

من جهته اأعرب وقا�ش جاويد عن اعتزاز ال�سركة بالتعاون مع هيئة 
كهرباء ومياه ال�سارقة يف مبادرتها لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة واملياه 
باأ�ساليب اال�ستخدام االأمثل حتى يتحقق طموحنا يف بناء  والتوعية 

بيئة م�ستدامة وتوفر حياة اأف�سل للجميع.
واأكد اأن �سركة  يونيليفر تلتزم بخف�ش ب�سمتها البيئية خالل دورة 
للمعي�سة  يونيلفر  خطة  م��ن  ج��زء  وه���ذا  ملنتجاتها  الكاملة  احل��ي��اة 
احلكومية  غر  املوؤ�س�سات  مع  ال�سراكة  تفعيل  خالل  من  امل�ستدامة 
واجلهات احلكومية للم�ساعدة يف تثقيف امل�ستهلكني وبالتايل �سمان 
اال�ستخدام االأف�سل ملواردنا الطبيعية وتطمح ال�سركة اإىل م�ساعفة 
على  واال�ستهالك  االإن��ت��اج  عمليات  ت��اأث��ر  وتقلي�ش  االأع��م��ال  حجم 

البيئة.

الوطني لالإح�ساء ي�سارك يف الدورة احلادية ع�سر للجنة االإح�سائية التابعة لالإ�سكوا 

االحتاد للقطارات ت�سلم ر�سميًا مركز اإدارة العمليات ل�سركة االحتاد للقطارات )دي بي( 

معر�ش كاب�سات 2015 يقدم  الكثري للمهتمني بقطاع تقنيات ال�سوت

احتاد الغرف يتوقع ارتفاعا كبريا يف عدد 
املعار�ش واملوؤمترات خالل الفرتة املقبلة

اختتام برنامج التعاون البحثي االقت�سادي 
حول مبادرات التنمية االقت�سادية يف ال�سارقة

ال�سركات امل�سنعة وامل�سغلني واأجهزة االت�سال االأخرى. 
ويعتقد الكثر من العار�سني ومنهم �سركة االت�ساالت 
فر�ساً  �ستقدم  االن��رتن��ت  ���س��وق  اأن  �سي�سكو  امل��ع��روف��ة 
جتارية ت�سل اىل 19 تريليون دوالر اأمركي ل�سركات 
و4.6  القادمة  �سنوات  الع�سر  خ��الل  اخلا�ش  القطاع 
العام  وال��ق��ط��اع  ل��ل��م��دن واحل��ك��وم��ات  ت��ري��ل��ي��ون دوالر 
الذين يقومون باكت�ساف طرق جديدة لتقليل التكلفة, 
وتقول  امل�ستخدمني.  خ��ربة  وتعزيز  االإنتاجية  وزي��ادة 
مركز  يف  االأول  الرئي�ش  نائب  مرماند,  لوه  تريك�سي 
ال��ت��ي تواجهها  التحديات  م��ع  ال��ع��امل��ي:  ال��ت��ج��اري  دب��ي 
االإعالمي  املحتوى  ومقدمي  الدولية  االإع��الم  و�سائل 
الرقمية  ال��و���س��ائ��ط  ق��ط��اع  يف  امل�سهد  ينتقل  ح��ني  يف 
كاب�سات  معر�ش  ي�ست�سيف  االنرتنت,  عرب  البث  نحو 
ال�سلة  ذات  املنتجات واخلدمات  جمموعة مبتكرة من 
احللول  من  املزدهر  ال�سوتي  واالإنتاج  ال�سوت  بقطاع 

الذكية للمنازل اىل البث ال�سوتي العايل اجلودة .

االم���ارات  ل��دول��ة  بالت�سويق  للمعار�ش  امل�سرتكة  اللجنة 
هوية  تطوير  خ��الل  من  املعار�ش  الإق��ام��ة  واجهة  لت�سبح 
ال��ه��دف ال  اإن ه��ذا  .. وق���ال  مم��ي��زة للمعار�ش االم��ارات��ي��ة 
اإعداد  بينها  م��ن  امل��دخ��الت  م��ن  ع��دد  ت��اأم��ني  يتحقق بغر 
وتاأ�سي�ش  امل�ستهدفة  وال�سرائح  لالأ�سواق  ت�سويقية  درا�سة 
واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  امل�سرتك  للت�سويق  برنامج 
وا�ستقطاب معار�ش دولية مميزة وو�سع خارطة ا�ستثمارية 
يف املجال. واأكد اأن م�ستقبل قطاع املعار�ش يف االمارات واعد 
واأفق التطور والنمو فيه مفتوح من خالل توفر املقومات 
اأمام هذه ال�سناعة واأن تقييم  التي جتعل الفر�ش متاحة 
الواقع الراهن للقطاع يك�سف توفر فر�ش جيدة للنمو من 
مرنة  و�سيا�سات  واإج���راءات  و�سيا�سات  اأنظمة  تبني  خ��الل 
حتفز اال�ستثمار يف موؤ�س�سات و�سركات قطاع املعار�ش و�سدد 
والعاملني  القطاع  و�سركات  موؤ�س�سات  تاأهيل  اأهمية  على 
واأن دولة االمارات  الدولية ال�سيما  املعاير اخلدمية  على 

مقبلة على اأكرب حدث عاملي هو اك�سبو 2020.

باإجراء  ق��م��ن  ح��ي��ث  ك��ب��اح��ث��ات  ال�����س��ارق��ة  يف  للطالبات 
بحوث علمية تطبيقية حول ا�سرتاتيجيات ومتطلبات 

التنمية االقت�سادية يف اإمارة ال�سارقة.
اإن  ال�سويدي  ه��ده  ب��ن  ع��ب��داهلل  �سلطان  �سعادة  ق��ال  و 
البحثي  ال��ت��ع��اون  ب��رن��ام��ج  ال���دائ���رة ت�سعى م��ن خ���الل 
ومتكينهم  ال�سابة  ال��ك��وادر  لتاأهيل  التقنية  كليات  مع 
�سيا�سة  اإط��ار  يف  واإبداعاتهم  باأبحاثهم  امل�ساهمة  من 
ال�سباب  وتدريب  رعاية  اإىل  الهادفة  ال�سارقة  حكومة 
على  وت�سجيعهم  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  م��ن  امل���واط���ن 
االنخراط يف احلياة العملية وذلك �سمن ا�سرتاتيجية 
دائرة التنمية االقت�سادية الإعداد كوادر وطنية مدربة 
وم��وؤه��ل��ة خل��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن م��ن خ��الل توفر 
فر�ش التدريب والتاأهيل لهم واإعدادهم ملا �سيوجهونه 
اأبنائها  الدائرة م�ستمرة يف دعم  اأن  واأكد  امل�ستقبل.  يف 
اإمكاناتها  ك���ل  ت�����س��خ��ر  ط���ري���ق  ع���ن  وذل�����ك  ال��ط��ل��ب��ة 
خلدمتهم يف �ستى املجاالت.. واأ�ساف اأن الدائرة فخورة 
باالأبحاث والتقارير التي قدمتها الطالبات امل�ساركات يف 
الربنامج والتي كانت نتاجا للم�ستوى العايل واملتقدم 
يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  لهم  توفره  ال��ذي  التعليم  من 
عن  نيابة  االأن�����س��اري  يحيى  الدكتور  وتقدم   . ال��دول��ة 
اأ�سرة كليات التقنية العليا بال�سارقة باأ�سمى اآيات ال�سكر 
والتقدير والعرفان اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي راعي العلم والثقافة على 
دعمه الدائم وامل�ستمر لكليات التقنية العليا مثنيا على 
جهود �سموه يف االرتقاء مب�سرة التعليم واإثراء احلياة 
التهاين  اآي���ات  باأ�سمى  وت��وج��ه   .. وامل��ع��رف��ي��ة  الثقافية 
والتربيكات اإىل �سموه مبنا�سبة تتويج ال�سارقة عا�سمة 
لل�سياحة العربية لهذا العام. كما تقدم بال�سكر ل�سعادة 
عائ�سة  والدكتورة  ال�سويدي  هده  بن  عبداهلل  �سلطان 
عبداهلل على ح�سورهما.. معربا عن �سعادته بالتعاون 
مع دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة يف هذا امل�سروع 

الهام.

•• دبي-الفجر: 

ال���رائ���دة  امل��ن�����س��ة   ,2015 ك��اب�����س��ات  م��ع��ر���ش  ي���ق���دم 
واإدارة  ال��ت��ل��ف��زي��وين  ال��ب��ث  ق��ط��اع��ات  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
ال��رق��م��ي��ة وتقنيات  وال��و���س��ائ��ط  االإع���الم���ي  امل��ح��ت��وى 
اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  ال�سناعية يف  االأقمار 
وجنوب اآ�سيا, والذي ي�ست�سيف 900 عار�ش من 60 
والع�سرين يف مركز  الواحدة  دورت��ه  اإقامة  دول��ة, عند 
دبي التجاري العاملي, من 10 اإىل 12 مار�ش 2015 
املتعلقة  ال�سوت  بتقنيات  واملهتمني  لل�سركات  من�سة 

بقطاع البث واإنتاج املحتوى االإعالمي يف املنطقة.
اأكرث  من  حالياً  ال�سوتية  التقنيات  يعترب قطاع  حيث 
اإث��ارة الهتمام ال�سركات يف ظل زي��ادة طلب  القطاعات 
�سبكة  تتيحه  مت�سل  ع��امل  ي��ق��وده  وال��ت��ي  امل�ستهلكني 
االن��رتن��ت وال��ف��ر���ش ال��ت��ي يقدمها وال��ت��ي مت��ك��ن من 
زاي���دة ج���ودة اخل��دم��ة م��ن خ��الل ت��ب��ادل ال��ب��ي��ان��ات مع 

•• اأم القيوين-وام:

الفرتة  اأن  ب��ال��دول��ة  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  اأك��د احت��اد غ��رف 
بال�سنوات  قيا�سا  املعار�ش  من  عدد  اأك��رب  �ست�سهد  القادمة 
و200 معر�ش   150 ب��ني  م��ا  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  املا�سية 
ما  ي��رتاوح  اأن  يتوقع  بح�سور  �سنويا  دويل وحملي  جديد 
بني مليونني وثالثة ماليني زائر. وتوقع االحتاد اأن تكون 
االأوىل يف  القادمة  ال�سنوات اخلم�ش  االم��ارات خالل  دولة 
االو�سط.  ال�سرق  منطقة  يف  وامل��وؤمت��رات  املعار�ش  تنظيم 
وقال االحتاد يف بيان �سحفي اأم�ش اإن �سعادة حميد حممد 
اأو�سح خالل  التجارة  العام الحتاد غرف  بن �سامل االأمني 
اجتماعه مع اأع�ساء اللجنة امل�سرتكة للمعار�ش الذي عقد 
املا�سي  العام  اإن  القيوين  اأم  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مبقر 
االم���ارات ما بني منتدى  650 فعالية يف  يقارب  �سهد ما 
ا�ستهالكية  وف��ع��ال��ي��ات  ع��م��ل  واج��ت��م��اع وور�����ش  وم��ع��ر���ش 
اأع�ساء  ���س��امل  اب��ن  وط��ال��ب  وتعريفية.  وخ��ري��ة  وجت��اري��ة 

•• ال�صارقة-وام:

ال�سويدي رئي�ش  �سلطان عبداهلل بن هده  �سعادة  �سهد 
اخلتامي  احلفل  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة 
كليات  بني  االقت�سادي”  البحثي  “التعاون  لربنامج 

التقنية العليا والدائرة.
كليات  مدير  االأن�ساري  يحيى  الدكتور  احلفل  ح�سر 
عائ�سة  وال��دك��ت��ورة  ب��االإن��اب��ة  بال�سارقة  العليا  التقنية 
االأعمال  اإدارة  ل��ربن��ام��ج  التنفيذي  العميد  ع��ب��داهلل 
ب��ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا وال���دك���ت���ور ج��ي��د ري����ان نائب 
والدكتورة  ال�����س��ارق��ة  يف  العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  م��دي��ر 
ومن�سقي  االأعمال  اإدارة  ق�سم  رئي�ش  توم�سون  جري�ش 
االقت�سادي  امل�ست�سار  �سالح  عمرو  الدكتور  الربنامج 
م���ن ج��ان��ب ال���دائ���رة وال���دك���ت���ور ك��ري�����ش ���س��ت��وري من 
من  عدد  اإىل  باالإ�سافة  بال�سارقة  التقنية  كلية  جانب 
م�سوؤويل دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة واأع�ساء 
امل�ساركات  ال��ب��اح��ث��ات  وال��ط��ال��ب��ات  التدري�سية  الهيئة 
برنامج  وي��ه��دف  االأع��م��ال.  اإدارة  ق�سم  م��ن  امل�سروع  يف 
التعاون البحثي االقت�سادي الذي مت تنفيذه بالتعاون 
يف  النظري  االط��ار  رب��ط  اإىل  اجلانبني  بني  والتن�سيق 
الدرا�سات االقت�سادية مع الواقع العملي للمو�سوعات 
ال�����س��ارق��ة وتنمية  ال��رئ��ي�����س��ي��ة الق��ت�����س��اد  امل��ت��ط��ل��ب��ات  و 
التطبيقية  العلمية  ال��ب��ح��وث  اإج�����راء  ع��ل��ى  ال���ق���درات 
اأبنائنا  وتاأهيل  البحثية  الوطنية  القدرات  دعم  بهدف 
التوجيهات  اإط���ار  يف  وذل��ك  العمل  �سوق  اإىل  للدخول 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سامية 
ال�سارقة  االأعلى حاكم  املجل�ش  القا�سمي ع�سو  حممد 
بتفعيل دور اجلهات احلكومية يف ممار�سة م�سوؤولياتها 
الكوادر  وم��ه��ارات  اإم��ك��ان��ات  تطوير  نحو  االجتماعية 
اأداء ر�سالتهم امل�ستقبلية يف بناء  املواطنة ومتكينهم يف 
من  طالبة   36 البحثي  الربنامج  يف  ���س��ارك  ال��وط��ن. 
برنامج بكالوريو�ش اإدارة االأعمال بكلية التقنية العليا 

•• اأبوظبي –الفجر: 

ال��وط��ن��ي لالإح�ساء  امل��رك��ز  ���س��ارك 
ال�����دورة احل���ادي���ة ع�����س��ر للجنة  يف 
للجنة  ال���ت���اب���ع���ة  االإح���������س����ائ����ي����ة 
لغربي  واالجتماعية  االقت�سادية 
اآ����س���ي���ا االإ����س���ك���وا ال���ت���ي ُع���ق���دت يف 
االأردنية  اململكة  يف  ع��ّم��ان  مدينة 
عنوان  حت��ت  وك��ان��ت   , الها�سمية, 
دع��م ور�سد  البيانات يف  ث��ورة  دور 
للتنمية  امل���ت���ح���دة  االأمم  خ���ط���ة 
و����س���ارك   ,  2015 ع�����ام  ب���ع���د  مل����ا 
القادر  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  االج��ت��م��اع  يف 
املدير  ها�سم  بني  امل�����س��اوي  اأح��م��د 
االإح�سائية  للقطاعات  التنفيذي 
لالإح�ساء,  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  يف 
وروؤ����س���اء االأج��ه��زة االإح�����س��ائ��ي��ة يف 
املنظمات  وممثلو  االأع�ساء  الدول 
العاملة  وال����دول����ي����ة  االإق���ل���ي���م���ي���ة 
يف جم����ال االإح�������س���اء, وع�����دد من 
املهتمني  واملتخ�س�سني  اخل����رباء 
ذات  امل����ط����روح����ة  ب����امل����و�����س����وع����ات 

العالقة.
دورت�����ه�����ا  ال����ل����ج����ن����ة يف  وت������ه������دف 
التعاون  تعزيز  اإىل  ع�سر  احلادية 
واملنظمات  االأع�����س��اء  ال����دول  ب��ني 
يف  النا�سطة  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 
جم���ال االإح�����س��اء, ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
ا�سرتاتيجية مت�سلة  بحث ق�سايا 
ب��ه��دف تطوير  ال��ب��ي��ان��ات,  ب���ث���ورة 
االإح�ساءات الوطنية لدعم عملية 
ال��ت��ح�����س��ر ل��ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة االأمم 
 ,2015 بعد  مل��ا  للتنمية  املتحدة 

للبيانات  وط��ن��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
 ,)  BIG DATA  ( ال��ك��ب��رة 
اأن���ه م��ن اأج���ل تعظيم  اإىل  م�����س��راً 
الدولية,  التجارب  من  اال�ستفادة 
التقني  البناء  م�ستويات  وا�ستثمار 
املركز  ف��اإن  ال��دول��ة,  ال��ذي ت�سهده 
التعاون  الوطني لالإح�ساء ب�سدد 
مع ال�سركاء يف النظام االإح�سائي 
البيانات  م���ل���ف  يف  وال���������س����رك����اء 
وا�ستخدام  بناء  لتحقيق  الكبرة 
ال����ب����ي����ان����ات ال����ك����ب����رة وال����ع����وائ����د 
م�ستوى  على  ذل��ك  م��ن  املتحققة 

الدول واملوؤ�س�سات واالأفراد.

ال��ب��ي��ان��ات ل��ر���س��د ال��ق�����س��اي��ا التي 
حتظى باهتمام متزايد يف املنطقة. 
مناق�سة  االج���ت���م���اع  خ�����الل  ومت 
الر�سمية  االإح�������س���اءات  م��و���س��وع 
وم���������س����ادر ال����ب����ي����ان����ات اجل����دي����دة 
�سعادة  وق��دم  ال��ك��ب��رة(  )البيانات 
ع��ب��د ال���ق���ادر امل�����س��اوي ب��ن��ي ها�سم 
املركز  ع���م���ل ح�����ول ج���ه���ود  ورق������ة 
ماأ�س�سة  ب�ساأن  لالإح�ساء  الوطني 
ال��ك��ب��رة �سعياً  ال��ب��ي��ان��ات  م��و���س��وع 
نحو ماأ�س�سة ملف البيانات الكبرة 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى دول�������ة االم��������ارات 
و�سع  خالل  من  املتحدة,  العربية 

االأجهزة  وح���ث   ,2015 ب��ع��د  م��ا 
االأع�ساء  ال����دول  يف  االإح�����س��ائ��ي��ة 
على امل�ساركة بفاعلية يف امل�ساورات 
اجل���اري���ة ح���ول حت��دي��د االأه����داف 
وال��غ��اي��ات ح��ول اخل��ط��ة, والتاأكيد 
على �سرورة ات�ساق املوؤ�سرات �سواَء 
االإقليمي  اأو  الدويل  ال�سعيد  على 
اأهمية  ع��ل��ى  وك��ذل��ك  ال��وط��ن��ي,  اأو 
الناجت عن  االلتزام  اال�ستفادة من 
لدعم  االإح�سائية  النظم  تطوير 
التنمية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
تعزيز  و�سرورة  القائمة,  الوطنية 
ب���ني م�سادر  ال�����س��راك��ات  وت��ف��ع��ي��ل 

برنامج  م���ن���اق�������س���ة  ج����ان����ب  اإىل 
-2016 لل�سنتني  املقرتح  العمل 

االإح���������س����اء,  جم������ال  يف   2017
عن  ال�����س��ادرة  التو�سيات  وتنفيذ 
دورتها  يف  االإح�����س��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
التوجه  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ع��ا���س��رة, 
اال�سرتاتيجي الأن�سطة االإ�سكوا يف 
-2016 للفرتة  االإح�ساء  جمال 

.2020
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق اأو����س���ت ال����دورة 
بتحديث اال�سرتاتيجيات الوطنية 
لتطوير  االأع���������س����اء  ال��������دول  يف 
ال��ن��ظ��ام االإح�����س��ائ��ي دع��م��اً خلطة 

••اأبوظبي-الفجر: 

للقطارات,  االحت��اد  �سركة  اأعلنت 
ال�سكك  ل�سبكة  واملُ�����س��غ��ل  املُ���ط���ور 
ال���وط���ن���ي���ة يف دول����ة  احل����دي����دي����ة 
ر�سمياً  املتحدة,  العربية  االم��ارات 
عن ت�سليم مركز اإدارة العمليات يف 
االحتاد  �سركة  اىل  امل��رف��اأ  منطقة 
ال������ذراع   , ب�����ي(  )دي  ل���ل���ق���ط���ارات 
يف  للقطارات  ل��الحت��اد  الت�سغيلي 
�سبكة  م�سروع  االأوىل من  املرحلة 

ال�سكك احلديدية الوطنية. 
العمليات  اإدارة  م���رك���ز  وي����دي����ر 
بال�سكك  التحكم  ن�ساطات  ك��اف��ة 
حركة  ذل�����ك  يف  مب����ا  احل���دي���دي���ة 
القطارات, وتعترب عملية الت�سليم 
ت�سغيل  خطوة رئي�سية هامة نحو 
ال�سكك  م�������س���روع  م����راح����ل  اأول 
احلديدية الوطنية ح�سب اجلدول 
الزمني املحدد.  وقام فار�ش �سيف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ش  امل�����زروع�����ي, 
بقيادة  للقطارات  االحت��اد  ل�سركة 
بح�سور  الت�سليم,  عملية  مرا�سم 
الرئي�ش  م��ل��ك,  ����س���ادي  امل��ه��ن��د���ش 
التنفيذي باالإنابة ل�سركة االحتاد 
وع������دد من  ب�����ي,  دي  ل���ل���ق���ط���ارات 

امل�سوؤولني لدى ال�سركتني. 
و�سرح املزروعي: تعد هذه اخلطوة 
مبثابة اإجناز هام يف تقدم م�سروع 
ال�سكك احلديدية الوطنية لدولة 
حيث  امل��ت��ح��دة,  العربية  االإم����ارات 

يعترب مركز اإدارة العمليات حمور 
الذي  احل��دي��دي��ة  ال�����س��ك��ك  �سبكة 
ي�سرف املوظفون من خالله على 
ب�سبكة  ال��ت��ح��ك��م  ع��م��ل��ي��ات  ج��م��ي��ع 

ال�سكك احلديدية 
واأ����س���اف امل��ه��ن��د���ش ����س���ادي ملك: 
ن���ح���ن ف�����خ�����ورون ب��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذا 
ن�سكر  اأن  ون����ود  ال��ك��ب��ر  االجن�����از 
���س��رك��ة االحت�����اد ل��ل��ق��ط��ارات على 
قامت  ال����ت����ي  االأ��������س�������ول  ج��������ودة 
موظفو  و����س���ي���ق���وم  ب��ت�����س��ل��ي��م��ه��ا, 
ب���ي من  ل��ل��ق��ط��ارات دي  االحت������اد 

احلديدية يف الدولة.  وتعد �سركة 
والتي  ب��ي  دي  للقطارات  االحت���اد 
العام  من  مار�ش  �سهر  يف  تاأ�س�ست 
بني  م�������س���رتك���ة  ����س���رك���ة   2014
االحت�����اد ل��ل��ق��ط��ارات و���س��رك��ة دي 
تعترب  ال��ت��ي  االأمل��ان��ي��ة,  �سينكر  ب��ي 
بان  دويت�سه  جمموعة  م��ن  ج���زءاً 
االأملانية, اأكرب �سركة متخ�س�سة يف 
وال�سكك  القطارات  ت�سغيل  جمال 
وتتوىل  اأوروب���������ا,  يف  احل���دي���دي���ة 
احلديدية  ال�سكك  �سبكة  ت�سغيل 
االأملانية التي متتد الأكرث من 33 

با�ستخدام معرفتهم  املتخ�س�سني 
الت�سغيل  يف  ال��دول��ي��ة  وخ��ربت��ه��م 
املناخية  الظروف  اأ�سعب  يف  حتى 
�سحن  اأول قطار  باإطالق عمليات 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 
الكوادر  اىل  اخل���ربات  نقل  يعترب 
خططنا  �سمن  االأول��وي��ة  املواطنة 
يغدو  اأن  على  و�سنعمل  للتوطني, 
م���رك���زاً  ال��ع��م��ل��ي��ات  ادارة  م���رك���ز 
ممهداً  اأ�سا�سياً  وعاماًل  للتدريب 
ل��ي��ل��ع��ب امل���واط���ن���ون االإم���ارت���ي���ون 
ال�سكك  قطاع  يف  االأ�سا�سي  ال��دور 

خدماتها  وت�سمل  كيلومرت  األ���ف 
وكانت  وال���رك���اب.   الب�سائع  نقل 
م�سار  ع��ل��ى  االإن�����س��ائ��ي��ة  العمليات 
املرحلة  �سمن  احل��دي��دي��ة  ال�سكة 
اإنتهت  ق����د  ل���ل���م�������س���روع  االأوىل 
اأواخ�����ر ال��ع��ام امل��ا���س��ي, وي��ت��م منذ 
القطارات  ت�����س��ي��ر  ال���وق���ت  ذل����ك 
جتريبي.  ب�سكل  امل�����س��ار  ه��ذا  على 
و�ستقوم املرحلة االأوىل من �سبكة 
اأكرث من  ال�سكك احلديدية بنقل 
7 مليون طن �سنوياً من حبيبات 
ال��ك��ربي��ت ل�����س��ال��ح ���س��رك��ة برتول 

اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(.
و�سيقدم م�سروع ال�سكك احلديدية 
الذي تبلغ قيمته 40 مليار درهم 
خدماته  اك��ت��م��ال  ع��ن��د  اإم����ارات����ي 
وال��رك��اب على  ال�سحن  م��ن  ل��ك��اًل 
 1,200 حل������وايل  مت���ت���د  ���س��ب��ك��ة 
ك��ي��ل��وم��رت, و���س��ي��ق��وم ب��ال��رب��ط بني 
امل����ن����اط����ق احل�������س���ري���ة وامل���ن���اط���ق 
التنمية  م���ن  و���س��ي��ع��زز  امل��ح��ي��ط��ة 
االقت�سادية عرب االإمارات ال�سبع. 
حيوياً  ج��زًء  القطار  �سي�سكل  كما 
جمل�ش  دول  ق��ط��ارات  �سبكة  م��ن 
�سيقوم  حيث  اخلليجي,  ال��ت��ع��اون 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  بربط 
عن  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة 
طريق منفذ الغويفات يف املنطقة 
ال���غ���رب���ي���ة م����ن اإم��������ارة اأب���وظ���ب���ي, 
وب�سلطنة عمان عن طريق مدينة 

العني �سرقاً.

جمموعة ات�ساالت وهواوي تكثفان جهودهما لتمكني �سبكة 2020
•• اأبوظبي-وام:

املتخ�س�سة يف  ه����واوي  ات�����س��االت و���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة 
تقدمي حلول تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت عن خططهما 
امل�سرتكة والرامية اإىل تطوير اإطار متكامل ل���سبكة 2020.

ال�سركتني  كلتا  فيه  تتوقع  الذي  الوقت  التطور يف  ياأتي هذا 
اأن يتطلب العام 2020 �سبكات ات�ساالت خمتلفة تكون قادرة 

على تلبية متطلبات وحاجات العمالء املتزايدة.
ت��ت��ك��ون م��ن ع���دد من  2020 روؤي����ة م�����س��رتك��ة  ت��ع��د �سبكة  و 
التكنولوجيات املتطورة مثل ال�سبكات االفرتا�سية وال�سبكات 
املعرفة بالربجميات وال�سبكات فائقة ال�سرعة و�سبكات احلو�سبة 
االأ�سا�سية  البنية  مبثابة  ال�سبكات  ه��ذه  و�ستكون  ال�سحابية. 
الإطار �سبكي جديد ي�سهم يف قيادة التحول نحو جمتمع رقمي 
العمالء  �سيتمكن  ل��ذل��ك  ..ونتيجة  وت��وا���س��ال  ترابطا  اأك���رث 
ات�ساالت ومعلومات جديدة  تكنولوجيا  التمتع بخدمات  من 
حامت  وق��ال  والنوعية.  واملوثوقية  بال�سرعة  تتميز  ومبتكرة 

بامطرف الرئي�ش التنفيذي لقطاع التكنولوجيا يف جمموعة 
االت�ساالت  �سبكات  اأن  تعتقد  ات�ساالت  اإن جمموعة  ات�ساالت 
احلالية يجب اأن تكون مرنة وذكية ومفتوحة من اأجل اإثراء 
معربا   .. جديد  م�ستوى  اإىل  بها  واالرت��ق��اء  العمالء  جتربة 
امل��ب��ادرات مثل مبادرة  اإط��الق  عن تطلع املجموعة من خالل 
�سبكة 2020 اإىل تطوير البيئة ال�سبكية القادرة على �سمان 
وبال�سكل  ومرونة  توا�سال  واأك��رث  اأف�سل  ع��امل  اإىل  الو�سول 
الذي ي�سهم يف تعزيز جتربة العمالء كافة. من جهته قال اآالن 
وانغ رئي�ش ات�ساالت احل�سابات الرئي�سة العاملية يف هواوي اإنه 
الأكرث من عقد من الزمان دخلت جمموعة ات�ساالت وهواوي 
يف �سراكة طويلة االأجل وقد متكنا خالل هذه الفرتة الزمنية 
البحث  حقل  يف  ال�سيما  االإجن����ازات  م��ن  العديد  حتقيق  م��ن 
االإطار  تب�سيط  اإىل  ال��دائ��م  �سعينا  خ��الل  ..وم���ن  والتطوير 
ال�سبكي فقد حددنا يف اتفاقية نحن ب�سددها اليوم جمموعة 
خدمات  م��ن  �ستعزز  باأنها  نعتقد  ال��ت��ي  التقنيات  م��ن  معينة 
من  وك��ج��زء  املقبل.  العقد  خ��الل  للعمالء  املقدمة  االت�سال 

2015 بدعم  العام اجل��اري  �ستقوم ه��واوي خالل  االتفاقية 
جمموعة ات�ساالت يف جهودها الرامية اإىل ت�سميم وتخطيط 
يحقق  الذي  وبال�سكل  امل�ستهدفة  ال�سبكة  بنية  اإط��ار  وتطوير 
و�سي�سمل هذا االإطار اإ�سافة اإىل العديد  روؤية �سبكة 2020. 
من املوا�سيع االأخرى التكنولوجيات النا�سئة ووظائف ال�سبكة 
تكنولوجيا االت�ساالت  وتبني معاير  “خئ�ش”  االفرتا�سية 

واملعلومات املفتوحة عرب جميع طبقات ال�سبكة.
للهواتف  العاملي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  االتفاقية  على  التوقيع  ومت 
بر�سلونة  يف  املا�سي  االأ�سبوع  فعالياته  ج��رت  ال��ذي  املتحركة 
ليعك�ش �سراكة طويلة االأجل بني الطرفني حيث منحت هذه 
تقدمي  يف  ال�سباقة  ت��ك��ون  اأن  فر�سة  “ات�ساالت”  ال�����س��راك��ة 
يف  مرة  والأول  التكنولوجية  واخلدمات  املبادرات  من  العديد 
املنطقة ..وق��د دعمت ه��واوي جمموعة ات�ساالت يف عدد من 
التي  امل�سرتكة  التعاون  ذلك خطة  املبادرات مبا يف  مثل هذه 
فائقة  5ا  اخل��ام�����ش  اجل��ي��ل  �سبكة  ون�سر  اكت�ساف  اإىل  �سعت 

ال�سرعة واخلا�سة بخدمات النطاق العري�ش. 
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العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
     مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1825  جتاري كلي                   
�سركة  املدعى:  ان  االقامة مبا  اوالن��در جمهول حمل  املدعى عليه/1- جوهان  اىل 
اقام عليك  املال قد  .ايه وميثله: حبيب حممد �سريف عبداهلل  ا�ش  �سيبينج  اري�ستا 
الدعوى ومو�سوعها الت�سديق على حكم املحكمني ال�سادر ل�سالح ال�سركة املدعية 
بجل�سة   2009/275 رق��م  التحكيمية  ال��دع��وى  يف  ال���دويل  للتحكيم  دب��ي  مركز  م��ن 
بالر�سوم  عليهم  امل��دع��ى  وال����زام  امل��رف��ق��ة  باملحفظة  ���س��ورت��ه  وامل��ق��دم   2012/4/12
وامل�ساريف واتعاب و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء املوافق 2015/3/18 ال�ساعة 9.30 �ش بالقاعة Ch1.B.8 لذا فانت مكلف 
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8    
  يف الدعوى رقم 2014/1540 جتاري جزئي- ابوظبي

امل��رف��وع��ة م��ن : ال�����س��وء ال��دائ��م ل��ل��م��ق��اوالت ال��ع��ام��ة- ���س��د: ب���اك اخلليج 
للمقاوالت العامة ذ م م يعلن اخلبر احل�سابي/ حممد علي علي امبابي- 
للمقاوالت  اخلليج  ب��اك  عليه:  املدعي  يعلن  ال��دع��وى-  يف  املنتدب  اخلبر 
العامة ذ م م- بح�سور اجتماع اخلربة احل�سابية املقرر له يوم االحد املوافق 
2015/3/15 ال�ساعة الواحدة ظهرا مبقر مكتب اخلبر مبدينة ابوظبي- 
�سارع الكورني�ش- بناية بنك را�ش اخليمة الطابق العا�سر. نرجو احل�سور 
او ممثل قانوين عنكم مع اح�سار مالديكم من م�ستندات تخ�ش مو�سوع 

الدعوى.لال�ستف�سار: فاك�ش 024910097 نقال: 0509234647
اخلبري احل�شابي: حممد علي علي امبابي

اعالن اجتماع اخلربةاحل�سابية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8    
  يف الدعوى رقم 2014/1625 جتاري كلي دبي

املقامة  من : �سركة بارول دبي ذ م م
�سد: ا�ش واي تانكرز ليميتد ب�سفتها مالكة ال�سفينة �سامهون كراون

 نعلن نحن اخلبر احل�سابي/ حممد حميد حممد املري, انه مت تعيننا من 
حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية  الواردة بحكم املحكمة 
املدعى  املذكورة اعاله- كما نعلن  الدعوى  ال�سادر بجل�سة 2015/2/23 يف 
عليها حل�سور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم االربعاء 2015/3/18 يف 
متام ال�ساعة 3.00 ع�سرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة- مكتب 

رقم 510 �سارع اآل مكتوم- ديرة- دبي.
خبري ح�شابي/ حممد حميد حممد املري

اعالن اجتماع خربة

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/373 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  ح   م  ���ش  القاب�سة  ال��دع��اء  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:  احمدي  كاظم  حممد  ح�سن  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة 
التنفيذية  اأق��ام عليكم الدعوى  حبيب حممد �سريف عبداهلل املال  قد 
 )639172.00( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
اعالن بالن�سر

   رقم 2015/678   
 املنذر/ال�سيخ/بطي بن مكتوم بن جمعه اآل مكتوم

املخطر اليه: جموهرات الزعيم �ش ذم م 
فان املنذر ينبه على املنذر اليه ب�سرورة ت�سوية او�ساعه القانونيه و�سداد القيمة 
االيجارية امل�ستحقه علىاملكتب رقم ام 9  الكائن بربج الرمي ب�سارع ال مكتوم 
عن الفرتة من 2014/3/5   والبالغه �ستون الف دره��م  خالل ثالثون يوما 
من تاريخ هذا االعالن واال �سي�سطر ا�سفا التخاذ كافة االجراءات القانونية 

الإخالوؤه من العني املوؤجرة مع حفظ كافه حقوقه االخرى .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     

    مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر
                          ا ىل املدعي عليه/�سي�ستم لالن�ساءات- �ش ذم م  جمهول حمل االقامة نعلنكم باأن املحكمة 

حكمت بجل�ستها املنعقدة يف الدعاوي املذكورة ل�سالح املدعيني بالزام املدعى عليها بان توؤدي 

 والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن- عند تنفيذ احلكم- 
اآخر والزمت الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعني من  ملتحقا بخدمة رب عمل 
ذل��ك من طلبات.  حكما مبثابة  ع��دا  ما  ورف�ست  ات��ع��اب,  باملقا�سة يف  وام��رت  ن�سيبهم منها 

احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعبتارا من اليوم التايل ن�سر هذا االعالن.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2014/1238 عمايل كلي
2014/1200 عمايل كلي

2014/5650 عمايل جزئي

م
1
2

3

ا�سم املدعي
 تو�سار براكا�ش �سورف

باتيل �سوريا بركا�ش ريدي 
باجوباتي ريدي

 اغنيلو فران�سي�سكو �سوبرينهو

 تاريخ احلكم
2015/1/20  
2015/1/20 

2015/1/20 

املبلغ املحكوم له 
 59798.66 درهم
106.652 درهم

49171 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/�سي�ستم لالن�ساءات - �ش ذم  م  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة  2015/3/15 يوم االحد ال�ساعة ال�ساعة 8:30 �سباحاً  

او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على االقل  . باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم 

م�سمول املعجل بال كفالة. علما بان الدعوى احيلت اىل الدائرة اجلزئية العمالية الرابعة )26(. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2015/140 عمايل جزئي
2015/148 عمايل جزئي 
2015/149 عمايل جزئي

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 بلي�سون كو�سومن كو�سومن
هيثم عبدالرحمن ابراهيم

دويل جروج ايراتو اي�سو جورج

مبلغ املطالبة
110287 درهم �سامل تذكرة العودة

111624 درهم  
130794 درهم 
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2382 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهم/1- م�سنع االمارات للورق املحدودة ) وميثلها مديرها/كمال �سارما( 2- كمال 
املحدودة واحد  للورق   ال�سخ�سية وب�سفته مدير و�سريك يف م�سنع االم��ارات  �سارما- ب�سفته 
ال�سركاء يف املديونية  اال�سلية ككفيل ا�سيل ول. 3- دوكون لل�سناعة �ش ذم م 4- �سوبا�ش �ساندرا 
�سارما- وب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير يف م�سنع االمارات للورق املحدودة واحد ال�سركاء يف 
املديونية اال�سلية ككفيل ا�سيل  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ماف اوريك�ش 
للتمويل  �ش م خ وميثله: حبيب حممد �سريف عبداهلل املال    قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
او  التنفيذ  وق��دره )3733179( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله 
خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/85 بيع عقار مرهون
املنفذ ���س��ده/1- حميد عبا�ش خ�����س��ري   جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب  اىل 
التنفيذ/ �سركة امل�سرق اال�سالمي للتمويل �ش م خ املعروف �سابقا با�سم �سركة وميثله: 
بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  التميمي  الفا�سلي  حمادي  عبداالمر  ع�سام 
2015/3/2 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )2.941.589 درهم( خالل �سهر من 
تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا 
لن�ش املادة 295 من قانون االجراءات املدنية عبارة عن عقار- املنطقة: تالل االمارات 
الثالثة- رقم االر�ش- 3226 نوع العقار: فيال رقم العقار: 442- امل�ساحة: 3.471.50 

قدم مربع. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/458 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سدهما/1- ديفيند بروبرتي ال ال �سي 2- ديفاين بروبرتر ذ م م/

طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  للعقارات  ديفاين  با�سم-  اي�سا  واملعروفة 
نعلنكم  امل��ال  عبداهلل  �سريف  حممد  حبيب  وميثله:  بت  احمد  ه��الل  التنفيذ/ 
باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2009/442 عقاري كلي واملقيد به التنفيذ رقم 
)2012/458( تنفيذ عقاري باعتباره �سند تنفيذيا وذلك :   بالزامكم ب�سداد مبلغ 
وقدره )4219332( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 
يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 

املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد . 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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او�سكار للمقاولت الكهروميكانيكية /ذ.م.م

امل����ذك����ورة اع�����اله ه���ي :او����س���ك���ار للمقاوالت  ال�����س��رك��ة  ب����ان  ل��ل��ج��م��ي��ع  ن��ع��ل��ن   
امارة  يف  تا�س�ست  حم���دودة  م�سوؤولية  ذات  -�سركة  /ذ.م.م  الكهروميكانيكية 
عجمان مبوجب قانون ال�سركات االحتادي  رقم  )8( ل�سنة )1984( وتعديالته 
قرر  وق��د   )61800( رق��م  حتت  بالبلدية   و�سجلته  عجمان  بلدية  يف  مرخ�سة 

ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سادة.
  موؤ�ش�شة النداء لتدقيق احل�شابات     

 م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ش التقدم به للم�سفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )30( يوما من تاريخ ن�سر االعالن وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ,  هاتف:7470980  , �ش.ب:984   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية
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مثلث المان لرتكيب اجهزة المن وال�سالمة  /ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي :مثلث االمان لرتكيب اجهزة 
االمن وال�سالمة /ذ.م.م �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان 
مبوجب قانون ال�سركات االحتادي  رقم  )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة 
يف بلدية عجمان و�سجلته بالبلدية  حتت رقم )54655( وقد قرر ال�سركاء حلها 

وت�سفيتها وتعيني ال�سادة.
  موؤ�ش�شة النداء لتدقيق احل�شابات     

 م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ش التقدم به للم�سفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )30( يوما من تاريخ ن�سر االعالن وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ,  هاتف:7470980  , �ش.ب:984   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�سة 579124  رقم  لتاأجري احلافالت )�ش.ذ.م.م(-  �شتيالر  ال�سركة:  ا�سم 
عنوانها: حمل رقم 1 ملك حممد علي عبداهلل العي�سى- املرر     ال�سكل القانوين: ذات 
م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري: 1105095 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�سادية بدبي بانه قد مت التا�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����س��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���اله,  امل��ذك��ورة  ال�سركة 
لل�سركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم )2014/1/237838(  بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  او مطالبة  اعرتا�ش  اي  لديه  وعلى من   )2014/12/9(
يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقة البطني- هاتف: )04-2226266( 
وذالك  الثبوتية  واالوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحبا   )04-2223773( فاك�ش 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .            
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: امري الهادي للتجارة العامة )�ش.ذ.م.م(- رقم الرخ�سة 607622 
عنوانها: مكتب رقم 405 ملك �سعيد �سهيل �سعيد- بر دبي- املركز التجاري ال�سكل 
القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري: 1024748 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي بانه قد مت التا�سر يف ال�سجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اعاله, وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية 
العمومية لل�سركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم )2015/1/36667(  
بتاريخ )2015/2/18( وعلى من لديه اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اىل امل�سفي 
املعني يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقة البطني- هاتف: )2226266-
04( فاك�ش )2223773-04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .            
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه:مكتب )10-9( ملك 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب  البطني  رقة  لالعمال-  منت  مركز 
بدبي بانه قد مت التا�سر يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني امل�سفي املذكور اعاله 
للقيام بت�سفية  �شتيالر لتاأجري احلافالت)�ش.ذ.م.م( وعنوانها: حمل رقم 1 
ملك حممد علي عبداهلل العي�سى- املرر   وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية 
العمومية لل�سركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم )2014/1/237838(. 
بتاريخ )2014/12/9(  وعلى من لديه اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اىل امل�سفي 
املعني يف مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال- رقة البطني- هاتف: )2226266-
04( فاك�ش )2223773-04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك 

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .               
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنوانه:مكتب )10-9( ملك 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب  البطني  رقة  لالعمال-  منت  مركز 
بدبي بانه قد مت التا�سر يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني امل�سفي املذكور اعاله 
)���ش.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب  العامة  للتجارة  الهادي  امري  بت�سفية    للقيام 
رقم 405 ملك �سعيد �سهيل �سعيد- بر دبي- املركز التجاري  وذلك مبوجب القرار 
حتت  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  واملوثق  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر 
او  اع��رتا���ش  اي  لديه  من  وعلى    )2015/2/18( بتاريخ   .)2015/1/36667( رق��م 
لالعمال-  منت  مركز  ملك   )9-10( مكتب  يف  املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة 
كافة  البطني- هاتف: )2226266-04( فاك�ش )2223773-04( م�سطحبا معه  رقة 
امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن .               

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/101 بيع عقار مرهون  
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة بيت القمر للتجارة العامة ) ذ م م( 2- قمر الدين ادم 
بنك  ت�سارترد  �ستاندرد  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  مندليكار 
وميثله: ع�سام عبداالمر حمادي الفا�سلي التميمي  قررت حمكمة دبي االبتدائية 
درهم(   1.936.859.41( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم   2015/2/19 بتاريخ 
الرهن  حمل  العقار  بيع  واال  اع��اله  التنفيذ  ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  �سهر  خ��الل 
املدنية, عبارةعن عقار-  امل��ادة 295 من قانون االج��راءات  املزايدة وفقا لن�ش  بطريق 
املنطقة: تالل االمارات الثالثة- رقم االر�ش- 3296 - نوع العقار: فيال - رقم العقار 

328 امل�ساحة: 1.76519 قدم مربع.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/1781 تنفيذ جتاري

ال�سيباين جمهول حمل  املنفذ �سده: 1- عبدالرحيم حممد ح�سني  اىل 
م  ذم  �ش  املالية  ل���الوراق  ال���رواد  �سركة  التنفيذ:  الطالب  ان  االق��ام��ة مبا 
ايقاع  قد مت  بانه  ا�ستيتيه نخطركم  ج��ودت عبداهلل  وميثله: عبدالكرمي 
�سركة  ا�سم  حتت  وامل�سجلة  لكم  العائدة  اال�سهم  على  التحظفي  احلجز 
امالك لتمويل عدد اال�سهم ) 50000 درهم( و�سركة ارابتك القاب�سة عدد 
اال�سهم ) 375934 درهم( وذلك ال�ستفاء املبلغ )1191355.73 درهم(. بناء 

على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2014/12/23.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/89 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- �ستيفن نيكوال�ش بارك جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ م�سرف االمارات اال�سالمي �ش م ع وميثله: احمد ح�سن رم�سان اآل 
واملقيد  الدعوى رقم 2014/717 عقاري كلي  ال�سادر يف  نعلنكم باحلكم  علي  
به التنفيذ رقم )2015/89( تنفيذ عقاري باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك : 1- 
بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )197126.76( درهم   وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن والفائدة القانونية 
. 2- ف�سخ  ال�سداد  الق�سائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% �سنويا من 
عليها  واملدعى  الثاين  املدعى  بني  املربمة  بالذمة  املو�سوفة  االج��ارة  اتفاقية 

ومالحقها.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2015/91 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �سدهما/1- باكثي �سانث جايانيتي 2- بافرثاداميانثي جايانيتي  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ م�سرف االمارات اال�سالمي �ش م ع وميثله: احمد ح�سن رم�سان اآل علي  
  2014/11/23 بتاريخ  االح��د  يوم  كلي  عقاري   2014/653 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )179279.09( درهم   وت�سليمه اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن 2-بف�سخ اتفاقية االجارة 
املو�سوفة بالذمة املربمة بني املدعى الثاين واملدعى عليهما ومالحها والزام املدعى عليهما بت�سليم 
ال��ذي م�سمونة  القيد  ال�سواغل وحمو  االول خاليا من  اىلاملدعى  االج��ارة  العقار مو�سوع حمل 
)تخ�سع اتفاقية ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االيجاره املنتهية 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/52 تنفيذ عقاري
امالك  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �سميا  خليل  اليا�ش  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
نعلنكم  احل��م��ادي  احمد  ابوبكر  حممد  عبداللطيف  وميلثه:  ع��ام��ة(  م�ساهمة  )�سركة  للتمويل 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/572 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ 2014/9/14  باعتباره  باحلكم 
�سندا تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )36640( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن 2-بف�سخ عقد االجارة  مو�سوع الدعوى 
ومالحه و�سطب عبارة ) تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد 
التداعي  العقار  ال��واردة يف �سهادة ملكية  الدائرة(  املودع لدى  املنتهى بالتملك وملحقاته  االج��ارة 
املوؤرخة يف 2014/1/6 ال�سادرة من دائرة االرا�سي واالمالك بدبي . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2015/90 تنفيذ عقاري
التنفيذ/ م�سرف  ان طالب  االق��ام��ة مبا  ده��ار جمهول حمل  بو�سان  فيديا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
االمارات اال�سالمي �ش م ع وميثله: احمد ح�سن رم�سان اآل علي  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى 
 -1  : وذل��ك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره   2014/11/23 بتاريخ  االح��د  يوم  كلي  عقاري   2014/721 رقم 
التنفيذ او خزينة املحكمة  بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )227846.51( درهم وت�سليمه اىل طالب 
بالتملك مو�سوع  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية  2-بف�سخ  االع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  ي��وم من   15 خ��الل 
الدعوى واملربمة بني املدعى واملدعى عليه ومالحقها والزام املدعى عليه بت�سليم العقار مو�سوع 
اتفاقية  ال��ذي فحواه )تخ�سع  القيد  ال�سواغل وحمو  االول خاليا من  املدعى  اىل  االج��ارة  حمل 
ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االيجارة املنتهية بالتملك وملحقاته 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر االج���راءات  املحكمة  ف��ان  ال��دائ��رة(.   وعليه  ل��دى  امل��ودع 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/783  عقاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- جاك الفريد فليفل  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بنك ات�ش اي بي ال�سرق االو�سط املحدودة وميثله: احمد 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2015/2/26 بتاريخ  علي   اآل  رم�سان  ح�سن 
الدعوى  املنتدب يف  ال�سيد اخلبر  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله. 
وقد حتددت جل�سة يوم اخلمي�ش املوافق 2015/3/12 ال�ساعة 9.30 

�سباحا بالقاعة ch1.A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
اعالن بالن�سر

   رقم 2015/679   
 املنذر/ال�سيخ/بطي بن مكتوم بن جمعه اآل مكتوم

املخطر اليه: مي�سال للتجارة العامة �ش ذم م م
و�سداد  القانونيه  او�ساعه  ت�سوية  ب�سرورة  اليه  املنذر  على  ينبه  املنذر  ف��ان 
ب�سارع  الرمي  الكائن بربج  امل�ستحقه علىاملكتب رقم 1305   القيمة االيجارية 
ال مكتوم عن الفرتة من 2013/7/20 حتى تاريخ 2015/7/20 والبالغه مائة 
و ثمانون الف درهم خالل ثالثون يوما من تاريخ هذا االعالن واال �سي�سطر 
ا�سفا التخاذ كافة االجراءات القانونية الإخالوؤه من العني املوؤجرة مع حفظ 

كافه حقوقه االخرى .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
�سراكة بني الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت واجلمعية الدولية ل�سبكات الهاتف املتحرك 

•• دبي-الفجر: 

اأكد معايل املهند�ش �سلطان بن �سعيد 
اأهمية  على  االقت�ساد  وزير  املن�سوري 
ال��ع��الق��ات االق��ت�����س��ادي��ة امل��م��ي��زة التي 
جتمع دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
ا�ستقباله  خ����الل  ذل����ك  ج����اء  وك���ن���دا, 
بدبي  ال����وزارة  ع��ام  ب��دي��وان  يف مكتبه 
وزير خارجية  نيكل�سون  روبرت  ملعايل 
كندا والوفد املرافق له وبع�ش اأع�ساء 
دولة  يف  الكندية  الدبلوما�سية  البعثة 
االإمارات, وجرى اللقاء بح�سور �سعادة 
عبدالعزيز  بن  اأحمد  املهند�ش حممد 
ال�سحي وكيل وزارة االقت�ساد لل�سوؤون 
الوكيل  الكيت  وجمعة  االق��ت�����س��ادي��ة, 
ال��ت��ج��ارة اخلارجية  ل�����س��وؤون  امل�����س��اع��د 
االت�سال  اإدارة  املرزوقي مدير  وطارق 

احلكومي بالوزارة.
اللقاء  ب���داي���ة  يف  امل��ن�����س��وري  ورح�����ب 
والوفد  ال���ك���ن���دي  اخل���ارج���ي���ة  ب���وزي���ر 
ت�سهم  اأن  يف  اأمله  عن  معرباً  امل��راف��ق, 
ال����ع����الق����ات بني  ت���ع���زي���ز  ال�����زي�����ارة يف 
البلدين يف املجاالت كافة وخا�سة على 
االإماراتية  ال�����س��ادرات  تنمية  �سعيد 
خالل  وج��رى  الكندية.  االأ���س��واق  اإىل 
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  بحث  ال��ل��ق��اء 
الكفيلة  االإم��ارات وكندا وال�سبل  دولة 
امل�سالح  خلدمة  وتعزيزها  بتطويرها 
امل�������س���رتك���ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن, اإ����س���اف���ة 
ال�سيا�سية  ال���ت���ط���ورات  ال���س��ت��ع��را���ش 

االإقليمية والدولية.
بني  القائم  بالتعاون  املن�سوري  واأ�ساد 
كندا ودولة االمارات يف جمال االبتكار, 
وخ���الل  االق���ت�������س���اد  وزارة  اأن  واأك������د 
العام  يف  ك��ن��دا  اإىل  االخ����رة  زي��ارت��ه��ا 
2012 ح��ر���س��ت ع��ل��ى االط����الع على 
االبتكار  جم��ال  يف  الكندية  التجربة 
وا�ستقطاب عدد من امل�ساريع واالفكار 
املعرفة,  واقت�ساد  باالبتكار  اخلا�سة 
ال�سراكة  اأن  على  املن�سوري  اأك��د  كما 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����ش تعد 

العاملية  ال�����س��رك��ات  وك���ربى  االأج��ن��ب��ي��ة 
االأو�سط  ال�سرق  على م�ستوى منطقة 
و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا, وذل���ك ن��ظ��راً لعدة 
اال�سرتاتيجي  موقعها  منها  ع��وام��ل 
ال�سخمة  االق���ت�������س���ادي���ة  وامل���ق���وم���ات 
االقت�سادية  وال�سيا�سات  التي متتلكها 
على  املبنية  تنتهجها  ال��ت��ي  احلكيمة 
واملرونة.  وال��ت��ن��وع  االن��ف��ت��اح  مفاهيم 
ح��ي��ث جن��ح��ت االإم�������ارات ع��ل��ى جتاوز 
العاملية حمافظة  املالية  تبعات االأزمة 
واالقت�سادي,  امل��ايل  ا�ستقرارها  على 
كما جنحت يف تر�سيخ مكانتها كوجهة 
اآمنة لال�ستثمار يف منطقة ع�سفت بها 

االأزمات ال�سيا�سية واالقت�سادية.
واأك�����د امل��ن�����س��وري ب����اأن ال��ن��ج��اح الذي 
االإم��������ارات يف خمتلف  دول�����ة  ح��ق��ق��ت��ه 
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة م��ك��ن��ه��ا من 
احللول يف املرتبة االأوىل عربياً وال�22 
عاملياً يف موؤ�سر اال�ستثمار العاملي لعام 
2015, كما جاءت االإمارات يف املرتبة 
يف  دول  خ��م�����ش  اأك�����رب  ���س��م��ن  االأوىل 
االأجنبي  اال�ستثمار  تدفق  يف  املنطقة 
 2008 ب��ني  ال��ف��رتة  يف  اإليها  املبا�سر 
ا�ستثمارية  تدفقات  بقيمة  و2012 
14.6 مليار دوالر. ي�ساف اإىل  بلغت 
اال�ستثمارات  حجم  جممل  ب���اأن  ذل��ك 
االأج��ن��ب��ي��ة يف االإم�����ارات جت���اوز حاجز 
متو�سط  ومب��ع��دل  دوالر  مليار   100
من���و ���س��ن��وي ي�����رتاوح ب���ني 5 و10 يف 
ب���اأن ال���دول���ة �سجلت يف  امل��ئ��ة. م��ن��وه��اً 
2014 من��واً مم��ي��زاً يف  ال��ع��ام املا�سي 
املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  حجم 
ال�������واردة اإل���ي���ه���ا, ح��ي��ث جت������اوزت 13 
مليار   10.4 م��ق��اب��ل  دوالر,  م��ل��ي��ار 
منو  وبن�سبة   2013 ال��ع��ام  يف  دوالر 
منو  ذل���ك  يف  ���س��اع��ده��ا   .25% بلغت 
النفطي  وغ���ر  ال��ن��ف��ط��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
التحويلية  ال�سناعات  مبجال  خا�سة 
االأملونيوم  مثل  الثقيلة  وال�����س��ن��اع��ات 
اأخرى  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات وق��ط��اع��ات 

كال�سياحة والنقل اجلوي.

االمارات توقع اتفاقية االجواء املفتوحة مع بوركينافا�سو
•• دبي-وام:

وقعت دولة االإمارات العربية املتحدة ممثلة بالهيئة العامة للطران املدين 
االتفاقية  وقع هذه  فا�سو.  بوركينا  املفتوحة مع حكومة  االأج��واء  اتفاقية 
امل��ن�����س��وري وزير  ب��ن �سعيد  امل��ه��ن��د���ش �سلطان  ال��دول��ة م��ع��ايل  م��ن ج��ان��ب 
االقت�ساد ورئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة العامة للطران املدين ومن جانب 
بوركينافا�سو �سعادة داودا تراوري وزير البنيه التحتية والنقل . ح�سر حفل 
التوقيع �سعادة �سيف ال�سويدي مدير عام الهيئة العامة للطران املدين و 
 . ال�سعودية  العربية  اململكة  فا�سو يف  بوركينا  �سفر  مان�سا  �سعادة  كل من 
واأكد معايل املهند�ش �سلطان املن�سوري على اأهمية توقيع اتفاقيات االأجواء 
التجارة وال�سياحة واال�ستثمار مع  العامل وذلك لتعزيز  املفتوحة مع دول 
اأهمية مثل  ال�سويدي على  �سيف  �سعادة  واكد  والعامل.  افريقيا  دول غرب 
ا�سرتاتيجية  املفتوحة تدعم  اتفاقيات االأجواء  اإن  هذه االتفاقيات قائال: 
ال��ط��ران امل���دين يف دع��م ق��ط��اع �سناعة النقل اجل���وي وم��ا ل��ه م��ن تاثر 
التجارية  العالقات  الثقايف وتعزيز  ال�سياحة والتبادل  ايجابي على تعزيز 
ومنو االقت�ساد املحلي يف كال البلدين . وت�سمح االتفاقية بت�سهيل احلركة 
اجلوية بني البلدين خا�سة وان زيادة عدد الرحالت �سيعطي كافة اخلدمات 
اجلوية الركاب اأو الب�سائع املرونة الالزمة . كما �سملت االتفاقية ال�سماح 
الطرفان على  اتفق   . النقل احلر  مبمار�سة احلرية اخلام�سة من حقوق 
اخلا�سة  اأو  امل�ستاجرة  الطائرات  املنتظمة  غر  اجلوية  للعمليات  ال�سماح 
بدخول اجواء الدولة بدون قيود. كما اتفق الطرفان على اأن يتم مناق�سة 
�سبل تعزيز التعاون يف منظمة الطران املدين الدويل املقبل باعتبارهما 
  . املنظمة  ه��ذه  ومهم يف  ثقل ملحوظ  للبلدين من  ملا  املنظمة  اأع�ساء يف 

الفجرية تبحث التعاون اال�ستثماري وال�سياحي مع فنزويال 
•• برلني -وام:

بحثت هيئة الفجرة لل�سياحة واالآثار افاق التعاون واال�ستثمار ال�سياحي 
ال�سياحة يف جمهورية فنزويال �سمن فعاليات  واالقت�سادي مع م�سوؤويل 
ال�ساد�سة  دورت����ه  يف  ال��ع��امل��ي  وال�����س��ي��اح��ة  لل�سفر  ب��رل��ني  ب��ور���س��ة  م��ع��ر���ش 
دولة   190 مب�ساركة  اليوم  تختتم  والتي  االملانية  بالعا�سمة  واالرب��ع��ني 
تدعيم  �سبل  تعزيز  فر�ش  اجلانبان  وت��دار���ش  العامل.  انحاء  خمتلف  من 
ادارة  جمل�ش  رئي�ش  وق��ال   . اجلانبني  الطرفني  بني  ال�سياحية  العالقات 
�سفارة  ا�ست�سافته  ال��ذي  االج��ت��م��اع  اإن  ال�سام�سي  احمد  ال��دك��ت��ور  الهيئة 
املانيا االحتادية بح�سور ممثلي جميع الدوائر  دولة االمارات بجمهورية 
اخر  على  وق��ف  االم���ارات  م��ن  امل�ساركة  ال�سياحية  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
تطورات �سناعة ال�سياحة يف العامل ..وا�ستعر�ش اهم امل�ساريع االقت�سادية 
وال�����س��ي��اح��ي��ة امل��ت��اح��ة وال��ت��ي مي��ك��ن ا���س��ت��ث��م��اره��ا واال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا. ودعا 
ال�سام�سي اأ�سحاب ال�سركات وامل�ساريع االقت�سادية يف فنزويال لال�ستفادة 
املجاالت  خمتلف  يف  للم�ستثمرين  االم���ارة  توفرها  التي  الت�سهيالت  من 
واإمكانية اإقامة �سراكات جتارية مع نظرائهم فى الفجرة واال�ستفادة من 

املوارد الطبيعة التى تتمتع بها مبا يعود بالفائدة مل�سلحة اجلانبني . 

بيئة  اإىل  ال��و���س��ول  يف  اأ�سا�سي  ع��ام��اًل 
جهود  اإىل  منوهاً  متكاملة,  ابتكارية 
ال�����وزارة ب��دع��م ه���ذا ال��ت��وج��ه احليوي 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  اإط�����ار  يف 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
واإع�����الن جمل�ش  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
لالبتكار  عاماً   2015 للعام  ال���وزراء 
هذا  اأهمية  على  م�سدداً  االإم���ارات.  يف 
امل��ج��ال احل��ي��وي ال���ذي مي��ه��د وي�سهم 
مبني  م�ستدام  اقت�ساد  اإىل  باالنتقال 
اأن  امل��ن�����س��وري  اأك���د  امل��ع��رف��ة. كما  على 
النجاح  ق�����س�����ش  م���ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
يتعلق  فيما  وخ�سو�ساً  البلدين  ب��ني 
بالتعاون يف املجال االقت�سادي منوهاً 
كندا  يف  االإم��ارات��ي��ة  اال�ستثمارات  ب��اأن 
درهم  مليار   16.2 قرابة  اإىل  و�سلت 
 , اأمركي  4.4 مليار دوالر  ما قيمته 
التجاري  التبادل  حجم  ب��اأن  وم�سراً 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني و���س��ل مع 
نهاية العام 2013 اإىل 6.81 مليار 

وجمع  البلدين,  ب��ني  التن�سيق  خ��الل 
املعلومات عن الفر�ش اال�ستثمارية يف 
كندا,  يف  احليوية  القطاعات  خمتلف 
امل�ساريع  اإ����س���راك  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��راً 
والوطنية,  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رة 
وتوفر الفر�ش لها لالنطالق عاملياً, 
تعاون جديدة,  واال�ستفادة من فر�ش 
اإىل جانب ال�سركات الوطنية الكربى. 
االإم����ارات  يف  اال�ستثمار  ب���اأن  وم���وؤك���داً 
امل�سرتكة  ال�سناعية  امل�ساريع  واإق��ام��ة 
ميزة  ال����ك����ن����دي  ل���ل���ج���ان���ب  ���س��ي��ح��ق��ق 
اإىل خمتلف الدول  تناف�سية للت�سويق 
لل�سركات  دع���وت���ه  م��وج��ه��اً  ال��ع��رب��ي��ة, 
الفر�ش  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ال��ك��ن��دي��ة 
ال��ت��ي تقدمها  ال���رائ���دة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
االإمارات يف بيئة خالية من ال�سرائب 
تكفل للم�ستثمر االأجنبي يف اأكرث من 
حتويل  متخ�س�سة  ح��رة  منطقة   34

اأرباحه بن�سبة 100%.
الكندي  للجانب  املن�سوري  و�سح  كما 

اأمركي  دوالر  مليار   1.854 دره��م 
كانت  عما   18.1% ن�سبته  ب��ارت��ف��اع 
وان   ,2012 ال�����س��اب��ق  ال��ع��ام  يف  عليه 
املناطق احلرة ت�ساعفت  التجارة عرب 
970 مليون  3.56 مليار دره��م  اإىل 
دوالر اأمركي يف العام ذاته بن�سبة منو 
يف  عليه  كانت  عما   169% جت���اوزت 
ب���اأن هناك  وم��و���س��ح��اً   ,2012 ال��ع��ام 
كندية  جت��اري��ة  �سركة   46 م��ن  اأك���رث 
تعمل يف دولة االإمارات, واأن هناك 63 
وكالة جتارية, و788 عالمة جتارية 
االقت�ساد.  وزارة  لدى  م�سجلة  كندية 
بحجم  االرتقاء  �سرورة  على  وم�سدداً 
البلدين  ب����ني  ال����ت����ج����اري  ال����ت����ب����ادل 
اخلم�ش  ال�سنوات  خ��الل  وم�ساعفته 
االماراتية  ال�سادرات  وتنمية  القادمة 

اىل اال�سواق الكندية .
وخ�����������الل ال�����ل�����ق�����اء اق�����������رتح م����ع����ايل 
جمال  يف  التعاون  اإمكانية  املن�سوري 
اال�ستثمارات على امل�ستويات كافة, من 

م�����س��ت��وى ال��ت��ق��دم االق��ت�����س��ادي الذي 
ت��ع��ي�����س��ه دول����ة االإم�������ارات م��ن��وه��اً باأن 
النفطية  غر  االقت�سادية  القطاعات 
 69% بن�سبة  م�ساهمة  ت�سجل  باتت 
للدولة  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  م���ن جم��م��ل 
النفطي,  للقطاع  فقط  الثلث  مبقية 
مع ا�ستمرار �سعي احلكومة االإماراتية 
يف اجتاه خف�ش االعتماد على القطاع 
النفطي مبوا�سلة تنفيذ �سيا�سة تنويع 
املن�سوري  واأ�����س����ار  ال���دخ���ل.  م�����س��ادر 
االقت�سادي  ب�����اأن  ال���ك���ن���دي  ل��ل��ج��ان��ب 
 4.8% بن�سبة  من���واً  �سجل  ال��وط��ن��ي 
ت��وق��ع با�ستمرار  امل��ا���س��ي م��ع  ال��ع��ام  يف 
اإىل   4% ب��ني  ي���رتاوح  النمو مب��ع��دل 
القادمة  ال�سبع  ال�سنوات  خ��الل   5%
النقد  ����س���ن���دوق  ت���ق���دي���رات  مب���وج���ب 
املكانة  على  املن�سوري  و�سدد  ال��دويل. 
االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا دولة 
االإمارات على م�ستوى املنطقة منوهاً 
باأنها تعد وجهة مف�سلة لال�ستثمارات 

التقى وزير اخلارجية الكندي والوفد املرافق له 

املن�سوري يبحث تنمية ال�سادرات الوطنية اإىل االأ�سواق الكندية وتعزيز التعاون االقت�سادي بني البلدين

النقال  للهاتف  العاملي  امل��وؤمت��ر  من  الثاين  اليوم  فعاليات  خ��الل  وذل��ك 
الذي يقام يف مدينة بر�سلونة. وي�سكل هذا االتفاق اإقرارا بالدور الفعال 
املتطور  االت�سال  حلول  توفر  عن  امل�سوؤولة  املنظمة  ب�سفتها  للمنظمة 
ب�سبكات النطاق العري�ش واخلدمات الهاتفية املتنقلة باالإ�سافة اإىل اأنه 
ي�سجع االلتزام طويل االأمد من قبل احلكومات جتاه تعزيز التناف�سية 
االت�ساالت.  ق��ط��اع  اخل��ا���ش يف  اال�ستثمار  م��ع��دالت  وزي����ادة  االأ���س��واق  يف 
وقال املن�سوري ان هذه االتفاقية مع اجلمعية الدولية ل�سبكات الهاتف 
االت�ساالت  يعزز مكانة قطاع  اإيجابي ملحوظ  اأثر  لها  �سيكون  املتحرك 
يف املنطقة م�ستقبال . واكد اأن مثل هذه املبادرات �ستعزز املكانة الرائدة 
بناء  وذل��ك  االت�ساالت  قطاع  تنمية  يف  املتميز  ودوره���ا  االإم���ارات  لدولة 
مل�ساريع تطوير هذا  االأولوية  اإعطاء  القيادة احلكيمة يف  على توجيهات 
القطاع مبا ين�سجم مع روؤية االإمارات 2021 . و �سيتم مبوجب مذكرة 

•• ا�صبانيا-وام: 

واجلمعية  ال��دول��ة  يف  االت�����س��االت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  اعلنت 
الدولية ل�سبكات الهاتف املتحرك ام�ش عن اإقامة عالقة �سراكة تق�سي 
وتطوير  االت�ساالت  قطاع  يف  والتدريب  بالتميز  خا�ش  مركز  بتاأ�سي�ش 
القدرات التنظيمية يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. و�سيوفر 
املنطقة  ام��ت��داد  على  ال��ق��رار  و�سناع  وللمنظمني  الهيئة  ملوظفي  املركز 
جاذبة  بيئة  توفر  بهدف  االإج���راءات  واأف�سل  التنظيمية  االأدوات  كافة 
واإقليميا.  حمليا  االت�ساالت  قطاع  يف  واال�ستثمار  املناف�سة  على  ت�سجع 
وقع مذكرة التفاهم �سعادة حمد عبيد املن�سوري مدير عام الهيئة العامة 
ال�سوؤون  مكتب  رئي�ش  فيليب�ش  ت��وم  وال�سيد  االت�ساالت  قطاع  لتنظيم 
املتحرك  ال��ه��ات��ف  ل�سبكات  ال��دول��ي��ة  اجلمعية  يف  والتنظيم  احلكومية 

اأعمال املوؤمتر حيث األقى حمد عبيد املن�سوري كلمة اأكد فيها على الدور 
ب�سفتها اجلهة  املتحرك  الهاتف  ل�سبكات  الدولية  تلعبه اجلمعية  الذي 
املمثلة مل�سالح حوايل 800 من امل�سغلني وموفري اخلدمات املعتمدين 
يف اأكرث من 220 دولة باالإ�سافة اإىل �سركات ت�سنيع االأجهزة وت�سميم 
الربجميات و�سركات االإنرتنت . واأكد على روؤية دولة االإمارات الرامية 
اإىل توفر اأف�سل واأجود اخلدمات جلمهور املتعاملني حتقيقا لتوجيهات 
اإ�سعادهم.  اإىل  و�سوال  املتعاملني  اإر�ساء  جمرد  من  االنتقال  يف  القيادة 
وعقد فريق عمل الهيئة امل�سارك يف املوؤمتر عدة لقاءات واجتماعات عمل 
ال��دويل لالت�ساالت  املك�سيك وم�سر واالحت��اد  وف��ود كل من  ثنائية مع 
مت خاللها التباحث يف تعزيز عالقات التعاون املتبادل مع هذه البلدان 
يتعلق  ما  كل  والتجارب يف  اخل��ربات  وتبادل  املتبادلة  اال�ستفادة  وكيفية 

مبوا�سيع االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات .

املهني  والتطوير  القدرات  ببناء  اخلا�ش  التدريب  توفر  هذه  التفاهم 
قرارباال�سافة  و�سناع  منظمني  من  الهيئة  بعمل  املعنية  اجلهات  لكافة 
اأو من  الهيئة  قبل  اختيارهم من  يتم  الذين  امل�ساركني  العديد من  اإىل 
مبنى  �سمن  والتدريب  التميز  مركز  مقر  و�سيكون  اأخ��رى.  جهات  قبل 
العامة  الهيئة  وكانت   . دبي  االت�ساالت يف  لتنظيم قطاع  العامة  الهيئة 
العاملي  املوؤمتر  لتنظيم قطاع االت�ساالت اختتمت م�ساركتها يف فعاليات 
الفرتة  خالل  االإ�سبانية  بر�سلونة  مدينة  يف  اأقيم  ال��ذي  النقال  للهاتف 
بني 2 اىل 5 مار�ش اجلاري . ح�سر املوؤمتر العديد من وزراء االت�ساالت 
وممثلي اجلهات احلكومية واجلهات وال�سركات اخلا�سة املعنية مبوا�سيع 
الهواتف  وبقطاع  ع��ام  ب�سكل  املعلومات  وتقنية  االت�����س��االت  تكنولوجيا 
الهيئة  وف��د  �سارك  كما  التحديد.  وج��ه  على  التغطية  و�سبكات  النقالة 
املمثل لدولة االإمارات يف اجتماعات الربنامج الوزاري املقررة على جدول 

وفد الدولة التقى رئي�ش الوزراء التتاري

االقت�ساد تعلن عن اختتام بعثة جتارية وا�ستثمارية ناجحة اإىل كازان
اآل �شالح: الإمارات تعد نقطة عبور للمنتجات وال�شناعات اإىل خمتلف دول املنطقة والعامل

مب�شاركة 150 من كبار امل�شوؤولني ورجال الأعمال الأملان
اللجنة االقت�سادية االإماراتية االأملانية 

امل�سرتكة تعقد اجتماعها العا�سر يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:  

ت���ع���ق���د ال����ل����ج����ن����ة االق����ت���������س����ادي����ة 
االإماراتية االأملانية امل�سرتكة �سباح 
غ���دا االإث��ن��ني دورت��ه��ا ال��ع��ا���س��رة يف 
ف��ن��دق ف��رم��ون��ت ب����اب ال��ب��ح��ر يف 
املهند�ش  معايل  برئا�سة  اأبوظبي 
وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان 
االقت�ساد ومعايل �سجمار جربائيل 
االحتادي  والوزير  امل�ست�سار  نائب 
والطاقة  االق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
يف ج��م��ه��وري��ة اأمل���ان���ي���ا االحت���ادي���ة 
ك���ب���ار  م������ن   150 ومب���������س����ارك����ة 
االأملان  االأعمال  ورج��ال  امل�سوؤولني 
احلكومية  اجل��ه��ات  ع��ن  ومم��ث��ل��ي 
امل�����س��ت��وى االحت����ادي واملحلي  ع��ل��ى 
وقطاع االأعمال يف الدولة.  وتبحث 
اللجنة االقت�سادية امل�سرتكة �سبل 
تعزيز التعاون االقت�سادي وتعميق 
العالقات الثنائية والتعاون خا�سة 
والطاقة  ال�����س��ن��اع��ة  جم�����االت  يف 
وم�ساريع  واال���س��ت��ث��م��ار  وال��ت��ج��ارة 

ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل���وا����س���ف���ات 
وال�سحة  وال��ت��ع��ل��ي��م  وامل��ق��اي��ي�����ش 
ال���ت���ب���ادل  , وت���ن���م���ي���ة  واالب�����ت�����ك�����ار 
واال���س��ت��ث��م��اري وتطوير  ال��ت��ج��اري 
وتقوية  امل�����س��رتك��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات 
ال��رواب��ط بني جمتمع االأع��م��ال يف 
معايل  وقال  ال�سديقني.  البلدين 
اجتماعات  اإن  االق��ت�����س��اد:  وزي����ر 
لتعزيز  ف���ر����س���ة  مت���ث���ل  ال���ل���ج���ن���ة 
حجم  ورف��ع  االقت�سادي,  التعاون 
واال�ستثماري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
تلبي  ب���������س����ورة  ال����ب����ل����دي����ن  ب�����ني 
ط��م��وح��ات ق��ي��ادة ال��ب��ل��دي��ن, وذلك 
االإمكانات  ا���س��ت��غ��الل  خ���الل  م���ن 
البلدين  ل���دى  وامل��ت��اح��ة  امل��ت��وف��رة 
اقت�سادية  ع��الق��ات  بناء  اأج��ل  م��ن 
املقبلة.  ال����ف����رتة  خ�����الل  م��ت��ي��ن��ة 
التبادل  ح���ج���م  اأن  اإىل  م�������س���راً 
التجاري بني البلدين �سهد خالل 
 13% بن�سبة  من���واً   2014 ع��ام 
 . ي������ورو  م���ل���ي���ار   12 اىل  ل��ي�����س��ل 
الذي  ال��دور  باأهمية  معاليه  ون��وه 

االأملاين  االإم��ارات��ي  املجل�ش  يلعبه 
ودور  والتجارة  لل�سناعة  امل�سرتك 
فيما  البلدين  يف  اخلا�ش  القطاع 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  ب��ت��ع��زي��ز  ي��ت��ع��ل��ق 
ال�سناعة  جم������االت  يف  وخ���ا����س���ة 
واال����س���ت���ث���م���ار. وحث  وال����ت����ج����ارة 
كال  يف  االأع���م���ال  جمتمع  معاليه 
البلدين على العمل لزيادة فر�ش 
التعاون م�سراً اإىل اأهمية التكامل 
احلكومية  امل���وؤ����س�������س���ات  دور  ب���ني 
واخل��ا���س��ة يف ه���ذا امل���ج���ال.  واأكد 
اجتماع  اأع��م��ال  ج��دول  اأن  معاليه 
اللجنة امل�سرتكة يت�سمن مناق�سة 
العديد من املحاور الهامة املتعلقة 
التبادل  ح���ج���م  م�������س���ت���وى  ب���رف���ع 
التعاون  اف���اق  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ج��اري 
الفر�ش  وا�ست�سراف  االقت�سادي 
تخدم  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  اال�ستثمارية 
البلدين,  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�������س���رة 
�ست�سمل  املناق�سات  اأن  اإىل  م�سراً 
ع����دداً م��ن ال��ق��ط��اع��ات ه��ام��ة ذات 
االأث����ر االق��ت�����س��ادي ال��ك��ب��ر والتي 
منها  اجلانبني  اهتمام  على  حتوز 
والنقل  والطاقة  ال�سناعة  قطاع 
والتقنية  وال�����س��ح��ة  وامل��وا���س��الت 
القطاعات  من  وغرها  واالبتكار 
التي تتيح فر�سا واإمكانيات كبرة 

لتعزيز التعاون امل�سرتك.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت وزارة االقت�ساد عن جناح مهمة 
التي  واال�ستثمارية  التجارية  البعثة 
اإىل  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع  ب��داي��ة  توجهت 
تتار�ستان  جمهورية  عا�سمة  ك���ازان 
مكونات  م����ن  واح�������دة  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 
والتقى  الرو�سي.  الفديرايل  االحت��اد 
الوفد الذي تراأ�سه �سعادة عبداهلل بن 
اأحمد اآل �سالح وكيل وزارة االقت�ساد 
وال�سناعة  التجارة اخلارجية  ل�سوؤون 
خالل زيارته مبعايل اإلدار خاليكوف 
يف  تتار�ستان  جمهورية  وزراء  رئي�ش 
احلكومة  رئا�سة  مبقر  معاليه  مكتب 
ال����ت����ت����اري����ة, ك���م���ا ع���ق���د اج���ت���م���اع���ات 
م��ن��ف�����س��ل��ة م���ع ع����دد م���ن ك���ب���ار رجال 
اإطار  يف  التتاريني  واالأع��م��ال  ال��دول��ة 
املتبادلة  اال�ستثمارية  الفر�ش  بحث 

بني البلدين ال�سديقني.
رئي�ش  رح�����ب  اال����س���ت���ق���ب���ال  وخ�������الل 
االإماراتي  بالوفد  التتارية  احلكومة 
رو�ستم  ف���خ���ام���ة  حت���ي���ات  واأب���ل���غ���ه���م 
جمهورية  رئ���ي�������ش  م��ي��ن��ي��خ��������ان��������وف 
�سالح  اآل  م����ن  وط���ل���ب  ت���ت���ار����س���ت���ان, 
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ن��ق��ل حت��ي��ات��ه اإىل 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
اهتمام احلكومة  واأكد لهم  رعاه اهلل, 
ال��ت��ت��اري��ة ب���زي���ارة ال���وف���د االإم����ارات����ي 
ال�����ذي ي��ع��ك�����ش م����دى اه���ت���م���ام قطاع 
االأع��م��ال يف دول��ة االإم����ارات بالفر�ش 
تتار�ستان,  يف  امل��ت��اح��ة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
واأو�سح باأن احلكومة التتارية ت�ساطر 
االهتمام  ذات  االإم���ارات  دول��ة  حكومة 
والوفود  اللقاءات  تبادل  يف  امل�سرتك 
التي من �ساأنها دفع م�سرة العالقات 
جمهوريات  بني  املتميزة  االقت�سادية 
االحت������اد ال���رو����س���ي ودول������ة االإم������ارات 
العربية املتحدة. واأ�سار معاليه خالل 
ال��ت��ي ق��ام بها  ال��زي��ارة  اأن  اإىل  ال��ل��ق��اء 
رئي�ش  مينيخ��ان��وف  رو�ستم  فخامة 

اإننا نرى اليوم اأن هناك اآفاقاً عديدة 
ووا�سعة للتعاون مع جمهورية رو�سيا 
االحت������ادي������ة ال����ت����ي ت���ع���د م�����ن ك���ربى 
وجهمورية  ع���ام  ب�����س��ك��ل  ال���ع���امل  دول 
وهناك  خ����ا�����ش.  ب�����س��ك��ل  ت���رت����س���ت���ان 
اال�ستثمارية  امل���ج���االت  م���ن  ال��ع��دي��د 
ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���ك���ربى 
م���ن ح��ي��ث ت���زوي���د رو���س��ي��ا ل���الإم���ارات 
ال�سناعات  جم���ال  يف  بالتكنولوجيا 
نقل  اأو  احل��ج��م,  وال��ك��ب��رة  املتو�سطة 
واملعلومات  واخل����ربات  التكنولوجيا 
يف جمال الف�ساء واالت�ساالت وبع�ش 
اإ�سافة  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة,  ال�سناعات 
والطاقة  النووية  الطاقة  جم��ال  اإىل 
مياه  حتلية  م�سروعات  اأو  ال�سم�سية, 
احلديدية  وال�سكك  والكهرباء  البحر 

والبناء والت�سييد .

ال���ل���وج�������س���ت���ي���ة وال������غ������از وال�����ب�����رتول 
مناق�سة  ك���ذل���ك  مت  وال���ك���ي���م���اوي���ات. 
من  امل�ساركني  اهتمامات  وا�ستعرا�ش 
اأبوظبي  بنك  وهم  االإماراتي  اجلانب 
لال�ستثمار,  دب���ي  وجم��م��ع  ال��وط��ن��ي, 
وجمل�ش االإمارات لل�سركات امل�ستثمرة 
يف اخلارج, وجمموعة ماجد الفطيم. 
باأن  التتاري  اجلانب  اأ�ستعر�ش  حيث 
اقت�ساديتني  منطقتني  ال��ي��وم  ه��ن��اك 
�سناعية  منطقة  و32  متخ�س�ستني 
منطقة   26 ت��ط��وي��ر  ح��ال��ي��اً  وي���ج���ري 
�سعادة  ����س���ك���ر  ج���ان���ب���ه  اأخ�������رى.م�������ن 
التتارية  احلكومة  �سالح  اآل  عبداهلل 
ع��ل��ى ج��ه��وده��ا ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 
لالهتمام  ن��ت��ي��ج��ه  وذل�����ك  اجل��ان��ب��ني 
العالقات  لتعزيز  اأدى  مم��ا  امل�سرتك 
يف كافة املجاالت, وقال يف هذا االإطار: 

التقدم  م����ن  امل���ت���ب���ادل���ة  اال����س���ت���ف���ادة 
ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي ال���������ذي ت���ت���م���ت���ع به 
اإحدى  تتار�ستان  تعد  حيث  البلدين 
اال�ستخدام  جم���ال  يف  ال����دول  اأف�����س��ل 
والعلوم,  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  احل���ك���وم���ي 
ن���ظ���راً الأن ك��اف��ة م��ع��ام��الت ال�����وزراء 
واحل���ك���وم���ه يف ت���ت���ار����س���ت���ان ت���ت���م من 
خ���الل االأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة, ك��م��ا تطرق 
ال���ت���ع���اون يف  ت���ع���زي���ز  اإىل  اجل���ان���ب���ان 
ظل  يف  واال�ستثماري  امل�سريف  املجال 
وج����ود ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���ش املتاحة 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار ك��م�����س��روع م��دي��ن��ة ك���ازان 
امل�ساريع  على  ال�سرائب  واأن  الذكية, 
تعترب منخف�سة وال تتجاوز 2%. كما 
اط��ل��ع ال��وف��د االإم���ارات���ي ع��ل��ى فر�ش 
واالألبان و�سناعة  الزراعي  اال�ستثمار 
واخلدمات  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة,  ال��ك��اب��الت 

جمهورية تتار�ستان اإىل دولة االإمارات 
ولقائه ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
لفعاليات معر�ش  على غرار ح�سوره 
كان   2015 اآيدك�ش  ال��دويل  ال��دف��اع 
لها اأثر كبر يف تعزيز اأوا�سر التعاون 
ال�سديقني,  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  امل�����س��رتك 
الوفود  ب��زي��ارة  ذات��ه  الوقت  يف  منوهاً 
ال��ت��ج��اري��ة م��ن دول���ة االإم�����ارات وعلى 
�سلطان  املهند�ش  معايل  زي��ارة  راأ�سها 
االقت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  ب��ن 
وم�ساركته يف قمة كازان االقت�سادية يف 
يوينو املا�سي ما ميثل دلياًل اآخر على 
العالقات  �سهدته  الذي  التقدم  حجم 

الرو�سية االإماراتية موؤخراً.
�سبل  ويف  ال���ط���رف���ان  وت��ب��اح��ث  ه����ذا   

خاليكوف: متتلك تتار�ستان منطقتني اقت�ساديتني 
متخ�س�ستني و٣٢ منطقة �سناعية ويجري حاليًا تطوير ٢٦ اأخرى

العدد  11352 بتاريخ 2015/3/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/744 تنفيذ عقاري
ان طالب  االقامة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  العقارية  اركيد  مارينا  �سركة  املنفذ �سده/1-  اىل 
التنفيذ/ يوليانا فيكتور نيكوالي بياليفا وميثله: �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي    نعلنكم 
 2013/12/26 بتاريخ  اخلمي�ش  ي��وم  كلي  عقاري   2012/939 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  باحلكم 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )4630565.35( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد  وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 
يوم من تاريخ ن�سر هذا االع��الن.2- ف�سخ عقود البيع وال�سراء املربمة بني املحتكنة  واملحتكم 
يف   2107  ,1207  ,1206 ارق��ام  ال�سكنية  الوحدات  ب�ساأن   2008/10/26 2008/10/22و  يف  �سدها 
م�سروع يف م�سروع مارينا اركيد )الكائن على قطعة االر�ش رقم 392-489 يف من منطقة دبي 
التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  لها.  الحقا  املربمة  املالحق  وكافة  مارينا( 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ي���ع���ود ل���ل���ب���الد م�������س���اء ال����ي����وم العب 
اجلودو الدويل ال�ساعد حممد عادل 
انتهاء  اليابان بعد  العمرو قادما من 
الفرتة التدريبية التي امتدت الأكرث 
اأ�سابيع بدعوة من جامعة  من ثالثة 
�سبق  التي  للجودو  اليابانية  ت��وك��اي 
زيارتها  االم������ارات  و���س��اب��ات  ل�����س��ب��اب 
العالقات  خالل  من  فيها  والتدريب 
ال�سديقني  االحت��ادي��ن  ب��ني  املتميزة 
والتي جاءت �سمن برتوكول التعاون 
امل�������س���رتك ب���ني اجل���ام���ع���ة واالحت������اد, 
التوا�سل  م���ن  ن���وع���ا  مي��ث��ل  وال������ذي 
الريا�سي ا�ستثمارا للعالقات الوطيدة 

بني �سباب واالإمارات واليابان.
العمرو  ال�����س��اب  ال���الع���ب  ع���رب  وق����د 
والرعاية  ل��اله��ت��م��ام  ت���ق���دي���ره  ع���ن 
ال��ت��ي ح��ظ��ي ب��ه��ا م���ن ���س��ع��ادة حممد 
ب���ن ث��ع��ل��وب ال����درع����ي رئ��ي�����ش احت���اد 
االمارات للم�سارعة واجلودو والكيك 
اليابان  يف  ت��واج��ده  خ��الل  بوك�سينغ 
من خالل االت�ساالت امل�ستمرة باإدارة 

امل��ع�����س��ك��ر , وال������ذي ���س��ك��ل ح���اف���زا له 
ق��ادم��ا خالل  املع�سكر وح��اف��زا  خ��الل 
لل�سباب  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  امل�����س��ارك��ة يف 
للجودو التي تقام ب�سالة اآيبيك اآرينا 
اأب��و ظبي  يف  الريا�سية  زاي��د  مبدينة 
خ���الل ال���ف���رتة م���ن 22 وح��ت��ى 27 

والتي  القادم,  االأول  -ت�سرين  اأكتوبر 
دولة   100 ح���وايل  م�����س��ارك��ة  ت�سهد 
باإ�سراف  وذل��ك  ال��ق��ارات  من خمتلف 
االحتاد الدويل للجودو الذي �سمنها 
لعام  االحت�������اد  ب���رن���ام���ج  ل����رزوم����ان����ة 

2015.

اال�سباين  وبر�سلونة  ال��ظ��ف��رة  فريقا  يفتتح 
3 م��ار���ش احلايل   - 11 ي��وم االأرب��ع��اء املقبل 
م��ن��اف�����س��ات ب���ط���ول���ة ن������ادي ال���ظ���ف���رة ال���ودي���ة 
 14 ل��ف��رق حت���ت  ال��ك��روي��ة االوىل  ال��دول��ي��ة 
خالل  النادي  ينظمها  التي  القدم  لكرة  �سنه 
14 م��ار���ش احلايل  10 وح��ت��ى  ال��ف��رتة م��ن 
باإ�ستاد حمدان بن زايد اآل نهيان مبدينة زايد 
النادي  اهتمام  منطلق  من  الغربية  باملنطقة 
ا�ستثمارا  النا�سئني  القدم بقطاع  و�سركة كرة 
ل��دع��م جم��ل�����ش اأب����و ظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي, والتي 
تعقبها بنف�ش امللعب مباراة بنفيكا الربتغايل 
وهامبورج االأملاين �سمن نف�ش البطولة التي 
ت�سم الفرق االأربعة علي �سوء قرعة البطولة 
النادي  مبقر  االأول  اأم�����ش  م�ساء  ج��رت  ال��ت��ي 
املزروعي  عي�سى  خمي�ش  بح�سور  بالغربية 

ع�سو جمل�ش �سركة الظفره لكرة القدم وعبد 
الفتاح �سالح املدير التنفيذي ل�سركة الظفره 
ل��ك��رة ال���ق���دم ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا املنظمة 
وح�سن التميمي مدير البطولة وممثل الفرق 

امل�ساركة. 
ووفقا  للبطولة  الفنية  الالئحة  ح��ددت  وقد 
االتفاق  مت  ال��ذي  للبطولة  الزمني  للجدول 
اجلولة  يف  اخل����ا�����س����ران  ي��ت��ق��اب��ل  ب�����ان  ع��ل��ي��ه 
ل��ل��ب��ط��ول��ة م�����س��اء ي���وم اخلمي�ش  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
الثالث  املركزين  حتديد  م��ب��اراة  يف   3  -  12
التي  التتويج  م��ب��اراة  تعقبها  وال��ت��ي  وال��راب��ع 
افتتاح  ال��ف��ائ��زي��ن يف  ال��ف��ري��ق��ني  ب���ني  جت��م��ع 
م��ب��اري��ات ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��ه��دف مل���د ج�سور 
التعاون مع العديد مع اندية العامل العريقة 
من خالل تلك الفئة ال�سنية التي متثل جنوم 

امل�ستقبل حيث ي�ستفيد قطاع كبر من الن�شء 
بالغربية من تلك الزيارة يف خمتلف اجلوانب 
�سكلت  وقد  واملجتمعية  والثقافية  الريا�سية 

عده جلان الإجناح البطولة. 
الفريق  �سيح�سل  ال��ب��ط��ول��ة  ل��الئ��ح��ة  وف��ق��ا 
الفائز باملركز االأول على كاأ�ش البطولة وعدد 
وقدره  م��ايل  ومبلغ  ذهبية  ميدالية   )25(
,ويح�سل  الع���ب  ل��ك��ل  دوالر  األ���ف   )1000(
الفريق الفائز باملركز الثاين على عدد )25( 
 )800( وق��دره  ومبلغ مايل  ف�سية  ميدالية 
ف��ي��م��ا يح�سل   , ل��ك��ل الع���ب  دوالر  ث��م��امن��ائ��ة 
الفريق الفائز باملركز الثالث على عدد)25( 
ميدالية برونزية ومبلغ مايل وقدره )500( 
خم�سمائة دوالر لكل العب ,اما الفريق الرابع 
دوالر  اأربعمائة   )400( مبلغ  على  فيح�سل 

جوائز  املنظمة  اللجنة  ور���س��دت  الع��ب  لكل 
ت��ذك��اري��ة الأح�����س��ن الع���ب واأح�سن  ت��ق��دي��ري��ة 
اللعب  البطولة وكا�ش  حار�ش مرمى وهداف 

النظيف. 

الظفرة وبر�سلونة اال�سباين يفتتحان بطولة فر�سان الغربية الدولية الكروية االأربعاء العمرو العب اجلودو ال�ساعد ي�سيد باهتمام حممد بن ثعلوب

ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئ��ي�����ش ن����ادي تراث 
االإمارات ام�ش ال�سبت  يف �سالة �سمو ال�سيخ �سلطان 
بن زايد اآل نهيان الكربى للفرو�سية  مبدينة اخلتم 
يف  احلواجز  قفز  بطولة  مناف�سات  ختام  اأبوظبي  يف 
واقيمت  ليومني  ا�ستمرت  التي  اخلام�سة   ن�سختها 
بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  فعاليات  اط��ار  يف 
 2015 للفرو�سية  التا�سع   ال��دويل  نهيان  اآل  زاي��د 
الذي ينظمه نادي تراث االمارات  حتى  الرابع ع�سر 
جمعية  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  احل��ايل  م��ار���ش  م��ن 
االمارات للخيول العربية االأ�سيلة  واحتاد االمارات 
للفرو�سية ومنظمة اجلواد العربي ,  ومب�ساركة  نحو 
اإ�سطبالت  م��ن  ع��دد  ميثلون  وف��ار���س��ة   فار�سا   200
الدولة العامة واخلا�سة واندية الفرو�سية يف الدولة  
وعدة بلدان  عربية واأجنبية . ح�سر اليوم اخلتامي 
والتتويج عدد من اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمد 
لدى الدولة , وممثلي املوؤ�س�سات الراعية والداعمة , 
واخلا�سة  العامة  اال�سطبالت  اأ���س��ح��اب  م��ن   وع���دد 
واأن���دي���ة ال��ف��رو���س��ي��ة يف ال���دول���ة , وج��م��ه��ور ك��ب��ر . 
للبطولة مب�ساركة  اليوم اخلتامي  فعاليات  وحظيت 
وال�سباب  النجوم  والفار�سات  الفر�سان  من  متميزة 
نخبة  فيه  تناف�ست  اذ  اجلميلة,  ال��ري��ا���س��ة   ه��ذه  يف 
اخليول  �سهوات  على  االم����ارات  فر�سان  اأف�سل  م��ن 
الفر�سان برباعتهم واخليول بجمالها  وتاألق  املدربة 
ور�ساقتها وهي تقفز فوق احلواجز  املتنوعة الفئات 
واالرتفاعات يف مناف�سة قوية و�ساخنة عك�ست �سورة 
الفتة لروعة خيل االإمارات و�سط جمهور من حمبي 
هذه  يف  للفائزين   كثرا  �سفقوا  الذين   الفرو�سية 
بدعم  حتظى  التي  التقليدية  ال�سنوية  االحتفالية 

ر�سمي و�سعبي واإعالمي الفت 
تتويج رائع 

الكربى  زاي��د  بن  �سلطان  �سموه  يف �سالة  تابع  فقد 
للفرو�سية يف بوذيب جميع مراحل املناف�سة,  ثم توج  
�سموه بعد ذلك الفائز باجلائزة الكربى كاأ�ش ال�سيخ 
الظاهري  ج��وه��ر  مفتاح  ال��ف��ار���ش  زاي���د  ب��ن  �سلطان 
الفر�سة  �سهوة   على  بال�سارقة  ف��زاع  اإ�سطبالت  من 
جميلتي وح�سل  على جائزة عبارة عن  �سيارة فاخرة 

توج  كما   . دره���م   ال��ف   300 بقيمة  وج��ائ��زة مالية 
اال�سيلة  العربية  اخليول  �سوط  يف  الفائزين  �سموه 
املرزوقي  ال��ع��زي��ز  عبد  ال��ف��ار���ش  االول  ب��امل��رك��ز  وح��ل 
على �سهوة اجلواد رهيف من ا�سطبالت نادي تراث 
احمد  �سلطان  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ف��از  فيما   , االم����ارات 
تراث  ن��ادي  م��ن  م��روة  الفر�سة  �سهوة  على  التبايل 
االم�����ارات, وث��ال��ي��ا جم��د ال��دي��ن ب��ادن��ك��ي على �سهزة 
اجل���واد ف��احت م��ن ا�سطبالت م��ان��داره . وت��وج �سموه 
الفائزين يف  �سوط املبتدئني والتي اأ�سفرت عن فوز 
باملركز االول على  العوي�ش  الفار�ش عمران عبد اهلل 
���س��ه��وة اجل����واد اوراج م��ن ا���س��ط��ب��الت ال�����س��اف��ن��ات يف 
التبايل  احمد  نهيان  الفار�ش  ثانيا  وح��ل   . ال�سارقة 
على �سهوة اجلواد كوليندا من نادي تراث االمارات  
العزيز  الفار�ش  عمر عبد  الثالث   املركز  , وج��اء يف 
م���رزوق���ي ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل����واد ك����ارا م��ن ا�سطبالت 
 4 ال�سن  ال�سغرة  فئة اخليول  �سوط  الباهية.  ويف 
اأىل 5 �سنوات فاز باملركز االول الفار�ش حممد �سايف 
على  االم����ارات  ت��راث  ن��ادي  ا�سطبالت  م��ن  الرميثي 
�سهوة اجلواد )فيم�ش كونيك�سن( .وحل ثانيا الفار�ش 
حمد علي الكربي من ا�سطبالت ال�سارقة على �سهوة 
اجلواد لينارد , وحل ثالثا �سلم احمد ال�سويدي من 

اما   . الودي  اجل���واد  �سهوة  على  ال�سارقة  ا�سطبال 
 6 اىل   5 ال�سن  ال�سغرة  اخليول  فئة  �سوط  نتائج 
���س��ن��وات ا���س��ف��رت ع��ن ف��وز اجل���واد 0اي ام ���ش كات�ش 
املري  اهلل  الفار�ش عبد  االأول وميتطيه  باملركز  مي  
من ا�سطبالت مركز االمارات للفرو�سية , وحل ثانيا 
اجلواد تو ومتتطيه الفار�سة تينا الند من ا�سطبالت 
الفار�ش  وميتطيه  لونهرز  اجل��واد  والثالث  منداره 
مناف�سات  ويف  ال�سارقة   ا�سطبالت  من  غ��ارب  �سادي 
قفز احلواجز فئة النا�سئني جاءت النتائج كما يلي : 
الفائز االول الفار�ش  حمد اليحيائي من ا�سطبالت 
ممتطيا  املهري  حميد  الفار�ش  وال��ث��اين   , ال�سارقة 
اجلواد بورجروي�ش من اإ�سطبالت عجمان , والثالث 
الفار�ش توما�ش ام �سي ممتطيا اجلواد اي ا�ش ات�ش 
دي  من ا�سطبالت اال�سيل .   وعقب ختام حفل تتويج 
الفائزين اأعرب �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان 
لتقدمي  واإندفاعهم  امل�ساركني  حلما�سة  تقديره  عن 
اأج��م��ل ع��رو���ش احل��رك��ة وال��ر���س��اق��ة يف ري��ا���س��ة قفز 
احلواجز , موؤكدا �سموه اأن مثل هذا االأمر يبعث على 
الفرو�سية يف االمارات  االرتياح واالطمئنان مل�ستقبل 
وريادتها يف هذا املجال وبخا�سة قفز احلواجز , حيث 
يف  اأ�سمائهم  والفار�سات  الفر�سان  من  العديد  �سجل 

�سجل البطوالت العاملية بكل فخر واإعتزاز .
اإ�شادات متنوعة يف البطولة واملهرجان 

التحكيم : م�شتوى عال للمتناف�شني 
ال�������دويل ح�����س��ن مو�سى  ت���ق���دم احل���ك���م االم�����ارات�����ي 
با�سكر  امل�سابقة  يف  التحكيم  جلنة  رئي�ش  الهنائي 
نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ل�سمو  والتقدير 
مم��ث��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����ش ال���دول���ة رئ��ي�����ش نادي 
ت���راث االم�����ارات ع��ل��ى دع��م��ه ال��الحم��م��دود لريا�سة 
 , خا�ش  ب�سكل  احلواجز  وقفز  عام  ب�سكل  الفرو�سية 
وقال ان مهرجان �سلطان بن زايد للفرو�سية يتطور 
عدد  زي���ادة  حيث  م��ن  ملحوظ  ب�سكل  ع��ام  بعد  عاما 
 , االن���اث  او  ال��ذك��ور  م��ن  ���س��واء  وامل�ساركني  الفر�سان 
من  الفرو�سية  لريا�سة  بوذيب  ا�سطبالت  ان  وق��ال 
اف�����س��ل ال�����س��االت ال��دول��ي��ة امل��ج��ه��زة ل��ه��ذه الريا�سة 
وتتمتع مبوا�سفات عاملية من حيث االر�سية وميدان 
الهنائي  , وا����س���اد  ال��ت��ن��اف�����ش وال��ت�����س��خ��ني واجل��م��ه��ور 
مب�ستوى الفر�سان واخليول امل�ساركة يف مناف�سات قز 
احلواجز, وقال ان امل�ستوى عال واالح�سنة ذات جودة 
كبرة ومعروفة  , واو�سح احلكم ال��دويل بان هناك 
الذي  التحكيم  يف  وفقها  العمل  يتم  دولية  قوانيني 
يجري ب�سفافية وو�سوح , م�سرا اىل ان اللجنة تتابع 

عن كتب املتناف�سني وتركز على االخطاء التي ميكن 
ان حتدث اثناء املناف�سات .
العنود: فر�شة ثمينة   

من جانبها اأكدت الفار�سة العنود عبد اهلل �سلطان اأنه 
ت�سارك يف املهرجان منذ انطالقته قبل عدة �سنوات , 
وقالت ان املهرجان ي�سكل لها فر�سة ممميزة ت�سعى 
من خاللها اىل التطور والعاملية , وا�سافت ان ريا�سة 
الفرو�سية يف االإمارات تتقدم بخطوات مت�سارعة واأن 
,م�سرة اىل  لكل م�سارك  واعتزاز  ذلك م�سدر فخر 
العامليني من اخلارج وم�ساركتهم يف  الفر�سان  توافد 

امل�سابقات هو ا�سارة اىل قوة املناف�سة. 
زافاري�ش: دعم وت�شجيع كبري 

اكد الفار�سة االيطالية الريا زافاري�ش من ا�سطبالت 
املهرجان  يف  ت�سارك  انها  للفرو�سية  االم��ارات  مركز 
م��ن��ذ ���س��ن��وات , وت���وؤك���د ان امل��ه��رج��ان رائ����ع وق����ال ان 
زايد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ل�سمو  ال��ال حم��دود  ال��دع��م 
لراعي املهرجان كان له االثر االول والكبر يف تطور 

املهرجان وت�سجيع الفر�سان .
الزعيم : موا�شفات عاملية

ا�سطبالت  من  الزعيم  لني  ال�سورية  الفار�سة  قالت 
وا�سفة   , م��رة  الول  ت�سارك  انها  عجمان  يف  القي�ش 

املهرجان باأنه رائع ومتطورومتقدم يتمتع مبوا�سفات 
عاملية, واعربت الزعيم عن �سعادتها بامل�ساركة , معربة 

عن املها بتحقيق مركز متقدم يوؤهلها للعاملية .
املدفع :  بطولة �شاملة 

اب���دى ال��ف��ار���ش ���س��امل ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل��دف��ع احلارثي 
املبتدئني  لفئة  احل��واج��ز  قفز  مم�سابقة  يف  امل�سارك 
ال�سارقة  ا�سطبالت  م��ن  ج��ودي  اجل���واد  �سهوة  على 
���س��ع��ادة ب��ال��غ��ة ب��امل�����س��ارك��ة يف م��ه��رج��ان ���س��م��و ال�سيخ 
�سلطان بن زايد ال نهيان الدويل التا�سع  للفرو�سية ,  
معربا عن عظيم امتنانه ل�سمو راعي املهرجان الذي 
وفر لنا الفر�سة بامل�ساركة ,م�سرا اىل ان ذلك �سكل 
اكرب دافع وحافز لالقدام واقتحام ميدان الفرو�سية 
وحتقيق مراكز متقدمة من خالل اال�سرار بالتدريب 
وامل��ث��اب��رة , م��وؤك��دا ان ال��ف��وز ال ي��اأت��ي اال م��ن خالل  
م�سددا   , الهدف  حتقيق  على  والعزم  القوية  االرادة 
حر�سه على امل�ساركة دوما يف املهرجان لقيمته ودقة 
تنظيمه وما يتيحه من فر�سة للم�ساركني .وقال ان 
م�ساركته يف البطولة فر�سة للتطور والتقدم لفئات 
فئاتها  وتنوع  البطولة  �سمولية  مثمنا   , واكرب  اعلى 
مما فتح الباب امام  حمبي هذه الريا�سة للم�ساركة  

اجلنيبي :  اأقوى املناف�شات 
ن��ا���س��ر خمي�ش اجل��ن��ي��ب��ي م��ن نادي  ال��ف��ار���ش  اع����رب 
ت���راث االم�����ارات ع��ن ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره ل�سمو  راعي 
لل�سباب  امل�ستمر  وت�سجيعه  الدائم  لدعمه  املهرجان 
ابوابها  من  الفرو�سية  ميادين  دخ��ول  على  ل��الإق��دام 
املتعددة خا�سة ريا�سة قفز احلواجز , وقال الفار�ش 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  ان 
الفر�سان  جميع  يتنظره  ال�سنوي  الدويل  للفرو�سية 
النه يقدم اقوى البطوالت , وي�سمل خمتلف فعاليات 
يتم  امل��ه��رج��ان  وتنظيم  اإع����داد  ان  وق���ال  الفرو�سية. 
املناف�سة  قوة  اىل  واأدى  ال�سعد  كافة  راق على  ب�سكل 
للفر�سان  الفني  االأداء  �سقف  ورف��ع  املت�سابقني  ب��ني 
واخليول , موؤكدا اأن م�ستوى بطولة هذا العام ت�ساهي 
كثرا من مناف�سات البطوالت العاملية وم�سرفة لكل 
اإماراتي, و�سدد على ان مثل هذه البطولة انها متلىء 
, معربا عن  واملثابرة  ال�سرب  وتعلمهم  ال�سباب  ف��راغ 

�سعادته وفخرة بامل�ساركة .

�شهدها �شلطان بن زايد وتوج الفائزين يف اأ�شواطها 

خت���ام اإحتف���ال���ي لبط��ول���ة �سلط����ان بن زاي���د اآل نهي����ان للقف���ز عل����ى احل����واجز 
الفار�ش مفتاح الظاهري ينتزع اجلائزة الكربى..والفار�ش عبد العزيز املرزوقي يخطف جائزة �شوط اخليول العربية الأ�شيلة 

تكبد كليفالند كافاليرز وجنمه ليربون جيم�ش خ�سارة 
�سريحة امام اتالنتا هوك�ش 106-97 �سمن دوري كرة 

ال�سلة االمركي للمحرتفني.
 19244 وام����ام  ات��الن��ت��ا  يف  اري��ن��ا  فيليب�ش  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
اىل  تاأهله  �سمن  ان  بعد  اللقاء  هوك�ش  خا�ش  متفرجا, 
املنتظم  ال���دور  ب��ان  علما  اوف  ب��الي  االق�سائية  االدوار 

ينتهي يف 16 ني�سان ابرايل املقبل.
ال���ت���وايل والتا�سع  ال�����س��اد���ش ع��ل��ى  ف����وزه  وح��ق��ق ه��وك�����ش 
واالربعني يف �سدارة ترتيب املنطقتني ال�سرقية والغربية 

مقابل 12 هزمية.
�ستة من العبيه  اداء جماعيا الفتا, ف�سجل  وق��دم هوك�ش 
و9  نقطة   19( ه��ورف��ورد  ال  بينهم  اك��رث  او  ن��ق��اط   10

متابعات و6 متريرات حا�سمة(.
الل�سيقة التي تعر�ش  ومل يجد كليفالند حلوال للرقابة 
لها جنمه ليربون جيم�ش فلم ي�سجل �سوى 18 نقطة )5 

�سالت من 13 حماولة( وخ�سر ت�سع كرات يف املباراة.
ال���دوري: لقد فاجاأونا  واق��ر اف�سل الع��ب ارب��ع م��رات يف 
ا�ستعادة موقعنا يف البالي  اردنا  اذا  التكتيك... لكن  بهذا 

اوف نعلم جيدا ما يجب القيام به.
 20 ايرفينغ  ك��اي��ري  ل��ه  �سجل  ال���ذي  كليفالند,  ويحتل 
الرابع  14 نقطة و8 متابعات, املركز  نقطة وكيفن لوف 

يف املنطقة ال�سرقية مع 39 فوزا و25 خ�سارة.
وك��ان��ت امل��واج��ه��ة االخ���رة يف ال���دور املنتظم ب��ني فريقني 

فيها  وا�سبح  ال�سرقية,  املنطقة  نهائي  لبلوغ  مر�سحني 
هوك�ش اول فريق يفوز على كليفالند ثالث مرات متتالية 
هذا املو�سم. لكن كايل كورفر العب اتالنتا ا�سر ان فريقه 
ف��وز جيد وال  ه��ذا  امل��ب��اراة:  ر�سالة يف  بتوجيه  ي��رغ��ب  مل 

ر�سالة نوجهها من خالله.
ا�سقط  ال��غ��رب��ي��ة,  املنطقة  �سمن  لكن  اخ���رى  موقعة  ويف 
املت�سدر �سيفه داال�ش مافريك�ش  غولدن �ستايت ووريورز 
 19596 ام����ام  اري���ن���ا  اوراك������ل  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى   98-104

متفرجا.
ومل يكن �ستيفن كوري موزع غولدن �ستايت مهيمنا على 
عندما  املو�سم  ه��ذا  الفريقني  ب��ني  االوىل  املواجهة  غ��رار 
�سجل 51 نقطة, لكنه زرع 22 نقطة بينها 16 يف ال�سوط 
 18 االول و7 متريرات حا�سمة, وا�ساف درميوند غرين 

نقطة و9 متابعات, وكالي توم�سون 16 نقطة.
وهذه ثاين مرة يف تاريخ النادي يحقق فيها غولدن �ستايت 

48 فوزا يف الدور املنتظم ملو�سمني متتاليني.
واملوزع  نوفيت�سكي  دي��رك  االمل���اين  �سجل  اخلا�سر,  ول��دى 

راجون روندو 14 نقطة.
غولدن  فيها  يخو�ش  التوايل  على  ال�110  املباراة  وه��ذه 
على  م��درج��ات ممتلئة  ام���ام  ار���س��ه  على  م��ب��ارات��ه  �ستايت 
ملعب اوراكل ارينا. ومل يخ�سر غولدن �ستايت على ار�سه 
�سوى مرتني هذا املو�سم امام �سان انطونيو �سبرز حامل 

اللقب و�سيكاغو بولز.

ك�سف النجم امل�سري حممد �سالح املتالق راهنا مع فيورنتنيا 
اىل  موؤهل  اىل مركز  فريقه  قيادة  اىل  ان��ه يطمح  االيطايل 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم املو�سم املقبل.
على  البنف�سجي  للفريق  ال��ف��وز  ه��ديف  �ساحب  ���س��الح  وق���ال 
م�سيفه يوفنتو�ش 2-1 يف ذهاب ن�سف نهائي الكاأ�ش: نحلم 
تخطي  وبالتايل  املقبل  املو�سم  اوروب��ا  ابطال  دوري  بخو�ش 

نابويل ثالث الرتتيب.
لبلوغ  �سنقاتل  ل�سبكة ميديا�سيت االيطالية:  وا�ساف �سالح 

هذا الهدف وهذا ما نعد جمهورنا بالقيام به.
ويقدم �سالح م�ستويات رائعة راهنا اذ �سجل 6 اهداف يف �سبع 

مباريات مع فريقه اجلديد.
بفارق  ال��دوري  ترتيب  يف  اخلام�ش  املركز  فيورنتينا  ويحتل 
االثنني على الت�سيو يف  ثالث نقاط عن نابويل, ويحل غداً 

مباراة مهمة.
وا�ساف �سالح: النا�ش هنا رائعة وكل يوم ا�سعر بالعاطفة على 
االهداف.  على  وي�سكرونني  فيورنتينا  يع�سقون  الطرقات. 
لكن بني احلني  وان��ا متحفظ,  املنزل  غ��ايل وقتي يف  ام�سي 

واالخر اقوم بجولة يف و�سط املدينة.
توتنهام  م��رم��ى  يف  الت�سجيل  رائ��ع��ا  ك���ان  ان���ه  ���س��الح  وراأى 

االن���ك���ل���ي���زي, ل���ك���ن ه���دف���ه يف م���رم���ى ان�����رت م���ي���الن كان 
ا�ستثنائيا.

�سفقة  �سمن  فيورنتينا  اىل  انتقل  ال��ذي  �سالح  وك��ان 
ان�سمام الكولومبي خوان كوادرادو اىل ت�سل�سي, افتتح 
ر�سيده الت�سجيلي يف الدوري االيطايل �سد �سا�سوولو 

3-1 يف املرحلة الثالثة والع�سرين ثم ا�ساف هدفا 
تورينو  ام���ام  والع�سرين  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  يف  اخ��ر 

�سجله  ال����ذي  ال��ه��دف  ج��ان��ب  اىل  وذل����ك   ,  1-1
االنكليزي  توتنهام  مرمى  يف  املا�سي  اال�سبوع 

الثاين من م�سابقة  ال��دور  اي��اب  2-�سفر يف 
يوروبا ليغ, ثم �سجل الرابع يف مرمى انرت 

�سمن  امل��ا���س��ي  االح����د  1-�سفر  م��ي��الن 
املرحلة اخلام�سة والع�سرين قبل تاألقه 

امام يوفنتو�ش.
دوري  يف  ف���ي���ورن���ت���ي���ن���ا  و������س�����ارك 

م����رات اخرها  االب���ط���ال خ��م�����ش 
الدور  بلغ  عندما   2010 يف 

بايرن  ام��ام  ال��ث��اين وخ�سر 
ميونيخ االملاين.

�سالح ي�سعى لقيادة فيورونتينا 
اإىل اأبطال اأوروبا

اتالنتا يهزم كليفالند وثالثية مزدوجة لهاردن 
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الفجر الريا�ضي

التح�سرات  كافة  الريا�سي  دب��ي  جمل�ش  اأكمل   
بطولة  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  الن�سخة  ب��اإط��الق  املتعلقة 
ترايثلون دبي ال�سحراوي التي تقام حتت رعاية 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
الريا�سي,  دب���ي  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
وتبداأ  م��ي��دان,  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املجل�ش  وينظمها 
ريا�سات  ث��الث  ي�سم  ال��ذي  الرتايثلون  فعاليات 
ع�سر  الثالث  اجلمعة  ي��وم  �سباح  من  ال�سابعة  يف 
من مار�ش اجلاري يف مدينة دبي الدولية للقدرة 
ت��ل��ي��ه��ا م�سابقة  ك����م,   5 مل�����س��اف��ة  ب�����س��ب��اق اجل����ري 
الدراجات مل�سافة 50 كم, وتختتم بركوب اخليل 

للقدرة مل�سافة 40 كم. 
الريا�سات  ق�����س��م  م���دي���ر  ال���ب���ن���اي  ع�����ادل  وق�����ال 
املجتمعية مبجل�ش دبي الريا�سي : يويل جمل�ش 
دبي الريا�سي اهتماماً كبراً بريا�سة الرتايثلون 
حيث نظم املجل�ش يف االآونة االأخرة العديد من 
الريا�سة  لهذه  املخ�س�سة  وامل�سابقات  البطوالت 
وال��ت��ي �سهدت جن��اح��اً ك��ب��راً واإق��ب��ااًل وا���س��ع��اً من 
امل���واط���ن���ني وم����ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات االأخ�����رى 
املقيمة على اأر�ش الدولة ومن خارجها اأي�ساً من 
لياقة  تتطلب  التي  املمتعة  الريا�سة  هذه  ع�ساق 
بدنية عالية لي�ستطيع املتناف�ش اأن يكمل ال�سباق 

حتى نهايته .
واأ�ساف البناي: لقد نظم جمل�ش دبي الريا�سي 
قبل  من  مرتني  ال�سحراوي  الرتايثلون  بطولة 
بنجاح كبر ومن خاللها ا�ستطعنا اإحداث حتواًل 
كبراً يف فكرة الرتايثلون باإ�سافة عن�سر ريا�سة 
الذي  ل��ل��ق��درة  اخل��ي��ول  �سباق  يف  متمثل  حملية 
مناف�سات  �سمن  م��رة  الأول  االإم����ارات  ب��ه  ت�ستهر 
الرتايثلون مما منحه بعداً جديداً و�سلط ال�سوء 
على االإب��داع واالبتكار اللذين ارتبطت بهما دبي 
بطولة  املجل�ش  نظم  كما  ال���دويل,  ال�سعيد  على 
فعالياتها  اأقيمت  التي  للرتايثلون  الدولية  دبي 
ن��وف��م��رب من  ب��ن��ج��اح ك��ب��ر يف ج��زي��رة النخلة يف 
العام املا�سي والتي �سارك فيها اأكرث من 1100 
بينهم  م��ن  خمتلفة  جن�سية   63 م��ن  مت�سابق 

 600 و���س��ارك  املحرتفني  الريا�سيني  م��ن  ع��دد 
و  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  م��ن  متناف�ش 
نظم  ك��م��ا  ال��ب��ح��ري��ن,  مملكة  م��ن  مت�سابقا   26
املجل�ش بطولة حتدي دبي للرتايثلون يف فرباير 
900 ريا�سياً  املا�سي التي �سارك فيها اأكرث من 
اأب���ط���ال العامل  وري��ا���س��ي��ة م���ن ���س��م��ن��ه��م ن��خ��ب��ة 
واالأوملبياد جتمعوا بهذا العدد الأول مرة يف حدث 
واحد يف تاريخ ريا�سة الرتايثلون وحظيت بنجاح 
مت  كما  م�سبوقة,  غ��ر  اإع��الم��ي��ة  وتغطية  كبر 
دورة  م�سابقات  �سمن  الرتايثلون  ريا�سة  اإدراج 
يتم  حتى  املدر�سية  لالألعاب  حممد  ب��ن  ح��م��دان 
ي��ع��ت��ربوا هم  ال��ذي��ن  امل��دار���ش  ب��ني طلبة  ن�سرها 
القاعدة االأ�سا�سية للريا�سة والتي يجب اأن نبداأ 

دائماً منها اأواًل .
نائب  الع�سب  عي�سى  حم��م��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
�سعداء  نحن  للفرو�سية:  دب��ي  ن���ادي  ع��ام  م��دي��ر 
الريا�سي  دب���ي  امل��ث��م��رة م���ع جم��ل�����ش  ب��ال�����س��راك��ة 
و���س��ن��ظ��ل ن��دع��م ه���ذا احل����دث امل��م��ي��ز ح��ي��ث تقوم 
الإجناح  الكامل  الدعم  بتقدمي  مديان  جمموعة 
هذه البطولة للمرة الثالثة من خالل ا�ست�سافة 

احلدث وتوفر كافة املرافق, كما �ستكون مدينة 
القدرة جاهزة ال�ست�سافة احلدث بعد الفراغ من 
التح�سرات التي ا�ستمرت طوال الفرتة املا�سية 
باأف�سل �سورة مبا  ال�سباق  ه��ذا  اإخ���راج  اأج��ل  من 
ك��اأف�����س��ل م��دي��ن��ة تنظم  دب���ي  يتنا�سب م��ع م��ك��ان��ة 

الفعاليات الريا�سية يف العامل .
اهتماما  ال�سحراوي  دب��ي  ترايثلون  وي�ستقطب 
ك����ب����راً ب����ني اأو������س�����اط ع�������س���اق ري���ا����س���ة ال���ق���درة 
والريا�سة الثالثية )ترايثلون( يف دولة االإمارات 
ومن  االأو�سط,  ال�سرق  ومنطقة  املتحدة  العربية 
ي��رتق��ب��ون انطالق  ال��ذي��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
الذي  الفريد  احل��دث  ه��ذا  م��ن  الثالثة  الن�سخة 
ال�سابقتني  الن�سختني  يف  ك��ب��راً  جن��اح��اً  ح��ق��ق 
اجلن�سيات  خمتلف  من  وا�سعة  م�ساركة  و�سهدتا 
ال�سحراوي  دبي  ترايثلون  ت�سرف  كما  واالأعمار, 
مبتابعة وح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش جمل�ش  بن را�سد 
�سباق  متابعة  على  حر�ش  ال��ذي  الريا�سي,  دب��ي 
نا�سر بن حمد  ال�سيخ  اإىل  التهنئة  القدرة وقدم 
بن  حمد  امللك  البحرين  عاهل  ممثل  خليفة  اآل 

و�سوؤون  اخل��ري��ة  ل��الأع��م��ال  خليفة  اآل  عي�سى 
ال�سباب رئي�ش املجل�ش االأعلى لل�سباب والريا�سة 
, الذي حقق  ورئي�ش اللجنة االأوملبية البحرينية 
االأوىل  الن�سخة  يف  م�ساركته  خ��الل  االأول  املركز 
خالد  و�سقيقه  ال�����س��ح��راوي,  دب��ي  ترايثلون  م��ن 
بن حمد اآل خليفة النائب االأول لرئي�ش املجل�ش 

االعلى لل�سباب والريا�سة بدولة البحرين.
وي��ح��ظ��ى ه���ذا احل���دث ال��ك��ب��ر ب��اه��ت��م��ام اعالمي 
يزداد مع ا�ستمرار العد التنازيل واقرتاب ال�سباق 
قد  الريا�سي  دبي  وك��ان جمل�ش  االنطالقة,  من 
املبتكر بالتعاون مع  الريا�سي  اأطلق هذا احلدث 
فريداً  وي��ع��د م��زي��ج��اً   ,2014 اأب��ري��ل  م��ي��دان يف 
من الريا�سات, ت�سمل على اثنتني من م�سابقات 
ال��رتاي��ث��ل��ون ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة, اجل����ري وال����دراج����ات, 
ال�سعبية  ذات  املحلية  ال��ري��ا���س��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

الكبرة وهي م�سابقة ركوب اخليل )القدرة(.
اكتمال  ال���ري���ا����س���ي���ة  دب�����ي  ق����ن����اة  اأع���ل���ن���ت  وق�����د 
حت�سراتها لنقل الفعاليات مبا�سرة من ال�سابعة 
وحتى احلادية ع�سر والن�سف �سباحاً, كما اأكدت 
تواجدها  ال��ف�����س��ائ��ي��ة  ال���ق���ن���وات  م���ن  جم��م��وع��ة 

دبي  جمل�ش  وف��ر  فيما  ال�سباق  فعاليات  لتغطية 
الريا�سي كل احتياجات االأجهزة االعالمية التي 
يتوقع ان تتدافع لتغطية ال�سباق, كما مت جتهيز 
ال�سحفيني  خل���دم���ة  م��ت��ك��ام��ل  اإع���الم���ي  م���رك���ز 

وممثلي القنوات الف�سائية وامل�سورين.
نظام  االأول  خمتلفني  بنظامني  ال�سباق  وي��ق��ام 
ال��ف��ري��ق ال���ذي ي�سم ث��الث��ة الع��ب��ني ي�����س��ارك كل 
والثاين  الثالث  الريا�سات  من  واح��دة  يف  منهم 
باملناف�سة  واح��د  الع��ب  يقوم  حيث  الفردي  نظام 
يف اجلري والدراجات و ركوب اخليل ) القدرة (, 
ويتناف�ش امل�ساركون بنظام الفرق يف فئات الكبار 
وال�سباب من 16 اإىل 18 �سنة وم�سابقة الفردي 
اإ�سافة اإىل م�سابقة  اإناث  ذكور وم�سابقة الفردي 
اأن  حيث  �سنة,   18 اإىل   16 م��ن  �سباب  ال��ف��ردي 
الت�سجيل مفتوح جلميع الراغبني يف امل�ساركة يف 
فئة الفردي )رجال -  �سيدات( اأو فئة الفرق على 
خيول  كراكبي  م�سجلني  اخليل  راك��ب��و  يكون  اأن 
للقدرة, واأن ي�سطحبوا معهم خيولهم, وي�ستطيع 
ولكن  املناف�سة  خو�ش  يف  الراغبون  الريا�سيون 
ل��ي�����ش ل��دي��ه��م ف���ري���ق, ال��ت�����س��ج��ي��ل يف امل�����س��اب��ق��ة/

املنظمون  و�سيعمل  بها  يرغبون  التي  امل�سابقات 
اآخرين لتكوين فريق  اإىل م�ساركني  على �سمهم 
مب�����س��ت��وي��ات م�����س��اب��ه��ة, وذل����ك م���ن خ���الل املوقع 
www. وه��و:  للبطولة  الر�سمي  االل��ك��رتوين 

.    dubaideserttriathlom.com
و�ستمنح اجلوائز اإىل الثالثة االأوائل يف م�سابقتي 
فئة الفردي )رجال -  �سيدات( والثالثة االأوائل 
يف م�����س��اب��ق��ة ف��ئ��ة ال����ف����رق, ح��ي��ث ���س��ي��ت��م تكرمي 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ك��وؤوو���ش ف��اخ��رة, واأو���س��ح��ت اللجنة 
املنظمة ان هذا ال�سباق مفتوح لكل فئات املجتمع 
مبختلف االأعمار, ولذلك اقت�سرت اجلوائز على 
عداء  واأ����س���رع  دراج  اأ���س��رع  و�سيح�سل  ال��ك��وؤو���ش, 
ك��وؤو���ش ح�سب  على  ال��ق��درة  يف  مت�سابق  واأف�����س��ل 
الفئات امل�ساركة من الرجال وال�سيدات وال�سباب, 
باالإ�سافة اإىل كاأ�ش خا�ش للمت�سابق االأ�سرع الذي 
الفئات  يف  جمتمعة  ال�سباق  مراحل  جميع  يكمل 

الثالث رجال و�سيدات و�سباب.
تتو�سط  ت��راث��ي��ة  ق��ري��ة  املنظمة  اللجنة  اأن�����س��اأت 
الذي  للجمهور  تخ�سي�سها  مت  ال�سباق  م��راح��ل 
الرتايثلون  مراحل  كل  متابعة  باإمكانه  �سيكون 
واال�ستمتاع مبا تتيحه القرية من األعاب ترفيهية 
وخدمات , وقدمت مدينة القدرة وميدان الدعوة 
كافة  ت��وف��ر  معلنة  للح�سور  وال��ع��ائ��الت  لالأ�سر 
اخلدمات املطلوبة مبوقع احلدث , كما �ستتحول 
اإىل  ال��دول��ي��ة للقدرة خ��الل احل��دث  دب��ي  مدينة 
قرية ترايثلون تزخر بفعاليات ترفيهيه متنوعة 
م��وج��ه��ة ل��ل��ع��ائ��الت ال��ت��ي ت�سجع ه���ذا ال��ن��وع من 
اال�ستمتاع  ال��ف��ر���س��ة  ل��ه��م  و���س��ت��ت��اح  ال��ري��ا���س��ات, 
ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات امل�����س��اح��ب��ة م���ن ع���رو����ش االأل���ع���اب 
البهلوانية الرتفيهية, وتدريبات اللياقة البدنية 
التي يقدمها مدربون متخ�س�سون يف هذا املجال, 
اإىل جانب األعاب االأطفال, كما مت جتهيز مواقف 
املختلفة   , ال�سباق  مبناطق  وحمامات  لل�سيارات 
توفر  و���س��ي��ت��م   , طبية  خ��دم��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
احلدث  م��وق��ع  يف  للبيع  وامل�����س��روب��ات  االط��ع��م��ة 

اعتبارا من ال�سابعة �سباحا.

 ••العني - - الفجر

ال�سرطة  احت��اد  اإدارة  جمل�ش  بحث 
الريا�سي يف اجتماعه الدوري الذي 
اللواء  برئا�سة معايل  عقده موؤخراً 
رئي�ش  ال���رم���ي���ث���ي  خ���ل���ف���ان  حم���م���د 
املجل�ش  اأع�������س���اء  ك���اف���ة  وب��ح�����س��ور 
بال�سارقة  ال�سرطة  ت��دري��ب  مبركز 
الريا�سية  امل��و���س��وع��ات  م��ن  ع���دداً   ,
اأع���م���ال���ه , حيث  ب���ج���دول  امل����درج����ة 
الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  ت��و���س��ي��ات  اع��ت��م��د 
ال��ع��م��ي��د �سالح  ب��رئ��ا���س��ة  ل���الحت���اد 
تقارير  ب�������س���اأن  امل��ط��رو���س��ي  ���س��ع��ي��د 
يناير  خ����الل  امل��ن��ت��ه��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الريا�سي  االأ�سبوع  واأهمها   2015
القيوين   – اأم   1 االأمنية  للمنطقة 
االوملبي  للتجديف  ال�سرطة  بطولة 
رقم 3 . واأك��د املجل�ش على �سرورة 
الريا�سي  االأ���س��ب��وع  ف��ك��رة  ت�����س��وي��ق 
واأه��م��ي��ة امل��م��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ي��ة بني 

القيادات العامة لل�سرطة ومنت�سبي 
للحث على مزيد  بالدولة  ال�سرطة 
امل�ستويات  كافة  م��ن  امل�ساركات  م��ن 
الوظيفية للع�سكريني واملدنيني من 
ال�سكر  ق��دم  كما   . والن�ساء  ال��رج��ال 
والتقدير للقيادة العامة ل�سرطة اأم 
للبطولة  ا�ست�سافتها  على  القيوين 
وت����ق����دمي ك����ل ال����دع����م الإجن���اح���ه���ا 
باختيار  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ك��ل��ي��ف 
البطولة  اإقامة  قبل  املنا�سب  املكان 
ال�سباق  ومتابعة  ال��روؤي��ة  يتيح  مب��ا 
اعتمد  ك���م���ا   . م���راح���ل���ه  ك����اف����ة  يف 
املجل�ش الفعاليات الريا�سية لوزارة 
و   , باأبو ظبي   )  8  ( رق��م  الداخلية 
ب��ط��ول��ة ال�����س��رط��ة ل��الأل��ع��اب القوي 
23 ( بدبي التي واف��ق على  رق��م ) 
اإقامتها على يومني بداًل من ثالثة 
البطولة  تكرار  واإحالة مقرتح  اأي��ام 
ثالث مرات خالل املو�سم اإيل اللجنة 
ال��ف��ن��ي��ة الأل���ع���اب ال��ق��وي ل��ل��درا���س��ة , 

الفعاليات  اإدارة  دورة  اإىل  باالإ�سافة 
مع  بالتعاون  الريا�سية  واالإح���داث 
م��رك��ز اإع����داد ال��ق��ادة ب��دب��ي . وقرر 
بطولة  م����وع����د  ت���اأج���ي���ل  امل���ج���ل�������ش 
  6 رق��م   االأوملبية  للرماية  ال�سرطة 
مايو   28  -23 اإيل   14  -9 م��ن 
ال�سرطة  منتخب  مل�����س��ارك��ة  ن��ظ��راً   ,
للرماية يف بطولة ال�سرطة الدولية 
مع  واملتزامنة  بوداب�ست   �� بهنغاريا 
نف�ش موعد البطولة الإتاحة فر�سة 
امل�ساركة لرماة املنتخب للمناف�سة يف 

هذا احلدث. 

الريا�سية  امل�������س���ارك���ات  اإط������ار  ويف 
ت�سكيل  املجل�ش  اعتمد   , اخلارجية 
ملنتخب  واالإداري  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از 
بطولة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ال�������س���رط���ة 
ال�سرطة الدولية للرماية بهنغاريا �� 
بوداب�ست خالل مايو املقبل 2015 
الريا�سي  االحت������اد  اإ�����س����راف  حت���ت 

العقيد  ب��رئ��ا���س��ة  لل�سرطة  ال����دويل 
�سعيد حممد اخلاطري من �سرطة 
دب���ي , وواف�����ق ك��ذل��ك ع��ل��ى م���ا جاء 
اختبارات  نتائج  و  الفني  بالتقرير 
عنا�سر املنتخب واالإطار العام خلطة 
ال��ت��دري��ب واالإع�����داد م��ع ت��ق��دمي كل 
املو�سوعة  اخلطة  تنفيذ  يف  الدعم 
واعتماد املوازنة املحددة لكل مرحلة 
باخلطة . اأما فيما يتعلق بامل�ساركة 
يف دورة االألعاب ال�سرطية االأوملبياد 
ال�����س��رط��ي��ة امل�����س��غ��رة ل���دول جمل�ش 
والتي   2015 اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
 , ال�سقيقة  ال��ك��وي��ت  ب��دول��ة  ���س��ت��ق��ام 
رئي�ش  راأي  على  املجل�ش  واف��ق  فقد 
بامل�ساركة  الريا�سية  االأن�سطة  ق�سم 

يف بطولتي الرماية وال�سباحة. 
املجل�ش عن  اع��ت��ذر  االإط���ار  ويف ذات 
ك���ل م���ن بطولة  امل�����س��ارك��ة يف  ع����دم 
للن�سف  االأويل  العربية  ال�سرطة 
– ب��روت و بطولة قطر  م��اراث��ون 

ل�سيق  االإ�سالمي  للثالثي  الدولية 
جتميع  اإم���ك���ان���ي���ة  وع�������دم  ال����وق����ت 
والكايف  اجليد  واال�ستعداد  املنتخب 

للم�ساركة يف البطولتني 
اأخ������ر, وف��ي��م��ا يتعلق  وم����ن ج���ان���ب 
روؤ�ساء  ل��ل��ج��ن��ة  ال���راب���ع  ب��االج��ت��م��اع 
ال�سرطية  ال��ري��ا���س��ي��ة  االحت�������ادات 
بدول جمل�ش التعاون والذي �سيعقد 
خالل  ال�سقيقة  البحرين  مبملكة 
املجل�ش  ق���رر  ف��ق��د  احل����ايل,  ال�سهر 
االجتماع  يف  امل�سارك  الوفد  ت�سكيل 
برئا�سة معايل اللواء حممد خلفان 
اللجان  روؤ���س��اء  وع�سوية  الرميثي 
باالحتاد العميد �سالح ح�سن �سالح 
والعميد   , ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش 
غ���امن اأح���م���د غ���امن . رئ��ي�����ش جلنة 
تطوير الرماية , والعقيد عادل عبد 
اللجنة  ال��رح��م��ن احل��م��ادي رئ��ي�����ش 
حميد  حم���م���د  وال���ع���ق���ي���د  امل����ال����ي����ة 
دمل���وج ال��ظ��اه��ري اأم���ني ال�����س��ر العام 

ملجل�ش اإدارة االحتاد. ويرافق الوفد 
من  املطرو�سي  عي�سي  جمال  املقدم 
�سيتقدم  ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة  ال���ع���الق���ات 
املقرتحات  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  ال���وف���د 
تفعيل  ب�����س��اأن  ال��ه��ام��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ت��ن��ظ��ي��م ال���ف���ع���ال���ي���ات وال���ب���ط���والت 

ك��اف��ة دول جمل�ش  ب��ني  ال��ري��ا���س��ي��ة 
التعاون وتبادل اخلربات  والدورات 
يف  ي�سهم  مب��ا  التدريبية  وال��ربام��ج 
الريا�سية  ال��ك��وادر  واإع����داد  ت��اأه��ي��ل 
اأي�ساً  املجل�ش  وافق   . املجل�ش  بدول 
على مقرتح اخلبر الدكتور ح�سني 

ال�سمري مقرر املجل�ش حول اعتماد 
�سعار لالحتاد عبارة ) رجل �سرطة 
يتم  ر�سمي  ك�سعار   ) متميز  ريا�سي 
والكتب  املرا�سالت  كافة  يف  اعتماده 
االحتاد  فعاليات  كافة  يف  وال��ن��ربات 

الريا�سية

برعاية حمدان بن حممد

جمل�ش دبي الريا�سي يكمل حت�سريات بطولة ترايثلون دبي ال�سحراوي الثالثة

برئا�شة اللواء حممد خلفان الرميثي

 ال�سرطة الريا�سي يعتمد تو�سيات اللجنة الفنية للفعاليات املحلية واخلارجية

•• دبي – الفجر: 

ينظم نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية يوم اجلمعة املقبل مناف�سات 
قدما   30 املحلية  التجديف  ل��ق��وارب  دب��ي  بطولة  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة 
�سمن روزنامة ال�سباقات البحرية يف املو�سم الريا�سي 2014-.2015 
واأعلنت اللجنة املنظمة لل�سباق املرتقب عن فتح باب الت�سجيل للنواخذة 
واملالك الراغبني يف خو�ش املناف�سات اعتبارا من اليوم -االأح��د- وحتى 
اإغالق باب الت�سجيل يف متام ال�ساعة اخلام�سة من يوم اخلمي�ش  موعد 
املقبل املوعد املحدد الإغالق باب الت�سجيل ودعت اللجنة املنظمة جميع 
بالت�سجيل  االإ�سراع  �سرورة  اإىل  امل�ساركة  يف  الراغبني  واملالك  النواخذة 
واحل�سور ال�سخ�سي اإىل مقر النادي يف امليناء ال�سياحي بدبي ال�ستكمال 
بامل�ساركة وتاأخذ  اخلا�سة  ال�سروط  كرا�سة  وا�ستالم  الت�سجيل  اإج��راءات 

اجلولة  الن  ن��ظ��را  وك��ب��رة  خا�سة  اأهمية  املرتقبة  اجل��ول��ة  يف  امل�ساركة 
 30 املحلية  التجديف  لقوارب  دبي  بطولة  اآخ��ر حمطات  املرتقبة متثل 
قدما ومن االأهمية حت�سيل املزيد من النقاط من اجل حت�سني املراكز 
يف الرتتيب العام وامل�ساركة بعد ذلك يف �سباق كاأ�ش اغلي البطوالت كاأ�ش 
والع�سرين  ال�سابع  اجلمعة  يوم  الإقامته  وال��ذي حدد   2015 مكتوم  اآل 

من ال�سهر اجلاري.
نتائج

وكانت مناف�سات اجلولة االأوىل من بطولة دبي لقوارب التجديف املحلية 
30 قدما قد اأ�سفرت عن تتويج القاربني حام 99 ملالكه �ساحب ال�سمو 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ش  ع�سو  ال�سرقي  حمد  ب��ن  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ 
اإىل  التابع   20 و�سنا�ش  املن�سوري  اهلل  عبد  النوخذة  وبقيادة  الفجرة 
وزارة ال�سئون الريا�سية ب�سلطنة عمان ال�سقيقة وبقيادة النوخذة ماجد 

املعمري بلقبي �سوطي اجلولة بينما �سهدت مناف�سات اجلولة الثانية فوز 
خليج  القارب  وح�سل  االأول  ال�سوط  يف  االأول  باملركز   1 مزاحم  القارب 
65 مركز  12 على املركز االأول يف ال�سوط الثاين ونال القارب الذهب 
القارب  ون��ال  الثالث  امل��رك��ز   20 �سنا�ش  ال��ق��ارب  احتل  بينما  الو�سيف 

ال�سام�سي 25 املركز الرابع ونال القارب �سهم 7 املركز اخلام�ش
تاريخ

واملعروف اأن نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية رعي مناف�سات القوارب 
30 قدما والتي نظمت للمرة االأوىل يوم ال�سابع من  التجديف املحلية 
�سهر مار�ش 1997 مبباركة وت�سجيع من �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
النجاح  الفئة  ه��ذه  املالية حيث حققت  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  اآل مكتوم 
اأول  عانق  وق��د  قاربا   15 م�ساركة  خ��الل  مو�سم من  اأول  وم��ن  املطلوب 

االألقاب املحمل فتح املعني 2 بقيادة النوخذة خليفة علي النزر.

ثالث جوالت قوارب التجديف يف دبي اجلمعة
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 ••اأبوظبي- الفجر: 

اأبوظبي  اأي���ب���ي���ك  ب��ط��ول��ة  ���س��ه��دت 
م�ساركة  اأم�ش  للرتايثلون  الدولية 
ال����ف����ئ����ات  خم����ت����ل����ف  م������ن  االآالف 
اآالف املتفرجني  العمرية وبح�سور 
كورني�ش  ع��ل��ى  اج��ت��م��ع��وا  ال���ذي���ن 
اأحد  يف  للم�ساركة  ال��رائ��ع  اأبوظبي 
اأك����رث ���س��ب��اق��ات ال��رتاي��ث��ل��ون اإث����ارة 
يف امل���ن���ط���ق���ة. وق������د �����س����ارك اأك����رث 
م�سار  ع���رب  ري��ا���س��ي   2000 م���ن 
اأبوظبي  ك��ورن��ي�����ش  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اق 
م��ث��ايل قبيل  و���س��ط طق�ش  ال��رائ��ع 
وبطولة  االأوملبية  االألعاب  انطالق 
ال�سباق,  ال����ع����امل .و����س���م  اأب����ط����ال 
�سمن  االأوىل  احل��ل��ق��ة  ي��ع��د  ال����ذي 
�سل�سلة �سباقات الرتايثلون العاملية 
لالحتاد الدويل للرتايثلون, ثالث 
القدرات  خمتلف  لتنا�سب  م�سافات 

ال�سريع,  ال�سباق  امل�����س��ارك��ني,  عند 
واالأوملبي و�سباق ماك�سي. وقد حط 
رحالهم  مت�سابق   600 م��ن  اأك���رث 
يف  للم�ساركة  خ�سي�ساً  اأبوظبي  يف 
جمموعة  مثلوا  امل��رت��ق��ب,  ال�سباق 
وا�سعة من الدول مبا يف ذلك دولة 
االإمارات العربية املتحدة والبحرين 
واململكة العربية ال�سعودية والكويت 
وبلجيكا  وب��ري��ط��ان��ي��ا  وال����ربازي����ل 
واإيطاليا وم�سر وهولندا  واإ�سبانيا 

وفرن�سا واليمن وغرها الكثر.
املواطن  ال��ق��ب��ي�����س��ي,  وع����رّب حم��م��د 
االإم�����ارات�����ي, ع���ن ���س��ع��ادت��ه الإمت����ام 
بع�ش  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  ال�سباق 
ك���ب���ار ال��ري��ا���س��ي��ني امل���ح���رتف���ني يف 
ري��ا���س��ة ال��رتاي��ث��ل��ون م���ن خمتلف 
الريا�سي  قال  حيث  العامل,  اأنحاء 
نرفع  48 عاماً:  العمر  البالغ من 
على  للمنظمني  اح��رتام��اً  قبعاتنا 

ه�����ذا احل�������دث رائ��������ع! مت���ث���ل هذه 
م���ا حتتاجه  ب��ال�����س��ب��ط  ال��ب��ط��ول��ة 
اأبوظبي من اأجل ت�سجيع املواطنني 
االإم�����ارات�����ي�����ني ع���ل���ى خ���و����ش هذه 
كنت  لقد  مبكرة.  �سن  يف  الريا�سة 
م�سار  يف  مب�ساركتي  ج���داً  ���س��ع��ي��داً 
ال��ب��ط��ول��ة ال�����ذي ���س��م ب��ع�����س��اً من 
اأبوظبي,  مدينة  يف  امل��واق��ع  اأف�سل 

ومنها كورني�ش املدينة الرائع.  
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال دوغ����ال�����ش وود, 
واأحد  عاماً   69 العمر  من  البالغ 
اأك�������رب امل�������س���ارك���ني ����س���ن���اً, وال������ذي 
غمار  خلو�ش  ا�سكتلندا  من  ح�سر 
الدولية  اأب��وظ��ب��ي  اأي��ب��ي��ك  ب��ط��ول��ة 
ل���ل���رتاي���ث���ل���ون: ل���ق���د �����س����ارك����ت يف 
ب���ط���والت ال��رتاي��ث��ل��ون ع��ل��ى مدى 
املا�سية,  ال���ع�������س���ري���ن  ال�������س���ن���وات 
وي�����س��رين ال��ق��ول ب���اأن ه���ذه اإحدى 
اأف�����س��ل ال��ب��ط��والت ال��ت��ي ���س��ب��ق يل 

امل�ساركة بها على االإطالق. فم�سار 
والطق�ش  ومتميز,  جميل  ال�سباق 
اأنني  ذل����ك  ل��ط��ي��ف, واالأه�������م م���ن 
�ساركت يف امل�سار ال�سريع مبواجهة 
اأف�������س���ل ع��م��ال��ق��ة ال���رتاي���ث���ل���ون يف 
اأتيحت  اأخ��رى,  العامل  .من ناحية 
مت�سابق  باأ�سغر  اللقاء  فر�سة  لنا 
الدولية  اأبوظبي  اأيبيك  بطولة  يف 
ماريو  االإي�����ط�����ايل  ل���ل���رتاي���ث���ل���ون, 
البطولة  ال���ذي خ��ا���ش  ك��ون��دمل��اري 
ال�سباق,  اإنهائه  ول��دى  عائلته.  مع 
 15 العمر  م��ن  البالغ  م��اري��و  ق��ال 
عاماً: هذه هي م�ساركتي االأوىل يف 
�ساركنا  وقد  الرتايثلون,  م�سابقات 
يف ال��ب��ط��ول��ة ك��ع��ائ��ل��ة واح�����دة وهو 
اأم����ر م�����س��ج��ع ل��ل��غ��اي��ة. ك���ان اجلزء 
ال�سباحة  مرحلة  هو  ل��دي  املف�سل 
التي كانت �سهلة بالن�سبة يل, تلتها 
م��رح��ل��ة ال����دراج����ة واجل�����ري حيث 

ك���ان ع��ل��ي ب���ذل امل��زي��د م��ن اجلهد. 
وال  ج��ي��دة,  جتربة  كانت  بالعموم, 
م�ساركتي  ت��ك��ون  ل��ن  ه��ذه  اأن  �سك 

االأخرة يف بطوالت الرتايثلون. 
مواطناً  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ي��ف  وك������ان 
بانتظار  االأي���ام  يعد  اآخ���ر  اإم��ارات��ي��اً 
للمرة  الرتايثلون  جتربة  خو�سه 
العا�سمة  ق���ل���ب  يف  ه���ن���ا  االأوىل 
البالغ  ال��ن��ع��ي��م��ي  وق����ال  اأب���وظ���ب���ي. 
م��ن ال��ع��م��ر 38 ع���ام���اً: مل اأع���رف 
اأول  يف  اأت��وق��ع��ه  اأن  علي  ينبغي  م��ا 
جتربة يل يف م�سابقات الرتياثلون, 
معجب  اأنني  القول  ميكنني  ولكن 
والطاقة  ل��ل��ب��ط��ول��ة,  ال��ع��ام  ب��اجل��و 
امل�ساركون وروح ريا�سة  التي يبثها 
البطولة  م�����س��ار  ع��رب  ال��رتاي��ث��ل��ون 
اأت����وق  واإن����ن����ي  امل�������س���ارك���ني.  واآالف 
العام  �سباق  وامل�ساركة يف  للت�سجيل 

املقبل. 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  �سهد 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل ام�ش مهرجان ال�سيخ مكتوم بن 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم للقدرة مل�سافة 120 كم 
بقرية االمارات العاملية للقدرة بالوثبة يف اأبوظبي 
بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 

اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.
واملطاردة  بال�سرعة  متيز  ال��ذي  ال�سباق  يف  ���س��ارك 
�سيارات   3 ور�سدت  وفار�سة  فار�سا   172 واالث��ارة 
دفع رباعي وجوائز مالية قيمة للفائزين ولكل من 

اأكمل ال�سباق له 30 األف درهم.
وقد فاز الفار�ش عبداهلل غامن املري من ا�سطبالت 
اف 3 باملركز االأول وتوج بطال ملهرجان مكتوم بن 
04:18:30 �ساعة وحل  اآل مكتوم بزمن  حمدان 
يف املركز الثاين الفار�ش �سامل حمد ملهوف الكتبي 
 04:18:31 ب��زم��ن   2 العا�سفة  ا�سطبالت  م��ن 
ن�����س��ي��ب الفار�ش  ال��ث��ال��ث م���ن  امل���رك���ز  ���س��اع��ةوك��ان 
بزمن   3 اف  ا�سطبالت  العوي�سيمن  �سعيد  غ��امن 

04:18:32 �ساعة.
بن  حمدان  بن  مكتوم  ال�سيخ  اجلوائز  بتوزيع  ق��ام 
را�سد اآل مكتوم وعدنان �سلطان النعيمي مدير عام 

الرميثي  الرحمن  وعبد  للفرو�سية  اأبوظبي  ن��ادي 
م�سرف قرية االمارات العاملية للقدرة بالوثبة.

و يف املحور االأحمر ذي االعالم احلمراء ومل�سافة 40 
كم الذي �سارك فيه 172 فار�سا وفار�سة حل باملركز 
االأول الفار�ش االماراتي اأحمد �سعيد الفار�سي من 
�ساعة   01:25:22 بزمن  ال�سلم  �سيح  ا�سطبالت 
اجلهوري  علي  خليفة  ال��ف��ار���ش  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف 
�ساعة   01:26:55 بزمن  الوثبة  ا�سطبالت  من 
الفار�ش  ال��زم��ن  وبنف�ش  م��ك��رر  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف 
ا�سطبالت ندال�سبا ويف  البلو�سي من  احمد يو�سف 
من  الكتبي  حمد  �سامل  الفار�ش  حل  الرابع  املركز 
�ساعة   01:26:58 بزمن   2 العا�سفة  ا�سطبالت 
العوي�سي  �سعيد  الفار�ش غامن  املركز اخلام�ش  ويف 
�ساعة   01:27:03 بزمن   3 اف  ا�سطبالت  م��ن 
�ساذرة  الفار�سة  واملركز  الزمن  بنف�ش  معه  وتعادل 
احلجاح من ا�سطبالت �سيح ال�سلم وكانت معدالت 
املرحلة  واأك��م��ل   28:114 املرحلة  لهذه  ال�سرعة 

159 فار�سا وفار�سة.
و حافظ الفار�ش اأحمد �سعيد الفار�سي فار�ش �سيح 
ال�سلم على ترتيبه باملركز االول يف املحور الثاين ذي 
االعالم ال�سفراء “ 40 كم “م�سجال زمنا وقدره 
املراكز  بقية  اختلفت  فيما  ���س��اع��ة   02:53:01
اأحمد  ���س��اذرة  ال��ف��ار���س��ة  ال��ف��ر���س��ان فدخلت  ووج���وه 
بزمن  قادمة من اخلام�ش  الثاين  للمركز  احلجاج 

02:57:13 �ساعة ويف املركز الثالث جاء الفار�ش 
 2 العا�سفة  ا�سطبالت  م��ن  امل��زروع��ي  غ��امن  را���س��د 
بزمن 02:57:19 �ساعة قادما من املركز ال�سابع 
ويف املركز الرابع الفار�ش غامن �سعيد العوي�سي من 
02:57:35 �ساعة قادما  3 بزمن  ا�سطبالت اف 
الفار�ش  الذيحقق  ال��وق��ت  يف  اخلام�ش  امل��رك��ز  م��ن 
ا�سطبالت  م���ن  امل�����ري  ع���ب���داهلل غ����امن  االم����ارات����ي 
اإىل  العا�سر  املركز  من  بتقدمة  عالية  قفزة   3 اف 
���س��اع��ة ويف   02:57:37 ب��زم��ن  اخل��ام�����ش  امل��رك��ز 
الكتبي  �سعيد حمد  ال��ف��ار���ش  ح��ل  ال�����س��اد���ش  امل��رك��ز 
بعد تراجعه عن املركز الرابع بزمن 02:57:40 

 . �ساعة وكانت معدالت ال�سرعة 743 :27 
وب����داأ ال��ف��ر���س��ان يف ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ل��ق��ب بدخول 
احلمراء  االع���الم  ذات  الثالثة  امل��رح��ل��ة  مناف�سات 
مل�سافة 20 كم وبعد تخطيهم للمرحلتني االأ�سعب 
القوية  امل���ط���اردة  ظ��ه��رت  ح��ي��ث  وال��ث��ان��ي��ة  االوىل 
وال�����س��ري��ع��ةوال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال��ف��ار���ش اأح��م��د �سعيد 
تواجده  ال�سلم حمافظا على  �سيح  فار�ش  الفار�سي 
يف املركز االأول واملقدمة للمرة الثالثة على التوايل 
�ساعة   03:43:01 ب��زم��ن  ال�����س��ب��اق  ب���داي���ة  م���ن 
املزروعي  غامن  را�سد  الفار�ش  من  املطاردة  وكانت 
الذي تقدم من املركز الثالث للمركز الثاين بزمن 

03:43:04 �ساعة.
اأ�سحاب  يف  الكتبي  ح��م��د  ���س��امل  ال��ف��ار���ش  وي��دخ��ل 

ال�ساد�ش  املركز  الثالث قادما من  املركز  املقدمة يف 
الرابع  امل���رك���ز  ويف  ���س��اع��ة   03:43:09 ب���زم���ن 
ال��ف��ار���ش ع��ب��داهلل غ��امن امل���ري ق��ادم��ا م��ن اخلام�ش 
الذي تراجع  الوقت  �ساعة يف   03:43:12 بزمن 
فيه الفار�ش غامن �سعيد العوي�سي من املركز الرابع 
اىل املركز اخلام�ش بزمن 0:3:43:16 �ساعة ويف 
را�سد حممد  الفار�ش  نف�سيهما حل  والزمن  املركز 
وكانت   .. اعمار  ا�سطبالت  من  البلو�سي  ابراهيم 

معدالت ال�سرعة يف هذا املحور 26:904.
املحور ذو  املحور االبي�ش والع�سر االوائ��ل كان  ويف 
االعالم البي�ساء مل�سافة 20 كم ا�سارة االعالن عن 
البطل مما جعل الفر�سان يرتكون العنان للخيول 

ومعها ارتفعت معدالت ال�سرعة واملناف�سة.
عبداهلل  الفار�ش  انتزع  عندما  الرتتيبات  واختلفت 
امل���رك���ز االأول   3 ا���س��ط��ب��الت اف  امل����ري م���ن  غ���امن 
قادما من املركز الرابع بزمن 04:18:30 �ساعة 
حمققا مفاجاأة يليه يف املركز الثاين الفار�ش �سامل 
2 ويف املركز  حمد الكتبي من ا�سطبالت العا�سفة 
الثالث الفار�ش غامن �سعيد العوي�سي من ا�سطبالت 
اأحمد جابر احلربي  �سعيد  الفار�ش  .. وجاء   3 اف 
من اف 3 يف املركز الرابع يليه الفار�ش را�سد غامن 
ال�ساد�ش  املركز  اأم��ا   .. اخلام�ش  املركز  يف  املزروعي 
ويف  �سعيد  حمد  �سعيد  ال��ف��ار���ش  ن�سيب  م��ن  ف��ك��ان 
ح�سن  �سليمان  خليفة  الفار�ش  ح��ل  ال�سابع  امل��رك��ز 

اأحمد  الفار�ش حممد  الثامن  املركز  ال�سابري ويف 
ح�سن  علي  احمد  التا�سع  امل��رك��ز  ويف  غ��امن  حممد 
حممد  را�سد  الفار�ش  العا�سر  املركز  ويف  امل��رزوق��ي 

ابراهيم البلو�سي.
و حقق الفار�ش البطل عبداهلل غامن املري املفاجاأة 
اآل  را�سد  ال�سيخ مكتوم بن حمدان بن  يف مهرجان 
�سمن  اأب���دا  يظهر  مل  حيث  ال��ق��درة  ل�سباق  مكتوم 
 40 مل�سافة  االوىل  املرحلة  خ��الل  املقدمة  فر�سان 
ال�سفراء  املرحلة  يف  ليبداأ  العا�سر  ترتيبة  كان  كم 
على  بح�سوله  املقدمة  فر�سان  يف  الدخول  الثانية 

املركز اخلام�ش.
وي�سبح املري فار�سا جديدا يطارد فر�سان املقدمة 
واح����دا ت��ل��و االآخ����ر ل��ي��دخ��ل يف ال��رتت��ي��ب ال��راب��ع يف 
بذكاء  اللقب  وينتزع  كم   20 مل�سافة  الثالث  املحور 
االأول  املركز  على  ويح�سل  البطل  الفار�ش  وق��درة 
وبزمن  ج����دارة  ع��ن  ال��ت��ت��وي��ج  من�سة  اىل  وي�����س��ع��د 

04:18:30 �ساعة.
نادي  ع��ام  مدير  النعيمي  �سلطان  ع��دن��ان  توجه  و 
اأبوظبي للفرو�سية بال�سكر اإىل �سمو ال�سيخ حمدان 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية على 
توجيهاته باإقامة �سباق ال�سيخ مكتوم بن حمدان بن 
را�سد  ال�سيخ  مهرجان  �سباقات  اإىل  لي�ساف  را�سد 
ل�سباقات  الدائم  �سموه  بدعم  م�سيدا  بن حمدان.. 

الفرو�سية عامة والقدرة خا�سة.

اأ�سهمت  لل�سباق  القيمة  اجلوائز  اإن  النعيمي  وقال 
ك��ل م��ن ينهي  ن�سبة االق��ب��ال حيث ينال  ارت��ف��اع  يف 
ال�����س��ب��اق ب��ن��ج��اح ج��ائ��زة م��ال��ي��ة م��غ��ري��ة ف�سال عن 
اجلوائز القيمة للفائزين باملراكز الع�سرة االوئل..

واأو�سح اأن ال�سباق كان هادئا وال�سرعة كانت معتدلة 
مع  وتعاونهم  باللوائح  الفر�سان  بالتزام  م�سيدا   ..

اللجان املنظمة.
املري  غامن  عبداهلل  الفار�ش  ال�سباق  بطل  واأه��دى 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  الفوز 
اآل مكتوم و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ..وقال ان هذا التفوق والنجاح ل�سباقات 
القدرة عامة واإ�سطبالت اف 3 جاء بف�سل دعمهما 

وتوجيهاتهما امل�ستمرة.
اإ�سطبالت  لفر�سان  بالتهنئة  ال�سباق  بطل  وتقدم 
اأداء متميزا خا�سة  اإنهم قدموا  وق��ال   2 العا�سفة 
املركز  اأح���رز  ال��ذي  الكتبي  ملهوف  �سامل  ال��ف��ار���ش 

الثاين.
واأ���س��اد امل��ري ب��اجل��واد ك��روان العلم وق��ال اإن��ه �سبق 
واأن اأحرز به لقب كاأ�ش اليوم الوطني يف الوثبة يف 
�سعبا  يكن  مل  ال�سباق  اأن  واأو�سح  املا�سي  دي�سمرب 
املزيد  ا�سفى  ال��ذي  االأم��ر  معتدلة  ال�سرعة  وكانت 
املناف�سة  اإن  ق���ال  لكنه  ال�����س��ب��اق  ع��ل��ى  ال���ه���دوء  م��ن 
الفر�سان  وك��ان هناك حر�ش كبر من  كانت قوية 

لتحقيق الفوز.

حممد بن را�سد ي�سهد مهرجان مكتوم بن حمدان للقدرة بالوثبة

التابعة  غلينيلغ  م��در���س��ة  ف��ري��ق  ت���وج 
ل�����س��رك��ة اأدن�����وك ب��ط��ال ل����دوري دوائر 
بعد   2015 ل����ع����ام  ادن��������وك  ����س���رك���ة 
نقطة   27 بر�سيد  للبطولة  ت�سدره 
الف�سي فريق  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ت��اله يف 
اللقب(  )ح���ام���ل  االإداري���������ة  ال����دائ����رة 
املعهد  فريق  نقطة وحل   25 بر�سيد 
الربونزي وجاء  الثالث  باملركز  الفني 
ف��ري��ق اأدن�����وك ب��امل��رك��ز ال���راب���ع وذلك 
التي  للبطولة  اخلتامية  املباراة  عقب 
ال��ت��ق��ى فيها ف��ري��ق ال���دائ���رة االإداري����ة 

جمهور  و�سط  الفني  املعهد  فريق  مع 
اأجمل  ب����واح����دة م���ن  ا���س��ت��م��ت��ع  غ��ف��ر 
م��ب��اري��ات ال����دورة وال��ت��ي ان��ت��ه��ت بفوز 
نقاط  االإداري�������ة ب9  ال���دائ���رة  ف��ري��ق 
الفني  املعهد  لفريق  نقاط   7 مقابل 
عقب مناف�سات امل�سابقات االأربعة التي 
���س��ه��دت اجل���ول���ة .ف��ف��ي م���ب���اراة الكرة 
الفوز  املعهد  فريق  ا�ستطاع  الطائرة 
على االإدارية بنتيجة 2 - 0 يف مباراة 
الفريقان  ي�سمه  مل��ا  احل�سور  امتعت 
من جنوم اللعبة على امل�ستويني املحلي 

وال��دويل حيث �سم فريق املعهد جنم 
بني يا�ش واملنتخب الوطني هاين عبد 
اهلل باالإ�سافة اإىل جنم الوحدة �سعيد 
زوروف  ال��دول��ي��ني  والنجمني  مو�سى 
االإداري����ة  ف��ري��ق  ودمي����رتي, فيما �سم 
واملنتخب  ي���ا����ش  ب���ن���ي  ف���ري���ق  ك���اب���نت 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  م��اج��د  ح�سن  الوطني 
زميله ال�سماوي عمر الطنيجي وجنم 
كرة  مباراة  اما  املا�ش.  �سعيد  اجلزيرة 
الدائرة  تفوق فريق  �سهدت  اليد فقد 
الب�سرية  ال��ق��اط��رة  ب��ق��ي��ادة  االإداري������ة 

���س��الح م���ب���ارك ال��ن��وف��ل��ي وزم��ي��ل��ه يف 
�سفوف فريق اجلزيرة احلار�ش االأمني 
الفني  املعهد  فريق  على  ال�سني  اأحمد 
ال�سلة قاد  ك��رة  10 ويف مباراة   -  15
جنم نادي ال�سارقة واملنتخب الوطني 
عمر خ��ال��د ال��ع��ام��ري ف��ري��ق االإداري����ة 
وعبد  الكروان  هادر  زميليه  مبعاونة 
املعهد  ف��ري��ق  على  للفوز  خمي�ش  اهلل 
مباراة  وانتهت   ..  24  -  35 بنتيجة 
بهدف  الفريقني  ب��ت��ع��ادل  ال��ق��دم  ك��رة 
نوعا  �سهدت  م��ب��اراة  بعد  منهما  لكل 
للبطولة  والتحدي م�سكا  االإث��ارة  من 
بو�سعيب  خ��وخ  وق��د عن طريق العبه 
الطائرة  ال����ك����رة  م���ب���اري���ات  وق������اد   ..
اجل�����اب�����ري وحممد  ي��ح��ي��ى  ال��������دويل 
الطائرة  ك��رة  يف  غنامي  ويو�سف  عمر 
عبد  ومم������دوح  ح�����س��ني  اأح���م���د  وادار 
الدويل  واأدار  اليد  ك��رة  م��ب��اراة  املنعم 
كرة  ال�سعبوين  واأك����رم  ر���س��اد  حم��م��ود 
الطنيجي  اأح���م���د  اأدار  ف��ي��م��ا  ال�����س��ل��ة 
املباريات  وراق����ب  ال��ق��دم  ك���رة  م���ب���اراة 
هادر  الالعب  وح�سل  ��ال  اجل��مَّ جمال 
كروان من فريق االإدارية على جائزة 
الريا�سي .ويف  اليوم  يف  الع��ب  اأف�سل 

خ��ت��ام امل���ب���اراة وال��ب��ط��ول��ة ق���ام حممد 
���س��ن��د ال��ق��ب��ي�����س��ي ن���ائ���ب م���دي���ر دائ����رة 
ن�ساط  جل��ن��ة  ع�سو  الب�سرية  امل����وارد 
عتيق  �سيف  يرافقه  الكورني�ش  ن��ادي 
الفالحي مدير اإدارة اخلدمات العامة 
الكورني�ش  ن���ادي  ن�ساط  جلنة  ع�سو 
امل��ن�����س��وري م��دي��ر ق�سم  واح��م��د عبيد 
والتموين  ال���رتف���ي���ه���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
وع��ب��د ال�����س��الم ف����روز رئ��ي�����ش �سعبة 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ع�����س��و اللجن  اخل���دم���ات 
ب��ت��ك��رمي ال���ل���ج���ان واحل����ك����ام وال���ف���رق 
الفائزة باملراكز االأوىل بح�سول فريق 
فريق  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  غلينيلغ  م��در���س��ة 
كرة �سلة باالإ�سافة اإىل الفريق املثايل 
الدائرة  ف��ري��ق  وح�����س��ل  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
االإداري������ة ع��ل��ى اأف�����س��ل ف��ري��ق ك���رة يد 
اأف�سل  الفني على كاأ�ش  املعهد  وفريق 
القدم وح�سل  فريق كرة طائرة وكرة 
علي بن حرم�ش املن�سوري اإداري فريق 
املعهد الفني على جائز اأف�سل اإداري يف 
فريق  تتويج  مت  النهاية  ويف  البطولة 
البطولة  ب���ك���اأ����ش  غ��ل��ي��ن��ي��ل��غ  م���در����س���ة 

الذهبي بح�سور اإدارة املدر�سة.   
غلينيلغ  م��در���ش��ة  ف��ري��ق  تتويج 

بلقب بطولة اأدنوك 
ي�شيد  القبي�شي  ���ش��ن��د   حم��م��د 

بالبطولة
بجهود  القبي�سي  ���س��ن��د  حم��م��د  ا���س��اد 
اجناح  يف  �ساهمت  التي  اللجان  كافة 
ب�سركة  ال���دوائ���ر  دوري  ك��اأ���ش  ب��ط��ول��ة 
ب���رتول اأب���و ظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة )اأدن����وك( 
جلنة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي   2015 ل���ع���ام 
الن�ساط بنادي الكورني�ش يف ابو ظبي 
والتي ا�سهمت يف خلق عالقات متميزة 
مواقعهم  مب��خ��ت��ل��ف  ال��ع��ام��ل��ني  ب���ني 
يف  �ساهم  مما  ووظائفهم  وجن�سياتهم 
 .. رائع  ب�سكل  واالنتاجية  االنتاج  دفع 

واأ�ساف – لقد افرزت البطولة العديد 
واملغمورين  ال��ب��ارزي��ن  ال��الع��ب��ني  م��ن 
م���ن خ����الل امل��ن��اف�����س��ات ال��ق��وي��ة التي 
املدار�ش  وط��الب  موظفي  بني  جمعت 
مما  ادن���وك  ل�سركة  التابعة  وامل��ع��اه��د 
�ساهم يف اختيار العديد من الالعبني 
�سركة  ب��ط��ول��ة  ي�����س��ارك��ون يف  ال���ذي���ن 
الرئي�سية  �سركاتها  وجمموعة  ادنوك 
الرئي�سية  ال�������س���رك���ة  ف����ري����ق  ب���ا����س���م 
انطالقتها  على  العمل  يجرى  والتي 
بالتن�سيق  النهائي  موعدها  وحتديد 
االهلية  االحت���������ادات  م�����س��اب��ق��ات  م����ع 
العديد  ل��وج��ود  الوطنية  واملنتخبات 

يف  ال�سركة  يف  العاملني  الالعبني  م��ن 
تلك االندية واملنتخبات.

ال��ف��الح��ي: ال��ع��ق��ل ال�����ش��ل��ي��م يف 
اجل�شم ال�شليم 

ال���ف���الح���ي مدير  ���س��ي��ف ع��ت��ي��ق  اأك������د 
جلنة  ع�سو  ال��ع��ام��ة  اخل���دم���ات  اإدارة 
الن�ساط على اأهمية الريا�سة يف حياة 
ال�سليم  »العقل  باملقولة  اميانا  النا�ش 
درجت  م��ا  وه���و  ال�سل��يم«  اجل��سم  يف 
ب��ا���س��ت��م��رار تلك  ال��ن�����س��اط  عليه جل��ن��ة 
اأ�سري  كملتقي  �سنوات  منذ  البطولة 
االنتاج  ان��ع��ك�����ش  ال��ع��ام��ل��ني مم���ا  ب���ني 

واالنتاجية.

بطولة اأيبيك اأبوظبي الدولية للرتايثلون حتقق انطالقة مثرية مع اأكرث من 2000 م�سارك عرب خمتلف الفئات العمرية على كورني�ش اأبوظبي

ختام بطولة دوائر اأدنوك و مدر�سة غلينيلغ بطل الدوري

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������دت  امل��������دع��������وة/ امي������ان 
 - امل��غ��رب��ي    عبدالغني حممد 
جواز   - اجلن�سية   فل�سطينية 
)3162078( رق��م  �سفرها 
�سادر من فل�سطني  من يجده 
رقم  بتليفون  االت�����س��ال  عليه 
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جمتمع االمارات

 عامل فرياري اأبوظبي  تقدم 
عربون �سكر ووفاء للمعلمني يف الدولة 

الأن للمعلم ف�سل ال ُين�سى يف حياتنا وحياة اأبنائنا, نقّدم يف عامل فراري 
لق�ساء  بدعوتهم  الدولة  الأ�ساتذة مدار�ش  وتقدير  �سكر  اأبوظبي  عربون 
اأجمل االأوقات يف مدينتنا الرتفيهية واال�ستمتاع بكل ما تقدمه من األعاب 
وفعاليات مقابل ر�سم دخول رمزي هو 75 درهماً فقط طيلة �سهر مار�ش 
2015. وميكن اأي�ساً لثالثة من مرافقي كل معّلم من عائلته اأو اأ�سدقائه 
املعلمني  ك��ل  يحظى  كما  نف�سه.  ال��رم��زي  بال�سعر  دخولهم  ت��ذاك��ر  ���س��راء 
امل�ستفيدين من هذا العر�ش بق�سيمة بقيمة 25 درهماً ميكنهم اال�ستفادة 

منها يف املقاهي واملطاعم واملتاجر التي ت�سمها املدينة الرتفيهية.

اخ��ت��ت��م يف ن���ادي ���س��ي��دات ال�����س��ارق��ة م���وؤخ���را عر�ش 
الثلج مب�ساركة  اأمرة  ال�سنوي  التزلج على اجلليد 
فرق التزلج التابعة للنادي, وبح�سور عدد كبر من 
التي  العرو�ش اخلم�سة  تفاعل مع  ال��ذي  اجلمهور 
التزلج, على مدار ثالثة  النادي على حلبة  نظمها 
كافة  العائلة  الأف����راد  الفر�سة  خاللها  اأت���اح  اأي����ام, 
لال�ستمتاع بالعر�ش الذي ا�ستمر على مدار اأربعني 
���س��رك��ة ال�سارقة  ب��رع��اي��ة  ال��ع��ر���ش  دق��ي��ق��ة. واأق���ي���م 
والزائرات  ال��ن��ادي  ع�سوات  بح�سور  بيئة,  للبيئة 

واأطفالهن.  
على  التزلج  عر�ش  يعترب  ال�سركال:  خولة  وقالت 
اجلليد من اأهم فعالياتنا ال�سنوية التي ننظمها يف 
حلبة التزلج , ونتيح من خاللها للفتيات ال�سغرات 
على  اال�ستعرا�ش  يف  االإب��داع��ي��ة  قدراتهن  الإظ��ه��ار 
اأ���س��ه��ر ق�س�ش  ت��ق��دمي  ال��وق��ت  نف�ش  اجل��ل��ي��د, ويف 
املرتبطة  تلك  وخا�سة  العامل,  يف  �سعبية  االأط��ف��ال 
بالثلج, و�سنظل نوا�سل العمل على تطوير مهارات 
الفتيات وال�سيدات يف هذا املجال لتخريج حمرتفات 
ميتعنت بقدرات عالية يف تقدمي العرو�ش املمتعة . 
الفتيات وع��دد من  العديد من  العمل   و�ساركت يف 
العمل  �سخ�سيات  اأداء  اأج�����ادوا  ال��ذي��ن  االأط���ف���ال, 
اجلنيات,  دور  مثل  خمتلفة  اأدوار  ولعبوا  ب��رباع��ة, 
ومريدا,  واأورورا,  وتيانا,  واآن��ا,  اإل�سا,  واالأم���رات: 
وربانزل, ورجل الثلج اأوالف, اإ�سافة اإىل �سخ�سيات 
واأبرزها:  العر�ش  ت�سمنها  اأخ��رى  خيالية  ق�س�ش 
و�سندريال,  واالأم����ر,  وال��رن��ة  وال��وح�����ش,  اجلميلة 
فتيات  واأظ��ه��رت  العربية.  والليايل  ال��دي��ن,  وع��الء 
نادي �سيدات ال�سارقة قدرة كبرة يف  اال�ستعرا�ش 
على اجلليد, والتي جاءت بعد عملية تدريب طويلة 

يف النادي. 

اإطالق مبادرة اكت�سايف ال�سغري مع ت�سجيع االآباء واالأمهات على م�ساركة جتربة منّو اأطفالهم 
اأعلنت ماجد الفطيم , ال�سركة الرائدة يف عامل مراكز الت�سوق والتجزئة والرتفيه على م�ستوى منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا,   عن اإطالق مبادرة جديدة ومثرة لكل من االآباء واالأمهات 
واأطفالهم يف مركز امل�ستك�سفون ال�سغار . وكجزء من اخلطط الرامية الإعادة اإطالق مركز االأطفال التعليمي والرتفيهي املحبوب, �سوف يطلق مركز امل�ستك�سفون ال�سغار  مبادرة با�سم اكت�سايف ال�سغر  
لالأطفال واالآباء واالأمهات يف دولة االإمارات العربية املتحدة, مع الرتكيز على اأهمية اللعب والتفاعل والتعلم �سمن االأ�سرة. وتاأتي اإعادة االإطالق هذه بالتما�سي مع ر�سالة العالمة التجارية ال�سغار 

ي�ستك�سفون والكبار يكت�سفون , والتي ت�سجع الوالدين على ق�ساء املزيد من الوقت مع اأطفالهم واأهمية هذا ال�سلوك 
بالن�سبة لعالقة االأطفال بذويهم واملنافع التعليمية التي توفرها هذه التجربة للعائلة. ومنذ افتتاحه يف عام 2010, 
تلّقى مركز امل�ستك�سفون ال�سغار  اإ�سادة كبرة اللتزامه بتوفر بيئة تتيح لالأطفال, الذين ترتاوح اأعمارهم بني �سنتني 
و�سبع �سنوات, تعلم مهارات جديدة يف 97 منطقة عر�ش خم�س�سة. وبناًء على مرحلته االأولية, جنح مركز امل�ستك�سفون 
ال�سغار  االآن يف تطوير من�سة مميزة جداً بعنوان ال�سغار ي�ستك�سفون والكبار يكت�سفون  تتيح لالآباء واالأمهات اختبار 
البنا, مدير قطاع الت�سويق  كاأطفالهم. وتعليقاً على املفهوم اجلديد, قال عمر  نف�ش جتارب التعلم واالكت�ساف متاماً 
واملبيعات يف �سركة ماجد الفطيم للت�سلية والرتفيه: حقق مركز ’امل�ستك�سفون ال�سغار’ مكانة متميزة بالفعل كواحد من 
اأبرز املراكز التعليمية والرتفيهية الرائدة لالأطفال يف املنطقة. وتقدم مبادرة ’اكت�سايف ال�سغر’ نهجاً جديداً مبتكراً 
ي�ساعد االآباء واالأمهات على اكت�ساف املزيد عن اأطفالهم عندما يعمل االأطفال على ا�ستك�ساف العامل املحيط بهم. ومن 
خالل املالحظات التي تلقيناها من قبل موظفينا واالآباء واالأمهات الذين زاروا مركز ’امل�ستك�سفون ال�سغار’ بالفعل, 
اأهمية م�ساركة االآب��اء واالأمهات يف رحلة االكت�ساف خالل �سنوات الطفل املبكرة. وانطالقاً من هنا  فاإننا ندرك مدى 

قررنا اإطالق من�سة  ال�سغار ي�ستك�سفون والكبار يكت�سفون , املوجهة ب�سكل اأ�سا�سي اإىل زوارنا.

العبو نادي الذيد ي�ساركون 
يف حملة للتربع بالدم

�سارك ال عبو نادي الذيد الريا�سي خالل احلملة التي نظمها نادي الذيد الثقايف 
الريا�سي  بالتعاون مع م�ست�سفى الذيد حملة للتربع بالدم وذلك يف مقر النادي. 
النداء  لبوا  ال��ذي��ن  وامل��درب��ني   واالداري����ني  املوظفني  م��ن  اإق��ب��ااًل  و�سهدت احلملة 
جتاوبا منهم مع هذه احلملة واأهدافها, ورغبة منهم يف دعم كل اأ�سكال التوا�سل 
و�سف  ال�سباط  من  اإقبااًل  وكذلك  املمكن,  االإن�ساين  الدعم  وتقدمي  املجتمع  مع 

ال�سباط واالأفراد العاملني يف معهد ال�سرطة وتفاعلوا معها ب�سكل اإيجابي وبناء.

املواهب اليافعة تده�ش اجلمهور احلا�سر للحفل اخلتامي 
للمو�سم الثالث من م�سابقة كيدزانيا �سوبر�ستارز  يف دبي مول 
يف داللة وا�سحة على التنّوع الثقايف الغني لالإمارات العربية املّتحدة, �سارك 
اأ�سحاب املواهب اليافعة من �ستى اأرجاء الدولة يف فعاليات احلفل اخلتامي 
احل�سور  ليده�سوا  ���س��وب��ر���س��ت��ارز   ك��ي��دزان��ي��ا  م�سابقة  م��ن  ال��ث��ال��ث  للمو�سم 
دبي  يف  للتزّلج  دب��ي  حلبة  يف  وذل��ك  ال��ف��ذة,  واالأدائ��ي��ة  املو�سيقية  بعرو�سهم 

مول.  
بعد  التحكيم  جلنة  اختارتهم  ال��ذي��ن  الع�سرون  النهائيون  املر�سحون  ق��ام 
ن�سف  مرحلة  �سمن  حمتدمة  ومناف�سة  و�ساملة  ���س��ارم��ة  اأداء  اخ��ت��ب��ارات 
النهائي بتقدمي عرو�سهم االآ�سرة اأمام اجلمهور احلا�سر الذي �سم عائالت 
انتقاء  يف  اخل���رباء  جلنة  على  املهّمة  لي�سّعبوا  امل���ول,  وم��رت��ادي  املر�سحني 

الفائزين. 
واإيلي�سا  اإ�سبانيا  التايل: لوال مارتينيز من  بال�سكل  الفائزين  وجاءت قائمة 
ماري مارتينيز من الفلبني, وكلتاهما يف ال� 7 من العمر, ح�سدتا املركز االأول 
اأما  9 �سنوات يف الفنون االأدائية واملو�سيقية,  4 اإىل  �سمن فئة امل�سابقة من 
الفائزون �سمن فئة امل�سابقة من 10 اإىل 16 �سنة فكانوا فرقة دفا�سيني�ستا 
غرلز  )اإزابيل كويفا وهارت اإيفاجنيلي�ستا و�سينا �سيلي�ش باأعمار 11 و12 
و13 عاماً( من الفلبني يف العرو�ش االأدائية, واأدري��ان البياغا بعمر ال� 14 
لوبيز,  كزافييه  وق��ام  املو�سيقية.  العرو�ش  يف  اأي�ساً  الفلبني  من  العمر  من 
كيدزانيا  م�سابقة  م��ن  الثالث  باملو�سم  ال��ف��ائ��زات  بتتويج   , كيدزانيا  رئي�ش 

فندق االإمارات جراند – دبي  يرحب 
مب�ساعد املدير اجلديد لق�سم املبيعات

االإم��������ارات جراند,  ف��ن��دق  اأع���ل���ن   
التجارية  املنطقة  قلب  يف  ال��واق��ع 
تعيني  ع����ن  دب������ي,  يف  وال�����س��ك��ن��ي��ة 
ال�سيدة  نرا �سارما ملن�سب م�ساعد 
يف  والت�سويق  املبيعات  ق�سم  مدير 

الفندق.
عملت ال�سيدة نرا �سارما يف تعزيز 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة م��ع العمالء 
املحتملني  وال���ع���م���الء  احل���ال���ي���ني 
واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��االإ���س��اف��ة اىل 
ا�ستقطاب احل�سابات  جناحاتها يف 
اجلديدة, وب�سفتها م�ساعد مدير 
�سوف  ان��ه��ا  ���س��ارم��ا  ق��ال��ت  املبيعات 
و�سع  امل��ب��ي��ع��ات يف  م���دي���ر  ت���دع���م 
اأن�سطة  وت��ن��ف��ي��ذ  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
اإي���رادات  و  فر�ش  ل��زي��ادة  املبيعات 

الفندق.

زهرة اليو�سف لل�سرافة حتتفل بيوبيلها الذهبي
•• دبي- الفجر 

العام  واملدير  االدارة  رئي�ش جمل�ش  نا�سر  �سلمان  اال�ستاذ ح�سن  �سعادة  بح�سور 
ال�سيد قائم علي وكبار امل�سوؤولني وح�سد من ال�سخ�سيات واال�سدقاء واملوظفني 
احتفلت موؤ�س�سة زهرة اليو�سف رائدة العمل امل�سريف بدبي واالمارات يوم االثنني 
�سكر  وق��د  تاأ�سي�سها.   على  عاما  خم�سون  م�سى  حيث  الذهبي  بيوبيلها  املا�سي 
ويف  امل�سوؤولني يف احلكومة,  باملنا�سبة جميع  نا�سر  �سلمان  اال�ستاذ ح�سن  �سعادة 

البنوك واملوؤ�س�سات املالية على التعاون املتوا�سل والثقة الرا�سخة واألف مربوك.
تهنئة خا�سة من الزميل حممود علياء مدير مكتب جريدة الفجر بدبي 

واالمارات ال�سمالية واأ�سرة املكتب واىل االمام دائما باذن اهلل...

»يف اإم وير« تعيني با�سك اآير 
مديرًا تنفيذيًا للمعلومات

اأعلنت »يف اإم وير« , ال�سركة الرائدة عاملياً 
يف جم��ال احل��ل��ول االف��رتا���س��ي��ة والبني 
التحتية ال�سحابية, عن تعيني با�سك اآير  
واملدير  االأول  الرئي�ش  نائب  من�سب  يف 
وير«.  اإم  »يف  للمعلومات لدى  التنفيذي 

املعلومات  تنظيم  ق��ي��ادة  اآي����ر   و���س��ي��ت��وىل 
والتكنولوجيا العاملية, وهي جمموعة تدير اأنظمة التكنولوجيا الهامة 
التي تدعم عمليات ال�سركة حول العامل. و�سين�سم اآير  اإىل »يف اإم وير« 
يف 23 مار�ش اجلاري..  ويحل اآير  مكان توين �سكوت, الذي مت تعيينه 

موؤخراً مديراً تنفيذياً للمعلومات يف الواليات املتحدة.

نادي �سيدات ال�سارقة يختتم عر�ش التزلج على اجلليد »اأمرية الثلج« 

مهرجان املاأكوالت يزور طلبة املدار�ش وير�سدهم اإىل احل�س�ش ال�سحية لوجبة غذائية متوازنة
خط نهاية .

 قدم الفريق عر�سا ممتعا وتفاعليا 
االأك�سبو  ع���ن  خ���الل���ه  م���ن  ع�����رف  
واجن��������ازات ه����ذه امل���ع���ار����ش ط���وال 
معر�ش  خ�سو�سيات  وع��ن  العقود 
ال�سباب  دور  وع����ن  دب�����ي,  اك�����س��ب��و 
والطرق املختلفة لبدء م�ساركتهم. 
املعار�ش  واأق���دم  اأك��رب  من  االأك�سبو 
ك���ل خ��م�����ش �سنوات  ي��ق��ام  ال��ع��امل��ي��ة, 
يف م���دي���ن���ة خم��ت��ل��ف��ة م����ن ال���ع���امل, 
عام  منذ  باالبتكارات  النا�ش  ويلهم 
1851. ي�ستمر ل�ستة اأ�سهر ويقدم 

ح�سور  ف���ر����س���ة  ال���������زوار  مل���الي���ني 
وكذلك  ثقافية,  وفعاليات  عرو�ش 
اكت�ساف اجنحة دولية من خمتلف 
اأن���ح���اء ال���ع���امل. ���س��ت��ك��ون ه���ذه املرة 
ا�ست�سافة  فيها  ي��ت��م  ال��ت��ي  االأوىل 
االإك�سبو يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
و�سمال اأفريقيا وجنوب اآ�سيا , حتت 
���س��ع��ار  ت��وا���س��ل ال��ع��ق��ول ... و�سنع 
موا�سيع  ث��الث��ة  م���ع   , امل�����س��ت��ق��ب��ل  
ف����رع����ي����ة, ال���ت���ن���ق���ل, اال����س���ت���دام���ة, 
اأن يجذب  املتوقع  وم��ن  وال��ف��ر���ش. 
اأكتوبر   20 25 مليون زائر - من 

ال�سباب  حملة  ع��م��ل  ف��ري��ق  ال��ت��ق��ى 
يف  الأك�سبو2020   ال��رتوي��ج��ي��ة 
حوار �سيق مع طلبة واأع�ساء الهيئة 
االأمريكية   اجلامعة  يف  التدري�سية 
ميثاء  ال��ط��ال��ب��ة  افتتحت  دب����ي.   يف 
اخلليجي  ال��ن��ادي  رئي�سة  امل��ه��ري 
يف اجل��ام��ع��ة ال��ل��ق��اء ب���االإع���راب عن 
اعتزازها بهويتها االإماراتية, ونقلت 
كلمات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ش  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
له  لي�ش  التميز  نحو  ال�سباق  دب��ي 

خالل  دب��ي  يف  امل��دار���ش  جميع  يف  الب�سرية  والتنمية  املعرفة 
ال�سليم  الغذاء  ع��ادات  تعزيز  للماأكوالت بهدف  دبي  مهرجان 
ل���دى االأط���ف���ال وزي����ادة ال��وع��ى ح���ول اأه��م��ي��ة االأك����ل ال�سحي 
م�سور  فيديو  مقطع  اأي�����س��اً  اللجنة  وف���رت  كما  وامل��ت��ك��ام��ل. 
من  بجّو  لالأطفال  واي�سالها  الب�سيطة  الفكرة  ه��ذه  ل�سرح 
املرح والت�سلية. و�سارك يف الزيارات املدر�سية عدد من الطهاة 
ال�سيف  منهم  ل��ل��م��اأك��والت  دب���ي  م��ه��رج��ان  �سمن  امل�����س��ارك��ني 

يو�سف خمّي�ش وال�سيف �سيلفانا راو و�ساجنيف كابور وال�سيف 
و�سيلفانا  يو�سف  ال�سيف  م��ن  ك��ل  وق��دم  اآث��رت��ون.  جاي�سون 
و�ساجنيف وجي�سون للطلبة من خالل جولتهم على عدد من 
املدار�ش فقرات تفاعلية ت�سرح فكرة امل�سروع وذلك من خالل 
ال�سباح, وقد مثل كل طاه منهم   املدر�سية يف طابور  االإذاع��ة 
الفكرة التي تدور حولها احل�س�ش والكميات ال�سحية للغذاء 

املتوازن با�ستخدام اليد لتوثيق الفكرة واإي�سالها للطلبة. 

يف لفتة لطيفة منها, نفذت اللجنة املنظمة لدبي للماأكوالت 
عدد من الزيارات للمدار�ش يف مناطق خمتلفة يف دبي وذلك 
الذي  ال�سحية   الكميات  دليل  على  الطلبة   تعريف  بهدف 
اأعدته اللجنة خ�سي�ساُ لهم .   وميثل دليل الكميات ال�سحية 
لوجبة �سحية  طريقة ممتعة  وم�سلية لتعليم االأطفال كميات 
لتكون  يتناولونها  وجبة  كل  حتتويها  اأن  يجب  التي  الطعام 
هيئة  من  بدعم  الدليل,  اإط��الق  مت  وق��د  و�سحية.  متكاملة 

اأمريكية دبي ترحب بفريق حملة ال�سباب الرتويجية الأك�سبو2020

حفل ا�ستقبال على �سرف 
امل�ساركني مبعر�ش عامل الورق اخلام�ش

•• دبي – الفجر:

مبنا�سبة جناح معر�ش عامل الورق اخلام�ش الذي اأقيم االأ�سبوع املا�سي يف املركز التجاري العاملي بدبي 
باملعر�ش  امل�ساركني  العاملية  ف��اروق  اإدارة قرطا�سية  بكر رئي�ش جمل�ش  اأبو  ف��اروق  اال�ستاذ  �سعادة  , دعا 
اإىل حفل ع�ساء حا�سد على �سرف ممثلي ال�سركات امل�ساركة باملعر�ش , و بح�سور املدراء و امل�سوؤولني يف 
قرطا�سية فاروق و عدد من االإعالميني و االأ�سدقاء . و ذلك يف حديقة منزله الكائن يف دبي يف اجلمرا 
و ات�سم حفل الع�ساء بالكرم و ال�سخاء كما قدم �سعادته هدايا رمزية للح�سور مبنا�سبة العيد اخلام�ش و 
الثالثني لتاأ�سي�ش قرطا�سية فاروق العاملية , و جناحاتها املتوا�سلة . تهنئة خا�سة من الزميل حممود 

علياء مدير مكتب جريدة الفجر بدبي و االإمارات ال�سمالية و اأ�سرة املكتب و األف مربوك.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�سيدات اأكرث ُعر�سة لل�سكتة الدماغية
من  الدماغية  بال�سكتة  لالإ�سابة  ُعر�سة  اأكرث  ال�سيدات  اإن  الدماغية  ال�سكتة  لعالج  االأملانية  اجلمعية  قالت 

الرجال.
بالرجفان  امل�سابات  ال�سيدات  اأن  اإىل  تو�سلوا  وبرمنغهام  �ستوكهومل  بجامعتي  علماء  اأن  اجلمعية  واأو�سحت 
% عن الرجال امل�سابني باملر�ش ذاته, الذي  االأذيني يزداد لديهن خطر االإ�سابة بال�سكتة الدماغية بن�سبة 18 

يندرج �سمن ا�سطرابات نظم القلب.
وبينما يرتفع خطر ال�سكتة الدماغية لدى املدخنني من الرجال مبعدل 7ر1 �سعف, فاإنه يرتفع لدى املدخنات 

مبعدل ثالثة اأ�سعاف, ال�سيما يف حال تعاطي حبوب منع احلمل يف الوقت ذاته.
واأ�سارت اجلمعية اإىل اأن االأعرا�ش املميزة لل�سكتة الدماغية تتمثل يف ا�سطرابات مفاجئة يف الروؤية اأو الكالم 

اأو الفهم اأو ال�سلل على اأحد اجلانبني اأو اخلدر, باالإ�سافة اإىل �سداع �سديد ومفاجئ.
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تخلع زوجها بدافع الغرية
بعد  �سابة  بها  بقبول دعوى خلع تقدمت  ق�ست حمكمة م�سرية 

زواج مل يدم اأكرث من عام ب�سبب غرة الزوجة.
ن�ساء  اأم��را���ش  طبيب  ال�سهر  امل�����س��ري  امل�سل�سل  طريقة  وع��ل��ى 
طب  مهنة  يف  عمله  ب�سبب  ال��زوج  بخلع  ال�سابة  الزوجة  طالبت   ,

الن�ساء والوالدة.
وق��ال��ت ال��زوج��ة اإن��ه��ا ح��اول��ت ط���وال 11 �سهر ه��ي م��دة زواجهما 
ت�ستطيع  مل  اأنها  اإال  الو�سيم,  الطبيب  زوجها  مهنة  مع  التاأقلم 
اإن جميع مر�سى  ال��زوج, حيث  ال�سديدة من عمل  ب�سبب غرتها 

الطبيب ال�ساب من الن�ساء.
امل�ست�سفى الذي  اإىل  ال��ذه��اب  ال��زوج��ة, يف م�سهد درام���ي,  اع��ت��ادت 
يعمل فيه الزوج ملراقبة ت�سرفاته, مما اأدى اإىل ن�سوب اخلالفات 

بينهما وتركها منزل الزوجية اأكرث من مرة.
واأ�سافت الزوجة اأن احلياة بينهما اأ�سبحت م�ستحيلة ب�سبب وجود 
اأخريات يف حياته على حد قولها, مما دفع املحكمة بقبول دعوى 

اخللع بعدما ف�سلت امل�ساعي يف ال�سلح بني الزوجني.

ي�ستكي زوجته ل�سرقتها املخدرات منه
ات�سل  رج��اًل  اعتقلت  اإنها  االأمريكية  اأوه��اي��و  والي��ة  �سرطة  قالت 
اتهمها  ال��ت��ي  زوج��ت��ه,  على  القب�ش  طالباً   911 ال��ط��وارئ  ب��رق��م 

ب�سرقة كمية من الكوكائني منه.
عاماً(   39( كولينز  دانييل  روب��رت  من  ات�سااًل  ال�سرطة  وتلقت 
زوجته  فيها  يتهم  املا�سي  االأرب��ع��اء  ليلة  يف  األيان�ش  منطقة  م��ن 
بال�سرقة, وهرعت ال�سرطة اإىل منزل كولينز الإلقاء القب�ش عليه 
تفتي�ساً  فت�سته  و  املنزل  مبداهمة  وقامت  مبا�سرة,  ات�ساله  بعد 

دقيقاً. 
كاونتي  �ستارك  �سجن  يف  دانييل  اأودع  عليه,  القب�ش  اإلقاء  ول��دى 
املخدرات,  بحيازة  تتعلق  اتهامات  ال�سرطة  اإل��ي��ه  وجهت  اأن  بعد 
واإ�ساءة ا�ستخدام رقم الطوارئ بح�سب وكالة يو بي اأي االإخبارية.
 60 تبلغ  قد  مل��دة  ال�سجن  عقوبة  كولينز  يواجه  اأن  املرجح  وم��ن 
يوماً, باالإ�سافة اإىل غرامة قدرها 500 دوالر يف حال مت جترميه 
بالتهم املوكلة اإليه. وح�سل املتهم على اإطالق �سراح م�سروط ومت 

اإلزامه بالبقاء �سمن حدود الوالية ال�ستدعائه عند ال�سرورة. 
من اجلدير بالذكر باأن �سجالت حمكمة اأاليان�ش, اأظهرت امتناع 
كولينز عن دفع ما يقارب 600 دوالر وهي غرامات حكم عليه بها 
بتهمة ال�سرعة الزائدة والقيادة دون اإذن, باالإ�سافة اإىل اأن كولينز 
عدم  بتهمة  ر�سمية  مذكرة  وفق  االأمنية  ال�سلطات  لدى  مطلوب 

دفعه غرامات �سابقة حكم عليه بها لتدخينه املارجوانا املمنوعة. 

عجل باأنفني وثالثة عيون 
منطقة  يف  طرادية  حممود  اللبناين  امل��زارع  ميلكها  بقرة  اأجنبت 

عكار �سمال لبنان عجاًل غريب ال�سكل لديه اأنفان وثالثة عيون.
ما  ب��اأن  بيطريني,  اأط��ب��اء  عن  اللبنانية  الوطنية  الوكالة  ونقلت 
العني  يغم�ش  العجل  اأن  مو�سحة  ج���داً,  ن���ادرة  ح��ال��ة  ه��و  ح�سل 

الثالثة ما اإن ي�سعر باقرتاب اأحد منه.

تلميذ يتنكر بزي كري�ستيان غراي 
غ��راي بطل  بزي كري�ستيان  العمر  تنكر طفل يف احلادية ع�سرة من  اأث��ار 
اليوم  , خ��الل حفل مدر�سي ج��دال خ��الل  غ��راي  اأوف  �سيدز  فيفتي  فيلم 

العاملي للكتاب يف مان�س�سرت.
ويف هذه املنا�سبة, طلب من التالميذ التنكر باأزياء اأبطال ق�س�ش �سهرة, 
فاختار التلميذ ال�سغر ارتداء بزة رمادية اللون مع ربطة عنق وو�سع قناع 
على وجهه وحمل �سلك كهربائي. واأو�سحت له اإدارة مدر�سته اأن زيه غر 

الئق .
وهو منع من امل�ساركة يف ال�سورة اجلماعية مع زمالئه وعدلت االإدارة زيه 

لي�سبح مقبوال.
اإىل  قائلة عندما و�سل  ابنها,  �سولز )36 عاما( عن خيار  نيكوال  ودافعت 
امل��در���س��ة ب��االأم�����ش, ت��ع��رف جميع اأ���س��دق��ائ��ه على زي��ه . وه��ي اأو���س��ح��ت يف 
ي�ساهد  ومل  ال��رواي��ات  يقراأ  مل  ابنها  اأن  ميل  ديلي  ل�سحيفة  ت�سريحات 
الفيلم , منددة بردة فعل املدر�سني التي مل تكن يف حملها . وختمت قائلة 
ال اأدري ملاذا يعد اجلن�ش اأخطر من القتل , يف اإ�سارة اإىل تنكر اأحد املدر�سني 

بزي ديك�سرت وهو قاتل ماأجور يف م�سل�سل اأمركي يحمل اال�سم عينه. 

حذف فيلم عن التلوث يف ال�سني
من  التلوث  م��ع  ال�سني  ���س��راع  يتناول  �سهر  وثائقي  فيلم  ت�سغيل  تعذر 
اأث��ار خم��اوف بني  البالد ام�ش مما  الفيديو يف  على مواقع تبادل لقطات 

م�ستخدمي االنرتنت ال�سينيني ب�ساأن منعه بعد اأ�سبوع من ن�سره.
الهواء  تلوث  جينغ  ت�ساي  يدعى  �سحفي  اإخ���راج  من  وه��و  الفيلم  ويف�سر 
املا�سي  االأ���س��ب��وع  مطلع  ن�سره  بعد  وطنيا  ج��دال  واأث���ار  مبا�سرة  ب��ع��ب��ارات 

و�سرعان ما �ساهده مئات املاليني على مواقع ت�سغيل مقاطع الفيديو.
احلكومة  تركيز  يوؤكد  اأن��ه  على  الفيلم  ح��ذف  اإىل  ينظر  اأن  املرجح  وم��ن 
االأ�سا�سي على احلفاظ على اال�ستقرار االجتماعي. وكان احلزب ال�سيوعي 
احلاكم قد و�سف مكافحة التلوث باأنها تكت�سب اأولوية كبرة ووعد مبزيد 

من ال�سفافية فيما يتعلق باالأمر.
افتتاح  يف  و�سف  ق��د  ت�سيانغ  ك��ه  يل  ال�سيني  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ك��ان 
االج��ت��م��اع ال�����س��ن��وي ل��ل��ربمل��ان اأم�����ش اخل��م��ي�����ش ال��ت��ل��وث ب��اأن��ه اآف���ة يف حياة 

ال�سينيني ووعد بتعزيز اجلهود ملكافحته.
ويف اإ�سارة اإىل ح�سا�سية االأمر مل يتلق ال�سحفيون يف منابر اإعالمية اأجنبية 

كبرة دعوات لطرح اأ�سئلة خالل موؤمتر �سحفي لوزير البيئة .
االأ�سئلة  يف  االن��رتن��ت  على  م��ن  ت�ساي  فيلم  ح��ذف  اإىل  التطرق  يتم  ومل 
تبادل  مواقع  كربى  على  الفيلم  م�ساهدة  املتعذر  من  واأ�سبح  املطروحة. 

مقاطع الفيديو على االنرتنت يف ال�سني .

اإينا�ش النجار عان�ش 
يف عامود فقري 

النجار  اإي��ن��ا���ش  الفنانة  اأك���دت 
دورها  لت�سوير  ت�ستعد  اأن��ه��ا 
الذي   , فقري  ع��ام��ود  فيلم  يف 
تلعب فيه دور فتاة لي�ش لديها 
ح���ظ ب��احل��ي��اة ع��ان�����ش , حيث 
تبحث عن اأي فر�سة زواج وال 

جتد.
واأ�سافت النجمة امل�سرية , اأن 
واقعية  ق�س�ش  يتناول  الفيلم 

فى اإطار اجتماعي كوميدي.
اأن��ه��ا ما  واأ����س���ارت ال��ن��ج��ار اإىل 
زال�������ت ت�����در������ش ال����ع����دي����د من 
عليها  عر�ست  ال��ت��ي  االأع��م��ال 
يف الفرتة االأخ��رة, الفتة اإىل 
�ستوافق على م�سل�سل مع  اأنها 

املخرج حممد النجار.

اأمل كلوين حما�سرة 
يف جامعة كولومبيا

بجامعة  احل����ق����وق  ك���ل���ي���ة  ق����ال����ت 
مقرها  ي���وج���د  ال���ت���ي  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
حقوق  حم��ام��ي��ة  اإن  ن��ي��وي��ورك  يف 
تن�سم  �سوف  كلوين  اأم��ل  االن�سان 
زائر  ت��دري�����ش  هيئة  كع�سو  ال��ي��ه��ا 

هذا الربيع.
ك����ل����وين زوج�������ة ممثل  و����س���ت���ل���ق���ي 
هوليوود جورج كلوين حما�سرات 
حول قانون حقوق االن�سان خالل 
ال�سنوي  الن�سف  الدرا�سي  الف�سل 

يف الربيع احلايل.
وقالت اأمل كلوين ومقرها لندن يف 
بيان انه �سرف اأن تقوم بالتدري�ش 
برابطة  الع�سو  املوؤ�س�سة  ه��ذه  يف 
اتطلع للتعرف  واأ�سافت  اللبالب. 
حقوق  ملدافعي  املقبل  اجليل  على 

االن�سان الذين يدر�سون هنا .
اأمل  على  االأ�سواء  ت�سلطت  ورمب��ا 
كلوين )37 عاما( اللبنانية املولد 
ب��و���س��ف��ه��ا ���س��ري��ك��ة جل����ورج كلوين 
ايطايل  ح��ف��ل  ت��زوج��ت��ه يف  ال����ذي 
ف��خ��م ال���ع���ام امل��ا���س��ي ل��ك��ن��ه��ا برزت 
دول��ي��ة يف جم��ال حقوق  كمحامية 

االن�سان.

اأن  حديثة,  كندية  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
جرعة منخف�سة من عقار ي�ستخدم 
لعالج مر�سى �سرطان الثدي, اأدت 
بالعقم,  م�سابني  رج��ال  ع��الج  اإىل 

واأجنبوا اأطفاال اأ�سحاء.
وح�سب ما ن�سرته املجلة االأمريكية 
باحثون  اأو����س���ح   , ال��ع��ل��وم  ل��ت��ق��دم 
ب��ج��ام��ع��ة م��ون��رتي��ال ال��ك��ن��دي��ة, اأن 
تناول رجال م�سابون بالعقم الناجت 
عن ال�سمنة, حبة واح��دة من عقار 
ال�سهر   )Letrozole( ليرتوزول 
اأ�سبوعًيا, اأدى اإىل اإجناب زوجاتهم 

اأطفاال اأ�سحاء.
نتائج  ال����ب����اح����ث����ون  و����س���ي���ع���ر����ش 
ال�سنوي  االج��ت��م��اع  اأم���ام  درا�ستهم 
ال�سماء,  ال���غ���دد  جل��م��ع��ي��ة  ال�97 
امل��ق��ب��ل, يف م��دي��ن��ة �سان  اخل��م��ي�����ش 

دييغو االأمريكية.

الغذاء  اإدارة  اأن  اأ�سافوا  الباحثون 
 )FDA( االأم���ري���ك���ي���ة  وال���������دواء 
واف��ق��ت ع��ل��ى ع��ق��ار ل���ي���رتوزول ملنع 
اإن�����ت�����اج ه����رم����ون اال�����س����رتوج����ني , 
امل��ع��روف ب��اأن��ه ي��دع��م من��و �سرطان 
ال�����س��ي��دات, كما  ال��ث��دي ع��ن��د بع�ش 
تقليل  ف��اع��ل��ي��ت��ه يف  ال��ع��ق��ار  اأث���ب���ت 
امل��ر���ش, خا�سة لدى  ف��ر���ش ع���ودة 
انقطاع  بعد  م��ا  ف��رتة  يف  ال�سيدات 

الطمث.
واأو�سح الباحثون اأن ال�سمنة ميكن 
الأن  الرجال,  عند  العقم  ت�سبب  اأن 
تزيد  ال��زائ��دة يف اجل�سم,  ال��ده��ون 
اال�سرتوجني  ه��رم��ون  اإف�����راز  م��ن 
الكميات  تت�سبب  ال���ذي  االأن���ث���وي, 
احليوانات  �سعف  يف  منه  الكبرة 

املنوية عند الرجال.
وكانت بع�ش الدرا�سات التي ن�سرت 

موؤخًرا, ك�سفت اأن الرجال امل�سابني 
يعانون  بال�سمنة,  املرتبط  بالعقم 
م���ن ان��خ��ف��ا���ش ه���رم���ون ال���ذك���ورة 

ا. ت�ستو�سترون اأي�سً
جرعة  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  واأ������س�����اف 
م��ن��خ��ف�����س��ة م���ن ع���ق���ار ل���ي���رتوزول 
اإف������راز  م����ن  ت��ق��ل��ل  اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت 
هرمون اال�سرتوجني االأنثوي, عند 
ال���رج���ال امل�����س��اب��ني ب��ال�����س��م��ن��ة, كما 
الذكورة  ه��رم��ون  اإف����راز  م��ن  زادت 
من  زاد  م��ا  ل��دي��ه��م,  ت�ستو�سترون 

فر�ش االإجناب.
ودر�ش الباحثون ال�سجالت الطبية 
ال�سمنة  م��ن  ي��ع��ان��ون  12 رج���ال  ل��� 
العقم  من  يعانون  وكانوا  املفرطة, 
�سنوات, ومت   3 م��ن  يقرب  م��ا  منذ 
عالجهم بعقار ليرتوزول , مبعدل 

حبة واحدة اأ�سبوعًيا.

عقار لل�سرطان يعالج عقم الرجال اأزمة �سحية متنع 
هاين �ساكر من الغناء

الكبر  امل�������س���ري  ال���ن���ج���م  اع����ت����ذر 
ه����اين ���س��اك��ر جل���م���ه���وره ع���ن عدم 
ق���درت���ه ع��ل��ى اإق���ام���ة ح��ف��ل��ه, الذي 
م�ساء  ي��ح��ي��ه  اأن  امل���ق���رر  م���ن  ك����ان 
االأح����د ع��ل��ى م�����س��رح ج��ام��ع��ة م�سر 
هاين  وق��ال  والتكنولوجيا.  للعلوم 
موقع  على  الر�سمية  �سفحته  عرب 
 , في�سبوك  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
اإن��ه يعاين جم��دداً من اآالم مربحة 
اأنه  اإىل  يف ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري, الف��ت��اً 
ك����ان ي��ت��ح��ام��ل ع��ل��ى ن��ف�����س��ه, حتى 
يتمكن من عمل الربوفات اخلا�سة 
عليه.  زاد  االأمل  ول���ك���ن  ب��احل��ف��ل, 
اإىل  الكبر  امل�سري  املطرب  واأ���س��ار 
املعالج  بطبيبه  ات�سااًل  اأج���رى  اأن��ه 
الذي ن�سحه بالراحة التامة وعدم 

احلركة ملدة 4 اأيام على االأقل.

خادمة ت�سقي طفاًل م�سحوقًا حارقًا
ك�سف االأمن ال�سعودي, اأخرا, عن جرمية ب�سعة ارتكبتها 
عاملة اأثيوبية يف الريا�ش بحق طفل �سعودي مل يتجاوز 
العام الثاين. ويف التفا�سيل, اأقدمت االأثيوبية, على اإعطاء 
ومن  منه  للتخل�ش  )ف��ال���ش(  ح��ارق��ا,  م�سروبا  الطفل 
بكائه, وحاولت اإخفاء جرميتها باإعطائه املاء كي ال ي�سعر 
اأحد من اهله باجلرمية الب�سعة. واكت�سف والد ال�سحية, 
اجلرمية, بعد اأن الحظ بكاء ابنه امل�ستمر, ما دعاه لنقله 
اإىل امل�ست�سفى, لتتبني حقيقة اجلرمية. والطفل االآن يف 
العناية املركزة, بعد اأن تاأثر الكبد باملادة احلارقة. وقالت 
جهات اأمنية, اأن ال�سرطة حتقق االآن مع اخلادمة التي مت 

اإلقاء القب�ش عليها, بتهمة ال�سروع بالقتل.

برنامج تلفزيوين ي�سلح اأ�سنان �سيفته ب�17 األف دوالر
اإ�سالح  تكفل برنامج تلفزيوين بريطاين بدفع تكاليف 
لل�سخرية  تعر�ست  اأن  بعد  �سيوفه,  م��ن  واح���دة  اأ�سنان 
ظهورها  عقب  اأ���س��ن��ان��ه��ا,  مظهر  ب�سبب  االإن��رتن��ت  على 
قد  �سويفت  جيما  وك��ان��ت  ال��ربن��ام��ج.  حلقات  اإح���دى  يف 
���س��ارك��ت يف اإح����دى ح��ل��ق��ات ب��رن��ام��ج ج��رم��ي ك��اي��ل��ي �سو 
اإىل  وحتولت  املا�سي,  الثاين(  )كانون  يناير  يف  ال�سهر 
ب�سبب  االجتماعي  التوا�سل  لل�سخرية على مواقع  مثار 
مظهر اأ�سنانها االأمامية البارزة. اإال اأن جيما ا�ستطاعت 
احل�سول على مبلغ 10 اآالف جنيه ا�سرتليني )17 األف 
دوالر( من الربنامج, كانت كافية الإ�سالح اأ�سنانها, ومن 
مبظهرها  اأخ����رى  م���رة  ال��ربن��ام��ج  يف  تظهر  اأن  امل��ت��وق��ع 
هناك  اأن  اإال  منها.  ال�ساخرين  اأ���س��وات  لت�سكت  اجلديد 
�سخ�ساً واحداً لن يكون �سعيداً باملظهر اجلديد لل�سيدة 
�ستونر  ليونا  جبيبها  قلب  على  مناف�ستها  وه��ي  جيما, 
)22 عاماً(, والتي ظهرت يف نف�ش احللقة من الربنامج 
التي حملت عنوان : توقفي عن م�سايقتي الأنني اأخذت 
عالقة  على  كانت  التي  جيما  واتهمت   . ال�سابق  حبيبك 
بل  دائ���م,  ب�سكل  مب�سايقتها  مناف�ستها  ليونا  ب�سديق 
اأح�سائها  يف  حتمله  كانت  جنني  وف��اة  ب��ادع��اء  واتهمتها 

بح�سب �سحيفة دايلي ميل الربيطانية.

عود ي�ستقر يف دماغ ر�سيع 
6 �سنتمرتات يف دم��اغ ر�سيع يبلغ  دخل عود طعام طوله 
م��ن العمر ع��ام��اً, اأث��ن��اء ت��ن��اول��ه ال��ط��ع��ام م��ع اأ���س��رت��ه. ويف 
مع  جلو�سه  اأث��ن��اء  هانغهانغ  الر�سيع  �سقط  التفا�سيل, 
اأنفه  يف  الطعام  ع��ود  فدخل  الطعام,  طاولة  على  وال��دي��ه 
اأنه  ا�ستخراجه, غر  الوالدان  عن طريق اخلطاأ, وحاول 
ومل  امل�ست�سفى.   اإىل  به  الوالدان  فتوجه  بجروح,  اأ�سيب 
االأط��ب��اء اخ��رتاق ع��ود الطعام  اأو حتى  ال��وال��دان  يكت�سف 
البالغ طوله 6 �سنتيمرتات دماغ الر�سيع, وقاموا بت�سميد 
جراح اأنفه وتنظيفها, ثم عاد مع والديه اإىل املنزل, اإال اأن 
امل�ستمرين, ما  والغثيان  القئ  بحالة من  اأ�سيب  ال�سغر 
ا�سطر الوالدين للعودة مرة اأخرى اإىل امل�ست�سفى, وهناك 
�سدما حني علما ا�ستقرار العود داخل دماغ طفلهما طوال 
االأيام الع�سرة املا�سية.  متكن االأطباء من اإزالة العود من 
دماغ الر�سيع بعد عملية جراحية, واأ�سار اجلراح اإىل اأنه 
من ح�سن حظ الطفل اأن املنطقة الدماغية امل�سوؤولة عن 
العديد من الوظائف االإدراكية واحلركية مل تتاأثر �سلباً 

بوجود العود, بح�سب موقع مرور الربيطاين. املمثلة كلري دانيز على خ�شبة امل�شرح يف مركز بايل لو�شائل الإعالم حل�شور احتفال �شنوي يف م�شرح دولبي بهوليوود. )اأ ف ب(

اأنو�سكا: اجلمهور اأحبني 
يف اأدوار ال�سر 

من  ال��ث��اين  اجل��زء  ت�سوير  م��ن  انتهت  اأن��ه��ا  اأنو�سكا  الفنانة  اأك���دت 
م�سل�سل �سرايا عابدين , الفتة اإىل اأن اجلمهور اأحبها يف ال�سر , الذي 

قدمته الأول مرة من خالل دورها باجلزء االأول من امل�سل�سل.
واأعربت الفنانة امل�سرية, عن �سعادتها بامل�ساركة يف فيلم هز و�سط 

البلد , الفتة اإىل اأنه يعد اأوىل خطواتها ال�سينمائية.
واأ�سارت اأنو�سكا اإىل اأنها ال ت�سعى يف الوقت احلايل اإىل اإ�سدار األبوم, 

ولكن ميكن اأن ت�سدر اأغنيات منفردة, بع�سها قد يكون وطنيا.


