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اإيذانًا ببدء الف�سل الدرا�سي الثالث
�أكرث من مليون ط�لب ي�ست�أنفون 

در��ستهم �ليوم يف خمتلف مدن �لدولة
•• دبي - الفجر

ي�ستاأنف اأكرث من مليون طالب وطالبة على م�ستوى الدولة، اليوم، 
الأحد دوامهم املدر�سي، اإيذانا ببدء الف�سل الدرا�سي الثالث واخلتامي 
مكثفة  وحت�سريات  ا�ستعدادات  �سبقه  ال��ذي   ،2017-2016 للعام 
من قبل وزارة الرتبية والتعليم لتحقيق ال�ستقرار الالزم للمجتمع 
املدر�سي عرب الطمئنان على جهوزية املدار�س مبا حتويه من مرافق 
الكتب  توفر  و�سمان  ومريحة،  اآم��ن��ة  حتتية  وبنية  تعليمية  واأدوات 

املدر�سية بني اأيدي الطلبة يف الوقت املحدد.
ودع����ت وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف ب��ي��ان ل��ه��ا، ال��ه��ي��ئ��ت��ني الإداري�����ة 
والتدري�سية اإىل تهيئة الأجواء الدرا�سية املنا�سبة للطلبة عرب �سحذ 
ا�ستمالة  الدافعية واحلافزية للتعلم، والعمل على  هممهم، وتكري�س 
لأف�سل  حتقيقاً  عالية،  بذهنية  الدرا�سي  م�سوارهم  ليبداأو  الطلبة 
النتائج، يف وقت اأكدت الوزارة على اأهمية ا�ستعداد الطلبة واإ�سرارهم 
على حتقيق طموحاتهم الدرا�سية عرب املثابرة والجتهاد، وبذل اأق�سى 

طاقتهم لنيل اأعلى الدرجات العلمية.
الف�سل  يف  جديدة  درا�سية  كتب   4 ط��رح  عن  الرتبية،  وزارة  واأعلنت 
والرتبية  الجتماعية  ال��درا���س��ات  منهاج  �سمن  ال��ث��ال��ث،   ال��درا���س��ي 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الذات”  “�سرد  كتاب  وهي  الوطنية، 
ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
ال�سادر عن من�سورات القا�سمي، وكذلك كتاب “حت�سني ال�سباب من 
ديوان  يف  امل�ست�سار  حمادة  ف��اروق  الدكتور  للكاتب  الهدامة”  الأفكار 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، عالوة على كتاب )التنمية امل�ستدامة 
التوا�سل  و�سائل  وك��ت��اب  من��وذج��ا(،  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 

الجتماعي من القبيلة اإىل الفي�سبوك.           )التفا�سيل �س5(

الهالل الأحمر يخفف معاناة النازحني والالجئني خالل عام اخلري   )وام(

حمد�ن بن ز�يد : بتوجيه�ت خليفة .. �لإم�ر�ت تعزز 
مب�در�ته� �لإن�س�نية للن�زحني و�لالجئني يف ع�م �خلري

•• عوا�صم-وكاالت:

ام�س  فجر  ال��ع��رب��ي  التحالف  ل��ق��وات  ال�ساروخية  ال��دف��اع��ات  اع��رت���س��ت 
النقالبية  امليلي�سيات  اأطلقتها  بالي�ستية  �سواريخ   10 من  اأكرث  ال�سبت 
جتاه مدينة املخا فيما �سنت طائرات التحالف غ��ارات على منطقة جبل 

جندلة وخمازن �سالح للميلي�سيات غرب مدينة بيحان مبحافظة �سبوة.
ويف حمافظة �سبوة لقي عدد من قادة ميلي�سيات_احلوثي واملخلوع �سالح 

م�سرعهم يف معارك عنيفة مع اجلي�س اليمني.
ونقلت م�سادر ع�سكرية اأن امليلي�سيات خ�سرت خالل الأيام املا�سية يف جبهة 
القائد  منهم  وقادتها،  اأف��راده��ا  من  كبرياً  ع��دداً  والدقيق،  ال�ساق  بيحان 
وقائد  رب��ي��ع(،  )اأب��و  القا�سم  ح�سني  زي��د  ال�ساق  بيحان  جلبهة  الع�سكري 

املجموعات الهجومية اأبوحمزة الإن�سي. 
اىل ذلك، قال رئي�س احلكومة اليمنية اأحمد عبيد بن دغر ام�س ال�سبت، اإن 
اجلي�س متكن من ال�سيطرة على اأكرث من %80 من حمافظة اجلوف، 

املحاذية للحدود مع ال�سعودية.
ج���اء ت�����س��ري��ح ب��ن دغ���ر خ���الل ل��ق��ائ��ه م��ع حم��اف��ظ اجل���وف ال���ل���واء اأمني 
الأنباء  وكالة  ذك��رت  ما  وف��ق  الريا�س،   ال�سعودية  العا�سمة  يف  العكيمي 

اليمنية الر�سمية �سباأ.
الع�سكرية  العمليات  العكيمي �سري  ناق�س مع  اأن بن دغر  الوكالة  وذكرت 

�سد القوى النقالبية يف املحافظة، واحتياجاتها التنموية واخلدمية.
وعالوة على كونها حمافظة حدودية، فاإن اأهمية اجلوف تكمن مبحاذاتها 
احلوثيني  معقل  تعد  ال��ت��ي  و���س��ع��دة  بالنفط،  الغنية  م���اأرب  ملحافظتي 

الرئي�سي.
ع�سكرية  عمليات  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف  ي�سن   ،2015 م��ار���س   26 وم��ن��ذ 
اهلل  عبد  علي  ال�سابق  اليمني  الرئي�س  وق��وات  احلوثيني  �سد  اليمن  يف 
�سالح، ا�ستجابة لطلب الرئي�س اليمني عبد ربه من�سور هادي، مب�ساعدة 
وق��وات �سالح على  �سيطرة احلوثيني  ال�سعبية يف منع  واملقاومة  اجلي�س 
اأخرى بقوة  العا�سمة �سنعاء ومناطق  البالد، بعد �سيطرتهم على  كامل 

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اأن   ..
مبادرات  تعزز  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
عام  خ��الل  وال��الج��ئ��ني  للنازحني  الإن�سانية  الإم�����ارات 
املتاأثرين من  اأم��ام ماليني  الأم��ل  اأب���واب  اخل��ري وتفتح 
اإيجاد احللول  املنطقة وت�ساهم يف  الأح��داث اجلارية يف 
لتخفيف معاناتهم وتعزيز قدرتهم على جتاوز ظروفهم 

الراهنة.
وقال �سموه اإن جهود الدولة يف هذا ال�سدد جتد الدعم 

وامل�ساندة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
دبي )رعاه اهلل( و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة .
اآل نهيان - مبنا�سبة  واأك��د �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
وال�سحية  التنموية  امل�ساريع  م��ن  لعدد  الهيئة  افتتاح 
ال�سوريني يف كرد�ستان  العراقيني والالجئني  للنازحني 
الإمارات  لنهج  امتدادا  تاأتي  امل�ساريع  هذه  اأن   - العراق 
الإن�ساين والذي �سارت عليه قيادتها الر�سيدة وتر�سمت 
م��ع��امل��ه ع��رب ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن ال��ب��ذل وامل���ب���ادرات جتاه 
الكثري من الق�سايا الإن�سانية امللحة.             )التفا�سيل 
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نائب مدير املر�سد الفرن�سي الرو�سي يف مو�سكو:

�لرو�س تركو� �لهجوم �لأمريكي على �سوري� ميّر..!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

 6 ت��رام��ب اخلمي�س  دون��ال��د  ق��رر  خ��ط��وة مفاجئة،  يف 
ردا  ال�سعريات  ال�سورية  اجلوية  القاعدة  ق�سف  اأبريل 
اأبريل.   4 يوم  �سيخون  خان  على  كيماوي  هجوم  على 
الوقت  اأن يحدث بعد ذل��ك؟ ه��ل ح��ان  م��اال��ذي ميكن 

ليناأى فالدميري بوتني بنف�سه عن ب�سار الأ�سد؟
بالن�سبة لإيغور ديالنوي، نائب مدير املر�سد الفرن�سي 
الرو�سي يف مو�سكو، لئن يبقى فالدميري بوتني احلليف 
املميز للنظام ال�سوري، فان الت�سعيد الع�سكري مع ذلك 

م�ستبعد عقب ال�سربات الأمريكية يف �سوريا. 
اإىل  ال��ع��ودة  “رو�سيا: حت��دي��ات  ك��ت��اب  م��وؤل��ف  وي�����س��دد 
يف حوار ملجلة لونوفال اوب�سرفاتور  ال�سرق الأو�سط”، 
الفرن�سية، على اأهمية زيارة وزير اخلارجية الأمريكي 

ريك�س تيلر�سون اإىل مو�سكو الأ�سبوع املقبل.
*�سربت الوليات املتحدة القوات اجلوية ال�سورية بعد 
لهذا  تاأثري  اأّي  �سيخون.  خان  على  الكيماوي  الهجوم 

الت�سعيد على العالقات الرو�سية الأمريكية؟
الأمريكية  الرو�سية  العالقات  يف  تغيريا  نتوقع  كنا   -
م��ن��ذ ان��ت��خ��اب ت���رام���ب. مل ي��ج��ت��م��ع ال��زع��ي��م��ان بعد، 
هذا  املقبلة  الع�سرين  قمة  يف  ذل��ك  يتم  اأن  ويفرت�س 
ترقب  ح��ال��ة  يف  �سنبقى  ل��ذل��ك  ه��ام��ب��ورغ.  يف  ال�سيف 
البداية  �ست�سبه  م���اذا  ع��ن  نت�ساءل  امل��وع��د،  ذاك  حتى 
اأن ت�سّهل  اأنه من غري املرجح  اجلديدة. ومن الوا�سح 
اإّن زي���ارة وزي���رة اخلارجية  ال��ت��ط��ورات الأخ���رية ذل��ك. 
املقبل  لالأ�سبوع  امل��ق��ررة  مو�سكو  اإىل  تيلر�سون  ريك�س 

تبدو مازالت مربجمة و�ستكون حا�سمة.
     )التفا�سيل �س13(

رجل وابنته يعربان الطريق امام دورية لل�سرطة العراقية غربي املو�سل

موظفو ال�سلطة يف غزة يحتجون على تخفي�س رواتبهم  )رويرتز(

مواقــيت ال�صالة

ترامب ُيطِلع خادم احلرمني على تفا�سيل ال�سربة الأمريكية 

�لنظ�م ي�ست�أنف ��ستخد�م �ل�سعري�ت ويق�سف ريف حم�ة

تقدم بطيء للجي�س �لعر�قي غربي �ملو�سل

موظفو �ل�سلطة يتظ�هرون يف غزة للمط�لبة برحيل �حلمد �هلل

•• بغداد-وكاالـت:

ق��ال��ت م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة ع��راق��ي��ة اإن 
توا�سل  الإره�����اب  مكافحة  ق���وات 
ت��ق��دم��ه��ا لإك���م���ال ا���س��ت��ع��ادة حيي 
اجلانب  وال���ريم���وك يف  امل��ط��اح��ن 

الغربي من مدينة املو�سل.
واأو�سحت امل�سادر اأن تقدم القوات 
داخ��ل احليني  ب�سكل بطيء  ي�سري 
ب�سبب وجود قنا�سة تنظيم داع�س 

الإرهابي فوق اأ�سطح املباين.
ق���ال���ت م�سادر  اآخ�����ر،  م���ن ج���ان���ب 
ال���رد  ق�����وات  ع��م��ل��ي��ات  اإن  اأم���ن���ي���ة 
ال�����س��ري��ع وال�������س���رط���ة الحت���ادي���ة 
ال��ت��ي ت��ق��ف ع��ل��ى م�����س��ارف املدينة 
الثامن  لليوم  متوقفة  ال��ق��دمي��ة 
اأ�سباب  اإب����داء  دون  ال��ت��وايل،  على 

لهذا التوقف.

�ل�����س��وي��د: م��ن��ف��ذ ه��ج��وم 
����س���ت���وك���ه���ومل �أوزب����ك����ي 

•• �صتوكهومل-وكاالت:

واأ�ساءوا  ال��زه��ور  اأ�سخا�س  و���س��ع 
م���وق���ع هجوم  ام�������س يف  ال�����س��م��وع 
قتلى  �سقوط  ع��ن  اأ���س��ف��ر  ب�ساحنة 
يف و���س��ط ���س��ت��وك��ه��ومل ت��ك��رمي��ا ملن 
للت�سامن  واإب�����داء  حتفهم  لق����وا 
مع امل�سابني. وقد اأكدت ال�سلطات 
به  امل�ستبه  اأن  ال�سبت  ال�سويدية 
ال����ذي ق����ام ب��ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة ده�س 
قتلى  اأرب��ع��ة  ع��ن  اأ���س��ف��رت  ب�ساحنة 
هو  ���س��ت��وك��ه��ومل  يف  م�����س��اب��ا  و15 
39 عاما  العمر  يبلغ من  اأوزب��ك��ي 

ومعروف لدى اأجهزة املخابرات .
ال�سويدية  ال�سرطة  رئي�س  وق���ال 
لقد  لل�سحافيني  ال��ي��ا���س��ون  دان 
اأوزبك�ستان  م���ن  اأن����ه  م���ن  ت��اأك��دن��ا 

ويبلغ من العمر 39 عاما.

•• غزة-وكاالت:

ت������ظ������اه������ر م������وظ������ف������و ال���������س����ل����ط����ة 
الفل�سطينية يف قطاع غزة للتنديد 
من   30% خ�سم  احلكومة  بقرار 
عن  بالرتاجع  وطالبوها  رواتبهم، 
قرارها، وذلك بينما جتتمع اللجنة 
املركزية حلركة فتح مبقر الرئا�سة 
اأزم��ة خ�سم روات��ب موظفي  لبحث 
ال�سلطة الفل�سطينية يف قطاع غزة.
وو�������س������ف امل�����ت�����ظ�����اه�����رون ال�����ق�����رار 
ا�ستكمال  اإن���ه  وق���ال���وا  بالعن�سري 
القطاع،  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س  للح�سار 
تطالب  ه��ت��اف��ات  بع�سهم  ردد  ك��م��ا 
برئا�سة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

رامي احلمد اهلل بالرحيل.
لها  دع��ت  التي  املظاهرة  يف  و�سارك 
اآلف من موظفي  ع��دة  فتح  حركة 
ال�������س���ل���ط���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ب���غ���زة، 
و�سط  ال�سرايا  �ساحة  يف  وجتمعوا 
ارحل  هتافات  ورددوا  غ��زة،  مدينة 
ارح��ل يا حمد اهلل وارح��ل ارح��ل يا 

ب�سارة )وزير املالية(.
كلمة  يف  امل��وظ��ف��ني  نقابة  وط��ال��ب��ت 

مع م�سلحي تنظيم داع�س. وكانت 
ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة وب��اإ���س��ن��اد من 
متكنت  ال���دويل  التحالف  ط��ريان 
ق��ب��ل ي��وم��ني م��ن ا���س��ت��ع��ادة اأج���زاء 

املالية التي متر بها.
وقالت حكومة رام اهلل الثالثاء اإنها 
يف  موظفيها  روات���ب  خف�س  ق���ررت 
اأن هذا الإجراء  قطاع غزة، واأك��دت 
ي��ط��ال ال��ع��الوات فقط وج���زءا من 
امل�سا�س  دون  العمل  طبيعة  ع��الوة 
اأن هذا  واأك��دت  الأ�سا�سي.   بالراتب 
ال�����س��ب��ب هو  واأن  م���وؤق���ت،  الإج������راء 
اخلارجي  ال��دع��م  م�ستوى  ت��راج��ع 

من املجتمع الدويل.

العمليات  اأن  امل�����س��ادر  واأ����س���اف���ت 
ال��ق��ت��ال��ي��ة م��ق��ت�����س��رة ع��ل��ى ق�سف 
جوي ومدفعي باجتاه داخل املدينة 
القدمية، وتبادل لإطالق النريان 

ق�����س��رية ب��ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة وح���دة 
واإلغاء  الن��ق�����س��ام  لإن���ه���اء  وط��ن��ي��ة 
وطالبت  امل��ب��ك��ر،  ال��ت��ق��اع��د  ق���ان���ون 
ب�سرعة  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  ق���ي���ادة 
�سيا�سة  جل���م  اأج�����ل  م���ن  ال���ت���ح���رك 
التمييز بني اأبناء ال�سعب الوحد يف 

ال�سفة وغزة.
وكانت احلكومة قد خ�سمت 30% 
من رواتب موظفي غزة فقط، دون 
بالأزمة  ذل���ك  معللة  اإن�����ذار،  ���س��اب��ق 

كبرية من حي الريموك بعد اأكرث 
من اأ�سبوع على اإعالن القوات بدء 

عملية اقتحامه.
اخلمي�س  العراقي  اجلي�س  واأعلن 
تنظيم  يف  ق��ي��ادي��ني  ���س��ت��ة  م��ق��ت��ل 
نفذتها  ج���وي���ة  ب�����س��رب��ة  داع���������س 
على  ال���دويل  التحالف  م��ق��ات��الت 
املو�سل  م����ن  ال���غ���رب���ي  اجل����ان����ب 

)�سمال العراق(.
احلربي  الإع��الم  خلية  واأو�سحت 
التابعة للجي�س اأن من بني القادة 
ثالثة اأجانب )اأ�سرتايل وفرن�سي 
و������س�����ع�����ودي( وه�������م م�����ن ال����ق����ادة 
�سقور  “كتيبة  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ني 
التابعة لتنظيم داع�س  اخلالفة” 
اجلوية  ال�سربة  اأن  اإىل  م�سرية 
اأ���س��ف��رت اأي�����س��ا ع���ن ت��دم��ري مقر 

الكتيبة.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأق����ل����ع����ت ط�����ائ�����رة ح����رب����ي����ة من 
م���ن مطار   22 ���س��وخ��وي  ط����راز 
وهي  حم�س،  ري��ف  يف  ال�سعريات 
اأول طائرة تنطلق من املطار بعد 
بينما  اأمريكية  ب�سواريخ  ق�سفه 
اأكدت م�سادر يف اجلي�س ال�سوري 
النظام  طائرات  ا�ستهداف  احل��ر 
ال�سمايل  ح���م���اة  ب���ري���ف  م���واق���ع 
النابامل  مبادة  حمّملة  ب�سواريخ 

احلارق املحرمة �سد املدنيني.
احلر  اجلي�س  م�سادر  اأك��دت  كما 
ا�ستهداف طائرات النظام حميط 
ب���ري���ف حماة  ال��ل��ط��ام��ن��ة  ب���ل���دة 
ال�����س��م��ايل مب����ادة ال���ن���اب���امل، مما 
وا�سعة،  حرائق  ا�ستعال  اإىل  اأدى 
وتعر�ست مناطق اأخرى يف ريفي 
دم�سق وحلب لغارات اأ�سفرت عن 

�سقوط �سحايا.
وب��ث��ت ق��ن��اة ال��ع��امل الإي��ران��ي��ة ما 
من  حربية  طائرة  اأول  اإنها  قيل 
ت��ق��ل��ع من   22 ����س���وخ���وي  ط�����راز 
املطار بعد ق�سفه، وقالت م�سادر 
اإعالمية موالية للنظام اإن �سالح 

لالأ�سلحة  م�ستودعا  ق�سف  اجلو 
يف حم��ي��ط ال��ل��ط��ام��ن��ة ي��ت��ب��ع من 

و�سفتهم امل�سادر بامل�سلحني.
وت���زام���ن���ت ه����ذه ال���ت���ط���ورات مع 
الرو�سي  الأ�سطول  قيادة  اإع��الن 

امل�سيحي  ا�ستهدفت احلي  رو�سية 
ال�سغور، م�سيفا  يف مدينة ج�سر 
دم��ار كبري  ت�سبب يف  الق�سف  اأن 

حلق بالأبنية ال�سكنية يف احلي.
مماثلة  لغارات  املدينة  وتعر�ست 

ال�ساروخية  ال��ف��رق��اط��ة  ت��وج��ه 
املزودة  غريغورفيت�س  الأم���ريال 

ب�سواريخ كاليرب اإىل �سوريا.
م���دين  ق���ت���ل  اإدل����������ب،  ري������ف  ويف 
واأ����س���ي���ب اآخ������رون ج�����راء غ����ارات 

قتل اإثرها متطوعان من الدفاع 
الإنقاذ  ع��م��ل��ي��ات  خ����الل  امل�����دين 
واإخ���م���اد احل���رائ���ق ال��ن��اجت��ة عن 

الق�سف.
طائرات  �سنت  لح���ق،  ت��ط��ور  ويف 
النابامل  بقنابل  غ����ارات  رو���س��ي��ة 
على بلدتي معرة حرمة وب�سام�س 
يف ريف اإدلب، و�سبقت ذلك غارة 
رو���س��ي��ة ا���س��ت��ه��دف��ت م��دي��ن��ة خان 
اإىل  اأدت  اإدل�����ب،  ب��ري��ف  ���س��ي��خ��ون 

مقتل امراأة.
ال���رئ���ي�������س  اأط������ل������ع  ذل����������ك،  اىل 
خادَم  ترامب،  دونالد  الأم��ريك��ي 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود يف ات�سال 
ال�سربة  ت��ف��ا���س��ي��ل  ع��ل��ى  ه��ات��ف��ي 
ما  بح�سب  �سوريا،  يف  الأمريكية 
اأفادت ام�س ال�سبت وكالة الأنباء 

ال�سعودية الر�سمية. 
ات�سال  »ج����رى  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
ه���ات���ف���ي ب�����ني خ��������ادم احل���رم���ني 
الرئي�س  وف���خ���ام���ة  ال�����س��ري��ف��ني 
اأط����ل����ع����ه فيه  ت�����رام�����ب  دون�����ال�����د 
العملية  تفا�سيل  على  فخامته 
الوليات  نفذتها  التي  الع�سكرية 
ع�سكرية  اأه�����داف  ���س��د  امل��ت��ح��دة 

منظر عام ملطار ال�سعريات يو�سح الأ�سرار التي حلقت به عقب الق�سف المريكي  )ا ف ب(
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التحالف يعرت�ض 10 �سواريخ بالي�ستية فوق املخا

% من حم�فظة �جلوف �جلي�س �ليمني ي�سيطر على 80 

للتنحي  �لأ�سد  يدعو  �ل�سدر 
•• بغداد-وكاالت:

ال�سدري  ال��ت��ي��ار  دع��ا زع��ي��م 
ال�سدر  م��ق��ت��دى  ال���ع���راق���ي 
ب�سار  ال���������س����وري  ال���رئ���ي�������س 
اإىل ال���س��ت��ق��ال��ة من  الأ���س��د 
م��ن�����س��ب��ه ل��ت��ج��ن��ي��ب ب����الده 
واإتاحة  الويالت  من  املزيد 
لختيار  ل��ل�����س��ع��ب  امل����ج����ال 
ق�����ي�����ادة ج�����دي�����دة، وو����س���ف 
الق�سف الذي تنفذه القوات 
الأمريكية يف العراق و�سوريا 

باأنه كيل مبكيالني.

خطة  ع��ن  يك�سف  م��وف���ز 
���س���ب��ق��ة ل��ن��ف��ي ع��رف���ت

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

���س��اوؤول موفاز وزي��ر احلرب  ك�سف 
الأ�سبق  الأرك����������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س 
للجي�س الإ�سرائيلي عن اأنه خطط 
مع رئي�س ال��وزراء يف حينه �سارون 
الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س  مل��ح��ا���س��رة 
يا�سر عرفات وطرده من الأرا�سي 
موفاز  واأ������س�����اف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة. 
حل�سار  ال�15  ال��ذك��رى  مبنا�سبة 
الإ�سرائيلي  اجلي�س  و�سن  عرفات 
ال�سور  ب��ع��م��ل��ي��ة  امل���ع���روف���ة  ح���رب���ه 
اأن��ه مت و�سع   2002 ال��واق��ي ع��ام 
����س���ارون لقتحام  اع��ت��م��ده��ا  خ��ط��ة 
مقر املقاطعة والقب�س على عرفات 
بوا�سطة  بعيد  م��ك��ان  اإىل  وط����رده 

طائرة خ�س�ست لهذه املهمة.

مطار ال�سعريات يف ريف حم�س املناطق التي تاأثرت
 بفعل الق�سف الأمريكي

مالجيء الطائرات 
املت�سررة
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اأخبـار الإمـارات

حمد�ن بن ز�يد : بتوجيه�ت خليفة .. �لإم�ر�ت تعزز مب�در�ته� �لإن�س�نية للن�زحني و�لالجئني يف ع�م �خلري
•• اأبوظبي -وام:

زايد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  اأك��د 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة 
اأن توجيهات  الأحمر الإماراتي .. 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل تعزز مبادرات الإمارات 
والالجئني  للنازحني  الإن�سانية 
خ���الل ع���ام اخل���ري وت��ف��ت��ح اأب����واب 
املتاأثرين  م���الي���ني  اأم�����ام  الأم�����ل 
املنطقة  الأح��داث اجلارية يف  من 
وت�ساهم يف اإيجاد احللول لتخفيف 
على  ق��درت��ه��م  وت��ع��زي��ز  معاناتهم 

جتاوز ظروفهم الراهنة.
ال��دول��ة يف  اإن ج��ه��ود  وق���ال �سموه 
هذا ال�سدد جتد الدعم وامل�ساندة 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  من �ساحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�ساحب  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان - مبنا�سبة افتتاح الهيئة 
التنموية  امل�������س���اري���ع  م����ن  ل���ع���دد 
العراقيني  ل��ل��ن��ازح��ني  وال�سحية 
والالجئني ال�سوريني يف كرد�ستان 
تاأتي  امل�����س��اري��ع  اأن ه��ذه  ال��ع��راق - 
الإن�ساين  الإم���ارات  لنهج  ام��ت��دادا 
قيادتها  ع���ل���ي���ه  �����س����ارت  وال��������ذي 
ال��ر���س��ي��دة وت��ر���س��م��ت م��ع��امل��ه عرب 
تاريخ طويل من البذل واملبادرات 
الق�سايا  م������ن  ال����ك����ث����ري  جت�������اه 

الإن�سانية امللحة.
هيئة  ح��ر���س  اإىل  ���س��م��وه  واأ����س���ار 
تكون  اأن  ع��ل��ى  الأح���م���ر  ال���ه���الل 
لحتياجات  م��ل��ب��ي��ة  م���ب���ادرات���ه���ا 
ت�سهد  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����س��اح��ة 
النازحني  م��ن  م�ستمرة  ت��دف��ق��ات 
اإىل �سمال البالد نتيجة لالأحداث 
م�ستلزمات  وت�����وف�����ر  اجل�����اري�����ة 

لتوفري  وخارجها  املخيمات  داخ��ل 
الرعاية ال�سحية الالزمة.

الجتماعي  وفيما يخ�س اجلانب 
اأن�ساأت الهيئة مركزا لإيواء الأيتام 
تزايدت  الذين  املفقودين  اأبناء  و 
اأ�سرهم  ف��ق��د  ب�����س��ب��ب  اأع�����داده�����م 
الأ���س��ر يف  نتيجة احل��رب و ت�ستت 
النزوح  اأث���ن���اء  خمتلفة  اجت���اه���ات 
التعليم  جم���ال  ويف   . احل���رك���ة  و 
اأن�ساأت الهيئة 10 مدار�س للبنني 
التعليم  ف��ر���س  لتوفري  ال��ب��ن��ات  و 
الفر�سة  واإتاحة  النازحني  لأبناء 
العلمي  حت�سيلهم  لإك���م���ال  ل��ه��م 

رغم ظروف املحنة.
الأحمر  ال��ه��الل  ج��ه��ود  تقف  ومل 
الإم������ارات������ي ع���ن���د ه�����ذا احل�����د بل 
اخل���دم���ات  حت�����س��ني  اإىل  ت���ع���دت���ه 
بنيتها  وت��اأه��ي��ل  امل��خ��ي��م��ات  داخ����ل 
ب��ي��ئ��ة مالئمة  واإي����ج����اد  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
فكانت   .. الكرمي  والعي�س  للحياة 
وتاأهيل  باإن�ساء  الهيئة  م��ب��ادرات 
�سبكات الكهرباء و املياه و ال�سرف 
اآلف  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل  ال�سحي 
الأطنان من املواد الغذائية واإن�ساء 
املخيمات  داخ���ل  املخابز  م��ن  ع��دد 
من  النازحني  احتياجات  لتوفري 

اخلبز يوميا.
امل��ي��اه مت حفر  ويف جم���ال ت��وف��ري 
ع�سرات الآب��ار يف مناطق خمتلفة 
ع��ل��ى حت�سني  اأرب���ي���ل عملت  ح���ول 
اإمدادات املياه يف املخيمات واملناطق 
والتي  ل���ه���ا  امل���ت���اخ���م���ة  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
امل�سدر  ه��ذا  يف  �سحا  تعاين  كانت 
اآخ��ر اهتمت  احليوي . ويف حم��ور 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
وتوفري  الالجئني  ق��درات  بتعزيز 
م�سادر دخل تعينهم على جمابهة 
ظروف احلياة و حت�سني اأو�ساعهم 
القت�سادية .. فتم اإن�ساء عدد من 
م�ساغل اخلياطة تعمل فيها ن�ساء 
م��ن ���س��ك��ان امل��خ��ي��م��ات ب��اأج��ر ثابت 
من  القطع  اآلف  �سهريا  تنتج  و 
املدر�سي لأطفال  ال��زى  و  املالب�س 

النازحني و الالجئني .

مهمة  جم��������الت  يف  ال����ن����ازح����ني 
والتعليم  وال�������س���ح���ة  ك������الإي������واء 

واإمدادات املياه النظيفة.
واأ�ساف اأن الهيئة تواكب تطورات 
الأو�ساع يف اأربيل وجتري عمليات 
ال����ر�����س����د وال���ت���ق���ي���ي���م م�����ن ف���رتة 
املتعاقبة  وف���وده���ا  ع���رب  لأخ�����رى 
لزيارة كرد�ستان العراق وتوا�سلها 
الأزمة  م��ن  املتاأثرين  م��ع  ال��دائ��م 
ال����راه����ن����ة وال�����ت�����ي اأ�����س����ف����رت عن 
ت�����س��ري��د م���الي���ني ال���ن���ازح���ني من 
اأربيل  اإىل  الأخ������رى  امل��ح��اف��ظ��ات 
اإىل ج��ان��ب الأع����داد الأخ����رى من 
�سمو  واأك��د   . ال�سوريني  الالجئني 
اأن املعاناة  ال�سيخ حمدان بن زايد 
خلفتها  ال��ت��ي  الكبرية  الإن�سانية 
ال���ع���راق ك��ان��ت وراء  الأح������داث يف 
العناية التي توليها دولة الإمارات 
وقيادتها الر�سيدة لالأ�سقاء هناك 
الإن�سانية  براجمها  ج��اءت  لذلك 
وعملياتها الإغاثية مواكبة حلجم 
امل�سوؤولية  ق����در  وع���ل���ى  احل�����دث 
�سبيل  يف  الإم���ارات  تتحملها  التي 
الأ�سقاء  جت��اه  بواجباتها  ال��ق��ي��ام 
لتطلعات  وم��ل��ب��ي��ة  والأ�����س����دق����اء 
ل����ن ندخر  ال����ذي����ن  امل���ت�������س���رري���ن 
قدرتهم  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ي��ل  يف  ج��ه��دا 

الإم���ارات���ي  اخل���ري  ع���ام   2017
ملواكبة  بعناية  و�سعت  خطة  عرب 
امل�ستجدات الإن�سانية على ال�ساحة 

العراقية .
اف��ت��ت��ح وف����د ه��ي��ئ��ة الهالل  وق����د 
ال����ذي يزور  الأح���م���ر الإم����ارات����ي 
برئا�سة  حاليا  ال��ع��راق  ك��رد���س��ت��ان 
ال���دك���ت���ور حم���م���د عتيق  ����س���ع���ادة 
ال��ع��ام للهالل  ال��ف��الح��ي الأم����ني 
حممد  ���س��ع��ادة  وع�سوية  الأح��م��ر 
العام  الفهيم نائب الأمني  يو�سف 
فهد  و���س��ع��ادة  امل�ساندة  للخدمات 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ���س��ل��ط��ان نائب 
الدولة  للم�ساعدات  العام  الأم��ني 
املن�سوري  را���س��د حم��م��د  ي��راف��ق��ه 
القن�سل العام للدولة يف كرد�ستان 
العراق .. اليوم عددا من امل�ساريع 
ت�سمنت  اأرب�����ي�����ل  يف  ال���ت���ن���م���وي���ة 
لطب  الإم����������ارات  اأم  م�����س��ت�����س��ف��ى 

العيون.
من  الأول  امل�����س��ت�����س��ف��ى  وي���ع���ت���رب 
اآلف  وي���خ���دم  الإق���ل���ي���م  ن��وع��ه يف 
اإ�سافة  وال���الج���ئ���ني  ال���ن���ازح���ني 
اإىل ���س��ك��ان الأح���ي���اء امل���ج���اورة يف 
الرعاية  توفري  يف  وي�سهم  ارب��ي��ل 
للم�ستهدفني  ال��الزم��ة  ال�سحية 
التي  ال��ع��ي��ون  اأم��را���س  ومكافحة 

ال��زواج اجلماعي  اإن تنظيم  وق��ال 
الهيئة  م����ب����ادرات  اإط�����ار  يف  ي���اأت���ي 
العراقيني  ال���ن���ازح���ني  لإ����س���ع���اد 
وال����الج����ئ����ني ال�������س���وري���ني داخ����ل 
امل��خ��ي��م��ات وخ���ارج���ه���ا م���ن خالل 
ت���وف���ري ���س��ب��ل ال����س���ت���ق���رار ل��ه��م و 
التعاي�س  ع��ل��ى  ق���درت���ه���م  ت��ع��زي��ز 
والهتمام  الراهنة  ظروفهم  م��ع 
باأو�ساعهم الجتماعية وحت�سينها 
الأخرى  الهيئة  م��ب��ادرات  بجانب 
احليوية  امل����ج����الت  م���ن  ع����دد  يف 
ك��ال�����س��ح��ة وال���ت���ع���ل���ي���م والإي���������واء 
غريها  و  وال����ك���������س����اء  وال�������غ�������ذاء 
يحتاجها  ال���ت���ي  امل��ت��ط��ل��ب��ات  م���ن 
اأم������ني عام  وت����ق����دم   . ال����ن����ازح����ون 
بال�سكر والتقدير  الهالل الأحمر 
ل�سركاء الهيئة يف اإجناز م�ساريعها 
التنموية والإن�سانية واخلدمية يف 
اإقليم  راأ�سهم حكومة  اأربيل وعلى 
كرد�ستان العراق وموؤ�س�سة برزاين 
اخلريية واجلهات املخت�سة كافة.

ال���ن���ازح���ني  م����الي����ني  اأن  ي����ذك����ر 
برامج  م��ن  ا�ستفادوا  وال��الج��ئ��ني 
وعملياتها  الإن�������س���ان���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
التنموية  وم�����س��اري��ع��ه��ا  الإغ��اث��ي��ة 
العام  خ��الل  ال��ع��راق  كرد�ستان  يف 
املجالت  م���ن  ع����دد  يف   2016

والتغلب  ظروفهم  مواجهة  على 
على امل�ساعب الناجمة عن حركة 

النزوح واللجوء املتزايدة يوميا .
كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  اإن  �سموه  وق���ال 
ملاليني  امل�������الذ  ي���ع���ت���رب  ال�����ع�����راق 
والالجئني  العراقيني  النازحني 
ال�سوريني الذين �سردتهم ظروف 
الدولتني  يف  وال��ن��زاع��ات  احل���رب 
اأمام  وا�سعة  اأب��واب��ه  الإقليم  وفتح 
امل��ت��دف��ق��ة ط��ل��ب��ا لالأمن  احل�����س��ود 

وال�سالم وال�ستقرار.
واأ�ساف اأنه ملا كان حجم التحديات 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن اأزم�����ة ال��ن��ازح��ني و 
الإمارات  اتخذت  اأك��رب  الالجئني 
موقفا منا�سرا لأو�ساع النازحني 
العراق  كرد�ستان  جلهود  وداع��م��ا 
ال�������س���دد وو����س���ع���ت خطة  يف ه����ذا 
والتنمية  والإع�����م�����ار  ل���الإغ���اث���ة 
الأحمر  الهالل  هيئة  عرب  وتبنت 
طموحا  ب����رن����اجم����ا  الإم�������ارات�������ي 
ملتطلبات  خ��الل��ه  م��ن  ا���س��ت��ج��اب��ت 
والتعليمية  ال�سحية  ال��ن��ازح��ني 

والإيوائية واملعي�سية .
وق���ال �سموه ه��ذا ج��زء ي�سري من 
التزامنا الإن�ساين جتاه النازحني 
جهودنا  و�ستتوا�سل  وال��الج��ئ��ني 
ال�����س��دد خالل  ب�����اإذن اهلل يف ه���ذا 

واللجوء  النزوح  ح��الت  تنت�سر يف 
املحيطة  ال�سحية  للبيئة  ن�سبة 
باملخيمات يف مثل هذه الظروف .

للتوحد  م���رك���ز  اف���ت���ت���اح  مت  ك���م���ا 
يف اأرب����ي����ل ي���وف���ر ال���دع���م ال����الزم 
بتاأهيلهم  وي���ع���ن���ى  ل����الأط����ف����ال 
احتياجاتهم  وت��وف��ري  ورع��اي��ت��ه��م 

ال�سحية والجتماعية.
الزواج  مرا�سم  الهيئة  وفد  و�سهد 
ل�  الهيئة  نظمته  ال��ذي  اجلماعي 
النازحني  من  وفتاة  �ساب   200
والالجئني وتكفلت الهيئة بجميع 
لهم  وهياأت  العر�سان  م�ستلزمات 
اإيواء  مركز  داخ��ل  املالئم  ال�سكن 
ديبكة الذي اأن�ساأته الهيئة يف وقت 

�سابق .
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
امل�������س���اري���ع  ه������ذه  اأن  ال����ف����الح����ي 
الالجئني  و  للنازحني  التنموية 
تنفيذها  يتم  العراق  كرد�ستان  يف 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  مبتابعة 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اإىل  .. م�سريا  الغربية  املنطقة  يف 
بتداعيات  امل�ستمر  �سموه  اهتمام 
الأح��داث اجلارية يف املنطقة على 
الأطفال  خا�سة  املتاأثرين  اأو�ساع 

والن�ساء والنازحني والالجئني.

الأ�سا�سية.
ففي جم��ال الإي����واء اأن�����س��اأت هيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي وجهزت 
ثالثة من اأكرب املخيمات يف اأربيل 
الآلف  ع�����س��رات  حتت�سن  وال��ت��ي 
م���ن الأ�����س����ر ال���ن���ازح���ة م���ن داخ���ل 
من  والالجئة  العراقية  ال�ساحة 
���س��وري��ا وه���ي خم��ي��م��ات ب��ح��رك��ة و 
دعمها  بجانب  قو�ستبة  و  ديبكة 
املخيمات  م��ن  ل��ع��دد  م�ساندتها  و 
و�سقالوة  ه���ر����س���م  يف  الأخ���������رى 
وه�������ريان وك���ورك���و����س���ك وده�����وك 
عليها  ت�سرف  والتي  وفرمانربان 
م��ن��ظ��م��ات اأخ����رى وذل����ك يف اإط���ار 
الإن�سانية  ال�����س��راك��ة  و  ال��ت��ع��اون 
ال����ق����ائ����م����ة ب�����ني ال���ه���ي���ئ���ة وت���ل���ك 

املنظمات.
هيئة  اأن�����س��اأت  ال�سحي  امل��ج��ال  ويف 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي عددا 
التي  ال�����س��ح��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ات  م���ن 
اإىل  الالجئني  و  النازحني  تخدم 
اأربيل  يف  املحليني  ال�سكان  جانب 
املوؤ�س�سات  ه��ذه  راأ����س  على  وي��ق��ف 
م�����س��ت�����س��ف��ى ع���ط���اي���ا ل���الأم���وم���ة 
اإىل  ب��ح��رك��ة ه����ذا  وال��ط��ف��ول��ة يف 
ج��ان��ب ع��دد م��ن امل��راك��ز ال�سحية 
اأن�����س��اأت��ه��ا الهيئة  ال��ت��ي  وال��ع��ي��ادات 

�أمريكية ر�أ�س �خليمة توقع مذكرة 
تف�هم مع �سركة �أو�يرو �ألين�س 

•• راأ�س اخليمة -وام:

وقعت اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة مذكرة تفاهم 
املتخ�س�سة يف  الربيطانية  ال�سركة  األين�س  اأواي��رو  مع 

التكنولوجيا الذكية وال�ستدامة.
وتدعو املذكرة اإىل التعاون املتبادل يف اخلربات والبحوث 
والتنمية  التدريب  طريق  عن  الب�سرية  القدرات  وبناء 
اأو  ال��ك��ام��ل  ال��ب��ي��ت  الهند�سة  كلية  م�����س��روع  خ���الل  م��ن 
البيت الذي ي�ستهلك �سفر طاقة الذي �سيبنى يف اإطاره 
م�سابقة  من  كجزء  كامل  ب�سكل  ال�ستدامة  ذات��ي  بيتا 

الع�ساري ال�سم�سية يف ال�سرق الأو�سط لعام 2018.
ي�ستهلك  ال��ذي  البيت  ي�سكل  املذكرة  �سروط  ومبوجب 
�سفر طاقة واحدا من املجالت املتعددة التي �ست�سارك 
فيها �سركة اأوايرو ب�سكل فاعل وتتيح للجامعة اإمكانية 
الو�سول اإىل براجمها واأجهزة ال�ست�سعار اخلا�سة بها . 
وقع املذكرة الربوفي�سور الدكتور ح�سن حمدان العلكيم 
رئي�س اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة .. فيما وقع 
من جانب اأوايرو األين�س ال�سيد بريان �ساك�سبي الرئي�س 
التنفيذي لل�سركة بح�سور الربوفي�سور مو�سى حم�سن 
عميد كلية الهند�سة ومدير مركز البحوث والبتكار يف 

راأ�س اخليمة.

املقبلة  للم�سابقة  جدا  متحم�سون  اننا   : العلكيم  وقال 
�سنتمتع مع �سركة اأوايرو باإمكانية الو�سول اإىل خبري 
اآخر يف هذا املجال للم�ساعدة يف اأدق التفا�سيل املتعلقة 
ببناء منزل ذاتي ال�ستدامة وبطبيعة احلال من الرائع 
واإيجاد  البحث  جمال  يف  التعاون  من  نتمكن  اأن  اأي�سا 
حلول للق�سايا املت�سلة بالطاقة وبالتايل حماية البيئة 

.
اجلامعة  ت��وظ��ف   : �ساك�سبي  ب��ري��ان  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
جمموعة من الباحثني من الطراز العاملي يف جمالت 
معهم  للعمل  جدا  متحم�سون  نحن  لذلك  تخ�س�سهم 

وتنطوي هذه العالقة حقا على اإمكانات كبرية .
راأ����س اخليمة  الأم��ريك��ي��ة يف  م��ن اجلامعة  ك��ل  واتفقت 
و���س��رك��ة اأواي������رو ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف ت��ن��ظ��ي��م امل���وؤمت���رات 
الطاقة  تخزين  مثل  جمالت  يف  والبحوث  الأكادميية 
كما  ال��ذك��ي��ة  امل��ن��ازل  لبناء  ال�سامل  وال��ن��ه��ج  وت��ول��ي��ده��ا 
اخليمة  راأ���س  يف  الأمريكية  اجلامعة  ط��الب  �سيحظى 

على فر�س التدريب يف ال�سركة.
ومت اختيار اجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة للم�ساركة 
يف م�سابقة الع�ساري ال�سم�سية يف ال�سرق الأو�سط لعام 
2018 املرموقة التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي 

بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية.

مدير ع�م �سرطة �أبوظبي يفتتح مركز �ملعرفة 
•• اأبوظبي-وام:

افتتح �سعادة اللواء مكتوم ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي 
اجلنائية  واملباحث  التحريات  اإدارة  يف  املعرفة  مركز  فعاليات 

الذي ياأتي يف اإطار مبادرات �سرطة اأبوظبي لتعزيز القراءة .
املتنوعة  الثقافية  الكتب  املركز على عدد من عناوين  يحتوي 
من العلوم القانونية والأمنية والثقافية واملعرفية ب�سكل عام 
الإداري  والتطوير  احلديثة  الإدارة  بعلوم  خا�سة  وع��ن��اوي��ن 
يف  تخ�س�سية  واأب���ح���اث  درا����س���ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  والإب���داع���ي 

املجالت الأمنية املختلفة وباللغتني العربية والإجنليزية .
واأ�سار �سعادة اللواء ال�سريفي بهذه املنا�سبة اإىل اأهمية القراءة 
وال�ستفادة من الوقت من خالل الطالع على خمتلف العلوم 
والأبحاث املتخ�س�سة والتي تهدف اإىل زيادة اخلربات و�سقل 
واملمار�سات  النظريات  اأح��دث  على  الط��الع  وكذلك  امل��ه��ارات 

اأهم  متثل  وال��ت��ي  املتخ�س�سة  البحثية  والإ����س���دارات  العاملية 
وامل�سوؤوليات  الرتب  القوة من خمتلف  ملنت�سبي  املعرفة  منابع 

بالإ�سافة اىل رفع موؤ�سر ال�سعادة لديهم .
اأبوظبي ترعى كافة املبادرات التي من �ساأنها  اإن �سرطة  وقال 
والثقافية  املعرفية  امل�ستجدات  باأحدث  القوة  منت�سبي  تزويد 
والتخ�س�سية من خالل فتح املزيد من مراكز املعرفة وتزويد 
تلك املراكز باأحدث الإ�سدارات من الكتب والدوريات املحلية 
�سرطة  الفر�سة جلميع منت�سبي  واإتاحة  والعاملية  والإقليمية 
ثقافة  تعزيز  اأج��ل  من  املراكز  تلك  على  الإقبال  اإىل  اأبوظبي 
اك��ت�����س��اب املعارف  ي��رف��ع م��ن م�ستوى  ال���ق���راءة والط����الع مب��ا 

واإثراء املخزون الثقايف والتخ�س�سي ملنت�سب القوة .
منها  املكتبات:  من  العديد  اإن�ساء  مت  اأن��ه  اإىل  ال�سريفي  ون��وه 
مكتبة �سرطة العا�سمة التي حتوي اآلف العناوين من العلوم 
واملعارف العلمية املختلفة باللغتني العربية والإجنليزية لفتا 

خدمة  ومراكز  ال�سرطية  املراكز  اإىل  املبادرة  تلك  امتداد  اإىل 
العمالء ب�سرطة اأبوظبي تعزيزا لثقافة القراءة ون�سر املعرفة 
على  ت��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  �سعادته  ول��ف��ت   .
اأهمية ال�ستفادة من تطور تقنية املعلومات من خالل املكتبة 
الإلكرتونية يف بوابة النادي الإلكرتوين على ال�سبكة الداخلية 
والتي تهدف اإىل رفع م�ستوى املعرفة والثقافة ملنت�سبي �سرطة 
را�سد  الدكتور  العميد  املعرفة  مركز  افتتاح  ح�سر   . اأبوظبي 
والعقيد  اجلنائية  واملباحث  التحريات  اإدارة  مدير  بور�سيد 

طارق الغول نائب مدير الإدارة و�سباط اإدارة التحريات .
اأ�سا�سية:  اأق�����س��ام  اأرب��ع��ة  ع��ل��ى  الإل��ك��رتون��ي��ة  املكتبة  وحت��ت��وي 
الإدارات  ق��ب��ل  م��ن  اإع���داده���ا  مت  ال��ت��ي  الكتيبات  و  امل��ن�����س��ورات 
الطبية  واخل��دم��ات  والدرا�سات  البحوث  مركز  مثل  املختلفة 
جملة  مثل  دوري  ب�سكل  ن�سرها  يتم  التي  املجالت  و  وغريها 

. املختلفة  التخ�س�سية  ال�سرطية  البحوث  و   999

ع�سوية فخرية ملدير ع�م دف�ع مدين �أبوظبي يف جمعية دولية
•• اأبوظبي -وام:

للجمعية  الفخرية  الع�سوية  اأبوظبي  يف  امل��دين  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  الن�ساري  عبداجلليل  حممد  العقيد  ت�سلم 
المريكية ملهند�سي الوقاية وال�سالمة من احلرائق تقديرا جلهوده يف تطوير اآليات الرقابة وال�سالمة العامة على 

املن�ساآت واملباين يف اإمارة اأبوظبي خا�سة ودولة الإمارات ب�سكل عام.
 وقال الن�ساري اإن هذا التكرمي ثمرة دعم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
دولية  منظمات  دع��وة  تاأتي  ..كما  الأداء  م�ستوى  من  ترفع  التي  البداعية  املوظفني  اأفكار  بدعم  الداخلية  وزي��ر 
الطيبة،  ول�سمعتها  الدولة  اليها  و�سلت  التي  املتميزة  للمكانة  تقديراً  اليها  لالن�سمام  الإماراتي  املدين  للدفاع 

ولإثراء الفكار والربامج وتطويرها بال�ستفادة من التجارب املحلية.
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�ل�س�رقة للعرو�س يحتفي ب�ملو�هب �ل�س�بة بع�مل �لأزي�ء 
•• ال�صارقة -وام:

ينظم معر�س ال�سارقة للعرو�س يف دورته الثانية م�سابقة حتت عنوان "جوائز معر�س ال�سارقة للعرو�س لت�سميم 
الأزياء" وذلك خالل اأيام املعر�س الذي يقام من 3 اإىل 6 مايو املقبل مب�ساركة 100 �سركة وعالمة جتارية يف 
مركز اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات وذلك ت�سجيعا للمواهب ال�سابة اجلديدة من امل�سممات واملوهوبات يف عامل 

الأزياء والعامالت يف هذا املجال بدولة الإمارات .
الأزياء  اأمام جميع م�سممات  الأزي��اء واملفتوحة  ال�سارقة للعرو�س لت�سميم  وتندرج حتت م�سابقة جوائز معر�س 
واأف�سل  للمنا�سبات  واأف�سل عباءة  اأف�سل جمموعة مالب�س جاهزة  .. ثالث فئات خمتلفة  واملقيمات  الإماراتيات 

جمموعة ف�ساتني .
اإن تنظيم م�سابقة الأزي��اء للمرة الثانية على  وقالت حنان املحمود مديرة مركز اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات 
اأكرب �سريحة ممكنة ممن يعملون يف هذا  اإط��ار �سعي املركز لتو�سيع م��دارك املعر�س وا�ستهداف  ياأتي يف  التوايل 

املجال وتقدمي الدعم لهم اإىل جانب اإيجاد جمموعة وا�سعة من الأزياء لتتنا�سب مع خمتلف الأذواق .

�سرطة �أبوظبي تكثف جهوده� لتوفري �سالمة �لطالب 
•• اأبوظبي -وام:

الف�سل  بداية  مبنا�سبة  ال�سائقني  اأبوظبي  �سرطة  دع��ت 
الدرا�سي الثالث وعودة الطالب اإىل مدار�سهم غدا الأحد 
للطالب  ال�سالمة  لتوفري  املبذولة  جهودها  دع��م  اإىل   ..
من خالل حملة معا ل�سالمة اأبنائنا موؤكدة اأن ال�سالمة 
نت�سارك  اأن  يجب  جمتمعية  م�سئولية  للطالب  املرورية 

جميعا لتوفريها .
واأكدت موا�سلة جهودها من خالل خطتها ال�ساملة التي 
اأطلقتها لتوفري ال�سالمة املرورية للطالب واأ�سارت اإىل اأن 
مرور اأبوظبي وتزامنا مع عودة الطالب للدرا�سة �سيقوم 

املدار�س  جتمعات  مناطق  حول  املرورية  الرقابة  بتكثيف 
ال�سري  حركة  اإن�سيابية  لتوفري  كثيفة  حركة  ت�سهد  التي 
واملرور . ودعت �سرطة اأبوظبي ال�سائقني واأولياء الأمور 
اإىل   .. مدار�سهم  اإىل  اأبنائهم  بتو�سيل  يقومون  ال��ذي��ن 
التزاحم  وع��دم  ال�سحيحة  الأماكن  يف  باإنزالهم  اللتزام 
اأمام املدار�س حتى تتحقق الن�سيابية املرورية ول يتم غلق 
ال�سوارع الفرعية اأو الرئي�سية وذلك من خالل الوقوف يف 

املواقف النظامية وعدم التكد�س اأمام املدار�س .
واأكدت �سرطة اأبوظبي على �سرورة تاأكد �سائقي احلافالت 
املدر�سية من �سالمة مركباتهم و�سالحية اإطاراتها وعدم 
وجود اأي اأعطال ميكانيكية بها وتوفري م�سرف وم�سرفة 

يف ك���ل ح��اف��ل��ة ل���الإ����س���راف ع��ل��ى ���س��ع��ود ون�����زول الطالب 
ب��ال��ق��رب م��ن منازلهم  وال��ط��ال��ب��ات يف الأم���اك���ن الآم���ن���ة 
من  بعيدة  اأماكن  من  و�سعودهم  الطالب  ن��زول  وجتنب 
منازلهم يف الجتاهات املعاك�سة الأمر الذي يدفعهم اإىل 
. و�سددت على  الده�س  عبور الطرق وتعر�سهم حل��وادث 
�سرورة التزام �سائقي احلافالت املدر�سية بقوانني ال�سري 
واملرور وال�سرعات املحددة وا�ستخدام حزام الأمان وترك 
اأثناء  الهاتف  ا�ستخدام  املركبات وعدم  كافية بني  م�سافة 
احلافلة  من  الطالب  ون��زول  �سعود  من  والتاأكد  القيادة 
بعد  ال��ط��الب خلف احل��اف��ل��ة  وق���وف  وع���دم  قبل حتركها 

نزولهم منها وابتعادهم عنها مب�سافة اآمنة .

حتت �سعار )امل�سوؤولية الجتماعية للمكتبات يف دولة الإمارات العربية املتحدة(

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم �لدورة �لث�لثة من ندوة مكتب�ت �لإم�ر�ت
•• اأبوظبي-الفجر: 

 2017 ع��ام  اعتماد  اإط���ار  �سمن 
بلدية  ن���ظ���م���ت  ل���ل���خ���ري  ع�����ام�����ا 
م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
احلكومية  اجل����ه����ات  م����ن  ع������دد 
املكتبات  مي����ث����ل����ون  واخل�����ا������س�����ة 
واملتخ�س�سة  والأكادميية  العامة 
ومب�������س���ارك���ة م����دي����ري ع�����دد من 
امل����ك����ت����ب����ات، واأم�������ن�������اء امل���ك���ت���ب���ات، 
واملعلومات،  املكتبات  علم  وطلبة 
باملكتبات  وامل��ه��ت��م��ني  وال��ع��ام��ل��ني 
ن��دوة مكتبات  الثالثة من  ال��دورة 
امل�سوؤولية   ( �سعار  الإم��ارات حتت 
دولة  يف  للمكتبات  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الإمارات العربية املتحدة ( وذلك 
مببناها  البلدي  املجل�س  قاعة  يف 

الرئي�س ب�سارع ال�سيخ زايد .
���س��ع��ادة م�سبح  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
م��ب��ارك امل��رر امل��دي��ر ال��ع��ام لبلدية 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ب��الإن��اب��ة خالل 
ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي األ���ق���اه���ا ن��ي��اب��ة عنه 
را�سد  ح��م��ي��د  ���س��ع��ادة  ال���ن���دوة  يف 
لقطاع  التنفيذي  املدير  ال��درع��ي 
واإدارة  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
مدينة  بلدية  اأن  ب��الإن��اب��ة  الأداء 
اأب����وظ����ب����ي ك����ان����ت وم�����ات�����زال من 
وظفت  ال��ت��ي  ال�سباقة  املوؤ�س�سات 
تطبيق  يف  واأ����س���ول���ه���ا  م��راف��ق��ه��ا 
ب����رام����ج ت�����س��ت��ه��دف ت��ف��ع��ي��ل دور 

امل�سوؤولية املجتمعية. 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأ���س��اف: 
الندوة  ه����ذه  خ����الل  م���ن  ت�����س��ع��ى 
لتوؤكد ا�ستمرارية مفاعيل وتاأثري 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م���ب���ادرة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 

عام  جعل  يف  اهلل  رع���اه  مكتوم  اآل 
ولنتابع   ، للخري  ع��ام��ا   2017
احل�ساري  ال��ه��دف  ه���ذا  ت�سعيد 
ون�سمن ا�ستمراريته ، لأننا نوؤمن 
جميعا اأن امل�سوؤولية املجتمعية هي 
م�سوؤولية ت�ساركية بني موؤ�س�ساته 
خلدمة  اخل���ا����س���ة  و  احل��ك��وم��ي��ة 

جميع اأفراد املجتمع
تفخر  ال���ب���ل���دي���ة  اأن  واأ�������س������اف 
اللقاءات  ه��ذه  مثل  با�ستقطابها 
وذلك  البناءة،  والعملية  الثقافية 
املجتمع  برقي  للتزامنا  انعكا�سا 
وتثقيفه، وفتح اآفاق العلم اأمامه، 
امل�سوؤول  ال�سلوك  نحو  والتحول 
والبيئة.  امل��ج��ت��م��ع  ن��ح��و  وامل��ل��ت��زم 
اأبوظبي  بلدية مدينة  اأن  واأو�سح 
ت��ع��ن��ى بتوفري  م��وؤ���س�����س��ة خ��دم��ي��ة 
العامة  وامل��راف��ق  التحتية  البنية 
وتنتهج  ل��ل��م��ج��ت��م��ع،  احل�����س��اري��ة 

وغريها من املوؤ�س�سات التي حتمل 
على عاتقها ن�سر ثقافة امل�سوؤولية 
املجتمعية وخدمة الوطن وغر�سه 

يف الأجيال ال�ساعدة.
الندوة  �سهدت  ذاته  ال�سعيد  على 
�سلطت  حيث  املحاور  من  العديد 
ال�سوء  الثالثة  دورتها  يف  الندوة 
ع���ل���ى م���ك���ان���ة امل���ك���ت���ب���ات ودوره������ا 
يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع الم����ارات����ي، 
وناق�ست م�ساهمة مكتبات الدولة 
ت��ط��ب��ي��ق م���ب���ادرة »ع�����ام اخلري  يف 
2017«، وما تقدمه من اأن�سطة 
وثقافية  اج���ت���م���اع���ي���ة  وب�����رام�����ج 
متنوعة  وم���ع���رف���ي���ة  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
خل�����دم�����ة امل���ج���ت���م���ع الم������ارات������ي 
ب��ك��اف��ة ف��ئ��ات��ه، ك��م��ا ���س��ع��ت الندوة 
وم�ساركة  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  اإىل 
الأف�������ك�������ار ل���ت���ط���ب���ي���ق امل������ب������ادرات 
امل�سوؤولية  ثقافة  لن�سر  البداعية 

بعنوان  ورق��ة  للتميز  نايا  ل�سركة 
وا�ستدامة  م�����س��وؤول��ي��ة  امل��ع��رف��ة.. 
، وق����دم ال���س��ت��اذ ع��م��اد اأب��وع��ي��د/
ببلدية  امل��ك��ت��ب��ات  ���س��ع��ب��ة  رئ��ي�����س 
بعنوان  ب��ح��ث��ا  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
للمكتبات:  الجتماعية  امل�سوؤولية 
ب���ني ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق ، كما 
العبد اجلبار  م. عبد اجلبار  قدم 
ن�سيج  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
ال�����س��ع��ودي��ة ورق�����ة ب���ع���ن���وان دعم 
جمتمع املعرفة يف العامل العربي 
ح�سنية  ال�����س��ي��دة  حت��دث��ت  ك��م��ا   ،
العلي من الأر�سيف الوطني حول 
لالأر�سيف  الجتماعية  امل�سوؤولية 
الوطني يف دولة الإمارات العربية 
ذاك����رة  ح��ف��ظ  يف  ودوره  امل��ت��ح��دة 
الوطن وخدمة املجتمع ، وبدورها 
او�ستلند  ل��ي��ن��دا  ال�����س��ي��دة  ق��دم��ت 
الطبية  املكتبات  دور  حول  عر�سا 

وجودها  عراقة  مع  يتوافق  نهجا 
ودوره����ا احل�����س��اري ح��ي��ث حملت 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا م���ع م��ث��ي��الت��ه��ا من 
حتفيز  م�������س���وؤول���ي���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
والقراءة،  الثقافة  على  املجتمع 
الهدف  ه����ذا  حت��ق��ي��ق  ���س��ب��ي��ل  ويف 
والفعاليات  ال����ربام����ج  و����س���ع���ت 
و�سخرت  ون����ف����ذت����ه����ا،  ال����ك����ث����رية 
حدائق  م��ن  الرتفيهية  مرافقها 
وم��ن��ت��زه��ات و����س���واط���ئ م���ن اأجل 
من  اأ�سا�سيا  م��ك��ون��اً  املكتبة  جعل 
م��ك��ون��ات��ه��ا، و���س��م��ة ح�����س��اري��ة يف 
ومن�سي  امل�����راف�����ق،  ه�����ذه  ج��م��ي��ع 
ت��و���س��ي��ع خارطة  ق��دم��ا يف ط��ري��ق 
املرافق  يف  العامة  املكتبات  انت�سار 
مع  والتعاون  بال�سراكة  اخلدمية 
مقدمها  ويف  امل��ع��ي��ن��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
املعرفة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  ووزارة 

اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
للم�سوؤولية  وال��رتوي��ج  التعريف 
كما  واأه���م���ي���ت���ه���ا،  الج���ت���م���اع���ي���ة 
مبفاهيم  الوعي  ن�سر  اإىل  تهدف 
للمكتبات  الجتماعية  امل�سوؤولية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
واأهميتها  امل��ك��ت��ب��ات  دور  واب������راز 
يف خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي يف 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
تقدمي  يف  وامل�����س��ارك��ة  وال���ت���ع���اون 
لت�سجيع  وامل�����ب�����ادرات  والأف�����ك�����ار 
للمكتبات،  الجتماعية  امل�سوؤولية 
التجارب  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�سليط 
امل�سوؤولية  ث��ق��اف��ة  ل��دع��م  املحلية 

الجتماعية.
جمموعة  على  ال��ن��دوة  وا�ستملت 
قيمة من الأوراق العلمية خلرباء 
قدم  املجال حيث  متخ�س�سني يف 
العام  املدير  �سعد/  عماد  الدكتور 

لالأطباء  العمل  بيئة  حت�سني  يف 
ال�����س��ي��دة �سارا  ، وك��ذل��ك حت��دث��ت 
ال�سارقة  مكتبة  مدير  امل��رزوق��ي/ 
العامة عن امل�سوؤولية الجتماعية 
مكتبة   - ال��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
واختتمت   ، اأمن����وذج����ا  ال�����س��ارق��ة 
ال�سيدة �سيخة حممد املهريي من 
هيئة الثقافة وال�سياحة باحلديث 
عن املكتبات بني التعليم الر�سمي 

والتعليم غري الر�سمي .
امل�ساركون  ع��رب  ال��ن��دوة  ختام  ويف 
�سكرهم  ع��م��ي��ق  ع���ن  ال����ن����دوة  يف 
مدينة  ل���ب���ل���دي���ة  وت����ق����دي����ره����م 
اأبوظبي متمثلة يف قيادتها وفريق 
القيمة  اجلهود  على  الندوة  عمل 
املبذولة يف اجناح الندوة واإدامتها 
ك��ن�����س��اط م��ه��ن��ي ي��ع��ق��د ���س��ن��وي��ا يف 
املخت�سون  فيه  ي�سارك  اأب��وظ��ب��ي 

من كافة اإمارات الدولة.

م�سبح مبارك املرر: البلدية تفخر با�ستقطابها هذه اللقاءات الثقافية انعكا�سا للتزامنا برقي املجتمع وتثقيفه

�ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني : 13 �أبريل موعد� نه�ئي� لتلقي طلب�ت تر�خي�س مر�كز تدبري
•• دبي-وام:

الب�سرية  امل��������وارد  وزارة  اأك�������دت 
والتوطني اغالق باب تلقي طلبات 
باحل�سول  الراغبني  امل�ستثمرين 
ت�����س��غ��ي��ل مراكز   ت��راخ��ي�����س  ع��ل��ى 
تدبري التي تقدم جميع اخلدمات 
املرتبطة بعمال اخلدمة امل�ساعدة 

يوم 13 اأبريل اجلاري.
ومن املقرر اأن تبداأ الوزارة خالل 
ال��ف��رتة م��ن 20 اأب���ري���ل اجل���اري 
11 مايو املقبل تقييم جميع  اإىل 
الطلبات الواردة اليها على اأن يتم 
التقييم  بنتائج  اأ���س��ح��اب��ه��ا  اب���الغ 
يوم 15 من ال�سهر نف�سه للبدء يف 
جتهيز املراكز امل�ستوفية لل�سروط 
خالل  لت�سغيلها  مت��ه��ي��دا  وذل����ك 

الربع الأخري من العام اجلاري.
باحلرفية  ع��ائ�����س��ة  اأو����س���ح���ت  و 

م�ساعد،  منها  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ع���ددا 
وط�������ب�������اخ ،وم�������رب�������ي�������ة، و�����س����ائ����ق 
خا�س،  خا�س،وب�ستاين،وحار�س 
ومم�������ر��������س خ�������ا��������س، وم������در�������س 
ومزارع،  م��زرع��ة،  خا�س،وم�سرف 
وجوكي  خيل،  و�ساي�س  وم�سمر، 
وذلك من خالل �سراكة موؤ�س�ساتية 
�سيدير  الذي  القطاع اخلا�س  مع 
هذه املراكز ويقدم اخلدمات نيابة 

عن الوزارة وحتت ا�سرافها.
التي  الرتاخي�س  معايري  وح���ول 
الوكيل  اأو�سحت  ال��وزارة  حددتها 
امل�ساعدة  العمالة  ل�سوؤون  امل�ساعد 
الرتخي�س  اأنه ي�سرتط يف طالب 
اأن يكون بالغا من العمر 21 عاما 
كامل الهلية واأل يكون هو اأو اأحد 
�سركائه قد حكم عليه يف جرمية 
يف  اأو  الم��ان��ة  اأو  بال�سرف  خملة 
اأي ج��رمي��ة م���ن ج���رائ���م الجت���ار 

يتمتعون  لأ�سخا�س  الرتاخي�س 
وال�سوابط  ب��ال��ق��ان��ون  ب��الل��ت��زام 
املعمول بها. و ذكرت اأن هناك عددا 
للتقدمي  املطلوبة  امل�ستندات  من 
ملقدم  الذاتية  ال�سرية  يف  وتتمثل 
املوؤ�س�سة  ع����ن  ون����ب����ذة  ال���ط���ل���ب 
م��ق��دم��ة ال��ط��ل��ب و�����س����ورة ج���واز 
ال�سفر وخال�سة القيد و�سور من 
الرخ�س التجارية لنف�س الن�ساط 
خارطة  اإىل  اإ�����س����اف����ة  وج�����د  اإن 
باملوقع املقرتح للمركز والت�سميم 
وكذلك  للمركز  املف�سل  الداخلي 
لإيجار  مبدئية  م��واف��ق��ة  خ��ط��اب 

املركز من اجلهة املالكة.
الطلبات  ت��ق��ي��ي��م  اآل����ي����ة  وح�������ول 
اأن جلنة تقييم طلبات  اإىل  نوهت 
على  التدقيق  ت��ت��وىل  الرتخي�س 
املواقع  ومعاينة  املقدمة  الطلبات 
لالعتماد  النتائج  ورفع  والتقييم 

الب�سرية  امل��������وارد  وزارة  وك���ي���ل 
والتوطني امل�ساعد ل�سوؤون العمالة 
�ستتعامل مع  ال��وزارة  اأن  امل�ساعدة 
ب�سفافية  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ط��ل��ب��ات 
الرتاخي�س  م��ن��ح  و���س��ي��ت��م  وح��ي��اد 
لل�سوابط  امل�����س��ت��وف��ي��ة  ل��ل��م��راك��ز 
وال�سروط املن�سو�س عليها ووفقا 

لالحتياجات.
ل���ق���اء نظمته  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
ال�����وزارة الإ���س��ب��وع امل��ا���س��ي بفندق 
ج���ران���د ح��ي��اة يف دب����ي ل��ل��رد على 
برتخي�س  اخلا�سة  ال�ستف�سارات 
وذلك  "تدبري"  اخل��دم��ة  م��راك��ز 
بح�سور وم�ساركة اأكرث من 150 
بالتقدم  يرغبون  ممن  م�ستثمرا 

للح�سول على تراخي�س املراكز.
مراكز  اأن  ب���احل���رف���ي���ة  واأك���������دت 
خدمات  بتقدمي  تعنى   " "تدبري 
امل�����س��اع��دة ف��ق��ط وت�سمل  ال��ع��م��ال��ة 

حكم  ق����د  ي���ك���ون  واأل  اجل��ن�����س��ي��ة 
بال�سرف  خم��ل��ة  ج��رمي��ة  يف  عليه 
من  ج��رمي��ة  اأي  يف  اأو  الم��ان��ة  اأو 
جرائم الجتار بالب�سر اأو اجلرائم 
املن�سو�س عليها يف قانون تنظيم 
ال�����ق�����رارات  اأو  ال���ع���م���ل  ع����الق����ات 
ال�����س��ادرة ت��ن��ف��ي��ذا ل��ه م��ا مل يكن 
قد رد اإليه اعتباره اذا كان احلكم 
اأو  للحرية  مقيدة  بعقوبة  عليه 
تاريخ احلكم  �سنة من  بعد م�سي 

اذا كان احلكم �سادرا بالغرامة.
امل�ساركني  اأح���د  ���س��وؤال  ع��ل��ى  وردا 
ب�������س���اأن ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأي���ة 
مل���ق���دم ال���ط���ل���ب لدى  خم���ال���ف���ات 
ال�����وزارة ق��ال��ت اإن���ه ي�����س��رتط خلو 
بالوزارة  املرخ�س له  �سجل وملف 
ت�ستدعي  خم����ال����ف����ات  اأي�������ة  م�����ن 
وق���ف م��ل��ف امل��ن�����س��اآت الأم����ر الذي 
مبنح  ال�����وزارة  اه��ت��م��ام  اإىل  ي�سري 

املن�سو�س  اجل���رائ���م  اأو  ب��ال��ب�����س��ر 
عالقات  تنظيم  ق��ان��ون  يف  عليها 
العمل اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا 
عنه ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره 
اذا كان احلكم عليه بعقوبة مقيدة 
من  �سنة  م�سي  ب��ع��د  اأو  للحرية 
تاريخ احلكم اإذا كان احلكم �سادرا 

بالغرامة.
األ  اإن���ه ي�سرتط ك��ذل��ك  واأ���س��اف��ت 
موظفي  م��ن  الطلب  مقدم  يكون 
من  قرباهم  ذوي  م��ن  اأو  ال����وزارة 
الزوج  فيهم  مبن  الأوىل  الدرجة 
له  �سبق  قد  يكون  واأل  الزوجة  اأو 
وكالت  ترخي�س  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
بال�سافة  اخل���ا����س���ة  ال��ت��وظ��ي��ف 
بنكي  �سمان  ت��ق��دمي  ���س��رورة  اإىل 
األ���ف درهم   500 ق���دره  ل���ل���وزارة 
اأن��ه ي�سرتط يف  واأو���س��ح��ت  فقط. 
اماراتي  ي��ك��ون  اأن  امل���رك���ز  م��دي��ر 

ال�سرية  وه��ي  ل��ع��دة معايري  وف��ق��ا 
ال��ذات��ي��ة مل��ق��دم الطلب ون��ب��ذة عن 
امل��وؤ���س�����س��ة م��ق��دم��ة ال��ط��ل��ب وخلو 
����س���ج���ل م����ق����دم ال���ط���ل���ب م�����ن اأي 
خمالفات وخربة �سابقة يف تقدمي 
امل�ساعدة  اخل��دم��ة  عمال  خ��دم��ات 

واخلربة يف الإدارة والت�سغيل.
واأو�سحت اأن الوزارة ت�ستهدف من 
" تعزيز  " تدبري  مراكز اخلدمة 
الدولية  املحافل  الدولة يف  مكانة 
امل�ساعدة  ب��ال��ع��م��ال��ة  يتعلق  ف��ي��م��ا 
وتقدمي جميع اخلدمات املرتبطة 
بها يف مكان واحد و�سمان تقدمي 
اخل���دم���ات وف��ق��ا مل��ع��اي��ري اخلدمة 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��م��ي��زة اإ���س��اف��ة اىل 
املتعاملني  الوعي لدى فئات  ن�سر 
وال���ع���م���ل ع���ل���ى رف�����ع ك����ف����اءة تلك 
العمالة مبا يتما�سى مع متطلبات 

الت�سغيل و تقاليد الدولة.

�ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني تعر�س بو�بة �لتوطني يف �لم�ر�ت للتوظيف 2017
•• دبي -وام:

تعر�س وزارة املوارد الب�سرية والتوطني خالل م�ساركتها 
يف معر�س الإمارات للوظائف الذي ينعقد يف دبي اليوم 
التجاري  دبي  مبركز  اجل��اري  ابريل   11 حتى  وي�ستمر 
العاملي من�ستها اللكرتونية "بوابة التوطني" التي تتيح 
يعزز  العمل مب��ا  ع��ن  للباحثني  اخل��دم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 

فر�س توظيفهم يف القطاع اخلا�س.
املوارد  لتوظيف  امل�ساعد  الوكيل  علي  اآل  فريدة  واأك��دت 
والتوطني  الب�سرية  امل����وارد  ب����وزارة  الوطنية  الب�سرية 
ت���اأت���ي ان��ط��الق��ا من  اأن م�����س��ارك��ة ال�������وزارة يف امل��ع��ر���س 
حتقيق  و  التوطني  ملف  بدعم  اخلا�سة  ا�سرتاتيجيتها 
م�ستهدفات الأجندة الوطنية  وقالت ان معر�س المارات 
للتوظيف هو من�سة مهمة للباحثني عن العمل من املوارد 
املتوافرة  ال��وظ��ائ��ف  على  ل��الط��الع  الوطنية  الب�سرية 
لدى اجلهات امل�ساركة وهو المر الذي يعزز من فر�س 
اآل علي اجلمهور  ودع��ت  اجل��ه��ات.  تلك  ل��دى  توظيفهم 

ال��وزارة يف املعر�س حيث �سيتم ت�سجيل  اإىل زي��ارة جناح 
املواطنني  بيانات  حت��دي��ث  وك��ذل��ك  عمل  ع��ن  الباحثني 
تنمية  "هيئة  يف  الت�سجيل  لهم  �سبق  الذين  واملواطنات 
والت�سجيل  �سابقا  الوطنية"  الب�سرية  امل���وارد  وتوظيف 
اأي�سا وحتديث البيانات يف "بوابة التوطني" من خالل 
ww.mohre. ل���ل���وزارة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  زي����ارة 
gov.ae واختيار خانة الباحثني عن عمل "للمواطنني 
فقط" وبعد ا�ستكمال تعبئة البيانات ت�سل ر�سالة ن�سية 
للباحث عن عمل بتفعيل احل�ساب ويف حال وجود نق�س 
العمالء  م��ع خ��دم��ة  ال��ت��وا���س��ل  ال��ب��ي��ان��ات يطلب منه  يف 

ل�ستكمال النواق�س.
واأو�سحت اأن بوابة التوطني تقدم العديد من اخلدمات 
اأهمها م�ساعدة املواطنني الباحثني عن العمل على اإيجاد 
فر�س وظيفية عالوة على توفري فر�س للتدريب الفني 
والتخ�س�سي بال�سافة الر�ساد املهني والوظيفي وكذلك 
مبا  ال���وزارة  يف  امل�سجلة  للمن�ساآت  وحوافز  مزايا  توفري 

ي�ساهم يف تعزيز فر�س املواطنني يف القطاع اخلا�س.

�سرطة �لفجرية تنظم ندوة توعوية حول �أ�سر�ر �ملخدر�ت ب�لتع�ون مع �لربن�مج �لوطني �سر�ج
•• الفجرية -الفجر:

جل�سة  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  نظمت 
املخدرات  ت��ع��اط��ي  ب���اأ����س���رار  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ح���واري���ة 
الربنامج  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ق��ل��ي��ة  وامل�����وؤث�����رات 
الوطني ملكافحة املخدرات )�سراج( وذلك �سمن 

اأن�سطة حملة )رفقتهم �سينة(.
للثقافة  الفجرية  قاعة هيئة  اجلل�سة يف  اأقيمت 
التي  و  ال���ف���ج���رية  دب�����ا  م���دي���ن���ة  يف  والع���������الم 
العقيد علي ح�سن احلمودي  ا�ست�سافت كل من 
مدير اإدارة مكافحة املخدرات ب�سرطة الفجرية، 
الهيئة  الكندي من  �سامل  الديني حمد  الواعظ 
الدكتورة  الإ�سالمية والأوقاف،  لل�سوؤون  العامة 
عزة رم�سان ا�ست�ساري الطب النف�سي مب�ست�سفى 
من  ح�سن  �سهيل  خديجة  املحامية  خ��ورف��ك��ان، 
اجلل�سة  وادار  ل��ل��م��ح��ام��ني  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة 

الإعالمي حممد اخلطيب من تلفزيون دبي.
و ت��ن��اول��ت ال���ن���دوة اأ���س��ب��اب ت��ع��اط��ي امل���خ���درات و 
املوؤثرات العقلية و كيفية الوقاية منها و حماية 
الظاهرة  ه��ذه  انت�سار  م��ن  واحل��د  ككل  املجتمع 

احلكومية  املوؤ�س�سات  و  الهيئات  جهود  اإب���راز  و 
كما  و  انت�سارها،  منع  و  لها  الت�سدي  يف  املعنية 
انحراف  يف  ال�سوء  رف��ق��اء  دور  اجلل�سة  تناولت 
الرقابة  دور  غ��ي��اب  و  امل���خ���درات  ن��ح��و  ال�����س��ب��اب 
م�ستمر  ب�سكل  ومتابعتهم  الأبناء  على  ال�سرية 
الم����ر ال����ذي ي��ع��ت��رب ع��ام��ال اأ���س��ا���س��ي��ا يف حماية 

الأبناء وتوجيههم نحو طريق ال�سواب والتاأكيد 
على اأهمية و�سرورة غر�س مبادئ وقيم وتعاليم 
الدين الإ�سالمي يف نفو�س الأبناء و التي حتثنا 
على جتنب املحرمات واملهلكات مبا فيها املخدرات 
وغريها من املوؤثرات التي تهلك النف�س وتقودها 

اىل املوت.
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اأخبـار الإمـارات
فرق تطوعية �إم�ر�تية وخليجية لتدريب �أطب�ء �لعن�ية �ملركزة يف �آ�سي� و�أفريقي� تز�من� مع ع�م �خلري

•• دبي -وام:

فعالياته يف  اختتم  الذي  للعناية احلرجة  الثالث ع�سر  املوؤمتر  اأعلن 
عمل  فرق  ت�سكيل  ام�س  بدبي  �سيتي  ف�ستيفال  انرتكونتننتال  فندق 
اأطباء  لتدريب  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  الم����ارات  دول��ة  م��ن  تطوعية 
اخلري  ع��ام  مبادرة  مع  تزامنا  واأفريقيا  اآ�سيا  دول  يف  املركزة  العناية 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي 
الدولة حفظه اهلل وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه 

اهلل يف هذا ال�ساأن.

و قال الدكتور ح�سني نا�سر اآل رحمة رئي�س �سعبة العناية املركزة يف 
م�ست�سفى دبي رئي�س املوؤمتر اإن الدورة التدريبية الأويل لهذه املبادرة 
�ستنطلق يف �سهر يونيو املقبل فيما تنطلق الدورة التدريبية الثانية 
املركزة  للعناية  الأفريقي  الحت��اد  مع  التن�سيق  بعد  اأكتوبر  �سهر  يف 

لإعالن اأ�سماء الدول التي بحاجة ملثل هده الدورات.
اخلطرية  للحالت  العالج  تقدمي  اأي�سا  ت�سمل  ال���دورات  اإن  واأ���س��اف 
اأق�سام العناية  اآلية طرق تطوير  و تقدمي ال�ست�سارات املجانية حول 
اأن باب التطوع للعمل يف املبادرة  اآ�سيا واأفريقيا.. لفتا اإىل  يف قارتي 

�سيكون مفتوحا اأمام جميع الأطباء .
و ذكر اآل رحمة اأنه مت يف ختام اأعمال املوؤمتر العالن عن تاأ�سي�س رابطة 

و�سريلنكا  وبنغالدي�س  وباك�ستان  الهند  وت�سمل  اآ�سيا  جنوب  احت��اد 
ونيبال وبوتان واأفغان�ستان للتعاون مع �سعبة الإمارات للعناية املركزة 
لتطوير التعليم الطبي عن طريق تبادل اخلربات والكفاءات مل�ساعدة 
الدول ذات المكانيات املحدودة لتطوير اأق�سام العناية املركزة كونها 

خط الدفاع الأول يف التعامل مع احلالت املخطرة .
لتطوير  الأفريقية  الرابطة  تاأ�سي�س  اأي�سا  �سهد  املوؤمتر  اإن  واأ�ساف 
املركزة  للعناية  الإم�����ارات  �سعبة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  والأب���ح���اث  ال��ت��دري��ب 

والرابطة العربية للعناية املركزة.
ال���دول للرت�سح  كافة  دع��م  الإم����ارات على  دول��ة  اإىل ح�سول  ا�سافة   
املركزة  العناية  العاملية لحتادات  للرابطة  العاملي  املوؤمتر  ل�ست�سافة 

عام 2023 .
واأو�سى امل�ساركون يف املوؤمتر بتقنني ا�ستخدام امل�سادات احليوية عن 
للحد  املركزة  العناية  امل�ست�سفيات ومراكز  ادارات  التعاون بني  طريق 
تعد  وال��ت��ي  للم�سادات  امل��ق��اوم��ة  البكتريية  الل��ت��ه��اب��ات  خ��ط��ورة  م��ن 

م�سكلة عاملية .
العالج يف م�ست�سفيات  املوحدة لطرق  اإىل تعميم الر���س��ادات  . ودع��وا 
اللتحاق  على  الأطباء  ت�سجيع  عن  ف�سال  الع�ساء  وال��دول  الدولة 
ال��دول تعاين من نق�س  واأن جميع  املركزة خا�سة  العناية  بتخ�س�س 
املزيد  والتمري�سية عن طريق تقدمي  الطبية  الكوادر  اع��داد  حاد يف 

من احلوافز والمتيازات لأطباء العناية يف خمتلف الدول.

�سلط�ن �لق��سمي يفتتح خمترب �ل�س�رقة لدعم �أبح�ث �ل�سرط�ن يف لندن
•• لندن-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  افتتح 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  وقرينته  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
ال�سرطان  مر�سى  اأ�سدقاء  جلمعية  الفخري  والرئي�س  املوؤ�س�س  القا�سمي 
�سفرية الحتاد الدويل ملكافحة ال�سرطان لالإعالن العاملي لل�سرطان �سفرية 
الحتاد الدويل ملكافحة ال�سرطان ل�سرطانات الأطفال .. اأم�س الول خمترب 

ال�سارقة يف معهد فران�سي�س كريك يف العا�سمة الربيطانية لندن.
ويعد معهد فران�سي�س كريك الأكرب على م�ستوى الأبحاث الطبية احليوية 
يف اأوروبا والأهم من نوعه يف العامل.. فيما �سي�سهم خمترب ال�سارقة - الذي 
املرتبطة  والدرا�سات  الأبحاث  اإج��راء  للمعهد - يف  الإ�سافات  اأح��دث  يعترب 
مبر�س ال�سرطان ب�سورة عامة ومبر�س �سرطان الرئة على وجه التحديد 

من اأجل ال�ستفادة منها يف اإنتاج عالج ناجع وفعال لهذا املر�س.
وثمن �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة اجلهود التي يبذلها العلماء والباحثون 
من اأجل التو�سل اإىل عالجات ناجعة لالأمرا�س التي تعاين منها الب�سرية .. 
موؤكدا اأن هذه اجلهود لبد اأن تكون خال�سة ل�سالح الإن�سان يف اأي مكان من 
العامل بعيدا عن العوائد املالية اأو الأهداف القت�سادية حلماية الب�سر من 

الأمرا�س التي تفتك بهم وتعيق م�ساركتهم يف تنمية وازدهار جمتمعاتهم.
وح�ساري  علمي  اإ�سعاع  م�سدر  �سي�سكل  ال�سارقة  خمترب  اأن  �سموه  واأو�سح 
الأ�سباب  اإىل  التو�سل  يف  البحثية  اجل��ه��ود  وتوحيد  توظيف  على  �سيعمل 
الكامنة وراء الأمرا�س اخلطرية وغري املعدية وخا�سة ال�سرطان .. م�سريا 
ماليا  لي�س  املخترب  ه��ذا  دع��م  موا�سلة  على  �ستعمل  ال�سارقة  اإم��ارة  اأن  اإىل 
العلمية  اأهدافه  القادرة على حتقيق  الب�سرية  بالكوادر  اأي�سا  فح�سب واإمنا 

والإن�سانية.
واأكد �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة اأن عالج الأمرا�س غري املعدية وخا�سة 
اأن  اإىل  م�سريا   .. عليها  للق�ساء  القائمة  البحثية  اجلهود  رهني  ال�سرطان 
تطور العلم بوترية مت�سارعة مينحنا الأمل بحلول ناجعة وما واجبنا اجتاه 
�سناعة  يف  م�ساهمني  لنكون  ومتويلها  دعمها  �سوى  وال��درا���س��ات  الأب��ح��اث 

م�ستقبل �سحة الإن�سان.
الرئي�س  ك��وم��ار  ه��ارب��ل  ال�����س��ري  ال���زي���ارة  خ���الل  �سموهما  ا�ستقبال  يف  ك���ان 
داون����ورد  وج��ول��ي��ان  ال�����س��رط��ان  لأب��ح��اث  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  للجمعية  التنفيذي 
م�ساعد مدير البحوث يف معهد فران�سي�س كريك والربوفي�سور امل�سوؤول عن 
املعهد ويف اجلمعية  الإداري��ني والأخ�سائيني يف  ال�سارقة وعدد من  خمترب 

الربيطانية لأبحاث ال�سرطان.
دعم  يف  ال�سارقة  ح��اك��م  قرينة  ج��ه��ود  ث��م��ار  اأح���د  ال�سارقة  خمترب  وي�سكل 
الربامج واملبادرات واخلطط العاملة على رفع م�ستوى العالج من الأمرا�س 
فران�سي�س  ي�سرف على معهد  اإذ   .. ال�سرطان  املعدية وحتديدا مر�س  غري 
كريك نخبة من العلماء والباحثني الذين ي�سل عددهم اإىل حوايل 1250 
عاملا وباحثا اإ�سافة اإىل نحو 250 من املوظفني التنفيذيني ينت�سبون اإىل 

اأكرث من 70 بلدا حول العامل.
وياأتي افتتاح خمترب ال�سارقة �سمن معهد فران�سي�س كريك بدعم متويلي 
كامل من �سمو ال�سيخة جواهر القا�سمي حيث تربعت �سموها مببلغ 500 
األف جنيه اإ�سرتليني للجمعية الربيطانية لأبحاث ال�سرطان يف لندن بهدف 
ال�ستثمار يف الدرا�سات والبحوث الطبية املتعلقة بال�سرطان والأمرا�س غري 
املعدية وتطوير وتدريب الكوادر الب�سرية لالنتقال نحو مرحلة جديدة يف 

عالج تلك الأمرا�س واحلد من انت�سارها.
جرت  التي  العلمية  التجارب  ت�سري  القا�سمي  جواهر  ال�سيخة  �سمو  وقالت 
على الأمرا�س خالل املئة عام املا�سية اأن العلم ل حدود له فما كان مر�سا 
فتاكا قبل عقود ما�سية بات اليوم بف�سل الأبحاث والدرا�سات مر�سا ميكن 
فاإذا  والبحث  بالعلم  ثقتنا  ي��ع��زز  ال���ذي  الأم���ر  ومعاجلته  عليه  ال�سيطرة 
واأنواع  املعدية  غري  الأمرا�س  كل  ف��اإن  اجلهود  وتعزيز  العلوم  دعم  وا�سلنا 
العالج  �سهلة  اأمرا�سا  امل�ستقبل  �ستكون يف  اليوم  نواجهها  التي  ال�سرطانات 

ول ترتك الأ�سرار التي حتدثها على الإن�سان .
الدورية  واملتابعة  املبكر  الك�سف  ثقافة  تعزيز  اأهمية  على  �سموها  و�سددت 
على م�ستوى الدول والأف��راد ملا لذلك من اأثر كبري يف دعم فاعلية العالج 

وال�سفاء التام من الأمرا�س غري املعدية.
�سبل  لتطوير  كبرية  جهود  من  والباحثون  العلماء  به  يقوم  ما  اإن  وقالت 
اأن يكون حمل تقدير ودعم قادة العامل  العالج بطرق علمية موثقة يجب 
وم�ستقبل  الإن�سانية  خلدمة  تعمل  الكبرية  واجلهود  العقول  فهذه  اأجمع 
العامل . واأ�سارت �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي اإىل اأن ال�ستثمار 
الطبي  للقطاع  دعما  يعد  ل  ودرا�ستها  بحوثها  ودع��م  الأم��را���س  ع��الج  يف 
وتدعيم  اجلديدة  الأجيال  طاقات  يف  ا�ستثمار  هو  واإمن��ا  وح�سب  وال�سحي 
اأي ح�سارة  لبناء  الأ�سا�س  فالإن�سان و�سحته هما حجر  امل�ستقبل  اإمكانيات 
ونهو�س اأي دولة اأو اأمة الأمر الذي يف�سر ت�سابق الكثري من بلدان العامل 

على دعم البحوث العلمية واكت�ساف الأدوية والعالجات.
يتطلب  املعدية  غري  الأم��را���س  مواجهة  على  العمل  اأن  �سموها  واأو�سحت 

حراكا فاعال على م�ستويات عدة منها ما هو مرتبط مبجال الأبحاث ومنها 
الأمرا�س  ه��ذه  انت�سار  من  احل��د  �سبل  تناق�س  التي  باملوؤمترات  يرتبط  ما 

ورفع م�ستوى الوعي املجتمعي بها .
ولفتت اإىل جهود ال�سارقة يف هذا اجلانب بقولها تقوم اإمارة ال�سارقة بجهود 
اأطلقت  املعدية حيث  غ��ري  الأم��را���س  مكافحة  �سباقة يف جم��ال  وم��ب��ادرات 
وثيقة ال�سارقة لالأمرا�س غري املعدية باعتماد 230 خبريا وخمت�سا عامليا 
العاملي لتحالف منظمات  املنتدى  الثانية من  ال��دورة  الإم��ارة  و�ست�ست�سيف 

الأمرا�س غري املعدية خالل الفرتة ما بني 9 - 11 دي�سمرب 2017 .
جواهر  ال�سيخة  �سمو  وقرينته  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  �سهد  كما 
اأ�سدقاء  جمعية  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع   - ال��زي��ارة  خ��الل   - القا�سمي 
من  وقعها   .. ال�سرطان  لأبحاث  الربيطانية  واجلمعية  ال�سرطان  مر�سى 
اجلانب الإماراتي �سعادة �سو�سن جعفر رئي�س جمل�س اإدارة جمعية اأ�سدقاء 
مر�سى ال�سرطان .. فيما وقعها من اجلانب الربيطاين ال�سري هاربل كومار 
. ويعمل اجلانبان من خالل التفاقية على تبادل اخلربات والرتكيز على 
ال�سرطان  اأم��را���س  ع��الج  �سبل  تطوير  جم��ال  يف  العلمية  البحوث  تعزيز 

باأنواعه كافة.
واأعرب ال�سري هاربل كومار عن �سعادته بزيارة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
و�سمو ال�سيخة جواهر القا�سمي ملعهد فران�سي�س كريك اأحد معاهد البحوث 

الطبية احليوية الرائدة يف العامل.
نهاية  �سي�ساعد يف  ال�سارقة  ل�سالح خمترب  ال�سخي  �سموهما  دعم  اأن  واأك��د 
املطاف مر�سى ال�سرطان يف جميع اأنحاء العامل .. م�سيفا اأن املعهد يعمل 
مع جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان �سمن روؤية واحدة وهي اأن ال�سرطان 
موؤ�س�سة  اأو  واح��دة  لدولة  ميكن  ل  واأن��ه  عاملية  حلول  تتطلب  عاملية  اأزم��ة 

التغلب على املر�س مبفردها.
اخلربات  تبادل  اأج��ل  من  اجلمعيو  مع  العمل  ملوا�سلة  تطلعه  عن  واأعربت 
واأف�سل املمار�سات التي ت�سهم يف حت�سني حياة النا�س امل�سابني بال�سرطان يف 

كال البلدين ويف خمتلف اأنحاء العامل.
و�سمو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتفقد 
ال�سيخة جواهر القا�سمي اأق�سام ومرافق معهد فران�سي�س كريك املمتدة على 
م�ساحة مليون قدم مربع بالقرب من املكتبة الربيطانية والذي بلغت تكلفة 
اإن�سائه 650 مليون جنيه ا�سرتليني مت توظيفها بالكامل من اأجل اإقامة 
�سرح علمي متكامل يعمل على البحث يف البيولوجيا الأ�سا�سية الكامنة وراء 
�سحة الإن�سان واملر�س بهدف اإيجاد طرق جديدة لت�سخي�س وعالج اأمرا�س 

ومر�س  واللتهابات  الدماغية  وال�سكتة  القلب  واأم��را���س  ال�سرطان  مثل 
اخلاليا الع�سبية احلركية .

ويركز املعهد عامة على درا�سة البيولوجيا الأ�سا�سية التي ت�ستند اإليها �سحة 
الإن�سان ومر�سه.

وعرب �سموهما - خالل لقائهما جمموعة من العلماء والباحثني يف املعهد 
الإن�سان  اأجل �سحة  التي يبذلونها من  العظيمة  - عن تقديرهما للجهود 

و�سالمة الإن�سانية.
وابتكار  احليوية  الطبية  البحوث  جم��ال  يف  ال����دوؤوب  عملهم  على  واأث��ن��ي��ا 
يف  العلوم  ق��ادة  بتدريب  املعهد  اهتمام  اأن  موؤكدين   .. اجل��دي��دة  العالجات 
امل�ستقبل �سينعك�س اإيجابا على تقدم اأبحاث مكافحة الأمرا�س غري املعدية 

وخا�سة مر�س ال�سرطان.
ووجهت �سمو ال�سيخة جواهر القا�سمي الدعوة لهم حل�سور املنتدى العاملي 
لتحالف منظمات الأمرا�س غري املعدية الذي يعقد يف ال�سارقة خالل �سهر 

دي�سمرب 2017.
النومان رئي�س  .. �سعادة �سو�سن جعفر ونورة  الزيارة  رافق �سموهما خالل 
املكتب التنفيذي ل�سمو ال�سيخة جواهر القا�سمي والدكتورة �سو�سن املا�سي 
ال�سرطان ورمي بن كرم مدير موؤ�س�سة  اأ�سدقاء مر�سى  مدير عام جمعية 

مناء لالرتقاء باملراأة.
ويعد معهد فران�سي�س كريك - الذي يتخذ من و�سط لندن مقرا له - من 
اأحدث املراكز العلمية املتخ�س�سة يف الأبحاث الطبية املتقدمة حيث تاأ�س�س 
عام 2015 بال�سراكة بني جمموعة من اأعرق املوؤ�س�سات البحثية والطبية 
الربيطانية وهي جمل�س البحوث الطبية ومركز اأبحاث ال�سرطان يف اململكة 
وكلية  اجلامعية  لندن  وكلية  ويلكوم  العاملية  اخلريية  واملوؤ�س�سة  املتحدة 
الطبية  للبحوث  الوطني  املعهد  واأ�سبح  لندن  كينغز  وكلية  لندن  اإمربيال 

ومعهد لندن للبحوث يف جامعة لندن جزءا من املعهد.
يذكر اأن جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان هي جمعية ذات نفع عام تاأ�س�ست 
بال�سرطانات  الوعي  ن�سر  اإىل  تهدف  وه��ي  ال�سارقة  اإم���ارة  يف   1999 ع��ام 
ال�ستة القابلة للك�سف املبكر وهي �سرطان الثدي وعنق الرحم والربو�ستاتا 

واجللد و�سرطان القولون وامل�ستقيم .
واإىل جانب عملها التوعوي تعمل اجلمعية على تقدمي الدعم املعنوي واملادي 
لآلف املر�سى وعائالتهم ممن تاأثروا مبر�س ال�سرطان بغ�س النظر عن 
جن�سياتهم واأعمارهم وجنحت حتى الآن يف تقدمي الدعم لأكرث من 3700 

م�ساب بال�سرطان من الأطفال والن�ساء والرجال املقيمني يف الإمارات.

�ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�س�رقة ي�س�رك يف مهرج�ن �ل�سح�فة �لع�ملي يف بريوجي� �لإيط�لية

.. م�����س��ت��ع��ر���س��ا م�����س��رية ال��ن��م��و يف 
ال�سارقة  الإم��ارة واأه��داف جمل�س 
يتبعه من موؤ�س�سات  لالإعالم وما 
مب������ا ف���ي���ه���ا امل����ك����ت����ب الإع������الم������ي 
وموؤ�س�سة  ال�������س���ارق���ة  حل���ك���وم���ة 
ال�سارقة لالإعالم ومدينة ال�سارقة 
لالإعالم هيئة منطقة حرة وروؤيته 
القفزات  اإىل  امل�ستندة  امل�ستقبلية 
ال���ن���وع���ي���ة ال���ت���ي حت��ق��ق��ه��ا اإم������ارة 

ال�سارقة يف قطاعاتها التنموية.
وتطرق اإىل كربى الفعاليات التي 
ينظمها املكتب الإعالمي حلكومة 
املنتدى الدويل  ال�سارقة مبا فيها 
لالت�سال احلكومي وما انبثق عنه 
تطوير  ت�ستهدف  م�سروعات  م��ن 
املركز  اإىل  م�������س���ريا   .. ال���ق���ط���اع 
الذي  الدويل لالت�سال احلكومي 
يعد الأول من نوعه على م�ستوى 
م��رج��ع��ي��ة دولية  وي�����س��ك��ل  ال���ع���امل 

لالرتقاء بالقطاع.

معايري وخ�سو�سية الإمارة.
وق����ال ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
يتيح  امل����ه����رج����ان  اإن  ال���ق���ا����س���م���ي 
ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اإجن����ازات 
وجت������ارب اجل���ه���ات امل�������س���ارك���ة من 
وتعزيز  ال���ع���امل  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف 
ال�ستفادة  وحتقيق  البناء  التعاون 
م��ن اجل��ل�����س��ات ال��ت��ي ي��ت��ن��اول فيها 
املتخ�س�سني خرباتهم املختلفة يف 

جمال العمل.
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  والتقى 
املهرجان  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ال��ق��ا���س��م��ي 
املهرجان  رئي�س  بوتر  كري�ستوفر 
تعزيز  ���س��ب��ل  م��ن��اق�����س��ة  وج����رى   ..
بني  الثنائية  وال��ع��الق��ات  التعاون 
مهرجان ال�سحافة العاملي واملكتب 

الإعالمي حلكومة ال�سارقة.
اأحمد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  واأط��ل��ع 
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س امل��ه��رج��ان على 
والإعالمي  الثقايف  ال�سارقة  منتج 

ول��ف��ت ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
الدويل  امل��ه��رج��ان  اإىل  ال��ق��ا���س��م��ي 
املكتب  ي��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  ل��ل��ت�����س��وي��ر 
ال�سارقة  حل���ك���وم���ة  الإع�����الم�����ي 
الثانية  دورت����ه  ف��ع��ال��ي��ات  وتنطلق 
 25  -  22 م����ن/  ال���ف���رتة  خ����الل 
العام اجلاري وي�سكل  نوفمرب من 
خاللها  ي��ل��ت��ق��ي  دول����ي����ة  م��ن�����س��ة 
من  املتخ�س�سني  امل�سورين  كبار 

خمتلف اأنحاء العامل .
ي��رك��ز على  امل��ه��رج��ان  اأن  واأو����س���ح 
والإبداعية  ال�سحفية  ال�����س��ورة 
وي�������س���ت���م���ل ع����ل����ى ال�����ع�����دي�����د من 
بالت�سوير  املتخ�س�سة  الفعاليات 
ال����ف����وت����وغ����رايف ب�����س��ك��ل ع������ام من 
العامليني  الفنانني  لكبار  معار�س 
وعرو�س  ون�������دوات  ع��م��ل  وور�������س 
ف���ي���دي���و وم�������س���اب���ق���ات وم���ع���ار����س 

جتارية.
بوتر  اأعرب كري�ستوفر  من جانبه 

•• بريوجيا -وام:

اأحمد  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  اأك�����د 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي 
ل����الإع����الم ح���ر����س الإم���������ارة على 
خمتلف  م��ع  التوا�سل  ج�سور  م��د 
الإعالمية  والفعاليات  القطاعات 
ال����ت����ج����ارب  وت������ب������ادل  ال�����ع�����امل  يف 
واخلربات مبا ينعك�س على الرتقاء 
املكانة  وتعزيز  الإع��الم��ي  ب����الأداء 
ال�سارقة حمليا  لإمارة  الإعالمية 
توجيهات  وف����ق  ودول����ي����ا  وع���رب���ي���ا 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 

املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة .
ج����اء ذل����ك خ����الل م�����س��ارك��ة وفد 
الإمارة برئا�سة ال�سيخ �سلطان بن 
نظمها  وال��ت��ي   - القا�سمي  اأح��م��د 
املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 
ال�سحافة  مهرجان  فعاليات  يف   -
مدينة  يف  حاليا  املنعقدة  ال��ع��امل��ي 
بريوجيا يف اإيطاليا خالل الفرتة 
من 5 - 9 اأب��ري��ل اجل��اري والذي 
يعد من اأكرب الفعاليات الإعالمية 
اآلف  ف���ي���ه  وي�������س���ارك  اأوروب���������ا  يف 
املتحدثني لبحث  احل�سور ومئات 
املختلفة  الإع��الم��ي��ة  امل��و���س��وع��ات 

وق�سايا ال�سحافة الدولية.
ت���اأت���ي م�����س��ارك��ة ال���وف���د يف اإط����ار 
الإعالمي  امل��ك��ت��ب  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
حل����ك����وم����ة ال���������س����ارق����ة ال����ه����ادف����ة 
ال���ت���ع���اون مع  ن���ط���اق  ت��و���س��ي��ع  اإىل 
الدولية  الإع���الم  و�سائل  خمتلف 
اأح����دث اجتاهات  ع��ل��ى  والط�����الع 
التطورات  ون��ق��ل  ال��ع��امل��ي  الإع����الم 
اإىل  ال�سارقة  اإم��ارة  ت�سهدها  التي 
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل وت��وط��ي��د اآف����اق 
مع  يتوافق  مبا  امل�سرتك  التعاون 

عن تقدير املهرجان ملنتج ال�سارقة 
ولر�سالة  والإع�����الم�����ي  ال���ث���ق���ايف 
املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 

واأهدافه الإعالمية ال�سامية .
واأ�ساد مب�ساركة وفد اإمارة ال�سارقة 
يف املهرجان ودورها يف زيادة اأوا�سر 
اجلانبني  بني  الإع��الم��ي  التقارب 

وتعزيز التعاون البناء.
ومت خ����الل م�����س��ارك��ة وف����د اإم����ارة 
ال�سحافة  م��ه��رج��ان  يف  ال�����س��ارق��ة 
الإعالمي  املجتمع  تعريف  العاملي 
باأن�سطة   .. الفعاليات  يف  امل�سارك 
وروؤيته  لل�سحافة  ال�سارقة  ن��ادي 
الع�سوية  وب����رام����ج  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
القطاع  يف  ل���ل���ع���ام���ل���ني  امل����ت����اح����ة 
دول  م�����ن خم���ت���ل���ف  الإع�������الم�������ي 

العامل.
يذكر اأن مهرجان ال�سحافة العاملي 
- الذي تاأ�س�س يف عام 2006 من 
كري�ستوفر  و  �سيكوين  اأري��ان��ا  قبل 
من  العديد  ح�سور  �سهد   - بوتر 
الإعالميني واملثقفني والنا�سطني 
تناولوا  ال��ذي��ن  ال��ب��ارزي��ن  ال��ع��رب 
والق�سايا  التحديات  من  العديد 

التي تواجهها املنطقة.
وت��غ��ط��ي ج��ل�����س��ات امل��ه��رج��ان التي 
مت���ت���د ع���ل���ى م�����دى خ��م�����س��ة اأي�����ام 
الق�سايا  م���ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة 
مب�����ا يف ذل������ك خم���ت���ل���ف جم�����الت 
الإع����������الم ال���ت���ق���ل���ي���دي وو����س���ائ���ل 
الإعالم  الإع��الم اجلديدة وحرية 
وحقوق الإن�سان والهجرة وو�سائل 
وحتديات  الج��ت��م��اع��ي��ة  الإع������الم 
الإن����رتن����ت والإع��������الم والإ�����س����الم 
وو�سائل  النا�سئة  الإع��الم  وو�سائل 
البتكار  على  ت��وؤث��ر  التي  الإع���الم 
والن�ساء يف ال�سحافة وغريها من 

املو�سوعات.

جمل�س �سورى �سب�ب �ل�س�رقة ين�ق�س طموح�ت 
�ل�سب�ب �مل�ستقبلية مع م�سوؤولني ب�لدولة

•• ال�صارقة -وام:

زار وفد من جمل�س �سورى ال�سباب يف ال�سارقة موؤخرا 
تو�سيات  رفع  بهدف  الدولة  يف  امل�سوؤولني  من  ع��ددا 
الت�سريعي  الف�سل  من  العادي  النعقاد  دور  جل�سات 
ال�سباب  ط��م��وح��ات  م��ن��اق�����س��ة  اإىل  اإ���س��اف��ًة  ال�����س��اد���س 
والإمارات  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  وتطلعاتهم  امل�ستقبلية 

ككل.
ال�سارقة كال من  �سباب  والتقى نواب جمل�س �سورى 
معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأحمد 
الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة ومعايل الدكتور 
اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة 
الزري  �سيف  العميد  و�سعادة  العايل  التعليم  ل�سوؤون 

ال�سام�سي القائد العام ل�سرطة ال�سارقة حيث ناق�سوا 
وكيفية  وطموحاتهم  ال�سباب  ق�سايا  خمتلف  معهم 
دعم اإمكاناتهم ومواهبهم وك�سف قدراتهم الإبداعية 
اإىل  ا�سرتاتيجيتها  وف��ق  دوم��اً  احلكومة  ت�سعى  التي 
تعزيزها وتنميتها يف �سبيل متكني ال�سباب والرتقاء 
التقدم والزدهار  للم�ساهمة يف م�سرية  بهم ودفعهم 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.
�سورى  جمل�س  م��ن  نائبا   16 ال��زي��ارة  ه��ذه  و�سمت 
منت�سبات  م��ن  امل�����جل�س  م�����ثلوا  ال�����ذين  ال������سباب 
ال�سارقة  نا�سئة  ومنت�سبي  ال�����س��ارق��ة  فتيات  �سجايا 
وذل��ك يف اإط��ار ج��ولت جمل�س �سورى ال�سباب ل�سكر 
امل�����س��وؤول��ني ال��ذي��ن اأث����روا جت��رب��ت��ه ال��ربمل��ان��ي��ة خالل 
عنها  اأ�سفرت  التي  التو�سيات  ورف��ع  ال�ساد�سة  دورت��ه 

هذه اجلل�سات.
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اأخبـار الإمـارات
�سفري �لدولة ي�س�رك يف تقدمي برن�مج م�ج�ستري حول �إد�رة �لأعم�ل يف �لإم�ر�ت بج�معة يف �إيط�لي�

•• روما-وام:

لدى  الدولة  �سفري  الري�سي  نا�سر  �سقر  �سعادة  �سارك 
اجلمهورية الإيطالية يف الندوة التي نظمتها اأكادميية 
روما مبنا�سبة تقدمي  لوي�س يف  الأعمال جلامعة  كلية 
الأعمال  اإدارة  تخ�س�س  يف  للماج�ستري  جديد  برنامج 
ع��ن دول��ة الإم����ارات وال���ذي اأط��ل��ق خ��الل ال��ع��ام اجلاري 

ويعترب الأول من نوعه يف اإيطاليا.
وق�����دم ���س��ع��ادة ال�����س��ف��ري - يف ك��ل��م��ت��ه اأم������ام ن��خ��ب��ة من 
الأكادمييني والعلماء والطالب - نبذة عامة عن دولة 

العالقات  ن�ساأة  وا�ستعر�س  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ب��ني دول���ة الإم����ارات واجل��م��ه��وري��ة الإي��ط��ال��ي��ة وطبيعة 
ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  القائمة  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

والقت�سادي والثقايف.
واأ����س���اد ب���دور امل����راأة الإم��ارات��ي��ة ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت �سريكا 
اأ�سا�سيا يف قيادة م�سرية التنمية امل�ستدامة حيث ت�سغل 
يف  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطات  يف  املنا�سب  اأرف��ع 

الدولة.
الإمارات  دول��ة  حققتها  التي  الإجن����ازات  اإىل  م�سريا   .
الإن�سانية  م�ساعداتها  برامج  مثل  املجالت  خمتلف  يف 

والإغاثية وعمليات حفظ ال�سالم يف العامل.
تفرد  لوي�س  الأك��ادمي��ي��ون يف جامعة  اأك��د  م��ن جانبهم 
منطقة  يف  متميزة  اق��ت�����س��ادي��ة  ببيئة  الإم�����ارات  دول���ة 
�سخمة  ا�ستثمارات  ت�ستقطب  حيث  الأو���س��ط  ال�سرق 
والبتكار  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه��ا  بف�سل 

التقني يف امليادين كافة.
الإيطالية  اجلامعات  اأرق��ى  من  لوي�س  جامعة  وتعترب 

املتخ�س�سة يف الدرا�سات القت�سادية .
. تاأ�س�ست عام 1977 وتخرج منها رجال دولة متميزون 

منهم ال�سفري الإيطايل احلايل لدى الدولة.

 

�صح الكالم 

الدرا�سي  العام  نهاية  امتحانات  انطالق  ب��دء  ال���وزارة  اإع��الن  مع 
ل�سفوف ال�12 متقدم وعام 28 و30 مايو املقبل ، واليوم ومع بدء 
دوام الطالب للف�سل الدرا�سي الثالث لي�سطر نهاية عام درا�سي ، 
اأم��ور ومعلمني  لحت يف الأف��ق عدة ت�ساوؤلت من طالب واأول��ي��اء 
اآملني  ويعنيه  يخ�سه  فيما  ويت�ساءل  ي�ساأل  كل   ، مدار�س  واإدارات 
والمتحانات  املناهج  على  القائمني  عند  �سافية  اإجابة  يجدوا  اأن 
بالوزارة، هل يعلم م�سوؤولو املناهج والمتحانات اأن اأيام التمدر�س 
الفعلية ، بدءا من اليوم وحتى بدء المتحانات 35 يوما للمتقدم 
و37 يوما للعام بعد خ�سم اأيام العطالت جمعة و�سبت ، وبالتايل 
للمهتمني بال�ساأن الرتبوي بات الف�سل الدرا�سي الثالث مع ما هو 
اأن ي�ستطيع  ، ومن ال�سعب  مقرر من مناهج درا�سية ق�سري جدا 
الطالب  ا�ستيعاب  ي�ست�سعب  كما   ، املقررات  النتهاء من  املعلمون 
اإذا مروا  اإل   ، املناهج املقررة عليهم يف هذه الفرتة الق�سرية  لكم 
ي�ستوعبوا  مل  ام  ال��ط��الب  اأ�ستوعب  ال��ك��رام  م���رور  ال��درو���س  على 
الطالب  املعلمون من تدري�س ما هو مقرر على  ينتهي  اأن  املهم   ،
خا�سة اأن هناك فرق رقابة ومدراء نطاق و اإدارات مدار�س الكل يف 
�سباق مع الزمن ، اإر�ساء لتعليمات م�سوؤويل املناهج والمتحانات 
الف�سل  ح��دث يف  وم��ا  اأخطائنا  نتعلم من  ولالأ�سف ل   ، ب��ال��وزارة 
، مقررات يتم حذفها ورغم ذلك جندها  الأول والثاين  الدرا�سي 
التمدر�س يف  اأي��ام  اأن  العلم  ، مع  المتحانية  الورقة  اأ�سئلة  �سمن 
الأول  بالف�سلني  ك��ان  مم��ا  بكثري  اأق���ل  الثالث  ال��درا���س��ي  الف�سل 
اإجابة �سافية تريح  اأن جند له  ، �سوؤال اخر يتداول واآمل  والثاين 
الطلبة واأولياء اأمورهم ، ول نفاجئهم كما اعتدنا كل ف�سل درا�سي 
مبا ل يخطر على البال ، هل يعني امتحان نهاية العام الدرا�سي 
اأن يخت�س مبقرر حمدد فيما در�سه الطالب يف الف�سل الدرا�سي 
الثالث ؟ اأم نواجت ما در�سه الطالب طوال العام ؟ هل و�سع م�سوؤولو 
الوزارة يف ح�ساباتهم اأن اإطالق امتحانات الثاين ع�سر يف 28 و30 
من مايو ، فيما باقي ال�سفوف من 1 ل� 11 تبداأ 11 يونيو بفارق 
10 اأيام ، مما يعني اأن توقيت امتحانات الثاين ع�سر يفرت�س اأنها 
باأن  علما   ،  11 ل�   1 ال�سفوف من  لباقية  اأي��ام متدر�س  �ستواكب 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن امل��دار���س تعد م��ق��ار ام��ت��ح��ان��ات للثاين ع�سر ، 
ن�سمن  فهل   ، ال�سفوف  لباقي  درا���س��ي��ة  ف�سول  ذات��ه  ال��وق��ت  ويف 
اأي���ام تلك الفارق   10 ال���  ب��ال��دوام الفعلي خ��الل  ال��ط��الب  ال��ت��زام 
فيما بني بدء امتحانات الثاين ع�سر وباقي ال�سفوف ، ول نن�سى 
اأنه �سيكون هناك �سيف كرمي علينا هو ال�سهر الكرمي ، وما اأكرث 
يكون  اأن  يفرت�س  فيما  ال�سهر  هذا  والتكا�سل يف  الغياب  م��ربرات 
العك�س ، ناهيك عن اأمر اأخر جدا مهم العامل النف�سي للمعلمني 
وادارات املدار�س ، وما يرتدد هذه الأيام ومع نهاية كل عام درا�سي 
اأو مقيمني ،  اإع��داد لقوائم املنهي خدماتهم �سواء مواطنني  ، من 
وما ي�ساع يف امليدان هذه الأيام اأن الوزارة ح�سرت قوائم لأ�سحاب 
ال�سن الكبري ممن قربوا من نهاية اخلم�سينات ، واأ�سحاب الأداء 
املتدن ، والزيادات ، وممن ل ي�ستطيع اأن يواكب متطلبات املرحلة 
املقبلة ، وم�سميات كثرية يندرج حتتها اأ�سماء طويلة ، فهل ت�سمن 
الوزارة األ يكون هناك اأي رد فعل عك�سي يوؤثر على �سري الدرا�سة 
والمتحانات ، كما حدث م�سبقا وان�سحاب معلمني من الت�سحيح 
عندما علموا اأن اأ�سماءهم �سمن قوائم املنهي خدماتهم ، اأو تكا�سل 
العام  نهاية  مع  ال�سرب  خ��ارج  �ستكون  اأنها  �سمعت  مدار�س  اإدارات 
الدرا�سي ، واآخرين من اأ�سحاب الكفاءات وي�سهد لهم امليدان مبا 
كرامتهم  ي��ج��دوا  ، مل  �سنوات م�ست  اإجن���ازات ط��وال  م��ن  حققوا 
والتقدير يف ميدانهم الرتبوي من م�سوؤوليهم وقياداتهم بالرتبية 
، فيما �سهادات التكرمي والتقدير من كافة اجلهات حملية ودولية 
من خارج الرتبية، ملا حققوه وباتت مدر�ستهم من مدار�س النخبة ، 
فاآثروا اأن ين�سحبوا ويتقدموا بطلبات تقاعدهم تاركني اجلمل مبا 
جميعا  فيها  ونفكر  يفكرون  وا�ستف�سارات  ت�ساوؤلت  جمرد   ، حمل 
املحظور  يقع  حتى  ننتظر  ول   ، الن  م��ن  خمرجا  لها  جن��د  حتى 

ونبحث عن كب�س فداء اأو �سماعة نعلق عليها الأخطاء .
حم�سن را�سد
R_dubai2005@yahoo.com

ت�ساوؤلت تبحث عن 
ردود فهل من جميب؟

اإيذانًا ببدء الف�سل الدرا�سي الثالث

�أكرث من مليون ط�لب ي�ست�أنفون در��ستهم �ليوم يف خمتلف مدن �لدولة
الرتبية تدعو الهيئة التدري�سية اإىل حتفيز الطلبة على التعلم بذهنية عالية

••   دبي - الفجر

اأكرث من مليون طالب وطالبة على م�ستوى  ي�ستاأنف 
ال��دول��ة، ال��ي��وم، الأح���د دوام��ه��م امل��در���س��ي، اإي��ذان��ا ببدء 
-2016 للعام  واخل��ت��ام��ي  الثالث  ال��درا���س��ي  الف�سل 

مكثفة  وحت�سريات  ا�ستعدادات  �سبقه  الذي   ،2017
ال�ستقرار  لتحقيق  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من 
الالزم للمجتمع املدر�سي عرب الطمئنان على جهوزية 
واأدوات تعليمية وبنية  املدار�س مبا حتويه من مرافق 
املدر�سية  الكتب  توفر  و�سمان  ومريحة،  اآمنة  حتتية 

بني اأيدي الطلبة يف الوقت املحدد.
الهيئتني  لها،  بيان  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  ودع��ت 
الدرا�سية  الأج����واء  تهيئة  اإىل  والتدري�سية  الإداري�����ة 
املنا�سبة للطلبة عرب �سحذ هممهم، وتكري�س الدافعية 
واحل��اف��زي��ة ل��ل��ت��ع��ل��م، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��م��ال��ة الطلبة 
حتقيقاً  عالية،  بذهنية  الدرا�سي  م�سوارهم  ليبدوؤوا 
اأك���دت ال����وزارة على اأهمية  لأف�����س��ل ال��ن��ت��ائ��ج، يف وق��ت 
طموحاتهم  حتقيق  على  واإ�سرارهم  الطلبة  ا�ستعداد 
الدرا�سية عرب املثابرة والجتهاد، وبذل اأق�سى طاقتهم 

لنيل اأعلى الدرجات العلمية.
واأعلنت وزارة الرتبية، عن طرح 4 كتب درا�سية جديدة 
الدرا�سات  منهاج  �سمن  الثالث،  الدرا�سي  الف�سل  يف 
الجتماعية والرتبية الوطنية، وهي كتاب �سرد الذات 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ال�سادر 
عن من�سورات القا�سمي، وكذلك كتاب حت�سني ال�سباب 
م��ن الأف��ك��ار ال��ه��دام��ة للكاتب ال��دك��ت��ور ف���اروق حمادة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دي���وان  يف  امل�ست�سار 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
امل�ستدامة  التنمية  كتاب  على  ع��الوة  امل�سلحة،  للقوات 
دولة الإمارات العربية املتحدة منوذجا ، وكتاب و�سائل 

التوا�سل الجتماعي من القبيلة اإىل الفي�سبوك .
وتهدف هذه اخلطوة اإىل ماأ�س�سة اأجيال مهياأة اأخالقياً 
ال�ساحلة  باملواطنة  تتمتع  ومعرفياً،  وفكرياً  وذهنياً 
واليجابية، وتتخذ من املفاهيم الأخالقية ومنظومة 

العادات والتقاليد الأ�سيلة ملجتمع دولة المارات منطلقاً لها يف خمتلف 
الطلبة  ل��دى  وال�سلوكية  القيمية  اجلوانب  تعزيز  بجانب  تعامالتها، 

وربطهم مبورثهم الثقايف واحل�ساري 
والقيادة،  للوطن  انتمائهم  وتكري�س 
التجارب  ع���ل���ى  اأي�������س���اً  واط���الع���ه���م 

املتفردة لرموز دولة المارات.
ملخ�ساً  ال���ذات  �سرد  كتاب  ويت�سمن 
ال�سمو  ملراحل مهمة يف حياة �ساحب 
بالتجارب  امل��ل��ي��ئ��ة  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
�سخ�سيته،  ���س��ك��ل��ت  ال���ت���ي  وامل����واق����ف 
لطلبة  املقرر  الكتاب  كذلك  ويتوقف 
�سموه،  ن�ساأة  الثاين ع�سر عند  ال�سف 
اأ���س��رة فا�سلة  ت��رع��رع يف كنف  وك��ي��ف 
غ��ر���س��ت ف��ي��ه ق��ي��م م��ث��ل��ى م��ك��ن��ت��ه من 
املتنوعة،  احل���ي���اة  م���واق���ف  م��واج��ه��ة 
و�سقلت �سخ�سيته، وهو ما جت�سد يف 
اإ�سرار �سموه على طلب العلم ومواكبة 

الأحداث العاملية والعربية. 
اأما كتاب حت�سني ال�سباب من الأفكار 
الهدامة للكاتب الدكتور فاروق حمادة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  دي�����وان  امل�����س��ت�����س��ار يف 
اآل نهيان ويل  ال�سيخ حممد بن زاي��د 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
للقوات امل�سلحة، فيناق�س اآليات الناأي 
ومن  ال��ه��دام��ة  الأف��ك��ار  ع��ن  بال�سباب 
يروج لها عرب حت�سني الطلبة فكرياً 

واأخالقياً.
التنمية  ك����ت����اب  اإدراج  ���س��ي��ت��م  ك���م���ا 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  امل�����س��ت��دام��ة 
ي�ستعر�س  وال����ذي  من��وذج��ا  امل��ت��ح��دة 
للدولة  امل��ت��ف��ردة  التنموية  ال��ت��ج��رب��ة 
يف خمتلف املجالت، ف�ساًل عن طرح 
كتاب و�سائل التوا�سل الجتماعي من 
يناق�س  ال��ذي  الفي�سبوك  اإىل  القبيلة 
يف  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  دور 

التحولت امل�ستقبلية .
 

مواعيد اختبارات الثاين ع�سر
وحددت الوزارة مواعيد بدء اختبارات طلبة الثاين ع�سر يف امل�سارين العام 

يبا�سر  حيث  الثالث،  الدرا�سي  للف�سل  للعام  واملتقدم 
اعتباراً  النهائية  الختبارات  تاأدية  العام  امل�سار  طلبة 
املقبل،  يونيو  الرابع من  ولغاية  املقبل،  مايو   30 من 
املقرر خو�سهم لالختبارات يف  املتقدم فمن  امل�سار  اأما 
يونيو  من  الرابع  يف  منها  وينتهون  املقبل  مايو   28
الدرا�سية،  امل��راح��ل  بقية  اأن  حني  يف  ذات��ه،  ال�سهر  من 
وحتديداً من ال�سف الأول ولغاية ال�سف احلادي ع�سر 
يونيو   11 من  اعتباراً  النهائية  اختباراتهم  �سيبدوؤون 

املقبل ولغاية 18 من ال�سهر نف�سه.
ووف��ق��اً لبيان ال�����وزارة، ف��اإن��ه م��ن امل��ق��رر اأن ي��ك��ون 22 
للطلبة،  املدر�سي  ال���دوام  لنهاية  م��وع��داً  املقبل  يونيو 
من  اعتباراً  دوام��ه��م  فينتهي  للمعلمني،  بالن�سبة  اأم��ا 
للهيئة  الدوام  موعد  حتديد  مت  كما  املقبل،  يوليو   6
 2018-2017 اجلديد  الدرا�سي  للعام  التدري�سية 
بتاريخ 3 �سبتمرب املقبل، وفيما يخ�س الطلبة �سيكون 

الدوام اعتباراً من 10 �سبتمرب املقبل.
ال���وزارة  ا�ستحدثتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الآل��ي��ة  وبح�سب   
توزيعها  على  املطابع  مبوجبها  وتعمل  الكتب،  لتوزيع 
ال���وزارة، ل�سمان  اإ���س��راف  امل��دار���س مبا�سرة حتت  على 
و�سولها يف الوقت املحدد، بداأت يف وقت �سابق بتوزيع 
ال��ك��ت��ب ال��درا���س��ي��ة ال��ب��ال��غ ع��دده��ا ن��ح��و م��ل��ي��ون ومئة 
امل��دار���س احلكومية  408 م��دار���س يف  األ��ف كتاب على 
الوزارة  حر�ست  اإذ  ال���وزارة،  ملنهاج  املطبقة  واخلا�سة 
ع��ل��ى ���س��م��ان ت��واف��ره��ا ب��ني اأي����دي ال��ط��ل��ب��ة م��ع بداية 
انطالق الف�سل الدرا�سي الثالث. وكانت وزارة الرتبية 
التخ�س�سي  التدريبي  الربنامج  م��وؤخ��راً،  اختتمت  قد 
الذي طرحته خالل الجازة املدر�سية للف�سل الدرا�سي 
13500 كادر تربوي، وا�ستمر ملدة  الثاين م�ستهدفة 
الدولة،  م��دن  خمتلف  يف  موقعا   138 و�سمل  اأ�سبوع 
وت�سمن نحو 2200 ور�سة عمل يف خمتلف املجالت 
مهارات  تنمية  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي  وال��رتب��وي��ة  العلمية 
لتمكني  ال��رام��ي��ة  ال����وزارة  توجهات  وت��دع��م  امل�ساركني 
بحيث  احلديثة،  التعليم  اأدوات  من  املعلمني  وتاأهيل 
التفكري  اأ�سا�سيات  امتالك  على  القدرة  لديهم  ي�سبح 
بدوره  وه��و  امل��ه��ارات  من  وغريها  والتحليلي  النقدي 
التعلم  ب��ي��ئ��ات  ج��ان��ب حت�سني  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة،  م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  ي�سب يف 

وجعلها اأكرث مالئمة وجاذبة.

كتب   4 طـــرح    
�سمن  ــدة  ــدي ج
الدرا�سات  منهج 
يف  الجتماعية 
الثالث الف�سل 

كتاب �سرد الذات 
ال�سارقة  حلاكم 
يــ�ــســلــط الــ�ــســوء 
على جوانب مهمة 
�سموه حــيــاة  يف 

تنطلق اختبارات 
طــلــبــة الـــثـــاين 
للم�سار  ــر  ــس عــ�
مايو   30 ــام  ــع ال
يونيو   4 وتنتهي 

اختبارات  تبداأ 
ــاين  ــث طــلــبــة ال
للم�سار  عــ�ــســر 
املتقدم 28 مايو 
وتختتم 4 يونيو

يـــبـــداأ الـــــدوام 
الدرا�سي  للعام 
 2018-2017
من  ــث  ــال ــث ال يف 
املقبل �سبتمرب 

ــوزع  الــرتبــيــة ت
ــيــون ومــائــة  مــل
األـــــــــف كـــتـــاب 
ــــدادا  ــــع ــــت ــــس ا�
الثالث للف�سل 

يف الربع الأول 2017

�نخف��س �لوفي�ت �ملرورية بر�أ�س �خليمة 12.5 %
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ع���ب���د اهلل بن  ع���ل���ي  ال�����ل�����واء  اأك������د 
�سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان 
الوفّيات  ب��اأن معّدل  راأ���س اخليمة، 
املرورية  احل��وادث  ب�سبب  الناجمة 
قد  اخل����ي����م����ة،  راأ�����������س  اإم�����������ارة  يف 
بن�سبة  ملحوظاً  انخفا�ساً  حقق 
الأول من  الربع  %12.5 خالل 
مقارنة  2017م،  اجل���اري  ال��ع��ام 
ال��ع��ام املن�سرم  ال��ف��رتة م��ن  ب���ذات 

باأن القيادة ، تبدي اهتماماً وا�سحاً 
الرئي�سية  الأ�سباب  حتديد  ب�ساأن 
للحوادث املرورية، كما تعمل على 
وال�سريعة  املنا�سبة  احللول  اإيجاد 
املرور  اإدارة  حققته  م��ا  واأن  ل��ه��ا، 
ن�سبة  انخفا�س يف  والدوريات من 
ال��وف��ّي��ات، ج��اء نتيجة ع��دة جهود 
بذلت لتحقيق هذه الغاية، متثلت 
يف زيادة برامج التوعية واحلمالت 
امل����روري����ة امل��ك��ث��ف��ة وامل���وج���ه���ة اإىل 
ف�ساًل  امل��ج��ت��م��ع،  ���س��رائ��ح  خمتلف 

خالل  الأول  للربع  الطرق  وفيات 
املفاجئ  الن����ح����راف  ال�����س��ن��ة  ه����ذه 
والإه���م���ال وع���دم الن��ت��ب��اه ، حيث 
الطليعة  يف  ال�سببني  هذين  ياأتي 

ح�سب الإح�سائية الأخرية.
ب���ن علوان،  ال���ل���واء ع��ل��ي  واأو����س���ح 
راأ�س  ل�سرطة  العامة  القيادة  ب��اأن 
تطبيق  ع���ل���ى  حت���ر����س  اخل���ي���م���ة، 
الداخلية  وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
حت�سني  اإىل  ال��رام��ي��ة  واأه���داف���ه���ا 
الأم�����ن و���س��الم��ة ال���ط���رق، �سمن 

2016م، وذلك وفقاً لالإح�سائية 
اإدارة  ع����ن  ال���������س����ادرة  امل������روري������ة 
امل��رور وال��دوري��ات ب���الإدارة العامة 
راأ�س  ب�سرطة  امل��رك��زي��ة  للعمليات 
اخليمة، حيث بلغ جمموع الوفّيات 
العام  ه��ذا  الأول من  الربع  خ��الل 
2017م ) 14 ( ح���الة وفاة، فيما 
بلغ جمموع الوفيات لذات الفرتة 
2016م )  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ���الل 

وفاة. حالة   )  16
وقال قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ، 

ع���ن ن�����س��ر ال��ث��ق��اف��ة امل����روري����ة بني 
وكذلك  اجل��م��ه��ور،  اأف���راد  خمتلف 
تكثيف حمالت التفتي�س وال�سبط 
ومناطق  ط��رق  مبختلف  امل����روري 
الإمارة، ف�ساًل عن التعاون البناء 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
للعمل  ال��ع��الق��ة،  ذات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
على احل��د م��ن احل���وادث املرورية 

و الوفيات.
وب������ني ق����ائ����د ع������ام ����س���رط���ة راأ�������س 
اأ����س���ب���اب ح���دوث  اأن م���ن  اخل��ي��م��ة 

الداخلية  وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأمن  وت��ع��زي��ز  �سبط  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ن�سبة  خ���ف�������س  ب����ه����دف  ال�����ط�����رق، 
الوفيات  م����ن  واحل������د  احل��������وادث 

الناجتة عن احلوادث املرورية.

ر�أ�س �خليمة للتميز �لتعليمي تختتم �لدبلوم �ملهني يف �لبحث �لرتبوي
•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ������س اخليمة  ج���ائ���زة  اخ��ت��ت��م��ت 
حما�سرات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل��ل��ت��م��ي��ز 
البحث  يف  امل����ه����ن����ي  ال�����دب�����ل�����وم 
للهيئة  امل�������وج�������ه  ال��������رتب��������وي 
باملدار�س  والإداري�����ة  التدري�سية 
احلكومية  الأط�����ف�����ال  وري����ا�����س 
براأ�س اخليمة بالتعاون مع مركز 
التعليم امل�ستمر والتطوير املهني 

بجامعة ال�سارقة .
الدبلوم  حم��ا���س��رات  وت�����س��م��ن��ت 
للدار�سني  حما�سرة   20 املهني 
ت�����ن�����اول�����ت ت���ع���ري���ف���ه���م ب������اأن������واع 
اإعداد  الرتبوية وكيفية  البحوث 
ل��ه��ذه البحوث  ال��ن��ظ��ري  الإط����ار 
فر�سيات  ����س���ي���اغ���ة  وك���ي���ف���ي���ة 
ال���ب���ح���ث وت�������س���م���ي���م ال����درا�����س����ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة مب���ا ت��ت�����س��م��ن��ه من 
والختبارات  ال�ستبانة  ت�سميم 

احلمادي وزير الرتبية والتعليم 
على  م����واف����ق����ت����ه  ط�����ري�����ق  ع������ن 
البحوث  ال������وزارة جل��م��ي��ع  ت��ب��ن��ي 
خمرجات  متثل  ال��ت��ي  ال��رتب��وي��ة 
وتكليفه  ال��رتب��وي  البحث  دبلوم 
ملراجعة  الوزير  م�ست�ساري  ملكتب 
ال�ستبانات والختبارات  وحتكيم 
هذه  ت�سمنتها  ال��ت��ي  واملقايي�س 
ال��ب��ح��وث ال��رتب��وي��ة وت��وج��ي��ه كل 
ال��دع��م امل��ع��ريف م��ن جانب جميع 
بح�سب  للباحثني  ال��وزارة  اإدارات 
ب��ح��ث ث���م تعميم  ت��خ�����س�����س ك���ل 
م���واف���ق���ة ال���������وزارة ع���ل���ى اإج������راء 
الختبارات  وتنفيذ  ال�ستبانات 
القطاع  ب��ح�����س��ب  ال���ت���ج���ري���ب���ي���ة 
التي  الدرا�سة  عينة  اأو  الرتبوي 
ي�ستهدفها كل بحث . من جانبها 
اأ����س���ارت ال��دك��ت��ورة ف��واق��ي اأحمد 
ال��ط��ن��ي��ج��ي م��ن�����س��ق ج���ائ���زة راأ����س 
اإىل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  للتميز  اخل��ي��م��ة 

العامة  الرتبية  يف  املتخ�س�سني 
وعلم النف�س الرتبوي والإح�ساء 
الرتبوية  وال��ب��ح��وث  التطبيقي 
وذل����ك م���ن اأج����ل ت��غ��ط��ي��ة جميع 
ومبا  للدار�سني  البحث  ج��وان��ب 
اإنتاج بحوث  النهاية يف  ي�سهم يف 
وقابلة  متميزة  تطبيقية  تربوية 
ل��ل��ن�����س��ر ومي���ك���ن ال����س���ت���ف���ادة من 

نتائجها .
بتكرمي  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  وق��ام��ت 
البحوث  امل�سرفني على  الأ�ساتذة 
واملنفذين لربنامج الدبلوم وهم 
الدكتور عبد اهلل املنيزل والدكتور 
اأحمد ال�سغري والدكتورة ب�سرى 

العكاي�سي .
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ذك���ر حم��م��د فهمي 
خبري التميز باجلائزة اأن برنامج 
الدبلوم املهني يف البحث الرتبوي 
يف دورته الأوىل حقق جناحا غري 
م�سبوق مقارنة بالربامج امل�سابهة 

اأدوات  وا����س���ت���خ���دام  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
با�ستخدام  الإح�سائي  التحليل 
اإىل  وو����س���ول   SPSS ب��رن��ام��ج 
النتائج  و�سياغة  ع��ر���س  كيفية 
وحتليلها . وقال الدكتور حممد 
عام  م��دي��ر  خليفة  اللطيف  عبد 
للتميز  ���س��ق��ر  ال�����س��ي��خ  ب���رن���ام���ج 
اجلائزة  تتبعه  ال���ذي  احل��ك��وم��ي 
البحث  يف  امل��ه��ن��ي  ال���دب���ل���وم  اإن 
ال���رتب���وي ي�����س��ت��ه��دف اإن���ت���اج 25 
والتي  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ا  ت���رب���وي���ا  ب��ح��ث��ا 
امل�سكالت  اأو  ال��ظ��واه��ر  ت��ت��ن��اول 
امليدان  على  بالتطبيق  الرتبوية 
ف�سال  اخليمة  ب��راأ���س  ال��رتب��وي 
عن كونه رافدا اأ�سا�سيا للم�ساركة 
راأ�����س اخل��ي��م��ة للتميز  يف ج��ائ��زة 
التعليمي يف دورتها الثالثة ع�سرة 

حتت فئة البحث الرتبوي .
واأ�ساد عبد اللطيف بالدعم الذي 
اإبراهيم  قدمه معايل ح�سني بن 

برنامج  م��ن  الأوىل  ال�����دورة  اأن 
الرتبوي  للبحث  املهني  الدبلوم 
منها  امل���رج���وة  الأه�����داف  حققت 
وقد مت اإمهال الباحثني مدة �سهر 
ل�ستكمال متطلبات اإجناز بحوث 
اأن يتم  املكلفني بها على  التخرج 
الحتفال لحقا بتخريج الدفعة 
الدبلوم  ب���رن���ام���ج  م����ن  الأوىل 
الرتبوية  ب���ح���وث���ه���م  وط���ب���اع���ة 
الرتبية  وزارة  م���ن  امل���دع���وم���ة 
اإه����داوؤه  يتم  جملد  يف  والتعليم 
ال�سيا�سات  لر�سم  ال��ق��رار  ل�سناع 
النتائج  م��ع  املتوافقة  التعليمية 
البحوث ويف �سوء  العلمية لهذه 

ا�سرتاتيجية واأهداف الوزارة .
بال�سكر  ال��ط��ن��ي��ج��ي  وت���وج���ه���ت 
لإدارة جامعة ال�سارقة من خالل 
مركز التعليم امل�ستمر والتطوير 
متميزة  كوكبة  وفر  ال��ذي  املهني 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  اأع�������س���اء  م����ن 

من حيث جودة م�سروعات بحوث 
التخرج املقدمة ومن حيث التزام 
املتميز  وامل�������س���ت���وى  ال����دار�����س����ني 
لأع�ساء هيئة التدري�س املنفذين 
للربنامج واأخ��ريا من حيث دعم 
لهذا  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
للم�سروعات  وتبنيها  ال��ربن��ام��ج 
وتقدمي  ل���ل���دار����س���ني  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

الت�سهيالت الالزمة لإجنازها .
الطنيجي  اأح���م���د  حم��م��د  وق����ال 
اأك���ادمي���ي مبدر�سة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
بن القيم للتعليم ال�سا�سي واأحد 
ال��دار���س��ني اإن ه��ذا ال��دب��ل��وم قدم 
اإفادة كبرية للدار�سني من خالل 
م�����س��ت��وى متقدم  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
البحوث  واإع�����������داد  درا���س�����������������ة  يف 
ال���رتب���وي���ة ب���اأن���واع���ه���ا واأدوات����ه����ا 
ومنهجياتها والتي تكللت باإعداد 
بحث تخرج لكل م�سارك يف نهاية 

الربنامج .

�لطو�رئ و�لأزم�ت تنظم دورة 
مب�دئ �لتخطيط للتع�يف من �لكو�رث

•• اأبوظبي-وام: 

مع  بالتعاون  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  نظمت 
كلية التخطيط للطوارئ يف بريطانيا دورة مبادئ التخطيط للتعايف من 
وذلك  باأبوظبي  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  ن��ادي  يف  فرتتني  على  ال��ك��وارث 
تاأتي   . املحلية  و  الحتادية  الدوائر  و  الهيئة  موظفي  من  عدد  مب�ساركة 
هذه الدورة �سمن خطة التدريب التخ�س�سي للعام 2017 التي اعتمدتها 
الهيئة لتدرب اجلهات الحتادية و املحلية لفهم وا�ستيعاب منظومة التعايف 
من الطوارئ و الأزمات و الكوارث و التعرف على املقومات الأ�سا�سية للبدء 
اإىل  اإ�سافة  القيادية للتعايف من احل��دث...  الأزم��ات واجلهة  بالتعايف من 
تقدمي �سرح حول التعايف ق�سري الأم��د و التعايف طويل الأم��د من خالل 
اإدارة  اليماحي مدير  ق��دم نا�سر  . و  ال��ك��وارث  و  الأزم���ات  تنوع و اختالف 
للم�ساركني  والتقدير  ال�سكر  بالهيئة  اجل��م��اه��ريي  التوا�سل  و  الإع���الم 
اأن يتعرف املعنيون على  اأهمية  على ان�سمامهم وانت�سابهم للدورة موؤكدا 
اأبعاد ومنظومة التعايف الوطنية واأن تكون موؤ�س�سات الدولة على ا�ستعداد 
ملواجهة الأزمات والتعايف منها ب�سكل �سريع ومتقن. و نوه اليماحي - الذي 
قبل  من  ال���دورات  ه��ذه  مثل  توا�سل  اإىل   - امل�ساركني  على  ال�سهادات  وزع 
الهيئة و ذلك لتطوير قدرات اجلهات املحلية و الحتادية يف جمال التعايف 

من الأزمات و الكوارث اأثناء و قوعها ل قدر اهلل .
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�سعيد بن طحنون يح�سر �أفر�ح 
�ملزيني و�ل�سن�ين يف �لعني

•• العني -وام:

املزيني  علي  عبداهلل  اأق��ام��ه  ال��ذي  ال�ستقبال  حفل  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  ح�سر 
اأقيم يف قاعة  ال��ذي  ال�سناين. كما ح�سر احلفل -  اإىل كرمية �سعيد را�سد  مبنا�سبة زف��اف جنله ه��زاع 
الظاهر يف منطقة العني - ال�سيخ نهيان بن �سعيد بن طحنون اآل نهيان والإعالمي حميد املزيني وعدد 
من وجهاء القبائل وامل�سوؤولني وكبار ال�سخ�سيات وكبار �سباط ال�سرطة والقوات امل�سلحة واأعيان قبيلتي 
ال�سعراء  العربية وعدد من  التعاون لدول اخلليج  املزيني وال�سناين بجانب مدعوين من دول جمل�س 
والإعالميني والفنانني والعاملني يف املجال امل�سرحي يف الدولة ولفيف من الأهل والأ�سدقاء وزمالء 

العري�س. و�سارك يف احلفل الفرق ال�سعبية بعرو�س وفقرات منوعة من وحي الرتاث ال�سعبي .

�سفري �لهند لدى �لدولة يزور مدن �لعم�ل �لت�بعة للموؤ�س�سة �لعلي� للمن�طق �لقت�س�دية �ملتخ�س�سة يف منطقة م�سفح

�سندوق �لوطن يتلقى �أكرث من 20 مليون درهم دعم� جديد� مل�س�ريعه

بلدية �ل�س�رقة حتتفل ب� يوم �ل�سحة �لع�ملي 

امل�ساعدات املالية املتاحة.
الدولة  لدى  الهند  �سفري  واأب��دى 
اإع����ج����اب����ه ب����احل����داث����ة وال���ت���ط���ور 
جميع  بها  تتمتع  التي  الكبريين 
م�سيداً  ال��ع��م��ال��ي��ة،  امل����دن  م��راف��ق 
ب��ال��ك��ف��اءة امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��ف��ري��ق الذي 

الذي  ال��دع��م  ح��ول  ك��وم��ار عر�ساً 
يف  الهندية  امل����وارد  م��رك��ز  يقدمه 
للعمال  ال�سخ�سية  الق�سايا  �ساأن 
امل�سورة  ت���ق���دمي  ي�����س��م��ل  وال������ذي 
بق�سايا  والع���ت���ن���اء  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
تقدمي  ج���ان���ب  اإىل  امل���ه���اج���ري���ن، 

اأرقى  وف���ق  العمالية  امل���دن  ي��دي��ر 
املعايري العاملية. 

الهندية  بالعالقات  �سوري  واأ�ساد 
الإم�����ارات�����ي�����ة ال���ت���ي ت�����س��ه��د من����واً 
اأي  اأق��وى من  باتت  والتي  مطرداً 
العمالة  اأن  م�سيفاً  م�سى،  وق��ت 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�سوري  �سينغ  نافديب  �سعادة  ق��ام 
ال�������س���ف���ري ال����ه����ن����دي ل������دى دول�����ة 
الإمارات العربية املتحدة، يرافقه 
اخلييلي  ع��ي�����س��ى  ���س��ع��ي��د  ����س���ع���ادة 
العليا  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة، 
العمال  بزيارة مدينتني من مدن 
مدينة  جنوب  الواقعة  امل�سفح  يف 
ال�سناعية  وامل����دي����ن����ة  اأب����وظ����ب����ي 
)اإي��ك��اد 2(، وذل��ك ل��الط��الع على 
م��ا ت��وف��ره ه���ذه امل���دن م��ن اأماكن 
معي�سة ومطاعم ومرافق خدمية 

ذات موا�سفات عاملية.
�سينغ  ن���اف���دي���ب  ����س���ع���ادة  واإل���ت���ق���ى 
مع  ج����ول����ت����ه  خ�����ت�����ام  يف  �������س������وري 
العمال  م����ن  ك����ب����رية  جم���م���وع���ة 
الهنود، لال�ستف�سار عن اأو�ساعهم 
العملية،  جتاربهم  على  والتعرف 
يف  الأول  ال�����س��ك��رت��ري  ق�����دم  ك���م���ا 
ديني�س  ال�سيد  الهندية  ال�سفارة 

يف  ه����ام����اً  دوراً  ل��ع��ب��ت  ال���ه���ن���دي���ة 
الرائع،  البلد  هذا  ببناء  امل�ساهمة 
ويف مقابل ذلك فاإنها ح�سلت على 
حت�سني  يف  اأ�سهمت  مالية  ع��وائ��د 
م�ستوى معي�ستهم وعوائلهم، كما 
يف  التنمية  عجلة  دعم  يف  اأ�سهمت 
جمتمعهم من خالل ا�ستثماراتهم 

التي يقومون بها هناك.
�سعادة  اأك�������د  امل���ن���ا����س���ب���ة  وب�����ه�����ذه 
املدير  اخل��ي��ي��ل��ي،  ع��ي�����س��ى  ���س��ع��ي��د 
للمناطق  العليا  للموؤ�س�سة  ال��ع��ام 
اأن  امل��ت��خ�����س�����س��ة:  الق���ت�������س���ادي���ة 
امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ل��ي��ا ح��ري�����س��ة على 
يف  العاملية  املعايري  اأع��ل��ى  تطبيق 
عملياتها  وك��اف��ة  مرافقها  جميع 
بناء  اإىل  ن�����س��ع��ى  ك��م��ا  ال��ت�����س��غ��ل��ي��ة، 
ومتكامل  م�ستدام  �سناعي  قطاع 
اأب��وظ��ب��ي وذلك  ع��امل��ي��اً يف م��دي��ن��ة 
اأبوظبي  روؤي��������ة  م����ع  ان�������س���ج���ام���اً 
2030 ، لذلك فنحن بحاجة اإىل 
�سمان توفري حماية جميع العمال 
من  اأ�سا�سياً  ج��زءاً  ي�سكلون  الذين 

هذا القطاع ال�سناعي .
اإن املوؤ�س�سة العليا  وقال اخلييلي: 
ب��اع��ت��ب��اره��ا اجل��ه��ة امل�����س��رف��ة على 
للعاملني يف  ال�سكنية  املدن  جميع 
املناطق ال�سناعية باإمارة اأبوظبي، 
ميكن  �سركاء  باإيجاد  تلتزم  فاإنها 
العتماد عليهم يف اإدارة هذه املدن 
اأع��ل��ى معايري  مب�����س��وؤول��ي��ة ووف����ق 

ال�سالمة والأمان .
ال�سكنية  ال��ع��م��ال  مدينة  وتعترب 
واح�����دة  امل�����س��ف��ح  يف   )2 )اإي�����ك�����اد 
م���ن اأرق�����ى امل�����س��اري��ع ال�����س��ك��ن��ي��ة يف 
قدرها  م�ساحة  وتغطي  اأبوظبي، 
م���رب���ع،  م�����رت   1،000،000
بنيت  وق������د  خم���ت���ل���ف���ة  ب����اأح����ج����ام 
املعايري  لأع���ل���ى  وف���ق���اً  ج��م��ي��ع��ه��ا 
عاملة  ق��وى  ل�ست�سافة  الدولية 
من فئات خمتلفة توفر لهم كافة 
����س���روط احل���ي���اة ال���ك���رمي���ة. وهي 
م�سممة لكي توؤمن راحة و�سالمة 
ال��ع��م��ال، م��ع خ��دم��ات الأم���ن على 

مدار 24 �ساعة.

•• اأبوظبي-وام:

تلقى ���س��ن��دوق ال��وط��ن اأك���رث من 
جديدا  دعما  دره��م  مليون   20
ت���زام���ن���ا مع  مل�����س��اري��ع��ه .. وذل�����ك 
2017 التي  م��ب��ادرة ع��ام اخل��ري 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 

الدولة حفظه اهلل .
ويوا�سل جمتمع ورجال الأعمال 
م�سوؤولياته  ت���اأك���ي���د  ال����دول����ة  يف 
عمق  ع��ن  والتعبري  الجتماعية 
ال�ستثمار  على  وحر�سه  ولئهم 
خالل  م��ن  م�����س��ت��دام  م�ستقبل  يف 
�سندوق  دع��م  يف  الفاعل  الإ�سهام 
الوطن وخططه الرامية اإىل دعم 
والزدهار  والنمو  التقدم  م�سرية 

يف الدولة.
تلقيه  ام�������س  ال�����س��ن��دوق  واأع���ل���ن 
دفعة جديدة من الإ�سهامات التي 
ال�سركات  م��ن  جمموعة  قدمتها 
ورجال الأعمال يف الدولة جتاوزت 

واملنطقة  الدولة  يف  التنمية  دعم 
ب���ج���ان���ب م�������س���وؤول���ي���ة ك����ل رج����ال 
ك��ان��وا مواطنني  ���س��واء  الأع���م���ال 
ال���دول���ة يف توفري  اأوم��ق��ي��م��ني يف 
ل�سمان  الوطن  ل�سندوق  الدعم 

ا�ستمرار م�سريته.
�سندوق  اإدارة  جم��ل�����س  واأع������رب 
الوطن عن فخره واعتزازه برجال 
حر�سهم  و  ال���دول���ة  يف  الأع���م���ال 
يف  لل�سندوق  الفاعل  الدعم  على 
ال�سرتاتيجية  اأه���داف���ه  حت��ق��ي��ق 
التنمية  عجلة  دف��ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 

والتقدم يف الدولة.
بيانه  يف  الإدارة  جم��ل�����س  وق�����ال 
اإن هذه الإ�سهامات جت�سيد  اليوم 
وا����س���ح ل��ل��وح��دة وال���ت���الح���م بني 
و�سرائحه  واأطيافه  املجتمع  فئات 
حتقيق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف  املختلفة 
ال��ع��ام��ة ودع����م م�سرية  امل�����س��ل��ح��ة 
التنمية والبناء و�سناعة امل�ستقبل 

املزدهر لالأجيال القادمة .
بن  ق��ال ح�سني �سالح  من جانبه 

الإم���ارات  دول��ة  وطني  يف  املثالية 
والإمكانات  الت�سجيع  اإىل  اإ�سافة 
والت�سهيالت التي �سخرت من قمة 
موؤ�س�ساتها  ثم  وم��ن  الدولة  ه��رم 
اإن  .. وقال  القطاعات  يف خمتلف 
اأداء  يف  مب�ساهمتها  تعتز  �سركته 
ال��واج��ب ورد اجل��م��ي��ل جت���اه هذا 
خم�سة  بت�سخري  املعطاء  ال��وط��ن 
يف املائة من �سايف الأرباح املوزعة 
���س��ن��وي��ا وذل������ك خل���دم���ة اأه������داف 
�سندوق الوطن . ويوجه �سندوق 
الوطن �� املبادرة التي تتج�سد فيها 
والتالحم  ال��وح��دة  معاين  اأ�سمى 
يف خدمة ال��وط��ن واحل��ف��اظ على 
م��ن��ج��زات��ه ودف����ع م�����س��رية تقدمه 
وازده���اره �� م���وارده لإي��ج��اد حلول 
املجتمع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للتحديات 
يف  ال����ق����ي����ادة  روؤى  م����ع  مت���ا����س���ي���ا 
النفط  بعد  ما  ملرحلة  ال�ستعداد 
.. ول��ذل��ك ي��رك��ز ال�����س��ن��دوق على 
رعاية املوهوبني وتطوير الكفاءات 
على  وحتفيزهم  املواطنة  ال�سابة 

درهم..فيما  مليون   20 قيمتها 
ت���وزع���ت ال��دف��ع��ة اجل���دي���دة التي 
دعم  على  الوطن  �سندوق  تلقاها 
ق��دره ثالثة ماليني درهم  م��ايل 
قدمه قا�سم عبدالرحمن ال�سريف 
رج��ل الأع��م��ال الإم��ارات��ي اإ�سافة 
دره��م قدمها  اإىل خم�سة ماليني 
زاي�����د ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�����س��ام�����س��ي..
ب��ج��ان��ب خ��م�����س��ة م���الي���ني دره���م 
اآخ��رى قدمها رج��ل اأع��م��ال فاعل 
دعما  ال�سندوق  تلقى  كما   . خري 
بقيمة مليون درهم قدمته  ماليا 
اإ�سافة  امل��ح��دودة  ال�سعود  �سركة 
�ساينو  ����س���رك���ة  ت��خ�����س��ي�����س  اإىل 
اخل��ل��ي��ج ل��ال���س��ت��ث��م��ار خ��م�����س��ة يف 
ال�سنوية لدعم  اأرباحها  املائة من 
ال�سندوق..بجانب  م�����ب�����ادرات 
مليون  عربي  اأعمال  رجل  تقدمي 
غري  داع�������م  اأول  ل���ي���ك���ون  دره�������م 

اإماراتي لل�سندوق.
الأهمية  الإ�سهامات  وجت�سد هذه 
ال�سرتاتيجية لل�سندوق ودوره يف 

ال��ع��ول��ق��ي رئ��ي�����س جمل�س  ف���ري���د 
اإن  اخل��ل��ي��ج  ���س��اي��ن��و  ���س��رك��ة  اإدارة 
����س���ن���دوق ال����وط����ن ر����س���ال���ة وف����اء 
اإىل  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  رواد  م���ن 
ال��وط��ن احل���ب���ي���ب..لإب���راز ال���دور 
ميكن  ال��������ذي  الإ�����س����رتات����ي����ج����ي 
اإ���س��اف��ت��ه ب��اع��ت��ب��اره واج��ب��ا وطنيا 

ل�سعب الإمارات الغايل .
اأن����ه ي��ك��ف��ي ف��خ��را و�سام  واأ����س���اف 
منحه  ال��ذي  والت�سجيع  التقدير 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
الوطن  ����س���ن���دوق  اإىل  امل�����س��ل��ح��ة 
وفاء  على  وم�ساهميه..ونعاهده 
بالدور  وم�����س��اه��م��ي��ه  ال�����س��ن��دوق 
ال���ت���ن���م���وي ال������ذي اأق�����س��م��ن��ا على 
تنفيذه . واأ�ساف اأن �سركة �ساينو 
اخلليج لال�ستثمارات العقارية مل 
تكن لتقوم اأو تنجح منذ تاأ�سي�سها 
توفيق  ل���ول   2003 ع���ام  خ���الل 
العمل  بيئة  ث��م  وم���ن  ت��ع��اىل  اهلل 

مهنية  م�سارات  واختيار  البتكار 
 .. التنمية  لدعم  تطلعاتهم  تلبي 
كما يعرب ال�سندوق عن امل�سوؤولية 
القطاع  ل�����س��رك��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة 
لرجال  الإيجابي  والدور  اخلا�س 
دعم  يف  الإم����ارات����ي����ني  الأع����م����ال 
الوطن  وب���ن���اء  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية 
ومتكني مواهبه و�سبابه .. وذلك 
م��ن خ��الل ت��وف��ري ال��دع��م الالزم 
الأفكار  وت��ب��ن��ي  ورع��اي��ت��ه��م  ل��ه��م 
ت�سمن  التي  الريادية  وامل�ساريع 
التنمية  ل��ع��م��ل��ي��ة  ال�����س����ت����دام����ة 
م�ساريع  وت���ه���دف   .. ال���دول���ة  يف 
جهود  ت�����س��ري��ع  اإىل  ال�������س���ن���دوق 
تبذلها  التي  القت�سادي  التنويع 
احل���ك���وم���ة وب����ن����اء جم��ت��م��ع قوي 
مواجهة  ع��ل��ى  ق����ادر  وم��ت��م��ا���س��ك 
الأزم����ات وذل���ك م��ن خ��الل و�سع 
حملية  ق�سايا  عدة  تعالج  برامج 
م���ث���ل ن�������درة امل����ي����اه وال����ط����اق����ة و 
ال�سمنة  مو�سوع  بجانب  الزراعة 

و داء ال�سكري .

يف البلدية ي�سعى من خالل جميع 
التوعوية  والأن�����س��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
العام  ي��ق��دم��ه��ا ع��ل��ى م�����دار  ال���ت���ي 
وتعزيز  �سحية  ثقافة  غ��ر���س  اإىل 
املر�سية  امل�����س��ك��الت  ب��اأه��م  ال��وع��ي 
ال��ت��ي ت��واج��ه الإن�����س��ان ���س��واء كانت 
تو�سيح  م���ع  ع�����س��وي��ة  اأو  ن��ف�����س��ي��ة 
مبا  وجتنبها  معها  التعامل  كيفية 
وا�سرتاتيجية  روؤي����ة  م��ع  ي��ت��واف��ق 
املوظفني  لإ�سعاد  الرامية  البلدية 
واملتعاملني مما يعود بالنفع العام 

على البلدية واإمارة ال�سارقة .
واأو�سح اأن منظمة ال�سحة العاملية 
كمو�سوع  الك��ت��ئ��اب  حالة  اخ��ت��ارت 
العام  ل��ه��ذا  ال��ع��امل��ي  ال�سحة  ل��ي��وم 
 300 اأن  التقديرات  بينت  اأن  بعد 
مليون �سخ�س يعي�سون الآن حالة 
من اكتئاب بزيادة جتاوزت ن�سبتها 
الواقعة  الفرتة  عن  املائة  يف   18
2015 مما  و   2005 بني عامي 
النتائج  م��ن  العديد  يف  ي�سهم  ق��د 
التي  ال�����دول  ال�����س��ل��ب��ي��ة خ��ا���س��ة يف 

تعاين من الفقر والبطالة.

•• ال�صارقة -وام:

ن����ظ����م ق����ط����اع ال�������س���ح���ة ال���ع���ام���ة 
بالتعاون  امل���رك���زي���ة  وامل���خ���ت���ربات 

بفعاليات يوم ال�سحة العاملي الذي 
اإبريل من كل  ي�سادف ال�سابع من 
احل����دث جمموعة  ت�����س��م��ن   . ع����ام 
والفعاليات  الأن�سطة  من  متنوعة 

واإدارة  املوؤ�س�سي  ال��دع��م  قطاع  م��ع 
الت�سال املوؤ�س�سي يف بلدية مدينة 
للموظفني  �سحيا  يوما  ال�سارقة 
ت��زام��ن��ا م��ع الحتفال  وامل��راج��ع��ني 

حت���ت ���س��ع��ار دع���ون���ا ن��ت��ح��دث عن 
الكتئاب . وقال �سعادة ثابت �سامل 
بلدية مدينة  عام  الطريفي مدير 
العامة  ال�سحة  قطاع  اإن  ال�سارقة 

�سذى  ال�سيخة  اأ�سارت  جانبها  من 
املعال مدير اإدارة ال�سحة العامة يف 
بلدية ال�سارقة اإىل اأن فعاليات يوم 
العديد من  �سملت  العاملي  ال�سحة 
حما�سرة  تقدمي  اأهمها  الأن�سطة 
واأعرا�سه  الك��ت��ئ��اب  ع��ن  ت��وع��وي��ة 
ب��ج��ان��ب معار�س  وك��ي��ف��ي��ة جت��ن��ب��ه 
�سحية متنوعة واإج��راء فحو�سات 
ط����ب����ي����ة جم�����ان�����ي�����ة ل���ل���م���وظ���ف���ني 
�سغط  ق��ي��ا���س  �سملت  وامل��راج��ع��ني 
اإ�سافة  ال�����س��ك��ري  وم���ر����س  ال�����دم 
الكتئاب  ن�����س��ب��ة  ق��ي��ا���س  ل��ت��م��اري��ن 
ف�سال ع��ن ت��وزي��ع ع���دد ك��ب��ري من 
والإر�سادية  التثقيفية  ال��ن�����س��رات 

عن العديد من الأمرا�س.
ف���ري���ق من  اأن  امل���ع���ال  واأو����س���ح���ت 
ال�����س��ح��ي وق�سم  ال��ت��ث��ق��ي��ف  ���س��ع��ب��ة 
العديد  العامة قدم  ال�سحة  عيادة 
ملوظفي  والن�سائح  املعلومات  م��ن 
ال���ب���ل���دي���ة وم���راج���ع���ي���ه���ا ع����ن اأه����م 
الق�ساء  �ساأنها  من  التي  الأغ��ذي��ة 
ع���ل���ى الك����ت����ئ����اب واإ�����س����راك����ه����م يف 
�سغوطات  بتاأثري  خا�س  ا�ستبيان 

 �إنق�ذ �ل�سعب �ل�سوري 
•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإم���ارات  دول��ة  ب��رزت  لطاملا  اإن��ه  ال�ساعة  اأخبار  ن�سرة  قالت 
املتحدة منذ تاأ�سي�سها كمنارة ت�سع خريا وحمبة و�سالما يف حميطها 
الإقليمي والدويل فقد اأراد لها الآباء املوؤ�س�سون وعلى راأ�سهم املغفور 
تكون خري  اأن  ث��راه  اهلل  نهيان طيب  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له 
�سند للحق وداعما لل�سقيق وال�سديق اأينما وجد �سواء وقت الرخاء 

اأو ال�سدة.
تلك  من  انطالقا  اأن��ه  اأ�سافت  ال�سوري  ال�سعب  اإنقاذ  عنوان  وحت��ت 
ال���روؤي���ة ال�����س��دي��دة ف���اإن دول���ة الإم�����ارات ويف ظ��ل ال��ق��ي��ادة الر�سيدة 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ما�سية اليوم بكل ثبات يف موا�سلة هذا النهج الرا�سخ القائم على 
م�ساندة الأ�سقاء والأ�سدقاء مبا ل يتنافى وموقفها الثابت يف دعم 
الق�سايا العادلة لل�سعوب والوقوف اإىل جانب املظلومني واملنكوبني 
حلكومتها.  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سيا�سة  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ك��ج��زء 
والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  عن  ال�سادرة  الن�سرة  واأ���س��ارت 
ال�سرتاتيجية اإىل اأن املوقف الإماراتي الر�سمي وال�سعبي مثل منذ 
اندلع الأزمة ال�سورية خري �ساهد على ذلك اإذ اإن الدولة لطاملا دعت 
اإىل �سرورة و�سع حد ل�سفك الدماء واإنقاذ ال�سعب ال�سوري من براثن 
املاأ�ساة التي يعي�سها منذ اأكرث من �ست �سنوات حيث �سعت مع العديد 
من الدول الإقليمية والدولية من اأجل جتفيف منابع الإرهاب من 
جهة والإ�سراع باإيجاد حل �سيا�سي لالأزمة من جهة ثانية اإىل جانب 
وذكرت  والإغاثي.  الإن�ساين  املجال  بذلته من جهود م�سهودة يف  ما 
اأن موقف دولة الإم��ارات املن�سجم مع مواقف جمل�س التعاون لدول 
امل�سوؤولة  العامل  ودول  العربية  ال��دول  من  والعديد  العربية  اخلليج 
بتاأييد العمليات الع�سكرية الأمريكية الأخرية على اأهداف ع�سكرية 
الأ�سلحة  ال�سوري  النظام  ا�ستخدام  على  ردا  ج��اءت  والتي  �سوريا  يف 
الكيميائية �سد املدنيني الأبرياء واأودت بحياة الع�سرات منهم بينهم 
و�سع حد  على  الدولة  م��دى حر�س  ليرتجم  ج��اء   .. ون�ساء  اأطفال 

للجرائم الب�سعة �سد ال�سعب ال�سوري ال�سقيق.
وقالت اإن اخلطوة الأمريكية التي اأراد بها الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب على ما يبدو توجيه ر�سالة حازمة وحا�سمة اإىل النظام ال�سوري 
وحلفائه .. مفادها اأن الوقت قد حان لو�سع حد للجرائم والنتهاكات 
�سد ال�سعب ال�سوري يجب ا�ستثمارها من قبل دول العامل امل�سوؤولة 
والبناء عليها باجتاه بلورة موقف دويل موحد عنوانه الأبرز اأنه مل 
ال�سورية  ال�ساحة  ت�سهدها  التي  املاأ�ساة  عن  ال�سكوت  بالإمكان  يعد 
واأن امل�سوؤولية الأخالقية والإن�سانية حتتم على املجتمع الدويل كله 
باإنقاذ  يتعلق  فيما  مب�سوؤولياته  للقيام  اليوم  حا�سمة  وقفة  يقف  اأن 

ال�سعب ال�سوري من ويالت الإرهاب اأيا كان م�سدره.
واأ�سافت اأنه اليوم فقط ي�سعر اأبرياء �سوريا باأن ثمة اأمال باأن حراكا 
عامليا حقيقيا على و�سك اأن يبداأ لإنقاذهم من دوامة القتل والتنكيل 
والإرهاب التي ا�ستمرت طويال من دون اأن جتد رادعا حقيقيا ي�سع 
حدا لها وينهي �سنوات الظلم واملعاناة التي مر بها هذا ال�سعب دون 
ذنب اقرتفه بل كانت ثمنا لتعنت النظام واأطماع من يقف خلفه من 
جهات اأرادت اأن تنتزع �سوريا من حميطها العربي على ح�ساب دماء 

واإرادة وكرامة ال�سعب ال�سوري.
واأ�سارت اإىل اأنه �سحيح اأن احلل ال�سيا�سي ال�سلمي لالأزمة ال�سورية 
كان ول يزال اخليار الذي يف�سله عقالء املنطقة والعامل ولكن تعنت 
النظام ال�سوري وحلفائه وجتاوزهم كل اخلطوط احلمراء ي�ستوجب 
حقيقي  ب�سكل  ال�سلمي  امل�����س��ار  ق��ب��ول  اإىل  ت��دف��ع��ه��م  ح��ا���س��م��ة  وق��ف��ة 
واملماطلة  املراوغة  �سنوات  واإنهاء  وم�سوؤولياته  ب�سوابطه  واللتزام 

التي ل يدفع �سريبتها �سوى ال�سوريني الأبرياء.
واأو�سحت الن�سرة يف ختام مقالها الفتتاحي اأنه يف هذا الإطار جاء 
ت�سريح معايل الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين الأمني العام 
اأن  تاأمل يف  املجل�س  دول  ب��اأن  العربية  ل��دول اخلليج  التعاون  ملجل�س 
لوقف  ال�سوري  للنظام  رادعا  الأمريكية  ال�ساروخية  ال�سربة  ت�سكل 
وتهجريهم  وقتلهم  ال�سوري  ال�سعب  اأبناء  على  الهمجية  اعتداءاته 
اأ�سلحة  ا�ستخدام  فيها  مبا  الدولية  للقوانني  امل�ستمرة  وانتهاكاته 
اأو  م��ن �سمري  وازع  دون  م��ن  ال��ع��زل  امل��دن��ي��ني  �سد  ال�سامل  ال��دم��ار 
الأمريكية  للروؤية  املجل�س  دول  دع��م  .. معربا عن  خ��وف من عقاب 
ال�سرق  منطقة  يف  وال��دم��ار  والقتل  الفو�سى  اإنهاء  اإىل  تهدف  التي 
اإع��ادة ال�ستقرار والأم��ن اإىل  اأج��ل  الأو���س��ط ومكافحة الإره���اب من 
املنطقة واإنهاء معاناة �سعوبها .. م�سريا اإىل اأن احلزم الذي تظهره 
الإدارة الأمريكية بقيادة الرئي�س دونالد ترامب �سي�سهم يف التو�سل 
اإىل حلول �سيا�سية لأزمات املنطقة والتخفيف من معاناة الالجئني 

واملهجرين.

اأخبار ال�ساعة :

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/546  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كوميونيكي�سن لينك�س ���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ اي تي بي منطقة حرة ذ.م.م  وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )18.700( 
دولر امريكي او ما يعادله مبلغ وقدره )68.630( درهم اماراتي والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام . وحددت لها 
 Ch 1.C.13 جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2017/4/13  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/124  عقاري كلي

/ م�سرف  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  �سوخي جمهول حمل  �سينغ  / 1-ه��اردي��ب  عليه  املدعي  اىل 
المارات ال�سالمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
)1.020.091.28 درهم( ) مليون وع�سرون الف وواحد وت�سعون درهم وثمانية وع�سرون فل�س( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وف�سخ 
يوم الحد  لها جل�سة  الئحة. وح��ددت  بكافة طلباتهما يف  للمدعيان  الج��ارة واحلكم  اتفاقية 
املوافق 2017/4/16   ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان �سهادةاأ�سهم
فقدت  ال�سيدة / فاطمة حممد على املطوع  �سهادة 
�سهم  بعدد )19.457(    ) اأ�سهم رقم ) 0003725057 
���س��ادرة ع��ن بنك دب��ى الإ���س��الم��ى على م��ن يجدها 
ت�سليمها اإىل بنك دبى الإ�سالمى  اأو   الإت�سال على 

رقم )0506420828( 



األحد   9   إبريل    2017  م   -   العـدد  11990  
Sunday  9  April   2017  -  Issue No   11990

07

اأخبـار الإمـارات

•• دكا -وام:

القبي�سي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  بحثت 
تعزيز  �سبل  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رئي�سة 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي يف �ستى امل��ج��الت مع 
روؤ�ساء برملانات اأوغندا ومنغوليا وبروندي وع�سوة 
جمل�س ال�سيوخ املك�سيكي كل على حدة على هام�س 
العمومية  للجمعية   136 ال���  ال���دورة  اجتماعات 
ل���الحت���اد ال���ربمل���اين ال�����دويل وال������دورة ال���� 200 
التي عقدت يف  للمجل�س احلاكم للربملان الدويل 
خالل  ومت   . بنجالدي�س  جمهورية  عا�سمة  دك��ا 
اللقاءات مع معايل ينابينادا ب�سكال رئي�س جمل�س 
انخبولد  وم��ع��ايل  ب��ورون��دي  جلمهورية  ال��ن��واب 
ريبكا  وم��ع��ايل  منغوليا  ب��رمل��ان  رئي�س  ميجومبو 
كاداكا رئي�سة الربملان الأوغندي و�سعادة جبرييال 
ع�سوة جمل�س ال�سيوخ املك�سيكي .. بحث العالقات 
الثنائية على امل�ستوى الربملاين وخمتلف ال�سعد 
على  ال��ت��اأك��ي��د  مت  حيث  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
وتفعيل  متينة  اأ�س�س  على  التعاون  تطوير  اأهمية 
اإ�سافة  ال�سراكة بني برملانات و�سعوب هذه الدول 
اإىل مناق�سة عدد من املو�سوعات املتعلقة بتطوير 
التطورات  ا�ستعرا�س  بجانب  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
اجلارية على ال�ساحة الإقليمية والدولية والتاأكيد 

على اأهمية تن�سيق املواقف والت�ساور حيال خمتلف 
الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك .

واأكدت الدكتورة اأمل القبي�سي اأهمية هذه اللقاءات 
التي متكن من تبادل اخلربات والتجارب والروؤى 
والأفكار وتو�سيح املواقف وتن�سيقها ب�ساأن العديد 
بدور  ال�سلة  ذات  وخا�سة  امل�سرتكة  الق�سايا  من 

املوؤ�س�سات الت�سريعية وعملها .
ال�����ذي ي�سطلع  ال������دور  م��ع��ال��ي��ه��ا  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
ب�����ه امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي الحت����������ادي م�����ن خ���الل 
خاللها  من  يواكب  التي  الربملانية  الدبلوما�سية 
توجهات الدولة يف طرح الق�سايا الوطنية ف�سال 
عن الق�سايا التي تتبناها الإمارات حيال خمتلف 
موؤكدة  والعامل  املنطقة  ت�سهدها  التي  التطورات 
على  الربملانية  �سعبته  خالل  من  املجل�س  حر�س 
ت��ع��زي��ز وت��ن��م��ي��ة ال��ع��الق��ات م��ع خم��ت��ل��ف برملانات 
يف  مهم  دور  من  الربملانية  للموؤ�س�سات  ملا  العامل 
واأكدت   . ال�سعوب  خمتلف  ب��ني  العالقات  تعزيز 
اأن دولة الإمارات وبف�سل حكمة قيادتها حر�ست 
ومد  را���س��خ��ة  ع��الق��ات  ب��ن��اء  ع��ل��ى  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ 
والتوا�سل  لالت�سال  قنوات  وفتح  تعاون  ج�سور 
وال��ت��ح��رك يف عالقاتها  ال��ع��امل  دول  م��ع خمتلف 
م��ع امل��ج��ت��م��ع ال����دويل وم��وؤ���س�����س��ات��ه وف���ق �سيا�سة 
من  العمل  حم��وره��ا  را���س��خ��ة  م��ب��ادئ  اإىل  ت�ستند 

احلق  وم�ساندة  وال�ستقرار  الأم���ن  حتقيق  اأج��ل 
واحرتام  اخلالفات  لت�سوية  اأداة  احل��وار  واعتماد 
الداخلية  �سوؤونها  التدخل يف  الدول وعدم  �سيادة 
واحرتام املواثيق واملعاهدات الدولية ونبذ العنف 
وا�ستعر�ست   . الإره�������اب  وم��ك��اف��ح��ة  وال���ت���ط���رف 
الوطني الحت��ادي اجلهود  املجل�س  معايل رئي�سة 
التي تقوم بها دول��ة الإم���ارات يف جم��ال مكافحة 
للتميز  ال���دويل  امل��رك��ز  دور  اإىل  م�سرية  التطرف 
تر�سيخ  يف  “هداية”  العنيف  التطرف  ملكافحة 
مكافحة  جم��ال  يف  للدولة  ال��رائ��د  العاملي  ال���دور 
التطرف العنيف على امل�ستويني الدويل والإقليمي 
دولية  موؤ�س�سة  اأول  يعترب  املركز  اأن هذا  �سيما  ل 
على  وتعمل  والباحثني  اخل���رباء  جتمع  م�ستقلة 
ت��ع��زي��ز ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف 
اأهمية  واأك���دت  العنيف  التطرف  مكافحة  جم��ال 
دور الربملانيني يف هذا املجال واأن تقف موؤ�س�سات 
جناح  دون  للحيلولة  واح��دا  �سفا  العامل  و�سعوب 
خمططاتها  تنفيذ  يف  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  ه��ذه 
الهدامة التي ت�ستهدف حياة الأبرياء يف خمتلف 

دول العامل .
اإن دول���ة الإم�����ارات دائ��م��ا حم��ب��ة لل�سالم  وق��ال��ت 
واملحبة  ال�سالم  روؤي��ة  وفق  تاأ�سي�سها  منذ  وتعمل 
 .. وكرامة  بحرية  العي�س  يف  احلق  لالإن�سان  واأن 

واأكدت على موقف الإمارات الراف�س للممار�سات 
ت�سيء  التي  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات  بها  تقوم  التي 
 .. ب�سلة  لالإ�سالم  متت  ول  وامل�سلمني  لالإ�سالم 
لفتة اإىل اأن هناك دول يف املنطقة ت�سعل وتذكي 
حتى  ب�سالم  العي�س  ت��ود  ول  وتدعمها  الطائفية 
ينابينادا  م��ع��ايل  اأك���د  م��ن جانبه   . م��ع ج��ريان��ه��ا 
ب�سكال حر�س بالده على تعزيز عالقات التعاون 
وال�سداقة مع دولة الإمارات يف جميع القطاعات 
تقدم  م��ن  البلدين  ع��الق��ات  ت�سهده  مب��ا  م�سيدا 
تن�سيق  اأهمية  املجالت موؤكدا  وتطور يف خمتلف 
املواقف والروؤى يف املوؤمترات الدولية ويف الحتاد 

الربملاين الدويل .
بالإ�سالم  الإره���اب  رب��ط  ع��دم  اأهمية  و���س��دد على 
مكافحة  جم���ال  يف  الإم�������ارات  دول����ة  دور  م��ث��م��ن��ا 
الإرهاب والتطرف م�سريا اإىل دور املركز الدويل 
الرائد للدولة  العاملي  الدور  “هداية” يف تر�سيخ 

يف جمال مكافحة التطرف العنيف .
من جهته اأكد معايل رئي�س برملان منغوليا حر�س 
ال��ت��ع��اون وال�سداقة  ت��ع��زي��ز ع��الق��ات  ب���الده ع��ل��ى 
مع دولة الإم��ارات يف جميع القطاعات .. م�سيدا 
مبا ت�سهده عالقات البلدين من تقدم وتطور يف 

خمتلف املجالت .
على  الحت��������ادي  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س  دور  وث���م���ن 

روؤية  مثمنا  واخل���ارج���ي..  ال��داخ��ل��ي  ال�سعيدين 
امل�ستقبل  ب��ا���س��ت�����س��راف  الإم�������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
.. معربا عن  ت�سمها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  وال�����وزارات 
البلدين  ب��رمل��اين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اأم��ل��ه يف توطيد 
الطاقة  جم����ال  يف  ال���ع���الق���ات  ت��ط��وي��ر  واأي�������س���ا 
والقت�ساد والطريان وال�ستثمار اإىل جانب دعم 
اللغة العربية يف بالده . ووجه ميجومبو الدعوة 
الربملان  ل���زي���ارة  ال��ق��ب��ي�����س��ي  اأم����ل  ال���دك���ت���ورة  اإىل 
اأهمية  موؤكدة   .. معاليها  قبلتها  والتي  املنغويل 
على  لالطالع  اجلانبني  بني  الربملانية  ال��زي��ارات 
جتربتيهما يف خمتلف ال�سعد ل �سيما الربملانية 
. من جانبها اأكدت معايل ريبكا كاداكا على اأهمية 
واإن�ساء  العالقات الربملانية بني الربملانني  تعزيز 

جمعية �سداقة برملانية بني الإمارات واأوغندا .
كما تطرقت اإىل جناح دولة الإمارات يف ا�ست�سافة 
وخمرجاتها  الربملانات  لرئي�سات  العاملية  القمة 
اإنها كانت قمة خمتلفة يف  .. وقالت  وانعكا�ساتها 
الأطروحات من املو�سوعات التي متت مناق�ستها 
واأكدت   . اأبوظبي  اإع��الن  يف  املتمثلة  وخمرجاتها 
م�ستوى  اإىل  ال��ربمل��اين  بالعمل  الرت��ق��اء  اأه��م��ي��ة 
ال��ت��ح��دي��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة واأه���م���ي���ة ال���ت���ع���اون بني 

املوؤ�س�سات الربملانية نحو ا�ست�سراف امل�ستقبل .
القبي�سي  اأم��ل  الدكتورة  اأك��دت معايل  من جهتها 

الربملانية  ال�����س��داق��ة  جمعية  اإن�����س��اء  اأه��م��ي��ة  على 
واأي�سا اأن تكون هناك اإتفاقية تعاون بني املجل�س 
اأ�سوة  الأف��ري��ق��ي��ة  واملجموعة  الحت���ادي  الوطني 
وجمموعة  امل��ج��ل�����س  ب���ني  امل���وق���ع���ة  ب��الت��ف��اق��ي��ة 
لرئي�سة  دع����وة  معاليها  وق��دم��ت   . “غرولك« 

الربملان الأوغندي لزيارة دولة الإمارات .
ال�سيوخ  جمل�س  ع�سوة  جبرييال  �سعادة  واأك���دت 
املك�سيكي اأهمية تعزيز عالقات التعاون بني دولة 
�سيما  ل  امل��ج��الت  جميع  يف  واملك�سيك  الإم����ارات 
حيال  والت�ساور  التن�سيق  وتفعيل  منها  الربملانية 
اإطار  يف  امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف 
املنطقة  ال�سالم والأم��ن يف  اإح��الل  احلر�س على 
والعامل .. م�سيدة بعالقات التعاون بني البلدين 
املجالت  ومات�سهده من تقدم وتطور يف خمتلف 
وحر�س اجلانبني على تعزيزها على ال�سعد كافة  
وقدمت جبرييال دعوة ملعايل الدكتورة القبي�سي 

لزيارة املك�سيك .
العالقات  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال���ل���ق���اء  وت���ط���رق 
الربملانية بني املجل�س الوطني الحتادي وجمل�س 
الزيارات  تفعيل  خ���الل  م��ن  املك�سيكي  ال�����س��ي��وخ 
ب��ني اجل��ان��ب��ني واإن�����س��اء جلنة �سداقة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
برملانية لدورها الهام يف تطوير العالقات القائمة 

اإىل جمالت اأو�سع .

•• دبي – الفجر:

اأطلقت جمعية دار الرب حملة اإغاثة اإن�سانية عاجلة يف 
ال�سومال، خالل الأيام القليلة املا�سية، بهدف تقدمي 
يف  ال�سقيق،  البلد  يف  للمنكوبني  العاجلة  امل�����س��اع��دات 
من  ع��دد  و�سقوط  وجفاف  جماعة  من  يعانيه  ما  ظل 

ال�سحايا، ونفوق اأعداد كبرية من املا�سية.
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  امل���زروع���ي،  خليفة  خ��ل��ف��ان  واأك����د 
ل�سيا�سة  حرفية  ترجمة  الإغ��اث��ة  حملة  اأن  اجلمعية، 
العمل اخل��ريي والإن�����س��اين، وتن�سجم  ال��دول��ة يف حقل 
م��ع روؤي����ة ق��ي��ادة ال��دول��ة ال��ر���س��ي��دة ور���س��ال��ة الإم����ارات 

تر�سيخا  وت�سكل  اأج��م��ع،  للعامل  امل��وج��ه��ة  احل�����س��اري��ة، 
ل��ث��ق��اف��ة ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء ومل��ف��اه��ي��م ال��ع��م��ل التطوعي 
اأبا  اأبناء الإمارات،  واخلريي والإن�ساين، التي يتوارثها 

عن جد.
احلملة  م��ن  امل�ستهدفة  امل��ن��اط��ق  اإن  امل���زروع���ي:  وق���ال 
من  ال�سمايل  الإقليم  يف   العمل،  خطة  وف��ق  تتمركز، 
ال�سومال، �سمن مناطق »ل �سجال، �سبوناج، بل متان«، 
والإق��ل��ي��م ال�����س��رق��ي مب��ن��اط��ق »ه���رب ���س��ري، حنجلول، 
�سبيلي  »بنادر،  مناطق  يف  اجلنوبي  والإقليم  ب��ه«،  عيل 

ال�سفلى«.«
ال��ف��ال���س��ي، املدير  ب���ن زاي�����د  واأو�����س����ح ع��ب��د اهلل ع��ل��ي 

الإن�سانية  الإغ��اث��ة  حملة  اإن  الرب”،  ل”دار  التنفيذي 
غذائية  م����وادا  منها  وامل�ستفيدين  للمنكوبني  ت��ق��دم 
حتتويها  وم��ت��ن��وع��ة،  اأ�سا�سية  وا�ستهالكية  ومتوينية 

حاويتان، مر�سلتان من الدولة اإىل البلد الأفريقي.
درهم  األف  اإىل ر�سد مليونني و800  الفال�سي  واأ�سار 
كدفعة اأوىل، ل�سالح احلملة وعمليات الإغاثة وتقدمي 
اإط��اره��ا، ع��رب �سراء  املنكوبني يف  ل��الأه��ايل  امل�����س��اع��دات 
الطحني،  ال�����س��ك��ر،  الأرز،  م��ن  ت��ت��ك��ون  غ��ذائ��ي��ة  ���س��الل 
التمور، الزيوت، احلليب، حليب الأطفال، والب�سكويت.

امل�ساريع  قطاع  رئي�س  اهلل،  عبد  حممد  عمران  واأ���س��ار 
اخلريية يف اجلمعية، الذي تراأ�س وفد اجلمعية املكلف 

 570 تخ�سي�س  اإىل  ال�سومال،  يف  الإن�سانية  باملهمة 
العا�سمة  يف  الرب”  “م�ست�سفى   ل�سالح  دره���م  األ���ف 
مقدي�سو، لأغرا�س توفري الأدوية واملحاليل والأغذية  
ي�سرب  ال��ذى  اجلفاف،  و�سحايا  للمر�سى  املخ�س�سة 
الإغاثة  حملة  �سمن  يندرج  ما  وه��و  حاليا،  ال�سومال 
اإدارتها  ه��ن��اك  وف��د اجلمعية  ي��ت��وىل  ال��ت��ى  الإن�����س��ان��ي��ة، 

والإ�سراف عليها ب�سورة ميدانية مبا�سرة.
وي�سم وفد اجلمعية، يف مهمته الإن�سانية يف ال�سومال، 
عبد الكرمي جعفر احل�سن، مدير اإدارة امل�ساريع، نائب 
رئي�س الوفد، وناجي دهب، مدير ال�سوؤون الإدارية، وكل 

من �سعد جامع، وعلوي �سريف.

�أمل �لقبي�سي تبحث تعزيز �لتع�ون مع روؤ�س�ء برمل�ن�ت �أوغند� ومنغولي� وبروندي 

•• ال�صارقة-وام:

اختتم مركز ال�سارقة لعلوم الف�ساء والفلك التابع جلامعة ال�سارقة اأعمال 
واملقام مبقر  الف�ساء  وتقنيات  علوم  الأول يف  التدريبي   - التعليمي  امللتقى 
املركز على مدار ثالثة اأيام . �سارك يف امللتقى كل من وكالة الإمارات للف�ساء 
ووكالة  بريطانيا  يف  الوطنية  الف�ساء  واأكادميية  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
ال�سارقة  وجمل�س  للتعليم  ظبي  اأب��و  وجمل�س  املتحدة  اململكة  يف  الف�ساء 
للتعليم. و�سم امللتقى جمموعة كبرية من الطالب والطالبات من مدار�س 
�� الفيزياء يف  الدولة اإىل جانب جمموعة من معلمي ومعلمات مادة العلوم 
هذه املدار�س حيث عمل برنامج امللتقى على جانبني متوازيني اجلانب الأول 
عمل على تاأهيل مدر�سي العلوم - الفيزياء يف املراحل الدرا�سية العليا مبا 
هذه  نقل  يف  العملية  والأ�ساليب  املجال  ه��ذا  يف  العلمية  التطورات  يواكب 

عمر  من  والطالبات  للطالب  الثاين  اجلانب  تخ�سي�س  مت  فيما   . املعارف 
16 اإىل 18 �سنة من اأ�سحاب امليول العلمية لرفد جيل جديد لديه �سغف يف 
درا�سة علوم الف�ساء بتزويده مبعارف فلكية من خالل جمموعة من جل�سات 
العمل واملحا�سرات العلمية والتعليمية وور�س العمل لتعريف الطلبة باأهمية 
على  اطالعهم  بجانب  الب�سر  حياة  يف  الفلك  علوم  ودور  الف�ساء  تقنيات 
وتف�سري  ال�سماوية  واملالحة  الفلكي  الر�سد  الأجهزة يف  بع�س  ا�ستخدامات 
الظواهر الكونية ومراقبة حركة الأر�س واملحيطات وعمليات ر�سد للقمر 

وكوكب امل�سرتي من منطقة مليحة يف ال�سارقة.
واأكد �سعادة الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة اأن مركز 
ال�سارقة لعلوم الف�ساء والفلك هو حلم كبري حتقق بف�سل وتوفيق من اهلل 
بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بروؤية  ثم  القدير  العلي 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة رئي�س جامعة ال�سارقة .

واأ�سار اإىل اأنه يف امل�ستقبل لي�س بالبعيد من ل مكان يف الف�ساء لن يكون له 
مكان على الأر�س نظرا لأهمية علوم الف�ساء والتي مل تعد رفاهية لأي �سعب 
بل باتت هي املدخل الأهم والرئي�س لكل تطور يف املجالت املختلفة لإرتباطها 
التي  ال�سناعية  الأق��م��ار  اأن  بحيث  مبا�سرا  ارتباطا  احلياة  جوانب  بجميع 
اأطلقت لدرا�سة الكون توجهت بعد ذلك لدرا�سة الأر�س والآن ت�ستخدم هذه 
والإنرتنت..  الف�سائية  والقنوات  املتحركة  الهواتف  �سبكة  خلدمة  الأقمار 
الأ�سا�س  التكنولوجية احلديثة هي يف  اأن معظم الإكت�سافات  اأن  اإىل  منوها 

اأفكار واجنازات علوم الف�ساء والفلك.
و�سكر مدير جامعة ال�سارقة القيادة الر�سيدة بالدولة على اهتمامها باإطالق 
ال�سيا�سة الوطنية لقطاع الف�ساء والتي تهدف اإىل بناء قطاع ف�سائي قوي 

وم�ستدام وو�سع ا�سرتاتيجية الإبتكار يف قطاع الف�ساء .
الوطنية  الف�ساء  اأك��ادمي��ي��ة  مدير  اأوج��ه��ا  اآن��و  الربوف�سور  ق��ال  جانبه  م��ن 

بربيطانيا : “ لكي نوا�سل امل�سري يف هذا املجال فاإننا بحاجة اإىل جيل من 
العلماء واملهند�سني للم�ستقبل لهذا ال�سبب قام مركز ال�سارقة لعلوم الف�ساء 
الربيطانية  الوطنية  الأكادميية  مع  بال�سرتاك  ال�سارقة  بجامعة  والفلك 
العربية  والإم���ارات  املتحدة  اململكة  يف  الف�ساء  وك��الت  وبدعم من  للف�ساء 
علم  جم��ال  يف  م�سرتك  بريطاين  اإم��ارات��ي  تدريبي  برنامج  بعقد  املتحدة 

الف�ساء وهو الأول من نوعه على الإطالق.
اأنحاء  من  العلوم  مل��ادة  ومعلمني  الثانوية  املرحلة  من  طلبة  الربنامج  �سم 
دولة الإمارات حيث تلقوا تدريبا متخ�س�سا ومكثفا ملدة ثالثة اأيام قام كل 
متدرب خاللها مبمار�سة اأن�سطة عملية م�سممة لتعزيز فهم الطلبة وزيادة 
الفيزياء كما  املفاهيم اجلوهرية يف علم  املدر�سني يف جمال  الفاعلية لدى 
متحدثني  اإىل  وا�ستمعوا  اجلامعة  يف  العلوم  خمتربات  يف  بجولت  قاموا 

�سيوف متخ�س�سني يف جمالت علم الفلك وا�ستك�ساف الف�ساء.

�ختت�م �مللتقى �لتعليمي - �لتدريبي �لأول يف علوم وتقني�ت �لف�س�ء بج�معة �ل�س�رقة 

ر�سدت مليونني و800 األف ل�سالح عملياتها الإن�سانية

د�ر �لرب : 570 �ألف درهم لعالج مر�سى �جلف�ف يف �ل�سوم�ل

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/735  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  الكيماوية  لل�سناعات  1-ب��رمي��ري   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ع��ا���س��م ع��ل��ي غ���ول ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )43600 درهم( 
املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3000( مببلغ  عودة  وتذكرة 
mb167419409ae  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  ال�سكوى:  رقم 
املوافق 2017/4/12 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/878  جتاري جزئي

املدعي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �����س.م.ح   �ساين�س  نيو  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  املال  ابراهيم  م.د.م.���س وميثله:ابراهيم ح�سن  ترافيل  �سركة غارانتي 
الف  واربعون  درهم )ثالثة  وق��دره )43.320(  املدعي عليها مببلغ  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
درهم وثالثمائة وع�سرون درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
املوافق   اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   . والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى 
2017/4/13  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2058  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- الطائر احلر للمنتجعات ال�سياحية ذ.م.م 2- امرييت�س فيكي�سن 
ك��ل��وب ������س.ذ.م.م جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ حم��م��د عبيد ع��ل��ي �سبت 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل��ال   ابراهيم  ال�سويدي وميثله:ابراهيم ح�سن 
)خم�سة   )25.000( وق��دره  مبلغ  للمتنازع  يوؤديا  بان  �سدهما  املتنازع  بالزام  املطالبة 
وع�سرون الف درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية مبعدل 
12% من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم  الثالثاء املوافق  
2017/4/11   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

انذار بالن�سر
رقم 2017/2027   

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع 
املنذر اليه : ريا�ض اكرم اكرم علي - باك�ستاين اجلن�سية 

املو�سوع : 

  الكاتب العدل

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/388  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  ح�سني عادل عا�سور احمد �سعيد  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�سرف المارات ال�سالمي �س.م.ع  وميثله : من�سور حممد مراد حممد 
املازمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
التاأخريية  والغرامه  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(    247.845.81(
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا   %9 بواقع 
الثالثاء   املوافق  2017/4/18   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8679  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اجمل لتجارة ادوات ومعدات احلالقة �س.ذ.م.م فرع 
دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مروان حممد �سربي ابراهيم 
وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   18767(
واتعاب املحاماة. رقم ال�سكوى: mb167087210ae  وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء املوافق 2017/4/12 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• باري�س -وام:

اأكد العميد حممد حميد بن دملوج 
الظاهري الأمني العام ملكتب �سمو 
ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب 
ال��داخ��ل��ي��ة ب��الإن��اب��ة ح��ر���س وزارة 
عالقاتها  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة 
بهدف  �سراكاتها  وتو�سيع  الدولية 
وتطوير  الأم������ن  م�����س��رية  ت��ع��زي��ز 
العمل ال�سرطي وفق اأعلى املعايري 

الدولية.
العمل  ف���ري���ق  ب�����دء  اإىل  واأ������س�����ار 

امل���خ���ت�������س مب���ت���اب���ع���ة الإج����������راءات 
دول  داخ���ل���ي���ة  وزراء  وت���وج���ي���ه���ات 
التحالف الأمني ملواجهة اجلرمية 
املنظمة والعابرة للدول والذي مت 
الإع����الن ع��ن��ه يف اأب���و ظ��ب��ي خالل 

�سهر فرباير املا�سي.
بني  جمع  تن�سيقي  اج��ت��م��اع  وك���ان 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
وفرن�سا  ال��داخ��ل��ي��ة  ب����وزارة  ممثلة 
للتحالف  املوؤ�س�ستان  ال��دول��ت��ان   -
املنظمة  اجلرمية  ملواجهة  الأمني 
�سبل  ت���ن���اول   - ل���ل���دول  وال���ع���اب���رة 

النموذج  و���س��ع  اإج������راءات  متابعة 
وم�ستجدات  للتحالف  الت�سغيلي 
والهيكل  امل����ط����روح����ة  امل�������س���اري���ع 
الفرق  ع���م���ل  واآل����ي����ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
التفاق  م���ا مت  ب��ح�����س��ب  ال��ف��رع��ي��ة 

عليه.
وج����رى خ���الل الج��ت��م��اع - الذي 
الفرن�سية  ال���ع���ا����س���م���ة  يف  ع���ق���د 
املبا�سر  التوا�سل  موؤخرا-  باري�س 
ع��رب الت�����س��ال امل��رئ��ي م��ع مقرري 
الأخريات  اخلم�سة  التحالف  دول 
املغرب  م���ن  احل��ل��ف  الأع�������س���اء يف 

وا�سبانيا  واإي��ط��ال��ي��ا  وال��ب��ح��ري��ن 
حول  والتحاور  للنقا�س  وال�سنغال 
اخلطوات املقرر تنفيذها ا�ستكمال 
ومتابعة لتوجيهات وزراء الداخلية 
ال��ت��ي قررها  ال��ت��ح��ال��ف  ب���ل���دان  يف 
اأبوظبي  يف  امل���ا����س���ي  اج��ت��م��اع��ه��م 
للبدء بدفع م�سرية التحالف وفق 

الأهداف املرجوة من ت�سكيله.
وزارة  جانب  م��ن  الجتماع  ح�سر 
املرزوقي  دان��ة  الرائد   .. الداخلية 
وال����رائ����د م��ك��ت��وم امل��ط��رو���س��ي اإىل 
جانب املالزم اأول م�سبح ال�ساعدي 

ال�����س��رط��ي يف �سفارة  امل��ل��ح��ق  ن��ائ��ب 
ح�سره  فيما   .. باري�س  يف  الدولة 
من اجلانب الفرن�سي �سوفيا هات 
مدير اإدارة التعاون الدويل واأمني 
اإدارة التعاون الدويل  طرطاق من 

وعدد من امل�سوؤولني الفرن�سيني.
الأمني  ال��ت��ح��ال��ف  اأن  اإىل  ي�����س��ار   
دولية  عمل  جمموعة  مبثابة  يعد 
ملواجهة اجلرمية املنظمة والعابرة 
اإيطاليا  م���ن  ك���ل  وي�����س��م  ل���ل���دول 
ومملكة  وال�������س���ن���غ���ال  وا����س���ب���ان���ي���ا 
اإ�سافة  املغربية  واململكة  البحرين 

للحلف  امل��وؤ���س�����س��ت��ني  ل���ل���دول���ت���ني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
واجلمهورية الفرن�سية ويتخذ من 
لأمانته  م��ق��را  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة 

العامة.
امل�سرتك  ال���ع���م���ل  اإىل  وي����ه����دف 
ملواجهة اجلرمية املنظمة والعابرة 
وتطوير  اأ�سكالها  مبختلف  للدول 
وا�ستدامة  م��ن��ه��ا  ال���وق���اي���ة  ���س��ب��ل 
الدول  لتلك  وال���س��ت��ق��رار  الأم����ن 
والنماء  الأم���ن  لتعزيز  �سعيها  يف 
ل�سعوبها ومبا يعزز فر�س التعاون 

ال�سرطية  امل�����ج�����الت  يف  ب���ي���ن���ه���ا 
والمنية وال�ستفادة من التجارب 
بغية  واملعلومات  اخل��ربات  وتبادل 
واأمن  العاملي  ال�سالم  يف  الإ���س��ه��ام 

�سعوب العامل كافة.
الدولية  املجموعة  ه��ذه  وتختلف 
ع������ن غ�����ريه�����ا م������ن ال���ت���ح���ال���ف���ات 
اأن��ه��ا مب��ث��اب��ة منتدى  الأخ�����رى يف 
وتن�سر  وامل��ع��ارف  اخل��ربات  لتبادل 
امل�ستخدمة  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل 
اأو  العام  التدريب  وو�سائل  واأ�س�س 
املتخ�س�س على ال�سعيد ال�سرطي 

�سبغته  و����س���ت���م���ك���ن���ه  والأم�������ن�������ي 
مبرونة  الت�سرف  م��ن  القانونية 
والتحديات  ال��ق�����س��اي��ا  مل���واج���ه���ة 

ال�سرطية يف الع�سر احلايل.

•• دبي-الفجر: 

و�سط اأجواء ت�سودها الألفة، احتفل 
ب��ن حممد لإحياء  م��رك��ز ح��م��دان 
الرتاث باليوم ال�سنوي للموظفني 
 7 امل���واف���ق  اجل��م��ع��ة  الأول  اأم�������س 
ابريل، يف القرية الرتاثية بالقرية 

العاملية.
وجاءت الإحتفالية ال�سنوية لتوؤكد 

واأف�سل  املوظف”  “�سعادة  اأهمية 
املركز  ينتهجها  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات 
لتحفيز روح العمل و�سكر املوظفني 
البطولت  ادارة  يف   ال���ع���ام���ل���ني 
والبحوث  والدرا�سات  والفعاليات 
الوىل  واذاع����ة  املوؤ�س�سي  وال��دع��م 
التوا�سل  وم��ك��ت��ب  ل��ل��ق��راآن  ودب����ي 
العالمي   وامل���ك���ت���ب  الج���ت���م���اع���ي 

للمركز. 

من  العديد  الإحتفالية  وت�سمنت 
والتمارين  ال���رتاث���ي���ة  الأن�����س��ط��ة 
والعاملني  امل��وظ��ف��ني  ت��ك��رمي  ومت 
وامل�ساركني  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة  يف 
الإ�ستك�سافية  ال��ه��ج��ن  رح���ل���ة  يف 

.2017
م��ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
الرئي�س  دمل����������وك،  ب�����ن  ح�����م�����دان 
التنفيذي ملركز حمدان بن حممد 

لإحياء الرتاث كافة مدراء الإدارات 
قدمه  ملا  بال�سكر  وتقدم  املركز  يف 
املوظفون من جهد يف �سبيل اثراء 
واملبادرات  والفعاليات  البطولت 
املو�سم  خ����الل  ل��ل��م��رك��ز  ال��ت��اب��ع��ة 
ال�سنوي  امل���وظ���ف���ني  “يوم  وق�����ال 
ميثل اجتماعا لعائلة واحدة ولقاء 
رمبا مل يتم ب�سبب �سغوط العمل 
اأن جنمع  الكبرية، لذا من واجبنا 

ال�سمل ونلقي ال�سوء على اجنازات 
لهم  ونقدم  وامل�سوؤولني  املوظفني 
ال�سكر والتقدير، فالعمل يف جمال 
احياء الرتاث و�سونه ي�سكل حتدياً 
ك���ب���رياً وي��خ��ت��ل��ف ع���ن ع��م��ل باقي 
الحتادية  وال����دوائ����ر  امل��وؤ���س�����س��ات 
ل���ذا يتحتم  ال���دول���ة،  وامل��ح��ل��ي��ة يف 
اح��ت��ف��ال��ي��ة هدفها  اإق����ام����ة  ع��ل��ي��ن��ا 
املوظفني  ����س���ع���ادة  الأول  ب���امل���ق���ام 

وحتفيزهم وت�سجيعهم وتكرميهم 
يف ختام مو�سم ناجح«.  

تكرمي خا�س
الإ�ستثنائي  التكرمي  مرا�سم  بداأت 
م��ع احل��رف��ي��ني وامل��وظ��ف��ني الذين 
ح����ر�����س����وا ع���ل���ى ع����ر�����س ال������رتاث 
الرتاثية،   ال��ق��ري��ة  ح��ل��ة يف  ب��اأب��ه��ى 
وجلنة حتكيم بطولة فزاع لليولة 
ثم  وم���ن   ،17-2016 للمو�سم 

الهجن  رحلة  يف  امل�ساركني  تكرمي 
الإ���س��ت��ك�����س��اف��ي��ة ل���ه���ذا ال���ع���ام وما 
بذلوه يف �سبيل التعرف على تاريخ 
التجربة  عي�س  خ��الل  من  الدولة 
على ظهر اجلمال وقطع م�سافات 

طويلة يف ال�سحراء.  
ب��ع��ده��ا، اأع��ت��ل��ى ب��ن دمل����وك من�سة 
والقى  امل���ي���دان،  قلعة  يف  ال��ت��ك��رمي 
كلمة �سكر وثناء موؤكدا باأنه بف�سل 

م����دراء  ج���ه���ود  وب��ف�����س��ل  اأول  اهلل 
ا�ستثناء،  دون  واملوظفني  الإدارات 
مت اإ�سدال ال�ستار على مو�سم حافل 
بالعط�����اء �سط���������ر اجنازا جدي���������داً 

يف �سج��������ل املركز. 
الحتفالي������������ة  واخ���ت���ت���م���ت   
جوائ�����ز  وتقدي����������م  ع�ساء  مباأدبة 
الف������رق  اه��ازي��������������������ج  و���س��ط  ق��ي��م��ة 

ال�سعبي�������������ة.

بحث �لإجر�ء�ت �لت�سغيلية ل� �لتح�لف �لأمني �لدويل ملو�جهة �جلرمية

مركز حمد�ن بن حممد لإحي�ء �لرت�ث ينظم �حتف�لية  �ليوم �ل�سنوي« لإ�سع�د �ملوظفني 

د�ئرة �ل�سوؤون �لق�نونية حلكومة دبي
 ت�س�رك يف معر�س �لإم�ر�ت للوظ�ئف

م�لية دبي ت�ستقطب �لكف�ء�ت يف �لإم�ر�ت للوظ�ئف 2017 

•• دبي-وام:

ت�سارك دائرة ال�سوؤون القانونية حلكومة دبي يف معر�س الإمارات للوظائف 
الذي تنطلق فعالياته اليوم باملركز التجاري العاملي حتى 11 ابريل اجلاري. 
وت�سعى الدائرة من خالل امل�ساركة اإىل ا�ستقطاب نخبة الكفاءات والطاقات 
املواطنة للعمل لديها حيث تطرح عددا من الفر�س الوظيفية التي تركز 
على املجالت القانونية والإدارية التي يتطلبها العمل يف خمتلف الإدارات 

والوحدات التنظيمية يف الدائرة.
واأكد �سعادة الدكتور لوؤي بالهول مدير عام الدائرة اأن امل�ساركة يف املعر�س 
الر�سيدة  القيادة  وتوجيهات  روؤي���ة  برتجمة  ال��دائ��رة  ال��ت��زام  م��دى  جت�سد 
امل��واط��ن��ة �سمن اجلهاز  ال���ك���وادر  وا���س��ت��ي��ع��اب  وت��اأه��ي��ل  تنمية  اىل  ال��رام��ي��ة 

احلكومي ودعم خطط و�سيا�سة التوطني يف الدولة.
على  تنطوي  العام  لهذا  املعر�س  يف  الدائرة  م�ساركة  اإن  بالهول  د.  و�سرح 

يف  الراهن  الوقت  يف  الإم���ارة  ت�سهدها  التي  للتطورات  نظراً  بالغة  اأهمية 
خمتلف جمالت العمل احلكومي مما يتطلب ب�سكل متوازي تو�سيع نطاق 
املجالت  للعمل يف  الوطنية  الكوادر  ا�ستقطاب  الرتكيز على  وزي��ادة  العمل 
وفق  ال��دائ��رة  تعمل  حيث  ال��دائ��رة  يف  والإداري�����ة  والتخ�س�سية  القانونية 
مبا  وذل��ك  املواطنة  الكفاءات  وا�ستقطاب  جذب  على  وا�سحة  ا�سرتاتيجية 
يتوافق مع اخلطة ال�سرتاتيجية ال�ساملة التي اأر�ستها حكومة دبي بهدف 
تنمية القدرات الب�سرية وتاأهيل وا�ستيعاب الكوادر والطاقات املواطنة �سمن 

اجلهاز احلكومي يف الدولة.
واأو�سح اأن املعر�س يعترب من اأهم املعار�س املتخ�س�سة حيث ي�سكل من�سة 
املعر�س  اأ�سبح  حيث  املواطنة  والطاقات  للكوادر  توفر  فاعلة  واأداة  مثالية 
الدولة  املوّجه ملواطني  التوظيف والتدريب  ي�سكل عالمة فارقة يف جمال 
ومن�سة مثالية جتمع اأبرز العار�سني املخت�سني يف جمالت املوارد الب�سرية 

وتنمية را�س املال الب�سري والتدريب والتطوير.

•• دبي-وام: 

دب����ي موا�سلة  ب��ح��ك��وم��ة  امل���ال���ي���ة  دائ������رة  ت��ع��ت��زم 
ا�ستقطاب املواطنني املخت�سني يف ال�سوؤون املالية 
اإطار  يف  ل��دي��ه��ا  للعمل  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��ح��ا���س��ب��ي��ة 

�سيا�ستها الرامية اإىل تعزيز توطني الوظائف .
الطلبة  ل�ستقبال  ت�ستعد  انها  ال��دائ��رة  وذك���رت 
اأ�سحاب  من  العاملني  على  ع��الوة  واخلريجني 
اخل����ربة خ���الل م�����س��ارك��ت��ه��ا ل��ل��ع��ام ال��ع��ا���س��ر على 
 2017 للوظائف  الإم���ارات  معر�س  يف  التوايل 
التجاري  دب��ي  م��رك��ز  وي�ست�سيفه  ينظمه  ال���ذي 
اإبريل اجلاري وذلك  11 من  العاملي اليوم حتى 
على املن�سة امل�سرتكة جلهات حكومة دبي والتي 

تقيمها دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي.
الدعم  اإدارة  مدير  ال�سيخ  حمدان  ه��دى  واأك��دت 
على  احلر�س  املالية  دائ��رة  يف  التقني  والتطوير 
ا�ستقطاب اأ�سحاب املواهب والكفاءات من ال�سباب 
يف  الفعالة  امل�ساركة  ا�ستمرار  خالل  من  املواطن 

م��ع��ر���س الإم������ارات ل��ل��وظ��ائ��ف ..م�����س��رية اىل ان 
مواطنني  موظفني  املا�سي  العام  عينت  الدائرة 
الذاتية  �سريهم  على  اأو ح�سلت  مقابلتهم  جرت 

خالل املعر�س.
وراأت اأن اهتمام دائرة املالية مبوظفيها املواطنني 
وحر�سها على �سعادتهم من خالل �سقل مواهبهم 
عمل  بيئة  وبناء  والتدريب  باملعرفة  وت�سليحهم 
مهمة  عوامل  هي  والإيجابية  ال�سعادة  ت�سودها 
ت�ساهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف اإمارة دبي 

مبا يتما�سى مع خطة دبي 2021 .
وح��ق��ق ق�����س��م امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة يف دائ����رة املالية 
املا�سية بح�سب  اإجن��ازات وا�سحة خالل الأع��وام 
ال���دائ���رة على  اأك����دت ح��ر���س  ال��ت��ي  ه���دى ال�سيخ 
..مو�سحة  مهاراتهم  و�سقل  موظفيها  تدريب 
اأن ن�سبة املوظفني الذين ح�سلوا على تدريب من 
موظفي الدرجة 8 فما فوق خالل العام 2016 
بلغت 89 باملائة واأن معدل �ساعات التدريب لكل 

منهم بلغ 28 �ساعة .

بربامج  امل��وظ��ف��ني  ���س��ع��ادة  ن�سبة  ق��ف��زت  وق��ال��ت 
التدريب والتطوير وفق ا�ستبيان �سعادة املوظفني 
و2016   2015 العامني  بني  باملائة   20 نحو 
على  وا�سحة  دلل���ة  يف  باملائة   80 م��ن  لتقرتب 
مبنظومة  الدائرة  توليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام 
الب�سرية  ل��ل��م��وارد  وامل���ه���ارات  ال���ق���درات  حت��دي��د 

وتطويرها .
من  مزيد  ا�ستقطاب  العام  ه��ذا  نعتزم  واأ�سافت 
التي  الوظيفية  املقابالت  خ��الل  م��ن  املواطنني 
للوظائف  الإم���ارات  معر�س  اأر���س  على  جنريها 
اأر�سية خ�سبة للعثور على  اأنه ي�سكل  الذي نرى 
اأف�سل املواهب من اخلريجني واأ�سحاب اخلربات 
ع��ل��ى ال�������س���واء و����س���وف ي�����س��ع��دن��ا اغ��ت��ن��ام فر�سة 
اأي��ام كي نتمكن من  املعر�س لثالثة  ح�سورنا يف 
مقابلة اأكرب عدد ممكن من ال�سباب وال�سابات ل 
بتعيني  املا�سية  ال�سنوات  واأننا قمنا خالل  �سيما 
اأر�س  على  قابلناهم  ال��ذي��ن  املواطنني  م��ن  ع��دد 

احلدث .

�سرطة �ل�س�رقة تكرم 
موظفيه� وفرق �لعمل �ملتميزة 

•• ال�صارقة -وام:

ال�سرطة  امل��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  ك��ل��ن��در  خليفة  العقيد  ك���رم 
ال�����س��ام��ل��ة ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة ال�����س��ارق��ة ع����ددا من 

املوظفني املتميزين وفرق العمل املتميزة بالإدارة .
الفريق  ب��روح  العمل  باأهمية  كلندر  خليفة  العقيد  واأ���س��اد 
الواحد والتي تعترب اإحدى قيم اإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية 

التي حتر�س القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة على اللتزام 
والطوارئ  امل��واق��ف  كافة  يف  ال��واق��ع  اأر����س  على  بتطبيقها 
اإىل  اخلدمات  وتقدمي  ال�سرطية  املهام  جميع  تاأدية  وعند 
اجلمهور . من جانبهم عرب املكرمون عن �سكرهم على هذا 
التكرمي .. مثمنني دور القيادة يف تقدير عطاءات واإجنازات 
العاملني يف وزارة الداخلية مبا يعزز م�سرية العمل الأمني 

مبختلف القيادات التابعة للوزارة .

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

انذار بالن�سر
رقم 2017/2025   

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع 
املنذر اليه :حممد �سربي طه عبداحلميد - م�سري  اجلن�سية 

املو�سوع : 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

انذار بالن�سر
رقم 2017/2024   

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع 
املنذر اليه : غزل لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  -  رخ�سة جتارية بالرقم : 686397   

املو�سوع : 

  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2026   

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع 
املنذر اليه : برادي�ض توما�ض فايليل توما�ض - هندي اجلن�سية 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

انذار بالن�سر
رقم 2017/2028   

املنذر : م�سرف الهالل - �ض م ع 
املنذر اليه :نوره ا�سحاق ح�سن ابراهيم - اإماراتية  اجلن�سية 

املو�سوع : 

  الكاتب العدل



األحد   9   إبريل    2017  م   -   العـدد  11990  
Sunday  9  April   2017  -  Issue No   11990 اأخبـار الإمـارات

09

•• اأبوظبي -وام: 

عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  زاي��د  بن 
وال��ت��ع��اون ال����دويل رئ��ي�����س جمل�س 
اأعلنت   .. الإم����ارات  موؤ�س�سة  اإدارة 
معر�س  ف���ع���ال���ي���ات  اأن  امل���وؤ����س�������س���ة 
ال���ذي   -  2017 ن��ف��ك��ر  ب��ال��ع��ل��وم 
الرتبية  وزارة  م��ع  بال�سراكة  يقام 
والتعليم وجمل�س اأبوظبي للتعليم 
 18 الفرتة من  خ��الل  �ستنطلق   -
اأبريل اجلاري يف مركز دبي   20  -

التجاري العاملي .
ي���اأت���ي امل��ع��ر���س - ال����ذي ي��ق��ام هذا 
اآف�����اق لنهائية  ���س��ع��ار  ال���ع���ام حت���ت 
لت�سجيع  كمن�سة   - ال��ف��ر���س  م��ن 
واجلامعات  امل���دار����س  م��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
ال�����ذي�����ن ت���������رتاوح اأع�����م�����اره�����م بني 
اأفكارهم  لطرح  عاما   35 و   15
العلوم  جم��ال  يف  واملبتكرة  املبدعة 
علميا  ل��ت��ط��وي��ره��ا  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يف  امل�ستمرة  امل�ساركة  على  وحثهم 
واملعار�س  امللتقيات  من  النوع  ه��ذا 
اإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة جاذبة  ال���ق���ادرة ع��ل��ى 
وق��������ادرة ع���ل���ى اإدم��������اج ال�������س���ب���اب يف 
مع  وربطهم  العلمية  التخ�س�سات 
من  ب��ال��ع��ل��وم  املخت�سة  امل��وؤ���س�����س��ات 

القطاعني العام واخلا�س.
ويت�سمن املعر�س هذا العام عر�س 
علميا  م�����س��روع��ا   300 م���ن  اأك����رث 

 820 اأك��رث من  اإجنازها  �سارك يف 
اإ�سراف  حتت  نفذوها  و�سابة  �سابا 
خرية  من  وموجها  م�سرفا   215
العاملني يف املوؤ�س�سات التعليمية يف 
اأنحاء دول��ة الإم���ارات. وتعد  جميع 
ه���ذه امل�����س��اري��ع م��ن امل�����س��اري��ع التي 
نفكر  بالعلوم  م�سابقة  يف  ���س��ارك��ت 
يف  للم�ساركة  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  وال��ت��ي 
املعر�س من بني اأكرث من 1380 
العام  ه��ذا  علمي  مل�����س��روع  مقرتحا 
عدد  يف   51% زي������ادة  مي��ث��ل  مم���ا 
املتقدم بها عن  امل�ساريع  مقرتحات 

العام املا�سي.

ومت���ت اإ���س��اف��ة اأرب�����ع ف��ئ��ات علمية 
يف  للم�ساهمة  امل�سابقة  يف  ج��دي��دة 
من  لعدد  العلمية  احل��ل��ول  تقدمي 
الراهنة وهي  املجتمعية  التحديات 
الطبية  والعلوم  ال�سحية  الأنظمة 
الب�سرية  الإعاقات  لذوي  الأنظمة 
الطرق  �سالمة  اأنظمة  وال�سمعية 

وعلم املواد والكيمياء التطبيقية.
ويقام ملتقى بالعلوم نفكر بالتزامن 
مع امل�سابقة يف املعر�س ليكون حلقة 
ال�سباب  جتمع  ا�سرتاتيجية  و�سل 
امل��ه��ت��م ب��ال��ع��ل��وم م���ع ال��ع��ام��ل��ني يف 
القطاعات العلمية املختلفة ف�سال 

العملية  الأن�����س��ط��ة  م���ن  ع����دد  ع���ن 
والهند�سة  ال��ع��ل��وم  يف  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
والنفط والغاز والطاقة والطريان 

والتكنولوجيا.
من   45 امل����ع����ر�����س  يف  وي���������س����ارك 
واملعاهد  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال�����س��رك��ات 
لل�سباب  املهنية  امل�سورة  تقدم  التي 
منها  تفاعلية  علمية  اأن�سطة  ع��رب 
�سركاء موؤ�س�سة الإمارات الداعمني 
عاما تلو الآخ��ر مثل �سركة برتول 
و�سركة  اأدن����وك  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي 
ت���وت���ال ل��ال���س��ت��ك�����س��اف والإن����ت����اج- 
و�سركة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

�سل  و�سركة  للبرتول  اأوك�سيدنتال 
والحتاد للطريان اإ�سافة اإىل هيئة 

كهرباء ومياه دبي.
الأخرى  والهيئات  ال�سركات  وم��ن 
امل�������س���ارك���ة ه�����ذا ال����ع����ام : ال���واح���ة 
������س.م.ع و���س��رك��ة دولفني  ك��اب��ي��ت��ال 
اإم  تو  اإت�س  و�سي  امل��ح��دودة  للطاقة 
الإمارات  وموؤ�س�سة  وهانيويل  هيل 
حمدان  وج��ائ��زة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي 
لالأمن  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  املتميز 
الثقايف  وامل���ج���ل�������س  الإل������ك������رتوين 

الربيطاين.
اأب����رز الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي �ستقام  وم���ن 
وجت�����ارب  اأن�������س���ط���ة   .. امل��ل��ت��ق��ى  يف 
يقدمها  ال��ف�����س��اء  يف  احل���ي���اة  ع���ن 
للف�ساء  را����س���د  ب���ن  م��رك��ز حم��م��د 
يف  �سيقة  علمية  وعرو�س  وجت��ارب 
الكيمياء والفيزياء يقدمها �سفراء 
العلوم  نفكر مع خ��رباء يف  بالعلوم 
لبحث  �سبابية  جل�سة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ال�سباب  ي��واج��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
املجالت  يف  اب��ت��ك��ارات��ه��م  تنفيذ  يف 
العلمية املختلفة وكيفية تطويرها 
بجانب  املجتمع  خلدمة  وت�سويقها 
موؤ�س�سة  م��ن  املقدمة  العمل  ور���س 
امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حممد 

ال�سغرية واملتو�سطة.
نائب  احل���ب�������س���ي  م���ي���ث���اء  وق�����ال�����ت 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات 

الجتماعي  ال���ن���ف���ع  م���وؤ����س�������س���ة   -
اأن�����س��اأت��ه��ا حكومة  ال��ت��ي  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
ال�سباب  ومت��ك��ني  لتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
بالعلوم  م��ع��ر���س  اإن   - الإم����ارات����ي 
املبتكرة  العلمية  مب�ساريعه  نفكر 
الإمارات  قيادة  ل��روؤي��ة  ترجمة  هو 
اأك����رب عدد  احل��ك��ي��م��ة يف اح��ت�����س��ان 
الإماراتيني  ال�سباب  م�ساريع  م��ن 
لإي���ج���اد اأن��ف�����س��ه��م م��ن خ���الل هذه 
ثقافة  لت�سجيع  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ن�����س��ة 

البتكار يف املجالت كافة.
املت�سابقني  ب�������اأع�������داد  ون������وه������ت 
العام  ه���ذا  للم�سابقة  وامل��ت��ق��دم��ني 
وال���ت���ي ت�����زداد ع��ام��ا ت��ل��و الآخ�����ر .. 
العام يف  ه��ذا  امل�ساركني  اأن  م��وؤك��دة 
امل�سابقة هم حمل ثقتها وم�ستقبل 

اقت�ساد  ل��ب��ن��اء  امل�����س��رق  الإم�������ارات 
ب��ه دول  نناف�س  ق���وي ج���دا  م��ع��ريف 

العامل.
هذا  املعر�س  اأن  احلب�سي  واأ�سافت 
ال���ع���ام ي�����س��م ن��خ��ب��ة م���ن امل���واه���ب 
ال��واع��دة حيث  الإم��ارات��ي��ة  العلمية 
التوا�سل  ف���ر����س���ة  ل���ه���م  ���س��ي��ت��ي��ح 
ال�سركات  وق���ي���ادي���ي  روؤ�����س����اء  م���ع 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  وامل��وؤ���س�����س��ات م��ن 
العلوم  جم����الت  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
يتطلعون  وه�����م  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ل��ل��رتح��ي��ب ب�����س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة من 
ال�����س��ب��اب ال��واع��دي��ن حل�����س��ور هذا 
احلدث الزاخر باملعرفة والأن�سطة 

العلمية التفاعلية.
يذكر اأن املعر�س حقق جناحا باهرا 

عرب الدورات الأربعة ال�سابقة حيث 
�سارك ما جمموعه حوايل 2140 
والتي  م�سروعا   800 بنحو  �سابا 
م�ستوى  ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت��ت��ن��اف�����س 
الدولة يف جم��الت خمتلفة �سمن 

قطاع العلوم والتكنولوجيا.
املوؤ�س�سات  م���ن  ال��ك��ث��ري  و����س���ارك���ت 
العلوم  ق����ط����اع  يف  امل���ت���خ�������س�������س���ة 
بالعلوم  ملتقى  يف  والتكنولوجيا 
�سمت  من�سة  يعترب  وال���ذي  نفكر 
جمموعة كبرية من ال�سباب تقارب 
/37/ األف �ساب من طلبة املدار�س 
وامل�ستثمرين  واجلامعات  الثانوية 
الذين �سهدوا  الأخ��رى  والأط���راف 
ه���ذا احل���دث ال��ب��ارز ع��رب ال����دورات 

الأربعة ال�سابقة.

»دبي x 10« و»ح��سنة �لأعم�ل �لع�ملية 1776« �إطالق جملة مر�ود ب�لتز�من مع �أي�م �ل�س�رقة �لرت�ثية
تطلق�ن برن�مج »�لت�سريع�ت �لتنظيمية« 

•• دبي -وام:

العاملية  الأع��م��ال  “حا�سنة  اأطلقت 
دبي  م���ن  ت��ت��خ��ذ  ال���ت���ي   ”1776
م���ق���را اق��ل��ي��م��ي��ا ل��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
مبادرة “دبي 10x« اإحدى مبادرات 
ام�س   � للم�ستقبل  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة 
التنظيمية”  “الت�سريعات  برنامج 
وذلك خالل ور�سة عمل نظمتها يف 
دبي بح�سور روؤ�ساء الفرق امل�ساركة 
يف املبادرة ميثلون 36 جهة حكومية 

يف الإمارة .
التزاما  ال��ربن��ام��ج  اإط����الق  وي���اأت���ي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
جلميع  اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة ب��ت��ط��ب��ي��ق ما 
الأخ��رى بعد  العامل  �ستطبقه مدن 
ال�سيخ  �سمو  �سنوات ومبتابعة  ع�سر 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
للم�ستقبل  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  اأم����ن����اء 
العتماد  يف  ال�����س��ب��اق��ة  دب���ي  ل��ت��ك��ون 
وت�سبق  مبتكرة  عمل  اأ�ساليب  على 

فيها مدن العامل بع�سر �سنوات . 
“الت�سريعات  ب���رن���ام���ج  وي����ه����دف 
دبي  مكانة  تعزيز  التنظيمية” اإىل 
ال��ري��ادي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل يف 
احلكومية  الب��ت��ك��ار  مفاهيم  خ��ل��ق 
اجلديدة وذلك من خالل العمل مع 
ميكن  نظام  على  النا�سئة  ال�سركات 
يف  اأك��رب  فعالية  �سمان  خالله  م��ن 

الأداء والكفاءة والإنتاجية .
وق������ال ����س���ع���ادة ع����ب����داهلل ب����ن طوق 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة دبي 
املوؤ�س�سة  اإن  ب���الإن���اب���ة  للم�ستقبل 
���س��راك��ت��ه��ا مع  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع 
ك������ربى امل����وؤ�����س���������س����ات وال�������س���رك���ات 
العامل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الب���ت���ك���اري���ة 
لتحقيق توجيهات القيادة الر�سيدة 
ب��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي ك��م��رك��ز عاملي 
امل�ستقبل وذلك من خالل  ل�سناعة 
م�ستقبلية  م����ب����ادرات  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
تكون دبي م�سدرا لها وال�سباقة يف 

و�سع اأ�س�سها ومبادئها العاملية . 
“الت�سريعات  ب��رن��ام��ج  و���س��ي�����س��ك��ل   
مبادرة  ل��ف��رق  داع��م��ا  التنظيمية” 
دبي 10x لإيجاد اأ�ساليب منوذجية 
جتعلها  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  لعمل 
املتغريات  مع  بالتاأقلم  اأكرث مرونة 

امل�ستقبلية .
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور من�سور 

الت�سريعات  اإدارة  مدير  الع�سيمي 
يف ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات يف 
اللجنة  م�����س��ارك��ة  اإن  دب����ي  اإم�������ارة 
ل���ل���ت�������س���ري���ع���ات يف حم�����اور  ال���ع���ل���ي���ا 
على  تاأتي   X10 ف��رق  مع  النقا�س 
تثقيف  الأول  حم��وري��ن:  م�ستوى 
النقا�س  حم��اور  يف  امل�ساركني  كافة 
ب��ال��ن��ظ��ام ال��ت�����س��ري��ع��ي يف الإم������ارة 
وال���دول���ة واآل���ي���ة ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة اأما 
امل���ح���ور ال���ث���اين والأه������م ف��ه��و فهم 
كيف تقوم اجلهات احلكومية بر�سم 
ي�ساعد  مم��ا  وتطويرها  �سيا�ساتها 
اللجنة يف فهم م�ساريع الت�سريعات 
بالعمل  القيام  و�سهولة  امل�ستقبلية 

حتقيق  يف  ي�سهم  وذل��ك  الت�سريعي 
مدينة  بجعلها  دب��ي  حكومة  روؤي���ة 

مل�ستقبل الب�سرية.
ال�سريك  ب��ورف��ي��ل��د  اإي���ف���ن  وق�����ال   
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���وؤ����س�������س 
 1776 العاملية  البتكار  حلا�سنة 
التنظيمية  الت�سريعات  برنامج  اإن 
تقدمي  ���س��ي��ت��ي��ح   10x دب����ي  ل��ف��رق 
ال��ت��و���س��ي��ات ل��ك��ب��ار امل�������س���وؤول���ني يف 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة ب���دب���ي حيث 
�سيتم عر�س جمموعة خمتارة من 
املقبلة  ال������دورة  خ���الل  امل��ق��رتح��ات 
م���ن ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات . 
من  ال�ستفادة  فر�سة  �سيوفر  كما 

اخل��������ربات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة لأك����رث 
العامل  يف  من��وا  النا�سئة  ال�����س��رك��ات 
احلكومية  اجل��ه��ات  لتمكني  وذل���ك 
يف الإم���������ارة م����ن حت��ق��ي��ق اأه������داف 
مبادرة دبي10x وتعزيز مكانة دبي 

الريادية بهذا املجال .
ومع اأكرث من 4000 �سركة نا�سئة 
العاملية  الب��ت��ك��ار  ح��ا���س��ن��ة  ���س��ت��ق��وم 
كربى  م����ن  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق   1776
ال�سركات النا�سئة العاملية للعمل مع 
مراحل  جميع  يف   10x دب��ي  ف��رق 
بتو�سيات  للخروج  وذلك  الربنامج 
تغيريات  لع���ت���م���اد  اأ����س���ا����س���ا  ت���ك���ون 
احلكومية  للجهات  تتيح  تنظيمية 
يف  خدماتها  وت��ق��دمي  اأعمالها  اأداء 

غاية ال�سهولة. 
الت�سريعات  ب���رن���ام���ج  و�����س����ي����وؤدي 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ع���ن���د الن����ت����ه����اء منه 
مكانة  تر�سيخ  اإىل  عليه  وامل�سادقة 
دبي كاأول مدينة يف العامل يف تبني 
تغيريات  اإج������راء  يف  م��ب��ت��ك��رة  ن��ظ��م 
اجلهات  اأداء  ت���دع���م  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ف��ي��ه��ا لأع��م��ال��ه��ا ب�سكل  احل��ك��وم��ي��ة 

�سهل و�سريع .

•• ال�صارقة -وام:

بالرتاث  تعنى  التي  م���راود  جملة  ام�س  ل��ل��رتاث  ال�سارقة  معهد  اأط��ل��ق 
الثقايف �سمن فعاليات اأيام ال�سارقة الرتاثية بن�سختها اخلام�سة ع�سرة 
لعام  ودعما  واملعرفة  بالن�سر  اخلا�سة  واأجندته  اإ�سداراته  �سمن  وتاأتي 
القراءة.  و قال �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم رئي�س معهد ال�سارقة 
للرتاث رئي�س اللجنة العليا لأيام ال�سارقة الرتاثية يف موؤمتر �سحفي 
وافرا  حظا  ال�سارقة  يف  الثقايف  ل��ل��رتاث  اإن   .. املعهد  مبقر  ال��ي��وم  عقد 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  بف�سل  امل��ج��الت  جميع  يف  ظ��اه��را  وح�����س��ورا 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�سارقة الرامية اإىل املحافظة على الرتاث الثقايف ب�سقيه املادي وغري 
الكفيلة  الب�سرية  وال��ك��وادر  املادية  الو�سائل  كل  وت�سخري  و�سونه  امل��ادي 

بال�سطالع بتلك الغاية النبيلة.
اليانعة والقطوف  اإن جملة مراود تعد ثمرة من الثمار  امل�سلم  واأ�ساف 
ال��ن��اف��ع��ة ال��ت��ي حت��ق��ق ل��ل��ق��ارئ ال��ك��رمي امل��ت��ع��ة وال��ف��ائ��دة مب��ا حت��وي��ه من 
الإمارات  الثقايف يف  الرتاث  واأفكار تالم�س خمتلف جوانب  مو�سوعات 
انطالقا من ا�سمها الذي يحيل اإىل معنى عميق واأ�سيل يرتبط ب�سميم 
اأن م��راود جمع مرود  العربي والإماراتي ذلك  اللغوي والثقايف  ال��رتاث 

وهو امليل الذي يكتحل به.

واأو�سح اأن املجلة حتتفي يف عددها الأول ب� ال�سارقة القدمية �سمن ملف 
ي�ستعر�س تاريخها العريق وتراثها العميق الذي ك�سفت عنه نتائج الآثار 
والتنقيب يف خمتلف مناطق الإمارة ك� جبل الفاية و البحي�س و مويلح 
والأ�سواق  والبيوت  والقالع  احل�سون  جانب  اإىل  القا�سمية  و  مليحة  و 
التي تعج جنباتها برائحة الرتاث الأ�سيل ثم �سورة ال�سارقة يف كتابات 
وتوا�سله  امل��ك��ان  ع��راق��ة  اأظ��ه��رت  التي  القدماء  واجلغرافيني  امل��وؤرخ��ني 
اأو  ب��ادت  ثم  �سادت  التي  احل�سارات  من  العديد  مع  والثقايف  احل�ساري 

اأفلت.
ويختتم ملف املجلة بتتبع مالمح �سورة ال�سارقة يف الذاكرة الأوروبية 
من خالل الرحالت والكتابات التي جاب اأ�سحابها املنطقة جيئة وذهابا 
ودونوا عنها م�ساهداتهم وانطباعاتهم التي احتفظت لنا ب�سورة ال�سارقة 
يف القرون اخلوايل وكيف كانت مالحمها ومعاملها و عي�س اأهلها وخمتلف 

اأحوالهم.
وت�ستح�سر املجلة عرب اأبوابها الأخرى ال�سعر ال�سعبي واحلرف اليدوية 
والعادات القولية واحلكم والأمثال.. و حتتفي برتاث ال�سعوب من خالل 

نافذة خا�سة ت�ستعر�س ما تزخر به ثقافات العامل من تنوع وغنى.
واأ�سار امل�سلم اإىل اأن يف العدد �سيجد القارئ مواد اإعالمية وثقافية د�سمة 
العاملي  الثقايف  ال��رتاث  واأ�سابيع  الإم���ارات  يف  الرتاثية  املهرجانات  عن 
وتغطية  ال�سغري  احل��ريف  وبرنامج  الرتاثية  ال�سارقة  واأي��ام  ال�سارقة  يف 
اإعالمية للندوة الفكرية التي نظمها املعهد حول جتليات الرتاث الثقايف 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كتابات  يف 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة بالإ�سافة اإىل حتقيق �سحفي حول 
الع�سر  تطور  اأحدثها  التي  التغريات  نطاق  يف  الإماراتية  اللهجة  واقع 
والتي اأف�ست اإىل ت�سرب بع�س الألفاظ واملفردات الدخيلة على اللهجة 

املحلية مما اأدى يف بع�س الأحيان اإىل ت�سويهها.
من ناحية اأخرى ي�ست�سيف مركز التوا�سل الجتماعي يف اأيام ال�سارقة 
التوا�سل  ع���امل  يف  النا�سطني  م��ن  �سخ�سيات  ع���دة  ي���وم  ك��ل  ال��رتاث��ي��ة 
اخلطوة  ه��ذه  وت�سكل   .. الفنانني  م��ن  ع��دد  اإىل  بالإ�سافة  الجتماعي 

م�ساهمة مهمة يف الرتويج لأيام ال�سارقة الرتاثية.
بالإنابة  للرتاث  ال�سارقة  معهد  مدير  ال�سويدي  �سيف  اأ�سماء  قالت  و 
نائب رئي�س اللجنة العليا لأيام ال�سارقة الرتاثية : حر�ست الأيام على 
من  الجتماعي  التوا�سل  عامل  يف  ون�سطاء  مهمة  �سخ�سيات  ا�ست�سافة 
خليل  امل�سرحي  وال��ف��ن��ان  الفال�سي  ال��ن��زر  وحم��م��د  امل��زك��ي  م��ن��ذر  بينهم 
اإبراهيم واملذيعة يف قناة ال�سارقة الريا�سية اإميان حممد وغريهم من 
الأ�سماء املهمة والن�سيطة يف عاملي الفن والتوا�سل الجتماعي... م�سرية 
اإىل اأن املركز يعمل على ا�ست�سافة �سخ�سيتني يوميا على الأقل والعدد 

يف تزايد يف الأيام.
ولفتت اإىل اأن جمهورا كبريا يف الأيام من ال�سباب وطلبة املدار�س وهم 
اأن  مو�سحة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  يف  عموما  نا�سطون 
يف  ال�ستمرار  على  ت�ساعدهم  التي  اخلدمات  خمتلف  لهم  يقدم  املركز 

توا�سلهم على مدار الأيام.
و اأو�سحت اأن مركز التوا�سل الجتماعي ي�سهد اإقبال يوميا كبريا من 
اجلمهور والزوار الذين يتفاعلون ب�سكل حيوي مع الأن�سطة واملبادرات 
تلك  خ��الل  يقدمه من  ما  يتابعون  و   .. املركز  التي يطرحها  والأف��ك��ار 

الأن�سطة ويتفاعلون مع �سيوف املركز .
و حتدث ال�ساعر فهد علي حممد املعمري يف حما�سرة ا�ست�سافها البيت 
البحر  اأدب  عنوان  حتت  الرتاثية  ال�سارقة  اأي��ام  فعاليات  �سمن  الغربي 
التي  وال��رتاث��ي��ة  التاريخية  امل��ي��زات  ع��ن  الإم��ارات��ي  ال�سعبي  ال���رتاث  يف 
يتمتع بها البحر يف دولة الإمارات وروافده الأ�سا�سية املوؤثرة يف الرتاث 

ال�سعبي.
و وقع الدكتور عادل اأحمد الك�سادي اأ�ستاذ جامعي وخبري يف الرتاث كتابه 
نواخذة يف جنوب اجلزيرة معارفهم املالحية ورحالتهم البحرية وذلك 
املفاهيم  العديد من  ويت�سمن  الرتاثية  ال�سارقة  اأي��ام  فعاليات  اإط��ار  يف 
الرتاثية التي ت�ساهم يف رفد ال�ساحة الثقافية بنخبة خمتارة من املعاين 

املتخ�س�سة يف الرتاث الثقايف.
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•• دبي –الفجر:

تطبيق  اأه��م��ي��ة  ع��ن  جل�سة  ال�سخ�سية  الأح����وال  حمكمة  مبقر  ع��ق��دت 
املحاكم  روؤ�ساء  من  عدد  وبح�سور  الق�سائي  العمل  يف  البتكار  معايري 
واأع�����س��اء ال�سلطة ال��ق�����س��ائ��ي��ة.  وق���د حت���دث ال��ق��ا���س��ي ال��دك��ت��ور جمال 
اإطالق  املعهد يف ورق��ة عمل قدمها للح�سور عن  ال�سميطي مدير عام 
حقائق  من  اأهميته  تنبع  ال��ذي  العديل  لالبتكار  الإم���ارات  ملركز  املعهد 
ثابتة، من بينها اأن البتكار من ركائز تقارير التناف�سية العاملي، ولكونه 
توجًها  اأي�سا  ثل  ميمُ ولأن��ه  حالًيا،  القت�سادي  للنمو  الأ�سا�سي  املحرك 
املركز  ويمُعد  الب��ت��ك��ار.   ثقافة  لتبني  القطاعات  لكافة  ودع��وة  حكومًيا 

اأول كيان حكومي متخ�س�س وخمت�س بتعزيز ثقافة البتكار يف القطاع 
اأما عن روؤية  العديل و تطوير ال�سورة الذهنية لهذا القطاع احليوي. 
العديل يف حني  البتكار  رائ��ًدا يف جم��ال  يمُ�سبح  اأن  فتتلخ�س يف  املركز 
ابتكارية مبعايري عاملية تقّدم برامج  تتمثل ر�سالته يف توفري م�ساحات 
ودرا�سات ومبادرات مبتكرة للمجتمع العديل. كما تتج�سد قيم املركز يف 
املعهد فيما  اأو�سح مدير عام  والتعاون، والحرتافية. وكما  التناف�سية، 
يتعلق بالأهداف ال�سرتاتيجية التي ي�سعى املركز اإىل حتقيقها، فيمكن 
اإيجازها يف اإن�ساء من�سات ابتكارية عدلية تعزز تناف�سية دولة الإمارات 
لتكون يف م�ساف احلكومات الأكرث ابتكاًرا على م�ستوى العامل، وتوفري 
القانونية،  واملعرفة  التدريب  جم��ايل  يف  لالبتكار  داع��م��ة  عدلية  بيئة 

اخلربات  وتبادل  العدلية،  املنظومة  يف  البتكار  ثقافة  ن�سر  عن  ف�ساًل 
لتوفري اأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال البتكار. و�سرح رئي�س الحتاد 
لي�ست  الق�سائية  ال�سلطة  تر�سكو:  بريت  البتكار  د.  خل��رباء  العاملي 
م�ستثناة من البتكار اإمنا هي جزء اأ�سيل من املنظومة البتكارية. واإن 
ن�سر ثقافة البتكار ل ميكن �سراوؤها ولكن يجب اكت�سابها و�سقل مهارات 
لك  لتقدم  ب�سبكة جتارية  البتكار  ال�ستعانة  ولي�س من  بها.   الإن�سان 
حلوًل ابتكارية اإمنا عليك اأن تطور نف�سك وت�سعها يف م�ساف املبتكرين 
اأبداً  املوؤ�س�سة  تبداأ هي لن تكون  – ف��اإن مل  القيادة  و البتكار يبداأ من 
مبتكرة اإن ما �ساهدته يف دبي ودولة الإمارات من ممار�سات ابتكارية يف 

العديد من القطاعات يجعلني منبهراً اأمام هذه التجربة الفريدة.

البتكار يف ممار�سات العمل الق�سائي

حمور جل�سة متخ�س�سة ملعهد دبي �لق�س�ئي وحم�كم دبي

يتقدم جمل�س اإدارة �سركة احليل اوريك�س للتمويل م�ساهمة خا�سة »ال�سركة« بدعوتكم حل�سور 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  يف  ع��ق��ده  وامل��زم��ع  لل�سركة  ع�سر  ال�ساد�س  العمومية  اجلمعية  اإج��ت��م��اع 
 – اإم��ارة دبي  2017/04/27 فى ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً وذلك يف مقر ال�سركة والكائن يف 

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

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

املنتهية يف 31-12-2016 وتقرير مراجع احل�سابات والت�سديق عليهما.
2- مناق�سة واإعتماد ميزانية ال�سركة وح�سابات ال�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31.

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

.2016/12/31

4- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الدارة عن اعمالهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31.

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

.2016/12/31

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

�سوف تنتهي يف 2017/12/31.
7- اإعتماد قرار جمل�س الإدارة بتعيني ع�سو جديد مبجل�س الإدارة وتعيني / اإعادة تعيني اأع�ساء 

جمل�س الإدارة املنتهية فرتتهم.
 مالحظات:

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

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

ال�سالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�س.
- يف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين لجتماع اجلمعية العمومية يف املوعد املحدد اأعاله، فاإنه 
�سوف يعقد الجتماع الثاين يف نف�س املكان والزمان يف يوم اخلمي�س املوافق 2017/5/04 ،كما 
ال�سادرة حل�سور الجتماع الول تعترب نافذة لأي اجتماعات لحقة ما مل يتم  التوكيالت  ان 

الغاوؤها �سراحة من قبل امل�ساهم وذلك قبل يومني على الأقل من موعد الجتماع الالحق.

ع/ رئي�ض جمل�ض الدارة

املو�سوع/ دعوة حل�سور اإجتماع اجلمعية العمومية 
ل�سركة احليل اوريك�ض للتمويل م�ساهمة خا�سة
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•• اأبوظبي -وام: 

ح���ق���ق ق���ط���اع ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة يف ال���دول���ة 
قفزات مهمة - خالل ال�سنوات الأخ��رية - على 
يقدم  فيما   .. وال��رق��اب��ي  الت�سريعي  امل�ستويني 
كليفالند  و  ال��ت��خ�����س�����س��ي  خ��ل��ي��ف��ة  م�����س��ت�����س��ف��ي��ا 
الرعاية  تقدمي  ملوؤ�س�سات  متفردين  منوذجني 
العالجية  اخل��دم��ات  تظهره  م��ا  وه��و  ال�سحية 
امل�ست�سفيان واأرقام واأعداد  املعقدة التي يقدمها 

العمليات واملراجعني.
الرعاية  ب��ن��ظ��ام  ل��ل��و���س��ول  الإم�������ارات  وت�����س��ع��ى 
الأجندة  مع  متا�سيا  وذل��ك   .. للريادة  ال�سحية 
اأهمية  اأك����دت  وال��ت��ي   2021 ل��روؤي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

�سمان حياة �سحية اأطول ملواطني الدولة.
اأم  يف  ال��ت��خ�����س�����س��ي  خ��ل��ي��ف��ة  م�ست�سفى  وق��ل�����س 
ال��ق��ي��وي��ن وم�����س��ت�����س��ف��ى ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ك عدد 
حالت البتعاث اخلارجي بعد اأن ا�ستقبل الأول 
800 حالة قادمة من مراكز عالجية عاملية من 
وبريطانيا  اجلنوبية  وك��وري��ا  املتحدة  ال��ولي��ات 
و�سلطنة  وال�سعودية  وبانكوك  والنم�سا  واأملانيا 
و�سكل  وال���ه���ن���د..  و���س��ن��غ��اف��ورة  والأردن  ع��م��ان 

املواطنون 90 يف املائة منهم.
التخ�س�سية يف  العيادات  �سدت  ذاته  الإط��ار  ويف 
كليفالند كلينك نواق�س قطاع الرعاية ال�سحية 

يف الدولة وقل�ست احلاجة لالبتعاث.
وقال الدكتور تومي�سالف ميهاليفت�س الرئي�س 
التنفيذي مل�ست�سفى كليفالند كلينك - اأبوظبي 
اإنه بات با�ستطاعة املر�سى الذين يحتاجون اإىل 
احل�سول  وامل��ع��ق��دة  احل��رج��ة  الطبية  ال��رع��اي��ة 
على العالج املتخ�س�س داخل الدولة بني الأهل 
لتلقي  ال�سفر  اإىل  احل��اج��ة  ودون  والأ���س��دق��اء 
امل�ست�سفى  اأن  واأ����س���اف  ال���دول���ة.  خ���ارج  ال��ع��الج 
ي�ستقبل مر�سى من 60 بلدا حول العامل وهو 

الثقة يف  اأن��ه جت��اوز فعليا مرحلة بناء  ما يعني 
اآفاق  نحو  ومي�سي  حمليا  امل��ق��دم��ة  ال��ع��الج��ات 
تطوير غري م�سبوقة على م�ستوى القطاع الطبي 
يف الدولة. و�ساهم امل�ست�سفيان يف تخفيف اأعباء 
من  الكثري  على  ال��ع��الج  على  للح�سول  ال�سفر 
العالج يف اخلارج  اإ�سافة لتقلي�س تكلفة  الأ�سر 
وجتنيب املر�سى م�ساق ال�سفر وما يرتتب عليه 
مالية  والتزامات  وتكاليف  نف�سية  �سغوط  من 
كبرية .. حيث يلعب الدعم املعنوي من العائلة 
والأ�سدقاء دورا مهما يف �سرعة العالج والتعايف 

بالن�سبة للكثري من املر�سى.
من جهته اأكد الدكتور م�سطفى ال�سيد الها�سمي 
رئي�س الت�سال احلكومي والعالقات الدولية يف 
م�ست�سفى خليفة التخ�س�سي اأن امل�ست�سفى متكن 
خالل فرتة ق�سرية من ت�سغيله يف فرباير من 
العالجية  اخل��دم��ات  تقدمي  من   2015 العام 
فحو�سات  م��ن  تتطلبه  وم��ا  والدقيقة  امل��ع��ق��دة 
العالجية  والربوتوكولت  اخلطط  وفق  دوري��ة 

العاملية.
عالجية  خ��دم��ات  ي��ق��دم  امل�ست�سفى  اأن  واأ���س��اف 
املراكز  واأح���دث  اأه��م  تقدمه  م��ا  ت�ساهي  فائقة 
العالجية العاملية وبات حمط اأنظار الكثري من 
الطرق  اإىل  بالنظر  العاملية  العالجية  امل��راك��ز 
العالجية والت�سخي�سية احلديثة التي يوفرها.

ال�سل�سلة  ع��ل��م  ت�سخي�س  اإ���س��اف��ة  ع��ن  وك�����س��ف 
امل�ست�سفى  ملختربات  النووي  احلم�س  الوراثية 
اجلينية  الفحو�سات  اأح���دث  اأح���د  يعد  وال���ذي 
نوعه  م��ن  وال��وح��ي��د  الأورام  ع��ل��م  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
خليفة  م�ست�سفى  اأن  اإىل  م�سريا   .. ال��دول��ة  يف 
التي  القليلة  امل�ست�سفيات  من  يعد  التخ�س�سي 
النظائر  خ���الل  م���ن  الأورام  ت�سخي�س  ت��وف��ر 
ت�ستخدم  وال��ت��ي  الإ�سعاعي  الت�سخي�س  امل�سعة 

لك�سف الأورام املختلفة بدقة متناهية.

األ��ف عملية دقيقة  اأك��رث من  واأج��رى امل�ست�سفى 
.. وارتفعت ن�سبة املراجعني فيه بن�سبة 170 يف 
املائة العام املا�سي .. فيما ا�ستقبل 800 مري�س 

من مراكز طبية عاملية.
وا���س��ت��ق��ب��ل امل�����س��ت�����س��ف��ى ال���واق���ع يف اإم������ارة راأ�����س 
اأورام  ي��ع��ان��ون م���ن  األ����ف م���راج���ع   51 اخل��ي��م��ة 
الدموعية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  خمتلفة 
مراجعي  اأع��داد  وارتفعت  الأع�ساب..  واأمرا�س 
مراجع  األ����ف   19 اإىل  لت�سل  ال���ط���وارئ  ق�����س��م 
بزيادة قدرها 170 يف املائة مقارنة باأرقام عام 

.2015
واأجرى امل�ست�سفى نحو 400 عملية ل�ستئ�سال 
التدخل  خ��الل  من  املعقدة  ال�سرطانية  الأورام 
 125 اجلراحي وعمليات التنظري الدقيقة و/ 
عملية جراحية يف القلب .. بينما ا�ستقبل مركز 
اإجراء  5500 ح��ال��ة ومت  اأك���رث م��ن  الأع�����س��اب 

اأكرث من 50 عملية كربى.
واأع�����رب ال��دك��ت��ور م��ي��ون��غ ه���ون ���س��ون��غ الرئي�س 
عن  التخ�س�سي  خليفة  مل�ست�سفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
فخره بهذا الجناز الذي حتقق بف�سل توجيهات 
اآل نهيان  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي قدم هذا ال�سرح 
ه��دي��ة ل�����س��ع��ب الإم�������ارات وي��ع��د اإ���س��اف��ة نوعية 
وحظي  ال��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي  للقطاع 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  م��ن  حثيثة  مبتابعة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
من  واحد  باإجناز  �ساهمت  التي  الرئا�سة  �سوؤون 
املنطقة.  يف  املتخ�س�سة  العالجية  امل��راك��ز  اأه��م 
اللجنة  �سهادة  على  ح�سل  امل�ست�سفى  اأن  واأك���د 
ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  لع��ت��م��اد  امل�سرتكة  ال��دول��ي��ة 
اأق���ل م��ن ع��ام��ني م��ن افتتاحه  خ��الل   JCIA

الر�سمي.
وك�����س��ف ع��ن خ��ط��ة ل��ت��ط��وي��ر واف��ت��ت��اح ع���دد من 

لها  �سيكون  والتي  العام اجل��اري  الأق�سام خالل 
بالغ الأث���ر على زي���ادة ج��ودة اخل��دم��ات الطبية 
واأخرى  العني  لقرنية  ع��ي��ادة  واأهمها  املختلفة 
للكلى مل�ساعدة املر�سى املحتاجني واإراحتهم من 

عناء النتقال اىل امل�ست�سفيات الأخرى.
اإمكانياته  جميع  ي�سع  امل�ست�سفى  اأن  اإىل  ولفت 
وخ���ربات���ه ل�����س��ال��ح امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني على 
ال�سمو  ���س��اح��ب  روؤي����ة  لتحقيق  ال���دول���ة  اأر�����س 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان بتقدمي خدمات 
ذات ج��ودة عالية وتتما�سى مع  عالجية حملية 

املعايري العاملية.
ا�ستبدال  عمليات  يف  اجلراحية  التقنيات  وتربز 
التقنيات  التاجي للقلب كاأبرز  ال�سمام  وترميم 
العالجية التي يقدمها امل�ست�سفى حيث ت�ستعني 
ك��ل��ي��ف��الن��د ب��ال��روب��وت لإج�����راء ���س��ق��وق �سغرية 
م��ن /2  اأ�سغر  ت��ك��ون  م��ا  غالبا  ال�سدر  ج��دا يف 
جراحة  حتتاجها  التي  بال�سقوق  مقارنة  بو�سة 
القلب املفتوح والتي ترتاوح بني 6 - 8 بو�سات 
الأدوات اجلراحية  حيث يقوم اجلراح بتحريك 
�سفرات  ل��ت�����س��ي��ي��ق  روب���وت���ي���ة  ذراع  ب���وا����س���ط���ة 

ال�سمام.
ال��ت��دخ��ل اجلراحي  ال��ت��ق��ن��ي��ة م���ن  وحت����د ه����ذه 
الأمل  وم�ستوى  ال��ن��دوب  حجم  تقلل  وب��ال��ت��ايل 
مدة  من  تقلل  كما  بالعدوى..  الإ�سابة  وخطر 

الإقامة يف امل�ست�سفى والفرتة الالزمة للتعايف.
وقد اأجرى اأع�ساء فريق جراحة القلب مب�ساعدة 
الدموية  والأوع���ي���ة  ال��ق��ل��ب  معهد  يف  ال���روب���وت 
جمتمعني اأكرث من األفني و 600 جراحة قلب 
املهنية  م�سرياتهم  خ��الل  ال��روب��وت  با�ستخدام 
الفرق  م���ن  امل�ست�سفى  ف��ري��ق  ي��ج��ع��ل  م���ا  وه����ذا 
الأك��رث خربة يف جمال هذا النوع من جراحات 

القلب يف العامل.
وت����ربز وح����دة م��راق��ب��ة م��ر���س ال�����س��رع كاأبرز 

تعمل  .. حيث  كليفالند  املتقدمة يف  العالجات 
التقنية على مدار ال�ساعة نهجا مبتكرا لتوفري 
الدقة البالغة يف ت�سخي�س وعالج ال�سرع وتقوم 
عرب  املر�سى  مبراقبة  التخ�س�س  عالية  وح��دة 
�سا�سة تلفاز على مدار ال�ساعة با�ستخدام جهاز 
الن�ساط  مل��راق��ب��ة  ل��ل��دم��اغ  ك��ه��رب��ائ��ي  ت��خ��ط��ي��ط 
عالية  فيديو  ك��ام��ريات  وبا�ستخدام  الكهربائي 

الو�سوح لت�سجيل حركات اجل�سم اأثناء النوبة.
املتخ�س�سة  املراقبة للكوادر الطبية  وتتيح هذه 
يف وح��دة امل��راق��ب��ة امل��رك��زي��ة يف ك��ل م��ن اأبوظبي 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة حت��دي��د مكان 
حدوث نوبات ال�سرع وكيفية انت�سارها يف الدماغ 
وطبيعتها وتاأثريها على املري�س وهي معلومات 
فعالة  ع��الج  تفيد يف ت�سميم خطة  مهمة ج��دا 

ح�سب احتياجات كل مري�س.
�سجل   ..  2015 م��ار���س  خ��الل  افتتاحه  ومنذ 
ثابتا  منوا  اأبوظبي  كلينك  كليفالند  م�ست�سفى 
اأكرث  ا�ستقبل  ا�ستكمل  حيث  املر�سى  اأع���داد  يف 
اإجراء  و�سهد  موعد   500 و/  األ��ف��ا   261 م��ن 
ويوا�سل  /ج����راح����ة.   500 و  األ���ف���ا   11 ن��ح��و 
اإجنازات طبية مفيدة ومبتكرة  ال�سعي لتحقيق 
دولة  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  مبعايري  والرت��ق��اء 
الإم���������ارات وامل��ن��ط��ق��ة وذل�����ك ك���ج���زء م���ن اأك���رب 

ال�سبكات يف كل من كليفالند كلينك و مبادلة .
من جهتها اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
عن ترخي�س 185 من�ساأة �سحية جديدة خالل 
العام 2016 بجانب منح رخ�س ل� 984 طبيبا 

و/ 2643 فنيا وممر�سة.
اأم��ني ح�سني الأم��ري وكيل وزارة  واأف��اد الدكتور 
ل�سيا�سة  امل�����س��اع��د  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة 
رئي�س جلنة  نائب  والرتاخي�س  العامة  ال�سحة 
الرتاخي�س الطبية .. باأن هذه الأعداد املتزايدة 
من الرتاخي�س للمن�ساآت ال�سحية تعك�س النمو 

وال��ت��ط��ور ال����ذي ي�����س��ه��ده ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي يف 
الدولة.

وك�سفت الوزارة عن دخول 9 م�ست�سفيات جديدة 
للقطاع.

فقد  والقوانني  الت�سريعات  منظومة  اإط��ار  ويف 
ووزارة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  لعب كل من 
اإ�سدار ت�سريعات وقوانني  ال�سحة دورا بارزا يف 
املنظمة  الت�سريعات  تعزيز منظومة  �ساهمت يف 

لقطاع الرعاية ال�سحية يف الدولة.
واأكد الأمري حر�س الوزارة على �سن الت�سريعات 
العالج  ���س��ب��ل  ت��وف��ري  ت�سمن  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني 
وال��ت�����س��خ��ي�����س م���ن اأط���ب���اء ومم���ار����س���ني طبيني 
والإعداد  التاأهيل  م�ستويات  باأف�سل  يتمتعون 
يف مرافق �سحية متطورة توفر عقاقري دوائية 
ال�سيدلنية  املمار�سات  معايري  باأف�سل  تتمتع 

العاملية من ماأمونية املنتج و�سالمة تخزينه.
وربطت وزارة ال�سحة منح الرتخي�س للمن�ساآت 
ع��ل��ى العتماد  ب��احل�����س��ول  ال�����س��ح��ي��ة اخل��ا���س��ة 
بالقطاع  الرت��ق��اء  �سمان  على  حر�سا  ال���دويل 
ال�����س��ح��ي واخل�����دم�����ات ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة يف 

الدولة.
اأبوظبي  يف  ال�سحة  هيئة  اأط��ل��ق��ت  جهتها  م��ن 
جائزة اأبوظبي لالبتكار يف الرعاية ال�سحية يف 
ن�سختها الأوىل خالل م�ساركتها يف اأعمال القمة 

العاملية لل�سناعة والت�سنيع موؤخرا.
م��غ��ري خمي�س اخلييلي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال 
اجلائزة  اإن  اأب��وظ��ب��ي   - ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
الهيئة على توفري من�سة  اإط��ار حر�س  تاأتي يف 
م�ستدامة للت�سجيع على موا�سلة جهود البتكار 
تطوير  اإىل  اإ�سافة  ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف 
�سبكة بحثية متطورة �ساملة خمت�سة بالرعاية 
ال�����س��ح��ي��ة ت��غ��ط��ي ال��ق��ط��اع اخل���ا����س وال���ع���ام يف 

خمتلف اأنحاء اإمارة اأبوظبي.

•• دبي -وام: 

نظمت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع فعالية امل�سي 
وركوب الدراجات حتت �سعار حترك ت�سعد بالتعاون 
العاملي  اليوم  بالتزامن مع  الهولندية  ال�سفارة  مع 
من  ال�ساد�س  ي��وم  ي�سادف  ال��ذي  البدين  للن�ساط 

اأبريل من كل عام .
ح�سر الفعالية - التي اأقيمت يف حلبة امليدان بدبي 
- م��ع��ايل م��ارت��ن ف���ان ري���ن وزي���ر ال��دول��ة لل�سحة 
الذي   - بهولندا  والريا�سة  الجتماعية  والرعاية 
يزور الدولة حاليا - و الدكتور ح�سني عبد الرحمن 
الرند وكيل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع امل�ساعد 
اأمني  والدكتور  ال�سحية  والعيادات  املراكز  لقطاع 
ال�سحة  ل�سيا�سة  امل�ساعد  الوكيل  الأم��ريي  ح�سني 

العامة والرتاخي�س.
واأكد الرند اأن الهدف من تنظيم الفعالية ت�سليط 

امل��م��ار���س��ات وامل��ف��اه��ي��م ال�سحية  اأب���رز  ال�����س��وء على 
وعالقتها بتعزيز م�ستوى الفرد ال�سحي والذهني 
الوزير  مب�ساركة  �سعادته  عن  واأع��رب   .. والنف�سي 

الهولندي يف هذه الفعالية .
واأ�سار اإىل اأهمية م�ساركة الوزارة يف فعاليات اليوم 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ن�����س��اط ال���ب���دين ال����ذي ح���ددت���ه منظمة 
والأن�سطة  الفعاليات  ك��ل  ل��دع��م  العاملية  ال�سحة 
لن�سر  البدين  الن�ساط  ممار�سة  على  ت�سجع  التي 

الوعي ال�سحي.
ممار�سة  على  املجتمع  اأف���راد  ت�سجيع  اإن  اأ���س��اف  و 
ال�سرتاتيجيات  م���ن  ي��ع��ت��رب  ال���ب���دين  ال��ن�����س��اط 
ال�سارية  الأمرا�س غري  للحد من عبء  الرئي�سية 
للوقاية  العاملية للمنظمة  العمل  كما ورد يف خطة 
-2013 ومكافحتها  ال�سارية  غري  الأمرا�س  من 
ال����وزارة عدة  اإط���الق  اإىل  ال��رن��د  لفت  و   .2020
مبادرات تهدف اإىل بناء جمتمع �سحي مثل حملة 

ب��ن��اء جمتمع  اأه���م ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل  اه��ت��م �سحتك 
�سحي عن طريق متكني الأف��راد من تبني اأمناط 
حياة �سحية ت�ساهم يف احلد من انت�سار الأمرا�س 
غري ال�سارية والتي تن�سوي �سمن املبادرة الحتادية 
تعزيز الوعي باأمناط احلياة ال�سحية بهدف تعزيز 
الريا�سة  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���وع���ي  م�����س��ت��وي��ات 
حياة  اأ���س��ل��وب  وجعلها  ال��ب��دين  الن�ساط  ومم��ار���س��ة 
ف�سيلة  الدكتورة  اأو�سحت  جانبها  من  للمجتمع. 
والتعزيز  التثقيف  اإدارة  م��دي��رة  ���س��ري��ف  حم��م��د 
ال�سحي بالوزارة ارتباط الن�ساط البدين بال�سحة 
الإ�سابة  خ��ف�����س خم��اط��ر  امل��ه��م يف  ل�����دوره  ن��ظ��را 
العظام  ه�سا�سة  م��ن  وال��وق��اي��ة  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���س 
ومكافحة ال�سمنة والوقاية من داء ال�سكري اإ�سافة 
اإىل اأهميته يف التقليل من القلق والكاآبة .. م�سرية 
يكون  جيدة  ب�سحة  يتمتع  ال��ذي  الإن�����س��ان  اأن  اإىل 

اإيجابيا ويوؤدي دوره يف املجتمع بكفاءة واقتدار.

•• دبي-وام:

حذرت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع من خماطر 
ال�ستخدام اخلاطىء لرذاذ كلوريد اليثيل الذي 
واملراهقني  الطالب  اأو���س��اط  بني  م��وؤخ��را  تف�سى 
على  منبها  ت��اأث��ريا  وه��و خم��در مو�سعي يحدث 
اجل��م��ل��ة ال��ع�����س��ب��ي��ة امل��رك��زي��ة ل��الإن�����س��ان وميكن 
�سراوؤه عرب مواقع التوا�سل الجتماعي واملواقع 
وال�سيدليات  املتخ�س�سة  واملتاجر  اللكرتونية 

اخلا�سة.
واأك������د ال���دك���ت���ور اأم�����ني ح�����س��ني الأم������ريي وكيل 
ال�سحة ووقاية املجتمع امل�ساعد ل�سيا�سة ال�سحة 
ال��ل��ج��ن��ة الوطنية  ال��ع��ام��ة وال��رتاخ��ي�����س رئ��ي�����س 
اأ�سدرت  ال������وزارة  اأن  ال��دوائ��ي��ة  لليقظة  ال��ع��ل��ي��ا 
انت�سار ممار�سة  ال�ساأن بعد ر�سدها  تعميما بهذا 
تعاطي رذاذ كلوريد اليثيل و�سط املراهقني من 
خالل ا�ستن�ساق املركب بعد ر�سه على قطعة من 
اأو  القما�س حيث يت�سبب يف موجة من ال�سحك 
ي�سمى  وال��ذي  الهلو�سة  من  حالة  تتبعها  البكاء 

حركيا عند املراهقني بغاز ال�سحك.
ا�ستخدام  واإ�ساءة  انت�سار  �ساعد يف  ما  اأن  واأو�سح 
هذا ال�سنف و�سط املراهقني ال�سعر الرخي�س له 
و�سهولة  الأخ��رى  املخدرات  اأ�سناف  باملقارنة مع 
الذي  ال�سباب  اإقبال  اإىل  اأدى  ما  عليه  احل�سول 
ي�سعى خلف هذه الآفات ال�سارة على ا�ستخدامه.
واأكد ان الوزارة رفعت درجة الأهمية اإىل م�ستوى 
اإجرائية  وا�ستنفرت كوادرها لتخاذ تدابري  عال 
واحرتازية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لتطويق 
منعك�سات هذه املمار�سة املوؤثرة �سحيا واجتماعيا 
اأر���س��ل��ت خ��ط��اب��ات اإىل ك��ل م��ن وزارة  وب��ن��اء عليه 
اأبوظبي  يف  التعليم  وجمال�س  والتعليم  الرتبية 
املخدرات يف وزارة  العامة ملكافحة  ودبي والإدارة 
الداخلية واإدارات ال�سرطة بالدولة وذلك لتق�سي 
وال��ع��م��ل على  امل�سبوطة  احل����الت  وب��ي��ان  الأم����ر 
الوقائية  الإج����راءات  وتوفري  وحتليلها  ر�سدها 
ال�سلوكيات  الأب���ن���اء م��ن ه���ذه  ال��الزم��ة حل��م��اي��ة 

اخلطرية.
الإيثيل  ك��ل��وري��د  رذاذ  اأن  اإىل  الأم�����ريي  واأ����س���ار 
احلقن  ع��ن  ال��ن��اج��م  الأمل  مل��ن��ع  ط��ب��ي��ا  ي�ستخدم 
ي�ستخدم  كما  الب�سيطة  اجلراحية  والإج����راءات 
الب�سيطة  الريا�سية  لالإ�سابات  املوؤقتة  لالإغاثة 
اآلم  تخفيف  على  اأي�سا  ي�ساعد  ان��ه  ع��ن  ف�سال 
تقنيات  مع  ا�ستخدامه  عند  العميقة  الع�سالت 

ت�سنج الع�سالت.
الإيثيل يعترب خمدرا مو�سعيا  كلوريد  اأن  وذكر 
ينتمي ملجموعة مركبات دوائية حتدث ح�سارا يف 
الناقالت الع�سبية و�سلال يف الع�سالت الهيكلية 
والتنف�سية عند ال�ستن�ساق كما اأنها حتدث �سلال 
يوؤدي  ما  الدموية  املغذية لالأوعية  الأع�ساب  يف 
اإىل ارتخاء الع�سالت املل�ساء الأمر الذي يحدث 
ال�سغط  يف  هبوط  اإىل  بالتايل  و  وعائيا  تو�سعا 
�سوء  الناجتة عن  ال�سديدة  احل��الت  تنتهي  وقد 

ا�ستخدامه اإىل م�ساعفات خطرية.
ال���وزارة تنبه وحتذر  اأن  وق��ال الدكتور الأم��ريي 
تعميما  اأ���س��درت  امل���واد حيث  ه��ذه  ا�ستن�ساق  م��ن 
بهذا اخل�سو�س علما باأن الهدف من وراء ا�سدار 
خاطئة  ممار�سات  اأي��ة  اكت�ساف  هو  التعميم  ه��ذا 
اأدى  ما  16 عاما  اىل   12 ال�سباب من  فئة  بني 
ب�سببها  التي ادخل  امل�ساعفات  اىل حدوث بع�س 

بع�س ال�سباب اإىل امل�ست�سفيات.
و�سدد على اأنه ومن هذا املنطلق فاإنه يجب على 
بيع  ع��ن  الم��ت��ن��اع  اخل��ا���س��ة  ال�سيدليات  جميع 
18 عاما  اأق��ل من  العمرية  للفئة  املنتجات  هذه 
..مو�سحا اأنه يف حال حدوث اأية اأعرا�س جانبية 
اجلانبية  ب��الآث��ار  اخلا�سة  ال�ستمارة  ملئ  يجب 
للدواء ADR واملتوفرة على الربيد اللكرتوين 
اأو   .http://www.cpd-pharma.ae
 -04  2301448 الهاتف  رق��م  على  الت�سال 
اأو   -04 الفاك�س2301947  عرب  التوا�سل  اأو 

. pv@moh.gov.ae الربيد اللكرتوين
..وزارة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  وخاطبت 
اأبوظبي  يف  التعليم  وجمال�س  والتعليم  الرتبية 

ودبي مطالبة بالتعميم على املعنيني على م�ستوى 
الطالب  وع��ي  زي��ادة  بهدف  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
املنتجات  ه��ذه  تعاطي  بخطورة  الأم���ور  واأول��ي��اء 
التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  الطلبة  �سلوك  ور���س��د 
حالة  يف  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  واإب���الغ 
مالحظة اأي ممار�سة منت�سرة تخ�س هذه ال�ساأن 
واإبراز  توعية  برامج  تنظيم  اأهمية  على  موؤكدة 

دور الأخ�سائي النف�سي بني �سفوف الطلبة.
ملكافحة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ال������وزارة  خ��اط��ب��ت  ك��م��ا 
املخدرات بوزارة الداخلية حيث ت�سمن اخلطاب 
مكافحة  اإدارة  م���ع  ل��ل��ت��وا���س��ل  ق���ن���وات  اإي����ج����اد 
م�ستوى  على  ال�سرطة  اإدارات  وجميع  امل��خ��درات 
الدولة واجلهات الأمنية لتطويق هذه الظاهرة 
املنذرة مبخاطر مطالبة باأهمية ر�سد مثل هذه 
املمار�سة والعمل على التن�سيق مع وزارة ال�سحة 
ل��ل��درا���س��ة وم��ن��اق�����س��ة املو�سوع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
واملوؤثرات  امل��خ��درات  جل���داول  العليا  اللجنة  يف 

العقلية.
ت�سمل  الأمريكية  البيئة  حماية  لوكالة  ووف��ق��ا 
الآثار اجلانبية على املدى الق�سري من ا�ستن�ساق 
التن�سيق  وع��دم  بال�سكر  ال�سعور  الإيثيل  كلوريد 
التعر�س  ي��وؤدي  اأن  ال��وع��ي.. كما ميكن  وف��ق��دان 
الطويل الأجل لكميات عالية من املادة الكيميائية 
مثل  الع�سبية  اجلانبية  الآث���ار  من  العديد  اإىل 
الكالم  و�سعوبة  وال��رتن��ح  البطيئة  الفعل  ردود 
ال��الاإرادي��ة للعني والهلو�سة .. يف حني  واحلركة 
من  اجل�����س��م  ي�ستنزف  ق��د  ال�����رذاذ  ا�ستن�ساق  اأن 
م�ساعفات  اإىل  ي����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن  الأوك�����س��ج��ني 
خطرية ف�سال عن اأن ال�ستعمال لفرتات طويلة 
كفقدان  الطرفية  الأع�ساب  تلف  اإىل  ي��وؤدي  قد 
الإح�����س��ا���س وع����دم ال���ق���درة ع��ل��ى ال�����س��ي��ط��رة على 
الكبد  تلف  يف  الت�سبب  اإىل  بالإ�سافة  الع�سالت 

اأو الكلى.
الأم��ري��ك��ي��ة هذا  كاليفورنيا  اأدرج����ت ولي���ة  وق��د 
امل��ن��ت��ج �سمن امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى مادة 

كيميائية معروفة م�سببة لل�سرطان.

قط�ع �لرع�ية �ل�سحية يف �لإم�ر�ت يتج�وز مرحلة بن�ء �لثقة ويتطلع �إىل �لري�دة

•• ال�صارقة -وام:

نظمت دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة عددا من الور�س القانونية 
اخلا�سة باجلانب القت�سادي �سمن �سل�سلة من الربامج واملحا�سرات 
القانوين  بالنظام  ال��دائ��رة  موظفي  تثقيف  اىل  تهدف  التخ�س�سية 

واإجراءاته وتزويدهم باملهارات القانونية الأ�سا�سية .
ورهن  التجارية  املن�ساآة  على  الق�سائي  احل��ار���س   : ال��ور���س  وتناولت 
املحلي  القانون  وامل�ستاأجر وفق  املوؤجر  والعالقة بني  التجاري  املحل 
لإمارة ال�سارقة رقم 2 ل�سنة 2007 و ماهية ال�سركة ذات امل�سوؤولية 
امل��ح��دودة و ماهية الإف��ال���س وف��ق ال��ق��ان��ون الحت���ادي رق��م 9 ل�سنة 

.  2016

وقال �سعادة �سلطان عبداهلل بن هده ال�سويدي رئي�س دائرة التنمية 
القت�سادية بال�سارقة : اإن الدائرة تنظم مثل هذه الربامج التدريبية 
الإمارات  لدولة  الر�سيدة  للقيادة  احلكيمة  ال�سيا�سة  مع  ان�سجاما 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  وحتقيقا  املتحدة  العربية 
ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
وقيادية  تخ�س�سية  ب��رام��ج  يف  واإدخ��ال��ه��م  الب�سرية  امل����وارد  بتنمية 

لتطوير مهاراتهم واإمكانياتهم وقدراتهم .
القانونية  ال�����س��وؤون  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  امل��دف��ع  حمد  اأك���د  جانبه  م��ن 
بالدائرة اأن الور�س التعريفية مت تنظيمها من اأجل تثقيف موظفي 
العمل  جم���الت  يف  الهامة  املعايري  بتطبيق  املعنني  وك��اف��ة  ال��دائ��رة 

املختلفة وار�سادهم لكيفية تطبيقها على اأر�س الواقع .

ور�س ق�نونية تنظمه� �قت�س�دية �ل�س�رقة ملوظفيه� 

�ل�سحة تنظم فع�لية ري��سية ب�لتع�ون مع �ل�سف�رة �لهولندية 

�ل�سحة حتذر من خم�طر �ل�ستخد�م �خل�طئ لرذ�ذ كلوريد �ليثيل بني �أو�س�ط �لطالب و�ملر�هقني

�سم�ن تبتعث �سبع ط�لب�ت متفوق�ت �إىل ج�معة روزنه�مي �لأمل�نية
•• اأبوظبي-وام:

 – ال�سحي  لل�سمان  الوطنية  ال�سركة  نظمت 
�سمان زيارة ل�سبع طالبات متفوقات اىل جامعة 
بافاريا  اإقليم  يف  التطبيقية  للعلوم  روزن��ه��امي 
الأمل������اين ب��ع��د ت��ر���س��ي��ح امل��در���س��ني ل��ه��ن تكرمياً 
�سمان  واأ���س��ارت  املتميزة.  العلمية  لإجن��ازات��ه��ن 
الطالبات  ت��ع��ري��ف  اإىل  ه��دف��ت  ال���زي���ارة  اأن  اإىل 
ب��اأن��ظ��م��ة ال��ت��اأم��ني ال�����س��ح��ي امل��ع��م��ول ب��ه��ا خارج 
منهجية  تعتمد  والتي  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
اإمارة  احل��ال يف  كما هو  املتعامل  ح��ول  تتمحور 

اأبوظبي.
فرانز  الربوفي�سور  املبتعثات  الطالبات  والتقى 
بن�ستيرت من جامعة روزنهامي للعلوم التطبيقية 
والذي غالباً ما يقّدم امل�سورة للحكومة الأملانية 

حول ت�سريعات �سوؤون الرعاية ال�سحية.

واأكدت �سمان اأن اأهداف الزيارة التي ا�ستغرقت 
مبعرفٍة  الطالبات  تزويد  يف  تلخ�ست  اي��ام   5
اأكرب باأنظمة الرعاية ال�سحية التي ت�سع خدمة 
املتعاملني على راأ�س اأولوياتها بالإ�سافة اإىل رفع 
م�ستوى فهمهن فيما يخ�س العوامل الرئي�سية 
بالغة يف  اأهمية  لها  والتي  ال�سحة  لقت�ساديات 

�سمان جناح اأنظمة التاأمني ال�سحي.
واو�سح الدكتور مايكل بيتزر الرئي�س التنفيذي 
التعاون  ان  ال�سحي  لل�سمان  الوطنية  لل�سركة 
مع جامعة روزنهامي للعلوم التطبيقية يف اأملانيا 
املتميزات  للطالبات  فر�سة  تقدمي  بهدف  ج��اء 
العامل  م�ستوى  على  اخل���رباء  اأب���رز  م��ن  للتعلم 
يف جمال اقت�ساديات ال�سحة مثل الربوفي�سور 

فرانز بن�ستيرت.
من جانبه اأكد الربوفي�سور فرانز بن�ستيرت من 
زيارة  ان  التطبيقية  للعلوم  روزن��ه��امي  جامعة 

طالبات كليات التقنية العليا تعد جتربة مهمة 
النقا�سات  م��ن  العديد  ت�سمنت  اإذ  ل��ه  بالن�سبة 
التي  املوا�سيع  تكون  اأن  اأمله  املفيدة معربا عن 
مت طرحها خالل اإقامتهن مفيدًة لهن من اأجل 

تنمية درا�ساتهن .
مدير  ال�سام�سي  اللطيف  عبد  الدكتور  ثمن  و 
جممع كليات التقنية العليا التعاون بني كليات 
للعلوم  روزن���ه���امي  وج��ام��ع��ة  ���س��م��ان  و  التقنية 
تدريبية  ف��ر���س  ت��وف��ري  جم���ال  يف  التطبيقية 
خرباتهم  ي��دع��م  مب��ا  ال��ك��ل��ي��ات  لطلبة  م��ت��م��ي��زة 
على  اطالعهم  والتطبيقية من خالل  املعرفية 
الرحلة  اأن  معتربا  العاملية  امل�ستجدات  اأح���دث 
اإىل جامعة روزنهامي للعلوم  العلمية للطالبات 
حول  معارفهن  تو�سيع  يف  �ساهمت  التطبيقية 
ال�سحة  واق��ت�����س��ادي��ات  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  ن��ظ��م 

املعمول بها عامليا .
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اإدانتها  ع��ن  ال��ع��رب��ي��ة  ل���دول اخل��ل��ي��ج  ال��ت��ع��اون  اأع��رب��ت دول جمل�س 
ال�سديدة حلادث الده�س الذي وقع اأم�س الأول يف العا�سمة ال�سويدية 

�ستوكهومل وت�سبب يف وفاة وجرح عدد من املدنيني الأبرياء.
وو�سف الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين الأمني العام ملجل�س 
القيم  م��ع  تتنافى  �سنيعة  اإره��اب��ي��ة  ب��اأن��ه ج��رمي��ة  ال��ت��ع��اون احل���ادث 

الأخالقية والإن�سانية .
موؤكدا ت�سامن دول جمل�س التعاون مع مملكة ال�سويد .. معربا عن 
للجرحى  ومتمنيا  ال�سويد  و�سعب  حلكومة  واملوا�ساة  التعازي  بالغ 

ال�سفاء العاجل.

اإنه  ال�سبت  قال وزير اخلارجية الربيطاين بوري�س جون�سون ام�س 
ني�سان وذلك  اأبريل  العا�سر من  زي��ارة ملو�سكو كانت مقررة يف  األغى 
ب��ع��د ال��ت��ط��ورات يف ���س��وري��ا ح��ي��ث وق���ع ه��ج��وم ب��غ��از ���س��ام يف منطقة 
خا�سعة للمعار�سة امل�سلحة مما دفع الوليات املتحدة ل�سن �سربات 

�ساروخية.
واأ�ساف جون�سون يف بيان التطورات يف �سوريا غريت املوقف متاما.

مع  الت�����س��الت  موا�سلة  ه��ي  الآن  يل  بالن�سبة  “الأولوية  وت��اب��ع 
الوليات املتحدة واآخرين ا�ستعدادا لجتماع جمموعة ال�سبع يومي 
10 و11 اأبريل حل�سد دعم دويل من�سق من اأجل وقف اإطالق النار 

على الأر�س وتكثيف العملية ال�سيا�سية.«

اأي  �سغل  م��ن  كابريلي�س  ه��ري��ك  امل��ع��ار���س��ة  زع��ي��م  ف��ن��زوي��ال  منعت 
من�سب �سيا�سي ملدة 15 عاما يف خطوة قد حتفز الحتجاجات �سد 
احلكومة الي�سارية وتوؤثر على انتخابات رئا�سية مزمعة يف 2018.

وينظر اإىل كابريلي�س، املر�سح ملرتني يف انتخابات الرئا�سة واحلاكم 
للمعار�سة لهزمية  اأم��ل  اأف�سل  اأن��ه  م��ريان��دا، على  ل��ولي��ة  احل��ايل 
اأن  اإىل  امل��ن��ع  اأم���ر  م��ن  ن�سخة  وت�سري  م����ادورو.  نيكول�س  الرئي�س 
�سيا�سي  من�سب  اأي  ت��ويل  م��ن  ح��رم��ه  ال��وط��ن��ي  احل�سابات  م��راق��ب 
واإدارة غري  التعاقد  اإداري��ة ت�سمل خمالفة قوانني  ب�سبب خمالفات 

مالئمة لتربعات من ال�سفارتني الربيطانية والبولندية.
الأ�سبوع  مكثفة  احتجاجات  بعد  للمعار�سة  �سربة  العقوبة  وتوجه 
اإىل الديكتاتورية ويقمع  املا�سي واتهامات ملادورو باأنه يقود البالد 
لأن�ساره  ج��ريء  بخطاب  الإج����راء  على  كابريلي�س  ورد  املعار�سة. 
الإجراء  وو�سف  كراكا�س  يف  �سغرية  ريا�سية  �ساحة  يف  املتحم�سني 
باأنه مناورة يائ�سة لديكتاتورية م�سمحلة. وقال كابريلي�س وحوله 
قادة املعار�سة ميكنك اأن تنفذ التجريد من الأهلية عندما ل ت�سرق 
ال�سم�س... هذا لي�س كفاح �سخ�س ولي�س كفاح كابريلي�س بل هو كفاح 

�سعب فنزويال.

قالت املك�سيك اإنها �ستمنح ت�ساريح اإقامة اإىل 588 كوبيا تقطعت 
�سيا�سة  املتحدة  الوليات  اأنهت  اأن  بعد  البالد  �سمال  يف  ال�سبل  بهم 
القدم املبللة والقدم اجلافة التي كانت متنح و�سعا قانونيا لكل كوبي 

تقريبا ي�سل اإىل الوليات املتحدة.
الربنامج  من  املنتفعني  اإن  باملك�سيك  للهجرة  القومي  املعهد  وق��ال 
موجودون حاليا يف مدينة نويفو لريدو يف تاماوليبا�س على احلدود 

مع الوليات املتحدة التي كانوا يف طريقهم اإليها.
وقال املعهد يف بيانه اإنه بذل ق�سارى جهده لل�سماح لهذه املجموعة 
من الأجانب من اأ�سل كوبي باحل�سول على اإقامة يف البالد لأ�سباب 
اإن�سانية. وقال البيان اإن الت�سريح �سيمنح يف بادئ الأمر اإىل 273 
كوبيا �سي�سمح لهم اأي�سا بالعمل م�سيفا اأن املهاجرين مل يح�سلوا 

على و�سع لجئ اأو طالب جلوء �سيا�سي.
اأوباما �سيا�سة القدم املبللة  واأنهى الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك 
انتهاء  وقت ق�سري من  قبل  الثاين  كانون  يناير  اجلافة يف  والقدم 
فرتة وليته مما اأدى اإىل تقطع ال�سبل مبئات الكوبيني الذين ي�سعون 

حلياة جديدة يف الوليات املتحدة واملك�سيك واأمريكا الو�سطى.

عوا�صم

الريا�ض

مك�سيكو �سيتي

كراكا�ض

لندن

�أمريك� تتعهد مبو��سلة 
دعم �لعر�ق �سد د�ع�س

•• بغداد-رويرتز:

الأمريكي  الرئي�س  نائب  بن�س  مايك  اإن  بيان  العراقية يف  قالت احلكومة 
اأجرى ات�سال هاتفيا مع رئي�س الوزراء حيدر العبادي اأكد خاللها موا�سلة 

دعم الوليات املتحدة حلرب العراق �سد تنظيم داع�س الإرهابي.
قد  املتحدة  ال��ولي��ات  وك��ان��ت  �سوريا.  يف  الو�سع  اأي�سا  املحادثة  وتناولت 
وجهت �سربات �ساروخية لقاعدة جوية �سورية ملعاقبة البالد على هجوم 
يعتقد اأنه باأ�سلحة كيماوية اأوقع ع�سرات القتلى املدنيني الأ�سبوع املا�سي يف 
منطقة ت�سيطر عليها املعار�سة. وقال البيان اإن بن�س اأكد اإن �سيا�سة اأمريكا 
يف املنطقة مل تتغري والأولوية لنا تتمثل بهزمية داع�س يف العراق واملنطقة. 
وكانت احلكومة العراقية التي يهيمن عليها ال�سيعة قد اأ�سدرت بيانا اأم�س 
ردا على الأحداث يف �سوريا يعك�س التوازن ال�سعب بني حتالفها مع الوليات 
ب�سار  ال�سوري  للرئي�س  الداعمني  اأب��رز  تعد من  التي  اإي��ران  وم��ع  املتحدة 
الأ�سد. واأدان البيان العراقي الهجوم الكيماوي دون الإ�سارة لالأ�سد بال�سم 
التدخالت  اأي�سا  البيان  وانتقد  اجل��اين.  ملعرفة  لتحقيق دويل  بدل  ودع��ا 
ملواجهة  املبذولة  �سلبا على اجلهود  توؤثر  التي قد  امل�ستعجلة  والإج��راءات 
الإرهاب يف اإ�سارة اإىل ما يبدو لل�سربات الأمريكية. ويقدم حتالف تقوده 
الوليات املتحدة دعما جويا وبريا للقوات العراقية التي تقاتل املت�سددين 
الإرهابي قد  داع�س  التي كان تنظيم  املدن  با�ستعادة معظم  لها  �سمح  مما 

�سيطر عليها يف 2014 يف املناطق ال�سنية ب�سمال وغرب العراق.
وقالت حركة النجباء العراقية املدعومة من اإيران اإنها �ستوا�سل القتال يف 

�سوريا دعما لالأ�سد رغم ال�سربات ال�ساروخية الأمريكية.

كلينتون تدعو اإىل ق�سف املطارات ال�سورية 

�ل�سربة �لأمريكية تعقد �لو�سع لع�سكرييه� يف �سوري� 

مقتل 10 متطرفني يف ��ستب�ك�ت يف لهور 

�إيت� ت�سلم فرن�س� لئحة ملخ�بئ �أ�سلحة 

مقتل �سرطيني رو�سيني يف �لقوق�ز �لرو�سي بن دغر يعد مبع�جلة �لأو�س�ع يف �ملدن �ملحررة 
ويف طليعتها توفري رواتب املوظفني والكهرباء. وتعاين 
عدن من اأزمة كبرية يف التيار الكهربائي منذ نحو عام، 
اإىل  ال��ي��وم  يف  ت�سل  النقطاعات  اإن  �سكان  يقول  حيث 
12 �ساعة. من ناحيته هدد حمافظ اأبني اللواء اأبوبكر 
احلكومة  توفر  مل  حالة  يف  ا�ستقالته  بتقدمي  ح�سني 

ميزانية ت�سغيلية للو�سع يف اأبني.
اأبني  يف  املحلية  ال�سلطة  حكم  “ت�سلمت  املحافظ  وقال 
لال�ستمرار  دع��م  اإىل  بحاجة  نحن  لكن  اأ�سابيع،  قبل 
اأب���ني م�ستقر،  اأن ال��و���س��ع الأم��ن��ي يف  وال��ن��ج��اح«. واأك���د 
ب��دوره��ا يف حم��ارب��ة اجلماعات  واأن ق��وات الأم���ن تقوم 

املتطرفة. 

•• عدن-وكاالت:

دغر،  ب��ن  عبيد  اأح��م��د  اليمنية،  احل��ك��وم��ة  رئي�س  ع��اد 
ومعه اأع�ساء حكومته اإىل عا�سمة اليمن املوؤقتة، عدن، 

قادمني من العا�سمة ال�سعودية، الريا�س.
احلكومة  واأع�����س��اء  دغ��ر  ب��ن  اإن  حكومي  م�سدر  وق���ال 
عادوا اإىل عدن ملمار�سة مهام عملهم، ومعاجلة امل�ساكل 
التي تعاين منها املدن املحررة، واأبرزها العا�سمة عدن.
وذكر امل�سدر اأن رئي�س احلكومة بن دغر �سيعقد لقاء هاماً 
6 حمافظات هي )عدن، حلج، اأبني، �سبوة،  مبحافظي 
املحافظات  تلك  احتياجات  ملناق�سة  وذل��ك  ح�سرموت( 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الوىل  الع�سكرية  ال�سربة  ت��زي��د 
املتحدة  ال����ولي����ات  ���س��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  النظام  �سد 
الع�سكريني  م��ه��م��ة  ���س��ع��وب��ة  م���ن 
يحاربون  ال����ذي����ن  الم����ريك����ي����ني 

تنظيم داع�س الإرهابيفي �سوريا.
وجتوب املقاتالت المريكية وتلك 
الجواء  ال��دويل  للتحالف  التابعة 
فوق �سمال �سرق �سوريا منذ اأيلول 
ب����داأت  ع��ن��دم��ا   2014 ���س��ب��ت��م��رب 
يف  التنظيم  ���س��د  الوىل  غ��ارات��ه��ا 

العراق و�سوريا.
وت��ن�����س��ر ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة نحو 
وعنا�سر  ع�سكري  م�ست�سار   900
م����ن ال����ق����وات اخل���ا����س���ة وخ�����رباء 
البحرية  م�������س���اة  م����ن  م���دف���ع���ي���ة 
ل���دع���م قوات  ن��ف�����س��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
املوؤلفة من  الدميوقراطية  �سوريا 
مقاتلني اكراد وعرب والتي حتقق 

تقدما ميدانيا امام املتطرفني.
الأمريكية  ال��ق��وات  ع��ل��ى  ي��ك��ن  مل 
اجلي�س  قبل  م��ن  �سيئا  تخ�سى  ان 
قاعدة  ق�������س���ف  ل���ك���ن  ال���������س����وري. 
يثري  اجلمعة  )و���س��ط(  ال�سعريات 
موقف  يف  ت���غ���ي���ري  م����ن  خم�������اوف 

النظام او حليفته القوية رو�سيا.
وق���ال م�����س��وؤول ع�����س��ك��ري امريكي 
“اتخذنا  ���س��ح��اف��ي��ني  ام����ام  ك��ب��ري 
قواتنا  حلماية  اج����راءات  بالطبع 

يف �سوريا. 
عدم  طلب  ال��ذي  امل�سوؤول  واأ�ساف 
الك�سف عن هويته “لكن ل موؤ�سر 
حاليا بح�سول ت�سعيد او هجوم او 

خ���الل ق��م��ة ال��ن�����س��اء يف ال��ع��امل يف 
ن���ي���وي���ورك، ال��ت��دخ��ل ال���رو����س���ي يف 
 2016 النتخابات الرئا�سية عام 
ب���اأن���ه اأ����س���د ����س���ررا مم���ا ح����دث يف 

ف�سيحة ووترجيت.
كانت  اإذا  ما  �سوؤال حول  وردا على 
اأكرث  اتخاذ موقف  اأن عدم  تعتقد 
اأ�سواأ خطاأ  �سرامة �سد �سوريا هو 
كانت  حني  اخلارجية  �سيا�ستها  يف 
اإدارة الرئي�س  وزيرة للخارجية يف 
قالت  اأوب������ام������ا،  ب�������اراك  ال�������س���اب���ق 
اإجراء  تف�سل  كانت  اإنها  كلينتون 
ال�سوري  الرئي�س  �سد  ق��وة  اأك���رث 

ب�سار الأ�سد.
اإقامة  اأي�����دت  اأن���ه���ا  اإىل  واأ�����س����ارت 
منطقة حظر جوي يف �سوريا بعد 
اخل�����روج م���ن احل���ك���وم���ة، وه����و ما 

عار�سه اأوباما.
بعد  كلينتون  ت�سريحات  وج���اءت 
ي��وم��ني م��ن ه��ج��وم ب��ال��غ��از ال�سام 
اأ�سفر عن م�سرع ما ل  فى �سوريا 
يقل عن 70 �سخ�سا معظمهم من 

الأطفال. 
وب���ع���د ����س���اع���ات اأع���ل���ن ت���رام���ب اأن 
�سواريخ  اأطلقت  املتحدة  الوليات 
جوية  ق��اع��دة  على  ك���روز  موجهة 
الهجوم  اإن  ت��رام��ب  ق���ال  ���س��وري��ة 

بالأ�سلحة الكيماوية انطلق منها.

الطائرات  ان  تقول  واح���دة  جوية 
الكيميائي  ال��ه��ج��وم  ن��ف��ذت  ال��ت��ي 
الثالثاء على مدينة خان �سيخون 

)�سمال غرب( اقلعت منها.
وق����ال م�����س��وؤول��ون ام��ريك��ي��ون انه 
بال�سربة  م�سبقا  رو�سيا  اب��الغ  مت 
انت�سار  م��ك��ان  ت�ستهدف  مل  ال��ت��ي 
القاعدة  يف  وجتهيزاتهم  ال��رو���س 

الع�سكرية.
تقول كري�ستني وورموث امل�سوؤولة 
ادارة  يف  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  يف  ال�����س��اب��ق��ة 
اوباما  ب�����اراك  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 
وال���ت���ي ت��ع��م��ل خ���ب���رية ل����دة مركز 
الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية 
يف  اأرى  “ل  ا������س(  اآي  ا�����س  )����س���ي 

بعمل  ا�ستخباراتية  معلومات  اي 
تدعم  التي  رو�سيا  وتن�سر  ل��ل��رد«. 
�سوريا ع�سكريا منذ اأيلول �سبتمرب 
طائرات  ال��ب��ل��د  ه����ذا  يف   2015
جوية  �سواريخ  وبطاريات  حربية 
وا�����س- ا�س-300  ط������رازي  م���ن 

400 معروفة بفاعليتها.
لل�سربة  جدا  املحدد  الطابع  لكن 
خماطر  م����ن  ي���ح���د  الم����ريك����ي����ة 
ت�����س��ع��ي��د ع�����س��ك��ري ����س���د ال���ق���وات 

المريكية.
ال�سقور  به  يطالب  كان  ملا  خالفا 
الم��ريك��ي��ون ال��ذي��ن ي��ري��دون �سل 
اإدارة  ف�سلت  ال�����س��وري،  ال��ط��ريان 
ترامب الكتفاء با�ستهداف قاعدة 

الوقت احلايل خماطر با�ستهداف 
رو�سيا او �سوريا ملقاتالتنا.

حماولة  ان  وورم�������وث  وت�����س��ي��ف 
ال���ت���ع���ر����س ل���ل���ق���وات الم���ريك���ي���ة 
�����س����وري����ا  �����س����م����ال  يف  امل����ن����ت���������س����رة 

“�سينطوي على خماطر عديدة«.
احلقيقي  اخلطر  ان  تقول  لكنها 
يكمن يف اجن��رار ادارة ترامب اىل 
اجلديدة  ال�����س��رب��ات  م���ن  دوام�����ة 
���س��د ال��ن��ظ��ام ال�������س���وري ب����دون اي 
هدف  او  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأ�����س����ا�����س  ان  وت�������س���ي���ف  م����ع����ني. 
لي�س  ن�سعه  ال��ذي  ال�سرتاتيجي 

وا�سحا .
�سربة  “هل  وورم�����وث  وت��ت�����س��اءل 

ا���س��ل��ح��ت��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل ال�����س��ب��ت، يف 
اع���الن لإذاع����ة وت��ل��ف��زي��ون ب��ي بي 

�سي.
حكومتا  عربت  م�سرتك  بيان  ويف 
احلكم الذاتي يف منطقتي البا�سك 
وجمموعة  ون����اف����ارا  ال���س��ب��ان��ي��ة 
الفرن�سية  ال��ب��ا���س��ك  ب���الد  ���س��ك��ان 
ال��ت��ي ي��ق��وده��ا ال��ن��ائ��ب ع���ن ميني 
اي��ت�����س��ي��غ��اراي، عن  رينيه  ال��و���س��ط 

دعمها لإجراءات جلنة التحقق.
ابلغت  ال�سبانية  ال�سلطات  لكن 
احلركة ال�سرية ان عليها ال تتوقع 
وقال  م��دري��د.  حكومة  م��ن  �سيئا 
ال�سبانية  با�سم احلكومة  الناطق 
انييغو مينديز دي فيغو انه لي�س 

•• بايون -اأ ف ب:

ال�سبانية  اي���ت���ا  م��ن��ظ��م��ة  ���س��ل��م��ت 
التي  البا�سك  ملنطقة  النف�سالية 
اربعة   2011 ن��ه��اي��ة  يف  ان���ه���ت 
عقود من الكفاح امل�سلح، ال�سلطات 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ع���رب و���س��ط��اء لئحة 
م��ن��ف��ذة بذلك  ا���س��ل��ح��ة،  مل��خ��اب��ئ 
وعدها بالقيام بالتخلي عن كامل 

ا�سلحتها.
خمباأ   12 اأوىل  لئحة  وت�سمنت 
ا���س��ل��ح��ة وم���ت���ف���ج���رات. ل��ك��ن هذا 
خمابئ  ثمانية  اىل  خف�س  العدد 
ت�سم ما تبقى من �سالح ايتا وتقع 
يف منطقة البريينيه الواقعة على 
�ساحل  على  ا�سبانيا  م��ع  احل���دود 
قالت  ك���م���ا  الط���ل�������س���ي،  امل���ح���ي���ط 

م�سادر قريبة من امللف.
الفرن�سي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  وراأى 

هناك اي امتياز او مك�سب �سيا�سي 
من نزع ال�سلحة ب�سكل احادي.

ويف ت�سرين الأول اكتوبر 2011، 
ت��خ��ل��ت امل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ي ن�������س���اأت يف 
امل�سلح �سد  الكفاح  1959 خالل 
تيار فرانكو يف ا�سبانيا، عن العمل 
العنف  م��ن  عاما   43 بعد  امل�سلح 
البا�سك  ب����الد  ا���س��ت��ق��الل  ب��ا���س��م 

ونافارا. 
 829 م���ق���ت���ل  ال����ي����ه����ا  وي���ن�������س���ب 

�سخ�سا.
ت�سليم  ت���رف�������س  ك����ان����ت  ل���ك���ن���ه���ا 
مدريد  طلب  عند  نزول  اأ�سلحتها 
بالتفاو�س  وت���ط���ال���ب  وب���اري�������س 
ب�ساأن اع�سائها املعتقلني وعددهم 
يف   75 وب���ي���ن���ه���م   360 ح������واىل 
مي�سون  مئة  نحو  ومنهم  فرن�سا 
عقوبات بال�سجن لأكرث من ع�سر 

�سنوات.

الحتاد الأوروب��ي ما زال يعتربها 
م��ن��ظ��م��ة اره����اب����ي����ة، اع���ل���ن���ت ليل 
ت�سليم  عزمها  اجلمعة  اخلمي�س 

ت�����س��ل��ي��م هذه  ان  ف��ي��ك��ل  م��ات��ي��ا���س 
خ���ط���وة كبرية،  ي�����س��ك��ل  ال��الئ��ح��ة 
مو�سحا ان ال�سرطة تقوم بعملية 
املخابئ.  ه����ذه  ام���اك���ن  ل��ت��ح��دي��د 
ال����وزارة ان  ب��ي��ان ن�سرته  وق���ال يف 
هذه املرحلة خطوة اوىل ويوما ل 

جدال على اهميته.
للتحقق،  الدولية  اللجنة  واك��دت 
الهيئة التي ل تعرتف بها باري�س 
النزاع  لإن���ه���اء  وت��ع��م��ل  وم���دري���د 
“�سلمت  انها  البا�سك  منطقة  يف 
لئحة  ال���ف���رن�������س���ي���ة  ال�������س���ل���ط���ات 

مبخابئ الأ�سلحة.
ت��خ��ل��ت عن  ال��ت��ي  “ايتا”  وك��ان��ت 
لكن   2011 يف  امل�����س��ل��ح  ال��ك��ف��اح 

غ�دري�ن: ع�مل حتكمه 
�ندف�ع�ت تر�مب لن يكون �آمنً�

•• لندن-وكاالت:

قالت �سحيفة غارديان يف افتتاحية لها اأم�س اإن اندفاعات الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترمب �ستحدد عاملنا، ولذلك لن يكون عاملا اآمنا نظرا اإىل عدم الت�ساق يف �سيا�ساته 
رمزية  ر�سالة  بعثت  وا�سنطن  اأن  واأو�سحت  الأخالقي.  احل�س  وفقدانه  وقراراته 
مفادها اأنه ل ت�سامح مع ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي، ورغم ذلك فاإن نهجها جتاه 
ال�سوؤون الدولية غري قابل للتنبوؤ به وغري مرتابط. واأ�سارت اإىل اأن ترمب �سبق اأن 
حث وب�سوت عال الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما على األ يتخذ اأي خطوة 
عام  الغوطة  يف  ال�سارين  غاز  ا�ستخدم  عندما  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  �سد 
2013 وقتل اأكرث من األف �سخ�س، كما اأنه وقف �سد قدوم الالجئني ال�سوريني 
اأن ا�ستخدام القوة الع�سكرية،  اإىل اأمريكا. خماطر ماثلة وحذرت ال�سحيفة من 
خا�سة ب�سكل اأحادي، دون موافقة الأمم املتحدة، �سيكون مثريا للجدل، م�سيفة 
اأن املخاطر ل تزال جدية خالل حرب طويلة ومعقدة ت�سارك فيها رو�سيا واإيران. 
ا�ستخدامه  على  الأ�سد  معاقبة  وهو  وا�سحا،  كان  ال�سربة  من  الق�سد  اأن  ورغ��م 
ترمب  م�ست�ساري  كبري  مغادرة  �سوء  يف  قراأها  البع�س  ف��اإن  الكيميائي،  ال�سالح 
هريبرت  القومي  الأم��ن  م�ست�سار  و�سعود  القومي،  الأم��ن  جمل�س  بانون  �ستيف 
ماكما�سرت ووزير الدفاع جيم�س ماتي�س، و�سورها انت�سارا للذين يريدون تاأكيد 
دافع جزئي  وقالت هناك  العاملي.  امل�ستوى  على  قيمها  �ستحافظ على  اأمريكا  اأن 
لقرار ترمب، وهو رد فعله العاطفي جتاه �سور الهجوم على خان �سيخون، معلقة 
تكون  عندما  لكن  بها،  ��رح��ب  ممُ رئي�س  اأي  ل��دى  والتعاطف  ال�سفقة  م�ساعر  ب��اأن 
ولفتت  نف�سه.  بالرتحيب  تمُ�ستقبل  فلن  انتقائية،  فعل  ردود  جمرد  امل�ساعر  هذه 
ب�سواريخ  ال�سورية  اجلوية  القاعدة  ق�سف  فيه  مت  ال��ذي  ال�سياق  اإىل  ال�سحيفة 
كروز فجر اجلمعة، قائلة اإن ترمب كان يواجه نتائج ا�ستطالع حول ر�سا النا�س 
باأدائه، وكانت اأ�سواأ نتائج يف التاريخ، ومعروف اأن اأي قرار بهجوم ع�سكري �سيعزز 
�سعبية من يتخذه حتى ولو على املدى الق�سري. وكان حلفاء ترمب ي�سعرون بقلق 
من اأنه يبحث عن معركة، حتى اإن كانت �سد الرئي�س الكوري ال�سمايل كيم جونغ 
اأون، ملخ�سة ما جرى باأن ترمب رجل �سغوف بالظهور ب�سورة احلا�سم ومل يجد 
واأم��ر بخطوة ل ميكن وقفها من قبل  اأ�سبوعا،   11 الظهور لفرتة  لهذا  فر�سة 
يف  لها  �سابق  ل  ف�سيحة  يواجه  ترمب  اأن  اأي�سا  واأ�سافت  املحاكم،  اأو  الكونغر�س 

عالقته برو�سيا والتدخل الرو�سي يف النتخابات الرئا�سية.

جرحى يف هجوم �نتح�ري 
ب�سم�ل نيجريي� 

•• مايدوغوري-اأ ف ب:

بجروح  ا���س��خ��ا���س  خم�سة  اأ���س��ي��ب 
�سباح ام�س يف انفجار عبوات كانت 
انتحاريتان  ام����راأت����ان  حت��م��ل��ه��م��ا 
�سمال  ع��ا���س��م��ة  م���اي���دوغ���وري،  يف 
�����س����رق ن����ي����ج����ريي����ا، ك����م����ا اأع���ل���ن���ت 
املتحدث  وق���ال  املحلية.  ال�سرطة 
فكتور  ب��ورن��و  ولي��ة  �سرطة  با�سم 
انتحاريتني  ام��راأت��ني  ان  اي�سوكو، 
متفجرة  ع���ب���وات  حت��م��الن  ك��ان��ت��ا 
يف  حاولتا  بج�سميهما،  مو�سولة 
غ(  ت   04،30(  05،30 ال�ساعة 
املحكمة  دخ��ول م�سجد قريب من 

الفدرالية العليا يف مايدوغوري.

هذه الليلة )اجلمعة( كانت �سربة 
ا�ستعدادنا  اظ��ه��ار  ب��ه��دف  وح��ي��دة 
هجوم  حال  يف  القوة”  ل�ستخدام 
تغيري  اىل  ا�سارة  انها  ام  كيميائي 
المريكية  ال�����س��ي��ا���س��ة  يف  م��ت��ع��م��د 
ن��ح��و اع��ت��م��اد م��ق��ارب��ة اك���رث حزما 

ازاء نظام ال�سد؟
التبعات  ذل�����ك،  ات�����س��اح  ب��ان��ت��ظ��ار 
ال��وح��ي��دة ل��ل��ق��وات الم��ريك��ي��ة هي 
اعالن رو�سيا تعليق العمل باتفاق 
التن�سيق من اجل تفادي احلوادث 
الجواء  يف  البلدين  ط��ائ��رات  ب��ني 

ال�سورية.
من  “ذلك  ان  وورم�����وث  و����س���ددت 
�ساأنه اأن يعقد عملياتنا �سد تنظيم 

داع�س.
اخلارجية  وزي�������ر  ان  وا�����س����اف����ت 
الذي  تيلر�سون  ريك�س  الم��ريك��ي 
الثالثاء  م��و���س��ك��و  اىل  ���س��ي��ت��وج��ه 
�سي�سعى على الرجح لعادة العمل 

بالتفاق.
واكد م�سوؤول ع�سكري امريكي ان 
يقطعوا  مل  ال���رو����س  الع�سكريني 
الع�سكريني  م�����ع  ات�������س���الت���ه���م 
الم�����ريك�����ي�����ني. وق���������ال م�����ا زل���ن���ا 
ن�����س��ت��خ��دم خ���ط الت�����س��ال وهناك 

�سخ�س ما يرد.
لها منذ هزميتها  اأول مقابلة  ويف 
الرئا�سية  النتخابات  يف  املفاجئة 
دونالد  اجلمهوري  مناف�سها  وفوز 
للوليات  احل��ايل  الرئي�س  ترامب 
كلينتون  ه���ي���الري  دع���ت  امل��ت��ح��دة 
امل�����ط�����ارات  ق�������س���ف  اإىل  ب�����الده�����ا 

ال�سورية.
وو�سفت كلينتون اأي�سا، يف مقابلة 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

قتل �سرطيان ام�س بر�سا�س ا�ستهدف اآليتهم ليل اجلمعة املا�سية 
املجاورة  ال��رو���س��ي،  ال��ق��وق��از  يف  امل�سطربة  انغو�سيا  جمهورية  يف 

لل�سي�سان، كما ذكر املحققون.
مل  ا�سخا�سا  ان  الرو�سية،  التحقيق  للجنة  املحلي  الفرع  واعلن 
ت��ع��رف ه��وي��ات��ه��م... اط��ل��ق��وا ال��ن��ار م���رارا م��ن ���س��الح اوتوماتيكي 
ب��دوري��ة يف مدين����ة  ي��ق��وم��ان  ك��ان��ا  ���س��ري  ت��ق��ل �سرطيي  اآل��ي��ة  ع��ل��ى 

مالغوبيك.
وا�ساف ان ال�سرطيني توفيا يف امل�ست�سفى متاأثرين بجروحهما.

وتتكرر الهجمات التي ت�ستهدف ال�سرطة يف �سمال القوقاز، الواقع 

داع�س  تنظيم  وك��������ان  كامنا.  مت��ردا  يواج������ه  ال��ذي  رو�سيا  جنوب 
اثنني من عنا�سر  قت���������ل  املا�س������ي م�سوؤوليته عن  اعلن اخلمي�س 
من  القريب  رو�سيا  جنوب  ا���س��رتاخ��ان  منطقة  يف  ال�سري  �سرطة 

القوقاز.
هج������وم  عن  م�س�����وؤوليته  اي�سا  الإرهاب����ي  داع������س  تنظي����م  واعلن 
اآخ������ر يف ا�س����رتاخان ا�س������فر اخلمي�س عن اإ�ساب�������ة ثالث�������ة جن��������ود 
بتنفيذهم  امل�س�����تبه  اح�����د  خ��الل��ه  وق��ت��ل  ال��وط��ن��ي،  احل����ر�س  م��ن 

الهجوم الأول على عنا������سر ال�سرطة، كما ذكرت ال�سلطات.
13 قتيال اع��ت��داء يف  ا���س��ف��ر ع��ن  ال��ه��ج��وم��ات، فيما  وق��ع��ت ه���ذه 
مرتو �سان بطر�سبورغ )�سمال غرب( �سنه الثنني �ساب مولود يف 

قرغيزي�ستان، كما يقول املحققون.

•• الهور-رويرتز:

ام�س  الباك�ستانية  ال�سرطة  قالت 
من  مت�سددين  ع�سرة  اإن  ال�سبت 
ف�سيل  وه����ي  الأح���������رار،  ج��م��اع��ة 
يف  ق��ت��ل��وا  الباك�ستانية،  ل��ط��ال��ب��ان 
تبادل لإطالق النار مبدينة لهور 
دور  ل��ه  ك���ان  �سخ�س  بينهم  وم���ن 
 13 اأ���س��ف��ر ع��ن مقتل  ان��ف��ج��ار  يف 

�سخ�سا يف فرباير �سباط.
ووق���ع ال���س��ت��ب��اك ب��ع��د اأي����ام قليلة 
من هجوم انتحاري اأعلنت طالبان 
ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا عنه 
ال�سكاين  للتعداد  فريقا  ا�ستهدف 
ت��اب��ع��ا ل��ل��ج��ي�����س وق���ت���ل ف��ي��ه �ستة 
املدينة  يف   18 واأ�سيب  اأ�سخا�س 

الواقعة �سرق البالد.
العام  ب��داي��ة  منذ  الع�سرات  وق��ت��ل 
التي  ال��ه��ج��م��ات  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  يف 
وكثفت  العنف  اإنهاء  اآمال  حطمت 
رئي�س  ال�سغوط على حكومة  من 
لتح�سني  ���س��ري��ف  ن�����واز  ال��������وزراء 
اإنها كانت  ال�سرطة  الأمن. وقالت 
مت�سددين  خ��م�����س��ة  ت�����س��ط��ح��ب 
ومتفجرات  اأ����س���ل���ح���ة  ل����س���ت���ع���ادة 
يف م��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى ���س��واح��ي لهور 
يف وق����ت م��ب��ك��ر م���ن ���س��ب��اح ام�س 
ال�سبت عندما تعر�ست لهجوم من 
ت�سعة  نحو  م��ن  موؤلفة  جمموعة 

مت�سددين حرروا املحتجزين.
وطلبت ال�سرطة تعزيزات وطوقت 
املت�سددين  م��ن  وط��ل��ب��ت  امل��ن��ط��ق��ة 

ال�ست�سالم.
وقال املتحدث با�سم اإدارة مكافحة 
الإرهاب يف اإقليم البنجاب يف بيان 
النار.  ت���ب���ادل لإط�����الق  ذل����ك  ت���ال 
وعندما توقف اإطالق النار عرثنا 
مقتولني  مت�سددين  ع�����س��رة  ع��ل��ى 

بطلقات من �سركائهم الفارين.

اأن من بني القتلى  واأ�ساف البيان 
�سن هجوم  دور يف  له  كان  �سخ�سا 
انتحاري بقنبلة يف فرباير �سباط 
باملدينة. واعتقل الرجل بعد فرتة 
ر�سدته  اإذ  الن��ف��ج��ار  م��ن  ق�سرية 
ك���ام���ريات اأم��ن��ي��ة وه���و ي�����س��ري مع 

النتحاري.
واأع������ل������ن������ت ج�����م�����اع�����ة الأح�������������رار 
م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا ع���ن ه��ج��وم فرباير 
قتيال   13 خ���ل���ف  ال������ذي  ����س���ب���اط 

تفجري  ع��ن  م�سوؤوليتها  وك��ذل��ك 
العام  الف�سح  عيد  ي��وم  املدينة  يف 
امل��ا���س��ي ق��ت��ل ف��ي��ه اأك����رث م���ن 70 

�سخ�سا يف متنزه عام. 
الباك�ستانية  الأم���ن  ق��وات  وقتلت 
يف فرباير �سباط نحو مئة مت�سدد 
بعد تفجري ملزار �سويف يف فرباير 
من  اأك���رث  مقتل  يف  ت�سبب  �سباط 
ال�سند  اإق���ل���ي���م  يف  ���س��خ�����س��ا   80

اجلنوبي.



األحد   9   إبريل    2017  م   -   العـدد  11990  
Sunday  9  April   2017  -  Issue No   1199012

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بن�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حممد دين بخ�س - فرع
رخ�سة رقم:CN 1035253-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جبال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العني للخياطة
رخ�سة رقم:CN 1708136 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايبيك للتموين

 رخ�سة رقم:CN 1892560  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ايبيك للتموين 
EPIC CATERING

اىل/ايبيك للتموين - ملالكها:فردان ح�سن الفردان - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م   
 EPIC CATERING - OWEND BY - FARDAN HASSAN ALFARDAN

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا كار �سبا

 رخ�سة رقم:CN 1982723  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 14.00*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ذا كار �سبا 
THE CAR SPA

اىل/ذا كار �سبا - ملالكها:فردان ح�سن الفردان - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م   
 THE CAR SPA - OWEND BY - FARDAN HASSAN ALFARDAN

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جود لل�سفريات

 رخ�سة رقم:CN 2241754  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/جود لل�سفريات 
JUDE TRAVELS

اىل/جود لل�سفريات - ملالكها:فردان ح�سن الفردان - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م   
 JUDE TRAVELS - OWNED BY - FARDAN HASSAN ALFARDAN

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايبيك لت�سليح ال�سيارات

 رخ�سة رقم:CN 1309814  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ايبيك لت�سليح ال�سيارات 
EPIC REPAIR A CAR

اىل/ايبيك لت�سليح ال�سيارات - ملالكها:فردان ح�سن الفردان �سركة ال�سخ�س الواحد 
ذ.م.م   

 EPIC REPAIR A CAR  OWNED BY  FARDAN HASSAN ALFARDAN

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايبيك لتاأجري ال�سيارات

 رخ�سة رقم:CN 1011650  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1.20*2.37 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ايبيك لتاأجري ال�سيارات 
EPIC RENT A CAR

اىل/ايبيك لتاأجري ال�سيارات - ملالكها:فردان ح�سن الفردان �سركة ال�سخ�س الواحد 
ذ.م.م   

 EPIC RENT A CAR  OWNED BY  FARDAN HASSAN ALFARDAN

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوطنية لدارة م�ساكن العمال

 رخ�سة رقم:CN 1199822  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1.20*0.15 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/الوطنية لدارة م�ساكن العمال 
NATIONAL LABOR CAMP MANAGEMENT

ال�سخ�س  �سركة  الفردان  ح�سن  ملالكها:فردان   - العمال  م�ساكن  لدارة  اىل/الوطنية 
الواحد ذ.م.م   

  NATIONAL LABOR CAMP MANAGEMENT OWNED BY

FARDAN HASSAN ALFARDAN SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ابوظبي لتوريدات واخلدمات 

التجارية  رخ�سة رقم:CN 1014436  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ابوظبي لتوريدات واخلدمات التجارية 
ABU DHABI SUPPLIES & COMMERCIAL SERVICES ESTABLISHMENT

�سركة  الفردان  ح�سن  ملالكها:فردان   - التجارية  واخلدمات  للتوريدات  اىل/اأبوظبي 
ال�سخ�س الواحد ذ.م.م   

  ABU DHABI SUPPLIES & COMMERCIAL SERVICES OWEND BY

FARDAN HASSAN ALFARDAN SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02574/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : دور�سيك خلدمات احلرا�سة - �س ذ م م 
مبا اأن املدعي :  م�سنع نرتاج للمواد الغذائية - �س ذ م م  

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02574/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
 2016/7/1 للفرتة من  للماأجور  الأج��رة  �سداد  عليه ميتنع عن  املدعى  ان   - عقار  اخ��الء 
اخطاره  �سداده رغم  درهم وميتنع عن  بذمته مبلغ 260.000  وحتى 2017/2/2  فرت�سد 

بال�سداد او الإخالء يف 2016/11/24 ،وبالن�سر يف 2016/12/27 م  
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/7/1 
وحتى 2017/2/2 و رغم اخطاره بالن�سر يف 2016/11/24 ميتنع عن ال�سداد ، وبالن�سر يف 

2016/12/27 ال انه ميتنع عن ال�سداد 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق   الرب��ع��اء  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/4/12 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة الإبتدائية 
مدة  بتق�سري  اأم��ر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة 
قانونا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت   . الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  اىل ثالثة  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01362/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : ماك�س للعقارات  

مبا اأن املدعي : جمال عبدالرحيم موحد    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01362/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز 

بطلب الزامكم بالتايل
ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
يف  اخ���ط���اره  ورغ����م   2014/10/11 وح��ت��ى   2013/9/21 م���ن  ل��ل��ف��رتة 

2017/1/2 ميتنع عن ال�سداد
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم  وقررت اللجنة الق�سائية 
الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة   2017/4/12 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  
)اللجنة احلادية ع�سر( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
امل�سافة  م��دة  اأم��ر بتق�سري  ، وق��د  ال��دع��وى  الإي��ج��اري��ة لنظر  املنازعات 
اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/841  ا�ستئناف جتاري   
الزعابي   قطامي  ب��ن  عبيد  را���س��د  1-حم��م��د  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جم���ه���ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /م�����س��رف الإم������ارات 
رق��م :  بالدعوى  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  ع   قد  م  ال�سالمي - �س 
2015/1272 جتاري كلي بتاريخ 2016/6/2  وحددت لها جل�سه يوم 
الثالثاء   املوافق 2017/4/25  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/277  امر اداء    
اىل املدعى عليه: 1- ماري لو تيجادا  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ �س �س لوتاه العقارية - �س ذ م م  - طلب ا�ست�سدار 
بتاريخ  2016/8/30   البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  امر 
والر�سوم  للمدعي  دره��م   14437 مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ى  ال���زام 
وامل�ساريف.  ولكم احل��ق يف التظلم من الم��ر خ��الل 15 ي��وم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/79  امر اداء    
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه: 1-ح��ب��ي��ب ع��م��ر ف��اروق��ي ع��م��ر - جم��ه��ول حمل 
م   م  ذ  �س   - العقارية  لوتاه  �س  �س  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
اآل علي - طلب ا�ست�سدار  وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  2017/3/5  الزام 
املدعى عليه ب�سداد مبلغ 20000 درهم للمدعي والر�سوم وامل�ساريف.  
ولكم احلق يف التظلم من المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2438 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- على �سامل م�سبح ابدواه  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/البنك 
التجاري الدويل - �س م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي ) البنك التجاري 
الدويل ( مبلغ 241287.81 درهم )مائتني وواحد واربعون الف ومائتني و�سبعة وثمانون 
درهم وواحد وثمانون فل�س( والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
يف 20/8/21 وحتى ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1816  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-معاذ احمد جا�سم احلمادي  جمهول حمل القامة مبا ان 
الهرمودي    املدعي/ بنك الحت��اد الوطني - وميثله : عبداهلل حممد ر�سول علي 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ  ب��اأن  املدعي عليه  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1.646.249/60( وق��دره 
8.50%�سنويا عن القر�س ال�سخ�سي ومبعدل فائدة 17% �سنويا عن ال�سحب على 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.   ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ    املك�سوف من 
اخلمي�س  املوافق  2017/4/27  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/751  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اليانا ما �سيل دومنجويز �سيد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك اخلليج الول - فرع دبي وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ  اهلي قد 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )58.982.37( وق��دره 
القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد . وحددت لها جل�سة يوم 
Ch 1.C.13 لذا  الثنني املوافق  2017/4/17  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/100  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-وان بي بي ليمتد )�سركة وان بيزن�س باي ليمتد - �سابقا( 2- اوي�سرت 
حمل  جمهويل  �سابقا(   - العقاري  للتطوير  امنيات  )�سركة  ����س.ذ.م.م  العقاري  للتطوير 
اأقام عليك الدعوى  املدعي / جايادفانان اجايا كومار �سوليبارامبيل  قد  ان  القامة مبا 
للتحكيم  دبي  مركز  رق���م:2015/11  املحكمني  حكم  على  بالت�سديق  املطالبة  ومو�سوعها 
وال�سادر بتاريخ:2016/11/15 مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/4/16   ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة : 
Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1808  جتاري كلي                              
باإمارة عجمان 2-حممد  ح(  م  العامة )�س  للتجارة  نوجا  �سركة  املدعي عليه /1-  اىل 
 ماجد حممد الوي�سى - ب�سفته مدير و�سامن ل�سركة نوجا للتجارة العامة - �س م ح
 3- حممد نا�سر حممد نوا�سره - ب�سفته �سامن ل�سركة نوجا للتجارة العامة - �س م ح  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الحتاد الوطني - �س م ع -  قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/30  
اخلبري  بندب   : املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم 
تكون مهمته وفق  ال��دع��وى  ه��ذه  ب��اجل��دول خبريا يف  ال��دور  املخت�س �ساحب  امل�سريف 
منطوق احلكم ال�سادر بتلك اجلل�سة.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 
2017/4/13  ال�ساعة 30 :09 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �سداد املدعي 

امانة اخلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/266  جتاري جزئي                               

م 2-ليودميال لزاري��ف��ا  جمهويل حمل  م  ذ  �س   - لل�سياحة  النافورة   - املدعي عليهما /1  اىل 
القامة مبا ان املدعي / بنك اخلليج الول - فرع دبي -  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/3/30  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع ، بندب اخلبري امل�سريف - �ساحب الدور يف اجلدول - ما مل 
يتفق الطرفان على تعيينه خالل ا�سبوع ، تكون مهمته الطالع على ملف الدعوى وما به من 
م�ستندات وما ع�سى ان يقدمه له من ا�سول م�ستندات بيان ما ح�سلت عليه املدعي  عليها من 
اية  الفوائد وامل�سدد واملرت�سد لكل دين على حدى وللخبري والنتقال اىل  ت�سهيالت وح�ساب 
جهة لالطالع على ما بها من م�ستندات و�سماع من يرى �سرورة �سماعه دون حلف ميني وحددت 
املحكمة مبلغ )اربعة الف درهم( تودع بخزينة املحكمة كاأمانة حتت ح�ساب اتعاب اخلربة وكلفت 
ال�ساعة 30 : 8  املوافق 2017/4/20  املدعي ب�سدادها. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س 

.Ch1.C.14 سباحا يف القاعة�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/829  ا�ستئناف عمايل    
امل�ستاأنف �سده/ 1-حممد يو�سف خطيب جمهول حمل القامة  اىل 
اف��اري دبي وميثله : ح�سني علي ح�سن علي  امل�ستاأنف /فندق  ان  مبا 
-5894  : رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  البناي  
يوم  جل�سه  ل��ه��ا  وح����ددت   - ج��زئ��ي  ع��م��ايل   2016/5/8 ب��ت��اري��خ   2015
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2017/4/23 امل��واف��ق  الح���د  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/1391  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-عبداهلل حممد بن عبداهلل املرزوق 2-ح�سني بن 
امل�ستاأنف / ال��دروي�����س  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  ب��ن ح�سني  علي 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد    - لل�سيارات  حميدان  بن 
بتاريخ 2016/9/15 وح��ددت لها جل�سه  : 2016/771 جتاري جزئي  رقم 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/5/1 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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عربي ودويل
�جلي�س �لأمريكي يتجه �إىل ��ستخد�م �أ�سلحة �لليزر 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يف  الليزر  اأ�سلحة  باتت  العلمي،  اخليال  اأف��الم  لعقود  اأن لزم��ت  بعد 
اليوم لأن ت�سبح جزءا فعليا من معدات اجلي�س الأمريكي  طريقها 

واإن كانت قدراتها ل ت�سل اإىل ما هي عليه يف ال�سينما.
اإىل  بوينغ  الع�سكرية، من  لل�سناعات  الكبرية  ال�سركات  كافة  وتعمل 
وراي��ت��ي��ون، على تطوير مناذج  غ��روم��ان  ون��ورث��روب  م��ارت��ن  لوكهيد 

للبنتاغون. 
وتقوم البحرية الأمريكية منذ 2014 باختبار �سالح ليزر بقوة 30 

كيلواط على �سفينتها احلربية، “يو ا�س ا�س بون�س«.
وبذلك �ستبقى �سيوف الليزر امل�سيئة املف�سلة لدى حماربي دجيداي 

املجردة.
ولدى تركيز ال�سعاع على قذيفة هاون على �سبيل املثال، يعمل ال�سعاع 
ب�سرعة على ت�سخينها فتنفجر يف الهواء. وهو عمل رائع لأن القذيفة 

تنطلق ب�سرعة عدة مئات الأميال يف ال�ساعة.
للطائرة  اخلارجي  الغالف  اخ��رتاق  كذلك  الليزر  �سعاع  وبا�ستطاعة 

امل�سرية وجعلها تتحطم.
ال��وق��ت احلايل  ي��ج��ري اختبارها يف  ال��ت��ي  الليزر  اج��ه��زة  ك��ل  ومت��ل��ك 

القدرة نف�سها.
املالية  ال���ت���ق���ومي���ات  م���رك���ز  غ��ون��زي��ن��غ��ر اخل���ب���ري يف  م������ارك  ي���ق���ول 
وال�سرتاتيجية املخت�س ب�سوؤون الدفاع يف وا�سنطن اأن هناك ت�سارعا 
�سنوات،  ب�سع  خ��الل  متوقعا  ن�سبيا،  ال�سغرية  املخرجات  يف  كبريا 

يف �سل�سلة حرب النجوم يف عامل اخليال يف الوقت احلايل، واإن كانت 
وعربات  طائرات  بتزويد  البدء  اأتاحت  والتطوير  العمل  من  �سنوات 

اجلي�س بع�س اأ�سلحة الليزر.
واأعلنت �سركة لوكهيد مارتن للتو عن �سالح يعمل بالليزر بقوة 60 
كيلواط �سيتم تركيبه قريبا على �ساحنة للجي�س لختباره يف ميدان 

العمليات �سد مدفعية الهاون والطائرات امل�سرية ال�سغرية.
وال�سالح م�سمم لإ�سقاط طائرة بدون طيار من م�سافة 500 مرت 
ما  ث��وان، وفق  لب�سع  الليزر عليها  �سعاع  ت�سويب  تقريبا من خالل 
لوكهيد  ل��دى  ال��دويل  التجاري  التطوير  م��وردوك مدير  �سرح جيم 

لل�سحافيني خالل لقائه معهم يف بحر الأ�سبوع.
ولكن خالفاً ملا يحدث يف الأفالم، ل ميكن روؤية �سعاع الليزر بالعني 

ت�سنيع مناذج اأقوى ت�سل قدرتها اإىل 150 كيلواط ورمبا اأكرث.
من  ا�ستهدافه  عرب  �ساروخا  ي�سقط  اأن  القوة  بهذه  ل�سالح  وميكن 

اجلنب، حيث يكون غالفه اأ�سعف.
ويو�سح اإن قوات العمليات اخلا�سة ترغب يف اختبار مثل هذا النظام 
الثقيلة للهجوم  “اي �سي-130”  2020 على طائرة  بحلول �سنة 

الأر�سي املخت�سة باإ�سناد القوات الربية.
وخالل �ست اإىل ثماين �سنوات، قد تبداأ القوات الأمريكية با�ستخدام 
300 كيلواط، وفق غونزينغر. وميكن  اأنظمة ليزر بقوة تزيد على 

لهذه القوة اأن تعرت�س �ساروخاً يف اجلو با�ستهداف راأ�سه مبا�سرة. 
وب��ال��ت��دري��ج، �سيكون م��ن امل��م��ك��ن الق����رتاب اأك���رث واق��ع��ي��ا م��ن عامل 

اخليال.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
    يف خطوة مفاجئة، قرر دونالد ترامب اخلمي�ض 6 
اأبريل ق�سف القاعدة اجلوية ال�سورية ال�سعريات 
 4 يوم  �سيخون  خان  على  كيماوي  هجوم  على  ردا 
اأبريل. ماالذي ميكن اأن يحدث بعد ذلك؟ هل حان 
ب�سار  عن  بنف�سه  بوتني  فالدميري  ليناأى  الوقت 

الأ�سد؟
املر�سد  مدير  نائب  ديالنوي،  لإيغور  بالن�سبة     
فالدميري  يبقى  لئن  مو�سكو،  يف  الرو�سي  الفرن�سي 
بوتني احلليف املميز للنظام ال�سوري، فان الت�سعيد 
ال�سربات  عــقــب  م�ستبعد  ذلـــك  مــع  الع�سكري 

الأمريكية يف �سوريا. 

“رو�سيا:  ك��ت��اب  م��وؤل��ف  وي�����س��دد    
ال�سرق  اإىل  ال�����ع�����ودة  حت�����دي�����ات 
يف حوار ملجلة لونوفال  الأو�سط”، 
اوب�سرفاتور الفرن�سية، على اأهمية 
الأمريكي  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  زي���ارة 
مو�سكو  اإىل  ت��ي��ل��ر���س��ون  ري���ك�������س 

الأ�سبوع املقبل.
املتحدة  الوليات  • �سربت     
ال�سورية  اجلــويــة  الـــقـــوات 
على  الكيماوي  الهجوم  بعد 
لهذا  تاأثري  اأّي  �سيخون.  خان 
ــات  ــالق ــع ــى ال ــل الــتــ�ــســعــيــد ع

الرو�سية الأمريكية؟
   - كنا نتوقع تغيريا يف العالقات 
انتخاب  منذ  الأمريكية  الرو�سية 
ترامب. مل يجتمع الزعيمان بعد، 
قمة  يف  ذل����ك  ي��ت��م  اأن  وي��ف��رت���س 
يف  ال�سيف  ه��ذا  املقبلة  الع�سرين 
حالة  يف  �سنبقى  لذلك  هامبورغ. 
نت�ساءل  امل��وع��د،  ذاك  حتى  ت��رق��ب 
عن ماذا �ست�سبه البداية اجلديدة. 
اأنه من غري املرجح  ومن الوا�سح 
اأن ت�سّهل التطورات الأخرية ذلك. 
ريك�س  اخلارجية  وزي��رة  زي��ارة  اإّن 
املقررة  م��و���س��ك��و  اإىل  ت��ي��ل��ر���س��ون 
مازالت  ت���ب���دو  امل��ق��ب��ل  ل��الأ���س��ب��وع 

مربجمة و�ستكون حا�سمة.
حمور  �سوريا  �ستكون  هــل   •   

تلك املحادثات؟
����س���وف حتتل  اأن���ه���ا  اأف����رت�����س   -   
م��ع��ظ��م امل���ح���ادث���ات، ول���ك���ن زي����ارة 
مظهرا  �ستتخذ  ملو�سكو  تيلر�سون 
م���غ���اي���را ت��ب��ع��ا ل��ت��ط��ور الأم�������ور يف 

الأيام املقبلة.
    وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن عدة نقاط 
مكافحة  ت��ن��اول��ه��ا:  ���س��ي��ت��م  ه��ام��ة 
الإره�����اب ك��اأول��وي��ة، وم�����س��األ��ة نزع 
وكوريا  ال���س��رتات��ي��ج��ي،  ال�����س��الح 
ال�سمالية هي نقطة �ساخنة اأخرى 
حيث يوجد تقارب بني الطرفني... 
يف  اأي�سا  �سيكون  الإي���راين  وامل��ل��ف 
العديد من  و لالعبني  الربنامج، 
اخلالفات حول هذه النقطة. لقد 
اإع���داد خطة  طلب دون��ال��د ترامب 
تنظيم  م��ن  للتخل�س  ي���وم   100
التالية  اأول��وي��ت��ه  اأّن  غ��ري  داع�����س، 
اإي���ران يف  اح��ت��واء نفوذ  املعلنة هي 
اأّن الهجوم  املنطقة. ومن الوا�سح 
الأمريكية،  وال�سربات  الكيماوي 
زادتا يف تعقيد هذا الو�سع، املعّوق 
مع  التقارب  يمُعرقل  والذي  اأ�سال، 

مو�سكو.
القيام  مو�سكو  يغري  األ   •   

جمرد  التهامات  ه��ذه  اأّن  قائلني 
هي  بالق�سف،  الع����رتاف  دع��اي��ة. 
واإ�سارة  ن��وع��ه��ا،  م��ن  اأوىل  �سابقة 
راأيي  والتي يف  الغرب،  اإىل  اأر�سلت 

التقطت.
تفادي  اإىل  مو�سكو  �سعت  ل��ق��د     
ذاته  ال��ت��وت��ر، وه���ذا يف ح��ّد  تفاقم 
��ظ��ه��ر اأن���ه���ا وجدت  ت���ط���ور. وه���ي تمُ
حليفها  م�����ن  حم����رج����ة  ن��ف�����س��ه��ا 
ال�سوري. وهذا ل يعني، مع ذلك، 
للقبول  ا�ستعدادا  على  مو�سكو  اأن 
ب����اأي م���ب���ادرة ل��ق��ل��ب ن��ظ��ام احلكم 
حماولة  اأعاقوا  الرو�س  اأّن  بدليل 

ا�سدار قرار يف جمل�س الأمن.
• هل �ست�ساند رو�سيا الأ�سد     

مهما كانت الظروف؟
اأنهم  ال��رو���س  اأو���س��ح      غالبا م��ا 
الرئي�س  م����ع  زي����ج����ة  يف  ل���ي�������س���وا 
يدعمون  ل  واأن�����ه�����م  ال���������س����وري، 
عك�س  على   ، الأ���س��د  ب�سار  �سخ�س 
الدولة  ب��ن��ي��ة  واإمن�����ا  الإي���ران���ي���ني، 
اإنهم يريدون منع تفكيك  نف�سها، 
دول���ة اإ���س��اف��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة. وهذا 
يثبت مرة  لأن��ه  اأي�سا  الدعم مهم 
رو�سيا  اأن  امل��ن��ط��ق��ة  ل����دول  اأخ����رى 
حليف ميكن الوثوق به، وهو واقع 
��ع��رتف ب��ه ل��رو���س��ي��ا، مب��ا يف ذلك  ممُ
ل��ه��ا خالفات  ال���ت���ي  ال������دول  ل����دى 
ال�سوري.  امل�سار  على  مو�سكو  م��ع 
وقدرتها  ثباتها،  لرو�سيا  فم�سهود 
على  كلمتها،  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ع��ل��ى 
اأو غريها  املتحدة،  عك�س الوليات 
من الدول الغربية، التي تخلت عن 
حلفائها.     اأكرث من هذا الهجوم 
الدويل  ال�سياق  ف���اّن  الكيميائي، 
ال�سغط  ميار�س  ال��ذي  هو  برمته 
الرو�سية-ال�سورية.  ال�سراكة  على 
جارية  املفاو�سات  من  جولة  اأول، 
الهجوم  وه��ذا  وجنيف،  اأ�ستانا  يف 
ت���اأث���ري على  ل���ه  ي���ك���ون  اأن  مي��ك��ن 
يف  اأي�سا  ياأتي  ان��ه  كما  املحادثات. 
بروك�سل  يف  جتتمع  ال���ذي  ال��وق��ت 
ل�سوريا، ثم هناك  املانحة  اجلهات 
زيارة ريك�س تيلر�سون اإىل مو�سكو 
الأ�سبوع املقبل. وبالإ�سافة اإىل كل 
هذا، جاء الهجوم بعد �ساعات من 
اأّن ب�سار الأ�سد  تاأكيد ترامب على 
مل يكن امل�سكلة رقم واح��د.. وبعد 
الأمريكيني  ف����اإن  ال���ه���ج���وم،  ه����ذا 
وا���س��ح يف هذه  ب�سكل  ت��غ��ريوا  ق��د 

النقطة.
عن لونوفال اوب�سرفاتور 

الفرن�سية

ال�سربات  بعد  ع�سكري  بــرد 
الأمريكية؟

اأن��ن��ا متجهون نحو  اأع��ت��ق��د     - ل 
ال���وق���ت  ع�������س���ك���ري. يف  ت�����س��ع��ي��د 
الراهن، حتى وان ندد بوتني ب�سدة 
بال�سربات، فان ل �سيء قد اتخذ. 
الرو�س  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  وي��ج��در 
كانوا على علم بقرب حدوث هذه 
القنوات  خ�����الل  م����ن  ال�������س���رب���ات 

ف���ل���ن ي���ك���ون ه���ن���اك ت��غ��ي��ري كبري 
�سّلمنا  اإذا  ال��ق��ري��ب،  امل�ستقبل  يف 
بوتني.  ف���الدمي���ري  ب��ت�����س��ري��ح��ات 
بقوة  ت�����س��اع��د  ت����زال  ل  رو���س��ي��ا  اإّن 

�سريكها ال�سوري.
    يف امل��ق��اب��ل،  ث��ّم��ة ج��دي��د يف رد 
الق�سف  ب���ع���د  ال����رو�����س����ي  ال���ف���ع���ل 
بالق�سف.  الع���رتاف  الكيميائي: 
حتى الآن يكتفي الرو�س بالإنكار، 

غارات بانتظام.     من جهة اأخرى، 
ل اأتوقع عمال ع�سكريا من جانب 
اأرادت  ف��ق��د  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات 
الإدارة الأمريكية ت�سجيل رف�سها 
ال��ت��ام ل��ل��ه��ج��وم ال��ك��ي��م��اوي، ولكن 
وراء  ع�سكرية  خ��ط��ة  ه��ن��اك  لي�س 

ذلك.. نحن يف منطق رد الفعل.
  • حافظت مو�سكو على دعمها 
الهجوم  بعد  ال�سوري  للنظام 

الدفاعات  تمُ�ستخدم  ومل  املنا�سبة، 
اجلوية الرو�سية يف املوقع: مل يتم 

اعرتا�س ال�سواريخ الأمريكية. 
   لقد كان للرو�س مقاربة واقعية 
من خالل ترك العملية الأمريكية 
م��ن ج��ان��ب واح���د مت���ّر، ح��ت��ى وان 
ما  وه��و  �سباحا.  ب�سدة  انتقدوها 
يفعلونه من قبل مع الإ�سرائيليني 
ع��ن��دم��ا ي��رتك��ون ط��ائ��رات��ه��م ت�سن 

واحدة من  تقريبا  بالكامل  دمرت 
اأهمية يف  الأك��رث  القواعد اجلوية 
املوجودة  الطائرات  �سورية واغلب 
ه��ن��اك، ف��ال��ق��درات اجل��وي��ة دمُّمرت، 
واأ�سبحت دم�سق اأكرث اعتمادا على 
ال��ط��ريان ال��رو���س��ي، وه���ذا �سيغرّي 
الرو�سي  الثنائي  يف  القوى  ميزان 

ال�سوري.
   اأما بالن�سبة للدعم الدبلوما�سي، 

مل  الهجوم  فهذا  الكيماوي. 
لفالدميري  بالن�سبة  �سيئا  يغرّي 
ال�سربات  تــاأثــري  مــا  ؟  بوتني 
العالقات  عــلــى  الأمــريــكــيــة 

الرو�سية ال�سورية؟
الأمريكية  لل�سربات  ميكن   -     
اأن ت��ط��ّور امل��وق��ف ال��رو���س��ي �سكال، 
تغرّي  ل���ن  اأن���ه���ا  اأع��ت��ق��د  اأن���ن���ي  اإّل 
ال�سربات  ه���ذه  ال��ع��م��ق.  يف  �سيئا 

بوتني.. كيف �سيكون الرد الرو�سي؟ ترامب.. هل يفعلها من جديد؟

لي�س هن�ك خطة ع�سكرية �أمريكية ور�ء 
�لهج��وم �لذي يبق�ى يف منط�ق رد �لفع�ل

ميكن لل�سرب�ت �لأمريكية �أن تطّور �ملوقف 
�لرو�س��ي �س��كال دون �أن تغي��ّره يف �لعم��ق 

هل غريت ال�سربة املعادلة؟ من اثار الق�سف المريكي

اأ�سبحت دم�سق اأكرث اعتمادا على الطريان الرو�سي وهذا �سيغرّي ميزان القوى يف الثنائي الرو�سي ال�سوري
كان الرو�ض على علم بقرب حدوث هذه ال�سربات ومل يتّم ا�ستخدام الدفاعات اجلوية الرو�سية يف املوقع

نائب مدير املر�سد الفرن�سي الرو�سي يف مو�سكو:

�لرو�س تركو� �لهجوم �لأمريكي على �سوري� ميّر..!
ثّمة جديد يف رد الفعل الرو�سي بعد الق�سف الكيميائي: العرتاف بالق�سف 

زي�رة وزير �خل�رجية �لأمريكي �إىل مو�سكو �لأ�سبوع �ملقبل ح��سمة و�ستتخذ مظهر� مغ�ير� 
اختبار �سعب يف مو�سكو للوزير المريكي

نائب مدير املر�سد الفرن�سي الرو�سي يف مو�سكو
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2015
ألف درهم

2016
ألف درهم الموجودات

7.255.674 11.662.802 نقد وأرصدة لدى مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي
7.372.715 7.755.193 مستحق من بنوك
2.287.105 1.479.214 استثمارات

34.180.420 36.342.568 ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
805.937 474.830 عقارات استثمارية
563.379 776.050 قبوالت للمتعاملين
570.011 517.267 موجودات أخرى
166.937 220.265 عقارات ومعدات

53.202.178 59.228.189 إجمالي الموجودات
المطلوبات 

39.301.172 41.131.007 حسابات المتعاملين
3.061.714 1.807.918 مستحق لبنوك
3.672.500 7.368.138 أدوات صكوك تمويلية

563.379 776.050 قبوالت للمتعاملين
1.475.179 1.421.162 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

33.483 35.139 زكاة مستحقة الدفع

48.107.427 52.539.414 إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

3.930.422 5.430.422 رأس المال
329.423 339.986 احتياطي قانوني
235.202 245.765 احتياطي عام

(4.127) 19.404 إحتياطي القيمة العادلة
603.831 653.198 أرباح محتجزة

5.094.751 6.688.775 إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي المجموعة
53.202.178 59.228.189 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

8.613.314 9.742.403 االلتزامات والمطلوبات الطارئة

1 - نقد وأرصدة لدى مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

330.963 263.571 نقد في الصندوق  

أرصدة لدى مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي : 

1.067.039 1.375.258 حسابات جارية

3.351.933 4.014.785 احتياطيات نقدية إلزامية 

2.505.739 6.009.188 مرابحات

7.255.674 11.662.802

تم االحتفاظ بمتطلبات االحتياطيات لدى مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي بدرهم ا�مارات العربية المتحدة وبالدوالر ا�مريكي وهي 
ليست متاحة الستخدام المجموعة في عملياتها اليومية وال يمكن سحبها دون موافقة مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. يتغير 

مستوى االحتياطيات المطلوبة كل شهر طبقا لتوجيهات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.

2 - مستحق من بنوك

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

مستحق من بنوك محلية

45 64 حسابات جارية

 - 1.491.491 ايداعات لدى البنوك ا�خرى

5.477.265 3.751.041 مرابحات مع الشركة القابضة للمجموعة

1.505.040 1.179.398 مستحق من مصرف دبي 

100.000 - وكالة مودعة لدى الشركة القابضة للمجموعة

7.082.350 6.421.994

مستحق من بنوك أجنبية

290.365 1.333.199 حسابات جارية

7.372.715 7.755.193

3- استثمارات

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

متاحة للبيع
692.616 686.038 أسهم حقوق ملكية
702.246 660.718 صناديق استثمارية

1.351.027 718.694 صكوك
2.745.889 2.065.450 

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

220.048 211.061 صكوك
2.965.937 2.276.511
(678.832) (797.297) ناقصًا: مخصص انخفاض قيمة االستثمارات

2.287.105 1.479.214

تشتمل ا�وراق المالية االستثمارية على ما يلي:
1.503.652 864.765 استثمارات في أوراق مالية مدرجة

783.453 614.449 استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة
2.287.105 1.479.214

1- الوضع القانوني وا�نشطة

تأسس مصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع.- بنك الشرق ا�وسط سابقًا - («المصرف») بموجب المرسوم ا�ميري الصادر عن صاحب السمو 
حاكم إمارة دبي كبنك تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ 3 أكتوبر 1975،  تم إعادة تسجيل المصرف كشركة مساهمة 

عامة في يوليو 1995، ويخضع لرقابة مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.

يسري العمل بالقانون االتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية اعتباراً من 1 يوليو 2015، على أن يحل محل القانون االتحادي 
رقم 8 لسنة 1984. ويقوم المصرف حاليًا بتقييم أثر القانون الجديد ويُتوقع أن يمتثل بالكامل في أو قبل نهاية فترة السماح بتاريخ 30 يونيو 

.2017
في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ 10 مارس 2004 ، تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع أحكام 

ومبادئ الشريعة ا�سالمية، واكتملت عملية التحّول بتاريخ 9 أكتوبر 2004 (تاريخ التحّول)، بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة 
من مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي والدوائر الحكومية المختصة بدولة ا�مارات العربية المتحدة.

إن المصرف هو شركة تابعة لبنك ا�مارات دبي الوطني، شركة مساهمة عامة، دبي («الشركة القابضة للمجموعة»)، كما أن الشركة ا�م 
النهائية للشركة القابضة للمجموعة هي مؤسسة دبي ل�ستثمار وهي شركة المساهم الرئيسي فيها حكومة دبي. إن المصرف ُمدرج في 

سوق دبي المالي.

با�ضافة إلى المركز الرئيسي في دبي، يمارس المصرف نشاطه من خالل 61 فرعًا في ا�مارات العربية المتحدة، وتشتمل هذه البيانات المالية 
على ا�نشطة الخاصة بالمركز الرئيسي للمصرف وفروعه وشركاته التابعة التالية (يشار إليها معًا بـ «المجموعة»).

نسبة الملكية
النشاط الرئيسي تاريخ وبلد التأسيس

2015 2016

100% 100% خدمات وساطة مالية 26 أبريل 2006 ، ا�مارات العربية 
المتحدة

شركة ا�مارات ا�سالمي 
للوساطة المالية ذ.م.م

100% 100% شركة ذات هدف خاص 6 يونيو 2007، جزر كايمان شركة صكوك مصرف ا�مارات 
ا�سالمي المحدودة

100% 100% شركة ذات هدف خاص 15 مايو 2014، جزر كايمان شركة ا�مارات ا�سالمي
للتمويل المحدودة

يقدم المصرف خدمات تمويلية ومصرفية متكاملة ومنتجات متنوعة من خالل أدوات التمويل وا�ستثمار ا�سالمي المتوافقة مع أحكام 
الشريعة ا�سالمية.

إن العنوان المسجل للمصرف هو ص.ب. 6564، دبي، ا�مارات العربية المتحدة.

2 - أسس إعداد البيانات المالية
 أ)  بيان التوافق

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية 
ومتطلبات القوانين السارية بدولة ا�مارات العربية المتحدة. إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات 
المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه. وتم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة على جميع السنوات المقدمة .  ما لم يذكر خالف ذلك.

تم اعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ل�صدار من قبل مجلس االدارة بتاريخ 17 يناير 2017.

 ب)  أساس القياس

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ماعدا الحاالت التالية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة:
•  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر، و 

•  الموجودات المالية المتاحة للبيع.
يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم ا�مارات العربية المتحدة («الدرهم ا�ماراتي») وهو العملة التشغيلية للمجموعة. 

ما لم يذكر خالف ذلك، فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم ا�ماراتي قد تم تقريبها إلى أقرب ألف. 
إن إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة معينة. ويتطلب كذلك من ا�دارة 

أن تضع أحكامًا في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.  

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم الدخل

1.766.705 2.041.287 دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية
97.721 74.596 دخل من أوراق مالية استثمارية

190.857 184.047 دخل من الشركة القابضة للمجموعة
483.154 480.603 دخل عموالت ورسوم
211.816 228.863 دخل آخر

2.750.253 3.009.396 إجمالي الدخل
المصروفات

(624.814) (691.723) مصروفات موظفين

(326.105) (371.322) مصروفات عمومية وإدارية

(30.730) (27.841) استهالك عقارات ومعدات

(981.649) (1.090.886) إجمالي المصروفات

1.768.604 1.918.510 صافي ا�رباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 
والتوزيعات

(813.923) (1.333.048) مخصصات انخفاض القيمة على موجودات مالية، صافية من 
التحصيالت

3.818 34.685 مخصصات انخفاض القيمة على موجودات غير مالية، صافية من 
التحصيالت

(810.105) (1.298.363) إجمالي مخصصات انخفاض القيمة، صافية من التحصيالت

958.499 620.147 صافي ا�رباح التشغيلية

(317.820) (514.515) حصة المتعاملين من ا�رباح وتوزيعات حملة الصكوك

640.679 105.632 صافي أرباح السنة

0.163 0.027 ربحية السهم (درهم)

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

3- استثمارات (تابع)

تتركز ا�وراق المالية االستثمارية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:
91.813 91.813 داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة
19.971 12.623 خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة

111.784 104.436

تتركز ا�وراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع كما يلي:
879.010 334.363 داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة

1.296.311 1.040.415 خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة
2.175.321 1.374.778

2.287.105 1.479.214

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة:
645.451 678.832 الرصيد في بداية السنة

77.553 128.140 مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة
(5.532) (3.771) تحصيالت / إعادة قيد خالل السنة

(38.640) (5.904) مشطوبة / محولة خالل السنة
678.832 797.297 الرصيد في نهاية السنة

4- ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة

24.469.111 25.303.142 مرابحات
12.237.722 13.539.998 إجارة
1.205.460 1.934.104 استصناع 

667.397 435.256 وكالة تمويلية
166.749 91.150 مضاربة
216.802 189.240 السحب المغطى
788.025 1.101.315 مدينو بطاقات إئتمان

39.751.266 42.594.205

(2.634.719) (2.753.333) ناقصًا: دخل مؤجل
(2.936.127) (3.498.304) ناقصًا: مخصصات انخفاض القيمة

34.180.420 36.342.568
3.279.067 3.610.230 إجمالي ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة تعّرضت النخفاض في قيمها

حسب القطاع :
 20.292.865 22.910.839 قطاع ا�فراد
13.887.555 13.431.729 قطاع الشركات

34.180.420 36.342.568

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المحددة:
2.002.979 2.242.788 الرصيد في بداية السنة

987.440 1.808.826 مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة
(277.713) (591.073) تحصيالت / إعادة قيد خالل السنة

78.446 26.116 المحول من مصرف دبي (ش م ع)
(548.364) (833.629) مشطوبة

2.242.788 2.653.028 الرصيد في نهاية السنة

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة العام:
661.164 693.339 الرصيد في بداية السنة

32.175 151.937 مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة
693.339 845.276 الرصيد في نهاية السنة

2.936.127 3.498.304 المجموع
5- حسابات المتعاملين

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

16.105.255 16.803.227 حسابات جارية
9.032.267 10.179.886 حسابات توفير
5.301.657 4.252.457 حسابات استثمار
8.524.228 9.441.448 حسابات وكالة

337.765 453.989 تأمينات
39.301.172 41.131.007

تتركز حسابات المتعاملين كما يلي:
38.836.547 40.703.736 حسابات المتعاملين داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة

464.625 427.271 حسابات المتعاملين من خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة
39.301.172 41.131.007

حسب القطاع:
33.974.095 34.287.138 قطاع ا�فراد

5.327.077 6.843.869 قطاع الشركات
39.301.172 41.131.007

6- مستحق لبنوك
2.149 14.022 حسابات جارية

- 1.605 سحوبات على المكشوف
277.105 183.625 التزامات بين البنوك – بنوك أخرى

806.992  151.959 ودائع وكالة من الشركة القابضة للمجموعة
1.975.468 1.456.707 أرصدة أخرى من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة 

3.061.714 1.807.918

يتركز المستحق لبنوك كما يلي:
3.059.376 1.622.688 مستحق لبنوك محلية

2.338 185.230 مستحق لبنوك أجنبية
3.061.714 1.807.918

7- دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية
620.947 631.807 مرابحات سلع
506.135 583.184 إجارة
271.758 267.908 مرابحات سيارات

15.312 22.956 مرابحات تمويل مشترك
970 9.184 مرابحات عقارات

31.485 41.250 استصناع 

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

7- دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية (تابع)

17.581 18.195 وكالة تمويلية
4.921 4.808 مضاربة

57.608 56.132 تمويل المستهلك التجاري
124.319 134.346 تمويل ا�عمال التجارية

93.480 211.454 مرابحات السيولة
22.189 60.063 أخرى

1.766.705 2.041.287

8- دخل من أوراق مالية استثمارية
29.294 14.370 أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
12.354 12.147 دخل توزيعات ا�رباح
53.930 42.202 أرباح من االستثمارات - استثمارات متاحة للبيع

2.143 5.877 أرباح من االستثمارات - استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
97.721 74.596

9- دخل من الشركة القابضة للمجموعة
195.844 210.742 مرابحات قصيرة ا�جل 

(4.987) (26.695) وكالة استثمارية
190.857 184.047

10- دخل عموالت ورسوم
491.914 534.695 عموالت ورسوم 

1.841 2.734 رسوم إدارية وإدارة محافظ استثمارية
26.203 21.452 أخرى

519.958 558.881
(36.804) (78.278) ناقصًا:  العموالت والرسوم المدفوعة
483.154 480.603

11-  دخل آخر
54.657 47.658 دخل إيجار

142.889 91.546 أرباح بيع عقارات استثمارية
6.031 5.851 دخل عقاري

(27.458) (23.415) استهالك عقارات استثمارية
96.363 132.189 أرباح وخسائر صرف العمالت ا�جنبية

(60.666) (24.966) أخرى
211.816 228.863

12- مصروفات عمومية وإدارية
(96.501) (112.962) مصروفات إشغال
(24.405) (27.692) معدات وتوريدات

(4.612) (10.310) مصروفات تقنية المعلومات
(20.819) (28.065) مصروفات اتصاالت

(8.812) (13.000) أتعاب خدمية وقانونية وخبرة مهنية
(21.081) (18.261) مصروفات التسويق

(149.875) أخرى (161.032) 
(326.105) (371.322)

13- حصة المتعاملين من ا�رباح وتوزيعات حملة الصكوك
(153.372) (286.491) حسابات المتعاملين
(164.448) (228.024) صكوك مصدرة
(317.820) (514.515)

يتم توزيع ا�رباح على أساس ربع سنوي بين أصحاب الحسابات غير المقيدة (حسابات االستثمار والتوفير والوكالة) والمساهمين وفقًا 
لطريقة التوزيع المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمصرف.

14 - أتعاب أعضاء مجلس ا�دارة

تم دفع مبلغ وقدره 2.500.000 درهم (2015: 2،355،000 درهم) أتعاب حضور �عضاء المجلس وتم تسجيل هذه ا�تعاب 
في بيان الدخل الموحد للمجموعة.

15- سياسات إدارة رأس المال واختبارات الضغط
معدل كفاية رأس المال

 وفقًا لمتطلبات رأس المال الجاري ،  يلزم مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي المجموعة بالمحافظة على الحد ا�دنى المحدد 
لنسبة إجمالي رأس المال إلى إجمالي الموجودات مرجحة المخاطر بنسبة 12% (والتي يكون الشق ا�ول نسبة 8% منها).

ينقسم رأس المال النظامي للمصرف إلى فئتين:

يشتمل الشق ا�ول من رأس المال على رأس المال واالحتياطي القانوني واالحتياطيات العامة وا�رباح المحتجزة، و يشتمل الشق الثاني 
من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياطي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة العادلة. تلتزم المجموعة بتطبيق النهج 

المعياري لالئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية (الركيزة 1) اعتباراً من 31 ديسمبر 2007.

تتم مراقبة معدل كفاية رأسمال المجموعة بانتظام من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات، وتتم إدارته من قبل قسم مخاطر المجموعة، 
ويبين الجدول التالي تفاصيل احتساب معدل كفاية رأس المال كما هو في 31 ديسمبر 2016 مقارنا مع 31 ديسمبر 2015:

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

الشق ا�ول من رأس المال
3.930.422 رأس المال 5.430.422

329.423 احتياطي قانوني 339.986 
235.202 احتياطي عام 245.765 
603.831 أرباح محتجزة 653.198 

5.098.878  6.669.371 إجمالي الشق ا�ول من رأس المال

الشق الثاني من رأس المال
693.339 مخصصات انخفاض قيمة المحفظة 845.276 

(4.127) احتياطي القيمة العادلة 19.404 
689.212  864.680 إجمالي الشق الثاني من رأس المال

482.222 533.133 الشق الثاني المؤهل من رأس المال
5.581.100 7.202.504 قاعدة رأس المال

الموجودات الموزونة بالمخاطر
38.907.946 41.098.300 مخاطر ا�ئتمان

25.264 14.884 مخاطر السوق
3.272.587 3.756.966 مخاطر تشغيلية

42.205.797 44.870.150 المجموع
%13.22 %16.05 (II بازل) نسبة كفاية رأس المال

تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول ملخص البيانات المالية الموحدة:

الرأي
إن ملخص البيانات المالية الموحدة لمصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع («المصرف») وشركاته التابعة (يشار إليها مجتمعة

بـ «المجموعة»)، والذي يتألف من ملخص بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2016 وملخص بيان الدخل الموحد، 
والتي تم إعدادها استناداً إلى البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. 

في رأينا، يعبر ملخص البيانات المالية الموحدة المرفق بصورة عادلة عن البيانات المالية الموحدة المدققة، استناداً إلى 
المعلومات التي حددتها ا�دارة.

ملخص البيانات المالية
إن ملخص البيانات المالية الموحدة ال يتضمن كافة ا�فصاحات التي تتطلبها المعايير الدولية �عداد التقارير المالية. وبالتالي، ال 

تعتبر قراءة ملخص البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات هذا بديًال عن قراءة البيانات المالية الموحدة المدققة وتقرير 
مدققي الحسابات المرفق بها. إن ملخص البيانات المالية الموحدة والبيانات المالية الموحدة المدققة ال تعكس آثار ا�حداث التي 

وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات المالية الموحدة.

البيانات المالية المدققة وتقريرنا حولها
لقد أبدينا رأيًا غير متحفظ حول البيانات المالية الموحدة المدققة ضمن تقريرنا الصادر بتاريخ 15 يناير 2017. يتضمن التقرير أيضًا 

توضيح �مور التدقيق الهامة.

مسؤولية ا�دارة عن ملخص البيانات المالية الموحدة
إن ا�دارة هي المسؤولة عن إعداد ملخص البيانات المالية الموحدة وتحديد المعلومات المطلوبة لتنعكس في ملخص البيانات 

المالية الموحدة بحيث يكون ملخص عادل للبيانات المالية الموحدة المدققة.

مسؤولية مدققي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول ما إذا كان ملخص البيانات المالية الموحدة هو ملخص عادل للبيانات المالية الموحدة المدققة 
استناداً إلى إجراءاتنا، والتي تمت وفقًا لمعيار التدقيق الدولي رقم 810 (وتعديالته)، «مهمات إعداد تقرير حول ملخص البيانات 

المالية».

موقعة من قبل:
جوزيف مورفي

شريـك
رقم السجل: 492

21 مارس 2017
دبي، ا�مارات العربية المتحدة

الـبــيـــانـــات المالية الموحدة للســـــــــــنة المنتهــــــــــــية في 31 ديســـــمبر 2016

إيـــضـــاحــــات حـــول الـــبـــيــانـــات الـــمـــالـــيـــة الـــمـــوحـــدة للـــمـــجـــمـــوعـــة

بيان الدخل الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2016قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2016تقرير مدقق الحسابات المستقل
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عربي ودويل

تو�سية �أمريكية ب�غتي�ل �ل�سمني 
لرتوي�س كوري� �ل�سم�لية

•• وا�صنطن-وكاالت:

القومي  الأم���������ن  جم���ل�������س  ع����ر�����س 
دونالد  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  الأم����ريك����ي 
ترمب عدة خيارات للتعامل مع ملف 
اغتيال  بينها  م��ن  ال�سمالية؛  ك��وري��ا 
زعيم كوريا ال�سمالية كيم جونغ اأون، 
جون  اجل��م��ه��وري  النائب  داأب  ال��ذي 
ماكني على و�سفه بالطفل ال�سمني . 
ونقل تقرير لتلفزيون “اإن بي �سي” 
الأم���ريك���ي ع��ن امل��ج��ل�����س اأن����ه عر�س 
على ترمب عدة خيارات للتعامل مع 
اإذا ف�سل امل�سار  ملف كوريا ال�سمالية 
اأن  التقرير  واأو���س��ح  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي. 

من بني اخليارات اإعادة ن�سر اأ�سلحة نووية يف كوريا اجلنوبية بعد �سحبها 
منها منذ 25 �سنة، اأو اغتيال كيم جونغ اأون وم�سوؤويل الأ�سلحة النووية 
ال�سابقني  اخليارين  اإىل  واإ�سافة  يانغ.  بيونغ  يف  البال�ستية  وال�سواريخ 
ت�ستهدف  ال�سمالية  كوريا  داخل  �سّن عمليات خا�سة  اأي�سا  املجل�س  اقرتح 

من�ساآت البنية التحتية.
اإعالن وزير اخلارجية الأمريكي  الك�سف عن تلك اخليارات مع  ويتزامن 
ريك�س تيلر�سون اأم�س اجلمعة ا�ستعداد بالده للتحرك وحدها �سد كوريا 
النظام  ا�ستهدفت  التي  امل�سبوقة  ال�سربة الأمريكية غري  ال�سمالية، غداة 

ال�سوري بعد اتهامه ب�سن هجوم كيميائي.
وقال تيلر�سون من منتجع يف فلوريدا، حيث ا�ستقبل الرئي�س دونالد ترمب 
نظريه ال�سيني �سي جني بينغ، نحن م�ستعدون للتحرك وحدنا اإذا مل تكن 
ال�سني قادرة على التن�سيق معنا لحتواء طموحات بيونغ يانغ النووية التي 
تنتهك القانون الدويل. واأ�ساف تيلر�سون هناك التزام فعلي باأن نعمل معا 
لرى اإذا كان ميكن حل امللف الكوري ال�سمايل ب�سكل �سلمي، لكن من اأجل 
اأو  ح��وار  اأ�سا�س  اإق��ام��ة  قبل  ال�سمالية  كوريا  موقف  يتغري  اأن  يجب  ذل��ك 

مباحثات .
باأنه  الزائر  ال�سيني  الرئي�س  ترمب  اأبلغ  فقد  الأمريكي،  الوزير   وح�سب 
يوؤيد اأي فكرة ميكن اأن تكون لدى ال�سني حول حتركات اأخرى ميكن اأن 
بال�ستيا  �ساروخا  املا�سي  الأربعاء  اأطلقت  التي  يانغ  بيونغ  جتاه  بها  نقوم 
اأن وا�سنطن حت�س بكني على ال�سغط على  �سقط يف بحر اليابان.  يذكر 
تاميز  فاينن�سال  �سحيفة  ن�سرتها  مقابلة  ويف  ال�سمالية،  كوريا  حليفتها 
ا�ستعداده حلل  اأح��ادي، مبديا  لّوح ترمب بتدخل ع�سكري  املا�سي،  الأح��د 

الأزمة الكورية ال�سمالية وحده اإذا ا�ستمرت بكني يف ترددها.

�لكونغر�س �لأمريكي يريد مو�فقته لأي حربغرين وزيرً� ل�سالح �لرب �لأمريكي 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي دون��ال��د ت��رام��ب اأنه 
ال�سيوخ عن  م��ارك غرين، ع�سو جمل�س  اختار 

ولية تيني�سي، ملن�سب وزير ل�سالح الرب.
بتعيني  م��ات��ي�����س  ال���دف���اع جيم�س  وزي���ر  ورح���ب 
اجلي�س  يف  م�����دين  م��ن�����س��ب  اأع����ل����ى  يف  غ���ري���ن 

الأمريكي.
وجود  �سيتيح  م���ارك  اإن  ب��ي��ان  يف  ماتي�س  وق���ال 
ا�ستعداداتنا  و�سيح�ّسن  ق��وي��ة،  م��دن��ي��ة  ق��ي��ادة 

ويدعم جنودنا ومواطنينا وعائالتهم .

�سيحل  تعيينه،  ال�سيوخ  جمل�س  ثبت  ح��ال  ويف 
غرين مكان اإريك فانينغ الذي كان اأول م�سوؤول 

مثلي يعنّي يف هذا املن�سب.
اإن  اإذ  اخ��ت��ي��ار غ��ري��ن بع�س الن��ت��ق��ادات،  واأث����ار 
مناه�سة  قوانني  اأّيد  اأنه  اإىل  اأ�ساروا  معار�سيه 

ملثليي اجلن�س.
وتاأتي ت�سمية ترامب لغرين يف هذا املن�سب اإثر 
اعتذر  ق��د  ك��ان  ال���ذي  ف��اي��ول  فن�سنت  ان�سحاب 

ب�سبب ارتباطاته بعامل الأعمال.
وتخرج غرين من الأكادميية الع�سكرية يف و�ست 

بوينت، وخدم يف اجلي�س كطبيب.

اأن ال�سربة املحدودة ت�سكل  لرتامب يف هذه ال�سربة. واعترب الربملانيون 
ر�سالة اىل الرئي�س ال�سوري ب�سار ال�سد باأنه ل ميكنه ا�ستخدام تر�سانته 
الكيميائية بال عقاب، على حد قولهم. لكن اأع�ساء الكونغر�س يوؤكدون ان 
اطالق 59 �ساروخ توماهوك ل ي�سكل ا�سرتاتيجية ويتوقعون من ترامب 
باأل  يطالبون  وه��م  ال�سوري.  ال��ن��زاع  يف  ال�سرتاتيجية  اه��داف��ه  يحدد  ان 
يحذو حذو �سلفه باراك اوباما الذي انخرط يف احلرب �سد تنظيم الدولة 
ال�سالمية يف العراق و�سوريا يف العام 2014 بدون ان يح�سل على موافقة 

م�سبقة من الكونغر�س.
النظام  حماربة  تريد  املتحدة  ال��ولي��ات  كانت  اإذا  ان��ه،  الربملانيون  وي��رى 
ف��اإن ذلك  اوباما خ��الل وليته،  ب��اراك  ر�سميا، وه��و ما مل يفعله  ال�سوري 

�سي�سكل مرحلة ا�سرتاتيجية جديدة تتطلب م�ساركة الكونغر�س. 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

غداة ال�سربة التي وجهتها الوليات املتحدة اىل قاعدة للجي�س ال�سوري، 
ي��ح��دد دون��ال��د ترامب  ال��ربمل��ان��ي��ون الم��ريك��ي��ون ع��ل��ى ���س��رورة ان  ي�سر 
كان  اذا  الكونغر�س  موافقة  على  يح�سل  وان  النزاع  ه��ذا  يف  ا�سرتاتيجية 

يريد �سن حرب يف �سوريا.
واأحيا اإطالق �سواريخ عابرة على قاعدة ع�سكرية يف و�سط �سوريا اجلمعة 
املا�سية ردا على هجوم كيميائي تتهم وا�سنطن دم�سق بتنفيذه، اجلدل حول 
�سرعية جلوء الرئي�س اىل القوة الع�سكرية من دون ا�ست�سارة الكونغر�س، 
اأن  من  الرغم  على  امل�سلحة،  للقوات  كقائد  الع�سكرية  �سالحياته  وح��ول 
دعمهم  اأعلنوا  والدميوقراطيني  اجلمهوريني  الكونغر�س  اأع�ساء  غالبية 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال���دف���اع  وزارة  يف  م�������س���در  ك�����س��ف 
اأن بالده  )ب��ن��ت��اغ��ون(،  الأم��ريك��ي��ة 
يف  رو�سيا  ت��ورط  احتمال  يف  حتقق 
ال����ذي �سنته  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي،  ال��ه��ج��وم 
بلدة  ال�سوري على  النظام  طائرات 
اأي���ام،  ق��ب��ل  اإدل����ب  خ���ان �سيخون يف 
عرب ق�سفها م�ست�سفى لإخفاء اأدلة 

هذا الهجوم.
وق�����ال امل�������س���در ال�����ذي ف�����س��ل عدم 
ك�سف ا�سمه لعدم اكتمال التحقيق 
تق�سي مدى  يت�سمن  التحقيق  اإن 
بالهجوم  الرو�سية  احلكومة  دراي��ة 

اأو م�ساركتها فيه.
والثالثاء املا�سي قتل اأكرث من مئة 
مدين، واأ�سيب اأكرث من خم�سمئة 
-اأغ��ل��ب��ه��م اأط����ف����ال- ب��اخ��ت��ن��اق، يف 
�سنته  الكيميائية  بالأ�سلحة  هجوم 
ط���ائ���رات ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ب��ل��دة خان 
�سيخون بريف اإدلب، و�س���ط اإدانات 
الهجوم  رد على  وا�سعة. ويف  دولية 
ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي، ����س���رب���ت ال����ولي����ات 
قاعدة  اجل���م���ع���ة،  ف��ج��ر  امل���ت���ح���دة، 
مبحافظة  اجل����وي����ة  ال�������س���ع���ريات 
عابرة  ب�سواريخ  ال�سورية،  حم�س 
م�ستهدفة  من طراز “توماهوك”، 
تزويد  وحم��ط��ات  للنظام  ط��ائ��رات 

الوقود ومدرجات املطار.
وت�سبب الهجوم الأمريكي برد فعل 
غ��ا���س��ب م��ن م��و���س��ك��و، ال��ت��ي عّدته 
�سيادة”،  ذات  دول���ة  على  “عدواناً 
اجتماع ط��ارئ مبجل�س  اإىل  ودع��ت 

الأمن ملناق�سته.
اجلي�س  ق����ال  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
اإن��ه ل موؤ�سرات يف هذه  الأم��ريك��ي 
العمليات  يف  ت��غ��ي��ري  ع��ل��ى  امل��رح��ل��ة 
تنظيم  ت�ستهدف  التي  الأم��ريك��ي��ة 

الدولة الإ�سالمية يف �سوريا.
ع���دم وجود  اإىل  اأي�����س��ا  اأ����س���ار  ك��م��ا 
انتقامية  اأن�����س��ط��ة  ع��ل��ى  م��وؤ���س��رات 
الأمريكية  ال���ق���وات  ت�ستهدف  ق��د 
الغارات  ع��ق��ب  ���س��وري��ا  اخل��ا���س��ة يف 

على قاعدة ال�سعريات. 
اىل ذلك، قالت املندوبة الأمريكية 
هايلي  نيكي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل���دى 
اإجراء  اتخذت  املتحدة  الوليات  اإن 

وكان مربرا متاما،  بدقة  حم�سوبا 
عندما اأطلقت �سواريخ على قاعدة 
جوية �سورية ب�سبب هج����وم مميت 

باأ�س��لحة كيميائية.
جل�سة  خ�����الل  ه���اي���ل���ي  واأ�����س����اف����ت 
ب�ساأن �سوريا  الدويل  الأمن  ملجل�س 
م�ستعدون  “نحن  املا�سية  اجلمعة 
يكون  األ  ن��اأم��ل  لكننا  امل��زي��د  لفعل 
اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددة  �سروريا”،  ذل���ك 
تقف مكتوفة  لن  املتحدة  الوليات 
اأ�سلحة  ا����س���ت���خ���دام  ع��ن��د  الأي�������دي 
اأمننا  م�����س��ل��ح��ة  م����ن  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 
وا�ستخدام  ان��ت�����س��ار  م��ن��ع  ال��ق��وم��ي 

الأ�سلحة الكيميائية.
واأ�سارت اأي�سا اإىل اأن النظام ال�سوري 
�سد  الكيميائي  ال�����س��الح  ا�ستخدم 
اأنه  م��رات، وقالت يبدو  �سعبه عدة 
العقاب  �سيفلت من  اأنه  يعتقد  كان 
رو�سيا  لأن  ال�سابقة  امل���رات  يف  كما 
ا�ستخدام  خ��الل  من  وراءه  �ستقف 

الفيتو، لكنه كان خمطئا.
واأ�سافت اأن اأعمال الأ�سد وجرائمه 
�سد الإن�سانية لن متر دون عقاب، 
ل  اجل���رمي���ة  وزر  اأن  اإىل  م�����س��رية 
ي��ت��ح��م��ل��ه ال���ن���ظ���ام ال�������س���وري فقط 
ب��ل ك��ذل��ك ال��ن��ظ��ام الإي����راين الذي 

ال���دويل اجلمعة يف  الأم���ن  جمل�س 
ال�ساروخي  الق�سف  اإن  نيويورك- 
للقانون  ���س��ارخ  انتهاك  الأم��ريك��ي 
ال��������دويل، وع���م���ل ع�������دواين وغري 
قانوين تدينه رو�سيا ب�سدة باعتبار 

اأنه ا�ستهدف دولة ذات �سيادة.
املربم  انتهاكا لالتفاق  اعتربه  كما 
عام 2015 بني وا�سنطن ومو�سكو 
ل�سمان عدم حدوث ا�ستباكات بني 
والأمريكية يف  الرو�سية  الطائرات 

الأجواء ال�سورية.
على  العدوان  �سماه  ما  اأن  واأ�ساف 
اإل لتقوية الإرهاب،  �سوريا مل يوؤد 
�سنها  مكثفة  هجمات  اإىل  م�سريا 
الن�سرة  وج��ب��ه��ة  ال���دول���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
ف�سائل  م�����ع  ح���ال���ي���ا  امل����ن����دجم����ة 
���س��م��ن ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر ال�����س��ام عقب 
مطار  على  ك��روز  �سواريخ  �سقوط 

ال�سعريات.
وك�����ان�����ت وا�����س����ن����ط����ن وامل����ع����ار�����س����ة 
حربية  طائرات  اإن  قالتا  ال�سورية 
لتق�سف  امل��ط��ار  ه��ذا  م��ن  انطلقت 
خان �سيخون بريف اإدلب اجلنوبي 
ب�����س��الح ك��ي��م��ي��ائ��ي، مم��ا اأ���س��ف��ر عن 
واإ�سابة  ث��م��ان��ني  م��ن  اأك����رث  م��ق��ت��ل 
مندوب  ق����ال  ك��ل��م��ت��ه،  ويف  امل���ئ���ات. 

التي  الرو�سية  واحلكومة  يدعمه، 
يتجاوز  م��رة  ك��ل  الفيتو  ت�ستخدم 
فيها الأ�سد للتغطية على اجلرائم. 
اإن رو�سيا رمبا كانت  وقالت هايلي 
وجود  ب��ا���س��ت��م��رار  ع��ل��م  ع��ن  ت�سمح 
ال�سالح الكيميائي يف �سوريا، ورمبا 
وي�سللها،  بها  يتالعب  الأ�سد  ك��ان 
لن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  م�سيفة 
ع��ل��ى جت�����اوزات  الآن  ب��ع��د  ت�����س��ك��ت 

النظام ال�سوري.
امل���ت���ح���دث با�سم  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
اإن  �سباي�سر  ���س��ون  الأب��ي�����س  البيت 
���س��وري��ا ر���س��ال��ة قوية  ال��غ��ارات على 
باحلازمة  وو�سفها  ال��ع��امل،  لبقية 
اأن  اإىل  واأ���س��ار  واملنا�سبة،  وامل����ربرة 
يك�سف عن  لن  الأم��ريك��ي  الرئي�س 

خطواته القادمة املتعلقة ب�سوريا.
يف املقابل اتهم مندوب رو�سيا يف الأمم 
فالدميري�سافرونكوف  امل��ت��ح��دة 
بانتهاك  املتحدة  الوليات  اجلمعة 
مطار  بق�سفها  ال����دويل  ال��ق��ان��ون 
ال�سوري  ال��ع�����س��ك��ري  ال�������س���ع���ريات 
ب���ري���ف ح��م�����س ال�������س���رق���ي، وق����ال 
على  بالغة  خ��ط��ورة  ي�سكل  ق��د  اإن���ه 
 . ال����س���ت���ق���رار والأم�������ن ال���دول���ي���نينْ
جل�سة  -خ��الل  �سافرونكوف  وق��ال 

العراق  يف  ي���ج���ري  م���ا  اإن  رو����س���ي���ا 
وليبيا نتيجة التدخالت الع�سكرية 
الق�سف  واإن  البلدين،  يف  الغربية 
الأمريكي حماولة ل�سرف الأنظار 
ع����ن ����س���ق���وط م���ئ���ات ال���ق���ت���ل���ى من 
الدويل  التحالف  بق�سف  املدنيني 
�سكنية  منطقة  وا���س��ن��ط��ن  ب��ق��ي��ادة 
ال�سهر  م��ن��ت�����س��ف  امل��و���س��ل  غ���رب���ي 

املا�سي.
بالده  تكون  اأن  �سافرونكوف  ونفى 
�سوريا،  يف  ���س��يء  اأي  ع��ل��ى  تت�سرت 
وقال اإن القوات ال�سورية �ستوا�سل 
ع���م���ل���ي���ات���ه���ا مل���ك���اف���ح���ة الإره�����������اب، 
الغربية بالكف عما  مطالبا الدول 
تقييم  يف  املعايري  ازدواج��ي��ة  �سماه 
تلتزم  ب���اأن  طالبها  كما  الأح�����داث، 
حال  يف  الدولية  وامل��ب��ادئ  باملعايري 

اأرادت اأن تكافح “الإرهاب«.
وانتقد جمددا م�سروع قرار وزعته 
الوليات  م���ن  ك���ل  ���س��اب��ق  وق����ت  يف 
وفرن�سا،  وب���ري���ط���ان���ي���ا  امل���ت���ح���دة 
ي���ط���ال���ب ب��ت��ح��ق��ي��ق ي�����س��م��ل اإل������زام 
بيانات  ب��ت��ق��دمي  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام 
عن الطلعات اجلوية يف اليوم الذي 
على  الكيميائي  الهجوم  فيه  وق��ع 

خان �سيخون.

•• لندن-وكاالت:

قالت كاتبة ب�سحيفة غارديان اإن اإرهاق اجلي�س ال�سوري 
وا�ستمرار احلرب وقلة اخليارات الع�سكرية هي الأ�سباب 
وراء جلوء الرئي�س ب�سار الأ�سد ل�ستخدام غاز ال�سارين 

يف خان �سيخون.   
وك��ان��ت ال��ك��ات��ب��ة اإمي���ا-غ���راه���ام ه��اري�����س��ون ت�����س��اءل��ت يف 
الرئي�س  ا�ستخدام  وراء  ال�سبب  عن  بال�سحيفة  مقال 
ب�سار الأ�سد غاز ال�سارين الأخطر من غاز الكلور رغم 

النت�سارات التي حققها يف معظم اأجزاء �سوريا.
واأو�سحت هاري�سون اأن احلرب ل تزال م�ستمرة يف �سوريا 
وجي�س الأ�سد يعاين من الإره��اق وامللي�سيات الأجنبية 
التي ت�سانده اأ�سبحت لها اليد العليا، والبيت الأبي�س 

كان قد نفى اأي فكرة له لتغيري النظام يف دم�سق.
وقالت يبدو اأن هجوم الأ�سد على خان �سيخون ل يجد 
ما يربره اإىل حد اأن ال�سفري الأمريكي ال�سابق بدم�سق 
اإن الأ���س��د لي�س جم��ن��ون��ا، وك���ان يجب  بيرت ف���ورد ق��ال 

•• فلوريدا-اأ ف ب:

نبه وزير اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�سون اىل ان 
وحدها  ل�لتحرك  م�ستعدة  ب��الده 
�سد كوريا ال�سمالية، غداة �سربة 
امريكية غري م�سبوقة ا�ستهدفت 
ب�سن  اتهامه  ال�سوري بعد  النظام 

هجوم كيميائي.
وق����ال ت��ي��ل��ر���س��ون م���ن م��ن��ت��ج��ع يف 
الرئي�س  ا�ستقبل  حيث  ف��ل��وري��دا 
ال�سيني  ن��ظ��ريه  ت��رام��ب  دون��ال��د 
م�ستعدون  “نحن  جينبينغ  �سي 
تكن  مل  اذا  وح����دن����ا  ل���ل���ت���ح���رك 
ال�سني قادرة على التن�سيق معنا” 
لح���ت���واء ط��م��وح��ات ب��ي��ون��غ يانغ 
القانون  تنتهك  وال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة 

الدويل.
يف  ال��ه��ائ��ل  ب�التقدم  املا�سية  اجلمعة  ت��رام��ب  وا���س��اد 
ال��ع��الق��ات ال�سينية الم��ريك��ي��ة يف ال��ي��وم ال��ث��اين من 
كوريا  ك��ان ملف  وال��ت��ي  �سي جينبينغ  م��ع  حم��ادث��ات��ه 

ال�سمالية احد ابرز بنودها.

دونالد ترمب قد  الأمريكي  الرئي�س  اأن  يعلم  اأن  عليه 
كيميائي  ل�سالح  ا�ستخدام  واأي  زيتون،  غ�سن  اإليه  مّد 

�سياأتي بنتائج عك�سية.
ونقلت الكاتبة عن مدير مركز درا�سات ال�سرق الأو�سط 
بجامعة اأوكالهوما الأمريكية جو�سوا لندي�س قوله اإن 
الأ�سلحة الكيميائية مغرية لأي قائد اأو�سكت اخليارات 

اأن تنعدم اأمامه. 
اأث����ر ال�����س��دم��ة وال���رتوي���ع هما  واأ����س���اف لن��دي�����س اأن 
التقليدية،  غ���ري  الأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام  يف  امل��ط��ل��وب��ان 
ناغازاكي  مدينتي  يف  ال��ن��ووي  ال�سالح  ا�ستخدام  مثل 
وهريو�سيما باليابان قبل نهاية احلرب العاملية الثانية، 

وهما مدينتان “ل قيمة لهما«.
“رو�سي  مبركز  الباحثني  كبري  جو�سي  �سا�سانك  وقال 
اعتقد  الأ�سد  اأن  يبدو  الرو�سي  لالأبحاث  ثينكتانك” 
الكيميائي  بال�سالح  هجوم  على  �سيعاقبه  اأح��د  ل  باأنه 
اأ�سواأ  بلغت  اأو�ساع جي�سه  اأن  كان حجمه، خا�سة  مهما 

احلالت.
باأن نعمل معا  “هناك التزام فعلي  وا�ساف تيلر�سون 
لرى ما اذا كان ميكن حل )امللف الكوري ال�سمايل( 

يف �سكل �سلمي.
 ول��ك��ن م��ن اج���ل ذل����ك، ي��ج��ب ان 
يتغري موقف كوريا ال�سمالية قبل 

اقامة ا�سا�س حوار او مباحثات«.
ابلغ  ت��رام��ب  “الرئي�س  ان  وت��اب��ع 
فكرة  اي  ي��وؤي��د  ان��ه  �سي  الرئي�س 
ال�سني  ل�����دى  ت���ك���ون  ان  مي���ك���ن 
ح���ول حت���رك���ات اخ����رى مي��ك��ن ان 
التي  يانغ  بيونغ  بها” بحق  نقوم 
بال�ستيا  اطلقت الربعاء �ساروخا 

�سقط يف بحر اليابان.
ع���������دة، حت�س  ا�����س����اب����ي����ع  وم�����ن�����ذ 
ممار�سة  ع���ل���ى  ب���ك���ني  وا����س���ن���ط���ن 

�سغط على جارتها.
�سحيفة  ن�����س��رت��ه��ا  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
بتدخل  ت��رام��ب  ل��وح  ال��ف��ائ��ت،  الح��د  تاميز  فاينن�سل 
الزمة  حل��ل  ا���س��ت��ع��داده  م��ب��دي��ا  اح������ادي  ع�س������كري 
يف  ب��ك��ني  ا���س��ت��م��رت  اذا  “وحده”  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة 

ترددها.

اأمريكا تتوعد باملزيد يف �سوريا ومو�سكو حتذر من العواقب

و��سنطن حتقق ب�حتم�ل تورط رو�سي� بهجوم خ�ن �سيخون

مل�ذ� ��ستخدم �لأ�سد �سالحً� كيمي�ئيً�؟

و��سنطن م�ستعدة ل�لتحرك وحده� �سد كوري� �ل�سم�لية

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• اإيريك ليزر

    رمبا حقق دونالد ترامب، لأول مرة منذ دخوله 
البيت الأبي�س، �سربة ناجحة �سريطة اأن ل يكون 
هناك انتقام موؤمل جدا من رو�سيا واإيران وحزب 
اهلل بعد تدمري �سواريخ كروز الأمريكية القاعدة 
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   فعلى اجلبهة ال�سيا�سية الداخلية، يعترب احلدث 
اإذ ابرز بو�سوح اختالفه عن �سلفه باراك  جناحا، 
اأوب���ام���ا م���ن خ���الل اإق���دام���ه ع��ل��ى م���ا رف�����س هذا 

الأخري القيام به �سيف عام 2013.
    وكان باراك اأوباما قد و�سع بنف�سه خطا اأحمر 
البيت  اأّن  اإّل   ، جت��اوزه  ال�سوري  للنظام  ميكن  ل 
لإغواء  رمزيا،  ولو  الق�سف،  عن  تراجع  الأبي�س 
اإيران التي كانت تتفاو�س معه �سرا من اجل اتفاق 
اتكاأ  اأوباما  اإّن باراك  ب�ساأن برناجمها النووي، بل 
على رو�سيا التي تعهدت بتدمري خمزون الأ�سلحة 

الكيماوية ال�سورية.

ترامب حتّرك
    وقد ارتكب رئي�س الوليات املتحدة حينها خطاأ 
تفتقر  ت��ه��دي��دات��ه  اأن  للعامل  اظ��ه��ر  عندما  اأك���رب 
ال�سرطي يف  اأمريكا ل تنوي لعب دور  واأّن  للقوة، 
ال�سرق الأو�سط ... واأماكن اأخرى. يف الأ�سهر التي 
و�سوريا،  اأوكرانيا  �سروخ  من  رو�سيا  ت�سللت  تلت، 
لإنقاذ  وا���س��ع  ب�سكل  اهلل  وح���زب  اإي����ران  وت��دخ��ل��ت 

نظام ب�سار الأ�سد.
النظام  جلي�س  مبا�سرة  مهاجمته  خ��الل  وم��ن     
كل  فعل  ال��ذي  بوتني  فالدميري  حليف  ال�سوري، 
�سيء لإنقاذه، يرّد دونالد ترامب اأي�سا ب�سكل غري 
مقرب  ب��اأن��ه  يتهمونه  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  على  مبا�سر 
جدا من حاكم مو�سكو . فالتحقيق يف الكونغر�س 
ب��خ�����س��و���س ال���رواب���ط ب���ني ف��ري��ق ح��م��ل��ة دونالد 
الرئي�س  مل�ستقبل  تهديدا  ي�سكل  ورو�سيا  ترامب 
ذاته. وبعد تدمري قاعدة ال�سعريات، تلقى دونالد 
ع�����س��وي��ن جمهوريني  م���ن  ق���وي���ا  دع���م���ا  ت���رام���ب 
والأكرث  ن��ق��دا  الأك���رث  ب��ني  م��ن  ال�سيوخ  مبجل�س 

احرتاما جون ماكني وليند�سي غراهام. 
وق��د رّح��ب��ا ب���اأّن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وّج��ه��ت ر�سالة 
الأي���دي  تبقى مكتوفة  ل��ن  اإن��ه��ا  م��ف��اده��ا  م��ه��م��ة، 
ع��ن��دم��ا ي��ذب��ح الأ����س���د، مب�����س��اع��دة وح��م��اي��ة رو�سيا 
الكيمياوية  بالأ�سلحة  الأبرياء  ال�سوريني  بوتني، 
الإدارة  من  النقي�س  وعلى  املتفجرة.  والرباميل 
واجه  عندما  ت��رام��ب  الرئي�س  حت���ّرك  ال�سابقة، 
حل��ظ��ة ���س��وري��ة م��ه��م��ة. ل��ه��ذا، ف��اإن��ه ي�ستحق دعم 

ال�سعب الأمريكي.

النعزالية جمرد واجهة
    واأخريا، برز دونالد ترامب على امل�سرح الدويل، 
ونرج�سي.  م�سوؤول  غري  كا�ستفزازي  فقط  لي�س 
اأع��ط��ى م�سمونا مل��ا ه��و ���س��روري لأي���ة قوة  ف��ق��د 

عظمى، القدرة على الردع.

   اإنه يظهر اأن العقيدة النعزالية التي و�سعها يف 
“اأمريكا  املقدمة خالل حملته النتخابية و�سعار 
الأول  املوؤ�سر  ومتّثل  كلمات.  جم��رد  كانت  اأول”، 
من  باملائة   9 دولر  مليار   54 ب�  الرفع  يف  لذلك 

ميزانية وزارة الدفاع.
   غري اأّن املباراة التي تمُلعب اليوم يف �سوريا تلوح 
لوا�سنطن  اأّن  يبدو  ول  لأمريكا.  بالن�سبة  �سعبة 
 ،  SU-22 ال�����س��وري��ة  امل��ق��ات��ل��ة  اأن  ���س��ك يف  اأدن����ى 
اأبريل   4 الثالثاء  ال�سارين  غاز  قتبلة  األقت  التي 
�سوريا،  بها  بعثت  ر�سالة  هي  �سيخون،  خ��ان  على 
ل  اأن  ميكن  ل  اللتان  واإي���ران  رو�سيا  اأي�سا  ولكن 
قاعدة  رو�سية يف  تكونا على علم، فهناك وح��دات 
اأ�سبحت  وهكذا  الطائرة.  اأقلعت  اأي��ن  ال�سعريات 
اإدارة ترامب اأمام حتدي النخراط من جديد يف 

هذا ال�سراع.
    اإّن الهجوم على قاعدة ال�سعريات، يتجاوز كونه 
كيميائية  اأ�سلحة  ا�ستخدام  على  فعل  رد  جم��رد 
ليتنّزل يف �سياق اآخر، حيث ت�سعى الوليات املتحدة 
�سوريا  م�سري  على  املفقود  نفوذها  ا�ستعادة  اإىل 
معتربة  ب��اأع��داد  ق��وات  فاإر�سال  ال�سراع.  وت�سوية 
لدعم الهجوم على الرقة، الذي اأعلن عنه موؤخرا، 
مقدمة  �سكلت  مدفعية،  ووح���دات  وم��درع��ات  ب��ل 

حتى وان مرت دون اأن يالحظها اأحد.

»رو�سيا متواطئة اأو غري كفئة...«
الأبي�س،  ل��ل��ب��ي��ت  ال�����س��وري��ة  اخل���ط���ة  ت��ق�����س��ي      
داع�س  لطرد  الرقة  على  هجوم  ودع��م  بالتن�سيق 
م��و���س��ك��و وطهران  ت��ع��ار���س  ول  ع��ا���س��م��ت��ه��ا،  م���ن 
اأكرث  لكنها  الهجوم،  املبداأ هذا  ودم�سق من حيث 
قلقا من النتائج التي �سترتتب على جناح حمتمل، 
يف  طموحها  تمُخفي  ل  ترامب  اإدارة  اأّن  خ�سو�سا 
ط��رد ال��ق��وات الإي��ران��ي��ة وح��زب اهلل م��ن الأرا�سي 

ال�سورية لحقا.
تيلر�سون،  ريك�س  الأم��ري��ك��ي،  وزي��ر اخلارجية      
تدمر  مل  اإذا  انه  موؤكدا  مبا�سرة،  مو�سكو  خاطب 
الكيميائية  الأ�سلحة  من  خمزونها  كامل  �سوريا 
اإلزامها  مب�سوؤولية  اأخ��ّل��ت  رو�سيا  اأن  يعني  فهذا 
اأو  متواطئة  رو�سيا  اأّن  فاإما  بتعّهداتها..  بالإيفاء 

غري كفوؤة.
اإذا كان فالدميري بوتني      وال�سوؤال الآن هو ما 
�سيقرر الرد. مل تقم رو�سيا بذلك عندما هاجمت 
�سورية  ج��وي��ة  ق���اع���دة  م���ار����س   17 يف  اإ���س��رائ��ي��ل 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  املحتمل ج��دا  اأخ���رى. وم��ن 
ال�سربات  مدى  حول  اتفاق  اإىل  تو�سلتا  ورو�سيا 
الأم��ري��ك��ي��ة خ���الل ال��ع��دي��د م���ن اجل��ل�����س��ات التي 
الأيام  يف  للبلدين  الع�سكرية  القيادات  بني  متت 
اأمُع��ل��م��ت مو�سكو م�سبقا ح��ت��ى ل  وق���د  الأخ�����رية.  
املنت�سرة يف قاعدة  الرو�سية  التعّر�س للقوات  يتم 
ال�سعريات، ثم اأّن فالدميري بوتني رمبا ل يرغب 
الدخول يف �سراع مع رئي�س اأمريكي كان قد رحب 

كثريا بانتخابه.
ترجمة خرية ال�سيباين

ح�س�ب�ت دون�لد تر�مب بخ�سو�س �سوري�..!

*احد موؤ�س�سي �سليت الفرن�سية، ومرا�سل �سابق ل�سحيفة لوموند يف الوليات املتحدة، قبل اأن 
ي�سرف على الق�سم القت�سادي لذات ال�سحيفة.
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توج الأ�ستاذ الدويل الكبري اجلورجي ليفان بينت�سوليا بطاًل 
كبطولة  �سنوياً  تقام  والتي  اخلاطف  لل�سطرجن  دبي  لبطولة 
ال�سيخ  كاأ�س  على  لل�سطرجن  املفتوحة  دبي  لبطولة  م�ساحبة 

را�سد بن حمدان اآل مكتوم .
كما توج بينت�سوليا ببطولة دبى املفتوحة لل�سطرجن على كاأ�س 
ال�سيخ را�سد بن حمدان اآل مكتوم وجاء تتويجه بعد حتقيقه 
7.5 نقطة يف الرتتيب اخلتامي للبطولة بواقع 6 انت�سارات 
التعادل  بك�سر  ومتفوقاً  النقاط  يف  مت�ساوياً  تعادلت  وثالثة 
عن �ساحب املركز الثاين الأ�ستاذ الدويل الكبري الأذربيجاين 
 7 بر�سيد  5 لعبني  الثالث  املركز  يف  وت�ساوى  التاج  �سفريل 
لعبنا  بحلول  الرتتيب  التعادل  ك�سر  اأنظمة  ح�سمت  نقاط 

الأ�ستاذ  ثم  ثالثاً  الرحمن  عبد  �سامل  الكبري  ال��دويل  الأ�ستاذ 
وال�ستاذ  راب��ع��اً  ك��وروب��وف  اآن��ت��ون  الأوك�����راين  الكبري  ال���دويل 
الدويل الكبري البولندي �سوكو بارتوز مدرب منتخب الإمارات 
زيغالكو  �سريجي  وال��ب��الرو���س��ي  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  ل��ل��رج��ال يف 
�ساد�ساً.. وح�سل على جائزة اأف�سل لعب مواطن ا�ستاذ الحتاد 

الدويل في�سل ك�سواين للمرة الثانية على التوايل.
�سهد حفل اخلتام جنيب حممد �سالح ع�سو جمل�س اإدارة نادي 
دبي لل�سطرجن والثقافة رئي�س اجلهاز الفني وحممد احل�سيني 
املدير التنفيذي بالنادي، وقام تتويج الفائزين باملراكز الأوىل 
الفائزين  �سالح  جنيب  وهناأ  اخلا�سة  واجل��وائ��ز  البطولة  يف 
كوادر  على  ومثنياً  عليها  بالقائمني  م�سيداً  الأوىل  باملراكز 

النادي  وفعاليات  اأح��داث  كافة  اإجن��اح  تعمل على  التي  النادي 
واإظهارها بال�سورة الأمثل.

اأ���س��اد ج��م��ال ال��ع��ب��دويل الم���ني ال��ع��ام ل��ن��ادي دب���ي لل�سطرجن 
وال��ث��ق��اف��ة ب��امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي امل��رت��ف��ع ل��ب��ط��ول��ة دب���ي املفتوحة 
الدويل  ال�سطرجن  اأجندة  ذاك��رة  تر�سخت يف  والتي  لل�سطرجن 

ملدة 19 عاماً منذ انطالقتها الأوىل عام 1999 .
27 دولة وبلغ عدد  104 لعبني ميثلون  �سارك يف البطولة 
ا�ستاذاً   18 42 لعباً منهم  الالعبني حملة الألقاب الدولية 
دولياً كبرياً.. وبلغ عدد مباريات البطولة 465 مباراة اأقيمت 
خالل جولتها ال�9 بالنظام ال�سوي�سري بزمن تفكري قدره 3 

دقائق بالإ�سافة اإىل ثانيتني لكل نقلة.

•• العني - الفجر

بامليدالية  ايزي  الي�سا  الإيطالية  توجت 
الطباق من  رماية  الذهبية يف م�سابقة 
احلفرة » الرتاب » وال�سوي�سرية هايدي 
بطولة  يف  الذهبية  بامليدالية  جريبري 
25 مرتا  ال��ري��ا���س��ي  امل�����س��د���س  رم���اي���ة 
ال�سيخة  �سمو  بطولة  مناف�سات  �سمن 
ال��ع��امل��ي��ة لرماية  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
نادي  ميادين  على  تقام  والتي  ال�سيدات 
راميتان  اول  لتكونان  للفرو�سية   العني 
ي��ك��ت��ب ا���س��م��ه��م��ا ب���اح���رف م���ن ذه����ب يف 
�سجل البطولة التي ت�سهد جناحات غري 

م�سبوقة يوما بعد يوم .
الفتتاحي  ال���ي���وم  م�����س��اب��ق��ات   وك���ان���ت 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ق���د ���س��ه��دت ت��ن��اف�����س��ا مثريا 
التي  امل�ساركات  الراميات   بني  و�سر�سا 
يف  ا�سمها  ت�سجيل  يف  منهن  ك��ل  ت��رغ��ب 
حيث  لها  ن�سخة  اول  يف  البطولة  �سجل 
رماية  ب��ط��ول��ة  يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  ���س��ه��دت 
الطباق من احلفرة » الرتاب«تاأهل �ستة 
م�ستوى  على  الف�سل  هن  تعد  رام��ي��ات 
ال��ع��امل دول��ي��ا واومل��ب��ي��ا وه���ن اليطالية 
الذهبية   امليدالية  �ساحبة  اي��زي  الي�سا  
احتكمت  ان  بعد   +43  72 بالبطولة 
الوملبية  م��واط��ن��ت��ه��ا  وو���س��ي��ف��ت��ه��ا  ه���ي 
امليدالية  ن���ال���ت  ال���ت���ي  رو����س���ي  ج��ي�����س��ك��ا 
التي  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ط��ل��ق��ات  ال��ف�����س��ي��ة اىل 

بينما حلت   43+72 الي�سا  اىل  انحازت 
ال��رام��ي��ة الم��ري��ك��ي��ة ا���س��ي��ل��ي ك�����ارول يف 
املركز الثالث ونالت امليدالية الربونزية 
الرابع  امل��رك��ز  يف  وتبعتهن    32+70
�سليفانا  ال�ساعدة  اليطالية  ال��رام��ي��ة 
الكازاخ�ستانية  ال���رام���ي���ة  ث���م  ���س��ت��ان��ك��و 
الرامية  ثم  خام�سة  افيدوفا  ان�ستا�سيا 
وكما  �ساد�سة  ناتايل  روين  النيوزيلندية 
التي  ال�ست  الراميات  ف��ان  معروف  هو 
تاأهلن اىل النهائي يح�سلن على مكافاأة 
م��ال��ي��ة ك���ل ح�����س��ب ت��رت��ي��ب��ه ووف����ق نظام 

البطولة . 
الريا�سي  امل�سد�س  رم��اي��ة  م�سابقة  ويف 
ال�سوي�سرية  الرامية  توجت  مرتا   25
الذهبية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ج��ري��ب��ي��ت  ه���اي���دي 
وتلتها  نقطة   34 ال��ن��ه��ائ��ي  يف  حمققة 
املركز  يف  م��ن��خ��زول  املنغوالية  ال��رام��ي��ة 
الف�سية  امل����ي����دال����ي����ة  ون�����ال�����ت  ال�����ث�����اين 
ماريا  البلغارية  ثم  نقطة   31 بر�سيد 
ال��ث��ال��ث بر�سيد  امل��رك��ز  ج��روزي��دي��ق��ا يف 
ال���ربون���زي���ة ثم  امل��ي��دال��ي��ة  ون���ال���ت   27
بر�سيد  رابعة  امل��ب��ارك  ال��دان��ة  القطرية 
لعبة كازاخ�ستان اوجلا  ثم  نقطة   20
ثم  17 نقطة  بر�سيد  اك�سنوفا خام�سة 
بر�سيد  �ساد�سة  علي  م��وزة  اتلبحرينية 
يوليا  الكازاخ�ستانية  ث��م  نقطة    13
ثم  نقطة   11 بر�سيد  �سابقة  كومندرا 
ثامنة  علي  ال  اآمنة  الم��ارات��ي��ة  لعبتنا 

بر�سيد 8 نقاط . 
من  التا�سعة  يف  تنطلق  اآخ��ر  جانب  م��ن 
���س��ب��اح ال���ي���وم الأح�����د م��ن��اف�����س��ات رماية 
الطباق من البراج » ال�سكيت«مب�ساركة 
اوملبياد  ب���ط���الت  ب��ي��ن��ه��م  رام���ي���ة   25
وبطالت عامل ويف مقدمتهن ال�سطورة 
اىل  �سبادا  ومواطنتها  دي��ان��ا  اليطالية 
وجورجيا  ك��ازاخ�����س��ت��ان  رام���ي���ات  ج��ان��ب 
والبحرين  وقطر  وق��رب���س  وازرب��ي��ج��ان 

واملغرب و�سلوفاكيا ورو�سيا .
مناف�سات  الري�سية  ال�سالة  ت�سهد  كما 
التي  اأم�����ت�����ار   10 ال���ب���ن���دق���ي���ة  ب���ط���ول���ة 
ت�����س��ارك ف��ي��ه��ا 35 ���س��ي��دة ب��ي��ن��ه��ن 10 
لعبات من الم��ارات اىل جانب راميات 
ال��ب��ح��ري��ن وك��روات��ي��ا ومنغوليا  ك��ل م��ن 
وقطر  و�سوي�سرا  والرويج  وكازاخ�ستان 

وم�سر و�سربيا .
ال���ن���ا����س���ري :ت�����س��اع��ف اه��ت��م��ام��ن��ا لأن 

البطولة حتمل ا�سم ام المارات 
اأع�����رب حم��م��د را����س���د ال��ن��ا���س��ري مدير 
والرماية  للفرو�سية  ال��ع��ني  ن���ادي  ع���ام 
واجلولف عن �سعادته البالعة باحت�سان 
ن�����ادي ال���ع���ني مل��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة �سمو 
العاملية  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة 
حتى  ت�ستمر  وال��ت��ي  ال�����س��ي��دات  ل��رم��اي��ة 
اجلاري  ابريل   12 املوافق  الربعاء  يوم 

مب�ساركة 115 رامية من 28 دولة .

العني  ن���������ادي  ان  ال����ن����ا�����س����ري  وق���������ال 
ال�سيخ  ���س��م��و  وب��ت��وج��ي��ه��ات ك��رمي��ة م���ن 
املجل�س  ع�������س���و  خ���ل���ي���ف���ة  ب�����ن  حم����م����د 
للفرو�سية  العني  نادي  رئي�س  التنفيذي 
حري�سا  دائما  ك��ان  واجل��ول��ف  والرماية 
لإجناح  ال�سبل  كل  وتقدمي  توفري  على 
كافة الأح��داث اإل ان هذه املرة ت�ساعف 
اله��ت��م��ام لأن ال��ب��ط��ول��ة حت��م��ل ا���س��م ام 
غ��ايل على اجلميع  ا�سم  الم����ارات وه��و 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  الم����ارات  ام  لأن 
الن�سائي  رئ��ي�����س��ة الحت����اد  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�س  العام 
الأ�����س����ري����ة رئ���ي�������س���ة امل���ج���ل�������س الأع����ل����ى 
البي�ساء  اي��دي��ه��ا  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
 . ال��داخ��ل واخل����ارج  ام��ت��دت للجميع يف 
املنظمة  اللجنة  جهود  النا�سري  وحيا 
الفتتاح  بحفل  اجل��م��ي��ع  مهنئا  ال��ع��ل��ي��ا 
الرائع ووجه ال�سكر اىل كافة الداعمني 
ابو  للحدث �سركاء النجاح وهم جمل�س 
العام  الن�سائي  والحت��اد  الريا�سي  ظبي 
�سرقية  والنقل  البلدية  ال�سوؤون  ودائ��رة 
وال�سياحة  لل�سفر  ون��ريف��ان��ا  لل�سيارات 
وه��ي��ل��ي ري��ح��ان روت��ان��ا ال��ع��ني لالأغذية 
وامل�سروبات وتوب ديزاين وكل من ا�سهم 

بجهد يف دعم البطولة . 
رئي�ض جلنة احلكام ي�سيد باحلدث 

رئي�س جلنة احلكام  ال�سحي  اأ�ساد ح�سن 
مبادرة  وهي  الغالية  باملكرمة  بالبطولة 

ال�سيخة  ���س��م��و  الم������ارات  ام  م��ن  رائ��ع��ة 
رئي�سة  ل���ل���ع���امل  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
الأعلى  الرئي�س  العام  الن�سائي  الحت��اد 
ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س 

الأعلى لالأمومة .
وقال ال�سحي ان املكرمة تدعم الريا�سة 
ب�سكل  وال��رم��اي��ة  ع���ام  ب�سكل  الن�سائية 
المارات  يف  كثريا  ي�سعدنا  وه��ذا  خا�س 
ال�سنوات  لأن  ال����رم����اي����ة  جم������ال  ويف 
الرجال  على  الهتمام  اقت�سر  املا�سية 
مل�ساركة  ن��درة  وكانت هناك  دون غريهم 
ال�سيدات ال ان ه��ذه امل��ب��ادرة ع��ززت من 
ف��ر���س م�����س��ارك��ة ال�����س��ي��دات م���ن جميع 
ل��ه��م الحتكاك  ووف�����رت  ال���ع���امل  ان���ح���اء 

اجليد وفر�سة الك�سب املادي اي�سا .
واع����رب ال�����س��ح��ي ع��ن ام��ل��ه يف ان تخلق 
ثاين  و���س��ف  ج��دي��دة  عتا�سر  ال��ب��ط��ول��ة 
البطولة  ان  اإىل  م��ن��وه��ا  ل��رام��ي��ات��ن��ا.  
بطالت  من  العديد  ا�ستقطبت  احلالية 
و�ست�سهم  امل��ع��روف��ني  ال���ع���امل  وجن���م���ات 
الن�سخة احلالية يف زيادة اعداد امل�ساركات 
يف البطولت املقبلة خا�سة واننا وجدنا 
وا���س��ت��ج��اب��ة حقيقة ول  ك��ب��ريا  ىاق���ب���ال 
امل�ساركات  كافة  من  بالغا  ارتياحا  حظنا 
بالتاأكيد  ت�����س��ري��ح��ه  ال�����س��ح��ي  اخ��ت��ت��م  و 
على ان نادي العني للفرو�سية والرماية 
واجلولف ويف كل ال�سبل لإجناح البطولة 

وكان وجها م�سرقا لها.

للف�ساء  را�سد  بن  حممد  ومركز  للمعاقني  دب��ي  ن��ادي  نظم 
املتحركة  ال��ك��را���س��ي  على  ال�سلة  ك��رة  لعبة  يف  ريا�سيا  ي��وم��ا 
تخلله مباراتان وديتان جمعتا لعبي النادي وموظفي املركز 

يف �سالة نادي دبي للمعاقني .
وتهدف املبادرة اإىل توحيد اجلهود لإبراز ريا�سة املعاقني يف 
املجتمع من جهة ودمج موظفي املركز يف هذه الريا�سات من 
.. مكان للجميع  اإنطالقا من مبادرة جمتمعي  اأخ��رى  جهة 

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأطلقها  ال��ت��ي 
الريا�سي وحتظى  دب��ي  رئي�س جمل�س  دب��ي  مكتوم ويل عهد 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  بدعم 
رئي�س اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة .
للمعاقني مع  دب���ي  ن���ادي  ف��ري��ق  الأوىل  امل���ب���اراة  وت��ن��اف�����س يف 
املزج  را���س��د للف�ساء ومت  ب��ن  ف��ري��ق م��وظ��ف��ي م��رك��ز حم��م��د 
بني لعبي الفريقني يف املباراة الثانية يف خطوة �ساهمت يف 

املزيد من  امل�ساركني وحتقيق  التوا�سل بني الالعبني  تعزيز 
الندماج بينهم لتحقق الغايات املرجوة من املبادرة.

واأ�ساد ماجد الع�سيمي املدير التنفيذي لنادي دبي للمعاقني 
منوذجا  تقدم  التي  للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز  مببادرة 
يف  و�سباقة  رائ��دة  حكومية  جهة  من  املجتمعية  للم�سوؤولية 

كافة املجالت .. 
احلكومية مع قطاع  اجلهات  وق��وف  توؤكد  اأنها خطوة  واأك��د 

ذوي الإعاقة وت�سجيعهم على ممار�سة الريا�سة مبا يعزز من 
خطوات مبادرة جمتمعي .. مكان للجميع.

واأ�ساف اأن هذه املباراة ت�ساهم يف تعزيز اجلهود الرامية جلعل 
بحلول  الإع��اق��ة  ل��ذوي  �سديقة  مدينة  بالكامل  دب��ي  اإم���ارة 
تزيد من  التي  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  2020 من خ��الل  العام 
م�ساركة هذه الفئة املهمة يف املجتمع واإدماجها فيه وتذليل 
ب�سورة  انخراطهم  طريق  تعرت�س  قد  التي  العراقيل  كافة 

املجتمع  قادرين يف  كاأفراد  اإيجابية يف حميطهم الجتماعي 
ولهم ب�سمة وا�سحة .

لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  القمزي  منى  اأك��دت  جانبها  من 
الدعم املوؤ�س�سي يف “مركز حممد بن را�سد للف�ساء” حر�س 
اجلوانب  جميع  م��ع  متفاعال  امل��وظ��ف  ي��ك��ون  اأن  على  م��رك��ز 
اأن�سطة تفاعلية  اإ�سراكه يف  والق�سايا املجتمعية وال�سعي اىل 

حمفزة على الإندماج الإجتماعي .

�جلورجي بينت�سولي� يتوج بطال لك�أ�س دبي لل�سطرجن �خل�طف و بطولة دبي �ملفتوحة

مناف�سات رماية  ال�سكيت والبندقية 10 اأمتار تنطلق اليوم

�لإيط�لية �لي�س� و�ل�سوي�سرية ه�يدي �أول »�لذهبي�ت« ببطولة ف�طمة بنت مب�رك �لع�ملية

ن�دي دبي للمع�قني ومركز حممد بن ر��سد للف�س�ء ينظم�ن �سلة �لكر��سي 

مورينيو يريد �إع�دة “ت�سي�س�ريتو” 
�إىل م�ن يون�يتد

اإمكانية  اإىل  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل  الإجنليزي،  يونايتد  مان�س�سرت  لنادي  الفني  املدير  اأمل��ح 
ا�ستعادة هداف باير ليفركوزن الأملاين، املك�سيكي خافيري هرنانديز ت�سي�ساريتو، مبدياً ا�ستغرابه من 
تفريط يونايتد بالعب من طينته. وكان ت�سي�ساريتو لعب مع يونايتد منذ 2010 حتى 2015، 
اإىل ريال مدريد. وقال مورينيو يف موؤمتر �سحايف:   2015-2014 الأخ��رية  بال�سنة  اأعري  فيما 
اليوم بحاجة لعبني  النادي بنجوم مثل ت�سي�ساريتو، ودي ماريا، وويلبيك، نحن  اأ�ستغرب تفريط 
يف  هدفاً   20 من  اأك��رث  وت�سجيل  للفريق،  الإ�سافة  تقدمي  ميكنه  ت�سي�ساريتو  واأ���س��اف:  اأمثالهم. 

املو�سم، دون اأن يلعب اأ�سا�سياً.. بالتاأكيد نحن نرحب بعودته.
واأحرز ت�سي�ساريتو 38 هدفاً يف 72 مباراة منذ ان�سمامه اإىل ليفركوزن. 
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يف  ال�����س��رب��ي،  وب��ارت��ي��زان  ال��ع��ني  فريقا  ي�ستهل 
على  ال��ي��وم  م�ساء  م��ن  ال�ساد�سة  ال�ساعة  مت��ام 
ملعب ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د ب��ال��ق��ط��ارة، حتدي 
املناف�سة على لقب الن�سخة التا�سعة من بطولة 
للنا�سئني  القدم  لكرة  »الدولية«  زايد  بن  هزاع 
وذلك يف املباراة الفتتاحية ملواجهات   ،2017
على  مبا�سرة  وتليها  الأوىل.  املجموعة  ف��رق 
ال��ث��ام��ن��ة م�ساء  ال�����س��اع��ة  امل��ل��ع��ب يف مت���ام  نف�س 
امل����ب����اراة ال��ث��ان��ي��ة وال���ت���ي م���ن امل���ق���رر اأن جتمع 
الوداد البي�ساوي املغربي والزمالك امل�سري يف 
ديربي عربي خال�س بني فريقني قويني �سمن 

مواجهات املجموعة الثانية.
الإثارة  الزين ف�سوًل جديدة من  دار  وترتقب 
املتناف�سة  الفرق  تظهرها  اأن  املتوقع  من  التي 
اأن  بعد  خ�سو�ساً  التا�سعة،  الن�سخة  لقب  على 
التعادل  اإل��غ��اء  لئحة  الفنية  اللجنة  اعتمدت 
الفريق  اأن  اأي  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ب��اري��ات  جميع  يف 
الذي يتمكن من ح�سم نتيجة املباراة ل�ساحله 
نقاط،  ث��الث  على  �سيح�سل  الأ�سلي  زمنها  يف 
واخلا�سر يف الزمن الأ�سلي فال يح�سل على اأي 
فريق  كل  فيك�سب  التعادل  اأم��ا يف حالة  نقطة، 
نقطة واحدة قبل اأن يحتكما اإىل ركالت اجلزاء 
بها  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق  وال��ت��ي مت��ن��ح  الرتجيحية 
نقطة اإ�سافية، ليح�سد الفائز بركالت اجلزاء 

نقطتني يف حني يخرج اخلا�سر بنقطة واحدة.
و�سول الفرق

البطولة  يف  امل�����س��ارك��ة  ال���ف���رق  ج��م��ي��ع  وك���ان���ت 
اأم�س  يومي  ال��دول��ة  اإىل  »ال��دول��ي��ة« قد و�سلت 
ودبي  اأبوظبي  اليوم عن طريق مطاري  وفجر 
الأوىل  املجموعة  ف��رق  ت�سم  حيث  ال��دول��ي��ني، 
ال��ع��ني وب���ارت���ي���زان ال�سربي  ف���رق ه���ي  ث��الث��ة 
الثانية  امل��ج��م��وع��ة  اأم����ا  الإ����س���ب���اين،  وف��ال��ن�����س��ي��ا 
والزمالك  الإ���س��ب��اين  ب��ي��ل��ب��او  اأت��ل��ت��ي��ك  فت�سم 

امل�سري والوداد البي�ساوي املغربي.
اأبوظبي الريا�سية

حقوق  على  الريا�سية  اأبوظبي  قنوات  ح�سلت 
ح�سرياً  الدولية  البطولة  مباريات  جميع  بث 
ال��ف��رتة م��ن التا�سع م��ن �سهر  وامل��ق��ررة خ��الل 
اأب��ري��ل اجل���اري وح��ت��ى ال��راب��ع ع�سر م��ن نف�س 
بذلك  لتتابع  املختلفة،  قنواتها  ع��رب  ال�سهر، 
البطولة  ملباريات  احل�سري  النقل  يف  متيزها 
2008 وحتى الن�سخة  منذ انطالقتها يف عام 

احلالية دون انقطاع.
رئي�س  الهاجري،  مبارك  غ��امن  �سعادة  واأع���رب 
القدم  ل��ك��رة  ال��ع��ني  ن���ادي  �سركة  اإدارة  جمل�س 
ع���ن ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره جل��م��ي��ع ال��ق��ائ��م��ني على 
لنطالق  املقررة  بالتجهيزات  اخلا�سة  الأم��ور 
بطولة هزاع بن زايد الدولية لنا�سئ كرة القدم 

. اجلاري  ال�سهر  من  التا�سع  يف   ،2017
وا�سحة  وج��ه��وداً  ك��ب��رياً  اهتماماً  مل�سنا  وق���ال: 
رائع  وتن�سيق  لف��ت  عمل  فهناك  اجلميع  م��ن 
مي�سي وفقاً لأعلى املعايري املطلوبة يف تنظيم 
البطولت وحر�س من اجلميع على  تلك  مثل 
ال��ظ��ه��ور امل�����س��رف يف ال��ب��ط��ول��ة امل��ت��م��ي��زة  على 

اأن  خ�سو�ساً  العني  ب��ن��ادي  يليق   ال��ذي  النحو 
ا�سم  حتمل  لأنها  اجلميع  على  غالية  البطولة 
اآل نهيان،  »�سيدي« �سمو ال�سيخ هزاع بن زاي��د  
اأبوظبي،  نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
الأول  ال��ن��ائ��ب  ال��ن��ادي،  لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سرف،  جمل�س  لرئي�س 
نادي العني الريا�سي الثقايف، ونحن على يقني 
باأن البطولة »الدولية« �ستخرج باأف�سل �سورة، 
وينبغي احلديث عن اجلانبني الإداري والفني، 
املواهب  اكت�ساف  البطولة على  داأب��ت هذه  فقد 
يف  ح�سا�سة  مرحلة  ع��ن  يعرب  ال�17  عمر  لأن 
كرة  �سركة  يف  دائماً  ونحر�س  الإن�سان  م�سرية 
القدم على اعتماد اأف�سل املمار�سات يف التعامل 
دائماً  ال�سن  تلك  العنا�سر يف  اأبناءنا وهذه  مع 
اأجل  م��ن  ج��داً  عالياً  بينهم  التناف�س  يكون  م��ا 
النتائج بالقدر  اأن تكون  اثبات الوجود ونتمنى 
الفرتة  يف  امل��رج��وة  الأه���داف  لتحقيق  املطلوب 

القادمة.
وثمن الهاجري، دور جمل�س اأبوظبي الريا�سي، 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة 
والأن�سطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جميع  ودع���م  رع��اي��ة  يف 
العا�سمة  حت��ت�����س��ن��ه��ا  ظ��ل��ت  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
بالنجاحات  ارتبطت  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  احلبيبة 

الالفتة على ال�سعيدين القاري والعاملي.
يف  ال�سادقة  اأمنياته  عن  الهاجري  اأع��رب  كما 
يف  امل�����س��ارك��ة  ال��وف��ود  جلميع  الطيبة  الإق���ام���ة 

الن�سخة التا�سعة من البطولة، مبدينة العني.
بالتغطية  البطولة  حتظى  اأن  ناأمل  مو�سحاً: 

اجلماهريي  واحل�����س��ور  امل��م��ت��ازة  الإع���الم���ي���ة 
ارتبطت  ال���ت���ي  ال��ن��ج��اح��ات  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ط��ل��وب 

بالبطولة الدولية.
عام اخلري

اللجنة  رئي�س  را�سد،  �سلطان  اأك��د  جانبه  وم��ن 
املنظمة لبطولة هزاع بن زايد »الدولية« لكرة 
اإدارة  جمل�س  ع�سو   ،2017 للنا�سئني  القدم 
اإدارة  اأن جمل�س  �سركة نادي العني لكرة القدم 
���س��رك��ة ن���ادي ال��ع��ني ل��ك��رة ال��ق��دم ق���رر اأن تقام 
زايد،  ب��ن  ه���زاع  بطولة  م��ن  التا�سعة  الن�سخة 
حتت �سعار »عام اخلري«، ات�ساقاً مع املبادرة التي 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها 
اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، و�ستنطلق 
فقرات حفل الفتتاح يف متام ال�ساعة اخلام�سة 
بن حممد  ا�ستاد طحنون  على  م�ساء  والن�سف 

بالقطارة. عرب فقرات مب�سطة ومتنوعة.
كتيب البطولة

وق����ال رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة، ح��ر���س��ن��ا على 
اإ����س���دار ك��ت��ي��ب خ��ا���س ب��ال��ب��ط��ول��ة ك��م��ا درجت 
باللغتني  �سفحة  املائة  نحو  من  يتاألف  العادة، 
تاريخياً  ر�سداً  ويت�سمن  والإجنليزية  العربية 
منذ  مراحلها  بجميع  الدولية  للبطولة  وافياً 
جانب  اإىل  الثامنة،  الن�سخة  وحتى  انطالقتها 
معلومات مهمة عن الفرق املتناف�سة على لقب 
ال�سوء على  الكتيب  وي�سلط  احلالية   الن�سخة 
والرتاثية  ال�سياحية  العني  اأب��رز معامل مدينة 
العني  بنادي  اخلا�سة  التفا�سيل  من  والكثري 

منظم البطولة وغريها.

�سركاء النجاح
بعمل  للبطولة،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واأ���س��اد 
نف�سه جهود  الوقت  يف  اللجان، ممتدحاً  جميع 
الإداري  امل�سرف  علي،  عبداهلل  البطولة،  مدير 
على اأكادميية نادي العني لكرة القدم واللجنة 
املدير  اجلنيبي،  خمي�س  علي  برئا�سة  الفنية 
الفني لأكادميية الكرة وجلنة الت�سويق برئا�سة 
عبداهلل خوري، معرباً يف الوقت نف�سه عن بالغ 
تقديره لرعاة البطولة و�سركاء النجاح والذين 
حكومية  موؤ�س�سة  م��ن  راع��ي��اً   20 ع��دده��م  بلغ 
اأبوظبي  جمل�س  مقدمتها  يف  ي��اأت��ي  وخ��ا���س��ة 
هيلي  فندق  ال�سرتاتيجي  ال�سريك  الريا�سي، 
ري��ح��ان روت���ان���ا، حم��م��د ر���س��ول خ����وري، �سركة 
جامعة  »�سحة«،  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي 
ال��ف��وع��ة للتمور،  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
اللوت�س  العني،  �سيدلية  العني،  مدينة  بلدية 
بوادي  م��ول،  هيلي  التاريخ،  مطعم  للعطالت، 
اخلروف  م�ساوي  مطعم  م��ول،  اجليمي  م��ول، 
حمطة  احللويات،  ق�سر  ا�ستور،  كول  الذهبي، 
حفيت، الوجاهة التجارية، مزارع العني لالإنتاج 

احليواين ومركز اليحر الرتفيهي.
مالية عينية

ر�سدت   املنظمة  اللجنة  اإن  را�سد  �سلطان  وقال 
يح�سل  اإذ  وال��و���س��ي��ف،  للبطل  م��ال��ي��ة  ج��وائ��ز 
األف   55 الفائز باملركز الأول يف البطولة على 
وامليداليات  البطولة  ك��اأ���س  ج��ان��ب  اإىل  دره��م��اً 
الذهبية، يف حني يح�سل الثاين على 35 األف 
درهماً اإىل جانب امليداليات الف�سية، كما ر�سدت 

الألقاب  املنظمة جوائز قيمة لأ�سحاب  اللجنة 
حار�س  واأف�سل  لعب  اأف�سل  وهم  ال�سخ�سية، 
ر�سد  ومت  امل��ث��ايل،  وال��ف��ري��ق  بالبطولة  مرمى 

جوائز ثمينة لأف�سل لعب يف كل مباراة.
واأك����م����ل: ت���اأك���ي���داً لأه��م��ي��ة دور اجل��م��اه��ري يف 
املنظمة فعاليات  اللجنة  اأعدت  البطولة  اإجناح 
�سحوبات  تت�سمن  البطولة  ملباريات  م�ساحبة 
على جوائز للجماهري وبرامج ثقافية وتراثية 
و�سياحية وور�س عمل ومبادرات اإن�سانية تتزامن 
اجلماهري  ت�ستمع  اأن  ون��اأم��ل  اخل���ري،  ع��ام  م��ع 

مبباريات البطولة والربامج امل�ساحبة لها.
تاريخ البطولة

 2008 ع��ام  يف  »ال��دول��ي��ة«  البطولة  انطلقت 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، 
اأبوظبي،  نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
النائب الأول لرئي�س النادي، وجمل�س ال�سرف 
العيناوي، رئي�س جمل�س اإدارة �سركة نادي العني 
فريق  الأوىل  الن�سخة  بلق  وت��وج  ال��ق��دم،  لكرة 
اأما الن�سخة  الأكادميية ال�سنغالية لكرة القدم، 
الثانية فكانت من ن�سيب فالن�سيا الإ�سباين، ثم 
مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي، وح�سد نادي العني 
يكرر مان�س�سرت  اأن  الرابعة، قبل  الن�سخة  لقب 
الثانية  للمرة  باللقب  التتويج  �سيناريو  �سيتي 

لي�سبح النادي الأكرث تتويجاً بالبطولة.
وح�����س��د ف��ري��ق دي��ن��ام��و زغ���رب ال��ك��روات��ي لقب 
الن�سخة ال�ساد�سة ويف عام 2014 توج منتخبنا 
الوطني للنا�سئني بلقب الن�سخة ال�سابعة، قبل 

اأن يحقق اجلزيرة لقب الن�سخة الثامنة.   

ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  تواكب 
اجلوجيت�سو التي تنطلق مناف�ساتها غدا 
حتت  اجل��اري  اإبريل   23 حتى  وت�ستمر 
رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 
وحتت�سن  اخلري”  “عام   .. امل�����س��ل��ح��ة 
مناف�سات  ال����ع����ام  ه�����ذا  الأوىل  ل���ل���م���رة 
اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي  خم�س�سة 
رئي�سي  ك��ج��زء  وذل���ك  جوجيت�سو  ال��ب��ارا 
ي�ساهم  التي  الجتماعية  امل�سوؤولية  من 

بها احتاد الإمارات للجوجي�ستو.
امل�سوؤولية  تر�سيخ  اإىل  البطولة  وت�سعى 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ات�����س��اق��اً م���ع اأه������داف “عام 
على  م�����ب�����ادرات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع����رب  اخلري” 
عمل  ور����س  ت�سمل  البطولة  اأي���ام  م���دار 
ث��ق��اف��ي��ة وف��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ت��ق��ام على 
هامة  موا�سيع  وتغطي  احل��دث  هام�س 
الأخالقية  والرتبية  اجلوجيت�سو  مثل 
الجتماعية  وامل���������س����وؤول����ي����ة  وال���ب���ي���ئ���ة 
تقوم  كما  والتعليم  وال�سحة  والتغذية 
البطولة بالرتويج للعديد من املبادرات 
ال��وط��ن��ي��ة م��ث��ل ج�����س��دك اأم����ان����ة وبنك 
الإمارات للطعام وهو ما يعد تاأكيداً على 
اأن هذه البطولة ل تقت�سر على ريا�سة 
حدًثا  ت�سكل  واإمن��ا  وح�سب  اجلوجي�ستو 

للجميع من  وم��ت��اًح��ا  ���س��ام��ال وحم��ف��ًزا 
خمتلف الفئات العمرية.

لبطولة  التا�سعة  الن�سخة  يف  ي�سارك  و 
اجلوجيت�سو  مل��ح��رتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي 
اأرينا  اآيبيك  �سالة  يف  غ��دا  تنطلق  التي 
�سبعة  ح��وايل  الريا�سية  زاي��د  يف مدينة 

الف ريا�سي من اأكرث من 100 دولة.
الثامنة  امل���ا����س���ي���ة  ال��ن�����س��خ��ة  وح���ظ���ي���ت 
ال���ع���امل���ي���ة ملحرتيف  اأب����وظ����ب����ي  ل���ب���ط���ول���ة 
�ستة  م��ن  اأك���رث  مب�����س��ارك��ة  اجلوجيت�سو 
و�سهدت  دول��ة   100 م��ن  ريا�سي  اآلف 
م�ساركة   2015 ع��ام  ال�سابعة  الن�سخة 
نحو 4 الف ريا�سي من 86 دولة بينما 
�سارك يف الن�سخة ال�ساد�سة عام 2014 
م��ن ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
اجلوجيت�سو مب�ساركة اأكرث من 2200 
ريا�سي من 71 دولة وهو ما يوؤكد على 
والزيادة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ط��ور 
بعد  عاماً  امل�ساركني  اأع���داد  يف  امل�ستمرة 

عام.
للجوجيت�سو  الم��������ارات  احت�����اد  واأك������د 
ملحرتيف  ال��ع��امل��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  اأن 
اجل���وج���ي���ت�������س���و ت���ع���د م����ن اأب��������رز واأك�����رب 
�سنويا  الإحت��اد  ينظمها  التي  الفعاليات 
وح���ق���ق���ت ت����ط����وراً ك����ب����رياً م���ن���ذ اإط�����الق 
وت�سهد   2009 ع��ام  يف  الأوىل  الن�سخة 

الريا�سيني  م���ن  ع����دد  اأك�����رب  م�����س��ارك��ة 
مدار  ع��ل��ى  ت�ستمر  ال��ت��ي  امل��ن��اف�����س��ات  يف 

اأ�سبوعني متوا�سلني.
الوطني  الفريق  وتت�سمن قائمة لعبي 
البطولة  يف  امل�����س��ارك��ني  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 

القبي�سي  وحم���م���د  احل����م����ادي  ي��ح��ي��ى 
املن�سوري  وزاي������د  ال���ث���م���ريي  و����س���اح���ي 
وفي�سل الكتبي وطالب الكربي واإبراهيم 

احلو�سني.
اإبريل   10 فعالياتها  البطولة  وت�ستهل 

اأبوظبي  م���ه���رج���ان  ب��ت��ن��ظ��ي��م  اجل�������اري 
 15 ح��ت��ى  ي�ستمر  ال����ذي  للجوجيت�سو 
لتنتطلق يف  اإب���ري���ل اجل����اري  ���س��ه��ر  م��ن 
16 ابريل وملدة يومني مناف�سات بطولة 
للجوجيت�سو  لل�سغار  العاملية  اأب��وظ��ب��ي 

لعبي  م��ن  النا�سئ  للجيل  واملخ�س�سة 
الذين يخو�سون مناف�سات  اجلوجيت�سو 
يف ���س��ال��ة م��ت��ط��ورة وح��دي��ث��ة م���ن اأجل 
النقاط  لإ�سافة  فر�سة  على  احل�سول 
وتهدف  امل��و���س��م.  خ���الل  ر���س��ي��ده��م  اإىل 
الأن�����س��ط��ة امل��خ�����س�����س��ة ل��ل�����س��غ��ار خالل 
البطولة اإىل تعريفهم بالقيم الأ�سا�سية 
ال�سجاعة  وه���ي  اجلوجيت�سو  ل��ري��ا���س��ة 
والولء والحرتام واللتزام والن�سباط 
وذلك حتت �سعار “امل�ساهمة يف بناء جيل 
قوي” ال���ذي اع��ت��م��ده احت���اد الإم�����ارات 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و ح���ي���ث ���س��ي��ق��وم الحت�����اد 
مبراقبة اأف�سل الالعبني ال�سغار خالل 
الدعم الالزم  اأجل تقدمي  البطولة من 
تطوير  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  وت�سجيعهم  ل��ه��م 
اجل�����اري  اب����ري����ل   18 ويف  م���ه���ارات���ه���م. 
من  ال��الع��ب��ني  نخبة  مناف�سات  تنطلق 
حمرتيف اجلوجيت�سو التي ت�ستمر حتى 
م�ساركة  وت�����س��ه��د  اجل�����اري  اأب���ري���ل   22
اأب��رز الالعبني املحرتفني يف الدولة يف 
م��واج��ه��ات م��ع ع��دد قيا�سي م��ن لعبي 
العامل  دول  خمتلف  م��ن  اجلوجيت�سو 
مثل اأ�سرتاليا والربازيل وكندا واليابان 
واململكة  وال��ربت��غ��ال  وبولندا  وك��وذذري��ا 

املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية.
العامل  اأ����س���اط���ري  م��ن��اف�����س��ات  وت��ن��ط��ل��ق 

اأبريل   22 الأح�����د  ي���وم  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
وت�����س��ه��د ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة م��ن��اف�����س��ات بني 
البارزين  الريا�سيني  اأق��وى  من  ع�سرة 
م���ن الالعبني  ال��ع��امل��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
انتزاع  اأج��ل  م��ن  املعتزلني  اأو  احلاليني 
اأرب�������ع م���ي���دال���ي���ات خ���ا����س���ة ت������وزع على 
بطولة  على  ال�ستار  وي�سدل  الفائزين. 
اجلوجيت�سو  ملحرتيف  العاملية  اأب��وظ��ب��ي 
العاملية  اأب���وظ���ب���ي  ج���ائ���زة  ح��ف��ل  خ����الل 
للجوجيت�سو الذي يقام يف 23 اأبريل يف 
فندق ق�سر المارات يف اأبوظبي والذي 
بالبطولة  ب��ال��ف��ائ��زي��ن  اح��ت��ف��اًء  ي�����س��ك��ل 
وتكرميا لالعبني وخمتلف الهيئات على 
ا�ستعرا�سها  مت  ال��ت��ي  املتميزة  امل��واه��ب 
خالل مو�سم 2016 - 2017 يف فئات 
الإم���ارات  احت��اد  اأن  اإىل  ي�سار  خمتلفة. 
ب��دور رائ��د وكبري يف  للجوجيت�سو يقوم 
مبا  اجلوجيت�سو  ريا�سة  دعائم  تر�سيخ 
مب�ستوى  يتمتع  جمتمع  بناء  يف  ي�سهم 
م��ع��ريف وث��ق��ايف ع��ال ع��ن ه��ذه الريا�سة 
من�سات  اإىل  ال��دول��ة  �سعود  يف  وي�سهم 
الإقليمية  املحافل  خمتلف  يف  التتويج 
وال���ع���امل���ي���ة وي����ه����دف احت������اد الإم���������ارات 
عدد  اإج���م���ايل  زي����ادة  اإىل  للجوجيت�سو 
 100 اإىل  ال��دول��ة  يف  اللعبة  مم��ار���س��ي 

الف ممار�س بحلول العام 2020.

»�أبوظبي �لع�ملية للجوجيت�سو« تو�كب »ع�م �خلري« مبب�در�ت تر�سخ �مل�سوؤولية �ملجتمعية

لدى  ال��دول��ة  �سفري  اخلييلي  مغيري  ح���ارب  مع�سد  ���س��ع��ادة  التقى 
فرن�سا مبقر ال�سفارة فريق ال�سيخ �سعيد بن طحنون ل�سيدات كرة 
اليد امل�سارك يف بطولة افرن 2000 الدولية ل�سيدات اليد واملقامة 

مبنطقة افرن الفرن�سية .
الثاين  ال�سكرتري  ال�سام�سي  عيالن  بن  علي  حممد  اللقاء  ح�سر 

بال�سفارة والعديد من اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي .
ووهران  فرن�سية   3 منها  ف��رق  خم�سة  م�ساركة  البطولة  وت�سهد 

وتناف�ست  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  ف��ري��ق  ج��ان��ب  اىل  اجل��زائ��ري 
اأجواء  للبطولة و�سط  الأوىل  الن�سخة  بلقب  للفوز  الفرق اخلم�سة 

ريا�سية �سريفة على مدار اأ�سبوع .
الأول  املركز  اليد  ل�سيدات  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  فريق  واأح��رز 
يف الدورة املجمعة للفرق اخلم�سة امل�ساركة يف بطولة افرن الدولية 
بنات الإمارات يف  ال�سفري على م�ستوى  واأثنى   . اليد  لكرة   2000
الريا�سة  م�سرق يف هذه  التفاوؤل مب�ستقبل  يبعث  وال��ذي  البطولة 

بالعرو�س  م�سيدا   .. الرجال  على  حكراً  طويل  لوقت  كانت  والتي 
اجلميلة خالل م�سوار الفريق بالبطولة بح�سولهن على املركز الأول 
بالدورة املجمعة بفوز م�ستحق على فرق لها تاريخ طويل ب�ساحات 
اللعبة. وحمل �سفري الدولة لدى فرن�سا رئي�سة البعثة ن�سرين بن 
بال�سفارة  الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  و  وتقديره  حتياته  دروي�س 
وال��ذي حر�س على  اآل نهيان  �سعيد بن طحنون  ال�سيخ  اىل معايل 
ووفر  معاليه  ا�سم  يحمل  ب��اأن  ال�سرف  ومنحة  الفريق  هذا  ت�سكيل 

له كل متطلبات النجاح والذي يعك�س حر�س معاليه وثقته الكبرية 
ببنت الإمارات . من جانبها �سكرت ن�سرين بن دروي�س رئي�سة البعثة 
�سعادة مع�سد حارب اخليلي �سفري دولة المارات بفرن�سا على ح�سن 
الإ�ستقبال والإهتمام الذي وجدته البعثة منذ الو�سول اإىل فرن�سا 
وقدمت ن�سرين هدية تذكارية من معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون 
اآل نهيان اىل �سعادة �سفري دولة الم��ارات بفرن�سا تقديراً لدورهم 

البارز خالل تواجد الفريق يف فرن�سا للمناف�سة على البطولة.

 بطولة هزاع بن زايد حتت �سعار »عام اخلري«

حتدي �ملن�ف�سة على لقب �لن�سخة �لت��سعة ينطلق �لليلة مبو�جهتني

�سفري �لدولة بفرن�س� يلتقي فريق �ل�سيخ �سعيد بن طحنون ل�سيد�ت كرة �ليد 



األحد   9   إبريل    2017  م   -   العـدد  11990  
Sunday  9  April   2017  -  Issue No   11990الفجر الريا�ضي

1818

حر�ست جلنة دوري املحرتفني على دعم اأطفال التوحد 
مبنا�سبة اليوم العاملي للتوحد والذي ي�سادف الثاين من 
اأبريل من كل عام وذلك من خالل دعوتهم للم�ساركة يف 
مرا�سم انطالق مباريات اجلولة ال� 22 من دوري اخلليج 
ا�سم  اللجنة  عليها  اأطلقت  وال��ت��ي  املو�سم  ل��ه��ذا  العربي 

جولة اأطفال التوحد .
وجاءت املبادرة بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد التي 
حر�ست على توفري اأطفال يف خمتلف مالعب اجلولة ال� 
بالتوحد  ال��دوري وذل��ك بهدف تعريف املجتمع  22 من 
الفعاليات  يف  ال��ت��وح��د  ذوي  اإ����س���راك  ب��اأه��م��ي��ة  وال��ت��وع��ي��ة 
الدعم  وتقدمي  باأنف�سهم  الثقة  تعزيز  بغر�س  املجتمعية 

النف�سي والجتماعي لهم .
للجنة  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�سني  وليد  وق��ال 
ل  ج��زء  ه��م  التوحد  ذوي  الأط��ف��ال  اإن  املحرتفني  دوري 
املبادرة  ه���ذه  م��ن خ���الل  املجتمع وح��ر���س��ن��ا  م��ن  ي��ت��ج��زاأ 
التوعية ملتابعي دورينا ب�سرورة تقدمي الدعم  على ن�سر 
النف�سي لهذه الفئة من الأطفال والأخذ باأيديهم للتغلب 

على التوحد .
واأكد حر�س جلنة دوري املحرتفني على م�ساركة املجتمع 
يف فعالياته انطالقا من الإميان باأن كرة القدم تقدم عدة 
ربط  على  دائما  نعمل  ولهذا  للمجتمع  اإيجابية  ر�سائل 
اأجل بث الفرحة يف نفو�س  مباريات دورينا باملجتمع من 

امل�ساركني يف املبادرات .
من جانبها اأكدت الدكتورة خولة ال�ساعدي رئي�س جمل�س 
ك��ان لها  امل��ب��ادرة  اأن ه��ذه  الإم���ارات للتوحد  اإدارة جمعية 
الأثر الإيجابي على اجلميع حيث تفاعل املجتمع مع هذه 
الفئة .. منوهة ب�سعي اجلمعية لتنفيذ املزيد من املبادرات 
الوعي  لن�سر  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  خمتلف  من 
التوحد  ل��الأط��ف��ال ذوي  ت��ق��دمي اخل��دم��ة  وامل�����س��اه��م��ة يف 

وذويهم .
تنفيذ  على  املحرتفني حتر�س  دوري  اأن جلنة  اإىل  ي�سار 
قيادة  اإع��الن  املجتمعية متا�سيا مع  املبادرات  العديد من 

الدولة الر�سيدة 2017 عاما للخري .

»جلنة �ملحرتفني” تدعم “�أطف�ل �لتوحد” يف �جلولة 22 للدوري 

الربازيلي  الإ����س���ب���اين،  م���دري���د  ري�����ال  ك�����س��ف لع����ب 
ي��رغ��ب يف  ك���ان  “امللكي”  ال��ن��ادي  اأن  م��ار���س��ي��ل��و، ع��ن 
اإعارته لإ�سبيلية ملدة عام اإل اأنه رف�س، م�سرياً اإىل اأنه 
حينما حدث هذا فهذه كانت اأ�سواأ حلظة يف م�سريته 
مع الفريق. وقال مار�سيلو يف برنامج ملعب النجوم 
اجل��دي��د ع��ل��ى ق��ن��اة ال���ن���ادي: ج���رت الأم�����ور ب�سرعة 
�ساأوقع  اإذا كنت  اأع��رف  اأك��ن  اأتيت ملدريد ومل  كبرية. 
و�سلت  وحينما  علّي  يتعرفوا  لكي  العقد. جئت  على 
اأعرف.  اأك��ن  ومل  �سخ�ساً   55 هناك  ك��ان  للربنابيو 
�ساألعب يف  اأنني  حينما جئت �سلموين بذة وقالوا يل 
الفريق الرديف وكنت �سعيداً، لكن كابيلو رف�س وقال 
اإنه يجب اأن اأتدرب مع الفريق الأول، كنت اأ�سعر باأنني 

�سغري، كان اللعب مع فريق الرديف لي�سبح ممتعاً.
العرو�س  من  جمموعة  هناك  كانت  الالعب:  وتابع 
من �سي�سكا مو�سكو واإ�سبيلية، لكن الأمور كانت انتهت 
بالفعل،  الت��ف��اق  على  وق��ع  فلومينينزي  لأن  تقريباً 

وكنت اأرغب يف النتقال للريال .
وعن اأ�سواأ حلظاته مع النادي امللكي قال: “كان عمري 
18 عاماً، وات�سل بي اأحد الإداريني لأذهب ملكتبه يف 
اإنهم يرغبون يف  قال يل  وح��ي��داً..  الربنابيو وذهبت 
اإعارتي لفريق اآخر لأكت�سب مزيداً من اخلربة لأعود 
يف العام املقبل، لكن اإجابتي كانت هي اأنني لن اأحترك 

م��ن ال��ن��ادي.. ك��ان��ت اأ���س��واأ حلظة لأن��ن��ي اع��ت��ق��دت اأن 
الفريق لي�س يف حاجة يل، لكنها كانت اأي�ساً اللحظة 

التي جعلتني قوياً.
قادة  م��ن �سمن  الآن  اأ�سبح  ال��ذي  ال��الع��ب  واأ���س��اف 
له  و�سلت  ملا  لأ�سل  كثرياً  وعانيت  كافحت  الفريق: 
واأ�سبح اأحد قادة الفريق. النا�س يف ال�سارع تقول يل 

يا كابنت. هذا ل يقدر بثمن.
و���س��ك��ر م��ار���س��ي��ل��و ال���دع���م ال����ذي ق��دم��ه ل���ه مواطنه 
ق���ال: حينما ت�سل  ك��ارل��و���س حيث  روب��رت��و  وق��دوت��ه 
ملكان وي�ستقبلك قدوتك ب�سورة جيدة واأنت تلعب يف 
مركزه، فهذا اأمر رائع و�سعب احلدوث يف كرة القدم، 
اأفراد  م��ن  ك��اأن��ن��ا  وج���دي  وزوج��ت��ي  اأن���ا  عاملني  لكنه 
عائلته. اأعطاين رقم هاتفه لكي اأت�سل به اإذا احتجت 
اأي �سيء. مل اأقدم على الت�سال به، كنت جمرد فتى 

لكنه كان يعاملني ب�سورة طيبة للغاية .
واعترب اأن تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال للمرة 
العا�سرة يف تاريخه كان من اأف�سل ذكرياته حيث قال: 
 4 لعبت  كنت  للغاية،  غريبة  كانت  العا�سرة  م��ب��اراة 
مباريات متتالية يف الليغا وظننت اأنني �ساألعب، لكن 
اأكن يف الت�سكيل، احرتمت الأمر على  يف النهائي مل 
و�ساعدت  دخلت  النهاية  يف  لكن  غ�سبي،  من  الرغم 

الفريق على حتقيق الفوز. 

بالده  منح  ال��ذي  ديوكوفيت�س،  نوفاك  ال�سربي  �سرح 
يف  اإ�سبانيا  اأم��ام  مواجهاتها  �سل�سلة  يف  الأوىل  النقطة 
الدور ربع النهائي ملناف�سات كاأ�س ديفيز للتن�س، بالفوز 

على األربت رامو�س، اأنه �سعيد للغاية باأدائه خالل 
اأنه ي�سري على الطريق ال�سحيح  املباراة، موؤكداً 

من اأجل ا�ستعادة م�ستواه املعهود.
ال��ع��امل، خالل  ال��ث��اين على  امل�سنف  وق���ال 

اإر�سايل  اللقاء:  عقب  ال�سحايف  املوؤمتر 
اأف�������س���ل م�����س��ت��وي��ات��ه خالل  ك����ان يف 
ي�سعدين  الأخ���رية، وه��و ما  الأ�سهر 

ك���ث���رياً، لأن ه���ذا اجل��ان��ب مهم 
جداً.

واأو�����������س����������ح ال����ب����ط����ل 
ال���������س����رب����ي اأن������ه 

منح  ح����������اول 
م����ن����اف���������س����ه 

ب�������ع���������������س 
ال����وق����ت، 

ن  اأ و

مهمة  كانت  الأوىل  املجموعة  يف  حققها  التي  النقاط 
جداً، وهو ما منحه فر�سة اللعب ب�سكل هجومي اأكرب 

اأمام لعب �سعب .
اليوم،  ب��اأدائ��ي  للغاية  �سعيد  اأن���ا  واأ����س���ار: 
م���ع و����س���ع ال���ف���رتة ال�����س��ع��ب��ة التي 
اأو  ال�������س���ه���ري���ن  ع�����س��ت��ه��ا خ������الل 
الثالثة الأخرية يف العتبار، ما 
اأم��ر حمفز  امللعب  داخ��ل  ع�سته 
اأ���س��ري على الطريق  اأن��ن��ي  واأع��ل��م 
املوا�سلة  ف��ق��ط  وع��ل��ي  ال�����س��ح��ي��ح، 

بنف�س الن�سق.
م�ستواي  ا�ستعادة  جاهداً  اأح��اول  واأمت: 
الذي غاب  املعروف  لعبي  واأ�سلوب  القدمي 
اأ���س��ه��ر الأخ����رية. الأم���ر كان  ال�6  عني خ��الل 
�سعباً بالن�سبة يل اأن اأقبل مب�ستوى اآخر غري 
كنت  ال����������ذي 
منذ  اأق���دم���ه 
�سنوات   8
اأو اأكرث. 

ديوكوفيت�س: �أ�سري على 
�لطريق �ل�سحيح

حرم فينيك�س �سنز را�سل و�ستربوك النفراد 
املزدوجة  الثالثيات  ل��ع��دد  القيا�سي  بالرقم 
“تريبل دبل” يف مو�سم واحد، وذلك يف فوزه 
اأوكالهوما �سيتي ثاندر يف دوري  على فريقه 
كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني، بينما خ�سر 

حامل اللقب كليفالند اأمام اتالنتا هوك�س.
 ،120-99 فريقه  خ�سرها  التي  املباراة  ويف 
اأ�ساع و�ستربوك )28 عاما( للمباراة الثانية 
تواليا، فر�سة حتطيم الرقم القيا�سي لالعب 
يف  دبل”  “تريبل   41( روب��رت�����س��ون  اأو���س��ك��ار 
اجلمعة  فاكتفى   ،)1962-1961 مو�سم 
متابعة   12 وحت��ق��ي��ق  ن��ق��ط��ة   23 بت�سجيل 
اأ�ساع  ان���ه  ح��ا���س��م��ة، علما  وث��م��اين مت��ري��رات 

حماولته ال� 12 الوىل للت�سجيل.
ان و�ستربوك حقق على رغم ذلك اجنازا  اإل 
يف ت��ل��ك امل����ب����اراة، اذ ب���ات ال���الع���ب ال���ث���اين يف 
معدل  يحقق  و�ستربوك  بعد  ال���دوري  ت��اري��خ 
ب��ات معدله  اذ  املو�سم،  دب��ل على م��دى  تريبل 
 10،7 31،7 نقاط،  املو�سم  يف مباريات هذا 

متابعات، و10،4 متريرات حا�سمة.
وكان و�ستربوك عادل الرقم القيا�سي الثنني 
-110 باك�س  ميلووكي  على  فريقه  ف��وز  يف 
79، ال انه ف�سل يف النفراد به اي�سا الأربعاء 
التي فاز فيها فريقه على ممفي�س  املباراة  يف 
كان  م���ب���اراة  وه���ي   ،100-103 غ��ري��زل��ي��ز 
يحتاج فيها فقط اىل متابعة واحدة لتحقيق 

الرقم.
وتتبقى لو�ستربوك ثالث مباريات من املو�سم 

العادي لتحطيم الرقم.
يف  و�����س����ت����ربوك  ي����ق����دم  ومل 

اأداءه  اجل��م��ع��ة  م���ب���اراة 
ل�سيما  امل��ع��ه��ود 

ال�سوط  يف 
اذ  الأول، 
الكرة  اأ�ساع 

مرات  خم�س 
ال���������رب���������ع  يف 

منها  الأول، 
ث�������الث م�����رات 

يف الدقائق 
الثالث 

الأوىل. ويف املراحل الأخرية من الربع الرابع، 
اتاحة الفر�سة  بدا فينيك�س م�سرا على عدم 
على  القيا�سي  ال��رق��م  لتحطيم  ل��و���س��ت��ربوك 
ملعبه، اذ جلاأ مرارا اىل ارتكاب الأخطاء بحق 
لعبي اأوكالهوما لوقف الهجمات، على رغم 

تفوقه يف النتيجة.
وك��ان��ت م���ب���اراة اجل��م��ع��ة الأ����س���واأ ه���ذا املو�سم 
الت�سجيل،  لو�ستربوك على �سعيد جناحه يف 
25 حماولة.  اأ�سل  6 ت�سديدات من  اذ حقق 
وب��ع��د امل���ب���اراة، ان��ت��ق��ل ال��الع��ب م��ب��ا���س��رة اىل 
التحدث  م��ن  ب��دل  بالتمرين،  خ��ا���س  ملعب 
اىل ال�سحافيني يف املوؤمتر الذي عادة ما يلي 

املباراة.
وهو الفوز الثالث والع�سرين فقط هذا املو�سم 
يحتل  ال��ذي  لفينيك�س  خ�سارة   57 مقابل  يف 
الغربية،  املنطقة  ت��رت��ي��ب  يف  الأخ����ري  امل��رك��ز 
بينما مني اأوكالهوما الذي �سمن تاأهله اىل 
ال�  بخ�سارته  اأوف”  “بالي  النهائية  الأدوار 

34 مقابل 45 فوزا.
وتلقى حامل اللقب ومت�سدر ترتيب املنطقة 
اأمام  خ�سارة  كافاليريز  كليفالند  ال�سرقية 
�سيفه اتالنتا هوك�س 110-114، على رغم 

ان الخري خا�س املباراة يف غياب اأربعة 
من لعبيه الأ�سا�سيني.

ومكن الفوز ال� 41 لتالنتا 
ال���ف���ري���ق م����ن ال���ت���ق���دم اىل 
ترتيب  يف  اخل��ام�����س  امل��رك��ز 

املنطقة ال�سرقية على ح�ساب 
باك�س،  م���ي���ل���ووك���ي 

دون  م���������������ن 
ي����ك����ون  ان 
بعد  �سامنا 
مل��رك��زه يف 

ر  ا و د لأ ا

النهائية. كما تعني خ�سارة كليفالند انه بات 
بو�سطن  عن  فقط  واح��د  ف��وز  بفارق  يت�سدر 
يبقي  ما  و29 خ�سارة(،  ف��وزا  �سلتيك�س )50 
ال�سرقية،  امل��ن��ط��ق��ة  ����س���دارة  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����س��ة 
اأ�سبوع  قبل  جنومه  اإراح���ة  كليفالند  ويحرم 

من انطالق “البالي اأوف«.
انت�سارات  اأرب���ع���ة  ب��ع��د  ه���ذه اخل�����س��ارة  واأت����ت 
متتالية لكليفالند اآخرها على ح�ساب مطارده 

�سلتيك�س الأربعاء 91-114.
وقال مدرب كليفالند تايرون لو بعد اخل�سارة 
يوجد  ل  ج��ه��ت��ن��ا،  م��ن  �سيئة  م���ب���اراة  “كانت 
تربيرات اأخرى، مل ناأخذ املناف�س على حممل 

اجلد«.
وتفوق اتالنتا على كليفالند وجنمه ليربون 
 22( ه���ارداواي  تيم  الثنائي  بف�سل  جيم�س، 
ن��ق��ط��ة( ولع�����ب ك��ل��ي��ف��الن��د ال�����س��اب��ق مايك 

دنليفي .
اأ�سا�سية يف  الأخ��ري نقطة حتول  الربع  و�سكل 
17-2. ومل  اتالنتا خالله  اذ تفوق  امل��ب��اراة، 
جيم�س  �سجلها  ال��ت��ي   27 ال����  ال��ن��ق��اط  حت��ل 
ل��ه هذا   28 ال����  اخل�����س��ارة  ف��ري��ق��ه  تلقي  دون 

51 ف��وزا(، ل�سيما وان  املو�سم )مقابل 
ت�سع  �سجل  ككل  الفريق 

ت�سديدات 

ثالثية فقط من اأ�سل 36 حماولة.
 18 ايرفينغ  ك��اي��ري  جيم�س  زم��ي��ل  واأ���س��اف 
نقطة، ال انه اأثار القلق ب�سبب ركبته الي�سرى 
اأج��رى لها عملية جراحية عام  ان  �سبق  التي 
2015، وهو اأم�سى الربع الثالث على مقاعد 
يف  متوا�سع  ب�سكل  ي�سارك  ان  قبل  ال��ب��دلء، 

الربع الأخري.
الأدوار  مناف�سات  ان��ط��الق  م��ن  اأ���س��ب��وع  وقبل 
املنطقة  يف  قائمة  املناف�سة  ت��زال  ل  النهائية، 
ال�����س��رق��ي��ة ع��ل��ى ال��ب��ط��اق��ات الأرب�����ع الأخ����رية 

املوؤهلة.
التا�سع  ه���ي���ت  م���ي���ام���ي  ح���ظ���وظ  ان  وي����ب����دو 
اأم����ام تورونتو  ب��خ�����س��ارت��ه اجل��م��ع��ة  ت�����س��اءل��ت 
ر�سيد  ب��ات يف  اذ   ،96-94 ال��ث��ال��ث  راب��ت��ورز 
اأقل  41 خ�سارة(، اي  38 فوزا )مقابل  هيت 
وانديانا  الثامن  بولز  �سيكاغو  عن  بانت�سار 

باي�سرز ال�سابع.
الثماين  الفرق  اأوف”  “البالي  اىل  وتتاأهل 

الأوىل من كل منطقة.
وف����از ���س��ان ان��ت��ون��ي��و ���س��ب��ريز ث���اين املجموعة 
 89-102 مافريك�س  دال����س  على  الغربية 
لعبه  م��ن  نقطة   27 بف�سل 
ال�ساب براين فورب�س، يف 
ثالثة  غ���ي���اب  ظ���ل 
م����������ن لع�����ب�����ي�����ه 
ال�سا�سيني هم 
لينار  ك��اوه��ي 
ولماركو�س 
األ���������دري���������دج 
وال�����س����ب����اين 
ب��������او غ����ا�����س����ول 
بينما  ل���ل���راح���ة، 
الفرن�سي  ب���ق���ي 
ب���ارك���ر على  ط����وين 

مقاعد الحتياط.
فاز  املباريات،  باقي  ويف 
دن��ف��ر ن��اغ��ت�����س ع��ل��ى نيو 
-122 بيليكانز  اأورل��ي��ان��ز 

على  ج������از  وي�����وت�����ا   ،106
-120 مت��ربوول��ف��ز  ميني�سوتا 

على  غ���ري���زل���ي���ز  ومم��ف��ي�����س   ،113
وديرتويت   ،88-101 نيك�س  ن��ي��وي��ورك 
-114 روك��ت�����س  ه��ي��و���س��نت  ع��ل��ى  بي�ستونز 
109، ولو�س اجنل�س ليكرز على �ساكرامنتو 

كينغز 94-98.

الأمل���اين  مر�سيد�س  ف��ري��ق  ���س��ائ��ق  هاميلتون  ل��وي�����س  ال��ربي��ط��اين  ت��ف��وق 
الأملاين  لل�سائقني  العامل  بطولة  ترتيب  مت�سدر  على  ال�سبت،  ام�س 

�سباق جائزة  املنطلقني يف  اأول  ليكون  ف��رياري،  فيتل  �سيبا�ستيان 
ال�سني الكربى الأحد.

وح��ق��ق ه��ام��ي��ل��ت��ون ب��ط��ل ال��ع��امل ث���الث م���رات اآخ���ره���ا عام 
بزمن  ال�سبت  التاأهيلية  التجارب  يف  وقت  اأ�سرع   ،2015

1:31.678 )دقيقة و31 ثانية و678 من الألف من 
الثانية(، متقدما بفارق 0،2 ثانية تقريبا عن مناف�سه 

الأملاين بطل العامل اأربع مرات.
ويعد توقيت هاميلتون الأ�سرع على حلبة �سنغهاي، 

 1:32.238 ال�����س��اب��ق  ال��ت��وق��ي��ت  ان  علما 
حققه الأملاين ميكايل �سوماخر عام 

.2004
ال����ربي����ط����اين على  ب�����ات  ك���م���ا 

اآخر لل�سائق  مقربة من رقم 
الأمل�����اين الذي  ال���س��ط��وري 
اأح�����������رز ب����ط����ول����ة ال����ع����امل 

ب�����ات يف  ���س��ب��ع م�������رات، اذ 
ح�����وزة ه��ام��ي��ل��ت��ون 63 
املركز  م����ن  ان���ط���الق���ة 
 68 مقابل  يف  الأول، 

ل�سوماخر.
وه��������ي��������م��������ن ف�����ري�����ق�����ا 
م��ر���س��ي��د���س وف�����رياري 

النطالق  م���راك���ز  ع��ل��ى 
ال�سني،  يف  الأوىل  الأرب��ع��ة 

ب����ال����رتت����ي����ب ن���ف�������س���ه جل����ائ����زة 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال���ك���ربى  ا����س���رتال���ي���ا 

 .2017 العامل  بطولة  من  الأول  ال�سباق  وكانت  مار�س،  اآذار  منت�سف 
ث��وان عن   10 بال�سباق ال�سرتايل، بفارق ناهز  وف��از فيتل 

هاميلتون الذي حل ثانيا.
مر�سيد�س  �سائق  الأح��د  الثالث  املركز  من  وينطلق 
العامل  ب��ط��ل  ب��دي��ل  ب��وت��ا���س  ف��ال��ت��ريي  الفنلنيدي 
بطل  يليه  املعتزل،  روزب���رغ  نيكو  الأمل���اين   2016
كيمي  الفنلندي  ف���رياري  و�سائق  ال�سابق  ال��ع��امل 
راي���ك���ون���ن. وق����ال ه��ام��ي��ل��ت��ون ال����ذي ح��ق��ق مركز 
خالل  ال�سني  يف  الرابعة  للمرة  الأول  الن��ط��الق 
�ستكون  املناف�سة  ان  ن��ع��رف  “كنا  اأع����وام  خم�سة 

قريبة«.
اأ�ساف المر مثري لأننا نقاتل 
ا�سارة  ه���وؤلء، يف  فعال مع 
ف������رياري،  ���س��ائ��ق��ي  اىل 
هي  “هذه  م����ت����اب����ع����ا 
ال�سباقات. تدفعك اىل 
رفع امل�ستوى كل مرة«. 
اإل ان فيتل مل يتقبل 
ب�سهولة حلوله ثانيا، 
اأ�سدق  ل   : ق��ائ��ال 
ذل�����������������ك، ك�����ان�����ت 
مثالية،  ال���ل���ف���ة 
كان  فيتل  ان  علما 
التجارب  يف  الأف�سل 
اأ�ساف   . ال�سبت  احلرة 
يف  زال  م��ا  ان���ه  “اعتقد 
لننتظر  التح�سن،  امكاننا 

ال�سباق اليوم«.

م�ر�سيلو: ري�ل مدريد ك�ن يرغب يف 
�إع�رتي لإ�سبيلية

كليفالند يخ�سر اأمام اتالنتا هوك�ض

فينيك�س يحرم و�ستربوك �لرقم �لقي��سي ب�ل�سلة �لأمريكية

ه�ميلتون �أول �ملنطلقني يف ج�ئزة 
�ل�سني �لكربى 

في�ري�ل يعزز حظوظه 
يف �لدوري �لأوروبي

ف���ي���اري���ال ح���ظ���وظ���ه يف حجز  ع�����زز 
الأوروب����ي  ال����دوري  اح���دى بطاقتي 
مطارده  على  بفوزه  ليغ”  “يوروبا 
املبا�سر اتلتيك بلباو 3-1 يف افتتاح 
امل���رح���ل���ة احل����ادي����ة وال���ث���الث���ني من 

الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
وتقدم فياريال عرب املك�سيكي فيكتور 
رويز يف الدقيقة 17، وادرك املدافع 
التعادل  لب��ورت  اميريك  الفرن�سي 
ا�سحاب  ان  ب���ي���د  دق����ائ����ق،   3 ب���ع���د 
ال�سوط  النتيجة يف  الر���س ح�سموا 
بوا�سطة  هدفني  بت�سجيلهم  الثاين 
الدميوقراطي  الكونغويل  ال���دويل 
���س��ي��دري��ك ب��اك��ام��ب��و وادري�����ان لوبيز 
املباراة  ف��ي��اري��ال  واك��م��ل   . ال��ف��اري��ز 
ب��ع�����س��رة لع��ب��ني اث���ر ط���رد روي����ز يف 
بلباو  اتلتيك  ان  بيد   ،74 الدقيقة 
مل ي�ستغل املوقف لتقلي�س النتيجة 
على القل. وعزز فياريال موقعه يف 
نقطة   54 بر�سيد  اخلام�س  املركز 
اتلتيك  عن  نقاط   4 بفارق  وابتعد 
احلادية  بخ�سارته  مني  ال��ذي  بلباو 
وب�����ات مهددا  امل���و����س���م  ه����ذا  ع�����س��رة 
بالرتاجع اىل املركز ال�سابع يف حال 
فوز ريال �سو�سييداد على �سبورتينغ 
امل��ق��ب��ل يف ختام  الث���ن���ني  خ��ي��خ��ون 

املرحلة.
ك���م���ا ����س���دد ف���ي���اري���ال اخل����ن����اق على 
ا�سبيلية �ساحب املركز الرابع املوؤهل 
دوري  مل�سابقة  ال��ف��ا���س��ل  ال����دور  اىل 
اب��ط��ال اوروب����ا امل��و���س��م امل��ق��ب��ل حيث 

قل�س الفارق بينهما اىل 4 نقاط.
ولعب ا�سبيلية مع �سيفه ديبورتيفو 

ل كورونيا ام�س ال�سبت.

ثن�ئي����ة ب�لوتيل���ي ترف���ع 
ني���س للو�س�ف���ة

هز ماريو بالوتيلي ال�سباك لأول مرة خارج ملعب فريقه ني�س هذا املو�سم، ليقوده للفوز 2-1 على م�سيفه 
ليل وينع�س اآماله يف املناف�سة على اللقب يف دوري الدرجة الأوىل الفرن�سي لكرة القدم.

وارتقى ني�س، الذي غاب عنه مهاجمه امل�ساب احل�سن بليا، ولعب الو�سط ويالن �سيربين، اىل املركز الثاين 
بر�سيد 70 نقطة من 32 مباراة. ويتاأخر بنقطة واحدة عن موناكو املت�سدر ويتفوق بنقطتني على باري�س 

�سان جريمان الثالث. ولعب موناكو وباري�س �سان جريمان مباراتني اأقل.
ويحل موناكو �سيفاً على اأجنيه ام�س ال�سبت بينما ي�ست�سيف باري�س �سان جريمان مناف�سه غانغون اليوم 

الأحد. 
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جمتمع االمارات

ريك�سو�س ب�ب �لبحر يح�سد 4 جو�ئز 
اأف�سل  اأربعة من جوائز  براأ�س اخليمة  البحر  باب  ح�سد فندق ريك�سو�س 
“فاليت  جوائز  و  امل�سافرين  اختيار  جوائز  وهي   . العامل  يف  فندق   100
“�ساتور”  تورزم” وجوائز  �سرتواي  ترافل  “كورال  جوائز  نيتوورك”  و 
لل�سفر خالل عام 2016. وحاز الفندق على هذه اجلوائز العاملية املرموقة 
النزلء  و  ال�سيوف  خدمة  يف  العمل  فريق  تفاين  و  املتميز  اأدائه  بف�سل 
النزلء، يف  و  ال�سيوف  ر�سى  و  ثقة  الفندق  ك�سب  2016 حيث  عام  خالل 

حني يوا�سل توفري اأف�سل املنتجات و اخلدمات ذات امل�ستوى الرفيع.

متطوعون  قام  اخلري،  عام  فعاليات  اإطار  يف 
يف  الإعالم  �سناعة  مركز   twofour54 من 
اأبوظبي يوم اأم�س بغر�س 350 �ستلة قرم يف منطقة 
املنظومة  دعم  يف  امل�ساهمة  بهدف  ال�سعديات، 
احليوية لأ�سجار القرم وا�ستدامة البيئة باأبوظبي 

ودولة الإمارات. 
وال�ستثمار  التطوير  �سركة  مع  بالتعاون  وذلك 

ال�سياحي باأبوظبي و�سركة يوروب كار.
يف  ت�ساعد  فهي  بيئية  ثروة  القرم  اأ�سجار  وت�سكل 
البحرية، وتوفر  الغذائية لالأحياء  املنظومة  دعم 
والأ�سماك  الطيور  من  للعديد  وامل�سكن  امللجاأ 
�سجر  من  الواحد  للهكتار  وميكن  واحليوانات. 

القرم تخزين 3،754 طناً من غاز ثاين اأك�سيد الكربون، مما ي�ساعد على احلد 
من اآثار ظاهرة الحتبا�س احلراري والتغرّي املناخي. 

كما ت�سهم اأ�سجار القرم يف تثبيت الرتبة وحتمي اخلط ال�ساحلي من عوامل 
احلّت والجنراف. ولتعزيز هذه املنطقة املهمة بيئياً، مت تاأ�سي�س م�ستل طبيعي 
حممي من الأمواج يف ال�سعديات قام باإنتاج اأكرث من 700 األف �ستلة قرم حتى 
الآن مما اأتاح الفر�سة للتربع باأعداد كبرية من ال�ستالت مل�ساريع بيئية اأخرى 

يف اأبوظبي.
وقالت مرمي املهريي، الرئي�س التنفيذي بالإنابة لهيئة املنطقة الإعالمية و
املتطوعني يف الفعالية: تر�ّسخ مبادرة عام  مع  �ساركت  والتي   twofour54

الذي  والإن�ساين  املجتمعي  العمل  دور  وتعزز  والبذل  العطاء  ثقافة  اخلري 
عمل  فريق  ا�ستطاع  واليوم  العامل.  م�ستوى  على  الإمارات  دولة  به  متيزت 
ي�ساهم يف ا�ستدامة البيئة الطبيعية يف اأبوظبي لرّد جزء   اأن   twofour54

ب�سيط من الف�سل الذي ننعم به على اأر�سنا املعطاء.
و�سارك يف الفعالية اأكرث من 50 متطوعاً من موظفي twofour54 واأع�ساء  
من املخترب الإبداعي املخ�س�سة للمواهب ال�سابة، بالإ�سافة اإىل موظفني من 
ال�سركات العاملة يف املنطقة الإعالمية احلرة مثل اأت�س بي اإك�سبريين�س، واإم 
�سي �سات�سي، وبرو بري اإيفنت�س. وا�ستمع امل�ساركون اإىل حما�سرة علمية حول 

دور منابت اأ�سجار القرم يف دعم املنظومات البيئية على الكوكب. 
كما تطّوع امل�سّور هيكتور د�سيلفا بت�سوير مقطع فيديو عن الفعالية. 

مب�درة �سندوق �لقر�ءة ت�ستقطب �أعد�د� كبرية من طالب �ملد�ر�س يف دبي
اأعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة(، الهيئة املعنية ب�سوؤون الثقافة والفنون والرتاث يف الإمارة، عن اختتام فعالية مبادرتها “�سندوق القراءة” التي انطلقت يف 20 مار�س املا�سي، 
وا�ستمرت حتى الثاين من اأبريل اجلاري حتت عنوان “جيل يقراأ.. ح�سارة ت�سرق”.  وا�ستقبلت املبادرة جماهري غفرية من خمتلف الفئات العمرية، وجذبت ب�سكل خا�س م�ستوى عالًيا من امل�ساركة 
من طالب املدار�س. واإىل جانب الدورات املختلفة التي اأقيمت يف �سندوق القراءة، مت تنظيم اأن�سطة اإ�سافية تركز على زيادة ودعم النمو ال�سخ�سي للطلبة.  وا�ستفاد عدد كبري من الطالب الذين 

فائدة  اأكرث  القراءة عادة  النمو، وجعل  مل�ساعدتهم على حتقيق  املختلفة  التطوير  برامج  القراءة من  زاروا �سندوق 
ومتعة. وتوىل اخلرباء الرتبويون الإ�سراف على الأن�سطة التي اأثارت اهتمام الطالب، و�سملت جل�سات متخ�س�سة، 
مثل ق�س�س من كلمات و التقنيات الرتبوية حلل امل�ساكل ال�سلوكية وتنمية القدرات العقلية، و ور�سة جرعة ال�سعادة، 
و جل�سة حتليل ال�سخ�سية وتطوير ذاتك اليجابية، و ور�سة بعنوان حقيقة ال�سعادة، واأم�سية ال�سعر. و�ساركت مدار�س 
املدينة، مبا يف ذلك جيمز فاوندرز، و جيم�س وين�س�سرت، و جيمز وي�ستمين�سرت،  وجيمز  اأنحاء  كثرية من خمتلف 
الإجنليزية، ومدر�سة  دبي  DESSM، ومدر�سة  و  ريبتون،  و  ويلينغتون،  و جيمز  نيو ميلنيوم،  و جيمز  ميلنيوم، 
جمريا الإجنليزية، واملدر�سة الثانوية الهندية، ومدر�سة دلهي العامة، ومدر�سة الأفق ومدر�سة �سيفيلد، بالإ�سافة اإىل 
اأطفال من ح�سانة الأنوار. وكانت قد نظمت الن�سخة الثانية من مبادرة �سندوق القراءة يف �سيتي ووك 2 وكان الهدف 
ا فل�سفة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  منها غر�س عادة القراءة بني كافة ال�سرائح العمرية يف دبي، كما تعك�س اأي�سً
را�سد اآل مكتوم للتاأكيد على اأهمية الإيجابية والدور املهم الذي تلعبه يف حتفيز الإجنازات والأداء العايل والنجاح يف 
جميع جوانب احلياة. ويتوقع لهذه املبادرة اأن جتذب اآلف الزوار من الأطفال والكبار على حد �سواء، و�ست�سهم يف ن�سر 

املعرفة وتعزيز القراءة كاإحدى اأدوات ال�سعادة للجميع.

عودة وفد طالب برن�مج مه�ر�ت يف 
�ل�س�رقة بعد �أد�ء من��سك �لعمرة

 عاد وفد من طال ب املرحلة الثانوية  يف ال�سارقة مكون من 33 معتمرا اىل 
اأرا�سي الدولة قادما من اململكة العربية ال�سعودية بعد اأداء منا�سك العمرة 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير  ال�سكر  الوفد  ووجه   ،
مكرمته  على  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن 
على   امل�سرف  للتعليم  ال�سارقة  وملجل�س  العمرة،  منا�سك  لأداء  اإيفادهم  يف 
الرحلة . وقال الدكتور �سعيد م�سبح الكعبي ع�سو املجل�س التنفيذي رئي�س 
جمل�س ال�سارقة للتعليم  ان رحلة العمرة تاأتي ترجمة لتوجيهات �ساحب 
الطلبة،  اأبنائه  لدى  الديني  الوازع  تنمية  على  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
ومكافاأة املتميزين منهم يف التح�سيل الدرا�سي والعلمي والن�ساط املدر�سي 
وحثهم على التفاعل مع البيئة املدر�سية واملجتمع ، ومتنى الدكتور الكعبي 
ان ي�ستفيد من مثل هذه املكرمة عاما بعد عام اكرب عدد من الطلبة من 

ابناء الإمارة .   

طلبة �إد�رة �أعم�ل ج�معة �ل�س�رقة يف 
رحلة �إىل �لبنك �ملركزي �لأمريكي

نظمت كلية اإدارة الأعمال يف جامعة ال�سارقة رحلة اأكادميية ملجموعة من 
الطالب املتفوقني اإىل اأكرب املراكز املالية مبدينة نيويورك وجامعة �سانت 

جون يف الوليات املتحدة الأمريكية خالل اإجازة الربيع.
الأعمال  اإدارة  كلية  تقيمها  التي  الأكادميية  الأن�سطة  الرحلة �سمن  تاأتي 
على مدار العام بهدف الإعداد املهني والأكادميي لطلبة الكلية من خالل 
زيارة  وكذلك  العاملية  املالية  واملراكز  املوؤ�س�سات  لزيارة  الفر�سة  اإتاحة 

اجلامعات الأجنبية.
الفيدرايل  الحتياطي  امل�سرف  ال�سارقة  زار طالب جامعة  الرحلة  خالل 
الأمريكي يف مدينة نيويورك، والبنك املركزي الأمريكي واملكان املخ�س�س 
زيارة  اإىل  بالإ�سافة  العامل  يف  الأكرب  تعد  التي  الذهب  احتياطي  حلفظ 
املتحف املايل اخلا�س بالبنك والطالع على تاريخ البنك املمتد اإيل اأكرث 
املالية يف �سارع وول �سرتيت  من مائة عام، كما زار الطالب �سوق الأوراق 
بالإ�سافة  العامل،  واأكرب مركز مايل يف  اأهم  الذي يعترب  يف حي مانهاتن 
اإىل زيارة جامعة �سانت جون وق�ساء يوم كامل بها ليتعرفوا على احلياة 
اجلامعية هناك والكليات املختلفة للجامعة، كما التقوا مع بع�س طلبتها 

وتعرفوا عن كثب على نظام التعليم وخ�سو�سا برامج الدار�سات العليا.

م�سرف �لهالل يعلن تعيني �أليك�س 
كويلو رئي�سً� تنفيذيً� جديدً� له 

تعيني  عن  الهالل  م�سرف  اأعلن 
األيك�س كويلو الذي ميتلك  ال�سيد 
خربة تزيد عن عقدين من الزمن 
رئي�ساً  العاملي،  املايل  القطاع  يف 
تنفيذياً جديداً له. و�سيعمل ال�سيد 
مكانة  تعزيز  على  كويلو  األيك�س 
م�سرف الهالل كم�سرف اإ�سالمي 
الإمارات  دولة  يف  يعمل  رائد 

العربية املتحدة وكازاخ�ستان.
م�سرف  اإىل  ان�سمامه  قبل 
األيك�س  ال�سيد   توىل  الهالل، 
ال�سرق  بني  قياديًة  اأدواراً  كويلو 
يف  و�سارك  ونيويورك،  الأو�سط 
قيادة العديد من املوؤ�س�سات املالية 
العاملية يف كّل من الوليات املتحدة 
واآ�سيا  الالتينية  واأمريكا  وكندا 

واأوروبا.

�ن�سم�م فر�س �لنهر »�أوتو« �إىل حديقة �لم�ر�ت للحيو�ن�ت  
بابوظبي  الباهية  للحيوانات يف منطقة  المارات  و حديقة  منتجع  اأعلن 
عن اإن�سمام فر�س النهر الفريقي “اأوتو” اىل عائلة احلديقة. ويبلغ فر�س 
النهر القادم حديثا اىل احلديقة خم�س �سنوات من العمر فيما يبلغ وزنه 
منتجع  يف  العمليات  مدير  �سعبان  وليد  الدكتور  وقال  كيلوجرام.    2000
وحديقة المارات للحيوانات: ي�سرنا ان�سمام فر�س النهر “اأوتو” لعائلة 
احلديقة و بالرتحيب به يف موطنه اجلديد و نهدف يف منتجع و حديقة 
المارات للحيوانات دائما اىل ن�سر الوعي حول احلفاظ على احلياة الربية 

و حماربة التجارة باحليوانات و العتداء عليهم. 

تهنئ������ة
والأ�سدقاء  الأهل  يتقدم 
من  كل  بح�سول  بالتهنئة 
خلفان  �سعيد  الدكتور 
على  الدهماين  الهنجري 
الإح�ساء  يف  الدكتوراة  درجة 
اململكة  يف  ا�سك�س  جامعة  من 
اأحمد  وح�سول  املتحدة 
الدهماين  الهنجري  حارب 
يف  البكالوريو�س  �سهادة  على 
اجلامعه  من  العامة  العالقات 
مربوك  الف  دبي  يف  الكندية 

واىل المام 

متطوعو twofour54 يغر�سون �ستالت �لقرم يف �ل�سعدي�ت �سمن فع�لي�ت ع�م �خلري

مو��سالت �لإم�ر�ت تنظم رحلة عمرة ل�800 �س�ئق وفّني وم�سرفة نقل و�سالمة

ج�معة �لغرير تفوز لل�سنة �لث�نية على �لتو�يل 
ب�أف�سل �بتك�ر يف ج�ئزة حمد�ن للط�لب »ر�مي �سالح�ت«

را�سد  بن  حمدان  جائزة  على  ح�سوله  �سالحات«  »رامي  باجلامعة  الهند�سة  كلية  طالب  الغرير  جامعة  اأ�سرة  هناأت 
لالأداء التعليمي املتميز يف فئة » اأف�سل ابتكار علمي » 2017 للعام الثاين على التوايل فبعد اأن نال »رامي �سالحات« 
واملطبوعة،  اللكرتونية  امل�ستندات  ومعاجلة  لتحليل  اجلديد  التقني  ابتكاره  عن  اخرتاع  اأف�سل  جائزة  2016  بفئة 
متكن طالب كلية الهند�سة بجامعة الغرير من الفوز بجائزة 2017 على اإثر اإبتكار جديد يتمثل يف نظام اأمن املعلومات 
على  القائمة  واخلدمات  التطبيقات  اإخرتاق  من  النرتنت  جمرمي  مبنع  اجلديد،  التقني  البتكار  ويقوم  الذكي. 
النرتنت ، حيث ي�ستخدم عدد من التحديات الأمنية لتوفري اأق�سى ما ميكن من احلماية الإلكرتونية ولكن باأب�سط 
الطالب  اأكد  ال�سوق،  البتكار وجدواه يف  نفعية  وعن  )الأجلوريثمي(.   واحل�سابي  الربجمي  التعقيد  امل�ستويات من 
البنكية  الق�سوى والثقة الأمنية ،خ�سو�سا للتطبيقات احل�سا�سة، مثل اخلدمات  اأنه يوفر احلماية  رامي �سالحات 
واجلامعات  احلكومية  للموؤ�س�سات  الإلكرتونية  للمواقع  اأمن  م�سدر  ي�سكل  كما  احلكومية،  واخلدمات  الإلكرتونية 

وال�سركات والدوائر مثل: اإدارة الإقامة واجلوازات واملرور والرتخي�س و�سركات الكهرباء والتاأمني وغريها.

املجتمعية  م�سوؤوليتها  اإطار  يف 
وجهودها ومبادراتها لدعم مبادرة 
»عام اخلري«، التي اأطلقها �ساحب 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
الإمارات  موا�سالت  نظمت  اهلل، 
العمرة  منا�سك  لأداء  رحلة 
عام  يف  وخري  “اأجر  �سعار  حتت 
ل� 800 موظف من  اخلري” وذلك 
وم�سرفات  والفنيني  ال�سائقني 
يف  املتميزين  وال�سالمة  النقل 
�سقر  حنان  واأو�سحت  املوؤ�س�سة. 
لدائرة اخلدمات  التنفيذي  املدير 
التي  العمرة  رحلة  اأن  املوؤ�س�سية، 
نظمتها موا�سالت الإمارات جاءت 
واملبادرات  الربامج  خطة  �سمن 
تنفذها  التي  واملجتمعية  اخلريية 
اخلري”،  “عام  خالل  املوؤ�س�سة 
جت�سيد  على  منها  حر�ساً  وذلك 
باعتبارها  املجتمعية  امل�سوؤولية 
واجباً وطنياً جتاه املجتمع، والتي 

ثقافية  رحلة  ال�سارقة  جامعة  خريجي  رابطة  مركز  نظم 
على  ال�سارقة  جامعة  من  خريجة  و35  خريجا   17 ل�  تراثية 
املناطق الرتاثية والتاريخية  يومني منف�سلني للتعرف على 
يف مركز مليحة لالآثار، تاأتي الرحلة �سمن الأن�سطة الثقافية 
التي يقيمها مركز رابطة اخلريجني على مدار العام بهدف 
لالأماكن  النتماء  وتعزيز  باجلامعة  اخلريج  عالقة  تعميق 
الرتاثية بالدولة من خالل ا�ستك�ساف  تاريخ دولة  الإمارات 
العربية املتحدة بهدف دعم الهوية الوطنية وتعريف الطالب 
احلياة  منط  على  والتعرف  للدولة  الرتاثي  املوروث  على 
التقليدية التي كان يعي�س فيها �سكان املنطقة يف فرتات زمنية 

خمتلفة.
خالل الرحلة تعرف اخلريجني  على البيئة الأثرية الفريدة 
العريق،  املا�سي  يف  فيها  وجدت  التي  واملواقع  مليحة  ملنطقة 
مثل مناطق جبل بحي�س وجبل فايا التابعة لإمارة ال�سارقة، 
من  العديد  وم�ساهدة  التفاعلية  العرو�س  ح�سور  بجانب 
عن   عمرها  يزيد  والتي  النادرة  التاريخية  الأثرية  القطع 
، كما متكن  ال�سنني داخل متحف مركز مليحة لالآثار  اآلف 
والقمر من  وامل�سرتي  املريخ  اخلريجني من م�ساهدة كوكب 
مذهلة  مبناظر  ال�ستمتاع  وكذلك  الفلكي،  املنظار  خالل  
اأعلى قمم ال�سخرة الأحفورية و�سخرة اجلمل والتقاط �سور 

جميلة لغروب ال�سم�س وظهور القمر.

جهودهم، موؤكدة باأن هذه اجلهود 
عجلة  دفع  يف  اإيجاباً  تنعك�س 
موا�سالت  يف  والتميز  التطور 
الإمارات، م�سرية اأن رحلة العمرة 
الدينية،  القيم  تدعيم  �ست�سهم يف 
والرتابط  التوا�سل  وتوثيق 
امل�ساركني،  جميع  بني  والتالحم 
الواحدة  الأ�سرة  روح  وتعزيز 

فيما  الإن�سانية  العالقات  واأوا�سر 
املعارف  تنمية  جانب  اإىل  بينهم، 
الجتماعية،  والعالقات  الثقافية 
تّدخر  مل  املوؤ�س�سة  اأن  مو�سحة 
جهداً يف توفري جميع الت�سهيالت، 
وت�سخري كافة الإمكانيات ل�سمان 
اأهدافها  وحتقيق  الرحلة  اإجناح 

املن�سودة.

الدولة  توجهات  بدورها  تدعم 
والعمل  العطاء  ثقافة  تر�سيخ  يف 
اأن  موؤكدة  والن�ساين،  التطوع 
رحالت  تنظيم  �ستوا�سل  املوؤ�س�سة 

العمرة ب�سكل م�ستمر. 
و�سعت  املوؤ�س�سة  اأن  �سقر  واأفادت 
ت�سجيع  م�سوؤولية  عاتقها  على 
وتقدير  وحتفيزهم  موظفيها 

خريجو ج�معة �ل�س�رقة يف رحلة ل�ستك�س�ف ت�ريخ �لدولة



    
خ�سرت 90 كيلو من وزنه� لت�سبح ع�ر�سة 

من  اأك��رث  خ�سارة  من  الربيطانية  املتاجر  اأح��د  يف  عاملة  متكنت 
ر�سيقاً وجذباً ر�سحها لعمل جديد  ن�سف وزنها، لتكت�سب مظهراً 

يف عر�س الأزياء.
 90 نحو  عاماً(   28( غارنر  كاتي  خ�سرت  �سهراً،   13 مدى  وعلى 
�سجعها  مما  اجلديد،  مظهرها  عن  م��وؤخ��راً  لتك�سف  كيلوغراماً، 
ال�سهرية يف  الوكالت  اإح��دى  مع  اأزي��اء  عار�سة  لوظيفة  للرت�سح 

لندن، بح�سب ما ذكرت �سحيفة مريور.
وقالت كاتي لل�سحيفة الربيطانية �ساهدت الوكالة �سوري وطلبوا 
مني العمل ل�ساحلهم. مل اأحلم يوماً باأن اأكون عار�سة اأزياء، لكن 

مظهري اجلديد منحني ثقة كاملة بعد فقد الكثري من الوزن.
بالفعل  اأب��دو  واأن��ا  �سخ�س خمتلف،  بانني  "اأ�سعر  كاتي:  واأ�سافت 
ل��دي ه��دف خمتلف يف احل��ي��اة، وهو  ب��ات  �سخ�ساً خمتلفاً، لذلك 
حياة  يف  التحول  نقطة  وكانت  ناجحة".  اأزي���اء  عار�سة  اأك��ون  اأن 
 ،2015 ع��ام  الأول(  )كانون  دي�سمرب  ت��ويف جدها يف  عندما  كاتي 
كما �ساهدت جمموعة من زميالت العمل، وهن يخ�سعن لربامج 

تخ�سي�س مع نتائج مده�سة.
يعانيان من  "كان كل من ج��دي وجدتي  ذل��ك:  كاتي عن  وتقول 
الب�سر  فقدت جدتي  ال��زائ��د، حيث  ال��وزن  ب�سبب  م�ساكل �سحية 
خ�سر  ح��ني  يف  تتوفى،  اأن  قبل  ال�سكري  مبر�س  اإ�سابتها  ب�سبب 
جدي �ساقيه لنف�س ال�سبب، وعندما تويف جدي قلت يف نف�سي اإنني 

�ساأكون التالية اإذا مل اأفعل �سيئاً خل�سارة الوزن".
اأن توقفت عن  اأن تخ�سر الكثري من الوزن بعد  وا�ستطاعت كاتي 
ال�سابق،  يف  عليها  مدمنة  كانت  التي  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول 
وتعرتف كاتي اأنها كانت بدينة معظم فرتات حياتها، وعلى الرغم 
اأنها كانت  اإل  املدر�سة،  وامل�سايقة يف  للتنمر  تتعر�س  اأنها مل  من 

تفتقر اإىل الثقة بالنف�س وتقدير الذات ب�سبب وزنها الزائد.

يتلقف ع�ماًل �سقط من �لط�بق �لث�ين
يف م�سهد يحب�س الأنفا�س، اأظهر ت�سجيل م�سور التقطته كامريات 
بالفنون  اإن��ق��اذ خبري  ال�سينية حلظة  ال�����س��وارع  اأح��د  يف  امل��راق��ب��ة 
القتالية لعامل بناء �سقط من الطابق الثاين لأحد املباين بعدما 

انهارت ال�سقالة حتت قدميه.
بناء  عامل  جنا  القتالية،  الفنون  يف  خبري  ت�سرف  ح�سن  بف�سل 
التي كان يقف  ال�سقالة  انهارت  باأعجوبة بعدما  املوت  �سيني من 

عليها وهوى من الطابق الثاين للمبنى. 
الطابق  يف  �سوئية  يافطة  بتثبيت  يقوم  وان��غ  البناء  عامل  وك��ان 
الثاين لأحد املباين عندما انهارت ال�سقالة حتته وبقي معلقاً يف 

الهواء لعدة دقائق بعدما ت�سبث بحافة اجلدار. 
م�سطحبة  الرجل  لإنقاذ  املجاورة  املقاهي  اأح��د  �ساحبة  وهرعت 
قام  بينما  الأر���س،  واملرتبات وو�سعتها على  الو�سائد  بع�س  معها 
بتلقف  القتالية  للفنون  ك��م��درب  يعمل  ال���ذي  �سيانغ  وو  زوج��ه��ا 

العامل بني ذراعيه. 
وحل�سن احلظ جنا وانغ من اإ�سابات خطرية واقت�سرت الأ�سرار 
على ر�سو�س عديدة يف ج�سده.  وقال وو باأنه هرع لتلقف العامل 
�ساهمت كثرياً يف  ذراع��ي��ه  ق��وة  واأن  اأب���داً،  ي��رتدد  اأن  دون  بذراعيه 
اإ�سابات  اإىل  ت��وؤدي  اأن  املمكن  من  ك��ان  التي  ال�سدمة  امت�سا�س 

بالغة للرجل، وفق �سحيفة ديلي مريور الربيطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أم حتتفل بحمله� يف طفله� �لع�سرين
احتفلت اكرب عائلة بريطانية بحمل الأم فى طفلها الع�سرين، حيث اأعلنت الأم عن حملها من خالل �سورة �سونار 
ال�  للجنني، ن�سرتها عرب موقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك الأمر� الذي ت�سبب يف �سعادة الأم والأب واأطفالهم 

.19
لنك�ساير  مدينة  م��ن  نويل  وزوج��ه��ا  ع��ام��اً   41 وات��ف��ورد  �سيو  الأم  ف��اإن  الربيطانية  ميل  ديلي  ل�سحيفة  وطبقاً 
الربيطانية، قد �سربا بتحديد الن�سل عر�س احلائط واأعربا عن �سعادتهما بقدوم الطفل الع�سرين لهما، والذي 
من املنتظر اأن ت�سعه يف �سبتمرب املقبل، وقد تزوجت الأم وهي فى عمر ال� 14 عاماً واأجنبت طفلها الأول يبلغ من 
العمر 27 عاماً، وتعترب عائلة �سيو ونويل اأكرب عائلة يف بريطانيا وتعي�س الأ�سرة جميعاً يف منزل كبري، عّلقت الأم: 

اأنا �سعيدة بالو�سول بعدد اأبنائها اإىل رقم زوجي لأننب اأكره الأرقام الفردية .
ول حت�سل العائلة التي اأ�سبحت حديث و�سائل الإعالم الربيطانية على اأي اإعانات من الدولة، حيث ميتلك الأب 
خمبزاً بينما ل تعمل الأم، وتق�سي يومها فى خدمة اأطفالها ال� 19، حيث تقوم بغ�سيل املالب�س حوايل 10 مرات 
يومياً، واأكد الزوجان اأنهما يعي�سان يف �سعادة و�سط تلك العائلة الكبرية رغم ت�ساعف اإنفاقهما الذي و�سل اإىل 30 

األف جنيه اإ�سرتليني �سنوياً.
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ملكة جم�ل �لع�مل ... عمدة جلبل ط�رق
يف  عمدة  اأ�سغر  ال��دوري��ن��و،  ك��اي��ان  ال�سابقة  ال��ع��امل  جمال  ملكة  اأ�سبحت 
جبل طارق. وعقب فوزها، الثالثاء، املا�سي اأعلنت، الدورينو، اأن الأرا�سي 
ملاذا  دائماً،  و�سيظل  بريطاين  ط��ارق  جبل  قائلة:  بريطانية  دائما  �ستكون 

نريد اأن نغري علمنا ، وذلك وفقاً ل�سحيفه تليغراف الربيطانية.
وقالت، يف حفلها اليميني عن مدى امتنانها لها، لقد �سغلت من�سب نائب 
عمدة لل�سنوات القليلة املا�سية لقد �سهدت العمل اجلاد والتفاين املطلوب 
للوفاء بهذا الدور، لذلك اأود اأن اأ�سكر روؤ�ساء البلديات ال�سابقني على كل 

ما اأ�سهموا به من اأهمية لرئا�سة البلدية .
كايان  اأ�سبحت  عندما  ب��ي��ك��اردو:  فابيان  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
ط��ارق يف  اأح��الم جبل  يحمل  �سخ�ساً  كانت  العامل  ملكة جمال  األ��دوري��ن��و 
اإم��راأة حرة يف جبل طارق ولديها ميدالية  جميع اأنحاء العامل، واأ�سبحت 
اأن  اأعلى متييز مدين لدينا. لذلك نطلب منها  �سرف جلبل ط��ارق، وهو 
اأ�سغر  الدورينو )30 �سنة(  اأن كايان  ت�سبح عمدة هو �سيء جميل. يذكر 
عمدة يف تاريخ الإقليم، وامل��راأة الثالثة لتويل الدور، وقد و�سفتها و�سائل 

الإعالم الربيطانية، باأنها العمدة الأجمل يف العامل .

مق��س�ة �سك�ن عم�رة ب�سبب ر�ئحة �لزيت 
رائحة  اإن  نوعها  من  �سابقة  يف  الإيطالية  التعقيب  حماكم  اإح��دى  قالت 
الزيت املقلي، اعتداء وحتر�س حقيقي �سد اجلريان، واأمرت باإعادة حماكمة 
اأقل درجة من  ا�ستئناف  اأقرت حمكمة  اأن  �سكان �سقة يف بناية �سكنية بعد 
متهمني  العمارة،  �سكان  باقي  عليهم  رفعها  ق�سية  برباءتهم، يف  التعقيب 
اإياهم بالت�سبب يف اأذى لبقية ال�سكان، ب�سبب روائح الزيوت املت�ساعدة من 

مطبخهم.
ونقلت �سحيفة اإل �سويل 24 اأوري الإيطالية الأربعاء، اإن حمكمة تعقيب 
اإيطالية اعتربت اأن املدعى عليهم، �سكلوا ب�سلوكهم �سرراً كبرياً لأجوارهم، 
لتاأمر  املدعني  �سم  بحا�سة  حقيقياً  املقلي متثل حتر�ساً  الزيت  رائحة  واأن 
الأج��وار �سدهم  بعد رفع  العمارات  اإح��دى  �سقة يف  �سكان  باإعادة حماكمة 

ب�سبب روائح الزيت املقلي املت�ساعد من مطبخهم ب�سكل م�ستمر.
لي�س  ال��روائ��ح  اأن  موؤكدين  برباءتهم،  املحكمة  اأم��ام  عليهم،  املدعى  ودف��ع 
�سوى رائحة الزيت املقلي، الذي ي�ستعملونه لقلي البطاط�س، ولكن املحكمة 
اعتربت اأن الرائحة الكريهة امل�ستمرة متثل حتر�ساً متعمداً باجلريان، ما 
النعقاد  على حمكمة جديدة  واأن��ه  ال�سم،  بحا�سة  الإ�سرار  لهم يف  ت�سبب 

للنظر يف الق�سية على هذا الأ�سا�س.  

�ل�سني تبني مدينة ثالثة 
�أ�سع�ف م�س�حة نيويورك

اأ�سارت �سحيفة غارديان اإىل خطة 
تبلغ  جديدة  مدينة  لبناء  �سينية 
اأ�سعاف  ث���الث���ة  ن��ح��و  م�����س��اح��ت��ه��ا 
م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك الأم��ريك��ي��ة، يف 
املروري  الن�����س��داد  لك�سر  حم��اول��ة 
التي  ال�سكانية  ال��ك��ث��اف��ة  وخ��ف�����س 
ن�سمة  م���ل���ي���ون   22 ب��ن��ح��و  ت���ق���در 

بالعا�سمة بكني.
مدينة  امل�����������س�����وؤول�����ون  وو�������س������ف 
�ستمتد  -التي  اجلديدة  �سيونغان 
بعد  ع��ل��ى  م��ق��اط��ع��ات  ث����الث  اإىل 
ن��ح��و م��ئ��ة ك��ي��ل��وم��رت ج��ن��وب غرب 
حا�سمة  اإ�سرتاتيجية  باأنها  بكني- 

لالألفية القادمة.
الر�سمية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
�ستكون  �سيونغان  اأن  )���س��ي��ن��خ��وا( 
ال�سني،  يف  ال��ن��م��و  مل��ع�����س��ل��ة  ح���ال 
العمراين  ال���ت���و����س���ع  اإن  وق����ال����ت 
الطريق  يف�سح  اأن  يجب  ال�سامل 
متوازنة  تنمية  اإ�سرتاتيجية  اأم��ام 

و�ساملة.
اإن  بينغ  ج��ني  �سي  الرئي�س  وق���ال 
للتنمية  من��وذج��ا  �ستكون  امل��دي��ن��ة 
تعطي  اأن  وي��ن��ب��غ��ي  الإب����داع����ي����ة، 
وحت�سني  البيئة  حلماية  الأولوية 

رفاة ال�سعب .
اأن �سيادي  اإىل  واأ�سارت ال�سحيفة 
هذه  م��ع  ف���ورا  تفاعلوا  ال�سفقات 
ال��دع��اي��ة وب�����دوؤوا ي��ت��دف��ق��ون على 
على  العقاري  لال�ستثمار  املنطقة 
اأمل اإعادة بيع ا�ستثماراتهم باأرباح 
اأ�سعار الأرا�سي  وفرية، ما �ساعف 
خالل �ساعات بعد الإعالن املفاجئ 
هذا  اأن  اإىل  واأمل���ح���ت  ل��ل��م�����س��روع. 
من  ينبع  باملدينة  املحيط  ال���دوي 
قادة  تلقته من  الذي  العام  الدعم 

احلزب ال�سيوعي ال�سيني.

مطعم يغري ��سمه لأجل 
توب�ك �س�كور 

بالتزامن مع ان�سمام ا�سم جنم الراب الراحل 
اآند  ال��روك  اإىل قاعة م�ساهري  �ساكور  توباك 
تغيري  ع��ل��ى  ن��ي��وي��ورك  يف  مطعم  اأق����دم  رول 
ملا  ���س��اك��ور  ت�سور  يج�سد  حتى  م��وؤق��ت��ا  ا�سمه 

يجب اأن تكون عليه املطاعم.
و�سويت ت�سيك مطعم يف حي مانهاتن حتول 
كتبه  ت�سور  على  اعتمادا  بواميكا  مقهى  اإىل 
�ساكور يف ثالث �سفحات بخط يده يف دفرت 
ال����ذي مت جتهيزه  امل��ط��ع��م  ي��وم��ي��ات��ه. وق����ال 
بالتعاون مع �سيعة �ساكور اإنه �سيظل مفتوحا 
حتى يوم الأح��د و�سيقدم بع�سا من الأطباق 
باجلنب  املعكرونة  مثل  ال��راب  لنجم  املف�سلة 
املحمرة مع اجلنب  والبطاطا  اللحم  ورغيف 
املطعم  و�سيعر�س  املقلية.  ال��دج��اج  واأجنحة 
ال�سخ�سية  ���س��اك��ور  ���س��ور  م��ن  بع�سا  اأي�����س��ا 
واأ�سعاره ومتعلقاته وبع�س ال�سلع اخلا�سة به 

التي �سيتمكن املعجبون من �سرائها.

ي�س�ب بغيبوبة تدوم 18 �س�عة يوميً� 
ن����ادرة جتعله  ي��ع��اين ف��ت��ى ب��ري��ط��اين م��ن ح��ال��ة �سحية 
ي�ستغرق يف نوم عميق ملدة 18 �ساعة يومياً، الأمر الذي 
م��ن��ع��ه م���ن مم��ار���س��ة ح��ي��ات��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م��ن��ذ م���ا يقارب 

الثالثة اأ�سهر. 
ت�سي�سرفيلد يف مدينة  اأبليتون من منطقة  تغيب هاري 
طويلة  لأ�سابيع  املدر�سة  عن  الربيطانية،  �ساير  ديربي 
 18 ملدة  كامليت  ينام  بحالة �سحية جتعله  اأ�سيب  بعدما 

�ساعة كل يوم. 
باأن  اعتقدا  باأنهما  وجيم�س،  ج��ان  الفتى،  وال��دا  ويقول 
لأول  النوم  بنوبة  اأ�سيب  احلياة عندما  فارق  قد  ابنهما 

مرة. 
ويذكر باأن هاري اأ�سيب بنوبات نوم يف املا�سي ولكنها مل 
تكن بهذا ال�سكل اليومي، وكان والداه يوقظانه ب�سهولة 
يجدان  اأنهما  اإذ  حالياً،  معهما  يحدث  م��ا  نقي�س  على 

�سعوبة بالغة يف اإيقاظه. 
وب��ح�����س��ب الأط���ب���اء ف���اإن ه���اري ي��ع��اين م��ن ح��ال��ة اإنهاك 
�سديدة جتربه على ال�ستغراق يف النوم العميق ل�ساعات 

طويلة، وجتعل من ال�سعب اإيقاظه.
واأ�سافت الأطباء باأن نوبات النوم العميق قد تباغت الفتى 

يف اأي وقت من اليوم ول تقت�سر على وقت حمدد. 
ويحاول والدا هاري حالياً ال�ستعانة مبدر�سيه لتعوي�س 
ما فاته من درو�س خالل الفرتة املا�سية، غري اأن اأوقات 

ا�ستيقاظه الغري منتظمة جتعل من الأمر يف غاية. 
فاإن  الربيطانية،  م���ريور  �سحيفة  يف  ورد  م��ا  وبح�سب 
متخ�س�س  م�ست�سفى  اإىل  نقله  ي��ح��اولن  الفتى  وال���دا 
لالإ�سراف على حالته ب�سكل مبا�سر على اأمل اأن يتماثل 

لل�سفاء قريباً.  

مي�ر�س �لري��سة ليبقى حيً�
يحاول طفل يف الثامنة من عمره البقاء على قيد احلياة 
عرب ممار�سة الكثري من الألعاب الريا�سية، وذلك بعدما 
ن��ادرة ت�سببت يف زي��ادة وزنه ب�سكل  اأ�سيب بحالة �سحية 

مفرط. 
يعاين جيك فيال )8 �سنوات( من مالطا من حالة �سحية 
نادرة تت�سبب يف زيادة دائمة يف وزنه، وميكن اأن توؤدي اإىل 

وفاته عندما ي�سل اإىل الثالثني من عمره.  
ب�سكل  ال�ساقة  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  جيك  وقرر 
نف�سه  حلماية  التحمل،  م�سابقات  يف  وامل�ساركة  منتظم، 
م��ن خم��اط��ر ال����وزن ال���زائ���د. وب��ح�����س��ب امل��خ��ت�����س��ني فاإن 
امل�سابني بهذه احلالة ال�سحية النادرة ل يتجاوز عددهم 

املئة يف جميع اأنحاء العامل.
على  لها  تعليق  يف  فيال  مار�سوكا  الطفل،  وال��دة  وقالت 
على  جيك  ت�ساعد  التحمل  م�سابقات  اإن  اب��ن��ه��ا:  ح��ال��ة 
احلفاظ على لياقته البدنية وخ�سارة الوزن. اإنها مفيدة 
ل�سحته وتعطيه فر�سة لالختالط بالأطفال الآخرين 
ويرتاد  اع��ت��ي��ادي��ة  ح��ي��اة  يعي�س جيك  واأ���س��اف��ت:  اأي�����س��اً. 
عدم  على  يحر�س  ولكنه  الطبل،  على  ويعزف  املدر�سة، 
الإ���س��اب��ة ب���اأي وع��ك��ة �سحية حتى الإن��ف��ل��ون��زا لأن��ه��ا قد 
توؤدي اإىل م�ساعفات خطرية. يتمرن جيك ثالث مرات 

يف الأ�سبوع يف مركز تريالثون لل�سباب.

�أوليفي� م�ن تنف�سل 
عن حبيبه�

عن حبيبها  عاماً   36 العمر  البالغة من  مان  اأوليفيا  الأمريكية  املمثلة  انف�سلت 
اآرون رودجرز البالغ من العمر33 عاماً.

العالقة العاطفية جمعت اأوليفيا باآرون ملدة 3 �سنوات.
وقال م�سدر ان الثنائي باتا �سديقني مقربني بعد الإنف�سال.

اأوليفيا وهي  اأوليفيا واآرون بعد ان ر�سدت  وكانت قد انت�سرت اأخبار عن خطوبة 
ت�سع خامت ما�سي.

بعد عالقة  كينامان،  املمثل جويل  انف�سلت عن حبيبها  قد  م��ان،  اأوليفيا  وكانت 
ا�ستمرت قرابة ال�سنتني عام 2014.

�سانع ال�سوكولتة الفرن�سي اإيريك ثيفينوت وقد �سنع منحوتة با�ستخدام 180 كجم من ال�سوكولتة تكرميًا 
لوحيد القرن الذي قتل يف حديقة حيوان ثويري على يد م�سلحني جمهولني. )ا ف ب(

��ستبع�د �لأفالم �لوث�ئقية 
متعددة �لأجز�ء من �لأو�سك�ر 
يكون  ل����ن  ف�������س���اع���دا،  الآن  م����ن 
الوثائقية  الأف���������الم  ل�����س��ال���س��ل 
نيل  يف  ن�سيب  الأج������زاء  م��ت��ع��ددة 
�سدرت  اأن  بعد  الأو���س��ك��ار  ج��وائ��ز 
ال�سرتاك  بقواعد  جديدة  قائمة 
يف املناف�سة. وقالت اأكادميية فنون 
وع��ل��وم ال�����س��ور امل��ت��ح��رك��ة  اإن هذا 
التغيري �سينطبق على كل �سال�سل 
متعددة  ال��ت�����س��ج��ي��ل��ي��ة  الأف���������الم 
حمدودة  �سال�سل  وع��ل��ى  الأج����زاء 
للجائزة  ل��ل��ت��اأه��ل  �ست�سعى  ك��ان��ت 
من  �ست�ستبعد  كما  امل��ق��ب��ل.  ال��ع��ام 
التي  الوثائقية  الأف���الم  اجل��ائ��زة 
التلفزيون  ق���ن���وات  ع��ل��ى  ت��ع��ر���س 
دي.يف.دي  ا����س���ط���وان���ات  ع��ل��ى  اأو 
التحكيم  اأم��ام جل��ان  قبل عر�سها 
يجيء  للمناف�سة.  ل��ل��ت��اأه��ل  �سعيا 
القرار بعد اأ�سهر معدودة من فوز 
ميد  اأو.ج��ي��ه:  الت�سجيلي  الفيلم 
عدة  على  عر�س  ال��ذي  اأمريكا  اإن 
اأجزاء بجائزة اأف�سل فيلم وثائقي 
طويل. والفيلم من اإنتاج موؤ�س�سة 
لثماين  ومي���ت���د  اإي.اإ��������س.ب�������ي.اإن 
���س��اع��ات وت��خ��ل��ل��ت��ه ف��وا���س��ل لدى 
�سينمائية  م��ه��رج��ان��ات  يف  عر�سه 
ك���ربى ويف ق��اع��ات حم����دودة ومن 

ثم تاأهل لال�سرتاك يف املناف�سة. 
خم�سة  ع��ل��ى  اأي�������س���ا  ع��ر���س��ه  ومت 
اإيه.بي.�سي  �سبكتي  ع��ل��ى  اأج�����زاء 
التلفزيونيتني.  واإي.اإ�����س.ب����ي.اإن 
اغتيال  حم��اول��ة  الفيلم  وي��ت��ن��اول 
جنم كرة القدم الأمريكية ال�سابق 
اأو.جيه �سيمب�سون عام 1995 وقد 
ف��از ب��ج��ائ��زة الأو���س��ك��ار يف فرباير 
اأفالم  على  متفوقا  املا�سي  �سباط 
ي��ور نيجرو  ن��وت  ام  ثريتينث واآى 

وفاير ات �سي وليف اأنيميتد.

غر�ئب ل تعرفه� عن �ملجموعة �ل�سم�سية
عرب  الأر����س  ل�سكان  غام�سا  عاملا  الف�ساء  ظ��ل 
قرون طويلة، فظن القدماء اأن جنوم ال�سماء هي 
ثقوب تطل على النار، واأن الأر�س مركز الكون 
الذي ت�سري يف رحابه كل اأجرام ال�سماء مبا فيها 
اأن  بع�سهم  ظن  بل  والقمر،  والكواكب  ال�سم�س 
ب�سع ع�سرات من  ارتفاع  تنتهي مبجرد  ال�سماء 
الأمتار فوق الأر�س كما فعل الفراعنة القدماء 

حني بنوا �سرحهم ال�سهري.
ومع تطور العلم ودخول ع�سر الف�ساء مبا فيه 
الكون  اأع��م��اق  ���س��ربت  متقدمة  تل�سكوبات  م��ن 
ال�سحيق ومركبات ف�سائية و�سلت اإىل اأماكن مل 
اأ�سبح  اإليها يف يوم ما  يتخيل الإن�سان الو�سول 
ال��ق��دمي��ة وتف�سري  ال��ه��رط��ق��ات  اإب���ط���ال  ي�����س��ريا 

العديد من األغاز الكون.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك ف���اإن ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري يف 
ح��ق��ول ال���س��ت��ك�����س��اف ال��ف�����س��ائ��ي ال��وا���س��ع��ة التي 
يعمل فيها اآلف موؤلفة من العلماء واملهند�سني 
الكثري  اإىل ظهور  ب��دوره  وخ��رباء الربجمة قاد 

من الألغاز والت�ساوؤلت التي مل يجد لها العلماء 
حال ول تف�سريا حتى الآن.. نتحدث يف ما يلي 
عن ثالثة منها. فعلى الرغم من اأن درجة باطن 
15 مليون درج��ة مئوية مبا  ال�سم�س تربو على 
يف  الأرب���ع  الهيدروجني  ذرات  ن��وى  لدمج  يكفي 
الهيليوم ت�ساحبها طاقة هائلة  نواة واحدة هي 
على �سكل حرارة و�سوء واإ�سعاعات خمتلفة فاإن 
درجة حرارة �سطح ال�سم�س الذي ل يبعد �سوى 
الفرن  ذل��ك  ع��ن  فقط  كيلومرت  األ���ف  �سبعمئة 

النووي تبلغ �ستة اآلف درجة فقط.
اأن درج��ة ح��رارة الغالف  لكن الغريب يف الأم��ر 
الإكليل  طبقة  وه��ي  بال�سم�س  مبا�سرة  املحيط 
الكلي  الك�سوف  اأثناء  اإل  ترى  ل  التي  ال�سم�سي 
لل�سم�س لأنها اأخفت من �سطح ال�سم�س الأ�سفر 
مبليون مرة تبلغ اأكرث من مليوين درجة، وهذا 
األغاز  اأح����د  ال��ك�����س��ف ال��ق��دمي احل��دي��ث ل ي����زال 
للمجال  اأن  ال�سم�س  علماء  يعتقد  التي  الف�ساء 

املغناطي�سي عالقة به.


