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الهالل االأحمر االإماراتي ي�سلم 17 منزال 
�سمن املرحلة االأوىل من اإعادة اإعمار املخا

•• املخا -وام: 

اليمنية  العوائل  من  لعدد  منزال   17 االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  �سلم 
اطار  وفى  تعز  مبحافظة  املخا  اإعمار  اإع��ادة  من  االوىل  املرحلة  �سمن 

�سل�سلة م�ساعدات الهيئة االغاثية واالن�سانية فى عام اخلري.
جاء ذلك خالل احتفال بهذه املنا�سبة ح�سره عدد من اع�ساء الهالل 
االأحمر ووفد من الهيئة يزورعدن وخمتلف املناطق املحررة وح�سد من 
االإماراتي يف عدن عقب  االأحمر  الهالل  باملخا. واكد م�سوؤول  االه��ايل 
الهالل  موا�سلة  املخا  ابناء  من  للم�ستفيدين  املنازل  مفاتيح  ت�سليمه 
املحررة  املناطق  ف��ى  اليمنيني  امل��واط��ن��ني  مل�ساعدة  االم��ارات��ي  االح��م��ر 
حيث تاأتي هذه الدفعة �سمن االعمال اخلريية االن�سانية يف عام اخلري 
)التفا�سيل  احلكيمة.           االمارات  قيادة  اعلنته  الذي  2017م 

�ص3(

موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم توزع 360 طنا 
من املواد الغذائية على املت�سررين يف ال�سومال

•• دبى -وام:

ق��ام��ت م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم ل��الأع��م��ال اخلريية 
على  اال�سا�سية  الغذائية  امل���واد  م��ن  طنا   360 بتوزيع  واالإن�سانية 

املت�سررين يف ال�سومال ا�ستفاد منها 4 االف و600 اأ�سرة.
وتاتي هذه التق�سيمات تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
ال�سمو  �ساحب  ودع��م  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة مل�ساعدة 

ال�سعب ال�سومايل ال�سقيق على تخطي ظروفه املعي�سية ال�سعبة.
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افغان ينقلون جثمان احد موظفي التلفزيون احلكومي اىل احدى امل�ست�سفيات

عراقيون يوا�سلون النزوح من مواقع القتال يف غربي املو�سل )رويرتز(

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملك الرنويج بيوم الد�ستور لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل برقية 
تهنئة اإىل �ساحب اجلاللة امللك هارالد اخلام�ص - ملك مملكة الرنويج مبنا�سبة 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  الد�ستور لبالده. كما بعث �ساحب  يوم 
ال�سمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و �ساحب  الدولة رئي�ص جمل�ص  نائب رئي�ص 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل �ساحب اجلاللة امللك هارالد اخلام�ص.

 جلنة مبادرات رئي�س الدولة وبرنامج زايد 
لالإ�سكان يوقعان اتفاقية ل�سيانة امل�ساكن واإحاللها

•• اأبوظبي -وام: 

ال�سيخ  وبرنامج  الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  مبادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  وّقعت 
اتفاقية تعاون لتنفيذ م�سروع �سيانة  الرئا�سة  �سوؤون  زايد لالإ�سكان يف مقّر وزارة 
امل�ساكن واإحاللها التي �سدرت ملاُّلكها قرارات بذلك انطالقا من حر�ص الطرفنينْ 
على التعاون االإ�سرتاتيجي امل�سرتك بينهما، وحتقيق كّل ما من �ساأنه خدمة املواطن. 
وّقع االتفاقية معايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�ص جلنة 
الدكتور عبداهلل بن  الدولة و معايل  ال�سمو رئي�ص  متابعة تنفيذ مبادرات �ساحب 
"برنامج  اإدارة  حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئي�ص جمل�ص 
بني  التعاون  باتفاقية  الزعابي  جمعة  اأحمد  معايل  واأ���س��اد  لالإ�سكان.  زاي��د  ال�سيخ 
اللجنة و برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان الهادفة اإىل تعزيز رفاهية املواطن وحتقيق 
احلياة الكرمية له يف اإطار توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل وتعليمات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ومتابعة �ساحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويّل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة التي ت�سع �سعادة املواطن �سمن اأولوياتها .               )التفا�سيل �ص7(

حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله رئي�ص واأع�ساء جلنة اال�سراف على دمج االأندية الثالثة  االأهلي و دبي وال�سباب   )وام(

ا�شتقبل رئي�س واأع�شاء جلنة ال�شراف على دمج الأندية الثالثة الأهلي ودبي وال�شباب 

حممد بن را�سد ي�سهد تتويج �سانع االأمل يف العامل العربي اليوم
•• دبي- وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل رئي�ص واأع�ساء جلنة 
برئا�سة  وال�سباب  دبي  و  االأهلي  الثالثة   االأندية  اال�سراف على دمج 
وال�سيافة  الت�سريفات  دائ��رة  عام  مدير  �سليمان  �سعيد  خليفة  �سعادة 
و�سامي ظاعن  ب��ن حميدان  اأح��م��د  ال�سادة  م��ن  ك��ل  وع�سوية  دب��ي  يف 
القمزي وعبداللطيف ال�سايغ وه�سام القا�سم ب�سفته رئي�ص ال�سركة 

االإ�ستثمارية ملمتلكات النادي.

من جهة اخرى ي�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل م�ساء 
اليوم اخلمي�ص تتويج �سانع االأمل يف الوطن العربي من بني 65 األف 
املندرجة  االأم��ل  �سناع  مبادرة  تناف�سوا �سمن  دول��ة   22 م�سارك من 

حتت مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية.
اأن احلفل ي�سهد  العاملية  اآل مكتوم  وذك��رت مبادرات حممد بن را�سد 
من  �سكلوا  الذين  االأم��ل  �سناع  من  العربية  النماذج  وتكرمي  تتويج 
عالمة  واالإن�ساين  االأخالقي  والتزامهم  واأعمالهم  مواقفهم  خالل 
ال��ن��ا���ص.  )التفا�سيل  ب��ل ويف ح��ي��اة  ل��ي�����ص يف ح��ي��ات��ه��م ف��ق��ط  ف��ارق��ة 

�شد هجوم للنظام بدرعا وقتلى بغارات بريف حلب

املعار�سة تعد مذكرة بع�سرات االأ�سئلة ب�ساأن اآلية دي مي�ستورا
•• عوا�صم-وكاالت:

اأنهى وفد املعار�سة ال�سورية بجنيف م�ساوراته ب�ساأن مقرتحات 
واأع��ّد مذكرة  �ستيفان دي مي�ستورا،  �سوريا  اإىل  الدويل  املبعوث 
تاأثر  م��ن  خم��اوف��ه  ال��وف��د  اأب���دى  كما  ب�ساأنها،  اأ�سئلة  تت�سمن 
و�سع  عن  وثيقتني  �سيقدم  اإنه  وقال  الرو�سي،  بالطرح  املبعوث 

املعتقلني ورف�ص الدور االإيراين.
واأفاد مرا�سل اجلزيرة يف جنيف باأن وفد املعار�سة ال�سورية اإىل 
قدمه  ال��ذي  االق��رتاح  ب�ساأن  م�ساوراته  اأنهى  جنيف  مفاو�سات 
اآلية  دي مي�ستورا الأطراف املفاو�سات ال�سورية ويتعلق بت�سكيل 
املرحلة  والقانونية خالل  الد�ستورية  الق�سايا  ب�ساأن  ا�ست�سارية 

االنتقالية.

جنوبي  البلد  ب��درع��ا  املن�سية  ح��ي  على  ل��ه  امل��وال��ي��ة  وامللي�سيات 
�سوريا، وذكر نا�سطون اأن خم�سة مدنيني من عائلة واحدة قتلوا 
بريف حلب  ر�سم احلمام  �سنتها مقاتالت على قرية  غ��ارات  يف 

ال�سرقي.
ون��ق��ل م��را���س��ل اجل���زي���رة ب���درع���ا ع��م��ر احل�����وراين ع���ن م�سادر 
باملعار�سة اأنها �سدت هجوما للنظام ال�سوري وامللي�سيات املوالية 
له على حي املن�سية بدرعا البلد، واأ�ساف املرا�سل اأن قوات النظام 
ق�سفت ب�سواريخ اأر�ص اأر�ص واملدافع الثقيلة االأحياء ال�سكنية 

يف درعا البلد، بالتزامن مع اال�ستباكات العنيفة يف احلي.
الت�سعيد  اتفاق خف�ص  درعا �سمن  املعار�سة يف  وتندرج مواقع 
رو�سيا  ب�سمانة  اجل���اري  اأي���ار  م��اي��و  ب��داي��ة  يف  اأ�ستانا  يف  امل��وق��ع 

واإيران وتركيا.

تت�سمن ع�سرات  اأع��ّد مذكرة  املعار�سة  اأن وفد  املرا�سل  واأ�ساف 
االأ�سئلة اال�ستف�سارية عن عدد من النقاط التي ت�سمنها اقرتاح 
اال�ست�سارية  االآل��ي��ة  بتنظيم  يتعلق  ما  �سيما  وال  مي�ستورا،  دي 
اإىل  ي��وؤدي  اأن  املعار�سة  الوطني، وهو ما تخ�سى  للحوار  ملوؤمتر 

تقوي�ص جممل العملية ال�سيا�سية.
ال��ه��ي��ئ��ة العليا  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ل��ل��ج��زي��رة، ع���ّر  ت�����س��ري��ح  ويف 
للمفاو�سات ريا�ص نع�سان اآغا عن خ�سيته اأن يكون دي مي�ستورا 
اإن  فقيه  رائ��د  مرا�سل اجلزيرة  وق��ال  الرو�سي،  بالطرح  متاأثرا 
األغاما  املبعوث تت�سمن  التي اقرتحها  االآلية  اأن  املعار�سة ترى 
حل  اإي��ج��اد  االآل��ي��ة  تقرتح  اإذ  تو�سيحات،  اإىل  وحت��ت��اج  �سيا�سية 
�سيا�سي لالأزمة ال�سورية عن طريق و�سع د�ستور جديد للبالد. 
للنظام  ه��ج��وم��ا  امل�سلحة  ال�����س��وري��ة  امل��ع��ار���س��ة  ���س��دت  م��ي��دان��ي��ا 

من�سورات حتذيرية باملو�سل وعملية ع�سكرية يف دياىل

بوتني: م�ستعد لتقدمي ت�سجيل املحادثات بني ترمب والفروف
•• مو�صكو-وكاالت:

اأع��ل��ن الرئي�ص ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني ام�����ص االأرب��ع��اء اأن���ه م�ستعد 
ال��رو���س��ي �سريغي  ب��ني وزي����ر اخل��ارج��ي��ة  امل��ح��ادث��ات  ل��ت��ق��دمي ت�سجيل 
معلومات  بتقا�سم  املتهم  ترمب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  والرئي�ص  الف��روف 
اإذا ارتاأت  �سرية للغاية مع مو�سكو. وقال بوتني خالل موؤمتر �سحايف 
االإدارة االأمريكية اأن ذلك اأمر ممكن، نحن م�ستعدون اأن نقدم ت�سجيال 
للحوار الذي دار بني الفروف وترمب اإىل الكونغر�ص االأمريكي وجمل�ص 
الوزراء  رئي�ص  بوتني يف موؤمتر �سحايف م�سرتك مع  واأ�ساف  ال�سيوخ. 
االإيطايل باولو جنتيلوين اأن الفروف مل ينقل ما و�سفه باأنه لي�ص �سرا 
اإن ترمب ك�سف  اأمريكيان، يوم االثنني،  اإىل م�سامعه. وقال م�سوؤوالن 
لتنظيم  لها  خمطط  عمليات  ب�ساأن  لالفروف  للغاية  �سرية  معلومات 
داع�ص مما اأدخل البيت االأبي�ص يف جدل جديد خالل فرتة والية ترمب 

التي مل تبداأ �سوى منذ ب�سعة اأ�سهر.

•• بغداد-وكاالت:

العراقية �سكان  دعت وزارة الدفاع 
ل�سيطرة  خا�سعة  ت���زال  ال  اأح��ي��اء 
تنظيم داع�ص االإرهابي اإىل االبتعاد 
ي�ستخدمها  ال���ت���ي  امل����واق����ع  ع����ن 
اأع���ل���ن م�سدر  ال��ت��ن��ظ��ي��م، يف ح���ني 
ع�سكري انطالق عمليات ع�سكرية 

وا�سعة �سمال حمافظة دياىل.
األقت  اإن طائراتها  ال��وزارة  وقالت 
املن�سورات على ما تبقى من  اآالف 
ال��غ��رب��ي للمو�سل  اأح��ي��اء اجل��ان��ب 
التي ال تزال حتت �سيطرة تنظيم 
دعوة  املن�سورات  وت�سمنت  داع�ص، 
مراكز  ع����ن  ل���الب���ت���ع���اد  امل���دن���ي���ني 
ي�ستخدمها  التي  واملواقع  القيادة 

التنظيم.
وب����ث����ت ال�����������وزارة ������س�����ورا الإل����ق����اء 
عراقية،  ط���ائ���رة  م���ن  امل��ن�����س��ورات 
االلتزام  ع��ل��ى  امل���واط���ن���ني  وح���ث���ت 

بالتعليمات حلفظ �سالمتهم.
ب���ي���ان خللية  وت����زام����ن ذل�����ك م����ع 
االإع���������الم احل����رب����ي ط���ال���ب���ت فيه 

مناطق  يف  امل��ح��ا���س��ري��ن  امل��دن��ي��ني 
مركبة  اأي  ا�ستخدام  بعدم  القتال 
اإن  اأو دراج��ة نارية، وقالت اخللية 
اأو دراج��ة �ستكون هدفا  اأي مركبة 
يف  العراقية،  وال��ط��ائ��رات  للقوات 
العراقية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  حم��اول��ة 
ل��ت��ج��ن��ب ه��ج��م��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م التي 
ي�سنها �سد قواتها والتي ت�ستخدم 
فيها العربات املفخخة التي يقودها 

انتحاريون.

اأن  العراقية  الدفاع  وزارة  واأعلنت 
نحو  ا�ستعادة  م��ن  متكنت  ق��وات��ه��ا 
واأن  املو�سل،  مدينة  من   90%
تنظيم  من  املدينة  كامل  ا�ستعادة 

داع�ص باتت قريبة جدا.
من جانب اآخر، اأعلن قائد عمليات 
مزهر  ال�����رك�����ن  ال����ف����ري����ق  دج����ل����ة 
العزاوي انطالق عمليات ع�سكرية 
دي��اىل من  �سمال حمافظة  وا�سعة 

ثالثة حماور رئي�سية.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

هجوم على مقر التلفزيون 
احلكومي يف اأفغان�ستان 

•• جالل اباد-اأ ف ب:

هاجم انتحاريون �سباح اأم�ص مقر هيئة االذاعة والتلفزيون االفغاين يف 
قلب جالل اباد كرى مدن والية ننغرهار يف �سرق البالد ما اأدى اىل 
تبادل الطالق النار وتفجريات قبل �سيطرة قوات االمن على الو�سع، 

بح�سب ما افاد م�سوؤولون و�سهود عيان.
الهجوم  ب��ج��روح يف  اخ���رون   16 وا���س��ي��ب  االق���ل  على  �سخ�سان  وق��ت��ل 
الذي ا�ستمر اربع �ساعات على املبنى، ما يوؤكد على تزايد املخاطر التي 

يواجهها االعالميون يف افغان�ستان.
ومل تعلن اأية جهة م�سوؤوليتها عن الهجوم يف الوالية التي تعتر معقال 
ال�سهر  �سخمة  قنبلة  االم��ريك��ي  اجلي�ص  القى  وحيث  داع�����ص  لتنظيم 
لوكالة  خوغياين  اهلل  عطاء  احلكومة  با�سم  املتحدث  و�سرح  املا�سي. 
دخلوا  الذين  االربعة  امل�سلحني  ان  الهجوم  انتهاء  عقب  بر�ص  فران�ص 

مبنى االذاعة والتلفزيون �سباح ام�ص قتلوا.
قتال  التلفزيون،  ح��ار���ص  احدهما  االق���ل،  على  اثنني  مدنيني  ان  اك��د 
وا�سيب 16 اخرين بينما ذكر احد العاملني يف املجال ال�سحي لوكالة 
ا�سابتهم  امل�ست�سفى بعد  ه��وؤالء نقلوا اىل  العديد من  ان  فران�ص بر�ص 

بطلقات نارية.
ب��دء اطالق  ف��ور  املبنى  م��ن  ف��ر  ان��ه  والتلفزيون  االذاع���ة  وق��ال م�سور 

كل  جتمع  م��اك��رون  حكومة 
ن�ساء  ون�سفها  االأط���ي���اف 

•• باري�س-اأ ف ب:

ح���ك���وم���ة يف  اول  ام�������ص  اع���ل���ن���ت 
والية الرئي�ص الفرن�سي اجلديد 
امي����ان����وي����ل م�����اك�����رون وت���ت���األ���ف 
ن�ساء،  ن�سفهم  وزي����را   18 م��ن 
والو�سط  وال��ي��م��ني  ال��ي�����س��ار  م��ن 
ادوار  برئا�سة  امل���دين،  واملجتمع 
ف��ي��ل��ي��ب ال��ي��م��ي��ن��ي امل��ع��ت��دل، على 
اأمل احل�سول الحقا على غالبية 
وا�����س����ح����ة خ������الل االن���ت���خ���اب���ات 
الت�سريعية املقبلة تخوله تطبيق 

وعوده بالتجديد.
وم����اك����رون اخ���ت���ار ف��ري��ق��ا ي�سم 
خم�سة وزراء من الو�سط واليمني 
الي�سار  م�����ن  وزراء  وخ���م�������س���ة 
الفريق  �سمن  كانا  اثنان  بينهما 

احلكومي املنتهية واليته.
املنتهية  ال�����دف�����اع  وزي������ر  وع�����ني 
وزيرا  لودريان  ايف  جان  واليته 

للخارجية.

قمة  يف  ي�����س��ارك  ال��ب�����س��ر 
تعار�س  ووا�سنطن  الريا�س 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�سوداين  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  اأع���ل���ن 
اأم�����ص ان ال��رئ��ي�����ص ال�����س��وداين عمر 
الريا�ص  ق��م��ة  ���س��ي��ح�����س��ر  ال��ب�����س��ري، 
التي ي�سارك فيها الرئي�ص االأمريكي 
دونالد ترامب. وقال ابراهيم غندور 
اأ�ستطيع  ج��ن��ي��ف  يف  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني 
�سوف  الب�سري  الرئي�ص  ان  اوؤك���د  اأن 
نتطلع  اإن��ن��ا  ال�����س��ع��ودي��ة  اىل  ي��ذه��ب 
الواليات  م��ع  عالقاتنا  تطبيع  اىل 

املتحدة.
الواليات  ���س��ف��ارة  اأع��ل��ن��ت  امل��ق��اب��ل،  يف 
معار�ستها  اخل���رط���وم  يف  امل��ت��ح��دة 
م�����س��ارك��ة ال��رئ��ي�����ص ال�����س��وداين عمر 
الب�سري يف قمة الريا�ص التي جتمع 
الرئي�ص  م��ع  اإ���س��الم��ي��ة  دول  زع��م��اء 

االأمريكي يف 21 مايو اجلاري.
ن�سرته  ب���ي���ان  يف  ال�����س��ف��ارة  وذك������رت 
ال���ر����س���م���ي���ة على  ع�����ر ���س��ف��ح��ت��ه��ا 
ال�سائعات  على  ردا  في�سبوك  موقع 
و�سائل  يف  م�����وؤخ�����را  ن�������س���رت  ال���ت���ي 
االأمريكية  ال�����س��ف��ارة  ت��وؤك��د  االإع����الم 
الواليات  اأن  جم����ددا  اخل���رط���وم  يف 
املتحدة اتخذت موقفها يف ما يتعلق 

ب�سفر الرئي�ص ال�سوداين.
الدعوات  ن��ع��ار���ص  ن��ح��ن  واأو���س��ح��ت 
اأي  ل�سفر  ال��دع��م  اأو  الت�سهيالت  اأو 
اعتقال  الأوام��������ر  ي��خ�����س��ع  ���س��خ�����ص 
�سادرة عن حمكمة اجلنايات الدولية 

مبن يف ذلك الرئي�ص الب�سري.

النار، اإال اأن بع�ص زمالئه بقوا حمتجزين يف الداخل اىل ما بعد مقتل 
املهاجمني.

ويف 13 ني�سان ابريل القى اجلي�ص االمريكي اأقوى قنبلة اأمريكية غري 
نووية جي بي يو43-" اطلق عليها ا�سم اأم القنابل على منطقة يف اقليم 
واأدت اىل  اأفغان�ستان  �سرق  املتطرفني يف  اأحد معاقل  الذي يعد  اأت�سني 

مقتل 36 من مقاتليه يف عملية و�سفها ترامب باأنها جناح جديد.
افغان�ستان  ا�ستخدام  البع�ص  ودان  عاملية  �سدمة  القنبلة  القاء  واث��ار 
ار�سا للتجارب على اال�سلحة و�سد جماعة ال تعتر تهديدا كبريا مثل 

حركة طالبان.

هجوم اإلكرتوين جديد خفي يجتاح العامل
•• باري�س-اأ ف ب:

قال خراء يف اجلرمية االلكرتونية اأم�ص االربعاء ان هجوما 
جديدا وا�سع النطاق ي�ستهدف حاليا مئات اآالف احلوا�سيب 
يف العامل بهدف ا�ستحداث وجمع اأموال افرتا�سية دون علم 

امل�ستخدمني.
وقال الباحث نيكوال غودييه اخلبري يف اجلرمية االلكرتونية 
يف ���س��رك��ة االم���ن امل��ع��ل��وم��ات��ي ب��روف��ب��وي��ن��ت، اإن���ه ب��ع��د هجوم 
ف��ريو���ص وان��اك��راي امل��رف��ق بطلب فدية ال��ذي ب��داأ اجلمعة، 
اكت�سف الباحثون يف ال�سركة هجوما جديدا على �سلة بدودة 
اجلديد(  )الفريو�ص  وي�ستخدم  اديلكوز.  ي�سمى  وان��اك��راي، 
اأدوات  خمتلفة،  ولغايات  اأف�سل  ب�سكل  التواري  على  القادر 
القومي  االم��ن  وك��ال��ة  م��وؤخ��را  عنها  ك�سفت  التي  القر�سنة 

االمريكية ونقاط ال�سعف التي �سححتها مايكرو�سوفت.
ذات��ه��ا ال نعرف  ال�سركة  امل�����س��وؤول يف  وا���س��اف روب���ري ه��ومل��ز 
اآالف احلوا�سيب قد  حتى االآن حجم )االأ�سرار( لكن مئات 
هجوم  من  نطاقا  او�سع  الهجوم  ان  م��وؤك��دا  ت�سررت،  تكون 

واناكراي.
وعمليا يت�سلل هذا الرنامج اخلبيث اىل حوا�سيب �سعيفة 
ب�سبب اخللل ذاته يف نظام ويندوز الذي ا�ستخدمه واناكراي 
ت�����س��رب عر  ال��وك��ال��ة االم��ريك��ي��ة لكنه  وال����ذي ك�سفت ع��ن��ه 

االنرتنت يف ني�سان ابريل.
ي��ق��وم الرنامج  وب��ع��د اخ��رتاق��ه احل��وا���س��ي��ب وت��وغ��ل��ه فيها 
اخلبيث وب�سكل خفي بانتاج وحدات من عملة افرتا�سية ال 
بيتكوين.  بعملة  �سبيهة  عليها مونريو،  اطلق  تتبعها  ميكن 
االرباح  ه��ذه  ا�ستخدام  تتيح  التي  املعطيات  ا�ستخراج  ويتم 

واإر�سالها اىل عناوين م�سفرة.
اأ�ساف غودييه انه بالرغم من انه اأكرث تكتما ولي�ست لديه 
عائدات  يدر  اديلكوز  هجوم  فان  للم�ستخدم،  تظهر  واجهة 
اأك���ر ع��ل��ى ق��را���س��ن��ة االن���رتن���ت. ف��ه��و ي��ح��ول امل�ستخدمني 
املت�سررين دون اإرادتهم اإىل م�ساركني يف متويل مهاجميهم. 
للم�ستخدم  بالن�سبة  الهجوم  اأعرا�ص  ان  ال�سركة  واأو�سحت 
تتمثل خ�سو�سا يف تباطوؤ اأداء احلا�سوب، مرجحة اأن الهجوم 
2017 وال  ابريل  ني�سان   24 او حتى  اأي��ار مايو   2 ب��داأ يف 

يزال م�ستمرا.
حوا�سيب  ر�سدت  اأنها  اىل  املعلوماتي  االمن  �سركة  واأ�سارت 

دفعت ما يوازي اآالف الدوالرات دون علم م�ستخدميها.
وبح�سب روبري هومل�ص �سبق ان �سجلت هجمات من هذا النوع، 

مع برجميات ت�سنع عملة م�سفرة، لكن لي�ص بهذا االت�ساع.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي حتث ال�سائقني على ترك م�سافة اأمان كافية بني املركبات

•• اأبوظبي-وام:

يعتر  املركبات  بني  كافية  م�سافة  ترك  عدم  اأن  ابوظبي  �سرطة  ك�سفت 
من االأ�سباب الرئي�سية التي ادت اإىل وقوع احلوادث املرورية خالل الثلث 
االول من العام اجلاري حيث بلغ عدد احلوادث املرورية التي نتجت عن 
 73 نحو  املركبات  كافية بني  اأم��ان  م�سافة  ال�سائقني برتك  التزام  عدم 
باإ�سابات  اآخرين   3 اأ�سخا�ص وا�سابة   8 اأ�سفرت عن وفاة  حادثا مروريا 
ترك  لعدم  لل�سائقني  التي مت حتريرها  املخالفات  بلغت عدد  كما  بليغة 

م�سافة كافية نحو خم�سة االف و 150 خمالفة.
مديرية  يف  الرئي�سية  الطرق  ادارة  مدير  الزيودي  اأحمد  العقيد  واأك��د   

عدم  اأن  اب�����وظبي  ل����������سرطة  ال�������عامة  ب�����القيادة  وال��دوري��ات  امل���������رور 
املركبات يزيد من خطورة وقوع  اأمان كافية بني  االلتزام برتك م�سافة 
ح����وادث ال�����س��دم اخل��ل��ف��ي وذل���ك ب�سبب ع���دم م��ق��درة ق��ائ��د امل��رك��ب��ة من 
ال�سيطرة على مركبته اواإيقافها يف الوقت املنا�سب يف حالة توقف املركبة 
وق��وع احلوادث  اىل  ي���وؤدي  غ��ري متوقعة مم��ا  ب�سورة فجائية  االأم��ام��ي��ة 

املرورية.
وحذر الزيودي قائدي املركبات الذين يقومون مب�سايقة املركبات التي 
قائديها على  واإجبار  قريبة  م�سافة  اإىل  واالق��رتاب منها  اأمامهم  ت�سري 
التنبيه  واآلة  العاك�سة  االإ�ساءة  ا�ستخدام  لهم من خالل  الطريق  اإخالء 
اإىل ت�ستيت تركيز قائد  توؤدي  امل�سايقات  اأن مثل هذه  با�ستمرار م�سدداً 

امل��رك��ب��ة االأم��ام��ي��ة مم��ا ي�ساعف م��ن خ��ط��ورة وق���وع احل����وادث املرورية 
املركبات كفيل  اأم��ان كافيه بني  االل��ت��زام مب�سافة  ان  ..م��وؤك��دا  اخلطرية 

باملحافظة على االأرواح على الطرقات.
الداخلية  ال��ط��رق  امل��روري��ة على  ال��رق��اب��ة  تكثيف  ال��زي��ودي اىل  واأ���س��ار   
واخلارجية ل�سبط املخالفني وحترير خمالفات بحقهم ت�سل اىل غرامة 
4 نقاط مرورية على قائد املركبة  400 درهم وت�سجيل  مالية قيمتها 
قواعد  ب�ساأن   52 2017املادة  ل�سنة   178 رق��م  ال���وزاري  للقرار  وفقا 
ال�سباب  خا�سة  امل��رك��ب��ات  ق��ائ��دي  ونا�سد  امل����روري..  ال�سبط  واج����راءات 
اأمان كافية بني  ب�سرورة االنتباه والرتكيز واحلر�ص على ترك م�سافة 

املركبات حفاظا على ارواحهم وارواح م�ستخدمي الطريق.

حمكمة ا�ستئناف اأبوظبي االحتادية 
توؤجل النظر يف عدد من الق�سايا االأمنية

•• ابوظبي -وام:

ام�ص  اأبوظبي االحتادية يف جل�ستها  ا�ستئاف  قررت حمكمة 
تاأجيل النظر يف عدد من الق�سايا االأمنية.

40 �سنه  اأجلت املحكمة النظر يف ق�سية �ص.ث.م.�ص.ا  فقد 
اماراتي اجلن�سية الذى ن�سر على ال�سبكة املعلوماتية ح�ساب 

وات�ص اب معلومات تروج وحتبذ تنظيمني ارهابيني.
وحددت املحكمة يوم 31 مايو اجلاري لعقد جل�سة املحاكمة 

وذلك لتوكيل حمام للدفاع عن املتهم.

حممد بن را�سد ي�سهد تتويج �سانع االأمل يف العامل العربي اليوم
•• دبي- وام:

ي�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل م�ساء اليوم اخلمي�ص تتويج �سانع 
22 دول��ة تناف�سوا  األ��ف م�سارك من   65 االأم��ل يف الوطن العربي من بني 
�سمن مبادرة �سناع االأمل املندرجة حتت مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم 
العاملية. وذكرت مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية اأن احلفل ي�سهد 
خالل  من  �سكلوا  الذين  االأم��ل  �سناع  من  العربية  النماذج  وتكرمي  تتويج 
مواقفهم واأعمالهم والتزامهم االأخالقي واالإن�ساين عالمة فارقة لي�ص يف 

حياتهم فقط بل ويف حياة النا�ص يف حميطهم وجمتمعاتهم.
واأ�سارت اإىل اأن روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم تنطلق 

من ت�سخري كل االمكانات لفتح اأبواب االأمل يف العامل العربي.
اآل مكتوم ومن خالل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأن �ساحب  واعترت 
�سناع االأمل اإمنا اأراد حتويل الفرد العربي من فرد ينتظر تدخل احلظ اأو 
بنف�سه م�ستقبله وهو ما  اإىل فرد عامل ومبادر وي�سنع  ال�سدفة يف حياته 
يعك�ص مقولة �سموه احلظ ال ي�سنع الرجال .. الرجال ي�سنعون احلظ ويف 
الذين ي�سنعون احلظ واالأم��ل والتغيري  الرجال والن�ساء هم  االأم��ل  �سناع 

االإيجابي والبناء وهوؤالء هم االأبطال اجلدد هم النماذج امللهمة.
واأو�سحت اأن مبادرة �سناع االأمل هي امتداد لعام اخلري الذي �سهدته دولة 
االإمارات وهي ر�سالة خري واأمل لوطننا العربي الكبري وحفلها �سيك�سف عن 

ق�س�ص ا�ستثنائية عربية ملهمة.
وذكرت املبادرات اأن حفل �سناع االأمل �سيكون جماهرييا الأن ر�سالة املبادرة 

هي قدرة االأفراد على التغيري االإيجابي ومهمتنا اليوم هي اأن نوا�سل حكايات 
اأ�سكال كثرية وهي ممكنة  لها  فالبطولة  اإجنازاتهم  ونتابع  االأبطال  هوؤالء 
ومتاحة للجميع.. مو�سحة اأن االأبطال ال ميتلكون قدرات خارقة بقدر ما 

ميتلكون ح�سا اإن�سانيا عاليا واإميانا مطلقا باأن ال وجود للم�ستحيل.
وي�سهد احلفل اخلتامي ملبادرة �سناع االأمل تتويج �سانع االأمل العربي الذي 

�سيح�سد مكافاأة مالية قدرها مليون درهم.
وت�سم جلنة التحكيم .. معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة دولة ل�سوؤون 
املجل�ص الوطني االحتادي وعلي جابر عميد كلية حممد بن را�سد لالإعالم 
م��دي��ر ع���ام ال��ق��ن��وات يف جم��م��وع��ة MBC واالع���الم���ي ال�����س��ع��ودي اأحمد 

ال�سقريي املهتم باأمور االإح�سان والتح�سني.
ويتخلل احلفل اخلتامي العديد من الفقرات املتنوعة التي تعك�ص روح االأمل 
والعطاء والتعا�سد وقد اأعدت خ�سي�سا للمبادرة حيث ي�سارك الفنان حممد 
اإىل جانب  ذا فوي�ص كيدز يف احلفل  برنامج  اأطفال  ع�ساف وجمموعة من 

عازف الكمان جهاد عقل.
وتعتر مبادرة �سناع االأمل التي انطلقت دورتها االأوىل يف فراير من العام 
العاملية  اآل مكتوم  ب��ن را���س��د  2017 واح���دة م��ن م��ب��ادرات حممد  اجل���اري 
التي القت تفاعال �سعبيا وا�سعا على من�سات و�سبكات التوا�سل االجتماعي 
يف العامل العربي وذلك لتفرد فكرتها ودورها يف بث روح التفاوؤل والطاقة 

االإيجابية لدى �سعوب املنطقة.
وتهدف املبادرة اإىل اإلقاء ال�سوء على وم�سات االأمل املنت�سرة يف عاملنا العربي 
والتي ملع من خاللها رجال ون�ساء من خمتلف االأعمار عملوا بروح متفانية 
اأوطانهم واإميانا وتقديرا  اأجل خدمة جمتمعاتهم ورفعة  وقلوب نقية من 

للجهود االإن�سانية واخلريية املبذولة.
اأبريل  يف  الرت�سيحات  ب��اب  اإغ��الق  وحتى  اإطالقها  منذ  امل��ب��ادرة  وا�ستقبلت 
املا�سي 65 األفا و489 تر�سيحا حيث حازت مبادرات العمل التطوعي على 
اأعلى ن�سبة بلغت %29 ما يعادل 19053 تر�سيح من جممل عدد امللفات 

املر�سحة.
 877 و  األفا   12  -  19.6% بلغت  بن�سبة  ثانيا  ال�سباب  م��ب��ادرات  وحلت 
األفا   12  -  19.1% بن�سبة  ثالثا  التعليم  بينما جاءت مبادرات  تر�سيحا- 

و 483 تر�سيحا.
كما حلت مبادرات قطاع ال�سحة رابعا بن�سبة بلغت %9.1 بعدد تر�سيحات 
بلغ خم�سة اآالف و 913 تر�سيحا وجاءت مبادرات االإعالم التقليدي والرقمي 
خام�سا بن�سبة بلغت %7.3 - اأربعة اآالف و 828 - يف حني توزعت املبادرات 
على  تر�سيحا   335 و  اآالف   10  -  15.9% ن�سبتها  بلغت  والتي  املتبقية 

قطاعات وجماالت متنوعة.
من  تر�سيحات  امل��ب��ادرة  تلقت  فقد   .. اجلغرافية  اخل��ارط��ة  م�ستوى  وعلى 
املرت�سحني  بعدد  اأوال  العربية  م�سر  جمهورية  وجاءت  عربية  دولة   22
اململكة  وحلت  الرت�سيحات  عدد  جممل  من   22.3% بن�سبة  واملرت�سحات 
االإمارات  %17 وجاءت دولة  بلغت  ن�سبة  ثانيا حمققة  ال�سعودية  العربية 

العربية املتحدة ثالثا بن�سبة بلغت 10.9%.
تلتها   9% بلغت  بن�سبة  الها�سمة  االأردن��ي��ة  اململكة  حلت  الرابع  املركز  ويف 
والعراق   4.8% بن�سبة  فل�سطني  %6.5 ثم  بلغت  بن�سبة  املغربية  اململكة 
بن�سبة %4.5 و�سوريا ثامنا بن�سبة %4.4 واجلزائر تا�سعا بن�سبة 4.2% 
والبالغة  املتبقية  الن�سبة  وتوزعت   .3.6% بلغت  بن�سبة  عا�سرا  والكويت 

وتون�ص  وعمان  وال�����س��ودان  ولبنان  اليمن  هي  دول��ة   11 على   12.8%
والبحرين وليبيا وقطر وموريتانيا وال�سومال وجزء القمر وجيبوتي على 

الرتتيب.
�ساحب  روؤي���ة  م��ع  ان�سجاما  ج��اءت  االأم���ل  �سناع  م��ب��ادرة  اأن  بالذكر  جدير 
ن�سر  اأج��ل  م��ن  ال�سعي  ب�سرورة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
التفاوؤل  املنطقة وتكري�ص ثقافة اخلري والعطاء وبث  االأمل واالإيجابية يف 
ت�سليط  اإىل  امل��ب��ادرة  ال��ظ��روف. وهدفت  كانت  اأي��ا  للياأ�ص  اال�ست�سالم  وع��دم 
ال�سوء على �سناع االأمل يف وطننا العربي الذين يعملون بروح متفانية من 
اأجل خدمة االآخرين وحت�سني ظروفهم املعي�سية وتكرمي هوؤالء االأ�سخا�ص 
الذين ي�سنعون االأمل وي�سهمون يف حت�سني احلياة وذلك من خالل التعريف 
بهم ومب�ساريعهم وتعزيز �سهرتهم وتوفري الدعم املادي لهم مل�ساعدتهم يف 
االأمل  املتميزة يف غر�ص  الفردية  التطوعية وجهودهم  موا�سلة م�ساريعهم 
يف بيئاتهم وجمتمعاتهم وتو�سيع نطاق مبادراتهم لي�ستفيد منها اأكر عدد 

ممكن من النا�ص.
ال�سباب  فئة  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  االأف����راد  االأم���ل  �سناع  م��ب��ادرة  وا�ستهدفت 
اأو  املبادرة �ساحب م�سروع  ت�سمله  ال��ذي  االأم��ل  حتديدا بحيث يكون �سانع 
تطوعية  موؤ�س�سة  اأو  جمعية  اأو  حملة  اأو  برنامج  من  ج��زءا  يعد  اأو  مبادرة 
ت�سهم ب�سورة من ال�سور يف حت�سني حياة �سريحة من النا�ص اأو تطوير بيئة 
اأو تربويا بحيث يقوم �سانع االأمل  اأو ثقافيا  اأو اقت�ساديا  بعينها اجتماعيا 
بهذا االأمر كجهد �سخ�سي اأو �سمن جمموعة تطوعية دون اأي مقابل مادي 
اأو متوا�سعة يف خدمة  كانت حم��دودة  واإن  واإمكاناته حتى  م�سخرا جهوده 

االآخرين واإ�سعادهم وجعل حياتهم اأف�سل.

فاطمة بنت مبارك تهنىء لطيفة ال�سباح مبنا�سبة يوم املراأة الكويتية 
•• الكويت -وام:

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ه��ن��اأت 
الن�سائي  االحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��ام 
املجل�ص  رئي�سة  االأ���س��ري��ة  التنمية 
االأع���ل���ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة .. 
الفهد  ل��ط��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و 
ال�������س���امل ال�������س���ب���اح رئ��ي�����س��ة جلنة 
�سوؤون املراأة يف دولة الكويت ب� يوم 

املراأة الكويتية .
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  تهاين  نقل 
ب���ن���ت م����ب����ارك وف�����د م����ن االحت�����اد 
�سمو  التقى  ال��ذي  ال��ع��ام  الن�سائي 
ال�سامل  ال��ف��ه��د  ل��ط��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ��ة 

ال�سباح اأم�ص االول.
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وقالت 
مبارك اإنها تقدر عاليا جهود �سمو 
ال�سباح  ال�����س��امل  لطيفة  ال�سيخة 

والدولية .
لطيفة  لل�سيخة  �سموها  ومت��ن��ت 
اهلل  ي�سدد  واأن  وال�سعادة  ال�سحة 
خ��ط��اه��ا مل���ا ف��ي��ه م�����س��ل��ح��ة امل�����راأة 
احلكيمة  القيادة  ظل  يف  الكويتية 
ال�����س��ي��خ �سباح  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
االأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة 

الكويت.
ال�سيخة  �سمو  اأعربت  جانبها  من 
ل���ط���ي���ف���ة ال���������س����امل ال�������س���ب���اح عن 
فاطمة  ال�سيخة  ب�سمو  اع��ت��زازه��ا 
لتهانيها  وت��ق��دي��ره��ا  م��ب��ارك  بنت 
املخل�سة ولهذه اللفتة الكرمية من 
بني  العالقات  اأن  واأك��دت  �سموها. 
البلدين  يف  الن�سائية  ال��ق��ط��اع��ات 
ومتينة..  م��ت��م��ي��زة  ال�����س��ق��ي��ق��ني 
الكبري  ت���ق���دي���ره���ا  ع����ن  م���ع���رب���ة 
للجهود احلثيثة التي تبذلها �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لدعم 

املراأة االإماراتية مما كان له االأثر 
اإىل  وو�سولها  متكينها  يف  الكبري 

اأعلى املراتب العلمية واملهنية.
وحملت �سمو ال�سيخة لطيفة وفد 
�سكرها  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت�����اد 
فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  ومتنياتها 
وال�سعادة  بال�سحة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 

ك����ل تقدم  االم����ارات����ي����ة  ول����ل����م����راأة 
يف  احلقيقية  م�ساركتها  يف  وجن��اح 
دولة  يف  ال��راق��ي��ة  التنمية  م�سرية 
ظل  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

رئي�ص الدولة حفظه اهلل .

العام  الن�سائي  االحت���اد  وف��د  �سم 
اإدارة  م��دي��رة  امل��ح��رزي  فاطمة   ..
ولولوة احلميدي  الب�سرية  امل��وارد 
الرتاثية  ال�سناعات  اإدارة  مديرة 
ال�سام�سي  و���س��ي��خ��ة  واحل���رف���ي���ة 
العامة  االأم���ي���ن���ة  م��ك��ت��ب  م���دي���رة 

لالحتاد الن�سائي.
احلثيثة  وم�����س��اع��ي��ه��ا  امل��خ��ل�����س��ة 
الكثري  ���س��اه��م��ت يف حت��ق��ي��ق  ال��ت��ي 

الكويتية  ل��ل��م��راأة  االإجن�����ازات  م��ن 
واأت�����اح�����ت ل���ه���ا ال���ف���ر����س���ة الإث���ب���ات 

العطاء والتجديد يف  قدرتها على 
جميع املحافل الوطنية واالإقليمية 

بدء اأعمال االجتماع ال� 34 ملديري مرور التعاون يف ابوظبي
•• ابوظبي-وام: 

بداأت �سباح ام�ص االأربعاء يف فندق �سوفوتيل 
والثالثني  الرابع  االجتماع  اأعمال  باأبوظبي 
ل��ل��م��دي��ري��ن ال��ع��ام��ني ل��ل��م��رور ب���دول جمل�ص 
التعاون لدول اخلليج العربية برئا�سة العقيد 
خليفة  اآل  ع���ب���دال���وه���اب  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
االجتماع  رئي�ص  البحرين  مملكة  وفد  رئي�ص 
وي�ستمر  امل��ج��ل�����ص  دول  مم��ث��ل��ي  ومب�����س��ارك��ة 
م���دة ي��وم��ني.  ون��اق�����ص امل�����س��ارك��ون ع���ددا من 
املو�سوعات املدرجة على جدول االأعمال منها 
مذكرة االأمانة العامة واالإجراءات التنفيذية 
الداخلية  وزراء  ال�����س��م��و  اأ���س��ح��اب  ل���ق���رارات 
بدول املجل�ص يف جمال املرور وتقارير اأ�سبوع 
املرور بدول املجل�ص وبرامج التوعية املرورية 
امل�سرتكة  ال���دوري���ة  امل���روري���ة  واالإح�����س��ائ��ي��ات 
واأب��رز االإجن��ازات التي حققتها هذه االأ�سابيع 
وا�ستمرار �سعار اأ�سبوع املرور اخلليجي حياتك 

اأمانة للعامني -2018 2019.
خمالفات  رب��ط  مو�سوع  املجتمعون  وناق�ص   
املرور بني دول املجل�ص حيث ا�ستعر�سوا �سري 
�سرورة  م��وؤك��دي��ن  املخالفات،  رب��ط  يف  العمل 
اإلكرتونية  ب��واب��ة  ع��ر  ال��رب��ط  اجن���از  �سرعة 
املتبادلة  البيانات  ق��اع��دة  خ��الل  م��ن  م��وح��دة 

بني دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
 وك����ان رئ��ي�����ص وف���د مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن رئي�ص 

االجتماع قدم يف البداية ال�سكر والتقدير اإىل 
دولة االمارات العربية املتحدة على ا�ست�سافة 
االج���ت���م���اع وح�����س��ن االع�������داد وال��ت��ن��ظ��ي��م له، 
بالنجاح  اأعماله  تكلل  باأن  معرباً عن متنياته 
حمققة  ت��و���س��ي��ات��ه  ت���خ���رج  واأن  وال���ت���وف���ي���ق 

لالأهداف املرجوة منه.
 كما رحب العميد غيث ح�سن الزعابي مدير 
ب��وزارة الداخلية رئي�ص  امل��روري  عام التن�سيق 
بروؤ�ساء  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  وفد 
حتيات  لهم  ونقل  امل�ساركة  ال��وف��ود  واأع�����س��اء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
الجتماعهم،  بالتوفيق  لهم  �سموه  ومتنيات 
العمل  تخدم  التي  التو�سيات  اإىل  والتو�سل 

املروري يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
 وقال اإن االجتماع ياأتي ا�ستكمااًل لالجتماعات 
مل��وا���س��ل��ة م�سرية  امل������رور  مل���دي���ري  ال�����س��اب��ق��ة 
امل�����رور، معرباً  امل�����س��رتك يف جم���ال  ال��ت��ع��اون 
املنا�سبة  التو�سيات  اإىل  بالتو�سل  اأم��ل��ه  ع��ن 
امل�سرتك  االأم���ن���ي  ال��ع��م��ل  م�����س��رية  ل��ت��دع��ي��م 
وحتقيق طموحات وتطلعات قادة و�سعوب دول 
جمل�ص التعاون يف دفع هذه امل�سرية ملزيد من 
املرور يف  اأجهزة  التكامل والتعا�سد بني كافة 
دول املجل�ص وت�سهيل تنقل املواطنني بني دول 

التعاون اخلليجي.
 واأكد حر�ص دولة االإمارات على دعم وتعزيز 

م�سرية العمل االأمني امل�سرتك وحتقيق املزيد 
من التكامل والتعا�سد بني كافة اأجهزة املرور 
بني  املواطنني  تنقل  وت�سهيل  املجل�ص  دول  يف 

دول التعاون اخلليجي.
 واأعرب الزعابي عن ال�سكر والتقدير لالأمانة 
العربية  التعاون لدول اخلليج  العامة ملجل�ص 
امل�ساعد  العام  واالأم���ني  العام  ب��االأم��ني  ممثلة 
العامة  باالأمانة  والعاملني  االأمنية  لل�سوؤون 
اأهم  اأح��د  متثل  التي  الكبرية  جهودهم  على 
م��ن جن��اح��ات يف  م��ا حتقق ويتحقق  مقومات 

اإطار م�سرية العمل االأمني امل�سرتك.
األقى العقيد �سيف عبدالرحمن   ومن جانبه 

ملجل�ص  العامة  االأمانة  وفد  رئي�ص  اخليارين 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ك��ل��م��ة وج���ه ف��ي��ه��ا ال�سكر 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  لدولة  والتقدير 
واأعرب عن متنيات باأن تكلل اأعمال االجتماع 
تو�سياته  ت���خ���رج  واأن  وال��ت��وف��ي��ق  ب��ال��ن��ج��اح 
حمققة لالأهداف املرجوة منه خلدمة العمل 

االأمني اخلليحي امل�سرتك .
 وي��وا���س��ل امل��دي��رون ال��ع��ام��ون ل��ل��م��رور بدول 
الثاين  لليوم  التعاون اجتماعهم غدا  جمل�ص 
�سباحية  ع��م��ل  جل�ستي  بعقد  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
وم�سائية ال�ستكمال مناق�سة املوا�سيع املدرجة 

على جدول االأعمال.

التنمية االأ�سرية تطلق ور�سة �سعادة طفلك بني يديك
•• ابوظبي-وام: 

االول  اأم�����ص  ي��وم  االأ���س��ري��ة  التنمية  موؤ�س�سة  اختتمت 
امل��رح��ل��ة االأوىل م��ن ب��رن��ام��ج ال��ع��الق��ة ال��وال��دي��ة الذي 

ي�ستمر لغاية 25 �سبتمر القادم.
وتاأتي ور�سة �سعادة طفلِك بني يديك التي مت طرحها 
اإىل  الرامية  واأهدافها  املوؤ�س�سة  ومهمة  لروؤية  تعزيزا 
وامل��راأة والطفل بوجه  االأ�سرة بوجه عام  رعاية وتنمية 
خا�ص، وتاأكيداً على دور االأ�سرة يف التن�سئة االجتماعية، 
ب�سمان  وتالحمها  االأ���س��رة  رف���اه  حتقيق  نحو  و�سعيا 

الرعاية والتنمية االجتماعية امل�ستدامة.
يف  اأقيمت  بور�سة  الرنامج  االأوىل من  املرحلة  وب��داأت 
تعزيز  بهدف  وال��ع��ني  والوثبة  اأبوظبي  مركز  م��ن  ك��ل 
دور االآب��اء واالأمهات يف حياة االأطفال واملراهقني، فتم 
احتياجات  ملناق�سة  الور�سة  من  االأول  اليوم  تخ�سي�ص 
االأط��ف��ال م��ن �سن ال���والدة وح��ت��ى 6 اأع����وام، ويف اليوم 
االأبناء من �سن  الثاين متت مناق�سة مطالب وحاجات 
فقد خ�س�ص  الثالث  اليوم  اأم��ا  ال�12،  �سن  وحتى  ال�7 
واالجتماعية  والنف�سية  النمائية  اخل�سائ�ص  ل��ط��رح 
للمراهقني الذين ترتاوح اأعمارهم بني ال�13 وال�18.

وط����رح االأخ�����س��ائ��ي��ون ال��ن��ف�����س��ي��ون واالج��ت��م��اع��ي��ون يف 
تركز  حماور  اأربعة  املبكرة  بالطفولة  املرتبطة  املرحلة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ع��الق��ة ال��وال��دي��ة واأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
تن�سئة االأطفال، ومطالبهم وحاجات منوهم، واأ�ساليب 
للطفل،  النف�سية  بال�سحة  الوالدية وعالقتها  املعاملة 
مع  التعامل  ومهارات  ال�سلوك  تعديل  وا�سرتاتيجيات 

امل�سكالت ال�سلوكية.
الذين ترتاوح  االأبناء  الثاين على  اليوم  ورك��زوا خالل 
واأو���س��ح��وا مطالب  ع��ام��اً،  وال�12  ال�7  ب��ني  اأع��م��اره��م 
اأفراد تلك الفئة، وحاجاتهم بناًء على خ�سائ�ص منوهم 
النف�سية واالجتماعية، واأ�ساليب املعاملة الوالدية لهم 
القيم  تعزيز  مهارات  ثم  النف�سية،  بال�سحة  وعالقتها 
اأبناء  م�سكالت  مع  التعامل  يف  االإيجابية  وال�سلوكيات 
تلك الفئة العمرية، وتن�سئتهم املتوازنة وتاأثريها على 

�سخ�سياتهم.
اأربعة  ع��ن  للحديث  تخ�سي�سه  فتم  الثالث  ال��ي��وم  اأم��ا 
حماور ركزت على فئة املراهقني، من حيث خ�سائ�سهم 
ومطالب  وحاجاتهم  واالجتماعية  والنف�سية  النمائية 
منوهم، وكذلك املهارات الوالدية للتعامل مع امل�سكالت 
اإ�سرتاتيجيات  تطبيق  ومهارات  للمراهقني،  ال�سلوكية 

توجيه وتعديل �سلوكياتهم ال�سلبية.
الطفولة  مبرحلة  املرتبط  االأول  باملحور  يتعلق  وفيما 
املبكرة؛ و�سعت الور�سة هدفاً رئي�ساً ت�سعى اإىل حتقيقه، 
وتعزيز  الوالدية  امل��ه��ارات  الوالدين  اإك�ساب  يف  يتمثل 
يت�سمن  وال����ذي  طفلهما،  جت���اه  ال��رتب��وي��ة  ر�سالتهما 
ه��دف��ني ف��رع��ي��ني ي��ت��م��ث��الن يف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى مفهوم 
الرتبوية  الر�سالة  اأهمية  واإدراكهما  الوالدية  العالقة 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  للطفل،  العمرية  امل��رح��ل��ة  تلك  خ��الل 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى احل��ق��ائ��ق االأ���س��ا���س��ي��ة وامل���ب���ادئ العامة 
�سخ�سيته  ت�سّكل  ويف  رع��اي��ت��ه  يف  دوره��م��ا  حت���دد  ال��ت��ي 
الوراثي  العامل  االعتبار  بعني  االأخ��ذ  مع  و�سلوكياته، 
الثواب  واأ�ساليب  التي ت�سود حميطه،  والقيم واملعايري 
ومدى  اأ���س��رت��ه،  قبل  م��ن  اإليها  يتعر�ص  التي  والعقاب 
تفاعله مع اأقرانه، والنماذج ال�سلوكية التي تعر�ص عليه 

عر و�سائل االإعالم.
ورك����ز امل��ح��ور ال��ث��اين ع��ل��ى اإك�����س��اب ال��وال��دي��ن معارف 
ومعلومات حول طبيعة الطفل وم�ستويات النمو لديه، 
واالنفعالية  النف�سية  من��وه  �سمات  على  التعرف  ع��ر 
وكيفية  ع��ام��ني،  وحتى  ال���والدة  �سن  م��ن  واالجتماعية 
اأع��وام، حيث يكون   6 التعامل معها، ومن عامني حتى 
الطفل يف هذه املرحلة ن�سطاً واإيجابياً، لكنه ال ي�ستطيع 
الظروف  له  البالغون  وف��ر  اإذا  اإال  هدفه  اإىل  الو�سول 
املنا�سبة، مع النظر اإىل و�سعه واالأمور التي توؤثر عليه، 
والنوم  وال��ت��غ��ذي��ة  واالن��ف�����س��ال  التعلق  ودرج���ة  كالنمو 

واالنفعاالت ومظاهر النمو االجتماعي.
باأ�ساليب  ال��وال��دي��ن  ت��ع��ري��ف  ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور  وت���ن���اول 
للطفل، مبا يف  النف�سية  ال�سحة  واآثارها على  التن�سئة 
وفق  معاملته  اأ�ساليب  يف  اأدواره��م��ا  على  التعرف  ذل��ك 
واأثر  النف�سية،  �سحته  على  للحفاظ  املمار�سات  اأف�سل 

العالقة الوالدية عليه.
اأم�������ا امل�����ح�����ور ال�����راب�����ع ف����ت����ن����اول ت���ع���ري���ف ال����وال����دي����ن 
من  ال��ط��ف��ل  ���س��ل��وك  ت��ع��دي��ل  وم���ه���ارات  با�سرتاتيجيات 
خالل التعرف على طبيعة امل�سكالت ال�سلوكية املرتبطة 
ال�سلوك  ق��واع��د  اإك�����س��اب��ه  وكيفية  ال��ع��م��ري��ة،  مبرحلته 
ا�ستخدام  اأث���ر  وال��ت��ع��رف على  وامل���ه���ارات االج��ت��م��اع��ي��ة، 
ا�سافة  عليه  احلديثة  االت�سال  وو�سائل  التكنولوجيا 
اىل تعريف االأبوين مبرحلة املراهقة، وكيفية ا�ستيعاب 
واالهتمام  ومتطلباتهم  احتياجاتهم  وفهم  املراهقني 
ب�سحتهم النف�سية، ومناق�سة امل�سكالت التي قد يعانون 

منها، مع التاأكيد على �سرورة منح الثقة لهم.
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باحثة اإماراتية تبتكر برناجما اإثرائيا لتح�سني االنتباه لدى مر�سى التوحد
•• املنامة-وام:

اب��ت��ك��رت ب��اح��ث��ة اإم��ارات��ي��ة يف ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ب��رن��اجم��ا اإثرائيا 
اإلكرتونيا يهدف اإىل حت�سني مكونات االنتباه لدى االأطفال ذوي ا�سطراب 
طيف التوحد. واأثبتت الباحثة �سيخة عبيد الدو�سري ال�سويدي يف بحثها 
لنيل درجة املاج�ستري من جامعة اخلليج يف املنامة .. عر التجربة قدرت 
الرنامج على حت�سني تقدير مكونات االنتباه الب�سري يف اأبعاد التوجيه 
والنقل واإطالة االنتباه مقارنة بالرامج االإجرائية التقليدية مما يدل 
االنتباه  م��ك��ون��ات  حت�سني  يف  ال��ب��دي��ل  االإث���رائ���ي  ال��رن��ام��ج  فاعلية  على 
الب�سري لدى االأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد. ويعد ت�ستت االنتباه 
التوحد الذي  اأعرا�ص ا�سطراب طيف  اأحد  الب�سري  التوا�سل  و�سعوبة 

اأ�سبابه بعد، لكن من  اأن��ه ناجت عن خلل وراث��ي مل حتدد  العلماء  يرجح 
اأن يكون عائدا خللل يف جمموعة من اجلينات. وياأتي االهتمام  املرجح 
املكثف با�سطراب طيف التوحد اإىل ارتفاع عدد امل�سابني به حيث اأكدت 
اآخر االأبحاث العاملية اأن طفال واحدا ي�ساب با�سطراب طيف التوحد من 
بني 150 طفال. وقالت الباحثة يف بحثها لنيل درجة املاج�ستري اأنها اأول 
باحثة اإماراتية حت�سل على درجة املاج�ستري من جامعة اخلليج العربي 
يف تخ�س�ص التوحد موؤكدة اأن طيف التوحد بات من اال�سطرابات التي 
على  جمتمعاتنا  انفتاح  ذل��ك  يف  و�ساهم  جتاهها  البحثي  االهتمام  ازداد 
ت�سخي�ص  يف  العاملية  التجارب  من  واال�ستفادة  اال�سطراب  هذا  مواجهة 
وتاأهيل التوحديني. اإىل ذلك ا�ستهدف الرنامج االإثرائي الفئة العمرية 
ال��ب�����س��ري لدى  االن��ت��ب��اه  م��ك��ون��ات  ب��ه��دف حت�سني  �سنة   12 اىل   4 م��ن 

االأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد. وقامت الباحثة ال�سويدي باختيار 
11 طفال وطفلة ق�سديا من مركز اأبوظبي للتوحد التابع ملوؤ�س�سة زايد 
العليا للرعاية االإن�سانية وذوي االإعاقة وقارنت م�ستوى حت�سن مكونات 
االنتباه لديهم با�ستخدام جمموعة من الرامج االإثرائية االلكرتونية 
الداعمة لالأجهزة الذكية اللوحية والنقالة.. ويعتمد الرنامج االثرائي 
االأن�سطة  من  م�ستويات  ثالثة  من  ويتكون  العايل  التقني  الدعم  على 
التي ت�ستهدف توجيه، واطالة، ونقل االنتباه. واأو�سحت ال�سويدي ان كل 
م�ستوى يحتوي على عدد من االأن�سطة حيث يحتوي امل�ستوى االأول 11 
ن�ساطا اختلفت فيها ال�سور والر�سومات واالألوان باملثريات، واملطلوب من 
الطفل ان ي�سغط باأحد اأ�سابعه على �سورة املثري الذي يظهر ويختفي 
اللوحي  اجلهاز  على  اأم��ام��ه  التي  ال�سا�سة  على  اآخ��ر  مكان  يف  يظهر  ثم 

�سحيحة  م��رات  خم�ص  اىل  ث��الث  من  ثانية   12 كل  النقال،  الهاتف  او 
خالل دقيقة واحدة، بهدف توجيه االنتباه. ويف امل�ستوى الثاين احتوى 
الرنامج على 7 اأن�سطة تظهر �سورتان على ال�سا�سة ملثريين املطلوب من 
الطفل ان ي�سغط باأحد اأ�سابعه على �سورة املثري املتحرك الذي يظهر يف 
مكان ما على ال�سا�سة ويقوم ب�سحبه اإىل �سورة املثري الثابت الذي يظهر 
يف مكان ما على ال�سا�سة التي اأمامه كل 12 ثانية عدد 5 مرات �سحيحة 
خالل دقيقة واحدة، بهدف اإطالة االنتباه. وامل�ستوى الثالث وهو م�ستوى 
ال�سا�سة ملثريين  اأن�سطة تظهر �سورتان على   7 نقل االنتباه يتكون من 
اأ�سابعه  باأحد  ي�سغط  اأن  الطفل  من  املطلوب  متعاقبة  ب�سورة  يظهران 
مثريين  بني  الطفل  انتباه  نقل  بهدف  ظهرت،  كلما  املثري  �سورة  على 

خمتلفني.

قوافل زايد اخلر تبداأ مهامها التطوعية يف القرى امل�سرية لعالج االأطفال وامل�سنني
•• اأبوظبي -وام:

ب���داأت ق��واف��ل زاي��د اخل��ري مهامها 
القرى  ال��ت��ط��وع��ي��ة يف  االن�����س��ان��ي��ة 
امل�����س��ري��ة ب���اإ����س���راف ف���ري���ق طبي 
ام���������ارات���������ي م�����������س�����ري ت���ط���وع���ي 
تخ�س�سي  م�ست�سفى  وبا�ستخدام 
ت�����ط�����وع�����ي م�������ي�������داين م����ت����ح����رك 
خدمات  ي��ق��دم  اخل���ري  م�ست�سفى 
وعالجية  ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة  جم��ان��ي��ة 

ووقائية لالأطفال وامل�سنني.
ا���س��ت��ج��اب��ة لدعوة  ال��ق��اف��ل��ة  ت���اأت���ي 
ر�سمية من وزارة ال�سحة امل�سرية 
وان�سجاما مع عام اخلري ..مببادرة 
ان�سانية م�سرتكة من زايد العطاء 
بيت  وموؤ�س�سة  ال��ر  دار  وجمعية 
وجمموعة  اخل�������ريي  ال�������س���ارق���ة 
االملانية  ال�����س��ع��ودي��ة  امل�ست�سفيات 
ال�سحة  وزارة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
و�سفارة  امل�سرية  ال�سباب  ووزارة 

الدولة يف م�سر .
لقوافل  االن�سانية  امل��ه��ام  وج���اءت 
احلالية  حمطته  يف  اخل���ري  زاي���د 
حمافظة  يف  ال���ق���ري���ن  ق���ري���ة  يف 
ال�سرقية لتفعيل وحتفيز ال�سراكة 
االن�����س��ان��ي��ة وال��ع��م��ل امل�����س��رتك بني 
والتطوعية  ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات 
وامل�سرية  االم��ارات��ي��ة  واالن�سانية 
العطاء  ح��م��ل��ة  ب��رن��ام��ج  اإط�����ار  يف 
االآالف  اإىل  ل��ل��و���س��ول  االن�����س��اين 
خمتلف  يف  وامل�سنني  االأطفال  من 

القرى امل�سرية .

ت�شتهدف تنظيف منطقة الزاهية )النادي ال�شياحي �شابقا( �شمن حملة �شاملة تغطي جزيرة اأبوظبي

بلدية مدينة ابوظبي تدعو جميع اأفراد املجتمع مل�ساركتها يف حملتها »الأننا نهتم«
•• اأبوظبي –الفجر:

تدعو بلدية مدينة ابوظبي وبالتعاون مع �سركائها اال�سرتاتيجيني جميع 
اأفراد املجتمع مل�ساركتها يف تنفيذ املرحلة الثانية من مبادرة )الأننا نهتم( 
والتي  �سابقا(  ال�سياحي  )النادي  الزاهية  ت�ستهدف تنظيف منطقة  والتي 
تنطلق �سباح بعد غد اجلمعة التا�سع ع�سر من مايو احلايل ، حيث �ستبداأ 
�سباحا  ال�سابعة  يف  الريطاين  النادي  قرب  الواقعة  املنطقة  من  احلملة 

وت�ستمر حتى الثانية ع�سرة ظهرا .
وتاأتي هذه احلملة جت�سيدا لقيم مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
 2017 اعتماد عام  واملتمثلة يف  الدولة حفظه اهلل  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
عام اخلري ، و�سمن اإطار حر�ص البلدية و�سركائها اال�سرتاتيجيني مببادئ 
 – ، و�سعي دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل  امل�سوؤولية االجتماعية والتطوع 
خالية  بيئة  توفري  نحو  اال�سرتاتيجيني  و�سركائها  اأبوظبي  بلدية مدينة 
من املخلفات والنفايات واحلفاظ على املظهر العام ،وتعزيز ثقافة امل�سوؤولية 
املجتمعية، وتطوير التعاون مع ال�سركاء يف جماالت خدمة املجتمع والبيئة 
، موؤكدة اأن مبادرة )الأننا نهتم( هي مبادرة بيئية ت�ستهدف تنظيف ال�ساطئ 

و قاع البحر يف جزيرة ابوظبي واملناطق احليوية.
تنظيف منطقة  ا�ستهدفت  االأوىل من احلملة  املرحلة  اأن  بالذكر  اجلدير 
البطني و�ساطئها مطلع مايو احلايل ، واأ�سفرت عن انت�سال ثالثة قوارب 
�سيد غارقة قبالة ال�ساطئ ، كما بلغت ح�سيلة احلملة اأكرث من 10 اأطنان 
من النفايات واملخلفات املختلفة.    واأهابت البلدية بجميع اأفراد املجتمع 
للم�ساركة يف دعم هذه احلملة من خالل م�ساركتهم وح�سورهم لفعاليات 
املجتمعية  بامل�سوؤولية  التزامهم  ع��ن  تعبريا  وذل���ك  نهتم(  )الأن��ن��ا  حملة 
وتاأكيدا على اأهمية ت�سافر اجلهود املوؤ�س�سية واملجتمعية من اأجل احلفاظ 

على بيئة املدن و�سالمة مرافقها و مظهرها احل�ساري املاأمول.  

ق�ساء اأبوظبي تطلق خدمة اال�ستعالم عن 
الق�سايا املدنية عرب مركز االت�سال

•• اأبوظبي-وام:

اال�ستعالم  خ��دم��ة  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق�ساء  دائ���رة  اأط��ل��ق��ت 
كامل  ب�سكل  االت�سال  مركز  عر  املدنية  الق�سايا  عن 
ال��دع��وى وذل��ك انطالقا من  ومف�سل عن طريق رق��م 
ت��ع��زي��ز فاعلية  امل��ت��م��ث��ل��ة يف  اأول��وي��ت��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الو�سول  و���س��ه��ول��ة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  وا���س��ت��دام��ة 

ال�سامل للخدمات.
تطوير  على  امل�ستمر  حر�سها  الق�ساء  دائ���رة  واأك����دت 
اخلدمات املقدمة للمتعاملني وتنويع قنوات احل�سول 
املعامالت ب�سهولة وي�سر  اإجناز  على اخلدمة مبا يتيح 
�سواء عر اخلدمات االإلكرتونية اأو الذكية دون احلاجة 

للح�سور اإىل مقر املحكمة.
ال��ب��واب��ة االأوىل  ي��ع��د  اأن م��رك��ز االت�����س��ال  واأو����س���ح���ت 
لتقدمي املعلومات القانونية وخدمات االإر�ساد القانوين 
اأب��وظ��ب��ي ع��ر موظفني  اإم����ارة  التقا�سي يف  ن��ظ��ام  ع��ن 
اإجناز  اإىل خطوات  املتعاملني  موؤهلني قانونيا لتوجيه 
اخلدمات  دليل  بح�سب  �سحيحة  ب�سورة  معامالتهم 
كانت  �سواء  واملقرتحات  ال�سكاوى  ت�سجيل  عن  ف�سال 
عن  اأو   8002353 املجاين  الرقم  طريق  عن  واردة 

طريق نظام حكومة اأبوظبي.
ع���ر خدمة   - ي��ت��ي��ح  االت�����س��ال  م��رك��ز  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
اإمكانية   - ح��ال��ي��ا  امل��دن��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا  ع���ن  اال���س��ت��ع��الم 
موعد  عن  واال�ستف�سار  الق�سايا  حالة  عن  اال�ستعالم 

اأو حكم يف الق�سايا غري اجلزائية ب�سكل كامل ومف�سل 
وذلك من خالل رقم الدعوى.

باأن مركز االت�سال يتيح قنوات  واأف��ادت دائ��رة الق�ساء 
املتعاملني  قبل  م��ن  اخل��دم��ات  على  للح�سول  متعددة 
االإلكرتوين  الريد  عر  اأو  هاتفيا  التوا�سل  يوفر  اإذ 

اإ�سافة اإىل مركز ات�سال حكومة اأبوظبي.
واأكدت التزام املركز مبراقبة جودة خدماته وفق معايري 
التنفيذي الإمارة  اأقرها املجل�ص  التي  املتعاملني  خدمة 
اأب��وظ��ب��ي ب�سكل ع��ام وم��ع��اي��ري م��راك��ز االت�����س��ال ب�سكل 
اأن جميع مكاملات املوظفني م�سجلة الأغرا�ص  اإذ  خا�ص 
اجل��ودة وفق  التدقيق على  يتم  كما  والتدريب  اجل��ودة 
اإىل جانب التدقيق على  منوذج معتمد ملعايري اجل��ودة 
حاالت  يف  الت�سجيالت  اإىل  والرجوع  ع�سوائيا  املكاملات 
مكاملات  خم�ص  على  التدقيق  يجري  حني  يف  ال�سكاوى 

لكل موظف يوميا.
كما اأكدت حر�سها على تنظيم دورات تدريبية ملوظفي 
امل��رك��ز ل�����س��م��ان اجل����ودة يف ت��ق��دمي اخل��دم��ة وحتقيق 
الو�سول  ���س��ه��ول��ة  ب�����س��م��ان  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  االأول���وي���ة 
ال�سامل للخدمات .. الفتة اإىل اأن مركز االت�سال يقدم 
خ��دم��ات ال��ت��وج��ي��ه واالر����س���اد ال��ق��ان��وين ع��ر موجهني 
القانون  العليا يف جمال  املوؤهالت  قانونيني من حملة 
مبا ي�سمن تقدمي املعلومات بدقة نظرا لطبيعة العمل 
وطلب  اال�ستف�سارات  على  ال���رد  ج��ان��ب  اإىل  الق�سائي 

املعلومات وتلقي ال�سكاوى واملقرتحات.

الهالل االأحمر االإماراتي ي�سلم 17 منزال �سمن املرحلة االأوىل من اإعادة اإعمار املخا
•• املخا -وام: 

17 م��ن��زال ل��ع��دد م��ن العوائل  �سلم ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي 
اليمنية �سمن املرحلة االأوىل من اإعادة اإعمار املخا مبحافظة تعز 
وفى اطار �سل�سلة م�ساعدات الهيئة االغاثية واالن�سانية فى عام 

اخلري.
اع�ساء  من  عدد  ح�سره  املنا�سبة  بهذه  احتفال  خالل  ذلك  جاء 
ال��ه��الل االأح��م��ر ووف��د م��ن الهيئة ي��زور ع��دن وخمتلف املناطق 
املحررة وح�سد من االهايل باملخا. واكد م�سوؤول الهالل االأحمر 
االإماراتي يف عدن عقب ت�سليمه مفاتيح املنازل للم�ستفيدين من 

ابناء املخا موا�سلة الهالل االحمر االماراتي مل�ساعدة املواطنني 
ال��دف��ع��ة �سمن  ه���ذه  ت��اأت��ي  امل���ح���ررة ح��ي��ث  امل��ن��اط��ق  اليمنيني يف 
االعمال اخلريية االن�سانية يف عام اخلري 2017م الذي اأعلنته 

قيادة االمارات احلكيمة.
نفذها  التي  واالن�سانية  اخلريية  واالعمال  االن�سطة  ان  وا�ساف 
املدار�ص  وب��ن��اء  اع���ادة ترميم  �سملت  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
وجتهيز  وحفر  املخاء  مدينة  يف  ال�سكنية  واملباين  وامل�ست�سفيات 
باب  يف  الفقرية  واملناطق  القرى  يف  ال�سرب  ملياه  االآب���ار  ع�سرات 
املندب واملخا وت�سمنت املرحلة االوىل التي اعقبت التحرير اإعمار 
عدد من املنازل ا�سافة اىل اإعادة تاأهيل حمطة املخا الكهربائية 

االأطباء  �سكن  مع  امل�ست�سفى  وترميم  املياه  �سبكة  تاأهيل  واإع���ادة 
ومبنى االأمومة والطفولة وترميم 4 مدار�ص.

ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي م�ستمر ف��ى تقدمي  و���س��دد ع��ل��ى ان 
احلياة  تعود  حتى  واملنكوبني  للمت�سررين  وال��دع��م  امل�ساعدات 
الطبيعية ويحل ال�سالم يف اليمن ال�سقيق. من جانبه قال اال�ستاذ 
مرحلة  من  امل�ستفيدين  املخاء  منطقة  ابناء  اح��د  ال�سامي  علي 
واب��ع��دت��ه��م عن  �سردتهم  االن��ق��الب��ي��ني  ح��رب  ان  االوىل  االع��م��ار 
ديارهم وعندما عادوا بعد التحرير وجدوا بيوتهم مدمرة حيث 
اعادت دولة االمارات والهالل االأحمر االإماراتي االمل لهم ببناء 
منازل للمت�سررين وادخلوا الب�سمة وال�سرور اإىل نفو�ص االهايل 

ومل يكتفو باي�سال املواد الغذائية وااليوائية والطبية فقط .
كانت طوق  الهالل االحمر  الكرمية من  اللفتة  ان هذه  وا�ساف 
احلياة  تطبيع  يف  و���س��اه��م��ت  معاناتهم  م��ن  وخ��ف��ف��ت  ل��ه��م  جن���اة 
لدولة  وتقديرهم  االه���ايل  و�سكر  �سكره  ع��ن  م��ع��را  واالو���س��اع 
ملا  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  وللهالل  وق��ي��ادة  �سعبا  العربية  االم����ارات 
والغذائي  ال�سحي  امل��ج��االت  مبختلف  �سخي  دع���م  م��ن  ت��ق��دم��ه 

وااليوائي.
اأم����ا الأه�����ايل امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن امل���ن���ازل ف��ث��م��ن��وا ج��ه��ود الهالل 
االحمراالإماراتي معرين عن �سكرهم وتقديرهم لدولة االمارات 

العربية حكومة و�سعبا ملدها يد العون وتخفيف املعاناة عنهم.
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اأخبـار الإمـارات
اأرا�سي دبي تفوز بجائزتني من جوائز اأفكار عربية 2017 

•• دبي -وام: 

اأن فوزها بجائزتني من  قالت دائ��رة االأرا���س��ي واالأم���الك يف دب��ي ام�ص 
الفئة االأوىل يف دورة العام احلايل من جائزة اأفكار عربية 2017 التي 
ثقافة  االبتكار  يوؤكد حر�سها على جعل  للجودة  دبي  تطلقها جمموعة 
�سائدة يف الدائرة وممار�سة يومية يف كافة اإداراتها وبني جميع موظفيها 

للتناغم مع نهج قيادة الدولة وتطلعاتها الإ�سعاد جمتمع االإمارات.
 11 يف  بدبي  اأقامته  حفل  يف  اأعلنت  قد  للجودة  دب��ي  جمموعة  وكانت 
اإ�سعاد  فئة  االأول يف فئتني هما  باملركز  الدائرة  فوز  احل��ايل  ال�سهر  من 
املتعاملني عن مبادرة اأمناء اخلدمات العقارية و فئة التقنيات عن مبادرة 

نظام مركز ف�ص املنازعات االإيجارية .
وقال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة االأرا�سي واالأمالك 

اجلائزة  الدائرة يف هذه  م�ساركة  اإن  ام�ص  له  ت�سريح �سحايف  بدبي يف 
تتما�سى مع روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لتبني االبتكار 
الكوادر  يف  اال�ستثمار  على  ت�سجعنا  كما  امل�ستدام  والتطوير  واالإب����داع 
الب�سرية وت�ساعدنا يف تطوير خريطة طريق من اأجل الو�سول اإىل اآفاق 

جديدة وم�ستويات متفوقة من االإبداع  .
املنازعات  ف�ص  مركز  رئي�ص  مو�سى  ال��ق��ادر  عبد  القا�سي  �سعادة  وذك��ر 
االيجارية � الذراع الق�سائية ل� اأرا�سي دبي اأن هذه اجلائزة تعني جناحنا 

يف ترجمة مهمتنا والقيام بواجباتنا وفق الروؤية املحددة للمركز.
ولفت اإىل اأن مركز ف�ص املنازعات االإيجارية متكن خالل فرتة وجيزة 
اإر�ساء الثقة والطماأنينة بني خمتلف االأطراف  من تاأكيد دوره املهم يف 
حت�سني  على  العمل  و�سيوا�سل  وامل�ستثمرين  وامل�ستاأجرين  امل��الك  من 

عملياته من خالل تطبيق اأف�سل التقنيات يف التقا�سي الذكي.
وتاأ�س�ص مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف عام 2013 بهدف التناغم مع 
متطلبات املرحلة املقبلة وما حتتاج اإليه من خطط واآليات تت�سم باملرونة 
وباأعلى  متناهية  وب��دق��ة  املطلوبة  بال�سرعة  وامل��ه��ام  ب��االأع��م��ال  وال��ق��ي��ام 

درجات ال�سفافية عند التعامل مع الق�سايا املت�سلة بال�سوق العقاري.
االإيجارية  املنازعات  للنظر يف  املركز منظومة ق�سائية خمت�سة  وميثل 
االجتماعي  اال�ستقرار  حتقيق  ي�سمن  مبا  بها  البت  اإج���راءات  وتطوير 

واالقت�سادي ودعم التنمية امل�ستدامة يف االإمارة.
وكانت الدائرة قد اأطلقت مبادرة مراكز اأمناء اخلدمات العقارية ون�سرها 
وموؤ�س�ساتها  ال��دائ��رة  خدمات  جميع  لتقدمي  بدبي  متعددة  مناطق  يف 

لالرتقاء مب�ستوى خدماتها وتطبيق اأف�سل املعايري العاملية.
وتهدف املبادرة اإىل ت�سهيل التوا�سل مع املتعاملني كونها متثل طريقة 

مبتكرة يف تقدمي اخلدمات الإ�سعاد املتعاملني حتت �سقف واحد والتخل�ص 
اإىل  للمتعاملني عند احلاجة  الوقت  الروتينية وتوفري  االإج��راءات  من 

االإجراءات واخلدمات.
بدقة  متتاز  كما  �سريعة  بطريقة  اخلدمات  خمتلف  املراكز  هذه  وتقدم 
اأنها تعتمد على موظفني ذوي خرات عالية يف خمتلف  االأداء ال �سيما 
املجاالت وت�ستقبل متعامليها يف �ستة اأيام يف االأ�سبوع ومبعدل 12 �ساعة 

عمل يف اليوم الواحد.
املوؤ�س�سات  داخل  املطبقة  االأفكار  اأهم  التعرف على  اإىل  وتهدف اجلائزة 
خالل العام وتكرمي وتقدير املوؤ�س�سات واملوظفني التي تقدم اأف�سل هذه 
االأفكار كما تعد اأي�سا رافعة اأ�سا�سية لتحقيق روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اإطالق  يف  واالبتكار  االإب���داع  ثقافة  لتعزيز  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

االأفكار املوؤ�س�سية.

حامد بن زايد ي�سهد تخريج الدفعة ال�سابعة من طلبة معهد م�سدر
•• اأبوظبي -وام: 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة .. �سهد �سمو ال�سيخ حامد 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص ديوان ويل عهد اأبوظبي ومعايل ال�سيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة ام�ص حفل تخريج الدفعة 

ال�سابعة من طلبة معهد م�سدر للعام 2017.
 .. واخلريجني  اخلريجني  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد  ال�سيخ  �سمو  وه��ن��اأ 
املزيد  على  وحثهم  امل�ستقبلية  حياتهم  يف  والنجاح  التوفيق  لهم  متمنيا 
من اجلهود يف موا�سلة التعليم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وامل�ساهمة يف 
البناء والتطوير والتنمية يف بلدانهم ون�سر تكنولوجيا الطاقة املتجددة 

ومتكينها من امل�ساهمة يف التنمية والتطور يف امل�ستقبل.
و�سلم �سموه �سهادات التخرج اإىل خريجي برامج املاج�ستري والدكتوراه يف 
معهد م�سدر خالل احلفل الذي ح�سره .. معايل الدكتور ثاين بن اأحمد 
عبد  بن  اأحمد  الدكتور  ومعايل  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي 
ومعايل  العايل  التعليم  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�سي  بالهول  اهلل حميد 
الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة ومعايل �سما بنت �سهيل بن 

فار�ص املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب.
كما ح�سر احلفل .. ح�سد من كبار ال�سخ�سيات والوزراء وال�سفراء وكبار 
امل�سوؤولني يف الدولة وروؤ�ساء �سركات من القطاعني العام واخلا�ص اإ�سافة 
اإىل اأع�ساء من جمل�ص اأمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا واأهايل 

الطلبة.
ويكت�سب حفل تخريج الدفعة ال�سابعة من طلبة معهد م�سدر هذا العام 
اأهمية خا�سة كونه يتزامن مع الذكرى ال�سنوية العا�سرة لتاأ�سي�ص املعهد 
بجانب تخريج اأول دفعة من تخ�س�ص نظم وتقنيات الف�ساء قال الدكتور 
الفخري  االأ���س��ت��اذ   - ال�سابق  االأم��ري��ك��ي  ال��ط��اق��ة  وزي���ر   - اأرن�����س��ت مونيز 
 MIT امل�ست�سار اخلا�ص يف معهد ما�سات�سو�ست�ص للعلوم والتكنولوجيا 
الكلمة الرئي�سية خالل حفل التخريج .. اإن املهارات العلمية التي اكت�سبها 
الطلبة يف معهد م�سدر �ست�سهم يف دعم تنمية املجتمع من خالل تطوير 
نظم جديدة والتو�سل لنتائج قيمة بجانب دفع عجلة التنمية االقت�سادية 

واالجتماعية واإر�ساء االأر�سية الالزمة للتنمية امل�ستدامة.
خالل  مهاراتهم  وتوظيف  االإب��داع��ي  التفكري  اعتماد  على  الطلبة  وحث 
جهودهم املهنية يف جماالت الطاقة واملواد املتقدمة واملياه ونظم الف�ساء 
�سعيا وراء النهو�ص باملجتمع.. مهنئا خريجي دفعة عام 2017 ومعهد 

م�سدر على م�سرية ع�سرة اأعوام من علم يغري العامل.
و�سمت دفعة عام 2017 من طلبة معهد م�سدر اأكرث من 100خريج 
دولة   30 75 خريجا من  اإىل جانب  اإماراتيا  47 خريجا  من �سمنهم 
واإدارة  هند�سة  وت�سمل  املتخ�س�سة  االأك��ادمي��ي��ة  ال��رام��ج  م��ن  تخرجوا 
والهند�سة  امل���واد  وهند�سة  وع��ل��وم  وامل��ع��ل��وم��ات  احلو�سبة  وع��ل��وم  النظم 
وهند�سة  الدقيقة  النظم  وهند�سة  والبيئة  امل��ي��اه  وهند�سة  امليكانيكية 

اأمريكية واإيداع اأكرث من 100 براءة اخرتاع اإ�سافة اإىل ا�ستالم اأكرث من 
140 ك�سف اخرتاع من طلبة واأ�ساتذة املعهد لري�سخ بذلك دوره الرائد 
يف بناء راأ�ص املال الفكري يف دولة االإمارات. وجنح املعهد يف ن�سر اأكرث من 
األف و/200 مقالة يف جمالت علمية حمكمة واأكرث من 27 ف�سال يف 

كتاب وتقدمي اأكرث من 700 ورقة بحثية يف حما�سر املوؤمترات.
البارزة وفاز  العديد من االإجن��ازات  املعهد  .. حقق  املا�سي  العام  وخ��الل 
اأ�ستاذ م�سارك يف  اأرم�سرتونغ  بعدد من اجلوائز حيث نال الدكتور بيرت 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  جائزة  م�سدر  معهد  يف  امليكانيكية  الهند�سة 
العاملية للمياه عن تطوير جهاز منخف�ص التكلفة لتحلية املياه .. يف حني 
نال الدكتور ح�سان عرفات اأ�ستاذ الهند�سة الكيميائية والبيئية يف معهد 
فئة  عن   2017 الرتبوية  خليفة  جائزة  من  العا�سرة  الن�سخة  م�سدر 

التعليم العايل على م�ستوى االإمارات والوطن العربي .
كما فازت الدكتورة اإميان قربوج الباحثة يف معهد م�سدر بجائزة �سيدة 
العام �سمن جوائز الطاقة ال�سم�سية جلمعية ال�سرق االأو�سط ل�سناعات 
ورطوبة  الغبار  حول  الأبحاثها  تقديرا  وذلك   2017 ال�سم�سية  الطاقة 
امل�ستندة  بعد  عن  اال�ست�سعار  نظم  با�ستخدام  ال�سم�سي  واالإ�سعاع  الرتبة 

اإىل بيانات االأقمار ال�سناعية.
ال�سباب  م��ن  ع��ددا  م�سدر  معهد  طلبة  م��ن   2017 ال��ع��ام  دفعة  وت�سم 
ن��ال��وا ج��وائ��ز عاملية مرموقة م��ن �سمنهم  ال��ذي��ن  ال��واع��دي��ن  امل��وه��وب��ني 
نازك االأتب طالبة الدكتوراه يف معهد م�سدر التي فازت بجائزة املوهبة 
العلمية ال�ساعدة يف العامل العربي واأفريقيا لعام 2017 �سمن جوائز 
الذي  االأذن  واأحمد   .. العلم  امل��راأة يف  اأج��ل  برنامج لوريال يوني�سكو من 
كان اأول طالب دكتوراه من معهد م�سدر يدر�ص يف معهد ما�سات�سو�ست�ص 

االأ�سا�سية  التحتية  والبنية  الكيميائية  والهند�سة  الكهربائية  ال��ق��وى 
الهند�سية  التخ�س�سات  متعدد  الدكتوراه  برنامج  اإىل  اإ�سافة  امل�ستدامة 
يندرج  ال��ذي  الف�ساء  وتقنيات  نظم  تخ�س�ص  من  دفعة  اأول  عن  ف�سال 

�سمن �سبعة من برامج املاج�ستري الت�سعة التي يوفرها املعهد.
اإن حفل  املكلف يف معهد م�سدر  املدير  اليو�سف  الدكتورة بهجت  وقالت 
تخريج دفعة عام 2017 من طلبة معهد م�سدر يكت�سب اأهمية خا�سة 

كونه يتزامن مع الذكرى ال�سنوية العا�سرة لتاأ�سي�ص املعهد.
واأ�سافت اأن تخريج اأول دفعة من تخ�س�ص نظم وتقنيات الف�ساء ي�سفي 
امل��زي��د م��ن االأه��م��ي��ة ع��ل��ى احل��ف��ل خ���الل ه���ذا ال��ع��ام ال���ذي �سهد اندماج 
بعد  وذل���ك  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  �سمن  م�سدر  معهد 
املعرفة  اقت�ساد  بناء  دعم  �ساأنها  من  ا�سرتاتيجية  اندماج  عملية  اإج��راء 
يف االإم��ارات. وهناأت جميع اخلريجني الذي يوؤمن املعهد بقدرتهم على 
ت�سجيل ب�سمتهم اخلا�سة على امل�ستوى املهني من خالل اتباع املمار�سات 

اخل�سراء وامل�ستدامة التي اكت�سبوها خالل درا�ستهم يف معهد م�سدر.
ويبلغ عدد خريجي املعهد م�سدر 580 خريجا التحق اأكرث من 90 يف 
املائة منهم ب�سوق العمل لبدء م�سريتهم املهنية اأو باأحد برامج الدكتوراه 

ملتابعة حت�سيلهم العلمي �سواء داخل الدولة اأو خارجها.
م�سدر  معهد  يف  امل�سجلني  الطلبة  ع��دد  بلغ   2016 �سبتمر  وبحلول 
456 طالبا ميثل الطلبة االإماراتيون 52 يف املائة منهم .. ومتثل االإناث 
51 يف املائة من اإجمايل عدد طلبة املعهد و68 يف املائة من اإجمايل عدد 
الطلبة االإماراتيني.. بينما ت�سمل الدفعة احلالية 149 طالب دكتوراه 

اإماراتيون. منهم  املائة  يف   26
اخرتاع  ب��راءة   14 ت�سجيل   2017 يناير  حتى  م�سدر  معهد  وا�ستطاع 

للتكنولوجيا ما يعك�ص اأهمية ال�سراكة بني املعهدين والتي تهدف اإىل بناء 
راأ�ص مال ب�سري عايل القيمة فيهما من خالل التعاون يف جمال االأبحاث 

وتبادل املعارف.
املن�سوري  ف��دي��ة   ..  2017 ال��ع��ام  دف��ع��ة  �سمن  ال��ب��ارزي��ن  الطلبة  وم��ن 
نظم  تخ�س�ص  واملعلومات  احلو�سبة  علوم  برنامج  يف  املاج�ستري  طالبة 
لعام  فكرتي  لالبتكار  �سات  الياه  بجائزة  ف��ازت  والتي  الف�ساء  وتقنيات 
2017 تقديرا مل�سروعها البحثي الذي يوفر من�سة بيانات تتيح لالأقمار 
الإجراء  وقدمية  جديدة  بيانات  ا�ستخدام  الف�ساء  ومركبات  ال�سناعية 

حماكاة اآنية للبيئة الف�سائية.
و�ساهمت هذه االإجنازات وغريها يف جماالت العلوم واالبتكار من تر�سيخ 
مكانة معهد م�سدر يف اأعلى املراتب �سمن ت�سنيفات موؤ�سر نيت�سر لعام 
2016 حيث اأحرز املركز االأول بني املوؤ�س�سات االأكادميية يف دولة االإمارات 

واملركز الع�سرين بني املوؤ�س�سات يف منطقة ال�سرق االأو�سط وغرب اآ�سيا.
وغرب  االأو�سط  ال�سرق  يف  موؤ�س�سة   25 اأف�سل  �سمن  ثامنا  املعهد  وحل 
الذي  ال�ساعدة  للنجوم   2016 لعام  نيت�سر  موؤ�سر  ت�سنيف  وف��ق  اآ�سيا 
البحثية  املن�سورات  حجم  يف  هائال  من��وا  ت�سجل  التي  املوؤ�س�سات  ي�سمل 
البحثية  امل���ب���ادرات  اأط��ل��ق ع���ددا م��ن  ق��د  امل��رم��وق��ة. وك���ان معهد م�سدر 
الذي  للف�ساء  �سات  الياه  اإط��الق خمتر  2017 منها  العام  م��دار  على 
يهدف اإىل تطوير تقنيات متقدمة تخدم قطاع الف�ساء وموا�سلة العمل 
لدعم حتقيق الطموحات الف�سائية للدولة حيث جرى تاأ�سي�ص املختر 
بالتعاون مع �سركة و�سركة الياه لالت�ساالت الف�سائية الياه �سات و�سركة 

اأوربيتال اأي تي كي .
تالي�ص  �سركة  م��ع  بحثي  ت��ع��اون  اتفاقية  ال��ع��ام  ه��ذا  ووق��ع معهد م�سدر 
وجامعة مني باري�ص تك بهدف تطوير تطبيقات يتم ا�ستخدامها �سمن 
املتخ�س�سة  ه��واوي -  اتفاقية مع �سركة  . كما وقع  منطاد �سرتاتوبا�ص 
يف توفري حلول تقنية املعلومات واالت�ساالت - للتعاون يف تطوير حلول 

ت�سهم يف تعزيز ال�سحة العامة واالإنتاجية واال�ستدامة �سمن املدن.
وقام معهد م�سدر بتوقيع اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة كوريا لتطوير 
وذلك  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��الك  يف  ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  تت�سم  م��ي��اه  حتلية  تقنيات 
مب�ساركة كل من �سركة م�سدر والوكالة الكورية لتطوير تقنيات البنية 

التحتية.
 SKM ال��ط��اق��ة يف االإم����ارات و���س��رك��ة  ت��ع��اون م��ع وزارة  واأب����رم اتفاقية 
للتكييف لتطوير اأجهزة تكييف متقدمة وذات كفاءة يف ا�ستهالك الطاقة 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  دول جمل�ص  املناخ يف منطقة  تتالءم مع 
.. بينما وقع اتفاقية مع وزارة التغري املناخي والبيئة يف االإم��ارات لبدء 
املرحلة الثانية من امل�سروع امل�سرتك ملراقبة جودة الهواء يف دولة االإمارات 

بهدف و�سع معيار خا�ص بجودة الهواء يف االإمارات.
80 مليون دوالر  وتبلغ قيمة العقود البحثية التي وقعها معهد م�سدر 
وهي ممولة من اأكرث من 50 موؤ�س�سة من القطاعني احلكومي واخلا�ص 

يف االإمارات والعامل.

موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم توزع 360 طنا من املواد الغذائية على املت�سررين يف ال�سومال
•• دبى -وام:

قامت موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
بتوزيع  واالإن�����س��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة 
اال�سا�سية  الغذائية  املواد  من  طنا   360
على املت�سررين يف ال�سومال ا�ستفاد منها 

ا�سرة. و600  االف   4
لتوجيهات  تنفيذاً  التق�سيمات  وتاأتي هذه 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ودعم 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�ص  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
جم��ل�����ص ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ال�سعب  مل�ساعدة  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 

ظروفه  تخطي  على  ال�سقيق  ال�سومايل 
املعي�سية ال�سعبة.

اإبراهيم  امل�����س��ت�����س��ار  ����س���ع���ادة  ذل����ك  اع���ل���ن 
ب��وم��ل��ح��ة ن���ائ���ب رئ���ي�������ص جم��ل�����ص اأم���ن���اء 
وف������دا من  اأن  اأ�����س����اف  ال������ذي  امل���وؤ����س�������س���ة 
مدير  �سالح  زاه���ر  �سالح  �سم  املوؤ�س�سة 
احلمادي  اأحمد  حممد  وال�سيد  املوؤ�س�سة 
اخلارجية  وامل�����س��اع��دات  االإغ��اث��ة  م�سئول 
باملوؤ�س�سة ا�سرف فى ال�سومال على تنفيذ 
توزيع  لعمليات  التن�سيقية  االإج������راءات 
يف  امل�ستفيدين  مناطق  يف  الغذائية  امل��واد 
جيبلي  حم��اف��ظ��ات  ت�سم  ال��ت��ي  هرجي�سا 
وعرطول وعيالبو والفته تني حيث يوجد 
عدد كبري من املت�سررين وذلك بالتن�سيق 

مع �سركاء املوؤ�س�سة هناك .
واأ�ساف بوملحه اأن املواد االإغاثية ا�ستملت 

والطحني  االأرز  االأ�سا�سية مثل  املواد  على 
وال�����س��ك��ر وال���زي���وت واحل��ل��ي��ب ا���س��اف��ة اىل 
التمور وحليب االطفال. يذكر اأن موؤ�س�سة 
لالأعمال  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
اخل��ريي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة ك��ان��ت ق��د ر�سدت 
مبلغ 5 ماليني درهم مبدئياً لتنفيذ عدد 
من امل�ساريع االإغاثية مل�ساعدة االأ�سقاء يف 
االأ�سخا�ص  ماليني  وم�ساعدة  ال�سومال 
نتيجة  االإن�سانية  اأو�ساعهم  تاأثرت  الذين 
اإن�سانية  م�ساعدات  وتقدمي  الغذاء  نق�ص 
ع��اج��ل��ة ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن م��ن امل��ج��اع��ة وكونت 
الكيفية  ل��درا���س��ة  ع��اج��ل��ة  عمليات  غ��رف��ة 
و�سول  �سرعة  اأج��ل  م��ن  املنا�سبة  واالآل��ي��ة 
هذه امل�ساعدات االإن�سانية وذلك بالتن�سيق 
العا�سمة  ال��دول��ة يف  ���س��ف��ارة  ال��ك��ام��ل م��ع 

ال�سومالية مقدي�سو.

طرق دبي تنفذ 349 عملية تفتي�سية 
على مركبات معاهد تعليم القيادة

•• دبي -وام:

ن��ف��ذت م��وؤ���س�����س��ة ال��رتخ��ي�����ص يف هيئة 
ب���دب���ي حملة  وامل����وا�����س����الت  ال����ط����رق 
ومراكز  معاهد  على  مو�سعة  تفتي�سية 
تعليم قيادة املركبات بلغ عددها 349 
على  اأي���ام   10 خ��الل  تفتي�سية  عملية 
ع��ي��ن��ة ع�����س��وائ��ي��ة م���ن امل���رك���ب���ات بلغت 
2329 مركبة ملختلف املعاهد واملراكز 
. تركزت عمليات التفتي�ص على قيا�ص 
م����دى ال����ت����زام ت��ل��ك امل���ع���اه���د وامل���راك���ز 
املتعلقة  وامل��ن��اه��ج  وال��ق��وان��ني  بالنظم 

ب�سالمة مركبات التعليم .
واأو�سح ال�سيد حممد نبهان مدير اإدارة 

الرقابة والتفتي�ص مبوؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة ان عمليات التفتي�ص تركزت 
على معهد االإم��ارات لل�سياقة ومركز باحل�سا لل�سياقة ومركز االأهلي لتعليم 
قيادة ال�سيارات ومركز دبي لتعليم قيادة ال�سيارات ومركز كلداري لتعليم قيادة 
التفتي�ص �ساهمت يف و�سع  ال�سيارات مركز دبي الدويل لل�سواقة واإن حمالت 

خطط حت�سينية �سيتم العمل بها ومراقبتها خالل الفرتة املقبلة.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�سارقة يوجه بتوزيع مليوين درهم مكافاآت ل�سيادي اإمارة ال�سارقة قبل �سهر رم�سان
•• ال�صارقة-وام:

وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
املجل�ص االأعلى حاكم ال�سارقة اإدارة �سوق اجلبيل - اأكر �سوق للمنتجات 
الطازجة يف دولة االإمارات اأحد م�ساريع �سركة ال�سارقة الإدارة االأ�سول 
- بتوزيع مكافاآت مالية بقيمة مليوين درهم قبل �سهر رم�سان املبارك 

على نحو 236 من ال�سيادين االإماراتيني يف اإمارة ال�سارقة.
الرئي�ص  ال�سايغ  ول��ي��د  ل�سعادة  الهاتفية  امل��داخ��ل��ة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اخلط  برنامج  مع  ام�ص  االأ���س��ول  الإدارة  ال�سارقة  ل�سركة  التنفيذي 

املبا�سر على اإذاعة وتلفزيون ال�سارقة والذي اأكد اأن هذه املكافاآت ت�سمل 
ال�سيد �سواء من  املواطنني املرخ�سني ملزاولة ن�ساط  االإم��ارة  �سيادي 
اأع�ساء جمعية ال�سيادين اأو غريهم من ال�سيادين يف اإمارة ال�سارقة 

ممن تنطبق عليهم املعايري التي و�سعتها اإدارة �سوق اجلبيل.
اأولوية خا�سة عند �ساحب  االإم��ارة ميثلون  اإن �سيادي  ال�سايغ  وقال 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي الذي يوجه دائما 
اأمامهم  العقبات  جميع  وتذليل  بال�سيادين  باالهتمام  ال�سركة  اإدارة 
رب��ط قيمة هذه  اأم��وره��م وق��د مت  لت�سهيل  االإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  وت�سخري 
املكافاآت وفق الكميات التي يوردها ال�سيادون لل�سوق من اأجل حتفيزهم 

وتن�سيطهم للمحافظة على هذه املهنة املتوارثة لالأجيال القادمة.
واأ�سار الرئي�ص التنفيذي ل�سركة ال�سارقة الإدارة االأ�سول اإىل اأن ال�سركة 
بادرت باتخاذ العديد من االإجراءات واخلطوات لدعم ال�سيادين وفق 
عمل  فريق  ت�سكيل  اأبرزها  ومن  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة 
التي يواجهها  امل�سكالت  االإم��ارة ملناق�سة  م�سرتك مع جمعية �سيادي 
ال�سيادون والبحث يف كيفية حلها كما تقوم اإدارة �سوق اجلبيل ب�سراء 

االأ�سماك مبا�سرة من ال�سيادين اأ�سحاب القوارب ال�سغرية.
كميات  �سراء  درا�سة  على  العمل حاليا  ج��اري  اأن��ه  ال�سايغ  وليد  واأك��د 
االأ�سماك الفائ�سة عند ال�سيادين املواطنني يف االإمارة حتى يتم بيعها 

كما  اإيجابا عليهم  ينعك�ص  الذي  االأم��ر  ال�سركة  وت�سويقها من خالل 
يعود بفائدة م�ساعفة وي�سجعهم على التعامل مع �سوق اجلبيل.

وجاء هذا الدعم وفقا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
دي�سمر  خ��الل  تاأ�س�ص  ال��ذي  ال�سوق  يكون  ب��اأن  القا�سمي  حممد  ب��ن 
وفقا  واحد  �سقف  حتت  و�سياحية  وترفيهية  ت�سويقية  وجهة   2015
الأربعة مرتكزات اأ�سا�سية هي اأن يكون ال�سوق حتفة معمارية ومنطقة 
�سقف  حتت  للم�ستهلك  توفر  متكاملة  ت�سوق  ووجهة  �سياحي  ج��ذب 
واحد خمتلف احتياجاته من خ�سروات وحلوم وفواكه باأ�سعار منا�سبة 

ودعم ال�سيادين يف ال�سارقة.

كلية اخلوارزمي تنظم مهرجان احل�ساد االإعالمي وتكرم عبيد املزروعي
 احمد �شعيد غنيم: طالب الكلية ا�شتفادوا من خربته العملية وتاريخه امل�شرف يف جمال ال�شحافة العربية

عبيد املزروعي: على الطلبة رفع �شعار الوطنية وحمل راية الإمارات وبذل مزيد من اجلهد لإثراء العالم الإماراتي
على الهاملي:ال�شيخ زايد كان دقيق املالحظة واملتابعة لربامج التلفزيون

•• تغطية - رم�صان عطا 

يف ليلة بهيجة قامت كلية اخلوارزمي 
واالأديب  ال�ساعر  بتكرمي  باأبوظبي 
اأثرى  الذي  املزروعي  عبيد  القا�ص 
ودواوين  باإبداعات  الثقافية  احلياة 
بتا�سي�ص جريدة  قام  واي�سا  �سعرية 
ال��ف��ج��ر ال���ذي ه��و رئ��ي�����ص حتريرها 
منذ عام 1975 وتعد اويل ال�سحف 
حمل  وك��ان��ت  ابوظبي  العا�سمة  يف 
ثراة  اهلل  زاي��د طيب  لل�سيخ  اع��ت��زاز 
احل�ساد  هذا خالل مهرجان  وج��اء 
اخلوارزمي  لكلية  االول  االع��الم��ي 
والتي بدورها نظمت ندوة  الدولية 
)ال�سرية  االإماراتي  االعالم  بعنوان 

وامل�سرية(( .
ثم  الوطني  بال�سالم  املهرجان  وبداأ 
اآيات من الذكر احلكيم ثم تال ذلك 
اأعرب  التى  الكلية  رئي�ص  من  كلمة 
فيها عن امتنانه وترحيبة ب�سيوف 
االأول  االإع��الم��ي  احل�ساد  مهرجان 
اول  فيها  وه��ن��اأ  اخل���وارزم���ي  لكلية 
دف��ع��ة اع��الم��ي��ة ت��خ��رج��ت م��ن كلية 

اخلوارزمي الدولية .
الفجر  ح�����س��ري��ا جل���ري���دة  و����س���رح 
رئي�ص  غنيم  �سعيد  احمد  ال��دك��ت��ور 
هو  امل���ه���رج���ان  :ان  ق���ائ���ال  ال��ك��ل��ي��ة 
تكليل جلهود الطالب وهي الدفعة 
االويل لالعالم يف كلية اخلوارزمي 
التخرج  م�ساريع  والب����راز  ال��دول��ي��ة 
اليوم رواد االعالم  وك��ان يزين هذا 
ال�سيد  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  ال���دول���ة  يف 
عبيد حميد املزروعي رئي�ص حترير 
ج��ري��دة الفجر مل��ا ل��ه ب��اع ط��وي��ل يف 
الندوة  واث�����ري  االإع����الم����ي  امل���ج���ال 
م�سار  عن  واقعية  مبعلومات  اليوم 
االع�����الم االإم���ارات���ي���ة وخ����رة متتد 
الأع�������وام ط��وي��ل��ة ب��ال��ت��اأك��ي��د طالب 
الكلية ا�ستفادوا من خرته العملية 
وتاريخه امل�سرف يف جمال ال�سحافة 

العربية واالإماراتية. 
واأ������س�����اف غ��ن��ي��م ����س���وف ن��ن��ظ��م كل 
اإع��الم��ي يظهر فيه  ع���ام م��ه��رج��ان 
اإبداعات الطلبة وم�ساريع تخرجهم 
واي�سا اال�ستفادة من خراء االعالم 

يف الدولة ليتم الربط بني الدرا�سة 
ليكون  العملية  واجلوانب  النظرية 
املوؤ�س�سات  يف  ع���م���ل  ف���ر����ص  ل���ه���م 

االعالمية بالدولة . 
وت��ال ذل��ك ن��دوة االع��الم االماراتي 
حت��ت ع��ن��وان )ال�����س��رية وامل�����س��رية ( 
املعيني  ف�سيلة  االأ����س���ت���اذة  اأدارت���ه���ا 
البيان  �سحيفة  يف  حت��ري��ر  م��دي��ر 
و���س��ي��وف��ه��ا االأ����س���ت���اذ ع��ب��ي��د حميد 
الفجر،  �سحيفة  موؤ�س�ص  امل��زروع��ي 
واالأ���س��ت��اذ حم��م��د احل���م���ادي رئي�ص 

حترير 
���س��ح��ي��ف��ة االحت������اد، واالأ����س���ت���اذ علي 
االأخبار  مركز  مدير  الهاملي  عبيد 
�سابق  ع��ام  دب��ي، ومدير  يف تلفزيون 
واالأكادميية  اأبوظي،  قنوات  ل�سبكة 
ح�سة  ال�����دك�����ت�����ورة  واالإع�����الم�����ي�����ة 
ل����وت����اه، واالع���الم���ي���ة ح��ل��ي��م��ة املال 
وال���ف���ن���ان وامل����خ����رج االأ����س���ت���اذ هاين 
طموح  جمموعة  مب�ساركة  الف�ص، 

ان��ط��ل��ق��ت جريدة  وب��ال��ف��ع��ل  ع��ل��ي��ه��ا 
جتربة  وه���ي   1975 ع���ام  ال��ف��ج��ر 
والوطن  ب��االإم��ارات  رائ��دة  �سحفية 
ال��ع��رب��ي وم����ازال دوره����ا ك��ب��ري حتي 

االن بف�سل اإدارتها الواعية . 
عبيد  ن�������س���ح  ح���دي���ث���ة  ن���ه���اي���ة  ويف 
الطلبة ببذل مزيد  ابنائة  املزروعي 
من اجلهد وحفظ امليثاق االعالمي 
ب��ال��ث��ق��اف��ة وق�����راءة الكتب  وال���ت���زود 
واالمانة وامل�سداقية يف ن�سر اخلر 

ال�سحفي .
كلمته  الهاملي يف  و�سكر علي عبيد 
كلية اخلوارزمي على تنظيمها لهذا 
املهرجان الفريد من نوع، وتطرق يف 
االإذاعة االماراتية  ن�ساأة  اإىل  حديثة 
واجهتها  ال��ت��ى  ال�����س��ع��وب��ات  وم����دى 
والتعاون املثمر مع تلفزيون الكويت 
 ، االأويل  االن���ط���الق���ة  ك���ان���ت  وه����ي 
االنطالقة  ك��ان��ت   1969 ع��ام  ويف 
االوىل للبث املبا�سر من تلفزيونات 

االإعالمية وبداأت الندوة بكلمة من 
ال�سيد عبيد املزروعي قال فيها :

التقي  اأن  ����س���روري  دواع����ي  م��ن  اإن 
كلية  م���ق���ر  يف  ال��ط��ل��ب��ة  ب���اأح���ب���ائ���ي 
خرجت  والتى  الدولية  اخل��وارزم��ي 
اول دفعة اعالمية لها ، وعلى الطلبة 
ان يرفعوا �سعار الوطنية وحمل راية 
االم������ارات وب����ذل م��زي��د م��ن اجلهد 
الإثمار الو�سط االعالمي و�سخ دماء 
جديدة تدفع عجلة التنمية وجتعل 
االمارات �سباقة اعالميا يف املنطقة 

وال�سرق االو�سط .
وعن جتربته التاريخية مع االعالم 
العربي ق�ص عبيد املزروعي حكايته 
مع االعالم واول انطالقة ملجلة يف 
يف  طيبة  م�سرية  ت��اله��ا  ال�سعودية 
قطر وانتهت يف االمارات بعد عر�ص 
ف��ك��رة ان�����س��اء ج��ري��دة ج��دي��دة با�سم 
الفجر وعر�سها علي ال�سيخ زايد ال 
نهيان والذي رحب بالفكرة و�سجعة 

اب��وظ��ب��ي وك����ان ال�����س��ي��خ زاي����د طيب 
واملتابعة  املالحظة  دق��ي��ق  ث���راه  اهلل 
لرامج التلفزيون وكان يعدل علينا 
خ����روج عن  او  اخ��ط��اء  اي  وج���د  اذا 
الن�ص واي�سا كان يف برنامج يذاع يف 
ان ي�ستكمل  رم�سان وقال يل يجب 
ال��رن��ام��ج لبعد رم�����س��ان النه  ه���ذا 
، وكان دائما  مفيد ويخاطب العقل 
الف�سل  ول��ه  لنا  االول  ال��داع��م  ه��و 
للتلفزيون يف  القوية  االنطالقة  يف 

االمارات.
واأعرب حممد احلمادي عن �سعادته 
مهرجان  يف  ل����ت����واج����دة  ال����غ����ام����رة 
رواد  و����س���ط  االع����الم����ي  احل�������س���اد 
االع��الم يف ابوظبي وق��ال يف كلمتة 
قبل  اأن�������س���اأت  االحت������اد  ج���ري���دة  ان 
على  حتقق  حلم  تعد  فهي  االحت���اد 
ار������ص ال����واق����ع ل��ي�����س��ه��د ع��ل��ى قيام 
االحتاد يف االم��ارات ويكون العنوان 
الرئي�سي يف �سفحتها االويل )قيام 

ال��ط��ل��ب��ة على  ، وان�������س���ح  االحت�������اد( 
نقل  يف  وامل�سداقية  املهنية  االم��ان��ة 
ا���س��ب��ح تنموي  اخل���ر الن االع����الم 
واإيجابي ويعتمد علية جميع �سرائح 

املجتمع .
كلمتها  يف  ل����وت����اه  ح�����س��ة  وق����ال����ت 
اأ���س��ب��ح له  االإم����ارات����ي  اأن االع�����الم 
ال����ري����ادة وع��ل��ي��ه م�����س��وؤول��ي��ة كبرية 
اال�سر  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�ستقطب  الأن���ه 

االإماراتية والعربية.
احلقائق  ت��ق�����س��ي  االع�������الم  وع���ل���ى 
بامانة  الواقع  ونقل  امل�سكالت  وحل 
وم�����س��داق��ي��ة وع��ل��ى ط���الب االعالم 
و�سع ا�س�ص لهم وقوانني ال يحيدوا 
العملية  يدخلوا حياتهم  عنها حتي 

ب�سكل �سحيح .
�سياق  يف  امل�������ال  ح���ل���ي���م���ة  وق�����ال�����ت 
هام  دور  تلعب  ال�سحافة  حديثها 
ال�سلطة  ه���ي  وت��ع��ت��ر  ب�����االم�����ارات 
االماراتية  امل��راة  وا�سبحت  الرابعة 

ل���دي���ه���ا ح����ري����ة وت�����واج�����د ق������وي يف 
امل��ج��ال االع��الم��ي وال��ث��ق��ايف وكانت 
يف املا�سي تعاين املراة من تواجدها 
مرور  ومع  االعالمية  ال�ساحة  على 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادات  ودع����م  ال���وق���ت 
ا���س��ب��ح��ت امل�����راة االم���ارات���ي���ة حتتل 
امل��ج��ال االعالمي  ع��ال��ي��ة يف  م��ك��ان��ة 
املراكز  اهم  وتقلدت  نف�سها  واثبتت 
االعالمية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف  ال��ق��ي��ادي��ة 
هذه  على  لقيادتنا  بال�سكر  ون��دي��ن 
ال��دف��ع��ة امل��ع��ن��وي��ة وال��ت��ح��ف��ي��ز على 
اقتحام العمل امليداين واالعالمي .

الدكتور  ق��ال  ال��ن��دوة  هام�ص  وعلى 
بق�سم  م�ساعد  ا���س��ت��اذ  ح��ام��د  �سعيد 
الدولية  بكلية اخل��وارزم��ي  االع��الم 
الطالب  اع���م���ال  ي��ظ��ه��ر  امل���ه���رج���ان 
وم�ساريعهم واي�سا ا�ست�سافة خراء 
االأعالم ورواده ليتحقق التوازن بني 
ال��ق��دمي واحل��دي��ث وي��ح��دث تالقي 
االأفكار ونقل اخلرات لطلبة الكلية 

اعالم  م��ن  علم  ال��ي��وم  ون�ست�سيف   ،
والوطن  االم�������ارات  يف  ال�����س��ح��اف��ة 
العربي الكاتب وال�ساعر عبيد حميد 
رئ��ي�����ص حت���ري���ر جريدة  امل����زروع����ي 
بخراته  ال��ط��ل��ب��ة  ل���ي���رثي  ال��ف��ج��ر 
االعالم  عن  التاريخية  ومعلوماته 
العامل  يدخلوا  حتي   ، االم����ارات  يف 
امل��ه��ن��ي ع��ل��ى اأ���س�����ص وم��ي��ث��اق �سرف 
ان  ويجب  �سحيح  ب�سكل  ال�سحافة 
يكون هناك مهرجانات عديدة لكي 

ي�ستفاد بها الطالب .
احل�������س���اد  م����ه����رج����ان  ن����ه����اي����ة  ويف 
اخلوارزمي  لكلية  االول  االع��الم��ي 
قام رئي�ص الكلية احمد �سعيد غنيم 
ورواد  امل���ه���رج���ان  ���س��ي��وف  ب��ت��ك��رمي 
حميد  عبيد  مقدمتهم  يف  االع���الم 
امل���زروع���ي م��وؤ���س�����ص ج��ري��دة الفجر 
وقام بت�سليم دروع تذكارية و�سهادات 
ال�سور  ب��ال��ت��ق��اط  وق���ام���وا  ت��ق��دي��ر 

اجلماعية .

حممد احلمادي:اأن�شح الطلبة بالأمانة املهنية وامل�شداقية يف نقل اخلرب
ح�شه لوتاه:على الإعالم تق�شي احلقائق وحل امل�شكالت ونقل الواقع باأمانه

حليمة املال:بدعم القيادات الر�شيدة اأ�شبحت املراأة الإماراتية حتتل مكانة عالية يف املجال الإعالمي
�شعيد حامد: املهرجان يظهر اأعمال الطالب وم�شاريعهم ونقل اخلربات با�شت�شافة رواد الإعالم

فقدان جواز �سفرت
اعجاز  �سمري  املدعو/   فقد  
 SAMEE REJAZ
ب���اك�������س���ت���اين اجل���ن�������س���ي���ة  - 
ج�������������������واز  ��������س�������ف�������ره رق�������م 
من  �سادر   )5229192(
ب��اك�����س��ت��ان م���ن ي��ج��ده عليه 
االت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/6918090

فقدان جواز �سفرت
حم�سني  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
 ع������ل������ي حم������م������د �������س������اف������دار 
MOHSIN ALI MUHAMMD SAFDAR"
جواز    - اجلن�سية   باك�ستاين   
 )1811401( رق���م  ���س��ف��ره 
باك�ستان من يجده  �سادر من 
رقم  بتليفون  االت�����س��ال  عليه 

   056/3725850

فقدان جواز �سفرت
ا�سماعيل  املدعو/ حممد  فقد 
ب����اك���������س����ت����ان    ، خ���������ان  زم�����������ان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)1850752( - يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية  

�سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
م�����ي�����ادون ع���ب���دال���غ���ف���ران، 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������ص 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)2425458( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 052/2881196

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد نويد 
باك�ستان   ، لطيف  حممد 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9670162( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 052/2048273

فقدان جواز �سفرت
بيت�ساي   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الهند   ، ت�����س��ان��دران  رايف 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )6621820( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/1891824

فقدان جواز �سفرت
بت  �سوفيا   / املدعو  فقد 
عبداهلل اومار ، اندوني�سيا   
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )800197( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6005002

فقدان جواز �سفرت
اح���م���د   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند   ، ثوتيكاتيل  ان���ور 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4144896( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6675075
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جمل�س جامعة زايد يعتمد �سيا�سات جديدة ويقر »اإم�سات« اختبارا وحيدا لقبول الطلبة اجلدد
•• اأبوظبي -وام:

اجتمع جمل�ص جامعة زايد برئا�سة معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي 
وزيرة دولة للت�سامح رئي�سة جامعة زايد، يف فرع اجلامعة باأبوظبي. ح�سر 
االجتماَع اأع�ساء جمل�ص اجلامعة كٌل من �سعادة اأحمد بن بيات نائب الرئي�ص 
للمجمعات  دب��ي  ل�سلطة  العام  واملدير  القاب�سة،  دب��ي  يف  املنتدب  والع�سو 
عبدالرحمن  ري��ا���ص  وم��ع��ايل  اجل��ام��ع��ة،  رئي�ص جمل�ص  ن��ائ��ب  االإب��داع��ي��ة 
املبارك رئي�ص دائرة املالية ع�سو املجل�ص التنفيذي باإمارة اأبوظبي، و�سعادة 
�سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية االقت�سادية بدبي، و�سعادة 
علي را�سد الكتبي رئي�ص هيئة املوارد الب�سرية يف اأبوظبي باالإنابة، و�سعادة 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مبركز  العام  املدير  ال�سام�سي  �سعيد  مبارك 
التقني واملهني، و�سعادة علي بن حمودة الظاهري، اإىل جانب �سعادة االأ�ستاذ 

الدكتور ريا�ص املهيدب مدير جامعة زايد، واأمل املع�سم اأمني �سر جمل�ص 
اجلامعة. ورحبت معايل ال�سيخة لبنى القا�سمي يف بداية االجتماع باأع�ساء 
جمل�ص اجلامعة، معربة عن �سكرها وتقديرها جلهودهم الدوؤوبة الهادفة 
ومتكينها  واالإداري،  االأكادميي  امل�ستويني  على  اجلامعة  مكانة  تعزيز  اإىل 
من تطوير منوذج فريد ومتميز للتعليم العايل يف املنطقة. وناق�ص املجل�ص 
يف اجتماعه ملف الوقف اخلريي للجامعة، والذي يتعلق بتنمية �سندوق 
الكرا�سي  اإن هذه  البالغ عددها حاليا11ً كر�سياً، حيث  الوقفية  الكرا�سي 
واالبتكار  االإب����داع  ت�سجع  تعليمية  بيئة  توفري  يف  اجلامعة  جهود  تدعم 
وتطوير البحث العلمي حيث اّطلع املجل�ص على التطورات املتعلقة بتفعيل 
يف  الظاهري  را�سد  بن  �سلطان  �سعادة  كر�سي  ه��ي:  وقفية  كرا�سي  ثالثة 
التمويل االإ�سالمي ، و كر�سي �سعادة خلف اأحمد احلبتور يف االإدارة العامة 

، و كر�سي حميد بن نا�سر العوي�ص يف اللغة العربية .

القطاعنِي  يف  وال��ق��ادِة  املوؤ�س�ساِت  ملختِلِف  اجلامعة  دع��وة  جتديِد  مت  وق��د 
هذه  اإن�����س��اِء  يف  للم�ساهمِة  املَ��ح��ل��ّي  املجتمع  يف  وال�����س��ن��اع��يِّ  االق��ت�����س��اديِّ 
يف  العامليَة  الريادَة  التعليميِة  موؤ�س�ساِتنا  ا�ستعادِة  يف  ت�ساهَم  كي  الكرا�سي، 
للعام  الطلبة  قوائم  املجل�ص  واعتمد  واملعرفة.  العلوِم  جم��االِت  خمتِلِف 
اإج��م��ايل ع��دد اخلريجني يف ف�سل اخلريف  االأك��ادمي��ي احل��ايل، حيث بلغ 
فيما  ودب��ي،  باأبوظبي  اجلامعة  فرعي  يف  وخريجة  خريجاً   529 املا�سي 
ما   2017-2016 اجلامعي  العام  يف  املقبولني  اجل��دد  الطلبة  عدد  بلغ 
اخلريف  يف  الدار�سني  الطلبة  ع��دد  وبلغ  وطالبة  طالب  األفي  على  يزيد 
اإجماليهم  بلغ  فقد   2017 ربيع  يف  اأم��ا  وطالبة،  طالباً   9094 املا�سي 
من  اعتباراً  اجلدد  الطلبة  لقبول  جديدة  �سيا�سة  املجل�ص  واأقر   .8271
االإمارات  اختبار  نتائج  اعتماد  تت�سمن   2018-2017 الدرا�سي  العام 
كذلك   ، ال�سيبا  ب��داًل من  االإجنليزية  للغة   EMSAT اإم�سات  القيا�سي 

فاإن ح�سول الطالب على النتيجة املطلوبة لن يجعله بحاجة اإىل التقدم 
لع املجل�ص على التطورات  الختبارات اأخرى مثل التوفل اأو االآيلت�ص . واطَّ
الكليات من  بع�ص  االأكادميي لرامج  االعتماد  باإجراءات جتديد  املتعلقة 
على  موؤخراً  اجلامعة  بح�سول  املجل�ص  واأ�ساد  االأك��ادمي��ي.  االعتماد  هيئة 
وال�سالمة  والبيئة  وال�سالمة  لل�سحة   AS- ISO & OHS �سهادات 
يف بيئة العمل لكال احلرمني اجلامعيني، وفوز اإدارة الت�سهيالت الطالبية 
 2018  -  2016 لالأعوام  للتميز  اأب��ل  �سركة  برنامج  بجائزة  باجلامعة 
وهي جائزة متخ�س�سة يف جمال االإبداع والقيادة والتميز العلمي، متنحها 
اأبل للجهات التي متثل روؤيتها لبيئة م�ستقبلية تعليمية متميزة. واأ�سار اإىل 
اأهمية دعم الطلبة من ذوي االإعاقة مادياً ومعنوياً لتمكينهم من امل�ساهمة 
املجتمعية، منوهاً بحر�ص الدولة على اال�ستفادة من جهود هذه ال�سريحة 

التي ال تقل متيزاً عن االآخرين.

االأر�سيف الوطني يدرب موظفي اجلهات احلكومية على جرد امللفات 

فرع الهالل االحمر بعجمان يكرم املدار�س الفائزة بجائزة عون للخدمة املجتمعية 

•• ابوظبي-الفجر:

ن��ظ��م االأر����س���ي���ف ال��وط��ن��ي مبقره 
امللفات  بعنوان جرد  تدريبية  دورة 
فيها  �سارك  احلكومية  اجلهات  يف 
اأك����رث م��ن اأرب���ع���ني م��وظ��ف معني 
ب����اإدارة ال��وث��ائ��ق واالأر���س��ي��ف بتلك 
اجلهات، وت�سمن برنامج الدورة - 
التي ا�ستمرت يوماً واحداً- ثالثة 
التح�سري  ه���ي:  رئي�سية  حم����اور 

امللف يف  بيانات  وتاريخه، وتدوين 
منوذج جرد الوثائق.

االأر�سيف  ب���ج���رد  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
اأهمية  على  اخل���راء  اأك���د  املبعرث 
املبعرث  االأر����س���ي���ف  ت��ن��ظ��ي��م  اإع������ادة 
حيث  �سحيحة،  علمية  بطريقة 
ق���دم���وا ل��ل��م�����س��ارك��ني ����س���رح حول 
والتعليمات  واالج���راءات  القواعد 

املتبعة يف هذا املجال.
ويذكر اأن االأر�سيف الوطني يعمل 

اأر����س���ي���ف���ات اجلهات  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
وت�سخي�سها،  بزيارتها  الر�سمية 
وتاأهيل  ت���دري���ب  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ك��م��ا 
م��وظ��ف��ي اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة من 
التعريفية،  ال��ن��دوات  عقد  خ��الل 
الوعي  ي��ن�����س��ر  اأن  ا���س��ت��ط��اع  وق����د 
واأن  واالأر���س��ف��ة،  التوثيق  باأهمية 
واإتالفها  االأر�سيفات  نزيف  يوقف 
الع�سوائي، واأن يحّد من املمار�سات 

اخلاطئة فيها.

ل�سنة 2014 والئحته التنفيذية، 
وجهوده املبذولة يف تدريب وتاأهيل 
الوثائق  الإدارة  اأر���س��ي��ف��ي��ة  ك����وادر 
واالأر���س��ي��ف يف اجل��ه��ات احلكومية 
التدريبية  ال��دورة  ركزت  بالدولة. 
ال���ت���ي ح���ا����س���ر ف��ي��ه��ا خ������راء من 
جرد  اأهمية  يف  الوطني  االأر�سيف 
ك���ل مرحلة  ال���وث���ائ���ق، وت��ف��ا���س��ي��ل 
اإىل  من مراحل اجل��رد؛ م�سريين 
اأن التح�سري لعملية جرد الوثائق 

لعملية جرد امللفات، واآلية تنفيذها، 
امللفات،  ج���رد  عملية  وخم���رج���ات 
االأر�سيف  وزع  ال�����دورة  خ��ت��ام  ويف 
امل�ساركني،  على  �سهادات  الوطني 
وت��اأت��ي ه��ذه ال���دورة يف اإط���ار �سعي 
االأر�سيف الوطني لتنظيم وتطوير 
االأر�سيف احلكومي مبا يتوافق مع 
7 ل�سنة  ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق���م 
الوطني  االأر�سيف  ب�ساأن   2008
 1 بالقانون االحت��ادي رقم  املعّدل 

املطلوب  امل���واق���ع  حت��دي��د  يتطلب 
ج������رد ال����وث����ائ����ق ف���ي���ه���ا، واإع��������داد 
مل�سقات لرتقيم املواقع والرفوف 
واخل����زائ����ن، وو����س���ع امل��ل�����س��ق��ات يف 
امل��ك��ان امل��ن��ا���س��ب، واإخ��ط��ار الوحدة 

التنظيمية مبوعد البدء باجلرد.
املرحلة  نحو  ال���دورة  انعطفت  ث��م 
عملية  ت��ن��ف��ي��ذ  وه����ي  االأ����س���ا����س���ي���ة 
املرحلة  ه�����ذه  وت���ت���م���ث���ل  اجل��������رد، 
ب���ت���ح���دي���د رق������م امل����ل����ف وع���ن���وان���ه 

•• عجمان-وام:

ك��رم ف��رع هيئة ال��ه��الل االح��م��ر يف 
ال��ف��ائ��زة بجائزة  امل���دار����ص  ع��ج��م��ان 
الهالل  املجتمعية  ل��ل��خ��دم��ة  ع���ون 
ال����ط����الب����ي ع���ل���ي م�������س���ت���وي اإم�������ارة 

عجمان .
ح�����س��ر احل���ف���ل ال������ذى اق���ي���م حتت 
رعاية معايل ال�سيخ الدكتور ماجد 
الديوان  رئي�ص  النعيمي  �سعيد  بن 
عبداهلل  ال�سيخ  بعجمان  االم���ريي 
�سيف  وال�سيد  النعيمي  م��اج��د  ب��ن 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  ���س��ي��ف  اإب����راه����ي����م 
الهالل االأحمر فرع عجمان و�سعادة 
احلمادي مدير منطقة  علي ح�سن 

عجمان التعليمية.
و يف ك��ل��م��ة ل��ه خ���الل احل��ف��ل تقدم 
بال�سكر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��د 

و  الرتبية  وزارة  جل��ه��ود  والتقدير 
التي  والتعليمية  الرتبوية  التعليم 
تبذلها لالرتقاء بامل�ستوى التعليمي 
الأعلى  ال����دول����ة  م����دار�����ص  ك���اف���ة  يف 
مراتب التميز متمنيا حل�سور حفل 
التعليمية  عجمان  منطقة  مدار�ص 
للخدمة  ع�����ون  ب���ج���ائ���زة  ال���ف���ائ���زة 
الدرا�سي -2016  للعام  املجتمعية 
ب���دوام  امل��ق��ب��ل��ة  واالأع�������وام   2017

التوفيق وال�سداد.
واأو�سح النعيمي انه تر�سيخاً ملبادرة 
و  االأحمر  الهالل  يعمل  عام اخلري 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 
وبرامج  ال��ت��ط��وع  روح  غ��ر���ص  ع��ل��ى 
ال��ت��ط��وع ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة ل���دى كافة 
فئات املجتمع وعلى وجه اخل�سو�ص 

طالب املدار�ص من اجلن�سني.
ع���دد من  ت��ق��دمي  و ت�سمن احل��ف��ل 

 -  2016 الدرا�سي  للعام  اجل��ائ��زة 
2017. كما كرم ال�سيخ عبداهلل بن 
ماجد النعيمي جلان حتكيم جائزة 
امل�سرف  و  املجتمعية  للخدمة  ع��ون 
ال���رتب���وي امل��ت��م��ي��ز ا���س��اف��ة ايل ويل 

االأمر املتميز والطالب املبتكر.

�سيف  ق�����دم  ال���ت���ك���رمي  خ���ت���ام  يف  و 
ال�سيخ  ايل  ت��ذك��اري��ا  درع���ا  النعيمي 
عبداهلل بن ماجد بن �سعيد النعيمي 
تقريرا له علي ت�سريفه احلفل كما 
�سعادة علي  ل�سعادة  اخ��ر  درع��ا  ق��دم 

ح�سن حممد احلمادي

ال���ف���ق���رات ال���ت���ي ع��ر���س��ه��ا ط����الب و 
التعليمية  عجمان  منطقة  طالبات 
ا�سافة ايل عر�ص فيلم وثائقي عن 
للعام  الفائزة بجائزة عون  االعمال 
قام  ثم   2017-2016 الدرا�سي 
�سعيد  بن  ال�سيخ عبداهلل بن ماجد 

النعيمي و�سعادة على ح�سن حممد 
اإبراهيم  ���س��ي��ف  و���س��ع��ادة  احل���م���ادي 
املدار�ص  ب��ت��ك��رمي  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ي��ف 
بفئاتهم  ع�����ون  ب���ج���ائ���زة  ال���ف���ائ���زة 
والطالبات  وال���ط���ل���ب���ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
برامج  ال��ف��ائ��زي��ن مب�����س��ارك��ات��ه��م يف 

�سيف بن زايد يوجه بتطبيق امل�سرعات احلكومية على كافة موؤ�سرات قطاعات وزارة الداخلية
•• اأبوظبي - وام:

رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  �سهد 
الوزراء وزير الداخلية، ور�سة عمل موؤ�سرات االجندة الوطنية امل�سرعات 
احلكومية �سمن التوجه اال�سرتاتيجي 2017 2021-، والتي نظمتها 
يف  هيلتون  ف��ن��دق  يف  الداخلية  ب���وزارة  وامل�ستقبل  اال�سرتاتيجية  اإدارة 

اأبوظبي اأم�ص االول.
و�سارك �سموه يف املناق�سات التي دارت يف الور�سة، واأبدى مالحظات على 
جت�سيد  اأهمية  �سموه  موؤكدا  وم�ساركات،  اأفكار  من  فيها  طرح  ما  بع�ص 
دولة  ت��ك��ون  ح��ت��ى  دوؤوب  بعمل  وروؤي��ت��ه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ا�سرتاتيجية 

االإمارات العربية املتحدة من اأف�سل دول العامل اأمنا و�سالمة.
قطاعات  موؤ�سرات  كافة  على  احلكومية  امل�سرعات  بتطبيق  �سموه  ووجه 
وزارة الداخلية ب�سورة ت�سمن كفاءة وفاعلية االأداء لتعزيز جودة احلياة 
اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  تعزيز منظومة  �سرورة  مع  االإم��ارات،  ملجتمع 

لوزارة الداخلية.
ح�سر الور�سة الفريق �سيف عبداهلل ال�سعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء 
خليفة حارب اخلييلي الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون اجلن�سية واالإقامة باالإنابة، 
للموارد واخلدمات  امل�ساعد  الوكيل  املنهايل  العو�سي  بن  واللواء حممد 
امل�ساندة باالإنابة، واللواء الدكتور احمد نا�سر الري�سي مفت�ص عام وزارة 
النعيمي قائد عام �سرطة  ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل  الداخلية، واللواء 
عجمان، والعميد �سيف حممد ال�سام�سي قائد عام �سرطة ال�سارقة، وعدد 

من كبار ال�سباط وفريق عمل املوؤ�سرات الوطنية.
ودار يف الور�سة التي قدمها املقدم عبدالرحمن علي �سعيد املن�سوري مدير 
اإدارة اال�سرتاتيجية وامل�ستقبل بالوزارة نقا�سات حول اإدارة �سوؤون املوؤ�سرات 
اال�سرتاتيجية  واملبادرات  املمكنات  اإىل حتديد  الداخلية  ب��وزارة  اخلا�سة 

املبادرات  ودرا�سة  الو�سع  بتحليل  الوطنية  االأجندة  التي ت�سمن حتقيق 
احللول  واإي��ج��اد  التحديات  ومواجهة  ال�سركاء  مع  والتن�سيق  املقرتحة 
،وكيفية  امل��ع��ارف  ون��ق��ل  اال���س��رتات��ي��ج��ي  التحديث  عملية  ع��ر  ال��الزم��ة 
ا�ستدامة جناح اخلطة اال�سرتاتيجية برتجمة هذه التوجهات اىل برامج 
ومبادرات وعمليات وخدمات مبتكرة واإبداعية، والتخطيط ال�سليم ببناء 
ال�سيناريوهات امل�ستقبلية والتاأكيد على عملية التدريب امل�ستمر يف قراءة 
املتغريات بطريقة علمية وت�سميم النظم املتكاملة ال�ست�سراف امل�ستقبل 
الق�سايا  وحل  امل�ستمرة  واملتغريات  واخلارجية  الداخلية  البيئة  وحتليل 

اال�سرتاتيجية بطرق اإبداعية ومبتكرة.
وحتدث عدد من مقرري املوؤ�سرات اخلا�سة بوزارة الداخلية مثل موؤ�سر 
اجلرائم  ع��دد  وموؤ�سر  ن�سمة  األ��ف  مائة  لكل  الطرق  على  الوفيات  ع��دد 
وموؤ�سر  ب��االأم��ان،  ال�سعور  ن�سبة  وموؤ�سر  ن�سمة،  األ��ف  مائة  لكل  املقلقة 
حلاالت  اال�ستجابة  �سرعة  وموؤ�سر  ال�سرطية  اخل��دم��ات  على  االعتماد 
الطوارئ، حيث اأكد اجلميع على دعم توجهات احلكومة االحتادية بتبني 
ب�سورة  املوؤ�سرات  كافة هذه  على  وتطبيقه  احلكومية   امل�سرعات  مفهوم 
تكون  اأن  اإىل   2021 االإم��ارات  لروؤية  الوطنية  االأجندة  ت�سمن حتقيق 

االإمارات البقعة االأكرث اأمانا على امل�ستوى العاملي.
كما مت ا�ستعرا�ص املوؤ�سرات واالأرقام احلالية واالإجنازات واملبادرات التي مت 
تنفيذها بالفعل، والطرق امل�ستخدمة بالتحليل و�سد الفجوات، واملنهجية 
اإىل التحديات التي  اإ�سافة  امل�ستخدمة وطرق املقارنات املعيارية املتبعة، 

تعيق تقدم حتقيق املوؤ�سر الوطني.
ال��ع��ام ملكتب  ال��ظ��اه��ري االأم���ني  ب��ن دمل���وج  واأو���س��ح العميد حممد حميد 
التوجه  اأن  ب��االإن��اب��ة،  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  �سمو 
اال�سرتاتيجي للوزارة يج�سد روؤيتها، وتاأتي الور�سة �سمن جهود م�ستمرة 
للحفاظ على امل�ستوى املتقدم من اخلدمات التي تقدمها الوزارة، و�سمن 

ملوؤ�سرات  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ت�سدر  تعزيز  ي�ستهدف  دوؤوب  عمل 
التناف�سية الدولية يف جماالت االأمن واالأمان.

تت�سمن  التي  القيم  تعزيز  على  تعمل  ر�سالتها  �سمن  ال���وزارة  اإن  وق��ال 
العدالة والعمل بروح الفريق، التميز واالبتكار، وح�سن التعامل والنزاهة 
ال�سرطية  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���ص  ، م�سريا اىل  االي��ج��اب��ي��ة  وامل��واط��ن��ة  وال����والء 
مع  وان�سجاما  العاملية  التطورات  ملواكبة  اال�سرتاتيجي  التطوير  على 

ا�سرتاتيجيات احلكومة االحتادية.
وا�ساف ان خطة الوزارة  تتفق مع روؤية االإمارات 2021 يف تعزيز م�سرية 
االأمن واالأمان وترجمة لها باأن تكون دولة االإمارات البقعة االأكرث اأمانا 
على امل�ستوى العاملي من خالل تعزيز �سعور كافة اأفراد املجتمع باالأمان 
ع��ل��ى اخلدمات  االع��ت��م��اد  م��رات��ب متقدمة يف  اإىل  ب��ال��دول��ة  وال��و���س��ول 
ال�سرطية واجلاهزية حلاالت الطوارئ مع احلفاظ على �سالمة الطرق 

حر�سا على حياة �سكان الدولة.
وقال اإن وزارة الداخلية كثفت جهودها ب�ساأن امل�سرعات احلكومية �سمن 
م�ستقبلية،  عمل  اآلية  تعد  والتي  اجلديدة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اإط��ار 
اخلا�ص  والقطاعني  احلكومة  موظفي  م��ن  م�سرتكة  عمل  ف��رق  ت�سم 
لت�سريع  الرئي�سية،  واملجاالت  القطاعات  يف  عملها  ويرتكز  واالأكادميي، 
تنفيذ م�����س��اري��ع احل��ك��وم��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن خ���الل م�����س��اح��ات عمل 
نخبة  اإ�سراف  حتت  م�سرتكة  عمل  فرق  فيها  تعمل  ومبتكرة  خم�س�سة 
يف  مكثفة  ب��رام��ج  لتقدمي  العاملية،  وال��ك��ف��اءات  وامل�سرفني  امل��درب��ني  م��ن 
االأمن  االأه��داف اال�سرتاتيجية تركز على تعزيز  اأن  مدد ق�سرية. وذكر 
املدنية،  واحلماية  ال�سالمة  وتعزيز  اأم��ن��ا،  اأك��رث  الطرق  وجعل  واالأم���ان 
و���س��م��ان اال���س��ت��ع��داد واجل��اه��زي��ة يف ال���ك���وارث واالأزم������ات، وت��ع��زي��ز ر�سا 
اجلمهور باخلدمات املقدمة، و�سمان تقدمي كافة اخلدمات االإدارية وفق 
بيئة  يف  االبتكار  ثقافة  تر�سيخ  ،و  ال�سفافية  و  والكفاءة  اجل��ودة  معايري 

اإىل انه مت الو�سول اإىل هذه االأه��داف ور�سمها  العمل املوؤ�س�سي، م�سريا 
واعتمادها بجهود القيادات ال�سرطية وتنفيذ اجتماعات للع�سف الذهني 

واجتماعات ر�سمية بالتعاون مع مكتب رئا�سة جمل�ص الوزراء املوقر.
وتطوير  اال�سرتاتيجية  ع��ام  مدير  نائب  ال�سعيبي  في�سل  العقيد  واأك��د 
واالأمان  االأم��ن  بجودة  العليا  ال�سرطية  القيادة  اهتمام  ب��ال��وزارة،  االأداء 
اآمنة مطمئنة  حياة  اإىل  للو�سول  العامل،  يف  اأ�سا�سيا  باتت مطلبا  والتي 
اأن مفهوم اجل��ودة والتميز  اإىل  اأر���ص الدولة، الفتا  لكل من يعي�ص على 
وامل��وؤ���س�����س��ات واقعا  الهيئات  م��ن  وال��ك��ث��ري  ال��داخ��ل��ي��ة،  ل��دى وزارة  اأ���س��ب��ح 
ملمو�سا، تكر�ص من خالله العمل على تطبيق كافة املوا�سفات واملقايي�ص 

املحلية والعاملية.
ولفت اإىل احلر�ص على تكامل العمل واملبادرة لتحقيق الريادة والتميز 
اأف�سل  بتطبيق  ل���ل���وزارة،  امل�ستقبلية  ال���روؤي���ة  يف  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  ن��ح��و 
املمار�سات العاملية مبا ميكننا من مواجهة التحديات واملتغريات، باعتماد 
التي  االأمنية  اأف�سل اخلدمات  لتقدمي  اأ�ساليب عمل متجددة ومتطورة 

تعتر ال�سمانة االأكيدة للفوز بثقة املجتمع.
ونوه باحلر�ص على حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجية، وفقا ملنهجية تطوير 
اعتمدت على حتليل التحديات وو�سع االأهداف اال�سرتاتيجية، ومن ثم 
التخطيط  اأن  اإىل  م�سريا  قطاع،  لكل  املنا�سبة  التو�سيات  اإىل  التو�سل 
اال�سرتاتيجي، بكونه عملية م�ستمرة، من �ساأنه اأن يعزز من جهود حتديد 
االأهداف االإيجابية التي نعمل جميعا وفقها �سمن روؤية منهجية وعلمية 

للو�سول اإىل النتائج املتميزة.
وقال اإننا نعتز باالإجنازات التي حتققها وزارة الداخلية على ال�سعيدين 
�ستوفر  التي  االإجن����ازات  امل��زي��د م��ن  ون��اأم��ل يف حتقيق  وال����دويل،  املحلي 
خدمات �سمولية تلبي احتياجات الع�سر وتواجه بثقة حتديات وم�ستجدات 

امل�ستقبل، من خالل تعاون فرق العمل.

الوطني االحتادي يوجه 11 �سوؤاال اإىل 
ممثلي احلكومة يف جل�ستيه ال� 15 وال� 16

•• اأبوظبي -وام: 
عبداهلل  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  برئا�سة  االحت���ادي  الوطني  املجل�ص  يعقد 
القبي�سي رئي�سة املجل�ص جل�ستيه ال� 15 وال� 16 من دور االنعقاد العادي 
الثاين للف�سل الت�سريعي ال� 16 يومي الثالثاء واالأربعاء املقبلني يف مقره 
ويوجه  االآث��ار  �ساأن  يف  احت��ادي  قانون  م�سروع  خاللهما  يناق�ص  باأبوظبي 

اأع�ساوؤه 11 �سوؤاال اإىل ممثلي احلكومة تتعلق بعدد من القطاعات.
ويناق�ص املجل�ص يف اجلل�سة اخلام�سة ع�سرة م�سروع قانون احتادي بتعديل 
القانون االحتادي رقم 7 ل�سنة 2008 ب�ساأن االأر�سيف الوطني وم�سروع 
قانون احتادي بتعديل املر�سوم بقانون احتادي رقم 6 ل�سنة 2007 باإن�ساء 

وتنظيم املركز الوطني لالأر�ساد اجلوية والزالزل.
اأ�سئلة  اأربعة  اأ�سئلة اإىل ممثلي احلكومة منها  اأع�ساء املجل�ص �ستة  ويوجه 
اإىل الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
وزير الداخلية حيث يوجه �سعادة �سامل علي ال�سحي �سوؤالني حول حتديد 
احلمولة املحورية للمركبات و نقل الركاب بال�سيارات اخلا�سة مقابل اأجر 
. ويوجه �سعادة اأحمد يو�سف النعيمي �سوؤاال حول �سروط تاأجري الدراجات 
اأمن  ب�ساأن  �سوؤاال  ال�سرهان  عبداهلل  ناعمة  �سعادة  توجه  بينما   .. النارية 

و�سالمة االأطفال داخل املركبات .
كما توجه �سعادة ناعمة ال�سرهان �سوؤاال اآخر اإىل معايل �سما بنت �سهيل بن 
فار�ص املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب حول خطط وبرامج الوزارة يف 

توعية فئة ال�سباب من املراهقني .
حممد  بنت  ن��ورة  معايل  اإىل  �سوؤاال  الرميثي  �سالح  �سعيد  �سعادة  ويوجه 
ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة دول����ة ل�����س��وؤون امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي االحت�����ادي ح���ول تنظيم 

العالمات التجارية العاملة يف قطاع االت�ساالت .
الوطني  املجل�ص  ببيان  ع�سرة  اخلام�سة  جل�سته  يف  علما  املجل�ص  ويحاط 
على  ويطلع  امل�سلحة  ال��ق��وات  لتوحيد   41 ال���  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  ال�سادر 
تقارير  مو�سوع  ح��ول  املجل�ص  تو�سيات  ب�ساأن  للحكومة  ���س��ادرة  ر�سالة 
ال�سوؤون  جلنة  تقرير  مناق�سة  بجانب  الدولة  �ساأن  يف  الدولية  املوؤ�س�سات 
الغذائي  االإنتاج  وتعزيز  تو�سيات مو�سوع حماية  والبيئية حول  ال�سحية 

والبحري .
ع�سرة  والثالثة  ع�سرة  الثانية  جل�ساته  م�سابط  على  املجل�ص  وي�����س��ادق 
و   2017-4-26 و   2017-4-25 بتاريخ  امل��ع��ق��ودة  ع�سرة  وال��راب��ع��ة 

.  2017-5-2
ويناق�ص املجل�ص الوطني االحتادي - يف اجلل�سة ال�ساد�سة ع�سرة - م�سروع 
املالية  لل�سنة  املجل�ص  ميزانية  وم�����س��روع  االآث����ار  ���س��اأن  يف  احت���ادي  ق��ان��ون 

.  2018
ويوجه اأع�ساء املجل�ص خم�سة اأ�سئلة اإىل ممثلي احلكومة حيث يوجه �سعادة 
حمد اأحمد الرحومي �سوؤاال اإىل معايل �سقر غبا�ص وزير املوارد الب�سرية 
ويوجه  العمل  �ساحب  علم  دون  االأجنبي  العامل  �سفر  ح��ول  والتوطني 
�سوؤاال اآخر اإىل معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�سعادة حول 

اخت�سا�سات وزارة ال�سعادة .
العور  حممد  بنت  جن��الء  معايل  اإىل  �سوؤالني  املجل�ص  اأع�ساء  يوجه  كما 
اأحمد بن غليطة  وزي��رة تنمية املجتمع حيث يوجه �سعادة الع�سو م��روان 
�سوؤاال حول اجلمعيات اخلريية يف الدولة وتوجه �سعادة عزة �سليمان �سوؤاال 

حول عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة .
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اأخبـار الإمـارات
حممد البواردي الفال�سي يبحث التعاون الع�سكري مع ال�سني

•• بكني -وام:

التقى معايل حممد بن اأحمد البواردي الفال�سي وزير 
دولة ل�سوؤون الدفاع ام�ص يف بكني الفريق اأول فان جان 

لونغ نائب رئي�ص اللجنة الع�سكرية املركزية لل�سني.
القائمة  ال�سداقة  ا�ستعرا�ص عالقات  اللقاء  ومت خالل 
ال�سعبية وما  ال�����س��ني  االإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة  ب��ني دول���ة 
وخا�سة  امل��ج��االت  وت��ط��ور يف خمتلف  تقدم  م��ن  ت�سهده 

الدفاعية والع�سكرية.
الثنائية  العالقات  بتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  بحث  مت  كما 
للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  خ��دم��ة  فيه  مل��ا  وت��ط��وي��ره��ا 

اإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر جتاه عدد من الق�سايا 
بجهود  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  امل�����س��رتك  االه��ت��م��ام  ذات 
امل��ج��ت��م��ع ال������دويل مل��ك��اف��ح��ة االإره��������اب وت���ع���زي���ز فر�ص 

اال�ستقرار وال�سالم.
واأكد معايل البواردي على متانة العالقة اال�سرتاتيجية 
البلدين  قيادتي  حر�ص  ظل  يف  وال�سني  االإم���ارات  بني 

على تطوير التعاون مبا يحقق تطلعاتهما امل�سرتكة.
من جانبه رحب الفريق اأول فان جان لونغ بزيارة معايل 
احلر�ص  موؤكدا  ال�سني  اإىل  الدفاع  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر 
على تعزيز العالقات الثنائية امل�سرتكة والتطلع الدائم 
اإىل تطويرها اإىل اآفاق اأو�سع مبا يخدم م�سلحة البلدين 

اأن دولة االإم��ارات هي �سريك ا�سرتاتيجي مهم  اأكد  كما 
جداً لل�سني يف منطقة اخلليج.

اأول  الفريق  الدفاع  ل�سوؤون  الدولة  وزير  والتقى معايل 
ت�سانغ وان ت�سيوان وزير الدفاع ال�سيني.

الثنائي  التعاون  عالقات  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 
تعزيزها..  و���س��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  وال��دف��اع��ي  الع�سكري 
االهتمام  ذات  امل��و���س��وع��ات  م��ن  ع��دد  ا�ستعرا�ص  مت  كما 

امل�سرتك.
الدفاع  وزارة  ���س��ب��اط  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  ال��ل��ق��اءي��ن  ح�سر 
امل�سوؤولني  من  وع��دد  امل�سلحة  للقوات  العامة  والقيادة 

الع�سكريني ال�سينيني.

جلنة مبادرات رئي�س الدولة و برنامج زايد لالإ�سكان يوقعان اتفاقية ل�سيانة امل�ساكن واإحاللها
•• اأبوظبي -وام: 

وّقعت جلنة متابعة تنفيذ مبادرات �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة و برنامج 
لتنفيذ  تعاون  اتفاقية  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  مقّر  يف  لالإ�سكان  زايد  ال�سيخ 
م�سروع �سيانة امل�ساكن واإحاللها التي �سدرت ملاُّلكها قرارات بذلك انطالقا 
من حر�ص الطرفنينْ على التعاون االإ�سرتاتيجي امل�سرتك بينهما، وحتقيق 
كّل ما من �ساأنه خدمة املواطن. وّقع االتفاقية معايل اأحمد جمعة الزعابي 
نائب وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�ص جلنة متابعة تنفيذ مبادرات �ساحب ال�سمو 
وزير  النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  و  الدولة  رئي�ص 

تطوير البنية التحتية رئي�ص جمل�ص اإدارة برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان .
واأ�ساد معايل اأحمد جمعة الزعابي باتفاقية التعاون بني اللجنة و برنامج 
احلياة  وحتقيق  املواطن  رفاهية  تعزيز  اإىل  الهادفة  لالإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ 
الكرمية له يف اإطار توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل وتعليمات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ومتابعة 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويّل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأولوياتها  �سمن  املواطن  �سعادة  ت�سع  التي  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
تتوّفر فيه  لكّل مواطن م�سكن الئق  يكون  اأن  واأهمية  وت�سّدد على �سرورة 

اأرقى املوا�سفات العاملية واأف�سل بيئة للمواطنني.
حتظى  الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  مبادرات  م�سروعات  اإن  معاليه  وق��ال 
رئي�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  واه��ت��م��ام  مبتابعة 
اإجناز  اإىل  الدائمة  �سموه  وتوجيهات  الرئا�سة  �سوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�ص 
امل�سروعات على اأكمل وجه وذلك لتاأمني اال�ستقرار االجتماعي واالقت�سادي 
االهتمام  على  ت�ستحوذ  االإ�سكان  م�سروعات  اأن  معاليه  واأّك���د  للمواطنني. 
االأكرث �سمن م�سروعات مبادرات رئي�ص الدولة املختلفة اإمياًنا من القيادة 
احلكيمة باأن ال�سكن هو اأ�سا�ص اال�ستقرار النف�سي واالجتماعي واالقت�سادي 
لالأ�سر املواطنة وا�ستمراًرا لنهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

طّيب اهلل ثراه يف ال�سعي لتقدمي احلياة امل�ستقرة اإىل �سعب االإمارات.
واأ�سار معاليه اإىل توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد الدائمة اإىل ت�سكيل 
فرق م�سح جتوب خمتلف مناطق الدولة لتفّقد م�ساكن املواطنني والتعّرف 
اإىل حاجاتهم وحتقيق اأعلى م�ستويات التطوير والتاأهيل للمرافق اخلدمية 
االإماراتية  االأ�سرة  بيئة  يتنا�سب مع  الذي  املالئم  امل�سكن  تاأمني  عن طريق 
الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرات  اأن  معاليه  واأّك���د  حياتها.  وطبيعة 
م�ستمرة يف م�سروعاتها التنموية يف خمتلف مناطق الدولة وفقا لتوّجهات 
الكرمية  احلياة  مقومات  جميع  لتوفري  وذل��ك  وروؤيتها  الر�سيدة  القيادة 
اأمنهم االجتماعي واالقت�سادي معربا  املواطنني و�سمان مقّومات  الأبنائها 

عن اأمله يف اأن ت�سهم هذه االتفاقية يف حتقيق كّل ما من �ساأنه رفع م�ستوى 
ت�سهده  الذي  العمراين واحل�ساري  التطّور  يواكب  املواطنني ومبا  معي�سة 

الدولة. 
التوجيهات  اأن  النعيمي  بلحيف  اهلل  عبد  الدكتور  معايل  اأّك��د  جانبه  وم��ن 
ال�سامية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
حفظه اهلل و تعليمات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي تاأتي يف اإطار تعزيز مبادرات 
موؤ�ّس�سي  عمل  �سمن  ملمو�سة  اإجن���ازات  وحتقيق  املوؤ�ّس�سات  بني  ال�سراكة 
خدمات  تقّدم  التي  اجلهات  بني  العالية  الكفاءة  وحتّقق  التكاملية  ي�سمن 
اإ�سعاد املواطنني مبا يحّقق بيئة وبنية حتتية م�ستدامة وفق روؤية احلكومة 
واأجندتها ل�سنة 2021. و ا�ساف ان املتابعة الدائمة من �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة لتنفيذ 
لة نابعة من االهتمام الكبري  مبادرات اإ�سعاد مواطني الدولة هي غاية متاأ�سّ
امل�سكن  توفري  طريق  ع��ن  ا�ستقرارهم  وحتقيق  املواطنني  �سعادة  ل�سمان 
املالئم بل والتطّلع اإىل جميع حاجاتهم احلالية وامل�ستقبلية ونحن يف زايد 
مبادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  بحر�ص  ون�سيد  اجلهود  تلك  نثّمن  لالإ�سكان 
الرئا�سة على جهودهم  �سوؤون  ل��وزارة  التابعة  الدولة  ال�سمو رئي�ص  �ساحب 
احلثيثة لدعم �سعادة املواطنني عن طريق اال�ستقرار ال�سكني. و اأ�سار رئي�ص 

جمل�ص اإدارة الرنامج اإىل اأن االتفاقية جاءت تلبية لرغبة جلنة املبادرات يف 
اإيجاد �سريك اإ�سرتاتيجي ي�سهم معها يف تعزيز رفاهية املواطنني.

القدمية  امل�ساكن  لهدم  املواطنني  اإىل  منح  تقدمي  اإىل  االتفاقية  وتهدف 
1990 ومل يقم  �سنة  ُبنيت قبل  التي  امل�ساكن  اإح��الل وه��ي  بنائها  واإع���ادة 
ُماّلكها ب�سيانتها �سيانة دورية اأو وقائية مما اأّدى اإىل هالكها اإن�سائيا وعدم 
�سالمة  ح��ال  امل�ساكن يف  تلك  ل�سيانة  منح  تقدمي  اإىل  اأو  �سيانتها  ج��دوى 
الهيكل االإن�سائي لها. ومبوجب االتفاقية متنح جلنة متابعة تنفيذ مبادرات 
يلزم  ما  بكّل  للقيام  لالإ�سكان  زايد  ال�سيخ  لرنامج  تفوي�سا  الدولة  رئي�ص 
من اإجراءات وت�سرفات قانونية واإدارية ومالية على اأن تقوم جلنة متابعة 
امل�ستفيدين  ك�سوف  باإحالة  ال��دول��ة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرات  تنفيذ 
من م�سروعات ال�سيانة واالإحالل واإيداع املبلغ املر�سود لكل حالة. وتن�ّص 
للم�سروع  املر�سود  املبلغ  من  الق�سوى  اال�ستفادة  اإمكانية  على  االتفاقية 
امل�سروع  ت�سميم  �سيتوىّل  ال��ذي  اال�ست�ساري  اأج���ور  مثل:  ع��ّدة  جم��االت  يف 
اإىل  امل�سروع  اأج��رة م�سكن موؤّقت طوال فرتة  تنفيذه ودفع  واالإ�سراف على 
حني انتهاء امل�سروع اجلديد و تكاليف هدم امل�سروع واأبحاث حت�سني كفاءة 
الكهرباء  خ��دم��ات  لتو�سيل  امل��ر���س��ود  املبلغ  م��ن  ج��زء  تخ�سي�ص  و  ال��رتب��ة 
واملاء و �سراء اأي مواد تكميلية لتحقيق ال�سعادة يف امل�سكن االأثاث واحلدائق 

ومظالت ال�سيارات وغريها من املجاالت ذات ال�سلة.

جمل�س اأبوظبي للتعليم ي�ست�سيف حلقة �سبابية 
حول التعليم بالتعاون مع جمل�س ال�سباب

•• اأبوظبي -وام:

ا�ست�ساف جمل�ص اأبوظبي للتعليم بالتعاون مع جمل�ص 
يف  التعليم  ح��ول  �سبابية  حلقة  ام�ص  لل�سباب  اأبوظبي 
مدر�سة حمدان بن زايد باأبوظبي بح�سور معايل �سما 
امل���زروع���ي وزي����رة دول���ة ل�سوؤون  ب��ن ف��ار���ص  ب��ن��ت �سهيل 
ال�سباب ومعايل الدكتور علي را�سد النعيمي مدير عام 
ومعلمات  معلمي  م��ن  وع��دد  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ص 

مدار�ص جمل�ص اأبوظبي للتعليم.
املكاتب  املدار�ص من  ا�ست�سافة نخبة من طلبة  كما مت 
حل�سور  اجلامعات  وطلبة  ابوظبي  ب��اإم��ارة  التعليمية 

احللقة ال�سبابية التي نظمت بعنوان تطور التعليم".
الفكري  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل  ال�سبابية  احللقة  وت��ه��دف 
من  نوع  واإيجاد  ال�سباب  جليل  امل�ساركة  ثقافة  وتعزيز 
التوا�سل بني املجتمع و�سريحة ال�سباب وذلك يف خطوة 
عملية لتعريفهم مبنظومة م�ستقبل التعليم، ومراحل 

التطور التي ت�سهدها الدولة واملجتمع االإماراتي.
اإب���راز  يف  ال�����س��ب��اب  دور  ع��ل��ى  ال�سبابية  احل��ل��ق��ة  وت��رك��ز 
حكومة  اإىل  وال��و���س��ول  للعطاء  واالأول  امللهم  دوره���م 
ال�سباب  وم��ه��ارات  ق���درات  على  يعتمد  ال��ذي  امل�ستقبل 
الذين يعترون ثروة لدولة االإمارات وطاقتها لتحقيق 
املزيد من التقدم واالزدهار والو�سول اإىل اأعلى املراتب 

واملراكز على م�ستوى العامل.
بال�سكر  امل���زروع���ي  �سهيل  ب��ن��ت  �سما  م��ع��ايل  وت��وج��ه��ت 
ملجل�ص اأبوظبي للتعليم وجمل�ص اأبوظبي لل�سباب على 
جهودهم يف اإجناح هذه احللقة موؤكدة ًعلى اأن التعليم 
واأن اال�ستثمار يف  الدول  بناء  اأ�سا�سية من ركائز  ركيزة 
التعليم هو ا�ستثمار لبناء م�ستقبل اأف�سل.. كما �سكرت 
املزروعي معايل الدكتور علي را�سد النعيمي على تفاعله 
والطلبة يف  ال�سباب  الو�سائل مع  امل�ستمر عر خمتلف 

دولة االإمارات .
على  للتعليم  ابوظبي  جمل�ص  حر�ص  املزروعي  واك��دت 
اهمية ا�سراك ال�سباب واهتمامه بجيل ال�سباب واميانه 
الر�سيدة  القيادة  نهج  هو  وه��ذا  وتطلعاتهم  بقدراتهم 
ال�سباب  مع  التفاعل  على  دائ��م��اً  توؤكد  التي  ال��دول��ة  يف 

واال�ستماع لهم وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.
طلبة  م��ن  كبري  جمع  مب�ساركة  �سعادتها  ع��ن  واأع��رب��ت 
وامل�سوؤولني  املعلمني  ج��ان��ب  اإىل  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ص 
والتي  احللقة  ه��ذه  يف  اأبوظبي  يف  التعليمي  ال�سلك  يف 
خ��رج��ت مب��ق��رتح��ات وت��و���س��ي��ات ت�ساعد يف دف��ع عجلة 

التح�سني امل�ستمر ملنظومة التعليم يف الدولة.
من جانبه اأكد معايل الدكتور علي را�سد النعيمي مدير 
هم  الطلبة  اأب��ن��اءن��ا  اأن  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ص  ع��ام 
املتحدة  العربية  االم��ارات  دولة  الناب�ص ملجتمع  القلب 
يف  ي�سهم  متعلم  جيل  اإع���داد  يف  املجل�ص  روؤي���ة  وتتمثل 
وعياً  ميتلكون  طلبة  وتخريج  والوطن  املجتمع  خدمة 
التحديات  ملواجهة  وموؤهلون  را�سخاً،  وتراثياً  ثقافياً 

العاملية، وتلبية متطلبات �سوق العمل امل�ستقبلي.
االرتقاء  عاتقه  على  اأخ��ذ  املجل�ص  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
واأن  امل�ستويات  اأف�سل  اإىل  به  والو�سول  التعليم  بكفاءة 
حول  تنظيمها  مت  ال��ت��ي  ال�سبابية  النقا�سية  احل��ل��ق��ة 
مبادرات تطوير وتنظيم التعليم متنح الطالب فر�سة 
التعبري من خالل امل�ساركة يف التحاور والنقا�ص لكل ما 

العلمية  ال�سبل  بكافة  واالرتقاء  العلم  بتطور  �سلة  هو 
بالثقافة  ال��وع��ي  ن�سر  يف  امل�ساهمة  اأه��م��ي��ة  اإىل  الف��ت��ا 
قطاع  كل  يف  اأ�سا�سيا  مكونا  وجعلها  العلمية  واجل���ودة 

ومدر�سة تابعة ملجل�ص اأبوظبي للتعليم.
لل�سباب  اأبوظبي  جمل�ص  ع�سو  الرميثي  خالد  و�سرح 
لتعزيز  اأ�سبحت ممار�سة وطنية  ال�سبابية  اأن احللقات 
دور ال��ن��ق��ا���ص ال��ف��ع��ال ب��ني ال�����س��ب��اب و���س��ّن��اع ال���ق���رار يف 
الدولة يف �ستى املجاالت من خالل طرح حماور تعالج 
املو�سوعات التي تخ�ص ال�سباب، وت�ساعدهم يف اخلروج 
منظومة  وتطوير  حل��ل  والنتائج  التو�سيات  باأف�سل 

عمل معينة.
واأكد الرميثي اأن التعليم يعد ركيزة اأ�سا�سية من ركائز 
بناء الدول ومن هنا تكمن اأهمية هذه احللقة يف اإ�سراك 
التي تدور حول تطوير منظومة  النقا�سات  ال�سباب يف 
التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ي��واك��ب  مب��ا  ال��دول��ة  يف  التعليم 

والعلمي حول العامل.
ويحر�ص جمل�ص اأبوظبي للتعليم على دعم ما تناولته 
احللقة ال�سبابية من خالل دعوة الطلبة اإىل ا�ستغالل 
فر�سة درا�ستهم للو�سول اإىل اأعلى املراتب واال�ستفادة 
املخت�سني  لهم  يقدمها  ال��ت��ي  وال��ت��ج��ارب  خ���رات  م��ن 
التخ�س�ص  ع��ن  النظر  بغ�ص  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ص  يف 
الذي يدر�سونه باالإ�سافة اإىل �سرورة تنمية مهاراتهم 
تزخر  التي  البحث  حمركات  من  واال�ستفادة  البحثية 
اإىل  االأوراق  م��ن  اأف��ك��اره��م  بتحويل  كفيلة  مبعلومات 

الواقع.
وخالل احللقة مت مناق�سة جمموعة من املوا�سيع حول 
االطالع على االأفكار املوجودة والبحث عن املميز وعدم 
اال�ستماع اإىل اآراء املحبطني ودعوة الطلبة اإىل ا�ستغالل 
واأن  خا�سة  الدولة  يف  املبتكرين  تدعم  التي  امل�سابقات 

الفر�ص االآن متاحة للجميع للعطاء واالإجناز.
كما مت مناق�سة اأهمية اإن�ساء منتدى للتعليم ال�ستعرا�ص 
ممتعة  واأ�ساليب  مبتكرة  مدر�سية  بيئة  توفري  �سرورة 
االأوىل  التعليمية  مراحلهم  يف  للطالب  التدري�ص  يف 
التفكري  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  ال��درا���س��ة  ع��ل��ى  لت�سجيعهم 
البيئة  عنا�سر  وحت��ل��ي��ل  تف�سري  وحم��اول��ة  االإب���داع���ي 
املعرفية،  تو�سيع مداركهم  ي�سهم يف  بهم، مبا  املحيطة 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  وق���درات���ه���م  م��واه��ب��ه��م  وي��ن��م��ي 
باالإ�سافة اإىل اأهمية ال�سعي اإىل غر�ص حب تعّلم اللغة 
مب�سطة  و�سائل  خ��الل  من  الطالب  قلوب  يف  العربية 
تعليمية مبتكرة  برامج  اإطالق  ت�سهم يف  التي  وحديثة 
ا�ستخدام  العربية من خالل  باللغة  التعّلم  بهدف دعم 
التفاعل  على  الطالب  لتحفيز  احلديثة  التكنولوجيا 
واالإبداع والتفكري املنهجي. ويحر�ص املجل�ص على درا�سة 
اأهم الو�سائل واال�ساليب املتبعة لتحقيق اأهداف احللقة 
الطلبة  لدى  ال�سبابية  احللقات  ثقافة  كن�سر  ال�سبابية 
والذي بدورهم �سينقلونها من خالل و�سائلهم املختلفة 
الثقايف  الوعي  تنمية  بارتفاع  ت�سهم  والتي  املدر�سة  يف 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  �سبكات  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  ل��دي��ه��م، 
واالن�ستغرام  وت��وت��ري  ب���وك  ال��ف��ي�����ص  يف  تتمثل  وال��ت��ي 
ال��ت��ع��ام��ل معها خ��ا���س��ة واأنها  وغ��ريه��ا وم��ع��رف��ة ط���رق 
اأ�سبحت و�سيلة مهمة وموؤثرة كثرياً يف ال�ساب العربي 
يف  جديدة  كطريقة  الو�سائل  هذه  ي�ستخدم  بات  ال��ذي 

التعبري عن اآرائه وتطلعاته.

مراكز الداخلية تكمل ا�ستعداداتها لتنظيم العر�س اجلماعي الرابع الأ�سحاب الهمم بالعني

•• ابوظبي-وام:

اأكملت اإدارة مراكز وزارة الداخلية 
لتاأهيل وت�سغيل املعاقني يف االإدارة 
والوقاية  املجتمع  حلماية  العامة 
الداخلية  ب������وزارة  اجل���رمي���ة  م���ن 
العر�ص  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ا����س���ت���ع���دادات���ه���ا 
الهمم  الأ�سحاب  الرابع  اجلماعي 
ال���ذي ي��ق��ام ب��رع��اي��ة ال��ف��ري��ق �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�����س��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ص جمل�ص 
ال��داخ��ل��ي��ة ي���وم ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل يف 
بالتعاون  وذل����ك   ، ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
م����ع ���س��ح��ي��ف��ة االإم����������ارات ال���ي���وم. 
خالد  ال����دك����ت����ور  ال�����رائ�����د  واأك��������د 
اأن  االإدارة  مدير  العامري  خلفان 
الأ�سحاب  وف��رت  الر�سيدة  القيادة 
ال��ه��م��م يف دول����ة االإم������ارات جميع 
واحلقوق  واخل���دم���ات  االإم��ك��ان��ات 
التي ت�سمنتها الت�سريعات املحلية 
واملواثيق الدولية على اأكمل وجه، 

واالهتمام  ب���ال���رع���اي���ة  ل��ي��ح��ظ��وا 
املعايري  اأف�������س���ل  وف�����ق  وال�����دع�����م 

الدولية.
الداخلية  وزارة  اإن  واأ������س�����اف   
اأ�سبحت منوذجاً يحتذى يف جمال 
اإطار  ال��ه��م��م ، يف  اأ���س��ح��اب  رع��اي��ة 
روؤي����ة وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ه��ادف��ة اإىل 
خدمة ق�سايا املجتمع ب�سفة عامة 
واأ�سحاب الهمم ب�سفة خا�سة ، من 
التدريبية  الفر�ص  توفري  خ��الل 
والتاأهيلية لهم وتوظيفهم واإقامة 
االأعرا�ص اجلماعية لهم لتمكينهم 
اقت�سادياً  م�ستقرة  حياة  بناء  من 

واجتماعياً ونف�سياً.
اجلماعي  ال��ع��ر���ص  اأن  اإىل  ول��ف��ت   
اإحدى  الرابع الأ�سحاب الهمم هو 
حتر�ص  التي  االإن�سانية  امل��ب��ادرات 
للمعاقني  الداخلية  وزارة  م��راك��ز 
على تنفيذها، موؤكداً اأن زواج هذه 
التكافل  الغالية يج�سد قيم  الفئة 
االجتماعي وي�سهم يف اإعانة هوؤالء 

دينهم  ن�سف  اإك��م��ال  على  ال�سباب 
وحتويلهم  املجتمع،  يف  ودجم��ه��م 
من اأ�سخا�ص حمتاجني للم�ساعدة 
الأ�سرهم،  ع��ائ��ل��ني  اأ���س��خ��ا���ص  اإىل 
ملواجهة  وق������وة  ����س���الب���ة  واأك��������رث 

حتديات االإعاقة.
مراكز  اإدارة  م��دي��ر  واأ���س��ت��ح�����س��ر   
وت�سغيل  لتاأهيل  الداخلية  وزارة 
املعاقني اأن هذا العر�ص اجلماعي، 
الرابع من نوعه الذي تنظمه  هو 
مراكز وزارة الداخلية بعد العر�ص 
تنظيمه  ال��ذي مت  االأول  اجلماعي 
يف ق�سر االإمارات يف العام 2007 
اأ�سحاب  م���ن   20 ف��ي��ه  و�����س����ارك 
الثاين  اجلماعي  والعر�ص  الهمم، 
ال��ذي مت تنظيمه يف ن��ادي �سباط 
قوات االأمن باأبوظبي عام 2011 

مب�ساركة 20 من اأ�سحاب الهمم ، 
والعر�ص اجلماعي الثالث الذي مت 
 2014 ع��ام  يف  العني  يف  تنظيمه 
مب�ساركة 11 من اأ�سحاب الهمم.

ال��ك��ب��ري الذي  ال��دع��م  اإىل   واأ����س���ار 
���س��ي��ق��دم ل��ل��م��ت��زوج��ني م���ن خالل 
ال��ع��ر���ص اجل��م��اع��ي ال��راب��ع والذي 
العر�ص  ن���ف���ق���ات  حت���م���ل  ي�����س��م��ل 
ك���اف���ة، وت���ق���دمي مبالغ  اجل��م��اع��ي 

مالية وهدايا عينية .
 وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال رئ��ي�����ص حترير 
االأ�ستاذ  ال��ي��وم  االإم����ارات  �سحيفة 
العر�ص  اأن  ال����ري����ام����ي  ����س���ام���ي 
الهمم  الأ�سحاب  الرابع  اجلماعي 
وزارة  ب�����ني  م�������س���رتك���ة  م������ب������ادرة 
مراكز  اإدارة  يف  ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة 
وت�سغيل  لتاأهيل  الداخلية  وزارة 

املعاقني و�سحيفة االإمارات اليوم، 
املجتمعية  امل���ب���ادرات  اإح���دى  وه��ي 
وتهدف  اخل��ري  ع��ام  يف  لل�سحيفة 
خلدمة العمل اخلريي واالإن�ساين 

يف دولة االإمارات.
 وذك���ر اأن ه��ذه امل��ب��ادرة ه��ي ثمرة 
ال���ت���ع���اون ال����دائ����م وال���ن���اج���ح بني 
الداخلية  م���راك���ز  و  ال�����س��ح��ي��ف��ة 
النجاح  ب��ع��د  وج������اءت  ل��ل��م��ع��اق��ني 
الكبري الذي حققته مبادرة لطيفة 
والتي  �سابقا  تنظيمها  جرى  التي 
�ساهمت يف توفري 65 فر�سة عمل 
مبادرة  وكذلك  امل��راك��ز،  خلريجي 
العام  يف  نظمت  ال��ت��ي  ق��ده��ا  نحن 
توفري  يف  �ساهمت  وال��ت��ي  امل��ا���س��ي 
50 فر�سة عمل خلريجي املراكز 

يف القطاعني العام واخلا�ص.

جل�سة ع�سف ذهني لتنظيم ا�ستعدادات م�ساركة حكومة عجمان يف معر�س جيتك�س 2017
•• عجمان ـ الفجر 

ب���اإم���ارة عجمان  ال��رق��م��ي��ة  احل��ك��وم��ة  نظمت 
مل��ن��اق�����س��ة حت�سريات  ذه���ن���ي  ع�����س��ف  ور����س���ة 
 2017 ج��ي��ت��ك�����ص  م���ع���ر����ص  يف  امل�������س���ارك���ة 
بح�سور عدد من مدراء االإدارات وبع�ص من 
احلكومية  الدوائر  وممثلي  االأق�سام  روؤ�ساء 

يف عجمان.
ال��ع�����س��ف الذهني  امل�����س��ارك��ون خ���الل  وق����دم 
الداعمة لتنظيم  جمموعة من االقرتاحات 
عدة  يف  املعر�ص  يف  عجمان  حكومة  من�سة 

من املحاور التقنية واخلدمية واالإعالمية.
عام  مدير  �سهيل  علي  عهود  �سعادة  وق��ال��ت 
الع�سف  ج��ل�����س��ات  اإن  ال��رق��م��ي��ة  احل���ك���وم���ة 

الر�سيدة  القيادة  توجيهات  ترتجم  الذهني 
عملية  يف  �سركاء  اجلميع  جلعل  تدعو  التي 
باأفكارهم  احل���ي���وي���ة  ال���ق���ط���اع���ات  ت��ط��وي��ر 
بف�سل  تتحول  التي  واقرتاحاتهم،  واآرائهم 
تبني  اإب��داع��ي��ة  اأف��ك��ار  اإىل  احل���وار اجلماعي 
بعيون  امل�ستقبل  وتر�سم  اإ�سافية،  اإجن���ازات 

وعقول مملوءة باالنفتاح والتح�سر.
وث��م��ن��ت ���س��ع��ادت��ه��ا ج���ه���ود امل�����س��ارك��ني فيها 
ت�سب  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  اأف�����س��ل  اإىل  للو�سول 
اأف�سل  وت��ق��دمي  االإم���ارة  متعاملي  اإ�سعاد  يف 
اخلدمات مب�ساركة �سركاء احلكومة الرقمية 
من خمتلف الدوائر املحلية والتي �سيتم من 
خاللها ط��رح اأف��ك��ار وم���ب���ادرات ت��ت��واف��ق مع 

روؤية حكومة عجمان 2021.



اخلميس   18   مايو    2017  م   -   العـدد  12023  
Thursday  18   May   2017  -  Issue No   12023اأخبـار الإمـارات

08

ملنا�شبة �شهر رم�شان

م�ست�سفى راأ�س اخليمة تنظم حملة ت�سخي�س ملر�سى ال�سكري جمانا اليوم 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

مر�ص  لفح�ص  خا�سة  حملة  تنظيم  عن  اخليمة  راأ���ص  م�ست�سفى  اأعلن 
ال�سكري والقلب و�سحة االأقدام يف مقره اليوم )اخلمي�ص( بالتزامن مع 

اقرتاب حلول �سهر رم�سان الكرمي . 
�سباحاً   9:00 ال�ساعة  من  ه��ذه  املجانية  الطبي  الفح�ص  جل�سة  تقام 
الدم  و�سغط  اجل�سم  كتلة  ملوؤ�سر  وتوفر فحو�سات  م�ساًء   5:00 وحتى 
القلب  كهربية  وتخطيط  ال���دم  يف  ال�سكر  مل�ستوى  ع�����س��وائ��ي  واخ��ت��ب��ار 
وا�ست�سارات من املخت�سني. وت�سعى احلملة ب�سكل خا�ص لتقدمي الفائدة 

اأو  ال�سدر  اآالم يف  40 ويعانون من  ال�  �سن  الذين جت��اوزوا  لالأ�سخا�ص 
�سغط دم مرتفع اأو مر�ص ال�سكري اأو اآالم االأق��دام التي ي�سببها مر�ص 

ال�سكري.
ويف هذا ال�سياق، قال د. ت�ساكو جورج، االأخ�سائي االأول يف الطب الباطني 
يف م�ست�سفى راأ�ص اخليمة: قد يوؤدي ال�سعور باجلوع لفرتات طويلة اإىل 
انخفا�ٍص يف م�ستويات الطاقة، وميكن يف حال كان املرء م�ساباً مبر�ص 
ومن  ال��دم.  يف  ال�سكر  بنق�ص  االإ�سابة  خلطر  ه��ذا  يعر�سه  اأن  ال�سكري 
التداعيات االأخرى التي ميكن اأن حتدث اأي�ساً ارتفاع م�ستويات اجللوكوز 
ال�سكري. ولهذا  اإىل مر�سى  بالن�سبة  �سديد اخلطورة  يكون  وال��ذي قد 

ال�سبب ي�سدد االأطباء على �سرورة توجه امل�سابني مبر�ص ال�سكري اإىل 
االأخ�سائيني ال�ست�سارتهم قبل ال�سيام وو�سع خطة غذائية ودوائية اأكرث 

توافقاً مع هذا التغيري .
بدورها، قالت كري�ستينا فيول، اأخ�سائية جراحة القدم يف م�ست�سفى راأ�ص 
للقلق  مثري  اآخ��ر  جانب  هناك  لل�سكري:  اخليمة  راأ���ص  ومركز  اخليمة 
العناية  وه��و  مهماًل  ع��ادة  يكون  وال���ذي  ال�سكري  مر�سى  اإىل  بالن�سبة 
املن�سبط  غري  ال�سكري  مر�ص  الأن  االأهمية  بالغ  اأم��ر  وه��ذا  بالقدمني، 
تقّرح  مثل  اأخ���رى  اأم��را���ص  وتوليد  االأع�����س��اب  بتلف  يت�سبب  اأن  ميكن 
القدمني اأو عدم التوازن بني القدمني. ون�سعى من خالل هذه احلملة 

مب�ساكل  العناية  اأهمية  ح��ول  النا�ص  بني  الوعي  درج��ة  لرفع  ال�سحية 
االأقدام التي تن�ساأ من مر�ص ال�سكري .

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن �سخ�ساً من بني كل 4 اأ�سخا�ص يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة يعانون من مر�ص ال�سكري، يف حني ك�سفت الدرا�سات اأن 
1 من كل 5 مر�سى يزورون امل�ست�سفى ب�سبب تعر�سهم الآالم يف ال�سدر 
يعانون من م�سكلة كامنة يف القلب مثل النوبة القلبية. ول�سوء احلظ ال 
ينجح �سوى قليل من النا�ص بقراءة العالمات بال�سكل ال�سحيح، وغالباً 
ما يهملون اآالم ال�سدر العتقادهم باأنها ال تعدو عن كونها اآالم حمو�سة 

يف املعدة.

�سعود بن �سقر ي�سيد مببادرة ال�سرطي املتميز ب�سرطة راأ�س اخليمة

اخليمة  براأ�س  خليفة  م�ست�سفى  يف  للعالج  دولة   50 من  �سائح   600

ويل عهد راأ�س اخليمة يتفقد دائرة االأ�سغال واخلدمات العامة

•• را�س اخليمة -وام: 

ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ا�ستقبل 
ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 
املجل�ص االأعلى حاكم راأ�ص اخليمة 
يف ق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن 
اللواء  �سعادة  ام�ص  �سباح  حممد 
النعيمي  علوان  بن  عبداهلل  علي 
ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة راأ�����ص اخليمة 
ال�سباط،  كبار  من  ع��دد  يرافقه 
عبداهلل  ���س��م��ري  اأول  وال���رق���ي���ب 
مبادرة  ومنفذ  �ساحب  احلبابي 
وابت�سم  ح���زام���ك  ارب�����ط  ح��م��ل��ة 

ومن جانبه توجه قائد عام �سرطة 
ال�سكر  ب��خ��ال�����ص  اخل��ي��م��ة،  راأ�����ص 
والتقدير ل� �ساحب ال�سمو حاكم 
را�ص اخليمة ، على مبادرة �سموه 
ب��ت��ك��رمي اأح���د اأف����راد ال�����س��رط��ة، و 
لدعم �سموه و اهتمامه و متابعته 
للقيادة  امل�����س��ت��م��رة  و  احل��ث��ي��ث��ة 
اخليمة، يف  راأ���ص  ل�سرطة  العامة 
خمتلف املجاالت، و تذليل �سموه 
ل��ك��اف��ة ال��ع��ق��ب��ات ال���ت���ي ق���د تقف 
اأم��ام م�سرية تقدم و تطور  عائقاً 
ال��ق��ي��ادة، م��وؤك��داً يف ال��وق��ت نف�سه 
راأ������ص اخليمة  ���س��رط��ة  م��وا���س��ل��ة 

راأ���ص اخليمة متتلك  �سرطة  ب��اأن 
يف  وموؤهلة  مدربة  ب�سرية  ك��وادر 
ف��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع اجل��م��ه��ور، ويف 
االإر�ساد  و  التوعية  تقدمي  ح�سن 
لكافة  وحمببة  ج��ذاب��ة  بطريقة 
اأفراد اجلمهور، مما اأك�سبه تفاعل 
قدوة  وجعله  الكثريين،  حمبة  و 

ومثاال لبقية زمالئه يف العمل.
القيادة  ب������اأن  ����س���م���وه  واأ������س�����اف 
دائما  ت�سعى  الدولة  يف  الر�سيدة 
اإىل تطبيق و حتقيق مبداأ ال�سعادة 
و�سائح،  وم���ق���ي���م  م����واط����ن  ل���ك���ل 
النا�ص،  اإ���س��ع��اد  ذل���ك  يف  غ��اي��ت��ه��ا 

ربط  ب��اأه��م��ي��ة  اجل��م��ه��ور  لتوعية 
حزام االأمان.

ال�����س��م��و حاكم  ���س��اح��ب  اأ�����س����اد  و 
راأ�����ص اخل��ي��م��ة، مب��ب��ادرة الرقيب 
لها  ك���ان  مل��ا  احل��ب��اب��ي  �سمري  اأول 
ك��ب��ري ع��ل��ى م�ستوى  م���ن ���س��دى 
امل�سرفة  ال�سورة  وعك�ص  الدولة، 
واالإيجابية التي تتمتع بها �سرطة 
راأ�ص اخليمة، بني جميع املواطنني 
ممن  اأي�����س��اً،  ال����زوار  و  واملقيمني 
و  امل��ب��ادرة  واأ���س��ادوا بهذه  تفاعلوا 
باأ�سلوبه يف تنفيذها ورقي تعامله 
يوؤكد  مم��ا  ال�سائقني،  جميع  م��ع 

مب��خ��ت��ل��ف ال����ط����رق وال���و����س���ائ���ل، 
وذلك يتحقق من خالل موؤ�س�سات 
هوؤالء  م��ع  تتعامل  ال��ت��ي  ال��دول��ة 
راأ������ص اخليمة  ال��ن��ا���ص، و���س��رط��ة 
الهامة  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��ل��ك  اإح�����دى 
خدماتها  تقدم  التي  ال��دول��ة،  يف 
مل��خ��ت��ل��ف ����س���رائ���ح امل���ج���ت���م���ع، من 
العمل  و  ال��ت��ع��ام��ل،  ح�سن  خ���الل 
امل��ت��ع��ام��ل��ني مبختلف  ع��ل��ى ر���س��ا 
ال��ط��رق، وه��ذا ما عك�سه منت�سب 
باأ�سلوبه  اخل��ي��م��ة  راأ������ص  ���س��رط��ة 
دخلت  ال��ت��ي  ابت�سامته  و  ال��راق��ي 

قلوب اجلميع.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  ا�ستقبل 
اأكرث  راأ���ص اخليمة  التخ�س�سي يف 
50 دولة  م��ن  ���س��ائ��ح��اً   600 م��ن 
خ��الل فرتة  للعالج،  العامل  ح��ول 
ق�سرية من ت�سغيله التي بداأت يف 

فراير من العام 2015 .
وذك�����������ر ال�����رئ�����ي�����������ص ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
هون  ميونغ  الدكتور  للم�ست�سفى 
اأحد  اأ�سحى  امل�ست�سفى  اأن  �سونغ 
املنطقة  العالجية يف  امل��راك��ز  اأه��م 
ي��ق��دم��ه م���ن خ���دم���ات �سحية  مل���ا 
املراكز  يف  املقدمة  ت�ساهي  فائقة 
ال���ع���الج���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة امل���رم���وق���ة، 
والذي جعل منه حمطة للباحثني 
عن العالج من ال�سياح والزائرين 
واملناطق  اخل��ي��م��ة  راأ�������ص  الإم�������ارة 

املجاورة . 
ال����ط����وارئ يف  ق�����س��م  اأن  واأ�����س����اف 

و����س���ع  امل�������س���ت�������س���ف���ى  ان  وذك����������ر 
العالجية  لل�سياحة  ا�سرتاتيجية 
تقوم على ا�ستقطاب ال�سياح للعالج 
تت�سمن  رئ��ي�����س��ة  ب���اق���ات   3 ع���ر 
املبكر  الفح�ص  االأ�سا�سية  الباقة 
وتعطي ملحة �ساملة عن االأمرا�ص 
املزمنة ، فيما ت�سمل الباقة الثانية 
باقة  ه��ي  وال��ث��ال��ث��ة  االأورام،  ب��اق��ة 
الدموية  واالأوعية  القلب  اأمرا�ص 

.
ال�سياحة  ا�سرتاتيجية  اأن  واأو�سح 
امل�ست�سفى  يتبناها  التي  العالجية 
تهدف اإىل تعزيز املوقع التناف�سي 
متقدمة  م��راك��ز  لتحتل  ل��الإم��ارة 
على خارطة ال�سياحة العالجية يف 
املنطقة من خالل جذب املزيد من 
ط��ال��ب��ي ال��ع��الج واال���س��ت�����س��ف��اء من 
خمتلف دول العامل، وال �سيما من 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
ال���دول���ة  اأن  ال��ه��ا���س��م��ي  واأو������س�����ح 

اجلن�سية االأمريكية.
ال���ذي يتحلى  امل��ق��وم��ات  اإىل  ون���وه 
به امل�ست�سفى على �سعيد ال�سياحة 
اال�ستقرار  واأه���م���ه���ا  ال��ع��الج��ي��ة 
ال�سيا�سي واالأمني واالقت�سادي يف 
الدولة، وموقع امل�ست�سفى اجلغرايف 
املناطق  ي��ت��و���س��ط  ال�����ذي  امل��ت��م��ي��ز 
�سارع  على  ال��دول��ة  م��ن  ال�سمالية 
ال�����س��ه��داء ب��ني ���س��ارع��ي حممد بن 
زايد، و�سارع االإم��ارات، ف�سال عن 
وجود بنية حتتية داعمة لل�سياحة 
املطارات  م���ن  ك�سبكة  ال��ع��الج��ي��ة 
اإمارة  يف  امل�ست�سفى  م��ن  القريبة 
دب��ي واإم���ارة ال�سارقة واإم���ارة راأ�ص 
الفنادق  م��ن  كبري  وع���دد  اخليمة 

واملراكز التجارية املجاورة.
يقدم  اأ���س��ب��ح  امل�ست�سفى  اأن  وذك���ر 
ت�ساهي  فائقة  عالجية  خ��دم��ات 
املراكز  اأه����م واأح������دث  ت��ق��دم��ة  م���ا 
لروؤية  ترجمة  العاملية  العالجية 

حالة   150 ا���س��ت��ق��ب��ل  امل�ست�سفى 
طارئة خمتلفة ال�سدة من ال�سياح، 
االأورام  وجراحة  طب  مركز  ون��ال 
ا�ستقبل  ح���ي���ث  االأك���������ر،  ال����ع����دد 
مركز  وا���س��ت��ق��ب��ل  ���س��ائ��ح��اً،   113
ط���ب وج���راح���ة ال��ق��ل��ب واالأوع���ي���ة 
مركز  و�سهد  حالة،   72 الدموية 
ا�ستقبال  االأع�ساب  وجراحة  طب 
احلاالت  توزعت  فيما  حالة،   62
الباقية على خمتلف االأق�سام التي 

يحت�سنها امل�ست�سفى .
جمل�ص  دول  اأن  اإىل  واأ��������س�������ار 
ت�سدروا  العربية  وال��دول  التعاون 
خالل  م��ن  ال�سياح  م��ن  املراجعني 
ا�ستقبال 160 حالة، تاله ال�سياح 
خالل  من  الفلبني  من  القادمني 
 20 واالأمل���ان  ح��ال��ة،   28 ا�ستقبال 
امل�ست�سفى  ا�ستقبل  ك��م��ا  ���س��ائ��ح��اً، 
16 �سائحاً بريطانياً و13 �سائحاً 
يحملون  ���س��ائ��ح��اً  و15  رو����س���ي���اً، 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال���دول���ة،  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص  اآل  زاي�����د 
امل�ستمرة  وتوجيهاته  اهلل،  حفظه 
ب�����س��رورة ت��ق��دمي خ��دم��ات �سحية 
حملية ذات جودة عالية وتتما�سى 

مع املعايري العاملية.
ومن جهته اأو�سح رئي�ص االت�سال 
الدولية  وال���ع���الق���ات  احل���ك���وم���ي 
م�سطفى  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سفى  يف 
امل�ست�سفى  اأن  ال��ه��ا���س��م��ي  ال�����س��ي��د 
توفري خدمات �سحية  على  يعمل 
جتذب  ع��ال��ي��ة  ج���ودة  ذات  متميزة 
ال����زوار الإم����ارة راأ�����ص اخل��ي��م��ة من 
خ����الل ب���ن���اء ن���ظ���ام ���س��ح��ي يدعم 
ال�سحية  التميز يف جمال لرعاية 
���س��م��ن ق��ال��ب ���س��ي��اح��ي ي��رك��ز على 
الكادر املهني والتميز يف اخلدمات 
والتخ�س�سات الطبية التي ت�ساهم 
بالعالج  ال��راغ��ب��ني  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف 

اإىل اإمارة راأ�ص اخليمة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

قام �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود 
بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ص 
تفقدية  ب����زي����ارة  ام�������ص  اخل��ي��م��ة 
ل�����دائ�����رة االأ�����س����غ����ال واخل����دم����ات 
العمل  �سري  على  واط��ل��ع  ال��ع��ام��ة 
�سموه  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  ك����ان  ف��ي��ه��ا. 
املهند�ص  �سعادة   .. الزيارة  خالل 
اأح���م���د حم��م��د احل����م����ادي مدير 
واخلدمات  االأ���س��غ��ال  دائ����رة  ع���ام 

و�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن 
�سقر القا�سمي لتقدمي خدماتها 

باأعلى املوا�سفات واملعايري.
واأ�ساف مدير عام دائرة االأ�سغال 
الدائرة  اأن  ال��ع��ام��ة  واخل���دم���ات 
خدماتها  لتطوير  دائ��م��ا  ت�سعى 
االحتادية  اجلهات  مع  والتن�سيق 
خدماتها  وت�����ق�����دمي  وامل���ح���ل���ي���ة 
زمنية  ف��رتة  خ��الل  للمتعاملني 
ق�سرية ومن خالل جميع و�سائل 

التوا�سل التي توفرها الدائرة.

اللوج�ستية للمواطنني واملقيمني 
اأنها  اإىل  م�����س��ريا   .. االإم������ارة  يف 
اأول��وي��ات حكومة  اأه��م  تعتر من 
راأ�����ص اخل��ي��م��ة وال��ت��ي تعمل على 

توفري اأف�سلها.
املهند�ص  ���س��ع��ادة  اأك���د  جانبه  م��ن 
زيارة  اأن  احل��م��ادي  حممد  اأحمد 
ب���ن �سعود  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ���س��م��و 
مدى  تعك�ص  القا�سمي  �سقر  بن 
حر�ص حكومة راأ�ص اخليمة على 
وال�سعي  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 

العامة.
واأك�����د ���س��م��وه اأه��م��ي��ة ال��ت��م��ي��ز يف 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات ل��ل��و���س��ول اإىل 
اجلهود  وم�ساعفة  املعايري  اأعلى 
امل�����ب�����ذول�����ة خل����دم����ة امل����واط����ن����ني 
وامل��ق��ي��م��ني ان��ط��الق��ا م��ن حر�ص 
احلياة  ت���وف���ري  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ة 
ال���ك���رمي���ة ل��ك��ل م���ن ي��ع��ي�����ص على 

اأر�ص الدولة.
االأ�سغال  دائ��رة  واأثنى على جهود 
اخلدمات  توفري  على  وحر�سها 

دائما لتب�سيط االجراءات و�سرعة 
اإجناز املعامالت للمتعاملني.

واأ�سار اإىل اأن الدائرة ومن خالل 
امل��ت��ع��ام��ل��ني تقدم  م���رك���ز خ���دم���ة 
واملواقع  ال��ه��ات��ف  ع��ر  خ��دم��ات��ه��ا 
املعتمدة  احلكومية  االإلكرتونية 

وو�سائل التوا�سل االجتماعي.
بناء على  تعمل  الدائرة  اإن  وق��ال 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 
املجل�ص االأعلى حاكم راأ�ص اخليمة 

و تطور العمل ال�سرطي واالأمني 
مب���ا ي��ن��ع��ك�����ص اإي���ج���اب���ا ع��ل��ى ا�سم 

اأ�ساليب  ع��ن  ولبحثها  لتميزها 
تخدم  جديدة  واإبداعية  ابتكاريه 

و�سورة اإمارة راأ�ص اخليمة ودولة 
االمارات.

لتعزيز  االإم���ارات  حكومة  تنفذها 
ال�سياحة العالجية يف ظل املقومات 
ال�سناعة  لهذه  الداعمة  الرئي�سة 
اال�سرتاتيجي  املوقع  يف  واملتمثلة 
ال�سيا�سي  واال����س���ت���ق���رار  واالأم������ن 
واالقت�سادي وتوافر البيئة واملناخ 
اال����س���ت���ث���م���اري اجل��������اذب ل���رج���ال 
عموما  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن  االأع����م����ال 

ت�سنيف  يف  متقدمة  مراكز  حتتل 
الوجهات ال�سياحية العالجية على 
ال�سعيد العاملي يف توفري العنا�سر 
الرعاية  بقطاع  للنهو�ص  الهامة 
املميزة  ال�سحية مبا فيها اخل��رة 
االنتظار  وف��رتات  الطبي  للطاقم 

الق�سرية ن�سبيا. 
امل��ث��ال��ي��ة التي  اإىل اجل��ه��ود  واأ����س���ار 

والت�سريعات  ال��ق��وان��ني  وت���وف���ري 
مل����زاول����ة املهن  امل���رن���ة وامل���ت���ط���ورة 
التحتية  البنية  ووج���ود  ال�سحية 
العالجية  ل��ل�����س��ي��اح��ة  ال���داع���م���ة 
وتوافر  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  وت��ط��ور 
والت�سخي�سية  الوقائية  اخلدمات 
امل��ت��م��ي��زة يف خمتلف  وال��ع��الج��ي��ة 

التخ�س�سات الطبية. 

»اكت�سف األوانك وغر حياتك « ور�سة باالإمارات للتنمية االجتماعية
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اكت�سف  بعنوان  عمل  ور�سة  االجتماعية  للتنمية  االإم��ارات  جمعية  نظمت 
ال�سام�سي _مدرب معتمد  اأ. غاية  الور�سة  األوانك و غري حياتك قدمت 
يف التنمية الب�سرية و تطوير الذات يف مقر اجلمعية وبح�سور 37 م�سارك 
دور  اإىل  تهدف  والتي  احلكومية  واملوؤ�س�سات  املحلية  الدوائر  خمتلف  من 
االألوان يف �سناعة التفكري االإيجابي وم�ساهمته يف توليد مناخ من االإثارة 
واالإبداع واالبتكار ويف �سحذ الهمم والتي تنعك�ص ب�سكل اإيجابي على املوظف 
وزمالئه يف العمل، حيث �ستتناول الور�سة حماور عده اأهمها: اأعمدة املتعة 
اخلم�سة، مهارات التوازن يف احلياة والعمل، �سروط التغيري نحو االإيجابية 

والتعرف على االألوان ومدى تاأثريها النف�سي على ال�سخ�سية.
اهتمت املحا�سرة بت�سجيع احل�سور على �سرورة و�سع و�سناعة االأهداف 
ففي درا�سة اأعدتها جامعة هارفارد االأمريكية عام 1970 �ساألوا فيها مائة 

طالب عن خططهم يف امل�ستقبل، وما اإذا كانت فيهم خطط وا�سحة؟!
مل  والبقية  امل�ستقبلية،  خططهم  ع��ن  بالتف�سيل  اأج��اب��وا  فقط   3%

يعرفوا ما الذي يريدون حتقيقه بعد.
بعد ع�سرين �سنة، قامت اجلامعة بالبحث عن املائة طالب، فوجدت الثالثة 

هوؤالء ميلكون اأكرث من %90 من ممتلكات املائة كلهم.
الفرد  لها  يتعر�ص  التي  ال�سغوط  م�سادر  اإىل  املحا�سرة  تطرقت  كما   
اإىل  التحول  اأدوات  و  ال�سلبية  ال�سغوطات  من  التخل�ص  وط��رق  واأنواعها 
تفكري  طريقة  هي  فاالإيجابية  ال�سعادة  ومفاتيح  للحياة  امل�سرقة  النظرة 
ومتلوؤها  حياتنا  تزين  اأح���رف  ب��ال  لغة  واالأل����وان  حياة  اأ���س��ل��وب  وال�سعادة 
وعامل  بالفطرة،  اجلميع  يفهمها  عاملية  �سهلة  لغة  االأل��وان  لغة  بالفرحة 
العمل،  البيت،  بنا يف كل مكان وزم��ان جت��ده يف الطبيعة،  االأل���وان يحيط 
ال�سوارع، املالب�ص. فاالإن�سان يحتاج اإىل االألوان ليجعل من حياته �سيئاً له 
اأث��ر كبري على  االأل��وان لها  اأن  ب��اردة كما  اأ�سبحت احلياة رتيبة  طعم واإال 
اآخ��ر، ويرجع  لون  لونا معينا على  النا�ص  الب�سرية ويف�سل بع�ص  النف�ص 
لتح�سني  �سواها  دون  معينة  األ��وان  اإىل  يحتاج  االإن�سان  اأن ج�سم  اىل  ذلك 
اأوقات  اإىل االأل��وان التي تنق�سه يف  اأدائ��ه الذهني واجل�سدي، واأن��ه يتوجه 

خمتلفة من حياته.
 ويف ختام الور�سة �سارك احل�سور يف عدة متارين تطبيقية يف الور�سة كما 

مت توزيع ال�سهادات على امل�ساركني.

افتتاح معر�س عرو�س الفجرة 

حممد  بنت  لطيفة  جائزة  يف  ي�ساركن  اخليمة  راأ�س  مبوؤ�س�سة  وطالبة  طالبا    41

•• الفجرية -وام:

افتتح �سعادة خليفة خمي�ص مطر الكعبي رئي�ص جمل�ص 
عرو�ص  معر�ص  الفجرية  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
ال��ف��ج��رية مب��رك��ز ال��ف��ج��رية ل��ل��م��ع��ار���ص وت�����س��ارك فيه 
و  القادم.  ال�سبت  وي�ستمر حتى  �سركة   100 اأكرث من 
ف�ستان  من  ب��دءاً  االأعرا�ص  املعر�ص كل متطلبات  يوفر 
الراقة  واالك�س�سوارات  امل��ج��وه��رات  اإىل  ال��زف��اف  ليلة 
والكو�ص  التجميل  وم��واد  بالب�سرة  والعناية  واملتنوعة 
العرو�ص..كما  متطلبات  من  وغريها  واال�ستديوهات 
الزفاف  ف�ساتني  وت�ساميم  منتجات  اأح����دث  ت��ع��ر���ص 
اأك���د ال��ك��ع��ب��ي ح��ر���ص الغرفة  وال��ع��ب��اي��ات وال���ذه���ب . و 

�ساحب  بتوجيهات  املتخ�س�سة  امل��ع��ار���ص  تنظيم  على 
املجل�ص  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو 
ب���دور ف��اع��ل يف  ال��ف��ج��رية لكونها ت�سهم  االأع��ل��ى ح��اك��م 
الفجرية. ح�سر  اإم��ارة  يف  والتجارة  لل�سياحة  الرتويج 
لتنظيم  ال��وك��ي��ل  �سركة  تنظمه  ال���ذي  امل��ع��ر���ص  اف��ت��ت��اح 
من  ك��ل  �سعادة  الفجرية  غرفة  م��ع  بالتعاون  املعار�ص 
املنبثقة  املعار�ص  جلنة  رئي�ص  الكندي  م�سعود  خليفة 
االإدارة  جمل�ص  من  واأع�ساء  الغرفة  اإدارة  جمل�ص  من 
واأ���س��ح��اب االأع���م���ال ول��ي��ل��ى احل��و���س��ن��ي م��دي��رة �سركة 
عرو�ص  م��ع��ر���ص  وم��ن��ظ��م��ة  امل��ع��ار���ص  لتنظيم  ال��وك��ي��ل 
الفجرية . وقام رئي�ص غرفة الفجرية واحل�سور بجولة 

على اأجنحة املعر�ص املختلفة .

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأدى طالب وطالبات موؤ�س�سة راأ�ص اخليمة للقراآن الكرمي 
وع��ل��وم��ه االخ���ت���ب���ارات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة جل���ائ���زة ل��ط��ي��ف��ة بنت 
التا�سع  مو�سمها  يف  والطفولة  ل��الإب��داع  را�سد  بن  حممد 
اأق��ي��م��ت يف مقر  وال��ت��ي  املختلفة  ف��روع��ه��ا  وذل���ك يف  ع�سر، 
حممد  اأح��م��د  واأو���س��ح  ب��دب��ي.  الن�سائية  النه�سة  جمعية 
اجلائزة  امل�ساركني يف  اأن عدد  املوؤ�س�سة  عام  ال�سحي مدير 
املوؤ�س�سة  ومراكز  حلقات  خمتلف  من  وطالبة  طالبا   41
مراكز  من   10 و�سم   ، مقيماً  و11  مواطناً   30 �سمل   ،
املوؤ�س�سة النموذجية ، و5 من حلقات امل�ساجد التابعة ،ومت 
ل 5 من امل�ساركني من الذكور واالإن��اث.. واأ�سار اأحمد  تاأهُّ
ال�سحي اإىل اأن من اأهداف املوؤ�س�سة مَتيز الطالب وتاأهيله 
للم�ساركة يف امل�سابقات القراآنية، واأن م�ساركتهم تزيد من 
دائما  املوؤ�س�سة  وت�سعى  لديهم،  وال��ع��زمي��ة  التناف�ص  روح 
لرفع  والتميز  والفوز  امل�ساركة  على  طالبها  ت�سجيع  اإىل 
كفاءة الطالب، وحتر�ص على تعليم علوم القراآن ودرا�سة 

اأنواع  لتاأهيلهم جلميع  التجويد  اأحكام  العلمية يف  متونه 
اأن املوؤ�س�سة حتر�ص  اجلوائز يف هذا املجال. واأكد ال�سحي 
على م�ساركة طالبها يف هذه اجلائزة وغريها من اجلوائز 
القراآنية يف الدولة لتحفيزهم واإبراز قدراتهم يف التناف�ص 
واالإب�����داع.  ال��ت��م��ي��ز  ع��ل��ى  وت�سجيعهم  ال�����س��ري��ف  ال���ق���راآين 
واأعرب مدير املوؤ�س�سة عن تقديره و�سكره جلائزة لطيفة 
لالإبداعات والطفولة لفتح املجال للموؤ�س�سة للم�ساركة يف 
م�سابقاتها القراآنية واإ�سهامها يف ت�سجيع اأبنائنا املواطنني 
واملقيمني على حفظ كتاب اهلل . واأعرب عن امتنانه للدور 
الذي تقوم به حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل، �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل 
مكتوم، رئي�سة اجلائزة، يف خدمة القراآن الكرمي وحر�سها 
�سمو  ح��رم  من  الكرمية  والرعاية  حفظته،  ت�سجيع  على 
ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي، ويل عهد الفجرية، �سمو 
اآل مكتوم لرعايتها  ال�سيخة لطيفة بنت حممد بن را�سد 

ودعمها لرامج واأن�سطة اجلائزة..
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وهي  مرجانية  اأحجار  با�ستخدام 
م�����واد ب���ن���اء م���ت���وف���رة حم��ل��ي��ا ومت 
ال�������س���واط���يء عندما  م���ن  ج��م��ع��ه��ا 
كانت ال�سعاب املرجانية حية كانت 
حتافظ على كميات من اليورانيوم 
و امل��واد االأخ��رى امل��وج��ودة يف مياه 
البحر يف هيكلها العظمي .. فيما 

االأبحاث..  �سموه  لدعم  الفجرية 
ا�ستكمال  ت��ن��وي��ان  اأن��ه��م��ا  واك���دت���ا 
االأبحاث اخلا�سة بالرتاث املعماري 

يف االإمارات العربية املتحدة.
املواقع  م��ن  ال��ع��دي��د  ان  اىل  ي�سار 
االأث����ري����ة وال��ت��اري��خ��ي��ة ���س��ي��دت يف 
الفجرية  ال�سرقي الإم��ارة  ال�ساحل 

زيولكوو�سكي  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
ت�سليط  يف  اأ���س��ه��م  البحث  ه��ذا  اإن 
املباين  بع�ص  ت��اري��خ  على  ال�����س��وء 
التاريخية يف الفجرية مثل م�سجد 
ال��ب��دي��ة كما ق��دم دل��ي��ال على قدم 

املباين التي تعود الآالف ال�سنني.
الباحثتان �سمو ويل عهد  و�سكرت 

دائما من ت�سجيع كبري للتميز  �سموه 
ولفتات  وم��ب��ادرات  وال��ري��ادة  والتفوق 
الدعم  اأوج����ه  خمتلف  جت�سد  ك��رمي��ة 
جلامعة زايد حتى توؤدي ر�سالتها على 

الوجه االأمثل.

والدور  للتعليم  يوليها  التي  الفائقة 
ب����ه يف دعمه  ي���ق���وم  ال������ذي  امل����ح����وري 
اآل  زايد  ال�سيخ من�سور بن  واإىل �سمو 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال����وزراء 
وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة مل��ا نلم�سه من 

واالمتنان.
ال�سكر  ب��خ��ال�����ص  م��ع��ال��ي��ه��ا  وت��وج��ه��ت 
ال�سيخ  �سمو  ال��ف��ري��ق  اإىل  واالم��ت��ن��ان 
رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف 
جمل�ص الوزراء وزير الداخلية للعناية 

•• الفجرية-وام: 

منطقة  يف  ال���ق���ب���ة  م�����س��ج��د  ي���ع���د 
اأحد  ال��ف��ج��رية  اإم������ارة  ال��ب��دي��ة يف 
دولة  يف  التاريخية  امل��ب��اين  اأ�سهر 
التاأريخ  الأب��ح��اث  وف��ق��ا  االإم������ارات 
ال��ع��ل��م��ي ل��ل��م��رج��ان امل�����س��ت��خ��دم يف 

اإن�سائه.
واأكد �سمو ال�سيخ حممد بن حمد 
عهد  ويل  ال�������س���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
الفجرية يف ت�سريح خا�ص لوكالة 
امل�سروع  اأن   .. وام  االإم����ارات  اأن��ب��اء 
ي��ع��د اإ���س��اف��ة ه��ام��ة مل��ع��رف��ة تاريخ 

وتراث الفجرية.
بنتائج  �سعادته  عن  �سموه  واأع��رب 
ال��ب��ح��وث ال��ت��ي ت��وؤك��د م���رة اأخرى 
التقنيات  اأح��دث  ا�ستخدام  اأهمية 
لدرا�سة  لي�ص  البحث  يف  العلمية 
احل��ا���س��ر وامل�����س��ت��ق��ب��ل ف��ق��ط اإمنا 

ملعرفة مراحل التاريخ .
وج��م��ع م��ن��ف��ذو امل�����س��روع ال���ذي مت 

تنفيذه برعاية �سمو ال�سيخ حممد 
ال�سرقي  حم���م���د  ب����ن  ح���م���د  ب����ن 
عينات  بجمع  الفجرية  عهد  ويل 
املرجانية  ال�����س��ع��اب  م��ن  ك��ت��ل  م��ن 
و  ال��ب��دي��ة  م�سجد  يف  امل�ستخدمة 
اأب����راج امل��راق��ب��ة يف رول دب��ا و رول 
اإيل  العينات  تلك  واإر���س��ال  �سدنا 
ج���ام���ع���ة م��ي��ن�����س��وت��ا يف ال����والي����ات 
تاريخهم  تقدير  مت  حيث  املتحدة 
با�سم  ع���رف���ت  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ت����اأري����خ ال����ي����وران����ي����وم – ث���وري���وم 
هذه  قدمت  وقد   .. الراديومرتي 
ب�ساأن  ج���دي���دة  ب���ي���ان���ات  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
امل��واق��ع االأثرية  ت��ل��ك  ب��ن��اء  ت��اري��خ 
تتعلق  روؤى  ت���ق���دمي  ج���ان���ب  اإىل 
ذلك  اإىل  وما  املعماري  بالت�سميم 
اإقرتانا  النتائج  تف�سري  ..وميكننا 
ب��االإك��ت�����س��اف��ات االأث���ري���ة االأخ����رى، 
م��ث��ل اأج����زاء م��ن ال��ف��خ��ار ال��ت��ي مت 
العثور عليها يف بداية اأو يف اماكن 

االكت�سافات.

ال�سعاب  لكتلي   - ال���رادي���وم���رتي 
اإىل  امل�سجد  يف  امل��وج��ود  املرجانية 
 1530 ال�������س���اد����ص ع�����س��ر  ال���ق���رن 
71 عاما وعام  اأكرث بنحو  اأو  اأقل 
ت�سعة  بنحو  اأك��رث  اأو  اأق��ل   1599

اأعوام.
وت����ع����ت����ق����د ال������دك������ت������ورة ري��������رتوم 
اأن  زي���ول���ك���وو����س���ك���ي  وال����دك����ت����ورة 
امل�سجد بني يف العام 1599 وهي 
ب�سكل  حت���دي���ده  مت  ت���اري���خ  اأك�����رث 
�سيطر  ال��وق��ت  ه���ذا  وا����س���ح.. ويف 
ال���رت���غ���ال���ي���ون ع���ل���ى ال���ت���ج���ارة يف 
االأر�سيف  ي�سري  كما  ال��ع��رب  بحر 
وجود  اإىل  الرتغال  يف  التاريخي 
ح�سن يف بدية يف هذا الوقت وهو 
املوقع الذي اإكت�سفته زيولكوو�سكي 

. يف العام 1999 
كتل  ت����اأري����خ  اأ�����س����ار  دب�����ا  رول  ويف 
الرج  اأن  اإىل  امل��رج��ان��ي��ة  ال�سعاب 
الدفاعي الكبري يف تلك املنطقة مت 
القرن  الن�سف االأول من  بناوؤه يف 

العلمية  االب������ح������اث  ان  ي�����ذك�����ر 
ا�ستكملتها الدكتورة جويل ريرتوم 
معهد  م��ن  جيولوجية  كيمائية   -
والدكتورة  اأبوظبي..  يف  البرتول 
مي�سيل زولكوو�سكي - عاملة االآثار 
التي در�ست هذه املباين كجزء من 

ر�سالة الدكتوراه اخلا�سة بها.
مل�سجد  بالن�سبة  البحوث  وقدمت 
بدية فهما اأو�سح للتاريخ املحتمل 
ل��ت�����س��ي��ي��ده.. ف��ف��ي اأث���ن���اء رح���الت 
التنقيب االأثرية يف عامي 1997 
ال����دك����ت����ورة  ب����ق����ي����ادة   1998 و 
زول��ك��وو���س��ك��ي مت احل�����س��ول علي 
التاأريخ  خ���الل  م��ن  ت���واري���خ  ع���دة 
حيث  امل�سبع  ال��ك��رب��ون  با�ستخدام 
ال��ب��ن��اء مت  اأن  اإىل  االإ�����س����ارة  مت���ت 
اإىل   1450 م������ن  ال������ف������رتة  يف 
اأجزاء  تاريخ  يعود  كما   ..1655
الذي عرث عليه يف مواقع  الفخار 
التنقيب اإىل القرن ال�ساد�ص ع�سر. 
واأ�سار تاأريخ اليورانيوم – ثوريوم 

ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر.. واأ�����س����ارت بحوث 
التي  الفخار  اأن قطع  اإىل  التاأريخ 
مت اكت�سافها يف �سطح تلك املنطقة 
تعود اإىل الفرتة من القرن ال�سابع 

ع�سر اإىل القرن الع�سرين.
رول  يف  ال�ساحلي  ال��رج  ويت�سابه 
�سدنا - الذي اإنهار االآن - معماريا 
مع الرج املوجود يف رول دبا حيث 
وجدت  التي  الفخار  قطع  اأ���س��ارت 
يف املوقع اإىل تاريخ بناء م�سابه يف 
التا�سع  القرن  الثاين من  الن�سف 
كتل  تاريخ  يعود  ذل��ك  وم��ع  ع�سر. 
ال�سعاب املرجانية التي عرث عليها 
العا�سر  ال��ق��رن  اإىل  �سدنا  رول  يف 
وفقا  ذل����ك  ي�����س��ري  و   .. امل���ي���الدي 
للباحثني اإىل اأن الرج مت ت�سييده 
با�ستخدام مواد معاد تدويرها من 
منت�سف  اإىل  تعود  �سابقة  مباين 
يتم  مل   .. االإ�����س����الم����ي  ال��ع�����س��ر 
ال�سابقة  املباين  تلك  التعرف على 

امل�سار اإليها بعد.

•• دبي -وام:

كرمت معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد 
القا�سمي وزيرة دولة للت�سامح رئي�سة 
 15 ال�  الدفعة  زايد خريجات  جامعة 
خمتلف  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص  مرحلة  يف 
دبي  يف  اجل��ام��ع��ة  ب��ف��رع  التخ�س�سات 
وذل��ك خ��الل احلفل ال��ذي اأقيم ام�ص 
اجلامعي  باحلرم  امل��وؤمت��رات  مركز  يف 

يف دبي .
�سعد  حممد  ال��ل��واء   .. احل��ف��ل  ح�سر 
دبي  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب  ال�سريف 
�سعادة والدكتور ريا�ص املهيدب مدير 
اجلامعة والدكتورة ماريلني روبرت�ص 
نائب مدير اجلامعة وعمداء الكليات.

التخرج  ����س���ه���ادات  م��ع��ال��ي��ه��ا  وم��ن��ح��ت 
ت��خ��رج��ن م��ن كليات  497 ط��ال��ب��ة  ل��� 
الرتبية   .. وه����ي  ال�����س��ب��ع  اجل���ام���ع���ة 
وعلوم  واالإدارة  ال��ت��ق��ن��ي  واالب���ت���ك���ار 
االإن�سانية  والعلوم  واالت�سال  االإع��الم 

وال�سناعات  وال��ف��ن��ون  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الطبيعية  ال��ع��ل��وم  وك��ل��ي��ة  االإب���داع���ي���ة 
وال�������س���ح���ي���ة. وي�������س���اف ه�����ذا ال���ع���دد 
املرحلة  ن��ف�����ص  يف  ط��ال��ب��ة   591 اإىل 
جانب  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  ب��ف��رع  ت��خ��رج��ن 
لي�سبح  اأب��وظ��ب��ي  ب��ف��رع  ط��ال��ب��ا   163
وخريجات  خ��ري��ج��ي  ع����دد  اإج����م����ايل 
زايد  بجامعة  البكالوريو�ص  مرحلة 
هذا العام 1251 طالبا وطالبة. ومت 
ت��ن��اول مالمح  ف��ي��دي��و ق�سري  ع��ر���ص 
حتققت  التي  الكرى  االإجن���ازات  من 
يف اجل��ام��ع��ة واالأح�����داث ال��ه��ام��ة التي 
���س��ه��دت��ه��ا و���س��ك��ل��ت ع���الم���ات ب�����ارزة يف 

م�سريتها منذ تاأ�سي�سها وحتى اليوم.
وق���ال���ت م���ع���ايل ال�����س��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
ك��ل��م��ت��ه��ا خالل  ال��ق��ا���س��م��ي يف  خ���ال���د 
اليوم  تكرم  اإذ  زاي��د  اإن جامعة  احلفل 
مبرحلة  طالباتها  م��ن  ج��دي��دة  دف��ع��ة 
اعتزازها  ت��ت��وج  ف��اإمن��ا  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 
مب�سريتهن املعرفية مبنحهن �سهادات 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
دعمهم  ع��ل��ى  االإم������ارات  ح��ك��ام  ال�سمو 
الثابت وامل�ستمر مل�سرية التعليم العايل 
الركيزة  واالب��ت��ك��ار  وج��ع��ل��ه  والتعليم 
التنمية  اأه����داف  لتحقيق  االأ���س��ا���س��ي��ة 

ال�ساملة للوطن.
واأع�����رب�����ت ع����ن ف���خ���ره���ا واع����ت����زازه����ا 
اأم  بها  التي تفي�ص  الكرمية  بالرعاية 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  االإم����ارات 
العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك 
التنمية  مل��وؤ���س�����س��ة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة 
االأ�����س����ري����ة رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����ص االأع���ل���ى 
اأبنائها  ع��ل��ى  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 
وب���ن���ات���ه���ا اخل���ري���ج���ني واخل���ري���ج���ات 
التعليمي  لتطورهم  احلثيثة  واملتابعة 

الدر�ص  رحلة  اأمت��م��ن  بعدما  التخرج 
بح�سب  ك��ل  ب��اجل��ام��ع��ة..  والتح�سيل 

تخ�س�سها الدرا�سي .
ال�����س��ع��ادة متالأ  اأن  ���س��ك  واأ����س���اف���ت ال 
بناتي  ي����ا  ذوي����ك����ن  وق����ل����وب  ق��ل��وب��ك��ن 
حلم  اليوم  تطورن  واأن��ن  اخلريجات 
اإجن���از يف هذه  اإىل  التخرج م��ن ه��دف 
اأنكن  كما  العمر  من  الفارقة  املرحلة 
الكرمية  ب��ال��رع��اي��ة  ال���ع���امل  ت��ب��اه��ني 
ال��ت��ي ت��ول��ي��ه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة لكن 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا االأب�����وي�����ة مل�������س���ارات���ك���ن يف 
الكبري  ودعمها  التعلم  مراحل  جميع 
التنمية  وق���اط���رة  ب��ه  ت�سملكن  ال���ذي 
ال�ساملة واملت�سارعة التي تاأخذكن بها 
وقودها  ت�ستمد  وال��ت��ي  امل�ستقبل  اإىل 
متيزكن  وم��ن  ال�سابة  حما�ستكن  م��ن 
وتفوقكن . ورفعت معاليها اأ�سمى اآيات 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  والعرفان  ال�سكر 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 

دعم  على  واحل��ر���ص  امل��راح��ل  بجميع 
ومتيزهم  تفوقهم  وت��ك��رمي  جناحهم 
للخريجات  ال�������س���ن���وي���ة  ورع���اي���ت���ه���ا 
اأجمل  �سموها  اإىل  ورفعت  املتميزات.. 
اآي�����ات الوفاء  ال�����س��ك��ر واأ���س��م��ى  ب���اق���ات 

ويل عهد الفجرة ل�»وام«: م�سروع درا�سة تاريخ م�سجد البدية يعد اإ�سافة هامة لرتاث االإمارة

لبنى القا�سمي تكرم خريجات الدفعة ال� 15 من جامعة زايد

طالب ماج�ستر ي�ستعر�سون 13 م�سروعا للتخرج بكلية اأبوظبي لالإدارة   50
االبتكار واالبداع وتنمية القدرات االبداعية للطالب ليتحول ايل رائد 

اعمال، مع حماولة الربط بني هذه القدرات و�سوق العمل.
وقال اإن تطلعات الكلية وبراجمها االكادميية تاأتي متا�سياً مع خطط 
تلبي  التي  ال�سابة  الوطنية  القيادات  من  جيل  لتاأهيل  ابوظبي  ام��ارة 
التنمية  وت���رية  زي���ادة  يف  وت�ساهم  امل�ستقبلية  وال��ت��ح��دي��ات  التطلعات 

االقت�سادية واالجتماعية نحو اآفاق اأرحب من االإجنازات احل�سارية.
اأبوظبي،  موؤ�س�سات غرفة  اإح��دى  ل��الإدارة هي  اأبوظبي  كلية  اأن  ويذكر 
وتعد اأول كلية متخ�س�سة يف جمال ريادة االأعمال باملنطقة، مت اإن�ساوؤها 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من  واعتمادها   ،2011 عام  يف 
البحث  خدمات  ودع��م  االأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري  برامج  طرح  بهدف 
وال��ت��ط��وي��ر يف جم���ال ري����ادة االأع���م���ال ودع���م ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص والنمو 
االقت�سادي والبحث العلمي وال�سعي لبناء اقت�ساد م�ستدام مبني على 

والتفوق  االبتكار  على  االإم���ارات  ابناء  ق��درة  توؤكد  التي  ال��رثة  العلمية 
والتميز واملناف�سة يف �ستى املجاالت. واأثنى �سعادته على جهود الطالب 
التنمية  احتياجات  يلبي  مبا  اأنف�سهم  وتطوير  بالتح�سيل  واهتمامهم 
على  واملناف�سة  العمل  �سوق  احتياجات  ل�سد  ويوؤهلهم  الوطن  وخدمة 
ال�ساحة االإقليمية والعاملية. واأعرب الروفي�سور عبد اهلل ابونعمة عن 
اعجابه بجهود الطلبة والطالبات ومتيز م�ساريعهم واإمكانية تطبيقها 
وا�ستثمارها ل�سالح املجتمع، موؤكداً حر�ص كلية ابوظبي لالإدارة على 
الطالب  وت�سجيع  ودع���م  التعليمية  ال��رام��ج  م�ستويات  اع��ل��ى  ت��وف��ري 
اإيجاد  ت�ساعدهم على  التي  والعملية  العلمية  الو�سائل  بكل  والطالبات 
املتنوعة  اخل��رات  اكت�ساب  من  متكنهم  مما  العلمية  مل�ساريعهم  حلول 
منوها اىل اأن مثل هذا التحفيز ي�ساعد وب�سكل كبري يف تنمية القدرة 
ل��الإدارة مبفهوم  اأكد على اهتمام كلية ابوظبي  االبتكارية لديهم. كما 

امل�ساريع واأهميتها العلمية والعملية يف تر�سيخ مفاهيم االإبداع  ماهية 
وريادة االأعمال والتطبيق العملي للمهارات املكت�سبة. يف م�ستهل العر�ص 
رفع �سعادة الدكتور مبارك حمد حممد مرزوق العامري رئي�ص جمل�ص 
ال�سمو  اإىل �ساحب  والعرفان  وال��والء  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  الكلية  اأمناء 
و�ساحب  الدولة حفظه اهلل”،  اآل نهيان رئي�ص  ال�سيخ خليفة بن زايد 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 
على ما يولوه ل�سباب الوطن من اهتمام ورعاية ودعم م�ستمر مل�سرية 
العامري  واأ���س��اد   . ال��دول��ة  ارج��اء  كافة  يف  امل�ستدامة  والتنمية  التعليم 
مب�ستوى ون��وع��ي��ة امل�����س��اري��ع امل��ط��روح��ة واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن جانب 
املجهودات  ه��ذه  مبثل  التنمية  م�سرية  ل��رف��د  ل����الإدارة  اب��وظ��ب��ي  كلية 

•• ابوظبي-وام:

نظمت كلي�ة ابوظبي لالإدارة احدى موؤ�س�سات غرفة جتارة ابوظبي يوماً 
مفتوحاً ال�ستعرا�ص م�ساريع تخرج الدفعة الرابعة لطالب ماج�ستري 
امل��ال واالعمال  MBA ، ح�سره عدد كبري من رج��ال  اإدارة االعمال  
وال�سناعة وامل�ستثمرين واالأكادمييني واأع�ساء هيئة التدري�ص بالكلية.

ا�ستعر�ص الطالب خالل اليوم املفتوح 13 م�سروعاً �سارك يف ت�سميمها 
واملفاهيم  االأف���ك���ار  م���ن  ال��ع��دي��د  م�����س��م��ون��ه��ا  ت��ن��اول��ت يف  50 ط��ال��ب��اً، 
والتطبيقات العلمية والتقنيات احلديثة التي تهدف يف جمملها خلدمة 
التكنولوجيا  وا�ستخدام  اال�ستدامة  طابع  جميعها  وات��خ��ذت  املجتمع 

احلديثة وتقنية املعلومات واجلدوى االقت�سادية.
خالل العر�ص الذي مت ام�ص قدمت كل جمموعة �سرحاً مف�ساًل عن 

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

 اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02494/2017/ جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01891/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : �سوبر �ستار ل�سناعة املنظفات واملطهرات  - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : عمر معاوية �سالح 

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
1- قيمة االجرة امل�ستحقة من 2016/3/22 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع االجرة 

ال�سنوية مبلغ 110000 درهم 
التداعي واملبينه بال�سحيفه وعقد االيجار  2- باخالء املدعي عليه من العني مو�سوع 

املوؤرخ 2015/3/22 وت�سليمها للمدعي خالية من ال�سواغل
3- االيجار عن الفرتة من 2016/3/22 وحتى 2017/5/2 وقدره 122.222 درهم

عن   ، �سنويا  دره��م   22000 مبلغ  �سنويا  العقارية  دب��ي  لوؤ�س�سة  امل�ستحقة  ال�سرائب   -4
الفرتة 2016/3/22 وحتى 2017/5/2 وقدره )24444( 

5- وبتقدمي �سهادة براءة ذمة من  هيئة الكهرباء واملياه 
6- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى وقدرها 12219 درهم 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02547/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08076/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �سده : احلمي�ص االخ�سر لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م  
جمهول حمل االقامة - حيث تقدم طالب التنفيذ : �سركة حممد 

ابراهيم غالم للتجارة - �ص ذ م م    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 97500 درهم 
قيمة ايجارية للفرتة من 2015/5/15 وحتى 2017/1/4 

2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر 
املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�سر  تاريخ  من  يوم 

املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03011/2017/ جتاري   
اىل املدعى عليه : جاجاري الل روفوريا رام كفورا  

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية �سابقا  
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03011/2017/جتاري  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليهما مبلغ )3.676 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/10/31 
وحتى 2016/12/13 رغم اخطارهما يف 2016/11/20 عن طريق الن�سر ميتنعا عن ال�سداد

بقيمة 7.800 درهم  بتاريخ 2016/5/10  االول 880062  �سيكني رقم  له  املدعي عليهما حررا  ان   - مطالبة مالية 
والثاين رقم 880063 بتاريخ 2016/8/10 بقيمة 7.800 درهم جمموعهم 15.600 درهم كقيمة ايجارية وتبني عدم 

وجود ر�سيد لهما وميتنعا عن �سداد مقابلة
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ص على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 2500 درهم وقد ارتد عدد )2( �سيك 
دون �سرف ح�سب ال�سرط اخلا�ص والبارز بظهر العقد لل�سيكني رقمي االول 880062 والثاين 880063 مببلغ 5000 

درهم واي�سا مبلغ 2000 درهم يف حال فتح بالغ وقد مت فتح بالغ رقم 8659/2016 بتاريخ 2016/8/22 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بدفع 3000 درهم غرامة رفع دعوى ايجارية

مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ص )بظهر العقد ال�سرط اخلا�ص( على غرامة عدم تقدم املدعي عليه عن كل 
يوم تاأخري 500 درهم لتجديد العقد عن انتهائه وان العقد قد انتهي يف 2016/10/31 وحتى 2016/12/13 لي�سبح 

اجمايل الغرامات 22000 درهم ومل يقم املدعي عليه بتجديده رغم اخطاره يف 2016/12/10 بالن�سر. 
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ 1096 درهم قيمة ما �سددتها عنها لهيئة كهرباء ومياه دبي.  

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/5/23 ال�ساعة 3.00م 
امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�سابعة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات االإيجارية لنظر 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03269/2017/ جتاري   
اىل املدعى عليه : جواد علي �ساه �سعيد احمد �ساه 

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �سبيب العقارية - بن �سبيب العقارية �سابقا  
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03269/2017 /جتاري  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما �سي�ستجد من ايجار حتى االخالء الفعلي التام 
اخالء عقار - ان املدعي عليهم ميتنعوا عن �سداد االجرة للماجور للفرتة من انتهاء العقد يف 2017/3/15 وحتى 
2017/4/8 فرت�سد بذمتهم مبلغ )5260( وميتنعوا عن �سداده رغم اخطارهم بال�سداد او االخالء يف 2017/3/23 

عن طريق الن�سر 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليهم مبلغ )5260 درهم( كقيمة ايجاريه للفرتة من انتهاء العقد يف 

2017/3/15 وحتى 2017/4/8 ورغم اخطارهم يف 2017/3/23 عن طريق الن�سر ميتنعوا الن�سر عن ال�سداد
مطالبة مالية - ان املدعي عليهم حرر لهم ال�سيكات التالية : االول رقم 23 تاريخ 2016/6/15 بقيمة )20.000 
بقيمة   2016/12/15 تاريخ   25 رقم  والثالث  دره��م(   20.000( بقيمة   2016/9/15 تاريخ   24 رقم  والثاين  دره��م( 
)20.000 درهم( جمموعهم )60.000 درهم( كقيمة حتى نهاية مدة العقد يف 2017/3/15 وتبني عدم وجود ر�سيد 

لهم وميتنعو عن �سداد مقابلة
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�ص )ال�سرط اخلا�ص املطبوع والبارز خلف العقد( على غرامة ارتداد كل �سيك 
مبلغ )2500 رهم( وقد ارتد عدد )3( �سيكات دون �سرف ، واي�سا مبلغ 2000 درهم غرامة فتح بالغ يف ال�سرطة وقد 

مت فتح بالغ يف ال�سرطة بتاريخ 2016/8/7 برقم بالغ 2016/10378 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم بالت�سامن بدفع غرامة تعوي�ص رفع دعوى ايجارية 3000 درهم )ال�سرط 

اخلا�ص املطبوع والبارز خلف العقد(
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االثنني املوافق 2017/5/22 ال�ساعة 3.00م 
امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات االإيجارية لنظر 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02477/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02225/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : اأك�سل لالأغذية - �ص ذ م م - جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : مري عبداهلل خوري    

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:
 1- بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل للمدعي

الف  واربعون  �ستة   )46.856.00( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  امل�ستاأجرة  عليها  املدعي  2-بالزام 
من  للفرتة  االي��ج��اري��ة  القيمة  ع��ن  وذل��ك  للمدعي  دره��م  وخم�سون  و�ستة  وثمامنائة 
الفعلي  االخ��الء  تاريخ  اج��رة حتى  ي�ستجد بعدها من  2016/9/1 حتى 2017/3/1 وما 

وبالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة بتقدمي �سهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي
3- بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة ب�سداد غرامة ال�سيكات املرجتعة للمدعي املوؤجر بقيمة 

)2.342.82( الفان وثالثمائة واثنان واربعون درهم واثنان وثمانون فل�ص
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية 

املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02480/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09351/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : معهد تي ات�ص اي للمو�سيقي - ذ م م 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : االحتاد العقارية - �ص  م ع   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

للمدعي خاليا من  وت�سليمه  املاجور  باخالء  املدعي عليه  ال��زام   -1
ال�سواغل وبالر�سوم

2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر 
املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�سر  تاريخ  من  يوم 

املبينة �سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03415/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : بن بلو�ص ال�سرق االو�سط للمقاوالت - �ص ذ م م 

مبا اأن املدعي : الرمل االبي�ص الدارة العقارات - �ص ذ م م   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03415/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد االجرة من تاريخ 2017/2/2 وحتى االخالء التام 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/10/1 وحتى 
او  بال�سداد  اخ��ط��اره  رغ��م  ���س��داده  عن  وميتنع  دره��م   38666 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/2/1

االإخالء يف 2017/2/6   
ايجارية للفرتة من 2016/10/1  املدعى عليه مبلغ كقيمة  انه تر�سد بذمة  مطالبة مالية - 
من  ي�ستجد  ما  و  ال�سداد  عن  ميتنع   2017/2/6 يف  بالن�سر  اخطاره  رغم  و   2017/2/1 وحتى 

اجرة حتى االخالء التام
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه وجميع الفواتري 

امل�ستحقة والبد من تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد املوافق 2017/5/21 
مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
امل�سافة اىل ثالثة  م��دة  بتق�سري  اأم��ر  وق��د   ، ال��دع��وى  لنظر  االإي��ج��اري��ة  املنازعات  مركز ف�ص 
ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12023 بتاريخ 2017/5/18   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02688/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : تي اآي جي مارين اينجنريينق �سريفي�سي�ص 

مبا اأن املدعي : مدينة دبي املالحية - �ص ذ م م   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02688/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 

بالتايل
اخالء عقار - الزام املدعي عليه باخالء املاجور فورا ال�ستحالة جتديد عقد االيجار 

معه وذلك لعدم �سداد االجره 
مطالبة مالية- الزام املدعي عليه ب�سداد املبلغ امل�ستحق بذمته ل�سالح املدعية والبالغة 

قيمته 97.538 )�سبعة وت�سعون الف وخم�سمائة وثمانية وثالثني درهم اإماراتي( 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االحد املوافق  وقررت اللجنة الق�سائية 
بالدائرة  ال�سابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�ساعة   2017/5/21
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقل اإىل ال�شادة اإدارة بنك برودا - فروع الإمارات العربية املتحدة

بيان املركز املايل كما يف  31 دي�شمرب

بيان التغريات يف حقوق امللكية

بيان الربح اأو اخل�شارة ال�شنة املنتهية يف  31 دي�شمرب

بيان الدخل ال�شامل الآخر ال�شنة املنتهية يف  31 دي�شمرب

فروع الإمارات العربية املتحدة
البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016
U.A.E Branches - Financial Statements

As on 31 December 2016  

بن��ك ب��رودا
بيان التدفقات النقدية ال�شنة املنتهية يف  31 دي�شمرب

اإي�شاحات حول البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف  31 دي�شمرب 2016
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U.A.E Branches - Financial Statements

As on 31 December 2016  

بن��ك ب��رودا
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –الفجر:

العدل مبحاكم  الكاتب  ادارة  قامت 
لتاأهيل  ت��دري��ب��ي��ة  دوره  بعقد  دب���ي 
العدل  الكاتب  من  الثالثة  الدفعة 
اخل��ا���ص، وذل���ك ح��ر���س��اً منها على 
واميانا  ك���ف���اءة،  ذي  ك�����وادر  اع�����داد 
ادوات  ام����ت����الك  ب���������س����رورة  م��ن��ه��ا 
القانونية  باملعارف  واالمل��ام  النجاح 
االه����داف  لتحقيق  وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة مل��ح��اك��م دب�����ي، يف 
الق�سائية  اخلدمات  تي�سري  جمال 
القيمة  خ���دم���ات  م���وؤ����س���رات  ورف����ع 
امل���������س����اف����ة، ل����ي����واك����ب ال����ت����ط����ورات 

املرخ�سني  اخلا�سني  ال��ع��دل  كتاب 
من حماكم دبي والذين �سينت�سرون 
يف اأرجاء مناطق االمارة، مما ي�سهل 
واال�ستفادة  اإليهم  الو�سول  وي�سرع 

من خدماتهم. 
التدريب  يف  ال��ع��م��ل��ي  ال�����س��ق  وام�����ا 
ف��ك��ان م��ن ت��ق��دمي االأ���س��ت��اذة نعيمه 
اأهلي حيث قامت بعر�ص اخلدمات 
االإلكرتونية  املتاحة للكاتب العدل 
اخل���ا����ص وت���دري���ب احل�����س��ور على 
االلكرتوين  ال��رن��ام��ج  ا���س��ت��خ��دام 
ومن جانبها اأكدت اإن قانون الكاتب 
اإم�����ارة دب���ي مب��ا ت�سمنه  ال��ع��دل يف 
االأثر  اأك��ر  له  �سيكون  من مميزات 

قطاعات  خمتلف  مم��ار���س��ات   ع��ل��ى 
االأعمال يف دبي، ويقدم للمتعاملني 
االه���داف  حتقيق  يف  ت�سهم  ح��ل��واًل 
اال�سرتاتيجية ملحاكم دبي يف جمال 
موؤ�سرات  ورف���ع  اخل��دم��ات  تي�سري 
وقت  ت��خ��ف��ي�����ص  خ���الل  م���ن  االأداء 
االنتظار واالجناز و�سرعة و�سهولة 
وتعزيز  اخل���دم���ة،  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
موؤ�سر  ورفع  الذكي،  التحول  م�سار 
العدل  ك���ات���ب  خ���دم���ات  ا���س��ت��خ��دام 
واأ�����س����اد كتاب  ك��م��ا  االل���ك���رتون���ي���ة، 
ال��ذي��ن ح�سروا  ال��ع��دل اخل��ا���س��ني 
اكت�سبوها  ال��ت��ي  ب��امل��ع��رف��ة  ال��ور���س��ة 

خالل الور�سة.

ال�سركاء اخلارجيني بت�سخري كافة 
لنقل  واملتوفرة  املتاحة  االمكانيات 
املعرفة ، فقد مت عقد هذه الور�سة 
للبدء بتقدمي اخلدمات كي  وذل��ك 
يكون جميع كتاب العدل اخلا�سني 
ع��ل��ى دراي����ة ت��ام��ة ب��ال��رن��ام��ج قبل 
تقدمي اخلدمة للجمهور.  وا�ساف 
ال��ع��دل اخلا�ص  ال��ك��ات��ب  ق��ان��ون  اأن 
ي�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����س��ي��ة دول���ة 
االمارات يف معايري �سهولة ممار�سة 
االعمال وفق معايري البنك الدويل، 
اإذ يوفر هذا القانون خيارات كبرية 
العقود  ل��ت��وث��ي��ق  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اأم�����ام 
واملعامالت االأخرى وت�سديقها اأمام 

املت�سارعة التي ت�سهدها امارة دبي.  
االأ�ستاذ حممد  بتقدميها  ق��ام  وق��د 
عبيد كرم�ستجي رئي�ص ق�سم �سوؤون 
نعيمه  واالأ���س��ت��اذة  اخل��ا���ص،  الكاتب 
حممد اأهلي الكاتب العدل الرئي�سي 
مدقق، حيث تناول رئي�ص الق�سم �سق 
اخت�سا�سات  عن  النظري  التدريب 
وقانون  واملحظورات  العدل  الكاتب 
والنيابة  واالأهلية  وال�سفة  الر�سوم 
ور�سات  عقد  ان  وا���س��ار  التعاقد،  يف 
عمل لل�ساده كتاب العدل اخلا�سني 
بتقدمي  ل����ل����ب����دا  ج�����وه�����ري  اأم���������ر 
ال���ع���دل اخلا�ص،  ال��ك��ات��ب  خ���دم���ات 
نحو  االإدارة  ق��ب��ل  م���ن  وال���ت���زام���اً 

الطالب  ولتمثيل  ور�سالتها،  اجلامعة  اأه��داف  لتحقيق  العمل  من  مزيد 
اإدارة  اإىل  �سوؤون الطالب  ونقل مقرتحاتهم وتطلعاتهم من خالل عمادة 
اجلامعة، موؤكدا باأن املجل�ص الطالبي هو ذراع العمادة واجلامعة لتحقيق 

ر�سالة جامعة ال�سارقة نحو التميز والعاملية.
�سكر فيها  التميمي كلمة،  الرحمن  الطالب عبد  املجل�ص  األقى رئي�ص  كما 
الطالبي  للمجل�ص  دعمهما  على  الطالب  ���س��وؤون  وع��م��ادة  اجلامعة  اإدارة 
وزمالئه  ب��اأن��ه  اأك��د  التي  اجلامعة  م�سلحة  فيه  مل��ا  التعاون  على  م��وؤك��داً   ،

يفخرون باالنت�ساب اإليهاً.
اجلامعة،  كليات  معظم  ميثلون  ع�سواً  ع�سر  خم�سة  من  املجل�ص  ويت�سكل 

ف�ساًل عن التنوع الثقايف يف جن�سيات الطالب اأع�ساء املجل�ص.

  •• ال�صارقة-الفجر: 

الدرا�سي  للعام  ال�سارقة  بجامعة  ال��ط��الب  جمل�ص  واأع�����س��اء  رئي�ص  اأدى 

اأمام االأ�ستاذ الدكتور حميد جمول  ، اليمني القانونية   2018  -2017
النعيمي مدير اجلامعة وبح�سور االأ�ستاذ الدكتور حممود دراب�سة عميد 

�سوؤون الطالب.
للوائح  وف��ق��اً  اجل��ام��ع��ة  كليات  ط��الب  ليمثل  م��وؤخ��راً  املجل�ص  ت�سكيل  مت 
الناظمة لهذا االأمر، وبعد اأداء اليمني هناأ مدير اجلامعة اأع�ساء املجل�ص 
لفوزهم بثقة زمالئهم من الطالب لتمثيلهم يف املجل�ص، داعياً اإياهم اإىل 

•• دبي -وام:

ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز بن  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  اأو����س���ى ف�سيلة 
�سليمان اآل �سلمان الباحث يف ق�سم الدرا�سات العربية 
واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  يف  واالإ�سالمية 
امل��ع��ي��اري يف تطوير  املقيا�ص  دب��ي  ت��ك��ون حم��اك��م  ب���اأن 
عمل التقا�سي يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك يف 
بحثه ال�سادر موؤخرا بعنوان اأحكام ت�سبب اخل�سوم يف 

تاأخري �سدور احلكم الق�سائي .
ياأتي ذلك يف اأعقاب الزيارة التي قام به�ا اإىل حماكم 
دب����ي ل���الط���الع ع���ن ك��ث��ب ع��ل��ى االآل��ي��������������������ة امل��ت��ب��ع��ة يف 
االأحكام  وتنفيذ  الدع������اوى  اإدارة  نظام  كفاءة  زي��ادة 
واإع����الء ق��ي��م ال��ع��دل ا���س��ت��ن��ادا اإىل م��رت��ك��زات قوامها 
واال�ستقاللية  وامل�ساواة  وال�سفافية  والنزاهة  احلياد 

واالبتكار.
واق����رتح ف�سيلة ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
املحكمة  دب��ي  حم��اك��م  ت��ك��ون  ب���اأن  �سلمان  اآل  �سليمان 
املحكمة  يف  التقا�سي  ن��ظ��ام  لتطوير  عليها  املقي�ص 
جتربتها  م��ن  امل�ستفادة  ال��درو���ص  �سوء  يف  ال�سعودية 
ت��ت�����س��م بالدقة  ن���اف���ذة  ع���دال���ة  ال���ري���ادي���ة يف حت��ق��ي��ق 
الو�سول  مي�سرة  ق�سائية  خدمات  وتقدمي  وال�سرعة 

للجميع.
واإدارت��ه��ا على  املثلى  الطريقة  اأن طريقتها هي  واأك��د 
درجة عالية من الكفاءة واالحرتافية واملرونة و�سط 
تخفى  ال  باأنها  ق��ال  التي  املرموقة  ب�سمعتها  االإ���س��ادة 

على اأي متابع لل�سوؤون الق�سائية .
املن�سوري مدير  اأعرب �سعادة طار�ص عيد  من جانبه 
يق�سي  ال��ذي  باملقرتح  �سعادته  ع��ن  دب��ي  ع��ام حماكم 

باأن تكون حماكم دبي املقيا�ص املعياري لتطوير نظام 
التقا�سي يف ال�سعودية .. 

اأن ه��ذه اخل��ط��وة متثل دل��ي��ال دام��غ��ا على  اإىل  الف��ت��ا 
رائدة  حماكم  باعتبارها  اإليه  و�سلت  ال��ذي  امل�ستوى 
القانوين  العمل  يف  ب��ه  يحتذى  ومن��وذج��ا  ومتميزة 
الدوؤوبة  اجل��ه��ود  ظ��ل  يف  ودول��ي��ا  اإقليميا  والق�سائي 
وتر�سيخ  الق�سائي  بالنظام  الثقة  لتعزيز  امل��ب��ذول��ة 
العامل  يف  القانونية  اخل��ارط��ة  على  االإم�����ارات  ري���ادة 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة  بالتوجيهات  عمال 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل يف الو�سول اإىل  جمل�ص 

املركز االأول عامليا على ال�سعد كافة.
وثمن املن�سوري اجلهود البحثية القيمة التي يبذلها 
اآل  �سليمان  بن  عبدالعزيز  بن  الدكتور خالد  ف�سيلة 

�سلمان .. 
ب��ه م��ن معرفة معمقة  اأب��ح��اث��ه مب��ا تزخر  اأن  م��وؤك��دا 
وتو�سيات فاعلة متهد الطريق اأمام تطوير منظومة 

التقا�سي يف اململكة ا�ستنادا اإىل اأ�س�ص متينة.
واأعرب عن اعتزازه باأن يطرح ا�سم حماكم دبي لتكون 
الق�سائية  باملنظومة  لالرتقاء  عليها  املقي�ص  اجلهة 

ال�سعودية..
 م�����س��ريا اإىل ال��ت��زام حم��اك��م دب���ي مب��د ج�����س��ور اإث���راء 
املعرفة ونقل اخلب�رات وتبادل التجارب مع االأو�ساط 
املقرتحة  ال��ت��ج��رب��ة  امل��م��ل��ك��ة الإجن�����اح  ال��ق�����س��ائ��ي��ة يف 
التطلعات  خ��دم��ة  ي�����س��ب يف  وت��ع��م��ي��م��ه��ا الح��ق��ا مب���ا 
التقا�سي  اإجن����از  ت�سريع  عجلة  دف���ع  اإىل  الرامي����ة 
واإقليميا  حمليا  امل��ت��الح��ق��ة  ال��ت��ط��ورات  م��ع  متا�سيا 

وعامليا.

كرمية  بحياة  التمتع  يف  اخلليجي 
م�ستدامة حتقق لهم م�ساركة فاعلة 

قائمة على االن�ساف وامل�ساواة.
لالإعاقة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  واجل��م��ع��ي��ة 
جمال  يف  تطوعية  خريية  جمعية 
البحرين  يف  ت��اأ���س�����س��ت  االع����اق����ة 
من  جم��م��وع��ة  م���ن   1999 ع����ام 
امور  واولياء  واملهتمني  املخت�سني 
حتقيق  على  وعملت  اع��اق��ة  وذوي 
اأه��داف��ه��ا م��ن خ���الل ان�����س��اء مركز 
معلومات يف جمال االعاقة واقامة 
على  ال�سنوية  وامللتقيات  املوؤمترات 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  م�����س��ت��وى 

االإع�����اق�����ة  ال�����الزم�����ة يف جم��������االت 
لالإعاقة  احت����ادات  وج���ود  متمنية 
دول اخلليج الأهميتها يف  يف جميع 
وجهات  وتقريب  التوا�سل  عملية 

النظر.
وا�ساف: ان وجود املكتب التنفيذي 
لالإعاقة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
اجلمعية  اه��داف  ن�سر  يف  �سي�ساهم 
دعم  ع��ل��ى  و�سي�سجع  االإم������ارات  يف 
يخدم  ال��������ذي  ال���ع���ل���م���ي  ال����ب����ح����ث 
اجلمعية  روؤي����ة  واأن  االع��اق��ة  ذوي 
اخلليجية لالإعاقة تتمثل يف اتاحة 
املجتمع  يف  االع���اق���ة  ذوي  امل���ج���ال 

التوفيق يف مهمتهم القادمة .
وبني االإعالمي اأحمد را�سد الغفلي 
ع�سو جمل�ص ادارة اجلمعية ان من 
اخلليجية  اجل��م��ع��ي��ة  اه����داف  اه���م 
ل���الإع���اق���ة ه���و ت��وح��ي��د اجل���ه���ود يف 
ذوي  خلدمة  التعاون  جمل�ص  دول 
االعاقة والعمل على توفري قاعدة 
بالتن�سيق  االعاقة  لذوي  معلومات 

مع اجلهات احلكومية واخلا�سة.
وذكر ان اجلمعية ت�سعى اي�سا اىل 
القوانني  و�سن  الت�سريعات  تطوير 
واالن��ظ��م��ة اخل��ا���س��ة ب��ح��ق��وق ذوي 
االع������اق������ة وت�����ق�����دمي االر��������س�������ادات 

برئا�سة  امل��و���س��ى  ع���ب���داهلل  ����س���الح 
الرئي�ص  مبن�سب  االدارة  جمل�ص 
الكيومي  عائ�سة  ال��دك��ت��ورة  وف���وز 
نائب  مبن�سب  ع��م��ان  �سلطنة  م��ن 
الكويتية  ح�سلت  حني  يف  الرئي�ص 
من�سب  على  اخلالدي  �سقر  هدى 
االم����ني امل����ايل ون����ال ���س��ع��د حممد 
ال�����س��ع��ودي��ة من�سب  م���ن  ال�����س��ب��ان��ة 
اأم���ني ال�����س��ر ال���ع���ام  وع�����س��وي��ة كال 
من : اأحمد را�سد الغفلي االمارات، 
�سالح  وب�سمة  نامي  حممد ح�سني 
وفاء  ال��دك��ت��ورة   ، البحرين  ب���وردة 

فازت دولة االمارات العربية املتحدة 
اجلمعية  اإدارة  ملجل�ص  برئا�ستها 
الهمم  ذوي  ل��الإع��اق��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
اأخرى  وبع�سوية  ق��ادم��ني  لعامني 
ك��ذل��ك يف االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي جرت 
االجتماع  ه��ام�����ص  ع��ل��ى  امل��ن��ام��ة  يف 

الثامن للجمعية العمومية. 
ح��ي��ث ف���از ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ص �سالح 
ع���ب���داهلل امل��و���س��ى ب��رئ��ا���س��ة جمل�ص 
االدارة وفاز االإعالمي اأحمد را�سد 

الغفلي بع�سوية جمل�ص االدارة .
امل���ه���ن���د����ص �سالح  ����س���ع���ادة  ووج������ه 
رئ��ي�����ص جمل�ص  امل���و����س���ى  ع���ب���داهلل 
االدارة املنتخب ال�سكر اإىل االأع�ساء 
انه  الغالية فيه، موؤكدا  الثقة  على 
���س��وف ي�����س��ع��ى ل��ت��ق��دمي امل���زي���د من 
ال��ع��ط��اء وم�����س��اع��ف��ة امل��ج��ه��ود من 
والعمل  باجلمعية،  االرت��ق��اء  اأج���ل 
جناحاتها  وموا�سلة  تقدمها  على 

على ال�سعيد اخلليجي.
�سلطان  منى  �سعادة  بجهود  واأ���س��اد 
جمل�ص  رئ��ي�����س��ة  امل��ن�����س��وري  �سعيد 
اأمينة  امل��ا���س��ي��ة  ال����دورة  يف  االإدارة 
ال�����س��ر ال���ع���ام جل��م��ع��ة اأه������ايل ذوي 

حققته  وم����ا  ال���دول���ة  يف  االإع����اق����ة 
قيادتها  ف��رتة  طيلة  منجزات  م��ن 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة واأع�������س���اء 

املجل�ص ال�سابق .
وق���ال امل��ه��ن��د���ص امل��و���س��ى: م��ن دون 
رئا�سة اجلمعية اخلليجية  اإن  �سك 
وم�سوؤولية،  كبري  �سرف  لالإعاقة 
يف  االأ�سقاء  لثقة  تاأكيدا  ج��اء  واأن��ه 
اخلليج على قدرة ممثلي االإمارات 
اأ���س��ق��ائ��ه��م يف خمتلف  ع��ل��ى خ��دم��ة 
جن���اح���ات  اأن  واأك���������د   ، امل�����ج�����االت 
الداخلي  ال�سعيد  ع��ل��ى  االإم�����ارات 
الهمم  ذوي  خ��دم��ة  يف  واخل���ارج���ي 
القيادة  ل��دع��م  طبيعيا  نتاجا  ج��اء 
ال���ت���ي تويل  ال���دول���ة  ال��ر���س��ي��دة يف 
اه��ت��م��ام��ا خ��ا���س��ا ب����ذوي ال��ه��م��م يف 
الذي  االأم���ر  احل��ي��اة،  مناحي  كافة 
اأعطى مزيدا من قوة الدفع لكافة 
بهدف  ال���ع���ام  ال��ع��م��ل  يف  ف��ئ��ات��ه��م 
خفاقة  رايته  ورف��ع  الوطن  ت�سرف 

يف املحافل اخلارجية . 
جمل�ص  ان���ت���خ���اب���ات  ان  واأ������س�����اف 
التنفيذية  املنا�سب  ل�سغل  االإدارة 
اأ���س��ف��رت ع��ن ف���وز ���س��ع��ادة املهند�ص 

ال����ي����زي����دي وحم���م���د علي  ����س���ال���ح 
العامري  ي��ح��ي    ، ق��ط��ر  ال��ب��ن��ع��ل��ي 
فاطمة  ال���دك���ت���ورة  ع��م��ان  �سلطنة 
ال�سعودية   “ االح�����م�����ري  ���س��ع��ي��د 

،ورحاب حممد بور�سلي الكويت.
وك�����ان�����ت مم���ل���ك���ة ال����ب����ح����ري����ن قد 
ا�ست�سافت موؤخرا االجتماع الثامن 
اخلليجية،  االإع�����اق�����ة  جل��م��ع��ي��ات 
بح�سور مدير مكتب وزراء التنمية 
وال�سئون االجتماعية بدول جمل�ص 
التعاون ، وممثل عن االأمانة العامة 
 ، اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ل��دول 
وم�����س��ارك��ة اأك���رث م��ن م��ائ��ة جمعية 
بن  دع��ي��ج  ال�����س��ي��خ  وق���ال  خليجية. 
خليفة اآل خليفة، الرئي�ص الفخري 
لالإعاقة،  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
اجل����ه����ة امل���ن���ظ���م���ة ل����ه����ذا احل�����دث 
اإن االج��ت��م��اع االأخ���ري  اخل��ل��ي��ج��ي: 
بني  التعاون  وتقييم  ملراجعة  �سعى 
اخلليجية،  االإع��اق��ة  ذوي  جمعيات 
كفيلة  عملية  اآل��ي��ات  ع��ن  وال��ب��ح��ث 
هذه  ب��ني  امل�����س��رتك  العمل  بتعزيز 
م��ظ��ل��ة اجلمعية  اجل��م��ع��ي��ات حت���ت 
اخلليجية لالإعاقة، وخ�سو�ساً اأنها 

للجمعيات  الر�سمي  املمثل  تعتر 
التعاون  جم��ل�����ص  ل�����دى  االأه���ل���ي���ة 
الر�سمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اخل��ل��ي��ج��ي 
وغري احلكومية العربية والدولية. 
اجلمعية  اأن  دعيج  ال�سيخ  واأ���س��اف 
نظمت على هام�ص االجتماع عدداً 
من املحا�سرات واحللقات احلوارية 
التي ت�سب يف م�سلحة تعزيز العمل 
االجتماع  ع���ق���دت  ك��م��ا  امل�������س���رتك، 
العمومية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  االأخ����������ري  
اخلليجية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال���ت���ا����س���ع 
لالإعاقة والذي ا�ستعر�ص مناق�سة 
للدورة  وامل��ايل  االأدب���ي  التقريرين 
االنتخابية ، وانتخاب جمل�ص اإدارة 
ممثل  ب��ح�����س��ور  للجمعية  ج��دي��د 
والذي  االجتماعية،  التنمية  وزارة 
اأ�سفر عن انتخاب اثنى ع�سر ع�سواً 
بواقع  اجل����دي����د  االإدارة  مل��ج��ل�����ص 

ع�سوين من كل دولة خليجية.
اآل  خليفة  ب��ن  دع��ي��ج  ال�سيخ  وه��ن��اأ 
املهند�ص  ���س��ع��ادة  امل��ه��ن��د���ص  خليفة 
برئا�سة  امل��و���س��ى  ع���ب���داهلل  ����س���الح 
بثقة  واالأع�������س���اء  االدارة  جم��ل�����ص 
لهم  متمنيا  ال��ع��م��وم��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

�شالح املو�شى : فوزنا تتويج لدعم قياداتنا لذوي الهمم

االإمارات تفوز برئا�سة جديدة للجمعية اخلليجية لالإعاقة

 الدفاع املدين تكرم 6 طالبات ابتكرن طائرة للك�سف عن الغازات حلماية رجال االإطفاء
•• ابوظبي -وام:

االإمارات  جامعة  من  مواطنات  طالبات   6 امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  كرمت 
قمن بابتكار طائرة بدون طيار للك�سف عن الغازات بهدف تفادي االأ�سرار التي 

تقع على رجال االإطفاء واالإنقاذ اأثناء التعامل مع احلرائق.
ب��وزارة الداخلية  امل��دين  اللواء جا�سم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع   واأع��رب 
واآمنة  ف���رج،  واأروى  ال��ق��ي��ادي،  م��رمي  املبتكرات  الطالبات  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن 
النقبي، ومرية التميمي، و�سم�سة احل�ساين، ومروة الزحمي، مثمناً جهودهن يف 
االإنقاذ  عمليات  تطوير  �ساأنها  من  حديثة  بابتكارات  امل��دين  الدفاع  اأن�سطة  دعم 
العمليات.   اأثناء  االختناق  خطر  من  االإطفاء  رج��ال  ووقاية  احلرائق،  ومكافحة 
املدين  للدفاع  العامة  القيادة  ال��ذي عقد يف مقر  اللقاء  خ��الل  امل��رزوق��ي  واطلع 

بح�سور العميد الدكتور جا�سم حممد املظرب مدير اإدارة اال�سرتاتيجية بالقيادة 
العامة للدفاع املدين والدكتور فكري خربا�ص من جامعة االإمارات على تفا�سيل 
ابتكار الطالبات القائم على ت�سميم ح�سا�سات لقيا�ص مدى تركيز غاز اأول اأك�سيد 

الكربون الذي ميثل اأكر خطر على رجال االإطفاء واالإنقاذ.
 وذكرت الطالبات اأن الطائرة مزودة بكامريات حرارية عالية الدقة تعمل باالأ�سعة 
حتت احلمراء، لت�سوير املكان والتعرف اإىل حمتوياته، وما ي�سكله من خطر على 
فرق االإنقاذ، باالإ�سافة اإىل اإمكانية اإي�سال م�ساعدات طبية واأقنعة تنف�ص داخل 
موقع احلريق ما يرفع ن�سب النجاة لالأ�سخا�ص املحا�سرين، كما ت�سمل الطائرة 
على ح�سا�سات لر�سد اأي ت�سرب غاز، واإر�سال ر�سائل تنبيه لعنا�سر الدفاع املدين 
عر الهواتف مب�ستوى الغاز املوجود يف املكان ، الإعطائهم �سورة كاملة عن املوقع 
الطالبات،  على  العينية  والهدايا  التكرمي  �سهادات  املرزوقي  ووزع  وحمتوياته. 
متمنياً لهن مزيداً من التقدم والنجاح يف الدرا�سة واحلياة العملية واال�ستمرار 

حماكم دبي تنظم دورة تاأهيل الكاتب العدل اخلا�س – الدفعة الثالثة

جمل�س طالب جامعة ال�سارقة يوؤدي الق�سم

بحث �سعودي يو�سي بجعل حماكم دبي
 مقيا�سا معياريا لتطوير التقا�سي يف اململكة

•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ����ص اخليمة  بلدية  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت 
اإط�������الق ال��ت��ط��ب��ي��ق ال����ذك����ي جلرد 
ب��ت��ع��اون م�سرتك  االأ����س���ول وذل����ك 
بني دائرة البلدية وهيئة احلكومة 

االإلكرتونية.
لدعم  تتويجاً  االإجن���از  ه��ذا  يعتر 
�سمو  اخليمة  راأ���ص  عهد  �سمو ويل 
القا�سمي  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ 
مواكبة  ع��ل��ى  ال���دائ���م  واإ�����س����راره   ،
للحلول  وال���ل���ج���وء  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�����دوائ�����ر  امل���ط���ب���ق���ة يف  ال����ذك����ي����ة 

احلكومية.
وي����ن����درج ت��ط��ب��ي��ق ج�����رد االأ�����س����ول 
باملركز االأول على م�ستوى حكومة 
راأ������ص اخل��ي��م��ة ح��ي��ث ق��ام��ت دائ���رة 
بلدية راأ�ص اخليمة بتطبيقه �سمن 
ويعتر   ، متكاملة  عمل  منظومة 
التطبيق جزء من م�سروع التحول 
ومتابعة  اال���س��ت��ح��ق��اق  اأ���س��ا���ص  اإىل 
اأ�سول الدائرة وياأتي ذلك بناًء على 
املالية  دليل ال�سيا�سات واالإجراءات 

اخلا�ص بالدائرة.
و�سرح منذر حممد بن �سكر مدير 

ي��وف��ر طريقة  ال��ن��ظ��ام  اأن  وي��ذك��ر   
م��ت��ط��ورة وف��ع��ال��ة يف ع��م��ل��ي��ة تتبع 
بدوره  ويعتمد  وج��رده��ا  االأ���س��ول 
ان�ساءه  مت  ال�����ذي  ال���ب���ارك���ود  ع��ل��ى 
االأ�سول  جلميع  ال�ساب  نظام  على 
ال���ث���اب���ت���ة وذل������ك ب���االع���ت���م���اد على 
كما   ، اأ�سل  لكل  اخلا�سة  البيانات 
اال�ستخدام  ب�سهولة  النظام  يتميز 
من اأجل اإيجاد حلول جرد دقيقة ، 

وتتبع املوجودات واملمتلكات.
واجلدير بالذكر اأن امل�سروع الفريد 
من نوعه على م�ستوى احلكومة يف 
راأ�ص اخليمة والذي تفردت به دائرة 
البلدية مت تنفيذه دون اأي تكاليف 
الب�سرية  الكوادر  ، وباالعتماد على 
احلكومة  وهيئة  البلدية  دائ��رة  يف 
االإلكرتونية ، واأن التطبيق �سيكون 
راأ�ص  ح��ك��وم��ة  دوائ����ر  م��ت��اح جلميع 

اخليمة . 
واأن دائرة بلدية راأ�ص اخليمة داأبت 
واالندماج  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى 
والذكي  االل���ك���رتوين  ال��ت��ح��ول  يف 
العمل  رف��ع كفاءة  ي�ساهم يف  ال��ذي 
ك�����س��ب ثقة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��ال��دائ��رة 

ور�سا املتعاملني

امل�ساريع  هذه  اأن  موؤكداً  والرامج 
التحول  ت�سريع وترية  �ست�ساهم يف 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  يف  ال�����ذك�����ي 
وحت���ق���ي���ق مم���ار����س���ات ع��م��ل��ي��ة من 
تت�سم  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت���ق���دمي  خ�����الل 
وال�سهولة  والتفاعلية  بال�سال�سة 
واجلهد  ال���وق���ت  ت���وف���ري  وك���ذل���ك 

وتقدمي خدمات اآمنة وموثوقة.
عبدالهادي  اأحمد  ق��ال  جانبه  من 
اخلدمات  اإدارة  م���دي���ر  االأح����م����د 
االت�سال  مكتب  وم��دي��ر  امل�����س��ان��دة 
م�سروع  اإن   : ب��ال��دائ��رة  امل��وؤ���س�����س��ي 
ي�ساعد  الذكي  االأ�سول  اإدارة  نظام 
يف توحيد اآلية العمل لدى اجلهات 
التطبيق  ل�����س��م��ان  وذل����ك  امل��ن��ف��ذة 
حلكومة  امل��ال��ي��ة  لل�سيا�سة  االأم��ث��ل 
العمل  وك����ذل����ك  اخل���ي���م���ة،  راأ���������ص 
االأ�سول  تتبع  عملية  ت�سهيل  على 
احلفاظ  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وج���رده���ا 
على �سالمة ودقة �سجالت االأ�سول 
اأن تطبيق هذا النظام يعد  معتراً 
حموراً هاماً واأ�سا�سياً لدى خمتلف 
الدوائر بغية االلتزام باآلية وا�سحة 
وموحدة لت�سجيل االأ�سول واإدارتها 

على م�ستوى احلكومة .

عام الدائرة : اأن دائرة البلدية تتبنى 
جمموعة من امل�ساريع االلكرتونية 
التي تهدف اإىل مواكبة ما ي�ستجد 
من ابتكارات وتطبيقات حديثة من 
العديد  تقدمي  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 

من احللول الذكية للخدمات .
واأ�ساف اأن الدائرة ت�سعى اإىل تعزيز 
ال��ع��الق��ات امل��وؤ���س�����س��ي��ة م��ع اجلهات 
واملوظفني  واملتعاملني  احلكومية 
م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر اأن��ظ��م��ة العمل 
االأنظمة  وفعالية  ك��ف��اءة  وحت�سني 
ال���ت���م���ي���ز يف اخل����دم����ات  وحت���ق���ي���ق 

بلدية راأ�س اخليمة تعلن تطبيق نظام جرد االأ�سول الثابتة
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عقد القادة الع�سكريون من الدول االع�ساء يف حلف �سمال االطل�سي 
�سي�سارك  التي  ا�سبوع من قمته  اجتماعا يف مقر احللف قبل  ام�ص 

فيها الأول مرة الرئي�ص االمريكي دونالد ترامب.
وقال اجلرنال بيرت بافيل رئي�ص اللجنة الع�سكرية يف احللف لدى 
افتتاح االجتماع ان القادة الع�سكريني �سيبحثون يف �سبل تعزيز دور 
احللف يف الت�سدي لالإرهاب . كما �سي�ستمعون اىل عر�ص مقت�سب 
للو�سع يف افغان�ستان للجرنال االمريكي كورتي�ص �سكاباروتي القائد 
قائد  نيكل�سون  ج��ون  واجل���رنال  اوروب���ا  يف  احلليفة  للقوات  االعلى 

قوات احللف يف افغان�ستان.
وطلب اجلرنال نيكل�سون منذ ا�سهر ار�سال اآالف اجلنود اال�سافيني 
من احللف اىل افغان�ستان مقارنة مع العدد املنت�سر حاليا 13500 
الت�سدي لطالبان. واملح  يف حني ان حكومة كابول جتد �سعوبة يف 
جهود  ح��ول  ق��رارا  �سيتخذ  ترامب  الرئي�ص  ان  اىل  االبي�ص  البيت 
امريكية ا�سافية بعد بحث املو�سوع مع نظرائه خالل قمة بروك�سل 
�سيدر�ص  بافيل  اجل���رنال  وبح�سب  ال�سبع.  جمموعة  قمة  وخ��الل 
العراق  يف  الو�سع  بروك�سل  يف  االرب��ع��اء  اي�سا  الع�سكريون  ال��ق��ادة 
االطل�سي  م��ن  ع�سكريني  ت��دري��ب  ملهمة  املحتملة  املقبلة  امل��راح��ل  و 
ع�سوا  احل��ل��ف  ي�سبح  ان  يف  وا�سنطن  وت��رغ��ب  ال��ع��راق��ي��ة.  ل��ل��ق��وات 
يف  دوره  ويزيد  اال�سالمية  الدولة  تنظيم  �سد  التحالف  يف  ر�سميا 
بتدريب  االطل�سي  احللف  وب��داأ  العراقية.  ال��ق��وات  وتعزيز  تدريب 
�سباط عراقيني يف العراق من خالل تزويد معدات لتفكيك عبوات 

يدوية ال�سنع.
 
 

اإن  االأرب��ع��اء  ام�����ص  م��اي  ت��ريي��زا  ال����وزراء الريطانية  ق��ال��ت رئي�سة 
بريطانيا تثق يف عالقاتها مع الواليات املتحدة و�ست�ستمر يف تبادل 

معلومات املخابرات مع حليفتها الرئي�سية.
وكان الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب قد دافع عن حقه يف مناق�سة 
البيت  يف  اجتماع  خ��الل  رو����ص  م�سوؤولني  م��ع  خم��اب��رات  معلومات 
اإن له احلق املطلق يف تبادل حقائق  االأبي�ص االأ�سبوع املا�سي قائال 

تتعلق باالإرهاب و�سالمة رحالت الطريان .
ترامب  الرئي�ص  بحثه  ما  مناق�سه  �سحفي  موؤمتر  يف  م��اي  وقالت 
الرئي�ص  االأبي�ص م�ساألة تخ�ص  البيت  ا�ست�سافه يف  اأي �سخ�ص  مع 
املتحدة  الواليات  مع  العمل  يف  م�ستمرون  نحن  واأ�سافت   . ترامب 
املتحدة كما  الواليات  املخابرات مع  تبادل معلومات  وم�ستمرون يف 
نفعل مع دول اأخرى يف خمتلف اأرجاء العامل الأننا جميعا نعمل معا 

للتعامل مع التهديدات التي تواجهنا .
 
 

 اتهمت كييف مو�سكو بقر�سنة موقع الرئا�سة وراأت يف ذلك ردا على 
العقوبات االوكرانية اجلديدة التي تن�ص على حجب مواقع وخدمات 

الكرتونية رو�سية رائجة على مواقع التوا�سل االجتماعي.
وقال م�ساعد رئي�ص املكتب الرئا�سي دميرتو �سيمكيف ليل الثالثاء 
االربعاء على في�سبوك ان موقع الرئي�ص )برتو بورو�سينكو( تعر�ص 
الرو�سي على مر�سوم  ال��رد  راأي��ه  . وهو يف  الكرتوين منظم  لهجوم 
يف  االج��ت��م��اع��ي  للتوا�سل  رو���س��ي��ة  م��واق��ع  بحجب  املتعلق  الرئي�ص 
�سيا�سة  على  دليل جديد  انه  على  دانته مو�سكو  قرار  وهو  اوكرانيا 

كييف غري الودية .
وبعد تدخل اخ�سائيني يف املعلوماتية مل يعد املوقع مهددا كما قال 
�سيمكيف. وقال مرا�سلون لفران�ص بر�ص ان املوقع كان يعمل �سباح 

االربعاء ب�سورة طبيعية.
والغرب  كييف  تتهم  االم���ر،  اث��ب��ات  عليهم  ال�سعب  م��ن  ان��ه  ورغ���م 
بانتظام افرادا او جمموعات قريبة من احلكومة الرو�سية بانها وراء 

القر�سنة االلكرتونية التي ت�ستهدف مواقعهم الر�سمية.
ل��رو���س��ي��ا يف عملية  ت���ورط  ال��ك��رم��ل��ني االرب���ع���اء اي  ن��ف��ى  م��ن جهته 
القر�سنة. الوقال املتحدث با�سم الكرملني دمرتي بي�سكوف خالل 
موؤمتر �سحايف ان غياب عنا�سر ملمو�سة )تقدمها اوكرانيا( يوؤكد 

مرة اخرى بان هذه االتهامات ال ا�سا�ص لها اطالقا .

عوا�صم

بروك�سل

كييف

لندن

  تظاهرات يف اليونان احتجاجا على التق�سف 
 •• اثينا-اأ ف ب:

تظاهر االالف ام�ص يف �سوارع اليونان فيما بداأ اإ�سراب عام ملدة 24 �ساعة 
يف البالد احتجاجا على اجراءات تق�سف جديدة تطالب بها اجلهات الدائنة 
للبالد ويجري بحثها يف الرملان. واأدى اال�سراب الذي دعت اليه نقابات 
العامة.  وتوقف اخلدمات  النقل  اىل وقف حركة  واخلا�ص،  العام  القطاع 
اثينا،  األف �سخ�ص يف انحاء خمتلفة من   12 و�سارك يف التظاهرات نحو 
من  ي��وم  قبل  ال�سرطة،  بح�سب  تي�سالونيكي،  مدينة  يف  �سخ�ص  اآالف  و6 
اليونان حطم  احتجاج  التق�سف. وخالل  اج��راءات  على  الرملان  م�سادقة 
�سباب مقنعون عربة تابعة لقناة تلفزيونية واألقوا بالقنابل احلارقة على 
ال�سرطة التي ردت باإطالق الغاز امل�سيل للدموع. وادى اال�سراب اىل عرقلة 
البحارة  ينفذ  حيث  ال��ث��الث��اء،  منذ  اجل��زر  نحو  البحري  النقل  خطوط 
منها  الداخلية  وخ�سو�سا  رح��الت  ع��دة  واألغيت  �ساعة.   48 مل��دة  ا�سرابا 
فيما مت تغيري مواعيد عدة رحالت من اخلارج ب�سبب توقف عمل املراقبني 

اجلويني.
واغلقت املدار�ص فيما تعمل امل�ست�سفيات بطواقم م�سغرة.

لو�سائل  برياكي�ص  اليكو�ص  ال�سيوعيني  م��ن  مقربة  نقابة  ع�سو  وق���ال 
و�سندوق  االوروب���ي  واالحت���اد  للحكومة  ر�سالة  توجيه  يف  نرغب  االع��الم 

النقد الدويل، باننا لن ن�سمح لهم بعرقلة حياتنا .
�سوداء  الفتة  رف��ع��وا  حيث  االحتجاجات  يف  ال�سرطة  يف  نقابيون  و���س��ارك 
موجهة  واليونانية  االملانية  باللغتني  اثينا  يف  ليكابيتو�ص  تلة  على  كبرية 
الك�سي�ص  اليوناين  ال��وزراء  ورئي�ص  مريكل  انغيال  االملانية  امل�ست�سارة  اىل 
ت�سيرا�ص كتب عليها ما هي قيمة حياة ال�سرطي؟ . وتهدف هذه التعبئة 
اىل االحتجاج على جمموعة اجراءات تق�سف جديدة فر�سها �سندوق النقد 
الدويل واالحتاد االوروبي ك�سرط لالفراج عن �سريحة جديدة من القر�ص 

الدويل الذي حتتاجه البالد لدفع م�ستحقاتها عن �سهر متوز يوليو.

اإعالن ت�سكيلة احلكومة الفرن�سية اجلديدةكوريا اجلنوبية حتذر من ا�ستباك و�سيك مع ال�سمال 
 •• باري�س-اأ ف ب:

اعلنت ت�سكيلة احلكومة الفرن�سية االوىل يف والية الرئي�ص 
املنتهية  الدفاع  وزي��ر  فيها  و�سغل  ام�ص،  ماكرون  اميانويل 
ل��ودري��ان حقيبة اخلارجية،  اي��ف  والي��ت��ه اال���س��رتاك��ي ج��ان 
ومنحت  ال��دف��اع.  حقيبة  غ��والر  �سيلفي  االأوروب��ي��ة  والنائبة 
اأخ��رى برزت خالل  حقائب وزاري��ة مهمة اي�سا ل�سخ�سيات 
حملته االنتخابية بينهم رئي�ص بلدية ليون جريار كولومب 
الذي عني وزيرا للداخلية، واحلليف الو�سطي فرن�سوا بايرو 
الذي منح حقيبة العدل. وعني اليميني برونو لومري وزيرا 
ل��الق��ت�����س��اد. وت�����س��م احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة 18 وزي����را بينهم 
اأولو  نيكوال  كبرية  ب�سعبية  يحظى  ال��ذي  البيئي  النا�سط 

الذي اأ�سبح وزيرا لالنتقال البيئي والت�سامن .

•• املنامة-الفجر:

للمجل�ص  ال��رمل��ان��ي��ة  ال�����س��ع��ب��ة  دع����ت 
م�ساركة  خ���الل  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
����س���ع���ادة ����س���امل ع���ل���ي ال�����س��ح��ي ع�سو 
ال�سلطات  دور  ور�����س����ة  يف  امل��ج��ل�����ص 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة يف م��ك��اف��ح��ة االإره�������اب 
البحرينية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  امل��ن��ع��ق��دة 
املنامة ام�ص االأربعاء املوافق 17 مايو 
اإىل  اليوم اخلمي�ص،  2017 وتختتم 
الت�سريعات  وم��ن��اق�����س��ة  ���س��ن  ����س���رورة 
القادرة على تعزيز التما�سك املجتمعي 
االأع���م���ال  وجت�����رمي  امل���واط���ن���ة،  وروح 
االإرهابية ومرتكبيها وجتفيف منابع 
االإرهابية،  اجل��م��اع��ات  ت��ل��ك  مت��وي��ل 
واملتطرف  االإرهابي  الفكر  ومالحقة 
واالفرتا�سي  الواقعي  الف�ساءين  يف 
امل��ت��م��ث��ل يف االإره���������اب االإل�����ك�����رتوين، 
االإم��������ارات  دول������ة  دور  ع���ل���ى  م����وؤك����دة 
الوطني  وامل��ج��ل�����ص  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
االإره���������اب  م���ك���اف���ح���ة  االحت�����������ادي يف 
اإيجادها  وكيفية  والعنف  وال��ت��ط��رف 
حل���ل���ول ن��اج��ع��ة ل��ل��ت�����س��دي ل���ه وع���دم 

ا�ست�سرائه يف العامل العربي.
الور�سة  الرملانية يف  ال�سعبة  واأ�سارت 
االإقليمية االأوىل التي ينظمها جمل�ص 
النواب مبملكة البحرين بالتعاون مع 
ال�سيا�سية،  للتنمية  البحرين  معهد 
االإرهابية  االأع��م��ال  وت��رية  ت��زاي��د  اإىل 
وانخراط  رقعتها  وات�����س��اع  ال��ع��امل  يف 
امل���زي���د م���ن ال�����س��ب��اب ح���ول ال���ع���امل يف 
املتطرفة  االإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات  تلك 
�سلبية  اأ�سا�سية  ب�سورة  ا�ستغلت  التي 
يف  احل��دي��ث��ة  التكنولوجية  التقنيات 
اأدى  مما  والتوا�سل،  االت�سال  جمال 
اإىل بروز عامل م�سطرب �ساعت فيه 
واال�ستقرار،  واالأم����ان  االأم����ن   اأ���س�����ص 
االإرهاب،  اأع��داد �سحايا  وارتفعت فيه 
ع�����الوة ع��ل��ى م���ا خ��ل��ف��ه م���ن عمليات 
وللرتاث  للممتلكات  ون��ه��ب  ت��دم��ري 
وانتهاك  واحل���������س����اري،  االإن���������س����اين 
للمقد�سات،  وت��دن��ي�����ص  ل���ل���ح���رم���ات، 
املدنيني  وت�������س���ري���د  وخ���ط���ف  وق���ت���ل 
الكثري منهم،  وتهديد حياة  االآمنني، 
االإره�����اب من  ع��م��ا خلفه  ه���ذا ف�سال 
ونف�سية،  وف��ك��ري��ة  ث��ق��اف��ي��ة  ت���اأث���ريات 

اأفرزت اأ�سواتا من الكراهية والعنف.
الكلمة  يف  الرملانية  ال�سعبة  واأك���دت 
التي األقاها �سعادة �سامل ال�سحي على 
اأن نهج الت�سامح والتعاي�ص بني االأمم 
ونبذ  االإره����اب  ومكافحة  وال�����س��ع��وب، 
ب��اأ���س��ك��ال��ه و�سوره  ال��ت��ط��رف وال��ع��ن��ف 
ك���اف���ة، واأي������اً ك���ان م�����س��دره، م���ن اأهم 
ركائز ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية 
لدولة االإمارات العربية املتحدة التي 

والتعاون  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ة 
االإقليمي والدويل، ال�سيما  والتن�سيق 
تبادل  و������س�����رورة  ال����رمل����ان����ات،  ب����ني 
امل��ع��ل��وم��ات واخل����رات وامل��م��ار���س��ات يف 
والتطرف،  االإره����اب  مكافحة  جم��ال 
تعريف  على  االتفاق  اأهمية  وخام�سا 
�سامل لالإرهاب يكون مقبواًل جلميع 
االأطراف مبا ال يعيق اجلهود الدولية 
واالإقليمية ملكافحة االإرهاب، واإال فاإن 
على  ال���دويل  االت��ف��اق  غياب  ا�ستمرار 
املزيد  اإىل  ���س��ي��وؤدي  االإره����اب  تعريف 
من التهديدات والتحديات احلقيقية 
و�ساد�سا  ال��دول��ي��ني.  واالأم�����ن  لل�سلم 
التاأكيد على اأهمية التح�سني الفكري 
من خالل ن�سر التوعية والتثقيف يف 
ال�سباب  وخ�سو�سا  املجتمع  اأوا���س��ط 
والتطرف  االإره�������اب  خم��اط��ر  ح��ي��ال 
املجتمعي  ال��ن�����س��ي��ج  مت���ا����س���ك  ع���ل���ى 
اأ�سكالها،  بجميع  التنمية  وعمليات 
والتاأكيد على الدور االأ�سا�سي لالأ�سرة 
وموؤ�س�سات الدولة وخ�سو�سا الدينية 
واالإعالمية،  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��رتب��وي��ة 
واملجتمع  اخل���ا����ص  ال��ق��ط��اع  وك���ذل���ك 
املدين يف هذا املجال، عالوة على نبذ 
الكراهية والتمييز يف اخلطاب الديني 
والثقايف  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي  واالإع�����الم�����ي 
والعمل  التوا�سل االجتماعي  وقنوات 
واالعتدال  الت�سامح  قيم  اإع��الء  على 

والو�سطية وقبول االآخر يف املقابل.
واخ����ت����ت����م����ت ال�������س���ع���ب���ة ال����رمل����ان����ي����ة 
تكثيف  اإىل  ب���ال���دع���وة  اق���رتاح���ات���ه���ا 
حيال  ال����رمل����ان����ي����ة  ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 
وتوحيد  والتطرف  االإره��اب  مكافحة 
واأهمية  ملكافحته،  امل�سرتكة  اجل��ه��ود 
الأي���ة حم��اول��ة حت���اول ربط  الت�سدي 
ب��اأي دي��ن، والذي  االإره���اب والتطرف 
ل��ن ي��خ��دم ���س��وى االإره��اب��ي��ني وينمي 
حالة الكراهية والتميز يف املجتمعات، 
وط����ال����ب ب�������س���رورة ب�����ذل م���زي���د من 
ال�سورة  اإب������راز  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  اجل��ه��د 
احلقيقية للدين االإ�سالمي و�سماحته 
خالل الزيارات الرملانية والفعاليات 

املختلفة يف املحافل الدولية. 
وجت��در االإ���س��ارة اإىل اأن حم��اور ور�سة 
تركزت  االأوىل  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل 
لالإرهاب من  املفاهيمي  االإط��ار  حول 
واجلهود  وعنا�سره  واأ�سبابه  تعريفه 
العمل  وك��ي��ف��ي��ة  مل��ك��اف��ح��ت��ه  ال���دول���ي���ة 
ومنابع متويله،  على جتفيف م�سادر 
ودور اللجنة العربية الدائمة حلقوق 
االإن�����س��ان يف م��ك��اف��ح��ة االإره������اب، كما 
االإقليمية  ال��ت��ج��ارب  ا���س��ت��ع��را���ص  مت 
مكافحة  يف  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ل��ل�����س��ل��ط��ات 
االإرهاب يف عدد من الدول اخلليجية 

والعربية.

 1 القانون االحت���ادي رق��م  بديال عن 
املجل�ص  ط��ال��ب  ك��م��ا   ،2004 ل�سنة 
بيانات ر�سمية �سمن  ع��دة  من خ��الل 
الداخلية  ال����زي����ارات  اأو  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
االإره�������اب  مب��ك��اف��ح��ة  اخل���ارج���ي���ة  اأو 
والتطرف، و�سرورة تكاتف اجلهود يف 
اأ�سا�سية  حماربته، وتبنى كذلك روؤية 
االإرهاب  بني  الكامل  بالف�سل  تتعلق 
واالإ�����س����الم، ب��ل وك���ل م��ب��ادئ االأدي����ان 
اإىل عدم  ال�����س��م��اوي��ة االأخ�����رى، ودع����ا 
م�سوؤولية  وامل�سلمني  االإ�سالم  حتميل 
االأع�����م�����ال وامل����م����ار�����س����ات االإره����اب����ي����ة 
واملتطرفة والبعيدة عن جوهر الدين 
االإ�سالمي احلنيف و�سماحته، مطالبا 
اجلهود  وم�ساعفة  التكاتف  ب�سرورة 

ملواجهة تلك التحديات. 
كما اأكدت ال�سعبة الرملانية االإماراتية 
“هداية”  م���رك���ز  دور  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
ملكافحة التطرف العنيف بكل مظاهره 
اجلهود  ي���دع���م  وال�������ذي  واأ�����س����ك����ال����ه، 
الدولية يف هذا املجال، وكذلك مركز 
ت�سخري  على  يعمل  ال��ذي  “�سواب” 
و�سائل االت�سال واالإعالم االجتماعي 
على �سبكة االإنرتنت من اأجل ت�سويب 
االأفكار اخلاطئة وو�سعها يف منظورها 
ال�سحيح واإتاحة جمال اأو�سع الإ�سماع 
االأ�سوات املعتدلة التي غالبا ما ت�سيع 
التي  املغلوطة  االأف��ك��ار  �سجيج  و�سط 

يروجها اأ�سحاب الفكر املتطرف.
الوطني  املجل�ص  اأن  ال�سعبة  وذك���رت 
دبلوما�سيته  اإط���ار  يف  عمل  االحت���ادي 
الرملانية على ح�سد اجلهود والتعاون 
ب����ني ال����رمل����ان����ات مل��ك��اف��ح��ة االإره�������اب 
والتعبري  ال�سال،  والفكر  والتطرف 
العربية  االإم������ارات  ال���ت���زام دول����ة  ع��ن 
العاملي  االأم��ن  على  باحلفاظ  املتحدة 

 200 اأك���رث م��ن  اأر���س��ه��ا  يعي�ص ع��ل��ى 
االإم���ارات من  دول��ة  جن�سية، كما تعد 
انتبهت  ال��ت��ي  ال��ق��الئ��ل  ال���دول  �سمن 
والفكر  االإره������اب  خ��ط��ر  اإىل  م��ب��ك��راً 
ا�سرتاتيجية  واع���ت���م���دت  امل���ت���ط���رف 
م�ست،  ع��ق��ود  م��ن��ذ  ملكافحته  �ساملة 
ال�ساملة  الوقائية  الروؤية  اأن  واملوؤكد 
حماية  يف  ب���������ارزاً  دوراً  ل���ع���ب���ت  ق����د 
واأ�سهمت  االإم���ارات���ي  ال��وط��ن��ي  االأم���ن 
اإج��ه��ا���ص خ��ط��ط ال��ن��ي��ل م��ن اأمنه  يف 
الوطني  للمجل�ص  فكان  وبا�ستقراره، 
تلك  ���س��م��ن  ف��ع��ال��ة  اأدوار  االحت������ادي 
تتما�سي  التي  اال�سرتاتيجية  ال��روؤي��ة 
منذ  احلري�ص  املجل�ص  �سيا�سات  م��ع 
على   1972 ع��ام  ف��راي��ر  يف  اإن�سائه 
اأرجاء  وال�سالم يف  االأم��ن  ن�سر  اأهمية 
امل��ع��م��ورة، وت��اأك��ي��د ح��ق��وق ال�سعوب يف 
التنمية امل�ستدامة، ومكافحة االإرهاب 
اأ�سكاله  بكافة  والعنف  التطرف  ونبذ 

و�سوره، اأياً  كان م�سدره.
االأدوار  ال��رمل��ان��ي��ة  ال�سعبة  وع��ر���س��ت 
ت�سمنت  وال���ت���ي  ل��ل��م��ج��ل�����ص  ال��ف��اع��ل��ة 
مكافحة  يف  رئ���ي�������س���ي���ني  م�������س���اري���ن 
وخارجيا،  داخليا  والتطرف  االإره��اب 
وت��دع��م��ه��ا خ��ط��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة تعد 
اإطالقها  والتي مت  املنطقة  االأوىل يف 
2016،  حيث عمل  املا�سي  العام  يف 
املجل�ص على مناق�سة ت�سريعات رادعة 
يف مكافحة االإرهاب والتطرف والفكر 
انت�ساره  م���ن  حت���د  وال���ت���ي  ال�������س���ال، 
وم�سادر  امل���ال���ي���ة  م��ن��اب��ع��ه  وجت���ف���ف 
متويله، كما اأقر املجل�ص �سمن جل�سة 
عادي  غ��ري  انعقاد  دور  يف  ا�ستثنائية 
قانونا  م�����س��ت��ف��ي�����س��ة  م��ن��اق�����س��ات  ب��ع��د 
االإرهابية  اجل��رائ��م  ملكافحة  ج��دي��دا 
يعد  ال������ذي   2014 ل�����س��ن��ة   7 رق�����م 

واالإق��ل��ي��م��ي، ك��م��ا ����س���ارك امل��ج��ل�����ص يف 
االإقليمية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
وال��دول��ي��ة ب��ه��ذا ال�����س��اأن ب��ه��دف اإب���راز 
اأدوار وجهود دولة االإم��ارات يف جمال 
والعمل  والتطرف،  االإره��اب  مكافحة 
الرملانات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تفعيل  على 
ال�سعيدين  ع���ل���ى  ب��ب��ع�����ص  ب��ع�����س��ه��ا 
ال�ساأن،  ب���ه���ذا  واالإق���ل���ي���م���ي  ال������دويل 
امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  وتعزيز 
وتعزيز  وال��ت��ط��رف  االإره����اب  ملواجهة 
والثقافات  االأدي��ان  بني  التعاي�ص  روح 
ل�سماحة  احلقيقية  ال�سورة  واإظ��ه��ار 
ال�سعبة  االإ���س��الم��ي. وق��دم��ت  ال��دي��ن 
ال��رمل��ان��ي��ة االإم���ارات���ي���ة ال��ع��دي��د من 
الرملاين  االحت��اد  يف  الطارئة  البنود 
واملوافقة  ال��ت��اأي��ي��د  ون���ال���ت  ال������دويل، 
على  ال�����س��الم  ق�سايا  الم�����س��ت  وال��ت��ي 
االإن�سانية  تعانيه  وما  العامل  م�ستوى 
ودور الرملانيني يف مكافحة االإرهاب، 
االأمم  خ��الل  من  دولية  �سراكة  وبناء 
االأخرى  الدولية  واملنظمات  املتحدة 
التعاون  ون�سر  التطرف  للق�ساء على 
العامل  ح�������س���ارات  ب����ني  وال���ت�������س���ام���ح 
و���س��ع��وب��ه ك���اأ����س���ا����ص ل��ل�����س��ل��م واالأم�����ن 
اإبعاد  اإىل  امللحة  واحل��اج��ة  الدوليني 
الهندي من  منطقة اخلليج واملحيط 
الرملانيني  ودور  الدولية  ال�سراعات 
وامل��ن��ظ��م��ات ال��رمل��ان��ي��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة يف 
خماطره  واح��ت��واء  االإره���اب  مكافحة 
االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة. وارت����اأت 
ال�����س��ع��ب��ة ال��رمل��ان��ي��ة االإم����ارات����ي����ة اأن 
والتطرف،  االإره���اب  ظاهرة  مكافحة 
وخطط  معايري  ع��دة  تطبيق  تتطلب 
نقاط  �سبع  يف  تتمثل  وا�سرتاتيجيات 
ومناق�سة  ���س��ن  ����س���رورة  اأوال  وه����ي: 
تعزيز  ع���ل���ى  ال�����ق�����ادرة  ال���ت�������س���ري���ع���ات 

املواطنة  وروح  املجتمعي  ال��ت��م��ا���س��ك 
وجترمي االأعمال االإرهابية ومرتكبيها 
وجتفيف منابع متويل تلك اجلماعات 
االإرهابي  الفكر  ومالحقة  االإرهابية، 
الواقعي  ال��ف�����س��اءي��ن  يف  وامل���ت���ط���رف 
واالف����رتا�����س����ي امل��ت��م��ث��ل يف االإره������اب 
االإل���ك���رتوين، وث��ان��ي��ا ���س��رورة تفعيل 
ما  خ�سو�سا  الرقابي  الرملانات  دور 
ب���اأداء احل��ك��وم��ات واالإج����راءات  يتعلق 
ال�سفافية يف  زي����ادة  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
االإرهابية  ال��ت��ه��دي��دات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
بحيث  والتطرف،  االإره��اب  ومكافحة 
م���ف���ه���وم حماية  ب����ني  ال�����ت�����وازن  ي���ت���م 
للدول من اجلماعات  القومي  االأم��ن 
االإره�����اب�����ي�����ة ال����ت����ي ت����خ����رتق ال������دول 
والف�ساء  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  احل�����دود  ع���ر 
االإل��������ك��������رتوين، وح����م����اي����ة احل����ق����وق 
ال���ف���ردي���ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة واح����رتام 
حقوق االإن�سان، وثالثا �سياغة خطط 
بالتنمية  خ��ا���س��ة  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
تتبع  واالق���ت�������س���ادي���ة  االج���ت���م���اع���ي���ة 
اأ�ساليب احلوكمة الر�سيدة، باعتبارها 
وداعما  والتطرف  ل��الإره��اب  حم�سن 
�سرورة  م���ع  وا���س��ت��دام��ت��ه��ا،  للتنمية 
امل������دين ومتكني  امل��ج��ت��م��ع  م�������س���ارك���ة 
ال�����س��ب��اب وال���ق���ط���اع اخل���ا����ص يف تلك 
والتطرف  االإره��اب  ملكافحة  املنظومة 
الب�سرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز 
على  والتاأهيل  التدريب  يخ�ص  فيما 
يعرف  م��ا  اأو  االأع��م��ال  قطاع  م�ستوى 
خراء  م��ن  املنتجة  العاملة  ب��ال��ق��وى 
وبرملانيني  وم��ه��ن��ي��ني  واأك����ادمي����ي����ني 
وال���ع���م���الء امل�����س��ت��ه��دف��ني وج��م��ي��ع ما 
اأن  ب��اع��ت��ب��ار  امل��ن��ت��ج��ة،  ال��ه��ي��ئ��ات  ي�سكل 
االإن�سان هو الهدف االأ�سا�سي للتنمية. 
اأهمية  على  ال��راب��ع��ة  النقطة  وت��وؤك��د 

بالده  جي�ص  داعيا  ال�سمال  من  نووية  تهديدات  اأو  ا�ستفزازات 
واقع  يف  نعي�ص  نحن  واأ���س��اف   . ال�سديد  الدفاعي  التاأهب  اىل 
فيه احتمال كبري لوقوع ا�ستباكات ع�سكرية على طول احلدود 
البحرية املتنازع عليها قبالة ال�ساحل الغربي للكوريتني اأو على 
طول احلدود الرية املح�سنة التي تق�سم البلدين. ويف اال�سابيع 
وقالت  يانغ،  وبيونغ  وا�سنطن  بني  التوترات  ت�ساعدت  املا�سية 
الع�سكري  اخليار  درا�سة  تتم  انه  ترامب  دونالد  الرئي�ص  ادارة 

واأن ال�سمال يهدد بعملية انتقام وا�سعة.
وي��ف�����س��ل م���ون ال���ذي ل��ه ت��وج��ه��ات ي�����س��اري��ة احل����وار م��ع كوريا 
ال�سمالية، لكن وبعد اطالق ال�ساروخ يوم االحد قال اأن احلور 

لن يكون ممكنا اإال اإذا غريت بيونغ يانغ ت�سرفاتها .

  •• �صيول-اأ ف ب:

احتمال  من  ام�ص  ج���اي-ان  م��ون  اجلنوبية  كوريا  رئي�ص  ح��ذر 
كبري بحدوث ا�ستباكات ع�سكرية على احلدود بني بالده وكوريا 
يانغ  بيونغ  تطلعات  ب�سبب  ال��ت��وت��رات  ت�ساعد  م��ع  ال�سمالية 
رئي�سا  الد�ستورية  اليمني  اأدى  ال��ذي  م��ون  وح��ذر  الع�سكرية. 
وال�ساروخي  النووي  الرنامج  اأن  املا�سي، من  اال�سبوع  للبالد 
اإطالق  من  اأي��ام  بعد  �سريع  ب�سكل  يتقدمان  ال�سمالية  لكوريا 
بيونغ يانغ �ساروخ يرجح اأن يكون ال�ساروخ االطول مدى الذي 

تطلقه الدولة املعزولة حتى االن.
اأية  احت��م��ل مطلقا  ل��ن  ال��دف��اع  وزارة  اىل  زي����ارة  خ���الل  وق���ال 

من ناحية اخ��رى دعا االم��ريال االمريكي ه��اري هاري�ص قائد 
اليابان  اىل  زي��ارة  خالل  الهادئ  املحيط  يف  االمريكية  القيادة 
اىل التعامل مع م�ساألة اطالق كوريا ال�سمالية ال�ساروخ ب�سكل 
عاجل موؤكدا انه يهدد حتى ال�سني ورو�سيا حليفتا بيونغ يانع. 
ال�سمالية جتربة فان  ان��ه يف كل م��رة جت��ري فيها كوريا  وق��ال 
ذلك يعد جناحاً الأنه يقربها خطوة اخرى للتمكن من اإطالق 

�ساروخ براأ�ص نووي على اأي مكان يف العامل .
وقال يجب اأن افرت�ص اأن مزاعم )زعيم كوريا ال�سمالية( كيم 
اأن  .. ويجب  اعلم ما هي تطلعاته  الأنني  ج��ون��غ-اون حقيقية، 
يدفعنا ذلك اىل معاجلة هذه امل�سكلة ب�سكل عاجل االن . اإال اأنه 

اأكد ان ال�سني ورو�سيا مل يعد باإمكانهما جتاهل امل�سكلة.

ت�شتعر�س دور الإمارات والوطني الحتادي يف مكافحة الإرهاب بور�شة عمل بالبحرين

ال�سعبة الربملانية االإماراتية تدعو اإىل مالحقة الفكر االإرهابي يف الف�ساءين الواقعي واالإلكرتوين
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تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م 

يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءًا يوم الحد املوافق 2017/05/24 وعلى من يرغب مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.AE و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية  -  دائرة التنفيذ

       

8035/2017  20157291816    40,000
8038/2017  201562105A         20,000
8033/2017  201292486A        27,000
8028/2017    201587010B    27,000
8027/2017  201531020B    20,000
8026/2017  201587004B    20,000
8030/2017  201587001B    18,000
8034/2017  201528105B         30,000
8031/2017    200861734A       4,000
8022/2017  201418733B        45,000
8036/2017  2013 794652      60,000
8017/2017  200869006           6,000
8012/2017   2014501788    35,000
8018/20175008 201468264       19,000
8029/2017  2012971455        30,000
8021/2017   2013 672828  –    110,000
8020/2017  201297830B     13,000
8019/2017  2013836532       22,000
8037/2017  2008194725     7,000
8032/2017  20124489A     14,000
8025/2017 2014821951      40,000
8023/2017  2014701458      43,000
8014/2017  20125709511     14,000
8015/2017 2009140108     37,000
8039/2017   201236571A        47,000
8016/2017 2014489661 . .        37,000
8013/2017  2014758711     12,000
2017/6664  20129515411     11,000
2017/6666  201531050B . . .     19,000
2017/6697   2011872544     45,000
8024/2017  2015216911     40,000
7428/2017  2013182459     35000
7436/2017  20135433N        87000
7434/2017  20136349612     14000
7427/2017  2015163441       22000
7433/2017 201565743A         40000
7429/2017  201565744A         40000
7432/2017  201565747A         40000
7435/2017  2015604732       20000
7438/2017  201516244       20000
7430/2017  20135312012     18000
7431/2017  201565746A         40000
7426/2017  20158484N        97000
2016/6800320    2010 5136811        17,000
2016/4131500  2006 38888C        8,000
2016/6754  2014 442502       15,000
2017/6382   201495786A       17,000
7019/2017 201539554Q      115,000
7011/2017 201336011Q    58,000
8179/2017201676585I      190,000
2017/6679ES350 2009 643696       18,000
2017/6677   2016 3852214       120,000
2017/6719          2012 44612           18,000
2017/6725  2011167021         45,000
2017/6761   2011 23769B           10,000
2017/6718   2011 817079           11,000
2017/6721  2015 142038            20,000
2017/6720   2013687401          14,000
2017/6772  2010 91005A         7,000
2017/6728  2011237891           23,000
2017/6781   2007 1861710           1,500
2017/6700  2009845616         7,000
2017/6756  2010 145582           6,000
2017/6726  2009672281            5,000
2017/6724523    200654328            5,000
2017/6723 2010 40385            7,000
2017/6699  2011173042             10,000
2017/6759 2013 98642B     /           28,000
2017/6722   2009 21584           8,000
2017/6777  2014 83552B           9,000
2017/6767   201131309B             11,000
2017/2268   2011 905199           8,000
2017/2276 2012 831291          13,000
2017/2277   2008 30844            3,000
2017/2306   2009 964836         5,000
2017/2301  2010 224262           9,000
2017/1464200   2011 31465   . .           10,000
2017/1443   2011 28440B               25,000
2017/1480  2014 23209B           15,000
2016/20085  2011 15689B             8,000
2016/3823  2008 6591711             10,000
2016/13376  2013 26529B              10,000
2017/1495   2014 58678            22,000
2016/20086   2016 34201B        _        18,000
2017/1487  2009 367651          9,000
2017/2882   2014 9784810           10,000
2017/6432  _ 2010 761374           7,000
2017/6431  _ 2010 965682          9,000
2017/6377 _2011 506845           8,000
2017/6372   2011 387325           6,000
2017/6387   200840154           3,500
2017/6367  2009 29954C           3,500
3260/2016/201556012A    24,000
6646/2017/2013623938      13,000
6644/2017/20136941010      17,000
6645/2017/20137648110      17,000
6642/2017/201348685A      37,000
6638/2017L200/201398249A      15,000
6635/2017L200/201398716A      15,000
6567/2017/2013107212     12,000
6629/2017/201535677B      47,000
6626/2017/201535676B      47,000
6643/2017/201535674B      47,000
6640/2017/201535673B      47,000
6637/2017/201535670B      45,000
6634/2017/201535672B      46,000
6631/2017/201535671B      45,000
6630/2017/201535679B      46,000
6628/2017/201535678B      46,000
6627/2017/201529352B      46,000
6625/2017/201535675B      45,000
6624/2017/201325462B      35,000
6572/2017/201344853A      35,000
6571/2017/201344851A      35,000
6570/2017/201325463B      35,000
6569/2017/201325463A      35,000

6568/2017/201325462A      35,000
6559/2017/201344857A      35,000
6560/2017/201344854A      35,000
6563/2017/201387942B      36,000
6562/2017/201344856A      35,000
6561/2017/201313519B      37,000
6564/2017/201387941B      37,000
6565/2017/201387943B      37,000
6566/2017/201526109      25,000
6632/2017 2015680841      27,000
11670/2016200  20129617112      33,000
2016/8073  2015 918992        20,000
2016/8072  2015 1419714        25,000
2016/8091 2011 8164813       11,000
2016/12968   1999 36649A       500
2016/3754   2009 1985710         11,000
2016/18331  2013 306541       11,000
8320/2017 200988932      30,000
8324/2017  2013476614      110,000
8319/2017 20141946613     15,000
8321/2017  20141619211      44,000
6636/2017  200868301    6,000
6633/2017  200857161    10,000
6639/2017  200750791   4,000
8381/2017  20159374411   30,000
6641/2017 200745394A     4,000
7388/2017 200866827A      22,000
8180/20177  201036468L   23.000.00
8169/2017   2010928522       20 .000
8168/2017  200744130         6. 000
8165/2017 2009470112       10. 000
8150/2017 2007894835       5. 000
8149/2017 20134389312      33. 000
8147/2017  200758096       7. 000
8140/2017 2008108312      8. 000
8143/2017 200795391      7. 000
8130/2017 200743201A        12. 000
8145/2017 200826012        5. 000
8163/2017 200786578      4. 000
8162/2017  2011976872      10. 000
8161/2017 200813629       12. 000
8132/2017  200954465A      12. 000
8138/2017 20111443011        60. 000
8137/2017  200848119        8. 000
8136/2017  201428388B       55. 000
8135/2017  2008294286     9. 000
8134/2017  200639425      5. 000
8133/2017  200694883      15. 000
8141/2017 2007652025      7. 000
8126/2017 200659941       5. 000
8127/2017  200620668       6. 000
8125/2017 201082260        17. 000
8131/2017 200886846      30 .000
8128/2017  200863893       13. 000
8139/2017    200699598       10. 000
8129/2017  200671572       4. 000
8160/2017500   2015881641      175. 000
8159/2017  20142592613       125. 000
8158/2017  200726827        5. 000

8157/2017  20137834212       19. 000
8156/2017 2012 275734        22. 000
8152/2017200647475     4. 000
8153/2017 200676391      3. 000
8154/2017  200877873       7. 000
8151/2017  201494168       37. 000
8167/2017  200778653       7. 000
8166/2017  200456008       7. 000
8164/2017  2013391597        18. 000
2017/66705    2016 8194416      125,000
2017/6676  2011 750502          23,000
2017/6669  2010 502806        13,000
2017/6671    2013 69383A       37,000
2017/6673   2014 17984B        18,000
2017/6674  2015 1526113          20,000
2016/20016 _ 2015 6531815            15,000
2016/18359   30   2011 / 404622 . .         90,000
2015/56   2010 4274010         8,000

2017/6393200 _2016 52037A           25,000
2017/6667  2013371739        28,000
7382/2017 2011328512    13,000
7383/2017 20126093611   14,000
7379/2017 2014440230   23,000
7380/201 201031498L   10,000
7381/2017RC308201166968J     9,000
7842/2017 201455769A        17,000
7836/2017 201455614A        17,000
7840/2017 201455768A        17,000
8428/20175    201665787R    160,000
8431/2017  20141018513    20,000
8430/2017 20151934815    50,000
8429/2017  20139370810   21,000
6716/2017 20141318613     16,000
7949/2017   20133148516    17,000
7947/2017 201580029E     41,000
7946/2017  201425715   25,000
7951/2017 201384916R     15,000
7945/2017 201265825K   13,000
6694/2017  20132966312    45,000
6717/2017 20141317813     16,000
6715/2017  2014524604     15,000
5538/2017 20144735614      12,000
7814/2017 2015104962       55,000
7813/2017   20145056113     20,000
7816/2017 20127324213      25,000
2017/6689  200861645A        17,000
2017/6690  2007 31634      30,000
7384/2017 201527908H    62,000
7386/2017 201583651P     45,000
7385/2017E300201392540M     45,000
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عربي ودويل
انتخاب املجل�س الق�سائي يف تركيا مبوجب التعديل الد�ستوري 

•• اأنقرة-رويرتز:

انتخب اأع�ساء الرملان الرتكي اأم�ص االأربعاء �سبعة اأع�ساء يف هيئة ق�سائية 
اأعيد ت�سكيلها منفذين ثاين تعديل د�ستوري من التعديالت التي اأقرت يف 

الفرتة االأخرية وعززت بقوة �سلطات الرئي�ص رجب طيب اإردوغان.
وكان اأع�ساء الهيئة الق�سائية من قبل هم من يختارون اأغلب اأع�ساء جمل�ص 
الق�ساة واملدعني الذي يراقب الهيئة الق�سائية، لكن اال�ستفتاء الذي اأقرت 
الأع�ساء  ال�سلطة  ه��ذه  نقل  املا�سي  ال�سهر  �سئيل  ب��ف��ارق  التعديالت  فيه 
وتقول  الق�ساء  ت�سيي�ص  اإىل  ت��وؤدي  اإنها  منتقدون  ق��ال  خطوة  يف  ال��رمل��ان 
احلكومة اإنها �ستعزز ال�سرعية الدميقراطية . وقال اأكر حزبني معار�سني 
الرملان  يف  املا�سية  الليلة  اأج���ري  ال��ذي  الت�سويت  قاطعا  اإنهما  تركيا  يف 

اإردوغان  وي��ق��ول  اإل��غ��اوؤه.  �سرعي ويتعني  غ��ري  ك��ان  اال�ستفتاء  ب��اأن  داف��ع��ني 
الرئا�سة مطلوب لتجنب اال�سطرابات. ويتهمه  ال�سلطات يف يد  اإن تركيز 
معار�سوه بتقوي�ص ا�ستقالل الق�ساء واالجتاه نحو حكم الفرد الواحد يف 
تركيا الع�سو يف حلف �سمال االأطل�سي التي يعد ا�ستقرارها حيويا للواليات 
املتحدة واالحتاد االأوروبي. وخف�ست التعديالت الد�ستورية اجلديدة عدد 
22 ع�سوا. وح�سل  13 ع�سوا من  اإىل  واملدعني  الق�ساة  اأع�ساء جمل�ص 
االأع�ساء ال�سبعة يف املجل�ص على عدد اأكر من االأ�سوات املطلوبة لنجاحهم 
والتي تبلغ 330 �سوتا يف الرملان الذي ي�سم 550 ع�سوا. وي�سيطر حزب 
الرملان وي�سيطر  317 مقعدا من مقاعد  والتنمية احلاكم على  العدالة 
حزب العمل القومي، الذي انحازت قيادته حلزب العدالة والتنمية يف تاأييد 
التعديالت الد�ستورية، على 36 مقعدا بالرملان. وجرى اختيار االأع�ساء 

اأو حزب  العدالة والتنمية  ا�سما ر�سحها جميعا حزب   22 ال�سبعة من بني 
العمل القومي. وال�ستة االآخرون من اأع�ساء جمل�ص الق�ساة واملدعني هم 
وزير العدل ووكيل الوزارة اإىل جانب اأربعة يختارهم الرئي�ص بنف�سه. وكان 
 .22 من  ع�سوا   16 الق�سائية  الهيئة  تختار  ب��ان  يق�سي  ال�سابق  النظام 
ب��اأن يكون ع�سوا  ال��ذي ي�سمح للرئي�ص  ب��اأول تعديل د�ستوري،  العمل  وب��داأ 
حلزب  ج��دي��د  م��ن  اإردوغ�����ان  ان�سم  عندما  ال�سهر  ه��ذا  �سيا�سي،  ح��زب  يف 
اإردوغان زعامة احلزب  اأن ي�ستعيد  العدالة والتنمية احلاكم. ومن املتوقع 
بعد  القانونية  التعديالت  بقية  و�ستنفذ  االأح��د.  يوم  ا�ستثنائي  موؤمتر  يف 
2019. و�ستمكن  االنتخابات الرملانية املقررة يف نوفمر ت�سرين الثاين 
حالة  واإع��الن  العامة  املوازنة  م�سروع  و�سع  من  الرئي�ص  التعديالت  هذه 

الطوارئ واإ�سدار مرا�سيم دون موافقة الرملان.
 

مقتل جنديني �سوماليني ب�سيارة ملغومة 
 •• مقدي�صو -رويرتز:

قالت ال�سرطة ال�سومالية اإن جنديني ُقتال عندما انفجرت 
�سيارة ملغومة اأثناء حماولتهما اإبطال مفعولها يف العا�سمة 

مقدي�سو ام�ص االأربعاء.
اإن الرجلني ك��ان يفككان  ل��روي��رتز  اأحمد  ن��ور  ال��رائ��د  وق��ال 
جماعة  اأي  بعد  تعلن  ومل  انفجرت.  عندما  ال�سيارة  اأج��زاء 
�سل�سلة من  �سنت  املت�سددة  ال�سباب  ولكن حركة  م�سوؤوليتها 
اأخرى يف حماولتها لفر�ص  الهجمات يف مقدي�سو ومناطق 
تف�سريها املت�سدد الأحكام ال�سريعة . وي�سهد ال�سومال حربا 
منذ عام 1991 عندما اأطاح اأمراء حرب قبليون بالرئي�ص 

حممد �سياد بري ثم انقلبوا على بع�سهم بعد ذلك.

•• الفجر - مي�صيل كولومي�س 
 ترجمة خرية ال�صيباين

َقة الكابنت هادوك. كلما حترك دونالد  انها مثل َل�شْ
ترامب لوقف التحقيق اجلاري حول تواطوؤ حمتمل 
بني حملته وامل�شوؤولني عن القر�شنة اللكرتونية 
املن�شوبة لرو�شيا، كلما ازداد تورطه.  اجلمعة 12 
مايو، الثامنة �شباحا، “تغريدة عا�شفة” جديدة 
بتوقيع ترامب تهّدد جيم�س كومي، املدير ال�شابق 
م�شامني  بك�شف  الــفــدرايل،  التحقيقات  ملكتب 
ارتكب حماقة احلديث  اإذا  اأحاديثهما  ت�شجيالت 
اىل ال�شحافة، وهذا يعني، واقعيا، العرتاف باأنه 

مثل نيك�شون، ُي�شّجل الرئي�س جميع حماوريه.

البيت  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ان  ومب���ا 
االأب���ي�������ص ام��ت��ن��ع ع���ن ن��ف��ي هذه 
ت�سبب  رئ���ي�������س���ه،  ع����ن  امل���م���ار����س���ة 
مكتب  يف  اأوال  ���س��ج��ة:  يف  ذل����ك 
ال��������ف��������درايل، ثم  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات 
خ�����س��و���س��ا داخ����ل ال��ك��ون��غ��ر���ص يف 
وهذا   - الدميقراطيني  �سفوف 
متوقع - ولكن حتى بني العديد 
مازالت  الذين  اجلمهوريني  من 
 ،1974 عام  ووترغيت  ف�سيحة 
نيك�سون،  ا�ستقالة  اإىل  اأدت  التي 

جرحا مفتوحا يف ذاكرتهم.
الرو�ص هذه،  التواطوؤ مع  ق�سية 
رائحتها  ت�ساعد  بالتاأكيد  ي��زداد 
للذي  املتع�سفة  واالق��ال��ة  النتنة. 
ت��ق�����س��ي م��ه��م��ت��ه ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
ه�����ذه ال���ع���الق���ات اخل����ط����رية، مل 
كان  ك��م��ا  احل��م��ى  درج���ة  تخّف�ص 
ان  الوا�سح  وم��ن  الرئي�ص.  ياأمل 
يعتقد  ك��ان  ح�ساباته،  يف  ت��رام��ب 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني مي��ل��ك��ون كل  اأن 
امل�����ررات ل��ل��ت��ّرم وال��ت�����س��ك��ي من 
ت�سريحاته  ن�����س��ف��ت  رمب���ا  ال����ذي 
احلملة  اوج  يف  امل��ن��ا���س��ب��ة  غ����ري 
هيالري  ���ح  ت���ر����سّ االن���ت���خ���اب���ي���ة، 
ك��ل��ي��ن��ت��ون، ك���م���ا راه������ن ع���ل���ى اأن 
���س��ي��ح��ت��ج��ون معه  اجل��م��ه��وري��ني 
مع  بالتواطوؤ  ال�سبهات  هذه  �سد 
ال���رو����ص، ول��ك��ن ه���ذه امل����رة، خاب 
كبري  لعدد  بالن�سبة  الأنه  حد�سه، 
كانوا  ����س���واء  االأم���ري���ك���ي���ني،  م���ن 

�سيا�سيني اأم ال، طفح الكيل.

مقّربون من ترامب 
غادروا املركب

املا�سي،  ال�سيف  منذ  ال��واق��ع،  يف 
اأوال  واال�����س����ت����ب����اه  ال�������س���ك  ط������ال 
م���دي���ر حملة  م����ان����اف����ورت،  ب�����ول 
امل���ت���ه���م بدعم  ت����رام����ب،  دون����ال����د 
اأوكراين  حل��زب  امل�سورة  وتقدمي 
م�����وال مل��و���س��ك��و ون�����س��ي��ط ج����دا يف 
حم���اول���ة ق��ل��ب ن���ظ���ام احل���ك���م يف 
ان  االثنني،  اأي�سا  وعلمنا  كييف. 
حول  يحقق  االأم��ري��ك��ي  الق�ساء 
ح��رك��ة م�����س��ب��وه��ة ل����الأم����وال بني 
ال�سيد  رو�سية وح�سابات  ح�سابات 

مانافورت.
 ثم جاء الدور على روجر �ستون، 
اأح���د امل��ق��رب��ني ج���دا م��ن ترامب، 
ل�سالح  اللوبينغ  مبمار�سة  املتهم 
تبادل  خ���ا����س���ة  وب����ان����ه  ال�����رو������ص، 
غوت�سيفر  مع  اإلكرتونية  ر�سائل 
ُيعتر  تويرت  على  ح�ساب   ،2.0

�سادرا عن املخابرات الرو�سية.
امل�ست�سارين  اأح���د  ب���اج،  ك��ارت��ر  ث��م 
الدبلوما�سيني يف احلملة، مقرب 

ترامب الحقا مكرها، ولي�ص الأنه 
رفع  م�سالة  يف  ج��دا  بعيدا  ذه��ب 
باأنه  الع��رتاف��ه  ولكن  العقوبات، 
مايك  الرئي�ص  ن��ائ��ب  على  ك��ذب 
بن�ص ب�ساأن ات�ساالته مع الرو�ص.

الكذب �شّم الدميقراطية 
الأمريكية

وهذا لي�ص كل �سيء: عندما اقال 
ترامب، الثالثاء 9 مايو، جيم�ص 
التحقيقات  مكتب  مدير  كومي، 
ال���ف���درايل، مل ي��ك��ن وزي���ر العدل 
�سي�سيون،  ج��ي��ف  ال��ع��ام  وال��ن��ائ��ب 
م��ن ح����ّرر ال��ر���س��ال��ة ال��ت��ي ت�سكل 
االقالة،  لتلك  القانوين  االأ�سا�ص 
روزن�ستاين.  رود  م�ساعده،  وامنا 
اأي�سا،  ج��ي��ف  اأن  ه���و  وال�����س��ب��ب 
كذب  باأنه  االع���رتاف  اإىل  ا�سطر 
ا���س��ت��م��اع جمل�ص  خ����الل ج��ل�����س��ة 
ال�������س���ي���وخ، واأن�������ه ك���ان���ت ل����ه عدة 
الرو�سي  ال�����س��ف��ري  م��ع  ات�����س��االت 

ال�سهري بالواليات املتحدة.
ومكتب  ب���رمل���ان���ي���ة  جل������ان  اأرب��������ع 
يحققون  ال���ف���درايل  التحقيقات 
ح����ال����ي����ا ح�������ول ال�����ع�����الق�����ات غري 
حملة  رج�������ال  ب�����ني  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
املقربني  والرو�ص  ترامب  دونالد 
بن�سب متفاوتة من بوتني. وحتى 
فان  ط��وي��ال،  وق��ت��ا  ا�ستغرقت  ان 
التحقيقات �ست�سل اىل نتيجة يف 

نهاية املطاف.
ميكن  ال  اخ������������رى،  ج����ه����ة  م������ن 
م��ن��ع غ��ال��ب��ي��ة االأم���ري���ك���ي���ني من 
ج��ي��م�����ص كومي  ب������اأن  االع����ت����ق����اد 
ملكتب  كمدير  من�سبه  م��ن  اأق��ي��ل 
ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات ال������ف������درايل، الأن����ه 
ُيحّقق بن�ساط حول وقائع ميكن 
خطري.  ب�سكل  الرئي�ص  تهدد  اأن 
وق�����د اأع����ل����ن ف���ع���ال ه�����ذا االخ����ري 
ب�سهادته  ل���الإدالء  ا�ستعداده  ع��ن 
اأم��ام جلنة م�سرتكة من جمل�ص 
واليوم  النواب.  وجمل�ص  ال�سيوخ 
وق����د اأُع���ف���ي م���ن م��ه��ام��ه، حتّول 
كومي اىل قنبلة موقوتة حّرة يف 

وا�سنطن.
على  النجم  ال�سحفي  راذر،  دان 
ق��ت��اة ���س��ي ب���ي ا����ص ط��ي��ل��ة خم�سة 
“اإن  غ��������ّرد:  ع����ام����ا،  وع�������س���ري���ن 
ال�سحافة  يف  االأ�سا�سية  القاعدة 
على  م�سدرين  ل��ك  يكون  اأن  ه��و 
املعلومة. ويف  للتحّقق من  االأق��ل 
ا���س��ت��ن��دت �سحيفة  ك��وم��ي،  ح��ال��ة 
م�سدر   30 اىل  بو�ست  وا�سنطن 
– �ساروا جميعا يف نف�ص االجتاه.. 
مل ي��ع��د ه���ذا جم���رد اأن���ب���وب ، بل 

خرطوم مياه اطفاء احلريق«.

ج���دا م���ن غ���ازب���روم ال��ت��ي تعّرف 
اأث���ن���اء عمله يف  ع��ل��ى م�����س��وؤول��ي��ه��ا 
ويبدو  مو�سكو.  يف  لين�ص  مرييل 
ان������ه اح����ي����ط ع���ل���م���ا مب����ح����اوالت 
قر�سنة الرو�ص حل�سابات احلزب 

املتحدة.  ال����والي����ات  يف  م��و���س��ك��و 
ويبدو انهما تناق�سا ب�سكل خا�ص، 
العقوبات  رف����ع  اإم���ك���ان���ي���ة  ح����ول 
الفريق  يت�سلم  حاملا  رو�سيا  �سد 
اجل���دي���د ال�����س��ل��ط��ة. وت��خ��ل��ى عنه 

ت�����س��ك��ي��ل ال��ف��ري��ق االن���ت���ق���ايل، مت 
تعيينه م�ست�سارا لالأمن القومي، 
الرئي�سية  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  واح���دة 
علم  على  االأم��ري��ك��ي��ة،  االإدارة  يف 
تقريبا،  اأو  الدولة  اأ�سرار  بجميع 

تخّل�ص  ول���ئ���ن  ال���دمي���ق���راط���ي. 
احلاالت  ترامب من هذه  دونالد 
امل���ك�������س���وف���ة ح���ت���ى قبل  ال����ث����الث 
انتخابات نوفمر، فان احلال مل 
يكن كذلك مع مايكل فلني. فعند 

كانت  االنتقالية،  الفرتة  وخ��الل 
مل��اي��ك��ل ف��ل��ني ع���دة حم���ادث���ات مع 
وا�سنطن  يف  ال���رو����س���ي  ال�����س��ف��ري 
يعتر  ال��ذي  كي�سلياك،  �سريغي 
اأف�������س���ل ج���وا����س���ي�������ص خم����اب����رات 

رغم انه مت اخطار ترامب - حتى 
ب�سالته   - �سخ�سيا  اأوب���ام���ا  م��ن 
امل��ري��ب��ة م��ع ال��رو���ص، ب��ل ان فلني 
حت�����س��ل ع��ل��ى م��ق��اب��ل م����ايل من 

تلفزيون مقّرب من بوتني.

ترامب يف ورطة بول مانافورت مدير حملة دونالد ترامب اول املتهمني

كارتر باج احيط علما مبحاوالت قر�سنة الرو�ص للحزب الدميقراطي

مايكل فلني.. االكرث تورطا.. وخطا ترامب اجل�سيم كومي.. قنبلة موقوتة يف �سوارع وا�سنطن

روجر �ستون.. اجر على مغادرة املركب

ق�شية التواطوؤ مع الرو�س يزداد ت�شاعد رائحتها النتنة وازاحة امل�شوؤول عن التحقيق مل تخف�س درجة احلمى

اقالة كومي مل تخف�س درجة احلمى:

رو�سيا غيت مل تنته من تعفني رئا�سة ترامب...!
 حتّول جيم�س كومي بعد اقالته اىل قنبلة موقوتة حّرة يف وا�شنطن

اأربع جلان برملانية وال� »اف بي اأي« يحققون حول
العالقات غر الطبيعية بني رجال حملة ترامب والرو�س

اأ�شّر ترامب على تعيني مايكل فلني رغم انه اأُخطر 
حتى من اأوباما �شخ�شيا ب�شالته املريبة مع الرو�س 
 ال ميكن منع غالبية االأمريكيني من االعتقاد باأن كومي 

اأقيل من من�سبه الأنه ُيحّقق حول وقائع تهّدد للرئي�س

نقل املئات منهم اىل امل�شت�شفى يعد حتديا لوج�شتيا لالحتالل

الفل�سطينيون امل�سربون عن الطعام يدخلون مرحلة خطرة 
وتتقلب  املفا�سل.  واآالم  وال�سداع  ب��ال��دوار  ال�سعور  يبداأ  ا�سبوعني  بعد   .
االإفرازات الهرمونية ومعها املزاج.خالل اال�سبوع الثالث اأو الرابع ميكن اأن 
يبداأ امل�سربون بالتقيوؤ بطريقة خارجة عن ال�سيطرة عدة مرات يف اليوم 
اأيام. وا�ساف قد يتقيوؤون يف كل مرة يتناولون فيها  ملدة ثالثة اىل اأربعة 
املاء. ي�سعرون بالتعب وتخور قواهم ويرغبون باخللود اىل النوم وال رغبة 
لديهم يف الكالم. ي�ستحوذ عليهم هنا نوع من االكتئاب . نادرا ما ينامون 
وال يتجاوز نومهم �ساعتني او ثالثة ليال نظراً الأنهم ينامون طوال النهار. 
وجتعل اآالم املفا�سل ال�سديدة مع اأقل حركة، النوم اأ�سعب. بعد ثالثة او 
اأربعة ا�سابيع يكون امل�سربون قد خ�سروا حواىل %10 من وزنهم ما يعني 
�سهر  وبعد  هي�سال.  بح�سب  منتظمة  لفحو�ص  اخل�سوع  نظرياً  عليهم  ان 

املعدة  ايام توجه  املعدة والبطن. بعد ثالثة  اآالم��ا حادة يف  وهو ما ي�سبب 
يف  بها.  الدماغ  ويقبل  متوفر،  غري  الطعام  اأن  مفادها  الدماغ  اىل  ر�سالة 
معظم احلاالت تختفي اآالم املعدة الأنها مل تعد تتوقع احل�سول على طعام 
ال��ده��ون. خالل  ا�ستهالك خمزونه من  ذل��ك، يبداأ اجل�سم يف  ب��دال من   .
بروتيناته  على  اجل�سم  يتغذى  ال��ده��ون،  كمية  كل  ا�ستهالك  وبعد  �سهر 
من الع�سالت والحقا من االع�ساء حمافظا يف الوقت نف�سه على الدماغ 
والكبد والكليتني والقلب. وقال هي�سال خالل اال�سراب عن الطعام ياأكل 
اجل�سم نف�سه . يقول الطبيب انه عادة خالل اأول اأ�سبوعني ي�سعر االفراد 
بالفرح وال�سعادة ب�سبب التغريات الهرمونية. يكون مزاجهم جيدا عندما 
تتحدثون اليهم . فهم ال ي�سعرون باآالم حادة النها تاأتي يف مرحلة الحقة 

••  القد�س املحتلة-اأ ف ب:

بداأ املئات من املعتقلني الفل�سطينيني اأم�ص �سهرهم الثاين من اال�سراب عن 
الطعام، ودخلوا بذلك يف مرحلة تزداد خطورة على �سحتهم وعلى حياتهم. 
انطلق التحرك مببادرة من القائد يف حركة فتح مروان الرغوثي املحكوم 
ظروف  بتح�سني  للمطالبة  اب��ري��ل  ني�سان   17 يف  امل��وؤب��د  بال�سجن  عليه 
االعتقال وتوفري هواتف عامة او زيادة عدد الزيارات. وتقول ا�سرائيل ان 
840 معتقال م�سربون عن الطعام يف حني يقول م�سوؤولون فل�سطينيون 
ان عددهم الف. فكيف يكون رد فعل ج�سم االن�سان مع اال�سراب عن الطعام. 
يجيب زيرات�سيون هي�سال الطبيب االريرتي لدى ال�سليب االحمر الدويل 
امل�سربني.  املعتقلني  زي��ارة  من  متكنوا  الذين  القالئل  االجانب  من  وهو 
اأقوال  اآخ��ر متخ�س�ص يف هذه احل��االت لوكالة فران�ص بر�ص  واأك��د طبيب 
زيرات�سيون هي�سال املخول اإعطاء معلومات عامة فقط عن حركة اال�سراب 
عن الطعام. يقول هي�سال ان اال�سراب عن الطعام ال يعني ال�سعور باجلوع 
ال�سديد والدائم. فامل�سرب عن الطعام ال ي�سعر باأنه ميوت من اجلوع �سوى 
خالل يومني او ثالثة اأيام يتوق فيها اجل�سم ب�سورة يائ�سة لتناول الطعام 

تزداد املخاطر ب�سكل كبري الن فقدان الوزن قد ي�سل اىل %20 وي�ستلزم 
امل�ست�سفى  اىل  اال�سخا�ص  مئات  نقل  ويطرح  امل�ست�سفى.  اىل  النقل  االم��ر 
حتديا لوج�ستيا كبريا بالن�سبة اىل اإ�سرائيل. ولتفادي ذلك حتديدا، تبنت 
ا�سرائيل قانونا ي�سمح لها باللجوء اىل التغذية الق�سرية. وي�سطدم هذا 
اال�سلوب مبعار�سة نقابة االطباء. ي�سبح اخلطر كبريا بعد خم�سني يوما 
بحركة  يتحكمون  وال  �سديد  دوار  م��ن  امل�سربون  ي��ع��اين  اال���س��راب.  م��ن 
عيونهم وتتباطاأ دقات قلبهم وي�سبح لون البول بنياً داكناً وهو من اأعرا�ص 
توقف عمل الكليتني. يكون امل�سربون قد خ�سروا عندها %30 من وزنهم 
وت�سبح الع�سالت عاجزة عن حتمل الهيكل العظمي، ويجدون �سعوبة يف 
الوقوف. اعتبارا من هذه املرحلة ميكن توقع م�ساعفات خطرية مثل ف�سل 

االع�ساء فالوفاة . وعموما يتوفى امل�سرب عن الطعام باأزمة قلبية.
�ساندز  بوبي  بزعامة  االيرلنديني  الطعام  عن  امل�سربني  من  ع�سرة  تويف 
73 يوما من بدء  46 اىل  1981 بعد  يف ال�سجون الريطانية يف العام 
اإن ق�سية بوبي �ساندز بينت كيف يختلف رد فعل  حركتهم. وقال هي�سال 
اأي��ام اال���س��راب عن الطعام زادت  كل ج�سم . واأ���س��اف لكن كلما ازداد ع��دد 

امل�ساعفات على ال�سحة و�سواًل اإىل الوفاة .
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عربي ودويل

برملان اأملانيا ي�سوت على
 �سحب القوات من تركيا

•• برلني-رويرتز:

قال وزير اخلارجية االأملاين زيجمار ج ابرييل ام�ص االأربعاء اإن برملان اأملانيا 
تنظيم  قتال  يف  ت�سارك  التي  ال��ق��وات  �سحب  ب�ساأن  االأرج���ح  على  �سي�سوت 
داع�ص االإرهابي ب�سوريا من قاعدة ع�سكرية تركية اإذا ما اأ�سرت اأنقرة على 

منع امل�سرعني االأملان من زيارة املوقع.
وقال م�سوؤولون اأتراك لرويرتز اإن زيارة م�سرعني اأملان لنحو 250 جنديا 
اأملانيا يتمركزون يف قاعدة اإجنريليك لتقدمي الدعم اللوجي�ستي للتحالف 

بقيادة الواليات املتحدة لن تكون مالئمة يف الوقت احلايل.
ب�سدة  توترت  التي  العالقات  ت��اأزم  من  مزيد  اإىل  ال�سديد  اخل��الف  واأدى 
ق��ب��ل ا���س��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى ت��ع��دي��الت د���س��ت��وري��ة يف ت��رك��ي��ا مت��ن��ح ال��رئ��ي�����ص رجب 
)نويه  ل�سحيفة  جابرييل  وق��ال  وا�سعة.  جديدة  �سلطات  اإردوغ���ان  طيب 
الرتكية  احلكومة  تغري  اأن  متني  اإال  ي�سعني  ال  ت�سايتوجن(  اأو�سنابروكر 
االأمل��اين قطعا بعدم  واإال �سي�سوت الرملان  املقبلة.  القليلة  االأي��ام  راأيها يف 

ترك اجلنود يف تركيا .
تاأتي ت�سريحات جابرييل بعد اأن قالت امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال مريكل 

اإن برلني قد تنقل جنودها اإىل مكان اآخر.
جنودها  نقل  اإمكانية  تبحث  اأمل��ان��ي��ا  اأن  اأون��الي��ن(  )�سبيجل  م��وق��ع  وذك���ر 
والي�سار  اأن حزبي اخل�سر  ت�سايتوجن(  ل��الأردن. وذك��رت �سحيفة )برليرن 

املعار�سني يدعوان اإىل الت�سويت على �سحب اجلنود.
�سل�سلة خالفات  ب��ع��د  ك��ث��ريا  واأمل���ان���ي���ا  ت��رك��ي��ا  ب���ني  ال��ع��الق��ات  وت���ده���ورت 
دبلوما�سية. وثار غ�سب تركيا بعدما األغت اأملانيا جتمعات جماهريية لدعم 
اللجوء  حق  اأملانيا  ملنح  غا�سبة  اأنها  كما  الرتكي  اال�ستفتاء  قبل  اإردوغ���ان 

الأتراك يتهمون بامل�ساركة يف حماولة انقالب يف يوليو متوز.
400 تركي يحملون ج��وازات �سفر  اإن اأكرث من  ويقول امل�سوؤولون االأمل��ان 

حكومية  عمل  وت�ساريح  دبلوما�سية 
ذلك  منذ  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  اللجوء  طلبوا 

احلني.
وقالت �سحيفة بيلد وا�سعة االنت�سار 
اإن جرنالني تركيني طلبا اللجوء يف 

مطار فرانكفورت .
�ستنقل  ال�������س���ل���ط���ات  اأن  واأ�����س����اف����ت 
للمهاجرين  م��رك��ز  اإىل  اجل���رنال���ني 
ببلدة جي�سن قرب فرانكفورت بعد اأن 
واأحجمت  املطار.  ق��رب  الليلة  ق�سيا 
املهاجرين  ومكتب  االأملانية  ال�سرطة 

والالجئني عن التعليق.

�سوريون يواجهون االألغام واالإعدام للهرب من داع�س.. �سبح التهجر الق�سري يطادر اأهايل بلدات بجنوب دم�سق 
 •• دم�صق-وكاالت:

وببيال  يلدا  بلدات  �سكان  يتخوف  االأرب���ع،  امل��دن  اتفاق  تنفيذ  ا�ستمرار  مع 
ينتظرهم، يف ظل  العا�سمة دم�سق من م�ستقبل جمهول  �سح جنوب  وبيت 
ربط حمتمل مل�سريهم بهذا االتفاق. وتت�سمن املرحلة االأوىل من االتفاق 
-الذي اأبرم بني حركة اأحرار ال�سام وهيئة حترير ال�سام من جهة، وممثلني 
ع��ن ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري واإي����ران م��ن جهة اأخ����رى- خ���روج اآالف امل��دن��ي��ني من 
بلدتي م�سايا والزبداين بريف دم�سق الغربي اإىل مناطق �سيطرة املعار�سة 
مناطق  اإىل  اإدل��ب  بريف  والفوعة  كفريا  بلدتي  من  وكذلك  البالد،  �سمال 
�سيطرة النظام، اإ�سافة اإىل اإطالق �سراح مئات املعتقلني من �سجون النظام 

ال�سوري.
وانتهى تنفيذ هذه املرحلة يف الثاين والع�سرين من ال�سهر الفائت، بخروج 

 750 ع��ن  واالإف�����راج  االأرب����ع،  امل���دن  م��ن  وم���دين  اآالف مقاتل  نحو ثمانية 
اأي��ار احلايل،  ال�سابع من مايو  ب��داأت يف  الثانية والتي  اأم��ا املرحلة  معتقال. 
من  ال�سام  حترير  هيئة  من  وعنا�سر  مدنيني  جرحى  اإج��الء  على  فتن�ص 
خميم الريموك جنوب دم�سق، ومتابعة ملف املعتقلني لدى النظام ال�سوري 
الذين يبلغ عددهم 1500، ووقف اإطالق النار يف بلدات يلدا وببيال وبيت 
اإىل  وغذائية  طبية  م�ساعدات  اإدخ���ال  جانب  اإىل  العا�سمة،  جنوب  �سحم 
مناطق حما�سرة مبحيط دم�سق دون حتديدها. هذا ويتجمع مئات الرجال 
والن�ساء يف خميم للنازحني �سمال مدينة الرقة حول �ساحنة حمملة باملواد 
الغذائية، فقد ارتفع عدد النازحني ب�سكل كبري اىل هذا املكان مع اقرتاب 

املعارك من املدينة.
بني  املعارك  احتدام  اإث��ر  ال�سمالية،  الرقة  اأري��اف  يف  النزوح  وت��رية  ارتفعت 
قوات �سوريا الدميوقراطية مدعومة من التحالف الدويل وتنظيم داع�ص 

املخيم  اإىل  االخ���رية  ال�ساعات  خ��الل  ال��ع��ائ��الت  مئات  وو�سلت   . االإره��اب��ي 
الواقع يف مدينة عني عي�سى على بعد ثالثني كيلومرتا من الرقة، ويروي 
اأفرادها ال�سعوبات واالخطار التي تعر�سوا لها يف طريق هربهم من مناطق 

اجلهاديني.
االأرا�سي  العديد منهم  النازحني، فافرت�ص  املخيم يت�سع ملزيد من  مل يعد 

املحيطة باملخيم، وجانبي الطريق العام املال�سق للمخيم.
ويقول رئي�ص جلنة خميم عني عي�سى جالل العّياف يتواجد االآن يف املخيم 
بداية  منذ  ، م�سيفا  بال�ساعات  يزيد  وال��ع��دد  ن��ازح  األ��ف  ع�سرين  اأك��رث من 
معركة الرقة منذ �ستة اأ�سهر وحتى االآن و�سل اىل املخيم اأكرث من مئة األف 
نازح عاد ق�سم منهم اإىل قراه وق�سد اآخرون اأقارب لهم يف مناطق خمتلفة . 
وينا�سد العّياف املنظمات الدولية زيادة امل�ساعدات اىل النازحني الذين تفوق 

اأعدادهم اإمكانات املجل�ص املحلي للمدينة .

عن  وتبتعد  العاملي  االغ��ذي��ة  برنامج  من  ح�سة  راأ�سها  على  ام���راأة  وحتمل 
العديد من االطفال، احدهم يبكي بقوة حتت خيمة،  املخيم،  ال�ساحنة. يف 
وقد مدد على اأغطية على االر���ص من دون فرا�ص حتتها. على الرغم من 
لهوؤالء  اأمنا  اأك��رث  املخيم  يبدو  ال��راح��ة،  مقومات  من  الكثري  اىل  االفتقار 
النازحني من مناطق غادروها. ويقول اأبو اأحمد )47 عاما( الفار من مزرعة 
الر�سيد �سربوا عرباتنا واأحرقوا اخليم التي كنا نحملها معنا اأثناء فرارنا . 
وي�سيف �سغطوا على النا�ص لالن�سمام اإليهم، لكن اأغلب النا�ص يرف�سون ، 
م�سريا اىل ان املتطرفني يلغمون اجل�سور ويزرعون االألغام قبل ان�سحابهم 
من املناطق . ويقول خالد الفار من حي ال�سباهية يف املدينة والذي و�سل 
قبل يومني اإىل املخيم، وقد بدت عليه عالمات التعب، مل ن�سدق اأننا و�سلنا 
اإىل هنا ، م�سيفا داع�ص مينع النا�ص من املغادرة، ويقوم باإعطاب �سياراتهم 

ملنعهم من الفرار . ويتابع اأعدموا عددا ممن حاولوا الفرار قبل اأيام .

يف  لرئي�ص  ج��دي��دة  انتكا�سة  ان��ه��ا 
كومي،  جيم�ص  اإق��ال��ة  بعد  دّوام���ة 
مدير مكتب التحقيقات الفدرايل 
امل�سوؤول عن التحقيق يف عالقاته 

برو�سيا.
بعد هذه ال�سل�سلة من االإخفاقات، 
ازداد من�سوب التوتر حول الرئي�ص. 
دوام����ة  يف  اأن���ه���م  ال���وا����س���ح  “من 
ا�ستعادة  و���س��ي��ح��اول��ون  جهنمية، 
اإن��ه الأم��ر حم��زن، كان  ال�سيطرة. 

ينتهي  ال���زم���ن  اأن  ن��ع��رف  ون��ح��ن 
دائما بتكبري ال�سقوق.

*ه���ل ي��ن��ق��ل��ب اجل��م��ه��وري��ون على 
دونالد ترامب؟

اإمكانية  ه���ن���اك  ال���ن���ه���اي���ة،  يف   -
ك�����ان �سبب  ان����ت����اج م����ا  ل���ي���ع���ي���دوا 
مبعنى،  االآن.  اإىل  خ�������س���ارت���ه���م 
االن���ق�������س���ام���ات ال���داخ���ل���ي���ة داخ����ل 
احل����زب ام����ام وج����ود ال��ع��دي��د من 
االجنح�������ة، وخ�س���و�سا جمموعات 

ميكن اأن تنقلب على الرئي�ص.
واأنا اأفكر بدرجة اأوىل يف املجموعة 
املقّربة من راند بول، التحّرريون، 
ال���ذي���ن ي���ري���دون اال���س��ت��ف��ادة مما 
هناك  اأن  اأعتقد  انني  اال  ي��ج��ري، 
م��ن عام  اق��رتب��ن��ا  اآخ���ري���ن. فكلما 
الرئا�سية  واالن��ت��خ��اب��ات   ،2020
املقبلة، اال وح��اول انا�ص مثل تيد 
الوقوف  روب��ي��و،  م��ارك��و  اأو  ك���روز 
�سيكون  الذي  ترامب  دونالد  �سد 

الرئي�ص املنتهية واليته.
اال�ستبل�سمنت  داخ���ل  حتى  ول��ك��ن 
اأيام،  قبل  حقيقي.  ان��زع��اج  هناك 
بول  ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�ص  تلقى 
ريان �سيحات ا�ستهجان يف اإحدى 
اجلامعات يف والية فرجينيا.. هو 
املرتتبة  ب��االآث��ار  ي�سعر  ب��داأ  اي�سا 

على عدم �سعبية دونالد ترامب.

احلالتني هناك خماطر. 
���س��ُت��ف��ت��ح فرتة  ال����ع����ام  ن���ه���اي���ة  يف 
ان��ت��خ��اب��ي��ة، و���س��ي��ت��م ت��غ��ي��ري كامل 
وث���ل���ث جمل�ص  ال����ن����واب  جم��ل�����ص 
االإطار،  يتح�سن  مل  واإذا  ال�سيوخ. 
الناخبني  ثقة  خ�سارة  خطر  ف��ان 

يتهّددهم.
طريقهم  يف  اجل���م���ه���وري���ني  ان 
للمخاطرة مبقاعدهم، وما اأحاول 
موجود،  الت�سّقق  اأن  هو  اأقوله  اأن 

بان  ال���ق���ول  امل���ع���ار����س���ة يف  زع���ي���م 
ذلك  ُي��ع��ّد  ج��دي��ة،  ���س��ارت  امل�سالة 

ناقو�ص خطر.
*ك���ي���ف مي��ك��ن ل��ل��ج��م��ه��وري��ني رد 

الفعل؟
موقف،  ات��خ��اذ  عليهم  ب��ات  لقد   -
جانب  اىل  ك����ان����وا  ان  وحت����دي����د 
اإىل  ي��ن�����س��م��وا  ان  اأو  ال���رئ���ي�������ص، 
اأي�سا ب�سرح  املعار�سة. ومطالبون 
يف  اأن��ه  واأعتقد  اختيارهم،  اأ�سباب 

ه���ن���اك ف���ري���ق اأم�����ن ق���وم���ي جيد، 
عدم  عن  الناجمة  الفو�سى  ولكن 
االن�����س��ب��اط ب�����س��دد م��ن��ح��ن��ا بيئة 
ال�سناتور  متاأ�سفا  قال  مزعجة”، 

اجلمهوري بوب كوركر.
ال�سيا�سية  ال����ره����ان����ات  ه����ي  م����ا 
ل��ه��ذه االأزم����ة االأخ����رية ال��ت��ي متّر 
�����س����وؤال طرحته  وا����س���ن���ط���ن؟  ب��ه��ا 
لك�سري�ص  ع���ن  ف��ريون��ي��ك  ب����ول 
برانا،  اإري��ك  على جان  الفرن�سية، 

ت�سريحات خمتلف اأع�ساء احلزب 
وا�سنطن  اأن  ن����رى  اجل���م���ه���وري، 

تغلي.
جيم�ص  ق�سية  ب��ع��د  اأن����ه  ح��ني  يف 
ال�������ن�������واب خلف  وق��������ف  ك������وم������ي، 
اأن  ال���رئ���ي�������ص، ون����الح����ظ ال����ي����وم 
يت�سّقق  ب����داأ  اجل��م��ه��وري  احل����زب 
م���ن ح����ول دون���ال���د ت���رام���ب. كان 
هناك لفت نظر قوي، واأ�سري هنا 
امل�سوؤول  الرجل  كروكر،  ب��وب  اىل 

املجتمع  ق�����س��اي��ا  يف  امل��ت��خ�����س�����ص 
املتحدة،  ال��والي��ات  يف  وال�سيا�سة 
جامعة  يف  امل���ح���ا����س���ر  واال�����س����ت����اذ 

بانتيون - ا�سا�ص.
*كيف ن�سف هذه االأزمة اجلديدة 

التي تهز رئا�سة ترامب؟
الف�سل  يف  ت�سل�سل  فعال  هناك   -  
ح��ال��ي��ا يف ال��ب��ي��ت االأب��ي�����ص. هناك 
وع����ن  “اأزمة”،  ع������ن  ح�����دي�����ث 
نالحظ  وع���ن���دم���ا  “فو�سى”، 

عن ال�سوؤون اخلارجية يف جمل�ص 
البيت  اإن  ق����ال  ال�����ذي  ال�������س���ي���وخ، 
جهنمية”،  “دوامة  يف  االأب��ي�����ص 

وهذه كلمات قوية جدا.
اآخرون، مثل زعيم الدميقراطيني 
يف جم��ل�����ص ال�����س��ي��وخ، ع��ل��ى غ���رار 
االأ�سياء  ط��رح��وا  ���س��وم��ر،  ت�����س��اك 
بو�سوح، م��ن خ��الل احل��دي��ث عن 
للرئا�سة  املمنوحة  الثقة  تاآكل   “
يبداأ  ع��ن��دم��ا  ول��ك��ن  والأمريكا”. 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
»م���ن ال��وا���س��ح ال��ي��وم اأن االأح����زاب 
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة ال�����ق�����دمي�����ة، �����س����واء 
او  امل�����ح�����اف�����ظ�����ة  ال����ت���������س����ك����ي����الت 
اال���س��رتاك��ي��ة ال مت��ل��ك االإج���اب���ة يف 
التي  الرئي�سية  الق�سايا  مواجهة 
ان احلل  اأوروب������ا.  اأو  ف��رن�����س��ا  ت��ه��م 
الو�سط  هو  ال�سعبوية،  للتهديدات 
منذ  يقرتحه”.  ال���ذي  ال��ل��ي��رايل 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون االليزيه،  غ��زو 
وال��ك��ت��ال��وين األ����رت ري��ف��ريا ينفخ 

األرت  ان  طبعا،  يبقى،  الرئي�سي. 
ريفريا ال يزال بعيدا عن الو�سول 
ذلك  لتحقيق  وي��اأم��ل  ال��ق��م��ة.  اىل 
اال�سرتاكي،  احل��زب  ا�سمحالل  يف 
اإىل ف�سائل متناحرة،  الذي متّزق 
الذي  ال�سعبي،  احل���زب  واإ���س��ع��اف 
ماكرون  ال��ف�����س��اد.   ق�سايا  تنخره 
ترّبع على عر�ص االأوملب.. وريفريا 
ب��اأن وزير  اإن��ه يعتقد  يحلم بذلك: 
دّله  االأ���س��ب��ق  الفرن�سي  االق��ت�����س��اد 

على الطريق.
عن لوبوان الفرن�شية

����س���دره، وي��ت��م��وق��ع ك�����س��ّي��د ب���الده 
اإ���س��ب��ان��ي��ا، ح��ي��ث حتتفظ  ال����ق����ادم، 
االأح�������زاب ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ح��ت��ى وان 
– حمافظو  ب��زع��ام��ت��ه��ا  ���س��ع��ف��ت، 
كاأقلية،  يحكمون  ال�سعبي  احل��زب 
اال�����س����رتاك����ي����ون  يف ح�����ني مي����ّث����ل 
األرت  ال��ث��ان��ي��ة.   الرملانية  ال��ق��وة 
�سيودادانو�ص  زع��ي��م  ه���و  ري���ف���ريا 
و�سطية  حركة  وهي  )املواطنون(، 
�سابة، ورابع قوة يف جمل�ص النواب 
باملائة   16 ومت���ل���ك  م����دري����د،  يف 
م��ن ن��واي��ا ال��ت�����س��وي��ت.  ك��ل �سيء، 

بطريقة  ويتحدثان  اجتماعي”، 
وا�سحة ومقنعة.

»جتديد الطبقة ال�شيا�شية« 
 الفرق الوحيد امللحوظ: اإذا كانت 
نيزكّية،  اإميانويل ماكرون  م�سرية 
ف��ان األ���رت ري��ف��ريا ع��رف �سعودا 
�سيودادانو�ص،  حل��رك��ت��ه،  اأب����ط����اأ. 
ع�سر �سنوات من التاريخ، وكانت يف 
البداية حركة اإقليمية يف كاتالونيا، 
اأ�سا�سا  م��رك��زا  خطابها  ك��ان  حيث 
الإ�سبانيا  املناه�سة  القومية  �سد 

الرئي�ص  ري��ف��ريا م��ن  ُي��ق��ّرب  فعال، 
الفرن�سي اجلديد ماكرون: خّريج 
ل���الإدارة  العليا  الوطنية  امل��در���س��ة 
�سنة،   39 العمر  من  يبلغ  ال�سابق 
يف حني مل يتجاوز خّريج القانون 
كالهما  ع���ام���ا.   37 ال���د����س���ت���وري 
منازع  بال  وزعيم  وج��ذاب،  جميل، 
حل��زب��ه. م��ن��ح��ازان ب��ق��وة الأوروب�����ا، 
�سوق  وتر�سيد”  “عقلنة  ويريدان 
العمل )يتم ذلك جزئيا يف ا�سبانيا 
منذ عام 2012(، ويعّرف الواحد 
“ليرايل  ان���ه  ع��ل��ى  نف�سه  منهما 

 ،2015 ع������ام  م���ن���ذ  امل���ه���ي���م���ن���ة. 
يف ظ����ل ق����ي����ادة ري����ف����ريا، اخ���ت���ارت 
وطنيا،  م�����س��ريا  ف���ج���اأة  احل���رك���ة 
اإ�سبانيا،  اأنحاء  وانت�سرت يف جميع 
و���س��ن��ع��ت امل��ف��اج��اأة ب��اح��ت��الل جزء 
الو�سط.  وميني  الو�سط  من  كبري 
م��ث��ل م���اك���رون، ج��ع��ل ري���ف���ريا من 
ال�سيا�سية،  ال��ط��ب��ق��ة  “جتديد 
القدمية”،  االأمن����اط  يف  املع�ّس�سة 
التي  “االآفة  ال��ف�����س��اد،  وم��ك��اف��ح��ة 
اب���ُت���ل���ي ب���ه���ا امل���ج���ت���م���ع االإ����س���ب���اين 
معركته  �سالح  اقت�ساده”،  وتعيق 

مع ت�شل�شل عالمات الف�شل:

ت�سّقق احلزب اجلمهوري حول دونالد ترامب...!
اجلمهوريون يف طريقهم اىل خ�شارة ثقة الناخبني واملخاطرة مبقاعدهم

االنقالب على ترامب وارد من جمموعة راند 
بول اإىل جانب تيد كروز اأو ماركو روبيو

 بعد هذه ال�سل�سلة من االإخفاقات ازداد من�سوب 
التوتر حول الرئي�س ووا�سنطن قدر يغلي

اعرتف  الأخـــري،  يف 
ــد تــرامــب يف  ــال دون
�شباحية  تغريدة 
معلومات  بتقا�شم 
رو�شيا،  مع  ح�شا�شة 
ذلـــك  اأن  زاعــــمــــا 
تراجع  حــقــه.  مــن 
نفى  ان  بــعــد  كــبــري 
جملة  فريقه  كامل 
وتف�شيال ما ك�شفته 
وا�شنطن  �شحيفة 

بو�شت.

ف�سيحة جديدة تزعج اجلمهورينيزعيم الدميقراطيني يف جمل�ص ال�سيوخ يدق ناقو�ص خطر بول ريان بداأ ي�سعر بتداعيات رئا�سة ترامب عليهال�سناتور اجلمهوري بوب كوركر: البيت االبي�ص يف دوامة

بات على اجلمهوريني اتخاذ موقف وحتديد ان كانوا اىل جانب الرئي�س اأو اأن ين�شموا اإىل املعار�شة •• الفجر – خرية ال�صيباين

حلم واحد.. وايقاع خمتلف:

األربت ريفرا.. اإميانويل ماكرون اال�سباين...!
منذ غزو اإميانويل ماكرون الليزيه وزعيم �شيودادانو�س يتموقع ك�شّيد بالده القادم

 كل منهما ليربايل اجتماعي ويتحدثان بطريقة وا�سحة ومقنعة ومن املوؤيدين الأوروبا
على خطى ماكرون، جعل ريفريا من جتديد الطبقة ال�شيا�شية ومكافحة الف�شاد �شالح معركته الرئي�شي

ماكرون.. فتح الطريق الخرين األرت ريفريا .. احللم على مرمى حجر
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تاأجيل مباراة كوريا ال�سمالية وماليزيا الكتوبر 
اأعلن االحتاد اال�سيوي لكرة القدم تاأجيل مباراة كوريا ال�سمالية وماليزيا املقررة يف بيونغ يانغ �سمن ت�سفيات كاأ�ص ا�سيا 

2019 من 8 حزيران يونيو املقبل حتى 5 ت�سرين االأول اكتوبر، ب�سبب التوتر اجليو�سيا�سي يف �سبه اجلزيرة الكورية.
وقال االحتاد يف بيان ان املباراة �ستعاد جدولتها يف اأف�سل اأول يوم متاح من اأيام فيفا والذي ي�سادف يف 5 ت�سرين االأول 

اكتوبر 2017.
وكان االحتاد االآ�سيوي اكد يف 8 اأيار مايو احلايل ان املباراة املوؤجلة، والتي كانت مقررة يف 28 اذار مار�ص املا�سي، �ستقام 
يف بيونغ يانغ على رغم التوتر بني البلدين، اثر االأزمة الدبلوما�سية التي تلت اغتيال كيم جونغ - نام االأخ غري ال�سقيق 
للزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ - اأون يف �سباط فراير مباليزيا، و�سملت �سحب ال�سفراء ومنع كل بلد مواطنيه من 

زيارة االآخر.
وتابع االحتاد القاري انه �سرياقب عن كثب ال�سالمة واالأمن يف االأ�سهر املقبلة، باال�سافة اىل مباراة كيغوانت�سا الكوري 
ال�سمايل وارت�سيم املونغويل يف كاأ�ص االحتاد اال�سيوي املقررة يف 31 اأيار مايو 2017، باال�سافة اىل ت�سفيات املجموعة 

ال�سابعة لكاأ�ص ا�سيا حتت 23 عاما املقررة يف بيونغ يانغ بني 19 و23 حزيران يونيو 2017.

اللجنة االأوملبية الوطنية : دمج االندية فى نادي �سباب االأهلي - دبي �ستظهر نتائجه يف امل�ستقبل القريب
ا����س���ادت ال��ل��ج��ن��ة االأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��ق��رار دم���ج نادي 
ال�سباب العربي الريا�سي و نادي دبي الثقايف الريا�سي 
مع النادي االأهلي الريا�سي يف كيان واحد يحمل ا�سم 
اأ�سماء  ن��ادي �سباب االأهلي - دبي باملميز يف ظل وج��ود 
تاريخها  اق��رتن  االإماراتية  القدم  كرة  يف  تاريخها  لها 
امل�ستويات  على  واالزده���ار  بالنجاح  احلافل  وم�سوارها 

كافة.
للجنة  ال��ع��ام  االأم���ني  ال��ه��اج��ري  داوود  املهند�ص  وق���ال 
اأن ق���رار ���س��اح��ب ال�سمو  االأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��االإن��اب��ة 
الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي – رع��اه اهلل - بدمج 

االأندية �سيحدث نقلة كبرية يف عملها �سواء من الناحية 
املرجوة  بالفائدة  يعود  مبا  اال�ستثمارية  اأو  الريا�سية 
على القطاع الريا�سي باأكمله. وا�ساف ان دمج االندية 
الثالث يف كيان واحد �سيمنحها قوة كبرية يف ظل حجم 
لت�سبح  االن�سمام  ذل��ك  ع��ن  �سينتج  ال��ذي  االإمكانيات 
ال�ساحة يف  املوجودة على  الريا�سية  االأندية  اأقوى  من 
ظل رئا�سة �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، كنائب اأول للرئي�ص، 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  و�سمو 
للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�ص 

ذلك  وراء  من  املرجوة  الفائدة  يحقق  مما  ث��ان  كنائب 
نظراً ملا تتمتع به تلك االإدارة من خرات مرتاكمة يف 
قطاع الريا�سة. واعتر ان قرار الدمج �ستظهر نتائجه 
روؤية ثاقبة  نابع من  واأنه  القريب ال�سيما  امل�ستقبل  يف 
خمتلفة  بطريقة  االأم���ور  م��ع  تتعامل  ف��ري��دة  وعقلية 
فعندما اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
تتعلق بتطوير  اأمامه معايري  القرار و�سع  مكتوم هذا 
وتعزيز جماالت العمل الريا�سي من خالل اال�ستفادة 
الريا�سية  النواحي  بني  جتمع  التي  قوته  م�سادر  من 
واالق��ت�����س��ادي��ة وك���ذل���ك اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف اإط�����ار واحد 

للو�سول اإىل االأهداف والغايات املن�سودة.

انطالق بطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ال�سنوية للجودو غدا الدرعي  ثعلوب  ب��ن  حممد  برعاية 
رئ��ي�����ص احت�����اد امل�����س��ارع��ة واجل�����ودو 
غ����د اجلمعة  ي�����وم  االحت�������اد  ي��ن��ظ��م 
مبنطقة  الرئي�سة  االحت���اد  ب�سالة 
امل�����س��رف يف اأب���و ظ��ب��ي ب��ط��ول��ة كاأ�ص 
����س���اح���ب ال�������س���م���و رئ���ي�������ص ال����دول����ة 
ال�����س��ن��وي��ة ل��ل��ج��ودو وال���ت���ي ت���اأت���ي يف 
 2016 ل��ع��ام  خ��ت��ام مو�سم اجل���ودو 
-2017 ،والتي تتزامن مع تد�سني 
�سالة االحتاد يف ثوبها اال�ستثماري 
مب�ساركة   ، اجل����دي����د  ال���ري���ا����س���ي 
20 ف��ري��ق��ا م���ن خم��ت��ل��ف االأع���م���ار 
املرة  ه��ذه  ت�سهد  وال��ت��ي  وامل�ستويات 
م�ساركة فرق ممثلة لوزارة الرتبية 
الذين  واعدين  وبالعبني  والتعليم 
ميثلون خمرجات الن�سخة اخلام�سة 

برعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 

اختتام بطولة فرق املوؤ�س�سات لل�سطرجن لعام 2017 للفردي والفرق 
املوؤ�س�سات  احتاد  باهتمام  االإ�سادة 
ورعايته  اأب��وظ��ب��ي  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
واهتمامه بالبطولة ال�سنوية التي 
امتدت لعامها ال� 23 على التوايل 
والتي  اللعبة،  م�ساهري  مب�ساركة 
تعزيز  يف  م��داره��ا  ع��ل��ى  �ساهمت 
الروابط الريا�سية بني املوؤ�س�سات 
ملزيد  الفر�سة  واأتاحه  احلكومية 

من االحتكاك والتعاون .

االإدارة  جم��ل�����ص  ع�����س��و  امل���ه���ريي 
امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��الحت��اد، وحممد 
تتويج  امل��ايل مت  املدير  اجلوهري 
الفردي  م�ستوى  على  الفائزين 
اخلوري  ح�سني  ،وث��م��ن  وال��ف��رق 
مع  امل�ستمر   االي��ج��اب��ي  ال��ت��ع��اون 
للموؤ�س�سات  ال��ري��ا���س��ي  االحت����اد 
ظلت  والتي  امل�ستويات  كافه  على 
حت��ق��ق ال��ن��ج��اح امل��ن�����س��ود، وج���دد 

موؤ�س�س����ة  م��ن  ال�س������ريف  ه��اين 
االأكرمني .

احمد  ق����ام  ال��ب��ط��ول��ة  خ���ت���ام  ويف 
العام  االأم�������ني  امل�����زروع�����ي  ح���م���د 
الحت������اد امل���وؤ����س�������س���ات ن���ي���اب���ة عن 
ح�سني  وبح�سور  الهاملي  �سيف 
جمل�ص  رئي�ص  اخل���وري  ع��ب��داهلل 
لل�سطرجن  ظبي  اأب���و  ن���ادي  اإدارة 
وال����ث����ق����اف����ة وحم�����م�����د اجل�����الف 

ال��ث��اين فريق  امل��رك��ز  ف��ري��ق��ا ويف 
نادي اأبوظبي لل�سطرجن والثالث 
يا�ص  ���س��رك��ة  ف���ري���ق  ال����رون����زي 
فقد  الفردي  م�ستوى  على  ..اأم��ا 
العب  الذهبي  االأول  املركز  حقق 
للتعليم  ظبي  اأب��و  جمل�ص  فريق 
والثاين  احلو�سني  احمد  عمران 
ج���ورج ج��ول��ي��ات م��ن هيئة �سحة 
اأبو ظبي والثالث الالعب حممد 

لل�سطرجن بطولة فرق املوؤ�س�سات 
للفردي   2017 لعام  لل�سطرجن 
60 العبا  وال��ت��ي �سمت  وال��ف��رق 
من خمتلف امل�ستويات واجلن�سيات 
الفردي،   ب��ط��ول��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
وال��ت��ي اأ���س��ف��رت ع��ن ف����وز  �سركة 
البال�ستيكية  ل��ل��دائ��ن  اأب��وظ��ب��ي 
الذهبي  البطولة  بلقب  )ب���روج( 
 16 م�ساركة  �سهدت  التي  للفرق 

بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
�ساحب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
الرئي�ص  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص  ال�����س��م��و 
الريا�سي  ل����الحت����اد  ال���ف���خ���ري 
ومتابعة  احلكومية  للموؤ�س�سات 
رئي�ص  الهاملي  اح��م��د  ب��ن  �سيف 
اأبو  ن��ادي  م��ع  وبالتعاون  االحت���اد 
ظبي لل�سطرجن والثقافة اختتمت 
اأبوظبي  االأول بنادي  اأم�ص  م�ساء 

من  والعبة  العب   6000 م�ساركة 
54 دولة لي�سجل ا�سم وفد االإمارات 
يف قائمة امليداليات لت�ساف الجنازات 
االحتاد يف مو�سم االنت�سارات، ببعد 
االأوملبي  العبنا  م�ساركه  تعذرت  اأن 
مع�سكر  خالل  الإ�سابته  توما  املميز 
ليخ�سر  اإراحته  تطلب  مما  طوكيو، 
ب���ذل���ك اجل�������ودو م�������س���ارك���ت���ه.. كما 
اط���م���اأن رئ��ي�����ص االحت�����اد ع��ل��ى �سري 
اإعداد منتخب اجلودو، الذي ي�ستعد 
التي  اآ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
من  اع��ت��ب��اراً  قريغيز�ستان  يف  ت��ق��ام 
25 م��اي��و احل���ايل عقب خ��ت��ام دورة 
الت�سامن االإ�سالمي الريا�سية التي 
تتوا�سل حاليا يف باكو والتي تختتم 

يوم 22 مايو احلايل .

،فوق   90 60،66،73،81،حتت 
90 ،100، وفوق 100 كجم ،،اأما 
 7 م��ن��اف�����س��ات  ال���رج���ال فت�سهد  ف��ئ��ة 
 ،73  ،66، ك��ج��م   60 حت��ت  اأوزان 
 100 وف��وق   100 81،90 ،حت��ت 
كجم وحددت اللجنة الفنية يف حالة 
االأ�سكور  اإىل  االحتكام  يتم  التعادل 
القانون  تعديالت  وتطبق  الذهبي 
بجانب  االأوزان  ك��اف��ه  يف  االأخ�����رية 
تعميمها  مت  التي  الفنية  ال�����س��روط 
بالن�سبة  امل�����س��ارك��ة  ال���ف���رق  ل��ك��اف��ه 
للتوقيت وطريقه اللعب وال�سوابط 

،34،38،42،46،50،55،و60 
ي���������س����ارك م���وال���ي���د  ك����ج����م ، ف���ي���م���ا 
و14   13 الأعمار   2004-2003
�سنة يف مناف�سات 38 كجم 73كجم 
 38 ،42 ،46 ،50 ،55 ،60 ،66
-16-15 اأم��ا مواليد حتت   ، كجم 
-2001-2000 ل���ف���ئ���ات   17
 50 حت������ت  ،الأوزان  م   2002
حتت   ،81  ،73،  66  ،60  ،55،
فئة  ..اأم�������ا  ك��ج��م   90 ،وف������وق   90
�سملت  فقد  �سنة   20 حتت  ال�سباب 
 ،55 حت�����ت  اأوزان  م���ن���اف�������س���ات���ه���م 

.
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة – اأ�����س����اد حممد 
ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي رئ��ي�����ص احتاد 
امل�����س��ارع��ة واجل�������ودو ب���ت���األ���ق العب 
برونزية  وب���ف���وزه  اي��ف��ا  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
ال����دورة  م��ن��اف�����س��ات  ك��ج��م يف   100
الرابعة الألعاب الت�سامن االإ�سالمي، 
العا�سمة  ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا  وال�����ت�����ي 
ب��اك��و ح��ال��ي��ا بفوزه  االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 
دمييانينكو  كازاخ�ستان  بطل  على 
ك��اأوىل ميداليات منتخباتنا يف تلك 
ال��ت��ي ت�سهد  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت��ظ��اه��رة 

اأو  واح�����د،  اآن  يف  ع��م��ري��ت��ني  ف��ئ��ت��ني 
ال���ل���ع���ب يف ف���ري���ق���ني خم��ت��ل��ف��ني يف 
مو�سم واحد ،كذلك احلال بالن�سبة 
للمدربني الذين ال يحق لهم متثيل 
،مع  واح��د  اآن  يف  خمتلفني  فريقني 
املتفق  اللب�ص  بارتداء  املدربني  اإلزام 

عليه ح�سب الالئحة .
حددت اللجنة الفنية للبطولة اأعمار 
مب�ساركة  ال��ي��وم  مناف�سات  واأوزان 
يف  -2006م   2005 م����وال����ي����د  
�سنة  و12   11 حت����ت  م��ن��اف�����س��ات 
كجم   30 حت��ت  اأوزان  ت�سمل  ال��ت��ي 

قد  ب��االحت��اد  الفنية  اللجنة  وك��ان��ت 
للبطولة  الفنية  ال�سروط  اعتمدت 
امليزان  بعملية  مرا�سمها  تبداأ  التي 
�سباحا  الثامنة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  وذل��ك 
املناف�سات  بدء  ،قبل  العا�سرة  وحتى 
، بعد  ���س��ب��اح��ا  ع�����س��رة  يف احل���ادي���ة 
موعدا  اأم�ص  م�ساء  الالئحة  حددت 
امل�ساركني  الالعبني  اأ�سماء  لتقدمي 
حتددت  التي  اخلتامية  البطولة  يف 
لالعبني املواطنني مع التقيد باأعمار 
الالعبني وفقا لالأوراق الثبوتية وال 
ي�سمح الأي العب  متثيل الفريق يف 

اختتم  ال����ذي  امل���در����س���ي  ل��الومل��ب��ي��اد 
، والتي �ستكون قا�سرة على  موؤخرا 
من  يتم  والتي  املواطنني  الالعبني 
الوطنية  املنتخبات  اختيار  خاللها 
تنتظرها  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ع��م��ري��ة 
اخلارجية  امل�����س��ارك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة خ���الل فرتة 
بطولة  اأبرزها  ومن  املقبلة  ال�سيف 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
اعتبارا  مب�سر  االإ�سكندرية  مدينة 
املقبل  ي���ول���ي���و  م����ن  ال�������س���اد����ص  م����ن 

وبطولة اأ�سيا .

انطالق بطولة العني الرم�سانية 30 مايو اجلاري
البطولة  انطالق  الرم�سانية  العني  لبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  اعلنت 
املقبل فيما ك�سفت عن موقع  16 يونيو  30 مايو اجل��اري واىل غاية  يوم 
م��وؤمت��ر �سحفي عقدته  ذل��ك خ��الل  . ج��اء  الر�سمي  االإل��ك��رتوين  البطولة 
اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  وح�سور  رع��اي��ة  حت��ت  بالعني  م��وؤخ��را 
نهيان الذى متنى اأن حتقق البطولة الطموحات املر�سومة والنجاح املنتظر 
ير�سي  ال��ذي  وبالقدر  لعبة   16 وعددها  الن�سخة  هذه  م�سابقات  جميع  يف 
اآل نهيان  ال�سيخ �سعيد بن طحنون  االأط��راف. وق��ال معايل  تطلعات جميع 
انه قد طلب من اللجنة املنظمة العليا تعديل موعد حفل افتتاح البطولة 
29 مايو احلايل وذلك ب�سب  30 بداًل من  وتاأجيله ليوم واحد ليقام يوم 
اقامة مباراة فريق العني االأول لكرة القدم التي �سيواجه فيها ا�ستقالل اإيران 
يف نف�ص اليوم يف الدور ثمن النهائي من بطولة االأندية االآ�سيوية االبطال يف 
ن�سختها احلالية، موؤكداً اأن الزعيم العيناوي ممثل الوطن يف هذه البطولة 
كان  اإن  معاليه  وب�سوؤال  والنفي�ص.  الغايل  له  يرخ�ص  اأن  وي�ستحق  القارية 
باالإمكان اأن يطلق على هذه البطولة اأوملبياد م�سغر قال معاليه: طلبنا من 
اللجنة االأوملبية اأن تاأخذ البطولة هذا امل�سمى الأنها ت�سم 16 لعبة فردية 
النظرعن  ف�سرفنا  ال�سروط  بع�ص  لديهم  اأن  اأو�سحوا  اأنهم  اإال  وجماعية 
اأكر قدر من  اأن ت�سهد البطولة  املقام االأول هو  امل�سمى ولكن ما يهمنا يف 
النجاح . وحتدث معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون عن �سباقات الهجن التي 
ان  موؤكدا  الرم�سانية  العني  بطولة  برنامج  �سمن  مرة  الأول  ادراجها  يتم 
الهجن من الريا�سات الرتاثية ال�سعبية التي تهم قيادتنا الر�سيدة بالدرجة 
كبري  عدد  ال�سباق  يف  ي�سارك  ان  متوقعا  املواطنني  من  كبرية  وفئة  االأوىل 
من مالك الهجن متمنيا اأن حت�سره وتتابعه �سريحة كبرية من املواطنني 
االآباء  التي تعزز االهتمام مبا�سي  الريا�سة  النوع من  الذين يع�سقون هذا 
اللجنة  رئي�ص  الوح�سي  �سامل  عبداهلل  الدكتور  ق��ال  جانبه  من  واالأج���داد. 
املنظمة العليا ان البطولة برعاية واهتمام معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون 
اآل نهيان �ساحب فكرة انطالقتها يف ثمانينات القرن املا�سي وذلك انطالقاً 
من اهتمام قيادتنا الر�سيدة بقطاع ال�سباب يف املجاالت كافة بجانب الرعاية 
التي  البطولة  لهذه  العمل  لتنمية عالقات  االإم��ارات  يوفرها جمل�ص  التي 
خ�س�ست لها اإدارة نادي العني مقراً خا�ساً ودائماً با�ستاد طحنون بن حممد 
العليا  املنظمة  باللجنة  اخل��ا���س��ة  االجن����ازات  اأه���م  ميثل  وال���ذي  بالقطارة 
للبطولة. واو�سح ان اللجنة قررت اإن�ساء قرية تراثية الأهايل مدينة العني 
تقدم من خاللها امل�سابقات واجلوائز للفائزين، باالإ�سافة اإىل جوائز اأخرى 

تقدم اإىل اجلماهري على مدار اأيام البطولة .

كونزوين يرتقي من�شة التتويج يف خليج مورو

�سيمون كونزوين يحل يف املركز الثالث
 يف املرحلة الثالثة من جولة اأجمن كاليفورنيا

 انتهت املرحلة الثالثة من جولة اأجمن كاليفورنيا يوم الثالثاء 16 مايو باأداء 
مميز للدراج �سيمون كونزوين من فريق االإمارات، حيث احتل املركز الثالث يف 
�سباق ال�سرعة الذي فاز فيه بطل العام بيرت �ساجان )فريق بورا – هانزغروي(. 
ويف معر�ص حديثه عن فوزه باملرحلة، قال الدراج �سيمون كونزوين من فريق 
اأ�سكر فريقي لدعمهم يل.  اأن  واأود  التي حققتها،  النتيجة  االإم��ارات: ت�سرين 
لقد مّكننا وجود زورلو �سمن املجموعة املتقدمة من التقدم �سمن املجموعة 
وتوفري طاقاتنا اإىل اأن متكن زمالئي يف الفريق من م�ساعدتي يف االنطالق 
امتناين  ع��ن  اأع���رب  اأن  اأود  كما  ال��ن��ه��اي��ة.  خ��ط  م��ن  م��رت   300 قبل  ب�سرعة 
اأداء  وكان  وبقدراتي.  بي  لثقتهم  وبيدرازيني  �سكرييا  الريا�سيني  للمديرين 
يف  وانتهت  بي�سمو  �ساطئ  من  ب��داأت  التي  الثالثة،  املرحلة  يف  االإم���ارات  فريق 
خليج مورو، اأداء مميزاً، حيث تقدم زورلو املجموعة املتقدمة املوؤلفة من خم�سة 
150 كم، يف حني متكن ال��دراج فيغارد �ستيك من اجتياز  دراجني الأكرث من 
ماريو  ق��ال  جانبه،  من  العام.  الت�سنيف  يف  االأوائ���ل  الع�سرة  مع  النهاية  خط 
�سكرييا، املدير الريا�سي لفريق االإمارات معلقاً على اأداء الفريق املميز: “كان 
الثالثة.  املرحلة  خالل  جيد  ب�سكل  جميعاً  وعملوا  مميزاً  باأكمله  الفريق  اأداء 
االأق��ل �سمن  اأن يكون واح��د من فريقنا على  املرحلة  اأهدافنا لهذه  اأح��د  كان 

املجموعة املتقدمة، ومتكن زورلو من حتقيق هذا الهدف. وف�ساًل عن ذلك، 
من�سة  اإىل  االن�سمام  له  �سمن  ال��ذي  املذهل  كونزوين  ب��اأداء  فنحن فخورون 
التتويج بعد تناف�سه مع بع�ص اأف�سل الدراجني يف �سباقات ال�سرعة يف العامل. 

ونتطلع االآن اإىل حتقيق نتائج مميزة يف املراحل االأربع املتبقية من ال�سباق«.
وي�سارك عدد من الدراجني من فريق االإمارات يف الن�سخة الثانية ع�سرة من 
جولة كاليفورنيا، وهم �سيمون كونزوين، ويو�سف مريزا، وفيليبو غانا، وماركو 
كومب، وفيغارد �ستيك الينغن، وكري�ستيان دورا�سيك، وفيدريكو زورلو، واأندريا 

غوارديني. املراحل املتبقية من جولة اأجمن كاليفورنيا
• املرحلة الرابعة: �سانتا باربرا – �سانتا كالريتا، 159،5كم

• املرحلة اخلام�سة: اأونتاريو – جبل بالدي، 125،5كم
24كم • املرحلة ال�ساد�سة: ال�سباق �سد الزمن يف “بيغ بري ليك”، 

• املرحلة ال�سابعة: ماونن هاي – با�سادينا، 125كم
نتائج املرحلة الثالثة

04:53:26 بيرت �ساجان )بورا – هانزغروي(   1
...... ريك زابيل )كاتيو�سا – األبيت�سني(   2
...... �سيمون كونزوين )فريق االإمارات(   3

هاردن متهم باالعتداء 
على جنل اال�سطورة مالون 

الثمانينيات،  يف  االمريكية  ال�سلة  كرة  اأ�سطورة  مالون،  موز�ص  جنل  اتهم 
جنم هيو�سن روكت�ص جيم�ص هاردن بالوقوف وراء هجوم تعر�ص له اثناء 
حماولته دخول ناد للتعري يف هيو�سن يف حزيران يونيو املا�سي، بح�سب 

ما ذكرت و�سائل االإعالم االأمريكيةنْ الثالثاء.
ويخ�سع هاردن الذي نفى التهم املوجهة اليه لدعوى مدنية من دون اأن 

ي�ستوجب ذلك مالحقة جزائية.
الهجوم  م�سوؤولية  روكت�ص  جناح  يتحمل  جونيور،  مالون  موز�ص  وبح�سب 

الذي تعر�ص له.
وقام عدة رجال ب�سرقته و�سربه اثناء حماولته دخول ناد يف اليف �سرتيب 
كلوب للتعري يف هيو�سن يف 25 حزيران يونيو 2016. ويزعم مالون ان 

هاردن دفع 20 األف دوالر اأمريكي لتنفيذ الهجوم عليه.
واب��ل��غ ال�����س��رط��ة اأن رج���ل االأم����ن داري����ان ب��الون��ت منعه ال��دخ��ول ق��ب��ل ان 
ي�ستدعي ثالثة رجال اآخرين قاموا ب�سربه و�سرقة جموهرات بقيمة 50 
األف دوالر. واتهم بالونت يف وقت الحق بال�سرقة امل�سددة بقوة ال�سالح مع 

ثالثة رجال اآخرين.
موقع  يف  انتقاده  على  ردا  بفعلته  ق��ام  ه���اردن  اأن  جونيور  م��ال��ون  وي��دع��ي 
مع�سكره  دخ��ول  يف  للراغبني  دوالرا   249 بقيمة  ر�سم  لفر�ص  في�سبوك 
ال�سلوي. وقال حماميه جورج فرح ل�سبكة اي ا�ص بي ان: كل الق�س�ص التي 
�سمعناها من ال�سهود اجمعت اأن جيم�ص هاردن كان م�ستاء جدا مما كتب 

على في�سبوك يف الليلة التي �سبقت الهجوم.
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ا�سماء  القدم  االمل��اين لكرة  عمم االحت��اد 
23 العبا بينهم �سبعة تتم دعوتهم الول 
م���رة ���س��ي��داف��ع��ون ع���ن اب���ط���ال ال���ع���امل يف 
ت�ست�سيفها  التي  ال��ق��ارات  كاأ�ص  م�سابقة 
ي���ون���ي���و و2  17 ح����زي����ران  ب����ني  رو����س���ي���ا 
الت�سكيلة  و�سمت  املقبلني.  يوليو  مت��وز 
�سبعة  لوف  يواكيم  امل��درب  اختارها  التي 
جتربتهم  ي���خ���و����س���ون  ج������دد  الع����ب����ني 
الدولية االوىل مع املنتخب وهم �ساندرو 
فاغرن واأمني يون�ص )لبناين اال�سل، كان 
على  يعول  القدم  لكرة  اللبناين  االحت��اد 
دميه  ودي��ي��غ��و  االرز(  منتخب  اىل  �سمه 

ال���رازي���ل  يف   2014 ال���ع���امل  ك���اأ����ص  يف 
غينرت  ماتيا�ص  وه��م  لقبها  اح��رز  والتي 
دراك�سلر،  ويوليان  م�سطفي  و�سكودران 
املباراة  اي��ا منهم مل ي�سارك يف  ب��ان  علما 
بعد  )1-�سفر  االرجنتني  �سد  النهائية 
التمديد(. وقال لوف انه ركز على اختبار 
بهم يف  الدفع  “من طريق  العبني ج��دد 
على  الحقا  ي�ساعدنا  ما  دولية،  مباريات 
وانا  مباريات ح�سا�سة،  بهم يف  اال�ستعانة 
واأ���س��ار اىل قراره  �سعيد بهذه اخل��ط��وة«. 
مب��ن��ح ال���راح���ة ل��الع��ب��ن خ��ا���س��وا ثالث 
وهومل�ص  اأوزي��ل  مثل  ا�سبوعيا  مباريات 

دم��ريب��اي ومارفن  وك��رمي  ت��راب  وكيفن 
لوف  ومنح  �ستيندل.  والر���ص  بالتنهارد 
راحة  ف��رتة  النجوم  الالعبني  م��ن  ع��ددا 
وجريوم  هومل�ص  مات�ص  امل��داف��ع��ان  وه��م 
�سامي خ�سرية  ال��و���س��ط  ب��وات��ن��غ والع��ب��و 
اأوزي��ل وتوما�ص  وطوين كرو�ص وم�سعود 
القائد  احل�����ار������ص  ع����ن  ف�����س��ال  م����ول����ر، 
يف  ك�سر  من  يتعافى  ال��ذي  نوير  مانويل 
���س��اق��ه ت��ع��ر���ص ل��ه يف م���ب���اراة االي����اب مع 
ري����ال م���دري���د اال���س��ب��اين يف رب���ع نهائي 
الت�سكيلة  و�سمت  اوروب����ا.  اب��ط��ال  دوري 
املنتخب  اي�سا ثالثة العبني �ساركوا مع 

جناح  اىل  حتدث  انه  م�سيفا  وكرو�ص”، 
وطلب  روي�ص  ماركو  دورمتوند  بورو�سيا 
البدنية  لياقته  حت�سني  على  العمل  اليه 
رو�سيا  يف  العامل  كاأ�ص  لنهائيات  متهيدا 
حرمت  اال���س��اب��ة  وك��ان��ت  املقبلة.  ال�سنة 
ويف  العامل  كاأ�ص  يف  امل�ساركة  من  روي�ص 
وخلت  فرن�سا.  يف   2016 اوروب����ا  ك��اأ���ص 
ماريو  املخ�سرم  امل��ه��اج��م  م��ن  الت�سكيلة 
70 مباراة  30 هدفا يف  غوميز �ساحب 

دولية خا�سها مع املنتخب.
التي  الثانية  املجموعة  يف  املانيا  وتلعب 

ت�سم اأ�سرتاليا وت�سيلي والكامريون.

وهنا الالعبون ال�23:
- للمرى: بريند لينو )باير ليفركوزن( 
)بر�سلونة  �ستيغن  ت��ري  وم��ارك-ان��دري��ه 
�سان  )ب��اري�����ص  ت���راب  وكيفن  اال���س��ب��اين( 

جرمان الفرن�سي(.
)بورو�سيا  غ��ي��ن��رت  م��ات��ي��ا���ص  ل��ل��دف��اع:   -
)كولن(  ه��ك��ت��ور  وي���ون���ا����ص  دورمت����ون����د( 
ليفركوزن(  )ب��اي��ر  هرنيك�ص  وبنيامني 
و�سكودران م�سطفي )ار�سنال االنكليزي( 
برلني(  )ه����رت����ا  ب���الت���ن���ه���ارد  وم�����ارف�����ن 
االيطايل(  )روم�����ا  رودي���غ���ر  وان��ط��ون��ي��و 

ونيكال�ص �سوله )هوفنهامي(.

ماتزاري يرحل عن واتفورد نهاية املو�سم 
اعلن واتفورد االنكليزي ام�ص ان مدربه االيطايل والرت ماتزاري �سيرتك 
من�سبه بعد مباراة الفريق �سد مان�س�سرت �سيتي االحد يف املرحلة االخرية 

من الدوري املمتاز لكرة القدم.
ناق�ص جمل�ص  “بعدما  له  بيان  دوك�سبوري يف  �سكوت  النادي  رئي�ص  وق��ال 
اأن يتنحى عن  النادي وتطلعاته، تقرر  اأه��داف  االدارة مع والرت ماتزاري 

من�سبه كمدرب للفريق بعد املباراة االخرية ملو�سم 2017-2016«.
واح��دا فقط خلفا  وات��ف��ورد مو�سما  تدريب  م��ات��زاري )55 عاما(  وت��وىل 
املو�سم  نهاية  اقيل من من�سبه يف  الذي  فلوريز  �سان�سيز  كيكي  لال�سباين 
يحتل  اذ  متوا�سعة  نتائج  م��ات��زاري  ا�سراف  وات��ف��ورد حتت  وحقق  املا�سي. 
اأول  نقاط فقط عن  �ست  بفارق  40 نقطة،  ال�ساد�ص ع�سر بر�سيد  املركز 

الهابطني اىل الدرجة االوىل.

�سبعة العبني جدد يف ت�سكيلة املانيا لكاأ�س القارات 

ختام مناف�سات دورة دبي لالألعاب املدر�سية للطالبات

برعاية ويل عهد ال�شارقة

رم�سانية ال�سارقة لكرة قدم ال�ساالت تنطلق 30 مايو مب�ساركة 16 فريقًا

البطولة، بعد  الدورة االأوىل من 
على  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  يف  تغلبه 
اأهداف  بخم�سة  احلميدي  فريق 
م��ق��اب��ل ث��الث��ة، ف��ي��م��ا ح���از العب 
ف��ري��ق اجل����وارح حم��م��د ع��ب��د اهلل 
البطولة  هداف  لقب  م�سطفوي 
العب  وُت���وج  اأه����داف،   9 بر�سيد 
فريق البحري عادل ح�سن اآل علي 

بلقب اأف�سل العب يف البطولة.

واملتابعني حمتوى ريا�سي مميز، 
وامل�ساهمة يف تر�سيخ مكانة اإمارة 
حملياً  مف�سلة  وج��ه��ة  ال�����س��ارق��ة 
الفعاليات  وتنظيم  ال�ست�سافة 
التنظيم  ذات  ال�����ري�����ا������س�����ي�����ة 
لبيئة  وال��ت��اأ���س��ي�����ص  االح��������رتايف، 
ا�ستقطاب  ع��ل��ى  ق����ادرة  تناف�سية 

املواهب الريا�سية.
وك������ان ف���ري���ق روي�������ال ف�����از بلقب 

ال�سارقة  بطولة  ل�  تنظيمها  من 
لكرة  ال��رم�����س��ان��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
امل�ساركني  م��ن��ح   ، ال�����س��االت  ق���دم 

االأحداث الريا�سية املهمة، ف�ساًل 
عن نقلها ومتابعتها .

الريا�سية  ال�����س��ارق��ة  وت�ستهدف 

واإم����ارت����ن����ا احل��ب��ي��ب��ة، وم����ن هذا 
املنطلق، يعد �سهر رم�سان املبارك 
الرائعة،  ال���روح���ان���ي���ة  ب���اأج���وائ���ه 
باملناف�سات  ل��ال���س��ت��م��ت��اع  ف��ر���س��ة 
يف ال��ري��ا���س��ة االأك�����رث ���س��ع��ب��ي��ة يف 
ال���دول���ة، م��ن خ���الل ب��ط��ول��ة كرة 
اأنها  التي نثق يف  ال�����س��االت،  ق��دم 
اأهم  ك��اأح��د  مكانتها  م��ن  �ستعزز 
اإمارة  يف  الرم�سانية  الفعاليات 

ال�سارقة خالل ال�سنوات املقبلة .
ال�سارقة  ق��ن��اة  م��دي��ر  اأ����س���ار  ك��م��ا 
تنظيمنا  يف  حر�سنا  الريا�سية: 
كافة  ت����وف����ري  ع���ل���ى  ل���ل���ب���ط���ول���ة 
ا�ستمتاع  ت�سمن  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 
املتابعني �سواًء يف موقع املناف�سات 
اأو عر �سا�سة ال�سارقة الريا�سية 
كل  وت��وف��ري  ال��ق��وي��ة،  باملناف�سات 
الالعبني  م��ن��ح  ����س���اأن���ه  م���ن  م���ن 
وامل���ت���اب���ع���ني جت���ري���ة ري��ا���س��ي��ة ال 
اخل�����رات  اإىل  ت�������س���اف  ت��ن�����س��ى، 
القناة،  بها  تتمتع  ال��ت��ي  الكبرية 
واملمتدة ل�سنوات، �سناعة وتنظيم 

الكرمية من �سمو ال�سيخ �سلطان 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
ملختلف  ال���������س����ارق����ة  ع���ه���د  ويل 
الريا�سية،  واملنا�سبات  االأح���داث 
ك��ب��ري يف جن��اح��ه��ا، وتعد  ب�����س��ك��ل 
دليل  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ����س���م���وه  رع����اي����ة 
الريا�سة  ب����ه  حت���ظ���ى  م����ا  ع���ل���ى 
والريا�سيني من دعم م�ستمر يف 

االإمارة البا�سمة .   
خالل  البطولة  جنحت  واأ�ساف: 
ن�سب  حتقيق  يف  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م 
قيا�سية،  ج���م���اه���ريي���ة  ح�������س���ور 
ال�����س��ب��اب فر�سة  اأم�����ام  واأت����اح����ت 
اأج���واء مميزة  اإب���راز مواهبهم يف 
جعل  ما  الف�سيل،  ال�سهر  خ��الل 
منها واح���دة م��ن اأب���رز االأح���داث 
الرم�سانية يف االإمارة واالإمارات 

ال�سمالية .
واأو�سح العوبد: حتر�ص ال�سارقة 
حا�سرة  تكون  اأن  على  الريا�سية 
املنا�سبات  خ����ارط����ة  ع���ل���ى  ب���ق���وة 
دولتنا  ت��ع��ي�����س��ه��ا  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

����س���ع���ب���ي���ة ك����ب����رية ب�����ني اأو������س�����اط 
من  القدم  ك��رة  وم�سجعي  العبي 
ال�سارقة،  يف  واملقيمني  املواطنني 
الدولة،  اإم�����ارات  م��ن  16فريقاً 
تبثها  م���ب���اري���ات  يف  ي��ت��ن��اف�����س��ون 
الهواء  على  الريا�سية  ال�سارقة 

مبا�سرة.
ومن املقرر اأن تنظم قناة ال�سارقة 
على  ال��ق��رع��ة  فعالية  الريا�سية 
الثالثاء  ي���وم  امل��ن��اف�����س��ات  ج���دول 
القادم 23 مايو اجلاري، و�ستقام 
ال�ساعة  م���ن  ي��وم��ي��اً  امل��ن��اف�����س��ات 
ل��ي��اًل بواقع  ال��ع��ا���س��رة وال��ن�����س��ف 
ث���الث���ة م���ب���اري���ات ي���وم���ي���اً خالل 
وتخ�س�ص  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة،  امل��رح��ل��ة 
م���ن اجلوائز  ال��ب��ط��ول��ة جم��م��ع��ة 
للفائزين  وال���ع���ي���ن���ي���ة  امل�����ادي�����ة 

والزوار.
وتعليقاً على اال�ستعدادات الإطالق 
البطولة، قال را�سد العوبد مدير 
ي�ساهم  الريا�سية:  ال�سارقة  قناة 
والرعاية  ال����الحم����دود  ال���دع���م 

حت�������ت رع�������اي�������ة �����س����م����و ال�������س���ي���خ 
ب���ن �سلطان  ب���ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان 
القا�سمي، ويل عهد ونائب حاكم 
على  اإط��ار حر�سها  ويف  ال�سارقة، 
املنا�سبات  يف  االإيجابية  امل�ساركة 
واإغناء  وال��دي��ن��ي��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة 
وع�ساق  ال���ري���ا����س���ي���ني  جت����رب����ة 
ال�سارقة  قناة  تنظم  ال��ق��دم،  ك��رة 
رم�سان  �سهر  خ���الل  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ال��ف�����س��ي��ل، ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
الريا�سية  ال�������س���ارق���ة  ب���ط���ول���ة 
 ، الرم�سانية لكرة قدم ال�ساالت 
ريا�سية  فعالية  اأك��ر  تعد  والتي 
ت��ن��ظ��م��ه��ا م��وؤ���س�����س��ة اإع���الم���ي���ة يف 
ال�سمالية،  واالإم������ارات  ال�����س��ارق��ة 
وذل������ك خ�����الل ال����ف����رتة م����ن 30 
يونيو   12 وحتى  اجل���اري،  مايو 
اأر�����ص ملعب �سالة  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل، 

نادي ال�سارقة الريا�سي.
من  الثانية  ال����دورة  يف  وي�����س��ارك 
دورتها  يف  حققت  التي  البطولة 
ال���ف���ائ���ت،  رم���������س����ان  يف  االأوىل 

يف  ع����ادل  �سم�سة  زم��ي��ل��ت��ه��ا  تلتها 
ال��ث��اين، وج��اءت دالل علي  املركز 
يف  الر�ساء  امل��واك��ب  مدر�سة  م��ن 

املركز الثالث.
وت�����س��م ال����دورة ال��ت��ي ت��ق��ام للعام 
األعاب  �سبع  التوايل،  على  الثالث 
الطائرة،  ال��ري�����س��ة  ه��ي  ري��ا���س��ي��ة 
الكرة الطائرة، كرة ال�سلة، ولعبة 
مبارياتها  ال��ت��ي جت��رى  ال��رج��ب��ي 
حت���ت اإ�����س����راف احت�����اد االإم�������ارات 
للرجبي، واألعاب القوى، وي�سارك 
يف ال���دورة ه��ذا العام ث��الث فئات 
من  االأوىل  الفئة  الطالبات  م��ن 
مواليد  اإىل   2006 م���وال���ي���د 
من  ال���ث���ان���ي���ة  وال���ف���ئ���ة   ،2008
مواليد  اإىل   2003 م���وال���ي���د 
من  ال���ث���ال���ث���ة  وال���ف���ئ���ة   ،2005
مواليد  اإىل   1999 م���وال���ي���د 

.2002

االأوىل  باملركز  االأ�سا�سي  للتعليم 
 ، 60 م�����رًتا  ب��ط��ول��ة اجل�����ري  يف 
من  ع��ب��دال��رح��م��ن  �سم�سة  تلتها 
يف  النموذجية  اجل��م��ريا  مدر�سة 
عائ�سة  وج�����اءت  ال���ث���اين،  امل���رك���ز 
الدولية  دب��ي  مدر�سة  م��ن  غياث 

القرهود يف املركز الثالث.
فازت  الطويل  الوثب  بطولة  ويف 
الطالبة عائ�سة ع�سام من مدر�سة 
باملركز  ال��ق��ره��ود  ال��دول��ي��ة  دب���ي 
�سلطان  ل��ط��ي��ف��ة  ت��ل��ت��ه��ا  االأول، 
م��ن م��در���س��ة ن��د احل��م��ر للتعليم 
االأ�سا�سي يف املركز الثاين، وجاءت 
املواكب  مدر�سة  من  �سرف  علياء 

الر�ساء يف املركز الثالث.
 3 اجل�����ل�����ة  دف��������ع  ب����ط����ول����ة  ويف 
الطالبة  ف������ازت  ك���ي���ل���وغ���رام���ات 
فاطمة حممد البدو من مدر�سة 
جمريا النموذجية باملركز االأول، 

من مواليد 2006 اإىل 2008، 
���س��ال��ح من  اإب��راه��ي��م  ف���رح  تلتها 
م��در���س��ة دب���ي ال��دول��ي��ة ال��ق��وز يف 

املركز الثاين..
اأحمد من مدر�سة  وجاءت حمده 
املركز  يف  ال��ن��م��وذج��ي��ة  االإب��������داع 
الفئة  م��ن��اف�����س��ات  ويف  ال���ث���ال���ث، 
اإىل   2003 مواليد  من  الثانية 
لطيفة  ال��ط��ال��ب��ة  ف����ازت   2005
ي���و����س���ف م����ن م���در����س���ة االإب��������داع 
تلتها  االأول،  باملركز  النموذجية 
مرية ال�سايغ من مدر�سة املواكب 
الر�ساء يف املركز الثاين، وجاءت 
دبي  م��در���س��ة  م��ن  �سعيد  �سيخة 
املركز  يف  ال��ق�����������������������وز  ال��دول��ي��������������������ة 

الثالث.
األعاب  م��ن��اف�����س��ات  ���س��ع��ي��د  وع��ل��ى 
ال��ط��ال��ب��ة فاطمة  ف����ازت  ال���ق���وى، 
ك���اظ���م م���ن م���در����س���ة ن���د احلمر 

الثانية، تلتها مدر�سة الظهرة حتا 
الثاين، وج��اءت مدر�سة  املركز  يف 
املواكب القرهود يف املركز الثالث، 
ويف مناف�سات الفئة الثالثة فازت 
باملركز  ح���ت���ا  ال���ظ���ه���رة  م���در����س���ة 
االأول، تلتها مدر�سة دبي الدولية 
القرهود يف املركز الثاين، وجاءت 
مدر�سة املواكب الر�ساء يف املركز 

الثالث.
الرجبي  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  ويف   
النموذجة  االإب���داع  مدر�سة  ف��ازت 
مدر�سة  ت��ل��ت��ه��ا  االأول،  ب���امل���رك���ز 
ال��و���س��ل ب��امل��رك��ز ال���ث���اين، وحلت 
يف  النموذجية  اجل��م��ريا  مدر�سة 

املركز الثالث.
الطائرة  الري�سة  مناف�سات  ويف 
ف����ازت ال��ط��ال��ب��ة اآي����ة حم��م��د من 
النموذجية  االإب���������داع  م���در����س���ة 
باملركز االأول �سمن الفئة االأوىل 

ويف االألعاب الفردية واجلماعية.
الوطنية  دب����ي  م���در����س���ة  وف������ازت 
بطولة  يف  االأول  باملركز  الر�ساء 
الثانية  الفئة  �سمن  ال�سلة  ك��رة 
من مواليد 2003 اإىل 2005، 
اخلا�سة  االحت����اد  م��در���س��ة  تلتها 
امل��م��زر يف امل��رك��ز ال��ث��اين، وجاءت 
يف  الطوار  الوطنية  دب��ي  مدر�سة 
املركز الثالث، ويف مناف�سات الفئة 
اإىل   1999 مواليد  من  الثالثة 
املواكب  م��در���س��ة  ف����ازت   2002
تلتها  االأول،  ب��امل��رك��ز  ال���ر����س���اء 
االأمريكية  ال�������س���ارق���ة  م���در����س���ة 
امل���رك���ز  ال����دول����ي����ة اخل����ا�����س����ة يف 
اأ�سماء  م��در���س��ة  وج����اءت  ال��ث��اين، 

بنت النعمان يف املركز الثالث.
كما فازت مدر�سة املواكب الر�ساء 
باملركز االأول يف مناف�سات بطولة 
الفئة  ���س��م��ن  ال���ط���ائ���رة  ال����ك����رة 

الن�سخة  م���ن���اف�������س���ات  اخ���ت���ت���م���ت 
لالألعاب  دب���ي  دورة  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة 
نظمها  التي  للطالبات  املدر�سية 
بالتعاون  الريا�سي  دب��ي  جمل�ص 
مع منطقة دبي التعليمية وهيئة 
الب�سرية،  وال���ت���ن���م���ي���ة  امل���ع���رف���ة 
�سالة  يف  م��ن��اف�����س��ات��ه��ا  واأق���ي���م���ت 
ال�سيخة هند بن مكتوم الريا�سية 
و�سالة  الريا�سية  املزهر  و�سالة 
ال���ن���ع���م���ان، خالل  ب���ن���ت  اأ�����س����م����اء 
الفرتة من 15 فراير حتى 17 
�سبع  وت�����س��م��ن��ت   ،2017 م��اي��و 

األعاب ريا�سية. 
حفاًل  املنظمة  اللجنة  و�ستقيم 
ي���وم االث��ن��ني 22 م��اي��و اجل���اري 
يف مدرجات جامعة زايد مبدينة 
املدار�ص  لتكرمي  االأكادميية،  دبي 
باملراكز  ال���ف���ائ���زات  وال���ط���ال���ب���ات 
العمرية  الفئات  االأوىل يف جميع 

تاأهل اأول 3 اأندية مبا�شرة يف الربمريليغ 
مباريات اإنكليزية فا�سلة 

على املقاعد االأوروبية
فا�سلة بني  اوروب���ا مب��ب��اري��ات  اب��ط��ال  دوري  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  امل��راك��ز  �ستح�سم 
اأندية مان�س�سرت �سيتي وليفربول وار�سنال، بحال تعادلها بالنقاط وفارق 
امل�سجلة، يف ختام الدوري االنكليزي لكرة القدم  االهداف وعدد االهداف 

نهاية اال�سبوع احلايل.
وتتاأهل اأول ثالثة اندية يف ترتيب الرمريليغ مبا�سرة اىل دوري اأبطال 
اىل  وال�ساد�ص  يتاأهل اخلام�ص  فيما  فا�سال،  دورا  الرابع  ويخو�ص  اوروب��ا 
الدور  ال�سابع  ويخو�ص  ليغ  يوروبا  االأوروب���ي  ال��دوري  يف  املجموعات  دور 

التمهيدي الثالث.
 )80( وتوتنهام  االأول  امل��رك��ز  نقطة(   90( البطل  ت�سل�سي  �سمن  وق��د 
بني  التالية  الثالثة  املراكز  ح�سم  على  كبري  �سراع  ي��دور  فيما  الو�سافة، 

مان�س�سرت �سيتي )75(، ليفربول )73( وار�سنال )72(.
ي�ستقبل  فيما  ال�ساد�ص ع�سر،  واتفورد  االحد على  �سيتي  ويحل مان�س�سرت 
ع�سر  التا�سع  ميدلزبره  ي�ست�سيف  وليفربول  ال�سابع،  ايفرتون  ار�سنال 

والذي نزل اىل الدرجة االوىل )مبوازاة الثانية(.
ونظرا القرتاب ليفربول و�سيتي وار�سنال يف عدد النقاط وفارق االهداف 
املركزين  يف  كامال  تعادال  فريقان  يتعادل  ان  يحتمل  امل�سجلة،  وااله��داف 

الثالث او الرابع.
31، فيما  33 وار�سنال  �سيتي +36 هدفا وليفربول  اه��داف  ويبلغ فارق 

�سجل كل من �سيتي وليفربول 75 هدفا وار�سنال 74.
وت�سري قوانني الرمريليغ اىل انه بحال انتهاء املو�سم وتعادل فريقني اأو 
اأكرث من املناف�سني على اللقب او الهرب من الهبوط او التاأهل اىل م�سابقة 
اأخرى، بالنقاط وفارق االأهداف وعدد االأهداف امل�سجلة، تخو�ص االندية 

املعنية مباريات فا�سلة على مالعب حمايدة حتددها رابطة الدوري.
وليفربول  �سيتي  مان�س�سرت  بني  فا�سلة  مباراة  �ستقام  املثال،  �سبيل  وعلى 
وفوز   ،3-3 وات���ف���ورد  م��ع  �سيتي  ت��ع��ادل  ح���ال  ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز  لتحديد 

ليفربول على ميدلزبره 3-�سفر.
الفريقان  �سيتعادل  1-�سفر،  ار�سنال  �سيتي �سفر-4 وفوز  وبحال خ�سارة 
نتيجة  بح�سب  ال��راب��ع  او  الثالث  املركزين  يف  نقطة   75 مع  كامل  ب�سكل 

ليفربول.
تعادل  بحال  فا�سلة  مباراة  يف  وليفربول  ار�سنال  يتواجه  ان  يحتمل  كما 

االول 1-1، وخ�سارة الثاين �سفر-2.
اىل  التاأهل  �سمن  وال���ذي  الرتتيب  �ساد�ص  يونايتد  مان�س�سرت  ان  يذكر 
تتويجه  اوروب���ا يف ح��ال  ابطال  �سيحجز بطاقة دوري  االوروب���ي،  ال���دوري 
بلقب الدوري االوروبي لهذا املو�سم بفوزه على اياك�ص ام�سرتدام الهوبندي 

يف النهائي يف �سولنا يف 24 اأيار مايو احلايل.
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الفجر الريا�ضي

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س واأع�ساء جلنة اال�سراف على دمج االأندية الثالثة االأهلي ودبي وال�سباب 

توج ال�سيخ �سعيد بن مكتوم بن را�سد اآل مكتوم بف�سية مناف�سات رماية االإ�سكيت 
�سمن األعاب الت�سامن االإ�سالمي املقامة حاليا بباكو والتي تختتم يوم ال�22 
من ال�سهر اجلاري، كما توج كذلك يف ذات امل�سابقة �سيف بن فطي�ص بامليدالية 
الرونزية  بعد  ميداليات   3 اإىل  االإم����ارات  ح�سة  ب��ذل��ك  لرتتفع  ال��رون��زي��ة 
فوق  وزن  رومانكو مب�سابقة  اإيفان  اجل��ودو عن طريق  التي ح�سدها  االأخ��رى 

100 كغ .
وجنح رماتنا يف الفوز مبيداليتني دفعة واحدة بعد ما اقت�سرت املرحلة النهائية 
على 6 رماة ثم التاأهل للمناف�سة على املراكز الثالثة االأوىل التي �سهدت تفوقا 
كبريا ومتيزاً ملحوظاً �سواء من ال�سيخ �سعيد بن مكتوم بن را�سد اآل مكتوم اأو 
�سيف بن فطي�ص وكان باإمكان االأول ح�سد الذهبية، خ�سو�سا مع وجود فارق 
نقطة واحدة اأغلب فرتات اجلولة النهائية، اإال اأن �سرعة الرياح التي بلغت 60 

املطريي  �سعيد  ال�سعودي  ف��از  فيما   ، االأول  املركز  اقتنا�ص  دون  حالت  �ص  كم 
بذهبية املناف�سات.

من جانبه اأهدى ال�سيخ �سعيد بن مكتوم اإجنازه الف�سي اإىل القيادة الر�سيدة 
اأن هناك عوامل عديدة وحتديات كثرية �سهدتها  االم��ارات موؤكدا  واىل �سعب 
م�سابقة االإ�سكيت وقال جنحنا اليوم يف ح�سد ميداليتني باإ�سم الوطن يف حمفل 
مهم بهذا احلجم والبد اأن ندرك متاما اأن امل�سوار مازال طويال وولدينا اأجندة 
حافلة باالإ�ستحقاقات على امل�ستويات كافة، وبالعودة اإىل تلك الدورة فقد كان 
التي كادت  الن�سطة  الرياح  املناف�سة يف ظل وجود عن�سر  اأثناء  هناك �سعوبات 
اأن تقلب املوازين بالكامل واحلمد هلل ا�ستطعت التعامل ب�سكل �سريع وحماولة 
التاأقلم على التغريات املناخية امل�ستمرة التي مل ت�ستقر طوال مدة الت�سويب، 
التي تتطلب تركيزاً  املواقف  تاأتي من مثل هذه  التي نكت�سبها  وتلك اخلرات 

التحكم يف زمام  امليدان مفتوح للجميع والفائز هو من يتمكن من  الأن  كبرياً 
به خ��الل جمريات اجلولة  تفاجانا  اآخ��ر  امل�ستطاع، وهناك عامل  ق��در  االأم��ور 
اإ�سابتها  النهائية وهي االأهم حيث وجدنا �سعوبة يف ك�سر االأطباق برغم من 
مبا�سرة على عك�ص االأخرى التي كانت يف املراحل التمهيدية، وكنت قريبا من 
التواجد يف املقدمة و�سنحت الفر�سة اأكرث من مرة لكن يف النهاية حققنا الهدف 
املطلوب ورفعنا علم دولتنا اأمام اجلميع “ وقال /خرة ال�سنوات الطويلة تلعب 
دورا هاماً يف مثل هذه االأحداث التي ت�سهد م�ستويات قوية من الرماة امل�ساركني 
وعوامل غري متوقعة، ويف كل حدث يتم خو�سه تكت�سب �سيئا اإ�سافيا ي�سهم بعد 
ذلك يف تطوير م�ستوى التدريب وتعديل بع�ص اجلوانب والطرق وهنا تكمن 
من  ونتمنى  واالإ�ستحقاقات،  املحافل  كرى  يف  الدائم  التواجد  من  االإ�ستفادة 
االإجنازات  اأق�سى ما لديهم من جهد مل�ساعفة  امل�ساركني بذل  الريا�سيني  كل 

والنجاحات يف الن�سخة الرابعة من األعاب الت�سامن االإ�سالمي “ وعن برناجمه 
االألعاب  ل��دورة  “ ا�ستعد  اأو�سح  القادمة  املرحلة  وا�ستعداداته خالل  التدريبي 
الرامج  م��ن  ط��وي��ل  م�سوار  ولدينا  االآن  م��ن   2020 ع��ام  بطوكيو  االأومل��ب��ي��ة 
التدريبية يف الفرتة املقبلة وناأمل اأن نظل دائما �سببا يف متثيل االإمارات باأف�سل 

�سورة ممكنة واإعالء رايتها يف كل املنا�سبات واالأحداث الريا�سية ».
وقال �سيف بن فطي�ص اأن حتقيق ميدالين يف م�سابقة واحدة للدولة اإمنا هو 
اأكر م�سدر للفخر حيث مت ترديد ا�سم االإمارات مرتني على من�سات التتويج 
الت�سامن  األعاب  يف  م�ساركتنا  خ��الل  ملونة  ميداليات  حتقيق  “ توقعنا  واأك��د 
الأن  نادر حدوثه  اأمر  الدولة  لنف�ص  الرماية  االإ�سالمي وح�سد ميداليين يف 
هناك ح�سابات كثرية يف عامل اللعبة، فمن املمكن اأن تبتعد عن دائرة املناف�سة 

مبجرد حدوث خطاأ ب�سيط ولكن االأمور ترتتب على بع�سها.

ميداليتان جديدتان لالإمارات يف العاب باكو 

حممد بن را�سد اآل مكتوم كرئي�ص 
م��ك��ت��وم بن  ال�سيخ  و���س��م��و  ل��ل��ن��ادي 
كنائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
اأحمد  ال�سيخ  و�سمو  للرئي�ص  اأول 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
الذين  ل��ل��رئ��ي�����ص  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب 
بتوجيهاتهم  اللجنة  �ست�ستاأن�ص 
و�سموهم  ومالحظاتهم  الكرمية 
و�سمانات  ال����دع����م  ج���ه���ات  اوىل 
نادي  وم�سرية  اأوال  اللجنة  جن��اح 
دب���ي يف االجتاه  االأه���ل���ي -  ���س��ب��اب 
ال�سحيح وال�سليم رغم ما يحتفظ 
ب���ه ال���ن���ادي م���ن ر���س��ي��د ك��ب��ري من 
التاريخية  والبطوالت  االأجن���ازات 
الثالثة  االأن��دي��ة  با�سم  وامل�سجلة 
اللجنة  رئ��ي�����ص  اأع���ت���ره���ا  وال���ت���ي 
يعتد  اإرث���ا  �سليمان  �سعيد  خليفة 
ي��ق��ف عليها  ك���ق���اع���دة ���س��ل��ب��ة  ب���ه 
ال�سرح الريا�سي الذي ولد كبريا 
تعاىل  اهلل  ب���اذن  ك��ذل��ك  و�سيبقى 
حمبيه  وت�سجيع  رج��االت��ه  وبهمة 

وجماهريه.
�سليمان  ���س��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  وت���وج���ه 
ب��ال�����س��ك��ر وعظيم  ال��ل��ق��اء  يف خ��ت��ام 
ال�سمو  ����س���اح���ب  اإىل  االم���ت���ن���ان 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي ع��ل��ى دعمه 
ال����الحم����دود ل��ري��ا���س��ة االإم������ارات 
وت�������س���ج���ي���ع���ه ل���������س����ب����اب ال����وط����ن 
املراكز  ي��ظ��ل��و يف  ك���ي  وحت��ف��ي��زه��م 

االأوىل حمليا واإقليما وعامليا.

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
االأندية  ب��دم��ج  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
الثالثة وتوجيهات �سموه ال�سديدة 
امل�سرفة  اللجنة  واأع�ساء  لرئي�ص 
ع���ل���ى ع���م���ل���ي���ة ال�����دم�����ج اإمن�������ا هي 
بها  تهتدي  طريق  خارطة  مبثابة 
تفان  بكل  مهمتها  لتنفيذ  اللجنة 
وال�سيما  وم��و���س��وع��ي��ة  واإخ���ال����ص 
ال�سيخ حمدان بن  �سمو  مع وجود 

واأع�ساء اللجنة على الثقة الكبرية 
ال��ت��ي اأواله�����م اإي���اه���ا ن��ائ��ب رئي�ص 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
الثقة  ه�����ذه  وا����س���ف���ا  دب�����ي  ح���اك���م 
التي  واالأمانة  الكبرية  بامل�سوؤولية 
اأجل  من  اأكتافهم  على  يحملونها 
والريا�سة  العزيز  ال��وط��ن  خدمة 

الوطنية بكل مكوناتها واأنواعها.
ق����رار  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ص  واأك�������د 

�سموه  م��وؤك��دا  وم�ساندته  ناديهم 
وت�سهيل  ال��ل��ج��ن��ة  مل��ه��م��ة  دع���م���ه 
ت�سل  ح��ت��ى  التنفيذية  خ��ط��وات��ه��ا 
من  اجل��م��ي��ع  ال��ي��ه  ي�سبو  م��ا  اإىل 
بلوغ البنيان متامه والتفرغ ملا هو 
وحتديات  �سعبة  م��ه��م��ات  م��ن  اآت 

م�ستقبلية خا�سة يف امليدان.
اإىل ذلك فقد اأعرب �سعادة خليفة 
�سليمان رئي�ص اللجنة عن اعتزازه 

ال��ن��ت��ائ��ج االإي��ج��اب��ي��ة امل��رج��وة على 
االأر�ص وب�سكل اإحرتايف ناجح.

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ومت���ن���ى 
للجنة  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
من  وال��ت��ع��ل��م  مهمتها  يف  ال��ن��ج��اح 
ال���ت���ج���ارب ال�����س��اب��ق��ة و����س���وال اإىل 
للنادي..ودعا  واالأخ����ري  االأف�����س��ل 
الثالثة  االأن��دي��ة  جماهري  �سموه 
ح���ول  االإل����ت����ف����اف  اإىل  امل����دجم����ة 

لي�ص  ال��دول��ي��ة  وح��ت��ى  واالأقليمية 
القدم  كرة  اجلماهريية  اللعبة  يف 
االألعاب  خم��ت��ل��ف  يف  ب���ل  وح�����س��ب 
الثقافية  واالأن�����س��ط��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
عليه  يقبل  ما  وك��ل  واال�ستثمارية 
التي  اأن��واع الريا�سات  ال�سباب من 
وبناء  خ��ل��ق  اأج���ل  م��ن  ت�ستهويهم 
جيل قوي يف بنيته مبدع يف افكاره 
وان�سطته التي ميار�سها كي يحقق 

اإع��������داد  اإىل  ودع������اه������م  ال���ل���ج���ن���ة 
وال�سليمة  ال���الزم���ة  ال��رتت��ي��ب��ات 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة دم������ج االأن����دي����ة 
ال����ث����الث����ة ح����ت����ى ي�����ول�����د ال���ك���ي���ان 
دبي   - االأهلي  �سباب  ن��ادي  الواعد 
وي�سبح  و���س��ل��ي��م��ة  ج��ي��دة  ب�����س��ح��ة 
م��ك��ت��م��ال وق��������ادرا ع���ل���ى ال���وق���وف 
ال��ت��ي تنتظر  ال��ت��ح��دي��ات  يف وج���ه 
ال��ري��ا���س��ي��ة املحلية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ���ي�������ص 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف 
اأبراج  يف  ل�سموه  التنفيذي  املكتب 
ام�ص  ظ���ه���ر  دب������ي  يف  االإم������������ارات 
حمدان  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ب��ح�����س��ور 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
جمل�ص  رئ���ي�������ص  دب�����ي  ع���ه���د  ويل 
�سباب  ن��ادي  رئي�ص  الريا�سي  دب��ي 
االأهلي - دبي و�سمو ال�سيخ مكتوم 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ال��ن��ائ��ب االأول  ن���ائ���ب ح���اك���م دب����ي 
بن  الوليد ومعايل حممد  للنادي 
�سوؤون  وزي����ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��داهلل 
الوزراء وامل�ستقبل و�سعادة  جمل�ص 
رئي�ص  نائب  الطاير  حممد  مطر 
رئي�ص   ... الريا�سي  دب��ي  جمل�ص 
واأع�ساء جلنة اال�سراف على دمج 
االأن���دي���ة ال��ث��الث��ة االأه���ل���ي و دبي 
وال�����س��ب��اب ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة خليفة 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد 
دبي  وال�����س��ي��اف��ة يف  ال��ت�����س��ري��ف��ات 
وع�سوية كل من ال�سادة اأحمد بن 
القمزي  ظ��اع��ن  و�سامي  حميدان 
وه�سام  ال�����س��اي��غ  وع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
ال�سركة  رئ��ي�����ص  ب�سفته  ال��ق��ا���س��م 

االإ�ستثمارية ملمتلكات النادي.
واأع�ساء  برئي�ص  �سموه  وقد رحب 

حتت رعاية وبح�شور �شعيد بن طحنون

اللجنة العليا تعلن تعديل موعد انطالقة بطولة العني الرم�سانية
الوح�شي: مقر ر�شمي للبطولة بالقطارة وموقع اإلكرتوين

•• العني - الفجر 

ت�صوير – حممد معني

حتت رعاية وبح�سور معايل ال�سيخ 
�سعيد بن طحنون اآل نهيان، عقدت 
لبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
العني الرم�سانية م�ساء يوم االأحد 
�سحفياً  موؤمتراً  االأ�سبوع  هذا  من 
ب��ف��ن��دق هيلي  امل�����وؤمت�����رات  ب��ق��اع��ة 
اأعلنت م��ن خالله  ري��ح��ان��ا  روت��ان��ا 
ال��ب��ط��ول��ة املقرر  ان��ط��الق��ة  م��وع��د 
باالإ�سافة  اجل����اري  03 م��اي��و  ل��ه��ا 
ال��ر���س��م��ي ع��ن موقع  االإع����الن  اإىل 
الر�سمي  االإل����ك����رتوين  ال��ب��ط��ول��ة 
موؤ�س�سة   ع���ل���ي���ه  ت�������س���رف  ال��������ذي 
يتعلق  م��ا  ب��ك��ل  C2020ويعتني 
ب��امل��ن��اف�����س��ات م����ن ن���ت���ائ���ج واأخ����ب����ار 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  وت�����س��ري��ح��ات 
واالإجن����ل����ي����زي����ة. ح�������س���ر امل����وؤمت����ر 
�سامل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال�سحفي 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  ال��وح�����س��ي 
ال��ه��ا���س��م��ي مدير  ال��ع��ل��ي��ا وط�����الل 
مبجل�ص  ال��ف��ن��ي��ة  ال�������س���وؤون  اإدارة 
اأحمد  وم�سلم  الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي 
وعلي  للبطولة  التنفيذي  امل��دي��ر 
وعدد  ال��ب��ط��ول��ة  م�ست�سار  م�����س��ري 
املكلفة  اللجان  واأع�ساء  روؤ�ساء  من 
بجانب  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ب���اجل���وان���ب 
ويف  ميديا.  ال�سو�سيل  عمل  فريق 
ال�سيخ  ل���ه مت��ن��ى م��ع��ايل  ت�����س��ري��ح 
حتقق  اأن  ط���ح���ن���ون  ب�����ن  ����س���ع���ي���د 
املر�سومة  ال��ط��م��وح��ات  ال��ب��ط��ول��ة 
والنجاح املنتظر يف جميع م�سابقات 
لعبة   16 وع���دده���ا  الن�سخة  ه���ذه 
تطلعات  ي��ر���س��ي  ال�����ذي  وب���ال���ق���در 
اأنه  اأ�سار اإىل  جميع االأط��راف. كما 
قد طلب من اللجنة املنظمة العليا 
تعديل موعد حفل افتتاح البطولة 

وتاأجيله ليوم واحد ليقام يوم 30 
29 مايو احل��ايل وذلك  ب��داًل م��ن 
ب�����س��ب اق��ام��ة م���ب���اراة ف��ري��ق العني 
�سيواجه  ال��ت��ي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االأول 
نف�ص  يف  اإي�������ران  ا���س��ت��ق��الل  ف��ي��ه��ا 
من  النهائي  ثمن  ال���دور  يف  ال��ي��وم 
االبطال  االآ�سيوية  االأندية  بطولة 
اأن  م���وؤك���داً  احل��ال��ي��ة،  ن�سختها  يف 
“الزعيم” العيناوي ممثل الوطن 
وي�ستحق  القارية  البطولة  يف هذه 

اأن يرخ�ص له الغايل والنفي�ص.
اأن  ب���االإم���ك���ان  ك����ان  اإن  وب�������س���وؤال���ه 
اأوملبياد  البطولة  ه��ذه  على  يطلق 
م�����س��غ��ر ق���ال م��ع��ال��ي��ه: ط��ل��ب��ن��ا من 
البطولة  تاأخذ  اأن  االأوملبية  اللجنة 
لعبة   16 ت�سم  الأنها  امل�سمى  ه��ذا 
اأو�سحوا  اأنهم  اإال  فردية وجماعية 
اأن لديهم بع�ص ال�سروط ف�سرفنا 
النظرعن امل�سمى ولكن ما يهمنا يف 
البطولة  ت�سهد  اأن  هو  االأول  املقام 
اأك�����ر ق����در م���ن ال���ن���ج���اح. وحتدث 
طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  م��ع��ايل 
ع����ن ����س���ب���اق���ات ال���ه���ج���ن ال���ت���ي يتم 
برنامج  �سمن  م��رة  الأول  ادراج��ه��ا 
بطولة العني الرم�سانية قائاًل:” 
الرتاثية  ال��ري��ا���س��ات  م��ن  ال��ه��ج��ن 
ال�سعبية التي تهم قيادتنا الر�سيدة 
ب��ال��درج��ة االأوىل وف��ئ��ة ك��ب��رية من 
املواطنني ونتمنى اأن يكونوا االأكرث 
�سعادة بهذا ال�سباق الذي اأتوقع اأن 

باالإ�سافة  احل��دث  ه��ذا  يف  خا�سرة 
نادي  اأبوظبي لالإعالم،  �سركة  اإىل 
القيادة  ال��ث��ق��ايف،  ال��ري��ا���س��ي  ال��ع��ني 
اأب���وظ���ب���ي، هيئة  ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة 
ب��ل��دي��ة العني،  ل��ل�����س��ح��ة،  اأب��وظ��ب��ي 
والثقافة،  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
االإم�����������ارات، جمل�ص  ت������راث  ن������ادي 
اأب��وظ��ب��ي و�سركة   ���س��ي��دات واأع��م��ال 

للت�سويق.   C2020

قرية تراثية
اأك�����د ال��وح�����س��ي اأن�����ه وح���ر����س���اً من 
لبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ع��ل��ى م�ساركة  ال��رم�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ني 
ج��م��ي��ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع  م���ن رجال 
فقد  واأط��ف��ال،  ال�سن  وك��ب��ار  ون�ساء 
الأهايل  تراثية  قرية  اإن�ساء  ق��ررت 
م��دي��ن��ة ال��ع��ني ت��ق��دم م���ن خاللها 
للفائزين،  واجل����وائ����ز  امل�����س��اب��ق��ات 
تقدم  اأخ��رى  جوائز  اإىل  باالإ�سافة 
اأي����ام  م�����دار  ع��ل��ى  اإىل اجل���م���اه���ري 

البطولة .

 طالل الها�شمي: بطولة العني 
الرم�شانية باتت حدثًا بارزًا 

ثمن طالل الها�سمي ممثل جمل�ص 
يف  ال�سحفي  امل���وؤمت���ر  يف  اأب��وظ��ب��ي 
ك��ل��م��ة ل�����ه، ال����دع����م ال���ك���ب���ري ال����ذي 
للقطاع  ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة  ت��ول��ي��ه 
ال����ري����ا�����س����ي وال����������ذي اأث�����م�����ر عن 

جن��اح��ات ك��ب��رية وم��ن��ج��زات مميزة 
اأ�سهمت يف رفع راية  وجتارب ثرية 
املحافل  ال��دول��ة  �ساخمة يف جميع 
وقال:”اإن  ال���دول���ي���ة.  ال��ري��ا���س��ي��ة 
يعرب  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ص 
بطولة  بدعم  واع��ت��زازه  فخره  عن 
�سنوية  ب�سفة  الرم�سانية  ال��ع��ني 
اأجندة  ب���ارزاً يف  وال��ت��ي باتت ح��دث��اً 
�سهر  يف  ال���ري���ا����س���ي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
رم�سان الكرمي ومعلماً من معامل 
من  توفره  ملا  احل�ساري  التناف�ص 
والتناف�ص  ل���الإب���داع  خ�سبة  ب��ي��ئ��ة 
امل�ساركني  ب��ني  ال���رواب���ط  وت��ع��زي��ز 
امل����واه����ب  دع������م  اإىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
ال���ري���ا����س���ي���ة وال������ك������وادر االإداري��������ة 
وي�سره  والتحكيمية،  والتنظيمية 
االأ�سا�سيني  ال�سركاء  اأحد  يكون  اأن 
لل�سنة  امل���م���ي���زة  ال���ب���ط���ول���ة  ل���ه���ذه 
الثانية على التوايل والتي اأ�سبحت 
هدفاً �سمن اأجندة جمل�ص اأبوظبي 
جناحها  اأث��ب��ت��ت  اأن  بعد  ال��ري��ا���س��ي 
يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي ب��اإدراج��ه��ا معظم 
االألعاب الريا�سية ويف كل ال�سنوات 
اللجنة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال�����س��اب��ق��ة، 
الرتاثي  اجلانب  تغفل  مل  املنظمة 
واملتمثل  اأب���ن���اوؤن���ا   ع��ل��ي��ه  ل��ي��ت��ع��رف 
يف ����س���ب���اق���ات ال���ه���ج���ن. واأ�����س����اف: 
اال����س���ا����س���ي���ة يف هذه  االأم��������ور  م����ن 
البطولة م�ساركة الكادرالوطني يف 
التنظيم واالإع��داد ما يوؤهل اأفراده 
للم�ساركة يف كل البطوالت القارية 
والدولية ومن بينها ن�سختي كاأ�ص 
 2018 2017و  لالأندية  العامل 
اللتني   2019 اآ�سيا  كاأ�ص  وبطولة 
وباالإ�سافة  ال��دول��ة.  ت�ست�سيفهما 
خا�سة  مناف�سات  وج���ود  ذل��ك  اإىل 
ي�ساعد  م����ا  ال��ن�����س��ائ��ي  ب��ال��ع��ن�����س��ر 
الالعبات  م���ن  ق���اع���دة  ب���ن���اء  ع��ل��ى 

واالإداريات على حٍد �سواء.
 

مالك  م��ن  كبري  ع��دد  فيه  ي�سارك 
وتتابعة  حت�������س���ره  واأن  ال���ه���ج���ن 
املواطنني  م����ن  ك����ب����رية  ����س���ري���ح���ة 
ال���ذي���ن ي��ع�����س��ق��ون ه����ذا ال���ن���وع من 
االهتمام  ت���ع���زز  ال���ت���ي  ال���ري���ا����س���ة 
مب��ا���س��ي االآب�������اء واالأج���������داد. مقر 
ا�ستعرا�ص  وبعد  بالبطولة  خا�ص 
على  التلفزيونية  اللقطات  بع�ص 
بطولة  اأول  ع���ن  ال��ع��ر���ص  ���س��ا���س��ة 
اأوائل  يف  بالعني   اأقيمت  رم�سانية 

ال�سابقة،  وال��ب��ط��ول��ة  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات 
الوح�سي  ال��دك��ت��ورع��ب��داهلل  األ���ق���ى 
كلمة اأكد يف بدايتها موعد انطالقة 
امل��ن��اف�����س��ات امل���ح���دد ل���ه ال���راب���ع من 
 30 امل��واف��ق  امل��ب��ارك  �سهر رم�سان 
 21 م��ن مايو اجل���اري وتختتم يف 
املقبل.  يونيو   16 املوافق  رم�سان 
برعاية  البطولة  حتظى  وقال:” 
بن  �سعيد  ال�سيخ  م��ع��ايل  واه��ت��م��ام 
���س��اح��ب فكرة  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 

للبطولة.واأنتهز  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة 
هذه الفر�سة لكي اأوجه كل ال�سكر 
والتقدير اإىل اإدارة النادي على هذا 
ال��ت��ع��اون امل��خ��ل�����ص وامل��ث��م��ر. وقال 
اإن  العليا  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����ص 
ع����دداً م��ن ال�����س��رك��اء ي�����س��اه��م��ون يف 
الرم�سانية  ال��ع��ني  بطولة  اجن���اح 
اأبوظبي  جم��ل�����ص  م��ق��دم��ت��ه��م  يف 
ال����ري����ا�����س����ي وج���م���ي���ع االحت���������ادات 
األعابها  ���س��ت��ك��ون  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 

القرن  ث��م��ان��ي��ن��ات  يف  ان��ط��الق��ت��ه��ا 
اهتمام  من  انطالقاً  وذلك  املا�سي 
قيادتنا الر�سيدة بقطاع ال�سباب يف 
املجاالت كافة بجانب الرعاية التي 
لتنمية  االإم����ارات  جمل�ص  يوفرها 
البطولة  ل���ه���ذه  ال��ع��م��ل  ع���الق���ات 
التي خ�س�ست لها اإدارة نادي العني 
مقراً خا�ساً ودائماً با�ستاد طحنون 
ميثل  وال��ذي  بالقطارة  حممد  بن 
اأه���م االجن����ازات اخل��ا���س��ة باللجنة 



برل�سكوين ي�سف زوجة ماكرون
  ب� »االأم اجلميلة«

علق رئي�ص الوزراء االإيطايل االأ�سبق، �سيلفيو برل�سكوين، مازحاً على فارق 
العمر بني الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون وزوجته الذي يقارب 25 

عاماً، حيث و�سف زوجة ماكرون ب� االأم اجلميلة .
من  بالقرب  مونزا  مدينة  يف  انتخابية  فعاليات  خ��الل  برل�سكوين  وق��ال 
ميالنو: لدينا �ساب يبلغ من العمر 39 عاماً توىل رئا�سة فرن�سا، يحظى 
بخرة مهنية جيدة، ولكنه فوق كل ذلك لديه اأم جميلة اأخدت بيده منذ 
زوجته  تبلغ  عاماً، يف حني   39 العمر  ماكرون من  ويبلغ   . �سبياً  كان  اأن 
اأما برل�سكوين نف�سه لي�ص بغريب عن فارق  64 عاماً.  بريجيت ماكرون 
 49 ب�  منه  اأ�سغر  �سديقته  با�سكال  فران�سي�سكا  اأن  اإذ  املحبني  بني  العمر 
عاماً. ويذكر اأنه جرى حماكمة برل�سكوين التهامه مبمار�سة اجلن�ص مع 
قا�سر، ولكن متت ترئته لنق�ص االأدلة، ومع ذلك رمبا ميثل برل�سكوين 

للمحاكمة جمدداً التهامه بتقدمي ر�سى ل�سهود النفي يف الق�سية. 

تريزا ماي: اأحقن نف�سي 5 مرات يومًيا
باإبر  نف�سها  حتقن  اأن��ه��ا  م��اي  ت��ريي��زا  الريطانية  ال���وزراء  رئي�سة  ك�سفت 
االأن�سولني خم�ص مرات يومًيا، لل�سيطرة على مر�ص ال�سكري الذي تعاين 
منه، م�سرية اإىل اأن ذلك مل مينعها من ممار�سة عملها. وحثت ماي امل�سابني 
باملر�ص ذاته، على عدم ال�سماح للمر�ص مبنعهم من القيام مبا يرغبون به 
ناق�ست  االإنرتنت،  دقيقة بث عر   45 لقاء معها مدته  يف احلياة، خالل 
ال�سيا�سي يف  املر�ص ودوره��ا  اأعرا�ص  فيه عدة ق�سايا حملية، تناولت فيه 
البالد. وكانت ماي ك�سفت يف وقت �سابق اأنها جمرة على حقن نف�سها �سًرا 
بداء  باالإ�سابة  ت�سخي�سها  بعد  يومًيا،  م��رات  اأرب��ع  باالأن�سولني  البطن  يف 
بال�سكري،  م�ساب  مري�ص  من  �سوؤال  على  ورًدا   .2012 عام  يف  ال�سكري 
ال�سكري  مبر�ص  م�سابة  اأن��ا  م��اي:  قالت  باملر�ص،  اخلا�سة  جتربتها  عن 
علي حقن  الطعام يجب  اأت��ن��اول  عندما  اأن��ه  يعني  وه��ذا  االأول،  النوع  من 
االأن�سولني يف ج�سمي وهذا ما اأفعله . واأ�سافت اأحقن نف�سي اأربع اأو خم�ص 
مرات يف اليوم، ي�سبح االأمر روتينًيا، حيث ت�سبح معتمًدا على االأن�سولني 
وتدخل هذا الروتني اإىل حياتك اليومية، االأمر االأ�سا�سي بالن�سبة يل هو 
اأال جتعل اإ�سابتك مبر�ص ال�سكري متنعك من فعل اأي �سيء . واأكدت خالل 
اللقاء اأنه اإذا اأعيد انتخابها يف 8 حزيران/ يونيو �ستخدم فرتة والية كاملة 
االحتاد  من  بريطانيا  خ��روج  مفاو�سات  على  و�ست�سرف  ل��ل��وزراء  كرئي�سة 

االأوروبي التي من املقرر اختتامها خالل العامني املقبلني .
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فرو�س الفدية ي�سع 
ديزين يف ورطة

ط�����ال�����ب ع�������دد م������ن ال���ق���را����س���ن���ة 
االإلكرتونيني، �سركة ديزين ، بدفع 
فدية مالية �سخمة، بعد تهديدها 
اخلام�ص  اجل��زء  �سي�سربون  باأنهم 
الذي  الكاريبي  قرا�سنة  فيلم  من 
عنه،  ن�سخة  ميتلكون  اأن��ه��م  ادع���وا 
وف��ًق��ا مل��ا ج��اء على م��وق��ع ذا فريج 
التقني. واأ�سار املوقع اإىل اأن االأمر 
يعتر الثاين من نوعه، اإذ اإنه منذ 
من  الثاين  اجل��زء  تعر�ص  اأ�سابيع 
 Orange is the م�سل�سل 
قبل  للت�سريب   new Black
رف�ست  اأن  ب��ع��د  وذل�����ك  ع���ر����س���ه، 
الفدية  دف�����ع  ن��ي��ت��ف��ل��ك�����ص  ����س���رك���ة 
فيلم  وي����ع����ت����ر  ل����ل����م����خ����رتق����ني. 
اأهم االأفالم  القرا�سنة واحًدا من 
التي تدر اأرباًحا على �سركة ديزين 
�سخمة،  نفقات  يكلفها  اأن��ه  كما   ،
لذلك �سيكون ت�سريبه اأمًرا مدمًرا 
بالن�سبة لل�سركة، خا�سة اأن الفيلم 
دور  ي�����س��ل  اأن  ل���ه  ك����ان خم��ط��ط��اً 

العر�ص اجلمعة املقبل.
ومل تعلق ديزين على االأمر، وتعمل 
ب���ك���ل ج���ه���ده���ا م����ع مكتب  ح���ال���ًي���ا 
لل�سيطرة  الفيدرالية  التحقيقات 
على االأم��ر. وياأتي ذلك يف الوقت 
الذي تن�سط فيه هجمات فريو�ص 
الفدية على م�ستوى العامل، اإذ اإن 
جنح   WannaCry ف��ريو���ص 
الهيئات  م���ن  ال���ع���دي���د  ����س���رب  يف 
اأدى  وق��د  وامل�ست�سفيات  ال�سحية 
اإىل توقف عجلة االإنتاج يف العديد 
العمالقة،  ال�سيارات  م�سانع  من 
األف   250 بحوايل  �سرًرا  واأحل��ق 
جهاز حا�سوب على م�ستوى 160 

دولة، حتى االآن.

 ُينِجح طالبه احتفااًل بزواجه!
اإىل  نوعها  من  غريبة  عبارة  باإ�سافة  �سعودي  معلم  قام 
ال��ري��ا���س��ي��ات، وه���ي: مبنا�سبة عقد  ورق���ة اخ��ت��ب��ار م���ادة 

قراين لن ير�سب اأحد... جميع الطالب ناجحون .
وقد تداول رواد مواقع التوا�سل االجتماعي �سوراً لورقة 
ال�سعودي  املعلم  العبارة،  باأن كاتب  تلك، وتردَّد  االختبار 
ر  م�ساري احلربي، املعلم يف اإحدى املدار�ص املتو�سطة، وب�سَّ
الريا�سيات  م��ادة  يف  بالنجاح  طالبه  جميع  خاللها  من 
اآراًء متباينة  اأبدى املتداولون  مبنا�سبة عقد قرانه، وقد 
حول ت�سرف املعلم، وذلك عر و�سم #معلم_لطالبه_

لن_ير�سب_اأحد ، حيث اعترها بع�سهم حماولة منه 
قرانه،  بعقد  �سعادته  االآخرين  وم�ساركة  الب�سمة  لر�سم 
على  لتاأثريه  ت�سرفه  م��ن  غ�سبهم  اآخ���رون  اأب���دى  فيما 

جودة العملية التعليمية وحتقيق اأهدافها.

طفلة تفقد القدرة على امل�سي ب�سبب التونة
ك�سفت اأم بريطانية لثالثة اأطفال، كيف اأ�سبحت ابنتها 
غري قادرة على امل�سي اأو الكالم بعد تناول التونة كل يوم. 
واأ�سرت ليند�سي غرانت، 30 عاًما، اأن �سبب حالة ابنتها 
ليك�سي ماي املتدهورة هو التونة املعلبة التي كانت تاأكلها 

يومًيا تقريًبا، وفًقا ل�سحيفة ديلي ميل الريطانية.
وقالت: اأنا مقتنعة باأن هذا الت�سمم ب�سبب الزئبق، قراأت 
�سيًئا يف مكان ما عن امراأة كان لها نف�ص اأعرا�ص ليك�سي، 
وكانت تاأكل التونة كل يوم، وات�سح اأنه ت�سمم بالزئبق . 
واأ�سافت اأن االأطباء مل يقولوا لها ذلك حتى االآن، ولكنها 
ابنتها  اأن  اإىل  التونة. م�سرية  ال�سبب هو  اأن  متاأكدة من 
بالرنني  والت�سوير  ال��دم  اخ��ت��ب��ارات  م��ن  العديد  اأج���رت 
امل�ست�سفيات  واأعلنت  �سيء،  يظهر  مل  ولكن  املغناطي�سي، 
اأنها مل ت�سهد مثل ذلك من قبل. واأو�سحت، اأن الطفلة 
كانت على ما يرام متاًما، حتى قبل 3 �سنوات، وتغري كل 
�سيء، وولدت ليك�سي طبيعية متاًما حتى �سن 5 �سنوات، 
ال��ط��ب��ي��ب لها  ب��ع��دوى يف االأذن وو���س��ف  اأ���س��ي��ب��ت  ح��ت��ى 
التايل، عندما  اليوم  �سباح  ولكن يف  امل�سادات احليوية. 
ا�ستيقظت كانت وكاأنها اأ�سيبت بال�سكتة الدماغية، وكان 
وجهها غري متوازن وال ميكن اأن تتحرك، وحتى االآن مل 

يتمكن االأطباء من تف�سري ما حدث.

 �سبح يباغت �سائق �سيارة 
اأظ��ه��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و م��ث��ري ل��ل��رع��ب، ن�����س��ر ع��ل��ى موقع 
ال�سائقني على  اأحد  يوتيوب االإلكرتوين، حلظة تعر�ص 
اأو�ساله واأجره  طريق �سريعة اإىل موقف دب الذعر يف 
ع��ل��ى ال���رتاج���ع ب�����س��ي��ارت��ه، ب��ع��دم��ا ف��وج��ئ ب�����س��ب��ح و�سط 
دا�ص  كامريا  التقطته  ال��ذي  الفيديو  واأظهر  الطريق.  
كام، ال�سيارة وهي ت�سري على اأحد الطرقات لياًل، قبل اأن 
يتوقف �سائقها ب�سبب طيف �سبح �ساهده على بعد اأمتار 
ال�سائق ب�سيارته هتف قائاًل:  قليلة منه. وبعدما توقف 
اإىل  ب�سيارته  ب��ال��رتاج��ع  وب���داأ  بالفعل  خميف  اأم���ر  ه��ذا 

اخللف مبتعداً عن املوقع. 

مغامر يعتزم القفز من 42 األف قدم 
يطمح مغامر بريطاين اإىل حتطيم اأربعة اأرقام قيا�سية دفعة واحدة بالقفز احلر من ارتفاع 42 األف قدم. و�سيقفز 
فريزر كور�سان )42 عاما( مرتديا ما يعرف با�سم البذلة املجنحة الأنها مزودة باأجنحة بني االأطراف لتوليد قوة 
اأثناء الهبوط. وفريزر مهند�ص �سابق يف جمال �سالمة  اإ�سافية وال�سماح ملن يرتديها باالنزالق على الهواء  رفع 
الطريان و�سينفذ قفزتني مرتديا البذلة املجنحة يف اإطار م�سعاه لتحطيم اأرقام قيا�سية من بينها القفز من اأعلى 

ارتفاع بهذه البذلة.
وقال كور�سان لرويرتز يف ت�سريحات عن هدفه اأن ي�سبح اأ�سرع رجل يف العامل دون م�ساعدة اآلية �ساأهبط ب�سرعة 

تقرتب من �سرعة �سيارة بوجاتي فريون اأو فرياري اف50 اأي نحو 250 ميال يف ال�ساعة .
و�سينفذ كور�سان القفزتني يف الواليات املتحدة وكندا اإذ �سيقفز من منطاد يعمل بالهواء ال�ساخن من على ارتفاع 

نحو 42 األف قدم )12800 مرت( ليحطم بذلك الرقم القيا�سي ال�سابق وهو 37 األف قدم.
األف قدم. �سرنتفع   37 اأق�سى ارتفاع لها هو  اأ�سفلنا عندما نخرج الأن  وقال كور�سان �ستكون الطائرات التجارية 

الأكرث منها بنحو خم�سة اآالف قدم و�سرنتفع عن قمة جبل اإيفر�ست مبا ي�سل اإىل 12 األف قدم .
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يخرجان يف اأول موعد غرامي 
بعمر 100 عام

بعمر  لهما  غ��رام��ي  م��وع��د  اأول  يف  بريطانيان  ع��ج��وزان  خ��رج 
100 عام، بعد اأن اأدرك القائمون على برنامج الرعاية املنزلية 
للم�سنني اأنهما يت�ساركان نف�ص يوم امليالد، ورتبوا لهذا اللقاء.

وعمل املوظفون الذين يقدمون الرعاية املنزلية لكل من اآرثر 
بينهما،  يجمع  للقاء  الرتتيب  على  فيليب�ص  وفلورن�ص  مولت 
قبل، وجرى  التعارف من  لهما  ي�سبق  اأن��ه مل  الرغم من  على 
ميل  دي��ل��ي  �سحيفة  بح�سب  امل��ت��اج��ر،  ب��اأح��د  مقهى  يف  ال��ل��ق��اء 
الريطانية. وعلى غري املتوقع، �سار اللقاء بني العجوزين على 
بعائلة  التقى كل منهما  اأ�سابيع فقط،  وبعد ثالثة  نحو جيد، 
بلقاء  اال�ستمرار  على  عازمان  اإنهما  العجوزان  ويقول  االآخ��ر. 

بع�سهما، على الرغم من اأنهما يعي�سان على بعد 11 مياًل.
وتقول فلورن�ص التي تعي�ص يف ليك مبدينة �ستافورد�ساير كان 
االأمر مثرياً، لقد كنت متحم�سة للغاية لهذا اللقاء، لكنني كنت 
اأخرج  التي  االأوىل  امل��رة  واأنها  الوقت، خا�سة  نف�ص  جمهدة يف 
فيها برفقة رجل ال اأعرفه من قبل . واأ�سافت اآرثر رجل رائع، 
ولديه �سوت عذب يف الغناء، لقد غنى يل اأغنية اإيف ماريا التي 
اآرث��ر الذي يعي�ص  اأما  اأن كنت ب�سن املراهقة .  اأ�سمعها منذ  مل 
اأمراً  فلورن�ص  لقاء  ك��ان  فقال  ديربي�ساير  مبدينة  �سيدل  يف 
رائعاً، فهي امراأة لطيفة وتتعتع بح�سب الدعابة، ومن اجلميل 
احلديث اإىل �سخ�ص يف مثل �سني، ويتذكر االأ�سياء التي اأذكرها 
عن املا�سي . واأ�ساف توفيت زوجتي قبل نحو 25 عاماً، وع�ست 
وحيداً منذ ذلك الوقت، لكن لقاء فلورن�ص جعلني �سعيداً من 
جديد. لقد اأم�سيت وقتاً ممتعاً يف عيد ميالدنا، واعتقدت اأنه 

اأمر جيد اأن اأغني لها، فاأنا حقاً اأحب الغناء .

علق بباب الزنزانة اأثناء حماولة الهرب 
�سرعان ما انتهت حماولة هروب اأحد ال�سجناء من زنزانته يف 
رو�سيا اإىل حمنة عندما َعِلق بني ق�سبان باب الزنزانة، اإذ حاول 
ال�سجن  �سباط  اأن  ويبدو  الطعام.  تقدمي  فجوة  من  الهروب 
وجدوا اأن حمنة ال�سجني وهو يحاول الهرب م�سلية اإذ �سوروه 
وهو عالق بني الق�سبان. ووفًقا ل�سحيفة مريور الريطانية، 
ميكن �سماع اأحد �سباط ال�سجن يف مقطع الفيديو وهو يقول: 
�سانيا ماذا تفعل هنا؟ ملاذا تزحف خارج القف�ص؟ هل طلب منك 
�سخ�ص ما اأن تفعل هذا؟ . ورد ال�سجني: اأين هم رجال االإنقاذ؟ 
داخل  ت�سعني يف  اأن  وم��ن طلب منك  االإن��ق��اذ  رج��ال  ا�ستدعي 
الزنزانة؟ ثم قال ال�سابط: زوجتك هي من طلبت ذلك . ويف 
تلك اللحظة ينتهي مقطع الفيديو ومل ُيعرف كيف مت حل هذا 
املوقف، كما اأن بع�ص االأ�سخا�ص رجحوا اأن ذلك الفيديو غري 
العديد  الفيديو: يوجد  اأناتويلي �سبالني على  اإذ علق  حقيقي 
ذلك  يذكرين  قائاًل:  اآخ��ر  عّلق  فيما   ، رو�سيا  يف  االأغبياء  من 
�سماع  املمكن  . وك��ان من  ب��ووه  ذا  الكرتونية ويني  بال�سخ�سية 
�سانيا وهو يتو�سل قائاًل: انقذين االآن ب�سرعة فاقرتح حار�ص 
ولكن  �ساقيه  م��ن  �سانيا  و�سحب  ال��زن��زان��ة  ب��اب  فتح  ال�سجن 
االأخري رد عليه قائال: هل اأنت غبي؟ ال ت�سحبني للخارج من 
امل�ستحيل اخلروج من ذلك املكان . وميكن �سماع حار�ص ال�سجن 

وزميله وهما ينفجران �سحًكا.
املغنية وكاتبة االأغاين ا�سلي كامبل ت�سدو خالل مهرجان بيز املو�سيقي 2017 يف الواليات املتحدة. )ا ف ب(

ن�سف الوفيات يف 
العامل بال �سبب 

اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  قالت 
اأك��رث م��ن ن�سف ح��االت ال��وف��اة يف 
ب��ال �سبب م�سجل  ت���زال  ال��ع��امل ال 
�سعوبة  م����ن  ك����ث����ريا  ي����زي����د  مم����ا 
مراقبة وو�سع ال�سيا�سات ال�سحية 

الفعالة.
ال�سحة  ع��ن  تقرير  اأح���دث  ول��ك��ن 
التابعة  املنظمة  ت�����س��دره  العاملية 
لالأمم املتحدة قال اإن حت�سن جمع 
ت�سجيل  اإىل  اأدى  االإح�����س��ائ��ي��ات 
�سخ�ص  م��ل��ي��ون   27 وف����اة  ���س��ب��ب 
56 م��ل��ي��ون ح��ال��ة وفاة  ب���ني  م���ن 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل يف 2015 
باملقارنة مع نحو ثلث عدد الوفيات 

يف 2005.
بينها  من  دوال  اإن  املنظمة  وقالت 
ال�����س��ني وت��رك��ي��ا ات��خ��ذت خطوات 
البيانات.  جمع  جم��ال  يف  وا���س��ع��ة 
واأ�سافت اأن اإيران اأ�سبحت ت�سجل 
مع  فيها  الوفيات  من  باملئة   90
باملقارنة  االأ���س��ب��اب  تفا�سيل  ذك���ر 
يف  ف��ق��ط  ب��امل��ئ��ة  خم�سة  ن�سبة  م��ع 

.1999
م�ساعدة  كيني  م��اري-ب��ول  وقالت 
املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية 
ل�سوؤون اأنظمة ال�سحة واالبتكار يف 
الرغم من حت�سن  اإن��ه وعلى  بيان 
القليلة  ال�سنوات  يف  كثريا  االأم��ور 
املا�سية فاإن دوال كثرية ما زالت ال 
جتمع بيانات �سحية بكفاءة عالية 

بانتظام.

اإحباط تهريب
 �سالحف نادرة

اليوم يف تهريب  املاليزية  ال�سرطة  حتقق 
330 �سلحفاة حية قادمة من مدغ�سقر، 
مت العثور عليها يف ع�سية اأم�ص داخل عدد 
من االأقفا�ص بق�سم اجلمارك التابع ملطار 
كواالملبور. ونقلت و�سائل االإعالم املحلية 
ال�سحنة  اأن  اجل���م���ارك  م��ن  م�����س��ادر  ع��ن 
تابعة خلطوط  ط��ائ��رة  م��ن  على  ج���اءت 
االحتاد االماراتية يف �سنطة �سفر ، وت�سم 
�سالحف من ف�سيلة اأجنونوكا املهددة   5
باالنقرا�ص. فيما تنتمي ال� 325 �سلحفاة 
الهندية  ال��ن��ج��م��ة  ف�سيلة  اإىل  االأخ�����رى 
اأن  امل��ال��ي��زي��ة  االأل��ي��ف��ة.  وق����ّدرت ال�سرطة 
قيمة ال�سالحف املهربة قد ت�سل اإىل نحو 
 277 مليون رجنت ماليزي )نحو   1.2
و285  األ���ف   253 دوالر/  و142  األ���ف 

يورو(، وفقاً لوكالة اأنباء برناما املحلية. 
ي�سار اإىل اأن اأغلب ال�سالحف من ف�سائل 
دمار  ب�سبب  ب��االن��ق��را���ص  م��ه��ددة  بحرية 
ال�سواطئ  يف  ال�سياح  و�سغط  ال�����س��واح��ل 

وتلوث البحار وال�سيد غري امل�سروع.  

ال�ساب الذي  باأنه  االإع��الم  اأن و�سفته و�سائل  بعد 
اأن��ق��ذ ال��ع��امل ، م��ن ال��ه��ج��م��ات االإل��ك��رتون��ي��ة التي 
ط��ال��ت امل��الي��ني يف ح���وايل 150 ب��ل��داً، ت��ب��ني اأن 
وف�سل يف  امل��در���س��ة  م��ن  ط��رد  هات�سينز  م��ارك��و���ص 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  العامة  الثانوية  اجتياز 

التهامه بقر�سنة نظام املدر�سة.
ب��ا���س��م م�ستعار  ب���داي���ة  ع����رف  ال�����ذي  ه��ات�����س��ي��ن��ز، 
اأكادميية  يف  ك���ان   ،  Malware Tech ه��و 
حني  طالباً  بريطانيا،  ديفون،  يف  اأولفراكومب، 
تعطل  �سبب  لتو�سيح  امل��در���س��ة  م��دي��ر  ا���س��ت��دع��اه 

ال�سبكة الداخلية للموؤ�س�سة التعليمية .
ل��ك��ن ه��ات�����س��ي��ن��ز، وق��ت��ه��ا، ادع����ى اأن����ه ال ع��الق��ة له 
باملو�سوع بيد اأنه كان ي�ستخدم بروك�سي لاللتفاف 

على قواعد املدر�سة للو�سول اإىل االإنرتنت.
وذكر هات�سينز )22 عاماً( ملوقع ميل اأون الين اأنه 
مت القب�ص علي كمجرم، وال فكرة لدي ملاذا �سار 
هذا )..( �سادف اأن كنت )اأون الين وقت الهجوم، 

وقد الحظت فعاًل اأن النظام يعاين من م�سكلة .
كنت  اأنني  تثبت  االأوراق  بع�ص  �سلموين  واأ�ساف: 
م��ت�����س��اًل ب��االإن��رتن��ت وق���ت ال��ه��ج��وم وق���د ك��ن��ت يف 

لقد طردت من   )..( االأ�سدقاء  بع�ص  درد�سة مع 
املدر�سة ل�سيء مل تكن يل عالقة به .

وفعاًل، طرد هات�سينز من املدر�سة اأول ربيع 2010 
ملدة اأ�سبوع فقط، ورغم مكافحته ملعاودة االلتحاق، 

اإال اأن املعلمني بقوا ثابتني على موقفهم.
هات�سينز  ُم��ن��ع  امل���وؤق���ت،  ال���ط���رد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
امل��در���س��ة، م�سطراً  االإن���رتن���ت يف  ا���س��ت��خ��دام  م��ن 
يف  يف�سل  اأن  قبل  ورق��ي��اً،  امتحاناته  ت��ق��دمي  اإىل 
هات�سينز  واكت�سف  النهاية.  يف  العامة،  الثانوية 
من منزله يف قرية �سغرية على ال�ساحل اجلنوبي 
ثغرة  االأ���س��ب��وع،  نهاية  عطلة  خ��الل  لريطانيا، 
جوهرية يف فريو�سات الفدية التي �سربت ع�سرات 
اآالف اأجهزة الكمبيوتر حول العامل، وهو ما اأدى 

به اإىل النجاح يف اإيقافها.
وال�ساب الذي يعمل خبرياً يف تكنولوجيا املعلومات 
اخلا�سة،  ال�سغرية  االأمريكية  ال�سركات  باإحدى 
ي��ب��دو، بات  ويع�سق االأم����ن االإل���ك���رتوين ع��ل��ى م��ا 
الوطني يف  االإل��ك��رتوين  االأم��ن  يتعاون مع مركز 

بريطانيا من اأجل تفادي اأي هجمات جديدة.

منقذ العامل .. مطرود من املدر�سة ب�سبب قر�سنة

انف�سال اإميي �سومر عن �سديقها هاني�س
اإ�ساعات حول انف�سال النجمة الكوميدية اإميى �سومري عن �سديقها العب البي�سبول بني هاني�ص  ترددت 

بعد ارتباط ا�ستمر عاما ون�سف.
املا�سية هذا اخلر، ولكن مت  االأي��ام  اأحد يف  اأو ينفي  اأ�سبوع، لكن مل يوؤكد  هذه اال�ساعات تتداول منذ 

االإعالن ب�سكل ر�سمي عن خر االنف�سال اليوم. 
فيلم  يف  البطولة  دور  للعب  االأمريكية،  ون��درالن��د  ا�ستوديوهات  مع  �سومر  اإمي��ي  تعاقدت  كما 

كوميدي جديد �سيحمل عنوانI Feel Pretty، وفقاً ملا ذكره موقع فارايتي االأمريكي.
الفيلم اجلديد �سيتوىل كتابته واإخراجه الثنائي مارك �سيلفر�ستاين واأبي كوهن، ومل تعلن 

ال�سركة املنتجة عن ق�سة الفيلم اأو اأي تفا�سيل اأخرى.


