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الإمارات تدين هج�م القطيف وت�ؤكد 
ت�سامنها مع ال�سع�دية يف م�اجهة الإرهاب

•• اأبوظبي-وام:

اأدان��ت دول��ة الإم���ارات الهجوم الإره��اب��ي ال��ذي ا�ستهدف حي امل�سورة يف 
عن  واأ�سفر  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  القطيف  حمافظة 

مقتل �سخ�سني �� اأحدهما طفل �� واإ�سابة اآخرين.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيانها ام�س.. ت�سامن دولة 
الإم��ارات مع اململكة و تاأييدها الج��راءات كافة التي تتخذها للحفاظ 
اأرا�سيها.  على  واملقيمني  مواطنيها  و�سالمة  وا�ستقرارها  اأمنها  على 
�سوره  بكل  ل��الإره��اب  والراف�س  الثابت  الإم���ارات  على موقف  و���س��ددت 
واأ�سكاله .. داعية اإىل تعزيز التعاون الدويل وت�سافر اجلهود لجتثاث 
هذه الآفة اخلطرية من جذورها والتي تهدد اأمن وا�ستقرار دول العامل. 
تثبيت  يف  ال�سعودية  الأمنية  اجلهات  بجهود  اخلارجية  وزارة  واأ���س��ادت 
على  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  اأم���ن  على  واحل��ف��اظ  وال�سلم  الأم���ن  دع��ائ��م 
اأرا�سي اململكة م�سددة على ف�سل مثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة يف 
فيها.  املتوا�سلة  التنموية  اأو عرقلة اجلهود  الدولة  النيل من مقدرات 
واأعربت الوزارة عن تعازيها اإىل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة قيادة 

وحكومة و�سعبا واأ�سر ال�سحايا متمنية ال�سفاء العاجل للم�سابني.

انطالق اأعمال امل�ؤمتر الدويل لتجرمي 
الإرهاب الإلكرتوين غدا يف اأب�ظبي

•• اأبوظبي-وام: 

حتت رعاية �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل .. تنطلق غدا الثنني يف اأبوظبي اأعمال املوؤمتر الدويل لتجرمي 
الإرهاب الإلكرتوين الذي ي�ستمر ملدة يومني بهدف اإيجاد اأر�سية م�سرتكة 
وامتدادات  جل��ذور  تت�سدى  دولية  وت�سريعات  قوانني  منظومة  ل�سياغة 

الظاهرة الإرهابية يف الف�ساء الرقمي.               )التفا�سيل �س10(
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حممد بن را�سد خالل ا�ستقباله الرئي�س الأرجنتيني  )وام(

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س الأرجنتني 
ويبحث معه م�سرية التعاون بني البلدين

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل يف ق�سر �سموه يف زعبيل م�ساء ام�س فخامة 
الرئي�س ماوري�سيو ماكري رئي�س جمهورية الأرجنتني. 
ورحب �سموه بح�سور �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي بالرئي�س الأرجنتيني  را�سد 
املتبادلة  الزيارات  هذه  مثل  اأن  موؤكدا  املرافق  والوفد 
بني امل�سوؤولني يف دولة المارات وجمهورية الأرجنتني 

تفتح اآفاقا جديدة لتعزيز عالقات ال�سداقة والتعاون 
بني البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  جت���اذب  و 
اأطراف  م��اك��ري  ماوري�سيو  الرئي�س  فخامة  و  مكتوم 
احل��دي��ث ح���ول ع���دد م��ن امل�����س��ائ��ل ال��ت��ي ت�سهم يف دفع 
م�����س��رية ال��ت��ع��اون امل��ن�����س��ود ب��ني اجل��ان��ب��ني ح��ي��ث اأ�سار 
الرئي�س ال�سيف اإىل زيارة �ساحب ال�سمو نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اإىل العا�سمة 
والتي   2013 ال��ع��امل  يف  اأي��ر���س  بيون�س  الأرجنتينية 

و�سفها بالزيارة التاريخية.      )التفا�سيل �س2(

غارات رو�سية �سورية على ريف حم�ص ومعارك بالغوطة

ال�حدات الكردية تقرتب من مدينة الرقة

�سرطي  واإ����س���اب���ة  ���س��ه��ي��د 
املحتلة القد�س  يف  اإ�سرائيلي 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ا����س���ت�������س���ه���د رج������ل ب�����ن�����ريان ق�����وات 
اأح����د عنا�سر  واأُ���س��ي��ب  الح���ت���الل 
تعر�سه  ج�����راء  ب���ج���راح  ال�����س��رط��ة 
القد�س  م��دي��ن��ة  ام�����س يف  ل��ل��ط��ع��ن 
الحتالل  ج���ن���ود  وف���ت���ح  امل��ح��ت��ل��ة. 
النار، واأ�سابوا رجال قالت م�سادر 
اأمنية اإ�سرائيلية اإنه مواطن اأردين 
ال��ق��د���س، وقد  اإىل  م���وؤخ���را  و���س��ل 
�سارع  يف  ب���ج���راح���ه  م���ت���اأث���را  ت����ويف 
املدينة  من  القدمية  بالبلدة  ال��واد 
الحتالل  قوات  و�سارعت  املقد�سة. 
بتعزيزات  ال��دف��ع  اإىل  الإ�سرائيلي 
الفل�سطيني  امل���واط���ن  ظ���ل  ب��ي��ن��م��ا 

اجلريح ينزف حتى فارق احلياة.
واأم�س الأول، ا�ست�سهد �ساب واأُ�سيب 
ا�ستباكات مع  اإث��ر  ب��ج��روح  اآخ���رون 
جنود الحتالل بقرية النبي �سالح 

غرب مدينة رام اهلل بال�سفة.
ن�سال  ال�������س���اب  ا���س��ت�����س��ه��اد  وج������اء 
اإط����الق  ب��ع��د  ع���ام���ا(  ع��ب��ي��د )23 
اأثناء  عليه  ال��ن��ار  الح��ت��الل  ق���وات 
ن�سرة  ب����ال����ق����ري����ة  اح����ت����ج����اج����ات 

لالأ�سرى.

اأكدوا وقوفهم اىل جانب ال�سرعية

قيادات جن�بية تعلن رف�سها 
للمجل�س النتقايل باليمن

•• عوا�صم-وكاالت:

عالقتها  ال�سبت  اأم�����س  مينية  جنوبية  ق��ي��ادات  نفت 
اأعلن  ال��ذي  اجلنوبي،  النتقايل  املجل�س  ي�سمى  مبا 
عيدرو�س  املقال  ع��دن  حمافظ  يومني  قبل  ت�سكيله 
ال��زب��ي��دي، وذل���ك ب��ع��د ب��ي��ان م��ن ال��رئ��ا���س��ة اليمنية 
يطالب ال�سخ�سيات الواردة اأ�سماوؤها يف بيان تاأ�سي�س 

املجل�س باإعالن مواقفها.
اإنه  با�سريف  لطفي  املهند�س  الت�سالت  وزير  وقال 
احلكومة  مع  وقوفه  م��وؤك��دا  باملجل�س،  له  عالقة  ل 
ال�سرعية املمثلة برئي�س اجلمهورية عبد ربه من�سور 
اليمنية  باحلكومة  من�سبه  يف  وا���س��ت��م��راره  ه���ادي، 
اأن��ه مع  على  وم�سددا  دغ��ر،  بن  اأحمد عبيد  برئا�سة 
الوطني  احل���وار  م��وؤمت��ر  ونتائج  اخلليجية  امل��ب��ادرة 

والقرار الأممي 2216.
وب�����دوره، ن��ف��ى رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س امل��ح��ل��ي ال��ع��ام لأبناء 
اأن  عفرار  اآل  اهلل  عبد  و�سقطرى  املهرة  حمافظتي 
يكون �سمن املجل�س، جمددا دعمه للرئي�س عبد ربه 

من�سور هادي.
اأحمد حامد ملل�س الذي ورد  اأكد حمافظ �سبوة  كما 
املجل�س النتقايل اجلنوبي وقوفه  ا�سمه فيما �سمي 

مع �سرعية الرئي�س هادي والتحالف العربي.
وق����ال ع��و���س ال���وزي���ر ال��ع��ول��ق��ي اأح����د اأك����ر م�سايخ 
حم��اف��ظ��ة ���س��ب��وة  اإن اأب���ن���اء  امل��ح��اف��ظ��ة ي��ق��ف��ون مع 

تقبل  ل���ن  ق��ب��ائ��ل��ه��ا  واإن  ال���د����س���ت���وري���ة،  ال�����س��رع��ي��ة 
باخلروج عن �سرعية الدولة حتت م�سميات جمال�س 

انقالبية.
بن  ع��م��رو  ح�����س��رم��وت  ملحافظة  الأول  ال��وك��ي��ل  اأم���ا 
اإزاء  حل�سرموت  املن�سوب  املوقف  اإن  فقال  حري�س 
املجل�س ل ميثل اأبناء املحافظة، لأنهم مع ال�سرعية 

الد�ستورية ممثلة بالرئي�س هادي.
املجل�س  ت�سكيل  اليمنية  الرئا�سة  رف�ست  اأن  و�سبق 
الن��ت��ق��ايل اجل��ن��وب��ي، ودع���ت يف ب��ي��ان ك��ل م��ن وردت 
اإع��الن موقف وا�سح  اإىل  تاأ�سي�سه  بيان  اأ�سماوؤهم يف 

وجلي منه.
اأم�س  الأول دعمه جلهود  كما جدد جمل�س التعاون 
�سلمي  حل��ل  ال��ت��و���س��ل  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
واآليتها  اخلليجية  للمبادرة  وفقا  اليمنية  ل��الأزم��ة 
التنفيذية وخمرجات احلوار الوطني وقرار جمل�س 

الأمن رقم 2216.
يت�سنى  اإىل ن�سابها حتى  الأم��ور  اإع��ادة  اإىل  كما دعا 
احلوار  خم��رج��ات  تنفيذ  ا�ستكمال  اليمني  لل�سعب 
الوطني ال�سامل التي عاجلت كافة الق�سايا اليمنية، 
مب���ا يف ذل���ك ال��ق�����س��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة. واع���ت���ر جمل�س 
التعاون اخلليجي اأن جميع التحركات حلل الق�سية 
اجلنوبية يجب اأن تكون من خالل ال�سرعية اليمنية 
وال��ت��واف��ق ال��ي��م��ن��ي ال����ذي مثلته خم��رج��ات احل���وار 

الوطني.

•• عوا�صم-وكاالت:

ت�سكل وحدات  التي  الدميقراطية  �سوريا  ت�سمى قوات  ما  اإن  قالت م�سادر 
حماية ال�سعب الكردية عمودها الفقري اأ�سبحت على بعد ع�سرين كيلومرتا 
التابعة  الفرات  ر�سدة فالت قائدة حملة غ�سب  الرقة. وقالت  عن مدينة 
لقوات �سوريا الدميقراطية ملرا�سل اجلزيرة اإن قوات �سوريا الدميقراطية 

اأ�سبحت قريبة من تطويق مدينة الرقة بالكامل.
واأو�سحت امل�سادر اأن قوات �سوريا الدميقراطية �سيطرت على قرية الأن�سار 
ومركز احتاد الفالحني ومعمل غزل القطن وقرى وم��زارع �سمال مدينة 

الرقة بعد معارك مع م�سلحي تنظيم داع�س الإرهابي.
ويف �سياق مت�سل، ذكرت امل�سادر اأن اأربعة اأ�سخا�س بينهم طفالن قتلوا جراء 

انفجار لغم اأر�سي يف ريف الرقة ال�سمايل.
وال�����س��وري غ���ارات على مناطق �سيطرة  ال��رو���س��ي  ال��ط��ريان  ذل��ك، �سن  اىل 

دم�سق  ب��ري��ف  الغوطة  يف  مناطق  �سهدت  فيما  حم�س،  ري��ف  يف  املعار�سة 
معارك حمتدمة بني قوات النظام وملي�سياتها من جهة، ومقاتلي املعار�سة 

امل�سلحة من جهة اأخرى.
واأفادت م�سادر بوقوع جرحى مدنيني يف ق�سف طائرات النظام عدة مناطق 

بريف حم�س ال�سمايل.  
وذكر مركز حلب الإعالمي اأن طريان النظام ا�ستهدف بال�سواريخ مدينة 
الر�سنت و�سن غارتني على مدينة كفرلها، فيما �سن الطريان الرو�سي عدة 

غارات على قرية كي�سني بالريف ال�سمايل.
الوازعية بريف حم�س  ا�ستهدفت قرية  غ��ارات  اأم�س الول  و�سن الطريان 
مناطق خف�س  لتفاق  املدنيني، يف خرق  بني  لوقوع جرحى  اأدت  ال�سمايل 
الت�سعيد، بينما تعر�ست منطقة احلولة ومدينة تلبي�سة لق�سف بقذائف 
وحميطها  ح�سني  عيون  قرية  وتعر�ست  ال��ن��ظ��ام،  ق��وات  قبل  م��ن  ال��ه��اون 

لق�سف مدفعي.

فو�سى ت�سرب حوا�سيب العامل
الهج�م الإلكرتوين ي�ستنفر الدول الكربى

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سبت  ام�س  اجتماعهم  يف  ال��ك��رى  ال�سبع  ال���دول  مالية  وزراء  بحث 
و�سفها  اإلكرتونية  هجمات  م��ن  ي��وم  بعد  الإل��ك��رتوين،  الأم���ن  م�ساألة 

مكتب ال�سرطة الأوروبي )يوروبول( باأنها مب�ستوى غري م�سبوق.
واأفادت م�سودة بيان اجتماع وزراء مالية جمموعة ال�سبع املنعقد يف باري 
�سبيل مكافحة  توحيد اجلهود يف  املوقعني على  بتعهد  اإيطاليا،  جنوب 

تفاقم خطر الهجمات الإلكرتونية الدولية.
ودعت امل�سودة اإىل ممار�سات م�سرتكة لر�سد اأي نقاط �سعف يف النظام 
املايل العاملي �سريعا، واأكدت على اأهمية اتخاذ ال�سركات املالية والقطاعات 

يف الدول اإجراءات فعالة لتقييم و�سع الأمن الإلكرتوين.
وقال وزير املالية الإيطايل بيري كارلو بادوان لل�سحفيني اإن املناق�سات 
الوقت  يف  ج��اءت  اجلمعة  الول  اأم�����س  هجمات  قبل  م��ق��ررة  كانت  التي 

املنا�سب مع الأ�سف.
ع�سرات  ا�ستهدفت  التي  الهجمات  اأن  ي��وروب��ول  مكتب  اأك��د  جانبه  من 
الآلف من احلوا�سيب يف نحو مئة دول��ة، كانت مب�ستوى غري م�سبوق 

و�ستتطلب حتقيقا دوليا معقدا ملعرفة املذنبني.
مع  يتعاون  املعلوماتية  جرائم  ملكافحة  الأوروب���ي  املركز  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ال�سناعيني  املت�سررة وال�سركاء  الدول  الإلكرتوين يف  الإج��رام  وحدات 

الكبار، لتخفيف التهديد وم�ساعدة ال�سحايا.
و�سركات  خمتلفة  دول  من  املا�سية  ال�ساعات  خ��الل  ال�سكاوى  وت��وال��ت 
وموؤ�س�سات كرى من هجمات اإلكرتونية �سنها قرا�سنة جمهولون، مما 
ت�سبب يف تعطل العديد من اخلدمات. وقال باحثون يعملون لدى �سركة 
اأفا�ست لرامج الأمن الإلكرتوين، اإنهم ر�سدوا 57 األف اإ�سابة يف 99 

دولة، وكانت رو�سيا واأوكرانيا وتايوان الأكرث ت�سررا.

على  ي�سيطر  ال�سعبي  احل�سد 
امل��سل غ��رب  ق��رى  خم�س 

•• املو�صل-وكاالت:

اإنها  ال�سعبي  احل�سد  ق��وات  قالت 
ا����س���ت���ع���ادت ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى عدد 
املو�سل  غ��رب مدينة  ال��ق��رى  م��ن 
ال��ع��راق��ي��ة يف اإط����ار ال��ه��ج��وم على 

تنظيم داع�س الإرهابي. 
وب�����������داأت ق��������وات احل���������س����د، وه����ي 
اأخريا  اأُدرجت  جمموعات م�سلحة 
عملية  ال��ع��راق��ي،  اجل��ي�����س  �سمن 
املا�سي  اجل��م��ع��ة  ي����وم  ع�����س��ك��ري��ة 
ل����ط����رد م���ق���ات���ل���ي ال���ت���ن���ظ���ي���م من 
من  بالقرب  ال�سحراوية  املنطقة 

احلدود العراقية مع �سوريا. 
وت�����س��ت��ه��دف ال��ع��م��ل��ي��ة ق��ط��ع طرق 
عليها  ي��ع��ت��م��د  ال���ت���ي  الإم���������دادات 
و�سوريا  ال����ع����راق  ب���ني  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
املناطق  ا�ستعادته  دون  واحليلولة 

التي انتزعت منه يف املو�سل. 
عراقية  اإع������الم  و����س���ائ���ل  وق���ال���ت 
ن�سر  ال�سعبي  احل�سد  اإن  حملية 
ال�سيطرة  ا�ستعادة  فيه  اأك��د  بيانا 
على قرى تل عزو، وتل حياه، وتل 
بنات، وهزيل، وخني�سي يف منطقة 

القريوان يف حمافظة نينوى. 
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اأخبـار الإمـارات
اأب�ظبي للمعا�سات ي�سرف معا�سات املتقاعدين مبكرا يف رم�سان والفطر والأ�سحى 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي 
رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق معا�سات ومكافاآت التقاعد لإمارة اأبوظبي 
خالل  ال�سندوق  يف  امل�سجلني  املتقاعدين  معا�سات  ج��دول��ة  ب��اإع��ادة 
املبارك  رم�سان  �سهر  حلول  مع  تتزامن  والتي  املقبلة  اأ�سهر  الأربعة 

وعيدي الفطر والأ�سحى .
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  التوجيه  هذا  وياأتي 
وتعليمات �ساحب   - اهلل  – حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة بتحقيق ال�سعادة للمواطنني من خالل توفري 
ذات  خدمات  على  ح�سولهم  وت�سهيل  الكرمية  احلياة  مقومات  كافة 

م�ستوى عال .
الت�سهيل  اإىل  يهدف  ال��ذي  التوجيه  ه��ذا  على  بناء  ال�سندوق  وق��ام 
اأ�سرهم  تاأمني متطلبات  وامل�ستحقني ومتكينهم من  املتقاعدين  على 
واحتياجاتهم قبل حلول املنا�سبات املباركة .. باإعادة جدولة معا�سات 
يف  مايو  ل�سهر  املتقاعدين  معا�سات  �سرف  �سيتم  بحيث  املتقاعدين 
اليوم الع�سرين من ال�سهر لي�سهل عليهم توفري الحتياجات الأ�سرية 

قبل حلول �سهر رم�سان املبارك .
�سهر  معا�سات  �سرف  التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  �سندوق  يعتزم  كما 

يونيو يف اليوم الثامن ع�سر من ال�سهر وذلك قبل حلول عيد الفطر 
. ك��م��ا اأخ���ذ ال�����س��ن��دوق ب��ع��ني الع��ت��ب��ار ا���س��ت��م��راري��ة ال��دخ��ل ال�سهري 
متباعدة  ف��رتات  على  املعا�س  �سرف  وع��دم  وامل�ستحقني  للمتقاعدين 
فقرر �سرف معا�سات �سهر يوليو يف اليوم الع�سرين من ال�سهر و�سرف 
اأغ�سط�س يف اليوم الع�سرين من ال�سهر وذلك لتمكني  معا�سات �سهر 

املواطنني من الحتفال بالعيد وتوفري ما يلزمهم وعوائلهم .
وقال �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة اآل نهيان بهذه املنا�سبة اإن �سندوق 
اأبوظبي للمعا�سات ي�ساهم يف الو�سول اإىل هدف احلكومة يف حتقيق 
تنمية اجتماعية ت�سمن حياة كرمية لأفراد املجتمع .. موؤكدا حر�س 
ي��ت��الءم مع  ك��اف��ة خ��دم��ات��ه وحت�سينها مب��ا  ع��ل��ى ت�سخري  ال�����س��ن��دوق 

احتياجات املواطنني وي�سهل عليهم تاأمني التزاماتهم الأ�سرية .
وقال اإن اإعادة جدولة معا�سات املتقاعدين يهدف اإىل توفري احتياجات 
اأ�سرهم بوقت كاف قبل حلول �سهر رم�سان وعيدي الفطر والأ�سحى 

راجيا اهلل تعاىل اأن يعيدها على الأمة الإ�سالمية باخلري وال�سعادة .
كما هناأ �سمو ه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة.
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو   و�ساحب 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
و�سعب  الإم�����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س��اء  ال�سمو  واأ���س��ح��اب   

الإمارات مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك .

�سيف بن زايد يطلع على خارطة طريق تط�ير كلية ال�سرطة ومركز البتكار اجلديد
•• اأبوظبي -وام:

اطلع الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال���داخ���ل���ي���ة على  ال����������وزراء وزي�������ر 
مل�����س��روع تطوير  خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق 
كلية ال�سرطة يف مقرها يف اأبوظبي 
ع��ل��ى مركز  اط���الع���ه  اإىل  اإ���س��اف��ة 
يف  ان�ساوؤه  املزمع  اجلديد  البتكار 
�سموه  افتتاح  خ��الل  وذل��ك  الكلية 
الدرا�سية  للقاعات  اجلديد  املبنى 

للطلبة يف الكلية يف اأبوظبي.
كلية  ت���ط���وي���ر  م�������س���روع  ي�����س��ت��م��ل 
ال�سرطة - الذي مت تنفيذ عدد من 
العمل على  اخلطوات فيه وج��اري 
مر�سومه  خ��ط��ط  وف���ق  ا�ستكماله 
حتديث  ع���ل���ى   - ح��ث��ي��ث��ة  وج����ه����ود 
واإدخال  املناهج  وتطوير  ال��رام��ج 
ت���وزان بني  م���واد �سرطية ج��دي��دة 
امل��ع��رف��ة وامل����ه����ارات مب���ا ي�����س��ه��م يف 
التكويني  التعليم  الطالب  اإك�ساب 
كليات  يف  ب����ه  امل���ع���م���ول  ال���ن���اج���ح 

ال�سرطة يف خمتلف اأنحاء العامل.
وقد قامت الكلية بعدد من الزيارات 
للمقارنات املعيارية لكل من �سرطة 
وايطاليا  وفنلندا  اجنلو�س  لو�س 
وامل����ج����ر م����ن اأج������ل ه�����ذا ال�������س���اأن. 
الرامج  ع��ل��ى  ���س��م��وه  اط���ل���ع  ك��م��ا 
واملهارية  امل��ع��رف��ي��ة  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
للطلبة  ال�������س���رط���ي���ة  ال����ع����ل����وم  يف 
التي  املتبعة  والرامج  اجلامعيني 
ترتكز على ا�ستحداث طرق جديدة 
تنا�سب  ومناهج  الطالب  تعليم  يف 
بالرتكيز  اجل��ام��ع��ي��ة  م��وؤه��الت��ه��م 
وال�سرطية  املدنية  اجل��وان��ب  على 
الذكية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وال���ف���ن���ي���ة 
الذكي  والهاتف  اليباد  با�ستخدام 

والعامل الفرتا�سي.
اللغة  ت���دري�������س  امل���ن���اه���ج  وت�����س��م��ل 
احلديثة  والريا�سيات  الإجنليزية 
التخ�س�سية  ال���ع���رب���ي���ة  وال���ل���غ���ة 
وتطبيقات احلا�سب الآيل ال�سرطي 

اأكادمييا  امل��م��ي��زات  م��ن  ج��ام��ع��ي��ات 
لالبتعاث  وامل���ر����س���ح���ات  ول���غ���وي���ا 
يف  ا�سكتلندا  اإىل  علمية  رح��ل��ة  يف 
التا�سع من يوليو القادم ملدة �سهر 
���س��م��ن ال���رن���ام���ج ال�����س��ي��ف��ي عن 
احل�سارات  يف  الثقافية  التعددية 
من كلية اآل مكتوم للتعليم العايل 
ل��درا���س��ة ح�����س��ارة خمتلفة  وذل����ك 
للتعامل  دول��ي��ة  م��ه��ارات  واكت�ساب 
ال�سرطي  ال���ع���م���ل  جم�������الت  م����ع 
تبادل  جانب  اإىل  املتطور  والأمني 
وطالبات  ب��ي��ن��ه��ن  م����ا  اخل��������رات 
ال��ك��ل��ي��ات ال�����س��رط��ي��ة امل��م��اث��ل��ة يف 
الزيارة  �سموه  واختتم   . ا�سكتلندا 
التذكارية  ال�سور  �سموه  بالتقاط 
الكلية  وط���ل���ب���ة  ال�������س���ب���اط  م�����ع 

ومدر�سيهم.
حممد  العميد   .. الفتتاح  ح�سر   
الأمني  الظاهري  دمل��وج  بن  حميد 
ن���ائ���ب رئي�س  ���س��م��و  مل��ك��ت��ب  ال���ع���ام 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
ال�سام�سي  وليد  والعميد  بالإنابة 
مدير عام كلية ال�سرطة والدكتور 
التطوير  ع��ام  م��دي��ر  ك��م��ايل  طيب 
وزارة  يف  وال���ت���دري���ب  الأك����ادمي����ي 
ال�����داخ�����ل�����ي�����ة ب����ج����ان����ب ع��������دد من 

ال�سباط.

بال�سراكة مع جامعات عريقة تطبق 
واإك�ساب  متطورة  عاملية  ممار�سات 
م��ك��ث��ف��ة مبنية  م���ه���ارات  ال���ط���الب 
املهارات  يف  التكويني  النظام  على 
كلية  خمرجات  وحت�سني  واملعرفة 
املزودين  ال�����س��ب��اط  م��ن  ال�����س��رط��ة 
التي متكنهم من  واملهارة  باملعرفة 
بكفاءة  وواج��ب��ات��ه��م  مهامهم  اأداء 
واقتدار يف ظل حتقيق روؤية وزارة 
الإم���ارات من  تكون  ب��اأن  الداخلية 

اأف�سل دول العامل اأمنا واأمانا.

اجلرمية  م�������س���رح  حم����اك����اة  م���ث���ل 
التطبيقية  امل���روري���ة  وال��ع��م��ل��ي��ات 
والتحقيق اجلنائي من خالل اأمثلة 
افرتا�سية حقيقية وتدريبهم على 
واقعيا  احل��وادث  تلك  مع  التعامل 
من خالل اجراءات �سرطية �سليمة 
ع��ل��ى م�سروع  ال��ع��ر���س  وا���س��ت��م��ل   .
يوفر  ال��ذي  التعلم  م�سادر  مركز 
التعليم  واأ���س��ال��ي��ب  اأن����واع  خمتلف 
احلديثة عر احلا�سوب واخلرات 
التطبيقية اإ�سافة اإىل مركز التعلم 

الكوارث والأزمات.
املكتبة  ع��ل��ى  ال��ع��ر���س  ا�ستمل  ك��م��ا 
خمتلف  ت����وف����ر  ال����ت����ي  ال���رق���م���ي���ة 
ال�سرطية  والأب��ح��اث  الكتب  اأن���واع 
بطريقة الكرتونية وذكية متطورة 

اون لين .
وال���ت���ق���ى ����س���م���وه خ�����الل ال����زي����ارة 
الطالب يف خمتلف  جمموعة من 
معهم  وحت��دث  الدرا�سية  القاعات 
عن ا�ستخدام التقنيات املتطورة يف 
الدرا�سة والت�سابق العلمي يف اإطار 

التجهيزات  ع��ل��ى  ���س��م��وه  واط���ل���ع 
املتطورة  التعليم  باأنظمة  اخلا�سة 
ي�سم  ال������ذي  اجل����دي����د  امل���ب���ن���ى  يف 
قاعة   24 على  ي�ستمالن  طابقني 
درا�سية ذكية بجانب اطالعه على 
التطوير  ف��ري��ق  ق��دم��ه��ا  ع���رو����س 
التدريب  ن���ظ���ام  ع���ن  الأك�����ادمي�����ي 
ي����رك����ز على  ال�������ذي  الف����رتا�����س����ي 
ال�سرطية  امل��ه��ارات  الطالب  تعليم 
ملختلف  املحاكاة  اأ�سلوب  با�ستخدام 
اأنواع العلوم ال�سرطية وتطبيقاتها 

الطالب  ي�����س��اع��د  ال�����ذي  ال����ذات����ي 
الذاتية  امل����ه����ارات  اك��ت�����س��اب  ع��ل��ى 
مزودين  �سرطة  �سباط  لي�سبحوا 
ب����امل����ع����ارف احل���دي���ث���ة وم���واك���ب���ني 
عملهم  جم���الت  يف  للم�ستجدات 
التدريبية  بالقرية  اله��ت��م��ام  م��ع 
التي توفر للطالب البيئة املنا�سبة 
لكت�ساب املهارات التكتيكية للعمل 
التدريب  مثل  والأم��ن��ي  ال�سرطي 
واإنقاذ  والق��ت��ح��ام  امل��داه��م��ة  ع��ل��ى 
ال���ره���ائ���ن وال���ت���ع���ام���ل م���ع ح���الت 

جمموعاتهم التي تتعامل مبا�سرة 
مع التقنيات الذكية.

الهيئة  م�����ن  �����س����م����وه  وا�����س����ت����م����ع 
اتباع  يف  دوره�����ا  اإىل  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
الطالب  املمار�سات لإك�ساب  اأف�سل 
وحثهم  احلديثة  وامل��ع��ارف  العلوم 
ع��ل��ى اله��ت��م��ام ب��ك��ل م���ا ي��ع��زز من 
م�����س��رية ال��ن��ه�����س��ة وال���ت���ط���وي���ر يف 
العمل  اإط��������ار  ����س���م���ن  الإم������������ارات 

ال�سرطي والأمني.
���س��ت طالبات  ���س��م��وه  ال��ت��ق��ى   ك��م��ا 

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س الأرجنتني ويبحث معه م�سرية التعاون بني البلدين
•• 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�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف 
ق�سر �سموه يف زعبيل م�ساء ام�س 
فخامة الرئي�س ماوري�سيو ماكري 

رئي�س جمهورية الأرجنتني.
ورحب �سموه بح�سور �سمو ال�سيخ 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
بالرئي�س  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
الأرجنتيني والوفد املرافق موؤكدا 
املتبادلة  ال���زي���ارات  ه���ذه  م��ث��ل  اأن 
امل�����س��وؤول��ني يف دول���ة المارات  ب��ني 
تفتح  الأرج����ن����ت����ني  وج���م���ه���وري���ة 
ل��ت��ع��زي��ز عالقات  ج���دي���دة  اآف����اق����ا 
البلدين  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�سداقة 
جتاذب  و  ال�سديقني.  وال�سعبني 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
فخامة  و  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 

جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي اإىل 
بيون�س  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
والتي   2013 ال��ع��امل  يف  اأي���ر����س 
التي  التاريخية  بالزيارة  و�سفها 
�سياحية  ����س���راك���ة  ل��ب��ن��اء  اأ���س�����س��ت 
بالده  ب��ني  وا�ستثمارية  وجت��اري��ة 

الرئي�س ماوري�سيو ماكري اأطراف 
امل�سائل  ع���دد م��ن  احل��دي��ث ح���ول 
التي ت�سهم يف دفع م�سرية التعاون 
اأ�سار  حيث  اجلانبني  بني  املن�سود 
الرئي�س ال�سيف اإىل زيارة �ساحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�سمو 

الرئي�س  ون���وه   . الم�����ارات  ودول����ة 
ال�سيخ  �سمو  ب��زي��ارة  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال������دويل 
ل��ب��الده م���وؤخ���را واع��ت��ره��ا زي���ارة 
طريق  ع����ل����ى  وم����ه����م����ة  ن����اج����ح����ة 

وجهات  وتبادل  التوا�سل  ا�ستمرار 
املوا�سيع  من  العديد  حول  النظر 

والق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
و اأع�������رب ف��خ��ام��ت��ه ع����ن اأم����ل����ه يف 
ل�سركة  مبا�سر  ج��وي  خط  ت�سيري 
العا�سمة  اإىل  الم������ارات  ط����ريان 

�ساأنه  م���ن  ال����ذي  و  الرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة 
و�سياحية  ث��ق��اف��ي��ة  ج�����س��ور  ب���ن���اء 
 .. ال��ب��ل��دي��ن  �سعبي  ب��ني  وجت���اري���ة 
م���ن���وه���ا مب���وق���ع دول������ة الم�������ارات 
ك��ه��م��زة و���س��ل وم���رك���ز ت����الق بني 
لثقافات  وملتقى  وال��غ��رب  ال�سرق 

اأكد الرئي�س  العامل وح�ساراته. و 
الرج��ن��ت��ي��ن��ي م�����س��ارك��ة ب�����الده يف 
  2020 دب������ي  اك�������س���ب���و  م���ع���ر����س 
للبنية  ال��راق��ي  بامل�ستوى  م�سيدا 
التحتية يف دول��ة الم��ارات عموما 

ودبي على وجه اخل�سو�س.

ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخ اأحمد 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
و�سمو  الإم���ارات  ط��ريان  ملجموعة 
را�سد  بن  بن حممد  اأحمد  ال�سيخ 
حممد  موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  اآل 
للمعرفة  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
وم������ع������ايل حم����م����د ب������ن ع����ب����داهلل 
ال���ق���رق���اوي وزي����ر ����س���وؤون جمل�س 
الوزراء وامل�ستقبل ومعايل �سلطان 
بن �سعيد املن�سوري وزير القت�ساد 
املرافقة  ال�������س���رف  ب��ع��ث��ة  رئ���ي�������س 
ابراهيم  حممد  وم��ع��ايل  لل�سيف 
ال�سيباين مدير عام ديوان �ساحب 
خليفة  و�سعادة  دب��ي  حاكم  ال�سمو 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد 

الت�سريفات وال�سيافة يف دبي.
فريناندو  ����س���ع���ادة  ح�������س���ره  ك���م���ا 
جمهورية  �سفري  مارتينيز  رام��ون 
ال��دول��ة والوفد  الأرج��ن��ت��ني ل��دى 

الوزاري الرفيع املرافق للرئي�س.

من�س�ر بن زايد ي�ستقبل وفد الهيئة الحتادية للجمارك
•• اأبوظبي-وام:

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة - يف 
الهيئة  الرئا�سة - وف��دا من  ق�سر 
برئا�سة  ل���ل���ج���م���ارك  الحت�����ادي�����ة 
معايل املفو�س علي �سبيح الكعبي 

رئي�س الهيئة.
واطلع �سموه - خالل الجتماع - 

بجهود  م�سيدا   .. املجتمع  واأم���ن 
بالعمل  الرت��ق��اء  �سبيل  يف  الهيئة 

اجلمركي يف الدولة .
و�������س������دد �����س����م����وه ع����ل����ى ������س�����رورة 
ب���ني جميع  ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت��ك��ام��ل 
املعنية يف قطاع اجلمارك  اجلهات 
وم�����س��اع��ف��ة اجل����ه����ود والرت����ق����اء 
مب�����س��ت��وى ال��ك��ف��اءة اجل��م��رك��ي��ة يف 
العاملية  امل��رات��ب  اأعلى  اإىل  ال��دول��ة 
مل��واك��ب��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة التي 

على املبادرات وامل�ساريع التطويرية 
التي تنفذها الهيئة .. وا�ستمع اإىل 
املجالت  ح����ول  ت��ق��دمي��ي  ع���ر����س 
يف  ال��ه��ي��ئ��ة  تلعبها  ال��ت��ي  والأدوار 
املجتمع  اأم������ن  وح���م���اي���ة  ت���ع���زي���ز 
القت�ساد  ودع��م  التجارة  وت�سهيل 
الوطني. واأكد �سمو ال�سيخ من�سور 
ب��ن زاي���د - خ��الل ال��ل��ق��اء - الدور 
الحتادية  للهيئة  وامل��ه��م  احل��ي��وي 
�سالمة  ع��ل��ى  للحفاظ  ل��ل��ج��م��ارك 

ت�سهدها الدولة يف املجالت كافة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���دم م��ع��ايل املفو�س 
اإىل  والتقدير  ال�سكر  الكعبي  علي 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
ن��ه��ي��ان ع��ل��ى رع���اي���ة ودع����م �سموه 

للهيئة الحتادية للجمارك .
ي�ساهم  الدعم  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اجلمارك  قطاع  ق���درات  تعزيز  يف 
يف الدولة ورفع م�ستويات الرقابة 
ودع��م قدرات  املنافذ احلدودية  يف 

املفت�سني  م��ن  امل��واط��ن��ة  ال��ك��ف��اءات 
قطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  والإداري����������ني 

اجلمارك بالدولة.
اأحمد  م��ع��ايل   .. الج��ت��م��اع  ح�سر 
�سوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعه 
حميد  بن  عبيد  ومعايل  الرئا�سة 
لل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر  ال��ط��اي��ر 
املالية و�سعادة را�سد �سعيد العامري 
وكيل وزارة �سوؤون الرئا�سة لقطاع 

التن�سيق احلكومي.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
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م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000
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عجمان 
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م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حميد النعيمي ي�سدر مر�س�ما اأمرييا ب�ساأن حك�مة عجمان الرقمية 

يف تطّوير للهوية

جمم�عة جامعة اأب�ظبي للمعارف تختار "جمم�عة املعارف" ا�سما جديدا لها
•• اأبوظبي - الفجر

املنطقة،  يف  ال��رائ��دة  وال�ست�سارات  والتطوير  التدريب  موؤ�س�سة  اأعلنت 
"جمموعة  �سي�سبح  ا�سمها  اأن  ل��ل��م��ع��ارف،  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  جمموعة 
الإعالمية  للهوية  وا�سعة  مراجعة  بعد  الإع��الن  هذا  وياأتي  املعارف".  
جديد  اإل��ك��رتوين  وم��وق��ع  لل�سركة،  ج��دي��دة  ع��الم��ة  ا�ستحداث  �سهدت 
ون�سرات  وك���ت���ّي���ب���ات   ،)www.knowledgegroup.co(
اجلديدة  املعارف  جمموعة  هوية  اأن�سئت  وقد  جديد.  و�سعار  ت�سويقية، 
امل�ستدامة  للحلول  رائداً  م��زّوداً  باعتبارها  امل�ستمّر  ال�سركة  لدعم تطّور 

يف التدريب املهني والتطوير الوظيفي. وقال الدكتور اأحمد بدر الرئي�س 
الذي  املتميز  بالنجاح  املجموعة  اع��ت��زاز  امل��ع��ارف:  ملجموعة  التنفيذي 
عالقات  من  اأن�ساأته  وم��ا   ،2006 ع��ام  م�سريتها  انطالق  منذ  حققته 
تعاون م�سرتك و�سراكات ا�سرتاتيجية مع نخبة من موؤ�س�سات الأعمال 
العربي  اخلليج  منطقة  م�ستوى  على  واخل��ا���س��ة  احلكومية  واجل��ه��ات 
وال�����س��رق الأو����س���ط، وذل���ك م��ن خ��الل م��ا تقدمه املجموعة م��ن برامج 
واحللول امل�ستدامة يف التدريب والتطوير املهني والتنفيذي، واخلدمات 
ال�ست�سارية والرامج امل�سممة خ�سي�ساً لتتما�سي مع متطلبات �سركائها 
والتعليم  التدريبي،  التوجيه  خدمات  اإىل  بالإ�سافة  ال�سرتاتيجيني، 

املتعاملني،  العاملني يف خدمة  تدريب  وبرامج  اجل��ودة،  املهني، و�سمان 
ومعهد  الأيلت�س  ي�سمل  مبا  الإجنليزية  اللغة  وتعليم  تدريب  وب��رام��ج 
اللغة الإجنليزية واحللول املتخ�س�سة يف اللغة، ف�ساًل عن خدمات اإعداد 
وتنفيذ الأبحاث العلمية املتخ�س�سة، وتنظيم املوؤمترات والندوات وور�س 
العمل التدريبية، م�سرياً اإىل اأن املجموعة اأ�سهمت منذ تاأ�سي�سها وحتى 
جتمعها  بينما  ف��رد،   110،000 م��ن  لأك��رث  املهني  التدريب  يف  ال��ي��وم 
 400 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ت�سم  متخ�س�سة  عاملية  ب�سبكة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
�سريك ا�سرتاتيجي من اأرقى �سركات التدريب والتطوير العاملية. وقال 
الدكتور بدر: نحن �سعداء جداً بتقدمي هوية جمموعة املعارف اجلديدة 

اإىل عمالئنا، و�سركائنا ال�سرتاتيجيني، واجلمهور الأو�سع. 
و�سنحتفظ، ب�سفتنا جمموعة املعارف، بكل ما يقّدره عمالوؤنا و�سركاوؤنا 
من جودة ومتيز يف ما نقدمه من برامج وحلول م�ستدامة، بينما نكت�سب 
هوية اإعالمية اأقوى ح�سوراً تتيح ل�سركتنا تلبية الحتياجات يف امل�ستقبل 
. ويف اإطار الهوية الإعالمية اجلديدة، اأن�سئ اأي�ساً �سعار جديد ملجموعة 
املعارف – املعرفة املتجّددة ، ويعك�س ذلك تركيز املجموعة الفريد على 
تقدمي حلول خا�سة معّدة ح�سب الطلب ت�ستفيد من موارد املعرفة يف 
كل جمالت الأعمال لتلبية متطّلبات العمالء كل على حدة باأكر قدر 

من الكفاءة والفعالية.

•• عجمان-وام: 

ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
حكومة  ب�����س��اأن  اأم��ريي��ا  مر�سوما  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 

عجمان الرقمية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
ون�س املر�سوم رقم 9 ل�سنة 2017 بعد التعريفات .. على اأن يعاد 
تنظيم حكومة عجمان اللكرتونية لتكون اإدارة مركزية حكومية 
املركزية حلكومة  الإدارة  الإم��ارة وت�سمى  تتبع مبا�سرة ويل عهد 
حكومة  املخت�سر  با�سمها  اإليها  الإ�سارة  وجت��وز  الرقمية  عجمان 
الأهداف  وحتقيق  الخت�سا�سات  لتاأدية  وذل��ك  الرقمية  عجمان 

امل�سندة اإليها مبوجب اأحكام هذا املر�سوم.
القانوين  الو�سع   - م��ادة   15 وع��دده��ا   - املر�سوم  م��واد  وتناولت 
القانوين حلكومة عجمان  املركزية مبثابة اخللف  الإدارة  لتكون 
التاريخ املذكور  الإلكرتونية ويرتتب على ذلك تلقائيا ويف نف�س 
�سخ�سيتها  وزوال  الإل��ك��رتون��ي��ة  عجمان  حكومة  وان��ق�����س��اء  ح��ل 
املر�سوم  هذا  املن�ساأة مبوجب  املركزية  ل��الإدارة  وت��وؤول  العتبارية 
كل الأ�سول واحلقوق اأيا كان نوعها واخل�سوم واللتزامات كافة 
اأيا كان نوعها العائدة حلكومة عجمان الإلكرتونية وذلك ح�سبما 

يكون عليه احلال يف تاريخ نفاذ هذا املر�سوم.
عجمان  حلكومة  الع��ت��ب��اري��ة  ال�سخ�سية  زوال  على  ي��رتت��ب  ول 
الإلكرتونية مبوجب هذا املر�سوم ومواده براءة ذمتها من ديونها 
الغري. وتكون  الأخرى ل�سالح  القانونية والتعاقدية  والتزاماتها 
اخللف  ب�سفتها  امل��ر���س��وم  ه��ذا  امل��ن�����س��اأة مب��وج��ب  امل��رك��زي��ة  الإدارة 
ال��ق��ان��وين حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان الإل��ك��رتون��ي��ة ه��ي امل��ال��ك القانوين 
والفعلي جلميع حقوقها وامل�سوؤولة قانونا عن الوفاء بكل ديونها 
احلال  عليه  ي��ك��ون  ح�سبما  ال��غ��ري  ل�سالح  الأخ����رى  وال��ت��زام��ات��ه��ا 

بتاريخ نفاذ هذا املر�سوم .
�سخ�سية  املر�سوم  ه��ذا  مبوجب  املن�ساأة  املركزية  ل���الإدارة  وت��ك��ون 
اعتبارية خا�سة بها وبتلك ال�سفة تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة 
للقيام بالت�سرفات القانونية كافة بح�سب ما يكون مطلوبا ملزاولة 
وبا�سمها  الكاملة  امل�سوؤولية  وتويل  اخت�سا�ساتها  وتاأدية  اأعمالها 
وحتقيق  اأعمالها  مزاولتها  عن  النا�سئة  والتزاماتها  ديونها  عن 
اأهدافها امل�سندة اإليها مبوجب اأحكام هذا املر�سوم ووفقا للقوانني 
والأنظمة واللوائح ال�سارية لدى حكومة الإمارة . وحدد املر�سوم 
اأهداف الإدارة املركزية .. على اأن تقوم وبكل اإيجابية بال�سعي اإىل 
حتقيق وتنفيذ خطط حكومة الإمارة الرامية اإىل تقدمي خدمات 
حكومية رقمية مبتكرة وموثوقة وفعالة اإىل اجلمهور يف الإمارة 
والت�سالت  املعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  وتطوير  واإدارة 
املف�سلة وذلك  العمالء  قنوات  والرتكيز على  الإم��ارة  يف حكومة 
التكنولوجية  ق��درات��ه��ا  تطوير  م��ن  احلكومية  اجل��ه��ات  لتمكني 
الأمثل نحو تنفيذ اخلطط والرامج  التوجه  والب�سرية ل�سمان 

ال�سرتاتيجية .
كما تقوم بتعزيز ر�سا املتعاملني يف الإمارة عن اخلدمات احلكومية 
الرقمية املقدمة لهم من قبل اجلهات احلكومية وتقوية وتطوير 
ال�����س��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س يف جم����الت توفري 
التغيري  ت�سريع  اإىل  ي��وؤدي  نحو  على  املذكورة  الرقمية  اخلدمات 
احلكومي  التنفيذ  كفاءة  من  ويرفع  املطلوب  الرقمي  والتحول 
ويحقق توفري اخلدمات الرقمية املتميزة بجانب اإ�سعاد اجلمهور 
وامل�ساهمة يف توحيد اجلهود الرامية ل�سمان اأمن و�سرية و�سال�سة 
نظم تقنية املعلومات والبيانات و�سموليتها بالتن�سيق مع اجلهات 

ذات العالقة وتي�سري اإجراءات تر�سيد الإنفاق احلكومي واللتزام 
ا�ستغالل الفر�س  اإىل  اإ�سافة  التعاون  اأوج��ه  زي��ادة  بها من خالل 
بثقافة  ال��وع��ي  درج��ة  ورف��ع  املعلومات  تقنية  جم��الت  يف  املتاحة 
التحول الرقمي للخدمات احلكومية ومدى ما حتققه من متيز 

وتناف�سية على الأ�سعدة املحلية والإقليمية والدولية.
وتخت�س الإدارة املركزية - ح�سب ما جاء مبواد املر�سوم - بالإ�سراف 
على خطة التحول الذكي كما تكون هي اجلهة املخت�سة مركزيا يف 
وتقنية  لنظم  الفنية  ال�سوؤون  الإ�سراف على  بتويل مهام  الإم��ارة 

املعلومات للجهات احلكومية وبدون امل�سا�س بعمومية ما تقدم.
وي��ح��ق ل������الإدارة امل��رك��زي��ة - وع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س - ممار�سة 
واخلطط  ال�سيا�سات  اق��رتاح  ومنها  املهام  وت��اأدي��ة  الخت�سا�سات 
ال�سرتاتيجية لالإدارة املركزية والتطبيقات التكنولوجية الالزمة 
للتحول الرقمي يف خدمات اجلهات احلكومية ومتابعة تنفيذ تلك 
ال�سيا�سات واخلطط بعد اعتمادها من املجل�س التنفيذي وامل�ساركة 
الت�سريعات  م�����س��روع��ات  لإع����داد  الإم�����ارة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
الالزمة لتمكني اجلهات احلكومية من تطبيق التقنيات احلديثة 

بفعالية يف مزاولة اأعمالها .
كما يحق لها تقدمي خدماتها للمتعاملني معها ومواكبة التطورات 
اأ�ساليب ومنهجيات  وتبني  الرقمية  احلديثة يف جمال اخلدمات 
ع��م��ل م��ب��ت��ك��رة وف��ع��ال��ة وب���ن���اء خم���ت���رات ت��خ�����س�����س��ي��ة يف جمال 
 Big data اخلدمات وتكنولوجيا املعلومات والبيانات ال�سخمة
واإنرتنت الأ�سياء Internet of Things والنظم ال�سحابية 
واملبادئ  املعايري  و�سع  اإىل  اإ�سافة   Cloud Computing
واملنهجيات  الأ�ساليب  بتطبيق  املتعلقة  والإر���س��ادي��ة  التوجيهية 
واملعايري واملبادئ املذكورة وتوفري البنية التحتية التقنية ومركز 
بيانات موحد حلكومة الإمارة والإ�سراف على ت�سغيلهما وتطوير 

منظومة البيانات على م�ستوى حكومة الإمارة.
للجهات  والتو�سيات  ال�سرتاتيجية  امل��ب��ادرات  تقدمي  لها  ويحق 
من�سات  بتوحيد  اخلا�سة  وامل�ساريع  والرامج  الإم��ارة  يف  املعنية 
واأن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل امل��وح��دة ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وذل���ك بهدف 
حتقيق م�ستوى عاٍل من التكامل احلكومي G2G يف الإجراءات 
احلكومية ويف تطوير اداء قطاع تكنولوجيا املعلومات يف الإمارة 
بعد  التو�سيات  تلك  وتبني  امل��ب��ادرات  تلك  تنفيذ  والإ���س��راف على 

اعتمادها وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف الإمارة.
كما ت�سمنت الخت�سا�سات.. تقدمي الن�سح وال�ست�سارات الفنية 
النظم  م��ن  احتياجاتها  ب�سراء  يتعلق  فيما  احلكومية  للجهات 
الطبيعة  ذات  التقنية  والأدوات  النظم  وتوفري  التقنية  والأدوات 
اخلدمات  بتقدمي  املتعلقة  تلك  اأو  احلكومية  للدوائر  امل�سرتكة 
والتحول  التغيري  اأح����داث  ي��خ��دم  ن��ح��و  ع��ل��ى  املتكاملة  ال��رق��م��ي��ة 
ال��رق��م��ي يف الإم�����ارة يف اأق�����س��ر وق���ت مم��ك��ن ب��ج��ان��ب و���س��ع اإطار 
احلوكمة للرامج وامل�ساريع الرقمية بغر�س تن�سيق اجلهود بني 
اجلهات احلكومية ورفع معايري الرقابة ومتابعة الأداء وحت�سينه 
اأمن و�سالمة نظم تقنية املعلومات واملحافظة  مبا يوؤدي ل�سمان 
على م�ستوى اأدائها . وتخت�س باتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سمان 
اأخرى  اأو خماطر  اأو خارجية  داخلية  اأي اخرتاقات  حمايتها من 
املتعلقة  احلكومية  اجلهات  وم�ساريع  خطط  و�سع  يف  وامل�ساهمة 
تلك  تنفيذ  اأول���وي���ات  حت��دي��د  ويف  واخل��دم��ات  امل��ع��ل��وم��ات  بتقنية 
الالزمة  التو�سيات  ت��ق��دمي  ويف  الإم����ارة  يف  وامل�����س��اري��ع  اخل��ط��ط 
ال�سنوية  واملوازنات  تلك اخلطط  باعتماد  املعنية  للجهات  ب�ساأنها 
واإع����داد اخل��ط��ط ال��الزم��ة ل�ستقطاب وت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر امل���وارد 

الب�سرية يف الإمارة ل�سد حاجة اجلهات احلكومية يف جمال تقنية 
املعلومات وم�ساريع التحول الرقمي.

وتتويل مهام الإ�سراف والتنظيم حلمالت التوعية التي ت�ستهدف 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ع��زي��ز م�����س��ت��وى ا���س��ت��خ��دام الأنظمة 
احلكومية  اجل��ه��ات  تقدمها  ال��ت��ي  والرقمية  الذكية  واخل��دم��ات 
بو�سائل واأجهزة تقنية متطورة وحديثة بجانب متثيل احلكومة 
والدولية  والإقليمية  املحلية  واملحافل  والفعاليات  امل��وؤمت��رات  يف 
واأي  الرقمية  واخل��دم��ات  والت�����س��الت  املعلومات  بتقنية  املعنية 
اخت�سا�سات اأو مهام اأخرى ي�سندها ويل عهد الإمارة اإىل الإدارة 

املركزية يف جمال اخت�سا�سها.
ودعا املر�سوم جميع اجلهات احلكومية يف الإمارة للتعاون وب�سورة 
اإجناز  من  متكينها  بغر�س  املركزية  الإدارة  مع  وفعالة  اإيجابية 
يف  والرقمية  الذكية  اخلدمات  يوفر  ال��ذي  الإل��ك��رتوين  التحول 
بكل  املركزية  الإدارة  ت��زود  واأن   .. ممكن  وق��ت  اأق�سر  يف  الإم���ارة 
الإدارة  ملوظفي  ت�سمح  واأن  ال�����س��اأن  ه��ذا  يف  وال��ب��ي��ان��ات  املعلومات 
املعلومات  وم��راك��ز  احلا�سوب  و�سبكات  اأج��ه��زة  مبعاينة  املركزية 
والبيانات واأي اأنظمة تقنية اأخرى ذات عالقة باخلدمات الرقمية 
اأو بالبنية التقنية التحتية ح�سبما قد تكون متوافرة يف اأو مطلوب 

تركيبها اأو �سيانتها من قبل اجلهة احلكومية املعنية.
تنظيمي  هيكل  املركزية  ل��الإدارة  يكون  اأن  على  املر�سوم  ن�س  كما 
املدير  بو�سعه  يقوم  فيها  والأق�سام  الرئي�سية  الإدارات  يت�سمن 
حلكومة  التابعة  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق  ال��ع��ام 

الإمارة .
الت�سريعات  لأح��ك��ام  وف��ق��ا  التنظيمي  الهيكل  ذل��ك  اعتماد  وي��ت��م 
املحلية ال�سارية يف اإمارة عجمان حيث خول ويل عهد الإمارة بناء 
الإدارية  الوحدات  اخت�سا�سات  بتحديد  العام  املدير  اقرتاح  على 
التابعة لالإدارات والأق�سام الرئي�سية يف الإدارة املركزية  الفرعية 
وباإن�ساء وا�ستحداث اأي مكاتب متخ�س�سة اأو وحدات اإدارية فرعية 
جديدة بجانب حتديد اخت�سا�ساتها على نحو يتنا�سب مع حجم 
ال�سنوات  خ��الل  املركزية  الإدارة  بها  تقوم  التي  وامل��ه��ام  الأع��م��ال 

املقبلة بعد تاريخ نفاذ هذا املر�سوم.
وي��ع��ني احل��اك��م ب��ق��رار اأم���ريي .. م��دي��را ع��ام��ا ل����الإدارة املركزية 
وي�سرتط اأن تكون لديه خرة منا�سبة يف جمال اخلدمات الذكية 
املتعاملني  جلمهور  احلكومية  اجل��ه��ات  تقدمها  التي  والرقمية 
الأول  التنفيذي  امل��وظ��ف  ه��و  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  معها 
اأعمال الإدارة املركزية  اأمام ويل عهد عن الإ�سراف على  امل�سوؤول 
اإليها  امل�سندة  اأهدافها  وحتقيق  لخت�سا�ساتها  وتاأديتها  اليومية 
الأخرى  املحلية  الت�سريعات  واأحكام  املر�سوم  هذا  اأحكام  مبوجب 
ال�سارية يف الإمارة وذلك كله وفقا لل�سالحيات امل�سندة اإىل املدير 

العام يف القرار الأمريي ال�سادر بتعيينه.
املركزية  الإدارة  اأيا من موظفي  يفو�س  اأن  العام  للمدير  ويجوز 
ال�سالحيات  من  اأي  لتاأدية  اأو  كانت  اأي��ا  جهة  اأي  اأم��ام  لتمثيلها 
كما  بتعيينه  ال�سادر  الأم��ريي  القرار  العام يف  املدير  اإىل  امل�سندة 
يجوز للمدير العام ال�ستعانة باأي جهة ذات خرة خا�سة ملعاونة 
اأو  الذكية  باخلدمات  تتعلق  فنية  اأم��ور  اأي  ب�ساأن  املركزية  الإدارة 
تاأدية الإدارة املركزية لأي  اأو ب�ساأن  اأو بالتحول الرقمي  الرقمية 
من اخت�سا�ساتها الفنية امل�سندة اإليها مبوجب اأحكام هذا املر�سوم. 
خا�سة  �سنوية  م��وازن��ة  املركزية  ل���الإدارة  يكون  اأن  املر�سوم  وح��دد 
العام  املدير  وي�سع  الإم��ارة  ال�سنوية حلكومة  باملوازنة  تلحق  بها 
م�سروع املوازنة ال�سنوية بعد الت�ساور مع ويل عهد الإمارة ووفقا 

املوحد  املايل  النظام  يف  عليها  املن�سو�س  املالية  والنظم  للقواعد 
وعليه اأن يقوم بعر�سه على ويل العهد للموافقة عليه قبل اعتماده 
ب�سفة نهائية وفقا لأحكام الت�سريعات املحلية ال�سارية يف الإمارة 
.. على اأن تتكون املوارد املالية لالإدارة املركزية يف املوازنة ال�سنوية 
ال�سداد لالإدارة  اإي��رادات م�ستحقة  اأو  الإم��ارة واأي ر�سوم  حلكومة 
اخلدمات  بتلك  للمنتفعني  ت��وؤدي��ه��ا  خ��دم��ات  اأي  نظري  امل��رك��زي��ة 
الر�سوم والإي��رادات مبوجب مر�سوم  ح�سبما قد يتم اعتماد تلك 
ال�سارية يف  الت�سريعات  اإ�سداره وفقا لأحكام  يتم  اأمريي  اأو قرار 

الإمارة اأو اأي موارد مالية اأخرى يوافق عليها ويل العهد.
ويجوز لويل عهد الإم��ارة اأن يقوم من وقت لآخر بح�سب ما قد 
يراه مالئما لتحقيق امل�سلحة العامة اأو بناء على تو�سيات خطية 
اأو موؤقتة  دائمة  ق��رارات  اأو  لوائح  اأي  باإ�سدار   .. العام  املدير  من 
األ  ب�سرط  املر�سوم  هذا  اأحكام  لتنفيذ  مطلوبة  تكون  قد  ح�سبما 

تتعار�س اللوائح والقرارات املذكورة مع اأحكام هذا املر�سوم.
وي��ج��وز ل��ل��م��دي��ر ال��ع��ام - ب��ع��د احل�����س��ول ع��ل��ى امل��واف��ق��ة اخلطية 
اأي  ب��اإ���س��دار   - ي��ق��وم م��ن وق���ت لآخ���ر  اأن  ع��ه��د  امل�سبقة م��ن ويل 
قرارات تنفيذية دائمة اأو موؤقتة ح�سبما قد تكون مطلوبة لتنظيم 
ال�سوؤون الداخلية لالإدارة املركزية وذلك ب�سرط األ تتعار�س تلك 
الت�سريعات  واأح��ك��ام  املر�سوم  ه��ذا  اأحكام  مع  التنفيذية  ال��ق��رارات 

املحلية ال�سارية يف الإمارة.
ويلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا املر�سوم .. املر�سوم الأمريي رقم 
17 ل�سنة 2012 ب�ساأن اإن�ساء حكومة عجمان الإلكرتونية وقرار 
الهيكل  باعتماد   2014 ل�سنة   9 رق��م  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
اأحكام  من  يلغى  كما  الإلكرتونية..  عجمان  حلكومة  التنظيمي 
املر�سوم الأمريي رقم 4 ل�سنة 2014 ب�ساأن اإعادة تنظيم املجل�س 
 2014 ل�سنة  13م  رقم  الأم��ريي  القرار  اأحكام  ومن  التنفيذي 
 .. التنفيذي لإم��ارة عجمان  التنظيمي للمجل�س  الهيكل  باعتماد 
كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا املر�سوم وذلك بقدر ما قد يكون 
امل�سا�س  وب��دون  املر�سوم  ه��ذا  اأحكام  مع  التعار�س  لإزال��ة  مطلوبا 
ب�سحة اأي قرارات �سدرت اأو اإجراءات اتخذت قبل تاريخ نفاذ هذا 

املر�سوم مبوجب اأحكام الت�سريعات امللغاة �سالفة الذكر.
على  ويعمم  ل��الإم��ارة  الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  امل��ر���س��وم  ه��ذا  ين�سر 
جميع اجلهات املعنية باأحكامه للعمل مبقت�ساه وتطبيقه كل فيما 

يخ�سها.
روؤي��ة عجمان  تاأكيدا لأه��داف وغايات  املر�سوم  اإ�سدار هذا  وياأتي 
العمليات  تطوير  اإىل  الرامية  ال�سرتاتيجية  وخطتها   2021
وتعزيز التحول الإلكرتوين احلايل اإىل الرقمي بهدف توفري بنية 
حتتية اإلكرتونية عالية الكفاءة يف الإمارة وحت�سني تاأدية وجودة 
حكومية  جهة  اإن�ساء  باأهمية  واقتناعا  فيها  احلكومية  اخلدمات 
لتاأخذ  وامل��ادي��ة  الفنية  الإمكانيات  بكل  تاأهيلها  يتم  متخ�س�سة 
من  الإم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات  متكني  م�سوؤولية  عاتقها  على 
ال�ستفادة من الأجهزة الذكية والتقنيات احلديثة الأخرى بجانب 
العمل على حت�سني الو�سائل والقدرات الب�سرية املتاحة يف الإمارة 
عن طريق و�سع وتنفيذ خطة �سمولية تت�سمن خمتلف اجلوانب 
الفنية والإدارية والتنظيمية والت�سريعية املتعلقة بتحقيق التحول 
وبكفاءة وفاعلية عالية وعلى نحو  وب�سال�سة  الإم��ارة  الرقمي يف 
ي�سمن حت�سني اخلدمات احلكومية واإ�سعاد املتعاملني مع اجلهات 
احلكومية يف الإمارة وحتقيق رفاهيتهم الجتماعية والقت�سادية 
ويزيد من قدرات الإمارة التناف�سية مما يوؤدي يف النهاية لتحقيق 

خطط التنمية ال�سمولية وامل�ستدامة يف الإمارة.

اخلدمات العالجية اخلارجية حتتفل بي�م التمري�س العاملي
•• اأبوظبي - الفجر

اإحدى من�ساآت  احتفلت اخلدمات العالجية اخلارجية، 
باأ�سبوع  "�سحة"،   ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة 
ال��ت��م��ري�����س ال��ع��امل��ي خ����الل ف��ع��ال��ي��ة اأق��ي��م��ت يف معهد 
ال�سيخ  مب�����س��رح  ال��ف��ن��ي  وال���ت���دري���ب  للتعليم  اب��وظ��ب��ي 
العلوي  �سامل  حممود  ال�سيد  بح�سور  زاي��د  بن  حممد 
اإدارة العمليات يف املعهد ومب�ساركة ما يزيد عن  مدير 
العليا  الإدارة  من  وممثلني  وممر�سة  ممر�س   300
التمري�س  وجمعية  اخلارجية  العالجية  اخلدمات  يف 
�سملت  م��ت��ع��ددة  ف��ق��رات  احل��ف��ل  وت�سمن  الإم���ارات���ي���ة، 

عرو�س تراثية وم�سرحية وم�سابقات وجوائز قّيمة.
وتعليقاً قالت �سفية فايز مديرة التمري�س بالإنابة يف 
الحتفالية  هذه  تعد   : اخلارجية  العالجية  اخلدمات 
لت�سليط  فر�سة  للقيادة  �سوت  �سعار  حتت  تاأتي  التي 
ال�����س��وء ع��ل��ى ال����دور الأ���س��ا���س��ي واحل��ي��وي ال���ذي يلعبه 
طاقم التمري�س يف اأي من�ساأة �سحية عامة ويف املراكز 

وات�سع  التمري�س  دور  ت��ط��ور  حيث  خ��ا���س��ة،  ال�سحية 
نطاق اخلدمات التي يقدمها يف املراكز ال�سحية خالل 
متخ�س�س  متري�س  لدينا  فاأ�سبح  ال�سابقة  ال�سنوات 
والعناية  وال�����س��ك��ري  امل��ن��اظ��ري  ت�سمل  ع��دة  يف جم���الت 
الأطفال  لتطعيم  متخ�س�سة  مراكز  وتع�سل  باجلروح 
من قبل التمري�س. واأ�سافت يعد هذا الحتفال فر�سة 
لتكرميهم واإدخال الفرح وال�سرور اإىل قلوب املمر�سني 
واملمر�سات الذين ل طاملا ر�سموا البت�سامة على وجوه 
الآخرين. وقد لقى الحتفال دعماً وتفاعاًل كبرياً من 
الإدارة يف اخلدمات العالجية اخلارجية ويف موؤ�س�سات 
�ساركت معنا �سمن مبادرات عام  التي  القطاع اخلا�س 
اخلري كراع لالحتفال وقدمت جوائز قّيمة للتمري�س.
وي�سكل الطاقم التمري�سي، الذي يعمل يف 38 مركزاً 
و3  الوقائية  وال�سحة  للفح�س  م��رك��زاً  و11  �سحياً 
ع��ي��ادة مدر�سية يف   250 ي��ق��ارب  وم��ا  متنقلة  ع��ي��ادات 
من   31.3% ن�سبة  اخل��ارج��ي��ة،  العالجية  اخل��دم��ات 

املوظفني.

ملدة 12.25 �ساعة من التعليم الطبي امل�ستمر

ميديكلينيك تختتم فعاليات م�ؤمتر الرعاية ال�سحية يف اأب�ظبي

•• اأبو ظبي: رم�صان عطا

فعاليات  امل��ا���س��ي  اخل��م��ي�����س  ان��ط��ل��ق 
الأولية  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  م��وؤمت��ر 
الذي يعقد على مدى يومني وتنظمه 
م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك ال�����س��رق الأو�����س����ط يف 
فندق ماريوت داون تاون يف اأبوظبي. 
ح��ي��ث ح�سر امل��وؤمت��ر ع���دد ك��ب��ري من 
اخلراء يف جمال الرعاية ال�سحية. 
القاها  افتتاحية  بكلمة  امل��وؤمت��ر  ب���داأ 
الطبي  املدير  خ��ان،  زك��ا اهلل  الدكتور 
الأول يف ميديكلينيك ال�سرق الأو�سط 
الغربية(  واملنطقة  والعني  )اأبوظبي 
ال�����س��وء على  امل��وؤمت��ر ملقياً  ورئ��ي�����س 
الرعاية  تلعبه  الذي  الرئي�سي  ال��دور 
ت��ق��دمي خ��دم��ات الرعاية  الأول��ي��ة يف 
اأ�سبحت  وكيف  للمجتمع،  ال�سحية 
الأ�سا�سية  ال��رتك��ي��ز  جم�����الت  اأح�����د 
دولة  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ملنظمي 

الإمارات العربية املتحدة. 
ه��ي��ث��رين��غ��ت��ون، مدير  ب����ول  ال���ق���ى  و 
ال�سحة  اإدارة ال�سرتاتيجية يف هيئة 
حتول  على  فيها  رك��ز  كلمة  اأب��وظ��ب��ي 
الأولية  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  من����وذج  

يف  للمجتمع  للغاية  مهمة  تقدمها 
جميع مراحل احلياة.     

اأربع  املوؤمتر  الأول من  اليوم  ت�سمن 
مو�سوعات  ع�����س��رة  ���س��م��ل��ت  ج��ل�����س��ات 
وحلقة نقا�س واحدة قدمها نخبة من 
اخلراء املتخ�س�سني يف املجال. وقد 
حظى جميع احل�سور بفر�سة لتبادل 
امل���ع���ارف واخل�����رات ح���ول جمموعة 
التي ت�سمنت  املو�سوعات  وا�سعة من 
التطعيمات، واأمناط احلياة ال�سحية، 
ال�سفر  وطب  ال�سحية،  والفحو�سات 

يف اأب�����وظ�����ب�����ي.   ك���م���ا وق������دم اح����دى 
امل��ح��ا���س��رات ال��دك��ت��ور راه���ول جويال 
العائلة حيث  اأمرا�س  ا�ست�ساري طب 
حتدث فيها عن اأهمية الك�سف املبكر 
ع���ن م���ر����س ال�����س��رط��ان واأو�����س����ح اأن 
الفقري  العمود  هي  الأولية  الرعاية 
يف النظام ال�سحي كما واأن من خالل 
الآمنة  الأول���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
تقدمي  بالإمكان  العالية  اجلودة  ذات 
بطريقة  للمر�سى  ال�سحية  الرعاية 
التي  الرعاية  ا�ستمرارية  واإن  فعالة 

احلالت  ه��ي  م��ا  الطبيعي:  وال��ع��الج 
التي يجب اإحالتها ومتى تتم الإحالة. 
كما ركز اليوم الثاين من املوؤمتر على 
الغذائية  احل�سا�سية  مثل  مو�سوعات 
ع��ن��د الأط����ف����ال، وط����ب الأط����ف����ال يف 
الن�سفي  وال�سداع  الأول��ي��ة،  الرعاية 

من بني مو�سوعات عديدة اأخرى. 
املوؤمتر  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر  وم����ن 
م��ع��ت��م��د م���ن ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة - 
من  ���س��اع��ة   12.25 مل����دة  اأب���وظ���ب���ي 

التعليم الطبي امل�ستمر. 
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اأخبـار الإمـارات
فرعان جديدان للكاتب العدل يف اأب�ظبي والعني

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، عن افتتاح فرع جديد للكاتب العدل يف 
مركز بلدية الهري مبنطقة العني، فيما ت�ستعد لفتتاح فرع اآخر مبركز 
اإط��ار جهودها لتح�سني ج��ودة اخلدمات  وذل��ك يف  اأبوظبي،  ت�سهيل يف 

املقدمة للمتعاملني.
واأكدت دائرة الق�ساء، حر�سها على التطوير امل�ستمر جلميع اخلدمات 
املقدمة يف جميع القطاعات، مبا ي�سمن حتقيق اأولويتها ال�سرتاتيجية 
تلبية  ويحقق  للخدمات،  ال�سامل  الو�سول  �سهولة  �سمان  يف  املتمثلة 

متطلبات واحتياجات املتعاملني.
واأ�سارت اإىل اأن التو�سع يف تقدمي خدمات الكاتب العدل يف جميع اأرجاء 

اأبوظبي، عر افتتاح العديد من الأفرع واختيار مواقع منا�سبة  اإمارة 
معامالتهم،  اإجن���از  يف  املتعاملني  على  الت�سهيل  ي�سمن  للجمهور، 

ويواكب التطورات املتالحقة التي ت�سهدها الإمارة.
األفاً و384   33 اإدارة الكاتب العدل  وك�سفت دائرة الق�ساء عن اإجناز 
معاملة خالل الربع الأول من العام اجلاري، بزيادة قدرها نحو 1% 
اإذ   ،2016 مقارنة بحجم املنجز خالل الربع الأول من العام املا�سي 

�سجلت املعامالت املنجزة 33 األفاً و98 معاملة.
اجلاري،  العام  من  الأول  الربع  خالل  العدل،  الكاتب  اأعمال  وتوزعت 
بواقع 23 األفاً و 272 معاملة يف منطقة اأبوظبي، و8933 معاملة يف 

منطقة العني، و1179 معاملة يف منطقة الظفرة.
وي�سل عدد فروع الكاتب العدل يف اإمارة اأبوظبي اإىل 22 فرعاً، تتوزع 8 

منها يف منطقة اأبوظبي، و6 يف منطقة العني، و8 يف منطقة الظفرة.
ويخت�س الكاتب العدل بتحرير وت�سديق املحررات والعقود باختالف 
كافة،  ب��اأن��واع��ه��ا  ال��وك��الت  مثل  الر�سمية،  احُلجية  لتكت�سب  اأن��واع��ه��ا 
العمل  وعقود  والتنازل،  والبيع،  وال�سركات،  وال�سراكات،  والإق���رارات، 
الن�ساطات  اأعمال  اأغلبية  ت�سكل  والتي  التوقيع،  واعتمادات  اخلا�سة، 
التجارية واملدنية التي يحتاجها الأ�سخا�س الطبيعيون والعتباريون.

ت�سدر   ،2016 لعام  اأبوظبي  يف  الق�ساء  دائ���رة  اح�����س��اءات  واأظ��ه��رت 
العمل،  %62 من حجم  العدل بن�سبة  الكاتب  الوكالت عند  ت�سديق 
التعهد  ثم   ،19% بن�سبة  الإق���رارات  ت�سديق  الثانية جاء  املرتبة  ويف 
على  توقيع  واعتماد  �سراكة  عقد  من  كل  ت�سديق  ون��ال   ،6% بن�سبة 

ن�سبة %5 على التوايل من حجم العمل.

متعاملي  �سعادة  %  ن�سبة    92
حماكم دبي يف 2016

•• دبي -وام:

 2016 العام  املتعاملني خالل  املائة ن�سبة �سعادة  92 يف  �سجلت حماكم دبي 
.وقال �سعادة طار�س عيد املن�سوري مدير عام حماكم دبي اأّن اللتزام بالعمل 
املقدمة لإ�سعاد  املبا�سرة  الوطني يف رفع جودة وكفاءة اخلدمات  التوّجه  وفق 
ن�سب  و�سول  يف  الأخ��ري  النوعي  لالإجناز  الأ�سا�سية  الدعامة  �سكل  املتعاملني 
اإ�سعاد املتعاملني اإىل 92يف املائة خالل العام 2016 جمدداً العزم على موا�سلة 
تنفيذ م�ستهدفات الوثيقة ال�سرتاتيجية 2016-2019 التي حددت اإ�سعاد 

املتعاملني كاأولوية ق�سوى وغاية ا�سرتاتيجية وم�سوؤولية وطنية.

عبدالرحيم ح�سني اهلي حممد احمد العبيديل ابراهيم احلو�سني طار�ص عيد املن�سوري

حمدان بن حممد يعني ثالثة مدراء تنفيذيني يف حماكم دبي
•• دبي-وام:

اأ����س���در ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم ويل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
و24   23 اأرق����ام  املجل�س  ق����رارات 
بتعيني   ..  2017 ل�����س��ن��ة  و25 
ث��الث��ة م�����دراء ت��ن��ف��ي��ذي��ني حماكم 

دبي.
جاء ذلك يف اإطار التطوير امل�ستمر 
وبهدف  الق�سائي  العمل  ملنظومة 
ال�����س��اب��ة وتفعيل  ال��ق��ي��ادات  مت��ك��ني 
ق�سائية  منظومة  ب��ن��اء  يف  دوره����ا 
بدولة  ال��و���س��ول  يف  ت�سهم  ف��اع��ل��ة 
دول  اأف�سل  م�ساف  اإىل  الإم����ارات 
النافذة  ال��ع��دال��ة  اإق��ام��ة  ال��ع��امل يف 
التي تت�سم بالدقة و�سرعة الهتمام 
وال�ستقاللية  ال��ع��دل  قيم  ب��اإع��الء 

رقم 25 ل�سنة 2017 على تعيني 
عبدالرحيم  ح�����س��ني  ع��ب��دال��رح��ي��م 
اأهلي مديرا تنفيذيا لقطاع الدعم 
املوؤ�س�سي والت�سال يف حماكم دبي.
وقال �سعادة طار�س عيد املن�سوري 
دب��ي يف ت�سريح له  م��دي��ر حم��اك��م 
الكبري  ال��دع��م  اإن  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  يوليه  ال���ذي 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
قدما  لل�سري  يدفعها  دب��ي  ملحاكم 
يف احل��ف��اظ ع��ل��ى امل��ك��ت�����س��ب��ات التي 
حتققت على �سعيد حت�سني موؤ�سر 
كفاءة النظام الق�سائي متا�سيا مع 
 2016 ال��وث��ي��ق��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الطريق  مت��ه��د  ال���ت���ي   2019  -
اأم���ام���ه���ا ل��ل��م�����س��اه��م��ة ب��ف��ع��ال��ي��ة يف 
والتقني  الق��ت�����س��ادي  امل��ن��اخ  تعزيز 
وال���ق���ان���وين والج��ت��م��اع��ي يف دبي 

وال�������س���ف���اف���ي���ة وت�����ق�����دمي خ���دم���ات 
واإ�سعاد  الو�سول  مي�سرة  ق�سائية 

املتعاملني.
املجل�س  لقرار  ا�ستكمال  ذلك  ياأتي 
 2016 ل�سنة   53 رق��م  التنفيذي 
ب���اع���ت���م���اد ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل� 
حم��اك��م دب���ي وال�����ذي ���س��ك��ل ركيزة 
الوثيقة  م�ستهدفات  لدعم  متينة 
 2019-2016 ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل�سنة   23 رق����م  ال����ق����رار  ون�������س   .
علي  اإبراهيم  تعيني  على   2017
اأح��م��د ع��ب��داهلل احل��و���س��ن��ي مديرا 
العدل  ال���ك���ات���ب  ل��ق��ط��اع  ت��ن��ف��ي��ذي��ا 
ن�س  بينما  والتنفيذ..  والت�سوية 
القرار رقم 24 ل�سنة 2017 على 
�سالح  يو�سف  اأحمد  حممد  تعيني 
لقطاع  تنفيذيا  م��دي��را  العبيديل 
اإدارة الدعاوى .. فيما ن�س القرار 

ودولة الإمارات.
 .. التعيينات اجل��دي��دة  اأث��ر  وح��ول 
تعد مبثابة  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  اأك���د 
املطلق  املحاكم  للتزام  قوية  دفعة 
الكفاءات  اأم����ام  ال��ف��ر���س��ة  ب��اإت��اح��ة 
للم�ساهمة  ال�����واع�����دة  ال���ق���ي���ادي���ة 
بفعالية يف م�سرية التميز الق�سائي 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل���روؤي���ة  ا�ستلهاما 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل الذي 
القيادات  دع��م  اأن��ه من واجبنا  اأك��د 
ال�سابة وبعث جذوة الإبداع والبناء 
ف��ي��ه��م كي  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ط��اء  وروح 
ل�سباب  ����س���احل���ة  ق�������دوة  ي���ك���ون���وا 

امل�ستقبل .
واأع������رب ع���ن ت��ط��ل��ع��ه - م���ن خالل 
دعم  اإىل   - ال���ق���رارات  ت��ل��ك  تنفيذ 

اجلديدة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة 
اإجراءات  تطوير  م�سار  تدفع  التي 
الأداء  ف��ع��ال��ي��ة  ورف�����ع  ال��ت��ق��ا���س��ي 

الداخلي واإ�سعاد املتعاملني.
املحاكم  اأن  امل���ن�������س���وري  واأ�����س����اف 
يف  دوره����ا  تفعيل  يف  ق��دم��ا  مت�سي 
ب��ن��اء جم��ت��م��ع اآم����ن وق�����س��اء عادل 
ي���ع���زز ت��ن��اف�����س��ي��ة الإم�����������ارات على 

ال��دول��ي��ة وترجمة  امل��م��ار���س��ات  م��ع 
لروؤيتها الطموحة يف تر�سيخ اأ�س�س 

حماكم رائدة ومتميزة عامليا .
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن���ه مب��وج��ب قرار 
ل�سنة   53 رق��م  التنفيذي  املجل�س 
2016 مت ا�ستحداث اإدارات جديدة 
اإع���داد  اإدارات  ه��ي  دب���ي  يف حم��اك��م 
والت�سويق  الت�����س��ال  و  ال���دع���اوى 

اخلارطة العاملية.
واأعرب عن ثقته باأن قرارات تعيني 
لقطاعات  ت��ن��ف��ي��ذي��ني  م���دي���ري���ن 
والتنفيذ  والت�سوية  العدل  الكاتب 
و اإدارة الدعاوى و الدعم املوؤ�س�سي 
والت�����������س�����ال ����س���ت���م���ه���د ال���ط���ري���ق 
اأم������ام امل��ح��اك��م مل��وا���س��ل��ة الرت���ق���اء 
يتنا�سب  مب��ا  امل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات 

املوؤ�س�سي و اإ�سعاد املتعاملني بجانب 
امل�سادقة على املهام والخت�سا�سات 
والتي  احلالية  ل���الإدارات  اجلديدة 
و  الق�سايا  خ��دم��ات  اإدارات  �سملت 
و  الق�سايا  و  ال�سخ�سية  الأح����وال 
و  العدل  الكاتب  و  الب�سرية  امل��وارد 
و مركز  والإداري����ة  املالية  ال�����س��وؤون 

الت�سوية الودية للمنازعات .

امل�ارد الب�سرية والت�طني حتقق اأمنيات 3 عمال 

�سرطة راأ�س اخليمة تط�ر تقنية طائرة بدون طيار 

•• دبى -وام:

الب�سرية  امل�������وارد  وزارة  ح��ق��ق��ت 
�سمن  عمال   3 اأمنيات  والتوطني 
تنفذها  التي  عامل  ا�سِعد  م��ب��ادرة 
الوزارة للعام الثاين على التوايل.
لدعوة  احدهم  م�ساعدة  ت�سمنت 
بالدولة واللتقاء  والدته لزيارته 
ب��ه��ا وال��ع��ام��ل��ني الخ��ري��ن لكمال 

تعليم ابنائهما.
وق���ال���ت ���س��ف��ا ال���ع���ور ن��ائ��ب مدير 
ادارة الت�سال احلكومي ان الوزارة 
حر�ست على تنفيذ مبادرة "ا�سِعد 
ين�سجم  مب���ا  ال���ع���ام  ل��ه��ذا  عامل" 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اع��الن  م��ع 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
يكون  ب�����اأن  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
دولة  2017 عاما للخري يف  ع��ام 

المارات.
واأو����س���ح���ت ان���ه مت ال��ت��وا���س��ل مع 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

���س��ه��د ال����ل����واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
�سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان 
العقيد  ب��ح�����س��ور  اخل��ي��م��ة،  راأ������س 
رك����ن ي��و���س��ف ب���ن ي��ع��ق��وب مدير 
ا�ستعرا�س  اخل��ا���س��ة،  امل��ه��ام  اإدارة 
تابعة  طّيار  ب��دون  طائرة  م��ه��ارات 
لإدارة املهام اخلا�سة ب�سرطة راأ�س 
موا�سفاتها  تطوير  بعد  اخليمة، 
ِقَبل  ال��ت��ق��ن��ي��ة، م��ن  وخ�����س��ائ�����س��ه��ا 
احلب�سي  را���س��د  علي  اأول  م�ساعد 
اخلا�سة  املهام  ق�سم  عنا�سر  اأح��د 
ب������اإدارة امل���ه���ام، ع��ر اب��ت��ك��ار بع�س 
تركيبها  مت  الإ����س���اف���ي���ة  امل���ع���دات 
�سرعة  ل���ت���ح���ق���ي���ق  ال����ط����ائ����رة  يف 
ونقل  احل�������وادث،  يف  ال���س��ت��ج��اب��ة 
باحلوادث  املرتبطة  املعدات  بع�س 
ف�ساًل  ال��غ��رق،  وح���الت  البحرية، 
عن تطويرها مبا ميكنها من حمل 
اأوزان اإ�سافية تفوق ال����� ) 5 ( كيلو 

جرامات. 
ب���ن علوان  ال���ل���واء ع��ل��ي  واأو�����س����ح 
ال��ن��ع��ي��م��ي، ان ه����ذه ال���ط���ائ���رة، مت 
مبجموعة  وت��زوي��ده��ا  ت��ط��وي��ره��ا 
لال�ستفادة  الإ�سافية،  املعدات  من 
واملتطورة  احلديثة  تقنياتها  م��ن 
يف ر�سد كافة العمليات ال�سرطية، 
بالعمل  املتعلقة  الأمنية  والوقائع 
ال�سرطي، حيث تتميز بخفة وزنها، 
ول ت�سكل خطراً مل�ستخدمها، ويتم 
بعد،  ع��ن  بها  والتحكم  توجيهها 
الع�سكرية  الأغرا�س  كافة  لر�سد 
ومراقبة  كال�ستطالع،  والأم��ن��ي��ة 
والتحّري،  وال��ب��ح��ث،  امل��داه��م��ات، 
وال���رم���اي���ة، وغ���ريه���ا، ف�����س��اًل عن 
التمارين،  اأغرا�س  يف  ا�ستخدامها 
اجلبلية  املرتفعات  اإىل  والو�سول 
تتطلب  ال���ت���ي  ال����وع����ورة  ����س���دي���دة 
ت���واج���د ف���رق امل���ه���ام اخل��ا���س��ة بها 
ل�سدة  اإل��ي��ه��ا  ال���و����س���ول  وي�����س��ع��ب 

ارتفاعها ال�ساهق و�سدة وعورتها.

الوزارة  العمال يف ح�سابات  ه��وؤلء 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  يف 
ح��ي��ث ح�����س��ل ث���الث���ة م��ن��ه��م على 
مبوجب  ومت  ت�سويت  ن�سب  اعلى 
التوا�سل معهم وم�ساعدتهم  ذلك 

تر�سح  ل���ك���ي  امل���ن�������س���اآت  م����ن  ع�����دد 
م��ن ت��رغ��ب م��ن ع��م��ال��ه��ا لتحقيق 
ا�سِعد  م���ب���ادرة  ���س��م��ن  اأم��ن��ي��ات��ه��م 
عامل وذل��ك وف��ق معايري حمددة 
واأمنيات  ا�سماء  ادراج  لحقا  ومت 

يف حتقيق ما يحلمون به.
من جانبهم اعرب العمال الثالثة 
عن �سعادتهم البالغة بهذه املبادرة 
لتحقيق  ال��دع��م  لهم  قدمت  التي 

ما يتطلعون اليه.

كفاءة  رفع  اإىل  الرامية  الداخلية، 
م�ستوى  ع��ل��ى  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة 
امل�ستجدات  وم����واك����ب����ة  ال�����دول�����ة 
موؤكداً  الأم���ن���ي،  ال��ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر 
م�ساعدة  يف  ت�����س��ه��م  ال��ط��ائ��رة  اأن 
التدخل  يف  الأم���ن���ي���ة  ال�����دوري�����ات 
ال�سريع واإ�سدار التقارير الأمنية، 
وغريها من الإجراءات ال�سرطية، 
مب�سداقية  تتمتع  اأن  يجب  التي 

واأ����س���اف ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة راأ����س 
اأن���ه لب��د م��ن ا�ستحداث  اخل��ي��م��ة، 
وتطوير اخلدمات الأمنية املقدمة 
على  املرتكز  بالعمل  اجلمهور  اإىل 
البتكار والبداع با�ستخدام اأحدث 
التكنولوجيا  و����س���ائ���ل  واأف�������س���ل 
امل��ت��اح��ة ع��امل��ي��اً، ح��ت��ى ن��ت��م��ك��ن من 
ب�سط الأمن وحماية املجتمع، وفقاً 
ل����وزارة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  للخطط 

عالية، نتيجة لتزويدها بكامريات 
الدقة  ع���ال���ي���ة  ف���ي���دي���و  ت�������س���وي���ر 
املواقع  ك��اف��ة  لت�سوير  وال��و���س��وح 
امل�����راد ر���س��ده��ا م���ن الأع���ل���ى، مما 
راأ�س اخليمة،  �سرطة  ميكن رجال 
وواجباتهم  م��ه��ام��ه��م  اأداء  م����ن 
بدقة  ق��ي��ا���س��ي  زم����ن  الأم���ن���ي���ة يف 
وك��ف��اءة، ويعزز الأم��ن والأم���ان يف 

الإمارة.

ال�سحة ت�سدر قرارا ب�ساأن معايري ت�سخي�س ال�فاة 
•• دبي -وام:

املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن  عبدالرحمن  معايل  اأ�سدر 
اأ�سا�سية عن  م��واد  الوفاة يحوي ثالث  �ساأن معايري ت�سخي�س  ق��رارا وزاري��ا يف 
ت�سخي�س الوفاة الناجتة عن التوقف التام والنهائي للقلب والتنف�س وت�سخي�س 
الوفاة الناجتة عن التوقف التام والنهائي جلميع وظائف املخ وت�سخي�س ال�وف�اة 

با�ستخدام املعايري الدماغية ل�دى الأط�ف�ال.
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  وك��ي��ل  الأم����ريي  ح�سني  اأم���ني  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
على  الإم�����ارات  دول���ة  ح��ر���س  وال��رتاخ��ي�����س  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ل�سيا�سة  امل�ساعد 
على  والعمل  الدولية  ال�سحية  واملعايري  ال�سحي  الت�سريع  م�ستجدات  مواكبة 
حتديث املنظومة الت�سريعية ال�سحية لتطوير م�ستوى اخلدمات ال�سحية مبا 
يرقى اإىل املكانة التي حتظى بها على امل�ستوى العاملي وذلك يف اإطار توجهاتها 
�سحي  نظام  لتحقيق   2021 الإم����ارات  روؤي���ة  م��ع  ي��ت��واءم  مب��ا  ال�سرتاتيجية 
اأرقى  وفق  بها  املعمول  ال�سحية  الت�سريعات  تطوير  عاملية من خالل  مبعايري 
املعايري العاملية. واأو�سح اأن �سدور القرار الوزاري عن معايري ت�سخي�س الوفاة 
مر�سوم  فيه  �سدر  ال��ذي  الب�سرية  والأن�سجة  الأع�����س��اء  زراع���ة  برنامج  يدعم 
عمليات  اأحكامه  تطبيق  من  وي�ستثنى   2016 ل�سنة   5 رق��م  احت��ادي  بقانون 
نقل وزراعة اخلاليا اجلذعية وخاليا الدم والنخاع وي�سكل حال م�ستداما لعدد 
كبري من املر�سى خا�سة امل�سابني بال�سرطان واأمرا�س القلب والف�سل الرئوي 
والتليف الكبدي والف�سل الكلوي وذلك لأن الزراعة توؤدي لل�سفاء التام ..م�سددا 
امتهانا  لأنها متثل  الأع�ساء  زراع��ة  املتاجرة يف  بتجرمي  الإم���ارات  التزام  على 
اأن تفا�سيل القرار الوزاري اأعدته جلنة وطنية  للكرامة الإن�سانية. واأ�سار اإىل 
اأع�ساء من جميع اجلهات ال�سحية بالدولة بالت�ساور مع الهيئة العامة  ت�سم 
لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف من الناحية ال�سرعية بعد الطالع على التجارب 
ما�سة  تلبية حلاجة  ج��اء  ال��ق��رار  ه��ذا  ب��اأن  وال��ع��امل، منوها  املنطقة  املماثلة يف 
ل�سن ت�سريعات طبية وقانونية ت�سدر من اجلهات الت�سريعية يف الدولة لإقرار 
الطبية  املن�ساأة  �سيحمي  الت�سريعات  اإن وجود مثل هذه  الوفاة حيث  ت�سخي�س 
حتديد  م�ساألة  اأن  ل�سيما  دماغيا  املتوفى  الإن�سان  معاناة  ويوقف  والطبيب 
زراعة  مو�سوع  واأن  و�سرعية  وقانونية  طبية  اإ�سكالية  تعتر  اإكلينيكيا  الوفاة 
تعريف  ذل��ك  يف  مبا  احليوية  الأخالقية  الق�سايا  من  العديد  يثري  الأع�ساء 
اإن  الأم���ريي  الأع�����س��اء. وق��ال  اأح��د  ب��زراع��ة  الت�سريح  ال��وف��اة وتوقيت وكيفية 
مر�سى ف�سل الكلى والكبد والأع�ساء الب�سرية الأخرى كانوا يف الإمارات يعانون 
اإىل اخلارج  �سعوبة احل�سول على الأع�ساء لإنقاذ حياتهم في�سطرون لل�سفر 
لإجراء عمليات نقل وزراعة الأع�ساء حيث ن�ساأت لذلك �سبكات تروج لهذا النوع 
من العمليات ت�سببت بوقوع �سحايا من الالهثني وراء بارقة اأمل فكانوا يقعون 
فري�سة ملراكز غري متخ�س�سة يف بع�س الدول الآ�سيوية فكانت تزرع لهم اأع�ساء 
لأ�سخا�س م�سابني مبر�س "الإيدز" والتهابات الكبد الفريو�سية موؤكدا اأن هذا 
القرار �سيحمي مر�سى الدولة من الوقوع يف حبال تلك ال�سبكات. واأ�ساف انه 
الدولة حيث  العالجية يف  ال�سياحة  تن�سيط  القرار يف  �سي�سهم  ثانية  من جهة 
�ستتدفق ا�ستثمارات جديدة للدولة من خالل افتتاح مراكز عاملية متخ�س�سة 
لالأع�ساء  وطني  بنك  اإن�ساء  ميكن  ان��ه  ..م�سيفا  بالدولة  الأع�ساء  زراع��ة  يف 
ن�سر  ه��و  ودورن���ا  ال��وف��اة  بعد  بالترع  الراغبني  لت�سجيل  بيانات  ق��اع��دة  وب��ن��اء 
هذه الثقافة واأهمية التوعية الجتماعية والرتبوية يف هذا الإطار اإىل جانب 
امل�ساعي القانونية والطبية والإر�ساد الديني من اأجل حتفيز النا�س على الترع 
باأع�سائهم حيث ي�سهم ذلك يف تخفيف اآلم اآلف املر�سى وتخفيف العبء على 
امل�ست�سفيات وخف�س التكاليف املادية على الدولة واملجتمع ورمبا يحفز �سركات 

التاأمني على اإطالق باقات جديدة تتعلق بزراعة ونقل الأع�ساء.
اإج��راء عمليات زرع ونقل الأع�ساء من املتوفني �ستبداأ يف  اأن  واأو�سح الأم��ريي 
امل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة ومبعايري معتمدة من الوزارة حتى ل ي�سمح 
بالتالعب من "مافيا" �سرقة الأع�ساء، م�سريا اإىل اأن اأية من�ساأة �سحية جترى 
هذا النوع من العمليات تتطلب موافقة م�سبقة من اجلهات املخت�سة للتاأكد من 
 5 اأن مترعا واحدا ي�ستطيع عند موته انقاذ حياة  تطبيق املعايري، لفتا اإىل 
اإىل 8 اأ�سخا�س حيث ت�سمل الأجهزة التي ميكن زراعتها كال من القلب والكلى 
والكبد والرئتني والبنكريا�س والأمعاء ..فيما ت�سمل الأن�سجة كال من العظام 

والأوتار والقرنية واجللد و�سمامات القلب والأع�ساب والأوردة.
وقال اإنه يف جميع اأنحاء العامل تعتر زراعة الكلى الأكرث �سيوعا يليها كل من 
الكبد ثم القلب موؤكدا �سرورة التكتم على ا�سم املترع وا�سم عائلته كما ل يجوز 
ك�سف معلومات لأهل املتوفى "املترع" عن ا�سم املري�س الذي ح�سل على الترع 

لأ�سباب اجتماعية.
ل ط��رق ت�سخي�س ال��وف��اة الناجتة عن  اأن ال��ق��رار ال���وزاري ف�سّ وذك��ر الأم���ريي 
التام  التوقف  ع��ن  الناجتة  وال��وف��اة  والتنف�س  للقلب  والنهائي  ال��ت��ام  التوقف 
هذا  اأ�سبح  حيث  الدماغية  القرائن  با�ستخدام  امل��خ  وظائف  جلميع  والنهائي 
تطبيقه  وي��ت��م  م�����س��ددة  عناية  وح���دة  ل��دي��ه  م�ست�سفى  لأي  ممكنا  الت�سخي�س 
بالن�سبة لأي مري�س تنطبق عليه خ�سائ�س الوفاة باإ�ستخدام املعايري الدماغية 
املعايري  با�ستخ�دام  لل�وف�اة  الط�بي�ة  واجل�وان�ب  الت�سخي�س  هذا  له  يحق  ومن 
"ل رجعة  الدماغ�ية حيث تعّرف الوفاة الدماغية باأنها التوقف غري العكو�س 

فيه" لكل وظائف كامل الدماغ مبا فيه جذعه.
با�ستخدام  ال��وف��اة  لت�سخي�س  وال�ستثناءات  ال�سروط  �سرح  ال��ق��رار  ب��اأن  ون��وه 
من  الدماغية  املعايري  با�ستخدام  الوفاة  ت�سخي�س  وكيفية  الدماغية  املعايري 
املتمثلة يف  الدماغ  ال�سريري ثم اختبار منعك�سات جذع  الفح�س الأويل  خالل 
الفح�سني  بني  "الفرتة  املراقبة  وم��دة  لل��س�وء  احل�دق�ي�ة  ال�س�تج�اب�ة  فح�س 

ال�سريريني" واملحددة بالروتوكول حيث ت�سَجل نتيجة الفح�سني على وثيقة 
ال��دم��اغ وت��وق��ع م��ن قبل الأط��ب��اء الفاح�سني وال��ت��ي تختلف ب��ني الفئات  م��وت 
العمرية من الأطفال الر�سع "48 �ساعة " اإىل البالغني " 6 �ساعات" مع وجوب 

اجراء تخطيط دماغ كهربائي مع فرتة فا�سلة بينهما مبقدار فرتة املراقبة.
واأ�ساف اأنه يتم ا�ستكمال ت�سخي�س الوفاة با�ستخدام املعايري الدماغية باإجراء 
الختبارات التاأكيدية وهي اإما تخطيط كهربائية الدماغ "EEG" اأو الت�سوير 
الوعائي الدماغي واختبار انقطاع النف�س مع �سرح كيفية اإجرائه والعتبارات 
اأي حركة  اإذا مل تكن هناك  العامة حيث يعتر اختبار انقطاع النف�س ايجابيا 

تنف�سية خالل فرتة ف�سل املري�س عن جهاز التنف�س ال�سناعي "املنف�سة".
واأ�سار الأمريي اإىل اأن القرار ي�سرح يف مادته الثالثة والأخرية ت�سخي�س ال�وف�اة 
با�ستخدام املعايري الدماغية ل�دى الأط�ف�ال ح�سب العمر من 7 اأيام اإىل �سهرين 
 1 اإىل  �سهرين  بعمر  الر�سع  الأط��ف��ال  ثم  �ساعة   48 اإىل  املراقبة  م��دة  فتكون 
�سنة تكون مدة املراقبة 24 �ساعة مع اإجراء تخطيطي دماغ كهربائيني يف�سل 
�سمتا  اأي  الدماغية  الفعالية  ان��ع��دام  كالهما  ويظهر  �ساعة   24 م��دة  بينهما 
مع  كهربائيا  �سمتا  يظهر  واح��د  كهربائي  دم��اغ  تخطيط  اأو  كهربائيا  دماغيا 
التدفق  انعدام  يظهران  امل�سعة  بالنظائر  اأو  الطبقي  بامل�سح  الدم  تدفق  درا�سة 
اتباع  البلوغ يتم  اأكرث من �سنة واح��دة وحتى  الدموي للدماغ والأطفال بعمر 
نف�س بروتوكول البالغني عدا فرتة املراقبة التي يجب اأن ل تقل عن 12 �ساعة 

..يف حني يتم بعد البلوغ اتباع نف�س الروتوكول اخلا�س بالبالغني.
الوطنية  اللجنة  رئي�س  العبيديل  الكرمي  عبد  علي  الدكتور  اأثنى  جانبه  من 
يف  للتو�سع  القانونية  الإج���راءات  من  النتهاء  على  بالدولة  الأع�ساء  لزراعة 
م�سريا  الوفاة  بعد  بالأع�ساء  الترع  اإمكانية  لت�سمل  الأع�ساء  زراع��ة  برنامج 
واجلهات  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  وعمل  الر�سيدة  القيادة  اهتمام  اإىل 
وال��ذي ميثل  والإن�سانية  والقانونية  الت�سريعية  الأط��ر  بو�سع  الأخ��رى  املعنية 
دولة  اأن  خ�سو�سا  الأع�ساء  ل��زراع��ة  م�ستدام  برنامج  لإط��الق  الأ�سا�س  حجر 
ال�سحي  القطاع  التحتية يف  والبنية  املطلوبة  املقومات  لديها جميع  الإم��ارات 
ال�ستبيانات  نتائج  والوافدين بح�سب  املواطنني  ووجود ثقافة ترع قوية بني 
الوطني  الرنامج  فعاليات  لدعم  كثرية  جهات  وحر�س  املتوفرة  وال��درا���س��ات 
الأع�ساء  زراع��ة  خدمات  بتوفري  الهتمام  اإن  وق��ال  بالدولة.  الأع�ساء  لزراعة 
جار بالتوازي مع الرتكيز على اخلدمات الوقائية للمجتمع لأ�سباب ف�سل الكلى 
يف  املعنية  واجلهات  والأ�سرة  الفرد  دور  و  الأخ��رى  الب�سرية  والأع�ساء  والكبد 
اإجناح هذه املبادرات حيث اإن عوامل اخلطورة معروفة وبالإمكان الوقاية من 

ف�سل الكلى والكبد والأع�ساء الب�سرية الأخرى يف كثري من الأحيان.
واأ�سار اإىل حر�س الدولة على تقدمي الرعاية ال�سحية ذات جودة عالية تراعي 
اإجراءات ال�سالمة واللتزام باملعايري الأخالقية موؤكدا ان القرار ياأتي لتخفيف 
وعلى  الأخ���رى  الب�سرية  والأع�����س��اء  والكبد  الكلى  ف�سل  مر�سى  على  الأع��ب��اء 
عائالتهم واملجتمع حيث اإن اإجراء هذه العمليات يف مراكز غري متخ�س�سة يف 

اخلارج ت�سبب الكثري من امل�ساعفات والنتائج تكون يف الغالب �سلبية.
وفيما يخ�س خطة اإطالق التو�سع يف برنامج زراعة الأع�ساء لفت العبيديل اإىل 
وجود تن�سيق تام واجتماعات دورية بني مراكز زراعة الأع�ساء بالدولة "مدينة 
ال�سيخ خليفة الطبية وم�ست�سفى كليفالند كلينك اأبوظبي وجامعة حممد بن 
وجار  القادمة  الأ�سابيع  يف  املدينة" للتفعيل  وم�ست�سفى  الطبية  للعلوم  را�سد 
ت�سجيل حالت ف�سل الكلى والكبد والأع�ساء الب�سرية الأخرى لدى هذه املراكز 

وبالإمكان احل�سول على املعلومات املطلوبة من اأي من هذه املراكز.
وقال الدكتور مروان املال مدير اإدارة التنظيم ال�سحي يف هيئة ال�سحة بدبي اإنه 
من �ساأن هذا القرار اإعادة ترتيب الأولويات اخلا�سة برامج الرعاية ال�سحية 
للمر�سى املنومني بامل�ست�سفيات والذي يكفل تقدمي الرعاية ال�سحية املنا�سبة 
لأ�سحاب احلالت احلرجة والرتكيز على انقاذها دون احلاجة اىل نقلهم اىل 
اأن القرار ي�سهم يف زيادة القدرة الإ�ستيعابية  اأقل كفاءة. واأو�سح  مراكز رعاية 
للم�ست�سفيات واإمكانية ا�ستقبال احلالت الطارئة التي حتتاج اإىل رعاية مكثفة 
وم�ستمرة حيث جاء هذا القرار لتوفري اجلهد البدين واملادي على اأ�سرة املري�س 
وكذلك مقدمي الرعاية ال�سحية خا�سة فيما يتعلق بتكلفة الرعاية املخ�س�سة 

لهذه الفئة من املر�سى يف مراكز الرعاية .
ونوه باأن القرار يت�سمن معايري وا�سحة تدعم م�سداقية الإعالن عن الوفاة 
من قبل املهنيني ال�سحيني املعنيني حيث ي�سهم يف ت�سجيع برامج نقل وزراعة 
الأع�ساء من الأ�سخا�س املتوفيني ملر�سى اأخرين بحاجة اليها يف قائمة النتظار 

ووفقا للقوانني الت�سريعية املنظمة لهذه احلالت.
اأحمد �سريف مدير جامعة حممد بن را�سد للطب  بدوره ثمن الدكتور عامر 
والعلوم ال�سحية الرئي�س التنفيذي لقطاع التعليم يف �سلطة مدينة دبي الطبية 
لزراعة  الوطنية  اللجنة  وك��ذل��ك  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  وج��ه��ود  دور 
املعايري  اإ�سدار  يف  �ساهموا  الذين  املعنية  اجلهات  وجميع  الدولة  يف  الأع�ساء 

اجلديدة حلالت الوفاة الدماغية.
واأ�سار اإىل اأن هذا القرار �سيعزز العمل الفعلي لرامج زراعة الأع�ساء يف الدولة، 
مو�سحا اأن جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية اأطلقت العام املا�سي 
برنامج زراعة الأع�ساء بهدف التخفيف من معاناة مر�سى الف�سل الكلوي حيث 
بالتعاون مع م�ست�سفى  الكلى وذلك  لزراعة  ناجحتني  بعمليتني  الرنامج  قام 
يعد  وال��ذي  الأع�ساء  ل��زراع��ة  ال�سعودي  املركز  من  وبدعم  املدينة  ميدكلينك 

املركز املرجعي لزراعة الأع�ساء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
واأ�ساف ان هذا القرار �سيدعم الرنامج ب�سكل كبري و�سي�ساهم يف اإحداث نقلة 
اأف�سل  بتقدمي  احلكيمة  قيادتنا  روؤي��ة  مع  متا�سيا  ال�سحي  النظام  يف  نوعية 

اخلدمات ال�سحية للمواطنني واملقيمني يف دولتنا احلبيبة.
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اأخبـار الإمـارات

حتت رعاية وح�سور زايد بن �سلطان بن خليفة

كلية الإمارات للتكن�ل�جيا حتتفل بتخريج 974 من طلبتها يف الدفعة ال�20

•• اأبوظبي – الفجر:
خليفة  بن  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  وبح�سور  رعاية  حتت 
بتخريج  للتكنولوجيا  الإم�����ارات  كلية  احتفلت  نهيان  اآل 
للعام  ال��ع�����س��ري��ن(  )ال��دف��ع��ة  م��ن طلبتها  ج��دي��دة  ك��وك��ب��ة 
 ، وال��دب��ل��وم  ل��ل��ب��ك��ال��وري��و���س   2017 الأكادميي-2016 
ليبلغ عدد اخلريجني يف هذه الدفعة 974 طالبا وطالبة 
، حيث نظمت الكلية احتفال كبريا بهذه املنا�سبة يف امل�سرح 
الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  ح�سره  اأبوظبي،  يف  الوطني 
واأع�ساء  الأم���ن���اء  جمل�س  ورئ��ي�����س  الطلبة  اأم����ور  واأول���ي���اء 
الهيئتني الأكادميية والإدارية، لتوا�سل الكلية بناء الأجيال 
التي  العلمية  ال�سروح  من  ك��واح��دة  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
الإمارات  اأبناء  ق��درات  بتعزيز  والتزاماتها  جدارتها  اأثبتت 
وت�سليحهم بالعلم واملعرفة من خالل روؤية ثاقبة ومناهج 
التنمية  متطلبات  مع  وتتفاعل  تتجاوب  وم�ساقات  درا�سية 
ول��ت�����س��اه��م يف مت��ك��ني جمتمع   ، الإم��������ارات  امل�����س��ت��دام��ة يف 
اأبنائه ال�سباب واإعدادهم لقيادة امل�ستقبل  الإمارات وتاأهيل 

بكل اقتدار ومعرفة .  
وقائع احلفل

بداأ الحتفال الذي نظمته الكلية ابتهاجا بتخريج ثلة من 
وال�سيوف  احلفل  ب��راع��ي  بالرتحيب  ومنت�سبيها  اأبنائها 
الذكر احلكيم  اآي من  وق��راءة   ، الوطني  الن�سيد  ع��زف  ثم 

للطالب اخلريج يو�سف الطنيجي .
وتال ذلك عِر�س فيلم ق�سري عن الكلية ا�ستعر�س مراحل 
الدرا�سة فيها واملكانة العلمية التي و�سلتها وما تقدمه من 
مهارات تعّلم عالية طيلة تاأريخها الزاخر منذ عام 1993 
وحتى الآن، ثم افتتح وقائع احلفل ر�سميا الرف�سور غ�سان 

القيمري رئي�س الكلية بكلمة معرة.

و�سموخ  فخر  منبع  اأنتم  للطلبة:  القيمري  غ�سان 
للدولة  

كلمته  الكلية  – رئي�س  القيمري  غ�سان  الروفي�سور  ب��داأ   
بن  زاي��د  ال�سيخ  احلفل  راع��ي  ب�سمو  بالرتحيب  احلفل  يف 
الدبلوما�سي  ال�سلك  واأع�ساء  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان 
واأع�ساء  الأم���ن���اء  جمل�س  ورئ��ي�����س  الطلبة  اأم����ور  واأول���ي���اء 
البالغ  اخلريجني  ومهنئاً  والإداري���ة  الأكادميية  الهيئتني 

عددهم 974 بيوم تخرجهم. 
وا�ستعر�س تاريخ الكلية كونها من اأوائل الكليات يف التعليم 
العمل  �سوق  وم��واك��ب��ة  بالتقدم  احل��اف��ل  ال��دول��ة  ال��ع��ايل يف 
التخ�س�سات منذ  بالكفاءات من خمتلف  الإماراتي ورفده 
قرابة ال� 25 عاماً، واأ�ساد بجهد اأع�ساء الهيئتني الأكادميية 
درا�ستهم و�ساكراً  �سنوات  الطلبة طيلة  تاأهيل  والإداري��ة يف 

اأولياء اأمورهم على متابعتهم لأبناهم.
الوطن   .. لوطنهم  �سفراء  يكونوا  ب��ان  اخلريجني  وطالب 
لأبنائه..  وال�سعادة  والر�سا  اخل��ري  لتحقيق  ي�سعى  ال��ذي 
ال��وط��ن ال���ذي ازده����ر وارت��ف��ع ���س��اأن��ه يف ظ��ل راي���ة موؤ�س�س 
الذي  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  الدولة 
وعلى  املتقدمة  ال���دول  تناف�س  عريقة  علمية  اأر�سية  وف��ر 
نهجه وا�سل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

للقوات امل�سلحة لتكون المارات وطنا للتعاي�س والت�سامح.
وه��ن��اأ اأم��ه��ات واآب����اء اخل��ري��ج��ني ق��ائ��ال " كنتم ل��ه��م �سعلة 
وتبجيال  مقاما  يخ�سكم،  ما  مني  فلكم  املتوهج،  ال�سياء 
قدمتموه  وم��ا  دعمكم  من  اآث��رمت��وه  ملا  اخلال�سة  بالتهنئة 
اأنكم  فاعلموا  وحر�سا.  و�سماحة  حمبة  قلوبكم،  عذب  من 

الرابحون واأنهم الأوفياء كما ناأمل وتاأملون".
بعد  اخلريجني  مع  �ستتوا�سل  الكلية  اأن  القيمري  واأك��د   
تخرجهم وعملهم ملتابعة تقدمهم، م�سريا اأن الكلية ب�سدد 
برامج علمية جديدة و�ستنتقل اىل مقرها اجلديد  افتتاح 
يف م�سدر يف غ�سون �سنتني،  م�سرت�سداً مبقولة ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه ( اإّن اأف�سل ا�ستثمار 
للمال هو ا�ستثماره يف خلق اأجيال من املتعلمني واملثقفني،  
واختتم كلمته خماطباً الطلبة اخلريجني باأنهم منبع فخر 
و�سموخ للدولة مت�سلحني بالإميان واملعرفة يف ظل القيادة 
الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ) 

حفظه اهلل ورعاه ( .

اخلريجون: ن�سكركم لتحفيزنا على 
امل�ساركة يف بناء الوطن

الدفعة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  وق���ائ���ع  و���س��م��ن 
للتكنولوجيا  الإم����ارات  لكلية  الع�سرين 
عن  نيابة  احل�ساين  �سعد  الطالب  األ��ق��ى 
باملنا�سبة  ك��ل��م��ة  ال��دف��ع��ة  ه���ذه  خ��ري��ج��ي 
الإمارات  كلية  على  القائمني  فيها  �سكر 
للتكنولوجيا هذا ال�سرح العلمي املرموق 
من اأع�ساء الهيئتني الأكادميية والإدارية 
وع���ل���ى دوره����م����ا ال��ك��ب��ري يف خ��ل��ق اأج�����واء 
درا�سية مفعمة بالعمل واجلدية والتعاون 
الطلبة  الرت����ق����اء مب�����س��ت��وى  اأج�����ل  م���ن 
اأولياء  ب����دور  واأ����س���اد   ، وامل���ع���ريف  ال��ع��ل��م��ي 
لأبنائهم  ودعمهم  ت�سجيعهم  يف  الأم���ور 
على موا�سلة الدرا�سة يف الكلية من اأجل 
بناء الوطن الغايل ، من خالل اإعداد هذا 
بالقدرات  وت�سلحيه  ال�سباب  م��ن  اجليل 
موا�سلة  من  ليتمكن  والعملية  العلمية 
وجماراة ا�ستحقاقات التطور والتنمية يف 

كافة املجالت.

لل�سعر كلمة
وت��خ��ل��ل احل���ف���ل ف���ق���رة ���س��ع��ري��ة ق��دم��ه��ا ال�����س��اع��ر مبارك 
الطلبة  اإع���داد  يف  ودوره���ا  بالكلية  فيها  تغّنى  القحطاين 
وتاأهيلهم علمياً من اأجل البناء والدفاع عن حيا�س الوطن 
املتوا�سل  ال��دع��م  ظ��ل  يف  والتطور  للتعلم  الطالب  وبحب 
للقيادة الوطنية الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان ) حفظه اهلل ورعاه ( واأن الطلبة هم م�ساريع 

ا�ست�سهاد دائمة للدفاع عن  الوطن.
ت�سليم ال�سهادات وتكرمي الأوائل

زايد بن �سلطان بن خليفة  ال�سيخ  ثم تف�سل راعي احلفل 
اآل نهيان بتوزيع الهدايا وال�سهادات التقديرية على الطلبة 
يف  وتفوقهم  بنجاحهم  وتهنئتهم  واخل��ري��ج��ني  املتفوقني 
عدد  بلغ  حيث  معهم،  التذكارية  ال�سور  والتقاط  الدرا�سة 

الطلبة اخلريجني من ال�سباب والبنات 974 كالبا وطالبة 
اأمارات  وجوههم  على  وارت�سمت  امل�سرح  بهم  غ�س  حيث   ،
يف  للم�ساركة  والعزمية  الطموح  يحدوهم  والفخر  الفرح 
الإم����ارات  ال�ساملة يف  التنمية  ورف���د  ال��وط��ن  ���س��روح  ب��ن��اء 
البناء  م�سرية  موا�سلة  على  وال��ق��ادرة  امل��وؤه��ل��ة  بالطاقات 

والتطوير .

�سكرا لراعي احلفل
من جانبه قام رئي�س جمل�س الأمناء بتقدمي هدية رمزية 
اإىل ال�سيخ زايد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان راعي احلفل 
من  الكوكبة  لهذه  الكبري  احلفل  ه��ذا  ورعايته  لت�سريفه 
ال�سباب ودفع  ، وحر�س �سموه على حتفيز  الكلية  خريجي 
م�سرية الكلية قدما ، لتعلن لكلية اختتام احلفل مبعاهدة 
اخلريجني للقيادة الر�سيدة يف الدولة على بذل املزيد من 
وازده���اره  ال��وط��ن  لبناء  والتقدم  العلم  طلب  وراء  ال�سعي 

ورفعته ، كما قدمت بهذه املنا�سبة لوحات 
املو�سيقى  اأنغام  راق�سة على  �سعبية  فنية 
ال���رتاث���ي���ة م��ث��ل��ت ال��ف��ل��ك��ل��ور الإم����ارات����ي 
كلية  طلبة  م��ن  كوكبة  بتخرج  اب��ت��ه��اج��اً 

الإمارات للتكنولوجيا . 

ــص: الرتـــقـــاء  ــا� ــي ف اأحـــمـــد  د. حمــمــد 
باملناهج     

اأحمد  حممد  الدكتور  تقدم  جانبه  من   
العامة  والعالقات  الإع��الم  فيا�س عميد 
مبنا�سبة  للتكنولوجيا  الإم�����ارات  بكلية 
تخريج الدفعة الع�سرين باأ�سدق التهاين 
معرا  واأهاليهم  اخلريجني  جميع  اإىل 
ال�سباب  م���ن  اجل���ي���ل  ب���ه���ذا  ف���خ���ره  ع���ن 
�سناعي  ع��ل��ى  وال���ق���ادر  وامل��ت��ع��ل��م  املتمكن 
الع�سرين  الدفعة  اإن  وق���ال:   ، امل�ستقبل 
ا���س��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ت��خ�����س�����س��ات ع���دي���دة يف 
تخ�س�س  منها  والبكالوريو�س  ال��دب��ل��وم 
الإعالم ، والعالقات العامة ، وال�سحافة 
، والإذاع��ة والتلفزيون ، واإدارة الأعمال ، 

وتكنولوجيا املعلومات .
واأ�سار اأن هوؤلء الكوكبة من ال�سباب اخلريجني �سيكون لهم 
مهمة  بتخ�س�سات  العمل  �سوق  رف��د  يف  كبري  وت��اأث��ري  وزن 
جتارب  علمي  خم��زون  من  يحملونه  ومب��ا   ، وا�سرتاتيجية 

عملي ا�ستح�سلوا عيله خالل مدة درا�ستهم يف الكلية .
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا تتبع  اأن ك��ل��ي��ة الإم�������ارات  واأ����س���اف ف��ي��ا���س 
النظرية  املناهج  تطوير  على  تقوم  حمكمة  ا�سرتاتيجية 
وبالتوازي مع هذا املحور تعمل على تعزيز اجلانب العملي 
والتطبيقي جلميع العلوم واملعارف التي تزود بها طلبتها، 

ول �سيما يف جمال اأ�ساليب التدريب املتطورة.
وك�سف الدكتور فيا�س اأن الكلية ب�سدد العمل على تطوير 
ال�سحافة  جم���ال  يف  وخ�سو�سا  ال��درا���س��ي��ة  التخ�س�سات 
والإذاعة والتلفزيون وا�ستخدام اأحدث التقنيات عر توفري 
ا�ستديوهات تلفزيونية واإذاعية حديثة وت�سخريها لتدريب 

الطلبة ب�سكل علمي يف هذه امل�ساقات الدرا�سية ،كمت تعتزم 
الكلية اإ�سافة قاعات التحرير يف تخ�س�س ال�سحافة ، اإىل 
وغريها  والعلوم  الهند�سة  جمال  يف  جديدة  برامج  جانب 
، الأم��ر الذي �سيجعل من كلية الإمارات  من التخ�س�سات 
والعلمية  الإن�سانية  العلوم  خمتلف  لتلقي  خ�سبا  منهال 

وفقاً لأف�سل املعايري العاملية .
ال��ت��ي تقدم  ال��ك��ل��ي��ات  اأوىل  م���ن  الإم�������ارات  ك��ل��ي��ة  اأن  واأك�����د 
ب��رام��ج ال���درام���ا ، ون��ع��م��ل ع��ل��ى م�����س��اق ب��ك��ال��وري��و���س يتعلق 
بالت�سال الت�سويقي يف املوؤ�س�سات � واختتم الدكتور فيا�س 
تفخر  للتكنولوجيا  الإم����ارات  كلية  اأن   م��وؤك��دا  ت�سريحه 
امل�ستقبل وفقا  اأجيال  اإعداد  باأبنائها اخلريجني و�ستوا�سل 

ل�سرتاتيجيتها واإميانها بدورها يف تنمية املجتمع.

الدكتور عبد العزيز اجلبوري: ريادة ربع قرن
اجلبوري  العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  اأع���رب  ذات��ه  ال�سعيد  على 
رئي�س ق�سم ال�سحافة والإذاعة والتلفزيون يف كلية المارات 
للتكنولوجيا عن �سعادته وفخره بتخريج جمموعة كبرية 
من الطلبة م�ستب�سرا فيهم خريا وبدورهم الفعال يف دعم 
كلية  اأن  واأ���س��ار   ، الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  التنمية  متطلبات 
اأب��وظ��ب��ي والتي  اإم����ارة  الكليات اخل��ا���س��ة يف  الإم�����ارات م��ن 
تزخر مب�سرية متتد اإىل ربع قرن من العطاء ورفد ال�سوق 
اأول  وهي   .. العلوم  خمتلف  يف  تخ�س�سيه  بكفاءات  املحلي 
كلية ا�ستحدثت تخ�س�س الإعالم والعالقات العامة باللغة 
والتلفزيون  والإذاع����ة  العامة  ال��ع��الق��ات  باأق�سام  األعربية 
اأعدت  والت�سميم اجلرافيكي، حيث   ، ال�سحافة  وتخ�س�س 
طلبتها  جلعل  وتدريبية  وعملية  نظرية  م�ساقات  الكلية 
الإعالم  جمال  يف  الكبرية  التطورات  مواكبة  على  قادرين 

بعد الثورة املعلوماتية التي وفرتها �سبكة النرتنيت.
���ار اجل���ب���وري اأن ال��ك��ل��ي��ة ت��ن��ظ��م زي�����ارات م��ي��دان��ي��ة اىل  واأ����سِ
امليداين  العمل  على  طلبتها  لط��الع  العالمية  املوؤ�س�سات 
لهذه املوؤ�س�سات وذلك �سمن اإطار ن�ساطها العملي وامليداين 
الذي ت�ستهدف من ورائه اإك�ساب طلبتها اخلرات العملية 

وتعريفهم ببيئة العمل الإعالمي 
اإكمال متطلبات الدرا�سات العليا  اأن الكلي ب�سدد  .واأ�ساف 
واإدارة  للعمل  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ك���وادر  ب��ت��وف��ري  �ست�ساهم  ال��ت��ي 
اإذاعي  ا�ستوديو  الكلية  ت��وف��ر  كما  الإع��الم��ي��ة،  املوؤ�س�سات 
الطلبة  لتاأهيل  العاملية  املوا�سفات  لأعلى  وفقاً  وتلفزيوين 
املبنى  داخ��ل  للطلبة  التخرج  م�ساريع  ،وتنفيذ  وتدريبهم 
الدرا�سية  الف�سول  خ��الل  الكلية  وت�ست�سيف   . اجلامعي 
والهيئة  الطلبة  ل��ل��ق��اء  الإع���الم���ني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  ع���ددا 
 ، الإع��الم��ي  العمل  يف  جتربتهم  عن  واحلديث  التدري�سية 
اللكرتونية  لل�سحافة  برامج حديثه  ب�سدد طرح  والكلية 
املوؤ�س�سات  دع��وة  على  الكلية  الريا�سي، وحتر�س  والإع��الم 
الإعالمية اىل التعاون معها يف التدريب املتبادل للعاملني 

والطلبة يف كال اجلانبني .
بعد  مكانتها  تعزيز  يف  رئي�س  دور  اىل  الكلية  تتطلع  كما 
املقبل  العام  نهاية  م�سدر  يف  الرئي�س  املبنى  من  النتهاء 
جمل�س  لرئي�س  اليومية  املتابعة  اىل  الإ���س��ارة  من  لب��د  ،و 
الأمناء ورئي�س الكلية وحر�سهم على توفري كل املتطلبات 

التي جتعل من الكلية الأوىل على م�ستوى الدولة.

الربف�سور غ�سان القيمري للطلبة : اأنتم منبع فخر و�سموخ للدولة مت�سلحني بالإميان واملعرفة 

د. حممد اأحمد فيا�ص: نعمل دائما على الرتقاء مبناهج الكلية وحت�سني التخ�س�سات الدرا�سية

د. عبد العزيز اجلبوري: اأول كلية ا�ستحدثت تخ�س�ص الإعالم والعالقات العامة باللغة العربية

الكلية توا�سل عرب م�سريتها الرائدة بناء الأجيال وا�ست�سراف امل�ستقبل

افتتاح برامج علمية جديدة والنتقال اىل املقر اجلديد يف م�سدر يف غ�سون �سنتني

د. عبد العزيز اجلبوريد. حممد اأحمد فيا�ص
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ال�سيطرة على حريق ناقلة برتول حتمل علم بنما مبيناء احلمرية اأ�سفر عن حالة وفاة 
•• ال�صارقة -وام:

قال بيان �سحفي عن املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 
ال�سواحل  الإم�����ارة وح��ر���س  امل����دين يف  ال���دف���اع  ك����وادر  ان 
حريق  على  ام�س  �سباح  �سيطرت  احلمرية  ميناء  واإدارة 
يف  بنما  علم  حتمل  برتولية  م��واد  ناقلة  يف  ان��دل��ع  هائل 
ا�سابات وجناة  و3  وف��اة  ا�سفر عن حالة  ميناء احلمرية 
متكنت  الإنقاذ  ك��وادر  ان  البيان  واأو�سح   . �سخ�سا   16
من الت�سدي لمتداد احلريق يف منطقة ميناء احلمرية 
بواخر  تتواجد فيها  التي  املنطقة  تاأمني �سالمة  ليجري 

وخزانات برتول وم�سانع خمتلفة.

ومت اإحكام ال�سيطرة الكاملة على احلريق ب�سرعة قيا�سية 
بعد ا�ستجابة فورية مل تتجاوز مدة الو�سول ثالث دقائق 
احلمرية  م��ي��ن��اء  منطقة  وت��اأم��ني  احل��ري��ق  اإخ��م��اد  ليتم 

بالكامل خالل 40 دقيقة فقط .
ووفقاً لإدارة املنطقة احلرة باحلمرية فاإن احلادث الذي 
جنا منه 16 �سخ�سا يحملون اجلن�سية ال�سيوية وواحدة 

عربية و3 ا�سابات و حالة وفاة واحدة فقط.
واأكد املقدم �سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع 
واخلرات  ال�سريع  ال��و���س��ول  زم��ن  ان  بال�سارقة  امل���دين 
القوارب  اأنقذ  احلريق  مع  املحرتف  التعامل  يف  املتميزة 
املتواجدة يف منطقة ميناء احلمرية وعدم انت�سار احلريق 

اإىل اجلهود امل�سرتكة وتعاون  اإىل حميط امليناء ... لفتاً 
اإمارتي عجمان واأم القيوين مما  اإدارات الدفاع املدين يف 

تكللت بالنجاح بال�سيطرة على احلريق.
امل�سكلة من  اأن ما قامت به كوادر الإنقاذ  وو�سف النقبي 
احلمرية  ميناء  اإدارة  و  الثالث  ال�سرب  ال�سواحل  حر�س 
وجهود  عليها  م��ن  واإن��ق��اذ  الناقلة  ب��اإخ��الء  �سارعت  التي 
يف  املتميزة  للخرات  نظراً  اجلبار  بالعمل  امل��دين  الدفاع 

ال�سيطرة على احلرائق والتعامل مع احلوادث اخلطرة.
وال�سيناريوهات  املكثفة  التدريبات  ان  اإىل  النقبي  ولفت 
يف  �ساهمت  امل��دين  ال��دف��اع  ل��ك��وادر  تنظيمها  يجري  التي 

تعزيز مهاراتهم واحرتافية التعامل مع احلرائق.

حاكم عجمان يعزي يف وفاة طالبني بحرينيني 
•• عجمان -وام:

تقدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س العلى حاكم عجمان رئي�س جمل�س امناء جامعة 
ال�سيخ وخالد  را�سد عبدالرحمن  الطالبني عبدالرحمن  وذوي  لأ�سرتي  املوا�ساة  التعازي و�سادق  ..باأحر  عجمان 

اإبراهيم مبارك املا�سي من مملكة البحرين واللذين تعر�سا حلادث األيم اثناء عودتهما اىل بلدهما .
اأن  املوىل عز وجل  ..داعيا  الطالبني  ال�سادقة يف وفاة  تعازيه وموا�ساته  بالغ  ..عن  �سموه يف برقية عزاء  واأع��رب 

يتغمدهما بوا�سع رحمته واأن ي�سكنهما ف�سيح جناته ويلهم اأهليهما وذويهما ال�سر وال�سلوان.
وبعث �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان برقية تعزية وموا�ساة مماثلة اإىل ا�سرة وذوي الطالبني 

..�سائال املوىل عز وجل اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته ور�سوانه وي�سكنهما ف�سيح جناته.
التعازي  باحر  عجمان  جامعة  اأمناء  ملجل�س  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  تقدم  كما 
و�سادق املوا�ساة لأ�سرتي الطالبني ..�سائال العزيز القدير ان يتغمدهما بوا�سع رحمته واأن ي�سكنهما ف�سيح جناته 

ويلهم اأهلهما وذويهما ال�سر وال�سلوان.

الهالل الأحمر الإماراتي يعيد تاأهيل وجتهيز مدر�سة الري�سة يف ح�سرم�ت
•• ترمي-وام:

وقعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اتفاقية اإعادة تاأهيل وجتهيز مدر�سة 
 .. ح�سرموت  حمافظة  يف  ت��رمي  مديرية  يف  الأ�سا�سي  للتعليم  الري�سة 
وذلك يف اإطار دعم الهيئة مل�ساريع البنية التحتية والتعليمية يف املحافظة 
والدور الإن�ساين الذي تقوم به دولة الإمارات للتخفيف من معاناة ال�سعب 
اليمني. وتهدف الهيئة اإىل تقدمي اأف�سل اخلدمات من خالل م�ساريعها 
التنمية والبنية التحتية خا�سة دعم العملية التعليمية والرتقاء بها نحو 
الأف�سل فقد تبنت خطة متكاملة لإعادة ترميم عدد من املباين واملرافق 
اإىل  احلياة  اإع���ادة  اإىل  و�سول  ع��دة  خ��الل مراحل  احليوية يف ح�سرموت 
الري�سة عن  اأع��رب عمر عبيد علوان مدير مدر�سة  طبيعتها. من جانبه 
�سكره وتقديره لدولة الإمارات وذراعها الإن�ساين املتمثل يف هيئة الهالل 
احلكومية  للموؤ�س�سات  وتطوير  وب��ن��اء  دع��م  م��ن  تقدمه  م��ا  على  الأح��م��ر 
الأحمر  ال��ه��الل  ي��وؤدي��ه  ال���ذي  ب��ال��دور  .. م�سيدا  والأه��ل��ي��ة يف ح�سرموت 
املحافظات  يف  التحتية  البنية  تهيئة  لإع���ادة  املتوا�سل  ودعمة  الإم��ارات��ي 

املحررة من خالل م�ساريع تنموية متنوعة.

ا�ستهدفت القيادات العليا للبلدية يف مرحلتها الأوىل

بلدية مدينة اأب�ظبي تنظم ور�سة لرفع ن�سبة ال�عي ب�ساأن امل�س�ؤولة املجتمعية وتطبيقاتها
•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأط��ل��ق��ت 
ح��زم��ة م��ن ور����س ع��م��ل ت�ستهدف 
بامل�سوؤولية  ال��وع��ي  م�ستوى  رف���ع 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل���دى م��وظ��ف��ي��ه��ا على 
م�سمى  امل�����س��ت��وي��ات حت���ت  ج��م��ي��ع 
وهو    Let’s Be لنكن  ب��رن��ام��ج 
عبارة عن حلقات نقا�سية ت�ستهدف 
العاملني يف بلدية مدينة اأبوظبي 
ومفاهيم  ث��ق��اف��ة  ل��غ��ر���س  وذل�����ك 
امل�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وم����ن ثم 
اأعمال  على  املفاهيم  ه��ذه  ا�سقاط 
ومبادرات وحداتهم التنظيمية كل 

بح�سب اخت�سا�سه.
امل�سمى  ه������ذا  اخ����ت����ي����ار  مت  وق������د 
معنى  لإح��ي��اء   Let’s Be لنكن 
اإمكانية  على  وال��ق��درة  اليجابية 
امل�سوؤولية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
اجنازها  يف  والتميز  بل  املجتمعية 
على م�ستوى الوحدات التنظيمية 
اأب��وظ��ب��ي والتي  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  يف 
جميع  حت���ق���ي���ق���ه���ا  يف  ي���ت�������س���ارك 
ق����ط����اع����ات ال���ب���ل���دي���ة واإدارات�������ه�������ا 
الرنامج  ه��ذا  وي��اأت��ي  ومكاتبها. 
مدينة  بلدية  حر�س  اإط��ار  �سمن 
موظفيها  مت��ك��ني  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
امل�سوؤولية  م��ع��اي��ري  حت��ق��ي��ق  م���ن 
من  امل�����س��ت��م��ر  وال��ع��م��ل  املجتمعية 
ومفاهيمهم  اأدواتهم  تطوير  اأجل 
تطلعاتهم  وحتقيق   ، ال�ساأن  بهذا 
امل�ستمر  الرت������ق������اء  خ������الل  م�����ن 

باخلدمات العامة والأعمال.
مراحل   3 ال���رن���ام���ج  وي��ت�����س��م��ن 
تنفيذية ، املرحلة الأوىل ت�ستهدف 
البلدية  يف  ال���ع���ل���ي���ا  ال�����ق�����ي�����ادات 
مت�سمنة �سعادة كل من مدير عام 
واملديرين  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ني وامل�������س���ت�������س���اري���ن 
الدارات  م��دي��ري  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الثانية  واملرحلة  الق�سام،  وروؤ�ساء 
الثاين  القيادي  ال�سف  ت�ستهدف 
الفرق  وروؤ����س���اء  ال�سعب  ك��روؤ���س��اء 
الثالثة  امل��رح��ل��ة  اأم����ا   ، وال���ل���ج���ان 
فت�ستهدف بقية املوظفني يف بلدية 

مدينة اأبوظبي.
اإىل  امل�ستهدفني  الور�سة  و�سنفت 
م�ستويات ، توعية ال�سف القيادي 
 ، الثاين  القيادي  وال�سف   ، الأول 
وامل�ستوى الثالث توعية املوظفني، 
وت�سمل هذه امل�ستويات املدير العام 
واملديرين  وامل�ست�سارين  للبلدية 
الإدارات  وم��دي��ري   ، التنفيذيني 

وروؤ�ساء الأق�سام .

وت������ن������اول ال�����رن�����ام�����ج امل������ب������ادرات 
تعزيز  اإىل  الهادفة  ال�سرتاتيجية 
وت�سمل   ، امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 
اخلارطة  اأول���وي���ة  منها  اأول���وي���ات 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل��ت��ع��زي��ز ج����ودة 
احل���ي���اة ، وال��ن��م��و وال����س���ت���دام���ة ، 
وتعزيز عمليات احلوكمة والتميز 
الور�سة  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا   ، امل��وؤ���س�����س��ي 
املجتمع  ع��ل��ى  ال�سلبي  الن��ع��ك��ا���س 
جراء عدم تطبيق مبادئ امل�سوؤولية 

املجتمعية .
اإىل �سمان  امل��ب��ادرات  وتهدف ه��ذه 
اإح������داث ال��ت��اأث��ري الإي���ج���اب���ي على 
املجتمع والبيئة من خالل الأعمال 
الأخالقية،  واملمار�سات  امل�سوؤولة 
وت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري ال�����س��ف��اف��ي��ة ،و 
اأبوظبي برت�سيخ نهج  بلدية  تقوم 
باللتزام  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 
(النظام  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع  جت���اه 
والج��ت��م��اع��ي( يف مدينة  ال��ب��ي��ئ��ي 
الفوائد  ب��ج��ن��ي  وذل�����ك  اب���وظ���ب���ي 
واملوظفني  امل�����س��ل��ح��ة  لأ����س���ح���اب 
وامل��ج��ت��م��ع وال��ب��ي��ئ��ة وب���ات���ب���اع نهج 
ال�ستدامة،  حتقيق  ي�سمن  �سامل 
يف  املعي�سة  ج��ودة  معايري  واإر���س��اء 

اإمارة اأبوظبي.
وب������ح������ث������ت ال��������ور���������س��������ة اخل����ط����ة 
ال�سرتاتيجية للبلدية )-2015 
تتعلق  اأهدافاً  مت�سمنة   )  2019

مبكان العمل والبيئة واملجتمع .
بع�س  ال����رن����ام����ج  وي�������س���ت���ع���ر����س 
ال��ب��ي��ئ��ة اخلا�س  اإجن������ازات حم���ور 
منها  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب���امل�������س���وؤول���ي���ة 
الطرق  اإن��ارة م�ستدامة يف  تطبيق 
ا�ستخدام  خ����الل  م���ن  واجل�������س���ور 
دليل  وع����ر   ،  )LED( اإ�����س����اءة 
اأ�سهم  ال��ذي  الإن���ارة العامة الأم��ر 

وي��ت��ن��اول ال��رن��ام��ج ال��ع��دي��د من 
مفهوم  م���ي���الد  اأه���م���ه���ا  امل����ح����اور 
وفل�سفة   ، املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
الفهم العام ، واملكا�سب ، واملنظومة 
ال�سرتاتيجية ، وحمور اأين نحن 
واأي������ن ن���ري���د، وخ���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ، 

والتحديات والدعم .
اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  توؤكد  و 
امل�سوؤولية املجتمعية هي التزام من 
اأخالقيا  بالت�سرف  املوؤ�س�سة  قبل 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
القت�سادية ، والعمل على حت�سني 
للقوى  املعي�سية  ال��ظ��روف  نوعية 
واملجتمع  وع���ائ���الت���ه���م  ال��ع��ام��ل��ة 

املحلي واملجتمع ب�سكل متكامل.
منهجية  اأن  ال���رن���ام���ج  وي��و���س��ح 
البلدية  يف  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
ا�سرتاتيجية  ملنظومة  وفقا  ت�سري 
م���درو����س���ة ت����ب����داأ ب���درا����س���ة واق����ع 
،م������رورا بو�سع  ال��ب��ل��دي��ة احل����ايل 
خ����ط����ة ال���ت���ح�������س���ني وال����ت����ط����وي����ر 
وخطة   ، ال���ت���ح���دي���ات  وم���واج���ه���ة 
الزمنية  امل����دة  وت�����س��م��ل  الن��ت��ق��ال 

حتى العام 2019 .
امل�سوؤولية  م��ن��ه��ج��ي��ة  وت�������س���م���ل 
املجتمعية يف بلدية مدينة اأبوظبي 
جمالت  العمل  فل�سفة  خالل  من 
وال�سحة  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ن��ه��ا  ع���دي���دة 
وال�سركاء  واملجتمع   ، وال�سالمة 
املمار�سات  وتطبيق   ، وال��ع��ام��ل��ني 
خ����ارط����ة  وت����و�����س����ي����ع   ، ال����ع����امل����ي����ة 
بتعزيز  اخل����ا�����س����ة  الت����ف����اق����ي����ات 
وال�ستفادة   ، املجتمعية  امل�سوؤولية 
، وحت��ق��ي��ق معايري  اخل�����راء  م���ن 
ال����س���ت���دام���ة ،وت���ن���ف���ي���ذ ال���رام���ج 
وامل����ب����ادرات ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز قيم 

امل�سوؤولية املجتمعية .

يف تخفي�س كلفة فاتورة الكهرباء 
انبعاثات  % ، وتقليل   75 بن�سبة 
 75 بن�سبة  الكربون  اأك�سيد  ث��اين 
ال�سوئي  التلوث  وتخفي�س   ،  %
اإج���������راءات  خ�����الل  ،م�����ن   60%
�سمية  خ��الي��ا  ت��رك��ي��ب  مت��ث��ل��ت يف 
نظام  وتطبيق   ، ال��ك��ه��رب��اء  لإن��ت��اج 
نظام  وتطبيق   ، احل����راري  ال��ع��زل 
اإدارة الطاقة يف املدينة ، بالإ�سافة 
اأف�سل  وه�����و  ����س���ك���ادا  ن���ظ���ام  اإىل 
م�سروع ريادي على م�ستوى ال�سرق 
الأو�سط يف جمال اإدارة مياه الري 
اآلياً ، وم�سروع تطوير �سارع ال�سيخ 

زايد والطريق ال�سرقي الدائري.
ي�ستعر�س  امل��ج��ت��م��ع  حم����ور  ويف 
الإجن��ازات ومنها  بع�س  الرنامج 
م�����س��روع )ع���ن���واين( وه���و برنامج 
عاملية  ملعايري  وفقا  مكاين  اإر���س��اد 
 ، التوطني  خطة  اإىل  بالإ�سافة   ،
امل�ساة  جل�����س��ور  م�ساعد  وت��رك��ي��ب 
لل�سلع  ج���دي���دة  اأف�����رع  واف���ت���ت���اح   ،
وتدريب   ، امل���دع���وم���ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 
اأج�����ن�����دة  وت����و�����س����ي����ع   ، ال������ط������الب 
وتعزيز  ال�������س���ن���وي���ة،  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
امل�ساركة املجتمعية ، وم�سروع اإدارة 

املخاطر الزلزالية .
اأم�������ا ع���ل���ى ����س���ع���ي���د الل����ت����زام����ات 
العاملني  اإىل  املوجهة  املجتمعية 
اإت���اح���ة ���س��اع��ات عمل  ف��ت��م��ث��ل��ت يف 
وتفعيل   ، امل���وظ���ف���ني  اإىل  م���رن���ة 
وتطبيق   ، وامل���ك���اف���اآت  ال���رتق���ي���ات 
 ، الإيجابية  واملنهجيات  ال�سيا�سات 
وتر�سيخ اأخالقيات العمل ، وتنفيد 
الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال���رام���ج 
، وت��ق��دمي خ��دم��ات امل��واق��ف ونقل 
 ، املبنى  اإىل  واملتعاملني  العاملني 
برامج  وتنفيذ   ، املوظفني  وتاأهيل 

التدريب والتطوير .
ويف جمال اإجنازات حمور اأ�سحاب 
امل�سلحة ، فقد عملت البلدية على 
منها:  امل�ساريع  من  العديد  تنفيذ 
الذاتية  اخل���دم���ة  اأك�������س���اك  ن�����س��ر 
املوظف  وت����وف����ري   ، )ك���ي���و����س���ك( 
ال�سامل ، تعزيز دور مراكز البلدية 
اخلدمات  وت���ق���دمي   ، اخل���ارج���ي���ة 
املتنقل من خالل �سيارات اخلدمة 
 ، اإم  اأر  ال�����س��ي  ن���ظ���ام  وت��ط��ب��ي��ق   ،
والعمل على توطيد قيم ال�سفافية 

والنفتاح .
ويو�سح الرنامج اأن بلدية مدينة 
برامج  ت��ن��ف��ي��ذ  ب�������س���دد  اأب���وظ���ب���ي 
امل�سوؤولية  ق��ي��م  دع����م  ت�����س��ت��ه��دف 
التطوع  م��ق��دم��ه��ا  ويف  املجتمعية 
البلدي ، ت�سييد ح�سانة لالأطفال 
، ت��ع��زي��ز امل�����س��ارك��ة يف امل�����س��وؤول��ي��ة ، 
والرتقاء   ، العقود  اآليات  وتطوير 

بقيم ال�ستدامة .
اأما على �سعيد امل�ساريع امل�ستقبلية 
املجتمعية في�سري  امل�سوؤولية  ب�ساأن 
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  ال��رن��ام��ج 
م�ساريع  لتنفيذ  تخطط  اأبوظبي 
منها الب�سمة الكربونية ، ومعايري 
وجائزة   ، الج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ح��ا���س��ب��ة 
للم�سوؤولية  اأبوظبي  بلدية مدينة 
العائد  وح���������س����اب   ، امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

الجتماعي من ال�ستثمار .
ببحث  اأعماله  الرنامج  ويختتم 
امل�سوؤولية  جم����ال  يف  ال��ت��ح��دي��ات 
اأن����ه  اإىل  م�������س���ريا   ، امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ملواجهة هذه التحديات ي�سعى اإىل 
بامل�سوؤولية  اخلا�س  الفهم  تعزيز 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ، وت���ب���ن���ي ال�������س���ل���وك ، 
ودعم   ، امل�سافة  القيمة  وتطبيق 

املمار�سات ، وحتقيق التكامل .

افتتاح كهف الثدييات يف حديقة الإمارات للحي�انات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

الإم���ارات  حديقة  و  منتجع  اأع��ل��ن 
اف����ت����ت����اح كهف  ل���ل���ح���ي���وان���ات ع����ن 
نوعا   16 ي�سمل  وال��ذي  الثدييات 
من الثدييات منها الثعلب الأحمر 

العربي و الراكون و القند�س. 
وتوفر احلديقة لزوارها عددا من 
العديد  م��ع  التفاعلية  اجل��ل�����س��ات 
من احليوانات الأليفة مثل اإطعام 
ح��ي��وان��ات ال��ق��ن��د���س و ال���زراف���ات و 
الدكتور  وق���ال  غ��ريه��ا.   و  الفيلة 
وليد �سعبان مدير عمليات حديقة 

ي�سرنا  ل���ل���ح���ي���وان���ات:  الإم����������ارات 
اجلميلة  ل��ل��ث��دي��ي��ات  ب��ي��ت��اً  ت��وف��ري 
تعلم  و  ب��روؤي��ت��ه��م  ال����زوار  ليحظى 
عدد  ي�سل   . املميزة  عي�سها  ط��رق 
ح���ول   4000 اإىل  ال����ث����دي����ي����ات 

ال���ع���امل م��ن��ه��ا احل��ي��ت��ان ال��ت��ي تعد 
الطالق،  على  احليوانات  اأ�سخم 
و ب���اإم���ك���ان ال��ث��دي��ي��ات ال��ع��ي�����س يف 
خمتلف املناطق ذات درجات حرارة 

دافئة و باردة. 

املخالفة نقاط  و4  درهم    400

�سرطة راأ�س اخليمة تطلق »اربط حزامك وابت�سم«
•• راأ�س اخليمة – الفجر

وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة راأ�����س 
مرورية  ت��وع��وي��ة  حملة  اخل��ي��م��ة، 
وابت�سم  حزامك  اربط  �سعار  حتت 
ل���ل���ت���اأك���ي���د ع����ل����ى �������س������رورة رب����ط 
وا���س��ت��خ��دام ح����زام الأم�����ان، وذلك 
وزارة  ل����س���رتات���ي���ج���ي���ة  ت��ط��ب��ي��ق��اً 
�سبط  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
اأمن و�سالمة الطرق، من  وتعزيز 
املرورية  احل��م��الت  تكثيف  خ��الل 
ب�سورة  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ال���ت���وع���وي���ة 
�سريحة  اأك���ر  ل��ت��وع��ي��ة  منتظمة، 
مم��ك��ن��ة م���ن اجل���م���ه���ور م����روري����اً، 
و�ست�ستمر احلملة ملدة �سهر كامل، 
يتم خالله ن�سر الدوريات املرورية 
لتوعية  الإم����ارة  ط��رق  يف خمتلف 
الركاّب  وجميع  امل��رك��ب��ات  ق��ائ��دي 

باأهمية ربط حزام الأمان.
واأو�سح العقيد علي �سعيد العلكيم 
وال����دوري����ات  امل������رور  اإدارة  م���دي���ر 
فعالية  اأن  اخليمة،  راأ���س  ب�سرطة 
 ) وابت�سم  ح��زام��ك  ارب���ط   ( حملة 
املرور  ن�سر وتوزيع رجال  تت�سمن 
تقاطعات  خمتلف  يف  وال��دوري��ات، 
وطرق الإمارة الرئي�سية والفرعية، 
اأثناء  ال�����س��ب��اح��ي��ة  ال���ف���رتة  خ���الل 
توجه املوظفني اإىل مواقع عملهم، 

ولفرتة �سهر كامل، وهم يحملون 
باأيديهم حزام الأمان، يلّوحون به 
للفت نظر وجذب انتباه اجلمهور 
وق���ائ���دي امل��رك��ب��ات ب��اأه��م��ي��ة ربط 
قائدي  م��ع توجيه  الأم����ان،  ح���زام 
املركبات ومن يرافقهم من الرّكاب 
كٌل على حدا، ب�سرورة ربط حزام 
ب��ه للمحافظة  الأم����ان، والل��ت��زام 
على �سالمة اأرواحهم من التعر�س 

للحوادث املرورية املهلكة.
واأك�����د ال��ع��ق��ي��د ع��ل��ي ال��ع��ل��ك��ي��م، اأن 
ربط  اأو  ارت���������داء  ع�����دم  خم���ال���ف���ة 
غرامة  ع��ق��وب��ت��ه��ا  الأم�������ان  ح�����زام 
مالية وقدرها ) 400 ( دره��م، و 
���س��وداء حت�سب على  ن��ق��اط   )  4  (
لقانون  وفقاً  وذل��ك  املركبة،  قائد 

اأنه  اإىل  م��ن��وه��اً  وامل�������رور،  ال�����س��ري 
�سيتم العمل على حترير خمالفات 
عدم ربط حزام الأمان فور انتهاء 
احلملة التوعوية املرورية، م�سيداً 
والعالقات  الإع�����الم  اإدارة  ب����دور 
وتفعيل  بن�سر  ت��ق��وم  ال��ت��ي  العامة 
و�سائل  ع����ر  امل�����روري�����ة  احل���م���ل���ة 
الإع������������الم امل���خ���ت���ل���ف���ة، وم�����واق�����ع 
لتعزيز  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
باأهمية  م��روري��اً  املجتمعي  الوعي 
رب����ط ح����زام الأم�������ان، وح����ث كافة 
اللتزام  الطريق على  م�ستخدمي 
اأرواحهم  �سالمة  على  حفاظاً  ب��ه، 
اأو الرّكاب  �سواء كان قائد املركبة، 
للجميع  م��ت��م��ن��ي��اً  ل����ه،  امل���راف���ق���ني 

الأمن وال�سالمة املرورية. 

�سمل للفن�ن والرتاث حتتفل بافتتاح »�سالة �سهداء المارات« 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

وامل�سرح  ال�سعبي  وال���رتاث  للفنون  �سمل  جمعية  افتتحت 
براأ�س اخليمة �سالة �سهداء الم��ارات خالل حفل للرتاث 
يتقدمهم  اجلن�سني  م��ن  غفري  جمهور  ح�سره  ال�سعبي 
ع�����س��وا امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ���س��امل ال��ن��ار وناعمة 
رئي�س جمل�س  ال�سغري  �سليمان  وقال خمي�س    . ال�سرهان 
التي   ) ادارة اجلمعية : ان اقامة )�سالة �سهداء الم��ارات 
ترع بها �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي ويل عهد 
امل�سلحة  اأبناء قواتنا  راأ�س اخليمة تعد بادرة وطنية تعظم 
الأ����س���او����س ال���ذي���ن ���س��ط��روا ب��دم��ائ��ه��م ���س��ف��ح��ات ت�سحية 
م�سيئة يف �سبيل رفعة الوطن وكرامة الأم��ة والدفاع عن 
احلق وال�سرعية والولء لقادة بالدنا م�سريا اىل اأن ال�سالة 
الفعاليات  فيها  تنظم  �ساحة  ت��ك��ون  بحيث  ت�سميمها  مت 
الوطنية والرتاثية . وب��دوره عر �سامل النار عن تقديره 
جلهود جمعية �سمل للفنون والرتاث جتاه �سهداء المارات 
قائال : ان كل عمل ميجد �سهداء بالدنا ننحني له اجالل 
وتقديرا لأنه ي�سب يف م�سلحة الوطن وهو يحظى باهتمام 
املجل�س الوطن الحتادي وما ح�سورنا هذه املنا�سبة الوطنية 

املهمة وامل�ساركة فيها ال دليال على ذلك . ومن هنا اأثمن 
غاليا م�سروع )�سالة �سهداء المارات( التي بادرت جمعية 
املكانة  ب�سدق  تعك�س  ال�سعبي فهي  وال��رتاث  للفنون  �سمل 
العظيمة التي يحظى بها ال�سهداء يف نفو�س اأبناء المارات 
�سغارا وكبار . ومن جهتها اأ�سادت ناعمة ال�سرهان الع�سو يف 
املجل�س الوطني بالفعاليات الوطنية ال�سعبية التي نظمتها 
�سالة   ( ان  فيه  ل�سك  مما   : قائلة  للفنون  �سمل  جمعية 
�سهداء الم��ارات ( مل تك كاأي مبنى اخر وامنا هي معلما 
وطنيا عظيما يغر�س يف نفو�سنا جميعا حب الوطن وتعظيم 
�ساأن قادتنا وتعد نرا�سا ي�سيء تاريخنا الذي اكت�سب بعدا 
مهما بت�سحيات �سهداء المارات مما يجعله حا�سرا جيال 
المارات  �سهداء  �سالة  افتتاح  حفل  وت�سمن    . جيل  بعد 
�سعبية  رق�سات   ) الليلة  )ح��ق  فعاليات  م��ع  ت��زام��ن  ال��ذي 
متجد الوطن قدمتها فرقة الفنون ال�سعبية واملدار�س كما 
يف  مهما  دورا  لعبوا  الذين  الوطن  رم��وز  بع�س  تكرمي  مت 
اأع�ساء املجل�س الوطني  احلياة ال�سيا�سية واملجتمعية مثل 
الحتادي هما : �سامل النار وناعمة ال�سرهان واأي�سا نخبة 
زينب  عبدالرحمن  عائ�سة  املزروعي  م��وزة   : الفنانني  من 

الع�سكري مبارك اجلرمن . 
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اأخبـار الإمـارات

�سعيد بن طحن�ن يح�سر احتفال اأولياء اأم�ر خريجي زايد الع�سكرية من قبيلة الأحباب

موارد ب�سرية الفجرية تنظم ور�سة عمل عن قانون املعا�سات 

املعا�سات: التاأمني يحمي امل�ؤمن عليه واأ�سرته من املخاطر ول� كانت مدة ا�سرتاكه ي�مًا واحدًا

جل�سة ح�ارية نظمتها غرفة اب�ظبي مع هيئة ال�سحة و�سركة �سمان 

•• العني -وام:

اأم�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  م��ع��ايل  ح�سر 
بن  عبداهلل  عليه  ي�سرف  ال��ذي   � اخلبي�سي  مبجل�س  الول 
فالح الأحبابي مبدينة العني � الحتفال الذي اأقامه اأولياء 
اأم����ور خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ة زاي����د ال��ث��اين ال��ع�����س��ك��ري��ة اجلامعيني 
10 من قبيلة  البالغ عددهم   34 و   33 ال���  الدفعتني  من 
امل�سوؤولني  م��ن  كبري  ع��دد   .. احلفل  ح�سر  كما   . الأح��ب��اب 

واأبناء قبيلة الأحباب واأولياء اأمور اخلريجني .

وهناأ معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اخلريجني متمنيا لهم 
التوفيق والنجاح يف موا�سلة م�سريتهم العلمية مبزيد من 

العزم واملثابرة كما قدم معاليه التهنئة لأولياء اأمورهم .
من جانبه اأعرب امل�سرف على املجل�س عن ال�سكر والعرفان 
املجال�س ودعمها لكل ما من  الر�سيدة لإقامة هذه  للقيادة 
الولء  قيم  وتر�سيخ  �سبابها  وتوجيه  اأبنائها  خدمة  �ساأنه 
للحفاظ  ال�ستعداد  اأمت  على  يجعلهم  لديهم مبا  والنتماء 

على مكت�سبات الوطن والدفاع عنها .
واأكد عبداهلل الأحبابي اأن هذه املجال�س ت�سهم يف ال�ستفادة 

من اآراء ال�سباب حيال العديد من الق�سايا ونقلها اإىل �سناع 
القرار يف املوؤ�س�سات املختلفة .. موؤكدا اأن �سباب الإمارات هم 

حا�سر دولتنا وم�ستقبلها املزدهر .
اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  ق��ام  احلفل  نهاية  ويف 
الدروع وال�سهادات  نهيان بجانبه عبداهلل الأحبابي بت�سليم 
جميع  ب��ني  واحل���ف���اوة  ال���ود  م�ساعر  و���س��ط  ب��ه��م  للمحتفي 
تذكارية  درع��ا  اخلبي�سي  جمل�س  ق��دم  فيما   .. احلا�سرين 
ملعايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون تقديرا حل�سوره جمل�سهم 

ودعمه ل�سباب الوطن .

•• الفجرية-الفجر: 

نظمت دائرة املوارد الب�سرية حلكومة 
الفجرية موؤخراً ور�سة عمل بالتعاون 
للمعا�سات  ال����ع����ام����ة  ال���ه���ي���ئ���ة  م�����ع 
اإليها  دع��ت  الجتماعية  والتاأمينات 
ج���ه���ات ال��ع��م��ل وامل����وؤم����ن ع��ل��ي��ه��م يف 
القطاعات املختلفة بالإمارة للتعرف 
التي  التاأمينية  واملنافع  امل��زاي��ا  على 
للموؤمن  امل��ع��ا���س��ات  ق���ان���ون  ي��وف��ره��ا 
�سعادة  ال���ور����س���ة  وح�������س���ر  ع��ل��ي��ه��م، 
م��دي��ر عام  ال���زي���ودي  حم��م��د خليفة 
حلكومة  ال��ب�����س��ري��ة  امل��������وارد  دائ�������رة 
الهيئة حممد  الفجرية وقدمها من 
�سعادة  اإدارة  م��دي��ر  احل��م��ادي  �سقر 
مدير  الفال�سي  وخليفة  املتعاملني، 
وعارف  بالإنابة،  دبي  عمليات  مركز 
ق�����س��م م���د احلماية  ع���ب���داهلل رئ��ي�����س 
اأك���د �سعادة  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه 
م��دي��ر عام  ال���زي���ودي  حم��م��د خليفة 
الدائرة على اأن الور�سة متثل فر�سة 
واملوؤمن  العمل  ج��ه��ات  لكافة  ج��ي��دة 
للتعرف  ال��ف��ج��رية  اإم����ارة  يف  عليهم 
ي�سمله من  املعا�سات وما  على قانون 
املخت�سني يف  م��ن  ق��ان��ون��ي��ة  م�����س��ائ��ل 
املوارد  دائ��رة  اأن  اإىل  م�سرياً  الهيئة، 
وتعزيز  ن�سر  على  حتر�س  الب�سرية 

تتعلق  التي  ال�سوؤون  بكافة  التوعية 
العاملة  اجل����ه����ات  ع���م���ل  مب����ج����الت 
وامل��وظ��ف��ني يف اإم����ارة ال��ف��ج��رية، كما 
اأنها حري�سة على تعزيز ال�سراكة مع 
والتي  الدولة  يف  العمل  جهات  كافة 
مبا�سر  وب�����س��ك��ل  ق��وان��ي��ن��ه��ا  ت��رت��ب��ط 

مب�سالح املواطنني يف الإمارة.
 بدوره اأو�سح حممد �سقر احلمادي 
مدير اإدارة �سعادة املتعاملني بالهيئة 
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���س��ات  ال���ع���ام���ة 
يف  ال��������س�������رتاك  اأن  الج����ت����م����اع����ي����ة 
واأ�سرته  عليه  املوؤمن  التاأمني يحمي 

حيث  املحتملة،  العمل  خم��اط��ر  م��ن 
حال  يف  املعا�س  عليه  املوؤمن  ي�ستحق 
لإ�سابة  ت��ع��ر���س  ت��ع��ر���س��ه  اأو  وف��ات��ه 
كان  ول��و  العمل  على  القدرة  اأفقدته 

م�سرتكاً يف التاأمني ليوم واحد. 
ي�سرتط  مل  ال����ق����ان����ون  اأن  وذك�������ر   
املعا�س  على  للح�سول  معيناً  ع��م��راً 
ا�ستحقاق  اأغلب حالت  التقاعدي يف 
16 منه  امل�����ادة  ال�������واردة يف  امل��ع��ا���س 
مل  كما  ال���س��ت��ق��ال��ة،  ح��ال��ة  با�ستثناء 
معينه  خدمة  مدة  القانون  ي�سرتط 
الوفاة  ب�سبب  املعا�س  على  للح�سول 

انتهاء  اأو  مبر�سوم  اخلدمة  اإنهاء  اأو 
اأو عدم  الكلي  العجز  ب�سبب  اخلدمة 
تهدد  لأ���س��ب��اب  اأو  ال�سحية  ال��ل��ي��اق��ة 
عمله،  يف  ا�ستمر  ل��و  باخلطر  حياته 
ع��ل��ى اأن ي��ت��م اإث���ب���ات ه����ذه احل����الت 
املخت�سة  الطبية  اللجنة  من  بقرار 
باعتبارها جهة الخت�سا�س والف�سل 
يف ذلك .  ويف بع�س احلالت ا�سرتط 
ال��ق��ان��ون ت��واف��ر ح���داً اأدن���ى م��ن املدة 
الهيئة  ل���دى  ا����س���رتاك  ���س��ن��ة   )15(
لغايات ا�ستحقاق املوؤمن عليه املعا�س 
كما  العمر  ���س��رط  ع��ن  النظر  بغ�س 

ان��ت��ه��اء خ��دم��ت��ه ب�سبب حل  يف ح��ال��ة 
اأو  ت�سفيتها،  اأو  اإفال�سها  اأو  ال�سركة 
اأو  العزل  اأو  بالف�سل  خدمته  انتهاء 
اأو  تاأديبي  بقرار  املعا�س  اإىل  الإحالة 

حكم ق�سائي.
 واأو�سح اأن القانون مل ي�سرتط العمر 
يف  اإل  التقاعدي  املعا�س  ل�ستحقاق 
حالتني فقط وهما حالة ال�ستقالة، 
يف  املعا�س  ل�ستحقاق  ا�سرتط  حيث 
وبلوغ  خدمة  �سنة   20 احل��ال��ة  ه��ذه 
وحالة  اخلم�سني،  �سن  عليه  امل��وؤم��ن 
بلوغ  ب�سبب  ال��ت��ق��اع��د  ع��ل��ى  الإح���ال���ة 
كحد  ال�ستني  وه��و  ال��ق��ان��وين  ال�سن 
اأي�ساً  اأدن���ى وم��دة ال���س��رتاك )15( 

كحد اأدنى.
املعا�س  واأه��م��ي��ة  ب���اأن قيمة  واأ���س��اف   
اأولهما  �سببني  يف  تكمن  ال��ت��ق��اع��دي 
ب��دي��ل ودائ����م للموؤمن  ت��وف��ري دخ���ل 
ع��ل��ي��ه يف ح����ال ان���ت���ه���اء خ��دم��ت��ه مبا 
الكرمي،  العي�س  ولأ�سرته  له  ي�سمن 
اأثره  املعا�س ميتد  اأن  وال�سبب الآخر 
وفاته  بعد  عنه  امل�ستحقني  لي�سمل 
حياته،ما  ح����ال  ي��ع��ي��ل��ه��م  ك����ان  وم����ن 
يجعل  اأن  عليه  امل��وؤم��ن  م��ن  يتطلب 
ا�سرتاكه  م��ن  رئي�سياً  ه��دف��اً  امل��ع��ا���س 
لدى الهيئة لتاأمني حياته وم�ستقبل 

اأ�سرته.

•• اأبوظبي -وام: 

و�سناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ن���ظ���م���ت 
اأب����وظ����ب����ي ج��ل�����س��ة ح�����واري�����ة ح���ول 
الإج��راءات اجلديدة ل�سركة �سمان 
اأبوظبي بح�سور  ال�سحة يف  وهيئة 
عبد اهلل غرير القبي�سي نائب مدير 
ع����ام ال���غ���رف���ة ومم��ث��ل��ني ع���ن هيئة 
للتاأمني  ���س��م��ان  و���س��رك��ة  ال�����س��ح��ة 
ال�����س��ح��ي وع�����دد ك��ب��ري م���ن ممثلي 
القطاع اخلا�س  �سركات وموؤ�س�سات 

يف اإمارة اأبوظبي.
القبي�سي  غ��ري��ر  اهلل  عبد  او���س��ح  و 
ياأتي  احل��واري��ة  اجلل�سة  تنظيم  اأن 
لتعريف  ال���غ���رف���ة  ج���ه���ود  اإط������ار  يف 
القطاع اخلا�س  �سركات وموؤ�س�سات 
بنظام التاأمني اجلديد والإجراءات 
�سركة  ت��ط��ب��ق��ه��ا  ال���ت���ي  اجل�����دي�����دة 
وتاأثرياتها  ال�سحة  وهيئة  �سمان 
ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف 
اإمارة اأبوظبي ومبا ي�سهم يف تعزيز 
دورها يف عملية التنمية القت�سادية 
وامل�ستدامة  ال�ساملة  والجتماعية 
اأن غرفة  اأب��وظ��ب��ي. واأك���د  اإم����ارة  يف 
ا�سرتاتيجيتها  اإط���ار  ويف  اأب��وظ��ب��ي 
تعزيز  ع���ل���ى  حت����ر�����س  اجل�����دي�����دة 

فعاليات  ب���ني  امل��ب��ا���س��ر  ال���ت���وا����س���ل 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����س وامل�������س���وؤول���ني يف 
الهيئات واملوؤ�س�سات الر�سمية بهدف 
ومقرتحاتهم  اآرائ��ه��م  على  التعرف 
وروؤاهم يف اخلدمات املقدمة وكيفية 
ي�����س��م��ن تقدمي  ت���ط���وي���ره���ا ومب�����ا 
خ��دم��ات ع��ل��ى اأع��ل��ى م�����س��ت��وى لهذا 
املبا�سر  التوا�سل  وحتقيق  القطاع 
بني الغرفة واجلهات احلكومية مع 

امل�ستفيدين من هذه اخلدمات.
النوعية  القبي�سي باخلدمات  واأ�ساد 
وال��ت�����س��ه��ي��الت ال��ت��ي ت��وف��ره��ا هيئة 

�سمان  و�سركة  اأبوظبي  يف  ال�سحة 
ل�سركات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س 
يف اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي مب���ا ي�����س��ه��م يف 
لالأعمال  التناف�سية  البيئة  تعزيز 
العاملية  ال�سركات  املزيد من  وجذب 
واملجالت  القطاعات  يف  لال�ستثمار 
اأبوظبي  ع��ل��ي��ه��ا خ��ط��ة  ت��رك��ز  ال��ت��ي 
وا�سرتاتيجيتها القت�سادية ويدعم 
عملية التنمية القت�سادية ال�ساملة 
اأبوظبي،  اإم�������ارة  يف  وامل�������س���ت���دام���ة 
وكذلك حر�س الهيئة على الإ�سهام 
ال���ف���اع���ل ل��ل��ق��وان��ني واخل����دم����ات يف 

تناف�سية  من���وذج���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  اإي����ج����اد 
داخل  م��ن  للم�ستثمرين  ل��الأع��م��ال 

الدولة وخارجها.
اأبوظبي كجهة  ان غرفة  اإىل  واأ�سار 
الإمارة  يف  اخل��ا���س  للقطاع  ممثلة 
ت��وؤك��د دع���م ال��ق��ط��اع ال��ك��ام��ل وغري 
ال�سحة  ه���ي���ئ���ة  جل����ه����ود  امل�����ح�����دود 
ومبا  ومبادراتها  م�ساريعها  ولكافة 
التنمية  عملية  على  اإيجاباً  ينعك�س 
رفعة  يف  وي�������س���ه���م  الق���ت�������س���ادي���ة 

موؤ�س�سات الإمارة وتطوير دورها.
ال���ت���ي  ك����م����ا حت�������دث يف اجل����ل���������س����ة 

ن��ظ��م��ت ام�����س حم��م��د احل����اج مدير 
ال�سحي  ال���ن���ظ���ام  مت����وي����ل  دائ��������رة 
مدير  النابل�سي  وم����روان  ب��الإن��اب��ة 
يف  ال�سحة  هيئة  يف  التنفيذ  اإدارة 
اأب��وظ��ب��ي ع��ن الإج�����راءات اجلديدة 
للتاأمني  ���س��م��ان  و���س��رك��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ال�سحي وبعد ذلك جرى نقا�س بني 
الهيئة و�سركة �سمان  امل�سوؤولني يف 
وممثلي �سركات وموؤ�س�سات القطاع 
اخل����ا�����س ح�����ول ه�����ذه الإج����������راءات 
ودورها يف تطوير اخلدمات املقدمة 

للفئات امل�ستهدفة وامل�ستفيدة.

دار الرب حتتفي ب� 74 طالبا �سارك�ا يف م�سروع الرب لتحفيظ القراآن
•• دبي -وام:

اخلا�س  التا�سع  ال�سنوي  حفلها  ال��ر  دار  جمعية  نظمت 
ب��� م�����س��روع ال���ر لتحفيظ ال���ق���راآن ال��ك��رمي ل��ت��ك��رمي 74 
طالبا متميزا يف حقل حفظ الكتاب الكرمي ممن اجتازوا 

الختبار ال�سنوي الأخري للم�سروع القراآين.
2010 م خالل  امل�سروع القراآين الذي انطلق عام  وكرم 
وتعاىل  ت��ب��ارك  اهلل  ك��ت��اب  حفظة  م��ن  طالبا   74 احل��ف��ل 
ال�سنوي  الختبار  جت���اوزوا  ممن  امل�سروع  ل��دى  امل�سجلني 
بنجاح من اأ�سل 87 طالبا �ساركوا يف هذا الختبار بن�سبة 
اقيم  ال��ذي  احلفل  باملائة. وح�سر   85 اإىل  و�سلت  جن��اح 

ال�سيخ  ب�سارع  الرئي�سي  اجلمعية  مبقر  الأول  قبل  اأم�س 
زايد يف دبي معايل الدكتور را�سد اأحمد بن فهد وزير دولة 
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�س 
جمموعة  �ساحب  املو�سى  �سامل  الأعمال  ورج��ل  مقايي�س 
املو�سى لال�ستثمار اأحد املح�سنني ومن كبار داعمي امل�سروع 
القراآين التابع جلمعية دار الر وخلفان خليفة املزروعي 
رئي�س جمل�س اإدارة دار الر وعبدالقادر الري�س املدير العام 
ل� دار الر وعمران حممد عبد اهلل ع�سو جمل�س الإدارة 
رئي�س قطاع امل�ساريع اخلريية يف اجلمعية وعبدالرحمن 
العبد اهلل رئي�س قطاع العالقات ال�سرتاتيجية مب�سرف 
الر  م��دي��ر م�سروع  العلماء  وخ��ال��د  الإ���س��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي 

من  وح�سد  للجمعية  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  وممثلو 
واملعنيني  فيها  والعاملني  وامل�سوؤولني  اجلمعية  مديري 
وامل��ه��ت��م��ني ب��ق��ط��اع��ي ال��ع��م��ل اخل����ريي وحت��ف��ي��ظ القراآن 
 150 ب���  ب��داأ  امل�سروع  اأن  العلماء  خالد  واأو���س��ح  ال��ك��رمي. 
فيه  امل�����س��ارك��ني  ال��ط��الب  ع���دد  ليقفز   2010 يف  ط��ال��ب��ا 
ويعتمد   2017 احل���ايل  ال��ع��ام  خ��الل  طالبا   270 اإىل 
 3 يتوزع على  ب�سكل  اليومية  الدرا�سة  امل�سروع على نظام 
اجلمعية  وتوفر  الواحدة  للفرتة  �ساعتني  مبعدل  فرتات 
طاقما متميزا من املعلمني والإداريني يف حني اأن الدرا�سة 
وعمر  الطلبة  نقل  يغطي  ما  وه��و  بالكامل  جمانية  فيه 

اللتحاق بامل�سروع مفتوح بدءا من �سن ال�ساد�سة.

•• عجمان ـ الفجر 

ال�سرية يف عجمان  والعلوم  الكلية اجلامعية لالأم  نظمت 
بعنوان  الثالثة  دورت��ه  العامة يف  الثانوية  لطالبات  ملتقى 
ن��ه��اي��ة ���س��ع��ي��دة وب���داي���ة ج���دي���دة وال�����ذي ُع��ق��د يف مدر�سة 
ال�سباحية للتعليم ال�سا�سي والثانوي يف اإمارة راأ�س اخليمة 
بالتن�سيق مع جمعية نه�سة املراأة بهدف التخفيف من حدة 
التوتر والقلق لدى الطالبات قبل اأيام المتحانات واإ�سفاء 
جو من البهجة وال�سعادة لديهم وت�سجيعهم على الرتكيز 
واملذاكرة. وقد �سمل امللتقى على برنامج تعريفي يو�سح اأهم 

ما تقدمه الكلية من برامج لتمكني املراأة وخدمة املجتمع 
وقدمت الرنامج الأ�ستاذة �سروق العايدي مديرة الإعالم 
والعالقات العامة يف الكلية. وقدمت الدكتورة اآمال باي�سي 
حما�سرة  للطالبات  ال��ك��ل��ي��ة،  يف  الج��ت��م��اع  ع��ل��م  اأ���س��ت��اذة   ،
وحما�سرة  وامل��ذاك��رة  للمراجعة  الإيجابي  الوقت  بعنوان 
اإ�سراء  الدكتورة  قدمتها  الدرا�سي  التفوق  مهارات  بعنوان 
امللتقى  الكلية. و�ساحب  النف�س يف  ،اأ�ستاذة علم  ال�سمرائي 
من  فرحات  روى  الأ���س��ت��اذة  قدمتها  للتجميل  عمل  ور�سة 
الطالبات  اإع��ج��اب  امللتقى  ن��ال  وق��د  �سي  �سي  ال  يف  م��رك��ز 

واحل�سور.

•• عجمان ـ الفجر 

و�سط اأهازيج الرتاث ال�سعبي الماراتي احتفل موظفو دائرة 
�سعبان )حق  الن�سف من  ليلة  اأطفالهم مبنا�سبة  املالية مع 
الليلة(، وهدفت الفعالية اىل تر�سيخ العادات والتقاليد لدى 
ت��راث الأج���داد وب��ث روح ال�سعادة يف  اجليل اجلديد واح��ي��اء 
الظهوري مدير  وقالت مرمي  واملتعاملني.  املوظفني  نفو�س 
تنظيم  على  حتر�س  ال��دائ��رة  اأن  املوؤ�س�سية  العالقات  مركز 
يف  ت�ساهم  لأن��ه��ا  �سنويا  �سعبان  م��ن  الن�س  ليلة  احتفالية 
نفو�س  يف  الرتاثية  املفاهيم  وغر�س  الوطنية  الهوية  تعزيز 
ال�سعبية والأدوات  الديكورات والأهازيج  الأطفال من خالل 
التقليدية التي تدل على افتخار هذا اجليل برتاثه وت�سبثه 
الأن�سطة  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت�سمنت  ب���ه. 

املوظفني  على  هدايا  توزيع  مت  حيث  والرتاثية  الرتفيهية 
واأطفالهم اإ�سافة اىل تقدمي املاأكولت ال�سعبية. كما احتفلت 
و�سارك  الليلة  حق  �سعبان  من  الن�سف  بليلة  عجمان  غرفة 
الغرفة،  ومتعاملي  عجمان  غ��رف��ة  موظفي  الحتفالية  يف 
وذلك �سمن حر�س غرفة عجمان على اإحياء كافة املنا�سبات 
الرتاثية. ويف اطار حر�س موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي 
يف  ال���رتاث  وتعميق  الوطنية  ال��ه��وي��ة  تعزيز  على  اخل��ريي��ة 
من  الن�سف  ليلة  فعالية  املوؤ�س�سة  نظمت  الط��ف��ال  نفو�س 
املوؤ�س�سة  ل��دى  املكفولني  الي��ت��ام  م��ع   - الليله  ح��ق   - �سعبان 
والقيام بزيارات للدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية واخلريية يف 
واملوؤ�س�سات  العديد من اجلهات  امارة عجمان. هذا و�سهدت 
من  الن�سف  بليلة  اح��ت��ف��ال  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم 

�سعبان حق الليلة .

••الريا�س-وام:

بقطاع  مم��ث��ل��ة   - امل��ج��ت��م��ع  ووق����اي����ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ف�����ازت 
امل�ست�سفيات - بجائزة اأف�سل ا�ستخدام لتكنولوجيا املعلومات 
والتطبيقات لدعم اخلدمات الإكلينيكية وذلك خالل م�ساركة 
الدولة يف املوؤمتر الدويل الثاين للمعلوماتية ال�سحية الذي 
يو�سف  الدكتور  واأع���رب  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  عقد 
حممد ال�سركال وكيل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع امل�ساعد 
لقطاع امل�ست�سفيات .. عن �سعادته واعتزازه بهذا الإجناز الذي 
ياأتي �سمن �سل�سلة اإجنازات الوزارة نحو ا�ست�سراف م�ستقبل 
الرعاية ال�سحية .. ف�سال عن اأنه ميثل اعرتافا دوليا بجودة 
التي تعتمدها وموؤ�سرا على مدى  امل�ستدامة  اأدائها واحللول 
اأرقى  �سمن  ال�ساملة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ب��ت��وف��ري  ال��ت��زام��ه��ا 
م�ستدامة  �سحية  بيئة  و�سمان  العاملية  املمار�سات  معايري 
الإم���ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  الأج��ن��دة  وف��ق م�ستهدفات  واآم��ن��ة 
موؤ�سرات  عر�س  برنامج  تطبق  ال���وزارة  اأن  واأك��د   .2021
الأداء Dashboards يف كل امل�ست�سفيات التابعة لها حيث 
ت�سمل  تف�سيلية  بيانية  ب�سورة  املوؤ�سرات  نتائج  ميكن عر�س 

امل�ست�سفيات  لكل  والت�سغيلية  والإداري���ة  ال�سريرية  اجلوانب 
بنف�س الوقت وب�سورة اآنية وي�ساعد يف ر�سد وتقييم م�ستوى 

الرعاية ال�سحية يف م�ست�سفيات الوزارة بطريقة فعالة.
اإدارة  م��دي��رة  البلو�سي  كلثوم  ال��دك��ت��ورة  اأ���س��ارت  جانبها  م��ن 
امل�ست�سفيات يف ال��وزارة اإىل اأهمية م�ساركة ال��وزارة يف املوؤمتر 
ال�سعودية.. مو�سحة  ال�سحية يف  للمعلومات  الثاين  الدويل 
اأن برنامج لوحة موؤ�سرات الأداء تفوق على اجلهات املناف�سة يف 
املوؤمتر بف�سل توفري املعلومات بكفاءة وفعالية وقيا�س الأداء 
دقيقة يف  بيانات  �سفافة مع  للم�ست�سفيات بطريقة  احلقيقي 
نظرة واحدة فيما يتعلق باإدارة الأ�سرة والتي متكن القيادات 

التنفيذية يف امل�ست�سفيات من اتخاذ القرارات ال�سحيح.
واأو�سحت دور الرنامج يف زيادة الكفاءة الت�سغيلية وال�ستفادة 
الفعلية من الكوادر الب�سرية وم�ساعدة امل�ست�سفيات على اإدارة 
مواردها واملعدات الطبية ب�سكل اأف�سل من اأجل تعزيز نتائج 
املر�سى وحت�سني نوعية الرعاية وخف�س التكاليف وم�ساعدة 
التخ�س�سية اخلارجية يف  العيادات  الطوارئ ومر�سى  اأق�سام 
اأوق��ات النتظار على خمتلف  امل�ست�سفيات يف مراقبة خمتلف 

امل�ستويات يف العيادات لتحقيق ر�سا و�سعادة املر�سى.

العديد من اجلهات حتتفل بحق الليلة يف عجمان

ال�سحة تف�ز بجائزة اأف�سل ا�ستخدام لتكن�ل�جيا املعل�مات 
والتطبيقات لدعم اخلدمات الإكلينيكية 

الكلية اجلامعية لالأم والعل�م الأ�سرية يف عجمان 
تنظم امللتقى الثالث لطالبات الثان�ية العامة
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•• دبي- وام: 

دبي  مركز   – كارلتون  الريتز  بفندق  ام�س  �سباح  انطلقت 
املايل العاملي بدبي فعاليات الن�سخة الثالثة والع�سرون ملوؤمتر 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  الذكية  وامل��دن  احلكومة 
اأيام برعاية وم�ساركة وا�سعة  والذي يعقد على مدار خم�سة 
القيادات  الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة مب�����س��ارك��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 
واخل�����راء م��ن امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات الدولية 
امل�ستويني  على  املعلومات  وتكنولوجيا  الع��م��ال  وقطاعات 

الإقليمي والدويل.
اأناليتك�س  كالبي  ملوؤ�س�سة  الرئي�س  نائب  كالبي  جو  وحتدث 
الأول  اليوم  جل�سات  اأوىل  يف  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
الذكية  احلكومة  خ��دم��ات  تكنولوجيا  تنامي  ع��ن  للموؤمتر 
رئي�س  ال��ظ��اه��ري  خلفان  �سعيد  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  ق��ال  فيما 
الذكية  احلكومة  اإدارة  اأن  ورلد  �سمارت  �سركة  اإدارة  جمل�س 

واملدن الذكية وا�سرتاتيجيات تطوير البتكار وقيادة اجلودة 
والبلدان  وامل��دن  الأمم  ت�سكيل  تعيد  التي  الق�سايا  اأه��م  من 
القت�ساد  يف  احل��ك��وم��ي��ة  املنظمة  ق��ي��ادة  و���س��ب��ل  والق��ت�����س��اد 
ال��ع��امل��ي اجل��دي��د واأه���م حت��دي��ات احل��وك��م��ة وت��ط��وي��ر القدرة 
التناف�سية العاملية واملجتمع الذكي وا�سرتاتيجيات احلوكمة 
لتحويل املجتمع ومعايري عاملية للمناف�سة والقدرة التناف�سية 
وا�سرتاتيجيات  الأداء  حوكمة  نظم  لإدارة  الذكية  الأنظمة 

احلوكمة الذكية.
التنفيذي  الرئي�س  ظفر  عثمان  الدكتور  حت��دث  جانبه  من 
واأحدث  امل�ستقبل  م�سرعات  اأه���م  ع��ن  لال�ست�سارات  ل���دوك 
واملناطق  الأح��ي��اء  حتويل  لتطوير  وا�سرتاتيجيات  احل��ل��ول 
لتطوير  وذل���ك  امل��ع��رف��ة  على  القائمة  م��دن  اإىل  احل�سرية 

اأحدث معايري التناف�سية العاملية وتوفري كافة عنا�سر النجاح 
اإىل تكامل حتويل جمتمع دول جمل�س التعاون اخلليجي اإىل 
جمتمع مت�سل – ا�سرتاتيجيات التنقل وم�ساركة املواطنني 
للموؤ�س�سات لكي تكون دول املنطقة الأكرث اإبداعاً من خالل 

النماذج البتكارية مل�سرعات للم�ستقبل.
نقا�س  حلقة  دارت  للموؤمتر  الأول  اليوم  فعاليات  ختام  ويف 
مفتوح حول �سريبة القيمة امل�سافة يف دول جمل�س التعاون 
ع���دة مو�سوعات  ال��ن��ق��ا���س  اأه���م حم���اور  وت��ن��اول��ت  اخلليجي 
وتكنوجليا  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ج����اء يف 
الأنظمة  واأه��م  ال�سريبية  املالية  ال�سيا�سات  وحوكمة  اإدارة 
اجتاهات  واأه���م  امل�سافة  القيمة  �سريبة  لحت�ساب  الذكية 
القت�سادية  الجت����اه����ات  احل��دي��ث��ة  الأع����م����ال  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

والتكنولوجية  الق��ت�����س��ادي��ة  اخل��ارط��ة  وت��ط��ورات  احل��دي��ث��ة 
تكنولوجيا  دور  لتفعيل  احلديثة  وال�سرتاتيجيات  العاملية 
الأعمال يف تطوير حركة التنمية القت�سادية واأليات تطوير 
الأ����س���واق وزي����ادة الأن�����س��ط��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة وم��ع��دلت النمو 
القت�سادي واأحدث قواعد البيانات الذكية والدرا�سات املالية 
اللجنة  الكمايل رئي�س  ال�سيد علي  الإقليمية والعاملية وقال 
واملمار�سات  التقنيات  اأحدث  �سي�ستعر�س  املوؤمتر  ان  املنظمة 
بلوك  تقنية  مثل  املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال  يف  املبتكرة 
القت�سادي  اللتقاء  حتقيق  اإىل  املوؤمتر  يهدف  حيث  ت�سني 
التعاون  العاملي وتعزيز  املعريف الفكري الجتماعي الرتابط 
ا�سرتاتيجيات  ح��ول  وال��غ��رب  ال�سرق  ب��ني  املُ�سرتك  ال���دويل 
احلكومة  خدمات  تطوير  وا�سرتاتيجيات  الرقمي  التحول 

يعد  امل��وؤمت��ر  اأن  بالذكر  جدير   . امل��ج��الت  جميع  يف  الذكية 
23 عاما يف ا�ستعرا�س املمار�سات احلكومية  هو الأبرز منذ 
احلديثة ول�سناعة قواعد التناف�سية العاملية لتوفري عنا�سر 
النجاح للموؤ�س�سات احلكومية لكي تكون الأكرث اإبداعاً ملواكبة 
والنهو�س  وامل��ت��ط��ورة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجية  الب��ت��ك��ارات 
الذكية  وامل��دن  للحكومة  التحتية  البنية  مبنظومة  ال�سامل 
ال�سريعة  العاملية  التطورات  مواكبة  ا�سرتاتيجيات  وتطوير 

للمعلومات واخلدمات احلكومية الذكية.
كما يقوم معهد جائزة ال�سرق الأو�سط للتميز وبالتزامن مع 
الفائزة  وال�سخ�سيات  املوؤ�س�سات  بتكرمي  احلدث  هذا  انعقاد 
بجائزة ال�سرق الأو�سط ال 22 لتميز احلكومة واملدن الذكية 
والإعالن عن ال�سخ�سيات ال� 100 القيادية الذين �ساهموا 
يف تطوير منظومة تقنية املعلومات والت�سالت يف املوؤ�س�سات 
احلكومية واخلا�سة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل 

ال 25 عاما املا�سية.

•• طوكيو-وام:

ميثاء  ال��دك��ت��ورة  معايل  ا�ستعر�ست 
ب��ن��ت ���س��امل ال�����س��ام�����س��ي وزي����رة دولة 
ج��ه��ود دول����ة الإم������ارات اإ���س��اف��ة اإىل 
بنت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  دور 
مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  الأ����س���ري���ة 
يف  الم���ارات  اأم  والطفولة  لالأمومة 
جمال متكني املراأة اقت�ساديا بجانب 
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  م���ن  ع����دد 
�سموها لتفعيل دور املراأة يف امل�ساركة 

القت�سادية.
م�ساركتها  خ��الل   - معاليها  واأل��ق��ت 
العاملية  ل��ل��ق��م��ة   27 ال�����  ال������دورة  يف 

للمراأة يف العا�سمة اليابانية طوكيو 
- ال�����س��وء ع��ل��ى م�����س��روع اأم����ل الذي 
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ���س��ن��دوق  ي��دع��م��ه 
الهمم  اأ����س���ح���اب  ل���دع���م  امل�������س���اري���ع 
والعمل على متكينهم اقت�ساديا من 
خالل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
اليوم  تختتم  ال��ت��ي   - القمة  ت��ه��دف 
وا���س��ت��م��رت ث��الث��ة اأي����ام حت��ت رعاية 
م��ع��ايل ���س��ي��ن��زو اآب����ي رئ��ي�����س ال����وزراء 
العاملية  ال�سوق  فتح  اإىل   - الياباين 
اأم�������ام ال���ن�������س���اء يف جم�����ال الأع����م����ال 
التجارية اإ�سافة اإىل تبادل اخلرات 
واأف���������س����ل امل���م���ار����س���ات ب����ني ال�����دول 
اقت�ساديا  امل�������راأة  مت��ك��ني  ل��ت�����س��ري��ع 
واإيجاد احللول لتذليل ال�سعاب التي 

من املمكن اأن تواجهها.

ميثاء  ال����دك����ت����ورة  م���ع���ايل  ون���ق���ل���ت 
خ���الل   - ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  ال�������س���ام�������س���ي 
التي عقدت �سمن  ال��وزاري��ة  احللقة 
 - ل��ل��ق��م��ة  الأول  ال����ي����وم  ف���ع���ال���ي���ات 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  حت��ي��ات 
النجاح  كل  للقمة  ومتنياتها  مبارك 
جهود  ا�ستعر�ست  فيما  والتوفيق.. 
متكني  اأج��ل  من  وتوجهاتها  �سموها 
التعاون  خ��الل  م��ن  اقت�ساديا  امل���راأة 
والتجارب  اخل���رات  وت��ب��ادل  ال��ب��ن��اء 
ب��ني ال���دول وال���ذي ب���دوره �سي�ساعد 
الأ�سا�سي  ال�سريك  تكون  لأن  امل���راأة 
والتطوير  التنمية  م�سرية  دع��م  يف 

يف بالدها.
الذي  التطور  اإىل  معاليها  واأ���س��ارت 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ق��ط��اع  ب��ه  حظي 

وامل��ت��و���س��ط��ة يف دول����ة الإم������ارات من 
املعنية  وامل���وؤ����س�������س���ات  اجل���ه���ات  ق��ب��ل 
بدعم م�ساريع ال�سباب مثل �سندوق 
وموؤ�س�سة  امل�ساريع  لتطوير  خليفة 
حممد بن را�سد للم�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة.
الح�سائيات  بع�س  اإىل  وت��ط��رق��ت 
وال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��ب��ني ت��ط��ور ن�سبة 
الأن���������س����ط����ة  امل�������������راأة يف  م���������س����ارك����ة 
ال�ستثمار  جم���ال  ويف  الق��ت�����س��ادي��ة 

واإن�ساء امل�ساريع القت�سادية.
اأمل  برنامج  على  كلمتها  يف  ورك��زت 
لأ�سحاب الهمم الذي اأطلقه �سندوق 
خليفة لتطوير امل�ساريع بالتعاون مع 
الإن�سانية  ل��ل��رع��اي��ة  زاي���د  م��وؤ���س�����س��ة 
والذي   2011 عام  الق�سر  و�سوؤون 

فر�س  اإي���ج���اد  و  ت���دري���ب  اإىل  ه���دف 
ذوي  م�����ن  م����واط����ن����ا   40 ل������  ع���م���ل 
تتنا�سب مع قدراتهم  والتي  الإعاقة 
من  التحول  اإىل  اإ�سافة  واإمكاناتهم 
اإىل نظام  الرعاية الجتماعية  نظام 

التنمية الجتماعية.
ال�سمو  اإط��الق �ساحب  اإىل  واأ���س��ارت 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل - خالل 
�سهر اأبريل 2017 - �سيا�سة وطنية 
يف  الإع���اق���ة  ذوي  لتمكني  م��ت��ك��ام��ل��ة 
اأ�سحاب  ب�  الدولة وت�سميتهم ر�سميا 

الهمم .
م��ن جهتهن اأ���س��ادت امل�����س��ارك��ات - يف 
ال���وزاري���ة - برنامج  خ��ت��ام احل��ل��ق��ة 

اأمل الذي حظي باهتمام بالغ واعتر 
من امل�ساريع الرائدة التي من �ساأنها 
لهم  ليكون  الهمم  اأ���س��ح��اب  متكني 
دور فاعل يف الأن�سطة القت�سادية.. 
التجارب  م����ن  اأن������ه  اإىل  م�������س���ريات 

الناجحة التي مت عر�سها يف احللقة 
القمة.  اج��ت��م��اع��ات  �سمن  ال���وزاري���ة 
�سارك يف القمة .. معايل �سينزو اآبي 
رئي�س الوزراء الياباين ومعايل وزير 
القت�ساد  ووزير  الياباين  اخلارجية 

 300 األ���ف و  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ي��اب��اين 
�سخ�سية ن�سائية من 62 دولة بينهم 
و  و�سركات  ورئي�سات هيئات  وزي��رات 
م��ن��ظ��م��ات ح��ك��وم��ي��ة وغ���ري حكومية 

من �ستى اأنحاء العامل.

افتتاح اأعمال م�ؤمتر احلك�مة واملدن الذكية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بدبي

ميثاء ال�سام�سي ت�ستعر�س جه�د الدولة يف متكني املراأة اقت�ساديا يف ط�كي� 

م�ست�سفى العني اجلديد يعمل وفقًا ملعايري ال�ستدامة 
•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  اأك������دت 
العامة م�ساندة اأن م�سروع م�ست�سفى 
ت�����س��م��ي��م��ه وفق  ال���ع���ني اجل���دي���د مت 
تراعي  ال���ت���ي  ال����س���ت���دام���ة  م��ع��اي��ري 
واملياه  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��الك  خ��ف�����س 
اأ�سعة  م���ن  ال��ق�����س��وى  وال����س���ت���ف���ادة 
املنا�سبة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت���اأم���ني  ال�����س��م�����س 
ل���س��ت�����س��ف��اء امل��ر���س��ى وراح��ت��ه��م اإىل 
امل�ستقبلية  الحتياجات  تلبية  جانب 

للتو�سعات .
وق��ال املهند�س علي احل��اج املحريبي 
اإن�ساء  اإدارة  لقطاع  التنفيذي  املدير 
املباين يف م�ساندة اإن ال�سركة اأجنزت 
كافة اأعمال تركيب النوافذ الزجاجية 
العني  م�ست�سفى  مل�سروع  اخل��ارج��ي��ة 
اجل����دي����د ال������ذي ب�������داأت اأع���م���ال���ه يف 
ل�سالح  وت���ن���ف���ذه   2014 م����ار�����س 
ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة 
على  اإط���ار حر�سها  يف  وذل��ك  �سحة 
تنفيذ امل�ساريع التي ت�سهم يف حتقيق 
خطة اأبوظبي واأهدافها الرئي�سية يف 
والرامية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال 
عالية  �سحية  خ��دم��ات  ت��وف��ري  اإىل 
املوا�سفات  لأرق�������ى  وف���ق���ا  اجل�������ودة 

العاملية يف الإمارة .
وكانت م�ساندة اأجنزت كافة الأعمال 
اخلر�سانية للمبنى الرئي�سي ومبنى 
املعدنية  الهياكل  واأع��م��ال  اخلدمات 
وت�سليم  ت�سغيل  واأمت����ت  ل��ل��م�����س��روع 
حم��ط��ة ال���ك���ه���رب���اء ال��رئ��ي�����س��ي��ة اإىل 

�سركة العني للتوزيع .
وثمن الدكتور مطر را�سد الدرمكي 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة �سحة 
ال��ر���س��ي��دة بتوفري  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام 
وتنفيذ  املتطورة  ال�سحية  الرعاية 
تخدم  ال���ت���ي  ال�����س��ح��ي��ة  امل�������س���اري���ع 
الب�سرية  بالتنمية  وترتقي  املجتمع 
اأب��وظ��ب��ي وال���دول���ة عموما  اإم����ارة  يف 
مواكبة  ع��ل��ى  ح��ر���س �سحة  واأك����د   .

ت�سهدها  ال���ت���ي  ال�����س��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وفقا  ال�سركة  ت�سعى  وق��ال  اأبوظبي 
تعزيز  اإىل  ال�سرتاتيجية  لأهدافها 
وت���وف���ري خدمات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
اجل�����ودة حمورها  ع��ال��ي��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
الو�سول  �سهولة  وحت�سني  املري�س 
تت�سمن  وال��ت��ي  ال�سحية  للخدمات 
ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  تطوير  م��ب��ادرات 
يف خمتلف مناطق الإمارة ومبادرات 
والو�سول  امل��ر���س��ى  جت��رب��ة  ت��ع��زي��ز 
ب�����س��ك��ل مي�سر  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
معايري  ع���ل���ى  وامل���ح���اف���ظ���ة  و����س���ه���ل 

اجل����ودة ال�����س��ري��ري��ة امل��ت��ع��ارف عليها 
يف  ب��ال��ري��ادة  لروؤيتها  حتقيقا  دول��ي��ا 
املتكاملة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  تقدمي 
وامل��ت��م��ي��زة ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ري اجل����ودة 

وال�سالمة الدولية .
اأن  واأ������س�����اف ال����دك����ت����ور ال����درم����ك����ي 
م�ساندة  م��ع  بالتعاون  تعمل  �سحة 
ل�ستكمال  امل�����س��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
اإجن���از امل�����س��روع يف امل��وع��د امل��ح��دد له 
ت�سغيل  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك��اف��ة  وحت�����س��ري 
مع  بالتن�سيق  ال�سحي  ال�سرح  ه��ذا 
القائم  العني  مب�ست�سفى  املخت�سني 

اجلديدة  التخ�س�سات  اأن  مو�سحا 
�ست�ساهم يف حت�سني اإنتاجية الطاقم 
وق���د مت  ال�����س��ري��ري  والأداء  ال��ط��ب��ي 
خلدمات  ا�سرتاتيجية  خطط  و�سع 
ت�سمل  ال���ت���ي  ال�����س��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
والتي  املتميزة  الطبية  التخ�س�سات 
اجلديد  العني  م�ست�سفى  �سيقدمها 
وتخ�س�سات  ال��ت��اأه��ي��ل  اإع������ادة  م��ث��ل 
الأ����س���ع���ة ال���ت���داخ���ل���ي���ة واجل����راح����ات 
الن�ساء  وت��خ�����س�����س��ات  التخ�س�سية 

والولدة وتخ�س�سات الأطفال .
وي���ع���د امل�����س��ف��ى م�����س��روع��ا رائ������دا يف 

ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  األ����واح  ا���س��ت��خ��دام 
النظيفة  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
التي تلبي جزءا من احتياجاته وتوفر 
يف  ت�سهم  اأنها  كما  الت�سغيل  كلف  يف 
رف��ع ك��ف��اءة ال��ع��زل احل���راري ل�سقف 
على  ال�سغط  تقليل  وبالتايل  املبنى 
بالإ�سافة  الهوائية  التكييف  اأجهزة 
باإلقاء الظل  لتميزه بت�سميم ي�سهم 
ال��ن��واف��ذ اخل��ارج��ي��ة م��ا ي�ساعد  على 
ال��داخ��ل ف�سال  املبنى من  يف تريد 
عن ا�ستخدام �ستائر داخلية مرتبطة 
تتحرك  ذك����ي����ة  حت���ك���م  مب���ن���ظ���وم���ة 
الطق�س  ل����ظ����روف  ت���ب���ع���ا  ت��ل��ق��ائ��ي��ا 
اخلارجية والأجواء الداخلية كذلك 
مت اعتماد تقنيات مبتكرة للحد من 
خالل  من  املياه  ا�ستخدام  يف  الهدر 
للتوفري يف  تركيب �سمامات خا�سة 
امل�ست�سفى  مرافق  يف  امل��اء  ا�ستهالك 
من  التقطري  م��ي��اه  جتميع  و�سيتم 
التكييف ل�ستخدامها يف ري  اأجهزة 
امل�ست�سفى  م�سروع  ويقع   . احل��دائ��ق 
العني  مب��دي��ن��ة  اجل��ي��م��ي  منطقة  يف 
اأق�����س��ام��ه حاليا  وي��ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف 
وتبلغ  ع���ام���ال   3036 م����ن  اأك������رث 
مليار   4.4 نحو  الإجمالية  تكلفته 
دره����م ومي��ت��د ع��ل��ى م�����س��اح��ة قدرها 
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ومواقف  رئي�سي  مبنى  من  ويتاألف 
لوج�ستية  خدمات  ومركز  لل�سيارات 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة بطاقة  ط���اق���ة  وحم���ط���ة 
املرافق  من  وغريها  ميغاوات   60
التي  املتطورة  العالجية  واخلدمات 
كما  امل��دي��ن��ة  �سكان  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
تخ�س�سية  ع��ي��ادات   104 يت�سمن 
للت�سوير  وح������دة  و17  م���ت���ط���ورة 
الإ�����س����ع����اع����ي وال���ط���ب���ق���ي امل����ح����وري 
واملغناطي�سي و22 وحدة تخ�س�سية 
تزويده  و�سيتم  واملنظار  للت�سخي�س 
باأحدث املعدات الطبية والتقنية التي 
تواكب اأحدث التطورات وامل�ستجدات 

مبجال الت�سخي�س والعالج .

متط�ع� دبي العطاء يق�م�ن بعملية فرز ل� 10,000 كتاب م�جه لالأطفال ال�س�ريني الالجئني يف الأردن
•• دبي-الفجر: 

العربية  الإم���ارات  بدولة  اخلري2017  ع��ام  روح  مع  متا�سياً 
بن  م��ب��ادرات حممد  م��ن  ج��زء  العطاء،  دب��ي  �سخرت  املتحدة، 
الكتابية  وامل��ه��ارات  التعاطف  روح  العاملية،  مكتوم  اآل  را���س��د 
دولة  يف  العربية  باللغة  الناطقني  املتطوعني  م��ن  ملجموعة 
الإمارات، من اأجل القيام بعملية فرز ل� 10،000 كتاب باللغة 
العربية. ومت فرز الكتب التي من املقرر توزيعها على الأطفال 
200 متطوع ناطق  ال�سوريني الالجئني يف الأردن، من قبل 

دبي  يف  الوطنية  اخلريية  الأهلية  املدر�سة  يف  العربية  باللغة 
يوم 13 مايو.

وقد اأبدى كل متطوع التزاماً با�ستكمال واحدة من اثنني من 
فرتات العمل التي تبلغ مدتها 4 �ساعات، حيث كر�س كل واحد 
اإدخال  50 كتاباً، مبا يف ذل��ك  منهم وق��ت عمله بفرز ح��وايل 
عنوان الكتاب وا�سم املوؤلف و�سنة الن�سر وغريها من التفا�سيل، 
واإدراجها يف جدول بيانات على ملف اك�سل . كافة املواد املقروءة 
التي مت فرزها هي جزءاً من جمموعة الكتب التي مت جمعها 

خالل حملة اأمة تقراأ التي تدعمها دبي العطاء.

تهدف  التي  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  تعليقه  ويف معر�س 
اإىل م�ساعدة الأطفال ال�سوريني الالجئني، قال طارق القرق، 
الرئي�س التنفيذي لدبي العطاء: لقد �سهدنا تزايد يف درجة 
الهتمام وامل�ساركة من املجتمع الإماراتي عقب الإع��الن عن 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  عام اخلري2017 من قبل �ساحب 
لتلبية  العطاء  دب��ي  يف  جهدنا  ق�سارى  نبذل  نهيان.  اآل  زاي��د 
الطلب املتزايد على فر�س العمل التطوعي. وُتعد هذه الدورة 
من مبادرة التطوع يف الإمارات واحدة من العديد من املبادرات 
التي �سنطرحها من الآن وحتى نهاية العام. ويتمحور عملنا 

لتعزيز  جنب  اإىل  جنباً  معه  نعمل  ال��ذي  املجتمع  حول  اليوم 
الكتب ج���زًءا ل  ل��الأط��ف��ال ع��ن ط��ري��ق جعل  التعلم  اإم��ك��ان��ات 

يتجزاأ من حياتهم. 
200 متطوع الذين �ساركوا يف  ال�  اآمنة منقو�س، واح��دة من 
�سرف  العطاء هي  دب��ي  التطوع مع  فر�سة  اإن  قالت:  امل��ب��ادرة 
عظيم يل. جتمع هذه املبادرة بني اأمرين قريبني اإىل قلبي، األ 
اأتطوع من اأجل  اأن  وهما م�ساعدة الغري والقراءة. وي�سعدين 
فالكتاب  الكتب.  على  للح�سول  ال�سوريني  الأطفال  م�ساعدة 

مبثابة بوابة تاأخذ القارئ اإىل عامل جديد. 

•• دبي -وام:

بعد اطالق النظام املتكامل ملعايري مراكز الت�سال احلكومية 
الأول من نوعه على م�ستوى العامل ينظم مركز منوذج دبي 
التابع لالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي امللتقى 
الأول ملراكز ات�سال حكومة دبي غدا بالتعاون مع هيئة الطرق 

واملوا�سالت حتت عنوان البتكار والت�ساق .
ال�سرتاتيجية  ه����ي:  رئ��ي�����س��ي��ة  ج��ل�����س��ات  امل��ل��ت��ق��ى  وي��ت�����س��م��ن 
با�ستخدام  املتعاملني  على  الرتكيز  و  الت�سال  ملركز  املبتكرة 
اأدوات مبتكرة و جتربة املتعامل الإيجابية من خالل �سبكات 
التوا�سل و اإدارة املعرفة مبراكز الت�سال و بيئة العمل املحفزة 
اإبراز القيمة امل�سافة من خالل العمليات  مبركز الت�سال و 
امللتقى عر�س ق�س�س جناح  والتكنولوجيا فيما �سيتم خالل 

لأف�سل مركز ات�سال واأف�سل مدير مركز ات�سال.
وق����ال ���س��ع��ادة ع���ب���داهلل ال�����س��ي��ب��اين الم����ني ال���ع���ام للمجل�س 
التنفيذي لإمارة دبي انه متا�سياً مع توجيهات �ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س  ال�سيخ حممد بن را�سد 
اإىل حتقيق  ال��رام��ي��ة  رع���اه اهلل  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
قنوات  توفري  وذل��ك من خ��الل  املجالت  البتكار يف خمتلف 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  وتوجيهات  للمتعاملني  مبتكرة  توا�سل 
اآل مكتوم و يل عهد دبي رئي�س املجل�س  بن حممد بن را�سد 
املتعاملني عر قنوات تقدمي اخلدمة  ا�سعاد  التنفيذي حول 
امللتقى  ج��اء  املتعاملني  م��ع  التوا�سل  خاللها  م��ن  يتم  التي 
فيما  املعريف  التبادل  بهدف  دبي  ات�سال حكومة  ملراكز  الول 
وال�ستفادة  باملراكز  املعنيني  والتقاء  الت�سال  مبراكز  يتعلق 

من اأف�سل التجارب .
واأع����رب ���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س 
املديرين يف هيئة الطرق واملوا�سالت عن اعتزازه بعقد امللتقى 
2017 الذي ينظمه مركز  الأول ملراكز ات�سال حكومة دبي 
اأن  منوذج دبي بالتعاون مع هيئة الطرق واملوا�سالت موؤكدا 
مراكز الت�سال باتت �سرورة موؤ�س�سية يتم من خاللها حت�سني 

الأداء وتطوير اخلدمات لتحقيق ال�سعادة للمتعاملني. وقال 
املوؤ�س�سات  الزاوية يف  تعتر حجر  الت�سال  اإن مركز  �سعادته 
والهيئات ذات العالقة املبا�سرة باحتياجات النا�س وتطلعاتهم 
ومعدلت  املجتمع  توقعات  ر�سد  يف  املراكز  هذه  ت�سهم  حيث 
مركز  اأن  اإىل  م�سريا  تلك  اأو  اجل��ه��ة  ه��ذه  اأداء  ع��ن  ر���س��اه��م 
الت�سال بهيئة الطرق واملوا�سالت 8009090 حقق اإجنازا 
نوعيا بح�سوله على جائزة اأف�سل مركز ات�سال للعام 2016 

يف جائزة حمدان بن حممد للحكومة الذكية.
واأ�سار الطاير اإىل اأن مركز الت�سال بهيئة الطرق واملوا�سالت 
على  بالرد  الت�سال  مراكز  عليه عن  املتعارف  املفهوم  جتاوز 
ال�ستف�سارات فقط بل يقوم باإجناز 35 خدمة عر القنوات 
20 خدمة عر الرد الآيل دون  املتاحة وكذلك ميكنه اإجناز 
كبرية  بكفاءة  ميتاز  املركز  اأن  �سعادته  م��وؤك��دا  ب�سري  تدخل 
اأف�سل  انتقاء  ع��ر  الب�سرية  امل���وارد  ا�ستثمار  على  ق��درت��ه  يف 

العنا�سر واأكفاأها للقيام باأداء مهام املركز على خري وجه.
بهيئة  الت�����س��ال  مل��رك��ز  ميدانية  زي���ارة  امللتقى  خ��الل  و�سيتم 
احلكومية  اجلهات  من  املعنيون  ليقوم  وامل��وا���س��الت  الطرق 

بالطالع على املركز والعاملني به.
من جانبها قالت اإميان ال�سويدي مدير مركز منوذج دبي اأن 
امللتقى �سيت�سمن 9 جل�سات رئي�سية وجل�ستني حواريتني مع 
نخبة من املعنيني مبراكز الت�سال وعر�س لأف�سل التجارب 
والتقييم  الأداء  اأدوات  امللتقى على  الرتكيز خالل  �سيتم  كما 
ال��ن��ظ��ام املتكامل ملعايري  مل��رك��ز الت�����س��ال ك��ج��زء م��ن  ال��ذات��ي 
تاأخذ  والتي  املركز  اأطلقها  التي  احلكومية  الت�سال  مراكز 
من جتربة املتعامل كاأولوية قيا�س وتقييم يف جميع مراحل 

الت�سال بكافة القنوات .
وترتكز معايري مراكز الت�سال على 4 ركائز اأ�سا�سية جتربة 
الب�سرية  امل��وارد  التوا�سل  قنوات  لكافة  اأبعادها  بكل  املتعامل 
والتي ت�سمل التدريب وقيا�س اأداء موظفي املراكز و العمليات 
التي ت�سمل الجراءات املتبعة لتحقيق كفاءة اخلدمة و املوارد 

التقنية امل�ستخدمة وفعاليتها والتاأكد من كفاءتها

حاك��م ع�����ام 
اأ�ست���راليا يلتق����ي 

�سفي���ر الدول����ة
•• كانربا-وام:

اأ�سرتاليا ومعايل الدكتور عبيد  بحث معايل بيرت كو�ستغروف حاكم عام 
احلريي �سامل الكتبي �سفري الدولة لدى اأ�سرتاليا العالقات الثنائية بني 

البلدين و�سبل تطويرها على خمتلف الأ�سعدة.
وعر معاليه - خالل لقائه معايل ال�سفري على هام�س احلفل الذي اأقامه 
ملمثلي البعثات الدبلوما�سية املعتمدة لدى اأ�سرتاليا - عن امتنانه و�سكره 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
والتي  الإم���ارات  دول��ة  لزيارة  دعوته  على  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

يتطلع فيها لنتائج اإيجابية.
العام يف  اإقامة احلاكم  ال��ذي عقد مبقر  اللقاء  وناق�س اجلانبان - خالل 
وم�سوؤولني  الدبلوما�سية  البعثات  روؤ�ساء  من  كبري  عدد  مب�ساركة  كانرا 
من احلكومة الأ�سرتالية ونواب برملانني - اأهمية موا�سلة تعزيز التن�سيق 
والت�ساور ب�ساأن خمتلف الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك وتبادل الآراء حول 
اإقامة �سراكات بني البلدين وتو�سيع حجم التعاون يف املجالت القت�سادية 

والتجارية وال�ستثمارية وال�سياحية .

مركز من�ذج دبي ينظم امللتقى الأول 
ملراكز ات�سال حك�مة دبي غدا
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جناتا بنك ليمتد
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اىل ال�سادة م�ساهمي 

جناتا بنك ليمتد - فروع دولة الإمارات العربية املتحدة

بيان الدخل ال�سامل املجمع ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان املركز املايل املجمع كما يف  31 دي�سمرب 2016

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني  املجمع ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان التدفقات النقدية املجمع ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات  املالية املجمعة 31 دي�سمرب 2016
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اأخبـار الإمـارات

بلدية ال�سارقة: اطالق خطة ا�سرتاتيجية متكاملة خلدمة واإ�سعاد قاطني الإمارة

اختتام م�ؤمتر دبي الدويل لالأمرا�س املعدية واللقاحات 

هيئة تنمية املجتمع بدبي تكرم نزلء 
برنامج رعاية الذات

•• ال�صارقة -وام:

اأن  ال�سارقة  بلدية  ع��ام  مدير  الطريفي  ثابت  �سعادة  اأك��د 
على  ت��رك��ز  متكاملة  ا�سرتاتيجية  خطة  و�سعت  البلدية 
والزراعة  املوؤ�س�سي  ال��دع��م  الرئي�سية  البلدية  ق��ط��اع��ات 
والهند�سة  املركزية  واملخترات  العامة  وال�سحة  والبيئة 
وامل�ساريع وخدمة العمالء خا�سة بعد اعادة هيكلة البلدية 
وت�سكيل فريق عمل مهمته درا�سة القرارات التي ت�سدرها 

البلدية.
لتحقيق  املفتوح  ال��ب��اب  �سيا�سة  تنتهج  البلدية  ب��ان  ون���وه 
���س��ب��ي��ل خ��دم��ة وا���س��ع��اد قاطني  امل�����س��داق��ي��ة يف ع��م��ل��ه��ا يف 

الإمارة.
جاء ذلك خالل جل�سة حوارية مع ممثلي و�سائل الإعالم 
�سعادة  بح�سور  البلدية  مبقر  الأول  قبل  اأم�س  الدولة  يف 
لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  ال�����س��وي��دي  ه���ده  ب��ن  خليفة 
ادارة  الهند�سة واملباين واملهند�س جعفر علي جعفر مدير 
اخلدمات البيئية وعلي عبيد احلمودي مدير ادرة التفاعل 

املوؤ�س�سي.
بني  اأط��ل��ق��ت  البلدية  ان  الطريفي  ث��اب��ت  ���س��ع��ادة  واأو���س��ح 
املبادرة  هذه  البلدية حيث متكنهم  مبادرة عني  موظفيها 

م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج ال��وات�����س اآب م��ن ر���س��د اي���ة خمالفات 
الإج���راءات  وات��خ��اذ  عنها  والب���الغ  ال�سارع  يف  ير�سدونها 
املرتتبة عليها جتاه مرتكبيها ..لفتا اىل ان البلدية تعتزم 
..كما  للجميع  يتاح  لتطبيق  حتويله  ال��ق��ادم  ال��ع��ام  خ��الل 
�ستطلق خالل يونيو املقبل حملة توعية حول �سكن العزاب 
يف مدينة ال�سارقة خا�سة يف املناطق القدمية والتي يكرث 
– وال��ت��ي مل يجر ت�سديق  ال��ق��ان��وين  غ��ري  – ال�سكن  بها 
من  احل��د  ان  اىل  ..م�سريا  البلدية  يف  الإيجارية  عقودها 
اجلهات  م��ن  العديد  جهود  ت�سافر  يتطلب  امل�سكلة  ه��ذه 

احلكومية يف المارة.
واأو�سح الطريفي اأن خدمة مواقف املدى الطويل يف عدد 
من الأماكن املاأهولة بال�سكان على م�ستوى املدينة تتطلب 
اأ�سهر  الثالثة  خ��الل  ا�ستالمها  �سيتم  حتكم  غرفة  وج��ود 
القادمة ومن ثم �سيتم تفعيل املواقف التي تعتر �سديقة 
ب��ق��اء املركبة  اأه��م��ه��ا  امل��م��ي��زات  ال��ع��دي��د م��ن  للبيئة وت��وف��ر 
اأم��ن هذه  حت��ت رق��اب��ة ومتابعة م�ستمرة م��ن قبل ح��را���س 
املواقف على مدار اليوم وطوال فرتة �سفر �ساحب املركبة 
بالإ�سافة للحفاظ عليها نظيفة واآمنة من حوادث الوقوف 
اخلطاأ وحمايتها من عوامل اجلو املختلفة ..م�سريا اىل اأن 
اأ�سعار هذه املواقف متت درا�ستها ومقارنتها مبواقف عدد 

من مطارات الدولة.
�سبكة  م��ن  باملائة   85 اأجن���زت  البلدية  ان  �سعادته  ول��ق��ت 
اآلف   5 مبلغ  وح��ددت  ال�سارقة  مبدنية  ال�سحي  ال�سرف 
ال�سكنية  امل��ن��ازل  قاطني  قبل  من  لت�سغيلها  ر�سوما  دره��م 
اأق��رب وقت عر  بت�سغيلها يف  الإ�سراع  ..داعيا اىل �سرورة 
البلدية  و�سائل منها طلب اخلدمة من خالل موقع  عدة 
اللكرتوين او عن طريق مكاتب ت�سهيل املنت�سرة يف المارة 
دخول  املقبلة  الفرتة  خالل  �ستمنع  البلدية  ان  ..مو�سحا 
تغطيتها  متت  التي  للمناطق  ال�سحي  ال�سرف  �سهاريج 

ب�سبكة ال�سرف ال�سحي.
املناطق  الكريكت يف  انت�سار مالعب  ان  اىل  �سعادته  واأ�سار 
بطرق  معها  التعامل  �سيتم  اآ�سيوية  جاليات  ت�سكنها  التي 
للعب  م�ساحات  منحهم  خ��الل  م��ن  واأم��ن��ا  قانونية  اأك���رث 
..لفتا  البلدية  حتددها  مادية  ر�سوم  مقابل  منظم  ب�سكل 
اىل وجود عدد من هذه املالعب املرخ�سة من قبل البلدية 

تتبع �سركات خا�سة.
ونوه بان البلدية ب�سدد الزام مقاويل البناء وال�ست�ساريني 
بالتوقيع على العقد املوحد الذي اأعدته البلدية بالتعاون 
مع عدة جهات يف الإمارة وا�ستغرق فرتة طويلة خلروجه 
اأن  اىل  ..م�سريا  الأط���راف  جميع  وحتمي  تر�سي  ب�سيغة 

اإعداد هذا العقد جاء بعد تلقي املجل�س البلدي مئات من 
ال�سكاوي على مقاويل البناء وما يرتتب عليه من تداعيات 

ت�سر بجميع الأطراف.
اطالق  تعتزم  ال�سارقة  بلدية  ان  الطريفي  �سعادة  وق���ال 
واملحالت  ال�سكنية  امل��ن��ازل  ا�سحاب  ق��ي��ام  مفادها  م��ب��ادرة 
وهي  وحم��الت��ه��م  م�ساكنهم  م��داخ��ل  بتنظيف  ال��ت��ج��اري��ة 
مبادرة اختيارية ..ا�سافة اىل مبادرة من اأ�سحاب امل�سانع 
تبليط  اأو  ب��ر���س��ف  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل��ن��اط��ق  وامل�����س��ت��ودع��ات يف 

اأر�سيات مداخلهم.
واأك����د ���س��ع��ادت��ه ان ك��ل خم��ال��ف��ة ت���رد ل��ق��ط��اع م��ن قطاعات 
التي  ال�سكاوي  جلنة  لدى  التظلم  ملرتكبها  ميكن  البلدية 
تعمل على التحقق من هذه املخالفة ودرا�ستها واذا جاءت 
املخالفة يف غري حملها يتم قبول تظلمه واإلغاوؤها ..م�سريا 
اىل ت�سدد البلدية يف املخالفات البيئية التي حتدث �سررا 

كبريا والتي يتم ت�سويرها ول يوجد بها تظلم.
القادم  �سبتمر  خ��الل  تعتزم  ال�سارقة  بلدية  ان  واأو���س��ح 
كوريا  امل��ق��رر عقده يف  ال��ع��امل  بلديات  م��وؤمت��ر  امل�ساركة يف 
اجلنوبية لالطالع على جتاربهم البلدية الناجحة والتزود 
العالقات  توطيد  جانب  اىل  املجال  ه��ذا  يف  خراتهم  من 

والتوا�سل مع البلديات امل�ساركة يف املوؤمتر.

•• دبي -وام:

اخ��ت��ت��م��ت ام�������س ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة 
ال����ث����ان����ي����ة مل�����وؤمت�����ر دب�������ي ال�������دويل 
لالأمرا�س املعدية واللقاحات والتي 
اأيام بدعم  اأقيمت على مدار ثالثة 
املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  من 
القرار  �سانعي  ومب�ساركة عدد من 
وجمموعة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  يف 
الإقليميني  امل��ت��خ�����س�����س��ني  م����ن 

والعامليني.
وناق�س املتحدثون خالل املحا�سرات 
العديد  النقا�س  وجل�سات  العلمية 
م��ن امل��وا���س��ي��ع ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ركزت 
واخلطط  ال���ت���ح���دي���ات  اأب������رز  ع��ل��ى 
مبكافحة  تتعلق  ال��ت��ي  امل�ستقبلية 
انت�سار العدوى و�سبل الوقاية منها 

واأهمية دور اللقاحات.
واأكدت الدكتورة جنيبة عبد الرزاق 

رئي�سة جلنة منع ومكافحة العدوى 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  يف  امل��رك��زي��ة 
والهيئات  ال����وزارة  ح��ر���س  املجتمع 
تعزيز  ع���ل���ى  امل���ح���ل���ي���ة  ال�������س���ح���ي���ة 
امل��ع��اي��ري ال���دول���ي���ة ل��ل��وق��اي��ة داخل 
دول��ة الإم���ارات من خ��الل الرامج 
مو�سحة  ال��ع��دوى  ملكافحة  القوية 
يهدف  حاليا  الرئي�سي  الجت��اه  اأن 
اإىل تطبيق هذه الرامج يف جميع 
العمل  ب���داأ  حيث  ال�سحية  امل��راف��ق 
ع��ل��ى ذل���ك ب��ال��ف��ع��ل ف�����س��اًل ع���ن اأن 
اأكرث من 50 باملائة من امل�ست�سفيات 
�سواء احلكومية اأو اخلا�سة معتمدة 
دول��ي��ا وه��ذه ال��درج��ة م��ن العتماد 
ملكافحة  الفعالة  املمار�سة  تتطلب 

العدوى.
من  ع�����ددا  ه���ن���اك  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال منع 
انت�سار  م��ث��ل  ال���ع���دوى  وم��ك��اف��ح��ة 

للم�سادات  امل���ق���اوم���ة  ال��ب��ك��ت��ريي��ا 
التاأهب  اإىل  واحل����اج����ة  احل���ي���وي���ة 
حيث  اجلديدة  النا�سئة  لالأمرا�س 
ي��وج��د جل���ان وط��ن��ي��ة م���ن خمتلف 
امل��ح��ل��ي��ة تعمل  اجل���ه���ات ال�����س��ح��ي��ة 
ملواجهة  فعالة  خطة  تطبيق  على 
هذه التحديات وت�سمل زيادة الوعي 
اليد  لنظافة  المتثال  اأهمية  حول 
امل��راف��ق و  ذل��ك يف خمتلف  وتعميم 
ال��ت�����س��دي لن��ت�����س��ار ه���ذا ال��ن��وع من 
البكترييا من خالل خطة متكاملة 

�سيتم ن�سرها قريبا .
واأ����س���اف���ت ال���دك���ت���ورة جن��ي��ب��ة عبد 
بالأمرا�س  يتعلق  فيما  ان��ه  ال��رزاق 
النا�سئة هناك جلنة وطنية حلالت 
ال����ط����وارئ يف ال����دول����ة ����س���ارك���ت يف 
م���واج���ه���ة م���ث���ل ه������ذه الأم�����را������س 
فريو�س  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  وم��ن��ه��ا 
تخ�سع  زيكا حيث  وفريو�س  اإيبول 

امل�ستمر  التدريب  اإىل  اللجنة  ه��ذه 
ل�سمان ال�ستجابة الفعالة يف مثل 

هذه احلالت.
الدكتورة مريال  من جانبها ذكرت 
الفريو�سات  ع��ل��م  يف  اأ���س��ت��اذة  اأك����اي 
ومن�سقة يف منظمة ال�سحة العاملية 
حول  العلمية  حما�سراتها  خ��الل 
اللقاحات  واأهمية  الأنفلونزا  عبء 
اأن  امل���خ���اط���ر  ل��ب��ع�����س  ل��ل��ت�����س��دى 
 374 اأن  اإىل  ت�سري  الح�����س��ائ��ي��ات 
األف من حالت الإ�سابة بالأنفلونزا 
ع��ن��د الأط���ف���ال يف ع��م��ر ع���ام تكون 
يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة 
ن�سبة  و�سلت  بينما   .. امل�ست�سفيات 
خم�س  عمر  يف  احل���الت  ه��ذه  مثل 
�سنوات اإىل 870 األف حالة �سنويا 
عامل  ي�سكل  احلمل  اأن  جانب  اإىل 
خطر يف حالت الأنفلونزا ال�سديدة 
ح��ي��ث ت��ت��زاي��د امل��خ��اط��ر م���ع تقدم 

احلمل .
واأق��ي��م امل��وؤمت��ر - ال���ذي ���س��ارك فيه 
اإق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا -  م��ت��ح��دث��ا   28
ال�سعودية  اجلمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الطبية  ال����دق����ي����ق����ة  ل������الأح������ي������اء 
والأمرا�س املعدية وجمعية الأطباء 
الأوروبية  واجل��م��ع��ي��ة  البحرينية 
الكلينيكية  ل��ل��م��ي��ك��روب��ي��ول��وج��ي��ا 

والأمرا�س املعدية .
و���س��م��ل��ت ق��ائ��م��ة امل��ت��ح��دث��ني يف هذ 
ال����ذي تنظمه   - ال�����س��ن��وي  امل���وؤمت���ر 
العاملية  للفعاليات  معرفة  �سركة 
– كال من الدكتورة ليلى اجل�سمي 
ال��ت��ح�����س��ني يف وزارة  ق�����س��م  رئ��ي�����س��ة 
والدكتورة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 
مركز  م�����دي�����رة  ال���ي���و����س���ف  ن����اه����د 
اخلدمات الوقائية يف هيئة ال�سحة 
احلو�سني  فريدة  والدكتورة  بدبي 
يف  ال�سارية  الأم��را���س  اإدارة  مديرة 

والدكتورة  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�سح  هيئة 
ا�ست�سارية  ال��������رزاق  ع���ب���د  جن��ي��ب��ة 
ال��ب��اط��ن��ي��ة رئ��ي�����س ق�سم  اأم����را�����س 
الراحة  م�ست�سفى  يف  ال��ب��اط��ن��ي��ة 
ومكافحة  ال��وق��اي��ة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س��ة 
ال�سحة  وزارة  يف  املركزية  العدوى 
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع وال���دك���ت���ور علي 
اجلليب ا�ست�ساري يف وزارة ال�سحة 
جليلة  وال��دك��ت��ورة  ع��م��ان  ب�سلطنة 
ج����واد رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ل��ق��اح��ات يف 

وزارة ال�سحة مبملكة البحرين.

••دبي-وام: 

كرمت هيئة تنمية املجتمع يف دبي ام�س وبالتعاون 
مع اإدارة املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية ب�سرطة 
دبي 38 نزياًل ممن اأكملوا بنجاح برنامج رعاية 
ال�����ذات ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه ال��ه��ي��ئ��ة مل�����س��اع��دة النزلء 
واأكرث  اأف�����س��ل  ب�سكل  حلياتهم  التخطيط  على 

اإيجابية.
ويعد برنامج رعاية الذات اأحد برامج هيئة تنمية 
الأك���رث عر�سة  ال��ف��ئ��ات  ل��دم��ج ومت��ك��ني  املجتمع 
ث���الث م��راح��ل ويتيح  ُي��ق��دم وف���ق  لل�سرر ح��ي��ث 
قدرته  لتح�سني  مهارات جديدة  اكت�ساب  للنزيل 

ال�سغوط  م��ع  والتعامل  ال��ف��ّع��ال  التوا�سل  على 
ومراجعة الذات والعمل جلعل املرحلة املقبلة من 

حياته اأكرث ا�ستقرارا و�سعادة.
عبد  اأح��م��د  �سعادة  اأك��د  للنزلء  تكرميه  وخ��الل 
اأن  اأهمية  على  الهيئة  ع��ام  مدير  جلفار  الكرمي 
النزلء مع فرتة حمكومياتهم كمرحلة  يتعامل 
ي�سعوا  واأن  للنف�س  وم��راج��ع��ة  ل���ل���ذات  ت��ط��ه��ري 
يودعون  اأف�����س��ل  ج��دي��دة  مل��رح��ل��ة  ب��داي��ة  جلعلها 
فيها اأخطاء املا�سي وي�ستقبلون احلا�سر بتفاوؤل 

واإيجابية.
ونوه بالتعاون املثمر مع الإدارة العامة للموؤ�س�سات 
النزلء  م�سلحة  فيه  مل��ا  والإ�سالحية  العقابية 

ومبا يتيح عودتهم ب�سكل فّعال حلياتهم الطبيعية 
وبدء مرحلة جديدة اأكرث �سعادة وجناحاً.

واحتفاء باخلريجيني وزعت الهيئة كتاب �ساحب 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي” 
جميع  ع��ل��ى  والإيجابية”  ال�����س��ع��ادة  يف  ت��اأم��الت 
النزلء املواطنني يف املوؤ�س�سة الذين يبلغ عددهم 
400 نزيل وذلك بهدف حثهم على اإيجاد هدف 
م�سرق  مب�ستقبل  وال���ت���ف���اوؤل  احل��ي��اة  يف  وا���س��ح 
والر����س���ادات  بالن�سائح  وال��ع��م��ل  اإل��ي��ه  وال�����س��ع��ي 
امل��وج��ه��ة م��ن خ��الل ال��ك��ت��اب وال��ت��ي ت��وؤك��د اأهمية 

الإيجابية وجعلها منط حياة.

•• عدن -وام:

ال��وط��ن��ي لالإمداد  امل��رك��ز  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  �سلم 
الدوائي يف عدن ام�س �سحنة عاجلة من امل�ستلزمات الطبية 
والأدوية ملحافظتي عدن وتعز. جاء ذلك خالل زيارة قام بها 
اجلمهورية  مل�ست�سفى  ام�س  �سباح  الأحمر  الهالل  من  وف��د 
مدير  وقالت   . الدوائي  لالإمداد  الوطني  واملركز  التعليمي 
عام املركز الدكتورة �سعاد مي�سري اإن اآلية توزيع الأدوية على 
اأن  غري  امل��ح��ررة  خا�سة  جيد  ب�سكل  تتم  املحافظات  خمتلف 
هناك �سعوبة يف و�سول الأدوية اإىل بع�س املحافظات الواقعة 
���س��ي��ط��رة الن��ق��الب��ي��ني. ون��وه��ت م��ي�����س��ري مب�ساهمات  حت��ت 

الهالل الإماراتي املتوا�سلة لدعم م�سايف عدن واملخا يف تعز 
�ساهما  �سابقني  دعم وعطاء  تاأتي عقب  الزيارة  اإن  وقالت   ..
اع��ادة تطبيع الأو�ساع وحتديدا يف م�ست�سفى  ب�سكل كبري يف 

اجلمهورية .
واأ�سفرت م�ساهمات الهالل املتوا�سلة وخالل زمن ق�سري عن 
حتقيق اجنازات كبرية على �سعيد تطبيع الأو�ساع وحت�سني 
امل�ساهمات  ت��ل��ك  ت��اأت��ي   . خ��ا���س  ب�سكل  ال�سحية  اخل���دم���ات 
“ يف  “ ال��ه��الل  الإجن����ازات حققها  م��ن  �سل�سلة  اإىل  لت�ساف 
جمال اخلدمات ال�سحية بعدما متت �سيانة وتاأهيل وجتهيز 
و9  ك��رى  م�ست�سفيات   5 منها  �سحيا  مرفقا   14 وترميم 
17 �سيارة ا�سعاف و توفري  عيادات ومراكز �سحية و ت�سليم 

8 جممعات  700 من املعدات وامل�ستلزمات الطبية وترميم 
يف  الأط��ف��ال  �سرطان  مركز  و  ولدة  مركزي  وترميم  �سحية 
وجمعية  ال�سناعية  الأط����راف  وم��رك��ز  ال�سداقة  م�ست�سفى 
بالكامل  اجلمهورية  وم�ست�سفى  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
وامل�ستودعات  وال���ط���وارئ  احل����وادث  وم��ب��ن��ى  مرحلتني  ع��ر 
وال�سرطان  الكلى  زراع���ة  اأدوي����ة  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل  الطبية 
والدم وخم�س ثالجات مل�سرحة م�ست�سفى اجلمهورية وتنفيذ 
م�سروع الرتقاء بامل�ستوى ال�سحي عر تاأ�سي�س مركز خا�س 
مكتب  م��ع  اجل��م��ه��وري��ة  م�ست�سفى  يف  ال�سنك  ح��م��ى  ب��ع��الج 
ال�سحة وكلية الطب جامعة عدن وتنفيذ عدد من الدورات 

واحلمالت امليدانية التوعوية.

الهالل الأحمر يدعم م�سايف عدن وتعز مب�ستلزمات طبية واأدوية

امل�افقة على ال�سرتاتيجية العربية النم�ذجية لتعزيز 
الرعاية الجتماعية وال�سحية لالأجهزة الأمنية

•• تون�س -وام:

اختتم املوؤمتر العربي ال�ساد�س لروؤ�ساء اإدارات الرعاية الجتماعية وال�سحية 
تعزيز  اىل  الرامية  التو�سيات  من  ع��دد  باإ�سدار  اأعماله  الأمنية  الأج��ه��زة  يف 
للعاملني يف  الرعاية الجتماعية وال�سحية  املبذولة لتعزيز جمالت  اجلهود 

الأجهزة الأمنية العربية.
و عقد املوؤمتر بقاعة الأمري نايف بن عبد العزيز اآل �سعود مبقر الأمانة العامة 
بتون�س وذلك بح�سور ممثلني عن وزارات الداخلية يف الدول العربية ف�سال 

عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والحتاد الريا�سي العربي لل�سرطة.
النموذجية  العربية  ال�سرتاتيجية  على  اأعماله  ختام  يف  امل��وؤمت��ر  واف��ق  وق��د 
بتعميمها  واأو�سى  الأمنية  لالأجهزة  وال�سحية  الجتماعية  الرعاية  لتعزيز 

على الدول الأع�ساء لال�سرت�ساد بها.
الجتماعية  ال��رع��اي��ة  اإدارات  ب��ني  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  اأهمية  على  امل��وؤمت��ر  واأك���د 
املتميزة  ال��ت��ج��ارب  ع��ل��ى  ل��الط��الع  ال��ع��رب��ي��ة  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  وال�سحية يف 

وال�ستفادة من املمار�سات الف�سلى.
اإىل الأمانة  املوؤمتر على ت�سور منوذجي لناٍد اجتماعي �سرطي وطلب  ووافق 

العامة للمجل�س تعميمه على الدول الأع�ساء لال�ستفادة منه.
ال�سرطة  اأف���راد  لعائالت  ال��زي��ارات  تبادل  الأع�ساء على  ال��دول  امل��وؤمت��ر  وح��ث 
ال�سرطة  لأج��ه��زة  التابعة  ال�سطياف  ومنتجعات  ال��راح��ة  مراكز  يف  العربية 
العربية مبا يعزز عالقات الأخوة وال�سداقة بني منت�سبي اأجهزة الأمن العربية. 
اإىل  لالنت�ساب  للمرت�سحني  النموذجي  النف�سي  الختبار  على  املوؤمتر  وواف��ق 
اأجهزة ال�سرطة والأمن وطلب اإىل الأمانة العامة للمجل�س تعميمه على الدول 

الأع�ساء لال�ستفادة منه اىل جانب الختبارات الأخرى املعتمدة لديها.
اإخ�ساع رجال الأمن اىل التقييم النف�سي الدوري  وحث الدول الأع�ساء على 

مبا ي�سمح بالتاأكد من قدرتهم على القيام مبهامهم.
نفقات  لتغطية  عربي  اأمني  ت�سامن  �سندوق  اإن�ساء  مو�سوع  املوؤمتر  وناق�س 
الإحاطة الطبية والجتماعية والنف�سية بامل�سابني من رجال ال�سرطة والأمن 

العرب واأ�سرهم وطلب من الأمانة العامة اإعداد نظام لهذا ال�سندوق.
ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س امل���وؤمت���ر جت���ارب ع���دد م��ن ال����دول الأع�����س��اء يف جم���ال رعاية 
اأحيلت  وقد  والأ�سرى  ال�سهداء  واأ�سر  والأم��ن  ال�سرطة  رجال  من  املتقاعدين 
التو�سيات اإىل الأمانة العامة متهيدا لرفعها اإىل الدورة املقبلة ملجل�س وزراء 

الداخلية العرب للنظر يف اعتمادها.

•• دبي - وام:

املتكاملة يف جمموعة  واملوؤ�س�سية  الذكية للخدمات احلكومية  املن�سة   axs حازت 
ال�سنوية  ال��دورة  حفل  خ��الل  احلكومية  للخدمات  م��زود  اأف�سل  لقب  على  تيكوم 
الثالثة للجوائز الدولية لتمّيز قطاع الأعمال 2017 والذي اأقيم يف فندق جمريا 
اأن   axs ل�  العام  املدير  كاظم  اأي��وب  الدكتور  واأك��د  املا�سي.  الأ�سبوع  بدبي  بيت�س 
اجلائزة متثل حافزا اإ�سافيا ملوا�سلة ر�سالة axs الهادفة لرت�سيخ مفهوم البتكار 
والتمّيز يف توفري اخلدمات الذكية للمتعاملني �سمن قطاعات الأعمال م�سدداً على 
الدور املحوري الذي تلعبه موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س بدولة الإمارات يف 
اآليات  اأح��دث  وتفعيل  بالإمكانات  الرتقاء  فيه  ملا  املن�سود  الرقمي  التحول  حتقيق 
الكفاءة متا�سيا مع روؤية الإمارات  اأجل تطوير الأداء وتعزيز  البيانات من  حتليل 
رقمية فريدة من نوعها توفر اأكرث من 200 خدمة  من�سة   axs وتعد   .2021
�سمن  العاملة  �سركة   5100 من  لأك��رث  واح��د  �سقف  حتت  وموؤ�س�سية  حكومية 
جمّمعات تيكوم لالأعمال. كما توفر axs عر مركزين متطورين اخلدمات الذكية 
املتكاملة بال�سراكة مع كٍل من جمموعة بريد الإمارات، وجمارك دبي ودائرة التنمية 
العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب  القت�سادية بدبي وهيئة ال�سحة بدبي والإدارة 
بدبي وهيئة الإم��ارات للهوية ووزارة ال�سحة حتت �سقف واحد مما ي�سّهل جتربة 
املتعاملني ويرتقي مب�ستوى اخلدمة. وقامت جلنة م�ستقلة من حمكمي اجلائزة 
بتقييم اأداء axs يف جمال خدمات الأعمال وقيا�س اأدائها الت�سغيلي وفق جمموعة 
والتخطيط  العمل  و�سياق  تعريف  �سملت  التي  املتخ�س�سة  التقنية  املعايري  من 
ال�سرتاتيجي واإ�سراك املتعاملني الرئي�سيني والبتكار والإبداع والتطبيق الفاعل 
والتغيري املتحقق والتاأثريات والنتائج. وحر�ست دورة هذا العام من اجلائزة التي 
حتظى بدعم دائرة التنمية القت�سادية بدبي على تكرمي املتميزين يف كٍل من فئات 

قطاعات الأعمال وتخ�س�سات الأعمال والأفراد و الطريق اإىل 2020 .

•• عجمان-وام:

ك���رم ���س��ع��ادة ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
�سعادة   .. بعجمان  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  ع���ام 
الت�سريفات  دائ��رة  عام  مدير  النعيمي  حممد  يو�سف 
وال�سيافة بديوان حاكم عجمان لفوزه باملركز الأول 
يف جائزة عجمان للزراعة يف دورتها الثامنة عن فئة 
اأف�سل حديقة منزلية من بني املر�سحني للجائزة يف 
النعيمي عن  يو�سف حممد  �سعادة  واأع���رب   . الإم���ارة 
�سعادته بالفوز و�سكره جلهود الدائرة يف ترجمة روؤى 
القيادة بزيادة م�ساحات امل�سطحات اخل�سراء وت�سجيع 
زراع�����ة ح��دائ��ق��ه��م ورعايتها  ع��ل��ى  الإم�������ارة  ج��م��ه��ور 

والتناف�س يف مثل هذه اجلوائز التي ت�سهم يف حتقيق 
لل�سيخ  بال�سكر  وتوجه   .. بعجمان  امل�ستدامة  التنمية 
اإطالق  على  الدائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�سد 
هذه اجلائزة التي تخلق التناف�سية بني اأفراد املجتمع 
يف زيادة الرقعة اخل�سراء . من جهته اأ�ساد �سعادة عبد 
واخلا�س  احلكومي  القطاع  ب��دور  النعيمي  الرحمن 
امل�ساهم يف حتفيز الآخرين على خو�س غمار التناف�س 
التنمية  حتقيق  يف  ت�سهم  التي  اجلوائز  ه��ذه  مثل  يف 
واملر�سحني  الفائزين  و�سكر   .. ب��الإم��ارة  امل�ستدامة 
امل�ساركني يف اجلائزة متمنيا للجميع التناف�س بجوائز 
اإ�سرتاتيجيات اجلائزة التي  زراعية م�ستقبلية تعك�س 

اأطلقتها الدائرة وحتقق اأهدافها املن�سودة .

تكرمي الفائز بجائزة عجمان للزراعة 

املن�سة الذكية للخدمات احلك�مية حازت على 
جائزة اأف�سل مزود للخدمات احلك�مية

انطالق اأعمال امل�ؤمتر الدويل لتجرمي الإرهاب الإلكرتوين غدا يف اأب�ظبي
•• اأبوظبي-وام: 

عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
اآل نهيان وزير اخلارجية  بن زايد 
تنطلق   .. ال���������دويل  وال�����ت�����ع�����اون 
اأعمال  اأب��وظ��ب��ي  الث��ن��ني يف  غ���دا 
الإرهاب  لتجرمي  ال��دويل  املوؤمتر 
الإل����ك����رتوين ال�����ذي ي�����س��ت��م��ر ملدة 
اأر�سية  اإي�����ج�����اد  ب����ه����دف  ي����وم����ني 
م�سرتكة ل�سياغة منظومة قوانني 
تت�سدى جلذور  دولية  وت�سريعات 
يف  الإرهابية  الظاهرة  وام��ت��دادات 

الف�ساء الرقمي.
ال��دك��ت��ور علي را�سد  وق���ال م��ع��ايل 
املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  النعيمي 
للموؤمتر الدويل لتجرمي الإرهاب 
الإل���������ك���������رتوين خ��������الل امل�����وؤمت�����ر 
ال�����س��ح��ف��ي ال�����ذي ع��ق��د ال���ي���وم يف 
اأن املوؤمتر يعد الأول من  اأبوظبي 
نوعه بالنظر اإىل طبيعة امل�ساركني 
فيه والق�سايا املطروحة واأهدافه.

ياأتي مكماًل  املوؤمتر  اأن هذا  واأك��د 
مل�سرية املبادرات التي تتبناها دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة فيما 

عاملي يتعلق ب�سرورة اإيجاد ت�سريع 
دويل لتجرمي الرهاب الإلكرتوين 
مبينا ان املوؤمتر �سي�سهد يف نهاية 
اأبوظبي  اإع�����الن  اإط�����الق  اأع��م��ال��ه 
الذي �سيدعو اجلميع للتعامل مع 
الره����اب الإل���ك���رتوين ع��ر بلورة 
ملواجهته  دويل  ت�����س��ري��ع��ي  اإط������ار 
مع  التعامل  ميكن  فال  وجترميه 
هذا النوع من الره��اب اإل يف ظل 

ت�سريعات تت�سدى له.
املنظمات  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأو�����س����ح 
توظيف  م���ن  الره���اب���ي���ة مت��ك��ن��ت 
ال��ف�����س��اء الإل�����ك�����رتوين م���ن اأج���ل 
خدمة اجندتها ولتحقيق اأهدافها 
لدول  الوطني  بالأمن  ولالإ�سرار 
لذلك  نتيجة  اأن���ه  م��وؤك��دا  ال��ع��امل 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  ت��ب��ن��ت 
املوؤمتر  اإقامة هذا  مبادرة  املتحدة 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  خ��راء  وجمع 
م�سرتكة  روؤي�������ة  ل��ت��ب��ن��ي  ال����ع����امل 
للتعامل  ت�سريعي  لإط���ار  توؤ�س�س 

مع الإرهاب الإلكرتوين.
وقال اإن الهدف الرئي�سي من هذا 
امل��وؤمت��ر ه��و ب��ل��ورة اإط���ار ت�سريعي 

جتاه  م�سوؤولياتها  بتحمل  يتعلق 
الرهاب  ملواجهة  ال��دويل  املجتمع 
ب�سورة �ساملة لفتاً اإىل اأن املوؤمتر 
ي���ق���ام ع���ل���ى م������دار يومني  ال������ذي 
اأ�سحاب  من  نخبة  ح�سور  ي�سهد 
القرار واخلراء املتخ�س�سون من 
خمتلف اأنحاء العامل لبحث اليات 

جترمي الإرهاب الإلكرتوين.
اأنباء  ل���وك���ال���ة  �����س����وؤال  ع��ل��ى  ورداً 
امل�ساركة  ح������ول  وام  الإم������������ارات 
الدولية البارزة يف املوؤمتر الدويل 
لتجرمي الإرهاب الإلكرتوين قال 
معايل الدكتور علي را�سد النعيمي 
رئي�س اللجنة املنظمة للموؤمتر اإن 
ه��ذا احل��دث ال���دويل ال��ه��ام ي�سهد 
�سخ�سية   40 م��ن  اأك���رث  م�ساركة 
دول���ي���ة م���ن خ�����ارج الإم��������ارات كما 
العام  الأمني  ملعايل  كلمة  يت�سمن 
عن  ممثل  يلقيها  املتحدة  ل��الأمم 
معاليه بالإ�سافة اإىل ذلك ت�سارك 
ذوي  مبمثلني  ال��دول  من  العديد 

اخت�سا�س مبجال املوؤمتر.
اإننا ن�سعى من خالل هذا  واأ�ساف 
نقا�س  ب��اب  اإىل فتح  الهام  احل��دث 

مالحقة  ع���ل���ى  ال��������دول  ي�������س���اع���د 
امل����روج����ني ل����الأف����ك����ار الإره����اب����ي����ة 

ق�سائياً وجترمي ما قاموا به.
وع���ن ج���دول اأع��م��ال امل��وؤمت��ر قال 
معايل الدكتور علي را�سد النعيمي 
جل�سات  اأربعة  يت�سمن  املوؤمتر  اإن 
رئ��ي�����س��ي��ة ���س��ي��ك��ون حم����وراوله����ا 
�سياق  يف  الإل����ك����رتوين  الإره��������اب 
والنح�سار  ال��ّت�����س��ري��ع��ات  ت�����س��ارب 
وتناق�س  والج���ت���م���اع���ي  ال���ث���ق���ايف 
ت�سريعات  يف  ال����������دول  جت��������ارب 
وجغرافية  الإره����������اب  م���ك���اف���ح���ة 
الأزم�����ات ال��دول��ي��ة واأث����ر الإره����اب 
اأثر  الإلكرتوين عليها كما تتناول 
وتراجع  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ح��ولت 
الأدوار الثقافية يف انت�سار الإرهاب 
ا�سرتاتيجيات  ويف  الإل����ك����رتوين 

جماعات العنف.
واأ�ساف اأن اجلل�سة الثانية تناق�س 
التوفيق بني مبادئ حقوق  ق�سية 
الإن�سان واجلهود املبذولة ملكافحة 
الإره�����اب الإل���ك���رتوين م��ن خالل 
يف  املمار�سات  اأف�سل  على  التعرف 
واملوازنة  الظاهرة  مكافحة  جمال 

بني مطلبي حتقيق الأمن وحماية 
املوؤ�س�سات  ودور  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 
ال���وط���ن���ي���ة حل����ق����وق الإن���������س����ان يف 
اجلل�سة  �ستناق�س  كما  ال��ب��اب  ه��ذا 
والتعبري  ال������راأي  ح���ري���ة  ق�����س��اي��ا 
حقوق  وح��م��اي��ة  الأدي�����ان  وازدراء 
لالأفراد  اخلا�سة  واحلياة  الطفل 

من الإرهاب الإلكرتويّن.
الثالثة  اجلل�سة  اأن  معاليه  وذك��ر 
اآف�����اق العمل  ت��ع��ق��د حت���ت ع���ن���وان 
املعنية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  امل�����س��رتك 
مب��ك��اف��ح��ة الإره������اب الإل���ك���رتوين 
التعاون  وتهدف ملالم�سة معوقات 
املجال  ه��ذا  وال���دويل يف  الإقليمي 
والتعاون  املعلومات  تبادل  واآليات 
ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات امل��ع��ن��ي��ة مب��ا فيها 
تعزيز  و����س���ب���ل  امل����ت����ح����دة  الأمم 
ال�سراكة بني القطاع العام والقطاع 
املدين  املجتمع  اخلا�س ومنظمات 

يف مكافحة الإرهاب الإلكرتوين.
املوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
عنوان  حتت  رابعة  بجل�سة  تختتم 
نحو اإطار ت�سريعي �سامل لتجرمي 
حيث  الإل���������ك���������رتويّن  الإره�������������اب 

�سيناق�س املتحدثون اإمكانية اإيجاد 
ات��ف��اق��ي��ة دول���ي���ة م��ل��زم��ة لتجرمي 
وتفعيل  الإل�����ك�����رتوين  الإره���������اب 
ال���دويل  ال��ق�����س��ائ��ي  ال��ت��ع��اون  دور 
خا�سة  وطنية  قوانني  �سياغة  يف 
بتجرمي ه��ذا ال��ن��وع م��ن الإره���اب 
لإقامة  موؤ�س�ساتي  اإط���ار  واإي��ج��اد 
�سبكة عالقات من القطاعني العام 
لدعم  العربي  العامل  يف  واخلا�س 
المن  جمال  يف  احلكومات  جهود 

وال�سالمة املعلوماتية.

ال��دك��ت��ور علي را�سد  واأك���د م��ع��ايل 
املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  النعيمي 
للموؤمتر الدويل لتجرمي الإرهاب 
الإلكرتوين يف ت�سريحات �سحفية 
نوعية  اإ���س��اف��ة  ي�سكل  امل��وؤمت��ر  اأن 
ب�ساأن  ال���دائ���ر  ال������دويل  ل��ل��ن��ق��ا���س 
التوفيق بني التزام الدول باحرتام 
م��ب��ادئ ح��ق��وق الإن�����س��ان وحاجتها 
املا�سة اإىل مكافحة الإرهاب يف كل 

جتلياته مبا يف ذلك الإلكرتونية.
لتجرمي  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  ويكر�س 

الإره���������اب الإل�����ك�����رتوين - ال����ذي 
اإق��ل��ي��م��ي ودويل  ب��ح�����س��ور  ي��ع��ق��د 
اأبوظبي  م��وق��ع   - امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع 
يف  مبدعة  اأفكار  لإط��الق  كمن�سة 
ال����دويل وتطوير  ال��ت��ع��اون  جم���ال 
ل��ل��ت��ح��دي��ات اجلديدة  اأع��م��ق  ف��ه��م 
والفاعلني  امل�سرعني  تواجه  التي 
الدولية يف  احلكوميني واملنظمات 
املتزايد  ال���س��ت��غ��الل  م��ع  التعامل 
ل��ل��ف�����س��اء الإل�����ك�����رتوين م���ن قبل 

اجلماعات الإرهابية.



األحد   14   مايو    2017  م   -   العـدد  12019  
Sunday  14   May   2017  -  Issue No   12019

11

عربي ودويل

امل�سورة  حي  ا�ستهدف  ال��ذي  الإرهابي  الهجوم  البحرين  مملكة  اأدان��ت 
مقتل  عن  واأ�سفر  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  القطيف  حمافظة  يف 
مقيم وطفل واإ�سابة اآخرين. ونقلت وكالة اأنباء البحرين “ بنا “ عن 
التام ووقوفها  اململكة  تاأكيدها ت�سامن   .. البحرينية  وزارة اخلارجية 
والإرهاب  والتطرف  العنف  لأ�سكال  الت�سدي  يف  ال�سعودية  جانب  اإىل 
كافة. واأعربت الوزارة عن تعازيها وموا�ساتها اأهايل وذوي ال�سحيتني 
الإرهابي  العمل  هذا  جراء  امل�سابني  جلميع  ال�سفاء  �سرعة  ومتنياتها 
اجل��ب��ان ال��ذي ي�ستهدف ت��روي��ع الآم��ن��ني والإ���س��رار ب��الأم��ن. واأ�سادت 
الأمن  دعائم  تثبيت  يف  ال�سعودية  الأمنية  اجلهات  بجهود  اخلارجية 
اململكة..  اأرا�سي  املواطنني واملقيمني على  اأمن  وال�سلم واحلفاظ على 
النيل من  الآث��م��ة يف  م�سددة على ف�سل مثل ه��ذه الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة 
اأن  يذكر  فيها.  املتوا�سلة  التنموية  اأو عرقلة اجلهود  الدولة  مقدرات 
وزارة الداخلية ال�سعودية اأعلنت الليلة قبل املا�سية تعر�س عمال �سركة 
منفذة لأحد امل�ساريع التنموية يف حي امل�سورة يف القطيف لإطالق نار 
كثيف من قبل عنا�سر اإرهابية من داخل احلي بجانب ا�ستهداف الآليات 
امل�ستخدمة يف امل�سروع بعبوات نا�سفة.  م�سرية اإىل اأن الإرهابيني اأطلقوا 
املوقع  املتواجدين يف  امل��ارة ورج��ال الأم��ن  النار بع�سوائية وكثافة على 

مما نتج عنه مقتل طفل �سعودي �� يف الثانية من عمره �� 

ام�س  ال��ذي وقع  الإره��اب��ي  الهجوم  العبارات،  باأ�سد  ام�س  اأدان��ت م�سر 
الأول بحي امل�سورة مبحافظة القطيف ال�سعودية، والذي اأ�سفر عن وفاة 
�سخ�سني واإ�سابة ع�سرة اآخرين . واأعربت عن خال�س تعازيها - حكومة 
واأكد  العاجل.  بال�سفاء  للم�سابني  ال�سحايا ومتنياتها  لأ�سر   - و�سعبا 
ام�س على ت�سامن م�سر ووقوفها  امل�سرية  بيان �سادر عن اخلارجية 
الإرهاب  مواجهة  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  جانب  اإىل 
والتطرف الذي ي�ستهدف زعزعة اأمنها وا�ستقرارها، ودعمها لكافة ما 
واخلاليا  التنظيمات  خمططات  ل��واأد  اإج���راءات  من  ال�سعودية  تتخذه 
الإرهابية حماية لأمنها وحفاظا على �سالمة مواطنيها. وجدد البيان 
التاأكيد على موقف م�سر القائم على �سرورة تكاتف اجلهود الدولية 
ملكافحة ظاهرة الإرهاب، م�سددا على اأهمية اإيجاد روؤية �ساملة لوقف 
انت�سار هذه الظاهرة التي تتنافى مع كافة املبادئ الإن�سانية، واحلد من 

قدرتها على جذب عنا�سر جديدة، وجتفيف منابع متويلها.

اأكد الأردن ت�سامنه مع اململكة العربية ال�سعودية يف مواجهة الإرهاب 
الأنباء  وكالة  ونقلت  وا�ستقرارها.  اأمنها  ي�ستهدف  ال��ذي  الأع��م��ى 
الأردنية “ برتا “ عن الدكتور حممد املومني وزير الدولة ل�سوؤون 
الأردن  اإدان��ة   .. الأردن��ي��ة  احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق  الإع��الم 
الأمن  ورج��ال  امل��ارة  على  النار  اإرهابية  عنا�سر  اط��الق  وا�ستنكاره 
القطيف  حمافظة  يف  التنموية  امل�ساريع  اأح��د  موقع  يف  املتواجدين 
ال�سعودية مما نتج عنه مقتل طفل �سعودي ومقيم باك�ستاين واإ�سابة 
ع�سرة اأ�سخا�س منهم �ستة �سعوديني واأربعة مقيمني يف اململكة. واأكد 
يف  والدولية  وال�سالمية  العربية  اجلهود  ت�سافر  �سرورة  املومني 
مواجهة الإره��اب وقوى الظالم التي ت�ستبيح الآمنني يف كل مكان 
اململكة  اإىل  املومني تعازي حكومة بالده  املنطقة والعامل. وقدم  يف 
ال�سفاء  متمنيا   .. الإرهابية  العملية  �سحايا  يف  ال�سعودية  العربية 

للم�سابني واأن يحفظ اهلل تعاىل اململكة و�سعبها.

طردت  اإيطاليا  اإن  ال�سبت  ام�س  الإيطالية  الداخلية  وزارة  قالت 
تون�سيا ي�ستبه يف �سلته بالرجل الذي قتل 12 �سخ�سا عندما ده�س 
ب�ساحنة �سوقا لعيد امليالد يف برلني العام املا�سي. واأ�سافت يف بيان 
يقيم يف جزيرة �سقلية  كان  36 عاما  العمر  البالغ من  الرجل  اأن 
مركز  ويف  ال�سجن  يف  فرتة  العامري  اأني�س  اأم�سى  حيث  اجلنوبية 
ترحيل. واأعطى الرجل للعامري هاتفا وظل الرجالن على ات�سال 
اإيطاليا بعد  اإىل  العامري  اأملانيا.  وعاد  اإىل  العامري  انتقل  اأن  بعد 
�سرطة  قتلته  ثم  الأول  كانون  دي�سمر   19 يف  وق��ع  ال��ذي  الهجوم 
ميالنو بالر�سا�س. وقالت الوزارة اإن حمققني تن�ستوا على هاتف 
باأنهم  ي�ستبه  باأ�سخا�س  �سلة  على  اأن��ه  واكت�سفوا  الآخ��ر  التون�سي 

مت�سددون وكان يعتزم عبور احلدود اإىل فرن�سا ب�سكل غري قانوين.

عوا�صم

املنامة

عمان

روما

القاهرة

مقتل 10 عمال بهج�م م�سلح جن�ب باك�ستان 
•• كويتا-اأ ف ب:

قتل م�سلحان على دراجات نارية ام�س ع�سرة من عمال البناء يف مقاطعة 
م�سوؤولون  اعلن  كما  بباك�ستان،  امل�سطربة  الغربية  اجلنوبية  بلو�س�ستان 

ال�سبت.
مترد  ح��رك��ة  ع��ق��ود  منذ  املعدنية  ب��ال��رثوات  الغنية  املنطقة  ه��ذه  وت�سهد 
قبل  فيها من  م�سلحون  ا�ستهدف  وقد  مذهبية.  قتل  وعمليات  انف�سالية 
امل�����س��وؤول يف الدارة املحلية منري  ب��ن��اء ج����اوؤوا م��ن خ��ارج��ه��ا. وق���ال  ع��م��ال 
النار  نارية فتحا  “م�سلحني على دراج��ة  ان  زام��اري لوكالة فران�س بر�س 

على جمموعة من عمال البناء يف غوادار املجاورة لبي�سوكان غانز«. 
وا�ساف ان “احد العمال اي�سا جرح ويعالج حاليا يف امل�ست�سفى«.

واكد م�سوؤول اآخر يف الدارة نعيم بازاي الهجوم، مو�سحا ان العمال كانوا 
من ولية ال�سند.

البلو�سي”  ال��ت��ح��ري��ر  “جي�س  النف�سالية  احل��رك��ة  ب��ا���س��م  ن��اط��ق  وت��ب��ن��ى 
م�سوؤولية الهجوم يف ات�سال هاتفي مع وكالة فران�س بر�س.

وحتارب احلكومة الباك�ستانية املتمردين والقوميني يف بلو�س�ستان الغنية 
بالغاز وال��رثوات املنجمية منذ 2004 وقتل مئات من اجلنود واملقاتلني 
وهي  وافغان�ستان  ايران  بلو�س�ستان  املواجهات. وحتاذي  املتمردين يف هذه 
الأكر بني مقاطعات باك�ستان الأربع ولكن �سكانها وعددهم �سبعة ماليني 
ثرواتها من  ال��دوام من عدم ح�سولهم على ح�سة عادلة يف  ا�ستكوا على 

الغاز واملعادن.
ال�سلطات  املا�سية بف�سل م�ساعي  ال�سنوات  ب�سكل كبري يف  العنف  وتراجع 

اىل احالل ال�سالم والتنمية.
وت�سمنت اجلهود العمل على م�سروع �سيني �سخم لتطوير البنية التحتية 
هو املمر القت�سادي ال�سيني الباك�ستاين الذي يفتح لبكني طريقا اىل بحر 

العرب عر ميناء جوادر يف بلو�س�ستان.

انطالق النتخابات البلدية الفل�سطينية بال�سفة دون غزة

اإ�سرائيل تر�سخ وتعدل قان�ن حظر دخ�ل ن�سطاء املقاطعة

الإ�سرابات تت�ا�سل يف الربازيل رغم اقالة رو�سيف 

التعاون الإ�سالمي تدين الهج�م الإرهابي
 الذي ا�ستهدف م�سروعا تنم�يا يف القطيف

الإعدام بالر�سا�س ل�سهر القذايف عبد اهلل ال�سن��سياأزمة اإقالة ك�مي قد تعرقل اإ�سالحات ترامب 
نقلت وكالة الأنباء الليبية، ام�س ال�سبت، اأن حمكمة جمهولة اأ�سدرت حكماً باإعدام اآخر رئي�س جلهاز املخابرات 
املوالية حلكومة جمل�س  الوكالة  ال�سنو�سي. ونقلت  اللواء عبد اهلل  القذايف،  العقيد معمر  الع�سكرية يف عهد 
النواب يف �سرق البالد، اأن احل�ساب الر�سمي ل�سجن الكلية الع�سكرية يف العا�سمة الليبية طرابل�س الواقع حتت 
�سيطرة خالد ال�سريف الأمري الع�سكري ال�سابق للجماعة الليبية املقاتلة، ن�سر �سورًة للمتهم اللواء عبداهلل 
احلمراء  البدلة  يرتدي  وهو  ال�سابق،  النظام  عهد  يف  الع�سكرية  ال�ستخبارات  جلهاز  رئي�س  اآخ��ر  ال�سنو�سي 
اخلا�سة باملحكومني بالإعدام. واأ�سافت املجموعة امل�سيطرة على ال�سجن  الليبي والتي تطلق على نف�سها ا�سم 
موؤ�س�سة الإ�سالح والتاأهيل–اله�سبة، اأن ال�سنو�سي الذي يرتبط بعالقة م�ساهرة مع معمر القذايف حمكوم 
 ،40 ال�سنو�سي مبت�سماً، وعلى �سدره الرقم  الوكالة  التي نقلتها  بالر�سا�س. وتظهر ال�سورة  بالإعدام رمياً 
التي  امل�ساهرة  اإىل عالقة  اإ�سافة  كان  ال�سنو�سي  اأن  يذكر  على وجهه وج�سده.  وا�سحة  الوهن  وبدت معامل 
جتمعه بالقذايف، من اأقرب م�ساعديه، واأحد اأهم امل�سوؤولني يف ليبيا على امتداد �سنوات طويلة، وهو مطلوب 

منذ �سقوط النظام الليبي ال�سابق من حمكمة اجلنايات الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.    

اأفعال  ت���اأث���ري  ب�����س��اأن م���دى  وال��دمي��وق��راط��ي��ني 
مفرت�سة  عالقة  حول  التحقيقات  على  ترامب 

بني افراد من حملته النتخابية ومو�سكو.
واأدت ال��ف��و���س��ى ال��ن��اج��م��ة ع��ن ه���ذا ال��و���س��ع اىل 
ياأملون  ك���ان���وا  م��ع��ت��دل��ني  ج��م��ه��وري��ني  ا���س��ت��ي��اء 
الذي  الق�سايا  ب��ت��ج��اوز اجل���دل ح��ول ع��دد م��ن 
�سهدته ال�سهر الربعة الوىل للرئا�سة والتو�سل 

اىل اجماع حول الولويات الت�سريعية.
ت��رام��ب وعودا  ك��رر  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  خ��الل حملته 
ال�سحي  ل��ل��ت��اأم��ني  اوب���ام���اك���ري  ن���ظ���ام  ب���اإل���غ���اء 

وا�ستبداله وا�سالح نظام رموز ال�سرائب.

بو�سعه  الكونغر�س  ان  وم��ع  ك��ب��ريت��ان.  املهمتان 
انه  اأراد ذلك، ال  العمل بال�سرعة املطلوبة متى 
غري  احلزبني  بني  فالتعاون  ال�سلل.  من  يعاين 
اأزمة  ان  البع�س  وي��ق��ول   2017 ال��ع��ام  يف  وارد 
الت�سريعات  حول  التعاون  �ستجعل  كومي  اإقالة 

الكرى اأ�سعب.
�سكوت اخلمي�س  تيم  ال�سناتور اجلمهوري  وقال 
ا�ستقطاب وحتيز  انه �سيكون هناك  املوؤكد  “من 
خ��الل حديثه  العك�س”،  ولي�س  ل��الح��زاب  اك��ر 
عن احتمالت اقرار قانون الغاء نظام اوباماكري 

يف جمل�س ال�سيوخ.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ي��واج��ه��ون �سعوبات  ال��ذي��ن  يجد اجل��م��ه��وري��ون 
وال�سرائب  ال�سحة  لنظامي  اإ���س��الح  اإق���رار  يف 
عراقيل  اأم��ام  انف�سهم  العام،  هذا  الكونغر�س  يف 
جديدة اإزاء تبعات اإقالة الرئي�س دونالد ترامب 
اآي(  بي  )اف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  ملدير 

جيم�س كومي.
امل��ف��اج��ئ والتريرات  اإق��ال��ة ك��وم��ي  واأث����ار ق���رار 
توترا  البي�س  للبيت  واملتناق�سة  املفهومة  غري 
الكونغر�س وقلقا متزايدا لدى اجلمهوريني  يف 

•• جدة -وام: 

اأدانت منظمة التعاون الإ�سالمي 
ا�ستهدف  الذي  الإرهابي  الهجوم 
امل�سورة  ح��ي  يف  تنمويا  م�سروعا 
اململكة  يف  القطيف  حمافظة  يف 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة واأ���س��ف��ر عن 
اأحدهما   ���� �س������خ�سني  مقت������ل 
 �� ع��م��ره  م���ن  الثاني������ة  يف  ط��ف��ل 
واإ�سابة 10 اآخرين بينهم حالت 

حرجة.
بن  يو�سف  الدكتور  معايل  واأك���د 
اأحمد العثيمني اأمني عام املنظمة 
ال��ذي��ن قاموا  ام�����س..اأن  بيانه  يف 
بهذا العمل وخططوا له ودعموه 
على  يعمل  توجها  ي��ن��ف��ذون  اإمن���ا 
زع�����زع�����ة ال�����س����ت����ق����رار وت����روي����ع 
م�سروعات  وت��ع��ط��ي��ل  امل���دن���ي���ني 

التنمية يف املنطقة.
ث���ق���ت���ه يف ق������درة  واأع������������رب ع������ن 
املخت�سة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
وتقدميهم  اجلناة  مالحقة  على 
للعدالة والك�سف عن انتماءاتهم.

ت�سامن  ال����ع����ام  الأم��������ني  واأك��������د 

م�سرية اإىل اأن الهجوم هدف اإىل 
اأن�سطتهم  امل�سروع وحماية  اإعاقة 
الإره����اب����ي����ة ال���ت���ي ي���ت���خ���ذون من 
املنازل املهجورة يف احلي منطلقا 
القتل  جل����رائ����م  ب��������وؤرة  و  م���ن���ه���ا 
دين..  ورج��ال  مواطنني  وخطف 
ترويج  و  امل�سلح  ال�سطو  بجانب 
امل�����خ�����درات واخل����م����ور والجت������ار 

بالأ�سلحة.
بيانه��������ا  يف  الداخلي�����ة  واأ�س�������ارت 
الإرهابية  ال��ع��ن��ا���س��������������������ر  اأن  اإىل 
بع�س������وائية  الن���������ار  اأطلق��������ت 
وعابري  امل����ارة  ع��ل��ى  وكثاف����������ة 
ال�������س���ب���ي���ل ورج�����������������������������ال الأم��������ن 
املتواجدين يف املوقع مما نتج عنه 
من  ومقيم  �سعودي  طفل  مقتل 
واإ�سابة  الباك�ستانية  اجلن�سية 
اآخرين بينهم �ستة  اأ�سخا�س   10

�سعوديني � 
واأربعة   ���� وط��ف��الن  ام�����راأة  منهم 
مقيمني من اجلن�سيات ال�سودانية 
فيما  وال��ه��ن��دي��ة..  والباك�ستانية 
ت��ع��ر���س اأرب��ع��ة م��ن رج���ال الأمن 

لإ�سابات طفيفة.

ال�سفاء  متمنيا  الآث����م  الع���ت���داء 
العاجل للم�سابني.

ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اأن  ي�����ذك�����ر 
املا�سية  الليلة  اأعلنت  ال�سعودية 
تعر�س عمال �سركة منفذة لأحد 
امل�ساريع التنموية يف حي امل�سورة 
ن���ار كثيف  يف ال��ق��ط��ي��ف لإط����الق 
م���ن ق��ب��ل ع��ن��ا���س��ر اإره���اب���ي���ة من 
داخل احلي مع ا�ستهداف الآليات 
بعبوات  امل�����س��روع  يف  امل�ستخدمة 

نا�سفة .

العربية  اململكة  التام مع  املنظمة 
الرامية  ج��ه��وده��ا  يف  ال�����س��ع��ودي��ة 
الذي  الإره������اب  مكافح������ة  اإىل 
وا�ستقرارها  اأم���ن���ه���ا  ي�����س��ت��ه��دف 
.. جم�����ددا  م���������س����دره  ك������ان  اأي�������ا 
التعاون  منظمة  م��وق��ف  ت��اأك��ي��ده 
الذي  والثابت  املبدئي  الإ�سالمي 
اأ�سكاله  بك������ل  بالإره������اب  ي��ن��دد 

و�سوره.
وتقدم بالتعازي اإىل اأ�سرة الطفل 
���س��ق��ط يف هذا  ال�����ذي  ال�����س��ح��ي��ة 

�سرطة ميامنار ت�قف 
متطرفني ب�ذيني

•• عوا�صم-وكاالت:

األقت ال�سرطة يف ميامنار القب�س 
على اثنني من القوميني البوذيني 
اآخر  ع��دد  ع��ن  وتبحث  املتطرفني 
م��ع م�سلمني يف  ا���س��ت��ب��ك��وا  ب��ع��دم��ا 
يانغون العا�سمة التجارية للبالد. 
وجاء القب�س عليهما بعد اأن اأغار 
الرهبان  احت��اد  يقودهم  قوميون 
ال��وط��ن��ي ع��ل��ى ���س��ق��ق ���س��ك��ن��ي��ة يوم 
امل��ا���س��ي يف ح��ي يقطنه  ال��ث��الث��اء 
عدد كبري من امل�سلمني يف يانغون، 
اإل  اأثار م�ساجرات مل تتوقف  مما 
عندما اأطلقت ال�سرطة الر�سا�س 
اأجر  اأ�سبوعني  وقبل  ال��ه��واء.  يف 
مدر�ستني  ذات����ه����م  الأ�����س����خ����ا�����س 

للم�سلمني على الإغالق.
وق���ال م�����س��وؤول ب��ال�����س��رط��ة يف حي 
يانغون  يف  نيونت  ت��وان��غ  م��ن��غ��الر 
“األقينا  امل�����س��اج��رات  وق��ع��ت  ح��ي��ث 
القب�س على �سخ�سني م�ساء اأم�س 

ول نزال نبحث عن الباقني«.
رايت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
ووت�������������س ق������د ط����ال����ب����ت ح���ك���وم���ة 
باإعادة  امل��ا���س��ي  الث��ن��ني  م��ي��امن��ار 
اأغلقتا  اإ�سالميتني  فتح مدر�ستني 
الرهبان  ملطالب  ا�ستجابة  موؤخرا 

البوذيني.

النات�: رو�سيا عائدة 
للعدوانية من جديد

•• تالني-وكاالت:

اأع��رب��ت نائبة الأم���ني ال��ع��ام حللف 
����س���م���ال الأط���ل�������س���ي )ن�����ات�����و(، روز 
لتو�سيع  تاأييدها  ع��ن  غوتيمولر، 
ن��ط��اق احل��ل��ف والحت����اد الأوروب����ي 

وتعزيز التعاون بني اجلانبني.
العا�سمة  يف  م�����وؤمت�����ر،  وخ�������الل 
الأمريكية  قالت  تالني،  الإ�ستونية 
اإىل  بحاجة  “نحن  ال�سبت:  ام�س 
املزيد من الحتاد الأوروبي واملزيد 
التعاون  م���ن  وامل���زي���د  ال��ن��ات��و  م���ن 
اإىل كل هذا  بينهما، ونحن بحاجة 
يف تلك اللحظة من تاريخ اأوروبا«. 
واأ�سافت غوتيمولر: “نحن نواجه 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ل 
يقت�سر م�سدرها فقط على رو�سيا 
بل  جديد،  من  للعدوانية  العائدة 
قبل  من  التهديدات  كذلك  ت�سمل 
املنبثق  والإره��اب  العنيف  التطرف 
عنه«. وراأت غوتيمولر اأنها حتققت 
م��ن ح��دوث حت��ول يف ال��ت��ع��اون بني 
الحتاد الأوروبي والناتو وذلك على 
الثقافية  الخ��ت��الف��ات  م��ن  ال��رغ��م 
“املوؤ�س�ستني  اإن  وق��ال��ت  ال��ق��ائ��م��ة، 
ب����داأت����ا يف ال���ت���ع���اون ب�������س���ورة اأك���رث 
مقارنة  �سال�سة  واأك��رث  براجماتية 

مبا كانتا عليه تاريخياً«.

ان يكون قد اختري يف  ب��دون  ال��دول��ة الرازيلية  داخ��ل 
ت�سويت �سعبي .

راأى اخلبري يف العلوم ال�سيا�سية نونو كوميرا الباحث 

اأكدوا  املراقبني  اأن  م�سيفة  الأمني،  والتواجد  الهدوء 
الدعايات  بع�س  با�ستثناء  حقيقية  خ��روق  وج��ود  ع��دم 
الن��ت��خ��اب��ي��ة. وي�����س��رف ع��ل��ى ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات 1400 
مراقب ومراقبة ميثلون �سبعني موؤ�س�سة رقابة حملية 
لتغطيتها  امل�سجلني  ال�سحفيني  عدد  بلغ  كما  ودولية، 
ومن  الأج���ان���ب،  م��ن   130 بينهم  �سحفي،  خم�سمئة 
لهذه  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ر���س��م��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  تن�سر  اأن  امل��ت��وق��ع 
النتخابات الثالثاء املقبل. وجُترى هذه النتخابات يف 
اإج��راءات الحتالل  ال�سفة الغربية فقط، حيث حتول 

دون اإجرائها يف مدينة القد�س املحتلة.
دائرة   28 �سُتجرى يف  النتخابات  ه��ذه  اأن  رغ��م  ولكن 
يحرمون  املدينة  �سكان  ف��اإن  القد�س  ب�سواحي  حملية 
ب��دع��وى قيام  امل�ساركة فيها  اأو���س��ل��و- م��ن  ات��ف��اق  -وف��ق 

•• برازيليا-اأ ف ب:

يرى كثري من الرازيليني انه مل يطراأ تغيري كبري منذ 
اإقالة الرئي�سة ديلما رو�سيف قبل عام بتهمة التالعب 
تطال  التي  الف�ساد  بف�سيحة  بدءا  العامة،  باحل�سابات 
اأعلى دوائر ال�سلطة اىل معدل البطالة القيا�سي مرورا 

بالتق�سف الذي ما زال مطبقا.
ي��وؤك��د غ��اب��ري��ال ال�����س��اب ال���ذي يعمل يف ح��ان��ة يف احد 
الحياء الع�سوائية يف ريو دي جانريو : قالوا اإن امل�سكلة 
هي الرئي�سة وا�ستبعدوها من ال�سلطة، وو�سعوا �سخ�سا 

اآخر يف مكانها لكن مل يتغري �سيء.
رو�سيف  ديلما  مهام  علقت   ،2016 مايو  اأي��ار   12 يف 
ال��ي�����س��اري م��ن من�سب  ال��ع��م��ال  ال��ت��ي تنتمي اىل ح��زب 
اعترته  مما  الوىل  املرحلة  �سكلت  خطوة  يف  الرئا�سة 
انقالبا موؤ�س�ساتيا واأدى اىل اإقالتها يف 31 اآب اغ�سط�س 

التايل.
الرئا�سة  تامر  مي�سال  حينذاك  الرئي�سة  نائب  وت��وىل 
البالد  ال�سيا�سة يف  ج��ذري يف  بتغيري  ووع��د  يف مكانها 
باأ�سواأ  ال��رازي��ل  بينما متر  ال���س��واق  الثقة مع  لإع���ادة 

انكما�س يف تاريخها. لكن بعد عام، يوؤكد ثمانية من كل 
انهم ي�سعرون بخيبة امل، كما ك�سف  ع�سرة برازيليني 
ا�ستطالع للراأي اجراه معهد داتافوليا. ول تلقى ادارة 

تامر ر�سا اكرث من ت�سعة باملئة من الرازيليني.
وليته  ت�ستمر  ال��ذي  املحافظ  الرئي�س  عر  ذل��ك،  مع 
يف  اقيم  احتفال  يف  ارتياحه  ع��ن   ،2018 نهاية  حتى 
برازيليا. وقال “ننهي �سنتنا الوىل يف احلكومة بقناعة 
يقوم  ان��ه  موؤكدا  ال�سحيح”،  الطريق  على  باننا  تامة 

باإعادة “تنظيم” البالد.
وي�سري املحللون اىل ان برناجمه التق�سفي الذي يجمع 
وا�سالح  ع��ام��ا  لع�سرين  العامة  النفقات  جتميد  ب��ني 
�سوق العمل جلعله اكرث مرونة وم�سروع ل�سن التقاعد، 

ا�سر ب�سعبيته.
ومل تظهر النتائج حتى الآن. ول تتوقع احلكومة اكرث 
من انتعا�س طفيف يف 2017 )+0،5 باملئة( بينما بلغ 
وتطال  باملئة(   13،7( قيا�سيا  م�ستوى  البطالة  عدل 
ا�ستاذ  14،2 مليون �سخ�س. وقال اوتافيو غيماراي�س 
اىل  و�سل  تامر  مي�سال  ان  برازيليا  جامعة  يف  التاريخ 
جذرية  تغيريات  واق���رتح  اخللفي  ال��ب��اب  م��ن  ال�سلطة 

••القد�س املحتلة-وكاالت:

اأدخ���ل���ت بع�س  اإ����س���رائ���ي���ل  اأن  ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي  ك�����س��ف 
حركة  ن�سطاء  دخ���ول  يحظر  ق��ان��ون  على  ال��ت��ع��دي��الت 

املقاطعة العاملية )بي دي اأ�س( اإىل اأرا�سيها.
وج���اء يف ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي ح���رره ال��ك��ات��ب اأري��ئ��ي��ل كهانا 
ون�سره موقع )اأن اآر جي( الإخباري الإ�سرائيلي، اأن من 
بني التعديالت املقرتحة التمييز بني ن�سطاء املقاطعة 
القادمني من اأوروبا واأولئك العاملني يف قارتي اأفريقيا 
روؤ�ساء حركة  القانون يف  تركيز تطبيق  واآ�سيا، وح�سر 
املقاطعة ومن يت�سببون باأ�سرار كبرية لإ�سرائيل فقط.
القانون  على  اأُدخلت  التعديالت  اأن هذه  كهانا  واأو�سح 
ان��ت��ق��ادات على  اأث���ار  اأن  اأُق���ّر قبل �سهرين- بعد  -ال���ذي 
ن�سطاء  ملنع  يدعو  لأن��ه  ال��ع��امل��ي،  ال��ع��ام  ال���راأي  م�ستوى 

املقاطعة من دخول اإ�سرائيل. 
وكانت تقارير �سحفية قد حتدثت عن اأن القانون منح 
و�سول  ترقب  �سالحية  الإ�سرائيلية  احل���دود  �سرطة 
اإ�سرائيل  اإىل  ح��ادة  انتقادات  يوجهون  الذين  الن�سطاء 

اإىل مطار بن غوريون، وطردهم على الفور منه.
على  الغا�سبة  الفعل  ردود  اأن  فوجئت  اإ���س��رائ��ي��ل  لكن 
الوليات  اليهودية يف  اجلالية  قبل  القانون جاءت من 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ي��ع��ت��ر ك��ث��ري م��ن اأع�����س��ائ��ه��ا معار�سني 
لل�سيا�سات الإ�سرائيلية، وهناك من بينهم ن�سبة لي�ست 
يف  اإنتاجها  يتم  التي  الب�سائع  يقاطعون  مم��ن  قليلة 

م�ستوطنات ال�سفة الغربية.
ال�سوؤون  وزارة  اأن  اإىل  ت���ق���ري���ره  يف  ك���ه���ان���ا  واأ������س�����ار 
مالحقة  ملف  بها  -املناط  الإ�سرائيلية  الإ�سرتاتيجية 
ن�سطاء املقاطعة- عكفت يف الآونة الأخرية على اإدخال 
تعديالت على القانون يف �سوء جتربة تطبيقه الفرتة 

املا�سية، يف ظل املعطيات اجلديدة التي ح�سلت عليها.
اأن  املا�سية  الفرتة  خ��الل  لها  تبني  اإ�سرائيل  اأن  واأك��د 
حركة املقاطعة لي�ست موؤ�س�سة منظمة، واإمنا تتكون من 
اأرجاء العامل، وم�ساألة  فروع م�ستقلة تعمل يف خمتلف 

الق�ساء على تاأثريها لي�ست وا�سحة اأمام اإ�سرائيل.
كما �ست�سمل التعديالت اجلديدة على القانون اقت�سار 
قرارات الطرد من اإ�سرائيل على اأولئك الن�سطاء الذين 
يت�سببون باأ�سرار خطرية عليها، ومن يتقلدون مواقع 
قيادية متقدمة يف حركة املقاطعة، ولن ي�سمل القانون 

كل معار�سي ال�سيا�سة احلكومية الإ�سرائيلية.
واأو����س���ح اأن ت��ع��دي��الت ال��ق��ان��ون ���س��وف مت��ن��ح وزي���ري 
اأردان  غلعاد  ال��داخ��ل��ي  والأم���ن  درع��ي  اآري��ي��ه  الداخلية 
ينطبق  من  ح��ول  م�سرتكة  م�ساورات  اإج��راء  �سالحية 
التي  الفنية  تو�سيات اجلهات  على  بناء  القانون،  عليه 
املقاطعة  ن�سطاء  جميع  ح��ول  معلومات  بنك  متتلك 

حول العامل.
الأوىل من عملية القرتاع  ال�ساعات  �سهدت  اىل ذلك، 
�سعيفا،  اإق��ب��ال  البلديات  املحلية  املجال�س  لنتخابات 
املحتلة  القد�س  دون  الغربية  ال�سفة  يف  جُت��رى  حيث 

وقطاع غزة، يف ظل مقاطعة ف�سائل فل�سطينية.
وقد بلغت ن�سبة القرتاع حتى ال�ساعة العا�سرة �سباحا 
بالتوقيت املحلي %8 من جممل اأ�سحاب حق القرتاع، 

وعددهم 787 األفا و386 ناخبا وناخبة.
حملية  هيئة   145 يف  مر�سحيهم  الناخبون  ويختار 
حني  يف  الهيئات،  تلك  يف  مر�سحة  قائمة   536 بواقع 
181 هيئة لالنتخابات بالتزكية لقائمة واحدة  فازت 

متثلت بكل هيئة.
الفل�سطينية  ن��اخ��ب م��ن ق��وى الأم���ن  األ���ف   11 وك���ان 
اأم�س اخلمي�س، وذلك للتفرغ  اأول  باأ�سواتهم  اأدل��وا  قد 
و���س��ب��ط الأم������ن واحل����ف����اظ ع��ل��ى ال���ن���ظ���ام خ����الل يوم 

القرتاع.
وقالت مرا�سلة اجلزيرة يف مدينة نابل�س �سمال ال�سفة 
خم�س  بعد  الإقبال  ن�سبة  اإن  البديري  جيفارا  الغربية 
���س��اع��ات م���ن ف��ت��ح م���راك���ز الق�����رتاع مل ت��ت��ج��اوز 6% 
يف  بقليل  اأك���ر  ك��ان  الإق��ب��ال  اأن  اإىل  م�سرية  باملدينة، 

جنني حيث و�سل اإىل 8%.
اأج��واء من  اأن العملية جُت��رى يف  اإىل  واأ���س��ارت املرا�سلة 

اذا  م��ا  ملعرفة  نناق�س  ان  ميكننا  ب��اول��و  �ساو  جامعة  يف 
كانت ال�سالحات �سروية ام ل لكنها على كل حال مل 

متر عر النتخابات.

وتعاين   ،1967 عام  احتاللها  عقب  ب�سمها  اإ�سرائيل 
امل���راف���ق م��ق��ارن��ة بالأحياء  اإه���م���ال يف ك��ل  امل��دي��ن��ة م��ن 
ال��ي��ه��ودي��ة. وت��ق��اط��ع ه��ذه الن��ت��خ��اب��ات ح��رك��ات حما�س 
واجلهاد الإ�سالمي واجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني. 
لكن حركة حما�س دعت قاعدتها الت�سويتية يف ال�سفة 
اإىل اختيار الأ�سلح والأق��در على خدمتها يف انتخابات 

املجال�س البلدية.
للرت�سح  مقاطعتها  اأن  اأي����ام  ق��ب��ل  ب��ي��ان  يف  واأو���س��ح��ت 
مرا�سيم  �سدور  اأع��ق��اب  يف  ج��اء  املحلية  النتخابات  يف 
رئا�سية وقرارات حكومية خارج نطاق التوافق الوطني، 
موؤكدة يف الوقت ذاته اأن م�ساألة حتقيق امل�ساحلة واإنهاء 
النق�سام هي ال�سامن الوحيد لإجناز حالة دميقراطية 

فل�سطينية �سليمة.
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عربي ودويل
ج�ن�س�ن: الحتاد الأوروبي قد ي�سطر اإىل الدفع لربيطانيا

•• لندن-اأ ف ب:

بوري�س جون�سون يف حديث  الريطاين  وزير اخلارجية  قال 
يتعني على  انه قد  ال�سبت  ام�س  تلغراف”  “دايلي  ل�سحيفة 
الحت��اد الأوروب���ي دفع الم��وال لريطانيا يف اط��ار بريك�ست 
ولي�س العك�س. وردا على �سوؤال حول هذا املو�سوع لل�سحيفة 
ال�سابق  ل��ن��دن  بلدية  رئي�س  اج���اب  املحافظني  م��ن  القريبة 

اعتقد ان هناك حججا جيدة جدا يف هذا الجتاه.
وهذا املوقف مغاير متاما ملوقف الحتاد الوروبي الذي ينوي 
يف م�ستهل املفاو�سات تقدمي فاتورة اجمالية للندن لتحرتم 

التزاماتها املالية يف خمتلف الرامج وال�سناديق الوروبية.

مليار  �ستني  اىل  باربعني  الفاتورة  الوروب���ي  الحت��اد  ويقدر 
ح�سابات  بح�سب  مليار   100 اىل  ت�سل  ق��د  انها  حتى  ي��ورو 
جديدة  مطالب  بعد  الريطانية  تاميز  فاينن�سال  �سحيفة 

فرن�سية واملانية تتعلق بامل�ساعدات الزراعية.
وع��ل��ى ال��ف��ور اع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ان��ه��ا ل��ن تدفع 
و�سف  ال�سبت  تلغراف  للدايلي  حديثه  ويف  املبلغ.  ه��ذا  مثل 
ب��ان��ه��ا غ��ري منطقية .  وق���ال الوزير  امل��ب��ال��غ  ج��ون�����س��ون ه���ذه 
اأعباء هذه الفاتورة كبرية على البالد مهددا بالن�سحاب من 

املفاو�سات بدون دفع اي مبلغ .
وا�ساف جون�سون احد ابرز موؤيدي حملة بريك�ست ان الحتاد 
الوروبي هو اجلهة التي قد ت�سطر اىل دفع اموال.  واأو�سح 

تكاليفها  دف��ع  يف  �ساهمنا  التي  املمتلكات  بع�س  معا  “لدينا 
ل�سنوات وبالتايل يجب در�س قيمتها بعناية«. وكانت الدايلي 
تقريرا  ن�سرت  الوروب���ي،  الحت��اد  ب�سدة  تنتقد  التي  تلغراف 
ح��ك��وم��ي��ا ي��ن�����س ع��ل��ى ان ل��ري��ط��ان��ي��ا ت�����س��ع��ة م��ل��ي��ارات جنيه 
البنك الوروب��ي لال�ستثمار و14  )10،6 مليارات يورو( يف 
تكتيك  ودان جون�سون  نقدا ويف امالك عقارية.  مليار جنيه 

املفاو�سات ال�سعبة الذي تنتهجه بروك�سل. 
ان رئي�س  ق���ال  ال�����س��ه��رية  اي��غ��ل��ز  ف��ري��ق  اغ��ن��ي��ة  ا���س��ار اىل  واإذ 
الحتاد  ان  يعتقد  ي��ون��ك��ر  ك��ل��ود  ج���ان  الأوروب����ي����ة  امل��ف��و���س��ي��ة 
الوروبي مثل فندق كاليفورنيا الذي ميكنك اخلروج منه من 

دون ان تتمكن من مغادرته فعليا. انه على خطاأ.

مفاو�سات غري مبا�سرة بني النظام 
واملعار�سة ال�س�رية يف جنيف

•• جنيف-وكاالت:

اأكد نائب املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة اإىل �سوريا، رمزي عزالدين رمزي، 
خمت�سراً  �سيكون  املقبل  ال��ث��الث��اء  ي��وم  عقده  املرتقب  جنيف  اجتماع  اأن 
ومركزاً، م�ستبعداً اأن يكون هناك لقاء مبا�سر بني وفدي النظام واملعار�سة 
ال�سبت  اأم�����س  دم�سق  م��وؤمت��ر �سحايف عقد يف  رم���زي يف  وق���ال  ال�����س��وري��ة. 
“باملخت�سر  امل��ق��داد:  في�سل  ال�سوري  اخلارجية  وزي��ر  نائب  لقائه  عقب 
ونتطلع  نريد حتقيقه،  ما  ومركزاً، وهذا  املوؤمتر خمت�سراً  �سيكون  املفيد 
ال�سورية لإجن��اح هذا  والبناءة من قبل احلكومة  الإيجابية  امل�ساهمة  اإىل 

الجتماع الذي نعتره اجتماعاً هاماً.

••لندن-وكاالـ:

ب��ات��ري��ك كوكرن،  ال��ك��ات��ب  اع��ت��ر 
الريطانية،  اإندبندنت  ب�سحيفة 
اأن قرار الرئي�س الأمريكي دونالد 
ت��رام��ب دع��م اأك����راد ���س��وري��ا الذين 
يحاربون داع�س بالأ�سلحة الثقيلة 
ي�سكل، على الأرجح، تغيرياً حا�سماً 
لل�سرق  ال�سيا�سية  اجل��غ��راف��ي��ا  يف 
الأو���س��ط؛ مل��ا ل��ه م��ن ت��اأث��ري عميق 
والعالقات  ال�سورية  الأزم���ة  على 

الأمريكية- الرتكية. 
موافقة  اإىل  ال����ك����ات����ب  وي�������س���ري 
املا�سي،  الأث����ن����ني  ي�����وم  ت����رام����ب، 
وحدات  �سوريا  اأك���راد  ت�سليح  على 
مبا�سرة  ال��ك��ردي��ة  ال�سعب  حماية 
داع�س يف مدينة  اأج��ل هزمية  من 
الرقة، عا�سمته املزعومة، و�ستقوم 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ب����اإم����داده����م 
م�سادة  اأ�سلحة  الثقيلة  بالأ�سلحة 
ومدافع  ه��اون  وق��ذائ��ف  للدبابات 
مدرعة  و���س��ي��ارات  ثقيلة  ر���س��ا���س��ة 
ل�����س��ن ال��ه��ج��وم. ولكن  ا���س��ت��ع��داداً 
“تهديداً”  مت��ث��ل  اخل���ط���وة  ه����ذه 
الرتكية  الأم��ري��ك��ي��ة-  ل��ل��ع��الق��ات 
الوليات  حليف  لرتكيا،  وحت��دي��اً 
ت�سعى  ال���ت���ي  ال���ن���ات���و،  يف  امل��ت��ح��دة 
اإق��ام��ة دول��ة ك��ردي��ة �سبه  اإىل منع 

م�ستقلة ب�سوريا. 

حماولت فا�سلة
 ويرى الكاتب اأن حماولت تركيا 
بالتخلي  املتحدة  الوليات  لإقناع 
عن حتالفها مع الأكراد ال�سوريني 
ق���د ب�����اءت ب��ال��ف�����س��ل، وذل�����ك رغم 
الت��ه��ام��ات ال��رتك��ي��ة ب���اأن وحدات 

باراك اأوباما كان قد قرر اأي�ساً يف 
الأي��ام الأخ��رية من وليته تزويد 
بالأ�سلحة  ال�������س���وري���ني  الأك���������راد 
ال�سيا�سة  اأن  يعني  وه��ذا  الثقيلة، 
بتاأييد  حت��ظ��ى  ل���الأك���راد  امل��وال��ي��ة 

وا�سع يف الوليات املتحدة. 

خماوف الأتراك والأكراد 
�سيحاول  ن���ف�������س���ه  ال�����وق�����ت  ويف 
اإىل  الأت���راك  طماأنة  الأمريكيون 
اأن الأ�سلحة اجلديدة لن ت�ستخدم 
كمية  واأن  داع���������س،  مل���ح���ارب���ة  اإل 
لالأكراد  �ست�سّلم  ال��ت��ي  ال��ذخ��ائ��ر 
العملية  لتنفيذ  حم��دودة  �ستكون 
داع���������س، ولكن  ����س���د  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
الأ�سلحة  ب���اأن  مقتنعون  الأت����راك 
ال���ع���م���ال  ح�������زب  اإىل  ����س���ت�������س���ّرب 
�سد  وت�������س���ت���خ���دم  ال���ك���رد����س���ت���اين 

اجلنود الأتراك. 
ترامب  ق��رار  ب��اأن  الكاتب  ويختتم 
ت�������س���ل���ي���ح الأك��������������راد ال���������س����وري����ني 
املتحدة  ال���ولي���ات  جت��اه��ل  يعك�س 
للتزامها  ال��رتك��ي��ة  ل��ل��ت��ه��دي��دات 
بالتحالف الع�سكري مع الأكراد ما 
الرتكية  الهجمات  ت�سعيد  يجعل 

�سد الأكراد اأمراً �سعباً. 
ومع ذلك ي�سعر الأكراد ال�سوريون 
ال���ولي���ات  ت���ع���ود  اأن  ب��ال��ق��ل��ق م���ن 
املتحدة اإىل حليفتها تركيا مبجرد 
النتهاء من هزمية داع�س وانتفاء 
احلاجة اإليهم، الأمر الذي يجعلهم 
ال����ري الرتكي  ل��ل��ه��ج��وم  ع��ر���س��ة 
ولكن  ا�ستقاللهم.  على  للق�ساء 
ال��راه��ن ي�سعر الأك���راد  ال��وق��ت  يف 
مل  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  بالرتياح 

تتخل عنهم حتى الآن.  

ل يزالون حتت انقا�س املباين التي 
دمرتها طائرات التحالف الدويل.

الطبقة يف  على  ال�سيطرة  وتندرج 
التي  ال��ف��رات  غ�سب  حملة  اإط����ار 
بداأتها قوات �سوريا الدميوقراطية، 
بدعم من التحالف الدويل لطرد 
اجل����ه����ادي����ني م�����ن ال�����رق�����ة، اب�����رز 
على  وال��واق��ع��ة  �سوريا  يف  معقلهم 

بعد 55 كيلومرتا �سرق الطبقة.
واجرت املعارك والق�سف العنيف 
على  امل��دن��ي��ني  اآلف  الطبقة  على 
ال���ف���رار م��ن م��ن��ازل��ه��م، م��ن��ه��م من 
مت���ك���ن م����ن م����غ����ادرة امل���دي���ن���ة اىل 
�سوريا  ق������وات  ���س��ي��ط��رة  م���ن���اط���ق 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة، واآخ����رون نزحوا 
حاج  مهند  مثل  اخ��رى  احياء  اىل 

عمر )20 عاما(.

حماية ال�سعب الكردي هي الذراع 
ال�سوري حلزب العمال الكرد�ستاين 
ال����ذي ي�����س��ن ح���رب ع�����س��اب��ات �سد 
الدولة الرتكية منذ عام 1984، 
���س��الح يح�سل  اأي  ف����اإن  ث���م  وم���ن 
ال�����س��وري��ون ي�سكل  ع��ل��ي��ه الأك������راد 

تهديداً لرتكيا. 
الأمريكني،  امل�����س��وؤول��ني  وبح�سب 
ف���اإن ت��رام��ب ي���ويل ه��زمي��ة داع�س 
اأول�����وي�����ة ق�������س���وى، الأم�������ر ال����ذي 
“تاأخرت  خطة  على  يوافق  جعله 
طوياًل” ل�ستعادة الرقة من خالل 
ق����وات ب��ري��ة ب��ق��ي��ادة ق����وات �سوريا 
ي�سم  )حت����ال����ف  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
األف   13 منهم  مقاتل،  األ��ف   45
الأكراد(  والباقون من  العرب  من 
داع�����س  ه��زمي��ة  يف  جن��ح��ت  ال��ت��ي 
اجلوية  ال�����غ�����ارات  ب���دع���م  م��������راراً 
الوليات  ت��ق��وده  ال���ذي  للتحالف 
داع�س  ف�سل  منذ  وذل���ك  امل��ت��ح��دة، 
كوباين  مدينة  على  ال�ستيالء  يف 

الكردية يف اأواخر عام 2014. 

هزمية مزدوجة
الوليات  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي��ل��ف��ت 
هزمية  اإحل���اق  اإىل  ت�سعى  املتحدة 
م������زدوج������ة ل����داع���������س م�����ن خ���الل 
واملو�سل  ال��رق��ة  مدينتي  ا�ستعادة 
الأ�سهر  خ���الل  وال���ع���راق  ب�����س��وري��ا 
اإذ ل يزال مقاتلو  املقبلة؛  القليلة 

ي�ستهدف  اأردوغ�������ان  ط��ي��ب  رج���ب 
ولي�س  الأك�������راد  دح����ر  ب���الأ����س���ا����س 

داع�س. 

العالقات الأمريكية الرتكية 
و���س��ن��ت ال���ط���ائ���رات ال���رتك���ي���ة، يف 
جوية  غ��ارات  املا�سي،  ني�سان   25
����س���د م�����واق�����ع ع���ن���ا����س���ر وح������دات 
ح����م����اي����ة ال�������س���ع���ب ال�����ك�����ردي�����ة ما 
ن�����س��ف��ه��م من  ق���ت���ي���اًل،   20 اأوق������ع 
ال��ن�����س��اء، ك��م��ا ه���دد اأردوغ�������ان باأن 
يتكرر  اأن  مي���ك���ن  ال��ق�����س��ف  ه�����ذا 
الوليات  واأع����رب����ت  وق����ت.  اأي  يف 
اإزاء  العميق  قلقها  ع��ن  امل��ت��ح��ددة 
ال����غ����ارات ال���رتك���ي���ة ���س��د الأك������راد 
باأنه  ال��رتك��ي  ال��ت��ح��رك  وو���س��ف��ت 
غري مقبول، واأر�سلت دوري��ات من 
القوات اخلا�سة الأمريكية ملراقبة 
اأما  ال�سوري من احل��دود،  اجلانب 
اأعلنوا  ف��ق��د  ال�����س��وري��ون  الأك������راد 
اأنهم لن ي�ساركوا يف ا�ستعادة الرقة 
الع�سكرية  الهجمات  ا�ستمرت  اإذا 

الرتكية �سدهم. 
ويتوقع الكاتب اأن يحاول اأردوغان 
يف  ترامب  مع  الأول  لقائه  خ��الل 
 16 يومي  عقده  املقرر  وا�سنطن 
و17 مايو اجلاري اإقناعه بتغيري 
ال�سوريني،  الأك����راد  اإزاء  �سيا�سته 
ولكن من غري املرجح اأن ينجح يف 
ال�سابق  الرئي�س  اأن  ل�سيما  ذل��ك، 

فاإن خالفته املعلنة، باعتباره دولة 
�سوف  وا�سعة،  اأرا���ٍس  ت�سيطر على 

تنتهي. 

تداعيات كارثية
تواجه  تركيا  اأن  الكاتب  ويو�سح 
ت����داع����ي����ات ك���ارث���ي���ة ل���ل���ح���روب يف 
تاأمل  ك��ان��ت  اإذ  وال���ع���راق؛  ���س��وري��ا 
ال�سرق  يف  ن���ف���وذه���ا  ت���و����س���ي���ع  يف 
 2011 الأو�سط، و�سعت منذ عام 

مدينة  يف  حم���ت���ج���زي���ن  داع�����������س 
املو�سل القدمية بعد ح�سار قوات 
ا�ستمر  ال���ذي  العراقية  احلكومة 
قرابة �سبعة اأ�سهر. وفعاًل �سقطت 
خ�سائر  و���س��ج��ل��ت  امل������دن  م��ع��ظ��م 
ف���ادح���ة ل����دى ج��م��ي��ع الأط�������راف. 
وعلى الرغم من اأن هزمية داع�س 
يف الرقة واملو�سل لن تكون نهاية 
ه�����ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م الإره�����اب�����ي ال����ذي 
�سيعود اإىل حالة حرب الع�سابات، 

والرتكمان  العرب  حلفائها  لدعم 
املحليون يف ال�ستيالء على معقل 
ال�سورية.  الباب  مدينة  يف  داع�س 
وعلى الرغم من اأن تركيا عر�ست 
خدماتها للوليات املتحدة كحليف 
يف امل���ع���ارك ���س��د داع�����س ب����دًل من 
الكردية،  ال�سعب  حماية  وح���دات 
خياراً  ذلك  اعترت  وا�سنطن  فاإن 
م�سكوكاً فيه؛ اإذ من املعروف منذ 
الرتكي  الرئي�س  اأن  ط��وي��ل  وق��ت 

ال�سوري  بالرئي�س  الإط��اح��ة  اإىل 
الأك���راد  اأقلية  وم��ن��ع  الأ���س��د  ب�سار 
ن�سمة(  ميلوين  )قرابة  ال�سوريني 
من ال�سيطرة على م�ساحة وا�سعة 
م��ن الأرا����س���ي على ط��ول احلدود 
اجلهود  ول��ك��ن  ل��رتك��ي��ا،  اجلنوبية 
ال��رتك��ي��ة ف�����س��ل��ت يف حت��ق��ي��ق هذه 

املهمة اإىل حد كبري. 
الع�سكرية  ال�����ق�����وات  وت����دخ����ل����ت 
املا�سي  اأغ�����س��ط�����س  يف  ال���رتك���ي���ة 

التمرد يغلق ثاين اأكرب مدينة يف �ساحل العاج
•• اأبيدجان-رويرتز:

اأكر مدينة يف  اأغلقوا بواكيه ثاين  اإن جنودا متمردين  قال جنود و�سكان 
�ساحل العاج ام�س مع ا�ستمرار خالف ب�ساأن دفع عالوات لليوم الثاين رغم 
ثم  الأول  اأم�س  بواكيه  يف  التمرد  وب��داأ  قا�سية.  بعقوبات  احلكومة  تهديد 
اأي�سا  اأعقاب مترد م�سابه يف يناير كانون الثاين للجنود  انت�سر �سريعا يف 
بواكيه من  املتمردون يف  بال�سلل. و�سعد اجلنود  البالد  اأج��زاء من  اأ�ساب 
من  واجلنوب  ال�سمال  اإىل  امل��وؤدي��ة  الطرق  باإغالق  ال�سبت  اليوم  متردهم 
املدينة. وقال ال�سارجنت �سيدو كوين اأحد قادة التمرد “ل نريد التفاو�س 
لدينا  لي�س  لهجوم.  تعر�سنا  اإذا  للقتال  اأي�سا  م�ستعدون  نحن  اأح��د.  مع 
جنود  اأطلق  اإذ  اأبوابها  اأغلقت  املتاجر  اإن  بواكيه  �سكان  وقال  نخ�سره«.  ما 
�سيارات  املدينة يف  �سوارع  وجابوا  الهواء  النريان يف  ملثمون  وكثري منهم 

م�سروقة.

مريكل تاأمل تعاونًا وثيقًا مع ماكرون
•• برلني-رويرتز:

ت��ري��د تعاونا وثيقا  اإن��ه��ا  ام�����س  اأجن��ي��ال م��ريك��ل  الأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  ق��ال��ت 
�سيبذلن  البلدين  واإن  ماكرون  اإميانويل  املنتخب  الفرن�سي  الرئي�س  مع 
اآخن  مدينة  يف  واأ�سافت  الأوروب��ي��ة.  ال�سيا�سة  لت�سكيل  جهدهما  ق�سارى 
مل�ساعدة  لي�س  جهدنا  ق�سارى  “�سنبذل  بلجيكا  مع  احل��دود  من  القريبة 
فرن�سا فح�سب بل لت�سكيل امل�سار الأوروب��ي بالتعاون مع فرن�سا«.  وجاءت 
ت�����س��ري��ح��ات م��ريك��ل يف م��وؤمت��ر ان��ت��خ��اب��ي لأح���د م��ر���س��ح��ي ح���زب الحتاد 
التي جتري غدا يف  الذي تنتمي له يف النتخابات  امل�سيحي  الدميقراطي 
اأملانيا.  ال�سكان يف  ولية نورد راين ف�ستفاليا وهي الأكر من حيث تعداد 
ويجري ماكرون حمادثات مع مريكل يف برلني يوم الثنني 15 مايو بعد 
يوم من تن�سيبه ر�سميا  اليوم الأحد 14 مايو بهدف التاأكيد على اأهمية 

العالقة مع اأملانيا لإطالق امل�سروع الأوروبي من جديد.

عنا�سر تنظيم داع�س الذين قتلوا 
ان��ت�����س��رت على  امل����ع����ارك، ف��ي��م��ا  يف 
ج��وان��ب ال��ط��رق��ات اك����وام �سغرية 

من القمامة.
امل��رك��زي، يعمل  الطبقة  ���س��وق   يف 
امام  ال�سارع  تنظيف  على  البع�س 
حم���الت���ه���م. وي���ت���ج���م���ع ع�����دد من 
ال���رج���ال ي��ن��اق�����س��ون م���ا اآل����ت اليه 
المور، وبني هوؤلء عبد الرحمن 

�سكرو�سي )40 عاما(.
ويقول �سكرو�سي الأمرا�س كثرية 
ب�سبب اجلثث املنت�سرة والتي بداأت 
الذباب  م�سيفا  رائ��ح��ت��ه��ا،  ت��ف��وح 
والو����س���اخ يف ك��ل م��ك��ان. ه���ذا كله 
ي��ن��ع��ك�����س ع���ل���ى ���س��ح��ت��ن��ا. وي���وؤك���د 
مدير املر�سد ال�سوري هناك مئات 
املفقودين يف الطبقة، الكثري منهم 

من قوات �سوريا الدميوقراطية«.
يبحث  م���ن  وح���ده���ا  دلل  ل��ي�����س��ت 
الطبقة  ����س���وق  ف��ف��ي  ط���ع���ام،  ع���ن 
بقايا  يف  ام������راأة  ت��ب��ح��ث  امل���رك���زي 
وجبات تركها مقاتلو قوات �سوريا 
ما  جتمع  خلفهم.  الدميوقراطية 
وتغادر  علبة  يف  �سطائر  من  تبقى 

املكان.
ويف ����س���ارع اآخ�����ر، ي��ن��ت��ظ��ر اآخ����رون 
تعبئة قواريرهم الفارغة من اأحد 
خزانات املياه نتيجة النق�س احلاد 
املعارك  ت�سببت فيه  الذي  املياه  يف 
يف �سد الطبقة ) الفرات( املحاذي 

للمدينة.
مدينة  يف  اجلمعة  جت��ول��ه  واث��ن��اء 
���س��اه��د م��را���س��ل فران�س  ال��ط��ب��ق��ة، 
ب���ر����س ج���ث���ة ي�����س��ت��ب��ه ان���ه���ا لحد 

الع�سكرية  اجل���ه���ود  ن���ط���اق  و����س���ع 
تنظيم  م��ع��اق��ل  ���س��د  الأم���ريك���ي���ة 
داع�س الإرهابي يف العراق و�سوريا، 
الأ����س���ه���ر مت��ث��ل��ت يف  واأن خ��ط��وت��ه 
اإ������س�����داره الأم�������ر ب��ق�����س��ف ق����وات 
كروز،  ب�سواريخ  ال�سوري  النظام 
الأ�سلحة  ا�ستخدامها  جراء  وذلك 

الكيميائية.
لالإثبات  اأف�سل  طريقة  من  فهل 
ل���الع���ب���ني الآخ�����ري�����ن -وخ���ا����س���ة 
ال���رئ���ي�������س ال���رو����س���ي ب����وت����ني- اأن 
اإىل اللعبة  الوليات املتحدة عادت 

يف املنطقة؟
ل��ك��ن جهود  ب���ال���ق���ول  وا����س���ت���درك 
الأمريكي  النفوذ  ترمب ل�ستعادة 
يف املنطقة اآخذة بالتخبط، واأو�سح 
اأن وا�سنطن ل تقود هذه اجلهود يف 
تاأتي بعد مو�سكو.  اإنها  �سوريا، بل 
خلف�س  ب��وت��ني  خطة  اأن  واأو���س��ح 
الت�سعيد يف �سوريا -يف حال قبول 
تعزز  اأن  �ساأنها  م��ن  ل��ه��ا-  اأم��ريك��ا 
م��ن ال���دور الإق��ل��ي��م��ي لإي����ران واأن 
تدعم رئي�س النظام ال�سوري ب�سار 
اأن يتوخى  الأ�سد، واأن على ترمب 

احلذر.
ي�����س��ع��ى بوتني  ال���ت���ي  ف��ال�����س��ف��ق��ة 
�ساأنها  م���ن  ���س��وري��ا  يف  لإب���رام���ه���ا 
ال���ولي���ات املتحدة  مت��ك��ني خ�����س��وم 
اأكرث من حلفائها، و�سيكون ترمب 

من دونها يف حال اأف�سل.
احمد  دلل  ت���رك�������س  ذل������ك،  اىل 
قوات  ان  �سمعت  ب��ع��دم��ا  م�����س��رع��ة 
����س���وري���ا ال����دمي����وق����راط����ي����ة ت����وزع 
م�������س���اع���دات غ���ذائ���ي���ة، ع���ل���ى اأم����ل 
احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ب��ع�����س م��ن��ه��ا يف 
م���دي���ن���ة ال��ط��ب��ق��ة ح���ي���ث ل ي����زال 

•• وا�صنطن-وكاالت:

تاميز  نيويورك  �سحيفة  تناولت 
ال�سورية  الأزم����������ة  الأم����ريك����ي����ة 
املتفاقمة وتذبذباتها بني الت�سعيد 
ينبغي  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ارت  وخف�سه، 
ترمب  دونالد  الأمريكي  للرئي�س 
ا�سرتاتيجية  م��ن  ح���ذرا  ي��ك��ون  اأن 
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني 
يف البالد التي تع�سف بها احلرب 

منذ �سنوات.
فقد اأ�سارت ال�سحيفة -من خالل 
�ستيفن  ل��ل��ك��ات��ب  ن�����س��رت��ه  م���ق���ال 
�سار  اأن����ه  اإىل  ���س��ي�����س��ت��ان��وف��ي��ت�����س- 
اخلارجية  ال�سيا�سة  و�سف  ميكن 
اإىل  مت��ي��ل  ب��اأن��ه��ا  ت��رم��ب  للرئي�س 
تدريجي،  ب�سكل  طبيعية  تكون  اأن 
اخلرة  ذوي  م��ن  م�ست�ساريه  واأن 
والفطنة ويتمتعون بنفوذ متزايد، 
واأنهم ل ي�سعون للتعطيل من اأجل 

التعطيل.
واأعرب الكاتب عن ر�ساه عن هذه 
الكثري  اإن  ق���ال  ل��ك��ن��ه  ال�����س��ي��ا���س��ة، 
هذا  اإىل عك�س  ت�سري  الدلئل  من 
ال���و����س���ف، واأ�����س����اف اأن����ه م���ن هذا 
الرئي�س  ا���س��ت��ع��داد  ف����اإن  امل��ن��ط��ل��ق 
ترمب لتاأييد املقرتحات الرو�سية 
الت�سعيد  خ��ف�����س  اإىل  ال���رام���ي���ة 
اختبار  مبثابة  �ستكون  ���س��وري��ا  يف 

حا�سم لل�سيا�سة الطبيعية.
يرون  املتفائلني  اإن  يقول  وم�سى 
اأن ترمب قد ميز نهجه عن الذي 
بعدة  اأوب���ام���ا  ب�����اراك  ل�سلفه  ك���ان 
اأوج��ه، وهو ما يجب اأن ي��وؤدي اإىل 
تقوية قب�سته يف ال�سرق الأو�سط.

ت���رم���ب  اأن  ال����ك����ات����ب  واأ��������س�������اف 

يطغى على ال�سكان �سعور باخلوف 
من عودة املتطرفني .

ا�ستمرت  ع��ن��ي��ف��ة  م����ع����ارك  وب���ع���د 
وانقطاع  ون�������س���ف  ���س��ه��ر  ق����راب����ة 
طرق الم��داد اليها اثر تطويقها، 
يف  ال��واق��ع��ة  الطبقة  �سكان  ي��ع��اين 
حمافظة الرقة من نق�س يف املواد 
الغذائية. والربعاء �سيطرت قوات 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة )حتالف  ���س��وري��ا 
ف�سائل عربية وكردية( بدعم من 
وا�سنطن  بقيادة  الدويل  التحالف 
ا�ستوىل  ك����ان  ال���ت���ي  امل��دي��ن��ة  ع��ل��ى 

عليها تنظيم داع�س يف 2014.
اأح���د اجل���ريان دلل احمد،  اخ��ر 
يف اخل��م�����س��ي��ن��ات م���ن ال���ع���م���ر، ان 
هناك من يوزع امل�ساعدات يف �سوق 
امل���رك���زي، وح���ني و�سلت  ال��ط��ب��ق��ة 
الم����ر  ان  ل���ه���ا  ت���ب���ني  امل����ك����ان  اىل 
الوجبات  بع�س  ع��ن  ف��ق��ط  ع��ب��ارة 
التي ت�ساركها مقاتلو قوات �سوريا 
الدميوقراطية مع بع�س الطفال 

والرجال يف املكان.
“كرهنا  وت��ق��ول  دلل،  اأم���ل  خ���اب 
ان����ف���������س����ن����ا، ل���ي�������س ه�����ن�����اك م���ي���اه 
كل  ال��ت��ن��ظ��ي��ف،  او  ل��ال���س��ت��ح��م��ام 
وكهرباء  م��ي��اه  ع��ن��ا،  ان��ق��ط��ع  �سيئ 
ان ترى  “نريد  م�سيفة  وطعام”، 
ان  قبل  حالنا  الن�سانية  املنظمات 

منوت من اجلوع واملر�س«.
ال�سوري  امل��ر���س��د  م��دي��ر  وي���ق���ول 
رام��������ي عبد  الن�����������س�����ان  حل����ق����وق 
الرحمن “الو�سع يف املدينة �سعب 
النق�س  ج���راء  خا�سة  الآن،  حتى 
ال��ك��ب��ري يف امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة الناجت 
عن املعارك وانقطاع طرق المداد 
اليها بعد تطويقها خالل الهجوم 

اأردوغان ي�سعى لقناع ترامب بتغيري  �سيا�سته  

ت�سليح اأكراد �س�ريا.. تغيري حا�سم يف اجلغرافيا ال�سيا�سية للمنطقة

نق�ص باملواد الغذائية يف الطبقة وخ�سية من عودة داع�ص

ني�ي�رك تاميز: فليحذر ترامب من خطط ب�تني يف �س�ريا

انتهاء نزع اأ�سلحة اأول دفعة من متمردي »فارك«
•• بوغوتا-اأ ف ب:

“القوات امل�سلحة  12 من مقاتلي حركة  اأعلنت الأمم املتحدة يف بيان ان 
اتفاق  اطار  ا�سلحتهم يف  نزع  انهوا عملية  )ف��ارك(  الكولومبية”  الثورية 
ال�����س��الم ال���ذي وق��ع يف ت�سرين ال��ث��اين نوفمر م��ع اك��ر ح��رك��ة مت��رد يف 

كولومبيا.
وقالت بعثة المم املتحدة املكلفة ال�سراف على عملية نزع ا�سلحة حركة 
ت�سلموا  ف���ارك  يف  ع�سوا   12 م��ن  اوىل  “جمموعة  ان  املارك�سية  التمرد 
اجلمعة �سهادة اجناز الت�سليم الفردي لالأ�سلحة، مما ي�سمح ببدء دجمهم 
املفو�سية  منحتهم  للحكومة،  ممثلة  وب�سفتها  العامة«.  باحلياة  ر�سميا 
العليا لل�سالم اي�سا وثيقة تثبت نزع اأ�سلحتهم. وقالت هذه الهيئة ان “هذا 

اىل  ينتقلون  الذين  ف��ارك  لأع�ساء  بداية عملية متوا�سلة  ي�سكل  احل��دث 
احلياة املدنية بعدما تخلوا عن اأ�سلحتهم«.

الثورية  امل�سلحة  “القوات  م��ن  م��ق��ات��ل  اآلف  �سبعة  ح���واىل  جتميع  ومت 
منطقة   26 يف  المريكيتني،  يف  مت��رد  حركة  واق��دم  اك��ر  الكولومبية” 
مع  وق��ع  ال��ذي  التاريخي  ال�سالم  اتفاق  مبوجب  البالد  يف  ال�سلحة  لنزع 
حكومة الرئي�س خوان مانويل �سانتو�س بعد حمادثات ا�ستمرت اربع �سنوات 
ين�س على حتول  ال��ذي  التفاق  لهذا  الزمني  الرنامج  ويق�سي  كوبا.  يف 
“فارك” اىل حزب �سيا�سي، بو�سع ا�سلحة املتمردين يف الأول من اأيار مايو 
يف حاويات لالأمم املتحدة خ�س�ست لذلك. وبعد ذلك يتم ابطال مفعول 
هذه ال�سلحة لت�سنع منها ثالثة ن�سب ترمز اىل انتهاء مواجهة م�سلحة 

ا�ستمرت اكرث من ن�سف قرن.

النظام ينتزع ال�سيطرة على مطار ب�سمال �س�ريا 
•• عمان-رويرتز:

قالت و�سيلة اإعالم موالية للحكومة ال�سورية وم�سدر ع�سكري ام�س ال�سبت 
اإن اجلي�س ال�سوري ا�ستعاد ال�سيطرة بالكامل على قاعدة جوية �سغرية يف 
ريف حلب ال�سرقي من يد تنظيم داع�س الإرهابي مب�ساعدة ق�سف جوي 
نفذته طائرات رو�سية و�سورية. ويقع مطار اجلراح الع�سكري يف جيب ما 
زال خا�سعا ل�سيطرة املت�سددين يف ريف حلب ال�سرقي وهي منطقة فقدوا 
ال�سوري  اجلي�س  بينها  من  متناف�سة  ق��وات  اأم��ام  معظمها  على  ال�سيطرة 
ال�سوري  اجلي�س  ومقاتلي  املتحدة  ال��ولي��ات  من  مدعومة  كردية  وق��وات 
املطار  اجلي�س  من  خا�سة  ق��وات  واقتحمت  تركيا.  تدعمهم  الذين  احل��ر 
القاعدة  على  الهجوم  �سدوا  مت�سددين  لكن  اآذار  مار�س  يف  وجيزة  لفرتة 

الع�سكرية التي تخ�سع ل�سيطرتهم منذ 2014.
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عربي ودويل
الرئي�س ال�سيني يعر�س على الي�نان دعما ق�يا 

•• بكني-رويرتز:

عر�س الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ على 
اليونان  وزراء  رئي�س  ت�سيرا�س  اليك�سي�س 
املثقلة بالديون دعما قويا ام�س ال�سبت قائال 
تعاونهما يف  تو�سيع  البلدين  اإنه يجب على 

البنية الأ�سا�سية والطاقة والت�سالت.
مهم  ج��زء  اليونان  اأن  ت�سيرا�س  �سي  واأبلغ 
م��ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��ني ط��ري��ق احلرير 
ال�سينية  اخلارجية  وزارة  ونقلت  اجل��دي��د. 
عن �سي قوله اإن التعاون يف البينة الأ�سا�سية 

والطاقة والت�سالت لبد واأن يكون عميقا 
وق���وي���ا. وي�����زور ت�����س��ي��را���س ب��ك��ني حل�سور 
لتو�سيع  �سي  ل��روؤي��ة  للرتويج  قمة  اجتماع 
التي  واأوروب���ا  واأفريقيا  اآ�سيا  بني  العالقات 
ال����دولرات  مب��ل��ي��ارات  ا���س��ت��ث��م��ارات  تدعمها 

ُت�سمى مبادرة طريق احلرير اجلديد .
�سي  اإن  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
تركيز  واليونان  ال�سني  على  اإن��ه يجب  قال 
ج��ه��وده��م��ا ع��ل��ى حت��وي��ل م��ي��ن��اء ب��ريي��ه اإىل 
مركز دويل مهم لإعادة ال�سحن وجزء مهم 

من طريق احلرير اجلديد.

بي�نغ يانغ م�ستعدة ملحادثات مع وا�سنطن 
اأعلن يف مطلع اأيار مايو احلايل باأنه �سيت�سرف بلقاء 
الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ-اون يف الظروف 
اجلديد  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  يوؤيد   . املنا�سبة 
م���ون ج�����اي-ان ال����ذي ت���وىل م��ه��ام��ه ه���ذا ال�سبوع 
اإع��ادت��ه اىل طاولة  اأج���ل  ال�سمال م��ن  ال��ت��ق��ارب م��ع 

احلوار خالفا لأ�سالفه املحافظني.
الربعاء  الد�ستورية  اليمني  ادائ���ه  بعد  م��ون  وق��ال 
حال  “يف  ال�سمالية  كوريا  اىل  للتوجه  م�ستعد  ان��ه 
للقيام بذلك. وعند �سوؤال ت�سو  توافرت ال�سروط” 
حول ما اذا كانت بيونغ يانع تعد لإج��راء حوار مع 

احلكومة اجلديدة يف اجلنوب، ردت “�سرنى«.

اأكادمييني اأمريكيني وم�سوؤولني امريكيني �سابقني 
اىل  ال���س��ب��ق  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  بينهم مبعوث  م��ن 
وزارة  وم�ست�سار  بيكرينغ  ت��وم��ا���س  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اخل��ارج��ي��ة ال���س��ب��ق ل�����س��وؤون ن���زع الأ���س��ل��ح��ة روبرت 
الكورية  الن��ب��اء  وكالة  اأوردت  ما  بح�سب  اآي��ن��ه��ورن، 

اجلنوبية )يونهاب(.
حدة  يف  ت��راج��ع  خلفية  على  ال�سحايف  ال��ل��ق��اء  ومت 
من  املخاوف  بعد  الكورية  اجلزيرة  �سبه  يف  التوتر 
جتربة نووية �ساد�سة كانت متوقعة يف ني�سان ابريل 

املا�سي لكن ال�سمال مل يجريها.
بعد اأن هدد الرئي�س المريكي ب�سن عملية ع�سكرية، 

•• بكني-اأ ف ب:

ا�ستعداد  عن  ام�س  �سمالية  كورية  م�سوؤولة  اأعربت 
اذا  ال��ولي��ات املتحدة  بالدها لإج���راء حم��ادث��ات مع 

كانت الظروف مالئمة.
امريكا  مكتب  رئي�سة  ���س��ون-ه��وي  ت�سو  و���س��رح��ت 
ال�سمالية  ال��ك��وري��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  ال�سمالية 
بالدها  ان  ال���دويل  بكني  مطار  يف  �سحافيني  ام��ام 
�ستخو�س حوارا اذا كانت الظروف مالئمة مع اإدارة 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت ت�سو يف طريق عودتها من اأو�سلو حيث التقت 

اأف����راده  اإل يف ح����الت ال��ت��ه��ج��م ع��ل��ى 
املن�ساآت  و�سالمة  �سالمتهم  وتهديد 
بالتدرج  وذل��ك  التي حتت حمايتهم، 

يف ا�ستعمال القوة يف اإطار القانون«.

قرار د�ستوري
الرئي�س  ق���رار  اأن  واأك���د احل��ر���س��اين، 
الباجي قائد ال�سب�سي ب�سفته القائد 
بتكليف  امل�����س��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
النتاج، هو”  اأماكن  اجلي�س بحماية 
قرار د�ستوري وينبع من �سالحياته 
اأن  مبينا   ، احل��ري��ات  م��ن  ول مي�����س 
التون�سي  الد�ستور  من   19 الف�سل 
مكلفة  الأم����ن  ق���وات  اأن  ع��ل��ى  ين�س 
بحفظ النظام والنظام العام وحماية 
الأفراد واملوؤ�س�سات واملمتلكات، واإنفاذ 
القانون يف كنف احرتام احلريات ويف 

اإطار القانون.
   واأ�ساف اأن الف�سل 18 ين�س على 
جمهوري  جي�س  الوطني  اجلي�س  اأن 
على  قائمة  م�سلحة  ع�سكرية  وق���وة 
الإن�سباط، وي�سطلع بواجب الدفاع 
عن الوطن وا�ستقالله ووحدة ترابه 
وه���و م��ل��زم ب��احل��ي��اد ال���ت���ام. ويدعم 
املدنية  ال�سلطات  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س 

وفق ما ي�سبطه القانون.
اأنه يف هذا الإطار،     واأو�سح الوزير 
ي�����س��ط��ل��ع اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي مبهمة 
ح���م���اي���ة م���ن�������س���اآت ال���ن���ف���ط وال����غ����از 
اإليه  ُتوكل  كما  احل�سا�سة،  واملن�ساآت 
ب�سفة ظرفية مهمة حماية عدد من 

املقرات ال�سيادية.
    واأ�سار اىل اأن الوحدات الع�سكرية، 
ت��ق��وم م��ن��ذ ���س��ن��وات ع��دي��دة بحماية 
املنت�سرة  وال�����غ�����از  ال���ن���ف���ط  ح����ق����ول 
للجنوب  ال�������س���ح���راوي  ب���ال���ف�������س���اء 
ال���ت���ون�������س���ي، وع��������ززت ت����واج����ده����ا يف 
التهديدات  الأخرية يف ظل  ال�سنوات 
بتاأمني  م���وؤخ���را  وق���ام���ت  احل���ال���ي���ة، 
م��ن��اط��ق متفرقة  اأخ����رى يف  م��ن�����س��اآت 
العديد من  البالد والتي عرفت  من 

ال�سطرابات.
اأن�����ه تطبيقا  واأك�����د احل���ر����س���ان���ى،      
الوحدات  دور  ف���اإن  ال��رئ��ي�����س،  ل��ق��رار 
الع�سكرية �سيكون حماية املن�ساآت من 
اأي تهديد اأو خطر ميكن اأن تتعر�س 
تخريب  اأن  نن�سى  ل   : ق��ائ��ال  ال��ي��ه، 
يت�سبب  اأن  ميكن  املن�ساآت  ه��ذه  مثل 
يف كارثة بيئية و�سحية قد متتد اإىل 
م��ن��اط��ق ع��دي��دة م��ن ال��ب��الد، ومت�س 
املواطنني  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  ���س��الم��ة 

وتهدد حياتهم .
    واأف���اد ب��اأن وزارة ال��دف��اع الوطني، 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع وزارة  ت���ق���وم ح��ال��ي��ا 
الداخلية واجلهات املعنية، بخ�سو�س 
ل�سبط  ال����الزم����ة  الأوام���������ر  و����س���ع 
بتاأمني  امل��ت��ع��ل��ق  ال���ق���ان���وين  الإط������ار 
ج���اء يف خطاب  مل��ا  تطبيقا  امل��ن�����س��اآت، 
رئ��ي�����س اجل���م���ه���وري���ة ي����وم الرب���ع���اء 
الوام����ر قد  ه��ذه  اأن  امل��ا���س��ي، مبينا 
اأو  رئي�س احلكومة  �سادرة عن  تكون 
رئي�س اجلمهورية، و�ستحدد النقاط 
من�ساآت ح�سا�سة التي �سيتكفل اجلي�س 

بحمايتها.
     واأه��اب باملواطنني ب��اأن يحرتموا 
تعطيل  ويتجنبوا  اجلي�س  تعليمات 
معربا  الع�سكرية،  الت�سكيالت  عمل 
بها  يحظى  التي  للثقة  ارتياحه  عن 
اجلي�س لدى التون�سيني، وما اأثبتوه 
يف عدة منا�سبات من ح�سن تعاملهم 
وم�������س���اع���دت���ه���م ل���ع���م���ل ال�����وح�����دات 

الع�سكرية.

ي�سمل  وط�����ن�����ي  حل���������وار  ح���ق���ي���ق���ي���ة 
املدين  واملجتمع  ال�سيا�سية  الأح��زاب 
كل  مطالبة  الجتماعية  واملنظمات 
الأطراف الدميقراطية بالعمل على 
ت��وف��ري امل��ن��اخ امل��الئ��م لإجن����اح امل�سار 

النتخابي.

جمرد هراء
عن  ال��ن��ائ��ب  نفى  مت�سل،  �سياق  ويف 
يف  الخ�����س��ر،  زي���اد  ال�سعبية  اجلبهة 
ح��وار اذاع��ي وج��ود بحريات وحقول 

من النفط كما يزعم البع�س.
    وا�ساف زياد الخ�سر “ يجب ايجاد 
حلول حقيقية لالأو�ساع الجتماعية 
تون�س  يف  امل���ت���اأزم���ة  والق���ت�������س���ادي���ة 
م�سريا بان احلديث عن وجود كميات 

كبرية من النفط جمرد هراء.
    ي�سار اىل الرثوة النفطية هي من 
لالحتجاجات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال���س��ب��اب 
والعت�سامات يف جنوب تون�س والتي 
قادت اىل قرار حماية اجلي�س حلقول 

النفط.
    من جانب اخر عر زياد الخ�سر 
امل�ساحلة  ل����ق����ان����ون  رف���������س����ه  ع�����ن 
احلالية  ب�����س��ي��غ��ت��ه  الق���ت�������س���ادي���ة 
تريد  ال���ت���ي  “ الأط���������راف  م�����س��ي��ف��ا 
القت�سادية  امل�ساحلة  قانون  مترير 
اإدخ�����ال ت��ع��دي��الت على  ل ت��رغ��ب يف 
بل  القانون  مل�سروع  احلالية  ال�سيغة 
تف�سل الإبقاء عليها اأو تعديلها على 

طريقتها اخلا�سة.
     يف املقابل، اأكد رئي�س كتلة احلرة 
الروؤوف  حلركة م�سروع تون�س، عبد 
م�سروع  ح��رك��ة  ح���زب  اأن  ال�����س��ري��ف، 
مع  الإداري���ة  امل�ساحلة  يدعم  تون�س 
لقوانني  ان�سبطوا  الذين  املوظفني 

الإدارة.
    وبنّي ال�سريف، يف ت�سريح �سحفي، 
امل�ساحلة  ن����دوة ح���ول  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
نفذوا  موظف   1500 اأن  الوطنية، 
اأو  ر�����س����اوى  ي��ت��ل��ق��وا  ال���ق���وان���ني ومل 
اأن  اإىل  م�سريا  باختال�سات،  يقوموا 
ي��ق��دم��ون��ه يف احلزب  ال����ذي  ال���ط���رح 
امل�ساحلة  ق���ان���ون  ع���ن  ب��دي��ال  ل��ي�����س 
يف امل��ج��ال الق��ت�����س��ادي وامل���ايل الذي 
بل هو  الرئا�سة،  موؤ�س�سة  به  تقدمت 
روؤية خمتلفة تقوم على الف�سل بني 
وامل�ساحلة  الق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��احل��ة 
املوظفون  ي���وؤخ���ذ  ل  ح��ت��ى  الإداري�������ة 
الأب���ري���اء ب��ج��ري��رة م��ن اأج���رم يف حق 

الدولة، وفق تعبريه.
ح���زب حركة  م��وق��ف  وبخ�سو�س      
امل�ساحلة  قانون  من  تون�س  م�سروع 
يف امل��ج��ال الق��ت�����س��ادي وامل����ايل، اأكد 
ال�سريف اأنه من املمكن اأن يكون هذا 
اأف�سل  نتائج  ويقدم  جمديا  القانون 
من جلنة امل�ساحلة والتحكيم بهيئة 
عليه  اأدخلت  لو  والكرامة،  احلقيقة 

التنقيحات الالزمة.
    وهذا ونظمت جمموعة من القوى 
والجتماعية  وامل��دن��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
امل�ساحلة  ق��ان��ون  مل�����س��روع  ال��راف�����س��ة 
يف امل��ج��ال امل���ايل والق��ت�����س��ادي اأم�س 
ال�سبت، م�سرية بالعا�سمة حتت �سعار 

“ل لقانون تبيي�س الف�ساد ».
واملنظمات  الأح��������زاب  ب���ني  وم����ن     
امل�ساركة يف امل�سرية، اجلبهة ال�سعبية، 
التحالف  ال����دمي����ق����راط����ي،  ال���ت���ي���ار 
التكتل  ال�سعب،  الدميقراطي، حركة 
العمل واحل��ري��ات، احلزب  اأج���ل  م��ن 
التون�سية  وال���راب���ط���ة  اجل���م���ه���وري، 

للدفاع عن حقوق الإن�سان...

اأم��ا يف ما يتعلق بالو�سع الأمني،      
اأنه  التون�سي،  الدفاع  وزي��ر  اأك��د  فقد 
اأن  اىل  م�����س��ريا  م���ط���رد،  يف حت�����س��ن 
مو�سم حج اليهود اإىل معبد الغريبة 
يف جربة، قد انطلق يف ظروف طيبة، 
يف  للم�ساهمة  م�ستعد  اجلي�س  واأن 
تاأمني المتحانات واملو�سم ال�سياحي 

من خالل حماية املواقع ال�سياحية.

دوافع انتخابية
ويف ذات ال�سياق، اأكد اجلرنال ال�سابق 
الرئي�س  ق�����رار  اأن  ����س���اب���ري،  اأح���م���د 
بتاأمني  اجل��ي�����س  ب��ت��ك��ل��ي��ف  ال��ق��ا���س��ي 
�سائب  والف�سفاط  النفط  موؤ�س�سات 
ات����خ����اذه م��ن��ذ انطالق  ي��ج��ب  وك�����ان 

   وبّينت اجلبهة، يف بيان لها، اأن عدم 
حارقة  ملفات  اإىل  اخل��ط��اب  ت��ط��ّرق 
الذي  امل�ست�سري  الف�ساد  ملف  اأهمها 
ال�ستقرار  وي���ه���دد  ال��ت��ن��م��ي��ة  ي��ع��ي��ق 
القت�سادي  وال��ن��ه��و���س  الج��ت��م��اع��ي 
خمتلف  ع���ل���ى  الح����ت����ق����ان  وي���ع���ّم���ق 
يتعاط  اأنه مل  الأ�سعدة، عالوة على 
اإيجابيا مع املبادرات املعلنة خ�سو�سا 
احلوار  تعميق  اإىل  ت��دع��و  ال��ت��ي  تلك 

الوطني وتو�سيعه.
والتقدم  الإن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة  ودع�����ت     
الدميقراطية  الأط����������راف  ج���م���ي���ع 
احلوار  م��وا���س��ل��ة  اإىل  واجل��م��ه��وري��ة 
م��ن اأج���ل اإي��ج��اد ال��ت�����س��ورات املمكنة 
لإن���ق���اذ ال��ب��الد وال��ب��ح��ث ع��ن هياكل 

   واو�سح ان ما حتتاجه تون�س اليوم 
امل�ستويات  ُم�ساحلات على جميع  هو 
ومنها م�ساحلة املواطن مع واجباته 
فيما  وامل�ساحلة  ال�سرائب،  اأداء  من 
يتعلق بت�سوية الو�سعية املتعلقة باأداء 

الواجب الوطني.
   ال ان �سليم الرياحي رئي�س الحتاد 
الوطني احلر، فقد اعتر اأن ما اأعلنه 
ال�����س��ب�����س��ي يف خطابه  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 
مت��ه��ي��د ل��دخ��ول اجل��ي�����س اإىل امل���دن، 

وهو اأمر غري مقبول، وفق قوله.
اإن ال�����س��ب�����س��ي قد     وق����ال ال��ري��اح��ي 
عّمق الأزمة بعد خطابه يوم الأربعاء 
الفارط، قائال : اأ�سبحنا نتحدث عن 
بعد  ما  وتون�س  اخلطاب  قبل  تون�س 

التهديدات للمن�ساآت احل�سا�سة.
   واأ�ساف يف ت�سريح ل�سحيفة حملية 
يف عددها ال�سادر اأم�س ال�سبت، اأن ما 
ي����روج ح���ول ع�����س��ك��رة ال���دول���ة يدخل 
انتخابية  ل��دواف��ع  املغالطات  ب��اب  يف 

وم�سالح ذاتية �سيقة.
امل�ساحلة،  ق���ان���ون  وب��خ�����س��و���س      
ت��ون�����س بحاجة  ان  اىل  ���س��اب��ري  ا���س��ار 
ل��ل��م�����س��احل��ة ال�����س��ام��ل��ة ل ف��ق��ط اىل 
القت�سادي  امل����ج����ال  يف  امل�������س���احل���ة 
الذهاب  يتم  “اذا مل  ق��ائ��ال:  وامل���ايل 
�سفحة  وط����ي  امل�����س��احل��ة  ه����ذه  اىل 
الح���ق���اد وت�����س��ف��ي��ة احل�����س��اب��ات فاأن 
ال�سيناريوهات  اأ�سواأ  �ست�سهد  البالد 

وهي الفو�سى«.

“حوار  اإىل  اأط��ي��اف��ه��ا  ب��ك��ل  ال���رمل���ان 
وطني«.

    يف حني اأكدت جبهة الإنقاذ والتقدم، 
الوطني  اجلي�س  موؤ�س�سة  اإق��ح��ام  اأن 
الجتماعي  احل������راك  م���واج���ه���ة  يف 
ويحّد من  و�سعبيتها  يهدد حياديتها 
فاعليتها يف مقاومة الإرهاب وحماية 

احلدود من اأي خطر خارجي.
   واعترت اأن خطاب الرئي�س الباجي 
قائد ال�سب�سي الربعاء املا�سي، خّيب 
حيث  والتون�سيني  التون�سيات  اآم���ال 
مل ي��ع��ك�����س وع���ي���ا ب��ح��ق��ي��ق��ة الأزم�����ة 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 
التي متّر بها البالد ومل يقدم روؤية 

تتطلبها املرحلة احلالية.

اخلطاب.. ب�سكل اأ�سواأ.
   و�سدد �سليم الرياحي على اأن تون�س 
يف  واإق����الت  اجتماعية،  اأزم���ة  تعي�س 
احل��ك��وم��ة، وم��ظ��اه��رات يف ع���دد من 
الرئي�س  خطاب  وبعد  البالد،  جهات 
اإق��ح��ام اجلي�س  ذل��ك  كل  اأ�سفنا على 

الوطني يف الإ�سكال.
   وتابع قوله : اأنا �سد تدخل اجلي�س، 
واملن�ساآت احليوية والنفطية ل حتتاج 

خطابا حلمايتها.
   واق�����رتح رئ��ي�����س الحت�����اد الوطني 
وتنظيم  ال�����س��ع��ب  اإىل  ال���ع���ودة  احل���ر 
اأن  موؤكدا  مبكرة،  برملانية  انتخابات 
املقرتح،  ه��ذا  تتبنى  الأح����زاب  اأغ��ل��ب 
داخل  املمثلة  املعار�سة  اأح���زاب  ودع��ا 

�سليم الرياحي خطوة غري مقبولةجبهة النقاذ والتقدم تعر عن خماوفها من اقحام اجلي�س

زياد الخ�سر رف�س لقانون امل�ساحلة القت�سادية ب�سيغته احلالية امل�سروع مع امل�ساحلة الدارية

زياد الأخ�سر: ل توجد بحريات وحقول من النفط يف تون�ص كما يزعم البع�ص انه جمرد هراء

وزير الدفاع ي�سع النقاط على احلروف:

ت�ن�س: اجلي�س ملزم باحلياد ولن يت�سادم مع املحتجني
جبهة الإنقاذ والتقدم: اإقحام اجلي�ص يهدد حياديته و�سعبيته

 �سابري: ما يرّوج ح�ل ع�سكرة الدولة 
يعتب�ر مغالط��ات لدواف��ع انتخابّي��ة

 �سليم الرياحي: ما اأعلنه ال�سب�سي 
متهي��د لدخ��ل اجلي�س اإىل املدن

احلر�ساين: قرار الرئي�ص 
د�ستوري ول مي�ص باحلريات

•• الفجر - تون�س - خا�س
ال�سيا�سي  اجلــدل  على  ي�سيطران  حمـــوران      
بقانون  يتعلق  الأول  تون�ص  يف  املواقف  وتباين 
حول  والثاين  واملالية،  القت�سادية  امل�ساحلة 
القا�سي  ال�سب�سي  قائد  الباجي  الرئي�ص  قــرار 

بتكليف اجلي�ص بحماية منابع الإنتاج.
 وب�سان هذا الأخري او�سح وزير الدفاع التون�سي 
وكالة  معه  اأجرته  حوار  يف  احلر�سانى،  فرحات 
التون�سي  اجلي�ص  اإن   “  ، لالأنباء  اإفريقيا  تون�ص 
الد�ستور  ي�سبطه  ودوره  الــتــام  باحلياد  ملزم 
يف  التدخل  مهامه  من  ولي�ص  الــبــالد،  وقــوانــني 
ال�ساأن العام اأو التعامل مع املحتجني اأو الت�سادم 

معهم..

ح���رك���ة م�����س��روع
ت��دع��م  ت����ن�������س   
امل�ساحل��ة الإداري���ة
امل����ظ���ف���ني  م�����ع   
ان�سبط���ا  الذي����ن 
الإدارة  لق�اني�������ن 

اىل  الت�ن�سيني  دع�ة 
تعليم��ات  احت�����رام 
اجل���ي�������س وجت��ن��ب
ت������ع������ط������ي������ل
عم�����ل الت�س���كيالت 
ال���ع�������س���ك���ري���ة

وزير الدفاع القرار د�ستوري
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املال والأعمال
جائزتان ل� »دو« يف اخلدمات»اقت�سادية دبي« تتاأكد يف �س�ق امل�ا�سي من اللتزام بتثبيت الأ�سعار خالل �سهر رم�سان الف�سيل

 ال�سحابية و اأمن املعل�مات املدارة
•• دبي -وام:

ح�سدت �سركة المارات لالت�سالت املتكامله دو جائزة “اأف�سل مزود خلدمات اأمن املعلومات املدارة” 
على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط للعام 2017 يف حفل توزيع جوائز فورتينت و جائزة اأف�سل مزود 

. خلدمات البنية التحتية ال�سحابية يف حفل توزيع جوائز كالود مينا 2017 
ونالت دو اجلائزتني بعد اأن مت تر�سيحها لالأدوار النهائية مع عدد من ال�سركات ومت تكرميها بهاتني 
اجلائزتني نظري امليزات العديدة التي توفرها اخلدمات التي تقدمها ال�سركة مبا يف ذلك البنية التحتية 
كخدمة IaaS حيث تلعب هذه املن�سة دوراً حيوياً يف تقدمي الدعم للعديد من �سركات النفط والغاز 
واجلهات احلكومة و�سبه احلكومية وغريها من املوؤ�س�سات التي حتتاج اإىل اإدارة البيانات مب�ستوى عاٍل 

من احلماية لبنيتها التحتية اخلا�سة بتكنولوجيا املعلومات والت�سالت �سمن عملياتها.

رم�سان املبارك ومتكنهم من تلبية متطلبات امل�ستهلكني ا�سافة اىل زيارة 
وذلك  دب��ي  ب��اإم��ارة  املوا�سي  �سوق  واأول��ه��ا  الأ���س��واق احليوية  جمموعة من 
�سمن خطة م�سبقة للتاأكد من جاهزية التجار يف ا�ستقبال �سهر رم�سان 
املبارك وتوفري احتياجات امل�ستهلكني وكذلك التزامهم با�سرتاطات ولوائح 
والتزام  تعاون  اأظهرت  الزيارة  اأن  العو�سي  واأكد  امل�ستهلك.  قانون حماية 
معظم التجار بو�سع ال�سعار قوائم الأ�سعار اأو لئحة ت�سم كافة املنتجات 
وعي  م�ستوى  رف��ع  يف  اخل��ط��وة  ه��ذه  ت�ساهم  حيث  ال�سوقية  قيمتها  اإىل 
تتهاون يف فر�س  لن  دبي  اقت�سادية  اأن  على  دبي م�سدداً  اإم��ارة  التجار يف 
الج��راءات الالزمة �سواء كان ذلك فر�س غرامات مالية وخمالفات على 
املن�ساآت والتجار غري امللتزمني داعيا امل�ستهلكني لالإبالغ عن اأي جتاوزات 

من خالل التوا�سل عر خدمة اأهال دبي 600545555.

•• دبي -وام:

بداأ قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك يف اقت�سادية دبي �سل�سلة من 
زيارات خا�سة باأ�سواق اإمارة دبي وكانت اأولها جولة خا�سة يف �سوق املوا�سي 
لرت�سيخ مبداأ ال�سفافية يف التعامل مع كافة امل�سرتين والتاأكد من التزام 
التجار بتثبيت اأ�سعار املوا�سي من خالل و�سع قائمة الأ�سعار املعتمدة من 
للمنتجات  املو�سوعة  بالأ�سعار  امل�ستهلكني  ولتعريف  دبي  اقت�سادية  قبل 

والتاأكد من احليادية وال�سفافية يف طرح الأ�سعار اأمام امل�ستهلكني.
الرقابة  ق��ط��اع  ال��ت��ج��اري��ة يف  ال��رق��اب��ة  اإدارة  م��دي��ر  العو�سي  اأح��م��د  وق���ال 
بتنظيم  بداأ  العمل  فريق  اأن  دبي  باقت�سادية  امل�ستهلك  وحماية  التجارية 
�سل�سلة من الجتماعات للتاأكد من ا�ستعداد التجار يف منافذ البيع ل�سهر 

اخلريية  ل��الأع��م��ال  الفعالية  ري���ع 
عن طريق التعاون مع منارة الأمل 
وم�����س��اري��ع��ه��ا وال���ت���ي ت���ه���دف هذه 
امل�ساريع اإىل اإحداث اأثر اإيجابي يف 
وال�سباب من خالل  الأطفال  حياة 
ن�سر العلم واملعرفة بينهم يف الدول 

النامية والتي مزقتها احلروب.

•• دبي-وام:

اكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان،  اآل 
املعرفة اأهمية املعرفة املالية وك�سب 
لال�ستثمارات  ال�سحيحة  امل��ه��ارات 
ال���ن���اج���ح���ة وحت���ق���ي���ق الإجن���������ازات 

الذاتية.
وا�ساف معاليه خالل كلمة رئي�سية 
لقادة  ال��ن��ج��اح  م��ل��ت��ق��ى  اأف���ت���ت���اح  يف 
موؤ�س�سة  نظمته  وال���ذي  الأع��م��ال، 
دبي  ان   .. دب����ي  يف  ام�����س  جن��اح��ي 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  ودول���ة 
مهم  عاملي  ط��رق  مفرتق  ا�سبحت 
امل�ستثمرين  اإىل  بالن�سبة  وخا�سة 
وامل�سرفيني ورجال الأعمال ورواد 
الكثري  وغريهم  والتجار  الأع��م��ال 
م�سريا اىل ان بيئتنا ت�سجع الروؤى 
الإبداعية والت�سميم وجراأة ال�سباب 

يف �سعيهم لتحقيق النجاح.
وقال معاليه: اإن م�ساركتكم ما هي 

على حتديد اأهداف وا�سحة وخلق 
امل�����س��ت��دام والتي  ال���دخ���ل  وحت��ق��ي��ق 
التفكري  م�ستوى  �سرتفع  ب��دوره��ا 
التحقيق  من  عالية  م�ستويات  اإىل 
امللتقى  رك��ز  فيما  والنجاح  ال��ذات��ي 
الرثوة  على  واحلفاظ  تكوين  على 
اللياقة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  وك��ي��ف��ي��ة 
وال��ع��ق��ل��ي��ة وخ���ل���ق حياة  ال��ب��دن��ي��ة 

ا�ستثنائية.
وخالل امللتقى، قامت ماري بوفيت، 
وهي املتحدث الرئي�س با�ستعرا�س 
فيما  ال�ستثمارية  ا�سرتاتيجياتها 
قام ماك اأت��رام، احلائز على جائزة 
ري��ادة الأع��م��ال وال��ذي ميلك عددا 
كبري من الأعمال بت�سليط ال�سوء 
ع��ل��ى اأب�����رز 4 اأف���ك���ار ت��ه��ي��م��ن على 
الأعمال اليوم للو�سول اإىل النجاح 
�ساعدت  اأ����س���ا����س���ي���ة  خ����ط����وات  و9 
التطور  على  ال�سركات  من  الكثري 

ب�سكل �سريع.
كما ا�ستعر�س �ساندي جاديجا وهو 

وا�سرتاتيجيي  خ��راء  اأف�سل  اأح��د 
كيفني  رك��ز  فيما  املتاجرة  التجارة 
اأك���ر م�ستثمر ع��ق��ارات يف  ج��ري��ن، 
يف  ال�ستثمار  على  املتحدة  اململكة 

العقار ويف الذهب والف�سة.
عام  بدعم  موؤ�س�سة جناحي  وتلتزم 
اخل��ري من خ��الل تقدمي ج��زء من 

يف  و�سعيكم  رغبتكم  على  مثال  اإل 
ن�سر وتطوير املميزات التي تقدرها 
دولة الإمارات العربية املتحدة، كما 
حتقيق  اإىل  ل�سعيكم  عليكم  واأثني 
روؤاكم اخلا�سة بالتميز والنجاح يف 
ذات الوقت. وبينما اأنتم هنا اليوم، 
وارن  ا�سرتاتيجيات  تعلمكم  واأثناء 
بوفيت ال�ستثمارية وا�سرتاتيجيات 
ال�ستثمار يف العقار وا�سرتاتيجيات 
تكوين  وكيفية  وال��ت��ج��ارة  ال��ت��داول 
امل�ستدام،  ال��دخ��ل  وخ��ل��ق  الأم�����وال 
الرتكيز  على  اأي�سا  اأ�سجعكم  فاأنا 
على ما حتتاجونه لتحقيق الجناز 

الذاتي. 
معايل  ق������ال  ك���ل���م���ت���ه،  خ����ت����ام  ويف 
هنا  “معظمكم  ن���ه���ي���ان  ال�������س���ي���خ 
اأكرث  للتعلم  ت�سعون  لأن��ك��م  ال��ي��وم 
يتجاوز  ما  لتحقيق  �سبل  ولإي��ج��اد 
ذلك  ولتحقيق  احل��ال��ي��ة  ق��درات��ك��م 
واملهارات  الأدوات  مبنحكم  ن��ق��وم 
اأهدافكم  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال���الزم���ة 

فاأنا  ل���ذا  اأن��ت��م  عليكم  الأ���س��ا���س  يف 
واأمتنى  م��ع��اً  هنا  لتواجدنا  �سعيد 
لكم جميعا جناحا كبريا يف جمال 

الأعمال ويف حياتكم«.
فيه  ي�سارك  ال��ذى  امللتقى  ويهدف 

�ساأنه  من  امللتقى  هذا  اإن  املن�سودة. 
على  ويحفزها  خميلتكم  ينري  اأن 
الإبداع ويزيد من ثقافتكم ويو�سع 
ولكن  ذك��اءك��م.  وين�سط  خ��رات��ك��م 
تعتمد  الأوىل  اخل����ط����وة  ات����خ����اذ 

بالإ�سافة  800 م�سارك  اأكرث من 
اإىل عدد من كبار ال�سخ�سيات وكبار 
رجال الأعمال من الدولة واملنطقة 
اإىل   .. ب��ارزون  ومتحدثون عامليون 
امل�ساركني  وحتفيز  وتعليم  تثقيف 

نهيان بن مبارك: الإمارات ا�سبحت مفرتق طرق عاملي مهم للم�ستثمرين وامل�سرفيني

جاءت تاأكيدًا على جناح املرحلة الأوىل لت�سكل اإ�سافة نوعية يف عمليات اجلذب ال�ستثماري 

البدء بتنفيذ اأعمال املرحلة الثانية للت��سعة والتح�سني والتط�ير يف �س�ق احلراج بال�سارقة
 دبي ت�ست�سيف الثالثاء املقبل الدورة 

الثانية من »املن�سة العاملية ل�سناعة احلالل«
•• دبى-وام:

ت�ست�سيف دبي الثالثاء املقبل فعاليات الدورة الثانية من املن�سة العاملية 
ل�سناعة احلالل حتت �سعار “دفع م�ستقبل �سناعة م�ستح�سرات التجميل 
احلالل نحو العاملية” حتت رعاية وح�سور معايل الدكتور را�سد اأحمد بن 
فهد وزير دولة رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�س 

“موا�سفات«.
�سناعة  وت��ط��وي��ر  ل��ب��ح��ث  متخ�س�سة  ج��ل�����س��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و�ستت�سمن 
م�ستح�سرات التجميل احلالل، واأخرى �ستناق�س تعزيز ثقة امل�ستهلك يف 
هذه املنتجات، واأنظمة املطابقة وم�سح الأ�سواق، ونظام املطابقة اخلليجي 
والتجارب  اخل��رات  تبادل  اإىل  و�سوًل  التجميل،  مل�ستح�سرات  اجلديد 
للحالل،  الوطنية  العالمة  على  احلا�سلة  ال�سركات  بني  املعرفة  ونقل 
واجلهات املعنية مبنح �سهادات احلالل، مبا يعزز من جتارب هذا القطاع 

الواعد.
املعر�س  وزوار  امل�ساركني  تعريف  اىل  املن�سة  من  “موا�سفات”  وت�سعى 
بخطط الهيئة واملوا�سفات القيا�سية التي تطبقها يف هذا القطاع احليوي 
من�سة  املعر�س  يوفر  اإذ  القطاع،  هذا  يف  وامل�ستقبلية  احلالية  واأن�سطتها 
التجميل  بقطاع  واملهتمني  والتجار  وامل�سنعني  املنتجني  للتقاء  مثالية 
اأحدث املنتجات  اإطالق  والعناية ال�سخ�سية يف املنطقة حيث يتم خالله 

فيما يوفر موؤ�سرات لجتاهات هذه ال�سناعة عاملياً.
وتواكب “موا�سفات” م�ستجدات هذا القطاع حيث تبنت قبل اأعوام، اأول 
التجميل احلالل على  م�سروع ملوا�سفة قيا�سية من نوعها مل�ستح�سرات 
امل�ستوى الإقليمي فيما يتوقع اأن يبلغ حجم الإنفاق العاملي للم�ستهلكني 
على م�ستح�سرات التجميل نحو 290 مليار درهم بُحلوِل العام 2020، 

فيما .
يذكر ان وجود “املنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل” يف اإمارة دبي، 
�سعيد  على  املمار�سات  لأف�سل  عاملياً  مرجعاً  لتكون  الدولة  مكانة  يعزز 
اعتماد “احلالل” و�سيتيح للدولة اإمكانية م�ساندة وت�سجيع الكثري من 
اأجهزة متطورة لالعتماد بقطاع احلالل  اإن�ساء  اأجل  النامية من  الدول 

من خالل ا�ستفادتها من جتربة الإمارات الرثية يف هذا املجال.

ذات الخ��ت�����س��ا���س ب��ق��ط��اع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة م��ن اأجل 
حتقيق ان�سيابية الإجراءات و�سمان جودة عالية يف هذا 
املوا�سفات  توحيد  املجل�س من خالل  وي�سعى  املجال.. 
مرجع  توفري  اإىل  التحتية  البنية  جم��ال  يف  واملعايري 
موّحد يخدم جميع قطاعات البنية التحتية للخدمات 
مب��ا ي�����س��ب يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف خ��ط��ة اب��وظ��ب��ي وروؤي����ة 

اأبوظبي القت�سادية 2030.
املُحدثة  الن�سخة  ب��اأن  ثقة  على  نحن  الكعبي  واأ���س��اف 
من الدليل الإر�سادي �ستكون لها اأثر فّعال على البنية 
ت�سريع  خ��الل  من  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  للجودة  التحتية 
والتي  اجل��ودة  عالية  التحتية  البنية  م�ساريع  تطوير 
ت�ساهم يف بناء اقت�ساد متطور يواكب جميع املتغريات 

الدولية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح امل��ه��ن��د���س ع���ب���داهلل ح�����س��ن املعيني 
يف  املطابقة  ب��رام��ج  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
املجل�س ان الدليل ي�ساهم يف حتقيق اأحد اأهداف خطة 
متكاملة  ح�سرية  مناطق  بناء  اإىل  الرامية  اأبوظبي 
املجتمع وجودة احلياة �سمن برنامج  تفي باحتياجات 
وذلك  ومالية  ت�سغيلية  بكفاءة  امل�ساريع  تنفيذ  �سمان 
جميع  يخدم  موّحد  اإر�سادي  مرجع  توفري  خالل  من 
قطاعات البنية التحتية للخدمات لت�سهيل عملية بناء 
اإيجابا  م�ساريع البنية التحتية يف الإمارة مما ينعك�س 
ع��ل��ى ان�����س��ي��اب��ي��ة الإج�������راءات وت��وف��ري ال��وق��ت واجلهد 
الذي  الأم�����ر  امل��ع��ل��وم��ات  اإىل  ال��و���س��ول  امل��ب��ذول��ني يف 

�سيجذب ال�ستثمار يف القطاع.
ب�سكل  الدليل  لتحديث  اآلية  و�سع  املجل�س  اأن  واو�سح 
العالقة من  ذوي  ال�سركاء  مع  بالتن�سيق  وذل��ك  دوري 
القطاعني العام واخلا�س واإ�سراك خراء وممثلني من 
القطاع الأكادميي لال�ستفادة من خراتهم ومعرفتهم 
وذلك ا�ستناداً اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية املتبعة بهذا 

اخل�سو�س.

•• اأبوظبي -وام:

الن�سخة  وامل��ط��اب��ق��ة  ل��ل��ج��ودة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���س��در جمل�س 
املحدثة من الدليل الإر�سادي ملوا�سفات البنية التحتية 
اأبوظبي بعد اعتماده من قبل جلنة  للخدمات لإم��ارة 
التنفيذي  للمجل�س  التابعة  والبيئة  التحتية  البنية 

لإمارة اأبوظبي.
قام  التي  احلثيثة  اجلهود  نتيجة  الإ���س��دار  ه��ذا  ياأتي 
م��ن اجل��ه��ات احلكومية  125 خ��ب��رياً  اأك���رث م��ن  ب��ه��ا 
�سنوات  م��دار ثالث  على  اأبوظبي  والقطاع اخلا�س يف 
ملراجعتها  موا�سفات  وثيقة   200 من  اأك��رث  ملراجعة 
متثل  رئي�سية  عمل  جمموعات  ع�سرة  عر  وحتديثها 
جميع قطاعات البنية التحتية للخدمات وخل�ست هذه 
وو�سع  ال��ث��غ��رات  كافة  حتديد  اإىل  الع�سر  املجموعات 
واقرتاح  القائمة  املعايري  لتح�سني  الفنية  التو�سيات 

�سبل معاجلتها.
لتحقيق  البداية  حجر  املحدث  الدليل  ا�سدار  وميثل 
م�ستوى  على  املوا�سفات  توحيد  من  املرجوة  الفوائد 
امل���رج���ع ال�سامل  ال��دل��ي��ل  الإم�������ارة ح��ي��ث مي��ث��ل ه����ذا 
وال��وح��ي��د جل��م��ي��ع م��وا���س��ف��ات م����واد ال��ب��ن��ي��ة التحتية 
يوفر  ال��ذي  الأم���ر  اأبوظبي  يف  بها  املعمول  للخدمات 
امل�سروع من  اأه��داف  لتطبيق وحتقيق  فر�سة حقيقية 
عملية  ت�سهيل  اإىل  اإ�سافة  املعنية  اجلهات  جميع  ِقبل 
ينعك�س  مما  الإم���ارة  يف  التحتية  البنية  م�ساريع  بناء 
اإيجاباً على ان�سيابية الإجراءات وتوفري الوقت واجلهد 
لتنفيذ  الالزمة  املعلومات  اإىل  الو�سول  يف  املبذولني 

امل�ساريع.
واأو�سح �سعادة الدكتور هالل الكعبي اأمني عام جمل�س 
ان م�سروع تطوير  بالإنابة  اأبوظبي للجودة واملطابقة 
الدليل الإر�سادي ملوا�سفات البنية التحتية ميثل ثمرة 
تعاوننا الناجح مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س 

•• ال�صارقة-الفجر:

بداأت اإدارة �سوق احلراج لل�سيارات 
�سركة  م�ساريع  اإحدى  بال�سارقة، 
الذراع  الأ���س��ول،  لإدارة  ال�سارقة 
ال�سارقة،  حلكومة  ال�ستثمارية 
بتنفيذ اأعمال املرحلة الثانية من 
والتطوير  والتح�سني  التو�سعة 
بتوفري  تتميز  ال��ت��ي  ال�����س��وق،  يف 
اإ�سافات نوعية، وم�ساحات جديدة 
املعار�س،  من  املزيد  فيها  يتوافر 
مبا يعزز ال�ستمرار يف ا�ستقطاب 
والتجار  اخلارجية  ال�ستثمارات 
لتجارة  ومم��ي��زة  ج��اذب��ة  بيئة  يف 
خمتلف  فيها  ي��ت��واف��ر  ال�����س��ي��ارات 
الالزمة  واخل��دم��ات  الت�سهيالت 
وحتقيق  وال�����زب�����ائ�����ن،  ل���ل���ت���ج���ار 
لالإدارة  العليا  امل�سرتكة  امل�سلحة 
وال�������س���وق وال���ت���ج���ار وال���زب���ائ���ن، 
اجلمهور  م�����ن  امل�����زي�����د  وك�������س���ب 
الدولة  داخل  من  لي�س  والزبائن 
اخلليج  دول  كل  من  بل  فح�سب، 

العربية والعامل.
مدير  امل�سرخ،  جمعة  اأحمد  وقال 
���س��وق احل����راج ل��ل�����س��ي��ارات، ت�سهد 
املرحلة الثانية من اأعمال التو�سعة 
عدد  زي��ادة  ال�سوق،  يف  والتطوير 
خمتلفة،  مب�����س��اح��ات  امل���ع���ار����س 
امل�ساندة  م��ن اخل��دم��ات  وال��ك��ث��ري 

اإطار امل�سوؤولية الجتماعية، فقد 
���س��ارك م��ث��اًل يف ط���واف الإم���ارات 
اخل����ريي ال����ذي ج���اء ت��زام��ن��اً مع 
ع���ام اخل����ري، وج����اب خم��ت��ل��ف من 
وم���ن���اط���ق ال������دول������ة، ح���ي���ث ك���ان 
التوقف  حمطات  اإح���دى  ال�سوق 
ل������ط������واف الإم����������������ارات اخل������ريي 
ل���ل���دراج���ات ال���ن���اري���ة، ك��م��ا نظم 
اليوم  مبنا�سبة  فعاليات  ال�سوق 
ال�سهيد،  وي��وم  ل��ل��دول��ة،  الوطني 
واأن���������س����ط����ة ت���رف���ي���ه���ي���ة ج����اذب����ة، 
وم�سمونها  جمملها  يف  تعك�س 

على  والإدارة  ال�����س��رك��ة  ح���ر����س 
امل�سهد  يف  فاعل  ب�سكل  احل�سور 
الج���ت���م���اع���ي وال���وط���ن���ي ال���ع���ام، 
ترجمة  م��ن  ن��وع  على  يوؤ�سر  مب��ا 
لل�سوق،  الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
ول�سركة ال�سارقة لإدارة الأ�سول، 
ي�سعى  الذي  ال�سوق  امل�سرفة على 
ملا هو  اإىل حتوله  القائمون عليه 
والتجارة،  للعمل  �سوق  من  اأك��رث 
ت��رف��ي��ه وخدمات  ل��ي��ك��ون حم��ط��ة 

متنوعة، وموقعاً �سياحياً جاذباً.
الفرتة  ���س��ه��دت  ك���ذل���ك  وت����اب����ع: 
ومذكرة  اتفاقية  توقيع  ال�سابقة 
تفاهم مع �سركة فولتورن موتورز 
العاملية لتعديل ال�سيارات، بح�سور 
العاملي  امل��م��ث��ل  ال�����س��رك��ة،  م��ال��ك 
تايري�س جيب�سون، حيث  ال�سهري 
ت�سمنت التفاقية اإن�ساء اأول فرع 
العاملية  موتورز  فولتورن  ل�سركة 
يف �سوق احلراج بال�سارقة، ليكون 
الفرع الأول لل�سركة على م�ستوى 
اأم���ري���ك���ا، فوجود  ال���ع���امل، خ����ارج 
فولتورن  ل�����س��رك��ة  الأول  ال���ف���رع 
م��وت��ورز يف ���س��وق احل����راج يعتر 
النوعية  الإ���س��اف��ات  م��ن  واح����دة 
توفريها  على  ال�سوق  يعمل  التي 
من اأجل املزيد من التميز وجذب 
داخل  م��ن  وال��زب��ائ��ن  امل�ستمرين 

وخارج الدولة.

ترفيهية و�سياحية، وجتاوز فكرة 
كونه �سوقاً للعمل والتجارة فقط، 
املرحلة  �ست�سهد  ذلك،  على  وبناء 
الأعمال  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة 
امل����ا�����س����ي، حيث  ال�������س���ب���ت  ف���ي���ه���ا 
اجلرافات التي بداأت منذ �ساعات 
تهيئة  عمليات  يف  الأوىل  ال�سباح 
الأر�س وت�سويتها مبا يعمل على 
توفري خدمات اأكرث، يف ظل �سعي 
ال�سوق  يكون  اأن  اأج��ل  من  حثيث 
و�سياحياً  عائلياً  اجتماعياً  مكاناً 
يف  دوره  اإىل  بالإ�سافة  بامتياز.  

ب��ال��ت��ج��ار وال�����زوار، مب��ا ي�سهم يف 
ودياً  طابعاً  ت�سفي  اأج��واء  توفري 

واجتماعياً. 
ا�ستعدت  الإدارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي ج���اءت 
من  امل�ستفادة  ال��درو���س  على  بناء 
على  تركز  حيث  الأوىل،  املرحلة 
ا�ستقطاب  كيفية  م��ف��اده��ا  ف��ك��رة 
امل�����زي�����د م�����ن امل�������س���ت���ث���م���ري���ن من 
وجعله  ال����دول����ة،  وخ������ارج  داخ�����ل 
لل�سيارات،   لتجارة  عاملية  من�سة 
وا�ستخدام بع�س مرافقه كمحطة 

اأف�سل  جل��ائ��زة  املختلفة  ال��ف��ئ��ات  يف 
الطرق  العاملية يف جمال  الإجن��ازات 
وامل������رور. وت��اأ���س�����س الحت�����اد ال���دويل 
وي�����س��م يف   1948 ع���ام  ل��ل��ط��رق يف 

ع�سويته اأكرث من 115 دولة.
اأخر  ا���س��ت��ع��را���س  امل��وؤمت��ر  و�سي�سهد 
والعلمية  ال���ت���ق���ن���ي���ة  امل�������س���ت���ج���دات 
وتبادل  ال���ط���رق  ���س��ب��ك��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
الدولية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب���ني  اخل�����رات 
اأف�سل  تناق�س  ح��وار  جل�سات  وعقد 
املمار�سات والبتكارات يف جمال املدن 
الطريق  �سالمة  وت�ساميم  الذكية 
واأنظمة النقل الذكية واإدارة الأ�سول 
والتمويل  وال�����س��راك��ات  والأر����س���ف���ة 
بالبيئة وال�ستدامة  وم�سائل خا�سة 
تدريبية  دورات  ع��ق��د  اإىل  اإ���س��اف��ة 

وتنظيم زيارات ميدانية.
واأو�����س����ح ����س���ع���ادة م��ط��ر ال���ط���اي���ر ان 
انعقاد هذا احلدث العاملي يف مدينة 
ثقة  توؤكد  عاملية  �سهادة  ُيعَتَر  دب��ي 
املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية مبكانة 
ا�ست�سافة  على  وق��درت��ه��ا  الإم�����ارات 
تقدير  ي��وؤك��د  كما  العاملية  الأح���داث 
للجهود  ل��ل��ط��رق  ال������دويل  الحت������اد 
اجل���ب���ارة ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة دبي 
ل�سبكة  بنية حتتية  اأف�سل  توفري  يف 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  الإم�����ارة  ال��ط��رق يف 
املوؤمترات  اأه���م  م��ن  يعتر  امل���وؤمت���ر 
ويعقد  الطرق  املتخ�س�سة يف جمال 
ال�سرق  منطقتي  لي�سم  م��رة  لأول 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

احلركة  حرة  جم�سرة  تقاطعات  اإىل 
حالياً  ج��ار  والعمل  م�ستويات  بعدة 
الطرق  م�����س��روع  تنفيذ  ل���س��ت��ك��م��ال 
بطول  زاي���د  ال�سيخ  ل�����س��ارع  امل���وازي���ة 

حوايل 31 كيلومرتاً .
وقامت الهيئة كذلك بو�سع وتنفيذ 
لتح�سني  الإج�����راءات  م��ن  جمموعة 
امل���روري���ة وفقاً  احل��رك��ة وال�����س��الم��ة 
و�ساهمت  العاملية  املمار�سات  لأف�سل 
ه���ذه الإج��������راءات يف خ��ف�����س معدل 
الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق 
م�سبوقة  غ��ري  بن�سبة  دب��ي  اإم���ارة  يف 

خالل الأعوام الع�سرة املا�سية.
ومعر�س  م����وؤمت����ر  ي��خ�����س  وف���ي���م���ا 
الحتاد الدويل للطرق الأول ملنطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا قال 
الفائزين  ت��ك��رمي  خ��الل��ه  �سيتم  ان��ه 

اإ�سافة  الع�سكرية  التكنولوجيا  على 
امل�����س��ارات على ج�سر  اإىل زي���ادة ع��دد 
11 م�ساراً  اإىل  ت�سعة  اآل مكتوم من 
ال�سيخ  ����س���ارع  ت��و���س��ع��ة  ح��ي��ث مت���ت 
حم��م��د ب��ن زاي����د م��ن م��دخ��ل اإم����ارة 
من  احلو�س  تقاطع  وحتى  ال�سارقة 
�ستة م�سارات اإىل 12 م�ساراً وكذلك 
تطوير �سارع الإمارات كمحور جديد 
12 م�ساراً و15 تقاطعاً  يتاألف من 
منها 3 تقاطعات جم�سرة و12 نفقاً 

لاللتفافات املرورية .
تطوير  م�سروع  الهيئة  اأجن���زت  كما 
حوايل  بطول  اخليل  �سارع  وتو�سعة 
15 كم من تقاطعه مع �سارع امليدان 
اإىل تقاطعه مع �سارع ال�سيخ حممد 
بن زايد ب�سعة 6 م�سارب يف كل اجتاه 
وحت��وي��ل ال����دوارات الأرب��ع��ة القائمة 

•• دبي -وام:

ال�سنوات  يف  دب����ي  ح��ك��وم��ة  ان��ف��ق��ت 
درهم  م��ل��ي��ار   90 امل��ا���س��ي��ة  ال��ع�����س��ر 
ل�سبكات  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
الإمارة  يف  النقل  ومنظومة  الطرق 
دره�����م  م����ل����ي����ار   40 ق�����راب�����ة  م���ن���ه���ا 
ل�سعادة  وفقا  وح��ده  ال��ط��رق  لقطاع 
م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئي�س 
ه��ي��ئ��ة الطرق  امل��دي��ري��ن يف  جم��ل�����س 
واملوا�سالت بدبي يف معر�س تعليقه 
على ا�ست�سافة الهيئة يف الفرتة من 
موؤمتر  املقبل  اأكتوبر   31 اإىل   29
ال�����دويل للطرق  وم��ع��ر���س الحت�����اد 
الأو�����س����ط  ال�������س���رق  مل��ن��ط��ق��ة  الأول 
“حلول  �سعار  حتت  اأفريقيا  و�سمال 

.  « لن�سيابية الطرق للقرن 21 
الطرق  �سبكة  ارتفاع طول  اىل  ونوه 
 2006 يف  م�سرب-كم   8715 من 
اىل 13594 م�سرب-كم يف 2016 
دبي  خور  على  امل�سارات  عدد  وارتفع 
من 19 م�سارا اإىل 48 م�سارا يف ذات 
 153% بلغت  زي��ادة  بن�سبة  الفرتة 
وذل��ك من خ��الل تنفيذ العديد من 
معر  تنفيذ  منها  احليوية  امل�ساريع 
م�ساراً   13 ب�سعة  التجاري  اخلليج 
القدمي  ال���ق���ره���ود  ج�����س��ر  واإح�������الل 
14 م�ساراً  بج�سر جديد يتاألف من 
�ستة  ب�سعة  ال��ع��ائ��م  اجل�����س��ر  وتنفيذ 

م�سارات .
اعتمد  اجل�����س��ر  ت��ن��ف��ي��ذ  ان  واو����س���ح 

بع�س  واإ�سافة  ال�سيارات،  لتجارة 
اجلوانب ال�سياحية والجتماعية 
التي تتميز بتوافر واإ�سفاء مل�سات 
جمالية، من حيث توافر عدد من 
وحمالت  �سوب،  والكويف  املطاعم 
التجزئة، بالإ�سافة اإىل تطبيقات 
الجتماعية  الأج����������واء  ل���ف���ك���رة 
واجلل�سات  وال��ع��م��ل،  وال���ل���ق���اءات 
امل�سرتكة يف منطقة �سمن ال�سوق 
م�����زودة ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات ال���الزم���ة، 
منا�سبة  ل��ت��ك��ون  ف�����اي،  وال�������واي 
اخلا�سة  امل��ه��م��ات  بع�س  لإجن����از 

مليار درهم انفقتها دبي يف ع�سر �سن�ات لتط�ير �سبكات الطرق ومنظ�مة النقل  »اأب�ظبي للج�دة« ن�سخة حمدثة من دليل م�ا�سفات البنية التحتية للخدمات90  جمارك دبي تنجز 2.33 ملي�ن 
معاملة جمركية يف ثالثة اأ�سهر

•• دبي -وام:

 2.329 دب�����ي  ج����م����ارك  اأجن�������زت 
م��ل��ي��ون م��ع��ام��ل��ة ج��م��رك��ي��ة خالل 
 2017 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع 
مليون   2.241 م�����ع  م����ق����ارن����ة 
الربع  خ����الل  ج��م��رك��ي��ة  م��ع��ام��ل��ة 
2016 ما يظهر  الأول من العام 
املعامالت  يف  ال���ن���م���و  ا����س���ت���م���رار 
اجلمركية بفعل حت�سن اأداء قطاع 
النفطية  غري  اخلارجية  التجارة 
الوطني  القت�ساد  تنويع  ليدعم 
مرحلة  اإىل  ال��ت��ق��دم  ط��ري��ق  ع��ل��ى 

الإمارات ما بعد النفط.
 19 اجلمركية  املعامالت  وت�سمل 
جمارك  تقدمها  رئي�سية  خ��دم��ة 
دب�����ي ل��ع��م��الئ��ه��ا م����ن خ�����الل 23 
وبحرياً  ب���ري���اً  ج��م��رك��ي��اً  م����رك����زاً 
وجوياً منت�سرة يف اأنحاء اإمارة دبي 
ويتم اإجناز هذه املعامالت عر 6 
اأبرزها  اخل��دم��ات  لتقدمي  ق��ن��وات 
دب����ي ال���ت���ج���اري���ة وق���ن���اة الأع���م���ال 
الإلكرتونية “ بي 2 جي” واملوقع 
وتطبيقات  ل��ل��دائ��رة  الإل���ك���رتوين 

الهواتف والأجهزة الذكية.
وقال عبداهلل حممد اخلاجة املدير 
املتعاملني  اإدارة  لقطاع  التنفيذي 
اإن جمارك دبي تعزز قدرتها على 
اإجناز املعامالت اجلمركية ب�سرعة 

وكفاءة عاليتني .
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املال والأعمال
الحتاد للطريان تعلن عن تعيني مدير ملكاتبها يف ال�س�دان

العمل يف مكاتبنا يف  راأ���س فريق  ه��ادي على  ي�سرنا تعيني علي غامن  قائاًل: 
اخلرطوم، حيث �سيوا�سل تعزيز م�سرية النجاح التجاري لل�سركة يف ال�سودان، 
التي تعّد اأقدم اأ�سواق الحتاد للطريان. واأ�ساف قائاًل: ل ريب اأن ترقية علي 
ورعاية  بتطوير  للطريان  الحت��اد  وال��ت��زام  اجل��اد  لعمله  تقدير  تاأتي مبثابة 

املواهب الإماراتية ال�سابة لتويّل منا�سب قيادية يف اأبوظبي وخارجها.
اإىل ال�سودان  اأن الحتاد للطريان بداأت تقدمي خدماتها  اإىل  وجتدر الإ�سارة 
اأبوظبي  عام 2006، وت�سغل يف الوقت الراهن اأربع رحالت يف الأ�سبوع بني 
واخلرطوم. وتتيح اخلدمة للم�سافرين اإمكانيات ربط بني ال�سودان والإمارات 
اإىل وجهات رئي�سية على  اإىل متكينهم من الو�سول  اإ�سافًة  العربية املتحدة، 
امتداد �سبكة وجهات الحتاد للطريان العاملية يف �سبه القارة الهندية، واآ�سيا، 

واأوروبا واأمريكا ال�سمالية.  

•• ابوظبي-الفجر:

اأعلنت الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة، ام�س، 
عن تعيني ال�سيد علي غامن هادي يف من�سب املدير الُقطري اجلديد لل�سركة 
يف ال�سودان  و�سيتوىّل ال�سيد هادي، من مقّره يف اخلرطوم، م�سوؤولية قيادة 
اأ�سواق  اأقدم  تعّد من  التي  ال�سودان  التجارية لالحتاد للطريان يف  العمليات 
اأع��وام من العمل مع  اأربعة  ال�سيد هادي بخرة تزيد عن  ال�سركة.   ويتمتع 
ال�سركة، حيث توىل موؤخًرا منا�سب عليا يف املبيعات يف اأبوظبي وكان م�سوؤوًل 
عن حمفظة احل�سابات الرئي�سية لكبار العمالء، طّور خاللها عالقات ممتازة 
مع قطاعّي ال�سفر وال�سياحة يف منطقة اخلليج العربي وما بعدها. وتعليًقا 
العاملية،  املبيعات  ل�سوؤون  للرئي�س  اأول  نائب  ب��اراجن��ر،  داين  اأف��اد  ذل��ك،  على 

منتدى قادة املطارات العاملية يناق�س النظرة امل�ستقبلية لقطاع الطريان 2026 
•• دبي -وام:

يناق�س امل�ساركون يف الدورة اخلام�سة ملنتدى قادة املطارات العاملية الذي يعقد يف الفرتة بني 16 و17 مايو 
العام  حتى  العاملي  الطريان  لقطاع  امل�ستقبلية  النظرة  واملعار�س  للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي  مركز  يف  اجل��اري 
الطريان  املتزايدة على  الوطنية  والنزعة  “بريك�سيت”  تاأثري  القطاع  وق��ادة  اخل��راء  يتناول  كما   .  2026
وكيف ميكن للمطارات اأن ت�ستجيب ب�سكل فعال ملتطلبات �سركات الطريان وجتارة التجزئة على منت الرحالت 
 36 احل��دث  يف  وي�سارك  ال��ط��ريان.  بقطاع  ال�سلة  ذات  الق�سايا  من  وغريها  التكنولوجية  التوجهات  واأخ��ر 
من كبار قادة وخراء �سناعة الطريان الدوليني مبا يف ذلك عمر بن غالب نائب املدير العام للهيئة العامة 
واأكيف كونار  الهادئ للطريان  املحيط  التنفيذي ملركز  الرئي�س  الدولة وبيرت هاربي�سون  املدين يف  للطريان 
نائب الرئي�س التنفيذي للخطوط اجلوية الرتكية لل�سوؤون التجارية وال�سيخ اأمين �سلطان احلو�سني الرئي�س 
التنفيذي لل�سركة العمانية لإدارة املطارات وبول غريفيث الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة مطارات دبي وكري�ستينا 
كا�سوتي�س الرئي�س التنفيذي ملطار بيت�سرغ الدويل وبي ا�س ناير الرئي�س التنفيذي لقطاع مطارات ال�سركات 

وجمموعة جي اإم اأر واأميت ريكي الرئي�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة �سي �سي اأر الأمريكية لإدارة املطارات.

بحث تعزيز التعاون بني الإمارات وال�سني على هام�س اجتماعات مبادرة »حزام واحد.. طريق واحد«

وزارة املالية تعقد ثاين اجتماعات جمل�س تن�سيق ال�سيا�سات املالية احلك�مية لعام 2017

امل�سرف يف�ز بجائزة »اأو�سع تطبيق مل�ؤ�سر ال�سعادة«

كهرباء ال�سارقة ت�سارك يف م�ؤمتر ومعر�س الطاقة واملياه يف �سلطنة عمان

ا�سعاد عمالئنا. ان موؤ�سر ال�سعادة والذي مت اعتماده يف 
جميع فروع “امل�سرف” ي�سكل خطوة مهمة يف جهودنا 
اخلدمات  ع��ن  عمالئنا  و���س��ع��ادة  ر���س��اء  م��دى  لقيا�س 
�سورة  على  احل�����س��ول  لنا  تتيح  حيث  يتلقونها  ال��ت��ي 
ي�ساعدنا  مما  العمالء  وتطلعات  لحتياجات  وا�سحة 
ان  منتجاتنا.  وتطوير  خدماتنا  بجودة  الرت��ق��اء  على 
مزيد  لبذل  دافعاً  يكون  �سوف  اجلائزة  على  ح�سولنا 

من اجلهود لتحقيق طموحات عمالئنا. 
واكد ان ح�سول البنك على هذه اجلائزة اأمنا هو تقديراً 
واإ�سعاد عمالئنا من  التميز  جلهوده احلثيثة لتحقيق 
خالل تقدمي اأرقى اخلدمات واأف�سل املنتجات وتوفري 

جتربة م�سرفية ممتعة.
وكان امل�سرف قد  فاز العام املا�سي بجائزة ال�سيخ خليفه 

لالمتياز ٢٠١٦.

اخل��ا���س��ة ب�����اإدارة وت��ر���س��ي��د ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه ب��ه��دف حتقيق 
الطاقة  جم��ال  يف  لل�سيا�سات  املن�سود  والتكامل  التجان�س 
العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ب��ني  وامل��ي��اه 
الطاقة  قطاع  يواجهها  التي  امللحة  التحديات  ومعاجلة 
اإطالق  على  با�ستمرار  تعمل  الهيئة  اأن  اىل  م�سريا  واملياه 
للطاقة  الأم��ث��ل  بال�ستخدام  والتوعية  التثقيف  حمالت 
التوزيع  اآليات  اعتماد  ا�سافة اىل   .. املياه  واحل��د من هدر 
م��زي��د من  واإدخ����ال  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  اإدارة  ال��ذك��ي��ة لتح�سني 
التكنولوجيا املتعلقة بالإدارة الذكية للطاقة واحلفاظ على 
املياه و حماية وتطوير اخلزانات اجلوفية وزيادة املخزون 
الت�سويق  املناعي مدير  بثينة  اأو�سحت  . من جانبها  املائي 
بالهيئة اأن جناح الهيئة باملعر�س �سهد اإقبال كبري للتعرف 
الطاقة  جم��ال  يف  البيئية  ومبادراتها  الهيئة  جت��ارب  على 
وامل��ي��اه حيث وق��ع ع��دد م��ن ك��ب��ار امل�سئولني امل�����س��ارك��ني يف 
فعاليات املعر�س واملوؤمتر على وثيقة امل�ساركة ودعم مبادرة 
7/1 من كل  لتكون  الهيئة  اأطلقتها  التي  الرت�سيد  �ساعة 
عام حيث ابدوا اعجابهم باأهداف واآليات تنفيذ املبادرة كما 
اأوراق  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��وؤمت��ر  ا�ستعر�س 
اخلراء  م��ن  ع��دد  قدمها  ال��ت��ي  العمل 
خمتلف  يف  واملتخ�س�سني  وال��ب��اح��ث��ني 
الها�سمي  م����رمي  واأ�����س����ارت  امل����ج����الت. 
امل�سئولة عن تن�سيق امل�ساركة يف املعر�س 
فعاليات  اأن��ه مت خ��الل  اإىل  الهيئة  م��ن 
املطبوعات  م���ن  ع���دد  ت���وزي���ع  امل��ع��ر���س 
اخل��ا���س��ة ب��ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ة لعام 
على  ت���رك���ز  ال���ت���ي  وم���ب���ادئ���ه���ا   2020
تر�سيد  واأ�ساليب  البيئة  على  احلفاظ 
وتعريف  وامل����ي����اه  ال���ط���اق���ة  ا���س��ت��ه��الك 
الزائرين بكيفية ا�ستخدام اأدوات وقطع 

الرت�سيد وكميات املياه التي توفرها.

•• دبي – د. حممود علياء

ح�سد امل�س�رف العرب�ي لال�ستثم�ار والتج�ارة اخلارجية 
“امل�سرف” جائ�زة “اأو�سع تطبيق ملوؤ�سر ال�سعادة ي�سمل 
الإم��ارات الأخرى” وذلك تقديراً جلهوده احلثيثة يف 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  �سلم  وق���د  ع��م��الئ��ه.  ا���س��ع��اد 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  رئي�س  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
الباغ  ع��ادل  ال�سيد  اإىل  اجل��ائ��زة  البحرية  للريا�سات 
اقت�سادية  حفل  فعاليات  خ��الل  وذل��ك  ال��ف��روع  مدير 
دبي لتعزيز الأعمال يف دورتها الثالثة والع�سرون والتي 

اأقيمت يف املركز التجاري العاملي بدبي.
ال����رزاق  ع��ب��د  ال�����س��ي��د  ق���ال  ع��ل��ى اجل���ائ���زة  ويف تعليقه 
اأن���ن���ا فخورون  ال���ع���ام:  امل���دي���ر  ال��ط��راب��ل�����س��ي م�����س��اع��د 
يف  املتوا�سلة  جل��ه��ودن��ا  التقدير  ه��ذا  على  بح�سولنا 

•• ال�صارقة-وام:

من  اأك��رث  جانب  اىل  ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  �ساركت 
وم��ع��ر���س عمان  م��وؤمت��ر  وع��امل��ي��ة يف  ���س��رك��ة حملية   150
اأي��ام مبركز عمان   3 ا�ستمر  ال��ذي   2017 واملياه  للطاقة 
وال�سركات  للهيئات  من�سة  ميثل  و  واملعار�س  للموؤمترات 
وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ع��ر���س ج��ه��وده��ا يف ك��ف��اءة وتر�سيد 
ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه وذل���ك ب��ه��دف ت��ب��ادل اخل����رات والرتويج 
الرت�سيد.  �ساعة  م��ب��ادرة  واأهمها  البيئية  الهيئة  مل��ب��ادرات 
هيئة  رئي�س  الليم  را���س��د  املهند�س  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأك���د 
يف  خا�سة  واملعر�س  املوؤمتر  اهمية  ال�سارقة  ومياه  كهرباء 
املجل�س  دول  تواجه  التي  والفر�س  التحديات  اأهم  حتديد 
املتكاملة يف هذا املجال وتبادل  يف �سياغة ال�سرتاتيجيات 
واملتخ�س�سني  الباحثني  بني  املمار�سات  واأف�سل  اخل��رات 
يف  وخ��ارج��ه��ا  املنطقة  يف  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  والتنفيذيني 
امل��ائ��ي��ة. و���س��دد على حر�س  ال��ط��اق��ة وامل����وارد  اإدارة  جم��ال 
الهيئة على التفاعل وامل�ساركة يف كافة الفعاليات والأن�سطة 

•• بكني -وام:

بن  �سلطان  الدكتور  معايل  بحث 
اأح���م���د اجل���اب���ر، وزي�����ر دول������ة، مع 
وزير  نائب  ي�سوي،  ت�سانغ  معايل 
ال�سني  ج��م��ه��وري��ة  يف  اخل��ارج��ي��ة 
ال�سعبية اأوجه التعاون يف خمتلف 
وال�سناعية  القت�سادية  املجالت 
والتجارية وال�سياحية واللوج�ستية 
كالطاقة  احل���ي���وي���ة  وامل�������س���اري���ع 

والبنية التحتية وغريها.
ل����ق����اء معايل  ذل������ك خ������الل  ج������اء 
اأحمد اجلابر  بن  �سلطان  الدكتور 
ام�س معايل نائب وزير اخلارجية 
يف  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  يف 
ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ق��ر 

ببكني.
بن  �سلطان  الدكتور  ونقل معايل   
اأح��م��د اجل��اب��ر حت��ي��ات ال��ق��ي��ادة يف 
دول���ة الإم����ارات اإىل الأ���س��دق��اء يف 
جمهورية ال�سني ال�سعبية، موؤكداً 
“حزام  دعم دولة الإم��ارات ملبادرة 
و�سكره  واحد”  ط��ري��ق   .. واح����د 

ال�سعبية، ودعا  ال�سني  وجمهورية 
اإىل ال�ستفادة من الفر�س املتاحة 
لت�سجيع  ال����دول����ت����ني  ك����ال  ل�����دى 
وامل�ساريع  املتبادلة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
اأمله  عن  معرباً  بينهما،  امل�سرتكة 
يف اأن ت�سهد العالقات بني البلدين 
م���زي���داً م���ن ال��ن��م��و وال��ت��ط��ور مبا 

يحقق امل�سالح امل�سرتكة.

الإم���ارات  دول��ة  اإىل  تنظر  ال�سني 
ك�����س��ري��ك ا����س���رتات���ي���ج���ي م���ه���م يف 
ت��رب��ط��ه��ا م��ع��ه��ا عالقات  امل��ن��ط��ق��ة 

تعاون متينة ومتميزة.
اأك���د م��ع��ايل الدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه، 
اجل��اب��ر خالل  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  ال��ل��ق��اء 
ال��ت��ي جت��م��ع ب���ني دول����ة الإم�����ارات 

واحد .. طريق واحد”، موؤكداً قوة 
ال��ع��الق��ات ال��را���س��خ��ة ال��ت��ي تربط 
ع��ل��ى موقف  و����س���ك���ره  ال���ب���ل���دي���ن، 
ال����دول����ة ال����داع����م ل���ه���ذه امل����ب����ادرة 

ال�سرتاتيجية.
واأثنى معاليه على النمو والتطور 
العربية  الإم�����ارات  ت�سهده  ال���ذي 
جمهورية  اأن  م����وؤك����داً  امل���ت���ح���دة، 

وحّمله  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  ن���ائ���ب 
م�سيداً  ال�سينية  ال��ق��ي��ادة  حت��ي��ات 
البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات 

ال�سديقني.
ي�سوي  ت�������س���ان���غ  م����ع����ايل  ورح�������ب 
مب�ساركة دولة الإمارات يف منتدى 
للتعاون  وال����ط����ري����ق  “احلزام 
“حزام  اخلا�س مببادرة  الدويل” 

�سنغافورة  ع��ر  وبري�سبني  دب��ي  ب��ني   433 كيه  وئ��ي 
وب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل��ك ت��وف��ر ط���ريان الإم�����ارات بف�سل 
الأ�سرتالية  مع اخلطوط  الرموز  امل�ساركة يف  اتفاقية 

كوانتا�س رحلتني يوميا بني �سنغافورة وبري�سبني.
دبي  ب��ني  الثالثة  اليومية  الرحلة  ع��ن  الإع���الن  وج��اء 
وبري�سبني يف اأعقاب اإعالن طريان الإمارات - موؤخرا 
الأ�سرتالية  ملبورن  مدينة  اإىل  رحالتها  جميع  اأن   -
�سيبداأ  ع��ن��دم��ا   A380 الإي��رب��ا���س  ب��ط��ائ��رات  �ستتم 
ت�سغيل الرحلة اليومية الثالثة بني دبي وملبورن “ئي 
كيه 408/ 409” التي تعمل حاليا بطائرات البوينج 
بالطائرات العمالقة ذات الطابقني   300ER-777

اعتبارا من 25 مار�س 2018.
وت�ستقطب اأ�سرتاليا امل�سافرين من جميع اأنحاء العامل 
البوابة  وبكونها  امل��زده��رة  بثقافتها  بري�سنب  وت�ستهر 
الدولية الرئي�سة ملنطقة غولد كو�ست التي تعد وجهة 
األعاب الكومنولث  جذب �سياحي كما �ست�ست�سيف دورة 

.2018
ويف ما يتعلق بال�سحن اجلوي .. توفر طائرة البوينج 
يف  ط��ن��ا   14 ق��دره��ا  �سحن  ط��اق��ة   300LR-777
هذا  على  تنقل  التي  املنتجات  وت�سمل  ال�سحن  عنابر 

اخلط اللحوم واخل�سار الطازجة والأدوية.

•• دبي -وام:

تعتزم �سركة “ طريان الإمارات “ ت�سيري رحلة يومية 
من  اع��ت��ب��ارا  الأ���س��رتال��ي��ة  بري�سبني  مدينة  اإىل  ثالثة 

الأول من دي�سمر القادم .
-777 البوينج  بطائرات  اجلديدة  الرحلة  و�ستعمل 

اأج��ن��ح��ة خ��ا���س��ة يف  ث��م��ان��ي��ة  ت���وف���ر  ال���ت���ي   200LR
�سبه  �سرير  اإىل  يتحول  مقعدا  و42  الأوىل  ال��درج��ة 
م�ستو يف درج��ة رج��ال الأع��م��ال و216 مقعدا مريحا 
مع م�ساحات رحبة بني ال�سفوف يف الدرجة ال�سياحية 
ما يزيد ال�سعة املقعدية على هذا اخلط يف الجتاهني 

مبقدار ثالثة اآلف و724 مقعدا خالل الأ�سبوع.
املتحدة  اململكة  م��ن  للم�سافرين  الرحلة  ه��ذه  وتتيح 
ال�سفر  خيارات  من  املزيد  ال�سمالية  واأمريكا  وفرن�سا 
الرئي�س  املقر  اأ�سرتاليا مع توقف واح��د يف دبي -  اإىل 
للناقلة التي تغطي �سبكة خطوطها ما يزيد على 150 

وجهة يف اأكرث من 80 دولة- .
اإىل  يوميتني  رحلتني  الإم���ارات حاليا  ط��ريان  وت�سغل 
بري�سبني وهما ئي كيه 434 وئي كيه 435 وتعمالن 
اأوكالند  اإىل  ومنها  وبري�سبني  دب��ي  ب��ني  ت��وق��ف  دون 
 432 كيه  ئ��ي  الرحلتان  تعمل  فيما   .. نيوزيلندا  يف 

ال�سريبية  اجلهة  م��ن  باملوؤ�س�سات 
ال�سلطات  اإىل  امل��ع��ن��ي��ة  ب���ال���دول���ة 
ال�سريبية يف الدولة الأخرى التي 
املوؤ�س�سات  هذه  اأن�سطة  بها  ميار�س 
الإطارية  الت��ف��اق��ي��ة  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
امل�سائل  يف  امل��ت��ب��ادل��ة  ل��ل��م�����س��اع��دة 
والتفاقية   MAC ال�����س��ري��ب��ي��ة 
لتبادل  الأط���راف  الإداري���ة متعددة 
تلقائي  ب�سكل  ال��دول  بني  التقارير 
املعلومات  واتفاقيات   MCAA
تطبيق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأخ������رى، 
لت�سوية  ف���ع���ال���ي���ة  اأك�������رث  اآل�����ي�����ات 

املنازعات.
وا����س���ت���ع���ر����س م�������س���رف الإم��������ارات 
العربية املتحدة املركزي التعديالت 

املالية خلف�س اأ�سعار النفط.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن ت�سكيل جمل�س 
تن�سيق ال�سيا�سات املالية احلكومية 
ب��ق��رار م��ن جمل�س الوزراء  ق��د مت  
املوقر، وتتكون ع�سويته من وكيل 
وزارة املالية وممثلني عن حكومات 
م�سرف  م���ن  وع�����س��و  الإم����������ارات، 
املركزي.  املتحدة  العربية  الإمارات 
اجتماعات  ث��الث��ة  املجل�س  ويعقد 
دورية �سنوياً، كما يتم اإعادة ت�سكيله 

دورياً كل ثالث �سنوات. 

•• دبي-الفجر: 

امل��ال��ي��ة يف م��ق��ره��ا يف  ع��ق��دت وزارة 
اإم��ارة دبي ثاين اجتماعات جمل�س 
تن�سيق ال�سيا�سات املالية احلكومية 
لعام 2017، برئا�سة �سعادة يون�س 
املالية  حاجي اخلوري، وكيل وزارة 
ال�سيا�سات  تن�سيق  جمل�س  ورئي�س 
�سعادة  وبح�سور  احلكومية،  املالية 
وزارة  وك��ي��ل  ال��ي��ت��ي��م،  را���س��د  �سعيد 
امل���ال���ي���ة امل�������س���اع���د ل���ق���ط���اع امل������وارد 
املجل�س،  رئي�س  ون��ائ��ب  وامل��ي��زان��ي��ة 
املالية  ال�����س��ي��ا���س��ات  ملناق�سة  وذل���ك 
دولة  م�ستوى  على  وم�ستجداتها 

الإمارات العربية املتحدة. 
ح�سره  ال��ذي  الجتماع  يف  و�سارك 
�����س����ع����ادة حم����م����د ع����ل����ي ب�����ن زاي�����د 
م�سرف  حمافظ  نائب  الفال�سي، 
الإم��ارات العربية املتحدة املركزي، 
ال�سيا�سات  تن�سيق  جمل�س  اأع�ساء 
حكومات  م���ن  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
الدوائر  ع��ن  وامل��م��ث��ل��ني  الإم������ارات 
املالية يف الدولة، وهم �سعادة عارف 
عبد الرحمن اأهلي، املدير التنفيذي 
لقطاع املوازنة والتخطيط املايل يف 
دائرة املالية حلكومة دبي؛ و�سعادة 

خ��الل ال��رب��ط م��ع الأن��ظ��م��ة املالية 
كما  امل��ال��ي��ة،  وزارة  يف  امل�ستخدمة 
ال�سا�سة  ف���وائ���د  اإىل  ال��ت��ط��رق  مت 
التقارير  اأمت���ت���ة  يف  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا 
قاعدة  متثل  اإذ  ال�سفافية،  وتعزيز 
الإداري��ة، وو�سيلة  القرارات  لتخاذ 
الداخلة  النقدية  التدفقات  لإدارة 

واخلارجة واإدارة النقد وال�سيولة.
وزارة  ع���ر����س  الج���ت���م���اع  وت����ن����اول 
امل���ال���ي���ة ح������ول ان�������س���م���ام ال����دول����ة 
تاآكل  م���ن  احل����د  ع��م��ل  خ��ط��ة  اإىل 
الأرباح  وحتويل  ال�سريبي  الوعاء 
منظمة  م����ن  امل���ق���دم���ة   BEPS
والتنمية  الق���ت�������س���ادي  ال���ت���ع���اون 
خطوات  لأرب��ع  �ساملة   ،OECD
املمار�سات  مكافحة  ت�سم  رئي�سية؛ 
ال�سريبية ال�سارة من خالل تبادل 
ال�سريبية  ل��الأغ��را���س  امل��ع��ل��وم��ات 
ع������ر احل�����������دود ووف���������ق امل���ع���اي���ري 
وجتنب  ال����دول،  ب��ني  عليها  املتفق 
يف  ال�سريبية  امل��ع��اه��دات  ا�ستغالل 
واإر�سال  واإب��الغ  ال�سريبي،  التهرب 
اخلا�سة  ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة  ال���ت���ق���اري���ر 

عام  مدير  ال�سايغ،  اإبراهيم  وليد 
بحكومة  امل���رك���زي���ة  امل��ال��ي��ة  دائ�����رة 
علي،  اآل  م��روان  و�سعادة  ال�سارقة؛ 
م��دي��ر ع���ام دائ����رة امل��ال��ي��ة يف اإم���ارة 
و����س���ع���ادة حم��م��د �سيف  ع���ج���م���ان؛ 
الرقابة  دائ���رة  ع��ام  ال��ت��الي، مدير 
املالية يف اإمارة اأم القيوين؛ و�سعادة 
الرئي�س  القا�سي،  �سلطان  حممد 
الإدارة  جمل�س  وع�سو  التنفيذي 
املنتدب ملكتب ال�ستثمار والتطوير 
اخليمة؛  راأ��������س  اإم��������ارة  حل���ك���وم���ة 
العو�سي  ع��ب��داهلل  يو�سف  و���س��ع��ادة 
نائب مدير الدائرة املالية حلكومة 

اإمارة الفجرية. 
و�سدد �سعادة يون�س حاجي اخلوري 
ع��ل��ى ال�����دور امل���ح���وري ال����ذي يقوم 
ب���ه امل��ج��ل�����س م����ن  ن��اح��ي��ة توحيد 
ب�ساأن  والتن�سيق  والتوجه،  ال���روؤى 
ال�سيا�سات املالية وتنمية الإيرادات، 
املالية  الأم��������ور  ح�����ول  وال���ت�������س���اور 
امل�ستجدة واملوؤثرة يف حركة التنمية 

القت�سادية يف الدولة. 
اجتماعات  ت�سكل  ���س��ع��ادت��ه:  وق���ال 

الدويل  البنك  عر�س  مقدمتها  يف 
التن�سيق  ت��ع��زي��ز  م�������س���روع  ب�������س���اأن 
التقارير  �سا�سة  وا�ستعرا�س  املايل، 
للحكومة  املالية  للبيانات  الذكية 
الحتادية، والتي تعمل على عر�س 
باجلهات  اخلا�سة  املالية  البيانات 
الحت���ادي���ة ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ت��ك��رة من 

ال���ن���ظ���ام امل������ايل ل����دول����ة الإم��������ارات 
تناف�سية  وتعزيز  املتحدة،  العربية 

الدولة يف املحافل الدولية.
الجتماع  اأع���م���ال  ج�����دول  و���س��م��ل 
ال�سيا�سات  تن�سيق  ملجل�س  ال��ث��اين 
لتنفيذ  م����راج����ع����ة  احل����ك����وم����ي����ة 
تو�سيات الجتماع ال�ساب��ق، وتزويد 

املالية  ال�سيا�سات  تن�سيق  جمل�س 
ال�سيا�سات  ل��درا���س��ة  ه��ام��ة  من�سة 
ع��ل��ى م�ستوى  وت��ط��وي��ره��ا  امل��ال��ي��ة 
امل�ستجدات  وق�����������راءة  ال������دول������ة، 
امل�ستقبلية، وو�سع احللول  واآثارها 
لالرتقاء  ال�سرتاتيجية  واخلطط 
ل�����س��م��ان �سالمة  امل��ال��ي��ة،  ب��ال��ن��ظ��م 

اأع�ساء املجل�س بن�سخة من النماذج 
املالية  ال��ب��ي��ان��ات  لتوفري  املطلوبة 
ودعوة  والتعليم،  ال�سحة  لقطاعي 
اخلتامية  للجل�سة  املجل�س  اأع�ساء 
واملزمع  ال��راب��ع��ة  امل�����ادة  مل�������س���اورات 

عقدها يوم 14 مايو 2017. 
وناق�س الجتماع جملة من املوا�سع 

طريان الإمارات تطلق خدمة ي�مية ثالثة اإىل بري�سبني الأ�سرتالية اأول دي�سمرب

بعثة ترويجية ت�ستعر�س املزايا 
ال�سرتاتيجية لدبي يف كندا

•• دبي-وام: 

ي�ستعر�س وفد من حكومة دبي بقيادة موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار خالل 
اأيام املزايا ال�سرتاتيجية لإمارة دبي ب�سفتها  زيارته كندا التي ت�ستمر 5 
اقت�ساداً معرفياً نا�سئاً وبوابة نحو الأ�سواق �سريعة النمو يف منطقة ال�سرق 
القارة  امل�ستقلة و�سبه  الدول  اأفريقيا وما حولها ورابطة  الأو�سط و�سمال 

الهندية.
ي�سم الوفد ممثلني من موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات ومركز دبي املايل 
لل�سلع  دب��ي  وم��رك��ز  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري  والت�سويق  ال�سياحة  ودائ����رة  ال��ع��امل��ي 
الإم���ارات وحماكم مركز  للعلوم وجمموعة ط��ريان  دبي  املتعددة وجممع 

دبي املايل العاملي.
مونرتيال  مدينتي  يف  جت��اري��ني  وخ���راء  اأع��م��ال  رج���ال  ال��وف��د  و�سيلتقي 
وتورنتو كما �سيزور مواقع �سناعية ومراكز ابتكار خمتلفة بغية ا�ستقطاب 
امل�سافة  القيمة  ذات  والأع��م��ال  الت�سنيع  خدمات  قطاع  اإىل  ال�ستثمارات 

العالية يف دبي.
هذه  دع��م  تورنتو  يف  الإم����ارات  وقن�سلية  كندا  يف  ال��دول��ة  �سفارة  وت��ت��وىل 
البعثة التي تعد الثالثة من نوعها يف ال�سنوات الثالث الأخرية ل�موؤ�س�سة 

دبي لتنمية ال�ستثمار.
و او�سح فهد القرقاوي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار 
على  الكندية  واخل��رات  امل�ساريع  اأ�سحاب  اإط��الع  اإىل  �ست�سعى  البعثة  ان 
املزايا الكبرية التي ينطوي عليها وجودهم يف دبي وخ�سو�ساً مع اقرتاب 
“خطة  اأه��داف  2020 وحتقيق  اإك�سبو دبي  الإم��ارة من موعد ا�ست�سافة 
دبي ال�سرتاتيجية 2021” التي تتمثل يف بناء مدينة ذكية يقطنها �سكان 

�سعداء ومبدعون ومتمكنون«.
واأو�سح القرقاوي اأن حجم التبادل التجاري بني كندا ودبي ارتفع يف عام 
74 مليار درهم الأمر الذي يعزى يف املقام الأول اإىل مكانة  2016 اإىل 
الت�سدير.. واإىل جانب العالقات  دبي كمركز جتاري عاملي وبوابة لإعادة 
والثقافية  التجارية وال�ستثمارية  املجالت  الإم��ارات وكندا يف  املتينة بني 
فاإن “اأجندة دبي امل�ستقبل” توفر طيفاً وا�سعاً من الفر�س الثمينة لإقامة 

�سراكات قادرة على دعم النمو العاملي ب�سورة م�ستدامة.
املدينتني  يف  التوا�سل  وجل�سات  الندوات  من  �سل�سلة  يف  الوفد  و�سي�سارك 
لطالع امل�ستثمرين وال�سركات الكندية على اآخر مبادرات البنية التحتية 
وال�سيا�سات العامة التي تتخذها دبي لتوطيد الروابط التجارية ومتكني 

النا�س من التوا�سل وتعزيز �سهولة ممار�سة الأعمال.
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ال�سيخ  ال�����س��م��و  حت���ت رع���اي���ة ���س��اح��ب 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” وبتوجيهات �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الرئا�سة  ���س��وؤون  ال���وزراء وزي��ر  جمل�س 
ال��ث��ان��ي��ة من  اجل��ول��ة  ال��ي��وم  تنطلق   ..
ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  �سباقات  �سل�سلة 
رئي�س الدولة للخيول العربية ال�سيلة 
يف  دوفيل  م�سمار  يف   24 ال�  بن�سختها 
ف��رن�����س��ا دع��م��اً لإع����الء اخل��ي��ل العربي 
امل�سامري  يف  مكانته  وتعزيز  الأ���س��ي��ل 
املغفور  نهج  م��ع  يتما�سى  مب��ا  العاملية 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه 

“طيب اهلل ثراه«.
فرن�سا  يف  دوف��ي��ل  م�سمار  ويحت�سن 
العربي  للخيل  ���س��ب��اق��اً  الوىل  ل��ل��م��رة 
لنهج  ك��ب��ريا  مك�سباً  ميثل  م��ا  ال�سيل 

المارات الطامح لإعالء �ساأنه عاملياً.
2000 مرت  مل�����س��اف��ة  ال�����س��ب��اق  وي���ق���ام 
للمهور  وامل���خ�������س�������س   ”1 “جروب 
واملهرات من عمر اربع �سنوات فما فوق 
نخبة اخليول  م��ن   7 م�����س��ارك��ة  و���س��ط 

فرن�سا  ال��ق��وي��ة يف  ال���س��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الف   100 ج��وائ��ز  ومبجموع  واوروب����ا 
يورو وذلك حتت مظلة جمل�س اأبوظبي 
امل�سرفة  اللجنة  وبتنظيم  ال��ري��ا���س��ي 
اليبهوين  �سهيل  مطر  �سعادة  برئا�سة 
ع�سو املجل�س الوطني الحتادي ع�سو 
جمل�س اإدارة جمل�س ابوظبي الريا�سي 

رئي�س جلنة الفرو�سية يف املجل�س.
ع�سو  اليبهوين  مطر  ���س��ع��ادة  واأع����رب 
الحت��������ادي ع�سو  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س 
جمل�س اإدارة جمل�س اأبوظبي الريا�سي 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل�����س��رف ع��ل��ى تنظيم 
بتنظيم  وفخره  اعتزازه  ال�سباقات عن 
ال��ث��ان��ي��ة واف��ت��ت��اح��ي��ة املحطات  اجل��ول��ة 
كاأ�س  ���س��ب��اق��ات  ل�����س��ل�����س��ل��ة  الوروب�����ي�����ة 
للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
2017 يف  ل���ع���ام  ال���س��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الأوىل  للمرة  دوفيل  ومب�سمار  فرن�سا 
ب��ت��اري��خ��ه ال����ذي ي�����س��ه��د ت��ن��ظ��ي��م �سباق 

للخيل العربي ال�سيل.
نخبة  مب�ساركة  فخره  ع��ن  اأع���رب  كما 
ال��ع��رب��ي��ة ال���س��ي��ل��ة يف فرن�سا  اخل��ي��ول 

تزامنه مع  ظ��ل  ال�سباق يف  واوروب���ا يف 
الفرن�سي  غيني�س  اب��وظ��ب��ي  ���س��ب��اق��ات 
دوفيل  م�سمار  قبل  م��ن  وا�ست�سافته 
ي��ق��ود لتحقيق  ال����ذي  ال�����س��ه��ري الم����ر 
ال�سعدة  خمتلف  على  مهمة  مكا�سب 
التاريخية  املكانة  تعزيز  مقدمتها  يف 
على  غالياً  ا�سماً  يحمل  ال��ذي  لل�سباق 
ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ب��ج��ان��ب م��ن��ح��ه زخماً 
جماهريياً واإعالمياً دولياً وا�سعاً وذلك 
املغفور  وروؤي����ة  امل��وؤ���س�����س  نهج  لرت�سيخ 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه 
مكانة  لإع������الء  ثراه”  اهلل  ط��ي��ب   “
كافة  وت�سخري  ال�سيل  العربي  اخليل 
مقومات احلفاظ على الرث التاريخي 
باأ�سمى  ال��ي��ب��ه��وين  وت��ق��دم  ل���الإم���ارات. 

�ساحب  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����س��ك��ر  اآي�����ات 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
لرعايته  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س 
ال�سامية واملتوا�سلة ل�سل�سلة ال�سباقات 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  وتوجيهات  ودع��م 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زايد 
���س��وؤون الرئا�سة خلطط  ال���وزراء وزي��ر 
العربي  اخليل  مكانة  اإع���الء  وم�سرية 
امل�سامري  ان  مو�سحا  ع��امل��ي��اً  الأ���س��ي��ل 
للدعم  ك��ب��ري  ب��ام��ت��ن��ان  ت�سهد  ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ول��ي��ه الم�����ارات لرفعة 

اخليل العربي ال�سيل.
ال�سامية  وال��رع��اي��ة  الهتمام  ان  واأك���د 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة اث��م��را ع��ن حتقيق 
الكثري من املنجزات واحدثا نقلة نوعية 

يف  الأ�سيلة  العربية  اخليول  ب�سباقات 
مدى  اأي�سا  واك��دا  الوروبية  امل�سامري 
حر�س المارات بقيادتها احلكيمة على 

الهتمام باخليل العربي.
املميزة  ب���ال���ب���داي���ة  ال��ي��ب��ه��وين  وا�����س����اد 
ب���ج���ول���ة م�سر  ال�������س���ب���اق���ات  ل�����س��ل�����س��ل��ة 
م�سمار  عر  اوروبيا  بعدها  والنتقال 
على  وال���ع���م���ل  الوىل  ل��ل��م��رة  دوف���ي���ل 
الفرن�سية  غيني�س  ���س��ب��اق��ات  ت�سمية 
ال�سهرية با�سم اأبوظبي، موؤكدا اأن هذه 
امل���وؤ����س���رات ت��ق��ودن��ا مل��زي��د م��ن اخلطط 

املثمرة.
واأ�سار اإىل اأن تنظيم املحطة الثانية يف 
واهميتها  الكاأ�س  ري��ادة  يعك�س  فرن�سا 
بني ال�سباقات العاملية ودورها الكبري يف 

ت��ن��ط��ل��ق منها،  ال���ت���ي  الأه��������داف  دع����م 
وي�سجع  ي��دع��م  ال�����س��ب��اق  اأن  م��و���س��ح��ا 
لالهتمام  اخل��ي��ل  وم����الك  ال��ف��ر���س��ان 
فر�سا  ويوفر  الأ�سيل  العربي  باخليل 

مثالية جلميع امل�ساركني.
من جانبه اأكد �سعادة في�سل الرحماين 
امل�سرف العام على ال�سباقات وم�ست�سار 
اأبوظبي  جمل�س  يف  الفرو�سية  ق��ط��اع 
من  الثانية  اجل��ول��ة  اأهمية  الريا�سي 
ك��اأ���س ���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س الدولة 
مبحطته  ال���س��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول 
الوروبية الوىل �سمن ن�سخته ال� 24 
للمرة  انه  لعتبارات عدة يف مقدمتها 
للخيول  �سباق  بتنظيم  ي�سمح  الأوىل 
ال��ع��رب��ي��ة ال���س��ي��ل��ة يف م�����س��م��ار دوفيل 

العريق على مدار 135 عاماً وهو دليل 
الغالية  للكاأ�س  التاريخية  املكانة  على 
غين�س  �سباقات  مع  تزامنه  جانب  اىل 
والتي  ال��ع��امل  يف  ال�سهرية  الفرن�سية 
ال�سعبة  امل��ف��او���س��ات  ق��ي��ادة  يف  جنحنا 
المر  وه��و  اأب��وظ��ب��ي  با�سم  لت�سميتها 
ع�ساق  انظار  حتت  ال�سباق  جعل  ال��ذي 
جانب  اىل  العاملية،  ال�سباقات  وحمبي 
العالم  قبل  عليه من  ال�سوء  ت�سليط 

الفرن�سي والدويل ب�سكل كبري.
واأع�����رب ع��ن ���س��ع��ادت��ه مب�����س��ارك��ة اقوى 
اخليول واهم ال�سطبالت وابرز مالك 
ال�سباق،  يف  ال��ع��امل  يف  اخل��ي��ل  وم��رب��ي 
م�سددا على ان اللجنة امل�سرفة حري�سة 
الب�سمات  وحت���ق���ي���ق  م���وا����س���ل���ة  ع���ل���ى 

كل  يف  الكبرية  والنجاحات  الإيجابية 
حمطة من حمطات ال�سباق يف �سل�سلته 
واكد اأن احل�سور القوي  لعام 2017. 
ال�  الن�سخة  �سباقات  و�سل�سلة  لالإمارات 
دوفيل  م�سمار  يف  الغالية  للكاأ�س   24
وتوا�ساًل  ا����س���ت���م���رارا  مي��ث��ل  ال�����س��ه��ري 
م�سامري  يف  ال���ك���اأ����س  مل�����س��رية  مم���ي���زا 
اأهم  يف  ال��ت��واج��د  ان  مو�سحا  اأوروب�����ا، 
واأع�����رق ال�����س��ب��اق��ات ال��ت��ي جت��م��ع نخبة 
مالك ومربي اخليول يف اوروبا والعامل 
يج�سد حمطة م�سيئة يف خطواتنا نحو 
مب�سرية  اجل��دي��دة  ال��ب�����س��م��ات  حتقيق 
العوامل  بعد  ل�سيما  الغالية  ال��ك��اأ���س 
�سباقات  يف  حتققت  ال��ت��ي  وال��ن��ج��اح��ات 

مو�سم 2016.

••  العني – الفجر

�سهد اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي 
راع��ي احلفل  الداخلية  وزارة  عام  مفت�س 
للرماية  ال�����س��رط��ة  ل��ب��ط��ول��ة  اخل��ت��ام��ي 
التي  ال���ث���ام���ن���ة  ن�����س��خ��ت��ه��ا  يف  الأومل����ب����ي����ة 
اخلمي�س  ي��وم  النهاية  خ��ط  اإىل  و�سلت 
قوية  مناف�سات  بعد  املا�سي  الأ�سبوع  من 
ا���س��ت��م��رت خل��م�����س��ة اأي������ام واأق���ي���م���ت على 
للفرو�سية  العني  بنادي  الرماية  ميدان 
ت�سعة  فيها  و�ساركت  واجلولف  والرماية 
من  ال�سرطة  واإدارت  ق��ي��ادات  متثل  ف��رق 
القيادة  ه���ي:  ال���دول���ة  اإم������ارات  خم��ت��ل��ف 
العامة  القيادة  العامة ل�سرطة ابوظبي،  
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة   ، دب���ي  ل�سرطة 
ال�سارقة، القيادة العامة ل�سرطة عجمان 
، القيادة العامة ل�سرطة الفجرية ،القيادة 
اجلن�سية  ���س��وؤون   ، امل��دين  للدفاع  العامة 
والقامة ، قوات الأمن اخلا�سة ومدر�سة 
ال�سرطة الحتادية، والتي �ساركت يف �سبع 
راقداً  مرتا   ٥٠ بندقية  �سملت  مناف�سات 
�سيدات،  راق���داً  م��رتا  بندقية ٥٠   ، رج��ال 
م�سد�س ٢٥ مرت رج��ال، م�سد�س ١٠ مرت 
م�سد�س  �سيدات  مرت   ١٠ م�سد�س  رج��ال، 

٥٠ مرتا رجال. 
ال���ي���وم الآخ�����ري م���ن البطولة  ���س��ه��د  ك��م��ا 
اللواء عبدالرحمن الرفيع م�ساعد القائد 

العام ل�سوؤون ا�سعاد املجتمع والتجهيزات 
رئي�س  نائب  �سهيل  علي  خالد  والعميد 
الريا�سي  ال�سرطة  احت���اد  اإدارة  جمل�س 
اإدارة  مدير  الري�س  علي  ع��ارف  والعقيد 
احتاد ال�سرطة الريا�سي واملقدم عبداهلل 
اإدارة  عبدالرحمن احلميدي نائب مدير 

احتاد ال�سرطة الريا�سي.
وت�������س���م���ن ب����رن����ام����ج ال�����ي�����وم اخل���ت���ام���ي 
م�سابقة  وه��ي  الأوىل  انتهت  م�سابقتني 
امل�����س��د���س ٥٠ م���رتا رج���ال – ف���رق، بفوز 
القيادة العامة ل�سرطة دبي باملركز الأول 
العامة  القيادة  تلتها  الذهبية  وامليدالية 
الو�سيف  م���رك���ز  يف  اأب���وظ���ب���ي  ل�����س��رط��ة 
بينما  الف�سية   امليدالية  على  وح�سلت 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ن��ال��ت  
ويف  الرونزية.  وامليدالية  الثالث  املركز 
م�سابقة امل�سد�س ٥٠ مرت رجال – فردي 
ح��ق��ق ال��ع��ري��ف ���س��امل حم��م��د ���س��امل من 
الأول وجاء  امل��رك��ز  ذه��ب��ي��ة  دب���ي  ���س��رط��ة 
من  احلمادي  خليفة  عبدالكرمي  الرائد 
وح�سل  الثاين  املركز  يف  ابوظبي  �سرطة 
ع���ل���ى امل���ي���دال���ي���ة ال��ف�����س��ي ب��ي��ن��م��ا ذهبت 
اأول  م��الزم  للرامي   الرونزية  امليدالية 
ع��ث��م��ان ع��ل��ي ع���ب���داهلل م���ن ���س��رط��ة دبي 

�ساحب املركز الثالث.
العامة  القيادة  اأخرى ح�سلت  ومن جهة 
الثامنة  الن�سخة  كاأ�س  على  دبي  ل�سرطة 

الأوملبية   للرماية  ال�سرطة  بطولة  م��ن 
اإىل  بالإ�سافة  نقطة   ١٣٤ اأن جمعت  بعد 
ح�سولها اأي�ساً على  درع التفوق الريا�سي 
العام للمو�سم الريا�سي ٢٠١٦-٢٠١٧ بعد 

اأن جمعت ر�سيداً بلغ ٤٠٩ نقطة.
اللواء  نهاية احلفل اخلتامي تف�سل  ويف 
واللواء  الري�سي  نا�سر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
ال��رف��ي��ع وال��ع��م��ي��د خالد  ع��ب��دال��رح��م��ن 

الري�س  علي  ع��ارف  والعقيد  �سهيل  علي 
احلميدي  عبدالرحمن  عبداهلل  وامل��ق��دم 
ب��ت��وزي��ع اجل���وائ���ز ع��ل��ى ال��ف��رق والأف�����راد 
ال�سرطة  اأه����دى احت����اد  ك��م��ا  ال��ف��ائ��زي��ن. 
العني  ن��ادي  اإىل  تذكارياً  درع��اً  الريا�سي 
اآخر  للرماية والفرو�سية واجلولف ودرع 
الري�سي  نا�سر  اأحمد  الدكتور  اللواء  اإىل 
راع���ي   - ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ع����ام  م��ف��ت�����س 

احلفل. كما اأهدته �سركة كركال الدولية  
هدية تذكارية اأخرى وقدمت اأي�ساً هدية 
الرفيع  عبدالرحمن  ال��ل��واء  اإىل  مماثلة 
ا�سعاد  ل�������س���وؤون  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  م�����س��اع��د 

املجتمع والتجهيزات.
الدكتور  ال����ل����واء  اأك�����د  ل���ه  ت�����س��ري��ح  ويف 
وزارة  ع��ام  مفت�س  الري�سي  نا�سر  اأح��م��د 
للرماية  ال�سرطة  بطولة   اأن  الداخلية 

اإ�سرتاتيجية  مع  ان�سجاماً  تاأتي  الأوملبية 
بني  الريا�سة  بن�سر  يتعلق  فيما  ال���وزارة 
مبمار�ستها  واله��ت��م��ام  منت�سبيها  ك��اف��ة 
على �سحة  كبري  اإيجابي  اأث��ر  من  لها  ملا 
البدنية  ق��درات��ه  وتنمية  ال�سرطة  رج��ل 
والنف�سية والذهنية مبا ميكنه من القيام 
مبهام الوظيفة على اأكمل وجه، بالإ�سافة 
اإىل تطوير وتدعيم الروابط الجتماعية 

وعالقات الأخوة بني منت�سبي الوزارة.
على  ال�سرطية  ال��ق��ي��ادة  حت��ر���س  وق����ال: 
تبني ال�سرتاتيجيات واملفاهيم التي من 
وحتثه  ال��ف��رد  �سحة  م��ن  تعزز  اأن  �ساأنها 
اتباع نظام حياة �سحي، وذلك عر  على 
الهتمام مبمار�سة الريا�سة ون�سر ثقافة 
اأفراد  ب��ني  ال��ري��ا���س��ي  والتميز  التناف�س 
اأن ه��ذا التكرمي  اأ���س��اراإىل  ال����وزارة.  كما 
وزارة  لإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  جت�����س��ي��داً  ي���اأت���ي 
املتفوقني  ت�سجيع  اإىل  الهادفة  الداخلية 
واملتميزين لتحقيق املزيد من الإجنازات 
يف جمالت العمل ال�سرطي، واإمياناً بدور 
ال�سرطية  ال�سخ�سية  اإع��داد  يف  الريا�سة 
الثقة  غر�س  يف  دور  من  لها  ملا  املتكاملة، 
بالنف�س وتكري�س مبداأ املناف�سة ال�سريفة 
وتعميق  ال�����س��رط��ة،  منت�سبي  جميع  ب��ني 
والعمل  واملحبة  والإلفة  التعاون  اأوا�سر 

بروح الفريق الواحد.
وقال اإن تنظيم احتاد ال�سرطة الريا�سي 

الأوملبية  ل��ل��رم��اي��ة  ال�����س��رط��ة  ل��ب��ط��ول��ة 
بف�سل  ي��اأت��ي  ال��ت��وايل  على  الثامن  للعام 
لتوفري  امل�ستمر  ال�سرطية  القيادات  دعم 
وم�����د ج�سور  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال���ن���ج���اح  ���س��ب��ل 
الأ�سرة  اأب��ن��اء  ب��ني  والن�����س��ج��ام  التوا�سل 
الواحدة، لفتاً اإىل حر�س احتاد ال�سرطة 
امل�ساركة  م�����س��ت��وى  رف���ع  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي 
باأهمية  ال�سرطية  القوى  جميع  وتوعية 
الريا�سة من اأجل تكوين عنا�سر �سرطة 
اأداء  ع��ل��ى  ونف�سياً  وع��ق��ل��ي��اً  ذه��ن��ي��اً  ق����ادرة 
اللواء  وتوجه  وج��ه.   اأكمل  على  مهامها 
با�سمى  الري�سي   نا�سر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
�سمو  الفريق  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآي��ات 
ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان على دعمه 
كانت  والتي  ال�سديدة  وتوجيهاته  وثقته 
جناح  يف  ال��ق��وي  وال�سند  ال��دع��م  مبثابة 
امل��و���س��م ال��ري��ا���س��ي ال�����س��رط��ي. ك��م��ا �سكر 
دعمها  ع��ل��ى  ال�سرطية  ال��ق��ي��ادات  جميع 
الكبري لهذه البطولة ومتابعتها امل�ستمرة 
لالأن�سطة، وحر�سها على تذليل العقبات 
ك��اف��ة ال��ت��ي واج���ه���ت احت����اد ال�����س��رط��ة يف 
بتعاون  م�����س��ي��داً  ال��ب��ط��ول��ة،  ه���ذه  تنظيم 
خمتلف القطاعات وم�ساركتها الإيجابية 
يف ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات وا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا، ما 
الأث��ر يف حتقيق الأهداف  ك��ان له عظيم 
وال��ت��ط��ل��ع��ات ال���ت���ي ي�����س��ع��ى اإل���ي���ه���ا احت���اد 

ال�سرطة.

فزاّع  ب��ط��ول��ة  م��ن  التا�سعة  الن�سخة  مناف�سات  ال��ي��وم  تنطلق 
حتت  تقام  التي  املتحركة  الكرا�سي  على  ال�سلة  لكرة  الدولية 
اآل مكتوم ويل  را�سد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن  رعاية �سمو 
دبي  ن���ادي  وينظمها  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
بن  مكتوم  �سالة  يف  اجل���اري  مايو   18 حتى  الهمم  لأ�سحاب 

حممد اآل مكتوم يف النادي الأهلي.
منتخبنا  يتقدمها  اللقب  ح�سد  على  منتخبات   7 وتتناف�س   
الوطني املتوج به مرتني وكل من البحرين وال�سعودية وتايالند 
وبريطانيا واليابان وجنوب اأفريقيا التي ت�سارك للمرة الأوىل.

وقال ثاين جمعة بالرقاد رئي�س اللجنة املنظمة لبطولت فزاّع 
الدولية لأ�سحاب الهمم ان لعبة كرة ال�سلة بالن�سبة لأ�سحاب 
البداية منها وبعدها انطلقت  الأيقونة حيث كانت  الهمم تعد 
الريا�سة  ه��ذه  �ساهمت  حيث  طويلة  عقود  منذ  الأل��ع��اب  بقية 
يف تاأهيل العديد من ذوي الهمم و�سكلت متنف�سا لهم لالإبداع 
التوا�سل  تعزيز  دوره��ا يف  اإىل جانب  الكامنة  واإب��راز طاقاتهم 

اأن���ه���ا ل��ع��ب��ة ج��م��اع��ي��ة وحت��ظ��ى مبتابعة  الج��ت��م��اع��ي يف ���س��وء 
الهمم  لأ�سحاب  بالن�سبة  �سعبية  الأك���رث  ولت���زال  جماهريية 
فزاّع  ل��ب��ط��ولت  الأوىل  الن�سخة  وم��ن��ذ  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى 
املتحركة  الكرا�سي  على  ال�سلة  ك��رة  بطولة  ت��واج��دت  الدولية 
بينهم وهي ت�سكل م�سك اخلتام للمو�سم احل��ايل.  واأع��رب عن 
�سكره ل�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي، على دعمه واإ�سراره على 
وجود بطولت لأ�سحاب الهمم حيث باتت هذه البطولت حجر 
باأكمله.   املو�سم  اأج��ل  ريا�سي من  اأ�سا�س لإع��داد كل فريق وكل 
واأكد بالرقاد اأن امل�ساعي تكمن يف احلفاظ على امل�ستوى الفني 
اإىل جذب مدار�س  اإليه البطولة ..م�سريا  املتميز الذي و�سلت 
متنوعة يف ريا�سة �سلة الكرا�سي املتحركة اىل البطولة، ووجود 

البطولة  ه���ذه  اإب��ق��اء  ع��ل��ى  ي�ساعد  مم��ا  فنيا  ق��وي��ة  منتخبات 
مب�ستويات مرتفعة حيث مت التو�سع بعد اأول ن�سختني لن�سمام 
منتخبات من كافة القارات حول العامل، ونحاول دائما التوا�سل 
مع الحتاد الدويل لختيار الفرق القادرة على حتقيق الإ�سافة 
للبطولة بال�سعود تدريجيا.  يذكر اأن نادي دبي لأ�سحاب الهمم 
ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  م��ع  بالتعاون  البطولة  ينظم 
والريا�سة وجمل�س دبي الريا�سي والحتاد الدويل لكرة ال�سلة 

على الكرا�سي املتحركة واللجنة الباراملبية الإماراتية.
اأكر  املتحركة،  الكرا�سي  ل�سلة  الدولية  ف��زاّع  بطولة  وتعتر   
قطعت  حافل  تاريخ  وذات  املنطقة  م�ستوى  على  بطولة  واأه��م 
ومتيزت  املا�سية،  الثماين  الن�سخ  خالل  كبرية  اأ�سواطا  خالله 
وهي  والعامل  املنطقة  م�ستوى  على  املنتخبات  اأق��وى  مب�ساركة 

بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ورع��اي��ة  بدعم  حتظى  التي  البطولة 
دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي  مكتوم، ويل عهد  اآل  را�سد  بن  حممد 
ن��ادي دبي  الدعم وتنظيم  الريا�سي وول��دت كبرية بف�سل هذا 
لأ�سحاب الهمم.  وانطلقت البطولة للمرة الأوىل عام 2009 
ن�سختها  يف  البطولة  بكاأ�س  الفوز  الوطني  املنتخب  وا�ستطاع 
الأوىل بعد مناف�سة قوية وتعادل يف النقاط مع منتخبي الكويت 
الإمارات  �سلة  �سالح  يف  �سب  املواجهات  ف��ارق  لكن  وال�سعودية 
لتكتمل ال�سورة الزاهية يف �سربة البداية لتحقق �سلة الإمارات 
لقب بطولة فزاّع. و�سارك يف الن�سخة الأوىل اإىل جانب منتخب 

المارات  كل من ال�سعودية والبحرين والكويت.
كل  ���س��ارك��ت   2010 ع���ام  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة  الن�سخة  ويف 
عمان  و�سلطنة  البحرين  ومنتخب  وال�����س��ع��ودي��ة  ال��ك��وي��ت  م��ن 

والثاين،  الأول  بفريقني،  الم��ارات  منتخب  مل�ساركة  بالإ�سافة 
من  باللقب  يحتفظ  اأن  قوية  مناف�سة  بعد  منتخبنا  وا�ستطاع 
خالل التفوق يف املباراة النهائية على الكويت بطل اخلليج بعد 
مباراة حافلة بالندية والتقلبات.  واأقيمت الن�سخة الثالثة عام 
2011، و�سارك فيها كل من ال�سعودية والكويت و�سلطنة عمان 

والأردن بالإ�سافة اإىل م�ساركة منتخبنا بفريقني “اأ” و”ب«.
على  ف��وزه  بعد  الثالثة  الن�سخة  بلقب  الكويتي  املنتخب  وف��از 
منتخبنا “اأ” بنتيجة 65-56  بعد مباراة قوية من الطرفني 
ال�سرمي  عبداهلل  الالعب  باإ�سابة  وقتها  منتخبنا  تاأثر  حيث 
اأداء  ع��ل��ى  ال�سلبي  الأث����ر  ل��ه  ك���ان  للك�سر مم��ا  ت��ع��ر���س  وال����ذي 
الالعبني ليظفر الأزرق الكويتي باللقب فيما حل منتخبنا يف 
املرتبة الثانية و املركز الثالث كان لالأخ�سر ال�سعودي يف اأعقاب 
“ب” قد  45-27، وك��ان منتخبنا  الُعماين  ف��وزه على نظريه 
املركزين  حتديد  لقاء  يف   41/30 بنتيجة  الأردن  اأم��ام  خ�سر 

اخلام�س وال�ساد�س.

انطالق الن�سخة التا�سعة من بط�لة فزاع ل�سلة الكرا�سي املتحركة 

يف ختام بطولة ال�سرطة الأوملبية  الثامنة للرماية

�سرط��ة دب�ي تنف�رد بذهبيت�ي امل�س�د�س 50 مت�را للف�رق والف�ردي
اأبوظبي و�سيفًا للفرق وال�سارقة ثالثًا ودبي حت�سد درع التفوق العام

اجل�لة الثانية من كاأ�س رئي�س الدولة للخي�ل العربية الأ�سيلة تنطلق يف فرن�سا الي�م
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مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
نائب حاكم دبي وزير املالية ينطلق �سباح اليوم الحد 
القفال  ل�سباق  وال��ع�����س��ري��ن  ال�سابعة  الن�سخة  ���س��ب��اق 
والذي  قدما   60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  ال�سنوي 
م�سك  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  ينظمه 
-2016 ال��ب��ح��ري  ال��ري��ا���س��ي  امل��و���س��م  ملناف�سات  خ��ت��ام 

.2017
وكان مقررا اأن يقام ال�سباق ح�سب املوعد املحدد ام�س 
البحر  وحالة  الرياح  ل�سرعات  املفاجئ  التغيري  اأن  اإل 
التاأجيل يوما  ا�سطرا اللجنة املنظمة اإىل اتخاذ قرار 
اجتماع  بعد  واأي�سا  ال�سركاء  مع  الت�ساور  بعد  كامال 
خا�س جري بني اللجنة العليا املنظمة وكبار النواخذة 
ال�سيخ  ل��ت��وج��ي��ه��ات �سمو  ت��ن��ف��ي��ذا  ال���ق���رار  ات��خ��ذ  ح��ي��ث 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم راعي احلدث والذي ي�سع 
الن�سخ  ك��ل  مل��ب��داأ الأم���ن وال�سالمة يف  دائ��م��ا الأول��وي��ة 

املا�سية من حدث القفال.
�سباح  ت��ف��اج��اأوا  املنظمة  اللجنة  قبل  امل�ساركون  وك��ان 
�سواحل  ���س��رب��ت  وال��ت��ي  ال�سهيلي  ري���اح  ب��ه��ب��وب  ام�����س 
ا�ستقرار  ع��دم  ح��ال��ة  اإىل  واأدت  بونعري  �سري  ج��زي��رة 
وارتفاع املوج الأمر الذي دعا اللجنة املنظمة اإىل رفع 
خط  اإىل  ال�سفن  ق���دوم  منع  اج��ل  م��ن  الأح��م��ر  العلم 
البداية حلني اتخاذ القرار والنتظار حتى تهداأ الأمور 

مع انق�ساء �ساعات ال�سباح الأوىل.
تنظيم  يف  املعاونة  باجلهات  بالت�سال  اللجنة  وقامت 
احل����دث وم���ن بينها ���س��رط��ة دب���ي وال��ت��ي ت��وؤم��ن �سري 
ال�����س��ف��ن يف رح��ل��ة ال���ع���ودة م���ن ج���زي���رة ���س��ري بونعري 
ومن ثم اللتقاء مع كبار النواخذة يف اجتماع مفتوح 
الأم����ر ح��ي��ث جاء  ه���ذا  ن��ظ��ره��م يف  ل��وج��ه��ة  لال�ستماع 
 24 مل��دة  بالتاأجيل  الت�ساور  وب��ع��د  النهاية  يف  ال��ق��رار 
عن  التام  ر�ساهم  امل�ساركون  النواخذة  واأب��دى  �ساعة. 
قرار اللجنة والذي اتخذ بالأغلبية موؤكدين حر�سهم 
ينتظره  يعد عيدا  وال��ذي  الكبري  اإجن��اح احل��دث  على 
وامللهم  التاريخي  ب��ال��دور  م�سيدين  ع��ام  ك��ل  اجلميع 
حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو 

دبي وزير املالية راعي احلدث.
وتاأتي اإقامة ال�سباق الكبري موا�سلة للر�سالة العظيمة 
ال�سباق  اإقامة  اأر�ساها �سمو راعي احلدث بتثبيت  التي 
اأبناء جيل  �سنوياً كاإحدى املالحم الرتاثية التي تعيد 
اليوم اإىل حياة املا�سي حيث تذكرهم بت�سحيات الآباء 
والأج��داد يف �سعيهم لإيجاد لقمة العي�س والبحث عن 

الرزق البحر والذي �سكل املالذ الآمن لهم يف املا�سي.
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  وي��ح��ر���س 
���س��ن��وي��اً ع��ل��ى ت��ق��دمي ك��ام��ل ال��دع��م وامل�����س��ان��دة للحدث 
�سرائح  جميع  حتفز  التي  ال�سخية  مكارمه  خالل  من 
يف  الإبحار  مهارات  وتعلم  وامل�ساركة  لالإقدام  املجتمع 
باأنه  عام  كل  العهد  بذلك  الظروف جمددين  خمتلف 
مهما بلغنا من تقدم ورفعة فاإن ذلك لن ين�سينا املا�سي 

وحياة الأجداد.
من  �سخ�س   3000 على  يزيد  ما  التظاهرة  وجتمع 
جلان تنظيمية وجهات معاونة ونواخذة وبحارة �سوف 
تعرف  ك��ان��ت  وال��ت��ي  الغو�س  رح��ل��ة  ملحمة  يج�سدون 
�سيقطع  حيث  ال��دي��ار  اإىل  ال��ع��ودة  رح��ل��ة  ويف  بالقفال 
امل�ساركون م�سافة تزيد على 50 مياًل بحرياً من نقطة 
الن��ط��الق��ة يف ج��زي��رة ���س��ري ب��ون��ع��ري م����رورا بجزيرة 
القمر خط النهاية الأول ونقطة املرور الإجبارية لكل 
هالل  قبالة  النهاية  خط  بعوامات  وانتهاء  امل�ساركني 

نخلة جمريا الغربي لتكون قرب اجلمهور.
وي��ت��ن��اف�����س امل�����س��ارك��ون يف ال�����س��ب��اق غ���دا ع��ل��ى اجلوائز 
احلدث  راع���ي  �سمو  اعتمدها  وال��ت��ي  ال�سخية  امل��ال��ي��ة 
اإ�سافة  10 ماليني درهم  اإىل  والتي ي�سل جمموعها 
لندكروزر  وتايوتا  روف���رز  “رينج  �سيارات  ث��الث  اإىل 
الثالثة  امل��راك��ز  لأ���س��ح��اب  �ستقدم  باترول”  وني�سان 

الأوىل اإ�سافة اإىل املج�سمات الرتاثية التي حتمل �سكل 
اإىل  الغالية  القفال  كاأ�س  واأي�سا  التقليدية  ال�سفينة 
بونعري  بني �سري  الأوىل  املرحلة  اأبطال  تتويج  جانب 
وج���زي���رة ال��ق��م��ر. وت��ب��ل��غ امل�����س��اف��ة الج��م��ال��ي��ة لل�سباق 
بني  الوىل  املرحلة  م�سافة  وتبلغ  بحري  ميل   51.3
23.6 واملرحلة الثانية  �سري بو نعري وجزيرة القمر 

بني جزيرة القمر ونخلة جمريا 27.7 ميل بحري. 
وعملت اللجنة املنظمة ل�سباق القفال اليوم على تعديل 
اأن ترفع  اخلطة التنظيمية وفق املتغريات حيث تقرر 
كافة اللجان درجة التح�سري تاأهبا لالنطالقة املرتقبة 
اليوم حيث �ستكون ال�سفن على خط النطالقة ترقبا 
التي  املنظمة  اللجنة  ق��رار  ح�سب  مبكرا  لالنطالقة 

قبل و�سع عوامات خط  البحر  اإىل حالة  تنظر  �سوف 
النطالق. ومن املنتظر اأن ت�سطف على خط البداية 
ح�سب اآخر حتديث قبل يوم اأم�س الول  �سفينة   121
ملالكها   35 �سيتي  مان�س�سرت  ال�سفينة  بينها  وم���ن 
النوخذة �سنان املهريي والتي ا�ستكملت اإجراءاتها لدي 
الو�سول اإىل جزيرة �سري بونعري بعدما حتمل طاقمها 
غرامة التاأخري ليكون عدد امل�ساركني امل�سجل هو الكري 

يف تاريخ احلدث منذ التاأ�سي�س عام 1991.
اإدارة نادي  وق��ال حممد عبد اهلل ح��ارب ع�سو جمل�س 
امل��دي��ر التنفيذي  ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة  ال����دويل  دب���ي 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  اإن  احل��دث  م�سرف 
را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية يف حتقيق 

املحامل  جميع  اإىل  الو�سول  و�سالمة  الأم��ن  معايري 
الت�ساور مع جهات  بعد  التاأجيل  ق��رار  اتخاذ  ا�ستدعت 

الخت�سا�س واللجان املعاونة.
واأو�سح اأن اللجنة املنظمة تو�سلت اإىل قناعة ب�سرورة 
لإجناح  واللوج�ستية  املعنوية  ال��ظ��روف  ك��ام��ل  تهيئة 
�سباق الن�سخة ال�سابعة والع�سرين من ال�سباق الأجمل 
والأعرق يف ال�سراعية املحلية خا�سة ان جميع ال�سفن 
حممال   121 اإىل  ع���دده���ا  و����س���ل  وال���ت���ي  امل�����س��ارك��ة 
مما  بحريا  ميال   50 على  تزيد  م�سافة  تقطع  �سوف 
ال�سركاء  م��ع  بالتن�سيق  التجهيز  م��ن  امل��زي��د  يتطلب 
مع  امللمو�س  بالتعاون  ح��ارب  واأ���س��اد  ال�سرتاتيجيني. 
املن�ساآت  حماية  وج��ه��از  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
والإدارة  الرابع”  ال�سرب  “قيادة  وال�سواحل  احليوية 
الأمريية  اليخوت  واإدارة  بدبي  امل��دين  للدفاع  العامة 
وموؤ�س�سة  الريا�سية  دبي  قناة  لالإعالم  دبي  وموؤ�س�سة 

اأبوظبي لالإعالم قناة يا�س.
على  البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  وح��ر���س 
البيئي  بونعري  �سري  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  تكرمي 
والذي اختتمت دورته الثامنة ع�سرة اأم�س على �ساطئ 

اجلزيرة وجاء حتت �سعار “البحر حياتنا«.
وت��ل��ق��ى ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن اح��م��د ال��ق��ا���س��م��ي رئي�س 
املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  ل��الإع��الم  ال�����س��ارق��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
حممد  �سعيد  �سعادة  وقدمها  ال��ن��ادي  درع  للمهرجان 
ح���ارب فيما ق���دم ع��ل��ي ن��ا���س��ر ب��احل��ب��ال��ة ن��ائ��ب رئي�س 
رئي�س  ال�سويدي  �سيف  لهنا  درعا  النادي  اإدارة  جمل�س 
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة نائب رئي�س 
املهرجان  وتت�سمن  للمهرجان.  املنظمة  العليا  اللجنة 
والرامج  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ومتنوعة  وا���س��ع��ة  جمموعة 

املرجانية”  ال�سعب  “زراعة  اأبرزها  والبيئية  الرتاثية 
و”الغو�س الرتاثي” بالتعاون مع جمموعة الإمارات 
للبيئة البحرية. كما تلقي �سعادة �سعيد حممد حارب 
التقليدية  لل�سفينة  جم�سم  عن  عبارة  تذكارية  هدية 
بونعري  ملهرجان �سري  املنظمة  العليا  اللجنة  قبل  من 
القيادة  تذكارية من  درعا  واأي�سا  الثامن ع�سر  البيئي 
والبحارة  النواخذة  وق��دم  ال�سارقة.   ل�سرطة  العامة 
امل�ساركون يف �سباق الن�سخة ال�سابعة والع�سرين حلدث 
لوحات  قدما   60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  القفال 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ورعاية  لدعم  تقديرا  جميلة 
را�سد اآل مكتوم. واأ�ساد جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 
تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود  البحرية  للريا�سات 
املوروث  على  املحافظة  يف  للبيئة  الإم����ارات  جمموعة 
زيارة  بعد  وذلك  النظيفة  البحري  والبيئة  احل�ساري 
موقع  يف  للمجموعة  اخلا�س  اليخت  اإىل  النادي  وفد 
الفعاليات يف جزيرة �سري بونعري. وقام �سعيد حممد 
ب��ن م�سحار  �سعيد  واح��م��د  ال��ن��ادي  رئي�س  نائب  ح��ارب 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  املهريي 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  باحلبالة  نا�سر  وع��ل��ي  لل�سباق 
جمل�س  واأع�ساء  املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  الإدارة 
واإبراهيم  كري�سان  ب��ن  وج��م��ال  العبار  ع��دن��ان  الإدارة 
احلداد بتفقد اليخت والطالع على املعر�س امل�ساحب 
واخلا�س بتجارة اللوؤلوؤ والذي نفذه م�سطفي الفردان 
اأن جمموعة  ي���ذك���ر  امل���ج���ال  ه����ذا  ال��ب��اح��ث��ني يف  اح����د 
الإمارات للبيئة البحرية حتر�س على امل�ساركة يف هذا 
وقامت  البحرية  ال�سباقات  ختام  وهو  القفال  احل��دث 
بونعري  �سري  ج��زي��رة  يف  م�ساركتها  خ��الل  املجموعة 
“ يف ج��زي��رة �سري  امل��رج��ان  “م�سروع زراع����ة  ب��ع��ر���س 
بونعري الذي يهدف اإىل ا�ستخدام الأنواع امل�ستزرعة يف 
اإعادة تاأهيل املناطق ال�ساحلية املدمرة نتيجة العوامل 
اأو الطبيعية اإىل جانب املحافظة على تنمية  الب�سرية 
وا�ستقطاب  البيئي  ال��وع��ي  وزي����ادة  ال�سمكية  ال����رثوة 
حمبي ريا�سة الغو�س . لفتا اإىل اأن عدد اأنواع ال�سعاب 

املرجانية امل�ستهدفة هو 40 نوعا.

ف����ازت الإم���ارات���ي���ة مل��ي��اء ط����ارق علي 
الأول  ب���امل���رك���ز  اهلل  م�����ال  ع����ب����داهلل 
من  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  م��ن��اف�����س��ات  يف 
ب���ط���ول���ة ك����اأ�����س الإم�����������ارات ال�����دويل 
تنظمها  ال��ت��ي  الإي��ق��اع��ي،  للجمباز 
م����در�����س����ة �����س����ب����اب دب�������ي الأومل����ب����ي����ة 
براند�س  و�سركة  الإيقاعي  للجمباز 
دبي  جمل�س  من  بدعم  اآندترند�س، 
ال��ري��ا���س��ي، خ���الل ال��ف��رتة م��ن 12 
اأكادميية  يف  اجل���اري  م��اي��و   15 اإىل 

احلبتور للتن�س مبدينة احلبتور.
بالباكي  ���س��ودي��ال  اأجن���ي���ال  وج�����اءت 
الأوملبية  دب��ي  �سباب  مدر�سة  لع��ب��ة 
البطلة  وت��وج��ت  ال���ث���اين،  امل��رك��ز  يف 
مامون  مارغريتا  ال�سهرية  الأوملبية 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة 
يف اأومل��ب��ي��اد ري���ودي ج��ان��ريو يف العام 
يف  الأوىل  باملراكز  الفائزات  املا�سي 
 2005 مواليد  من  الأط��ف��ال  فئات 

اإىل مواليد 2011.
اأيام البطولة مناف�سات  اأول  و�سهدت 
لالإماراتيات  ك���ب���رًيا  وت���األ���ًق���ا  ق��وي��ة 

امل�ساركات، وي�سارك يف البطولة 370 
مت�سابقة من 25 دولة خمتلفة حول 
الفئات  خمتلف  يف  يتناف�سن  العامل، 
م��ن ع��م��ر اخل��ام�����س��ة ح��ت��ى ع��م��ر 18 
�سنة، كما ت�سارك اأربعة اأندية حملية 
باأكرث من 50 لعبة يف البطولة مبا 
الإم���ارات  يف  م�ساركات  اأ�سغر  فيهم 

من عمر 5 �سنوات.
طارق مال اهلل: النجاح ل ياأتي 

ب�سهولة
عر طارق علي عبداهلل مال اهلل عن 
�سعادته بفوز ابنته ملياء باملركز الأول 
يف مناف�سات البطولة لفئة 6 �سنوات، 
بالكثري من  ملياء  وق��ال: لقد �سحت 

كانت  ال��ت��ي  وب���الأوق���ات  لعبها  وق���ت 
�سديقاتها  م���ع  تق�سيها  اأن  حت���ب 
م���ن اأج�����ل ال���ت���دري���ب ل��ل��و���س��ول اإىل 
اإل���ي���ه الآن،  امل�����س��ت��وى ال����ذي و���س��ل��ت 
النجاح  باأن  اأن نعرتف جميًعا  ولبد 
الريا�سة  ه��ذه  ويف  ب�سهولة  ياأتي  ل 
ع��ل��ى الأخ�������س ي��ت��ط��ل��ب ال��ك��ث��ري من 

بالتدريب  وال���ت�������س���ح���ي���ات  اجل���ه���د 
وال��ع��م��ل ال�����س��اق، ف��ق��د اج��ت��ه��دت اأنا 
ملياء،  ت���دري���ب  يف  ك���ث���رًيا  وزوج����ت����ي 
اإىل  امل��در���س��ة  ن��اأخ��ذه��ا م��ن  حيث كنا 
النادي مبا�سرة لتق�سي اأربع �ساعات 
يكن هناك  ال��ت��دري��ب ومل  ي��وم��ًي��ا يف 
والدرا�سة  التدريب  بني  تعار�س  اأي 
حيث ح�سلت على الدرجات النهائية 
يف جميع املواد، كما ذهبنا اإىل مع�سكر 
 8 لتتدرب  اأ�سبوعني  مل��دة  رو�سيا  يف 
التا�سعة  ال�ساعة  من  يومًيا   �ساعات 
����س���ب���اًح���ا ح���ت���ى ال�������س���اع���ة ال����واح����دة 
م�ساًء  الرابعة  ظهًرا، ومن ثمن من 
ا�ستعداًدا  الثامنة م�ساًء، وذلك  حتى 

خلو�س مناف�سات البطولة يف دبي.
ال�سمو  �ساحب  مبقابلة  اأحلم  ملياء: 

ال�سيخ حممد بن را�سد 
اأقابل  ب��اأن  اأحلم  ط��ارق:  ملياء  وقالت 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ودائماً  عليه،  اأ�سلم  واأن  اهلل(  )رع��اه 

)اأنا  �سموه  كلمة  عيني  اأم���ام  اأج��ع��ل 
ولن  الأول(  امل���رك���ز  ن��ح��ب  و���س��ع��ب��ي 
الأول  ب��امل��رك��ز  اأك����ون  اأن  اإل  اأر����س���ى 
لأ�سع دولة الإمارات العربية املتحدة 
واأمي  باأبي  واأن��ا فخورة  ال�سدارة،  يف 
لتحقيق  كثرًيا  معي  يتعبان  اللذين 
اإىل  اأطمح  فاأنا  واأح��الم��ي،  طموحي 

واأ�����س����ارك يف  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل  اأ����س���ل  اأن 
املقبلة،  الدولية  الأومل��ب��ي��ة  البطولة 
ل��ذل��ك ل��ن ي��ت��وق��ف ه���ديف ع��ن��د هذه 
خلو�س  اأ����س���ت���ع���د  ف����اأن����ا  ال���ب���ط���ول���ة 
يف  �ستقام  اأخ���رى  بطولة  مناف�سات 

فرن�سا بعد 7 اأ�سهر .
وتعتر هذه البطولة هي الأكر من 

الإمارات  دول��ة  تنظم يف  التي  نوعها 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، م���ن ح��ي��ث عدد 
تكت�سب  ك��م��ا  واحل����ك����ام،  امل�������س���ارك���ات 
البطولة اأهمية اأكر بوجود البطلة 
ال����ت����ي حتظى  م����ارغ����ري����ت م����ام����ون 
هذه  ع�����س��اق  و���س��ط  ك��ب��رية  ب�سعبية 

اللعبة.

الإماراتية ملياء طارق تف�ز باملركز الأول يف كاأ�س الإمارات الدويل للجمباز الإيقاعي

•• العني - الفجر 

بطولة  نهائيات  لل�سطرجن  الفجرية  ن��ادي  ا�ست�ساف 
اأق��ي��م��ت بالتعاون  م��دار���س ال��دول��ة ل�����الأولد، وال��ت��ي 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزارة  ال�����س��ط��رجن  احت����اد  ب���ني 
النهائيات مهدي  املدر�سية، وح�سر  الريا�سة  واحتاد 
ال�سطرجن  لحتاد  امل�ساعد  العام  الأمني  عبدالرحيم 
الفجرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سويدي  وعمر 
اللعبة  اأب��ن��اء  م��ن  كبري  وع���دد  وال��ث��ق��اف��ة،  لل�سطرجن 
التعليمية  دب��ي  وت�����س��درت منطقة  الأم����ور.  واأول��ي��اء 
منطقة  وج��اءت  ذهبية،  ميداليات   8 بر�سيد  القمة 
ال�سارقة التعليمية يف املركز الثاين بر�سيد ذهبيتني 
وف�����ازت م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان مب��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة واح���دة 
ومثلها ملنطقة الفجرية التعليمية.  اأ�سفرت م�سابقة 
ال�سف الأول البتدائي عن فوز اراف غربال مبدر�سة 
املركز  على  التعليمية، وح�سل  دبي  جيم�س مبنطقة 
اخلا�سة  دل��ه��ي  م��در���س��ة  م��ن  كري�سنا  ���س��اي  ال��ث��اين 
عبد  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ويف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  دب���ي  مبنطقة 
بن اجلراح  ابو عبيدة  ال�سايل من مدر�سة  الرحمن 

من  جورج  اليك�س  وفاز  التعليمية.  عجمان  مبنطقة 
التعليمية  دب��ي  مبنطقة  اخل��ا���س��ة  ري��ب��ت��ون  م��در���س��ة 
باملركز الأول ملرحلة ال�سف الثاين، و�سجل 7 نقاط، 
والثاين خلفان املن�سوري من مدر�سة البثنة مبنطقة 
الفجرية التعليمية، بر�سيد 5 نقاط والثالث احمد 
خلفان احلفيتي من مدر�سة الديار مبنطقة الفجرية 

التعليمية، بر�سيد 5 نقاط.
الدولية  الهندية  املدر�سة  من  فيمال  ار�سيت  وجن��ح 
مب��ن��ط��ق��ة دب���ي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال���ف���وز ب��امل��رك��ز الأول 
والثاين  ن��ق��اط،   7 بر�سيد  ال��ث��ال��ث،  ال�سف  مل�سابقة 
طالل البلو�سي من مدر�سة مغيدر مبنطقة ال�سارقة 

6 نقاط، والثالث �سو�سانت فوما  التعليمية بر�سيد 
من مدر�سة دلهي اخلا�سة بدبي، بر�سيد 5 نقاط.

وفاز راجي �سايبل من مدر�سة منار الإميان بعجمان 
باملركز الأول مل�سابقة ال�سف الرابع، بر�سيد 5 نقاط، 
اخلا�سة  ال�سارقة  مدر�سة  من  جابر  �سعود  وال��ث��اين 
بر�سيد 3 نقاط والثالث عبداهلل حممود من مدر�سة 

الحتاد اخلا�سة، بدبي بر�سيد 3 نقاط.
ال�سارقة  مدر�سة  من  الطاهر  الرحمن  عبد  واأح���رز 
اخلام�س،  ال�سف  مل�سابقة  الأول  امل��رك��ز  الأم��ريك��ي��ة 
بر�سيد 8 نقاط والثاين اأن�س املن�سوري من مدر�سة 
والثالث عبداهلل  7 نقاط  بالفجرية، بر�سيد  البثنة 

بال�سارقة  احلمادي من مدر�سة ال�سرتالية الدولية 
بر�سيد 7 نقاط. وت�سدر خليفة خالد احلفيتي من 
مدر�سة �سيف الدولة بالفجرية قمة م�سابقة ال�سف 
من  ك��ورم��ه��ري  وال��ث��اين  ن��ق��اط،   8 بر�سيد  ال�ساد�س 
والثالث  نقطة،   7.5 بر�سيد  بدبي  جيم�س  مدر�سة 
الدولة  ���س��ي��ف  م��در���س��ة  م��ن  ال��ي��ل��ي��ل��ي  �سعيد  حم��م��د 

بالفجرية بر�سيد 7.5 نقطة.
اخلطاب  ب��ن  عمر  م��در���س��ة  م��ن  عي�سى  خليفة  وف���از 
والثاين  نقطة،   4.5 بر�سيد  الأول  ب��امل��رك��ز  ب��دب��ي 
كارتيك برافان من املدر�سة الهندية بدبي على املركز 
من  الطاهر  عمر  والثالث  نقاط،   4 بر�سيد  الثاين 

نقطة.   2.5 بر�سيد  الأم��ريك��ي��ة  ال�سارقة  م��در���س��ة 
الدولية  نايك من مدر�سة كامريدج  واأح��رز اتالف 
حمرزا  ال��ث��ام��ن  ال�سف  مل�سابقة  الأول  امل��رك��ز  ب��دب��ي 
مدر�سة  من  ال�سدراين  عمار  وال��ث��اين  نقطة،   6.5
�سيف الدولة بالفجرية بر�سيد 6.5 نقطة، والثالث 
باراناف �ساندرا من مدر�ستنا الثانوية بدبي بر�سيد 
اأحمد من مدر�سة عمر بن  وفاز �سامل  نقطة.   4.5
التا�سع  ال�سف  مل�سابقة  الأول  باملركز  بدبي  اخلطاب 
اأح��م��د را���س��د احلفيتي  4.5 نقطة، وال��ث��اين  حم��رزا 
 3.5 بر�سيد  بالفجرية  ال��دول��ة  �سيف  مدر�سة  م��ن 
ن��ق��ط��ة، وال��ث��ال��ث ع��ب��د ال��ع��زي��ز ���س��ال��ح م���ن مدر�سة 

�سامل  وجن��ح  ن��ق��اط.   3 بر�سيد  بال�سارقة،  الر�سالة 
الفوز  الدولية يف  ال�سارقة  الرحيم من مدر�سة  عبد 
باملركز الأول مل�سابقة ال�سف العا�سر بر�سيد 3 نقاط، 
جيم�س  م��در���س��ة  م��ن  ك��اث��روج��ا  جا�سميهر  وال��ث��اين 
�سناف  وال��ث��ال��ث  نقطتني،  بر�سيد  ب��دب��ي  احل��دي��ث��ة 
الدولية،  م��در���س��ت��ن��ا  جيم�س  م��در���س��ة  م��ن  �سنتو�س 
بدبي بر�سيد نقطة واح��دة. وفاز �سلطان فريد من 
ال�سف  مل�سابقة  الأول  باملركز  الوحيدة بدبي  مدر�سة 
احلادي ع�سر بر�سيد 3 نقاط، والثاين ماثيو جورج 
نقطتني  بر�سيد  بدبي  اخلا�سة  دلهي  مدر�سة  م��ن 
والثالث حممد مر�سول من املعهد العلمي الإ�سالمي 
بعجمان بر�سيد نقطة واحدة، وفاز علي عبدالعزيز 
من مدر�سة دبي الثانوية باملركز الأول مل�سابقة ال�سف 
الثاين ع�سر. اأ�سرف على البطولة مهدي عبدالرحيم 
الأمني العام امل�ساعد لالحتاد مدير البطولة وجا�سم 
ه��ي��ك��ل ال��ب��ل��و���س��ي م���دي���ر �����س����وؤون ال���الع���ب���ني بنادي 
وحممد  للبطولة  ع��ام  من�سق  لل�سطرجن  ال��ف��ج��رية 
م�سرف  لل�سطرجن  الفجرية  ن��ادي  مدير  عبدالغني 

عام البطولة.

ل��ل��ك��رة مب��ق��ر الحتاد  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  ا���س��ت��اد  ي�سهد 
من  اعتبارا  ظبي  اأب��و  يف  احلكومية  للموؤ�س�سات  ال��ع��ام  الريا�سي 
مباريات  انطالقة  الأح��د  اليوم  م�ساء  من  دقيقة  و45  اخلام�سة 
فرق  ل�سباعيات  ال�سنوية  الحت����اد  ك��اأ���س  لبطولة  الثمانية  دور 
املوؤ�س�سات لكرة القدم والتي تتجدد انطالقتها حتت رعاية �سيف 
اإقامة  ال��ي��وم  جولة  وت�سهد   .. الحت���اد  رئي�س  الهاملي  اأح��م��د  ب��ن 
للجامعات)الزعيم(  الريا�سي  الحت��اد  بلقاء  تبداأ  مباريات  اأربعة 
ويلتقي  للريا�سة  اإمبي�سن  فريق  م��ع  الأوىل  املجموعة  مت�سدر 
الثالث  اللقاء  والكهرباء ويف  املياه  ديزاين مع فريق هيئة  الظبي 
يتقابل فريق �سيكيور الهند�سية مع �سال�سبوري للحدائق وتختتم 
جولة الليلة بلقاء فريقا موؤ�س�سة املناطق القت�سادية مع الفر�سان 
وكان تاأهل تلك الفرق قد جاء على �سوء نتائج اجلولة اخلتامية 

من الدور التمهيدي التي اأقيمت اأم�س الأول بفوز فريق �سيكيور 
املياه  هيئة  ف��ري��ق  ،وف����وز   1/4 �سبت  اأك��ادمي��ي��ة  ع��ل��ى  الهند�سية 
فريق  ف��از  ،ك��م��ا  الغذائية2/10  ال��رق��اب��ة  ج��ه��از  على  وال��ك��ه��رب��اء 
 3/4 موؤ�س�سة املناطق القت�سادية على فريق ال�سامل لالأملونيوم 
، وت��ع��ادل ف��ري��ق ج��ول��د وك���الء لع��ب��ني م��ع اأك��ادمي��ي��ة �ستوجتارت 
الفر�سان على  ،وفاز فريق  الثمانية  بهدف لكل فريق ليودعا دور 
 ، الثانية  للمرحلة  ليتاأهل  وال��ع��م��رة  1/4  للحج  من�سك  فريق 
نبيل  الطنيجي واحلكم  اأح��م��د  احل��ك��م  اجلولة   م��ب��اري��ات  واأدار 
حممد اجلالف  ال���دويل  احل��ك��م  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  نعمان وراقب 
مدير احتاد املوؤ�س�سات الفني.. وعلى الفوز بداأت �سكرتارية الحتاد 
الإعداد للحفل اخلتامي للبطولة الذي حتدد له يوم الأحد 21 

مايو احلايل.

انطالقة مباريات دور الثمانية لبط�لة كاأ�س الحتاد ال�سن�ية ل�سباعيات فرق امل�ؤ�س�سات لكرة القدم

برعاية حمدان بن را�سد

انط��الق �سب��اق القف��ال 27 بع��د تاأجيل��ه 24 �ساع��ة

نهائيات مدار�ص الدولة لل�سطرجن لالأولد

منطقة دبي التعليمية حترز املركز الأول ب�8 ميداليات
ال�سارقة يف الو�سافة وذهبية لكل من الفجرية وعجمان
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ي��ع��ت��زم ي��و���س��ف م����ريزا، ال�����دراج الإم���ارات���ي يف 
فريق الإم��ارات، خو�س اأول جولة له يف اإطار 
اجلولة العاملية، �سمن ت�سكيلة قوية من �سبعة 
دراج��ني، وذلك يف الن�سخة الثانية ع�سرة من 
ان�سمت جولة  اأجمن كاليفورنيا. وقد  جولة 
اأجمن كاليفورنيا اإىل اجلولة العاملية موؤخراً، 
الأحد  اليوم  من  ومتتد  �ساكرامنتو  يف  وتبداأ 

اإىل الأحد القادم 21 مايو.  مايو   14
يو�سف  ال�سباق، قال  تعليقه على  ويف معر�س 
بداأنا  الإم��������ارات:  ف��ري��ق  ال������دراج يف  م���ي���زرا، 
ب��ال��ف��ع��ل، ونتطلع  ال�����س��ب��اق  ال��ت��دري��ب��ات ع��ل��ى 
لتحقيق اأداء طيب فيه. �سوف تكون هذه اأول 

كل  و�ساأبذل  العاملية،  اجلولة  يف  يل  م�ساركة 
للفريق.  ممكن  دع��م  اأف�سل  لتقدمي  جهدي 
للركوب  ومثايل  رائ��ع  كاليفورنيا  يف  الطق�س 
خلو�س  ال�ستعداد  اأمت  على  اإن��ن��ا  ال��دراج��ات. 
يف  انت�سارات  لتحقيق  ونتطلع  ال�سباق،  ه��ذا 

مراحله املختلفة.
الأوىل من  امل���راح���ل  ت��ق��دم  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
الإث�����ارة والت�سويق  م��ن  ك��ب��رياً  ك��م��اً  ال�����س��ب��اق 
املتخ�س�سني  للدراجني  الفر�سة  �ستتاح  حيث 
لتحقيق  ال���ع���ام  ال��ت�����س��ن��ي��ف  يف  اأو  ب��ال�����س��رع��ة 
لعام  ال�سباق  م�سار  و�سيكون  كبرية.  اإجن��ازات 
مع   2015 ل�سباق  ذات��ه  امل�سار  هو   2017

بع�س التغيريات الب�سيطة على طول ال�سباق. 
خم�س�س  بيوم  �ساكرامنتو  من  ال�سباق  يبداأ 
ال�سباق  ي��ن��ت��ق��ل  اأن  ق��ب��ل  ال�����س��رع��ة،  ل���دراج���ي 
جنوباً نحو �سان خو�سيه لعدة اأيام على طول 
ال�سريط ال�ساحلي، ليتجه ال�سباق بعدها نحو 
�سانتا كالريتا، وجبل بولدي، و�سباق بيغ بري 

�سد الزمن، ليختتم يف النهاية يف با�سادينا. 
الثانية ع�سرة من  الن�سخة  م��ريزا يف  ويرافق 
جولة كاليفورنيا من فريق الإمارات كل من: 
�سيموين كون�سوين، وماركو كامب، وفريجارد 
دورا�سيك،  وك��ري�����س��ت��ي��ان  لي���ن���ج���ن،  ���س��ت��ي��ك 

وفريدريكو زورلو، واأندريا غوارديني.

امل�ساركة،  الت�سكيلة  على  تعليقه  معر�س  ويف 
لفريق  الريا�سي  املدير  �سكرييا،  ماركو  ق��ال 
يف  ال�سباق  ه��ذا  من  هدفنا  يتمثل  الإم����ارات: 
اإك�ساب دراجينا ال�سباب اخلرة املرجوة، ف�ساًل 
جولة  تن�سوي  الطيبة.  النتائج  حتقيق  ع��ن 
العاملية  اجلولة  �سمن  العام  ه��ذا  كاليفورنيا 
لالحتاد الدويل للدراجات للمرة الأوىل، لذا 
وت�سم  مهماً.  اأم��راً  �سيكون  الفريق  اأداء  ف��اإن 
لمعة  اأ�سماء  ال�سباق  هذا  يف  الفريق  ت�سكيلة 
م��ث��ل ك��ون�����س��وين ل�����س��ب��اق��ات ال�����س��رع��ة، وغانا 
للت�سنيف  ودورا���س��ي��ك  ال��زم��ن،  �سد  للفردي 

العام.

فريق الإمارات يتطلع اإىل ت�سجيل انت�سار يف كاليفورنيا

ي��سف مريزا ين�سم اإىل فريق الإمارات يف اأول م�ساركة له 
�سمن اجل�لة العاملية يف ط�اف اأجمن كاليف�رنيا

اللقاء ال�50 بني دي�ك�فيت�س ونادال بن�سف نهائي مدريد  حجز ال�سباين رافايل نادال امل�سنف رابعا 
ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�سربي  موعدا مع 
اللقب،  وحامل  ثانيا  امل�سنف 
ي���ح���م���ل ال�����رق�����م 50 

دورات  ثالثة  الدولية،  مدريد  دورة  نهائي  ن�سف  يف  امل��رة  وه��ذه  بينهما، 
املا�سرتز لاللف نقطة يف كرة امل�سرب. فقد فاز نادال يف ربع 
النهائي اجلمعة على البلجيكي دافيد غوفان 
و2-6،   )3-7(  6-7 ت��ا���س��ع��ا  امل�����س��ن��ف 
املالعب  على  ع�سر  الثالث  ف���وزه  حمققا 
2017، ليالقي ديوكوفيت�س  الرتابية يف 
الذي اأفاد من ان�سحاب الياباين كي ني�سيكوري 
ليحجز  مع�سمه،  يف  ا�سابة  ب�سبب  �ساد�سا  امل�سنف 
ديوكوفيت�س  و���س��م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي.  ن�سف  اىل  “جمانية”  ب��ط��اق��ة 
وجوده يف دور الأربعة للمرة اخلام�سة يف مدريد، وهو ميني النف�س 
باأن يوا�سل م�سريته لالحتفاظ باللقب ورفع ر�سيده اىل ثالثة القاب 

يف هذه الدورة )بعد 2011 و2016(، واىل 31 يف دورات املا�سرتز. وي�سعى نادال املتوج بلقبي دورتي 
مونتي كارلو الفرن�سية وبر�سلونة ال�سبانية للمرة العا�سرة يف ال�سابيع الخرية، اىل لقب دورة مدريد 
للمرة اخلام�سة بعد اأعوام 2005 و2010 و2013 و2014، علما انه حل و�سيفا اعوام 2009 
 26 ب�  50 بني ديوكوفيت�س ونادال، ويتقدم ديوكوفيت�س  و2011 و2015. و�ستكون املباراة الرقم 
7-5 و7-6 )7-4(. ال ان   ،2016 ف��وزه يف ربع نهائي دورة روم��ا  اآخرها �سبعة تواليا بينها  ف��وزا 
ال�سربي مير مبرحلة ح�سا�سة هذه الفرتة بعد ا�ستغنائه عن مدربه وطاقمه الفني، فيما يعول نادال 
امل�سنف  ني�سيكوري  اأما يف ما يخ�س   .2014 نهائي رولن غارو�س  اأول على مناف�سه منذ  على فوز 
ثامنا عامليا، فياأتي ان�سحابه من مباراة ربع النهائي بعدما غاب اي�سا عن دورة بر�سلونة ال�سهر املا�سي 
ب�سبب الإ�سابة، وال�سك يحوم اي�سا حول م�ساركته يف دورة روما للما�سرتز الأ�سبوع املقبل، ورمبا يف 
اىل  اأيار/مايو.   22 يف  تنطلق  والتي  �سالم  الغراند  بطولت  ثاين  الفرن�سية،  غارو�س  رولن  بطولة 
ذلك، فاز الوروغوياين بابلو كويفا�س على الملاين الك�سندر رفرييف 3-6 و-6�سفر و6-4. ويلتقي 
يف ن�سف النهائي مع النم�سوي دومينيك ثييم الثامن الذي اق�سى الكرواتي بورنا كوريت�س ب�سهولة 

كوريت�س  وك�����ان  و4-6.   1-6
ب�سفته  الت�سفيات  م��ن  ال�ساعد 
ال�سعيد  احل��ظ  �ساحب  اخل��ا���س��ر 
)اف�سل اخلا�سرين يف الت�سفيات( 

املناف�سات، فجر مفاجاأة  انطالق  الالعبني قبيل  احد  ان�سحاب  بعد 
العامل  اول يف  امل�سنف  م��وراي  ان��دي  الريطاين  ب��اخ��راج  كبرية 

6-3 و3-6.  من الدور الثالث )ثمن النهائي( بفوزه عليه 
 5 م��ن  اك��رث  البالغة جوائزها  ال���دورة  ويف  ال�سيدات  ول��دى 

ماليني و924 ال��ف ي���ورو، وه��ي اح��دى ال���دورات الوىل 
���س��ي��م��ون��ا ه��ال��ي��ب الثالثة  ال��روم��ان��ي��ة  ب��ل��غ��ت  )ب���رمي���ري(، 
الالتفية  على  بتغلبها  النهائية  امل��ب��اراة  اللقب  وح��ام��ل��ة 

النهائي.  ن�سف  يف  و3-6   2-6 �سيفا�ستوفا  انا�ستا�سيا 
وهي املرة الثالثة التي تفوز فيها هاليب على �سيفا�ستوفا، بعد 

نهائي دورة بوخار�ست العام املا�سي )-6�سفر و-6�سفر(، والثانية 
قبل ا�سبوعني يف ربع نهائي دورة �ستوتغارت الملانية )6-3 و1-6(.

ففاز  حم��رز  ريا�سي  للجزائري  ج��زاء  ركلة  احلكم  األغى 
2-1، وقطع  �سيتي  �سيتي على �سيفه لي�سرت  مان�س�سرت 
اأبطال  التاأهل اىل دوري  �سوطا كبريا نحو حجز بطاقة 

اوروب�����ا، يف امل��رح��ل��ة 37 ق��ب��ل الخ����رية من 
الدوري النكليزي لكرة القدم.

 54407 واأم����ام  الحت����اد  ملعب  ع��ل��ى 
الثالثة  اله���داف  �سجلت  متفرجني، 
اول��ه��ا لالعب  ك��ان  ال�����س��وط الول،  يف 

الو�سط ال�سباين دافيد �سيلفا وحامت 
حوله �سبهات بالت�سلل على رحيم �سرتلينغ 

الذي حاول ال�ستفادة من الكرة )29(.
�سانيه  ل�������وروا  المل�������اين  وت���ع���ر����س 

لعرقلة داخل املنطقة، فاحت�سب 
ترجمها  ج������زاء  رك���ل���ة  احل���ك���م 
غابريال  ال����واع����د  ال����رازي����ل����ي 

جيزو�س )36(.
�سينجي  ال�����ي�����اب�����اين  ان  ب����ي����د 
بهدف  ال��ف��ارق  قل�س  اوك���ازاك���ي 
ك����رة ط���ائ���رة �سكنت  م���ن  رائ�����ع 
الرجنتيني  احل����ار�����س  ���س��ب��اك 

ويلي كابايريو، م�سجال هدفه 
الأول  ك����ان����ون  م���ن���ذ  الول 

دي�سمر )42(.
ل����ك����ن اغ���������رب ل���ق���ط���ة يف 
عندما  ك���ان���ت  امل�����ب�����اراة، 
ان��زل��ق حم���رز وه���و يهم 
اذ  بت�سديد ركلة اجلزاء، 
اليمنى  بقدمه  ارتطمت 

قبل ان ي�سددها بالي�سرى، 
برغم  احل���ك���م  ف���ال���غ���اه���ا 

دخولها املرمى )78(.
اللعبة  ق���وان���ني  وت��ن�����س 
انه ل ميكن مل�سدد ركلة 

اجلزاء مل�س الكرة مرة 
ترتد  اأن  قبل  ثانية، 

من لعب اآخ��ر، ما 
دفع احلكم روبرت 
الغاء  اىل  م����اديل 

الهدف.
لذلك،  ن��ت��ي��ج��ة 
�سيتي  ت�������س���ل���ق 
ال�����������رتت�����������ي�����������ب 
وا�سبح ثالثا مع 

نقطة   72
م��ن 36 

الحد  يحل  ال��ذي  ليفربول  عن  نقطتني  بفارق  م��ب��اراة، 
ع��ل��ى و���س��ت ه���ام ي��ون��اي��ت��د ول��ع��ب م���ب���اراة اأك����رث. وتتاأهل 
املجموعات يف  دور  الأوىل مبا�سرة اىل  الثالثة  الأندية 
اأوروبا املو�سم املقبل، بينما يخو�س  اأبطال  دوري 
الرابع ملحقا تاأهيليا. كما ان لبطولة انكلرتا 
“يوروبا  الأوروب���ي  ال���دوري  ثالثة مقاعد يف 

ليغ«.
غواردويال  جو�سيب  ال�سباين  امل��درب  وت��رك 
مهاجمه الرجنتيني الدويل �سريخيو اغويرو 
على مقاعد البدلء، ودفع به يف الدقيقة 

من رحيم �سرتلينغ. بدل   78
وكان ت�سل�سي �سمن احراز لقبه 
ال�ساد�س يف تاريخه اجلمعة 
ال�سعب  ف���������وزه  ب����ع����د 
و�ست  م�����س��ي��ف��ه  ع��ل��ى 
البيون  بروميت�س 

-1�سفر.
ت�سل�سي  ورف����ع 
ر���������س��������ي��������ده 
 87 اىل 
من  ن����ق����ط����ة 
م���ب���اراة،   36
 10 ب����������ف����������ارق 
نقاط عن توتنهام 
ال��ث��اين ال��ذي خا�س 
وي�ستقبل  م���ب���اراة   35
مان�س�سرت يونايتد ال�ساد�س 
املرحلة.  خ����ت����ام  يف  الح�������د 
توتنهام  مبقدور  يكون  ول��ن 
اللحاق بت�سل�سي حتى لو فاز 

مببارياته الثالث املتبقية.
وق�������ت لح����ق  وي����ل����ع����ب يف 
ب��ورمن��وث م��ع برينلي 
مع  وم������ي������دل������زب������ره 
�����س����اوث����م����ل����ب����ت����ون 
و����س���ن���درلن���د مع 
�سيتي  ����س���وان���زي 
�سيتي  و���س��ت��وك 

مع ار�سنال.
ف����رق  ت����رت����ي����ب   -

ال�سدارة:
مباراة  36 من  نقطة   87 ت�سل�سي   1-

توتنهام 77 من 35  2-
36 من   72 �سيتي  مان�س�سرت   3-

-4 ليفربول 70 من 36
35 من   66 ار�سنال   5-

توج فريق نادي الفجرية للفنون القتالية بلقب بطولة 
كا�س ال�سوبر الإماراتي للم�سارعة التي اأقيمت اأم�س 
امل�سرف يف  الرئي�سية مبنطقة  الحت��اد  ب�سالة  الأول 
الدرعي  ثعلوب  ب��ن  حممد  �سعادة  برعاية  ظبي  اأب��و 
والتي  واجل���ودو  للم�سارعة  الإم����ارات  احت���اد  رئي�س 
خمتلف  من  لعبا   200 من  اأك��رث  م�ساركة  �سهدت 
ال�سباب  بطولتي  �سملت  والتي  وامل�ستويات  الأع��م��ار 
العني  ف��رق  يف  تتمثل  ف��رق   9 مب�ساركة  والنا�سئني 
الفجرية   ، ،ال�سارقة  ،دب��ي  الإم����ارات  ت��راث  اليحر،   ،
،كلباء ، نادي الفجرية للفنون القتالية،بجانب فريق 
اأكادميية تيتان التي اأ�سهرت حديثا يف اأبو ظبي بعدما 
الفر�سة  اأتاحت  متقدمة  م�ستويات  البطولة  �سهدت 

لختيار 30 لعبا للمنتخبات العمرية.

ال�سوبر  بلقب  الفجرية  ن��ادي  فريق  تتويج  وقد جاء 
الذهبي بر�سيد 31 نقطة  بفوزه ب 3 ذهبيات يف وزن 
38كجم  و59 كيلو جرام 85 كيلو جرام وف�سيتان 
،وحل يف املركز الثاين فريق دبي بر�سيد  25 نقطة 
و73كجم  وف�سيتان  32كجم  وزين  يف  بذهبيتان 
وجاء يف املركز الثالث فريق كلباء بر�سيد 20 نقطة 
بذهبيتان يف وزين 35كجم و66 كجم  وف�سيتان ..
وح�����س��ب ال��رتت��ي��ب جن��د ف���رق ن���ادي ت���راث الإم����ارات 
واأكادميية تيتان ،ثم فريق العني واأبو ظبي وال�سارقة 
واليحر. ويف ختام البطولة وبح�سور يا�سر بوجميد 
الأمور  اأول��ي��اء  وبح�سور  بالحتاد  امل�سارعة  م�سرف 
الذين  املتميزين  والالعبني  الفرق  كافه  تكرمي  مت 
مت تر�سيحهم وفقا ل�ستبيان �سعبة امل�سارعة تثمينا 

وحتفيزهم  اللعبة  مو�سم  خ��الل  املختارين  جل��ه��ود 
ملزيد من البذل و�سمل التكرمي الالعب حممد �سامل 
ح�سن كلباء حممد عبد الغفار دبي  ،م�سلم الريكي 
)ن��ادي ت��راث الإم���ارات( ،ح�سني حممد �سالح حيدر 
الفجرية  �سعود حممد  ال�سارقة  يا�سر  اليحر حممد 
حم��م��د مليح ال��ع��ني اأح��م��د ج��ا���س��م اأب���و ظ��ب��ي  . اأما 
م�����س��ت��وى ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن ق����ادوا اأن��دي��ت��ه��م لذهب 
البطولة فقد جنح يف قيادة فريق الفجرية بثالثية 
ذهبية كل من خالد عبداهلل يف وزن  38 كجم ، ويحي 
حممد عبداهلل يف وزن 59 ورا�سد خمي�س يف وزن 85 
كجم .. و�سمت قائمة فريق دبي الو�سيف حممد علي 
، وعلي حمد �ساحلن  يف وزن73  32 كجم  يف وزن 
له  فحقق  ال��رون��زي  الثالث  كلباء  فريق  ،اأم���ا  كجم 

وزن  يف  حممد  علي  عي�سي  الذهبيتني  امليداليتني 
32 كجم ، حممد �سامل يف وزن 66 كجم.. كما �سمل 
ال��ت��ك��رمي جل��ن��ة احل��ك��ام ال��ت��ي �سمت احل��ك��م الدويل 
�سعبان ال�سيد والدويل خالد اجلنيبي وحممد �سامل 
وبدر العلي. من جهته اأ�ساد �سعادة حممد بن ثعلوب 
واجلودو  للم�سارعة  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  الدرعي 
بتتويج فريق نادي الفجرية للفنون القتالية بالرغم 
من حداثة اإ�سهاره وتاألقه على كافه امل�ستويات بف�سل 
دعم ورعاية �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
التهنئة  ا�ستحق  ال��ذي  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي 
التي  املتميزة  البطولة  بلقب  الفجرية  فريق  بفوز 
تاألقوا  الذين  الواعدين  من  العديد  ميالد  �سهدت 
خالل م�سوار البطولة التي متثل ختام املو�سم ، قبل 

خطط  ح�سب  اجل��دي��د  املو�سم  يف  الن�ساط  ا�ستئناف 
وبرامج  الحتاد يف �سبتمر القادم والذي يتجدد يف 

طموحات  يواكب  مبا  كبرية  وطموحات  جديد  ث��وب 
الحتاد. 

ال�سيتي ي�سقط لي�سرت ويقرتب 
من دوري الأبطال 

دبي و�سيفا وكلباء ثالثا

الفجرية يف�ز بلقب بط�لة كا�س ال�س�بر الإماراتي للم�سارعة 

�سريكه  مع  لل�سباقات  اأبوظبي  فريق  اأعلن   
تاريخية  مرحلة  عن  لب”  “كا�سبري�سكي 
الريا�سية  امل�������س���رية  يف  وك����ب����رية  ج����دي����دة 
وبطلة  لل�سرعة  �سمان  اأك��ادمي��ي��ة  ل�سائقة 
الإمارات للكارتينج - اآمنة القبي�سي - حيث 

ك�����س��ف��ت ك��ا���س��ب��ريك��ي لب 
عن  لل�سباقات  واأب��وظ��ب��ي 
التي   4 الفورمول  �سيارة 
متنها  ع���ل���ى  ����س���ت�������س���ارك 
ال���ب���ط���ل���ة الإم�����ارات�����ي�����ة يف 
مع  الأوروب���ي���ة  ال�سباقات 
“برميا” الإيطايل  فريق 
بذلك  القبي�سي  لت�سبح 
اإماراتية  عربية  فتاة  اأول 
�سباقات  غ���م���ار  ت��خ��و���س 

املقعد الأحادي.
���س��ائ��ق��ًة يف  القبي�سي  اآم��ن��ة  اإع����الن  وق���د مت 
4 خالل فعاليات موؤمتر  بطولة الفورمول 
لب  كا�سبري�سكي  نظمته  ال����ذي  ال�����س��رك��اء 
فرولوف،  ماك�سيم  ك�سف  حيث  اأبوظبي  يف 
ك��ا���س��ب��ري���س��ك��ي لب يف  امل���ن���ت���دب يف  ال��ع�����س��و 
واأفريقيا،  تركيا  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة 
اآمنة  م�����س��رية  ال��ن��وع��ي��ة يف  النقلة  ت��ل��ك  ع��ن 
هذا  روؤي����ة  ال���رائ���ع  وقال:”من  ال��ري��ا���س��ي��ة 
التي  الريا�سة  يف  وال��ن��اج��ح  الكبري  ال��ت��ق��دم 
ندعمها. لقد حققت اآمنة القبي�سي اإجنازات 
والتكنولوجيا  الإن�سان  ق��درات  تعك�س  مهمة 
ال��ع��ال��ي��ة م��ع��اً. ول��ي�����س ه��ن��اك اأدن����ى ���س��ك باأن 
ت��ل��ك الإجن������ازات وه���ذه ال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة يف 

م�سرية اآمنة الريا�سية �ستكون منوذجاً رائعاً 
الإم��ارات نحو  ال�سيارات يف  ريا�سة  و�ستاأخذ 

م�ستويات جديدة.”
تتمتع  لب  كا�سبري�سكي  اأن  بالذكر  اجلدير 
ب�سراكة مميزة مع فريق �سكوديريا فرياري 
كونها  واح�����د  ل��ل��ف��ورم��ول 
الإيطايل  ال��ف��ري��ق  ت��دع��م 

منذ عام 2011.
وم����ن ج��ه��ت��ه ����س���رح خالد 
ال����ق����ب����ي���������س����ي، م����وؤ�����س���������س 
لل�سرعة  �سمان  اأك��ادمي��ي��ة 
وال�����ع�����������س�����و امل�����ن�����ت�����دب يف 
قائاًل:  لل�سباقات  اأبوظبي 
اإن��ه��ا حل��ظ��ات رائ��ع��ة تكلل 
اأك��ادمي��ي��ة �سمان  جن��اح��ات 
�سنوات  اأرب�������ع  ل��ل�����س��رع��ة. 
م�ست ونحن نبحث عن خامة اإماراتية واعدة 
ونعد بطال جديداً يف ريا�سة ال�سيارات، وها 
بنجاج  اخل��ط��وات  اأوىل  حققت  قد  اآمنة  هي 

كبري ومت�سي قدماً نحو حتقيق الهدف.
الفورمول  املرتقبة يف بطولة  اآمنة  م�ساركة 
الأف�سل  وهو  برميا  فريق  مع  اأوروبا  يف   4
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأح����ادي  املقعد  �سباقات  يف 
ال��دع��م ال��ك��ب��ري م��ن ك��ا���س��ب��ري���س��ك��ي لب هي 
ل�ستمرار  قدماً  ونتطلع  جداً  مميزة  خطوة 
هذا التعاون على املدى البعيد للو�سول مع 

اآمنة اإىل اأعلى م�ستويات هذه الريا�سة.
اأهم  م��ن  ع��ام��اً(  القبي�سي )17  اآم��ن��ة  ب��ات��ت 
اخلارطة  على  ال�سيارات  ريا�سة  يف  الأ�سماء 

الإم����ارات  ف���ازت ببطولة  ك��ون��ه��ا  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
العربية املتحدة للروتاك�س ماك�س للكارتينج 
الريا�سي  بالإ�سافة لفوزها بجائزة الجناز 
املتميز حتت 19 عاما واأ�سافت موؤخراً لقباً 
جديداً اإىل لئحة ال�سرف بفوزها يف الن�سخة 

اأك����ادمي����ي����ة  م�����ن  الأوىل 
ال�����������س�����ائ�����ق�����ني ال���������س����ب����اب 
التعاون  جم��ل�����س  ل������دول 

اخلليجي.
وك����خ����ط����وة ط���ب���ي���ع���ي���ة يف 
واملقعد  ال�سيارات  �سباقات 
الأح������������������ادي ع�����ل�����ى وج�����ه 
اآمنة  ت��ن��ت��ق��ل  ال���ت���ح���دي���د، 
الكارتينج  ���س��ب��اق��ات  م���ن 
وقد   .4 ال���ف���ورم���ول  اإىل 
الإماراتية  البطلة  ع��رت 

عن فخرها و�سعادتها بهذه النقلة اجلديدة 
قائلة: “اأ�سعر ب�سعادة ل تو�سف مع ح�سويل 
على هذه الفر�سة احللم للم�ساركة يف بطولة 
اأك��ون على  اأن  اأوروب���ا واآم��ل  4 يف  الفورمول 
التي  �سمان  اأك��ادمي��ي��ة  وتوقعات  الثقة  ق��در 
التي  لل�سباقات  اأبوظبي  واأي�ساً  فيها  تدربت 
احت�سنت ودعمت م�سرية اخلامات ال�سابة يف 
الإم��ارات. فريق برميا فريق كبري قدم عدد 
من الأبطال وكا�سبري�سكي لب �سركة عاملية 
غ��ن��ي��ة ع���ن ال��ت��ع��ري��ف ح��ر���س��ت ع��ل��ى تقدمي 
اإماراتية للم�ساركة يف هذا  الدعم لأول فتاة 
امل�����س��ت��وى م��ن ���س��ب��اق��ات ال�����س��ي��ارات وه���و اأمر 
ي�سكرون عليه وي�سعرين بالفخر والعتزاز. 

�سباقات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  الآن  ق��دم��اً  اأت��ط��ل��ع 
4 واكت�ساب اأكر قدر ممكن من  الفورمول 

اخلرة مع فريق برميا.
امل�ساركة  الفرق  اأهم  يعتر فريق برميا من 
ال��ع��امل، ومن  الأح���ادي يف  املقعد  �سباقات  يف 
ب�������ني ب�������راجم�������ه اإع������������داد 
النا�سئني  ال���������س����ائ����ق����ني 
وتطوير مهاراتهم. تاأ�س�س 
عام  الإي�����ط�����ايل  ال���ف���ري���ق 
احلقيقة  يف  وه��و   1983
اإيطايل  اأه���م ف��ري��ق  ث��ال��ث 
)ب����ع����د ف���ري���ق���ي ف������رياري 
للفورمول  رو���س��و  وت����ورو 
الإجنازات  لناحية  واح��د( 

والنتائج.
الدكتور  ومن جهته �سرح 
ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��ي��ت��زر،  م��اي��ك��ل 
لآمنة  م�ستحق  اإجن����از  اإن����ه  ق���ائ���اًل:  ���س��م��ان 
اأكادميية  تتطلب  �سك.  اأدن��ى  دون  القبي�سي 
�سمان لياقة بدنية وذهنية عاليتني، وجناح 
قدراتها  وت��رج��م��ة  تاأديتها  تطوير  يف  اآم��ن��ة 
اإىل اإجن����از ك��ب��ري دليل  ال��ب��دن��ي��ة وال��ذه��ن��ي��ة 
قاطع على ما تتمتع به من عزمية واإ�سرار 
�سمان  اأك��ادمي��ي��ة  مظلة  حت��ت  ال��ت��ف��وق  على 
لل�سرعة. نحن يف اأكادميية �سمان ملتزمون 
يف ت��ط��وي��ر ومت���ك���ني امل����ه����ارات الإم���ارات���ي���ة 
�ستى  يف  ورواداً  اأب��ط��اًل  لي�سبحوا  النا�سئة 
املجالت الريا�سية وذلك من خالل برنامج 

�سمان لأبطال امل�ستقبل.

خطوة كبرية يف م�سريتها الريا�سية

بطلة الإمارات للكارتينج ت�سارك يف بط�لة اأوروبا مع فريق برميا الإيطايل بدعم من كا�سبري�سكي لب
اآمنة القبي�سي اإىل �سباقات الفورمول يف اأوروبا

تدخل التاريخ 
كاأول فتاة عربية 
اإماراتية ت�سارك 

يف �سباقات 
الفورمول 4

فرولوف: »حققت 
اآمنة القبي�سي اإجنازات 

مهمة تعك�ص قدرات 
الإن�سان والتكنولوجيا 

العالية معًا«
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جمتمع االمارات

�سيتي, جامعة لندن حتتفل بخريجيها
حتت رعاية �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم 
لندن بتخريج  �سيتي، جامعة  احتفلت  العاملي،  املايل  دبي  رئي�س مركز  دبي 
الدفعة الثامنة من طالب برنامج ماج�ستري اإدارة الأعمال التنفيذية يف دبي 

والدفعة الثانية من خريجي برنامج ماج�ستري العلوم يف ادارة الطريان.
التنفيذية،  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري  �سهادة  على  34 طالباً  وقد ح�سل 
ادارة الطريان والذي  10 طالب من برنامج ماج�ستري العلوم يف  وتخرج 
الطالب  ب��ني  وم��ن  وفرلنكفورت.  ول��ن��دن  دب��ي  م��ن  ك��ل  للطالب يف  يتوفر 
املتخرجني نوف العفيفي، اأول امراأة اإماراتية مراقبة للحركة اجلوية والتي 

اأ�سبحت الآن م�سرفة.

اأقيم يف  الأول خالل حفل  اأم�س  ال�سارقة لالإعالم، �سباح  اأعلنت موؤ�س�سة 
مبنى املوؤ�س�سة، عن اأ�سماء الفائزين بجائزة “�سكراً” التي تطرحها لتكرمي 
لتحفري  الرامية  ال�سرتاتيجية  روؤيتها  �سمن  الإعالمية،  كوادرها  جهود 

املوظفني واملوظفات واإر�ساء ثقافة التميز يف بيئة العمل.
وك�سف احلفل، الذي جاء بح�سور مدير عام املوؤ�س�سة حممد ح�سن خلف، 
اإدارة  وعدد من مدراء الأق�سام والإدارات، عن فوز ح�سني الرئي�سي مدير 
املرافق وامل�ساريع بجائزة املوظف املتميز عن فئة الكادر الإداري، واإ�سماعيل 
عن  املبا�سر  امل�����س��وؤول  بجائزة  امل�ساندة،  اخل��دم��ات  قطاع  مدير  احلو�سني 

الفني،  ال��ك��ادر  املتميز يف  امل��وظ��ف  ون��ال اجل��ائ��زة ع��ن فئة  الإداري،  ال��ك��ادر 
امل�سوؤول  جائزة  ذهبت  فيما  الأخ��ب��ار،  مركز  مدير  نائب  القطري  �سلطان 
املبا�سر عن الك�����ادر الفني ل�س����ناء بطي مدي�����رة مرك������ز الأخبار يف تلفزيون 

ال�سارقة.
العاملة،  املوؤ�س�سة  ك��وادر  ب��اإجن��ازات  الحتفاء  “�سكراً” اإىل  جائزة  وتهدف 
الإعالمي،  ال��ع��م��ل  جم���الت  يف  ط��اق��ات��ه��م  اأق�����س��ى  ب���ذل  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 
ال�سارقة  لإم��ارة  واملتميزة  الهادفة  الإعالمية  الروؤية  اإب��راز  يف  للم�ساهمة 

ودولة الإمارات، حيث نال الفائزون جوائز مالية، وامتيازات ملدة �سنة.

م�ؤ�س�سة دبي لالإعالم حتتفل مع الأطفال بفعالية “حق الليلة”
يف اإطار حر�سها على تعزيز الهوية الوطنية وتعميق الرتاث يف نفو�س الأطفال اإىل جانب امل�ساركة يف الفعاليات والأن�سطة املتعددة، نظمت موؤ�س�سة دبي لالإعالم، فعالية الحتفال بليلة الن�سف 
من �سعبان، والتي يطلق عليها يف دولة الإمارات العربية املتحدة ا�سم )حق الليلة(، وذلك مب�ساركة عدد من اأبناء موظفي وموظفات املوؤ�س�سة.  واأكدت �سارة ال�سايغ مدير اإدارة الت�سويق والت�سال 
املوؤ�س�سي، حر�س موؤ�س�سة دبي لالإعالم على الهتمام بكافة الأعياد واملنا�سبات الوطنية والرتاثية، خا�سة واأن الحتفال بهذه الليلة يعتر من املوروث ال�سعبي لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
حيث يعر النا�س بها عن �سعادتهم بقرب حلول �سهر رم�سان املبارك ك�سيف عزيز على قلوب ال�سغار والكبار على حد �سواء. م�سرية اإىل اأن احتفال هذا العام، مت بطريقة مبتكرة من خالل م�ساركة 

مبارك الذي اأ�ساف تواجدها يف هذه الحتفالية الكثري من التميز املدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة ومدراء القنوات والإدارات اإىل جانب غالبية املوظفني واملذيعة الإماراتية غزالة 
وهي تروي حكايات الزمن اجلميل والحتفال الرتاثي 
باأجواء  اجلميع  ا�ستمتع  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  الليلة،  بحق 
فيما  الرتاثية،  الأغ���اين  اإي��ق��اع  على  املتنوعة  الحتفال 
مت و�سع احللويات واملك�سرات يف قاعة ال�ستقبال ودعوة 
واملاأكولت  الفعاليات  يف  للم�ساركة  للح�سور  اجلميع 
اإحياء الرتاث والتقاليد  الرتاثية كنوع من امل�ساركة يف 
الإماراتية الأ�سيلة واإيجاد اأجواء من املرح ومد ج�سور 
فرحوا  ال��ذي��ن  واأطفالهم  املوظفني  ب��ني  التوا�سل  م��ن 
باإلتقاط ال�سور التذكارية احتفاء بهذه املنا�سبة املباركة، 

متمنني تكرار هذه الحتفاليات يف املرات املقبلة.

جمم�عة بريد الإمارات تطلق »مركز �سعادة املتعاملني« 
اأط��ل��ق��ت جم��م��وع��ة بريد  ال��وط��ن��ي لل�سعادة والإي��ج��اب��ي��ة  ل��ل��رن��ام��ج  دع��م��ا 
الأمارات )مركز �سعادة املتعاملني( يف منطقة البدع بدبي حيث ي�سم املركز 
ال�سن ومنطقة لت�سلية الأطفال تنظم فيه ور�س  منطقة خم�س�سة لكبار 

عمل لالأطفال للتعرف عن اخلدمات الريدية.  
بالوكالة  الإم���ارات  بريد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  املنا�سبة  بهذه 
�سعادة عبد اهلل حممد الأ�سرم : مت اختيار مكتب الريد الواقع يف منطقة 
�سعادة  “مركز  م�سمى  ب��اإط��الق  املتعاملني  لإ���س��ع��اد  كمركز  ب��دب��ي  ال��ب��دع 
والإيجابية  لل�سعادة  الوطني  للرنامج  دعما  وذل��ك  البدع”   - املتعاملني 
وا�ستجابة للمبادرات احلكومية  اخلا�سة لإطالق وتبني املبادرات وامل�ساريع 
وال�سيا�سات لتحقيق ال�سعادة واليجابية يف املجتمع وذلك �سمن عدد من 

املبادرات التي اأعلنت عنها املجموعة عن ال�سعادة والإيجابية.

الحتاد للطريان وم�مباي اإنديانز 
يزرعان الفرح يف قل�ب اأطفال املدار�س

اإحدى  لتالميذ  مفاجئة  ب��زي��ارة  للكريكيت،  اإن��دي��ان��ز  مومباي  جن��وم  ق��ام 
�سركة  نظمتها  التي  الر�سم  م�سابقة  يف  احلكم  وك��ان��وا  الهند  يف  امل��دار���س 

الحتاد للطريان الراعية للنادي. 
ومن بني الالعبني النجوم الذين زرعوا الب�سمة يف قلوب اأطفال مدر�سة 
�سينغ  هاربهاجان  م��ن  ك��ل  ك��ان  مومباي،  جنوبي  ميموريال  ب��ريل  غوبي 

وكريون بولرد.
والثانية  العا�سرة  بني  اأعمارهم  تراوحت  طفاًل،   150 من  اأك��رث  وحظي 
ع�����س��رة، بفر�سة ال��ف��وز ب��ع��دد م��ن اجل��وائ��ز ال��رائ��ع��ة، م��ن خ��الل امل�ساركة 
من بينها هدايا حتمل عالمة النادي  مب�سابقة الر�سم “وجهة اأحالمي”، 

وتذاكر حل�سور واحدة من مباريات اأبطالهم يف الكريكيت.
ومت الإعالن عن الفائزين من قبل الالعبني احلكام الذي اأم�سوا بع�س 
الوقت مع التالميذ واملعلمني واأهدوهم تواقيعهم والتقطوا معهم �سوًرا 

تذكارية. 
واختري ميتفي داتاين، وهو يف الثانية ع�سرة من عمره والذي فازت لوحته 
لي�سارك يف مرا�سم رمي العملة النقدية يف مباراة مومباي  “ديزين لند”، 
اإنديانز املقبلة التي يلعبها على اأر�سه يف ملعب وانكيدي �سد فريق رايزنغ 

بونه �سوبرجاينت�س. 

مل�ست�سفيات  التنفيذي  املدير  تكرمي 
الهندية  ال�سخ�سية  بجائزة  زليخة 
العربي العامل  يف  ري��ادة  الأك��ر 
من  ج����دي����د  اإداري  ج���ي���ل  ك��������ّرم 
ع�ساء  حفل  يف  زليخة  م�ست�سفيات 
ف��ورب�����س ال�����س��رق الأو����س���ط لأكرث 
ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ه��ن��دي��ة ري�����ادة يف 
اأقيم م�ساء  العربي، والذي  العامل 

الأم�س يف دبي. 
املدير  ����س���م�������س،  ط����اه����ر  وت�������س���ّل���م 
زليخة،  مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اجلائزة من ال�سيد فيبول، القن�سل 
العام للهند يف دبي وال�سيدة خلود 
ال��ع��م��ي��ان، رئ��ي�����س��ة حت��ري��ر جملة 
ف��ورب�����س ال�����س��رق الأو����س���ط، وذلك 
خ���الل ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف 
منتجع ومارينا وي�سنت دبي امليناء 
جلهوده  تكرميا  وذل��ك  ال�سياحي، 
يف اإدارة دفة املجموعة املتخ�س�سة 

يف الرعاية الطبية. 

مركز وريزدن�س الب�ستان
 يقيم حفال �سن�يا مل�ظفيه

لة لل�سياح  اأقام “مركز وريزدن�س الب�ستان” لل�سقق الفندقية، الوجهة املف�سّ
ورجال الأعمال يف قلب مدينة دبي، حفال �سنويا حتت عنوان “كاو بوي” ، 

حيث جمع  يف قاعة النه�سة حوايل 300 موظف من خمتلف الأق�سام.
ومتّيز احلفل باملتعة والت�سويق واملرح، حيث مت حتويله اإىل منط الكاو بوي 
املختلفة  املربعة  القم�سان  اجلميع  وارت��دى  والأزي���اء،  الت�سميم  حيث  من 
الألوان وقبعة الروديو الكال�سيكية واأحذية رعاة البقر، وال�سرتات الدافئة.

»دبي للثقافة« ت�سجع على ن�سر 
املعرفة بني »اأ�سحاب الهمم« يف دبي

اأظهرت هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي 
الثقافة  ب�سوؤون  املعنية  الهيئة  للثقافة(، 
وال��ف��ن��ون وال����رتاث يف الإم�����ارة، حر�سها 
الهمم”يف  “اأ�سحاب  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى 
املدينة، من خالل التعاون والتن�سيق مع 
اخلا�سة،  الحتياجات  ل��ذوي  دب��ي  مركز 

وتقدمي مكتبة دبي العامة كتب متنوعة لإثراء املكتبة اخلا�سة يف املركز. وتاأتي هذه اخلطوة 
من�سجمة مع القيم ال�سامية املت�سمنة يف مبادرة “عام اخلري 2017” يف الإمارات، واحلر�س 
على حتقيق املحاور الثالثة التي يقوم عليها برنامج امل�سوؤولية املجتمعية يف الهيئة، وهي: 

اخلدمة املجتمعية والتطوع وم�ساركة القطاع. 

م�ؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم تكّرم جه�د م�ظفيها بجائزة »�سكرًا«

ليايل رم�سانية �ساحرة
 يف فندق ن�سيمة رويال 

رائد الف�ساء الأمريكي 
دون ت�ما�س  يزور فندق باب الق�سر

 ، ابوظبي  كورني�س  على  الق�سر  باب  فندق  يف  بجولة  توما�س،  دون  الأمريكي  الف�ساء  رائ��د  قام 

وال�ستثمار  للتجارة  واملغرب  الإم���ارات  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بكر  يحيى  ا�ستقباله  يف  وك��ان 
العامة وعدد من  والعالقات  الت�سريفات  اإدارة  ال�سام�سي مدير  للفندق ومر�سد  املالكة  -ام��روك 
امل�سوؤولني يف الفندق.  وابدى الدكتور توما�س الذي عمل يف وكالة الف�ساء المريكية »نا�سا« من 
عام 1990اإىل 2007، �سعادته لروؤية باب الق�سر وو�سفه بانه �سرح ح�ساري �سياحي على ار�س 
الم��ارات . وو�سف امل�سروعات ال�سياحية والثقافية التي �ساهدها يف ابوظبي ودبي بانها معجزة 
ح�سارية تباهي بها المارات العامل كله وا�ساد بجهود الدولة يف دعم روح البتكار والبداع لدى 
ابنائها �سمن الرنامج الف�سائي الطموح .  ويذكر ان الدكتور توما�س اكرث من 1200 �ساعة يف 

الف�ساء اخلارجي �سمن 4 بعثات ف�سائية امريكية كما دار حول الر�س 714 مرة . 

دبي  روي����ال  ن�سيمة  ف��ن��دق  ي��رح��ب 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  ع��ل��ى  امل��ط��ل 
ال��زوار للتمتع  العاملي بال�سيوف و 
�سهر  ط��وال  �سهية  اإف��ط��ار  بتجربة 
رم�������س���ان امل������ب������ارك، ح���ي���ث اأع���ل���ن 
ال�����س��ي��ف ح�����س��ام اأب�����و ع��ا���س��ي عن 
يتيح  اإف��ط��ار  بوفيه  اأف��خ��م  جتهيز 
اأ�سهى  ت���ن���اول  وال������زوار  ل��ل�����س��ي��وف 
الرم�سانية  امل��اأك��ولت  و  الأط��ب��اق 
ميكن  الأذواق.  كافة  تر�سي  التي 
بتجربة  الإ����س���ت���م���ت���اع  ل��ل�����س��ي��وف 
رم�سانية  اأج������واء  يف  اإ���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
“�سيل�سيو�س”  مطعم  يف  ���س��اح��رة 
حيث �سي�سمل البوفيه ت�سكيلة من 
اللبنانية  منها  ال�سرقية  الأط��ب��اق 
و  واملغربية  الأردن��ي��ة  و  ال�سورية  و 
غريها . وقال ال�سيف التنفيذي يف 
فندق ن�سيمة رويال، دبي ،: ي�سعدنا 
ال���رتح���ي���ب ب��ج��م��ي��ع ال�������س���ي���وف و 
رم�سانية  جت��رب��ة  لق�ساء  ال����زوار 
مبهراً  جناحاً  �سهدنا  لقد  اأ�سيلة. 

وحظينا باإعجاب و ر�سى ال�سيوف 
رم�سان  ���س��ه��ر  خ�����الل  ال��������زوار  و 
يف   ال�ستمرار  اإىل  ن�سعى  و  املا�سي 
العام.  هذا  خالل  الأف�سل  تقدمي 
واأ�����س����اف ق���ائ���ال: ت��ع��ت��ر ج�����ودة و 
و خ���دم���ة فريق  ال��ب��وف��ي��ه  ن��وع��ي��ة 
التقدمي  طريقة  و  املمتازة  العمل 

من اأهم ميزاتنا و �سر جناحنا. 

وزارة الرتبية والتعليم تكّرم ح�سني اجل�سمي
اإبراهيم احلمادي، كّرمت  بدعوة من وزير الرتبية والتعليم معايل ح�سني بن 
للنوايا  العادة  »ال�سفري فوق  الفنان د.ح�سني اجل�سمي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
وعن  الإم�����ارات  يف  التعليم  م�سرية  دع��م  يف  املتوا�سلة  ج��ه��وده  ع��ن  احل�����س��ن��ة«، 
اأوبريت  اآخ��ره��ا  ال���وزارة،  بن�ساطات  اخلا�سة  الأع��م��ال  من  مبجموعة  امل�ساركة 
»ه��ذي ب��الدك��م« ال��ذي �سيتم اإط��الق��ة يف ي��وم 24 مايو اجل���اري، وذل��ك خالل 
و�سارك  التي ح�سرها  الأوبريت،  الإع��الن عن  الع�ساء اخلا�سة مبنا�سبة  دعوة 
بها جمموعة من ال�سعراء والفنانني من الإمارات واخلليج، وعدد من م�سوؤويل 

الوزارة. 
الإم��ارات واخلليج،  فناين  »هذي بالدكم« جمموعة من  الأوبريت  وي�سارك يف 
اأي�ساً،  التلحني  الذي قام بعملية  ال�سعيد  الإم��ارات، فايز  ح�سني اجل�سمي من 
عبدالواحد-اليمن،  ف���وؤاد  ال��زدج��ايل-ع��م��ان،  �سالح  قطر،   - الكبي�سي  وفهد 
اإ���س��م��اع��ي��ل م��ب��ارك-ال�����س��ع��ودي��ة، ع���ادل حم��م��ود - ال��ب��ح��ري��ن وم��ط��رف املطرف 
علي  اأ�سعار  وهو من  الإم���ارات،  اجلا�سم من  وفي�سل  اأحمد  وبلقي�س  -الكويت، 
وزارة  واإ���س��راف  مبتابعة  وتنفيذه  عليه  العمل  وي��ت��م  امل�����س��ريي،  واأن���ور  اخل���وار 

الأطباق ال�سرق اأو�سطية و العاملية 
اللحوم  و  البحرية  املاأكولت  منها 
امل��ت��ب��ل��ة و امل�������س���وي���ات ال���ع���رب���ي���ة و 
الفواكه  و  امل��ك�����س��رات  م��ن  ت�سكيلة 
ال��ت��ي نالت  ال�����س��ه��ي��ة  و احل��ل��وي��ات 

اإعجاب الإعالميني.
و قالت ال�سيدة �سريا بنبدا مديرة 

اخلم�س  ذو  ب��ال��ف��ن��دق  ال��ت�����س��وي��ق 
جنوم “ي�سرنا اأن نرحب ب�سركائنا 
بوفيه  لتجربة  الإع��الم  و�سائل  يف 
يوميا طيلة  �سيقام  الذي  الإفطار 

�سهر رم�سان املبارك”.
الرم�ساين  البوفيه  اأ���س��ع��ار  ت��ب��داأ 
ال�سخ�س  ع����ل����ى  دره���������م  ب99 

الواحد مع امل�سروبات الرم�سانية 
على  دره�����م  ب49  و  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
الأطفال بني ال�سبع و الثني ع�سر 

�سنة.  
خا�سة  اأ�سعار  هناك  ان  واأو�سحت 
هذا  وامل���ج���م���وع���ات يف  ل��ل�����س��رك��ات 

ال�سهر الكرمي .

اأقام فندق “جنة – برج ال�سراب” 
“ذي  مطعم  يف  اإف��ط��ار  حفل  ليلة 
ل���الإع���الم���ي���ني  روم”  داي���ن���ي���ن���غ 
ايل  الرم�سانية  امل��ائ��دة  لتجربة 
ال���ف���ن���دق ط�����وال �سهر  ���س��ي��ق��ي��م��ه��ا 

رم�سان املبارك  . 
و ق����دم امل��ط��ع��م ب��وف��ي��ه مم��ي��ز من 

فندق جنة برج ال�سراب يحتفي بالإعالميني لتجربة املائدة الرم�سانية 



    
يتعر�سن لل�سرب لإثبات حبهن للرجال

ك�سفت جمموعة من ال�سور، عن احتفال قبلي تتعر�س فيه الن�ساء 
يقدمنها  التي  الت�سحية  م��ن  كنوع  بال�سوط،  لل�سرب  ال�سابات 
اأن اجلراح تثبت  اأثيوبيا،  اأع�ساء قبيلة حمر يف  للرجال. ويعتقد 
قدرة املراأة على احلب، واأنها اإذا ما وقعت يف اأوقات �سعبة يف وقت 
لحق من احلياة، �ستلجاأ اإىل من ي�سربها من اأجل احل�سول على 

امل�ساعدة، وفًقا ل�سحيفة ديلي ميل الريطانية.
وجُتلد الن�ساء كجزء من احتفال يعرن فيه عن حبهن للرجال، 
امل�سور  وق��ام  ب��ول،  اأوك���ويل  با�سم  ه��ذا  الوح�سي  التقليد  وي��ع��رف 

جريميي هنرت بت�سوير تلك اللقطات.
اأخرى  الن�ساء للرجال ل�سربهن مرات  الفرار، تو�سلت  وبدًل من 

خالل احلفل، الذي ُعقد يف وادي نهر اأومو.
اأن  يجب  ال��رج��ول��ة،  مرحلة  بلوغ  اأج��ل  فمن  ل��ل��رج��ال،  وبالن�سبة 
ميار�س ال�سبية نوعني من الطقو�س اأثناء احلفل: اخلتان والقفز 
على الثريان. وهذا ما يحدد اإذا كان ال�ساب يف القبيلة على ا�ستعداد 

لالنتقال من مرحلة ال�سباب اإىل مرحلة البلوغ.
وبعد جناح الوثبة – غالباً عارًيا – ي�سبح ال�سبي ع�سًوا نا�سًجا 
يف املجتمع وباإمكانه ال��زواج، وخالل هذا الطق�س، من املتوقع اأن 

مي�سي ال�سبي على اأكرث من 15 بقرة.
وبالن�سبة للرجال، يت�سم تزيني الذكور بالب�ساطة با�ستثناء الر�سم 

لم الجتماعي. على الوجه الذي يدل على احلالة والتقدم يف ال�سُّ

ا يف قب�سة الأمن  قمي�س ي�قع ل�سً
األقت اجلهات الأمنية يف حمافظة جدة القب�س على ل�س تخ�س�س 
كان  ريا�سي  قمي�س  ت�سبب  حيث  املقيمني،  اأح��د  منزل  �سرقة  يف 
يرتديه بتتبعه، ما �ساعد يف التو�سل اإليه والقب�س عليه يف م�سكنه 
اأن اأحد  “عكاظ”،  بحي غليل. واأو�سحت م�سادر، وفًقا ل�سحيفة 
اآلف   3 ب�سرقة  يفيد  ببالغ  الأمنية  اجلهات  اإىل  تقدم  املقيمني 
دولر وطقم ذهب واأجهزة حا�سوب من منزله بحي الن�سيم، لفتًة 
ا  اإىل اأن كامريات املراقبة باملنزل ر�سدت الل�س وهو يرتدي قمي�سً
ريا�سًيا وقبعة على راأ�سه. وثارت �سكوك اجلهات الأمنية ب�ساحب 
فقامت  ال�سرقة،  ارت��ك��ب  ال��ذي  عينه  ال�سخ�س  وك��ون��ه  القمي�س، 
مبراقبته ليت�سح ارتداءه نف�س القمي�س الريا�سي، مو�سحًة اأنه 

انهار خالل التحقيق معه واعرتف بارتكاب جرميته

عائلة حتب�س ابنها 14 عامًا يف قب�
مدينة  يف  ع��ائ��ل��ة  ق��ي��ام  ع��ن  اليوم"  "اإ�سرائيل  �سحيفة  ك�سفت 
�سنوات حياته يف قبو  اخل�سرية بحب�س جنلها )14 عاماً( طوال 

�سري بالبيت دون اأن يرى النور.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن هذه احلادثة اأ�سابت الدوائر الإ�سرائيلية 
بزلزال مدٍو حيث ت�ساءلت اأين �سلك الرفاه وهيئة التعليم اللتان 
تتابعان الأطفال من يوم ولدتهم حتى التخرج من اجلامعة ، وما 
تكرار  مع  خا�سة  الطفل،  حلقوق  حقيقية  انتكا�سة  يعتر  ج��رى 

اعتداءات الآباء يف اإ�سرائيل على الأبناء.
وعر�ست ال�سحيفة �سوراً لل�سبي وهو خارج من املنزل، بالإ�سافة 
مو�سحة  ولدت����ه،  منذ  فيه  ع��ا���س  ال���ذي  القبو  م��ن  م�ساهد  اإىل 
ي�ستخدمها  ك��ان  التي  والف�سالت  بامل�ستلزمات  مليء  القبو  اأن 

ال�سبي.
بها  ق��ام  التي  ل��الع��ت��داءات  م�سابهة  ق�س�ساً  ال�سحيفة  وتناولت 
اأبنائهم،  �سد  الإ�سرائيليني  والآب���اء  الأه��ايل  من  ع��دد  ال�سابق  يف 

م�سرية اإىل خطورة العتداءات وتاأثريها النف�سي على الأطفال.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حتتجز بناتها 30 عاًما خ�فًا من احل�سد! 
حتركت فعاليات �سعبية يف قرية كزناية قرب مدينة تاونات الواقعة �سمال املغرب، لإنقاذ 3 فتيات فر�ست عليهن 
والدتهن اإقامة جرية داخل منزل العائلة ملا يزيد على 30 عاًما، وال�سبب اأنها كانت جُته�س حملها يف �سن مبكرة، 
الأعني  من  حلمايتهم  اخلارجي  العامل  عن  اجل��دد  مواليدها  حجب  ق��ررت  لذا  احل�سد،  بفعل  ذلك  اأن  فاعتقدت 

ال�سريرة.
والق�سة الغريبة التي ميكن ت�سميتها “30 عاًما من العزلة” يعرفها كل �سكان املنطقة منذ عقود، اإىل درجة اأنها 
اإخراج  الأم قطعت عالقتها باجلريان والعائلة كيال ُيرغموها على  اأن  الف�سول، خا�سة  اأ�سبحت عادية ول تثري 

بناتها.
اأخيها ليتكفل بدفنه، واأغلقت الباب يف وجه املعّزين، فال اأحد  واأكرث من ذلك، �سّلمت جثمان زوجها املُتوفى اإىل 
يعرف ما يجري خلف اجلدران، واجلميع تعاطف مع حالة الفتيات الأ�سريات ويت�ساءل عن حياتهن يف امل�ستقبل، 
خا�سة اأن والدتهن هي من تقوم بخدمتهن والإنفاق عليهن بعد وفاة الأب الذي كان يعمل حداًدا. ومل تَر الفتيات 
العامل اخلارجي اإل مرتني، مرة لإمتام الإجراءات اخلا�سة ببطاقات تعريفهن، والثانية عندما ا�ستدعاهن القائد 
م�سوؤول ال�سلطة يف املنطقة ل�ستجوابهن بخ�سو�س �سكوى تقّدم بها خالهن يف مو�سوع احتجازهن. وترتاوح اأعمار 
اإذ مل يتم  32 عاًما(  27 و  30 و45 عاًما بح�سب اجل��ريان، خالًفا للوارد يف الوثائق الر�سمية )بني  الفتيات بني 
اإدراجهن يف �سجالت احلالة املدنية حتى العام 2003، ولهن اأخ �سقيق ل يغادر املنزل اإل برفقة والدته مل�ساعدتها 

بجمع اخل�سار التي يتخّل�س منها الباعة بعد انتهاء ال�سوق الأ�سبوعي، اأو لق�ساء بع�س احلاجات ال�سرورية.
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ا�ستخراج قلمني من معدة رجل بعد 36 عامًا 
لرهان  خ�سارته  نتيجة  ح��ر  قلمي  �سيني  رج��ل  يبتلع  اأن  الأق���دار  ���س��اءت 
مع اأ�سدقائه وهو يف ريعان ال�سباب، حيث ا�ستقر القلمان يف معدته وبقيا 

داخلها لأكرث من ثالثة عقود. 
قام اجلراحون يف اأحد امل�ست�سفيات ال�سينية باإخراج قلمني من معدة رجل 

�سيني يدعى وانغ، بعد اأن بقيا يف جوفة ملدة 36 عاماً. 
باأن  ال�سينية،  جيانغ�سو  مبقاطعة  �سوت�سو،  م�ست�سفى  يف  اجلراحون  وقال 
بعد خ�سارته لرهان مع  36 عاماً  القلمني قبل  ابتلع  اإنه  الرجل قال لهم 

اأ�سدقائه. 
الفرتة حتى  تلك  ابتالعه لالأقالم ط��وال  ن�سي  باأنه  وان��غ لالأطباء  وق��ال 

فراير املا�سي، عندما اأجرى �سوراً �سعاعية جل�سمه. 
من اجلدير بالذكر باأن الأطباء جنحوا با�ستخراج الأقالم من جوف وانغ 
جيدة،  ب�سحة  الآن  يتمتع  وه��و  املا�سي،  اأب��ري��ل  من  والع�سرين  ال��راب��ع  يف 

بح�سب موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.  

يلف ذراعيه و�ساقيه 360 درجة
ذراعيه  تدوير  ميكنه  حيث  نوعها،  من  فريدة  موهبة  هندي  �ساب  ميلك 
و�ساقيه بزاوية 360 درجة، لدرجة اأنه بات يحمل لقب "الفتى املّطاطي" 

يف قريته.
وميلك يا�س �ساه )18 عاماً( ليونة ل ت�سدق يف ج�سمه، حيث ميكنه اأن يلف 
اأن يلف عنقه  360 درجة، كما ميكنه  ذراعيه و�ساقيه دورة كاملة وبزاوية 

واأ�سابعه بزاوية 180 درجة.
اأن  اأي�����س��اً  ميكنه  ب��ل  ذل���ك،  ع��ل��ى  املّطاطي"  "الفتى  م��ه��ارات  تقت�سر  ول 
اإك�سري�س  �سحيفة  بح�سب  تن�س،  م�سرب  عر  بالكامل  ج�سده  ي�سغط 

الريطانية.
ويقول يا�س الذي يعي�س يف مقاطعة �سورات الهندية: اأملك مرونة كبرية 
كر�سي  اأو  تن�س  م�سرب  عر  اأم��رره  اأن  اأ�ستطيع  اأنني  لدرجة  ج�سدي،  يف 
ب�سهولة  ذلك  فعل  اأ�ستطيع  لكنني  �سعباً،  الأم��ر  كان  البداية  يف  مثقوب. 

الآن.
وتعتقد والدة يا�س اأن القدرات العجيبة لبنها هبة من اهلل، حيث تقول: 
يا�س خمتلف عن باقي الفتية، حيث ميكنه تدوير ج�سده يف اأي اجتاه ي�ساء، 

ومن الوا�سح اأنها منحة من اهلل .
وا�ستوحى يا�س مهاراته يف ثني وطوي ج�سمه من املغامر الأمريكي ال�سهري 
دانيال براونينغ �سميث، حيث يقول: كنت اأ�ساهد �سميث على يوتيوب قبل 
بالتمرين على تدوير  بالن�سبة يل لأب��داأ  اإلهاماً  ب�سع �سنوات، و�سكل ذلك 

وطوي ج�سمي، واأنا اأفعل ذلك على مدى ال�سنوات الثالث املا�سية.

مي�سك باأفعى عمالقة 
بيديه العاريتني

اأظهر  الأنفا�س،  يحب�س  م�سهد  يف 
العديد  ع��ل��ى  ن�سر  ف��ي��دي��و  مقطع 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  من 
للثعابني  ����س���ي���اد  ق����ي����ام  حل���ظ���ة 
عمالقة  ب����اأف����ع����ى  ب�����الإم�����������س�����اك 
ال��ب��ي��و���س، بيديه  حت��م��ل ع�����س��رات 

العاريتني.
م�سارعة  يف  ك����روم،  دا���س��ت��ي  جن��ح 
دون  عليها  والتغلب  �سخمة  اأفعى 
اأن ي�ستخدم اأي اأدوات، اأثناء جتواله 
اأح��د الأح��را���س بولية فلوريدا  يف 
دا�ستي  اكت�سف  وق���د  الأم��ري��ك��ي��ة. 
 16 طولها  يبلغ  التي  الأفعى  ب��اأن 

قدماً، حامل ب� 78 بي�سة. 
مزارعاً،  يعمل  ال��ذي  دا�ستي  وق��ال 
الثعابني  ���س��ي��د  ه���واي���ة  ومي���ار����س 
الأفعى  ه���ذه  اإن  ف���راغ���ه،  وق���ت  يف 
بها طوال  اأم�سك  اأف��ع��ى  اأك��ر  ه��ي 

حياته.
هذه،  الأف��ع��ى  �سيد  عملية  وت��اأت��ي 
ا�ستئ�سال  م�������س���روع  م����ن  ك���ج���زء 
اإيفرجيلدز،  منطقة  من  الثعابني 
ب��ه��دف ج��ع��ل امل��ن��ط��ق��ة خ��ال��ي��ة من 

جميع اأنواع الأفاعي والثعابني. 
�سيادي  ب���اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  م��ن 
الإم�ساك  م���ن  مت��ك��ن��وا  ال��ث��ع��اب��ني 
الثعبان  ه���ذا  م��ن  اأ���س��خ��م  بثعبان 
ذات��ه��ا يف  اأي���ام، �سمن احلملة  قبل 
منطقة اإيفرجيلدز والتي ح�سدت 
بح�سب  ث���ع���ب���ان���اً،   79 الآن  ح��ت��ى 
مريور  دي��ل��ي  �سحيفة  يف  ورد  م��ا 

الريطانية.  

�ساروخ يحمل ا�سم ترامب
كيف تتلقى دعوة لزيارة البيت الأبي�س؟ 
املدار�س  اإح����دى  لطلبة  ح���دث  م��ا  ه���ذا 
ف���ازوا يف م�سابقة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
للمدار�س  ���س��واري��خ  لب��ت��ك��ار  اإق��ل��ي��م��ي��ة 
يحمل  ���س��اروخ��ا  بت�سميمهم  ال��ث��ان��وي��ة 

ا�سم الرئي�س دونالد ترامب.
طلبة  اأح������اط  ال��ب��ي�����س��اوي  امل��ك��ت��ب  ويف 
مدر�سة فيكتوري كري�ستيان يف ت�سارلوت 
وعر�سوا  ب��ال��رئ��ي�����س  ك��ارولي��ن��ا  ب��ن��ورث 

ال�ساروخ الفائز )ترامب(.
امل�سابقة انطلق ال�ساروخ مل�سافة  وخالل 
236 مرتا على الأق��ل ومل��دة ل تقل عن 
الأر�س  على  ي�سقط  اأن  قبل  ثانية   43

ب�سالم.
وحني �ساأل الرئي�س الطلبة ملاذا اأطلقوا 
ا�سم ترامب على ال�ساروخ اأجاب اأحدهم 

اجلميع". يقهر  بب�ساطة  "لأنه 

ت�سل اإىل حفل تخرجها داخل نع�س 
يوتيوب  م��وق��ع  على  ن�سر  ���س��ادم  م�سور  ت�سجيل  اأظ��ه��ر 
الإلكرتوين، طالبة اأمريكية من ولية نيوجر�سي، وهي 
نع�س  داخ��ل  املوتى  دف��ن  ب�سيارة  التخرج  حفل  اإىل  ت�سل 
اإىل  الطالبة ميغان فالرتي )17 عاماً(  خ�سبي. و�سلت 
حفل مو�سيقي خم�س�س للطالب اخلريجني من مدر�سة 
بين�ساوكني الثانوية، ال�سبت املا�سي، ب�سيارة دفن املوتى، 
حيث اأنزل موظف اجلنازات و�سديق للعائلة، نع�سها من 

ال�سيارة. 
وقالت فالرتي باأنها تفوقت على �سقيقها الذي ذهب اإىل 
داخل  يكن  ولكنه مل  امل��وت��ى،  دف��ن  ب�سيارة  حفل تخرجه 
بطريقة  بالأ�سياء  للقيام  اأ�سعى  دائ��م��اً  واأ���س��اف��ت  نع�س. 
اأخطط لأن  اأن��ا  اأح��ب التميز عن الآخ��ري��ن،  مميزة، فاأنا 
العام  كلية مري�سر يف  دخ��ويل  ل��دى  ال�سيء  بنف�س  اأق��وم 
القادم. ويف �سياق مماثل، قامت طالبة من ولية فلوريدا 
كلبتها وهي  التخرج مع  املا�سي، بح�سور حفل  الأ�سبوع 
ترتدي ف�ستاناً مماثاًل لف�ستانها، بح�سب ما ورد يف موقع 

اآي" الإلكرتوين.   بي  "يو 

اقتلعا �سر�س �سديقهما با�ستخدام �سيارة
اأظهر ت�سجيل م�سور ن�سر على موقع يوتيوب الإلكرتوين 
حلظة حماولة جمموعة من الرجال اإزالة �سن �سديقهم 
يف  اأمل  من  ا�ستكى  اأن  بعد  وال��دراج��ة  ال�سيارة  با�ستخدام 
اأ�سنانه.  ويظهر اأ�سدقاء الرجل وهم يجهدون يف اقتالع 
�سنه من فمه، بعدما ربطوه بخيط �سنارة �سيد وحاولوا 
يف بداية الأمر �سحبه بدراجة، قبل اأن يحاولوا ا�ستخدام 
كما�سة يف اقتالع ال�سن.  وقال جي�سون �سادلر بداأ �سديقنا 
لقد  ن�ساعده.  اأن  قررنا  لذلك  اأ�سنانه  يف  اآلم  من  ي�سكو 
اأط��ول مما كنا نظن، وك��ان الأم��ر يف  ا�ستغرق الأم��ر وقتاً 
ذلك  يف  مبا  اأ�سياء،  عدة  جربنا  واأ�ساف  ال�سعوبة.  غاية 
الكما�سة، وربطنا �سنارة ال�سيد يف خلفية ال�سيارة، قبل اأن 
يتمكن اأحد زمالئي يف نهاية املطاف من �سحب ال�سر�س 
بيده. من اجلدير بالذكر باأن الفيديو لقي رواجاً كبرياً 
م�ساهدات  ع��دد  على  وح�سل  العنكبوتية،  ال�سبكة  على 
األف م�ساهدة بعد عدة �ساعات من   100 اإىل  كبري و�سل 

ن�سره، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية. 

يعزف على الكمان اأثناء رك�به الأم�اج
مبعزوفة  املتابعني،  اأده�س  عر�ساً  مغامر  مو�سيقي  قدم 
ع��ل��ى ال��ك��م��ان اأث���ن���اء مم��ار���س��ت��ه ري��ا���س��ة رك����وب الأم�����واج، 

بالقرب من اأحد ال�سواطئ الرتغالية. 
كجزء من م�سروع �سخ�سي متكامل اأطلق عليه "العزف 
يف اأغرب الأماكن"، قام نونو �سانتو�س )36 عاماً( بالعزف 
اأثناء ممار�سته ركوب الأم��واج، الأم��ر الذي  الكمان  على 

اأده�س متابعيه على مواقع التوا�سل الجتماعي. 
ويذكر باأن نونو اأم�سى ال�سنوات الع�سر املا�سية يف العزف 
اجلنوبية  اأمريكا  يف  اجل��ب��ال  ت�سلقه  اأث��ن��اء  الكمان  على 

وركوبه اأعتى الأمواج يف اأوروبا.
وقال نونو متحدثاً عن جتربته تطلب مني القيام بذلك 
اآخ��ذ الأم���ور على  اأن��ا  ك��ب��رياً، ومترينات م�سنية.  ج��ه��داً 

حممل اجلد ول اأعر�س حياتي للخطر.

اأجنلينا ج�يل ووالدها 
يبعدان اخلالفات ويلتقيان

املمثل جون فويتحيث  ووالدها  اأجنلينا جويل  العاملية  النجمة  اأوق��ات جميلة بني  جمعت 
تناول ال�سو�سي �سوياً يف مدينة بيفريل هيلز.

وكان برفقة اجنلينا ووالدها اأربعة من اأولدها وهم باك�س وزاهارا وفيني ونوك�س.
اأجنلينا كان هناك قطيعة بينها وبني والدها بعد ان �سّرح باأنها تعاين من م�ساكل نف�سية 

كادت اأن تودي بجهودها لتبني ابنها الأول مادوك�س.
وقد انف�سلت اجنلينا عن والدها حني طّلق والدتها وكانت حينها عمرها 4 �سنوات.

وحاول النجم براد بيت خالل فرتة زواجه من اأجنلينا اأن يقرب امل�سافات بينها وبني والدها 
واأطلت اأجنلينا برفقة والدها عام 2010.

�سّياح ي�سريون عرب الوادي امللون كجزء من جولة يف حممية طابا امل�سرية، يف منتجع جنوب �سيناء. )ا ف ب(

م�سجد داخل كني�سة 
ا����س���ت���اأج���رت حم��ام��ي��ة اأمل���ان���ي���ة من 
اأ���س��ل ت��رك��ي ق��اع��ات داخ���ل كني�سة 
يف العا�سمة الأملانية برلني لإقامة 
ويخطب  ي�سلي  ليرايل،  م�سجد 
ف��ي��ه ال��ن�����س��اء وال����رج����ال ع��ل��ى حد 

�سواء. 
ووق�����ع�����ت ال����ك����ات����ب����ة وال���ن���ا����س���ط���ة 
اليوم  اأط��ي�����س  ����س���ريان  ال��ن�����س��وي��ة 
اجلمعة عقد ال�ستئجار يف كني�سة 
الروت�ستانتية  يوهاني�سكري�سه 

بحي موابيت يف برلني.
اإبن  م�سجد  افتتاح  املخطط  وم��ن 
الثالث  ال���ط���اب���ق  يف  ج���وت���ه  ر����س���د 
يونيو   16 يف  الكني�سة  مبنى  م��ن 

املقبل.
ومن املقرر اأن تن�سر اأطي�س يف هذا 
اليوم كتابها بعنوان "�سالم، امراأة 
عن  ف��ي��ه  ت��ت��ح��دث  ال�����ذي  اإمام"، 
دوافعها لتاأ�سي�س م�سجد ليرايل.
وقالت اأطي�س يف ت�سريحات: "اآمل 
خا�ساً  مبنى  ذل��ك  بعد  منتلك  اأن 

مل�سجدنا".
وذك����رت اأط��ي�����س اأن����ه م��ن امل��ه��م اأن 
ليكون  م��رئ��ي��اً  امل�سجد  ه��ذا  ي��ك��ون 
يف م��واج��ه��ة م��ف��ه��وم ال���دي���ن عند 
املحافظة  الإ���س��الم��ي��ة  الحت�����ادات 

يف اأملانيا.
امل�سجد  ي��ف��ت��ح  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
للطوائف  اأب������واب������ه  ال����ل����ي����رايل 
الإ�سالمية املختلفة على حد �سواء، 
والعلويني  وال�سيعة  ال�سنة  م��ث��ل 

وال�سوفيني.
اأطي�س  اأن  اإىل  الإ������س�����ارة  جت����در 
كمحامية  ����س���ن���وات  م���ن���ذ  ت��ع��م��ل 
ونا�سطة ن�سوية من اأجل مكافحة 
القتل  وج����رائ����م  امل���ن���زيل  ال��ع��ن��ف 
ال�����س��رف وال����زواج الق�سري  ب��داف��ع 

للمهاجرات امل�سلمات.

كيف تختار اأ�سرع طاب�ر يف ال�س�بر ماركت؟
الدفع  �سندوق  اأم��ام  الطوابري  يف  النتظار  ي�سكل 
وخا�سة  املت�سوقني،  م��ن  للكثري  حقيقياً  كابو�ساً 
يف اأي��ام العطل واأوق��ات ال��ذروة، حيث يتكد�س عدد 
الأمر  ويحتاج  الطوابري،  يف  املت�سوقني  من  كبري 

لوقت طويل للو�سول اإىل ال�سندوق.
ويبدو من البديهي اأن ن�سارع اإىل طابور النتظار 
الأق�����س��ر، ظ��ن��اً منا اأن���ه الأ���س��رع، لكن الأم���ر لي�س 
كذلك دائماً، فهناك عدة عوامل توؤثر على �سرعة 
حترك طابور النتظار يف املتاجر وحمالت ال�سوبر 

ماركت، بح�سب �سحيفة مريور الريطانية.
اأن الطابور الذي نختاره يتحرك  وعادة ما ن�سعر 
الأف�سل  هو  لي�س  املنطقي  واخليار  �سديد،  ببطء 
مل��ا ي��ق��ول علماء ال��ري��ا���س��ي��ات، الذين  دوم����اً، وف��ق��اً 
ال�سبل  اأف�سل  ملعرفة  علمية  �سيغة  و�سع  حاولوا 

لختيار طابور النتظار يف املتجر.
اأن  اأول��ه��ا  النتائج،  م��ن  ع��دد  اإىل  العلماء  وتو�سل 

يجب  اإذا  دائ��م��اً،  الأ���س��رع  لي�س  الق�سري  ال��ط��اب��ور 
عليك اأن تنظر اإىل املت�سوقني اأمامك يف الطابور، 
اختيار  ويف�سل  يحملونها،  التي  الب�سائع  وكمية 
عدد  اأق��ل  يحملون  اأ�سخا�ساً  ي�سم  ال��ذي  الطابور 
ال�سندوق  موظفو  ك��ان  حالة  ويف  الب�سائع.  م��ن 
الب�سائع هو  فاإن عدد  وال�سرعة،  الكفاءة  نف�س  يف 
ال��ط��اب��ور، وذلك  ال��ع��ام��ل الأه���م يف �سرعة حت��رك 
اخلدمة،  وقت  توزيع  ي�سمى  ع�سوائي  ملتغري  وفقاً 
اخلدمة  تقدمي  ي�ستغرقها  التي  امل��دة  يحدد  وه��و 
للعميل، ويو�سح مدى تقلب وقت اخلدمة اعتماداً 

على املدة التي يحتاجها العمالء املختلفون.
ويقول الباحثون اإن من الأف�سل اختيار الطوابري 
للمتجر،  اليمنى  من  ب��دًل  الي�سرى  الناحية  على 
ي�ستخدمون  ال��ب�����س��ر  م��ع��ظ��م  اأن  ع��ن  ن���اجت  وذل����ك 
نحو  يتجهوا  اأن  البديهي  وم��ن  اليمنى،  اأي��دي��ه��م 

الطوابري اليمنى.


