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فل�صطينيون يحملون زميال لهم ا�صيب خالل احتجاجات ذكرى النكبة )رويرتز(

رعى حفل تخريج الدورة الرابعة 

حممد بن را�صد: كلية الدفاع الوطني م�صنع الرجال 
الأكفاء املوؤهلني بقوة العلم والبتكار والإبداع 

ويل عهد اأبوظبي يبحث مع الرئي�س الأمريكي تعزيز العالقات ال�ضرتاتيجية بني البلدين والق�ضايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد وترامب يوؤكدان حر�ص البلدين على موا�صلة تعزيز وتطوير عالقات التعاون 
اجلانبان يوؤكدان على �ضرورة بناء موقف دويل قوي وفاعل يف مواجهة الإرهاب والقوى الداعمة له

•• وا�شنطن-وام:

بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�صلحة مع فخامة دونالد ترامب 
رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية 
ال�صرتاتيجية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز 
الق�صايا  من  وع��ددا  البلدين  بني 

الإقليمية والدولية.
ا�صتقبال فخامة  ج��اء ذل��ك خ��الل 
ل�صاحب  الأم����ري����ك����ي  ال���رئ���ي�������س 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
ن��ه��ي��ان وال���وف���د امل���راف���ق ام�����س يف 

البيت الأبي�س بوا�صنطن.
المريكي  الرئي�س  فخامة  ورحب 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  ب�صاحب 
ان��ه ل�صرف  اآل نهيان وق���ال:  زاي��د 
عظيم ان يكون معنا اليوم ال�صيخ 
حممد بن زايد .. �صخ�س مميز.. 
ان����ا اح���رتم���ه وق����د ع��رف��ت��ه حمبا 
لوطنه واعتقد انه يحب الوليات 

املتحدة المريكية.
)التفا�صيل �س3(

•• اأبوظبي -وام:

رعى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل حفل تخريج الدورة الرابعة يف كلية الدفاع 

الوطني يف العا�صمة ابوظبي �صباح ام�س.
بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو   .. احلفل  ح�صر 
را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي ومعايل الدكتورة اأمل 

الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�صة  القبي�صي  عبداهلل 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  ب��ن حم��م��د  ال�صيخ ط��ح��ن��ون  و���ص��م��و 
ال�صيخ �صيف  العني والفريق �صمو  احلاكم يف منطقة 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن زاي��د 
را�صد  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  و�صمو  الداخلية 
اآل مكتوم  را�صد  بن  رئي�س موؤ�ص�صة حممد  اآل مكتوم 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  ومعايل  للمعرفة 

وزير الثقافة وتنمية املعرفة.     )التفا�صيل �س2(

ع�ضرات القتلى بغارة على البوكمال وخروج الدفعة العا�ضرة من مهجري حي الوعر

وا�صنطن: نظام الأ�صد يحرق حثث القتلى املعتقلني
•• عوا�شم-وكاالت:

ال�����ص��وري الث��ن��ني باقامة  ال��ن��ظ��ام  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اتهمت 
حمرقة للجثث يف بناء اأحد ال�صجون الع�صكرية للتخل�س من 

رفات اآلف املعتقلني الذين متت ت�صفيتهم.
ال�صرق  ل�����ص��وؤون  بالوكالة  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�صاعد  وع��ر���س 
التقطت  �صورا  ال�صحافيني  على  جونز،  �صتيوارت  الو�صط، 
وكاأنه ثلوج تذوب على  بدا  ال�صناعية تظهر ما  الأقمار  عرب 

�صطح املن�صاأة.
اأن ت�صتخدم يف التخل�س  اأن املحرقة ميكن  واأ�صاف �صتيوارت 
ع�صرات  فيه  احتجز  ال��ذي  �صيدنايا  �صجن  ق��رب  اجلثث  من 
منذ  امل�صتمرة  الأهلية  احل��رب  خالل  الأ�صخا�س  من  الآلف 

نحو �صت �صنوات.

مبنى الهجانة، كما ت�صببت الغارات بدمار اأكرث من 15 منزل 
وخراب وا�صع يف ممتلكات املدنيني.

داع�س  تنظيم  عليها  ي�صيطر  التي  البوكمال  مدينة  وكانت 
لغارات جوية عراقية ومن  اأكرث من مرة  الإرهابي تعر�صت 
التحالف الدويل والنظام ال�صوري والرو�صي، ت�صببت مبقتل 
وجرح مئات املدنيني، بينما ل ُيعرف اإىل الآن هوية الطائرات 

املغرية.
وب��ح�����ص��ب ن��ا���ص��ط��ني، ف����اإن ع�����ص��رات ج��رح��ى ل ي���زال���ون حتت 

الأنقا�س، م�صريين اإىل اأن اأغلبهم من النازحني.
املحا�صرة  الأح��ي��اء  يف  داع�س  تنظيم  ارتكب  بينما  ذل��ك  ياأتي 
اأطفال  و�صبعة  مدنيا   11 �صحيتها  راح  جم��زرة  ال���زور  بدير 
اخلبز  لتوزيع  مركزا  التنظيم  مقاتلي  ا�صتهداف  اإث��ر  ون�صاء 

بقنابل حتملها طائرات م�صرية عن بعد.

الوعر يف  العا�صرة من مهجري حي  الدفعة  ب��داأت  ذل��ك  اىل 
حم�س باخلروج اإىل مدينة اإدلب، وذلك يف اإطار التفاق الذي 
تو�صلت اإليه املعار�صة والنظام برعاية رو�صية، ويق�صي بخروج 

مقاتلي املعار�صة وعائالتهم ومن يرغب من الأهايل.
وبلغ عدد املهجرين يف هذه الدفعة نحو 2500 �صخ�س، بينهم 

نحو اأربعمئة مقاتل من املعار�صة.
اإن ث��الث��ني مدنيا  اأخ����رى، ق��ال��ت م�����ص��ادر حملية  م��ن ج��ه��ة 
واأطفال، وج��رح نحو خم�صني  ن�صاء  بينهم  الأق��ل قتلوا،  على 
يف  ال�صكنية  الأح��ي��اء  ا�صتهدفت  جوية  غ���ارات  ج��راء  اآخ��ري��ن 
مدينة البوكمال بريف دير الزور �صرقي �صوريا على احلدود 

العراقية.
املدينة قرب جامع  الغارات تركزت و�صط  اأن  امل�صادر  وذك��رت 
وقرب  الإمي���ان  وجامع  الر�صافة  جمعية  وحميط  الرحمن 

ال�ضفري الأمريكي الداعم لال�ضتيطان ي�ضل اإ�ضرائيل

مواجهات مع الحتالل وفعاليات بالذكرى الـ69 للنكبة

•• املو�شل-وكاالت:

وامل���دن���ي���ني ومتطرفني  ال�����ص��رط��ة  م���ن  ق��ت��ل��ى  ���ص��ق��ط 
على  التنظيم  �صنه  هجوم  يف  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم 
معاناة  ا�صتمرت  بينما  الأنبار،  مبحافظة  حديثة  بلدة 
العراقي  اجلي�س  يهاجمها  ال��ت��ي  املو�صل  يف  املدنيني 

لطرد عنا�صر التنظيم .
م�صلحي  م��ن  اأرب��ع��ة  �صن  فقد  اأم��ن��ي��ة  م�����ص��ادر  وح�صب 
ال�صرطة  لكن  حديثة  على  انتحاريا  هجوما  التنظيم 
مت��ك��ن��ت م���ن ق��ت��ل ث���الث���ة م��ن��ه��م ب��ي��ن��م��ا ف��ج��ر الرابع 
اأربعة  مقتل  اإىل  م�����ص��رية  امل���ن���ازل،  اأح���د  داخ���ل  نف�صه 
مدنيني واإ���ص��اب��ة ث��الث��ة اآخ��ري��ن. وق��ال��ت امل�����ص��ادر اإن 
عززوا  ال�صعبي  احل�صد  من  وعنا�صر  الأمنية  ال��ق��وات 
ع��ن م�صلحني  واأط��راف��ه��ا بحثا  باملدينة  م��ن وج��وده��م 

اآخرين.
يف  م�صادر  عن  نقلت  الفرن�صية  ال�صحافة  وكالة  لكن 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اجلديد  الم��ريك��ي  ال�صفري  و�صل 
املثري للجدل ديفيد فريدمان اىل 
ا�صرائيل اأم�س لتويل من�صبه، قبل 
الرئي�س  بها  يقوم  زي���ارة  م��ن  اي��ام 
واأكدت  ترامب.  دونالد  المريكي 
ال�صرائيلية  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
و�صول فريدمان املعروف مبواقفه 
يف  لال�صتيطان  الداعمة  املتطرفة 

الرا�صي الفل�صطينية املحتلة.
فريدمان  ي��ق��دم  ان  امل���ق���رر  وم����ن 
الثالثاء  ال���ي���وم  اع���ت���م���اده  اوراق 
ل��ل��رئ��ي�����س ال����ص���رائ���ي���ل���ي روؤوف�����ني 

ريفلني.
ث���م���ان���ي���ة  اأ������ص�����ي�����ب  ذل�����������ك،  اىل 
الحتالل  بر�صا�س  فل�صطينيني 
خ���الل م��واج��ه��ات ���ص��م��ال رام اهلل، 
الفعاليات  ت���ت���وا����ص���ل  ح�����ني  يف 
الغربية  ال�����ص��ف��ة  يف  الح��ت��ف��ائ��ي��ة 
للنكبة  ال��������69  ب���ال���ذك���رى  وغ������زة 

الفل�صطينية.

الفل�صطينيني  اإ����ص���اب���ات  وج�����اءت 
لدى قيام الحتالل بقمع امل�صرية 
اهلل  رام  م��دي��ن��ة  يف  انطلقت  ال��ت��ي 
يا�صر  الراحل  الرئي�س  من �صريح 
النكبة  ذك����رى  ع���رف���ات مب��ن��ا���ص��ب��ة 
الت�صامن  اعت�صام  خيمة  ب��اجت��اه 
الفل�صطينيني  الأ��������ص�������رى  م�����ع 

امل�صربني عن الطعام.
�صاروا  الذين  ال�صبان  مئات  واأغلق 

العام  ال���ط���ري���ق  احل���اج���ز  ب���اجت���اه 
واأ�صعلوا الإطارات واألقوا احلجارة 
جنود  �صوب  الفارغة  والزجاجات 
اع����ت����دى جنود  ك���م���ا  الح�����ت�����الل. 
الح��ت��الل ع��ل��ى ع���دد م��ن ال�صبان 
بلدة  عند  الرئي�س  ال�صارع  اأغلقوا 
نابل�س ت�صامنا مع  ح��وارة جنوبي 
الطعام  ع���ن  امل�����ص��رب��ني  الأ����ص���رى 

واإحياء لذكرى النكبة.

اإميانويل ماكرون ورئي�س وزرائه اجلديد

ماكرون ين�صف القواعد ويعني ميينيا رئي�صا للوزراء 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأف�����ادات ق��ان��ة ال��ع��رب��ي��ة ب����اأن ك��ارث��ة حقيقية ت��ل��وح يف 
ل�صيطرة  اخلا�صعة  �صنعاء  اليمنية  العا�صمة  اأف���ق 
النقالبيني، بعد اأن اأعلنت فيها حالة الطوارئ، جراء 
انت�صار وباء الكولريا الذي بداأ يح�صد اأرواح الأطفال 
وال��ن�����ص��اء وي��ه��دد ح��ي��اة ك��ل اليمنيني، و���ص��ط ن���داءات 

ا�صتغاثة لتقدمي امل�صاعدة الدولية العاجلة.
 125 اإىل  اليمن  يف  بالكولريا  ال��وف��ي��ات  ع��دد  وارت��ف��ع 
والإ�صابات اإىل 9 اآلف، بح�صب ما ذكرت قناة العربية، 

الثنني.
وُنقل غالبية امل�صابني بالكولريا يف مناطق النقالبيني 
اإىل م�صت�صفى اجلوف العام الذي بات ي�صتقبل مر�صى 

تفوق قدرته ال�صتيعابية بع�صرة اأ�صعاف.
اىل ذلك، ُقتل 15 من جماعة احلوثي وقوات الرئي�س 
املخلوع علي عبد اهلل �صالح واأُ�صيب 12، خم�صة منهم 
من املقاومة ال�صعبية، يف معارك مبحافظتي ال�صالع 

و�صبوة يف اليمن خالل اليومني املا�صيني.
ففي حمافظة ال�صالع، تكبد احلوثيون وقوات �صالح 
�صقوط  يف  متثلت  والعتاد  الأرواح  يف  ف��ادح��ة  خ�صائر 
ع�صرة قتلى و�صبعة جرحى واإعطاب مركبة ع�صكرية، 

يف حني اأُ�صيب خم�صة من رجال املقاومة.
وورد يف موقع �صبتمرب نت ل�صان حال اجلي�س الوطني 

اأن املقاومة ال�صعبية يف حمافظة ال�صالع متكنت من 
ا�صتعادة ال�صيطرة على عزلة الربيعتني مبديرية جنب 

بعد مواجهات و�صفها بال�صر�صة ا�صتمرت يومني.
املقاومة متكنت  اأن  ميدانية  املوقع عن م�صادر  ونقل 
م���ن دح����ر م�����ص��ل��ح��ي احل���وث���ي م���ن ع��زل��ة الربيعتني 
اأغ�صط�س  منذ  �صيطرتهم  حتت  كانت  والتي  بالكامل 

اآب 2015.
وذكرت امل�صادر اأن املقاومة متكنت من ال�صيطرة على 
الواقع  الإ�صرتاتيجي  املواقع يف جبل اجلميمة  اأغلب 

بني عزلتي الربيعتني ونعوة بجنب.
من  خم�صة  لقي  ال��ب��الد،  جنوبي  �صبوة  حمافظة  ويف 
للمقاومة  هجوم  يف  حتفهم  �صالح  وق��وات  احلوثيني 

على مركبة ع�صكرية يف مدينة بيحان.
وقال �صهود عيان اإن م�صلحني من املقاومة ا�صتهدفوا 
مركبة  م��ن  ع��ل��ى  ���ص��ال��ح  وق����وات  للحوثيني  دوري����ة 
ع�صكرية يف مدينة بيحان اخلا�صعة ل�صيطرتهم، مما 
اأدى اإىل مقتل ركابها اخلم�صة حيث ُنقلت جثثهم اإىل 

م�صت�صفى املدينة.
من جانب اآخر، ت�صهد جبهة طوال ال�صادة يف مديرية 
بني  متقطعة  ا���ص��ت��ب��اك��ات  ���ص��ب��وة  مبحافظة  ع�صيالن 
القيادي  اأحدها جنل  اأُ�صيب يف  والآخ��ر حيث  احل��ني 
احلارثي  اجل��ح��ف  �صالح  ال�صيخ  ال�صعبية  باملقاومة 

بر�صا�س قنا�س حوثي.

حممد بن را�صد خالل تكرميه اأحد خريجي الدورة الرابعة يف كلية الدفاع الوطني )وام(

حممد بن  زايد خالل مباحثاته مع الرئي�س الأمريكي يف البيت الأبي�س    )وام(

•• الفجر - اإدواردو ريو�س لودينا
ترجمة خرية ال�شيباين

ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو و�صعا  ي��واج��ه 
تاريخ  م�����ص��ب��وق يف  غ���ري  ���ص��ي��ا���ص��ي��ا 
الدميقراطية الفنزويلية. الوريث 
�صافيز  م���ن ط����رف ه��وغ��و  امل���ع���نينّ 
ي���راأ����س   ،2013 ع�����ام  وف����ات����ه  ق���ب���ل 
يف  يتحكم  م�صالح  حت��ال��ف  ال��ي��وم 
وال�صيا�صية  الق��ت�����ص��ادي��ة  امل�����وارد 
الهيمنة على  التي متنحه  الهائلة 

موؤ�ص�صات الدولة الفنزويلية. 
                      )التفا�صيل �س12(

ـــدد بــ�ــصــحــب  ـــه ـــا ت ـــي ـــان امل
ـــــن تـــركـــيـــا  ــــا م ــــه ــــوات ق

•• برلني-اأ ف ب:

ن����ددت ب��رل��ني ب�����ص��دة اأم�������س مبنع 
زي��ارة قاعدة  اأمل��ان من  نوابا  اأنقرة 
ت��اب��ع��ة حل��ل��ف ���ص��م��ال الأط��ل�����ص��ي يف 
تركيا وحذرت من انها قد ت�صحب 

قواتها لن�صرها يف مكان اآخر.
الأملانية  اخلارجية  وزارة  وو�صفت 
م���ن���ع ت���رك���ي���ا ال�����ن�����واب م����ن زي�����ارة 
ت�صتخدم  ال��ت��ي  اجن��رل��ي��ك  ق��اع��دة 
�صد  ال��دويل  التحالف  عمليات  يف 

تنظيم داع�س ب�غري املقبول.
ع�صكريا   250 حوايل  اأملانيا  وتن�صر 
يف القاعدة، حيث تنطلق طائراتها 
مهمات  يف  ت���ورن���ي���دو  ط������راز  م����ن 
لتقدمي  او  �صوريا  ف��وق  ا�صتطالع 
امل�صاركة  ال��دول  الإم��داد لطائرات 

يف التحالف �صد تنظيم داع�س.
واعتربت امل�صت�صارة الأملانية انغيال 
الرتكي موؤ�صف  املوقف  اأن  مريكل 
مناق�صة  يف  �صت�صتمر  اأمل��ان��ي��ا  واأن 
الأمر حلل امل�صاألة، اإل اأنها �صتبحث 
ب����دائ����ل لجن���رل���ي���ك يف هذه  ع����ن 

الأثناء، مبا يف ذلك يف الأردن.
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•• باري�س-وكاالت:

ماكرون،  اإميانويل  اجلديد  الفرن�صي  الرئي�س  كلف 
اإدوارد  املعتدل  اليميني  لوهافر  مدينة  عمدة  ام�س 

فيليب بت�صكيل احلكومة.
وهي خطوة مل ي�صبق لها مثيل يف فرن�صا بعد احلرب 
ب��اخ��ت��ي��ار ط��وع��ي لرئي�س احل��ك��وم��ة م��ن خ���ارج حزب 

الرئي�س اجلمهورية اإىل الأمام.
وفيليب )46 عاما( حمام ورئي�س بلدية مدينة لوهافر 
ال�صاحلية، ومقرب من ال�صيا�صي املحافظ اآلن جوبيه، 

وينتمي للجناح املعتدل بحزب اجلمهوريني.
الرئي�س  النائب من خارج حركة  اختيار هذا  ويعك�س 
رغبة الرئي�س الو�صطي يف اجلمع بني كافة الأطياف 
من  ق�صم  اأ���ص��وات  يجتذب  اأن  �صاأنه  وم��ن  ال�صيا�صية، 
خالل  الوطنية  اجلمعية  يف  غالبية  لتاأمني  اليمني 
يونيو،  ح��زي��ران  يف  املرتقبة  الت�صريعية  النتخابات 
وهو �صرط اأ�صا�صي لكي يتمكن من تطبيق اإ�صالحاته 

الليربالية والجتماعية.
وجرت الأحد مرا�صم تن�صيب ماكرون ر�صميا ليت�صلم 

مهامه كاأ�صغر رئي�س يف تاريخ البالد.

معارك �ضارية يف ال�ضالع و�ضبوة وخ�ضائرة فادحة للحوثيني
�صنعاء تواجه كارثة.. اإعالن طوارئ ملواجهة الكولريا

ال�صرطة العراقية قولها اإن اثنني من عنا�صر ال�صرطة 
لقيا م�صرعهما يف هذا الهجوم.

بيد  ت�صقط  مل  حديثة  مدينة  اأن  اإىل  الوكالة  وت�صري 
تنظيم داع�س الذي �صيطر منذ 2014 على اأغلب مناطق 
وم����دن حم��اف��ظ��ة الأن���ب���ار ك���ربى امل��ح��اف��ظ��ات ال�صنية 
العراقية  ال��ق��وات  لكن  امل�صاحة،  حيث  م��ن  ال��ع��راق  يف 
مدعومة بطريان حتالف دويل تقوده الوليات املتحدة 
الأرا���ص��ي، يف ح��ني تخو�س منذ نحو  اأغ��ل��ب  ا�صتعادت 

�صبعة اأ�صهر معارك �صر�صة ل�صتعادة مدينة املو�صل.
وعلى ال�صعيد امليداين يف املو�صل، قالت م�صادر اأمنية 
اإن القوات العراقية توا�صل لليوم الثاين تقدمها ببطء 
املدينة.  �صمال غربي  يف حي 30 مت��وز وح��ي 17 مت��وز 
�صيارتني  عراقية فجرت  اأن طائرات  امل�صادر  واأ�صافت 
�صيطرت  بينما  مت���وز،   17 ح��ي  يف  للتنظيم  ملغمتني 
ال���ق���وات ع��ل��ى اأج�����زاء م��ن اأح���ي���اء ال��ع��ري��ب��ي و17 متوز 

والقت�صاديني والرفاعي. 

هجوم يف حديثة واأو�صاع ماأ�صاوية باملو�صل
�صاخن:  �صفيح  علـى  فنزويـال 
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رعى حفل تخريج الدورة الرابعة يف كلية الدفاع الوطني

حممد بن را�صد ي�صيد بالكلية باعتبارها م�صنع الرجال الأكفاء املوؤهلني بقوة العلم والبتكار والبداع 

مبر�صوم من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  الع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
 2012 ع��ام  اهلل  حفظه  امل�صلحة 
�صاحب  ب��رع��اي��ة  اف��ت��ت��اح��ه��ا  ومت 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة يف  للقوات  الأعلى  القائد 

دي�صمرب 2013 .

التميز  اأ�صا�س  على  فيها  الدرا�صة 
والب����ت����ك����ار وت���ع���م���ل ع���ل���ى متكني 
ال����دار�����ص����ني م����ن احل�������ص���ول على 
التعرف  ب��ه��دف  ق��ي��م��ة  م��ع��ل��وم��ات 
ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
قوة  اأدوات  وم��ع��رف��ة  وال��ت��ح��دي��ات 
كما   .. الوطنية  وامل����وارد  ال��دول��ة 
تزودهم مبهارات قيادية متقدمة 
الفكري  الن���دم���اج  ع��ل��ى  تعينهم 

الع�صكرية  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
اإىل  ودع����اه����م   .. وامل���دن���ي���ة  م��ن��ه��ا 
الوطنية  م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��م  حت��م��ل 
الوطن  اأج��ل حماية م��ق��درات  من 
ومنجزاته احل�صارية وامل�صاركة يف 

الذود عن اأمن دولتنا العزيزة.
بطي  بن  مكتوم  ال�صيخ  األقى  كما 
باإ�صم  كلمة  مكتوم  اآل  �صهيل  ب��ن 
زم���الئ���ه اخل���ري���ج���ني يف ال�����دورة 

ث��م األ��ق��ى بعد ذل��ك ال��ل��واء الركن 
ال�صعدي  �صامل  ر�صاد حممد  طيار 
ق���ائ���د ال��ك��ل��ي��ة ك��ل��م��ة رح����ب فيها 
راع�����ي احلفل  ال�����ص��م��و  ب�����ص��اح��ب 
واحل�صور واأ�صار اإىل اأهمية تكامل 
وتعاون موؤ�ص�صاتنا الوطنية ومدى 
اأبنائه ومن  الوطن جلهود  حاجة 
الدفاع  ك��ل��ي��ة  ف�����اإن  امل��ن��ط��ل��ق  ه����ذا 
برامج  ب��ت��ط��وي��ر  ت���ق���وم  ال���وط���ن���ي 

بالبيئة ال�صرتاتيجية ومتطلبات 
�صناعة القرار ال�صرتاتيجي.

اآ���ص��م��ى اآيات  و رف���ع ق��ائ��د ال��ك��ل��ي��ة 
لقيادتنا  والم�����ت�����ن�����ان  ال����������ولء 
مل�صرية  دع���م���ه���ا  ع���ل���ى  ال���ر����ص���ي���دة 
الكلية منذ تاأ�صي�صها لتمكينها من 

اأداء ر�صالتها الوطنية بكل جناح.
اخلريجني  كلمته  ختام  يف  هناأ  و 
خمتلف  م�����ن  ال����راب����ع����ة  ب���������دورة 

ال��راب��ع��ة رف���ع م��ن خ��الل��ه��ا اأ�صمى 
ل�صاحب  وال�������ولء  ال�����ص��ك��ر  اآي������ات 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  و����ص���اح���ب   " اهلل 
نائب  اآل مكتوم  را���ص��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 " 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

•• اأبوظبي -وام:

رعى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رع��اه اهلل حفل تخريج 
الدفاع  ك��ل��ي��ة  ال��راب��ع��ة يف  ال�����دورة 
ابوظبي  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  ال���وط���ن���ي 

�صباح ام�س.
ال�صيخ  ���ص��م��و   .. احل���ف���ل  ح�����ص��ر 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
ومعايل  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم 
اأم��ل ع��ب��داهلل القبي�صي  ال��دك��ت��ورة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�صة 
حممد  بن  طحنون  ال�صيخ  و�صمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
ال�صيخ �صيف  العني والفريق �صمو 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ اأح��م��د ب��ن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ص�صة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة 
مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  ومعايل 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
املعرفة واللواء الركن طيار ال�صيخ 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ومعايل  والح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ح�صني بن اإبراهيم احلمادي وزير 
حممد  ومعايل  والتعليم  الرتبية 
بن اأحمد البواردي الفال�صي وزير 
دولة ل�صوؤون الدفاع ومعايل نورة 
دولة  وزي����رة  الكعبي  حم��م��د  ب��ن��ت 
ل�صوؤون املجل�س الوطني الحتادي 
وم����ع����ايل ال���ف���ري���ق ال����رك����ن حمد 
حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان 

القوات امل�صلحة.
�صاحب  ب���و����ص���ول  احل���ف���ل  وب�������داأ 
بال�صالم  احل���ف���ل  راع�����ي  ال�����ص��م��و 
الوطني ثم تالوة اآيات من الذكر 
ال�صمو  �صاحب  و�صاهد  احلكيم.. 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد 
واحل�����ص��ور اي���ج���ازا م�����ص��ورا حول 
اأ�ص�صت  التي  الكلية  ون�صاأة  تاريخ 

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ودعمهم  رع��اي��ت��ه��م  ع��ل��ى  امل�صلحة 
موا�صلة  اأج��ل  من  الوطن  ل�صباب 
ومتكينهم  الأك��ادمي��ي  حت�صيلهم 
والفاعلة  اليجابية  امل�صاركة  من 
الوطنية  م��وؤ���ص�����ص��ات��ن��ا  ب���ن���اء  يف 
اأمن  وح��م��اي��ة  علمية  اأ���ص�����س  ع��ل��ى 
التي  احلبيبة  دول��ت��ن��ا  وم��ن��ج��زات 
باتت بف�صلحكمة قيادتنا الر�صيدة 
ت�صنف يف م�صاف الدول املتقدمة 

على كل ال�صعد.
رئي�س  نائب  ال�صمو  �صاحب  وق��ام 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اخلريجني  ب��ت��ك��رمي  دب����ي  ح���اك���م 
وت�صليمهم �صهاداتهم يف ماج�صتري 
الدرا�صات ال�صرتاتيجية والأمنية 
وه��ن��اأه��م ب��ن��ج��اح��ه��م ومت��ن��ى لهم 
م��زي��دا م��ن ال��ت��ف��وق وال��ن��ج��اح كل 
اأج��ل خدمة وطنه  م��ن  يف موقعه 
بتطور  وال������ص�����ه�����ام  وجم���ت���م���ع���ه 
�صتى  يف  ال��ع��زي��زة  دول��ت��ن��ا  ونه�صة 

املجالت.
و اأ�صاد �صموه بامل�صتوى الأكادميي 
ال���راق���ي ال���ذي و���ص��ل��ت اإل��ي��ه كلية 
عمرها  رغ�����م  ال���وط���ن���ي  ال����دف����اع 
باأهمية  منوها  الق�صري  ال��زم��ن��ي 
الدرا�صات ال�صرتاتيجية والأمنية 
الكلية  الدار�صون يف  يتلقاها  التي 
وموؤ�ص�صات  وزارات  خمتلف  م��ن 

الدولة.
باأنها  ال��ك��ل��ي��ة   .. ���ص��م��وه  وو����ص���ف 
املوؤهلني  الأك��ف��اء  ال��رج��ال  م�صنع 
يف  والب���داع  والبتكار  العلم  بقوة 
من  متكنهم  ال��ت��ي  تخ�ص�صاتهم 
الوطني  القرار  �صنع  يف  امل�صاركة 
والتخطيط ال�صليم حلماية اأمننا 

ومكت�صباتنا الوطنية.
ال�صمو  ل�����ص��اح��ب  ال��ت��ق��ط��ت  وق����د 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
راعي احلفل ال�صور التذكارية مع 

اخلريجني.

الحتفال بتخريج دورة ع�صكرية يف جزيرة �صوقطرى اليمنية حتت اإ�صراف وتدريب دولة المارات 
•• �شوقطري - اليمن-وام:

اليمنية الحتفال بتخريج دورة ع�صكرية  مت ام�س يف جزيرة �صوقطرى 
حتت  وذل��ك  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  مكثفة  لتدريبات  اأف��راده��ا  خ�صع 
�صواطىء اجلزيرة  تاأمني  للم�صاهمة يف  الم��ارات  دولة  وتدريب  اإ�صراف 

و�صون اأمنها.
وا�صتخدام  واملعركة  امل��ي��دان  م��ه��ارات  يف  تدريبات  ال���دورة  اأف���راد  تلقى  و 

تنفيذ  اإىل  ..اإ�صافة  والطبوغرافيا  الداخلي  والأم��ن  الأ�صلحة  خمتلف 
رماية حية يف ميادين الرماية التي اأعدت خ�صي�صا عالوة على تدريبات 

يف جمال الإ�صعافات الأولية.
و قدم اخلريجون عر�صا ع�صكريا اأظهر جاهزيتهم للذود عن تراب اليمن 
وحيا�صه ومقدراته وعك�س مهاراتهم وم�صتوى تاأهيلهم يف التخ�ص�صات 
وانتماءهم  ولءه��م  ج�صدت  التي  العالية  املعنوية  ال��روح  جانب  اإل  كافة 

وحبهم لبلدهم وا�صتعدادهم الت�صحية من اأجله.

املتوا�صل  بالدعم   - التخرج  حفل  ح�صروا   - مينيون  م�صئولون  اأ�صاد  و 
الذي تقدمه دولة الإمارات لبالدهم يف جميع املجالت من اأجل النهو�س 

جمددا وبناء م�صتقبل اآمن و زاهر لأبنائها.
وع������رب ال������خريجون ع�����ن �ص������كره����م ل�����دولة الإم������ارات ب�����قيادة �صاحب 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب���ن  خ����ليفة  ال�ص������يخ  ال�ص����مو 
والتي مل تاأل جهدا يف �صبيل تاأهيلهم واإعدادهم للدفاع عن بلدهم و�صون 

اأمنه .
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ويل عهد اأبوظبي يبحث مع الرئي�س الأمريكي تعزيز العالقات ال�ضرتاتيجية بني البلدين والق�ضايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد وترامب يوؤكدان حر�ص البلدين على موا�صلة تعزيز وتطوير عالقات التعاون الوثيقة 
•  اجلانبان يوؤكدان على �ضرورة بناء موقف دويل قوي وفاعل يف مواجهة الإرهاب والقوى الداعمة له
•  تاأكيد حر�س البلدين على احتواء الأزمات التي ت�ضهدها املنطقة واحلد من تفاقم الأو�ضاع الإن�ضانية فيها ودعم اأ�ض�س اأمنها وا�ضتقرارها
ز اأمن منطقة اخلليج العربي وال�ضرق الأو�ضط • حممد بن زايد يوؤكد ا�ضتعداد الإمارات للعمل والتعاون مع الوليات املتحدة واملجتمع الدويل مبا يعزِّ

•• وا�شنطن-وام:

بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�صلحة مع  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
فخامة دونالد ترامب رئي�س الوليات 
العالقات  تعزيز  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة 
وعددا  البلدين  ب��ني  ال�صرتاتيجية 

من الق�صايا الإقليمية والدولية.
ا���ص��ت��ق��ب��ال فخامة  ج����اء ذل����ك خ����الل 
ال�صمو  ل�صاحب  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ص��ي��خ 
والوفد املرافق ام�س يف البيت الأبي�س 

بوا�صنطن.
المريكي  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  ورح����ب 
ب�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان وق��ال: انه ل�صرف عظيم ان 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال��ي��وم  معنا  ي��ك��ون 
ان��ا احرتمه  �صخ�س مم��ي��ز..   .. زاي���د 
انه  وقد عرفته حمبا لوطنه واعتقد 

يحب الوليات املتحدة المريكية.
الأمريكي  الرئي�س  اإىل  �صموه  ونقل 
ال�صمو  �صاحب  حت��ي��ات  اللقاء  خ��الل 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ 
رئي�س الدولة، )حفظه اهلل(، ومتنياته 
وال�صعب الإماراتي لفخامته وال�صعب 
التقدم  دوام  ال�����ص��دي��ق  الأم���ري���ك���ي 

وال�صتقرار والزدهار.
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  وم���ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ت���رام���ب  الأم���ري���ك���ي 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ص��ي��خ 
حتياته ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
الإمارات  لدولة  راج��ي��اً  اهلل(  )حفظه 

مزيداً من الرخاء والتقدم.
ا�صتعرا�س  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  وج������رى 
ع���الق���ات ال���ت���ع���اون وال�������ص���داق���ة بني 
ال�صيا�صية  امل�����ج�����الت  يف  ال���ب���ل���دي���ن 
و�صبل  وال��ع�����ص��ك��ري��ة  والق���ت�������ص���ادي���ة 
يحقق  مب����ا  وت���ط���وي���ره���ا  ت���ع���زي���زه���ا 
وال�صعبني  للبلدين  امل�صرتكة  امل�صالح 

ال�صديقني.
واأك����د اجل��ان��ب��ان خ���الل ال��ل��ق��اء الذي 
ح�صره �صمو ال�صيخ طحنون بن زايد 
الوطني  الأم����ن  م�صت�صار  ن��ه��ي��ان  اآل 
و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان 
الدويل حر�س البلدين على موا�صلة 
التعاون  ع���الق���ات  وت���ط���وي���ر  ت��ع��زي��ز 
الهتمام  وامل��ت��م��ي��زة يف ظ��ل  ال��وث��ي��ق��ة 
لتطوير  البلدين  قيادتا  توليه  ال��ذي 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ومب����ا ي�����ص��ه��م يف 

حتقيق املكا�صب املتبادلة.
ال�صيخ حممد  ال�صمو  وناق�س �صاحب 
بن زايد اآل نهيان خالل اجتماعه مع 
الرئي�س ترامب يف البيت الأبي�س اآفاق 
تو�صيع  واأهمية  القت�صادي  التعاون 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
القت�صادي  النمو  تعزيز  �صاأنها  م��ن 
لل�صعبني  وال��رخ��اء  الزده���ار  وحتقيق 

الإماراتي والأمريكي.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن التبادل التجاري 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ب���ني 
بلغ  املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة 
19 مليار دولر يف عام 2016 حيث 
تعد دولة الإمارات ثالث اأكرب م�صتورد 
على  الأم��ري��ك��ي��ة  واخل���دم���ات  لل�صلع 

م�صتوى العامل.
ك����م����ا ب����ح����ث اجل�����ان�����ب�����ان ج���م���ل���ة من 
تركزت  والدولية  الإقليمية  الق�صايا 
املزعزعة  الإقليمية  التدخالت  ح��ول 
الو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  ل��الأم��ن 
ال�����ص��وري��ة وم�����ص��ار اجلهود  والأزم�������ة 
والق�صية  �صاأنها  يف  اجلارية  الدولية 
الرئي�س  ���ص��م��وه  اأط��ل��ع  ح��ي��ث  الليبية 
الأمريكي على اخلطوة التي اتخذتها 
ل��ي��ب��ي��ا خالل  امل��ع��ن��ي��ة يف  الأط���������راف 
اجتماعها الأخري يف اأبوظبي، وناق�س 
ال����دويل يف  اجل��ان��ب��ان ج��ه��ود املجتمع 
حماربة العنف والتطرف واجلماعات 
ذات  الق�صايا  من  وغريها  الإره��اب��ي��ة 

الهتمام امل�صرتك.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اأن العالقات بني دولة  اآل نهيان  زايد 
والوليات  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ع��الق��ات حتالف 
ت�صتند  قدمية  ا�صرتاتيجية  و�صراكة 
اإىل تاريخ طويل من الروابط العميقة 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل��ج��الت  يف 
وتقوم  وغريها،  والأمنية  والع�صكرية 
ع���ل���ى ق����اع����دة ���ص��ل��ب��ة م����ن الح������رتام 

املتباَدل وامل�صالح والقيم امل�صرتكة.
الإم��������ارات  دول������ة  اإن  ����ص���م���وه:  وق������ال 
على  دائ��م��اً  حري�صة  املتحدة  العربية 
مع  ال�صرتاتيجية  عالقاتها  تطوير 
الوليات املتحدة المريكية وتعزيزها 
الأم������ام، خ��ا���ص��ة يف ظل  اإىل  ودف��ع��ه��ا 
ال��ن��ظ��ر ب��ني البلدين  ت��واف��ق وج��ه��ات 
الإقليمية  الق�صايا  حول  ال�صديقني 
اخلليج  اأمن  مقدمتها  ويف  والدولية، 
الأو�صط،  ال�����ص��رق  واأزم������ات  ال��ع��رب��ي، 
الأمن  دات  وم��ه��دِّ الإره���اب،  ومواجهة 

وال�صتقرار على ال�صاحة الدولية.
واأ�صار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان اإىل روؤية البلدين حول 
�صرورة بناء موقف دويل قوي وفاعل 
يف مواجهة الإرهاب والقوى الداعمة 
له، ب�صفته من اأخطر التحديات التي 
تواجه الأمن وال�صتقرار والتنمية يف 

العامل.

و����ص���دد ���ص��م��وه ع��ل��ى ����ص���رورة تقدمي 
بني  والتن�صيق  وتو�صيعها  امل�صاعدات 
التحديات  مل��واج��ه��ة  الأط������راف  ك��اف��ة 
الإن�����ص��ان��ي��ة امل��ت��زاي��دة وال��ن��اج��م��ة عن 
ال�����ص��راع��ات وال��ن��ق�����س يف الإم�����دادات 

الغذائية يف كافة اأرجاء املنطقة.
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأ���ص��اد 
الرئي�س  مب��ب��ادرة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ت���رام���ب ل��ت��ع��زي��ز ع���الق���ات ال���ولي���ات 
يف  الرئي�صيني  �صركائها  م��ع  املتحدة 
املتحدة  ال��ولي��ات  تبني  واإىل  املنطقة 
ملواجهة  و���ص��رام��ًة  اأك��رث ح��زم��اً  نهجاً 
ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف وال���ع���دواين، منوها 
املتعددة  الإم��ارات��ي��ة  ب��امل��ب��ادرات  �صموه 
املتطرف،  ال��ف��ك��ر  مل��واج��ه��ة  ال�����ص��اع��ي��ة 
الإرهابيني  متويل  م�صادر  وجتفيف 
وتعزيز قيم الت�صامح الديني والعرقي 

والتعاي�س الن�صاين.
الأمريكي  ال��دور  اإىل  �صموه  اأ�صار  كما 
ق�����ص��اي��ا منطقة  وامل����ح����وري يف  امل��ه��م 
واأزماتها،  وملفاتها  الأو���ص��ط  ال�صرق 
خا�صة يف ظل امل�صالح ال�صرتاتيجية 
املتحدة  ال��ولي��ات  تربط  التي  ة  املهمَّ
الأمريكية باملنطقة، وح�صورها املوؤثر 

فيها على امل�صتويات كافة.

ال�صيخ حممد  ال�صمو  واأع��رب �صاحب 
بن زايد اآل نهيان عن �صعادته بتبادل 
الأفكار والروؤى مع الرئي�س الأمريكي، 
دونالد ترامب، حول املنطقة، وكيفية 
ي مل�صادر ال�صطراب واخلطر  الت�صدِّ
وعدم ال�صتقرار فيها، و�صمان اأمنها، 
موؤكداً ا�صتعداد دولة الإمارات العربية 
مع  وال��ت��ع��اون  للعمل  الكامل  املتحدة 
الوليات املتحدة الأمريكية واملجتمع 
ز اأمن منطقة اخلليج  الدويل مبا يعزِّ
يف  وي�صبُّ  الأو���ص��ط،  وال�صرق  العربي 
وتطلعاتها  املنطقة  �صعوب  م�صلحة 
من  وال�����ص��الم،  والأم�����ن  التنمية  اإىل 
منطلق التزام دولة المارات العربية 
امل���ت���ح���دة ال���ث���اب���ت جت����اه دع����م اأرك�����ان 
ال���ص��ت��ق��رار وال�����ص��الم وال��ت��ن��م��ي��ة على 

امل�صتوَيني الإقليمي والعاملي.
املرتَقبة  ال����زي����ارة  اأن  ���ص��م��وه  واأك������د 
ترامب  دون����ال����د  ال��رئ��ي�����س  ل��ف��خ��ام��ة 
ال�صقيقة،  ال�صعودية  للمملكة العربية 
رة مع القادة اخلليجيني  ولقاءاته املقرَّ
والعرب وامل�صلمني هناك، توؤكد اأهمية 
ب�صكل خا�س،  العربي  منطقة اخلليج 
عام،  ب�صكل  الأو�صط  ال�صرق  ومنطقة 
واهتمام  الأم���ري���ك���ي���ة،  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  يف 

اخلليج  ب���اأم���ن  الأم���ري���ك���ي���ة  الإدارة 
العربية  اململكة  العربي، والتعاون مع 
ال�صعودية ودول جمل�س التعاون لدول 
ي للمخاطر  اخلليج العربية يف الت�صدِّ
الأهمية  ذات  امل��ن��ط��ق��ة  د  ت���ه���دِّ ال���ت���ي 
الأمريكية  للم�صالح  ال�صرتاتيجية 

والعاملية.
واأكد اجلانبان يف ختام لقائهما حر�س 
املزيد من اجلهود  بذل  على  البلدين 
ت�صهدها  ال���ت���ي  الأزم���������ات  لح����ت����واء 
امل��ن��ط��ق��ة واحل���د م��ن ت��ف��اق��م وتدهور 
اأ�ص�س  ودع��م  فيها  الإن�صانية  الأو�صاع 

اأمنها وا�صتقرارها.
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وك���ان 
�صجل  دون يف  ق��د  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�صرف للبيت البي�س الكلمة التالية 
�صعادتي  اأعرب عن  ان  اأودنّ  البداية  )يف 
المريكي  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  ب��ل��ق��اء 
زيارتي  م�����ص��ت��ه��ل  يف  ت���رام���ب  دون���ال���د 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة الم��ري��ك��ي��ة التي 
تربطنا معها �صداقة تاريخية وتعاون 
م�صرتك، ونتطلع اىل العمل �صويا مع 
لتعزيز  البي�س  البيت  يف  اأ�صدقائنا 
والدفع  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��الق��ات��ن��ا 
و�صعبينا  ب��ل��دي��ن��ا  ل�����ص��ال��ح  ق��دم��ا  ب��ه��ا 

زيارتنا  م��ن  نتطلع  كما  ال�صديقني، 
امل�����ص��رتك��ة من  ت��ك��ث��ي��ف ج��ه��ودن��ا  اىل 
منطقة  يف  وال���ص��ت��ق��رار  ال�صالم  اأج��ل 
وال��ع��امل... متنياتنا  الأو���ص��ط  ال�صرق 
دونالد  ال��رئ��ي�����س  لفخامة  اخل��ال�����ص��ة 
قيادة  يف  وال��ن��ج��اح  بالتوفيق  ت��رام��ب 
جديدة  مرحلة  يف  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال�صديق  المريكي  ولل�صعب  ودقيقة 

املزيد من التطور والزدهار(.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ال��ت��ق��ى ���ص��اح��ب  ك��م��ا 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
لوا�صنطن  زي���ارت���ه  خ����الل  امل�����ص��ل��ح��ة 
الدفاع  وزي���ر  ماتي�س  جيم�س  م��ع��ايل 

الأمريكي.
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�صره 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن زاي�����د اآل 
و�صمو  الوطني  الأمن  نهيان م�صت�صار 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����ص��ي��خ 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون ال���دويل 
وال�صداقة  ال��ت��ع��اون  ع���الق���ات  ب��ح��ث 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني 
و�صبل  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات 
خا�س  وب�صكل  وت��ط��وي��ره��ا  ت��ع��زي��زه��ا 
الع�صكرية  ال�صوؤون  البلدين يف  تعاون 

والدفاعية.
جممل  ا�صتعرا�س  اللقاء  خ��الل  ومت 
ال���ق�������ص���اي���ا الإق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة 
املنطقة  يف  ال����راه����ن����ة  وال����ت����ط����ورات 
خا�صة فيما يتعلق باجلهود والتن�صيق 
ال��ب��ل��دي��ن يف حماربة  ب���ني  امل�����ص��رتك 
والتنظيمات  وال����ع����ن����ف  ال����ت����ط����رف 
اإر�صاء  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ودور  الإره���اب���ي���ة 
والت�صدي  وال�صتقرار  الأم��ن  دعائم 
تقو�س  ال���ت���ي  ال���ت���ه���دي���دات  مل�������ص���ادر 

ال�صالم يف املنطقة.
اأوجه  كما مت خالل اللقاء ا�صتعرا�س 
الع�صكرية  العمليات  وتن�صيق  التعاون 
التنظيمات  مل����ح����ارب����ة  امل���������ص����رتك����ة 
الإرهابية يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 
اإ�صافة اإىل بحث التدخالت القليمية 
المن  زع��زع��ة  ودوره���ا يف  املنطقة  يف 
وال����ص���ت���ق���رار ف��ي��ه��ا وت��ه��دي��د ممرات 

املالحة الدولية.
وتطرق اجلانبان كذلك اإىل عدد من 
امل�صرتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل��و���ص��وع��ات 
وتبادل الراأي ووجهات النظر حولها.

اد  ح�صر اللقاءين معايل علي بن حمنّ
ال�صام�صي نائب الأمني العام للمجل�س 
ومعايل  ال���وط���ن���ي  ل����الأم����ن  الأع����ل����ى 
جهاز  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون 
يو�صف  و���ص��ع��ادة  التنفيذية  ال�����ص��وؤون 
م��ان��ع ال��ع��ت��ي��ب��ة  ���ص��ف��ري ال���دول���ة لدى 
و�صعادة  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
ديوان  وكيل  امل��زروع��ي  مبارك  حممد 
الركن  وال��ف��ري��ق  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
م��ه��ن��د���س ع��ي�����ص��ى ���ص��ي��ف ب���ن عبالن 
القوات  اأرك���ان  رئي�س  نائب  امل��زروع��ي 

امل�صلحة.
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وك���ان 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
الأب��ي�����س وكان  البيت  اإىل  ق��د و���ص��ل  
ترامب  دون��ال��د  فخامة  ا�صتقباله  يف 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  رئي�س 
�صاحب  ب��زي��ارة  فخامته  رح��ب  حيث 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
الوليات  اىل  امل��راف��ق  وال��وف��د  نهيان 

املتحدة الأمريكية.
ويرافق �صموه وفد ي�صم �صمو ال�صيخ 
م�صت�صار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  طحنون 
ال�صيخ عبداهلل  الوطني و�صمو  الأم��ن 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
وال��ت��ع��اون ال����دويل وم��ع��ايل ع��ل��ي بن 
العام  الأم���ني  ن��ائ��ب  ال�صام�صي  ح��م��اد 
الوطني  ل���الأم���ن  الأع���ل���ى  ل��ل��م��ج��ل�����س 
رئي�س  املبارك  ومعايل خلدون خليفة 
و�صعادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�������ص���وؤون  ج��ه��از 
الدولة  �صفري  العتيبة  م��ان��ع  يو�صف 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ل���دى 
و�صعادة حممد مبارك املزروعي وكيل 
والفريق  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  دي����وان 
ال���رك���ن م��ه��ن��د���س ع��ي�����ص��ى ���ص��ي��ف بن 
اأركان  رئي�س  ن��ائ��ب  امل��زروع��ي  ع��ب��الن 

القوات امل�صلحة.

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ص الباراغواي بعيد ا�صتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
جمهورية  رئي�س  كارتي�س  اأورا�صيو  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  اهلل"برقية 

الباراغواي وذلك مبنا�صبة عيد ا�صتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اأورا�صيو كارتي�س.

م�صوؤول لبناين ي�صيد بجهود الإمارات يف دعم بالده مل�صاعدة النازحني ال�صوريني
•• بريوت-وام:

اأ�صاد معايل معني املرعبي وزير الدولة ل�صوؤون النازحني يف لبنان بدور 
دول��ة الإم��ارات يف دعم ب��الده مل�صاعدة النازحني ال�صوريني من خالل 
اأو ال�صحية اأو اخلدماتية. جاء  امل�صاريع التي تنفذها �صواء الإن�صانية 
الدولة  ال�صام�صي �صفري  ذلك خالل لقائه �صعادة حمد �صعيد �صلطان 
لدى اجلمهورية اللبنانية مبقر ال�صفارة الإماراتية يف بريوت بح�صور 
امل�صت�صار م�صلم املن�صوري مدير ملحقية ال�صوؤون الن�صانية والتنموية 
. واأكد الوزير اللبناين خالل اللقاء اأن اجلهود اجلبارة التي تقوم بها 
دولة الإمارات مل�صاعدة النازحني واملجتمع اللبناين امل�صيف ت�صهم ب�صكل 
كبري يف خدمة املجتمعني امل�صيف وامل�صاف يف مناطق يعاين اأفرادها 

من تردي الأو�صاع ال�صحية واملعي�صية ناهيك عن احلرمان والتهمي�س 
وال�صعوبات  التحديات  اللقاء  خالل  املرعبي  الوزير  وعر�س  والفقر. 
التي يواجهها لبنان جراء ارتفاع اأعداد النازحني ال�صوريني .. موؤكدا 
ب�صكل  ولكن  وظروفهم  اأو�صاعهم  حت�صني  اأج��ل  من  تعمل  وزارت��ه  اأن 
الثنائية  العالقات  اجلانبان  بحث  كما  اللبناين.  الو�صع  مع  يتنا�صب 
بني البلدين واأهمية تفعيلها وتطويرها مبا ي�صب يف م�صلحة البلدين 
لبنان  يف  ال�صيا�صية  وامل�����ص��ت��ج��دات  ال��ت��ط��ورات  ج��ان��ب  اإىل  ال�صقيقني 
واملنطقة. من جهته اأكد ال�صفري ال�صام�صي اأولوية الدولة يف م�صاعدة 
النازحني .. م�صريا اإىل م�صاريع اإمنائية وتنموية �صيتم افتتاحها خالل 
الأ�صبوع اجلاري يف منطقة عكار �صمن �صل�صلة من امل�صاريع امل�صتمرة يف 

عدد من املناطق اللبنانية.

الحتادية العليا ترف�ص الطعن يف حكم على متهمة 
بال�صجن بعد اإدانتها بالتعاون مع جماعات ارهابية

•• اأبوظبي -وام: 

 - ع   . ع  املقدم من  الطعن  اليوم  العليا يف جل�صتها  الحت��ادي��ة  املحكمة  رف�صت 
حكم  يف  عليها  حكمت  قد  الحتادية  اأبوظبي  ا�صتئناف  حمكمة  كانت  اماراتية 
�صابق بال�صجن 10 �صنوات بعد اإدانتها بالتعاون والتوا�صل مع جماعات ارهابية 
ونقل اأموال بطرق غري قانونية لأفراد تابعني لتلك اجلماعات اإىل جانب اإن�صاء 
الإرهابية  لأفكار اجلماعات  للرتويج  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  مواقع على 
وال�صاءة اإىل مواقف الدولة. كما نظرت املحكمة يف عدد من الق�صايا املتعلقة 

باأمن الدولة بح�صور و�صائل العالم.
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اأخبـار الإمـارات

حميد النعيمي ي�صدر مر�صوما اأمرييا ب�صاأن موؤ�ص�صة منار الإميان التعليمية يف عجمان
•• عجمان-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى 
ب�صاأن موؤ�ص�صة منار   2017 ل�صنة   8 رقم  الأم��ريي  املر�صوم  حاكم عجمان 

الإميان التعليمية بعجمان.
يف  اجلديد  الأ�صا�صي  لنظامها  وفقا  املوؤ�ص�صة  ا�صتمرار  على  املر�صوم  ون�س 
مزاولة اأعمالها التعليمية باعتبار اإنها موؤ�ص�صة تعليمية خا�صة تعمل حتت 
الرعاية ال�صخ�صية من حاكم اإمارة عجمان وحتت ا�صراف حكومة عجمان 
املوؤ�ص�صة الأخرى الواردة يف نظامها الأ�صا�صي  اأغرا�س  تاأدية واإجناز  بهدف 
املتميز حتى  التعليم  ت��وف��ري  وج��ه اخل�صو�س  وع��ل��ى  ذل��ك  اجل��دي��د مب��ا يف 
مرحلة الثانوية العامة للطالب من اأبناء الفقراء وغريهم من املحتاجني 

خ�صو�صا الأيتام منهم وم�صاعدتهم وتاأهيلهم ل�صاحلهم ول�صالح املجتمع.
اأو  تربوية  من�صاأة  اأو  مدر�صة  اأي��ة  واإدارة  باإن�صاء  تقوم  اأن  للموؤ�ص�صة  ويجوز 
تعليمية اأخرى يف عجمان بغر�س توفري التعليم لطالبها بامل�صروفات متى 
اقت�صت امل�صلحة العامة ذلك وب�صرط مراعاة اأحكام قانون املدار�س اخلا�صة 
اإمارة  ويف  ال��دول��ة  يف  ال�صارية  العالقة  ذات  الخ���رى  وال��ل��وائ��ح  وال��ق��وان��ني 
والعمل ب�صورة ت�صامنية  الكامل  بالتعاون  اأن تقوم  املوؤ�ص�صة  عجمان وعلى 
تخفيف  بغر�س  اخل��ريي��ة  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  موؤ�ص�صة  م��ع  وف��ع��ال��ة 
معاناة الطالب الفقراء وغريهم من املحتاجني ورعاية النابغني من اأولئك 

الطالب وان تلتزم املوؤ�ص�صة يف كافة الأوقات بحكام هذا القانون والقوانني 
ال�صارية يف الدولة ويف الإمارة ب�صاأن الرتبية والتعليم وموؤ�ص�صات النفع العام 

وبالقرارات والتوجيهات التي ي�صدرها جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة.
وحدد املر�صوم ال�صخ�صية العتبارية للموؤ�ص�صة لتمكني من مزاولة اأعمالها 
وحتقيق اأغرا�صها الواردة يف نظامها الأ�صا�صي اجلديد وتكون لها �صخ�صية 
اعتبارية وذمة مالية م�صتقلة وخا�صة بها وتتمتع بال�صالحيات وبالأهلية 
التي  القانونية  والت�صرفات  امل��ع��ام��الت  ك��اف��ة  ملبا�صرة  الكاملة  القانونية 

تقت�صيها طبيعة اأعمالها وتوؤدي لتحقيق اأغرا�صها.
وطالب املر�صوم با�صتمرار رئي�س ونائب رئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة 
املذكورين يف املادة الرابعة من النظام الأ�صا�صي للموؤ�ص�صة يف �صغل منا�صبهم 
متديد  ويجوز  املر�صوم  ه��ذا  تاريخ  من  اعتبارا  �صنوات  ث��الث  مل��دة  باملجل�س 
املوافقة  على  احل�����ص��ول  بعد  ع�صويته  يف  تعديل  اإج����راء  اأو  املجل�س  ف��رتة 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  على  وي��ج��ب  عجمان  حكومة  م��ن  امل�صبقة  اخلطية 
اإخطار حكومة عجمان خطيا وفورا باأي تغيري يطراأ يف جمل�س الإدارة على 
ان يتوىل جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة ال�صراف على تاأديتها لأعمالها ون�صاطاتها 
والإدارية  املالية  ب�صوؤونها  القرارات اخلا�صة  واإ�صدار  اأموالها  والت�صرف يف 
وعلى وجه اخل�صو�س يكون جمل�س ادارة املوؤ�ص�صة م�صئول عن اإدارة مدر�صة 
منار الميان واملن�صاآت الرتبوية والتعليمية التابعة للموؤ�ص�صة باأف�صل �صبل 
منار  املتميز مبدر�صة  التعليم  وتوفري  واملالية  والتعليمية  الرتبوية  الإدارة 

خا�صة  وب�صفة  املحتاجني  من  وغريهم  الفقراء  للطالب  جمانا  المي��ان 
للطالب اليتام.

واأجاز املر�صوم يف مواده وبقرار من جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة ان�صاء ومتلك واإدارة 
الميان  منار  مدر�صة  بجانب  اإ�صافية  حرفية  اأو  جتارية  من�صاآت  وت�صغيل 
وبحيث تعمل تلك املن�صاآت حتت مظلة املوؤ�ص�صة وحتت ا�صرافها كليا اأو جزئيا 
املن�صاآت  تلك  اعمال  من  الناجتة  ال�صافية  الأرب���اح  ا�صتغالل  بهدف  وذل��ك 
التجارية او احلرفية ح�صريا لأغرا�س مقابلة نفقات اإدارة وت�صغيل مدر�صة 
منار الميان التعليمية اخلا�صة واملن�صاآت الرتبوية والتعليمية التابعة لها 
الرتاخي�س  اإ���ص��دار  ب��الإم��ارة  املخت�صة  الرتخي�س  جهات  وعلى  الم��ارة  يف 
التجارية واملهنية الالزمة لأعمال املوؤ�ص�صة وفقا للوائح والجراءات املرعية 
يف المارة وذلك بقدر ما قد يكون �صروريا اأو منا�صبا لتمكني املوؤ�ص�صة من 

متلك واإدارة املن�صاآت التجارية واحلرفية .
واعترب املر�صوم اأموال وممتلكات املوؤ�ص�صة ملكا خال�صا لها وتطبق يف �صاأنها 
القواعد القانونية املتعلقة بحفظ الأموال واملمتلكات العامة والتامني عليها 
العام ول يجوز  الدولة للمال  التي تكفلها قوانني  وتكون لها ذات احلماية 
الأ���ص��ول من  ي�صدر ح�صب  بقرار  اإل  واملمتلكات  الأم���وال  تلك  الت�صرف يف 
جمل�س ادارة املوؤ�ص�صة على ان تودع اأموال املوؤ�ص�صة النقدية يف امل�صرف الذي 

ي�صميه جمل�س الإدارة.
اأنواع ال�صرائب والر�صوم التي  املوؤ�ص�صة من جميع  اإعفاء  ون�س كذلك على 

تتقا�صاها الدوائر واملوؤ�ص�صات املحلية يف الإمارة.
وا�صرتط املر�صوم المريي موافقة احلكومة على حل املوؤ�ص�صة والتعديالت 
اأية  ق��رار بدجمها يف  اإ���ص��دار  اأو  اأعمالها  اإيقاف  اأو  وان ل يجوز حلها  فيها 
بعد  اإل  الأ�صا�صي  اأحكام نظامها  اأي حكم من  اأو  اأخ��رى  اأو موؤ�ص�صة  جمعية 

احل�صول على موافقة خطية م�صبقة من حكومة عجمان.
بح�صب  لآخ��ر  وق��ت  من  يقوم  اأن  املوؤ�ص�صة  لراعي  الم��ريي  املر�صوم  واج��از 
اأي  باإ�صدار  الإدارة  جمل�س  من  تو�صيات  على  بناء  اأو  مالئما  ي��راه  قد  ما 
املوؤ�ص�صة  �صوؤون  اأو موؤقتة ح�صبما قد تكون مطلوبة لتنظيم  دائمة  ق��رارات 
اأو الإداري��ة وعلى جمل�س الإدارة ا�صدار اللوائح الداخلية للموؤ�ص�صة  املالية 
لتنظيم ال�صوؤون الإدارية واملالية واملحا�صبية للموؤ�ص�صة وب�صرط األ تتعار�س 
اأحكام تلك اللوائح الداخلية مع اأحكام هذا املر�صوم واأحكام النظام الأ�صا�صي 

اجلديد للموؤ�ص�صة.
يلغي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا املر�صوم .. املر�صوم المريي رقم 8 ل�صنة 
2003 ب�صاأن موؤ�ص�صة منار الإميان التعليمية وذلك بدون م�صا�س ب�صحة 
املر�صوم  اإج��راءات اتخذت قبل تاريخ نفاذ هذا  او  ق��رارات �صدرت  اأي  ونفاذ 

وقفا لأحكام املر�صوم الأمريي امللغي مبوجب احكام هذه املادة.
ويعمم على  ل��الإم��ارة  الر�صمية  اجل��ري��دة  الأم���ريي يف  امل��ر���ص��وم  ه��ذا  ين�صر 
جميع املخاطبني باأحكامه واجلهات املعنية الأخرى للقيام بتنفيذه كل فيما 

يخ�صها.

هيئة املوارد العامة و�صرطة راأ�ص اخليمة تنظم ملتقى نظام احلماية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

براأ�س  العامة  امل��وارد  هيئة  نظمت 
مع  والتن�صيق  ب��ال��ت��ع��اون  اخل��ي��م��ة 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ص��رط��ة راأ�����س 
ال�����ص��ن��وي الأول  امل��ل��ت��ق��ى  اخل��ي��م��ة، 
حماية(،  )ل��ن��ظ��ام   2017 ل��ل��ع��ام 
اخلدمة  م�����زودي  و  م��ق��دم��ي  م���ع 
عددهم  ب��ل��غ  وال������ذي  امل��ع��ت��م��دي��ن 
)84( مقدم خدمة، وذلك بح�صور 
رئي�س  الطري  اأحمد  جمال  �صعادة 
جمل�س اإدارة هيئة املوارد العامة، و 
املقدم حممد عبدالرحمن الأحمد 
مدير اإدارة اخلدمات الإلكرتونية 
والت�صالت ب�صرطة راأ�س اخليمة، 
وامل�����الزم جن��م ال��ب��زي م��دي��ر فرع 
الرتاخي�س ب�صرطة راأ�س اخليمة، 
ب�صرطة  املوؤ�ص�صي  التميز  وخبري 
و  ال�����ص��ف��ريي،  �صيف  اخليمة  راأ����س 
�صلطان  الأ���ص��ت��اذة  مي�صون حممد 
هيئة  م��ن  ال�صام�صي  علي  اآم��ن��ة  و 
امل������وارد ال��ع��ام��ة، وع����دد ك��ب��ري من 

مقدمي اخلدمة املعتمدين. 
اأو�صح جمال الطري باأن هذا امللتقى 
مقدمي  مع  التن�صيق  بهدف  ياأتي 
باعتبارهم  امل��ع��ت��م��دي��ن  اخل���دم���ة 
وا�صرتاتيجي  اأ����ص���ا����ص���ي  ���ص��ري��ك 
لتفعيل نظام حماية، ولفتح قنوات 
م��ع��ه��م، للعمل  م��ب��ا���ص��رة  ت��وا���ص��ل 

يف الإم��ارة، بالإ�صافة اإىل مقدمي 
باعتبارهم  اخل���دم���ة،  م�����زودي  و 
العمل  رئي�صي لإجناح هذا  �صريك 

الأمني. 
 

حفظ الأمن  
واأكد جمال الطري اأن �صرطة راأ�س 
اخليمة يقع على عاتقها دور كبري 
الأمان  توفري  و  الأم���ن،  حفظ  يف 
ل��ك��اف��ة امل���واط���ن���ني و امل��ق��ي��م��ني، و 
و  ممتلكاتهم،  و  اأرواح��ه��م  حماية 
�صون حرياتهم، ولكن ذلك يحتاج 
املوؤ�ص�صات  كافة  وت��ع��اون  دع��م  اإىل 
املحلية  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  و 
و الحت���ادي���ة م��ن��ه��ا، ل��ت��ن��ف��ي��ذ هذا 
ال���ق���ان���ون و ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى اأر�����س 
نتائجه  و  ث��م��اره  حل�صد  ال���واق���ع، 
ع��ل��ى امل����دى ال��ب��ع��ي��د، ومل���ا ف��ي��ه من 

حتقيق للم�صلحة العامة. 
امل����ق����دم حممد  ا����ص���ت���ع���ر����س  ك���م���ا 
اإدارة  مدير  الأحمد  عبدالرحمن 
اخلدمات اللكرتونية و الت�صالت 
ب�����ص��رط��ة راأ��������س اخل���ي���م���ة، خالل 
وال�صرتاطات  املتطلبات  امللتقى 
الفنية لنظام املراقبة التلفزيونية 
والأمنية وفقاً ملا ن�س عليه قانون 
املن�صاآت  لأم���ن  التقنية  الأن��ظ��م��ة 
تكون  اأن  م����ن  ح���م���اي���ة(  )ن����ظ����ام 
تركيبها  �صيتم  ال��ت��ي  ال��ك��ام��ريات 

وا�صحة الروؤية وملونة، واأن تركب 
املن�صاأة، بحيث  على جميع مداخل 
ت��ك��ون ����ص���ورة ال�����ص��خ�����س يف مدى 
وعلى  هويته،  على  التعرف  روؤي���ة 
جميع خمارج الطوارئ الرئي�صية، 
اإىل داخل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  وال��ف��رع��ي��ة 
وخارج املن�صاأة، بحيث تكون �صورة 
ال�����ص��خ�����س يف م���دى ال��ت��ع��رف اإىل 
منطقة  على  تو�صع  واأن  ال��ه��وي��ة، 
الر�صد  روؤي��������ة  م�����دى  يف  ال���ب���ه���و 
امل�صاعد،  ب��ه��و  م��ن��ط��ق��ة  وع���ل���ى   ،
يف  ال�صخ�س  ���ص��ورة  ت��ك��ون  بحيث 
مدى روؤية التميز ، وعلى منطقة 
ال�صتقبال، وعلى مداخل وخمارج 
قيا�س  م��دى  يف  ال�صيارات  مواقف 
وا�صرتطت  الأرق�����ام،  ل��وح��ة  روؤي����ة 

ت��ك��ون تلك  اأن  اأي�����ص��اً  امل��وا���ص��ف��ات 
باملراقبة  اخل���ا����ص���ة  ال���ك���ام���ريات 
ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة حت���ت���ف���ظ مب����دة 
يوماً   )90( ع��ن  تقل  ل  ت�صجيل 
تو�صيل  ومينع  الكامريات،  لكافة 
هذه الكامريات باأي جهة خارجية، 
ول يدخل عليها �صوى املخول بها 
الرتاخي�س  ق�صم  قبل  م��ن  فقط 

ب�صرطة راأ�س اخليمة.  
اخلدمات  اإدارة  م���دي���ر  واأ�����ص����اف 
باأن  الت�������ص���الت،  و  الل��ك��رتون��ي��ة 
ال�����ك�����ام�����ريات ودوائ�����������ر امل���راق���ب���ة 
الأمور  من  اأ�صبحت  التلفزيونية 
ب�صكل  تعمل  اأن  �صريطة  امل��ه��م��ة، 
موا�صفات  ذات  ت��ك��ون  واأن  ج��ي��د، 
تقنية عالية من اأجل حماية الأرواح 

واملمتلكات، وهذا الهدف الرئي�صي 
هيئة  اأن  ك���م���ا  ح���م���اي���ة،  ل���ن���ظ���ام 
فرع  مع  وبالتعاون  العامة  امل���وارد 
اخليمة  راأ���س  ب�صرطة  الرتاخي�س 
ت��ن��ظ��ي��م حمالت  ���ص��ي��ع��م��الن ع��ل��ى 
تفتي�صية ممنهجة ومدرو�صة على 
للتاأكد  اخل���دم���ة  م��ق��دم��ي  ج��م��ي��ع 
و  امل��ع��اي��ري  ل��ك��اف��ة  تطبيقهم  م���ن 
من  وللتاأكد  املو�صوعة،  ال�صروط 
املجال  ه��ذا  العاملني يف  اأن جميع 
من مهند�صني و فنيني مرخ�صني 
الهيئة،  ق���ب���ل  م����ن  وم���ع���ت���م���دي���ن 
للتاأكيد  و  ال��ع��م��ل،  ج���ودة  ل�صمان 
املن�صاآت  اأ����ص���ح���اب  ح�����ص��ول  ع��ل��ى 
مبوا�صفات  مم��ت��ازة،  خدمات  على 

وجودة عالية.  

حماية  ن��ظ��ام  تطبيق  ع��ل��ى  ���ص��وي��اً 
وفق املوا�صفات املحددة و املعتمدة، 
التي  الزمنية  وامل��ه��ل��ة  ال��وق��ت  ويف 
الإمارة،  يف  املن�صاآت  لكافة  ح��ددت 
م��ق��دم��ي اخلدمة  وك���ذل���ك حل���ث 
ع���ل���ى ت���ق���دمي اأف�������ص���ل اخل���دم���ات 
لأ�صحاب  حماية  بنظام  املتعلقة 
املوا�صفات  اأف�����ص��ل  وف��ق  امل��ن�����ص��اآت، 
املحددة، و باأف�صل الأ�صعار، ل�صمان 
اخلطة  وف��ق  حماية  ن��ظ��ام  تنفيذ 
امل��و���ص��وع��ة، ول��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����داف 
ملناق�صة  وك����ذل����ك  ب�����ه،  اخل���ا����ص���ة 
انطالقة  منذ  ك��ام��ل  ع��ام  م�صرية 

ال����ن����ظ����ام، ول����ل����وق����وف ع���ل���ى اأه����م 
وامل�صكالت  املعوقات  و  ال�صعوبات 
ال��ت��ي واج��ه��ت ال��ربن��ام��ج، و و�صع 
كافة  تزيل  التي  املنا�صبة  احللول 
وي�صرع  ي�صهل  مما  املعوقات،  تلك 
اجلهات  جل��م��ي��ع  ال���ع���م���ل  وت������رية 
بالتميز  �صعادته  واأ�صاد  املعنية،كما 
الكبري الذي مت حتقيقه من خالل 
ح�صولهم على جائزة �صقر للتميز 
احل���ك���وم���ي، وه�����ذا دل���ي���ل ع��ل��ى اأن 
الواحد يوؤتي  الفريق  العمل بروح 

ثماره باإيجابية و متيز . 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأ���ص��ار  و 

املوارد العامة اأن هذا النظام تعمل 
على حتقيقه الكثري من القطاعات 
ا�صرتاتيجي  ���ص��ري��ك  تعترب  ال��ت��ي 
ل��ل��ق��ي��ادة ال���ع���ام���ة ل�����ص��رط��ة راأ�����س 
العامة  امل�����وارد  ول��ه��ي��ئ��ة  اخل��ي��م��ة، 
براأ�س اخليمة، وهي دائرة التنمية 
القت�صادية، و هيئة املنطقة احلرة، 
و  الل��ك��رتون��ي��ة،  احلكومة  هيئة  و 
التعليمية،  اخليمة  راأ����س  منطقة 
الأوقاف  و هيئة  البلدية،  دائ��رة  و 
ال��ع��ام��ة و ال�����ص��وؤون الإ���ص��الم��ي��ة، و 
ال��ب��ح��ري��ة، وكافة  امل���الح���ة  ه��ي��ئ��ة 
احلكومية  اجل��ه��ات  و  ال��ق��ط��اع��ات 

قائد عام �صرطة راأ�ص اخليمة يتفقد منفذ الدارة احلدودي
•• راأ�س اخليمة – الفجر

للجولت  ال�صنوية  اخلطة  �صمن 
ومراكز  اإدارات  لكافة  التفتي�صية 
ال�صرطة ال�صاملة، و�صمن مبادرة 
ال�صرطي  للعمل  التفتي�س  تعزيز 
، ت��ف��ق��د ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��داهلل بن 
�صرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان 
راأ�س  منفذ  مركز   ، اخليمة  راأ���س 
الدارة احلدودي بهدف الطمئنان 
والوقوف على   ، العمل  �صري  على 
واخلدمات  التطويرية  امل�صاريع 
الأم����ن����ي����ة ب���امل���ن���ف���ذ احل����������دودي ، 
مبا  الأداء  ���ص��ري  ت��وج��ي��ه  ب���ه���دف 

�صرطة املنافذ واملطارات وعدد من 
ال�صباط والأفراد باملركز .

اللواء بن  ويف م�صتهل زيارته قام 
طابورالع�صكري  ب��ت��ف��ق��د  ع���ل���وان 
ال�صتعداد  م�����دى  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د 
اللتزام  ح��ي��ث  م���ن  واجل���اه���زي���ة 
بالقيافة والهندام الع�صكري وفق 
بها  املعمول  النظامية  التعليمات 
تفقد  ك��م��ا   ، ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 
اآلية  امل��رك��ز واط��ل��ع على  ���ص��ي��ارات 
للوقوف  وال�������ص���ي���ان���ة  ال��ف��ح�����س 
مالئمتها  وم��دى  جاهزيتها  على 
على  وال�����وق�����وف   ، ل���ال����ص���ت���خ���دام 
التطوير  ومتطلبات  الحتياجات 

وزارة  ا�صرتاتيجية  اأهداف  يحقق 
الوقوف  خ����الل  م���ن  ال���داخ���ل���ي���ة 
ل��ب��ح��ث ودرا����ص���ة جميع  م��ي��دان��ي��اً 
التي  وال���������ص����ع����وب����ات  ال�����ع�����وائ�����ق 
والعمل  الأم���ن���ي  ال��ع��م��ل  ت���واج���ه 
احللول  واإي����ج����اد  ت��ذل��ي��ل��ه��ا  ع��ل��ى 
وراف����ق����ه خالل   ، ل���ه���ا  ال����الزم����ة 
�صيف  اخلبري   ، التفقدية  اجلولة 
الأداء  وم�صت�صار  خبري  ال�صفريي 
بالقيادة  وال�صرتاتيجي  املوؤ�ص�صي 
الأمني  التفتي�س  ، وفريق  العامة 

.
�صامل  العميد   ، ا�صتقباله  وكان يف 
اإدارة  م���دي���ر  ال���درم���ك���ي  ���ص��ل��ط��ان 

والتحديث  .
اخلدمات  طبيعة  على  اطلع  كما 
املتبعة  والنظم  للجمهور  املقدمة 
امل�صافرين  ح���رك���ة  ت�����ص��ه��ي��ل  يف 
و���ص��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا ، م���وؤك���داً على 
الأمنية  اخل��دم��ات  تقدمي  اأهمية 
مميز  اأداء  وذات  ن��وع��ي��ة  ب�����ص��ف��ة 
�صرورة  على  و���ص��دد  للمتعاملني 
تذليل العقبات التي من املمكن اأن 

تعيق تقدمي اخلدمات الأمنية .
القائد  الزيارة عقد  وعلى هام�س 
يف  امل�صوؤولني  م��ع  اجتماعاً  ال��ع��ام 
امل��ن��ف��ذ احل�����دودي ، وا���ص��ت��م��ع اإىل 
�صري  لتطوير  امل��ق��رتح��ات  بع�س 

اإىل  وال���وق���وف  الإدارة  يف  ال��ع��م��ل 
ع����دد م���ن امل���الح���ظ���ات ال���ت���ي من 
الأداء  تطوير  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها 
، كما وجه �صعادته يف ختام زيارته 
الرتقاء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ب�������ص���رورة 
باخلدمات الأمنية املقدمة لكافة 
ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع وال�����ص��ع��ي اجل���اد 
املرجوة  الأه�����داف  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
باملجتمع  والأم���ان  الأم��ن  لتعزيز 
باعتبار املنفذ من اجلهات الهامة 
ال����ذي ي��ل��ق��ى ع��ل��ى ع��ات��ق��ه الكثري 
م��ن امل�����ص��وؤول��ي��ة وامل��ه��ام ال��ت��ي من 
�صاأنها حتافظ على اأمن وا�صتقرار 

الدولة .

خرباء: الإمارات توظف الف�صاء الرقمي لن�صر نهج الت�صامح وال�صالم بالعامل
•• اأبوظبي-وام:

اأكد خرباء م�صاركون يف املوؤمتر الدويل لتجرمي الإرهاب 
الإلكرتوين - الذي انطلقت اأعماله ام�س يف اأبوظبي - 
اأهمية املوؤمتر والدعوة التي تنطلق من خالله لتوحيد 
الإرهاب  ملكافحة  دويل  ت�صريع  وتبني  العاملية  اجلهود 

الإلكرتوين وجترميه.
واأ�صاروا اإىل اأن مبادرة دولة الإمارات تنظيم هذا احلدث 
الثاقبة وحر�صها  روؤي��ت��ه��ا  م��ن  ان��ط��الق��ا  ت��اأت��ي  ال��ع��امل��ي 
امل�����ص��ت��م��ر ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ال��ف�����ص��اء ال��رق��م��ي ل��ن�����ص��ر نهج 
والت�صدي  اأجمع  العامل  يف  واخل��ري  وال�صالم  الت�صامح 

لالأفكار الظالمية والهدامة.
اأجرته وكالة  ا�صتطالع  امل�صاركون - يف  و قال اخل��رباء 
تنظيم  اإن   - امل��وؤمت��ر  هام�س  على  وام  الإم�����ارات  اأن��ب��اء 
دولة الإمارات لهذا املوؤمتر العاملي ياأتي كذلك جت�صيدا 
لريادتها يف تبني املبادرات التي تعم فوائدها على العامل 
اأن الإره����اب الإل��ك��رتوين يعد اأحد  اأج��م��ع .. م��وؤك��دي��ن 
واخلري  وال�صالم  الت�صامح  قيم  لن�صر  املقو�صة  الأدوات 
بالعامل واأن هناك حاجة ملحة اإىل اإرادة دولية ملواجهته 
وجترميه. و قال الدكتور جهاجنري خان م�صوؤول دويل 
رائدا  ت��وؤدي دورا  الر�صيدة  الإم���ارات وقيادتها  دول��ة  اإن 
يف دعم جهود املجتمع الدويل ملكافحة الإرهاب ب�صوره 
واأ�صكاله كافة. و اأكد اأهمية انعقاد هذا املوؤمتر الدويل 
الذي ياأتي انطالقا من مبادرة اإماراتية رائدة تهدف اإىل 
تعزيز جهود املجتمع الدويل ملكافة الإرهاب الإلكرتوين 
وجترميه. من جانبه قال الدكتور مفيد �صهاب - فقيه 
لل�صالم  املحبة  ال��ع��امل  دول  على  يجب  اإن��ه   - د�صتوري 
اأن ت�صتفيد م��ن ه��ذا امل��وؤمت��ر ال���دويل ال��ه��ام ال��ذي جاء 
عنه  يتمخ�س  ما  تبني  على  والعمل  اإماراتية  مببادرة 

اإعالن اأبوظبي الذي �صي�صدر يف نهاية املوؤمتر.
اأ�صحت اليوم  اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة  اأكد  و 
ف��ري��دا للتنمية وال���ص��ت��ق��رار والزده���ار  متثل من��وذج��ا 
وتعد من الدول ال�صباقة على م�صتوى العامل لتاأ�صي�س 
ال�صراكات الإقليمية والعاملية التي تهدف اإىل ن�صر قيم 

ال�صالم والت�صامح يف ربوع العامل اأجمع.
و اأ�صاف اإن تنظيم هذا املوؤمتر الدويل الهام يعك�س اإميان 
دولة الإمارات الرا�صخ باأهمية توظيف الف�صاء الرقمي 
ملا يفيد املجتمعات والأجيال النا�صئة و�صرورة الت�صدي 
ل��الأف��ك��ار ال��ه��دام��ة ال��ت��ي ي��ت��م ت��روي��ج��ه��ا م��ن خاللها. 
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال ال��ق��ا���ص��ي ال��دك��ت��ور ح���امت ف����وؤاد علي 
باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب  الإقليمي  املدير 
واجلرمية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
اإن ا�صت�صافة دولة الإم��ارات لهذا املوؤمتر الدويل الهام 
التي  امل��ب��ادرات اخلالقة  اإط��الق  ال��دول��ة يف  يعك�س نهج 
ب��ك��ل �صوره  الره����اب  ال��دول��ي��ة ملكافحة  ت��ع��زز اجل��ه��ود 
التي  وال�صموم  الظالمية  لالأفكار  والت�صدي  واأ�صكاله 
ن�صر  على  والعمل  الرقمي  الف�صاء  عرب  ترويجها  يتم 

مبادىء ال�صالم واخلري يف ربوع العامل اجمع.
و اأكد اأن املوؤمتر املعني بتجرمي الإرهاب اللكرتوين وما 
اأهمية ت�صافر  يت�صمنه من نقا�صات وور�س عمل يوؤكد 
اجلهود الدولية ملكافحة هذا النوع من الإرهاب والعمل 
 .. له  والت�صدي  لتجرميه  دولية  ت�صريعات  بلورة  على 
م�صريا اإىل اأن دولة الإمارات تقدم منوذجا رائدا يحتذى 
به ملواجهة التحديات الأمنية العاملية املعا�صرة. و اأ�صاف 
اإن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف 
مع  ا�صرتاتيجية  ب�صراكة  يعمل  التعاون  جمل�س  دول 
وذلك  الإقليمي  مقره  ت�صت�صيف  التي  الإم���ارات  دول��ة 
وتقوية  املنطقة  دول  باقي  دعم  يف  رغبتها  على  تاأكيدا 
 .. واجل��رمي��ة  ال��ت��ه��دي��دات  مبكافحة  املعنية  دف��اع��ات��ه��ا 
ونوه باملكانة الرائدة واملرموقة التي اأ�صحت حتظى بها 
دول��ة الإم��ارات حاليا والثقة الكبرية من قبل املجتمع 
الدويل. ياأتي تنظيم املوؤمتر الدويل لتجرمي الإرهاب 
اللكرتوين ا�صتكمال مل�صرية املبادرات التي تتبناها دولة 
الإمارات فيما يتعلق بتحمل م�صوؤولياتها جتاه املجتمع 
ي�صهد  حيث  �صاملة  ب�صورة  الإره����اب  ملواجهة  ال���دويل 
واخلرباء  ال��ق��رار  اأ�صحاب  م��ن  نخبة  م�صاركة  احل��دث 
اآليات  لبحث  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  املتخ�ص�صني 

جترمي الإرهاب الإلكرتوين.

اأبوظبي ت�صت�صيف اجتماع جلان التوعية املرورية بدول اخلليج
•• اأبوظبي-وام: 

التعاون  جمل�س  ب��دول  امل��روري��ة  التوعية  جل��ان  ناق�صت 
وقرارات  العامة  الأمانة  مذكرة  العربية  اخلليج  ل��دول 
وزراء الداخلية بدول املجل�س فى جمال التوعية املرورية 

وتقارير فعاليات واأن�صطة اأ�صبوع املرور اخلليجي.
ال�صرتاتيجية  م�����ص��ودة  ال��ع��م��ل  ج��ل�����ص��ات  ن��اق�����ص��ت  ك��م��ا 
الإعالمية التوعوية املرورية على م�صتوى دول املجل�س 
ل��ل��م��رور يف  ال��ع��ام��ون  امل����دراء  ال��ت��ي �صيتم عر�صها ع��ل��ى 
الجتماع القادم يف �صيغتها النهائية واخلطة العالمية 

املرور  لأ�صبوع  ال�صتعداد  واملت�صمنة  امل��روري��ة  للتوعية 
" حياتك  �صعار  ال��ذي يقام حتت  املقبل  للعام  اخلليجي 

اأمانة " املزمع انطالقة يف مار�س عام 2018.
ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع جل��ان التوعية امل��روري��ة بدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد ام�س 

يف فندق �صوفوتيل يف اأبوظبي.
الثقافة  اإدارة  م��دي��ر  بحر  حممد  ا���ص��ام��ة  امل��ق��دم  وك���ان 
الجتماع  رئي�س  البحرين  مملكة  وف��د  رئي�س  امل��روري��ة 
العربية  الم����ارات  دول���ة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�صكر  ت��ق��دم 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ا���ص��ت�����ص��اف��ة الج���ت���م���اع وح�����ص��ن الع����داد 

والتنظيم له.
بالنجاح والتوفيق  اأعماله  باأن تكلل  معربا عن متنياته 

واأن تخرج تو�صياته حمققة لالأهداف املرجوة منه.
ال�صحي رئي�س ق�صم  املقدم علي �صعيد  من جانبه رحب 
للتن�صيق  العامة  ب��الإدارة  الأداء  ال�صرتاتيجية وتطوير 
املروري رئي�س وفد الإمارات بوفود دول جمل�س التعاون 
والنجاح  التوفيق  دوام  لهم  متمنيا  ال��ث��اين  بلدهم  يف 
الروؤى  توحيد  يف  الجتماع  ي�صهم  ب��اأن  اأمله  عن  معربا 
واملفاهيم التوعوية مبا يتفق مع الآمال والطموح التي 

يتطلع اإليها قادة وجمتمعات دول جمل�س التعاون.



الثالثاء   16   مايو    2017  م   -   العـدد  12021  
Tuesday  16   May   2017  -  Issue No   12021

05

اأخبـار الإمـارات

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�ضارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�ضارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

مركز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب : الفجوة املتنامية بني احلكومات والقطاع اخلا�ص تفاقم ظاهرة الإرهاب اللكرتوين
•• اأبوظبي -وام:

اأكد الدكتور جهاجنري خان مدير 
ملكافحة  امل���ت���ح���دة  الأمم  م���رك���ز 
متنامية  ف��ج��وة  الإره����اب..وج����ود 
اخلا�س  والقطاع  احلكومات  بني 
تزايد  يف  منها  ج��ان��ب  يف  تت�صبب 
ظ����اه����رة الإره���������اب الإل����ك����رتوين 
وتنجم  ال����ع����امل  ي�����ص��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
ت�صيب  اق��ت�����ص��ادي��ة  خ�صائر  عنها 
م�صريا   .. ك��اف��ة  املجتمع  ���ص��رائ��ح 
خالل  وقعت  التي  الهجمات  اإىل 
وا�صتهدفت  امل��ا���ص��ي��ني  ال��ي��وم��ني 
بينها  من  عديدة  وقطاعات  دول 

عدد كبري من امل�صت�صفيات.
اأم������ني ع�����ام الأمم  واأك��������د مم���ث���ل 
املتحدة يف املوؤمتر الدويل لتجرمي 

ع��ل��ى ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ل���دول .. 
ب����ات����ت حت���ت���م ت���ط���وي���ر ال���ق���ان���ون 
الوترية  ي���واك���ب  ب�����ص��ك��ل  ال�����دويل 
ت��ت��ط��ور خاللها  ال��ت��ي  ال�����ص��ري��ع��ة 
الأمر  وهو  الإلكرتونية  التقنيات 
اإطالق  معه  يكفي  يعد  مل  ال���ذي 
ح��وارات متقطعة من اآن اإىل اآخر 
ملناق�صة الظاهرة فح�صب .. داعيا 
وعملية  قوية  �صراكة  اإط��الق  اإىل 
م���ن خ����الل ح�����وار م�����ص��ت��دام بني 
والقطاع  احل���ك���وم���ات  ال��ط��رف��ني 
القطاع  اأن  واأو������ص�����ح  اخل����ا�����س. 
�صركات  ي���دي���ر  م���ن  ه���و  اخل���ا����س 
ولديه  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ص���ل 
الالزمة  والتكنولوجيا  الأدوات 
واحلكومات  ال���ظ���اه���رة  لح���ت���واء 
بدورها هي التي ت�صن الت�صريعات 

واأن�������ه ه���ن���اك ح���اج���ة ك���ب���رية اإىل 
اجلهود  وت�����ص��اف��ر  دويل  ت���ع���اون 
ت�صريعات  اإىل  الو�صول  اأج��ل  من 
ق��وي��ة يف ال��ق��ان��ون ال���دويل يف ظل 
ال�����ص��ري��ع��ة يف جمال  ال��ت��غ��ي��ريات 
واأ�صاف   . الرقمية  التكنولوجيا 
ه���ذا  خ������الل  امل������وؤمت������ر  ع���ق���د  اأن 
الروؤية  يعك�س  اإمنا  املهم  التوقيت 
 .. الإم���ارات  دول��ة  لقيادة  الثاقبة 
مثمنا دور الدولة ودعمها اجلهود 
الظاهرة  ه���ذه  ملكافحة  ال��دول��ي��ة 
املتنامية يف اخلطورة والتي باتت 
الأمن  ع��ل��ى  داه��م��ا  خ��ط��را  ت�صكل 
هذا  مثل  اأن  اإىل  لفتا   .. العاملي 
ميكن  قويا  اأ�صا�صا  ي�صكل  امل��وؤمت��ر 
الدولية يف  اأن تبنى عليه اجلهود 
هذا ال�صاأن خالل الفرتة املقبلة.. 

الإرهاب الإلكرتوين �� الذي انطلق 
ام�س يف اأبوظبي حتت رعاية �صمو 
اآل نهيان  زايد  ال�صيخ عبداهلل بن 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزير 
بناء  اإىل  املتنامية  احل��اج��ة  على   ����
ج�صور من التعاون بني احلكومات 
م�صيدا   .. اخل����ا�����س  وال����ق����ط����اع 
باملبادرات والت�صريعات التي ت�صنها 

دولة الإمارات يف هذا املجال.
وقال جهاجنري يف ت�صريح خا�س 
�� على  وام  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
اإن��ه يجب   �� املوؤمتر  اأعمال  هام�س 
املوؤمتر  ان��ع��ق��اد  ف��ر���ص��ة  ا���ص��ت��ث��م��ار 
ال��ن��وع من  اأج����ل تفعيل ه���ذا  م��ن 
�صرورية  اأ�صبحت  التي  ال�صراكة 
اأكرث من اأي وقت م�صى. واأ�صاف 
للقرا�صنة  املتزايدة  الهجمات  اأن 

التي  ال���ت�������ص���ري���ع���ي���ة  ب�����امل�����ب�����ادرات 
تطلقها دولة الإمارات .. مو�صحا 
اأن الظاهرة �� يف �صوء كونها متثل 
والقطاع  للحكومات  لي�س  حتديا 
واإمنا  واخل���رباء فح�صب  اخل��ا���س 
ت�صكل خطرا على كل فئات املجتمع 
اإدخ�����ال  اإىل  ب��ح��اج��ة  اأ���ص��ب��ح��ت   �����
ت��ع��دي��الت ق��وي��ة ويف ال��وق��ت ذاته 
ملواكبة  ال��دويل  القانون  يف  مرنة 
للتكنولوجيا  ال�صريعة  ال��وت��رية 
م���دي���ر مركز  وث���م���ن  ال���رق���م���ي���ة. 
الإره����اب  ملكافحة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
التي  اجل����ه����ود   .. ن����ي����وي����ورك  يف 
تبذلها دولة الإمارات يف مكافحة 
الظاهرة .. موؤكدا يف الوقت نف�صه 
اأن دولة واحدة لي�صت با�صتطاعتها 
الق�صاء على الظاهرة ب�صكل كامل 

فاإننا  ث����م  وم�����ن   .. وال����ق����وان����ني 
اأك���رث م��ن اأي وق��ت م�صى   ���� يجب 
اأر���ص��ي��ة م�صرتكة  اإىل  ال��و���ص��ول   ����
التوازن  هذا  توجد  اأن  �صاأنها  من 
بني حماية الأمن العاملي من تلك 
ذاته ت�صمن  الوقت  الهجمات ويف 
اح��رتام حرية التعبري وال��راأي .. 
لكنه  هينا  لي�س  اأم��ر  ب��اأن��ه  منوها 
ي��ح��ت��اج اإىل م��ث��ل ه���ذه احل����وارات 
دون هذه  م���ن  لأن����ه  وامل����وؤمت����رات 
ال�صراكة �صنظل معر�صني لتهديد 

الإرهاب الإلكرتوين .
وق������ال امل���������ص����وؤول الأمم�������ي ������ على 
الأمر  ف��اإن   �� الت�صريعات  م�صتوى 
ي���ع���ود ل���ك���ل دول������ة ك����ي ت���ق���رر ما 
�صك  ول  ت�صريعات  م��ن  ينا�صبها 
اأن��ه يجب الإ���ص��ادة يف ه��ذا ال�صدد 

املتحدة  الأمم  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
مع  قوية  �صراكة  بناء  اإىل  تتطلع 
دول����ة الإم������ارات م��ن اأج����ل تعزيز 
امل�صاعي الدولية ملكافحة الإرهاب 
اللكرتوين. وب�صاأن امكانية دعوة 
الأمم املتحدة اإىل قمة عاملية على 
للنظر يف  ال���دول  روؤ���ص��اء  م�صتوى 
ك��ي��ف��ي��ة م��واج��ه��ة ال���ظ���اه���رة على 
الدكتور  ق��ال   .. امل�صتويات  اأع��ل��ى 
اجلمعية  اإن  خ������ان  ج���ه���اجن���ري 
جتتمع  املتحدة  الأمم  يف  العامة 
عام  كل  من  �صبتمرب  �صهر  خ��الل 
م��ع ال���دول الأع�����ص��اء ويف ح��ال اأن 
الدعوة  الأع�����ص��اء  ال����دول  ق����ررت 
ال����دويل  ال��ت��ج��م��ع  اإىل م��ث��ل ه����ذا 
يف  ال���الزم���ة  الإج�������راءات  �صتتخذ 

هذا ال�صدد.

الرتبية تفر�س حظرا على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي واأفالم الفيديو يف انرتنت املدار�س.

حتذير من الوزارة للمعلمني من فايرو�س الفدية.

ا�ضتخدام �ضبكة النرتنت باملدار�س خلدمة العملية التعليمية

حظر ا�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي وم�صاهدة وحتميل اأفالم الفيديو
•• دبي – حم�شن را�شد 

والتعليم  الرتبية  وزارة  فر�صت  
ب������دءا م����ن الح������د امل���ا����ص���ي 14 
ا�صتخدام   ع���ل���ى  ح���ظ���را   ، م���اي���و 
الجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  و����ص���ائ���ل 
اإن����رتن����ت  ال���ف���ي���دي���و يف  واأف���������الم 
اإدخ����ال  اأن ي��ت��م  امل���دار����س ،  ع��ل��ى 
تعديالت متنع الو�صول اىل تلك 
النرتنت  �صبكة  ع��رب  امل��ح��ت��وي��ات 
، بحيث تكون خدمة  امل��دار���س  يف 
يف  احلكومية  باملدار�س  النرتنت 
اكرث   ، ال�صمالية  والم���ارات  دب��ي 
فاعلية وقا�صرة فقط على خدمة 
ي�صمح  مم��ا  التعليمية،  العملية 
با�صتخدام اأمثل ل�صبكة النرتنت 
والكفاءة  ب��ال�����ص��رع��ة  ب���امل���دار����س 

، وم�صاهدة  الجتماعي  التوا�صل 
وحتميل الفيديو ، والتي ل حتقق 
التعليمية  للعملية  م�صافة  قيمة 
فاي"  "الواي  �صبكات  وذل��ك عرب 
املدار�س  يف  بال�صيوف  اخل��ا���ص��ة 
تعميمها  يف  ال��������وزارة  ودع�����ت    ،
التعليمية  املنظومة  اأع�صاء  كافة 
ا�صتخدام  ع��ن  البتعاد  ب��امل��دار���س 
ال�صخ�صية  لالأغرا�س  الإنرتنت 
على  وذل���ك حفاظاً   ، امل��دار���س  يف 
ال�����ص��ب��ك��ة وحت��ق��ي��ق و�صول  ج����ودة 
التعليمية  املحتويات  اإىل  اأف�صل 
ال���ص��ت��خ��دام من  ع��دال��ة  وحتقيق 
اخل��دم��ة امل��ت��اح��ة جل��م��ي��ع ال����زوار 

وامل�صتخدمني.
اأخ������رى ح�����ذرت وزارة  م���ن ج��ه��ة 
معلميها  كافة  والتعليم  الرتبية 

م����ن ف����ريو�����س ال���ف���دي���ة، م���وؤك���دة 
حر�صها على خ�صو�صية بياناتهم 
وملفاتهم ال�صخ�صية على اأجهزة 
اخلا�صة  امل��ح��م��ول  اأو  احل��ا���ص��وب 

بهم
م���راع���اة  �����ص����رورة  اإىل  ودع���ت���ه���م 
ال�صليمة  ال���ص��ت��خ��دام  اأ���ص��ال��ي��ب 
ب��وع��ي م���ع خمرجات  وال��ت��ع��ام��ل 
اأن جناح  �صبكة النرتنت، موؤكدة 
الأجهزة  اخ�����رتاق  يف  ال��ق��ر���ص��ن��ة 
طريقة  اإىل  ي����ع����ود  اخل����ا�����ص����ة 
التقنية  امل���خ���رج���ات  ا����ص���ت���خ���دام 
ال�صتجابة  اأو  احل��ر���س  ودرج����ة 
تلك  ت���ن�������ص���ره  ال���������ذي  ل���ل���ط���ع���م 

الع�صابات لالإيقاع بال�صحايا.
اأن����ه ميكنهم  م��ع��ل��م��ي��ه��ا  ووج���ه���ت 
التعر�س  م���ن  اأن��ف�����ص��ه��م  ح��م��اي��ة 

عمليات  ب��ف��ع��ل  ت��ق��ن��ي��ة  مل�����ص��ك��الت 
اتخاذ  ع����رب  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ق��ر���ص��ن��ة 
التالية  الحتياطية  الإج�����راءات 
ب�صكل  ل��ه��ا  ال��ت��ن��ب��ه  ي��ج��ب  ال���ت���ي 

م�صتمر.
الإج����راءات يف عدم  تلك  ومتثلت 
فتح الروابط وامللفات التي ت�صل 
م����ن م�������ص���ادر جم���ه���ول���ة وال���ت���ي 
مغرية  ع��ن��اوي��ن  حتمل  اأن  ميكن 

عدم  ج���ان���ب  اإىل  ���ص��خ�����ص��ي��ة،  اأو 
واإبالغ  للقرا�صنة  اإىل  الن�صياع 

اجلهات املعنية.
اأن�صاء  ب�صرورة  ال���وزارة  واأو���ص��ت 
بيانات  م���ن  اح��ت��ي��اط��ي��ة  ن�����ص��خ��ة 
با�صتمرار  امل���ع���ل���م���ني  اأج������ه������زة 
ال�صرورة،  ح��ال  يف  ل�صرتجاعها 
ال����دخ����ول  جت���ن���ب  اإىل  اإ�����ص����اف����ة 

للمواقع امل�صبوهة..

للمعلومات  للو�صول  املطلوبتني 
املطلوبة يف العملية التعليمية .

جاء ذلك يف تعميم تلقته املدار�س 
اأن يبداأ  ، على  اأم�س الأول الحد 
بداية  مع  اليوم  ذات  يف  التطبيق 

الأ�صبوع اجلاري ، واأكدت الوزارة 
يف تعميمها اأنه تقرر اأن يتم حتديد 
اإمكانية الو�صول اإىل املواقع غري 
املفيدة ، ومن ابرز املحتويات التي 
ال�����ص��ب��ك��ة مواقع  ع���ن  مت ح��ج��ب��ه��ا 

�ضادرت ع�ضرة اأطنان من ال�ضلع املختلفة وحررت 7 خمالفات وحجزت 7 �ضيارات

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة �صد الباعة اجلائلني يف الوثبة والري�ص
•• اأبوظبي -الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
ب������ال������ت������ع������اون م��������ع �����ص����رك����ائ����ه����ا 
ب�صرطة  املمثلني  ال�صرتاتيجيني 

بني يا�س ، والهالل الأحمر )حفظ 
النفايات-  اإدارة  مركز   ، النعمة( 
اأبوظبي -تدوير ، حملة م�صرتكة 
ا����ص���ت���ه���دف���ت حم���ا����ص���رة ظ���اه���رة 
الباعة اجلائلني وغري املرخ�صني 

املطلوبة  واملعايري  الأ�صول  ح�صب 
ومنطقة  الوثبة  مدينة  يف  وذل��ك 

الري�س.
وت����ق����وم ال���ب���ل���دي���ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه 
م����واد  اإىل  ا����ص���ت���ن���ادا  احل����م����الت 
 2 ال��ع��ام رق��م  ق��ان��ون املظهر  ن�س 
على  ين�س  وال���ذي   2012 ل�صنة 
مالية  خمالفة  املخالفني  تغرمي 
تعهد  م��ع  دره����م   1000 ق��دره��ا 
ترخي�س  دون  البيع  مزاولة  بعدم 

وم�صادرة ال�صلع امل�صبوطة .
ت��اأك��ي��داً على  وت��اأت��ي ه��ذه احلملة 
تبذلها  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��م��رة  اجل���ه���ود 
والنقل  ال��ب��ل��دي��ة  ال�����ص��وؤون  دائ����رة 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وال��ه��ادف��ة اإىل 
امل��ظ��ه��ر احل�صاري  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ل���ل���م���دن واإزال�����������ة ك����اف����ة اأ����ص���ك���ال 
امل�صوهات للمنظر العام ، بالإ�صافة 
اإىل ح��ر���س ال��ن��ظ��ام ال��ب��ل��دي على 
املجتمع  اأف������راد  و���ص��الم��ة  ���ص��ح��ة 

املعاير  اأع���ل���ى  ت��وف��ري  م���ن خ����الل 
البيئة وال�صحية اخلا�صة بتداول 
من  امل�صتهلكني  وحماية  الب�صائع 
ت�صويقها  يتم  ال��ت��ي  امل���واد  اأخ��ط��ار 
والأ�صواق  اجل��ائ��ل��ني  ال��ب��اع��ة  ع��رب 
ال���ط���ارئ���ة غ���ري ال��ن��ظ��ام��ي��ة وغري 
املتبعة  الأ���ص��ول  ح�صب  املرخ�صة 

ومن اجلهات املخت�صة .
احلملة  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  وك�������ص���ف���ت 
7 خمالفات  اأ���ص��ف��رت ع��ن حت��ري��ر 
ب����ح����ق ال����ب����اع����ة اجل����ائ����ل����ني غري 
املرخ�صني قيمة املخالفة الواحدة 
وحجزت   ، دره�����م   1000 م��ن��ه��ا 
املواد  بيع  يف  ت�صتخدم  �صيارات   7
البلدية  قامت  كما  ال�صتهالكية، 
اأطنان   10 م��ن  اأك����رث  مب�����ص��ادرة 
م����ن امل�������واد غ����ري امل���رخ�������ص���ة مثل 
وال�صلع  واخل�������ص���راوات  ال��ف��واك��ه 
الغذائية  وامل������واد  ال���ص��ت��ه��الك��ي��ة 
املختلفة، بالإ�صافة اإىل مواد غري 

احلملة  وثقت  وق��د  ال�صاأن.   بهذا 
جت�����اوزات ع���دي���دة مت��ث��ل��ت يف بيع 
غري  وغ��ذائ��ي��ة  ا�صتهالكية  م���واد 
الرتخي�س  اأو  ل��ل��رق��اب��ة  خ��ا���ص��ع��ة 

مطابقة ملعايري ال�صحة العامة .
م�صتمرة  اأن��ه��ا  البلدية  واأ���ص��اف��ت 
دوري  ب�صكل  حمالتها  تنظيم  يف 
الظاهرة  ه���ذه  ان��ت�����ص��ار   مل��واج��ه��ة 

ال�صاأن،  بهذا  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن 
غ���ري ح�صاري  ع��ر���س  وب��اأ���ص��ل��وب 
ال�صحية  لال�صرتاطات  وخمالف 

املعمول بها يف اأبوظبي.

اأبوظبي ت�صت�صيف موؤمتر ملزودي الرعاية ال�صحية يف الإمارات والكويت ملناق�صة مقاومة امل�صادات احليوية
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  ال��ع��ا���ص��م��ة  ا���ص��ت�����ص��اف��ت 
اأم�������س م����وؤمت����راً ���ص��م نخبة  ي����وم 
م��ن م���زودي ال��رع��اي��ة ال�صحية يف 
ق�صية  ملناق�صة  والكويت  الإم��ارات 
م��ق��اوم��ة امل�����ص��ادات احل��ي��وي��ة. ويف 
�صركة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت  الإط������ار  ه����ذا 
هذا  نظمت  ال��ت��ي  ك��ول��رت  بيكمان 
امل����وؤمت����ر جم��م��وع��ت��ه��ا م���ن حلول 
الت�صخي�صية   MicroScan
الكفاءة  م�صتويات  من  تعزز  التي 

يف �صري العمل  
ه����������������ذا وت������������وف������������ر م�����ن�����ت�����ج�����ات 
من  جمموعة   Microscan
امل���زاي���ا م���ن ح��ي��ث اأ���ص��ك��ال لوحات 
ال��ع��ي��ن��ات وط���رق الإع�����داد و�صرعة 
عالية  مرونة  تقدم  حيث  النتائج، 
يف �صري العمل عرب من�صة الإعداد 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل�����ك، ق����ال هيثم 
اجلمايل، مدير اأعمال علم الأحياء 
املجهري ل�صركة بيكمان كولرت يف 
جاهدين  نعمل  الأو���ص��ط:  ال�صرق 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  قطاع  لتجهيز 
الالزمة  ب���ال���ق���درات  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
بالعدوى  الإ�صابة  حالت  خلف�س 
البكتريية ب�صكل رئي�صي وامل�صاعدة 
امل�صادات  م��ق��اوم��ة  م���ن  احل����د  يف 
احليوية يف عالج احلالت الطبية، 
 MicroScan وجم����م����وع����ة 
للقيا�س  متكاملة  ق���درات  متتلك 
والتعديل لتتنا�صب مع اأي خمترب 
م�����ن ح����ي����ث احل�����ج�����م، م�����ع ق�����درة 
متطورة على التحقق من مقاومة 
عدم  عند  حتى  احليوية  امل�صادات 

توفر اأي بيانات تاريخية. 
احللول  ل���ه���ذه  مي��ك��ن  واأ������ص�����اف: 
اأعقد  حتى  اكت�صاف  يف  امل�����ص��اع��دة 

الفريدة PROMPT™ املزودة 
للت�صخي�س  ال���ع���ي���ن���ات  ب���ل���وح���ات 
للم�صادات  احل�����ص��ا���ص��ي��ة  واخ��ت��ب��ار 
احليوية )ID/AST(، وتعر�س 
معطيات  ع���ل���ى  ب����ن����اًء  ن���ت���ائ���ج���ه���ا 
التحقق  ل�����ص��م��ان  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  من��و 
امل�صادات  م��ق��اوم��ة  م��ن  ال�صحيح 
وظيفة  ت�صاعد  ح��ني  يف  احليوية، 
ال�������ق�������راءة ال���ب�������ص���ري���ة امل����دجم����ة 
يف اإ�����ص����اف����ة امل�����زي�����د م�����ن ال���دق���ة 

للت�صخي�س.
امل�صادات  م���ق���اوم���ة  م���ن  ول��ل��ح��د 
ال�صحة  منظمة  ��ت  ت��ب��ننّ احل��ي��وي��ة، 
خطًة   2015 م��اي��و  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
ل��ل��ع��م��ل ال���ع���امل���ي يف ه�����ذا امل���ج���ال، 
لتقنني  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ت��ه��دف 
امل�صادات احليوية  اأدوية  ا�صتخدام 
الإن�صان واحل��ي��وان على حد  ل��دى 

�صواء.

يف  وامل�����ص��اع��دة  البكترييا  اأ���ص��ن��اف 
ال�صرتاتيجية  امل�������ص���ورة  ت���ق���دمي 
يوفر  م��ا  من��وه��ا،  ع��ل��ى  لل�صيطرة 
وي�صاعد  ال��ه��ام��ة  وامل�����وارد  ال��وق��ت 
ت�صخي�ٍس  اإىل  الو�صول  يف  ب��دوره 

ز وعالج خم�ص�س. مركنّ
ومي�����ك�����ن لأخ���������ص����ائ����ي الأح������ي������اء 
تقنية  خ�������الل  وم�������ن  ال����دق����ي����ق����ة 
���م  ال���ت���ح���كنّ  MicroScan
فطريقة  ال����ب����ك����ت����ريي����ا،  ب����ن����م����و 
ال���ق���ر����ص���ي ه�����ي نهج  الن����ت���������ص����ار 
احل�صا�صية  لخ��ت��ب��ار  ع���ايل  م��رئ��ي 
����ره  ل���ل���م�������ص���ادات احل���ي���وي���ة وت����وفنّ
 MicroScan ت�����ق�����ن�����ي�����ة 
ب�������ص���ك���ل م�����وؤمت�����ت و�����ص����ه����ل، حيث 
 MicroScan ن���ظ���ام  ي����اأت����ي 
 WalkAway plus
من  ب��اأك��رث  مدعوماً   System
التعرف  يف  اخلربة  من  عاماً   30

دون العتماد على كل من البيانات 
املثبنّط  تركيز  تقنية  اأو  التاريخية 

الأدنى الفرتا�صية. 
وتعر�س التقنية البيانات وتف�صرها 
لأخ�صائيي  ت��ت��ي��ح  ك���م���ا  اأي���������ص����اً، 

احل�صا�صية  واخ����ت����ب����ار  امل�����وؤمت�����ت 
للم�صادات احليوية، فتقنية تركيز 
املتطورة   MIC الأدن�����ى  ��ط  امل��ث��بنّ
ت�صاعد يف حتري املقاومة النا�صئة 
عند حدوثها وتقدمي نتائج دقيقة 

القدرة  والأطباء  الدقيقة  الأحياء 
ا�صرتاتيجياتهم  تخ�صي�س  على 
امل�����ص��ادة ل��ل��ج��راث��ي��م، وه���و الأم���ر 
ال����ذي ي��ن��ت��ج ع��ن��ه ف��ح��و���س ُمثبتة 

وذات معدل تكرار اأقل.

حتويالت مرورية داخل جممع دبي لال�صتثمار �صمن م�صار 2020 
•• دبي-وام:

ب���دء تنفيذ حتويالت  دب���ي  ال��ط��رق وامل���وا����ص���الت يف  اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة 
م���روري���ة يف ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة مل��ج��م��ع دب���ي ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ومنطقة 
مل�صروع  التطويرية  الأعمال  من  كجزء  وذلك  جاردنز  الدي�صكفري 

م�صار 2020.
املرور  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��دي  ب��ن  ميثاء  املهند�صة  واأك���دت 
والطرق يف الهيئة اأنه �صيتم تنفيذ حتويلة مرورية على مرحلتني يف 
ال�صوارع الداخلية ملنطقة جممع دبي لال�صتثمار مو�صحة اأنه �صيتم 
اإغالق جزء من �صارع رقم 70 وتطوير الدوارات احلالية وحتويل 
احلركة املرورية اإىل �صوارع بديلة مع املحافظة على املداخل اخلا�صة 

باملباين على ال�صارع املذكور.

مطلع  امل��روري��ة  التحويالت  من  الأوىل  املرحلة  تبداأ  اأن  توقعت  و 
ذاته  ال�صهر  منت�صف  الثانية  امل��رح��ل��ة  تعقبها  على  املقبل  يونيو 

وت�صتمر هذه التحويالت اإىل حني انتهاء الأعمال املطلوبة.
اخلا�صة  التحتية  البنى  تنفيذ  على  الهيئة  حر�س  اإىل  اأ���ص��ارت  و 
الزمني  واجل��دول  له  املعدة  اخلطة  ح�صب   2020 م�صار  مب�صروع 
املحدد ل�صمان ان�صيابية احلركة املرورية �صواء على الطرق وال�صوارع 
وجممعات  ال�صكنية  للمجمعات  الداخلية  الطرق  يف  اأو  لها  التابعة 

الأعمال املتاأثرة بتنفيذ هذا امل�صروع ال�صرتاتيجي.
التحويالت  لتنفيذ  خطة  و�صعت  الهيئة  اإن  ع��دي  اب��ن  اأ���ص��اف��ت  و 
2020 على عدة مراحل  املوؤقتة اخلا�صة مب�صروع م�صار  املرورية 
للم�صروع  التابعة  العمل  فرق  و�صتبذل  امل�صروع  تنفيذ  فرتة  خالل 
احلركة  ان�صيابية  ل�صمان  ج��ه��ده��ا  ق�����ص��ارى  ال��ع��ام��ل��ة  وال�����ص��رك��ات 

املرورية وتقليل التاأثري على قاطني املنطقة اإىل حني النتهاء من 
كل الأعمال اخلا�صة بامل�صروع.

التحويالت  اإىل  لالنتباه  الطرق  وم�صتخدمي  ال�صائقني  نا�صدت  و 
وتفاديا  �صالمتهم  على  حر�صا  الإر�صادية  اللوحات  واتباع  املرورية 
لأوقات  ق��د متتد  م��روري��ة  اختناقات  تت�صبب يف  ازدح��ام��ات  ل��وق��وع 
 24 العمل �صيكون ب�صكل مكثف على مدار  اأن  اإىل  .. لفتة  طويلة 
 2020 �صاعة حلني النتهاء من الأعمال اخلا�صة مب�صروع م�صار 
مرورية  حتويلة  ن��ف��ذت  ق��د  ك��ان��ت  الهيئة  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  جت��در   .
�صابقة خالل �صهر مار�س املا�صي على �صارع ابن بطوطة يف منطقة 
الدي�صكفري جاردنز على اأن ت�صتمر حتى دي�صمرب من عام 2019 
اإغ���الق م�صار واح���د م��ن ث��الث��ة م�����ص��ارات وام��ت��دت من  مت خاللها 

تقاطع رقم 7 اإىل تقاطع رقم 12 .

ال�صحة تنظم ندوة علمية عن الفح�ص 
املبكر ل�صرطان القولون وامل�صتقيم 

•• دبي-وام:

نظمت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ندوة علمية لتطوير مهارات كوادرها 
الفنية لتطبيق برنامج الفح�س املبكر ل�صرطان القولون وامل�صتقيم وذلك 
�صمن فعاليات حملة اطمئنان املنبثقة من املبادرتني املعتمدتني من جمل�س 
ال��وزراء ا لفح�س الدوري ال�صامل و الك�صف املبكر عن ال�صرطان منذ عام 
2014. ح�صر الندوة - التي عقدت يف فندق �صوفتيل بدبي ونظمها ق�صم 
الأمومة والطفولة يف ال��وزارة - 45 من الكادر الطبي يف مراكز الرعاية 
�صركة  برعاية  وذل��ك  الدولة  من  ال�صمالية  املناطق  من  الأولية  ال�صحية 

هوفمان رو�س .
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اإ�صالمية دبي تكرم املتفوقني من مراكز مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي
•• دبي-وام:

والعمل  الإ�صالمية  ال�صوؤون  ل��دائ��رة  التابعة  الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  مكتوم  مراكز  اإدارة  كرمت 
اخلريي بدبي مبنطقة الورقاء يف دبي جميع الطالب املتفوقني الذين �صاركوا يف امل�صابقات اخلارجية 
واملحلية حلفظ القراآن وال�صنة وعلوم ال�صريعة بح�صور ورعاية �صعادة الدكتور حمد بن ال�صيخ اأحمد 

ال�صيباين املدير العام للدائرة.
وبداأ احلفل بتالوة اآيات من الكتاب املجيد لأحد طالب املراكز تلتها كلمة ل�صعادة الدكتور ال�صيباين 
طالبها،  خ��الل  من  والدولية  الإقليمية  امل�صاركات  اإىل  الو�صول  يف  املراكز  جهود  فيها  ثمن  ال��ذي 
وا�صتذكر تاريخ اإن�صاء املراكز واجلهود التي بذلت لتاأ�صي�صها وو�صولها اإىل ما هي عليه اليوم ..داعيا 
اهلل تعاىل اأن يجعل ذلك يف ميزان املغفور له ال�صيخ مكتوم بن را�صد اآل مكتوم ومن وا�صل امل�صرية 

بعده من �صمو ال�صيخات للتكفل بهذه املراكز وا�صتدامة عطائها .

اأحمد بن طحنون يزور اإدارة احلرا�صات واملهام اخلا�صة ب�صرطة اأبوظبي ويت�صلم ع�صوية " كلنا �صرطة"
•• اأبوظبي-وام:

ت�صلم اللواء الركن طيار ال�صيخ اأحمد بن طحنون بن حممد 
اآل نهيان رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية والحتياطية ع�صوية 
م���ب���ادرة " ك��ل��ن��ا ���ص��رط��ة " م��ن م��ع��ايل ال���ل���واء حم��م��د خلفان 

الرميثي القائد العام ل�صرطة اأبوظبي.
ح�صر الت�صليم .. العميد ال�صيخ حممد بن طحنون اآل نهيان 
ل�����ص��وؤون الأم���ن وامل��ن��اف��ذ والعميد  ال��ع��ام��ة  م��دي��ر ع��ام الإدارة 
مبارك عبداهلل املهريي مدير عام احلرا�صات واملهام اخلا�صة 
والعميد �صعيد �صيف النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمالية 
الهنائي مدير  اإبراهيم  واخلدمات والعقيد الدكتور مهند�س 

اإدارة ال�صرتاتيجية وتطوير الأداء ب�صرطة اأبوظبي.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة ال��ل��واء ال��رك��ن طيار ال�صيخ اأح��م��د بن 
ب�صرطة  اخلا�صة  واملهام  احلرا�صات  لإدارة  نهيان  اآل  طحنون 
اأبوظبي يرافقه معايل اللواء حممد خلفان الرميثي واملدراء 
العامون والتي اطلع فيها على اآليات تنفيذ املهام واملمار�صات 
والآليات  الإدارة  تنفذها  ال��ت��ي  وامل��ه��ام  تطبيقها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
بجانب  املهام  تنفيذ  يف  ت�صتخدمها  التي  احلديثة  والأج��ه��زة 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى جت��ه��ي��زات ف��ر���ص��ان اخل��ي��ال��ة وامل���ه���ام امليدانية 
ملجتمع  والطماأنينة  الأم��ن  تعزيز  اإط��ار  بها يف  يقومون  التي 

اأبوظبي.
الأمن  من  املزيد  حتقيق  " اإىل  �صرطة  " كلنا  مبادرة  تهدف 

والأمان والرتقاء بقيم ال�صعادة والإيجابية يف املجتمع وتاأكيد 
بني  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  خالل  من  املجتمعية  امل�صوؤولية 

�صرطة اأبوظبي واأفراد املجتمع.
له  ت�صريح  - يف  الرميثي  ال��ل��واء حممد خلفان  واأك��د معايل 
بهذه املنا�صبة - اأن الهتمام الذي جتده مبادرة " كلنا �صرطة 
الدور  اأهمية  الر�صيدة يعترب دللة كبرية على  القيادة  " من 
والأمن  ال�صتقرار  تر�صيخ  يف  اأبوظبي  �صرطة  به  تقوم  ال��ذي 
لتمكني  املثالية  البيئة  توفري  خ��الل  من  وذل��ك  والطماأنينة 
املعايري  اأرق���ى  وف��ق  وامل��ه��ام  الأدوار  اأداء  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة 
جمتمع  يف  وال�صتقرار  الأم��ن  لتعزيز  ال�صرطية  واملمار�صات 

اإمارة اأبوظبي.

الطرقات حوادث  من  للوقاية  الدولية  للمنظمة  العاملي  املوؤمتر  يف  املرورية" ت�صارك  لل�صالمة  "الإمارات 

�صحايا حوادث  عدد  ان  اىل  لفتا 
جتاوز  العربية  البلدان  يف  امل���رور 
اإىل  اإ����ص���اف���ة  ���ص��ن��وي��ا  األ���ف���ا  ال�40 
الإ���ص��اب��ات اخل��ط��رية ال��ت��ي حتول 
ح���ي���اة اأ���ص��ح��اب��ه��ا واأ����ص���ره���م اإىل 
الكلفة  ع��ل��ى  وزي����ادة  دائ���م  جحيم 
القت�صادية والجتماعية الباهظة 

لهذه احلوادث.
الإيجابية  اخل��ط��وات  ان  واو���ص��ح 
التي مت قطعها يف عدد من الدول 
العربية من خالل التعاطي بجدية 
وال�صتثمار  ال��ق�����ص��ي��ة  ه����ذه  م���ع 

خطرا  ت�����ص��ك��ل  اأ����ص���ب���ح���ت  ال����ت����ي 
مواطنيها..  ح��ي��اة  ع��ل��ى  حقيقيا 
ال��ع��رب��ي��ة بجعل  ال������دول  وط���ال���ب 
ال�����ص��الم��ة امل���روري���ة ق�����ص��ي��ة اأمن 
قومي م�صرتك ذات اأولوية حتتاج 
وامل����وارد  ال��ط��اق��ات  ك��ل  تعبئة  اإىل 
املواطن  يتمكن  ح��ت��ى  ملجابهتها 
ال���ع���رب���ي م����ن ا����ص���ت���ع���ادة ح���ق���ه يف 

ال�صتخدام الآمن للطريق.
التون�صية  احلكومة  رئي�س  وك���ان 
املوؤمتر  ان��ع��ق��اد  اف��ت��ت��ح مب��ن��ا���ص��ب��ة 
القرية ال�صبابية العاملية لل�صالمة 

ال�����ص��الم��ة ع��ل��ى ال��ط��رق للحد  يف 
من احل���وادث امل��روري��ة من خالل 
وو�صع  امل��ع��امل  وا���ص��ح��ة  �صيا�صات 
تن�صجم  وط��ن��ي��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
خ�صو�صيات  وت��راع��ي  بيئتها  م��ع 
جم��ت��م��ع��ات��ه��ا ف�����ص��ال ع���ن خطط 
تعطي  ب���داأت  تنفيذية..  وب��رام��ج 

ثمارها يف هذه البلدان.
اإىل  ر���ص��ال��ة  املنظمة  ب��ا���ص��م  ووج���ه 
باقي الدول العربية التي مل تنجح 
بعد يف الهتداء اإىل اإيجاد احللول 
اخلطرية  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ملعاجلة 

ع���ل���ى خمتلف  واط����ل����ع  امل�����روري�����ة 
اأق�صام القرية والأجنحة واملعار�س 
للفنون  الوطني  املعر�س  زار  كما 
ال�صالمة  جم����ال  يف  ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ة 
الف�صاءات  ع���ن  ف�����ص��ال  امل���روري���ة 
اخل���ا����ص���ة ب�����ال�����دول امل�������ص���ارك���ة - 
واململكة  واملغرب وم�صر  الإم��ارات 
واللك�صمبورغ  ال�صعودية  العربية 
وكندا  وفرن�صا  وبلجيكا  وهولندا 
وعمان وم�صر وبريطانيا واأمريكا 

واإ�صبانيا-.
واأهدت جمعية الإمارات لل�صالمة 

•• اأبوظبي-وام:

�صاركت جمعية الإمارات لل�صالمة 
املرورية يف فعاليات املوؤمتر العاملي 
الدولية  للمنظمة  ع�صر  ال��ث��ال��ث 
الطرقات  ح�����وادث  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة 
مرة  لأول  م���وؤخ���را  ان��ع��ق��د  ال����ذي 
"حوكمة  ���ص��ع��ار  حت���ت  ت��ون�����س  يف 
الرهانات  ال����ط����رق����ات:  ����ص���الم���ة 

والتحديات".
ع��دد كبري من  املوؤمتر  و�صارك يف 
اخلرباء والباحثني واملخت�صني يف 
تبادلوا  الذين  امل��روري��ة  ال�صالمة 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر وامل�����ق�����ارب�����ات يف 
امل��رور يف  معاجلة ظاهرة ح��وادث 

العامل وتداعياتها واأبعادها.
ت����راأ�����س وف�����د ج��م��ع��ي��ة الإم��������ارات 
ل��ل�����ص��الم��ة امل����روري����ة ال��ع��م��ي��د م. 
ح�صن اأحمد احلو�صني اأمني ال�صر 
األ��ق��ى كلمة  ال��ذي  ال��ع��ام للجمعية 
املنظمة العربية لل�صالمة املرورية 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ب�����ص��ف��ت��ه 
افتتاح  ح��ف��ل  يف  وذل�����ك  امل��ن��ظ��م��ة 
افتتحه  ال������ذي  امل����وؤمت����ر  اأع����م����ال 
احلكومة  رئي�س  ال�صاهد  يو�صف 

التون�صية.
املنظمة  اإن  احل���و����ص���ن���ي  وق�������ال 
تعترب  املرورية  لل�صالمة  العربية 
ق�صية  امل��روري��ة  ال�صالمة  ق�صية 

ك���ون���ي���ة م����ت����ع����ددة الأب������ع������اد فهي 
بالأ�صا�س  وتربوية  �صحية  ق�صية 
وذل���ك لأن��ه��ا ت��ه��دد ح��ي��اة الإن�صان 
و���ص��الم��ت��ه اجل�����ص��دي��ة وح���ق���ه يف 
ت��وف��ري كل  احل��ي��اة مم��ا ي�صتوجب 
عنا�صر ال�صتخدام الآمن للطريق 
واملركبات و�صمان حقه يف الرتبية 
املرورية وثقافة الوقاية والإعالم 
امل������روري وت�����ص��دي��د ال��رق��اب��ة عند 
حياة  على  حفاظا  ال��ق��ان��ون  اإن��ف��اذ 
والت�صدي  ال���ط���رق  م�����ص��ت��خ��دم��ي 
باملخاطر  امل��ح��ف��وف��ة  لل�صلوكيات 
اأو  ال��ت��وع��ي��ة  ان��ع��دام  ���ص��واء نتيجة 
اللتزام  وع���دم  ال���ص��ت��ه��ت��ار  تعمد 
امل��رور والح��رتام املتبادل  باأنظمة 

يف الف�صاء املروري.
بدرجة  ملقاة  امل�صوؤولية  اإن  واأك��د 
والأجهزة  احل��ك��وم��ات  ع��ل��ى  اأوىل 
العربية  ال���ب���ل���دان  يف  ال��ر���ص��م��ي��ة 
اإىل  ول���ك���ن���ه���ا حت����ت����اج  وغ�����ريه�����ا 
املجتمع  م��ن  وم�����ص��ان��دة  معا�صدة 
موؤ�ص�صات  م���ع  و����ص���راك���ة  امل�����دين 

القطاع اخلا�س.
العربية  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  واأ������ص�����اف 
ان�صغالها  توؤكد  املرورية  لل�صالمة 
بالواقع املخيف للحوادث املرورية 
ال���ع���رب���ي���ة وال����ق����ارة  ال����ب����ل����دان  يف 
الإف��ري��ق��ي��ة وذل����ك اع��ت��م��ادا على 
العاملية..  ال�صحة  منظمة  تقارير 

املرورية رئي�س احلكومة التون�صية 
درعا فخريا تقديرا منها للتزامه 
بال�صراكة مع املجتمع املدين ودعم 
لل�صالمة  العربية  املنظمة  جهود 

املرورية واأع�صائها.
اأخ��رى �صاركت اجلمعية  من جهة 
بجناح يف القرية العاملية لل�صالمة 
اجلمعية  نظمتها  ال��ت��ي  امل���روري���ة 
ال��ت��ون�����ص��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ح���وادث 
املوؤمتر  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ال���ط���رق���ات 
من  الأوىل  تعترب  ك��ب��ادرة  العاملي 
مبنا�صبة  وذل���ك  ال��ع��امل  يف  نوعها 
احتفالها بالذكرى 55 لتاأ�صي�صها. 
متميزا  الإم����������ارات  ج���ن���اح  وك������ان 
ال��ت��ي ق��دم��ت �صورة  مب��ح��ت��وي��ات��ه 
وما  الإم�����ارات  دول���ة  ع��ن  م�صرقة 
حتقق فيها من اإجنازات وم�صاريع 
�صخمة يف القطاعات ذات العالقة 
وال�صالمة  امل����روري����ة  ب��ال�����ص��الم��ة 
العاملية  القرية  كانت  كما  العامة 
جمعية  فيها  ا�صتعر�صت  فر�صة 
م�صاندة  يف  جت��رب��ت��ه��ا  الإم��������ارات 
للحد  احلكومية  الأج��ه��زة  ج��ه��ود 
بالأن�صطة  امل��روري��ة  من احل��وادث 
التوعوية التي تقوم بها اجلمعية 

على مدار ال�صنة.
تن�صيط  يف  اجل��م��ع��ي��ة  و����ص���ارك���ت 
الور�س التطبيقية حول ا�صتخدام 
من  القرية  ل���زوار  الم���ان  و�صائل 

ال��ف��ئ��ات وال�������ص���رائ���ح وذل�����ك حول 
خمتلف عنا�صر ال�صالمة باملركبات 
التحكم  ومنها  الآم��ن��ة  وال�صياقة 
الأمان  ح���زام  وم��زاي��ا  ال�صرعة  يف 
امل�صكرات  ت��اأث��ري  وال�����ص��ي��اق��ة حت��ت 
والعقاقري وخطر الهاتف اجلوال 

عند القيادة وعبور امل�صاة.
تنظيم  يف  اجلمعية  ���ص��ارك��ت  ك��م��ا 
م�������ص���اب���ق���ات م������روري������ة وق����دم����ت 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن ج���وائ���ز م��ت��ن��وع��ة كما 
وبو�صرتات  م��ن�����ص��ورات  ت��وزي��ع  مت 
ومطبوعات اجلمعية التي ت�صتعد 
ميالدها  ع���ي���د  ���ص��م��ع��ة  لإط����ف����اء 

اخلام�س ع�صر.
اأخ��رى �صاركت اجلمعية  من جهة 
دار  ال������ذي  ال��ع��ل��م��ي  ال���ن���ق���ا����س  يف 
خالل اجلل�صات العلمية للموؤمتر 
وداف��ع��ت ع��ن م��رئ��ي��ات��ه��ا ووجهات 
نظرها بخ�صو�س هند�صة الطرق 
وال�صبط  امل����رك����ب����ات  و����ص���ن���اع���ة 
وم�صامني  واأ����ص���ال���ي���ب  امل�������روري 
على  وال��ت��اأك��ي��د  امل��روري��ة  التوعية 
املدر�صية  املناهج  ت�صمني  �صرورة 

مادة الرتبية والتعليم املروري.
اأم��ني �صر جمعية الإم���ارات  وك��ان 
الدولية  امل���ن���ظ���م���ة  وف�����د  ���ص��م��ن 
الطرقات  ح�����وادث  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة 
التون�صي  الرئي�س  ا�صتقبله  ال��ذي 

الباجي قائد ال�صب�صي.

وفد املنطقة الربيدية الأوىل يف جمموعة بريد الإمارات يزور واحة الكرامة

الهمم اأ�صحاب  لتمكني  الوطنية  ال�صيا�صة  ثمار  اأوىل  " يطبقان  بدبي  التطبيقية  والتكنولوجيا  داون  " متالزمة 

•• ابوظبي-الفجر:

بريد  جم���م���وع���ة  م�����ن  وف������د  زار 
املنطقة  يف  مم���ث���ل���ة  الإم��������������ارات 
»واح����������ة  الأوىل  ال�������ربي�������دي�������ة 
ال��ك��رام��ة« ب��اأب��وظ��ب��ي، ال��ت��ي �صيدت 
للزوار  رئ��ي�����ص��ي��اً  م��ق�����ص��داً  ل��ت��ك��ون 
على  للتعرف  ووجهة  وال�صائحني، 

اأثناء  ب���اأرواح���ه���م  ���ص��ح��وا  ال���ذي���ن 
تاأدية واجبهم الوطني ليبقى علم 

الإمارات عالياً يف �صماء الدولة.
حممد  اهلل  ع���ب���د  ����ص���ع���ادة  وق�������ال 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  الأ�������ص������رم 
ملجموعة بريد الإم��ارات باأن زيارة 
تاأتي  الإم���������ارات  ب���ري���د  م��وظ��ف��ي 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ت�����ص��ح��ي��ات التي 

والت�صحية  والبطولة  وال�صجاعة 
العديد  ال���ك���رام���ة  واح�����ة  وحت���م���ل 
والت�صحية  ال����وف����اء  م���ع���اين  م���ن 
التي بذلها اأبناء الإمارات حلماية 

الوطن والذود عنه.
ال�صهيد  ن�صب  على  الوفد  واطلع 
والتكاتف  ل��ل��وح��دة  ي��رم��ز  ال����ذي 
ميدان  زار  كما  وال��ق��وة،  وال��ت��اآل��ف 

الإم��ارات يف �صبيل  اأبناء  ت�صحيات 
دويل  كرمز  الدولة  مكانة  تر�صيخ 
للت�صامح والتعاي�س وكرم ال�صيافة، 
روؤية  الكرامة  واح��ة  د  حيث  جت�صنّ
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س دولة  اآل  ب��ن زاي����د 
"حفظه  الإم��ارات العربية املتحدة 
اأ�صماء  ل�تخليد  وتوجيهاته  اهلل"، 

قدمها اأبناء دولة الإم��ارات الذين 
ذادوا عنه يف �صاحات العز وال�صرف 

من اأجل رفعة وطنهم،  
وعربنّ عن فخره واعتزازه ببطولت 
اأ�صبحت  وال���ت���ي  الإم�������ارات  اأب���ن���اء 
نربا�صاً ي�صئ لنا الطريق وم�صدر 
الذين  �صهداءنا  ون�صتذكر  اإل��ه��ام 
العطاء  يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع  ���ص��رب��وا 

ال�������ص���رف. و�صم  ال���ف���خ���ر وج����ن����اح 
الربيدية  املنطقة  م��دي��رة  ال��وف��د 
من  وع������دد  اأب����وظ����ب����ي  يف  الأوىل 

موظفي املنطقة. 
واط��ل��ع ال��وف��د خ��الل ال��زي��ارة على 
من  ال��ك��رام��ة  واح����ة  ت�صمنته  م���ا 
ال�صهيد  ون�����ص��ب  ال��ف��خ��ر  م���ي���دان 

وجناح ال�صرف.

•• دبي-الفجر :

 ا�صتهلت جمعية الإمارات ملتالزمة 
التكنولوجيا  وم����ع����ه����د  داون 
مايو  ���ص��ه��ر  ب���دب���ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
ب���ت���ط���ب���ي���ق اأح����������د اأه����������م حم������اور 
لتمكني  ال���وط���ن���ي���ة  "ال�صيا�صة 
اأطلقها  ال��ت��ي  الهمم"  اأ����ص���ح���اب 
حممد  ال�صمو ال�صيخ  ���ص��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل م����وؤخ����راً، 
اأ�صحاب  دم���ج  خ���الل  م���ن  وذل����ك 
معهد  يف  ج���زئ���ي  ب�����ص��ك��ل  ال���ه���م���م 
بدبي  التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
 ،)Robotics(ال ور����ص���ة  يف 
وتعاون معهد  ك��ان لرتحيب  وق��د 
اأثر كبري  التكنولوجيا التطبيقية 
اأ�صحاب  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ن��ف��و���س  يف 
اأقرانهم  م���ع  وت��ف��اع��ل��وا  ال��ه��م��م، 

ب�صكل كبري.
من  الهمم   اأ�صحاب  دم��ج  ويعترب 
قطاع  يف  داون  م���ت���الزم���ة  ذوي 
ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن اأه�����م امل���ح���اور التي 
تاأ�صي�صها  م��ن��ذ  اجل��م��ع��ي��ة  ���ص��ع��ت 

تركيزنا  اأن  كما  والت�صغيل،  املهني 
كامل  ب�صكل  الأ���ص��رة  على  من�صب 
الدعم  خدمات  توفري  خ��الل  من 
اللحظة  منذ  الأ���ص��ري  والإر����ص���اد 
الأوىل لولدة اأي طفل، بل ونقدم 
الدعم لالأ�صرة منذ اللحظة التي 
تعلم بها الأ�صرة عن اإمكانية ولدة 
داون  م���ت���الزم���ة  ذوي  م���ن  ط��ف��ل 
وذلك لتمكينهم ودعمهم وتخفيف 
اخلرب  واأث��ر  النف�صية  ال�صغوطات 
يخفف  ما  بكل  وتزويدهم  عليهم 
عنهم ويعزز من م�صوؤوليتهم جتاه 

طفلهم املنتظر.
من  الهمم  اأ�صحاب  اإن  واأ�صافت: 
اأك���رث  ه���م  داون  م���ت���الزم���ة  ذوي 
النا�س متتعاً باحلياة العامة املليئة 
وخا�صة  والأن�����ص��ط��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والتي  منها  الريا�صية  الأن�صطة 
لهم فيها الن�صيب الأكرب وحققوا 
العديد من الإجنازات والبطولت 

الريا�صية التي نفخر ونعتز بها.
بجزيل  الإدارة  جم��ل�����س  وت���ق���دم 
ال�صكر والعرفان اإىل اإدارة املدر�صة 
التطبيقية  الثانويه-التكنولوجيا 
والثانويه الفنيه  والتي ميثلها د. 

التعليم  والتاأهيل  على  احل�صول 
املهني املنا�صب وفقاً للقدرات التي 
يتمتع بها اأ�صحاب الهمم ودعمهم 
وا�صتغالل  طاقاتهم  من  ل��الإف��ادة 
اأق�صى اإمكاناتهم  وحتقيق احلياة 

الكرمية لهم.
واأ�صاد بال�صيا�صة الوطنية لتمكني 
اإىل  تهدف  والتي  الهمم  اأ�صحاب 
احلواجز  م��ن  خ���ال  جمتمع  ب��ن��اء 
متكينهم  و�����ص����م����ان  وال���ع���ق���ب���ات 

ع�����ل�����ى م����ت����اب����ع����ت����ه����ا م�������ن خ�����الل 
املدار�س  يف  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��الت 
حملة   )70( ع��دده��ا  ب��ل��غ  وال��ت��ي 
الدولة وبلغ عدد  اإم��ارات  يف كافة 
احلمالت  غطتهم  الذين  الطلبة 

)8135( طالباً.
واأك������د ���ص��ع��ادة ع��ي��د حم��م��د ثاين 
الإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ح������ارب 
ب���ذل اجلهود  ع��ل��ى ال���ص��ت��م��رار يف 
ال��ت��ي مت��ك��ن اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م من 

واأ����ص���ره���م يف ���ص��ت��ى امل���ج���الت من 
ال�صيا�صات  ر���ص��م  وتنفيذ  خ���الل 
وابتكار اخلدمات التي حتقق لهم 
ف��ر���س ال��ت��م��ت��ع ب��ج��ودة ح��ي��اة ذات 

م�صتوى عال.
د.منال جعرور  اأك��دت  من جانبها 
الإدارة:  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
الأف�صل  ل���ت���ق���دمي  ن�����ص��ع��ى  اإن����ن����ا 
اأولوياتنا  وم��ن  الهمم  لأ���ص��ح��اب 
والتاأهيل  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال�������ص���ح���ة 

املعهد  ه مدير  م��رونّ حممد جنيب 
نائب  املازمي  يا�صمينة  والأ�صتاذة 
هذه  مع  لتفاعلهم  الإداري  املدير 
الت�صهيالت  كافة  وتقدمي  املبادرة 
التي  املبادرة  والدعم لإجناح هذه 
تاريخ  ن��وع��ه��ا يف  م��ن  الأوىل  ت��ع��د 
اأ�صحاب الهمم من ذوي متالزمة 
على  الطلبة  ت�صجع  وال��ت��ي  داون 
ومتكينهم  والب����ت����ك����ار  الإب����������داع 
التي  والأج������ه������زة  الأدوات  م����ن 
التعلم  على  وت�صاعدهم  حتفزهم 
ال�صيا�صات  ت���واك���ب  م��وا���ص��ي��ع  يف 
البتكار  يف  اجل��دي��دة  والتوجهات 

والإبداع.
ك��ل من  اأن  بالذكر  وم��ن اجل��دي��ر 
اأفا�صل  اأ����ص���ات���ذة  م���ن  امل��ع��ه��د  يف 
وطلبة  اج��ت��م��اع��ي  واخ��ت�����ص��ا���ص��ي 
الهمم  اأ�صحاب  با�صتقبال  ب���ادروا 
وال���رتح���ي���ب ب��ه��م يف خ��ط��وة غري 
م�صبوقة وتعاون منقطع النظري، 
والبالغ  ال��ط��ل��ب��ة  ي�����داوم  و����ص���وف 
عددهم )5(  يف املعهد حتى نهاية 
ي��ون��ي��و، و���ص��وف ي�����ص��ت��اأن��ف ال����دوام 
يف ���ص��ب��ت��م��رب ال���ق���ادم ب��امل��زي��د من 

املوؤهلني لاللتحاق بالربنامج. 

املحكمة العقارية تنهي دعوى عقارية 
تقدر بـ 15 مليار درهم بالت�صوية 

•• دبي –الفجر:

يف  العقارية  املحكمة  رئي�س  الظنحاين  علي  اأحمد  القا�صي  �صعادة  �صرح 
حماكم دبي، اأن املحكمة العقارية جنحت موؤخراً من اإنهاء دعوى عقارية 
تقدر جمموع طلباتها 15 مليار درهم وحملها م�صروع عقاري عبارة عن 
مدينة متكاملة مب�صاحات هائلة، بعد اأن ترددت بني مكاتب املحاماة واأروقة 
املحاكم واخل��رباء ملا يزيد عن ثالث �صنوات ، بحيث ب��ادرت املحكمة بعقد 

ال�صركات  مم��ث��ل��ي  ب��ني  اج��ت��م��اع��ات 
ال��دع��وى بعيداً  اأط����راف  واجل��ه��ات 
املحكمة  واإج�������������راءات  ق����اع����ة  ع����ن 
بر�صا  الت�صوية  امت���ام  يف  وجن��ح��ت 
ج��م��ي��ع الأط��������راف ومب����ا ي�����ص��ب يف 
م�صلحة القت�صاد وال�صوق العقاري 

يف الدولة.
اخلالفات  اأن  ���ص��ع��ادت��ه  م��و���ص��ح��اً 
ال���ن���ظ���ر و  ال���ت���ب���اع���د يف وج����ه����ات  و 
ق�صايا  ت�����ص��ب��ب  ب���ال���راأي  ال��ت��م�����ص��ك 
ع��ق��اري��ة مب��الي��ني ال���دراه���م توؤدي 
اإىل ال�صتمرار يف طرق الأب��واب يف 
امل��ح��اك��م اإىل ���ص��ن��وات ع��دي��ده فقط 

للو�صول اإىل حل اأو حكم ير�صي اأط��راف هذه الدعاوى، و من هذا الباب 
للت�صوية  ال�صعي  خ��الل  م��ن  احل��ل��ول  اي��ج��اد  على  العقارية  املحكمة  داأب���ت 
ومقاربة مطال الأطراف واأفكارهم وذلك من خالل ق�صم اإدارة الدعوى يف 
ق�صم الق�صايا العقارية والذي ينعك�س بدوره على مدد وموؤ�صرات التقا�صي 
و  بال�صرعة  تت�صم  ق�صائية  خدمات  تقدمي  يف  دبي  حماكم  ر�صالة  ويحقق 

املوارد الب�صرية والتوطني تنظم ملتقى الكوادر 
الوطنية مب�صاركة طلبة جامعة المارات

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية مب�صاركة  الكوادر  الب�صرية والتوطني ملتقى  املوارد  عقدت وزارة 
اطالعهم  بهدف  العني،  مبدينة  الإمارات  جامعة  يف  وطالبة  طالبا   80
على اأهم املزايا التي يتمتع بها القطاع اخلا�س وبرامج الإر�صاد والتوجيه 
والتدريب املهني التي تنفذها الوزارة لإعداد وتاأهيل الباحثني عن العمل 

لدخول �صوق العمل.
ال��وزارة - خالل  املهني يف  اإدارة الإر�صاد  ال�صمالن مدير  وا�صتعر�صت وداد 
ذات  الوطنية  واملوؤ�صرات  ال��وزارة  ا�صرتاتيجية   - الذي عقد موؤخرا  اللقاء 

العالقة بالتوطني يف القطاع اخلا�س.
وتطرقت ال�صمالن اإىل اأبرز اخلدمات التي تقدمها الوزارة بهدف ت�صجيع 
املواطنني على الن�صمام اإىل القطاع اخلا�س ، وذلك من خالل التعاون مع 
املهنية لدى الطلبة  املهارات  التدريب ل�صقل  بيوت خربة رائ��دة يف جمال 

وتوعيتهم باأهمية اللتحاق بهذا القطاع احليوي .
ال��وزارة لطلبة اجلامعات  تقدمها  التي  الإر�صادية  الور�س  ان  اىل  وا�صارت 
مهاراتهم  تعزيز  اىل  ا�صافة  الذاتية  ال�صرية  كتابة  كيفية  على  ت�صاعدهم 
يف املقابالت الوظيفية والبحث عن الوظيفة اىل جانب و�صعهم يف �صورة 

املهارات التي يطلبها اأ�صحاب العمل وغري ذلك من املحاور.
البناي مدير ق�صم  اأماين  ا�صتعرا�س ق�صة جناح املواطنة  امللتقى  وت�صمن 
اإىل  الوطني حيث تطرقت خ��الل ح��واره��ا  دب��ي  الإم���ارات  ببنك  التوطني 
القطاع  ه��ذا  يف  العمل  اأهمية  مبينة  اخلا�س  القطاع  يف  املهنية  م�صريتها 

الذي يفتح املجال اأمام املواطن للتطوير الوظيفي .
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اأخبـار الإمـارات

�صما املزروعي تعلن ت�صكيل املجل�ص العاملي ل�صباب الإمارات يف الوليات املتحدة
•• وا�شنطن -وام:

بن  �صهيل  ب��ن��ت  �صما  م��ع��ايل  اأع��ل��ن��ت 
ل�صوؤون  دولة  وزيرة  املزروعي  فار�س 
العاملي  امل��ج��ل�����س  ت�����ص��ك��ي��ل  ال�����ص��ب��اب 
ل�صباب الإمارات يف الوليات املتحدة 
�صفارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  الأم���ري���ك���ي���ة 

الدولة يف وا�صنطن .
 14 ي�����ص��م امل��ج��ل�����س يف ع�����ص��وي��ت��ه 
املبتعثني  الإم��ارات��ي��ني  الطلبة  م��ن 
ل���ل���درا����ص���ة يف ج���ام���ع���ات ال����ولي����ات 
وا�صنطن  ب����ني  م����وزع����ني  امل���ت���ح���دة 
وبو�صطن ونيويورك ولو�س اأجنلو�س 
وكولورادو  وبن�صلفانيا  وهيو�صن 

وفريجينيا وكونتيكيت.
ل�صباب  ال���ع���امل���ي  امل���ج���ل�������س  ي����ه����دف 
الإمارات اإىل تعزيز م�صاركة ال�صباب 
ال��دول��ة يف خ��دم��ة جمتمعهم  خ���ارج 
ومتثيل الدولة على م�صتوى العامل 
املبتعثني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ع  وال���ت���ف���اع���ل 
اإ�صافة للعمل على م�صروعات اأخرى 

خمتلفة.
امل���زروع���ي - يف  وق��ال��ت م��ع��ايل �صما 
ت�����ص��ري��ح ل��ه��ا ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة - اإن 
اأع�صاء املجل�س مت بالتن�صيق  اختيار 
مع �صفارة دولة الإمارات يف وا�صنطن 
بالتوا�صل مع  ب��دوره��ا  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
نخبة من طلبة الدولة املبتعثني يف 
ليكونوا  املتحدة  ال��ولي��ات  جامعات 
مب��ث��اب��ة ح��ل��ق��ة و���ص��ل ت��رب��ط��ه��م مع 
تفاعلية  ومن�صة  الإم��ارات��ي  ال�صباب 

لتبادل املعارف واخلربات.
و اأو�صحت اأن املجل�س العاملي لل�صباب 
ال�صباب  دور  لتفعيل  تهدف  م��ب��ادرة 
اأمامهم  امل���ج���ال  وف�����ص��ح  الإم����ارات����ي 

للم�صاركة  العامل  ح��ول  كانوا  اأينما 
م�صرية  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة  وامل�������ص���اه���م���ة 

التطور التي ت�صهدها الدولة.
و نوهت اإىل اأن هذه املجال�س �صتكون 
تربط  ت���ف���اع���ل���ي���ة  م��ن�����ص��ة  مب���ث���اب���ة 
من  ومتكنهم  مبجتمعهم  ال�����ص��ب��اب 
ال��ت��و���ص��ل حل��ل��ول ل��ل��ت��ح��دي��ات التي 
ت���واج���ه امل��ج��ت��م��ع ب�����ص��ك��ل ع���ام وجيل 
ال�صتفادة  مع  خا�س  ب�صكل  ال�صباب 
خدمة  يف  وخ��ربات��ه��م  طاقاتهم  م��ن 

املواطن الإماراتي و�صعادته.
جمل�س  اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا  اأ�����ص����اف����ت  و 
من  الكثري  اأطلق  لل�صباب  الإم���ارات 
ال�صباب يف  دور  التي عززت  املبادرات 
يف  ي�صهم  ومب���ا  الإم���ارات���ي  املجتمع 
ليكونوا  وطاقاتهم  قدراتهم  �صقل 
قادة الغد القادرين على حتقيق روؤية 
بفاعلية  بامل�صاهمة  الإم���ارات  قيادة 
الذي  ال��دول��ة  م�صتقبل  �صناعة  يف 
فيه  الرئي�س  املحور  �صبابها  �صيكون 
لتحقيق الإجنازات الكبرية والريادة 

للدولة ويف جميع املجالت.
يو�صف مانع  �صعادة  من جانبه ثمن 
العتيبة �صفري الدولة لدى الوليات 
امل��ت��ح��دة الأم���ري���ك���ي���ة الإع������الن عن 

املتحدة  الوليات  يف  املجل�س  ت�صكيل 
.. م�صريا اإىل اأنه يج�صد ا�صتمرارية 
يف  وعزميتها  الثاقبة  القيادة  لروؤية 

اإ�صراك �صبابها واملراهنة عليهم.
املجل�س  ب����اأن  اإمي���ان���ه  ع���ن  اأع�����رب  و 
املمار�صات  اأه����م  ن��ق��ل  يف  ���ص��ي�����ص��اه��م 
ال�صيا�صات  �صتواكب  التي  والتجارب 
وت���ع���م���ل على  ب���ال�������ص���ب���اب  امل���ع���ن���ي���ة 
خالل  م��ن  بها  والرت��ق��اء  تطويرها 
اأع�صاء املجل�س الأكفاء وعرب متابعة 
املجل�س  اأن  م��و���ص��ح��ا   .. ال�����ص��ف��ارة 
ل�صباب  م�����ص��رف��ة  �����ص����ورة  ���ص��ي��ن��ق��ل 
الأمريكي  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  الإم�������ارات 
اأو  املجتمعية  بامل�صاركة  اأك���ان  ���ص��واء 

التبادل الثقايف.
بالهول ع�صو  دبي  قالت  من جهتها 
جمل�س الإمارات لل�صباب اإن املجل�س 
ال�صباب  ب��ني  جتمع  كمن�صة  تاأ�ص�س 
امل����ت����واج����دي����ن يف دول�������ة الإم���������ارات 
ال��ع��امل لإع��ط��ائ��ه��م الفر�صة  وح���ول 
للم�صاركة يف الفعاليات العاملية التي 
البتكار  اأب��واب  وفتح  بال�صباب  تعنى 
والآداب  ال���ع���ل���وم  جم�����الت  يف  ل��ه��م 
والتكنولوجيا والتوا�صل الجتماعي 

داخليا وخارجيا.

و�صملت قائمة اأع�صاء املجل�س العاملي 
ل�صباب الإمارات يف الوليات املتحدة 
كال من فاطمة الظاهري احلا�صلة 
على بكالوريو�س يف الطب واجلراحة 
من جامعة الإمارات العربية وتعمل 
ح��ال��ي��ا ط��ب��ي��ب��ة اأط����ف����ال م��ق��ي��م��ة يف 
م���رك���ز ط���ب الأط����ف����ال ال���ق���وم���ي يف 
بحوثها  وق��دم��ت  �صي  دي  وا�صنطن 
ع����دة حمافل  ال��ط��ب��ي يف  امل���ج���ال  يف 
دولية مبا يف ذلك يف اململكة العربية 
الفال�صي  ال�صعودية وتركيا.. و رمي 
الطب  يف  بكالوريو�س  على  حا�صلة 
واجل���راح���ة م���ن ك��ل��ي��ة دب���ي الطبية 
التدريب  اأمت��ت عملها يف  و  للفتيات 
كلية  يف  الإكلينيكية  الأب��ح��اث  على 
الطب جامعة هارفارد وتعمل حاليا 
على اإمتام املنحة التي ح�صلت عليها 
يف جمال الطب الكارثي حيث تعمل 
ك��ط��ب��ي��ب��ة م��ق��ي��م��ة يف ق�����ص��م ط���ب ما 
الهاجري  ال��ط��وارئ.. و حممد  قبل 
وه���و وح��ا���ص��ل ع��ل��ى ب��ك��ال��وري��و���س يف 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة م���ن جامعة  ال��ه��ن��د���ص��ة 
ح��ال��ي��ا يف جامعة  وي���در����س  خ��ل��ي��ف��ة 
 MIT ما�صات�صو�صت�س للتكنولوجيا
للح�صول على الدكتوراه ومت تعيينه 

م���ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة الإم�������ارات �صمن 
اإماراتي لل�صباب يف عام  اأول جمل�س 

.2016
يو�صف خليل  اأي�صا  القائمة  و�صملت 
ب��ك��ال��وري��و���س العلوم  احل��ا���ص��ل ع��ل��ى 
املعهد  م��ن  الكيميائية  الهند�صة  يف 
البرتويل يف دولة الإم��ارات ويدر�س 
يف  ال��دك��ت��وراه  على  للح�صول  حاليا 
جامعة  م��ن  الكيميائية  ال��ه��ن��د���ص��ة 
راي�����������س ب���ه���ي���و����ص���ن ت���ك�������ص���ا����س.. و 
م�����وزة ال��ب��ل��و���ص��ي ت���در����س ح��ال��ي��ا يف 
على  للح�صول  بن�صلفانيا  ج��ام��ع��ة 
جمال  يف  ال���ع���ل���وم  يف  ب��ك��ال��وري��و���س 
خربة  ولديها  الكيميائية  الهند�صة 
موؤ�ص�صة  يف  ع��م��ل��ت  ح���ي���ث  ع��م��ل��ي��ة 
البحوث  اإج���راء  يف  و�صاركت  م�صدر 
اخل��ا���ص��ة ب��اإن�����ص��اء رك��ائ��ز م��ن النانو 
ال�صباب  اأع�����ص��اء وف���د  اأح����د  وك��ان��ت 
اجلمعية  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  ملنظمة 
 2017 ال��ت��ي ع��ق��دت يف  ال�����ص��ت��وي��ة 
فاطمة  و  ال��ي��اب��ان��ي��ة..  اللغة  وتتقن 
كولومبيا  جامعة  يف  ت��در���س  ال���وري 
ن����ي����وي����ورك ل����ص���ت���ك���م���ال درج�����ة  يف 
الت�صالت  يف  العلوم  يف  املاج�صتري 
ال�صرتاتيجية وق�صت فرتة تدريبية 

ببعثة الدولة الدائمة ملنظمة الأمم 
امل��ت��ح��دة ب��ن��ي��وي��ورك وق�����ص��ت فرتة 
تدريبية اأخرى يف توفور 54 يف اأبو 
و  املرزوقي  اأحمد  اإىل جانب  ظبي.. 
ح��ال��ي��ا يف ج��ام��ع��ة بيربدين  ي��در���س 
جمال  يف  الدكتوراه  على  للح�صول 
القيادة التنظيمية وهو حا�صل على 
الهند�صة  يف  العلوم  يف  بكالوريو�س 
وهو  كاليفورنيا  جامعة  من  املدنية 
العامة  ال��ق��ي��ادة  مقر  يف  اأول  م���الزم 
اأب�����وظ�����ب�����ي.. و ع���ب���د اهلل  ل�������ص���رط���ة 
جامعة  يف  ح��ال��ي��ا  ي��در���س  و  الغفلي 
كولورادو للح�صول على بكالوريو�س 
والهند�صة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ال���ع���ل���وم  يف 
طلبة  ن��ادي  رئي�س  وه��و  امليكانيكية 
حا�صل  و  اجل���ام���ع���ة  يف  الإم����������ارات 
ع��ل��ى ع���دد م��ن اجل��وائ��ز يف الإجن���از 
الدولة  وم��ث��ل  امل��ت��م��ي��ز  الأك����ادمي����ي 
لل�صباب  دول���ي���ة  م���وؤمت���رات  ع���دة  يف 
اململكة  يف  ع���ق���دت  ال���ت���ي  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
العربية ال�صعودية وقطر واأ�صرتاليا 
يف  يدر�س  و  الكتبي  وعلى  وتركيا.. 
مي�صون يف فريجينيا  ج��ورج  جامعة 
للح�صول على بكالوريو�س يف الأمن 
ال�صيربنائي ومثل دولة الإمارات يف 

عقد  لل�صباب  دولية  م��وؤمت��رات  ع��دة 
اأ���ص��رتال��ي��ا وقطر..  م��ن��ه��ا يف  ب��ع�����س 
للرتتيب  التطوعي  العمل  وميار�س 
لعدة منا�صبات وموؤمترات مع �صفارة 
يف  والقن�صلية  وا�صنطن  يف  ال��دول��ة 
القائمة  وت�صمنت  اأجن��ل��و���س.  لو�س 
يدر�س  و  خ�����وري  اهلل  ع��ب��د  ك���ذل���ك 
على  للح�صول  ���ص��اف��وك  ج��ام��ع��ة  يف 
والت�صويق  التمويل  يف  بكالوريو�س 
ت��دري��ب��ي��ة يف جمل�س  وق�����ص��ى ف���رتة 
النواب الأمريكي وموؤ�ص�صة داو جونز 
يف نيويورك.. و عمر املطاوع و يدر�س 
نيويورك  يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ب��ج��ام��ع��ة 
يف  املاج�صتري  درج��ة  على  للح�صول 
عن  ك�صفري  و���ص��ارك  ال���دويل  الفكر 
لأملانيا  بعثة  يف  الإم���ارات���ي  ال�صباب 
���ص��م��ن ب��رن��ام��ج ���ص��ف��راء ال�����ص��ب��اب يف 
دولة الإمارات وق�صى فرتة تدريبية 
يف �صفارة الدولة يف برلني وعبد اهلل 
بومفريت  بجامعة  ويدر�س  الكعبي 
و�صارك  كونيتيكت   – بومفريت  يف 
اأوليمبياد  ال���دول���ي���ة  امل�����ص��اب��ق��ة  يف 
الروبوت العاملي وحا�صل على جائزة 
للطلبة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حمدان 
املوهوبني والتي يتم منحها لأف�صل 

ع�����ص��ر ط��ل��ب��ة يف ال�������ص���رق الأو�����ص����ط 
�صنويا.. وخليفة ال�صويدي و يدر�س 
على  للح�صول  بن�صلفانيا  جامعة  يف 
بكالوريو�س يف الريا�صيات والهند�صة 
امليكانيكية وتطوع للعمل مع �صفارة 
الدولة يف وا�صنطن وهو اأحد الطلبة 
الأمريكية  اجل��م��ع��ي��ة  يف  الأع�������ص���اء 
�صارة  و  امليكانيكيني..  للمهند�صني 
ع��ب��د ال���رح���ي���م و ت���در����س ح��ال��ي��ا يف 
جامعة امربي ريدل للح�صول على 
بكالوريو�س يف اإدارة الطريان وق�صت 
فرتة تدريبية يف هيئة دبي لل�صياحة 
الفعاليات  من  العديد  يف  وتطوعت 
بالذكر  جدير  ال��دول��ة.  يف  اخلريية 
ل�صباب  ال��ع��امل��ي  املجل�س  ب��رن��ام��ج  اأن 
املا�صي  نوفمرب  يف  انطلق  الإم���ارات 
يف العا�صمة وا�صنطن دي �صي �صمن 
الإم�����ارات  لطلبة  ال�����ص��ن��وي  امل��ل��ت��ق��ى 
املتحدة  ال������ولي������ات  يف  امل���ب���ت���ع���ث���ني 
الأم��ري��ك��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون ب���ني جمل�س 
الدولة  و���ص��ف��ارة  لل�صباب  الإم�����ارات 
ل����دى وا����ص���ن���ط���ن. وي���ع���ت���زم جمل�س 
جمال�س  ت�صكيل  لل�صباب  الإم����ارات 
دول  خمتلف  يف  لل�صباب  اإم��ارات��ي��ة 

العامل.

حــالــة عاجلهـــا دبــــي لالإخ�صــــاب منـــــذ تاأ�صيــــ�صــــه  21672
••دبي-وام:

وفر مركز دبي لأمرا�س الن�صاء والإخ�صاب العالجات واحللول الطبية 
لأكرث من 21672 حالة مر�صية منذ تاأ�صي�صه عام 1991.. بح�صب 
معايل حميد حممد القطامي رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام لهيئة 

ال�صحة بدبي.
ولفت القطامي اإىل جناح املركز - خالل ال�صنوات الثالث املا�صية - يف 
 2014 املائة عام  52 يف  الإخ�صاب من  رفع معدلت جناح عمليات 
اإىل 62 يف املائة عام 2016 متجاوزا بذلك املعدلت العاملية يف هذا 

املجال احليوي الدقيق.
انعك�صت يف  ثقة كبرية  اأك�صبته  العاملية  املركز  اإن مكانة  وقال معاليه 
توافد اآلف احلالت على خدماته من داخل وخارج الدولة .. لفتا اإىل 

ا�صتقباله اآلف احلالت من الدول العربية واخلليجية ال�صقيقة ومن 
اأمريكا واأوروبا واآ�صيا واأفريقيا وهو اأمر يبعث على العتزاز والفخر 

باملركز والقائمني عليه وجميع العاملني فيه.
ف��ن��دق ج��ران��د حياة  ال��ي��وم ح��ف��ال يف  دب���ي  ال�صحة يف  ون��ظ��م��ت هيئة 
ملجموعة من الأ�صر والعائالت كان املركز جنح يف عالج م�صكالت عدم 
الإجناب التي كانت توؤرقها .. وذلك تزامنا مع اليوم العاملي لالأ�صرة 
جلهود  والراعية  الداعمة  واجلهات  املوؤ�ص�صات  من  العديد  مب�صاركة 

املركز.
مبادرة  جناح  احلفل  خالل  كلمته  م�صتهل  يف  القطامي  معايل  واأك��د 
اأمل التي اأطلقها املركز يف الو�صول اإىل 100 طفل من حالت كانت 
ك��ان قد تف�صل  امل��ب��ادرة التي  اأن  تعاين من ع��دم الإجن���اب.. مو�صحا 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل باإطالقها يف مايو 2013 
لإعفاء املواطنني من الر�صوم العالجية يف املركز اآتت ثمارها واأدخلت 

ال�صعادة على الكثري من الأ�صر التي حظت بدعم ورعاية �صموه .
جمموعة  امل��رك��ز  م��دي��رة  ط��ح��وارة  ه��ن��اء  ا�صتعر�صت   .. جانبها  م��ن 
الإجنازات التي حتققت على مدى ربع قرن .. م�صرية اإىل اأن التفوق 
واملكانة  والإخ�صاب  الن�صائية  لالأمرا�س  دبي  ملركز  والعلمي  الطبي 
الدولية التي و�صل اإليها والقدرات التناف�صية التي يت�صم بها وميتلكها 
لثقة  وم�����ص��درا  الإجن���اب  اأم���ل  ع��ن  للباحثني  املثالية  الوجهة  جعله 

املتعاملني من داخل وخارج الدولة.
وذكرت اأن الإح�صاءات الر�صمية ت�صري اإىل اأن املركز ا�صتقبل 21672 
حالة منذ تاأ�صي�صه عام 1991 من بينها 9829 حالة بن�صبة 50 يف 
17 يف املائة من الدول  املائة من الإم��ارات .. و3315 حالة بن�صبة 

العربية و 1146 حالة من دول جمل�س التعاون اخلليجي بن�صبة 6 
اآ�صيا و1559 حالة  15 يف املائة من  يف املائة و2894 حالة بن�صبة 
بن�صبة 8 يف املائة من اأوروبا و388 حالة بن�صبة 2 يف املائة من اأمريكا 
.. اإ�صافة اإىل 407 حالت بن�صبة 2 يف املائة من اأفريقيا و229 حالة 

بن�صبة 1 يف املائة من اأ�صرتاليا ونيوزيلندا.
املتقدمة  امل��رك��ز  م��ك��ان��ة  اإىل  ب��و���ص��وح  ت�صري  الأرق�����ام  ه���ذه  اإن  وق��ال��ت 
و�صهرته على م�صتوى قارات العامل .. لفتة اإىل اأن عدد املواليد الذين 
عاجلهم املركز يبلغ 4274 طفال وطفلة اإىل جانب مواليد مبادرة 

اأمل وعددهم 100 مولود.
واأ�صافت اأن املركز �صهد يف الأعوام الثالثة املا�صية اأكرث من 39 األف 
زيارة اإىل جانب ت�صجيل وان�صمام اأزواج جدد اإىل املركز و�صل عددهم 

اإىل 2591 زوجا وزوجة.

•• دبي - وام:

عقد جمل�س اأمناء بنك الإمارات للطعام اأول اجتماع له ام�س 
لوتاه  نا�صر  ح�صني  املهند�س  �صعادة  برئا�صة  دب��ي  بلدية  يف 

مدير عام البلدية نائب رئي�س املجل�س .
بن  �صعادة حارب جمعة  املجل�س وهم  اأع�صاء  الجماع  ح�صر 
ال�صمو  ل�صاحب  زعبيل  مبكتب  العمليات  اإدارة  مدير  �صبيح 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صعادة اأحمد عبد الكرمي 
والدكتور حمد  بدبي  املجتمع  تنمية  عام هيئة  جلفار مدير 
الإ�صالمية  ال�صوؤون  دائرة  ال�صيباين مدير عام  اأحمد  ال�صيخ 
والعمل اخلريي و�صعادة هالل �صعيد املري مدير عام دائرة 
اأحمد  حممد  �صعيد  و�صعادة  التجاري  والت�صويق  ال�صياحة 
ل��دى طريان  ال��ط��ائ��رات  لتموين  لإم���ارات  التنفيذي  امل��دي��ر 
التنفيذي  امل��دي��ر  املن�صوري  �صعيد  اأح��م��د  و�صعادة  الإم����ارات 
ويون�س  لالإعالم  دبي  مبوؤ�ص�صة  والتلفزيون  الإذاع��ة  لقطاع 
والتطوير  التجزئة  لتجارة  الأول  الرئي�س  نائب  املال  ح�صن 
احلكومية  وال�����ص��وؤون  وامل�����ص��رتي��ات  الت�صوق  وم��راك��ز  ال��ع��امل��ي 
الإقليمي  املدير  الهامور  وعايدة  للتجزئة  الفطيم  وماجد 

للموارد الب�صرية مبجموعة جمريا.

نائب  ال�صمو  �صاحب  ح��رم  م��ن  بتوجيهات  الج��ت��م��اع  ي��اأت��ي 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �صمو 
بنك  اأمناء  رئي�س جمل�س  اآل مكتوم  ال�صيخة هند بن جمعة 

الإمارات للطعام.
اإجنازات  �صملت  التي  املوا�صيع  من  ع��ددا  الجتماع  وت��ن��اول 
بنك الإمارات للطعام منذ تكوينه اإ�صافة اإىل املبادرات املزمع 
مناق�صة  ع��ن  ف�صال  املعظم  رم�����ص��ان  �صهر  خ��الل  تنفيذها 
الدعم الإعالمي املطلوب لتمكني البنك من اأداء املهام املناطة 

به وا�صتعر�س اخلطة ال�صرتاتيجية امل�صتقبلية للبنك.
ياأتي  الجتماع  ه��ذا  اإن  لوتاه  نا�صر  ح�صني  املهند�س  ق��ال  و 
مع اقرتاب �صهر العطاء واخلري والذي �صيتم خالله تنفيذ 
الفائ�س  الطعام  ت��وزي��ع  ت�صمل  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 
عن احلاجة مب�صاجد الإم��ارة من خالل متطوعني يعملون 
والعمل  الإ�صالمية  ال�صوؤون  دائ��رة  دبي  بلدية  مع  بالتن�صيق 

اخلريي.
و اأع�����رب ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س اأم���ن���اء ال��ب��ن��ك ع���ن �صعادته 
بال�صتجابة منقطعة النظري التي اأبدتها العديد من اجلهات 
ما  البنك  مل��ب��ادرات  وال�صخ�صيات  الر�صمية  وغ��ري  الر�صمية 
ي�صاهم ب�صكل كبري يف حتقيق الأه��داف ال�صرتاتيجية التي 

مت و�صعها من قبل املعنيني بالبنك.

جمل�ص اأمناء بنك الإمارات للطعام يناق�ص مبادراته 
يف رم�صان خالل اجتماعه الأول برئا�صة ح�صني لوتاه 

 دار الرب ت�صارك يف املوؤمتر العاملي لرعاية الأيتام بالبحرين
•• دبي-وام:

يف  ال������رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  �����ص����ارك����ت 
لرعاية  العاملي  امل��وؤمت��ر  فعاليات 
الأيتام الذي اختتم اأم�س الول يف 
مملكة البحرين ونظمته موؤ�ص�صة 
ملنظمة  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال�����ص��ن��ادي��ق 
مع  بالتعاون  الإ�صالمي  التعاون 
املوؤ�ص�صة اخلريية امللكية وجمعية 
لرعاية  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  ال�����ص��ن��اب��ل 
الإقليمية  وال�������ص���ب���ك���ة  الي�����ت�����ام 

للم�صوؤولية الجتماعية.
ت��راأ���س وف��د دار ال��رب اإىل املوؤمتر 
اإدارة  م���دي���ر  ال��ب��ل��و���ص��ي  ح�����ص��ني 
ك��ف��ال��ة الأي���ت���ام والأ����ص���ر و���ص��م يف 
مراد مدير  علي  اأحمد  ع�صويته 
وحممد  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  اإدارة 
كفالة  اإدارة  مدير  نائب  الب�صري 

الأيتام والأ�صر.
حدثا  ال�����ص��ن��وي  امل��وؤمت��ر  وي�صكل 
اأكرث  ح��ول  ي���دور  دول��ي��ا  اإن�صانيا 
واإحلاحا  اأه��م��ي��ة  الأي��ت��ام  ق�صايا 
ال��ع��امل وت��ع��اجل��ه��ا جل�صات  ح���ول 
من  انطالقا  املتخ�ص�س  املوؤمتر 

والجتماعية  الأكادميية  اأبعادها 
وقال  وال��رتب��وي��ة.  والقت�صادية 
فعاليات  اإن  ال��ب��ل��و���ص��ي  ح�����ص��ني 
توا�صلت  التي   - العاملي  امل��وؤمت��ر 
ا�صتملت   - ي���وم���ني  م����دى  ع��ل��ى 
املمار�صات  لأف�صل  معر�س  على 
وال�����ن�����م�����اذج يف جم������ال احل���ل���ول 
وال�صعوبات  للتحديات  املبتكرة 
ال��ت��ي ت��واج��ه الأي���ت���ام وذوي��ه��م يف 
اأوق��ات الأزم��ات والكوارث موؤكدا 
اأن م�صاركة اجلمعية كانت فاعلة 
لفتا  ح�صورا  و�صكلت  ومتميزة 
يليق ب��ق��ط��اع ال��ع��م��ل اخل���ريي يف 
دول����ة الإم�������ارات مب���ا ح��ق��ق��ه من 

اإجنازات �صخمة ومكا�صب وا�صعة 
ال����ن����ط����اق يف خم���ت���ل���ف جم����الت 
الإم����ارات  العمل اخل���ريي داخ���ل 
جغرافيا  امتد  ما  وهو  وخارجها 
ليك�صب  العامل  بقاع  اإىل خمتلف 
ومكانة  خ��ا���ص��ة  ���ص��م��ع��ة  ال���دول���ة 
مرموقة يف حقل العمل اخلريي 
بت�صدر  ت��وج  العامل  يف  الإن�صاين 
الأك����رث  ال���ع���امل  دول  الإم���������ارات 
اإىل  قيا�صا   2016 خ��الل  عطاء 

حجم الدخل القومي.
املوؤمتر  ان  ال��ب��ل��و���ص��ي  واأ�����ص����اف 
والجتاهات  البيانات  �صعار  ميل 
يف ع�����ص��ر الأزم���������ات وال����ك����وارث 

ور�س   3 على  وا�صتمل  الإن�صانية 
اأدوات  على  ال�صوء  �صلطت  عمل 
الأي��ت��ام خالل  رع��اي��ة  البتكار يف 
الأزمات والكوارث ورعاية الأيتام 
التطوع  دوائ����ر  ب��ني  الأزم�����ات  يف 
واملمار�صات الحرتافية وت�صميم 
م�������ص���اري���ع الأي�����ت�����ام وذوي�����ه�����م يف 

الأزمات والكوارث.
الأيتام  كفالة  اإدارة  مدير  واأك���د 
والأ�صر يف دار الرب اأهمية م�صاركة 
وامللتقيات  املوؤمترات  اجلمعية يف 
العمل  بحقل  اخلا�صة  واملحافل 
الدولة وخارجها  داخ��ل  اخل��ريي 
بهدف تبادل املعلومات واخلربات 

بني املوؤ�ص�صات اخلريية واجلهات 
واملوثوقة  املتخ�ص�صة  الإن�صانية 
امل�صاريع  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
اخلريية والإن�صانية ودفع جهود 
تلك املوؤ�ص�صات خطوات وا�صعة اإىل 
وامل�صاعدة  العون  يد  ومد  الأم��ام 
الإغاثة ل�صالح  واإطالق حمالت 
وذوي  وال�����ف�����ق�����راء  امل���ح���ت���اج���ني 
الدخل املحدود واملنكوبني حمليا 
واإق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا الأم�����ر الذي 
الرب  دار  جمعية  ع��ل��ي��ه  حت��ر���س 
ويف  ال��دول��ة  �صيا�صة  مظلة  حت��ت 
القيادة  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي����ة  ���ص��وء 

الر�صيدة.

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو/ حممد ابراهيم 
باك�صتان    ، خ�������ان  زم���������ان 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
يرجى   -  )1023812(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
الباك�صتانية  ب���ال�������ص���ف���ارة 
�صرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ب�����ون�����ون 
باك�صتان   ، وا�����ص����اي����ا  اهلل 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
يرجى   -  )3707831(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
الباك�صتانية  ب���ال�������ص���ف���ارة 
�صرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
هاميانوت   / امل��دع��و  فقد 
�صيفرياو جي�صيو ، اثيوبيا  
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )1490735( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/8182080

فقدان جواز �سفرت
�صو�صي   / امل����دع����و  ف���ق���د 
���ص��و���ص��ان��ت��ي روه�����ان�����دي ، 
اجلن�صية  ان���دون���ي�������ص���ي���ا  
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�����������واز   -
يجده  من   )166514(
بتليفون  الت�����ص��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/1167799 

فقدان جواز �سفرت
/�صايجنى  امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبني    ، مانالو  �صولنو 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )7953347( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 055/6314426

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و / ج��اب��د احمد  فقد 
حم����م����د م���ع�������ص���وق م����ي����اه، 
اجلن�صية  ب����ن����غ����الدي���������س 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�������������واز   -
)6493913( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم 

 050/9366770

فقدان جواز �سفرت
بفرىل   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الفلبني   ، ب��اي�����س  لن���ي���وج 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )2783292( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/3246683

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /نيجام الدين 
ح�صني احماد ، بنغالدي�س 
�صفره  ج���واز   - اجلن�صية 
 )2353702( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ص���ال 

 050/6713166

فقدان جواز �سفرت
�صومي�س   / امل���دع���و  ف��ق��د 
جوفيندان  ك���وروب���اث  ب��ن 
كوروباث ، الهند اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0594896( من يجده 
بتليفون  الت�������ص���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 052/4985216 
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•• اأبوظبي-وام: 

ان���ط���ل���ق���ت ام���������س ف���ع���ال���ي���ات ال�������دورة 
والذي  التوطني  منتدى  من  الثامنة 
اأبوظبي  يف  املعارف  جمموعة  تنظمه 
برعاية ما�صية من الحت��اد للطريان 
القرار  ���ص��ن��اع  م���ن  ع����دد  وب��ح�����ص��ور 
ومتخ�ص�صي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  وامل������دراء 
الهيئات  الب�صرية من خمتلف  امل��وارد 
وامل����وؤ�����ص���������ص����ات احل���ك���وم���ي���ة وخ������رباء 

التوطني من القطاع اخلا�س.
الفاعلة  الل����ي����ات  امل���ن���ت���دى  ون���اق�������س 
ا�صرتاتيجيات  وت��ط��ب��ي��ق  لتخطيط 
ال��ت��ع��اق��ب ال��وظ��ي��ف��ي ال��ف��ع��ال واأب�����رز 
الوطنية  القيادات  لتطوير  اخلطط 
الناجحة والتعرف على اأف�صل الآليات 
الناجحة  النماذج  اأب��رز  تطبقها  التي 
املواهب  واإدارة  ال��ت��وط��ني  جم���ال  يف 
�صمن  املواطنني  املوظفني  وا�صتبقاء 
احلكومي  القطاعني  م��ن  املوؤ�ص�صات 

واخلا�س.
واأك������دت ���ص��ع��ادة ف���ري���دة ع��ب��د اهلل اآل 
لتوظيف  امل�صاعد  ال���وزارة  وكيل  علي 
امل�������وارد ال��ب�����ص��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة ب�����وزارة 
املوارد الب�صرية والتوطني على اأهمية 
احلكومية  اجل���ه���ات  ك���اف���ة  م�����ص��ارك��ة 
روؤية  حتقيق  يف  اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات 
اإىل  ت�صعى  وال��ت��ي   2021 الإم�����ارات 
دع���م حت���ول دول���ة الإم�����ارات العربية 
املتحدة اإىل اقت�صاد قائم على املعرفة 
متخ�ص�صة  وط��ن��ي��ة  ك������وادر  ب���ق���ي���ادة 
املتقدمة  والعلوم  باملعارف  يتميزون 

ومهارات البتكار والبداع.
اإجن����ازات  اأه���م  اأح���د  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
الكوادر  لتوظيف  الوطني  الربنامج 
الوطنية يف القطاع اخلا�س هو بوابة 
ب�صكل كبري  ع���ززت  وال��ت��ي  ال��ت��وط��ني 
يف  الوطنية  ال��ك��وادر  توظيف  ف��ر���س 
القطاع اخلا�س بالإ�صافة اإىل مبادرة 
مينح  وال���ذي  التوطني  �صركاء  ن���ادي 
حمددة  ملعايري  وفقاً  ع�صويته  �صمن 
و�صركات  مل��وؤ���ص�����ص��ات  وح���واف���ز  م���زاي���ا 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 
امل�����ص��ج��ل��ة وال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة 
الوطنية  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  ت��وظ��ي��ف 

وتاأهيلهم وتدريبهم.
واأ����ص���اف���ت اأن ه����ذا ال��ن��ظ��ام ح��ق��ق يف 

يف  ك���ب���رياً  جن���اح���اً  الأوىل  م��رح��ل��ت��ه 
ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف وامل����ايل خ���الل 75 
يوماً من خالل تعيني 914 مواطناً 
1024 فر�صة  اأ���ص��ل  وم��واط��ن��ة م��ن 

عمل.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم ال��دك��ت��ور رب��ي��ع وزة 
املعارف  جمموعة  ل�  التنفيذي  املدير 
ع��ل��م��ي��اً نفذته  ب��ح��ث��اً  ت���ن���اول  ع��ر���ص��ا 
املجموعة بعنوان تطور التوطني عام 
ا�صتق�صائية  درا���ص��ة  ت�صمن   2017
�����ص����ارك ف��ي��ه��ا م����ا ي���زي���د ع����ن 500 
جهات  م��ن  كنماذج  وموظفة  موظف 
وموؤ�ص�صات القطاع احلكومي و�صركات 

وموؤ�ص�صات يف قطاعات عديدة.
ووجد البحث اأن 52 % من ال�صركات 

الدرا�صة  تناولتها  ال��ت��ي  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
ا�صرتاتيجيتها  حت��ق��ي��ق  اإىل  ت�����ص��ع��ى 
للتوطني خالل الثالث �صنوات املقبلة 
اأي يف الفرتة من عام 2017 اإىل عام 
اأن  اأي�صاً  البحث  اأظهر  كما   .2020
واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  % من   34.2
التي تناولتها اأ�ص�صت ق�صم متخ�ص�س 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات وم����ب����ادرات 

التوطني.
منتدى  م���ن  الأول  ال���ي���وم  وت�����ص��م��ن 
الدور  تناولت  نقا�س  جل�صة  التوطني 
وخ���رباء  ملتخ�ص�صي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 
التطوير  ل�����ص��م��ان  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد 
الوطنية  ل��ل��ك��وادر  وامل��ه��ن��ي  الوظيفي 

املتخ�ص�صة.

•• دبي –الفجر:

زار وفد فني متخ�ص�س من موا�صالت 
الإمارات م�صنعاً للحافالت املدر�صية 
التاأكد  بهدف  ال�صعبية،  ال�صني  فى 
ومتابعة  اجل�����ودة  م�����ص��ت��ه��دف��ات  م���ن 
بتوفري  امل���������ص����ن����ع  ال�������ت�������زام  م�������دى 
املطلوبة  املدر�صي  النقل  موا�صفات 
ل �صيما تطبيق الت�صريعات اجلديدة 
املخت�صة  اجل����ه����ات  م����ن  ال���������ص����ادرة 
بالدولة يف هذا ال�صاأن، والتي ت�صمن 
املنقولني على  الطلبة  واأمن  �صالمة 

من احلافالت املدر�صية.
و�صم وفد املوؤ�ص�صة كاًل من املهند�س 
التطوير  م���دي���ر  اهلل  ع��ط��ا  ف��ا���ص��ل 
ال�صحي  جمعة  عامر  وال�صيد  الفني، 
املدر�صية  امل���وا����ص���الت  ف����رع  م���دي���ر 
عبداللطيف  وال�����ص��ي��د  ب���اأب���وظ���ب���ي، 
ال�صاحل  وح�����دة  م���دي���ر  الأن�������ص���اري 
ال�����ص��رق��ي ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة، وعدد 
العمليات  جم���ال  يف  املخت�صني  م��ن 

واخلدمات الفنية واجلودة.
وق������ال امل���ه���ن���د����س ف���ا����ص���ل ع���ط���ا اهلل 
م�صاعي  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي  ال���زي���ارة  اأن 
امل�صتمرة  الإم������������ارات  م����وا�����ص����الت 
ل�صمان تقدمي خدمات النقل املتعدد 
والتاأجري ل �صيما النقل املدر�صي وفق 
اأعلى معايري الأمن وال�صالمة املهنية 
مع  ين�صجم  ال���ذي  الأم���ر  والبيئية، 

اأهم توجهات املوؤ�ص�صة ال�صرتاتيجية 
املتمثلة يف تطوير عمليات وخدمات 
اللوج�صتية  والأن���������ص����ط����ة  ال���ن���ق���ل 
والفنية و�صمن بنية حتتية متطورة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، وتعزيز  ب��ت��وق��ع��ات  ت��ف��ي 
املعايري  م���ع  امل��ت��واف��ق��ة  امل���م���ار����ص���ات 
ال�صالمة  يف  وامل���ح���ل���ي���ة  ال����دول����ي����ة 

واملحافظة على البيئة واملجتمع.
الزيارة  اأن  اإىل  اهلل  ع��ط��ا  واأ����ص���اف 
�صملت الطالع على م�صتجدات اإنتاج 
امل�صتهدف  اجل��دي��د  احل��اف��الت  خ��ط 
اإىل  لتن�صم  ال���دول���ة  اإىل  ت��وري��ده��ا 

اأ�����ص����ط����ول م����وا�����ص����الت الإم�����������ارات، 
م�صرياً اإىل اأنه مت التاأكد من تطابق 
خ�صي�صاً  امل�صنعة  احل��اف��الت  جميع 
والأنظمة  الت�صريعات  مع  للموؤ�ص�صة 
وب�صكل جلي مدى  يوؤكد  ما  املحلية، 
اله��ت��م��ام ال���ذي ت��ول��ي��ه امل��وؤ���ص�����ص��ة يف 
املرورية  ال�����ص��الم��ة  م��ع��دلت  ت��ع��زي��ز 
الطلبة  اأب��ن��اءن��ا  نقل  عمليات  خ��الل 
خمتلف  م���ن  م��دار���ص��ه��م  واإىل  م���ن 

مناطق الدولة ب�صكل يومي.
بع�س  اإدراج  اعتماد  مت  ب��اأن��ه  و���ص��رح 
الإ�صافية  وامل��ق��اي��ي�����س  امل���وا����ص���ف���ات 

ال���ت���ي يتم  اخل���ا����ص���ة يف احل����اف����الت 
احل��������ايل،  ال������وق������ت  ت�������ص���ن���ي���ع���ه���ا يف 
واملتمثلة يف اأنظمة خف�س م�صتويات 
العمليات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  الن��ب��ع��اث��ات 
الت�صغيلية، وقد تخلل جدول الزيارة 
فح�س  مركز  خ��دم��ات  على  التعرف 
امل�صنع،  يف  واحل����اف����الت  امل���رك���ب���ات 
اأن�����واع احلافالت  وم��ع��اي��ن��ة خم��ت��ل��ف 
يعك�س  م��ا  وه��و  ت�صنيعها،  يتم  التي 
اأعلى  ب��ت��ح��ق��ي��ق  امل���وؤ����ص�������ص���ة  ال����ت����زام 
وحتقيق  والكفاءة  اجل��ودة  م�صتويات 

�صعادة املتعاملني واملنقولني.

•• ال�شارقة -وام:

لرعاية  اث���راء  م�صروع  للتعليم  ال�صارقة  جمل�س  اأط��ل��ق 
العام  ع�صر مب�صاريه  الثاين  ال�صف  يف  املتفوقني  الطلبة 
التقدم  تاأهيلهم والدفع بهم اىل حتقيق  واملتقدم بهدف 
م�صتوى  على  متقدمة  م��راك��ز  على  واحل�����ص��ول  املن�صود 
الكفاءة  ذوي  امل��در���ص��ني  م��ن  بالنخب  م�صتعينا  ال��دول��ة 
ال��ت��دري�����س يف جمالتهم  ال��ط��وي��ل��ة يف جم���ال  واخل�����ربة 
خدمة  اإىل  الرامية  خطته  �صمن  وذلك  واخت�صا�صاتهم 
ط��ل��ب��ة ال��ث��اين ع�����ص��ر واإع��ان��ت��ه��م ع��ل��ى ال���ص��ت��ع��داد اجليد 
لالمتحانات النهائية واملراجعة اجليدة للمواد الدرا�صية. 
العمليات الرتبوية ان  اإدارة  اآمنة احلمادي مدير  وقالت 
التح�صيلي  بامل�صتوى  الرتقاء  هو  الربنامج  من  الهدف 
للح�صول  لهم  تعليمية  فر�س  وتهيئة  املتفوقني  للطلبة 

الثاين ع�صر على م�صتوى  نتائج  على مراكز متقدمة يف 
اإذك��اء روح التناف�س بني الطلبة للح�صول على  الدولة و 
املراكز املتقدمة من جانب وتفعيل ال�صراكة بني جمل�س 
ورفع  الأبناء  رعاية  يف  الأم��ور  واأول��ي��اء  للتعليم  ال�صارقة 

م�صتواهم التح�صيلي.
م�صاحة  لإع��ط��اء  الفر�صة  يتيح  امل�����ص��روع  ان  واأو���ص��ح��ت 
املطورة  املناهج  تعلم  املعريف لنواجت  العمق  زمنية لإث��راء 
املجل�س  ان  اىل  .. لف��ت��ة  ع�����ص��ر  ال���ث���اين  م��ت��ف��وق��ي  ل���دى 
اأ�صماء  ح�صر  ت�صمنت  دقيقة  عمل  اآل��ي��ة  ات��ب��اع  اىل  عمد 
الطلبة املتفوقني على م�صتوى اإمارة ال�صارقة يف املدار�س 
واإعداد  ال���وزاري  املنهاج  تتبع  التي  واخلا�صة  احلكومية 

للمعلمني من  واخ��رى خا�صة  بهم  بيانات خا�صة  قاعدة 
امل�صتهدفة يف  ال��درا���ص��ي��ة  ل��ل��م��واد  ال��ك��ف��اءة واخل���ربة  ذوي 
على  والعمل  الثالث  الدرا�صي  الف�صل  نهاية  امتحانات 
الفرتة  ال���درو����س خ���الل  زم��ن��ي لتطبيق  ب��رن��ام��ج  و���ص��ع 
امل�صائية لتغطية املقرر الدرا�صي امل�صتهدف يف المتحانات 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة. واأ����ص���ارت اىل ان���ه مت اخ��ت��ي��ار م��ق��ري��ن لتنفيذ 
الربنامج الول يف جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات 
ال�صارقة  مدينة  مدار�س  طلبة  لتغطية  ال�صارقة  مبدينة 
واحلمرية واملقر الثاين هو نادي الذيد الريا�صي الثقايف 
و  وال��ب��ط��ائ��ح  ال��ذي��د  الو�صطى  املنطقة  م��دار���س  ليغطي 
الثميد و املدام و مليحة و نزوى ..مو�صحة انه مت تعيني 

وتقييمه  الربنامج  ملتابعة  اأكادمييني  تربويني  م�صرفني 
و�صل  حيث  يومي  ب�صكل  العمل  �صري  عن  تقرير  وكتابة 
عدد املعلمني امل�صاركني يف الربنامج 22 معلما من ذوي 
اخلربة والكفاءة يقدمون درو�صا يف 6 مواد لطلبة امل�صار 

املتقدم و 4 مواد لطلبة امل�صار العام.
واأكدت اأن جمل�س التعليم يف ال�صارقة يوؤمن اميانا كبريا 
كل  فيها  تت�صارك  جمتمعية  وطنية  ق�صية  التعليم  ب��ان 
اجلهات لتحقيق الأه��داف املن�صودة يف العملية الرتبوية 
لإيجاد  منه  �صعيا  ي��اأت��ي  اث���راء  برنامج  وان  والتعليمية 
بديل تربوي منا�صب للحد من مظاهر الجت��ار مبو�صم 
بع�س  من  اأو  اخل�صو�صية  بالدرو�س  �صواء  المتحانات 

�صليمة  غ��ري  بطريقة  امل��و���ص��م  ه��ذا  ت�صتغل  ال��ت��ي  امل��راك��ز 
جماين  ب�صكل  اخلدمة  يقدم  اث��راء  برنامج  وان  ل�صيما 

للطلبة.
ووجه عدد كبري من اولياء المور والطلبة ر�صالة �صكر 
اهتمامه  ع��ل��ى  للتعليم  ال�����ص��ارق��ة  جمل�س  اىل  وت��ق��دي��ر 
التي  املتميزة  املجانية  اخلدمة  ه��ذه  وتقدميه  بالطلبة 
المتحانات  وه��ي  حياتهم  اوق��ات  ا�صعب  خ��الل  تعينهم 
والعملي  العلمي  حياتهم  م�����ص��ار  حت���دد  ال��ت��ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
التدري�صية  الهيئات  امل�صاركني من اكرث  ان  ..لفتني اىل 
كفاءة لي�س على م�صتوى ال�صارقة بل على م�صتوى الدولة 
النقاط  والوقوف عند  املناهج  عليهم مراجعة  ي�صهل  ما 
الفر�صة  منحهم  واله���م  اك��رث  اي�صاح  اىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي 
با�صراف  المتحانية  ل��الوراق  على مناذج  للتدرب  كاملة 

ومتابعة من قبل معلمي املواد.

•• ال�شارقة-الفجر:

انطلقت م�صاء اأول من اأم�س الأحد، 
ال�صوداين  ال���رتاث  اأ�صبوع  فعاليات 
الذي ينظمه معهد ال�صارقة للرتاث 
اأ�صابيع  ب��رن��ام��ج  يف  اأج��ن��دت��ه  �صمن 
ال��������رتاث ال���ث���ق���ايف ال����ع����امل����ي، ال����ذي 
اأط��ل��ق��ه مطلع ال��ع��ام امل��ا���ص��ي، حتت 
ال�صارقة”،  يف  العامل  “تراث  �صعار 
الرتاث  اأ���ص��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  وت�صتمر 
م��اي��و اجلاري   18 ال�����ص��وداين حتى 
الثقايف  ال���رتاث  فعاليات  م��رك��ز  يف 

)البيت الغربي(.
القن�صل  الأول ح�صور  اليوم  و�صهد 
ال�����ع�����ام جل���م���ه���وري���ة ال�����������ص�����ودان يف 
العظيم  ع���ب���د  �����ص����ع����ادة  ال������دول������ة، 
برفقة  ج��ال  ال��ذي  ال�صادق،  حممد 
عبد  الدكتور  املعهد،  رئي�س  �صعادة 
يف  ال�صيف،  وال��وف��د  امل�صلم،  العزيز 
ال���ذي يت�صمن  ال�����ص��وداين  امل��ع��ر���س 
واحلرف  الرتاثية،  ال�صور  معر�س 
الأبنو�س،  على  النحت   – ال��ي��دوي��ة 
وامل�����ص��ن��وع��ات اجل���ل���دي���ة، والأزي������اء 
والعطور  والإك�ص�صوارات  الرتاثية، 
عرو�س  اإىل  بالإ�صافة  ال�صودانية، 
املطبخ  م��ن  وت�صكيلة  ف��ول��ك��ل��وري��ة، 
الربنامج  اأم���ا  ال�����ص��وادين.  ال�صعبي 
�صعرية  اأم�صية  فيت�صمن  ال��ف��ك��ري 
وحما�صرات  ال�صودان،  من  ل�صعراء 

والباحثة  ح�صني،  ال��ف��احت  للدكتور 
�صيد  حممد  والباحث  ن�صر،  بثنية 
اأحمد.  ويف الليلة الأوىل من اأ�صبوع 
�صعادة  م  ك�����رنّ ال���������ص����وادين،  ال������رتاث 
رئي�س  امل�صلم،  العزيز  عبد  الدكتور 
�صعادة  ل����ل����رتاث،  ال�����ص��ارق��ة  م��ع��ه��د 
ال�صودان  جلمهورية  العام  القن�صل 
ال��ع��ظ��ي��م حممد  ال����دول����ة، ع��ب��د  يف 
ال�صيوف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ادق، 
اأ�صبوع  ف���ع���ال���ي���ات  يف  وامل�������ص���ارك���ني 
�صعادة  م  ك��رنّ كما  ال�صوداين،  ال��رتاث 

القن�صل، �صعادة رئي�س املعهد.  
العزيز  ال��دك��ت��ور عبد  ���ص��ع��ادة  وق���ال 

ال�صارقة  م��ع��ه��د  رئ���ي�������س  امل�������ص���ل���م، 
ل���ل���رتاث، ت���ن���درج اأ���ص��اب��ي��ع ال����رتاث 
الروؤية  �صميم  يف  ال��ع��امل��ي  ال��ث��ق��ايف 
ال�صارقة  مل�صروع  امل�صتنرية  الثقافية 
ال��ث��ق��ايف وال���رتاث���ي ب��ق��ي��ادة �صاحب 
بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي،  حم��م��د 
الداعم  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى، 
الثقافة  ع���ل���ى  ����م  وال����ق����ينّ ل����ل����رتاث، 
و�صوؤونها و�صجونها، وتوجهاً �صديداً 
م���ن ���ص��م��وه ل��الن��ف��ت��اح ع��ل��ى ت���راث 
ومثل،  قيم  من  يحمله  مبا  العامل، 
تراثية  اأ���ص��اب��ي��ع  يف  ب���ه  والح���ت���ف���اء 

اإىل وج��ه��ة عاملية  ال�����ص��ارق��ة  ح��ول��ت 
بعنا�صره ومكوناته  الثقايف  للرتاث 
كافة.  ولفت اإىل اأن املعهد ا�صت�صاف 
العام املا�صي 8 دول عربية واأجنبية، 
ومنذ مطلع العام اجلاري حتى الآن 
5 دول اأخرى، لي�صبح املجموع 13 
دولة عربية واأجنبية، و�صوف ي�صتمر 
املعهد يف ا�صت�صافة الدول ال�صقيقة 
املقبل،  ���ص��ب��ت��م��رب  م���ع  وال�����ص��دي��ق��ة 
الرتاث  اأ�صابيع  �صمن  تعرفنا  وق��د 
والتقاليد  ال����ع����ادات  ع��ل��ى  ال���ع���امل���ي 
ال�صعبية  واحلرف اليدوية والفنون 
والعرو�س الأدائية مبختلف األوانها 

الرتاث  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  واأ���ص��ك��ال��ه��ا، 
حيزاً  ي�صغل  ال��ذي  والقيمي  الفني 

مهماً من ذاكرة الأمم وال�صعوب. 
اأ�صبوع  خ���الل  م��ن  اأن����ه  اإىل  واأ����ص���ار 
ال������رتاث ال�������ص���وداين ن��ت��ع��رف على 
تراث ال�صودان ال�صقيق، مبا فيه من 
والتقاليد  العادات  يف  وعراقة  تنوع 
واحلرف اليدوية والألعاب ال�صعبية 
والأزي�����اء ال��رتاث��ي��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
ال�صودان  جت��رب��ة  عليه  ت��ن��ط��وي  م��ا 
و�صونه،  ال�����رتاث  ح��ف��ظ  جم���ال  يف 
ال�صودان  فلدى  ومت��ي��ز،  اأهمية  م��ن 
ت�صتحق  غنية  وجتربة  عريق  ت��راث 
التقدير، كما اأن ر�صيدها يف الرتاث 
ك��ب��ري ج����داً وغ��ن��ي، وي��ت��م��ي��ز مبزيج 
وتداخل حيوي بني الرتاث العربي 
والف����ري����ق����ي، وي�����ص��ت��ح��ق الط�����الع 
والتعريف به، ولدى القائمني على 
فيه  وامل�صتغلني  ال�����ص��وداين  ال���رتاث 
بالإ�صافة  غ��ن��ي��ة،  وجت����ارب  خ���ربات 
مهمة  وخطط  واأن�صطة  برامج  اإىل 

يف حفظ الرتاث و�صونه.
وت���اب���ع :اأ���ص��ه��م��ت اأ���ص��اب��ي��ع ال����رتاث 
ال�صارقة  ج��ع��ل  يف  ال��ع��امل��ي  ال��ث��ق��ايف 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وح��ا���ص��ن��ة لرتاث  وج���ه���ة 
وامل���ت���ن���وع، وخلقت  ال���زاخ���ر  ال���ع���امل 
ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف واحل����وار 
التعاون  ج�صور  وم���دت  احل�����ص��اري، 
امل���������ص����رتك يف خم���ت���ل���ف اجل����وان����ب 

ال����رتاث����ي����ة وال���ث���ق���اف���ي���ة، وق���دم���ت 
اإىل  يدعو  للعامل،  ف��ري��داً  اأمن��وذج��اً 
الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي، وتقبل 
وتراثه  ث��ق��اف��ت��ه  واح�������رتام  الآخ������ر 

وال�صتفادة من جتاربه ومعارفه. 
خمزناً  يعترب  ال�صودان  ان  واأ���ص��اف 
للعادات  م��ت��ن��وع��اً  وح���ي���وي���اً  م��ه��م��اً 
والتقاليد والفنون والقيم الأ�صيلة، 
مهماً  دوراً  اجلغرايف  موقعه  ويلعب 
يف هذا التنوع، ويعك�س تراثه العريق 
تداخل  يف  وافريقية  عربية  �صمات 
النتماء  ي����دع����م  ح����ي����وي  ومت��������ازج 
وفيه  ال�����ص��وداين،  لل�صعب  ال��وط��ن��ي 
من التنوع العرقي والثقايف والديني 
ما ي�صكل قيمة م�صافة اإىل ر�صيده 
الرتاثي واحل�صاري، فلدى ال�صودان 
جذورها  ���ص��ارب��ة  ع��ري��ق��ة  ح�����ص��ارة 
وت���راث �صخم ومتنوع،  ال��ت��اري��خ،  يف 
عريق وجتربة غنية وخربات مميزة 

ر�صيدها  اأن  كما  التقدير،  ت�صتحق 
ومتميز،  ج������داً  ك���ب���ري  ال�������رتاث  يف 
به،  وال��ت��ع��ري��ف  الط����الع  وي�صتحق 
وه����ا ه���ي ال���ي���وم حت���ل ���ص��ي��ف��اً على 
بالأن�صطة  اأ�صبوع حافل  ال�صارقة يف 
والندوات  واملحا�صرات  والفعاليات 
لتكون  الفنية،  والعرو�س  الثقافية 
ل���ل���ت���ع���رف على  ل��ل��ج��م��ي��ع  ف���ر����ص���ة 
مكوناته  مبختلف  ال�����ص��ودان  ت���راث 
ال�صودان  وع��ن��ا���ص��ره، وع��ل��ى جت��رب��ة 
اخل��ا���ص��ة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى الرتاث 

و�صونه ونقله لالأجيال.
ومن جانبه، قال �صعادة ال�صفري عبد 
القن�صل  ال�����ص��ادق،  حممد  العظيم 
العام جلمهورية ال�صودان يف الدولة: 
وتقديرنا  ���ص��ك��رن��ا  ن�����ص��ج��ل  ب���داي���ة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب 
القا�صمي، ع�صو  �صلطان بن حممد 
ال�صارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى،  امل��ج��ل�����س 

بق�صايا  ج��داً  الكبري  اهتمامه  على 
ورعايته  والأدب،  والثقافة  ال��رتاث 
له يف كل العامل، ولي�س يف ال�صارقة 
فقط، وال�صكر مو�صول اإىل حكومة 

ال�صارقة ومعهد ال�صارقة للرتاث.
ال�صودانية  اجل��ال��ي��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
امل���وج���ودة يف الإم������ارات ع��م��وم��اً ويف 
ال�صارقة خ�صو�صاً، مهتمة منذ فرتة 
طويلة بهذا احلدث، وكانت تنتظره 
ب�صغف  اإل��ي��ه  وتتطلع  ك��ب��ري،  ب�صوق 
ال�صوداين  ال�����رتاث  ف��اأ���ص��ب��وع  ت�����ام، 
وا�صحة  ���ص��ورة  ينقل  ال�����ص��ارق��ة  يف 
ع��ن ال����رتاث ال�����ص��وداين يف خمتلف 
ومكوناته،  وع���ن���ا����ص���ره  جم����الت����ه 
ل���ي���ت���م ع���ر����ص���ه وت����ق����دمي����ه ه���ن���ا يف 
ال�صارقة، حيث ي�صكل فر�صة لالأ�صر 
ال�����ص��ودان��ي��ة واجل��م��ه��ور الإم���ارات���ي 
وال���ع���رب���ي ع���م���وم���اً، ل���الط���الع على 

الرتاث ال�صوداين بكل تنوعه. 

•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رعاية وبح�صور الأ�صتاذ الدكتور حميد 
جمول النعيمي مدير جامعة ال�صارقة، نظم 
مركز اللغة الإجنليزية بكلية الآداب والعلوم 
العلمي  امللتقي  ال�صارقة،  الإن�صانية بجامعة 
ال�صنوي ال�صاد�س لتدري�س اللغة الإجنليزية 
 : النتقال  مرحلة   “ بعنوان  اأجنبية  كلغة 
روؤية من الداخل “ بح�صور الأ�صتاذ الدكتور 
كلية  عميد  باأعمال  القائم  العثمان  ح�صني 
الآداب، والأ�صتاذ الدكتور �صحدة فارع مدير 
الدكتور  والأ�صتاذ  الإجنليزية  اللغة  مركز 

بجامعة  اللغويات  ق�صم  رئي�س  �صحادة  علي 
اأهم  مناق�صة  اإىل  امللتقى  ه��دف  الإم�����ارات. 
الق�صايا املتعلقة بتدري�س اللغة الإجنليزية 
كلغة اأجنبية ثانية يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة واملنطقة العربية ككل.
ال��دك��ت��ور �صحدة  األ���ق���ى  امل��ل��ت��ق��ي  ب���داي���ة  ويف 
املا�صية  ال�صنوات  خالل  قائاًل   كلمته  ف��ارع 
���ص��ه��د ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ك��ل م��راح��ل��ه ن��ق��ل��ة نوعية 
والتقييم،  التدري�س  كبرية يف جم��ال، طرق 
واإعداد املدر�صني والعتماد على تكنولوجيا 
التعليم، وكذلك دور املعلم نف�صه يف العملية 
على  �صوءها  النقلة  ه��ذه  األقت  التعليمية، 

ب��رام��ج الع����داد الأول���ي���ة ل��ل��ج��ام��ع��ات، حيث 
بامل�صتوى  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  حت���دي���ات  ت���واج���ه 
ل��ل��ط��الب اجل�����دد وال���ط���رق املثلى  ال��ل��غ��وي 
لإعدادهم للدرا�صة الأكادميية على امل�صتوى 

اجلامعي. 
علمية  نافذة  خلق  اإىل  امللتقى  �صعى  ولهذا 
والعاملني  ال����ق����رار   و���ص��ان��ع��ي  ل��ل��ب��اح��ث��ني 
هذه  لبحث  التعليمية  العملية  اإدارة  على 

التحديات واإيجاد حلول لها.
وُقدمت خالل جل�صات املنتدى جمموعة من 
الأوراق البحثية ملجموعة من الباحثني من 
داخل الدولة وخارجها، تناولت عدة ق�صايا 

القائمني  م�����ص��ت��وى  رف���ع  ت�����ص��اه��م يف  م��ه��م��ة 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة واملناهج  ت��دري�����س  ع��ل��ى 
على  والعمل  تطويرها،  وكيفية  الدرا�صية 
لتدري�صها  والو�صائل  ال�صبل  اأف�صل  اإي��ج��اد 
و�صبل دعم الطالب خالل مرحلة النتقال 
املرحلة  اإىل  ق��ب��ل اجل��ام��ع��ي��ة  ال��درا���ص��ة  م��ن 
اجلامعية، وكذلك �صبل التدريب والتطوير 
امل��ه��ن��ي احل���دي���ث مب���ا ي��ت��م��ا���ص��ى م���ع روؤي����ة 
جامعة ال�صارقة يف تعزيز التعاون البناء مع 
حلول  واإيجاد  ومناق�صة  اخلارجي،  املجتمع 
الق�صايا واملو�صوعات املطروحة على  لكافة 

ال�صاحة املحلية والعربية.

جمل�ص ال�صارقة للتعليم يطلق برنامج اثراء لطلبة الثاين ع�صر املتفوقني

رئي�س معهد ال�ضارقة للرتاث ُيكرم القن�ضل العام جلمهورية ال�ضودان يف الدولة

عبق الرتاث ال�صوداين واأ�صالته حا�صر يف قلب ال�صارقة

يف امللتقى العلمي ال�ضاد�س بجامعة ال�ضارقة

مناق�صة اآليات تطوير تدري�ص اللغة الإجنليزية 

التاأكد من تطبيق كافة املوا�ضفات والت�ضريعات التي ت�ضمن �ضالمة الطلبةانطالق فعاليات منتدى التوطني يف اأبوظبي

وفد فني من موا�صالت الإمارات يتابع مراحل 
ت�صنيع احلافالت املدر�صية يف ال�صني
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•• دبي -وام:

ختام  يف  فخر  تعابري  مل��ب��ادرة  املتنقل  الفني  املعر�س  ا�صتقبل 
حم��ط��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة ب��دب��ي م���ول ع����ددا م���ن امل�����ص��وؤول��ني وكبار 

ال�صخ�صيات وجمهور غفري من اأفراد املجتمع .
 ح�صر فعاليات املعر�س �صعادة عبداهلل ال�صيباين، الأمني العام 
للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي، و�صعادة �صعيد حممد الطاير، 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو 
امل�صوؤولني، وجمموعة من  املعر�س عددا من  ا�صتقبل  كما   ..
املوظفني يف الإدارة العامة لالإقامة و�صوؤون الأجانب يف دبي.

 وت��ع��رف ال�����زوار م��ن خ���الل جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن العمال 
من  ال�����ص��ه��داء  لت�صحيات  اآخ���ر  ب��ع��د  ع��ل��ى  الفنية  وال��ل��وح��ات 
م�صدر اإلهام واإبداع لعدد من الفنانني واأفراد املجتمع الذين 
تقدموا للم�صاركة يف تعابري فخر اإحدى الفعاليات الرئي�صية 
الهادفة لتكري�س م�صاعر الفخر  حلملة الم��ارات بكم تفخر 

والعتزاز بت�صحيات ال�صهداء بني فئات املجتمع.
اأ�صر  �صوؤون  مكتب  اأطلقها  التي  فخر  تعابري  مبادرة  وكانت   
ال�����ص��ه��داء يف دي����وان ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 
عمل   300 من  اأك��رث  تلقت  قد  والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي 
املدار�س  وطلبة  املجتمع  واأف���راد  حمرتفني  فنانني  من  فني 

واجلامعات من خمتلف اأنحاء الدولة.
ي�صارك  ال��ذي   - فخر  تعابري  ملبادرة  الفني  املعر�س  وينتقل   
من  وجمموعة  اجلن�صيات  خمتلف  من  ب���ارزون  فنانون  فيه 
اأف��راد املجتمع، من خالل لوحات فنية عالية اجل��ودة جت�صد 
م�صاعر الفخر والعتزاز بت�صحيات ال�صهداء - من دبي مول 
حمطته الثانية بعد يا�س مول اإىل حمطته الثالثة والأخرية 
يف احلمرا مول براأ�س اخليمة، حيث �صيقام هناك يف الفرتة 

ما بني 17 وحتى 24 مايو اجلاري.
وبهذه املنا�صبة، �صرح �صعادة عبداهلل ال�صيباين، الأمني العام 
للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي : ان ت�صحيات �صهداء واأبطال 
للفخر  عنواناً  ذاكرتنا  يف  حم��ف��ورة  �صتبقى  الإم����ارات،  دول��ة 
وتر�صيخاً لقيم البذل والعطاء بني اأفراد جمتمعنا ..م�صريا 
وال����زوار  اإط����الع اجل��م��ه��ور  ت�صاهم يف  امل��ع��ار���س  ه���ذه  ان  اىل 
املجال  واإتاحة  والعطاء،  البذل  فة يف  امل�صرنّ النماذج  على هذه 
اأمامهم للتعبري عن م�صاعرهم جتاه هوؤلء الأبطال وت�صلط 

ال�صوء على اأ�صمى معاين الت�صحية والولء لأ�صخا�س �صحوا 
بحياتهم يف �صبيل الوطن وا�صتقراره.

والإمارات  الوطن  ذاك��رة  يف  اأحياء  �صهداوؤنا  ولأن   : واأ�صاف   
دوماً جاءت هذه املبادرة لتعزز يف نفو�صنا ذكراهم وبطولتهم 
ولتقدمي  الوطن،  عن  الدفاع  �صبيل  يف  النبيلة  وت�صحياتهم 
اأ���ص��م��ى م��ع��اين ال�����ص��ك��ر وال��ع��رف��ان وال��ت��ق��دي��ر ل��ه��م ولذويهم 

واأ�صرهم على ما قدموه .
تعابري  م��ب��ادرة  �صهدته  ال���ذي  احل�����ص��ور  اأن  ال�صيباين  واأك���د 

املجتمع  فئات  كافة  بني  الكبري  التالحم  م��دى  يج�صد  فخر 
��ب��اق دائ���م���اً يف ت��ق��دمي ك���ل اأ���ص��ك��ال الدعم  الإم����ارات����ي، وال�����صنّ
والرعاية لأ�صر ال�صهداء ،ويحر�صون دوماً على اإعالء مكانته 
وهو  معانيها،  بكل  الإن�صانية  فيه  طغت  م�صهد  يف  وتقديره 
تخليد  يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع  ر  �صطنّ �صعب  على  بغريب  لي�س  م��ا 
ذكرى ال�صهداء وي�صجل اإجنازهم ويحتفظ بها تخليداً لهذه 

البطولت يف تاريخ الدولة احلافل بالت�صحيات .
املنتدب  ال��ع�����ص��و  ال��ط��اي��ر  ���ص��ع��ادة �صعيد حم��م��د  ك��م��ا ���ص��رح   
زيارته  خ��الل  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
للمعر�س الفني قائال متثل اللوحات الفنية يف املعر�س خري 
تعبري للمفاهيم الوطنية حول الت�صحية وال�صجاعة والوحدة 
والتالحم والوفاء والعرفان بت�صحيات وعطاء �صهداء الوطن 
ال��وط��ن ورفع  ت����راب  ال���دف���اع ع��ن  ال����ربرة يف �صبيل  واأب��ن��ائ��ه 
الراقية  الفنية  اأتاحت لنا هذه الأعمال  .. وقد  رايته خفاقة 
اإبداعات الفنانني وتعبريهم  واملبدعة التعرف عن كثب على 
وامل���واد عما يختلج يف  وال�صور  والأل����وان  الري�صة  م��ن خ��الل 
خلدها  التي  الوطنية  املعاين  لأبهى  اأحا�صي�س  من  �صدورهم 
�صهداوؤنا الأبطال لتظل ت�صحياتهم نربا�صاً ي�صئ لنا طريق 
رفعة وطننا وتقدمه. جدير بالذكر باأن مبادرة تعابري فخر 
والعتزاز  الفخر  م�صاعر  للتعبري عن  الفني  الإب��داع  توظف 
من  وت�صهم  وعائالتهم،  البوا�صل  الإم���ارات  وجنود  باأبطال 
خالل لوحات فنية يف تعزيز روح الوحدة والوطنية، ومعاين 
تراب  عن  ال��دف��اع  �صبيل  يف  والت�صحية  والنتماء  الت�صامن 
ال��وط��ن و���ص��ون ع��زت��ه وك��رام��ت��ه .. وت��ع��ت��رب امل���ب���ادرة من�صة 
تفاعلية للمجتمع الإماراتي من خمتلف اجلن�صيات للتعبري 
عن م�صاعر العرفان ومعاين الفخر والعتزاز ب�صهداء الوطن 

الأبرار. 

مرت مكعب كمية مياه الأمطار املتجمعة خلف بلدية دبي تنتهي من ت�صوية خم�صة اآلف و 996 قطعة اأر�ص بتكلفة 88 مليون درهم  429.246
�صدود الدولة خالل الأيام الثالثة املا�صية •• دبي -وام:

خم�صة  ت�صوية  اأعمال  من  دبي  بلدية  يف  العامة  ال�صيانة  اإدارة  انتهت 
واخلوانيج  الأوىل  ال��ع��وي��ر  منطقتي  يف  اأر����س  قطعة   996 و  اآلف 
املهند�س  ق��ال  و  دره���م.  مليون   88 ح���وايل  اإجمالية  بتكلفة  الثانية 
اإن هناك بع�س  البلدية  العامة يف  ال�صيانة  اإدارة  اآل علي مدير  جابر 
الأرا�صي التي قامت الإدارة مبعاجلة طبيعة الرتبة بها والتي تتطلب 
معاجلة تخ�ص�صية با�صتبدال نوعية الرتبة ومن ثم دكها جيدا. واأكد 
املجتمع  �صرائح  جلميع  ال�صعادة  معايري  حتقيق  على  البلدية  حر�س 
يف الإم��ارة من مواطنني ومقيمني وذل��ك بتقدمي خدمات متميزة .. 
باملتعاملني  املرتبط  املجال اخلدمي  انتهجت يف  البلدية  اأن  اإىل  لفتا 
وفقا  وذل��ك  توقعاتهم  كل  فاقت  التي  امل��ب��ادرات اخلدمية  العديد من 

البلدية تنفذ  اأن  اأو�صح  و   . الر�صيدة حلكومة دبي  القيادة  لتوجيهات 
الأرا���ص��ي من خ��الل مقاولني  لهذه  وال���ردم  الت�صوية واحلفر  اأع��م��ال 
متخ�ص�صني ومعتمدين لديها ينفذون الأعمال املوكلة لهم على مدار 
العام وفقا للربامج الزمنية املعتمدة ومبتابعة واإ�صراف من مهند�صي 
اإطار  تاأتي يف  الأعمال  اأن كل هذه  اإىل  اأ�صار  و   . العامة  ال�صيانة  اإدارة 
حر�س بلدية دبي ممثلة يف اإدارة ال�صيانة العامة على حتقيق روؤيتها 
واإدارة  وتطوير  تخطيط  ور�صالتها  وم�صتدامة  �صعيدة  مدينة  بناء 
مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العي�س ومقومات النجاح . و وجه 
املهند�س اآل علي ال�صكر لكل ال�صركاء ال�صرتاتيجيني للبلدية يف تنفيذ 
هذه الأعمال وهم هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق واملوا�صالت 
عملية  وت�����ص��ري��ع  ت�صهيل  يف  مل�صاهمتهم  بالبلدية  املعنية  والإدارات 

ا�صت�صدار املوافقات و�صهادات عدم املمانعة لهذه الأرا�صي .

•• دبي -وام:

بلغت كمية مياه الأمطار التي جتمعت خلف �صدود الدولة خالل الأيام الثالثة املا�صية 
اخلمي�س  من  ب��دءا  الدولة  �صهدتها  التي   - المطار  وكانت   . مكعب  مرت   429.246
13 مايو اجل��اري - قد تركزت على املنطقة ال�صرقية والو�صطى  11 مايو اىل ال�صبت 
من الدولة واأدت اىل جريان عدد من الأودي��ة وجتمعت املياه يف عدد من ال�صدود التي 
ت�صرف عليها وزارة الطاقة . وبح�صب متابعة الفريق الفني لإدارة ال�صدود بوزارة الطاقة 
التخزينية  �صعته  تبلغ  الذي  �صد ممدوح  املياه وفا�صت يف  املطرية فقد جتمعت  للحالة 
�صعته  تبلغ  ال��ذي  �صد اجلزير  املياه يف  ارتفع من�صوب  وكذلك  210.000 مرت مكعب 

املياه وفا�صت يف �صد اخلرو�س الذي  120.800 مرت مكعب فيما جتمعت  التخزينية 
تبلغ �صعته التخزينية 23.300 مرت مكعب ..كما ارتفع من�صوب املياه يف �صد اخلليبان 
الذي تبلغ �صعته التخزينية 18.400 مرت مكعب يف حني جتمعت املياه يف �صد امل�صتب 
املياه وفا�صت يف حاجز  17.500 مرت مكعب وكذلك جتمعت  وتبلغ �صعته التخزينية 
املياه  جتمعت  وك��ذل��ك  مكعب  م��رت   100.000 التخزينية  �صعته  وتبلغ   1 ال�صيجي 
املياه  وجتمعت  مكعب  مرت   42.000 التخزينية  �صعته  وتبلغ  ب  ح��ام  �صد  يف  وفا�صت 
وفا�صت يف �صد حام ج وتبلغ �صعته التخزينية 96.000 مرت مكعب. ودعت وزارة الطاقة 
مرتادي الودية وال�صدود اىل اأخذ احليطة واحلذر واتباع اإر�صادات ال�صالمة التي تهدف 

اإىل �صالمتهم و�صعادتهم واحلفاظ على من�صاآت ال�صدود التي اأن�صئت من اأجلهم.

•• ولنغتون-وام:

اختتمت يف مدينة ولنغتون النيوزيلندية 
جمموعة  اإدارة  جمل�س  اجتماع  اع��م��ال 
 V.G.T  « الفرتا�صية  العاملية  القوة 
  2017 ل��ع��ام  الأول  الن��ع��ق��اد  دور  يف   «
مايو  م����ن  ال���ث���ام���ن  ان���ط���ل���ق يف  ال������ذي 
العربية  الإم��ارات  دولة  برئا�صة  احلايل 
العاملية  للقوة  احل��ايل  الرئي�س  املتحدة 
الدول  م��ن  اإدارت���ه���ا  جمل�س  وب��ح�����ص��ور 
وموؤ�ص�صات  اخلا�س  والقطاع  الأع�صاء 
عددا  الج��ت��م��اع  وناق�س  ال��ع��ام��ة.  النفع 
ال�صرتاتيجية  وامل��ب��ادرات  امل�صاريع  من 
م�صاريع  ن��ت��ائ��ج  واع��ت��م��اد  والت�صغيلية 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  و�����ص����ارك  ����ص���اب���ق���ة.. 

موؤ�ص�صات اإنفاذ القانون من خالل ور�س 
عمل تتعلق بحماية الطفل من الإ�صاءة 
والأطفال  الإن��رتن��ت  ع��رب  وال�صتغالل 
والتحقيقات  العدالة  نظام  ال�صحايا يف 
وتطوير  املظلمة  الإن��رتن��ت  �صبكة  على 
التعاون  وتعزيز  امل�صرتك  العمل  اآليات 
يواجهها  التي  املخاطر  ملكافحة  الدويل 
الطفال. ومت اعتماد نتائج �صابقة وعدد 

من امل�صاريع اجلديدة.
وقال الدكتور نا�صر خلريباين النعيمي 
رئي�س القوة العاملية الفرتا�صية احلايل 
العام  خ���الل  �صيتم  اأن���ه   »V.G.T»�ل

اجلاري جتديد ا�صرتاتيجية القوة.
امل�صاريع  م����ن  ع������ددا  اأن  اإىل  م�������ص���ريا 
احل���ي���وي���ة ال���ت���ي ت���دي���ره���ا ال����ق����وة مثل 

حقيبة بناء القدرات وم�صروع العالقات 
�صوف  اخلدمة  مل��زودي��ن  ال�صرتاتيجية 
ن���ت���ائ���ج عامي  ب����الإي����ج����اب ع���ل���ى  ت����وؤث����ر 
واأ�صاف ان العامني  2017 و 2018. 
تغريا  ����ص���ي�������ص���ه���دان  وامل���ق���ب���ل  احل�������ايل 
مع  التعامل  اآل��ي��ات  توحيد  يف  ملمو�صا 
الإنرتنت  خماطر  من  الأطفال  حماية 
والعمل  وال��ت��دري��ب  التحقيق  حيث  م��ن 
الأع�صاء  ال�����دول  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ي���داين 

وغريها.
القوة  العمل �صمن  اأن ما مييز  واأو�صح 
الف���رتا����ص���ي���ة ه���و ب��ال��رغ��م م���ن وج���ود 
الق�صية  بهذه  تهتم  دول��ي��ة  جمموعات 
ا�صرتاتيجي  ب�صكل  تعمل  ال��ق��وة  اأن  اإل 
اخلدمة  تزويد  موؤ�ص�صات  مع  وميداين 

النفع  وموؤ�ص�صات  اخلا�س  القطاع  من 
ال��ع��ام مل��ح��ارب��ة الإ����ص���اءة ل��الأط��ف��ال من 
متابعة  ي��ت��م  م�صرتكة  م�����ص��اري��ع  خ���الل 

نتائج خمرجاتها ب�صكل دوري.
اأن��ه م��ن خ��الل الجتماع مت  واأ���ص��ار اإىل 
التعاون  تعزيز  ا�صتمرارية  على  التفاق 
يف تنفيذ املزيد من الإجراءات امللمو�صة 
وبناء العالقات القوية واملتميزة وتبادل 
املعلومات على امل�صتوى القليمي والعاملي 
امل�صرتك  العمل  وتعزيز  املعتدين  ل��ردع 
يف جم���ال ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل م��ن املخاطر 
التي يتعر�س لها عرب �صبكة النرتنت. 
واأع���رب���ت ال�����ص��رط��ة ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة عن 
القوة  اج��ت��م��اع  ���ص��ع��ادت��ه��ا ل���ص��ت�����ص��اف��ة 
الن�صف �صنوي الول يف مدينة ولنغتون 

وع���ن اه��م��ي��ة خم���رج���ات الج��ت��م��اع من 
الع�صاء  ت���خ���دم  وم����ب����ادرات  م�����ص��اري��ع 
لت�صهيل عملية مالحقة اجلناة وحماية 
الأطفال اإىل جانب الهتمام بعقد ور�س 
العمل مع القطاع اخلا�س. وثمن ممثل 
ال�����ص��رط��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة بيرت 
ري��ي��ن��در���س ج���ه���ود اجل��م��ي��ع يف حتقيق 
الجتماع  ان  الجتماع مو�صحا  اأه��داف 
حقق اهدافه املن�صودة وا�صتقطب ممثلني 
عن اأجهزة اإنفاذ القانون واملنظمات غري 
وا�صهم  اخلا�صني  وال�صركاء  احلكومية 
اجلديدة  والإج���راءات  الأفكار  تبادل  يف 
ب�������ص���اأن م��ك��اف��ح��ة ا���ص��ت��غ��الل الأط���ف���ال 
واأ�صاف  العامل.  اأنحاء  جن�صيا يف جميع 
ال����ذي يرتكز  ت��اأ���ص��ي�����س ت��وج��ه��ن��ا  اأع���ي���د 

ازدهار  على  �صاعد  مم��ا  ال�صحايا  على 
اأن  اإىل  لفتا   »VGT»�ال مع  �صراكتنا 
يف  اأنقذت  الهولندية  الوطنية  ال�صرطة 
العام املا�صي اأكرث من 200 �صحية من 

العتداء اجلن�صي على الأطفال.
وثمنت كيث نيفني من الوكالة الوطنية 
النتائج  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ل��ل��ج��رمي��ة 
الجتماع  ال��ي��ه��ا  ت��و���ص��ل  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة 

وتعزيز  امل�����ص��رتك��ة  امل�����ص��اري��ع  واأه���م���ه���ا 
التعاون الدويل وتوحيد الروؤى وتبادل 
واإنقاذ  ح��م��اي��ة  يف  وال���ت���ج���ارب  الف���ك���ار 

الأطفال من الإ�صاءة وال�صتغالل.

اختتام اجتماع القوة العاملية الفرتا�صية يف نيوزلندا برئا�صة الإمارات

معــر�ص تعـابيــر فخـــر يحظـــى باهتمــام كبـيــر يف دبــي

•• دبي -وام:

اأعلنت الإمارات لل�صحن اجلوي - ق�صم ال�صحن التابع لطريان الإمارات - عن 
مع  �صراكة  اتفاقيتي  ع��رب  الأدوي����ة  منتجات  لنقل  احل��ل��ول  م��ن  مزيد  توفري 
تاأجري  الرائدتني عامليا يف جمال توفري خدمات  �صل  �صكاي  و  تيك  كيو-  فا- 

احلاويات.
وقع التفاقيتني موزة الفالحي نائب رئي�س تطوير املنتجات وال�صوؤون املحلية 
هايد  ودومينيك  �صيل  �صكاي  وموؤ�ص�س  التنفيذي  الرئي�س  اإيتل  ريت�صارد  مع 
مدير عام مع فا - كيو - تيك وذلك خالل معر�س ال�صحن اجلوي الأوروبي 

الذي اأقيم مبدينة ميونيخ الأملانية موؤخرا.
بدرجة  التحكم  ميكن  ح��اوي��ات  توفري  اإمكانية  للناقلة  ال�صراكة  ه��ذه  وتتيح 
اإىل الوجهة  امل�صدر  الأدوي��ة واملنتجات احليوية من  حرارتها خم�ص�صة لنقل 

النهائية.
وي�صتطيع عمالء الإمارات لل�صحن اجلوي نقل الأدوية احل�صا�صة للحرارة عرب 
�صبكة الناقلة التي تغطي 155 وجهة يف حاويات فا - كيو - تيرنز التي ميكن 
التحكم بدرجة حرارتها يف 6 نطاقات ترتاوح بني 70 اإىل 25+ درجة مئوية 
.. فيما تاأتي هذه احلاويات يف 5 اأحجام خمتلفة وتتميز بتوفريها درجة حرارة 

ثابتة لعدة اأيام من دون ا�صتخدام م�صادر طاقة خارجية.
كما ميكن للعمالء اأي�صا نقل الأدوية احل�صا�صة واملنتجات احليوية يف حاويات 
�صكاي �صيل التي �صممت يف �صوي�صرا للحفاظ على حرارة املنتجات بني 2+ اإىل 
8+ درجات مئوية ومن 15+ اإىل 25+ درجة مئوية حتى واإن تراوحت احلرارة 

اخلارجية لعدة اأيام بني 35- و65+ درجة مئوية.
ويعاد �صحن احلاويات احلائزة براءة اخرتاع تلقائيا عرب �صبكة ال�صحن املربد 
درجات  مراقبة  على  بالقدرة  وتتمتع  اجل��وي  لل�صحن  الإم���ارات  توفرها  التي 
احلرارة ب�صكل فوري ما يتيح اإمكانية نقل ال�صحنات اإىل الوجهة النهائية من 

دون احلاجة اإىل تفريغها.
وتعزز التفاقيتان القدرة يف جمال نقل الأدوي��ة والتي ت�صمل املن�صات املربدة 
على  املحافظة  مع  دبي  يف  التخزين  اأماكن  اإىل  الطائرة  من  املنتجات  ل�صحن 
العازلة  املغلفة  البي�صاء  للحاويات  اإ�صافة  مئوية  درج��ة   -20 دون  حرارتها 
للحرارة اخلارجية املرتفعة .. ما يوفر للعمالء مزيدا من خيارات نقل �صحنات 

الأدوية.
وكانت الإمارات لل�صحن اجلوي افتتحت يف عام 2016 الإمارات �صكاي فارما 
اأحدث من�صاأة خم�ص�صة ملناولة الأدوية احل�صا�صة للحرارة ب�صرعة واأمان تام يف 

قرية ال�صحن مبطار دبي الدويل.
وتعد الإمارات لل�صحن اجلوي اأكرب ناقلة جوية عاملية لل�صحن وت�صتخدم طاقة 
ال�صحن املتوفرة على 259 طائرة ت�صكل اأ�صطول طريان الإم��ارات حاليا مبا 
وطائرتان من طراز   777F 13 طائرة بوينج  15 طائرة �صحن منها  فيها 

.400F-747 بوينج

 الإمارات لل�صحن اجلوي توفر 
حلول اإ�صافية لنقل الأدوية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  2017/2549 اإيجارات    
اىل املحكوم عليه : افر توك للتجارة العامة - �س ذ م م  

يف   2017/5/9 بجل�صتها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�صائية  اللجنة  ب��ان  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اعاله  ل�صالح /�صهيل علي ح�صني بهزاد 

حكمت اللجنة مبثابة احل�صوري :  
1- الزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة وت�صليمها للمدعي خالية من �صواغلها 

من  ل��ل��ف��رتة  الج����رة  قيمة   )17500( للمدعي  ي����وؤدي  ب���ان  عليه  امل��دع��ي  ال����زام   -2
من  اع��ت��ب��ارا  الي���ج���ار  ب���دل  م��ن  ي�صتجد  وم���ا   ،  2017/1/19 وح��ت��ى   2016/6/25

2017/3/25 وحتى الخالء الفعلي بواقع ايجار �صنوي 35000 الف درهم 
واملياه  الكهرباء  هيئة  من  الذمة  ب��راءة  للمدعي  ي�صلم  ب��ان  عليه  املدعي  ال��زام   -3

للفواتري امل�صتحقة على املاأجور حتى تاريخ الفعلي والزمته مب�صروفات الدعوى. 
 وملا كان هذا احلكم قد �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�صوري ، فهو قابل لالإ�صتئناف خالل 15 يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل �صار نهائيا قابال للتنفيذ .

       مركز ف�ض املنازعات اليجارية
دائرة الأرا�سي والأمالك 

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02463/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 2017-10  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : الغوطة ل�صحن وتخلي�س الب�صائع - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالله عقيل حممد �صالح  
 ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�صي بالتي:

مبلغ  امل�صتدعي  اىل  ي��وؤدي  ب��ان  �صدها  امل�صتدعي  بالزام  الم��ر   -1
16000 درهم 

2- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر 
يوم من تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة 

املبينة �صوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�صب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03507/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : �صجنيج اند اكزب�صن وورلد

مبا اأن املدعي : �صركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �س م خ - فرع دبي 
 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03507/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�صتجد من ايجار حتى الخالء الفعلي 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/8/20 
مبلغ  بذمته  فرت�صد  الفعلي  الخ��الء  حتى  ايجار  من  ي�صتجد  وم��ا   2017/3/20 وحتى 

40000 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او الخالء يف 2017/3/14 ل�صقا 
مطالبة مالية - انه تر�صد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/8/20 

وحتى 2017/3/20 ورغم اخطاره يف 2017/3/14 بطريق الل�صق ميتنع عن ال�صداد.  
الزام بت�صليم م�صتندات - ان امل�صتاجر هو امللزم بقيمة ا�صتهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

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

املوافق  الح��د   ي��وم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعالنكم  اع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/5/21  ال�صاعة 3.00م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة العا�صرة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�صري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  الن�صر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03917/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : العناية الف�صل خلدمات تنظيف املباين وامل�صاكن - �س ذ م م 
 مبا اأن املدعي : ام بي ام العقارية - ذ  م م   

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03917/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد ما  ا�صتجد من ايجار حتى الخالء الفعلي 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �صداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/5/31 وحتى 
درهم  الفعلي فرت�صد بذمته مبلغ 23333  الخ��الء  ايجار حتى  ي�صتجد من  2017/1/31 وما 
وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او الخالء يف 2017/2/13 وتعذر العالن ل�صقا ثم 

متت اعادة اعالنه ن�صرا يف 2017/3/28 
ايجارية للفرتة من 2016/5/31  املدعي عليه مبلغ كقيمة  انه تر�صد بذمة  مطالبة مالية - 

وحتى 2017/1/31 ورغم اخطاره يف 2017/3/28 بطريق الن�صر ميتنع عن ال�صداد.  
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�صتهالك  بقيمة  امللزم  هو  امل�صتاجر  ان   - م�صتندات  بت�صليم  ال��زام 

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

وقررت اللجنة الق�صائية اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثالثاء  املوافق 2017/5/23 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  التا�صعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�صاعة 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  الن�صر.  تاريخ  من 

وم�صتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04018/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : �صامح فتحي عبداهلل  

مبا اأن املدعي : موؤ�ص�صة البفته العقارية     
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/04018/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد ما ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي
وحتى   2017/3/5 م��ن  للفرتة  للماجور  الج���رة  ���ص��داد  ع��ن  عليه ميتنع  امل��دع��ي  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
2017/5/3 فرت�صد بذمته مبلغ 19200 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او الخالء 

يف 2017/3/19 
وتبني عدم وجود  ايجارية  كقيمة   )19200( �صيك مببلغ  له  عليه حرر  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ر�صيد له وميتنع عن �صداد مقابلة 
مطالبة مالية - ان العقد ت�صمن الن�س على غرامة ارت��داد كل �صيك مبلغ )1000( وقد ارتد عدد 

)1( �صيك دون �صرف 
مطالبة مالية - ان العقد قد ت�صمن الن�س على غرامة اتفاقية مبلغ )1000( درهما م�صاريف ادارية 

لخفاق امل�صتاأجر عن �صداد اليجار قبل انتهاء العقد 
الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�صتهالك  امللزم بقيمة  امل�صتاجر هو  ان  بت�صليم م�صتندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثالثاء  املوافق 2017/5/23 ال�صاعة 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  التا�صعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. 

فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03991/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : راما�صاندران كري�صنان راما�صاندران 

مبا اأن املدعي : موؤ�ص�صة البفته العقارية     
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/03991/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد ما ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي
م��ن 2017/2/10 وحتى  للفرتة  للماجور  الج���رة  ���ص��داد  ع��ن  عليه ميتنع  امل��دع��ي  ان   - اخ��الء عقار 
الخالء  او  بال�صداد  اخطاره  رغم  �صداده  درهم وميتنع عن   8250 مبلغ  بذمته  2017/5/2 فرت�صد 

يف 2017/3/19 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �صيك مببلغ )8250( كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود ر�صيد 

له وميتنع عن �صداد مقابلة 
مطالبة مالية - ان العقد ت�صمن الن�س على غرامة ارت��داد كل �صيك مبلغ )1000( وقد ارتد عدد 

)1( �صيك دون �صرف 
مطالبة مالية - ان العقد قد ت�صمن الن�س على غرامة اتفاقية مبلغ )1000( درهما م�صاريف ادارية 

لخفاق امل�صتاأجر عن �صداد اليجار قبل انتهاء العقد 
الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�صتهالك  امللزم بقيمة  امل�صتاجر هو  ان  بت�صليم م�صتندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثالثاء  املوافق 2017/5/23 ال�صاعة 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  التا�صعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. 

فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/04020/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : رام �صينغ �صوخديف �صينغ   

مبا اأن املدعي : موؤ�ص�صة البفته العقارية     
قد اأقام �صدكم الدعوى 02/04020/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد ما ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي
م��ن 2017/3/10 وحتى  للفرتة  للماجور  الج���رة  ���ص��داد  ع��ن  عليه ميتنع  امل��دع��ي  ان   - اخ��الء عقار 
2017/5/3 فرت�صد بذمته مبلغ 25820 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخطاره بال�صداد او الخالء 

يف 2017/3/19 
وتبني عدم وجود  ايجارية  كقيمة   )25820( �صيك مببلغ  له  عليه حرر  املدعي  ان   - مالية  مطالبة 

ر�صيد له وميتنع عن �صداد مقابلة 
مطالبة مالية - ان العقد ت�صمن الن�س على غرامة ارت��داد كل �صيك مبلغ )1000( وقد ارتد عدد 

)1( �صيك دون �صرف 
مطالبة مالية - ان العقد قد ت�صمن الن�س على غرامة اتفاقية مبلغ )1000( درهما م�صاريف ادارية 

لخفاق امل�صتاأجر عن �صداد اليجار قبل انتهاء العقد 
الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�صتهالك  امللزم بقيمة  امل�صتاجر هو  ان  بت�صليم م�صتندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعالنكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثالثاء  املوافق 2017/5/23 ال�صاعة 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  التا�صعة(  )اللجنة  الق�صائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�صر. 

فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقل اإىل ال�ضادة اإدارة بنك برودا - فروع الإمارات العربية املتحدة

بيان املركز املايل كما يف  31 دي�ضمرب

بيان التغريات يف حقوق امللكية

بيان الربح اأو اخل�ضارة ال�ضنة املنتهية يف  31 دي�ضمرب

بيان الدخل ال�ضامل الآخر ال�ضنة املنتهية يف  31 دي�ضمرب

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

As on 31 December 2016  

بنــك بــرودا
بيان التدفقات النقدية ال�ضنة املنتهية يف  31 دي�ضمرب

اإي�ضاحات حول البيانات املالية لل�ضنة املنتهية يف  31 دي�ضمرب 2016
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البيانات املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016
U.A.E Branches - Financial Statements

As on 31 December 2016  

بنــك بــرودا
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عربي ودويل

م��ظ��اه��رات يومية يف  وع��ل��ى خلفية     
ال�������ص���وارع، خ��لنّ��ف��ت يف ���ص��ه��ر اأك����رث من 
يعترب  ج��ري��ح��ا،  و700  ق��ت��ي��ال   39
احلايل،  والقت�صادي  ال�صيا�صي  امل��اأزق 
ن��ت��اج ان���ح���راف���ات ن��ظ��ام احل��ك��م الذي 
بالتاأكيد  �صمح  ن��ظ��ام  م����ادورو،  اق��ام��ه 
ب��ال��ب��ق��اء يف من�صب  ���ص��اف��ي��ز  خل��ل��ي��ف��ة 
على ح�صاب  ولكن  اجلمهورية،  رئا�صة 
اقت�صادية م��ط��ل��وب��ة.   هذه  اج����راءات 
ال���دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة، ت���دف���ع م��������ادورو اىل 
تناق�س �صيا�صي لن يوجد له حلنّ على 
يوؤدي  اجل��م��ود  وه���ذا  الق�صري.  امل���دى 
املوؤ�صرات  وت��ده��ور  ال��ف��ق��ر  زي����ادة  اإىل 
ال���ب���الد. وه��ك��ذا فاإن  الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
معدل الوفيات عند الولدة قد انفجر 

موؤخرا، باعرتاف احلكومة.

احلكومة، كونفدرالية
 جماعات متناف�ضة

ال�صلطة عام  ت��وىل م���ادورو      عندما 
بعد،  النفط  اأ�صعار  تنهر  مل   ،2013
وا�صعة،  اقت�صادية  م��وارد  لديه  وكانت 
ال��رم��زي - لهوغو  ال��دع��م -  وك��ذل��ك 
�صافيز الذي منحه اياه يف خطاب وطني 
ولذلك  وفاته.  من  وجيزة  ف��رتة  قبل 
مادورو  لنيكول�س  الأوىل  املهمة  ف��اإن 
ك��ان��ت ت��ق�����ص��ي ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى وحدة 
والرتبنّع  الفنزويلية،  الثورية  احلركة 
وق��د حتقق ذلك  كرئي�س دون ج��دال. 
من خالل الفوز يف النتخابات املحلية 
دي�صمرب عام 2013، ومتديد ال�صلطة 
باجتاه بع�س اجلماعات داخل مع�صكر 
الت�صافيزية.   يف ظل حكومته، تو�صعت 
ف�صاء  داخ��ل  الع�صكريني  نفوذ  دائ���رة 
العمومي.  الق��ت�����ص��ادي  ال��ع��امل  دولر 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  م�����ادورو  �صمح  ف��ق��د 
و�صمح  اخل��ا���س،  بنكها  لها  يكون  ب��اأن 
لكبار ال�صباط بال�صتثمار مبا�صرة يف 
اأ�صواق النفط، وهو ما رف�س القيام به 
�صافيز وه��و الع�صكري ا���ص��ال.     كما 
الكبار  القت�صاديني  امل�صوؤولني  ع��زل 
التخطيط  وزي����ر  اأول  ���ص��اف��ي��ز:  زم���ن 
النفط  �صركة  رئي�س  ث��م  ج���ي���ورداين، 
رامرييز، واي�صا رئي�س البنك املركزي 
مادورو  ع��زل  النهاية،  يف  مريينتا�س. 
عن العامل القت�صادي املمثلني الأكرث 

فاعلية يف الت�صافيزية الراديكالية.
    وهكذا حتولت حكومة م��ادورو اإىل 
كونفدرالية جمموعات نفوذ متناف�صة 
ل��ال���ص��ت��ي��الء ع��ل��ى قطعة  يف حم���اول���ة 
الفنزويلية. هذه  الدولة  من ميزانية 
الدينامية ال�صيا�صية اجلديدة، تكر�صت 
يف �صياق هيمنة مطلقة على موؤ�ص�صات 

الوحدة.  على  املعار�صة  املطاف  نهاية 
ا�صرتاتيجية  ح�����ول  اإج�����م�����اع  وب�������رز 
�صبه  تعبئة  م��ع  ال�����ص��ارع،  يف  الحتجاج 
يومية.  ويف مزايدته الت�صلطية، قمع 
اأهلية  ون��زع  املظاهرات  ب�صدة  م���ادورو 
الرت�صح عن زعيم املعار�صة الفنزويلية 
حاكم  كابريلي�س،  انريكي  الرئي�صي، 
ولية مرياندا.    ويف مواجهة ا�صتنفار 
اختار مادورو  القمع،  مل ي�صعف رغم 
الأم���ام م��ن خالل  اإىل  ال��ه��روب  م�صار 
تت�صكل  تاأ�صي�صية  جمعية  اىل  الدعوة 
من خمتلف قطاعات املجتمع )طبقات 
ومهن(. والغر�س هو تهمي�س اجلمعية 
الوطنية من اجل ا�صتعادة، بالقوة، ما 
ي�صبه ال�صرعية التي انتزعها منه فوز 
املعار�صة يف النتخابات الربملانية عام 

.2015

م�ضتقبل جمهول
املاأ�صاوي الذي  الو�صع القت�صادي      
على  ن  يتح�صنّ لن  الحتجاجات  يغذي 
م���ادورو يف  واإذا جن��ح  الق�صري.  امل��دى 
اجلمعية  ب���اإح���داث  ال�صيا�صية  لعبته 
مرجح  غ��ري  ي��ب��دو  وه���ذا  التاأ�صي�صية، 
ب���ال���ن���ظ���ر ل�������ص���ع���ف الن���������ص����م����ام اىل 
م�صروعه، فانه �صي�صطر اىل مواجهة 
الإجمايل  املحلي  للناجت  ت��اآك��ل  اأ���ص��واأ 
ي���ع���اين م��ن��ه ب��ل��د يف ح���ال���ة ���ص��ل��م منذ 
الناجت  باملائة من   30-  :1945 عام 
���ص��ن��وات. ومل   4 الإج��م��ايل يف  املحلي 
اأم������وال خا�صة،  م������ادورو مي��ل��ك  ي��ع��د 
وترف�س اجلهات املانحة ال�صتثمار يف 
بلد �صطت فيه احلكومة على ال�صلطة 

الق�صائية.
    قد تبدو ا�صرتاتيجية م��ادورو هذه 
انتحارية، ولكن �صيطرته على الأموال 
بقيادة   - ال��ق��م��ع��ي  واجل���ه���از  ال��ع��ام��ة 
م�صلحة  م��دن��ي��ة  وج���م���اع���ات  اجل��ي�����س 
�صنوات  اأرب�����ع  ب��ال��ب��ق��اء  ل���ه  ���ص��م��ح��ت   -
على راأ���س ال��ب��الد.     يبقى، ان ال�صينّد 
امل��ط��ل��ق ع��ل��ى امل��وؤ���ص�����ص��ات، ُي��ن��ظ��ر اليه 
عن  الرئي�صي  امل�صوؤول  ان��ه  على  اأي�صا 
ال�صائد.  ال�صخط  الفو�صى وهدف كل 
اإ�صافة اىل انه كلما راكم ال�صلطة عرب 
خطر  زاد  كلما  ال��ت�����ص��لنّ��ط��ي��ة،  الدوات 
اثارة ال�صطرابات الجتماعية، ولكن 
يبدو ان مادورو م�صتعد لكل �صيء من 
عن  حتى  بال�صلطة،  الح��ت��ف��اظ  اج��ل 
الجتماعية  املكت�صبات  تدمري  طريق 

التي نفذها �صلفه.
•دكتور م�ضارك يف مركز البحوث 
الدولية، مبعهد العلوم ال�ضيا�ضية 

– جامعة ال�ضوربون باري�س

ان��ت��خ��اب��ي يخ�صع  ال���دول���ة، واح��ت��ك��ام 
لأوام�������ر ال��رئ��ي�����س، وق�������ص���اء خمرتق 
التعيينات  عرب خم�صة ع�صر عاما من 
املوالية للحكومة.    ولكن هذا النظام 
اأُج���رب على  امل�صتقر،  غ��ري  ال��ت��وازن  ذو 
مواجهة اأزمة اقت�صادية كبرية نتيجة 
الذي  القت�صادي  النموذج  انحرافات 

و�صع حجر ا�صا�صه هوغو �صافيز.

ال�ضيطرة على العملة
 �ضالح ذو حدين

    ل��ق��د ل��ع��ب��ت ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى �صعر 

الدولة  رئي�س  ازاح��ة  ح��ول  ال�صتفتاء 
واجلت  عليه،  ين�س  الد�صتور  ان  رغم 
اأجل  اإىل  الإقليمية  النتخابات  اأي�صا 

غري م�صمى.
    احلوار الذي بداأ عام 2016، �صاعد 
ودعم  امل��ع��ار���ص��ة،  تق�صيم  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
موقع مادورو على راأ�س البالد، نظريا 
حتى عام 2019، نهاية فرتة وليته. 
املحكمة  اأ���ص��درت   ،2017 م��ار���س  يف 
قرارين  احلكومة  �صغط  حتت  العليا 
الوطنية  للجمعية  ق��رار  اأي  يجعالن 
ز يف  غري قانوين.    هذا النقالب حفنّ

وامل������وال������ني. وه����ك����ذا ج��ع��ل��ت ال���دول���ة 
الق��ت�����ص��اد ال��ف��ن��زوي��ل��ي ك��ح��ك��م اأخ���ري.    
نظام مراقبة ال�صرف هذا، الذي اأدى 
موازي  ���ص��رف  �صعر  ن��ظ��ام  ولدة  اإىل 
د من  ال��ت��زونّ ال��ذي��ن ل يتمُكنون م��ن   -
ال�صوق الر�صمية يلجاأون اىل “ال�صوق 
 :2014 ع����ام  ان���ه���ار   - ال�صوداء” 
ال�����ص��وق ال�صوداء  ب��ني م��ع��دل  ف��ال��ف��رق 
وامل���ع���دل ال��ق��ان��وين ارت��ف��ع م��ن 1 اىل 
م هذا  4- اىل من 1 اىل 100. و�صخنّ
م  التخفي�س بحكم المر الواقع، �صخنّ
واجرب  امل��ن��ت��ج��ات،  اأ���ص��ع��ار  كبري  ب�صكل 

ال�صرف دورا حا�صما يف تراكم ال�صلطة 
يف ي���د ح��ك��وم��ة ���ص��اف��ي��ز. ُف��ر���ص��ت عام 
ال�صيطرة  ه�����ذه  ���ص��م��ح��ت   ،2002
للدولة بتويل مهمة توزيع الدولرات 
فيا واعتباطيا.  التي تدخل البالد تع�صنّ
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��دع��اي��ة الر�صمية 
د ع��ل��ى ان ال��ت��وزي��ع يطال  ال��ت��ي ت�����ص��دنّ
ال��ق��ط��اع��ات الأك�����رث ف���ق���را، ف����ان هذه 
الرثوة كانت توزع يف الواقع، وبدرجة 
)يف  اخل����دم����ات  م�����ص��دي��ي  ع��ل��ى  اوىل، 
القطاعني العام اأو اخلا�س( املف�صلني 
املتحم�صني  لأك��������رث  اأي  ل����ل����ن����ظ����ام، 

تزويد البالد باإيرادات اقل.

مزايدات ت�ضلطية
    لقد تكر�صت وحدة احلركة الثورية 
على ح�صاب ت�صلنّب العملية ال�صيا�صية. 
ويف مواجهة نظام اقت�صادي يف انحدار، 
خالل  تقاع�صها  ثمن  احلكومة  دفعت 
 :2015 لعام  الربملانية  النتخابات 
وبذلت  املقاعد،  بثلثي  املعار�صة  ف��ازت 
احلكومة جهدا لتحجيم دور اجلمعية 
املعار�صة.  م���ب���ادرات  وك�����ص��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
وه�����ك�����ذا ح����ظ����رت ح���ك���وم���ة م��������ادورو 

احلكومة على دعم ال�صتهالك املحلي 
بطباعة الأوراق املالية. وكان ثمن ذلك 
للناجت  �صنوي  و�صقوط  رهيب  ت�صخم 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل م��ن ���ص��ف��ر نقطة، 
17 نقطة بني  10 واأخ��ريا  5 ثم  ثم 
2013 و2016.    ويف كل حماولة 
يف  القطاعات  اأح��د  ي�صرخ  لالإ�صالح، 
منددا  الت�صافيزية  امل�صالح  ائ��ت��الف 
باخليانة، لأنه ي�صعر بال�صيم اأكرث من 
2014، عندما انخف�صت  غريه. عام 
التي  الدولة،  على  كان  النفط،  اأ�صعار 
البالد،  الرئي�صي يف  امل�صتورد  ا�صبحت 

تو�ضعت يف ظل حكومته دائرة نفوذ الع�ضكريني داخل الف�ضاء القت�ضادي العمومي

حتولت حكومته اإىل كونفدرالية جمموعات نفوذ متناف�ضة لال�ضتيالء على قطعة من ميزانية الدولة 

نفوذ اجلي�س �صمل القت�صادزعيم املعار�صة املوحدة

القمع .. حفاظا على ال�صلطة

مادورو  فن الهروب اىل المامحتى احللم بات ممنوعا

احلراك الحتجاجي لن يتوقف

فنزويال على �ضفيح �ضاخن: 

مادورو.. و�صيا�صة الهروب الكبري اىل المام...!
•• الفجر - اإدواردو ريو�س لودينا* - ترجمة خرية ال�شيباين

   يواجه نيكول�س مادورو و�ضعا �ضيا�ضيا غري م�ضبوق 
يف تاريخ الدميقراطية الفنزويلية. الوريث املعنينّ من 
يراأ�س   ،2013 عام  وفاته  قبل  �ضافيز  هوغو  طرف 

على  للحفاظ  فــقــط.     النتخابية  العملية  طريق 
ال�ضلطة يف اأيدي الثورة البوليفارية، قررت احلكومة 
ــراق  اغ ــــادورو،  م نيكول�س  برئا�ضة  ال�ــضــرتاكــيــة 
ال�ضلطات الدميقراطية امل�ضادة كاجلمعية الوطنية - 
التي انتقلت اإىل املعار�ضة عام 2015 - وب�ضكل اأعم، 

القت�ضادية  املوارد  يف  يتحكم  م�ضالح  حتالف  اليوم 
وال�ضيا�ضية الهائلة التي متنحه الهيمنة على موؤ�ض�ضات 
الدولة الفنزويلية. ولكن يف �ضوء الو�ضع القت�ضادي 
الرهيب الذي غرقت فيه البالد، يبدو هذا الئتالف 
عن  املــوارد  هذه  على  �ضيطرته  ابقاء  على  قادر  غري 

كل تعبري انتخابي ميكن اأن ي�ضايقها. هذا النحراف 
اأبريل  يف  ج  ــونّ ُت  – منتظم  ولكنه  بطيء   - الت�ضلطي 
جديدة  تاأ�ضي�ضية  جمعية  اىل  بالدعوة   ،2017
�ضتحل حمل اجلمعية الوطنية احلالية، والتي يريد 

مادورو اختيار ممثليها بنف�ضه.

 الو�صع القت�صادي املاأ�صاوي الذي يغذي 
الحتجاجات لن يتح�ّصن على املدى الق�صري

يعترب املاأزق ال�صيا�صي والقت�صادي احلايل نتاج 
انحرافات نظام احلكم الذي اأقامه مادورو

عزل مادورو عن العامل القت�صادي املمثلني 
الأكرث فاعلية يف الت�صافيزية الراديكالية

يبدو ان مادورو م�صتعد لكل �صيء من اجل الحتفاظ بال�صلطة حتى بتدمري املكت�صبات الجتماعية التي نفذها �صلفه
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الوليات  يف  للمخابرات  اتهاماتها  ام�����س  ال�صمالية  ك��وري��ا  ج���ددت 
كيم  ال��ب��الد  زعيم  لغتيال  بالتخطيط  اجلنوبية  وك��وري��ا  املتحدة 

جوجن اأون.
اإفادة  وقال �صفري كوريا ال�صمالية لدى ال�صني جي جاي ريوجن يف 
�صحفية يف مبنى �صفارة بالده يف بكني اإن وكالة املخابرات املركزية 
�صرا  تاآمرا  اجلنوبية  الكورية  القومية  املخابرات  وجهاز  الأمريكية 
وبدقة متناهية” لتنفيذ خمططهما با�صتخدام مواد م�صعة اأو �صامة 

متناهية ال�صغر لغتيال كيم.
ويف وقت �صابق من هذا ال�صهر اتهمت بيوجنياجن وكالتي املخابرات 
بتدبري خمطط فا�صل لغتيال كيم بقنبلة كيميائية حيوية خالل 

عر�س ع�صكري يف العا�صمة بيوجنياجن.
ويف الأ�صبوع املا�صي طلبت كوريا ال�صمالية من اجلنوب ت�صليم مدير 

املخابرات لديه.
وفيما يتعلق باإطالق كوريا ال�صمالية �صاروخا بالي�صتيا يوم الأحد 
)14 مايو اأيار( قال جي اإن اختبار اإطالق )ال�صواريخ( �صيحدث يف 

اأي وقت واأي مكان وفق اإرادة القيادة العليا يف كوريا ال�صمالية.

مراكز  اأك��رب  اأح��د  اخرتقت  الإيطالية  املافيا  اإن  ام�س  مدعون  ق��ال 
ا�صتقبال املهاجرين يف اأوروبا وا�صتولت على اأموال تخ�ص�صها الدولة 
لرعاية الوافدين اجلدد. واعتقلت ال�صرطة 68 �صخ�صا يف مداهمات 
بال�صباح الباكر يف اأق�صى جنوب اإيطاليا بينهم ق�س ورئي�س جمعية 
كاثوليكية تدير مركز �صانت اآنا كارا للمهاجرين ببلدة اإيزول كابو 
ريزوتو. وجاء يف بيان اأ�صدرته ال�صرطة يف مدينة كاتانزارو الإيطالية 
اأن من بني التهامات املوجهة للمعتقلني التورط يف تنظيم للمافيا 
والبتزاز واختال�س املال العام والحتيال. واأثنت روزي بيندي رئي�صة 

جلنة مكافحة املافيا بالربملان على العملية الأمنية.
نقاط  من  ال�صتفادة  على  املافيا  ق��درة  العملية  ه��ذه  تظهر  وقالت 
املفرت�س  ب��اأ���ص��ل��وب��ه��ا  نعي�صها  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  وه�����ص��ا���ص��ة  �صعف 
الطفيلي. وذكرت ال�صرطة اأن الكثري من املعتقلني ينتمون اإىل مافيا 
واأحد  اإيطاليا  املنظمة يف  اأق��وى ع�صابات اجلرمية  ندراجنيتا وهي 
اأكرب مهربي الكوكايني يف اأوروبا. وقال بيان ال�صرطة اإنها ت�صتبه يف 
اأن الع�صابة فازت بعقود لتوفري الطعام للمهاجرين يف مركز اإيزول 
كابو ريزوتو ويف جزيرة لمبيدو�صا اجلنوبية التي تقع على اخلط 
الأمامي يف اأزمة املهاجرين. وو�صل اأكرث من ن�صف مليون مهاجر 
ليبيا  م��ن  ق����وارب  م��ن  ع��ل��ى  2014 معظمهم  م��ن��ذ  اي��ط��ال��ي��ا  اإىل 
القريبة. وفتحت احلكومة مراكز ا�صتقبال يف اأرجاء البالد لرعاية 
الوافدين اجلدد. وي�صع مركز اإيزول كابو ريزوتو لأكرث من 1200 

�صخ�س مما يجعله الأكرب يف البالد.

قالت امل�صت�صارة الأملانية اأجنيال مريكل اإن حكومتها قد تنقل جنودها 
املتمركزين يف تركيا اإىل دولة اأخرى اإذا اأ�صرت اأنقرة على رف�س منح 
م�صرعني اأملان الإذن بزيارتهم مما ي�صلط ال�صوء على توترات جديدة 

بني الدولتني الع�صوين يف حلف �صمال الأطل�صي.
ويتمركز نحو 250 جنديا اأملانيا يف قاعدة اإجنريليك اجلوية يف تركيا 
حيث ي�صاركون يف مهمة قتالية للحلف �صد تنظيم الدولة الإ�صالمية 
يف �صوريا املجاورة. وقالت م�صادر من وزارة اخلارجية الرتكية لرويرتز 
دون اخلو�س يف التفا�صيل اإن امل�صرعني مل يح�صلوا على موافقة لزيارة 
القاعدة لعتبارها زيارة غري منا�صبة يف هذا التوقيت. ورف�صت تركيا 
ال�صماح بدخول م�صرعني اأملان يف اأواخر العام املا�صي لكن الزيارة متت 
التحاور مع تركيا  �صن�صتمر يف  النهاية. وقالت مريكل لل�صحفيني  يف 
ولكن مبوازاة ذلك علينا البحث عن و�صائل اأخرى للوفاء بالتزاماتنا. 
البدائل  واأح��د  لإجنريليك  بدائل  عن  البحث  يت�صمن  ه��ذا  واأ�صافت 
ل  ال��ربمل��ان  ل�صلطة  الأمل���اين  اجلي�س  ويخ�صع  الأردن.  ه��و  امل��ط��روح��ة 
احلكومة لأ�صباب تاريخية وبهدف جتنب اإ�صاءة ا�صتغالل ال�صلطة وهو 
ما يعني اأن من حق امل�صرعني التفتي�س على اأن�صطة اجلي�س مبا ي�صمل 

تلك التي يقوم بها خارج البالد.

عوا�شم

�سيول

برلني

روما

هل امتلكت كوريا ال�صمالية
 �صواريخ قادرة على �صرب اأمريكا؟

•• لندن-وكاالت:

كوريا  جتريها  ال��ت��ي  الخ��ت��ب��ارات  اإىل  الربيطانية  ت��امي��ز  �صحيفة  تطرقت 
ال�صمالية على ال�صواريخ الطويلة املدى، والتي كان اآخرها الأحد.

وا�صنطن  ويف  ماكليود  كالوم  ال�صينية  العا�صمة  يف  ال�صحيفة  مرا�صال  وقال 
اإغفال  اأون ق���رر  ال�����ص��م��ايل ك��ي��م ج��ون��غ  ال���ك���وري  ال��زع��ي��م  اإن  ب��الي��ك��ل��ي  ري�����س 
التحذيرات الأمريكية لبالده واأمر باإجراء جتربة لإطالق �صاروخ بعيد املدى 
تقدم  يانغ  بيونغ  اأن  اإىل  ال�صحيفة  ولفتت  اأ�صبوعني.  خ��الل  الثانية  للمرة 
على هذه اخلطوة رغم اأن وا�صنطن حذرت من اأنها قد تلجاأ لعملية ع�صكرية 
انتقامية رداً على الختبارات ال�صاروخية التي جتريها كوريا ال�صمالية، كما اأن 
الرئي�س الكوري اجلنوبي تعهد با�صتمرار احلوار مع جارته ال�صمالية. وتنقل 
 2000 ارت��ف��اع  اإىل  و�صل  ال�صاروخ  ان  تاأكيدها  اليابانية  ال��دف��اع  وزارة  عن 
كيلومرت وهو ما يعني انه خرج من الغالف اجلوي للكرة الأر�صية مب�صافة 
كبرية قبل اأن يبداأ رحلة ال�صقوط احلر، وهو الأمر الذي ا�صتغرق نحو 30 
دقيقة منذ بدء الإطالق حتى عودة ال�صاروخ اإىل الأر�س. كما تنقل اأي�صاً عن 
جوناثان ماكدويل اخلبري يف علوم الطريان قوله اإن التجربة الأخرية مثرية 
التقنيات يف جمال  يانغ ملرحلة جديدة من  بيونغ  للقلق لأنها ترجح و�صول 
ال�صواريخ بعيدة املدى.  ويبني ارتفاع ال�صاروخ اإىل علو نحو 2000 كيلومرت 
ر �صاروخاً ذا قدرة اأكرب بكثري من ال�صواريخ ال�صابقة. وقد  اأن نظام كيم طونّ
اأطلق على م�صار قوي يف حماولة ملعرفة النقطة التي يحرتق عندها الوقود، 
ارتفاع  �صعفي  اإىل  و�صل  وه��و  الأر����س.  على  بقوة  �صقوطه  اإىل  اأدى  ما  وه��و 

ال�صاروخ الذي اأطلق يف يونيو.

اإغالق طرق برام اهلل ت�ضامنًا مع الأ�ضرى

الفل�صطينيون يحيون الذكرى الـ 69 للنكبة 

وا�ضنطن تاميز: مو�ضكو ووا�ضنطن واأنقرة تعيد ترتيب املنطقة

بوتني: ل حل لأزمة �صوريا دون توقف اإطالق النار

مليار دولر مل�صاعدة الالجئني يف جنوب ال�صودان   1,4
•• جنيف-اأ ف ب:

�صرورة  اأم�����س  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأع��ل��ن��ت 
مليار   1،4 بقيمة  م�صاهمة  ت��وف��ري 
1،8 مليون  مل�صاعدة  العام  دولر هذا 
لج��ئ ف���روا م��ن احل���رب وامل��ج��اع��ة يف 
املفو�صية  وط��ل��ب��ت  ال�����ص��ودان.  ج��ن��وب 
وكذلك  الالجئني  ل�����ص��وؤون  ال�صامية 
ال��ع��امل��ي يف جنيف  ب��رن��ام��ج الغ���ذي���ة 
خلطة  دولر  م��ل��ي��ون   200 ب  زي����ادة 
اأوىل بقيمة 1،2 مليار دولر، ملواجهة 
فيليبو غراندي  الزم���ة. وح��ذر  ه��ذه 
املتحدة  ل������الأمم  ال�������ص���ام���ي  امل���ف���و����س 
ل�������ص���وؤون ال��الج��ئ��ني يف ب��ي��ان م���ن ان 
الأو�صاع  وتدهور  املحتدمة  “املعارك 
تدفع  ال�����ص��ودان  ج��ن��وب  يف  الن�صانية 
بعدد  منازلهم  من  الفرار  اىل  النا�س 
دي�صمرب  الأول  ك��ان��ون  ويف  ق��ي��ا���ص��ي«. 
بعد  ال�����ص��ودان  ج��ن��وب  غ���رق   2013
عامني ون�صف من ا�صتقالله، يف حرب 
القتلى.  اآلف  ع�صرات  اوق��ع��ت  اأهلية 
�صوداين  ج��ن��وب  م��ل��ي��ون   1،8 وجل����اأ 
اجلوار  دول  اىل  طفل  مليون  بينهم 
واث��ي��وب��ي��ا وكينيا  وال�����ص��ودان  اوغ���ن���دا 
وجمهورية  الدميقراطية  والكونغو 
اف��ري��ق��ي��ا ال���و����ص���ط���ى. ك��م��ا ن����زح نحو 
بلدهم  داخ��ل  �صوداين  مليوين جنوب 
لكنهم غري م�صمولني بخطة امل�صاعدة 
ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت ام�����س الث��ن��ني. واعلنت 

ال����ف ج���ن���وب �����ص����وداين اىل اوغ���ن���دا. 
وي����ب����ل����غ ع�������دد ال����الج����ئ����ني اجل����ن����وب 
�صودانيني يف كينيا 97 الفا والكونغو 
وجمهورية  الفا   76 الدميوقراطية 

افريقيا الو�صطى 2200 �صخ�س.
التابعة  امل�صاعدة  وك��الت  تتمكن  ومل 
ل���المم امل��ت��ح��دة ح��ت��ى الن م��ن جمع 
14 ب��امل��ئ��ة م��ن ن���داءه���ا الول  ���ص��وى 
لعام  دولر  م���ل���ي���ار   1،2 وق���ي���م���ت���ه 

.2017

الكثريون  ب�صدة.  امل�صاعدة  يحتاجون 
وكثريون  وم���ر����ص���ا  ج���وع���ا  مي���وت���ون 

اآخرون يفرون للجوء يف اخلارج«.
“عدد  ب�����اأن  امل���ت���ح���دة  المم  وذك������رت 
ال�صودان  اىل  ف��روا  الذين  ال�صخا�س 
املتوقع  ال��رق��م  م��ار���س جت���اوز  اآذار  يف 
مقدرا عدد الالجئني  باأكمله”  للعام 
اجل���ن���وب ���ص��ودان��ي��ني يف ال�������ص���ودان ب 
اثيوبيا  وت�صتقبل  لج��ئ.  ال��ف   375
عددا مماثال يف حني جلاأ نحو 900 

ح��ك��وم��ة ج��ن��وب ال�����ص��ودان امل��ج��اع��ة يف 
ب��ع�����س م��ن��اط��ق ال���ب���الد وح�����ذرت من 
باملوت  م���ه���ددون  ���ص��خ�����س  م��ل��ي��ون  ان 
الغذية  برنامج  رئي�س  وق��ال  جوعا. 
معاناة  “ان  ب��ي�����ص��ل��ي  دي��ف��ي��د  ال��ع��امل��ي 
�صودانيني ل ميكن تخيلها”  اجلنوب 
“على  باتوا  منهم  الكثري  ان  م�صيفا 
العاملني  “ان  وتابع  الهاوية«.  حافة 
معظم  يف  مي��ك��ن��ه��م  ل  الن�������ص���ان���ي���ني 
الذين  الف��راد  اىل  الو�صول  الحيان 

ماكرون يكلف اليميني 
فيليب ت�صكيل احلكومة 

•• باري�س-اأ ف ب:

اجلديد  الفرن�صي  الرئي�س  كلف 
اميانويل ماكرون اليميني املعتدل 
احلكومة  ت�����ص��ك��ي��ل  ف��ي��ل��ي��ب  ادوار 
برلني  اىل  ي��غ��ادر  ان  ق��ب��ل  املقبلة 
يف زي���ارة ت��دل على الأه��م��ي��ة التي 
الأملاين  الفرن�صي  للمحور  يوليها 

والنهو�س الأوروبي.
البالغ  النائب  اختيار هذا  ويعك�س 
من العمر 64 عاما من خارج حركة 
الرئي�س “اجلمهورية اىل المام” 
الو�صطي يف اجلمع  الرئي�س  رغبة 
بني كافة الأطياف ال�صيا�صية. كما 
يجتذب  ان  التعيني  ه��ذا  �صاأن  من 
لتاأمني  اليمني  من  ق�صم  اأ���ص��وات 
غالبية يف اجلمعية الوطنية خالل 
النتخابات الت�صريعية املرتقبة يف 
حزيران يونيو، وهو �صرط ا�صا�صي 
لكي يتمكن من تطبيق ا�صالحاته 

الليربالية والجتماعية.
اأول خطاب  وك��ان ماكرون وعد يف 
بجمع  الح���د  الأول  ام�����س  ر�صمي 
امل�صاحلة  وحت��ق��ي��ق  ال��ف��رن�����ص��ي��ني 
بينهم، واعادة الثقة اليهم، واعادة 
ت��اأ���ص��ي�����س اوروب��������ا وج��ع��ل��ه��ا اكرث 

فاعلية واكرث دميوقراطية.
ورئي�س الوزراء املكلف غري معروف 

الحتاد الأوروبي يدعو كراكا�ص 
اىل احرتام املتظاهرين

•• بروك�شل-اأ ف ب:

دعا الحتاد الأوروبي فنزويال اىل 
ال�صلمي،  بالتظاهر  احل��ق  اح��رتام 
تعزيز  م�����ن  ق���ل���ق���ه  ع�����ن  م����ع����رب����ا 
امل�صلحني،  امل��دن��ي��ني  جم��م��وع��ات 
لالأزمة  �صلمية  حلول  اىل  وداع��ي��ا 

اخلطرية التي تع�صف بالبالد.
ودع��ا الحت���اد الأوروب����ي اىل حوار 
ع��اج��ل وب��ن��اء وف��ع��ل��ي ب��ني حكومة 
نيكول�س  ال����ص���رتاك���ي  ال��رئ��ي�����س 
التي  النيابية،  والأك��رثي��ة  م��ادورو 
اجل  من  املعار�صة،  عليها  ت�صيطر 
لتحقيق  املالئمة  الظروف  تاأمني 
املتعددة  للتحديات  �صلمية  حلول 

الأبعاد التي تواجهها البالد.
وت�����واج�����ه ف����ن����زوي����ال م����وج����ة من 
التظاهرات املعادية لرئي�س الدولة، 
وغ��ال��ب��ا م��ا حت��ول��ت م��واج��ه��ات مع 
قوى المن وعمليات �صلب ونهب. 
عن  ا�صابيع  �صتة  خ��الل  وا���ص��ف��رت 
كما  امل�صابني،  وم��ئ��ات  قتيال   38
ذك������رت ال���ن���ي���اب���ة. وق������ال الحت�����اد 
ال����ذي اقره  ال��ب��ي��ان  الأوروب�������ي يف 
الثنني 28 وزير خارجية اجتمعوا 
يف بروك�صل، ان “العنف وا�صتخدام 
حل  اىل  التو�صل  يتيحا  لن  القوة 

لالأزمة التي تواجهها البالد. 

الأمريكي  الع�صكري  امل��ح��ل��ل  وق���ال  الإره���اب���ي.  الأ���ص��د 
قرارات  ا�صتفادت من  قد  الثالث  ال��دول  تلك  اإن  اأي�صا 
مثل  ال�صورية  احل��رب  ب��دء  منذ  اتخذتها  اإ�صرتاتيجية 
ا�صتخدامها ذريعة لإقامة معاقل لها باجلانب الغربي 
بالتفاقية  املهمة  العنا�صر  ومن  الأو�صط،  ال�صرق  من 
وقف  يف  م�صلحة  ل��ه  لي�س  عليها  املوقعني  م��ن  اأي���ا  اأن 
احلرب ال�صورية. وا�صتمر يقول اإن تركيا بتوقيعها على 
ان�صمت  �صوريا تكون قد  �صيادة  التي ت�صمن  التفاقية 
اإىل احللف املعادي لوا�صنطن وحلف الناتو م�صريا اإىل 
اأن التفاقية مل تذكر قط القوات الأمريكية املنخرطة 

يف حرب جوية وبرية �صد تنظيم الدولة ب�صوريا.
واأ�صار اإىل اأن وزير الدفاع جيم�س ماتي�س قال يف اجتماع 

الغربية،  ال�صفة  و�صط  اهلل  رام  ملدينة  م��وؤدي��ة  حيوية 
ت�صامنا مع الأ�صرى امل�صربني عن الطعام يف ال�صجون 

الإ�صرائيلية.
ون�صبت وكالة اأنباء الأنا�صول اإىل �صهود عيان اأن ال�صبان 
الوا�صل  الطريق  النفايات  وحاويات  باحلجارة  اأغلقوا 

بني رام اهلل وبلدات �صمال غرب املدينة.
على  فارغة  مركبات  اإط���ارات  يف  النار  �صبان  اأ�صعل  كما 
طريق رام اهلل القد�س، وطريق رام اهلل خميم اجللزون 
واأغلقوا  اهلل،  ب��رام  ال�صفة  �صمايل  حمافظات  الوا�صل 

هذين الطريقني.

•• عوا�شم-وكاالت:

ا�صتحالة  بوتني على  الرو�صي فالدميري  الرئي�س  �صدد 
نظام  تثبيت  دون  ال�صورية  ل��الأزم��ة  ح��ل  اإىل  التو�صل 
وقف اإط��الق النار يف البالد، واأع��رب عن اأمله يف جناح 

اآلية املناطق الآمنة يف �صوريا.
ال�صينية  العا�صمة  جاء ذلك خالل موؤمتر �صحفي يف 
ال��ن��ار يف �صوريا هو  اإط���الق  اأن وق��ف  اأو���ص��ح فيه  بكني، 

الأهم قبل احلديث عن العملية ال�صيا�صية.
الع�صكريني  اأن  الرو�صي  الرئي�س  اأكد  �صياق مت�صل  ويف 
اأنقرة  يف  لقائهم  خ��الل  �صيبحثون  والأت����راك  ال��رو���س 

حدود مناطق تخفيف الت�صعيد يف �صوريا.
اأفاد  �صوريا،  يف  املقاتلة  الكردية  القوات  ت�صليح  وب�صاأن 
ال���دول الأخ����رى ل تتحدث  ب���اأن رو���ص��ي��ا بعك�س  ب��وت��ني 
اأن  اإىل  بالأ�صلحة م�صريا  الكردية  الوحدات  عن تزويد 

مو�صكو ل ترى �صرورة لتكثيف العمل يف هذا الإطار.
لالأ�صلحة  بحاجة  لي�صت  الكردية  الوحدات  اأن  واأ�صاف 
الرو�صية كونها متتلك م�صادر اأخرى للح�صول عليها، 
الأكراد  م��ع  ات�صالتها  �صتوا�صل  ب��الده  اأن  اإىل  ولفت 

ال�صوريني ولي�س هناك ما يدعو تركيا اإىل القلق.
بناء عالقات  اأن��ه من حقنا  اعتقاده  واأع��رب بوتني عن 
ال�صدمات  لتجنب  ب�صورية  الكردية  ال��ق��وات  م��ع  عمل 

املحتملة معهم.
واأ�صار بوتني اإىل اأن بالده تعترب الأكراد يف �صورية عامل 
قوة يوؤثر فعال يف الو�صع وتاأمل يف األ يثري موقفها قلق 
اأنقرة. ولفت بوتني اإىل اأن مو�صكو �صتوا�صل ات�صالتها 

رو�صيا  اأن  اإىل  م�صريا  �صوريا،  يف  الكردية  بالت�صكيالت 
بخالف الوليات املتحدة ل ت�صدر الأ�صلحة للت�صكيالت 

الكردية.
وك���ان ب��وت��ني بحث اأم�����س يف بكني م��ع ك��ل م��ن نظرييه 
ال��رتك��ي رج��ب طيب اأردوغ����ان وال��ك��زاخ��ي ن��ور �صلطان 

نزارباييف اآخر امل�صتجدات يف امللف ال�صوري.
اإن  اىل ذلك، قال املحلل الع�صكري الأمريكي جد بابن 
التفاقية التي اأبرمتها رو�صيا واإيران وتركيا يف الثالث 
م��ن ال�����ص��ه��ر اجل����اري ح���ول م��ن��اط��ق خ��ف�����س الت�صعيد 
ب�����ص��وري��ا ت��ه��دف لإع�����ادة ت��رت��ي��ب ق��ط��ع ال��ل��غ��ز بال�صرق 

الأو�صط مع جتاهل امل�صالح الأمريكية.
وك��ي��ل وزارة  ي�صغل من�صب  ك��ان  -ال���ذي  ب��اب��ن  واأو���ص��ح 
دبليو  ج��ورج  الأ�صبق  الرئي�س  عهد  يف  بالإنابة  ال��دف��اع 
اأن هذه  ت���امي���ز-  ب�����ص��ح��ي��ف��ة وا���ص��ن��ط��ن  ب���و����س مب���ق���ال 
التفاقية لن حتقق الأه��داف التي ت�صمنتها ول تعدو 
وحليفتهم  واإي�����ران،  رو���ص��ي��ا  هيمنة  ع��ن  اإع��الن��ا  كونها 

اجلديدة تركيا، يف ال�صرق الأو�صط.
-على  و�صعت  اأنها  تزعم  التفاقية  تلك  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
الأق�����ل- ���ص��روط��ا ل�����ص��الم م��وؤق��ت ب��ني اأط�����راف احلرب 

ال�صورية التي دخلت حاليا عامها ال�صابع.
من  ال�صيء  بع�س  غريبة  التفاقية  ه��ذه  ب��اأن  واأ���ص��اف 
عدة اأوجه: الأول اأن �صوريا نف�صها لي�صت من املوقعني 
يعد  مل  الأ���ص��د  ب�صار  الرئي�س  نظام  اأن  يعني  ما  عليها 
ع��ن�����ص��را يف ت��ل��ك احل����رب، وال���ث���اين اأن رو���ص��ي��ا واإي����ران 
ت�صيطران حاليا على �صوريا كمحمية م�صرتكة، والثالث 
اأ�صبحت ر�صميا حليفا لرو�صيا واإي��ران ونظام  اأن تركيا 

•• رام اهلل-وكاالت:

وجنود  فل�صطينيني  ���ص��ب��ان  ب���ني  م��واج��ه��ات  ان��دل��ع��ت 
تظاهرة  يف  املحتلة،  الغربية  ال�صفة  يف  اإ�صرائيليني 
1948، عندما مت  عام  لنكبة   69 ال�  الذكرى  لإحياء 
اأرا�صيهم لدى  فل�صطيني من  الف   760 نحو  تهجري 

قيام دولة ا�صرائيل، بح�صب مرا�صلة لفران�س بر�س.
امل�صت�صفيات  يف  العالج  لتلقي  فل�صطينيا   11 نقل  ومت 
ايل،  بيت  م�صتوطنة  بالقرب من حاجز  بعد مواجهات 
الر�صا�س  اجلنود  فيها  ا�صتخدم  اهلل،  رام  من  القريبة 

املطاطي، بح�صب خدمات ال�صعاف الفل�صطينية.
ورات م��را���ص��ل��ة ل��ف��ران�����س ب���ر����س خ��م�����ص��ة م�����ص��اب��ني يف 

�صيقانهم.
اجلنود  الفل�صطينيني  ال�����ص��ب��ان  م���ن  ع�����ص��رات  ور����ص���ق 
ا�صتخدم  بينما  باحلجارة،  احلاجز  قرب  ال�صرائيليني 
امل�صيل  والغاز  املطاطي  الر�صا�س  ال�صرائيلي  اجلي�س 

للدموع.
ويف بيت حلم، جنوب ال�صفة الغربية املحتلة، قام مئات 
كتب  ���ص��وداء  قم�صانا  ارت���دوا  ال��ذي  الفل�صطينيني  م��ن 
عليها “1948” بر�صق القوات ال�صرائيلية باحلجارة 
والتي ردت عليهم با�صتخدام الر�صا�س املطاطي والغاز 
امل�صيل للدموع وقنابل ال�صوت، بح�صب م�صور لفران�س 

بر�س، راأى ا�صابة واحدة.

العامل،  فل�صطيني يف  مليون   12 م��ن  اأك��رث  ب��ني  وم��ن 
بح�صب  وا�صرائيل  املحتلة  الرا���ص��ي  يف  ن�صفهم  يعي�س 

ارقام ر�صمية فل�صطينية.
5،5 ماليني لج��ئ م�صجلني لدى  م��ن  اك��رث  وي��وج��د 

المم املتحدة.
الفل�صطينيني  الف  ���ص��ارك  امل��واج��ه��ات،  ان���دلع  وق��ب��ل 
ف��ي��ه��ا الع���الم  ت��ظ��اه��رة ح��م��ل��وا  يف م��دي��ن��ة رام اهلل يف 
ترمز  التي  العودة  مفاتيح  اىل  بالإ�صافة  الفل�صطينية 
ملفاتيح البيوت التي تركها الالجئون الفل�صطينيني وما 

زالوا متم�صكني بحق العودة .
وحق العودة لالجئني الفل�صطينيني هو احدى الق�صايا 
ال��ن��ه��ائ��ي لل�صراع  امل���ط���روح���ة ع��ل��ى احل����ل  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 

الفل�صطيني-ال�صرائيلي.
وق��ال��ت ���ص��احل��ة ع��راب��ي )62 ع��ام��ا( وه���ي م��ن خميم 
�صنة  كل  “اآتي  اهلل  رام  اجللزون لالجئني قرب مدينة 
هي  النكبة  كارثة،  لأنها  الذكرى  ه��ذه  لإحياء  هنا  اىل 
ن��ح��ن من  ب��ه��ا،  ن�صعر  ن��ح��ن م��ن  ل��ن��ا،  بالن�صبة  ال��دم��ار 

تهجر، نحن من تركنا منازلنا واأر�صنا«.
وق����ال ك��ن��ع��ان اجل��م��ل ال����ذي ق���دم م���ن م��دي��ن��ة نابل�س 
للم�صاركة يف التظاهرة “راهن الإ�صرائيليون اأن ميوت 
امل�صنون واأن ين�صى ال�صغار، الكبار توفوا ولكنهم نقلوا 

الذاكرة للجيل القادم«.
هذا واأغلق �صبان فل�صطينيون �صباح اأم�س الثنني طرقا 

بالعا�صمة الدامناركية كوبنهاغن حول تنظيم الدولة 
الرو�صية  التفاقية  مبراجعة  حاليا  تقوم  وا�صنطن  اإن 
الإيرانية الرتكية، ومل يقل اإن كانت القوات الأمريكية 
ب�صوريا �صتلتزم بالقيود التي ت�صمنتها التفاقية حتى 

اإذا كانت تقينّد عملياتها �صد تنظيم الدولة.
اأما الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني، فقد اأعلن اأنهم 
من  م��ا  ك��ل  و�صيفعلون  لالتفاقية،  �صامنون  الثالثة 

�صاأنه تطبيقها.
واأو�صح الكاتب اأن رو�صيا واإيران ت�صعيان لإبعاد القوات 
اأما  دم�صق،  بالأ�صد من �صواحي  الإطاحة  التي حتاول 
تركيا فلن توقف هجماتها �صد الأكراد الذين تدعمهم 

القوات الأمريكية. 

اإ�صرابهم  فل�صطيني  معتقل   1500 ن��ح��و  وي��وا���ص��ل 
مطالبني  املا�صي،  ني�صان  اأبريل   17 منذ  الطعام  عن 
م�صلحة �صجون الحتالل بتح�صني ظروفهم املعي�صية.

وي���ق���ود الإ�����ص����راب م�����روان ال��ربغ��وث��ي ع�����ص��و اللجنة 
املركزية ل� حركة التحرير الوطني الفل�صطيني )فتح( 
املعتقل منذ عام 2002، واملحكوم عليه بال�صجن مدى 
اإبان  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني  بقتل  لإدان���ت���ه  م���رات  احل��ي��اة خم�س 

انتفا�صة عام 2000.
فل�صطيني   6500 نحو  �صجونها  يف  اإ�صرائيل  وتعتقل 

بينهم 51 امراأة، وفق اإح�صائيات فل�صطينية ر�صمية.

قمة اإقليمية قبل زيارة ترامب للمنطقة.. ت�صاعد اخلالف الإ�صرائيلي الأمريكي ب�صاأن القد�ص
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ر�صدت ال�صحف الإ�صرائيلية ت�صاعد ما اأ�صمته ب�”اخلالف الأمريكي 
للقد�س،  اأبيب  تل  من  ونقلها  الأمريكية  ال�صفارة  ب�صاأن  الإ�صرائيلي” 
فيما تبدي م�صادر �صيا�صية اإ�صرائيلية توج�صها من التحركات العربية 

الآن لتحقيق هذا الغر�س. 
ووفقاً ل�صحف اإ�صرائيلية، �صادرة ام�س الإثنني، ك�صفت م�صادر �صيا�صية 
بالكني�صت عن نيتها �صن قانون جديد للك�صف عن كذب رجال ال�صرطة 

وتقنني اإخ�صاعهم جلهاز ك�صف الكذب.
ال�صفارة  ن��ق��ل  م��و���ص��وع  اإن  الإث���ن���ني،  ام�����س  ه��اآرت�����س  �صحيفة  وق��ال��ت 
الأمريكية اإىل القد�س حتول ليكون اأول نقطة خالف علنية اأوىل بني 
احلكومة الإ�صرائيلية ووا�صنطن وذلك بعد 4 �صهور من ت�صلم الرئي�س 

اأنه ويف الأول من يونيو القادم  بح�صب ال�صحيفة. واأ�صارت ال�صحيفة 
�صينتهي مفعول قرار الرئي�س الأمريكي ال�صابق باراك اأوباما، بتجميد 
قانون نقل ال�صفارة اإىل القد�س، وعليه على الرئي�س الأمريكي اأن يقرر 
والذي  التوقيع  ع��دم  اأو  القانون،  جتميد  متديد  على  �صيوقع  ك��ان  اإن 

يعني البدء بالإجراء الفعلية لنقل ال�صفارة.
امل�صرية  الأردن���ي���ة  ال��ق��م��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  “هاآرت�س”  �صحيفة  واأ����ص���ارت 

الفل�صطينية  التي جرت م�س الأول الأحد. 
الفل�صطينية  وال�صلطة  ال��ق��اه��رة  م��ن  ك���اًل  اأن  ال�صحيفة  واأو���ص��ح��ت 
والأردن تبذل جهوداً م�صنية لل�صغط على الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب من اأجل عدم اتخاذ اأي قرار يتعلق بنقل ال�صفارة الأمريكية من 
اأن  اإل  ال�صحيفة،  بح�صب  باجلديد  لي�س  اأمر  وهو  والقد�س،  اأبيب  تل 
اجلديد هذه املرة هو حتالف هذه الدول العربية مع بع�صها البع�س 

الأمريكي ملن�صبه، وقبل اأ�صبوع من زيارة الرئي�س الأمريكي.
الأمريكي ريك�س ترل�صون، قال  اأن وزير اخلارجية  ال�صحيفة،  واأك��دت 
ترامب  “الرئي�س  اإن  الأمريكية   »NBC« ل�صبكة  �صحفي  حديث  يف 
اأبيب  تل  من  الأمريكية  ال�صفارة  نقل  مو�صوع  يف  وع��ده  تقييم  يعيد 
الرئي�س  واأن  ال�صالم،  عملية  على  ال��ق��رار  تاأثري  وم��دى  القد�س،  اإىل 

الأمريكي يعمل بحذر يف هذه الق�صية.
الإ�صرائيلي بنيامني  الوزراء  وعر�صت ال�صحيفة تعقيب مكتب رئي�س 
الإ�صرائيلي  املوقف  اأن  مو�صحاً  تيلر�صون  ت�صريحات  على  نتانياهو 
الإدارة  اأم���ام  ع��دي��دة  م���رات  عنه  التعبري  النقطة ومت  ه��ذه  وا���ص��ح يف 
الأمريكية والعامل، قائاًل اأن : نقل ال�صفارة الأمريكية اإىل القد�س لن 
بالتاأكيد  الت�صريحات  هذه  وتعك�س  ال�صالم.  لعملية  �صرر  اأي  ي�صبب 
اأب��ي��ب ووا�صنطن  ت��ل  ب��ني  ح��دة ه��ذه الأزم���ة الوا�صحة يف ه��ذا ال�صدد 

للقيام بهذه اخلوة والحتاد وخماطبة ترامب وبقوة، الأمر الذي اأثار 
اأزمة يف الدوائر ال�صيا�صية يف ا�صرائيل. 

واأك������دت ���ص��ح��ي��ف��ة ي��دي��ع��وت اأح����رون����وت ت��ق��دم ع���دد م���ن الأع�������ص���اء يف 
يعرف  ملا  ال�صرطة  �صباط  باإخ�صاع  يق�صي  قانون  مب��ب��ادرة  الكني�صت 
بها عدد  التي تطالب  املبادرة  الكذب، وهي  لك�صف  البوليغراف  بجهاز 
الف�صاد  بحالت  و�صفه  ميكن  ما  ظل  يف  خا�صة  الربملانية  القوى  من 

باملجتمع.  
وقالت ال�صحيفة، اإن جهاز ال�صرطة الإ�صرائيلية يواجه اأزمة يف �صفوف 
املا�صية عن مظاهر  ال�صنوات  ويف  اأخ��رياً  الك�صف  اأن مت  منذ  �صباطه، 
ف�صاد وحتر�س جن�صي اأدت اإىل ا�صتقالة عدد من كبار �صباط ال�صرطة، 
اإىل طرح قانون  ال�صيا�صية بالكني�صت الآن  الأمر الذي دفع بالقيادات 

�صيا�صي جديد ملعاقبة رجال ال�صرطة وحما�صبتهم. 
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عربي ودويل

•• الفجر- خرية ال�شيباين
    »اإميانويل ماكرون، هو اأوباما الفرن�ضي”.. هذه 
اإميانويل  با�ضم  املتحدث  حاييم  للوران�س  العبارة 
ماكرون، تقول الكثري عن اأ�ضلوب الرئي�س اجلديد. 
ب�ضلف  مقارنته  يف  متعة  مــاكــرون،  فريق  ويجد 

دونالد ترامب.
ان �ضعد جنمهما ب�ضرعة، ويف املظهر يجمعهما      �ضابنّ
النتخابية،  حملته  ــالل  خ ال�ــضــرتخــاء.  ذات 
الليزيه  لق�ضر  اجلــديــد  امل�ضتاأجر  يـــرتدد  مل 
الأجنلو  النموذج  من  وال�ضتعارة  ال�ضتلهام  يف 

�ضاك�ضوين .
وجود  عن  احلديث  حقا  ميكننا  هل  ولكن  الفجر 

رئي�س فرن�ضي ُمتاأمرك؟

ماكرون،  اإمي��ان��وي��ل  حملة  »اإن     
ه����ي ن�����ص��خ��ة م����ن ح��م��ل��ة اأوب����ام����ا 
ملجلة  ي����ق����ول   ،”2008 ع������ام 
دوبرير،  ف��ران�����ص��وا  ل��ك�����ص��ربي�����س، 
م������وؤرخ م��ت��خ�����ص�����س يف ال���ولي���ات 
امل���ت���ح���دة، وا����ص���ت���اذ حم���ا����ص���ر يف 

جامعة �صريجي.
نالحظ  ال���ب���اح���ث،  وي�����ص��ي��ف     
�صكل من  ذل��ك  م��ن  ع��دة عنا�صر 
احلملة  اأج�������واء  يف  ال����ص���رتخ���اء 
من  نوع  اأي�صا  ولكن  النتخابية، 
ال���ق���رارات ال��ع��م��ودي��ة، م��ع �صانع 
ر حقا باأداء  قرار قوي. وهذا يذكنّ

اأوباما.
يف�����ت  مل  ذل����ك،  ج��ان�����������ب  اىل     
خل������ال  جت���ل���ى  رم������زا  ال���ب���اح���ث 
الليزيه  ق�ص�������ر  اىل  ال�����ص��ب��اق 
يتمثل يف نزوع اإميانويل ماكرون 
عندما  قلبه  على  ي��ده  و�صع  اىل 
ينطلق الن�صيد الوطني الفرن�صي، 
اأمريكي  التقليد  ه��ذا  اأن  حني  يف 

ا�صا�صا.
الأطل�صي،  وراء  من  ال�صتلهام     
م�����وؤمت�����رات�����ه  اأي�����������ص�����ا يف  ُوج���������د 
يظهر  ع����ن����دم����ا  الن����ت����خ����اب����ي���������ة، 
اأن�صاره،  ب��ه  ُيحي��������ط  مب��ف��رده، 
مالحظ�����ات  دون  م���ن  واأح���ي���ان���ا 

ومن دون ِمْقَراأ.
اأي���������ص����ا  ك�����ان�����ت ه�����ن�����اك  ك����م����ا     
توزيع  على  ت��ق��وم  ا�صرتاتيجية، 
مهمتهم  اجلمهور  و�صط  ن�صطاء 
املنا�صب”،  ال��وق��ت  يف  الت�صفيق 
يحلل لالك�صربي�س، فيليب مورو 
يف  الت�����ص��الت  اأ���ص��ت��اذ  �صفروليه، 
جامعة العلوم ال�صيا�صية. “وهذه 
الوليات  تقنيات مت تطويرها يف 

املتحدة.

ماأ�ض�ضة دور
 “ال�ضيدة الأوىل«...

    ك�����ان حل���ي���ات���ه ال���زوج���ي���ة مع 
ب����ري����ج����ي����ت، ح���������ص����ور ق��������وي يف 
حول  بالق�ص�س  ��ر  ي��ذكنّ احل��م��ل��ة، 
فالزعيم  اأوب�������ام�������ا.  ال�����زوج�����ني 
اأعلن  المام”،  “اىل  ل���  ال�����ص��اب��ق 
الر�صمي  ال��ط��اب��ع  اإ����ص���ف���اء  ن��ي��ت��ه 
كما  الأوىل،  ال�صيدة  و���ص��ع  على 

احلداثة  ج��ان��ب،  م��ن  التحالف.. 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة الم��ري��ك��ي��ة، مع 
�صيا�صي  ت�صويق  من  تت�صمنه  ما 
ولكن على اجلانب  ج��دا،  متطور 
النخراط  اإرادة يف  الآخ��ر، هناك 
اأنرثوبولوجي  ت��ق��ل��ي��د  يف  ك��ل��ي��ا 
ال�صلطة  وم�������ص���رح���ة  ����ص���ي���ا����ص���ي، 
بهيبة  تتميز  احتفالية  بطريقة 

معينة«.
    وال�صاهد على ذلك عند الباحث، 
و�صول اإميانويل ماكرون، العايل 
اللوفر،  م��ت��ح��ف  اىل  ال���رم���زي���ة، 
الفرن�صيني،  مواجهة  يف  مبفرده 
الثانية.  اجل���ول���ة  يف  ف�����وزه  ب��ع��د 
ر بالقول  وهذه ال�صينوغرافيا تذكنّ
بني  التقاء  ه��ي  الرئا�صة  امل��اأث��ور، 
لالرتقاء  و���ص��ي��ل��ة  و���ص��ع��ب،  رج���ل 

والعلو.
   وي��خ��ل�����س ارن����و م��ري���ص��ي��ي��ه انه 
عنا�صر  ي���اأخ���ذ  راأي������ي،  يف  م���زي���ج 
احلداثة، ولكن ي�صعها يف خدمة 

اخراج فرن�صي جدا.

اأ�ضلوب اعتمده اخرون
فران�صوا  ل��ل��م��وؤرخ  ب��ال��ن�����ص��ب��ة       
دوبرير، امل�صالة تتجاوز اإميانويل 
ال�صيا�صة  جممل  ان  اذ  م��اك��رون، 
املعايري  الفرن�صية ت�صتعري بع�س 
الأمريكية. الرئي�س اجلديد ُولد 
اأمركة ال�صيا�صة  �صيا�صيا يف حمام 
النتخابات  وا�صترياد  الفرن�صية، 
على  ت��ع��ب��ريا  الأك����رث  التمهيدية 

ذلك، يوا�صل الأكادميي.
   يف ح���ني ي���وؤك���د ف��ي��ل��ي��ب م���ورو 
ال�صلوب  ه����ذا  ان  ���ص��ي��ف��رول��ي��ه، 
املتحدة،  الوليات  من  امل�صتوحى 
املر�صحني،  م��ن  ال��ع��دي��د  اع��ت��م��ده 
جان لوك ميلين�صون، على �صبيل 
ن���ط���م اج���ت���م���اع���ات وهو  امل�����ث�����ال، 
حم���اط ب��ج��م��ه��وره.. ان��ه��ا رموز 

خ. و�صفرات ب�صدد الرت�صنّ
التوا�صل،  يف  اخلبري  ويخل�س     
م�����اك�����رون،  اإمي�����ان�����وي�����ل  ان  اىل 
ب��ب�����ص��اط��ة، ذه����ب ب��ع��ي��دا ج����دا يف 
تكنولوجيا  ن�صميه  اأن  ميكن  م��ا 

الت�صال.
عن لك�ضربي�س الفرن�ضية

املتحدة  ال���ولي���ات  احل����ال يف  ه��و 
“اآمل  حاليا:  الأوىل  ال�صيدة  مع 
و�صاأطلب  اإط����ار،  حت��دي��د  يتم  اأن 
ا�صار  اإجراء عمل يف هذا ال�صاأن”، 
برنامج  يف  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل 
على  ُبثنّ  الذي   ،2017 الليزيه 

   اأنا ل اأعتقد اأنه رئي�س ُمتاأمرك. 
يف املقابل، اإذا كان باإمكانه العثور 
من  مل�صروعه  مفيدة  م���وارد  على 
ُي��ق��دم على  وراء الأط��ل�����ص��ي، ف��ان��ه 

يف�صر لالإك�صرب�س. ذلك”، 
ن��وع��ا من  “اإنه ميثل  واأ���ص��اف     

كل رئا�صة جديدة، ميكن ا�صتبدال 
كبار املوظفني.

   وه�����دف اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون: 
حتفيز جهاز الدولة: يف ال�صهرين 
اأقوم  �صوف  وليتي،  من  املقبلني 
املنا�صب  جميع  ��ت  اث��بنّ اأو  بتغيري 

قناة تي اف 1 يف 27 ابريل.
املوؤ�ص�صي،  الإ���ص��الح  ج��ان��ب     يف 
يف  يتمثل  الف����ق،  يف  اآخ���ر  تغيري 
نقل “مبداأ الأ�صالب اأو الغنائم” 
ذات  الآلية  وه��ذه  الفرن�صية.  اىل 
مع  اأنه  تعني  الأمريكية  ال�صول 

ال�صيا�صي  الت�����ص��ال  يف  ال��ب��اح��ث 
ان  اأ���ص��ا���س،   - بانتيون  جامعة  يف 
حت��ل��ي��ل ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د على 
الط������راز  ���ص�����������������������ط��وة  حت�����ت  ان����ه 
اجلينّد  امل��ف��ت��اح  لي�س  الأم��ري��ك��ي، 

للقراءة.

التنفيذية يف الوظيفة العمومية، 
فرباير  يف  لزيكو  ل�صحيفة  ق��ال 

املا�صي.

هيبة واحتفالية فرن�ضية
    ومع ذلك، يرى ارنو مري�صييه، 

زوجته يف  موقع ال�صيدة الوىل المريكية رجل ا�صتوعب اليات الت�صال احلديثة

فران�ضوا دوبرير: الرئي�س اجلديد ولد 
�ضيا�ضيا يف خ�ضمنّ اأمركة ال�ضيا�ضة الفرن�ضية

فيليب مورو �ضيفروليه: ماكرون ذهب 
بعيدا جدا يف ا�ضتخدام تكنولوجيا الت�ضال

ارنو مري�صييه: اإنه مزيج.. ياأخذ عنا�صر 
احلداثة, ولكن ي�صعها يف خدمة اإخراج فرن�صي 

نزوعه اىل و�صع يده على قلبه عندما ينطلق 
الن�صيد الوطني الفرن�صي تقليد اأمريكي ا�صا�صا

م�صرحة الفعل ال�صيا�صي على الطريقة الفرن�صية

هل حقا يعترب ماكرون اوباما الفرن�صي مزيج بني ال�صترياد والتاأ�صيل

مر�صح اق�صى الي�صار على الطريقة المريكية اي�صا

ماأ�ص�صة دور ال�صيدة الأوىل واقالة كبار املوظفني مع كل رئي�ص جديد فكرتان م�صتوردتان من بالد العم �صام

قيل اأن �ضعوده ن�ضخة من اأوباما 2008:

اإميانويل ماكرون, رئي�ص على الطريقة »الأمريكية«...؟
و�ضفه بـ »اأوباما الفرن�ضي« يقول الكثري عن اأ�ضلوب الرئي�س الفرن�ضي اجلديد

الرئي�ص ال�صيني يطرح نف�صه �صدًا �صد »احلمائية« 
الرئي�س  وك��ان  احلمائية«.  ا�صكال  كل  “يرف�صون  انهم  عنهم 
ال�صيني اأطلق يف 2013 مبادرة طرق احلرير اجلديدة التي 
تت�صمن جمموعة من م�صاريع البنى التحتية، متهيدا لربط 
تعرب  كانت  التي  القوافل  غ��رار  على  وافريقيا،  ب��اأوروب��ا  اآ�صيا 

اآ�صيا الو�صطى يف الع�صور القدمية.
ويف خطاب لفت دافع �صي جينبينغ عن التبادل احلر والعوملة 
)�صوي�صرا(  القت�صادي  داف��و���س  منتدى  يف  ال�صنة  مطلع  يف 
وتزامن كالمه مع و�صول دونالد ترامب اىل البيت البي�س 
وال��ت��خ��وف ال����ذي ب����داأ ي��ظ��ه��ر م���ن اجت����اه ن��ح��و احل��م��ائ��ي��ة يف 

الوليات املتحدة.
واذا ك���ان ال��رئ��ي�����س الم��ريك��ي ج��ع��ل م��ن ال�����ص��ني واح����دا من 

حول التجارة اأعدته ال�صني، كما قال م�صدر دبلوما�صي لوكالة 
فران�س بر�س. وراأت هذه الدول، ومنها املانيا وا�صتونيا واملجر، 
ان هذا البيان ل يتطرق ب�صكل واف اىل هواج�س الوروبيني 
الجتماعية  املعايري  او  العامة  ال�صواق  �صفافية  �صعيد  على 
عالقاتها  تر�صيخ  اىل  ت�صعى  التي  ال�صني  واأب���دت  والبيئية. 
للقيام  ا�صتعدادها  العامل،  التجارية مع الجزاء الخرى من 

با�صتثمارات كبرية يف م�صاريع طرق احلرير اجلديدة.
واع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال�����ص��ي��ن��ي ل���دى اف��ت��ت��اح ال��ق��م��ة الأح�����د عن 
تخ�صي�س مبلغ جديد بقيمة 113 مليار يورو لهذه امل�صاريع 
املوزعة على حواىل �صتني بلدا: طرق لل�صكك احلديد ومرافىء 

وجممعات �صناعية...

•• بكني-اأ ف ب:

منيعا  �صدا  ام�س  نف�صه  جينبينغ  �صي  ال�صيني  الرئي�س  طرح 
بوجه �صيا�صة احلمائية وذلك خالل لقاء مع عدد من روؤ�صاء 
طرق  مب�صروعه  لالحتفال  بكني  اىل  ت��واف��دوا  الذين  ال��دول 
احل��ري��ر اجل���دي���دة. ويف ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن ق��م��ة ���ص��ارك فيها 
فالدميري  الرو�صي  الرئي�صان  بينهم  م�صوؤول  ثالثني  حواىل 
بوتني وال��رتك��ي رج��ب طيب اردوغ����ان، وع��دد قليل م��ن كبار 
امل�صوؤولني الغربيني، قال �صي جينبينغ ان العوملة تواجه رياحا 

معاك�صة .
�صدر  ال��ذي  اخلتامي  البيان  يف  القمة  يف  امل�صاركون  واأع��ل��ن 

اه���داف���ه امل��ف�����ص��ل��ة خ���الل ح��م��ل��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة، م��ت��ه��م��ا بكني 
بدا  فقد  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  العمل  فر�س  ماليني  ب��صرقة 
ان  حتى  البي�س.  البيت  اىل  و�صوله  منذ  عليها  تهجما  اقل 
ات��ف��اق جتاري  امل��ا���ص��ي ع��ن  بكني ووا���ص��ن��ط��ن اعلنتا ال���ص��ب��وع 
ومل  املالية.  اخلدمات  وبع�س  الطبيعي  والغاز  اللحوم  حول 
يزر دونالد ترامب بكني للم�صاركة يف هذه القمة. وبا�صتثناء 
اأي من  ال��وزراء اليطايل باولو جنتيلوين، مل ي�صارك  رئي�س 
اأن البلدان الغربية  قادة جمموعة ال�صبع يف القمة، ما اأوحى 
تتخوف من ان ت�صعى ال�صني قبل اي بلد اآخر اىل ان ت�صتاأثر 

بالتجارة الدولية.
بيان  على  املوافقة  الوروب��ي��ة  البلدان  كبري من  ع��دد  ورف�س 
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العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/نا�صونال للم�صاحة  

رخ�صة رقم:CN 2155450 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد علي حممد ح�صن باطوق %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صاحله حممد �صيف �صويح املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
�صي�صتم  ال�ص�����ادة/بال�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت الكهروميكانيكية ذ.م.م
  رخ�صة رقم:CN 1150617 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
ال�صيد ال�صيد عبداملق�صود �صحاته من 24.5% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداحلكيم ح�صن يو�صف الكحلوت

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 2079415 بال�صم التجاري:مطعم وم�صاوي 
الو�صع  واعادة  الرخ�صة  تعديل  بالغاء طلب   . �صنني 

كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
الف  ال�ص�����ادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1163162:لت�صليح ال�صيارات  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبدالعزيز ح�صني حممد ح�صني احل�صني %100

تعديل وكيل خدمات
حذف �صامل برك عمر الكندي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل لفته ممدوح

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
واي  التجاري:�صمارت  بال�صم   CN رقم:2124651 
تعديل  طلب  بالغاء   . املعار�س  وتنظيم  للحفالت 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  ال�صفريات  لدارة  ال�ص�����ادة/هال  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

منفذ 1 رخ�صة رقم:CN 2243044  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 4.40*0.80 اىل 1.00*8.00

 تعديل ا�صم جتاري من/هال لدارة ال�صفريات ذ.م.م منفذ 1 
HALA TRAVEL MANAGEMENT LLC WINDOW 1

اىل/هال لدارة ال�صفريات ذ.م.م فرع 1      
HALA TRAVEL MANAGEMENT LLC BRANCH 1

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع تذاكر ال�صفر )7911007(
تعديل ن�صاط/حذف مكتب بيع تذاكر �صفر - منفذ )7911007.1(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

تنويه
بال�صارة اىل العالن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 11999 بتاريخ 2017/4/19 
التجارية:�صيفتك  الرخ�صة    CN  1186929: رقم  التجارية  الرخ�صة  بخ�صو�س 
ورد  بانه  القت�صادية  التنمية  دائرة  تنوه  ذ.م.م.  وال�صالمة  المني  للتدريب  العاملية 

خطاأ يف العالن ومل تذكر التعديالت التالية:
 تعديل ا�صم جتاري من/�صيفتك العاملية للتدريب المني وال�صالمة ذ.م.م

SAFETIC INTERNATIONAL SAFETY & SECURITY LLC
اىل/�صيفتك العاملية لال�صت�صارات والنظمة المنية     

SAFETIC INTERNATIONAL Consulting & Security Systems
ا�صافة ن�صاط/ا�صت�صارات يف جمال النظمة المنية

وحذف ن�صاط/التدريب على العمال والنظم الدارية
وحذف ن�صاط/التدريب يف جمال المن وال�صالمة

بال�صافة اىل التعديالت الواردة يف العالن ال�صابق
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز م�صت�صفى النور للرعاية ال�صرية 

- بني يا�س رخ�صة رقم:CN 1744253  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

MEDICLINIC HOSPITALS LLC ا�صافة م�صت�صفيات ميديكلينيك ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صركة النور الطبية م�صت�صفى النور �صيدلية النور 
 AL NOOR MEDICAL COMPANY AL NOOR ذ.م.م  النور  م�صتودع 

HOSPITAL & AL NOOR PHARMACY LLC
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*10 اىل 5.1*9

 تعديل ا�صم جتاري من/مركز م�صت�صفى النور للرعاية ال�صرية - بني يا�س 
AL NOOR HOSPITAL FAMILY CARE CENTER - BANIYAS

اىل/م�صت�صفيات ميديكلينيك - عيادة بني يا�س     
MEDICLINIC HOSPITALS - BANIYAS

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/علي كرم خوري  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1140172:لاللكرتونيات ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
عبداحلميد يو�صف رحيم زاده من 25% اىل %37

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف بهرام غالم عبا�س عزيز

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/تاج للنقليات العامة

رخ�صة رقم:CN 1052707  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممود �صودري حممد يون�س %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة با�صم �صودري حممد يون�س %24
تعديل ن�صبة/مونري عمر خ�صيب ال هانايي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 3*1 اىل 4*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
 تعديل ا�صم جتاري من/تاج للنقليات العامة 

TAJ GENERAL TRANSPORTING
اىل/بيونري كرين لتاجري املعدات الثقيلة ذ.م.م     

PIONEER CRANES HEAVY EQUIPMENT RENTING LLC
تعديل ن�صاط/حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة )4923009(

تعديل ن�صاط/حذف نقل املواد العامة بال�صاحنات اخلفيفة )4923010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عيادات م�صت�صفى النور التخ�ص�صيه - 

امل�صفح رخ�صة رقم:CN 1265536  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

MEDICLINIC HOSPITALS LLC ا�صافة م�صت�صفيات ميديكلينيك ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صركة النور الطبية م�صت�صفى النور �صيدلية النور 
 AL NOOR MEDICAL COMPANY AL NOOR ذ.م.م  النور  م�صتودع 

HOSPITAL & AL NOOR PHARMACY LLC
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 5.10*1.40 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/عيادات م�صت�صفى النور التخ�ص�صيه - امل�صفح 
AL NOOR HOSPITAL SPECIALITY CLINICY CLINICS - ALMUSAFAH

اىل/م�صت�صفيات ميديكلينيك - عيادة امل�صفح التخ�ص�صية     
MEDICLINIC HOSPITALS - ALMUSAFAH SPECIALITY

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عيادات م�صت�صفى النور - امل�صفح 

رخ�صة رقم:CN 1042027  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

MEDICLINIC HOSPITALS LLC ا�صافة م�صت�صفيات ميديكلينيك ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صركة النور الطبية م�صت�صفى النور �صيدلية النور 
 AL NOOR MEDICAL COMPANY AL NOOR ذ.م.م  النور  م�صتودع 

HOSPITAL & AL NOOR PHARMACY LLC
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�صاحة 20*1 اىل 1*6.1

 تعديل ا�صم جتاري من/عيادات م�صت�صفى النور - امل�صفح 
AL NOOR HOSPITAL CLINICS - ALMUSSAFFAH

اىل/م�صت�صفيات ميديكلينيك - عيادة امل�صفح     
MEDICLINIC HOSPITALS - ALMUSAFAH

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

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1419786 بال�صم التجاري:مطعم �صواجاث 
ذ.م.م . بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع كما 

كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه 

املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
املطر  ال�ص�����ادة/خمبز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1157878 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد جا�صم عبداهلل جا�صم احلو�صني %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد نا�صر عبداهلل احمد حواتان امل�صعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/زي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1071952:القمر كويف �صوب  رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعـــالن

يعلن مكتب تنمية ال�صناعة باأن: ال�صادة/

فيربك�س للخر�صانة اجلاهزة

IN-1001910:رقم الرخ�صة ال�صناعية

قد اأبدوا رغبتهم الغاء الرخ�صة ال�صناعية املذكورة اعاله

اعاله  املذكور  الجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  وعلى 

امل�صتثمرين  اإدارة خدمة   - ال�صناعه  تنمية  مراجعة مكتب 

تقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع  خالل   -

املوؤ�ص�صة اأية اعرتا�س بعد انق�صاء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�ضناعة

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
لعمال  ال�ص�����ادة/الدربي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1163833:ال�صباغ واجلب�س رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة فاطمة را�صد �صيف ال�صخري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �صعيد احمد �صيف ال�صخري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كوين جاردن لبيع 

النباتات رخ�صة رقم:CN 2113891 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فاطمة را�صد �صيف ال�صخري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �صعيد احمد �صيف ال�صخري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
الفر�صان  ال�ص�����ادة/واحة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2051140:خلدمات الفراح رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة فاطمة را�صد �صيف ال�صخري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �صعيد احمد �صيف ال�صخري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12021 بتاريخ 2017/5/16

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/بروكون�صبت 

 CN 1914676:للو�صاطة العقارية رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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ال�صبت  اأم�����������س  م�������ص���اء  اخ���ت���ت���م���ت 
من  الأوىل  ال��ن�����ص��خ��ة  م��ن��اف�����ص��ات 
ب��ط��ول��ة ك���اأ����س الإم���������ارات ال����دويل 
نظمتها  ال��ت��ي  الإي��ق��اع��ي،  للجمباز 
م����در�����ص����ة ����ص���ب���اب دب������ي الأومل����ب����ي����ة 
للجمباز الإيقاعي و�صركة براند�س 
اآندترند�س، بدعم من جمل�س دبي 
احلبتور  اأك���ادمي���ي���ة  يف  ال��ري��ا���ص��ي، 

للتن�س مبدينة احلبتور.
في�صل  بنت  هند  ال�صيخة  وت��وج��ت 
الأوىل  باملراكز  الفائزات  القا�صمي 
يف خمتلف الفئات العمرية، بح�صور 
اأمني  اآل رحمة م�صاعد  اأمان  نا�صر 
ع���ام جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ص��ي، كما 
اإدارة  مديرة  الكو�س  ح�صة  �صاركت 
دبي  مبجل�س  الريا�صية  الفعاليات 
والبطلة  ال���ت���ك���رمي،  يف  ال��ري��ا���ص��ي 
الأوملبية ال�صهرية مارغريتا مامون 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  احل��ا���ص��ل��ة 
العام  ري��ودي جانريو يف  اأوملبياد  يف 
و���ص��ط ح�����ص��ور جماهريي  امل��ا���ص��ي 

كبري.
ال��ب��ط��ول��ة جن���اًح���ا كبرًيا  و���ص��ه��دت 
ومناف�صات قوية بني امل�صاركات من 
حيث  والأع��م��ار  اجلن�صيات  خمتلف 
�صاركت يف البطولة 370 مت�صابقة 
من 25 دولة خمتلفة حول العامل، 
تناف�صن يف فئات خمتلفة من عمر 
�صنة،   18 ع��م��ر  ح��ت��ى  اخل��ام�����ص��ة 

ك��م��ا ���ص��ارك��ت اأرب���ع���ة اأن���دي���ة حملية 
البطولة  يف  لعبة   50 م��ن  ب��اأك��رث 
م���ن ب��ي��ن��ه��ن اأ���ص��غ��ر م�����ص��ارك��ات من 
الإم����ارات م��ن عمر 5 ���ص��ن��وات، كما 
قدمت البطولة الأوملبية مارغريتا 
نهاية  ����ص���اح���ًرا يف  ��ا  ع��ر���صً م���ام���ون 
احل�صور  جميع  اأده�����س  املناف�صات 

الذين تفاعلوا معها ب�صكل كبري.
ا�صتمراًرا  ال��ب��ط��ول��ة  ه����ذه  وت���اأت���ي 
للجهود التي �صهدتها لعبة اجلمباز 

حيث  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  بدعم 
بطولة  تنظيم  املا�صي  ال��ع��ام  يف  مت 
ل��ل��ن��ا���ص��ئ��ات وحققت  ال��دول��ي��ة  دب���ي 
اأعداد  من��و  يف  �صاهم  لف��ًت��ا  جن��اًح��ا 
الأندية  وع����دد  ال��ل��ع��ب��ة  مم���ار����ص���ات 
ال����ت����ي ت���خ���ت�������س يف ت�����دري�����ب ه����ذا 
ال��ن��وع م��ن ال��ري��ا���ص��ات حيث توجد 
م���ن مدر�صة  اأك����رث  ح��ال��ًي��ا  دب����ي  يف 
للتدريب وت�صتقطب جميعها اأعداد 
متنامية من امل�صاركات من خمتلف 

اجلن�صيات والأعمار.
فالرييا  ميلي�صيك  الرو�صية  وفازت 
الألعاب  مناف�صات  يف  الأول  باملركز 
ومناف�صات  اأراون������د  اأول  ال�����ص��ام��ل��ة 
الأداء احلر فري هاند بريفورمان�س 
من فئة مواليد 2005 و 2006 ، 
تلتها مواطنتها �صيمو�صينا ديانا يف 
املركز الثاين، وجاءت جولغ اأولي�صيا 
اأداة  يف املركز الثالث، ويف مناف�صات 
داراي  ميخاليفا  ف��ازت  روب  احلبل 

باملركز   2006 م��وال��ي��د  ف��ئ��ة  م��ن 
الطوق  اأداة  مناف�صات  ويف  الأول، 
ميلي�صيك  ال��رو���ص��ي��ة  ف�����ازت  ه����وب 
 2005 ف��ال��ريي��ا م��ن فئة م��وال��ي��د 
مواطنتها  ت��ل��ت��ه��ا  الأول،  ب��امل��رك��ز 
ف��ئ��ة مواليد  اأول��ي�����ص��ي��ا م���ن  ج��ول��غ 
وجاءت  ال��ث��اين،  املركز  يف   2006
اأبراموفا من فئة مواليد  الرو�صية 

الثالث. املركز  يف   2006
فازت  بول  الكرة  اأداة  مناف�صات  ويف 

�صيمو�صينا من فئة مواليد 2005 
اأولي�صيا  جولغ  تلتها  الأول،  باملركز 
املركز  يف   2006 مواليد  فئة  م��ن 
فئة  م��ن  ترافكينا  وج���اءت  ال��ث��اين، 
الثالث،  امل��رك��ز  يف   2006 مواليد 
ال�صوجلان  اأداة  م��ن��اف�����ص��ات  ويف 
من  ديانا  �صيمو�صينا  ف��ازت  كلوب�س 
الأول،  باملركز   2005 فئة مواليد 
فئة  م��ن  ف��ال��ريي��ا  ميلي�صيك  تلتها 
الثاين  امل��رك��ز  يف   2005 م��وال��ي��د 

وج�����اءت ك��و���ص��ت��ي��ن��ا م���اري���ا م���ن فئة 
مواليد 2006 يف املركز الثالث.

ريبون  ال�صريط  اأداة  مناف�صات  ويف 
الأول  باملركز  اأن�صتازيا  األييفا  فازت 
تلتها   ،2006 م��وال��ي��د  ف��ئ��ة  م���ن 
مواليد  فئة  م��ن  فيكتوريا  دا�صينا 
ويف  ال����ث����اين،  امل����رك����ز  يف   2005
م��ن��اف�����ص��ات الأل���ع���اب ال�����ص��ام��ل��ة اأول 
من  اإكاترينا  �صابلينا  ف��ازت  اأراون���د 
 ،2003 م��وال��ي��د  ال��ن��ا���ص��ئ��ات  ف��ئ��ة 

تلتها مواطنتها بولياكوفا اإليزافيتا 
املركز  يف   2004 م���وال���ي���د  م����ن 
�صيلميكا  البولندية  الثاين، وجاءت 
2002 يف  األيك�صاندرا من مواليد 

املركز الثالث.
كما مت تكرمي الإماراتية ملياء طارق 
علي عبداهلل مال اهلل لفوزها باملركز 
احلر  الأداء  م��ن��اف�����ص��ات  يف  الأول 
���ص��م��ن ف��ئ��ة الأط���ف���ال م���ن مواليد 
�صوديال  اأجن���ي���ال  ت��ل��ت��ه��ا   2011
2010 يف  م���ن م��وال��ي��د  ب��ال��ب��اك��ي 
املركز الثاين، وتعترب هذه البطولة 
ه��ي الأك���رب م��ن نوعها ال��ت��ي تنظم 
يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة، 
واحلكام،  امل�صاركات  ع��دد  حيث  من 
اأكرب  اأهمية  البطولة  تكت�صب  كما 
مامون  م��ارغ��ري��ت  البطلة  ب��وج��ود 
و�صط  ك��ب��رية  ب�صعبية  حتظى  ال��ت��ي 

ع�صاق هذه اللعبة.
امل�صاحبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وا���ص��ت��م��رت 
والثنني  الأح�����د  ي��وم��ي  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
قدمت  ح��ي��ث  م���اي���و،   15 و   14
مامون  مارغريتا  الأوملبية  البطلة 
ال����ع����رو�����س مبقر  جم���م���وع���ة م����ن 
مارغريتا  ق���ام���ت  ك��م��ا  ال��ب��ط��ول��ة، 
بتقدمي درو�س يف اجلمباز اليقاعي 
ال��ب��ط��ول��ة حتت  يف  امل�����ص��ارك��ات  اإىل 
اإ�صراف مدر�صة �صباب دبي الأوملبية 

للجمبار الإيقاعي.

ال�صابع  ال��ق��ف��ال  ���ص��ب��اق  ح����دث  ���ص��ج��ل 
املحلية  ال�صراعية  لل�صفن  والع�صرين 
دبي  ن���ادي  نظمه  وال����ذي  ق��دم��ا   60
اأول  ي��وم  البحرية  للريا�صات  ال��دويل 
الأح��د برعاية كرمية ودعم  اأم�س  من 
���ص��خ��ي م���ن ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
نائب حاكم دبي وزير  اآل مكتوم  را�صد 
العديد  يف  متثل  كبريا  جناحا  املالية 
م���ن ال�������ص���ور وال���ت���ي ����ص���وف ت��ب��ق��ي يف 
ذاكرة احلدث الذي اأكمل عامه ال�صابع 
ت�صحيات  ل��الأذه��ان  معيدا  والع�صرين 
الآب����اء والأج����داد يف امل��ا���ص��ي يف البحر 

م�صدر اخلري والزرق الوفري.
121 

ال�صباق  يف  الكبرية  امل�صاركة   وانتزعت 
ال�صابعة  الن�صخة  ���ص��ب��اق  يف  الأ����ص���واء 
جزيرة  اإىل  و���ص��ل  ح��ي��ث  وال��ع�����ص��ري��ن 
اأك����دت  ���ص��ف��ي��ن��ة   121 ب��ون��ع��ري  ���ص��ري 
من  والتناف�س  احل���دث  يف  م�صاركتها 
اأق��ل��ت كل  النامو�س حيث  ان��ت��زاع  اج��ل 
�صفينة ما يزيد عن 20 فردا من اأفراد 
الإ�صناد من  اإىل طاقم  اإ�صافة  الطاقم 
ق���ارب ال��ق��ط��ر وال����ذي ي��راف��ق��ه��ا طوال 

مراحل ال�صباق.
قيا�صيا جديدا يف  العدد رقما   ويعترب 
ذاكرة �صباقات القفال الذي تاأ�ص�س عام 
الن�صخة  العدد يف  1991 حيث و�صل 

ان  علما  �صفينة   112 اإىل   26 رق���م 
 53 م�صاركة  �صهدت  الأوىل  الن�صخة 
 70 وال���ث���ال���ث���ة   75 وال���ث���ان���ي���ة  ق���ارب���ا 
والرابعة 48 واخلام�صة 65 وال�صاد�صة 
 80 وال��ث��ام��ن��ة   74 وال�����ص��اب��ع��ة   73
والتا�صعة 69 والعا�صرة 83 واحلادية 
ع�صرة 87 والثانية ع�صرة 84 والثالثة 
ع�صرة  والرابعة ع�صرة 91 واخلام�صة 
ع�����ص��رة 89 وال�����ص��اد���ص��ة ع�����ص��رة 84 و 
ع�صرة  وال��ث��ام��ن��ة  ع�صرة93  ال�صابعة 
والع�صرين   93 ع�صرة  والتا�صعة   97
 100 وال���ع�������ص���ري���ن  واحل�����ادي�����ة   95
والثالثة   102 والع�صرين  وال��ث��ان��ي��ة 
والع�صرين  والرابعة   101 والع�صرين 
 120 والع�صرين  واخلام�صة   100

وال�صاد�صة والع�صرين 112
3  

 25 زل����زال  ال�صفينة  ط��اق��م   ووا�صل 
ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  ملالكها 
بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي الريا�صي ت�صجيل الأرقام 
رافعا  احل�����دث  ���ص��ج��الت  يف  ال�����ص��ع��ب��ة 
ر�صيده من النت�صارات يف ال�صباق اإىل 
عامي  بالنامو�س  ف��وزه  بعد  م��رات   3
من  امل�صهد  ليتكرر  و2016   2010

جديد يف عام 2017.
  ويحمل الرقم القيا�صي يف عدد مرات 

  30 ب��راق  ال��ف��وز )4 م���رات( املحامل 
تلك  ي��ل��ي   103 وغ����ازي   16 وال���زي���ر 
املحامل ال�صفينة زلزال 25 )3 مرات( 
ثم املحمل �صردال 83 )مرتني( بينما 
ال�صفينة براق  اللقب م��رة واح��دة  ن��ال 
31 والقفاي 4 واأطل�س  33 وال�صاحل 
45 واجليون  92 ودا�س  12 والرائد 
 22 والزي���������ب   36 وم���ن�������ص���ور   17
اأول  47 �صاحب  46 والعوير  وفار�س 

لقب عام 1991.
4  

 و�صجلت الن�صخة الأخرية تاألقا فريدا 
اآخرا لطاقم ال�صفينة زلزال 25 ملالكها 
�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
دبي الريا�صي وبقيادة النوخذة مروان 
الفوز  ت�صجيل  وهو  املرزوقي  اهلل  عبد 
والتي حتقق من  ال��ت��وايل  على  الثاين 
عامي   30 ب���راق  ال�صفن  لأط��ق��م  قبل 
عامي  و�����ص����ردال  و1995   1994
30 جمددا  وب��راق  و1997   1996

عامي 2001 و.2002
2  

���ص��ج��ل��ه��ا �صباق  ال���ت���ي  امل���ف���ارق���ات  م���ن 
حلدث  والع�صرين  ال�صابعة  الن�صخة 
ال���ق���ف���ال ه����و ح�������ص���ول ���ص��ق��ي��ق��ني من 
اأ�صرة واح��دة على املركز الأول يف خط 

ونامو�س  الأول  واملركز  الأول  النهاية 
ال�صباق مع خط النهاية وهما النوخذة 
مروان وعمر عبد اهلل حممد املرزوقي 
قائدا ال�صفينتني زلزال 25 والعا�صفة 

.99
 99 العا�صفة  ال�صفينة  ط��اق��م   ون���ال 
ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  ملالكها 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ص���د  ب���ن 
وبقيادة  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
حممد  اهلل  ع����ب����د  ع����م����ر  ال�����ن�����وخ�����ذة 
املرزوقي املركز الأول عند خط النهاية 
�صري  ج���زي���رة  ب���ني  الأوىل  ل��ل��م��رح��ل��ة 
زم��ن قدره  القمر يف  وج��زي��رة  بونعري 
ث����الث ����ص���اع���ات وخ��م�����س دق���ائ���ق وقد 
و�صل طاقم ال�صفينة اإىل خط النهاية 
املركز  وحم��ت��ال  ال�صئ  بع�س  م��ت��اأخ��را 

الثالث ع�صر.
 فيما ح�صل طاقم ال�صفينة زلزال 25 
ال�صيخ حمدان بن حممد  �صمو  ملالكها 
بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي الريا�صي وبقيادة النوخذة 
املرزوقي على  م��روان عبد اهلل حممد 
الأجمل  ال�صباق  يف  الغ��ل��ي  النامو�س 
النهاية  خ��ط  اإىل  اأول  ال��و���ص��ول  ب��ع��د 
ميال   51.3( ال�صباق  م�صافة  قاطعا 

بحريا( يف �صت �صاعات و�صت دقائق.
64

 واأكد ال�صباق على الإقبال الكبري الذي 
البحرية  ال��رتاث��ي��ة  ال�����ص��ب��اق��ات  جت���ده 
وخا�صة املحامل ال�صراعية حيث �صهدت 
تعانق  اأ���ص��م��اء  �صعود  الأب��ط��ال  من�صة 
للمرة الأوىل املجد من خالل ح�صول 
ملكيتها  العائدة   64 مزاحم  ال�صفينة 
اإىل )املندو�س( وبقيادة النوخذة عتيق 
ح�صلت  والتي  امل��رزوق��ي  �صابر  حممد 
ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين وامل��ج�����ص��م الف�صي 
�صيارة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ال��ي��ة  واجل���ائ���زة 

تايوتا لندكروزر.
57  

 و�صجل طاقم ال�صفينة لزاز 57 العائد 
وبقيادة  م��اري��ن  ���ص��ردال  اإىل  ملكيتها 
تاألق  امل��زروع��ي  مهري  خليفة  النوخذة 
لف��ت��ا ب��ع��د ت�����ص��در ج��ان��ب��ا م��ن ال�صباق 
ل��ك��ن��ه ت���راج���ع اإىل امل���رك���ز ال��ث��ال��ث مع 
الأوىل  للمرة  لي�صعد  ال�صباق  نهاية 
لتحقيق  متطلعا  التتويج  من�صة  اإىل 
ليظفر  امل�صتقبل  يف  اآخ����ري  جن��اح��ات 
املالية  واجل����ائ����زة  ال��ف�����ص��ي  ب��امل��ج�����ص��م 

و�صيارة ني�صان باترول
16  

لل�صفن  القفال  �صباق  م�صرية  �صهدت 
والذي  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�صراعية 
من  ودع��م  بفكرة   1991 ع��ام  تاأ�ص�س 
�صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم 

ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي���ر امل��ال��ي��ة الكثري 
من املالحم الرائعة يف التناف�س حيث 
تبادل الفوز باللقب والنامو�س الغلي 
�صطرت  حم��م��ال   16 ال�����ص��ب��اق��ات  يف 
ذه���ب���ي���ة يف دفرت  ب����اأح����رف  اأ����ص���م���ائ���ه���ا 
اجن������ازات ال�����ص��ب��اق م��ن��ذ ع����ام 1991 

وحتى 2017.
عام  الأوىل  الن�صخة  بلقب  ف���از   وقد 
 43(   47 ال��ع��وي��ر  ال���ق���ارب   1991
القارب   1992 ع���ام  وت���األ���ق   ) ق��دم��ا 
عام  و�صهد   ) ق��دم��ا   43(  46 ف��ار���س 
القارب  الأول  بطلني  1993تتويج 
 ) ق���دم���ا   43( ف��ئ��ة  يف    36 م��ن�����ص��ور 
فئة  22 يف  الأزي���ب  ال�صفينة  وال��ث��اين 

)60 قدما(
 وحتولت املناف�صة عام 1994 لت�صمل 
ف��ئ��ة ال�����ص��ف��ن ال�����ص��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 60 

حيث  ال��ي��وم  اإىل  تتناف�س  وال��ت��ي  قدما 
  30 ب��راق  ال�صفينة  العام  توج يف ذلك 
وفاز عام 1995 براق 30  وفاز طاقم 
عامي  باللقب   83 ���ص��ردال  ال�صفينة 
عام  ال��ل��ق��ب  وع���اد  و1997   1996
و�صهد   17 اجليون  لل�صفينة   1998
عام 1999 تتويج طاقم ال�صفينة دا�س 
45 .  ومع بداية الألفية اجلديدة عام 
2000 فاز طاقم ال�صفينة الرائد 92  
براق  ال�صفينة   طاقم  ن��ال  ث��م  باللقب 
و2002   2001 عامي  اللقب   30
ويف عام 2003 فاز الزير 16 باللقب 
مع  ج���دي���د  ب��ط��ل  ظ��ه��ر   2004 ويف 
يعود  اأن  ق��ب��ل   103 غ����ازي  ال�صفينة 
 16 الزير  2005 لطاقم  عام  اللقب 
ثم �صهد عام 2006 فوز غازي 103 
من جديد.  و�صهد عام 2007 تتويج 

كبطل   12 اأط��ل�����س  ال�����ص��ف��ي��ن��ة  ط���اق���م 
جديد ويف 2008 حقق القارب الزير 
وابت�صمت  الثالثة  للمرة  اللقب    16
ال�صفينة  لطاقم   2009 ع��ام  ن�صخة 
2010 توج طاقم  4 ويف عام  القفاي 
الأوىل  ل��ل��م��رة    25 زل�����زال  ال�����ص��ف��ي��ن��ة 
بينما توج عام 2011 طاقم ال�صفينة 
دملا مارين 16.  ويف ال�صنوات الأخرية 
عام   31 ال�صاحل  ال�صفينة  طاقم  ت��وج 
 2013 عاد اللقب عام  فيما   2012
اإىل طاقم ال�صفينة غازي 103 و�صهد 
عام 2014 توهج ال�صفينة  براق 33 
ال�صفينة   2015 ع����ام  ال��ل��ق��ب  ون����ال 
وجنح  ال���راب���ع���ة  ل��ل��م��رة   103 غ�����ازي 
بالفوز   25 زل�����زال  ال�����ص��ف��ي��ن��ة  ط��اق��م 
باللقب مرتني متتاليتني العام املا�صي 

.2017 احلايل  والعام   2016

تاأهلت فرق الزعيم، وهيئة املياه والكهرباء يف اأبو ظبي و�صيكيور 
الهند�صية وموؤ�ص�صة املناطق القت�صادية لدور الأربعة لبطولة 
القدم  لكرة  املوؤ�ص�صات  فرق  ل�صباعيات  ال�صنوية  الحت��اد  كاأ�س 
التي تختتم يوم الأحد القادم باإ�صتاد �صلطان بن زايد اآل نهيان 
للكرة مبقر الحتاد الريا�صي العام للموؤ�ص�صات احلكومية يف 
الهاملي رئي�س الحتاد  اأحمد  اأبو ظبي حتت رعاية �صيف بن 

بعد ان حتدد لتلك املرحلة م�صاء يوم غد الأربعاء5-17  .
للجامعات)الزعيم(  الريا�صي  الحت��اد  فريق  تاأهل  جاء  وقد 
فيما   .. لهدف  بهدفني  للريا�صة  اإمبي�صن  فريق  على  بفوزه 
جاء تاأهل فريق هيئة املياه والكهرباء يف اأبو ظبي بفوزه على 
بعد   2-4 الرتجيحية  اجل��زاء  بركالت  ديزاين  الظبي  فريق 
اأن تعادل يف الوقت الر�صمي للمباراة بهدفني لكل فريق، ويف 

املباراة الثالثة جاء تاأهل فريق �صيكيور الهند�صية على ح�صاب 
اأن  بعد  اأي�صا  الرتجيح  بركالت  للحدائق  �صال�صبوري  فريق 
تعادل يف زمن املباراة الأ�صلي بهدف لكل فريق لرتجح كفه 
�صيكيور 3-2 .. اأما لقاء املناطق القت�صادية والفر�صان فقد 
اأربعة  2-1 لتودع  القت�صادية  املناطق  فريق  ل�صالح  انتهى 
كاأ�س  على  تاأهلت  التي  الأرب��ع��ة  وتتناف�س  املرحلة  تلك  ف��رق 
واأحمد  نعمان   نبيل  احلكم  اجلولة   مباريات  واأدار  البطولة 
حممد  ال����دويل  احل��ك��م  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  الطنيجي وراقب 

اجلالف مدير احتاد املوؤ�ص�صات الفني.
ل��ع��دد م��ن امل�صوؤولني  ال���دع���وة  ���ص��ك��رت��اري��ة الحت����اد  ووج��ه��ت 
حل�صور احلفل اخلتامي للبطولة الذي حتدد له يوم الأحد 

القادم 21 مايو احلايل.

تاأهل اأربعة فرق لقبل نهائي �صباعيات موؤ�ص�صات اأبو ظبي لكرة القدم

بدعم جمل�س دبي الريا�ضي

جنـاح كبيــر لبطولـة كــاأ�ص الإمــارات الدولـي للجمبـاز الإيقاعـي
• ال�ضيخة هند القا�ضمي تتوج الفائزات يف البطولة

جناح كبري للن�ضخة 27  واأرقام جديدة يف ملحمة القفال

رقم قيا�صي لعدد امل�صاركني وهاتريك لطاقم ال�صفينة زلزال 25
الألقاب اأغلى  عانقت  حممال   16
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اف��ت��ت��ح ال�����ص��ي��خ اأح���م���د ب���ن �صقر 
الإبحار  ن����ادي  ر���ص��م��ي��اً  ال��ق��ا���ص��م��ي 
اجل���دي���د يف راأ������س اخل��ي��م��ة ال���ذي 
للقطاع  ق���ي���م���ة  اإ�����ص����اف����ة  مي���ث���ل 
ال��رتف��ي��ه��ي امل����زده����ر يف الإم�������ارة، 
تنظيمه  ج��رى  وذل��ك �صمن حفل 

موؤخراً يف مارينا احلمرا.
اجل���دي���د يف قرية  ال����ن����ادي  وي���ق���ع 
اأحدث  ويعترب  العقارية،  احل��م��را 
للتطوير  احل��م��را  �صركة  م�صاريع 
م����اري����ن����ا احل����م����را،  ال����ع����ق����اري يف 
اإم���ارة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  و�صي�صهم 
راأ����������س اخل���ي���م���ة ك���وج���ه���ة رائ������دة 
ل��الإب��ح��ار وال��ري��ا���ص��ات امل��ائ��ي��ة من 

خ�����الل ا���ص��ت�����ص��اف��ة ال���ع���دي���د من 
الفعاليات والأحداث الدولية مثل 
نهائي كاأ�س اآ�صيا لل�صباب لالإبحار، 
رفيع  ح����دث  اأول  ي��ع��ت��رب  وال������ذي 
امل�صتوى يف هذه الوجهة اجلديدة.

ويتم تنظيم هذا احلدث من قبل 
الحتاد الآ�صيوي لالإبحار والحتاد 
والتجديف  ل��الإب��ح��ار  الإم����ارات����ي 
وي�صت�صيف  احل����م����را،  وم���اري���ن���ا 
ال�صباب  ال���ب���ح���ارة  م���ن  جم��م��وع��ة 
من ال�صني وتايالند وهونغ كونغ 
ُعمان  و�صلطنة  وباك�صتان  والهند 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات 
والإمارات العربية املتحدة وقطر.

كورين،  بينوي  قال  ال�صياق  وبهذا 
مدير عام �صركة احلمرا للتطوير 
العقاري: »�صي�صت�صيف هذا النادي 
اجل���دي���د جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
الأن�صطة لع�صاق الريا�صات املائية، 
من  واح���دة  اخليمة  راأ����س  وتعترب 
الإمارات  دولة  الوجهات يف  اأف�صل 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة مل��م��ار���ص��ة هذه 
الآن  لدينا  واأ�صبحت  الريا�صات، 
فر�صة للعب دور حيوي وامل�صاهمة 
وال�صكان  املواهب  وتدريب  برعاية 
لال�صتمتاع  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ح��ل��ي��ني 

بالريا�صات املائية.
وي����وف����ر ن������ادي الإب�����ح�����ار يف راأ������س 

اخل��ي��م��ة اإم��ك��ان��ي��ة ال���و����ص���ول اإىل 
ف���������ص����ول ال�����ت�����دري�����ب وامل����ط����اع����م 
للمرافق  م��ث��ال��ي��ة  اإ���ص��اف��ة  ومي��ث��ل 
الرتفيهية الأخرى ملحبي الغولف 
والت�صلق.  وال�����ص��ب��اح��ة  وال��ت��ن�����س 
لتوفري  ال���ن���ادي  ت�صميم  وج����رى 
نوعها  من  وفريدة  ممتعة  جتربة 
ل��ل��م��ح��رتف��ني وال����ه����واة ع��ل��ى حد 
�����ص����واء، وت���ع���زي���ز ج���اذب���ي���ة جممع 
مارينا احلمرا والذي ي�صم 220 
ال�صفن  ا�صتيعاب  وميكنه  مر�صى 

بطول ي�صل اإىل 130 قدم.
مارينا  احل���م���را  م���اري���ن���ا  وي��ع��ت��رب 
لل�صفن  ه����ام����ة  ت����وق����ف  حم���ط���ة 

العربي،  اخل��ل��ي��ج  يف  وال�����ص��ي��وف 
وتقدم جمموعة كاملة من املرافق 

البحرية. 
الإم���ارات  بطولة  ا�صت�صافت  وق��د 
الوطنية لالإبحار ملدة اأربع �صنوات، 
املا�صي  ال���ع���ام  دورة  وا���ص��ت��ق��ط��ب��ت 
يف  ال��ب��ارزة  الأ�صماء  من  جمموعة 
عامل الإبحار على امل�صتوى املحلي 

والعاملي.
تتميز  ق����ائ����اًل:  ك���وري���ن  واأ�����ص����اف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
يف  الغني  وتاريخها  باإرثها  لديها 
جمال الإبحار والذي يعترب هواية 
ولقد  طويلة.  عقود  منذ  تقليدية 

الطلب  يف  ك���ب���رية  زي������ادة  ���ص��ه��دن��ا 
منذ  احل��م��را  مارينا  مرا�صي  على 

و�صيوفر   ،2003 ع��ام  يف  اإطالقه 
اخليمة  راأ�������س  يف  الإب����ح����ار  ن�����ادي 

وج���ه���ة ج���دي���دة ل�����ص��ك��ان الإم������ارة 
لال�صتمتاع بالأن�صطة البحرية.

اأهدى اإيفان رومانكو لعب الفريق الوطني للجودو امليدالية 
لألعاب  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  مناف�صات  �صمن  ل���الإم���ارات  الأوىل 
الت�صامن الإ�صالمي والتي ت�صت�صيفها العا�صمة الأذربيجانية 
اآلف لعب ولعبة من  �صتة  مب�صاركة ما يقرب من  “باكو” 

54 دولة يف 3 قارات خمتلفة.
وح�صد الالعب امليدالية الربونزية لوزن حتت 100 كغ بعد 
على  ليح�صل  دمييانينكو  الكازاخ�صتاين  نظريه  على  تغلبه 
املركز الثالث علما باأن البداية مل تكن موفقة حني خ�صر من 
يعود جم��ددا ويحافظ  اأن  يعقوب قبل  بو  الالعب اجلزائري 
الرتكي  الالعب  على  ويفوز  ميدالية  اقتنا�س  يف  اآماله  على 
الأوىل يف هذه  للمرة  الدولة  علم  رفع  ويتمكن من  اأرديجان 

الن�صخة من الدورة.
اإمكانية  الإم��ارات جدول الرتتيب مع  امليدالية تدخل  وبهذه 
زيادة احل�صة والتواجد يف مركز متقدم من خالل املناف�صات 
اأ�صحاب  واأل��ع��اب  ال��ق��وى  واأل��ع��اب  الإ�صكيت  رم��اي��ة  يف  املتبقية 
طريق  عن  الأثقال  ورف��ع  الطاولة  وك��رة  والتايكواندو  الهمم 
 105 �صيناف�س �صمن وزن فوق  الذي  املري  را�صد  املر  الرباع 

كغ .
50 ميدالية ملونة  اأذربيجان قائمة الدول بر�صيد  وتت�صدر 

وتليها تركيا يف املركز الثاين واأوزبك�صتان يف املركز الثالث .
من  للجودو  الوطني  فريقنا  لعب  مري�صتاين  ميهال  وخ��رج 

مناف�صات وزن حتت 90 كغ وذلك بعد فوزه يف املواجهة الأوىل 
على ال�صعودي عبدالكرمي البي�صي ولكنه مل ي�صتطع اأن يعزز 
ميدفيدف  الأر�����س  �صاحب  ال��الع��ب  م��ن  خ�صر  اإذ  ان��ت�����ص��اره 
ليالقي الالعب الأوزبكي �صاتوروفا لتحديد املركزين الثالث 

والرابع ويخ�صر كذلك مرة اأخرى ويودع امل�صابقة .
والتوفيق  الكاراتيه مل يحالف احلظ  وعلى �صعيد مناف�صات 
الذي قدم عرو�صا قوية  العبار  الوطني خليفة  لعب فريقنا 
يف  يفوز  جعلته  التي  البدنية  ولياقته  كفاءته  م��دى  عك�صت 
املباراة الإفتتاحية على الإندوني�صي بطل العامل لعام 2015 
الأذرب���ي���ج���اين ه��ي��دروف ول��ع��ب على  ن��ظ��ريه  لكنه خ�صر م��ن 
اأنه خ�صر كذلك  اإل  الثالث والرابع  اأ�صحاب املركزين  حتديد 

يف النهاية من الالعب الإيراين �صاهرجري.
وخ�صرت رباعة منتخبنا الوطني عائ�صة البلو�صي يف مناف�صات 
رفع الأثقال لوزن حتت 58 كغ �صمن فعاليات األعاب الت�صامن 
6 حم���اولت وهي  146 نقطة م��ن  الإ���ص��الم��ي حيث جمعت 
الأخريات  ال��رب��اع��ات  مل��ق��ارع��ة  ك��اف��ي��ة  ت��ك��ن  مل  ال��ت��ي  النتيجة 
للدخول يف طور املناف�صة حيث توجت الرباعة الرتكية �صيمي 
كينتل بذهبية املركز الأول بر�صيد 207 نقاط فيما جنحت 
الف�صية  بامليدالية  التتويج  ا�صيدا جاجادي�س يف  الأندوني�صية 
الربونزية  بامليدالية  مافيبا  وم��وت��ار  نقطة   199 بر�صيد 

بر�صيد 196 نقطة .

اأن  اأم��ني ع��ام احت��اد اجل��ودو وامل�صارعة  التميمي  واأك��د نا�صر 
امليدالية الربونزية التي حققها الالعب اإيفان رومانكو جاءت 
نتاج عمل الالعب وجهده املبذول يف التدريبات من اأجل اإحراز 
اإجناز باإ�صم الإمارات يف املحافل الريا�صية وهو ما حتقق خالل 

الدورة الرابعة لألعاب الت�صامن الإ�صالمي .
النف�صية  الناحية  من  كبرياً  فارقا  �صتحدث  “ امليدالية  وقال 
املوؤمتر  خالل  وعدنا  وكما  القادمة  الإ�صتحقاقات  يف  لالعب 
بالرغم من  ال��دورة  ه��ذه  ملونة يف  ال�صحفي ح�صد ميدالية 
فرتة الإعداد الق�صرية التي دخل فيها الالعبون قبل ال�صفر 
اإىل باكو ولكن جنحنا يف الظفر باأول ميدالية يف الدورة تفتح 
وت�صع  جديدة  األقاب  على  للتناف�س  ريا�صيينا  اأم��ام  الطريق 
الإم���ارات يف ج��دول ترتيب ال��دول ونطمح يف املزيد من بقية 
الفرق امل�صاركة لأن الفر�صة مازالت قائمة لتحقيق جناحات 

اأخرى«.
وع����ن م����دى ا���ص��ت��ف��ادة لع��ب��ي اجل�����ودو ال��ث��الث��ة م���ن ال����دورة 
على  املرجوة  بالفائدة  �صتعود  ال��دورة  “ ان  التميمي  ..اأو�صح 
كل الالعبني يف ذلك الوقت الهام بالن�صبة لنا خ�صو�صا واأننا 
لعبيينا  مينح  مما  املقبل،  الأ�صبوع  اآ�صيا  بطولة  يف  �صن�صارك 
ثقة قبل خو�س املحفل القاري الذي لن يقل قوة عن الدورة 
احل��ال��ي��ة “ ..م��ع��رب��ا ع��ن اأم��ل��ه يف ال��ت��ت��وي��ج اأي�����ص��ا يف احلدث 
اذ  امل�صاركات  لكافة  برنامج  وف��ق  الحت��اد  ي�صري  حيث  ال��ق��ادم 

ي�صتعد لعبونا من الآن لدورة الألعاب الآ�صيوية عام 2018 
باإندوني�صيا وكذلك بطولة العامل املقبلة �صهر اأغ�صط�س، وكلها 
حمافل على طريق التجهيز والإعداد لدورة الألعاب الأوملبية 

.« بطوكيو عام 2020 
من جانب اخر توج امل�صري اأحمد قمر بطال لرماية الطباق 
ال��رام��ي الرتكي  اأن تفوق على  “ بعد  “ ال��رتاب  من احلفرة 
وبفارق  طبقا   42 ج��م��ع  ح��ي��ث  الأ���ص��ب��ق  ال��ع��امل  ب��ط��ل  اوزون 
الرتاب بدورة  اأول بطولة لرماية  لينال ذهبية  اأطباق  ثالثة 
األعاب الت�صامن الإ�صالمي فيما كانت امليدالية الربونزية من 
33 طبقا وحل  ال��ذي جمع  نا�صر احلمادي  القطري  ن�صيب 
27 طبقا ثم  بر�صيد  الرابع اجلزائري مراد عبيد  املركز  يف 
الأذربيجاين علي ح�صينللي ثم جنم منتخبنا الواعد عبداهلل 

بوهليبه .
جورير  نيهان  الرتكية  ف��ازت  فقد  ال�صيدات  �صعيد  على  اأم��ا 
بذهبية البطولة تلتها الذربيجانية �صافاج يف املركز الثاين ثم 

القطرية خلود اخللف ثالثة .
وانتزع املنتخب ال�صعودي الأول لكرة اليد ذهبية مناف�صات كرة 
فاز  ان  بعد  الرابعة  الإ�صالمي  الت�صامن  األعاب  دورة  يف  اليد 
دوري  يف  الكاملة  العالمة  ون��ال  بالدورة  مواجهاته  جميع  يف 
واختتم  النهائي  ن�صف  يف  ال��ع��راق  على  تغلب  ثم  املجموعات 

م�صاركته بفوز م�صتحق على تركيا بنتيجة 26 - 21.

يف  عبدالرحمن  الكبري �صامل  الأ�صتاذ الدويل  الذهبي  الفتى  جن��ح 
للجائزة  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم  يف  الأول  ال��ف��وز  حتقيق 
يحت�صنها  والتي  مو�صكو  الرو�صية  العا�صمة  حاليا  املقامة  الكربى 
العاملية  اأقوى البطولت  التلغراف ال�صهري وتعد البطولة من  مبنى 

حيث ي�صارك فيها 18 لعبا من النخبة على م�صتوى العامل.
نيبوميات�صي  الرو�صي  الكبري  ال��دويل  الأ�صتاذ  على  �صامل  ف��وز  وج��اء 
اأبرز مواهب رو�صيا والعامل وتقدم لعبنا الذهبي للمركز  اأحد  اأيان 
الثاين، خلف املت�صدر ال�صيني دينج ليرين، بعدما رفع ر�صيده اإىل 
نقطتني. راأما عن تفا�صيل املباراة، فقد لعب �صامل افتتاحا �صلبا �صد 
مرحلة  بعد  ومتكافئ  متعادل  و�صع  على  وح�صل   « »ريتي  افتتاحية 

نواياهما يف  الدوليان عن  الأ�صتاذان  ك�صر  ما  �صرعان  ولكن  الفتتاح 
ك�صب نقطة املباراة ودخال يف مناورات هجومية رجح �صامل فيها كفته 
جدا،  جميلة  بطريقة  ال��دور  واأنهى  احل�صابية  ومهاراته  الهجومية 

وحقق اأول فوز له يف البطولة.
حيث  رو�صيا،  من  لعبني  مع  جولتني  اأول  يف  تعادل  �صامل  اأن  املثري 
األك�صندر  ال��رو���ص��ي  ال����دويل  الأ���ص��ت��اذ  م��ع  الأوىل  اجل��ول��ة  ت��ع��ادل يف 
ال�صارقة  ن��ادي  ا�صت�صافها  التي  الأوىل  باحللقة  الفائز  جريت�صوك 
الدويل  الأ���ص��ت��اذ  م��ع  الثانية  اجل��ول��ة  يف  وت��ع��ادل  لل�صطرجن،  الثقايف 

الرو�صي �صفيدلر بيرت.
ال�صطرجن  اأخرى، عقدت جلنة الت�صال والبتكار باحتاد  من ناحية 

بح�صور  اجلديد  الحت��اد  مبقر  الأول  اأم�س  م�صاء  الثاين  اجتماعها 
اأمني عام الحتاد وخلود الزرعوين واملزون  ال�صام�صي  ح�صني خلفان 
بجانب  مراد  وعبداهلل  احلمادي  وحممد  يو�صف  وعا�صف  احلمريي 

ح�صور �صعود املرزوقي املدير التنفيذي لالحتاد.
حلفل  التجهيز  مقدمتها،  يف  املو�صوعات  من  عدد  الجتماع  وتناول 
ال��ف��رق واأف�����ص��ل الالعبني  ت��ت��وي��ج  امل��و���ص��م وال����ذي �صيتم ف��ي��ه  خ��ت��ام 
والالعبات، واقرتح الجتماع اإقامة احلقل قبل �صهر رم�صان املبارك، 
الت�صوق  مراكز  يف  للعبة  ال��رتوي��ج  حمالت  اإىل  احلديث  تطرق  كما 
اأجل جذب اجلمهور للعبة وزيادة  واأي�صا تنظيم بطولت للهواة من 

�صعبيتها.

حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
الريا�صي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
املدار�س  ج جمل�س دبي الريا�صي،  تونّ
الن�صخة  يف  الفائزين  والريا�صيني 
الثامنة من »دورة حمدان بن حممد 
امل��در���ص��ي��ة«، يف حفل ختام  ل��الأل��ع��اب 
اأم�������س الثنني  اأق���ي���م ���ص��ب��اح  اأن���ي���ق، 
رو�صة  ب��ف��ن��دق  اجل����اري  م��اي��و   15

الب�صتان.
وتوج �صعادة �صعيد حارب الأمني العام 
الريا�صي، و�صعادة غاية  ملجل�س دبي 
دبي  منطقة  مدير  املهريي  �صلطان 
التعليمية، الفائزين باملراكز الأوىل 
بح�صور  وذل����ك  ال��ف��ئ��ات،  ج��م��ي��ع  يف 
نا�صر اأمان اآل رحمة م�صاعد الأمني 
الريا�صي، وعلي  دبي  العام مبجل�س 
التطوير  اإدارة  مدير  البلو�صي  عمر 
العبار  وح��م��دة  باملجل�س،  الريا�صي 
والت�صويق  الت�������ص���ال  اإدارة  م��دي��ر 
باملجل�س، وع��دد من امل��دراء يف هيئة 

املعرفة  واملدار�س الفائزة.
وعدداً  مدر�صة   25 التكرمي  و�صمل 
ك���ب���رياً م���ن ال���ط���الب امل�����ص��ارك��ني يف 
حمدان  دورة  م��ن  الثامنة  الن�صخة 
التي  املدر�صية  لالألعاب  حممد  ب��ن 
الريا�صي  دب������ي  جم���ل�������س  ن��ظ��م��ه��ا 
بالتن�صيق مع وزارة الرتبية ومنطقة 
املعرفة  وه���ي���ئ���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  دب�����ي 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  الب�صرية،  والتنمية 
اأن��دي��ة دب��ي، وجت��اوز ع��دد امل�صاركني 
األ����ف����ني ط���ال���ب م����ن م�����دار������س دبي 
ريا�صات  ت�صع  تناف�صوا  يف  املختلفة، 
اليد،  كرة  القدم،  كرة  خمتلفة هي: 
ك���رة ال�����ص��ل��ة، ال���ك���رة ال���ط���ائ���رة، كرة 
�صباق  الهوائية،  الدراجات  الطاولة، 
القوى  واأل��ع��اب  وال�صباحة  الطريق، 
وبطولة اأ�صحاب الهمم. وقال �صعادة 
�صعيد ح��ارب اأم��ني ع��ام جمل�س دبي 
الريا�صي: تاأتي الدورة انطالقاً من 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي��ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
تكون  اأن  ب�����ص��رورة  اهلل،  رع���اه  دب���ي، 
الريا�صة املدر�صية، هي قاعدة الهرم 
�صمو  لتوجيهات  وتنفيذاً  الريا�صي، 
را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
رئي�س  دب�����ي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 

�صرورة  يف  ال��ري��ا���ص��ي،  دب��ي  جمل�س 
املدر�صية،  ب���ال���ري���ا����ص���ة  اله���ت���م���ام 
وخا�صة  الريا�صيني،  فئات  وبجميع 
ال���ذي���ن ميثلون  م��ن��ه��م،  ال��ن��ا���ص��ئ��ني 

املنبع احلقيقي للمواهب.
ملنطقة  ب�صكره  ح��ارب  �صعيد  وتقدم 
املعرفة  وه���ي���ئ���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  دب�����ي 
والتنمية الب�صرية، واأندية دبي على 
معربا  ال�����دورة،  تنظيم  يف  ت��ع��اون��ه��ا 
الذي  الكبري  بالنجاح  �صعادته  ع��ن 
ح��ق��ق��ت��ه ال��ن�����ص��خ��ة ال��ث��ام��ن��ة ل����دورة 
حمدان بن حممد لالألعاب املدر�صية 
والتي جتاوز عدد الطالب امل�صاركني 
فيها  األفني طالب، م�صيدا بامل�صاركة 

الوا�صعة من قبل املدار�س احلكومية 
واخل��ا���ص��ة يف اإم���ارة دب��ي يف خمتلف 

مناف�صات الدورة.
وه����ن����اأ الأم�������ني ال����ع����ام مل��ج��ل�����س دبي 
ال���ري���ا����ص���ي ال���ف���ائ���زي���ن يف ال������دورة 
واأثنى حارب على الفرق والالعبني 
الأوىل،  امل����راك����ز  ع��ل��ى  احل��ا���ص��ل��ني 
ال��ت��ك��رمي يف  ا�صتحقوا  ان��ه��م  م��وؤك��داً 
ال���دورة ويف ح�صور  ه��ذا حفل ختام 
مثمناً  اأم��وره��م،  واأول��ي��اء  اأ�صاتذتهم 
م��ن جهد ومثابرة طوال  ب��ذل��وه  م��ا 
بح�صولهم  ت���وج���وه  ال�������دورة  م����دة 
الفردية  واجل����وائ����ز  الأل����ق����اب  ع��ل��ى 

واجلماعية.

الطالب  ب��ال��ت��ح��ي��ة  ح������ارب  وخ�������س 
ال��ذي��ن و�صعوا  الهمم  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
ب�صمتهم يف ال��دورة واأك��دوا قدرتهم 
على ك�صب التحديات، وقال: حر�س 
اأ�صحاب  بطولة  اإدراج  على  املجل�س 
قاعدة  لتو�صيع  �صعياً  وذل��ك  الهمم 
كافة  لتت�صمن  ال���دورة  يف  امل�صاركة 
ع��ل��ى  دعم  ف��ئ��ات املجتمع، وح��ر���ص��اً 
نادي اأ�صحاب الهمم يف جمال اإنتقاء 
الأن���دي���ة  اإىل  و���ص��م��ه��م  امل���وه���وب���ني 

الأخرى .
����ص���ع���ادة غاية  م����ن ج��ان��ب��ه��ا ث��م��ن��ت 
دبي  منطقة  مدير  املهريي  �صلطان 
الهمم  اأ�صحاب  م�صاركة  التعليمية 

املختلفة،  امل�صابقات  يف  الطالب  من 
م��ب��دي��ة اإع��ج��اب��ه��ا ب��ح��ر���ص��ه��م على 
الكثري  يف  ال��ف��وز  وحتقيق  املناف�صة 
املهريي  غ��اي��ة  الأل��ع��اب، ولفتت  م��ن 
اإىل اأهمية الريا�صة يف حياة الطالب 
الريا�صية  الأن�����ص��ط��ة  اأن  م�����ص��ي��ف��ة 
واحدة من الركان املهمة  يف العملية 

الرتبوية.
دبي  جمل�س  امل��ه��ريي  غاية  و�صكرت 
ال���ري���ا����ص���ي ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م ال�������دورة، 
عدة  تلعب  ال����دورة  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
فر�صة  تعترب  حيث  اإيجابية،  اأدوار 
ل��ل��ت��ن��اف�����س فيما  ل���ل���م���دار����س  ط��ي��ب��ة 
بينها يف خمتلف الألعاب الريا�صية، 
دبي  لأن��دي��ة  مهمة  نافذة  متثل  كما 
الريا�صية  امل���واه���ب  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
الأن��دي��ة حيث  اإىل  ال��واع��دة و�صمها 
فر�صة  ع����ل����ى  ال�����ط�����الب  ي���ح�������ص���ل 
لتطوير مهاراتهم و�صقل مواهبهم، 
فيما ت�صتفيد الأندية من الالعبني 

لدعم فرقها املختلفة.
فائزة مدر�صة   25

ت�����ص��درت م��در���ص��ة را���ص��د ب��ن �صعيد  
الفائزة،  للمدار�س  ال��ع��ام  الرتتيب 
بعد  الأول  امل����رك����ز  اح���ت���ل���ت  ح���ي���ث 
ح�����ص��ول��ه��ا  اأرب����ع م��ي��دال��ي��ات ذهبية 
برونزية  وم��ي��دال��ي��ة  ف�صية  واأرب�����ع 
واحدة، وجاءت مدر�صة دبي الوطنية 
ال����ط����وار يف امل����رك����ز ال����ث����اين ب���اأرب���ع 
م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة وواح�����دة ف�صية 
ب��رون��زي��ات، واح��ت��ل��ت مدر�صة  و���ص��ت 
الثالث  امل��رك��ز  ال��را���ص��دي��ن  اخل��ل��ف��اء 
و  ذهبية  ميداليات  بثالث  وذل��ك ب 
حممد  مدر�صة  وح�صلت  ف�صيتني، 
بثالث  ال��راب��ع  املركز  على  را�صد  بن 
م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة وواح�����دة ف�صية 
مدر�صة  ج���اءت  فيما  وب��رون��زي��ت��ني، 
اخلليج الوطنية خام�صاً مبيداليتني 

ذهبيتني وثالث ف�صيات.
ال�صاد�س  امل��راك��ز م��ن  ت��رت��ي��ب  وج���اء 
توالياً  والع�صرين   اخلام�س  وحتى 
النخبة  مدر�صة  الآت���ي:  النحو  على 
ال�صاد�س  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ال��ن��م��وذج��ي��ة 
ف�صية  واح���دة  ذهبيتني  ميداليتني 
القرهود  املواكب  وبرونزية، مدر�صة 
ذهبيتني،  ميداليتني  ال�صابع  املركز 
م��در���ص��ة دب���ي ال��وط��ن��ي��ة ال��رب���ص��اء يف 
ذهبية  مب��ي��دال��ي��ة  ال���ث���ام���ن  امل���رك���ز 

برونزيات،  وث��الث  ف�صيات  وث��الث 
املمزر  اخل���ا����ص���ة  الحت������اد  م���در����ص���ة 
يف امل��رك��ز ال��ت��ا���ص��ع  م��ي��دال��ي��ة ذهبية  
وف�����ص��ي��ة وب����رون����زي����ة، م���در����ص���ة دار 
العا�صر  امل���رك���ز  اخل���ا����ص���ة  امل���ع���رف���ة 
مدر�صة  وف�صية،  ذهبية  مبيدالية 
دبي للرتبية احلديثة املركز احلادي 
وبرونزية،  ذهبية  مبيدالية  ع�صر  
مدر�صة البحث العلمي املركز الثاين 
ع�����ص��ر  مب��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة، مدر�صة 
ب��دب��ي املركز  ال�����ص��ارق��ة الأم��ري��ك��ي��ة 
الثاين ع�صر مكرر مبيدالية ذهبية، 
ال��ن��م��وذج��ي��ة املركز  ال��ق��ي��م  م��در���ص��ة 
الثاين ع�صر مكرر مبيدالية ذهبية، 

مدر�صة دبي الدولية اخلا�صة القوز  
مبيداليتني  ع�صر   اخلام�س  امل��رك��ز 
التاأ�صي�صية  حتا  مدر�صة  ف�صيتني، 
امل���رك���ز ال�����ص��اد���س ع�����ص��ر  ب��ف�����ص��ي��ة و 
ث��الث ب��رون��زي��ات،  م��در���ص��ة الرازي 
ف�صية  مكرر   ع�صر  ال�صاد�س  املركز 
الدولية  دب���ي  م��در���ص��ة  وب���رون���زي���ة، 
ع�صر   ال����ث����ام����ن  امل����رك����ز  ال����ق����ره����ود 
اخلا�صة  الأرق�����م  م��در���ص��ة  بف�صية، 
املركز الثامن ع�صر بف�صية، مدر�صة 
مكرر   ع�صر  الثامن  املركز  ال�صافعي 
اخلا�صة  امل��واك��ب  م��در���ص��ة  بف�صية، 
والع�صرون   ال��واح��د  امل��رك��ز  الرب�صاء 
مدر�صة  برونزية،   ميداليات  ث��الث 

النموذجية   اخل�����ط�����اب  ب�����ن  ع���م���ر 
ميداليتني  والع�صرون  الثاين  املركز 
الأحمدية  م���در����ص���ة  ب���رون���زي���ت���ني، 
النموذجية املركز الثالث والع�صرون  
ب���رون���زي���ة. وح�����ص��ل��ت م��در���ص��ة زايد 
املركز  على  النموذجية  �صلطان  ب��ن 
مكافاأة  يف  وذل��ك  والع�صرون  ال��راب��ع 
على  وح�صولها  ب��ال��ن��ادي  الت�صجيل 
املركز الأول يف كرة الطائرة واملركز 
مدر�صة  ونالت  اليد،  ك��رة  يف  الثاين 
املركز  الأ���ص��ا���ص��ي  للتعليم  ال�����ص��ع��ب 
اخل���ام�������س وال����ع���������ص����رون  وذل������ك يف 
مكافاأة الت�صجيل بالنادي وح�صولها 

على املركز الثاين يف كرة ال�صلة.

اأحمد بن �ضقر القا�ضمي يفتتح نادي الإبحار اجلديد يف راأ�س اخليمة ر�ضميًا

وجهة جديدة يف اإمارة راأ�ص اخليمة لال�صتمتاع مبختلف الأن�صطة البحرية

اجلودو يهدي الإمارات امليدالية الأوىل يف األعاب الت�صامن الإ�صالمي بباكو

جلنة الت�ضال والبتكار تعقد اجتماعها الثاين

�صامل عبدالرحمن ي�صجل اأول فوز يف اجلائزة الكربى لل�صطرجن

جمل�ص دبي الريا�صي يتوج الفائزين يف دورة حمدان بن حممد لالألعاب املدر�صية
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الفجر الريا�ضي
بطل  و�صيف  ووري��رز  �صتايت  عاد غولدن 
مباراته  وح�صم  بعيد  من  املا�صي  املو�صم 
�صبريز  انتونيو  �صان  ام��ام �صيفه  الوىل 
النهائي  ن�صف  ال���دور  يف   111-113

)ن���ه���ائ���ي امل��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب���ي���ة( ل�����دوري 
ك��������رة ال���������ص����ل����ة الم�����ريك�����ي 

للمحرتفني.
اأرينا”  “اأوراكل  ق��اع��ة  يف 
 19596 وام���������ام 

املنتظم  ال���دوري  يف  الغربية  املنطقة  مت�صدر  �صتايت  غ��ول��دن  عو�س  متفرجا، 
تخلفه امام �صيفه �صان انتوينو �صبريز و�صيف املنطقة بفارق ع�صرين نقطة يف 
“البالي  الإق�صائي  الدور  النظيف يف  التا�صع  ال�صوط الول وحقق فوزه  نهاية 
�صان  املا�صي من خروج هداف  قبل  املو�صم  �صتايت بطل  وا�صتفاد غولدن  اأوف«. 
انتونيو كاوي لينارد م�صابا يف كاحله قبل ثماين دقائق من نهاية الربع الثالث، 
اثر ا�صطدامه بزازا با�صوليا. وكان اف�صل م�صجل للفائز �صتيفن كوري 40 نقطة 
)رقم قيا�صي �صخ�صي جديد يف البالي اأوف( مع �صبع متابعات، وكيفن دورانت 
34 نقطة، وبا�صوليا 11 نقطة مع ت�صع متابعات، فيما كان اف�صل م�صجل ل�صان 
انتونيو لماركو�س األدريدج بر�صيد 28 نقطة بينها 11 يف الربع الول ولينارد 
26 نقطة مع ثماين متابعات لكل منهما، والحتياطيان الرجنتيني  �صاحب 

مانو جينوبيلي وجوناثان �صيمونز )12 نقطة(.
وعانى غولدن �صتايت يف هذه املباراة اذ تخلف بفارق 25 نقطة يف الربع الثاين 

الفرن�صي طوين  العابه  ل�صانع  افتقاد �صيفه  و�صط ذهول منا�صريه، على رغم 
باركر امل�صاب والذي انتهى مو�صمه. ال ان ا�صحاب الر�س ا�صتفادوا من ن�صائح 
يتعافى من عملية  ال��ذي  الخ��ري  ان  ال���ص��رتاح��ة، علما  �صتيف كري يف  مدربهم 
بعودته  �صتايت  غولدن  ويدين  امل��درج��ات.  من  امل��ب��اراة  تابع  ظهره،  يف  جراحية 
القوية اىل كوري اف�صل لعب يف ال��دوري يف املو�صمني الخريين والذي �صجل 
19 نقطة يف الربع الثالث ليقل�س فريقه الفارق اىل 11 نقطة. وكانت نقطة 
ذاتها  ال�صابة  وهي  الي�صرى،  قدمه  كاحل  يف  لينارد  ا�صابة  املباراة  يف  التحول 
التي عانى منها يف ال�صل�صة التي جمعت فريقه بهيو�صن روكت�س، فغاب مباراة 
وعاد بعدها. وكان لينارد، اف�صل م�صجل ل�صبريز منذ بداية البالي اوف مبعدل 
الواحدة، �صحية للتواء يف كاحله مرتني: الوىل عندما  املباراة  27 نقطة يف 
ببا�صوليا  ا�صطدام  اث��ر  والثانية  الحتياط،  مقاعد  على  رفاقه  باأحد  ا�صطدم 

فرتك امللعب.

وقتها كان �صان انتونيو متقدما بفارق 23 نقطة، لكن كوري ودوران��ت ا�صتغال 
خروج  اىل  اخل�صارة  جينوبيلي  وع��زا  بعيد.  من  بفريقهما  وع��ادا  جيدا  املوقف 
لينارد قائال: نحن بحاجة اليه ل�صناعة الفر�س والت�صجيل، انه يقوم بكل �صيء 

يف فريقنا. بعد خروجه، بداأ غولدن �صتايت يجد اإيقاعه .
متكنوا  ان��ه��م  ال  امل���ب���اراة،  منت�صف  حتى  ج��ي��دا  لعبنا  “لقد  م�����ص��ت��اءا:  واأ���ص��اف 
بالتاأكيد  انه  �صفوفنا،  يف  لعب  اف�صل  جهود  خ�صرنا  ثم  لحقا،  ال�صيطرة  من 
ال�صيناريو الأ�صواأ الذي نتعر�س له«. ومنح دورانت فريقه التقدم 100-101 
بعد كرة �صاحقة دنك قبل النهاية ب� 4:09 دقائق، وذلك للمرة الوىل منذ تقدمه 
برمية يف  لل�صيوف  الفوز  يفعلها ومينح  الدريدج  وك��اد   .7-8 املباراة  بداية  يف 
الثواين الخرية. وخل�س مدرب �صان غريغ بوبوفيت�س خ�صارة فريقه بقوله: من 
ال�صعب ه�صم هذه اخل�صارة، كانت لدينا فر�صة كبرية للفوز واهدرناها م�صريا 

اىل انه ل يعرف ما اذا كان باإمكانه العتماد على لينارد يف املباراة الثانية.
�صبريز  ي�صت�صيف  ان  قبل  الثالثاء،  غدا  ذات��ه  امللعب  على  الثانية  املباراة  وتقام 
الدور  يتاأهل اىل  انه  املقبلني، علما  ال�صبت والثنني  الثالثة والرابعة  املباراتني 

النهائي الفريق الذي ي�صبق مناف�صه اىل الفوز يف 4 مباريات من ا�صل 7.

للفرو�صية  ب���وذي���ب  اأك���ادمي���ي���ة  ن��ظ��م��ت 
ال�صبت  الإم����ارات  ت��راث  ل��ن��ادي  التابعة 
 2016 املو�صم  ختام  مناف�صة  املا�صي 
احلواجز  قفز  ريا�صات  يف   2017 –
والتقاط  الأقماع  وتخطي  والرتوي�س 
الأوت��اد، وذل��ك يف ا�صطبالت بوذيب يف 

مدينة اخلتم. 
احلواجز  ق��ف��ز  م��ن��اف�����ص��ة  يف  و�����ص����ارك 
امل���رك���ز الأول  اأح������رز  ع�����ص��رة ف���ر����ص���ان، 
فيما  ال��ك��ث��ريي،  عتيق  ال��ف��ار���س  بينهم 
املركز  يف  الرميثي  عتيق  الفار�س  اأت��ى 
الفار�س  الثالث  املركز  واحتل  ال��ث��اين، 

قا�صم حممد. 
ويف مناف�صة الرتوي�س التي �صارك فيها 
اثنا ع�صر فار�صا، احتل الفار�س عبد اهلل 
اأحمد اآل علي املركز الأول، بينما ذهب 
مربوك  حممد  للفار�س  الثاين  املركز 
زاي��د عبد اهلل  الفار�س  واأت��ى  الربيكي، 

الربيكي يف املركز الثالث.
اأما مناف�صة تخطي الأقماع فقد �صهت 
ت�صدرهم  فار�صا،  ع�صر  ثالثة  م�صاركة 

جمعة  نا�صر  ال��ف��ار���س  الأول  امل��رك��ز  يف 
الثاين  امل����رك����ز  يف  وت������اله  ال���وح�������ص���ي، 
بينما  البلو�صي،  علي  اإبراهيم  الفار�س 

يف  العامري  �صعيد  �صالح  الفار�س  اأت��ى 
املركز الثالث، فيما احتلت املركز الرابع 
ال��ف��ار���ص��ة ���ص��م��ا ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي، وجاء 

ال��ف��ار���س خ��ال��د عبد اهلل ال�����ص��وي��دي يف 
ال�صاد�س  املركز  املركز اخلام�س، وذهب 
الهاجري.   خ��ل��ي��ف��ة  ع��ي�����ص��ي  ل��ل��ف��ار���س 

الأوت���اد  ال��ت��ق��اط  مناف�صة  و���ص��ارك��ت يف 
وامل�صتقبل،  التميز،  ه��ي:  ف���رق،  ث��الث 
واأ�����ص����ود الأط���ل�������ص���ي، و����ص���م ك���ل فريق 

فريق   بالبطولة  وف���از  ف��ر���ص��ان،  اأرب��ع��ة 
، ونال الفار�س �صلطان  اأ�صود الأطل�صي 

اجلنيبي لقب فار�س البطولة. 

للفرو�صية  ب��وذي��ب  اأك��ادمي��ي��ة  اأن  يذكر 
�صمو  توجيهات  على  بناء  اإن�صاوؤها  مت 
ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 
نادي تراث الإمارات، وهي تقدم دورات 
ت��دري��ب��ي��ة ي��وم��ي��ة ل��الإم��ارات��ي��ني بكافة 
م�صتوياتهم، من �صن العا�صرة فما فوق، 
يف  امل�صاركة  على  الطلبة  ت�صجيع  ويتم 
لتطوير  الأن�������ص���ط���ة  م����ن  جم���م���وع���ة 
ومهاراتهم  ال���ري���ا����ص���ي���ة،  م���ه���ارات���ه���م 
ال��ع��م��ل��ي��ة يف جم����ال رع���اي���ة اخل���ي���ول، 
خا�صة  دورات  الأك���ادمي���ي���ة  ت���وف���ر  اإذ 
وال�صتعرا�س،  والتحمل  بالرتوي�س، 
والتقاط  احل�����واج�����ز،  ع���ل���ى  وال���ق���ف���ز 
الأوتاد، وت�صع الأكادميية حتت ت�صرف 
طالبها جمموعة متنوعة من املرافق، 
وفريقا من املدربني املحرتفني، وعددا 
ينحدر معظمها من  التي  من اخليول 

ال�صاللت العربية الأ�صيلة. 

ايه بقيادة  ا�س  توج اجل��واد مبلي�س بي 
ل�صباق  ب��ط��ال  ب��وغ��ن��امي  اإف  ال��ف��ار���س 
الأ�صيلة  العربية  الدويل للخيول  دبي 
مرت   1،900 مل�������ص���اف���ة  “لي�صتد” 
فعاليات  �صمن  روم��ا  كبانيللي  مب�صار 
ال����ذي انطلق  ي���وم الإم������ارات يف روم����ا 
ع�صرة  الثالثة  ن�صخته  يف  الول  اأم�����س 
را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  برعاية 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية. 
على  ج��اءت  التي   - الفعاليات  حظيت 
م�صماري  بني  التواأمة  م�صروع  �صرف 
ام�س- بدعم  كبانيللي روما  جبل علي 
العائدة  �صادويل  ا�صطبالت  م��ن  كبري 
طريان  ب��ج��ان��ب  ال�����ص��ب��اق  راع���ي  ل�صمو 
العا�صمة  يف  الدولة  و�صفارة  الإم���ارات 

الإيطالية.
عزيز  نيل  به  حل  ال��ذي  ال�صباق  ويقام 
و�صيفا ونيل اأ�صال ثالثا .. للعام الثاين 
ل�صباقات  العاملية  املنظمة  مظلة  حتت 
“اإيفار” 16  الأ�صيلة  العربية  اخليل 
البالغة  اجل��ائ��زة  ع��ل��ى  تناف�صت  خ��ي��ال 
30 األفا و 800 يورو وبنهايته توجت 

�صفرية موريتانيا باإيطاليا الفائزين.
�صهد فعاليات يوم المارات �صعادة �صقر 
ن��ا���ص��ر ال��ري�����ص��ي ���ص��ف��ري ال���دول���ة لدى 
ال�صايغ  الإيطالية ومريزا  اجلمهورية 
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  مكتب  مدير 
املنظمة  اللجنة  اآل مكتوم رئي�س  را�صد 
���ص��ري��ف احل����ل����واين نائب  وامل���ه���ن���د����س 
اأحمد  ال�صيخ  �صمو  ملكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
بن را�صد اآل مكتوم مدير م�صمار جبل 
و م�صعود  الأن�����ص��اري  اهلل  وع��ب��د  ع��ل��ي 
حممد �صالح وتوفيق الداعوق اأع�صاء 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل�����ص��ب��اق وع����دد من 
دولة  ميثلون  روم��ا  يف  العرب  ال�صفراء 
و  وموريتانيا  عمان  و�صلطنة  الكويت 
الدول  جامعة  و�صفري  واملغرب  الأردن 
�صفراء  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  العربية 
اأركان  رئي�س  و�صعادة  ال�صديقة  ال��دول 
عمداء  من  وثالثة  الإي��ط��ايل  اجلي�س 
المارات  روم��ا ومدير ط��ريان  بلديات 
اإىل ج���ان���ب ع����دد م���ن رج���ال  يف روم�����ا 
من  وم�صئولني  الإي��ط��ال��ي��ني  الأع��م��ال 
وزارت اخلارجية والداخلية والقت�صاد 
الإمارات  مواطني  من  وعدد  والثقافة 
يف اي��ط��ال��ي��ا وال��ط��ل��ب��ة ال��دار���ص��ني فيها 
اإ�صتمتع  اإىل ح�صور جماهريي  اإ�صافة 
اأ�صبح  الذي  ال�صباق  اأ�صواط  بفعاليات 
ي��رتق��ب��ه ع�����ص��اق ال�����ص��ب��اق��ات يف ك��ل عام 

ب�صغف كبري.
ي���وم الإم�����ارات  اأ����ص���واط  اأول  وان��ط��ل��ق 
ب�صباق ع��ل��ى ���ص��رف ���ص��ف��ارة ال��دول��ة يف 
لي�صتد”   - ت��ادول��ي��ن��ا  “برمييو  روم����ا 

م�صافة  على  اأف��را���س  �صتة  وا�صتقطب 
امليل على جائزة مقدارها 42 األف يورو 
وجنحت من بينها “ماما ايال” بقيادة 
الأول  باملركز  ال��ف��وز  يف  مار�صيلي  ج��ي 
بقيادة  تات�س”  “اوري  ع��ن  متقدمة 
يف  املناف�صة  الفائزة  واأن��ه��ت  برانكا  اف 
زمن بلغ دقيقة واحدة و38.76 ثانية 
���ص��ف��ري الدولة  ق���ام  ال�����ص��ب��اق  وب��ن��ه��اي��ة 
ال�صايغ  وم��ريزا  عمان  �صلطنة  و�صفري 

بتتويج الفائزين.
برعاية  ال��ث��اين  ال�����ص��وط  يف  وتناف�صت 
م�صافة  على  العربية  ���ص��ادوي��ل  ف��ح��ول 
جائزة  على  خيول  ت�صعة  مرت   1500
مقدارها 19 األفا و 800 يورو ح�صل 
م��ن��ه��ا  فولكانو  الأ����ص���د  ن�����ص��ي��ب  ع��ل��ى 
بايبونو ريف�صو بنيله املركز الأول بقيادة 
“فينتو غالورا”  ف��ادا وم��ن ورائ���ه  اي��ه 
واحدة  دقيقة  ال��ف��وز  زم��ن  وب��ل��غ  ثانيا 
قام  ال�صوط  وبنهاية  ثانية  و43.23 
�صعادة ال�صيخ علي جابر ال�صباح �صفري 

�صلطان وممثل  وق��ا���ص��م  ال��ك��وي��ت  دول���ة 
�صادويل بت�صليم اجلوائز للفائزين.

وفاز يف ال�صوط الثالث برعاية طريان 
1400 مرت  م�����ص��اف��ة  ع��ل��ى  الم������ارات 
“بورتو  ي��ورو  األ��ف   40 بجائزة قدرها 
او”  “موين  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ا  بالنكو” 
واحدة  دقيقة  بلغ  زمنا  الفائز  و�صجل 
ال�صوط  ن��ه��اي��ة  ويف  ث��ان��ي��ة  و23.45 
ممثل  ماجنون  فن�صيتو  الفائزين  توج 

طريان المارات.
ويف �صوط التواأمة مع م�صمار كبانيللي 
 1400“ علي  جبل  م�صمار  ب��رع��اي��ة 
ثمانية  بني  املناف�صة  انح�صرت  مرت” 
األفا و   30 اأف��را���س على جائزة قدرها 
ل�صي”  “بابيت  ومتكنت  ي���ورو   800
ب��ق��ي��ادة دي  ب��امل��رك��ز الأول  ال��ف��وز  م��ن 
فارجيو متقدمة عن الو�صيفة “برييز 
اجنل” برغم اأنها كانت حتمل 53.5 
دقيقة  بلغ  زمنا  الفائزة  و�صجلت  كجم 

واحدة و25.08 ثانية .

املهند�س  ق����ام  ال�����ص��ب��اق  ن��ه��اي��ة  وع��ق��ب 
�صفري  �صعادة  يرافقه  �صريف احللواين 
اأركان  رئي�س  و�صعادة  روم��ا  يف  ال��دول��ة 

اجلي�س الإيطايل بتتويج الفائزين.
“�صادويل  ال�������ص���اب���ع  ال���������ص����وط  يف  و 
�صبعة  ب��ني  املناف�صة  ك��ان��ت  �صتيك�س” 
امليل  ون�صف  امليل  م�صافة  على  خيول 
الأك���رب من  ون��ال  “مو�صيبي�صت”  ف��از 
اجلائزة البالغة 30 األفا و 800 يورو 
بقيادة انت فريزو يليه فى املركز الثاين 
للجواد “ري�صيغون” م�صجال زمنا بلغ 
وبنهاية  ث��ان��ي��ة  و28.64  دق��ي��ق��ت��ني 
ال���دول���ة و�صفري  ���ص��ف��ري  ال�����ص��وط ق����ام 
�صلطنة عمان مع مريزا ال�صايغ بتتويج 

الفائزين.
�صمو  جائزة  على  الثامن  ال�صوط  يف  و 
اآل مكتوم   را����ص���د  ب���ن  ح���م���دان  ال�����ص��ي��خ 
ال�صرعة  خ���ي���ول  م���ن  ث��م��ان��ي��ة  ����ص���ارك 
1200 مرت  م�����ص��اف��ة  ع��ل��ى  ت��ن��اف�����ص��ت 
على جائزة تبلغ 15 األفا و 400 يورو 

كان الفوز من ن�صيب �صراره بقيادة اإل 
الثاتي  ب��امل��رك��ز  انها�صتي  ع��ن  م��ان��ي��زي 
واحدة  دقيقة  بلغ  زمنا  الفائز  و�صجل 

و9.29 ثانية.
والأخ��ري جماهد  التا�صع  ال�صوط  و يف 
�صتيك�س على م�صافة 2000 مرت ومن 
بني 10 خيول مناف�صة يف ال�صباق جنح 
�صن�صيت كي بقيادة اف برانكا يف انتزاع 
الفوز من بونيتا دميا�س م�صجال زمنا 

بلغ دقيقتني و3.50 ثانية.
ارتياحه  ال�����ص��اي��غ ع��ن  واأع�����رب م����ريزا 
الن�صخة  حققته  ال��ذي  الكبري  للنجاح 
اجل�����دي�����دة م����ن ����ص���ب���اق دب�����ي ال�����دويل 
مب�صمار  الأ���ص��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول 
كبانيللي روما الأحد املا�صي يف انعكا�س 
ك��ب��ري ل��ل��ج��ه��ود احل��ث��ي��ث��ة ال��ت��ي يبذلها 
�صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم 
ال�صباقات  وت��ط��وي��ر  رف���ع���ة  اأج�����ل  م���ن 

العربية عامليا .
الري�صي  ن��ا���ص��ر  �صقر  ���ص��ع��ادة  اأث��ن��ى  و 
اإيطاليا  جمهورية  لدى  الدولة  �صفري 
ال�صيخ  ل�صمو  اخل���رية  امل���ب���ادرات  ع��ل��ى 
م��ك��ت��وم ودعمه  اآل  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان 
الالحمدود لهذا ال�صباق الكبري الذي 
التواأمة  م�����ص��روع  ���ص��م��ن  ال���ي���وم  ي��ق��ام 
وكبانيللي  ع��ل��ي  ج��ب��ل  م�����ص��م��اري  ب��ني 
رواج���ا كبريا  ال��ذي يجد  ال�صباق  وه��و 
ال�صعب  ينتظره  ب��ات  حيث  اإيطاليا  يف 
الإي���ط���ايل وج��م��ه��ور ال�����ص��ب��اق��ات يف كل 
عام وهذا يدل على متيز العالقات بني 

ايطاليا ودولة الإمارات .
بال�صكر  ال�������ص���ف���ري  ����ص���ع���ادة  ت����وج����ه  و 
والتقدير اإىل �صموه ملا يبذله من جهد 
اإن�صاين وريا�صي .. م�صريا اىل اأن �صباق 
اليوم يندرج حتت م�صمى الدبلوما�صية 

الريا�صية.
�صريف  امل���ه���ن���د����س  اأك�������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ب��ني م�صماري  ال��ت��واأم��ة  اأن  احل��ل��واين 
ت�����ص��ري يف  كبانيللي  وروم����ا  ع��ل��ي  ج��ب��ل 
 .. اأهدافها  وحتقق  ال�صحيح  اجتاهها 
لفتا اىل اأن م�صمار جبل علي وح�صب 
را�صد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  توجيهات 
اآل مكتوم ك��ان م��ب��ادرا يف الإق���دام على 
هذه اخلطوة كاأول م�صمار يف املنطقة 
ي��ق��ي��م م���ث���ل ه�����ذه ال����ت����واأم����ة م����ع اأح����د 

امل�صامري الأوروبية العريقة.
و قال قا�صم �صلطان البنا اإن هذا احلفل 
يربز الأي��ادي الطوىل لدولة الإمارات 
يف  م�صاركتها  مثمنا  امل��ج��الت  �صتى  يف 
ال�صيا�صية  الدولية  املحافل  الكثري من 
والقت�صادية والريا�صية والجتماعية 
وبذلك تكون من اأن�صط الدول يف هذه 

املجالت .

مناف�صـــة ختــــام املو�صـــم باأكـــادمييــــة بوذيــــب للفرو�صيـــــــة

ووريرز يح�صم مباراته الأوىل امام �صبريز 

فينغر يح�ص م�صجعي اأر�صنال على رف�ص دعوات املقاطعة  اجلواد مبلي�ص بي ا�ص ايه بطال ل�صباق دبي الدويل للخيول العربية الأ�صيلة بروما
الفرن�صي  القدم  لكرة  النكليزي  ار�صنال  ن��ادي  م��درب  ح�س 
الدعوات  رف�س  على  الثنني،  ام�س  امل�صجعني  فينغر  اأر�صني 
ملقاطعة مباراته الثالثاء �صد �صندرلند، والهادفة اىل زيادة 
ال�صغط عليه للرحيل عن النادي، مع دخول املو�صم الكروي 
اأمتاره الأخرية. وينتهي عقد فينغر )67 عاما( نهاية املو�صم 
امل�صجعني  م��ن  ل�صغوط  اأ���ص��ه��ر  منذ  يتعر�س  وه��و  احل���ايل، 
النادي  اإدارة  ت��ق��دمي  ع��ن  �صحافية  ت��ق��اري��ر  و���ص��ط  للرحيل، 
1996. ال ان املدرب  امل�صتمر منذ  عر�صا له لتمديد عهده 

املخ�صرم مل يبدد بعد الغمو�س حول بقائه من عدمه.
منها  اث��ن��ان  املو�صم،  ه��ذا  مباريات  ث��الث  لأر���ص��ن��ال  وتتبقى 

يف ال��دوري وواح��دة يف نهائي كاأ�س انكلرتا اأم��ام ت�صل�صي 
الذي �صمن اإحراز لقب الدوري النكليزي املمتاز للمرة 

الثانية يف املوا�صم الثالثة الأخرية.
من  مو�صم  ك��ل  يف  فينغر  متكن  مهامه،  توليه  وم��ن��ذ 

الأوىل  الأرب��ع��ة  امل��راك��ز  اأح���د  يحتل  فريقه  جعل 
اأبطال  دوري  اىل  وتاأهيله  ال��رتت��ي��ب  يف 

اإل انه اثر فوز ليفربول على  اأوروب��ا. 
اإنهاء  4-�صفر الأح��د، بات  و�صت هام 
اأر�صنال املو�صم يف اأحد املراكز الأربعة 
الأبطال،  دوري  اىل  امل��وؤه��ل��ة  الأوىل 

رهنا بنتائج الآخرين ل�صيما مان�ص�صرت 
الرابع  امل��رك��ز  �صيتي  وي��ح��ت��ل  �صيتي. 
مباراة،   36 من  نقطة   72 بر�صيد 
وي��ب��ت��ع��د ع��ن��ه اأر���ص��ن��ال ب��ف��ارق ثالث 
ويخو�س  اخلام�س.  املركز  يف  نقاط 
كل من �صيتي واأر�صنال مباراة موؤجلة 
و�صت  الأول  في�صت�صف  ال���ث���الث���اء، 
والثاين  الثامن،  األبيون  بروميت�س 
اىل  هبوطه  تاأكد  ال��ذي  �صندرلند 
دعوات  ظ��ل  ويف  الأوىل.  ال��درج��ة 
ملقاطعة  امل�صجعني  رابطات  بع�س 
اأر�صنال  ملعب  ع��ل��ى  ال��غ��د  م��ب��اراة 
فينغر  ق���ال  المارات”،  “ا�صتاد 
ع�صية  لل�صحافيني  ت�صريحات  يف 

دائما،  نف�صها  ه��ي  ر���ص��ال��ت��ي  ال��ل��ق��اء 
دع����م ال��ف��ري��ق . وب�����رر ال����داع����ون اىل 

فيه  ج���اء  ب��ي��ان  يف  امل��ق��اط��ع��ة خطوتهم 
“لتكن ثمة فراغات يف املدرجات تر�صل 

اىل  للنقا�س  قابلة  وغ��ري  وا�صحة  ر�صالة 
الأمر  ت�صاهدوا  ان  ت��ري��دون  ل  امل��دي��ري��ن. 
الفريق  اأداء  اىل  اإ���ص��ارة  يف  يتكرر”،  نف�صه 
العديد من  يعتربه  وال���ذي  امل��و���ص��م،  ه��ذا 
امل�صجعني خميبا. واأ�صاف البيان “قارنوا 
ويوفنتو�س  ت�صل�صي  موا�صم  مع  مو�صمنا 
الي��ط��ايل ال��ذي اق��رتب م��ن اح���راز لقب 
تواليا  ال�صاد�صة  للمرة  املحلي  ال����دوري 
اأبطال اوروبا واتلتيكو  وبلغ نهائي دوري 
نهائي  بلغ ن�صف  الذي  ال�صباين  مدريد 
دوري الب���ط���ال(. ن��ادي��ن��ا اأك���رب م��ن هذه 
الأندية الثالثة لكن ما يعيقنا هو مالك 
عليه  عفا  وم��درب  كرونكي  �صتان  ج�صع 
الزمن«. وتاأتي هذه الدعوات على رغم 
���ص��ت م���رات يف مبارياته  اأر���ص��ن��ال  ف���وز 

ال�صبع الأخ��رية يف ال��دوري، ال ان امل�صاركة يف دوري الأبطال 
“فر�صنا  وق��ال فينغر  تبدو معقدة.   املقبل  املو�صم  الوروب��ي 
ان  وميكننا  نقطة،   69 لدينا  مببارياتنا.  الفوز  على  تعتمد 
ميكن.  م��ا  باأف�صل  املو�صم  ان��ه��اء  على  ل��رنك��ز   75 اىل  ن�صل 
مررنا يف فرتة �صعبة لكننا تعافينا منها«. وفاز اأر�صنال ال�صبت 
كان  اذا  م��ا  معرفة  حاليا  وينتظر   ،1-4 �صيتي  �صتوك  على 
لعباه الفرن�صي لوران كو�صييلني والت�صيلي األك�صي�س �صان�صيز 
الأول من  اذ يعاين  �صندرلند،  جاهزين للم�صاركة يف مباراة 
وقال  الفخذ.  يف  ا�صابة  م��ن  وال��ث��اين  ال�صاق  ربلة  يف  ا�صابة 
فينغر ان �صان�صيز �صيخ�صع لفح�س ام�س الثنني، 
م�صريا اىل ان الأم��ور مل تبد جيدة ام�س، لكن 
معه ل ميكن ان تكون اأكيدا. هو دائم التطلع 
للعب، ومن املمكن ان يكون جاهزا للم�صاركة 
امام  خ�صارته  منذ  بقوة  ار�صنال  وع��اد  غ��دا«. 
ابريل  ني�صان   30 يف  �صفر-2  توتنهام  ج���اره 
ابرزها  متتالية  ان��ت�����ص��ارات   3 وح��ق��ق  امل��ا���ص��ي، 
منه  وانتزع  2-�صفر  يونايتد  مان�ص�صرت  على 
امل��رك��ز اخل��ام�����س. وي����درك ار���ص��ن��ال اأهمية 
ك��ون��ه��ا �صتبقي  غ����دا  ال���ث���الث  ال��ن��ق��اط 
اق��ل��ه ح��ت��ى املرحلة  ح��ظ��وظ��ه ق��ائ��م��ة 
امل��ق��ب��ل. ويف حال  الح�����د  الخ������رية 
اىل  الفرق  ار�صنال  �صيقل�س  فوزه 
نقطة واحدة بينه وبني ليفربول 
ال��ث��ال��ث وامل��ه��دد ب��ال��رتاج��ع اىل 
املركز الرابع يف حال فوز �صيتي 
ع���ل���ى و�����ص����ت ب���روم���ي���ت�������س. ويف 
املرحلة الخرية، يلعب ليفربول 
التا�صع  م���ي���دل���زب���ره  ���ص��ي��ف��ه  م����ع 
الدرجة  اىل  وال��ع��ائ��د  الخ���ري  ق��ب��ل  ع�صر 
ال�صابع،  ايفرتون  �صيفه  مع  وار�صنال  الوىل، 
ومان�ص�صرت �صيتي مع م�صيفه واتفورد ال�صاد�س 
ع�صر. ويتاأهل الثالثة الوائل مبا�صرة اىل دور 
اوروب��ا، فيما  اأبطال  املجموعات مل�صابقة دوري 

يخو�س الرابع الدور التمهيدي.
وخرج ار�صنال من ثمن نهائي امل�صابقة القارية 
ال��ع��ري��ق��ة ه���ذا امل��و���ص��م ب��ع��د خ�����ص��ارت��ني مذلتني 
اأمام بايرن ميونيخ وبنتيجة واحدة ذهابا وايابا 
ذاته على  الدور  1-5، وودع مان�ص�صرت �صيتي من 
مان�ص�صرت،  يف  ذه��اب��ا   3-5 الفرن�صي  م��ون��اك��و  ي��د 
و1-3 ايابا يف موناكو. يف املقابل، غاب ليفربول عن 
امل�صابقة يف املو�صمني الخريين وحتديدا منذ مو�صم 

2014-2015 عندما خرج من دور املجموعات.
تتويجا  الك���رث  النكليزي  ال��ن��ادي  ليفربول  ويعترب 
مرات   5 بها  ظفر  اذ  اوروب���ا،  ابطال  دوري  م�صابقة  يف 
1977 و1978 و1981 و1984 و2005 ، وحل 
ملان�ص�صرت   3 م��ق��اب��ل  و2007،   1985 يف  و���ص��ي��ف��ا 
ومرتني  و2008  و1999   1968 ي���ون���اي���ت���د 
لكل  وم��رة  و1980   1979 فوري�صت  لنوتنغهام 

من ت�صل�صي 2012 وا�صتون فيال 1982.
وتبقى اأف�صل نتيجة للمدفعجية يف دوري اأبطال 
 ،2006 ع���ام  النهائية  امل���ب���اراة  اأوروب�����ا 
ال�������دور ن�صف  ���ص��ي��ت��ي  ومل��ان�����ص�����ص��رت 

النهائي املو�صم املا�صي.



    
يعر�ص بيته للبيع جماًنا 

ع��ق��اًرا ميتلكه يف مدينة  ب��ري��دج  �صام  الأ���ص��رتايل  امل��واط��ن  عر�س 
اأديليد اأ�صرتاليا للبيع جماًنا، حيث مل يعد يريد العي�س فيه.

ويحتاج البيت اإىل التحديث ولكن لي�س هذا هو ال�صبب الذي دفع 
�صام، البالغ من العمر 40 عاًما، اإىل عر�س البيت على اأحد املواقع 
�صام  يريد  ل  الربيطانية  �صن  ذا  �صحيفة  ووف��ق  جم��اًن��ا.  للبيع 
البيت نف�صه ويبحث عن اأحد لياأخذه، ويف الواقع، الرجل ل يريد 

البيت واإمنا يريد الأر�س التي بني عليه البيت.
وكان �صام ينوي اأن يهدم البيت ولكن اأحد اأ�صدقائه ن�صحه بعر�س 
البيت على اأحد املواقع جماًنا، حتى ي�صتفيد اأحد من خ�صب البيت 
ول يتحمل هو تكاليف هدمه. وقال �صام: اإن العر�س فيه م�صلحة 
للطرفني، لأن من ياأخذ البيت �صوف يتحمل م�صاريف اإزالته من 
على الأر�س، وكذلك م�صاريف نقل اخل�صب اأما اأنا ف�صوف اأتخل�س 

منه دون دفع اأي اأموال.
واأ�صاف: من ياأخذ األواح اخل�صب ي�صتطيع يف املقابل اأن يبني بها 

بيًتا اآخر اأو مزرعة �صغرية.
ال�9 من مايو  الثالثاء  ي��وم  الإن��رتن��ت  الإع��الن على  الرجل ن�صر 
ا ما قبل  اأيار، لكن الإعالن مل يعد موجوًدا ما ي�صري اإىل اأن �صخ�صً
العر�س على الفور. واأ�صاف: البيت منا�صب جًدا لإعادة ا�صتخدامه 

مكتب عمل مع احلاجة اإىل جتديد احلمام واملطبخ .
ويف مطلع هذا العام، عر�س بيت مكون من غرفتي نوم للبيع يف 

مزاد علني بقيمة جنيه اإ�صرتليني.

تغ�صيل املوتى عقوبة زوجة خائنة
ق�صت حمكمة يف العا�صمة الإيرانية طهران على ام��راأة بتغ�صيل 
لزوجها،  خيانتها  على  لها  عقاباً  �صنتني  مل��دة  م�صرحة  يف  امل��وت��ى 
ح�صبما ذكرت وكالة اأنباء الطلبة الإيرانية )اإ�صنا( . و�صمل احلكم 
ال�صادر بحق ال�صيدة البالغة من العمر 35 عاماً جلدها 74 جلدة 
ب�صبب عالقتها الآثمة. وحكم على ع�صيقها ب�99 جلدة عالوة على 
عقوبة  كانت  فقط،  قليلة  �صنوات  وحتى  نائية.  منطقة  اإىل  نفيه 
الن�صاء اللواتي يتم �صبتهن يف عالقة غري م�صروعة الرجم حتى 

املوت، وتعترب عقوبة تغ�صيل املوتى غري عادية اإىل حد بعيد. 

يحاول قتل طفلته مبادة الأ�صيد
�صرير  ال��واح��د، على  العام  “غالء” ذات  امل��وت واحلياة ترقد  بني 
بعد   ، �صنعاء(  جنوب  ك��م   100( ذم��ار  مبدينة  خا�س  م�صت�صفى 
نكاية  قتلها  حم��اوًل  ال�صيد  م��ادة  �صرب  على  وال��ده��ا  اأرغمها  اأن 
تلك  تفا�صيل  وتظهر  ذويها.  لبيت  املنزل  غ��ادرت  التي  بوالدتها 
الثانية  امل��رة  هي  ه��ذه  اأن  لب�صاعتها،  املدينة  ه��زت  التي  اجلرمية 
التي يحاول فيها الأب قتل طفلته ال�صغرية، بعد اأن ف�صل يف املرة 
ال�صابقة بقتلها بعد اأن اأرغمها على تناول جرعات من مادة ال�صيد 
ليتم نقلها اإىل م�صت�صفى خا�س مبدينة ذمار، وبرر الوالد يومها 
املا�صي،  الأ�صبوع  وخ��الل  منه.  غفلة  يف  الأ�صيد  م��ادة  �صربت  اأنها 
قدوم  وعند  جم���دداً،  الأ�صيد  و�صقاها  امل��ن��زل  اىل  وال��ده��ا  اأخ��ذه��ا 
خالها لأخذها اإىل والدتها التي ل تزال يف بيت ذويها كانت الطفلة 
يف حالة اإغماء، وبعد نقلها اإىل امل�صت�صفى ات�صح اأنها �صربت مادة 
الأ�صيد من جديد ليت�صبب لها بحروق عميقة يف اجلهاز اله�صمي 
ذلك  فعل  اأن��ه  وال��ده��ا  مع  بالتحقيق  ات�صح  داخلية،  والت�صاقات 
نكاية بوالدتها التي ترف�س العودة اإىل املنزل. ووفق ما حتدث به 
م�صدر طبي فاإن الطفلة تعاين من حروق عميقة وتهتكات كبرية 
يكن خام بل خمفف  الأ�صيد مل  واإن  والبلعوم،  واملعدة  الأمعاء  يف 

واإل لالقت الطفلة حتفها فور تناوله.
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طيار يهبط قرب “ماكدونالدز” ل�صراء وجبة
طيار  حط  عندما  بالذهول  �صيدين  الأ�صرتالية  العا�صمة  يف  ماكدونالدز  مطعم  يف  والزبائن  املوظفون  اأ�صيب 

مبروحيته قرب املطعم ل�صراء وجبة �صريعة قبل اأن يعود لطائرته ويقلع بعيًدا.
واأظهر فيديو تداوله نا�صطون على مواقع التوا�صل الجتماعي الطيار الأ�صرتايل وهو يعود ملروحيته املتوقفة يف 

حديقة �صغرية خارج املطعم وهو يحمل الوجبة التي و�صعها يف املروحية قبل اأن يعود للمطعم ثانية.
و�صوهد الطيار وهو يعود مرة اأخرى ملروحيته التي كانت ل تزال يف و�صع الت�صغيل ويقفز داخلها قبل اأن يقلع بعيًدا 

بعد �صراء الوجبة.
باأن هناك حالة  اإنه حدث غريب لكنه حقيقي… اعتقدت لأول وهلة  اإلهي  “يا  وقال رجل قام بت�صوير احلدث 

طارئة لكنه جاء فقط ل�صراء وجبة”.
وذكرت �صحيفة مريور الربيطانية نقاًل عن �صحف اأ�صرتالية اأن �صلطات الطريان املدين يف �صيدين فتحت حتقيًقا 

باحلادث على اأ�صا�س اأن الهبوط مبروحية يف مثل تلك املنطقة يعترب عمال غري قانوين.
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�صياد يوقظ النا�ص بدل من املنبه  
كافًيا  فقط  املنبه  رن��ني  يكون  ل  واأحياًنا  �صعب،  اأم��ر  �صباًحا  ال�صتيقاظ 
لإيقاظك، وحل�صن احلظ هناك بديل اأف�صل يف اليابان، وهو مكاملة هاتفية 

حمفزة للطاقة من �صياد يف عر�س البحر.
فقد اأطلقت منظمة �صياد اليابان، وهي املنظمة التي تهدف اإىل جعل �صيد 
ال�صمك رائًعا مرة اأخرى، خدمة اإيقاظ مثرية لالهتمام ت�صتهدف النا�س 

الذين يجدون �صعوبة يف ال�صتيقاظ �صباًحا، وتدعى مكاملة ال�صياد.
هي  التي  �صانريكو،  منطقة  من  اليابانيني  ال�صيادين  املنظمة   وت�صتخدم 
بالعمالء يف  العامل، لالت�صال  لل�صيد يف  ث��الث مناطق  اأك��رب  واح��دة من 
وقت حمدد لإيقاظهم واإجراء حمادثة ق�صرية حتر�س على اإخراجهم من 

ال�صرير وتعزيز م�صتوى طاقتهم ليوم كامل.
اأوديتي، فاإن مكاملة ال�صياد خدمة جمانية، وكل ما عليك  وبح�صب جملة 
القيام به هو الت�صجيل عرب الإنرتنت وتوفري ا�صمك ورقم الهاتف والوقت 
الذي ترغب يف اأن يت�صل بك فيه ال�صياد، كما ميكنك اختيار �صياد معني من 
عدة �صيادين مدرجني على الإنرتنت، حيث ميكنك روؤية �صورة كل واحد 
من ال�صيادين املتاحني، والتحقق من جدول اأعمالهم وحتى ال�صتماع اإىل 
ت�صجيل ل�صوتهم ملعرفة ما اإذا كان هو اأول �صيء تريد اأن ت�صمعه يف ال�صباح، 
ثم كل ما عليك القيام به هو اخللود اإىل النوم. يذكر اأن معظم ال�صيادين 
الفجر، ويكملون  ال�صياد” ي�صتيقظون يف  “مكاملة  الذين يعملون بخدمة 
معظم اأعمالهم اليومية بحلول ال�صاعة 6 �صباًحا، لذلك مهما كان ميعاد 

ا�صتيقاظك مبكًرا، �صيكونون قادرين على م�صاعدتك للقيام بذلك.

طرد عائلة من طائرة ل�صبب غريب
يف �صل�صلة جديدة من وقائع الطرد من الطائرات الأمريكية، ت�صببت حادثة 
غريبة يف اإنزال زوجني واأطفالهما من طائرة كانت يف رحلة داخلية بالوليات 
بلو  جيت  ل�صركة  التابعة  ال��ط��ائ��رة  ط��اق��م  اأف���راد  وق���ام  الأم��ري��ك��ي��ة.  املتحدة 
الأمريكية، بطرد الأ�صرة ال�صغرية التي حتمل اجلن�صية الكامريونية ب�صبب 
كعكة عيد ميالد كانت بحوزة الأطفال، حيث مت اعتبار الكعكة من املخاطر 
الأمنية. ووفقا ل�صحيفة ديلي ميل الربيطانية كان كامريون بورك وزوجته 
وطفاله يف طريقهم اإىل ل�س فيغا�س عرب مطار جون كيندي، لالحتفال بعيد 
ميالد زوجته الأربعني، وجلبوا كعكة معهم ت�صببت لحقا يف طردهم. وبعد 
اأن تلقوا تعليمات مت�صاربة حول املكان الذي ميكن اأن ي�صعوا فيه الكعكة، مت 
و�صع الكعكة يف مكان متعلق ب�صالمة الركاب، مما اأثار غ�صب اأفراد الطاقم 
وا�صتدعى طردهم من الرحلة. وزعمت ال�صركة اأن العائلة خزنت الكعكة يف 
مناطق غري �صليمة”– يف �صندوق علوي ملعدات ال�صالمة – ورف�صت نقلها، 
لكن الأ�صرة قالت اإنها اتبعت جميع تعليمات طاقم الطائرة. وحتى بعد اإفادة 
�صباط هيئة املوانئ باأنه ل توجد اأي خمالفة من جانب الأ�صرة، اأجرب اأفراد 

الطاقم الأ�صرة على اخلروج من الطائرة.

اأجنلينا جويل حتتفل 
بعيد الأم مع ابنها

اأجنلينا  العاملية  النجمة  توجهت 
ج����ويل ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر 41 
امل��ط��اع��م يف لو�س  اأح���د  ع��ام��اً، اإىل 
اإبنها  برفقة  اأم�����س  ي��وم  اجن��ل��و���س 
العمر  م��ن  البالغ  باك�س  بالتبني 

عاماً.  13
الأم  بعيد  احتفال  وباك�س  اأجنلينا 
يحتفل  اأم��ريك��ا  يف  ان  حيث  �صوياً 
�صهر  الثاين من  الأح��د  الأم  بعيد 

اأيار مايو.
ف�صتاناً  ت���رت���دي  اجن��ل��ي��ن��ا  وك���ان���ت 
الدانتيل وحملت  م��ن  اأن��ي��ق  اأ���ص��ود 

حقيبة من فالنتينو.
اأجنلينا كانت قد اجتمعت بوالدها 
اأي��ام قليلة  املمثل جون فويت منذ 
ح��ي��ث ت���ن���اول ال�����ص��و���ص��ي ���ص��وي��اً يف 

مدينة بيفريل هيلز.
وكان برفقة اجنلينا ووالدها اأربعة 
م��ن اأولده�����ا وه���م ب��اك�����س وزاه����ارا 

وفيني ونوك�س.

�صاب مبالب�ص ن�صائية 
يتحر�ص بالن�صاء 

األقت ال�صرطة امل�صرية القب�س على �صاب 
يرتدي مالب�س ن�صائية بهدف التحر�س 
ب��ال��ن�����ص��اء، ب���اإح���دى حم���ط���ات امل�����رتو يف 
العاملون  وا�صتبه  ال��ق��اه��رة.  العا�صمة 
مبحطة  امل����راق����ب����ة  ك�����ام�����ريات  ب��ق�����ص��م 
ال�صهداء بفتاة ع�صرينية ت�صتخدم اأدوات 
جتل�س  كانت  فيه،  مبالغ  ب�صكل  جتميل 
على ر�صيف املحطة فرتة طويلة، حيث 
ا�صتقاللها،  دون  القطارات  مر عدد من 
وع��ن��د ق����دوم ال��ق��ط��ار ت��ف��ح�����س وتنظر 
داخل عربة ال�صيدات دون ال�صعود، وفق 
ما ن�صرته �صحيفة اليوم ال�صابع امل�صرية 
. وذكرت ال�صحيفة اأن �صابًطا توجه اإىل 
الفتاة بهدف التحقق من هويتها اإل اأنه 
تفاجاأ ب�صوت اأج�س غليظ، حيث اعرتف 
باأنه �صاب يرتدي مالب�س ن�صائية، واعتاد 
عربة  رك��وب  بق�صد  الت�صرف  ه��ذا  على 

ال�صيدات بهدف التحر�س بهن.

ر�صالة حب ت�صل للم�صتلم بعد 72 عاًما  
األ��ني ك��وك يف وق��ت �صابق م��ن هذا  ُت��دع��ى  وج��دت �صيدة 
اأ�صقف منزلها يف  اأحد  �صرخ  ر�صالًة �صقطت من  الأ�صبوع 
وجدت  فتحتها  وعندما  الأمريكية،  جري�صي  نيو  ولي��ة 
اأفالم  ت�صبه  حميمة  حب  ق�صة  عن  يتحدث  م�صمونها 
واأوردت  الغام�صة.  وط��رق��ه  الكال�صيكية  اخل��ال��د  احل��ب 
ام���راأة  كتبتها  ال��ر���ص��ال��ة  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة،   CNN �صبكة 
تدعى فريجينيا لزوجها رولف كري�صتوفر�صن حيث كانا 
يعي�صان يف منزل العائلة كوك، ويعود تاريخها اإىل 4 مايو 
عالمة  الر�صالة  غ��الف  على  ويظهر   .1945 العام  من 
“العودة للمر�صل”، اإذ مل جتد طريقها للزوج الذي كان 
بحارا يف البحرية الرنويجية حتى هذا الأ�صبوع. وبف�صل 
بحث عائلة كوك عرثوا على عائلة كري�صتوفر�صن حيث 
ل يزال الزوج حيا ويقيم يف ولية  كاليفورنيا اأما الزوجة 
ف��ت��وف��ي��ت ق��ب��ل ���ص��ت��ة اأع�����وام. وب��ع��د 72 ع��ام��اً ع��ل��ى تعرث 
ا�صتالمه ر�صالة زوجته التي تعرب من خاللها عن حبها 
الر�صالة، وعلق  له قراأ رولف البالغ من العمر 96 عاماً 
عليها باأن زوجته عاطفية جدا كما عهدها دائماً. وكتبت 
فريجينيا "اأحبك رولف، كما اأحب ال�صم�س الدافئة، واأنت 

تدور يف حياتي كما تدور ال�صم�س بالن�صبة يل".

يحتفظ بزوجته يف الثالجة
بو�صع  عاما،   50 العمر  من  البالغ  دافي�صون،  را�صل  قام 
حبه  منح  ي�صتطيع  ل  لكونه  الثالجة،  يف  امليتة  زوجته 
اآخ����ر. وي�����ص��ك��ن داف�����ص��ون يف م��دي��ن��ة دي��رب��ي يف  ل�صخ�س 
احلياة  فارقت  التي  امليتة  زوجته  اأبقى  حيت  بريطانيا، 
يف  كامل  اأ�صبوع  مل��دة  الثالجة  يف  الرحم  �صرطان  ب�صبب 

الثالجة بعد وفاتها.
وقررت الزوجة ال�صفر مع زوجها اإىل اأوروبا ومت�صية ما 
تبقى من عمرها، بعد �صراع طويل مع مر�س ال�صرطان. 
ون�صر داف�صون على �صفحته ال�صخ�صية يف موقع التوا�صل 
الجتماعي في�صبوك "اجلثث لي�صت �صيئا خميفا الوجود 

بقربها ي�صاعدنا على تقبل خ�صارة اأقرب النا�س اإلينا".
ون�صح داف�صون الرجال الذين يفقدون زوجتاهم بتكرار 

جتربته مع زوجته التي عا�س معها 13 عاما.

طفلة ت�صنق نف�صها على غرار اأفالم الكارتون 
�صنقت طفلة بريطانية �صغرية تبلغ من العمر 4 �صنوات 
يف  م��رب��وط  عقال  با�صتخدام  اخل��ط��اأ  طريق  ع��ن  نف�صها 
غرفتها. ووجد فيل براون والد الطفلة، ابنته معلقة يف 
اأرجوحة كانت ت�صتخدم لتخزين الدمى يف زاوية بغرفة 
من  مي��ح��وه  اأن  ي�صتطع  مل  ال���ذي  امل�صهد  وه���و  ن��وم��ه��ا، 

ذاكرته رغم مرور فرتة على احلادث.
�صخ�صية  بتقليد  تقوم  كانت  طفلته  اأن  ال��وال��د  ويعتقد 
ك��ارت��ون��ي��ة ت��ت��اأرج��ح يف ح���رف احل��ب��ل، وع��ل��ى ال��رغ��م من 
من  امل�صعفون  يتمكن  مل  لإنعا�صها،  اليائ�صة  امل��ح��اولت 

اإنقاذ الطفلة ال�صغرية.
وقرر والدا الطفلة الآن، الإف�صاح عن ق�صة وفاة ابنتهما 

لتحذير الأ�صر باأنهم يجب اأن يتوخوا حذرهم.
الطفلة تلعب يف غرفة نومها يف حني كانت تعد  وكانت 
الأ�صرة الطعام، وبعد ب�صع دقائق فقط، مل ترد على دعوة 

والدها واأمها من اأجل النزول لتناول طعام الغداء.

اأمل عرفة تفكر بالتربع باأع�صائها
ع وهب الأع�صاء بعد الوفاة، واأنها تفكر  اأعلنت الفنانة ال�صورية اأمل عرفة اأنها ت�صجنّ

جدياً يف الأمر.
وقالت عرفة عرب �صفحتها ال�صخ�صية على موقع التوا�صل الجتماعي الفي�صبوك 
اإنها تود �صوؤال ابنتيها عندما تكربان، واإنها �صت�صجعهما على هذا الأمر. معلنة عن 

رغبتها يف وهب اأع�صائها بعد الوفاة للتخفيف عن مري�س اأو حمتاج.
بتاأليفه  قامت  وال���ذي  �صايكو  م�صل�صل  لعر�س  عرفة  اأم��ل  ت�صتعد  اآخ��ر  جانب  م��ن 
م�صاركة مع زهري قنوع واإخراج كنان �صيدناوي واإنتاج فني يامن �صت البنني واإنتاج 

�صركتي زوى والأمل.
وت��وؤدي عرفة يف العمل 5 �صخ�صيات خمتلفة هي جدة وعمتان وت��واأم ك��اأول ممثلة 

عربية تقود هذا التحدي يف الدراما ال�صورية.
ويراهن �صناع العمل على جناحها وقدرتها على اإخراج امل�صاهدين من حالة الربط 
ب�صخ�صية واحدة من خالل اأدائها وخربتها الطويلة. اإ�صافة اإىل هذا العمل �صاركت 

عرفة مب�صل�صل “الرابو�س” وهو من تاأليف �صعيد احلناوي واإخراج اإياد نحا�س.

العاملة الكيميائية كارا ميكوليك )25 عاما( تعرب عن �ضعادتها عقب تتويجها بلقب ملكة جمال الوليات املتحدة. )رويرتز(

ينقذ فتاة األقت 
بنف�صها اأمام قطار

اأنقذ عامل �صيني �صجاع حياة فتاة 
حاولت النتحار بعدما قررت اإلقاء 

نف�صها اأمام اأحد القطارات.
ون�������������ص������رت �����ص����ح����ي����ف����ة م��������ريور 
يظهر  ال��ذي  الفيديو  الربيطانية 
ف��ي��ه ب��ع�����س الأف������راد ي��ق��ف��ون على 

من�صة انتظار القطار.
وم����ع اق������رتاب ال���ق���ط���ار، جت����اوزت 
طالبة،  اأن��ه��ا  يعتقد  ���ص��اب��ة،  ام����راأة 
خط الأمان الأ�صفر واقرتبت نحو 

حافة املن�صة.
وع��ل��ى ال��ف��ور ت��ق��ري��ًب��ا، ���ص��ار عامل 
ت�صوجن  جيان  وينج  احل��دي��د  �صكة 
ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 54 ع��اًم��ا اإىل 
امل��راأة مانعاً  الأم��ام واأم�صك ب��ذراع 

اإياها من النتحار.
و����ص���ق���ط الث�����ن�����ان ع���ل���ى الأر��������س 
اخلطر  م��رح��ل��ة  جت����اوزا  ولكنهما 
ق��ب��ل ث�����وان م����ع����دودات م���ن مرور 
�صكة حديد  ع��ن��د حم��ط��ة  ال��ق��ط��ار 
�صيانيو يف مدينة بوتيان مبقاطعة 

فوجيان �صرق ال�صني.
راأ�����ص����ه على  ال���ع���ام���ل يف  واأ����ص���ي���ب 
الأر�����س ع��ن��دم��ا ���ص��ق��ط، ول��ك��ن��ه مل 
ي�صب هو اأو الطالبة بجروح بدنية 

خطرية.
اأن  ن��ي��وز  ت�صاينا  �صحيفة  واأف����ادت 
لحظ  احل��دي��دي��ة  ال�صكك  ع��ام��ل 
الكتئاب  م���ن  ح��ال��ة  ال��ف��ت��اة  ع��ل��ى 
يراقبها،  اأن  وق�������رر  وال�����ذه�����ول 
ووف���ًق���ا ل��ت��ق��اري��ر و���ص��ائ��ل الإع����الم 
يف  كانت  التي  الفتاة  ف��اإن  املحلية، 
انفجرت  عمرها،  من  الع�صرينات 

يف الدموع بعد اأن اأنقذت حياتها.

م�صل�صل فل�صطيني تخ�صى اإ�صرائيل عر�صه 
اإ�صرائيلية من عر�س م�صل�صل  اإعالم  تخ�صى و�صائل 
قناة  اأن��ت��ج��ت��ه  امل��ق��ب��ل،  رم�����ص��ان  ���ص��ه��ر  يف  فل�صطيني 

الأق�صى التابعة حلركة حما�س يف قطاع غزة.
مدينة  �صكان  واق���ع  على  ال�����ص��وء  امل�صل�صل  وي�صلط 
حيث  الح��ت��الل،  جي�س  وممار�صات  املحتلة  القد�س 
فل�صطينية  اإع���الم  و���ص��ائ��ل  بح�صب  امل�صاهد  ���ص��ورت 
داخ���ل اأول م��دي��ن��ة اإن���ت���اج اإع���الم���ي ب��ق��ط��اع غ���زة، مت 
بناوؤها بنف�س منوذج اأحياء البلدة القدمية بالقد�س.
وتقول  ال�صماء”،  “بوابة  ا���ص��م  امل�صل�صل  وي��ح��م��ل 
�صورت  اخلارجية  م�صاهده  اأن  فل�صطينية  م�صادر 
يف منطقة تقع جنوب القطاع، كانت قبل عام 2005 
م�صتوطنة يهودية، ويركز على �صمود �صكان القد�س، 
ا مع  ويتطرق اإىل طبيعة تعاطي العامل العربي اأي�صً

تلك املعاناة التي ت�صبب بها الحتالل الإ�صرائيلي.
على  ال�صوء  ال��ع��ربي  جي”  اآر.  “اإن.  موقع  و�صلط 
هذا العمل الدرامي الفل�صطيني، واعترب اأن “الأمر 
اإ�صرائيليون  مراقبون  يزعم  حيث  اإزعاجاً”،  ي�صكل 

عن  ال�صرعية  �صلب  مل��ح��اولت  ج��دي��دة  اإ���ص��اف��ة  اأن���ه 
�صهر  ب��اأن  علمهم  �صيما مع  العامل ل  اأم��ام  اإ�صرائيل 
رم�صان يحقق ن�صب م�صاهدة مرتفعة للغاية مقارنة 
مبا �صواه. واأبدى املوقع انزعاًجا �صديًدا مما قال اإنه 
“ت�صوير اليهود على اأنهم ميار�صون عمليات تعذيب 
ومطاردات بحق العرب، ويحولون حياتهم اإىل جحيم 
ومعاناة”، فيما نقل عن اأحد اأبطال امل�صل�صل مقتب�ًصا 
اإع��الم عربية،  اأدىل به يف وقت �صابق لو�صائل  ح��وارا 
اأنه على الفل�صطينيني اأن يحولوا حياة الإ�صرائيليني 

اإىل جحيم يف املقابل.
 ، املا�صي  الأح��د  الإ�صرائيلي،  املوقع  اأورده  ملا  وطبقاً 
يركز امل�صل�صل على املواجهات بني الفل�صطينيني من 
بالقد�س،  الإ�صرائيلي  واجلي�س  وامل�صتوطنني  جانب 
حمذًرا من اأن هذا العمل الدرامي �صيتيح للم�صاهد 
العربي روؤية املزيد من الدماء والإ�صابات والأك�صن، 
وجنود  امل�صتوطنني  �صد  موجًها  �صيكون  ذل��ك  وك��ل 

اجلي�س الإ�صرائيلي.


