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الإمارات تدين اإطالق كوريا ال�صمالية �صاروخا 
بالي�صتيا وتدعو للحفاظ على الأمن وال�صلم الدوليني

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات اطالق كوريا ال�سمالية �ساروخا بالي�ستيا جديدا 
موؤكدة اأن التجربة متثل حتديا لقرارات جمل�س الأمن الدويل ذات 
لالأمن  حقيقيا  وت��ه��دي��دا  ال��ن��ووي  النت�سار  منع  وم��ع��اه��دة  ال�سلة 
وال�ستقرار العاملي.  واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان 
لها ام�س �سرورة املحافظة على القواعد املانعة لنت�سار اأ�سلحة الدمار 
ال�سامل يف العامل ..م�سددة على اأن خرق هذه القواعد والأعراف يعد 

تهديدا وانتهاكا �سارخا لقرارات جمل�س الأمن الدويل.
ودع��ت ال���وزارة املجتمع ال���دويل اىل ات��خ��اذ ك��ل الإج����راءات الالزمة 

للت�سدي ملثل هذه النتهاكات حفاظا على الأمن وال�سلم الدوليني.

با�ستثناء النقاط امل�سجلة للمخالفات اخلطرة 
�صرطة اأبوظبي تلغي النقاط املرورية 

لل�صائقني مبنا�صبة عام اخلري
•• اأبوظبي- وام: 

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة ابوظبي مبنا�سبة عام اخلري مبادرة جديدة 
باإلغاء النقاط املرورية امل�سجلة على ال�سائقني ب�سبب ارتكابهم خمالفات 
املخالفات اخلطرة” التي مت ت�سجيلها  با�ستثناء  ابوظبي  باإمارة  مرورية 
قبل تطبيق القرار الوزاري رقم 178-2017 ب�ساأن قواعد واجراءات ال�سبط 
املروري مبا ميكنهم من ت�سديد املخالفات املرتتبة عليهم وجتديد رخ�س 
مركبتهم ورخ�س قيادتهم، حيث ت�ستمر هذه املبادرة حتى تطبيق القرار 

الوزاري رقم 178-2017 .                          )التفا�سيل �س3(
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ماكرون يدخل ق�سر الإليزيه وهولند يغادره )رويرتز(

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و�سف 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل حكومة دولة الإمارات 
احلكومة  ت�سعى  نتيجة  اأه��م  اأن  �سموه  مو�سحا   .. نتائج  حكومة  باأنها 
للو�سول اإليها هي تقدمي اأف�سل اخلدمات احلكومية يف العامل لت�سهيل 
ال�سيخ  اأخ��ي  بتوجيهات  �سموه:  وق��ال  �سعادتهم.  وحتقيق  النا�س  حياة 
اأ�سباب  بامتالك  عاملياً  للريادة  الإم��ارات  دولة  ت�سعى حكومة   .. خليفة 
م�ستقبلية  عمل  اآليات  تطوير  عرب  ال�ساملة  والتنمية  والتقدم  التطور 
.. وامل�سرعات احلكومية اأداة فاعلة لالرتقاء بالعمل احلكومي وحتقيق 
نتائج �سريعة وموؤثرة وكبرية وهي ت�سكل روؤية موحدة وطموحة نريد 

حتويلها اإىل اآلية معتمدة يف كافة جمالت العمل احلكومي.
جاء ذلك لدى زيارة �سموه مقر امل�سرعات احلكومية.

من جهة اخرى اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
واإىل  رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  عهده  ويل  جانبه 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو 
و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف 
دبي على جم�سم امل�سروع ال�سياحي الرتفيهي والتجاري الواعد مر�سى 
العرب الذي �س�ستنفذه دبي القاب�سة على �ساطي جمريا يف دبي وعلى 

مقربة من موقع برج العرب .
كما ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
“رعاه اهلل” واإىل جانبه ويل  الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
اإحتفال بنك  اآل مكتوم  ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد  عهده �سمو 

امل�سرق بيوبيله الذهبي .                                 )التفا�سيل �س3-2(

اطلع على نتائج الدفعة الأوىل من امل�سرعات احلكومية وعلى جم�سم مر�سى العرب وح�سر احتفال بنك امل�سرق بيوبيله الذهبي

حممد بن را�صد: بتوجيهات خليفة حكومة الإمارات ت�صعى للريادة عامليًا 
�سموه يوؤكد اهمية توفري خدمات متكاملة تلبي احتياجات النا�س وحتقق لهم ال�سعادة

القوات العراقية تبداأ هجومًا من عدة حمارو غربي املو�سل

احل�صد يوا�صل عملية ع�صكرية للو�صول اىل حدود �صوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

يوا�سل احل�سد ال�سعبي عملية ع�سكرية ل�ستعادة قرى غرب 
املو�سل بهدف الو�سول اإىل احلدود ال�سورية، يف حني يوا�سل 
اأحياء  الإرهابي حما�سرا  داع�س  تنظيم  اجلي�س معاركه مع 

املو�سل الغربية و�سط نزوح ومعاناة الأهايل.
ودخلت العملية الع�سكرية التي �سنتها قوات احل�سد ال�سعبي 
املدعومة بقوات ع�سكرية وغطاء جوي يومها الثالث ملحا�سرة 
ناحية القريوان التابعة لق�ساء البعاج غرب املو�سل، بهدف 

ا�ستعادتها من �سيطرة تنظيم داع�س .
وقالت م�سادر ع�سكرية اإن قوات احل�سد متكنت من ا�ستعادة 
عدد من القرى التي �سهدت نزوح مئات العائالت حتى الآن.

اإن  املهند�س  م��ه��دي  اأب���و  ال�سعبي  احل�سد  يف  ال��ق��ي��ادي  وق���ال 

ا�ستعادت حيي الهرامات و30 متوزغرد الن�س عرب تويرت.
وتخو�س القوات العراقية الآن معارك مع تنظيم داع�س يف 
حي القت�ساديني وحي 17 متوز، اأما قوات مكافحة الإرهاب 
الذي  الزراعي  الإ�سالح  فقد تقدمت قطعات منها من حي 
اإىل حي العريبي والرفاعي،  ا�ستعادته قبل يومني، وو�سلت 
على  غ��ارات  ت�سن  التي  ال��دويل  التحالف  بطائرات  م�سنودة 

مواقع التنظيم، مما يتيح للقوات العراقية التقدم.
املنطقتني  القوات يف  تلك  على  داع�س هجمات  تنظيم  و�سن 

املذكورتني مما اأدى اإىل �سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفها.
الآن  هي  املو�سل  غرب  عدة  اأحياء  اأن  اإىل  املرا�سلة  وخل�ست 
�سنجار  وال�سفاء وحي  النجار  املعارك، مثل حي  خارج نطاق 
القوات  القدمية مل تدخلها  املدينة  فاإن  وبالتايل  وال�سحة، 

العراقية ولكنها حما�سرة.

املعارك التي جتري يف هذه املنطقة، بقيادة احل�سد ال�سعبي 
هدفها الو�سول اإىل احلدود ال�سورية.

العراقي عرفان حممود  الدفاع  وزي��ر  قال  الأثناء،  ويف هذه 
اإن اجلزء الغربي من املو�سل �سيحرر بالكامل من  احليايل 

�سيطرة التنظيم قريبا.
ق��وات عراقية غربي  واأ���س��اف احليايل خ��الل تفقده مواقع 
معركة  اأي  عن  يختلف  التنظيم  على  النت�سار  اأن  املو�سل 

اأخرى لأنه ميثل انت�سارا للعامل ولي�س فقط العراقيني.
عملية  ام�س  فجر  ب���داأت  العراقية  ال��ق��وات  ب���داأت  وميدانيا، 
واقعة يف  اأحياء  اأربعة  ا�ستهدفت  ع��دة،  ع�سكرية من حم��اور 

اجلانب الغربي من املو�سل،
ال�سريع  ال���رد  ق���وات  اأن  احل��رب��ي  الإع����الم  هيئة  ع��ن  ونقلت 
اأن  بعد  القت�ساديني  ح��ي  اقتحام  ب��داأت��ا  التا�سعة  والفرقة 

ماكرون يتعهد باإعادة الثقة لفرن�صا عقب تن�صيبه

ال�صرطة الأوروبية حتذر من قر�صنة عاملية جديدة اليوم
•• عوا�صم-وكاالت:

 150 األ��ف �سحية يف   200 باأكرث من  الوا�سع  الإل��ك��رتوين  الهجوم  اأ�سر 
بلدا، بح�سب رئي�س ال�سرطة الأوروبية، يوروبول، روب ويرنايت. 

وقال ويرنايت لتلفزيون اآي تي يف الربيطاين اإن العامل يواجه خطرا 
مطردا، وثمة خماوف ب�ساأن م�ستوى الهجمات املحتملة �سباح الثنني. 
ير�سل  ثم  امل�ستخدم،  ملفات  على  ي�سيطر  فريو�س  عرب  الهجوم  ويتم 

ر�سالة تطلب فدية منه مقابل اإعادتها. 
وكانت رو�سيا وبريطانيا من اأكرث البلدان التي ت�سررت بهذا الهجوم . 

وقد حذر خ��رباء اأمنيون من هجوم اآخ��ر و�سيك احل��دوث ورمب��ا يكون 
اأنه يخ�سى من ت�ساعد عدد  غري قابل لالإيقاف.  و�سدد ويرنايت على 

املت�سررين بالهجمات عند عودة النا�س اإىل اأعمالهم يوم الثنني. 
�سريتفع،  املت�سررين  وع���دد  مت�ساعد،  خطر  م��واج��ه��ة  يف  نحن  وق���ال 

م�سيفا اأن الهجوم احلايل غري م�سبوق. 
واأكمل ندير اأكرث من 200 عملية يف العامل �سد اجلرمية الإلكرتونية يف 

كل عام، لكننا مل نر اأي �سيء مثل هذا. 
األف  م��ن 200  اأك��رث  “نح�سي  اأن  الأخ���ري ميكن  الهجوم  اأن يف  واأو���س��ح 
�سحية يف 150 بلدا على الأقل. والعديد من هوؤلء ال�سحايا من �سركات 
من  امل�ستوى  ه��ذا  اىل  ال��و���س��ول  اإن  ك��ب��رية.  �سركات  وبينهم  الأع��م��ال، 

املت�سررين عامليا اأمر غري م�سبوق. 

جترب  ال�صودان  جنوب  حرب 
ال��ف��رار على  طفل  مليوين 

•• نيويورك-رويرتز:

احلرب  اإن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق��ال��ت 
واملجاعة اأجربتا اأكرث من مليوين 
ال�سودان  ج���ن���وب  دول�����ة  يف  ط��ف��ل 
على البحث عن م��اأوى بعيدا عن 

موطنهم.
لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  وتقول 
امل����ت����ح����دة ل�����������س�����وؤون ال���الج���ئ���ني 
للطفولة  الأمم�����ي�����ة  وامل���ن���ظ���م���ة 
من   %75 ن��ح��و  اإن  )ي��ون��ي�����س��ي��ف( 
ينتظمون يف مدار�س  الأط��ف��ال ل 
ب���ه���ذه ال����دول����ة ال���ت���ي ي���ق���در عدد 

�سكانها بنحو 12 مليون ن�سمة.
وت�سبب ال�سراع يف تعطل اخلدمات 
الولدة  حديثة  الدولة  يف  العامة 
وف����رار اأك���رث م��ن ث��الث��ة ماليني 
�سخ�س من منازلهم، بينهم اأكرث 

من مليون طفل.

•• باري�س-وكاالت:

اإميانويل  الفرن�سي،  الرئي�س  اأكد 
اأول  ام�����س الأح������د، يف  م���اك���رون، 
خ���ط���اب ل���ه ع��ق��ب ت��ن�����س��ي��ب��ه، اأن 
الثقة  اإع����ادة  ه��ي  الأوىل  مهمته 
الدفاع  على  م�سددا  للفرن�سيني، 
والأمن  اجلمهورية  علمانية  عن 
العامل  م��اك��رون  وق��ال  يف فرن�سا. 
واأوروبا بحاجة الآن اأكرث من اأي 
وقت م�سى اإىل فرن�سا قوية تدافع 

بقوة عن احلرية والت�سامن.
واأل���ق���ى م���اك���رون ك��ل��م��ت��ه ب��ع��د اأن 
الد�ستوري  املجل�س  رئي�س  اأع��ل��ن 
بالرئا�سة،  ر�سميا  م��اك��رون  ف��وز 
�سيكون جناحا  اإن جناحكم  وق��ال 

لفرن�سا.
وذكر الرئي�س الفرن�سي ال�ساب يف 
خطابه اأن الفرن�سيني اختاروا يف 
انتخابات 7 مايو اأيار الأمل وروح 
الن��ت�����س��ار، ورف�����س��وا الن��ع��زال اأو 
النقطاع عن العامل اأو النق�سام، 

وج�����ددوا اإمي��ان��ه��م ب��ال��ق��ي��م التي 
جعلت منهم �سعبا عظيما.

ك��م��ا ت��ع��ه��د ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى جتاوز 
النق�سامات بكافة اأنواعها، موؤكد 
نكون  اأن  م��ن��ا  ينتظر  ال��ع��امل  اأن 

اأقوياء وموحدين.
واج���ه���ت  ف���رن�������س���ا  اأن  واأو�������س������ح 
ت��ه��دي��دا ل��ث��ق��اف��ت��ه��ا، م�����س��ريا اإىل 
للفرن�سيني  اأع��ي��د  اأن  مهمتي  اأن 

�سعفت،  ال��ت��ي  اأنف�سهم  يف  الثقة 
وه��ذا لن يتحقق بقدرة ق��ادر، بل 
ب��ع��م��ل ط���وي���ل. وت���اب���ع: ي��ج��ب اأن 
ميلكون  باأنهم  الفرن�سيني  نقنع 
القدرة على احتالل املركز الأول. 
واأ������س�����اف: ل���ن اأت����راج����ع ع���ن اأي 
ال��ت��زام، ك��ل م��ا ي��ع��زز ق��وة فرن�سا 
���س��وف ي��ت��م ع��م��ل��ه، ���س��ن��داف��ع عن 

العلمانية.
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الدخان يت�ساعد من موقع عقب ق�سفه يف القابون )رويرتز(

بدء خروج امل�صلحني وعائالتهم من القابون بدم�صق
•• عوا�صم-وكاالت:

انطلقت 22 حافلة من حي القابون 
ال��ع��ا���س��م��ة دم�سق  ���س��رق  ب�����س��م��ايل 
اإدل����ب )�سمايل  ب��اجت��اه حم��اف��ظ��ة 

�سوريا(.
وُتقل احلافالت املدنيني ومقاتلي 
مغادرة  يف  ال���راغ���ب���ني  امل���ع���ار����س���ة 
النظام  ب���ني  ات���ف���اق  احل����ي ���س��م��ن 
واملعار�سة امل�سلحة يق�سي بت�سليم 

احلي لقوات النظام.
هناك  اأن  اإىل  ال�������س������ارة  جت������در 
للمعار�سة  ت���اب���ع���ة  جم���م���وع���ات 
القابون  يف  زال������ت  م����ا  امل�����س��ل��ح��ة 
مع  متقطعة  ا���س��ت��ب��اك��ات  وجت����ري 
بعُد  تب�سط  التي مل  النظام  ق��وات 
�سيطرتها على كامل حي القابون. 
اتفاق  ال��ق��اب��ون بعد  ات��ف��اق  وي��اأت��ي 
مناطق  لإخ���الء  اأي���ام  قبل  م�سابه 
وت�سرين  ب����رزة  ح��ي��ي  يف  جم�����اورة 
ت�سيطر  اللذين كانت  الدم�سقيني 
ع��ل��ي��ه��م��ا ف�����س��ائ��ل امل��ع��ار���س��ة منذ 
اأكرث  اجل��م��ع��ة  غ���ادر  ح��ي��ث   ،2012
من  اأك�������رث  ����س���خ�������س،   1200 م����ن 
برزة  حيي  امل�سلحني،  من  ن�سفهم 

وت�����س��ري��ن ب��اجت��اه حم��اف��ظ��ة اإدلب 
ال��ت��ي ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ف�����س��ائ��ل يف 

املعار�سة.
ول تزال املعار�سة امل�سلحة ت�سيطر 
ع���ل���ى ث���الث���ة اأح����ي����اء اأخ�������رى من 
والت�سامن  ج��وب��ر  ه��ي  العا�سمة 

والريموك.    
عمليات  امل��ت��ح��دة  الأمم  وان��ت��ق��دت 
مناطق  ج����رت يف  ال���ت���ي  الإج������الء 
تعتربها  وال�����ت�����ي  ع������دة  �����س����وري����ة 
املعار�سة ال�سورية تهجريا ق�سريا، 

بال�سعي  ال�سورية  احلكومة  وتتهم 
اإح���داث تغيري دمي��وغ��رايف يف  اإىل 

البالد.
وياأتي قبول املعار�سة للخروج من 
ال��ق��اب��ون يف اأع��ق��اب غ����ارات جوية 
م�ستمر  وح�سار  مدفعي  وق�سف 
منذ ثمانني يوما، اأدى اإىل تدمري 

معظم املباين يف احلي.
وهناك نحو 1500 مقاتل واأ�سرهم 
م�ساحتها  منطقة  يف  حم��ا���س��رون 
كيلومرت مربع تقريبا يف القابون.
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حممد بن را�سد خالل اطالعه على نتائج الدفعة الأوىل من امل�سرعات احلكومية   )وام(

تيلر�صون: العالقات الأمريكية 
الرو�صية هي الأ�صواأ منذ 1991

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

المريكي  اخلارجية  وزي��ر  اعترب 
ري����ك���������س ت����ي����ل����ر�����س����ون اأم�������������س ان 
ال���ولي���ات املتحدة  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
ورو���س��ي��ا ه��ي ال���س��واأ منذ احلرب 
ت�سهد  ان  م�����س��ت��ب��ع��دا  ال������ب������اردة، 
انطالقة جديدة. وكان تيلر�سون، 
ادارة  مل��ج��ل�����س  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س 
والذي  موبيل  اك�����س��ون  جمموعة 
كرمه الرئي�س الرو�سي فالدميري 
بوتني يف 2013، ا�سف يف ال�سابيع 
الخ����رية ل��رتاج��ع ال��ع��الق��ات بني 
ادن����ى  ال���ن���ووي���ت���ني اىل  ال���ق���وت���ني 
الحتاد  ان��ه��ي��ار  م��ن��ذ  م�ستوياتها 
وخل�س   .1991 يف  ال�����س��وف��ي��ات��ي 
لفروف  �سريغي  الرو�سي  نظريه 
دونالد  ال��رئ��ي�����س  ا�ستقبله  ال���ذي 
ترامب الربعاء يف البيت البي�س، 
على  وردا  ن��ف�����س��ه��ا.  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اىل 
����س���ي، كرر  ب���ي  ل�����س��ب��ك��ة ان  ����س���وؤال 
تراجعت  ال��ع��الق��ات  ان  تيلر�سون 
الطالق  على  م�ستوى  ادن���ى  اىل 
م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل����رب ال����ب����اردة، مع 

م�ستوى ثقة متدن جدا.

املختطفني  تطال  الكولريا 
احلوثي ميلي�صيات  مبعتقالت 

•• عدن-وكاالت:

اأي��ام من حتذير من  بعد خم�سة 
م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة من 
انت�سار مر�س الكولريا يف اليمن 
وحت���ول���ه ل����وب����اء، ت��ف��ي��د الأن���ب���اء 
ال�����واردة م��ن ال��ي��م��ن ب����اأن املر�س 
انت�سر يف املعتقالت التي يحتجز 
ف��ي��ه��ا الن���ق���الب���ي���ون امل���ئ���ات من 

معار�سيهم.
وك�سفت رابطة اأمهات املختطفني 
اليمنيني عن اإ�سابة ع�سرات من 

املعتقلني باملر�س.
�سحايف  ب��الغ  يف  الرابطة  وقالت 
وال�سحية  الإن�سانية  الأو�ساع  اإن 
معتقالت  يف  ل���ل���م���خ���ت���ط���ف���ني 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات- الن��ق��الب��ي��ة ت���زداد 

�سوءاً يوماً بعد يوم.
املفو�سية  ال���راب���ط���ة  ون���ا����س���دت 
ال�������س���ام���ي���ة حل����ق����وق الإن���������س����ان 
لل�سليب  ال����دول����ي����ة  وال���ل���ج���ن���ة 
لإنقاذ  ب�سرعة  بالتدخل  الأحمر 
امل�سابني،  امل���خ���ت���ط���ف���ني  ح����ي����اة 
لتلقي  امل�ست�سفيات  اإىل  ونقلهم 

العالج الالزم.
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اأخبـار الإمـارات
الداخلية تطلق حملة توعية للتعريف بقواعد واإجراءات ال�صبط املروري اجلديدة

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت وزارة الداخلية حملة للتعريف بالقرار الوزاري رقم 178 ل�سنة 
املرورية  النقاط  امل���روري  ال�سبط  واإج����راءات  ق��واع��د  ب�ساأن   2017
لقانون  الالحقة  التنفيذية  الالئحة  تعديل  ب�ساأن  ال����وزاري  وال��ق��رار 

ال�سري واملرور الحتادي .
جاءت تلك التعديالت بناء على الدرا�سات والإح�سائيات املرورية املخت�سة 

ومبادرة املجل�س املروري الحتادي يف مراجعة وحتديث القوانني.
واإدارات  الداخلية  ب��وزارة  املوحدة  للحمالت  الفرعية  اللجنة  و�ستقوم    
اإطار  يف  نف�سها  للغاية  توعية مرورية  بتنفيذ حمالت  الدولة  امل��رور يف 
اعتبارا من  تنفيذه  املزمع  القرار  ت�سبق تطبيق  التي  الرئي�سية  احلملة 

مطلع يوليو املقبل.

  وتاأتي احلملة جت�سيدا لإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية بلوغ اأعلى م�ستويات 
املرور  لقطاع  الإ�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  ن��ط��اق  �سمن  امل��روري��ة  ال�سالمة 
ل�سبط اأمن الطرق واحلد من احلوادث املرورية وحتقيق امل�ستهدف من 
 100 لكل   3 اإىل  الوفيات  خلف�س  الوطني  واملوؤ�سر  املرورية  املوؤ�سرات 

األف من ال�سكان بحلول 2021.
املروري  املجل�س  رئي�س  ال��زف��ني  �سيف  حممد  خبري  ال��ل��واء  اأو���س��ح  و    
ال��وزاري ب�ساأن تعديل الالئحة التنفيذية الالحقة  اأن القرار  الحتادي 
ل��ق��ان��ون ال�����س��ري وامل�����رور الحت�����ادي ي��رك��ز ع��ل��ى اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف جميع 
املخالفات املرورية من حيث النقاط مع اإدراج بع�س املخالفات ورفع عدد 
النقاط امل�سجلة عليها خ�سو�سا بعد اأن لوحظ مدى خطورتها وتاأثريها 

يف ن�سب احلوادث والوفيات.
اليه  امل�سار  ال���وزاري  ال��ق��رار  لتقييم  فريق عمل  �سكل  املجل�س  اأن  ذك��ر  و 

ورفع تقارير دورية ب�ساأنه لفتا اإىل اأن حملة التوعية ت�ستهدف تعريف 
الغرامات  بع�س  وت��ع��دي��ل  امل�ستحدثة  وامل��خ��ال��ف��ات  ب��ال��ق��ان��ون  اجل��م��ه��ور 
املقاعد  الأط��ف��ال يف  ا�ستخدام مقاعد  الزامية  امل��روري��ة مثل  وال��ق��رارات 
الأمامي  بالكر�سي  العا�سرة  دون  اأو جلو�س من منهم  للمركبة  اخللفية 
مع اإلزام جميع الركاب بربط حزام الأمان وحتديد ال�سرعات باملناط������ق 
ال�سكنية مبا ل يزيد عن 40 كيلو مرتا .. و اأو�سح اأنه مت ت�سكيل فريق 
مع  والتن�سيق  ال��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة  ب���اأه���داف  للتوعية  ع��م��ل 
ال�سركاء املعنيني بامل�ساركة يف جهود التوعية باأهداف احلملة كل �سمن 
اخت�سا�سه مثل وزارة ال�سحة والهيئات ال�سحية يف الدولة وهيئة الطرق 
لل�سيارات  الإم��ارات  ن��ادي  و  والبلديات  النقل  ودوائ��ر  بدبي  واملوا�سالت 

وال�سياحة .
  و اأعلن الزفني اأنه �سيتم يف اإطار حملة التوعية عقد ور�س عمل مكثفة 

على م�ستوى الدولة وور�س عمل متخ�س�سة للهيئات واجلهات احلكومية 
واأولياء الأمور للتعريف بكيفية ا�ستخدام املقاعد اخللفية لالأطفال.

  و اأ�سار اإىل اأنه مت اعداد مواد علمية للتعريف باأهداف احلملة بالتن�سيق 
مع اإدارة الإعالم الأمني يف الإدارة العامة لالإ�سناد الأمني بالأمانة العامة 
ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية اإىل جانب اإعداد 
م�ستخدمي  على  احلملة  اإط��ار  يف  لتوزيعها  لغات  بعدة  التوعية  كتيبات 
الطريق .. داعيا خمتلف و�سائل الإعالم والنا�سطني يف مواقع التوا�سل 
تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا  احلملة  اأه���داف  حتقيق  يف  للم�ساركة  الجتماعي 
الوعي املروري لدى اجلميع ومتابعة ح�سابات وزارة الداخلية والقيادات 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  وم��واق��ع  ال��ق��ن��وات  جميع  ع��رب  لل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
امل�ستمرة يف بث الر�سائل التوعوية للتعريف بقواعد واإجراءات ال�سبط 

املروري اجلديدة.

اطلع على نتائج الدفعة الأوىل من امل�سرعات احلكومية وي�ستعر�س اأهداف الثانية

حممد بن را�صد يوؤكد اأهمية توفري خدمات متكاملة تلبي احتياجات النا�س وحتقق لهم ال�صعادة
•• دبي -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  و����س���ف 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل حكومة 
دولة الإمارات باأنها حكومة نتائج 
نتيجة  اأه��م  اأن  �سموه  مو�سحا   ..
اإليها  ل��ل��و���س��ول  احل��ك��وم��ة  ت�سعى 
ه����ي ت����ق����دمي اأف�������س���ل اخل����دم����ات 
احلكومية يف العامل لت�سهيل حياة 

النا�س وحتقيق �سعادتهم.
وق�����ال ����س���م���وه: ب��ت��وج��ي��ه��ات اأخ���ي 
حكومة  ت�سعى   .. خليفة  ال�سيخ 
عاملياً  ل���ل���ري���ادة  الإم���������ارات  دول�����ة 
ب�����ام�����ت�����الك اأ�������س������ب������اب ال����ت����ط����ور 
عرب  ال�ساملة  والتنمية  وال��ت��ق��دم 
 .. م�ستقبلية  عمل  اآل��ي��ات  تطوير 
فاعلة  اأداة  احلكومية  وامل�سرعات 
احلكومي  ب���ال���ع���م���ل  ل����الرت����ق����اء 
وموؤثرة  ���س��ري��ع��ة  ن��ت��ائ��ج  وحت��ق��ي��ق 
روؤي��ة موحدة  ت�سكل  وهي  وكبرية 
اآلية  اإىل  نريد حتويلها  وطموحة 
العمل  جم���الت  ك��اف��ة  يف  معتمدة 

احلكومي .
ج��اء ذل��ك ل��دى زي���ارة �سموه مقر 
�سمو  يرافقه  امل�سرعات احلكومية 
ال�����س��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د 
بن  �سيف  ال�����س��ي��خ  �سمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية.
واطلع �سموه على التحديات التي 
امل�سرعات يف  �ستعاجلها فرق عمل 
دف��ع��ت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��رك��ز على 
التي  وامل�سرتكة  املهمة  اخل��دم��ات 
وا�ستعر�س  ال��ن��ا���س  ح��ي��اة  مت�����س 
نتائج واإجنازات فرق عمل الدفعة 
اأطلقها  ���س��م��وه  ك���ان  ال��ت��ي  الأوىل 
�ساحب  وق��ال  املا�سي.  اأكتوبر  يف 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
امل�سرعات  جت��رب��ة  اإن  م��ك��ت��وم  اآل 
فريدا  من��وذج��ا  ت�سكل  احلكومية 
ل���ل���ع���م���ل احل����ك����وم����ي ت���ع���م���ل من 
خالله اجلهات مع بع�سها كفريق 
والإنتاجية  ال��ك��ف��اءة  ع���ايل  واح���د 
اأف�سل  تطوير  يف  البتكار  يتبنى 
اخلدمات وحتقيق الإجنازات التي 
والتطلعات  امل�ستهدفات  تتخطى 
وت�������س���اب���ق ال����زم����ن وت��ت��غ��ل��ب على 

حتديات الوقت.

اأول حتٍد يتم اإجنازه يف امل�سرعات 
وق���ب���ل امل����وع����د امل����ح����دد ل���الإجن���از 

املحدد ب�60 يوماً.
اأما يف حتدي اإجراء فح�س الك�سف 
ع���ن ���س��رط��ان ال���ث���دي ل���� 2000 
�سيدة ممن جتاوزن �سن الأربعني 
يف اإمارة الفجرية خالل 100 يوم 
فقد متكنت وزارة ال�سحة ووقاية 
فحو�سات  اإج�������راء  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
خالل  �سيدة   2000 م��ن  لأك���رث 

يوماً.  83
اآلية  احلكومية  امل�سرعات  وتعترب 
عمل  ف��رق  ت�سم  م�ستقبلية  عمل 
احلكومة  موظفي  م��ن  م�سرتكة 
والأكادميي  اخل��ا���س  والقطاعني 
القطاعات  يف  ع��م��ل��ه��ا  وي����رتك����ز 

الرئي�سية.
وت��ع��م��ل امل�����س��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
م��ك��ان واح���د وحت��ت مظلة واحدة 
ل���رف���ع وت������رية حت��ق��ي��ق الأج����ن����دة 
م�ساريع  تنفيذ  وت�سريع  الوطنية 
احل���ك���وم���ة ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة من 
خم�س�سة  م���������س����اح����ات  خ��������الل 
عمل  ف��رق  فيها  �ستعمل  ومبتكرة 
اإ���س��راف نخبة من  م�سرتكة حتت 
والكفاءات  وامل�����س��رف��ني  امل���درب���ني 
يف  مكثفة  برامج  لتقدمي  العاملية 

مدد ق�سرية.
احلكومية  امل�������س���رع���ات  وت����ق����دم 
ل��دع��م خم��ت��ل��ف اجلهات  خ��دم��ات 
هدفها  امل���������س����ارك����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
اأهداف  حتقيق  ت�سريع  الأ�سا�سي 
جمالت   4 يف  الوطنية  الأج��ن��دة 
الوطنية  امل��وؤ���س��رات  وه��ي  اأ�سا�سية 
واملبادرات  وال��ربام��ج  وال�سيا�سات 
م��ن خالل  واخل��دم��ات احلكومية 
من  م�سرتكة  ع��م��ل  ف���رق  ت�سكيل 
خمتلف اجلهات ملعاجلة التحديات 
ثقافة  وتر�سيخ  الأه���داف  واإجن���از 
وحتقيق  احل����ك����وم����ي  الب�����ت�����ك�����ار 
عرب  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  يف  التميز 
ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع ب��اأ���س��ال��ي��ب عمل 
�سريعة  نتائج  اإىل  تف�سي  ري��ادي��ة 

وم�ستدامة.
عددا  احلكومية  امل�سرعات  وتوفر 
من اخلدمات امل�ساندة لدعم فرق 
ال��رب��ط م��ع اخلربات  العمل وه��ي 
ال���ق���ط���اع���ي���ة وت�����ب�����ادل اخل������ربات 
تي�سري  ج����ان����ب  اإىل  وامل����ع����رف����ة 
الذهني  وال��ع�����س��ف  ال��ع��م��ل  ور�����س 
خدمات  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ت��وا���س��ل 
املتابعة والتقارير الدورية والدعم 

اللوج�ستي وتقنية املعلومات.

ووجه �ساحب ال�سمو نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الثانية  ال��دف��ع��ة  ع��م��ل  ف���رق  دب���ي 
ب�سرورة  احل��ك��وم��ي��ة  للم�سرعات 

تطوير خدمات متكاملة.
اإن الإجن��از احلقيقي  وق��ال �سموه 
متكاملة  خ�����دم�����ات  ت����وف����ري  ه�����و 
وتلبي  واجل��ه��د  ال��وق��ت  تخت�سر 
الح����ت����ي����اج����ات ب����اأع����ل����ى درج������ات 
النا�س  احتياجات  وتلبي  الفاعلية 
وحت��ق��ق ل��ه��م ال�����س��ع��ادة.. ه���ذا هو 
التحدي الذي نريد كافة اجلهات 
اأن تعمل لتجاوزه . واأ�ساف �سموه 
اإن النتائج التي حققتها امل�سرعات 
الأوىل  دف���ع���ت���ه���ا  يف  احل���ك���وم���ي���ة 
الأهداف  جت��اوزت  فقد   .. مب�سرة 
امل��ر���س��وم��ة يف وق��ت ق��ي��ا���س��ي.. هذا 
ي��وؤك��د ق���درة اأب��ن��اء الإم�����ارات على 
م�سيفا   .. ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
ونقله  الزخم  ه��ذا  لتعزيز  نتطلع 
الدفعة  يف  جديدة  م�ستويات  اإىل 
الثانية .. نريد اإجنازات مماثلة يف 

كل ميادين العمل احلكومي .
رافق �سموه خالل الزيارة .. معايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�ستقبل  ال��وزراء  جمل�س  �سوؤون 
ومعايل �سقر غبا�س �سعيد غبا�س 
والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزي��ر 
وم���ع���ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج 
الطاقة  وزي�����ر  امل����زروع����ي  ف���ار����س 
ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
وزي�����ر تطوير  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
جنالء  وم��ع��ايل  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
ب��ن��ت حم��م��د ال��ع��ور وزي����رة تنمية 
املجتمع ومعايل عهود بنت خلفان 
الرومي وزيرة دولة لل�سعادة وعدد 

من كبار امل�سوؤولني.

اخلارجية  وزارات  التحدي  فريق 
والتعاون الدويل واملوارد الب�سرية 
وال����ت����وط����ني وال�������س���ح���ة ووق����اي����ة 

املجتمع وهيئة الإمارات للهوية.
و�ستقود وزارة تنمية املجتمع فريق 
ع��دد متعاملي مركز  رف��ع  حت��دي 
ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف اإم�����ارة 
اأ���س��ع��اف خالل   10 اإىل  ع��ج��م��ان 
تفعيل  يف  م�����س��اه��م��ة  ي���وم   100
م���راك���ز اخلدمة  ت��ط��وي��ر  خ���دم���ة 
جمل�س  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  وذل��������ك 
اجلناحي  ومركز  لل�سباب  عجمان 
التنفيذي  وامل��ج��ل�����س  ل���ل���ع���ق���ارات 
لإمارة عجمان و جمموعة �سركات 
لرعاية  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  اإع���م���ار 

ال�سباب والريا�سة.
اأما وزارة املوارد الب�سرية والتوطني 
ف�ستعمل على حتدي تعزيز خدمة 
ال�سكاوى  وب��ح��ث  العمل  ع��الق��ات 
العمالية من خالل تخفي�س املدة 
العمالية  ال�سكاوى  حلل  الزمنية 
يف اإم����ارة دب���ي م��ن 30 ي��وم��ا اإىل 
10 اأيام عمل وذلك بن�سبة 66 يف 
بال�سراكة  ي��وم   100 خ��الل  املائة 
م����ع حم���اك���م دب�����ي ومم���ث���ل���ني عن 

قطاع العمل والعمال.
و�ستعمل الهيئة العامة للمعا�سات 
والتاأمينات الجتماعية بال�سراكة 
الب�سرية  امل���������وارد  وزارات  م����ع 
وال����ت����وط����ني وال�������س���ح���ة ووق����اي����ة 
املجتمع واملالية والهيئة الحتادية 
للموارد الب�سرية احلكومية وهيئة 
اإجناز  وال�سلع على  املالية  الأوراق 
حتدي �سرف اأول راتب تقاعدي اأو 
مكافاأة نهاية اخلدمة للمواطنني 
نهاية  تاريخ  يوما من   14 خالل 
ال�سيخ  برنامج  و�سيعمل  اخلدمة. 

كافة  م��ت��م��ي��زة يف  ن��ت��ائ��ج  ح��ق��ق��ت 
عليها  ا�ستملت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  حققت  ح��ي��ث 
الناجتة  ال��وف��ي��ات  خف�س  حت���دي 
اأخطر  عن احلوادث املرورية على 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ط���رق   5
مب�ساركة  امل���ائ���ة  يف   21 ب��ن�����س��ب��ة 
ووزارة  والإ������س�����ع�����اف  ال�������س���رط���ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وه��ي��ئ��ة الطرق  ال��ب��ن��ي��ة 
وامل���وا����س���الت وج��م��ع��ي��ة الإم�����ارات 
لل�سالمة املرورية خف�ساً للوفيات 
بن�سبة 63 يف املائة اأي ما يعادل 3 

اأ�سعاف امل�ستهدف.
لفرق  ال��ب��ارزة  الإجن����ازات  و�سمن 
حت�سني  حت��دي  ج��اء   .. امل�سرعات 
املائة  يف   10 بن�سبة  الهواء  ج��ودة 
انبعاثات  م��ن  التقليل  ي���وازي  م��ا 
280 األف مركبة .. وذلك خالل 
عليه  ع��م��ل��ت  وال����ذي  ي���وم   100
والبيئة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  وزارة 
و�سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
دوب��ال واإمي��ال وج��رناك اإلكرتيك 
حيث جنح الفريق الفريق بتجاوز 
هذا الهدف بتحقيق ن�سبة خف�س 
بلغت 16يف املائة خالل 99 يوماً 
ما يوازي 160 يف املائة من هدف 
التحدي اأي اإزالة نحو 480 األف 
ال�������س���وارع. ومتكنت  م���ن  م��رك��ب��ة 
والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة 
 1000 ت���وف���ري  وف����ري����ق حت�����دي 
فر�سة عمل للمواطنني الباحثني 
امل��ايل خالل  القطاع  ع��ن عمل يف 
الفريق  متكن  حيث  يوما..   75
امل�����ك�����ون م�����ن م���ع���ه���د الإم�����������ارات 
واملالية  امل�����س��رف��ي��ة  ل���ل���درا����س���ات 
املركزي  وامل�سرف  التاأمني  وهيئة 
الوطني  دب�����ي  الم���������ارات  وب���ن���ك 

وت�سم الدفعة الثانية فرقا قيادية 
احتادية  وه���ي���ئ���ات  وزارات   7 يف 
للعمل على ت�سريع اإجناز امل�ساريع 
الوطنية  ب����الأج����ن����دة  امل���رت���ب���ط���ة 
لروؤية الإم��ارات 2021 �سمن 8 

حتديات وخالل 100 يوم.
وزارات  ه������ي  اجل������ه������ات  وه����������ذه 
واملوارد  املجتمع  وتنمية  الداخلية 
والهيئة  وال���ت���وط���ني  ال��ب�����س��ري��ة 
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���س��ات  ال��ع��ام��ة 
زايد  ال�سيخ  وبرنامج  الجتماعية 
ل��الإ���س��ك��ان وه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م قطاع 
الحتادية  وال��ه��ي��ئ��ة  الت�������س���الت 

للكهرباء واملاء.
وتقود وزارة الداخلية فريقي عمل 
اأول��ه��م��ا تفعيل  لإجن�����از حت��دي��ني 
خ��دم��ة ب��اق��ة ق���دوم م��ول��ود جديد 
بت�سليم  ال�������وزارة  ت���ق���وم  ح��ي��ث   ..
كافة امل�ستندات الثبوتية للمواليد 
املواطنني خالل زيارة واحدة بدًل 
باقة  ب��ا���س��ت��خ��دام  زي������ارات   7 م���ن 
م���ربوك م��ا ي���اك .. وذل���ك خالل 
هيئة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  ي���وم   100
وهيئة  الت�����س��الت  ق��ط��اع  تنظيم 
ال�سحة  وه��ي��ئ��ة  ب���دب���ي  ال�����س��ح��ة 
للهوية  الإم��ارات  باأبوظبي وهيئة 
ووزارة  الإم��ارات  بريد  وجمموعة 
ال�سحة ووقاية املجتمع وموؤ�س�سة 
ومركز  املالية  ووزارة  الذكية  دبي 
الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب��وظ��ب��ي 

واملعلومات.
ال��ذي تقوده  ال��ث��اين  التحدي  اأم��ا 
وزارة الداخلية فيتمثل يف خف�س 
للح�سول  ال��الزم��ة  الزمنية  امل��دة 
املائة  50 يف  بن�سبة  الإق��ام��ة  على 
للقادمني للعمل باإمارة عجمان .. 
وذلك خالل 100 يوم حيث ي�سم 

زايد لالإ�سكان على حتدي حت�سني 
ال�سكني  ال���دع���م  ط��ل��ب��ات  خ���دم���ة 
م��ن خ���الل ���س��م��ان ا���س��ت��ف��ادة 90 
ال�سادرة  امل��واط��ن��ني  م��ن  امل��ائ��ة  يف 
ل��ه��م ق�����رارات ال���دع���م ال�����س��ك��ن��ي يف 
اإماراتي ال�سارقة والفجرية خالل 
من  كل  مع  بال�سراكة  يوم   100
بلدية الفجرية ودائرة التخطيط 

وامل�ساحة يف ال�سارقة.
قطاع  ت��ن��ظ��ي��م  ه���ي���ئ���ة  و����س���ت���ق���وم 
املتعامل  ب��ت��م��ك��ني  الت���������س����الت 
م����ن احل�������س���ول ع���ل���ى اخل����دم����ات 
7 جهات  ل����  ال���ذك���ي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
امل�ستندات  ط��ل��ب  دون  ح��ك��وم��ي��ة 
 100 ال���ث���ب���وت���ي���ة وذل������ك خ�����الل 
ا�ستخدام  ن�سبة  زي��ادة  بهدف  ي��وم 
الذكية  ل���ل���خ���دم���ات  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
والت�سهيل عليهم بالتعاون مع كل 
من وزارات تطوير البنية التحتية 
واملوارد  املعرفة  وتنمية  والثقافة 
دبي  وحكومة  والتوطني  الب�سرية 
الإمارات  بريد  الذكية وجمموعة 
لالإ�سكان  زاي���د  ال�سيخ  وب��رن��ام��ج 

وهيئة الإمارات للهوية.
و�����س����ت����ق����وم ال���ه���ي���ئ���ة الحت�����ادي�����ة 
ع���ل���ى حت�سني  وامل��������اء  ل���ل���ك���ه���رب���اء 
خ����دم����ات ال���ك���ه���رب���اء م����ن خ���الل 
لتو�سيل  ال��زم��ن��ي��ة  امل����دة  خ��ف�����س 
ال����ك����ه����رب����اء مل������ن������ازل امل����واط����ن����ني 
اجلديدة يف اإمارة عجمان من 47 
يوم عمل اإىل 14 يوم عمل بن�سبة 
يوم   100 خ���الل  امل��ائ��ة  يف   70
بال�سراكة مع وزارة تطوير البنية 
التحية وات�سالت و�سركة عجمان 
البلدية  ودائ��رة  ال�سحي  لل�سرف 

والتخطيط بعجمان.
للم�سرعات  الأوىل  الدفعة  وكانت 

ال���وط���ن���ي وبنك  اأب���وظ���ب���ي  وب���ن���ك 
الفطيم  م���اج���د  وجم��م��وع��ة  ن����ور 
و�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني 
والفردان  ال��ر���س��ت��م��اين  و���س��رك��ات 
الهدف  ه��ذا  لل�سرافة من جت��اوز 
مواطناً   1080 مع  التعاقد  ومت 
بينهم  امل����ايل  ال��ق��ط��اع  ل��ل��ع��م��ل يف 
بعملهم يف  لتحقوا  914 مواطناً 

املا�سي. فرباير   28
100 يف  ال��ت��ح��اق  اأم����ا يف حت���دي 
الإماراتيني  الأط���ف���ال  م��ن  امل��ائ��ة 
بريا�س الأطفال خالل 90 يوماً 
وال��ذي عملت عليه وزارة الرتبية 
احل�سانات  واإدارات  وال��ت��ع��ل��ي��م 
واأولياء الأم��ور .. فقد مت حتقيق 
هذا الهدف خالل 48 يوماً فيما 
يوماً  ال�42  خ��الل  ال��ف��ري��ق  عمل 
امل��ت��ب��ق��ي��ة ع��ل��ى ات���خ���اذ الإج������راءت 
قوائم  حت����دي  لإن����ه����اء  ال����الزم����ة 

النتظار يف ال�سنوات املقبلة.
.. فقد عملت  اأما وزارة القت�ساد 
املالية  الأوراق  هيئة  مع  بالتعاون 
الوطنية  واجل���ام���ع���ات  وال�����س��ل��ع 
تطوير  و�سندوق  تكامل  وبرنامج 
ق���ط���اع الت���������س����الت ع���ل���ى حتدي 
براءات  ت�سجيل  طلبات  ع��دد  رف��ع 
 100 اأ�سعاف خالل   5 الخرتاع 
ت�سجيل  20 طلباً ومت  بواقع  يوم 
اأ�سعاف   7 ي��ع��ادل  م��ا  طلباً   27
امل�سجلة  ل��ل��رباءات  الأ�سلي  العدد 
براءات  ع��دد  �سعف  ون��ح��و  �سابقاً 
الخ��رتاع امل�سجلة يف عام 2015 
كاماًل. وحقق فريق م�سرتك من 
الأوراق  وه��ي��ئ��ة  الق��ت�����س��اد  وزارة 
امل���ال���ي���ة وال�����س��ل��ع حت����دي اإ����س���دار 
ال���ن���ظ���ام ال���ق���ان���وين ل����راأ�����س امل���ال 
ليكون  ي��وم��اً   50 خ��الل  املخاطر 
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

با�ستثناء النقاط امل�سجلة للمخالفات اخلطرة 

�صرطة اأبوظبي تلغي النقاط املرورية لل�صائقني مبنا�صبة عام اخلري
•• اأبوظبي- وام: 

مبادرة  اخل��ري  ع��ام  مبنا�سبة  ابوظبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأطلقت 
ارتكابهم  ب�سبب  ال�سائقني  امل�سجلة على  املرورية  النقاط  باإلغاء  جديدة 
التي مت  املخالفات اخلطرة  با�ستثناء  ابوظبي  باإمارة  خمالفات مرورية 
178-2017 ب�ساأن قواعد  ت�سجيلها قبل تطبيق القرار الوزاري رقم 
املخالفات املرتتبة  امل��روري مبا ميكنهم من ت�سديد  ال�سبط  واج��راءات 
هذه  ت�ستمر  حيث  قيادتهم،  ورخ�س  مركبتهم  رخ�س  وجتديد  عليهم 

املبادرة حتى تطبيق القرار الوزاري رقم 2017-178 .

وتاأتي املبادرة �سمن مبادرات �سرطة ابوظبي لعام اخلري 2017 و�سعيها 
امل�ستمر لرت�سيخ اليجابية ولتكون دافعا لل�سائقني لت�سحيح او�ساعهم 

وفتح �سفحة جديدة لتعزيز ال�سالمة املرورية.
للعمليات  العامة  الإدارة  عام  الظاهري مدير  العميد علي خلفان  وقال 
النقاط  ب��اإل��غ��اء  ابوظبي  �سرطة  م��ب��ادرة  ان  ابوظبي  ب�سرطة  امل��رك��زي��ة 
املرورية ي�ستفيد منها كافة ال�سائقني الذين مت ت�سجيل نقاط مرورية يف 
�سجلهم املروري للمخالفات املرتكبة باإمارة ابوظبي ول ي�ستفيد من هذه 
املبادرة ال�سائقني الذين قاموا بارتكاب خمالفات خطرة مثل خمالفات 
الإ�سارة  وجت���اوز   ، ال��زائ��دة  ال�سرعات  وخمالفات   ، بتهور  املركبة  ق��ي��ادة 

وقيادة  اجلمهور،  على  خطر  ت�سكل  مركبة  وق��ي��ادة  احل��م��راء  ال�سوئية 
مركبة حتت تاأثري الكحول او ما يف حكمه.

املخالفات  ملرتكبي  داف��ع��ا  تكون  ان  يجب  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  ان  واأ���س��اف 
مبا  واللوائح  بالقوانني  والتقيد  لاللتزام  �سلوكياتهم  ملراجعة  املرورية 
ل�سرطة  الأول��وي��ة ال�سرتاتيجية  اإط���ار  امل��ب��ذول��ة يف  م��ن اجل��ه��ود  ي��ع��زز 
امل�ستفيدين من  ال�سائقني  اأمنا. ودعا كافة  اأكرث  ابوظبي جلعل الطرق 
امل��روري اىل احلر�س  امل�سجلة يف �سجلهم  املرورية  النقاط  الغاء  مبادرة 
يف ان تكون تلك املبادرة بداية جديدة لهم يف ت�سحيح �سجلهم املروري 
ارتكاب  وع��دم  وامل���رور  ال�سري  قانون  واآداب  بقواعد  الل��ت��زام  خ��الل  من 

املخالفات التي يرتتب عليها ت�سجيل نقاط يف �سجلهم املروري قد ت�سل 
ايل �سحب الرخ�سة وايقافهم عن القيادة. واكد اأن الهتمام الذى توليه 
�سرطة ابوظبي باإطالق كافة املبادرات لتعزيز الإيجابية بني ال�سائقني 
احلوادث  م��ن  ووقايتهم  ال��ط��ري��ق  م�ستخدمي  �سالمة  على  واحل��ف��اظ 
املرورية وما ينتج عنها من وفيات وا�سابات بليغة، وتفعيل دور املجتمع 
يف تعزيز اجلهود التي تقوم بها �سرطة اأبوظبي يف جعل طرقنا اأكرث اأمنا 
و�سالمة.. ودعا العميد الظاهري كافة �سرائح املجتمع اإىل امل�ساهمة يف 
حت�سني م�ستويات ال�سالمة املرورية من خالل التزامهم بقوانني ال�سري 

واملرور باعتبار ان ال�سالمة املرورية م�سوؤولية جمتمعية.

ح�سر احتفال بنك امل�سرق بيوبيله الذهبي

حممد بن را�صد: القطاع امل�صريف يف الدولة �صريك رئي�صي يف التنمية القت�صادية واحل�صارية

حممد بن را�صد يطلع على جم�صم امل�صروع ال�صياحي مر�صى العرب 

•• دبي -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ح�����س��ر 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل واإىل 
ال�سيخ  ���س��م��و  ع���ه���ده  ويل  ج��ان��ب��ه 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم احتفال بنك امل�سرق بيوبيله 
الذي  الحتفال  وح�سر   . الذهبي 
اأقيم �سباح ام�س يف مدينة جمريا 
يف دب�����ي ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح�����س��ر بن 
مكتوم اآل مكتوم مدير دائرة اإعالم 
دب���ي وم���ع���ايل ���س��ل��ط��ان ب���ن �سعيد 
القت�ساد ومعايل  وزير  املن�سوري 
ال��ق��ط��ام��ي مدير  ب��ن ح��م��د  حميد 
دب��ي و�سعادة  ال�سحة يف  ع��ام هيئة 
ب��ن غرير موؤ�س�س  اأح��م��د  ع��ب��داهلل 
البنك ومعايل عبدالعزيز عبداهلل 
للبنك  التنفيذي  الرئي�س  الغرير 
و�سعادة ماجد �سيف الغرير رئي�س 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
دبي و�سعادة عي�سى كاظم حمافظ 
م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي و�سعادة 
عام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد  خليفة 
دائ����رة ال��ت�����س��ري��ف��ات وال�����س��ي��اف��ة يف 
دبي اإىل جانب عدد من الفاعليات 
الدولة  يف  وامل��ال��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
وح�سد من موظفي بنك امل�سرق . 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �ساهد  وقد 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم����م����د 

•• دبي-وام:

اطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
جانبه  واإىل  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
ويل عهده �سمو ال�سيخ حمدان بن 
و�سمو  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�سيخ 
و�سعادة  دبي  نائب حاكم  مكتوم  اآل 
عام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد  خليفة 
دائ����رة ال��ت�����س��ري��ف��ات وال�����س��ي��اف��ة يف 
دبي على جم�سم امل�سروع ال�سياحي 
ال���رتف���ي���ه���ي وال����ت����ج����اري ال����واع����د 
مر�سى العرب الذي �س�ستنفذه دبي 
ال��ق��اب�����س��ة ع��ل��ى ���س��اط��ي ج��م��ريا يف 
دب��ي وع��ل��ى مقربة م��ن م��وق��ع برج 

العرب .
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تعرف  وق��د 
اآل م��ك��ت��وم على  حم��م��د ب��ن را���س��د 
مكونات امل�سروع الذي باركه �سموه 
اأح��م��د احلباي  م��ن �سعادة ع��ب��داهلل 
وم�ساعده  ال��ق��اب�����س��ة  دب���ي  رئ��ي�����س 
الرئي�س  ال��رف��ي��ع  اإدري�������س  ���س��ع��ادة 
اأو�سح  حيث  ال�سركة  يف  التنفيذي 
جمموعة  اأن  احل����ب����اي  امل���ه���ن���د����س 
ج���م���ريا ���س��ت��ق��دم م����ن خ�����الل هذا 
مبرافق  ع��ائ��ل��ي��ا  منتجعا  امل�����س��روع 
ت��ت��م��ي��ز بخدمات  م��ت��ك��ام��ل��ة  ع��امل��ي��ة 
فندقية اإ�سافية اإىل جانب الفنادق 

واحل�������س���ور ع��ر���س��ا م�������س���ورا عن 
تاريخ ن�ساأة البنك ومراحل تطوره 
ح��ت��ى ب����ات مي��ت��ل��ك اأ�����س����ول ت�سل 
درهم  م��ل��ي��ار   123 اإىل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
عام  تاأ�سي�سه  ع��ن��د  ك��ان��ت  ح��ني  يف 
درهم  امللياري  تتعدى  ل   1967
ب��ن��ك مقا�سة  اأك����رب  ال���ي���وم  وي��ع��د 
نيويورك  يف  الم��ري��ك��ي  ب��ال��دولر 

على اأ�سا�س عاملي .
اأ�س�س  ال�����ذي  امل�����س��رق  ب��ن��ك  وك�����ان 
مب�����وج�����ب م����ر�����س����وم ������س�����ادر عن 
ال�سيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
حاكم  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  را���س��د 
قد   1966 ع����ام  يف  اآن������ذاك  دب����ي 
ان��ط��ل��ق حت��ت اأ���س��م ب��ن��ك ع��م��ان يف 

ح��ت��ى ا���س��ت��ط��اع حت��ق��ي��ق اإجن�����ازات 
وا�ستثمارية  ومت��وي��ل��ي��ة  رب��ح��ي��ة 
الوطني  امل�ستوى  على  اأك��ان  رائعة 
الإقليمي  امل�������س���ت���وي���ني  ع���ل���ى  اأو 
اإىل  ال���غ���ري���ر  وا�����س����ار   . وال�������دويل 
اأن اإح����دى ث��م��ار جن���اح ال��ب��ن��ك هو 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ودع���م  ت�سجيع 
طيب  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  را���س��د 
الدعم فقد  اهلل ثراه ونتيجة هذا 
جتارة  غرفة  اأول  دب��ي  يف  انطلقت 
واأول  وط��ن��ي  بنك  واأول  و�سناعة 
تاأمني  �سركة  واأول  اإ�سالمي  بنك 
مركز  واأول  ا�سمنت  م�سنع  واأول 
جتاري عاملي متكامل على م�ستوى 
اأن البنك  . وذك���ر  دول���ة الإم�����ارات 

والعاملية املرموقة .
البنك  اأن  ك��ل��م��ت��ه  خ��ت��ام  يف  واأك�����د 
امل�ساريع  من  العديد  بتمويل  ق��ام 
العمالقة يف الدولة خا�سة يف دبي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  وم��ن��ه��ا 
وغ����ريه����ا م����ن الب���������راج وامل����ع����امل 

احل�سارية البارزة يف دبي .
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم هناأ موؤ�س�س البنك 
البنك  وا���س��رة  التنفيذي  ورئي�سه 
اإجن��ازات غاية  على ماحققوه من 
ع��ل��ى �سعيد  خ��ا���س��ة  الأه��م��ي��ة  يف 
التنموية  امل�����س��اري��ع  دع���م ومت��وي��ل 
وم�ساريع البنية التحتية الوطنية 
امل�سريف  القطاع  اأن  �سموه  معتربا 

دي��ره يف  مقر متوا�سع يف منطقة 
دب��ي وف��رع��ني يف اأب��وظ��ب��ي والعني 
عاما  خم�سني  وبعد  اليوم  واأ�سبح 
له فروع  التطويرية  من م�سريته 
يف اإحدى ع�سرة دولة حول العامل 
وواحد وع�سرين مكتبا خارج دولة 

الإمارات .
م���ع���ايل  امل����ن����ا�����س����ب����ة  وحت���������دث يف 
الغرير  ع�����ب�����داهلل  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��ن��ك اإذ 
اأع���رب ع��ن اع��ت��زازه واأ���س��رة واإدارة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  بت�سريف  ال��ب��ن��ك 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي احتفاله بيوبيله 
الذهبي ودعم �سموه مل�سرية البنك 

ماليني  �ستة  ق��دره  براأ�سمال  ب��داأ 
77 فرعا  اليوم يف  وينت�سر  دره��م 
واأهم  واملنطقة  الإم����ارات  دول��ة  يف 
املراكز العاملية مثل نيويوك ولندن 

وهوجن كوجن .
للبنك  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 
�ساحب  ي��ا  احل��ك��وم��ة  وظ��ي��ف��ة  اإن 
املنا�سبة  البيئة  تهيئة  هي  ال�سمو 
ل���������س����ع����ادة الأف�������������راد وامل����وظ����ف����ني 
وتر�سيخ الإيجابية كقيمة اأ�سا�سية 
يف جم��ت��م��ع دول����ة الإم��������ارات وقد 
على  امل�������س���رق  ب���ن���ك  يف  ح���ر����س���ن���ا 
ال�سعيدة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ل��ك  ت��اأ���س��ي�����س 
العديد  ل��ذل��ك  نتيجة  وح�����س��دن��ا 
م��ن اجل��وائ��ز وال�����س��ه��ادات املحلية 

يف ال�����دول�����ة ����س���ري���ك رئ���ي�������س���ي يف 
واحل�سارية  القت�سادية  التنمية 
تعزيز  يف  اإي��ج��اب��ي��ا  دورا  وي��ل��ع��ب 
الق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي يف ال���دول���ة 
ويوفر فر�س عمل �سانحة لل�سباب 
الذين  منهم  اخل��ري��ج��ني  خ��ا���س��ة 
ي�سكلون ن�سبة لي�ست بالقليلة من 

موظفي هذا القطاع احليوي .
����س���م���وه مب�������س���اه���م���ات بنك  ون������وه 
امل�������س���اري���ع  امل���������س����رق يف مت�����وي�����ل 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وغ��ريه��ا من 
اقت�سادنا  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل�ساهمات 
الإيجابي  ال����دور  وت��ع��زز  ال��وط��ن��ي 
وال���ب���ن���اء ل��ل��م�����س��ارف ال��ع��ام��ل��ة يف 

الدولة خا�سة الوطنية منها .

برج  واأب���رزه���ا  للمجموعة  التابعة 
العرب وفندق جمريا بيت�س وفندق 
جمريا الن�سيم وفندق جمريا مينا 
الق�سر  ج���م���ريا  وف���ن���دق  ال�������س���الم 

وفندق جمريا دار امل�سيف .
وي��ت��األ��ف امل�����س��روع اجل��دي��د مر�سى 
ال��ع��رب م��ن ف��ن��دق عائلي ج��دي��د و 
اإليها  �سي�ساف  وال��ت��ي  وادي  واي��ل��د 
جديدة  م���ائ���ي���ة  واأل�����ع�����اب  ج������ولت 
م�سبوقة  غ��ري  ترفيهية  وخ��ي��ارات 
م�ساحات  جم��م��ع  ك���ذل���ك  وي�����س��م 
ومركزا  العاملية  لل�سركات  مكتبية 
متعدد  ل�����ل�����م�����وؤمت�����رات  ����س���خ���م���ا 
للت�سوق  وم���رك���زا  ال���س��ت��خ��دام��ات 

بينها ممرات للم�ساة وم�سار للم�سي 
للدراجات  وم�����س��م��ار  وال��ري��ا���س��ة 

الهوائية واأحوا�س �سباحة .
األف  ع�����س��رة  امل��ر���س��ى  �سي�سم  ك��م��ا 
موقف لل�سيارات و�سبكة موا�سالت 
حركة  لت�سهيل  و���س��ري��ع��ة  مت�سلة 
ووجهات  م��ن��ت��ج��ع��ات  ب���ني  ال��ت��ن��ق��ل 

الرتفيه يف املر�سى .
وخل�����س ع��ب��داهلل احل��ب��اي مكونات 
قدمه  ال��ذي  ال�سرح  امل�سروع خالل 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سمو  �ساحب  اأم���ام 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
جزيرتان  واأه��م��ه��ا  ومرافقيه  دب��ي 
اإجمالية  مب�ساحة  ا�سطناعيتان 

وك���ب���ار ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ورج���ال 
الثقافات  وال�سياح من كل  الأعمال 

واحل�سارات .
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اهتماما  اأب�����دى  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
نوعه  من  الفريد  بامل�سروع  مميزا 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى امل���ن���ط���ق���ة وب���ارك���ه 
الدقة  ب���������س����رورة  ووج�������ه  ����س���م���وه 
بالتنفيذ والإدارة وتوفري  واجلودة 
والرفاهية  ال��راح��ة  و�سائل  جميع 
�ساكني  لكافة  العربية  وال�سيافة 
العائالت  امل�سروع خا�سة  ومرتادي 
التمام  وبلوغه  اإجن���ازه  بعد  منهم 

باإذن اهلل تعاىل .

اإىل م��اي��زي��د عن  ت�����س��ل م�����س��اح��ت��ه 
ومطاعم  مربع  مرت  األ��ف  ع�سرين 

ومقاه متنوعة .
 300 وي�سم مر�سى العرب كذلك 
�سقة �سكنية مطلة على مياه اخلليج 
فاخرة  ف���ي���ال   140 ج���ان���ب  اإىل 
جديدة  ج��زي��رة  اأر����س  على  مبنية 
ورفاهيتها  بخ�سو�سيتها  تتميز 
اأي�سا   فندق بوتيك  ويف اجل��زي��رة 
وترفيهية  خدمية  مبرافق  جمهز 
عاملية  م���وا����س���ف���ات  وذات  ف���اخ���رة 
احل�سارية  املكانة  تعك�س  امل�ستوى 
�سياحية  ك��وج��ه��ة  ال���ع���رب  مل��ر���س��ى 
جاذبة من خالل مرافقها التي من 

ت�سل اإىل اأربعة ماليني قدم مربعة 
بتكلفة تقدر ب�ستة مليارات ون�سف 
اجلزيرتان  وت�����س��م  دره����م  امل��ل��ي��ار 
غرفة   2400 ب�سعة  فنادق  اأرب��ع��ة 
فندقية و " وايلد وادي " وحديقة 
 " " ����س���ريك دو����س���ول���ي���ه  م���ائ���ي���ة و 
ومتحف اللوؤلوؤ و 40 فيال فاخرة 
اأبراج  و�ستة  �سكنية  �سقة   300 و 
واملطاعم  للتجزئة  ومنفذ  مكتبية 
ومطعم  حم������ل   400 ع������دده������ا 
وناد  والأف��راح  للموؤمترات  ومركزا 
لليخوت  خ��ا���س  وم��ر���س��ى  لليخوت 
�ستجعل  التي  امل��راف��ق  من  وغريها 
من مر�سى العرب ملتقى للعائالت 

مر�سى  م�����س��روع  " اإن  �سموه  وق���ال 
�سل�سلة  يف  حلقة  اإل  م��اه��و  ال��ع��رب 
طويلة من امل�ساريع التنموية التي 
املتمثلة  �سيا�ستنا  اإط����ار  يف  ت��دخ��ل 
ورفده  الوطني  اقت�سادنا  بتنويع 
لتن�سب  ج���دي���دة  دخ����ل  مب�����س��ادر 
م�سريا  م�ستمرة  احل��ي��اة  م��ادام��ت 
�سموه اإىل قطاع ال�سياحة باأنواعها 
والعالجية  والرتفيهية  العائلية 
اأن  ���س��م��وه  وال��ت�����س��وق��ي��ة .. م���وؤك���دا 
واإبداع  وذوق  فن  ال�سياحة  �سناعة 
وه������ى ك����ذل����ك ث���ق���اف���ة وح�������س���ارة 
وطني  دخ��ل  وم�سدر  عمل  وفر�س 

مهم وحيوي.
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اأخبـار الإمـارات

عمار النعيمي ي�صدر قرارا بت�صكيل جمل�س العمل اخلريي لالإمارة
•• عجمان-وام:

رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در 
العمل  تن�سيق  جمل�س  ت�سكيل  ب�ساأن  اأم��ريي��ا  ق���رارا  التنفيذي  املجل�س 
اخلريي والأوقاف يف اإمارة عجمان لغر�س متكني املجل�س من ممار�سة 

الخت�سا�سات امل�سندة اإليه بكفاءة عالية و�سال�سة.
برئا�سة  املجل�س  ي�سكل  اأن  على   -  2017 ل�سنة   7 رقم   - القرار  ون�س 
�سمو ويل العهد وع�سوية كل من ال�سيخ حممد بن عبداهلل بن �سلطان 
النعيمي وال�سيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي وال�سيخ عبدالعزيز بن علي 

الزعابي  حمد  عبيد  و�سعادة  النعيمي  اإبراهيم  �سيف  و�سعادة  النعيمي 
والدكتور عبداهلل حممد الأن�ساري.

اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإع��الن �ساحب  مع  تزامنا  ذل��ك  ج��اء 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل العام 2017 عاما للخري .

لي�ست  اخل���ري  ث��ق��اف��ة  اإن  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  وق���ال 
باجلديدة على دولتنا و�سعبنا وزرعها فينا والدنا ال�سيخ زايد اآل نهيان 
مكانة  على  واخل��ريي��ة  الإن�سانية  الق�سايا  وا�ستحوذت  ث��راه  اهلل  طيب 

كبرية يف فكره واهتمامه داخل البالد وخارجها .
التي  الثوابت  من  كانت  واخل��ريي��ة  الإن�سانية  التوجهات  ه��ذه  اأن  واأك��د 

لقيم اخلري  ونبيل  �سادق  اإمي��ان  على  ترتكز  وهي  القائد  مبادئ  ت�سكل 
والعطاء وبالتايل فهي ل تتحول بتغري املكان اأو بتحول الزمان.

الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  اخل��ري  ع��ام  اأن  �سموه  واأ���س��اف 
وبعطاء اأبناء زايد اخلري �سري�سخ مكانة الإمارات كدولة معطاءة و�سعب 

حمب للخري باعتبارها م�سوؤولية م�سرتكة تقع على عاتق اجلميع.
يذكر اأن �سمو ويل العهد قد اأ�سدر القرار الأمريي رقم 1 ل�سنة 2017 
وتتوىل  للمجل�س  عاما  اأمينا  املعمري  علي  م��رمي  ال�سيدة  تعيني  ب�ساأن 

املهام والخت�سا�سات وامل�سوؤوليات املحددة لها.
ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان قد  ال��ع��م��ل اخل���ريي والأوق������اف  وك���ان جمل�س تن�سيق 

املثمر  ال��ت��ع��اون  ق��ن��وات  م��ن  امل��زي��د  بتوفري  ليخت�س  �سابقا  اإن�����س��اوؤه  مت 
العاملة يف  الأوق��اف  فيما بني اجلمعيات اخلريية و�سناديق  والتوا�سل 
الإمارة لتحقيق اأهدافها اخلريية . ويقوم املجل�س بالتن�سيق مع قيادات 
اجلمعيات اخلريية و�سناديق الأوقاف ب�ساأن و�سع خطة ا�سرتاتيجية يف 
الإمارة لتعزيز جهود اجلمعيات اخلريية والأوقاف يف ن�سر قيم التكافل 
اأو�ساع  عن  والبحوث  الدرا�سات  بت�سجيع  املجل�س  ويخت�س  والتعاون. 
الفئات املحتاجة للعون الإن�ساين يف الإمارة وو�سع �سيا�سات وت�سريعات 
عن  ف�سال  الإم����ارة  يف  اخل���ريي  العمل  م��زاول��ة  لتنظيم  فعالة  حملية 

متابعة املجل�س لأعمال كل جمعية خريية اأو �سندوق وقف يف الإمارة.

ويل عهد عجمان ي�صدر قرارا اأمرييا بتعيني مدير عام حلكومة عجمان الرقمية
•• عجمان-وام: 

اأ�سدر �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان قرارا اأمرييا 
مديرا  �سهيل  اآل  عبداهلل  علي  عهود  تعيني  ب�ساأن   2017 ل�سنة   11 رق��م 
عاما حلكومة عجمان الرقمية بالدرجة املالية اخلا�سة وتكون بتلك ال�سفة 
الرقمية  عجمان  حلكومة  املركزية  الإدارة  يف  الأول  التنفيذي  املوظف  هي 
وممار�سته  ل�سالحياته  مبا�سرته  ع��ن  الإم����ارة  عهد  ويل  اأم���ام  وامل�����س��وؤول 

ل�سلطاته.
وخ�����ول ال���ق���رار امل���دي���ر ال���ع���ام حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان ال��رق��م��ي��ة جم��م��وع��ة من 
العمل لإجناز  �سيا�سات وم�سروعات وخطط  اقرتاح  بينها  ال�سالحيات من 
ورفعها لويل عهد  الرقمية  ا�سراف حكومة عجمان  الرقمي حتت  التحول 
الإمارة لعتمادها ومن ثم الإ�سراف على تنفيذ تلك ال�سيا�سات وامل�سروعات 
يف  ال��ي��وم��ي  العمل  �سري  على  املبا�سر  والإ����س���راف  اعتمادها  بعد  واخل��ط��ط 
حكومة عجمان الرقمية وت�سريف �سوؤونها الفنية والإدارية واملالية واإ�سدار 

اإداراتها  ب��ني  العمل م��ا  الإداري����ة م��ن وق��ت لآخ��ر ل�سمان تن�سيق  ال��ق��رارات 
الرئي�سية ووحداتها الإدارية الفرعية ح�سبما قد يكون لزما ل�سمان قيام 
الأه��داف والواجبات  واإجناز  بتاأدية اخت�سا�ساتها  الرقمية  حكومة عجمان 
املنوطة بها على الوجه الأكمل واقرتاح الهيكل التنظيمي حلكومة عجمان 
الرقمية واأي تعديالت فيه ح�سبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر ومتابعة 
وفقا  فيه  تعديالت  واأي  التنظيمي  الهيكل  لعتماد  املطلوبة  الإج����راءات 
لأحكام الت�سريعات ال�سارية واإعداد م�سروع املوازنة ال�سنوية حلكومة عجمان 
الرقمية ورفعها لويل عهد الإمارة لعتمادها واإ�سدار اأوامر ال�سرف وتوقيع 
لل�سالحيات  ووفقاً  ال�سنوية  املوازنة  يف  املعتمدة  البنود  ح��دود  يف  ال�سيكات 
اأحكام  الإم��ارة مبوجب  عهد  من ويل  العام خطياً  للمدير  املمنوحة  املالية 

الت�سريعات املالية ال�سارية لدى حكومة المارة.
كما تت�سمن ال�سالحيات تعيني املوظفني الالزمني لت�سريف اأعمال حكومة 
عجمان الرقمية وفقا لأحكام ت�سريعات املوارد الب�سرية ال�سارية لدى حكومة 
عجمان وال�ستعانة مبن يراه منا�سبا من ال�ست�ساريني وذوي اخلربة يف اأعمال 

باأعمال  متعلق  مو�سوع  اأي  يف  براأيهم  لال�ستنارة  الرقمية  عجمان  حكومة 
الالزمة  والإج����راءات  واملعايري  ال�سروط  وو�سع  الرقمية  عجمان  حكومة 
عجمان  حلكومة  التابعة  احلكومية  اجلهات  يف  الرقمي  التحول  لتحقيق 
ولت�سريف معامالت جمهور املتعاملني مع تلك اجلهات يف اأي زمان ومن اأي 
مكان والعمل على تعديل وتطوير اأنظمة واإج��راءات العمل من وقت لآخر 
بغر�س حت�سني الأداء ورفع م�ستويات ر�سا املتعاملني ب�سورة ت�سمن حتقيق 
روؤية حكومة عجمان يف هذا ال�ساأن واإن�ساء ومتابعة قنوات التعاون الإيجابي 
الدولة  اإم����ارات  ويف  الحت��ادي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  ال��ف��ع��ال  والتن�سيق 
حكومة  باخت�سا�سات  ال�سلة  ذات  املحلية  احلكومية  اجلهات  ومع  الأخ��رى 
املتعاملني  اإجن��از معامالت جمهور  ل�سمان  والعمل معها  الرقمية  عجمان 
و�سريعة  و�سل�سة  فعالة  ب�سورة  عجمان  حكومة  يف  احلكومية  اجلهات  مع 
وتقدمي الن�سح وال�ست�سارات والدعم الفني للجهات احلكومية يف عجمان 
العمل  وور�س  املحا�سرات  لإقامة  القرارات  واإ�سدار  الرقمي  التحول  ب�ساأن 
والدورات التدريبية ولإعداد البحوث والدرا�سات ذات ال�سلة باخت�سا�سات 

حكومة عجمان الرقمية ولإعداد املطبوعات واملواد الإعالمية والتعريفية 
باأعمال حكومة  تتعلق  اأو مناذج  ا�ستمارات  اأية  اأو  العمل  باإجراءات  اخلا�سة 
يف  الرقمي  التحول  اأو�ساع  عن  الدورية  التقارير  واإع��داد  الرقمية  عجمان 
الإم��ارة وعن اأعمال حكومة عجمان الرقمية ورفعها اإىل ويل عهد الإمارة 
اأو  الرقمي  بالتحول  املتعلقة  التفاهم  العقود والتفاقيات ومذكرات  واإبرام 
باأعمال حكومة عجمان الرقمية الأخرى وتقدمي الدعم الفني اأو امل�ساركة 
يف مفاو�سات اأي عقود اأو اتفاقيات تربمها اأي من اجلهات احلكومية التابعة 
الرقمي  بالتحول  املتعلقة  التقنية  الأج��ه��زة  �سراء  ب�ساأن  عجمان  حلكومة 
وممار�سة اأية �سالحيات اأو �سلطات اأخرى ت�سند للمدير العام من قبل حاكم 
الإمارة اأو ويل العهد من وقت لآخر والقيام بتخويل اأي من �سالحياته اإىل 
موظف واحد اأو اأكرث من موظفي حكومة عجمان الرقمية وبح�سب ما قد 

يراه مالئما.
ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية لالإمارة ويعمم على اجلهات املعنية 

به للعمل مبقت�ساه كل فيما يخ�سها.

دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تكرم الفائزين بجائزة عجمان الزراعية يف دورتها الثامنة وت�صيد بجهودهم يف ترجمة تطلعاتها بزيادة امل�صاحات اخل�صراء 
عبد الرحمن حممد النعيمي: اجلائزة مبادرة �سمولية تعد الأوىل من نوعها على م�ستوى الدولةمن  اأجل بيئة خ�سراء وم�ستدامة

•• عجمان –الفجر: 

كرم �سعادة   عبد الرحمن حممد 
البلدية  دائرة  النعيمي مدير عام 
اأم�س  -ع����ج����م����ان،  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
الفائزين بجائزة عجمان للزراعة 
الثامنة  دورت��ه��ا  يف   2016 ل��ع��ام 
خالل حفل خا�س نظمته اللجنة 
اأق���ي���م يف فندق  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ع��ل��ي��ا 
ع��ج��م��ان ����س���راي ب��ح�����س��ور امل����دراء 
وجمهور  وامل�سرحون  التنفيذيون 

من املتعاملني والرعاة.
ترجمة  اجل�����ائ�����زة  ه������ذه  ج�������اءت 
التي  والتعزيز  التحفيز  ملنهجيات 
للمتعاملني  ال����دائ����رة  ت��ع��ت��م��ده��ا 
واإميانا  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  ���س��م��ن 
املجتمع  خ��دم��ة  يف  ب��دوره��ا  منها 
امل����ج����ال  يف  الإم�������������ارة  يف  ال�����ع�����ام 
الزراعي، وت�سجيع دور القطاعني 
تقدمي  واخل��ا���س على  احل��ك��وم��ي 
ت�ساهم  التي  والأن�سطة  امل��ب��ادرات 
يف زي������ادة امل�����س��اح��ة ال���زراع���ي���ة يف 
الإم�����ارة، م��ن خ��الل حتفيز كافة 
على  املعنية  واجل��ه��ات  القطاعات 
تقدمي املبادرات وتكثيف الأن�سطة 
الإم���ارة خ�سراء  بيئة  التي جتعل 

وم�ستدامة.
اإىل ذلك اأكد �سعادة عبد الرحمن 
اأن  ال��ع��ام  امل��دي��ر  النعيمي  حم��م��د 
م�ساركة  ت�ستهدف  اجل��ائ��زة  ه��ذه 

والكهرباء  امل��ي��اه  ل�ستخدام  فيها 
الزراعة  ع��ل��ى  وت��رك��ي��زه  امل��ك��ان  يف 
البيئية وا�ستخدامه املكونات غري 
النباتية النظافة العامة للحديقة  
وجودة ال�سيانة مثمنا جهود كافة 
اجلائزة  ت��ن��اف�����س��ات  يف  امل�����س��ارك��ني 
للجهات  ����س���ك���ره  ع�����ن  وم����ع����رب����ا 
لفعالياتها  والراعية  لها  الداعمة 
مل�ساهمتهم  بها  الفائزين  ومهنئا 
يف حتقيق روؤي����ة ر���س��ال��ة واأه����داف 
ال���دائ���رة وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى حتقيق 
من  ب��الإم��ارة  امل�ستدامة  التنمية 

خاللها.
وقدم �سعادة املدير العام ال�سهادات 
النقدية  وال���ه���داي���ا  ال��ت��ق��دي��ري��ة 
لفوزهم باجلائزة وهم �سيف عبد 
اهلل الفال�سي فئة حديقة منزلية 
حار  بن  خليفة  اهلل  وعبد  داخلية 
داخلية  م��ن��زل��ي��ة  ح��دي��ق��ة  ف��ئ��ة  ب 
وي���و����س���ف حم���م���د ال��ن��ع��ي��م��ي فئة 
فئة  خلف  واأحمد  داخلية  حديقة 
وحممد  داخ��ل��ي��ة  منزلية  حديقة 
وع��ب��د اهلل علي بن  ال��ف��ورة  ح�سن 
حميد ونا�سر جمعة بداء وطالل 
ع��ل��ى اأ���س��م��اع��ي��ل وج��م��ي��ع��ه��م من 
احلديقة  ف��ئ��ة  ���س��م��ن  ال��ف��ائ��زي��ن 

املنزلية الداخلية.
كما كرم املدير العام الفائزين عن 
فئة الأ�سر املنتجة وهم �سعيد علي 
بن حميد ال�سام�سي ونا�سر حممد 

�سامل  علي احلو�سني وكذلك كرم 
بن زاي��د عن فئة امل��زارع واملدر�سة 
الوطنية بعجمان عن فئة املدار�س 
والإدارة العامة للدفاع املدين عن 
فئة الدائرة احلكومية معربا عن 
م�ساهمتهم  على  للجميع  �سكره 
التنمية  حت���ق���ي���ق  يف  ال���ف���ع���ل���ي���ة 
يف  الأخ�����س��ر  وال��ت��وج��ه  امل�ستدامة 

اإمارة عجمان.
���س��ع��ادت��ه رع����اة اجلائزة  ك��م��ا ك���رم 
وهم غرفة �سناعة وجتارة عجمان 
وجمعية اأم املوؤمنني والهيئة العامة 
الإ�سالمية  وال�����س��وؤون  ل���الأوق���اف 
���س��رك��ة ع��ج��م��ان ل��ل��ت�����س��وي��ق اإمي���ز 

جروب.
ويف ختام احلفل اطلع �سعادة املدير 

املنتجات  ع��ل��ى  وم��راف��ق��ي��ه  ال���ع���ام 
ال����زراع����ي����ة ال���ت���ي مت ع��ر���س��ه��ا يف 
املعر�س الزراعي امل�ساحب للحفل 
لأ����س���ح���اب احل���دائ���ق وامل���زارع���ني 
اجلائزة يف  تناف�سات  امل�ساركني يف 
بجهودهم  م�سيدا  الثامنة  دورتها 
وم��ث��م��ن��ا دوره�����م يف حت��ق��ي��ق روؤى 
تفعيل  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا  ال���ق���ي���ادة 
امل�ساحات  بزيادة  الأخ�سر  التوجه 
اخل�����س��راء وزي����ادة ع���دد احلدائق 
وتوفري  ال��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
للرتويح  لل�سكان  طبيعيا  متنف�سا 
رفع  يف  وم�ساهمتهم  النف�س  ع��ن 
ور�سى  ال�������س���ع���ادة  م���وؤ����س���ر  ن�����س��ب��ة 
التميز  م��وؤ���س��رات  وف��ق  املتعاملني 

املوؤ�س�سي بالأداء احلكومي املتميز

واخلا�سة  الر�سمية  اجلهات  كافة 
اجل����ائ����زة،  دورة  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة 
يف  الفئات  كافة  لت�سجيع  وت�سعى 
والوعي  الهتمام  لزيادة  املجتمع 

الزراعي.
تطبيق  يتم  اأن���ه  �سعادته  واأو���س��ح 
الفئات  جميع  على  املنهجية  ه��ذه 
)احلدائق  امل���ن���ازل  م���ن  امل�����س��ارك��ة 
واملدار�س،  امل�����س��اج��د  يف  امل��ن��زل��ي��ة( 
احلكومية،  واجل���ه���ات  وامل��������زارع، 
الزراعية  امل�����ب�����ادرات  واأ����س���ح���اب 
اإمارة  مناطق  جميع  يف  والفنادق 

القطاعني  اإ���س��راك  على  حت��ر���س 
ال�ستدامة  اخلا�س واحلكومي يف 
امل�ساحات  ل��زي��ادة  ب��زي��ادة  البيئية 
واملحافظة  التجميلية  ال��زراع��ي��ة 
عليها برت�سيد النفقات من خالل 
احلدائق  زراع������ة  يف  امل�����س��اه��م��ني 
املعايري  م�ستوى  ورفع  وال�ساحات 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب���ال���زراع���ة يف 

اإمارة عجمان.
�سيف  اأح�����م�����د  ق������ال  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
ال����زراع����ة  اإدارة  م���دي���ر  امل����ه����ريي 
تعترب  بالدائرة  العامة  واحلدائق 

عجمان.
لتحقيق  ت�سعى  اجلائزة  باأن  لفتا 
اإ�سافة مهمة للقطاع الزراعي من 
الأه����داف  لتحقيق  ال��ع��م��ل  خ���الل 
الزراعية  امل�ساحات  زيادة  التالية: 
ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة. وت�����س��ج��ي��ع زراع�����ة 
الثقافة  ون�سر  البيئية.  النباتات 

الزراعية البيئية.
ون�����وه اأن�����ه ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن �سمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ 
ال����دائ����رة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
الدائرة  ف��اإن  والإيجابية  ال�سعادة 

هذه اجلائزة من املبادرات املتميزة 
على م�ستوى الدولة، فقد حر�س 
تكون  اأن  ع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ق��ائ��م��ون 
وعنا�سرها  م���ك���ون���ات���ه���ا  ج��م��ي��ع 
و�سروطها من�سجمة مع متطلبات 
ال��ت��م��ي��ز، وه���ي الأوىل من  من���وذج 
من  ال��دول��ة  م�ستوى  على  نوعها 
الفئات،  ملختلف  �سموليتها  ناحية 
البيئية  امل��ع��اي��ري  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اأه��م معايري  ب��ني  م��ن  اإىل  م�سريا 
اجلائزة التن�سيق اجلمايل للزراعة 
امل�سارك  تر�سيد  وم��دى  امل��وق��ع  يف 

عزة بنت عبداهلل النعيمي ترعى حفل اوائل مدر�صة احل�صن الب�صري بعجمان
•• عجمان ـ الفجر 

عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�سيخة  ح�سرت 
حميد  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  النعيمي 
احلفل  اخلريية  النعيمي  را�سد  بن 
احل�سن  م����در�����س����ة  ن���ظ���م���ت���ه  ال�������ذي 
بعجمان  ال�سا�سي  للتعليم  الب�سري 
حت���ت ���س��ع��ار ���س��ن��اع امل���ج���د  لتكرمي 
باملركز  وذل�����ك   ، الوائ�������ل  ال��ط��ل��ب��ة 
الكادر  وب��ح�����س��ور  ب��ع��ج��م��ان  ال��ث��ق��ايف 
التعليمي واأولياء اأمور الطلبة. وبلغ 
ع����دد ال���ط���الب امل��ك��رم��ني ن��ح��و 77 
ط��ال��ب��اً م��ن امل��ت��ف��وق��ني م��ن خمتلف 
املراحل الدرا�سية، اإ�سافة اإىل طالب 
الدمج من فئه ا�سحاب الهمم. وبداأ 
احل��ف��ل ب��ال�����س��الم ال��وط��ن��ي، وت���الوة 
ثم  احلكيم،  الذكر  من  عطرة  اآي��ات 
املدر�سة  م��دي��رة  امل��ازم��ي  امنة  األ��ق��ت 
ك��ل��م��ت��ه��ا الف��ت��ت��اح��ي��ة، رح���ب���ت فيها 
بال�سيخة عزة النعيمي راعية احلفل 
للطلبة  ب���ارك���ت  ك��م��ا  وب���احل�������س���ور، 
امل���ت���ف���وق���ني مت���ي���زه���م وت���ف���وق���ه���م، 
اإىل  ي���ه���دف  احل���ف���ل  اأن  م��و���س��ح��ة 
املتفوقني  الطلبة  وت�سجيع  رع��اي��ة 

مل�ساعفة جهودهم وحتفيز الآخرين 
التح�سيل  و���س��ع��اف  متو�سطي  م��ن 
ال��درا���س��ي ل��الق��ت��داء ب��ه��م، وب��ث روح 
خمتلف  ب��ني  الإي��ج��اب��ي��ة  التناف�سية 
���س��رائ��ح ال��ط��ل��ب��ة، ف�����س��اًل ع��ن تعزيز 
والهوية  والن����ت����م����اء  ال�������ولء  روح 
الطالب.  اأب��ن��ائ��ن��ا  ل����دى  ال��وط��ن��ي��ة 
الفقرات  م��ن  ال��ع��دي��د  احل��ف��ل  �سهد 
وال�سعرية  وال���ف���ن���ي���ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
ومنها  املدر�سة،  لطالب  والريا�سية 
املراحل  املتفوقني من جميع  دخ��ول 
الذين  املتفوقني  وكلمة  ب��امل��در���س��ة، 

التكرمي  ب��ه��ذا  �سعادتهم  ع��ن  ع��ربو 
وهذا احلفل املميز بح�سور ال�سيخة 
التفوق  ن�سيد  واي�سا  النعيمي  ع��زة 
وفقرة  الكتاب،  وف��ق��رة  للمتفوقني، 
النفط والجن��ازات، وفقرة البتكار، 
ال�سيخة  وا�سادت  وفقرة عام اخلري. 
مديرة  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  ع���زة 
بالعرو�س  اخلريية  حميد  موؤ�س�سة 
املقدمة من الطلبة وخا�سة الوطنية 
والريا�سات املميزة، وفقرتي البتكار 
وع����ام اخل����ري وث��م��ن��ت ج��ه��ود فريق 
ومعلمات  ادارة  م��ن  امل��در���س��ة  ع��م��ل 

الربامج  على  املتميز  ال�سراف  على 
والأن�����س��ط��ة ال��ه��ادف��ة وال���ت���ي ترتك 
الطلبة  ن��ف��و���س  الي��ج��اب��ي يف  الث���ر 
وغر�س العديد من القيم اليجابية. 
وم����ن ث���م ت���ك���رمي امل��ت��ف��وق��ني، حيث 
قامت ال�سيخة عزة النعيمي بتكرمي 
 77 وعددهم  الطلبة  املتفوقني من 
ال��ت��ف��وق، ويف  ط��ال��ب بتقدمي ه��داي��ا 
نهاية احلفل مت تكرمي ال�سيخة عزة 
املدر�سة  م��دي��رة  ق��ب��ل  م��ن  النعيمي 
مع  ال��ت��ذك��اري��ة  ال�سور  التقاط  ومت 

راعية احلفل والطالب واملعلمات.

العام خليفة  م�صت�صفى  يراجعون  �صكري  مري�س   2000
•• اأم القيوين ـ الفجر 

ب��ل��غ ع���دد امل��راج��ع��ني م��ن مر�سى 
ع��ل��ى عيادة  امل���رتددي���ن  ال�����س��ك��ري 
ال����غ����دد ال�������س���م���اء وال�������س���ك���ري يف 
م�ست�سفى ال�سيخ خليفة العام يف اأم 
املا�سي  العام  بداية  منذ  القيوين 
امل��ا���س��ي نحو  اب��ري��ل  وح��ت��ى نهاية 

مراجعاً.  2000
وذك����رت ال��دك��ت��ورة ع��ال��ي��ة حممد 
ا�ست�سارية الطب الباطني ورئي�س 
خالل  الباطنية  الطبية  الأق�سام 
ور�سة عمل تعليمية متخ�س�سة يف 
امل�ست�سفى  نظمها  ال�سكري  ع��الج 
للكادر الطبي، اأن امل�ست�سفى يوفر 
اأحدث الربتوكولت العاملية لعالج 
مر�سى ال�سكري، كما يحر�س على 
تقدمي العالج الالزم للم�ساعفات 
ال�سكري،  م��ر���س��ى  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة 
للحالت  الالزمة  الرعاية  ويقدم 
والن�ساء  ال�سن  كبار  من  اخلا�سة 
احل������وام������ل امل���������س����اب����ني مب���ر����س 

ال�سكر.
واأك������دت ح��ر���س امل�����س��ت�����س��ف��ى على 
توفري م�ستلزمات خا�سة مبراقبة 
م�ستوى �سكر الدم يف املنزل واتباع 
مر�س  عالج  يف  املتعددة  املنهجية 
ا�ست�ساري  ت�سمل  وال��ت��ي  ال�����س��ك��ر 
ال�����غ�����دد ال���������س����م����اء وال���������س����ك����ري، 
واملعلومات التي يحتاجها املر�سى 
خالل  من  املنا�سبة  التغذية  حول 
اخت�سا�سيني يف هذا املجال، ف�سال 
عن توفري اخلدمات الالزمة ملنع 

الوعي للمراجعني و اأهاليهم حول 
كيفية التحكم مبر�س ال�سكري يف 

رم�سان.
ال�سكري  م��ر���س��ى  م���ن  وط��ال��ب��ت 
قبيل  اأطباءهم  مراجعة  ب�سرورة 
�سيامهم  امكانية  ملعرفة  رم�سان 
والغذاء  الأدوي�����ة  ت��ن��اول  وك��ي��ف��ي��ة 
م�ساعفات  ل���ت���ج���ن���ب  ال�������س���ل���ي���م 

ال�سكري يف هذا ال�سهر الف�سيل.
واأك�������دت ع��ل��ى �����س����رورة الل���ت���زام 
ليتمكن  حم��ددة  طبية  بتعليمات 
ال�سيام  م���ن  ال�����س��ك��ري  م��ري�����س 
وال���ت���ي  امل�������س���اع���ف���ات  ه������ذه  دون 
بالغيبوبة،  الإ����س���اب���ة  اإىل  ت�����س��ل 
حدوث  ح��ال��ة  يف  اأن����ه  اإىل  م��ن��ب��ه��ا 
يف  ال�سكر  لنخفا�س  اأع��را���س  اأي 
ال����دم ف��ي��ج��ب الإف����ط����ار ف�����وراً كي 
وي�ساب  الأع���را����س  تت�ساعف  ل 
وت�سمنت  ب��غ��ي��ب��وب��ة.  الإن���������س����ان 

ال�سابة بالقدم ال�سكرية الناجمة 
ع�����ن اخ�����ت�����الل وظ�����ائ�����ف اجل���ه���از 

الع�سبي و الدوري.
واأك������دت ح��ر���س امل�����س��ت�����س��ف��ى على 
مبر�س  خ��ا���س��ة  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم 
تنظيم  ت�����س��م��ل  ال��ت��ي  و  ال�����س��ك��ري 
امل���ح���ا����س���رات ال��ت��وع��وي��ة خ�����ارج و 
داخ������ل امل�����س��ت�����س��ف��ى اإ�����س����اف����ة اىل 
ت�سمل فح�س  التي  العمل  ور�سات 
ال�سكري و غريها من الفحو�سات 
ال�����س��روري��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل رفع 
امل�ستوى ال�سحي للجميع واهمية 
ودورها  ال�سكري  مبر�س  التوعيه 
يف خ��ف�����س م��ع��دل الإ���س��اب��ة بهذا 

املر�س.
واأ�سارت اإىل ان امل�ست�سفى يحر�س 
ملر�سى  خا�سة  حملة  تنظيم  على 
�سهر  حلول  اق���رتاب  م��ع  ال�سكري 
زيادة  اإىل  تهدف  امل��ب��ارك  رم�سان 

الور�سة موا�سيع مهمة مبا يخ�س 
العالجية  ال����ربوت����وك����ولت  اآخ�����ر 
وامل���داخ���الت ال��ط��ب��ي��ة مب��ا يخ�س 
املتحدثون  ن��اق�����س  ك��م��ا  امل���ر����س، 
للم�سابني  اخل���ا����س���ة  احل�������الت 
احلوامل  ال��ن�����س��اء  م���ن  ب���امل���ر����س 
و ك��ب��ار ال�����س��ن، وط����رق ال���ع���الج و 

امل�ساعفات الناجمة عنه.

فقدان جواز �سفرت
خديجه   / امل����دع����و  ف���ق���د 
م���ادي�������س���ت���و����س ����س���وج���ا ، 
جواز   - اجلن�سية  تنزانيا 
�سفره رقم )501438( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/1259162

فقدان جواز �سفرت
/ميالنى  امل����دع����و  ف���ق���د 
في�سينتى ابرا�سيا ، الفلبني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5101012( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/2124245

فقدان جواز �سفرت
اك�سهان   / امل���دع���و  ف��ق��د 
انغو لبوز مارانا ، الفلبني  
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0652002( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/7819387

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ر�سيد ح�سني 
باك�ستان   ، ع��ل��ي  ل��ي��ق��ات 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )6891442( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/5923159

فقدان جواز �سفرت
ماريبل   / امل����دع����و  ف���ق���د 
جوزون جونزال�س ، الفلبني 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)0381087( من يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5799391 
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اأخبـار الإمـارات
دبي الطبية تربم �صراكة مع �صركة �صوي�صرية لتطوير مرافق �صكنية خا�صة بالرفاهية ال�صحية

••دبي-وام:

التطوير  �سركة  م��ع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  الطبية  دب��ي  مدينة  اأب��رم��ت 
العقاري ال�سوي�سرية �سوي�س بروبرتيز وذلك لزيادة الطاقة ال�ستيعابية 
املدينة  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  ال�سحي  ال��ط��اب��ع  ذات  ال�سكنية  للمرافق 
عامل  يف  تو�سعة  مبثابة  تعد  والتي  بدبي  اجل��داف  منطقة  يف  والواقعة 

الرفاهية ال�سحية.
والرفاهية  للرعاية  عاملية  وجهة  لت�سبح  ا�سرتاتيجيتها  مع  ومتا�سيا 
 .. ال�سحية  الرفاهية  �سناعة  يف  الرئي�سية  العنا�سر  وتعزيز  ال�سحية 
لتلبية  وذل��ك  ال�سحي  الطابع  ذات  امل��راف��ق  الطبية  دب��ي  مدينة  تدعم 

الطلب املتزايد على م�ساحات املعي�سة امل�سممة لتح�سني جودة احلياة.
ريزيرف  ل  اجل��دي��د  امل�����س��روع  تطوير  ال�سراكة  اتفاقية  ح�سب  و�سيتم 

ريزيدن�س من قبل الطرفني يف املرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية 
التي تقع على امتداد خور دبي وحممية راأ�س اخلور للحياة الربية وتطل 

على قناة دبي املائية.
املرافق  امل�سروع وجود  الثانية من  للمرحلة  الرئي�سي  املخطط  يت�سمن 
ال�سكنية  ال��وح��دات  م��ن  ال�سحية  وال��رف��اه��ي��ة  ال��رع��اي��ة  يف  املتخ�س�سة 
واأعمال التجزئة وال�سيافة والرتفيه حيث ت�سل ن�سبة امل�ساريع املنجزة 

يف املرحلة الثانية اإىل 40 يف املائة.
ال�سكنية  املجموعة  بروبرتيز  �سوي�س  ل�سركة  امل�سروع اجلديد  �سيكمل  و 
يف املرحلة الثانية التي من املقدر اأن ت�ستوعب اأكرث من 25 األف �سخ�س 

يعي�سون ويعملون فيها مبجرد النتهاء من امل�ساريع املختلفة الأخرى.
و اأع����رب ب���در �سعيد ح���ارب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال���س��ت��ث��م��ار يف 
املنا�سبة - عن �سعادته بالتعاون مع �سوي�س  مدينة دبي الطبية - بهذه 

بروبريتيز من خالل هذه ال�سراكة ال�سرتاتيجية والعمل معا على دعم 
وتعزيز جمتمعات الرفاهية ال�سحية خا�سة يف �سوق العقارات ال�سكنية 
اأ�سرع الأ�سواق منوا يف  التي تتمتع بنمط �سحي والتي تعد واح��دة من 

�سوق الرفاهية ال�سحية العاملية.
مدينة  ف���اإن  امل�ستوى  عاملية  وج��ه��ة  بتاأ�سي�س  يتعلق  فيما  اإن���ه  اأ���س��اف  و 
الرفاهية  مفهوم  لتعزيز  ال�سكنية  الوحدات  باأهمية  توؤمن  الطبية  دبي 
 .. للعي�س  و�ساحلة  حيوية  ال�سحية  الرفاهية  وجهة  وجعل  ال�سحية 
امل�سافة طويلة الأجل ل�سركائها  القيمة  املدينة على  اإىل تركيز  م�سريا 

يف جمتمعها وللمقيمني على حد �سواء .
التنفيذي ل�سركة �سوي�س بروبرتيز  الرئي�س  اأكد كرمي عدي  من جهته 
اأن يعزز بدمج مفاهيم الت�سميم  اأن مفهوم العي�س بنمط �سحي ميكن 
احلياة  م��ن  طبيعيا  ج���زءا  البدنية  الريا�سة  ممار�سة  وج��ع��ل  الن�سطة 

على  الطبية  دب��ي  مدينة  تركيز  تدعم  �سركته  اأن  اإىل  لفتا   .. اليومية 
اأمناط احلياة  ال�سحية يف  التحديات  ملعاجلة  وذلك  ال�سحية  الرفاهية 

اليومية وحت�سني ال�سحة العامة.
لتطوير  الطبية  دب��ي  مدينة  م��ع  بال�سراكة  �سعادته  ع��ن  ع��دي  اأع���رب  و 

جمتمع خا�س ميكن فيه دعم املجتمع للعي�س بنمط �سحي.
يحتوي امل�سروع ال�سكني ل ريزيرف ريزيدن�س على 230 وحدة �سكنية 
غرف  اأرب���ع  اإىل  بغرفة  ت��ب��داأ  �سقق  ع��دة  ت�سم  �سوي�سري  بطابع  ف��اخ��رة 
من  واخلارجية  الداخلية  لالأن�سطة  خم�س�سة  وح��دات  اإىل  اإ�سافة  نوم 
املدرجات املفتوحة وم�سارات امل�سي واجلري وحمامات ال�سباحة وال�سالت 
الريا�سية بجانب امل�ساحات اخل�سراء املخ�س�سة للرتفيه وال�ستجمام ما 
�سيعزز من مفهوم الرعاية والرفاهية ال�سحية ب�سكل كبري ومن املتوقع 

اكتمال امل�سروع يف نهاية عام 2019.

الرتبية ت�ستعر�س رحلة املدر�سة الإماراتية

اإن�صاء مدار�س ل�صتيعاب  2400 من الطلبة ودمج اأخرى وا�صتحداث منوذجيات مبوا�صفات عالية
وامل�سار  ال��ط��ل��ب��ة.  م���ن   10%
العا�سر حتى  ال�سف  املتقدم، من 
من   40% وي�سم  ع�سر،  الثاين 
الطلبة. وامل�سار العام، من ال�سف 
العا�سر حتى الثاين ع�سر، وي�سم 
تعنى  كما  الطلبة.  م��ن   60%
ال�سفوف  يف  ب��ال��ط��ل��ب��ة  امل��در���س��ة 
ومن  التا�سع،  اإىل  ال�ساد�س  م��ن 
الأول اإىل اخلام�س، ومن مرحلة 
رعاية  ومرحلة  الأطفال،  ريا�س 

الطفولة.
ع��امل��ي معتمد  م��ع��ي��ار  اإىل  ول��ف��ت 
احلديثة،  التعليمية  ال��ن��ظ��م  يف 
ن�سبته  م��ا  لتغيري  امل��ج��ال  يف�سح 
من 20 اإىل %25 من حمتوى 
اأن  اإىل  الدرا�سية، م�سرياً  املناهج 
ف��ري��ق امل��ن��اه��ج يف ال�����وزارة ترجم 
 35 خ���الل ف�سل درا���س��ي واح���د 
العلوم  م��ن��اه��ج  ك��ل��م��ة يف  م��ل��ي��ون 
وال��ري��ا���س��ي��ات، وه���و ج��ه��د جبار 
عالية،  كفاءة  على  وي��دل  نقدره، 
انطالق  ���س��م��ان  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا 
بهيئتها  الم����ارات����ي����ة  امل���در����س���ة 
م����ادة  اأن  م�����وؤك�����داً  ال���ع�������س���ري���ة، 
خالقية التي وجه بها  الرتبية الأ
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
نقلة  تعد  املنهج،  �سمن  امل�سلحة، 
اأجيال  ع��ل��ى  �ستنعك�س  ن��وع��ي��ة، 
اإي���ج���اب���اً. واأك�����د و�سع  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
تعلم ذكي يف  اإىل  للو�سول  خطة 

•• دبي – الفجر 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ت��ع��ت��زم 
ل�سيانة  م�����س��روع  اأك����رب  اإط�����الق 
ت�ستوعب  ك��ي  ق��ري��ب��ا،  امل���دار����س، 
املنظومة  يف  ال���ت���غ���ي���ري  ح���ج���م 
يف  ال��ب��دء  اإىل  لف��ت��ًة  التعليمية، 
�سيتم  ح��ي��ث   ، امل�������س���روع  ت��ط��ب��ي��ق 
مبوا�سفات  م�����دار������س  اإن���������س����اء 
من   2400 ت�����س��ت��وع��ب  ع��امل��ي��ة 
على  العمل  ع��ن  ف�ساًل  الطلبة، 
وا�ستحداث  اأخ��رى  مدار�س  دم��ج 
مبوا�سفات  من��وذج��ي��ة  م���دار����س 

عالية اجلودة.
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزي����ر  واأك����د 
اإب���راه���ي���م احل���م���ادي اأن:  ح�����س��ني 
على  يقت�سر  ل  التعليم  تطوير 
التدري�س  واأ����س���ال���ي���ب  امل���ن���اه���ج 
وم�����س��ادر ال��ت��ع��ل��م وح���ده���ا، لهذا 
دور  تفعيل  ع��ل��ى  ال������وزارة  ت��ع��م��ل 
ن�سبته  م����ا  ل��ت�����س��ك��ل  الأن�������س���ط���ة 
%50 من اأوجه تطوير التعليم 
م�ستقباًل،  الإماراتية  املدر�سة  يف 
�سقل  يف  الأن�سطة  لأهمية  نظراَ 
���س��خ�����س��ي��ة ال���ط���ل���ب���ة وت���ط���وي���ر 
العمل  ع���ن  ف�����س��ال  م���ه���ارات���ه���م، 
التوجيه  منظومة  تطوير  على 
والإر�ساد يف وزارة الرتبية بحيث 
اأمورهم  واأول��ي��اء  الطلبة  يتمكن 
التي  اخل��ي��ارات  اإىل  التعرف  م��ن 
التعليمية  منظومتنا  ت��ق��دم��ه��ا 

احلديثة .

ج���اء ذل���ك خ���الل امل��ل��ت��ق��ى الذي 
اأم�س  م���ن  اأول  ال������وزارة  ن��ظ��م��ت��ه 
املدر�سة  »رح����ل����ة  ع����ن����وان  حت����ت 
وزراء  وح�������س���ره  الإم�����ارات�����ي�����ة«، 
من  م�����س��ارك  و1600  التعليم 
امليدان الرتبوي والطلبة واأولياء 

الأمور.
وح����دد احل���م���ادي ت�����س��ع��ة حماور 
الإماراتية«،  ل���»امل��در���س��ة  رئي�سة 
ت�سمل الرتقاء بالعملية التعليمية 
وتوافقها  خم��رج��ات��ه��ا  وج������ودة 
م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات وم��ت��غ��ريات �سوق 
وم�سارات  وعاملياً،  حملياً  العمل 
والتقييم،  وامل���ن���اه���ج  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الطالبية،  والأن�سطة  والرعاية 
والتكنولوجيا  املعلمني،  وتطوير 
التعلم،  وب���ي���ان���ات  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
والرقابة  امل��در���س��ي��ة،  والعمليات 
املن�ساآت  وت���ط���وي���ر  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
املعلمني  وجم��ال�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 

القياديني.
»امل����در�����س����ة  م������ب������ادرة  اإن  وق��������ال 
اإحداث  على  ترتكز  الإم��ارات��ي��ة« 
حتول ج��ذري يف مقومات و�سكل 
طريق  ع��ن  ال���دول���ة،  يف  التعليم 
قيا�سية  م����وا�����س����ف����ات  حت���ق���ي���ق 
ع��امل��ي��ة امل�����س��ت��وى، وال���س��ت��ن��اد اإىل 
ومطورة  حديثة  علمية  مناهج 
الطلبة  اإك���������س����اب  اإىل  ت����ه����دف 
وتعزيز  العليا،  التفكري  م��ه��ارات 
التعليم  عمليات  وفعالية  ك��ف��اءة 
وتطوير  وال���ت���ق���ي���ي���م،  وال���ت���ع���ل���م 

والتوجيه للطلبة.
واأو������س�����ح احل����م����ادي م����ن خالل 
ال���ذي ق��دم��ه يف امللتقى  ال��ع��ر���س 
ترتكز  الإم��ارات��ي��ة«  »امل��در���س��ة  اأن 
اأ�سا�سية  ج����وان����ب  ث���الث���ة  ع���ل���ى 
والتعليم،  والتقييم  املناهج  ه��ي 
ل�سفية،  اأن�����س��ط��ة  تت�سمن  ك��م��ا 

يف  للمناف�سة  اخل��ري��ج��ني  ق����درة 
العام  القطاعني  يف  العمل  �سوق 
تغريات  وم����واك����ب����ة  واخل�����ا������س، 
م�سيفاً:  ال��ع��امل��ي،  ال��ع��م��ل  ���س��وق 
ل��ن جن��ام��ل ع��ل��ى ح�����س��اب طلبتنا 
ما�سون  ن��ح��ن  ل��ذل��ك  ووط��ن��ن��ا. 
املنظومة  ت����ط����وي����ر  يف  ق�����دم�����ا 

و�سراكة  الطلبة،  ودع���م  ورع��اي��ة 
جمتمعية، وبيئة مدر�سية جاذبة 
وح��دي��ث��ة، وق���ي���ادة مم��ي��زة، لفتاً 
تت�سمن ثالثة  »املدر�سة«  اأن  اإىل 
النخبة  م�����س��ار  ه����ي:  م�������س���ارات، 
ال�ساد�س  ال�����س��ف  م���ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
اأف�سل  الثاين ع�سر، وي�سم  حتى 

التعليمية.
التطوير  م���رح���ل���ة  اأن  واأك���������د 
الفرتة  اأن  اىل  لف��ت��ا  م�����س��ت��م��رة، 
نوعية  ن��ق��ل��ة  ���س��ت�����س��ه��د  امل��ق��ب��ل��ة 
وال���ب���ي���ئ���ة  امل����ب����ن����ى  ج������دي������دة يف 
الال�سفية،  والأن�سطة  املدر�سية، 
الإر�ساد  م��ن��ظ��وم��ة  يف  التقنية وت��ط��وي��را  وا�ستخدام  مدر�سة،  ك��ل 

العمليات  خم��ت��ل��ف  يف  احل��دي��ث��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ث��ل ال���ت���ح���ول نحو 
الختبارات الإلكرتونية، لفتاً يف 
الوقت ذاته اىل اأن تطوير قدرات 
ومهارات املعلم ميثل اأولوية، لذا 
جاء التدريب املتخ�س�س امل�ستمر 
املهاري  امل��ع��ل��م  ���س��م��ات  ل��ت��ع��زي��ز 

�سافة. القادر على تقدمي الإ
دولة  وزي���رة  ذك���رت  جانبها،  م��ن 
جميلة  ال���ع���ام،  التعليم  ل�����س��وؤون 
�سيكون   2021 عام  اأن  املهريي، 
مبا  الم����ارات،  ل��دول��ة  ا�ستثنائيا 
�سيحمله من منجزات اقت�سادية 
وت���ن���م���وي���ة وم�����ا ���س��ي�����س��ه��ده من 
اأه��داف واأج��ن��دة تعليمية  حتقيق 

مهمة.
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
ل���ق���ط���اع ال���رع���اي���ة والأن�������س���ط���ة، 
ال�سحاك  اآم�����ن�����ة  ال�����دك�����ت�����ورة 
ال�������س���ام�������س���ي، ث���م���ان���ي���ة حم�����اور 
للمناق�سة،  امل���ل���ت���ق���ى  ط���رح���ه���ا 
�ساأنها  م��ن  النقا�سات  اأن  م��وؤك��دة 
التعرف اإىل نقاط القوة يف رحلة 
ومعاجلة  الإم���ارات���ي���ة،  امل��در���س��ة 

نقاط ال�سعف.

بالأرقام واإح�صائيات تدريب املعلمني
ك�سف ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم، عن اإح�سائيات  
تدريب املعلمني والهيئات القيادية، والإ�سرافية، والتنفيذية خالل العام 
معهد  اح�سائيات  بح�سب  املتدربني   ع��دد  اأجمايل  بلغ  حيث   ،2017
تدريب املعلمني للعام 2017، 19231 متدربا،  وعدد �ساعات التدريب 
96155 �ساعة، ف�سال عن ما يقرب من 1189 ور�سة تدريبية، خالل 

ال�سهور يناير وفرباير ومار�س واإبريل.
ب��دب��ي  وراأ����س اخليمة  التدريب  املتدرينب يف م��راك��ز  اإج��م��ايل ع��دد   وبلغ 
واملنطقة ال�سرقية التابعة للوزارة، خالل ال�سهور يناير وفرباير ومار�س 

واإبريل، 6583 متدربا، و32920 �ساعة،240 ور�سة.
واأو�سح احلمادي اأن التدريب التخ�س�سي للعام 2017، �سم يف �سهر يناير  
13200 تربويا و  264 األف �ساعة، و 480 ور�سة، ويف �سهر اإبريل �سم 
العدد نف�سه، مع زيادة عدد �ساعات التدريب التي و�سلت 32100 �ساعة، 

و  6420 ور�سة تدريبية.
 ،2017 للعام  الإم��ارات��ي��ة  املدر�سة  يف  التعلم  جمتمعات  اح�سائيات  اأم��ا 
خالل �سهور يناير وفرباير ومار�س واإبريل، بلغ عدد املتدربني 11300 

متدربا، ومدة التدريب 12412 �ساعة ، و  10966 ور�سة تدريبية.

بيئة مدر�سية حمفزة
ت�ستهدف وزارة الرتبية والتعليم من خالل مبادرة املدر�سة الإماراتية 
ا�ستحداث  طريق  عن  والبتكار  لالإبداع  حمفزة  مدر�سية  بيئة  تهيئة 
وتطوير املختربات العلمية ومراكز م�سادر التعلم واحللول التعليمية، 
خربات  توفري  خالل  من  وامل�ستمر  الذاتي  التعلم  ت�سجيع  عن  ف�ساًل 
لك�سب  والبحثية  البتكارية  امل��ه��ارات  وتنمية  متنوعة،  تعلم  وم�سادر 
املعرفة، ودعم ا�سرتاتيجيات وطموحات املدر�سة الإماراتية مبا يتوافق 
مع اأهداف الأجندة الوطنية وموؤ�سرات البتكار للدولة، وتر�سيخ ثقافة 

القراءة باأنواعها يف املجتمع املدر�سي واملجتمع املحلي.

الختبارات الإلكرتونية
تعمل وزارة الرتبية والتعليم على التحول اإىل الختبارات الإلكرتونية 
ترتبط  اختبارية  مب��ف��ردات  وت��زوي��ده  اأ�سئلة  بنك  تطوير  خ��الل  من 
بنواجت التعلم، بغر�س قيا�س م�ستوى اأداء الطلبة من خالل ت�سميم 

اختبارات اإلكرتونية مقننة.
مبفردات  واإث��راءه��ا  امل��ف��ردات  تطوير  الأ�سئلة،  بنك  تطوير  ويتطلب 
و�سرعة احل�سول على �سور  الدرا�سية،  املناهج  جديدة يف ظل تطور 

متكافئة من الختبارات وفق جدول موا�سفات موحد.

مب�ساركة 24 منت�سبا

الطوارئ والأزمات تعقد دورة يف ت�صميم وتنفيذ متارين الطوارئ
•• اأبوظبي: رم�صان عطا

لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
الطوارئ والأزمات والكوارث دورة 
متارين  وتقييم  وتنفيذ  ت�سميم 
ال����ط����وارئ والأزم��������ات وال���ك���وارث 
منت�سبا   24 م��ن  اأك���رث  مب�ساركة 
القيادة   - الداخلية  وزارة  ميثلون 
وزارة   - امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع �سركة 

ل���ل���ط���وارئ ال��ربي��ط��ان��ي��ة الإط�����ار 
متارين  لتنفيذ  للتخطيط  العام 
تتعلق بحالت الطوارئ والأزمات 
واعداد  ان�ساء  وخطوات  والكوارث 
من  والغر�س  امليدانية  التمارين 
وحتديد  التمارين  على  التدريب 
امل�ساركني  وم�������س���وؤول���ي���ات  اإدوار 
التمارين  واأن�������واع  ال��ت��م��اري��ن  يف 
اخلا�سة  اخل����ط����ة  وم�������س���م���ول���ي���ه 

بالتمرين.

- هيئة  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة  ن�����واة 
– ه��ي��ئ��ة �سحة  اأب���وظ���ب���ي  ���س��ح��ة 
دب�����ي- م���رك���ز الأم������ن ال���غ���ذائ���ي - 
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
– الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
وا�ستمرت  وال���ك���وارث.  والأزم�����ات 
القوات  �سباط  بنادي  اأ�سبوع  مل��دة 

امل�سلحة .
تناولت الدورة والتي قدمها ال�سيد 
التخطيط  ك���ودري م��ن كلية  ب��ول 

ك��م��ا ت��ن��اول��ت ال����دورة و���س��ع خطة 
ملو�سوع  حم����ددة  خ��ط��ة  اأو  ع��ام��ة 
م��ع��ني ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع خ��ط��ر معني 
ي�ستمل  التي  الأ�سا�سية  والعنا�سر 
ع���ل���ي���ه���ا ال���ت���م���ري���ن وال���ت���وق���ع���ات 
عند  م����راع����ات����ه����ا  ي����ج����ب  ال�����ت�����ي 
التقييم  وال��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن  اج����راء 
ت�ساحب  ال����ت����ي  والح�����ت�����م�����الت 
الرئي�سية  والأه������داف  ال��ت��م��اري��ن 

للتمارين واآلية تقييم التمارين.

باإجراء مترين  امل�ساركني  كما قام 
م���ي���داين ح����ول اأخ�����الء اأك����رث من 
خطة  وتطبيق  �سخ�س  األ��ف   20
التي يجب  الأخ���الء والإج�����راءات 

اأن تتبع.
ويف نهاية الدورة قام ال�سيد نا�سر 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ي���م���اح���ي  حم���م���د 
اجلماهري  وال���ت���وا����س���ل  الإع������الم 
على  ال�سهادات  بتوزيع  الهيئة  يف 

امل�ساركني .

لتعزيز ا�ستفادة امليدان الرتبوي من حمتواها املعريف

العا�صرة  الدورة  يف  الفائزة  والدرا�صات  البحوث  ون�صر  "طباعة  الرتبوية  " خليفة 
الرتبوي امليدان  يف  التميز  ثقافة  تر�سيخ  على  اجلائزة  حر�س  اإطار  يف  ياأتي  الأعمال  طباعة  العفيفي" :  "اأمل 

•• اأبوظبي:  رم�صان عطا

بالأمانة  التنفيذية  اللجنة  ب��داأت 
الرتبوية  خليفة  جل��ائ��زة  ال��ع��ام��ة 
بطباعة  اخل���ا����س���ة  الإج������������راءات 
ال���ب���ح���وث ال����رتب����وي����ة والأع����م����ال 
العا�سرة  دورت�����ه�����ا  يف  ال����ف����ائ����زة 
يتم  ب��ح��ي��ث   ،2017/2016
ال����رتب����وي  امل������ي������دان  ط���رح���ه���ا يف 
مب���ا ي���ع���زز ا����س���ت���ف���ادة امل����ي����دان من 
البحوث  ل��ه��ذه  امل���ع���ريف  امل��ح��ت��وى 
من  ع��دداً  تناولت  التي  وامل��وؤل��ف��ات 
والتطبيقية  التعليمية  امل��ج��الت 
الإرتقاء مبنظومة  ت�ستهدف  التي 

التعليم حملياً وعربياً .

تعليم وتعلم
اأمل العفيفي الأمني العام  واأكدت 
جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة ال���رتب���وي���ة على 
ي��اأت��ي يف  اأن طباعة ه��ذه الأع��م��ال 
اإط��ار حر�س اجلائزة على تر�سيخ 
الرتبوي،  امليدان  التميز يف  ثقافة 
طباعة  على  اجلائزة  درج��ت  حيث 
ال���ب���ح���وث وامل���وؤل���ف���ات ال���ف���ائ���زة يف 
املكتبات  وتزويد  املختلفة  دوراتها 
بحيث  ب��ه��ا  املتخ�س�سة  امل��در���س��ي��ة 
تكون هذه الأعمال متاحة لأع�ساء 

من كافة دول العامل؛ مما اأدى اإىل 
اأعداد م�ستخدمي  زيادة وت�ساعف 
الويب عاملياً ب�سبب هذه ال�سبكات؛ 
اجلديدة  التقنيات  �ساهمت  ولقد 
اإع���ادة هيكلة  ل��الإع��الم اجلديد يف 
وت�سكيل معامل منظورنا الرتبوي 
امل��ع��ا���س��ر ع��ل��ى ن��ح��و ج���ذري وغري 

م�سبوق يف التاريخ الإن�ساين.
اجلديد  الإع����الم  تقنيات  وتتميز 
وال�����ت�����ف�����اع�����ل بني  ب����ال����ت����وا�����س����ل 
م�ستخدميها، وقد لقت التفاعلية 
قبل  من  املقدمة  اخلدمات  وتنوع 
الإعالم اجلديد اإقباًل وا�ستح�ساناً 
لدى قطاع عري�س من م�ستخدمي 
الن���������رتن���������ت وخ������ا�������س������ة ط���ل���ب���ة 
الرتبويون  ي�سعى  لذا  اجلامعات: 
وال�ستفادة  ال�سبكات  ه��ذه  لفهم 
لدعم  وت�سخريها  اإمكاناتها  م��ن 
العملية التعليمية وال�ستفادة من 
هذه الثورة الإعالمية، وتوجيهها 
ويعزز  الرتبوي،  امليدان  يفيد  مبا 
ال���ق���ي���م والأف�������ك�������ار وال���ت���وج���ه���ات 
ربط  اإىل  ل��ل��و���س��ول  الإي���ج���اب���ي���ة 
و�سد  بالتعليم،  اجل��دي��د  الإع����الم 
ال���ف���ج���وة امل�����وج�����ودة ح���ال���ي���اً بني 
ون�سر  �سيتم طباعة  كما  املجالني. 
بحث تربوي بعنوان فاعلّية برنامج 

طالبات جامعة الأم��رية نورة بنت 
وفازت  بالريا�س"  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب��ه ك��ل م��ن: ال��دك��ت��ورة ح�سة بنت 
تكنولوجيا  اأ�ستاذ  ال�سايع،  حممد 
اأفنان  والدكتورة  امل�سارك،  التعليم 
اأ�ستاذ  العييد،  عبدالرحمن  بنت 
تكنولوجيا التعليم امل�سارك بجامعة 
عبدالرحمن  ب��ن��ت  ن���ورة  الأم�����رية 
، وي����ه����دف  هذا  ال���رتب���ي���ة  ك��ل��ي��ة   �
ال�ستخدام  حتقيق  اإىل  امل�����س��روع 

والتدري�سية  الإداري��������ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
واجلهات املعنية بال�ساأن التعليمي. 
اللجنة  اأن  ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأو����س���ح���ت 
التنفيذية بالأمانة العامة للجائزة 
اط��ل��ع��ت يف اج��ت��م��اع��ه��ا ع��ل��ى عدد 
واملوؤلفات  البحثية  امل�����س��اري��ع  م��ن 
الفائزة واأو�ست بطباعتها ون�سرها 
يف امليدان الرتبوي ومن بني هذه 
امل�ساريع م�سروع " الإعالم اجلديد 
وتعلم  ت��ع��ل��ي��م  دع����م  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م 

الإيجابي لأدوات الإعالم اجلديد، 
وت���ث���ق���ي���ف ال����ط����ال����ب����ات ح���ول���ه���ا، 
ا�ستخدامها، ولقد  وتدريبهم على 
ب��داأ الإع���الم اجل��دي��د يف النت�سار 
وه����ي تعترب  الأخ������رية  الآون������ة  يف 
مب��ث��اب��ة الن���ط���الق���ة اجل���دي���دة يف 
عامل الويب والتي تقوم على مبداأ 
امل�ستخدم،  مع  والتفاعل  امل�ساركة 
الإع���الم  تقنيات  ا�ستطاعت  ف��ق��د 
اجلديد اأن حت�سد ماليني الأفراد 

اأثر  ب��ع��ن��وان  ب��ح��ث  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
بع�س  على  قائم  تدريبي  برنامج 
خف�س  يف  ال�����ذات  اإدارة  م���ه���ارات 
التوافق  وزي���ادة  النف�سي  الإن��ه��اك 
التعلم  ���س��ع��وب��ات  مل��ع��ل��م��ات  امل��ه��ن��ي 
والذي فازت به الدكتورة اأمل عبد 
م�ساعد  اأ���س��ت��اذ  ال��زغ��ب��ي،  املح�سن 
والرتبية  ال���رتب���وي  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م 
– كلية الرتبية بجامعة  اخلا�سة 
طيبة باململكة العربية ال�سعودية. 

التعرف  اإىل  ال���درا����س���ة  وه���دف���ت 
قائم  تدريبي  برنامج  فعالية  على 
اإدارة ال��ذات يف  على بع�س مهارات 
النف�سي  الإن��ه��اك  م�ستوى  خف�س 
ال��ت��واف��ق املهني  وزي�����ادة م�����س��ت��وى 
ل�����دى م��ع��ل��م��ات ال���ت���الم���ي���ذ ذوى 
�سعوبات التعلم.  وا�سارت العفيفي 
والن�سر  ال��ط��ب��اع��ة  عملية  اأن  اإىل 
�سلمى"  "ديوان  اأي�����س��ا  �ست�سمل 
عبداحلميد  ال����دك����ت����ور  مل���وؤل���ف���ه 
اجل��ه��ن��ي م�����س��رف ت���رب���وي ب����وزارة 

اإىل التعلُّم القائم  تدريبّي م�ستند 
الكفايات  تطوير  يف  امل�سروع  على 
التعلُّم   جمتمعات  وتفعيل  املهنّية 
للمعلِّمني الفل�سطينّيني من اإعداد 
ودعاء  اب��راه��ي��م،  �سهناز  ال��دك��ت��ورة 
غو�سة وهبة وهدفت هذه الدرا�سة 
برنامج  ف��اع��ل��ّي��ة  ع��ن  الك�سف  اإىل 
اإىل التعلم القائم  تدريبّي م�ستند 
الكفايات  تطوير  يف  امل�سروع  على 
التعلُّم   جمتمعات  وتفعيل  املهنّية، 

للمعلِّمني الفل�سطينّيني.
لتحقيق  اأدوات  ثالث  وا�سُتخدمت 
اآراء  لر�سد  ا�ستبانة  الهدف:  هذا 
فاعلّية  ح��ول  امل�����س��ارك��ني  املعلِّمني 
التدريب امل�ستند اإىل التعلُّم القائم 
ت��ط��وي��ر كفايات  امل�����س��روع يف  ع��ل��ى 
املعلِّمني وتفعيل جمتمعات التعلُّم، 
املعلِّمني  م��ع  ب���وؤرّي���ة  وجم��م��وع��ات 
م�سروعاً  وث���م���ان���ون  امل�������س���ارك���ني، 
رت وُطبِّقت يف املدار�س  تعليمّياً ُطِوّ

خالل التدريب.

التعليم باململكة العربية ال�سعودية 
ال��ف��ائ��ز يف ال������دورة ال��ع��ا���س��رة عن 
للطفل  ال��رتب��وي  التاأليف  جم��ال 
وي�سمل  الرتبوية،  الإب��داع��ات  فئة 
17 ق�سيدة موجهة  هذا الديوان 
�سنوات،   8-5 عمر  من  لالأطفال 
"جدتي  رواي������ة  ط��ب��اع��ة  وك���ذل���ك 
ح�سن  ال���دك���ت���ور  مل���وؤل���ف���ه  كرمة" 
م�سر  بجمهورية  �سيديل  �سربي 
التعريف  اإىل  بالإ�سافة  العربية، 
مب�سروع " برنامج النقاط لرعاية 
ال�سوامخ  مب���در����س���ة  املوهبات" 
والفائز  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�س 
ع�����ن ال�����������دورة ال����ع����ا�����س����رة جم����ال 
وال���ربام���ج الرتبوية  امل�����س��روع��ات  
والذي  املوؤ�س�سات  فئة  عن  املبتكرة 
م�����ه�����ارات  ت����ط����وي����ر  اإىل  ي�����ه�����دف 
الر�سم  جم������الت  يف  ال���ط���ال���ب���ات 
والت�سوير  ال���ي���دوي���ة  واحل�������رف 
امل�سرحية  وال�����ف�����ن�����ون  والأدب 

واملهارات اللغوية والروبورت . 
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�سمن اأن�سطة املدار�س املتنوعة 

املدر�صة الآ�صيوية الدولية يف مدينة زايد حتتفل برتاث ال�صعوب و�صط م�صاركات متميزة 
حمدة الهاملي: للرتاث دور كبري يف تنمية ال�سعوب وركيزة اأ�سا�سية من ركائز هويتها الثقافية

مويل دي كوتو : العرو�س الرتاثية لل�سعوب ت�ساهم يف التعريف بالثقافات املختلفة

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

 نظمت املدر�سة الأ�سيوية الدولية 
اخل���ا����س���ة ف�����رع م���دي���ن���ة زاي������د  يف 
داخلي  اح��ت��ف��ال  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
ب���رتاث ال�����س��ع��وب ���س��ارك ف��ي��ه عدد 
م����ن ط���ل���ب���ة وط����ال����ب����ات امل���در����س���ة 
مديرة  ال��ه��ام��ل��ي  ح��م��ده  بح�سور 
املكتب  ف�����ى  اخل�����ا������س  ال���ت���ع���ل���ي���م 
للتعليم  ابوظبي  ملجل�س  القليمي 
يف منطقة الظفرة وعدد كبري من 

اولياء المور وطالب املدر�سة .
وقامت املدر�سة  بالعمل على تن�سيق 
العديد من العرو�س ال�ستعرا�سية 
ل����دول خم��ت��ل��ف��ة  هي  )الإم�������ارات 
ال��ه��ن��د -  ال�������س���ودان -  - م�����س��ر - 
وكانوا    ) بنجالدي�س   - باكي�ستان 
ي����رت����دون ال������زي ال���وط���ن���ي ال����ذى 
يخ�س كل دوله  ،واإح�سار الطعام 
، ول  ال���دول  ب��ه ه��ذه  التي ت�ستهر 
الأم����ور  اأول���ي���اء  نن�سى جم���ه���ودات 
اإح�سار الطعام وال�سراب التى  فى 

تتميز به كل دوله .
ال��ه��ام��ل��ي مديرة  ح���م���دة  واك������دت 
املكتب  ف�����ى  اخل�����ا������س  ال���ت���ع���ل���ي���م 
للتعليم  ابوظبي  ملجل�س  القليمي 
الحتفال  ان  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
جت�سيدا  ي���اأت���ي  ال�����س��ع��وب  ب�����رتاث 
ال��ك��ب��ري يف  ال������رتاث  لأه��م��ي��ة دور 
م�سرية تنمية ال�سعوب؛ لأن تراث 
ركائز  م��ن  اأ���س��ا���س��ي��ة  رك��ي��زة  الأمم 
دور  ال��ث��ق��اف��ي��ة  باأهمية  ه��وي��ت��ه��ا 
الرتاث يف حياتنا واملحافظة عليه 
م��ن اأج���ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الرتاث 
الإم����ارات����ي الأ���س��ي��ل وت��ف��ع��ي��ل��ه يف 
خم��ت��ل��ف امل��ن��ا���س��ب��ات، وذل����ك مل���ا له 
الذي تركه  الإرث  اأهمية لأنه  من 
الأج�����داد ل��الأح��ف��اد وت��ر���س��ي��خ��ه يف 
تعاقبهم كما  الأج��ي��ال على  ذاك��رة 
ان ال��ث��ق��اف��ات ال��رتاث��ي��ة الخ���رى 
لل�سعوب ت�سفي مزيد من التفاعل 
يف ن��ق��ل اخل����ربات وال��ت��وا���س��ل بني 

الثقافات واحل�سارات 
ال�سيوية  املدر�سة  مديرة   وت�سري 
ال��دول��ي��ة ف��رع مدينة زاي���د  مويل 
ياتي  احلفل  تنظيم  وان  ك��وت  دي 
لتنويع  امل���در����س���ة  ج���ه���ود  ���س��م��ن 
الن�������س���ط���ة وال�����ربام�����ج ال���ت���ي يتم 
العام  ط��ي��ل��ة  ل��ل��ط��الب  ت��ق��دمي��ه��ا 
وتفريغ  م��واه��ب��ه��م  ���س��ق��ل  ب��ه��دف 
يف  وي�ساهم  ينفعهم  فيما  طاقتهم 
نحو  وتنميتها  ق��درات��ه��م  ت��ط��وي��ر 
على  ق���ادرة  اج��ي��ال  الف�سل خللق 

حلفظ ه��وي��ة ال��وط��ن وال���دول ، و 
و�سيلة  ال��رتاث��ي��ة  الح��ت��ف��الت  اإن 
واحلوار  للتعارف  مهمة  ومنا�سبة 
ال�����راق�����ي وان������دم������اج احل�������س���ارات 
ال�سيوية  املدر�سة  ت�سعى  م��ا  وه��و 

الدولية على حتقيقه .
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  ع����رب  اأن  ي���ذك���ر 
امتداد  ه���م  ال��ع��رب��ي��ة  واجل����زي����رة 
التي  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ق���ب���ائ���ل  ل���ت���ل���ك 
الع�سر  منذ  املنطقة  ه��ذه  �سكنت 
ع����رب هذه  ورث  وق����د  اجل���اه���ل���ي. 
الكثري  اأج�����داده�����م  ع���ن  امل��ن��ط��ق��ة 
ال�سعبية  والأه���ازي���ج  ال��ف��ن��ون  م��ن 
على  جيل.  بعد  جياًل  وت��وارث��وه��ا 
اأن اللغة قد اختلفت بع�س ال�سيء 
وحلَّت  املحلية  اللهجات  ظهرت  اإذ 
الف�سحى،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  حم���ل 
لطول العهد وتباعد الديار، ف�ساغ 
اأهازيجهم  امل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  اأب����ن����اء 
احتفظوا  واإن  املحلية  بلهجاتهم 
اأجدادهم  وتقاليد  ع���ادات  بنف�س 
والعتداد  ال���ك���رم  م��ث��ل  الأ���س��ي��ل��ة 
ال�سرف  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  بالنف�س 
وع����ل����ى م�����ك�����ارم الأخ������������الق. وق���د 
ال�سعبية  الأه��ازي��ج  تلك  ت�سابهت 
يف م���ن���اط���ق اخل���ل���ي���ج واجل����زي����رة 
امل�سميات  اخ��ت��ل��ف��ت  واإن  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  الأل������ف������اظ  ب���ع�������س  ت����غ����ريت  اأو 
منطقة،  كل  للهجة  تبعاً  الأهازيج 
مما يدل على وحدة وترابط اأبناء 
ه�����ذه امل��ن��ط��ق��ة وت���وا����س���ل���ه���م عرب 
الأحقاب. و�سنحاول يف ال�سفحات 
ال��رتاب��ط من  اأج���الء ه��ذا  التالية 
لالأهازيج  خمت�سرة  درا�سة  خالل 
و�سنبداأ  املنطقة.  هذه  ال�سعبية يف 
بذكر اأمناط ال�سعر ال�سعبي الذي 
ا���س��ت��خ��دم ل�����س��وغ ه���ذه الأه���ازي���ج، 
املختلفة  الأغ��را���س  ن�ستعر�س  ثم 
والتي  الأهازيج  �سملتها هذه  التي 
ت عن هموم وم�ساعر الإن�سان  عرَبّ
العربي يف هذه املنطقة من الوطن 

العربي الكبري.

العمل والعطاء. 
العرو�س  ان  اىل  م���ويل  وا����س���ارت 
ال���رتاث���ي���ة ل��ل�����س��ع��وب ت�����س��اه��م يف 
كما  املختلفة  بالثقافات  التعريف 
ان الرتاث هو ذاكرة ال�سعوب الذي 
الأ�سيلة،  بقيمنا  ف��ي��ه��ا  نحتفظ 
ون�����س��ري م���ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى خطى 
نربا�سهم  م��ن  لنقتب�س  اأج���دادن���ا 
طريق  لنا  ت�سيء  ن��ور  م��ن  �سعلة 
نبنيه  ال�����ذي  ال����واع����د  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
قمة  اإىل  ونرتقي  �سبابنا  ب�سواعد 

املجد بالعلم والأخالق الفا�سلة .
ح�سره  ال����ذي  الح��ت��ف��ال  ت�سمن 
ومعلمي  ط��ل��ب��ة  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد 
اأنا�سيد تراثية  ومعلمات املدر�سة ، 
وفقرة اليولة، وفقرات  عن الرتاث 

ال�������ذي ي���ع���ت���رب ن���ق���ط���ة م���ه���م���ة يف 
الرتاثية  امل��وروث��ات  على  احلفاظ 
وال�ستفادة  بها  الجيال  وتعريف 
منها يف نقل اخلربات للطالب من 
ثقافة  معرفة  يف  الخ���رى  ال���دول 

باقي الدول .
وتوؤكد دعاء فرج ادارية ان الحتفال 
لالحتفال  امل��در���س��ة  نظمته  ال���ذي 
من  مزيد  ي�سفي  ال�سعب  ب��رتاث 
املتعة والبهجة اىل اجلميع كما انه 
الثقافة  م��ن  متميزة  وجبة  يقدم 
ل��الط��الع على  للطالب  وامل��ع��رف��ة 
املختلفة  للدول  الخرى  الثقافات 
مما يجعله على اط��الع بناء بهذه 

الثقافات .
العرو�س  اح���د  اله���ازي���ج  وت��ع��ت��رب 

ال��ب��دن ن��ع��م��ة. وق���ال اأع���راب���ي وهو 
ال�سحيِح  اأحبه حَبّ  يرق�س ولده: 
ناَله  ثم  الفقر  طعم  ذاق  قد  ماَله 
الزبري  َل��ه وك��ان  ب��دا  بذَله  اأراد  اإذا 
اأم  ابنته  يرق�س  عنه(  اهلل  )ر�سي 
احلكْم  اأم  ي��اح��ب��ذا  ب��ق��ول��ه:  حكيم 
ي�سْم  م��اذا  يابعلها  اأح�ْم  رمي  كاأنها 
���س��اه��م ف��ي��ه��ا َف�����َس��ه��ْم وق����د تتخذ 
و�سيلة  طفلها  ترقي�س  م��ن  الأم 
فعلت  كما  ل��ل��زوج،  ر�سالة  لإي�سال 
��ب��ي التي  زوج����ة اأب����ي ح��م��زة ال�����سَّ
اأنثى  و�سعت  لأنها  زوجها  هجرها 
البيت  يف  �سرتها  عند  يقيم  وك��ان 
�س ابنتها  املجاور لها، فاأخذت ترِقّ
اأبو  ي�سمعها  اأن  ��دت  ت��ع��َمّ ب��اأب��ي��ات 
البيت  اإىل  طريقه  يف  وه��و  ح��م��زة 

اإىل  ه��ذا  عليه،  املحافظة  وكيفية 
�سعبية  متميزة  واألعاب  ع��رو���س 
وم�سرحيات  ري��ا���س��ي��ة  وع���رو����س 
م�����س��ت��م��دة م���ن ال�����رتاث وامل�����وروث 

ال�سعبي .
يف  العربية  اللغة  معلمي  و���س��ارك 
امل��در���س��ة ب��ج��ه��ود ك��ب��رية يف اخراج 
مب�ساركة  له  �سورة  بابهى  احلفل 
باقي معلمي ومعلمات املدر�سة التي 
تفاين اجلميع فيماب ينهم لينجح 
عن  واقعية  ���س��ورة  نقل  يف  احلفل 
�سورة  وت��ق��دمي  ال�سعوب  ث��ق��اف��ات 
�سارك  حيث  اجلميع  اب��ه��رت  حية 

عدد كبري يف احلفل .
احمد  امل��ع��ل��م��ة مت���ا����س���ر  وت����وؤك����د 
احلفل  بهذا  �سعادتها  عن  الب�سري 

ال���ف���ل���ك���وري���ة ال���ت���ي جت�����س��د ت����راث 
ال�����س��ع��وب وت��خ��ت��ل��ف م���ن ب��ل��د اىل 
باهازيج  ي��ت��م��ي��ز  ���س��ع��ب  وك���ل  اخ���ر 
خمتلفة قد تتفق مع بع�سها وقد 
الآب��اء والأمهات  ان  تختلف فنجد 
اأطفالهم  ي��رق�����س��ون  ق��دمي��ا  ك��ان��و 
وي��ن�����س��دون اأب��ي��ات��اً ت��ن��م ع��ن حبهم 
يروههم  اأن  يف  واأملهم  لأطفالهم 
وق���د اأ���س��ب��ح��وا ك���ب���اراً وب��ل��غ��وا من 
اأعني  به  املكارم والف�سائل ما تقر 
اآب��ائ��ه��م واأم��ه��ات��ه��م. وم��ن ذل��ك ما 
كانت  ع��ت��ب��ة  ب��ن��ت  ه��ن��د  اأن  ي����روى 
لأنكح�ن  بقولها:  ول��ده��ا  ترق�س 
�ه  حُمَبّ ُمكرَمًة  َخدَبّ�ه  جاري�ًة  �ه  بَبّ
تغلبهن  اأي  ال��ك��ع��ب��ه  اأه�����ل  جُت������ُبّ 
املمتلئ  ال�����س��اب  وال��ب��ب��ة:  ح�����س��ن��اً. 

املجاور، فحَنّنت قلبه عليها فاأقبل 
د:  ترِدّ كانت  معتذراً، حيث  نحوها 
ياأتينا يظل يف  ح��م��زة ل  لأب���ي  م��ا 
ل  اأن  غ�سباَن  يلينا  ال���ذي  البيت 
نلد البنينا تاهلل ما ذلك يف اأيدينا 
واإمن������ا ن���اأخ���ذ م���ا اأع��ط��ي��ن��ا ونحن 
ك���الأر����س ل��زارع��ي��ن��ا ُن��ن��ب��ُت م��ا قد 

زرعوه فينا.
اهمية  ع���ل���ى  الح���ت���ف���ال  وي����وؤك����د 
والتقاليد  والعادات  الرتاث  حفط 
دول�������ة  وتن�سئة  ب���ك���ل  اخل����ا�����س����ة 
وتعريفهم  عليها  اجل��دي��د  اجليل 
الناجمة  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  بها 
ع��ن امل��دن��ي��ة وال��ت��ط��ور ال�����س��ري��ع يف 
املفردات  واأن  املجتمعات  خا�سة 
ع���ام���ال مهما  ت�����س��ك��ل  ال����رتاث����ي����ة 

ح���ملة اأق���در يف ج���امعة ع���جمان
•• عجمان ـ الفجر 

ن��ظ��م��ت ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��ل��ب��ة يف 
ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان وب���ال���ت���ع���اون مع 
الأو�سط  ال�����س��رق  ن��ي�����س��ان  ���س��رك��ة 
حملة اأق���در اأق���ود ب��اأم��ان وذل��ك يف 
احلملة  وا�ستمرت  اجلامعة،  مقر 

طالب  متكني  اإىل  احلملة  ت�سعى 
التغيري  راي��ة  اجلامعات من حمل 
تنفذ  وي��ت��م  ه���ذا  جمتمعاتهم.  يف 
ه���ذه احل��م��ل��ة ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
الفريق �سم�و ال�سيخ �سيف بن زايد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي�����ان،  اآل 
ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة يف دولة 

وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة ال��ذي��ن قاموا 
بتجارب عملية تعرفوا من خاللها 
الهاتف  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى خم��اط��ر 
النقال، وخطورة عدم و�سع حزام 

الأمان اأثناء القيادة.
اأك����د الأ����س���ت���اذ �سليم  م���ن ج��ان��ب��ه، 
دربا�س، م�سرف الأن�سطة الطالبية 

على مدى يومني متتاليني.
وت����ه����دف احل���م���ل���ة ال���ق���ائ���م���ة على 
مفهوم من الطالب واإىل الطالب 
ال�سائقني  م�����س��ارك��ة  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل 
من  �سل�سلة  ت��ق��دمي  ع��رب  ال�سباب 
اأذهانهم  يف  تغ�ر�س  التي  اجل��وائ��ز 
م��ع��اي��ري ال�����س��الم��ة امل���روري���ة، كما 

برنامج  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  الإم�������ارات 
)اأق���در(،  ال��ط��الب  لتمكني  خليفة 
وه�����ي م����ب����ادرة ت�����س��ت��ه��دف طالب 
اجلامعات مت اإطالقها بالتعاون مع 
موؤ�س�سة ال�سالمة على الطرقات يف 
اإقبال  احلملة  لقيت  وقد  الدولة. 
لفتا وم�ساركة اإيجابية من طالب 

يف اجلامعة، اأن اإقبال الطلبة على 
احلملة  يف  وامل�����س��ارك��ة  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
ال��ذي ميلكه  الوعي  هو دليل على 
مبعايري  التقيد  ب�سرورة  ال�سباب 
ال�سالمة املرورية، ومدى رغبتهم 
يف  اخلاطئة  ال�سلوكيات  تغيري  يف 

القيادة.

تخريج الدفعة الرابعة ع�صرة من طلبة 
الثانوية مبدر�صة منار الإميان يف عجمان

•• عجمان-وام:

الرابعة ع�سرة  الدفعة  النعيمي حفل تخرج  را�سد بن حممد  ال�سيخ  �سهد 
من طلبة الثانوية العامة مبدر�سة منار الإميان اخلا�سة.

البالغ  اخلريجني  الطلبة  ك��اف��ة  النعيمي  حممد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  وه��ن��اأ 
عددهم 202 طالب وطالبه وحثهم على موا�سلة التعليم وعدم الوقوف 

عند هذا احلد من التح�سيل العلمي.
منار  ملوؤ�س�سة  العام  الأم��ني  العرياين  �سامل  ح��ارب  �سعادة  اأ�ساد  جانبه  من 
التعليم من  بها  التي يحظى  والرعاية  الكبري  بالدعم  التعليمية  الإمي��ان 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

عجمان.
ح�سوره  على  النعيمي  حممد  ب��ن  را���س��د  لل�سيخ  اجل��زي��ل  بال�سكر  وت��ق��دم 
ورعايته الكرمية لهذا الحتفال.. كما اأثنى على الدور الفاعل لل�سيخ حممد 

بن علي النعيمي رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة منار الإميان التعليمية.
الهدايا على  توزيع  ا�ستح�سان احل�سور ومت  نالت  وت�سمن احلفل فقرات 
والإداري���ني  واملعلمني  اخلريجني  وال��ط��الب  وامل�ساهمة  الراعية  اجل��ه��ات 

املتميزين.
التعليمية  عجمان  منطقة  مدير  احل��م��ادي  ح�سن  علي  الحتفال  ح�سر 

وعدد من كبار امل�سوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات

ت�سمنت حما�سرات �سحية واإ�سعافات اأولية وم�سابقات ترفيهية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم العديد من الفعاليات يف اليوم العاملي لل�صالمة وال�صحة 

بكلفة 120 مليون درهم 

اإن�صاء حمطة لإدارة النفايات تخدم عجمان واأم القيوين 

للعام ال�ساد�س على التوايل

املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة واإقامة دبي تنظمان عر�س 
اإمارات ال�صعادة ل� 100 عري�س

مرور الفجرية يطلق احلملة الفرعية الثانية لعام 2017 معًا 
لقيادة اآمنة بال حوادث 

•• اأبوظبي –الفجر: 

مع  بالتعاون  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
كم�ساركة  عديدة  فعاليات  النور  م�ست�سفى 
وال�سالمة  لل�سحة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  يف  منها 
 ، الوثبة  ، وذل��ك يف منتزه  العمل  اأم��اك��ن  يف 
ا�ستهدفت من ورائها تر�سيخ البعد الوطني 
،وتعزيز  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  لثقافة 
احلق يف وجود بيئة عمل �سحية واآمنة من 
وامل�سوؤوليات  احل��ق��وق  ي��ح��دد  ن��ظ��ام  خ���الل 

واملهام وُيعلي من اأولوية مبادئ الوقاية.
فعاليات  وم�ساندة  دع��م  اأن  البلدية  واأك���دت 
العمل  يف  وال�سحة  لل�سالمة  العاملي  ال��ي��وم 

ال�سوؤون  دائ������رة  روؤي������ة  اإط������ار  ���س��م��ن  ي���اأت���ي 
لرفع  امل�ستمر  و�سعيهما  وال��ن��ق��ل  ال��ب��ل��دي��ة 
العاملني  ل���دى  ال�����س��ح��ي  ال���وع���ي  م�����س��ت��وى 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى ح��د ���س��واء وت��اأك��ي��دا على 
والتفاعل  املجتمع  جت��اه  والل��ت��زام  املنهجية 
لرت�سيخ  ال�سحية  املوؤ�س�سات  مع  وال�سراكة 
قيم �سحية �سليمة ، وتثقيف املجتمع، �سمن 
ال��ع��امل��ي��ة وت��ر���س��ي��خ مفاهيم  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه 
لأ���س��ل��وب ومنط  وع�����س��ري��ة  ج��دي��دة  �سحية 
احلياة واأماكن العمل وتوفري بيئة عمل منة 

و�سحية جلميع العمال.
الفعالية  خالل  و�سركاوؤها  البلدية  وقدمت 
ومنها  ل���ل���ع���م���ال  ال����ف����ق����رات  م����ن  ال����ع����دي����د 

م�ست�سفى  قدمها  التي  ال�سحية  املحا�سرات 
العمل  يف  ال�سحية  الأ���س��ال��ي��ب  ح���ول  ال��ن��ور 
والإ���س��ع��اف��ات الول��ي��ة يف العمل، وك��ذل��ك مت 
ت���وري���ع ال��ع��دي��د م���ن ال��ه��داي��ا ع��ل��ى العمال 
اإ�سعاد  ب��ه��دف  ترفيهية  م�سابقات  وتنظيم 
يف  ال��ب��ن��اءة  جهودهم  على  و�سكرهم  العمال 

خدمة املجتمع والتنمية .
اأه���داف ه��ذه الأن�سطة يف اليوم  اأه��م  وح��ول 
البلدية  اأ���س��ارت  وال�سحة  لل�سالمة  العاملي 
قيم  وتعزيز  دوره���ا  تفعيل  اإىل  ت��ه��دف  اأن��ه��ا 
امل�سوؤولية املجتمعية ، ون�سر الوعي ال�سحي 
، وتوطيد ال�سراكات اخلارجية  مع ال�سركاء 
الفعاليات  يف  وال��ت��ن��وي��ع   ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني، 

ر�سا  م�ستوى  ورف���ع   ، املجتمع  اإىل  املقدمة 
من  البلدية  وم��راف��ق  خ��دم��ات  ع��ن  املجتمع 

خالل امل�ساركات املجتمعية.  
ور�سالتها  توجهاتها  اأن  البلدية  واأ���س��اف��ت 
الأن�سطة  تكثيف  اأهمية  على  تركز  وقيمها 
والفعاليات وور�س العمل املربجمة والهادفة 
ال�سحة  ومعايري  مب�ستويات  الرت��ق��اء  اإىل 
العامة بكافة جوانبها وحتقيقا لهذه املبادئ 
و�سعت البلدية ومراكزها اخلارجية خططا 
يف  املجتمع  ���س��رائ��ح  ك��اف��ة  تغطية  ت�ستهدف 
وتر�سيخ  وامل��ه��ن��ي  ال�سحي  التثقيف  جم��ال 
ق��ي��م ج��دي��دة ت��وف��ر ق���درا ك��ب��ريا م��ن الأمن 

وال�سالمة وال�سحة للعمال .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

الكيمياويات  اإدارة  م��دي��ر  ك�����س��ف 
والتغري  البيئة  وزارة  يف  والنفايات 
اأحمد  ي��و���س��ف  امل��ه��ن��د���س  امل��ن��اخ��ي 
اإن�ساء  ب���دء م�����س��روع  ال��ري�����س��ي ع��ن 
لإدارة  متكاملة  ا���س��ت��دام��ة  حمطة 
اإماراتي  م��ن  ك��ل  ت��خ��دم  ال��ن��ف��اي��ات 
بتكلفة  ال���ق���ي���وي���ن  وام  ع���ج���م���ان 
تقديرية تبلغ 120 مليون درهم. 

ا�ستدامة  موؤمتر  يف  الري�سي  وب��ني 
اإدارة النفايات الذي نظمه جمل�س 
مع  بالتعاون  ال�سوي�سري  الأع��م��ال 
العامة  واخل��دم��ات  الأ�سغال  دائ��رة 
يف راأ������س اخل��ي��م��ة ���س��ب��اح ام�����س اأن 

امل��ح��ط��ة اجل����دي����دة التي  م�������س���روع 
حالياآ  تنفيذها  على  العمل  يجرى 
يف اإمارة اأم القيوين تقوم على جمع 
النفايات من كال الإماراتيني ومن 
بغر�س  اإع��ادة فرزها وتدويرها  ثم 
اإىل جانب  ال��وق��ود احل��ي��وي  اإن��ت��اج 
الالزمة  واملواد  الع�سوية  الأ�سمدة 
ببقايا  الأ�سمنت  م�سانع  لت�سغيل 

الطعام. 
وبني الري�سي ان الطاقة الإ�ستيعابية 
 1500-1000 ت��ب��ل��غ  للمحطة 
الواحد  اليوم  النفايات يف  طن من 
اأواخر  املتوقع ت�سغيل املحطة  ومن 

عام 2019. 
املحطة  اإن�����س��اء  ان  ال��ري�����س��ي  وذك����ر 

�سيقلل وب�سكل كبري كمية النفايات 
التي يتم طمرها يف املدافن واملكبات 
الإماراتيني  كال  يف  لها  املخ�س�سة 
�سينعك�س  الإ�ستفادة منها مما  دون 
اإيجاباآ على النظام البيئي يف عموم 
مناطق الدولة بف�سل عملية الفرز 

والتدوير. 
بالتعاون  ال��وزارة  ان  الري�سي  واأك��د 
مع اجلهات املعنية يف حكومة راأ�س 
اخليمة تدر�س حالياآ م�سروع اإن�ساء 
الطاقة  لإن����ت����اج  ج���دي���دة  حم��ط��ة 

الكهربائية 
ال��ن��ف��اي��ات يف مكب  ع���رب م��ع��اجل��ة 
منطقة اجلزيرة احلمراء بالإمارة 
بتكلفة اإجمالية ترتاوح بني 500-

درهم  مليون   700
بدوره اأكد مدير عام دائرة الأ�سغال 
راأ�س اخليمة  العامة يف  واخلدمات 
املهند�س اأحمد احلمادي ان املوؤمتر 
60 فندقاآ ومطعماآ  اإدارة  ح�سرته 
تنفيذ  األية  درا�سة  بغر�س  بالإمارة 
ن�سبة  وت��ق��ل��ي��ل  ن��ف��اي��ات��ه��ا  ت���دوي���ر 
للزبائن  اإع���داده  يتم  ال��ذي  الطعام 

بكميات تفوق احلاجة. 
واأ�ساف احلمادي ان الدرا�سة التي 
بالتعاون مع هيئة  الدائرة  اأجرتها 
ان  بينت  الإم���ارة  النفايات يف  اإدارة 
الفائ�س عن  الطعام  ن�سبة   40%
حاجة الفنادق واملطاعم يف الإمارة 
يف  النفايات  يف  منها  التخل�س  يتم 

الفائ�س  الطعام  ن�سبة  تبلغ  ح��ني 
اأي�������ام �سهر  ع����ن ح���اج���ة الأه���������ايل 

رم�سان 60% . 
من جانبها قالت مديرة هيئة راأ�س 
�سونيا  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  اخل��ي��م��ة 
نا�سر ان الهيئة با�سرت منذ قرابة 
الأ�سغال  دائ��رة  مع  بالتعاون  العام 
بجمع  ب��الإم��ارة  العامة  واخلدمات 
الطعام  ن���ف���اي���ات  ت���دوي���ر  واإع��������ادة 
واملواد القابلة للتدوير من مطاعم 

وفنادق الإمارة. 
ال��ف��رز من  ن�سبة  ان  �سونيا  واأك���دت 
ال�سياحية  املن�ساآت  تلك  يف  امل�سدر 
امل�����س��ت��ل��م��ة م����ن قبل  واخل����دم����ي����ة 
الهيئة يف الإم��ارة ارتفعت من 20 

لذات  ط��ن��اآ   70 اإىل  ���س��ه��ري��اآ  ط���ن 
الطعام  بقايا  وت�ستمل على  الفرتة 
واملعدنية  ال���زج���اج���ي���ة  وال���ق���ن���اين 
وال�����ورق و���س��واه��ا م��ن م����واد قابلة 
اإر�سالها  يتم  حيث  التدوير  لإع��ادة 
لإح��������دى م�������س���ان���ع ج���ب���ل ع���ل���ي يف 
ت�سنيعها  اإع����ادة  عملية  لتتم  دب��ي 
واإع��ادة بيعها وا�ستخدامها يف راأ�س 

اخليمة. 
املقبلة  املرحلة  ان  �سونيا  واأردف����ت 
تنفيذها  على  الهيئة  تعتزم  ال��ت��ي 
نفايات  ج���م���ع  اإع��������ادة  ه����و  ق���ري���ب���اآ 
اأ�سواق ال�سمك واخل�سار يف الإمارة 
الطاقة  اإن��ت��اج  يف  منها  لال�ستفادة 

والأ�سمدة احليوية. 

•• دبي –الفجر: 

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
بدعم   ، اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س 
وتر�سيد  اجل��م��اع��ي��ة،  الأع����را�����س 
الزواج،  حفالت  اإقامة  يف  النفقات 
ومظاهر  امل�����غ�����الة  ع����ن  وال���ب���ع���د 
املوانئ  موؤ�س�سة  ت�ستعد  الإ���س��راف، 
واجلمارك واملنطقة احلرة، لإقامة 
العر�س اجلماعي ملوظفيها وللعام 
ومب�ساركة  التوايل،  على  ال�ساد�س 
و�سوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الأجانب يف دبي، حيث تزف 100 
عري�س حتت �سعار اإمارات ال�سعادة 
، وال��ذي يقام يف جراند حياة دبي 
25 مايو  امل���واف���ق  ي���وم اخل��م��ي�����س 

اجلاري. 
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ال���س��ت��ع��دادات قال 
اإدارة  خليل �سقر بن غريب مدير 
الت�����س��ال امل��وؤ���س�����س��ي رئ��ي�����س جلنة 
موؤ�س�سة  اأمت��ت  اجلماعي:  العر�س 

واملنطقة  واجل������م������ارك  امل�����وان�����ئ 
للعر�س  ا�ستعداداتها  كافة  احل��رة 
اجل��م��اع��ي ال�����س��اد���س وال����ذي ياأتي 
العامة  الإدارة  م����ع  ب���امل�������س���ارك���ة 
ل��الإق��ام��ة و���س��وؤون الأج��ان��ب للعام 
ال��راب��ع على ال��ت��وايل، وذل��ك دعما 
لدولة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل��خ��ط��ة 
الإم��ارات ب�سفة عامة وخطة دبي 
2021 ب�سفة خا�سة نحو التطور 
والإجناز والإمناء الأ�سري وتوفري 
من  للمواطنني  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 

خالل اإقامة الأعرا�س اجلماعية.
وذكر رئي�س جلنة العر�س اجلماعي: 
العر�س  تنظيم  خ��الل  م��ن  ن��ه��دف 
ال�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل  اجل���م���اع���ي 
على اجلهود التي تبذلها موؤ�س�سة 
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة 
الزواج،  على  املواطنني  ت�سجيع  يف 
الأ���س��ري بقواعد  الوعي  زي��ادة  مع 
وحتقيق  ال�سليمة  الأ���س��رة  تكوين 
املجتمع  يف  الأ����س���ري  ال���س��ت��ق��رار 
وتقاليد  ع����ادات  واإح���ي���اء  امل��ح��ل��ي، 

الهوية  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ  ال����دول����ة 
الوطنية، اإ�سافة اإىل تخفيف اأعباء 
وتكاليف الزواج عن كاهل ال�سباب 
اأن  واأ�ساف بن غريب:  الإماراتي. 
اهتمام  يعك�س  تنظيم هذا احلدث 
الر�سيدة  القيادة  ب��روؤي��ة  املوؤ�س�سة 
اأن  باعتبار  اجلماعية،  ب��الأع��را���س 
اأحد  وا�ستقرارها  بالأ�سرة  العناية 
اأهم الركائز الأ�سا�سية التي ت�سهم 
حيث  وازده������اره،  املجتمع  ب��ن��اء  يف 

تت�سافر جهود الدوائر احلكومية 
اجلماعية  الأع����را�����س  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
املجتمعية  امل�����ب�����ادرات  م���ن  ك���ن���وع 
والتاأكيد  امل��وظ��ف��ني،  ولء  لتعزيز 
ع��ل��ى م��ب��داأ ب����اأن اله��ت��م��ام ب��ه��م ل 
فقط،  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  يقت�سر 
واإمنا ميتد لدعهم وم�ساندتهم يف 

حياتهم املجتمعية.
اأي�سا تنظيم  و�سّمت ال�ستعدادات 
برامج تدريبية عن الزواج الناجح 
للمقبلني على الزواج، بالتن�سيق مع 
والعمل  ال�سالمية  ال�سوؤون  دائرة 
ا�ستهدف  ح��ي��ث  ب���دب���ي،  اخل�����ريي 
موؤ�س�سة  م���وظ���ف���ي  ال����ربن����ام����ج 
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة 
و�سوؤون  لالإقامة  العامة  والإدارة 
الأجانب امل�ساركني ) ذكور واإناث ( 
يف العر�س اجلماعي ال�ساد�س لعام 
املوظفني،  من  وغريهم   2017
وتقدمي جمموعة من املحا�سرات 
والدورات التوعوية يف عدة جوانب 
املقبلني  تثقف  متنوعة  اجتماعية 

اأ�سرية  حياة  لتحقيق  ال��زواج  على 
�سعيدة وناجحة.

ون����������وه رئ����ي���������س جل����ن����ة ال����ع����ر�����س 
اللجنة  اإجن�������ازات  اإىل  اجل��م��اع��ي 
املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  خ��الل 
وال���ت���ي جن���م ع��ن��ه��ا زف�����اف 500 
اإىل تنظيم  زوج وزوجة، بالإ�سافة 
التدريبية  ال�����دورات  م��ن  ال��ع��دي��د 
يف  امل�ساركني  للموظفني  واملوجهة 
الأعرا�س اجلماعية، اإذ اعتمدت يف 
روؤي  دع��م  على  املقدمة  براجمها 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظة اهلل و�ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف 
اإق���ام���ة ال��ع��ر���س اجل��م��اع��ي ،وذل���ك 
م��ن اأج���ل ال��دع��م ال��ك��ام��ل والالزم 
وتر�سيد  ال�����زواج،  ع��ل��ى  للمقبلني 
حفالت ال��زواج والبعد عن املغالة 
الأعرا�س،  تكاليف  يف  والإ����س���راف 

وال���ت���ي ت��ث��ق��ل ك��اه��ل ال��ع��ر���س��ان يف 
مقتبل حياتهم الزوجية.

اجلدير بالذكر اأن العر�س اجلماعي 
ي�سمل املوظفني واملوظفات، واأبناء 
احلاليني،  وامل��وظ��ف��ات  امل��وظ��ف��ني 
واأب������ن������اء امل����وظ����ف����ني وامل����وظ����ف����ات 

املتقاعدين، اأو املتوفني.
العبدول  م�سعل  ثمن  جهته  وم��ن 
امل�����س��ارك��ني لهذا  ال��ع��ر���س��ان  اأح�����د 
ال���ع���ام م���ن ج���م���ارك دب����ي ع���ن اأن 
من  تعد  اجلماعي  العر�س  مبادرة 
وال�سرورية  امل��ت��م��ي��زة  امل����ب����ادرات 
ل��ل��ت�����س��دي ل���ظ���اه���رة ال��ت��ب��ذي��ر يف 
اأ�سبحت  وال��ت��ي  ال�����زواج،  ح��ف��الت 
عادة �سلبية يعاين منها الكثري من 
املقبلني على الزواج، م�سرياً اإىل اأن 
املبادرة ت�ساهم يف دعم تكوين اأ�سر 
�ساحلة تكون نواة يف بناء املجتمع، 
وهذا لن يكون اإل من خالل حمل 
ال��ك��ث��ري م���ن الأع����ب����اء امل��ال��ي��ة عن 
ال�ساب، حتى ي�ستطيع بدء مرحلة 

جديدة من حياته بال م�ساكل.

•• الفجرية -الفجر:

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
ال��ف��ج��رية م��ت��م��ث��ل��ة ب�������اإدارة امل����رور 
والدوريات احلملة الفرعية الثانية 
اآمنة بال  لقيادة  حتت �سعار ) معاً 
الت�سغيلية  ح��وادث( �سمن اخلطة 
تاريخ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اجل���اري  للعام 
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وتطبيق  بتطوير  اخلا�سة  املبادرة 
التي  امل����روري����ة  ال��ت��وع��ي��ة  ب���رام���ج 
تاأتي جت�سيداً ل�سرتاتيجية وزارة 
الداخلية والقيادة العامة ل�سرطة 
الفجرية بهدف �سبط اأمن الطرق 

.
ي����اأت����ي ت��ن��ف��ي��ذ احل���م���ل���ة يف اإط�����ار 
املرورية  وال��ث��ق��اف��ة  ال���وع���ي  ن�����س��ر 
وا���س��رتاط��ات ال��ق��ي��ادة الآم��ن��ة على 
توعية  اإىل  تهدف  والتي  الطريق 

وم�ستخدمي  ال�����س��ائ��ق��ني  ك���اف���ة 
باأهمية  املجتمع  واأف����راد  الطريق 

اللتزام بالقيادة الآمنة .
تنمية  اإىل  احل��م��ل��ة  ت���ه���دف  ك��م��ا 
ال�سحيحة  القيادة  مبادئ  وتعزيز 
ال�سالمة  وت�����س��م��ن  ت���وف���ر  ال���ت���ي 
املرورية وت�ساهم يف خف�س الوفيات 
املرورية  واحل������وادث  والإ����س���اب���ات 
وت�������س���ل���ط ال�������س���وء ال�������س���وء على 
واملمار�سات  ال�����س��ل��وك��ي��ات  خم��اط��ر 

ت�سكل خطرا على  والتي  اخلاطئة 
وم�ستخدمي  امل���رك���ب���ات  ق���ائ���دي 
الطريق .  واأف��اد العميد  الدكتور 
اإدارة  مدير  عوا�س  بن  را�سد  علي 
املرور والدوريات اأن مبادئ القيادة 
كل  وحر�س  التزام  تتطلب  الآمنة 
اأ�سول  معرفة  على  مركبة  ق��ائ��د 
وا�����س����رتاط����ات ال���ق���ي���ادة وال���وع���ي 
با�سرتاطات املركبة والطريق على 
حد �سواء ،وذكر �سعادته اأن توفري 

ال�سالمة املرورية على الطريق لن 
يتحقق اإل بالتزام قائدي املركبات 
بالأنظمة  ال��ط��ري��ق  وم�ستخدمي 
وال���ق���وان���ني امل����روري����ة ال��ت��ي تكفل 

ال�سالمة للجميع . 
وم����ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح امل�����الزم اأول 
الب�سري مدير فرع  حممد ح�سن 
ال��ت��وع��ي��ة والإع������الم امل������روري دور 
ح��م��ل��ة )) م��ع��اً ل��ق��ي��ادة اآم���ن���ة بال 
ح��وادث(( يف ن�سر الوعي والثقافة 

وم�سببات  خم��اط��ر  ع��ن  امل���روري���ة 
وت�سجيع  امل������روري������ة  احل�����������وادث 
اجل��م��ه��ور واأف�������راد امل��ج��ت��م��ع على 
حتقيق  يف  ف��اع��ل  ب�سكل  امل�ساهمة 
الطرقات  على  امل��روري��ة  ال�سالمة 
وذل��������ك ب���ت���وع���ي���ت���ه���م م�����ن خ����الل 
الر�سائل الن�سية وو�سائل التوا�سل 
حما�سرات  اإل���ق���اء  و  الج��ت��م��اع��ي 
ال��ت��وع��ي��ة و ت��وزي��ع ال��ربو���س��رات و 

الكتيبات . 

حماكم دبي تنظم خمترب ابتكار  ملبادرة “ دبي X10” للتو�صل ملبادرات يطبقها العامل بعد ع�صر �صنوات
•• دبي-الفجر:

اأكرب  x10«، جلمع  ابتكار ملبادرة »دبي  نظمت حماكم دبي خمترب 
للمبادرات  التو�سل  يف  �ست�سهم  التي  واملقرتحات  الأفكار  من  عدد 
بع�سر  ال��ع��امل  بها  وت�سبق  الن  املحاكم  �ستطبقها  التي  وامل�ساريع 
ادارة جل�ساتها كاًل من، �سعادة القا�سي �سمالن  �سنوات ،و�سارك يف 
واملحامية  ال��ع��امل��ي،  امل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  قا�سي مبحاكم  ال�����س��واحل��ي 
ن�سر  �سعبة  رئي�س  خ�سروي  �سريفة  والأ���س��ت��اذة  ال��ب��دواوي،  �سم�سة 

املعرفة الداخلية مبحاكم دبي.
وقد نظم خمترب البتكار تنفيذا  ملبادرة » دبي X10 » التي  اأعلن 
عنها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

العاملية  القمة  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، يف  الدولة رئي�س جمل�س 
للحكومات والذي ي�ستهدف �سباق العامل بع�سرة اأعوام، وهو اأحد اأهم 
وهو  ال�ستثنائية،  والأف��ك��ار  والتطوير  التحديث  يف  دبي  ا�ستحقاقات 
ميثل فل�سفة عمل نحو الريادة، وميثل امل�سروع حتوًل جديداً من �ساأنه 
اأن يعزز مكانة دبي يف ال�سفوف الأوىل. فنظام التحدي الذي تواجهه 
جمالت   ث��الث  يف  2017يتمثل  يف  ا�ستك�سافه  و�سيتم  دب��ي  حماكم 
فامل�سروع  الأح��ك��ام(  وتنفيذ  الق�سايا،  يف  والف�سل  التقا�سي،  )بدائل 
امل�ستقبلية،  التحديات  كافة  ملواجهة  الكامل  لال�ستعداد   در�ساً  يعترب 
والتفكري  للتخطيط  ا�سرتاتيجيات  وتر�سم  معها،  التعامل  وكيفية 
والعمل لبناء امل�ستقبل كفريق واحد يتحمل م�سوؤولية حتقيق الريادة 

التي ت�سبو اإليها حكومتنا الر�سيدة يف كافة املجالت.

اأخبار ال�ساعة : 
مواقف اإماراتية داعمة لالأمن 

وال�صتقرار الإقليمي
•• اأبوظبي -وام: 

على  حتر�س  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ان  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  قالت 
تعزيز  اإىل  الرامية  والدولية  الإقليمية  بفاعلية يف خمتلف اجلهود  امل�ساركة 
اأ�س�س الأمن وال�ستقرار يف املنطقة، واإيجاد حلول لالأزمات والق�سايا املختلفة، 
الت�سدي  اأج���ل  م��ن  املنطقة  دول  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  اإدراك���ه���ا  م��ن منطلق 
للمخاطر والتهديدات امل�سرتكة، وم�ساعدة الدول التي تواجه اأزمات خمتلفة 
يف جتاوزها كي تتفرغ لعملية البناء واإعادة التعمري ومبا يلبي م�سالح �سعوبها 

وحقها يف الأمن والزدهار.
وا���س��اف��ت ال��ن�����س��رة ال��ت��ي ت�����س��در ع��ن م��رك��ز الم�����ارات ل��ل��درا���س��ات والبحوث 
ال�سرتاتيجية يف افتتاحيتها ام�س حتت عنوان مواقف اإماراتية داعمة لالأمن 
وال�ستقرار الإقليمي .. انه يف هذا ال�سياق جاءت م�ساركة الإمارات يف املوؤمتر 
الذي ا�ست�سافته العا�سمة الربيطانية لندن موؤخرا ب�ساأن ال�سومال، والذي 
اأمني دويل ي�سع خريطة طريق ل�ستقرار ال�سومال، من  توج بتوقيع اتفاق 
خالل بناء جي�س وطني مرتابط لديه القدرة على ال�سطالع باملعركة �سد 
ال�سومايل وحماربة  اإنعا�س القت�ساد  والعمل على  ال�سباب،  مت�سددي حركة 
اإن�سانية كبرية يف  اأزم��ة  اأ�سبحت متثل  والتي  املتفاقمة هناك،  م�سكلة اجلوع 

ال�سومال.
وتابعت .. كما حر�ست الإمارات على امل�ساركة يف اجتماع التعايف واإعادة الإعمار 
ل��دول اخلليج  التعاون  ل��دول جمل�س  العامة  الأم��ان��ة  ال��ذي نظمته  اليمن  يف 
العربية يف الريا�س يوم الأربعاء املا�سي، مب�ساركة 50 دولة والبنك الدويل 
اليمن، والعمل على  امللفات املطروحة يف  اأبرز  و�سناديق مالية عدة؛ ملناق�سة 
اإطار  وو�سع  الغذائي،  والأم��ن  الغذاء  اأزم��ات  لها، ويف مقدمتها  اإيجاد حلول 
عمل للتعايف القت�سادي، واإعادة الإعمار.. كما �ساركت الإمارات يف الجتماع 
اخلا�س مب�سروع القب�سة ملكافحة الإرهاب يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
ال�سرطي  للتعاون  اإط���ار  و���س��ع  ب��ه��دف  م��وؤخ��را؛  البحرين  مبملكة  اإف��ري��ق��ي��ا 
ملكافحة  الأ�سا�سية  امل��ج��الت  يف  التن�سيق  وتعزيز  اخل���ربات  وت��ب��ادل  ال���دويل، 

الإرهاب واجلرمية والتطرف.
واكدت اخبار ال�ساعة اأن م�ساركة الإمارات الفاعلة يف هذه املوؤمترات املختلفة 
اإمنا توؤكد م�سوؤوليتها وحر�سها على دعم اأمن وا�ستقرار الدول العربية التي 
تواجه اأزمات معقدة : اأمنية واإن�سانية واقت�سادية، والعمل على اإيجاد حلول 
اأمن  ع��ن  ينف�سل  ل  وا�ستقرارها  اأمنها  اأن  ت��وؤم��ن  لأن��ه��ا  لها،  ودائ��م��ة  �ساملة 
العربية  للدول  الداعمني  دوما يف �سدارة  تاأتي  فاإنها  ولهذا  العرب،  اأ�سقائها 

التي تعاين ال�سراعات والأزمات.
ال��دول دعما وتاأييدا لل�سومال، وقدمت  اأكرث  وقالت ان الإم��ارات تعترب من 
له العديد من امل�ساعدات الإن�سانية والإمنائية، كما �ساعدت يف بناء موؤ�س�سات 
الدولة ال�سومالية، من اأجل ا�ستعادة الأمن وال�سالم على اأرا�سيها، وكان اآخر 
الأحمر  الهالل  هيئة  اأطلقتها  التي  الكربى  احلملة  ال�ساأن،  هذا  جهودها يف 
الذين  الأ�سخا�س  ال�سومال، وم�ساعدة ماليني  املجاعة يف  الإماراتية لدحر 
تاأثرت اأو�ساعهم الإن�سانية، نتيجة نق�س الغذاء ومقومات احلياة الناجمة عن 

تداعيات الأحداث يف ال�سومال.
امل�ستويات  على  اليمن  دع��م  يف  ج��ه��دا  الإم�����ارات  ت��دخ��ر  ل  كما   ... وا���س��اف��ت 
املختلفة، ع�سكريا واأمنيا وتنمويا واإن�سانيا، من اأجل عودة الأمن وال�ستقرار 
الداخل  يف  وحلفائهم  احلوثيني  النقالبيني  من  وتخلي�سه  اإل��ي��ه،  ال�سامل 
الأم��ن وال�ستقرار  اليمني يف  ال�سعب  واخل��ارج، والعمل على حتقيق تطلعات 
روؤية  تتبنى  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ان  واو�سحت  التطور.  والبناء 
�ساملة ومتكاملة لالأمن القومي العربي، ل تقت�سر فقط على اإدراك طبيعة 
املخاطر والتحديات التي تواجه الدول العربية، والنخراط الفاعل والبناء يف 
مواجهتها، واإمنا تت�سمن اأي�سا امل�ساعدة يف بناء ا�سرتاتيجيات فاعلة تعزز من 
مرتكزات الأمن القومي العربي، �سيا�سيا واقت�ساديا وع�سكريا وثقافيا، ولهذا 
فاإنها تبادر دوما اإىل الوقوف بجانب الأ�سقاء يف مواجهة املحن والأزمات التي 
بع�س  يف  الداخلية  ال�سراعات  اأط��راف  بني  والتو�سط  ناحية،  من  تواجههم 
الليبية، حيث  الأزم��ة  ثانية، كما حدث موؤخرا يف  ناحية  العربية من  ال��دول 
قائد اجلي�س  امل�سري خليفة حفرت  الأزم��ة،  اجتماع لطريف  ترتيب  جنحت يف 
يف  الليبية،  الوفاق  حلكومة  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  ال�سراج  وفايز  الليبي، 
اأبوظبي، توج باتفاقهما على �سرورة اإيجاد حل �سيا�سي �سامل لالأزمة الليبية.. 
هذا ف�سال عن مبادرات الإم��ارات البناءة ملواجهة التطرف والإره��اب، والتي 
تت�سدى لالأيديولوجيات الهدامة وتعمل على تعزيز قيم الو�سطية والعتدال 
وقبول الآخر.. ولهذا حتظى مواقف و�سيا�سات الإمارات بالتقدير من جانب 
باعتبارها  ال���دويل،  املجتمع  جانب  وم��ن  وحكومات،  �سعوبا  العربية،  ال��دول 

عامال رئي�سيا يف تعزيز مرتكزات الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
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•• راأ�س اخليمة = الفجر

ور�سة  الج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  الإم������ارات  جمعية  نظمت 
كب�سولت ال�سعادة الأ�سرية قدمتها امل�ست�سارة الدولية يف 

�سوؤون الأ�سرة والرتبية تهاين الرتي .
الزوجية  الثقافة  وتطوير  تعميق  اإىل  ال��ور���س��ة  ت��ه��دف 
على  الأ�سرة  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من  اأفكار  وتبني  الراقية 
اأ����س���رة م�����س��ت��ق��رة ومتفهمة  ر���س��م ال��ب�����س��م��ة وذل����ك ل��ب��ن��اء 

باعتبارها اللبنة الأ�سا�سية يف تكوين املجتمع.
ال�سعادة  منها  حم���اور  ع���دة  مناق�سة  ال��ور���س��ة  ت�سمنت 
كما  ال�سعيد  البيت  و ثالثية  بينهما  التواأمة  و  والأ�سرة 

ناق�ست خ��ارط��ة ال��ع��الق��ات الأ���س��ري��ة و الخ��ت��الف��ات بني 
ال��رج��ل وامل����راأة ورك���زت على احل��ل��ول الب��ت��ك��اري��ة يف حل 

امل�سكالت ال�سرية و كب�سولت ال�سعادة الزوجية .
ومت خالل الور�سة عر�س خطوات حتقيق ال�سعادة والنجاح 
يف الأ�سرة والتغلب على العقبات التي تواجه اأفراد الأ�سرة 
ليتخطوها يف احلياة ، ومت عر�س ا�سرتاتيجيات ب�سيطة 

لتطبيقها لتعود بال�سعادة وال�ستقرار الأ�سري .
ويف نهاية املحا�سرة مت عمل ور�س للتمارين والتطبيقات 
الذين  احل�سور  ب��ني  ال���راأي  ت��ب��ادل  مت  كما  للم�ساركني 
الأن�سطة  ه��ذه  مثل  تكرار  يف  ورغبتهم  اإعجابهم  اأب���دوا 

ال�سرورية .

•• اأبوظبي-وام: 

ارتفاع  ال��غ��ذائ��ي��ة  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  ي��واك��ب 
ل�سهر  ا���س��ت��ع��دادا  للم�ستهلكني  ال�����س��رائ��ي��ة  ال��ق��وة 
املن�ساآت  ع��ل��ى  الق���ب���ال  امل���ب���ارك وزي������ادة  رم�����س��ان 
بتنفيذ  ال��ك��رمي  ال�سهر  اأي���ام  م���دار  على  الغذائية 
يرتكز  الغذائية  للرقابة  وحمكم  متكامل  برنامج 
على كادر تفتي�سي من املواطنني ميثلون جزءا من 
توعوي  دور  لأداء  وي�سعون  للجهاز  الناعمة  القوة 
وتثقيفي للم�ستهلكني ومتداويل الغذاء جبنا اإىل 

جنب مع الدور الرقابي.
كما يحر�س جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية على 
يف  ويتيح  اجلماهري  م��ع  املبا�سر  التوا�سل  تعزيز 
هذا ال�سدد نحو 19 قناة للتوا�سل مع املتعاملني 

على مدار ال�ساعة.
با�سم  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  القا�سمي  ث��ام��ر  وك�سف 
�سامل  ح��وار  يف  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
اجلهاز  برنامج  عن  وام  الإم���ارات  اأنباء  وكالة  مع 
رم�سان  �سهر  يف  الغذائية  املن�ساآت  على  للرقابة 

املبارك.

ب��ي��ان��ات متكاملة  ق��اع��دة  اجل��ه��از ميتلك  اأن  واأك���د 
وي�سل  ابوظبي  اإم��ارة  يف  الغذائية  املن�ساآت  لكافة 
غذائية  م��ن�����س��اأة   13978 اإىل  ع��دده��ا  اإج���م���ايل 
ومتو�سطة  عالية  اىل  خطورتها  بح�سب  م�سنفة 
اأخرى  معايري  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  اخل��ط��ورة  وقليلة 
ي��ت��م حت��دي��د اخلطة  ذل���ك  ع��ل��ى  وب��ن��اء  للت�سنيف 
الرقابية لها وحتديد تكرارية التفتي�س والرقابة.

ي��ع��ت��زم اجل���ه���از تنفيذها  ال��ت��ي  وح����ول احل���م���الت 
خالل �سهر رم�سان املبارك اأو�سح ثامر القا�سمي 
اأنه �سيتم تنفيذ نحو  5  حمالت تفتي�سية �ساملة 
وم��و���س��ع��ة ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت ال��غ��ذائ��ي��ة خ���الل ال�سهر 
الكرمي وقد ي�ستدعي الأم��ر زي��ادة عدد احلمالت 
اإذا اقت�ست احلاجة ذلك لفتا اإىل اأن �سهر رم�سان 
تنفيذه  وي��ت��م  املفت�سني  ج���داول  يف  تغيريا  ي�سهد 
منذ ال�ساعة التا�سعة �سباحا وحتى ال�ساعة الثانية 

فجرا.
يف  الغذائية  املن�ساآت  على  التفتي�س  يتم  اأن��ه  وذك��ر 
الروتينية  التفتي�س  خطة  �سمن  رم�����س��ان  �سهر 
واملتابعات الدورية وامل�ستمرة بالإ�سافة اىل تنفيذ 
رم�سان  �سهر  ملو�سم  خم�س�سة  تفتي�س  ح��م��الت 

الغذائية  الأن�سطة  على  فيها  وال��رتك��ي��ز  امل��ب��ارك 
التي تن�سط يف ال�سهر الف�سيل مثل املخابز الآلية 

واملطابخ ال�سعبية وحمال بيع احللويات.
وتثقيفي كبري  توعوي  دور  لديه  اإن اجلهاز  وقال 
املن�ساآت  يف  العاملني  ت��دري��ب  يف  يتمثل  ورئي�سي 
ال��غ��ذائ��ي��ة ع��رب ب��رن��ام��ج ت��دري��ب م��ت��داويل الغذاء 
اأنه  اإىل  م�سريا  ���س��ن��وات..  ع��دة  منذ  ينفذه  ال���ذي 
حتى الن مت تدريب نحو 200 األف من متداويل 
ال���غ���ذاء وف���ق ه���ذا ال��ربن��ام��ج وه���و م��ا دع���م الدور 
الرقابي والتفتي�سي على املن�ساآت الغذائية و�ساعد 

الكادر التفتي�سي على اأداء دوره.
امل��واط��ن��ني للعمل يف قطاع  ت��اأه��ي��ل  ب��رام��ج  وح���ول 
با�سم  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  ق��ال  ال��غ��ذائ��ي  التفتي�س 
اأوىل  اجلهاز  اإن  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
يف  للعمل  املواطنة  الكوادر  بتاأهيل  كبريا  اهتماما 
متكاملة  ملنظومة  وفقا  الغذائي  التفتي�س  جم��ال 
العليا  التقنية  كليات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنفيذها  مت 
مت  الثانوية  املرحلة  من  الطالب  انتهاء  فبمجرد 
اإحلاقه بكليات التقنية لدرا�سة برنامج متخ�س�س 

يف ال�سالمة الغذائية.

اجلامعية  الدرا�سة  من  النتهاء  بعد  اأن��ه  واأ�ساف 
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  بجهاز  اخلريج  يلتحق 
بالتزامن  اأي�سا  ويح�سل  امل��ي��داين  العمل  وي��ب��داأ 
ت��دري��ب��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف  م���ع ذل����ك ع��ل��ى دورات 
الغذائية كما يوفر اجلهاز لكوادر  الرقابة  اأنظمة 
جمال  يف  متخ�س�سة  دورات  امل��واط��ن��ة  التفتي�س 
ال�سالمة الغذائية يف العديد من دول العامل مثل 

ايرلندا وا�سرتاليا.
الكوادر  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  احل��ر���س  القا�سمي  واأك����د 
باأحدث  الأمثل  بال�سكل  ملمة  املواطنة  التفتي�سية 
اأنظمة الرقابة والتفتي�س الغذائي.. م�سريا اإىل اأن 
اجلهاز يعمل على حتقيق ذلك من خالل اإ�سراكهم 
على مدار العام يف العديد من املوؤمترات والندوات 
م�ستمر  ب�سكل  جتعلهم  التي  العلمية  والفعاليات 
مطلعني على كافة امل�ستجدات يف جمال ال�سالمة 

الغذائية.
املواطنة  التفتي�سية  الكوادر  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
يبلغ  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  يف  العاملة 
151 مفت�سا مفت�س رئي�سي ومفت�س اأول ومفت�س 
ويقومون بعمليات تفتي�س يف خمتلف اأنحاء اإمارة 

كافة  لتغطية  جغرافيتها  توزيعهم  ويتم  اأبوظبي 
املن�ساآت الغذائية.

وحول طبيعة عمليات التفتي�س التي يتم تنفيذها 
على املدن العمالية قال ثامر القا�سمي اإن التفتي�س 
على املدن العمالية ي�سمل زيارات روتينية ومتابعة 
ب�سكل دوري بناء على نظام رقابي مبني على درجة 
خطورة املن�ساأة الغذائية كما توجد حملة م�سرتكة 
الب�سرية  امل��وارد  وزارة  الداخلية  وزارة  مع كل من 
وال���ت���وط���ني وال�����س��ح��ة وب��ل��دي��ة اب��وظ��ب��ي والعني 
ملتابعة  اأخ��رى  حكومية  وجهات  الغربية  واملنطقة 
املدن والعاملني بها و�سمان �سحة و�سالمة الغذاء 

لقاطني هذه املدن يف هذه الفرتة.
الرم�سانية  ل��ل��خ��ي��م  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأن�����ه  اإىل  واأ�����س����ار 
طريق  ع��ن  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  خ���الل  متابعتها  ي��ت��م 
بتجهيز  تقوم  التى  ال�سركات  على  مكثفة  حمالت 
الوجبات الرم�سانية واي�سا املركبات الناقلة لهذه 

الوجبات.
وعن الإجراءات التفتي�سية جلهاز اأبوظبي للرقابة 
الغذائية على املنافذ احلدودية قال ثامر القا�سمي 
رقابية  منظومة  اإر���س��اء  على  يحر�س  اجل��ه��از  اإن 

امل�ستوردة  الغذائية  لالإر�ساليات  ومتطورة  �ساملة 
ال�سدد  ابوظبي ويعتمد يف هذا  امارة  عرب منافذ 
اخلطورة  درج��ة  على  املبني  الرقابة  نظام  تطبيق 
ال�سحية  املخاطر  حت��دي��د  اىل  ا�ستنادا  ال�سحية 
ت�سنيفها  ي��ت��م  بحيث  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��امل��ادة  امل��رت��ب��ط��ة 

وترتيبها ح�سب الغاية من ا�ستخدامها.
وت��وج��ه امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ج��ه��از اأبوظبي 
امل�ستهلكني يف ختام  اإىل  الغذائية بر�سالة  للرقابة 
وحتديد  ال��ذك��ي  الت�سوق  ���س��رورة  م��وؤك��دا  حديثه 
الح��ت��ي��اج��ات الأ���س��ب��وع��ي��ة و���س��رائ��ه��ا ع��و���س��ا عن 
التحقق  اإىل  بالإ�سافة  ال�سهرية  ال�سراء  عمليات 
اإع�����داد ال��ط��ع��ام والتح�سري  ���س��الم��ة م��ن��اط��ق  م��ن 
للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  جهاز  اأن  اإىل  ولفت  امل��ن��ازل.  يف 
ال��غ��ذائ��ي��ة ل��دي��ه ن��ح��و 19 ق��ن��اة ل��ل��ت��وا���س��ل بينه 
احلكومي  الت�سال  مركز  اأبرزها  املتعاملني  وبني 
املتعاملني  لكافة  ميكن  خاللها  ومن   800555
والتقدم  اجل���ه���از  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  اجل���ه���از  ورواد 
موؤكدا  وامل���الح���ظ���ات..  وال�����س��ك��اوى  ب��امل��ق��رتح��ات 
حر�س اجلهاز على تر�سيخ منظومة متكاملة من 

ال�سالمة الغذائية يف اإمارة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت هيئة البيئة - اأبوظبي ور�سة عمل ملناق�سة 
النبعاثات  حل��دود  التنفيذية  الالئحة  مقرتح 
الكهربائية  الطاقة  توليد  ق��ط��اع  ع��ن  الناجتة 
يف اإمارة اأبوظبي وذلك يف اإطار برنامج حت�سني 

جودة الهواء واحلد من تاأثري التغري املناخي .
بالتعاون  ال��ربن��ام��ج  اع����داد  ال��ه��ي��ئ��ة يف  وق��ام��ت 
امل�ستويني  على  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق 

املحلي والإحتادي.
حتقيقا  ال��ربن��ام��ج  ل��ه��ذا  الهيئة  تنفيذ  وي��اأت��ي 
خلطة  وحت��ق��ي��ق��ا   2021 الإم����������ارات  ل����روؤي����ة 
2030 حت��ت ال��ه��دف اخل��ا���س بخلق  اأب��وظ��ب��ي 
بيئة م�ستدامة وا�ستغالل اأمثل للموارد للحفاظ 

على الرتاث الطبيعي .
وتنظم الالئحة املقرتحة حدودا لنبعاثات اأول 
النيرتوجني  واأك��ا���س��ي��د   CO ال��ك��رب��ون  اأك�سيد 
من   SO2 الكربيت  اأك�سيد  وث��اين   NOX
امارة  يف  واجل��دي��دة  العاملة  الكهرباء  حمطات 
على  تعتمد  والتي  املركبة  ال��دورة  ذات  اأبوظبي 

الغاز الطبيعي يف ت�سغيلها.

الهيئة  مبقر  اأقيمت  التي  العمل  ور���س��ة  ح�سر 
مببنى املعمورة ممثلني عن وزارة التغري املناخي 
وجمل�س  وال��رق��اب��ة  التنظيم  وم��ك��ت��ب  وال��ب��ي��ئ��ة 
اأبوظبي  اأبوظبي للتخطيط العمراين وجمل�س 
القت�سادية  التنمية  ودائ��رة  واملطابقة  للجودة 
وه��ي��ئ��ة م��ي��اه وك��ه��رب��اء اأب��وظ��ب��ي ب��الإ���س��اف��ة اىل 
العاملة يف  الكهرباء  توليد  �سركات  ممثلني عن 

اإمارة اأبوظبي.
املدير  احلو�سني  اأحمد  �سيخة  املهند�سة  واأك��دت 
يف  البيئية  اجل���ودة  لقطاع  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي 
الهواء  مللوثات  تنفيذية  لوائح  و�سع  اإن  الهيئة 
من امل�سادر ال�سناعية املختلفة �سي�ساهم وب�سكل 
كبري يف احلد من النبعاثات من امل�سادر الثابتة 
الهواء  ���س��ي�����س��اه��م يف حت�����س��ني ج����ودة  وب��ال��ت��ايل 
والبيئة  العامة  ال�سحة  حماية  بهدف  املحيط 
والجتماعي  القت�سادي  النمو  الإبقاء على  مع 

لإمارة اأبوظبي.
الهيئة  عمل  خطة  �سمن  من  �سيتم  اأن��ه  وقالت 
الناجتة  ل��الن��ب��ع��اث��ات  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ل���وائ���ح  و����س���ع 
ع���ن ال���ق���ط���اع���ات ال�����س��ن��اع��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وذل���ك 
لتحديد  م�سبقا  اإع���داده���ا  مت  درا���س��ة  على  ب��ن��اء 

تنظيم  �سيتم  التي  ال�سناعية  القطاعات  اأولوية 
انبعاثاتها . وك�سفت فاطمة احلمادي باحث بيئي 
عر�سها  خ��الل  والبيئة  املناخي  التغري  ب���وزارة 
2021 ح��ددت �سرورة  اأن روؤي���ة الإم����ارات  ع��ن 
���س��م��ان ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة م��ع احل��ف��اظ على 
البيئة وحتقيق التوازن بني التنمية القت�سادية 
والجتماعية ولتحقيق ذلك فاإن روؤية الإمارات 
الهواء  ن��وع��ي��ة  حت�����س��ني  ع��ل��ى  رك�����زت   2021
واحل���ف���اظ ع��ل��ى م����وارد امل��ي��اه وزي�����ادة م�ساهمة 
يف  وم�����س��اري��ع  خطط  وتنفيذ  النظيفة  ال��ط��اق��ة 

جمال النمو الأخ�سر.
وا�سحة  م�ستهدفات  ح��ددت  ال��روؤي��ة  اأن  وق��ال��ت 
حتقيق  يف  واملتمثل  ال��ه��واء  ج���ودة  يخ�س  فيما 
اأي��ام ال�سنة يكون  90 باملائة من عدد  ما ن�سبته 
فيها تراكيز ملوثات الهواء الرئي�سية اأول اأك�سيد 
النيرتوجني  اأك�����س��ي��د  وث����اين   CO ال���ك���رب���ون 
NO2 وثاين اأك�سيد الكربيت SO2 والوزون 

O3 دون احلدود الوطنية املعمول بها.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��د ال��ع��امل اأخ�����س��ائ��ي اأول 
الهواء وال�سو�ساء والتغري  �سيا�سات وت�سريعات 
اأن   .. بالهيئة  البيئية  اجل���ودة  بقطاع  امل��ن��اخ��ي 

اللوائح التنفيذية املقرتحة �سيتم تطبيقها على 
با�ستخدام  الكهربائية  الطاقة  توليد  حمطات 
ت��ورب��ي��ن��ات احل���رق وال��ت��ي ي��ت��م ت��ول��ي��ده��ا بهدف 
بيعها للقطاعات الأخرى.. كما ا�ستعر�س العامل 
واآل���ي���ة احل�ساب  امل��ق��رتح��ة  ال��ق�����س��وى  احل�����دود 
املحطات  م��ع��ظ��م  اأن  وب����ني  امل���ل���وث���ات  ل��رتاك��ي��ز 
ملتزمة  حاليا  تعترب  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العاملة 
ب���احل���دود امل��ق��رتح��ة. وذك����ر امل��ه��ن��د���س ع��ب��د اهلل 
الرميثي مدير ق�سم لوائح الت�سريح والمتثال 
اإعداد  مت  اأن���ه  بالهيئة  البيئية  اجل���ودة  بقطاع 
للت�سريع  امل��ت��وق��ع��ة  الآث����ار  تقييم  ح���ول  درا���س��ة 
من  تطبيقه  ح���ال  يف  الت�سريعي  الأث����ر  تقييم 
والبيئية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ن��اح��ي��ة 
فيها  مب��ا  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق  وذل���ك 
تقدمي  بهدف  وذلك  القت�سادية  التنمية  دائرة 

الت�سريع املقرتح وب�سكل متكامل لالعتماد.
�سيلزم  املقرتح  الت�سريع  اأن  اإىل  الرميثي  واأ�سار 
بت�سليم  الكهربائية  للطاقة  املنتجة  امل��ن�����س��اآت 
كل  ي��ح��ت��وي  اأن  وي��ج��ب  امتثالها  ح���ول  ت��ق��اري��ر 
تقرير على اثباتات على اأن احلدود املقرة مل يتم 

جتاوزها.

•• دبي -وام: 

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
اخلري  عيادات  مبادرة  اأن  املجتمع 
الهادفة اإىل توفري العالج املجاين 
لأف��راد جمتمع الإم��ارات مدة عام 
كامل والتي اأطلقتها موؤخرا حققت 
نتائج متميزة يف �سهرها الأول من 
عالجية  ا�ست�سارات  تقدمي  خالل 
اأو�سلت  بعدما  للمر�سى  جمانية 
اإىل حمتاجيها  خريات عام اخلري 

احلقيقيني بهدف اإ�سعادهم.
ال���دك���ت���ور حممد  ����س���ع���ادة  اأك������د  و 
ال�سحة  وزارة  العلماء وكيل  �سليم 
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ح��ر���س ال����وزارة 
اإمكاناتها  ج��م��ي��ع  ت�����س��خ��ري  ع��ل��ى 
مبادرة  جن����اح  ل���دع���م  وق���درات���ه���ا 
تاأتي انطالقا  التي  عيادات اخلري 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  م��ن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ب���اإع���الن عام  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
وا�ستنادا  ل��ل��خ��ري  ع��ام��ا   2017
ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  اإىل 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .
حتمل  امل�����ب�����ادرة  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
م��ع��اين ن��ب��ي��ل��ة وت�����س��ت��ه��دف جميع 
وال�سباب  الأط��ف��ال  ���س��واء  ال��ف��ئ��ات 
ال�سن من جميع اجلن�سيات  وكبار 
وحتقق غاياتها مبا ي�سب يف خانة 
جميع  م��ن  امل��ر���س��ى  اآلم  تخفيف 
اإطار  يف  وذل���ك  وال�����س��رائ��ح  الفئات 
ا�سرتاتيجية الوزارة لتعزيز �سحة 

خدمات  بتوفري  واملجتمع  ال��ف��رد 
���س��ام��ل��ة ومم���ي���زة يف بيئة  ���س��ح��ي��ة 
�سيا�سات  وف���ق  م�ستدامة  �سحية 
و�سراكات  وب����رام����ج  وت�����س��ري��ع��ات 

فاعلة حمليا ودوليا.
اإن هذا  ال��ع��ل��م��اء  ال��دك��ت��ور  ق���ال  و 
الإم���ارات  را���س��خ يف جمتمع  توجه 
القيادة الر�سيدة  بف�سل توجيهات 
وي���ج�������س���د اأب����ه����ى اأ�����س����ك����ال اخل���ري 

التكافل  ق��ي��م  وي��ح��ق��ق  وال���ع���ط���اء 
الثقافة  وت���ر����س���ي���خ  الج���ت���م���اع���ي 
املجتمعية  وامل�سوؤولية  التطوعية 
الوقت  وين�سجم يف  ال��وط��ن  وح��ب 
ن���ف�������س���ه م�����ع اأه����������داف ال���ربن���ام���ج 
يف  والإي��ج��اب��ي��ة  لل�سعادة  ال��وط��ن��ي 

حتقيق ال�سعادة للمجتمع .
يو�سف  الدكتور  اأو�سح  جانبه  من 
وزارة  وك���ي���ل  ال�������س���رك���ال  حم���م���د 

امل�ساعد  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 
ال�����وزارة  اأن  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ل��ق��ط��اع 
توفر جمانا ا�ست�سارات ت�سخي�سية 
ط��ب��ي��ة ف�����س��ال ع����ن و����س���ع خطة 
عالجية للمر�سى طوال عام كامل 
يف كل امل�ست�سفيات واملرافق التابعة 
ل���ل���وزارة يف ال��ف��رتة امل�����س��ائ��ي��ة من 

ال�ساعة اخلام�سة اإىل الثامنة.
واأ���س��ار اإىل اأن��ه مت يف ه��ذا اجلانب 
 10 يف  ع������ي������ادة   35 ت����د�����س����ني 
م�ست�سفيات موزعة على 4 مناطق 
القيوين  واأم  ال�����س��ارق��ة  ه��ي  طبية 
وراأ������س اخل��ي��م��ة وال��ف��ج��رية حيث 
ال�سهر  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن يف  ع���دد  ب��ل��غ 
 800 ح������وايل  ل���ل���م���ب���ادرة  الأول 
حتى  ال����وزارة  لهم  وف���رت  مري�س 
الآن 14 تخ�س�سا طبيا لفتا اإىل 
اإيجابيا يف  اأن املبادرة لقت �سدى 
اأو����س���اط امل��راج��ع��ني وامل��ر���س��ى من 
اأر�س  على  املقيمة  اجلن�سيات  ك��ل 
وزارة  الذين ثمنوا مبادرة  الدولة 
واأثنوا  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة 
والإن�������س���اين  امل���ه���ن���ي  الأداء  ع���ل���ى 
والفنية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ك�����������وادر  ل���دى 

املتطوعة.

الإمارات للتنمية ت�صرف كب�صولت ال�صعادة الأ�صرية 

وام تر�صد ا�صتعدادات رم�صان .. كوادر تفتي�صية حتكم ب� »القوة الناعمة« الرقابة بالأ�صواق

هيئة البيئة - ابوظبي تنظم ور�صة عمل حول احلدود الق�صوى لنبعاثات ملوثات الهواء

ال�صحة توؤكد جناح مبادرتها عيادات اخلري يف تقدمي ا�صت�صارات عالجية للمر�صى جمانا

�صرطة راأ�س اخليمة تكرم منفذ ) اأربط حزامك وابت�صم ( 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س  كّرم 
�سمري عبد  اأول  ال�سرطة، رقيب  اخليمة، بح�سور عدد من �سباط 
راأ�س  ب�سرطة  وال���دوري���ات  امل���رور  اإدارة  عنا�سر  اأح���د  احل��ب��اب��ي  اهلل 
اخليمة، وهو ال�سرطي الإيجابي �ساحب ومنفذ مبادرة حملة ) اربط 

حزامك وابت�سم ( لتوعية اجلمهور باأهمية ربط حزام الأمان.
وج���ه ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ال�سكر وال��ت��ق��دي��ر جلهوده 
املتميزة ودوره الفّعال يف تطوير اأ�ساليب العمل املروري، من خالل 
 ( �سعار  حتت  حملة  اإط��الق  يف  املتمثلة  التوعوية  املرورية  مبادرته 
اربط حزامك وابت�سم ( ونزوله امليداين اإىل الطريق العام، وتوجيهه 

ومبتكر،  بّناء  راق��ي  باأ�سلوب  الأم���ان  ح��زام  بربط  اجلمهور  لأف���راد 
انتهج خالله منهجية ) ُح�سن التعامل ( �سمن اإ�سرتاتيجية وزارة 
ر�سم  واعتمد  فانتهج  ر�سا اجلمهور،  تعزيز  اإىل  الرامية  الداخلية، 
البت�سامة عند توجيهه لقائدي املركبات والُرّكاب بربط حزام الأمان 
على الطريق العام، مما ترك الأثر الإيجابي وعزز �سرعة ال�ستجابة 
ور�ساء  بقبول  الفور  على  احلملة  لوائح  تطبيق  يف  اجلمهور  لدى 
اأف��راد اجلمهور  ال��ذي وجد الإ�سادة والقبول من جميع  ت��ام، الأم��ر 
على م�ستوى الإم��ارة، ومن �ساهد العر�س الت�سويري املُ�سّجل عرب 

�سفحات �سرطة راأ�س اخليمة، يف مواقع التوا�سل الجتماعي.
التكرمي هو تلبية  اأن ه��ذا  راأ���س اخليمة،  واأو���س��ح قائد ع��ام �سرطة 
طالب  ال��ذي  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ع��رب  اجلمهور  لرغبة 

بتكرمي الرقيب اأول �سمري عبداهلل احلبابي، تقديراً وعرفاناً حُل�سن 
معاملته ومبادرته الإيجابية، موؤكداً اأن �سرطة راأ�س اخليمة يف اأمت 

ال�ستعداد لدعم وحتفيز املبدعني واملبتكرين الإيجابيني 
بال�سكر  احلبابي،  ع��ب��داهلل  �سمري  اأول  الرقيب  تقدم  جانبه،  وم��ن 
اجلزيل ل�سعادة قائد عام ال�سرطة على هذه املبادرة الطيبة واللفتة 
الكرمية التي ُحظي بها من قبل �سعادته، موجهاً ال�سكر والثناء لكل 
راأ���س اخليمة من �سباط و�سباط  العامة ل�سرطة  القيادة  موظفي 
تعزيز  يف  امل��ق��درة  وجهودهم  تعاونهم  على  ومدنيني،  واأف���راد  �سف 
ال�سمعة املتميزة للقيادة، موؤكداً يف الوقت نف�سه على بذل املزيد من 
اجلهد والعطاء مبا يخدم امل�سلحة العامة لدولة الإمارات العربية 

املتحدة.

•• اأبوظبي-وام: 

الطاقة  اإدارة  كلية  ب��رن��ام��ج  اأع��م��ال  ام�����س  انطلقت 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  للوكالة  التابعة  ال��ن��ووي��ة 
الهيئة  مع  بالتعاون  خليفة  جامعة  ت�ست�سيفه  ال��ذي 
الحتادية للرقابة النووية وموؤ�س�سة الإمارات للطاقة 
النووية و�سركة نواة للطاقة وي�ستمر حتى 25 مايو 

اجلاري.
تعليمية  جت���رب���ة  ت���وف���ري  اإىل  ال���ربن���ام���ج  وي����ه����دف 
ال��ق��ي��ادي��ة امل�ستقبلية  ال��ك��ف��اءات  دول��ي��ة ف��ري��دة وب��ن��اء 
ي��وف��ر فهما  اأن���ه  ال��ن��ووي��ة كما  ال��ط��اق��ة  ب��رام��ج  لإدارة 
املرتبطة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  وال��ت��ح��دي��ات  للق�سايا  وا���س��ع��ا 
مثل  النووية  للتكنولوجيا  ال�سلمية  بال�ستخدامات 
ال��ع��ام وعدم  ال�سالمة والأم���ن والق��ت�����س��اد وال��ق��ب��ول 

النت�سار واملخاطر املرتبطة بها.
وي��ق��وم اأك���رث م��ن 30 خ��ب��ريا م��ن ال��وك��ال��ة الدولية 
باإلقاء  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ال����ذري����ة وغ���ريه���ا  ل��ل��ط��اق��ة 

حما�سرات للم�ساركني على مدار ايام الربنامج.
اقت�ساديات  ع��ل��ى  املتخ�س�سة  امل��ح��ا���س��رات  وت���رك���ز 
الطاقة النووية و�سيا�سة وتخطيط الطاقة واجلوانب 
الب�سرية  امل�����وارد  واإدارة  امل��ع��رف��ة  واإدارة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
على  امل�ساركون  يطلع  كما  العالقة  اأ�سحاب  واإ�سراك 
ودورة  ال��ن��ووي��ة  والتكنولوجيات  ال��ط��اق��ة  اأ���س��ا���س��ي��ات 
النووي  والأم���ن  النووية  وال�سالمة  ال��ن��ووي  ال��وق��ود 

وال�سمانات النووية ومكافحة الإ�سعاع.
وق������ال ال���دك���ت���ور ع������ارف ���س��ل��ط��ان احل����م����ادي مدير 
الرئي�س  ونائب  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة 
كبرية  ج��ه��ودا  تبذل  ال��دول��ة  اإن  بالوكالة  التنفيذي 

ال�سلمية وهو ما  لبناء برناجمها النووي لالأغرا�س 
وتزويدهم  الالزمة  الب�سرية  امل��وارد  تعزيز  ي�ستدعي 
الربنامج  لإدارة  اأو���س��ع  معرفة  لكت�ساب  بالفر�س 

النووي ب�سكل ناجح واآمن.
فيه  ت�ست�سيف  التي  الثالثة  امل��رة  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 
على  ي��دل  مم��ا  النووية  الطاقة  اإدارة  كلية  اجلامعة 
للطاقة  الدولية  الوكالة  توليها  التي  الكبرية  الثقة 
الذرية يف اإمكانيات جامعة خليفة خا�سة واأنها املورد 
الرئي�سي لراأ�س املال الب�سري الالزم لربنامج الدولة 
العليا  الدار�سات  برامج  خ��الل  من  النووية  للطاقة 
النووية  الهند�سة  جم��ال  يف  اجلامعة  توفرها  التي 
التحتية  للبنية  اخلليج  ملعهد  ك�سريك  واحت�سانها 

للطاقة النووية.
واأ�ساف ان اجلامعة لديها عدة مبادرات يف هذا املجال 
يف  للطلبة  تتيح  وال��ت��ي  الف��رتا���س��ي��ة  ال��ق��اع��ة  ومنها 
جامعة خليفة والعاملني يف موؤ�س�سة الإمارات للطاقة 
ال��ن��ووي��ة يف حم��ط��ة ب��راك��ة ف��ر���س��ة امل�����س��ارك��ة ب�سكل 
توفرها  التي  املتطورة  التدريب  ب��رام��ج  يف  م�سرتك 

اجلامعة .
العام  امل��دي��ر  فيكتور�سون  كري�سرت  اأك���د  جانبه  م��ن 
القدرات  بناء  اأن  النووية  للرقابة  الحتادية  للهيئة 
ب���الأدوات  وجتهيزها  ال��ن��ووي  القطاع  يف  الإم��ارات��ي��ة 
املنا�سبة ليكونوا مهنيني يف املجال النووي يف امل�ستقبل 

يعترب �سرورة..
دولة  يف  الربنامج  هذا  مثل  ا�ست�سافة  اأن  اإىل  واأ�سار 
الإمارات يعك�س العالقة القوية مع الوكالة الدولية 
نووي  برنامج  تنفيذ  نحو  والل��ت��زام  الذرية  للطاقة 

�سلمي واآمن.

انطالق اأعمال برنامج كلية اإدارة 
الطاقة النووية بجامعة خليفة
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•• ال�صارقة -وام:

الأع�����م�����ال  اإدارة  ك���ل���ي���ت���ا  ن���ظ���م���ت 
ال�سارقة  ج���ام���ع���ة  يف  وال����ق����ان����ون 
املحا�سبة  دي������وان  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ب��رن��اجم��ا ت��وع��وي��ا ب��ع��ن��وان دي���وان 
املحا�سبة واخت�سا�ساته يف الرقابة 

على املال العام ومكافحة الف�ساد .
���س��ع��ادة حممد  ال��ربن��ام��ج ..  ق���دم 
را�سد الزعابي وكيل وزارة يف ديوان 
مو�سى  ع��ب��داهلل  و���س��ع��ود  املحا�سبة 
عبداهلل مدقق قانوين ع�سو فريق 
اخلرباء يف الدولة املعنيني مبتابعة 
املتحدة  الأمم  ات���ف���اق���ي���ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
وذل����ك بح�سور  ال��ف�����س��اد  مل��ك��اف��ح��ة 
ال��دك��ت��ور اأب���و ب��ك��ر اإب��راه��ي��م عميد 
كلية اإدارة الأعمال والدكتور ب�سار 
ملكاوي عميد كلية القانون وعدد 
التدري�سية  الهيئتني  اأع�����س��اء  م��ن 

والإدارية يف الكليتني والطلبة.
و ع������رف �����س����ع����ادة حم���م���د را����س���د 
ال����ع����ر�����س  خ��������الل   - ال������زع������اب������ي 
املحا�سبة  ب��دي��وان   - ق��دم��ه  ال���ذي 
التي  ال���رق���اب���ي���ة  واخ��ت�����س��ا���س��ات��ه 
وهي  جم���الت  ث��الث��ة  يف  تتمحور 

ورقابة  والقانونية  املالية  الرقابة 
اإىل  الإلكرتونية  وال��رق��اب��ة  الأداء 
مكافحة  يف  اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه  ج��ان��ب 
ال��ف�����س��اد والغ�س  ال��ف�����س��اد وم��ف��ه��وم 
امل���ال���ي���ة وفقا  وامل���خ���ال���ف���ات  امل�����ايل 
ملنهجية الديوان اإ�سافة اإىل و�سائل 
والف�ساد  الغ�س  الك�سف عن حالت 

واملخالفات املالية.
عن  تف�سيلي  ���س��رح  اإىل  وت���ط���رق 

ملكافحة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة 
التعليمية  املوؤ�س�سات  ودور  الف�ساد 
عمل  اإط����ار  واأه��م��ي��ة  مكافحته  يف 

مكافحة الحتيال.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����دم ���س��ع��ود ع��ب��د اهلل 
مو�سى عبداهلل �سرحا مف�سال عن 
كيفية ومراحل التحقيق يف وقائع 
املالية  واملخالفات  والف�ساد  الغ�س 
الوقائع  درا����س���ة  يف  ت���ن���درج  ال���ت���ي 

وال���ت���داب���ري الح����رتازي����ة واإج�����راء 
واجل�����زاءات  وال��ت�����س��رف  التحقيق 
ال���ت���اأدي���ب���ي���ة وجم���ل�������س ال���ت���اأدي���ب 
التحقيق  و����س���م���ان���ات  و����س���واب���ط 
املالية  املخالفة  اإىل مفهوم  اإ�سافة 

وجمالت وقوعها.
اأبوبكر  الدكتور  اأو�سح  جانبه  من 
الربنامج  من  الهدف  اأن  اإبراهيم 
اإب������راز م�����س��ك��ل��ة وق���ائ���ع الغ�س  ه���و 
وال����ف���������س����اد امل��������ايل ال����ت����ي ت���واج���ه 
املوؤ�س�سات وال�سركات والتي يحاول 
ال��ت��غ��ل��ب عليها  امل��ح��ا���س��ب��ة  دي�����وان 
وفح�سها واإيجاد احللول لها حتى 
يف  مواجهتها  م��ن  الطلبة  يتمكن 

امل�ستقبل.
يف  ي�سهم  ال��ربن��ام��ج  اإن  اأ����س���اف  و 
اتخاذ  ب���اأه���م���ي���ة  ال��ط��ل��ب��ة  ت���وع���ي���ه 
الغ�س  مل���ح���ارب���ة  ���س��ل��ي��م  اأ�����س����ل����وب 
وال��ف�����س��اد وامل��خ��ال��ف��ات امل��ال��ي��ة التي 
حتدث يف الدولة .. م�سريا اإىل اأن 
كلية اإدارة الأعمال ت�سعى دائما اإىل 
عقد مثل هذه الندوات واجلل�سات 
.. فيما حث الطلبة على ح�سورها 
كونها تربز م�ساكل كثرية وعملية 

بعيدا عن قاعة الدرا�سة.

•• دبي -وام:

البرتولية  اي��ن��وك  جمموعة  تنظم 
ومعهد الطاقة ايرنجي ان�ستيتيوت � 
ومقرهما دبي � غدا الثالثاء منتدى 
ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف ال�سرق 

الأو�سط .
ي�����س��ارك يف امل��ن��ت��دى - ال���ذي ي�ستمر 
ث���الث���ة اأي�������ام - ن��خ��ب��ة م����ن خ����رباء 
البحوث  م����راك����ز  يف  وخم���ت�������س���ني 
والأو�������س������اط الأك����ادمي����ي����ة وجم����ال 
التنظيمية  واجل����ه����ات  ال�����س��ن��اع��ة 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���س  ملناق�سة 
يف  املنطقة  يف  الطاقة  قطاع  ت��واج��ه 

هذه املجالت.
منتدى  يف  املتحدثني  قائمة  ت�سم 
ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف ال�سرق 
املحريبي  اأح��م��د  �سعادة   .. الأو���س��ط 
اأمني عام املجل�س الأعلى للطاقة يف 
دبي وزيد القفيدي املدير التنفيذي 
ال��ت��ج��زئ��ة يف �سركة  اأع���م���ال  ل��وح��دة 
ال��وط��ن��ي��ة اينوك  ب����رتول الإم������ارات 
وحدة  م���دي���ر  امل����رزوق����ي  اهلل  وع���ب���د 
ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف �سركة 

برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك .

املعرفة  ت��ب��ادل  اإىل  امل��ن��ت��دى  ي��ه��دف 
واأف�سل املمار�سات العاملية للم�ساعدة 
يف  امل���وؤ����س�������س���ات  اأداء  حت�����س��ني  ع���ل���ى 
وتعزيز  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة 
ث��ق��اف��ة ع��م��ل ���س��ح��ي��ة وخ���ال���ي���ة من 
احل������وادث ف�����س��ال ع���ن ���س��م��ان بيئة 

م�ستدامة.
م���وؤمت���را فنيا  امل��ن��ت��دى  ي��ت�����س��م��ن  و 
احلايل  مايو  م��ن   17 و   16 يومي 
الثالث  ال���ي���وم  ع��م��ل يف  ور�����س  ت��ل��ي��ه 
للحدث تناق�س عددا من املو�سوعات 
املمار�سات  باأف�سل  املتعلقة  التقنية 

والدرو�س امل�ستفادة.

و ي��ن��اق�����س امل���ن���ت���دى جم��م��وع��ة من 
النظرة  تت�سمن  املهمة  املو�سوعات 
دول  يف  ال��ط��اق��ة  ل��ق��ط��اع  امل�ستقبلية 
جمل�س التعاون اخلليجي و اتفاقية 
ت���اأث���ريه���ا يف تغري  ب���اري�������س وم�����دى 
امل��ن��اخ ع��ل��ى ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از و 
من  واحل��د  ال�سحية  املخاطر  اإدارة 
اإ�سافة  تاأثريها على رفاهية العمال 
يف  املمار�سات  اأف�سل  ا�ستعرا�س  اإىل 
�سيما  ل  امل��خ��اط��ر  وتخفيف  تقييم 
والآثار  املحتملة  ال��ك��ربى  احل���وادث 
البيئية ومناق�سة طرق اإدارة ال�سحة 
املواهب  وتنمية  والبيئة  وال�سالمة 

امل�ستقبلية وحتفيز الأفراد.
الفال�سي  حميد  �سيف  �سعادة  قال  و 
اينوك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
ال��ي��وم يف  ل��ه  ت�����س��ري��ح �سحفي  - يف 
املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  اإن   - دبي 
وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ت��ع��د من 
الأمور املهمة التي ل ميكن اإغفالها 
الطاقة  قطاع  يف  عنها  التغا�سي  اأو 
الذي ميثل ركيزة اأ�سا�سية يف م�سرية 
ت��ط��ور ال���دول���ة ودف����ع ع��ج��ل��ة منوها 
عملية  ا�ستمرار  ويظل  القت�سادي 
يف  حتى  حيويا  اأم���را  الطاقة  اإم���داد 

ال��وق��ت ال���ذي ت��وا���س��ل ف��ي��ه املنطقة 
ا���س��ت��ق��ط��اب ال��ع��م��ال��ة امل���اه���رة وغري 

املاهرة على ال�سواء.
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  اإن  واأ������س�����اف 
املهنية واملحافظة على البيئة ت�سكل 
جزءا ل يتجزاأ من �سميم العمل يف 
�سارمة  معايري  تطبق  حيث  اينوك 
عملياتها  يف  للتميز  الإط���ار  ه��ذا  يف 

الت�سغيلية.
و اأو����س���ح ال��ف��ال���س��ي اأن����ه ع��ل��ى مدار 
اينوك  ع�������ززت  امل���ا����س���ي���ة  الأع����������وام 
من�ساآتها مبزيد من معايري ال�سالمة 
وال�سحة املهنية ما �ساهم يف م�سرية 
جناحها واإجنازاتها ب�سكل كبري على 

ال�سعيدين املحلي والعاملي.
و اأكد اأن منتدى ال�سحة وال�سالمة 
والبيئة يف ال�سرق الأو�سط �سي�ساهم 
هذا  يف  والأداء  املمار�سات  تعزيز  يف 

املجال يف قطاع الطاقة يف املنطقة.
كينجهام  ل��وي�����س  ذك����ر  ج��ه��ت��ه  م���ن 
اأن  الطاقة  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س 
املنتدى يعد فر�سة مثالية لالطالع 
ع��ل��ى وم���واك���ب���ة اأح�����دث الإر�����س����ادات 
واملخت�سني  اخل��رباء  مع  والتوا�سل 

العاملني يف هذا املجال.

رحمة تنظم ملتقى عام اخلري ملر�صى ال�صرطان يف الإمارات
•• اأبوظبي -وام: 

مع  بالتعاون  رحمة  ال�سرطان  مر�سى  رعاية  جمعية  تنظم 
ال�سرطان  ملر�سى  اخل��ري  ع��ام  ملتقى  اجلديد  الطبي  املركز 
يف الإمارات يف قاعة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان مبركز 

الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية.
و اأو�سح �سعادة الدكتور جمال �سند ال�سويدي رئي�س جمل�س 
ادارة جمعية رعاية مر�سى ال�سرطان رحمة اأن هذه الفعالية 
تاأتي يف اإطار مبادرة عام اخلري 2017 التي اأطلقها �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل وذلك رغبة من اجلمعية يف امل�ساركة يف اجلهود الداعمة 
لهذه املبادرة، التي تعك�س وجه دولة الإمارات العربية املتحدة 

امل�سرق واإمياناً منها باأنها ت�سكل وعاًء �ساماًل لكل موؤ�س�سات 
ال���دول���ة مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه ن�����س��ر اخل���ري يف دول����ة الإم�����ارات 
التي تبذلها  اإدراك��اً لأهمية اجلهود  العربية املتحدة وكذلك 
املبادرة  هذه  لإجن��اح  املجتمعية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  خمتلف 

وحتقيق الهدف منها.
هذه  اأن  اإىل  ال�سويدي  �سند  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  واأ���س��ار 
ال�سرطان” / مر�سى  رعاية  “جمعية  رغبة  توؤكد  الفعالية 
اأج��ل حتقيق الأهداف  رحمة/ يف بذل مزيد من اجلهد من 
اأوج��ه الدعم الالزم  اأجلها وهي تقدمي كل  اأُ�س�ست من  التي 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  ال�سرطان  مر�سى  اإىل 
بهدف رفع قدراتهم على مواجهة هذا املر�س والتغُلّب عليه 
التكامل مع ما  اإىل  وهي جهود ت�سعى اجلمعية من خاللها 

ال��ر���س��ي��دة م��ن ج��ه��ود يف مكافحة هذا  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  تبذله 
املر�س والتخفيف من اآثاره يف املر�سى ورفع الوعي املجتمعي 
ال�سويدي  �سند  ن��ورة جمال  اأك��دت  وب��دوره��ا  وبخطورته.  به 
“رحمة” اأن  ال�����س��رط��ان  م��ر���س��ى  ع���ام جمعية رع��اي��ة  م��دي��ر 
اجلمعية ت�سعى عرب ما تنظمه من فعاليات واأن�سطة اإىل اأن 
2017” اإدراكاً  “عام اخلري  ت�سهم بجدية يف جناح مبادرة 
منها اأن الأهداف الإن�سانية واخلريية التي ت�سعى “رحمة” 
اإىل حتقيقها تتفق وتتكامل مع اأهداف هذه املبادرة..�سيفة 
اأن فعالية “ملتقى عام اخلري ملر�سى ال�سرطان يف الإمارات” 
اجلمعية  اأقامتها  التي  ال�سابقة  للفعاليات  ا�ستمراراً  تاأتي 
قدمته  ال�سرطان مب��ا  ب��ني مر�سى  م��وؤث��ر  ���س��دى  لها  وك���ان 

اإليهم من دعم ملمو�س.

•• ال�صارقة - وام: 

املعر�س  يف  بال�سارقة  الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  �ساركت 
خليفة  برنامج  فعاليات  �سمن  زاي��د  يحبه  ما  ه��ذا  التوعوي 
الوحدة  م��در���س��ة  ت�ست�سيفه  ال���ذي  اأق����در  ال��ط��الب  لتمكني 

اخلا�سة بال�سارقة وي�ستمر ا�سبوعا.
و اأكدت خلود اأحمد النعيمي مدير اإدارة الرخ�س الجتماعية 
بالدائرة احلر�س على امل�ساركة يف جميع الفعاليات واملنا�سبات 
املجتمعية من اأجل عر�س اخلدمات والأن�سطة التي تقدمها 

للجمهور خا�سة فيما يتعلق بربامج توعية الأطفال والأ�سر. 
و نوهت اإىل م�ساركة الدائرة يف املعر�س بركن عر�ست خالله 
الربنامج التوعوي الإلكرتوين الذي ي�ستهدف اأولياء الأمور 
لأي  ي��ق��ول��ون ل  ك��ي��ف  الأب���ن���اء  وتعليم  ت��وع��ي��ة  كيفية  ب�����س��اأن 
امل�سارك يف  الدائرة  ركن  احتوى  و   . له  يتعر�سون  خطر قد 
اأي�سا على عدد من الو�سائل التوعوية منها كتيبات  املعر�س 
اأي  ت��وع��ي��ة الأط���ف���ال وح��م��اي��ت��ه��م م��ن  وم��ط��ب��وع��ات تت�سمن 
ال��ت��ي تعزز  امل��ن�����س��ورات  ل��ه ف�سال ع��ن  اع��ت��داء ق��د يتعر�سون 

قدرات الأطفال وتنمي مواهبهم الإبداعية .

اجتماعية ال�صارقة ت�صارك يف املعر�س 
التوعوي )هذا ما يحبه زايد(  

ندوة بجامعة ال�صارقة تناق�س اخت�صا�صات ودور 
ديوان املحا�صبة الرقابي

 اينوك ومعهد الطاقة ينظمان منتدى ال�صحة 
وال�صالمة والبيئة يف ال�صرق الأو�صط غدا

حام��د ب��ن زاي��د ي�صه��د تخ��ري��ج الطلب��ة املتفوق�ني بجامع���ة زاي���د
•• اأبوظبي-وام:

���س��ه��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��ام��د ب��ن زاي����د اآل نهيان 
رئ��ي�����س دي����وان ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي م�����س��اء ام�س 
املتفوقني  احتفال جامعة زايد بتخريج الطلبة 
البكالوريو�س واملاج�ستري يف خمتلف  مبرحلتي 
طالباً   75 ع����دده����م  وال���ب���ال���غ  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
 2015 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  خريجي  م��ن  وطالبة 
 69 -2016 احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى ام��ت��ي��از م��ن��ه��م 
طالب  و6  املاج�ستري  درج��ة  يف  وطالبة  طالباً 
ال�سيخة  البكالوريو�س. ورفعت معايل  يف درجة 
لبنى بنت خالد القا�سمي وزيرة دولة للت�سامح 
رئي�سة جامعة زايد اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
الأعلى لالحتاد  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو 
وامل�ستمر  ال��ث��اب��ت  دعمهم  على  الإم����ارات  ح��ك��ام 
التعليم  وجعل  العايل  والتعليم  التعليم  مل�سرية 
اأهداف  لتحقيق  الأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  والب��ت��ك��ار 
التنمية ال�ساملة. كما اأعربت عن م�ساعر الفخر 
بها  تفي�س  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة  للرعاية  وال��ع��رف��ان 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  الأ����س���ري���ة 
اأب��ن��ائ��ه��ا وب��ن��ات��ه��ا اخلريجني  وال��ط��ف��ول��ة ع��ل��ى 
لتطورهم  احل��ث��ي��ث��ة  وامل���ت���اب���ع���ة  واخل���ري���ج���ات 
دعم  على  واحل��ر���س  امل��راح��ل  بجميِع  التعليمي 

جناحهم وتكرمي تفوقهم ومتيزهم.
وقالت معاليها - يف كلمتها خالل احلفل - “ ان 
اأجندة  املنا�سبة التي جنتمع فيها اليوم تت�سدر 
عام  لكل  اجلامعة  وفعاليات  اأن�سطة  يف  ال��ف��رح 

اأكادميي كونها احتفاًل �ساماًل ومو�سعاً ينتظره 
ال��ط��ل��ب��ة ل��ي��ق��ط��ف��ون ف��ي��ه ث��م��ار م�����س��وار طويل 

ياأخذهم من املا�سي اإىل امل�ستقبل«.
واأع�����رب�����ت م��ع��ال��ي��ه��ا ع����ن ف���خ���ر ج���ام���ع���ة زاي����د 
املتفوقني  واخلريجات  باخلريجني  واعتزازها 
م��ت��اب��ع��ة متيزهم  ي��رتق��ب  اأن اجل��م��ي��ع  م���وؤك���دة 
�سوق  ���س��واء يف  املهنية  م��واق��ع��ه��م  وت��ق��دم��ه��م يف 
والعمل  العلمي  ال��ب��ح��ث  م��ي��ادي��ن  يف  اأو  ال��ع��م��ل 
م�ساركة  منهم  نتوقع  اإننا  وقالت   .. الأك��ادمي��ي 
ا�ستمرار  يف  الدولة  اأه��داف  حتقيِق  يف  خمل�سة 
امل�ستدامة والت�سابق  ال�ساملة والتنمية  النه�سة 

احل�ساري اإىل الرقم واحد.
المتنان  وعميق  بال�سكر  معاليها  توجهت  كما 
اإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 
ملا  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 
نلم�سه من �سموه دائما من ت�سجيع غري حمدود 
على التميز والتفوِق والريادة ومبادرات وَلفتات 
زايد  جلامعة  الدعم  اأوج��ه  كافة  جت�سد  كرمية 

حتى تقوم بر�سالتها على الوجه الأكمل.
وعربت معاليها عن خال�س المتنان والتقدير 
اإىل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
ودعمه  لرعايته  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 

الدائم مل�سرية اجلامعة.
واأك������دت م��ع��ايل ال�����س��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ال��ق��ا���س��م��ي اأن 
اأف��واج اخلريجني اجل��دد كل  اأم��ام  الدولة تفتح 
اأن  اإىل  ..م�سرية  للم�سوؤولية  ج��دي��داً  اأف��ق��اً  ع��ام 
اإطالِق  �سنوات على  داأبت منذ  الر�سيدة  القيادة 
مبادرة تكون عنوانا ا�ستثنائيا لكل عام فكان عام 
2016 هو عاُم  البتكاِر وع��ام  2015 هو عام 
ال��ق��راءة ث��م ج��اء عامنا احل���ايل ب��ع��ن��وان جديد 
اأن اخل��ري قيمة  وكبري هو ع��ام اخل��ري ول �سك 
ما  ح��دود،  بغري  اأهدافها  وتت�سع  واأ�سمل  اأكمل 

يجعُلها حا�سنًة ملبادرات تتوخى اإ�سعاد النا�س.
لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل  ع��ربت  كلمتها  خ��ت��ام  ويف 
لأع�ساء  وت���ق���دي���ره���ا  ���س��ك��ره��ا  ع���ن  ال��ق��ا���س��م��ي 
زايد  جامعة  يف  والتدري�سية  الإداري���ة  الهيئتني 

اإعداد  اأج���ل  م��ن  اإخ��ال���س  بكل  يعملون  ال��ذي��ن 
الكوادر املوؤهلة القادرة على امل�ساهمة يف م�سرية 

التنمية امل�ستدامة.
خريجة  اخل��ي��ال  مطر  �سيخة  الطالبة  واأل��ق��ت 
ماج�ستري الآداب يف الت�سال تخ�س�س ال�سياحة 
اأكدت  با�سم اخلريجني  الثقايف كلمة  والت�سال 
على  حري�سة  الر�سيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اأن  فيها 
الهتمام باملتميزين ورعايتهم الأمر الذي يرفع 
هذا  جت��اه  بامل�سوؤولية  اح�سا�سنا  م�ستوى  م��ن 
الوطن الغايل واملعطاء وجتاه قادتنا وحكومتنا 
م��زي��د من  وب���ذل  وال��ع��ط��اء  العمل  على  ويحثنا 

اجلهد يف �سبيل رفعته وتقدمه.
الهيئة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����س��ك��ر  ت��وج��ه��ت  ك��م��ا 
جهد  من  بذلوه  ملا  اجلامعة  واإدارة  التدري�سية 
باأن  اجل��ام��ع��ة  روؤي����ة  اأج���ل حتقيق  م��ن  خمل�س 

تبقى اجلامعة املتميزة يف املنطقة.
ويف ختام احلفل قام �سمو ال�سيخ حامد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي بتوزيع 

ال�سهادات على اخلريجني.
اأحمد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ال��ت��خ��ري��ج  ح�سر ح��ف��ل 
دولة  الفال�سي وزير  بالهول  بن عبداهلل حميد 
ل�سوؤون التعليم العايل ومعايل �سما بنت �سهيل 
بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب 
ومعايل ريا�س عبدالرحمن املبارك رئي�س دائرة 
اأبوظبي  التنفيذي لم��ارة  املجل�س  املالية ع�سو 
املوارد  هيئة  رئي�س  الكتبي  را�سد  علي  و�سعادة 
مبارك  و���س��ع��ادة  ب��الإن��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي  يف  الب�سرية 
اأبوظبي  مل��رك��ز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�سام�سي  �سعيد 
و�سعادة  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي  وال���ت���دري���ب  للتعليم 
جامعة  مدير  املهيدب  ريا�س  الدكتور  الأ�ستاذ 
زايد و�سعادة املهند�س ح�سني نا�سر لوتاه مدير 
عام بلدية دبي و�سعادة علي بن حمودة الظاهري 

ع�سو جمل�س جامعة زايد.
الإداري����ة  الهيئتني  اأع�����س��اء  احل��ف��ل  ح�سر  ك��م��ا 
اخلريجني  وعوائل  زاي��د  بجامعة  والتدري�سية 

واخلريجات املكرمني.

•• اأبوظبي -وام:

نا�سر  ال����دك����ت����ور  �����س����ع����ادة  اط����ل����ع 
خل��ري��ب��اين ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س جلنة 
التابعة  الأم���ن وال��ع��دل وال�����س��الم��ة 
اأبوظبي  التنفيذي لإمارة  للمجل�س 
- خالل زيارته املقر الرئي�سي ملركز 
اأبوظبي- على  خدمات املزارعني يف 
اأه������م ت����ط����ورات ال���ق���ط���اع ال����زراع����ي 

بالإمارة و�سبل دعم املنتج املحلي.
وا���س��ت��ع��ر���س امل��رك��ز اخل��دم��ات التي 
ي��ق��دم��ه��ا ل���ل���م���زارع���ني يف الإم�������ارة 
ت���وف���ري  امل�����ب�����ذول�����ة يف  واجل�������ه�������ود 
و�سبل  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  م�ستلزمات 

دعم القطاع الزراعي بالإمارة.

 - ال��زي��ارة  النعيمي- خ��الل  وتعرف 
ال�سرتاتيجية  امل�����س��اري��ع  اأه���م  على 
بها  يقوم  التي  الت�سغيلية  والأعمال 
وا�ستمع  امل���زارع���ني  خ��دم��ات  م��رك��ز 
اإىل عر�س تقدميي حول جهوده يف 
دعم املنتج املحلي وذلك عرب تقدمي 
امل��زارع وتعزيز  ال��الزم ملالك  الدعم 
الزراعي  ال�ستثمار  باأهمية  وعيهم 
ال��داخ��ل��ي واخل���ارج���ي م��ا ي�سهم يف 
دع����م ال��ق��ط��اع ال���غ���ذائ���ي وال���زراع���ي 

وا�ستدامة اإمدادات الغذاء.
ووجه �سعادته ب�سرورة الرتكيز على 
اأ�سواق  يف  املحلية  املنتجات  حماية 
رئي�سي  كمحور  وت�سمينها  ال��دول��ة 
يف ا�سرتاتيجية املركز لأهمية دورها 

للمنتج  ال�سوقية  احل�سة  تعزيز  يف 
املحلي.

وت��ع��رف ع��ل��ى اأب����رز اخل��دم��ات التي 
املزارع  م��الك  لدعم  املركز  يقدمها 
يف اإمارة اأبوظبي والبالغ عددها 24 
األف مزرعة واطلع على جهود املركز 
يف تقليل اأثر الآفات الزراعية والتي 
ت�سر بالبيئة واآليات املحافظة على 
تر�سيد  ت��ق��ن��ي��ات  واأح�������دث  ال���رتب���ة 

املياه.
كفاءة  حت�سني  �سبل  على  اطلع  كما 
ا����س���ت���خ���دام امل���������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة و 
اخلا�سة  الدولية  باملعايري  اللتزام 
ل�سمان  امل��ب��ي��دات  متبقيات  بن�سبة 
املتبقيات  من  املحلية  املنتجات  خلو 

البيولوجية  وامل��ل��وث��ات  الكيميائية 
امل���رك���ز ع��ل��ى تاأهيل  ي��ح��ر���س  ح��ي��ث 
اأف�سل  ت��ط��ب��ي��ق  امل������زارع م���ن خ���الل 
معايري املمار�سات الزراعية حيث مت 
على  مزرعة   190 وح�سول  تاأهيل 
�سهادة املمار�سات الزراعية اجليدة » 

.«  GAP
نا�سر  ال����دك����ت����ور  ����س���ع���ادة  واأ������س�����اد 
خل����ري����ب����اين ال���ن���ع���ي���م���ي ب���اجل���ه���ود 
املبذولة للح�سول على هذه ال�سهادة 
اأكرب  ع��دد  تاأهيل  �سرورة  موؤكدا   ..

من املزارع خالل الفرتة القادمة.
واطلع على اأهم الدرا�سات واخلطط 
التي من �ساأنها رفع احل�سة ال�سوقية 
امل����زارع يف  ل��الأ���س��ن��اف ال��ت��ي تنتجها 

اإمارة اأبوظبي حيث ارتفعت مبيعات 
بن�سبة  املحلية  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
 2016 ع����ام  ب��ن��ه��اي��ة   14.7%
2014 ما  م��ق��ارن��ة مب��ب��ي��ع��ات ع���ام 
القطاع  �سهده  ال��ذي  التطور  يوؤكد 

الزراعي واحليواين يف الإمارة.
املزارعني  خدمات  مركز   “ وي�سعى 
خمتلفة  ب��ي��ع  م��ن��اف��ذ  ف��ت��ح  اإىل   “
النباتية  امل��ن��ت��ج��ات  لأ���س��ح��اب  تتيح 
ت�سويق  املن�ساأ  حملية  واحل��ي��وان��ي��ة 
لبناء  ال��ف��ر���س  وت��وف��ري  منتجاتهم 
الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة وزي����ادة الدخل 
البيع  قنوات  التو�سع يف  اإىل  ا�سافة 
املحلي  املنتج  انت�سار  تعزيز  ب��ه��دف 

لدى �سريحة اأكرب من املتعاملني.

الأم��ن والعدل  وتعرف رئي�س جلنة 
التوعية  ب���رام���ج  ع��ل��ى  وال�����س��الم��ة 
وال��ت��دري��ب والإر����س���اد ال��ت��ي يقدمها 
املركز والتي عك�ست م�ستوى التقدم 
الوطنية  ال�����س��واع��د  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي 

والقطاعات  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
وحتديدا القطاع الزراعي.

الزيارة  خ��الل  اللجنة  رئي�س  راف��ق 
رئي�س  ال�سرياين  ال�سيبة  خمي�س   ..
ال����غ����ذاء يف قطاع  ا���س��ت��دام��ة  ق�����س��م 

الأم���ن وال��ع��دل وال�سالمة وك��ان يف 
ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م ���س��ع��ادة ن��ا���س��ر حممد 
اجلنيبي الرئي�س التنفيذي بالإنابة 
يف م��رك��ز خ��دم��ات امل���زارع���ني وعدد 

من م�سوؤويل املركز.

رئي�س جلنة الأمن وال�صالمة يطلع على جهود مركز 
خدمات املزارعني يف اأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات
اأمن واأمان يف رم�صان .. حملة مو�صعة بال�صارقة

•• ال�صارقة -وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة حملة مو�سعة بعنوان اأمن واأمان 
يف رم�سان وذلك يف اإطار ا�ستعداداتها ل�ستقبال ال�سهر املبارك وجت�سيدا 

ل�سرتاتيجية وزارة الداخلية الهادفة جلعل الطرق اأكرث اأمنا.
جاء ذلك خالل الجتماع التن�سيقي الذي عقدته اإدارة املرور والدوريات 
يف القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة ام�س مع �سباط الخت�سا�س برئا�سة 
والدوريات  امل����رور  اإدارة  م��دي��ر  النقبي  ع���الي  ع��ب��داهلل  حم��م��د  ال��رائ��د 
ب�سرطة ال�سارقة بح�سور الرائد خالد الكي نائب مدير الإدارة والرائد 
عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعالم املروري وبالتن�سيق مع 
عدد من روؤ�ساء الأق�سام بالإدارة. وا�ستهدف الجتماع و�سع خطة �ساملة 

وان�سيابية  املجتمع  واأمان  ا�ستقرار  املرورية مبا ي�سمن  الدوريات  لن�سر 
حركة ال�سري واملرور على خمتلف امليادين والتقاطعات واملواقع احليوية 
اأن  النقبي  الرائد حممد عالي  واأك��د  ال�سارقة.  اإم��ارة  اأنح��اء  يف جمي��ع 
اأعدت خطة �ساملة ل�ستقبال �سهر رم�سان والتعامل مع جميع  الإدارة 
الأحداث وتقدمي اخلدمات الأمنية للجمهور.. منا�سدا جميع ال�سائقني 
اأثناء  واحل��ذر  احليطة  اتخاذ  الكرمي  ال�سهر  خالل  لالإمارة  والزائرين 

القيادة على الطرقات.
 90 اأنه مت توزيع  ال�سارقة  املرور والدوريات ب�سرطة  اإدارة  واأ�سار مدير 
دورية مرورية جتوب الطرقات الداخلية واخلارجية بالإمارة بالإ�سافه 
اإىل دوريات اإ�سناد التي جتوب املناطق ال�سكنية وتوزيع رقباء ال�سري على 
املناطق احليوية يف الإمارة لتنظيم حركة ال�سري و�سمان ان�سيابية املرور 

والتقليل من احلوادث املرورية خالل �سهر رم�سان املبارك.
اإىل  ال��دخ��ول  تي�سري ح��رك��ة  �ستعمل على  ال��دوري��ات  اأن  ع��الي  واأو���س��ح 
الزدحامات  ومنع  ومغادرتها  التجارية  واملجمعات  وامل��راك��ز  الأ���س��واق 
والختناقات املرورية ب�سبب الوقوف اخلاطئ للمركبات وتنظيم الدخول 
والتقليل من  ال�سالة  اأوق��ات  اأثناء  امل�ساجد  �ساحات  واإىل  واخل��روج من 
م�سايقة  اإىل  ت��وؤدي  التي  ال�سلبية  املرورية  وال�سلوكيات  الظواهر  كافة 

اجلمهور وم�ستخدمي الطريق يف خمتلف املواقع واملرافق العامة.
مع  وبالتعاون  املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  مع  التن�سيق  مت  اأن��ه  اإىل  واأ�سار 
واملطويات  �سائم  اإفطار  وجبات  توزيع  حول  اخلريية  الإح�سان  جمعية 
التوعوية خالل �سهر رم�سان على ال�سائمني عند التقاطعات وامليادين 
اإدارة  م��ع  التن�سيق  اإىل  ال��ف��ط��ور. ولفت  ف��رتة  ال��ط��رق خ��الل  وم��رت��ادي 

الظواهر  مكافحة  ح��ول  حملة  ب��اإط��الق  اجلنائية  واملباحث  التحريات 
ال�سلبية يف �سهر اخلري والتي تهدف اإىل الق�ساء على الظواهر ال�سلبية 
التي تن�سط خالل ال�سهر الكرمي والتي اأ�سبحت تعكر الأجواء الإميانية 
لأفراد اجلمهور منها ظاهرة الت�سول اأمام امل�ساجد ويف املناطق ال�سكنية 
والأ�سواق والأماكن العامة الأخرى اإىل جانب الباعة املتجولني وغريها 

من املمار�سات ال�سلبية التي ت�سعى �سرطة ال�سارقة اإىل الق�ساء عليها.
وحث امل�ساة على اللتزام بالعبور من املواقع املخ�س�سة لهم على الطرق 
ومن خالل اجل�سور والأنفاق .. م�سددا على �سرورة النتباه حلركة امل�ساة 
التي تزيد كثافتها عقب الإفطار و�سرورة اإعطائهم الأولوية للم�ساة يف 
املواقع املخ�س�سة لعبورهم باأمان اإىل جانب تخفيف ال�سرعات يف املناطق 

ال�سكنية وجميع اأماكن التجمعات الب�سرية.

الإمارات ت�صارك يف موؤمتر احلزام والطريق للتعاون الدويل يف ال�صني
•• بكني -وام:

���س��ارك وف��د م��ن دول���ة الإم����ارات - 
اإىل ج��ان��ب وف���ود مت��ث��ل اأك���رث من 
احلزام  م��وؤمت��ر  يف   - دول   110
الدويل" الذي  للتعاون  والطريق 
يف  ال�سينية  احلكومة  ت�ست�سيفه 

العا�سمة بكني.
يهدف املوؤمتر اإىل تعزيز التقدم يف 
مبادرة "حزام واحد وطريق واحد 
التي ت�سعى اإىل تطوير اقت�ساديات 
ال�����دول ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ام���ت���داد ما 
كان يعرف قدميا بطريق احلرير 
التجارية  ال����ع����الق����ات  وت���ن���م���ي���ة 
ودمج  بينها  ف��ي��م��ا  والق��ت�����س��ادي��ة 

اقت�سادياتها يف القت�ساد العاملي.
ويعد املوؤمتر اأول حدث دويل يعقد 
"حزام  مبادرة  ا�سرتاتيجية  ح��ول 
واحد - طريق واحد منذ الإعالن 
عنها لأول مرة يف عام 2013 من 
���س��ي جني  ال�سيني  ال��رئ��ي�����س  ق��ب��ل 
القت�ساديات  تطوير  بهدف  بينغ 
عالقتها  وتعزيز  اآ�سيا  يف  النا�سئة 
بقية  م��ع  والقت�سادية  التجارية 

دول العامل.
واحد  ح��زام  ا�سرتاتيجية  وتهدف 
طريق واحد اإىل تن�سيق ال�سيا�سات 
وتطوير امل�ساريع الرئي�سية للبنية 
والقيام  والنقل  والطاقة  التحتية 
القت�سادية  للتنمية  حمفز  ب��دور 
ال�ستقرار  وحتقيق  والجتماعية 

الرتكيز على الرتباط الوثيق بني 
التعاون وال�سراكات ال�سرتاتيجية 
باعتبارها  القت�سادية  والتنمية 
النمو  لتحقيق  اأ���س��ا���س��ي��ة  ع��وام��ل 
وبالتايل  امل�����س��ت��دام  الق���ت�������س���ادي 
وال�ستقرار  والأم��ن  ال�سلم  تعزيز 
الهتمام  يقت�سر  ول  والزده���ار.. 
ال��ب��ل��دي��ن على  امل����ب����ادئ يف  ب���ه���ذه 
الناحية النظرية بل هناك خطوات 

عملية لتحقيقها.
وت�سكل العالقات التجارية الوثيقة 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن دل���ي���ال ع��ل��ى جناح 
التبادل  �سهد  فقد  اخلطوات  هذه 
ال��ت��ج��اري ب��ني الإم�����ارات وال�سني 
 800 ت�ساعف  حيث  كبريا  من��وا 
املا�سية  ال��ث��الث��ة  ال��ع��ق��ود  م���رة يف 
حمققا منوا من 63 مليون دولر 
الر�سمية  ال��ع��الق��ات  اإق���ام���ة  ع��ن��د 
اإىل   1984 الدولتني يف عام  بني 
اأكرث من 50 مليار دولر اأمريكي 

�سنويا كما يف عام 2016.
واحد  "حزام  م��ب��ادرة  دول  ومت��ث��ل 
يبلغ  ال���ت���ي   - واحد"  ط���ري���ق   -
 30% 65 دول��ة - ن�سبة  ع��دده��ا 
العاملي  املحلي  الناجت  اإجمايل  من 
هذه  اأن  اإىل  ال���ت���وق���ع���ات  وت�����س��ري 
الدول �ستمثل بحلول عام 2040 
ما يقرب من ثلثي اإجمايل الناجت 
من  يجعلها  مم���ا  ال��ع��امل��ي  امل��ح��ل��ي 
القت�سادي  النمو  حم��رك��ات  اأه���م 

يف العامل.

وال�سلم والزدهار يف العامل.
بن  �سلطان  الدكتور  معايل  وق��ال 
اأحمد اجلابر وزير دولة يف كلمته 
" اإن���ه متا�سيا مع  امل��وؤمت��ر  خ���الل 
توجيهات القيادة بالعمل على مد 
ال�سراكات  وب��ن��اء  ال��ت��ع��اون  ج�سور 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة اأع�����رب�����ت دول����ة 
وتاأييدها  دع��م��ه��ا  ع���ن  الإم�������ارات 
- طريق  واح������د  ح������زام  مل�����ب�����ادرة  
الأمن  ت�سهم يف تعزيز  التي  واحد 
وال�����س��ل��م وال���س��ت��ق��رار م���ن خالل 
وال����روح  ال��ب��ن��اء  ال��ت��ع��اون  ت�سجيع 
احلقيقية  وال�����س��راك��ة  الإي��ج��اب��ي��ة 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  والج��ت��م��اع��ي��ة 

امل���ب���ادرة  اأن جن����اح  ال����ع����امل.. ك��م��ا 
العالقات  ت���وط���ي���د  يف  ���س��ي�����س��ه��م 
وتعزيز ال�ستقرار والت�سجيع على 
امل��ج��الت ذات  ال��ت��ع��اون يف خمتلف 

الهتمام امل�سرتك.
مع  "متا�سيا  م���ع���ال���ي���ه  وق���������ال 
ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة وب��اع��ت��ب��ار اأن 
دول����ة الإم������ارات ت��ع��د م��ن م���زودي 
الطاقة الرئي�سيني يف العامل فاإننا 
اإم����دادات  اأم���ن  ب�سمان  ملتزمون 
" حزام  الطاقة يف منطقة مبادرة 
".. وميثل  واح���د - ط��ري��ق واح���د 
�سركة  اتفاقيات بني  التوقيع على 
" اأدنوك  الوطنية  اأبوظبي  برتول 
البرتول  ���س��رك��ة   " م���ن  وك����ل   "

التفاقية  ذلك  على  الأمثلة  ومن 
اأبوظبي"  م��وان��ئ   " وقعتها  ال��ت��ي 
ال�سينية  ك���و����س���ك���و  ����س���رك���ة  م����ع 
لل�سحن البحري مل�ساعفة الطاقة 
يف  احل��اوي��ات  ملناولة  ال�ستيعابية 
تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  خليفة  ميناء 
التبادل التجاري بني دول املبادرة.

ومنذ اإطالق هذه املبادرة الطموحة 
ا�ستثمارات  بلغت  �سنوات  اأربع  قبل 
 / من  اأك��رث  فيها  املبا�سرة  ال�سني 
قامت  كما   .. دولر  مليار   /  50
"البنك الآ�سيوي  ال�سني بتاأ�سي�س 
التحتية"  ال��ب��ن��ي��ة  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
كموؤ�س�سة متعددة الأطراف تهدف 
اإىل متويل م�ساريع املرافق العامة 

الإقليمي والعاملي.
التقدم نحو حتقيق  " اأن  واأ���س��اف 
اأهداف مبادرة حزام واحد - طريق 
واح�����د ي��ت��ط��ل��ب ت��ن�����س��ي��ق الأف���ك���ار 
�سراكات  واإق��ام��ة  اجلهود  وتوحيد 
وبناء  الأم���د  طويلة  ا�سرتاتيجية 
اقت�ساديات  ب��ني  را���س��خ��ة  ج�����س��ور 
العامل..  وبقية  املنطقة  ه��ذه  دول 
تعزيز  يف  جناحنا  اأن  يف  �سك  ول 
الأ�سا�سية  القطاعات  يف  التن�سيق 
املبادرة  ت�سملها هذه  التي  الثالثة 
والبنية  ال���ط���اق���ة  يف  وامل���ت���م���ث���ل���ة 
نتائج  �سيحقق  وال��ن��ق��ل  التحتية 
اإي��ج��اب��ي��ة ي��ت��ج��اوز ت���اأث���ريه���ا دول 
اأنحاء  اإىل خمتلف  لي�سل  املنطقة 

ال�سركة  و"   " ال�سينية  الوطنية 
ال�سينية املحدودة للطاقة " دليال 
تعزيز  على  حر�سنا  على  وا�سحا 
التعاون وال�سراكة يف هذا املجال".

وتتعاون دولة الإمارات وجمهورية 
ب�����س��ك��ل وثيق  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال�������س���ني 
التجارة  ومم���رات  ط��رق  لتح�سني 
وخمتلف  امل�����ب�����ادرة  م��ن��ط��ق��ة  ب����ني 
يف  والقت�سادية  التجارية  الكتل 
اإىل املوقع  ا���س��ت��ن��ادا  ال��ع��امل وذل���ك 
لدولة  ال���س��رتات��ي��ج��ي  اجل���غ���رايف 
الإمارات الذي يتو�سط قارات اآ�سيا 
واأوروبا واأفريقيا وبال�ستفادة من 
اأ�سا�سي  كمركز  ال��ك��ب��رية  خربتها 
اللوج�ستية.  ل��ل��خ��دم��ات  ومتميز 

والبنية التحتية احليوية يف الدول 
ي�سهم  مب���ا  ال��ن��ا���س��ئ��ة  الآ����س���ي���وي���ة 
ب����اأن دولة  يف دع����م امل����ب����ادرة ع��ل��م��ا 
يف  موؤ�س�سا  ع�سوا  تعد  الإم�����ارات 
هذا البنك. وت�سهد العالقات بني 
الإم��ارات وجمهورية ال�سني  دولة 
كبريين  وت���ط���ورا  من���وا  ال�سعبية 
ق��ام بها �ساحب  التي  ال��زي��ارة  بعد 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
عام  م��ن  دي�سمرب  يف  ال�����س��ني  اإىل 
الإمارات  دول��ة  وتتبنى   .2015
لتحقيق  مت�سابها  نهجا  وال�سني 
خالل  م��ن  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 

اأطباء اخلري ينجحون يف عالج املئات من امل�صنني والأطفال يف اإمارة عجمان
•• اأبوظبي-وام:

جنح نخبة من كبار الطباء الإماراتيني من اطباء اخلري من عالج املئات 
اإمارة  يف  التطوعية  مهامهم  من  الول  اليوم  يف  والط��ف��ال  امل�سنني  من 

عجمان با�ستخدام عيادات متنقلة وم�ست�سفيات متحركة.
وتاأتي احلملة بهدف الك�سف املبكر عن المرا�س القلبية واملزمنة وزيادة 
دعوة  مع  ان�سجاما  وذلك  والوقاية  العالج  �سبل  باأف�سل  املجتمع  الوعي 
ع��ام اخل��ري ومب��ب��ادرة تطوعية   2017 ع��ام  ب��ان يكون  القيادة احلكيمة 
م�سرتكة من مبادرة زايد العطاء وجمعية دار الرب وموؤ�س�سة بيت ال�سارقة 
الطبي  للعمل  مبتكر  من��وذج  يف  الأمل���اين  ال�سعودي  وامل�ست�سفى  اخل��ريي 

التطوعي املجتمعي.

مبادرة  ح��ر���س  الإن�����س��اين  العمل  �سفرية  عثمان  رمي  ال��دك��ت��ورة  واك���دت 
المرا�س  انت�سار  من  للحد  جمتمعية  مبادرات  تبني  على  العطاء  زاي��د 
امناط  وتغري  امل�سببات  وع��الج  املبكر  الك�سف  برامج  خ��الل  من  القلبية 
ون��������اب�س م�������ن خ��������الل ح�����زمة  ق��������لب �س������حي  لل������و�سول اىل  احلي�����اه 
با�ستخدام  والوقائية  واجلراحية  والعالجية  الت�سخي�سية  الربامج  من 
امليدانية  اخل��ري  زاي��د  وم�ست�سفيات  املتنقلة  التخ�س�سية  اخل��ري  عيادات 

واملتحركة .
النجاح  بعد  ج��اء  حمليا  املجتمعية  الطبية  القوافل  اإط���الق  اأن  وق��ال��ت 
الكبري الذي حققته مبادرة زايد العطاء عامليا يف كل من م�سر واملغرب 
و�سوريا  وباك�ستان  والهند  وارترييا  وكينيا  وهايتي  والبو�سنة  وال�سودان 
املتحركة  م�ست�سفياتها  خالل  من  ولبنان  وباك�ستان  وال�سومال  والأردن 

وعياداتها املتنقلة والتي عاجلت نحو ثالثة ماليني ون�سف طفل وم�سن 
واجريت ما يزيد عن 10 الف عملية قلب يف خمتلف دول العامل.

من جانبه قال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل ال�سامري الرئي�س 
التنفيذي ملبادرة زايد العطاء رئي�س برنامج المارات للتطوع املجتمعي 
والتخ�س�سي رئي�س اطباء المارات اإن قوافل الإمارات الطبية الطوعية 
ي�سرف عليها نخبة من الأطباء وال�ست�ساريني وتت�سمن عيادات متحركة 
والعالجية  الت�سخي�سية  الطبية  والأج��ه��زة  امل��ع��دات  ب��اأح��دث  وجم��ه��زة 
الالزمة  والتحاليل  الفحو�سات  لإج���راء  الطبية  امل�ستلزمات  وجميع 

للك�سف املبكر عن المرا�س القلبية .
خمتلف  يف  ميدانية  ج��ولت  ت�سمنت  القوافل  عمل  برنامج  اأن  واأ���س��اف 
اإمارات الدولة ل�ستقبال احلالت املر�سية واملراجعني وتقدمي اخلدمات 

الت�سخي�سية والعالجية والتثقيفية من قبل نخبة من الأطباء والكوادر 
م�ست�سفيات  وبا�ستخدام  العالية  والكفاءة  الوا�سعة  اخل��ربة  ذات  الفنية 
متحركة وعيادات متنقلة وذلك بالتن�سيق مع اجلهات ال�سحية احلكومية 

واخلا�سة.
وثمن جهود املجل�س التنفيذي لإمارة عجمان الذي مكن الكوادر الطبية 
الت�سخي�سية  اخلدمات  اف�سل  تقدمي  من  اخل��ري  اطباء  من  التطوعية 

والعالجية والوقائية ملختلف فئات املجتمع يف المارة.
امارة  يف  التطوعي  الطبي  الفريق  عمل  من  احلالية  املرحلة  ان  وا���س��ار 
التطوعية لطباء  الربامج  الوىل من  للمرحلة  ا�ستكمال  تاأتي  عجمان 
اخلري يف خمتلف ام��ارات الدولة والتي ا�ستفاد منها ما يزيد عن 500 

الف مواطن ومقيم.

دبي للثقافة حتتفل باليوم العاملي للعمال يف متحف الحتاد حتت �صعار �صكرًا لعطائكم
•• دبي – الفجر:

اح��ت��ف��ل��ت ه��ي��ئ��ة ب���ي ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون )دبي 
الثقافة  ب�����س��وؤون  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة(، 
العاملي  باليوم  الإم���ارة،  يف  وال���رتاث  والفنون 
للعمال الذي �سادف الأول من مايو اجلاري 
2017، حيث قام فريق عيال زايد للم�سوؤولية 
حتت  م��ب��ادرة  ب��اإط��الق  الهيئة  يف  املجتمعية 

�سعار �سكراً لعطائكم .
وا���س��ت��م��ل��ت امل����ب����ادرة ع��ل��ى ع����دد م���ن الربامج 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة وال��ر���س��م��ي��ة؛ ف��ف��ي ي���وم الثنني 
زيارة  تنظيم  مت  م��اي��و،  م��ن  للثامن  امل��واف��ق 
متحف  اإىل  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  للعمال 
الحت����اد ب��دب��ي، ب��رف��ق��ة اأع�����س��اء ف��ري��ق عيال 
فئة  لتعريف  املجتمعية،  للم�سوؤولية  زاي���د 
العمال بتاريخ لدولة الإمارات، وجهود القادة 
الذي  القوي  الحتاد  بنيان  لإر�ساء  املوؤ�س�سني 
ا�ستقبال  يف  وك����ان  ال�������س���رح.  ه����ذا  اح��ت�����س��ن��ه 
ال��ف��ري��ق وال��ع��م��ال خ���الل ال����زي����ارة، ع���دد من 
م�����س��وؤويل امل��ت��ح��ف مل��راف��ق��ة ال�����زوار يف جولة 
واختتمت  الحت���اد.  متحف  اأرج���اء  يف  ثقافية 
اأخرى،  جهة  وم��ن  ال��ع��م��ال.  بتكرمي  ال��زي��ارة 
املجتمعية  للم�سوؤولية  زايد  عيال  فريق  نظم 

�سفاري،  ع���امل  اإىل  ل��ل��ع��م��ال  ت��رف��ي��ه��ي��ة  رح��ل��ة 
وذلك اخلمي�س املوافق للرابع من �سهر مايو، 
ال�����س��ح��راوي العمال  امل��خ��ي��م  ا���س��ت��ق��ب��ل  ح��ي��ث 
ا على  امل�ساركني يف الرحلة التي ا�ستملت اأي�سً
ب��رام��ج ترفيهي وت��راث��ي وث��ق��ايف، مب��ا يف ذلك 
ال��دراج��ات وم�سابقات  ورك��وب  رك��وب اجلمال 
اإىل ذلك،  ال��رم��ال. وب��الإ���س��اف��ة  اجل���ري على 
مت تقدمي ال�سيافة ال�سعبية لتعريف العمال 

باملاأكولت الرتاثية للدولة، اإ�سافة اإىل تنظيم 
قال  جهته،  م��ن  وت��راث��ي��ة.  ثقافية  م�سابقات 
بالإنابة  العام  املدير  النابوده،  حممد  �سعيد 
بالتزامن مع  للثقافة والفنون:  يف هيئة دبي 
لدعم  تت�ساعف جهودنا   ،2017 عام اخلري 
عنها �ساحب  اأعلن  التي  املبادرة  اأه��داف هذه 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
الدولة – حفظه اهلل . ويف هذا ال�سدد، ت�سب 

برامج ومبادرات فريق عيال زايد للم�سوؤولية 
تر�سيخ  �سبيل  يف  للثقافة  دب���ي  يف  املجتعية 
دورها  وت��ب��ٌي��ان  املجتمعية،  امل�سوؤولية  م��ب��ادئ 
امل�سرية  ب��دع��م  وامل�ساهمة  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف 
التنموية، كما من �ساأن هذه اجلهود املتوا�سلة 
كافة  ل��دى  التطوع  روح  تر�سيخ  يف  ت�سهم  اأن 
فئات املجتمع من املواطنني واملقيمني، لر�سم 

لوحة الت�سامح يف بلد ال�سعادة . 
العديد  اإىل  اجلديدة  الفعالية  ه��ذه  وت�ساف 
التي تقوم بها هيئة  املبادرات والفعاليات  من 
مبادرة  م��ع  بالتناغم  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب��ي 
عام اخلري 2017 يف دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة. كمزاد دبي للثقافة اخلريي بال�سراكة 
مع دار كري�ستيز الذي يعد فر�سة لإلهام جيل 
ال�سباب من الفنانني لال�ستفادة من مواهبهم 
ل��دع��م ال��ق�����س��اي��ا اخل���ريي���ة، وم����ن امل���ق���رر اأن 
يعقد يف وقت لحق من هذا العام، بالإ�سافة 
ملبادرات اأخرى كمبادرة العطاء الداخلية التي 
الهيئة،  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  فريق  نفذها 
تقوم  التي  الفعاليات  من  للعديد  بالإ�سافة 
للثقافة  دب��ي  التابعة  العامة  دب��ي  مكتبة  بها 
بلدية  م��ع  بالتعاون  ال��ق��ارئ  العامل  كمبادرة 

دبي.

�صوؤون الأمن واملنافذ ب�صرطة اأبوظبي تنظم 
ور�صة لإعداد اخلطة ال�صرتاتيجية

•• ابوظبي- وام:

�سهد العميد ال�سيخ حممد بن طحنون اآل نهيان مدير 
عام الإدارة العامة ل�سوؤون الأمن واملنافذ بالقيادة العامة 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  اإع���داد  ور���س��ة  اأبوظبي  ل�سرطة 
ال�سرطة  �سباط  ب��ن��ادي  وذل���ك  وامل��ن��اف��ذ  الأم���ن  لإدارة 
باإدارة  واملوظفني  وال�سباط  الإدارات  م��دراء  بح�سور 

�سوؤون الأمن واملنافذ.
واأو�سح العميد ال�سيخ حممد بن طحنون اآل نهيان اأن 
ل�سوؤون  العامة  الإدارة  �ستمكن  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
الأم�����ن وامل��ن��اف��ذ ب�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي م���ن ات���ب���اع عملية 
منهجية يف العمل وترجمة جهود املوظفني اإىل اأهداف 
بالعتماد على �سل�سلة من اخلطوات تقودنا يف النهاية 
اإىل حتقيق النتائج املرجوة، اإ�سافة اإىل م�ساعدة املدراء 
وروؤ�ساء الأق�سام من حتديد الإجراءات املنا�سبة لتحقيق 
يف  املتاحة  امل���وارد  ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  النتائج  اأف�سل 
بيئة ال��ع��م��ل.  واأك���د اأن ال��ه��دف م��ن ال��ور���س��ة ي��اأت��ي من 
اأجل اخلروج باإطار اخلطة ال�سرتاتيجية لإدارة �سوؤون 
الأمن واملنافذ من خالل و�سع م�ساريع ومبادرات حلل 
م�ستقبلية  م�ساريع  واق���رتاح  ال�سرتاتيجية  الق�سايا 

ت�سب يف حتقيق اأهداف الإدارة وت�سب يف روؤية �سرطة 
اأبوظبي ب�سمان ا�ستمرار اإمارة اأبوظبي كمجتمع ينعم 
�سرطية  خدمات  تقدمي  خ��الل  من  وال�سالمة  بالأمن 

عالية اجلودة للمواطنني واملقيمني والزوار.
واأ�سار مدير عام �سوؤون الأمن واملنافذ ب�سرطة اأبوظبي 
على  �ستعتمد  ال�سرتاتيجية  اخلطة  مدخالت  اأن  اإىل 
واملوردين  وال��ع��ام��ل��ني  ل��ل�����س��رك��اء  ال�����راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات 
املت�سوق  ب��ي��ان��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ج��ت��م��ع،  وامل��ت��ع��ام��ل��ني 
ال�سري ونتائج التدقيق الداخلي واخلارجي وال�سيا�سات 
لالأمن  ال�سرتاتيجية  اخلطة  تاأتي  حتى  واملنهجيات 
ال�سرتاتيجية  الأول��وي��ات  مع  علميا  متوافقة  واملنافذ 

ل�سرطة اأبوظبي وخطة حكومة اأبوظبي.
من جانبه ا�ستعر�س الرائد حمد جمعة الكعبي رئي�س 
ل�سوؤون  العامة  ب��الإدارة  التخطيط ال�سرتاتيجي  ق�سم 
الأم���ن وامل��ن��اف��ذ خ��الل ال��ور���س��ة نتائج م��وؤ���س��رات الأداء 
للعام املا�سي حيث ت�سمنت التحليل الداخلي واخلارجي 
لأهم  تطرق  كما  والتحديات..  وال�سعف  القوة  ونقاط 
التي  امل�ستقبلية  وامل���ب���ادرات  ال�سرتاتيجية  الق�سايا 
الأم���ن  ل�����س��وؤون  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  �ستت�سمنها 

واملنافذ.
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البيانات املالية املجمعة 31 دي�سمرب 2016

U.A.E Branches - Financial Statements

As on 31 December 2016 

جناتا بنك ليمتد
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اىل ال�سادة م�ساهمي 

جناتا بنك ليمتد - فروع دولة الإمارات العربية املتحدة

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

بيان املركز املايل املجمع كما يف  31 دي�سمرب 2016

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

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

اإي�ساحات حول البيانات  املالية املجمعة 31 دي�سمرب 2016
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اأخبـار الإمـارات
ال�صني تقدم 124 مليار دولر لطريق احلرير

احتجاجات يف مو�صكو على م�صروع للتنظيم املدين 

•• بكني- رويرتز

 124 تعهد الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ بتخ�سي�س 
مليار دولر خلطة طريق احلرير اجلديد ليكون

افتتاح قمة م�سروع طريق احلرير يف بكني  ودع��ا �سي يف 
احلرة  التنمية  لدعم  الظروف  “تهيئة  اإىل  الأح��د  اأم�س 
للتجارة  و�سفافة  ومقبولة  عادلة  اأنظمة  و�سع  وت�سجيع 

العاملية وقواعد ال�ستثمار«.
الفر�سة، ليظهر  اقت�ساد عاملي هذه  واغتنم رئي�س ثاين 
مرة اأخرى مدافعا كبريا عن التبادل احلر والعوملة، بينما 
اأمريكا يف عهد دونالد ترمب العودة على ما يبدو  تريد 

اإىل تطبيق �سيا�سة احلماية. وقال اإن “العزلة توؤدي اإىل 
التخلف، والنفتاح هو مثل معركة الريقة التي تخرج من 
�سرنقتها. وهذا يرتافق مع الأمل، لكن هذا الأمل يعطي 
اأ�سبحت  احل��ري��ر  ط��ري��ق  روح  اأن  واأك���د  جديدة”،  ح��ي��اة 
تراثا كبريا للح�سارة الإن�سانية. وتروج ال�سني ملا تطلق 
عليه ر�سميا مبادرة احلزام والطريق ك�سبيل جديد لدعم 
اخلطة  ع��ن  النقاب  �سي  ك�سف  اأن  منذ  العاملية  التنمية 
اآ�سيا  ب��ني  ال��رواب��ط  تعزيز  بهدف   2013 يف  الطموحة 
واأفريقيا واأوروبا وما وراء ذلك من خالل ا�ستثمارات يف 
البنية التحتية مبليارات الدولرات. ومتنح قمة م�سروع 
ال�سيني  الرئي�س  يومني-  ت�ستمر  -التي  احلرير  طريق 

العامل  ال�سني يف قيادة  فر�سة جديدة لتعزيز طموحات 
بينما يروج الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب ملبداأ “اأمريكا 
اأول” وي�سكك يف مبادرات التجارة احلرة العاملية احلالية 
مثل نافتا. وتناق�س قمة بكني جمموعة من ال�ستثمارات 
يف م�ساريع لل�سكك احلديدية والطرق ال�سريعة واملرافئ 
وحمطات الطاقة التي تربط ال�سني بدول و�سط وجنوب 

�سرق اآ�سيا وال�سرق الأو�سط واأوروبا واأفريقيا.
وي�سارك ممثلو نحو مئة دولة يف القمة بينهم 29 قائدا 
والرتكي  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س  واأب��رزه��م 
اأردوغ���ان، اللذان جل�سا اإىل ميني ت�سي جني  رجب طيب 

بينغ وي�ساره خالل حفل الفتتاح.

بريطانيا تعار�س دور املحكمة 
الأوروبية بعد الن�صحاب 

•• لندن-رويرتز:

قال ديفيد ديفيز وزير �سوؤون الن�سحاب من الحتاد الأوروبي يف بريطانيا 
ام�س الأحد اإن لندن تعار�س رغبة الحتاد الأوروبي يف اأن تراقب حمكمة 
بريطانيا  يعي�سون يف  ال��ذي��ن  الحت���اد  ح��ق��وق مواطني  الأوروب���ي���ة  ال��ع��دل 
بعد خروجها من التكتل. وقال ديفيز لتلفزيون )اآي.ت��ي.يف( ام�س الأحد 
“�ستكون هناك حجج ب�ساأن التفا�سيل الدقيقة... مثل ما اإذا كانت حمكمة 
العدل الأوروبية �ست�سرف على هذه احلقوق بعد ان�سحابنا«. واأ�ساف �ستكون 
لدينا حجة يف هذا ال�ساأن... احلقيقة بب�ساطة هو اأننا نغادر.. �سنكون خارج 

اخت�سا�س املحكمة الأوروبية .

•• مو�صكو-اأ ف ب:

احتجاجا  مو�سكو  يف  اأم�����س  ال���س��خ��ا���س  اآلف  تظاهر 
اعادة  على  ين�س  امل���دين  للتنظيم  كبري  م�����س��روع  على 
ما  الرو�سية،  العا�سمة  �سكان  من  الآلف  مئات  ا�سكان 
يعني بح�سب معار�سيه عدم احرتام ال�سلطات للملكية 

اخلا�سة.
ورفع املحتجون لفتات يف و�سط مو�سكو كتب عليها ل 
للهدم و حينا يعار�س الطرد هاتفني ارفعوا ايديكم عن 

مو�سكو! .
املتظاهرين  ع���دد  ال�����س��رط��ة  وق����درت 
ق���دره���م  ح�����ني  يف  اآلف  ب���خ���م�������س���ة 
منظمة  لكن  ال��ف��ا.  ب30  املنظمون 
�سخ�س  ال��ف   20 ان  اف��ادت  م�ستقلة 
غري  تعبئة  يف  ال��ت��ح��رك  يف  ���س��ارك��وا 

م�سبوقة �سد ال�سلطات.
نافالني  ال��ك�����س��ي  امل���ع���ار����س  وت���وج���ه 
بعيدا  ال�سرطة  واق��ت��ادت��ه  امل��ك��ان  اىل 
رئي�س  مل�سروع  املعار�س  التجمع  من 
ال��ب��ل��دي��ة ���س��ريغ��ي ���س��وب��ي��ان��ني املدير 
ال��رئ��ي�����س فالدميري  مل��ك��ت��ب  ال�����س��اب��ق 
ب���وت���ني، وال��ق��ا���س��ي ب��ه��دم اك����رث من 

اربعة اآلف مبنى من احلقبة ال�سوفياتية.
فران�س  لوكالة  عاما(   38( كوزنيت�سوف  بافيل  وق��ال 
بر�س اعي�س يف حي هادىء واخ�سر مع �سديقتي، والن 
املبنى الذي  يريدون طردنا اىل حي �سعبي يف حني ان 

نقيم فيه متني وميكن ان ي�سمد لفرتة طويلة 
يناق�س  امل�سروع  عاما(   59( ايلينا  �سفيتالنا  وقالت 
“ت�ستفيد  وا���س��اف��ت   . ابنيتنا!  لنا  ات��رك��وا   : الد�ستور 
ال�سلطات  اىل  ا�سافة  امل�سروع  من  العقارية  ال�سركات 

التي �ستتقا�سى ر�ساوى كبرية.

يف احل���زب ال�����س��ي��وع��ي ال��ن��ي��ب��ايل-
املتحدون  اللينينيون  املارك�سيون 
بعد  على  باكتابور  يف  )معار�س( 

15 كلم �سرق كامتاندو.
و���س��رح �سيام اول��ي��ا امل�����س��وؤول عن 
بر�س  لفران�س  املحلية  ال�سرطة 

مل ي�سب احد بجروح .
ان���ه  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  وق����ال����ت 
ال���ف   231 ح�������واىل  ت��ع��ب��ئ��ة  مت 
عن�سر من ق��وات الم��ن ملرحلتي 

القرتاع.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادت مواقع مقربة من حزب اهلل 
لنظام  دعماً  يقدم  ال��ذي  اللبناين 
ب�����س��ار الأ�����س����د مب��ق��ت��ل اث���ن���ني من 
اأم�س  �سوريا،  يف  امليلي�سيا  قياديي 

الأول ال�سبت.
باأن  واع��رتف��ت ميلي�سيا ح��زب اهلل 
بيز  حممد  علي  امليداين  القيادي 
امللقب ب�احلاج اأبو ح�سن والقيادي 
ح�سني �سامي ر�سيد امللقب ب�ال�حاج 
باقر٬ قتال يف �سوريا دون اأن حتدد 
ملا  وف��ق��اً  مقتلهم،  وتفا�سيل  متى 

ذكرته �سحيفة عكاظ ال�سعودية. 
واأكدت امل�سادر اأن اأبو باقر ينحدر 
جنوب  يف  زون  جم����دل  ب��ل��دة  م���ن 
اأبو ح�سن من  لبنان٬ فيما ينحدر 

بلدة م�سغرة البقاعية.
للمر�سد  ت���ع���داد  اآخ�����ر  وب��ح�����س��ب 
ال���������س����وري ف���ق���د ق���ت���ل اأك�������رث من 
1500 عن�سر من ميلي�سيا حزب 
اإ����س���اف���ة ل��ع��دد ل  اهلل يف ����س���وري���ا٬ 

يح�سى من اجلرحى.
ف��ن��دت م�سادر  ذل����ك٬  غ�����س��ون  يف 
ن�سر  ميلي�سيات  م��زاع��م  مطلعة 
اهلل ع���ن ع��زم��ه��ا الن�����س��ح��اب من 
احلدود ال�سورية اللبنانية٬ موؤكدة 
اأن ما جرى احلديث عنه اأقرب ما 
تقوم  ع�سكرية٬  مناورة  اإىل  يكون 
باإعادة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  خ��الل��ه��ا  م���ن 

النت�سار يف �سوريا. 
من  م���ق���ات���ل���ون  ق������ال  ذل�������ك،  اىل 
امل����ع����ار�����س����ة وو������س�����ائ�����ل الإع��������الم 
ال�سوري  اجل��ي�����س  اإن  ال��ر���س��م��ي��ة، 
ال�سيطرة  و����س���ك  ع��ل��ى  وح���ل���ف���اءه 
القابون  منطقة  على  كامل  ب�سكل 
التي ت�سيطر عليها قوات املعار�سة 
اأعقاب  يف  العا�سمة،  اأط���راف  على 
مدفعي  وق�������س���ف  ج���وي���ة  غ�������ارات 

ب�سكل عنيف. ولكن قوات املعار�سة 
على  ت�سيطر  م��ازال��ت  اإن��ه��ا  ق��ال��ت 
جيب �سغري داخل احلي الذي يقع 
من  ال�سرقي  ال�سمايل  الطرف  يف 
العا�سمة، والذي حتول يف معظمه 
اأنقا�س بعد تعر�سه ملئات من  اإىل 
الغارات اجلوية وال�ساروخية على 

مدى 80 يوماً تقريباً.
ق�سفه  ا����س���ت���اأن���ف  اجل��ي�����س  وك�����ان 
الأربعاء،  ي��وم  احل��ي  على  العنيف 
ل���ي���وم واح������د وجهه  اإن���������ذار  ب���ع���د 
امل�������س���ل���ح���ني من  ل���ل���م���ع���ار����س���ني 
املنطقة ب�سكل اأ�سا�سي لال�ست�سالم 
واملوافقة على الرحيل اإىل مناطق 
يف  املعار�سة  ق��وات  عليها  ت�سيطر 

�سمال �سوريا.
وقال من املجل�س املحلي للمنطقة 
النظام  اإن  ال���ق���اب���وين  اهلل  ع���ب���د 
تبقى يف  ما  بتدمري  ال�سوري هدد 
�سوى  �سئ  اأي  يقبل  ولن  القابون، 

حل ع�سكري.
مقاتلي  م����ن  م���ئ���ات  اإج�������الء  ومت 
املعار�سة واأ�سرهم الأ�سبوع املا�سي 
بعد  امل���ج���اورة،  ب����رزة  منطقة  م��ن 
امل��ع��ار���س��ة هناك  م��ق��ات��ل��و  ق���رر  اأن 
اإل���ق���اء اأ���س��ل��ح��ت��ه��م وال���رح���ي���ل اإىل 
حمافظة اإدلب التي ت�سيطر عليها 
املعار�سة، وكان من بينهم البع�س 

من القابون.
موؤكدة  غري  تقارير  هناك  وكانت 
املنطقة  يف  حم���ل���ي  م�������س���در  م����ن 
لإج�����الء  ات����ف����اق  اإىل  ب���ال���ت���و����س���ل 
القابون  م���ن  امل��ع��ار���س��ة  م��ق��ات��ل��ي 
 1500 ام�س الأحد، وهناك نحو 
الآن  حما�سرون  واأ�سرهم  مقاتل 
كيلومرت  م�����س��اح��ت��ه��ا  م��ن��ط��ق��ة  يف 

مربع تقريباً.
باحلركة  تعج  املنطقة  تلك  وكانت 
ت��وؤوي اآلف  فيما م�سى كما كانت 

احلكومة  ت�����س��ف��ه  م���ا  ج���ان���ب  اإىل 
بالن�سبة  م�����س��احل��ة  ب��ات��ف��اق��ي��ات 
عليها  ي�����س��ي��ط��ر  ال���ت���ي  ل��ل��م��ن��اط��ق 
ت�ست�سلم  ال��ت��ي  امل��ع��ار���س��ة  مقاتلو 
للحكومة كو�سيلة للحد من اإراقة 

الدماء.
كاًل  انتقدت  املتحدة  الأمم  ولكن 
اأ���س��ال��ي��ب احل�سار  ا���س��ت��خ��دام  م��ن 
التفاقيات  ه��ذه  مثل  ت�سبق  التي 
وعمليات الإجالء نف�سها بو�سفها 
ال�����ن�����زوح  م�������س���ت���وى  اإىل  ت�����رق�����ى 

الإجباري.
ال�سنة  امل��ع��ار���س��ة  م��ق��ات��ل��و  وي��ت��ه��م 
اإج�����الء  اإىل  ب��ال�����س��ع��ي  احل���ك���وم���ة 
املناطق  ت��ل��ك  يف  ال�����س��ن��ة  ال�����س��ك��ان 
يف ت��غ��ي��ري ����س���ك���اين ي���ق���ول���ون اإن����ه 
الأمر  نهاية  يف  ال��ط��ري��ق  �سيمهد 
اأم��������ام ال�����س��ي��ع��ة امل����دع����وم����ني من 
اإيران الذين يدعمون حكم الأ�سد 
ل��ل�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى دي�����اره�����م، وهو 

ال����ن����ازح����ني م����ن م���ن���اط���ق اأخ�����رى 
ب�سوريا خالل احل��رب وفر معظم 
�سكانها يف ال�سهرين الأخريين مع 

ت�ساعد الق�سف.
ومي���ث���ل ف��ق��د ال���ق���اب���ون ب��ع��د ب���رزة 
�سربة قوية اأخرى لقوات املعار�سة 
التي تقاتل من اأجل احلفاظ على 
تواجد يف العا�سمة وتواجه القوات 
جوية  ب��ق��وة  امل��دع��وم��ة  احلكومية 

رو�سية وف�سائل تدعمها اإيران.
ال�سرقية  ال��ب��واب��ة  عند  تقع  وه��ي 
املناطق  ت��ل��ك  و���س��ه��دت  للعا�سمة 
اأول توغل  يف مار�س معارك مثلت 
داخل العا�سمة مبثل هذا النطاق 
الوا�سع منذ اأكرث من اأربع �سنوات، 
الهجوم  �سد  م��ن  اجلي�س  ومتكن 
ب��ع��د ق�����س��ف ج����وي ع��ن��ي��ف اأج���رب 

مقاتلي املعار�سة على الرتاجع.
ب�سار  ال�����س��وري  ال��رئ��ي�����س  و���س��ج��ع 
الإجالء  عمليات  ا�ستخدام  الأ�سد 

ومتكن  ال�����س��ل��ط��ات.  تنفيه  ادع����اء 
التقدم  ه���ذا  حتقيق  م��ن  اجل��ي�����س 
القابون  ب���ني  الأن���ف���اق  ق��ط��ع  ب��ع��د 
وب���رزة وع��زل��ه املنطقني ع��ن باقي 
املعار�سة  لقوات  الرئي�سي  اجليب 

يف الغوطة ال�سرقية.
املنطقتني  ح�����س��ار  ت�����س��دي��د  واأدى 
ع�سرات  ف��ي��ه��م��ا  ي��ع��ي�����س  ال���ل���ت���ني 
اإجبار  اإىل  ال�����س��ك��ان  م���ن  الآلف 
الأمر  نهاية  يف  املعار�سة  مقاتلي 
اتفاقيات  ع���ل���ى  امل����واف����ق����ة  ع���ل���ى 
اأخ����رى  مت ���س��ي��اغ��ت��ه��ا يف م��ن��اط��ق 
وجت���ربه���م ع��ل��ى الن�����س��ح��اب اإىل 

�سمال �سوريا. 
وق��ال اأح��م��د اخلطيب ال��ذي��ن كان 
م��ن ب��ني م��ن غ����ادروا ي��وم اجلمعة 
اإنهم يفر�سون عليهم ح�سارا واإنه 
حتى اأدوية الأطفال اأو اإي اإمدادات 
ميوتون  والنا�س  موجودة  تعد  مل 

جوعاً. 

ط��ي��ه��ا ع����دة م�����رات ل��و���س��ع��ه��ا يف 
�سندوق القرتاع.

ودلل���ة على اج���واء ال��ت��وت��ر، قتل 
ال�سرطة  فتحت  عندما  �سخ�س 
النار على جمموعة كانت حتاول 
مهاجمة مكتب اقرتاع يف دولخا 
غرب  �سمال  كلم   180 بعد  على 
ال�سرطة  ق���ال���ت  ك��م��ا  ال��ع��ا���س��م��ة 

لفران�س بر�س.
قنبلة  تفكيك  الح���د  �سباح  ومت 
قرب منزل مر�سح من القوميني 

حزيران   14 يف  ث��ان��ي��ة  م��رح��ل��ة 
يونيو.

النيباليون  يختار  ان  ويفرت�س 
ل��ه��م يف  ال��ف��ا و556 مم��ث��ال   13
اىل  البلدية  رئي�س  م��ن  منا�سب 
اأع�����س��اء جم��ال�����س الق��ال��ي��م، من 

بني خم�سني الف مر�سح.
ويف كامتاندو اكرب دائرة انتخابية 
بلغ عدد املر�سحني 878. ووردت 
انتخابية  ورق����ة  ع��ل��ى  ا���س��م��اوؤه��م 
ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا ح����واىل م��رت يجب 

•• كامتاندو-اأ ف ب:

�سارك النيباليون ام�س يف املرحلة 
انتخابات حملية  اأول  الأوىل من 
ت�سكل حمطة  عاما  ع�سرين  منذ 
رئي�سية على طريق م�سرية تعزيز 
الدميوقراطية يف هذا البلد الذي 

اأ�سبح جمهورية احتادية.
ويفرت�س ان ي�سمح القرتاع بطي 
�سفحة النزاع يف البلد الواقع يف 
ن�سمة(  مليون   28( الهيماليا 
و�سهد حربا اهلية ا�ستمرت عقدا 
�سقط   )2006-1996( كامال 
خاللها 16 الف قتيل، وادت اىل 

الإطاحة بامللكية الهندو�سية.
وجت�����ري ه����ذه الن���ت���خ���اب���ات على 
م���رح���ل���ت���ني ب�����س��ب��ب ح����ال����ة ع���دم 
الواقعة  ال�����س��ه��ول  يف  ال���س��ت��ق��رار 
املجاور  البلد  ه��ذا  يف اجل��ن��وب يف 
اأقلية  ت�������س���رتط  ح���ي���ث  ل��ل��ه��ن��د، 
الد�ستور  تعديل  التنية  مادي�سي 

للم�ساركة يف الت�سويت.
ابوابها  الق���رتاع  مراكز  وفتحت 
عند ال�ساعة ال�سابعة )01،15 ت 
 17،00 ال�ساعة  يف  واغلق�����ت  غ( 
ثالث�����ة  يف  غ(  ت   11،15(

اقاليم. 
مرتبطة  ع��ن��ف  اع���م���ال  وب�����س��ب��ب 
الت�سويت  �سيجري  بالنتخابات، 
يف الأق��ال��ي��م الأرب��ع��ة الأخ����رى يف 

مقتل قياديني بارزين من حزب اهلل ب�سوريا

النظام يقرتب من ال�صيطرة على القابون �صرق دم�صق

النيباليون ي�صوتون يف اأول انتخابات حملية 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• يا�صا مونك

   حتتوي ق�سة جيم�س كومي بريان البن ما يكفي 
من املفارقات ال�ساخرة ما ي�سّوه عدة �سري ذاتية: 
ومنوذجي  م��ث��ايل  ك��م��ح��رتف  �سمعته  ك��ان��ت  ل��ق��د 
ت�����س��ب��ق��ه م��ن��ذ ���س��ن��وات، ول��ك��ن��ه ت�����س��ّرف بطريقة 
�ستطبع  ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ات  يف  مهنّية  غ��ري  خم��زي��ة 
بالالهوتي  املعجبني  م��ن  ان���ه  م�����س��ريت��ه.  نهائيا 
من  مينعه  مل  ه��ذا  لكن  نيبور،  رينولد  التقدمي 
اىل  ت��رام��ب  دون��ال��د  و���س��ول  يف  رئي�سي  دور  لعب 

البيت الأبي�س.
   ورغم كل تلك املفارقات ال�ساخرة، فما �ستحفظه 
الذاكرة هو التايل: اقال رئي�س الوليات املتحدة، 
حتقيق  اثناء  الحت���ادي  التحقيقات  مكتب  مدير 
ف��ري��ق حملته وقوة  ب��ني  ت���واط���وؤ حم��ت��م��ل  ب�����س��اأن 
خميفة  مقدمة  ي�سكل  وهذا  والت�سلطية.  معادية 
مدى  على  الأمريكية  للجمهورية  ُيخفيه  قد  ملا 

ال�سنوات الأربع املقبلة.
   لقد �سبق ان ارتكب ترامب الكثري من ال�سرار. 
ال��ث��الث��ة املا�سية،  واع��ت��م��د، ع��ل��ى م���دى الأ���س��ه��ر 
اأن توؤثر على حمفظة  �ساأنها  �سيا�سات قا�سية من 
و�سحة املاليني من الأمريكيني. ومل يتوقف عن 
من  الأ�سا�سية  الدميقراطية  ال��ق��واع��د  تقوي�س 
�سمعة  وت�سويه  احل��رة،  ال�سحافة  مهاجمة  خالل 
من�سبه  با�ستخدام  ل�سركائه  وال�سماح  الق�ساء، 

لتحقيق مكا�سب �سخ�سية.

احلياد امل�ستحيل زمن ترامب
غري ان و�سط كل هذه الأخبار ال�سيئة، كان هناك 
�سبب لتيّني تفاوؤل حذر: اخلوف الأكرب الذي عرّب 
انتخابه مل  ال�سيا�سة قبل  العديد من علماء  عنه 
ل  اللفظية،  هجماته  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  يتحقق. 
ملمو�سة  اإج���راءات  اتخذ  ترامب  دونالد  اأن  يبدو 
الأكرث  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  ا�ستقاللية  لتقوي�س 

اأهمية.
9 مايو، كانت واح��دة من      اىل ح��دود الثالثاء 
الوظائف املهمة ملدير مكتب التحقيقات الفدرايل، 
تتمّثل يف �سمان بقاء موؤ�س�سته حمايدة، يف املظهر 

ويف الواقع على حد �سواء. 
وقد اأ�سبحت هذه املهمة �سعبة على نحو متزايد 
اذ ان النق�سامات احلزبية يف ال�سيا�سة الأمريكية، 
النية  ���س��يء  ُب��ع��دا  واأك���رب  دائ���م  ب��ات��ت تتخذ ب�سكل 
مواجهة  يف  نف�سه  ك��وم��ي  وج��د  وه��ك��ذا  والق�سد. 
حتّد رهيب ف�سل يف ك�سبه، ب�سهادة قطاع عري�س 
ي�سعب توافقه على اأي �سيء اآخر، وهذا جعل منه 
مكونات  جميع  ل��دى  ب�سعبية  يحظى  ل  �سخ�سا 
الطيف ال�سيا�سي، ما �سمح لرتامب ل�سعور ببع�س 

الدعم يف قراره القا�سي باإقالته.
التحقيقات  م��دي��ر مكتب  ك��ان على  اإذا  ول��ك��ن،      
�سمان  على  للغاية  حري�سا  ي��ك��ون  اأن  ال��ف��درايل 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اجل��ن��ائ��ي��ة مطلقا على  ت��اأث��ري  ع���دم 
النتخابات، فان على الرئي�س واجب اأعلى، يتمثل 
اأع�ساء  ي��ع��اق��ب  وه���و  متلب�سا  �سبطه  ي��ت��م  ال  يف 

لأنها حتقق يف خمالفات  التنفيذية  الجهزة  من 
م��ن بني  اأو فريقه  ه��و  ي��ك��ون  ومم��ار���س��ات خاطئة 
ترامب،  تعّمد  امل��ا���س��ي،  ال��ث��الث��اء  فيها.  املتهمني 

وبتهور، انتهاك هذا الواجب.

ر�سالة حمبطة للعزائم
لنفرت�س، نظريا، اأن كومي يوؤدي عمله ب�سكل �سيئ 
وي�ستحق اأن تتم اقالته. ولنتخيل للحظات قليلة، 
الفدرايل  التحقيقات  ملكتب  احل��ايل  التحقيق  ان 
تقوم  ل  والكرملني،  ترامب  بني  العالقات  ح��ول 
الفر�سيتني  كلتا  كانت  ان  حتى  ا�سا�س.  اأي  على 
بر�سالة  �ستبعث  ك��وم��ي  اق��ال��ة  ف���ان  �سحيحتني، 
اإذا  الحتاديني:  املوظفني  جميع  لعزائم  حمبطة 
بواجبكم،  تقومون  واأنتم  ترامب  م�سالح  عاديتم 

ميكن ان ُتطردوا بدوركم.
ي��ب��دو حُمتمال  اأف�سل احل���الت. فما      وه���ذا يف 
اي�سا، ل �سيما يف �سوء ال�سجة التي كان على البيت 
الأبي�س ا�ستباقها، هو اأن ترامب عرقل عمدا �سري 
العدالة لأن له مربرات وجيهة للخوف من حتقيق 
مكتب التحقيقات الفدرايل. يف هذه احلالة، تعّد 
اأكرب  عا�سفة  �سياق  يف  عملية  اول  ك��وم��ي  اإق��ال��ة 
وهجوم وا�سع النطاق �سد جمال حركة موؤ�س�سات 

الدولة التي تتمتع با�ستقالليتها.
    ان جناح ما اأقدم عليه ترامب، يتوقف، بعد الآن 
تعوي�س  على  ق��درت��ه  م��دى  على  كبري،  ح��د  واإىل 
كومي باأحد املوالني له. كما ان قدرته على و�سع 
اأحد ا�سدقائه يف قيادة اف بي اأي- مدمرا بذلك 
البالد-، يتوقف  اأهم موؤ�س�سات  عمليا واح��دة من 
اأع�ساء  من  ال�سغرية  املجموعة  تلك  على  كذلك 
انفكوا  م��ا  ال��ذي��ن  اجل��م��ه��وري��ني  ال�سيوخ  جمل�س 
ل��رتام��ب، حتى  ال���س��ت��ب��دادي��ة  ال��ن��زع��ات  ينتقدون 
للمر�سحني  اأف�����س��ل  ب�سكل  م���رة  ك��ل  يف  ي�����س��وت��وا 

الذين يقرتحهم.
    فبالن�سبة لأ�سخا�س مثل ال�سيناتور اجلمهوري 
�ساعة احلقيقة تقرتب.  �سا�س،  وبن  جون ماكني، 
ف�����اإذا م���ا ا���س��ت��ع��ادا ���س��ج��اع��ة ق��ن��اع��ات��ه��م��ا، �سيكون 
منوذجي  حم��رتف  تعيني  ف��ر���س  با�ستطاعتهما 
مكتب  ا�ستقاللية  انقاذ  وبالتايل  لكومي،  بديال 
مرة  ف�سال  اإذا  املقابل،  يف  ال��ف��درايل.  التحقيقات 
اأخرى يف الرتقاء اىل م�ستوى مبادئهما، و�سمحا 
التحقيقات  بتقوي�س مكتب  ملدبر مكائد متحزب 
�ستواجه  الأمريكية  اجلمهورية  ف��ان  الفيدرايل، 

خطرا كبريا.
اإدارة ترامب، اقّر عديد     بعد مائة يوم من بدء 
املحللني، باأّن نظام توازن ال�سلطات يبدو �سامدا. 
ما  ال�سطح  ت��ه��دي��دات��ه، مل يطفو على  ك��ل  ف��رغ��م 
ُيظهر ان ترامب يهاجم الدميقراطية الأمريكية. 
وي����ع����ود اىل  الآن.  ف��ع��ل��ه  ب�������س���دد  ه����و  م����ا  وه������ذا 
اإذا  ما  يقرروا  اأن  و�سا�س،  ماكني  مثل  �سخ�سيات، 
كانت هذه ال�سلطات امل�سادة �ست�سمد وتقاوم اأم ل، 

�سربات الرئي�س.

ترجمة خرية ال�سيباين

رجال الرئي�س...!

• باحث يف جامعة هارفارد.

كندا تقدم ت�صهيالت لطالبي اللجوء من م�صر واليمن
•• اأوتاوا-وكاالت:

جديدة  تعديالت  عن  الكندي  والالجئني  الهجرة  جمل�س  اأعلن 
خ��ا���س��ة ب��ط��ل��ب��ات ال��ه��ج��رة اع��ت��ب��اًرا م��ن 1 ي��ون��ي��و امل��ق��ب��ل، ت�سمح  
لالجئني من اأفغان�ستان وبوروندي وم�سر واليمن، اأن يتقدموا 
املتعلقة  ال��ط��ل��ب��ات  م��ع��اجل��ة  �سيا�سة  مب��وج��ب  ال��ه��ج��رة  ب��ط��ل��ب��ات 

بالالجئني ت�سمح بقبول الطلبات ب�سكل اأ�سرع.
و�سبق اأن قرر جمل�س الهجرة والالجئني الكندي فتح باب اللجوء 
كندية  حملية  حمكمة  من  حكم  على  احل�سول  بعد  للم�سريني 
بحق اللجوء اإىل كندا نتيجة العنف الطائفي اأو التورط يف ق�سايا 

راأي بينما قرر املجل�س منذ اأيام منح حق اللجوء املبا�سر مبجرد 
تقدمي طلب من خالل اأي من مطارات اأو موانئ الدولة الكندية 
ال��ل��ج��وء يف م���اأوى لالجئني وتوفري  امل��ت��ق��دم بطلب  اإي����واء  وي��ت��م 
الر�سمية  الإق��ام��ة  وث��ائ��ق  على  احل�سول  ل��ه حتى  ال���الزم  العمل 
ال�سيا�سة  ه��ذه  و���س��درت  اأ�سهر.   6 غ�سون  يف  منحها  يتم  والتي 
يف  كندا،  يف  والالجئني  الهجرة  جمل�س  قبل  من  الأوىل  للمرة 
18 �سبتمرب 2015، واخت�ست بالالجئني القادمني من �سوريا 

والعراق واإريرتيا.
الأ�سبق،  الداخلية  ذك��ري، م�ساعد وزي��ر  اأب��و  اللواء جمال  وق��ال  
مع  ال�سباب  تعامل  يف  داخلية  اأزم��ة  ت�سهد  م�سر  اإن  نيوز،  اإرم  ل� 

ال�سباب  باحتواء  تقوم  ل  احلكومة  اإن  حيث  احلالية،  احلكومة 
امل�سري بال�سكل املقبول، من خالل توفري فر�س عمل ت�ساعدهم 
ا�ستغلت  الثغرة  ه��ذه  وم��ن  الق��ت�����س��ادي��ة،  الأزم����ات  مواكبة  على 
، وعدلت على  العمل  امل�سري يف  ال�سباب  الأو�ساع وحما�س  كندا 
ب  قوانني اللجوء اإليها. واأ�ساف اأبو ذكري اأن ال�سباب امل�سري رحَّ
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  كبري  ب�سكل  كندا  فعلته  مبا 
ب�سبب حالة البطالة التي يعي�س فيها، مطالًبا احلكومة احلالية 
لل�سباب  عمل  فر�س  توفري  اأجل  من  والتن�سيق  ال�سعي  ب�سرورة 
ال��وق��ت احل���ايل، وال���س��ت��ف��ادة من  املالية يف  تتنا�سب م��ع الأع��ب��اء 

قدراتهم داخل م�سر بدًل من اللجوء.

هروب 20 �صجينا 
يف هندورا�س 
•• تيجو�صيجالبا-رويرتز:

قال م�سوؤول اإن نحو 22 من اأفراد 
ع�سابة فروا من اأحد اأكرث �سجون 
ه����ن����دورا�����س ازدح�����ام�����ا الأ����س���ب���وع 
املا�سي قبل نقلهم اإىل �سجن عليه 
احلر�س  متحدين  م�سددة  حرا�سة 
النظام  ب��اإع��ادة  املكلفني  الع�سكري 

اإىل ال�سجون.
وقالت روزا جوديل رئي�سة م�سلحة 
النزلء  اإن  هندورا�س  يف  ال�سجون 
الذين كانوا حمتجزين يف الوحدة 
 18 اخلا�سة باأفراد ع�سابة باريو 
�سجن  م��ن  ف���روا  ال�سمعة  ال�سيئة 
ماركو اأوريليو �سوتو الذي ُتفر�س 
�ساعة  يف  متو�سطة  ح��را���س��ة  عليه 

متاأخرة من م�ساء اخلمي�س .
اإع����ط����اء مدير  اأن�����ه مت  واأ����س���اف���ت 
ال�����س��ج��ن وع����دة ح���را����س اإج�����ازة يف 
ال�سلطات  الوقت الذي تبحث فيه 
ال�����س��ج��ن��اء وحت��ق��ق يف عملية  ع���ن 
اأك����رب عملية  ال���ه���روب ال��ت��ي ت��ع��د 
هروب منذ اأكرث من ع�سر �سنوات 
فيها  تتف�سى  ال��ت��ي  ه��ن��دورا���س  يف 
اجل������رمي������ة. وق�����ال�����ت ج�����ودي�����ل يف 
ال�سجناء  اإن  ���س��ح��ف��ي:  م���وؤمت���ر 
ه��رب��وا لأن���ه ك���ان ي��ج��ري الإع����داد 
عليها  جديدة  �سجون  اإىل  لنقلهم 
ح��را���س��ة م�����س��ددة وه��م ل يريدون 

الذهاب اإىل تلك الأماكن .
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يف  الفل�سطينية  وال�سلطة  وم�سر  الأردن  خ��ارج��ي��ة  وزراء  اجتمع 
عّمان، ام�س الأحد، لبحث وتن�سيق املواقف امل�سرتكة ب�ساأن الق�سية 
الرئي�س  زي����ارة  ق��ب��ل  اأ���س��ا���س��ه  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وم���ا مي��ك��ن  الفل�سطينية 

الأمريكي دونالد ترامب اإىل املنطقة الأ�سبوع املقبل.
الوزير  اإن  زيد،  اأبو  اأحمد  امل�سرية،  اخلارجية  با�سم  املتحدث  وقال 
�سامح �سكري ح�سر لقاء ثالثياً مع نظريه الأردين اأمين ال�سفدي، 
�سائب  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �سر  واأمني 

عريقات لبحث تطورات الق�سية الفل�سطينية.
ومن املتوقع اأن يناق�س الجتماع البنود املتعلقة بالق�سية الفل�سطينية 
وما �سيتم طرحه خالل زيارة الرئي�س الأمريكي للمنطقة مبا ي�سب 

يف �سالح الق�سية الفل�سطينية.
اململكة  اإىل  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  ي�سل  اأن  املقرر  ومن 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة الأ���س��ب��وع امل��ق��ب��ل ث��م ي��ت��وج��ه اإىل اإ���س��رائ��ي��ل ثم 
يناير  يف  املن�سب  توليه  منذ  ل��ه  خارجية  جولة  اأول  يف  الفاتيكان 

املا�سي.

الحتاد  من  بعثة  بن�سر  والمل��اين  اليطايل  الداخلية  وزي��را  طالب 
غري  للهجرة  للت�سدي  وليبيا  النيجر  بني  احل��دود  على  الوروب���ي 
ال�سرعية اىل اوروبا بح�سب ر�سالة الكرتونية ح�سلت وكالة فران�س 

بر�س على ن�سخة منها الحد.
 11 وامل���وؤرخ���ة يف  الوروب���ي���ة  املفو�سية  اىل  امل��وج��ه��ة  ال��ر���س��ال��ة  ويف 
نحن  دي ميزيري  وتوما�س  مينيتي  ماركو  الوزيران  قال  مايو  اأي��ار 
مقتنعان بان علينا جميعا بذل جهود اكرب يف وقت و�سل اىل ايطاليا 
�سخ�س   42500 ابريل  ني�سان  يناير ومنت�سف  الثاين  كانون  بني 

%97 منهم ابحروا من ليبيا .
ولقطع طريق الهجرة اىل ليبيا عرب النيجر دعا الوزيران اىل تطوير 
برامج تنموية لل�سكان على طول احلدود بني هذين البلدين وتقدمي 
م�ساعدة تقنية ومالية للهيئات الليبية املكلفة الت�سدي للهجرة غري 

ال�سرعية وتدريب ليبيني على مكافحة عمليات التهريب.
مثل  وج��دوى  ملح حتديد حاجات  ب�سكل  علينا  ان  امل�سوؤولن  واك��د 
بعثة  ن�سر  هو  الهدف  ا�ستك�سافية.  بعثات  خ��الل  من  امل�ساريع  ه��ذه 

اوروبية يف ا�سرع وقت على احلدود بني ليبيا والنيجر 
وجعل املهربون من ليبيا البلد الول يف الهجرة غري ال�سرعية اىل 
اوروبا ب�سبب الفو�سى التي ت�سهدها البالد منذ �سقوط نظام معمر 
القذايف. ويلقى اآلف ال�سخا�س م�سرعهم �سنويا اثناء عبورهم يف 

اجتاه اوروبا.

 ،)FBI( رجح �سابط �سابق يف مكتب التحقيق الفيدرايل الأمريكي
اأ�سامة بن لدن، قيادة  الأ�سبق  القاعدة  اأن يتوىل حمزة جنل زعيم 

التنظيم، يف ظل عزم ال�ساب على النتقام لوالده.
وقال علي �سوفان، امل�سوؤول ال�سابق عن ملف تنظيم القاعدة باملكتب، 
عنا�سر  ل��دى  ع��اًم��ا(   28( لدن  ب��ن  ح��م��زة  ميثلها  ال��ت��ي  املكانة  اإن 

التنظيم، �ستجعله ال�سبب يف اإنهاء اأي انق�سام يعانون منه.
املقرر  م��ن  نيوزالأمريكية،  اإ���س  ب��ي  �سي  قناة  م��ع  ح��وار  واأ���س��اف يف 
اإذاعته اليوم الأحد وُن�سرت مقتطفات منه، اأن حمزة بن لدن يحظى 
بقيمة كبرية عند عنا�سر التنظيم، وهو ما دفع الوليات املتحدة اإىل 

ت�سنيفه كاإرهابي عاملي مثل والده، حتى منذ اأن كان طفاًل.
واأ�سار اإىل اأن عنا�سر القاعدة ت�ستخدم حمزة منذ طفولته يف عمليات 

الرتويج للتنظيم، وهو ما يظهر مكانته لديهم.
م�سوؤولية  بن لدن  تويل حمزة  اإمكانية  �سوفان  يرجع  ال�سياق،  ويف 
اإ�سافة  قيادة التنظيم، اإىل �سدة ولئه لتعليمات ومرجعيات والده، 
عند  ي�ستخدمها  ال��ت��ي  ال��ع��ب��ارات  يف  حتى  ل�سخ�سيته  تقم�سه  اإىل 
ت�سجيله لبع�س الر�سائل ال�سوتية. و�سجل حمزة بن لدن 6 ر�سائل 
�سوتية منذ وفاة والده، اأحدثها تلك التي ن�سرتها موؤ�س�سة ال�سحاب، 
اأي���ام من  قبل  املا�سي،  ال�سبت  ال��ق��اع��دة،  لتنظيم  الإع��الم��ي  ال���ذراع 

الذكرى ال�ساد�سة لوفاة اأ�سامة بن لدن.

عوا�صم

القاهرة

وا�شنطن

برلني

الهجوم الإلكرتوين ي�صتهدف 200 األف �صحية 
•• لندن-اأ ف ب:

الل��ك��رتوين غري  الهجوم  ان  اأم�����س  ي��وروب��ول  الأوروب��ي��ة  ال�سرطة  اأعلنت 
ان  البلدان، وحذرت من  األف �سحية يف العديد من   200 اأ�ساب  امل�سبوق 
اأعمالهم الثنني. وب��داأت مطاردة  النا�س اىل  امل�سكلة قد تتفاقم مع عودة 
قر�سنة  عملية  اأك��رب  باأنه  و�سف  ال��ذي  الهجوم  لهذا  للمخططني  دولية 
ال��ع�����س��وائ��ي اجلمعة  ال��ه��ج��وم  ب���دا  ال���ع���امل.  ال��ف��دي��ة يف  ال��ك��رتون��ي��ة لطلب 
 150 م��ن  اك��رث  يف  حكومية  وموؤ�س�سات  وم�ست�سفيات  م�سارف  لي�سيب 
بلدا، م�ستغال ثغرات يف اإ�سدارات قدمية من نظام الت�سغيل ويندوز. ومن 
اأوروبية  بني ال�سحايا �سركة الربيد الأمريكية فيدك�س وم�سانع �سيارات 
و�سركة الت�سالت ال�سبانية العمالقة تليفونيكا ونظام الرعاية ال�سحي 

الربيطاين و�سبكة �سكك احلديد “دويت�سه بان” الملانية.
وقال مدير يوروبول روب ويرنايت ان الو�سع قد يزداد �سوءا الثنني مع 
عودة املوظفني اإىل مكاتبهم بعد عطلة نهاية الأ�سبوع وت�سغيل حوا�سيبهم. 
وقال ويرنايت يف مقابلة مع تلفزيون اي تي يف الربيطاين مل نر �سيئا كهذا 

من قبل ، وا�سفا ما حدث باأنه غري م�سبوق.
150 بلدا.  األ��ف �سحية يف   200 اأك��رث من  وتابع احل�سيلة الأخ��رية هي 
العديد منها موؤ�س�سات ت�سمل �سركات كبرية ، م�سريا اىل ان النت�سار العاملي 
بالزدياد  الأع���داد  ت�ستمر  اأن  اأخ�سى  ان��ا  واأ���س��اف  م�سبوق.  غرب  للفريو�س 
 . الثنني  �سباح  حوا�سيبهم  ويفتحون  اعمالهم  اىل  النا�س  يذهب  عندما 
وتظهر ر�سالة على �سا�سات ال�سحايا تقول اأووب�س، لقد مت ت�سفري ملفاتك”، 

وتطالبهم بدفع 300 دولر بعملية البتكوين ل�ستعادة امللفات.
ويجب دفع الفدية خالل ثالثة ايام وال فان املبلغ �سيت�ساعف، واذا مل يتم 
ا�ستالم اأي مبلغ خالل �سبعة ايام فان امللفات املغلقة تلغى، بح�سب الر�سالة 
الظاهرة. وحذر اخلرباء واحلكومات من الر�سوخ للمطالب، وقال ويرنايت 

ان قلة من ال�سحايا ا�ستجابوا ودفعوا الفدية.

فتح تفوز يف اأغلب املجال�س املحلية ب�سواحي القد�س

فرن�صيون ي�صربون عن الطعام ت�صامنًا مع الأ�صرى الفل�صطينيني

ترامب يدر�س تعزيز 
القوات الأمريكية باأفغان�صتان

متمردو �صاحل العاج يفتحون طريق ثاين اأكرب مدينة

البابا فرن�صي�س ي�صلي من اأجل اليزيديني البابا: لن اأحكم على ترامب قبل ال�صتماع اإليه
•• الفاتيكان-رويرتز:

وجه البابا فرن�سي�س ام�س الأحد الأنظار اإىل حمنة اأ�سخا�س يعانون جراء احلرب وال�سراع يف ال�سرق 
الأو�سط فيما تتقدم القوات العراقية املدعومة من الوليات املتحدة �سوب معقل تنظيم داع�س يف 

املو�سل.
وقال البابا بعد عظته الأ�سبوعية يف الفاتيكان “الكثري من الأبرياء يتعر�سون ملحنة �سديدة �سواء 
كانوا م�سيحيني اأو م�سلمني اأو من اأقليات مثل اليزيديني الذين يعانون من العنف والتمييز ب�سورة 
ماأ�ساوية«. واأ�ساف : اأدعو اجلماعات املختلفة اإىل اأن تنتهج طريق احلوار وال�سداقة لبناء م�ستقبل 
يعمه الحرتام والأمن وال�سالم بعيدا عن اأي �سكل من اأ�سكال احلرب. وتقرتب معركة ال�سيطرة على 

املو�سل من نهايتها بعد �سبعة اأ�سهر من القتال ال�ساق.
يعتربهم من  الذي  داع�س  تنظيم  يد  والحتجاز على  ال�سطهاد  املو�سل من  اليزيديون يف  وعانى 

عبدة ال�سيطان.

اأم�����ا ع��م��ل��ي��ة الق������رتاع ف��ت��م��ت يف 
 181 ويف  حم��ل��ي��ة  ه��ي��ئ��ة   145
تر�سحت  اأخ������رى  حم��ل��ي��ة  ه��ي��ئ��ة 
بالإ�سافة  واح�����دة،  ق��ائ��م��ة  ف��ي��ه��ا 
اإىل اأن هناك 65 هيئة حملية مل 
مكتملة،  قائمة  اأي  فيها  ترت�سح 
لقرار  ب�ساأنها  ال��ب��ت  ق���رار  وت���رك 
جمل�س الوزراء، وفق بيان للجنة 

النتخابات.

•• عوا�صم-وكاالت:

الأ�سرى  اإ����س���راب  ���س��دى  و���س��ل 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ع���ن ال���ط���ع���ام يف 
الإ�سرائيلي  الح���ت���الل  ���س��ج��ون 
باري�س،  الفرن�سية  العا�سمة  اإىل 
ع��دد من احلقوقيني  ق��رر  حينما 
الدخول  الفرن�سيني  والنا�سطني 
يف اإ�سراب عن الطعام تعاطفا مع 

الأ�سرى.
بقلب  “الأبرياء”  ���س��اح��ة  ف��ف��ي 
باري�س، قاد الإ�سراَب عن الطعام 
ن�ساء  خ��م�����س  ن�����س��ط��اء:  ث��م��ان��ي��ة 
ع�سرات  ت��ب��ع��ه��م  رج�����ال،  وث���الث���ة 
الق�سية  م����ع  امل���ت���ع���اط���ف���ني  م����ن 
الفل�سطينية و�سخ�سيات حقوقية 

و�سيا�سية ودينية.
“يورو  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س��ة  وت���ق���ود 
احلقوقية  النا�سطة  فل�سطني” 
حركة  زمي��ور  اأوليفيا  الفرن�سية 
املواطنني  ل��ت��وع��ي��ة  الإ������س�����راب 
التي  “بالفظاعات  الفرن�سيني 
ال�سعب  حق  يف  اإ�سرائيل  ترتكبها 

ح�سب تعبريها. الفل�سطيني”، 
وقالت زميور اإنها ت�ساند الأ�سرى 
لأنهم  امل�سربني  الفل�سطينيني 
ي���داف���ع���ون ع����ن ك���رام���ت���ه���م وعن 
العامل  يف  الأح��������رار  ك���ل  ك���رام���ة 
الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق  وعن 

الر�سمي،  الإط����ار  خ���ارج  احل��رك��ة 
امل�ستقلني م��ن جهة  ق��وائ��م  وب��ني 

ثانية.
حملية  ه���ي���ئ���ة   27 وخ����ا�����س����ت 
املجال�س  ان���ت���خ���اب���ات  م��ق��د���س��ي��ة 
هيئات  ����س���ت  يف  ل���ك���ن  امل���ح���ل���ي���ة، 
انتخابات  يف  الت�سويت  مت  فقط 
تناف�سية، بينما فازت باقي هيئات 

املجال�س بالتزكية.
وو�سل عدد امل�ساركني يف القرتاع 
مب��ن��ط��ق��ة ���س��واح��ي ال��ق��د���س اإىل 
11269 بن�سبة م�ساركة و�سلت 
اإىل %43.8 من عدد امل�سجلني 
لالقرتاع البالغ عددهم 25 األفا 
املركزية  الن��ت��خ��اب��ات  جلنة  وف��ق 

بدائرة القد�س.
وت���ظ���ه���ر ال���ن���ت���ائ���ج الأول�����ي�����ة فوز 
هيئات  ب��ث��الث  امل�ستقلة  ال��ق��وائ��م 
وبيت  اجل���ي���ب  ب���ب���ل���دات  حم��ل��ي��ة 
���س��وري��ك وع��ن��ات��ا، يف ح���ني فازت 
ف��ت��ح يف ب���ل���دات ال���ع���ي���زري���ة واأب����و 
ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  وف����ازت  دي�����س، 
بلدة  حم��ل��ي  جمل�س  ب��ان��ت��خ��اب��ات 
بيت عنان، وفازت قائمة م�ستقلة 
يف بلدة بيت حنينا غرب القد�س.

التي  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ه���ي���ئ���ات  يف  اأم������ا 
توافقية  انتخابات  فيها  اأج��ري��ت 
بالتزكية،  ال��ق��وائ��م  فيها  وف����ازت 
“كتلة  ل�سالح  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ف��ك��ان��ت 

امل�سروعة من اأجل اإنهاء الحتالل 
القوى  م��ن  امل��دع��وم  الإ�سرائيلي 
فرن�سا  وبينها  ال��ك��ربى  ال��دول��ي��ة 

ح�سب قولها.
وع��������ربت امل���ن���ا����س���ل���ة ال���ي���ه���ودي���ة 
اآمالها  عن  لل�سهيونية  املناه�سة 
املنتخب  ال���رئ���ي�������س  ي��ت��خ��ذ  ب������اأن 
�سجاعا  موقفا  ماكرون  اإمانويل 
وم�����س��رف��ا م��ث��ل ت�����س��ري��ح��ات��ه عن 
للجزائر  ال��ف��رن�����س��ي  ال���س��ت��ع��م��ار 
ج�����رمي�����ة �سد  اع������ت������ربه  ال���������ذي 

الإن�سانية.
ف���ازت ح��رك��ة التحرير  اىل ذل���ك، 
باأغلب  فتح  الفل�سطيني  الوطني 
وقرى  ل��ب��ل��دات  املحلية  املجال�س 
اأجريت  والتي  القد�س،  �سواحي 
الغربية  ال�سفة  يف  الأول  اأم�����س 

واأجزاء من القد�س.
التي  الر�سمية  القوائم  وحققت 
 17 يف  ت��ق��دم��ا  احل��رك��ة  �سكلتها 
جم��ل�����س��ا حم��ل��ي��ا م���ن اأ����س���ل 27 
ال��واق��ع��ة يف منطقة  ال��ه��ي��ئ��ات  يف 

�سواحي القد�س.
حما�س  ح����رك����ة  ت���������س����ارك  ومل 
املناف�س الرئي�سي ل� حركة فتح يف 
النتخابات لكنها دعت للت�سويت 
لالأ�سلح، مما ح�سر املناف�سة بني 
لفتح من جهة  الر�سمية  القوائم 
وقوائم اأخرى �سكلتها قيادات من 

التحرر الوطني والبناء” التابعة 
ل��ف��ت��ح، اإذ ف����ازت ال��ق��ائ��م��ة ب���� 15 

جمل�سا حمليا من اأ�سل 21.
اأم����ا ال��ق��وائ��م ال��ت��ي اج��ت��م��ع فيها 
اأكرث من حزب وت�سمى الئتالف 
باأرب�����ع  ب��ال��ت��زك��ي�����������������ة  ف��ف��������������ازت 

مناطق.
ووفق اللجنة املركزية لالنتخابات 
ف�����ق�����د ب�����ل�����غ ال�������ع�������دد ال����ن����ه����ائ����ي 

•• اأبيدجان-رويرتز:

العاج  �ساحل  يف  للتمرد  قائد  ق��ال 
املتمردين  اجلنود  اإن  الأح��د  ام�س 
اإىل بواكيه  امل��وؤدي  فتحوا الطريق 
ث��اين اأك��رب م��دن البالد وذل��ك مع 
للتمرد  ال�سعبية  املعار�سة  تنامي 
احتجاجا  اأيام  امل�ستمر منذ ثالثة 

على تاأخر دفع عالوات.
وق�����ال ال�����س��ارج��ن��ت ���س��ي��دو كوين 
مم����رات  ف���ت���ح  “قررنا  ل����روي����رتز 
لل�سماح لل�سكان مببا�سرة اأعمالهم. 

نحن ل�سنا �سد ال�سكان«.
حملي  وم�سرع  عيان  �سهود  واأك���د 
التي  باملدينة  امل��رور  انتظام حركة 
بني  الرئي�سي  ال��ط��ري��ق  على  تقع 
التجارية  ال��ع��ا���س��م��ة  اأب���ي���دج���ان، 
ل�ساحل العاج واأحد املوانئ الكبرية 
وبوركينا  م��ايل  ودولتي  باملنطقة، 

فا�سو املجاورتني.
وحتققوا  ال�سيارات  اجلنود  وفت�س 
من وثائق الهوية اخلا�سة بركاب 
النار  اأط��ل��ق��وا  ل��ك��ن��ه��م  احل���اف���الت 
لتفريق  املدينة  بو�سط  ال��ه��واء  يف 
مظاهرة  ت��ن��ظ��ي��م  ح���اول���وا  ���س��ك��ان 
�سد التمرد الذي بداأ يوم اجلمعة 

وام�����ت�����د ����س���ري���ع���ا مل�������دن وب����ل����دات 
جيودي  ���س��امي��ون  وق���ال  خمتلفة. 
“انتف�س  ب��واك��ي��ه  ي��ق��ط��ن  ال�����ذي 
املتمردين �سرعان ما  ال�سكان لكن 
النارية.  بالأعرية  املظاهرة  فرقوا 
ك��ل ���س��يء م��غ��ل��ق وم���ا م��ن اأح����د يف 

وبع�س  اجلنود  با�ستثناء  ال�سوارع 
املحتجني«. وذكر �ساهد اأن خم�سة 
اأ�سيبوا  الأق������ل  ع��ل��ى  اأ����س���خ���ا����س 
الحتجاجات  خ���الل  ب��ال��ر���س��ا���س 
على التمرد يف بواكيه ام�س الأحد. 
اأ�سخا�س  خم�سة  ال�����س��اه��د  وراأى 

اإ�سابتهم  ب��ع��د  ال���ع���الج  ي��ت��ل��ق��ون 
بواكيه  م�ست�سفى  يف  نارية  باأعرية 
�سكان  ع��ق��ب حم���اول���ة  ال��رئ��ي�����س��ي 
وتلقى  م��ظ��اه��رة.  تنظيم  امل��دي��ن��ة 
حمتجان اآخران العالج اأي�سا بعد 

اأن تعر�سا لل�سرب.

رجال الأعمال ل اجلرنالت.. 
�صيا�صيو اإ�صرائيل اجلدد

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حتت �سعار” الي�ساريون عائدون” اأطلق ال�سهر املا�سي، اإيريل مارغاليت، 
اإ�سرائيل،  يف  العمل  ح��زب  لقيادة  النتخابية  حملته  اإ�سرائيلي،  ب��رمل��اين 
اليهودية،  ال��دول��ة  الي�ساريون  بنى  وكيف  الأم���ن،  على  خطابه  يف  م��رك��زاً 
وقواتها الأمنية وقدراتها النووية.  ولكن كما ت�سري جملة اإيكونومي�ست، 
مل يكن مارغاليت ع�سواً يف املوؤ�س�سة الأمنية، اأي اأنه لي�س من اجلرنالت 
اإىل  ب�سال�سة  النتقال  يف  جنحوا  لطاملا  الذين  املتقاعدين  الإ�سرائيليني 
احلياة ال�سيا�سية. وبو�سفه موؤ�س�ساً ملوؤ�س�سة جريوزاليم فنت�سر بارترنز، كان 
الرجل �سخ�سية مركزية يف قطاع �سناديق راأ�س مال يف اإ�سرائيل، و�ساعد 
يف متويل مئات ال�سركات التقنية النا�سئة، واأحدث ثورة يف اقت�ساد البالد 
خالل العقدين الأخريين.  وتلفت اإيكونومي�ست لكون مارغاليت هو اأحد 
اأ�سحاب امل�ساريع اخلا�سة يف جمال التكنولوجيا املتقدمة الذين يتناف�سون 
اليوم على الزعامة الوطنية الإ�سرائيلية. وت�سم املجموعة عمدة القد�س، 
ناجحة  مهنية  م�سرية  بعد  املحلية  ال�سيا�سات  اقتحم  ال��ذي  ب��ارك��ات،  نري 
تزعم  يف  هدفه  لتحقيق  حالياً  وي�سعى  تكنولوجية،  �سركات  يف  كم�ستثمر 

حزب الليكود احلاكم. 
وهناك تقني اآخر ذو تطلعات لرتوؤ�س احلكومة الإ�سرائيلية، نفتايل بينيت، 
اإلكرتونية  برجميات  �سركة  اأ�س�س  وال���ذي  ال��ي��ه��ودي،  البيت  ح��زب  زع��ي��م 
ناجحة، واأدار اأخرى قبل دخوله عامل ال�سيا�سة.  وتقول املجلة اإنه لأكرث 
من خم�سني عاماً، كانت القوات الع�سكرية الإ�سرائيلية متثل اأر�ساً خ�سبة 
لإنتاج زعماء �سيا�سيني. وكان اأول ع�سكري من بني ع�سرات من اجلرنالت 
املتقاعدين الذين انتقلوا اإىل عامل ال�سيا�سة، هو مو�سي دايان، الذي انتقل 
 ،1959 ع��ام  يف  الإ�سرائيلي  باجلي�س  التحاقه  على  عامني  من  اأق��ل  بعد 

ليخدم كوزير للدفاع، ومن ثم كوزير للخارجية. 

 420682 اأم�������س  ل��ل��م��ق��رتع��ني 
ناخبا وناخبة، ون�سبته 53.4% 
من جممل اأ�سحاب حق القرتاع، 
والبالغ عددهم 787386 ناخبا 

وناخبة.
مر�سحة   4411 وت����ن����اف���������س 
قائمة   536 م�����ن  وم���ر����س���ح���ا 
يف  مقعدا   1561 على  انتخابية 

145 هيئة حملية بال�سفة.

ال�سالم  اأن  اأي�سا  البابا  واأو���س��ح  تعبريه.  وف��ق 
ع��م��ل ي�����دوي ي�����س��ن��ع ك���ل ي�����وم. والأم������ر �سيان 
بالن�سبة اإىل ال�سداقة بني الأ�سخا�س واملعرفة 

املتبادلة والحرتام.
التي  ال��ط��ائ��رة  ك���ان يف  بينما  ���س��وؤال  ع��ل��ى  وردا 
البابا  الفاتيكان، رف�س  اإىل  تقله من الربتغال 
ال��ت��ط��رق اإىل امل��وا���س��ي��ع ال��ت��ي ت��ث��ري خ��الف��ا مع 
ت��رم��ب، وم��ن��ه��ا ال��ه��ج��رة وال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، ول 
متاما  خمتلفة  مواقف  الثنني  ل��دى  اأن  �سيما 
ترمب  نية  على  علق  ق��د  البابا  وك���ان  ب�ساأنها. 
بناء  الأم��ريك��ي��ة  للرئا�سة  مر�سحا  ك��ان  عندما 

•• الفاتيكان-وكاالت:

�سيكون  اإن���ه  فران�سي�سكو  ال��ف��ات��ي��ك��ان  ب��اب��ا  ق���ال 
ترمب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  م��ع  �سادقا 
ب��ع��دد من  املتعلقة  احل����ادة  ب�����س��اأن خ��الف��ات��ه��م��ا 
املناخي  وال��ت��غ��ري  ال��ه��ج��رة  م��ث��ل  امل���و����س���وع���ات 
يف  الفاتيكان  يف  ب��ه  يلتقي  عندما  وال��الج��ئ��ني، 

ال�24 من ال�سهر اجلاري.
ولفت البابا اإىل اأنه لن ي�سدر حكما على ترمب 
بابا  يجد  اأن  اآم���ال  اآرائ����ه،  اإىل  ي�ستمع  اأن  قبل 
العاملي،  ال�سالم  على  ذل��ك  لأث���ر  معه  مفتوحا 

اإن رجال مبثل هذه  بالقول  املك�سيك  جدار مع 
الآراء لي�س م�سيحيا. ورد ترمب اأن ت�سريحات 
روحي  زع��ي��م  ي�سكك  اأن  وق���ال  ال��ب��اب��ا خم��زي��ة، 
اأنا  اأم��ر خمز، م�سيفا  م��ا.. هو  باإميان �سخ�س 
باأن  اأ�سمح  فخور بكوين م�سيحيا، وكرئي�س لن 

ُت�ستهدف امل�سيحية.
الرئا�سة  ت�سلمه  منذ  له  دولية  جولة  اأول  ويف 
ال�سعودية  ت��رم��ب  ي���زور  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف 
واإيطاليا  بروك�سل  ث��م  والفاتيكان  واإ���س��رائ��ي��ل 
للم�ساركة يف قمة جمموعة ال�سبع يف تاورمينا 

ب�سقلية.

اما  ال�سهر.  ه��ذا  ق��راره  ترامب  يتخذ  ان  املتوقع  وم��ن 
بهذا  تو�سيته  ان  اأعلن  الدفاع جيم ماتي�س فقد  وزي��ر 

ال�ساأن �ستاأتي يف القريب العاجل.
عهد  يف  افغان�ستان  يف  الأمريكيني  اجلنود  ع��دد  و�سل 
بوترية  ب�سحبهم  ب��داأ  ال��ف، وهو لحقا  اوباما اىل مئة 
القتال هناك  الأم��ريك��ي يف  ال���دور  ان��ه��اء  ب��ه��دف  ثابتة 

ب�سكل كامل.

••  وا�صنطن-اأ ف ب:

الدفاع  الإع��الم��ي يف مبنى وزارة  املكتب  يف ممر خ��ارج 
لغالف  مكربة  �سورة  علقت  )البنتاغون(،  الأمريكية 
يدخن  منهك  اأم��ريك��ي  ج��ن��دي  فيه  يظهر  ت��امي  ملجلة 
�سيجارة امام ا�سالك �سائكة يف افغان�ستان، تعك�س املاأزق 

الذي تواجهه ادارة الرئي�س دونالد ترامب.
كتب على الغالف ال�سادر الذي يحمل تاريخ 20 ني�سان 
ابريل 2009 “كيف نتجنب الهزمية يف افغان�ستان”. 
يف  نف�سه  البنتاغون  يجد  ���س��ن��وات  ث��م��اين  بعد  وال��ي��وم 

املاأزق ذاته جمددا.
لكن هذه املرة الرئي�س دونالد ترامب هو من يحاول ان 
يبحث عن اأجوبة، متاما كما فعل باراك اوباما وجورج 

بو�س قبله.
لكنه  عابر،  ب�سكل  �سابقا  اأفغان�ستان  ذك��ر  كرئي�س  وه��و 
الآن جمرب على مواجهة الق�سية و�سط النباء ال�سيئة 

الواردة وحتذيرات جرنالته.
واي �سنة يف املا�سي امل�سطرب لأفغان�ستان ميك ان تكون 

مثال للماأزق الأفغاين الكارثي.
 15 املثال، اي بعد مرور  2016 على �سبيل  ففي عام 
اأع��ل��ن��ت ح�سيلة لالأمم  ال��غ��زو الم���ريك���ي،  ع��ل��ى  ع��ام��ا 

اأفغاين  و500  ال��ف��ا   11 ج���رح  او  مقتل  ع��ن  امل��ت��ح��دة 
املذبحة، يقول م�سوؤولون  تقريبا. وبالإ�سافة اىل هذه 
حم��ل��ي��ون ان ط��ال��ب��ان وف�����س��ائ��ل اأخ����رى م��ت��م��ردة قتلت 
واجلي�س،  ال�����س��رط��ة  م��ن  اأف���غ���اين  اآلف  �سبعة  ح���واىل 
الوليات  م��ن  خ���رباء  ي��د  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ه��م  معظمهم مت 

املتحدة وحلف �سمال الأطل�سي.
واأ�سار دان كوت�س مدير الأمن الوطني يف ادارة ترامب 
ال���س��ب��وع، حم���ذرا من  ه��ذا  املحبطة  النقاط  ه��ذه  اىل 
ب�سكل  �سوءا  �سيزدادان  والأمني  ال�سيا�سي  الو�سعني  ان 

موؤكد. 
وقال تقديرنا يف هذه الأثناء انه من املرجح ان ت�ستمر 

طالبان بتحقيق املكا�سب، خا�سة يف املناطق الريفية.
�سعار  حت��ت  النتخابية  حملته  خ��ا���س  ال���ذي  وت��رام��ب 
الأمريكي  ال��ت��دخ��ل  بتقلي�س  وتعهد  اأول”  “اأمريكا 
ي��واف��ق على  ك��ان  اذا  يف اخل���ارج، عليه الآن ان يقرر م��ا 
الطلبات املتوقعة من املوؤ�س�سة الع�سكرية لإر�سال املزيد 

من اجلنود الأمريكيني جمددا اىل افغان�ستان.
اعطاء  على  يقال  كما  يحثونه  ادارت���ه  يف  وامل�ست�سارون 
�سوء اأخ�سر لإر�سال من ثالثة اىل خم�سة اآلف جندي 
اأمريكي  ج��ن��دي   8400 ال  اىل  ل��الن�����س��م��ام  ا����س���ايف 

املتواجدين هناك. 

الأطل�سي  ���س��م��ال  امل��ت��ح��دة وح��ل��ف  ال���ولي���ات  و���س��ل��م��ت 
عام  بداية  يف  الأفغانية  القوات  اىل  المنية  امل�سوؤولية 

2015، لكن النتيجة كانت قا�سية.
ا�ست�سرى  والف�ساد  ب���الآلف  للقتل  تعر�سوا  فاجلنود 
وا���س��ت��م��رت ط��ال��ب��ان ب��ت��ح��ق��ي��ق امل��ك��ا���س��ب، ف��ي��م��ا القادة 
يف  جمود  حالة  يف  الو�سع  ب��اأن  يعرتفون  الأم��ريك��ي��ني 

اح�سن الأحوال.
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العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اك�سيل اك�سرب�س 

CN 1175107:للنقليات العامة  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جمال �سامل �سعيد حمد احلجري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد �سامل �سعيد حمد احلجري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

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

�سوليو�سنز للو�ساطة التجارية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1198629 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة اميان يا�سني �سبحي زين %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل حممد علي غامن املزروعي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

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

الهوائية رخ�سة رقم:CN 1021945 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2100702 بال�سم التجاري:الرقة والناقة 
لل�سيانة العامة . بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر ماركت جنم 

CN 1029698:طريف ذ.م.م  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل �سامل عبداهلل الكنيبي املزروعي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ورثة �سامل عبداهلل الكنيبي املزروعي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

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

CN 1736176:لعمال الكهرباء  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فايزة ح�سني �سامل �سالح الرا�سدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد ح�سني �سامل �سالح الرا�سدي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

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

CN 1742330:لت�سليح الدوات الكهربائية  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فايزة ح�سني �سامل �سالح الرا�سدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد ح�سني �سامل �سالح الرا�سدي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

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

 CN 1023185:للنقليات العامة  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
الدارية  للخدمات  املتطور  ال�س�����ادة/التحالف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1186919  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 20*50 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/التحالف املتطور للخدمات الدارية ذ.م.م
ALLIANCE ADVANCED MANAGEMENT SERVICES LLC

اىل/الين�س ادفان�س للخدمات ال�ست�سارية ذ.م.م     
ALLIANCE ADVANCED CONSULTANCY SERVICES LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات تقنية املعلومات )602003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات اجلودة واملعايرة والتقيي�س )7020006(

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�ساط/حذف اخلدمات الدارية لرجال العمال )8299004(

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

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

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تران�س ا�سيا خلدمات خطوط النابيب 

رخ�سة رقم:CN 1414235  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل �سالح عبداهلل عو�س العامري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/عبداهلل �سالح عبداهلل عو�س العامري من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سوريندر اناث اجنهية دهانيكول %49

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

 تعديل ا�سم جتاري من/تران�س ا�سيا خلدمات خطوط النابيب
PRANS ASIA PIPELINE SERVICES

اىل/تران�س ا�سيا خلدمات خطوط النابيب ذ.م.م     
PRANS ASIA PIPELINE SERVICES LLC

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

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

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ابواب فا�س لالزياء الن�سائية

 رخ�سة رقم:CN 1962070  قد تقدموا الينا بطلب
null*null تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 8*0٬40 اىل

 تعديل ا�سم جتاري من/ابواب فا�س لالزياء الن�سائية
ABWAB FAS LADIES FASHIONS

اىل/الرحاب للنجارة والديكور
AL REHAB CARPENTRY AND DECORATION

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املنتجات اخل�سبية - بالتجزئة )4752016(

تعديل ن�ساط/حذف بيع املالب�س الن�سائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/يف بي ا�س لال�ستثمار والعقارات ذ.م.م  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

رخ�سة رقم:CN 1858134  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حمد را�سد حمد احمد املطوع الظاهري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/حمد را�سد حمد احمد املطوع الظاهري من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سام�سري فاياليل بارمبات

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/يف بي ا�س لال�ستثمار والعقارات ذ.م.م 
VPS INVESTMENTS AND PROPERTY LLC

اىل/يف بي ا�س لال�ستثمار والعقارات     
VPS INVESTMENTS AND PROPERTY

تعديل عنوان/Building Owner Name من B62 - E18/03 املالك/هيئة مياه 
وكهرباء ابوظبي اىل

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

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

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لرك �سبور للعبايا

رخ�سة رقم:CN 1017431  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3٬35 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/لرك �سبور للعبايا
LARKSPUR ABAYA

اىل/عبايتي على كيفي     
ABAYTI ALA KEEFI

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جلف �ستار لتاجري ال�سيارات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1004198  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يورو�ستار لتاجري ال�سيارات مملوكة ل�سركة علي واولدة القاب�سة 
 EURO STAR RENT A CAR OWNED BY ALI & ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�س  �سركة 

SONS HOLDING COMPANY - Sole Proprietorship L.L.C
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي خلفان را�سد املطوع الظاهري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سركة علي واولدة ذ.م.م
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0٬20*0٬50 اىل 0٬50*0٬20

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�سم جتاري من/جلف �ستار لتاجري ال�سيارات ذ.م.م

GULF STAR RENT A CAR LLC
اىل/جلف �ستار لتاجري ال�سيارات مملوكه ل�سركة يورو �ستار لتاجري ال�سيارات �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م     
 GULF STAR RENT A CAR - OWEND BY EURO STAR RENT A CAR -

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستيم لال�ستثمار التعليمي وادارتها 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2164417  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سمريه احمد علي حممد النعيمي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ستيم اديوكي�سن هولدينجز �س.م.ح 
STEM EDUCATION HOLDINGS FZC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سمريه احمد علي النعيمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عثمان بابو - عثمان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جوني�س كانيات مو�ساكوتي كانيات
تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/اوزما ل�سناعة امل�ستح�سرات التجميلية 

IN-1001028:واملختربات  رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�سكل القانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
وتعديل ال�سم التجاري من/اوزما ل�سناعة امل�ستح�سرات التجميلية واملختربات  
- اىل/اوزما ل�سناعة امل�ستح�سرات التجميلية واملختربات ملالكها عمران �سلطان 

مطر احلالمي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
التجميلية  امل�ستح�سرات  ل�سناعة  با�سم:اأوزما  ال�سناعية  الرخ�سة  لت�سبح 
واملختربات ملالكها عمران �سلطان مطر احلالمي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سريك:
عمران مطر احلالمي

تنمية  مكتب  مراجعة  اعاله  املذكور  الجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  وعلى 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعالن ، واإل 

فلن تقبل املوؤ�س�سة اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

الغاء اعالن �سابق
ال�سخرة   ال�س�����ادة/مطعم  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 
الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد   CN رقم:1138331  الرخ�سة 
العالن ال�سابق ال�سادر يف جريدة الفجر يف العدد رقم 11807 

بتاريخ 2016/8/30 واعادة الو�سع كما كان عليه.
ثم تقدموا بطلب اجراءات التعديالت التالية:

حذف هدى حممد علي فرحان ح�سرمي بن�سبة %100
وا�سافة/مرمي احمد مال اهلل عبدالغفور العو�سي بن�سبة %100

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

مطعم الدجاج الفرن�صي- ذ.م.م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
2017/05/09 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 1703006847 يعلن 

امل�سفي ا�سورن�س للتدقيق واملحا�سبة عن حل وت�سفية �سركة 
مطعم الدجاج الفرن�سي - ذ.م.م

مكتب  اإىل  به  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
�س   026264007 فاك�س   026264006 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى 
نورة ماجد حممد  بناية  ال�سياحي  النادي  ابوظبي  ب  107750 
الفطيم الطابق 10 مكتب رقم 1  م�سطحبا معه كافة الأوراق 
من  يوما   45 اأق�ساها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  وامل�ستندات 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

�صتون بن�س لت�صميم العالنات- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات 

غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  انه  الداريه 

العادية ال�سادر بتاريخ 2017/04/16 بحل وت�سفية 

�سركة �ستون بن�س لت�سميم العالنات - ذ م م  
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 

املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 

ابوظبي بالنادي ال�سياحي بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق 

)4( مكتب رقم )403( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل 

مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

�صركة اختيار العرب للتجارة العامة- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات 

غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  انه  الداريه 

العادية ال�سادر بتاريخ 2017/05/11 بحل وت�سفية �سركة 

�سركة اختيار العرب للتجارة العامة - ذ م م  
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 

املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 

ابوظبي بالنادي ال�سياحي بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق 

)4( مكتب رقم )403( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل 

مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 
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عربي ودويل
بيوجنياجن تطلق �صاروخًا بالي�صتيًا جديدًا

•• �صول-رويرتز:

قال م�سوؤولون من كوريا اجلنوبية والوليات املتحدة اإن كوريا 
لدعوات  حت��د  يف  ام�س  بالي�ستيا  �ساروخا  اأطلقت  ال�سمالية 
رئي�س  تن�سيب  اأي��ام من  بعد  وذل��ك  النووي  برناجمها  لوقف 

جديد يف ال�سطر اجلنوبي تعهد باحلوار مع ال�سمال.
تقيم  اإنها  الهادي  املحيط  يف  الأمريكي  اجلي�س  قيادة  وقالت 
امل�سافة التي قطعها ل تتوافق مع �ساروخ  نوع ال�ساروخ لكن 
اليابانية  ال��دف��اع  وزي����رة  وذك����رت  ل��ل��ق��ارات.   ع��اب��ر  بالي�ستي 

تومومي اإينادا اأن ال�ساروخ رمبا يكون من نوع جديد.
ال�ساروخ  اإن  وال��ي��اب��ان  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  م�����س��وؤول��ون  وق���ال 

ح��ل��ق مل�����س��اف��ة 700 ك��ي��ل��وم��رت وو���س��ل اإىل ارت���ف���اع اأك���رث من 
األفي كيلومرت وهو ما يتجاوز قدرات �ساروخ متو�سط املدى 
منطقة  م��ن  �سباط  ف��رباي��ر  يف  بنجاح  بيوجنياجن  اخ��ت��ربت��ه 

كو�سوجن اأي�سا التي تقع �سمال غربي العا�سمة.
ويعتقد على نطاق وا�سع اأن بيوجنياجن تطور �ساروخا عابرا 
الوليات  اإىل  ال��و���س��ول  وميكنه  ن��ووي��ا  راأ���س��ا  يحمل  ل��ل��ق��ارات 
املتحدة. وتعهد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب باأل يحدث 
اأط��ول بكثري  اإن اختبار اليوم يظهر مدى  ذلك. وقال خرباء 
املا�سي  يف  ال�سمالية  ك��وري��ا  اختربتها  ال��ت��ي  ال�����س��واري��خ  م��ن 
اأنها على الأرج��ح طورت برناجمها ال�ساروخي  وهو ما يعني 
ال�ساروخ حلق  اأن  اليابان  �سباط. وذكرت  اختبار فرباير  منذ 

ال�ساحل  البحر بني  اأن ي�سقط يف  30 دقيقة قبل  لأك��رث من 
ال�سرقي لكوريا ال�سمالية واليابان. وعادة ما تطلق بيوجنياجن 
���س��واري��خ��ه��ا يف ه���ذا الجت����اه. وق���ال ج��ون��اث��ان م��اك��دوي��ل من 
هذا  كان  اإذا  الفلكية  للفيزياء  �سميث�سونيانن  هارفارد  مركز 
عن  بالفعل  تك�سف  اإذن  التجربة  فهذه  �سحيحا  التقرير... 
�ساروخ جديد طويل املدى م�سريا اإىل تقديرات باأن ال�ساروخ 
و�سل اإىل ارتفاع يزيد عن 2000 كيلومرت. وتابع ماكدويل 
هذا يثري القلق بكل تاأكيد . ويف وا�سنطن قال البيت الأبي�س 
بالتجربة  م�����س��رورة  رو���س��ي��ا  اأن  يتخيل  اأن  مي��ك��ن  ل  ت��رام��ب 
لرو�سيا  قريبة  منطقة  يف  ال�ساروخ  �سقوط  مع  ال�ساروخية 

اأكرث من اليابان.

اإيطاليا تنقذ 484 مهاجرًا من عر�س املتو�صط 
•• روما -رويرتز:

الأول  اأم�س  املتو�سط  البحر  ق��وارب يف  484 مهاجرا من  اأنقذ  اإن��ه  الإيطايل  ال�سواحل  قال حر�س 
وانت�سلت جثث �سبعة رجال لقوا حتفهم خالل حماولتهم الو�سول اإىل اأوروبا.

اإيطاليا عرب البحر من  اإىل  األف �سخ�س و�سلوا   45 اأكرث من  اإن  وتقول املنظمة الدولية للهجرة 
�سمال اأفريقيا هذا العام بزيادة اأكرث من 40 يف املئة مقارنة بالفرتة املقابلة من عام 2016 واإنه 

تاأكد مقتل 1222 �سخ�سا خالل هذه املحاولت.
اإنقاذهم عن  اأربعة قوارب مطاطية ومت  املهاجرين كانوا ي�ستقلون  اإن  ال�سواحل يف بيان  وقال خفر 

طريق خفر ال�سواحل والبحرية الإيطالية وجمموعة اإغاثة و�سفينتني خا�ستني.
ومل يقدم خفر ال�سواحل املزيد من التفا�سيل. وعادة ما ينتمي املهاجرون الذين يحاولون ال�سفر اإىل 
اإيطاليا بحرا اإىل دول اأفريقيا جنوب ال�سحراء اأو بنجالد�س ويدفعون ملهربني يتمركزون يف ليبيا 

مقابل تنظيم هذه الرحالت.

•• بروك�صل-رويرتز:

هل هي خدمة نقل ت�سجع مهربي 
الب�سر؟ اأم خدمة ان�سانية �سرورية 
املهاجرين  اآلف  اأرواح  لإن����ق����اذ 
اأوروب���ا يف  اإىل  العابرين  الأف��ارق��ة 

رحلة حمفوفة باملخاطر؟
ال���دائ���ر بني  ال��ن��ق��ا���س  ه���ذا  ي�سلط 
م�����س��وؤويل الحت���اد الوروب����ي حول 
البحر  يف  الإغ���اث���ة  ج��م��اع��ات  دور 
املع�سلة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  امل��ت��و���س��ط 
اللتزامات  ب��ني  يواجهونها  التي 
الأخالقية والقانونية التي تق�سي 
وال�سغوط  املحتاجني  مب�ساعدة 

املتنامية من الناخبني لإبعادهم.
يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي و���س��ل اأك���رث من 
360 األف لجئ ومهاجر هاربني 
من احلروب والفقر اإىل ال�سواطئ 
املتو�سط.  البحر  ع��رب  الأوروب���ي���ة 
وقد و�سل اأغلبهم على منت �سفن 

انقاذ اأوروبية.
وغرق اآلف غريهم يف البحر بعد 
اأن حملهم مهربو الب�سر يف زوارق 
غري مالئمة للرحلة الطويلة بني 

ليبيا وايطاليا.
الأوروبي  نهج الحت��اد  وقد حتول 
احليلولة  اإىل  م��ت��زاي��د  ن��ح��و  ع��ل��ى 
واأدى  امل���ه���اج���ري���ن  جم�����يء  دون 
اإدان��ة وا�سعة النطاق من  ذلك اإىل 
حقق  لكنه  احلقوقية  اجل��م��اع��ات 
خماوف  تهدئة  يف  النتائج  بع�س 

الناخبني.
اإن���ه ل  وق���ال م�����س��وؤول يف بروك�سل 

الذي يبداأ يف ف�سل الربيع عندما 
ت��ه��داأ ح��ال��ة ال��ب��ح��ر واق��رتب��ت من 

ال�ساطئ.
�سمح  ه���ذا  اإن  ف��رون��ت��ك�����س  وت��ق��ول 
ل���ل���م���ه���رب���ني ب��ت��ع��ظ��ي��م اأرب���اح���ه���م 
با�ستخدام زوارق متداعية وتقدمي 
كميات قليلة من الوقود اأو الطعام 
بع�س  يف  امل���ح���رك���ات  واإزال���������ة  ب����ل 

بديل عن توجيه اللوم للمنظمات 
اأن  واأ�����س����اف ل مي��ك��ن  الأه���ل���ي���ة. 
اأن ذلك �سار  ذل��ك. رغم  نتحا�سى 
املنظمات  ف��ع��م��ل  ب���امل���ه���اج���ري���ن. 
الأهلية بهذا القرب من ال�سواطئ 
خدمة  ت��ق��دمي  اإىل  ي��رق��ى  الليبية 

نقل.
النا�س  ي�����س��ل��م��ون  امل���ه���رب���ني  ك�����اأن 
الأهلية  املنظمات  ل��زوارق  مبا�سرة 
اأطباء  م��ث��ل  . و���س��ّع��دت ج��م��اع��ات 
ب��ال ح���دود واإم.اأو.اي�����ه.اإ������س و�سي 
ميديرتاين  واإ�����س.اأو.اإ�����س  ووت�����س 
اآي واإن���ق���ذوا الأط���ف���ال من  و���س��ي 
البحث والنقاذ واقرتبت  عمليات 
بن�ساطها اأكرث من ال�ساحل الليبي 
يف  اخل�سائر  معدل  هالها  اأن  بعد 
املنظمات  تلك  واأ�سبحت  الأرواح. 
اأب���ع���د يف اجتاه  م��ن��اط��ق  ت��ع��م��ل يف 
اجل������ن������وب م������ن �����س����ف����ن الحت��������اد 
الأطل�سي  �سمال  وحلف  الأوروب���ي 
م�ستعدة  التجارية  ال�سفن  اأن  كما 
للم�ساركة ب�سبب خماوف قانونية 

واأمنية و�سيا�سية.
ب��ال حدود  اأط��ب��اء  وت��ق��ول منظمة 
لإنقاذ  �سرورية  اخلطوة  ه��ذه  اإن 

املزيد من الأرواح.
املو�سوع  النقا�س حول هذا  ويدور 
يف خمتلف اأنحاء الحتاد الأوروبي. 

 زوارق بال حمركات
املتحدة  الأمم  ب���ي���ان���ات  ت���و����س���ح 
للمهاجرين  الرئي�سي  امل�����س��ار  اأن 
اأرواح  اأوروب���ا ح�سد  اإىل  الأف��ارق��ة 
ما يقرب من 4600 �سخ�س عام 
�سخ�س   1300 وح��وايل   2016

تقريبا منذ بداية العام اجلاري.
وقالت وكالة فرونتك�س احلدودية 

الهجرة  وزي��ر  فرانكني  ثيو  وق��ال 
اأطباء  اإن  اآذار  البلجيكي يف مار�س 
الب�سر  مهربي  ت�سجع  ح���دود  ب��ال 
ف�سارع رئي�س الوزراء �سارل مي�سيل 
لتوبيخه وطالبه “باحرتام العمل 
الإن�ساين . وتنفي جماعات الإغاثة 
من  �سكل  ب���اأي  امل��ه��رب��ني  م�ساعدة 

الأ�سكال.

اإن��ه مت  الوروب���ي  التابعة لالحتاد 
األف   50 اإن���ق���اذ  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  يف 
�سخ�س اآخرين من مراكب انقلبت 
زوارق مطاطية حتمل من  اأو من 

الركاب ما يفوق طاقتها.
و�سعدت اأطباء بال حدود وغريها 
جهود  الأه����ل����ي����ة  امل���ن���ظ���م���ات  م����ن 
الإنقاذ يف مو�سم الهجرة الأخرية 

•• وا�صنطن-باري�س-وكاالت:

يف  املحا�سر  الأ�ستاذ  اإىل  بالن�سبة 
جامعة اأولد دومينيون الأمريكية، 
حافظت  ����س���ريف���اي���ت���ي،  ����س���امي���ون 
جمهوريتها  ق���ي���م  ع���ل���ى  ف��رن�����س��ا 
ماكرون  ب��اخ��ت��ي��اره��ا  الأ���س��ا���س��ي��ة 
ا�ستدرك  لكّنه  ل��وب��ن.  ع��ن  عو�ساً 
ال���راأي  م��وؤ���س�����س��ة  م��ق��ال��ه �سمن  يف 
الأمريكية “ذا نا�سونال اإنرت�ست” 
ال�ستهانة  ع��دم  اأهمية  ع��ن  كاتباً 

بالأرقام. 
 20 ن����ال  م����اك����رون  اأّن  ف�����س��ح��ي��ح 
مليون   26 اأّن  اإّل  ���س��وت،  مليون 
ناخب اختاروا مناِف�سته اأو القرتاع 
الت�سويت  ع��دم  اأو  بي�ساء  ب��ورق��ة 
اأ�سا�ساً. ويكتب �سريفايتي اأّن اجلزء 
تنتظر  حيث  الآن،  اأت���ى  الأ���س��ع��ب 
ت�سريعية  ان��ت��خ��اب��ات  الفرن�سيني 

لتجديد اجلمعية الوطنية. 
اجلمهورية  د�ستور  اأع��ط��ى  وفيما 
مهمة  �����س����الح����ي����ات  اخل����ام���������س����ة 
ملمثل  فر�سة  اأي�ساً  منح  للرئي�س، 
ال���غ���ال���ب���ي���ة ال���ربمل���ان���ي���ة اجل���دي���دة 
هنالك  لذلك،  احلكومة.  برتوؤ�س 
النتخابات  ن���ت���ائ���ج  ب����ني  ت����ق����ارب 
بح�سب  وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
اأن ح�سول  اأك��د  ال��ذي  املقال  كاتب 
لن  نيابية  غالبية  ع��ل��ى  م��اك��رون 
يكون �سهاًل مع عدم متّتعه بقاعدة 
�سيا�سية حمددة ومفكرة وا�سحة.

 
بعد الف�سل

رئا�سة  ك��ان��ت  املقايي�س،  جميع  يف 
فهو  “ف�ساًل”.  ه��ولن��د  فران�سوا 
اأن  �سنوات عن  عجز خ��الل خم�س 

مركزياً  �سوتاً  ويعطي  الأوروب����ي 
اأكرث  اأو  اأق����ل  م��ت��ج��ددة  ل�����س��راك��ة 
م�����س��اواة م��ع اأمل��ان��ي��ا. م��ن��ذ حوايل 
قليلة  دول  اأظ���ه���رت  ���س��ن��ة،  ���س��ت��ني 
ب��ن��اء احتاد  ق���ادرة على  اأن��ه��ا  فقط 
اأوروبي من دون بريطانيا العظمى. 
اأو  تبداأ  اأن  باإمكانها  يكن  مل  لكن 
ت�ستمر بدون فرن�سا كما ي�سري اإىل 
مبا  وي�ست�سهد  �سريفايتي.  ذل��ك 
الأ�سبق  الفرن�سي  الرئي�س  ق��ال��ه 
ف��ران�����س��وا م����ي����رتان: ف��رن�����س��ا هي 
فرن�سا، واأوروبا م�ستقبلها. ولذلك 
اأول  اإط�������الق  يف  الأخ�������ري  ����س���اه���م 
عرب  الحت����اد  يف  حقيقي  اإ����س���الح 
هند�سته للقانون الأوروبي املوحد 

�سنة 1987. 

�سيق الوقت للتعّلم
لإع�������ادة  ح����اج����ة  ه���ن���ال���ك  والآن، 
الأوروب���ي���ة مع  امل��وؤ���س�����س��ات  تطوير 
�سريفايتي.  ي��ك��ت��ب  ك��م��ا  م���اك���رون 
خارجية  رحلة  اأول  �ستكون  لذلك 
له الأ�سبوع املقبل اإىل برلني، حيث 
انتخابها  اإع������ادة  م��ريك��ل  ت��ن��ت��ظ��ر 

�سبتمرب املقبل. 
التي  الأ�سا�سية  ال��ث��الث  وامل�سائل 
اإط�����الق  اإع���������ادة  ���س��ت�����س��اع��د يف يف 
�ستكون  الأوروب������ي������ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
ال��ربك��زي��ت وال��ن��م��و والأم����ن، وهي 
�ستعطي ماكرون فر�ساً لتاأدية دور 
مركزي، مع مريكل ل خلفها. لكن 
لن يكون هنالك الكثري من الوقت 
الرئا�سي.  احل��ك��م  اأ����س���ول  ل��ت��ع��ّل��م 
غالبية الفرن�سيني التي مل ت�سّوت 
يتّم  اأن  تنتظر  زال���ت  م��ا  مل���اك���رون 

�سماعها يف النتخابات املقبلة.  

�سيا�سي  ح��زب  رئي�س  م��ن  يتحول 
اأي�ساً  وف���ق���د  وط���ن���ي.  زع���ي���م  اإىل 
دع��م ق��اع��دت��ه ال���س��رتاك��ي��ة وعجز 
يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ع���ن ك�����س��ب ثقة 

املعار�سة املحافظة. 
ه�����ولن�����د، اجتهت  ذه������اب  وب���ع�����������د 
لوك  ج����ان  اإىل  ال��ي�����س��ار  اأ�����س����وات 
“�س������ورة  وه������و  م���ي���الن�������س���ون 
الفرن�س����ية  املو�س������ة  على  ثوري������ة 
ح�����وايل  ن������ال  ح���ي���ث  القدمية” 
ال���دورة  %20 م��ن الأ����س���وات يف 
بالن�سبة  ب��ع��د  م����اذا  ل��ك��ن  الأوىل. 

ملاكرون؟

ال�ستعمارية واإعادة بناء اقت�سادها 
الجتماعية  امل�����س��احل��ات  ورع���اي���ة 

واإطالق املبادرات الأوروبية.

اإيقاف النهيار املحتمل؟
اأّن فوز  الأ���س��ت��اذ اجل��ام��ع��ي  ي��وؤك��د 
فقط  بفرن�سا  يرتبط  مل  ماكرون 
ب���ل ب����اأوروب����ا اأي�������س���اً، اإ����س���اف���ة اإىل 
الوليات املتحدة اأي�ساً والتي تبقى 
ع��الق��ات��ه��ا م��ع الحت����اد الأوروب�����ي 
من  للعامل.  بالن�سبة  حيوياً  بعداً 
هنا ج��اء ف��وز م��اك��رون ك��ي يوقف 
لالحتاد  حم��ت��م��ل  ان���ه���ي���ار  زم�����ن 

مفكرته  ح����ي����ث  ال����ي����م����ني،  اإىل 
الليبريايل  واق��ت�����س��اده  الأوروب���ي���ة 
ي��دع��م��ان ه��ذا ال��ت��وج��ه. لكن حتى 

هنالك الأمور لي�ست �سهلة.

معركة حول كل مقعد
ي��ن��ت��ظ��ر حزب   يف ذل����ك الجت������اه، 
“اجلمهوريون،  وا����س���ع،  ���س��ي��ا���س��ي 
ب���ال���رغ���م م����ن اأن������ه م��ن��ق�����س��م بعد 
روؤ�ساوؤه  خاللها  ت��وق��ع  ان��ت��خ��اب��ات 
مثل  بالرئا�سة،  ال��ف��وز  ال�سابقون 
جوبيه  واألن  ����س���ارك���وزي  ن��ي��ك��ول 
ا�ستطاع  اإذا  ف���ي���ون.  وف���ران�������س���وا 

يف حال النحياز اإىل الي�سار
التوجه  اجلديد  الرئي�س  ق��رر  اإذا 
�سيكون  ب��ذل��ك  ف��اإن��ه  ال��ي�����س��ار  اإىل 
اأع��ط��ى �سلفه ولي����ة ث��ان��ي��ة ل  ق��د 
ي�ستحقها، اأو قّدم مليالن�سون الدور 
املركزي الذي مل يك�سبه. وهذا لن 
هنالك  ي��ع��د  لأن���ه مل  اإّم����ا  يح�سل 
الكثري من الناخبني ال�سرتاكيني، 
لن  م��ي��الن�����س��ون  ن��اخ��ب��ي  لأّن  اأو 
يف  م��اك��رون  ج��ان��ب  اإىل  ي�سطّفوا 
اأّن جهة  اإذاً، مبا  اأي من الأح��وال. 
ال�سيا�سي  ال��ط��ي��ف  م���ن  وا���س��ح��ة 
يذهب  اأن  ملاكرون  ميكن  ترف�سه، 

حوايل  وبعد  الرابعة.  اجلمهورية 
���س��ت��ني ���س��ن��ة ع��ل��ى ق��ي��ام��ه��ا، يبدو 
اجلمهورية  اأم���ام  ينفد  ال��وق��ت  اأّن 
ديغول  لي�س  وم��اك��رون  اخلام�سة. 
بفرن�سا  ي��ع��رب  اأن  ا���س��ت��ط��اع  ال���ذي 
من خالل مرحلة انتقالية �سعبة 
�سريفايتي:  كتب  كما  �سلمية  لكن 
الع�سر  هذا  يف  النتقالية  املرحلة 
فاإّن  ذل���ك،  وم��ع  �سهلة.  ت��ك��ون  ل��ن 
ف��رن�����س��ا ا���س��ت��ط��اع��ت ال�����س��ف��اء من 
ن�����س��ف ق�����رن م����ن احل��������روب عرب 
حدث  ال���ذي  ال��د���س��ت��وري  التغيري 
بعد هذه احلروب، مع حل روابطها 

اأرق�����ام ك��ب��رية يف  م���اك���رون حتقيق 
املقبلة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
ف���ه���ذا ي��ع��ن��ي اإن����ه����اء م�����س��رية هذا 
الكاتب.  ب��ح�����س��ب  اأي�������س���اً  احل�����زب 
“حول  للمعركة  ي�ستعدون  لذلك، 
كل مقعد متوفر يف الربملان” كي 
يفر�سوا م�ساكنة �سيا�سية فرن�سية 

يف نهاية املطاف.

اجلمهورية اخلام�سة اأمام.. 
نفاد الوقت

النق�سامات  اأن  ي��وؤك��د  �سريفايتي 
يف فرن�سا مل تكن بهذا العمق منذ 

فوزه يعطي �سوتًا مركزيًا ل�سراكة متجددة 

هل ي�صتطيع ماكرون اإحياء الحتاد الأوروبي.. مع مريكل ل خلفها؟

خدمة نقل اأم عملية اإنقاذ ان�سانية؟  

الإحتاد الأوروبي يواجه مع�صلة حيال املهاجرين يف املتو�صط
اإىل  اأدى  ال�����ذي  الأم������ر  الأح����ي����ان 
زيادة اخل�سائر يف الأرواح. وطالبت 
املنظمات  دور  مب��راج��ع��ة  ال��وك��ال��ة 
يف  ال�سلطات  فتحت  وقد  الأهلية. 
م��ي��ن��اء ك��ات��ان��ي��ا الي��ط��ايل حتقيقا 
لتق�سي احلقائق يف دور اجلمعيات 
املدعي  ب������داأ  وع���ن���دم���ا  الأه����ل����ي����ة. 
التحقيق  زوك����ارو  ك��ارم��ي��ل��و  ال��ع��ام 
اإن��ه يبحث  يف ف��رباي��ر �سباط ق��ال 
عن اأي عالمات على التواطوؤ بني 

املنظمات الأهلية ومهربي الب�سر.
ك���م���ا ي��ب��ح��ث ال����ربمل����ان الي���ط���ايل 
عمليات  يف  الأهلية  املنظمات  دور 
ال�ساحل  ق����رب  والإن����ق����اذ  ال��ب��ح��ث 

الليبي.
ل��ي��ج��ريي رئي�س  ف��اب��ري�����س  وق����ال 
فرونتك�س لرويرتز علينا اأن نحقق 
وبني  الأرواح  اإن��ق��اذ  ب��ني  ال���ت���وازن 
ت�سرفاتنا  ت��غ��ذي  األ  م��ن  ال��ت��اأك��د 
اإجراميا...بت�سجيع  ن�������س���اط���ا 
اأ�ساليب  ت��ك��ي��ي��ف  ع��ل��ى  امل��ج��رم��ني 
عملهم مع وجود �سفن تقرتب من 

ليبيا .

م�ساألة �ساعات
ي���ق���رب من  اإن م���ا  ل��ي��ج��ريي  ق����ال 
البحث  ع��م��ل��ي��ات  ج��م��ي��ع  ن�����س��ف 
املنظمات  الآن  ت��ن��ف��ذه��ا  والإن���ق���اذ 

الأه���ل���ي���ة الأم�����ر ال�����ذي ي���زي���د من 
الرقابة  احلكومة  فر�س  �سعوبة 

على العملية.
ه����و حتميل  ل���ي�������س  ه������ديف  وق�������ال 
اأو  الأه��ل��ي��ة  للمنظمات  امل�سوؤولية 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  ب���ل  لأح�����د. 
اأن  ل��دي��ن��ا  امل���ف���ارق���ة   ... احل��ق��ائ��ق 
اأك���رب ع��دد من  2016 �سهد  ع��ام 
ال�����س��ف��ن ال��ت��ي جت���وب امل��ن��ط��ق��ة ... 
اأكرب  اأي�سا  �سهدنا  فقد  ذلك  ومع 

عدد من اخل�سائر يف الأرواح .
وتقول اأطباء بال حدود وجماعات 
ت�����س��ارك يف عمليات  اأخ���رى  اإغ��اث��ة 
اإن ه��دف��ه��ا هو  ال��ب��ح��ث والإن����ق����اذ 

اإنقاذ الأرواح.
ك��ث��ريي��ن يف  م�������س���وؤول���ني  اأن  غ���ري 
الحت������اد الأوروب���������ي ي���ق���ول���ون اإن 
تدفق  ت�سجع  الأه��ل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 

املهاجرين ولو عن غري ق�سد.
وقال دبلوما�سي بالحتاد الأوروبي 
يف بروك�سل : نحن نعترب عمليات 
الإن���ق���اذ ت��ل��ك ع��ام��ل ج���ذب دائما. 
ف����اإذا ع���رف امل��ه��اج��رون اأن���ه �سيتم 

اإنقاذهم ف�سياأتون .
اإنها  الأه���ل���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات  وت���ق���ول 
لف�سل  ف�����داء  ك��ب�����س  اإىل  حت���ول���ت 
اإدارة م�ساألة  الأوروب���ي يف  الحت��اد 
ال�سا�سة  ����س���ع���ي  م�����ع  ال����ه����ج����رة 
املناه�سة  امل�ساعر  من  لال�ستفادة 

للهجرة بني الناخبني.
نائب  ت��ي��م��رم��ان��ز  ف���ران���ز  ووق�����ف 
ب�سدة  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  رئي�س 

اإىل جانب املنظمات الأهلية.

اإقالة كومي تربز تنافر اأ�صوات البيت الأبي�س اإندوني�صيا حتذر من فو�صى الهجوم الإلكرتوين 
••جاكرتا-رويرتز:

الذي  العاملي  الإلكرتوين  الهجوم  يثري  اأن  الإندوني�سية  احلكومة  توقعت 
منع الو�سول لبيانات اأجهزة كمبيوتر املزيد من الفو�سى عندما ت�ستاأنف 

امل�سالح واملوؤ�س�سات عملها اليوم الثنني.
وت�سرر م�ست�سفى كبري يف جاكرتا بربجميات الفدية اخلبيثة يوم اجلمعة 

لكن ل توجد اأدلة حتى الآن على اأن اإندوني�سيا من الدول الأكرث ت�سررا.
وحث وزير الت�سالت والإع��الم روديانتارا ال�سركات على حتديث تدابري 
يوم  اأول  يف  املحلية  بال�سبكات  الكمبيوتر  اأجهزة  تو�سيل  قبل  فيها  الأم��ن 

عمل بعد عطلة نهاية الأ�سبوع.
يوم  ت�ستاأنف عملها  لل�سركات عندما  : هذا مهم  وقال يف موؤمتر �سحفي 
الث��ن��ني. رج���اء اح����ذروا وت��اأه��ب��وا وات��خ��ذوا اإج�����راءات وق��ائ��ي��ة �سد هجوم 

برجميات وانا كراي اخلبيثة .
وخدع املت�سللون �سحاياهم ليفتحوا برجميات خبيثة يف مرفقات بر�سائل 
الفدية  برجميات  اأن���واع  اأح��د  وه��ي  الربجميات  تقوم  اأن  على  اإلكرتونية 
اخلبيثة بت�سفري البيانات على اأجهزة الكمبيوتر وتطلب فدى ترتاوح بني 

300 و600 دولر لفك ال�سفرة واإتاحة الو�سول للبيانات.
واأ�ساب الهجوم الذي ا�ستخدم اأدوات ت�سلل يعتقد اأن وكالة الأمن القومي 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اإَ�سافة اإىل ال�سدمة التي اأثارتها اإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرايل 
الق�سية  ه��ذه  اأب��رزت  وا�سنطن،  يف  كومي  جيم�س  المريكي  اآي(  بي  )اف 

مدى تنافر الأ�سوات ال�سادرة عن اإدارة دونالد ترامب.
واأم�سى الرئي�س الأمريكي اجلديد ومعاونوه اأ�سبوعا �سعبا دفع برتامب 
اللقاء  باإلغاء  للتوا�سل،  املف�سلة  قناته  ت��وي��رت،  موقع  ع��رب  التهديد  اىل 
اليومي املكر�س مع �سحافيي البيت الأبي�س الذي يلقى متابعة من قرب 

يف الوليات املتحدة والعامل اأجمع.
اأمام العا�سفة ال�سيا�سية التي اأثارتها اإقالة كومي املفاجئة الثالثاء نددت 
ال�سحافة الأمريكية وفريق التوا�سل يف اإدارة بارك اوباما ال�سابقة، بهذه 
الأعمال  رج��ل  رئا�سة  م�سداقية”  “انعدام  م��وؤك��دة  التوا�سل  يف  البلبلة 

اجلمهوري.
الواقع ان البيت الأبي�س اأ�سدر تو�سيحات اعتباطية وتربيرات متناق�سة 

لإقالة مدير اأف بي اآي نادرة احلدوث.
املتعلق  التحقيق  ختام  يف  كومي  ب�سلوك  ق���راره  الرئي�س  ب��رر  ال��ب��دء  ففي 
بالربيد اللكرتوين اخلا�س بهيالري كلينتون، قبيل ال�ستحقاق الرئا�سي 

يف ت�سرين الثاين نوفمرب.

 100 قرابة  الكمبيوتر يف  اأجهزة  الآلف من  الأمريكية طورتها ع�سرات 
دولة.

ووقعت  ال��ع��امل  م�ستوى  على  وج��ام��ع��ات  و���س��رك��ات  م�ست�سفيات  وت�����س��ررت 
اإىل  والعيادات  امل�ست�سفيات  ا�سطرت  بريطانيا حيث  الأخطر يف  الهجمات 
رف�س ا�ستقبال مر�سى بعدما مل تتمكن من ت�سغيل اأجهزة الكمبيوتر يوم 

اجلمعة.
واأو�سى الوزير الإندوني�سي املت�سررين من الربجميات اخلبيثة بعدم دفع 
الفدى مقابل اإتاحة الو�سول للبيانات امل�سفرة لأنه ل يوجد ما ي�سمن اأن 

يفك الفريو�س �سفرة امللفات.
كان م�سوؤول بالوزارة قال اإن م�ست�سفيني اثنني على الأقل يف جاكرتا تاأثرا 

بالهجوم.
الآخر  بامل�ست�سفى  موظف  وقال  للهجوم.  تعر�سه  امل�ست�سفيني  اأحد  ونفى 
اأب��ل��غ��ت ال�ساعة  ومل ي��ذك��ر م��ن ا���س��م��ه ���س��وى وي��ل��ي اإن اإح����دى امل��م��ر���س��ات 
اخلام�سة فجرا اأم�س ال�سبت عن ر�سالة على �سا�سة جهاز كمبيوتر تطلب 

300 دولر.
الأخرى  الكمبيوتر  اأجهزة  من  الكثري  هناك  اأن  ات�سح  ب�ساعة  ذلك  وبعد 
املت�سررة وقال موظفون بامل�ست�سفى اإن البيانات تعر�ست للت�سفري يف نحو 

400 جهاز بامل�ست�سفى. 

لحقا بدل ترامب روايته فجاأة موؤكدا اأنه كان ينوي اإقالة كومي يف جميع 
الأحوال، وربط قراره بق�سية “التن�سيق” الرو�سي املفرت�س مع اأ�سخا�س 
“ق�سة  اأن��ه��ا  ال��رئ��ي�����س  اآي وي��وؤك��د  ب��ي  اأف  ال��ت��ي حت��ق��ق فيها  يف حم��ي��ط��ه، 
مفربكة«. كما وجه ر�سالة عرب تويرت اىل كومي اأوعز اإليه فيها ب�سرورة 
لزوم ال�سمت وعدم ت�سريب معلومات حول اإقالته، بدت كتهديد مبطن مع 

تلميحه اإىل وجود ت�سجيالت ملحادثاتهما. 
فيما  حمرجا  �سباي�سر  �سون  الأبي�س  البيت  با�سم  املتحدث  بدا  واجلمعة 
املكتب  يف  حم��ادث��ات��ه  ي�سجل  ال��رئ��ي�����س  ك���ان  اذا  م��ا  ح���ول  التعليق  رف�����س 
اي  يوجه  مل  ت��رام��ب  وان  بذاتها  معربة  التغريدة  ان  م��وؤك��دا  البي�ساوي 

تهديد جليم�س كومي.
ال�سادرة عن فريقه قد تثري  الت�سريحات  ب��اأن  اأق��ر  ان ترامب نف�سه  غري 

الإرباك.
البيت  مرا�سلي  مع  املعهود  اليومي  الرئا�سي  اللقاء  باإلغاء  توعد  كذلك 
متابعته  وتتجاوز  وال��دويل  الأم��ريك��ي  لالإعالم  الأهمية  البالغ  الأبي�س، 
منذ  اللقاء  ه��ذا  اإج���راء  �سباي�سر  ويتوىل  وا�سنطن.  اأو���س��اط  احل��ي  بالبث 

كانون الثاين يناير بالتعاون مع نائبته �سارة هاكابي �ساندرز.
واأكد الرئي�س اجلمعة ان الذين ينوبون عنه ل ي�سعهم التحلي بدقة مثالية 

على املن�سة لعجزهم عن جماراة رئا�سته النا�سطة جدا.
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمد علي �سلمان 
ال�سابق  العالن  الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا  قد  املزروعي  حممد 
ال�سادر يف جريدة الفجر يف العدد رقم 12004 بتاريخ 2016/4/26 
بخ�سو�س الرخ�سة رقم:CN 1421370 بال�سم التجاري: 

زمزم للع�سل والتمور.
واعادة الو�سع كما كان عليه.

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  الغربية  ال�س�����ادة/عندليب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1198525  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد �سعيد حمد �سويخ املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سهيل حمد حممد �سهيل العفاري
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 50*20 اىل 1*1

تعديل عنوان/Building Owner Name من املالك/حممد حميد حممد 
هامل القبي�سي اىل ال�سيدة بخيته مبارك علي حممد واخرين 

Floor من اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  ابوظبي  ال�س�����ادة/رمي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1143527  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامل حممد متعب غامن املحريبي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سامل حممد متعب غامن املحريبي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عيد حممد متعب غامن املحريبي

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/رمي ابوظبي للمقاولت العامة ذ.م.م  

REEM ABU DHABI GENERAL TRANSPORT LLC
اىل/رمي ابوظبي للمقاولت العامة     

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذروة ليوا العقارية 

رخ�سة رقم:CN 1039345 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد متعب غامن املحريبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عيد حممد متعب غامن املحريبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مكتبة القلم ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1012389  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/زينب حممد في�سل راغب عدي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/زينب حممد في�سل راغب عدي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سو�سن احمد ب�سام القد�سي

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 4٬88*2٬7 اىل 0٬9*4٬3

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/مكتبة القلم ذ.م.م

THE PEN LIBRARY LLC
اىل/دار القلم للكمبيوتر والطباعة     

DAR AL QALAM FOR COMPUTER AND PRINTING
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات )8219001(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة الدوات املكتبية وادوات الكتابة والر�سم - باجلملة )4649018(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تاليا للزهور وال�سوكولته

رخ�سة رقم:CN 2310215  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ساكر كامل طه %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ميثاء حممد �سعيد عيد الكعبي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ميثاء حممد �سعيد عيد الكعبي من 100% اىل %51

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

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/تاليا للزهور وال�سوكولته

TALIA FLOWER & CHOCOLA
اىل/تاليا للزهور وال�سوكولته ذ.م.م     

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

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

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كال�سيك للنظارات

رخ�سة رقم:CN 1134908  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3٬5 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/كال�سيك للنظارات
CLASSIC OPTICALS

اىل/فاين لين للهواتف املتحركة     
FINE LINE MOBILE PHONE

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�ساط/حذف بيع النظارات ال�سم�سية والعد�سات الال�سقة امللونه - 

بالتجزئة )4773106(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

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

CN 1134161:ال�سايف للنظافة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر وو�س لتنظيف 

CN 1136140:وتلميع ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمدان حممد علي �سامل ال�سيعري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سالح �سلطان عبداهلل �سالح ال�سام�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة وادي ناهل 

CN 1010767:لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد �سلطان �سامل حممد النيادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مبارك جمعه مطر ماجد طار�س اخليلي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
الهري  واحة  ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1106678 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفة مبارك مغري اخليلي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ب�سري نانان جريي
تعديل وكيل خدمات

حذف عبيد �سامل عبيد ابوظفريه العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة املو�سوعة العاملية لل�سيانة العامة 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1013286 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سورجيت �سينغ %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد يو�سف جمعه عبداهلل احلو�سني %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل �سعيد مبخوت الع�سيلي العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بخيت �سعيد مبخوت الع�سيلي العامري
تعديل نوع الرخ�سة/من حرفية اىل جتارية

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

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

العدد 12020 بتاريخ 2017/5/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جممع عيادات رعاية 

CN 1010309:ال�سرة الطبي ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
�ساجيف ا�سكانثارا فال�سالن من 25% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمد حمدان حممد را�سد البلو�سي %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف غويه حممد خويدم عبداهلل النيادي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:بلووم المارات للعقارات ذ.م.م

 طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: Bloom Towers بلووم تاورز

املودعة بالرقم:270753       بتاريخ:2017/4/3 م
با�س��م:بلووم المارات للعقارات ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي مع�سكر ال نهيان هاتف 026969500 فاك�س: 026431144 
امييل aalqudah@bloomholding.aom ابوظبي

وتطوير  ا�ستثمار  ال��ع��ق��اري��ة  ال�����س��وؤون  ب��ال��ف��ئ��ة:36  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل���ك 
امل�سروعات العقارية وتاأ�سي�سها وادارتها 

و�سف العالمة:العالمة عبارة عن )بلووم( باللغة العربية باللون الحمر يدنوها )تاورز( وعلى 
باللغة   )Towers( يدنوها  الحمر  باللون  الجنليزية  باللغة   )Bloom( ال�سكل  ي�سار 

الجنليزية باللون ال�سود وال�سكل على خلفية باللون البي�س . 
ال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:يونيك بروبرتيز للو�ساطة العقارية

U طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: ب�سكل مييز 

املودعة بالرقم:268512       بتاريخ:2017/2/20 م
با�س��م:يونيك بروبرتيز للو�ساطة العقارية

وعنوانه:مكتب رقم 308 ملك ار�س اف�سل جليلي برج خليفة بردبي هاتف 0502460000 
�سندوق الربيد: 191630 امييل jalili.arash@gmail.com دبي 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 التاأمني ال�سوؤون التمويلية ال�سوؤون املالية 
وال�سوؤون العقارية 

و�سف العالمة:عبارة عن �سكل مميز باللون ال�سود . 
ال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:تك باي لتجارة اللكرتونيات �س.ذ.م.م

PCKlinic :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:269285       بتاريخ:2017/3/6 م
با�س��م:تك باي لتجارة اللكرتونيات �س.ذ.م.م

فاك�س:   043388821 هاتف:  دبي   27008 ���س.ب:  املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  وعنوانه:دبي 
043388826 �سندوق الربيد: 27008 دبي امييل udayan.vasudevan@tecbuy.com دبي 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث 
عتاد  وتطوير  ت�سميم  خدمات  ال�سناعية  والبحاث  التحاليل  خدمات  بها  املتعلقة  والت�سميم 

وبرامج الكمبيوتر. 
 PCKlinic البي�س  باللون  بداخله  مكتوب  ال�سكل  ا�سود  م�ستطيل  عن  العالمة:عبارة  و�سف 
باحلروف   PERSONAL CARE عبارة  الكلمة  وباأ�سفل  عري�س  وبخط  الالتينية  باحلورف 

الالتينية باللون البي�س . 
ال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  15  مايو 2017 العدد 12020

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/8   املودعة حتت رقم  264525 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�سم بريونيك�س ليميتد 
وعنوانه  بريونيك�س هاو�س ، برايثويل واي ، هيالبي ، روثريهام ، اإ�س 66 8 كيو واي ، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
و/اأو  اجل�سم  ح��رارة  عن  للك�سف  اإلكرتونية  واأدوات  اأجهزة  ؛  والك�سف  للمراقبة  اإلكرتونية  واأدوات  اأجهزة 
الك�سف  اأجهزة  ؛  احلمراء  حتت  الأ�سعة  �سوء  عن  للك�سف  اإلكرتونية  واأدوات  اأجهزة  ؛  و/اأوال�سوء  احلركة 
عن احلركة مب�ستقبالت الأ�سعة حتت احلمراء ال�سلبية ؛ اأجهزة الك�سف عن والإنذار �سد املتطفلني ؛ اأجهزة 
الإنذار �سد احلريق ؛ اأجهزة الك�سف عن الدخان ؛ اأجهزة الك�سف عن اأول اأوك�سيد الكربون ؛ اجهزة الإنذار 
�سد نوبة الهلع ؛ لوحات حتكم لأجهزة الك�سف عن التطفل ؛ اجهزة الك�سف عن احلركة مب�ستقبالت الأ�سعة 
حتت احلمراء ؛ اأجهزة ل�سلكية للك�سف عن والإنذار �سد املتطفلني ؛ لوحات حتكم ل �سلكية لأجهزة الك�سف 
عن التطفل ؛ اأجهزة ومن�ساآت اإت�سالت ؛ اأجهزة ومن�ساآت مراقبة ؛ اأنظمة مراقبة  بيئية وانظمة مراقبة �سد 
احلريق ؛ اأنظمة تلفاز ذات دوائر مغلقة ؛ اأجهزة بث عرب الراديو ؛ اأجهزة و من�ساآت لإ�ستقبال  و/ اأو اإر�سال 
الإنذارات  و/اأو  الإت�سالت ؛ معدات اإنذار اجتماعية ؛ اأنظمة مراقبة تدار ب�سبكة ؛ هواتف ؛  �سماعات هاتف 
يدوية ؛ معدات هاتف ؛ اأنظمة اإدارة الرعاية التي تتاألف من اأدوات واأجهزة ومعدات �سحية عن بعد ملراقبة 
الأدوات والأجهزة ال�سحية عن بعد ؛ اأجهزة اإنذار �سخ�سية ؛ اأجهزة ك�سف ال�سقوط ؛  اأزرار حلالة الهلع ؛ 
اأدوات واأجهزة و من�ساآت و اأنظمة �سحية عن بعد ؛ اأجهزة ا�ست�سعار الأثر احلركي ؛ متح�س�سات ؛ اأدوات ت�سغيل 
ل�سلكية لأجهزة الإنذار ال�سخ�سي ؛ لوحات حتكم ؛ كوا�سف ؛ اأزرار مكاملات الطوارئ و اأزرار الإت�سال لطلب 
امل�ساعدة ؛ م�سبار ؛ اأجهزة ومن�ساآت اإلكرتونية للتحكم بالأبواب ؛ موؤ�سرات عن بعد ؛ اأجهزة حتكم ؛ اأجهزة  
ات�سال رقمية ؛ مفار�س تعمل بال�سغط عليها ؛ اأجهزة الك�سف عن اأول اأوك�سيد الكربون ؛ مفاتيح ت�سغيل 
اإت�سال فيديوية ؛ لوحات دارات توليد  ا�ست�سعار درجة احل��رارة ؛ معدات  اأجهزة  ؛  ذات حبال �سحب رفيعة 
النغمة  ؛ اأدوات ت�سغيل بوا�سطة الكالم ؛  �سماعات يدوية ؛ معدات الت�سالت الال�سلكية ؛ اأنظمة اإدارة دخول 
الأبواب الرقمية ؛ اأجهزة واأنظمة التحكم الإلكرتوين ؛ اأجهزة واأنظمة لتلقي الت�سالت ؛ اأجهزة واأنظمة 
اإر�سال الت�سالت؛ اأنظمة اإدارة املكاملات ؛ وحدات عر�س ؛ اأنظمة ات�سالت بوا�سطة الكالم؛ اأنظمة ات�سالت 
اأجهزة لبدء وتوليد وار�سال نداءات طلب امل�ساعدة و نداءات النذار ونداءات الطوارئ  بوا�سطة البيانات ؛ 
؛ اأجهزة واأدوات الكرتونية لت�سجيل وار�سال واعادة ت�سغيل النغمات والكالم وال�سور؛ الهواتف الال�سلكية 
اأجهزة بث ؛ وحدة حتكم مركزية ؛ لوحات مفاتيح مركزية  ا�ستقبال ؛  ؛ �سا�سات عر�س الر�سائل ؛ اجهزة 
اإنذار ؛ مفاتيح املوؤ�سرات ؛ و�سع ا�سالك النظام؛ طرفيات لالإنذار والإت�سال بوا�سطة الكالم ؛  ؛ حمطات 
اأجهزة نداء ؛ اأجهزة اإنذار متحركة ؛ ازرار مكاملات الطواريء ؛ اأدوات ت�سغيل يدوية  لتفعيل اأجهزة الإنذار 
من�ساآت حتكم  و  وادوات  وانظمة  اأجهزة   ؛  باليد  ن��داء ل�سلكية حتمل  اأجهزة  و  ت�سغيل  اأدوات  ؛  ال�سخ�سية 
اأجهزة حتكم عن بعد لال�ستخدام مع   ؛  اأجهزة حتكم عن بعد  ؛  اأجهزة حتكم قابلة للربجمة  ؛   كهربائية 
اجهزة التدفئة والإنارة وتوليد البخار والتجفيف والتهوية وتكييف الهواء و توريد املياه واأجهزة احلماية و 
ال�سالمة ؛ اأدوات للتحكم بدرجة احلرارة ؛ اأجهزة للتحكم بدرجة احلرارة ؛ثريمو�ستات ) منظمات احلرارة 
( ؛  اأجهزة التحكم بالطاقة ؛ اأجهزة التحكم بالثريمو�ستات ) منظمات احلرارة ( ؛ اأجهزة ا�ست�سعار حرارية 
لال�ستخدام يف الثريمو�ستات ) منظمات احلرارة ( ؛  اأجهزة حتكم حرارية ؛ اأجهزة التحكم باملراجل ؛ اأجهزة 
التحكم بالت�سالت ؛ وحدات بث اإ�سارة حتكم متعددة ؛ اأجهزة التحكم بال�سبكة ؛ وحدات بينية لالت�سالت 
اإلكرتوين  اأمنية ذات و�سول  اأجهزة  ؛  اأمنية  اأجهزة حتكم  ؛  اإت�سالت  اإت�سالت ل �سلكية ؛ �سبكات  اأجهزة  ؛ 
واآيل ؛ �سا�سات مراقبة عرب التلفاز و كامريات فيديو اأمنية ؛ اأجهزة قيا�س ؛ اأجهزة قيا�س لقيا�س ومراقبة 
الطاقة  اإ�ستخدام  الإب��الغ عن  و  اأجهزة قيا�س  لفح�س و عر�س   ، حتديدا   ذكية   اأجهزة قيا�س  ؛  الطاقة 
قيد التنفيذ ؛ اأجهزة قيا�س كهربائية ؛ اأجهزة قيا�س تدفق الغاز ؛ وحدات عر�س مرئية ؛ اأجهزة ومعدات 
واأدوات لقيا�س كفاءة واإداء وا�ستهالك مراجل الغاز ؛ طرفيات ات�سالت متحركة ؛ اجهزة ات�سالت بيانات 
متحركة ؛ اأجهزة بث البيانات ؛ مكونات حا�سوب ؛ برامج حا�سوب ثابتة ؛ برجميات حا�سوب ؛ تطبيقات قابلة 
للتنزيل ) برجميات حا�سوب ( للهواتف املتحركة و الأجهزة الإلكرتونية املحمولة باليد و اأجهزة احلا�سوب 
اللوحية واجهزة احلا�سوب  وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية  واملنظمات اللكرتونية واملفكرات الإلكرتونية ؛ 
من�سورات  اإلكرتونية قابلة للتنزيل ؛ اأجهزة واأدوات لتخزين املعلومات ، مبا فيها البيانات و/او  ال�سوت و/ اأو 
ال�سور ؛ اجهزة وادوات لإ�سرتجاع  املعلومات ،  مبا فيها  البيانات  و/ او ال�سوت و/ او ال�سور ؛ اأجهزة واأدوات 
لإر�سال املعلومات ،  مبا فيها  البيانات  و/ او ال�سوت و/ او ال�سور ؛ ت�سجيالت  ال�سوت والفيديو والبيانات 
؛ م�سغالت �سمعية وفيديوية ؛ اجهزة وادوات لإدارة الإجراءات  املتعلقة  بالرعاية ال�سحية ؛ اأجهزة مراقبة 
اإلكرتونية للرعاية ال�سحية عن بعد جلمع املعلومات والبيانات ؛ اأجهزة واأدوات لالإ�ستخدام يف الإقرتان مع 
اأجهزة مراقبة الرعاية ال�سحية عن بعد  لتو�سيل  املعلومات والبيانات ؛ اأدوات اإلكرتونية ، مبا فيها هواتف 
واأجهزة حا�سوب جلمع  ونقل املعلومات والبيانات  املتعلقة  بالرعاية ال�سحية لالأفراد ؛ اأجهزة اإلكرتونية 
لالإ�ستخدام  يف احل�سول  على معلومات ذات �سلة  لتحديد  اإحتياجات الرعاية ال�سحية  لالأفراد ؛ بطاقات 
بيانية اإلكرتونية ؛ بطاقات بيانية اإلكرتونية للب�سائع  ؛ بطاقات بيانية اإلكرتونية  لغايات التحكم بقائمة 
اجلرد ؛ بطاقات بيانية الكرتونية لغايات التحكم الأمني ؛بطاقات بيانية امنية الكرتونية  ؛ بطاقات تعريف 

بيانية م�سفرة  ؛ اأ�سرطة تعريف م�سفرة ؛ اأجزاء ولوازم  جلميع ال�سلع املذكورة اآنفا.
 الواقعة بالفئة : 9 

 و�سف العالمة :  الكلمة PYRONIX كتبت باحلروف الالتينية. 
 ال�س��رتاطات :   

اأو   ، القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/12/12   املودعة حتت رقم  264581 
رقم وبلد الولوية        تاريخ اإيداع الأولوية

 با�سم مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �س.ب: 60188 ، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
لبادات جلي ؛ لبادات جلي لأغرا�س املطبخ ؛ اأدوات لغايات التنظيف ؛ اأدوات غ�سل احلمام ؛   اإ�سفنج للحمام 
اأو  اإ�سفنج للج�سم ؛ فرا�سي قوارير ؛ فتاحات قوارير ؛ قوارير ؛ زبديات ؛ فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين  ؛ 
الدهان ؛ �سواين لكبار اخلدم ؛ قوالب كيك ؛ �سواين للكيك ؛ �سمعدانات ؛ اكواب من الورق املقوى ؛ لبادات 
تنظيف ؛ اإ�سفنج تنظيف ؛ قطع قما�س للتنظيف ؛ اكواب قهوة ؛ اأم�ساط واإ�سفنج ؛ اأم�ساط لل�سعر ذات اأ�سنان 
اكواب  ؛  اأك��واب  خزفية  ؛  اأك��واب  ؛  �سواء غري معدنية  اأ�سياخ  ؛  �سواء معدنية  اأ�سياخ  ؛  �سواء  ا�سياخ  ؛  كبرية 
م�سنوعة من الفخار ؛ �سواين لأدوات القطع ) �سوك و�سكاكني ومالعق( ؛ اأطباق مائدة لالإ�ستخدام مرة 
واحدة ؛ كوؤو�س �سرب ؛  لبادات تق�سري ؛ اإ�سفنج تنظيف الوجه ؛ فرا�سي لر�ساعات الأطفال ؛ اكواب تغذية 
اأكواب  ؛  زبديات زجاجية  ؛  للفواكه  زبديات  ؛  الأق��دام  لتق�سري  لبادات  ؛  الأ�سنان  لتنظيف  ؛ عيدان منكهة 
زجاجية ؛ اأطباق زجاجية ؛ اأوعية زجاجية ؛ اأقداح زجاجية ؛ اأدوات مائدة زجاجية ؛ زجاجات ) اأواين ( ؛ 
اأواين زجاجية لغايات منزلية ؛ اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى 
؛ قفازات لغايات منزلية  ؛ اأدوات واأواين واأوعية لالإ�ستخدام املنزيل اأو للمطبخ ؛ لبادات جلي لالأ�ستخدام 
اإ�سفنج مكياج ؛ �سواين لوجبات  ؛  اإ�سفنج مطبخ  ؛  الثلج  الثلج ؛ �سواين مكعبات  املنزيل ؛ قوالب مكعبات 
الطعام ؛ لبادات جلي معدنية ؛ زبديات خلط ؛ مالعق خلط  ) اأواين مطبخ( ؛  اأقداح ؛ اأطقم للعناية بالفم 
ت�سم فرا�سي اأ�سنان وخيوط لتنظيف الأ�سنان ؛ لبادات مقاومة  حلرارة الفرن ؛ لبادات للتنظيف  ؛ لبادات 
معدنية للتنظيف ؛ اكواب خبز ورقية  ؛ اكواب ورقية ؛ قوارير بال�ستيكية ؛ اأكواب بال�ستيكية ؛ �سحون ؛ 
قوارير  تربيد ؛ زبديات لل�سلطة ؛ لبادات جلي ؛ اإ�سفنج جلي ؛ ا�سفنج فرك ؛ فرا�سي للفرك ؛ لبادات للفرك 
؛ زبديات تقدمي ؛ �سواين تقدمي ؛ ا�سياخ ) اأواين طهي( ؛ اأ�سياخ ) ادوات طهي(  ؛ اأ�سياخ خ�سبية ؛ زبديات 
للح�ساء ؛ اإ�سفنج للغايات املنزلية ؛ حامالت اإ�سفنج ؛ اإ�سفنج ؛ اإ�سفنج لو�سع م�سحوق اجل�سم ؛ اإ�سفنج لغايات 
اأنابيب  ؛   ) معدنية  جلي  لبادات   ( جلي  �سلك  ؛  للقوارير  م�ساند  ؛  الزينة  لإ�ستخدامات  اإ�سفنج  ؛  منزلية 
بال�ستيكية مل�س ال�سراب ؛ �سكريات ؛ اأكواب �ساي  ؛اإ�سفنج للزينة ؛  فرا�سي اأ�سنان ؛ حامالت عيدان تنظيف 

الأ�سنان ؛ عيدان تنظيف ال�سنان ؛ �سواين ؛ �سواين ) لالإ�ستخدمات املنزلية ( .
 الواقعة بالفئة : 21 

و�سف العالمة :  العبارة Home Mate كتبت باحلروف الالتينية باللون الأبي�س على �سكل بي�سوي 
باللون الأحمر مع اإطار باللون الربتقايل ويف الأعلى كتبت العبارة )زميل املنزل( باحلروف العربية باللون 

الأ�سود كما هو مو�سح بطريقة مميزة.  
 ال�س��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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وجه �سعادة عبداهلل �سعيد النيادي رئي�س احتاد الإمارات 
للمواي تاي والكيك بو�سكينج ال�سكر والتقدير اإىل معايل 
الثقافة وتنمية  اآل نهيان وزير  ال�سيخ نهيان بن مبارك 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�س  املعرفة 
على ثقته الكبرية واإ�سداره قرار اإ�سهار وت�سكيل جمل�س 
اإدارة الحتاد. واأكد اأن الريا�سة الإماراتية حتظى بدعم 
كبري من القيادة الر�سيدة واأنه لول هذا الدعم ما حققت 
اخلليجية  وامل�����س��ت��وي��ات  امل��ح��اف��ل  خمتلف  يف  الإجن�����ازات 

والعربية والقارية والعاملية.
لتوزيع  قريبا  �سيجتمع  اجلديد  الحت��اد  اأن  اإىل  م�سريا 
امل��ن��ا���س��ب الإداري������ة وو���س��ع خ��ط��ة ال��ت��ط��وي��ر لالنطالق 
اأجل  م��ن  بوك�سينج  والكيك  ت��اي  امل���واي  معا  باللعبتني 

حتقيق نتائج ايجابية واإجنازات على امل�ستويات كافة.
ون�����س ال��ق��رار ال���ذي اأ����س���دره م��ع��ايل ال�سيخ ن��ه��ي��ان بن 

م��ب��ارك اآل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى اإ���س��ه��ار احت���اد الإم�����ارات للكيك 
م�سماه  لي�سبح  اإليه  تاي  امل��واي  لعبة  واإ�سافة  بوك�سينج 
برئا�سة  بو�سكينج  والكيك  ت��اي  للمواي  الإم���ارات  احت��اد 
�سعادة عبداهلل �سعيد عامر النيادي رئي�سا وع�سوية كل 
من ال�سادة يا�سر �سامل ال�ساعدي وفهد خلفان العبدويل 
وطارق حممد هزمي املهريي وفرح �سامل �سعيد ومرمي 

�سامل القبي�سي وخالد حممد ال�سويدي .
ت���اي م��ع��ن��اه��ا املالكمة  امل�����واي  ل��ع��ب��ة  اإن  ال��ن��ي��ادي  وق����ال 
التايالندية وهي موجودة منذ مئات ال�سنني ولها احتاد 
اآ���س��ي��ا وت�����س��ارك يف الأ���س��ي��اد ودورات  دويل واحت���اد غ��رب 
الأل���ع���اب ال�����س��اط��ئ��ي��ة ول��ه��ا ب��ط��ول��ة ع���امل ول��ع��ب��ة الكيك 

بوك�سينج.  واأ�ساف اأن الحتاد �سيهتم بهما كثريا خالل 
القدرات  وتعزيز  منتخب وطني  بت�سكيل  املقبلة  املرحلة 
الفنية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية من املدربني واحلكام 
ك��ب��ريا م��ن املدربني  اأن الحت���اد ميتلك ع���ددا  اإىل  لف��ت��ا 
اأو�سح  لالحتاد  الإ�سرتاتيجية  الأه��داف  وعن  واحلكام. 
النيادي انه من اأهم اأهدافه تنمية روح الولء والنتماء 
للوطن وقيادته الر�سيدة لدى كل الأجيال وتعزيز الهوية 
الوطنية ون�سر الروح الريا�سية واللعب النظيف ومتثيل 
الدولة باأف�سل �سورة يف كل املحافل والك�سف عن املواهب 
الريا�سية من لعبي الدولة وتعزيز التوا�سل بني اأبنائنا 
الريا�سيني مع منت�سبي تلك الريا�سة يف كل دول العامل 

وحتقيق اإجنازات ي�سار لها بالبنان وتكون قيمة م�سافة 
للريا�سة يف الدولة.

ق��دم��ت��ه جلنة  ال����ذي  ال��ع��م��ل  �سيكمل  الحت����اد  اإن  وق����ال 
لحتاد  تابعة  كانت  التي  بوك�سينج  والكيك  ت��اي  امل���واي 
امل�����س��ارع��ة واجل�����ودو . لف��ت��ا اإىل وج���ود ع���دد ك��ب��ري من 
بوك�سينج  والكيك  تاي  املواي  والأندية ميار�سون  املراكز 
�سقل  دورات  ت��ن��ظ��ي��م  و���س��ي��ت��م  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
املحلية  امل�سابقات  عدد  زي��ادة  بجانب  واحلكام  للمدربني 
اإقامة دوري �سنوي يف لعبة املوي تاي واآخر  حيث �سيتم 
احرتافية  بطولة  عن  ف�سال  بوك�سينج  الكيك  لعبة  يف 
�سنوية لكل منهما. وعرب النيادي عن �سعادته بالت�سكيل 

ي�سم جمموعة متجان�سة  الذي  الإدارة  ملجل�س  اجلديد 
والإرادة  العمل  يف  الرغبة  ميلكون  الذين  الأع�ساء  من 
املجالت  العديد من  الإجن���ازات واخل��ربة يف  يف حتقيق 
التي �ستتكامل مع بع�سها لتغطي كل اجلوانب املطلوبة 
والإعالم  وال�ستثمار  والت�سويق  الريا�سية  الإدارة  يف 

والتوا�سل املجتمعي.
واأ�سار اإىل حر�س الحتاد على ن�سر اللعبة يف كل ال�سرائح 
حتى تت�سع القاعدة وتفرز اأقوى الأبطال القادرين على 

متثيل الدولة.
الإمارات  احتاد  رئي�س  قال   .. اخلارجية  امل�ساركات  وعن 
عربية  ب��ط��ول��ة  ه��ن��اك  بو�سكينج  وال��ك��ي��ك  ت���اي  ل��ل��م��واي 
و�سيتم بحث   2018 عام  املغرب  �ستقام يف  تاي  للمواي 
امل�ساركة فيها خالل اجتماع جمل�س الإدارة وعند تقربر 

امل�ساركة �سيبداأ املنتخب يف ال�ستعداد لها.

مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  “جائزة  ج����ددت 
حممد  “مبادرات  الريا�سي” اح��دى  ل��الإب��داع 
التعاون  اتفاقية  العاملية”  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
 4 مل��دة  وذل��ك   ، الدولية  الباراملبية  اللجنة  مع 

�سنوات جديدة من العام 2021-2017.
التعاون  اتفاقية  ح��ول  التفاهم  م��ذك��رة  ووق��ت 
اجلديدة �سعادة موزة املري اأمني عام اجلائزة و 
ال�سري فيليب كرافني رئي�س اللجنة الباراملبية 
اآل رحمة مدير  اأم��ان  الدولية ، بح�سور نا�سر 
اجل��ائ��زة  وع��ب��د اهلل احل��م��ادي ق�سم اخلدمات 
امل�ساندة، و اندرو توما�س مدير املوارد يف اللجنة 
ال��دول��ي��ة، وذل����ك يف م��ق��ر اجلائزة  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 

بدبي.
التعاون  ا�ستمرار  على  التفاهم  مذكرة  وتن�س 
ب��ني اجل��ائ��زة واللجنة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة يف 
جم���ال دع����وة ال��ل��ج��ان ال��وط��ن��ي��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة يف 
الحتادات الأع�ساء للم�ساركة والتناف�س يف فئة 
البداع املوؤ�س�سي �سمن امل�ستوى الدويل، خالل 

التناف�س  املقبلة �سمن حم��ور  الأرب���ع  ال���دورات 
والذي  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س  يعتمده  ال���ذي 
للجائزة  احلالية  ال���دورة  يف  خم�س�سا  �سيكون 
والربامج  امل��ب��ادرات  ح��ول  التا�سعة(  ال����دورة   (
املراأة  ومتكني  امل��راأة  ريا�سة  لتطوير  اجلهود  و 

ريا�سيا.
كما تن�س مذكرة التفاهم على م�ساركة اللجنة 
ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة م���ع ف���رق ع��م��ل اجلائزة 
التي  الآل���ي���ة  وف���ق  وحت��ك��ي��م��ه��ا  امل��ل��ف��ات  لتقييم 
اأمناء اجلائزة ويتم تطبيقها  يعتمدها جمل�س 

على املتقدمني من جميع دول العامل.
وك��ان��ت اجل��ائ��زة ق��د وق��ع��ت اأول م��ذك��رة تفاهم 
مع اللجنة الباراملبية الدولية يف العام 2015 
ل��ت��ك��ون ب���داي���ة ال���ت���ع���اون ب���ني اجل���ائ���زة الأك����رب 
قيمة  ناحية  من  الريا�سة  ع��امل  يف  نوعها  من 
الإطالق  فئاتها، والوىل على  مكافاآتها وتعدد 
وبني  الريا�سي،  املجال  يف  ل��الإب��داع  املخ�س�سة 
اللجنة الباراملبية الدولية التي تعد اأكرب مظلة 

ر�سمية لريا�سات اأ�سحاب الهمم يف العامل، وقد 
�سهد العام 2016 بداية تطبيق التفاقية من 
ال�سفافية وال��ن��زاه��ة وف��از حينها  خ��الل حم��ور 

اجلمعية الباراملبية الربيطانية.
وق��ال��ت م���وزة امل����ري: ���س��ريا ع��ل��ى ن��ه��ج القيادة 
وتنفيذا  الهمم،  اأ�سحاب  فئة  بدعم  الر�سيدة 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���س��د 
�سمو  وتوجيهات  اجلائزة،  راعي  الريا�سي  دبي 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ 
ورئي�س  ال��وط��ن��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
برئا�سة  اجلائزة  اأمناء  جمل�س  يعمل  اجلائزة، 
����س���ع���ادة م��ط��ر ال���ط���اي���ر ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون مع 
املنظمات الدولية والحتادات واللجان الأوملبية 
والباراملبية لتحقيق اأهداف اجلائزة يف الرتقاء 
الإبداع والتميز  الريا�سي ون�سر ثقافة  بالعمل 
ال��ري��ا���س��ي وت���ع���زي���ز اجل���ه���ود التي  ال��ع��م��ل  يف 
الن�ساين  العمل  دعم  جمال  يف  الدولة  تبذلها 

والريا�سي والتنموي .
ال���ت���ع���اون م���ع اللجنة  ل��ق��د ح��ق��ق  واأ�����س����اف����ت: 
املرحلة  خالل  جيدة  نتائج  الدولية  الباراملبية 
الوىل م��ن الت��ف��اق��ي��ة، ول��ذل��ك ح��ر���س��ن��ا على 
من  اأط���ول  ول��ف��رتة  معهم  التعاون  ا�ستمرارية 
اأجل بناء عالقات دولية متينة وتوحيد اجلهود 

يف هذا املجال احليوي واملهم .
بال�سكر  ك��راف��ني  فيليب  ال�سري  ت��ق��دم  وب����دوره 
اجلائزة  رئ��ي�����س  و���س��م��و  اجل���ائ���زة  راع����ي  ل�سمو 
وجمل�س الأمناء للتعاون مع اللجنة الباراملبية 
الوطنية  ل��ل��ج��ان  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة  ال��دول��ي��ة 
الدويل  الإب�����داع  ف��ئ��ة  يف  للتناف�س  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة 
املوؤ�س�سي يف اجلائزة الرائدة التي يتطلع اجلميع 
التناف�س  ب��اخ��ت��ي��ار حم���ور  واأ����س���اد  ب��ه��ا،  ل��ل��ف��وز 
بدعم  امل��ب��ادرات اخلا�سة  وه��و  التا�سعة  ل��ل��دورة 
اأنه  ريا�سة امل��راأة ومتكني امل��راأة ريا�سيا، موؤكدا 
حمور مهم يحفز الحتادات واللجان الريا�سية 
الأوملبية والباراملبية لتقدمي مبادرات مميزة يف 

هذا املجال. 
ت�سع  ال��دول��ي��ة  الباراملبية  اللجنة  اأن  اأك��د  كما 
اإمكانياتها و خربات العاملني فيها لدعم عمل 

ال���دع���وات لأع�ساء  ت��وج��ي��ه  اجل��ائ��زة يف جم���ال 
اللجنة ويف تقييم وحتيكم امللفات امل�ساركة، واأن 

ت�ساهم يف حتقيق اأهداف اجلائزة.

اأجرت اللجنة املنظمة قرعة بطولتي كرة القدم 
دورة  م��ن  اخلام�سة  الن�سخة  �سمن  وال��ط��ائ��رة 
دبي  جمل�س  ينظمها  التي  الريا�سية  ال�سبا  ند 
ال��ري��ا���س��ي خ���الل �سهر رم�����س��ان امل��ب��ارك حتت 
رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
دبي  رئ��ي�����س جمل�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل 

الريا�سي.
واأقيمت مرا�سم القرعة بح�سور ح�سن املزروعي 
للدورة  الفنية  اللجنة  واأع�ساء  ال���دورة  مدير 
القدم  مناف�سات  يف  امل�����س��ارك��ة  ال��ف��رق  ومم��ث��ل��ي 

والطائرة.
واأ�سفرت نتائج قرعة بطولة كرة قدم ال�سالت 
ال��ف��رق ع��ل��ى جم��م��وع��ات متوازنة،  ع��ن ت��وزي��ع 
واأ���س��ف��ر ب��رن��ام��ج امل��ب��اري��ات ع��ن جم��م��وع��ة من 
املواجهات القوية بني الفرق ، حيث ي�سارك 12 
فريق يف النهائيات وزعت على اأربع جمموعات، 
ت�سم املجموعة الأوىل فرق اجل��وارح، البحري 
وت�سم  ال��ري��ا���س��ي،  ك��وات��رو  وم��رك��ز   ،2 �سبورت 
الفكتوري،  ال��ط��اه��ر،  ف���رق:  الثانية  املجموعة 
وال��ع��ا���س��ف��ة، وت�����س��م امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة فرق: 

اإ����س، فيما ت�سم  ك��ي  واإم  زاج���ل، الم���رباط���ور، 
املجموعة الرابعة فرق: يا�س، اأكادميية �سبورت 
اجل���وارح  ف��ري��ق  ويلتقي  وال��و���س��ل.   اأول،  ف���ور 
ال�ساعة  يف  الريا�سي  ك��وات��رو  مركز  فريق  م��ع 
 2017 يونيو   5 الث��ن��ني  ي��وم  م�ساء  العا�سرة 
�سمن مناف�سات املجموعة الأوىل، تليها مباراة 
ال�ساعة  يف  العا�سفة  فريق  م��ع  الطاهر  فريق 
احلادية ع�سر والثلث �سمن مناف�سات املجموعة 
الثانية، ويلتقي فريق زاجل مع فريق اإم كي اإ�س 
يف ال�ساعة الواحدة اإل الثلث بعد منت�سف الليل 

�سمن مناف�سات املجموعة الثالثة.
ك��م��ا يلتقي ف��ري��ق ي��ا���س م��ع ف��ري��ق ال��و���س��ل يف 
يونيو   7 الأرب��ع��اء  ي��وم  م�ساء  العا�سرة  ال�ساعة 
الرابعة،  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����س��ات  ���س��م��ن  امل��ق��ب��ل 
فريق  م��ع  �سبورت2  ال��ب��ح��ري  ف��ري��ق  وي��ل��ت��ق��ي 
مركز كواترو الريا�سي يف ال�ساعة احلادية ع�سر 
والثلث �سمن مناف�سات املجموعة الأوىل، فيما 
يف  العا�سفة  فريق  مع  الفكتوري  فريق  يلتقي 
ال�ساعة الواحدة اإىل الثلث بعد منت�سف الليل 

�سمن مناف�سات املجموعة الثانية.

الثالثاء  ي��وم  اأن  ع��ن  املنظمة  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
اآخر موعد لت�سجيل  23 مايو اجلاري �سيكون 
يف  فرقهم  م��ع  للم�ساركة  املواطنني  الالعبني 
املوافق  اجلمعة  ي��وم  �سيكون  فيما  النهائيات، 
الالعبني  لت�سجيل  اآخر موعد  املقبل  يونيو   2
الأجانب يف الفرق، وت�ستمر مناف�سات كرة قدم 
حيث  يونيو،   16 اجلمعة  ي��وم  حتى  ال�سالت 
ت��ق��ام م��ب��اري��ات رب��ع النهائي ي��وم الث��ن��ني 12 
يوم  النهائي  ن�سف  مباريات  تقام  كما  يونيو، 
النهائية  املباراة  14 يونيو، فيما تقام  الأربعاء 
يونيو   16 ي��وم اجلمعة  الثالث  املركز  وم��ب��اراة 
امل��ق��ب��ل.  واأ���س��ف��رت ن��ت��ائ��ج ق��رع��ة ب��ط��ول��ة الكرة 
ال��ط��ائ��رة ع��ن ت��وزي��ع ال��ف��رق ع��ل��ى جمموعتني 
املفاجاأة،  زع��ب��ي��ل،  ف��ه��ود  ف���رق:  الأوىل  �سمت 
احلزم، و�سبايدر تيم، و�سمت املجموعة الثانية 
فرق: اأم اأر اأم اأر 2، زعبيل، اأم اأر اأم اأر، وعا�سفة 
اجلدول  عن  املباريات  برنامج  واأ�سفر  زعبيل، 
التايل: يلتقي فريق �سبايدر تيم مع فريق فهود 
زعبيل يف ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف م�ساء 
يوم الأحد 25 مايو اجلاري، تليها مباراة فريق 

الواحدة  ال�ساعة  يف  امل��ف��اج��اأة  فريق  م��ع  احل��زم 
والن�سف بعد منت�سف الليل، كما يلتقي فريق 
عا�سفة زعبيل مع فريق اإم اآر اإم اآر 2 يف ال�ساعة 
اجلاري،  مايو   29 الثنني  يوم  م�ساء  العا�سرة 

اآر مع فريق زعبيل  اإم  اآر  اإم  تليها مباراة فريق 
يف ال�ساعة الثانية ع�سر منت�سف الليل، ويلتقي 
فريق �سبايدر تيم مع فريق املفاجاأة يف ال�ساعة 
ال��ع��ا���س��رة م�����س��اء ال��ث��الث��اء 30 م��اي��و اجل���اري، 

ال�ساعة  يف  زعبيل  فهود  م��ع  احل��زم  لقاء  يليها 
مباراة  وت��ق��ام  ال��ل��ي��ل،  منت�سف  ع�����س��ر  ال��ث��ان��ي��ة 
ن�سف النهائي يوم 4 يونيو، على اأن تقام املباراة 

النهائية يوم الثالثاء 6 يونيو املقبل. 

جاكوب  ح�سر  ���س��ن��ة،   11 ع��م��ر  يف 
ميالد  ع����ي����د  ح���ف���ل���ة  روب����ن���������س����ون 
الكارتينغ  ���س��ال��ة  يف  ل���ه  ل�����س��دي��ق 
ب��دب��ي ك��ارت��دروم و���س��رع��ان م��ا وقع 
بال�سبط  وع��رف  الريا�سة  اأ�سر  يف 
ما اأمنيته يف عيد ميالده املقبل – 

�سباقات الكارتينغ. 
للمناف�سة  اجل�����احم�����ة  ال����رغ����ب����ة 
انتقلت  ال�����س��ب��اق��ات  يف  وامل�����س��ارك��ة 
ك�����ال�����ع�����دوى ل�������س���ق���ي���ق���ه الأ�����س����غ����ر 
ال�سقيقني  ل��ت��ب��داأ رح��ل��ة  لت�����س��الن، 
وال�سباقات  التدريبات  يف  والعائلة 
املهارة  ه���ذه  لتطوير  منهم  �سعيا 

وتعزيزها. 
مرت خم�س �سنوات واأ�سبح جاكوب، 
الذي يبلغ من العمر الآن 16 �سنة، 
و�سقيقه لت�سالن، البالغ من العمر 
الكارتينغ  يف  ب��ط��الن  ���س��ن��ة،   13
اإم  اإي��ه  اآي  الإم����ارات  بطولة  �سمن 
�سودريا  فريق  �سمن  اأك�س30،  اإي 
لتحقيق  الآن  ويتطلعان  ري�سينغ، 
اأه���داف اأك��رب واأك��رث طموحا داخل 

وخارج موطنهما. 
لطاملا ا�ستمتع ال�سقيقان بال�سباقات، 
ل�سباقات  خمل�سان  متابعان  وهما 
ال��ف��ورم��ي��ول واح���د و���س��ب��اق��ات يف8 

اخلارقة  ل��ل�����س��ي��ارات  الأ����س���رتال���ي���ة 
حمظوظني  وكانا  مبكر.  عمر  من 
كراجات  يف  ال��وق��ت  بع�س  بق�ساء 
اأ�سرتاليا  �سيانة ريد بول يف �سباق 
حيث   ،2013 ع�����ام  ب�����ري  غ������ران 
مارك  ال��ف��ورم��ي��ول  ب�سائق  التقيا 

ويرب، الذي اأ�سبح ملهما لهما. 
بتوجيه  ووال�������������ده  وي�������رب  وق���������ام 

روبن�سون حول  لل�سقيقني  ن�سيحة 
اأن  العائلة  على  ال��ت��ي  الت�سحيات 
الأهداف  حتقيق  �سبيل  يف  تقدمها 

والطموحات. 
وانخرط ال�سقيقان يف دورة تنظمها 
اأ�سا�سيات  ل��ت��ع��ل��م  ك����ارت����دروم  دب����ي 
وال�ستعداد  ال��ك��ارت��ي��ن��غ  ���س��ب��اق��ات 
مدار�س  ج��م��ع��ي��ة  اخ��ت��ب��ار  خل��و���س 

الكارتينغ. ومتكن كالهما  �سباقات 
ترخي�س  ع����ل����ى  احل���������س����ول  م�����ن 

للم�ساركة يف ال�سباقات. 
ال�سائقان  �سارك   2014 العام  ويف 
لهما �سمن  اح����رتايف  ���س��ب��اق  ب����اأول 
ماك�س  روت���اك�������س  حت����دي  ب��ط��ول��ة 
الإمارات، بالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف 

فعاليات �سودي وورلد �سرييز. 

ال�سابني:  وال�������د  دي���ف���ي���د،  وق�������ال 
التدريب واملناف�سة يف عدة �سباقات 
يعني ا�سطرارنا لق�ساء الكثري من 
نهايات الأ�سبوع على اأر�س احللبة. 
الأولد  يعلم  نف�سه،  الوقت  يف  لكن 
مت��ام��ا اأن امل��در���س��ة وال��درا���س��ة هما 

من اأهم الأ�سياء يف حياتهما.
وقد بداأت نتائج الإخال�س والعمل 

مو�سم  ف���ف���ي  ب����ال����ظ����ه����ور.  اجل�������اد 
جاكوب  اأ�سبح   ،2017-2016
ل��ت��ح��دي روت��اك�����س ماك�س  و���س��ي��ف��ا 
�سقيقه  اع���ت���ل���ى  ف��ي��م��ا  الإم�����������ارات 
تتويج  من�سة  لت�����س��الن،  الأ���س��غ��ر، 
بعدها  وان���ت���ق���ال  ال�������س���غ���ار.  ف���ئ���ة 
اإي  اإم  اإي��ه  اآي  �سل�سلة  يف  للمناف�سة 

اإك�س30. 

وم������ّث������ل ج������اك������وب الإم�����������������ارات يف 
النهائيات العاملية ل�سل�سلة اآي اإيه اإم 
و2016،   2015 يف  اإك�س30  اإي 
العام  يف  لت�����س��الن  ل��ه  ان�سم  فيما 
2016. ويف اأكتوبر املقبل، �سيمثل 
كال ال�سائقني الإمارات يف نهائيات 
�سل�سلة اآي اإيه اإم اإي اإك�س30 التي 
�ستقام على حلبة ليمانز يف فرن�سا. 

روبن�سون  ال�سقيقني  اختيار  وج��اء 
ت�سدرا  اأن  ب���ع���د  امل���ه���م���ة  ل����ه����ذه 
اإي  اإم  اإي����ه  اآي  �سل�سلة  م��ن��اف�����س��ات 
انتزع  وال��ت��ي  الإم������ارات،  اإك�س30 
فيما  ال�سغار،  لقب  لت�سالن  فيها 
ت��ق��دم ج��اك��وب يف ف��ئ��ة ال��ك��ب��ار ذات 

التناف�سية العالية. 
وق����ال ج���اك���وب: ال���ف���وز ب��ف��ئ��ة كبار 
اإك�س30  اإي  اإم  اإي����ه  اآي  ���س��ل�����س��ل��ة 
احللم  مب���ث���اب���ة  ك������ان  الإم��������������ارات 
واأن�����ا مم���نت للغاية  ال����ذي حت��ق��ق، 
�ساعدتني  جهة  وك��ل  �سخ�س  لكل 
وب��ل��وغ هذه  الإجن����از  ه��ذا  لتحقيق 

املرحلة .
اأما لت�سالن ف�سرح قائال: اإنه ملن 
الرائع اأن تفوز بلقب بطولة، لكنني 
اأن جميع من �ساعدوين  متنيت لو 
�سعدوا  الإجن����از  ه��ذا  حتقيق  على 
واأب������ي قدموا  اأم�����ي  اأي�������س���ا.  م��ع��ي 
اإميانهما  ول��ول  ولأخ���ي  يل  الكثري 

بنا ملا متكنا من بلوغ هذه املرحلة.
روبن�سون  الأخ��������وان  و���س��ي��وا���س��ل 
دولة  يف  ال�����س��ب��اق��ات  يف  ب��امل�����س��ارك��ة 
بامل�ساركة  اآم�������ال  م����ع  الإم�����������ارات 
اأوروب��ا وباقي  وخو�س املناف�سات يف 

دول العامل. 

جائزة حممد بن را�صد اآل مكتوم لالإبداع الريا�صي جتدد التعاون مع 
اللجة الباراملبية الدولية  

قرعة متوازنة لكرة القدم والطائرة 
يف دورة ند ال�صبا الريا�صية

بطال للكارتينغ يتطلعان لتحقيق اإجناز جديد بعد فوزين ثمينني 

ق�صة جناح ال�صقيقني روبن�صون مدعومة من دبي كارتدروم، مع بع�س امل�صاعدة من اأحد جنوم الفورمول واحد

اجتماع قريب لحتاد » مواي تاي والكيك بو�صكينج « لو�صع خطة التطوير للعبتني
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منتخب الإمارات ي�صتهل م�صواره مبواجهة جنوب اأفريقيا يف »دولية فزاع ل�صلة الكرا�صي« 
يف  اليوم  اأفريقيا  جنوب  مبواجهة  م�سواره  الوطني  منتخبنا  ي�ستهل 
ال�سلة  لكرة  الدولية  ف��زاّع  لبطولة  الأول  ب��ال��دور  الثانية  املجموعة 
على الكرا�سي املتحركة التي تقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي 
وينظمها نادي دبي لأ�سحاب الهمم و ت�ستمر حتى 18 مايو اجلاري 

يف �سالة مكتوم بن حممد اآل مكتوم يف النادي الأهلي.
بتفوقه  البطولة  يف  الأول  الفوز  بتحقيق  بريطانيا  منتخب  وجن��ح 
بنتيجة كبرية على جنوب اأفريقيا بنتيجة 101-42 وذلك يف املباراة 
من  يجعل  مبا  الثانية  املجموعة  ح�ساب  يف  ام�س  �سباح  اأقيمت  التي 

ل�سمان  ال��ف��وز  بتحقيق  جن��اح��ه  ح��ال  يف  حا�سمة  منتخبنا  م��واج��ه��ة 
ال�سعود للمربع الذهبي للبطولة.

�سحب قرعة  الفني ومرا�سم  الجتماع  املنظمة عقدت  اللجنة  وكانت 
م�ساء اأم�س الأول والتي اأ�سفرت عن وقوع منتخبنا يف املجموعة الثانية 
املجموعة  �سمت  فيما  اأفريقيا  وجنوب  بريطانيا  جانب  اإىل  القوية 

الأوىل منتخبات: البحرين وال�سعودية وتايالند واليابان.
التي �ستتوا�سل غدا  املباريات  ومت يف الجتماع الفني اعتماد برنامج 
بلقاء البحرين مع تايالند واليابان مع ال�سعودية ثم مباراة منتخبنا 
واليابان  ت��اي��الن��د  منتخب  غ���دا  يلتقي  فيما  اأف��ري��ق��ي��ا..  ج��ن��وب  م��ع 

ومنتخبنا مع بريطانيا والبحرين وال�سعودية .
و�ستقام مباراتا الدور ن�سف النهائي الأربعاء املقبل ثم تقام مباريات 
حت��دي��د امل���راك���ز وامل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ي���وم اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل ومرا�سم 

التتويج.
اللجنة  رئي�س  احلمادي  ح�سن  اأحمد  الفني  الجتماع  مرا�سم  ح�سر 
حلكام  ال��دول��ي��ة  اللجنة  رئي�س  بيلميز  ون��وري��ت��ني  للبطولة  الفنية 
والتطويرية وممثلو  الفنية  اللجان  واأع�ساء  املتحركة  الكرا�سي  �سلة 

املنتخبات امل�ساركة يف البطولة.
ورحب احلمادي باملنتخبات امل�ساركة ومتنى لها التوفيق يف م�ساركتها 

يف البطولة.
امل�ساركني  اإقامة مرا�سم القرعة بح�سور كافة  منوها باحلر�س على 
واإجرائها بكل �سفافية ملنح اجلميع الفر�سة لالإطالع على التعليمات 

الفنية للبطولة ومراجعتها .
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  بالتح�سريات  اإع��ج��اب��ه  ع��ن  بيلميز  ن��وري��ت��ني  وع��رب 

اللجنة املنظمة .
تعترب  املتحركة  الكرا�سي  ل�سلة  الدولية  ف��زاّع  بطولة  ان  اإىل  م�سريا 
مثال رائدا على م�ستوى املنطقة والقارة من كافة اجلوانب التنظيمية 

والفنية .

م�ساء  الثقايف  الريا�سي  احلمرية  ن��ادي  احتفل 
يف  الريا�سية  الإجن���ازات  باأ�سحاب  مبقره  اأم�س 
نهاية املو�سم الريا�سي 2016 _ 2017 م يف 
حفل كبري واأم�سية ريا�سية من فئة خم�س جنوم 
نظمه بال�سالة الريا�سية ح�سره ممثلو الأندية 
بحكومة  الريا�سي  ال�سارقة  الريا�سية وجمل�س 

ال�سارقة .
جمل�س  رئي�س  ال�سام�سي  جمعه  احل�سور  تقدم 
الإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  احل��م��ري��ة  ن���ادي  اإدارة 
بالنادي  والفنية  الإداري�����ة  والأج���ه���زة  والإدارة 
لكافة  املنت�سبني  م��ن  لع���ب   200 م��ن  واأك����رث 
والأن�سطة  وال���ف���ردي���ة  اجل��م��اع��ي��ة  ال��ري��ا���س��ات 

الثقافية .
وج���رى خ��الل الح��ت��ف��ال ال��رائ��ع  تقدير جهود 
الفريق  �سملت  والتي  بالنادي  الريا�سية  الفرق 
احلديث  التجديف  وف��ري��ق  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأول 
وف��ري��ق ك���رة ق���دم ال�����س��الت وف��ري��ق حت��ت 19 

 13 �سنة وف��ري��ق حت��ت   15 �سنة وف��ري��ق حت��ت 
وفريق  ال�سباحة  وف��ري��ق  ال��ك��رة  وم��در���س��ة  �سنة 
ال�����س��راع احل��دي��ث وف��ري��ق األ��ع��اب ال��ق��وى وفريق 
الهوائية  ال����دراج����ات  وف���ري���ق  ال���ط���اول���ة  ت��ن�����س 
بجانب تكرمي كوادر النادي والفائزين يف جائزة 
ال��ري��ا���س��ي والفائزين  ل��الإب��داع  ن���ادي احل��م��ري��ة 
ال�سمو  �ساحب  موؤلفات  يف  ق���راءات  م�سابقة  يف 
القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ال�سارقة  حاكم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 

_حفظه اهلل ورعاه_ .
بداأ احلفل الدي قدمه الإعالمي اإ�سالم ال�سيوي 
اأي���ات ع��ط��رة م��ن ال��دك��ر احلكيم بعدها  ب��ت��الوة 
األ���ق���ى ج��م��ع��ه ال�����س��ام�����س��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 
نادي احلمرية الثقايف الريا�سي كلمة رفع فيها 
التهاين لأ�سرة نادي احلمرية على نهاية املو�سم 
الريا�سي وما حققه من اإجنازات م�سرفة واأعرب 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ت��ق��دي��ره  ع��ن 

���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و املجل�س 
الأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى جهوده 
ل��ت��ع��زي��ز الب�����داع وامل��ب��دع��ني والرت���ق���اء ب����الأداء 
ال�سام�سي  وعرب  امل�ستويات  اأعلى  اإىل  الريا�سي 
ع���ن ���س��ع��ادت��ه وام��ت��ن��ان��ه ب����دور اأع�����س��اء جمل�س 
ولالعبني  جهودهم  على   احلمرية  ن��ادي  اإدارة 
قدم  كما  بالنادي  الوفية  واجلماهري  واأهاليهم 
لرعاية  ال��ع��ام��ة  للهيئة  احل��م��ري��ة  ن����ادي  ���س��ك��ر 
الريا�سي  ال�سارقة  وجمل�س  والريا�سة  ال�سباب 
ول��ك��اف��ة الأن��دي��ة واجل��ه��ات وال��ق��ط��اع احلكومي 
واخلا�س على ما قدمه من دعم لنادي احلمرية 

يف م�سواره الريا�سي والثقايف واملجتمعي .
ب��ع��ده��ا مت الط����الع ع��ل��ى م���ادة م�����س��ورة اأب���رزت 
الريا�سي  امل��و���س��م  ن���ادي احل��م��ري��ة يف  اإجن�����ازات 
الفريق  احل��ايل بجانب م��ادة م�سورة عن ع��ودة 
الدرجة  دوري  يف  وم�����س��واره  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأول 
اأبرزت  مادة م�سورة  وتابع احل�سور  كما  الأوىل 

احلديث  التجديف  فريق  واإجن����ازات  م�ساركات 
ل���ن���ادي احل��م��ري��ة وال�����دي م��ث��ل ال���ن���ادي واإم�����ارة 
ال�����س��ارق��ة ودول����ة الم�����ارات يف اأك���رث م��ن حمفل 
دويل وما حققه من مركز اأول على م�ستوى دول 
70 ميدالية يف  العربية وح�سوله على  اخلليج 

بطولة المارات للتجديف احلديث .
بعدها �سعد جمعه ال�سام�سي رئي�س جمل�س اإدارة 
ال�سام�سي  غ��امن  ���س��امل  يرافقه  احلمرية  ن���ادي 
الالعبني  لتكرمي  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
من اأ�سحاب الإجنازات يف نهاية املو�سم الريا�سي 

م .  2017  _  2016
وبداأ التكرمي بالفائزين يف جائزة نادي احلمرية 
للتميز الريا�سي يف الدورة الأوىل لعام 2017 
وفاز بها حميد بالركن ال�سام�سي يف فئة امل�سرف 
الإداري  فئة  يف  ال�سام�سي  �سعيد  وثامر  املتميز 
املتميز ويف فئة املدرب املتميز فاز بها �سيد علي 
الأول  بالفريق  املتميز  الالعب  فئة  ويف  وا�سح 

لكرة القدم فاز بها الالعب خريي خلفان خريي 
الألعاب  يف  امل��ت��م��ي��ز  ال���الع���ب  ف��ئ��ة  ويف  ال��ن��وب��ي 
الفردية فاز بها الالعب حمد �سعيد املطرو�سي 
اجلماعية  الأل��ع��اب  يف  املتميز  ال��الع��ب  فئة  ويف 
فاز بها الالعب حمدان ح�سن الرئي�س ويف فئة 
الالعب ال�ساعد فاز بها الالعب خالد البلو�سي 

.
قراءات  م�سابقة  يف  الفائزين  تكرمي  مت  بعدها 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م��وؤل��ف��ات  يف 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و املجل�س 
اهلل  _حفظه  ال�سارقة  حاكم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى 
و�سيف  ال�سام�سي  ج��م��ال  �سعيد  ورع���اه_وه���م 
عبيد خلفان وعمر عبدالعظيم وخليفه عمر بن 

�سويف وم�سبح خمي�س علي .
ثم تلى دلك تكرمي فرق النادي الريا�سي وهي 
التجديف  وف��ري��ق  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأول  ال��ف��ري��ق 
وعربيا   خليجيا  الأول  باملركز  ل��ف��وزه  احل��دي��ث 

مباراة    18 ب  لفوزه  ال�سالت  قدم  كرة  وفريق 
�سنة   15 �سنة وف��ري��ق حت��ت   19 وف��ري��ق حت��ت 
ال��ك��رة وفريق  13 �سنة وم��در���س��ة  وف��ري��ق حت��ت 
دهبية  ميدالية   11 على  حل�سوله  ال�سباحة  
ال�سراع  وف���ري���ق  ب��رون��زي��ة  و10  ف�����س��ي��ة  و17 
احل��دي��ث وف��ري��ق األ��ع��اب ال��ق��وى  حل�سوله على 
18 دهبية و9 ف�سية و14 برونزية وفريق تن�س 
النا�سئني  لفئة  مباريات   3 ب  ل��ف��وزه  ال��ط��اول��ة  
الدراجات  وفريق  ال�سبال  فئة  يف  مباريات  و8 
بجانب  ال��ن��ادي  ك���وادر  ت��ك��رمي  بجانب  الهوائية 

تكرمي عمال النادي والفئات امل�ساندة 
ويف ن��ه��اي��ة ال��ت��ك��رمي اأع����رب لع��ب��و ال���ن���ادي عن 
ال��ت��ك��رمي م��ن رئ��ي�����س واأع�ساء  ب��ه��دا  ���س��ع��ادت��ه��م 
مبا  وف��خ��ره��م  احل��م��ري��ة  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
املقبل  ال���ع���ام  اأن  ن��ت��ائ��ج م��وؤك��دي��ن  م���ن  ح��ق��ق��وه 
نادي  ل�سرح  اأف�سل  نتائج  �سي�سهد  اهلل  مب�سيئة 

احلمرية وللريا�سة الإماراتية .

اأ�ساد بنتائج 12 فريقا بالنادي على م�ستوياتهم الريا�سية امل�سرفة

 نادي احلمرية الريا�صي  يحتفل باإجنازاته الريا�صية ويكرم الفائزين يف جائزته للتميز الريا�صي   

•• العني – الفجر

�سامل  ال���������دويل  الأ������س�����ت�����اذ  د�����س����ن 
م�����س��واره يف احللقة  ع��ب��دال��رح��م��ن 
الثانية من بطولة العامل للجائزة 
العا�سمة  ح��ال��ي��ا  امل��ق��ام��ة  ال��ك��ربى 
يحت�سنها  والتي  مو�سكو  الرو�سية 
ال�����س��ه��ري وتعد  ال���ت���ل���غ���راف  م��ب��ن��ى 
البطولت  اأق������وى  م���ن  ال��ب��ط��ول��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا 18 
ال��ن��خ��ب��ة ع��ل��ى م�ستوى  لع��ب��ا م���ن 
المارات  العامل من �سمنهم بطل 
�سامل  ال����ذه����ب����ي  ال���ف���ت���ى  واآ�����س����ي����ا 

عبدالرحمن.
البداية جيدة بعدما جنح  وج��اءت 
اأول  ال��ت��ع��ادل يف  ���س��امل يف حت��ق��ي��ق 
ت��ع��ادل يف اجلولة  ج��ول��ت��ني، ح��ي��ث 
الأوىل مع الأ�ستاذ الدويل الرو�سي 
الفائز  ج���ري���ت�������س���وك  األ���ك�������س���ن���در 
ا�ست�سافها  ال��ت��ي  الأوىل  باحللقة 
لل�سطرجن،  الثقايف  ال�سارقة  ن��ادي 
وت����ع����ادل يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة مع 
�سفيدلر  الرو�سي  ال��دويل  الأ�ستاذ 

بيرت.
الكبري  ال�������دويل  ا����س���ت���اذن���ا  وب�������داأ 
�سامل  ل��ع��ب  ح��ي��ث  الأوىل  اجل��ول��ة 
ب��ال��ق��ط��ع ال��ب��ي�����س��اء ول��ع��ب خ�سمه 
الثنان  واآث�����ر  ج��رون��ف��ي��ل��د  ب���دف���اع 
ويف   ،11 ال��ن��ق��ل��ة  ب���ع���د  ال���ت���ع���ادل 
اجلولة الثانية لعب �سامل بالقطع 
املباراة  ال���رو����س���ي  وب�����داأ  ال�������س���وداء 

بالقرتاح الجنليزي واختار �سامل 
تفريعا طموح اأمكنه من ال�سيطرة 
الرقعة  بوا�سطة  و�����س����ط  ع���ل���ى 
البيدق واقتنع الالعبان بالتعادل ، 
من  ن��ق��ط��ة  اأول  ����س���امل  وي�����س��ج��ل 
واختلفت  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  ت��ع��ادل��ني 
البداية مع �سامل يف احللقة الثانية 
باخل�سارة  ب��داأه��ا  التي  الأوىل  ع��ن 
ول��ك��ن��ه��ا ا���س��ت��ع��اد ت���وازن���ه ب��ع��د ذلك 
�سامل  يحقق  اأن  اجلميع  وينتظر 
ن��ت��ائ��ج اأف�����س��ل م��ن احل��ل��ق��ة الأوىل 

التي حقق فيها 3.5 نقطة.
نادي  ا�ست�ساف  اأخ��رى،  ناحية  من 

والثقافة اجلولة  لل�سطرجن  العني 
لل�سطرجن  العام  للدوري  الأخ��رية 
و14   18 حت��ت  ال�سنية  للمراحل 
والفتيات  ل�����الأولد  ���س��ن��وات  و10 
ال�سارقة  ا�ست�ساف نادي  ف��ي��م��ا 
الثقايف لل�سطرجن اجلولة اخلام�سة 

لدوري الرجال وال�سيدات.
ال�سيدات  دوري  مناف�سات  اأ�سفرت 
ت�سدر  ع��ن  اخلام�سة  اجل��ول��ة  بعد 
 5 بر�سيد  للقمة  ال�سارقة  فتيات 
نقاط مت�ساوياً مع فريق دبي الذي 
ال�سبوع  مبارياته  اخ��ر  �سيخو�س 
املقبل، وحل يف املركز الثالث فريق 

العني.
اأبوظبي  م����ع  ال�������س���ارق���ة  وت����ع����ادل 
2-2، يف اجلولة اخلام�سة لدوري 
الرجال، حيث انتهت املباريات على 
ال���ط���اولت الأرب����ع ب��ال��ت��ع��ادل حيث 
ال�سارقة  لع��ب  نعمان  عمر  تعادل 
مع اإبراهيم اخلوري لعب اأبوظبي 
وحممد علي الطاهر لعب ال�سارقة 
اأبوظبي  اخل��وري لع��ب  اأحمد  مع 
ال�سارقة  لع��ب  علي  وعبدالكرمي 
اأبوظبي  م��ع زاي����د احل��ام��د لع���ب 
ال�سارقة مع  م��راد لع��ب  وعبداهلل 
من�سور اخلوري وح�سل كل لعب 

ال�سارقة  ورف��ع  نقطة،  ن�سف  على 
نقطة  مقابل  نقاط  ر�سيده اإىل 4 
اأبوظبي، ليظفر فريق دبي  لفريق 
غيابه  رغ���م  ال���رج���ال  دوري  بلقب 
فريق  و�سيطر  اجل��ول��ة.  ه���ذه  ع��ن 
حتت  دوري  م�سابقة  على  اأبوظبي 
ح�سم  بعدما  لل�سباب،  �سنة   18
ال�����درع ال�����س��ب��اب ب���ف���ارق ك��ب��ري عن 
نقاط   7 و���س��ج��ل  مناف�سيه  اأق����رب 
الو�سيف  لل�سارقة  نقطتني  مقابل 
الثالث بر�سيد  ثم العني يف املركز 
ن��ق��ط��ة واح�����دة، واأ���س��ف��رت اجلولة 
الأخ������رية ع���ن ف����وز اأب���وظ���ب���ي على 

وحتولت   .1-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال���ع���ني 
�سنة   18 حت��ت  ال��ف��ت��ي��ات  م�سابقة 
اأبوظبي  بني  الفا�سلة  امل��ب��اراة  اإىل 
يف  الفريقان  ت�ساوى  بعدما  ودب��ي 
نقاط،   6 ب��ر���س��ي��د  ال��ن��ق��اط  ع����دد 
واأ�سفرت  ال�سارقة،  فتيات  والثالث 
اأبوظبي  ف��وز  الأخ��رية عن  اجلولة 
مقابل  نقطة   3.5 ال�سارقة  على 
ن�سف نقطة. وفاز دبي على فتيات 

ال�سارقة 1-3.
وجنح العني يف الفوز بدوري حتت 
ت�سدر  بعدما  لالأولد  �سنوات   10
ال��ق��م��ة ب��ر���س��ي��د 8 ن��ق��ط��ة ي��ل��ي��ه يف 

امل����رك����ز ال����ث����اين دب�����ي ب���ر����س���ي���د 5 
على  التعادل  بك�سر  متفوقاً  نقاط 
ال�����س��ارق��ة ال����ذي ح��ل ث��ال��ث��اً بنف�س 
والفجرية  ال��ن��ق��اط،  م��ن  الر�سيد 
الرابع بر�سيد نقطتني، واخلام�س 
خ���ال من  بر�سيد  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق 
الأخرية  اجلولة  و�سهدت  النقاط، 
2-2 فيما  ت��ع��ادل دب��ي وال�����س��ارق��ة 

فاز العني على اأبوظبي 1-3.
وف���از ال��ف��ج��رية ب����دوري حت��ت 14 
نقاط،   8 حقق  بعدما  اأولد  �سنة 
ال�سارقة  ع����ن  ن��ق��ط��ت��ني  ب����ف����ارق 
املركز  يف  ج�����اء  ف��ي��م��ا  ال���و����س���ي���ف، 

نقاط   3 بر�سيد  اأبوظبي  الثالث 
فريق  على  التعادل  بك�سر  متفوقاً 
دب��ي ال��ذي ح��ل راب��ع��اً، وعجمان يف 
امل���رك���ز الأخ�����ري ب��ر���س��ي��د خ���ال من 
النقاط، وفاز اأبوظبي على عجمان 
 ،1-3 الأخ��رية بنتيجة  يف اجلولة 
3.5 مقابل  دب���ي  ع��ل��ى  وال�����س��ارق��ة 

ن�سف نقطة.
حتت  دوري  ل��ق��ب  ال���ع���ني  وخ���ط���ف 
القمة  ت�سدر  بعدما  للفتيات   14
بر�سيد 7 نقاط مت�ساوياً مع فتيات 
عليه  ومتفوقاً  الو�سيف  ال�سارقة 
نقطة   13 ال��ط��اولت  نقاط  بفارق 
ثالثاً  دب����ي  وح����ل   ،12.5 م��ق��اب��ل 
الرابع  واأبوظبي  نقاط،   5 بر�سيد 
ن��ق��ط��ت��ني، وراأ������س اخليمة  ب��ر���س��ي��د 
الأخرية  اجل��ول��ة  و�سهدت  خام�ساً، 
كما  ف���وز دب���ي ع��ل��ى اأب��وظ��ب��ي 0-4 
راأ�س اخليمة  فاز العني على فتيات 
بدرع  اأب��وظ��ب��ي  وف��از فريق    .0-4
لالإناث،  ���س��ن��وات   10 حت��ت  دوري 
ب��ع��دم��ا اأن��ه��ى امل�����س��اب��ق��ة ب��ر���س��ي��د 6 
ن��ق��اط م��ت��ف��وق��اً ب��ف��ارق ن��ق��ط��ة على 
املركز  ال��و���س��ي��ف، وج����اء يف  ال��ع��ني 
نقاط،   4 ب��ر���س��ي��د  دب�����ي  ال���ث���ال���ث 
واخلام�س  ال�سارقة  فتيات  والرابع 
واأ�سفرت  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س  ف��ت��ي��ات 
اجلولة الأخرية عن تعادل دبي مع 
العني على  فاز  2-2 فيما  اأبوظبي 
 2.5 بنتيجة  اخليمة  راأ����س  فتيات 

نقطة مقابل 1.5 نقطة.

�سامل يتعادل يف اأول جولتني يف اجلائزة الكربى

تع��ادل ال�ص��ارق��ة واأبوظب�ي ي�ه�دي دب��ي دوري ال�صط��رن��ج للرج����ال
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الفجر الريا�ضي

لألعاب  الرابعة  ال��دورة  فعاليات  الإم���ارات يف  وفد  م�ساركة  توا�سلت 
الت�سامن الإ�سالمي التي ت�ست�سيفها العا�سمة الأذرية باكو وتختتم 

يف22 من ال�سهر اجلاري .
وفاز خليفة العبار لعب منتخبنا الوطني للكاراتيه فئة الكاتا على 
مناف�سه الأندوني�سي - بطل العامل لعام 2015 -قبل اأن يخ�سر من 
نظريه الأذربيجاين بالرغم من تقدميه اأداء قويا عك�س مدى اإتقانه 

لكافة النواحي الفنية خالل املباراتني.
من  متاأخرة  �ساعة  يف  �ساهرجري  الإي��راين  بالالعب  العبار  والتقى 

الثالث  واملركز  الربونزية  امليدالية  ام�س على حتديد �ساحب  م�ساء 
والرابع.

الوطني  الفريق  روم��ارن��ك��و لع��ب  اإي��ف��ان  ريا�سة اجل���ودو خ�سر  و يف 
للجودو يف املباراة الأوىل لوزن حتت 100 كغ من نظريه اجلزائري 
بو يعقوب قبل اأن يعود ويفوز على الالعب الرتكي القوي اأرديجان 

ليتناف�س هو الآخر على امليدالية الربونزية.
مباراته  يف  مري�ستاين  ميهال  للجودو  الوطني  الفريق  لع��ب  وف��از 
الأوىل على الالعب ال�سعودي عبد الكرمي البي�سي بوزن حتت 90 كغ 

ثم خ�سر من الالعب الأذري ميديف ليودع بذلك مناف�سات الدورة.
وال���ذي ي�سم وداد  ال��ق��وى  األ��ع��اب  ف��ري��ق  بعثة  ب��اك��و  اإىل  وت�سل غ��دا 
�ساملني  ون�سيب  احلو�سني  وف��اط��م��ة  �سعيد  حممد  وع��ل��ي��اء  روب����اري 
اإىل  جمعة  خليل  وخ��ال��د  البلو�سي  عي�سى  وحممد  الزعابي  و�سعود 
جانب �سعيد عويطة وجليناريجارير لألعاب القوى فنييان ويو�سف 

�سروا�س اإداريا.
كما ي�سل فريق كرة الطاولة وي�سم عبد اهلل البلو�سي و�سالح الدين 

البلو�سي بالإ�سافة اإىل اأجمد �سليمان مدرباً.

مل ي���ع���ط ال���ت���غ���ي���ري ال�������ذي اأج����رت����ه 
الإدارة ال�سينية لنادي انرت ميالن، 
باإقالة املدرب �ستيفانو بيويل، الأثر 
الفريق  وا�����س����ل  اإذ  م���ن���ه  امل����رجت����ى 
اأمام  اأر���س��ه  على  ب�سقوطه  معاناته 
املرحلة  يف  ام�����س   2-1 ���س��ا���س��وول��و 

ال�63 من الدوري الإيطايل.
وخ��ا���س ان���رت ال��ل��ق��اء ب��ق��ي��ادة مدرب 
الذي  فيكي  �ستيفانو  ال�سباب  فريق 
امل��ب��اري��ات الثالث  امل��ه��م��ة يف  ا���س��ت��ل��م 
الأخ��������رية م����ن امل���و����س���م ب���ع���د اإق���ال���ة 
بيويل م�ساء الثالثاء ب�سبب النتائج 
باحل�سول  واكتفائه  للفريق  املخيبة 
ال�سبع  مبارياته  م��ن  نقطتني  على 

الأخرية يف الدوري.
بيويل  واق��ال��ة  يتغري  مل  �سيئا  لكن 
اليجابية  ال�������س���دم���ة  حت������دث  مل 
ال�سينية  الإدارة  عنها  بحثت  ال��ت��ي 
للنادي الذي غابت عنه النت�سارات 
وحتديدا  متتالية،  م��راح��ل  لثماين 
امل��ا���س��ي حني  21 اذار م��ار���س  م��ن��ذ 
وهي   .1-7 ال��ق��وي  ات��الن��ت��ا  اكت�سح 
انرت  فيها  يف�سل  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة 
ل��ث��م��اين مراحل  ال���ف���وز  يف حت��ق��ي��ق 

متتالية منذ عام 2891.
الثاين  ب���ف���وزه  ���س��ا���س��وول��و  وي���دي���ن 
ومبحافظته  ان���رت  معقل  يف  ت��وال��ي��ا 
الهزائم  م���ن  اخل�����ايل  ���س��ج��ل��ه  ع��ل��ى 

للمرحلة ال�ساد�سة على التوايل، اىل 
بييرتو امييليو الذي �سجل الهدفني 
)63 و05(، فيما كان البديل ايدير 
ال��وح��ي��د لأ�سحاب  ال��ه��دف  ���س��اح��ب 
الأر�س )07( الذين تعقدت مهمتهم 
يف ال�سراع على امل�ساركة يف م�سابقة 

الدوري الأوروبي يوروبا ليغ املو�سم 
امل��ق��ب��ل. وجت��م��د ر���س��ي��د ان���رت الذي 
ف�سل يف حتقيق الفوز على اأر�سه يف 
الأوىل  للمرة  اربع مباريات متتالية 
منذ ني�سان ابريل 5102، عند 65 
نقطة يف املركز الثامن بفارق ثالث 

الذي  ال�سابع  فيورنتينا  ع��ن  نقاط 
فاز ال�سبت على لت�سيو 3-2، واربع 
خ��ل��ف ج�����اره ال����ل����دود م���ي���الن ال���ذي 
يحتل املركز ال�ساد�س الأخري املوؤهل 
اىل الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” 

املو�سم املقبل.

اأنع�س فيورنتينا اآماله بالتاأهل اىل 
ليغ”  “يوروبا  الوروب����ي  ال����دوري 
لت�سيو  �سيفه  على  الثمني  بفوزه 
ال�ساد�سة  املرحلة  افتتاح  يف   ،2-3
وال��ث��الث��ني م��ن ال���دوري اليطايل 

لكرة القدم.
 59 اىل  ر�سيده  فيورنتينا  ورف���ع 
نقطة يف املركز ال�سابع، فيما جتمد 
يف  نقطة   70 عند  لت�سيو  ر�سيد 

املركز الرابع.
واأمام  فرانكي  اأرتيميو  ملعب  على 
لت�سيو  ت��ق��دم  م��ت��ف��رج،  األ����ف   25
دياو  ب��ال��دي  ال�سنغايل  ط��ري��ق  ع��ن 
ال�سابع  ه���دف���ه  وق�����ع  ال������ذي  ك��ي��ت��ا 
ان  ب��ي��د  م��ب��اري��ات )55(،  اأرب����ع  يف 
“فيول” رد بثالثية حملت توقيع 
ال�سنغايل الآخر خوما بابكر )67( 
والكرواتي نيكول كالينيت�س )73( 
ل����وم����ب����اردي )76  وك��ري�����س��ت��ي��ان��و 
ف��ري��ق��ه(. وقل�س  خ��ط��اأ يف م��رم��ى 
لفريق  الفارق  مورغيا  الي�ساندرو 

العا�سمة يف الدقيقة 81.
�سيموين  لت�����س��ي��و  م�����درب  واأراح 
اأ�سا�سيني قبل  انزاغي عدة لعبني 

مع  املقبل  ال���س��ب��وع  ال��ك��اأ���س  نهائي 
يوفنتو�س.

واقتن�س ال�سباين جريار ديلوفيو 
هدف تعادل متاأخر مليالن ال�ساد�س 
على ار�س م�سيفه اتالنتا اخلام�س 

1-1. وافتتح اتالنتا الت�سجيل عن 
قبل   ،)44( كونتي  ان��دري��ا  طريق 
ال�سابق  بر�سلونة  لع��ب  ي��درك  ان 

التعادل يف نهاية اللقاء )88(.
وو�سيفه  ال�����دوري  ب��ط��ل  وي��ت��اأه��ل 

يف  امل��ج��م��وع��ات  دور  اىل  م��ب��ا���س��رة 
ويخو�س  اوروب��������ا  اب����ط����ال  دوري 
الثالث الدور الفا�سل، فيما تتاأهل 
ث��الث��ة اأن��دي��ة اأخ����رى اىل ال���دوري 

الوروبي.

مع��ان���اة انت���ر تت���وا�ص��ل رغ���م 
اإق���ال��ة بيول����ي 

فيورنتين���ا يحتف���ظ باأم����ل التاأه��ل 
ال��ى اأوروب�����ا 

كليفالند وغولدن �صتايت لنهائي ثالث بال�صلة الأمريكية
غولدن  وو�سيفه  اللقب  حامل  كافاليريز  كليفالند  ي�سعى 
الدور  ببلوغ  م�سبوق  غ��ري  اجن��از  لتحقيق  ووري���رز،  �ستايت 
النهائي الثالث تواليا بينهما يف دوري كرة ال�سلة المريكي 

للمحرتفني، مع انطالق مباريات الدور ن�سف النهائي .
انتونيو  �سان  مواجهة   2015 بطل  �ستايت  غولدن  ويبداأ 
�سبريز بدءا من الأحد يف نهائي املنطقة الغربية، يف �سل�سلة 
خ�سمه  ي�سبق  م��ن  منها  يتاأهل  ممكنة  م��ب��اري��ات  �سبع  م��ن 
�سينتظر كليفالند حتى  بينما  اأرب��ع مباريات.  الفوز يف  اىل 
ن�سف  يف  الفا�سلة  ال�سابعة  امل��ب��اراة  نتيجة  ملعرفة  الث��ن��ني 
ووا�سنطن  �سلتيك�س  بو�سطن  بني  ال�سرقية  املنطقة  نهائي 

ويزاردز.
وعليه، تبداأ ال�سل�سلة النهائية للمنطقة ال�سرقية الأربعاء.

لقاء  ���س��ه��د  ان  ال�����س��ل��ة  ل��ك��رة  الأم���ريك���ي  ل��ل��دور  ي�سبق  ومل 
كما  متتالية.  م��رات  لثالث  النهائي  يف  نف�سهما  الفريقني 

�سارك عدد قليل من لعبي كرة ال�سلة المريكية يف 
نهائي الدوري الأبرز عامليا �سبع مرات متتالية، 

هذه  جيم�س  ل��ي��ربون  كليفالند  جن��م  ك��ح��ال 
ال�سنة.

���س��ت��اي��ت ع��ل��ى كليفالند يف  وت��ف��وق غ��ول��دن 
قريبا  وك��ان   ،2-4 بنتيجة   2015 نهائي 

ب��ع��دم��ا تقدم   2016 ت��ك��رار اجن����ازه يف  م��ن 
3-1، ال ان جيم�س وزمالءه قلبوا 

مفاجىء  ب�����س��ك��ل  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
يف  ع���ودة  اأب����رز  ليحققوا 

الدوري  نهائيات  تاريخ 
ويفوزوا 3-4.

غولدن  جنم  ويرتقب 
������س�����ت�����اي�����ت واأف�����������س�����ل 
لع����ب يف ال������دوري يف 
املا�سيني  امل���و����س���م���ني 
�ستيفن كوري، جتديد 
املوعد مع كليفالند يف 
النهائي، على رغم انه 
يقر بوجوب بذل جهد 

كبري لتخطي �سان انتونيو اأول.
ذل����ك  ع����ل����ى  “�سننكب  وي������ق������ول 
لكن  اليه،  ن�سل  عندما  )النهائي( 
اأول”  انت�سارات  اأربع  علينا حتقيق 
�سبريز،  ع��ل��ى  ال��ف��وز  اىل  ا����س���ارة  يف 
�سنتابع ما يقومون  “لكننا  م�سيفا 

يف ا�سارة اىل كليفالند. به”، 
وبالنظر اىل اأداء كليفالند وغولدن 

من  الأول���ي���ني  امل��رح��ل��ت��ني  يف  �ستايت 
حيث  اأوف”  “بالي  النهائية  الأدوار 

يبدو  اأي مباراة،  اأي منهما  مل يخ�سر 
ت���وق���ع ت��واج��ه��ه��م��ا يف ن��ه��ائ��ي ال�����دوري 

منطقيا.
دراميوند  �ستايت  غ��ول��دن  لع��ب  وي��ب��دي 
غراي خيبته من عدم مواجهة كليفالند 

املا�سييتني،  املرحلتني  يف  مناف�سيه  من  تذكر  مقاومة  اأي 
انديانا باي�سرز وتورونتو رابتورز.

ويقول اعتقد ان الفرق قد تناف�س ب�سكل اأقوى بع�س ال�سيء  
فريقا  ت�ساهد  وك��اأن��ك  ت�سعر  يلعب،  كليفالند  ت��رى  عندما 

واحدا يقدم كرة �سلة جيدة. هذا �سعيف بع�س ال�سيء.
فريقه،  ت��اأه��ل  �سهولة  ع��ن  احل��دي��ث  يخالف  جيم�س  ان  ال 
ويعترب انه من املر�سي ان تتمكن من التقدم. لكن الأمر ل 
يعطى لك، عليك ان تلعب وت�ستحق ذلك، م�سيفا ان فريقه 

يلعب على م�ستوى اآخر.
 34،4 بلغت  م��ع��دلت  اأوف  ال��ب��الي  خ��الل  جيم�س  وح��ق��ق 
نقطة و9،1 متابعات و7،1 متريرات و2،1 �سرقتني للكرة 
يف كل مباراة. والعام املا�سي، بات الالعب البالغ من العمر 
32 عاما، الأول يف تاريخ دوري كرة ال�سلة الأمريكي يحقق 
اأف�سل معدلت يف كل الفئات الح�سائية )نقاط، متابعات، 

متريرات، �سرقات، �سد للكرة( بالنهائي.
كليفالند  م���درب  وي��ق��ارن 

ت������اي������رون ل�����و ال�����ذي 
اأح�������������������رز ب�����ط�����ول�����ة 
ال�������������دوري م���رت���ني 
لو�س  م���ع  ك���الع���ب 
ليكرز،  اجنلي�س 

وتلك  النهائي،  يف  �ستايت  وغ��ول��دن  كليفالند  ثنائية  ب��ني 
التي جمعت ليكرز وبو�سطن �سلتيك�س خالل الثمانينات من 

القرن املا�سي.
ويقول اعتقد يف هذه اليام ان العديد من النا�س يريدون ان 
يروا غولدن �ستايت وكافاليريز. انهما فريقان يقدمان كرة 

�سلة من الأف�سل حاليا.
ان  اع��ت��ق��د  ذل���ك جم����ددا؟  ت����روا  ان  ت���ري���دون  ي�سيف مل ل 
امل�ساهدة  م��ع��دلت  اأف�سل  اأح��د  حتقيق  �سهد  املا�سي  ال��ع��ام 
الأمريكي  ال�����س��ل��ة  ك����رة  دوري  ت���اري���خ  يف  )ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة( 
املو�سم(،  )ه��ذا  فيها  يلعبون  التي  بالطريقة  للمحرتفني. 
بالطريقة التي نلعب فيها، اأعتقد انها )املعدلت( قد تكون 

اأعلى يف حال بلغ الفريقان نهائي هذه ال�سنة اأي�سا.
لعب  اأف�سل  دوران���ت،  كيفن  النجم  ان�سمام  ان  لو  ويعترب 
�سابقا يف الدوري، اىل غولدن �ستايت �ساهم يف زيادة املناف�سة 
ال��دوري، وميكنه ان  اأداء يف  اأف�سل ثالثة لعبني  اأحد  لنه 
يقوم بت�سديدته اخلا�سة يف اأي وقت من املباراة )...( هذا 

ما يجعلهم اأكرث خطورة«.
الغربية  املنطقة  نهائي  يف  �ستايت  غولدن  مناف�س  ويبدو 
���س��ان ان��ت��ون��ت��و ���س��ب��ريز ال����ذي اأح����رز ل��ق��ب ال�����دوري خم�س 
مرات اآخرها 2014، مقتنعا هذه املرة باأن الأف�سلية هي 

ملناف�سه.
دفاعية  مقاربة  اأف�سل  ان  قال  بوبوفيت�س  غريغ  فمدربه 
ال�سالة،  �ستكون  �ستايت  غ��ل��ودن  خ��ط��ورة  م��ن  للحد 
فقال  جينوبيلي  م��ان��و  الرجنتيني  جنمه  ام��ا 
“�سنكون يف مواجهة اأحد اأف�سل الفرق، 

رمبا على الطالق.
ا����س���اف ه���م اأق���وي���اء واأ����س���اف���وا اىل 
ذل������ك م���وه���ب���ة ه���ج���وم���ي���ة ودف������اع 
الرتكيبة  ل��دي��ه��م  و���س��ل��ب.  ق����وي 
يكونوا  ان  املنطقي  من  الكاملة. 

املر�سحني.
اأف�سل  �ستايت  غولدن  وحقق 
�سجل يف الدوري هذا املو�سم 
)مقابل  ف�������وزا   67 م�����ع 
�سان  يليه  خ�����س��ارة(،   15

انتونيو مع 61 فوزا.
جينوبيلي  وي�����رى 
ان اأي �سيء ميكن 
ي���ح�������س���ل  ان 
�سل�سلة  يف 
ال��������ب��������الي 
لكن  اأوف 
ل���ي���ح���دث 
ي  اأ
�����س����يء، 
ان  ع���ل���ي���ن���ا 
اأف�سل  ن��ق��دم 

ما لدينا.

توا�صل م�صاركة وفد الإمارات بالدورة الرابعة لألعاب 
الت�صامن الإ�صالمي يف باكو

هاميلتون  لوي�س  الربيطاين  مر�سيد�س  �سائق  اأح��رز 
اأم�������س الأح�����د ج���ائ���زة ا���س��ب��ان��ي��ا ال���ك���ربى ع��ل��ى حلبة 
ك��ات��ال��ون��ي��ا، امل��رح��ل��ة اخل��ام�����س��ة م���ن ب��ط��ول��ة العامل 
�سائق  م��ع  مناف�سة  بعد  واح���د،  ال��ف��ورم��ول  ل�سباقات 

فرياري الملاين �سيبا�ستيان فيتل.
وهيمن هاميلتون على عطلة نهاية ال�سبوع بدءا من 
التجارب احلرة، وانطلق من املركز الأول بعد ت�سدره 
اأف�سل  ان��ط��الق��ة  ال��ر���س��م��ي��ة. وح��ق��ق فيتل  ال��ت��ج��ارب 
املنعطف  قبل  هاميلتون  جت��اوز  من  ومتكن  لل�سباق 
الأول، ال ان بطلي العامل ال�سابقني تبادل ال�سدارة 

اأكرث من مرة، لتكون الكلمة الف�سل لهاميلتون.
وح�����ل ث���ال���ث���ا ����س���ائ���ق ري�����د ب�����ول ال������س�����رتايل دان���ي���ال 

ريكياردو.
الفنلندي  مر�سيد�س  ���س��ائ��ق  خ���روج  ال�����س��ب��اق  و���س��ه��د 
ومواطنه  امل��ح��رك،  يف  عطل  ب�سبب  بوتا�س  فالتريي 

ت�سرر  بعد  رايكونن  كيمي  ف��رياري  �سائق 
�سيارته  يف  الأم���ام���ي  التعليق  ج��ه��از 
اللفة  م����ن  الأول  امل��ن��ع��ط��ف  ع���ن���د 

الأوىل، اذ احتكاك مع بوتا�س اأدى 
ب�سيارة  ���س��ي��ارت��ه  ا���س��ط��دام  اىل 
فري�ستابن  م��اك�����س  ال��ه��ول��ن��دي 

�سائق فريق ريد بول.
وب��ع��د خ�����س��ارت��ه ال�����س��دارة بعيد 

هاميلتون  اع��ت��م��د  الن����ط����الق، 
وم�������ر��������س�������ي�������د��������س ع����ل����ى 

ا������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة 
ال������ت������وق������ف يف 

احلظرية 

ونوعية الطارات امل�ستخدمة، ل�ستعادة املركز الأول، 
ال��ذي متكن فيتل من خلقه،  ال��ف��ارق  ل�سيما يف ظل 

والذي جتاوز الثانيتني بعد اللفة الثانية.
ودخل فيتل مبكرا اىل حظرية فريقه )يف اللفة 15 
الثالث،  بوتا�س  خلف  رابعا  ليخرج   ،)66 اأ�سل  من 

وي�ستعيد هاميلتون ال�سدارة.
ال ان الربيطاين بطل العامل ثالث مرات، دخل بعد 
الثالث  امل��رك��ز  يف  وع��اد  ل��ف��ات،  ب�ست  املبا�سر  مناف�سه 
خ��ل��ف ف��ي��ت��ل ال����ذي مت��ك��ن يف ال��ل��ف��ة 25 م���ن جتاوز 
خلفه  الفنلندي  اأبقاه  بعدما  لكن  والت�سدر،  بوتا�س 
لبع�س الوقت، مك�سبا زميله هاميلتون بع�س الثواين 
الالحقة من  امل��راح��ل  يف  م��وؤث��رة  كانت  التي  الثمينة 
يف  فريقه  ح��ظ��رية  اىل  بوتا�س  دخ���ول  وم��ع  ال�سباق. 
اللفة 27، عاد هاميلتون اىل املركز الثاين خلف فيتل 
اأك��رث م��ن �ست ثوان،  ال��ف��ارق اىل  ق��ام بتو�سيع  ال��ذي 
 38 اللفة  يف  فريقه  حظرية  اىل  جم��ددا  ليدخل 
ويخرج على م�سافة موازية من هاميلتون 
الذي حاول التقدم اىل املركز الأول، ال 
ان ال�سائقني تناف�سا ب�سدة على املنعطف 

وكانت الكلمة الف�سل لفيتل.
قريبة  م�سافة  على  الربيطاين  وبقي 
اأرب���ع مرات،  م��ن المل���اين بطل ال��ع��امل 
وتقدم منه تدريجا ليتمكن من تخطيه 
بعدما  الأول،  املنعطف  44 عند  اللفة  يف 
�سيارته  ����س���رع���ة  ب��ف�����س��ل  ع��ل��ي��ه  ت���ف���وق 

والتما�سك الأف�سل لطاراته.
فريقه  ف��ي��ت��ل  واأب����ل����غ 
ع�����رب الت�������س���ال 
انه  ال���داخ���ل���ي 
مل تكن لديه 
ام������ك������ان������ي������ة 
جماح  لكبح 
 ، ن ميلتو ها
“ل  ق�����ائ�����ال 
ف����ر�����س����ة، ل 
كان  فر�سة. 
)�����س����ري����ع����ا( 

كالقطار«.
وب������������ه������������ذا 
ال��ف��وز، وهو 
له  ال������ث������اين 
ه�������ذا امل���و����س���م 
ال�سني  جائزة  بعد 
ال�������ك�������ربى، امل����رح����ل����ة 
بطولة  م�����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
هاميلتون  قل�س  ال��ع��امل، 
مت�سدر  فيتل  م��ع  ال���ف���ارق 
نقاط  ���س��ت  اىل  ال��رتت��ي��ب 

فقط.

دورة حمدان بن حممد لالألعاب 
املدر�صية تختتم مناف�صاتها 

ينظم جمل�س دبي الريا�سي اليوم الإثنني بفندق رو�سة الب�ستان حفل ختام 
مناف�سات دورة حمدان بن حممد لالألعاب املدر�سية للعام 2017 .

ي�سهد احلفل تكرمي املدار�س احلا�سلة على املراكز الأوىل يف خمتلف الألعاب 
الريا�سية التي ا�ستملت عليها الدورة .

بالتعاون مع منطقة  املجل�س  ينظمها  التي  ال��دورة  2017 من  ن�سخة  كانت 
دبي التعليمية قد �سهدت م�ساركة وا�سعة من املدار�س احلكومية واخلا�سة يف 

الإمارة .

ه��اميلت���ون بط���اًل جل��ائ��زة 
ا�صب�اني���ا الكب���رى



    
تنتحر بعد �صجار تافه مع �صقيقها  
عبارة  كتابة  بعد  �سنًقا  عاًما   13 العمر  تبلغ من  تلميذة  انتحرت 

اأكره اأخي على ذراعها، ل�سجارها مع اأخيها.
ومت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ب��ي��ث��اين ف��ي��ت��ون، م�����س��ن��وًق��ة يف م��ن��زل��ه��ا يف غرب 
اأن  بعد  عاًما   18 العمر  من  البالغ  �سقيقها  قبل  من  يورك�ساير 

ت�ساجرا على �سيء تافه وفًقا ل�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ووجدت التحقيقات اأن الفتاة طالبة متميزة، واأنها عانت من اأزمة 

قلبية ب�سبب ال�سنق، ما ت�سبب يف نق�س الأك�سجني باملخ.
مع  منوذجية  عالقة  ولديها  و�سعيدًة  �سعبيًة  فتاًة  بيثاين  كانت 
ال�سغرية  الأ�سياء  حول  يت�ساجران  بن  و�سقيقها  وكانت  �سقيقها، 

ال�سخيفة.
وقالت والدة بيثاين اإنها كانت �سعيًدة يف امل�ساء ال�سابق، وحتدثت 

عن اأنها اأم�ست املزيد من الوقت يف غرفتها قبل وفاتها.
يف �سباح وفاتها، ت�ساجر الأخوان لأن بن كان نائًما يف وقت متاأخر 

ومل تقم بيثاين باإيقاظه.
اإىل  ي��زال يف العمل و�سقيقها الأك��رب ذهب  وك��ان الأب ريت�سارد ل 
ال�سينما مع �سديقته وبعد ذلك، تناولت بيثاين ع�ساءها يف الطابق 

العلوي وعزفت املو�سيقى.
وعندما عاد بن اإىل منزله، طلب منه اأن ياأخذ �سلًة من الغ�سيل يف 

الطابق العلوي، ووجد �سقيقته معلًقة.
ومت نقلها اإىل م�ست�سفى كالدرديل امللكي، ثم نقلت اإىل م�ست�سفى 

ليدز العام، ولكن توقف خمها عن نقل الأك�سجني وتوفيت.

جنم ريا�صي يتحول اإىل مت�صرد
ثارت ق�سة لعب الن�سر ال�سعودي ال�سابق م�سلح الغامدي الراأي 
العام ال�سعودي، وذلك بعد عر�سها على الإعالم ال�سعودي، حيث 
اأظهر التقرير اخلا�س الذي اأعد عن النجم ال�سابق اأنه يعي�س يف 
حالة مزرية ول تنا�سب جنما اأعطى عمره وحياته لناد تخلى عنه 

يف اأ�سعب الظروف.
وكان الغامدي من موؤ�س�سي نادي الن�سر ال�سعودي، ولعب �سمن 
اجلوهر  نا�سر  اأم��ث��ال  جن��وم  جانب  اإىل  طويلة  ل�سنوات  �سفوفه 
عاما   80 اليوم  الغامدي  ويبلغ  اأبو حيد،  و�سعود  و�سعد اجلوهر 
ويعاين من اأمرا�س �سحية متعددة، بالإ�سافة اإىل حياته ال�سعبة، 
فهو ي�سكن داخل �سيارته املتهالكة منذ 3 �سنوات يف ظروف قا�سية 

غري اإن�سانية.
وكان الغامدي قد حاول تغيري حياته من خالل اإيجاد عمل لك�سب 
رزقه، فعمل �سائقا خا�سا لدى بع�س العائالت، وبعدها انتقل اإىل 
الزراعة ورعاية احليوانات، لكن العمر كان عائقا لال�ستمرار، ما 
دفعه للبقاء وحيدا وانهارت حالته النف�سية بالكامل اإىل اأن حب�س 

نف�سه يف �سيارته لأ�سهر عديدة.
وكان حلديثه لالإعالم يف برنامج "معايل املواطن" مع الإعالمي 
احلمالت  فتوالت  امل��واط��ن��ني،  على  امل���دّوي  الأث���ر  العيالين  علي 
اإىل  حت��ول  ال��ذي  الن�سر  لفريق  ال�سابق  النجم  م��ع  الت�سامنّية 

عجوز فقري.
واأثارت الق�سية �سخطا كبريا يف املجتمع ال�سعودي و�سدرت دعوات 
لهذا  وامل�ساعدة  ال��ع��ون  م��ن  امل��زي��د  لتقدمي  اجل��ه��ات  م��ن خمتلف 

املواطن املن�سي امل�سكني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ميرر كهرباء ب�صدة 71 األف فولط عرب ج�صده
ل�سنوات طويلة، اعتقد الباحثون اأن اأكرب قيمة ل�سدة الكهرباء ال�ساكنة التي ميكن اأن يتحملها اجل�سم الب�سري ت�سل 
اإىل 50 األف فولط فقط، لكن عاملاً �سينياً اأثبت اأن هذه الفر�سية خاطئة، من خالل مترير تيار كهربائي �سدته 71 األف 
فولط عرب ج�سده دون اأن ي�ساب باأذى. ويف جتربة مثرية للجدل، الغر�س منها حتديد �سدة الكهرباء ال�ساكنة التي 
ميكن للج�سم الب�سري اأن ي�سمد اأمامها، مرر ليو �سانغ �سي، وهو اأكادميي يف الأكادميية ال�سينية للهند�سة بالعا�سمة 

ال�سينية بكني 71 األف فوط من الكهرباء ال�ساكنة عرب ج�سده، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
وذكرت و�سائل اإعالم �سينية اأن ليو طلب من م�ساعديه اأن يطبقوا تياراً كهربائياً بقيمة 20 األف فولط يف البداية، 
وزيادة هذه ال�سدة �سيئاً ف�سيئاً، مما اأدى اإىل انت�ساب �سعره بالكامل. ويعترب ليو خبرياً يف ال�سالمة الكهرو�ستاتيكية، 
وميلك خربة طويلة يف هذا املجال متتد لنحو 50 عاماً، وبداأ اأبحاثه حول ال�سالمة ال�ستاتيكية يف عام 1983، بعد 
اأن اأدرك عدد الأ�سخا�س الذين ميوتون �سنوياً من ال�سدمات الكهربائية. ويف اإطار بحثه عن اأجوبة علمية، مل يرتدد 
ليو يف اإخ�ساع ج�سده للعديد من التجارب اخلطرية، مما جعل حياته مهددة با�ستمرار، وتعر�س للعديد من امل�ساكل 
ال�سحية نتيجة لذلك، مبا فيها انخفا�س ن�سبة كريات الدم البي�ساء اإىل اأقل من الن�سف، كما انخف�س وزنه ب�سكل كبري 
باملقارنة مع طوله. وب�سرف النظر عن قيا�س عتبة التحمل لدى الإن�سان، �ساعدت التجربة اأي�ساً على اختبار جهاز مت 
تطويره لقيا�س كمية الكهرباء ال�ساكنة يف اخلاليا احلية، ومت ت�سميم هذا اجلهاز مل�ساعدة الع�سكريني على منع حدوث 

النفجارات، حيث اأن الكهرباء ال�سكانة داخل اجل�سم ميكن اأن ت�ساعد على حتفيز انفجار القذائف والذخائر. 
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كلب يلتهم حار�ًصا بعدما فّك قيده  
حالة من الذعر اأ�سابت رجال ال�سرطة يف الهند اإثر هجوم كلب روت فايلر 

على حار�سه بعد اأن عجزوا عن اإنقاذ احلار�س من فك الكلب املفرت�س.
وبح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، كان احلار�س ماين رام يحاول فك 

قيد الكلب قبل اأن يهجم عليه.
اختناق  اإىل  اأدى  ما  بفكه،  احلار�س  رقبة  على  املتوح�س  الكلب  اأطبق  وقد 

احلار�س وموته على الفور.
ووفًقا ل�ساهد عيان، مل يتوقف الكلب فقط عند حّد خنق احلار�س بل قام 

بنه�س وجهه والتهام حلم يده و�سدره فيما ما يزيد على ال�ساعة.
وقد اأظهر مقطع فيديو مرّوع، جثة احلار�س بينما يجل�س الكلب بجانبها 

حلرا�ستها.
كما ظهر رجال ال�سرطة يف مقطع الفيديو يف حالة من الذعر بينما ينتابهم 
اخلوف من القرتاب من الكلب، ولكن با�ستخدام الع�سي واحلجارة اأجرب 

جماعة من ال�سكان املحليني الكلب على املغادرة.
الأمن  رج��ال  ا�ستمر  احل��ار���س،  جثة  حمل  م��ن  ال�سرطة  متكنت  اأن  وبعد 
التابع  احلب�س  يف  الآن  املحتجز  بالكلب  لالإم�ساك  حماولة  يف  �ساعات   3

لل�سرطة املحلية.

فتى الأ�صباح ينظر للمرة الأوىل يف املراآة
يف مفاجاأة �سارة، �سيتمكن املراهق الهندي ميثون �سوهان، البالغ من العمر 
جراحية  عملية  اإجراء  بعد  الأوىل،  للمرة  وجهه  م�ساهدة  من  عاما،   16

لإزالة الأورام التي اأ�سيب بها يف وجهه وج�سمه كاماًل.
املراهق الهندي، ميثون �سوهان، الذي عانى من ق�سة ماأ�ساوية، يعانى من 
اأح��د من قبل، فهو يعاين من خلل  مر�س غريب ون��ادر ج��داً مل ي�ساهده 
جيني نادر حدوثه، يعرف ب�الورم الع�سبي الليفي وهو املر�س الذي حول 

حياته اإىل جحيم، وذلك وفقاً جلريدة ذا �سن الربيطانية.
ب�سكل  الطعام  تناول  ميكنه  ميثون  اأن  الربيطانية،  ال�سحيفة  واأو�سحت 
ي��ورو لإزالة  اآلف   7 العملية  بثمن  الغرباء  بعدما تربع  م��رة،  �سليم لأول 

الأورام التي جعلته يلقب ب�ساحب الوجه املروع، اأو فتى الأ�سباح.
اأورام  اإن لدى ج�سده حاله وراثية نادرة ينتج عنها  وقال الطفل الهندي، 
غريبة، والتي من خاللها ل يقدر اأن ميار�س حياته ب�سكل طبيعي، واأ�ساف، 
ُ�لب منه  �سوهان، اأنه ب�سبب هذا املنظر يف ج�سده، اأ�سدقائة تخلوا عنه، وط�

اأن يرتك مدر�سته.
من جانبها، قالت والدة الطفل الهندي: ل اأ�ستطيع اأن اأ�سدق هذا، "هذه 

بوتني يعزف 
على البيانو 

فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  عزف 
ب��وت��ني ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��و وه���و ينتظر 
بينغ  ج��ني  �سي  ال�سيني  الرئي�س 

يف بكني .
�سابق  واأل��ق��ي بوتني كلمة يف وق��ت 
ال�سني  تعقدها  قمة  خ��الل  اليوم 
احلرير  ط���ري���ق  م�������س���روع  ب�������س���اأن 
لعقد  وت����وج����ه لح���ق���ا  اجل����دي����د. 
وزعماء  �سي  مع  ثنائية  حم��ادث��ات 

اآخرين.
وب��ي��ن��م��ا ي��ن��ت��ظ��ر ل���ق���اء ���س��ي عزف 
ب��وت��ني م��ق��اط��ع م���ن اأغ�����اين تعود 
مو�سكو  ع��ن  ال�سوفيتية  للحقبة 

و�سان بطر�سربج.
املخابرات  رجل  بوتني  وا�ستعر�س 
ي��ب��ل��غ م���ن العمر  ال�����ذي  ال�����س��اب��ق 
على  ال��ع��زف  يف  مهاراته  عاما   64
رغم  �سابقة  منا�سبات  يف  البيانو 
برجولته  ال��ت��ب��اه��ي  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه 
وع�����س��الت��ه امل���ف���ت���ول���ة. وم����ن بني 
ذل��ك ظ��ه��وره يف �سور وه��و يركب 
اخليل يف �سيبرييا ويقود طائرات 
ملكافحة احلرائق وميار�س الغو�س 
يف اأعماق بحرية بايكال ويف البحر 

الأ�سود قبالة القرم.

لعب بوكيمون جو بكني�صة ف�صجن
تهم،  ب��ع��دة  �سابا  رو�سية  حمكمة  اأدان���ت 
بينها التحري�س على الكراهية وانتهاك 
بوكيمون  ل��ع��ب  ب�����س��ب��ب  ال��ع��ب��ادة  ح��ري��ة 
املحكمة  وق�����س��ت  ك��ن��ي�����س��ة.  داخ�����ل  ج���و 
بال�سجن مع وقف التنفيذ بحق ر�سالن 
على  فيديو  عر�س  بعد  �سوكولوف�سكي 
م���وق���ع ي��وت��ي��وب ظ��ه��ر ف��ي��ه وه����و يلعب 
ب��وك��ي��م��ون ج��و ع��ل��ى ه��ات��ف��ه امل��ح��م��ول يف 
 1.9 من  اأك��رث  الفيديو  وح�سد  كني�سة، 
مليون م�ساهدة. كما حكمت املحكمة على 
 160 �سوكولوف�سكي )22 عاما( بق�ساء 
�ساعة من اخلدمة الجتماعية الإلزامية، 
واأمرته بعدم الظهور يف الأماكن العامة. 
بق�سية  �سوكولوف�سكي  ق�سية  ��ر  وت��ذِكّ
الن�سائي  املو�سيقي  راي��وت  بو�سي  فريق 
فيه  بحق ع�سوات  اأح��ك��ام  ال��ذي �سدرت 
ب�سبب  مل��دة عامني  بال�سجن   2012 ع��ام 
احتجاج للفريق داخل كني�سة يف مو�سكو 
اأطلقن خالله دعوة لالإطاحة بالرئي�س 

فالدميري بوتني.

طالق ثمنه ن�صف مليار دولر 
�سابقا  تاجرا  بريطانيا  يف  العليا  باملحكمة  قا�سي  اأج��رب 
ب�سركة نفط وغاز يف لندن، على دفع 453 مليون جنيه 
اإ�سرتليني )نحو 580 مليار دولر(، لت�سوية طالقه من 

زوجته، بح�سب ما ذكره موقع �سكاي نيوز.
واملبلغ املمنوح للزوجة، البالغة من العمر 44 عاما، يقدر 

بن�سبة 41.5 يف املئة من جمموع اأ�سوله الزوجية.
وت��ب��ل��غ ث���روة ال����زوج )61 ع��ام��ا( م��ا ي��ف��وق امل��ل��ي��ار جنيه 
اإ�سرتليني، مت جمعها خالل زواج طويل تخلله م�ساهمة 
قالته  م��ا  بح�سب  الأ�سرة"  رف���اه  يف  وم��ت�����س��اوي��ة  ع��ادل��ة 

الزوجة.
ويف بداية اإج��راءات الطالق اعرت�س الزوج على منحها 
ثروة  يف  خا�سة  باإ�سهامات  ق��ام  اأن���ه  بحجة  امل��ب��ل��غ،  ذل��ك 
الأ�سرة، لكن قبل اأ�سبوعني من جل�سة املحكمة قرر عدم 
موا�سلة الع��رتا���س على الإج���راءات وذل��ك لأ�سباب مل 

تت�سح على الفور.
اململكة  �سهدتها  ط���الق  ت�سوية  اأك���رب  ه���ذه  اأن  ويعتقد 

املتحدة.
املمول  زوج����ة  ك���وب���ر،  ج��ي��م��ي  ح�����س��ل��ت   2014 ع����ام  ويف 
330 مليون جنيه  اأك��رث من  ال�سري كري�س هوهن، على 

اإ�سرتليني عند طالقهما.

تلتقي �صقيقاتها بعد فراق 58 عامًا
اأخ��رياً بعد عقود طويلة من  التاأم �سمل عائلة �سينية 
انف�سلت  اللتني  �سقيقتها  على  �سيدة  وعرثت  الفرقة، 
بهما من  لتلتقي  �سنوات،   4 بعمر  كانت  عنهما عندما 

جديد بعد مرور نحو 58 عام.
ومتكنت ليو هونغ �سيا )62 عاماً( من لقاء �سقيقتيها 
الأكرب �سناً وين يويهوا ووين يوليان، واللتني �سافرتا 
والذي  العاطفي،  اللقاء  لهذا  كيلومرتاً   654 مل�سافة 
التي  ال��ف��رح  ودم���وع  الفيا�سة،  بامل�ساعر  مفعماً  ك��ان 
انهمرت من عيون ال�سقيقات الثالثة، بح�سب �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.
وكانت ليو هونغ قد اأر�سلت لتعي�س مع اأقربائها عندما 
ك��ان��ت يف ال��راب��ع��ة م���ن ع��م��ره��ا، ح��ي��ث مل ي��ك��ن عمها 
الكربى  �سقيقتها  تزال  ول  باأطفال،  رزقا  قد  وزوجته 
وين يويهوا تتذكر اللحظة التي اأر�سلت فيها ليو هونغ 

اإىل مقاطعة �سيان.
ال�سغرى  و�سقيقتي  اأن��ا  ا�ستقليت  يويهوا  وين  وتقول 
القطار من لنت�سو اإىل �سيان، ومن ثم ذهبنا بالعربة، 
وبحثت عن العنوان الذي اأعطتنا اإياه جدتي للو�سول 

اإىل منزل عمي.
من  لتتمكن  حملية  ب�سحيفة  يويهوا  وين  وا�ستعانت 
عنها  للبحث  اإع��الن��اً  ون�سرت  �سقيقتها،  على  العثور 
يوم 18 اأبريل )ني�سان( املا�سي، وا�ستطاعت ال�سحيفة 
اأبريل )ني�سان(،   26 العثور على عنوان ليو هونغ يوم 
لل�سفر  يوليان  ووي��ن  يويهوا  وين  ال�سقيقتان  لت�سارع 
مع بناتهما للقاء �سقيقتهما للمرة الأوىل بعد نحو 6 

عقود من الزمن.

كارمن �صليمان: زواجي �صاعدين يف حياتي الفنية 
قالت الفنانة امل�سرية كارمن �سليمان: اإن زواجها من امللحن م�سطفى جاد �ساعدها كثرًيا 
يف تخطي العديد من امل�سكالت التي تقابل اأي زوجني يف بداية حياتهما. واأ�سافت يف لقاء 
خا�س مع اإرم نيوزخالل ح�سورها حفل توزيع جوائز مهرجان امليما يف م�سر، عمل زوجي 
الفنية وم�ساعدته يل يف  اأكرث لطبيعة عملي واهتماماتي  الفني جعله متفهًما  املجال  يف 

اختياراتي.
اهتماماته  بجانب  والعائلية  ال�سخ�سية  بحياته  يهتم  اأن  يجب  الفنان  ك��ارم��ن:  وتابعت 
بعناية  لها  التخطيط  بد من  وك��ان ل  ج��ًدا،  ال��زواج مهمة  اأن خطوة  اإىل  الفنية، م�سرية 

والتن�سيق بني حياتها العائلية والفنية حتى ل تكون عقبة يف م�سوارها الفني.
من جانب اآخر، اأبدت املطربة ال�سابة �سعادتها لتكرميها وح�سولها على جائزة من مهرجان 
جوائز امليما، لفتة اإىل اأنه يختلف عن املهرجانات الأخرى يف تقييم الفنان الذي ياأتي من 

اجلمهور ولي�س النقاد.

املمثلة باميال اأندر�سون، التي ظهرت يف امل�سل�سل التلفزيوين الأ�سلي، لدى و�سولها اىل ال�سجادة احلمراء حل�سور العر�س الأول لفيلم بيوات�س يف ميامي بيت�س. )رويرتز(

ثورة اأزياء يف رام اهلل
لثورة  ال����وق����ت  ح�����ان  ع����ن����وان  حت����ت 
املالب�س  م���ب���ادل���ة  ����س���وق  الأزي���������اء.. 
ُنظمت ليوم واحد فقط �سوق ملبادلة 
ب��رام اهلل  املالب�س يف مقهى ومطعم 
يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة. نظم 
الأ�سدقاء  م���ن  جم��م��وع��ة  امل���ب���ادرة 
لزيادة الوعي ب�ساأن املو�سة ال�سريعة 
والبيئة.  ال��ن��ا���س  ع��ل��ى  وت��اأث��ريات��ه��ا 
املالب�س  م��ب��ادل��ة  كيفية  ولتو�سيح 
قالت م�ساركة يف تنظيم املبادرة تدعى 
رويرتز  لتلفزيون  العاروقي  �سلوى 
)املالب�س(  الأواع����ي  بتحطوا  اأن��ت��وا 
هادي  للتربع.  هادي  بنفرزها.  اإحنا 
لأ بحالة جيدة ومليحة وبيقدر حدا 
ت���اين ي��رت��دي��ه��ا وب��ن��ف��رزه��م. وهيك 
كل  تفريز  نخل�س  ما  وبعد  الآل��ي��ة. 
ع  بيتفرجوا  بيجوا  امل�ساركني  �سي. 
املالب�س  ���س��ق��ة  ع  ب��ي��ح��ط��وا  امل��الب�����س 
اإذا  ت�سويف  جتربيها  حابة  اأن��ِت  اللي 
ما  تاخديها.  حبيتيها  عليكي  بتجي 

حبيتها�س ممكن ترجعيها.
اأن  ت��رغ��ب يف  اأن��ه��ا  واأ���س��اف��ت �سلوى 
ي��ت��وق��ف ال��ن��ا���س وي���ف���ك���روا ق��ب��ل اأن 
ُيقدموا على �سراء مالب�س جديدة. 
اأواعي  كاإن�سانة عندك  اأن��ِت  واأردف��ت 
بالبيئة  بتهتمي  )اأي�����س��ا(  وب��ر���س��ه 
اإع��ادة تدوير. انه ليه  وب��دك تعملي 
تروحي ت�سرتي من املحالت اأو لي�س 
ال�سريعة؟  ب��امل��و���س��ة  اأن����ِت  ت�ساهمي 
ك��ل��ه معمول  اإح���ن���ا ه����ون الإي���ف���ن���ت 
وتاأثريها،  ال�سريعة  املو�سة  ع�سان 
اإيه  قد  انه  فا�سن،  الفا�ست  ب�سموها 
اإي��ه عم توؤذي  ت��وؤذي بالبيئة قد  عم 
بامل�سانع والنا�س وكذا. فعملنا هادي 
اأن���ِت ع��م ت�ستعريي من  ال��ف��ك��رة ان��ه 
اأن���ِت م��رات بت�ستعريي  بنت ع��م��ك.  
اإحنا  فلي�س  لأ؟  ول  �سح  اأُختك  من 

ما نعمل هادا ال�سيء مع النا�س.

ا�صطنبول.. وجهة الرجال ال�صلع
يطمح جميل �ساأنه يف ذلك �ساأن كل ال�سياح الذين 
الزرق  اجل��ام��ع  زي���ارة  اىل  ا�سطنبول،  اىل  ي��اأت��ون 
والقيام برحلة يف مركب على مياه البو�سفور اإل اأن 
اي�سا  املدينة الرتكية  الفل�سطيني ح�سر اىل  هذا 

ليخ�سع لعملية زرع �سعر للتخل�س من ال�سلع.
متخ�س�سة  ع��ي��ادة   300 م��ع  ا�سطنبول  وا�سبحت 
املزدهر،  املجال  ه��ذا  ال�سعر، مركزا مهما يف  ب��زرع 
من  �سيما  ول  با�سره  العامل  من  ا�سخا�سا  جاذبة 
الكبرية  الرتكية  املدينة  وجتمع  الو�سط.  ال�سرق 
متطورة  وتكنولوجيا  خم�سرمني  ج��راح��ني  ب��ني 
وا�سعار مقبولة لت�ستقطب ال�سلع الذين ي�ستغلون 
اقامتهم فيها للقيام بن�ساطات �سياحية وهو قطاع 

اتى عليه الو�سع المني غري امل�ستقر.
لخ�سع  "اتيت  ع��ام��ا   27 ال��ب��ال��غ  ج��م��ي��ل  وي��ق��ول 
لعملية زرع �سعر ولل�سياحة كذلك" وي�سيف بعدما 
اجرى العملية يف عيادة يف ا�سطنبول "�سمعة تركيا 
ال�سعودي  واج��رى  ال�سعر ممتازة".  زرع  يف جم��ال 
في�سل هو اي�سا عملية زرع �سعر يف ا�سطنبول اىل 

حيث �سبقه عمه للغر�س نف�سه.

 ويو�سح في�سل "لقد حزمت امري بعد الت�ساقط 
ال�سريع ل�سعري.

ه��ذه اخلطوة  ان اخطو  ا�سلع فقررت  ب��داأت   لقد 
وان ازرع �سعرا".

ويلفت هوؤلء الرجال حليقو الروؤو�س مع �سمادات 
يف  ال�سياحية  الم��اك��ن  يف  النتباه  ب��ال��دم  ملطخة 
ان  مازحني  املدينة  �سكان  بع�س  ويقرتح  املدينة. 
بال�سمادات  امللفوفة  ال���روؤو����س  ه��ذه  م��ن  يجعلوا 
�سعارا ل�سطنبول. وقد اثرت موجة غري م�سبوقة 
على  �سلبا  فا�سلة  انقالب  وحماولة  الهجمات  من 
على  ت��وؤث��ر  مل  ان��ه��ا  ي��ب��دو  لكن  تركيا  يف  ال�سياحة 

او�ساط زرع ال�سعر.
العالجات  ون���وع���ي���ة  امل��ق��ب��ول��ة  ال����س���ع���ار  وت�����س��ك��ل 
ال�سببني الرئي�سيني لزدياد الطلب، على ما يو�سح 
لوكالة فران�س بر�س طالب تا�ستيميل مدير عيادة 

ال�سعر. زرع  يف  اك�سربت" املتخ�س�سة  "كلينيك 
هما  ال�سعر  وزرع  التجميلية  "اجلراحة  وي�سيف 
قطاعان متطوران جدا يف تركيا. ويح�سل املر�سى 

على عالج بنوعية عالية جدا بربع ال�سعر".


