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�أبوظبي ت�ست�سيف �أول قافلة �سالم متعددة 
�لأديان تفعيال لإعالن مر�ك�ش �لتاريخي 

•• اأبوظبي-وام: 

بني  والتعاون  الثقة  بناء  ملتقى  اأع��م��ال  ام�س  اأبوظبي  يف  انطلقت 
امل�سلمة يف  الأدي��ان الذي ينظمه منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات 
اإط��ار الزيارة الأوىل لأول قافلة �سالم متعددة الأدي��ان حتت عنوان 
القافلة الأمريكية لل�سالم : ن�سر ر�سالة ال�سالم من خالل بناء الثقة 
والتعاون بني الأديان. وياأتي امللتقى الذي يعقد يف فندق اأبراج الإحتاد 
4 مايو اجل��اري.. تفعيال لإع��الن مراك�س التاريخي  وي�ستمر حتى 
وليوؤكد مرة اأخرى ريادة اأبوظبي يف �سناعة النموذج، وحموريتها يف 

رحلة دروب ال�سالم .         )التفا�سيل �س12(

معظمهم تربية ريا�سية واجنليزي وبلوغ ال�سن
�لرتبية تفرج عن قو�ئم �ملنتهية خدماتهم �لـ 697 

بعد �أيام من �لتوتر و�لقلق بامليد�ن �لرتبوي 
•• دبي – حم�شن را�شد 

اأفرجت وزارة الرتبية والتعليم اأم�س عن قوائم املعلمني املنهي خدماتهم 
الرتبية  م��ادت��ي  م��ن  معظمهم  ومعلمة  معلما   697 ع��دده��م  وال��ب��ال��غ 
قبل  املعا�س  �سن  منهم  بلغ  اىل من  اإ�سافة  الإجنليزية  واللغة  الريا�سية 
�سهد  بعدما  القوائم  الف���راج عن  ه��ذا  وج��اء   ، املقبل  �سبتمرب  الأول من 
امليدان الرتبوي وخالل الأ�سبوع املا�سي حالة من الرق والتوتر �سببه اأن 
عدد كبري من املعلمني املنتهية خدماتهم تلقوا على نظام بياناتي وعلى 
مدار الأيام املا�سية ، ر�سائل غري وا�سحة مفادها اأنهم خارج النظام وعليهم 
مراجعة املوارد الب�سرية بالوزارة ، وظنوا اأن هناك خطاأ بالنظام واأخذوا 

يتخبطون ويت�ساءلون عن معنى هذه الر�سائل.  )التفا�سيل �س5(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:21            
الظهر.......    12:20  
الع�رص........   03:51   
املغرب.....   06:55  
الع�صاء......   08:25

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

األربعاء  3   مايو    2017  م  -  7 شعبان  1438  العدد  12010    
Wednesday  3   May   2017  -  Issue No   12010

عنا�سر ال�سرطة العراقية ي�ستبكون مع الرهابيني الدواع�س يف املو�سل

تنفيذا لتوجيهات خليفة ومبتابعة حممد بن زايد 

جلنة مبادر�ت رئي�ش �لدولة تعتمد م�ساريع 
�سكنية وبنية حتتية بقيمة 410 ماليني درهم

•• اأبوظبي-وام:

�ساحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذا 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ومبتابعة 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
جلنة  اع��ت��م��دت  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
�ساحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة 
م�ساريع  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
تقدر قيمتها بنحو 410 ماليني 
دره������م خ�����الل اج��ت��م��اع��ه��ا ال����ذي 
عقدته اأم�س الول برئا�سة معايل 
وزير  نائب  الزعابي  جمعة  اأحمد 

�سوؤون الرئا�سة.
جمعة  اأح�����م�����د  م����ع����ايل  واأ�������س������اد 
ال����زع����اب����ي ن����ائ����ب وزي�������ر �����س����وؤون 
متابعة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���س��ة 
ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرات  وتنفيذ 
القيادة  ب��ح��ر���س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ال���ر����س���ي���دة ع���ل���ى ال����س���ت���م���رار يف 
اإط������الق امل�����س��اري��ع ال���رام���ي���ة اإىل 
وتطوير  امل��واط��ن  رفاهية  تعزيز 
البنية التحتية يف مناطق الدولة 

حممد بن زايد يتحدث اىل اأبطال �سباق دملا للمحامل ال�سراعية   )وام(

•• اأبوظبي -وام:

اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة بق�سر البحر بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 

للمحامل  دمل���ا  ل�سباق  الأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن 
ال�سراعية الأوىل للم�سافات الطويلة فئة 60 قدما 
واللجنة العليا املنظمة لل�سباق يرافقهم اأحمد ثاين 
اإدارة نادي اأبوظبي  مر�سد الرميثي رئي�س جمل�س 
للريا�سات ال�سراعية واليخوت وماجد عتيق ماجد 

املهريي مدير النادي .      )التفا�سيل �س19(

�حلوثيون يعتقلون مو�لني للمخلوع وي�سادرون �أ�سلحتهم يف �سنعاء
•• عدن-وكاالت:

اأقدمت ميلي�سيات احلوثي على اعتقال عدد من كبار �سيوخ 
قبيلة ُع�ذر التابعة لقبائل حا�سد املوالية للمخلوع �سالح يف 
بني  ا�ستباكات  بعد  وذل��ك  �سنعاء،  �سمال  عمران  حمافظة 

رجال القبائل وعنا�سر من جماعة احلوثي.
عذر  ب��ل��دة  اقتحمت  امليلي�سيات  اأن  قبلية  م�����س��ادر  واأك����دت 
واعتقلت 3 من �سيوخها من اأن�سار املخلوع واقتادتهم اإىل 

اأحد املعتقالت يف مدينة  عمران.
اأمنية يف �سنعاء عن اقتحام ميلي�سيات  كما ك�سفت م�سادر 

الر�سمي  ح�سابه  عرب  ن�سرها  تغريدات  يف  امل��خ��اليف،  وق��ال 
على موقع تويرت، اإن اليمن ممثل بقيادته ال�سرعية قدموا 
الت�سحيات اجل�سيمة من اأجل بالدي والعروبة، ولن تنجح 

حماولة الإيقاع بينهم.
ال��ت��ب��اي��ن��ات مهما جرى  ك��ل  اأن���ه �سيتم جت���اوز  و���س��دد ع��ل��ى 
دعم  حت��ال��ف  اأن  الأي����ام   �ستثبت  امل�ستقبل  ويف  ت�سخيمها، 
ال�سرعية باٍق حتى حتقيق اأهدافه، من اأجل البناء والأمن 
وال�ستقرار. واأ�ساف اأن التحالف العربي ربط بوثاق متني 
ومواقع  الإع���الم  ع��رب  متزيقه  يتم  ول��ن  الت�سحيات،  م��ن 

التوا�سل الجتماعي.

املخلوع  الرئي�س  �سقيق  جنل  �سالح  توفيق  منزل  احلوثي 
ونهبت كميات كبرية من الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة كانت 

خمزنة يف املنزل.
من  ملنتقديها  مالحقات  بحملة  احلوثي  ميلي�سيات  وتقوم 
ال�سرية  الأ�سلحة  خمابئ  وت��داه��م  �سالح،  املخلوع  اأن�����س��ار 
عليها  وال�سطو  �سنعاء  املخلوع يف  اأن�سار  بها  التي يحتفظ 

وم�سادرتها.
اىل ذلك، اأكد نائب رئي�س الوزراء اليمني، وزير اخلارجية 
العربي  التحالف  اأن  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  امل��خ��اليف،  عبدامللك 

بقيادة ال�سعودية، �سيبقى يف اليمن حتى حتقيق اأهدافه.

عبا�ض يلتقي ترامب يف البيت الأبي�ض اليوم

�ليون�سكو جتدد تاأكيدها �عتبار �إ�سر�ئيل حمتلة للقد�ش
•• وا�شنطن-وكاالت:

اليوم  عبا�س  حم��م��ود  الفل�سطيني  الرئي�س  يلتقي 
البيت  الأربعاء بالرئي�س الأمريكي دونالد ترمب يف 
الأبي�س، و�سط اخل�سية من ا�ستغالل املنا�سبة لفر�س 
ل�سالح  الفل�سطينيني  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ازلت  م��ن  امل��زي��د 

اإ�سرائيل.
وقال ال�سفري الفل�سطيني لدى وا�سنطن ح�سام زملط 
الإدارة  اأقطاب  كل  من  عبا�س  ا�ستقبال  �سيجري  اإن��ه 
الأمريكية، بينما �سيعقد لقاء القمة بينه وبني ترمب 

ظهر الأربعاء بتوقيت وا�سنطن يف البيت الأبي�س.
واأ�ساف اأن عبا�س �سيطلع ترمب على جاهزية القيادة 
قرارات  وفق  والعادل  احلقيقي  لل�سالم  الفل�سطينية 
ال�سرعية الدولية، ومن املتوقع اأن ي�سدر بيانان عن 

اجلانبني يف ختام اجتماع مو�سع لطاقميهما.
وتاأتي زيارة عبا�س اإىل وا�سنطن بدعوة ر�سمية وجهها 
له الرئي�س الأمريكي خالل مكاملة هاتفية، اأكد فيها 

بني  تاريخي  �سالم  �سناعة  اأج��ل  من  التدخل  عزمه 
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.

وا�سنطن  اإىل  م��ع��ه  الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����س  وي��ح��م��ل 
ملفات ثقيلة وق��رارات اأممية، توؤكد يف جمملها على 
اإقامة دولة فل�سطينية على حدود عام 67 وعا�سمتها 
القد�س وحق الالجئني يف العودة والتم�سك باملبادرة 

العربية.
للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  ج����ددت  ذل����ك،  اىل 
اأم�س  جديد  ق��رار  يف  )اليون�سكو(  والعلوم  والثقافة 

اعتبار اإ�سرائيل حمتلة للقد�س.
التنفيذي  املجل�س  اأع�ساء  اأن  �سحفية  م�سادر  واأف��اد 
مبقر  ومغلقة  خا�سة  جل�سة  -يف  �سوتوا  لليون�سكو 
ال�سابقة  القرارات  تاأكيد  ل�سالح  باري�س-  يف  املنظمة 
ورف�س  للقد�س،  حمتلة  اإ�سرائيل  باعتبار  للمنظمة 

�سيادة الأخرية عليها.
22 �سوتا، ومعار�سة  باأغلبية  القرار  وجرى مترير 

ع�سرة اأ�سوات، وامتناع اأو تغيب الدول الباقية.

 69 ــن قــتــل  ــل ــع ـــول ت ـــاب ك
مناطق بــعــدة  طــالــبــان  ــن  م

•• كابول-وكاالت:

اأفاد بيان لوزارة الدفاع الأفغانية 
69 من م�سلحي طالبان  مبقتل 
���س��ب��ك��ة حقاين  ع�����س��و يف  ب��ي��ن��ه��م 
للقوات  ع�سكرية  عملية  خ���الل 
 13 الأف���غ���ان���ي���ة والأج���ن���ب���ي���ة يف 
ولي����ة.  واأ���س��اف ال��ب��ي��ان اأن 26 
ال�ستباكات  يف  اأ���س��ي��ب��وا  اآخ��ري��ن 
التي وقعت بني القوات احلكومية 
مناطق  يف  ط���ال���ب���ان  وم�����س��ل��ح��ي 
اأه��م��ه��ا ولي����ات قندوز  م��ت��ف��رق��ة 
جنوبي  وهلمند  )���س��م��ال(  وب��ل��خ 

البالد.
طالبان  ح���رك���ة  اأع���ل���ن���ت  واأم���������س 
اأمريكيني  ج��ن��ود  �ستة  ق��ت��ل  ع��ن 
ع�سكري  ل��رت��ل  تعر�سها  خ���الل 
اأمريكي يف ولية ننغرهار �سرقي 

اأفغان�ستان ب�سيارة مفخخة.
القيادة  ت�����س��در  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، مل 
الأمريكية يف اأفغان�ستان اأي بيان 
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فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

ا�ستقبل اللجنة املنظمة واأبطال �سباق دملا للمحامل ال�سراعية

حممد بن ز�يد يوؤكد �هتمام ورعاية 
�لإمار�ت جلميع �لريا�سات �لرت�ثية

بالدعم  معاليه  اأ�ساد  كما  كافة.. 
ال����ذي ت��ت��ل��ق��اه ال��ل��ج��ن��ة م���ن �سمو 
اآل نهيان  ال�سيخ من�سور بن زايد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

�سموه  وتعليمات  الرئا�سة  �سوؤون 
ب�ساأن تنفيذ امل�ساريع وفق املعايري 
العاملية و�سرورة النتهاء منها يف 
الوقت املحدد. )التفا�سيل �س2(

حتفظات للمعار�سة على املبادرة الرو�سية يف ا�ستانا
��ستباكات بالأحياء �جلديدة 

للطبقة و�سحايا بغار�ت يف حماة
•• عوا�شم-وكاالت:

عنيفة  ا�ستباكات  اإن  الدميقراطية  �سوريا  ق��وات  قالت 
اندلعت �سباح ام�س الثالثاء مع تنظيم داع�س الإرهابي 
الفرات  �سد  ل���  املتاخمة  للطبقة  اجل��دي��دة  الأح��ي��اء  يف 
بريف الرقة الغربي. وذكرت هذه القوات -امل�سكلة ب�سكل 
رئي�سي من وحدات حماية ال�سعب الكردية- اأنها تقدمت 
والثاين  )الأول  الطبقة  يف  اجل��دي��دة  الأح��ي��اء  ب��اجت��اه 
والثالث(. واأ�سافت اأنها قتلت عددا من عنا�سر التنظيم 
دب���اب���ة و�سيارتني  ع��ل��ى  خ���الل ال���س��ت��ب��اك��ات وا���س��ت��ول��ت 

م�سفحتني ودمرت عربة مفخخة.
اىل ذلك، قتل مدنيون معظمهم اأطفال يف غارات جوية 
تدور  ح��ني  يف  �سوريا،  غربي  ال�سمايل  حماة  ري��ف  على 
النظام  وق��وات  امل�سلحة  املعار�سة  بني  عنيفة  ا�ستباكات 

ال�سوري يف اأطراف دم�سق ال�سرقية.
فقد قتل �ستة اأ�سخا�س من عائلة واحدة وجرح اآخرين 
جراء ق�سف ب� الرباميل املتفجرة من مروحيات النظام 
اللطامنة  بلدة  يف  ال�سكنية  الأح��ي��اء  ا�ستهدف  ال�سوري 

بريف حماة ال�سمايل.
�سيا�سا اأبدت ف�سائل املعار�سة ال�سورية اأبدت حتفظا على 
املبادرة الرو�سية حول املناطق الآمنة، وذلك قبل يوم من 
كزاخ�ستان،  "اأ�ستانا4-" يف عا�سمة  انطالق مفاو�سات 
التي �ست�سهد م�ساركة املبعوث الأممي اإىل �سوريا �ستفان 
املبادرة  على  حتفظات  املعار�سة  واأب���دت  مي�ستورا.  دي 
اأن يو�سح طبيعة هذه  التي قدمتها رو�سيا �سفهيا، دون 

اأ�ستانا  مفاو�سات  جولة  ت�سهد  اأن  وت��وق��ع  التحفظات، 
وتطرقها  ت�سعبها  ب�سبب  امل��ب��ادرة  ب�����س��اأن  ك��ب��ريا  نقا�سا 
الرو�سية  امل����ب����ادرة  وت�����س��م��ن��ت  امل���ل���ف���ات.  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
باخل�سو�س عقد هدنة ملدة ثالثة اأ�سهر قابلة للتجديد، 
يف  الت�سعيد  لتخفيف  مناطق  اأرب��ع  باإن�ساء  اق��رتاح  مع 
حمافظة اإدلب و�سمال حم�س والغوطة ال�سرقية وجنوب 
�سوريا. كما ت�سمن املقرتح منع ا�ستخدام الأ�سلحة مبا 
فيها طائرات النظام ال�سوري، واإيجاد الظروف املالئمة 
لطرد تنظيم داع�س وجبهة الن�سرة من مناطق تخفيف 

الت�سعيد مب�ساعدة املعار�سة.
اأن ت�سارك -اإىل جانب الدول ال�سامنة الثالث  ويتوقع 
اأخ��رى ب�سفة مراقب من  رو�سيا وتركيا واإي��ران- وفود 
والأمم  الأوروب����ي  والحت���اد  والأردن  املتحدة  ال��ولي��ات 
املفاو�سات حتى  اإىل  املعار�سة  املتحدة. ومل يكتمل وفد 
ونقل  ب�سبب عدم و�سول ممثلي ف�سائل اجلنوب.  الآن 
�سيعقد  اجتماعا  اإن  قولها  امل��ع��ار���س��ة  م��ن  م�����س��ادر  ع��ن 
عند اكتمال �سفوفها من اأجل بلورة موقف موحد من 

املبادرة الرو�سية.
اأن  واأع��ل��ن مكتب امل��ب��ع��وث الأمم���ي اإىل ���س��وري��ا يف ب��ي��ان 
اإنه  وق��ال  اأ�ستانا،  مفو�سات  اإىل  �سين�سم  مي�ستورا  دي 
�سي�ستغل الفر�سة لإجراء م�ساورات �سيا�سية مع �سامني 
ات��ف��اق وق��ف اإط���الق ال��ن��ار وغ��ريه��م مم��ن �سيح�سرون 
الع�سكرية،  احلالة  تهدئة  يف  جهودهم  لدعم  الجتماع، 
اإ�سافة اإىل و�سع اللم�سات الأخرية على مداولته ب�ساأن 

اجلولة املقبلة من املفاو�سات بني ال�سوريني يف جنيف.

قتلى وجرحى بهجوم على 
�جلي�ش �لعر�قي يف �لأنبار

•• االأنبار-وكاالت:

قتل م�سلحو تنظيم داع�س الإرهابي 4 جنود عراقيني على الأقل اأم�س يف 
حمافظة الأنبار، يف اأحدث هجوم دموي لهم على قوات الأمن العراقية 

يف املنطقة، بح�سب ما قاله م�سوؤولون.
الأوىل يف  الفرقة  الرابع يف  الفوج  على مقر  وق��ع  ال��ذي  الهجوم،  وبهذا 
عدد  يبلغ  الرطبة،  لق�ساء  التابعة  ال�سكار  منطقة  يف  العراقي  اجلي�س 
التنظيم  اأي��دي م�سلحي  على  قتلوا  الذين  العراقية  الأم��ن  ق��وات  اأف��راد 

اأكرث من 20 �سخ�سا خالل الأيام القليلة املا�سية.
حملي  وم�����س��وؤول  ال�سرطة  يف  �سابط  ع��ن  ب��ر���س  ف��ران�����س  وك��ال��ة  ونقلت 
تاأكيدهما لعدد �سحايا الهجوم. وقال مقدم يف اجلي�س اإن م�سلحي التنظيم 
الهاون وبال�سواريخ  الق�سف مبدافع  الفرقة م�ستخدمني  هاجموا مقر 
قبل حماولة بع�س امل�سلحني اقتحامها. واأ�ساف اأن ال�ستباكات ا�ستمرت 
�ساعتني، حتى ال�ساعة ال�سابعة �سباحا، بح�سب التوقيت املحلي. وهذا هو 
الهجوم الرابع من نوعه الذي ي�سنه م�سلحو التنظيم على الفرقة الأوىل 

يف اجلي�س العراقي وقوات حر�س احلدود يف نف�س املنطقة.

رغم ا�ستمرار التوازنات داخل الئتالف احلاكم: 
تون�ش: �لتحوير �لوز�ري.. ونظرية �لدومينو!

•• الفجر - تون�ص – خا�ص

مل يكن متوقعا ان يثري جمرد حتوير جزئي على احلكومة مثل هذا اجلدل 
ال�سيا�سي بني راف�س و�سامت و�سامت وغا�سب وفرح وحمذر من تبعات هذه 

اخلطوة على هيبة الدولة و�سلطتها.
التحوير  اع��ُت��رب  حيث  وتوقيتها،  الرتبية  وزي��ر  تنحية  ق��رار  خلفية  ولعل 
هدية للمركزية النقابية يف عيد العمال، رغم نفي احلكومة ذلك، هي التي 
تقف وراء هذا املزاد ال�سيا�سي اجلديد يف امل�سهد �سيا�سي   الذي يبدو وكاأنه 

ي�ستع�سي على ال�ستقرار..      )التفا�سيل �س15(

احلكومة تنفي ت�سريحات وزير الرتبية املقال
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اأخبـار الإمـارات
موؤمتر تنمية �لتكاليف �لأمريكية ي�ستعر�ش �أور�ق عمل للم�ساريع �لعمالقة عامليا 

•• دبى -وام:

ا�ستعر�ست اللجنة التنفيذية العليا للموؤمتر الدويل لهيئة تنمية التكاليف 
ماجد  .وق��ال  عامليا  العمالقة  امل�ساريع  من  لعدد  العمل  اأوراق  الأمريكية 
فاروق حنا املدير التنفيذي للجنة التنفيذية العليا للموؤمتر الذي يختتم 
اليوم بدبي ان من بني تلك امل�ساريع ا�ستاد اأمازون بالربازيل وم�ساريع البنية 
بجمهورية  الع�سوائيات  تطوير  �سندوق  وم�ساريع  قطر  لأوملبياد  التحتية 

م�سر العربية.
الأرا�سي  دائ��رة  ع��ام  �سلطان بطي بن جم��رن مدير  �سعادة  ق��ال  من جهته 
الإمارة  خطط  يف  مهما  دورا  تلعب  التكاليف  اإدارة  اإن  دب��ي  يف  والأم����الك 
وعلى وجه التحديد خالل هذه املرحلة التي يتم فيها تطوير الكثري من 

2020 ف�سال  اإك�سبو  ا�ستعدادا لنطالق معر�س  التحتية  البنية  م�ساريع 
عن تاأثريها على خمتلف اجلوانب القت�سادية البيئية وتاثريها فى زيادة 

عوائد ال�ستثمارات واحلد من املخاطر .
يف  املخاطر  وتقييم  الرقابة  اإدارة  مدير  ال�سام�سي  م��وزة  قالت  جهتها  من 
دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي قدمنا عر�سا تو�سيحيا نتناول فيه اإدارة 

املخاطر املوؤ�س�سية يف دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي .
الهيئة  لرابطة  الو���س��ط  لل�سرق  القليمي  امل��دي��ر  العماين  ح�سني  ق��ال  و 
الو�سط  بال�سرق  م��رة  لأول  ي��ق��ام  امل��وؤمت��ر  ان  التكاليف  لتنمية  ال��دول��ي��ة 
باأهمية  املتعلقة  املوا�سيع  العديد من  وحظي بح�سور متميز ومت مناق�سة 
ادارة التكاليف واملخاطر يف امل�ساريع وا�ستعرا�س بع�س امل�ساريع املتميزة يف 

منطقة ال�سرق الو�سط .

هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي ت�ستكمل ��ستعد�د�تها لتنفيذ م�سروع �إفطار �سائم مبحافظة ح�سرموت
•• املكال-وام: 

ا�ستكملت هيئة الهالل الحمر الإماراتي ا�ستعداداتها لتنفيذ م�سروع 
اإفطار �سائم مبحافظة ح�سرموت للعام الثاين على التوايل خالل 

�سهر رم�سان املبارك املقبل.
الرم�سانية  الوجبات اجلاهزة  اآلف  العام  الهيئة خالل هذا  وتقدم 
ومديريات  م��دن  خمتلف  على  ال��ك��رمي  رم�سان  �سهر  ط��وال  ت��ت��وزع 

حمافظة ح�سرموت.
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق  امل�����س��اف��ري رئي�س  ع��ب��داهلل  وق���ال 
بح�سرموت اأن م�سروع اإفطار �سائم ياأتي يف اطار امل�ساهمة برت�سيخ 

معاين العطاء وقيم التكافل وتو�سعة مظلة العمل الإن�ساين وم�ساندة 
ان�سجاما  الف�سيل  ال�سهر  واملحتاجني خ�سو�سا مع حلول  ال�سعفاء 

مع تعاليم ديننا احلنيف.
الكرمي  ال�سهر  ف�سائل  اإح��ي��اء  اإىل  ال�سائم  اإف��ط��ار  م�سروع  ويهدف 
بحاجة  هم  من  كل  اخل��ري  ليعم  والت�سامح  التاآخي  قيم  جت�سيد  يف 

للتخفيف عنهم.
اأف�سل  مع  التعاقد  على  الم��ارات��ي  الحمر  الهالل  هيئة  وحتر�س 
الإفطار  موعد  قبل  يوميا  �سحية  اإف��ط��ار  وجبات  لتوفري  املطاعم 
طوال �سهر رم�سان املبارك و�سط اأجواء يعمها التاآخي والرتاحم بني 

فرق التوزيع وجموع ال�سائمني.

تنفيذا لتوجيهات خليفة ومبتابعة حممد بن زايد 

جلنة مبادر�ت رئي�ش �لدولة تعتمد م�ساريع �سكنية وبنية حتتية بقيمة 410 ماليني درهم
•• اأبوظبي-وام:

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ومبتابعة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
متابعة  اع��ت��م��دت جل��ن��ة  امل�����س��ل��ح��ة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ب���ادرات  ت��ن��ف��ي��ذ 
تقدر  م�������س���اري���ع  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
قيمتها بنحو 410 ماليني درهم 
ال�����ذي عقدته  اج��ت��م��اع��ه��ا  خ����الل 
اأحمد  معايل  برئا�سة  الول  اأم�س 

اإم���ارة  يف  العجيلي  ط��ري��ق  ك��ف��اءة 
وتنفيذا  ت�سميما  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ب��ق��ي��م��ة 14 م��ل��ي��ون دره������م.. ومت 
اإن�ساء  ا���س��ت��ك��م��ال  م�����س��روع  اإ���س��ن��اد 
واإجن������از م�����س��اك��ن ل��ل��م��واط��ن��ني يف 
ال�����س��رق��ي��ة مب��ب��ل��غ وقدره  امل��ن��ط��ق��ة 
29 مليون درهم. ح�سر الجتماع 
الرميثي  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة حم��م��د 
وكيل وزارة �سوؤون الرئا�سة لقطاع 
ال�سوؤون املالية وامل�سرتيات و�سعادة 
وزارة  وكيل  العامري  �سعيد  را�سد 
التن�سيق  لقطاع  الرئا�سة  ���س��وؤون 
حممد  حممد  و���س��ع��ادة  احلكومي 
�سالح مدير عام الهيئة الحتادية 

وتعليمات  ال��رئ��ا���س��ة  ���س��وؤون  وزي���ر 
وفق  امل�ساريع  تنفيذ  ب�ساأن  �سموه 
النتهاء  و�سرورة  العاملية  املعايري 

منها يف الوقت املحدد.
الجتماع  خ���الل  اللجنة  واأر����س���ت 
اأعمال املرحلة الأوىل من م�سروع 
وادي  ب��ني  الطريق  واإجن���از  اإن�ساء 
دوار  بني  الرابط  والطريق  القور 
ن�������زوى مببلغ  وط����ري����ق  ال���ه���ب���اب 
دره���م.. كما  290 مليون  وق���دره 
اأعمال  ت��ر���س��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اع��ت��م��دت 
املرحلة الأوىل مل�سروع اإعادة تاأهيل 
يف  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة 
اإمارة عجمان بقيمة اإجمالية 30 

�سوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعة 
الرئا�سة.

واأ�ساد معايل اأحمد جمعة الزعابي 
رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  نائب 
مبادرات  وت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ب��ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة على 
امل�ساريع  اإط�����الق  يف  ال����س���ت���م���رار 
الرامية اإىل تعزيز رفاهية املواطن 
وتطوير البنية التحتية يف مناطق 
اأ���س��اد معاليه  ك��اف��ة.. كما  ال��دول��ة 
من  اللجنة  تتلقاه  ال��ذي  بالدعم 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

مليون درهم.
اإن�ساء  م�����س��روع  ال��ل��ج��ن��ة  واأر�����س����ت 
اإمارة  ال�سحي يف  ال�سرف  حمطة 
مليون   21 ب��ق��ي��م��ة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
اإن�ساء  م�سروع  اأر���س��ت  كما  دره���م.. 
مل�سروع  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق  �سبكة 
م�سكنا   168 واإجن���������از  اإن���������س����اء 
للمواطنني يف مدينة كلباء بقيمة 

اجمالية 15 مليون درهم.
ت�سميم  م�سروع  اللجنة  وا�سندت 
واإن�����س��اء واإجن����از ط���رق داخ��ل��ي��ة يف 
اإمارة عجمان  الرقايب يف  منطقة 
11 م��ل��ي��ون دره������م.. كما  ب��ق��ي��م��ة 
اأر������س�����ت م�������س���روع حت�����س��ني ورف����ع 

لقطاع  امل�������س���اع���د  ال���وك���ي���ل  امل���ي���ل 
احل�سري  وال��ت��خ��ط��ي��ط  الإ���س��ك��ان 
التحتية  البنية  تطوير  وزارة  يف 
املعيني  وامل��ه��ن��د���س حم��م��د ح�����س��ن 

الدكتور  و���س��ع��ادة  وامل���اء  للكهرباء 
ال�����س��ي��ع��ري مدير  ���س��ي��ف ���س��ال��ح 
اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  ع��ام 
بالإنابة واملهند�س حممد اإبراهيم 

الهند�سية  امل�����س��اري��ع  اإدارة  م��دي��ر 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزارة  يف  والفنية 
املزروعي  ج��ا���س��م  ع��ل��ي  وامل��ه��ن��د���س 

مدير مكتب �سوؤون املبادرات.

�نطالق ملتقى ز�يد للعمل �لن�ساين �ل�سبابي يف �ل�سومال

ال�سراكة  اآل��ي��ات  ودع��م  املوؤ�س�سات 
ب��ي��ن��ه��ا وتقدمي  ف��ي��م��ا  وال���ت���ع���اون 
كفاءة  ل���زي���ادة  العملية  ال���ربام���ج 
احلكومية  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���س�����س��ات 
املجال  يف  ال���ع���ام���ل���ة  واخل����ا�����س����ة 

الإن�ساين.
ال�سامري  ال���دك���ت���ورع���ادل  وق����ال 
زايد  مل��ب��ادرة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 

امللتقيات ال�سبابية يف خمتلف دول 
العامل.

تزامنا  امل��ل��ت��ق��ى  ان���ع���ق���اد  وي����اأت����ي 
لقوافل  الن�������س���ان���ي���ة  امل����ه����ام  م����ع 
املتنقلة  وع��ي��ادات��ه��ا  اخل���ري  زاي����د 
والتي  امل��ت��ح��رك��ة  وم�ست�سفياتها 
ي��ت��ط��وع ف��ي��ه��ا م���ا ي��زي��د ع���ن 50 
كادرا طبيا وفنيا من خمتلف دول 

اإىل اجلميع.
واأ�ساف ان امللتقى له اأبعاد اإن�سانية 
واجتماعية ويعمل خلدمة ق�سايا 
ال�سوء  وت�سليط  نبيلة  اإن�سانية 
منا�سبة  ح���ل���ول  واإي����ج����اد  ع��ل��ي��ه��ا 
والق�سايا  للم�سكالت  و���س��ري��ع��ة 
املجتمعات  التي تواجهها خمتلف 
ال�����س��ع��ب��ة التي  ال���ظ���روف  يف ظ���ل 

ملتقى  م����ع  ت���زام���ن���ا  الن���������س����اين 
هرجي�سا  مدينة  يف  اخل��ري  �سباب 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  ان�سجاما 
 2017 ع��ام  ي��ك��ون  ب��ان  احلكيمة 
�سل�سلة  وب��ع��د جن��اح  للخري  ع��ام��ا 
التي  اخل������ري  ����س���ب���اب  م���ل���ت���ق���ي���ات 
ويف  ابوظبي  العا�سمة  يف  نظمت 
تنزانيا وم�سر يف اطار �سل�سلة من 

الإم���ارات  برنامج  رئي�س  العطاء 
والتخ�س�سي  املجتمعي  للتطوع 
اأن نهج  الم������ارات  اط���ب���اء  رئ��ي�����س 
الإم������ارات الإن�����س��اين ع��امل��ي حيث 
الإم���ارات يف م�ساعداتها  تفرق  ل 
واإ����س���ه���ام���ات���ه���ا الإن�������س���ان���ي���ة بني 
ال�����س��ع��وب ع��ل��ى اأ���س�����س ع��رق��ي��ة اأو 
دينية اأو مذهبية واإمنا متد يدها 

العامل وتقدم خدماتها يف خمتلف 
مع  بالتن�سيق  ال�سومالية  القرى 

املوؤ�س�سات ال�سحية والتطوعية.
ا�ستعرا�س  اإىل  امل��ل��ت��ق��ى  وي��ه��دف 
الماراتية  الن�����س��ان��ي��ة  امل���ب���ادرات 
ال�سبابية  وال���ع���امل���ي���ة  وال���ع���رب���ي���ة 
العمل  ت���ط���وي���ر  يف  والإ������س�����ه�����ام 
الإن�����س��اين وت��ب��ادل اخل����ربات بني 

•• هرجي�شا -وام:

ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات م��ل��ت��ق��ى زايد 
تزامنا  ال�سبابي  الن�ساين  للعمل 
مع ملتقى �سباب اخلري يف دورتها 
هرجي�سا  م���دي���ن���ة  يف  ال����راب����ع����ة 
ال�����س��وم��ال��ي��ة مب���ب���ادرة م���ن زايد 
ال���ع���ط���اء مب�������س���ارك���ة ن���خ���ب���ة من 

ال�سباب من خمتلف دول العامل.
ثقافة  تر�سيخ  اىل  امللتى  ويهدف 
ال����ع����م����ل ال����ت����ط����وع����ي وال����ع����ط����اء 
بني  امل�����س��ارك��ة  وتفعيل  الن�����س��اين 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
لتمكني  ان�سانية  م��ب��ادرات  لتبني 
من  التطوعي  العمل  يف  ال�سباب 
خ���الل اك�����س��اب��ه��م م���ه���ارات علمية 
وع���م���ل���ي���ة ت���ن���م���ي م����ن ق���درات���ه���م 
الن�ساين  ال���ع���م���ل  يف  امل���ي���دان���ي���ة 
معاناة  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
عن  النظر  بغ�س  امل��ع��وزة  الفئات 
او  ال���ع���رق  او  اجل��ن�����س  او  ال���ل���ون 

الديانة.
للعمل  زايد  ملتقى  تنظيم  وياأتي 

العامل  دول  م���ن  ك��ث��ري  ت�����س��ه��ده��ا 
ماأ�ساوية  واأح���داث  �سراعات  م��ن 
وغريها  اج���ت���م���اع���ي���ة  وم�������س���اك���ل 
المارات  �سباب  ان  واأك��د  الكثري. 
العمل  م���ي���ادي���ن  اىل  ����س���ب���اق���ون 
الن�ساين فاياديهم البي�ساء متتد 
ملختلف بقاع العامل تغيث امللهوف 
وت���ع���ال���ج امل���ري�������س وت���ب���ن���ي امل����دن 
واملدار�س وامل�ست�سفيات حتت اطار 
تطوعي ومظلة ان�سانية ان�سجاما 
له  للمغفور  الن�سانية  ال��روح  مع 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
والعطاء  وام��ت��دادا جلهود اخل��ري 
لب��ن��اء زاي���د اخل��ري ال��ذي��ن �ساروا 
العمل  م��ي��ادي��ني  يف  ن��ه��ج��ه  ع��ل��ى 

الن�ساين.
وقال ان �سباب المارات ا�ستطاعوا 
اجناز خم�سة ماليني �ساعة تطوع 
يف خمتلف دول العامل انطالقا من 
الم��ارات وم�سر و�سوريا والردن 
وباك�ستان  وال�������س���وم���ال  ول��ب��ن��ان 
واليمن  وان��دون��ي�����س��ي��ا  وه���اي���ت���ي 

والهند وموؤخرا ال�سومال.

م�سروع غيث ينظم يوما ترفيهيا لالأيتام من �أ�سحاب �لهمم 
•• ابوظبي-وام:

نظم م�سروع غيث التابع لبوابة العني الإخبارية يوما 
الهمم وذلك يف موؤ�س�سة  اأ�سحاب  ترفيهيا لالأيتام من 
الحتياجات  وذوي  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 

اخلا�سة.
العاملي  اليوم  بالتزامن مع  واأتت فعالية �سعادتهم غري 
لليتيم املعاق لتدخل البهجة وال�سرور على قلوب اأكرث 

من 50 من اأبناء املوؤ�س�سة.
ور�س  منها  متعددة  ترفيهية  اأن�سطة  الفعالية  و�سملت 
فنية واألعاب ريا�سية اأ�سرف عليها فريق غيث ومب�ساركة 

فريق الوطن التطوعي.
كما �سمت الفعالية م�ساركة متميزة للمطرب الإماراتي 
ط����ارق امل��ن��ه��ايل ال����ذي ت��ط��وع ب��ت��ق��دمي ف��ق��رات غنائية 
متنوعة بثت البهجة وال�سرور ونالت ا�ستح�سان اجلميع 

ليعربوا عن ما يف وجدانهم من �سعادة.
وقالت وداد املبارك م�سوؤولة الأن�سطة يف موؤ�س�سة زايد 
العليا اأن الهدف الأ�سا�سي لهذه املبادرة هو اإ�سعاد اأبناءنا 
ور�سم الب�سمة على وجوههم من خالل فريق غيث الذي 
حقق هذا الهدف على اأكمل وجه حيث راأينا البت�سامة 
ع��ن حم��ي��اه��م وه���م يف ق��م��ة ���س��ع��ادت��ه��م م�����س��رية اىل ان 
املتطوعني متيزوا بامل�ساعر ال�سادقة اأثناء تعاملهم مع 

ال�سباب فكانت الأجواء مليئة باحلب.
الفئة  امل��ب��ادرات مهمة ج��دا لهذه  اأن ه��ذه  و�سددت على 
الفهم  ق���درات  حت�سني  يف  ال��ط��الب  على  تنعك�س  فهي 

والإدراك والدمج املجتمعي.
اأحد  اإن  غيث  م�����س��روع  م��دي��رة  با�سلوم  بلقي�س  وق��ال��ت 
الفئة يف  املبادرة كان للتوعية بهذه  اأ�سباب اختيار هذه 
حب  بكل  ومعاملتهم  بهم  الختالط  واأهمية  املجتمع 

ودون اختالف لأنهم جزء اأ�سا�سي من املجتمع.
يف  اأ�سهمت  التي  للجهات  بال�سكر  غيث  م�سروع  وتوجه 

رعاية اليوم الرتفيهي.
جتربتي   - عاما   16  - نا�سر  �سيخة  املتطوعة  وقالت 
اأمتكن من  اأن  اأمتنى  واأن��ا  ف��رتة  كانت ل تو�سف فمنذ 
اهلل  وبف�سل  الفئة  هذه  لإ�سعاد  مبادرة  اأي  يف  امل�ساركة 
واأن  �سعادتهم  يف  ب�سيط  بجزء  اأ���س��ارك  اأن  م��ن  متكنت 
اأ�ساركهم الفرحة و�سعدت بروؤيتهم يف قمة ال�سعادة مع 

خمتلف الأن�سطة التي قدمناها لهم .
21 ع��ام��ا - ع�����س��وة فريق  وق��ال��ت ف��اط��م��ة ال��ك��ع��ب��ي - 
الوطن التطوعي تقدمي هذه امل�ساعدات لها معنى اآخر 
و�سعادة ل تو�سف وما م�ساركتي مببادرة غيث اإل و�سام 
علمني  مما  الب�سيط  وتقدمي  وطني  خدمة  يف  و�سرف 
الكثري و�سعدت ب�سعادة الأطفال الذين بعثوا يف نفو�سنا 

ال�سعادة والأمل .
وت��ع��د ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة اخل��ام�����س��ة مل�����س��روع ب��واب��ة العني 
الإخبارية لعام اخلري غيث الذي اأطلقته يف بداية العام 
العام..  نهاية  حتى  م�سروعا   30 تنفيذ  اإىل  وي��ه��دف 
و�سمت الفعاليات ال�سابقة ل� غيث مبادرة ترميم منزل 
لأ�سرة حمتاجة يف ال�سارقة وبرناجما ترفيهيا لالأطفال 

املر�سى يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية.

�لإمار�ت لعلوم �ل�ستمطار يختار 15 بحثا �أوليا للمرحلة �ملقبلة لنيل منحته
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار تر�سح 15 بحثاً 
اأولياً مبتكراً للمرحلة املقبلة، من بني 201 طلًب مت تلقيها يف 
الدورة الثالثة للح�سول على منحة الربنامج الذي يعزز مكانته 

الدولية يف جمال علوم ال�ستمطار.
وت�سمنت البحوث املر�سحة مو�سوعات مبتكرة تقّدم بها عدد من 
الثالثة  ال��دورة  امل�ساركني يف  الدوليني  والباحثني  العلماء  خرية 
�سوؤون  وزارة  اأطلقته  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  وي�سكل  ال��ربن��ام��ج.  م��ن 
لالأر�ساد  الوطني  امل��رك��ز  عليه  وي�سرف   ،2015 ع��ام  الرئا�سة 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف  ال���دويل  للتعاون  من�سة  وال����زلزل،  اجل��وي��ة 
الأبحاث العلمية والتقنيات املتقدمة لإيجاد حلول مبتكره ل�سح 
املياه وتر�سيخ مفهوم البتكار يف جمال ال�ستمطار. وقال �سعادة 
الدكتور عبد اهلل املندو�س، مدير املركز الوطني لالأر�ساد اجلوية 
وال�����زلزل: اإن ال��زي��ادة يف ع��دد ال��ب��ح��وث الأول��ي��ة امل�����س��ارك��ة هذا 
الإمارات  ال��دويل بربنامج  العلمي  املجتمع  توؤكد على ثقة  العام 
لبحوث علوم ال�ستمطار يف فتح اآفاق جديدة يف البحث عن حلول 
. ونوه  ال�ستمطار  املياه عن طريق علوم  �سح  م�ستدامة لتحدي 
تت�سم  ال��واردة  املتقدمة  للبحوث  الدقيق  التقييم  عملية  اأن  اإىل 
باأعلى املعايري العلمية الدولية . واأ�ساف: نحن ممتنون للدعم 
امل�ستمر الذي يقدمه �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب 
جمل�س رئي�س الوزراء ووزير �سوؤون الرئا�سة ، والذي يوؤكد على 
ونثمن  ال�ستمطار،  بعلوم  النهو�س  يف  للدولة  ال��ري��ادي  ال���دور 
اجلوية  لالأر�ساد  الوطني  املركز  اأمناء  ملجل�س  احلثيثة  املتابعة 

والزلزل لربنامج الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار .
وقد مت اختيار قائمة البحوث ال� 15 بعد عملية مراجعة دقيقة 

الفنية  امل��راج��ع��ة  جلنة  باجتماع  انتهت  ك��ام��اًل  ���س��ه��راً  ا�ستمرت 
الدولية يف اأبوظبي يومي 1 و2 مايو لختيار القائمة النهائية 
للبحوث املر�سحة يف هذه املرحلة. وجرت املفا�سلة بني جمموعة 
متنوعة من البحوث بلغت 201 م�سروع بحثي تقّدم بها 710 
موؤ�س�سة   316 ل���  ينت�سبون  واخل����رباء  والعلماء  الباحثني  م��ن 
وق��د مت  ق���ارات.  ت��ت��وزع على خم�س  ب��ل��داً   68 تتواجد يف  بحثية 
هي:  معايري  ثالثة  على  بناء  املختارة  الأول��ي��ة  البحوث  حتديد 
اجلودة العلمية ومدى التاأثري، واخلربة العلمية للفريق البحثي 
العلمي  البحث  جمال  تطوير  على  والقدرة  التطبيق،  واإمكانية 
اخلا�س بال�ستمطار يف دولة الإم��ارات. واأ�سادت علياء املزروعي، 
مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار، بجهود جلنة 
من  مهمة  جمموعة  لختيار  املكر�سة  الدولية  التقنية  املراجعة 
امل�ساريع البحثية لالنتقال اإىل اجلولة املقبلة للتقييم والختيار. 
واأكدت اأن النجاح املتميز للدورة الثالثة يوؤكد على �سمعة الربنامج 
ال�ستمطار.  بحوث  جمال  يف  للتميز  عاملياً  بها  معرتف  كوجهة 
ودعت املراجعني الدوليني املعنيني بعملية التقييم النهائية لهذه 
القائمة اإىل لعب دورهم يف تر�سيح اأف�سل امل�ساريع للفوز مبنحة 

الدورة الثالثة من الربنامج.
من  وا�سعة  جمموعة  املختارة  البحثية  امل�ساريع  قائمة  وت�سمل 
احللول القابلة للتطبيق يف جمال علوم ال�ستمطار، ومن �سمنها 
البحث عن عوامل تلقيح جديدة لل�سحب، وتقييم اأمناط ت�سكل 
ال�سحب، وعمليات منذجة جديدة، وكفاءة تقنيات حت�سني املطر، 
واأثر الهباء اجلوي على عمليات الهطول. وقد متت دعوة اأ�سحاب 
اإع��داد وتقدمي مقرتحات بحثية كاملة يف  اإىل  املختارة  امل�ساريع 
البحوث  ا�ستالم  وعقب   .2017 اأغ�سط�س   17 اأق�ساه  موعد 
 ،2017 اأغ�سط�س  �سهر  يف  ال���دورة  ه��ذه  خ��الل  لحقاً  النهائية 

يف  دول��ي��اً  خ��ب��رياً   20 م��ن  اأك���رث  م��ن  مكونة  فنّية  جلنة  �ستقوم 
العديد من املجالت العلمية املختلفة بالجتماع للمرة الثانية يف 
اأبوظبي لتقييم البحوث النهائية واختيار اأف�سلها للح�سول على 
منحة الربنامج. ويعك�س جناح حملة تقدمي الطلبات للم�ساركة 
يف الدورة الثالثة من الربنامج، اهتماماً متنامياً بال�ستفادة من 
قدرات البتكار وتبادل املعارف واخل��ربات يف هذا املجال العلمي 
والتقني املهم بف�سل ريادة دولة الإمارات. ويقدم الربنامج منحة 
اإجمالية بقيمة 5 ماليني دولر على مدى ثالثة اأعوام تت�ساركها 
اهتماماً  الربنامج  وي�سهد  مبتكرة،  بحثية  عرو�س  خم�سة  حتى 
التكنولوجيا من  وخ��رباء  والعلماء  الباحثني  اأو�ساط  بني  كبرياً 
خالل  م��ن  الطلبات  تقييم  يتم  اأن  وب��ع��د  ال��ع��امل.  دول  خمتلف 
الإعالن  �سيتم  مرحلتني،  على  جت��ري  �سارمة  مراجعة  عملية 
عن الفائزين مبنحة الدورة الثالثة للربنامج وتكرميهم خالل 

اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة املزمع اإقامته يف يناير 2018.
اأي�ساً  العام  ه��ذا  املقدمة  الطلبات  ع��دد  يف  الكبري  النمو  ويظهر 
ع��امل��ي ل�ستقطاب  كمركز  دول��ي��اً  بها  امل��ع��رتف  ال��ربن��ام��ج  اأه��م��ي��ة 
حتققت  التي  النتائج  اأن  كما  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  املتقدمة  البحوث 
العاملية  اجلهود  تعزيز  يف  فّعال  ب�سكل  ت�ساهم  اأن  ميكن  بالفعل 

�سعياً نحو اإيجاد حلول حتّقق الأمن املائي.
خمتلف  من  البحوث  ل�ستقطاب  الربنامج  حملة  جن��اح  وي��وؤك��د 
املجال  الرائدة يف هذا  الإم���ارات  دول��ة  العامل، على مكانة  اأنحاء 
ال�ستمطار  علوم  لبحوث  الإم���ارات  برنامج  ك��ّون  حيث  العلمي، 
وج��ه��ة ج��ذاب��ة ل�سبكات الأب��ح��اث امل��ع��رتف بها ع��امل��ي��اً، وجن��ح يف 
تطوير عملية نقل املعارف ال�سرورية ل�سمان التنمية امل�ستدامة 
وال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي يف دول ال��ع��امل امل��ع��ر���س��ة مل��خ��اط��ر اجلفاف 

ونق�س املياه.

دبي ت�ست�سيف ملتقى �لنجاح لقادة �لأعمال 13 مايو �جلاري
•• دبي-وام:

13 مايو  الأع���م���ال يف  ل��ق��ادة  ال��ن��ج��اح  ف��ع��ال��ي��ات ملتقى  ت��ق��ام 
اجلاري حتت رعاية وح�سور معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة حيث �سيلقي معاليه الكلمة 

الرئي�سة .
بدبي  ب��الزا  الكراون  يقام يف فندق  ال��ذي  امللتقى  ويحا�سر يف 
وتنظمه موؤ�س�سة جناحى متحدثون عامليون بارزون لي�ساركوا 

وكيفية  ال��ن��اج��ح��ة  ال�ستثنائية  وا�سرتاتيجياتهم  جت��ارب��ه��م 
احليازة على الأ�سول وال�ستثمار فيها واإدارة الأموال بفعالية 

وتطوير املهارات القيادية الأ�سا�سية.
العام  وامل��دي��ر  املوؤ�س�س  ال�سريك  م�سطفى  اأوف���ى  وواو���س��ح��ت 
ملوؤ�س�سة جناحي ان اقامة امللتقى برعاية و دعم معايل ال�سيخ 
بخلق  الدولة  والتزام  دعم  يعك�س  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
الذكية  وال�ستثمارات  املالية  املعرفة  على  ت�سجع  اأعمال  بيئة 

وريادة الأعمال.

املتحدث  ب��وف��ي��ت  م���اري  امللتقى  امل��ت��ح��دث��ني يف  اأب����رز  ب��ني  م��ن 
الرئي�س يف الفعالية وتتميز بكونها �ساحبة اأعلى ن�سبة مبيعات 
الآخرين  املتحدثني  الأعمال..ومن  جمال  يف  واأيقونة  لكتبها 
�ساندي جاديجا اأحد اأبرز خرباء وا�سرتاتيجيي التجارة وماك 
اأت���رام احل��ائ��ز على ج��ائ��زة ري���ادة الأع��م��ال وال���ذي ميلك عددا 
ع��ق��ارات يف  اأك��رب م�ستثمر  الأع��م��ال وكيفني جرين  كبريا من 
املدربني  اأف�سل  اأح��د  فيليري  دي  بيري  وج��ون  املتحدة  اململكة 

ال�سخ�سيني خللق حياة ا�ستثنائية.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية �ل�سارقة تنتهي من تخ�سري 42 �ألف مرت مربع يف منطقة �لزبري

•• ال�شارقة -وام:

اأجنزت بلدية ال�سارقة املرحلتني الأوىل والثانية من م�سروع تخ�سري 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  مبكرمة  ذل��ك  و  ال��زب��ري  منطقة  وت�سجري 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
على  واملحافظة  اخل�سراء  الرقعة  بن�سر  لتوجيهاته  وتنفيذا  ال�سارقة 
بلدية مدينة  الطريفي مدير عام  �سامل  ثابت  �سعادة  و قال   . املكونات 
النتهاء من تخ�سريها  التي مت  الأماكن  له يف  ال�سارقة خالل جولة 
يف املنطقة اإنه مت تخ�سري مايقارب 42 األف مرت مربع على م�ستوى 
ونخلة  �سجرة   4170 زراع���ة  اإىل  ا�سافة  تخ�سريها  امل��ق��رر  الأم��اك��ن 

موزعة يف املناطق التجميلية املحددة �سمن امل�سروع.
رئي�س  نائب  �سامل بن حموده  �سعادة حمد  التفقدية  �سارك يف اجلولة 

امل��ج��ل�����س ال���س��ت�����س��اري و ���س��ي��ف را���س��د ال��ك��ت��ب��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س البلدي 
واملهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام لقطاع الزراعة والبيئة يف 
اأن  الطريفي  واأو�سح  البلدية.  وموظفي  م�سوؤويل  من  وع��دد  البلدية 
ال�سارقة  ال�سمو حاكم  روؤي��ة �ساحب  هذه اجلهود جاءت من�سجمة مع 
اخل�سراء  التنمية  وتطبيق  م�ستدامة  بيئة  حتقيق  اإىل  تهدف  التي 
املائية وزيادة العتماد على الطاقة النظيفة...  واملحافظة على املوارد 
موؤكدا اأن مدينة ال�سارقة اأ�سبحت مدينة امل�ساحات اخل�سراء واملناظر 
اخلالبة التي متزج مابني املا�سي واحلا�سر لتخلق نوعا من الن�سجام 
بني الإن�سان وبيئته وا�ستح�سار عبق املا�سي واآفاق امل�ستقبل. ونوه اإىل 
اأن بلدية مدينة ال�سارقة حتر�س على ن�سر وزيادة امل�ساحات اخل�سراء 
الت�سجري  عملية  دع��م  و  الزراعية  البنية  وتعزيز  الت�سحر  ومكافحة 
اإىل  .. لفتا  مهما  زراعيا  وم��وردا  موؤثرة  بيئية  ق�سية  كونها  بالإمارة 

والتحديات  ال�سغوط  من  الكثري  على  التغلب  يف  جنحت  البلدية  اأن 
املت�سلة بالت�سجري وزيادة امل�ساحات اخل�سراء كنق�س املياه وق�سوة املناخ 
وفقر الرتبة من خالل التوظيف الأمثل لالبتكارات والنظم احلديثة 

وتطوير اأ�ساليب الري وتعزيز كفاءة املياه.
من جانبه اأو�سح املهند�س ح�سن التفاق اأن البلدية قامت بزراعة حزام 
من اأ�سجار الدما�س و�سوكة مدرا�س على �سارع الإمارات مبحاذاة �سعبية 
الزبري بطول 2150 مرتا وبلغ عدد اأ�سجار الدما�س املزروعة 2000 
�سجرة يف حني بلغ عدد اأ�سجار �سوكة مدرا�س 1500 �سجرة و مت حفر 
الثانية من  اإن املرحلة  اأ���س��اف  . و  امل��زروع��ة  ل��ري الأ���س��ج��ار  بئر واح��د 
امل�سروع �سملت تخ�سري حديقة الزبري العامة والتي تقع على م�ساحة 
بالإ�سافة  األف مرت مربع حيث مت ت�سجريها وتخ�سريها كاملة   37

لزراعة 93 �سجرة نخيل �سغرية و88 �سجرة زينة متنوعة .

نائب رئي�ش جمل�ش �لدولة �ل�سيني ي�ستقبل عبد�هلل بن ز�يد

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي رئي�ش جلنة �لدولة للتنمية و�ل�سالح يف �ل�سني

•• بكني -وام: 

ا�ستقبل معايل جانغ قاو يل نائب 
ال�سيني  ال��دول��ة  جمل�س  رئ��ي�����س 
ام�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 

الدويل يف بكني.
ناق�س اجل��ان��ب��ان خ��الل ال��ل��ق��اء - 
اإط���ار زي���ارة �سموه  ال���ذي عقد يف 
ال�سني  جمهورية  اإىل  الر�سمية 
ع����الق����ات  ت����ع����زي����ز   - ال�������س���ع���ب���ي���ة 
امل����ج����الت  ����س���ت���ى  ال���������س����داق����ة يف 
والتجارية  الق���ت�������س���ادي���ة  م��ن��ه��ا 
تبادل  اإىل  اإ�سافة  وال�ستثمارية 
اآفاق  فتح  على  والعمل  اخل���ربات 
ج����دي����دة ل���ل���ت���ع���اون امل�������س���رتك يف 
امل�سالح  حت��ق��ق  ال���ت���ي  امل����ج����الت 

املتبادلة لكال البلدين.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 

•• بكني-وام: 

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال���دويل ام�����س م��ع��ايل خ��ه يل فنغ 
للتنمية  ال����دول����ة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
ال�سني  ج��م��ه��وري��ة  والإ����س���الح يف 
ب��ح�����س��ور م���ع���ايل نينغ  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
للجنة  العام  املدير  نائب  جه  جي 

التنمية والإ�سالح.
ج��رى خ��الل ال��ل��ق��اء - ال���ذي عقد 
اإىل  اإطار زيارة �سموه الر�سمية  يف 
جمهورية ال�سني ال�سعبية - بحث 
جم�����الت ال���ت���ع���اون امل�����س��رتك بني 
الإم�����ارات وال�����س��ني وال�سبل  دول���ة 
يف  وتطويرها  بتعزيزها  الكفيلة 

كافة املجالت.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
الرا�سخة  اآل نهيان على العالقات 
ال��ت��ي جت��م��ع ب���ني دول����ة الإم�����ارات 
ال�سعبية  ال�������س���ني  وج���م���ه���وري���ة 
�ستى  يف  تعزيزها  على  واحل��ر���س 

الإم���ارات  دول���ة  اآل نهيان ح��ر���س 
مع  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  على 
ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ني ال�����س��ع��ب��ي��ة يف 

البلدين.
من جانبه رحب معايل جانغ قاو 
عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ب��زي��ارة  يل 

على  امل�ستمر  واحل��ر���س  وال�سني 
تعزيزها يف �ستى املجالت.

ح�سر اللقاء �سعادة حممد �سرف 

انطالقاً  وذل��ك  املجالت  خمتلف 
ال�سرتاتيجية  ال���ع���الق���ات  م���ن 
ال����را�����س����خ����ة ال�����ت�����ي ت�����رب�����ط بني 

ال�سني  اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
موؤكداً اأنها تعك�س عمق العالقات 
ال�سرتاتيجية بني دولة الإمارات 

الها�سمي م�ساعد وزير اخلارجية 
وال�����ت�����ع�����اون ال���������دويل ل���ل�������س���وؤون 

القت�سادية والتجارية.

املجالت.
م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب م��ع��ايل خ���ه يل 
للتنمية  ال��دول��ة  جلنة  رئي�س  فنغ 
ال�سني  ج��م��ه��وري��ة  والإ����س���الح يف 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب����زي����ارة  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  ب���ن زاي����د  ع���ب���داهلل 

اإطار  اتفاقية  على  بالتوقيع  فنغ 
ال�سناعية  ال��ق��درات  تعزيز  ب�ساأن 
وزارة  ب��ني  ال�ستثماري  وال��ت��ع��اون 
واللجنة  ال����دول����ة  يف  الق���ت�������س���اد 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة والإ������س�����الح 
تفاهم  م��ذك��رة  وك��ذل��ك  ال�سينية 

اآل ن��ه��ي��ان وم���ع���ايل خه  ب���ن زاي����د 
مذكرة  ع���ل���ى  ال���ت���وق���ي���ع  ف���ن���غ  يل 
تنظيم  هيئة  ب��ني  للتعاون  تفاهم 
و�سركة  ال����دول����ة  يف  الت�������س���الت 
تفاهم  م���ذك���رة  وك���ذل���ك  ه������واوي 
ث��الث��ي��ة الأط�������راف ل��ل��ت��ع��اون بني 

الرائدة  باملكانة  واأ���س��اد  ال�����س��ني.. 
ال����ت����ي حت��ت��ل��ه��ا دول�������ة الإم����������ارات 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  حالياً 

والدويل.
وق�����ام ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان وم���ع���ايل خ���ه يل 

ب�ساأن تعزيز تنمية طريق احلرير 
املعلوماتي  ل��ل��رب��ط  امل��ع��ل��وم��ات��ي 
ه��ي��ئ��ة تنظيم الت�����س��الت يف  ب��ني 
للتنمية  الوطنية  واللجنة  الدولة 

والإ�سالح ال�سينية.
ك��م��ا ���س��ه��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ عبداهلل 

هيئة تنظيم الت�سالت يف الدولة 
وجامعة الإمارات و�سركة هواوي.

�سرف  حممد  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
اخلارجية  وزير  م�ساعد  الها�سمي 
وال�����ت�����ع�����اون ال����������دويل ل���ل�������س���وؤون 

القت�سادية والتجارية.

عمومية جمعية �لقو�ت �مل�سلحة �لتعاونية تعقد �جتماعها �لعتيادي

مو��سالت �لإمار�ت تربم عقدً� لتوفري 32 مركبة ب�سائقيها ل�سركة �لن�سر للمقاولت

•• اأبوظبي-وام:

القوات  جلمعية  العادية  العمومية  اجلمعية  عقدت 
برئا�سة  الع��ت��ي��ادي  اجتماعها  التعاونية  امل�سلحة 
رئي�س  الكتبي  ع��ب��داهلل مهري  ال��رك��ن  ال��ل��واء  معايل 
جمل�س اإدارة اجلمعية وذلك يف نادي �سباط القوات 

امل�سلحة باأبوظبي.
وقدم �سعادة مبارك �سامل بن عوي�سة اخلييلي نائب 
رئي�س جمل�س الإدارة تقرير جمل�س الإدارة عن عام 

.2016
وق����ام ���س��ع��ادة وح��ي��د اإب��راه��ي��م ال���زاك���ي ام���ني ال�سر 
اللجنة  اجتماع  حم�سر  ت�سديق  على  بالت�سديق 
�سعادة  ق��ام  كما   2015 امل��ايل  العام  عن  العمومية 
ذمة  باإبراء  ال�سندوق  اأم��ني  ال�سويدي  �سامل  �سعيد 
املايل  العام  عن  احل�سابات  ومراقب  الإدارة  جمل�س 

.2017 لعام  املايل  املدقق  تعيني  و   2016
وا�ستعر�س �سعادة مفتاح خمي�س النعيمي مدير عام 
املالية والداري��ة وكافة الأن�سطة  التقارير  اجلمعية 
اإجنازها على  و�سيا�سات  املتنوعة باجلمعية وخطط 
مدى عام 2016 واخلطة ال�سرتاتيجية للجمعية 

لعام 2017 .
ل��دورة جديدة  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  انتخاب  و مت 
مدتها ثالث �سنوات حتت ا�سراف ممثلني من اإدارة 

التعاونيات بوزارة القت�ساد.
اأن�سئت  التعاونية  امل�سلحة  القوات  جمعية  اأن  يذكر 
�ساحب  من  كرمية  وبتوجيهات  حكيمة  روؤي��ة  وف��ق 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ح��ف��ظ��ه اهلل ومب��ت��اب��ع��ة دائ��م��ة م��ن ���س��اح��ب ال�سمو 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
كما حظيت اجلمعية باهتمام من قبل القيادة العامة 
وعامال  و�سيلة  فيها  ارت���اأت  حيث  امل�سلحة  للقوات 
امل�سلحة  ال��ق��وات  منت�سبي  راح��ة  م�سار  على  فاعال 
والو�سائل  الأ�ساليب  كافة  مراعاة  ذلك  ب�سدد  ومت 
واملكان  ال���زم���ان  ح�����س��اب��ات  تخت�سر  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة 
من  اليومية  الحتياجات  تلبية  اأج��ل  من  واملجهود 

كافة ال�سلع الأ�سا�سية والغذائية واخلدمات .
رقم  ال���وزاري  بالقرار  اأ�سهرت  قد  اجلمعية  وكانت 
212 ل�سنة 1995 يف مدينة اأبوظبي بحيث تكون 
ال�ستهالك  ���س��واء يف جم���الت  وم��ت��ن��وع��ة  م��ت��ع��ددة 
اقت�ساديا  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  وحت�سني  والت�سويق 
التي  التعاونية  امل��ب��اديء  ب��اإت��ب��اع  وذل���ك  واجتماعيا 

يت�سمنها نظامها الأ�سا�سي.
الرائدة  اجلمعيات  م�ساف  يف  اليوم  اجلمعية  وتعد 
بالدولة ويتج�سد ذلك يف اكتمال ن�سو�س لوائحها 
الداخلية وهيكلها التنظيمي على اأيدي م�ست�سارين 
ال�سرتاتيجي  التخطيط  يف  لهم  م�سهود  وخ���رباء 
وامل���وازن���ات ال��ت��ق��دي��ري��ة وال��ن��ظ��م امل��ال��ي��ة وك��ذل��ك يف 
جمال نظم اإدارة وتخطيط موارد املوؤ�س�سات التقنية 

املطبقة باجلمعية حاليا.
يف  دائ��م��ا  امل�سلحة  ال��ق��وات  جمعية  روؤي���ة  وتتلخ�س 
الأ�س�س  وف��ق  واجتماعيا  اقت�ساديا  املتميز  الأداء 
ب�سفة  امل�سلحة  القوات  منت�سبى  خلدمة  التعاونية 

خا�سة وجمتمع دولة الإمارات ب�سفة عامة .
وت��ت��م��رك��ز ر���س��ال��ة اجل��م��ع��ي��ة يف ال�����دور امل���ن���وط بها 
القيام به وهو تلبية كافة احتياجات قواتنا امل�سلحة 
ح�سب العقود املربمة معها وتوفري كل ما يحتاجه 
املواطن واملقيم اأينما كان على اأر�س اإمارات الدولة 

واأن ي�سعر  الع�سرية احلديثة  من متطلبات احلياة 
امل��ت��ع��ام��ل��ون م��ع حم���الت واأ����س���واق اجل��م��ع��ي��ة باأنها 
الوجهة املف�سلة للت�سوق وعقد ال�سفقات التجارية 
ب��امل��ف��ه��وم احل��دي��ث ل��ل��ت�����س��وق ك��م��ا ت��ه��دف اجلمعية 
لتلبية  الأ����س���ه���م  ع��ل��ى  ع���ائ���د  اأف�������س���ل  اىل حت��ق��ي��ق 
يف  املجتمعية  وامل�ساركة  امل�ساهمني  الأع�ساء  طموح 
الفعاليات الجتماعية والثقافية بالدولة وامل�ساهمة 
وال��ت��واج��د ال��ف��اع��ل ب��ه��ا وذل����ك ب��غ��ر���س ب��ن��اء �سرية 

و�سمعة جتارية متميزة .
القوات  جمعية  ا�ستقرت  املا�سية  ال�سنوات  وخ��الل 
احلايل  مبقرها  موؤقت  وب�سكل  التعاونية  امل�سلحة 
مقر  اإن�ساء  حاليا  وج��اري  باأبوظبي  خليفة  مبدينة 
رئ��ي�����س��ي دائ����م ل��ه��ا جم��ه��ز جت��ه��ي��زا ح��دي��ث��ا ومميزا 
الذي  التجاري  امل��ول  �سمن  اأبوظبي  بوابة  مبدينة 
ي��ج��ري اإن�����س��اوؤه ح��ال��ي��ا وامل��خ��ط��ط الن��ت��ه��اء م��ن��ه يف 
الهايرب  ع��دد حم��الت  ويبلغ   .  2018 ع��ام  ب��داي��ة 
مع�سكرات  وخ���ارج  داخ��ل  افتتاحها  مت  التي  م��ارك��ت 
القوات امل�سلحة حتى تاريخه 12 موقعا هي مدينة 
وم�ست�سفى  الع�سكرية  وال�سرطة  الع�سكرية  زاي���د 
زايد الع�سكري وقاعدة ليوا اجلوية وقاعدة الظفرة 
اأبوظبي  ب���واب���ة  ال��ن��خ��ل وم��دي��ن��ة  اجل���وي���ة و���س��ا���س 
حموي  ومع�سكر  املرموم  ومع�سكر  احليل  ومع�سكر 
و�سعاب الأ�سخر مبدينة العني وقريبا �سيتم افتتاح 

حمل يف الهمهام براأ�س اخليمة .
ب��اجل��م��ل��ة يف مدينة  للبيع  م��راك��ز  اف��ت��ت��اح  وج����اري 
بوابة اأبوظبي واحليل يف املنطقة ال�سناعية بالعني 
ومدينة ناهل ومدينة زايد الع�سكرية وكلية التقنية 

العليا للطالبات مبدينة خليفة .
وح�سلت اجلمعية على اأرا�سي منحة بتوجيهات من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اإن�ساء مركز  اأبوظبي وجاري حاليا  يف مدينة بوابة 

جتاري عليها ينتهي يف اأوائل عام 2018 .
ك��م��ا مت ت��خ�����س��ي�����س اأرا�����س����ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة يف ك���ل من 
زايد  ومدينة  واليحر  ون��اه��ل  يا�س  وبني  ال�سهامة 
ت�سويقية  وم��راك��ز  ف���روع  لإن�����س��اء  الظفرة  مبنطقة 
احل�����س��ول على  ك��ذل��ك مت  م��ارك��ت  ه��اي��رب  و�سل�سلة 

اأر�س منحة بالفجرية لإن�ساء مركز جتاري.
حاليا  ال��ت��ع��اون��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  جمعية  وت��ق��دم 
الوطن  ح��م��اة  ب��ط��اق��ات  حلاملي  مم��ي��زة  خ�سومات 
وجاري اإعداد وجتهيز بطاقة ترابط حلملة الأ�سهم 

لأغرا�س العائد على م�سرتياتهم من اجلمعية .
اإن�����س��اء واإق���ام���ة امل��ع��ر���س ال��ت��ج��اري الدائم  ك��م��ا مت 
بداخل مقر اجلمعية وال��ذي يجمع بكافة من�ساته 
الأن�سطة  العار�سة متنوعة  ال�سركات  جمموعة من 
ح��ي��ث اف��ت��ت��ح��ه ال���ع���ام امل��ا���س��ي ���س��ع��ادة رئ��ي�����س هيئة 

من  املدعوين  ال�سخ�سيات  كبار  من  وع��دد  الإم���داد 
ع�سكريني ومدنيني .

ومتكنت اجلمعية وعلى مدار �سنوات عمرها القليلة 
من الوفاء بجميع العقود املربمة مع قواتنا امل�سلحة 
كما متكنت من اإبرام اتفاقيات �سراكة ا�سرتاتيجية 
ال�سركات  م��ن  العديد  م��ع  التعاونية  امل��ب��ادىء  وف��ق 
املعتمدة بالقوات امل�سلحة وذلك بهف تنويع الأن�سطة 

وزيادة الإيرادات .
ومتكنت اجلمعية كذلك من م�ساعفة عائد الأ�سهم 
عام  املحقق  العائد  اأ�سعاف  ثالثة  اإىل   2016 عام 
2014 ومن احل�سول على املوافقات الالزمة من 
لها مزاولة  التي جتيز  بالدولة  جهات الخت�سا�س 
الأن�����س��ط��ة يف امل��ج��م��ع��ات واأ����س���واق ال��ه��اي��رب ماركت 
وال�ستثمار  وال��ت��ج��زئ��ة  ب��اجل��م��ل��ة  ال��ب��ي��ع  وم���راك���ز 
والزراعية  وال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  امل�����س��روع��ات  يف 
والعقارية وم�سروعات الطاقة وجتارة املواد الغذائية 

بجميع اأنواعها وكافة امل�سروعات اخلدمية .

•• دبي –الفجر:

اأبوظبي  مبركز  ممّثلة  الإم���ارات  موا�سالت  اأبرمت 
للمقاولت  الن�سر  �سركة  مع  عقداً  والتاأجري  للنقل 
ويتم مبوجبه توفري 32 مركبة متنوعة ال�ستخدام 
مركز  م��دي��ر  اأب��و���س��ع��دة  اإب��راه��ي��م  واأف����اد  ب�سائقيها. 
�سركة  املربم مع  العقد  اأن  والتاأجري  للنقل  اأبوظبي 

الن�سر على امتداد 5 �سنوات مقبلة ما هو اإل اإنعكا�س 
لدى  الإم�����ارات  م��وا���س��الت  بها  حتظى  ال��ت��ي  للثقة 
متعامليها من خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة، 
موؤكداً قدرة فرق العمل املوؤهلة واملتميزة العاملة يف 
الوجه  على  العقود  مبتطلبات  الوفاء  على  املوؤ�س�سة 
الأمثل.  واأ�سار مدير مركز اأبوظبي للنقل والتاأجري 
اأن املركز مبا لديه من اإمكانات ب�سرية ومادية قوامها 

نحو 2400 �سائق موؤهلني ومدربني واأ�سطوًل يزيد 
ملتزم  ال�ستخدامات؛  متنوعة  مركبة   4600 عن 
بتقدمي حزمة من اخلدمات املنوعة واملتخ�س�سة يف 
قطاع النقل والتاأجري بكفاءة وجودة عالية تلبي ر�سا 
اأبوظبي  مركز  مدير  واأو���س��ح  وال�سركاء.   العمالء 
املربم  العقد  ومبوجب  املوؤ�س�سة  اأن  والتاأجري  للنقل 
�ستقوم بتوفري عدد 12 حافلة ثقيلة ب�سائقيها ت�سع 

مع  املقاعد  جلميع  امان  باأحزمة  مزودة  راكباً   66
نظام ABS للمكابح، و15 مركبة من نوع بيك اأب 
مع �سائقيها، اإ�سافة اإىل 5 حافالت �سعة 30 راكب 
 ABS مزودة باأحزمة امان جلميع املقاعد مع نظام
للمكابح، مع عدد 5 �سائقني. يذكر اأن مركز اأبوظبي 
التابعة  الأع���م���ال  م��راك��ز  – اأح���د  وال��ت��اأج��ري  للنقل 
ملوا�سالت الإمارات - يقدم خدمات النقل والتاأجري 

من  نخبة  ت�سمل  ثرية  ق��اع��دة  امل��رك��ز  يقدمها  التي 
املتعاملني من املوؤ�س�سات وكربيات ال�سركات و�سركات 
الغربية،  وامل��ن��ط��ق��ة  وال���ع���ني  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال���ب���رتول 
الإن�سانية،  للرعاية  زاي��د  دار  الداخلية،  وزارة  مثل 
جانب  اإىل  لالإعالم،  اأبوظبي  �سركة  الق�ساء،  دائ��رة 
الرائدة  والهيئات  املوؤ�س�سات  م��ن  اأخ���رى  جمموعة 

ال�سبه احلكومية و�سركات القطاع اخلا�س.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�لقو�ت �مل�سلحة تعلن ��ست�سهاد �أحد جنودها 
�لبو��سل �مل�ساركني يف �إعادة �لأمل باليمن 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت القيادة العامة للقوات امل�سلحة ا�ست�سهاد ح�سن عبداهلل حممد الب�سر 
اأحد جنودها البوا�سل امل�ساركني يف عملية اإعادة الأمل مع قوات التحالف 

العربي لدعم ال�سرعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية ال�سعودية.
ام�س- عن خال�س  لها  بيان  - يف  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  واأعربت 
تعازيها وموا�ساتها اإىل ذوي ال�سهيد البطل ..�سائلة اهلل عز وجل اأن ي�سكنه 

ف�سيح جناته ويتغمده بوا�سع رحمته.
)انا هلل وانا اليه راجعون(
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اأخبـار الإمـارات
�جلمعية �خلليجية لالإعاقة ت�سارك مبعر�ش وموؤمتر �لت�سالت لذوي �لإعاقة بالقاهرة 8 مايو

•• دبي-وام: 

رئي�س  املن�سوري  �سعيد  منى  ت�سارك 
اخلليجية  اجل��م��ع��ي��ة  ادارة  جم��ل�����س 
ل��الإع��اق��ة اأم���ني ال�����س��ر ال��ع��ام جلمعية 
دول������ة  يف  الع�������اق�������ة  ذوي  اأه������������ايل 
واملوؤمتر  املعر�س  اأع��م��ال  الإم���ارات يف 
لالت�سالت  ال��راب��ع  ال�سنوي  ال���دويل 
لتمكني  امل���ع���ل���وم���ات  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ال����ذي  الإع������اق������ة  ذوي  الأ�����س����خ����ا�����س 
وتكنولوجيا  الت�سالت  وزارة  تنظمه 
الذكية  بالقرية  امل�سرية  امل��ع��ل��وم��ات 

يومي 8 و9 مايو اجلاري حتت عنوان 
م�����س��ارك��ة وذل���ك  ... مت���ك���ني..  دم����ج 
بح�سور عدد من الوزراء واملحافظني 

و�سفري الحتاد الأوروبي بالقاهرة.
اإط���ار تنفيذ حماور  امل��وؤمت��ر يف  ي��اأت��ي 
اخل����ط����ة ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة ل��������وزارة 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الت�����س��الت 
الأ�سخا�س  ومت��ك��ني  ل��دع��م  امل�����س��ري��ة 
ذوي الإعاقة الذي يعد اأحد حماورها 
الأ���س��ا���س��ي��ة. و ت�����س��ارك امل��ن�����س��وري يف 
التي  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��ث��اين  ال��ي��وم  جل�سة 
العمل  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ع���ن���وان  حت��م��ل 

باملركز  العربية  ال�سراكات  خالل  من 
وتكنولوجيا  ل��الت�����س��الت  الق��ل��ي��م��ي 
اإن  امل���ن�������س���وري  . وق���ال���ت  امل���ع���ل���وم���ات 
على  ال�����س��اد���س��ة  لل�سنة  يعقد  امل��وؤمت��ر 
التوايل وي�سهد احتفاء حمليا ودوليا 
قبل  من  قويا  عربيا  وح�سورا  كبريا 
ممثلي العديد من احلكومات العربية 
اىل  اإ�سافة  املدين  املجتمع  ومنظمات 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  مم��ث��ل��ي ع���دد م��ن 
كالحتاد الدويل لالت�سالت ومنظمة 
والعلوم  ل���ل���رتب���ي���ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 

والثقافة يوني�سكو والأمم املتحدة.

جائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي ت�ستكمل �إ�ستعد�د�تها للدورة �ملقبلة
•• دبي -وام:

اللجنة  ال��ع��ل��م��اء ع�سو  �سلطان  ع��ب��دال��رح��ي��م  ال��دك��ت��ور حم��م��د  اأك���د 
امل�سابقات  وح��دة  رئي�س  والبحوث  ال��درا���س��ات  وح��دة  رئي�س  املنظمة 
فيما  امل�سابقات  الكرمي جاهزية وحدة  للقراآن  الدولية  دبي  بجائزة 

يتعلق بالرتتيبات اخلا�سة باإنطالق امل�سابقة يف رم�سان املقبل.
الدوليني  املحكمني  اإخ��ت��ي��ار  مرحلة  ف��ى  م��ازال��ت  ال��وح��دة  اأن  وق���ال 
ال�سمعة  فيها  يراعي  دقيقة  معايري  وف��ق  اإختيارهم  يجري  الذين 
املتميزة للم�سابقة بحيث يكون املحكم على م�ستوى عال من الكفاءة 
واخلربة لفتا اىل اأن الفرتة املقبلة �ست�سهد الكثري من املهام وبع�س 

الرتتيبات الفنية الأخرى اخلا�سة بالإختبارات املبدئية.

للم�ستوى  نظرا  كبرية  م�ساركة  القادمة  ال���دورة  ت�سهد  اأن  وت��وق��ع 
املتميز والتطور الذى ظلت ت�سهده امل�سابقة عام تلو الأخر وت�سدرها 
للم�سابقات القراآنية الدولية وحلجم املكافات التى تر�سدها اجلائزة 
الأول  باملركز  للفائز  دره��م  ال��ف   250 اإىل  ت�سل  وال��ت��ى  للفائزين 
ال��ف دره��م للفائز  الثاين و150  باملركز  للفائز  ال��ف دره��م  و200 
باملراكز  للفائزين  الفا   350 مبلغ  توزيع  يتم  كما  الثالث..  باملركز 
اإىل  العا�سر بينما يتم توزيع مكافات ت�سل  املركز  الرابع وحتى  من 
املركز  املركز احلادي ع�سر حتى  امل�ساركني من  مليوين درهم لبقية 

الأخري كما اأن هناك جائزة لأح�سن �سوت فى امل�سابقة.
والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  عالية  مب�ساهدة  امل�سابقة  وحتظى 

والدويل ويتابعها جمهور غفري من على خ�سبة القاعة.

م�ساندة تنجز �أعمال م�سروع �حلي �لإمار�تي نهاية 2019
•• اأبوظبي -وام:

العامة م�ساندة  اأبوظبي للخدمات  اأعلنت �سركة 
تقدم تنفيذ اأعمال البنية التحتية مل�سروع احلي 
الإماراتي يف مدينة زايد باأبوظبي �سمن احلزم 
3 و4 و A2 وفقا للخطة املتبعة وذلك انطالقا 
اأهداف  حتقيق  يف  امل�ساهمة  على  حر�سها  م��ن 
م�ستدامة  حتتية  بنية  ل��ت��وف��ري  اأب��وظ��ب��ي  خ��ط��ة 
الإم��ارة واقت�سادها وفقا لأف�سل  تخدم جمتمع 

املعايري العاملية.
وقال املهند�س �سويدان را�سد الظاهري الرئي�س 
للخدمات  اأبوظبي  �سركة  يف  بالإنابة  التنفيذي 
العامة م�ساندة اإن م�سروع البنية التحتية للحي 
اأكرث  3 حزم بلغت قيمتها  الإماراتي يتاألف من 
اأع���م���ال الطرق  ���س��ام��ل��ة  2.5 م��ل��ي��ار دره����م  م��ن 
للجدول  وف��ق��ا  ج���ار  وال��ع��م��ل  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
الزمني املعتمد اإذ بلغت ن�سبة الإجناز 10.27% 
اجنازها  ت��ك��ل��ف��ة  ت��ب��ل��غ  ال���ت���ي   A2 احل���زم���ة  يف 
احلزمة  يف  و16.34%  درهم  مليون   518.6
و17.77%  دره��م  مليار   1.176 بتكلفة   3
حني  يف  دره��م  مليون   738 بتكلفة   4 للحزمة 
يتم  اأن  على   15% الكلية  الجن��از  ن�سبة  بلغت 

اإجناز كافة اأعماله مع نهاية عام 2019.
و اأك���د ال��ظ��اه��ري ال��ت��زام م�����س��ان��دة ال��ت��ام بتعزيز 
ال���ت���ي تديرها  والأع����م����ال  امل�����س��اري��ع  ا���س��ت��دام��ة 
ركنا  ي��ع��ت��رب  ال���س��ت��دام��ة  م��ب��داأ  اأن  اإذ  وت��ن��ف��ذه��ا 
يف  ���س��واء  ال�����س��رك��ة  ا�سرتاتيجية  �سمن  اأ���س��ا���س��ي��ا 
ينطبق  م��ا  وه���و  التنفيذ  اأو  الت�سميم  م��رح��ل��ة 
على م�سروع احلي الإماراتي فامل�سروع ل يهدف 
لإن�ساء البنية التحتية للحي الإماراتي فقط بل 
و يت�سمن حت�سني الرتبة اأ�سفل القطع ال�سكنية 
اأثر كبري يف ت�سهيل بناء  الأم��ر الذي �سيكون له 
التكلفة  وتقليل  للمواطنني  ال�سكنية  ال��وح��دات 
يف  ك��ب��ري  وب�����س��ك��ل  �سي�سهم  ك��م��ا  عليهم  وال���وق���ت 
البيئة ومبا  امل��وارد واحلفاظ على  احلفاظ على 

القيادة  وتوجيهات  اأبوظبي  خطة  م��ع  يتما�سى 
الر�سيدة.

و اأ�سار اإىل اأن اأعمال الت�سييد والبناء يف امل�سروع 
ت�ستمل على جتهيز البنية التحتية و�سبكة الطرق 
 2790 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اخل���دم���ات  وم�������س���ارات 
اأر���س �سكنية و36 م�سجدا و43 حديقة  قطعة 
�سمن  الدرا�سية  امل��راح��ل  ملختلف  مدر�سة  و15 
جمتمع �سكني ميتد على م�ساحة 1401 هكتار 
اإن�سائية  وموا�سفات  خدمية  م��راف��ق  ويت�سمن 
ما  وامل��ع��دة خلدمة  العاملية  املعايري  اأح���دث  وف��ق 
يقارب 22 األف مواطن هو عدد ال�سكان املتوقع 
اإقامتهم يف احلي ال�سكني للمواطنني بعد انتهاء 

اأعمال البناء.
امل�����س��روع تبلغ  اأن م�����س��اح��ة  ال��ظ��اه��ري  اأو����س���ح  و 
14.1 مليون مرت مربع منها 5.1 مليون مرت 
4 التي ينفذها املقاول حممد  مربع يف احلزمة 
 1196 وت�����س��م  واأولده  اخل����رايف  عبداملح�سن 
مليون  و7.6  ل��ل��ف��ل��ل  خم�س�سة  اأر������س  ق��ط��ع��ة 
املقاول  ال��ت��ي ينفذها   3 م��رب��ع يف احل��زم��ة  م��رت 
�سيف بن دروي�س وتت�سمن 1559 قطعة اأر�س 
امل�سروع  اأع��م��ال  وت�سمل  اأي�سا  للفلل  خم�س�سة 
الت�سوية  واأع���م���ال  الأر�����س  م��ع��اجل��ة  التمهيدية 
مياه  ونظام  املحلية  والطرق  الرئي�سية  والطرق 
و�سبكة  الأم��ط��ار  مياه  ت�سريف  و�سبكة  ال�سرب 
ال�����س��رف ال�����س��ح��ي وال�����ري وم��ك��اف��ح��ة احلريق 
كيلو   22 الفرعية  واملحطات  الطاقة  وك��اب��الت 
واط وعبارات الت�سالت و�سبكات الغاز الطبيعي 
اإىل  الغاز فيها مبا�سرة  حيث مت تو�سيل �سبكات 
من  بدل  املنزيل  لال�ستخدام  الأرا���س��ي  اأ�سحاب 
ال�سالمة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��غ��از  ا���س��ط��وان��ات  ا���س��ت��خ��دام 

املنزلية.
واأو�سح اأنه مت اعتماد ت�ساميم تلك الأعمال من 
املزودة  واجلهات  املعنية  احلكومية  الدوائر  قبل 
مراعاة  لها  املكملة  امل��دن��ي��ة  والأع��م��ال  للخدمة 
البيئية  وال�����س��الم��ة  ال�����س��ح��ة  م��ع��اي��ري  لأح�����دث 

MZ12 و امل�����س��روع��ني  اأع��م��ال��ه��ا  اإىل  وي�����س��اف 
مربع  م���رت  األ����ف   334 مب�����س��اح��ة   MZ39
و301 األف مرت مربع على التوايل يف حني تبلغ 
م�ساحة اأعمال احلزمة A2 التي ينفذها املقاول 
نايل وبن حرمل هيدرواك�سبورت 778 األف مرت 

مربع ومن مميزات امل�سروع.
ب��اأن م�سروع احل��ي الإم��ارات��ي من  جدير بالذكر 
امل�ساريع ال�سكنية ال�سرتاتيجية يف اإمارة اأبوظبي 
و�سي�سهم يف توفري بنية حتتية متطورة ت�ستوعب 

النمو العمراين وال�سكاين يف املنطقة.
خ��ط��ط حمكمة  وف����ق  امل�������س���روع  ت�����س��م��ي��م  و مت 
زايد  امل�ستقبلي يف مدينة  ال�سكاين  النمو  تراعي 
وعليه مت التخطيط لتطوير تقاطعات الدخول 
واخلروج املوؤدية اإىل امل�سروع وفقا للدرا�سات التي 
مت تطويرها خالل ور�س العمل التي مت عقدها 
ال�سرتاتيجيني  و���س��رك��ائ��ه��ا  م�����س��ان��دة  ب���ني  م���ا 
اأبوظبي  وه��م��ا جم��ل�����س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
البلدية  ال�����س��وؤون  ودائ���رة  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
والنقل. من جانبه اأكد �سعادة �سيف بدر القبي�سي 
ل��الإ���س��ك��ان حر�س  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ام لهيئة  امل��دي��ر 
مرتابطة  �سكنية  جمتمعات  اإن�ساء  على  الهيئة 
وبناوؤها  وت�سميمها  تخطيطها  يتم  ومتنوعة 
وب�سكل ي�سمن احل�سول  العاملية  للمعايري  وفقا 

على اخلدمات املجتمعية.
اأبوظبي لالإ�سكان حتر�س كذلك  اإن هيئة  وقال 
ع��ل��ى ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ج��م��ي��ع اجلهات 
اأف�سل  ت��ق��دمي  اأج���ل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  احلكومية يف 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وتعزيز  اخل���دم���ات وت�����س��ه��ي��ل رح��ل��ة 

م�ستوى �سعادتهم ور�ساهم عن اخلدمات.
اأبوظبي لالإ�سكان  التعاون بني هيئة  اإن  واأ�ساف 
واجلهات احلكومية املعنية خا�سة �سركة اأبوظبي 
للخدمات العامة م�ساندة كانت له نتائج ايجابية 
م�سروع  خ��ا���س��ة  الإ���س��ك��ان��ي��ة  امل�����س��اري��ع  جميع  يف 
الوطنية  امل�����س��اري��ع  م��ن  يعد  ال���ذي  زاي���د  مدينة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ه��م��ة يف اأب��وظ��ب��ي وال�����ذي مت 

تخ�سي�س جممعات �سكنية متكاملة فيه تت�سمن 
م���راف���ق ل��ل��خ��دم��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وجم���ه���زة ببنية 

حتتية متكاملة وفق اأرقى املعايري العاملية.
و اأ�سار اإىل اأن احلي الإماراتي يف مدينة زايد يعد 
من الأحياء ال�سكنية احل�سرية امل�ستدامة البارزة 
خمتلف  يف  تعميمها  على  الهيئة  حت��ر���س  ال��ت��ي 

اأنحاء اإمارة اأبوظبي.
الأحباب�ي  حمم�د  ف�الح  �سعادة  ذك��ر  جانبه  م��ن 
مدير عام جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين 
ي��ت��ج��زاأ من  اأن احل��ي الإم���ارات���ي ي�سكل ج���زءا ل 
امل��خ��ط��ط ال���ع���ام مل��دي��ن��ة زاي����د ال����ذي مت اإع�����داده 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ر���س��ي��دة  قيادتنا  روؤي���ة  ب��ن��اء على 
اأنحاء  حتقيق تنمية عمرانية �ساملة يف خمتلف 
اأبوظبي مبا ي�سمن بناء مناطق ح�سرية  اإم��ارة 
حديثة  كعا�سمة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  مكانة  ت��دع��م 

وم�ستدامة لدولة الإمارات العربية املتحدة.
يت�سم  الإم����ارات����ي  احل���ي  اإن  ���س��ع��ادت��ه  اأ����س���اف  و 
اإىل معدلت  ب��ال��ن��ظ��ر  وامل���ري���ح  ال���ه���ادئ  ب��ط��اب��ع��ه 
مع  باملقارنة  فيه  املنخف�سة  ال�سكانية  الكثافة 
امل��ن��اط��ق امل��ح��ي��ط��ة ب���ه وذل����ك م���ن خ���الل اإر�ساء 
جمتمع �سكني متكامل مبا يعك�س تطلعات الأ�سر 
الإماراتية واملعايري احلالية للتخطيط العمراين 
ترجمة  ي�����س��ك��ل  الإم����ارات����ي  احل����ي  اأن  اأو����س���ح  و 
اعتماد  عليهم  حتتم  م�ستقبلية  عمرانية  لروؤية 
تكثيف  التخطيطية وحتثنا على  املعايري  اأف�سل 
جهودهم للتاأكد من تلبية احتياجات كافة �سكان 
الإمارة �سواء يف احلا�سر اأو يف امل�ستقبل لفتا اإىل 
اأن من ه��ذا املنطلق ف��اإن احل��ي الإم��ارات��ي ي�سكل 
منوذجا مثاليا للمجتمعات العمرانية امل�ستدامة 
واملتكاملة ويعترب مثال عامليا نظرا لكونه ينبني 
اعرتاف  على  ح���ازت  واأدل���ة  معايري  اأ���س��ا���س  على 
احل�سري  للتخطيط  ال���دويل  املجتمع  وتقدير 

امل�ستدام.
اأه��م��ي��ة مثل هذه  الأح��ب��اب��ي  ف��الح  �سع�ادة  واأك���د 
الزيارات التي يقوم بها اجليل ال�ساعد من �سباب 

فر�سة  للمجل�س  بالن�سبة  ت�سكل  اأنها  اإذ  الدولة 
للتعريف بدوره كجهة تخطيطية تهتم ب�سمان 
تطوير م�ستقبل عمراين متوازن وم�ستدام لإمارة 
ال�سكان..  جميع  احتياجات  يلبي  مب��ا  اأب��وظ��ب��ي 
التوا�سل  قنوات  تعزيز  على  املجل�س  ت�ساعد  كما 
الأفكار  بتبادل  ت�سمح  بيئة  اإي��ج��اد  على  وحت��ف��ز 
والتعرف على تطلعات ال�سباب واإلهام خمططي 
نظمت  ق��د  م�ساندة  كانت  منهم.  ال��ق��ادم  اجليل 
عدد  و  ل��الع��الم��ي��ني  م��ي��دان��ي��ة  تعريفية  ج��ول��ة 
بالدولة للتعريف  الهند�سة  من طلبة و طالبات 
بامل�سروع حتدث خاللها املهند�س �سويدان را�سد 
�سركة  يف  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري 
اأب����و ظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة م�����س��ان��دة للطلبة 
والطالبات واأكد �سرورة موا�سلة الإبداع والعمل 
اجلاد وحتقيق التميز يف خمتلف املجالت وذلك 
الغالية  والثقة  امل�سوؤولية  قدر  على  يكونوا  حتى 

التي اأولتها قيادة الدولة احلكيمة.
اإليهم  و  منهم  والنجاح  امل�ستقبل  اأن  اىل  اأ�سار  و 
وهو  للم�ستقبل  ا�ستثمار  هو  فيهم  ا�ستثمار  واأي 
على  ق���ادرون  ه��م  طاملا  اهلل  ب���اإذن  ناجح  ا�ستثمار 
مواجهة التحديات بالعمل معا واملثابرة والت�سلح 

بالعلم وبجهود ال�سباب املتعلم.
ت����زداد تعقيدا وال��ت��ح��دي��ات يف  اأن احل��ي��اة  اأك���د  و 
اإىل  اليوم وحتتاج  باأقل منها  تكون  لن  امل�ستقبل 
وتفانيا وهذا  تعليما  اأك��رث  و�سباب  اأك��رث  جمهود 

اأن  اىل  الإم����ارات لف��ت��ا  اأب��ن��اء  على  بغريب  لي�س 
املا�سي كان �سعبا لكن مت حتقيق النجاح وجتاوز 
كل التحديات و يجب احلفاظ على هذا النجاح 

وتعزيزه لنناف�س العامل.
اجلاد  بالعمل  اآم��ن��وا  املوؤ�س�سني  الآب���اء  اإن  ق��ال  و 
حتتية  بنية  بتنفيذ  ف�سرعوا  ال�سحيح  وال��ب��ن��اء 
ونحن  ال�سباب  يف  وا�ستثمروا  متميزة  �سحيحة 
خلدمتكم  اإمكاناتنا  كل  ن�سخر  قادتنا  عهد  على 
و�سمام  البلد  قوة هذا  ال�سباب هم  اأن  اإىل  لفتا 
اأمانه ونطمح لأن نراكم غدا يف موؤ�س�ستنا تعملون 
معنا يدا بيد للم�ساهمة يف حتقيق اأهداف خطة 
اأبوظبي نحو توفري بنية حتتية م�ستدامة تخدم 
جمتمع الإمارة واقت�سادها وفقا لأف�سل املعايري 
ع��ل��ى مرحلة  اإن��ن��ا مقبلون   : واأ����س���اف  ال��ع��امل��ي��ة. 
نوؤمن  اأن  ����س���رورة  م���وؤك���دا   .. ال���ب���رتول  ان��ت��ه��اء 
فنعمل  فيها  التطوير  وف��ر���س  البلد  م�ستقبل 
على تاأهيل بينة حتتية متفوقة حتى تت�سلمونها 
وهي بخري واأنتم اقوياء ولتتمكنوا من ت�سليمها 
م��زده��رة فالنجاح مرتبط  ق��وي��ة  اأم���ة  لأولدك����م 
باخلربات وال�سواعد الوطنية ومدى م�ساهمتها 
يف  توجيهاتها  وتنفيذ  ال��ق��ي��ادة  روؤى  حتقيق  يف 

ال�سنوات املقبلة.
بناة  اجل��ام��ع��ات  طلبة  اأن  اأك���د  كلمته  نهاية  ويف 
�سعلة  حمل  عاتقهم  على  يقع  ال��ذي��ن  امل�ستقبل 
التقدم والتطوير وحتقيق ا�سرتاتيجيات قادتنا.

موؤ�س�سة حتقيق �أمنية .. مبادر�ت �ن�سانية ت�سعد �لأطفال يف عام �خلري
•• ابوظبي-وام:

حت��ت��ف��ي م��وؤ���س�����س��ة حت��ق��ي��ق ام��ن��ي��ة يف 
ال���دول���ة ال��ت��ي ت��رتاأ���س��ه��ا ح���رم �سمو 
خليفة  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
رئي�س  م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
بنت  �سيخة  ال�سيخة  �سمو  ال���دول���ة 
الوحيد  ال����ف����رع  ن���ه���ي���ان  اآل  ���س��ي��ف 
للموؤ�س�سة العاملية يف الوطن العربي 
منذ تاأ�سي�سها .. بعام اخلري - تنفيذا 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
 2017 ب��اإع��الن  ال��دول��ة حفظه اهلل 
م���ن خ����الل تفعيل   - ل��ل��خ��ري  ع���ام���ا 
وال�سعادة يف  البهجة  املبادرات لر�سم 
الأمرا�س  ذوي  من  الأطفال  نفو�س 
لإ�سعادهم  وامل�����س��ت��ع�����س��ي��ة  امل���زم���ن���ة 

وحتقيق اأمنياتهم.
ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  وت���اأت���ي 
رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ودول����ة 
الم��ارات تتبواأ املركز الأول عامليا يف 
العطاء املتوا�سل واجلهودا الن�سانية 
الدعم  اأ�سكال  جميع  يف  تتمثل  التي 
وامل�������س���ان���دة لط���ف���ال ال���ع���امل داخ���ل 

الدولة وخارجها.
اح��ت��ف��ل��ت بجميع  امل��وؤ���س�����س��ة  وك���ان���ت 
العاملي  ب��ال��ي��وم  ال���ع���امل  يف  ف��روع��ه��ا 
اإبريل   29 ي�سادف  الذي  لالأمنيات 
من كل عام اليوم ذكرى حتقيق اأول 
1980م  ع��ام  كري�س  للطفل  اأمنية 
���س��رط��ة يف مدينة  ���س��اب��ط  ل��ي�����س��ب��ح 
بالوليات  اأري��زون��ا  فينك�س يف ولي��ة 

املجال  يف  حاليا  املوؤ�س�سة  ت�سهدها 
ال�سيخة  توجيهات  بف�سل  الن�ساين 
�سيخة بنت �سيف بن حممد اآل نهيان 
حتقيق  ملوؤ�س�سة  الفخرية  الرئي�سة 
املوؤ�س�سة على  اأمنية.. موؤكدا حر�س 
موا�سلة جهودها الإن�سانية لإي�سال 
خالل  م��ن  للعامل  النبيلة  ر�سالتها 
الرامية  املبادرات  العديد من  تنفيذ 
الذين  الأط��ف��ال  اأمنيات  حتقيق  اإىل 
�سحية  ومعوقات  م�سكالت  يعانون 
م�ستوى  ع���ل���ى  وغ����ريه����ا  ون��ف�����س��ي��ة 

الدولة.
على  حت���ر����س  امل���وؤ����س�������س���ة  ان  وق������ال 
ه��وؤلء الط��ف��ال من  امنيات  حتقيق 
الن�سانية  ر�سالتهم  اي�����س��ال  خ���الل 
ذات  املخت�سة  اجلهات  مع  بالتعاون 
ب��ال��دول��ة وال��ت��ي ت�سهم يف  ال��ع��الق��ة 
م�سريا   .. الم����ارات  جمتمع  خ��دم��ة 
ان�سطتها  لتقت�سر  املوؤ�س�سة  ان  اىل 
داخل الدولة اذ حتاول للو�سول اىل 
اطفال العامل العربي املر�سى وا�سعاد 
اكرب عدد منهم حيث حتقق املوؤ�س�سة 
اململكة  يف  لأط���ف���ال  اأم��ن��ي��ات  ح��ال��ي��ا 
واجلمهورية  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  الأردن����ي����ة 

اليمنية.
العام  الط����ف����ال  اأم���ن���ي���ات  وت���ن���وع���ت 
املا�سي فكانت امنيات احل�سول على 
ان  ويف  ام��ن��ي��ة   -  351  - م���ا  ���س��يء 
ي�سبح الطفل �سخ�سية ما بلغت - 3 
اأمانيات ويف ان يذهب الطفل اىل   -
مكان ما - 36 - امنية ويف ان يقابل 

�سخ�سية - 2 - امنية.

اأمنية  حت��ق��ي��ق  م��وؤ���س�����س��ة  ووق����ع����ت 
ي��ا���س م���ول ومنتجع  ات��ف��اق��ي��ات م���ع 
اأتالنت�س النخلة دبي تهدف اإىل دعم 
اخلريية  الأن�سطة  وتعزيز  الأطفال 
واملجتمعية وذلك تنفيذا لتوجيهات 
نهيان  اآل  �سيف  بنت  �سيخة  ال�سيخة 
حتقيق  ملوؤ�س�سة  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي�����س 
اأمنية وا�ستجابة ل� عام اخلري ليكون 
اجلديد  ال��ع��ام  خ��الل  العمل  تركيز 
املجتمعية يف  امل�سوؤولية  تر�سيخ  على 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س لتوؤدي  م��وؤ���س�����س��ات 
وامل�ساهمة  ال��وط��ن  خدمة  يف  دوره���ا 
وتر�سيخ  ال���ت���ن���م���وي���ة  م�����س��ريت��ه  يف 
التطوع  وب������رام������ج  ال����ت����ط����وع  روح 
املجتمع  فئات  كافة  يف  التخ�س�سية 
الوطنية  للهوية  وتر�سيخا  تعزيزا 
اأحد  باعتبارها  الأجيال اجلديدة  يف 

املتحدة.
وي��ت��م يف ه���ذه الإح���ت���ف���الت حتقيق 
واإطالق  املميزة  الأم��ن��ي��ات  م��ن  ع��دد 
امل����ب����ادرات ال���رام���ي���ة ل���دع���م اأه�����داف 
امل��وؤ���س�����س��ة ور���س��ال��ت��ه��ا واإن�����ارة املباين 
ال�سهرية باللون الأزرق والذي يعك�س 

�سعار املوؤ�س�سة.
وت�����س��ت��ع��ر���س وك��ال��ة ان��ب��اء الم����ارات 
خالل هذا التقرير اجنازات موؤ�س�سة 
واملبادرات  ال��دول��ة  يف  امنية  حتقيق 
اخلريية املختلفة التي نفذتها داخل 
الدولة فقد اأطلقت برنامج التحدي 
وال�سركات  للهيئات  املوجه  اخل��ريي 
واخلا�سة  ال��وط��ن��ي��ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
العمل  يف  للم�ساهمة  الإم������ارات  يف 
اخل������ريي خ�����الل ع�����ام اخل�����ري ومبا 

يحقق قيم امل�سوؤولية املجتمعية.

الإماراتية  ال�سخ�سية  ���س��م��ات  اأه���م 
ل��ت��ك��ون خ��دم��ة ال��وط��ن ردي��ف��ا دائما 
حل����ب ال����وط����ن ال�������ذي ت���ر����س���خ عرب 
الإمارات  اأب��ن��اء  قلوب  كافة  يف  عقود 

واملقيمني على اأر�سها.
ك��م��ا ح��ق��ق��ت امل��وؤ���س�����س��ة خ���الل العام 
املا�سي 2016 اأمنيات 392 طفاًل 
يف دولة الإمارات وخارجها - الذكور 
ينتمون   -  192 والإن������اث   200
دول  خمتلف  م��ن  جن�سية   31 اإىل 
امل��وؤ���س�����س��ة بتحقيق  ال���ع���امل.. وت��ق��وم 
باأمرا�س  امل�سابني  الأطفال  اأمنيات 
ت���ه���دد ح��ي��ات��ه��م م���ن ع��م��ر 3 18- 

عاما.
الرئي�س  ال���زب���ي���دي  ه����اين  واأع�������رب 
�سعادته  ع��ن  للموؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التي  ال���ن���وع���ي���ة  ب���ال���ق���ف���زة  ال���ب���ال���غ���ة 

 2000 رق�������م  الأم�����ن�����ي�����ة  حت���ق���ي���ق 
الدولة  يف  تاأ�سي�سها  منذ  للموؤ�س�سة 
والتي كانت للطفلة الإماراتية زينة 
والتي  ك��ام��ال  منزلها  اأث���اث  لتغيري 
املوؤ�س�سة  اح��ت��ف��الت  م���ع  ت�����س��ادف��ت 
باليوم العاملي ..وحتقيق اأمنية الطفل 
حممد لي�سبح اإطفائي بالتعاون مع 
ال��دف��اع امل��دين ب��اإم��ارة الفجرية ومت 
جزيرة  يف  اطفال   6 اأمنيات  حتقيق 
اليمنية  ب���اجل���م���ه���وري���ة  ���س��ق��ط��رى 
وحت��ق��ي��ق اأم��ن��ي��ة ال��ط��ف��ل الإم���ارات���ي 
�سعود ليقابل الرجل العنكبوت والتي 
فريمونت  فندق  م��ع  بالتعاون  مت��ت 

دبي.
اأمنية  حت��ق��ي��ق  الم���ن���ي���ات  و���س��م��ل��ت 
هيفاء  املمثلة  ملقابلة  م��رمي  الطفلة 
م�سرحية  ت���اأدي���ت���ه���ا  خ����الل  ح�����س��ني 
الطفلة  اأمنية  الثلج وحتقيق  اأم��رية 

اأمنية  حت��ق��ي��ق  م��وؤ���س�����س��ة  وح��ق��ق��ت 
احل�سني  مركز  لأطفال  اأمنية   93
خالل  الأردنية  اململكة  يف  لل�سرطان 
املوؤ�س�سة  حققت  فيما   2016 ع��ام 
العمرة  لأداء  ط��ف��ال   17 اأم���ن���ي���ات 

برفقة ذويهم.
كما حققت املوؤ�س�سة امنيات م�سابني 
اأنواع  خمتلف  يف  متقدمة  باأمرا�س 
ال�سرطان والف�سل الكلوي وال�سكري 
وال�سرع  والثال�سيميا  اأوىل  درج���ة 
واأمرا�س  القلب  واأم��را���س  ال�سديد 
ال�����دم احل������ادة وال�����س����ط����راب احل���اد 
يف احل����رك����ات الإرادي����������ة وام����را�����س 
اأع�ساب  واأمرا�س  وراثية م�ستع�سية 
ال�سدرية  والورام  اخلبيثة  والورام 
وامرا�س  امل��زم��ن��ة  ال��ك��ب��د  واأم���را����س 

النخاع ال�سوكي.
وم��ن اأب���رز الأم��ن��ي��ات خ��الل 2016 

ميامة لت�سبح الأمرية بيال يف فندق 
 18 اأمنيات  ق�سر الإمارات وحتقيق 
طفال �سمن فعاليات خميم العافية 
التثقيف  اإدارة  تنظمه  والتي  الثالث 
والع������الم ال�����س��ح��ي مب��ن��ط��ق��ة راأ�����س 

اخليمة الطبية.
على  املا�سي  العام  املوؤ�س�سة  وح�سلت 
اخلريية  ملنجزاتها  م�سرف  ت��ك��رمي 
ال�سيخة  ب��ت��ك��رمي  ت���وج  وال��ت��ط��وع��ي��ة 
بجائزة  نهيان  اآل  �سيف  بنت  �سيخة 
ال��ت��ط��وع��ي يف مملكة  ل��ل��ع��م��ل  ال���ع���ام 
ال�سيخة  بتكرمي  ت��وج  كما  البحرين 
�سيخة بنت �سيف اآل نهيان وموؤ�س�سة 
موؤ�س�سة  ق��ب��ل  م���ن  اأم���ن���ي���ة  حت��ق��ي��ق 
اأكرب  ك��ون��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة  اأم��ن��ي��ة  حتقيق 
داع������م ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ال���ع���امل���ي���ة خ����ارج 

الوليات املتحدة المريكية.

رئي�ش �لأركان ي�ستقبل رئي�ش �أركان �لدفاع �لإيطايل

رئي�ش �أركان �لدفاع �لإيطايل يزور و�حة �لكر�مة
•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  غ��رات��زي��ان��و  ك��الودي��و  اأول  الفريق  زار 
اأرك���ان ال��دف��اع الإي��ط��ايل ام�س واح��ة الكرامة 
الزيارة  خالل  ا�ستقباله  يف  كان   . اأبوظبي  يف 
ال�سيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان 
ديوان  يف  ال�سهداء  اأ���س��ر  ���س��وؤون  مكتب  مدير 
اجلولة  �سعادته  وا�ستهل  اأبوظبي.   عهد  ويل 
ب��واح��ة ال��ك��رام��ة ب��و���س��ع اإك��ل��ي��ل م��ن الزهور 
31 لوحا من  اأم��ام ن�سب ال�سهيد املكون من 
على  منها  كل  ي�ستند  التي  ال�سخمة  الأل���واح 
الآخر رمزا للوحدة والتكاتف والتالحم بني 
اإىل  بعدها  وانتقل  وقيادتها  الإم����ارات  اأب��ن��اء 
نق�ست  األ��واح��ا  يت�سمن  ال���ذي  ال�سرف  ج��ن��اح 
عليها اآيات من القراآن الكرمي واأ�سماء �سهداء 

الإمارات البوا�سل ومعلومات عنهم.

الدفاع  اأرك��ان  رئي�س  �سجل  الزيارة  نهاية  ويف 
اأع��رب فيها  ال�سرف  الإي��ط��ايل كلمة يف �سجل 
عن �سعادته بزيارة هذا املعلم احل�ساري الذي 
يج�سد قيم الت�سحية والفداء لأجل الوطن.. 
الفر�سة له  العميق لإتاحة  �سكره  و عرب عن 
لزيارة لواحة الكرامة التي جت�سد جانبا من 

الت�سحيات الكبرية لأبناء دولة الإمارات.
ب��ن حممد  ب��ن طحنون  ال�سيخ خليفة  وق��ال   
ال�سهداء  اأ�سر  �سوؤون  مكتب  مدير  نهيان،  اآل 
اإن واحة الكرامة  اأبوظبي  يف ديوان ويل عهد 
الت�سحيات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  للجميع  مق�سد 
اأب��ن��اء دول��ة الإم���ارات يف  اجلليلة التي قدمها 
الدفاع عن وطنهم معربا عن فخره واعتزازه 
ال���دف���اع ع���ن وطنهم  ���س��ه��دائ��ن��ا يف  ب��ب��ط��ولت 
اهتمام  وحم��ط  اإلهام  م�سدر  اأ�سبحت  والتي 
القادة وكبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني والزوار.

•• اأبوظبي -وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل ال��ف��ري��ق ال���رك���ن ح��م��د حم��م��د ثاين 
اأركان القوات امل�سلحة مبكتبه بالقيادة  الرميثي رئي�س 
كالوديو  اأول  ال��ف��ري��ق  ام�����س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 

غراتزيانو رئي�س اأركان الدفاع الإيطايل.
ال��ذي ح�سره عدد من كبار �سباط   - اللقاء  مت خالل 
بني  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  بحث   - امل�سلحة  ال��ق��وات 
البلدين يف املجالت الع�سكرية وال�سبل الكفيلة بدعمها 

وتطويرها.
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اأخبـار الإمـارات
تقييم ذاتي للمدار�ض احلكومية

�لرتبية : معايري حمددة لقيا�ش م�ستوى �لتح�سيل �لدر��سي للطلبة
••دبي -  حم�شن را�شد

املدار�س احلكومية  لكافة  ذاتياً  تقييماً  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
يف دبي واملناطق ال�سمالية، ف�ساًل عن اعتمادها عدد من املعايري لقيا�س 

م�ستوى التح�سيل الدرا�سي للطلبة.
واأ�سدرت وزارة الرتبية دلياًل اإر�سادياً ح�سلت )الفجر( على ن�سخة منه 
يهدف اإىل تو�سيح اآليات و�سروط التقييم واملعايري التي من �ساأنها ر�سد 

التقدم الدرا�سي للطلبة.
يف  ال��درا���س��ي  وتقدمهم  الطلبة  بتح�سيل  الأول  الأداء  معيار  واأه��ت��م   

اللغة  الجتماعية،  الدرا�سات  العربية،  اللغة  الإ�سالمية،  الرتبية  مواد 
الجنليزية، الريا�سيات، العلوم.

جناح  ن�سبة  اأن  مو�سحة  الطلبة،  لأداء  تقييمها  نتائج  ال��وزارة  وك�سفت 
يف  كانت  ال�سالمية  الرتبية  م��ادة  يف  الدرا�سية  املراحل  بجميع  الطلبة 
الأعوام املا�سية بن�سبة 100 يف املئة ولكن مع تطبيق التقييمات اجلديد 
اختلف الأمر. واأو�سحت الوزارة اأن نتيجة تقيمها لطلبة احللقة الثانية 
يف مادة الرتبية ال�سالمية وفقاً لتحليل درجاتهم يف الف�سل الأول من 
الطلب  املئة من  84.5 يف  اأ�سفرت عن ح�سول  الدرا�سي اجل��اري  العام 

على درجات ترتاوح من 70 اإىل 100 درجة.

يحققون  الطلبة  غالبية  اأن  ال����وزارة  ك�سفت  العربية  اللغة  م��ادة  وع��ن 
م�ستويات حت�سيل درا�سي يفوق امل�ستويات املتوقعة يف املنهاج التعليميى 

املطبق.
اإ�ستناداً  الثانية مب�ستوى جيد  اأنه مت تقييم طلبة احللقة  اإىل  واأ�سارت   
اجلاري،  الدرا�سي  العام  من  الأول  الف�سل  يف  الطلبة  درج��ات  لتحليل 
اإىل   70 م��ن  ت���رتاوح  ع��ى درج���ات  الطلبة  املئة م��ن  54.9 يف  اإذ ح�سل 
100 درجة. واأبانت الوزارة اأن غالبية الطلبة يظهرون اأثناء احل�س�س 
واملهارات  املعرفة  يف  عالية  م�ستويات  املدر�سية  اأعمالهم  ويف  الدرا�سية 

والفهم تفوق امل�ستويات املتوقعة يف املنهاج التعليمي املطبق. 

التالية بعني  النقاط  تاأخذ  اأن  اإىل  املدار�س  اإدارات  الرتبية  ودعت وزارة 
الدرا�سي وذلك على  مل�ستوى تقدم طلبتها  ذاتياً  تقييمها  اأثناء  الإعتبار 

�سبيل املثال ل احل�سر.
جميع  مل�ستويات  املدر�سة  اإدارة  معرفة  ���س��رورة  النقاط  تلك  وت�سدرت 
الطلبة لدى التحاقهم باملدر�سة، اإ�سافة اإىل معرفة ن�سب الطلبة وفقاً 

مل�ستويات تقدمهم الدرا�سي.
التعرف  ����س���رورة  ع��ل��ى  الر�����س����ادي  دل��ي��ل��ه��ا  ال��رتب��ي��ة يف  وزارة  و����س���ددت 
وذوي  وامل��وه��وب��ني  املتفوقني  للطلبة  ال��درا���س��ي  التقدم  م�ستويات  على 

الحتياجات اخلا�سة.   

معظمهم تربية ريا�سية واجنليزي وبلوغ ال�سن

�لرتبية تفرج عن قو�ئم �ملنتهية خدماتهم �لـ 697 بعد �أيام من �لتوتر و�لقلق بامليد�ن �لرتبوي 
•• دبي – حم�شن را�شد 

قوائم  ع���ن  اأم�������س  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأف���رج���ت 
 697 ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  خ��دم��ات��ه��م  املنتهية  امل��ع��ل��م��ني 
معلما ومعلمة معظمهم من مادتي الرتبية الريا�سية 
واللغة الإجنليزية اإ�سافة اىل من بلغ منهم �سن املعا�س 
قبل الأول من �سبتمرب املقبل ، وجاء هذا الف��راج عن 
الأ�سبوع  امليدان الرتبوي وخالل  �سهد  القوائم بعدما 
كبريا  ع��ددا  اأن  �سببه  والتوتر  الرق  من  حالة  املا�سي 
من املعلمني املنتهية خدماتهم تلقوا على نظام بياناتي 
وعلى مدار الأيام املا�سية ، ر�سائل غري وا�سحة مفادها 
الب�سرية  امل���وارد  مراجعة  وعليهم  النظام  خ��ارج  اأن��ه��م 
ب���ال���وزارة ، وظ��ن��وا اأن ه��ن��اك خ��ط��اأ ب��ال��ن��ظ��ام واأخ����ذوا 
اىل   ، الر�سائل  ه��ذه  معنى  عن  ويت�ساءلون  يتخبطون 

اأن اأف��ادت��ه��م م�����س��ادر م��ن داخ���ل ال����وزارة ب����اإدارة املوارد 
تعني  الر�سائل  هذه  اأن  ر�سمية،  غري  وب�سفة  الب�سرية 
ب��ال��وزارة رغم  ي��ع��ودوا على �سلة  اإن��ه��اء خدماتهم ومل 

اأنهم لزالوا على راأ�س عملهم .
واأو�سحت م�سادر م�سوؤولة بوزارة الرتبية اأن ما حدث 
كان خطاأ غري مق�سود ، حيث اأن اإدارة املوارد الب�سرية 
بالوزارة عندما اأرادات اإدخال القوائم على نظام بياناتي 
مغذية النظام بكافة املعلومات والبيانات لقرارات انهاء 
اإن��ه��اء اخلدمة  اأن  ال���ق���رارات  اخل��دم��ة وم��ا ج��اء بتلك 
وخروجهم من النظام يعد اعتبارا من 4 �سبتمرب املقبل 
اأغلق عليهم واأعتربهم خارج  اأن النظام وباخلطاأ  اإل   ،
نظام بياناتي منذ مت تزويده بالقوائم منذ ثالثة اأيام 
، مما دفع الوزارة بالأم�س فقط ومع نهاية دوام الم�س 
اإر�سال ر�سائل  بالإ�سراع عن الإعالن عن القوائم ، مع 

اأيام عا�سها املعلمون يف توتر وقلق وا�ستياء  ن�سية بعد 
وجاء ن�س الر�سائل " قررت الوزارة عدم جتديد العقد 
، و�سكرا على جهودكم املثمرة " ، وكان غياب الوزارة عن 
ال�ساحة خالل الأيام املا�سية  وعدم الإ�سراع يف معاجلة 
الأخطاء ، وتهمي�س قطاع العمليات املحك الوحيد مع 
يف  �سببا   ، العمليات  مركز  خالل  من  الرتبوي  امليدان 
الذين   ، ال�سوء  لأ�سحاب  خ�سبة  م��ادة  املعلمني  جعل 
قنوات  على  ب���الألف  الأ�سماء  من  قوائم  يبثوا  راح��وا 
واملعلمات  املعلمون  فيها  امل�سارك  الجتماعي  التوا�سل 

م�سريين اىل اأنها قوائم اأخرى للمنتهية خدماتهم . 
واأكدت م�سادر قيادية بوزارة الرتبية والتعليم  يف ات�سال 
تليفوين اأم�س اأنه ل �سحة ملا تناقلته قنوات التوا�سل 
الجتماعي من هذا الكم الكبري الذي و�سفوه بالألف 
 ، 697 معلما ومعلمة  القوائم ت�سم  اأن  ، موؤكدا على 

م�سريا اىل اأن الوزارة راحت تر�سل اإليهم ر�سائل ن�سية 
على بريدهم اللكرتوين ت�سكرهم فيها على جهودهم 

وتبلغهم بقرار الوزارة بعدم التجديد .
اأك��د يف  ب��ال��وزارة  القيادي  امل�سدر  اأن  الرغم من  وعلى 
الت�سال التليفوين ، على اأنه لي�س هناك قوائم اأخرى 
ال���وزارة  اأعلنتها  ال��ت��ي  ال��ق��وائ��م  ، وان  لإن��ه��اء اخل��دم��ة 
خدماتهم  املنهي  جممل  فقط  ه��ي   697 ال���  بالأم�س 
اأن هناك قوائم  ب��ال��وزارة توؤكد  اأخ��رى  ، راح��ت قيادات 
القليلة  الأي���ام  خ��الل  اأو  اليوم  اإم��ا  تباعا  عنها  �سيعلن 
امل��ق��ب��ل��ة ، ك��م��ا ل����وح ع����دد ك��ب��ري م���ن امل��ع��ل��م��ني املنهي 
العمل  يوا�سلوا  لن  اأنهم  مدار�سهم  لإدارات  خدماتهم 
خارج  بالفعل  واأنهم  خا�سة   ، الدرا�سي  عامهم  واإمت��ام 
بعدما  ب��ال��وزارة  �سلة  اأي��ة  تربطهم  ول  بياناتي  نظام 

اأ�سبحوا خارج النظام.   

البلدية تنجز معاملتك واأنت جال�ض يف �سيارتك

بلدية مدينة �أبوظبي تفتتح مركز� جديد� خلدمة �ملتعاملني يف �أبوظبي ي�ستوعب 3 �سيار�ت يف �آن و�حد
•• اأبوظبي –الفجر:

افتتح �سعادة م�سبح مبارك املرر املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي بالإنابة 
املتعاملني  خلدمة  جديدا  مركزا  البلدية  يف  امل�سوؤولني  من  عدد  وبح�سور 
متخ�س�س بتقدمي اخلدمات واإجناز املعامالت للمتعاملني وهم جلو�س يف 

�سياراتهم وذلك بجانب مبنى البلدية الرئي�س يف اأبوظبي .
واأعرب �سعادته عقب افتتاح املركز عن اأمله اأن ي�سكل هذا املركز اإ�سافة مهمة 
دائرة  تقدمها  التي  اخلدمات  وتطوير  حت�سني  طريق  على  متميزة  ونقلة 
ال�سوؤون البلدية وبلدية مدينة اأبوظبي ، م�سريا اأن هذه اخلطوة تعرب ب�سكل 
اأبوظبي  مدينة  – بلدية  والنقل  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة  التزام  عن  عملي 
بتوفري اأرقى اخلدمات واأكرثها �سهولة و�سرعة ، مو�سحاً اأن البلدية ت�سعى 
 ، احلكيمة  القيادة  روؤي��ة  وجت�سيد  خدامتها  تطوير  حتقق  نحو  جدية  بكل 
والتوجيهات الرامية اإىل الرتقاء امل�ستمر يف منط اخلدمات مبا يحقق ر�سا 
وفقاً  اأبوظبي  يف  امل�ستدامة  التنمية  متطلبات  دع��م   يف  وي�ساهم  املتعاملني 

لروؤية احلكومة الر�سيدة 2030 .
واأ�ساف �سعادته :ياأتي افتتاح املركز اجلديد �سمن اإطار احلر�س على تنويع 
اأ�سكال اخلدمات املقدمة اإىل املجتمع واإتاحة املجال اأمام املتعاملني لتحقيق 
متطلباتهم واإجناز معامالتهم يف اأكرث من مركز وباأ�سلوب ح�ساري مبتكر 

بحيث تغطي خدمات الدائرة اأكرب م�ساحة جغرافية ممكنة .
كما ت�سعى البلدية اإىل تطوير اخلدمات العامة املقدمة اإىل املتعاملني من 
الإلكرتونية  واخلدمات  والربامج  العمليات  تطوير  �سيا�سة  تفعيل  خالل 
ال�سوؤون  دائ���رة  ل�سرتاتيجية  جت�سيدا  وذل��ك  املتعاملني  خلدمة  املوجهة 
البلدية والنقل – بلدية مدينة اأبوظبي يف تطوير خدماتها والو�سول اإىل 
ر�سا املتعاملني وتلبية متطلباتهم  ، الأمر الذي ي�سكل اإ�سافة حقيقية اإىل 
اإطار  يف  املوؤ�س�سية  وهويتها  الرائدة  مكانتها  ويعزز  املتميزة  خدماتها  كافة 
ا�سرتاتيجية �ساملة لبناء منظومة عمل متكاملة ت�ستهدف ر�سا املتعاملني 

واملجتمع وترتقي باخلدمات ب�سكل م�ستمر .
وقال �سعادته: اإن مركز خدمة املتعاملني اجلديد ي�ستهدف تقدمي اخلدمات 

للمتعاملني بقالب ح�ساري وع�سري متطور ،وبالوقت ذاته اإتاحة اخليارات 
اأمام املتعاملني للح�سول على اخلدمات يف كافة املناطق بكل ي�سر و�سهولة 
حيث ياأتي هذا الجناز يف اإطار �سيا�سة البلدية الرامية اإىل  تطوير خدماتها 
والو�سول اإىل املتعاملني على اختالف �سرائحهم ومتطلباتهم، واأينما وجدوا 
باأ�سلوب يحقق لهم الراحة ويحفظ الوقت ويخفف اجلهد،  مما ي�سهم دوما 
البلدية  مكانة  ويعزز  والنوعية  اجل��ودة  م�ستوى اخلدمات من حيث  برفع 
منظومة  لبناء  �ساملة  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  املوؤ�س�سية  وهويتها  ال��رائ��دة 

خدمات متكاملة ت�سكل اإ�سافة حقيقية اإىل كافة اإجنازاتها املتميزة.
خدمة  حت�سني  يف  م�ستمرة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  خطة  اأن  �سعادته  واأ�سار 
املتعاملني، مو�سحاً اأن مركز خدمة املتعاملني اجلديد �سيقدم اإىل املتعاملني 
واح��دة دون  نافذة  ال�سامل وم��ن خ��الل  املوظف  كافة اخلدمات من خ��الل 
املعاملة بوقت قيا�سي  اإجناز  يتم  �سيارته، حيث  العميل من  لنزول  احلاجة 
اإمتام معامالتهم على نافذة اخلدمة دون احلاجة  ، و ي�ستطيع املتعاملون 
لالنتقال اإىل اأي مكان اآخر اأو النزول من �سيارته، وذلك حر�سا من بلدية 
مدينة اأبوظبي على تب�سيط اإجراءات اإمتام املعامالت يف بيئة عمل مثالية 

وح�سارية واأداء مميز .
وحول املوا�سفات الفنية واخلدمية للمركز اجلديد اأو�سح �سعادة املدير العام 
لبلدية مدينة اأبوظبي اأن امل�سروع يتكون من مبنى ي�سم كاونرت للخدمات 
نوافذ  على ثالث  ويحتوي  18 مرتا  بطول  و  مبقا�سات عر�س 4.8 مرت 
البلدية  ذاته، وحر�ست  ال��وق��ت  يف  �سيارات  ث��الث  تخدم  متعاملني  خدمة 
توفري  مثل  للمتعاملني  ال��راح��ة  توفر  التي  باخلدمات  املبنى  تزويد  على 
احلمامات وغرفة ا�سرتاحة ملن يرغب من املتعاملني ، وقد حر�ست البلدية 
املوا�سفات  املتطابقة مع   امل��واد  اأف�سل  ا�ستخدام  على  املبنى  ت�سميم  خالل 
العاملية من ناحية اجلودة والأمن وال�سالمة ، م�سريا اأن امل�سروع بداأ نهاية 

�سهر فرباير 2017  ومت اإجنازه يف الوقت املحدد.
وقال اإن املركز اجلديد يعد اإ�سافة جديدة �سمن ا�سرتاتيجية بلدية مدينة 
يف  امل�ستمرة  لدرا�ساتها  ا�ستنادا  اخلدمة  تقدمي  قنوات  تنويع  يف  اأبوظبي 
البلدية  خدمات  وت�سهيل  تقدمي  اجلمهور  تطلعات  و  حاجات  ا�ست�سراف 

للجمهور باأق�سى �سرعة ممكنة .
وال�سركاء  املتعاملني  اإىل  ويقدمها  املركز  �سي�سمها  التي  اخلدمات  وح��ول 
طريق  ع��ن  تقدم  التي  اخل��دم��ات  جميع  اأن  �سعادته  اأ���س��ار  ال�سرتاتيجيني 
خدمات    - ال�ستثمار  – خ��دم��ات  الأرا����س���ي  خ��دم��ات   (  CRM ب��رن��ام��ج 
التخطيط احل�سري – خدمات البيانات املكانية – خدمات خدمة املجتمع 
– خدمات البنية التحية )الطرق ( �ستكون من �سمن خدمات املركز اجلديد 

.
ونوه �سعادته اأن املدة الزمنية التي �سوف ي�ستغرقها اإجناز املعاملة عرب املركز 
اجلديد هي نف�س الوقت امل�ستغرق يف تقدمي اخلدمة على كاونرتات خدمة 
 10 اأق�سى  اأبوظبي ويف مراكزها اخلارجية وبحد  لبلدية مدينة  العمالء 

دقائق .
الأوىل  املرحلة  اأن  �سعادته  اأو���س��ح  اجلديد  املركز  يف  ال���دوام  اأوق���ات  وب�ساأن 
�سوف تكون متطابقة مع نف�س اأوقات عمل كاونرتات خدمة العمالء لبلدية 
مدينة اأبوظبي من ال�ساعة 7 �سباحا اإىل ال�ساعة 3 والن�س بعد الظهر من 
يوم الأحد اإىل يوم اخلمي�س ، اأما املرحلة الثانية ف�سوف تكون على مناوبتني 

�سباحية وم�سائية مبا يتالءم مع طبيعة العمل .
حماور  حتقيق  يف  ق��دم��ا  ما�سية  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  اإن  �سعادته  وق���ال 
و�سول  املتعاملني  بخدمات  الرت��ق��اء  على  اأ�سا�سا  املرتكزة  ا�سرتاتيجيتها 
اأعلى درجات الر�سا والتميز يف الأداء ويف �سبيل حتقيق هذه الأهداف  اإىل 
العمالء  خدمة  يف  املخ�س�سة  ال��ربام��ج  اأح��دث  اإدراج  على  البلدية  حتر�س 
وتاأهيل كوادرها الوطنية با�ستمرار من اأجل تقدمي اأرقى اخلدمات الع�سرية 

املحققة لتطلعات املجتمع واحتياجاته .
ا�ستثمار منفذ اخلدمات اجلديد نظرا  اإىل  الكرام  املتعاملني  �سعادته  ودعا 
�سعادته  حث  وكذلك  ممكن،  وقت  وباأ�سرع  اخلدمة  على  احل�سول  ل�سهولة 
البلدية  اأطلقته  وال��ذي  ب��الي(  )جوجل  تطبيق  ا�ستخدام  على  املتعاملني 
موؤخرا و يقدم 12 خدمة عرب الهواتف الذكية ،موؤكدا اأن هذه التطورات 
املتعاملني  تطلعات  وتلبية  تقدير  على  البلدية  حر�س  من  انطالقا  تاأتي 

وخدمة املجتمع ودعم متطلبات التنمية امل�ستدامة. 

�سرطة �لفجرية حتتفل بيوم 
�لعمال �لعاملي

•• الفجرية -الفجر:

اأحمد  حممد  اللواء  �سعادة  التقى 
ال��ق��ائ��د العام  ال��ك��ع��ب��ي  ب���ن غ����امن 
العمال  ف��ئ��ة  ال���ف���ج���رية  ل�����س��رط��ة 
العمال  ي����وم  مب��ن��ا���س��ب��ة  اح���ت���ف���اًل 
ي�����س��ادف الأول من  ال���ذي  ال��ع��امل��ي 
م��اي��و م��ن ك��ل ع��ام ، وذل���ك نظرياً 
تفانيهم  و  امل��خ��ل�����س  ل��ع��ط��ائ��ه��م 

خالل فرتة عملهم .
اأحمد  حممد  اللواء  �سعادة  ق��ال  و 

العامة  القيادة  م�سوؤولية  �سفافية 
حر�سها  و  ال���ف���ج���رية  ل�������س���رط���ة 
يف  الإن�����س��ان��ي��ة  القيم  تر�سيخ  على 

املجتمع.
تقدمي  مت  الح���ت���ف���ال  خ���ت���ام  ويف 
�سهادات �سكر و تقدير لهم و توزيع 
وج��ب��ات اإف��ط��اري��ة و ه��داي��ا رمزية 

تعبرياً ل�سكر القيادة لهم .
العامون  امل�������دراء  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
من  ع�����دد  و  الإدارات  م�������دراء  و 

ال�سباط.

املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال��ك��ع��ب��ي  غ���امن  ب��ن 
ياأتي  ال���ي���وم  ب���ه���ذا  الح���ت���ف���ال  اإن 
العمال  ل���دور  ال�سكر  ع��ن  ت��ع��ب��رياً 
ال���ذي���ن ي�����وؤدون ع��م��ل��ه��م ب��ك��ف��اءة و 
اإحياء  على  احل��ر���س  منطلق  م��ن 
هذه املنا�سبة عرفانا بدور و جهود 
اإ�سهاماتها  و  ال��ه��ام��ة  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه 
املخل�سة يف خدمة و بناء الوطن و 

دفع م�سريته التنموية .
الهتمام  اأن  اإىل  �سعادته  اأ���س��ار  و 
و  �سدق  بكل  يعك�س  العمال  بفئة 

 

�شح الكالم 

يقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )من ل ي�سكر النا�س ل ي�سكر اهلل(، 
اأن  املانع  فما   ، ح�سنة  دع��وة  مبثابة  فهي  املعجزات  ت�سنع  �سكرا  ف�  نعم 
اأوجه للمنتهية خدماتهم بطاقات حتمل عبارة �سكرا مل�ساهماتكم ، �سكرا 
لأبنائنا  م�ست  �سنوات  خ��الل  جهد  م��ن  بذلتموه  مل��ا  �سكرا   ، لتعاونكم 
رجال  اليوم  و�ساروا  ودر�ستموهم  علمتموهم  لأجيال  �سكرا   ، وطالبنا 
ون�ساء نفخر بهم ، كلمات قليلة ب�سيطة ولكن لها فعل ال�سحر يف نف�س 
، على  ي�ستحقونها  بالفعل  ي�ستحقونها وهم  كانوا  اإذا  ، خا�سة  متلقيها 
ما قدموه فكل معلم ومعلمة كانوا يوؤدون ما عليهم بكل جد واإخال�س 
، لنهم يعدون اأنف�سهم يف بلدهم الثاين ، مل يبخلوا بجهدهم وعلمهم 
، وكل منهم يعلم علم اليقني اأنها ر�سالة يوؤدونها وعاجال اأم اأجال فهم 
لن  اأنها  �سكرا وخا�سة  كلمة  �سوى  ينتظروا  ، ومل  عائدون اىل بالدهم 
ر�سالة  على  قلم  ج��رة  اأو   ، الف���واه  من  تخرج  كلمة  �سوى  قائلها  تكلف 
خا�سة   ، الل��ك��رتوين  بريدهم  ع��رب  امل��ئ��ات  اىل  تبث  كلمات  اأو   ، تكرمي 
تتبع   ، م�ست  طويلة  �سنوات  ومنذ  كانت  والتعليم  الرتبية  وزارة  واأن 
هذا النهج وحتتفل يف يوم املعلم فتكرم امل�ستقيلني والذين بلغوا منهم 
واليوم  املا�سي  يف  يحدث  كان  ما  بني  و�ستان   ، واملتقاعدين  املعا�س  �سن 
اأن ي�سكروهم ، وبخلوا بها على مئات املعلمني  اأبوا  ، فم�سوؤولو الرتبية 
والداريني املقيمني منهم واملواطنني ، فكم من مدراء مدار�س تقدموا 
اأو   ، ي�ستحقونه  ال��ذي  التقدير  ي��ج��دوا  مل  لنهم  اإم��ا   ، تقاعد  بطلبات 
بيدي ل بيد عمر اأيا كان عمر هذا ، فما كان من م�سوؤويل الوزارة اإل اأن 
يتمتموا يف �سرهم قائًلني : بركة يا جامع اللي جات منك وجما ت�س مني 
، فلم يفكر م�سوؤولو الوزارة اأن ي�ستدعوا مديرا اأو مديرة تقدموا بطلب 
ولوائح   ، للتقاعد  دفعتهم  التي  الأ�سباب  لي�سمعوا منهم عن   ، للتقاعد 
الوزارة وقوانينها تقر ذلك ، على اأنه ل يتم املوافقة وقبول طلب التقاعد 
اأ�سباب هجره للميدان  من معلم اأو مدير ، اإل بعد اأن يديل بدلوه عن 
الرتبوي ، اإل اأن الوا�سح اأن الوزارة تقر وتعتمد �سي ولكنها تعمل خالف 

ما تعتمده وتقره . 
اأما املعلمون فكان لهم من م�سوؤويل الوزارة تكرمي من نوع اآخر ، فعندما 
اأراد مئات من املعلمني خالل اليومني املا�سيني ويقدروا ب�نحو 700 ، 
الدخول على نظام اخلدمة الذاتية لتقييم الداء يف بياناتي ، ففوجئوا 
اآج��ل رجاء  ، يوجد تغيري  بياناتي  اأن��ت حاليا غري م�سجل على نظام  ب� 
الت�سال مبمثل املوارد الب�سرية ، وراحوا يت�ساءلون على قنوات التوا�سل 
، ومل يجدوا  واإدارات مدار�سهم  الجتماعي فيما بينهم وبني زمالئهم 
عمليات  قطاع  ول   ، يحدث  م��اذا  تعرف  مدر�سة  اإدارة  ل  �سافيا  ج��واب��ا 
مغيب  والكل   ، يحدث  ما  يعرفون  نطاقه  وم��دراء  وم�سوؤوليه  بقياداته 
املعلومة يف قطاع بعينه واإدارة بعينها  متاما بل مهم�س فيما انح�سرت 
كانت هي �ساحبة الطبخة كلها ، وبداأت الت�سريبات من داخل القطاع من 
م�سوؤولني وموظفني حزانى على حال هوؤلء املعلمني ، فاأو�سحوا لهم اأن 
ما وجدوه على نظام بياناتي ، يعني اأنهم منهي خدماتهم ، ومل يعد لهم 
الوزارة  ، وبداأ م�سوؤولو  النظام خارجا  اأية �سلة بعدما لفظهم  بالوزارة 
من  امل��ئ��ات  خ���روج  وراء  ال���س��ب��اب  عليها  يعلقون   ، �سماعة  ع��ن  يبحثون 
املعلمني من نظام اخلدمة الذاتية وهم لزالوا على راأ�س عملهم ، اىل اأن 
وجدوا تلك ال�سماعة يف النظام �ساحمه اهلل ، الذي اأخطاأ فبدل من اأن 
يعلق قوائم اأ�سماء املنهي خدماتهم اىل 4 �سبتمرب وهو ما جاء بالقرار 
الورقي ، راح فاأخرجهم من النظام مما ت�سبب يف كل هذه البلبلة وهذا 
التخبط ، وانعك�س ما حدث على كافة اأهل امليدان من اأنهيت خدماتهم 
ومن ل زال على راأ�س عمله ، فعم ال�ستياء والحباط املعلمني والداريني 
ملا و�سل به احلال من تعامل، فكيف يكونوا خارج اخلدمة وهم لزالوا 
اأه��ذا هو التكرمي على �سنوات اخلدمة الطويلة ؟،  على راأ���س عملهم ؟ 
فهل اكت�سفت الوزارة اليوم اأن تدين التعليم والتح�سيل باملدار�س �سببه 
املعلم ؟ فقررت اإنهاء هذا الكم الكبري ، وليته كان للتوطني ما كان يحق 
لحد اأن يقول مب ، وما هي املعايري التي ا�ستندت عليها ال��وزارة لإنهاء 
�ساأن  ه��ذا   ، واح���دة  خدماتهم  املنهي  معظم  ردود  كانت  واإن  ؟  اخل��دم��ة 
الوزارة فلتفعل ما ت�ساء ، وباتوا على قناعة اأنهم را�سون مبا �سار لهم 
اأمورهم ، طوال �سنوات  ، وان ما مل�سوه من زمالئهم وطالبهم واأولياء 
م�ست من روح طيبة يت�سم بها هذا ال�سعب ، لن يغري من المر �سيئا ، 
و�سيظلون يحملون لهذا البلد و�سعبها كل الود واحلب والحرتام ، اأما 
م�سوؤولو الوزارة فجزاهم اهلل عن هوؤلء املعلمني خريا ، فكان تربيرهم 
العام  لنهاية  النتظار  وع��دم   ، التوقيت  الكم يف هذا  بالإعالن عن هذا 
الدرا�سي خا�سة وانه لزال يف العام الدرا�سي بقية ، حيث اأن القرار ي�سري 
اأننا على م�سارف �سهر ف�سيل �سهر رم�سان  اأنهم راعوا  4 �سبتمرب ؟  ل� 
فنعم   ، مباركة  اأي��ام  يف  خدماتهم  باإنهاء  يبلغوهم  األ  وارت���اأوا   ، املبارك 

القول ونعم الفعل ونعم القلوب احلنينة يا وزارة ! 
حم�سن را�سد
R_dubai2005@yahoo.com

األ ي�ستحقون منكم �سكرا 
مع اإنهاء اخلدمة
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�سرطة عجمان تنفذ عدد� من �ملبادر�ت �سمن حملة �سحتك تهمنا 
•• عجمان-وام:

نفذت القيادة العامة ل�سرطة عجمان حملة �سحتك تهمنا بالتعاون مع 
منطقة عجمان الطبية تت�سمنت عدة مبادرات منها اجراء الفحو�سات 

واملحا�سرات التوعوية والتثقيفية.
وج����اءت ه���ذه امل���ب���ادرة يف اإط����ار ���س��ع��ي ���س��رط��ة ع��ج��م��ان ل��ت��ع��زي��ز الهدف 
اجل��م��ه��ور عن  ر���س��ا  بتعزيز  واملتمثل  ال��داخ��ل��ي��ة  ل����وزارة  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
منت�سبيها  �سحة  لتعزيز  املتوا�سلة  جهودها  و�سمن  املقدمة  اخلدمات 
ومتعامليها وتوعيتهم بال�سبل التي تعزز ال�سحة وال�سالمة العامة لدى 
املجتمع. وقال النقيب الدكتور حممد اأحمد هزمي ال�سويدي رئي�س ق�سم 

اأن هذه احلملة جاءت من منطلق  ب�سرطة عجمان  املجتمعية  ال�سرطة 
�سرطة  موظفي  �سحة  لتعزيز  عجمان  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  �سعي 
عجمان ومتعامليها وتقدمي الن�سائح والإر�سادات ل�سمان �سحة و�سالمة 
اأف�سل. وا�ساف انه مت تنفيذ املبادرة على مدار اأربعة اأيام يف مبنى اإدارة 
اإج��راء فحو�سات جمانية  امل��رور والدوريات حيث مت خالل اليوم الأول 
حتت  لالأ�سنان  فح�س  اإىل  اإ�سافة  اجل�سم  وكتلة  ال��وزن  لقيا�س  �ساملة 
عنوان ابت�سامتي وبالتعاون مع ق�سم التثقيف ال�سحي مبنطقة عجمان 
ومركز مدار لطب الأ�سنان.. كما مت توزيع 700 كوبون تقدم خ�سومات 

خا�سة مبركز املدار وا�ستفاد من املبادرة 41 موظفا ومراجعا.
ق�سم  مع  بالتعاون  الثاين  اليوم  يف  حياتك  عي�س  مبادرة  تنفيذ  مت  كما 

قدمها  توعوية  حما�سرة  بتقدمي  عجمان  مبنطقة  ال�سحي  التثقيف 
عن  فيها  حت��دث  ال�سحي  احلميدية  مركز  م��ن  جميد  حميد  الدكتور 
الك��ت��ئ��اب واأ���س��ب��اب ح��دوث��ه واأع��را���س��ه م��ن م��وؤ���س��رات ح�سية وج�سدية 
وجمتمعية، كما عر�س طرق العالج النف�سي والبدين حلالت الكتئاب 

وبع�س ال�سور اخلاطئة واملنت�سرة عن مفهوم الكتئاب يف املجتمع.
وبالتعاون مع  املجتمعية  ال�سرطة  ق�سم  اأف��راد من  نفذ  ال�سياق  ذات  ويف 
خالل  م��ن  الثالث  ال��ي��وم  يف  �سعادتي  �سحتي  م��ب��ادرة  ثومبي  م�ست�سفى 
والأوردو  الإجنليزية  باللغة  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  عن  حما�سرة 
ا�ستعرا�س  مت  حيث  خمتلفة،  جن�سيات  من  اأك��رب  عدد  م�ساركة  ل�سمان 
كما  ال��ع��م��ل،  خ��الل  ممار�ستها  ميكن  ال��ت��ي  الريا�سية  التمارين  بع�س 

عر�ست طرق العالج النف�سي والبدين لبع�س حالت الت�سنج يف العمل.
اليوم  يف  معي  ا�سعف  م��ب��ادرة  بتنفيذ  تهمني  �سحتك  حملة  واختتمت 
الرابع بالتعاون مع امل�ست�سفى الكويتي وق�سم التثقيف ال�سحي مبنطقة 
الإ�سعافات  ع��ن  وعملية  نظرية  حما�سرة  بتقدمي  ال�سحية،  عجمان 
الأولية، كما مت �سرح بع�س الأمور الهامة فيما يتعلق بالإ�سعاف الأويل 
واأهمية  والكدمات،  اجل��روح  تنظيف  واآلية  وال�سيارة،  املنزل  ك�سيدلية 
املنا�سب وكيفية  الوقت  الأولية بطريقة �سحيحة يف  الإ�سعافات  تقدمي 
من  وم�ساركًة  ترحيبا  املبادرات  لقت  حيث  مكانه،  من  امل�ساب  حتريك 
قبل موظفي ال�سرطة واملتعاملني على حد �سواء �ساكرين �سرطة عجمان 

على هذه املبادرات الرائعة متمنني لها مزيدا من التميز والريادة.

ويل عهد �ل�سارقة يرت�أ�ش �جتماع �ملجل�ش �لتنفيذي

�سيف بن ز�يد يكرم �سرطة ر�أ�ش �خليمة كاأف�سل م�ساركة يف جائزة وزير �لد�خلية 

•• ال�شارقة -وام:

ت���راأ����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
رئي�س  ال�سارقة  نائب حاكم  العهد 
ال�سارقة  التنفيذي لإمارة  املجل�س 
ام�س بح�سور �سمو ال�سيخ عبداهلل 
ب��ن ���س��امل ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�������س���ارق���ة 
اجتماع  ال�سارقة  لإمارة  التنفيذي 
ال�سارقة  التنفيذي لإمارة  املجل�س 

وذلك يف مكتب �سمو احلاكم.
وت������ن������اول الج�����ت�����م�����اع ع��������ددا من 
املو�سوعات الهامة املتعلقة بخطط 
ال�����س��ام��ل��ة و���س��ب��ل تعزيز  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة وامل���ب���ادرات 
ثقافيا  الإم���������ارة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي 
يحقق  مبا  واقت�ساديا  واجتماعيا 

املقدمة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل��ق��رتح��ات 
الدويل  ال�سارقة  مطار  هيئة  من 
وامل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ت���ط���وي���ر اخل����دم����ات 
وتطبيق اأف�سل املمار�سات و�سمان 
مي�سر  ب�����س��ك��ل  ال��ع��م��ل  ان�����س��ي��اب��ي��ة 
اجلهات  م���ع  وال���ت���ع���اون  وحم���ف���ز 
ال�����رائ�����دة يف جم������الت ال���ط���ريان 

وت�سغيل املطارات.
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  و�سمن 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة يف ت��ط��وي��ر البنى 
ب�سبكة  الإم�������ارة  ورف�����د  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
املعايري..  اأف�������س���ل  وف����ق  ط��رق��ي��ة 
امل��ج��ل�����س م�����س��روع تطوير  اع��ت��م��د 
م��ي��ادي��ن ال�����س��ي��خ م��اج��د ب��ن �سقر 
ال���ق���ا����س���م���ي وال�������س���ي���خ حم���م���د بن 
�سلطان القا�سمي و�سعيد بن عبيد 

امل�ستقلة  والهيئات  والالمركزية 
ال�����س��ارق��ة.. ك��م��ا ت�سمن  اإم����ارة  يف 
للموازنة  الفعلي  ال�����س��رف  ن�سبة 
التنمية  ل��ق��ط��اع��ات  وف��ق��ا  ال��ع��ام��ة 
احلكومية  والإدارة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
والتنمية  ال���ت���ح���ت���ي���ة  وال���ب���ن���ي���ة 
القت�سادية.. وقدم املجل�س �سكره 

للدائرة على جهودها.
الدرا�سة  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  واط����ل����ع 
التنمية  دائ����������رة  م�����ن  امل����ق����دم����ة 
الق�����ت�����������س�����ادي�����ة ح��������ول ال����و�����س����ع 
ال�سارقة  اإم������ارة  يف  الق���ت�������س���ادي 
حيث اأو�سح �سعادة �سلطان بن هدة 
التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال�����س��وي��دي 
القت�سادية اأن الدرا�سة تهدف اإىل 
حتليل الو�سع القت�سادي وتقدمي 
التح�سني..  ف����ر�����س  ت���و����س���ي���ات 
عنا�سر  ع���دة  ال��درا���س��ة  وتت�سمن 

امل�ستقرة  والبيئة  العي�س  رفاهية 
اأر�س  والقاطنني على  للمواطنني 

المارة.
ع���ل���ى حم�سر  ال��ت�����س��دي��ق  وب���ع���د 
ال�سيخ  ع��ر���س  ال�����س��اب��ق��ة  اجل��ل�����س��ة 
رئي�س  القا�سمي  �سعود  بن  حممد 
اأداء  تقرير  املركزية  املالية  دائ��رة 
املوازنة العامة للجهات احلكومية 
لعام 2016 وخمرجات الأن�سطة 
ل��ل��رب��ع ال���راب���ع م���ن ع����ام 2016 
الربع  التقرير  اأن  اإىل  م�سريا   ..
اأداء هذه  �سنوي ي�ساهم يف متابعة 
املخرجات لدى اجلهات احلكومية 

يف الإمارة.
موؤ�سرات  الأداء  تقرير  وت�سمن 
ب��ي��ان��ي��ة وم��ق��ارن��ة ب���ني الي������رادات 
وال�سادرات للربع الأخري من عام 
املركزية  ال���دوائ���ر  ل���دى   2016

التي  ال���ت���ح���دي���ات  م��ن��ه��ا حت���دي���د 
ال�سلة  ذات  اجل�����ه�����ات  ت�����واج�����ه 
للم�ستثمرين  املقدمة  واملحفزات 
والتنوع  النتقال  موؤ�سر  وحتديد 

يف املن�ساآت القت�سادية.
التنمية  دائ���رة  رئي�س  وا�ستعر�س 
واملقارنات  امل��وؤ���س��رات  القت�سادية 
القت�سادية  لالأن�سطة  امل��ع��ي��اري��ة 
البيئة  ت�����ط�����ور  ت����و�����س����ح  ال�����ت�����ي 
بالتطور  وال��ت��ن��ب��وؤ  الق��ت�����س��ادي��ة 
الدرا�سة  وت�سمنت  لها،  امل�ستقبلي 
تدعم  ال��ت��ي  التو�سيات  م��ن  ع���ددا 
و�سع  يف  وت�سهم  امللحوظ  التطور 
اخل��ط��ط امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���الزم���ة.. 
الدائرة  املجل�س على جهود  واأثنى 
وامل���ن�������س���اآت  الأن���������س����ط����ة  دع������م  يف 

القت�سادية.
واع�����ت�����م�����د امل����ج����ل���������س ع����������ددا من 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

كرم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
القيادة  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء 
راأ������س اخليمة،  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
اأف�سل جهة م�ساركة  بدرع جائزة 
يف تقدمي البحوث العلمية �سمن 
ال��داخ��ل��ي��ة للبحث  ج���ائ���زة وزي����ر 
 ،2017 الثالثة  ال���دورة  العلمي 
خ�����الل احل����ف����ل ال�������ذي اأق����ي����م يف 
فندق األوفت – اأبوظبي، لتكرمي 

ب��ن علوان  اهلل  ال��ل��واء  علي عبد 
اأ�سهم يف ح�سول  ال��ذي  النعيمي، 
القيادة على هذه اجلائزة القيمة 
اأهم اجلوائز على  والتي تعد من 
بدعم  وحت��ظ��ى  ال����وزارة  م�ستوى 
مبا�سر من قبل �سمو نائب رئي�س 
ال��وزراء وزي��ر الداخلية ،  جمل�س 
البحوث  خم��رج��ات  اأن  م��وؤك��دي��ن 
ال��ع��ل��م��ي��ة وت��و���س��ي��ات��ه��ا ت�����س��ب يف 
والتح�سني  ال���ت���ط���ور  ع���م���ل���ي���ات 
واخلدمات  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  امل�����س��ت��م��ر 

ال�سرطية ب�سورة عامة . 

الوزارة، حيث حققت �سرطة راأ�س 
اخليمة، ن�سيب الأ�سد يف جمموع 
 ( �سملت  التي  امل�ساركة  الأب��ح��اث 
للح�سول  6 ( جمالت متناف�سة 
العمليات  وه����ي:  اجل���ائ���زة  ع��ل��ى 
ال�����س��رط��ي��ة - ال����دف����اع امل������دين - 
والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سات 
- �����س����وؤون اجل��ن�����س��ي��ة والإق����ام����ة 
وامل��ن��اف��ذ -امل�����رور وال��رتخ��ي�����س - 
املوارد  وتنمية  ال�سرطية  الإدارة 
تقدمي  خ�����الل  م����ن  ال���ب�������س���ري���ة، 
كافة  يف  ع��ل��م��ي  ب��ح��ث   44 ع����دد 

الفائزين ب� جائزة وزير الداخلية 
للبحث العلمي .

درع  الداخلية،  وزي��ر  �سمو  و�سّلم 
ال��داخ��ل��ي��ة للبحث  ج���ائ���زة وزي����ر 
م�ساركة  – لأف�سل جهة  العلمي 
الوزارة،  يف اجلائزة على م�ستوى 
بن  اهلل  ع���ب���د  ع���ل���ي  ال����ل����واء  اإىل 
�سرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان 
وعرفاناً  ت��ق��دي��راً  اخل��ي��م��ة،  راأ����س 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ل����دور 
اخل���ي���م���ة، يف جم�����ال دعم  راأ��������س 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 

رك���زت البحاث  امل���ج���الت، ح��ي��ث 
ا�ست�سراف  جم��ال  على  امل�����س��ارك��ة 
يف  وال�سعادة  والب��ت��ك��ار  امل�ستقبل 
حوكمة  وجم��ال  ال�سرطي  العمل 
وتخفي�س  ال�������س���رط���ي  الأداء 
ن�����س��ب��ة ال����وف����ي����ات ال���ن���اجت���ة عن 
العمليات  ال�سري وجم��ال  ح��وادث 

ال�سرطية.
وث��م��ن ال��ب��اح��ث��ني امل�����س��ارك��ني من 
اخليمة،  راأ�����س  ���س��رط��ة  منت�سبي 
للبحث  الداخلية  وزي��ر  يف جائزة 
�سعادة  وت�����س��ج��ي��ع  دع���م  ال��ع��ل��م��ي، 

ا�ستكمال خلطة الهيئة يف تطوير 
امل���ي���ادي���ن وال�����س��ب��ك��ة ال��ط��رق��ي��ة يف 
اإمارة ال�سارقة وذلك بالتعاون مع 
احلركة  ودرا����س���ة  املعنية  اجل��ه��ات 

املرورية ملختلف الطرق.

تبلغ  اج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  اجل�����روان 
درهم. األف  و500  مليونا   194

يو�سف  امل���ه���ن���د����س  ����س���ع���ادة  وق������ال 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال�����س��وي��ج��ي 
ياأتي  امل�������س���روع  اأن  وامل����وا�����س����الت 

و���س��م��ن م���ا ا���س��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
على  املجل�س  اطلع  اجلل�سة  اأعمال 
ل�سنة   20 رق��م  الأم���ريي  املر�سوم 
موؤ�س�سة  تنظيم  ب�����س��اأن   2017

القلب الكبري يف اإمارة ال�سارقة.

باإ�سراف جمل�ض ال�سارقة للتخطيط العمراين

�لنتهاء من و�سع معايري �خلطة �ل�سرت�تيجية ل�سبكة �لطرق �لد�خلية يف مدينة �ل�سارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  اإع���داد  جلنة  توا�سل 
ال�سارقة  اإم����ارة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق  ل�سبكة 
اجتماعاتها املكثفة لالنتهاء من و�سع معايري 
اخلطة، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الدوري 
واملوا�سالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  مب��ق��ر  ال���ث���ام���ن 
عبدالرحمن  ���س��ل��ي��م��ان  امل��ه��ن��د���س  ب��رئ��ا���س��ة 
ل�������س���وؤون الطرق  ال��ه��ي��ئ��ة  ال���ه���اج���ري م���دي���ر 
وب��ح�����س��ور امل��ه��ن��د���س��ة ع��ائ�����س��ة اجل������روان من 
ن�سري  واملهند�س  وامل�ساحة،  التخطيط  دائ��رة 
ال�����س��ارق��ة للتخطيط  حم��ف��وظ م��ن جم��ل�����س 
العمراين، واملهند�سة هند الها�سمي من دائرة 
امل���ازم من  ال��ع��ام��ة، واملهند�س ع���ادل  الأ���س��غ��ال 
هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة، واملهند�س ح�سن 

التفاق من بلدية مدينة ال�سارقة.
معايري  اإجتماعهم  يف  الأع�����س��اء  ناق�س  وق��د 
وفقا  واأوزان���ه���ا  ال�سكنية  املناطق  يف  الر�سف 
وقد  العاملية.  واملمار�سات  التطبيقات  لأف�سل 
اأ�سارت املعطيات اإىل اأن املعايري املتعلقة بتوفر 
الأمطار  مياه  و�سبكات  القائمة  الطرق  ن�سبة 
وال��ك��ث��اف��ات ال�����س��ك��ان��ي��ة ون�����س��ب��ة ت��وف��ر �سبكات 
املجتمعية  اخلدمات  وع��دد  ال�سحي  ال�سرف 
يف  ت���اأث���رياً  الأك����رث  ه��ي  ال�سكنية  امل��ن��اط��ق  يف 
عملية اإختيار اأولويات التنفيذ مل�ساريع الطرق 
ال��داخ��ل��ي��ة يف امل��ن��اط��ق ال�����س��ك��ن��ي��ة يف الإم�����ارة 
والتي  املعايري  م��ن  اآخ���ر  ع��دد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وتقوم  وحتليلها.  درا�ستها  على  العمل  ج��اري 
اللجنة حاليا بدرا�سة واإختيارمعايري الر�سف 
املنا�سبة يف املناطق التجارية وال�سناعية يف كل 

مدن الإمارة اأ�سوة باملناطق ال�سكنية.
ور�س  عدة  عقد  مت  باأنه  اللجنة  رئي�س  واأ�سار 

العاملية  املمار�سات  اأف�سل  عمل لالطالع على 
لتحديد  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط  و���س��ع  يف 
اأولويات التنفيذ، ف�ساًل عن ال�ستعانة ببيوت 
اخل��ربة العاملية، وذل��ك من اأج��ل توفري طرق 
داخ��ل��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة اخل���دم���ات وم��ت��واف��ق��ة مع 
العمراين  والتو�سع  ال�ساملة  التنمية  خطة 

بال�سارقة.
م�ستمر  ال��ت��ن�����س��ي��ق  اأن  اإىل  الأ�����س����ارة  وجت����در 
البيانات  ل�ستكمال  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
وامل��ع��ل��وم��ات اخل��ا���س��ة ب��ال��ك��ث��اف��ة ال�����س��ك��ان��ي��ة و 
مبدينة  ال�سكنية  باملناطق  القائمة  اخلدمات 
و�سرف  �سحي،  �سرف  �سبكات  م��ن  ال�سارقة 
ال��غ��از، والكهرباء،  الأم���ط���ار، وخ��ط��وط  م��ي��اه 
واملياه، وغريها، لإعادة ترتيب اأولويات التنفيذ 

بناء على املعايري املعتمدة من اللجنة.
واأ����س���اد ال��ه��اج��ري ب��ت��ع��اون ت��ل��ك اجل��ه��ات مع 
اللجنة وتزويدها بالبيانات املطلوبة، كما اأ�ساد 
باأع�ساء اللجنة والأفكار املطروحة التي اأثرت 
الإجتماعات باملعلومات، والعمل بروح الفريق 

الواحد الذي كان له بالغ الأثر يف جناح اللبنة 
الأوىل يف اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية.

و���س��ت��ق��وم ال��ل��ج��ن��ة ب��رف��ع ال��ت��و���س��ي��ات ملجل�س 
ال�سارقة للتخطيط العمراين اجلهة امل�سرفة 
توفري  مت�سمنة  ال��ل��ج��ن��ة  ه���ذه  اأع���م���ال  ع��ل��ى 
ومواقف  امل����راف����ق  م��ت��ك��ام��ل��ة  ط����رق  ���س��ب��ك��ات 
للم�ساة،  اأم��ن��ة  وم��ع��اب��ر  ومم��ا���س��ى  للمركبات 
وخ���دم���ات ل��ل�����س��رف ال�����س��ح��ي و����س���رف مياه 
الأم��ط��ار و مرافق اأخ��رى وف��ق اأرق��ى املعايري 
العالية و التي تاأتي ترجمة لروؤى و تطلعات 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ال�����س��ارق��ة حفظه اهلل 
و  ملواطني  الكرمية  احل��ي��اة  توفري  رع��اه يف  و 

مقيمي اإمارة ال�سارقة.
ال��ذي يقوم به  ال��دور الكبري  وثمن الهاجري 
جمل�س ال�سارقة للتخطيط العمراين برئا�سة 
ال�سيخ خالد بن �سلطان القا�سمي الذي يقوم 
مبتابعة مهام عمل اللجنة و الإ�سراف عليها، 
اأفاد باأن اللجنة تقوم بالتن�سيق املبا�سر مع  و 
للتخطيط  ال�سارقة  جمل�س  عام  اأمني  �سعادة 

الذي  و  ع��ل��ي  اآل  امل��ه��ن��د���س خ��ال��د  ال��ع��م��راين 
بدوره يقوم بتوجيه اللجنة و متابعة اأعمالها 
و ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
املحددة من قبل  الإ�سرتاتيجيات  و  الأه��داف 

املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة.
من جانبه اأ�ساد املهند�س خالد اآال علي الأمني 
العمراين  للتخطيط  ال�سارقة  ملجل�س  ال��ع��ام 
العمل  موا�سلة  على  وحثها  اللجنه  باأعمال 
وفقاً لالأهداف التي و�سعها املجل�س التنفيذي 
باأن اللجنة �ستقوم  اأفاد  املوقر ل�سري عملها و 
طويلة  و  ق�سرية  اإ�سرتاتيجية  خطة  ب��اإع��داد 
اإمارة  ملناطق  الداخلية  الطرق  لر�سف  الأمد 
���س��ت��ك��ون اخل��ط��ة مب��ث��اب��ة برامج  ال�����س��ارق��ة و 
اأولويات  متكامل يهدف اإىل ترتيب و حتديد 
تنفيذ �سبكة الطرق الداخلية مبدينة ال�سارقة 
وفق املعايري التي مت اإعتمادها من قبل اللجنة. 
امليزانية  ب��ت��ح��دي��د  ال��ل��ج��ن��ة  ���س��ت��ق��وم  ك��ذل��ك  و 
الداخلية  الطرق  لتنفيذ  ال�سنوية  التقديرية 
ال�سناعية.  و  التجارية  و  ال�سكنية  للمناطق 
كما اأ�سار باأن العمل يف اللجنة يقوم على اأ�س�س 
علمية و يقوم املجل�س يف متابعة ودعم اأعمال 

اللجنة مبا يحقق الأهداف املرجوة منها.
جت�����در الإ������س�����ارة ب������اأن جل���ن���ة اإع��������داد اخلطة 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق  ل�سبكة  ال�سرتاتيجية 
فرباير  �سهر  يف  ت�سكيلها  مت  ال�سارقة  اإم���ارة 
 ٤ رق��م  التنفيذي  املجل�س  م��ن  ب��ق��رار  املا�سي 
لعام ٢٠١٧، وتخ�سع لإ�سراف جمل�س ال�سارقة 
خطة  ب��اإع��داد  وتخت�س  العمراين  للتخطيط 
ا�سرتاتيجية ق�سرية وطويلة الأمد ل�ستكمال 
الروؤية  م��ع  تتوافق  الداخلية،  ال��ط��رق  �سبكة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة حل��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة وحتقق 

الراحة وال�سالمة لقاطني الإمارة.

فريق طبي مب�ست�سفى �سقر ينقذ مو�طنا 
من �لإ�سابة بنزيف �سدري حاد 
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اأجرى فريق جراحي متخ�س�س يف وحدة جراحة ال�سدر 
عمال  امل��ا���س��ي  اخلمي�س  ي���وم  ف��ج��ر  �سقر  م�ست�سفى  يف 
جراحيا ا�سعافيا ملواطن �ساب ثالثيني بق�سد ال�سيطرة 
على ن��زف ���س��دري ح��اد ، وك��ان املري�س ق��د ُح���ّول م�ساء 
وح���دة جراحة  اإىل  ف��ك��ان  خ��ور  م�ست�سفى  م��ن  الأرب���ع���اء 
تعر�سه  اإث��ر  اخليمة  ب��راأ���س  �سقر  م�ست�سفى  يف  ال�سدر 
بعد  وذل��ك  بالتنف�س  �سعوبة  م��ع  مفاجئ  ���س��دري  لأمل 
اإج��راء التدبري الإ�سعايف الالزم ، وذكر الدكتور حممود 
الفريق  ت��راأ���س  وال���ذي  ال�سدر  ج��راح��ة  اأخ�سائي  يحيى 
املعالج اأن �سبب النزيف هو انثقاب عفوي يف الرئة اأدى ملا 
يعرف بالريح التنف�سية العفوية احلادة والتي تنجم عادة 
عن التدخني العنيف وقد ترافق النثقاب بنزف �سدري 
م�ستمر و�سديد بداأت على اأثره حالة املري�س بالتدهور 
بالرغم من التدابري املحافظة التي ف�سلت يف ال�سيطرة 
على احلالة حيث تقرر من خالل ذلك اإجراء فتح �سدر 
يقارب  ما  املري�س  اأفقد  ان  بعد  النزف  لإي��ق��اف  اإ�سعايف 
ثالثة ليرتات من دمه وا�ستوجب معه نقل �ست وحدات 

امل��ك��ون م��ن الدكتور  ال���دم، وق��د ق��ام الفريق الطبي  م��ن 
والدكتور  ال�����س��در  اأخ�����س��ائ��ي ج���راح���ة  ي��ح��ي��ى  حم��م��ود 
�سعيد ح�سان اأخ�سائي اجلراحة العامة والدكتور ع�سام 
ملجموعة  بالإ�سافة  املركزة  والعناية  التخدير  اأ�ست�ساري 
من الأطباء واملمر�سات باإجراء العملية اجلراحية التي 
و�سف باخلطرة والتي دامت قرابة ثالث �ساعات متكنوا 
من خاللها من اإيقاف النزيف الرئوي ،ومت نقل املري�س 
للمراقبة  خ�سع  حيث  املركزة  العناية  وح��دة  اإىل  بعدها 
املكثفة واإمتام العالج الالزم ، وقد متاثل ال�ساب تدريجيا 

لل�سفاء ونقل اإىل ق�سم اجلراحة بعد ا�ستقرار حالته .
ر�سيد مدير م�ست�سفى  بني  را�سد  ال�سيد حممد  واو�سح 
امل�ست�سفى  يف  النوعية  التخ�س�سية  الأق�����س��ام  اأن  �سقر 
والتي  والنوعية  املعقدة  احل���الت  م��ن  العديد  ت�ستقبل 
يتم حتويلها من باقي م�ست�سفيات وزارة ال�سحة لتقدمي 
ال�سدر  جراحة  جم��ال  يف  اخلا�سة  اجلراحية  التدابري 
وباقي  العيون  لطب  بالإ�سافة  والع�ساب  املخ  وجراحة 
الوزارة  اأه��داف  النوعية مبا ي�سمن تنفيذ  التخ�س�سات 
املواطنني  للمر�سى  الأم��ث��ل  الطبية  اخل��دم��ات  بتقدمي 

والوافدين على حد �سواء .

�خليمة بر�أ�ش  �خلري  عيادة  خدمات  على  ح�سلو�  مري�سا   360
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

360 مري�سا، من جن�سيات  راجع 
خمتلفة، حتى الآن، )عيادة اخلري(، 
راأ���س اخليمة  د�سنتها منطقة  التي 
م�ست�سفى  م����ن  ك����ل  يف  ال���ط���ب���ي���ة، 
����س���ق���ر، اجل�����راح�����ي ال���رئ���ي�������س���ي يف 
بن  اإب��راه��ي��م  وم�ست�سفى  املنطقة، 
بهدف   ، الباطني  اهلل  عبيد  حمد 
جمانا  ال�سحية  اخل��دم��ات  تقدمي 
للمر�سى ذوي الدخل املحدود، وهو 
وت�سخي�سهم  فح�سهم  ي�سمل  م��ا 
وع��الج��ه��م، وي�����س��ك��ل ���س��اع��ات عمل 
ت��ط��وع��ي��ة ي��ق��دم��ه��ا الأط���ب���اء وعدد 
م��ن الإداري�����ني وامل��ن��ط��ق��ة، يف اإطار 
ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  م����ب����ادرة 
امل��ج��ت��م��ع جت���اوب���ا م���ع دع����وة قيادة 
 2017 ب��اإع��الن  الر�سيدة  ال��دول��ة 
اهلل  عبد  د.  وبح�سب  للخري  ع��ام��ا 
ال��ن��ع��ي��م��ي، م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة راأ������س 
يف  طبيبا   16 اأن  الطبية،  اخليمة 
12 تخ�س�سا متنوعا، تغطي ن�سبة 
واملجالت  الأم����را�����س  م���ن  ع��ال��ي��ة 
وممر�س  ممر�سة  و16  الطبية، 
واإداري���������ني اإث����ن����ني، ي�����س��اه��م��ون يف 
ع�������الج امل����ر�����س����ى وخ����دم����ت����ه����م يف 
اأن  ح������ني  يف   ، اخل�������ري  ع����ي����ادت����ي 
الأط���ب���اء وامل��م��ر���س��ني والإداري������ني 
املتطوعني من املواطنني وجن�سيات 
خمتلفة،  اأخ��رى  وجن�سيات  عربية 

العيادتني،  يف  ل��ل��ع��م��ل  ت���ط���وع���وا 
م�ست�سفيني  اأك�����رب  يف  ال��ع��ام��ل��ت��ني 
تابعيني للمنطقة، وخدمة املر�سى 
ال�سحية  ح���الت���ه���م  وت�����س��خ��ي�����س 
من  التخفيف  ب��ه��دف  وع��الج��ه��م، 
اآلم����ه����م واأوج����اع����ه����م واحل�����د من 
م��ع��ان��ات��ه��م، حت��دي��دا امل��ر���س��ى ذوي 

الدخل املحدود.
املنطقة  اأن  اإىل  النعيمي  د.  وق���ال 
افتتحت العيادتني يف التا�سع ع�سر 
ووا�سلتا  اجل���اري،  اآذار  م��ار���س  م��ن 
ال��ع��م��ل وت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��م��ا على 
اأ�سابيع، بواقع مرة واحدة   6 مدار 
�سقر،  مب�ست�سفى  الأح��د  اأ�سبوعيا، 
اهلل،  عبيد  م�ست�سفى  يف  والث��ن��ني 
وميتد عملهما 3 �ساعات متوا�سلة، 
م�ساء،  الثامنة  اإىل  اخلام�سة  م��ن 
التطوعية  ال�����س��اع��ات  ع���دد  ل��ي��ب��ل��غ 

، ال���ت���ي ع��م��ل��ه��ا وق���دم���ه���ا الأط���ب���اء 
للمر�سى،  والإداري���ون  واملمر�سون 
�ساعة   )36( ح����وايل  الآن،  ح��ت��ى 
عمل تطوعية، دون اأي مقابل، لفتا 
خدمات  تقدم  اخلري  عيادة  اأن  اإىل 
للمتعاملني  جم��ان��ي��ة  ا���س��ت�����س��اري��ة 
مدة عام واح��د، وتعمل على تعزيز 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  م����ع  ال�������س���راك���ة 
تقدمي  يف  اخل���ريي���ة  واجل��م��ع��ي��ات 
وعالجية  ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة  خ����دم����ات 
العام  م���دار  على  جم��ان��ا  للمر�سى 
احلايل. وذكر النعيمي اأن كل عيادة 
ا���س��ت��ق��ب��ل��ت يف امل��ت��و���س��ط ن��ح��و 30 
الواحدة،  امل���رة  يف  تقريبا  مري�سا 
ب���اإج���م���ايل 60 ح���ال���ة م��ر���س��ي��ة يف 
العيادتني اأ�سبوعيا، موؤكدا اأن عيادة 
اخلري يف امل�ست�سفيني احلكوميني ل 
تردا اأحدا، من املر�سى واملراجعني، 
من  ت��ط��ل��ب  ول  ك�����ان،  ���س��ب��ب  لأي 
�سحية  بطاقة  واملراجعني  املر�سى 
واخلدمات،  التخ�س�سات  وت�سمل   .
ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا )ع���ي���ادة اخل����ري( يف 
وتخ�س�سات  اأمرا�س  امل�ست�سفيني، 
الأطفال، الن�ساء والولدة، اجلراحة 
ال��ع��ام��ة، ال��ع��ي��ون، ال��ع��ظ��ام، والأنف 
م�ست�سفى  يف  واحل��ن��ج��رة،  والأذن 
الأع�ساب،  الكلى،  والقلب،   ، �سقر 
اله�سمي،  اجل����ه����از  ال���ب���اط���ن���ي���ة، 
م�ست�سفى  اجللدية، يف  والأم��را���س 

عبيد اهلل .

م�ست�سفى عبيد اهلل يف راأ�ض اخليمة

د. عبيد اهلل النعيمي
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اأخبـار الإمـارات
موزة بنت طحنون بن حممد ت�سهد تخريج طالبات كليات �لتقنية

•• اأبوظبي -وام: 

اآل نهيان حفل  الدكتورة موزة بنت طحنون بن حممد  ال�سيخة  �سهدت 
والظفرة  اأبوظبي  م�ستوى  على  العليا  التقنية  كليات  طالبات  تخريج 
والبالغ عددهم 462 خريجة من الدفعة ال� 26 لكليات التقنية العليا.

نهيان يف  اآل  ب��ن حممد  بنت طحنون  م��وزة  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  واأك���دت 
كلمتها خالل احلفل - الذي اقيم يف امل�سرح الوطني باأبوظبي - اأن دولة 
الإمارات تنطلق بقوة يف �سباق نحو ا�ست�سراف امل�ستقبل لبناء غد اأف�سل 
لأبنائنا ولالأجيال املقبلة وذلك يف ظل الروؤية احلكيمة للقيادة الر�سيدة 
وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

حفظه اهلل .
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وثمنت دعم �ساحب 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وحر�س �سموه على ت�سجيع 
املتميزين موؤكدة اأن كل اإن�سان اإماراتي هو جزء فاعل من م�سرية التنمية 
اأعطاهن ب�سخاء وحب  الوطنية واأن اخلريجات هن ثروة الوطن الذي 
الدكتورة موزة بنت طحنون �سمو  ال�سيخة  لثقته يف قدراتهن. و�سكرت 
الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
وت�سجيعها  ب��امل��راأة  �سموها  اهتمام  اأن  موؤكدة   .. الإم���ارات  اأم  والطفولة 
ثمار  جنني  ونحن  �سعداء  اليوم  جعلنا  ما  هو  لها  ال��الحم��دود  ودعمها 

غر�س �سموها.
واأكدت اأن ابنة الإمارات كانت و�ستبقى �سريكا حقيقيا يف التنمية الوطنية 
وم�سرية متكينها واملكانة التي حققتها اليوم هي حمط فخرنا واعتزازنا 
جميعا. كما عربت عن �سكرها لكليات التقنية العليا املوؤ�س�سة التعليمية 

العريقة التي ت�سعدنا كل عام بتخريج دفعة جديدة من فتيات الإمارات 
التطبيقية  ب��امل��ه��ارات  وت�سليحهن  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م  م��ن  متكينهن  ب��ع��د 
بكل  القطاعات  خمتلف  يف  العمل  ميادين  ليدخلن  العملية  واخل���ربة 

كفاءة وجدارة.
نهيان  اآل  ب��ن حم��م��د  ب��ن��ت ط��ح��ن��ون  م���وزة  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  وه���ن���اأت 

اخلريجات ودعتهن اإىل اإطالق طاقاتهن والإبداع يف عطائهن للوطن.
العليا  التقنية  املعال نائب مدير جممع كليات  من جانبها رحبت خلود 
اآل  بنت طحنون بن حممد  م��وزة  الدكتورة  بال�سيخة  الإداري���ة  لل�سوؤون 
باأبوظبي  العليا  التقنية  كليات  طالبات  تخريج  حفل  لت�سريفها  نهيان 
والظفرة .. موؤكدة اأنه لي�س هناك اأ�سعد من روؤية بناتنا اخلريجات وقد 
اعتلني من�سة التكرمي لتفوقهن العلمي وهن يحملن م�ساعر احلما�سة 

وال�ستعداد لالنطالق نحو �سوق العمل والعطاء املخل�س للوطن.

وتقدمت املعال بهذه املنا�سبة وباإ�سم جمل�س الأمناء باأ�سمى اآيات ال�سكر 
والعرفان اىل قيادة الدولة الر�سيدة للدعم الدائم مل�سرية كليات التقنية 
العايل  للتعليم  موؤ�س�سة  ك��اأك��رب  ومتيزها  جناحها  م��ن  ع��زز  مم��ا  العليا 

بالدولة.
لبناء  ثروتهن  هو  ومعرفة  علم  من  يحملنه  ما  اأن  للخريجات  واأك��دت 
الوطن ورد ولو جزء من جميله .. متمنية لهن التوفيق يف خدمة الوطن 

واأن يكن جزءا فاعال من م�سرية التنمية الوطنية.
والتي  العليا  التقنية  كليات  يف  التطوير  م�سرية  ا�ستمرار  املعال  واأك��دت 
2021-2017 والتي  للكليات  الثاين  روؤية اجليل  تتج�سد من خالل 
تهدف اىل مواكبة الروؤى الوطنية نحو ا�ست�سراف امل�ستقبل واإعداد كوادر 
وطنية تتمتع بالكفاءات الأكادميية وال�سهادات املهنية الحرتافية التي 

جتعل من خريج الكليات اخليار الأول ل�سوق العمل.

يف اليوم الأخري لـ "معر�ض اأبوظبي للكتاب" 

�إقبال مكثف من �لزو�ر و�لنا�سرون يوؤكدون م�ساركتهم يف �لدور�ت �لقادمة
•• حتقيق : رم�شان عطا

ان���ت���ه���ى ال���ع���ر����س ال���ث���ق���ايف ال����ذي 
والذي  اأبوظبي  اإم���ارة  ت�ست�سيفه 
اأعطى �سدى كبري يف العامل اجمع 
العرب  والنا�سرون  ال���زوار  باإ�سادة 
املعر�س  تنظيم  على  اثنوا  الذين 
واي�سا  العام  هذا  م�ساحته  وزي��ادة 
املوؤلفات  م��ن  ال��ع��دي��د  ظ��ه��ور  على 
اجل��دي��دة واإث���راء احل���راك الثقايف 
يف ابوظبي والعامل العربي وتناقل 
اخلربات والتعرف على اجلديد يف 
اليوم  ، وحظى  الإب��داع��ي��ة  احل��ي��اة 
الأخ���ري م��ن اأي���ام امل��ع��ر���س باقبال 
العديد  لقتناء  ال���زوار  من  كثيف 
املهمة  وامل�����راج�����ع  امل����وؤل����ف����ات  م����ن 
التي ظهرت لأول مرة يف معر�س 

اأبوظبي الدويل للكتاب.
وع��ن راأي��ه ق��ال حممد على احمد 
والتوزيع  ل��ل��ن�����س��ر  احل����رم  م��ك��ت��ب��ة 
ال��ث��ال��ث��ة وهناك  ل��ل��م��رة  ن�����س��ارك   :
ونقدم  كبري  امل��ع��ر���س  على  اق��ب��ال 
يف املعر�س العديد من الإ�سدارات 
واللغة  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��ن��ه��ا 
اهم  ومن  العربي  والدب  العربية 
ليحتل  ال��ع��ق��اد  ع��ب��ا���س  امل���وؤل���ف���ني 
ال�������س���دارة يف الق���ب���ال م���ن خالل 

�سل�سلة )العبقريات( .
وع����ن اأه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب ق����ال احمد 
وكيانة  ب��و���س��ع��ة  ال��ك��ت��اب  يحتفظ 
املعروف من قدمي الأزل وهو اول 
يف  متمثال  الن�سان  على  ان��زل  م��ا 
الكتب ال�سماوية مبختلف الأديان 
و�سيظل  اب��دا  الكتاب  ول��ن يطم�س 

يف املقدمة حتي نهاية احلياة .
حممد  ق�����ال  ال�������س���ي���اق  ن��ف�����س  ويف 
يحتوي  ابوظبي  معر�س   : م�سلم 
الظاهرة  امل��زاي��ا  م��ن  العديد  على 
م���ن اه��م��ه��ا ت��ن��اق��ل اخل�����ربات من 
الأج���ن���ب���ي���ة  ال���ن�������س���ر  دور  خ������الل 
لرتجمة  تعاقدات  وعمل  املختلفة 
برامج  اي�سا  وهناك  اجنبية  كتب 

مهنية للرتجمة .
وا�سار م�سلم على ان هناك ا�ستفادة 
ابوظبي  معر�س  يف  ال��ت��واج��د  م��ن 
�سهرة  لنا  ويعطي  للكتاب  ال��دويل 
ادبي والتعرف على  واي�سا تواجد 
توقيع  واي�سا  املختلفة  الن�سر  دور 

عقود للرتجمة .
بال�سق  ن���ه���ت���م  م�����س��ل��م  واأ�������س������اف 
ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم  الج��ت��م��اع��ي 
العامل   م�����س��ت��وي  ع��ل��ى  احل���دي���ث���ة 
وه��ن��اك ظ��اه��رة يف ال��ع��امل العربي 
ي��وج��د ج��ي��ل ج��دي��د ي��ق��را بجانب 

جزء كبري يهتم بالتكنولوجيا .
ن�سر  دار  م���ن  ع����ادل  م��ن��ى  وق���ال���ت 
ك��ن��ع��ان ���س��وري��ا: ن�����س��ارك دائ��م��ا يف 
للكتاب  ال���دويل  اب��وظ��ب��ي  معر�س 

ملا لهو من اهمية كبرية يف الوطن 
ا�سكر  وان��ا  اجمع  وال��ع��امل  العربي 
لتذليل  امل��ع��ر���س  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��م��ني 
الن�سر  دور  لأ����س���ح���اب  ال��ع��ق��ب��ات 

امل�ساركة يف الدورة هذا العام .
���س��امل الأطر�س  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح 
من دار ن�سر الأطر�س تون�س قائال 
وبحوث  اأكادميية  درا�سات  نقدم   :
عن القانون املدين للدكتور حممد 
�سرف الدين وعلى كحلول ،ولهم 

اجلامعات يف تون�س.
الطر�س  قال  الكتاب  اأهمية  وعن 

جل��م��ي��ع دور ال��ن�����س��ر مل��ا ي��ل��ق��اة من 
ال���ع���امل  وان�����ظ�����ار  دوىل  اه����ت����م����ام 
ت��رتق��ب��ة ك��ل ع���ام ،وا���س��دارات��ن��ا يف 
املعر�س متعددة من الدب ال�ساخر 
اهتمام  ت��ل��ق��ي  وه����ي  وال���ت���اري���خ���ي 
كبري من ال���زوار وم��ن اه��م الكتب 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ه��ي ا���س��ول م��ن ذرية 
تاريخية  موا�سيع  وه��ي  ال��ر���س��ول 
تن�سر لول مرة يف كتاب وهي عن 
ذري����ة ال��ر���س��ول ال��ذي��ن ن��زل��وا اىل 

م�سر .
واأ�ساف حجاج هناك بع�س الكتب 

الورقي  الكتاب  على  زح��ف  ه��ن��اك 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ولكن  م���ن خ����الل 
ي��ب��ق��ي ال��ك��ت��اب امل��ط��ب��وع ه��و الول 
ل���س��ب��اب ع��دي��دة م��ن��ه��ا ان ق���اريء 
باحث  والعك�س مع  الكتاب ل ميل 
النرتنت واي�سا م�سداقية الكتاب 
املواقع  م��ن  بكثري  اع��ل��ي  ال���ورق���ي 

اللكرتونية .
و حتدث حممد حجاج نائب مدير 

دار القاهرة للن�سر حيث قال:  
ابوظبي  م��ع��ر���س  يف  ال�����س����رتاك 
ال�����دوىل ل��ل��ك��ت��اب ه���و ���س��رف كبري 

ل����الأدب ال�����س��اخ��ر لق���ت اق��ب��ال من 
الدب  ا����س���ب���ح  ح���ي���ث  اجل����م����ه����ور 
الكتب مبيعا يف  اهم  احد  ال�ساخر 
املعر�س وهذا يعك�س توجه النا�س 
ي��ت��غ��ل��ب على  ال�����س��ح��ك ح��ت��ى  اىل 

م�ساكلة احلياتية .
وق�����ال رم�����زي ال�����س��ري��ع��ه م���ن دار 
ن���خ���ت�������س يف   ن����ح����ن  ال�����ب�����داي�����ة : 
اإ��������س�������دارات ال���ك���ت���اب الك����ادمي����ي 
واجلامعي ون�سهد بان التنظيم يف 
معر�س ابوظبي الدوىل للكتاب يف 
منتهي الروعة واجلمال ول توجد 

اروقة  داخ���ل  ن��واج��ه��ا  م�ساكل  اي 
املعر�س لهذا العام .

هناك  ال�سريعة  قال  املبيعات  وعن 
امل��ت��خ�����س�����س��ني على  اق����ب����ال م����ن 
والباحثني  الك����ادمي����ي����ة  ال���ك���ت���ب 
ام���ا ب��اق��ي ال�����زوار ل ي��ه��ت��م��ون مبا 
لتحتل  الكادميية  الكتب  تتناولة 
الروايات والق�س�س ن�سيب ال�سد 
النا�سرين يف معر�س  من مبيعات 
ل��ل��ك��ت��اب لإقبال  ال����دويل  اب��وظ��ب��ي 

الكثري من النا�س عليها.
واأكد اأحمد �سربي اأحد العار�سني 

بدار ن�سر م�ساركة يف املعر�س: 
على ان هناك 200 عنوان جديد 
الرازي  بكر  لأب���و  مو�سوعة  منها 
ع�سر جملدات  ج��زء يف   60 ت�سم 
بها  يهتم  اخ��رى  مو�سعات  وهناك 
العليا  الدر�سات  الباحثني وطالب 
وعن القبال على هذه املو�سوعات 
�سعيف  ،الق�����ب�����ال  ����س���ربي  ق�����ال 
واعتقد  ال�سابقة  بالعوام  مقارنتا 
عدد  زي���ادة  اىل  ي��رج��ع  ال�سبب  ان 
معر�س  يف  امل�����س��ارك��ة  ال��ن�����س��ر  دور 
لعام  ل���ل���ك���ت���اب  ال��������دول  اب���وظ���ب���ي 
2017 مقارنتا بالأعوام ال�سابقة 
العر�س  زي����ادة  اىل  ادى  م��ا  وه���ذا 

يقابلة نق�س الطلب .
و قال الدكتور �سامل حميد رئي�س 
والبحوث  للدرا�سات  املزماة  مركز 
الأول  ع��ام��ه  ي��ك��م��ل  امل���رك���ز مل    :
وه��ذه اول م�ساركة لنا يف معر�س 
وبلغ عدد  للكتاب  الدوىل  ابوظبي 

مدة  يف  مو�سوعات   10 ا�سدراتنا 
تقل ع��ن ال��ع��ام ، وه��ذا يعترب رقم 
الق�سايا  بطرح  نهتم  ونحن  جيد 
الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية 

.
ال�سيا�سي  الإ���س��الم  درا���س��ة  واي�سا 
ب�����س��ب��ب و����س���ع الأح��������داث احل���ايل 

والربيع العربي.
الدكتور  قال  اإ�سداراته  اأه��م  وعن 
حميد هناك �سل�سلة )جزورالتامر 
و�سلنا  ون���ح���ن  الم����������ارات(  ����س���د 
من  ال���ث���ال���ث  ل���ل���ج���زء  الن  ح���ت���ى 
تنظيم  ت��ك�����س��ف  وه�����ي  ال�����س��ل�����س��ل��ة 
الخ������وان امل�����س��ل��م��ني يف الم�����ارات 
الكرث  تعترب  ال�ستينات وهي  منذ 
كبري  اق��ب��ال  وعليها  لدينا  مبيعا 
نهدف  املعر�س ونحن ل  زوار  من 
ببيع  قمنا  حيث  امل��ادى  الربح  اىل 
مطبوعاتنا بن�سف ال�سعر للطلبة 

واجلامعيني .

حممد اأحمد: يحتفظ الكتاب بو�سعة وكيانه املعروف من قدمي الأزل
حممد م�سلم: تعاقدت لرتجمة كتب اأجنبية وهناك اي�سا برامج مهنية للرتجمة

مني عادل: ا�سكر املنظمني على املعر�ض لتذليل العقبات لأ�سحاب دور الن�سر 
�سامل الطر�ض: م�سداقية الكتاب الورقي اأعلى بكثري من املواقع الإلكرتونية

حممد حجاج: هناك بع�ض الكتب لالأدب ال�ساخر لقت اإقبال من اجلمهور
رمزي ال�سريعة: حتتل الروايات والق�س�ض ن�سيب ال�سد من مبيعات النا�سرين 

اأحمد �سربي: الإقبال �سعيف واعتقد اأن ال�سبب يرجع اىل زيادة عدد دور الن�سر امل�ساركة 
�سامل حميد: نهتم بطرح الق�سايا الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية واأي�سا درا�سة الإ�سالم ال�سيا�سي

معر�ش �أبوظبي �لدويل للكتاب يعزز جناح �ملبادر�ت �لوطنية للقر�ءة
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  جم��ل�����س  ت��ن��ظ��ي��م  ج�����س��د 
للتعليم جلانب من فعاليات حملة 
اأبوظبي  اأبوظبي تقراأ يف معر�س 
الذي  الهام  الدور  الدويل للكتاب 
املبادرات  دع��م  املعر�س يف  ب��ه  ق��ام 
الوطنية للقراءة وتعزيز جناحها 
على  امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات  وحتفيز 
امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه��ا ب�����س��ك��ل ك��ب��ري مبا 
ي�سهم يف حتقيق الأهداف املرجوة 

منها.
للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  واختتم 
ام�س يف جناحه مبعر�س اأبوظبي 
الن�سخة   - ل���ل���ك���ت���اب  ال����������دويل 
اأبوظبي  ح��م��ل��ة  م���ن  اخل��ام�����س��ة 
انطلقت حتت  التي   2017 تقراأ 
�سعار �سع ب�سمتك بهدف تر�سيخ 
التعلم  يف  ال����ق����راءة  دور  اأه��م��ي��ة 
وت��و���س��ي��ع م�����دارك ال���ق���ارئ وفتح 

اأبواب املعرفة اأمامه.
وق���ال م�����س��وؤول��ون وم�����س��ارك��ون يف 

م�سريا   .. الوطنية  احلملة  ه��ذه 
اإىل اأن تواجد الأجيال النا�سئة يف 
هذا احلدث الثقايف انعك�س ب�سكل 
حملة  يف  ت��ف��اع��ل��ه��م  ع���ل���ى  ك���ب���ري 
اأبوظبي تقراأ وال�ستفادة من كافة 

املبادرات التي ت�سمنتها.
احل����م����ادي طالب  اأح����م����د  وق������ال 
فوائد  هناك  اإن  ال�ساد�س  بال�سف 
ع���دي���دة ع����ادت ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة من 
اأبوظبي  م��ع��ر���س  اإىل  زي���ارت���ه���م 
اأي�سا  الدويل للكتاب وم�ساركتهم 
م�سريا   .. تقراأ  اأبوظبي  حملة  يف 
اإىل اأن��ه ت��اأك��د خ��الل زي��ارت��ه لهذا 
احل����دث ال���ه���ام م���ن ال�����دور الذي 
تو�سيع  يف  ال�����ق�����راءة  ب���ه���ا  ت���ق���وم 
امل����دارك ب��ل وال���س��ه��ام يف حتقيق 
التفوق العلمي املن�سود للطلبة يف 

م�سريته التعليمية.
واتفق معه يف الراأي زميله حممد 
بال�سف  ط���ال���ب  ����س���امل  اب���راه���ي���م 
ح�سر  اأن����ه  اإىل  م�����س��ريا  ال��ع��ا���س��ر 
عددا من ور�س العمل يف معر�س 

مبختلف  العمل  ور���س  بع�س  اإىل 
اأجنحة املعر�س ما اأ�سهم يف تعزيز 
يتوافق  لديهم مب��ا  ال��ق��راءة  ح��ب 

مع اأهداف هذا احلملة.
واأع��رب��ت ال��دك��ت��ورة ك��رمي��ة مطر 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املزروعي 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل���در����س���ي ب����الإن����اب����ة يف 
جم��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م عن 
الذي  ال��الف��ت  بالنجاح  �سعادتها 
تقراأ  اأب����وظ����ب����ي  ح��م��ل��ة  ح��ق��ق��ت��ه 
ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي اجل����اري خا�سة 
معر�س  يف  املجل�س  م�ساركة  م��ع 
اأبوظبي الدويل للكتاب .. م�سرية 
اتاحت  امل�������س���ارك���ة  ه�����ذه  اأن  اإىل 
الأن�سطة  م��ن  جم��م��وع��ة  ت��ق��دمي 
للطالب  وامل����ب����ت����ك����رة  اجل������اذب������ة 
وال�������زوار و���س��اه��م��ت ب�����س��ك��ل كبري 
الإب���داع  على  اجلميع  ت�سجيع  يف 

وحب القراءة والكتابة.
يف  حققت  احلملة  اأن  اإىل  ولفتت 
كبريا  جناحا  اخلام�سة  ن�سختها 
اأبوظبي  اإم��������ارة  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 

للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ا���س��ت��ط��الع  خ����الل 
الأخ����ري  ال���ي���وم  وام يف  الإم�������ارات 
حملة  ت�����واج�����د  اإن  ل���ل���م���ع���ر����س 
اأبوظبي تقراأ يف املعر�س عزز من 
جن��اح��ه��ا و���س��اه��م ب�سكل ك��ب��ري يف 

تعظيم فوائدها .
ما  ب���ج���ان���ب  اأن������ه  اإىل  واأ�������س������اروا 
مبادرات  م���ن  احل��م��ل��ة  ت�سمنته 
متنوعة �سارك فيها الطلبة خالل 
الدويل  اأبوظبي  زياراتهم ملعر�س 
على  اأي�����س��ا  اأط��ل��ع��وا  ف��ق��د  للكتاب 
الذي  الثقايف  الزخم  من  مالمح 
خمتلف  وك��ذل��ك  ال��دول��ة  ت�سهده 

الدول امل�ساركة.
عك�س  الأم�������ر  ه�����ذا  اأن  واأك����������دوا 
العاملية  ال���ث���ق���اف���ي���ة  الأح�����������داث 
الرائدة يف دعم املبادرات الوطنية 
توافدوا  الذين  فالطلبة  للقراءة 
تقراأ  اأب��وظ��ب��ي  حملة  ج��ن��اح  ع��ل��ى 
يف املعر�س عرجوا اأي�سا اإىل عدد 
وتعرفوا  الأخ���رى  الفعاليات  من 

رئي�سية  اأن�سطة  اأرب��ع��ة  وت�سمنت 
م��ن��ب��ث��ق��ة م����ن امل�����ح�����اور الرب����ع����ة 
للمتعة  ال����ق����راءة  وه����ي  ل��ل��ح��م��ل��ة 
وال�����ق�����راءة ل��ل��م��ع��رف��ة وال����ق����راءة 
لالبتكار والقراءة لالإلهام موؤكدة 
ا�ستقطاب  يف  جنحت  احلملة  اأن 
امل��ج��ت��م��ع امل��در���س��ي ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

اأن�سطة قرائية ممتعة.
واأ����س���ادت ال��دك��ت��ورة ك��رمي��ة مطر 
امل���زروع���ي ب��ال��ت��ع��اون ال��ف��ع��ال من 
مع  والطلبة  الم���ور  اأول��ي��اء  قبل 
امل���دار����س وامل��ع��ل��م��ني ال���ذي �ساهم 
املتميز  ال��ن��ج��اح  ه����ذا  حت��ق��ي��ق  يف 

للحملة.
�سالح  �سعد  حممد  النا�سر  وق��ال 
للقراءة  وطنية  مبادرة  تواجد  اإن 
اأحد  يف  تقراأ  اأبوظبي  حملة  مثل 
الفعاليات الثقافية العاملية الهامة 
يف املنطقة بل والعامل اأجمع مثل 
معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب - 
ي�سهم مبا ل يدع جمال لل�سكل يف 
مثل  املرجوة من  الفوائد  حتقيق 

على ال�ستيعاب وال�ستذكار.
و�سارك يف فعاليات حملة اأبوظبي 
تقراأ التي ا�ستمرت يف الفرتة من 
طلبة  ال��ي��وم  وح��ت��ى  اب��ري��ل   16
يف  واخلا�سة  احلكومية  امل��دار���س 
اأبوظبي والعني ومنطقة الظفرة. 
لفعاليات  اخل���ت���ام���ي  ال���ي���وم  ويف 
�سهادات  م��ن��ح  مت  ت��ق��راأ  اأب��وظ��ب��ي 
تقدير لطالب املدار�س امل�ساركني 
الذين  وامل��ع��ل��م��ني  وامل���ت���ط���وع���ني 

وتعرف  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
ع��ل��ى ث��ق��اف��ات ع��امل��ي��ة رائ�����دة مثل 

الثقافية ال�سينية.
واأكد اأن القراءة هي ركيزة اأ�سا�سية 
من ركائز حتقيق التفوق والتميز 
يف  للطلبة  التعليمي  امل�����س��وار  يف 
ال�سفوف فحب القراءة واملطالعة 
على  اأك���رب  ب�سكل  ال��ط��ل��ب��ة  يحفز 
ال��ت��ح�����س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي وي�����س��ه��م يف 
تو�سيع مداركهم وزيادرة قدرتهم 

تقراأ  اأب��وظ��ب��ي  حملة  يف  ���س��ارك��وا 
جمل�س  جناح  يف  وذل��ك   2017
معر�س  يف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اأب����وظ����ب����ي 

اأبوظبي الدويل للكتاب.
وت�سمنت حملة اأبوظبي تقراأ على 
العديد  اأبوظبي  مدار�س  م�ستوى 
من الأن�سطة القرائية مثل م�سرح 
القراء والقراءة واملو�سيقى ونادي 
الكتاب  �ساحب  واكت�سف  ال��ق��راءة 

وكثري من الكتاب.
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اأم القيوين الأحاديث الودية ب�ساأن خدمة الوطن  عهد 
بن  �سعود  ب��ن  احمد  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر  وامل��واط��ن��ني. 
بن عبداهلل  وال�سيخ عبداهلل بن حميد  القا�سمي  �سقر 
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س م��ك��ت��ب ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م راأ�س 
القا�سمي  �سقر  ب��ن  حممد  ب��ن  �سقر  وال�سيخ  اخليمة 
ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  ال�سال  احمد  �سالح  و�سعادة 
حاكم راأ�س اخليمة و�سعادة حممد اأحمد رقيط اآل علي 
مدير عام الدائرة اخلا�سة ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س 

اخليمة وعدد من امل�سوؤولني.

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�سر �سموه 
بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  ام�س  حممد  بن  �سقر  مبدينة 
يرافقه  القيوين  اأم  عهد  ويل  امل��ع��ال  را���س��د  ب��ن  �سعود 
ن��ائ��ب رئي�س  امل��ع��ال  را���س��د  ب��ن  ب��ن �سعود  اأح��م��د  ال�سيخ 

املجل�س التنفيذي لإمارة اأم القيوين.
و�سمو ويل  اخليمة  راأ���س  ال�سمو حاكم  وتبادل �ساحب 

الإماراتي  لل�سباب  العمل  فر�س 
من  العديد  ال��دول��ة  ت�سهد  حيث 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل����ب����ادرات 
من  امل��زي��د  لتوظيف  ت�سعى  التي 

ال�سباب.
مدير  الذهب  عبدالنا�سر  وق��ال 
ع������ام روؤي��������ة ل��ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ار����س 
املنظمة  اجل����ه����ة  وامل��������وؤمت��������رات 
اإن امل��ع��ر���س ي���اأت���ي يف  ل��ل��م��ع��ر���س 
التوطني  م����ب����ادرات  دع����م  اإط������ار 
التي تهدف اإىل توفري عدد كبري 
م���ن ف��ر���س ال��ع��م��ل ل��ل�����س��ب��اب من 
القطاعات  تتنوع  حيث  اجلن�سني 

امل�ساركة يف املعر�س.
امل�ساركة  اجل��ه��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الع�سكرية  م���ن���ه���ا  امل���ع���ر����س  يف 
املحلية  وال�����دوائ�����ر  وامل�����س��رف��ي��ة 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س ع��ر���س��ت نحو 
للمواطنني  وظ���ي���ف���ة   1200
وامل��������واط��������ن��������ات م�������ن خ���ري���ج���ي 
وحملة  اجل��ام��ع��ي��ة  التخ�س�سات 
وي�سعى  ال��ع��ام��ة  الثانوية  ���س��ه��ادة 

احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  امل��ع��ر���س 
امل���واط���ن���ني ال��ب��اح��ث��ني ع���ن عمل 
�سغل  ال��راغ��ب��ة يف  امل��وؤ���س�����س��ات  يف 
لديها  املتاحة  ال�ساغرة  الوظائف 

بكوادر مواطنة موؤهلة.
واأ�س������ار اإىل اأن املعر�س بداأ اليوم 
يف ا���س�����������������ت��ق��ب��ال ط��ل��ب�����ة امل���دار����س 
والزائرين على فرتتني �سباحية 
الفر�سة  لإت�����اح�����ة  وم�������س�������ائ���ي���ة 
عن  والباحثني  املعر�س  ل��زائ��ري 
لالطالع  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال���ف���ر����س 
موؤهالته�����م  ينا�س��������ب  م��ا  على 

الأكادميية.
ويعد املعر�س منذ انطالق دورته 
لعر�س  م��ن�����س��ة  اأف�������س���ل  الأوىل 
فر�س  ع��ن  للباحثني  ال��وظ��ائ��ف 
حيث  اخل���ي���م���ة  راأ����������س  يف  ع���م���ل 
الهيئات  جل��م��ي��ع  ال��ف��ر���س��ة  اأت�����اح 
الباحثة عن  وال��دوائ��ر واجل��ه��ات 
ال��ك��ف��اءات امل��واط��ن��ة م��ن خريجي 
جتتمع  اأن  يف  واملعاهد  اجلامعات 

معا حتت �سقف واحد.

•• راأ�ص اخليمة -وام:

بن  �سعود  بن  خالد  ال�سيخ  افتتح 
ام�����س معر�س  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر 
والتدريب  للتعليم  اخليمة  راأ���س 
دورت����ه  يف   2017 وال���ت���وظ���ي���ف 
التا�سعة الذي يقام يف مركز اأر�س 
املعار�س يف راأ�س اخليمة مب�ساركة 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  وا���س��ع��ة 

وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س.
وت��ف��ق��د ال�����س��ي��خ خ��ال��د ب���ن �سعود 
الأجنحة  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر  ب���ن 
املعر�س  يف  امل�����س��ارك��ة  واجل���ه���ات 
م���وج���ز من  ����س���رح  اإىل  وا���س��ت��م��ع 
اأبرز  ع��ن  وامل�����س��ارك��ني  العار�سني 
اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ون��ه��ا عرب 
التوظيف  م�ساركتهم يف جمالت 
اأو التدريب كما زار جناح القيادة 

العامة ل�سرطة اأبوظبي.
وتاأتي الدورة احلالية من املعر�س 
ل��دع��م م���ب���ادرات ال��ت��وط��ني التي 
ع��دد كبري من  اإىل توفري  تهدف 

ناق�ض 150 فكرة مبدعة يف جل�سته الثالثة

�للو�ء �ملري ياأمر بتعيني رئي�ش و�أمني عام ملجل�ش �لقياد�ت �ل�سابة 

�جلمعية �جلغر�فية �لإمار�تية ومكتبة بلدية عجمان تن�سم لع�سوية �جلمعية �لدولية ملخططي �ملدن و�لقليم
�ل�سكندرية توقعان مذكرة تفاهم 

••االأ�شكندرية - وام:

العالقات  لتدعيم  تفاهم  مذكرة  ال�سكندرية  ومكتبة  الإماراتية  اجلغرافية  اجلمعية  وقعت 
املهنية والتعاون يف جمال اخلرائط والعلوم اجلغرافية بني اجلانبني وتبادل الكتب واإن�ساء 

برامج تعاون واأبحاث وتنظيم املحا�سرات واملوؤمترات وو�سع الربامج التدريبية للطرفني.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قامت بها اجلمعية اجلغرافية الإماراتية برئا�سة الدكتورة اأ�سماء 
فراج الكتبي رئي�سة جمل�س الإدارة رئي�سة اجلمعية ملكتبة الإ�سكندرية ال�سرح التنويري الكبري 

واملعلم احل�ساري الرائد على �ساطيء الإ�سكندرية.
كان يف ا�ستقبال وفد اجلمعية الدكتور �سريف ريا�س رئي�س قطاع العالقات اخلارجية مبكتبة 

الإ�سكندرية .

النمو ال�سكاين والتحولت الدميوغرافية والإ�سكان.. مو�سحا 
املميز ويف  العمراين  املجال  يف  رائ��داً  �سوطاً  الدائرة قطعت  ان 
تنوع امل�ساريع احليوية التي تن�سجم مع روؤى القيادة احلكيمة 
بعجمان وتوجهاتها الر�سيدة التي ت�سعى للنهو�س بالإمارة يف 
كافة جمالت احلياة. من جانبه اأو�سح املهند�س علي مال اهلل 
ال�سحي مدير اإدارة التخطيط وامل�ساحة بالدائرة الع�سو الدائم 
يف اجلمعية الدولية ملخططي املدن اأن ان�سمام الدائرة للجمعية 
مينحها فر�سة ذهبية لعر�س م�ساريعها املميزة واإبراز ال�سورة 
اأن اجلمعية تعد ملتقى مثاليا  اجلمالية لإمارة عجمان مبيناً 
ومن�سة حيوية لتبادل اخلربات والطالع على اآخر امل�ستجدات 

يف جمال التخطيط املكاين واحل�سري.

اجلمعية  ع�سوية  اىل  ال���دائ���رة  ان�����س��م��ام  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأو����س���ح 
العمرانية  النه�سة  طريق  يف  للتقدم  اإيجابية  خطوة  الدولية 
اأكرث  اأع�ساء من  والتطوير املن�سود حيث ت�سم اجلمعية �سبكة 
املتميزين  املخططني  من  العامل  اأنحاء  جميع  يف  بلد   80 من 
يف  مل�ساعدتهم  للمهند�سني  ر�سمية  ا�ست�سارية  ج��ه��ة  وت��ع��ت��رب 
بالدول  للنهو�س  الوا�سعة  واإمدادهم باخلربات  املدن  تخطيط 
بالتخطيط  املتعلقة  وال�سيا�سات  وال��ربام��ج  امل�ساريع  وتطوير 

املكاين والت�سميم احل�سري.
وبني اأن ان�سمام الدائرة للجمعية �سيرثي مهارات املخططني 
التحديات  كافة  جمابهة  على  و�سيعينهم  املميزين  واملهند�سني 
عن  الناجمة  العقبات  وت��ف��ادي  املن�سود  التطوير  ت��واج��ه  التي 

•• عجمان-وام:

ب��ع��ج��م��ان اىل ع�سوية  ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط  ان�����س��م��ت دائ�����رة 
 ISOCARP والإق��ل��ي��م  امل��دن  ملخططي  ال��دول��ي��ة  اجلمعية 
املهنني من  العاملية للمخططني  اأب��رز اجلمعيات  التي تعد من 

ذوي اخلربة والتي تاأ�س�ست يف عام 1965 .
دائرة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  ال��رح��م��ن حممد  ���س��ع��ادة عبد  واأك���د 
بان�سمامها  تفخر  ال��دائ��رة  اأن  بعجمان  والتخطيط  البلدية 
كافة  يف  الإي��ج��اب��ي  للتطوير  ت�سعى  ال��ت��ي  العاملية  للجمعيات 
حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  من  مبا�سرة  بتوجيهات  احلياة  نواحي 

النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط .

�لأر�سيف �لوطني يناق�ش تعزيز �لتعاون مع »�جلو�د �لعربي« 

حاكم ر�أ�ش �خليمة ي�ستقبل ويل عهد �أم �لقيوين

خالد بن �سعود �لقا�سمي يفتتح معر�ش ر�أ�ش 
�خليمة للتعليم و�لتدريب و�لتوظيف 2017 

•• دبي-الفجر:

اهلل خليفة  اللواء عبد  �سعادة  اأك��د 
دبي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري، 
على تقدمي الدعم الكامل والالزم 
ل��ل��ق��ي��ادات ال�����س��اب��ة يف ���س��رط��ة دبي 
اأفكارهم  حت��ق��ي��ق  م��ن  لتمكينهم 
واقع  اإىل  وال���ري���ادي���ة  الإب���داع���ي���ة 
الزمن،  ويخت�سر  ال��وط��ن  ي��خ��دم 
مثمناً جهودهم احلثيثة وحما�سهم 
مبتكرة  ح��ل��ول  ل��ت��ق��دمي  ال���الف���ت 
ع�سرهم  ت�سابق  ذكية  ومقرتحات 

وترتقي بالأداء العام للموؤ�س�سة.
ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع �سعادة 
يف  ال�سابة  بالقيادات  امل��ري  ال��ل��واء 
الع�سف  جل�سة  �سمن  دبي  �سرطة 
القيادات  ملجل�س  الثالثة  الذهني 
عقدته  ال��ذي  ال�ست�ساري  ال�سابة 
ال�سالم  م���ي���ن���اء  يف  دب�����ي  ����س���رط���ة 
ب���ح�������س���ور ع�����دد م����ن كبار  ب���دب���ي 
ال�����س��ب��اط والأف�������راد م���ن خمتلف 
الإدارات العامة والفرعية ومراكز 

ال�سرطة، حيث قدموا اأفكارا بناءة 
واإي��ج��اب��ي��ة ت��خ��دم جم���الت الذكاء 
امل�ستقبل  وا�ست�سراف  ال�سطناعي 
وتعزز الر�سالة الأمنية واخلدمية 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل�����س��رط��ة دب����ي عرب 

و�سائل واأ�ساليب خالقة وذكية.
واأم����ر ���س��ع��ادة ال��ل��واء امل���ري خالل 
بتعيني  ال��ذه��ن��ي  ال��ع�����س��ف  جل�سة 
حممد  �سالمة  املهند�سة  م��ن  ك��ل 
العامة  الإدارة  م����ن  ال���ف���ال����س���ي 
ملجل�س  رئي�سة  الذكية  للخدمات 
ال���ق���ي���ادات ال�����س��اب��ة ب�����س��رط��ة دبي، 
خليفة  اأول  م������الزم  وامل���ه���ن���د����س 
لالأدلة  العامة  الإدارة  م��ن  ال���روم 
للمجل�س،  ع��ام��ا  اأم��ي��ن��ا  اجل��ن��ائ��ي��ة 
واأفكارهما  جهودهما  على  مثنيا 
ومتيزهما يف كافة اجلوانب، داعيا 
اإياهما اأن يكون املجل�س ذات تاأثري 
الروؤى  حتقيق  على  ق��ادر  اإيجابي 
واأن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  والأه�������داف 
ي���ك���ون من���وذج���ا ي��ح��ت��ذى ب���ه بني 
املوؤ�س�سات واجلهات الأخرى. و�سدد 

���س��ع��ادة ال��ل��واء امل���ري ع��ل��ى حتمية 
والإنتاجية  والن�سباط  الل��ت��زام 
وحتمل امل�سوؤولية امللقاة على عاتق 
اأع�ساء املجل�س، م�سيفا اأن املجل�س 
ت��ف��ع��ي��ل دور  ب��غ��ر���س  ت�����س��ك��ي��ل��ه  مت 
ال�سباب ومتكينهم من امل�ساركة يف 
يف  دب��ي  ب�سرطة  التنموية  امل�سرية 
واملرورية  كافة اجلوانب اجلنائية 
الذي  الأم��ر  والأمنية،  واخلدمية 
تطلعات  ي��ح��ق��ق  اأن  ����س���اأن���ه  م����ن 
���س��رط��ة دب���ي وري��ادت��ه��ا يف تقدمي 
اأف�سل املمار�سات ال�سرطية ويطور 
الأمني  اجل��ان��ب��ني  اأدائ���ه���ا يف  م���ن 
ويحقق  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني،  واخل���دم���ي 
ال�سعادة للمجتمع. وناق�س القائد 
فكرة   150 اجلل�سة  خ��الل  ال��ع��ام 
اجلن�سني  كال  من  ال�سباب  قدمها 
العامة  الإدارات  خم��ت��ل��ف  وم����ن 
ال�����س��رط��ة، ح��ي��ث �سملت  وم���راك���ز 
الأفكار املطروحة اجلانب املروري 
الطرقات  ع���ل���ى  الأم�������ن  ل��ت��ع��زي��ز 
واملحافظة على �سالمة م�ستخدمي 

تعزز من  اأخ��رى  واأف��ك��ار  الطريق، 
وتخدم  الل����ك����رتوين  ال���ت���وا����س���ل 
من�سات التفاعل الجتماعية، فيما 
اأفكارا تخدم  البع�س الآخر  تناول 
ا���س��ح��اب ال��ه��م��م ب��ربام��ج ترتجم 
لغة الإ�سارة واأخرى تخدم املر�سى 
ع��رب ���س��رائ��ح ط��ب��ي��ة ذك��ي��ة، وطرح 
اأف��ك��ارا ت�ست�سرف  اآخ���رون  اأع�����س��اء 
متطورة  حلول  وت��وج��د  امل�ستقبل 
ت�ستبق الوقت، فيما تطرق البع�س 
تطبيقات  وب��رجم��ة  ت�سميم  اإىل 
تعزز من اجلانب  وروب��وت��ات  ذكية 
الأم���ن���ي يف دب���ي وت��رت��ق��ي ب�����الأداء 

اخلدمي للمتعاملني.
املهند�سة  اأع����رب����ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
جمل�س  رئي�سة  الفال�سي  �سالمة 
�سعادتها  ع���ن  ال�����س��اب��ة  ال���ق���ي���ادات 
�سرطة  لختيار  العميق  وفخرها 
القيادات  ملجل�س  رئي�سة  لها  دب��ي 
على  العام  القائد  �ساكرة  ال�سابة، 
حر�سها  وم��وؤك��دة  ال��ك��ب��رية،  ثقته 
املوكلة  الأم��ان��ة  اأداء  على  الكبري 

اإل��ي��ه��ا ب��ك��ل ���س��دق و���س��ف��اف��ي��ة من 
الأفكار  ل��ك��اف��ة  ال���س��ت��م��اع  خ����الل 
ودرا�ستها  ال�����س��ب��اب  م���ن  امل��ق��دم��ة 
م�سيفة  ال��ع��ام،  للقائد  وتقدميها 
بالتخطيط  اليوم  منذ  ب��داأت  اأنها 
من  تعزز  اآل��ي��ات  وو�سع  والتنظيم 
التوا�سل بني الأع�ساء وتوثق من 
حت�سد  اأن  وهدفها  بينهم،  ال�سلة 
الأمن  الأول يف  املركز  �سرطة دبي 

وال�سالمة.
املهند�س  اأول  امل���الزم  ق��ال  ب���دوره، 
خليفة الروم اإن تعيينه يعد �سرفا 
ع��ظ��ي��م��ا واأم����ان����ة ت�����س��ت��وج��ب بذل 
اجل��ه��د وال���وق���ت لإي�������س���ال �سوت 
من  ومتكينهم  واأفكارهم  ال�سباب 
اإن�ساوؤه  مت  ال���ذي  امل��ج��ل�����س  خ���الل 
لأجلهم، م�سيفا اأن هوؤلء ال�سباب 
ميلكون م��ن الإب���داع والب��ت��ك��ار ما 
ميكنهم من اإحداث تاأثري اإيجابي 
اأي�سا  وي��ع��ّده��م  للمجتمع  وف��ع��ال 
العميق  �سكره  موجها  للم�ستقبل، 

للقائد العام على اختياره.

•• ابوظبي-الفجر:

بالتعاون  الوطني  الأر�سيف  رحب 
امل���������س����رتك وال����ت����ك����ام����ل وت����ب����ادل 
اخلربات مع مركز اجلواد العربي 
الوثائق  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  ال��ك��وي��ت��ي 
وامل�سادر  التاريخية،  وال�سجالت 
واملراجع التي توثق تاريخ اجلواد 
ال���ع���رب���ي و����س���اللت���ه وت����راث����ه يف 
كان  وقد  العربي،  اخلليج  منطقة 
اأث��ن��اء زي���ارة ق��ام بها ال�سيد  ذل��ك 
عالء حمد الرومي رئي�س جمل�س 
الأمناء اإىل مقر الأر�سيف الوطني 

يف اأبوظبي.
الأر�سيفات  اإدارة  زي���ارت���ه  ول����دى 
ال�����روم�����ي على  ال�������س���ي���د  ت�����ع�����ّرف 
من  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  مقتنيات 
واملخطوطات  التاريخية  الوثائق 
وعلى  اخل������ي������ول،  ت���خ�������س  ال����ت����ي 
اجلانب،  ه���ذا  ب��ت��وث��ي��ق  اه��ت��م��ام��ه 
وق�����د اأ����س���ف���ر ه�����ذا اله���ت���م���ام عن 
اأك��رب مو�سوعة يف اخليول  اإ�سدار 
وعن  )ال��ع��ادي��ات(،  با�سم  العربية 
م�����س��ارك��ات الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي يف 
الرتاثي  زاي����د  ال�����س��ي��خ  م��ه��رج��ان 
اخليول  ع����ن  ق��ي��م��ة  مب���ع���ل���وم���ات 
ب�����س��ك��ل ع����ام، ويف دول����ة الإم������ارات 
خا�سة، وعن توثيق اهتمام القائد 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س 
وريا�ساتها،  ب��اخل��ي��ول  ن��ه��ي��ان  اآل 
وح���ر����س ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة على 
اإح��ي��اء ال���رتاث الإم��ارات��ي ومكانة 
الرتاث  ه��ذا  يف  الأ�سيلة  اخل��ي��ول 

الذي يفخر به اجلميع. 
م�ساركة  اإىل  ال��ن��ق��ا���س  وت���ط���رق 
مبعار�س  ال���وط���ن���ي  الأر�����س����ي����ف 
ال�����س��ي��د وال��ف��رو���س��ي��ة وم���ا حفلت 

تاريخية  وث��ائ��ق��ي��ة  ���س��ور  م���ن  ب���ه 
وتربيتها  ال��ع��ري��ق��ة،  اخل��ي��ول  ع��ن 

و�سباقاتها.
وقام ال�سيد عالء الرومي يرافقه 
ال���ك���ن���دري من  اهلل  ع���ب���د  ي��ح��ي��ى 
اإدارة الأن�سطة والإع��الم يف مركز 
اجلواد العربي بجولة يف الأر�سيف 
الأر�سيف  بق�سم  ب����داأت  ال��وط��ن��ي 
توثيق  على  يعمل  ال��ذي  الرئا�سي 
وتراثها،  الإم�������ارات  دول����ة  ت���اري���خ 
الأفالم  بع�س  على  فيه  واطلعوا 
ال�سلة  ذات  ال��ق��دمي��ة  ال��وث��ائ��ق��ي��ة 
بتاريخ اجلواد العربي ومكانته يف 

دولة الإمارات ..
ثالثي  وثائقياً  فيلماً  تابعوا  ث��م   
تاريخ  ع��ن  عالية  بتقنية  الأب��ع��اد 
واآفاق  وحا�سرها  الإم����ارات  دول��ة 
حممد  ال�سيخ  قاعة  يف  م�ستقبلها 
ب���ن زاي�����د ل���ل���واق���ع الف���رتا����س���ي، 
بن  زاي��د  ال�سيخ  قاعة  يف  واطلعوا 
الوثائق  م��ن  من���اذج  على  �سلطان 
الفوتوغرافية  وال�سور  املكتوبة، 
التاريخية،  واخلرائط  التاريخية 
الأر�سيف  و�سملت اجلولة مطبعة 
وهي  الإم����ارات  ومكتبة  ال��وط��ن��ي، 
املتخ�س�سة  امل��ك��ت��ب��ات  اأب������رز  م���ن 
ب��ت��اري��خ وث��ق��اف��ة دول����ة الإم������ارات، 
الوفد  واط��ل��ع  اخل��ل��ي��ج،  ومنطقة 
مهمة  مراجع  على  فيها  ال�سيف 
مقدمتها  ويف  ب���اخل���ي���ل،  ت���ع���ن���ى 
اأكرب  وه��ي  )ال��ع��ادي��ات(  مو�سوعة 
م���و����س���وع���ة ع���رب���ي���ة يف اخل���ي���ول؛ 
جملدات  خ��م�����س��ة  م���ن  ت��ت��األ��ف  اإذ 
حت����ت����وي ع����ل����ى اأك��������رث م�����ن األ�����ف 
اأن�ساب اخليل  ، تبحث يف  �سفحة، 
وعالجها،  ت��رب��ي��ت��ه��ا  واأو���س��اف��ه��ا، 
اأدواتها  وا�ستخداماتها،  طباعها 

واأع����الم اخل��ي��ل، وامل��ع��ج��م اللغوي 
املتعلق بها.

الوطني  الأر����س���ي���ف  اأه�����دى  وق����د 
بع�س  ال����ع����رب����ي  اجل���������واد  مل����رك����ز 

اإ�سداراته، ويف مقدمتها مو�سوعة 
)العاديات(.

اجلواد  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير 
من�سة  يعترب  الكويت  يف  العربي 

العربية  اخل���ي���ول  ت����راث  لإح���ي���اء 
الأ�����س����ي����ل����ة، وي�������س���ت�������س���ي���ف اأه�����م 
والدولية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

املهتمة بالفرو�سية.

لل�سباب  �لإعالمية  �ملبادرة   : �ملزروعي  �سما 
�لعربي تهدف �إىل �إعد�د جيل يت�سف بقيم ر�قية

•• دبي-وام:

اأكدت معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س 
املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب اأن 
املبادرة الإعالمية لل�سباب العربي التي 
اطلقت بتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
تهدف  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء 
ال�سباب  الإعالميني  من  جيل  لأع��داد 
قادمة  ل�سنوات  العربي  ال��ع��امل  يخدم 
راقية  وق��ي��م  ع��ال��ي��ة  مبهنية  وي��ت�����س��ف 
وباأخالقيات واإبداعات. وقالت معاليها 
وام  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف 
خالل منتدى الإعالم العربي يف دورته 
ال� 16 املقام حاليا يف مدينة جمريا يف 
دبي اأن املبادرة تت�سمن ت�سليط ال�سوء 
لل�سباب  الإع���الم���ي���ة  ال���ف���ر����س  ع��ل��ى 
العربي والتدريب املهني لهم بالتعاون 
الإعالمية  امل��وؤ���س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
لحت�سان �سباب من 22 دولة لتنمية 

مهاراتهم وتطويرها.

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1226 تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- وايت فالكون خلدمات احلرا�سة - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد عوي�س اف�سل حممد اف�سل   
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )١١٧٤٠(  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   ١٠٢3 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1290  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/١- رب��وع ال��دار ملقاولت البناء - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ايفان�س كوامي جودجوي - قد 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام 
او خزينة املحكمة.  التنفيذ  املنفذ به وقدره )5٠59( درهم اىل طالب 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   9٠٠ مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ح���ن���ان   / امل������دع������و  ف����ق����د 
امل�����غ�����رب    ، ال�����ط�����او������س�����ي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2769317( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/8798940

  تغيري ا�سم البن  
�سامل �سيد عبدالقادر �سرابي

 SALEM SAID ABDUL KHADER SHARABI
اىل : 

�سامل �سعيد عبدالقادر �سرابي 
 SALEM SAEED ABDUL KHADER SHARABI

K0733898 :  رقم اجلواز

فقدان جواز �سفرت
نفيت   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ب���اث���ان ب�سري  ب�����س��ري  خ����ان 
غ��و���س خ��ان ب��اث��ان ، الهند 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)2721285( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/7135645

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / احمد �سيار 
باك�ستان    ، ع��ب��دامل��ج��ي��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1150723( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/7712582

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /����س���ف���ري 
عبداهلل  ك��ون��ه��ا  ب��ارام��ب��ات 
اجلن�سية  ال��ه��ن��د   ، ح��اج��ي 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)7761674( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/6829393

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ليانا باثول 
الهند    ، ب��ارام��ب��اث  �سفري 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8303767( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6829393

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ايزيل فاثوم 
الهند     ، ب��ارام��ب��اث  �سفري 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
  )6879642( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6829393

فقدان جواز �سفرت
عائ�سه   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الهند    ، ام����اد  م��ان��ه��اب��ايل 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )7761674( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6829393

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ع�����ب�����داهلل 
ابوبكر   ك����ون����اك����اد  ك���ون���ه���ي 
اجلن�سية  ال��ه��ن��د   ، ك��ون��اك��اد 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )9555532(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/7303040

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / باجليت �سينغ 
الهند   ، �سينغ  ن��ريب��ه��اي��ل 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9593319( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/5031405
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دورة تدريبية لغرفة عجمان حول �مل�سئولية �ملجتمعية  �لنعيمي �خلريية حتتفي بكبار �ل�سن

حميد �لنعيمي ي�سهد حفل تخريج �لدفعة 26 من جامعة عجمان حتت �سعار عام �خلري 

كنوع  لديهم  الفكري  اجلانب  وتن�سيط  احلياة  موا�سلة  على  ال��ق��درة  مينحهم 
لقمة  اج��ل  م��ن  املا�سية  ال�سنوات  يف  كافحوا  ال��ذي��ن  ل��الأج��داد  اجلميل  رد  م��ن 
العي�س وتركوا اثرا جميال يف وجدان الجيال . وقالت ال�سيخة عزه النعيمي: 
ان هوؤلء امل�سنني قد �ساهموا يف غر�س القيم واملبادئ يف الن�سء وقد حان دورنا 
وهم  معنا  يعي�سون  وانهم  عنهم  ببعيدين  ل�سنا  اننا  ون�سعرهم  بجوارهم  لنقف 
ال�سمعة التي ت�سيء لنا امل�ستقبل بف�سل معاي�ستهم املا�سي ونح�سبهم موؤرخني 
حلقبة زمنية م�ست على الوطن الغايل. وت�سمن احلفل تكرمي الرعاة بالدروع 
و�سهادات التقدير كما قدمت فرقة العوايد احلربية للفنون ال�سعبية فقرة فنية 
تفاعل اجلميع معها ويف نهاية احلفل اجتمع احل�سور على ماأدبة الغداء. واأعرب 

احل�سور عن �سعادتهم باحلفل الذي ادخل ال�سرور على قلوب امل�سنني .

•• عجمان-وام:

بفندق  اح��ت��ف��ال  بعجمان  اخل��ريي��ة  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  موؤ�س�سة  نظمت 
عجمان �سراي لالحتفاء باأكرث من 40 م�سنا وم�سنة �سمن اجندتها لفعاليات 

عام اخلري حتت عنوان ما عنكم غنى .
ح�سر احلفل ال�سيخة عزه بنت عبداهلل النعيمي مديره املوؤ�س�سة وع�سو املجل�س 
التنفيذي و�سعادة �سامل النار ال�سحي ع�سو املجل�س الوطني الحتادي و حمدة 
بنت  عزة  ال�سيخة  اأك��دت  و  بعجمان.  امل�سنني  رعاية  دار  ال�سام�سي مديرة  �سامل 
املجتمع  فئات  التوا�سل مع جميع  اأهمية  املوؤ�س�سة  عام  النعيمي مدير  عبد اهلل 
مما  بينهم  الن�ساين  وال��ت��واج��د  احلثيثة  املتابعة  خ��الل  م��ن  عنهم  والتخفيف 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل على 
ال��دوؤوب للعلم وطلبته واىل  دعمه 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
ال�سرح  ه��ذا  راع���ي  عجمان  ح��اك��م 
رمز  نه�سة عجمان  وباين  العلمي 

العلم وعنوان العطاء .
وج���������ددوا ع���ه���د ال�������ولء وال����وف����اء 
الإمارات  لدولة  احلكيمة  للقيادة 
ال�سمو  �ساحب  برعاية  م�سيدين 

حاكم عجمان لدفعة عام اخلري .
و������س�����ك�����ر اخل������ري������ج������ون ال���ه���ي���ئ���ة 
املخل�سة  جل��ه��وده��م  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
وتوجيهاتهم النرية اإىل اأن و�سلوا 
اأعتاب التخرج .. وثمنوا دور اأولياء 
الأمور الذين �سهروا وتعبوا اإىل اأن 

قطفوا ثمار تعبهم وجهدهم.
وكرم �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
يرافقه �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
بن  نهيان  ال�سيخ  ومعايل  النعيمي 
مبارك اآل نهيان خريجي دفعة عام 
اخلري ومت ت�سليم �سهادات التخريج 
واأوائل  العليا  الدرا�سات  خلريجي 

الكليات واملتميزين.
ف��ي��م��ا ق���ام ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار بن 
ال��ن��ع��ي��م��ي مب��ت��اب��ع��ة توزيع  ح��م��ي��د 
ال�سهادات على اخلريجني وتكرمي 

املتفوقني منهم.
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وت���ل���ق���ى 
عجمان درع اجلامعة بهذه املنا�سبة 
من ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
نائب رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة 
ق����دم درع�����ا مم���اث���ال ل�سمو  ال�����ذي 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  وم��ع��ايل 
اآل نهيان ومعايل ح�سني احلمادي 

وزير الرتبية والتعليم.
 173 بتخريج  اجلامعة  وحتتفل 
ط��ال��ب��ة غ����دا حت���ت رع���اي���ة قرينة 
عجمان  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
ال�سيخة فاطمة بنت زايد بن �سقر 
اآل نهيان.. من خمتلف الكليات ويف 
والبكالوريو�س  املاج�ستري  درجتي 
مبركز زايد للموؤمترات واملعار�س.

ال����وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل على 
م��ف��ه��وم ال��ع��ط��اء امل�����س��ت��دام وال���ذي 
�سي�سبح املحرك الرئي�سي ملنهجية 

اخلري والعطاء يف الدولة.
اأن العلم هو اأف�سل  واكد يف كلمته 
جت�����س��ي��د ل��ل��ع��ط��اء امل�����س��ت��دام الذي 
ي��ت��ج�����س��د يف ال������دور امل����وؤث����ر ال���ذي 
ب�سالح  مت�سلح  ف���رد  ك��ل  ب��ه  ي��ق��وم 
والدولة  للمجتمع  واملعرفة  العلم 

والإن�سانية جمعاء.
فيها  ق��ال  للخريجني  كلمة  ووج��ه 
غر�ستها  ال���ت���ي  ال���ع���ل���م  ب������ذور  اإن 
هي  فيكم  الكرمية  اجلامعة  ه��ذه 
فارعوها  اأن��ت��م  م�سوؤوليتكم  الآن 
بالبحث  وارووه�������������ا  وط�������وروه�������ا 
الذي  العميق  والتفكري  والط��الع 
ال��ت��ق��ل��ي��د ويبحث  ي��ت��خ��ط��ى ح����دود 
والبتكار..  ال��ت��ج��دي��د  ع���ن  دوم����ا 
التجديد والبتكار من اأجل اغتنام 
للتحديات  وال���ت�������س���دي  ال���ف���ر����س 
لدولة  م�ستدامة  تنمية  ل�سمان 
المارات والعامل العربي.. م�سيفا 
بالت�ساوؤلت  مليء  اليوم  العامل  ان 
يف  العمل  �سوق  وعن  امل�ستقبل  عن 
الوظائف  طبيعة  وع���ن  امل�ستقبل 
جامعة  امل�������س���ت���ق���ب���ل..وت���درك  يف 
عجمان ر�سالتها ال�سا�سية لتاأهيل 
امل�ستقبل  هذا  مع  للتعامل  طلبتها 
اأن ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان قد  ..م��ن��وه��ا 
كل  يف  ال�سحيحة  الأ�س�س  و�سعت 
للتعامل مع  م��ن اخل��ري��ج��ني  ف��رد 
وحكمة  بنجاح  امل�ستقبل  متغريات 

وم�سوؤولية.
وهناأ اأولياء اأمور اخلريجني داعيا 
اأبنائهم  وحت��ف��ي��ز  ت�سجيع  اإي���اه���م 

ملزيد من النجاحات والإجنازات.
ورف����ع اخل��ري��ج��ون م���ن دف��ع��ة عام 
األقاها  ال���ت���ي  ك��ل��م��ت��ه��م  يف  اخل����ري 
الدفعة  خريجي  اأح��د  عنهم  نيابة 
اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�سكر  اآي���ات  اأ�سمى 
مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
العلم  م�����س��رية  ق���ائ���د  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
ال�سمو  واإىل مقام �ساحب  والنماء 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

•• عجمان -وام:

ال�سيخ حميد  ال�سمو  �سهد �ساحب 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
ورئي�س  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
عجمان  ج���ام���ع���ة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
حفل  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  النعيمي 
الدفعة  م��ن  الأول  ال��ف��وج  تخريج 
خريجي  من  والع�سرين  ال�ساد�سة 
ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان حت���ت ���س��ع��ار عام 
ال�سيخ  م��رك��ز  وذل���ك يف يف  اخل���ري 

زايد للموؤمترات واملعار�س.
طالبا   365 ال��دف��ع��ة  ه���ذا  ت�����س��م 
الكليات  خم���ت���ل���ف  م����ن  وط���ال���ب���ة 
درج�����ت�����ي  يف  وال����ت����خ���������س���������س����ات 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����س��ت��ري من 
26 جن�سية منهم 192 طالبا مت 

تخريجهم ام�س.
�سعار  ال���ع���ام  ه����ذا  دف���ع���ة  وحت���م���ل 
ب��اإع��الن �ساحب  ع��ام اخل��ري تيمنا 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
باأن يكون عام 2017 عاما للخري 

يف دولة الإمارات.
ال�����س��ع��ار ترجمة  ه���ذا  اخ��ت��ي��ار  ومت 
والعطاء  اخل����ري  ل��ث��ق��اف��ة  ف��ع��ل��ي��ة 
ال��ت��ي ق��ام��ت عليها دول���ة الإم���ارات 
ح��ي��ث ت�����س��ت��ن��د ه����ذه امل����ب����ادرة على 
الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  حم�����اور 
وال��ت��ط��وع وخ��دم��ة ال��وط��ن وذلك 
�ساحب  ت���وج���ي���ه  م�����ن  ان����ط����الق����ا 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رع�����اه اهلل ب�������س���رورة و����س���ع اإط����ار 
ارت���اأت  ع���ام اخل���ري  ���س��ام��ل لتفعيل 
على  ال�سعار  ه��ذا  اإط��الق  اجلامعة 
هذه الدفعة من اخلريجني اإميانا 
باأنها موؤ�س�سة وطنية مناطة  منها 
على  ويقع  جمتمعية  مب�سوؤوليات 
قدر  ع��ل��ى  اأج��ي��ال  ت��خ��ري��ج  عاتقها 
الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  م��ن  ع���ال 
حمبة للتطوع ومتفانية يف خدمة 

الوطن.
التخريج  ح���ف���ل  م���را����س���م  ح�����س��ر 
اآل  معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
النعيمي  حميد  بن  اأحمد  وال�سيخ 
ب���ن حميد  وال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز 
التنمية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن حميد 
البلدية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وال��ت��خ��ط��ي��ط وم���ع���ايل ح�����س��ني بن 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر الرتبية 
والتعليم وعدد من ال�سيوخ واأع�ساء 
وروؤ�ساء  اجل��ام��ع��ة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
ومدراء الدوائر احلكومية ومدراء 
اجلامعات بالدولة واأع�ساء ال�سلك 
الكليات  وع����م����داء  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
البالد  ووجهاء  واعيان  والأ�ساتذة 
اخلريجني  الطلبة  اأم���ور  واأول��ي��اء 
كبار  م�����ن  اجل����ام����ع����ة  و�����س����ي����وف 

ال�سخ�سيات وكبار امل�سوؤولني.

واأ�ساد �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
والتطوير  بالنه�سة  املنا�سبة  بهذه 
والتي  التعليم  م�سرية  يف  امل�ستمر 
قطعت �سوطا كبريا للو�سول لكل 
م���واط���ن وم��ق��ي��م واأ���س��ب��ح��ت دولة 
املتقدمة يف  ال���دول  الإم�����ارات م��ن 
عالية  ج��ام��ع��ي��ة  م���ن���اه���ج  ت���ق���دمي 
خا�سة  ج��ام��ع��ات��ه��ا  يف  امل�������س���ت���وى 

جامعة عجمان.
ميثل  اليوم  هذا  اأن  �سموه  واأو�سح 
تاأكيدا حقيقيا وبرهانا �ساطعا على 
اأن جامعة عجمان ت�سكل واحدة من 
اأهم املوؤ�س�سات الأكادميية والفكرية 
واملعرفية والإبداعية لي�س يف اإمارة 
بل  فح�سب  الإم������ارات  اأو  ع��ج��م��ان 
على ال�سعيدين الإقليمي والعربي 
قطعت  اجلامعة  اأن  اإىل  م�سريا   ..
والإج����ادة  التميز  يف  ك��ب��ريا  �سوطا 
واحل�سور الفعال يف كافة املنا�سبات 
الداخلية واخلارجية ولها عالقات 
وهي  الأ�سعدة  كافة  على  متميزة 
على  ���س��واء  دائ��م��ا  متجددة  جامعة 
�سعيد املناهج عرب الإ�سافات التي 
اأو  تخ�س�ساتها  على  تدخلها  ظلت 
من خالل التحديث امل�ستمر لبيئة 
و�سعتها  التي  التعليمية  اجلامعة 
املكانة  ذات  اجل��ام��ع��ات  م�ساف  يف 
املرموقة والتي اأدت اإىل ا�ستقطاب 
نخب مميزة من الأ�ساتذة امل�سهود 

لهم بالكفاءة.
واأك��د �سموه ان م��ب��ادرة ع��ام اخلري 
ت�ستحق التقدير وال�سادة والدعم 
وهي مبادرة رائدة قل ان يوجد لها 
مثيل لأنها تتخطى احلدود املحلية 
انها  كما  الدولية  اىل  والإقليمية 
ج��اءت يف جم��ال م��ن اأه��م جمالت 
احل����ي����اة وه�����و ع���م���ل اخل�����ري ففيه 
ال��رح��م��ن ون��ي��ل حمبة  ك�سب ر���س��ا 
والوئام بني  وازدي��اد اللفة  النا�س 
التعاون  على  وت�سجيع  �سفوفهم 
املحتاجني  اإغاثة  وفيها  الإيجابي 
وانقاذ  امللهوفني  على  والتخفيف 

امل�سطرين.
واأعرب �سموه عن �سعادته للتفاعل 
ال���ك���ب���ري ال������ذي وج����دت����ه امل����ب����ادرة 

املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
التنفيذي ملتابعته احلثيثة لربامج 
وخ��ط��ط وم�����س��اري��ع اجل��ام��ع��ة كما 
والآباء  والإداري���ني  الأ�ساتذة  �سكر 
والأمهات والإخ��وة والأخ��وات على 
التي  واجل��ب��ارة  القيمة  املجهودات 
ق���دم���وه���ا ل��ل��خ��ري��ج��ني. وق�����ال يف 
عاما  وع�����س��ري��ن  ت�����س��ع��ٌة  اإن  كلمته 
دفعًة  وع�سرين  و�ستٌة  التميز  م��ن 
خريجني  و�سبكُة  اخل��ري��ج��ني  م��ن 
األ��ف خريٍج من70   33 تربو عن 
جن�سية خمتلفة يعي�سون ويعملون 
اأن����ح����اء ���س��ت��ى من  وي���ت���م���ي���زون يف 
اأمام  ال��ي��وم  واأَق���ف  الف�سيح  ال��ع��امل 
من  والع�سرين  ال�ساد�سة  الدفعة 
لأَ�سد  ث��م  اأول  لأه��ن��ئ  اخل��ري��ج��ني 
ع���ل���ى اأي���������ادي ك����ل م����ن ����س���اه���م يف 

و�سولهم ملا هم فيه اليوم .
هذا  بت�سمية  �سعادته  ع��ن  واع���رب 
الفوج من خريجي جامعة عجمان 
تيمنا  اخل�����ري  ع�����ام  دف���ع���ة  ب���ا����س���م 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة  ب���امل���ب���ادرة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
واخلري  العطاء  قيم  لرت�سيخ  اهلل 
يف م��ق��دم��ة اأول����وي����ات ال���دول���ة ..و 
ان�سجاما مع تاأكيد �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

�سوطا  قطعت  التعليم  م�سرية  يف 
كبريا للو�سول لكل مواطن ومقيم 
واأ�سبحت دولة الإمارات من الدول 
املتقدمة يف تقدمي مناهج جامعية 

عالية امل�ستوى يف جامعاتها.
ثقته  ع�����ن  �����س����م����وه  اأع����������رب  ك����م����ا 
يف  عجمان  جامعة  دور  يف  الكبرية 
والقراءة  التعلم  روح  ا�ستنها�س 
وم��واك��ب��ة تطورات  اأب��ن��ائ��ه��ا  ل���دى 
اأن  م�����وؤك�����دا   .. امل���ع���رف���ة  م�������س���رية 
اجل���ام���ع���ة ت��ع��ت��رب من���وذج���ا رائ����دا 
اجلامعات  م�ستوى  على  ومتقدما 
مركز  و�ستظل  واملجتمع  والأف���راد 
تقوم  مب��ا  وفكريا  اأك��ادمي��ي��ا  ا�سعاع 
به من دور رائد يف خمتلف اأن�سطة 

وموؤ�س�سات املجتمع.
وثمن �سموه جهود جمل�س الأمناء 
التدري�سية  وال���ه���ي���ئ���ة  والإدارة 
باإخال�س  عملوا  ال��ذي��ن  للجامعة 
وت������ف������ان ل����ل����و�����س����ول ب���امل�������س���اري���ع 
اإىل م�ستوى  التعليمية والإن�سائية 
وم���ا حققته من  ب��اجل��ام��ع��ة  ي��ل��ي��ق 
واأكادميية  اإجن��ازات ومكانة علمية 

مرموقة.
اخلريجني  اأب����ن����اءه  ���س��م��وه  وه���ن���اأ 
وال�سداد  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��ا 
داعيا  بالنجاح  ال��زاخ��ر  وامل�ستقبل 
اأبناءه اخلريجني الذين �سيدخلون 
�سوق العمل من الآن وقد ت�سلحوا 

والهتمام املتعاظم الذي حظيت به 
وهو ما يجعل من اماراتنا الغالية 

واحة للخري ورمزا للعطاء.
قيام  يدعم  �سيظل  ان��ه  اإىل  واأ���س��ار 
املن�ساآت اجلامعية اخلا�سة يف امارة 
لقناعته  ب��ه��ا  واله��ت��م��ام  ع��ج��م��ان 
للموؤ�س�سات  مكملة  ت��ع��ت��رب  ب��ان��ه��ا 
الدولة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  اجل��ام��ع��ي��ة 
لأن���ه���ا م��ظ��ه��ر م���ن م��ظ��اه��ر رقي 
بدور  للقيام  وحتفيزها  املجتمعات 
رائد يف خمتلف اأن�سطة وموؤ�س�سات 

املجتمع.
واأ�����س����اد ���س��م��وه مب���ا ح��ق��ق��ت��ه دول���ة 
والتقدم  ال����رق����ي  م����ن  الم���������ارات 
والزده��ار يف �ستى املجالت بف�سل 
التي  احل�سارية  النه�سة  م�سرية 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ي��ق��وده��ا 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واأخ��وه �ساحب  الدولة حفظه اهلل 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��و 
الأع���ل���ى ح��ك��ام الم������ارات.. موؤكدا 
امل�ستمر  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ن��ه�����س��ة  ان 

الوطن  ه����ذا  ي�����س��ع��وا  اأن  ب��ال��ع��ل��م 
�سبيله  يف  ويتفانوا  اأعينهم  ن�سب 
واأن يعملوا من اأجله بجد واجتهاد 
حتى يظل �ساخما بني الأمم قويا 
وعقولهم  ال��ف��ت��ي��ة  ب�������س���واع���ده���م 
�سموه  وت�����وج�����ه   .. امل�������س���ت���ن���رية 
واأمهات  اآب���اء  اإىل  التهاين  باأطيب 
اجلميل  �سربهم  على  اخلريجني 
ال��ك��ب��ري وال���ذي���ن كانوا  وع��ط��ائ��ه��م 
ال�����س��اه��رة واليد  ال��ع��ني  لأب��ن��ائ��ه��م 
الإجناز  ه��ذا  حققوا  حتى  احلانية 
ال��ذي �سيكون م�سدر فخر لهم يف 

حياتهم.
التخريج  ح��ف��ل  م���را����س���م  وك���ان���ت 
ال�سمو  �ساحب  بو�سول  ب���داأت  ق��د 
ح���اك���م ع���ج���م���ان وم���راف���ق���ي���ه اإىل 
ال�سالم  وع�����زف  الح���ت���ف���ال  ق���اع���ة 
ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم�����ارات وتالوة 
 .. احلكيم  الذكر  اآي��ات  من  عطرة 
ث��م األ��ق��ى ال��دك��ت��ور ك��رمي ال�سغري 
ت��ق��دم فيها  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة كلمة 
العرفان  وخال�س  اجلزيل  بال�سكر 
لرعاة العلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ح��م��ي��د ب��ن را���س��د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�سو 
عجمان  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
عجمان  ج��ام��ع��ة  اأم����ن����اء  ورئ���ي�������س 
واملعرفة  للعلم  ال��دائ��م��ة  لرعايته 
�سمو  اىل  ب���ال�������س���ك���ر  ت����وج����ه  ك���م���ا 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ 

•• عجمان-وام:

ح���ول  ت���دري���ب���ي���ة  دورة  ن���اق�������س���ت 
 ISO امل���ج���ت���م���ع���ي���ة   امل�������س���ئ���ول���ي���ة 
و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
اأي���ام يف  م��دار ثالثة  على  عجمان 
فندق فريمونت عجمان عددا من 
بامل�سوؤولية  املتعلقة  امل��و���س��وع��ات 
احلوكمة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
امل���وؤ����س�������س���ي���ة وح�����ق�����وق الن�������س���ان 
والبيئة  ال��ع��م��ال��ي��ة  وامل���م���ار����س���ات 
العادلة  ال��ت�����س��غ��ي��ل  ومم����ار�����س����ات 
وم�ساركة  امل�����س��ت��ه��ل��ك  وق�������س���اي���ا 

املجتمع وتنميته.
ال��ت��دري��ب��ي��ة ح�سن  ال�������دورة  ق����دم 
�سركة  م�����ن  اجل�����وج�����ري  ح����ام����د 
وتناول  ل��ال���س��ت�����س��ارات  ب���رون���وف���ا 
امل�سئولية  م���ن  ال��غ��ر���س  خ��الل��ه��ا 
والفوائد  اأه��م��ي��ت��ه��ا  و  املجتمعية 
تطبيق  م��ن  حتقيقها  ميكن  التي 
اأيزو 26000 و مبادئ امل�سوؤولية 
املجتمعية وهي القابلية للم�ساءلة 
الأخالقي  ال�سلوك  و  ال�سفافية  و 
واح�����������رتام م�������س���ال���ح الأط����������راف 
املعنية و اح��رتام �سيادة القانون و 
لل�سلوك  الدولية  املعايري  اح��رتام 

26000 �سيعزز جهودها  لاليزو 
يف الت�سجيع على الدقة يف �سناعة 
امل��م��ار���س��ات يف  ال���ق���رارات وحت�سني 
الب����داع  وت��ط��وي��ر  امل��خ��اط��ر  اإدارة 
وحت�سني  ال��ولء  وتعزيز  وحت�سني 
وحت�سني  ال��ت��ن��اف�����س��ي  امل�������س���ت���وى 
والتاأثري  ب��امل��ت��ع��ام��ل��ني  ال���ع���الق���ة 
والتحفيز  ال��ق��درة  على  اليجابي 
وحت���������س����ني م����وث����وق����ي����ة وع�����دال�����ة 

املعامالت.

و احرتام حقوق الإن�سان. و اأكدت 
دعم  ادارة  مدير  ال�سام�سي  اإمي��ان 
املجتمعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  الأع�����س��اء 
تاأتي  ال�����دورة  اأن  ع��ج��م��ان  ب��غ��رف��ة 
�سمن خطة الغرفة لتعزيز ثقافة 
وال�سعي  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 
والنزاهة  ال���ع���دال���ة  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
على  والعمل  الأع��م��ال  جمتمع  يف 
امل�سوؤولية  ن��ظ��ام  م��ع��اي��ري  تطبيق 
املجتمعية بالتوافق مع املوا�سفات 

. و   26000 ل��الي��زو  الر���س��ادي��ة 
ادارة  جمل�س  ب��ت��وج��ي��ه��ات  اأ����س���ادت 
اأف�سل  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ج���م���ان  غ���رف���ة 
جميع  ي����خ����دم  مب�����ا  امل����م����ار�����س����ات 
موظفي  على  وينعك�س  القطاعات 
واملجتمع  ال���غ���رف���ة  وم���ت���ع���ام���ل���ي 
املحلي.. مو�سحة اأن ح�سول غرفة 
القيا�سية  املوا�سفات  على  عجمان 
والتي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 
الر�سادية  املوا�سفات  مع  تتوافق 

حاكم عجمان يح�سر ماأدبة غد�ء �أقامها عبد�هلل �أمني �ل�سرفا
•• عجمان-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  و�سمو  عجمان  حاكم  الأعلى 
امني  �سعادة عبداهلل  ام�س  اأقامها  التي  الغداء  ماأدبة  عهد عجمان 
ال�سرفا امل�ست�سار بديوان احلاكم مبزرعته يف منطقة احلليو تكرميا 
دفعة  تخريج  حفل  مبنا�سبة  عجمان  ام���ارة  و���س��ي��وف  ل�سموهما 

جديدة من جامعة عجمان حتت �سعار عام اخلري . 
ح�سر املاأدبة معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة 
حاكم  ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  وال�س���������يخ  املعرفة  وتنمية 
املالية والإدارية وال�س��������يخ عبدالعزيز بن حمي�����د  عجمان لل�سوؤون 
ال�س������ياحية وال�سيخ را�سد بن حميد  التنمية  النعيمي رئي�س دائرة 

بن  ح�سني  وم��ع��ايل  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي 
حميد  وم��ع��ايل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي�����ر  احلم������ادي  اإبراهي������م 
ال�سحة  هيئتة  ع�������ام  ومدي������ر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  القطامي 

بدبي. 
اأحمد حميد الطاير و�سعادة �سامل  كما ح�سر ماأدبة الغداء معايل 
ال�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون  النعيمي م�ست�سار �ساحب  اأحمد  بن 
الوطني  املجل�س  ع�سو  الغفلي  غليطه  بن  حمد  و�سعادة  اخلريية 
ال�سكرتري اخلا�س ل�ساحب ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة طارق بن 
و�سعادة  ال�سمو حاكم عجمان  الغفلي مدير مكتب �ساحب  غليطه 
من  وع��دد  وال�سيافة  الت�سريفات  ادارة  عام  مدير  النعيمي  يو�سف 
الدوائر  اإم���ارة عجمان وروؤ���س��اء وم���دراء  واأع��ي��ان ووج��ه��اء  ال�سيوخ 

واملوؤ�س�سات احلكومية وكبار امل�سوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات

ا•• اأبوظبي-وام: 

واف�����ق امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الإحت������ادي 
�ساأن  يف  احت��ادي  قانون  م�سروع  على 
اأن عدل  امل��واد البرتولية بعد  ت��داول 
وبنوده  م���واده  م��ن  ع���ددا  وا�ستحدث 
اإقليم  ل��ت�����س��ري اأح��ك��ام��ه ع��ل��ى ك��ام��ل 
ال��دول��ة مب��ا يف ذل���ك امل��ن��اط��ق احلرة 
وال�ستثمار  ال���ت���ط���وي���ر  وم���ن���اط���ق 
اخل��ا���س��ة م���ع ف��ر���س ع��ق��وب��ات تبداأ 
درهم  ال���ف   500 بقيمة  ب��ال��غ��رام��ة 
وال�����س��ج��ن يف ح��ال��ة ارت��ك��اب خمالفة 
حالة  يف  ماليني  خم�سة  اإىل  وت�سل 
م�سروع  م����واد  خم��ال��ف��ة  اإىل  ال���ع���ودة 
جل�سة  خ����الل  ذل����ك  ال���ق���ان���ون.ج���اء 
امل��ج��ل�����س ال���راب���ع���ة ع�������س���رة م����ن دور 
للف�سل  ال���ث���اين  ال����ع����ادي  الن���ع���ق���اد 
التي  ع�����س��ر  ال�������س���اد����س  ال��ت�����س��ري��ع��ي 
ام�س  ب���اأب���وظ���ب���ي  م���ق���ره  ع��ق��ده��ا يف 
برئا�سة معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  القبي�سي 
الحت�����ادي . ح�����س��ر اجل��ل�����س��ة معايل 
حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزير 
وامل�ستقبل  ال������وزراء  جم��ل�����س  ����س���وؤون 
الكعبي  ب��ن��ت حم��م��د  ن����ورة  وم���ع���ايل 
الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  دولة  وزي��رة 
حممد  بن  �سهيل  ومعايل  الحت���ادي 

فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة .
م�سروع  اأن  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  و�����س����دد 
القانون �سي�ساهم يف حماية ال�سركات 
ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال تداول  ال��وط��ن��ي��ة 
املواد البرتولية من مناف�سة املوزعني 
غ���ري امل���رخ�������س ل��ه��م ب����ت����داول امل����واد 
بيانات  قاعدة  اإن�ساء  ويف  البرتولية 
احتادية ت�سمل كافة اجلهات العاملة 
يف قطاع ت��داول امل��واد البرتولية ويف 
من  البرتولية  امل���واد  ت���داول  تنظيم 
ال�سارة  امل��م��ار���س��ات  مكافحة  خ���الل 
وال�سالمة  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  على 
املجل�س  والبيئة.وا�ستحدث  العامة 
مادة تتعلق باأهداف م�سروع القانون 

للم�ساءلة  ب��ن��د  واإدراج  ال���دول���ة  يف 
القانونية لأع�ساء جمال�س اإدارات.

تو�سية  تت�سمن  الثانية  وال��ر���س��ال��ة 
جل�سته  يف  ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي  امل��ج��ل�����س 
انعقاده  دور  م����ن  ع�������س���رة  ال���ث���ان���ي���ة 
 25 ال��ع��ادي ال��ث��اين امل��ع��ق��ودة بتاريخ 
معايل  رد  على  ب��ن��اء   2017 اأب��ري��ل 
رئي�س  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر 
لرعاية  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
ال�������س���ب���اب وال���ري���ا����س���ة ع���ل���ى ����س���وؤال 
ح����ول ا���س��ت��خ��دام ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
الدولة  داخ��ل  وال��ن��دوات  املحا�سرات 
متابعة   : الآت����ي����ة  ل��ل�����س��ي��غ��ة  وف���ق���ا 
�ساأن  امل��ج��ل�����س يف  ت��و���س��ي��ة  وت��ط��ب��ي��ق 
اللغة  احت��ادي حلماية  قانون  اإ�سدار 
خالل  من  مكانتها  وتعزيز  العربية 
الحتادية  امل��وؤ���س�����س��ات  ج��م��ي��ع  اإل�����زام 
واملحلية واخلا�سة با�ستعمالها حتدثا 
للمجل�س  �سبق  ق��د  اإن��ه  حيث  وكتابة 
بتاريخ  املعقودة  جل�سته  يف  ناق�س  اأن 
�سيا�سة  م��و���س��وع   2014-4-25
جمل�س الوزراء يف �ساأن تعزيز مكانة 
اإ�سدار  اإىل  “ وانتهى  العربية  اللغة 
امل��و���س��وع من  ���س��اأن ه��ذا  تو�سيات يف 

�سمنها هذه التو�سية.

اإىل م��ع��ايل �سما بنت  امل��راه��ق��ني  م��ن 
���س��ه��ي��ل ب���ن ف���ار����س امل���زروع���ي وزي���رة 
دول���ة ل�����س��وؤون ال�����س��ب��اب وم���ن �سعادة 
تنظيم  ح��ول  الرميثي  �سالح  �سعيد 
العالمات التجارية العاملة يف قطاع 
بنت  ن�����ورة  م���ع���ايل  اإىل  الت�������س���الت 
ل�سوؤون  دول���ة  وزي���رة  الكعبي  حممد 

املجل�س الوطني الحتادي .
للحكومة  ال�سادرة  الر�سائل  بند  ويف 
اطلع املجل�س على ر�سالتني �سادرتني 
تو�سية  تت�سمن  الأوىل  للحكومة 
املجل�س التي تبناها يف جل�سته الثانية 
ع�سرة من دور انعقاده العادي الثاين 
 2017 اأب��ري��ل   25 بتاريخ  املعقودة 
الثقافة  وزي����ر  م��ع��ايل  رد  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعرفة  وتنمية 
على  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة 
ح���ول احل���د م��ن ظ��اه��رة ال���زي���ادة يف 
ق��ي��م��ة ال��ع��ق��ود امل��ال��ي��ة ل��الع��ب��ي كرة 
الريا�سية” وفقا  الأن��دي��ة  يف  ال��ق��دم 
معايري  ت��ط��ب��ي��ق   : الآت���ي���ة  لل�سيغة 
احل��وك��م��ة ع��ل��ى ���س��رك��ات ك���رة القدم 
التجارية  ال�����س��رك��ات  ق���ان���ون  ح�����س��ب 
املعتمد وو�سع معايري للرقابة املالية 
ع��ل��ى الأن���دي���ة و���س��رك��ات ك���رة القدم 

امل��واد البرتولية  ت��داول  وه��ي تنظيم 
وحت��دي��د ���س��روط واإج������راءات تداول 
املمار�سات  البرتولية ومكافحة  املواد 
الوطني  الق���ت�������س���اد  ع��ل��ى  ال�������س���ارة 
املتعلقة  والبيئة  وال�سالمة  والأم���ن 

بهذا القانون.
املجل�س خم�سة  اأع�ساء  ال�سادة  ووجه 
:اثنان  احلكومية  ممثلي  اإىل  اأ�سئلة 
حممد  م���ع���ايل  اإىل  م���وج���ه���ة  م��ن��ه��ا 
ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر �سوؤون 
جمل�س الوزراء وامل�ستقبل من �سعادة 
حمد اأحمد الرحومي حول الإحاطة 
الإعالمية للجهات الحتادية وحول 
ارتداء الوفود الر�سمية الزي الوطني 

خارج الدولة.
لعتذار  تاأجيلها  مت  اأ�سئلة  وث��الث��ة 
يف  مناق�ستها  وطلب  ال���وزراء  معايل 
م���ن �سعادة  ق���ادم���ة م��وج��ه��ة  ج��ل�����س��ة 
ا�ستخدام  حول  الكمايل  علي  حممد 
التوقيع اللكرتوين يف كافة اإجراءات 
ومراحل الدعوى اجلزائية” موجهة 
البادي  �سعيد  بن  �سلطان  اإىل معايل 
ال��ظ��اه��ري وزي���ر ال��ع��دل وم��ن �سعادة 
ناعمة عبداهلل ال�سرهان حول خطط 
وبرامج الوزارة يف توعية فئة ال�سباب 

ثقافة  ب��ن��ي��ة  اإىل  ال��ك��ع��ب��ي  وت����ط����رق 
الت�سامح الرا�سخة على كل امل�ستويات 
اإىل  يف الإم��ارات منذ ن�ساأتها. م�سرياً 
والروحي  الإن�������س���اين  ال��ت��اري��خ  ع��م��ق 
يا�س؛  بني  �سري  ج��زي��رة  يف  اأث��ري��ة  كني�سة  اكت�ساف  مت  حيث  ال��ب��الد،  لهذه 
وتوجيهات القيادة الر�سيدة باإعالء هذه القيمة التاريخية والعناية بالآثار 
ال�سعب  ه��ذا  هوية  على  ال�سوء  م��ن  م��زي��دا  يلقي  مم��ا  ع��ام،  ب�سكل  الدينية 

العربي الأ�سيل، �سعب الإمارات.
كما حتدث الكعبي عن اأ�سبقية دولة الإمارات يف اإ�سدار قانون جترمي ازدراء 
حتدث  وكذلك  الره���اب.  ومكافحة  والتمييز  الكراهية  مكافحة  و  الأدي���ان 
الدكتور الكعبي عن وزارة الت�سامح ودورها الكبري يف هذا الزمن املتحّرك، 

واملنظومة الثقافية املن�سوية يف اإطارها.
ومن جانبه قال الدكتور عبداهلل بو�سوف اأمني عام جمل�س اجلالية املغربية 
يف اخل��ارج، يف كلمته التي األقاها نيابة عن اأحمد التوفيق وزير الأوق��اف يف 
اإطار تفعيل وثيقة اإعالن  اأبوظبي يف  اأن امل�ساركة يف فعالية  اململكة املغربية 
مراك�س، يزيد املرء ا�ستئنا�ساً �سواء باللقاء مع الآخر اأو بتالقح الأفكار، فهذا 
هو ما يجعلنا نرتقي بان�سانيتنا قبل معرفتنا ببع�سنا البع�س.. م�سدداً على 
اأهمية توا�سل احلوار مع الآخر، حمذراً يف الوقت عينه من الوقوع بازدواجية 
ا يدور بدواخلنا اأو يف ما  اخلطاب. .اي اأن نكون مع الآخر بخطاب خمتلف، عمَّ
بيننا. ومن جانبه قال احلاخام روبي برو�س ل�ستيك كبريحاخامات الطائفة 
اليهودية يف وا�سنطن، اأن �سوت الدين ال�سحيح كرر باأن اأ�سل الإن�سان واحد 
ي�سلكوا  لأن  مدعوون  اجلميع  اأن  يعني  ما  بالإن�سانية..  اأخ��وة  اجلميع  واأن 

دروب ال�سالم. وهذا تالحظه جميع الأديان الإبراهيمية.
ومن جانبه قال الق�س بوب جني روبرت�س كبري الق�ساو�سة يف دال�س اإنه ل 
اأن امل�سكلة اأننا ل�سنا  بد لنا من الحتاد ملواجهة التطرف والرهاب. معترباً 
متحدين، اإذ يتعني على الأديان الإبراهيمية اأن ت�سعى وجتتهد لتحقيق هذا 
الحتاد. فهذا هو الهدف امل�سرتك، الذي ُيفرت�س اأن نعمل جميعاً لتحقيقه. 
اإعالن  ونوه روبرت�س بجهود معايل ال�سيخ عبداهلل بن بيه، �سواء يف وثيقة 

مراك�س، اأو يف جهود منتدى تعزيز ال�سلم.

•• اأبوظبي-وام: 

انطلقت يف اأبوظبي ام�س اأعمال ملتقى 
بناء الثقة والتعاون بني الأديان الذي 

الأوىل  الزيارة  اإط��ار  يف  امل�سلمة  املجتمعات  يف  ال�سلم  تعزيز  منتدى  ينظمه 
لأول قافلة �سالم متعددة الأديان حتت عنوان القافلة الأمريكية لل�سالم : 

ن�سر ر�سالة ال�سالم من خالل بناء الثقة والتعاون بني الأديان.
مايو   4 وي�ستمر حتى  الإحت���اد  اأب���راج  ف��ن��دق  يعقد يف  ال���ذي  امللتقى  وي��اأت��ي 
اجل����اري.. تفعيال لإع���الن م��راك�����س ال��ت��اري��خ��ي ول��ي��وؤك��د م��رة اأخ���رى ريادة 

اأبوظبي يف �سناعة النموذج، وحموريتها يف رحلة دروب ال�سالم .
يف  كلمة  ال�سلم  تعزيز  منتدى  رئي�س  بيه  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  معايل  والقى 
اجلل�سة الأوىل للملتقى بح�سور �سعادة الدكتور حممد مطر الكعبي الأمني 
العام ملنتدى تعزيز ال�سلم وال�سيخ حمزة يو�سف نائب رئي�س منتدى تعزيز 
ال�سلم وعدد من رجال الدين من خمتلف الأديان ال�سماوية وما يزيد على 

ثالثني �سخ�سية دينية من ع�سر وليات اأمريكية كربى.
الذي  للنهج  ا�ستلهاما  ل��الإم��ارات  لل�سالم  الأم��ري��ك��ي��ة  القافلة  زي���ارة  ت��اأت��ي 
اختطته القيادة الر�سيدة يف تر�سيخ ثقافة الت�سامح واملحبة وال�سالم، وتعزيز 
روح الأخوة والوئام. حيث تتيح هذه الزيارة الفر�سة للم�ساركني لالطالع 
امل�سرتك وو�سع الأطر  الت�سامح والعي�س  على جتربة الدولة يف تنمية قيم 
التمييز  مكافحة  ق��ان��ون  مثل  بحمايتها،  الكفيلة  والت�سريعية  القانونية 

والكراهية.
اأخذ  ال��ذي  ال�سلم  تعزيز  منتدى  اأن�سطة  �سياق  يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  تدخل  كما 
على عاتقه منذ تاأ�سي�سه دعم كل ما من �ساأنه تر�سيخ قيم احلوار والتالقي 
بني  الثقة  لبناء  والفكرية  العلمية  مقاربته  و�سمن  والتفاهم،  والتعارف 
�سد  عاملية  �سلمية  جبهة  و�سناعة  ال�سالم،  اأج��ل  من  الإبراهيمية  الأدي���ان 

الكراهية والإ�سالمفوبيا، و�سياغة حتالف اإن�ساين �سد تيار العنف والغلو.
نقا�س  وجل�سات  ور�سات  جمموعة  اأي��ام  لثالثة  ت�ستمر  التي  القافلة  وتعقد 
اأتباع الديانات  اأهم املحاور التالية : الت�سورات املتبادلة بني  وتدار�س حول 
ت��واج��ه العي�س  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأه���م  ال�����س��ل��م، حت��دي��د  املختلفة واأث���ره���ا يف 
امل�سرتك وكذلك اأهم الفر�س التي تعززه وتقويه، حمورية مفاهيم ال�سالم 
يف اخلطاب الديني يف امل�ساجد والكنائ�س، الدين ودوره يف الف�ساء العمومي. 
اأبوظبي  ال�سياحية يف مدينة  املعامل  الور�سات زيارات لأهم  كما تتخلل هذه 

وخارجها.
كلمته  ال�سلم يف  تعزيز  رئي�س منتدى  بيه  بن  اهلل  ال�سيخ عبد  وق��ال معايل 
اأبوظبي،  يف  وال��وئ��ام  وال�سالم  الت�سامح  اأر���س  على  التالقي  اأن  الرتحيبية 
النافعة  وامل��ب��ادرات  النرية  الأفكار  ي�سمح بطرح  ال��ذي  املريح،  الف�ساء  يهيئ 

للخروج من اأزمة الب�سرية الراهنة.

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اإىل  زيارته  عقب  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  واأ�ساف 
تلبيًة لدعوة جلنة الكونغر�س، املنظمة لفعاليات �سالة ال�سكر الوطني، حيث 
مل�س خاللها، وكذلك خالل اللقاءات الهامة والنوعية التي اأجراها مع قيادات 
ال�سعيد  التعاي�س  العام الديني والفكري وال�سيا�سي، روَح البحث عن  ال�ساأن 
بني الديانات، واحلر�َس على مبادئ الت�سامح والتعارف.. ما اأكد القناعة اأن 
الوقت قد حان ومنذ زمن طويل؛ ل�سرورة القيام بعمل يت�سف بالدميومة 
واإذكاء  جتاهلها،  اأدَّى  التي  الكثرية،  امل�سرتكات  تفعيل  بغر�س  والإخال�س؛ 
اخل�سو�سيات بدلها اإىل كثري من احلروب والدمار، وابتعاد الب�سرية عن قيم 

اخلري واملحبة والرتاحم، التي اأر�ساها الأنبياء، �سالم اهلل عليهم اأجمعني.
واأعترب اأن هذه املبادرة متّثل اأمال يف هذا الوقت باإتاحتها الفر�سة للتعاي�س 
والق�ساو�سة  الأئ��م��ة  من  امل�ساركون  ليعود  الأخ���وة  اأوا���س��ر  وعقد  والتعارف، 
دا اأن  واحلاخامات بهذه الروح اإىل جمتمعاتهم اخلا�سة ولريوجوا لها موؤكِّ
وتقدميها  بها  التذكري  علينا  واملحبة  ال�سالم  لبناء  كثرية  لدينا م�سرتكات 
اآلية  لي�سبح  ال�سالم  قافلة  مبادرة  من��وذج  تر�سيخ  اإىل  كذلك  ودع��ا  للنا�س. 
عملية ناجعة للتعاون والتعاي�س وجعلها اأكرث عملية وجناعة، وتقليدا ينبغي 

العمل على تعميمه وال�ستفادة منه.
اإىل  املنتدى  رئي�س  اأ�سار  ال�ستقبال،  لهذا  املرجعي  الإط��ار  عن  حديثه  ويف 
يناير  املنتدى يف  اأ�سدره  الذي  اإعالن مراك�س  وا�ستلهام  ا�ستح�سار  �سرورة 
الأقليات  املغربية، يف ختام موؤمتر حقوق  باململكة  2016 مبدينة مراك�س 
الدينية يف الديار الإ�سالمية: الإطار ال�سرعي والدعوة اإىل املبادرة.. موؤكداً 
اأن مبادئ اإعالن مراك�س، ت�ستبطن الدعوة للتعاي�س بني الديانات والثقافات، 
وهو يوؤ�ّس�س ملرحلة جديدة من الفهم العميق؛ بغر�س ال�ستفادة من تراث 
اإع��الن مراك�س مل يكن  اأن  املا�سي يف بناء تعاي�س احلا�سر وامل�ستقبل. ذلك 
اإعالنا عاديا، واإمنا هو فهم دقيق للن�س الديني وجتليات الرتاث يف الت�سامح 
والوئام والتعاي�س ويبني الإعالن واجب رجال الدين يف البحث يف ن�سو�سهم 

الدينية وتاريخهم وتراثهم ليجدوا اأ�سا�سا وينبوعا للت�سامح والتعاي�س.
الربوت�ستانتية  هدية  الت�سامح  اإن  تقول  الربوت�ستانتية  كانت  اإن  واأ���س��اف 
للعامل، فنحن نعتقد اأن الديانات املنتمية للعائلة الإبراهيمية جميعها حتمل 
يف ن�سو�سها الكثري من الأ�س�س التي تدعو اإىل التعاي�س والتي ل تخطئها 
العني، واأن تعاليمها الأ�سا�سية حول ال�سالم والتعاي�س وحول عاملية الكرامة 
الإن�سانية، واحرتام الختالفات الدينية هي م�سادات قوية للتطرف الديني 
العنيف، موؤكدا اأن الرجوع اإىل الن�سو�س والتاأويل املنا�سب واملقارب هو الذي 
�سي�سمح لنا بالرد على مروجي الكراهية والإ�سالموفوبيا وعلى الإرهابيني 

على حد �سواء، و�سرب لذلك اأمثلة من التوراة والإجنيل والقراآن الكرمي.
و دعا ال�سيخ ابن بيه امل�ساركني اإىل و�سع خطة ا�سرتاتيجية ملوا�سلة رحلتهم 
اإىل حلف ف�سول  ل  “لتتحوَّ القافلة  دائ��رة  ولتو�سيع  ال�سالم  البحث عن  يف 
جديد للوئام وال�سالم ال�سعيد بني الأديان ي�ستلهم جوهر الدين ال�سحيح 
وعمارة  ال�سعوب،  بني  ال�سعيد  التعاي�س  لتحقيق  الإبراهيمية؛  الديانات  يف 
الأر������س بقيم اخل���ري واجل���م���ال، ون��ب��ذ ال��غ��ل��و وال��ت��ط��رف، وت��ربي��د القلوب 
اأ�سكال  وك��ل  ال�سامية،  وم��ع��اداة  الإ�سالمفوبيا  ت��داع��ي��ات  وم�سح  وال��ع��ق��ول، 
التنابذ الديني والعرقي، موؤكدا اأن اليوم الذي ننبذ فيه حميعنا الت�سورات 
اخلري  وح��ب  الإن�سانية  الأخ��وة  م�ساعر  لتجمعنا  الكره  وم�ساعر  النمطية 
وال�سداقة، ذلك اليوم �سيكون بحق يوما م�سرقا يف تاريخ الإن�سانية. واأ�ساف 
رئي�س املنتدى اأن الديانات املنتمية اإىل العائلة الإبراهيمية عندما تت�سالح 
ل الولوج اإىل طريق  وتت�سافح، �سوف يعزز ذلك روح ال�سالم يف العامل، وي�سهِّ
ب��ن بيه  امل��ظ��امل وامل��ظ��ل��وم��ي��ات. وح��ر���س ال�سيخ  ال��ع��دال��ة واخل���ري ومعاجلة 
على التاأكيد على اأن لقاء هذه الديانات املنتمية اإىل العائلة الإبراهيمية ل 
اإق�ساًء ول تكتُّال �سد الديانات واملذاهب الأخ��رى، واإمنا يعني تعزيز  يعني 
امل�سرتكات يف دائرة العالقات الإن�سانية التي تتوا�سل فيها دائرة الإن�ساين 
�ساأن احلياة وحقوق  التي تعلي من  الكونية  الديانات والفل�سفات  مع دوائر 

الإن�سان.
ومن جانبه رحب الدكتور حممد مطر الكعبي اأمني عام منتدى تعزيز ال�سلم 
يف املجتمعات يف كلمته بالقافلة الأمريكية لل�سالم على اأر�س الإمارات، اأر�س 
اإىل  ينتمون  الإم��ارات مقيمون  يعمل يف  وق��ال:  والت�سامح.  وال�سالم  املحبة 
نحو مئتي جن�سية من خمتلف الإثنيات والأع��راق يف العامل، وي�سهمون يف 
اأطياف  كل  مع  ووئ��ام  باحرتام  ويتعاي�سون  للدولة،  احلديثة  النه�سة  بناء 
زايد  ال�سيخ  الراحل  القائد  اأ�ّس�سه  الذي  النهج  هو  وهذا  الإماراتي  املجتمع 
والو�سطية  والت�سامح  ث��راه على قيم احلب  اآل نهيان طيب اهلل  �سلطان  بن 
بيت حلم  املهد يف  كني�سة  زاي��د برتميم  ال�سيخ  تكّفل  قد  والع��ت��دال.ول��ه��ذا 
النظر  بغ�س  والهتمام  الرعاية  وتلقى  اأن حترتم  ينبغي  املعابد  اأن  معتربا 

عن طبيعة قا�سديها.
واأ�ساف :على هذا النهج القومي ي�سري �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.. و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال��وزراء، حاكم دبي، و�ساحب  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
القائد  نائب   ، اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد.

�أبوظبي ت�ست�سيف �أول قافلة �سالم متعددة �لأديان تفعيال لإعالن مر�ك�ش �لتاريخي 

وفد �سركة �لإن�ساء�ت �لبرتولية يزور و�حة �لكر�مة�للو�ء �لرميثي يت�سلم �سهادة �عرت�ف منظمة �لغو�ش �لعاملية ب�سرطة �أبوظبي كمركز تدريبي معتمد
الوفد اأي�سا جناح ال�سرف الذي يت�سمن األواحا نق�ست عليها اآيات من القراآن 
عنهم..  ومعلومات  البوا�سل  الإم���ارات  اأبناء  �سهداء  اأ�سماء  وكذلك  الكرمي 
داعيا اهلل عز وجل اأن يتغمد ال�سهداء بوا�سع رحمته واأن يجعل مقامهم مع 
ال�سديقني وال�ساحلني. �سم الوفد املهند�س عقيل عبداهلل ما�سي الرئي�س 
التنفيذي لل�سركة واملهند�س اأحمد �سامل الظاهري نائب الرئي�س التنفيذي 
وعدد من مدراء الدوائر وموظفي ال�سركة. وقال املهند�س عقيل عبد اهلل 
لل�سهداء  ال�سامية  للبطولت  والتقدير  العرفان  جت�سد  الزيارة  اإن  ما�سي 
راية  لتظل  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  وال��ف��داء  الت�سحية  م��ع��اين  اأروع  ���س��ط��روا  ال��ذي��ن 
الإمارات خفاقة عالية موؤكدا اأن زيارة هذا ال�سرح تعمق يف نفو�سنا معاين 
الوحدة الوطنية وتوؤكد وقوفنا �سفا واحدا وراء قيادتنا احلكيمة دفاعا عن 

ثوابتنا الوطنية وقيمنا احل�سارية والإن�ساين.

•• اأبوظبي -وام:

زار وفد من �سركة الإن�ساءات البرتولية الوطنية اإحدى ال�سركات التابعة ل� 
�سناعات واحة الكرامة يف اأبوظبي التي مت ت�سييدها لتخليد ذكرى �سهداء 
الفخر وجناح  ال�سهيد وميدان  الوفد على ن�سب  الأب��رار. واطلع  الإم��ارات 
وم�سريف خدمات  الكرامة  واح��ة  اإدارة  �سرح حوله من  اإىل  وا�ستمع  ال�سرف 
ال��زوار. وق��ام الوفد بجولة يف واح��ة الكرامة ب��داأت من اأم��ام ن�سب ال�سهيد 
املكون من 31 لوحا من الألواح ال�سخمة التي ي�ستند كل منها على الآخر 
رمزا للوحدة والتكاتف والتالحم بني اأبناء جمتمع الإمارات والقيادة واإىل 
�سفات القوة وال�سجاعة وال�سمود التي متيز �سعب الإم��ارات.. وتوقف عند 
اللوح املعدين الذي مت نق�س ق�سم القوات امل�سلحة لدولة الإمارات عليه. وزار 

اأمنية حت�سل على هذا العتماد على م�ستوى ال�سرق الو�سط و�سمال 
اإفريقيا. ودعا اللواء الرميثي اإىل ال�ستفادة من هذا العتماد الدويل 
اأبوظبي  ب�سرطة  الغو�س  يف  العاملني  مهارة  لتعزيز  اأبوظبي  ل�سرطة 
وال�سركاء ال�سرتاتيجيني من خالل تنمية قدرات ومهارات الغوا�سني 

لتعزيز مهامهم يف الغط�س والإنقاذ.
اإبراهيم  حممد  العقيد  م��ن  ل�سرح  الرميثي  ال��ل��واء  م��ع��ايل  وا�ستمع 
الغو�س و�سروط  وال�سالمة عن مركز  الطوارئ  اإدارة  العامري مدير 
ي��وف��ره��ا العتماد  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة، وال��ف��ر���س  ال��غ��و���س  اع��ت��م��اد منظمة 
التخ�س�سية  التدريبية  ال���دورات  اإج���راء  يف  اأبوظبي  �سرطة  ل��ط��وارئ 
والربامج التاأهيلية يف جمال الغو�س وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية 

املعتمدة يف هذا املجال. 

•• اأبوظبي -وام: 

ت�سلم م��ع��ايل ال��ل��واء حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�سرطة 
اأبوظبي �سهادة اعتماد اإدارة الطوارئ وال�سالمة العامة كمركز غو�س 
تدريبي خم�س جنوم من منظمة الغو�س العاملية بادي وذلك بح�سور 
�سعادة اللواء مكتوم ال�سريفي مدير عام �سرطة اأبوظبي والعميد علي 
خلفان الظاهري مدير عام العمليات املركزية والعقيد حممد اإبراهيم 

العامري مدير اإدارة الطوارئ وال�سالمة العامة.
وال�سالمة  ال���ط���وارئ  اإدارة  بح�سول  ال��رم��ي��ث��ي  ال��ل��واء  م��ع��ايل  واأ����س���اد 
العامة على اعرتاف كمركز غو�س تدريبي خم�س جنوم معتمد عامليا 
اأول موؤ�س�سة  اأبوظبي  من منظمة الغو�س العاملية بادي لتكون �سرطة 

�لوطني �لإحتادي يو�فق على م�سروع قانون تد�ول �ملو�د �لبرتولية 
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تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم ١١998 بتاريخ ٢٠١٧/٤/١8 
التجاري/مطعم  بال�سم   )CN-1769298( رقم  التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 
 CN-1679029 الرخ�سة  برقم  العالن  يف  خطاأ  ورد  بانه  ننوه  ري�سيبيز.  جورمي 
وال�سحيح هو CN-1769298 وال�سم التجاري مطعم جومري ري�سيبيز وال�سحيح 

هو مطعم جورمي ري�سيبيز.
لذا وجب التنويه

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
من 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(
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عربي ودويل

حذر الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان ام�س الحتاد الوروبي من 
ان تركيا �ستغلق ملف تر�سيحها اىل �سفوفه يف حال مل يفتح ف�سول 
اىل  ان�سمامه جم��ددا  دقائق من  بعد  وذل��ك  مفاو�سات جديدة معها 
احل���زب احل��اك��م يف ال��ب��الد. وق���ال اردوغ����ان يف خ��ط��اب األ��ق��اه يف اأنقرة 
بعد  تفتحوها  مل  التي  الف�سول  فتح  �سوى  خيار  من  اأمامكم  “لي�س 
احلالة  يف  ام��ا  ج���دا،  جيد  اأم���ر  فهو  )ال��ف�����س��ول(،  فتحتم  اذا  م�سيفا 
الوروبي،  والحت���اد  اأن��ق��رة  العالقات بني  وت��ده��وت  ف��وداع��ا.  املعاك�سة 
املتوترة اأ�سا�سا منذ حماولة النقالب يف منت�سف متوز يوليو، خالل 
حملة ال�ستفتاء حول تو�سيع �سالحيات اردوغان والذي نظم يف 16 
ني�سان ابريل ب�سبب الغاء جتمعات موؤيدة للرئي�س الرتكي يف اوروبا. 
ت��راوح مكانها منذ عدة  وعملية ان�سمام تركيا اىل الحت��اد الوروب��ي 
�سنوات، ومن غري املرجح حتقيق تقدم فيها على ما يبدو. ومنذ بدء 
مفاو�سات الن�سمام ر�سميا عام 2005، مت فتح 16 ف�سال فقط من 
ا�سل 35 كان اآخرها يف حزيران يونيو 2016 ويتعلق مب�سائل مالية 
واأخرى تخ�س املوازنة. ورغم التوتر، تبقى تركيا �سريكا مهما لالحتاد 
الوروبي ل �سيما يف حملة مكافحة الرهاب ويف ملف الهجرة. وابرمت 
انقرة وبروك�سل ال�سنة املا�سية اتفاقا اتاح خف�س عدد املهاجرين غري 

ال�سرعيني الوافدين اىل اليونان من ال�سواحل الرتكية ب�سكل كبري.

يف  للم�ساركة  ا�ستانا  اىل  املعار�سة  ال�سورية  الف�سائل  من  وف��د  و�سل 
ما  وف��ق  �سوريا،  النار يف  وق��ف لط��الق  ح��ول  جولة مفاو�سات جديدة 
اأعلنت وزارة اخلارجية يف كازاخ�ستان الثالثاء. وقالت اخلارجية يف بيان 
ان وفدا معار�سا برئا�سة حممد علو�س، ع�سو الهيئة العليا للمفاو�سات 
ا�ستانا  و���س��ل اىل  ال�����س��وري��ة،  املعار�سة  م��ن  وا���س��ع��ة  اط��ي��اف��ا  ال��ت��ي متثل 
ومل  واخلمي�س.  الرب��ع��اء  مقررة  رابعة  مفاو�سات  جولة  يف  للم�ساركة 
حتقق ثالث جولت تفاو�سية �سابقة يف كازاخ�ستان رعتها رو�سيا وايران 
الداعمتان للنظام ال�سوري وتركيا الداعمة للمعار�سة، اي اخرتاق على 
طريق حل النزاع ال�سوري الذي خلف اكرث من 320 الف قتيل يف �ستة 
اأعوام. و�سرح يحيى العري�سي احد م�ست�ساري الهيئة العليا للمفاو�سات 
لفران�س بر�س ان وفد الف�سائل املعار�سة ي�سم تقريبا الع�ساء اأنف�سهم 
الذي �ساركوا يف املفاو�سات ال�سابقة. ويرتاأ�س �سفري �سوريا لدى المم 
امل��ت��ح��دة ب�����س��ار اجل��ع��ف��ري وف���د ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى غ���رار اجل����ولت ال�سابقة. 
ان ميثلها  ا�ستانا كمراقب على  املتحدة مفاو�سات  الوليات  و�ستح�سر 
م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون ال�سرق الو�سط �ستيوارت جونز. ومتثلت 
وا�سنطن يف اجلولت ال�سابقة ب�سفريها يف كازاخ�ستان. و�سين�سم املوفد 
الممي اىل �سوريا �ستافان دي ميت�سورا اىل مفاو�سات ا�ستانا التي قد 
متهد جلولة مفاو�سات جديدة ترعاها المم املتحدة يف جنيف، وفق ما 

اعلنت املنظمة الدولية الثنني.

ا�ستقالته  ام�س  �سوبوتكا  الت�سيكي بوهو�سالف  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن 
وزير  م��ع  خ��الف  ب�سبب  حكومته،  ا�ستقالة  اىل  اي�سا  ت���وؤدي  ال��ت��ي 
بتهربه  ي�ستبه  بابي�س والذي  اندريه  النفوذ  الوا�سع  امللياردير  املال، 
يف  الدميوقراطي  ال�سرتاكي  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال  ال�سرائب.  من 
ت�سريح �سحايف �ساأقدم قريبا، هذا ال�سبوع على الرجح، ا�ستقالتي 
اىل الرئي�س ميلو�س زميان. من غري املقبول ان يبقى اندريه بابي�س 
يف من�سب وزير املال. لكن بابي�س الذي يرتاأ�س حركة و�سطية، ينفي 

كل التهامات املوجهة اليه.
ال��وزراء مرة اخرى عن طريقة ح�سول بابي�س على  وت�ساءل رئي�س 
قرو�س ملجموعته اغروفرت بقيمة 1،5 مليار كورون )حواىل 55 
مليون يورو( وعن م�سدر هذا املال و�سكوك يف �ساأن تهرب �سريبي 
رافق هذه ال�سفقة. وا�ساف �سوبوتكا القواعد يجب ان تطبق على 
وو�سف  ك��ب��ريا.  م�سالح  ت�����س��ارب  ي��واج��ه  بابي�س  ال��وزي��ر  اجل��م��ي��ع. 
التزمت  م�سيفا  ويائ�س  ماأ�سوي  بانه  ال���وزراء  رئي�س  ق��رار  بابي�س 
القانون دائما. و�سرح لل�سحافيني يف و�سط البالد ان �سوبوتكا ا�سر 
بعمل احلكومة. رمبا مل يعد ثمة �سيء يقوم به لكن عمال ل يزال 

ينتظرين.

عوا�شم

انقرة

بــــراغ

ا�ستانا 

�لدمنارك تبعد �ستة
 دعاة متطرفني �أجانب 

•• �شتوكهومل-اأ ف ب:

اأ����س���درت ال���دمن���ارك ام�����س لئ��ح��ة ���س��وداء ب��اأ���س��م��اء �ستة اأج��ان��ب متهمني 
بالرتويج للكراهية، هم خم�سة دعاة م�سلمني وق�س اجنيلي معاد لالإ�سالم، 

ومنعتهم من دخول البالد ملدة �سنتني قابلة للتجديد.
وت�سم هذه الالئحة اثنني من ال�سعوديني واثنني من المريكيني اأحدهما 
الق�س تريي جونز الذي احرق ن�سخا من القراآن يف 2011 وكندي و�سوري. 
ر�سالة  �ستوجه  ان هذه الالئحة  بيان  الهجرة والندماج يف  واأعلنت وزارة 
ي�سعون  الذين  املتطرفني  املتجولني  الدينيني  ال��دع��اة  ان  تقول  وا�سحة 
اىل ن�سف دميوقراطيتنا وقيمنا الأ�سا�سية للحرية وحقوق الن�سان، غري 

مرحب بهم يف الدمنارك .
واأعلنت  التطرف  �سد  منهجية  حملة  اليمني  و�سط  حكومة  ب���داأت  وق��د 
الالئحة ال�سوداء بعد بث فيلم وثائقي بكامريا خفية يف اذار مار�س 2016 

حول اخلطب املتطرفة يف امل�ساجد الدمناركية.
ال�سعب  او حزب  البالد ال�سرتاكيون الدميوقراطيون  اأحزاب  ابرز  ووافق 

الدمناركي )مييني معار�س للهجرة( على مبداأ احلملة.
التطرف  اىل  انتقل  الأ���س��ل،  فل�سطيني  دمن��ارك��ي  �ساب  قتل   ،2015 ويف 
نقا�س  للم�ساركة يف  �سخ�سني، هما خمرج جاء  ال�سجن،  وج��وده يف  خالل 

حول الإ�سالم وحرية التعبري، ويهودي خارج كني�س كوبنهاغن.
عليها  ح�سل  مغربي  من  الدمناركية  اجلن�سية  نزعت  نف�سها،  ال�سنة  ويف 
يف 1988، لأنه بث، من بني امور اخرى، كتبا لداعية مقرب من تنظيم 

القاعدة.

ال�سلطة ت�سعى من جنيف لتحريك ملف املعتقلني

م�سري�ت يف غزة دعمًا لالأ�سرى ورفع �حل�سار 

ال�سني جتدد معار�ستها لـ»ثاد« يف كوريا اجلنوبية

بيونغ يانغ تتهم و��سنطن بالدفع حلرب نووية 

خرب�ء: �لطريق طويل �أمام حما�ش لقبولها دوليًا

ماي تقود حمادثات �خلروج من �لحتاد �لأوروبي 
•• لندن-رويرتز:

قال املتحدث با�سم رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي ام�س اإنها �ستقود حمادثات خروج 
البالد من الحتاد الأوروبي واإنها تتطلع اإىل املفاو�سات بنوايا ح�سنة.

الحتاد  م��ن  ناجحا  بريطانيا  خ��روج��ا  �سنحقق  اأن��ن��ا  م��ت��اأك��دون  نحن  لل�سحفيني  واأ���س��اف 
الأوروبي و�سنتو�سل اإىل اتفاق ي�سب يف م�سلحة بريطانيا والحتاد الأوروبي.

وتابع كل ما ميكنني قوله... هو اأننا نتطلع اإىل هذه املحادثات بطريقة بناءة وبكميات هائلة 
من النوايا احل�سنة.

الأوروب��ي��ة جان كلود يونكر قال بعد اجتماعه مباي يف  املفو�سية  ب��اأن رئي�س  اأنباء  واأف��ادت 
مقرها بداونينج �سرتيت يوم الأربعاء اإن �سكوكه يف اإمكانية التو�سل لتفاق زادت ع�سر مرات 

عما كانت عليه.

�ير�ن تو��سل �إر�سال م�ست�سارين �إىل �سوريا 
•• طهران-اأ ف ب:

ار�سال  �ستوا�سل  اي��ران  ان  ال��ث��ورة  قيادي يف حر�س  اأك��د 
مكافحة  يف  ال��ن��ظ��ام  ل���دع���م  ���س��وري��ا  اىل  م�����س��ت�����س��اري��ه��ا 
اجلهادية،  والتنظيمات  امل�سلحة  امل��ع��ار���س��ة  الف�سائل 

وذلك يف مقابلة ن�سرتها وكالة اأنباء فار�س .
اأركان  الت�سريح مع زيارة ر�سمية لرئي�س  ويتزامن هذا 

اجلي�س ال�سوري العماد علي اأيوب اإىل طهران.
وقال قائد القوة الربية يف حر�س الثورة العميد حممد 
باكبور ان ايران �ستوا�سل ار�سال امل�ست�سارين الع�سكريني 
املقاومة.  جلبهة  الأم��ام  خط  �سرب  لتفادي  �سوريا  اىل 
�سوريا(  )يف  حاليا  م��وج��ودون  امل�ست�سارين  ان  وا���س��اف 

و�سنن�سر املزيد طاملا احلاجة للم�سورة قائمة.

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

ي��رج��ح خ���رباء ودب��ل��وم��ا���س��ي��ون األ 
املفرو�سة  الدولية  العزلة  تنتهي 
على حركة حما�س يف وقت قريب، 
على الرغم من اإعالن احلركة التي 
تعديالت  غزة  قطاع  على  ت�سيطر 
وافقت  ال�سيا�سي  برناجمها  على 
فل�سطينية  دول���ة  اإق��ام��ة  على  فيه 

بحدود عام 1967.
املعدلة  وثيقتها  حما�س  واع��ل��ن��ت 
من  �ساعة   48 قبل  ال��دوح��ة  م��ن 
الرئي�س  ب��ني  �سيجمع  ل��ق��اء  اول 
الذي  عبا�س  حممود  الفل�سطيني 
امل��ت��ن��ازع��ة مع  يتزعم ح��رك��ة ف��ت��ح، 
ح���م���ا����س، وال���رئ���ي�������س الم���ريك���ي 

دونالد ترامب يف البيت البي�س.
وتعترب اإ�سرائيل والوليات املتحدة 
حركة  اأّن  الوروب���������ي  والحت��������اد 
حما�س اإرهابية، ويخ�سع عدد من 
ل��ع��ق��ب��وات امريكية  ق���ادة احل��رك��ة 
ودول��ي��ة، وال��ع��الق��ات م��ت��وت��رة بني 

حما�س وعدد من الدول العربية.
حما�س  خطوة  ان  حمللون  وي��رى 
لتخفيف  حم������اول������ة  الخ������������رية 
القليميني  حلفائها  مع  التوترات 
املجتمع  م���ع  الج�������واء  وت��ل��ط��ي��ف 

الدويل.
وي��ع��ت��رب دب��ل��وم��ا���س��ي��ون ان����ه على 
الرغم من ان التعديالت اإيجابية، 

فهناك حاجة اىل مزيد من الدلة 
بالفعل  قامت  ب��اأن احلركة  املقنعة 
دبلوما�سي  ويقول  نهجها.  بتغيري 
غ���رب���ي ان���ه���ا ق��ط��ع��ة م����ن ال������ورق، 
ه����ن����اك حت���ول  ك������ان  ان  و�����س����رى 
حقيقي. واكدت حما�س يف وثيقتها 
امل�سروع  م��ع  ال�سراع  ان  اجل��دي��دة 
ال�������س���ه���ي���وين ل��ي�����س �����س����راع����اً مع 
وحما�س  ديانتهم،  ب�سبب  ال��ي��ه��ود 
اليهود  ���س��د  ���س��راع��اً  ت��خ��و���س  ل 
�������ا تخو�س  واإمنَّ ي����ه����وداً،  ل��ك��ون��ه��م 

املحتلني  ال�سهاينة  �سد  ���س��راع��اً 
امل����ع����ت����دي����ن. وي���������س����ف ال����ق����ي����ادي 
امل��ح�����س��وب ع��ل��ى ال��ت��ي��ار امل��ع��ت��دل يف 
حما�س اأحمد يو�سف الوثيقة بانها 
الو�سطية  ب��اجت��اه  حقيقي  حت���ول 
لتكون  ال�����س��واب  ونهج  والع��ت��دال 
حما�س مبناأى من التهام مبعاداة 

ال�سامية والعن�سرية. 
التعامل  ت��ت��ي��ح  ال��وث��ي��ق��ة  وي��ت��اب��ع 
يعي�سون  ال�����ذي�����ن  ال����ي����ه����ود  م�����ع 
ف��ل�����س��ط��ني ول ع��الق��ة لهم  خ����ارج 

ب����الح����ت����الل. وي����ق����ول خ������رباء ان 
احلركة لن تقوم بالتفاو�س ب�سكل 
ولن  العربية،  ال��دول��ة  مع  مبا�سر 
ي��ت��م ال��ت��خ��ل��ي ع��ن م��ي��ث��اق احلركة 
بل   1988 ع��ام  ال�����س��ادر  ال�سلي 
للحفاظ  كطريقة  تدعيمه،  �سيتم 

على دعم املحافظني.
التعديالت،  اإ���س��رائ��ي��ل  ورف�����س��ت 
ب��ا���س��م مكتب  م��ت��ح��دث  ق���ال  بينما 
نتانياهو  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س 

ان حما�س حتاول خداع العامل.

�سوي�سر� تتخوف من
 وقوع هجمات �إرهابية

•• زوريخ-رويرتز:

قالت وكالة املخابرات ال�سوي�سرية ام�س اإن خطر وقوع هجمات ملت�سددين 
يف �سوي�سرا ل يزال مرتفعا واإن من املتوقع اأن ي�سن تنظيم داع�س الإرهابي 

واملتعاطفون معه املزيد من الهجمات يف اأوروبا.
واأ�ساف جهاز املخابرات الحتادي يف تقييمه ال�سنوي للمخاطر التي تواجه 

�سوي�سرا ل يزال خطر الإرهاب يف �سوي�سرا عند م�ستوى مرتفع.
وت��اب��ع ل ي���زال اخل��ط��ر الأرج���ح يف اأوروب����ا وم��ن ث��م يف �سوي�سرا ينبع من 

الإرهاب بدافع اجلهاد. يجب توقع املزيد من الهجمات.
واأعلن عن التقييم بينما ل تزال اأوروبا تعمل على احتواء هجمات يف لندن 

وباري�س لها عالقة لملت�سددين.
وقال اإن اخلطر الأكرب هو اأن ي�سن اأفراد اأو جماعات �سغرية ت�ستلهم فكر 
اأو اتخاذها قاعدة للتخطيط لهجمات اأخرى.  داع�س هجمات يف �سوي�سرا 
الأفكار  ين�سرون  لالإنرتنت  م�ستخدم   500 اأك��رث من  ر�سد  اأن��ه  واأ���س��اف 

املتطرفة على و�سائل التوا�سل الجتماعي عرب ات�سالت �سوي�سرية.
ودفعت املخاوف من التطرف والهجمات املحتملة الناخبني ال�سوي�سريني 
العام املا�سي اإىل تاأييد قانون يو�سع �سلطات جهاز املخابرات الوطني حتى 
ت�سمل مراقبة احلركة على الإنرتنت ون�سر الطائرات بدون طيار واخرتاق 

اأنظمة كمبيوتر اأجنبية.
عدة  هناك  لكن  مت�سددين  من  لهجوم  الآن  حتى  �سوي�سرا  تتعر�س  ومل 

�سالت تربطها بهجمات يف اأنحاء اأخرى باأوروبا العام املا�سي.
وكان رجالن احتجزا رهائن وقتال ق�سا يف �سمال فرن�سا يف يوليو متوز قد 

�سافرا اإىل هناك عرب مطارات يف جنيف وزوريخ.
ده�س  عندما  الأق��ل  على  �سخ�سا   12 قتل  ال��ذي  املهاجم  اأن  اأي�سا  وتبني 
ح�سدا ب�ساحنة يف �سوق لعيد امليالد بربلني زار �سوي�سرا ورمبا ح�سل على 
�سالح من هناك. وجاء يف تقرير اجلهاز ال�سوي�سري اأنه ويف ظل عدم ورود 
ي��زال هناك  اإ���س��ارات على اق��رتاب احل��رب على داع�س من نهايتها فاإنه ل 
خطر كبري من اأن تدور معركة بقاء اخلالفة، التي يخو�سونها بكل ال�سبل 

املتوفرة لديهم، يف اأوروبا على نحو متزايد.

د�ع�ش يقتل 7 جنود عر�قيني قرب حدود �سوريا 
•• بغداد-رويرتز:

العراقي قرب  الإرهابي كثف هجماته على مواقع اجلي�س  داع�س  اإن تنظيم  قالت م�سادر ع�سكرية 
احلدود مع �سوريا مما اأ�سفر عن مقتل �سبعة جنود واإ�سابة 12 اآخرين يف هجومني .

ويقاتل تنظيم الدولة الإ�سالمية منذ اأكتوبر ت�سرين الأول ل�سد هجوم تدعمه الوليات املتحدة يف 
املو�سل اأكرب املدن التي �سقطت يف قب�سة التنظيم �سواء يف �سوريا اأو العراق.

وقالت امل�سادر اإن اأربعة جنود قتلوا واأ�سيب اأربعة اآخرون يف موقع للجي�س قرب مدينة الرطبة وهي 
بوابة الو�سول اإىل احلدود ال�سورية والأردنية.

اآخرون يوم الأحد يف مدينة عكا�سات �سمايل  اأن ثالثة جنود قتلوا واأ�سيب �سبعة  واأ�سافت امل�سادر 
الرطبة قرب احلدود ال�سورية. واأعلنت داع�س بالفعل م�سوؤوليتها عن هجوم عكا�سات.

واملنطقة احلدودية مع �سوريا معقل تاريخي للمقاومة ال�سنية للغزو الأمريكي الذي قادته الوليات 
املتحدة للعراق يف 2003 والذي اأدى اإىل متكني الأغلبية ال�سيعية يف البالد.

ت�سغيل مبدئية متكنه من �سد �سواريخ كوريا ال�سمالية 
يف اإ�سارة للم�سي قدما يف ن�سره رغم معار�سة ال�سني.

قنغ  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
�سوانغ يف اإفادة �سحفية يومية دون اخلو�س يف تفا�سيل 
عن  للدفاع  ال�سرورية  الإج���راءات  كافة  قطعا  �سنتخذ 

م�ساحلنا.
وت�����رى ب��ك��ني اأن ال�������رادار اخل���ا����س ب��ن��ظ��ام ث����اد ميكن 
تطمينات  برغم  اأرا�سيها  على  للتج�س�س  ا�ستخدامه 

وا�سنطن باأن النظام دفاعي حم�س.

الدويل  الأح��م��ر  ال�سليب  منظمة  رئي�س  للقاء  جنيف 
والتدخل  مب�سوؤولياتها  ال�سطالع  على  املنظمة  حلث 
اإ�سرائيل  واإل���زام  الأب��ط��ال  اأ�سرانا  حياة  لإنقاذ  الفوري 
واملعاهدات  وباملواثيق  العادلة،  ملطالبهم  بال�ستجابة 

الدولية جتاههم«.
ويوا�سل اكرث من الف معتقل فل�سطيني لدى ا�سرائيل 
ا�سرابهم عن الطعام لليوم ال�ساد�س ع�سر على التوايل، 
و�سط معلومات عن تدهور احلالة ال�سحية لبع�سهم. 
جانب  اىل  وق��وف��ه��ا  الفل�سطينية  احل��ك��وم��ة  واك�����دت 

•• بكني-رويرتز:

بدفع  ام�س  املتحدة  ال��ولي��ات  ال�سمالية  كوريا  اتهمت 
اأن  بعد  ن��ووي��ة  �سفا ح��رب  اإىل  ال��ك��وري��ة  �سبه اجل��زي��رة 
حلقت قاذفتان اأمريكيتان فوق املنطقة يف اإطار تدريبات 

م�سرتكة مع القوات اجلوية لكوريا اجلنوبية.
طراز  من  وهما  القاذفتني  الطائرتني  اإر���س��ال  وج��رى 
التوتر ب�سبب موا�سلة  لن�سر بي-1 بي و�سط ت�ساعد 
كوريا ال�سمالية براجمها النووية وال�ساروخية يف حتد 

لعقوبات الأمم املتحدة و�سغوط الوليات املتحدة.
الذي  ال��وق��ت  الث��ن��ني يف  ي��وم  القاذفتني  وج���اء حتليق 
قال فيه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب باأنه م�ستعد 
لالجتماع مع الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جوجن اأون 
عندما تكون الظروف منا�سبة. كما تزامنت مع و�سول 
مدير املخابرات املركزية الأمريكية اإىل كوريا اجلنوبية 

لإجراء حمادثات مع م�سوؤولني هناك.
الدفاع  وزارة  با�سم  املتحدث  جيون  �ساجن  م��ون  وق��ال 
ال���ك���وري���ة اجل��ن��وب��ي��ة يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي يف ���س��ول اإن 
التدريبات امل�سرتكة تاأتي لردع ال�ستفزازات التي تقوم 
لأي  ال���س��ت��ع��داد  م��دى  ولخ��ت��ب��ار  ال�سمالية  ك��وري��ا  بها 

جتربة نووية اأخرى.
وقالت القوات اجلوية الأمريكية يف بيان اإن القاذفتني 
انطلقتا من جوام لتنفيذ تدريبات م�سرتكة مع القوات 

اجلوية الكورية اجلنوبية واليابانية.
وقالت كوريا ال�سمالية اإن القاذفتني نفذتا تدريبا على 
اأرا�سيها يف  اأه��داف كبرية يف  اإ�سقاط قنبلة نووية على 
وقت يطالب فيه ترامب واآخ��رون من دع��اة احل��رب يف 
الوليات املتحدة بتوجيه �سربة نووية وقائية لل�سمال.

اإن  ال��ك��وري��ة ال�سمالية  امل��رك��زي��ة  وق��ال��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء 
ال�ستفزازات الع�سكرية املتهورة تدفع الو�سع على �سبه 

اجلزيرة الكورية اإىل حافة حرب نووية.
منذ  الكورية  اجلزيرة  �سبه  يف  التوتر  حدة  وت�ساعدت 
قد  ال�سمالية  ك��وري��ا  اأن  م��ن  خم���اوف  ب�سبب  اأ���س��اب��ي��ع 
من  ل�سغوط  حتد  يف  النووية  جتاربها  �ساد�س  جت��ري 
الوحيد  الكبري  ال�سني احلليف  املتحدة ومن  الوليات 

لبيوجنياجن.
وذكرت �سحيفة جلوبال تاميز ال�سينية، التي تدعمها 
احلكومة ول تعرب بال�سرورة عن موقفها، يف افتتاحية 
اأن���ه يتعني على  لها يف وق��ت م��ت��اأخ��ر م��ن ب��وم الث��ن��ني 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة األ ت��ع��ت��م��د ف��ق��ط ع��ل��ى ال�����س��ني يف 
عن  التخلي  ع��ل��ى  حلملها  ي���اجن  ب��ي��وجن  ع��ل��ى  ال�سغط 

طموحها النووي.
ن�سر نظام  ام�س معار�ستها  ال�سني  من جهتها، جددت 
اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  لل�سواريخ  امل�����س��اد  الأم��ري��ك��ي  ث��اد 

وحثت على وقفه فورا.
وقال م�سوؤولون اأمريكيون اإن نظام ثاد و�سل اإىل قدرة 

•• القد�ص-غزة-اأ ف ب:

يف  ع��دة  م�سريات  يف  اأم�����س  الفل�سطينني  اآلف  تظاهر 
باإنهاء  للمطالبة  حما�س  حركة  اليها  دع��ت  غ��زة  قطاع 
احل�سار على قطاع غزة ودعما لالأ�سرى الفل�سطينيني 

امل�سربني عن الطعام يف ال�سجون ال�سرائيلية.
�سارع  ط��ول  على  ع��دة  مناطق  يف  امل�����س��ريات  وانطلقت 
�سالح الدين يف �سرق القطاع غزة الوا�سل بني �سماله 
وج��ن��وب��ه ب���دع���وة م���ن ه��ي��ئ��ة احل�����راك ال��وط��ن��ي لك�سر 
الثوابت  على  “تاأكيدا  وذلك  التابعة حلما�س،  احل�سار 
وتنديدا بح�سار غزة ودعما ل�سمود الأ�سرى يف �سجون 

الحتالل.
و�سارك ممثلون عن الف�سائل الفل�سطينية يف امل�سريات 
وحمل  الغ�سب”،  “نذير  حما�س  عليها  اطلقت  التي 
)الرئي�س  عبا�س  اإح��داه��ا  على  كتب  لفتات  امل�ساركون 
كتب  بينما  ميثلني”،  ل  عبا�س(  حممود  الفل�سطيني 

على اخرى حقنا يف الكهرباء والدواء.
هنية  اإ�سماعيل  حما�س  حركة  يف  البارز  القيادي  وق��ال 
خ���الل م�����س��رية يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��ج��اع��ي��ة ���س��رق مدينة 
�سعبنا  جماهري  اليوم  ال�سرى.  اىل  ر�سالة  “هذه  غزة 
معركتهم  يف  ال�سرى  البطال  وراء  تقف  الفل�سطيني 

معركة الكرامة واحلرية«.
ويخو�س ال�سرى الفل�سطينيون منذ 17 ني�سان ابريل 

ا���س��راب��ا جماعيا ع��ن ال��ط��ع��ام ب��دع��وة م��ن ال��ق��ي��ادي يف 
املوؤبد،  بال�سجن  املحكوم  الربغوثي  م��روان  فتح  حركة 

للمطالبة بتح�سني ظروف �سجنهم.
وتابع “اليوم نحن نقول ل تنازل ول تفريط بحقوقنا 
ول اعرتاف ب�سرعية الحتالل على ار�سنا، ويف الوقت 
الإدارة المريكية  الرهان على  ان يكون  ذات��ه، ل يجب 
كل  ل��ه  وت�سكل  لالحتالل  منحازة  تاريخيا  اأم��ريك��ا   ..
الغطاء ال�سيا�سي والع�سكري. لذلك البديل هو الرهان 

على �سعبنا«.
الربعاء  ترامب  دون��ال��د  الم��ريك��ي  الرئي�س  وي�ستقبل 
عبا�س  حممود  الفل�سطيني  نظريه  البي�س  البيت  يف 
املتعرثة  ال�سالم  جهود  اط��الق  ب��اإع��ادة  يف  معه  ويبحث 

مع ا�سرائيل.
يرتاأ�سها  التي  الفل�سطينية  احلكومة  اعلنت  ذلك،  اىل 
وزي���ر خارجيتها  كلفت  ان��ه��ا  ام�����س،  اهلل  احل��م��د  رام���ي 
املالكي التوجه اىل جنيف للقاء رئي�س اللجنة  ريا�سي 
الدولية لل�سليب الحمر وح�س املنظمة على “التدخل 
الفل�سطينيني  امل��ع��ت��ق��ل��ني  م��ط��ال��ب  لتلبية  الفوري” 

امل�سربني عن الطعام.
“يف  ال�سبوعية  جل�ستها  اث��ر  بيان  يف  احلكومة  وقالت 
اإطار جهود القيادة واحلكومة الفل�سطينية، وبتعليمات 
من �سيادة الرئي�س، قرر املجل�س تكليف الدكتور ريا�س 
اإىل  ف����وراً  بال�سفر  ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  امل��ال��ك��ي 

على  ال�سني  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�س  وح��ث 
وال�ساروخي  النووي  الربنامج  جماح  لكبح  املزيد  بذل 
جل��ارت��ه��ا واأ����س���اد يف الآون�����ة الأخ�����رية ب��ج��ه��ود الرئي�س 
ال�سيني �سي جني بينغ. وما تزال حالة احلرب قائمة 
انتهت  اإذ  واجلنوبية  ال�سمالية  الكوريتني  ب��ني  فعليا 
احل�����رب ال���ت���ي ن�����س��ب��ت ب��ي��ن��ه��م��ا خ����الل ع���ام���ي 1950 
كوريا  وتهدد  معاهدة.  ولي�س  هدنة  باتفاق  و1953 
واليابان  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ت��دم��ري  دائ��م��ا  ال�سمالية 

وكوريا اجلنوبية.

املعتقلني الفل�سطينيني وقالت “لن نتخلى عنكم اأ�سرانا 
الأبطال، ولن يخذلكم �سعبنا العظيم، فاأنتم ت�ستحقون 
وفاء �سعبكم، و�سوتكم الأعلى و�سل اىل العامل باأ�سره، 

بهمتكم وبهمة �سعبكم وقيادتكم«.
جل�سة  الرب���ع���اء  العليا  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة  املحكمة  وت��ع��ق��د 
فل�سطينية  م��وؤ���س�����س��ات  ق��دم��ت��ه  ال��ت��م��ا���س  يف  ل��ل��ن��ظ��ر 
اأفادت  ما  بح�سب  املعتقلني،  بزيارة  للمحامني  لل�سماح 
ام�س  بيان  يف  لالإ�سراب  الداعمة  الفل�سطينية  اللجنة 

الثالثاء.
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اإعــــــــــالن
للرثوة  اخلليج  ال�س�����ادة/مراعي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احليوانية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1461549 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء/ايليت اجرو ذ.م.م ELITE AGRO من 59% اىل %99
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان را�سد علي ال�سام�سي ١%

لال�ستثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
emirates advanced investments holding LLC   القاب�سة ذ.م.م

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 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإعــــــــــالن
انرتنا�سيونال  ال�س�����ادة/جايلو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للم�ساريع ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1859017 قد تقدموا الينا بطلب

املتقدمة  المارات  جمموعة  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTs GROUP لال�ستثمارات ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان را�سد علي ال�سام�سي ١%
لال�ستثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

emirates advanced investments holding LLC   القاب�سة ذ.م.م
لال�ستثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

emirates advanced investments trading LLC التجارية ذ.م.م
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 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإعــــــــــالن
لالداء  الثالثية  ال�س�����ادة/الأبعاد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البدين ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1856964 قد تقدموا الينا بطلب
املتقدمة  المارات  جمموعة  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTs GROUP لال�ستثمارات ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان را�سد علي ال�سام�سي ١%
لال�ستثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

emirates advanced investments trading LLC التجارية ذ.م.م
لال�ستثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

emirates advanced investments holding LLC   القاب�سة ذ.م.م
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 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايليت اجرو ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1183441 قد تقدموا الينا بطلب
yas holding LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يا�س القاب�سة ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان را�سد علي ال�سام�سي ١%
لال�ستثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

emirates advanced investments trading LLC التجارية ذ.م.م
لال�ستثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

emirates advanced investments holding LLC   القاب�سة ذ.م.م
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 12010 بتاريخ 2017/5/3

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

�سوليو�سنز لداره امل�ست�سفيات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1087462 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان را�سد علي ال�سام�سي ١%

لال�ستثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

emirates advanced investments holding LLC   القاب�سة ذ.م.م

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 12010 بتاريخ 2017/5/3

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

جني ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 2016395 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان را�سد علي ال�سام�سي ١%

لال�ستثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

emirates advanced investments holding LLC   القاب�سة ذ.م.م

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 12010 بتاريخ 2017/5/3

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

والتكنولوجيا املتقدمة القاب�سة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1147965 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان را�سد علي ال�سام�سي ١%

لال�ستثمارات  املتقدمة  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

emirates advanced investments holding LLC   القاب�سة ذ.م.م

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 12010 بتاريخ 2017/5/3

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

املتقدمة لال�ستثمارات ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1002983 قد تقدموا الينا بطلب

yas holding LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يا�س القاب�سة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان را�سد علي ال�سام�سي ١%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني ابراهيم حممد احلمادي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جمال احمد حميد حممد �سنان املهريي 

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 12010 بتاريخ 2017/5/3

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

العاملية للمجوهرات ذ.م.م - فرع 6
رخ�سة رقم:CN 1335245-6 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 12010 بتاريخ 2017/5/3

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

والقواطع �سيبكو ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1028486 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سوقي عارف باز من ٢٠% اىل ٤9%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نور باز

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فخري عارف باز
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 12010 بتاريخ 2017/5/3

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

لتنظيف ال�سجاد
رخ�سة رقم:CN 1019405 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مبخوت حممد حمد الع�سط املنهايل ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سام عبداملجيد القداح
تعديل وكيل خدمات

حذف جمعه علي م�سبح بونعا�س الرميثي
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 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/م�سنع احللول الهند�سية للمفاتيح الكهربائية ذ.م.م    

IN-1002282:رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:

خروج ال�سريك:
ايوب داد حممد مراد

ودخول ال�سريك:
خليفه حممد غافان عبداهلل الكتبي

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:
خليفه حممد غافان عبداهلل الكتبي

انا�ستا�سيو�س باباكري�ستوفورو
كارتيكيان دوراي�سوامي يف دوراي�سوامي

فادياناثان دوراي�سوامى
ارون كومار بال كومار �سادا�سيفام

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه - اإدارة 
خدمة امل�ستثمرين - خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعالن ، واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�سناعة 

اأي اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإعــــــــــالن
احل�سن  ال�س�����ادة/مكتب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�ست�سارات الدارية والقت�سادية
رخ�سة رقم:CN 1076251 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة الدهيمي حممد علي املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة الهام فتحى حممود حممد غيث ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات/حذف الدهيمي حممد علي املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جمعه حممد جمعه الفرحاتي
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 12010 بتاريخ 2017/5/3

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

البال�سرت والطابوق
رخ�سة رقم:CN 1669667 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة بحزاد احمد حممد يو�سف ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
�سامل علي �سيف بن بريهيم النعيمي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء
�سامل علي �سيف بن بريهيم النعيمي من ١٠٠% اىل ٠%

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 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإعــــــــــالن
ليف  اند  فود  من  )فرع  براون  ال�س�����ادة/ماري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�س.ذ.م.م( فرع ابوظبي 2   رخ�سة رقم:CN 1957221  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 6.٢*٠.٧٠ اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري من/ماري براون )فرع من فود اند ليف �س.ذ.م.م( فرع ابوظبي 2 

MARRYBROWN )BRANCH OF FOOD & LIFE LLC( - BRANCH OF ABU DHABI 2

اىل/ماري براون )فرع من فابيلو�س فود �س.ذ.م.م( فرع ابوظبي 1     

MARRYBROWN )BRANCH OF FABULOUS FOOD LLC( - BRANCH OF ABU DHABI 1

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

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 12010 بتاريخ 2017/5/3

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

للنجاره اليدوية
رخ�سة رقم:CN 1030599 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة كرام �سينغ اندير �سينغ ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف هارديال �سينغ �ساندا

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 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإعــــــــــالن
وال�سيانة  للمقاولت  القرية  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة   رخ�سة رقم:CN 1016577  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة ٠.5٠*٠.٢٠ اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة القرية للمقاولت وال�سيانة العامة 

VILLAGE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

اىل/�سركة القرية للمقاولت وال�سيانة العامة ملالكها �سعيد جا�سم ح�سن بن جعفر

�سركة ال�سخ�س الواحد    

VILLAGE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP

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 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الهند�سة الوطنية للتكييف املركزي ذ.م.م

  رخ�سة رقم:CN 1020748  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سجهان بوديايكات كيناتينجال من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سجهان بوديايكات كيناتينجال من ٤9% اىل ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد عبداهلل حممد العبيديل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يا�سر احمد عبداهلل العبيديل
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة ٠.5٠*٠.٢٠ اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/الهند�سة الوطنية للتكييف املركزي ذ.م.م 

NATIONAL ENGINEERING FOR CENTRAL AIRCONDITIONING LLC
اىل/الهند�سية الوطنية للتكييف املركزي     

NATIONAL ENGINEERING FOR CENTRAL AIRCONDITIONING
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 12010 بتاريخ 2017/5/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تيكنو�سي�س لتجارة الجهرزة الكرتونية   

رخ�سة رقم:CN 1175184  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة ٠.6٠*٠.3٠ اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري من/تيكنو�سي�س لتجارة الجهرزة الكرتونية 
TECHNOSYS ELECTRONIC & ELECTRICAL APPLIANCES TRADING

اىل/تكنو�سي�س للوازم العلمية     
TECHNOSYS SCIENTIFIC SUPPLIES

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املعدات والجهزة العلمية واملعلمية - بالتجزئة )٤٧٧39١9(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة الجهزة اللكرتونية الدقيقة - باجلملة )٤65٢٠٠3(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة املعدات الكهربائية - باجلملة )٤659١٠٢(
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 12010 بتاريخ 2017/5/3

بهذا تعلن هيئة ال�سحة باأن ال�سادة / مركز ا�سرت الطبي 

ذ م م  امل�سجلة بقيد رقم )MF 4181( قد تقدموا الينا 

بطلب : اإلغاء الرتخي�س اعتبارا من 3/3٠/٢٠١٧

وبناء عليه �سوف يتم توقف التعامل مع �سركات التاأمني.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة 

وال  الإعالن  ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  ال�سحة خالل  هيئة 

فان الهيئة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

هيئة ال�سحة

هــيئـة �لـ�سحـة
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عربي ودويل
رغم ا�ستمرار التوازنات داخل الئتالف احلاكم: 

تون�ش: �لتحوير �لوز�ري.. ونظرية �لدومينو...!
تنحية وزير الرتبية وتوقيتها، حيث اعُترب التحوير 
نفي  رغم  العمال،  عيد  يف  النقابية  للمركزية  هدية 
احلكومة ذلك، هي التي تقف وراء هذا املزاد ال�سيا�سي 
اجلديد يف امل�سهد �سيا�سي التون�سي الذي يبدو وكاأنه 
�سخامة  تتطلبه  ــذي  ال ال�ستقرار  على  ي�ستع�سي 
الجتماعية  وتداعياتها  القت�سادية  الإ�سكالت 

حتى يت�سنى مواجهتها بالنجاعة املطلوبة. ويبدو ان 
خماوف البع�ض من ان المر قد ل يتوقف عند هذا 
احلد، وان هذا التحوير الوزاري الذي مت يف النهاية 
حتت ال�سغط، قد يجعل من ظاهرة الدومينو اإمكانية 
ملطالبات  م�سراعيه  على  الباب  يفتح  وان  واردة، 

جديدة باإقالة هذا الوزير او امل�سوؤول او ذاك.

•• الفجر - تون�ص – خا�ص

على  جزئي  حتوير  جمرد  يثري  ان  متوقعا  يكن  مل     
احلكومة مثل هذا اجلدل ال�سيا�سي بني راف�ض و�سامت 
و�سامت وغا�سب وفرح وحمذر من تبعات هذه اخلطوة 
قرار  خلفية  ولعل  و�سلطتها.  الــدولــة  هيبة  على 

حتفظ جديد
ح�سورا  امل���خ���اوف  ه����ذه  وازدادت 
امل�ساعد  العام  الأم��ني  ت�سريح  بعد 
ب�����احت�����اد ال�������س���غ���ل ع����ب����د ال����ك����رمي 
الحتاد  اإّن  فيه  ج��اء  ال���ذي  ج���راد، 
وزيرة  على  حتفظات  حاليا  ل��دي��ه 
ل��دي��ه حتفظات  وك���ان���ت  ال�����س��ح��ة، 
امل��ق��ال��ني للرتبية  ال��وزي��ري��ن  ع��ل��ى 
وامل��ال��ي��ة ول��ف��ت نظر احل��ك��وم��ة اىل 
الدور  �سيكون  هل  وال�سوؤال:  ذلك. 
ال�سيدة  ال�سحة  وزي��رة  القادم على 
م���رع���ي ال����وزي����رة ع���ن ح����زب وف���اق 
ت��ون�����س ب��ع��د ال�����س��رب��ة ال��ت��ي تلقاها 
حزب النداء...؟ وان اعلنت املنظمة 
ال�سغيلة ب�سكل وا�سح عن ارتياحها 
واعتربته  ج����ل����ول  اق����ال����ة  ل����ق����رار 
فان  الوطنية،  للمدر�سة  انت�سارا 
جهتها،  م��ن  العمل  ارب���اب  منظمة 
ل تبدو مرّحبة بقرار اقالة وزيرة 
الدفاع  منطلق  م��ن  ل��ي�����س  امل��ال��ي��ة 
عن الوزيرة املقالة، بل من منطلق 
رف�سها حتميل كل م�سوؤولية انهيار 
ال���زري���ب���ي.    ويف  ال��دي��ن��ار لل�سيدة 
هذا ال�سياق، اعترب توفيق العريبي 
ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ع�����س��و 
القت�سادي  ال��و���س��ع  ان  الع����راف، 
غ��ري مرتبط  ال��ب��الد  تعي�سه  ال��ذي 
بوزيرة املالية، مثّمنا فيها حر�سها 
على تقدمي ال�سافة يف ظل و�سع 
ي��ت�����س��م ب���احل���رج، م�������س���ّددا ع��ل��ى ان 
مبفردها  تعمل  ل  املقالة  ال��وزي��رة 
ب���ل م���ع ف���ري���ق ك����ام����ل.    وت�ساءل 
ت�������س���ري���ح جل���ري���دة  ال���ع���ري���ب���ي يف 
ال�سادر  ع��دده��ا  يف  املحلية  امل��غ��رب 
اقالة  “ملاذا مل تتم  الثالثاء،  اأم�س 
اي�سا  امل����رك����زي  ال���ب���ن���ك  حم���اف���ظ 
امل�سوؤولية  ان له جانبا من  باعتبار 
يف تدهور قيمة ال��دي��ن��ار؟«.    فهل 
نوعه  الأول من  املوقف،  هذا  يعرّب 
العمل، طلبا �سمنيا لإقالة  لأرباب 
البنك  ال��ع��ي��اري حمافظ  ال�����س��اذيل 
ال��ذي يحتل من�سبه منذ  امل��رك��زي 

عام 2012؟

بقايا دولة..
فعل  ردود  ت��ت��وا���س��ل  الث����ن����اء،  يف 
الحزاب واملنظمات الهلية الكربى 
على قرار رئا�سة احلكومة التون�سية 
ناجي  الرتبية  وزي��ر  من  كل  اقالة 
جلول ووزيرة املالية ملياء الزريبي، 
الكايف  عبد  فا�سل  من  كل  وتعيني 
و�سليم  املالّية  على  بالنيابة  وزي��را 
راأ�س  على  بالنيابة  وزي��را  خلبو�س 

واح�����رتام م���ن ق��ب��ل ال�����س��ع��ب وهما 
وناجي جلول متت  العايدي  �سعيد 
اقالتهما.   اما الأمني العام لحتاد 
ال�سحباين،  اإ�سماعيل  تون�س  عمال 
اإق��ال��ة وزي���ر الرتبية  اأن  اأك���د  ف��ق��د 
ن���اج���ي ج���ل���ول ون���ح���ن ع��ل��ى اأب�����واب 
العدادية  امل��در���س��ي��ة  الم��ت��ح��ان��ات 
والثانوية دليل على ما تتخبط فيه 
املواقف  يف  ارجتالية  من  احلكومة 
متنفذة  لوبيات  وان  والخ��ت��ي��ارات، 
وهذا  الإق����ال����ة  ع��م��ل��ي��ة  وراء  ت��ق��ف 
م�سار  على  انعكا�س  ل��ه  �سيكون  م��ا 

املنظومة الرتبوية.

احلكومة تنفي
التون�سية،  احلكومة  رئا�سة  وكانت 
قد اأعلنت الأحد، عن اإعفاء كل من 
وناجي  املالية  وزي��رة  الزريبي  ملياء 
جلول وزير الرتبية من مهامهما.

  ويف اأول تعليق له على اإقالته من 
القرار  ه��ذا  ج��ل��ول  و���س��ف  من�سبه 
حمّمال  الفادح،  ال�سيا�سي  ب�اخلطاأ 
وم�سوؤولية  تبعات  احلكومة  رئي�س 
ه����ذا ال����ق����رار ال�����ذي ج����اء يف وقت 
المتحانات  لتنظيم  ال���س��ت��ع��داد 
الوطنية.   وك�سف جلول ان ال�ساهد 
وزاريتني،  حقيبتني  عليه  اق���رتح 
ان���ه رف�����س العر�س  م�����س��ددا ع��ل��ى 
الدولة  هيبة  اح���رتام  منطلق  م��ن 
و�سرفها.    ال ان م�سادر من رئا�سة 
احلكومة نفت ان تكون قد اقرتحت 
على وزير الرتبية ناجي جلول اي 
ح��ق��ي��ب��ة وزاري������ة اخ�����رى ع��ك�����س ما 

�سّرح به لو�سائل العالم.
   وافادت رئا�سة احلكومة اّن الوزير 
يرف�س  مل  ج���ل���ول  ن���اج���ي  امل����ق����ال 
خطة وزير م�ست�سار لكنه طلب من 
يو�سف ال�ساهد مهلة للتفكري والرّد 
اأّن��ه مل يرّد على  على املقرتح، غري 
املقرتح مثلما وعد بذلك كما  هذا 
وبادر  التحّفظ،  ب��واج��ب  يلتزم  مل 
مبا�سرة بالت�سال بو�سائل الإعالم 

للك�سف عن م�سمون اللقاء.
   وق��ال��ت رئ��ا���س��ة احل��وم��ة اّن من 
ب��ني ا���س��ب��اب اب��ع��اد ج��ل��ول ه��و عدم 
ال��ت�����س��ام��ن احل��ك��وم��ي وان����ه ف�سل 
ويت�سّرف  النقابات  ملف  ادارة  يف 
ب�����س��ف��ة ف���ردي���ة ن��ا���س��ي��ا اأن�����ه ع�سو 
ح����ك����وم����ة وم������ل������زم ب���ال���ت���وج���ه���ات 
احل��ك��وم��ي��ة ال���ع���ام���ة وت���ع���اط���ى مع 
ال�ستثمار  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  الأزم�������ة 
ال�سخ�سي و لي�س من منطلق كونه 

ع�سوا يف احلكومة.

ال���رتب���ي���ة.     وو���س��ف رئ��ي�����س حزب 
اإقالة  ق���رار  ال��وط��ن حممد ج��غ��ام، 
وزير الرتبية ناجي جلول بامل�ساألة 
اخلطرية، قائال اإّن اإذعان احلكومة 
التون�سي  ال���ع���ام  الحت������اد  مل��ط��ل��ب 
�سابقة  يعترب  وزير  بتنحية  لل�سغل 
على امل�ستوى الدويل.     واأ�سار جغام 
الحتاد  اأّن  اإىل  اذاع�����ي،  ت��دخ��ل  يف 
العام التون�سي لل�سغل ا�ستغل �سعف 
للتدخل  ال�سيا�سي  والفراغ  الدولة 
معتربا  احل��ك��وم��ي��ة،  ال����ق����رارات  يف 

ذلك من املوؤ�سرات اخلطرية.
    واأك����د اأن اإق��ال��ة وزي���ر مي��ك��ن اأن 
الق�سية  ول���ك���ن  ي�����وم،  ك���ل  حت����دث 
بالحتاد،  ال���دول���ة  ب��ع��الق��ة  تتعلق 
اخلالفات  واك����ب  اأن����ه  اإىل  م�����س��ريا 
ولكن  ب��ورق��ي��ب��ة  ع��ه��د  م��ن��ذ  بينهما 
وان�سجاما  ح��وارا  هناك  دائما  ك��ان 
2011 مع غياب  �سنة  انعدم منذ 
ال���دول���ة.    وق����ال   ج��غ��ام “اإذا كان 
اأهان املربني فعال  ناجي جلول قد 
وا���س��ت��ح��ق الإق���ال���ة ف��ل��م��اذا مل تتم 

اأك�����د خ����الل الت�������س���ال اأن�����ه ق���د مت 
اإعالمه م�سبقا باإقالته من من�سبه، 
م�سريا اإىل اأن الطرفني بحثا اأي�سا 
ظروف الإقالة واأ�سبابها، موؤكدا اأن 
وزير الرتبية املُقال اأعلم عددا من 

الأطراف ال�سيا�سية باإقالته.
  واأف�������اد ب���ن ف����رج يف اإج���اب���ت���ه عن 
ن���اج���ي جلول  ال���ت���ح���اق  اإم���ك���ان���ي���ة 
جلول  ب��اأن  تون�س،  م�سروع  بحركة 
ل��ي�����س غ��ري��ب��ا ع���ن احل���رك���ة روؤي����ة 
وفكرا، م�سريا اإىل اأنه مرحب به يف 

�سورة قراره الن�سمام للحزب.
  واك�����دت ال��ن��ائ��ب��ة امل�����س��ت��ق��ي��ل��ة من 
ح���رك���ة وك��ت��ل��ة ن�����داء ت��ون�����س ليلى 
ن��اج��ي جلول  اق��ال��ة  ان  ال�����س��ت��اوي، 
من على را�س وزارة الرتبية تعترب 
ل��رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة يو�سف  ���س��رب��ة 
ال�ستاوي،  وا���س��ت��غ��رب��ت  ال�����س��اه��د.   
غياب حزب نداء تون�س يف ظل هذه 
الإق��الت وع��دم دفاعه عن وزرائه، 
ال��ل��ذان قّدما  ال��وزي��ران  ان  م�سرية 
م�ساريع ا�سالحية وكانا حمّل ثقة 

مي�����س ب���ال���ت���وازن���ات احل��ا���س��ل��ة ول 
ب����الئ����ت����الف و����س���ي���ق���ع مالأ  مي�������س 
الفراغ احلا�سل، موؤكدا اأنه ل يرى 
وزراء  ه��ن��اك  لأن  ف��راغ��ا  ه��ن��اك  اأن 

بالنيابة على حد قوله.
  واأ�سار اإىل اأنه �سيتم مالأ الفراغات 
احلا�سلة بعد الت�ساور مع احلكومة 
املحتجني  مع  نهجهم  اأن  مو�سحا 

هو التحاور الدائم على حد قوله.
   موقف النه�سة هذا، لي�س معزول 
اذ يبدو ان يف �سمت نداء تون�س عن 
لرئي�س  ال��ت��اأي��ي��د  مبثابة  التحوير 
ب���دت احلركة  وان  ح��ت��ى  احل��ك��وم��ة 
ان  بل  اأبنائها،  اأح��د  عن  تخلت  قد 
جمل�س  يف  الربملانية  الكتل  جميع 
اإعفاء  ق���رار  ���س��ان��دت  ال�سعب  ن���واب 
كل من وزي��ر الرتبية ناجي جلول 
ووزير املالية ملياء الزريبي، لأ�سباب 
ومنطلقات خمتلفة.     من جانبه، 
ووزير  بالنيابة  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  اأك���د 
والتعاون  وال����س���ت���ث���م���ار  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الكايف،  فا�سل عبد  ال��دويل حممد 

اقالته بعد �ساعة من ذلك وملاذا يف 
هذا التوقيت بالذات«.

   واأك����د رئ��ي�����س ح���زب ال���وط���ن، اأن 
بقايا  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  الآن  ت��ون�����س 
دولة من حيث امليزانية وال�ستثمار 
والتداين. و�سدد جغام اأن تون�س مت 

الق�ساء عليها منذ 2011.
  ودعا جميع الأط��راف اإىل توحيد 
اىل  م�سريا  البالد،  لإنقاذ  اجلهود 
من  بعد  جت��د  مل  ال��ي��وم  تون�س  اأن 
غياب  ذل���ك  اىل  ي�����س��اف  يحكمها، 

ا�سرتاتيجية وا�سحة للدولة.

التوازنات قائمة
رئ��ي�����س حركة  اع���ت���رب  امل���ق���اب���ل،  يف 
من  اإن��ه  الغنو�سي،  را���س��د  النه�سة 
يجري  اأن  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ح���ق 
مالئما  ي��������راه  ال��������ذي  ال���ت���ع���دي���ل 
يقرتح  اأن  ح��ق��ه  وم���ن  حل��ك��وم��ت��ه، 

ويعدل ما يراه �ساحلا.
   وُنقل عن را�سد الغنو�سي تاأكيده 
اأن ال��ت��ح��وي��ر ال�����وزاري اجل��زئ��ي ل 

ل��ك��ان اأق���ال���ه م��ن��ذ ذل����ك ال���وق���ت ل 
الآن.    واأ�ساف اأن رئي�س احلكومة 
بعني  ياأخذها  معطيات  ع��دة  لديه 
معطال  عمال  هناك  واأن  العتبار، 
ب���وزارة ال��رتب��ي��ة، م���ربزا اأن موقف 
نقابات التعليم من ناجي جلول هو 

اأحد اأ�سباب هذا القرار.
  واأكد خلبو�س اأنه كانت له عالقة 
طيبة وتن�سيق هام مع ناجي جلول، 
م�سروع”،  ب�”�ساحب  اإي���اه  وا�سفا 
برنامج  �سيوا�سل  اأن��ه  على  م�سددا 
الإ����س���الح ال���رتب���وي م��ع ت��غ��ي��ري يف 

طريقة التعامل.

مرزوق على اخلط
القيادي  ك�سف  مت�سل،  �سياق  ويف 
ال�سعب  ن����واب  مب��ج��ل�����س  وال���ن���ائ���ب 
عن حركة م�سروع تون�س ال�سحبي 
العام للحركة  الأم��ني  اإن  ف��رج،  بن 
حم�������س���ن م��������رزوق ات�������س���ل ب���وزي���ر 
فور  جلول  ناجي  ال�سابق  الرتبية 
اإقالته.   واأو�سح بن فرج، اأن جلول 

املالية  وزي��رة  اإقالة  على  تعليقه  يف 
ال�سابقة ملياء الزريبي، اأنه لن يعلق 
على الإقالة قائال: الزريبي قامت 
الدولة  ���س��ام��ي يف  ك��ك��ادر  ب��واج��ب��ه��ا 
ب��ع��م��ل��ه��ا، واأن  ال��ت��ون�����س��ي��ة وق���ام���ت 
املالية  وزارة  راأ�����س  ع��ل��ى  ت�سميتها 
ي��ك��ن ه��دي��ة ع��ل��ى ح���د تعبريه.    مل 
العايل  التعليم  اأف���اد وزي��ر  يف ح��ني 
ال��ع��ل��م��ي ووزي����ر الرتبية  وال��ب��ح��ث 
مل  ب��اأن��ه  خ��ل��ب��و���س،  �سليم  بالنيابة 
ي�������رتدد يف ق����ب����ول م��ن�����س��ب وزي����ر 
الرتبية عندما عر�سه عليه رئي�س 
احلكومة يو�سف ال�ساهد، معتربا اأن 
هذه اخلطة م�سوؤولية هامة و�سرف 
كبري خلدمة البالد يف املجال الذي 
يحبه.   وبنّي خلبو�س، اأنه مل ي�سعر 
اأّن  ال�ساهد  يو�سف  م��ع  حديثه  يف 
ق���رار الإق��ال��ة ج��اء ه��دي��ة لالحتاد 
مو�سحا  لل�سغل،  التون�سي  ال��ع��ام 
باإبعاد  طالبت  التعليم  نقابات  اأن 
اإذا  جلول منذ اأكرث من �سنة، واأن��ه 
الحتاد  اإر���س��اء  يريد  ال�ساهد  ك��ان 

النه�سة التحوير لن مي�س من التوازن احلكومي

احلكومة تنفي ت�سريحات وزير الرتبية املقال

املركزية النقابية تتحفظ من جديد

رئا�سة �حلكومة تنفي �قرت�ح �ّي حقيبة وز�رية على ناجي جلولر��سد �لغنو�سي: �لتحوير �لوز�ري ل مي�ش بالئتالف �حلكومي
حممد جغام:  تون�س مل تعد دولة وزيرة ال�سحة يف مرمى نريان املركزية النقابية

ذهب جلول وي�ستمر اجلدل

 منظمة العراف تت�ساءل عن اأ�سباب عدم اإقالة حمافظ البنك املركزي مع اإعفاء وزيرة املالية
�ل�سحباين: �إقالة جلول ع�سّية �لمتحانات دليل على حتكم �للوبيات يف منظومة �حلكم

حم�سن مرزوق يدعو �إىل ت�سكيل 
حكومة كفاء�ت غري متحّزبة

•• الفجر - تون�ص
   دعا الأمني العام حلركة م�سروع تون�س حم�سن مرزوق اأم�س الثالثاء، اىل 
اإطالق حوار وطني برعاية م�ستقلة عن املوؤ�س�سات التنفيذية والت�سريعية، 

يوؤدي اىل ت�سكيل حكومة كفاءات وطنية غري متحزبة.
ما  ان حكومة  الر�سمية  على �سفحته  ن�سرها  تدوينة  م��رزوق يف  وق��ال     
الوقت،  وح��ان  واأدائ��ي��ا  واأخالقيا  �سيا�سيا  انتهت  الوطنية  بالوحدة  ي�سمى 
حفاظا على الدولة وموؤ�س�ساتها وم�سار النتقال الدميقراطي والقت�سادي، 
لإطالق حوار وطني برعاية م�ستقلة عن املوؤ�س�سات التنفيذية والت�سريعية، 

يوؤدي اىل حكومة كفاءات وطنية غري متحزبة .
   ي�سار اىل اأن حزب حركة م�سروع تون�س كان من بني الحزاب التي وقعت 
اأن  قبل  ال�ساهد  يو�سف  حكومة  عنها  املنبثقة  ق��رط��اج  ات��ف��اق  وثيقة  على 
ين�سحب منها رفقة الحتاد الوطني احلر واعالن الن�سمام اىل املعار�سة 

بت�سكيل جبهة الإنقاذ والتقّدم.

حزب الوطن: احتاد ال�سغل ا�ستغل 
�سعف الدولة لفر�ض قرار اإقالة جلول

 �حتاد �ل�سغل يعلن 
حتّفظه على وزيرة �ل�سحة

جميع الكتل الربملانية �ساندت قرار اإعفاء 
الوزيريــن لأ�ســـباب ومنطلقــات خمتلفــة 

حم�سن مرزوق ينعى ويقرتح

••
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عربي ودويل
مفو�ش �أوروبي: تركيا تويل ظهرها لالحتاد �لأوروبي 

•• فاليتا-رويرتز:

اإن  ه��ان  يوهان�س  الأوروب���ي  بالحتاد  التو�سعة  مفو�س  ق��ال 
تركيا حتت رئا�سة رجب طيب اإردوغ��ان تويل ظهرها حاليا 
القت�سادي  التعاون  وتقرتح  التكتل  اإىل  الن�سمام  مل�سعى 
عالقات  ا���س�����������ت��ع��ادة  يف  اجلانب��������ان  ف�س�����ل  اإذا  كبدي�������ل 

ال�سداقة.
اإىل  لالن�سمام  تركيا  م�سعى  يف  اجل��م��ود  م��ن  �سنوات  وبعد 
اأكرب تكتل جتاري بالعامل تقول حكومات الحتاد اإن العملية 
املعار�سني وو�سفه  اإردوغ���ان على  وت��ربر ذلك بحملة  ماتت 
ل��ت�����س��رف��ات اأمل��ان��ي��ة ب��اأن��ه��ا ن��ازي��ة وا���س��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى تعديالت 

اإنها  د�ستورية منحه �سلطات جديدة تقول جماعة حقوقية 
تفتقر اإىل الف�سل بني ال�سلطات.

وقال هان وهو امل�سوؤول عن الإ�سراف على طلبات الن�سمام 
لالحتاد لرويرتز من الوا�سح للجميع اأن تركيا تبتعد على 

الأقل حاليا من منظور اأوروبي.
واأ�ساف يف مقابلة بعد اجتماع وزراء خارجية دول الحتاد يف 
مالطا وبذل جهود بقيادة فرن�سا واأملانيا لبحث اتفاق جديد 
اأن  “ينبغي  والأم��ن  التجارة  عالقات  اإىل  ي�ستند  اأنقرة  مع 

ين�سب تركيز عالقتنا على �سيء اآخر.
امل�ستقبل  اأن نرى ما ميكن فعله يف  ال�سبت علينا  وتابع يوم 
وما اإذا كان بو�سعنا ا�ستئناف �سكل من اأ�سكال التعاون. وقال 

تركيا  مع  القت�ساد  بخ�سو�س  اجتماعات  اأي  يعقد  مل  اإن��ه 
منذ يناير كانون الثاين من العام املا�سي وهو موعد حمدد 

�سمن حمادثات الن�سمام.
وعملية الن�سمام لالحتاد الأوروب��ي لي�ست متوقفة ر�سميا 
لكن نوابا بالحتاد دعوا الأ�سبوع املا�سي اإىل وقف املحادثات 
ب�سكل ر�سمي اإذ قال البع�س اإن تركيا مل تعد ت�ستويف املعايري 
كاملة  دولة  ناهيك عن  ت�سبح مر�سحة  الدميقراطية حتى 

الع�سوية بالحتاد الأوروبي.
اإن  املا�سي  الأ���س��ب��وع  اإردوغ����ان يف مقابلة م��ع روي���رتز  وق���ال 
ب��الده لن تقف على ب��اب الحت��اد الأوروب���ي اإىل الأب��د واإنها 
�ستن�سحب عن حمادثات الن�سمام اإذا ا�ستمر ما و�سفه باأنه 

ت�ساعد اخلوف من الإ�سالم والعداء من جانب بع�س الدول 
الأع�ساء يف الحتاد.

ومتا�ست املفاو�سات، التي انطلقت يف 2005 بعد عقود من 
�سعي اأنقرة لبداية ر�سمية ملحاولة دخول الحتاد الأوروبي، 
اإردوغان  اأجنزها  التي  الأوىل  القت�سادية  الإ�سالحات  مع 

منذ توليه رئا�سة الوزراء يف 2003.
ويقول م�سوؤولون بالحتاد الأوروبي اإن الإ�سالحات الرتكية 
لدخول الحتاد الأوروبي جلبت ال�ستقرار وجذبت ال�ستثمار 
الأج��ن��ب��ي وج��ع��ل��ت ت��رك��ي��ا اق��ت�����س��ادا ن��ا���س��ئ��ا م��ه��م��ا اإذ جتوب 
القطارات فائقة ال�سرعة البلد ذي املوقع ال�سرتاتيجي بني 

اأوروبا واآ�سيا.

•• املو�شل-رويرتز:

الرابعة  يف  ال�ستار  عبد  اأحمد  كان 
ع�����س��رة م��ن ال��ع��م��ر ع��ن��دم��ا اجتاح 
املو�سل  الإره���اب���ي  داع�����س  تنظيم 
العام  يف  اخل���الف���ة  دول�����ة  واأع���ل���ن 
اأفكار  تلقينه  2014. وخوفا من 
ال��ت��ن��ظ��ي��م وجت���ن���ي���ده ل��ل��ق��ت��ال يف 
اأبواه  اأخ��رج��ه  املت�سددين  �سفوف 

من املدر�سة.
ب��ع��د ث���الث ���س��ن��وات اأ���س��ب��ح اأحمد 
يبيع ال��ب��وظ��ة )الآي�����س ك���رمي( يف 
خم��ي��م ل��ل��ع��راق��ي��ني ال��ن��ازح��ني عن 
كما  بيتها  اأ�سرته  فقدت  بيوتهم. 
اأداء  على  يقدر  امل�سن ل  وال��ده  اأن 
الأع����م����ال ال���ي���دوي���ة امل��ط��ل��وب��ة يف 
الأ�سرة  ع��ائ��ل  ه��و  لي�سبح  املخيم 

الوحيد.
ول يرى اأحمد ما يدعوه للذهاب 
اإىل امل���دار����س امل��وؤق��ت��ة امل��ق��ام��ة يف 
اأربيل  ب��ال��ق��رب م���ن  خم��ي��م خ����ازر 
ال��ذي تعاين منه  النق�س  يف �سوء 
والأدوات  وال��ك��ت��ب  امل���در����س���ني  يف 

الدرا�سية.
اإىل  ال����ذه����اب  ف���ائ���دة يف  وق�����ال ل 

املدر�سة الآن. فاأنا اأ�ساعد اأ�سرتي.
واأ�ساف اأن الوقت قد فات بالن�سبة 
له على اأي حال فلو اأنه ا�ستمر يف 
اأمامه  ل��ك��ان  ان��ق��ط��اع  ب��ال  التعليم 
اأ����س���اب���ي���ع ق��ل��ي��ل��ة وي���ح�������س���ل على 

ال�سهادة.
الآلف  ع�سرات  من  واح��د  واأحمد 
اأ�سبحوا  ال���ذي���ن  الأط����ف����ال  م���ن 
احلرب  ب�سبب  م�سردين  اأو  يتامى 
وا�سطروا  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 

الأمم  منظمة  وت��ق��در  حميطها. 
 1.2 ح��وايل  اأن  للطفولة  املتحدة 
ع��راق��ي ل يذهبون  م��ل��ي��ون ط��ف��ل 

للمدار�س على م�ستوى البالد.
اإخراج  ال��ع��راق��ي  اجلي�س  وي��ت��وق��ع 
املو�سل  بقية  م��ن  داع�����س  تنظيم 
خ����الل ال�����س��ه��ر اجل������اري غ���ري اأن 
مقاتلي التنظيم يقاومون ب�سراوة 
الكثافة  حيث  القدمية  املدينة  يف 

ال�سكانية العالية.
بداأت  قد  العراقية  القوات  وكانت 
الأول  ت�سرين  اأكتوبر  يف  هجومها 
امل���ا����س���ي ي��دع��م��ه��ا حت���ال���ف دويل 
الدعم  لها  يوفر  اأمريكية  بقيادة 
اجلوي والربي. ويقاوم امل�سلحون 
اخلداعية  ال�������س���راك  ب��ا���س��ت��خ��دام 
بالدراجات  النتحارية  والهجمات 
واملورتر  القنا�سة  ون��ريان  النارية 
بل وبقذائف غازات �سامة يف بع�س 

الأحيان.
اأمثال  م���ن  ل��ك��ث��ريي��ن  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
للق�ساء  لي�س  ال�ستار  عبد  اأح��م��د 
على التنظيم يف املو�سل اأثر يذكر 

على م�سريهم.
فلو اأنه حمظوظ �سيعود اإىل بيته 
امل��و���س��ل اجلديدة  ال��ك��ائ��ن يف ح��ي 
قال  ح���ي���ث  ال���غ���رب���ي  ال�������س���ط���ر  يف 
عيان  و�سهود  حمليون  م�سوؤولون 
اإن عددا ي�سل اإىل 240 فردا رمبا 
مار�س  �سهر  خ��الل  قتلى  �سقطوا 
اأعقاب  يف  مبنى  انهار  عندما  اآذار 
تفجري ت�سبب يف دفن اأ�سر بكاملها 

حتته.
وقال اأحمد ب�سيء من ال�ست�سالم 

امل�ستقبل �ساع.

حلزب  ام��ت��دادا  ال��ك��ردي��ة  ال�سعب 
املحظور  ال��ك��رد���س��ت��اين  ال��ع��م��ال 
ال�������ذي ي�������س���ن مت�������ردا م���ن���ذ 30 
ع��ام��ا ���س��د ال���دول���ة ال��رتك��ي��ة من 
اأج����ل احل�����س��ول ع��ل��ى ح��ك��م ذاتي 
بني  العالقات  وتوترت  ل��الأك��راد. 
تركيا والوليات املتحدة يف الآونة 
وا�سنطن  دع���م  ب�����س��ب��ب  الأخ�����رية 
لوحدات حماية ال�سعب يف القتال 
الإره���اب���ي يف  داع�����س  تنظيم  �سد 

�سوريا.

املو�سل  يف  اأ�سرهم  لإع��ال��ة  للعمل 
يف  ال��ك��ربى  التنظيم  معاقل  اآخ���ر 

العراق.
اإع����ادة  اإن  امل��ت��ح��دة  الأمم  وت���ق���ول 
هوؤلء الأطفال اإىل الدرا�سة ميثل 
اأولوية للعراق من اأجل اإنهاء دائرة 
العنف الطائفي التي ي�سهم الفقر 

واجلهل يف تغذيتها.
با�سم  املتحدثة  علي  ليلى  وق��ال��ت 
للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة 
)يوني�سيف( “ال�ستثمار يف التعليم 
دونه  وم��ن  ع��اج��ل  ب�سكل  مطلوب 
كامال.  ج��ي��ال  ال��ع��راق  يخ�سر  ق��د 
اأط���ف���ال من  اأن وج����ود  واأ����س���اف���ت 
اأع���راق ودي��ان��ات خمتلفة يف ف�سل 
متما�سكا  جمتمعا  �سيدعم  واح��د 
ب�سكل  يفكرون  الأطفال  و�سيجعل 

خمتلف.
وح���ت���ى يف ال�����س��ط��ر ال�����س��رق��ي من 
والذي  دجلة  نهر  �سرقي  املو�سل 
واأعيد  العراقية  القوات  ا�سرتدته 
ف��ي��ه ف��ت��ح 320 م��در���س��ة م��ن بني 
روي�����رتز  اأج�������رت  م���در����س���ة   400
الأطفال  ع�����س��رات  م���ع  م��ق��اب��الت 
القمامة  جمع  يف  يعملون  ال��ذي��ن 
ور�س  يف  يعملون  اأو  اخل�سر  وبيع 

اإ�سالح ال�سيارات.
العمر  م����ن  ال���ب���ال���غ  ف�����الح  وق������ال 
ب����ج����وار  ي����ق����ف  وه�������و  ع����ام����ا   12

وعلى  واملدر�سني  الآب��اء  موؤمترات 
اإقناع الآباء  امل�سوؤولني املحليني يف 

باإعادة اأطفالهم اإىل املدار�س.
اأهلية  وم��ن��ظ��م��ات  ن�����واب  وي���ق���ول 
حتقيقات  ن���ت���ائ���ج  اإىل  ا����س���ت���ن���ادا 
و2016   2014 ع��ام��ي  اأج��ري��ت 
املخ�س�سة  احلكومية  الأم���وال  اإن 
ب�سبب  ت�ستنفد  م��ا  ع���ادة  للتعليم 

الف�ساد و�سوء الإدارة.
يف  مرتفعة  التعليم  ن�سبة  وك��ان��ت 
العراق الغني بالنفط وخالل فرتة 
التعليم يف  ن�سبة  بلغت  الثمانينات 

املرحلة البتدائية 100 يف املئة.
ث���م ان��ت�����س��رت الأم���ي���ة ب��ع��د فر�س 
احتالل  ب�سبب  الدولية  العقوبات 
 1990 ل��ل��ك��وي��ت ع���ام���ي  ال���ع���راق 
امل�ساعب  وازدادت  و1991. 
الأهلية  احلرب  بفعل  القت�سادية 
الجتياح  اأع��ق��اب  يف  تفجرت  التي 
الأم����ري����ك����ي ل���ل���ع���راق والإط����اح����ة 

ب�سدام ح�سني عام 2003.
اأبوابها  تعيد فتح  امل��دار���س  وب��داأت 
يف ال�سطر ال�سرقي من املو�سل يف 
يناير كانون الثاين وحتى الآن عاد 
للدرا�سة حوايل 350 األف تلميذ 
باملقارنة مع 183229 تلميذا يف 
كبري  جانب  ويرجع   .2013 عام 
ال���ن���ازح���ني من  اإىل  ال����زي����ادة  م���ن 
يف  الواقعة  والقرى  املو�سل  غ��رب 

املو�سل.  م��ن  ال��غ��رب��ي  ال�����س��ط��ر  يف 
ولفالح اأربعة اأ�سقاء اأ�سغر �سنا مل 

يذهب اأي منهم اإىل املدر�سة.
انتظم حذيفة يف املدر�سة لتح�سيل 
لكنه  اخلام�سة  ال�سنة  حتى  العلم 
داع�س.  رجال  و�سل  عندما  توقف 
وق����ال اب����ن ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة الذي 
املت�سددين  اإن  املعادن اخلردة  يبيع 
احل�ساب  التالميذ  يعلمون  كانوا 

اأذهب  مل  اخل�سر  يبيع  ي��د  ع��رب��ة 
للمدر�سة لأن تنظيم داع�س جاءت 
القتال  الأولد  �سيعلمون  وك��ان��وا 

وير�سلونهم للحرب.
وت�����������رددت ح����ي����ث ي����ق����ف اأ������س�����داء 
ال�ستباكات. فعلى ال�سفة الأخرى 
من النهر كانت القوات احلكومية 
ومدفعيتها وطائراتها تهاجم اآخر 
الإرهابي  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  م��ع��اق��ل 

اإح�������س���اء ر����س���م���ي م���ن���ذ م����ا يقرب 
م��ن اأرب���ع ���س��ن��وات. وق���ال متحدث 
اإنه  والتعليم  الرتبية  وزارة  با�سم 
ملعدل  ر�سمية  اإح�ساءات  توجد  ل 
وخا�سة  امل����دار�����س  م���ن  ال��ت�����س��رب 
الأ���س��ر رحلت عن  م��ن  الكثري  لأن 
املو�سل اأو حتى غادرت العراق اإىل 

اخلارج.
وقال اإبراهيم ال�سبتي “نعول على 

والبنادق  ال��ر���س��ا���س  ب��ا���س��ت��خ��دام 
يعلمونا  ك���ان���وا  وق����ال  وال��ق��ن��اب��ل. 
وكيف  ر�سا�سة‘  زائ����د  ر���س��ا���س��ة 
اإدارة  وت��ق��در  بال�سالح”.  ن�سرب 
التعليم املحلية يف حمافظة نينوى 
اأن  عا�سمتها  املو�سل  متثل  ال��ت��ي 
ع�سرة يف املئة من الأطفال يف �سرق 
امل��و���س��ل م��ا زال���وا خ���ارج املدار�س. 
يحدث  مل  اإن������ه  الإدارة  وق����ال����ت 

•• الهاي-اأ ف ب:

انتمائه  يف  ي�ستبه  �سخ�سا  الهولندية  ال�سرطة  اأوقفت 
�سلطات  من  ب��الغ  بعد  ال�سومالية  ال�سباب  حركة  اإىل 

مكافحة الإرهاب، على ما اعلنت النيابة العامة .
اأوق��ف��ت رج��ال يف  ال�سرطة  ان  ب��ي��ان  النيابة يف  واأف����ادت 
يف  لال�ستباه  ال��ف��ائ��ت  الأرب���ع���اء  ي��وم  العمر  م��ن  ال�22 

انتمائه اإىل منظمة اإرهابية .
ال�ستخبارات  جهاز  م��ن  معلومات  اإىل  ا�ستنادا  وت��اب��ع 
الفائت  العام  نا�سط منذ  الرجل ع�سو  فاإن  الهولندي، 

يف منظمة ال�سباب الرهابية يف جنوب ال�سومال. 
ب��ع��د مغادرته  ا���س��م��ه  ال���ذي مل يك�سف  ال��رج��ل  واأوق����ف 
منزل �سديق يف بلدة �سينت-اودنرودي اجلنوبية قرب 

ايندهوفن، بح�سب النيابة.
به  امل�ستبه  ان  داغ��ب��الد  ايندهوفن�س  �سحيفة  ونقلت 
ويدعى  وال�سومالية  الهولندية  اجلن�سيتني  يحمل 

“حممد”، م�سيفة انه اأقام �سابقا يف بريطانيا ل�سنوات 
ك��ث��رية. وم��ث��ل امل��وق��وف ام���ام حمكمة يف روت����ردام يوم 
ب����الإره����اب  وم���ا زال  ل��ت��ه��م مت�سلة  ال��ف��ائ��ت  الرب���ع���اء 
�سديق  ال�سرطة  اوق��ف��ت  كما  ال�سرطة.  ل��دى  موقوفا 
ويف  لحقا.  عنه  الف���راج  قبل  عاما   21 البالغ  الرجل 
ي�ستبه  ال�سرطة هولنديا  اوقفت  دي�سمرب  الأول  كانون 
ر�سا�س كال�سنيكوف  روت��ردام و�سادرت  انه متطرف يف 
واأرب��ع علب من املفرقعات املحظورة.  وخ��زاين ر�سا�س 
وت�سهد الوكالت الأمنية الهولندية حالة ا�ستنفار منذ 
 2015 نوفمرب  ال��ث��اين  ت�سرين  يف  باري�س  اع��ت��داءات 
والعتداءات النتحارية يف اذار مار�س من العام الفائت 

يف بروك�سل.
وطردت قوات الحتاد الفريقي م�سلحي حركة ال�سباب 
املوالية للقاعدة من العا�سمة ال�سومالية مقدي�سو يف 
2011، لكنهم ما زالوا ي�سيطرون على بع�س نواحي 

البلد.

واأ�ساف متحدثا يف مرا�سم نظمت 
لالحتفال بعودته لع�سوية حزب 
العدالة والتنمية احلاكم اإنه ياأمل 
امل��ق��ب��ل��ة مع  امل��ب��اح��ث��ات  ت����وؤدي  اأن 
ب��دء مرحلة  اإىل  وت��رام��ب  بوتني 

جديدة يف �سوريا والعراق.
ت�سمح  ل��ن  تركيا  اإن  اأي�سا  وق���ال 
املتمردة  ال���ك���ردي���ة  ل��ل��ج��م��اع��ات 
�سمال  يف  اأه����داف����ه����ا  ب��ت��ح��ق��ي��ق 

�سوريا.
وح������دات حماية  ت��رك��ي��ا  وت��ع��ت��رب 

بوتني  لت�سجيع  مو�سكو  ان��ت��ق��اد 
ع��ل��ى ���س��ح��ب دع��م��ه ل��الأ���س��د. اىل  
ذلك، قال الرئي�س الرتكي رجب 
�سيبحث  اإن������ه  اإردوغ�����������ان  ط���ي���ب 
منبج  يف  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
الرئي�س  م���ع  ب�����س��وري��ا  وال����رق����ة 
خالل  بوتني  فالدميري  الرو�سي 
اليوم  رو���س��ي��ا  اإىل  ر�سمية  زي����ارة 
الأمريكي  الرئي�س  ومع  الأربعاء 
ت���رام���ب يف وق����ت لحق  دون����ال����د 

ال�سهر اجلاري.

•• برلني-رويرتز:

من�سق  اإي�����رل�����ر  ج����رين����وت  ق������ال 
باحلكومة  ال���رو����س���ي���ة  ال�������س���وؤون 
اأم�س  ُن�سرت  مقابلة  يف  الأمل��ان��ي��ة 
اإن زي��ادة ع��دد ال��دول امل�ساركة يف 
التي  ال�سورية  ال�سالم  حمادثات 
فر�سة  توفر  ق��د  رو�سيا  تدعمها 
الرامية  امل��ف��او���س��ات  ل���س��ت��ئ��ن��اف 

للتو�سل حلل �سيا�سي.
واقرتح اإيرلر اأن تطرح امل�ست�سارة 
الأمل��ان��ي��ة اأجن��ي��ال م��ريك��ل الأم���ر 
فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  على 
ب����وت����ني اأث�����ن�����اء اج���ت���م���اع���ه���م���ا يف 

�سوت�سي يف رو�سيا .
اأجرتها  ال��ت��ي  امل��ق��اب��ل��ة  يف  وق����ال 
ت�سايتوجن  برلير  �سحيفة  معه 
يجب اأن نعرتف باأن جميع جهود 

ال�سالم ال�سابقة ف�سلت.
واأ���س��ار اإي��رل��ر اإىل ع��دم حتقق اأي 
الأمم  نتائج ملمو�سة من مبادرة 
يقودها  ال���ت���ي  ل��ل�����س��الم  امل��ت��ح��دة 
م��ب��ع��وث��ه��ا اخل���ا����س ���س��ت��اف��ان دي 
اإحراز  ع��دم  عن  ف�سال  مي�ستورا 
اإطالق  اتفاق وقف  نتائج من  اأي 

النار الذي تو�سطت فيه رو�سيا.
وقال نتيجة لذلك ينبغي اأن نفكر 
يف �سيء جديد. اعتقد اأن اجلانب 
بوتني  ي�����س��األ  اأن  ينبغي  الأمل����اين 
م�ساركة  ت�����س��ور  مي��ك��ن��ه  ك���ان  اإن 

املفاو�سات.  ال���دول يف  امل��زي��د م��ن 
الأق��ل قد يوفر ه��ذا فر�سة  على 

لتنظيم عملية تفاو�س.
واأ����س���اف اأن م��ن ال��وا���س��ح اأن���ه ل 
حل  اأي  يف  الآن  ال��ت��ف��ك��ري  مي��ك��ن 
لإن���ه���اء احل����رب ال�����س��وري��ة بدون 
ت�سبب  ال���ت���ي  رو����س���ي���ا  م�������س���ارك���ة 
الع�سكري يف حتويل دفة  تدخلها 
املمتدة  ال�سورية  الأهلية  احل��رب 
حليفها  ل�سالح  اأع���وام  �ستة  منذ 

الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد.
الرو�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
اأنباء  ل��وك��الت  �سريجي لف��روف 
م�ستعدة  مو�سكو  اإن  ال�سبت  ي��وم 
للتعاون مع الوليات املتحدة من 

اأجل ت�سوية الأزمة ال�سورية.
لالأنباء  اإنرتفاك�س  وكالة  وقالت 
بوجدانوف  ميخائيل  ع��ن  ن��ق��ال 
املعار�سة  اإن  لف��������روف  ن����ائ����ب 
ال�����س��وري��ة امل�����س��ل��ح��ة ���س��ت�����س��ارك يف 
حمادثات  م���ن  امل��ق��ب��ل��ة  اجل���ول���ة 
ال��ت��ي تدعمها رو���س��ي��ا يف  ال�����س��الم 
اآ�ستانة عا�سمة قازاخ�ستان يومي 
ال��ث��ال��ث وال���راب���ع م���ن م��اي��و اأي���ار 

مب�ساركة اإيران وتركيا اأي�سا.
امللك عبد  اق��رتاح  اإي��رل��ر  ورف�س 
ب���اأن  الأردن  ع���اه���ل  ال���ث���اين  اهلل 
الغرب ينبغي اأن يقبل �سم رو�سيا 
الأوكرانية  ال��ق��رم  ج��زي��رة  ل�سبه 
عن  يتوقف  واأن   2014 ع��ام  يف 

اأباء يخرجون اأطفالهم من املدار�ض خوفًا من تلقينهم اأفكار داع�ض

خماوف من �سقوط �أطفال �ملو�سل يف �لفقر و�ل�سر�ع 

اردوغان يعتزم بحث العمليات يف �سوريا مع بوتني 

م�سوؤول �أملاين يقرتح تو�سيع نطاق �ملحادثات �ل�سورية

هولند� توقف م�ستبهًا بانتمائه لل�سباب �ل�سومالية 

بوتني يلتقي مريكل يف �سوت�سي ل�ستئناف �حلو�ر��ستقالة حمافظ �ل�سليمانية �حتجاجا على �سيا�سة بارز�ين 
•• ال�شليمانية-اأ ف ب:

ا�ستقالته  اأم�س  قادر  �سردار  ال�سليمانية  حمافظ  اعلن 
احتجاجا على �سيا�سة احلزب الدميوقراطي الكرد�ستاين 
املهيمن  ب��ارزاين  م�سعود  القليم  رئي�س  يتزعمه  ال��ذي 
على ال�سلطة يف اقليم كرد�ستان العراق، وتعطيله عمل 

برملان الإقليم منذ 2015.
وقال قادر يف موؤمتر �سحايف يف مبنى املحافظة “يف بلد 
تنتهك فيه حرمة ال�سلطة الت�سريعية لن ي�ستطيع اأي 
يف  الظروف”،  ه��ذه  حتت  املواطنني  يخدم  اأن  �سخ�س 

ا�سارة اىل تعطيل الربملان.
ومنع احلزب الدميوقراطي الكرد�ستاين يف 12 ت�سرين 
كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  ب��رمل��ان  رئي�س   2015 اك��ت��وب��ر  الأول 

خلفية  على  القليم،  عا�سمة  ارب��ي��ل،  مدينة  دخ��ول  م��ن  حممد  يو�سف 
اأدى  ال��ذي  الم��ر  ب���ارزاين  م�سعود  القليم  رئي�س  ولي��ة  انتهاء  م�سكلة 

لتعطيل املوؤ�س�سة الت�سريعية يف القليم.
لكنه  عامي��������ن  نح��������و  قبل  كرد�س�����تان  اقلي�������م  رئي�س  ولي����ة  وانته�����ت 

جميع  اب��ع��اده  خ���الل  م��ن  بال�سلطة  ��متم�سكا  زال  م��ا 
اخل�سوم.

واكد قادر وهو ع�سو يف حركة التغيري التي تتمتع بنفوذ 
حمافظات  اك��رب  ث��اين  ال�سليمانية  حمافظة  يف  وا���س��ع 
الأقليم، ان جميع القرارات بيد احلكومة يف اربيل التي 
تنظر اىل امل�سائل من زاوية �سيا�سية يف ا�سارة اىل هيمنة 

احلزب الدميوقراطي.
كل  عرقل  ما  �سالحيات،  اي  ميلك  ل  ان��ه  على  و�سدد 

خطواتي و احبط خططي يف خدمة املحافظة.
وامل�ساكل  الن��ق�����س��ام  م���دى  ال���س��ت��ق��ال��ة  ه���ذه  وت��ع��ك�����س 
مقدمهم  ويف  قادته  ي�سعى  الذي  الإقليم  يف  ال�سيا�سية 
م�سعود بارزاين، اىل النف�سال عن بغداد وت�سكيل دولة 
ولن  فيها  رجعة  ل  ا�ستقالته  ان  ق��ادر  واك��د  م�ستقلة. 

ا�سغل اي من�سب حكومي بعد اليوم.
ت�سعة  وميثلها  م�سطفى  ن�سريوان  يتزعمها  التي  التغيري  حركة  وتعد 
املعار�سة  ال�سيا�سية  الأح����زاب  اب���رز  ال��ع��راق��ي،  ال��ن��واب  جمل�س  يف  ن���واب 

للحزب الدميوقراطي الكرد�ستاين.

•• مو�شكو-اأ ف ب:

ي�ستقبل الرئي�س الرو�سي فالدميري 
اأنغيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  ب��وت��ني 
�ساحل  ع��ل��ى  ���س��وت�����س��ي  م��ريك��ل يف 
الأوىل  زي��ارت��ه��ا  يف  الأ���س��ود  البحر 
اإىل رو�سيا منذ 2015، ل�ستئناف 
ومو�سكو.  ب����رل����ني  ب����ني  احل��������وار 
بوتني  ان  ال����ك����رم����ل����ني  واأع������ل������ن 
لحقا  الع�ساء  �سيتناولن  ومريكل 
موؤمتر  وع��ق��د  بينهما  ال��ل��ق��اء  بعد 
���س��ح��ايف م�����س��رتك. وف��ي��م��ا دعمت 
الأوروبية  العقوبات  بثبات  مريكل 
�سبه  �سمها  ب�سبب  م��و���س��ك��و  ع��ل��ى 
ج��زي��رة ال��ق��رم الأوك��ران��ي��ة ودورها 
يف ال���ن���زاع يف ال�����س��رق الأوك������راين، 
اأ�سا�سية  حم��اورة  امل�ست�سارة  تعترب 

اآن���ذاك  الأوك�����راين.  ال��ن��زاع  ب�سبب 
ق����اط����ع����ت م������ريك������ل، ع����ل����ى غ������رار 
ال��غ��رب��ي��ة، العر�س  ال����دول  اأغ��ل��ب��ي��ة 
 9 يف  ال�سنوي  الرو�سي  الع�سكري 
عاما  ب�سبعني  احتفال  م��اي��و،  اأي���ار 

لبوتني يف امللف الأوك���راين. وهذه 
رو�سيا  اإىل  ملريكل  الأوىل  ال��زي��ارة 
اإىل مو�سكو  منذ زيارتها اخلاطفة 
اأوج  2015 يف  م��اي��و  اأي���ار   10 يف 
والغربيني  رو����س���ي���ا  ب���ني  ال���ت���وت���ر 

مذاك  النازية.  اأملانيا  هزمية  على 
مرات  ع��دة  وم��ريك��ل  بوتني  التقى 
ب��ح�����س��ور ال��رئ��ي�����س��ني الوك������راين 
والفرن�سي  ب���ورو����س���ن���ك���و  ب������رتو 
لقاءات  �سيغة  يف  هولند  فرن�سوا 
اإىل  للتو�سل   ، النورماندي  �سميت 
يف  العالقة  الأوكرانية  الأزم��ة  حل 
اتفاقات  اإب��رام  منذ  طريق م�سدود 
مين�سك يف �سباط فرباير 2015. 
كما حتادث بوتني ومريكل هاتفيا 
يف  الأخ���ري  الت�سال  ويف  بانتظام. 
�سدور  “اأتيح  اب��ري��ل  ني�سان   18
للم�سوؤولني  م�������س���رتك  اإع��������الن 
الأرب��ع��ة، م��ا مل ي��ح��دث منذ فرتة 
املتحدث  ���س��رح  م��ا  على  طويلة”، 
ت�سايربت  �ستيفن  م��ريك��ل  ب��ا���س��م 

اجلمعة.
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مبارزة �أمريكية جنوبية بني فالكاو وهيغو�ين  �ختتام مناف�سات بطولة �أبوظبي �لثامنة للرماية
للرماية  الثامنة  اأبوظبي  بطولة  مناف�سات  الأول  اأم�س  اختتمت 
ل��ل��رج��ال وال�����س��ي��دات ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م���دار 7 اأي����ام مب�ساركة 
واخلا�سة  احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  متث������ل  فريق���������ا   25
�سركة  وبتنظيم  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  اإ���س��راف  حتت  وذل��ك 
توازن  و�س�����ركة  كراك������ال  ن��������ادي  مع  بالتع������اون  الدولي�������ة  رماية 

القاب�سة.
و �سهد ميدان كراكال للرماية تتويج فريق هيئة المارات للهوية 
الق�ساء  دائ��رة  البطولة عن فئة الرجال وجاء ثانيا فريق  بلقب 
وحل يف املركز الثالث فريق امروك وح�سل على لقب اأف�سل رام 

ماجد البلو�سي من دائرة الق�ساء.
ال�سيدات  فئة  عن  الأول  املركز  اأبوظبي  الح�ساء  مركز  واأح���رز 

وجاء يف املركز الثاين فريق هيئة المارات للهوية الوطنية فيما 
حل فريق اأبوظبي لالإعالم باملركز الثالث وح�سلت هبة زين من 

امروك على لقب اأف�سل رامية يف البطولة.
�سركة رماية  اإدارة  رئي�س جمل�س  الرميثي  ويف اخلتام توج مطر 
الفائزين  للرماية  كراكال  ن��ادي  مدير  املزروعي  وعبيد  الدولية 

كما مت تقدمي الدروع التذكارية لرعاة البطولة.
الدولية  رماية  �سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  الرميثي  وتقدم مطر 
بالتهنئة للفائزين باألقاب الن�سخة الثامنة موؤكدا اأن �سركة رماية 
اهتماما  يولون  كراكال  ون��ادي  القاب�سة  ت��وازن  و�سركة  الدولية 
اأو�سع واأكرث من  كبريا بعقد وتنظيم البطولة �سنويا ومب�ساركة 

املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية.

تتخلل ذهاب الدور ن�سف النهائي لدوري اأبطال اوروبا لكرة القدم 
الفرن�سي ويوفنتو�س اليطايل، مبارزة  الأربعاء بني موناكو  اليوم 
بني هدافني من اأمريكا اجلنوبية هما الكولومبي راداميل فالكاو 

موناكو والأرجنتيني غونزالو هيغواين يوفنتو�س.
عانى املهاجم الكولومبي ا�سابات عدة، اأبرزها متزق الرباط ال�سليبي 
يف ركبته الي�سرى يف كانون الثاين يناير 2014، عندما كان يبلغ 
من العمر 28 عاما، ما حرمه امل�ساركة مع منتخب بالده الذي كان 
من املقرر ان يحمل �سارة قيادته، يف كاأ�س العامل يف الربازيل. اإل ان 
فالكاو مل ي�ستكن، وبدل من العودة تدريجا مع موناكو الذي رعاه، 
يونايتد  مان�س�سرت  اىل  معارا  فانتقل  جديدة،  مغامرة  خو�س  قرر 
النكليزي يف اأيلول �سبتمرب 2014، حيث لقى تعامال مذل من 

املدرب الهولندي ال�سابق لوي�س فان غال، لينتقل يف 2015 معارا 
اأي�سا اىل ت�سل�سي باإ�سراف الربتغايل جوزيه مورينيو، اإل ان دوره 

مل يتعد لعب الحتياط اجلال�س على مقاعد البدلء.
يف حزيران يونيو املا�سي، عاد اىل موناكو حيث بذل الطاقم التقني 
والطبي يف النادي جهدا كبريا ووفروا رعاية خا�سة لإعادة تكوين 
ليوناردو  امل��درب  اليه  حت��دث  فيه.  الثقة  وب��ث  جديد  من  الالعب 
جاردمي ب�سكل مكثف، وحثه على الفادة من فر�سة اللعب والتدريب 

وخو�س املباريات، وتعزيز قدراته اجل�سدية واإرادة اللعب.
واأو�سح جاردمي الأمر الأهم الذي قلته له هو ا�ستفد! ا�ستفد من 
املباريات. هو لعب كبري حمرتف،  التدريب، من  القدم، من  كرة 

ولذا متكن من العودة اىل م�ستواه املعهود.

جمل�ض الإدارة يعتمد ت�سكيل رابطة الالعبني

�ل�سطرجن ي�سارك يف �آ�سيوية �لنا�سئني وفردي �لرجال

عقد جمل�س اإدارة احتاد ال�سطرجن 
ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور ���س��رح��ان ح�سن 
امل��ع��ي��ن��ي اج��ت��م��اع��ه ال�����دوري مبقر 
لل�سطرجن،  ال���ث���ق���ايف  دب����ي  ن�����ادي 
وبح�سور ح�سني خلفان ال�سام�سي 
وفوزية  ل���الحت���اد  ال���ع���ام  الأم������ني 
ع���ب���ا����س امل����دي����ر امل�������ايل ل���الحت���اد 
العام  الأمني  عبدالرحيم  ومهدي 
امل�����س��اع��د وط����ارق حم��م��د اخلوري 
وه�سام  الفني  اجلهاز  رئي�س  نائب 
حممد الطاهر ع�سو جمل�س اإدارة 

الحتاد.
واعتمد املجل�س حم�سر الجتماع 
ال�����س��اب��ق، ك��م��ا مت اع��ت��م��اد حم�سر 
العمومية  اجل���م���ع���ي���ة  اج����ت����م����اع 
لالحتاد الخري بعد الطالع على 
بها  تقدمت  التي  املقرتحات  كافة 
الأن��دي��ة ���س��واء امل��ق��رتح��ات الفنية 
والإداري��ة، كما مت اعتماد التقرير 

املايل عن الفرتة املا�سية.
التقرير  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  واط����ل����ع 
امل��ق��دم م��ن ط��ارق حممد اخلوري 
البطولة  يف  املنتخب  بعثة  رئي�س 
اأقيمت  التي  للنا�سئني  الآ�سيوية 
كما قدم  اأوزبك�ستان،  يف جمهورية 
تو�سيات اجلهاز الفني للمنتخب، 
الإداري  جمل�س  عليها  واف��ق  التي 
الأ�ستاذ  م�����س��ارك��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
الدويل الكبري �سامل عبدالرحمن 
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ختام بطولة دبي للقو�رب �ل�سر�عية 22 قدما �ليوم
القمزي: تناف�ض مثري بني النواخذة ال�سباب

�سراع القمة
وي��ب��دو ال�����س��راع على ا���س��ده لنيل 
ن��ام��و���س امل��و���س��م يف ب��ط��ول��ة دبي 
 22 املحلية  ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب 
الرتتيب  ي��ت�����س��در  ح��ي��ث  ق���دم���ا 
بقيادة   96 ال�سقي  القارب  العام 
م�سبح  ب���ط���ي  خ���ل���ف  ال����ن����وخ����ذة 
12 نقطة  الغ�سي�س والذي جمع 
مناف�سات  ال��ك��ب��ري يف  ت��األ��ق��ه  ب��ع��د 
وقفوزه  امل��و���س��م  ه����ذا  ال��ب��ط��ول��ة 
الثانية  اجلولة   يف  الأول  باملركز 
وحلوله و�سيفا يف اجلولة الثالثة 
املركز  يف  ي��اي��ت  بينما  والخ����رية 
الثاين القارب مهاجر 60 بقيادة 
املهريي  خ����ادم  م��اج��د  ال���ن���وخ���ذة 
والذي ظل ل�سيقا باملراكز الأوىل 
 22 الثالث وح�سد  يف اجل��ولت 
املرك�������ز  يف  و�سعت���������ه  نقط������ة 

الثاين..
 بينما ياأتي ثالث القارب �سمردل 
النوخذة �سلطان �سعيد  7 بقيادة 
وال����������ذي خفط  ح��������ارب  حم����م����د 
الثالثة  اجل��ول��ة  ف�����س  ال��ن��ام��و���س 

وجمع 32 نقطة.

لل�سباق و�سط  م�ساركة 80 قاربا 
فيما جنح القارب �سمردل 7 ملالكه 
النوخذة �سلطان �سعيد حارب من 
الفوز بلقب اجلولة الثالثة وقبل 
النادي   نظمها  وال��ت��ي  اخلتامية 
املا�سي  اب��ري��ل   14 اجلمعة  ي��وم 

مب�ساركة 85 قاربا.

تتخذ يف حق املخالفني.

اأبطال اجلولت
�����س����ه����دت م����ن����اف���������س����ات اجل����ول����ة 
للقوارب  دب��ي  بطولة  من  الأوىل 
ال�سراعية املحلية 22 قدما والتي  
نوفمرب   11 اجلمعة  ي��وم  ج��رت 
 65 املجد  ال��ق��ارب  ف��وز   2016
بقيادة النوخذة علي ها�سم �سعيد 
الرميثي باملركز الأول فيما جرت 
ال�سبت  ي���وم  ال��ث��ان��ي��ة يف  اجل��ول��ة 
دي�سمرب  �سهر  م��ن  ع�سر  ال�سابع 
القارب  ت��ت��وي��ج  و���س��ه��دت  امل��ا���س��ي 
ال�سقي 96 بقيادة النوخذة خلف 
ب���ط���ي م�����س��ب��ح ال��غ�����س��ي�����س بطال 

 60 املحلية  ال�سراعية  ال��ق��وارب 
ال�سباب  م��ن  كبري  ب��اإق��ب��ال  ق��دم��ا 
تناف�سا مثريا  ن�سهد  الذي  الأم��ر 

بني اجلميع اليوم.
من  ال�سباق  ع��ام  م�سرف  وطالب 
اليوم  امل�����س��ارك��ني  املت�سابقني  ك��ل 
اخلا�سة  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  الل����ت����زام 
ب��ال�����س��ب��اق وال���ت���ع���اون ال��ك��ب��ري مع 
امل��ن��ظ��م��ة خ��ا���س��ة فيما  ال��ل��ج��ن��ة 
بني  ال�����س��ح��ي��ح  ب��ال��وق��وف  يتعلق 
والتي  ال���ب���داي���ة  خ����ط  ع����وام����ات 
وا�سحة  اإع����الم  عليها  ���س��ت��و���س��ع 
تتيح للجميع م�ساهدتها بو�سوح 
ب��ال��ع��ني امل���ج���ردة وع���د ال��ت��ق��دم يف 
النطالقة منعا لأية ق��رارات قد 

البداية  اأن  م�����س��ريا  احل�����دث  يف 
�ستكون يف متام الرابعة والن�سف 
موعد  اآخ���ر  �سيكون  فيما  ع�سرا 
لو�سول القوارب امل�ساركة ال�ساعة 
الرابعة ع�سرا. واأو�سح اأن اللجنة 
املنظمة تراقب حالة البحر اليوم 
ومنا�سبة  مطمئنة  ت��ب��دو  وال��ت��ي 
رياح  �سرعات  و���س��ط  للم�ساركني 
ميال   15-10 ب�����ني  ت���������رتاوح 
ي�سكل  للبحر مما  وه��دوء  بحريا 
وتقدمي  ال�سباق  لنجاح  فر�سة 
وان اجلولة  لوحة جميلة خا�سة 
واخلتامية  ال��راب��ع��ة  ه��ي  �ستكون 
-2016 دب��ي  بطولة  م�سوار  يف 
فئة  حت����ظ����ي  ح����ي����ث   2017

ال�سباق  اأن  اأم�س -الثالثاء- رغم 
الأ���س��ب��وع حيث  ي��ق��ام يف منت�سف 
حتظي هذه الفئة باإقبال كبري من 
والبحارة  ال�سباب  النواخذة  قبل 
يتعلمون  وال��ل��ذي��ن  ال�����س��اع��دي��ن 
م��ه��ارات الإب��ح��ار ال�����س��راع��ي عرب 

امل�ساركة يف هذه ال�سباقات.
القمزي  حم���م���د  ه������زمي  وق�������ال 
الأجواء  اأن  ال�سباق  ع��ام  م�سرف 
ال�سباق  لإق���ام���ة  م�سجعة  ت��ب��دو 
اليوم خا�سة وان اللجنة املنظمة 
اختارت موعد منا�سب عقب نهاية 
ال��دوام املدر�سي ووق��ت ال��دوام يف 
امل�ساركني مما  للكثري من  العمل 
يتيح الفر�سة للتواجد واحل�سور 

عوامات خط البداية ونقطة خط 
النهاية.

واأك������م������ل������ت ال����ل����ج����ن����ة امل���ن���ظ���م���ة 
ل���ل�������س���ب���اق ك�����اف�����ة ال���ت���ج���ه���ي���زات 
لإق���ام���ة احلدث  وال��ت��ح�����س��ريات 
مع  وال��ت�����س��اور  بالتن�سيق  الكبري 
ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني من 
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر 
القيادة  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  ال��وط��ن��ي��ة 
دبي  و�سلطة  دبي  ل�سرطة  العامة 
لالإعالم  دبي  وموؤ�س�سة  املالحية 
والإدارة  ال��ري��ا���س��ي��ة(  دب��ي  )ق��ن��اة 
وجمموعة  املدين  للدفاع  العامة 

نخيل البحرية
ال�سباق  ي�سهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
اليوم م�ساركة كبرية بعد الإقبال 
عملية  ���س��ه��دت��ه  ال������ذي  ال���ك���ب���ري 
يوم  الباب  اإغ��الق  قبل  الت�سجيل 

خا�سة  ال�سطرجن  لتطوير  مهمته 
واحد،  والحت��اد  الأندية  اأن هدف 
اأن  ل���ه  ���س��ب��ق  اأن الحت������اد  م��ن��وه��ا 
ال�سارقة  ن��ادي  يف  اجتماعات  عقد 
الثقايف لل�سطرجن وجمل�س الإدارة 
يتنقل باجتماعاته بني الأندية من 

اأنهم قدوة لالأجيال  منهم خا�سة 
طالل  ت���ر����س���ي���ح  ومت  اجل�����دي�����دة، 
ال�سابق  ال�سطرجن  لعب  الزعابي 
و�سيحر�س  ال���راب���ط���ة،  ل��رئ��ا���س��ة 
الحت�������اد ع���ل���ى ت���واج���ده���م يف كل 
ي�ساركوا  واأن  والبطولت  املبادرات 
ب���امل���راك���ز  ال����الع����ب����ني  ت���ت���وي���ج  يف 

الأوىل.
حاليا  ي��ق��وم  الحت����اد  اأن  واأو����س���ح 
ب��زي��ارة الأن��دي��ة ���س��واء احل��ال��ي��ة او 
ال��ت��ي مت ا���س��ه��اره��ا م���وؤخ���را، حيث 
من املنتظر اأن تكون الزيارة املقبلة 
اج��ل تقدمي  يا�س، من  بني  لنادي 
اإىل فتح  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ه��م  ال���دع���م 
قنوات ات�سال معهم ب�سكل م�ستمر 
اللعبة  لن�سر  الحت��اد  ي�سعى  حيث 
م���ن خ����الل زي������ادة ع����دد الأن���دي���ة 
يف  وخ��ط��ت��ن��ا  لل�سطرجن  امل��م��ار���س��ة 
الأندية  عدد  رفع  احلالية  ال��دورة 
من 10 اإىل 20 ناديا عام 2020، 
وبداأنا املخطط بالفعل ومت ا�سهار 
يا�س  وبني  التعاون  منها  اأندية   3
وجاري العمل على ا�سهار 3 اأندية 
الهيئة  ون��ن��ت��ظ��ر م��واف��ق��ة  اأخ�����رى، 

العامة لل�سباب والريا�سة.
احتاد  ينتقل  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ال�سطرجن اليوم اإىل مقره اجلديد 
�سنوات  ب���ع���د  م��������ردف،  مب��ن��ط��ق��ة 

طويلة يف مقره مبنطقة املمزر.

واأه�������م ال���ت���ع���دي���الت ف���ي���ه. ووج����ه 
ال�سكر  املعيني  ���س��رح��ان  ال��دك��ت��ور 
لل�سطرجن  الثقايف  دب��ي  ن��ادي  اإىل 
موؤكدا  الجتماع،  ا�ست�سافة  على 
قوة  بكل  ت�سعى  اللعبة  اأن��دي��ة  اأن 
من  الحت��اد  اإدارة  جمل�س  مل�ساندة 

منطلق روح الفريق الواحد.
الالعبني  راب��ط��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
مظلة  حتت  ت�سكيلها  مت  القدامى 
الحت����اد وت��ه��دف ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
ومن  القدامى،  الالعبني  خ��ربات 
ت�ستفيد  ���س��وف  اللعبة  اأن  امل��وؤك��د 

اختتمت ال�سهر املا�سي بالتعاون مع 
مركز اإعداد القادة، ونادي ال�سارقة 
واأ�سهمت  ل��ل�����س��ط��رجن،  ال���ث���ق���ايف 
ال������دورة يف اإع������داد جم��م��وع��ة من 
الدورة  و�سملت  وتاأهيلهم  احلكام 
لل�سطرجن  ال���ع���ام  ال���ق���ان���ون  ع��ل��ى 

ب��ال�����س��ني خ���الل ال��ف��رتة م��ن 11 
وافق  كما  اجل���اري  م��اي��و   22 اإىل 
جمل�س الإدارة على ت�سكيل رابطة 
ال��الع��ب��ني. يف ال��وق��ت ال����ذي قدم 
م��ه��دي ع��ب��دال��رح��ي��م ت��ق��ري��را عن 
والتي  احلكام  وتاأهيل  �سقل  دورة 

يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��ج��ران��د بري 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ت��ي �ستقام  يف احل��ل��ق��ة 
يف رو���س��ي��ا خ��الل ال��ف��رتة م��ن 11 
م��اي��و اجل���اري، كما متت   22 اإىل 
بطولة  يف  امل�ساركة  على  امل��واف��ق��ة 
اآ�سيا الفردية للرجال والتي �ستقام 

ال�سامل  ���س��دارة  �سهدت  فقد  ال��راب��ع��ة  املجموعة 
على  ال�سامل  �سركة  بفوز  القت�سادية  واملناطق 
املياه  هيئة  على  وامل��زارع��ني   1-8 خ��دم��ة  �سركة 
احلكم  اجلولتني  مباريات  واأدار   3-6 والكهرباء 
الطنيجي وراقب  اأح���م���د  نعمان واحلكم  ن��ب��ي��ل 
امل��ب��اري��ات احل��ك��م ال���دويل حممد اجل���الف مدير 

احتاد املوؤ�س�سات الفني .
باإ�ستاد  ال���ي���وم  ع�����س��ر  ب��ع��د  امل���ب���اري���ات  وت�����س��ت��اأن��ف 
اأبو  يف  الحت���اد  نهيان مبقر  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان 
الثانية  للمجموعتني  م��ب��اري��ات   4 ب��اإق��ام��ة  ظبي 
الثمانية  ل��دور  املتاأهلة  الفرق  لتحديد  والثالثة 
وال��ذي يبداأ يوم الأح��د 14-5 احل��ايل ويف اأوىل 
املت�سدرين  وام��ب��ي�����س��ن  ال��ظ��ب��ي  يلتقي  امل��ب��اري��ات 
يتقابل  للتعوي�س  املجموعة  لنف�س  الثانية  ويف 
اأما   .. ال��ع��ق��اري��ة وم����دار�����س الإم�������ارات  ���س��ي��ن��ريز 
املجموعة الثالثة فيتقابل فريق خدمات املزارعني 
واأكادميية  ال�سدارة  لتحديد  الهند�سية  و�سيكيور 

�سبت و�ساعد للتعوي�س.

الحتاد  رئي�س  الهاملي  اأح��م��د  ب��ن  �سيف  برعاية 
افتتحت  احلكومية  للموؤ�س�سات  العام  الريا�سي 
الحتاد  مبقر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  باإ�ستاد 
ال�سنوية  الحت���اد  بطولة  مناف�سات  ظبي  اأب��و  يف 
ع���ل���ى ك����اأ�����س ���س��ب��اع��ي��ات ف�����رق امل���وؤ����س�������س���ات لكرة 
ه��دف��ا خالل   65 ت�سجيل  ���س��ه��دت  وال��ت��ي  ال��ق��دم 
�سدارة  �سهدت  وال��ت��ي  الفتتاحيتني  اجل��ول��ت��ني 
الريا�سي  والحت����اد  للحدائق  �سال�سبوري  ف��رق 
على  الأول  ب��ف��وز  الأوىل  للمجموعة  للجامعات 
على  واجل��ام��ع��ات  الغربية2-8  امل��ن��ط��ق��ة  ف��ري��ق 
الظبي  ف��ري��ق  ،وت�����س��در  الظفرة3-7  م��در���س��ة 
الثانية  للمجموعة  للريا�سة  واإمبي�سن  دي��زاي��ن 
بفوز الظبي على �سينريز العقارية6-4 وامبي�سن 

على العقارية على مدار�س الإمارات 4-6 .
ال��ه��ن��د���س��ي��ة وخدمات  ���س��ي��ك��ي��ور  ف��ري��ق��ا  وت�����س��در 
املزارعني املجموعة الثالثة بفوز الهند�سية لتخلف 
فريق �ساعد لالأنظمة املرورية على الوقت املحدد 
واملزارعني علي الأكادميية 2/3 ، اأمام  -3�سفر، 

ي����ن����ظ����م ن�����������ادي دب���������ي ال���������دويل 
اليوم  ع�سر  البحرية  للريا�سات 
الأرب����ع����اء م��ن��اف�����س��ات ���س��ب��اق دبي 
 22 املحلية  ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب 
واخلتامية  الرابعة  قدما اجلولة 
من بطولة دبي 2017-2016 
ال�سباقات  روزن��ام��ة  �سمن  وذل��ك 
الريا�سي  امل��و���س��م  يف  ال��ب��ح��ري��ة 
اأحداثه  على  ال�ستار  ي�سدل  الذي 
باإقامة  اجل���اري   13 ال�سبت  ي��وم 
القفال  ���س��ب��اق  ال�����س��ب��اق��ات  اغ��ل��ي 
لل�سفن  وال���ع�������س���ري���ن  ال�������س���اب���ع 

ال�سراعية املحلية 60 قدما.
الرابعة  متام  يف  ال�سباق  وينطلق 
نقطة  من  اليوم  ع�سر  والن�سف 
تتحدد  ����س���وف  وال����ت����ي  ال���ب���داي���ة 
ح�سب اجتاه و�سرعة الرياح حيث 
التجمع  ن��ق��ط��ة  ت��ك��ون  اأن  ت��ق��رر 
عايل  عند  امل�ساركة  القوارب  لكل 
امل���ن���ط���ق���ة اخل���ام�������س���ة )ج����م����ريا( 
و���س��ي��ت��ح��رك ب��ع��ده��ا اجل��م��ي��ع اإىل 
املتوقع  م��ن  حيث  البداية  نقطة 
ما  امل�����س��ارك��ة  ال���ق���وارب  تقطع  اأن 
بني  ب���ح���ري���ة  اأم����ي����ال   6-3 م����ن 

�فتتاح مناف�سات بطولة �لحتاد �ل�سنوية على كاأ�ش �سباعيات فرق �ملوؤ�س�سات لكرة �لقدم
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�إبر�هيموفيت�ش يخ�سع
 جلر�حة ناجحة يف �لركبة 

يونايتد  مان�س�سرت  ن��ادي  مهاجم  ابراهيموفيت�س  زلت��ان  ال�سويدي  اأعلن 
يف  اليمنى  الركبة  يف  ناجحة  جل��راح��ة  خ�سع  ان��ه  ال��ق��دم  لكرة  النكليزي 
امل��رك��ز اخلام�س يف ترتيب  ال���ذي يحتل  ال��ن��ادي  امل��ت��ح��دة. وك���ان  ال��ولي��ات 
الدوري النكليزي وبلغ ن�سف نهائي الدوري الأوروب��ي يوروبا ليغ ، اأعلن 
لإ�سابة  تعر�س  عاما،   35 العمر  البالغ من  ان مهاجمه  اأي��ام  ع�سرة  قبل 
خطرة يف ركبته، يف املباراة التي فاز فيها فريقه على اندرخلت البلجيكي 
يف اياب ربع نهائي “يوروبا ليغ” يف 20 ني�سان ابريل. وكتب الالعب على 
ح�سابه الر�سمي على موقع ان�ستاغرام اأنه اأجرى اجلراحة واأن ركبته اأقوى، 
ون�سر �سورة له تظهر �سمادتني طبيتني بي�ساوين حول مع�سميه. وتابع 
“مرة اأخرى اأ�سكركم على دعمكم. �سن�ستمتع معا بعودتي اىل اللعب قريبا. 
اىل  التاأهل  يف  فريقه  ياأمل  ال��ذي  ابراهيموفيت�س  مو�سم  ال�سابة  واأنهت 
دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل، اأكان من خالل احتالل اأحد املراكز الأربعة 
املوؤهلة يف الدوري املحلي، اأو اإحراز لقب يوروبا ليغ، ما يوؤهله للم�ساركة يف 
دوري الأبطال املو�سم املقبل. ويلتقي يونايتد اخلمي�س �سلتا فيغو ال�سباين 
يف ذهاب ن�سف النهائي. ويرتبط ابراهيموفيت�س بعقد مع مان�س�سرت حتى 
نهاية املو�سم احلايل، ما ي�سع م�ستقبله يف دائرة ال�سك. وعلق مان�س�سرت 
باأنه  زلت���ان  فريق  م��ن  جيدة  “اأخبار  بالقول  تويرت  على  اجل��راح��ة  بعد 
خ�سع جلراحة ناجحة يف الركبة«. و�سدد وكيل اأعمال الالعب مينو رايول 
اأن اجلراحة يف بيت�سربغ كانت ناجحة،  قال يف بيان م�ساء الثنني املا�سي 
�سيتعافى  ابراهيموفيت�س  ان  م�سيفا 
مت��ام��ا م��ن اإ���س��اب��ة ل��ن ت��ع��ن��ي نهاية 
ابراهيموفيت�س  وح��ق��ق  م�����س��ريت��ه. 
�سجل  اذ  يونايتد،  مع  جيدا  مو�سما 
له 28 هدفا يف 46 مباراة، و�ساهم 
يف اإح��رازه لقب كاأ�س رابطة الأندية 
امل��ح��رتف��ة ع��ل��ى ح�ساب  الن��ك��ل��ي��زي��ة 
�ساوثمبتون 3-2. وان�سم ال�سويدي 
اإىل مان�س�سرت هذا املو�سم يف �سفقة 
ان��ت��ق��ال ح��ر ب��ع��د اأرب���ع���ة م��وا���س��م مع 
قاده  الفرن�سي،  جرمان  �سان  باري�س 
الألقاب  خمتلف  اإح��راز  اىل  خاللها 

املحلية.

اجلاري،  م��اي��و   15 اإىل   12 م��ن  ال��ف��رتة  يف  دب��ي  مدينة  ت�ست�سيف 
الن�سخة الأوىل من بطولة كاأ�س الإمارات الدويل للجمباز الإيقاعي، 
الإيقاعي، بدعم  الأوملبية للجمباز  التي تنظمها  مدر�سة �سباب دبي 
من جمل�س دبي الريا�سي، والهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة، 
ال�سهرية  الأومل��ب��ي��ة  البطلة  م�����س��ارك��ة  ال��ف��ري��د  احل���دث  ه���ذا  وي�سهد 
اأوملبياد ريودي  الذهبية يف  امليدالية  مارغريتا مامون احلا�سلة على 
فعالياتها  جت��ري  ال��ت��ي  البطولة  وتعترب  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  يف  ج��ان��ريو 
نوعها  من  الأك��رب  هي  احلبتور،  مبدينة  للتن�س  احلبتور  باأكادميية 
ت�سارك  املتحدة، حيث  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تنظيمها يف  يتم  التي 

فيها 370 مت�سابقة من 25 دولة خمتلفة حول العامل، فيما اأكدت 
اأربعة اأندية من دبي م�ساركتها يف البطولة.  و�ستكون امل�سابقة خالل 
يومي 12 و13 مايو، حيث تتناف�س الفتيات يف خمتلف الفئات التي 
تبداأ من فئة خم�س �سنوات اإىل 18 �سنة، ويدير امل�سابقات جمموعة 
 14 يومي  تخ�سي�س  �سيتم  فيما  املعتمدين،  الدوليني  احلكام  من 
�ستقدم  التي  مامون  مارغريتا  جانريو  ري��ودي  اأوملبياد  لبطلة  و15 
اجلمباز  يف  خمتلفة  دور�����س  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��رو���س  م��ن  جم��م��وع��ة 
الإيقاعي،  للجمباز  الأومل��ب��ي��ة  دب��ي  �سباب  ملدر�سة  و�سبق  الي��ق��اع��ي. 
ا�ست�سافة بطولة دبي الدولية للنا�سئني يف دي�سمرب 2016 مب�ساركة 

احلا�سلة  م��ام��ون  م��ارغ��ري��ت��ا  وبح�سور  مت�سابقة،   225 م��ن  اأك���رث 
البطولة  واأف��رزت  ري��ودي جانريو،  اأوملبياد  الذهبية يف  امليدالية  على 
اإىل  طريقها  ت�سق  اأن  يتوقع  التي  الإماراتية  املواهب  من  جمموعة 
البطولة  الأ���س��واء يف  ملياء ط��ارق مال اهلل  الطفلة  العاملية، وخطفت 
بعد اأن قدمت م�ستوى مميزاً وجنحت يف حتقيق امليدالية الذهبية يف 
فئتها العمرية. من جانبها اأبدت مديرة مدر�سة �سباب دبي الأوملبية 
كيزينيا  الرو�سية  ال�سابقة،  والعامل  اأوروب��ا  بطلة  الإيقاعي،  للجمباز 
دالغانيا �سعادتها بالهتمام الكبري الذي حتظى به الن�سخة الأوىل 
من بطولة كاأ�س الإمارات الدويل للجمباز الإيقاعي، مثمنة امل�ساركة 

واأو�سحت كيزينيا  للحدث.   الوا�سعة، متوقعة جناحاً لفتاً  الدولية 
تهدف  الإيقاعي  للجمباز  الأوملبية  دبي  �سباب  مدر�سة  اأن  دالغانيا 
اإىل ن�سر ريا�سة اجلمباز الإيقاعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
م�سيدة بالدعم الكبري الذي وجدته البطولة يف ن�سختها الأوىل من 
املوؤ�س�سات الريا�سية يف الدولة، وامل�ساندة املقدرة التي ح�سلت عليها 
من الأندية املحلية والعاملية يف حتويل حلم البطولة اإىل واقع، واأكدت 
امللهمة  بالريا�سات  للتوعية  اجلهود  موا�سلة  على  حر�سها  كيزينيا 
من  لها  ملا  الريا�سة  ممار�سة  على  وت�سجيعهن  ال�سغريات  للفتيات 

فوائد �سحية ونف�سية عديدة.

مب�ساركة بطلة اأوملبياد ريودي جانريو مارغريتا مامون

دبي ت�ست�سيف �لن�سخة �لأوىل لبطولة كاأ�ش �لإمار�ت �لدويل للجمباز �لإيقاعي

فريق الإمارات ي�سارك يف الن�سخة املئوية من جولة اإيطاليا

روي كو�ستا يت�سدر فريق �لإمار�ت يف �لن�سخة �ملئوية من جولة �إيطاليا، �أوىل �جلولت �لكربى لهذ� �ملو�سم
هذا ال�سباق الوطني واأمتكن من 
لدينا  ال���وردي.  القمي�س  ارت���داء 
اأعول  واأنا  ت�سكيلة قوية ومميزة، 
ع���ل���ى ج���ه���د ال���ف���ري���ق م����ن اأج����ل 
الوقت  يف  الن��دف��اع  م��ن  متكيني 

املنا�سب يف �سباقات ال�سرعة.
وي�سارك اإىل جانب روي كو�ستا يف 
اإيطاليا  �سباق  يف  املئوية  الن�سخة 
ت�سكيلة من فريق الإمارات ت�سم 
وماركو  م��ودول��و،  �سا�سا  م��ن  ك��اًل 
موهوريت�س،  وم��ات��ي��ج  م��ارك��ات��و، 
وف����ال����ريي����و ك���ون���ت���ي، وروب����ريت����و 
بيتيلي، وجان  و�سيمون  ف��رياري، 

بولنك، واإدوارد رافا�سي.
كيفية ح�ساب النتائج

الواحدة  امل���راح���ل  ج��م��ي��ع  ت��ع��ت��رب 
موؤقتة  زمنية  مراحل  والع�سرين 
حيث  النهاية،  خط  حتى  و�سوًل 
يتم ح�ساب الوقت الذي ا�ستغرقه 
ال��دراج��ون يف اإك��م��ال ك��ل مرحلة 
وم�����س��اع��ف��ت��ه��ا م���ع ال���زم���ن الذي 
ح��ق��ق��وه ���س��اب��ق��اً. وي��ع��ت��رب ال����دراج 
الذي �سجل زمناً جماعياً اأقل من 
)الفائز  ال�سباق  يف  فائزاً  اجلميع 
يف الت�سنيف العام(، ويح�سل على 
الوردي  القمي�س  ارت���داء  فر�سة 

املرموق.

يعد  ال��ف��ري��ق.  �سمن  ال�سرعة  اأو 
روي كو�ستا اأحد اأف�سل الدراجني، 
خالل  مم����ي����زاً  اأداء  ق�����دم  ح���ي���ث 
لقد  فيها.  �سارك  التي  ال�سباقات 
كانت م�سريتنا جيدة و�سوًل اإىل 
ت�سكيلتنا  بف�سل  اإيطاليا  جولة 
الدوؤوبة.  وا���س��ت��ع��دادات��ن��ا  ال��ق��وي��ة 
لأع�ساء  ال��ع��م��ر  م��ت��و���س��ط  ي��ب��ل��غ 
ف��ري��ق��ن��ا 26 ع����ام����اً، م���ع وج���ود 
رافا�سي  م��ث��ل  ي��اف��ع��ني  دراج������ني 
وموهوريت�س.  وكونتي  وبيتيلي 
اأداء  اأف�سل  حتقيق  اإىل  ونتطلع 
ممكن، و�سنحاول الفوز يف بع�س 
اإن مل  مراحل ال�سباق على الأقل 

يكن يف ال�سباق كله.
من جانبه، قال الدراج الإيطايل 
م����ودول����و م����ن ف���ري���ق الإم��������ارات 
يف  امل�����س��ارك��ة  اإىل  يتطلع  وال����ذي 
يف  امل�ساركة  تعد  اإيطاليا:  جولة 
اإىل  بالن�سبة  اإيطاليا حلماً  جولة 
اأعترب  الإي��ط��ال��ي��ني.  ال���دراج���ني 
بفوزي  حم��ظ��وظ��اً  دراج����اً  نف�سي 
اإيطاليا  ج��ول��ة  م���ن  مب��رح��ل��ت��ني 
اإىل خو�س  واأت��ط��ل��ع  ال�����س��اب��ق،  يف 
ال�����س��ب��اق م���ن ج���دي���د، واآم������ل اأن 
اأ�ستعيد �سعور الفوز الرائع الذي 
غمرين �سابقاَ. كما اآمل اأن اأت�سدر 

اأورلن��دو مايني،  من جهته، قال 
الإمارات  لفريق  الريا�سي  املدير 
الفريق:  ت�سكيلة  ع��ن  م��ت��ح��دث��اً 
نفخر بكوننا اأول فريق ميثل دولة 
لقد  اإيطاليا.  جولة  يف  الإم���ارات 
حاولنا حتقيق التوازن يف اختيار 
بالت�سلق  املتخ�س�سني  الدراجني 

الإمارات  فريق  ت�سكيلة  وتتاألف 
فازا  اأن  لهما  �سباق  دراج���ني  م��ن 
مب��راح��ل م��ن ج��ول��ة اإي��ط��ال��ي��ا يف 
�سا�سا  وه��م��ا  ال�����س��اب��ق��ة،  الأع������وام 
مودولو الذي فاز مبرحلتني عام 
2015، وجان بولنك الذي فاز 

مبرحلة اأبيتون عام 2015.

وي����ب����داأ ال�����س��ب��اق م���ن األ����غ����ريو يف 
م�سافة  ع��ل��ى  ومي���ت���د  ���س��ردي��ن��ي��ا، 
اأولبيا،  اإىل  و����س���وًل  ك��م   203
الثالثة  ����س���ب���اق  ي��خ��ت��ت��م  ح���ي���ث 
على  ال��زم��ن  �سد  ب�سباق  اأ�سابيع 
م�����س��������������������ار م�����س��������������ت��ٍو و�����س����وًل اإىل 

ميالن.

اأن امل�سار  راحة. وعلى الرغم من 
تن�سيق  اأن  اإل  ع��ام،  ك��ل  يف  يتغري 
ك��م��ا ه����و، حيث  ال�����س��ب��اق م���ا زال 
الزمن  ���س��د  ���س��ب��اق��ني  ي��ت�����س��م��ن 
ع���ل���ى الأق��������ل، ومي�����ر امل�������س���ار من 
جبال الأل��ب، مبا يف ذلك �سل�سلة 

دولوميت اجلبلية. 

ال�سباق،  ويف معر�س حديثه قبل 
قال الدراج روي كو�ستا من فريق 
الإم��ارات: �ستكون هذه م�ساركتي 
لذا  اإي��ط��ال��ي��ا،  ج��ول��ة  يف  الأوىل 
اأت��ط��ل��ع اإىل امل�����س��ارك��ة يف  ف��اإن��ن��ي 
جولة  خ���الل  تناف�سية  ���س��ب��اق��ات 
اأعتقد  املئوية.  بن�سختها  اإيطاليا 
املراحل  ب��ع�����س  يف  امل�������س���ارات  اأن 
وم��ه��ارات��ي. وقد  ق��درات��ي  تنا�سب 
خ�سعت موؤخراً اإىل التدريب على 
يف  للم�ساركة  حت�سرياً  اإتنا  جبل 
يف  ف��وزي  �سيكون  اإيطاليا.  جولة 
اأول م�ساركة يل يف جولة اإيطاليا 
رائعاً،  اإجن�����ازاً  امل��ئ��وي��ة  بن�سختها 
و���س��اأب��ذل ق�����س��ارى ج��ه��دي للفوز 
ببع�س مراحل ال�سباق هذا العام.

واملعروفة  اإيطاليا،  جولة  وت��ق��ام 
�سنوي  ب�سكل  روزا،  كور�سا  با�سم 
عام  وي�سادف   .1909 ع��ام  منذ 
من  امل���ئ���وي���ة  ال��ن�����س��خ��ة   2017
جولة اإيطاليا التي تعترب اإحدى 
اجل�������ولت ال����ك����ربى ال���ت���ي متتد 
لثالثة اأ�سابيع، مبا يف ذلك جولة 
وتتاألف  اإ�سبانيا.  وجولة  فرن�سا 
21 مرحلة  اإي��ط��ال��ي��ا م��ن  ج��ول��ة 
تقام ك��ل منها يف ي��وم واح��د على 
يومي  تت�سمن  ي��وم��اً   23 م���دى 

 ي���ت�������س���در ال����������دراج ال���ربت���غ���ايل 
طواف  يف  ال��ف��ائ��ز  ك��و���س��ت��ا،  روي 
ت�سكيلة  ال����ع����ام،  ل���ه���ذا  اأب���وظ���ب���ي 
فريق الإم��ارات املوؤلفة من �سبعة 
دراجني مميزين، والتي �ست�سارك 
م���ن جولة  امل���ئ���وي���ة  ال��ن�����س��خ��ة  يف 
اإيطاليا  ج��ول��ة  وت��ب��داأ  اإي��ط��ال��ي��ا. 
التي تعترب اأول اجلولت الكربى 
ل��ه��ذا امل��و���س��م م��ن ن��اب��ويل، وتقام 
وت�ستمر  م���اي���و   5 اجل��م��ع��ة  ي����وم 
وتتاألف  م��اي��و،   28 الأح����د  ح��ت��ى 
فيها  ي��ن��اف�����س  م��رح��ل��ة   21 م���ن 
ماليا  بقمي�س  للفوز  ال��دراج��ون 

روزا الوردي املرموق.
�سبق  ال���ذي  كو�ستا  روي  وي�سعى 
ل��ه اأن ف���از يف ث���الث م��راح��ل من 
مبراحل  الفوز  اإىل  فرن�سا  جولة 
ل�����س��ال��ح فريق  اإي���ط���ال���ي���ا  ج���ول���ة 
ظهور  اأول  يف  وذل����ك  الإم�������ارات، 
بن�سختها  اإي��ط��ال��ي��ا  ج��ول��ة  يف  ل��ه 
امل��ئ��وي��ة. وك����ان ك��و���س��ت��ا ق���د حقق 
اإيطاليا،  نتائج مميزة يف �سباقات 
العام عام  بلقب بطولة  حيث فاز 
فلورن�سا. كما يتطلع  يف   2013
املتخ�س�س  مودولو  �سا�سا  ال��دراج 
ب�سباقات ال�سرعة اإىل الفوز اأي�ساً 

مبراحل جولة اإيطاليا.

كذلك  ل��ي��خ�����س��ر   ،3-2 اي���اب���ا  وخ�����س��ر 
النهائي اأمام ريال مدريد ال�سباين.

وي��ب��دو م��وق��ف ال��ف��ري��ق��ني يف ال���دوري 
يوفنتو�س  اق��رتب  اذ  مت�سابها،  املحلي 
من ح�سد لقبه ال�ساد�س على التوايل 
9 نقاط عن اقرب مطارديه  لبتعاده 
ختام  ع���ل���ى  م����راح����ل   4 ق���ب���ل  روم�������ا 

البطولة. 
من جهته، اقرتب موناكو من حتقيق 
الفرن�سي  ال����دوري  ل��ق��ب  اإح����راز  ح��ل��م 
بعد  ع���ام���ا،   17 م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
جرمان  �سان  باري�س  م��ط��ارده  خ�سارة 
الأحد،   3-1 ني�س  اأم��ام  اللقب  حامل 

جزاء  بركلة  و�سفر-�سفر  1-�سفر 
مثرية للجدل، يف طريقه اىل النهائي 

حيث خ�سر اأمام بر�سلونة.
وعلق جان بوتي لعب ومدرب موناكو 
ال�����س��اب��ق ع��ل��ى اخل�����س��ارة ال��ت��ي ل تزال 
عالقة يف اأذهان اأبناء المارة اجلنوبية 
اأم�����ام  احل������ال  ه����ي  “هذه  ال�������س���غ���رية 
المر  ال�سنة  هذه  لكن  اليطاليني... 
خم��ت��ل��ف.  اأ����س���اف اأث��ب��ت ال��ف��ري��ق اأنه 

مب�ستوى اأي فريق اأوروبي كبري.
والتقى الفريقان اأي�سا يف ن�سف نهائي 
ذهابا  يوفنتو�س  ف��از  عندما   1998
بيريو  دل  للي�ساندرو  بثالثية   1-4

الربتغايل  بورتو  اأم��ام  النهائي  خ�سر 
فرقا  م���وري���ن���ي���و،  ج����وزي����ه  وم�����درب�����ه 
الدور  بلوغه  قبل  الأول  ال�سف  م��ن 
ف��ت��خ��ط��ى م��ان�����س�����س��رت �سيتي  احل�����ايل، 
ال�سباين جو�سيب  النكليزي ومدربه 
 5-3 ال���ث���اين  ال������دور  غ�����ورادي�����ول يف 
و1-3، ثم بورو�سيا دورمتوند الأملاين 

3-2 و1-3.
الربتغايل  امل�������درب  ف���ري���ق  وي���ب���ح���ث 
ل��ي��ون��اردو ج���اردمي ال��ذي ب��داأ م�سواره 
م���ن ال������دور ال��ت��م��ه��ي��دي ال��ث��ال��ث هذا 
يوفنتو�س  م����ن  ال����ث����اأر  ع����ن  امل���و����س���م، 
 2015 نهائي  رب��ع  اق�ساه من  ال��ذي 

من  ه��دف��ني  وت��ل��ق��ى  الأول  ال�����دور  يف 
ال�سباين،  وا�سبيلية  الفرن�سي  ليون 
ليحافظ منذ ذلك على نظافة �سباك 
حار�س مرماه جانلويجي بوفون، اأمام 
و1-�سفر،  2-�سفر  الربتغايل  بورتو 
ثم بر�سلونة ال�سباين يف ربع النهائي 

3-�سفر و�سفر-�سفر.
الن�سج  من  يوفنتو�س  متكن  ح��ال  ويف 
النهائي،  ح��ت��ى  ن��ف�����س��ه  امل����ن����وال  ع��ل��ى 
���س��ي��ع��ادل رق���م غ��رمي��ه امل��ح��ل��ي ميالن 

املتوج يف 1994.
ال��ذي حقق  اأط���اح موناكو  م��ن جهته، 
عندما   2004 ع���ام  ن��ت��ائ��ج��ه  اأف�����س��ل 

ذهاب ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا

هجوم موناكو �ل�سارب ميتحن دفاع يوفنتو�ش 
واب��ت��ع��اده 3 ن��ق��اط ع��ن ف��ري��ق المارة 

الذي ميلك مباراة موؤجلة.
فريقني  جت��م��ع  امل���ب���اراة  ان  ح���ني  ويف 
ت�سبه  ان���ه���ا  اإل  وف���رن�������س���ي،  اي���ط���ايل 
م���واج���ه���ة درب�����ي ل���ق���رب م���ون���اك���و من 

مدينة تورينو الإيطالية 266 كلم.
وي���ع���ول م��ون��اك��و ال����ذي ي��خ��و���س اأول 
ن�سف نهائي قاري منذ 2004 ب�سكل 
امل��و���س��م املهاجم  ك��ب��ري ع��ل��ى م��ف��اج��اأة 
الواعد مبابي الذي �سجل 18 هدفا يف 
اآخر 18 مباراة يف خمتلف امل�سابقات، 
مدعوما من الربتغايل برناردو �سيلفا 
النمر  ج��ان��ب��ه  واىل  ل��ي��م��ار،  وت��وم��ا���س 

الكولومبي راداميل فالكاو.
وق���ال م��ب��اب��ي ال���ذي ا���س��ت��دع��اه املدرب 
منتخب  ت�سكيلة  اىل  دي�����س��ان  دي��دي��ي��ه 
الحتاد  م��وق��ع  م��ع  ح��دي��ث  يف  فرن�سا 
الأوروب����������ي م����ذ ك���ن���ت ط���ف���ال، حلمت 

باللعب يف دوري البطال.

ودفاعه  الإي����ط����ايل  ي��وف��ن��ت��و���س  ي��ق��ف 
وقوته  الفرن�سي  موناكو  اأمام  ال�سلب 
وحماولته  ال�������س���ارب���ة،  ال��ه��ج��وم��ي��ة 
لكرة  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  نهائي  بلوغ 
القدم للمرة الثانية يف ثالثة موا�سم، 
لوي�س  ملعبه  على  �سيفا  يحل  عندما 
الثاين اليوم الأرب��ع��اء يف ذه��اب ن�سف 

النهائي.
وف���اج���اأ م��ون��اك��و م��ت��اب��ع��ي ال��ل��ع��ب��ة هذا 
 57 يف  هدفا   146 بت�سجيله  املو�سم 
تاألق  ظل  يف  امل�سابقات،  كل  يف  م��ب��اراة 
م��ه��اج��م��ه ال��ي��اف��ع ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي، ال 
يف  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  نف�سه  �سيجد  ان���ه 
�سباكه مرتني  اه��ت��زت  دف���اع  م��واج��ه��ة 
امل�سابقة  مباريات خالل   10 يف  فقط 

القارية الأبرز هذا املو�سم.
اللقب  ح���ام���ل  ي��وف��ن��ت��و���س،  وت�������س���در 
والباحث  و1996   1985 ع���ام���ي 
ت��ا���س��ع، جمموعته  ق����اري  ن��ه��ائ��ي  ع���ن 
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الفجر الريا�ضي

الرتاث ال�سعبي لأبناء املنطقة.
ال�سهر  اأقيم  ال��ذي   - ال�سباق  ك��ان 
اأبوظبي  ن����ادي  ن��ظ��م��ه  و  امل��ا���س��ي 
 - واليخوت  ال�سراعية  للريا�سات 
ال�سراع  �سباقات  ت��اري��خ  يف  الأك���رب 
البحري، اإذ ت�سل م�سافته اإىل 80 
 125 ي���وازي  م��ا  اأي  بحريا  ميال 
ك��ي��ل��و م����رتا و�����س����ارك ف��ي��ه 103 
بحار  و3000  �سراعية  حم��ام��ل 
اإم��ارات الدولة ودول  من خمتلف 

جمل�س التعاون اخلليجي .
ومت���ك���ن امل��ح��م��ل “ ال��ع��ا���س��ف��ة “ 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  ل�سمو 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
ان  بعد  الأول  املركز  الفوز يف  من 
و45  �ساعات   8 يف  امل�سافة  قطع 

دقيقة .

اآل نهيان موؤ�س�س الدولة طيب اهلل 
اإماراتي  ك��ل  نف�س  يف  غر�س  ث��راه 
ح��ب ت��راث وطنه واحل��ف��اظ عليه 
وهو النهج الذي انتهجته القيادة 
ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكيمة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

رئي�س الدولة حفظه اهلل.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأ����س���اد  و 
بفكرة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للحدث  املتميز  والتنظيم  ال�سباق 
وتعاون اجلهات كافة لإجناح هذه 
الرتاثية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ت��ظ��اه��رة 
العريقة وحث اللجنة واملت�سابقني 
لدعم  دائما  الأف�سل  تقدمي  على 
الريا�سية  ون�����س��اط��ات��ه��ا  ال�����رتاث 
امل�ساركة  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  وحت��ف��ي��ز 
وامل�ساهمة يف الأح��داث التي حتي 

�سمو  ال���ل���ق���اء..  . ح�����س��ر  ال���ن���ادي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن 
وممثلو  والإن�������س���ان���ي���ة  اخل����ريي����ة 
اجل����ه����ات وال���������س����رك����ات ال���راع���ي���ة 

لل�سباق.
وهناأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان الفائزين باملراكز 
الأوىل موؤكدا اهتمام ورعاية دولة 
جلميع  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ال��ري��ا���س��ات ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي تعود 

بجذورها اإىل مئات ال�سنني.
الوطني  ال���رتاث  اأن  �سموه  واأك���د 
الأ�سيل حمل اهتمام ورعاية دولة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واأن 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

•• اأبوظبي -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
البحر  ب��ق�����س��ر  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
منطقة الظفرة الفائزين باملراكز 
للمحامل  دمل�����ا  ل�������س���ب���اق  الأوىل 
للم�سافات  الأوىل  ال�������س���راع���ي���ة 
واللجنة  قدما   60 فئة  الطويلة 
يرافقهم  لل�سباق  املنظمة  العليا 
الرميثي  م���ر����س���د  ث�����اين  اأح����م����د 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي 
واليخوت  ال�����س��راع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
وماجد عتيق ماجد املهريي مدير 

اأكد غياب كايو وبرمان

زور�ن: �لعني يعتمد ��سرت�تيجية 
و��سحة يف مو�جهة �جلميع

•• العني – الفجر

مواجهة  اأهمية  على  للعني،  الفني  املدير  ماميت�س،  زوران  الكرواتي،  اأك��د 
فريقه اأمام ال�سارقة واملقررة يوم بعد غٍد �سمن اجلولة قبل الأخرية من 
م�سابقة دوري اخلليج العربي لكرة القدم، برغم انتهاء �سباق املناف�سة على 

اللقب.
والتي  القوية  النتائج  ح�سد  على  �سنعمل  ال��ع��ني:  فريق  م��درب  واأو���س��ح 
كانت عنواناً لأخر مباراتني للفريق على ال�سعيدين املحلي والقاري، �سعياً 

لإح�����راز م��رك��ز م��ت��ق��دم ع��ل��ى لئحة 
ترتيب جدول م�سابقة الدوري.

اأن  اإىل  م��ام��ي��ت�����س،  زوران  واأ������س�����ار 
املناف�س اأظهر خالل املراحل املا�سية 
ال�سارقة  وق����دم  م���ت���ط���وراً  م�����س��ت��وى 
م�ستوى  ع��ل��ى  م��ن��ظ��م��اً  اأداء  اأخ������رياً 
اأنه  ون���درك ج��ي��داً  جميع اخل��ط��وط 
يتطلع اإىل ختام جيد ملو�سمه الكروي 
من  اخل���روج  بعد  خ�سو�ساً  احل���ايل، 
م�سابقة  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�سف  ال����دور 

كاأ�س رئي�س الدولة لكرة القدم.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى �����س����وؤال ح�����ول مدى 
حظوظ فريقه يف احل�سول على اإحدى البطاقات املوؤهلة لتمثيل الدولة يف 
البطولة الآ�سيوية 2018، قال: كرة القدم ترتبط بجملة من الظروف، 
وال���واق���ع ي��ف��ر���س علينا ان��ت��ظ��ار ن��ت��ائ��ج م��ب��اري��ات ال��ف��رق امل��ن��اف�����س��ة خالل 
اأن  بيد  القوية،  النتائج  املو�سم، مع متابعة  نهاية  املقبلتني قبل  اجلولتني 
توؤهلنا  التي  املراكز  اإح��دى  للح�سول على  اأمامنا  الفر�سة لزال��ت متاحة 
لتمثيل الدولة يف دوري اأبطال اآ�سيا وندرك جيداً اأن الأمر لن يكون �سهاًل 

وكل �سيء وارد يف عامل كرة القدم.

مواجهة  يف  املتوقعة  الغيابات  وح��ول 
�سنفتقد  اأن��ن��ا  امل��وؤك��د  ق��ال:  ال�سارقة، 
لوكا�س  ك��اي��و  ال��ربازي��ل��ي  ج��ه��ود  اإىل 
ولع�������ب م���ت���و����س���ط امل�����ي�����دان اأح���م���د 
برمان ب�سبب الإيقاف، وهناك بع�س 
ال��الع��ب��ني امل�����س��اب��ني، و���س��ن��ق��ف على 
مدى جاهزية اجلميع خالل احل�سة 
اأمر  ه��ذا  ول��ك��ن  الأخ����رية  التدريبية 
طبيعي بالن�سبة لنا، ولدينا عدد من 
�سنعتمد  ل��ذل��ك  ال�����س��ب��اب  ال��الع��ب��ني 
اإظهار  على  و�سنعمل  التكتيك  نف�س 
اأج����ل العودة  اأف�����س��ل م���ا ل��دي��ن��ا م���ن 

بالنقاط الثالث.
يل ميونغ: رغبتنا كبرية بالعودة بالنتيجة القوية من ال�سارقة

العيناوي،  امليدان  ج��وو، لعب متو�سط  الكوري، اجلنوبي، يل ميونغ  اأك��د 
مو�سحاً:  ال�����س��ارق��ة،  اأم���ام  املقبلة  فريقه  م��واج��ه��ة  يف  ال��ف��وز  اأه��م��ي��ة  على 
مع  ات�ساقاً  القوية  النتيجة  ح�سد  يف  الكبرية  بالرغبة  اللقاء  �سندخل 
ا�سرتاتيجيتنا يف جميع املباريات الر�سمية والتي نخو�سها على ال�سعيدين 

املحلي والقاري.

وتعليقاً على �سوؤال حول مدى ر�ساه عن مردود الفريق يف املو�سم الكروي 
انتهى  العربي  اخلليج  دوري  لقب  على  ال�سابق  اأن  امل��وؤك��د  ق��ال:  احل���ايل، 
مركز  يف  التواجد  على  لنا  بالن�سبة  خا�س  حت��ٍد  هناك  ولكن  لنا  بالن�سبة 
متقدم على لئحة الرتتيب يوؤهل الفريق للم�ساركة يف دوري الأبطال العام 
القادم، اأما على ال�سعيد القاري فهناك طموحات كبرية يف الو�سول بعيداً 
اأحد املر�سحني للفوز  واأن العني يعترب  وا�ستعادة اللقب القاري، خ�سو�ساً 
يف  لفريقي  التوفيق  واأمتنى  املا�سي  العام  النهائي  و�سوله  بعد  بالبطولة 

حتقيق هدفه الآ�سيوي.

ا�ستقبل اللجنة املنظمة واأبطال �سباق دملا للمحامل ال�سراعية

حممد بن ز�يد يوؤكد �هتمام ورعاية �لإمار�ت جلميع �لريا�سات �لرت�ثية



�لأزهار ُتعّرف بالإ�سالم يف �أوروبا
اأزه��اراً على  اأوروبا  وّزعت منظمة الروؤية الوطنية للمجتمع الإ�سالمي يف 
اأنا م�سلم بن�سخته الثالثة  اإطار حملة تف�سل  اأوروبياً يف  12 بلداً  املارة يف 
للتعريف بالإ�سالم. املنظمة، التي تتخذ من مدينة كولونيا الأملانية مركزاً 
لها، وزعت ورداً ومن�سورات ُتعّرف بالإ�سالم يف 200 نقطة خمتلفة ب�12 
بلداً اأوروبياً. وقال كامل حيدان، رئي�س الفرع ال�سبابي للمنظمة يف كولونيا، 
لوكالة الأنا�سول، اإن احلملة تهدف لدح�س الأحكام امل�سبقة �سد الإ�سالم 
وامل�سلمني يف البلدان الغربية.  واأ�سار اإىل اأن بع�س و�سائل الإعالم يف الغرب 
احلملة  ه��ذه  ننظم  حيدان:  واأ���س��اف  امل�سلمني.  �سورة  ت�سويه  على  تعمل 
الطرق،  امل��ارة يف  الأزه��ار على  اأنهم وزع��وا  اإىل  اإلينا مّنا. ولفت  ليتعرفوا 
واأكدوا اأنهم �سد املنظمات املتطرفة. ويف ال�سياق ذاته، وزعت منظمة الروؤية 
الهولندية. وقال  امل��ارة يف مدينة روت���ردام  األ��ف زه��رة على   25 الوطنية، 
حممد اأردوغان، رئي�س الحتاد الإ�سالمي يف هولندا، التابع للمنظمة، اإن 
200 متطوع وزعوا 25 األف زهرة على املارة يف روتردام. واأو�سح اأردوغان 
اأن املتطوعني وزعوا اأي�ساً من�سورات تعرف بالإ�سالم. من جانبه قال رئي�س 
ن�سجت  �سيئة  اأفكاراً  اإن  كور لمري�س،  روت��ردام،  �سايدام يف  بلدية منطقة 
لدى الغرب بحق امل�سلمني يف ال�سنوات الأخرية يف ظل ما �سهده العامل من 
اأحداث. واأ�ساف اأن امل�سلمني يعتربون جزءاً من املجتمع الهولندي، معرباً 

عن ترحيبه باحلملة.

»نور« يت�سدى لزو�ج �لقا�سر�ت 
زواج  م��و���س��وع  يعالج  اأن  زع���رور  دري��ف��و���س  خليل  اللبناين  امل��خ��رج  اخ��ت��ار 
الكاآبة  ع��ن  بعيد  باأ�سلوب  “نور”  الأخ���ري  ال��روائ��ي  فيلمه  يف  القا�سرات 
م�سحة  تك�سوها  وق�سة حب  الإن�سانية  باملواقف  زاخ��را  فجاء  وامليلودراما، 
من املرح. ي�ستعر�س الفيلم ق�سة فتاة يف اخلام�سة ع�سر من عمرها تدعى 
نور جتربها اأ�سرتها على الزواج من رجل يكربها �سنا فتتحول بهجة اأيام 
�سجن خانق  اإىل  تتقا�سمه وفتى من عمرها  ال��ذي  احل��ب  ووع��ود  ال�سيف 
طفولتها  من  حمرومة  نف�سها  ال�سابة  وجت��د  تنتهي،  ل  منزلية  واأع��م��ال 
واأحالمها التي ل تزال يف املهد. الق�سة يف حلتها النهائية مبنية بح�سب 
ق�سة  على  ل  حقيقية  ق�س�س  جمموعة  خال�سة  على  زع���رور  ي��وؤك��د  م��ا 
واحدة. وقال زعرور الذي قام اأي�سا باإنتاج الفيلم وتقا�سم كتابة ال�سيناريو 
الفيلم لكي ت�سل  اإىل  اأن ينجذب اجلمهور  اأي��وب ينبغي  اإلي�سا  ال�سابة  مع 
اإليه ر�سالته والكاآبة ل تو�سل الر�سالة . اأجرى زعرور و�سريكته يف الكتابة 
القا�سرات  الوقت حول مو�سوع زواج  الكثري من  ا�ستغرقت  بحوثا مكثفة 
الق�سة  ليجعل  يتخطاه  ول  الواقع  يعك�س  �سيناريو  كتابة  رغبة منهما يف 
اأكرث ت�سويقا. وقال قابلنا العديد من الفتيات اللواتي مررن بهذه التجربة 

واأجرينا معظم املقابالت يف مقر جمعية دار الطفل اللبناين .
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كيندل جيرن تعلن
 عن عالقة جديدة

كيندل  ال�سهرية  العار�سة  اأعلنت 
ج���ي���ر ر����س���م���ي���اً ي�����وم اأم���������س عن 
ع��الق��ت��ه��ا ال��ع��اط��ف��ي��ة م���ن خالل 
حفل  �سهرة  يف  �سوياً  اإطاللتهما 

امليت غال يف نيويورك.
 La م��ن   ف�ستاناً  ارت���دت  كيندل 
األف   85 م���ن  م���وؤل���ف   ،Perla
تنفيذه  ومت  الكري�ستال  من  حبة 

ب�160 �ساعة من العمل.
وك���ان ق��د و���س��ل جن��م ال����راب اإىل 
غوينيث  النجمة  برفقة  احل��ف��ل 

بالرتو، وو�سلت كيندل منفردًة.
م��و���س��وع اأزي�����اء احل��ف��ل ال���ذي مت 
حتديده هذا العام وهو م�ستوحى 
 Comme des« عالمة  من 
Garçons« مل�سممته اليابانية 
ثاين  وه�����ي  كاواكوبو”،  “ري 
تكرميها  ل��ي��ت��م  تعي�س  م�سممة 
 Saint Laurent ق��ب��ل  م��ن 

ال�سهرية منذ العام 1983.

عر�ش �لزو�ج على حبيبته ف�سدمته
اأ�سيب �ساب اأمريكي بخيبة اأمل كبرية، وتعر�س لإحراج 
�سديد بعدما رف�ست حبيبته طلب الزواج منه اأمام اآلف 
الأ�سخا�س يف اأحد مالعب البي�سبول يوم الأحد املا�سي. 
ب���ري���د �سوك�س  م��ل��ع��ب  ال��ب��ي�����س��ب��ول يف  م�����س��ج��ع��و  ف���وج���ئ 
يطلب  ب�ساب  الأمريكية،  بو�سطن  مدينة  يف  التاريخي، 

الزواج من حبيبته عرب �سا�سة عر�س كبرية يف امللعب.
اجلمهور  يتوقعها  كان  التي  ال�سعيدة  اللحظات  اأن  غري 
ارتباك  اإىل  ب�سرعة  احل��اد، حتولت  بالت�سفيق  بداأ  الذي 

وفتور بعدما رف�ست الفتاة عر�س الزواج من ال�ساب. 
وعلى الرغم من اأن تفا�سيل ما حدث مل توثق مبقطع 
فيديو وا�سح، اإل اأن اأحد احلا�سرين يف املكان متكن من 
وهما  والفتاة  ال�ساب  يظهر  ج��داً  ق�سري  مقطع  ت�سوير 
وبح�سب  الفا�سل.    ال���زواج  عر�س  بعد  بحدة  يتجادلن 
على  مم��ي��زة  بطريقة  ال����زواج  ع��ر���س  ف���اإن  امل��ل��ع��ب  اإدارة 
 400 يكلف مبلغ  ما  ع��ادة  امل��ب��اراة،  اأثناء  امللعب  �سا�سات 
دولر اأمريكي.  واأبدى بع�س املتابعني ده�ستهم من ردة 
ال�ساب عرّب عن حبه  باأن  الراف�سة، وخا�سة  الفتاة  فعل 
اآلف  اأم��ام  امللعب  يف  املميزة  الطريقة  بهذه  لها  الكبري 

الأ�سخا�س، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

�أف�سل �أم يف �لعامل خالل 2017
ن�سر موقع “ليف ليك” املعنى مبقاطع الفيديو النادرة 
واملميزة مقطع فيديو �سادم، يظهر اأف�سل اأم لهذا العام، 
بعدما  الطرق  اأح��د  ت�سببت فى موت طفلها على  بعدما 
ظ��ه��رت يف منت�سف ط��ري��ق ���س��ري��ع، مل ي��ذك��ر امل��وق��ع اأي 
تفا�سيل عنه، وبجانبها طفلها ال�سغري �ساحب الثالث 
�سيارة  لت�سدمه  الطريق  وعرب  الطفل  وباغتها  �سنوات، 
ووفقا  الأ�سفلت.  على  ب��ه  واأط��اح��ت  ال��ف��ور  على  م�سرعة 
اأن  بعد  اإل  عنها  الطفل  لبتعاد  الأم  تنتبه  مل  للفيديو 
اإنقاذه  ف��ج��رت جت��اه��ه حم��اول��ة  ب��ق��وة  ال�����س��ي��ارة  �سدمته 
ولكن كان قد فات الأوان ورحل الطفل عن الدنيا، ب�سبب 
اإهمال الأم امل�ستهرتة بح�سب و�سف الرواد. ومبجرد ن�سر 
الفيديو على مواقع الإنرتنت ح�سد م�ساهدات �سخمة 
الأم  معاقبة  ب�سرورة  ال���رواد  وط��ال��ب  ق�سري،  وق��ت  ف��ى 

املهملة، التي ت�سببت بطريق غري مبا�سر فى وفاة ابنها.

مت�ساح يهاجم فياًل ومي�سك خرطومه
مت�ساح  ب���ني  دارت  مل���واج���ه���ة  م�������س���ورة  ل��ق��ط��ات  ك�����س��ف��ت 
وجمموعة من الفيلة الربية، اأن الأول قد اختار ال�سحية 
الفيلة  بت�سوير قطيع من  الفيديو  يبداأ مقطع  اخلطاأ. 
يف  الوطنية  ليووند  حديقة  يف  نهر  نحو  لل�سرب  تتجه 
م�����الوي، وف���ج���اأة ي��دف��ع مت�����س��اح ع��م��الق نف�سه م��ن املاء 
اأحد الفيلة الأ�سغر �سناً يف املجموعة،  ومي�سك بخرطوم 
اإىل  ع��ائ��داً  ال��ذع��ر  م��ن  ح��ال��ة  ال�سغري يف  الفيل  وي�سرخ 
�سائحون  م��ع��ه.  الأر�����س  ع��ل��ى  التم�ساح  و���س��اح��ب��اً  ال����وراء 
���س��وروا امل��ق��ط��ع اأ���س��اب��ت��ه��م ح��ال��ة م��ن ال�����س��دم��ة، ب��ع��د اأن 

�ساهدوا التم�ساح وهو يت�سبث بخرطوم الفيل ال�سغري.

ي�سنع ف�ساتني لعائلته من �لبالونات
اأحدث رجل بريطاين موهوب ثورة يف عامل املو�سة من خالل ت�سميم ف�ساتني اإبداعية مده�سة لعائلته م�سنوعة 
من البالونات امللونة. اأ�سبح دان جيفر�سون )32 عاماً( �سغوفاً ب�سناعة مناذج من البالونات بعدما ح�سلت ابنتيه 

جينفر )8 �سنوات( وليلي )5 �سنوات( على جمموعة من البالونات كهدية يف الكري�سما�س العام املا�سي.
وبداأ جيفر�سون با�ستخدام البالونات يف العديد من النماذج كالدراجات، و�ساحرات عيد الهالوين حتى انتهى به 
 100 البالونات.  وكان جيفر�سون قد ا�سرتى حزمة مكونة من  امل�ساف بت�سميم و�سناعة ف�ساتني لعائلته من 
اأول  البدء يف �سناعة  اليوتيوب بهدف  التعليمية على  املقاطع  بالون من موقع على الإنرتنت، وتابع العديد من 

ف�ستان لبنته ال�سغرية. 
وعندما جنحت حماولته الأوىل، �سرع جيفر�سون ب�سناعة ف�ستان من البالونات احلمراء وال�سوداء لزوجته ماري 
)33 عاماً(. كما قام ال�سيد جيفر�سون ب�سناعة ف�ستان م�ستوحى من األوان الربيع لن�سيبته األي�س باملر، وف�ستاناً 

لبنته ليلي، با�ستخدام 200 بالون وا�ستغرق �سنع هذن الف�ستانني ثمان �ساعات متوا�سلة.
وقال ال�سيد جيفر�سون معلقاً على جتربته: ل اأمتتع بال�سرب واجللد عادة للقيام بالأعمال الفنية، ولكن �سناعة 

الأ�سياء من البالونات اأمر ممتع ول اأ�سعر مب�سي الوقت اأثناء ممار�ستي لهذا العمل.

األربعاء   3   مايو    2017  م   -   العـدد  12010  
Wednesday  3   May   2017  -  Issue No   12010

طفل �سجاع ينقذ و�لدته 
على  �سنوات،   10 العمر  من  يبلغ  �سجاع،  �سعودي  طفل  اأق��دم 
التربع بنخاعه لوالدته، رغبة منه يف اإنهاء معاناتها من �سرطان 
الدم. وقال عم الطفل �سعد ال�سمري، بح�سب �سحيفة عكاظ، 
اإن �سلطان يدر�س بالثالث البتدائي، ويرقد حالًيا يف م�ست�سفى 
لوالدته  تربعه  عملية  لإمت���ام  ا�ستعداًدا  ب��ال��دم��ام،  فهد  امللك 
للمري�سة،  املتربع  يكون  اأن  امل�ست�سفى  ا�سرتاط  بعد  بنخاعة، 
اأحد اأقاربها من الدرجة الأوىل، ليبادر الطفل �سلطان ويطلب 

من امل�ست�سفى قبوله كمتربع لها، وفق موقع اأخبار 24.
والدته  ك��ث��رياً مبر�س  ت��اأث��ر  �سلطان  اأن  اإىل  الطفل،  ع��م  ون��وه 
ولوحظ عليه ذلك ب�سدة لكرثة دعائه لها ومتنيه عالجها يف 
ملا قدمته من  عليه  واج��ب��اً  لها  اعترب تربعه  وق��ت، كما  اأق��رب 
اأجله، خا�سة بعد روؤيته لها على مدار اأكرث من عام وهي تعاين 
من املر�س، يف حني �سجع تطابق اأن�سجته مع اأن�سجة املري�سة 

اإىل اتخاذ الأطباء لهذه اخلطوة.

مقتل 3 �أطفال على �أيدي �آبائهم 
املا�سي،  الأ�سبوع  نهاية  املغرب جرميتي قتل مروعتني  �سهدت 
كما   ، ج��دي��دة  مدينة  ب�سواحي  وابنته  زوج��ت��ه  اأب  طعن  حيث 
ذب��ح��ت اأم اب��ن��ت��ه��ا واب��ن��ه��ا مب��دي��ن��ة اي���ت م��ل��ول��و، وت��ب��ني ح�سب 

التحقيقات الأولية اأن ال�سبب مر�س نف�سي.
عاًما(   زوجته)38  لياًل  امل��ه��دي  اأولد  بقرية  اأ���س��رة  رب  وقتل 
ل  ال��ت��ي  ابنته  طعن  كما  العنق،  م�ستوى  على  طعنات  ب��ث��الث 
يتجاوز عمرها 4 �سنوات ، وما تزال يف حالة خطرية بالعناية 
نف�سية  ا�سطرابات  من  العالج  يتلقى  اجل��اين  وك��ان   . امل��رك��زة 
اإخراجه  ومت   ، اجل��دي��دة  مب�ست�سفى  العقلية  الأم��را���س  بق�سم 
منه بطلب من اأح��د اأف��راد الأ���س��رة قبل ي��وم واح��د من ارتكاب 
اجلرمية. ويف مدينة ايت ملول جنوب املغرب، ذبحت اأم ابنتها 
ذات ال� 12 ربيًعا وطعنت ابنها الذي مل يتجاوز 8 �سنوات ، ثم 
هارًبا  الثالث  الب��ن  فر  فيما   ، نف�سها  بطعن  النتحار  حاولت 
. ونقلت اجلانية وابنها يف حالة حرجة  بعدما �سهد اجلرمية 
التي  املحلية  لل�سلطات  امل���ج���اورون   اأك���د  فيما   ، للم�ست�سفى 
ح�سرت للمكان اأن ال�سيدة كانت تعاين من ا�سطرابات نف�سية.

م�سابقة �سنوية لدحرجة �جلنب 
ل��ل��ف��وز يف  ���س��رط��ا م�سبقا  ال��ت��ع��ام��ل م��ع اجل���ن لي�ست  م��ه��ارات 
اأ�سا�سية للفوز باأهم جائزة يف قرية  املناف�سات الريا�سية لكنها 

�ستيلتون الإجنليزية.
من  متنوعة  اأ�سناف  على  ا�سمها  يطلق  التي  القرية،  اأق��ام��ت 
اأم�س  اجلن  لدحرجة  ال�سنوية  م�سابقتها  الإجنليزي،  اجلن 
الأول حيث تناف�ست فرق من الرجال والن�ساء يف امل�سابقة للفوز 
اآنا للفتيات  بحق التفاخر ولقب مهم. وقالت جو ع�سو فريق 
الذي فاز يف فئة الن�ساء يف امل�سابقة “اإنه اأمر رائع. ح�سلت على 
جائزتي. ميكنني القول اإنني بطلة عاملية. روح رائعة. الأمر كله 
مبهج جدا«. حتاكي امل�سابقة تقليدا قدميا ولكن ب�سكل هزيل.  
وبداأت هذه امل�سابقة يف منت�سف القرن الع�سرين عندما حاول 
مالك اإحدى احلانات اإيجاد طريقة لتعزيز عمله بعدما جتاوز 

طريق رئي�سي القرية دون املرور بها.
املغنية ريهانا لدى ح�سورها احتفالية متحف مرتوبوليتان للفن مبدينة نيويورك.   )رويرتز(

�سربو� حتى �ملوت
 ب�سبب �أبقار

اإن  ال���ه���ن���دي���ة  ال�������س���رط���ة  ق����ال����ت   
املوت  حتى  م�سلمني  �سرب  ح�سداً 
ب��اأن��ه��م��ا ح����اول �سرقة  ل��ال���س��ت��ب��اه 
اأب���ق���ار ل��ذب��ح��ه��ا وذل�����ك يف اأح����دث 
اأعمال عنف يلقى باللوم فيها على 

جماعات هندو�سية مت�سددة.
وت�����ط�����ال�����ب ب����ع���������س اجل����م����اع����ات 
الأبقار  ذب���ح  ب��ح��ظ��ر  ال��ه��ن��دو���س��ي��ة 
التي يقد�سها كثري من الهندو�س.

واأ����س���ب���ح ال��ن�����س��ط��اء ي���ع���ربون عن 
و�سول  منذ  اأك��رب  بقوة  مطالبهم 
رئ��ي�����س ال������وزراء ن���اري���ن���درا مودي 
الذي ينتمي حلزب بهاراتيا جاناتا 
يف  لل�سلطة  ال��ه��ن��دو���س��ي  ال��ق��وم��ي 

.2014
الواقعة  اأن  ال�������س���رط���ة  وذك�������رت 
الأخ�����رية ح��دث��ت الأح����د يف قرية 
بولية اآ�سام يف �سمال �سرق الهند.

ال�سابني  20 �سخ�ساً  وهاجم نحو 
بالع�سي  و���س��رب��وه��م��ا  امل�����س��ل��م��ني 
ل�سرقة  بالتخطيط  اتهامهما  بعد 

اأبقار.
املنطقة  ال�����س��رط��ة يف  ق��ائ��د  وق����ال 
دي��ب��اراج اأوب���اده���اي ل��روي��رتز عرب 
الهاتف لدى و�سول اأول فريق من 
ال�سرطة للمنطقة وجدنا ال�سابني 
تعر�سهما  ب��ع��د  خ��ط��رية  ح��ال��ة  يف 

لل�سرب املربح.
التلفزيون  واأظهرت �سور عر�سها 

ال�سابني وهما مقيدان.
ب�سكوى  ال�سابني  اأحد  والد  وتقدم 
وحتقق ال�سرطة يف الواقعة. وقال 
تعتقل  مل  ال�سرطة  اإن  اأوب���اده���اي 

اأحداً.

بيع د�رة بـ 56 
مليون دولر 

ا����س���رتى امل���ل���ي���اردي���ر الأ�����س����رتايل 
يف  �سيدين  يف  دارة  فاركوار  �سكوت 
اأ�سرتايل  75 مليون دولر  مقابل 
اأمريكي(،  دولر  مليون   56.3(
����س���ع���ر ق���ي���ا����س���ي يف جم����ال  وه�������و 
اأ�سرتاليا،  يف  ال�سكنية  ال��ع��ق��ارات 
اأف����ادت وك��ال��ة فريفاك�س  ع��ل��ى م��ا 

ميديا.
امل�سيد  ب�اإلني  املعروف  العقار  هذا 
�سنة 1863 والواقع يف حي بوينت 
بايرب الراقي يف خليج �سيدين باعه 
لفاركوار  فريفاك�س  برميري  جون 
اأتال�سيني  ���س��رك��ة  م��وؤ���س�����س��ي  اأح���د 

املتخ�س�سة يف الربجميات.
1891 ملكاً  العام  ك��ان منذ  وه��و 
كانت  ال���ت���ي  ف���ريف���اك�������س  ل��ع��ائ��ل��ة 
اإعالمية  اإم�����رباط�����وري�����ة  مت���ل���ك 
مورنينغ  �سيدين  خ�سو�ساً  ت�سم 

هريالد. 

اأو�سحت درا�سة جديدة اأن احت�ساء نحو 29 ملليلرتا 
م���ن م�����س��روب��ات ال��ط��اق��ة ي��رت��ب��ط ب��ت��غ��ي��ريات م�سرة 
يفوق  ب�سكل  القلب  الدم ووظائف  حمتملة يف �سغط 

اآثار الكافيني.
تقابله  الطاقة  م�سروبات  على  متزايد  اإقبال  وهناك 
الطوارئ  غ���رف  دخ����ول  اأو  ال��وف��ي��ات  ع���دد  يف  زي�����ادة 
ب��امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات لأ����س���ب���اب ت��ت��ع��ل��ق ب���ت���ن���اول م��ث��ل هذه 

امل�سروبات.
ويزعم منتجو م�سروبات الطاقة وحمبوها اأنها اآمنة 
مثل الكافيني ولكن لي�ست هناك اأدلة تذكر لدعم هذه 

املزاعم.
الأم��ريك��ي��ة، فاإن  وال��ع��ق��اق��ري  الأغ��ذي��ة  ووف��ق��ا لإدارة 
تناول 400 مليجرام من الكافيني نحو خم�سة اأقداح 

من القهوة يوميا اأمر اآمن.
القلب  جمعية  دوري��ة  ن�سرتها  التي  الدرا�سة،  وت�سري 
الأمريكية، اإىل اأنه رغم اأن م�سروبات الطاقة عادة ما 
حتتوي على الكافيني اإل اأنه من غري املعروف متاما 

مدى �سالمة بقية مكونات مثل هذه امل�سروبات.
ومل��ع��رف��ة الآث�����ار امل��ح��ت��م��ل��ة مل��ث��ل ه���ذه امل��ك��ون��ات، قارن 
الباحثون التغيريات اجل�سمانية لدى 18 من الرجال 

والن�ساء الأ�سحاء بعد تناولهم اأحد م�سروبات الطاقة 
كمية  نف�س  على  يحتوي  اآخ���ر  م�سروب  ت��ن��اول  وب��ع��د 

الكافيني ولكن ل يحتوي على بقية املكونات.
نحو  اأي  الكافيني  من  مليجراما   320 اإىل  واإ�سافة 
اأربعة اأقداح من القهوة، يحتوي م�سروب الطاقة على 
م��ن فيتامني  اأن����واع  وع���دة  ال�سكر  م��ن  113 ج��رام��ا 
التورين  ع��ل��ى حم�س  ي��ح��ت��وي  ل��ل��ط��اق��ة«  و»م��زي��ج  ب 
وغريها من املكونات التي كثريا ما تكون موجودة يف 

م�سروبات معروفة.
�ستوكتون  يف  ب��ا���س��ي��ف��ي��ك  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ام 
الدرا�سة  يف  امل�ساركني  دم  �سغط  بقيا�س  بكاليفورنيا 
ل��ق��ي��ا���س الن�ساط  ال��ق��ل��ب  وا���س��ت��خ��دم��وا ج��ه��از ر���س��م 
24 �ساعة بعد تناول امل�ساركني يف  الكهربائي به ملدة 

الدرا�سة للم�سروبات.
احت�ساء  بعد  ر���س��د  القلب  ر���س��م  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
وهي  ت��ي  كيو  متالزمة  الطاقة  مل�سروبات  امل�ساركني 
انتظام  بعدم  الأحيان  بع�س  يف  يرتبط  قد  ا�سطراب 
�سربات القلب ب�سورة تهدد احلياة ولكن مل يتم ر�سد 
الكافيني  على  يحتوي  م�����س��روب��اً  تناولهم  بعد  ذل��ك 

فقط.

م�سروبات �لطاقة توؤثر على وظائف �لقلب

كار� ديليفيني خملوقة ف�سائية
الأطوار  غريب  �سعر  بلوك  نيويورك  يف  غاليوم  امليت  حفل  يف  ديليفيني  ك��ارا  العار�سة  اأطلت 

جعلها تبدو كاملخلوقات الف�سائية.
اإطاللة كارا كانت بتوقيع دار �سانيل من جمموعة الكوتور لربيع 2017.
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