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حاكم ال�صارقة ي�صدر قانونا 
ب�صاأن ال�صمان االجتماعي

•• ال�شارقة-وام:

القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة قانونا ب�ساأن ال�سمان االجتماعي 
يف امارة ال�سارقة حدد فيه �سن االحالة اىل التقاعد بواقع 55 �سنة 

ميلدية للإناث و60 �سنة للذكور.
2018 على اأال يقل عمر املوؤمن عليه  5 ل�سنة  ون�س القانون رقم 
معا�س  يقل  اأن  ي��ج��وز  وال   ، �سنة   60 على  ي��زي��د  وال  �سنة   18 ع��ن 
التقاعد للموؤمن عليه عن 17،500 درهم �سهريا.         )التفا�سيل 

�س5-4(

اجتماعية الوطني االحتادي تناق�ش 
�صيا�صة املوارد الب�صرية والتوطني 

•• دبي-وام:

الب�سرية  ال�سوؤون االجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد  ناق�ست جلنة 
باملجل�س الوطني االحتادي خلل اجتماعها اأم�س مبقر االأمانة العامة 
اللجنة،  رئي�س  الرحومي  اأحمد  حمد  �سعادة  برئا�سة  بدبي  للمجل�س 
يف  اللجنة  والتوطني..ت�سم  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  �سيا�سة  مو�سوع 
اللجنة،  م��ق��ررة  �سليمان  ب��ن  �سليمان  ع��زة  م��ن  ك��ل  �سعادة  ع�سويتها 
وعائ�سة را�سد ليتيم، وعلياء �سليمان اجلا�سم، والدكتورة ن�سال حممد 
ال�سحي..واعتمدت  علي  و�سامل  اليماحي،  اأحمد  وحممد  الطنيجي، 
اللجنة خلل االجتماع تقريرها النهائي حول م�سروع قانون احتادي 
ب�ساأن العمل التطوعي على اأن يتم رفعه للمجل�س ملناق�سته يف اجلل�سات 
تنمية  وزارة  �سيا�سة  تو�سيات مو�سوع  تقرير  اعتمدت  كما   . القادمة 
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اعتمد 11 مليار درهم م�ساعدات اجتماعية

حممد بن را�صد :املواطن اأولوية حكومية وتوفري الرفاه االجتماعي �صرورة 

اإ�سابة فل�سطيني بنريان م�ستوطن يف ال�سفة 

اإ�صرائيل ال ترى اأبرياء يف قطاع غزة!

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
)رعاه اهلل( اأن تلبية احتياجات املجتمع - ويف مقّدمتها 
 - االجتماعية  واخلدمات  االجتماعي  الرفاه  توفري 
و�سعوبها  املجتمعات  با�ستقرار  الرتباطهما  ���س��رورة 
لروؤية  و�سواًل  امل�ستدامة  والتنمية  النه�سة  وحتقيق 
�سموه  2071.ووجه  ومئويتها   2021 االإم����ارات 
بتعيني املواطن علي املزروعي باحثاً اجتماعياً بوزارة 

والإي�سال  للمجتمع  م���راآة  يكون  ك��ي  املجتمع  تنمية 
���س��وت ال��ف��ئ��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وم��ط��ال��ب��ه��ا ل���ل���وزارة ليتم 
على  �سموه  باأول.و�سدد  اأواًل  وتلبيتها  معها  التعامل 
اأن االه��ت��م��ام ب��امل��واط��ن وخ��دم��ات��ه ه��و اإح���دى املبادئ 
االأ�سا�سية جلميع الربامج واخلطط التنموية للدولة 
املقبلة..  ال��ف��رة  يف  وخا�سة  االآن  حتى  ن�ساأتها  منذ 
م�سيفاً اأن الفرات القادمة �ست�سهد تركيزا حكوميا 

وا�سعا على الفئات حمدودة الدخل.
وقال �سموه : اأوليات احلكومة كانت و�ستبقى املواطن 

ثم املواطن ثم املواطن..              ) التفا�سيل �س2(

 �سهد ختام فعاليات التمرين الع�سكري »حماة الوطن 2«

حممد بن زايد:االإمارات بقيادة خليفة قادرة بجاهزية 
قواتنــا امل�صــلحة على التعامـل مع خمتلف التهديــدات

•• الظفرة- وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد   
ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
التمرين  ف��ع��ال��ي��ات  خ��ت��ام  اأم�����س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
من  االآالف  نفذه  ال��ذي  الوطن2  حماة  الع�سكري 
قوات  م���ن  واالآالف  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة  جم��ن��دي 
االحتياط اإ�سافة اىل وحدات من القوات امل�سلحة.. 

وذلك يف منطقة الظفرة يف اأبوظبي.
نفذته  ال��ذي  العملياتي  التمرين  �سموه  �سهد  كما 
الفرقة االوىل من قيادة قوة االحتياط وا�ستعر�س 
األوية الفرقة و�ساهد مراحل التمرين التي ا�ستملت 
ال���دف���اع و���س��د االإب�������رار م�سحوبة  ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات 
على  �سموه  اطلع  احلية..كما  بالذخائر  برمايات 
ميادين ومن�ساآت التدريب الت�سبيهي التابع لقيادة 
القوات الربية.                           )التفا�سيل �س2(

•• فل�شطني املحتلة-وكاالت:

اأعلنت ال�سرطة االإ�سرائيلية، ام�س اإطلق النار على 
يف  م�ستوطنة  قرب  اإ�سرائيلي  فل�سطيني حاول طعن 

ال�سفة الغربية.
اإن  روزن��ف��ي��ل��د  ميكي  ال�سرطة  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
الفل�سطيني كان م�سلحا مبفك براغي طويل، م�سريا 
اإىل اأنه كان يحاول طعن االإ�سرائيلي قرب م�ستوطنة 
اآخر  اإ�سرائيلي  م��دين  �سحب  عندما  اأدوم��ي��م  م�سور 

�سلحه واأطلق النار على الفل�سطيني.
اأفيغدور  االإ�سرائيلي،  احل��رب  وزي��ر  اعترب  ذل��ك،  اىل 
اأب��ري��اء يف قطاع غزة،  اأن��ه ال  االأح���د،  اأم�س  ليربمان، 
الذي تديره حركة حما�س بعدما اأ�سفرت 10 اأيام من 
التظاهرات وال�سدامات عن ا�ست�سهاد30 فل�سطينيا.

ون��ق��ل��ت ف��ران�����س ب��ر���س ع���ن ل��ي��ربم��ان ق��ول��ه الإذاع����ة 
اإ�سرائيل: ال وجود الأبرياء يف قطاع غزة.

بحما�س  م��رت��ب��ط��ون  اجل��م��ي��ع  اأن  ال����وزي����ر  واع���ت���رب 
وي��ح�����س��ل��ون ع��ل��ى روات����ب م��ن��ه��ا. وج��م��ي��ع النا�سطني 
الذين يحاولون حتدينا وخرق احلدود هم نا�سطون 
اإ�سرائيل  حل��م��ا���س..وواج��ه��ت  الع�سكري  اجل��ن��اح  م��ن 
بعد  احل���ي  ال��ر���س��ا���س  ا�ستخدامها  ج���راء  ان��ت��ق��ادات 
10 اأيام من االحتجاجات واال�ستباكات عند احلدود 
30 فل�سطينيا، وفق  القطاع، حيث قتلت قواتها  مع 
وزارة ال�سحة يف غزة..وازدادت وترية العنف جمددا، 
اجلمعة، فاندلعت مواجهات لدى تظاهر االآالف عند 

احلدود، حيث قتل 9 فل�سطينيني، بينهم �سحفي.
 19 ال���ق���وات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  30 م���ار����س، ق��ت��ل��ت  ويف 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا خ����لل ����س���دام���ات م�����س��اب��ه��ة، ف��ي��م��ا مل 
اجلانب  من  �سحايا  �سقوط  عن  تقارير  اأي  تتحدث 

االإ�سرائيلي.
عند  اإال  النريان  تطلق  اأنها مل  على  اإ�سرائيل  وت�سر 
ال�سرورة ملنع اإحلاق �سرر بال�سياج احلدودي والت�سلل 

حممد بن زايد خلل متابعته جمريات التمرين الع�سكري »حماة الوطن 2«حممد بن را�سد خلل تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء )وام(
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رو�سيا تتحدث عن عملية لإخراج امل�سلحني بعد الهجوم

جمزرة كيماوية يف دوما وترامب يهدد االأ�صد بثمن باه�ش!

احلوثيون يرتكبون جمزرة جديدة يف تعز

غارة للتحالف العربي تقتل قيادات حوثية

اجلي�ش امل�صري يقتل ويعتقل اإرهابيني يف �صيناء

•• عدن-وام-والوكاالت:

ارت�����ك�����ب�����ت م���ي���ل���ي�������س���ي���ا احل����وث����ي 
االن��ق��لب��ي��ة، جم���زرة ج��دي��دة �سد 
املدنيني يف مدينة تعز جنوب غرب 
ال��ي��م��ن. واأف����اد م�����س��در ط��ب��ي، باأن 
مكثف  ب�سكل  ق�سفت  امليلي�سيات 
مبديرية  ال�سكني  احل��م��رياء  ح��ي 
اأ�سفر  ما  تعز،  مدينة  �سرق  �سالة 
واإ���س��اب��ة ثلثة  م���دين  ع��ن مقتل 
الثلثة  االأطفال  اأن  واأك��د  اأطفال، 

اإ�ساباتهم خطرية.
وال مير يوم يف تعز املحا�سرة منذ 
ثلثة اأعوام، دون ارتكاب ميلي�سيا 
احلوثي االنقلبية جرائم وح�سية 
الق�سف  خ��لل  من  املدنيني،  �سد 
االأحياء  ع��ل��ى  امل��ت��ع��م��د  ال��ع�����س��وائ��ي 
بقن�س  عنا�سرها  وقيام  ال�سكنية، 

•• �شيناء-وكاالت:

امل�سرية،  امل�سلحة  القوات  اأعلنت 
3 عنا�سر  م��ق��ت��ل  االأح�����د،  ام�����س 
ت���ك���ف���ريي���ة ����س���دي���دي اخل����ط����ورة 
�سيناء  بو�سط  �سخ�سني  واعتقال 
وذلك يف اإطار العملية الع�سكرية 

ال�ساملة يف �سيناء.
رقم  امل�سري  اجلي�س  بيان  وذك��ر 
�سيناء  ال�����س��ام��ل��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة   18
امل�����س��ارك��ة يف  ال��ق��وات  اأن   2018
 46 ت��دم��ري  يف  جن��ح��ت  العملية 
كما  االإره��اب��ي��ة،  للعنا�سر  �سيارة 
التي  هاجمت ع���ددا م��ن االأوك����ار 
ي�ستخدمها االإرهابيون، و�سادرت 
االأ�سلحة  م����ن  ك����ب����رية  ك���م���ي���ات 

والذخائر وو�سائل االت�سال.
اأن����ه مت تدمري  ال��ب��ي��ان  واأو����س���ح 
وخمزنا  ووك��������را  م���ل���ج���اأ   386
قنبلة   16 ع��ل��ى  داخ���ل���ه���م  ع���ر 
ي��دوي��ة وجم��م��وع��ة م��ن االأجهزة 
ال��ل���س��ل��ك��ي��ة وع������دد م����ن دوائ�����ر 

للتحالف  االإيرانية يف غارة جوية 
لهم  اجتماعا  ا�ستهدفت  ال��ع��رب��ي 
مبديرية  ف��ا���س��ل  ب��ن��ي  مب��ن��ط��ق��ة 
معقل  ���س��ع��دة،  مبحافظة  ح��ي��دان 

ميل�سيات احلوثي.

باكت�ساف  ق���ام���وا  ال��ع�����س��ك��ري��ني 
نا�سفة  ع����ب����وة   30 وت����ف����ج����ري 
مت��ت زراع��ت��ه��ا ال���س��ت��ه��داف قوات 

املداهمات مبناطق العمليات.
القوات  ا���س��ت��م��رت  ال�����س��ي��اق،  ويف 
التاأمني  اأع����م����ال  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
ال����ب����ح����ري وح����م����اي����ة االأه���������داف 
اال���س��رات��ي��ج��ي��ة وق��ط��ع خطوط 
البحر  ط����ري����ق  ع�����ن  االإم������������داد 

املواطنني دون متييز بني �سغري اأو 
كبري رجل اأم امراأة.

ع�سكرية  م�������س���ادر  واأف��������ادت  ه����ذا 
عدد  مبقتل  االأح���د،  ام�����س  مينية، 
احلوثي  ميلي�سيات  ق���ي���ادات  م��ن 

قوات  ال�ستهداف  امل��ع��دة  الن�سف 
8 دانات  اإىل  املداهمة، باالإ�سافة 
الذخائر،  م���ن  وك���م���ي���ات  ه�����اون 
اإر�سال،  حم��ط��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
 114 ك��م��ا مت ���س��ب��ط وت���دم���ري 
لوحة  دون  م����ن  ن����اري����ة  دراج�������ة 
التم�سيط  اأعمال  خلل  معدنية 

واملداهمة.
املهند�سني  اأن  اإىل  البيان  واأ���س��ار 

االجتماع  اأن  امل�������س���ادر  واأك��������دت 
الغارة  ا�ستهدفته  ال��ذي  احل��وث��ي، 
كان يبحث تعزيز جبهات احلوثيني 

املنهارة يف �سعدة.
التحالف  م��ق��ات��لت  ق�سفت  ك��م��ا 
ال��ع��رب��ي خم��زن��ا ل��ل�����س��لح يف جبل 
ط�����لن مب���دي���ري���ة ح����ي����دان اأث���ن���اء 
نقل  احل��وث��ي  ميلي�سيات  حم��اول��ة 
مديرية  اإىل  ال�������س���لح  م���ن  ج����زء 
الظاهر التي ت�سهد معارك عنيفة 
وميلي�سيات  ال�سرعية  ق���وات  ب��ني 

احلوثي االإيرانية.
وق��ال��ت وك��ال��ة ان��ب��اء االإم�����ارات اإن 
قياديا حوثيا م�سرعه لقي م�سرعه 
م���ع ع����دد ك��ب��ري م���ن م��راف��ق��ي��ه يف 
العربي  التحالف  ملقاتلت  غ��ارات 
ع��ل��ى م��ف��رق ج��ب��ل را�����س ، زب��ي��د ، 
اأ�سفرت  احل��دي��دة  ج��ن��وب   ، حي�س 

عن مقتل الع�سرات من ميلي�سيات 
انهيار  االإي��ران��ي��ة و���س��ط  احل��وث��ي 
�سربة  ذل���ك  لي�سكل  �سفوفها  يف 
اإرب��اك��ا يف �سفوفها على  و  موجعة 

ال�ساحل الغربي لليمن.

•• عوا�شم-وكاالت:

ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي دونالد  ه���دد 
النظام  االأح��������د،  اأم���������س  ت����رم����ب، 
باهظ  ث����م����ن  ب�����دف�����ع  ال�����������س�����وري 
الكيمياوي  ال�����س��لح  ال���س��ت��خ��دام 
الغوطة  يف  دوم��ا  على  هجومه  يف 
ح�سيلة  وارت����ف����ع����ت  ال�������س���رق���ي���ة، 
ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  ق�����س��ف  ���س��ح��اي��ا 
اإىل  دوم���ا  على  ال�سامة  ب��ال��غ��ازات 
نحو  اأ���س��ي��ب  فيما  ق��ت��ي��ل،   150
بح�سب  ب��االخ��ت��ن��اق،  �سخ�س  األ���ف 

نا�سطني.
وذّكر ترمب باأن الغوطة حما�سرة 
االأ�سد وال ميكن  ق��وات  متاماً من 
م�سرياً  اإل���ي���ه���ا،  ال���و����س���ول  الأح�����د 
القتلى  م��ن  ال��ع��دي��د  ���س��ق��وط  اإىل 
الهجوم  يف  واأط��ف��ال  ن�ساء  بينهم 

الكيمياوي.
الرو�سي  اجلي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
مقاتلي  الإخ��راج  �سبتداأ  عملية  اإن 
ج����م����اع����ة ج���ي�������س االإ��������س�������لم من 
امل��ح��ا���س��ر يف الغوطة  ج��ي��ب دوم���ا 
قالت  اأن  ب��ع��د  وذل����ك  ال�����س��رق��ي��ة، 
اجلماعة  اإن  ال�����س��وري��ة  احل��ك��وم��ة 

طلبت اإجراء مفاو�سات.
وق���������ال امل����ي����ج����ر ج���������رال ي������وري 
الرو�سي  املركز  رئي�س  يفتو�سينكو 
�سوريا  يف  وامل�������س���احل���ة  ل��ل�����س��لم 
اإن ع��م��ل��ي��ة ت���ب���داأ االأح�����د الإخ����راج 

مواقفهم  يف  املت�سلبني  امل�سلحني 
من دوما.

واأف�����اد امل��ر���س��د ال�����س��وري حلقوق 
االأ�سخا�س  ع�سرات  ب���اأّن  االإن�����س��ان 
اأ���س��ي��ب��وا بحاالت  اأط���ف���ال  ب��ي��ن��ه��م 
اإث����ر ق�����س��ف ج���وي �سنته  اخ��ت��ن��اق 
ال���������س����وري على  ال����ن����ظ����ام  ق��������وات 
اآخر جيب للف�سائل  مدينة دوما، 
ال�سرقية  ال��غ��وط��ة  يف  امل��ع��ار���س��ة 

م���ن �سعوبات  االأق�����ل  ع��ل��ى  ح��ال��ة 
املدنيني  ب��ني  واالخ��ت��ن��اق  التنف�س 
غرف  اأو  اأق��ب��ي��ة  يف  امل��ح��ا���س��ري��ن 
القادرين  وغ��ري  �سيئة  تهوئة  ذات 
الهواء  على  للعثور  ال��ه��روب  على 
 11 اأّن  اإىل  م�سريا  ال��غ��ارات،  بعد 
�سخ�سا بينهم اأربعة اأطفال توفوا 

يف هذه الظروف.
ال���ب���ي�������س���اء على  وك���ت���ب���ت اخل�������وذ 

قرب دم�سق. 
الدفاع  البي�ساء،  اخلوذ  وحتدثت 
املدين يف مناطق �سيطرة الف�سائل 
ب�غازات  امل�سلحة، عن ق�سف جوي 
�سامة، االأمر الذي �سارعت دم�سق 
اإىل نفيه، يف وقت قال املر�سد اإنه 
اأو  االتهام  هذا  تاأكيد  ي�ستطيع  ال 

نفيه.
 70 ب��ح��دوث  اأف���اد  املر�سد  اأّن  اإال 

�سفوف  يف  اختناق  ح��االت  توير 
امل���دن���ي���ني ب���ع���د ا����س���ت���ه���داف اأح����د 
دوما  مدينة  يف  ال�سكنية  االأح��ي��اء 
 - ال�سامة  بالغازات  حمملة  بغارة 
التعليق ب�سورتني،  واأرفقت  كلور. 
التنف�س  ي��ح��اول  لطفل  اإح��داه��م��ا 
ع���رب ق��ن��اع اأوك�����س��ي��ج��ني، واأخ����رى 
وجه  ع��ل��ى  م��ي��اه��اً  ي�سع  ل�سخ�س 

طفل.
وق��ال��ت اخل����وذ ال��ب��ي�����س��اء يف وقت 
الحق اإّن هجوما ثانيا ح�سل م�ساء 
ال�سبت، وكتبت عوائل كاملة ق�ست 
ا�ستهداف  بعد  االأق��ب��ي��ة،  يف  خنقاً 
ال�سامة.   ب��ال��غ��ازات  دوم���ا  م��دي��ن��ة 
االت����ه����ام����ات يف وقت  ه�����ذه  ت����اأت����ي 
ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  ا�ستاأنفت 
اجلمعة هجومها على دوما بعدما 
اأعلنته  اإجلء مبدئي  اتفاق  تعر 
رو���س��ي��ا وت��ع��رق��ل��ت امل��ف��او���س��ات مع 
امل�سيطر  االإ����س���لم  جي�س  ف�سيل 
اجلمعة  منذ  وق��ت��ل  امل��دي��ن��ة.  على 
ع�����س��رات امل��دن��ي��ني يف غ����ارات على 

املدينة، وفق املر�سد.
على  ت�سيطر  النظام  ق��وات  وباتت 
95 يف املئة من الغوطة ال�سرقية 
اإث����ر ه��ج��وم ع��ن��ي��ف ب���داأت���ه يف 18 
ف���رباي���ر وع��م��ل��ي��ت��ي اإج������لء خرج 
املقاتلني  اآالف  ع�سرات  مبوجبها 

املعار�سني واملدنيني.
  )التفا�سيل �س10(

االأطفال �سحايا العدوان الكيميائي على دوما )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة- وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ����س���ه���د   
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة اأم�س ختام فعاليات 
الوطن2  الع�سكري حماة  التمرين 
جمندي  م���ن  االآالف  ن��ف��ذه  ال����ذي 
من  واالآالف  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
قوات االحتياط اإ�سافة اىل وحدات 
م���ن ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة.. وذل����ك يف 

منطقة الظفرة يف اأبوظبي.
كما �سهد �سموه التمرين العملياتي 
ال��ف��رق��ة االوىل من  ن��ف��ذت��ه  ال����ذي 
وا�ستعر�س  االح��ت��ي��اط  ق���وة  ق��ي��ادة 
مراحل  و����س���اه���د  ال���ف���رق���ة  األ����وي����ة 
التمرين التي ا�ستملت على عمليات 
م�سحوبة  االإب������رار  و���س��د  ال���دف���اع 

برمايات بالذخائر احلية.
ميادين  ع���ل���ى  ����س���م���وه  اط���ل���ع  ك���م���ا 
الت�سبيهي  ال���ت���دري���ب  وم���ن�������س���اآت 
التابع لقيادة القوات الربية والذي 
عمليات  تطبيق  من  ال��ق��وات  ميكن 

)الطيف الكامل( اثناء تدريبها.
نهيان بن  ال�سيخ  �سمو  �سموه  راف��ق 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
اآل نهيان  موؤ�س�سة زايد بن �سلطان 
واالإن�سانية  اخل���ريي���ة  ل���لأع���م���ال 
اأح���م���د مبارك  ال���دك���ت���ور  وم���ع���ايل 
للمجل�س  ال��ع��ام  االأم����ني  امل���زروع���ي 
ومعايل  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 
حممد بن اأحمد البواردي الفل�سي 
وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع و�سعادة 
ال����ف����ري����ق ال�����رك�����ن ج���م���ع���ة اأح���م���د 
نائب  م�ست�سار  الفل�سي  ال��ب��واردي 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبال  يف  وك���ان 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
التمرين..  م��وق��ع  و���س��ول��ه  ل����دى 
الركن حمد حممد  الفريق  معايل 
ثاين الرميثي رئي�س اأركان القوات 
امل�سلحة واللواء الركن طيار ال�سيخ 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
من  وع���دد  واالحتياطية  الوطنية 

كبار قادة القوات امل�سلحة .
على   )  2 ال��وط��ن  )ح��م��اة  وا�ستمل 
والتمارين  ال��ت��دري��ب��ات  م���ن  ع����دد 
قدمها  امل���خ���ت���ل���ف���ة  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
ت�سمنت  الوطنية  اخلدمة  جمندو 
امليدانية  ل��ل��م��ه��ارات  ح��ي��ا  ع��ر���س��ا 
يف  للقتال  عمليا  وب��ي��ان��ا  وامل��ع��رك��ة 
امل��ن��اط��ق امل��ب��ن��ي��ة ا���س��ت��خ��دم��ت فيها 
والقدرات  االأ�سلحة  اأن���واع  خمتلف 

و�سل  م��ا  عك�ست  وال��ت��ي  الع�سكرية 
اإليه املجندون من ا�ستعداد وكفاءة 
عالية وقدرة على ا�ستيعاب خمتلف 
القتالية يف خمتلف  امل��ه��ارات  اأن��واع 

البيئات والظروف املناخية.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وا���س��ت��م��ع 
حممد بن زايد اآل نهيان من القادة 
العمليات  غ���رف���ة  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ني 
منظومة  حول  اإيجاز  اإىل  امليدانية 
انتقل  ث���م  وال�����س��ي��ط��رة..  ال���ق���ي���ادة 
�سموه اإىل موقع دفاعي حيث �ساهد 
جمندو  ن��ف��ذه  عمليا  ب��ي��ان��ا  ���س��م��وه 
اخل��دم��ة الوطنية م��ع وح���دات من 

القوات الربية.
املخ�س�سة  ال��ت��دري��ب  منطقة  ويف 
�ساهد   .. املبنية  املناطق  يف  للقتال 
لتدريبات  ع��م��ل��ي��ا  ت��ط��ب��ي��ق��ا  ���س��م��وه 
امل��ب��ن��ي��ة نفذته  امل��ن��اط��ق  ال��ق��ت��ال يف 
جم���م���وع���ة م�����ن اأف����������راد اخل���دم���ة 

يف  العمليات  تعترب  فيما  الوطنية 
واأعقد  اأ�سعب  م��ن  املبنية  املناطق 
بتهديدات  تت�سم  كونها  العمليات 
تخلق  متنوعة  وخم��اط��ر  خمتلفة 

حتديات كبرية للوحدات املنفذة.
وانتقل �سموه اإىل عملية الدفاع عن 
الذخرية  با�ستخدام  البحر  �ساحل 
م��ن��ت�����س��ب��و اخلدمة  ن��ف��ذه��ا  احل���ي���ة 
خمتلف  واإ�سناد  مب�ساركة  الوطنية 

وحدات القوات امل�سلحة.
وبعدها تفقد �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان طابور  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
���س��ارك فيه االآالف  ال���ذي  ال��ع��ر���س 
م���ن جم��ن��دي وجم���ن���دات اخلدمة 
ال���وط���ن���ي���ة وامل�����ئ�����ات م����ن االآل����ي����ات 
عدة  اإىل  وامتد  الثقيلة  الع�سكرية 
باعتزاز  �سموه  .. وحيا  كيلومرات 
م��ن��ت�����س��ب��ي اخلدمة  ج���م���وع  وف���خ���ر 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ت���ي ا���س��ط��ف��ت حتية 

ا�ستعدادهم  عن  ل�سموه..معربين 
ال����دائ����م ل��ل��ت�����س��ح��ي��ة وال��������ذود عن 
وحماية  اأمتهم  ومكت�سبات  وطنهم 
موؤ�س�سو  بناه  ال��ذي  االحت���اد  �سرح 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االم������ارات  دول����ة 
وعلى راأ�سهم القائد املوؤ�س�س املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه.
ث��م ق���ام ���س��م��وه ب��ج��ول��ة يف معر�س 
حماة  مترين  يف  امل�ساركة  االأ�سلحة 
الوطن 2 وا�ستمع اإىل �سروح حول 
االأ�سلحة التي تدرب عليها منت�سبو 

اخلدمة الوطنية.
ال�سمو  اأكد �ساحب  املنا�سبة  وبهذه 
نهيان..  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن 
بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
قواتنا  بجاهزية  ق��ادرة  اهلل  حفظه 

على  منت�سبيها  وك���ف���اءة  امل�����س��ل��ح��ة 
التهديدات  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 

والعدائيات.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اإن روؤي��ة هذه  اآل نهيان ..  بن زاي��د 
جمندي  اأب���ن���ائ���ن���ا  م����ن  ال���ك���وك���ب���ة 
ثقتنا  ي���ع���زز  ال���وط���ن���ي���ة  اخل����دم����ة 
الوطن  مكت�سبات  على  واطمئناننا 
وحا�سره وم�ستقبله ... موؤكدا اأنهم 
على قدر حجم امل�سوؤولية واالأمانة 
حماية  جت�����اه  اأع���ن���اق���ه���م  يف  ال���ت���ي 

الوطن و�سون اأمنه وا�ستقراره.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأ�����س����اف 
حممد بن زايد اآل نهيان..اأن تفاعل 
ال�سباب مع نداء الواجب هو ثمرة 
غر�س ونهج القائد املوؤ�س�س املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ال�سامية  القيم  طيب اهلل ثراه من 
والعطاء  واالإخ�����ل������س  ل��ل��ت��ف��اين 

والت�سحية يف �سبيل الوطن.
�سباب  بروؤية  فخورون  �سموه  وقال 
�سرف  ..يحملون  وحماته  ال��وط��ن 
وهم   .. الرا�سخة  وقيمها  اجلندية 
واجلاهزية  اال���س��ت��ع��داد  اأه��ب��ة  على 
وانتمائهم  ب��ه��وي��ت��ه��م  م���ع���ت���زي���ن 
ع�سكرية  مب����ع����ارف  وم��ت�����س��ل��ح��ني 
ثقتنا  ع��ال��ي��ة..  عملياتية  وق����درات 
القوة  مكامن  تعزيز  يف  كبرية  بهم 
لوطننا  امل��ن��ع��ة  ح�����س��ون  وت�����س��ي��ي��د 

الغايل«.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأع�������رب 
حممد بن زايد اآل نهيان عن فخره 
امل�سلحة  القوات  اأبطال  يقدمه  مبا 
وت�سحيات  ب��ط��والت  م��ن  البوا�سل 
يف م����ي����ادي����ن احل������ق وال������واج������ب..
لكل  اإنهم مبعث فخر  �سموه  وق��ال 
الت�سحيات تعرب  اإماراتي الأن هذه 
وثوابتها  االإم���������ارات  م���ب���ادئ  ع���ن 

االأ�سيلة يف ن�سرة احلق والت�سامن 
املحن  م���واج���ه���ة  االأ����س���ق���اء يف  م���ع 
منت�سبي  اأن  م�سيفا  واالأزمات”.. 
القدوة  مي��ث��ل��ون  امل�سلحة  ال���ق���وات 
الوطن  اأب���ن���اء  وال���ن���م���وذج جل��م��ي��ع 
الت�سحية  منهم  يتعلمون  ال��ذي��ن 
رايته  وج���ع���ل  ال����وط����ن  اأج������ل  م����ن 

خفاقة عالية دوما.
وقال �سموه يوم جميل.. يوم ُيفرح 
..عيال  االإم���ارات  عيال  ان�سوف  اأن 
الوطن  وح���م���اي���ة  ع�����س��ك��ر  زاي�������د.. 
ال����ذي يفرح  ه����ذا اال���س��ط��ف��اف  يف 
ه���وؤالء ه��م �سمام  ال��ث��ق��ة..  ويعطي 
االأمان .. هم م�ستقبل بلدنا.. هم 
نحن   .. ب��ي��ت  ك��ل  ع��ي��ال   .. عيالكم 
ا�ستثمارنا احلقيقي يف هوؤالء الأنهم 
دولة  وم�ستقبل  اأم��ن  ي�سكلون  ه��م 

االمارات.
املجندين  الأ�سر  كلمة  �سموه  ووج��ه 
 “ فيها  ق��ال  الوطنية  اخلدمة  من 
اىل كل عائلة.. كل اأم .. وكل اأب .. 
وجهوهكم  اهلل  وبي�س  م�سكورين 
ال���ل���ي ترفع  ال���رب���ي���ة  ع���ل���ى ه�����ذه 
اأنا  فيها..  نفتخر  نحن   .. ال��راأ���س 
خرية  وربيتوا  اجنبتوا  انكم  اأ�سهد 
ان�����س��وف��ه��م اليوم  ال��ذي��ن  االأب���ط���ال 
اإماراتي  ك��ل  ب��ه  يفتخر  م��ي��دان  يف 
بعائلته  وي��ف��خ��ر  ب��وط��ن��ه  يفخر   ..
�سموه  م���وؤك���دا   .. ب��ع��ي��ال��ه  وي��ف��خ��ر 
من  انطلقت  االأب���ط���ال  �سناعة  ان 
الع�سكر  اما  الوالدين  خلل تربية 
ق��دم��وا ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل خلل 
الرجال  وتن�ساأة  الربية  ولكن  عام 
اقول   .. الوالدين  مهمة  واالأبطال 

لهم م�سكورين من كل قلبي. 

حممد بن را�صد يعتمد 11 مليار درهم م�صاعدات اجتماعية.. ويوؤكد: املواطن اأولوية حكومية

�سهد ختام فعاليات التمرين الع�سكري )حماة الوطن 2(

حممد بن زايد:االإمارات بقيادة خليفة قادرة بجاهزية قواتنا امل�صلحة على التعامل مع خمتلف التهديدات
ويل العهد يعرب عن فخره مبا يقدمه اأبطال القوات امل�سلحة البوا�سل من بطولت وت�سحيات يف ميادين احلق 

يف احلكومة االحتادية.
تقرير  ال��وزراء  جمل�س  وا�ستعر�س 
وزارة تنمية املجتمع والذي ت�سمن 
اأ�سحاب  من  املواطنني  احتياجات 
ال��دخ��ل امل���ح���دود وح���دد 6 حماور 
واالحتياجات  ال�سكن  اأ�سا�سية وهي 
والدعم  وامل���وا����س���لت  االأ���س��ا���س��ي��ة 

املايل وال�سحة والتعليم والعمل.
ر�سد  �سبل  كذلك  املجل�س  وناق�س 
ال�سمان  م���ت���ط���ل���ب���ات  وم����ع����اجل����ة 
ال�سرائح  كافة  لت�سمل  االجتماعي 
م��ن ذوي ال��دخ��ل امل��ح��دود.. ووجه 
ب����ت����ط����وي����ر م����ن����ظ����وم����ة ال�������س���م���ان 

الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�سة..  ����س���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء 
حيث اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم عددا 
اإىل حتقيق  الرامية  ال��ق��رارات  من 
املجتمع ال�سيما فئات  رفاه و�سعادة 
عدد  اإىل  اإ�سافة  امل��ح��دود..  الدخل 
ب�ساأن تنظيم مزاولة  القرارات  من 
القرارات  م��ن  وع���دد  ال��ط��ب  مهنة 

الرقابية على املنتجات الغذائية.
جمل�س  اع����ت����م����د   .. وت���ف�������س���ي���ًل 

احت��ادي حول مزاولة مهنة  قانون 
ال�سحية  لتطوير اخلدمات  الطب 
يف ال��دول��ة واالرت��ق��اء بها مبا يعود 

بالنفع على كافة اأفراد املجتمع.
ون��ظ��م ال��ق��ان��ون اجل���دي���د 3 مهن 
ط���ب���ي���ة ت�����س��م��ل ال���ط���ب���ي���ب ال����زائ����ر 
االمتياز  وطبيب  املقيم  والطبيب 
واأخذ بعني االعتبار كافة املتغريات 
ال���ت���ي ط�������راأت ع���ل���ى م��ه��ن��ة الطب 
وم��ت��ط��ل��ب��ات ال���و����س���ع احل�����ايل مبا 
�سي�ساهم يف حت�سني نوعية اخلدمة 
االإيجابية  ال�سورة  وتعزيز  الطبية 
الدولة لتعزيز  ال�سحي يف  للقطاع 

املواطن  املواطن ثم  و�ستبقى  كانت 
 “ �سموه  م�سيفا   ..“ امل��واط��ن  ث��م 
تنمية  وزارة  م��رئ��ي��ات  ا�ستعر�سنا 
ا�ستكمال  وط��ل��ب��ن��ا  ال��ي��وم  امل��ج��ت��م��ع 
وتطوير  امل���ي���دان���ي���ة  امل�������س���وح���ات 
خطط طويلة املدى وحلول عاجلة 

ملجموعة من املوا�سيع “.
ت����روؤ�����س �سموه  ذل�����ك خ�����لل  ج�����اء 
 - ال���وزراء  جمل�س  الجتماع  جل�سة 
امل��زروع��ي -  امل��واط��ن علي  ح�سرها 
باأبوظبي  الرئا�سة  ق�سر  يف  وذل��ك 
ال�سيخ  ���س��م��و  ال���ف���ري���ق  وب��ح�����س��ور 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

مراجعة  خ����لل  م���ن  االج��ت��م��اع��ي 
م���ع���اي���ري اال����س���ت���ح���ق���اق وال���ف���ئ���ات 
وكذلك  امل�ساعدة  وقيمة  امل�ستحقة 
امليدانية  امل�������س���وح���ات  ا����س���ت���ك���م���ال 
وت���ط���وي���ر خ���ط���ط ط���وي���ل���ة امل����دى 
وح�����ل�����ول ع���اج���ل���ة مل���ج���م���وع���ة من 
الهدف  اأن  م����وؤك����داً   .. امل��وا���س��ي��ع 
االنتقال  ه���ي  ل��ل��ح��ك��وم��ة  االأك������رب 
متكني  اإىل  امل�ساعدات  تقدمي  م��ن 

املجتمع بكافة الفئات.
نظم   .. الت�سريعية  ال�����س��وؤون  ويف 
الدولة  يف  الطبيب  مهنة  املجل�س 
اإ�سدار  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  خ���لل  م���ن 

الوزراء 11 مليار درهم م�ساعدات 
اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل 
ال�����س��ن��وات الثلث  امل���ح���دود خ���لل 
 3.88 اعتماد  مت  حيث  القادمة.. 
لكبار  اجتماعية  م�ساعدات  مليار 
ملن  دره�����م  م��ل��ي��ار  و1.55  ال�����س��ن 
ل��دي��ه��م ع��ج��ز م�����ادي و���س��ح��ي من 
مليار   1.7 وتخ�سي�س  املواطنني 
وتخ�سي�س  الهمم  الأ�سحاب  درهم 
ل�����لأرام�����ل  دره��������م  م���ل���ي���ار   2.5
واملطلقات.. كما مت ر�سد 183.9 
مليون درهم مل�ساعدة اأُ�سر ال�سجناء 
�سمن خطة امل�ساعدات االجتماعية 

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اأن   “ اهلل  رع��������اه   “ دب������ي  ح����اك����م 
ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع - ويف 
مقّدمتها توفري الرفاه االجتماعي 
�سرورة   - االجتماعية  واخل��دم��ات 
املجتمعات  با�ستقرار  الرتباطهما 
و�سعوبها وحتقيق النه�سة والتنمية 
االإمارات  لروؤية  و�سواًل  امل�ستدامة 

.2071 ومئويتها   2021
امل��واط��ن علي  بتعيني  �سموه  ووج��ه 
بوزارة  اجتماعياً  ب��اح��ث��اً  امل��زروع��ي 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ك���ي ي���ك���ون م����راآة 
الفئات  �سوت  والإي�سال  للمجتمع 
ليتم  ل��ل��وزارة  ومطالبها  املختلفة 

التعامل معها وتلبيتها اأواًل باأول.
االهتمام  اأن  ع��ل��ى  ���س��م��وه  و����س���دد 
ب���امل���واط���ن وخ���دم���ات���ه ه���و اإح����دى 
الربامج  جلميع  االأ�سا�سية  املبادئ 
واخل�����ط�����ط ال���ت���ن���م���وي���ة ل���ل���دول���ة 
وخا�سة  االآن  ح��ت��ى  ن�����س��اأت��ه��ا  م��ن��ذ 
اأن  امل��ق��ب��ل��ة.. م�����س��ي��ف��اً  ال���ف���رة  يف 
تركيزا  �ست�سهد  القادمة  ال��ف��رات 
حكوميا وا�سعا على الفئات حمدودة 

الدخل.
“ اأول���ي���ات احلكومة  ���س��م��وه  وق����ال 

مكانتها كوجهة علجية من خلل 
ال�سحية  ال�سياحة  خدمات  تطوير 
تعزيز  يف  م��ه��م��اً  دورا  ت��ل��ع��ب  ال��ت��ي 

اال�ستثمار واالزدهار االقت�سادي.
اهتماماً  ال������وزراء  جم��ل�����س  واأوىل 
و�سغار  ���ع  ال���ر����سّ ب�����س��ح��ة  خ���ا����س���اً 
االأط���ف���ال م��ن خ���لل اع��ت��م��اد قرار 
ذات  املنتجات  ت�سويق  تنظيم  ب�ساأن 
ال��ر���س��ع و�سغار  ب��ت��غ��ذي��ة  ال��ع��لق��ة 
�سمان  ب���ه���دف  وذل������ك  االأط�����ف�����ال 
على  الت�سجيع  م��ع  ال�سحي  النمو 
االأ�سهر  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ر���س��اع��ة 
ع��م��ر  املولود  م���ن  االأوىل  ال�����س��ت��ة 
لتوفري  الو�سائل  اأف�سل  باعتبارها 

ع. الغذاء املتكامل للر�سّ
ال���ق���رار اجلديد  ���س��وء  و���س��ي��ت��م يف 
ب��دائ��ل احلليب  ا���س��ت��خ��دام  ���س��م��ان 
الغذائية  وامل���ن���ت���ج���ات  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
اآم���ن���ة وتوفري  ب�����س��ورة  ل��لأط��ف��ال 
كافة  ت��ت�����س��م��ن  ت���ع���ري���ف  ب���ط���اق���ة 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات ع�������ن اال�����س����ت����ع����م����ال 

ال�سحيح.
ويف التعاون الدويل .. �سادق املجل�س 
على اتفاقية بني الدولة وجمهورية 
ب�ساأن  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  �سريلنكا 
التعاون وامل�ساعدة االإدارية املتبادلة 
يف ال�سوؤون اجلمركية واإن�ساء �سفارة 
امل��ال��دي��ف يف  ل��ل��دول��ة يف جمهورية 

العا�سمة ماليه.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                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 االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سلم 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           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

نداء الواجب تفوز بت�صنيف 7 جنوم �صمن مبادرة يف دبي نتعلم
•• دبي-وام:

اأ�ساد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي، بجهود فريق عمل �سرطة دبي الفائز بربنامج 
�سناع التفوق �سمن مبادرة يف دبي نتعلم التي اأطلقها برنامج دبي للأداء احلكومي املتميز التابع للأمانة العامة 
اأعلى ت�سنيف  7 جنوم  التي فازت بت�سنيف   « الواجب  »ن��داء  التنفيذي الإم��ارة دبي وذلك عن مبادرتها  للمجل�س 
�سمن الربنامج . و اأثنى املري يف ت�سريحات له بهذه املنا�سبة على مبادرة » يف دبي نتعلم« الهادفة اإىل تعزيز ثقافة 
التعلم املوؤ�س�سي ونقل وتبادل املعرفة يف القطاع احلكومي، بالتعاون مع خرباء دوليني. واأكد العميد الدكتور حممد 
نا�سر الرزوقي، مدير االإدارة العامة للنقل واالإنقاذ، رئي�س فريق عمل املبادرة، اأن املبادرة عبارة عن م�سروع يت�سمن 
حتقيق اجلاهزية الكاملة لدوريات ال�سرطة وحتقيق كفاءة املوظفني يف ا�ستخدام هذه الدوريات بطريقة ا�ستثمارية 
حتقق الوفرة املالية والتكلفة من ا�ستخدامها. واأ�سار اإىل اأن امل�سروع حقق من خلل ا�ستخدامه على مدار عام وفرة 
مالية بقيمة 20 مليون درهم وذلك بعد اإجراء درا�سة م�ستوفية وكاملة جلميع تفا�سيله ثم تقدمي الدرا�سة اإىل 

جائزة مبادرة يف دبي نتعلم والتي فازت بت�سنيف 7 جنوم

طرق دبي تكرم اأ�صحاب االأفكار املتميزة عرب جمل�ش حممد بن را�صد الذكي
 

•• دبي-وام:

كرمت هيئة الطرق واملوا�سلت عددا من اأ�سحاب االأفكار املتميزة التي تلقتها عرب جمل�س حممد بن 
را�سد الذكي وذلك يف اإطار حر�سها على ت�سجيع خمتلف �سرائح املجتمع ب�سكل عام واملتعاملني بدرجة 
خا�سة على تقدمي االقراحات واالأفكار املبتكرة لتطوير خدماتها مبا يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. 
املوؤ�س�سي  االإداري  الدعم  املتعاملني بقطاع خدمات  تنفيذي خدمة  اإدارة  اأحمد حمبوب مدير  وقال 
يف  ياأتي   MPR الذكي  را�سد  بن  حممد  جمل�س  عرب  املجدية  االأفكار  اأ�سحاب  تكرمي  اإن  بالهيئة 
واقراحاتهم  باأفكارهم  االهتمام  املتعاملني عرب  مع  الفعال  التوا�سل  ملد ج�سور  الهيئة  �سعي  اإط��ار 

وملحظاتهم وو�سعها حمل تقدير والعمل على تنفيذ املجدي منها مبا يحقق م�سلحة اجلميع.
واأ�سار حمبوب اإىل درا�سة جميع االأفكار االبتكارية وامللحظات التطويرية التي من �ساأنها اأن ت�سهم 

يف االرتقاء باخلدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملني.

الكني�صة القبطية االأرثوذك�صية يف اأبوظبي تثمن منهجية االإمارات الو�صطية

االأر�صيف الوطني يبداأ با�صتالم االأعمال امل�صاركة يف مبادرة »زايد 100 حكاية« 

يف املواد الأ�سا�سية ال�ست 

الرتبية ُتذكر معلمي احللقة الثالثة بالت�صجيل الختبارات رخ�صة املعلم  14 اأبريل 

•• ابوظبي-وام:

القبطية  ال����ك����ن����ي���������س����ة  ث����م����ن����ت 
مت�سك  ابوظبي  يف  االأرثوذك�سية 
ب��ق��ي��ادة �ساحب  االإم��������ارات  دول����ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل” باملنهجية الو�سطية والعمل 
الت�سامح  مبادئ  تر�سيخ  اأج��ل  من 
والتعاي�س  واالع���ت���دال  وال��ت��اآخ��ي 
ال�����س��ل��م��ي ب����ني خم��ت��ل��ف االأدي�������ان 

واملعتقدات.
الكني�سة  احتفال  خلل  ذلك  جاء 
القيامة  بعيد  االأول  ام�����س  م�ساء 
ال�سيخ  م���ع���ايل  ب��ح�����س��ور  امل��ج��ي��د 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 

الت�سامح.
�سماحة  االح���ت���ف���ال  ح�����س��ر  ك���م���ا 
م�ست�سار  ال��ه��ا���س��م��ي  ع��ل��ي  ال�����س��ي��د 
و�سعادة  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون  وزارة 
الكعبي  م��ط��ر  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
و�سعادة  واالأوق��������اف  االإ����س���لم���ي���ة 
وائ����ل ال�����س��ي��د حم��م��د ج���اد �سفري 
ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة لدى 
الهيئة  علماء  م��ن  وع���دد  ال��دول��ة 
االإ�سلمية  ل���ل�������س���وؤون  ال���ع���ام���ة 
االأنبا  كاتدرائية  و�سعب  والكهنة 
االأرثوذك�س  للأقباط  اأنطونيو�س 
الطوائف  روؤ����س���اء  و  اأب��وظ��ب��ي  يف 
امل�سيحية ورجال االأعمال واأع�ساء 

•• اأبوظبي-وام:

يوا�سل االأر�سيف الوطني بالتعاون 
مع وزارة الربية والتعليم املرحلة 
الوطنية  امل�����ب�����ادرة  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 
حكاية«   100 »زاي����د  التعليمية 
»املئة«  م��ب��ادرة  ت��اأت��ي �سمن  وال��ت��ي 
االأر�سيف  اأطلقها  ال��ت��ي  الوطنية 
ال���وط���ن���ي اح���ت���ف���اء ب�����«ع����ام زاي�����د«، 
اخلام�سة  ال����������دورة  ����س���ي���اق  ويف 
م���ن م�����س��روع��ه »ن������ادي امل���وؤرخ���ني 
بتعريف  ت��ه��ت��م  ال���ت���ي  ال���ط���لب���ي« 
ماآثر  م��ن  مب��زي��د  الطلبة  اأج��ي��ال 
بن  زاي���د  ال�سيخ  امل��وؤ���س�����س  ال��ق��ائ��د 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
هذه  م��ن  الثانية  املرحلة  وتتمثل 
الر�سيح  طلبات  با�ستلم  املبادرة 

•• دبي – حم�شن را�شد:

يف  والتعليم  الربية  وزارة  اأك��دت 
تذكري لها موؤخرا وللمرة الثانية 
خ���لل ���س��ه��ر ، ع��ل��ى ك��اف��ة م���دراء 
وكذلك  امل��در���س��ي  ال��ن��ط��اق  اإدارات 
يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل����دار�����س  اإدارات 
 « اإب����لغ ج��م��ي��ع معلمي   ، ال���دول���ة 
احللقة الثالثة » اأي ال�سفوف من 
التا�سع للثاين ع�سر ، للمواد ال�ست 
االأ�سا�سية اللغة االإجنليزية واللغة 
والكيمياء  والريا�سيات  العربية 
بااللتزام   ، وال��ف��ي��زي��اء  واالح���ي���اء 
ب��������اأداء اخ���ت���ب���ار رخ�������س���ة امل���ع���ل���م ، 
وال�����ذي حت����دد ل���ه ال�����س��ب��ت املقبل 
اإدارتي  وفق القوائم التي ارفقتها 
والدولية  ال��وط��ن��ي��ة  االخ���ت���ب���ارات 
للمرة  التعميم  م��ع  والراخي�س 
والتي   ، امل��دار���س  الإدارات  الثانية 
مب�ستوى  االرت����ق����اء  اىل  ت���ه���دف 
ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ل��ب��ة وال���رك���ي���ز على 
ورفع  للمعلم  امل�ستمر  ال��ت��ط��وي��ر 

م�ستوى كفاءته املهنية. 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  واأك����دت 
املعلمني  اإب������لغ  اأن  ت��ع��م��ي��م��ه��ا  يف 
واملعلمات مبوعد االختبار ومكانه 
ي��ع��د م�����س��وؤول��ي��ة ���س��خ�����س��ي��ة ملدير 
التاأكيد  اىل  باالإ�سافة   ، املدر�سة 
»احللقة  م���ع���ل���م���ي  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى 
الدعوة  ت��ل��ق��وا  ال���ذي���ن  ال��ث��ال��ث��ة« 
النظام  ع���رب  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب���وج���وب 

الت�سامح  م���ن  ي��ج��ع��ل  وال�������س���لم 
وم�سوؤولية  واج����ب����اً  وال��ت��ع��اي�����س 
املجتمع  لتقدم  اأ�سا�سية،  و�سرورة 

والعامل.
امل�ساركة  ان  م��ع��ال��ي��ه  واأ������س�����اف 
احتفال  يف  وال��ر���س��م��ي��ة  ال�سعبية 
على  تاأكيد  املجيد،  القيامة  عيد 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  م�����س��ي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واإخوانه  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
االإم����ارات  ح��ك��ام  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  نهج  على 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
الت�سامح  قيم  اأر�سى  ثراه” ال��ذي 
وال��ت��وا���س��ل االإي��ج��اب��ي ب��ني الب�سر 

نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
احلكيم  ون���ه���ج���ه  ال���و����س���ط���ي���ة  يف 
وجهوده االإن�سانية مع دول العامل 

كافة.
ومن جانبه نقل �سعادة وائ��ل جاد 
ال��رئ��ي�����س امل�سري  ت��ه��اين ف��خ��ام��ة 
اقباط  اإىل  ال�سي�سي  عبدالفتاح 
املجيد  ال���ق���ي���ام���ة  ب���ع���ي���د  م�������س���ر 
كلمته  يف  امل�����س��ري  ال�سفري  ورف���ع 
بالكاتدرائية اآيات ال�سكر والتقدير 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
دول���ة  وح���ك���وم���ة  اهلل”  “حفظه 
رع��اي��ت��ه��ا للجالية  ع��ل��ى  االم�����ارات 
وزارة  ب�����دور  ..م�����س��ي��دا  امل�����س��ري��ة 

ال�سفارة امل�سرية وح�سد من اأبناء 
اجلالية امل�سرية.

وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
كلمته  خ����لل  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
مبنا�سبة عيد القيامة ان االحتفال 
العام  ه���ذا  امل��ج��ي��د  ال��ق��ي��ام��ة  بعيد 
الدولة  اح���ت���ف���االت  م���ع  ي���ت���زام���ن 
بالقائد  اح��ت��ف��اء  زايد”  “عام  ب������ 
امل��وؤ���س�����س الحت���اد دول���ة االإم�����ارات، 
من  والوفري،  الكثري  اأر�سى  ال��ذي 
واملبادئ  والقيم  القومي،  ال�سلوك 
التي تنبع من  الراقية،  االإن�سانية 

التعاليم االإ�سلمية اخلالدة.
تقدم  االم�����ارات  دول����ة  اأن  م���وؤك���دا 
واملحبة  للتعاي�س  رائ����داً  من��وذج��اً 

قيادة  اإىل  وال���ع���رف���ان  وال��ت��ق��دي��ر 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
تر�سخ  الدولة “حفظه اهلل” التي 
الديني  الت�سامح  �سيا�سة  وتاأ�سل 
..م�سريا ان منا�سبة عيد القيامة 
املجيد زادت بهجة مع “عام زايد” 
مبنا�سبة  والنمو  اال�ستقرار  وع��ام 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  ان��ت��خ��اب  اع�����ادة 
رئي�س  ال�������س���ي�������س���ي  ع���ب���دال���ف���ت���اح 

جمهورية م�سر العربية .
الر�سمية  ب���امل�������س���ارك���ة  م�������س���ي���دا 
عيد  يف  ب���اأب���وظ���ب���ي  وال�������س���ع���ب���ي���ة 
له  املغفور  قيم  م�ستذكرا  القيامة 

اخلري  وحتقيق  ب�سلم  والتعاي�س 
والرخاء يف املجتمع.

امل�سري  ال�����س��ع��ب  م��ع��ال��ي��ه  وه���ن���اأ 
الرئي�س  فخامة  ان��ت��خ��اب  ب��اإع��ادة 
عبدالفتاح ال�سي�سي، لفرة رئا�سية 
ث��ان��ي��ة ..م�����س��ريا ان امل�����س��ارك��ة هي 
االأخوية  للعلقات  ح��ّي،  جت�سيد 
تربط بني  التي  والعميقة،  املتينة 
م�سر  وجمهورية  االم���ارات  دول��ة 
ق��وّي على حر�س  ودل��ي��ٌل  العربية 
هذه  ت���ك���ون  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���ي���ادت���ني 
العلقات دائماً قوية ومتنامية ملا 

فيه م�سلحة البلدين.
وتقدم الق�س اأنطونيو�س ميخائيل 
راعي الكني�سة يف اأبوظبي بال�سكر 

اخلارجية والتعاون الدويل الكبري 
يف ت�سهيل عمل ال�سفارة باأبوظبي 
اأجل  من  دب��ي  ب��اإم��ارة  والقن�سلية 
ت��ر���س��ي��خ وت��ط��وي��ر ال��ع��لق��ات بني 

البلدين ال�سقيقني.
ال�سكر  امل�����س��ري  ال�����س��ف��ري  ووج����ه 
اللتي  م�سر  وف��ت��ي��ات  ن�����س��اء  اإىل 
رجال  وفعالية مع  بكثافة  �ساركن 
الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات،  يف  م�سر 
واعتزازه  ت��ق��دي��ره  ع��ن  م��ع��رب��ا   ..
الكني�سة  ب��ه  ت��ق��وم  ال����ذي  ب���ال���دور 
القبطية والكاتدرائية يف االمارات 
من اأجل ن�سر قيم املحبة وال�سلم 
اأبناء  ب���ني  وال���ت���اآخ���ي  وال��ت�����س��ام��ح 

الوطن والعامل.

ت�سميم  اإىل  و���س��وال  واأح���داث���ه���ا، 
ويقوم  الفني.  واإخ��راج��ه��ا  الق�سة 
ال��ط��لب وال��ط��ال��ب��ات م��ن ال�سف 
الثامن وحتى ال�سف الثاين ع�سر 
يف مدار�س دولة االإم��ارات يف اإطار 
هذه املبادرة باإعداد مواد ق�س�سية 
عن القائد املوؤ�س�س، يعر�سون فيها 
تعرفوا  التي  واحلكايات  معارفهم 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  عليها عن 
املتعمقة،  ق��راءات��ه��م  يف  نهيان  اآل 
ال�سفاهي،  ال����ت����اري����خ  ول������ق������اءات 
والفعاليات  واالأن�سطة  وال���دورات 

التي يقدمها االأر�سيف الوطني.
التي  التقييم  عملية  يف  وي�����س��ارك 
التعليم  دائ����������رة  مب����ق����ر  جت�������ري 
اأب��وظ��ب��ي ذوو اخلربة  وامل��ع��رف��ة يف 
والكّتاب  الق�س�سية،  ال��ك��ت��اب��ة  يف 

على  الوطني  االأر���س��ي��ف  و�سيعمل 
الطلبة  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط 
الفائزين يف هذا امل�سروع، ليكونوا 
ق�������دوة الأق�����ران�����ه�����م، ول���ي���ح���ّف���زوا 

ويعقبها  اأب������ري������ل،   11 ل���غ���اي���ة 
ت�ستمر  ال���ت���ي  ال��ت��ق��ي��ي��م  م���رح���ل���ة 
تلتزم  ح��ي��ث   ، اأب����ري����ل   19 ح��ت��ى 
الواجب  باملعايري  التقييم  عملية 
اأو احلكايات  الق�س�س  توافرها يف 
ال��ت��ي ي��ت��ق��دم ب��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة �سمن 
التعليمية،  الوطنية  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
الق�سة،  بناء  عنا�سر  توفر  مثل: 
احلكاية  مب�����س��م��ون  وااله����ت����م����ام 
وطنية،  وقيم  اأخ��لق��ي��ة،  قيم  م��ن 
و�سلمة  املحلية،  البيئة  وانعكا�س 
ال���ل���غ���ة واالأ������س�����ل�����وب، وااله���ت���م���ام 
وتوفر  زاي�����د،  ال�����س��ي��خ  ب�سخ�سية 
الق�سة،  يف  االإب���داع���ي���ة  ال��ع��ن��ا���س��ر 
وال��ت��وازن ب��ني االأح����داث واملواقف 
واخليال  ال��واق��ع��ي��ة  وامل���ع���ل���وم���ات 
الق�سة  م�������س���م���ون  ����س���ي���اغ���ة  يف 

للوطن  االنتماء  تعزيز  �ساأنها  من 
�سخ�سية  وب��ن��اء  للقيادة،  وال����والء 
الطالب، وتاأ�سيل القيم االأخلقية 

واملبادئ ال�سامية لديه.

امل�سهود لهم، والذين �سبق لهم اأن 
فازوا بجوائز يف هذا املجال.

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  وت���ق���وم 
ب��ا���س��ت��لم ال��ط��ل��ب��ات م���ن خمتلف 
اأنحاء االإمارات، فيما ت�ستلم دائرة 
التعليم الطلبات اخلا�سة بكل من 
وذلك  وال��ظ��ف��رة،  وال��ع��ني  اأبوظبي 
م���ن ج��م��ي��ع امل����دار�����س ال��ت��ي ُتعنى 

بالتعليم العام واخلا�س.
الطلبات  ا�ستلم  عمليتي  ويعقب 
اأف�����س��ل مائة  وت��ق��ي��ي��م��ه��ا اخ��ت��ي��ار 
حكاية اأو ق�سة عن ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان، ثم تهذيب املادة 
وت�سميمها  وت��دق��ي��ق��ه��ا،  امل��ك��ت��وب��ة 
اللئق  ب�سكلها  لتكون  واإخراجها 
لور�س  م���واد  لتكون  ي�سلح  ال���ذي 
القادم  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  يف  قرائية 

الدرا�سي  ال��ع��ط��اء  على  زم��لءه��م 
امل���رت���ب���ط ب��ح��ب ال���وط���ن ورم�����وزه 
القائد  اأم��ث��ال  العظام  ال��ق��ادة  م��ن 

املوؤ�س�س رحمه اهلل. 

على اجلميع اإن اأراد الدخول على 
https://tls.moe. امل��وق��ع 
عن  معلومات  متوفر   gov.ae
وم����رك����ز حتميل  امل���ع���ل���م  رخ�������س���ة 
�سيوعا.  االأكر  واال�سئلة  الوثائق 
كما اأرفقت وزارة الربية والتعليم 
خا�سة  ا����س���ت���م���ارة   ، ب��ال��ت��ع��م��ي��م 
ب��امل��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات ال���ذي���ن مل 
يتلقوا دعوة للت�سجيل على الرغم 
احللقة  م��ع��ل��م��ني يف  ك��ون��ه��م  م���ن 
، مدرج فيها خانة لل�سم  الثالثة 
والرقم املايل واملدر�سة واملادة على 
اأن يتم ملئها وار�سالها من خلل 
اأو الربيد الر�سمي  مدير املدر�سة 
للمدر�سة على الربيد االلكروين 

.  pld@moe.gov.ae

ا�ستمارة  ال������وزارة  ارف��ق��ت  ف��ي��م��ا   ،
احللقة  معلمي  قبل  من  لتعبئتها 
ع�����دم وج����ود  ، يف ح�����ال  ال���ث���ال���ث���ة 
اأ����س���م���ائ���ه���م ب���ال���ق���وائ���م امل���رف���ق���ة ، 
، كما  ال���دع���وة  ت��ل��ق��ي��ه��م   ع����دم  اأو 
اأر�سلت اأي�سا قوائم باأ�سماء جميع 
بالت�سجيل  ب��ادروا  الذين  املعلمني 
وزارة  واأ����س���ارت  االن.  حتى  فعليا 
اىل  التعميم  يف  والتعليم  الربية 
اإدارات  كافة  على  التنويه  اأهمية 
ع��ل��ى معلمي  ال��ت��ن��ب��ي��ه   ، امل���دار����س 
الت�سجيل  بعدم  االخ��رى  احللقات 
واخلا�سة   ، امل��رح��ل��ة  ه���ذه  خ���لل 
واإن  حتى   ، فقط  الثالثة  باحللقة 
َعَر�ساً  وادرج����ت  بياناتهم  وردت 
اأنه  اإىل  م�����س��رية   ، ال��ن��ظ��ام  �سمن 

خميم طبي جماين لفح�ش 600 عامل 
مبنطقة جبل علي احتفاء بـ عام زايد 

•• دبي-وام:

مت ام�س اإطلق خميم طبي جماين لفح�س وعلج اأكر من 600 عامل مبنطقة 
جبل علي وذلك متا�سيا مع اإعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« عام 2018 عام زايد. يهدف املخيم الطبي اإىل ن�سر 
وتعزيز الوعي ال�سحي بني اأو�ساط عمال االإن�ساءات مبنا�سبة يوم ال�سحة العاملي 
الذي يحتفل به العامل يف 7 اأبريل من كل عام. وبهذه املنا�سبة قالت منى القرق 
مديرة ق�سم التجزئة مبجموعة عي�سى �سالح القرق التي تنظم املخيم بالتعاون 
مع موؤ�س�سة رايت هيلث اإن هذه املبادرة املهمة جت�سد روح عام زايد .. ومن الواجب 

علينا اأن نزود العمال باملعرفة واالأدوات ال�سرورية حلماية �سحتهم ورفاههم.

نظام ترخي�س املعلمني

والدولية  الوطنية  االختبارات  ب��اإدارت��ي  وم�سوؤولني  نطاق  م��دراء  فوجئ 
والراخي�س ، بالعديد من الت�ساوؤالت وعلى قنوات التوا�سل االجتماعي 
االوىل  احللقة  معلمي  من  با�ستف�سارات   ، املدر�سية  واالإدارات  للمعلمني 
والثانية ، يت�ساءلون اإذا كان التعميم وا�سح و�سريح بامل�ستهدفني من تلك 
االختبارات وهم معلمي » احللقة الثالثة » يف تلك املرحلة ، على اعتبار اأن 
فبماذا   «  ، الدرا�سية  احللقات  باقي  بها  �سي�ستهدف  اخرى  هناك مراحل 
، الأن  بالت�سجيل  التي تلح عليهم وتلزمهم  اإدارات مدار�سهم  يردون على 
اأ�سمائهم وردت بالقوائم رغم اأنهم ال يدر�سون احللقة الثالثة ، واأو�سحوا 
لهم ان التعميم جاء به يف فقرته االخرية باللغتني العربية واالجنليزية 
خلل  الت�سجيل  بعدم  االخ���رى  احللقات  معلمي  على  التنويه  اأهمية   «
 « ال��ن��ظ��ام  �سمن  م��درج��ة عر�سا  بياناتهم  ك��ان��ت  وان  امل��رح��ل��ة حتى  ه��ذه 
 Please، make sure that the  « االجنليزية  باللغة  وج���اءت 

 teachers of the other cycles do not to register
 during this phase، even if their data are
ما  بعد  ي�ستوعبوا  ذلك مل  ورغم   «  included in the system
، فجاء رد  يق�سده التعميم وي�سرون على كافة املعلمني بالت�سجيل !!!! 
كل من و�سله هذا اال�ستف�سار من م�سوؤولني بالربية ، عدم الرد مكتفني 
باالإعراب عن ا�ستيائهم من بع�س اإدارات املدار�س التي الزالت تعجز عن 
فهم م�سمون التعميمات التي تتلقاها ؛ اإذ تبني ان هناك اإدارات مدار�س ال 
يفلح معها التعميمات ال باللغة العربية وال باللغة االجنليزية ؛ اإذ يتطلب 
تعيني مر�سدين مهمتهم االطلع على التعميمات و�سرح م�سمون ما جاء 
ال��وزارة الأمثال هوؤالء  ان تقول  ؛ ولذا ينبغي  املدار�س  فيها الإدارات تلك 
التطور  تواكب  بدماء جديدة  اإ�ستبدالهم  ويتم  وما ق�سرمت  وكفى  �سكراً 

والتكنولوچيا.

اإدارات مدار�ش مل ت�صتوعب ما جاء بالتعميم وتلزم كافة معلميها بالت�صجيل
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�صارقة ي�صدر قانونا ب�صاأن ال�صمان االجتماعي
•• ال�شارقة-وام:

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
قانونا  ال�سارقة  حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
ب�ساأن ال�سمان الجتماعي يف امارة ال�سارقة حدد فيه �سن 
الإحالة اىل التقاعد بواقع 55 �سنة ميلدية للإناث و60 
األ  على   2018 ل�سنة   5 رقم  القانون  ون�س  للذكور.  �سنة 

يقل عمر املوؤمن عليه عن 18 �سنة ول يزيد على 60 �سنة ، 

ول يجوز اأن يقل معا�س التقاعد للموؤمن عليه عن 17،500 

لأغرا�س  عليه  للموؤمن  القانون  اأجــاز  كما  �سهريا.  درهم 

يف  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  �سم  املكافاأة  اأو  املعا�س  ح�ساب 

املوؤ�س�سات  اأو  الهيئات  اإحــدى  يف  اأو  الحتادية  احلكومة 

العامة اأو ال�سركات التي ت�ساهم فيها احلكومة الحتادية 

يف  ال�سابقة  اخلدمة  مــدة  و�سم   ، راأ�سمالها  من  بن�سبة 

اأو  الدولة  اإمــارات  يف  املحلية  الدوائر  اإحدى  اأو  احلكومة 

التي  ال�سركات  اأو  العامة  املوؤ�س�سات  اأو  الهيئات  اإحدى  يف 

ت�ساهم فيها حكومات الإمارات بن�سبة من راأ�سمالها ، و�سم 

مدة اخلدمة الع�سكرية يف الدولة ، ومدة اخلدمة ال�سابقة 

 ، القانون  هذا  اأحكام  عليه  ت�سري  عمل  �ساحب  اأي  لدى 

ومدة اخلدمة ال�سابقة على اكت�ساب جن�سية الدولة ومدد 

يلي  وفيما  املجل�س.  يقّرها  جهة  اأي  يف  ال�سابقة  اخلدمة 

اأحكام ومواد القانون : - الف�سل الأول: التعريفات ونطاق 

التطبيق - - املادة 1 : يف تطبيق اأحكام هذا القانون ُيق�سد 

بالكلمات والعبارات التالية املعاين املو�سحة قرين كل منها 

ما مل يق�ِس �سياق الن�س على خلف ذلك:

الدولة: دولة االإمارات العربية املتحدة.
االإمارة: اإمارة ال�سارقة.
احلاكم : حاكم االإمارة.

احلكومة : حكومة االإمارة.
املجل�س التنفيذي : املجل�س التنفيذي للإمارة.

ال�سندوق : �سندوق ال�سارقة لل�سمان االجتماعي.
املجل�س : جمل�س اإدارة ال�سندوق.

الرئي�س : رئي�س املجل�س.
املدير : مدير عام ال�سندوق.

املواطن : كل �سخ�س طبيعي يحمل جن�سية الدولة.
اأ�سخا�س ويتخذ  اأو  اعتباري ي�ستخدم �سخ�س  : كل �سخ�س  العمل  �ساحب 
له،  اأو مهنة  اأو حرفة  اقت�سادياً  اأو  خدمياً  ن�ساطاً  يزاوله  ال��ذي  العمل  من 
�سواء كان يف القطاع احلكومي اأو القطاع �سبه احلكومي اأو القطاع اخلا�س.

حكمها  يف  وما  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الدوائر  احلكومي:  القطاع 
الت�سغيلية  م��وازن��ت��ه��ا  ع��ام��ة ومت�����ّول  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي 

والراأ�سمالية من اخلزينة العامة للحكومة اأو ملحقة بها اأو م�ستقلة.
واملوؤ�س�سات  وال�سركات  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات   : �سبه احلكومي  القطاع 

اخلا�سة اململوكة بالكامل للحكومة.
القطاع اخلا�س: االأ�سخا�س االعتبارية التي ُت�ساهم فيها احلكومة.

املوؤمن عليه: املواطن اأو ابن املواطنة التي حتمل قيد االإمارة وت�سري عليه 
اأحكام هذا القانون.

مدة اخلدمة : كل مدة خدمة ق�ساها املوؤمن عليه بالعمل لدى اأي �ساحب 
نهاية  ومكافاآت  التقاعد  معا�سات  ينّظم  ت�سريع  الأي  خللها  وخ�سع  عمل 
اخل��دم��ة يف ال��دول��ة، وك��ذل��ك امل��دد التي يجوز ل��ه �سّمها وف��ق��اً الأح��ك��ام هذا 

القانون.
مدة اال�سراك: مدة اخلدمة الفعلية التي ُيودى عنها اال�سراك املقرر وفقاً 

الأحكام هذا القانون.
املعا�س : املبل�غ ال��ذي ُي�ستح�ق م�ن ال�سندوق ب�سف��ة دوري�ة كل �سه�ر ل�ساح�ب 

املع�ا�س اأو للم�ستحقي��ن عن��ه مبقت�س�ى اأحك��ام هذا القان��ون.
�ساحب املعا�س : ك�ل من انته�ت خدمته وي�ستح�ق معا�ساً مبوجب اأحكام هذا 

القان�ون.
�سنة ميلدية  �سنة ميلدية للإناث و60   55  : التقاعد  اإىل  االإحالة  �سن 

للذكور.
�ساحب  اأو  عليه  املوؤمن  لوفاة  املعا�س  يف  ن�سيباً  ي�ستحق  من  كل  امل�ستحق: 

املعا�س.
املري�س: من اأ�سيب مبر�س، اأو حادث ال يعترب اإ�سابة عمل.

اأث��ن��اء العمل اأو  امل�����س��اب: ك��ل م��وؤم��ن عليه اُ���س��ي��ب اإ���س��اب��ة عمل ���س��واء ك��ان 
ب�سببه.

ي�س�در  ال��ت��ي  للتقاعد  العليا  الطبي�ة  اللجن�ة  املخت�سة:  الطبية  اللجنة 
هذا  عليها  ن�س  ح��ال��ة  ك��ل  الإث��ب��ات  التنفيذي  املجل�س  م��ن  ق�����رار  بت�سكيلها 

القانون.
اإ�سابة العمل : االإ�سابة نتيجة ح�ادث وقع اأثناء العم�ل اأو ب�سبب�ه اأو االإ�ساب�ة 
باأح�د االأمرا�س املهني�ة، وتعتب�ر الوفاة الناجت�ة عن االإجه�اد اأو االإره�اق م�ن 
ال�س�روط والقواعد التي ي�سدر بها  اإ�ساب�ة عمل مت�ى تواف�رت فيها  العم�ل 
املخت�سة  الطبية  اللجنة  بني  ما  التن�سيق  بعد  التنفيذي  املجل�س  ق��رار من 
عليه  للموؤم�ن  يق�ع  ح��ادث  كل  العمل  اإ�سابة  حكم  يف  ويعترب  وال�سندوق، 

خلل فت�رة ذهابه ملبا�س�رة عمله اأو عودته منه.
اأو  مهنة  يف  امل�ستغلي�ن  بني  به  االإ�سابة  تكر  ال��ذي  املر�س   : املهني  املر�س 
جمموعة من املهن دون غريه�م وحُتدد اللجنة الطبية املخت�سة االأمرا�س 

املهنية ون�سبة العجز النا�سئ عنها.
العجز الكلي : ك�ل عج�ز من �ساأن�ه اأن يح�ول كلياً وب�سف�ة دائمة بني املوؤم�ن 
علي�ه وبي�ن مزاولة اأية مهن�ة، اأو عمل يتك�س�ب منه، ويث�بت ذلك بق�رار من 
اللجن�ة الطبي�ة املخت�سة بعد ا�ستق�رار احلال�ة، ويعتب�ر يف حك�م ذلك حاالت 
فق�د الب�س�ر فق�داً كلي�اً، اأو فق�د الذراعي�ن اأو فق�د ال�ساقني اأو فق�د ذراع و�س�اق 
ي�سدر  التي  وامل�ستع�سي�ة  املزمن�ة  االأم�را�س  اأو  العقلي�ة،  االأمرا�س  وح�االت 

بتحديدها ق�رار من املجل�س التنفيذي.
العجز اجلزئي : كل عجز من �ساأن�ه اأن يوؤث�ر ب�سف�ة دائمة على قدرة املوؤمن 
ويكون  ع��ام  بوج�ه  الك�س�ب  على  اأو  االأ�سلي�ة  مهنت�ه  يف  العم�ل  على  علي�ه 
نا�سئ�اً عن اإ�ساب�ة عمل ويثب�ت ذلك بق�رار من اللجن�ة الطبي�ة املخت�سة بعد 
القان�ون  له�ذا  املرافق   2 رق��م  اجل�دول  واق�ع  م�ن  وذل��ك  احلال�ة،  ا�ستق�رار 
والذي ُيحدد درج�ات العج�ز يف حاالت الفقد الع�س�وي، ف�اإذا مل يك�ن العج�ز 
مما ورد باجل�دول املذكور فتق�در ن�سبت�ه بن�سبة ما اأ�س�اب املوؤم�ن علي�ه من 
اللجن�ة  الن�سب�ة يف تقري�ر  اأن حُتدد تلك  الك�س�ب عل�ى  عج�ز يف قدرت�ه على 
امل�س�اب  قدرة  على  خ�ا�س  تاأثري  النات�ج  للعج�ز  ك�ان  واإذا  املخت�سة،  الطبي�ة 
يوؤدي�ه  ال��ذي  العم�ل  ن��وع  تو�سي�ح  فيج�ب  االأ�سلي�ة  مهن�ته  يف  الك�س�ب  على 
امل�س�اب تف�سيًل مع ب�يان تاأث�ري ذلك يف زي�ادة درجة العج�ز يف تلك احل�االت 

عن الن�س�ب املق�ررة له�ا يف اجل�دول رق�م 2 امل�سار اإليه اأعله.
الوفاة الطبيعية : الوف��اة التي ال تعتب�ر يف حك�م اإ�ساب�ة العم�ل.

االأ�سا�سي  الراتب  احلكوم�ي:  للقطاع  بالن�سبة   - اأ  اال�سراك:  راتب ح�ساب 
وهي:  عليه  للموؤمن  مُتنح  التي  ال�سهرية  والبدالت  العلوات  اإليه  م�سافاً 
االجتماعية  ال��ع��لوة  ل���لأوالد،  االجتماعية  ال��ع��لوة  املعي�سة،  غ��لء  ع��لوة 
ومدرجة  اال�ستمرارية  �سفة  لها  التي  االأخ��رى  البدالت  من  اأي  للمواطن، 
بجداول الرواتب وحتدد بقرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س التنفيذي.

ب - بالن�سبة للقطاع �سبه احلكومي: الراتب االأ�سا�سي م�سافاً اإليه العلوات 
للعلوات  مماثلة  كانت  متى  �سهرياً  عليهم  للموؤمن  متنح  التي  وال��ب��دالت 

والبدالت التي متنح للموؤمن عليهم يف القطاع احلكومي.
البدالت  اإليه كافة  االأ�سا�سي م�سافاً  الراتب  بالن�سبة للقطاع اخلا�س:  ج - 
 4000 اأدنى  والعلوات التي ت�سرف �سهرياً ولها �سفة اال�ستمرارية بحد 
درهم وبحد اأق�سى 70،000 األف درهم، وال يجوز يف اأي حال من االأحوال 
% �سنوياً من راتب ح�ساب اال�سراك   8 زيادة راتب ح�ساب اال�سراك عن 
ال�سابق، ويجوز للرئي�س بعد موافقة املجل�س التنفيذي تعديل احلد االأدنى 

واالأق�سى وفق ما ي�سمح به الو�سع املايل لل�سندوق.
�سبه  والقطاع  احلكوم��ي  القط�اع  اإىل  بالن�سبة   -  1  : املعا�س  ح�ساب  رات��ب 
االأخرية  �سن��وات  الثلث  عن  اال�سراك  ح�س�اب  رات�ب  متو�س��ط  احلكومي: 
م�ن م�دة اال�سراك اأو م�دة اال�سراك باأكمله��ا اإن قل�ّت ع�ن ذل�ك ويحت�سب 

وفقاً لل�سهور.
رات�ب ح�س�اب اال�سراك عن الثلث �سنوات  متو�س��ط  اخلا�س:  القطاع   -  2
ذل�ك  قّل�ت ع�ن  اإن  باأكمله��ا  اأو م�دة اال�سراك  االأخ��رية من مدة اال�سراك 

ويحت�سب وفقاً لل�سنوات.

للتقومي امليلدي. وفقاً  ال�سهر  اأو  ال�سنة   : و�سهر  �سنة   -  3
االأ���س��خ��ا���س الطبيعيني  ع��ل��ى  ال��ق��ان��ون  اأح���ك���ام ه���ذا  ت�����س��ري   :  2 امل�����ادة   -
واالعتباريني اخلا�سعني الأحكام املر�سوم االأمريي رقم 70 ل�سنة 2017م 

امل�سار اإليه.
ُي�سرط   : - الف�سل الثاين: �سروط وا�سراكات املوؤمن عليهم - - املادة 3 
وال  �سنة   18 عليه عن  املوؤمن  يقل عمر  اأال   -  1 ياأتي:  ما  عليه  املوؤمن  يف 

. �سنة  يزيد على 60 
طبي  تقرير  مب��وج��ب  التعيني  عند  للعمل  �سحياً  الئ��ق��اً  ي��ك��ون  اأن   -  2
العمل هذا  ال�سندوق، ويقدم �ساحب  املعتمدة من قبل  الطبية  من اجلهة 

التقرير عند اال�سراك عنه يف ال�سندوق.
- املادة 4 : ت�سمل اال�سراكات عن املوؤمن عليهم ما يلي: - 1 - اال�سراكات 
ال�سهرية التي يتحملها املوؤمن عليهم والتي ت�ستقطع بواقع 5 % من راتب 

ح�ساب اال�سراك.
%15 من  بواقع  العمل  يوؤديها �ساحب  التي  ال�سهرية  اال�سراكات   -  2

راتب ح�ساب اال�سراك للموؤمن عليهم العاملني لديه.
�سداد اال�سراكات. يف  التاأخري  ب�سبب  امل�ستحقة  االإ�سافية  املبالغ   -  3

- ح�ساب مدة اال�سراك - - املادة 5 : 1 - يدخل يف ح�ساب مدة اال�سراك كل 
مدة يق�سيها املوؤمن عليه يف اخلدمة لدى �ساحب عمل يخ�سع الأحكام هذا 
القانون مبا يف ذلك مدد االإجازات بجميع اأنواعها ومدد االإعارات الداخلية 

واخلارجية وكذلك املدد امل�سمومة.
2 - ال يدخل يف ح�ساب مدة اال�سراك املدد االآتية: - اأ  - املدد التي ال يجوز 

�سمها طبقاً الأحكام هذا القانون.
ب  - املدد ال�سابقة التي ُحرم املوؤمن عليه من معا�سه اأو مكافاأته عنها بقرار 

تاأديبي اأو حكم ق�سائي.
ج - مدد الوقف عن العمل بدون راتب، اأو االنقطاع التي يقرر حرمان املوؤمن 

عليه من راتبه عنها.
�سم  امل��ك��اف��اأة  اأو  املعا�س  الأغ��را���س ح�ساب  عليه  للموؤمن  يجوز   :  6 امل���ادة   -
يف  اأو  االحت��ادي��ة  احلكومة  يف  ال�سابقة  اخلدمة  م��دة   -  1 امل��دد االآت��ي��ة: - 
اإحدى الهيئات اأو املوؤ�س�سات العامة اأو ال�سركات التي ت�ساهم فيها احلكومة 

االحتادية بن�سبة من راأ�سمالها.
اأو اإحدى الدوائر املحلية يف اإمارات  ال�سابقة يف احلكومة  2 - مدة اخلدمة 
ت�ساهم  التي  ال�سركات  اأو  العامة  املوؤ�س�سات  اأو  الهيئات  اإح��دى  اأو يف  الدولة 

فيها حكومات االإمارات بن�سبة من راأ�سمالها.
الدولة. يف  الع�سكرية  اخلدمة  مدة   -  3

اأحكام هذا  عليه  ت�سري  عمل  �ساحب  اأي  لدى  ال�سابقة  اخلدمة  مدة   -  4
القانون.

الدولة. جن�سية  اكت�ساب  على  ال�سابقة  اخلدمة  مدة   -  5
املجل�س. يقّرها  جهة  اأي  يف  ال�سابقة  اخلدمة  مدد   -  6

- ح�ساب مدد اخلدمة ال�سابقة - - املادة 7 : 1 - ُي�سرط ل�سم ُمدد اخلدمة 
اأن ُيبدي املوؤمن  اأ  -  6 من هذا القانون ما ياأتي:  امل��ادة رقم  اإليها يف  امل�سار 
عليه رغبته كتابًة يف �سم تلك املدد قبل انتهاء خدمته على اأن يرفق بطلبه 

ال�سهادات وامل�ستندات اللزمة.
من  ب�سبب  اُنهيت  قد  �سمها  املطلوب  ال�سابقة  اخلدمة  م��دة  تكون  اأال  ب  - 

اأ�سباب احلرمان الكامل من املعا�س اأو املكافاأة.
التدريب  م��دد  م��ن  اأو  باملياومة  اأو  موؤقتة  �سمها  امل���راد  املُ���دد  تكون  اأال   - ج 

ال�سابقة على التعيني.
د  - اأن ي�سدد املوؤمن عليه ح�سته وح�سة �ساحب العمل عن املدد املراد �سمها 
وفق راتب ح�ساب اال�سراك يف تاريخ طلب ال�سم على دفعة واحدة، ويجوز 
ال�سداد على اأق�ساط �سهرية ال تقل عن ربع راتب ح�ساب اال�سراك على اأال 

جتاوز مدة التق�سيط بلوغ املوؤمن عليه �سن االإحالة اإىل التقاعد.
انتهت خدمة املوؤمن عليه بالوفاة  اإذا  االأق�ساط  ب�سداد  االلتزام  ي�سقط   -  2
فاإذا  عليه،  امل�ستحق  املبلغ  اإج��م��ايل  م��ن   50% ���س��دده  م��ا  قيمة  بلغت  متى 
بلغت قيمة ما �سدده اأقل من %50 فُي�ستقطع الباقي من هذه الن�سبة من 

معا�سات امل�ستحقني عنه.
- املادة /8/ : تدخل مدة اخلدمة ال�سابقة على العمل باأحكام هذا القانون 
للم�ستمرين يف اخلدمة من املوؤمن عليهم وفق نظام تبادل املنافع التاأمينية 

املتعارف عليه بني �سناديق املعا�سات العاملة بالدولة اأو ما يف حكمها.
- املادة /9/ : اإذا اكت�سب ال�سخ�س اأثناء خدمته يف اجلهات اخلا�سعة الأحكام 
هذا القانون جن�سية الدولة، جاز له �سم مدة خدمته ال�سابقة على ح�سوله 
وح�سة  ح�سته  يتحمل  اأن  على  املكافاأة،  اأو  املعا�س  ح�ساب  يف  اجلن�سية  على 
�ساحب العمل عن هذه املدة يف اال�سراكات امل�سار اإليها يف املادة رقم 4 من 

هذا القانون، وعلى راتب ح�ساب اال�سراك يف تاريخ طلب ال�سم.
الذين  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف  االأع��م��ال  اأ���س��ح��اب  يتحمل   : امل���ادة /10/   -
ما  الزيادة بني  بقيمة فرق  اأف�سل  نهاية خدمة  باأنظمة مكافاآت  يرتبطون 
طبقاً  املح�سوبة  اخلدمة  نهاية  ومكافاأة  االأنظمة،  تلك  يف  يتحملون  كانوا 
راتب احلد  الفرق بني  امل�ستحقة عن  باملكافاأة  القانون وكذلك  الأحكام هذا 
االأق�سى ال�سراك القطاع اخلا�س يف هذا التاأمني وبني راتب ح�ساب املكافاأة 
يف اأنظمتهم اإذا كان اأكرب، وحُت�سب هذه الزيادة اأو الفرق عن كامل مدة خدمة 
املوؤمن عليهم �سواء يف ذلك مدد اخلدمة ال�سابقة، اأو اللحقة لل�سراك يف 
ال�سندوق وتوؤدى خلل �سهر من انتهاء خدمة املوؤمن عليه اإىل ال�سندوق 

كاملة، وت�سرف للموؤمن عليهم اأو امل�ستحقني عند انتهاء اخلدمة.
ُت�ستحق   :  11 امل���ادة   -  - اال���س��راك��ات  ح�ساب  ق��واع��د  ال��ث��ال��ث:  الف�سل   -
قرين  املبينة  واالأح��ك��ام  للقواعد  وفقاً  وذل��ك  التالية  امل��دد  اال�سراكات عن 
ك��ل م��ن��ه��ا: 1 . م���دد االإع�����ارة خ���ارج ال��دول��ة ب���دون رات����ب، اأو م���دد االإج����ازة 
العمل يف  املوؤمن عليه بح�سته وح�سة �ساحب  اخلا�سة بدون راتب: يلتزم 
انتهاء  تاريخ  �سنة من  واح��دة خلل  دفعة  لل�سندوق  ويوؤديها  اال�سراكات، 
االإعارة اأو االجازة، ويجوز له اأداوؤها بالتق�سيط على مدة ت�ساوي مدة االجازة 

اأو االإعارة مبوافقة املدير.
اإليها اإذا كانت تتحمل  املُعار  اجلهة  تلتزم  الدولة:  داخل  االإعارة  مدد   .  2
الراتب بح�سة �ساحب العمل يف اال�سراكات، ويلتزم املوؤمن عليه بح�سته، 
املوؤمن  رات��ب  اأ�سا�س  على  الدورية  املواعيد  يف  لل�سندوق  احل�س�س  وت��وؤدى 

عليه يف اجلهة املعار منها.
القطاع  العمل يف  �ساحب  يلتزم  راتب:  بدون  الدرا�سية  االإجازات  مدد   .  3
املواعيد  وت����وؤدى يف  اال���س��راك��ات  بح�سته يف  احل��ك��وم��ي  و���س��ب��ه  احل��ك��وم��ي 
الدورية، كما يلتزم املوؤمن عليه بح�سته ويوؤديها على النحو امل�سار اإليه يف 
البند 1 من هذه املادة وبالن�سبة للقطاع اخلا�س يتحمل املوؤمن عليه يف هذه 

احلالة ح�سته وح�سة �ساحب العمل.
4 . مدد االإجازات املر�سية: ي�سدد املوؤمن عليه ح�سته على الراتب الفعلي 
كام�ل  على  ح�سته  ب�سداد  فيلتزم  العمل  �ساحب  اأم��ا  عنها،  يتقا�س�اه  ال��ذي 

الراتب �سواء كانت االإج�ازة براتب اأو بدون راتب.
اإذا كانت   - اأ  االآخر:  للزوج  الزوجني  اأحد  ملرافقة  اخلا�سة  االجازات   .  5
درا�سية  اإج���ازة  يف  املوفد  ملرافقة  اأو  الدبلوما�سي  ملرافقة  اخلا�سة  االإج���ازة 

فيتحمل القطاع احلكومي ح�سته وح�سة املوؤمن عليه.
فيتحم�ل  ال�خا�س  القط�اع  يف  للمرافق�ة  اخلا�س�ة  االإج���ازة  كان�ت  اإذا   -  ب 
املوؤمن علي�ه ح�ست�ه وح�س�ة �ساحب العمل ويوؤدي املوؤم�ن عليه امل�ستحقات 
له  وي�جوز  االإج�����ازة،  انتهاء  تاري�خ  من  �سنة  خ��لل  واح�دة  دفع�ة  لل�سندوق 

اأداوؤها بالتق�سي�ط على مدة ت�س�اوي م�دة االإجازة.
يف  العمل  �ساحب  يوؤديها  التي  اال���س��راك��ات  حت�سب   -  1  :  12 امل���ادة   -
القطاع اخلا�س وتلك التي تقتطع من اأجور املوؤمن عليهم لديه خلل �سنة 

على اأ�سا�س ما يتقا�سونه من رواتب يف �سهر يناير من كل �سنة.
2 - العاملون الذين يلتحقون باخلدمة يف القطاع اخلا�س بعد �سهر يناير 
التحقوا فيه باخلدمة،  الذي  ال�سهر  راتب  اأ�سا�س  ا�سراكاتهم على  حت�سب 
البند  يف  املبني  للأ�سا�س  وفقاً  يعاملون  ثم  التايل  يناير  �سهر  حتى  وذل��ك 
رقم 1 من هذه املادة، وحت�سب اال�سراكات كاملة عن ال�سهر الذي تبداأ فيه 

اخلدمة وال ت�ستحق عن جزء ال�سهر الذي تنتهي فيه.
القطاع احلكومي،  العمل يف  يوؤديها �ساحب  التي  اال�سراكات  3 - حت�سب 
وتلك التي تقتطع من رواتب املوؤمن عليهم فيها على اأ�سا�س راتب كل �سهر.

- املادة 13 : 1 - على �ساحب العم�ل يف القط�اع اخلا�س اأن يقدم لل�سندوق 
ع��ن هذا  ل��دي��ه  العاملني  واأج���ور  ب��روات��ب  بياناً  ع��ام  ك��ل  م��ن  يناير  �سهر  يف 
ال�سهر مبن فيهم من هم حتت االختبار وا�سراكاتهم ال�سهرية، واأن يوايف 
اأو رواتبهم  العاملني لديه  ال�سندوق �سهرياً مبا يطراأ من تغريات يف عدد 
واأجورهم، وعناوين االأماكن التي يزاولون فيها عملهم، وتقدم البيانات على 

اال�ستمارات التي يعّدها ال�سندوق لهذا الغر�س.
البند رقم  عليها يف  املن�سو�س  البيانات  العمل  �ساحب  يقّدم  مل  اإذا   -  2
املقررة ُح�سبت اال�سراكات الواجبة  واملواعيد  بال�سروط  املادة  هذه  من   1
احت�ساب  وذل��ك اىل حني  لل�سندوق،  ُق��دم منه  بيان  اآخ��ر  اأ�سا�س  االأداء على 

اال�سراكات امل�ستحقة فعًل.
قّدمها  التي  البيانات  مطابقة  ع��دم  اأو  بيانات  تقدمي  ع��دم  ح��ال  يف   -  3
�ساحب العمل للواقع، اأو عدم وجود ال�سجلت وامل�ستندات التي يتعني على 
�ساحب العمل حفظها وفقاً الأحكام هذا القانون، يكون ح�ساب اال�سراكات 

امل�ستحقة بقراٍر من ال�سندوق مبا تتوفر لديه من معلومات.
- املادة 14 : على �ساحب العمل اأن يقوم بت�سجيل العاملني لديه اخلا�سعني 
ال��ق��ان��ون ل��دى ال�سندوق خ��لل �سهر على االأك���ر م��ن تاريخ  الأح��ك��ام ه��ذا 
التحاقهم باخلدمة، وموافاة ال�سندوق بحاالت نهاية اخلدمة من العاملني 
ت��اري��خ نهاية  اأو  ال��ق��رار االإداري  ت��اري��خ  ل��دي��ه خ��لل �سهر على االأك���ر م��ن 

اخلدمة اأيهما اأبعد.
من   25% قيمته  اإ���س��ايف  مبلغ  ب���اأداء  العمل  �ساحب  يلتزم   :  15 امل���ادة   -
اال�سراك ال�سهري عن كل ملف »تعيني اأو نهاية خدمة« مل يتم تقدميه اإىل 

ال�سندوق خلل املدة املن�سو�س عليها يف املادة رقم 14 من هذا القانون.
- املادة 16 : تكون اال�سراكات واجبة االأداء من اأول ال�سهر التايل لل�سهر 
امل�ستحق عنه، ويجوز مّدها حتى اليوم اخلام�س ع�سر من ذات ال�سهر، وتكون 

هذه اال�سراكات غري قابلة للرد.
17 : يلت�زم �ساح�ب العم�ل بتوريد ح�ست�ه وح�س�ة املوؤمن علي�ه يف  - املادة 
ُيل�زم  �سداده�ا  يف  التاأخي�ر  حال�ة  ويف  ال�سندوق،  اإىل  امل�ستحق�ة  اال�سراكات 
يوم  كل  امل�ستحقة عن  اال���س��راك��ات  %0.1 من  بواقع  اإ���س��ايف  مبل�غ  ب���اأداء 

تاأخري، وذلك دون حاج�ة اإىل اإنذار اأو تنبي�ه.
- املادة 18 : يلت�زم �ساح�ب العم�ل وحده يف القطاع اخلا�س الذي مل يقتطع 
اال�سراكات عن كل اأو بع�س عّماله اأو مل يوؤد اال�سراكات على اأ�سا�س االأجور 
%10 من قيمة اال�سراكات امل�ستحقة  اإ�سايف قدرة  باأداء مبلغ  احلقيقية، 

وذلك من دون حاجة اإىل اإنذار اأو اإخطار �سابق.
1 - ي�ستحق  امل��ادة /19/ :  - الف�سل الرابع: حاالت ا�ستحقاق املعا�س - - 
اأو  اأ - انتهاء خدمة املوؤمن عليه ب�سبب الوفاة  املعا�س يف احلاالت االآتية: - 
العجز الكلي اأو عدم اللياقة ال�سحية اأياً كانت مدة ا�سراكه يف ال�سندوق، 
الطبية  اللجنة  مبعرفة  ال�سحية  اللياقة  ع��دم  اأو  الكلي  العجز  ويثبت 

املخت�سة.
ب - انتهاء خدمة املوؤمن عليه ببلوغ �سن االإحالة اإىل التقاعد، وذلك متى 

بلغت مدة ا�سراكه يف ال�سندوق 15 �سنة.
ج - انتهاء خدمة املوؤمن عليه من الذكور بناًء على طلبه باال�ستقالة، متى 
كانت مدة ا�سراكه يف ال�سندوق 20 �سنة وعمره 55 �سنة فما فوق، واإذا قل 
العمر عن ذلك في�سرف له ن�سبة من ربط معا�س التقاعد حُتدد بقرار من 

املجل�س حلني بلوغه ذلك ال�سن ومن ثَم ُي�سرف له كامل املعا�س امل�ستحق.
د - انتهاء خدمة املوؤمن عليها بناًء على طلبها باال�ستقالة متى كانت مدة 
قّل عمرها عن ذلك  واإذا  ف��وق،  �سنة فما   50 �سنة وعمرها   20 اال�سراك 
فُي�سرف لها ن�سبة من ربط معا�س التقاعد حُتدد بقرار من املجل�س حلني 

بلوغها ذلك ال�سن، ومن ثم ُي�سرف لها كامل املعا�س امل�ستحق.
باال�ستقالة،  االأرملة  اأو  املطلقة  اأو  املتزوجة  املوؤمن عليها  انتهاء خدمة   -  ه 
18 متى كانت م��دة اال���س��راك يف  اأوالد مل يبلغوا �سن  ك��ان الأي منهن  اإذا 

ال�سندوق 15 �سنة وال يقل عمرها عن 45 �سنة.
 و - انتهاء خدمة املوؤمن عليه بالف�سل اأو العزل اأو االإحالة اإىل املعا�س بقرار 

تاأديبي اأو حكم ق�سائي، متى كانت مدة اال�سراك 20 �سنة.
ز - انتهاء خدمة املوؤمن عليه مبر�سوم اأمريي اأو بقرار من املجل�س التنفيذي 
باالإحالة اىل التقاعد، ويح�سب املعا�س على اأ�سا�س مدة ا�سراك 15 �سنة اأو 

مدة اال�سراك الفعلية اأيهما اأكرب.
 ح - انتهاء خدمة املوؤمن عليه بالقطاع اخلا�س الأ�سباب �سحية تهدد حياته 
باخلطر لو ا�ستمر يف عمله، ب�سرط اأن ُيحدد ذلك بقرار من اللجنة الطبية 

املخت�سة، واأن يكون �سابقاً على تاريخ انتهاء اخلدمة.
 ط - انتهاء خدمة املوؤمن عليه بالقطاع اخلا�س الأ�سباب احلل اأو االإفل�س اأو 

الت�سفية وله مدة ا�سراك 15 �سنة على االأقل.
البنود  يف  عليها  املن�سو�س  االأ�سباب  لغري  عليه  امل��وؤم��ن  خدمة  انتهاء   -  ي 

ال�سابقة متى كانت مدة اال�سراك 20 �سنة على االأقل.
2 - ُيح�سب معا�س التقاعد يف االأحوال املن�سو�س عليها يف البنود »اأ، ب ،ه، ز، 
ح، ط« على اأ�سا�س مدة اال�سراك 15 �سنة اأو مدة اال�سراك الفعلية اأيهما 
انتهاء  حالة  يف  ال�سندوق  يف  املح�سوبة  اال�سراك  مدة  اإىل  وُي�ساف  اأط��ول 
�سن  اأو ما يكمل  اعتبارية  �سنوات   3 الكلي  العجز  اأو  الوفاة  ب�سبب  اخلدمة 

االإحالة للتقاعد اأيهما اأقل.
اأو  ال�سحية  اللياقة  ب�سبب عدم  املُحال  املعا�س  ع��ودة �ساحب  حال  يف   -  3
عليه  وتطبق  ال�سبب  بهذا  له  املربوط  املعا�س  ُيلغى  للعمل،  اجلزئي  العجز 

بقية اأحكام هذا القانون.

- املادة 20 : 1 - يجوز للموؤمن عليه طلب �سراء مدة خدمة اعتبارية، ت�سم 
اإىل مدة اخلدمة الفعلية بال�سروط االآتية: اأ - اأن يبدي املوؤمن عليه رغبته 

كتابًة يف �سراء تلك املدة قبل انتهاء خدمته.
ب - اأن يكون قد اأم�سى مدة ع�سرين �سنة على االأقل.

ج - اأال تزيد املدة املطلوب �سراوؤها على 5 �سنوات للموؤمن عليه و10 �سنوات 
للموؤمن عليها.

املوؤمن عليه ح�سته وح�سة �ساحب العمل  يتحمل  االأحوال  جميع  يف   -  2
عن املدة املطلوب �سراوؤها وفق راتب ح�ساب اال�سراك يف تاريخ طلب ال�سراء، 
على اأن يتم ال�سداد دفعة واحدة اأو على اأق�ساط، على اأال تزيد مدة التق�سيط 
على بلوغ املوؤمن عليه �سن 60، ويف جميع االأحوال يجب اأن يتم �سداد كامل 

تكاليف ال�سراء قبل انتهاء اخلدمة.
حت�سيل اأق�ساط �سراء مدة خدمة  ي�ستمر  عليه  املوؤمن  وفاة  حالة  يف   -  3

اعتبارية من معا�سات امل�ستحقني عنه.
اإىل  ي�سرف   ، م��ف��ق��وداً  عليه  امل��وؤم��ن  باعتبار  حك�م  �سدر  اإذا   :  21 امل���ادة   -
معا�س  م��ن  ي�ستحقونه  م��ا  ُي��ع��ادل  م��وؤق��ت،  �سهري  معا�س  عنه  امل�ستحقني 
املفقود حي يوقف  اأن  ات�سح بعد ذلك  فاإذا  اأثناء اخلدمة،  بافرا�س وفاته 
عنه  ت�سفر  م��ا  ���س��وء  وُت�����س��ّوى حالته يف  ع��ن��ه،  للم�ستحقني  امل��ع��ا���س  ���س��رف 
الرجوع  حق  لل�سندوق  يكون  موقفه  �سلم�ة  ع��دم  ثب�ت  ف��اإذا  التحقيق�ات، 
بني  مقا�سة  َفُتجرى  موقفه  �سلمة  ثبت  اإذا  اأم��ا  �سرفه،  �س�بق  مب��ا  عليه 

ا�ستحقاقات�ه وبني ما �سرف للم�ستحقي�ن عنه.
اأو العجز الكلي،  املوؤمن عليه ب�سبب الوفاة  انته�ت خدمة  اإذا   :  22 امل��ادة   -
وكان ذلك يف احلالتني نتيجة اإ�سابة عمل �ُس�ّوي املع�ا�س بافرا�س اأن مدة 

ا�سراكه بلغت 35 �سنة.
رات��ب ح�ساب  % من   60 بواقع  املعا�س �سهرياً  ُيح�سب   - 1  :  23 امل��ادة   -
املعا�س عن مدد اال�سراك املح�سوبة يف ال�سندوق التي تبلغ 15 �سنة، ويزاد 
% من   100 اأق�سى  امل��دة بحد  �سنة تزيد على ه��ذه  % عن كل   2 بواقع 
راتب ح�ساب املعا�س، فاإذا زادت مدة اخلدمة على 35 �سنة مينح املوؤمن عليه 
ال��زائ��دة بواقع رات��ب �سهر عن كل �سنة بفئة رات��ب ح�ساب  امل��دة  مكافاأة عن 

املعا�س.
ُيراعى بالن�سبة للموؤمن عليه يف القطاع اخلا�س اأال يزيد اأو يقل اآخر   -  2
اال���س��راك يف  رات��ب ح�ساب  م��ن متو�سط   20% ع��ن  املعا�س  رات��ب ح�ساب 

االأربع �سنوات ال�سابقة اأو مدة اال�سراك الفعلية اإذا كانت اأقل.
22 من هذا القانون ُيخ�سم  24 : دون االإخ��لل بحكم امل��ادة رقم  - امل��ادة 
من  اأي  عليه  يطبق  وال��ذي  املعا�س  يف  عليه  امل��وؤم��ن  ا�ستحقاق  من   10%
البندين »ز، ك« من املادة رقم 19 من هذا القانون، وذلك ب�سرط اأال تكون 

مدة خدمته بلغت خم�سة وع�سرون �سنة.
- املادة 25 : يف ح�س�اب م�دة اال�ست�راك يعتب�ر ج�زء ال�سهر �سه�راً كامل.

- املادة 26 : ال يجوز اأن يقل معا�س التقاعد للموؤمن عليه عن 17،500 
1000 درهم  املوؤمن عليه عن  امل�ستحق عن  وال يقل ن�سيب  �سهرياً  دره��م 
اأ�سا�س احلد  امل�ستحقني لغريه يكون على  اأحد  رد معا�س  �سهرياً، ويف حالة 

االأدنى املن�سو�س عليه يف هذه املادة.
اإذا   :  27 امل��ادة   -  - ا�ستحقاقهم  و�سروط  امل�ستحقون  اخلام�س:  الف�سل   -
توفى املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س كان للم�ستحقني احلق يف تقا�سي اأن�سبة 
من معا�سه وفقاً للجدول رقم 1 املرافق لهذا القانون �سواء كانوا مواطنني 
اأو غري مواطنني والذين تتوفر فيهم �سروط اال�ستحقاق املن�سو�س عليها 

وهم: 1 . الزوج االأرمل والزوجة اأو الزوجات االأرامل.
االأوالد.  .  2

الوالدان.  .  3
االأخوات. اأو  االإخوة   .  4

االبن. اأوالد   .  5
ال��ت��ايل النتهاء  ال��ي��وم  املع�ا�س م��ن  املوؤم�ن عليه يف  ي��ب��داأ ح��ق   :  28 امل���ادة   -
خدمته، وُيقطع عند وفاته ما مل يكن هناك م�ستحقون عنه فينتقل اإليهم 

احلق يف املعا�س طبقاً الأحكام هذا القان�ون.
ويب�داأ حق امل�ستحقي�ن عن املوؤمن علي�ه، اأو عن �ساحب املع�ا�س من اأول ال�سهر 

التايل لتاري�خ الوف�اة.
- املادة 29 : مع مراع�اة اأحكام امل�واد التالية ينتق�ل احلق يف املع�ا�س بعد وفاة 
امل�وؤمن عليه اأو �ساحب املع�ا�س اإىل من ورد ذكرهم باجل�دول رقم 1 املرافق 

لهذا القانون.
- املادة 30 : اإذا توفي�ت الزوج�ة بعد وف�اة املوؤم�ن علي�ه اأو �ساحب املع�ا�س، 
للمعا�س  امل�ستحقي�ن  منه  وبناته�ا  اأبنائه�ا،  اإىل  ن�سيبها  انتق�ل  تزوج�ت  اأو 
اأرامل  اأحد منه�م انتقل ن�سيبها اإىل  بالت�س�اوي فيما بينه�م، فاإن مل يوج�د 
املوؤمن علي�ه اأو �ساح�ب املع�ا�س املوج�ودات وقت وفاته�ا بالت�ساوي فيما بينه�ن 

ف�اإذا مل توج�د واحده منه�ن اآل ن�سيبه�ا اإىل ال�سندوق.
حي�اة  حالة  يف  اأباه�م  ُتوف�ي  قد  وبنات�ه  االب��ن،  اأبن�اء  ك�ان  اإذا   :  31 امل��ادة   -
اأبي�ه ومل ي�كن لهم معا�س عن اأبيه�م، انتقل اإليه�م ن�سي�ب اأبيهم بافرا�س 

حيات�ه.
واإذا ك�ان اأبناء االبن وبنات�ه قد ُتوف�ي اأباه�م بع�د ا�ستحقاقه املع�ا�س عن اأبيه 

انتق�ل اإليه��م ن�سي�ب اأبيه�م يف املع�ا�س.
عن  امل��ع�����ا���س  بقطع  اخل��ا���س��ة  االأح���ك���ام  ال�سابقتي�ن  احل��ال��ت��ي�����ن  يف  وُي��ط��ب�����ق 

امل�ستحقي�ن من االأبن�اء والبن��ات.
- املادة 32 : ينقط�ع معا�س االبن ببلوغ�ه �س�ن 21 ومع ذلك ي�ستم�ر �س�رف 
املع�ا�س له بعد بلوغ�ه هذه ال�س�ن يف االأح��وال االآتي�ة: - 1 - اإذا ك�ان عاج�زاً 

عن الك�س�ب وحت�ى زوال عج�زه.
ويثب�ت العج�ز بتقري�ر من اللجن�ة الطبي�ة املخت�س�ة على اأن يت�م التحق�ق من 

ذلك م�رة كل �سنتي�ن ما مل تق�رر اللجنة املذك�ورة عدم احتم�ال �سفائه.
اأو حتى  اأو مزاولت�ه ملهن�ة  اإذا ك�ان طالب�اً وحتى تاري�خ التحاقه بعم�ل،   -  2

بلوغ�ه �س�ن 28 اأي التاريخي�ن اأقرب.
28 خلل ال�سن�ة الدرا�س�ية  ويك�ون �سرف املع�ا�س للطال�ب الذي يبل�غ �سن 

حتى نهاي��ة تلك ال�سن�ة.
اأو  البن�ت  معا�س  وينقط�ع  بزواجه�ا  االأرمل�ة  معا�س  ينقط�ع   :  33 امل��ادة   -
اإىل  املع�ا�س  ويع�ود  ملهن�ة  مزاولته�ا  اأو  بعم�ل  التحاقه�ا  اأو  بزواجه�ا  االأخ�ت 
اأو  اأو مع�ا�س اآخر  اأو ترمل�ت ومل يك�ن لها رات�ب  اإذا طلق�ت  اأو االأخ�ت  البن�ت 

مل تع�د تعم�ل.
- املادة 34 : اإذا ترمل�ت اأو ُطلق�ت البنت اأو االأخ�ت اأو االأم، وكذلك اإذا اأ�سب�ح 
لهم  يكن  ول�م  املعا�س،  �ساحب  وف�اة  بع�د  الك�سب  عن  عاج�زاً  االأخ  اأو  االب��ن 
رات�ب اأو معا�س اآخر ا�ستحق كل منه�م ما كان ي�ستحقه من م�عا�س بافرا�س 
اأال مي��س ذلك بحق�وق باقي  املع�ا�س على  ا�ستحقاق�ه يف تاريخ وفاة �ساح�ب 
ُي�رد  اأحده�م ال  اأو وقف�ه عن  املع�ا�س   املع�ا�س ويف حال�ة قطع  امل�ستحقني يف 

يتبعاإىل غي�ره.



االثنني   9   أبريل    2018  م   -   العـدد  12296  
Monday   9   April   2018  -  Issue No   12296

05

اأخبـار الإمـارات
دبي للطريان املدين ت�صارك يف معر�ش االإجنازات احلكومية

•• دبي-وام:

دبي  معر�س  م��ن  ال�ساد�سة  ال���دورة  يف  امل��دين  للطريان  دب��ي  هيئة  ت�سارك 
الذي  عاملية  اجن��ازات  حكومية..  ممار�سات  احلكومية  ل��لإجن��ازات  ال��دويل 
يفتتح اليوم مبركز دبي التجاري العاملي. وتعر�س الهيئة خلل م�ساركتها 
2017 وتقدم اجنازاتها  ع��ام  التي حققتها يف  وامل��ب��ادرات  االإجن���ازات  اأه��م 
اأ�سدرتها  التي  املمانعة  عدم  و�سهادات  الت�ساريح  حول  املتحققة  ال�سنوية 
للطائرات  ال�سنوية  واحل��رك��ات  ال��ط��ريان  و���س��لم��ة  اأم���ن  على  وال��ت��دق��ي��ق 
والب�سائع واأعداد امل�سافرين يف مطارات اإمارة دبي وكذلك خدماتها الذكية 
جديدة  مبادرات  اأربعة  اإىل  باالإ�سافة  العام  هذا  يف  اأطلقت  التي  اجلديدة 
طورتها الهيئة. وارتقى تقييم جودة موقع الهيئة االإلكروين خلل العام 

87 باملائه حمققا مركزا متقدما على خم�سة واأربعون موقعا  اإىل  املا�سي 
املن�سة �ستطلق  الذكية و�سمن هذه  حكوميا مت تقييمهم من حكومة دبي 
مطارا  دبي  تكون  اأن  الدائم  �سعيها  لتحقيق  جديدة  خدمات  ت�سعة  الهيئة 
رحلت  جل��داول  الهبوط  وت�سريح  املتعدد  الهبوط  ت�سريح  وه��ي  للعامل 
اعتماد  وطلب  التجارية  للطائرات  اعتماد مهبط  وطلب  الطريان  �سركات 
مهبط للطائرات غري التجارية وطلب اعتماد مهبط للطائرات العمودية 
للحاالت الطارئة ولغري االأغرا�س التجارية وطلب اعتماد مهبط للطائرات 
الريا�سية  ل��ل��ط��ائ��رات  واع��ت��م��اد مهبط  ال��ت��ج��اري��ة  ل��لأغ��را���س  ال��ع��م��ودي��ة 
اأو مروحيات  اإ�سدار �سهادة عدم ممانعة لنقل طائرات  والرفيهية وطلب 
اأو اأجزائها وطلب تفتي�س وتعريف قطع غيار الطائرات. كما تعر�س الهيئة 
يف من�ستها اربعة مبادرات جديدة يف جمال �سلمة الطريان وهي النظام 

الهيئة  وط���ورت  طيار  ب��دون  ال��ط��ائ��رات  ومراقبة  وتعقب  لت�سجيل  ال��ذك��ي 
خدماتها  لدعم  العمودية  الطائرات  مهابط  وبيانات  ملواقع  بيانات  قاعدة 
الذكية للموافقة على طلبات اعتماد املهابط وتدعيم جلنة التميز يف ت�سغيل 
على  الرقابة  ا�ستمرارية  ل�سمان  اأن�ساأت  التي  العمودية  الطائرات  مهابط 

�سلمة املهابط يف اإمارة دبي.
امل�ستبه بها  الب�سائع  للتفتي�س على  الذكي  النظام  الثالثة فهي  املبادرة  اأما 
حيث يوفر النظام الرابط بني املتعاملني الذين يطلبون ت�سخي�س ب�سائع 
خطرة منقولة جوا ومفت�سي الهيئة ونتائج التفتي�س امليداين مع �سرطة دبي 
نظاما  الهيئة  امل�ستقبل طورت  وا�ست�سراف  االبتكار  ولتفعيل مبادئ  املعنية 
الذكاء  اأدوات  على  يعتمد  ال��ط��ريان  ب��ح��وادث  واالإ���س��ع��ار  للتحقيق  مدجما 
ال�سناعي. ويف اليوم االأول من املعر�س �سي�سارك �سعادة حممد عبداهلل اأهلي 

ن�ساطات  برنامج  قادة احلكومة« �سمن  »ا�ساأل  الهيئة يف مبادرة  مدير عام 
املعر�س حيث �ستتاح الفر�سة لزوار املعر�س لقاء قادة الهيئة و�سانعي القرار 
كما  وال�سعادة.  الر�سا  م�ستويات  ورف��ع  املجتمع  مع  التوا�سل  لتعزيز  فيها 
�سي�سارك �سعادة املدير العام اأي�سا حممد عبداهلل لنجاوي املدير التنفيذي 
لقطاع اأمن الطريان والتحقيق يف احلوادث يف اليوم االأول وي�سارك �سعود 
اليوم  يف  اجلوية  وال�سوؤون  اجل��وي  النقل  لقطاع  التنفيذي  املدير  كنكزار 
مع  التعاون  اتفاقية  توقيع  اأي�سا  االأول  اليوم  و�سي�سهد  للمعر�س.  الثاين 
التوقيع  مت  ال��ت��ي  ال�سراكة  التفاقية  ت��ع��زي��زا  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة 
عليها بتاريخ 3-4-2013 وهي متعلقة بتفعيل التعاون بينهما يف جمال 
بالطريان  املتعلقة  االأن�سطة  ت��زاول  التي  التجارية  املن�ساآت  على  التفتي�س 

املدين وفقا الأحكام الت�سريعات النافذة يف اإمارة دبي.

اإذا كان يعتم�د  املتوفى  ابن�ه  االأب ن�سيب�اً يف مع�ا�س  : ي�ستح�ق   35 امل��ادة   -
ي�سعه�ا  التي  للقواع�د  وفق�اً  ذل��ك  ويثب�ت  حيات�ه  ح��ال  علي�ه  معي�ست�ه  يف 

ال�سندوق.
- املادة 36 : ي�ستح�ق االأخ�وة واالأخ�وات ن�سيب�اً يف مع�ا�س املتوفى متى كانوا 
التي  للقواعد  وفقاً  ذلك  ويثبت  حياته  حال  عليه  معي�ستهم  يف  يعتم�دون 
احل�دود  ال�س�روط ويف  ذات  اال�ستحقاق مبراعاة  ويكون  ال�سندوق،  ي�سعها 

املبينة يف املادتي�ن 32 و33 من هذا القان�ون.
- املادة 37 : ت�ستح�ق االأم ن�سيب�اً يف معا�س ابنه�ا املتوفى اإذا كان�ت اأرمل�ة اأو 
مطلق�ة اأو كان زوجه�ا ُمعااًل من ابنه�ا املتوفى يف حال حيات�ه ومل يك�ن لها 

رات�ب اأو مع�ا�س ويثب�ت ذلك وفق�اً للقواع�د التي ي�سعه�ا ال�سندوق.
- املادة 38 : 1 - يف حال�ة قط�ع املع�ا�س كله اأو بع�س�ه عن اأح�د اأوالد �ساح�ب 
املع�ا�س الأي �س�بب ك�ان، ي�وؤول ما ُقط�ع اإىل باق�ي االأوالد يف حدود االأن�سبة 
القطع  �سب�ب  زال  ف�����اإذا  القان�ون  ه��ذا  م��ن   26 امل�����ادة  يف  علي�ها  املن�س�و�س 

ُخف��س مع�ا�س ه�وؤالء بقيم�ة ما اآل اإليهم ب�سب�ب القط�ع.
ع�����دم وج�ود  االأوالد يف ح��ال�����ة  م��ع�����ا���س  م��ن  ُي�����س�����رف  ال  م��ا  ي�������وؤول   -  2
م�ستحقي�ن اآخري�ن اإىل اأرملة �ساحب املع�ا�س بحيث ال يتع�دى الن�سي�ب يف 
وي�وزع  تعددهن  حالة  يف  املعا�س  وكامل  امل�عا�س،  اأرب�اع  ثلث�ة  احلال�ة  ه�ذه 

بينه�ن بالت�س�اوي.
- املادة 39 : ال يجوز ل�ساحب املعا�س اجلمع بني معا�سني من ال�سندوق، 
له  يجوز  ال  كما  قيمة،  اأكربهما  له  ف��ي��وؤدى  ملعا�سني  ا�ستحقاقه  حالة  ويف 
اجلمع بني املعا�س وبني اأي راتب يتقا�ساه ب�سفة دورية من اأي جهة اأخرى 

باالإمارة والتي تخ�سع الأحكام هذا القانون.
- املادة 40 : ا�ستثناًء من اأحكام حظر اجلمع بني معا�سني من ال�سندوق 
اأو بني املعا�س والراتب، يجوز اجلمع يف اأي من احلاالت االآتية: 1 - اإذا كان 
25 �سنة فاأكر،  امل�ستحق عنه معا�ساً  العمل  اأم�سى يف  املعا�س قد  �ساحب 
اأي��ة جهة  يتقا�ساه من  رات��ب  اأي  وب��ني  املعا�س  ه��ذا  له اجلمع بني  فيجوز 

بالدولة، ب�سفٍة دوريٍة مهما بلغت قيمتيهما معاً.
كان املع�ا�س م�ستحق�اً الأرمل�ة �ساح�ب املع�ا�س فله�ا احلق يف اجلم�ع  اإذا   -  2

بني راتبه�ا من عمله�ا اأو معا�سه�ا وبني املع�ا�س املُ�ستح�ق له�ا عن زوج�ها.
41 : مين�ح املوؤم�ن  - الف�سل ال�ساد�س: مكاف��اآت نهاي�ة اخلدم�ة - - املادة 
علي�ه الذي ال ي�ستح�ق عن�د انته�اء خدمته معا�س�اً طبق�اً للأحك�ام ال�سابق�ة 

مكافاأة وفق�اً الأحك�ام امل�واد االآتية.
- املادة 42 : يك�ون ح�س�اب املكاف�اأة على اأ�س�ا�س راتب ح�س�اب امل�عا�س.

- املادة 43 : حُت�سب للموؤمن عليه مكاف�اأة نهاية خدمة على النحو االآتي:- 
1 - راتب �سهر ون�سف عن كل �سن�ة من �سن�وات ا�سراكه اخلم��س االأوىل 

ب�س�رط اأال تق�ل م�دة ا�سراك�ه ع�ن �سن�ة.
راتب �سهري�ن عن ك�ل �سن�ة من �سن�وات ا�سراك�ه اخلم��س التالية.  -  2

ذلك. على  زاد  مما  �سن�ة  كل  عن  اأ�س�هر  ثلث  رات�ب   -  3
نهاية اخلدمة  م��ك��اف��اأة  ُت�����وؤدى  امل��وؤم�����ن عليه  وف���اة  : يف حال�ة   44 امل���ادة   -
امل�ستحقة له عن مدة خدمته اإىل امل�ستحقني عنه وفقاً للأحكام املقررة يف 
هذا القانون بالن�سبة للمع�ا�س وطبقاً للتوزي�ع الوارد به�ا، فاإذا مل يكن هناك 

م�ستحقون ُوزعت وفق اأحكام املرياث يف ال�سريعة االإ�سلمي�ة.
- الف�سل ال�سابع: اإ�سقاط اأو وقف احلق يف املعا�س اأو املكافاأة - - املادة 45 
: 1 - ال يجوز حرمان املوؤمن عليه اأو �ساحب املعا�س من املعا�س اأو مكافاأة 

نهاية اخلدمة اإال بقرار تاأديبي ومبا ال يتجاوز ربع املعا�س اأو املكافاأة.
االأداء  الواجبة  املبالغ  حجز على  توقيع  اأو  خ�سم  اإج��راء  يجوز  وال   -  2
بالتطبيق الأحكام هذا القانون اإىل �ساحب املعا�س اأو املكافاأة اأو امل�ستحقني 
مطلوباً  يكون  ما  ل�سداد  اأو  الق�ساء  من  بها  حمكوم  لنفقة  وف��اًء  اإال  عنه 

للحكومة من املوؤمن عليه ل�سبب يتعلق باأداء عمله اأو ال�سرداد ما �سرف 
اإليه بغري وجه حق، ويجب اأن ال يتجاوز اخل�سم يف هذه احلاالت ربع املعا�س 

وعند التزاحم تكون االأولوية لدين النفقة.
تاأديبي�اً  علي�ه  ُيحك�م  ال��ذي  املع�ا�س  �ساح�ب  اأو  علي�ه  املوؤم�ن   :  46 امل��ادة   -
بحرمان�ه من ج�زء من معا�س�ه، يوؤدى للم�ستحقي�ن عنه عند وفات�ه كام�ل 

اأن�سبته�م من كام�ل املع�ا�س امل�ستحق وفقاً الأحكام هذا القانون.
- املادة 47 : ُيحرم من املعا�س اأو مكافاأة نهاية اخلدمة �ساحب املعا�س اأو 
املوؤمن عليه الذي ُت�سقط عنه اأو ُت�سحب منه جن�سية الدولة، وعند وفاته 
يُودى للم�ستحقني عنه كامل اأن�سبتهم اإذا كانوا متمتعني بجن�سية الدولة، 
اأما اإذا اأ�سقطت اأو �ُسحبت من امل�ستحقني جن�سية الدولة اأو مل يكونوا اأ�سًل 

متمتعني بها فتوؤدى لهم ن�سف اأن�سبتهم.
اأو  �ساحبه  يتقدم  ال  اخل��دم��ة  نهاية  م��ك��اف��اأة  اأو  معا�س  ك��ل   :  48 امل���ادة   -
امل�ستحقني عنه ال�ستلمه ال ُت�سمع دعوى املطالبة به بانق�ساء 10 �سنوات 
اآخر �سرف للمعا�س وال ي�سري امليعاد  اأو من تاريخ  من تاريخ اال�ستحقاق 
امل�سار اإليه كلما وجد مانع يتعذر معه على امل�ستحق اأن يطالب بحقه ويقبله 

املدير.
- الف�سل الثامن: اجلزاءات - - املادة 49 : دون االإخلل باأية عقوبة ين�س 
عليها اأي ت�سريع �ساٍر، ُيعاقب كل من ُيخالف اأحكام هذا القانون بالعقوبات 
االآتية:- 1 - احلب�س والغرامة التي ال تزيد على 5000 درهم اأو باإحدى 
هاتني العقوبتني كل من تعّمد : - اأ  - اإعطاء بيانات غري �سحيحة اأو امتنع 
عمداً عن اإعطاء البيانات املن�سو�س عليها يف هذا القانون، اأو يف القرارات 
اأو اللوائح املنفذة له، بق�سد احل�سول على اأموال من ال�سندوق دون وجه 

حق.
ال�سندوق  مب�ستحقات  ال��وف��اء  ل��ع��دم  �سحيحة  غ��ري  ب��ي��ان��ات  اإع��ط��اء  ب  - 

كاملة.
ويف جميع االأحوال حتكم املحكمة برد املبالغ التي �سرفت بدون وجه حق اأو 

ا�سرداد املبالغ امل�ستحقة لل�سندوق.
القطاع اخلا�س عن  يف  العمل  ل�ساحب  درهم  اآالف  خم�سة  الغرامة   -  2
كل عامل مل يقم باال�سراك عنه يف ال�سندوق، اأو حّمل عماله اأي ن�سيب يف 

نفقات اال�سراك يف ال�سندوق التي مل يرد بها ن�س يف هذا القانون.
3 - توؤول اإىل ال�سندوق جميع الغرامات واملبالغ املحكوم بها عن خمالفة 

اأحكام هذا القانون.
لل�سندوق  ي��ج��وز   :  50 امل���ادة   -  - اخلتامية  االأح��ك��ام  التا�سع:  الف�سل   -
بدفع  التزامهم  �سريطة  القانون  املخالفني الأحكام هذا  مع  ودياً  الت�سالح 

رفت لهم بدون وجه حق. الغرامات املن�سو�س عليها ورد املبالغ التي �سُ
التي  الفرة  بالبطالة  ُيق�سد  القانون  ه��ذا  الأغ��را���س   -  1  :  51 امل��ادة   -
على  اإىل حني ح�سوله  عمله  لدى جهة  عليه  املوؤمن  انتهاء خدمة  تعقب 

عمل اآخر.
اخلا�سعني  عليهم  امل��وؤم��ن  على  البطالة  ت��اأم��ني  نظام  اأح��ك��ام  ت�سري   -  2
املوؤمن  منهم  وُي�ستثنى  النظام،  ه��ذا  يف  امل�سركني  القانون  ه��ذا  الأح��ك��ام 

عليهم الذين يبلغون �سن ال�ستني.
به  يتعلق  وما  البطالة  تاأمني  بنظام  قرار  التنفيذي  املجل�س  ُي�سدر   -  3
على  بناًء  وذل��ك  النظام  هذا  متويل  وكيفية  واآليات  و�سوابط  �سروط  من 

عر�س املجل�س.
الفردية  وامل��وؤ���س�����س��ات  لل�سركات  ال�سماح  لل�سندوق  ي��ج��وز   :  52 امل���ادة   -
التجارية وال�سناعية واملهنية، التي تتخذ من االإمارة مقراً رئي�سياً لها -وال 
وفقاً  عليهم  املوؤمن  الإ�سراك  لل�سندوق  االن�سمام  احلكومة-  فيها  ت�ساهم 

لل�سوابط التي يحددها املجل�س التنفيذي.

- املادة 53 : 1 - يجوز بقرار من احلاكم اأو املجل�س التنفيذي منح معا�سات 
امل�ستحقني  اأو  املعا�سات  واأ���س��ح��اب  عليهم  للموؤمن  ا�ستثنائية  مكافاآت  اأو 
عنهم اأو لغريهم من املواطنني ولو كانوا من غري اخلا�سعني الأحكام هذا 

القانون.
االإخلل مبا ُيقرره احلاكم اأو املجل�س التنفيذي من اأحكام  عدم  مع   -  2
اال�ستثنائية  وامل��ك��اف��اآت  املعا�سات  على  القانون  ه��ذا  اأح��ك��ام  ت�سري  خا�سة، 

الواردة يف البند رقم 1 من هذه املادة.
- املادة 54 : 1 - يلتزم ال�سندوق ب�سرف املعا�سات واملكافاآت والتعوي�سات 

امل�ستحقة طبقاً الأحكام هذا القانون.
اأو  احلاكم  ُيقررها  اأخ��رى  ا�ستثنائية  مبالغ  اأي��ة  احلكومة  تتحمل   -  2

املجل�س التنفيذي وُتنّفذ بالطريقة التي ي�سدر بها قرار من املجل�س.
- املادة 55 : مبراعاة حكم املادة رقم 40 من هذا القانون اإذا اأعيد �ساحب 
القانون  ه��ذا  الأح��ك��ام  يخ�سع  عمل  �ساحب  اأي  ل��دى  اخل��دم��ة  اإىل  املعا�س 
يجوز �سم مدة خدمته ال�سابقة اإىل خدمته اجلديدة ويعامل عند انتهائها 
على اأ�سا�س املدتني معاً، على اأن ُي�سدر الرئي�س القرارات املنظمة لطريقة 

ح�ساب تكاليف �سم هذه املدة.
- املادة 56 : ُي�سرف عند وفاة �ساحب املعا�س مبلغ يعادل املعا�س امل�ستحق 
دفعة  ال�سرف  هذا  ويتم  له  التالية  الثلثة  واالأ�سهر  الوفاة  �سهر  عن  له 
واحدة اإىل من كان يعولهم وقت وفاته، ويعترب هذا املبلغ منحة ال يجوز 
ا�سردادها اأو احلجز عليها وفاء الأي دين وتعفى هذه املنحة من ال�سرائب 

والر�سوم بجميع اأنواعها.
- املادة 57 : اإذا انتهت خدمة املوؤمن عليه ب�سبب الوفاة الطبيعية ُي�سرف 
القانون  ه��ذا  الأح��ك��ام  طبقاً  امل�ستحق  ال�سهري  املعا�س  على  ع��لوة  لورثته 
تعوي�س وفاة دفعة واحدة قدره 60،000 درهم توزع بينهم طبقاً الأحكام 

املرياث يف ال�سريعة االإ�سلمية.
ورثته  ا�ستحق  عمل  اإ���س��اب��ة  نتيجة  عليه  امل��وؤم��ن  ت��ويف  اإذا   :  58 امل���ادة   -
“100.000” درهم يوّزع بينهم طبقاً الأحكام املرياث يف  تعوي�ساً قدره 
نتج عن  اإذا  التعوي�س  املوؤمن عليه هذا  ي�ستحق  االإ�سلمية، كما  ال�سريعة 
اإ�سابة العمل عجز كلي، اأما اإذا نتج عن االإ�سابة عجز جزئي ا�ستحق املوؤمن 
قيمة  يف  م�سروباً  عجز  من  اأ�سابه  ما  بن�سبة  يقدر  تعوي�ساً  امل�ساب  عليه 
التعوي�س، وُيحرم املوؤمن عليه من تعوي�س االإ�سابة يف احلاالت االآتية: - 

نف�سه. اإ�سابة  عليه  املوؤمن  تعمد  اإذا   -  1
من جانب  ومق�سود  فاح�س  �سلوك  �سوء  ب�سبب  االإ�سابة  حدثت  اإذا   -  2
امل�ساب وُيعترب يف حكم ذلك: اأ  - كل فعل ياأتيه امل�ساب حتت تاأثري اخلمر اأو 

املخدرات اأو املوؤثرات العقلية.
ب  - كل خمالفة عمدية لتعليمات الوقاية املُعلنة يف اأماكن ظاهرة يف مكان 

العمل.
- املادة 59 : 1 - ال حتول اأحكام املادة رقم 58 من هذا القانون دون حق 

املوؤمن عليه اأو ورثته يف املطالبة بكامل حقه يف التعوي�س ِقبل االآخرين.
اأو تق�سري ت�سبب به �ساحب  خطاأ  عن  ن�ساأت  قد  االإ�سابة  كانت  اإذا   -  2
بكامل  العمل  �ساحب  على  ال��رج��وع  ورثته  اأو  للم�ساب  يحق  فاإنه  العمل 

التعوي�س.
امل�ستحق عن  املعا�س  ي��وؤدى  اأو قطعه  املعا�س  وق��ف  : يف حالة   60 امل��ادة   -
اأ�سا�س �سهر كامل، ويف  القطع على  اأو  الوقف  الذي وقع فيه �سبب  ال�سهر 
اأول  اأو لغريه من امل�ستحقني يعاد رد املعا�س من  حالة رد املعا�س مل�ستحقه 

ال�سهر التايل لتاريخ واقعة اال�ستحقاق.
- املادة 61 : على كل �ساحب عمل اأن يحتفظ لديه بالدفاتر وال�سجلت 
اخلا�سة باملوؤمن عليهم واأن يقدم لل�سندوق الك�سوف والبيانات واالخطارات 

لل�سروط  وف��ق��اً  وذل���ك  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  تنفيذ  يتطلبها  ال��ت��ي  واال���س��ت��م��ارات 
واالأو�ساع واملواعيد التي يحددها املجل�س.

خا�ساً  ملفاً  عليه  لكل موؤمن  ين�سئ  اأن  العمل  : على �ساحب   62 امل��ادة   -
بالتقاعد تودع فيه امل�ستندات التي ي�سدر بها قرار من املجل�س.

نهاية  �سداد مكافاأة  القطاع اخلا�س  العمل يف  : على �ساحب   63 امل��ادة   -
ال�����س��ن��دوق وفقاً  اإىل  ل��دي��ه  ال��ع��ام��ل��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني  امل�����س��ت��ح��ق��ة  اخل���دم���ة 
للت�سريعات املنظمة لعقود عملهم للراغبني منهم يف �سم مدة خدمتهم من 
تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ ا�سراكه بال�سندوق حتت ح�ساب تكاليف ال�سم 
املكافاأة عن  وا�ستحقاق  بالعمل  اال�ستمرار  االإخ��لل بحقهم يف  دون  وذل��ك 

هذه املدة عند نهاية اخلدمة الفعلية ملن مل يطلب منهم ال�سم.
اأ�سباب وقف  �سبب من  امل�ستحقني يف ح��ال حتقق  1 - على   :  64 امل��ادة   -

املعا�س اأو قطعه اأن ُيخطروا ال�سندوق بذلك من تاريخ الواقعة.
م��ن مبالغ  ���س��رف  ق��د  ي��ك��ون  م��ا  خ�سم  يف  احل��ق  لل�سندوق  ي��ك��ون   -  2
لباقي  ُي�ستحق  اأو قطع ن�سيبه مما  اأوق��ف  ال��ذي  للم�ستحق  دون وجه حق 

امل�ستحقني جميعاً كلُّ وفق ن�سيبه.
الرجوع على من �سرف تلك  امل�ستحقني يف  باقي  3 - وال يخل ذلك بحق 

املبالغ كل وفق مقدار ن�سيبه.
حّل  ال�سندوق  م�ستحقات  بجميع  الوفاء  من  مينع  ال   - - املادة 65 : 1 
يف  اإدماجها  اأو  اإفل�سها  اأو  اإغلقها  اأو  ت�سفيتها  اأو  اإليها  املُن�سّمة  اجلهة 
غريها، اأو انتقالها باالإرث اأو بالو�سية اأو الهبة اأو البيع اأو بغري ذلك من 

الت�سرفات.
ال�سابقني عن  االأعمال  اأ�سحاب  بالت�سامن مع  اخللف م�سوؤواًل  كون   -  2

تنفيذ جميع االلتزامات امل�ستحقة عليهم لل�سندوق.
املُن�سّمة لل�سندوق باالإرث اأو الو�سية فتكون  اجلهة  اأيلولة  حالة  يف   -  3
من  اإليهم  اآل  م��ا  ح��دود  يف  الت�سامنية  لهم  املو�سى  اأو  ال��ورث��ة  م�سوؤولية 

الركة.
ُتدفع  التي  واملكافاآت  والتعوي�سات  التقاعد  معا�سات  ُتعفى   :  66 امل��ادة   -

مبقت�سى هذا القانون من جميع ال�سرائب والر�سوم املحلية.
القانون  هذا  اأحكام  مبقت�سى  لل�سندوق  امل�ستحقة  للمبالغ   : - املادة 67 
االأول��وي��ة على جميع  وي��ك��ون لها  امل��دي��ن،  اأم���وال  ح��ق االمتياز على جميع 
الديون بعد امل�سروفات الق�سائية ودين النفقة، ولل�سندوق حق حت�سيلها 
تق�سيطها  ويجوز  بها،  املعمول  احلكومية  االأم��وال  حت�سيل  الأنظمة  وفقاً 

كلها اأو بع�سها وفقاً لل�سروط التي يقررها املجل�س.
- املادة 68 : يكون ح�ساب املدد املن�سو�س عليها يف هذا القانون بالتقومي 

امليلدي.
- املادة 69 : يكون للموظفني الذين يعتمدهم ال�سندوق وي�سدر بهم قرار 
من وزير العدل، وفقاً لن�س املادة رقم 34 من قانون االإجراءات اجلزائية 
االحتادي ال�سادر بالقانون االحتادي رقم 35 ل�سنة 1992م �سفة ماأموري 
ال�سبط الق�سائي يف اإثبات ما يقع باملخالفة الأحكام هذا القانون واللوائح 
والقرارات االأخرى ال�سادرة مبوجبه، وذلك يف نطاق اخت�سا�س كل منهم.

- املادة 70 : على املجل�س رفع تقارير دورية عن اأعمال ال�سندوق وممار�ساته 
بال�ساأن  يتعلق  فيما  ب�ساأنها وخا�سة  وتو�سياته  يواجهها  التي  وال�سعوبات 

العام منها للمجل�س التنفيذي.
71 : ي�سدر املجل�س التنفيذي بناًء على عر�س املجل�س القرارات  امل��ادة   -

والتعليمات التنفيذية اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
- املادة 72 : ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �سدوره، وعلى اجلهات املعنية 
يف  وُين�سر  واأح��ك��ام��ه،  يتعار�س  حكم  اأي  وُيلغى  يخ�سه،  فيما  ك��ل  تنفيذه 

اجلريدة الر�سمية.

�صلطان القا�صمي يزور فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى ال�صارقة للخط 

ب�������س���رورة االه���ت���م���ام بهذا  ���س��م��وه 
اجل���ي���ل م����ن ال�������س���ب���اب االإم�����ارات�����ي 
واإبداعاتهم  م���ه���ارات���ه���م  و���س��ق��ل 
العربي  اخل��ط  لدرا�سة  بابتعاثهم 
زيارته  ���س��م��وه  واخ��ت��ت��م  وف���ن���ون���ه. 
ال�سارقة  مركز  يف  بجولة  للملتقى 
ل��ف��ن اخل����ط ال��ع��رب��ي وال�����ذي �سم 

العربي  اخل�����ط  م�����س��ت��ق��ب��ل  ح�����ول 
الفن  ب��ه��ذا  للنهو�س  وتطلعاتهم 
جتاربهم  م�����س��ت��ع��ر���س��ني  االأ����س���ي���ل 
ومقدمني �سكرهم وثناءهم ل�سموه 
مبادرات  م��ن  ب��ه  يتف�سل  م��ا  ع��ل��ى 
ومكارم لهذا الفن وللقائمني عليه. 
حاكم  ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وق��ف  ك��م��ا 

ال�����س��ارق��ة خ���لل ج��ول��ت��ه ع���ددا من 
االإه��داءات التي تنوعت بني اأعمال 
العربي  اخل����ط  يف  ل��ل��وح��ات  ف��ن��ي��ة 
تقدم  التي  العلمية  الكتب  وبع�س 
اأكادميية ح��ول فن اخلط  درا���س��ات 

العربي.
جدير بالذكر اأن امللتقى يقام يف كل 

والتعدد التقني واالأ�ساليب الفنية، 
وال���ت���ج���ارب اخل��ط��ي��ة امل��ع��ا���س��رة يف 

الت�سكيل.
حاكم  ال�سمو  �ساحب  بعدها  ع��رج 
ال�سارقة اإىل دار الندوة حيث التقى 
وامل�ساركني  امل��ك��رم��ني  ب��ال�����س��ي��وف 
االأحاديث  معهم  وتبادل  امللتقى  يف 

م���ع���ر����س���اً ا���س��ت��م��ل ع���ل���ى ع�����دد من 
اإب����داع����ات ال��ف��ن��ان��ني امل�����س��ارك��ني يف 
امل��ل��ت��ق��ى ال���ت���ي ع��ك�����س��ت اجت���اه���ات 
خمتلفة يف فن اخلط، م�ستعر�سني 
من خلل اأعمالهم جوانب اإبداعية 

تعرب عن ثقافات متنوعة.
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وت���ل���ق���ى 

ملنت�سبي  املقام  املعر�س  يف  ال�سارقة 
جمعية االإمارات لفن اخلط العربي 
وا�ستمع من  االإ�سلمية  والزخرفة 
�سرح واف حول  اإىل  امل�ساركني فيه 
االأعمال الفنية ومعانيها ودالالتها 
اأنامل  اأبدعتها  والتي  وم�سامينها 
ووجه  عالية،  باحرافية  اإماراتية 

•• ال�شارقة-وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زار 
القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
����س���ب���اح ام���������س ف���ع���ال���ي���ات ال�������دورة 
الثامنة من ملتقى ال�سارقة للخط 
وال������ذي ي���ق���ام ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن دائ����رة 
الثقافة خلل الفرة من 2 اإبريل 
�سعار  حتت  املقبل  يونيو   2 ولغاية 

»جوهر«.
زي����ارت����ه - لدى  ���س��م��وه  وا���س��ت��ه��ل 
ل�����س��اح��ة اخل���ط مبنطقة  و���س��ول��ه 
قلب ال�سارقة التي ت�سم جانبا من 
فعاليات امللتقى وبع�س معار�سه - 
للخط  ال�سارقة  متحف  يف  بجولة 
املعار�س  م���ن  ع�����ددا  ح����وى  ال�����ذي 
للفنانني  واجل��م��اع��ي��ة  ال�سخ�سية 
خلله  من  يعر�سون  واخلطاطني 
اأنواع  خمتلف  يف  الفنية  جتاربهم 
احلديثة  اخل���ط���ي���ة  االجت������اه������ات 
والفنون، ويقدمون ملمح االبتكار 

قلب  منطقة  يف  اخل��ط  �ساحة  م��ن 
ال�سارقة، ومتحف ال�سارقة للفنون 
واجلامعة القا�سمية وواجهة املجاز 
200 ف��ع��ال��ي��ٍة بنَي  امل��ائ��ي��ة وي�����س��م 
ف�سل  وحما�سرٍة  وور�سٍة  معر�ٍس 
عمل  و500  الدوليِة،  ال��ن��دوِة  عن 
م�ساركاً   227 وي�ست�سيُف  ف��ن��ي، 

من خمتلف دول العامل.
وجولته  زيارته  �سموه خلل  راف��ق 
ك����ل م����ن ال�������س���ي���خ ����س���امل ب����ن عبد 
ال��رح��م��ن ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س مكتب 
���س��م��و احل���اك���م، و����س���ع���ادة ع��ب��د اهلل 
ب��ن حم��م��د ال��ع��وي�����س رئ��ي�����س دائرة 
عبد  عبدالعزيز  و�سعادة  الثقافة، 
رئ���ي�������س معهد  امل�������س���ل���م  ال���رح���م���ن 
حممد  و���س��ع��ادة  ل��ل��راث،  ال�سارقة 
ع���ب���ي���د ال����زع����اب����ي رئ���ي�������س دائ������رة 
و�سيوف  وال�����س��ي��اف��ة،  الت�سريفات 
فيه  امل�����س��ارك��ني  وال��ف��ن��ان��ني  امللتقى 
وامل�سرفني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  وع����دد 
امللتقى من موظفي دائرة  منظمي 

الثقافة.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان- الفجر: 

انطلقاً من روؤية موؤ�س�سة حميد بن 
وحر�سها  اخل��ريي��ة  النعيمي  را���س��د 
االإن�سانية  احل��اج��ات  ملم�سة  علي 
احلنيف  ديننا  بتوجيهات  وال��ت��زام��اً 
الذي حثنا على التكافل االجتماعي 
ن�ساأتها  م��ن��ذ  امل��وؤ���س�����س��ة  داأب�����ت  ف��ق��د 
احتياجات مواطني هذه  تلبية  على 
امل��ع��ط��اءة وذل���ك بتوجيهات  االإم����ارة 
م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حميد 
املجل�س  ع�����س��و  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
االأعلى حاكم عجمان راعى املوؤ�س�سة 
بن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  م��ن  وب��دع��م 
عجمان  ع��ه��د  ويل  النعيمي  حميد 
رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
قامت  حيث  املوؤ�س�سة،  اأمناء  جمل�س 
رائدة  جمتمعية  بخدمات  املوؤ�س�سة 
وكفالة  االأيتام  برعاية  فيها  تكفلت 
احتياجات  وتلبية  امل�ستحقة  االأ���س��ر 
امل�سنني  وف��ئ��ة  واالأرام������ل  امل��ط��ل��ق��ات 
املادي  ال�سحي والعجز  العجز  وفئة 
التعليمي  وال���دع���م  امل��واط��ن��ني  م���ن 
يف  وامل�ساهمة  واجل��ام��ع��ي  االأ�سا�سي 
امل�ساكن  و�سيانة  املديونية  ت�سديد 
امل��و���س��م��ي��ة خ����لل �سهر  وامل�������س���اري���ع 

رم�سان الكرمي.
عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�سيخة  وك�سفت 

حميد  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  النعيمي 
النعيمي اخل��ريي��ة خلل  را���س��د  ب��ن 
املوؤ�س�سة  موؤمتر �سحفي عقد مبقر 
الرم�سانية  احل��م��ل��ة  اإط������لق  ع���ن 
حت����ت ����س���ع���ار ) م��ان��ق�����س م�����ال من 
�سدقة ( للعام الثامن لعام 1439 
ه� على التوايل بجملة من امل�ساريع 

اخلريية.
هي  امل�����س��اري��ع  اأول  اأن  اإىل  م�����س��رية 
امل��ال اخلا�سة ب�ساحب  زك��اة  ت��وزي��ع 
امل�ستفيدين  وع���دد  احل��اك��م  ال�سمو 
منها اأكر من ع�سرة اآالف م�ستفيد 

وتبلغ  وامل�ستحقني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
األف  وخم�سمائة  مليون   9 قيمتها  
بطاقات  ع����ن  ع����ب����ارة  وه�����ي  دره������م 
ت���وزع على  ك����ارت(  م��ا���س��ر   ( بنكية 
م�سرف  م��ع  بالتعاون  امل�ستفيدين 
ع��ج��م��ان وت��ف��ع��ل م��ن خ���لل اأجهزة 

ال�سرف االآيل.
توزيع  م�سروع  هو  الثاين  وامل�سروع 
امل����ري ال��رم�����س��اين وه����و ع���ب���ارة عن 
ت���وزي���ع امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ف��ئ��ة ذوي 
الدخل املحدود من االأ�سر امل�ستحقة 
حالة  درا���س��ة  بعد  وذل��ك  واملحتاجة 

ك�����ل االأ�������س������رة وال�����ه�����دف م�����ن ه���ذا 
كاهل  على  االأعباء  تخفيف  امل�سروع 
الراحم  روح  وبث  امل�ستحقة  االأ�سر 
الكرمي  ال�����س��ه��ر  ه����ذا  وال��ت��ك��اف��ل يف 
امل��وؤ���س�����س��ات اخلريية  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�سيخة  واأ���س��ارت 
هذا  م��ن  امل�ستفيدين  ان  النعيمي 
م�ستحقة  اأ�سرة   )4000  ( امل�سروع 
 2،000،000 اج��م��ال��ي��ة  ب��ت��ك��ل��ف��ة 

درهم.
اإفطار  م�سروع  هو  الثالث  وامل�سروع 
واخليم  امل�ساجد  من  ع��دد  يف  �سائم 

الوجبات  ع���دد  وي��ب��ل��غ  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
املقدمة من املوؤ�س�سة تقريبا 6000 
وجبة يومياً موزعة على 13 م�سجد 

داخل اإمارة عجمان.
وامل�����س��روع ال��راب��ع زك���اة ال��ف��ط��ر يتم 
العيد  امل�ستحقني قبل  توزيعها علي 
 2000 بيوم واحد  وي�ستفيد منها 

�سخ�س واأ�سرهم.
ت���وزي���ع ك�سوة  وامل�������س���روع اخل��ام�����س 
من  وي�ستفيد  االأي���ت���ام  ع��ل��ى  ال��ع��ي��د 
وحم���ت���اج  ي���ت���ي���م    255 امل���������س����روع 
املوؤ�س�سات  وب��ع�����س  امل��وؤ���س�����س��ة  م���ن 
اإىل  وب��ح��اج��ة  اأي���ت���اء  ال��ت��ي حتت�سن 
، لتقوم  دع��م  وت��وف��ري ملب�س لهم 
امللب�س  وتوفري  بدعمهم  املوؤ�س�سة 

للأيتام واالأطفال.
العيد  ال�����س��اد���س ع��ي��دي��ة  وامل�������س���روع 
االأيتام  على  توزيعها  يتم  ل��لأي��ت��ام 
ل�سراء  ال���ع���ي���د  ق���ب���ل  واالأط�������ف�������ال 
مايلزمهم من هدايا وي�ستفيد منها 
255 يتيم مببلغ 127500 درهم 

لكل يتيم 500 درهم.
واي�����س��ا م���ن م���ب���ادرات امل��وؤ���س�����س��ة يف 
والذي  االن�����س��اين  للعمل  زاي���د  ي���وم 
املوؤ�س�سة  19 رم�سان تقوم  ي�سادف 
بتقدمي وجبات افطار �سائم لنزالء 
ام����ارة ع��ج��م��ان واي�سا  ال�����س��ج��ون يف 

ك�سوة العيد الطفال النزيلت .

•• راأ�س اخليمة-وام:

�سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��اك��م راأ����س 
اخليمة يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد 
النائب  كوم�س�سفيلي  دمي��ي��ري  م��ع��ايل  ام�����س 
االأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير االقت�ساد يف 
يزور  ال��ذي  امل��راف��ق  وال��وف��د  جورجيا  جمهورية 

البلد حاليا.
ال�����س��م��و ح���اك���م راأ������س اخليمة  و رح����ب ���س��اح��ب 
خلل اللقاء بامل�سئول اجلورجي و الوفد املرافق 
البلدين  بني  القائمة  الثانية  بالعلقات  م�سيدا 

ال�سديقني.

االقت�سادية  اجل���وان���ب  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ���لل  مت 
واال�ستثمارية وال�سياحية بني االإمارات وجورجيا 
و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م مل��ا ف��ي��ه م�سلحة 

البلدين و ال�سعبني ال�سديقني .
جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
بالنه�سة  اجل���ورج���ي  االق��ت�����س��اد  وزي����ر  ال������وزراء 
احل�سارية و العمرانية و التنموية ال�ساملة التي 
االإمارات  اأن  اإىل  منوها  االإم���ارات  دول��ة  ت�سهدها 
ال�سركات  مل��خ��ت��ل��ف  م��ه��م��ا  م��ق�����س��دا  اأ����س���ب���ح���ت 
العاملية الباحثة عن فر�س لل�ستثمار م�ستفيدة 
الدولة  تقدمها  ال��ت��ي  وامل���زاي���ا  الت�سهيلت  م��ن 

للم�ستثمرين.
وق���د اأق����ام ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م راأ�����س اخليمة 

والوفد  للم�سئول اجلورجي  تكرميا  ماأدبة غداء 
املرافق له . ح�سر اللقاء و املاأدبة .. ال�سيخ حممد 
املنتدب  الع�سو  القا�سمي  عبداهلل  بن  حميد  بن 
“راكز”  االقت�سادية  راأ�س اخليمة  بهيئة مناطق 
و���س��ع��ادة ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��داهلل ال��زع��اب��ي النائب 
الثاين لرئي�س املجل�س الوطني االحتادي و�سعادة 
دائرة  رئي�س  اخل��اط��ري  حممد  اأح��م��د  امل�ست�سار 
حممد  الدكتور  و�سعادة  اخليمة  ب��راأ���س  املحاكم 
راأ�س  دائ��رة جمارك  املحرزي، مدير عام  عبداهلل 
مدير  احلمادي  حممد  اأحمد  واملهند�س  اخليمة 
عام دائرة اخلدمات العامة و�سعادة را�سد �سويدان 
اخلاطري مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة 

وعدد من امل�سئولني.

اجتماعية الوطني االحتادي تناق�ش �صيا�صة 
املوارد الب�صرية والتوطني  

يف مار�س املا�سي

�صحة بلدية راأ�ش اخليمة تفت�ش 1148 حمال و�صبط 126  خمالفا
•• دبي-وام:

والعمل  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������س���وؤون  ن��اق�����س��ت جل��ن��ة 
ب��امل��ج��ل�����س الوطني  ال��ب�����س��ري��ة  وال�����س��ك��ان وامل������وارد 
االأمانة  مبقر  ال��ي��وم  اجتماعها  خ��لل  االحت���ادي 
حمد  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة  ب��دب��ي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
�سيا�سة  مو�سوع  اللجنة،  رئي�س  الرحومي  اأحمد 
اللجنة  ت�سم  والتوطني.  الب�سرية  امل���وارد  وزارة 
يف ع�����س��وي��ت��ه��ا ���س��ع��ادة ك���ل م���ن ع���زة ���س��ل��ي��م��ان بن 

ليتيم،  را���س��د  وعائ�سة  اللجنة،  م��ق��ررة  �سليمان 
وعلياء �سليمان اجلا�سم، والدكتورة ن�سال حممد 
علي  و�سامل  اليماحي،  اأحمد  وحممد  الطنيجي، 

ال�سحي.
واعتمدت اللجنة خلل االجتماع تقريرها النهائي 
حول م�سروع قانون احتادي ب�ساأن العمل التطوعي 
ملناق�سته يف اجلل�سات  للمجل�س  رفعه  يتم  اأن  على 
مو�سوع  تو�سيات  تقرير  اعتمدت  كما   . القادمة 
�سيا�سة وزارة تنمية املجتمع ب�ساأن بناء االأ�سرة الذي 

 28 يف  ع�سرة  الثالثة  جل�سته  يف  املجل�س  ناق�سه 
اأن روؤية  اإىل  املا�سي. ونوه حمد الرحومي  مار�س 
دولة االإمارات 2021 تهدف اإىل توظيف ومتكني 
املواطن  الب�سري  امل���ال  ل��راأ���س  الكامنة  ال��ط��اق��ات 
وت�سجيع  االإماراتيني  م�ساركة  تعظيم  خلل  من 
احلكومي  القطاعني  يف  ال��ق��ي��ادات  وب��ن��اء  ال��ري��ادة 
واخلا�س وجذب اأف�سل الكفاءات واحلفاظ عليها 
�سريحة  اأك��رب  ومتكني  الوطني  باالقت�ساد  للدفع 

من ال�سباب للدخول يف قطاع �سوق العمل.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

نفذت ادارة ال�سحة العامة ببلدية راأ�س اخليمة خلل �سهر مار�س املا�سي 408 
جولة تفتي�سية اأ�سفرت عن تفتي�س 1148 حمل جتاريا و�سبط 126 حمل 
املواد  و29 كجم �سنفا من  التجميلية  م��واد  62 كجم من  خمالفا وم�سادرة 
الغذائية . وبح�سب �سيماء الطنيجي مديرة ال�سحة العامة بالوكالة فان احلملة 
اأ�سفرت عن �سبط 126 حمل خمالفا للقوانني وال�سروط ال�سحية ومبوجب 
 32900 126 حم��ل مببلغ  وت��غ��رمي  ب��االن��ذار  50 حم��ل  ذل��ك مت معاقبة 
درهم وت�سمن ن�ساط ادارة ال�سحة العامة ا�سدار 2034 بطاقة �سحية لعمال 

املحال التجارية بعد التاأكد خلوهم من  االأمرا�س املعدية . وعلى �سعيد املواد 
الغذائية مت ا�سدار 90 �سهادة �سلحية ت�سدير مواد غذائية من خلل الك�سف 
على 70 �سيارة واأي�سا راجعت ادارة ال�سحة العامة 102 خمططا ديكوريا ومت 
ا�سدار  56 رخ�سة جديدة و18 لتغيري املوقع و13 لتعديل الن�ساط و9 �سبط 
الن�ساط . ووفقا ملا تقول الطنيجي فان عملية الك�سف على الرخ�س تبني اأن 28 
رخ�سة  غري مطابقة و17 حتت االجراء وتلقت االدارة 41 �سكوى منها 15 
بخ�سو�س املواد الغذائية و4 بيطرية و18 بيئية . وبالن�سبة لن�ساط امل�سالخ يف 
6648 من املا�سية بالفلية و855 يف �سوكة و790 يف  مار�س املا�سي مت ذبح 

م�سلخ راأ�س ىاخليمة و168 راأ�س من املا�سية يف م�سلخ الغيل .  

حاكم راأ�ش اخليمة ي�صتقبل النائب االأول لرئي�ش الوزراء وزير االإقت�صاد اجلورجي

اأكد على دعم البيئة الأمنية

اللجنة اال�صرافية العليا مل�صروع حماية جتتمع بالتنمية االقت�صادية 

»خليفة التخ�ص�صي« يعزز جهوده يف ال�صياحة العالجية الكويتي

حتت �سعار مانق�س مال من �سدقة

موؤ�ص�صة حميد بن را�صد النعيمي اخلريية تطلق احلملة الرم�صانية 

دفاع مدين عجمان ومركز خدمات نقل الدم 
واالأبحاث بال�صارقة ينظمان حملة للتربع بالدم

•• عجمان- الفجر: 

نظمت االإدارة العامة للدفاع املدين يف عجمان حملة للتربع 
ق�سم  من  باإ�سراف  العاملي،  ال�سحة  اليوم  مع  تزامناً  بالدم 
خدمات  مركز  م��ع  وبالتعاون  العامة  وال��ع��لق��ات  االإع���لم 
نقل الدم واالأبحاث بال�سارقة، وذلك تاأكيداً للدور االإن�ساين 

واالإجتماعي يف خدمة املجتمع.
مديرعام  نائب  جم��لد  جا�سم  را�سد  العميد  �سعادة  واأ���س��ار 
الدفاع املدين بعجمان، اإىل حر�س االإدارة على امل�ساركة يف 
الدم  لتوفري  املركزي  الدم  بنك  وم�ساعدة  املجتمع،  خدمة 

للمحتاجني اإليه من املر�سى وم�سابي احلوادث مب�ست�سفيات 
الدولة، م�سرياً اإىل ان التربع بالدم هو واجب اإن�ساين يحث 
على  ق���ادراً  االإن�سان  دام  ما  احلنيف  االإ�سلمي  ديننا  عليه 
القيام به، ويعترب تعبرياً �سادقاً عن التلحم احلقيقي بني 
رجال الدفاع املدين واملجتمع. �سواأ�ساف �سعادته اإن احلملة 
ال�سباط  ع��دد كبري من  �سارك فيها  ك��ب��رياً،  اإق��ب��ااًل  �سهدت 
واملتعاملني  االإدارة،  يف  العاملني  واالأف���راد  ال�سف  و�سباط 
واجلمهور، للإ�سهام يف ظاهرة اجتماعية وح�سارية مهمة 
تهدف اإىل الرابط االجتماعي والتكافل بني اأفراد املجتمع، 

وتلبية نداء الواجب وتاأ�سيل روح املواطنة واالنتماء.

••راأ�س اخليمة – الفجر

�سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  بن علوان  ال��ل��واء علي عبد اهلل  ت��راأ���س 
حماية،  مل�سروع  الُعليا  االإ�سرافية  اللجنة  اجتماع  اخليمة،  راأ���س 
بح�سور �سعادة  الدكتور عبد الرحمن ال�سايب النقبي مدير عام 
دائرة التنمية االقت�سادية واأع�ساء اللجنة االإ�سرافية الُعليا، الإدارة 
حماية.   “ نظام  املن�ساآت  الأم��ن  التقنية  االأنظمة  م�سروع  وتطبيق 
مل�سروع حماية  الو�سع احلايل  مناق�سة  االجتماع،  حيث مت خلل 

واالإطلع على اأبرز مامت اإجنازه خلل الفرة ال�سابقة و امل�ستجدات 
العامة  القيادة  بني  االل��ك��روين  الربط  مناق�سة  مت  كما  احلالية 
يف  التطويرية  املقرحات  وو�سع  االقت�سادية  وال��دائ��رة  لل�سرطة 

جمال ربط تراخي�س الدائرة وتوفري �سهادة ال�سلمة االأمنية .
البيئة  وتعزيز  دع��م  ���س��رورة  االجتماع على  اأك��د  اآخ���ر،  م��ن جانب 
اال�ستثمار  دع��م  وت�سجيع  التنمية،  يف  اأ�سا�سي  كمتطلب  االأمنية 
حتقيق  يكفل  مب��ا   ، االإ�سراتيجي  التوجه  واأه���داف  مل��ح��اور  وف��ق��اً 
2021م واأجندتها الوطنية يف رفع ن�سبة ال�سعور  روؤية االم��ارات 

راأ�س  �سرطة  ع��ام  قائد  �سعادة  اأ�ساد  االجتماع،  ختام  ويف  ب��االأم��ان. 
االق��ت�����س��ادي��ة، وتعاونها  ال��دائ��رة  ال��ت��ي تبذلها  ب��اجل��ه��ود  اخل��ي��م��ة، 
ال���دائ���م م��ع ال�����س��رط��ة، وال��ع��م��ل وف���ق اأف�����س��ل االأه�����داف واملعايري 
حماية،  مل�سروع  الُعليا  االإ�سرافية  اللجنة  اأع�ساء  موجهاً  االأمنية، 
ب�سرورة  العمل ب�سكل م�ستمر على متابعة وتنفيذ نظام ) حماية ( 
وتطبيقه باأف�سل م�ستوى مطلوب، وذلك من خلل تطوير اآليات 
العمل واالرتقاء به، والتعاون الإزالة كافة العقبات يف العمل االأمني 

وال�سرطي.

 ••راأ�س اخليمة- الفجر:  

خليفة  ال�����س��ي��خ  م�ست�سفى  اخ��ت��ت��م 
اأحد  اخليمة  راأ���س  يف  التخ�س�سي 
م�ساركته  ال��دول��ة  رئي�س  م��ب��ادرات 
امل����ع����ر�����س وامل����وؤمت����ر  ال���ث���ان���ي���ة يف 
ال�����دويل ل��ل�����س��ي��اح��ة ال��ع��لج��ي��ة يف 
ا���س��ت��ق��ط��ب مئات  ال���ك���وي���ت، ح��ي��ث 
ال������زوار ل��ل���س��ت��ف�����س��ار ع���ن خطته 
لل�سياحة العلجية والتي تت�سمن 
العامة  ال�سحة  لتعزيز  باقات   3
والك�سف املبكر عن اأمرا�س القلب 
والتي  املزمنة  واالأمرا�س  واالأورام 
مت تد�سينها ر�سمياً يف دي�سمرب من 

عام 2016  .
ال�سيد  م�سطفى  ال��دك��ت��ور  وذك���ر 
الها�سمي رئي�س االت�سال احلكومي 
امل�ست�سفى  اأن  الدولية  والعلقات 
التخ�س�سية  خ��دم��ات��ه  ا�ستعر�س 

وامل���ت���م���ي���زة يف م���ع���ر����س وم���وؤمت���ر 
ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��لج��ي��ة، ك��م��ا تطرق 
العلجية،  لل�سياحة  خطته  اىل 
التي اطلقها يف ثلث باقات رئي�سة 
والتي بداأت ت�ستقطب العديد من 
املراجعني، وذل��ك  يف مركز تعزيز 
ال�سحة الذي اأن�سئ لهذا الغر�س.

امل�ست�سفى  ج��ن��اح  ان  اإىل  واأ�����س����ار 
اق��ب��ال ع���دد من  امل��ع��ر���س �سهد  يف 
م�سوؤويل ال�سحة الكويتني كما مت 
ال�سحة  وزارة  معوكيل  االج��ت��م��اع 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ر�سا   ال��ك��وي��ت��ي 
الذي اأثنى على م�ساركة امل�ست�سفى 
على  وك��ذل��ك  امل��ع��ر���س  يف  املتميزة 
اخلدمات الراقية التي بات يقدمها 
امل�ست�سفى من خلل مراكز التميز 
القلب  ال��ث��لث يف ط��ب وج���راح���ة 
واالأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة وم��رك��ز طب 
وج���راح���ة االأع�����س��اب وم��رك��ز طب 

وجراحة االأورام . 
حما�سرات  ال���ق���اء  مت  اأن�����ه  وق�����ال 
للمعر�س  امل�����س��اح��ب  امل���وؤمت���ر  يف 
تتمتع  م��ا  اإىل  خللها  م��ن  تطرق 
به دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
لتتبوء مراكز متقدمة يف ت�سنيف 
الوجهات ال�سياحية العلجية على 
ال�سعيد العاملي يف توفري العنا�سر 
الرعاية  بقطاع  للنهو�س  الهامة 
املميزة  اخل��ربة  فيها  ال�سحية مبا 
االنتظار  وف��رات  الطبي  للطاقم 

الق�سرية ن�سبيا. 
التي  امل��ث��ال��ي��ة  اإىل اجل��ه��ود  واأ����س���ار 
لتعزيز  االإم����ارات  حكومة  تنفذها 
ال�سياحة العلجية يف ظل املقومات 
ال�سناعة  لهذه  الداعمة  الرئي�سة 
اال�سراتيجي  املوقع  يف  واملتمثلة 
ال�سيا�سي  واال����س���ت���ق���رار  واالأم������ن 
واالقت�سادي وتوافر البيئة واملناخ 

اال����س���ت���ث���م���اري اجل��������اذب ل���رج���ال 
عموما  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن  االأع����م����ال 
والت�سريعات  ال��ق��وان��ني  وت���وف���ري 
املهن  مل����زاول����ة  امل���رن���ة وامل���ت���ط���ورة 
التحتية  البنية  ووج���ود  ال�سحية 
العلجية  ل��ل�����س��ي��اح��ة  ال���داع���م���ة 
وتوافر  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  وت��ط��ور 
والت�سخي�سية  الوقائية  اخلدمات 
خمتلف  يف  امل��ت��م��ي��زة  وال��ع��لج��ي��ة 

التخ�س�سات الطبية. 
واأ�ساف اأن امل�ست�سفى ا�ستقبل نحو 
خارج الدولة  1100 مري�سا من 
ت�سغيله  م��ن  ق�سرية  ف��رة  خ��لل 
ال��ت��ي ب����داأت يف ف��رباي��ر م��ن العام 
الج����راء ال��ع��لج وامل��ت��اب��ع��ة، وذلك 

حتى نهاية العام املا�سي. 
واأفاد ان امل�ست�سفى يقدم من خلل 
ال��ب��اق��ات  خ��دم��ات متكاملة  ه���ذه 
باقة  تت�سمن  تناف�سية  وب��اأ���س��ع��ار 

وت�سمل فحو�سات  ال�سحة   تعزيز 
���س��ام��ل��ة ل��ل��ك�����س��ف ع���ن االأم����را�����س 
خمربية  وف����ح����و�����س����ات  امل����زم����ن����ة 
دقيقة والتنظري للك�سف املبكر عن 
واالأوعية  القلب  واأمرا�س  االأورام 

الدموية.
باقة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ب��اق��ة  اأن  واأ����س���اف 
وتت�سمن  ل��لأورام  املبكر  الفح�س 
متخ�س�سة  اإ���س��اف��ي��ة  ف��ح��و���س��ات 
التداخلية  االأ����س���ع���ة   خ����لل   م���ن 
املقطيعة  واالأ�����س����ع����ة  وال���ت���ن���ظ���ري 
والرنني املغناطي�سي للك�سف املبكر 
الباقة  ت�سمل  فيما  االأورام،  ع��ن 
الأمرا�س  املبكر  الفح�س  الثالثة 
فحو�سات  خ������لل  م�����ن  ال���ق���ل���ب 
للقلب  م��ت��خ�����س�����س��ة  اإ�����س����اف����ي����ة 

واالأوعية الدموية املختلفة.   
على  ي��رك��ز  امل�ست�سفى  اأن  واأو���س��ح 
تقدمي اخلدمة املتميزة من خلل 

وت�سجيع  ال��ث��لث  الباقات  اط��لق 
الفح�س املبكر للأمرا�س ال�سارية 
وامل����زم����ن����ة  وزي����������ادة من����و اأع�������داد 
ال��ع��لج،  منوها  بهدف  ال�سائحني 
ال�سياحة  م���ب���ادرة  م��ق��وم��ات  اإىل  
اال�ستقرار  يف  واملتمثلة  العلجية 

واالقت�سادي  واالأم��ن��ي  ال�سيا�سي 
امل�ست�سفى   وم����وق����ع   ال����دول����ة،  يف 
املناطق  املتميز متو�سطا  اجلغرايف 
�سارع  على  ال��دول��ة  م��ن  ال�سمالية 
بن  حممد  �سارعي  ب��ني   ال�سهداء 
زاي��د، و�سارع االإم��ارات، ف�سل عن 

وجود بنية حتتية داعمة لل�سياحة 
املطارات  م���ن  ك�سبكة  ال��ع��لج��ي��ة 
اإم���ارة  يف  امل�ست�سفى  م��ن  القريبة 
راأ�س  ال�سارقة واإم���ارة  دب��ي واإم���ارة 
الفنادق  م��ن  كبري  وع���دد  اخليمة 

واملراكز التجارية املجاورة.
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•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

يف  داخ��ل��ي��ة  ط����رق  م�سروع اإن�ساء  ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة   ب�����داأت 
وتبلغ  الظفرة  مبنطقة  ليوا  مدينة  يف  اجلفن  مبح�سر  ال�سناعية  املنطقة 
على  التنفيذي  املجل�س  موافقة  بعد  وذل���ك  دره���م،  مليون  تكلفته 20.2 
ال�سناعية  املنطقة  يف  التحتية  البنية  لقطاع  اإ�سافة  ميثل  ال��ذي  امل�سروع 
ل�سكان  متميزة  حتتية  بنية  لتوفري  الظفرة  بلدية  جهود  اإط���ار  يف  وي��اأت��ي 
الظفرة يف  التي ت�سهدها منطقة  ال�ساملة  النه�سة  املنطقة مبا يتوافق مع 

خمتلف القطاعات وكافة املجاالت.
االإ�سفلتية  الطرق  تنفيذ  اجلفن  ب�سناعية  ط��رق  اإن�ساء  م�سروع  ويت�سمن 
املنطقة  لل�سيارات داخل  وعمل لوحات مرورية وعلمات الطريق ومواقف 
ال�سناعية يف حم�سر اجلفن مبدينة ليوا. ويهدف امل�سروع الذي يبلغ طوله 
ع�سرة كيلومرات اإىل توفري الطرق لعدد 105 اأرا�سي �سناعية منها »عدد 
وعدد 52 اأر�سا �سناعية  مربع،  مر   3600 مب�ساحة  �سناعية  اأر�سا   30
مر   16،900 مب�ساحة  �سناعية  اأر�سا  و23  مربع،  مر   900 مب�ساحة 
اأف�سل اخلدمات ل�سكان  اإىل تطوير �سناعية اجلفن لتقدمي  اإ�سافة  مربع، 

م�ساريع  من  ع��دد  تنفيذ  على  الظفرة  بلدية  وحتر�س  ليوا.  مدينة  وزوار 
البنية التحتية يف خمتلف مدن املنطقة حيث  قامت البلدية بر�سية م�سروع 
اإنارة وتوفري و�سائل ال�سلمة املرورية يف مدن  اإن�ساء ممرات م�ساة واأعمال 
مع  م�ساة  ممرات  اإن�ساء  اأعمال  وتنفيذ  ت�سميم  امل�سروع  ويت�سمن  الظفرة. 
اأعمال االإنارة اللزمة واأعمال رفع م�ستوى ال�سلمة املرورية عند التقاطعات 
مع الطرق كممرات العبور واإ�سارات املرور القابلة للتحكم. ويهدف ذلك اإىل 
توفري ممرات م�ساة منظمة واآمنة ت�ساعد يف ت�سجيع املجتمع املحلي ملمار�سة 
ريا�سة امل�سي بني االأحياء ال�سكنية ملا لها من فوائد �سحية تعود بالنفع على 

اجلميع. واأكدت بلدية املنطقة الظفرة  اإن توفري امل�ساريع اخلدمية ل�سكان 
التي  الر�سيدة  قيادتنا  وتوجيهات  دعم  من  انطلقاً  الظفرة ياأتي  املنطقة 
حتر�س على تقدمي اأف�سل �سبل احلياة الكرمية للمواطنني واملقيمني، كما 
ياأتي ذلك انطلقاً من امل�سوؤولية االجتماعية للبلدية وروؤية النظام البلدي 
امل�ستدامة  التنمية  يحقق  عاملية  كفاءة  ذو  بلدي  نظام  توفري  اإىل  الرامية 
املن�سودة ويعزز معايري جودة احلياة يف اإمارة ابوظبي. وتوفري متعة و�سهولة 
ال�سحية  ببيئتها  تتميز  جاذبة  منطقة  يف  الظفرة  املنطقة  ل�سكان  العي�س 
ومظاهرها احل�سرية من خلل توفري بنية حتتية وخدمات بلدية مميزة. 

•• عجمان-وام:

عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات 
احلكومي  العمل  ل��دع��م  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان 
امل�سرك وتعزيز دور املجل�س يف متابعة حتقيق حماور روؤية 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  االمانة  نظمت   2021 عجمان 
حكومة  يف  املحلية  ال���دوائ���ر  م��ع  االج��ت��م��اع��ات  م��ن  �سل�سلة 
يف  التنفيذي  املجل�س  اأج��ن��دة  تطوير  م��ب��ادرة  �سمن  عجمان 
خطوة ا�ست�سرافية لر�سيخ مبداأ االبتكار والتجديد يف العمل 
االأول��وي��ات املحلية  االإم���ارة م��ن خ��لل حتديد  احلكومي يف 
للمرحلة القادمة وم�ساندة عمليات اتخاذ القرار احلكومي. 
واأكد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي اأن قيادتنا الر�سيدة 
ملهمة وحمفزة ومبادرة ت�سجع على االبتكار والتميز يف �ستى 
ال�سمو  �ساحب  توجيه  اأن  اإىل  ..الفتا  عليه  وحتث  املجاالت 
ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
املجتمع وقيادته نحو  الدائم مع تطلعات  بالتفاعل  عجمان 
ال�سعادة  لتحقيق  اأف����راده  ومعي�سة  ح��ي��اة  وحت�سني  التطور 
حلكومة  املحلية  ال���دوائ���ر  يف  ال��ع��م��ل  ف���رق  ومت��ك��ني  للنا�س 
عجمان من حتقيق اأهدافها التي تعزز روؤية عجمان 2021 

والتي بدورها تن�سجم مع روؤية االإمارات 2021 .
العمل  يف  والتجديد  االبتكار  ه��دف  حتقيق  اإن  �سموه  وق��ال 
اإىل االأفكار املبدعة التي ت�سنع  احلكومي يف االإم��ارة يحتاج 
موؤ�س�ساتنا  داخ����ل  م�����س��ت��دام��ا  ع��م��ل  ي�����س��ب��ح  ح��ت��ى  ال��ت��غ��ي��ري 
امل���ت���غ���ريات املحلية  ال��ت��ك��ي��ف م����ع  ق�������ادرا ع���ل���ى  احل���ك���وم���ي���ة 

واالحتادية.
كافة  ج��ه��ود  ت�سافر  تتطلب  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  واأ���س��اف 
الدوائر املحلية باالإمارة وخلق حالة من التكامل والتن�سيق 
للو�سول اإىل االأهداف التي خططت لها يف اأ�سرع وقت وباأقل 
كفاءة  رفع  خللها  من  ميكن  التي  الو�سيلة  وهي  التكاليف 
امل�ستويات مبا  كل  على  نوعية  نقلة  واإيجاد  االأداء احلكومي 

يحقق جودة �ساملة فيها.
واأ�ساد �سموه مبدى وعي فرق العمل يف جميع دوائر االإمارة 
باأهمية  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأمانة  ومتابعة  بقيادة 

ال��ت��لح��م وال��ت��ف��اع��ل الإجن����اح ال���ربام���ج احل��ك��وم��ي��ة لتعزيز 
�سناعة القرار ور�سم معامل النهج الذي ن�سري عليه يف تقوية 
خلل  م��ن  العامة  وال�سيا�سات  اال�سراتيجيات  خم��رج��ات 
املجتمعية  وال��ق��ط��اع��ات  االأع��م��ال  ق��ط��اع  م��ع  ال�سراكة  م��ب��داأ 
للخروج بالنتائج الطيبة التي ت�سمن تعزيز جودة اخلدمات 

احلكومية التي ت�سب يف �سالح الوطن واملواطنني.
ومن جانبه قال ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة 
البلدية والتخطيط اإن كافة جهودنا املبذولة ت�سب يف حتقيق 
امل�سلحة العامة من خلل العمل املوحد على تطبيق ما جاء 
القطاعات  كافة  ت�سمل  التي  الوطنية االحتادية  االأجندة  يف 

ومنها قطاع البلديات.
تواكب  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  اأن  واأ���س��اف 
املنفذة  وم�ساريعها  خططها  ك��اف��ة  يف  الرقمية  ال��ت��ط��ورات 
وت��وا���س��ل جهودها ل��لرت��ق��اء ب��اأدائ��ه��ا اخل��دم��ي ال��ذي ي�سعد 

املتعاملني معها ويحقق امل�سالح الوطنية يف االإمارة.
لتطوير  اجلهود  توا�سل  على  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  واك��د 
م���راك���ز ����س���ع���ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني وت���ع���زي���ز االإن�������س���ان االإم����ارات����ي 
الدائرة  اأه���داف  واإي�سال  املواطنة  الب�سرية  امل���وارد  وتاأهيل 
ح�سب  واقعيا  بتحقيقها  منجزاتها  قمة  اإىل  اال�سراتيجية 
مكانة  لتعزيز  الثاقبة  وروؤيتها  ب��االإم��ارة  القيادة  توجيهات 

اإمارة عجمان عامليا.
التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  يف  العمل  ف��ري��ق  وق���ام 
برئا�سة �سعادة الدكتور �سعيد �سيف املطرو�سي االأمني العام 
عن  تعريفية  لقاءات  بتنظيم  بعجمان  التنفيذي  للمجل�س 
العموم وفرق  م��دراء  العام بح�سور  التقومي  مبادرة تطوير 
املرحلة  اأول��وي��ات  لو�سع  املحلية  ال��دوائ��ر  يف  املحلية  العمل 
االإمارة  لروؤية  اال�سراتيجية  املوؤ�سرات  حتقيق  يف  القادمة 
املطرو�سي  �سيف  �سعيد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  واأك���د  امل�ستقبلية. 
االإمارة  الر�سيدة يف  ال��ق��ي��ادة  ت��رج��م وع��ي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن 
باأهمية و�سع م�سار وا�سح للمرحلة القادمة اأ�سا�سه الركيز 
ال���ت���ي ت�سع   2021 ع��ل��ى حت��ق��ي��ق حم�����اور روؤي�����ة ع��ج��م��ان 
راأ�س  على  املحلية  احلكومية  الفرق  ومتكني  املجتمع  اإ�سعاد 
للمجل�س  العامة  االأمانة  نحر�س يف  وقال  براجمها.  قائمة 

الدوائر  بني  ت�ساركي  مناخ  خلق  على  عجمان  يف  التنفيذي 
املحلية ي�سب يف رفع كفاءة العمل املوؤ�س�سي وتوحيد االأهداف 
وحتقيق  احلكومي  االأداء  عن  العام  الر�سا  تعميق  اأج��ل  من 
اأف�سل النتائج. و�سرحت مرمي املعمري مدير اإدارة اجلل�سات 
واللجان يف االأمانة العامة للمجل�س التنفيذي يف عجمان اأن 
دور  ودع��م  املحلية  ال��دوائ��ر  ت�سافر جهود  ت�ستهدف  امل��ب��ادرة 
تعزيز  ت�سمن  التي  الق�سايا  يف  البت  يف  التنفيذي  املجل�س 
ومتابعة  اأ���س��دار  اآل��ي��ة  اخل��دم��ات احلكومية وحت�سني  ج��ودة 

تنفيذ ال�سيا�سات والت�سريعات يف االإمارة.
بت�سميم  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  ق��ام��ت  وق��د 
ال�سنوي  العام  التقومي  موا�سيع  لتطوير  متكامل  برنامج 
املحلية  ال��دوائ��ر  يف  العمل  ف��رق  فيه  ت�ساهم  حيث  للمجل�س 
حلكومة عجمان ب�سكل تفاعلي وت�ساركي من خلل جل�سات 
امل�ستقبلية  اخلطط  الإ�ست�سراف  النوعية  الذهني  الع�سف 

التطويرية.
لتعزيز  املختلفة  امل�سادر  اإ�سهامات  اإىل  الربنامج  ويتطرق 
�سناعة القرار وتقوية خمرجات اال�سراتيجيات وال�سيا�سات 
كافة  يف  واملجتمع  االأعمال  قطاع  اإ�سراك  خلل  من  العامة 

مراحل الربنامج.
�سلطان  بن  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  �سعادة  اأ���س��اد  وب���دوره 
باملبادرة  ع��ج��م��ان  وج���م���ارك  م��ي��ن��اء  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي 
عجمان  حلكومة  التنفيذي  املجل�س  اطلقها  التي  النوعية 
اأع��م��ال املجل�س  ال��ع��ام جل���دول  ال��ت��ق��ومي  واخل��ا���س��ة بتطوير 
مثمنا دور اأمانة املجل�س يف تبني مثل هذه االطروحات الهامة 
التي ت�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وتن�سر روح امل�ساركة 
والت�ساور والتعاون من خلل تقارب االفكار واخلروج باأف�سل 

النتائج التي تدعم م�سرية التنمية والتطوير.
ملناق�سة  ال��ذه��ن��ي  ال��ع�����س��ف  جل�سة  خ���لل  النعيمي  واأع�����رب 
املبادرة بح�سور الدكتور �سعيد املطرو�سي امني عام املجل�س 
التنفيذي وقيادي دائرة امليناء واجلمارك عن امتنانه للجهد 
املجل�س وحر�سها على م�ساركة  امانة  به  الذي تقوم  الكبري 
املجل�س  اج��ن��دة  يف  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية  ال��دوائ��ر 
التي  امل��ب��ادرة  ان  النعيمي  حممد  ال�سيخ  وب��ني  التنفيذي. 

املجدولة  اجلل�سات  م��ن  ع��دد  حت��وي  خ��ا���س  ب�سكل  �سممت 
للعمل ب�سكل تفاعلي وت�ساركي مع اجلهات احلكومية املعنية 
من خلل �سل�سلة من ور�س العمل لتطوير موا�سيع التقومي 
بالوقوف على امكانيات تلك  ال�سنوي للمجل�س وذلك  العام 
�سبل  يف  والبحث  املنا�سب  الفني  املحتوي  توفري  يف  اجلهات 
يحقق  ال��ذي  بال�سكل  التنفيذي  املجل�س  مع  ادواره���ا  تفعيل 

م�ستهدفات التنمية لروؤية عجمان 2021.
من جانبه اأكد �سعادة عبداهلل املويجعي رئي�س جمل�س اإدارة 
غرفة جتارة و�سناعة عجمان رئي�س اللجنة الدائمة للتنمية 
االقت�سادية يف عجمان اأن حكومة عجمان بتوجيه من القيادة 
الر�سيدة حري�سة على تعزيز التعاون والتن�سيق بني خمتلف 
اجل��ه��ات وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وان ط���رح م��ب��ادرة ممنهجة 
اأهداف  لتحقيق  الطريق  ميهد  اأن  �ساأنه  من  التعاون  لهذا 
ومرونة  ب�سرعة  التنموية  وخططها  اال�سراتيجية  االإم��ارة 
خمرجات  على  ينعك�س  ال��ذي  االم��ر  القطاعات  خمتلف  يف 
اإىل  واملجتمع  ال��ف��رد  �سعادة  م��ن  وي��زي��د  احلكومية  ال��دوائ��ر 

جانب اخلروج بتو�سيات تعزز �سناعة القرار.
التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  بجهود  �سعادته  واأ���س��اد 
عجمان  اإم����ارة  تناف�سية  ت�سمن  رائ���دة  م��ب��ادرات  تنفيذ  يف 
التميز  خ��ارط��ة  على  االإم����ارة  لت�سع  القطاعات  خمتلف  يف 

والريادة حمليا واإقليميا وعامليا.
ومن ناحيتها قالت �سعادة �سامل ال�سويدي مدير عام غرفة 
للمجل�س  العامة  االأمانة  جهود  اإن  عجمان  و�سناعة  جت��ارة 
مع  املبا�سر  التوا�سل  على  وحر�سها  عجمان  يف  التنفيذي 
“ تطوير  االإم��ارة �سمن مبادرة  كافة اجلهات احلكومية يف 
اخلروج  �ساأنه  املجل�س” م��ن  اع��م��ال  ال��ع��ام جل��دول  التقومي 
تواجه  التي  التحديات  وحلول  متطلبات  تلم�س  مبوا�سيع 
خمتلف القطاعات يف االإمارة لتكون اأداة تعمل بجانب جهود 
يف  التنفيذي  املجل�س  مظلة  حتت  العاملة  الدائمة  اللجان 

جت�سيد روؤية اإمارة عجمان 2021.
مبادئ  وحت��ق��ق  العمل  وتنظم  مبتكرة  امل��ب��ادرة  اأن  واأ���س��اف 
اآليات  احلوكمة وال�سفافية و تدفع مب�ستوى كفاءة وفعالية 
�سنع القرار بكافة املوا�سيع التي تطرح يف املجل�س التنفيذي 

والتعليمية  واالجتماعية  االقت�سادية  القطاعات  مبختلف 
وال�سحية والبنية التحتية وغريها.

ومن جانبه اأكد �سعادة مروان اآل علي مدير عام دائرة املالية 
جلدول  العام  التقومي  تطوير  مبادرة  تنفيذ  اأن  عجمان  يف 
تعزيز  اإي��ج��اب��ي��ا يف  داف��ع��ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي مي��ث��ل  املجل�س  اأع��م��ال 
الدوائر  م�ستوى  على  احل��ك��وم��ي  املوؤ�س�سي  العمل  م�سرية 
احلكومية املحلية يف عجمان مبا يحمل من دالالت وا�سحة 
ومبا  ال��دوائ��ر  خمتلف  بني  متكاملة  عمل  بيئة  توفري  على 
العن�سر  وتقليل  العمل  وخ��ط��ط  ال��ربام��ج  تنفيذ  يف  ي�سهم 
الزمني لتنفيذها وكذلك العمل �سمن اأرقى املوا�سفات من 
خلل دورية االجتماعات ورفع التو�سيات مما يعمق الر�سا 
والفاعلية  بالكفاءة  النتائج  اأف�سل  ويحقق  االأداء  عن  العام 
العمل  ودمي��وم��ة  النجاح  عملية  يف  م�سركون  جميعا  الأننا 
احلكومي ومبا ينتج عنه حتقيق النجاح تلو النجاح وحتقيق 
يحقق  ومبا  احلكومة  ال�سراتيجية  وفقا  املبتغاة  االه��داف 

روؤية عجمان 2021.
وقال �سعادة املهند�س عمر اأحمد بن عمري مدير عام موؤ�س�سة 
عجمان  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  ان  ال��ع��ام��ة  امل��وا���س��لت 
ي��ح��ر���س ع��ل��ى امل�����س��ي ق��دم��ا ن��ح��و ب��ن��اء ج�سر م��ت��ني لتعزيز 
التي  امل���راآة  يعترب  كما  امل��ج��االت  �ستى  يف  والتطوير  التنمية 
تعك�س روؤية القيادة الر�سيدة وحتقيقا للخطة اال�سراتيجية 
الداعمة للتميز واالبتكار والتي حتث على التفاعل االإيجابي 
واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  م�ساركة  خ��لل  وم��ن  املجتمع  قبل  من 
اأعمال  العام جلدول  التقومي  مناق�سة تطوير  احلكومية يف 

املجل�س التنفيذي.
املبادرة ت�سهم بدورها يف خلق مناخ جيد  اأن هذه  اإىل  واأ�سار 
للتطوير والتنمية وتعزيز دور القطاع احلكومي يف �سناعة 
القرار مبا لديه من ا�سراتيجية منذ بداية مرحلة الفكرة 
ويحقق  االأداء  ع��ن  ال��ع��ام  الر�سا  يعمق  مم��ا  التنفيذ  وحتى 
اأف�سل النتائج على م�ستوى الكفاءة وللوقوف على اأمكانيات 
ت��ل��ك اجل��ه��ات يف ت��وف��ري امل��ح��ت��وى ال��ف��ن��ي امل��ن��ا���س��ب والبحث 
روؤية  م��ع  متا�سيا  التنمية  لتحقيق  اأدواره����ا  تفعيل  �سبل  يف 

عجمان 2021.

•• دبي –الفجر:

تعر�س حماكم دبي اأبرز اجنازاتها التي 
املا�سية من خلل  الفرة  حققتها يف 
للمتقا�سني  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني، وذل����ك يف م��ع��ر���س دبي 
ل��لإجن��ازات احلكومية، حتت  ال���دويل 
���س��ع��ار )ح��ك��وم��ات وط��ن��ي��ة.. اجن����ازات 
ب��رن��ام��ج دبي  وال���ذي ينظمه  ع��امل��ي��ة(، 
التابع  امل���ت���م���ي���ز  احل���ك���وم���ي  ل���������لأداء 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  للأمانة 
الإم���������ارة دب������ي، ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
املن�سوري  ع��ي��د  ���س��ع��ادة ط��ار���س  واأك����د 
م���دي���ر ع�����ام حم���اك���م دب������ي، اإل���ت���زام���ا 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حاكم دبي رعاه اهلل، وا�ستكمااًل ل�سعي 
عن  البحث  يف  املتوا�سل  دب��ي  حماكم 
من  جملة  ع��ن  ال��دائ��رة  تعلن  التميز، 
االإجن��ازات، الإبراز  اأهم ما مت تقدميه 
يف جمال العمل احلكومي، بهدف ن�سر 
املعرفة وتبادل اخلربات بني امل�ساركني 
ع���ل���ى امل�������س���ت���وي���ني امل���ح���ل���ي وال���ع���امل���ي، 
والتعريف ب�سعي حماكم دبي املتوا�سل 
يف البحث عن التميز، وقررنا يف هذه 
الركيز على جملة اخلدمات  ال��دورة 
بطرحها  قمنا  التي  اجلديدة  الذكية 
اجلمهور  ت��ع��ري��ف  ب��غ��ر���س  م����وؤخ����راً 
اخلدمات،  ب��ه��ذه  امل��ع��ن��ي��ني  وجم��ت��م��ع 
للم�ساهمة  خرباتهم،  من  واال�ستفادة 

الذكي  التحول  دفع عجلة  الفاعلة يف 
االأّول  ال��ه��دف  اإىل  و���س��واًل  واالب��ت��ك��ار 
يف  واملتمثل  احلكومي،  للعمل  واالأه��م 

بناء جمتمع متكامل اآمن و�سعيد.
عدد  عن  النقاب  دبي  حماكم  وتك�سف 
من اخلدمات الذكية املبتكرة يف اإطار 
التميز يف تقدمي خدمات  �سعيها نحو 
املتعاملني  ����س���ع���ادة  حت��ق��ق  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ورف��اه��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وم���ن ج��م��ل��ة هذه 
�سمن   )C3 )حم���ك���م���ة  اخل�����دم�����ات، 
�سوف  ال���ت���ي   ،X10 دب����ي  م����ب����ادرات 
امل�ستقبل   اإىل  وت��ق��ف��ز  ال���ع���امل  ت�����س��ب��ق 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اأن عمل 
ع��ل��ى تقدمي  ي��ق��ت�����س��ر  احل���ك���وم���ات ال 
ي�سمل  ب����ل  وت���ط���وي���ره���ا،  اخل����دم����ات 
التغيري يف اآليات العمل، لتبني قدرات 
روؤية  م��ع  ت��ت��واف��ق  وم�ستمرة  نظامية 
وتعترب  امل�ستقبل،  مدينة  لتكون  دب��ي 
غري  ق�سائياً  نظاماً   ،»C3 »حمكمة 
اللورقية،  امل��ح��اك��م  يعتمد  م�����س��ب��وق 
وي�سمن للمتقا�سي حقوقه القانونية 
فرة  يف  العدالة  ويحقق  تكلفة،  باأقل 
نظام  اأول  ي��ع��ت��رب  ك���م���ا  خم���ت�������س���رة، 
ق�سائي يف العامل لنظر الدعوى اأمام 
بالتزامن  ال��ث��لث  بدرجاتها  املحاكم 

ولي�س بالتتابع.
ك��م��ا اأو����س���ح ���س��ع��ادت��ه خ���دم���ة) اع���داد 
نوعها  من  االأوىل  بعد(،  عن  الدعوى 
بتطبيق  وذل��ك  املنطقة،  م�ستوى  على 
اجلل�سات  حت�سري  يف  املرئي  االت�سال 
بخا�سية  ال�����دع�����وى،  ادارة  مب��ك��ت��ب 

الدعاوى  ب��ني م��دي��ر  امل��ب��ا���س��ر  ال��ن��ق��ل 
املنظورة  ال���دع���اوى  يف  امل��ت��ق��ا���س��ني  و 
بتقدمي  ال������دع������وى،  ادارة  مب���ك���ت���ب 
متطورة  وتنفيذية  ق�سائية  خ��دم��ات 
تدعم موؤ�سرات �سعادة املتعاملني لدى 

حماكم دبي.
واأ�ساف �سعادته »ح�سد برنامج »�سور« 
اأوائل االإمارات  التطوعي على جائزة  
م�سرك  برنامج  وه��و   ،2017 ل��ع��ام 
حماكم  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون  ت�سميمه  مت 
اإم���ارة دبي،  امل��ح��ام��اة يف  دب��ي ومكاتب 
ن��وع��ه��ا يف  م���ن  االأوىل  ال��ف��ك��رة  وه����ي 
املنطقة، تفتح قنوات للعمل التطوعي 
للمحامني، بتقدمي خدمات ذات تكلفة 
مادية عالية ب�سكل جماين للمتعاملني، 
يهدف اإىل تعزيز ثقة املجتمع بالنظام 
الق�سائي من خلل تقدمي ا�ست�سارات 
خمتلف  ح������ول  جم���ان���ي���ة  ق���ان���ون���ي���ة 
مب�ساركة  وال��دع��اوى،  الق�سايا  اأن���واع 
يتطوعون  م��ت��خ�����س�����س��ني  حم���ام���ني 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ذه اخل���دم���ة، ل��ت��ع��زي��ز ثقة 
واإبراز  الق�سائي،  النظام  يف  املجتمع 
جمال  يف  وامل���ح���ام���ني  امل���ح���اك���م  دور 
وتعزيز  املجتمعية،  اخل��دم��ات  تقدمي 
ال�سراكة بني املحاكم ومكاتب املحاماة 
املجتمع،  القانونية يف  املعرفة  ن�سر  يف 
املحاماة  م���ك���ات���ب  ع�����دد  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث 

امل�ساركة 86 مكتب.
وق�������ال امل����ن���������س����وري اأم�������ا يف جم�����ال) 
حماكم  حافظت  الدولية(،  التناف�سية 
�سمن  اإقليميا  االأول  املركز  على  دب��ي 
البنك  لتقرير  العقود«  »ان��ف��اذ  حم��ور 
التوايل،و  على  الثالث  للعام  ال��دويل، 
قفزت اإىل املركز 12 عامليا من املركز 

ال����دويل  ال��ب��ن��ك  ت��ق��ري��ر  ���س��م��ن   25
االأعمال  اأن�سطة  ممار�سة  �سهولة  عن 
على  ب��ذل��ك  م��ت��ق��دم��ة   ،2018 ل��ع��ام 
امل��درج��ة يف تقرير  امل��ن��ط��ق��ة،  ك��ل دول 
ه���ذا ال��ع��ام وال����ذي ي��ع��د ���س��ه��ادة عاملية 
االإم���ارات  دول��ة  وري���ادة  تناف�سية  على 
اأن  اإىل  ا�سافة  الق�سائي،  القطاع  يف 
مع  لتتواكب  مبادرات  اأطلقت  املحاكم 
)م�سرعات  منها   ،2021 دب��ي  خطة 
امل�ستقبل(، وتطوير الق�سايا العمالية 
الدعاوى  يف  ال��ف�����س��ل  م���دة  بتقلي�س 
 57 م��ن  للق�ساء  وامل��ح��ال��ة  العمالية 
 30 م��ن م�ستهدف  ي��وم   26 اإىل  ي��وم 
امل��ن�����س��وري م�سروع  ي�����وم.  م��و���س��ح��ا 
ذكي  برنامج  فهو  الق�سائية  االإنابات 
م�ستحدث يربط بني حماكم الدولة 
تنفيذ  �سرعة  يف  ي�ساهم  و  وخارجها، 
باالإ�سافة  بال�سابق،  مقارنة  االنابات 
بني  ال��ت��ع��اون  روح  م�ستوى  رف���ع  اىل 
ال���ت���وا����س���ل فيما  و����س���رع���ة  امل���ح���اك���م 
�سملت  التي  للدرا�سة  وف��ق��اً  و  بينها، 
راأ���س اخليمة وحماكم  فقط حمكمة 
االنابات  ع��دد  اجمايل  بلغ  فقد  دب��ي، 
ال�����س��ادرة وال�����واردة م��ن حم��اك��م دبي 
انابة،   1449 راأ�س اخليمة  وحماكم 
وب���ذل���ك ف����اإن ت��ط��ب��ي��ق م�����س��روع نظام 
اأدى  ق��د  الق�سائية  ال��ه��ي��ئ��ات  اإن���اب���ات 
مبا�سر  ب�����س��ك��ل  اي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  اىل 
ع��دة حم���اور، حيث  وغ��ري مبا�سر يف 
انبعاثات  م��ن   18.847.72 وف���ر 
ث����اين اأك�����س��ي��د ال���ك���رب���ون وذل�����ك من 
وتقليل  ال�����رح�����لت  ت��ق��ل��ي��ل  خ������لل 
توفري  اإىل  ا�سافة  االأوراق،  ا�ستخدام 
 ( اإىل  ال�����وق�����ود  ا����س���ت���ه���لك  م����ع����دل 

باملقابل  و  كم،   / لر   )2834244
وفر من معدل �سعر البنزين بقيمة) 
جانب  اإىل  دره��م،    )68.021.86
رحلت  يف  امل�����س��ت��غ��رق  ال��زم��ن  تقليل 
التنقل التي بلغت ) 1449( �ساعة. 

ذكر  ال��ت�����س��ام��ح(،   ( �سعيد  ع��ل��ى  اأم����ا 
�سعادة طار�س املن�سوري قامت حماكم 
دب���ي ب��ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح واملحبة 
املجتمع،  اأفراد  واملودة بني  والتعاي�س 
الت�سويات وال�سلح،  وذلك عن طريق 
يف خم��ت��ل��ف امل�����ج�����االت، ك���االإ����س���لح 
االأ��������س�������ري، وت���������س����وي����ات ال�����رك�����ات، 
و  العمالية،  الق�سايا  يف  والت�سويات 
املدنية،  والت�سويات  التنفيذ،  ت�سويات 
وال�سلح  الت�سويات  اجمايل  بلغ  حيث 
 42623 اإىل  امل���ج���االت  خمتلف  يف 
2017م،  ع�����ام  يف  و����س���ل���ح  ت�����س��وي��ة 
باالإ�سافة اإىل ا�ستدامة قيم الت�سامح 
باالآخر  والقبول  التعددية  واح���رام 
وطائفياً،  ودي���ن���ي���اً  وث��ق��اف��ي��اً  ف��ك��ري��اً 
التعددية  ت��ف��ه��م  ط���ري���ق  ع���ن  وذل�����ك 
دبي  حماكم  مار�ست  حيث  الثقافية، 
اأ�ساليب لر�سيخ مبداأ تفهم التعددية 
الثقافية، من خلل، توفري الرجمة 
لغة  اإىل  العربية  اللغة  م��ن  الفورية 
اأخرى والعك�س، تطبيق قوانني الدول 
االأخرى يف احلاالت الزوجية، تقدمي 
امل�سلمني،  ل��غ��ري  ال���رك���ات  خ���دم���ات 

توثيق عقود الزواج يف الكنائ�س.
واأن�سطتها  ج��ه��وده��ا  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ال��ت��وع��وي��ة، م���ن خ���لل ب��رن��ام��ج معا 
دبي  قناة  60  حلقة  بواقع  ن�ستطيع 
منذ عام 2016، م�ساركات ا�سبوعيه  
برنامج   امل��ب��ا���س��ر،  ال��ب��ث  ب��رن��ام��ج  يف 

 ،2018 دب���ي   �سما  ق��ن��اة   االآن   اإىل 
 ،2017 عام   توعوية  حما�سر   20
االأوىل  اذاع��ة  اذاعية يف  15 م�ساركة 
للتدريب  م��ت��خ�����س�����س��ة  ور�������س   6  ،
م�ست�سارين ا�سريني )جمعية النه�سة 

الن�سائية وجامعة االمارات.
 وا���س��ت��ك��م��ل م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دبي 
جن��ح��ت حم���اك���م دب����ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأول  ت��وث��ي��ق  يف   »1 »خ���دم���ات  م��رك��ز 
عقد قران ح�سب ال�سريعة االإ�سلمية 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل ع���ن ب��ع��د عن 
القا�سي  ب��ني  ي��رب��ط  ط��ري��ق روب����وت 
العرو�سني لعقد زواج عن بعد،  واأهل 
بح�سور �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
دبي، رعاه اهلل، ك�ساهد على عقد قران 
اع��ت��ي��ادي لعري�س وع��رو���س من  غ��ري 
فريق عمل �سموه، والذي مت بوا�سطة 
القا�سي  ب���ني  رب���ط  ال����ذي  ال���روب���وت 
خالد احلو�سني يف حماكم دبي، واأهل 
ال��ع��رو���س��ني وال�����س��ه��ود يف م��ق��ر مركز 
»خدمات1« يف اأبراج االإم��ارات، وذلك 
و�سعه  ال��ذي  الطموح  ال��ه��دف  لبلوغ 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
املراكز  املتعلق بخف�س عدد مراجعي 
وحتقيقاً   ،80% بن�سبة  احلكومية 
االإجراءات  وت�سهيل  العملء  لراحة 
روؤيتها  اإىل  و����س���واًل  وذل�����ك  ع��ل��ي��ه��م 

»حماكم رائدة متميزة عاملياً«.
و ذكر �سعادته  ان من اجنازات الدائرة 
ت�سكيل  االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
حماكم   ( ال��ه��م��م  الأ���س��ح��اب  جمل�س 
���س��دي��ق��ة الأ���س��ح��اب ال��ه��م��م(، بهدف 
اإي���ج���اد جم��ت��م��ع خ����اٍل م��ن احلواجز، 
عمل  وخ��ط��ة  اأه���داف���اً  للمجل�س  ف���اإن 
الفعال  ب��دوره��م  منا  اإمي��ان��اً  وا�سحة 
الدائرة، بل  لي�س فقط على م�ستوى 
العربية  االإم��ارات  على م�ستوى دولة 
التحديات،  مواجهة  وعليهم  املتحدة 
ال��ت��ي ت��خ�����س ���س��ري ال��ع��م��ل م���ن اأجل 
متميزة  وظيفية  بيئة  اإي��ج��اد  �سمان 
االإيجابية  ال��ط��اق��ة  روح  ب��ث  وك��ذل��ك 
ومبدعة  م���ب���ت���ك���رة  اأف�����ك�����ار  وط��������رح 
دائماً  ال�����س��ع��ي  واأه���م���ي���ة  ت��ط��وي��ري��ة 
القدرات  لتطوير  فر�سة  اأي  النتهاز 
واملهارات واكت�ساب املزيد من املعارف 
يف ظل التكنولوجيا احلديثة والثورة 
على  �سعادته  تطرق  كما  املعلوماتية. 
ع���ل���ى جائزة  دب�����ي  ح�������س���ول حم���اك���م 

)اأ�سعد بيئة عمل(، لعام 2016، عقب 
جناحها يف االمتثال ملعايري »منظومة 
احلكومي«،  ل��ل��ت��م��ي��ز  ال���راب���ع  اجل��ي��ل 
الدرجات يف  اأعلى  ف�سًل عن حتقيق 
ا�ستبيان �سعادة املوارد الب�سرية، الذي 
ل��لأداء احلكومي  اأج��راه برنامج دبي 
اال�ستثنائي  االأداء  جانب  اإىل  املتميز، 
التقييمية، ويف  املوؤ�سرات  على �سعيد 
مقدمتها »موؤ�سر ال�سعادة الوظيفية«، 
ال��وظ��ي��ف��ي«، »موؤ�سر  ال��ر���س��ا  »م��وؤ���س��ر 
الوالء  »م��وؤ���س��ر  ال��وظ��ي��ف��ي«،  التناغم 
راأ�س  »ن��ت��ائ��ج  اإىل ج��ان��ب  ال��وظ��ي��ف��ي«، 
امل����ال ال��ب�����س��ري« ال��ت��ي ا���س��ت��م��ل��ت على 
كفاءة برامج التدريب وفاعلية اأنظمة 
االقراحات من حيث عدد امل�ساركني 
ف�سًل  املطبقة،  االق��راح��ات  ون�سبة 
وتخفي�س  االإن��ت��اج��ي��ة  م��ع��دالت  ع��ن 
تكرمي  وب��رن��ام��ج  اخل��دم��ات  تكاليف 
املوظفني ذوي االأداء املتميز وغريها، 
ب�سرية  م������وارد  اأن���ظ���م���ة  ل��ت��ط��وي��ره��ا 
نف�سه  ال���وق���ت  يف  ول��ك��ن��ه��ا  ب�����س��ي��ط��ة، 
نتائج  ع���ل���ى حت��ق��ي��ق  ت����رّك����ز  ف���ع���ال���ة، 
متوفقة يف �سعادة املوظفني ما ي�ساعد 
اأهدافها  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  دب���ي  حم��اك��م 
قيا�س  اأن��ظ��م��ة  وت��ع��ت��رب  امل��وؤ���س�����س��ي��ة، 

االإنتاجية للموظفني.

بتكلفة 20 مليون درهم ويخدم 105 اأرا�س �سناعية 

بلــديـــة الظفـــرة تنفـــذ م�صــروع طـــرق داخليـــة يف �صنـــاعيـــة ليــــوا 

تنفيذي عجمان ي�صت�صرف اأولويات املرحلة القادمة لتعزيز منو االإمارة واإ�صعاد املجتمع

خدماتها التقنية تعد الأوىل من نوعها على م�ستوى املنطقة  

حماكم دبي تعر�ش اجنازاتها يف معر�ش »دبي الدويل 
لالإجنازات احلكومية«2108  

•• دبي-وام:

وفرت اإدارة النفايات ببلدية دبي 100 حاوية 
على  النفايات  لتخزين  للبيئة  �سديقة  ذكية 
“ ابتداء من  زايد  ال�سيخ  �سارع  امتداد جانبي 
اإىل ج�سر  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  دوار 
ب�سارع  اجل�����س��ر  ي��رب��ط  ال���ذي  االأول  ال��ت��ق��اط��ع 
اأوىل  كمرحلة  املايل”  امل��رك��ز  و���س��ارع  ال�سفا 
لت�سجيع عمليات ف�سل النفايات ورفع معدالت 

وكفاءة برامج اإعادة التدوير باملنطقة.
اإدارة  �سيفائي مدير  املهند�س عبداملجيد  وقال 
التوعية  فريق  رئي�س  دب��ي  بلدية  يف  النفايات 
يف جمال االإدارة امل�ستدامة للنفايات اإن توزيع 

ال��ن��ف��اي��ات اجل���دي���دة ياأتي  ح���اوي���ات ت��خ��زي��ن 
تطبيقا الأجنح املعايري العاملية يف جمال الرقي 
االإمارة  يف  العامة  النظافة  خدمات  مب�ستوى 

مبا يعزز جهود التنمية امل�ستدامة.
الذكية مت  اإن هذه احلاويات  �سيفائي  واأ�ساف 
اأعلى مقايي�س اجلودة واأف�سل  ت�سميمها وفق 
بالطاقة  وتعمل  املعتمدة  القيا�سية  املوا�سفات 
الكرونية  ب��اأج��ه��زة  م����زودة  وه���ي  ال�سم�سية 
وح�����س��ا���س��ات ا���س��ت�����س��ع��ار ع��ال��ي��ة ال���دق���ة لر�سد 
وقيا�س م�ستوى النفايات واالإبلغ عن احلاوية 
فورية  اإ�سارة  اإر�سال  خلل  من  امتلئها  عند 
اإىل مركز التحكم الإمتام عمليات التفريغ عند 

احلاجة.

�صرطة الفجرية تطلق حملتها املرورية »االنحراف املفاجئ«بلدية دبي توفر حاويات ذكية ب�صارع ال�صيخ زايد
•• الفجرية-وام:

املرورية  حملتها  الفجرية  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأطلقت 
الف�سلية الثانية لهذا العام حتت �سعار “االنحراف املفاجئ” 
ب��ه��دف زي�����ادة ال���وع���ي امل������روري ل����دى م�����س��ت��خ��دم��ي الطريق 
جعل  يف  املتمثل  اال�سراتيجي  الهدف  حتقيق  اإىل  للو�سول 
الطريق اأكر اأمنا واحلد من الوفيات الناجمة من احلوادث 
املرورية. يت�سمن برنامج احلملة - التي ت�ستمر ثلثة ا�سهر 
- عدة فعاليات واأن�سطة، منها حما�سرات توعوية للموؤ�س�سات 
التوا�سل  و�سائل  وفقرات عرب  واملدار�س  والدوائر احلكومية 
على  التوعوية  الن�سرات  ت��وزي��ع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االجتماعي 

�سائقي املركبات عن خطورة االنحراف املفاجئ.
مدير  اليماحي  عوا�س  بن  را�سد  علي  الدكتور  العميد  وق��ال 

اإىل  ت��ه��دف  ان احل��م��ل��ة  ب��ال��ف��ج��رية  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة 
رف��ع م�ستوى االل��ت��زام ب��االأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني امل��روري��ة لدى 
تنتج  التي  والعواقب  ارتكابها  الطريق، وخطورة  م�ستخدمي 
اأن خمالفة  واأو�سح   . واملمتلكات  االأرواح  عنها من خ�سائر يف 
االنحراف املفاجئ مع ال�سرعة الزائدة تعد من املخالفات التي 
ت�سنف باخلطرية ، خا�سة على الطرقات ال�سريعة وال�سوارع 
الرئي�سية ..مبينا اأن ال�سرعة تفاقم من خطورة احلادث الأن 
اأي �سخ�س يحتاج اإىل ثوان للت�سرف حيال وقوع اأمر طارئ 
فرع  م��دي��ر  الب�سري  ح�سن  حممد  النقيب  ون��ا���س��د  اأم��ام��ه. 
التوعية واالإعلم املروري اجلمهور على امل�ساركة يف تعزيز دور 
احلملة ون�سر الثقافة بني خمتلف �سرائح املجتمع، للحد من 
ال�سلوكيات ال�سلبية اخلاطئة لدى بع�س م�ستخدمي الطريق، 

وحتقيق اأهداف وزارة الداخلية يف ال�سلمة املرورية.
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•• دبي-الفجر:

دع�������ا ال���ع���ق���ي���د ج���م���ع���ة �����س����امل بن 
العامة  االإدارة  م���دي���ر  ����س���وي���دان، 
ل��ل��م��رور ب��ال��وك��ال��ة يف ���س��رط��ة دبي، 
االلتزام  اإىل  الطريق  م�ستخدمي 
وامل��رور، وتفادي كل  ال�سري  بقواعد 
عن  ال�سائق  ي�سغل  اأن  �ساأنه  من  ما 
االإهمال وعدم  اإىل  الطريق ويوؤدي 
كاالن�سغال  ال��ق��ي��ادة،  اأث��ن��اء  االنتباه 
النقال  ال���ه���ات���ف  ع����رب  ب���ال���ت���ح���دث 
ب��وا���س��ط��ة ال��ي��د اأث���ن���اء ال���ق���ي���ادة، اأو 
االن�سغال  اأو  ن�سية  ر�سائل  بكتابة 
االجتماعي.  ال��ت��وا���س��ل  ب��و���س��ائ��ل 
ب��ال�����س��ائ��ق��ني ال��ت��ح��ل��ي بروح  م��ه��ي��ب��اً 
امل�����س��وؤول��ي��ة ع��ل��ى ال���ط���ري���ق، وع���دم 
حياتهم  يعر�س  ت��ه��ور  ب���اأي  ال��ق��ي��ام 

وحياة االآخرين للخطر. 
ا�ستخدام  خم���ال���ف���ة  اأن  واأو������س�����ح 
ال��ق��ي��ادة ت�سنف من  اأث��ن��اء  ال��ه��ات��ف 
امل���خ���ال���ف���ات اخل����ط����رة واأح�������د اأه����م 
اإىل  ت��وؤدي  التي  الرئي�سية  االأ�سباب 
البليغة،  امل���روري���ة  احل����وادث  وق���وع 
كبري  تعطيل جزء  يت�سبب يف  كونه 
ال�سرورية  احليوية  الوظائف  من 

للقيادة االآمنة، كما اأن قدرة االإن�سان 
لتجنب  ب�����س��رع��ة  ال���ت�������س���رف  ع���ل���ى 
اخلطر القادم تقل يف حال ا�ستخدام 
االن�سغال  ع���ن���د  خ���ا����س���ة  ال���ه���ات���ف 
مب��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، اأو 

كتابة الر�سائل الن�سية.
اأن الكثري من ال�سائقني  اإىل  واأ�سار 
الهاتف  ا���س��ت��خ��دام  اأن  ي���درك���ون  ال 
ت��ه��دي��دا على  ال��ق��ي��ادة ي�سكل  اأث��ن��اء 
ح��ي��ات��ه��م وح���ي���اة االخ����ري����ن، فعدم 
ان��ت��ب��اه ال�����س��ائ��ق ل��ث��وان م��ع��دودة قد 
يقود اإىل حادث يدفع ال�سائق ومن 
معه واالآخ��رون االأبرياء ثمنه بقية 

حياتهم. 

�سويدان،  ب��ن  جمعة  العقيد  ون���وه 
الهاتف  ا�����س����ت����خ����دام  ع���ق���وب���ة  اأن 
القيادة  اأثناء  اليد  بوا�سطة  النقال 
 800 ق����دره����ا  غ����رام����ة  ت��ت��م��ث��ل يف 
م���روري���ة، م�سرياً  ن��ق��اط  دره���م و4 
يف  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأن  اإىل 
االأ�سهر  خ��لل  �سجلت  دب��ي  �سرطة 
احلايل  ال��ع��ام  م��ن  املا�سية  الثلثة 
ان�سغال  خمالفة  و257  األفاً   12
اأث���ن���اء ق��ي��ادة املركبة  ع��ن ال��ط��ري��ق 
�سورة  ب���اأي  اأو  ال��ه��ات��ف  با�ستعمال 
كانت، يف حني �سجلت خلل الفرة 
األفاً   16 املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  نف�سها 

و90 خمالفة من هذا النوع.
للمرور  العامة  االإدارة  مدير  وب��ني 
 2018 ي��ن��اي��ر  �سهر  اأن  ب��ال��وك��ال��ة 
خمالفة،   4380 حت���ري���ر  ���س��ه��د 
الفرة  يف  خمالفة   5671 مقابل 
و�سهد  2017م،  ع���ام  م��ن  نف�سها 
 3582 حت��ري��ر   2018 ف���رباي���ر 
خمالفة   5152 مقابل  خم��ال��ف��ة، 
حترير  ومت   ،2017 ف���رباي���ر  يف 
م����ار�����س  يف  خم����ال����ف����ة   4295
خمالفة   5267 مقابل   ،2018

يف مار�س 2016م.

اللواء املري يزور �صرطيًا يف ال�صحة تنظم ندوة اجلديد يف اأمرا�ش الكلى باأم القيوين 
م�صت�صفى را�صد •• اأم القيوين-وام:

عقدت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع “ ممثلة مبنطقة اأم 
القيوين الطبية ندوة علمية بعنوان اجلديد يف اأمرا�س 
الكلى و ذلك بالتزامن مع يوم الكلى العاملي ح�سرها عدد 
من االأطباء واملمر�سني والفنيني يف جمال رعاية مر�سى 

الكلى.
تاأتي الندوة وهي الثانية من نوعها يف اإمارة اأم القيوين 
الطبية  الكوادر  ال��وزارة على رفع كفاءة  اإط��ار حر�س  يف 
املقدمة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م�ستوى  وت��ط��وي��ر  وال��ف��ن��ي��ة 
خدمات  تقدمي  يف  ال�سراتيجيتها  وفقا  الكلى  ملر�سى 
عاملية  مب��ع��اي��ري  وم�����س��ت��دام��ة  وم��ب��ت��ك��رة  ���س��ام��ل��ة  �سحية 

املعلومات  و  اخل���ربات  ت��ب��ادل  على  حر�سها  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ال�سوء  الندوة ت�سليط  امل�ساركني. مت خلل  الطبية بني 
املري�س  لينال  اللزمة  و اخلطط  املو�سوعات  اأه��م  على 
رعاية �سحية عالية اجلودة مبنية على اأحدث املمار�سات 
التي  املوا�سيع  اأح���دث  امل�ساركون  وا�ستعر�س   . العاملية 
ت��خ�����س اأم���را����س ال��ك��ل��ى و ال��ف�����س��ل ال��ك��ل��وي، ال��ت��ي متثل 
حتديا للمري�س و الطاقم الطبي من اأطباء و متري�س 
الدوائي  بالنظام  االل��ت��زام  و���س��رورة  تغذية  واإخ�سائيي 
ال�سارم. وتطرقت الندوة اإىل عدة حماور علمية �سملت 
الهيئة  دور  تعزيز  و  املتخ�س�سني  ت��واج��ه  التي  احل���االت 
التمري�سية يف اجناح اجلهود عالية اجلودة و حتقيق ر�سا 

املتعاملني من خلل رعاية متري�سية حمرفة.

••دبي-الفجر:

العام  القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  ق��ام 
ل�سرطة دبي، برفقة العميد عبد اهلل علي الغيثي، مدير 
االإدارة العامة الأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ، بزيارة 
البحث  اإدارة  مرتب  من  �سكل،  حممد  �سعيد  ال�سرطي 
واالإنقاذ يف االإدارة العامة للنقل واالإنقاذ، يف م�ست�سفى 
را�سد، بعد تعر�سه حلادث ده�س اأثناء العمل عندما قام 

مب�ساعدة امراأة تعطلت �سيارتها على �سارع دبي العني.
واطماأن �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، على حالة 
العاجل،  ال�سفاء  له  متمنياً  ال�سحية،  �سعيد  ال�سرطي 
وعودته ملمار�سة عمله يف امل�ستقبل القريب. ومن جانبه 
و�سكره  �سعادته  عن  �سكل  حممد  �سعيد  ال�سرطي  عرب 
لزيارته  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ل�سعادة  وت��ق��دي��ره 
امل��ودة واالألفة بني  اأوا�سر  الزيارة تعك�س  ان  له، موؤكداً 

القيادة العليا يف �سرطة دبي والعاملني فيها.

القمــة الثقافيـــة تنطلـــق يف اأبوظبــــي اليــــوم 

بح�سور ال�سريف واملن�سوري ومديري الإدارات العامة 

بحث التكامل بني قطاعي �صوؤون االإدارة والبحث اجلنائي يف �صرطة دبي

بناء م�ساجد وطباعة م�ساحف واآبار وكفالة اأيتام ووقف خريي

راأ�ش اخليمة يف  الرب«  »دار  لـ  اخلري  اإيرادات  درهم  مليون   12.3

اللواء املري ي�سيد بحرفية رجال التحريات واجلاهزية التامة

�صرطة دبي تك�صف مالب�صات مقتل رجل 
اأعمال وت�صبط اجلاين خالل 4 �صاعات

••دبي-الفجر:

العام  القائد  امل��ري،  اللواء عبد اهلل خليفة  �سعادة  اأ�ساد 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ب��ج��اه��زي��ة  دب����ي،  ل�����س��رط��ة 
مع  التعامل  يف  امليدانية  وف��رق��ه��ا  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث 
بعد  وذل���ك  ع��ال��ي��ة،  و���س��رع��ة  بحرفية  الق�سايا  جميع 
املتورط  هوية  ك�سف  من  �ساعات   4 غ�سون  يف  متكنها 
يف قتل »ن.ج.د« رجل اأعمال اأمريكي من اأ�سول عربية، 

واإلقاء القب�س عليه.
امل���ري ج��ه��ود العاملني يف »مركز  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  وث��م��ن 
للتحريات  العامة  االإدارة  البيانات اجلنائية« يف  حتليل 
يف  احلديثة  تقنيات  وا�ستخدامهم  اجلنائية  واملباحث 
اأنه  التعرف على هوية اجلاين يف وقت قيا�سي، موؤكداً 
من  متكن  التقنيات  الأح���دث  امل��رك��ز  ا���س��ت��خ��دام  بف�سل 
حتديد هوية اجلاين ومقر �سكنه بدقة بالغة ما �ساهم 
الق�سية  وملب�سات  تفا�سيل  وك�سف  �سبطه  �سرعة  يف 

ودوافعها.
اإ�سادة وثناء 

اإبراهيم  خليل  خبري  ال��ل��واء  �سعادة  اأثنى  جانبه،  وم��ن 
املن�سوري، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي 
على توجيهات �سعادة القائد العام ل�سرطة دبي ومتابعته 
املبا�سرة الأي ق�سايا قد ت�سكل قلقاً اأمنياً، م�سرياً اإىل اأن 
رجال البحث اجلنائي يعملون بجد على مدار ال�ساعة 
من  ك��ل  على  القب�س  وي��ل��ق��وا  اجل��رمي��ة  يكافحوا  لكي 

ت�سول له نف�سه االإخلل باالأمن واالأمان.
العامة  االإدارة  ج��اه��زي��ة  اأن  امل��ن�����س��وري  ال���ل���واء  واأك����د 
للتحريات واملباحث اجلنائية وفرقها امليدانية متنحها 
االأوقات  للتعامل مع جميع االح��داث يف جميع  مقدرة 
كافة  جهود  على  مثنياً  عالية،  وحرفية  متناهية  بدقة 

العاملني على الق�سية.
تفا�سيل الق�سية

وحول تفا�سيل الق�سية، اأو�سح اللواء املن�سوري، م�ساعد 
�سرطة  مركز  اأن  اجلنائي  البحث  ل�سوؤون  العام  القائد 
املرقبات تلقى بلغاً من ابن خالة رجال االأعمال يفيد 
م�سرياً  الدولة،  يف  تواجده  اأثناء  به  االت�سال  بانقطاع 
اإىل اأن �سرطة دبي �سكلت فور تلقيها البلغ فريق بحث 
املعلومات  تقنية جل��م��ع  اأخ����رى  وف���رق  م��ي��داين  وحت���ر 

ومتابعة مكان تواجد رجل االأعمال املتغيب.
يردد  االأعمال  رجل  اأن  اأظهرت  املعلومات  اأن  واأ�ساف 
ع��ل��ى ال��دول��ة م��ن��ذ ف���رات ط��وي��ل��ه م��ت��ف��اوت��ة وخمتلفة 
عمل  ف��رق  اأن  اإىل  م�����س��رياً  فندقية،  غ��رف  يف  ويقطن 
ال��ب��ح��ث وال���ت���ح���ري مت��ك��ن��ت م���ن حت���دي���د م���وق���ع رجل 
االأعمال املذكور والذي تبني اأنه يقطن يف اأحد الفنادق 

يف االإمارة.
 ول��ف��ت اإىل اأن ���س��رط��ة دب���ي ات��خ��ذت ك��اف��ة االإج�����راءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة واأع���ل���م���ت ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة ب��ال�����س��م��اح لها 
االأعمال،  رج��ل  يقطنها  التي  الفندقية  الغرفة  بفتح 
والفنيني  اجلنائيني  اخل��رباء  ا�ستدعاء  مت  اأن��ه  م��وؤك��داً 
�سرطة  يف  اجلنائية  ل��لأدل��ة  التابعني  والبيولوجيني 
دبي، ومبعاينة موقع احلادث اأقر الطبيب ال�سرعي باأن 
املذكور تعر�س لل�سرب على راْ�سه بدرج اأحد »الدواليب 
» يف الغرفة التي يقطن بها واأنه قد فارق احلياة منذ ما 

يقارب 48 �ساعة.
متابعة وك�سف اجلاين

من جانبه، اأكد املقدم عادل اجلوكر، مدير اإدارة البحث 
اجلنائي يف االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية 
اأن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي ك��ل��ف��ت ك��اف��ة فرقها 
���س��ري��ع لك�سف اجلناة،  ب��ح��ث وحت���ر  ب���اإج���راء  امل��ي��دان��ي��ة 
تقنيات  وبا�ستخدام  ال��ف��رق  متكنت  �ساعات   4 وخ��لل 
ال���ذك���اء االإ���س��ط��ن��اع��ي يف م��رك��ز حت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات من 
زائر عربي  اأنه  حتديد هوية اجلاين وجن�سيته، وتبني 
يبلغ من العمر ٢٥ع��ام��اً، وك��ان قد راف��ق رجل االأعمال 
اإىل غرفته الفندقية، ومتكنت فرق العمل امليدانية من 

حتديد موقع �سكن اجلاين ومت اإلقاء القب�س عليه.
االأع����م����ال لغرفته  ل���رج���ل  واأق������ر اجل�����اين مب��راف��ق��ت��ه 
ب�سربه  ف��ق��ام  حمفظته  ب�سرقة  فكر  واأن���ه  الفندقية، 
على راأ�سه م�ستخدما لوحاً خ�سبياً عبارة عن درج دوالب 
من  هارباً  فر  لوعيه  فقده  من  تاأكد  اأن  وبعد  امللب�س 

املوقع.
كما واأقر اجلاين باأنه ا�ستوىل على البطاقة البنكية من 
رجل االأعمال ثم اأعطاها لرجل عربي مقيم، فتم اإلقاء 
القب�س عليه و�سبط البطاقة البنكية امل�سروقة بحوزته 
ال�سراف  اأج��ه��زة  ال��ذي مت �سحبه من  املبلغ  وج��زء من 

االيل با�ستخدامها.

مرور دبي ت�صجل 12 األفا و257 خمالفة 
ان�صغال عن الطريق اأثناء قيادة املركبة

•• اأبوظبي-وام:

 تنطلق القمة الثقافية اأبوظبي 2018 يف دورتها الثانية اليوم 
حت��ت ع��ن��وان “ اإم��ك��ان��ات ب��ل ح���دود: بناء رواب���ط ج��دي��دة بني 
الراث واالبتكار وبحث حلول عملية من خلل التكنولوجيا 

واالإعلم وتعليم الفنون لتح�سني الواقع.
جل�ساتها  ال�سعديات  م��ن��ارة  حتت�سن  التي   - القمة  ويح�سر 
400 من   - امل��ق��ب��ل  اأب���ري���ل   12 وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة 
م�سوؤويل احلكومات واملوؤ�س�سات اخلريية ورواد الفن واالأعمال 
والتكنولوجيا والفنانني من 80 دولة ملناق�سة ال�سبل العملية 
مل��واج��ه��ة هذه  ال��ث��ق��اف��ة  اأن تلعبه  ال����ذي مي��ك��ن  ال����دور  ل��دع��م 
ب��ن��ت حم��م��د الكعبي وزيرة  ن���ورة  ال��ت��ح��دي��ات. وق��ال��ت م��ع��ايل 
اإن  للقمة  التوجيهية  اللجنة  رئي�سة  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
الفعاليات تاأتي لتوؤكد الدور الذي تلعبه الثقافة يف العلقات 
الدولية وا�ستك�ساف كيف ميكن لها اأن تكون قوة ملمو�سة حتقق 
التغري االإيجابي. ونوهت اإىل اأن دولة االإمارات العربية املتحدة 
متثل منوذجاً يعك�س قدرة التكامل الثقايف والت�سامح على بناء 
دولة.. فيما �ستكون هذه القمة ونتائجها منارة الأولئك الذين 

ي�سعون اإىل حلول جديدة ملواجهة التحديات العاملية امللحة.
وخلل موؤمتر �سحفي عقد ام�س .. اأعلنت اللجنة التوجيهية 
نقا�سية  وجل�سات  رئي�سية  ي�سم خطابات  الذي  القمة  برنامج 

ومعار�س  وف��ن��ي��ة  مو�سيقية  ع��رو���س  تتخللها  ع��م��ل  وور�����س 
لفنانني مقيمني بالتعاون مع 5 فنانني اإماراتيني.

وق����ال م��ع��ايل حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة امل���ب���ارك رئ��ي�����س دائ�����رة الثقافة 
اإن   “ بالقمة  التوجيهية  اللجنة  ع�سو  اأبوظبي  وال�سياحة- 
الفعاليات تاأتي يف وقت ت�سوده حالة من عدم الو�سوح والريبة 
حول ق�سايا عدة وحتديات عاملية كربى.. فيما ترى الدائرة 
والتفاهم  الت�سامح  وروح  املفتوح  احل��وار  ثقافة  ن�سر  ���س��رورة 
الثقافة  ب��دور  وتوؤمن  م�سرك  �سلمي  م�ستقبل  لبناء  ال��دويل 

والفنون يف حتقيق هذا الهدف ».
االأداء  عرو�س  من  جمموعة  الثقافية  القمة  برنامج  وي�سم 
حتت �سعار “ اإمكانات بل حدود” بينما يجمع برنامج خمترب 
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ف��ن��ان��اً   50 اإىل   40 م��ن  ال��ف��ن��ان 
واجلن�سيات يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة لل�ستفادة من 
اإيجاد  ال��ت��ع��اون على  اإىل  اإ���س��اف��ة  اخل���ربات وت��ب��ادل االف��ك��ار.. 
حلول مبتكرة لبع�س اأبرز الق�سايا العاملية املّلحة على ال�ساحة 

االجتماعية والثقافية.
الثقافة  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  غ��ب��ا���س  �سعيد  �سيف  ���س��ع��ادة  وق���ال 
وال�سياحة - اأبوظبي “ اإن اأبوظبي تعزز من مكانتها املرموقة 
عاملياً وقوتها الناعمة با�ست�سافة املفكرين واخلرباء للتباحث 
تقدمي  ع��رب  املجتمعات  مب�ستقبل  تتعلق  ك��ربى  ق�سايا  ح��ول 
املعا�سرة وجتعل من  التطلعات  حلول عملية ومبتكرة تواكب 

العا�سمة اأبوظبي مركزاً فكرياً يهدي اإىل العامل اأفكاراً خلقة 
ت�سهل من تعاي�س الثقافات مع بع�سها وتدعم التبادل املعريف 

بينها ».
ومن املقرر االإعلن عن اأ�سماء الفائزين بجائزة “ الدبلوما�سية 
الثقافية “ لهذا العام خلل القمة وتكرمي االأفراد واملوؤ�س�سات 
الرائدة يف جمال الدبلوما�سية الثقافية والتي قدمت العديد 
ن�سر  خ��لل  م��ن  العاملية  التحديات  ملواجهة  االإ���س��ه��ام��ات  م��ن 
الثقافة. واأعرب ديفيد روثكوف الرئي�س التنفيذي ملجموعة “ 
روثكوف “ وامل�سارك يف تنظيم القمة عن تطلعه اإىل الرحيب 
ب��ه��ذه ال��ن��خ��ب��ة م��ن رواد ال��ع��امل مم��ن ي��وؤم��ن��ون مت��ام��اً مثلنا 
اإعادة تعريف  اآليات جديدة من �ساأنها  باحلاجة املا�سة البتكار 
مفهوم التعاون الثقايف يف العامل الرقمي ب�سكل يوؤكد على دور 
بني  اجل�سور  وبناء  التقارب  حتقيق  يف  الثقافية  الدبلوما�سية 

�سعوب العامل.
بدورها .. قالت كارال كانالي�س ع�سو اللجنة التوجيهية للقمة 
واملديرة التنفيذية ل�سركة تي �سي بي فينت�سرز “ ت�سعى القمة 
الكبري  ال��دور  ح��ول  النا�س  نظرة  تغيري  اإىل  جاهدة  الثقافية 
العاملية  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف  ل��ع��ب��ه  للثقافة  مي��ك��ن  ال����ذي 
الراهنة.. يف وقت ي�سود فيه اخلوف من ثقافة االآخ��ر.. ومن 
الثقة  بناء ج�سور  على  الفنون  قدرة  الثقافية  القمة  تعي  هنا 

وتعزيز الوعي العام يف هذا ال�ساأن ».

•• دبي-الفجر:

اللواء  ���س��ع��ادة  ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
العام  القائد  املري،  عبد اهلل خليفة 
امل�سرك  ب��ال��ع��م��ل  دب�����ي،  ل�����س��رط��ة 
بني  املوؤ�س�سي  التكامل  اإىل  و���س��واًل 
املختلفة،  ال�سرطي  العمل  قطاعات 
ت���راأ����س ���س��ع��ادة ال���ل���واء حم��م��د �سعد 
العام  ال���ق���ائ���د  م�����س��اع��د  ال�����س��ري��ف 
اللواء  و����س���ع���ادة  االإدارة،  ل�������س���وؤون 
املن�سوري  اإب���راه���ي���م  خ��ل��ي��ل  خ��ب��ري 
ل�سوؤون  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  م�������س���اع���د 
م�سركاً  اجتماعاً  اجلنائي،  البحث 
�سوؤون  قطاعي  بني  التكامل  لبحث 
االإدارة و«البحث اجلنائي« وذلك يف 
واملباحث  للتحريات  العامة  االإدارة 
اجلنائية، بح�سور مديري االإدارات 
االإدارة،  ال�����س��وؤون  ق��ط��اع  ال��ع��ام��ة يف 
قطاع  يف  العامة  االإدارات  ومديري 
العامة  االإدارة  من  اجلنائي  البحث 
اجلنائية،  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
اجلنائية  ل��لأدل��ة  ال��ع��ام��ة  واالإدارة 
العامة  واالإدارة  اجل���رمي���ة،  وع��ل��م 
واالإ�سلحية،  العقابية  للموؤ�س�سات 

واملراكز ال�سرطية.

ب��داي��ة االج��ت��م��اع، رح��ب �سعادة  ويف 
بامل�ساركني  املن�سوري  خليل  ال��ل��واء 
يف  ال��ع��ام��ة  االإدارات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
والبحث  االإدارة  ����س���وؤون  ق��ط��اع��ي 
االجتماع  اأن  اإىل  م�سرياً  اجلنائي، 
ال��ت��ك��ام��ل بني  ي���ه���دف اىل حت��ق��ي��ق 
ع��ل��ى م�ستوى  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
والعمل  االأداء  ي��ع��زز  مب���ا  ال��ق��ي��ادة 

�سعادة  لتعليمات  تنفيذاً  امل�����س��رك 
دب���ي يف هذا  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
اأك����د اللواء  ال�������س���اأن. وم���ن ج��ان��ب��ه، 
االجتماع  اأن  ال�سريف  �سعد  حممد 
ال��ت��ك��ام��ل بني  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي���ه���دف 
بني  والتعاون  التنظيمية  الوحدات 
االإدارات العامة يف كل قطاع وتبادل 
والقدرات  واالإم��ك��ان��ي��ات  اخل����ربات 

وامل����ع����دات وال����ربام����ج امل��ت��اح��ة لكل 
حتقيق  يف  ي�������س���اه���م  مب�����ا  ق�����ط�����اع 
املن�سودة  اال�سراتيجية  االأه����داف 
يف  امل�ساركون  وناق�س  دب��ي.  ل�سرطة 
االج��ت��م��اع ك��اف��ة اجل��وان��ب االإداري����ة 
القطاعني  بني  امل�سركة  والعملية 
امل�سرك  ال���ع���م���ل  ت���ط���وي���ر  و����س���ب���ل 
بينهما مبا ي�ساهم يف دعم وحتقيق 

ا�سراتيجية القيادة العامة ل�سرطة 
دبي 2021-2016.

�سعادة  ���س��ك��ر  االج���ت���م���اع،  خ��ت��ام  ويف 
ال�سريف  وال��ل��واء  املن�سوري  ال��ل��واء 
ملحظاتهم  على  امل�ساركني  ك��اف��ة 
واق��راح��ات��ه��م واآرائ��ه��م ال��ت��ي اأثرت 
التكامل  حتقيق  اأجل  من  االجتماع 

يف العمل بني القطاعني.

•• دبي-الفجر:

حتقيق  ال����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  اأع���ل���ن���ت 
ف��رع��ه��ا يف راأ������س اخل��ي��م��ة اإجن�����ازات 
ع���دة خ���لل ال��ع��ام امل��ا���س��ي 2017 
�سركائها  مع  والتن�سيق  بالتعاون  م، 
املوؤ�س�سات  م���ن  االإ����س���رات���ي���ج���ي���ني 
وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة يف االإم������ارة، 
االحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة، وه����ي دائ����رة 
موا�سلت  ف����رع  ال���ع���ام���ة،  ال��ن��ي��اب��ة 
االإم����ارات، دائ���رة اخل��دم��ات العامة، 
دائرة املحاكم، دائرة املالية، والقيادة 

العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة.
»دار  ف��رع  ال�سحي، مدير  وق��ال علي 
اإن ح�سيلة  اخل��ي��م��ة:  ب��راأ���س  ال���رب« 
الفائت،  العام  بلغت  الفرع  اإي���رادات 
م��ن م�����س��اري��ع ب��ن��اء امل�����س��اج��د وحفر 
وم�ساريع  امل�ساحف  وطباعة  االآب���ار 
التي  الوقف اخل��ريي و«ال��ك��ف��االت«، 
من  ومرامية  وا�سعة  اأنحاء  غطت 
األفا  و361  م��ل��ي��ون��ا   12 ال���ع���امل، 
امل�ساجد  ع��دد  وبلغ  دره��م��ا.  و708 
م�ساريع  م��ن  وامل�����س��ت��ف��ي��دة  امل�����س��ي��دة 
اجل��م��ع��ي��ة خ���لل ه���ذا ال���ع���ام 104 
اأن�سئت  ال���ت���ي  واالآب���������ار،  م�����س��اج��د، 
م�سروع  و65  ب��ئ��را،   796 خ��لل��ه، 
»�سقيا ماء«، و23 م�سروع مياه اآخر، 
م�ساحف،  ط��ب��اع��ة  م�����س��روع  و72 

»االأ�سر  دعم  م�ساريع  اإىل  باالإ�سافة 
املنتجة« ودور االأيتام.

واأ�سار ال�سحي اإىل اأن العدد االإجمايل 
للأيتام، الذين يكفلهم فرع اجلمعية 
ويرعاهم، و�سل خلل العام املا�سي 
بلغت على  بتكفلة  يتيما،   134 اإىل 
مدار العام 482 األفا و400 درهم. 
يف  امل�ساجد  بناء  م�ساريع  وا�ستملت 
يف  م�سجدين  ت�سييد  على   2017
نطاق راأ�س اخليمة، على نفقة اثنني 
املنيعي  مبنطقتي  امل��ح�����س��ن��ني،  م��ن 

واأذن، جنوب االإمارة. 
واأل���ق���ى ال�����س��وء ع��ل��ى م�����س��روع وقف 
ال���ف���رع، وه����و عبارة  ن���ف���ذه  خ�����ريي، 
اإيرادها  ي�سل  فلل،  م�ساكن   6 ع��ن 
ال�سنوي اإىل 300 األف درهم �سنويا. 
القراآن  حتفيظ  ح��ل��ق��ات  ع���دد  وب��ل��غ 

حلقات،   4 للفرع،  التابعة  ال��ك��رمي، 
ت�سم 65 طالبا من اجلن�سني.

وق��ال: اإن دار ال��رب يف راأ���س اخليمة 
الإ�سعاد  خ���ا����س���ة  م�������س���اري���ع  ن���ف���ذت 
الدولة  ل�سيا�سة  ت��رج��م��ة  امل��ج��ت��م��ع، 
وت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، من 
ب��ي��ن��ه��ا ت���وزي���ع ���س��لل غ��ذائ��ي��ة على 
العقابية  امل���وؤ����س�������س���ات  ن�����زالء  اأ����س���ر 
مدر�سة  ق��دم��ت��ه��ا  واال����س���لح���ي���ة، 
م�سريات  ق�سائم  وتوفري  الهمهام، 
عامة، بقيمة 12 األف درهم �سهريا، 
باأ�سواق  ال��ظ��ي��ت  ف���رع  م���ن  م��ق��دم��ة 

االإمارات.

االإ�سلمي،  امل��ع��ل��وم��ات  م��رك��ز  ويف 
ال��ت��اب��ع ل���دار ال��رب يف راأ����س اخليمة، 
و������س�����ل ع�������دد امل����ه����ت����دي����ن اجل�������دد، 
امل�سجلني يف املركز، اإىل 236 مهتد، 
ا�ستفادوا من 240 در�سا تعليميا يف 
الدين احلنيف، وفق منهج الو�سطية 
 103 عليهم  ووزع����ت  واالع����ت����دال، 
ن�سرات دعوية، ونظمت ل�ساحلهم 4 

رحلت ترفيهية وتثقيفية �ساملة.
املو�سمية  امل�����س��اري��ع  ق��ائ��م��ة  و�سملت 
 2017 خ������لل  ال������رب  دار  ل����ف����رع 
م�ساريع ال�سيف، حتت �سعار )بردوا 
توزيع  على  وقامت  اإخ��وان��ك��م(،  على 

اأ�سرة   48 على  والثلجات  املكيفات 
و230  األ��ف��ا   67 بكلفة  حم��ت��اج��ة، 
)اإف��ط��ار �سائم(،  دره��م��ا، وم�����س��روع 
ا�ستفاد منه 220 م�سلما، ووزعت يف 
اإطاره 63 األفا و800 وجبة، بتكلفة 
درهم، وم�سروع  و300  األف   542
 362 على  الرم�ساين  امل��ري  توزيع 
اأ�����س����رة، وت���وزي���ع زك����اة ال��ف��ط��ر، من 
دخل  ذات  اأ�سرة   2500 على  االأرز، 
 183 على  العيد  وك�����س��وة  حم���دود، 
اأ�سرة، بقيمة 91 األفا و500 درهم، 
وتوزيع 500 اأ�سحية على اأكر من 

اأ�سرة.  2500
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•• دبي-وام:

اخلريية  م��ك��ت��وم  اآل  ه��ي��ئ��ة  ق��دم��ت 
�سندوق  ل��دع��م  دره���م  األ���ف   300
و�سلم   . زاي���د  ج��ام��ع��ة  ت��ك��اف��ل طلبة 
ال�سايغ ع�سو جمل�س  �سعادة مريزا 
اأم���ن���اء ال��ه��ي��ئ��ة م��دي��ر م��ك��ت��ب �سمو 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ 
“�سيك الدعم” اإىل االأ�ستاذ الدكتور 
زايد  جامعة  مدير  املهيدب  ري��ا���س 
من  �سالح  م�سعود  ال�سيد  بح�سور 
زايد  جامعة  مدير  واأ���س��اد   . الهيئة 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  النبيلة  ب���االأه���داف 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ال��ه��ي��ئ��ة 
ح��م��دان ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
..مثمنا  امل��ال��ي��ة  وزي�����ر  دب����ي  ح���اك���م 
م�����س��اه��م��ت��ه��ا ال�����س��ن��وي��ة امل��ت��م��ي��زة يف 
على  زايد  بجامعة  التكافل  �سندوق 
ال�سندوق  مينح  حيث  خ��ا���س  وج��ه 
امل���������س����اع����دات امل����ال����ي����ة وال����ق����رو�����س 

ت��ت��ط��ل��ب ظروفهم  ال���ذي���ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
تقدمي  اإىل جانب  ذلك  االجتماعية 

املكافاآت واجلوائز النقدية والعينية 
يف  امل��ت��ف��وق��ني  للطلبة  الت�سجيعية 

املجاالت االأكادميية والثقافية .
اأي�سا  ي��دع��م  ال�سندوق  ان  واأو���س��ح 

الدرا�سية  ال��ب��ع��ث��ات  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
املوؤمترات  يف  وم�ساركاتهم  للطلبة 
الدولية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  وامل�����س��اب��ق��ات 
م�ستجدات  م��ع  لتوا�سلهم  ت��ع��زي��زا 
من  ال��ع��امل.  على  واالنفتاح  الع�سر 
ال�سايغ  م���ريزا  ���س��ع��ادة  ا���س��ار  جانبه 
بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  اهتمام  اىل 
را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
املالية راعي الهيئة بدعم اجلامعات 
وتوجيهات �سموه بتقدمي دعم �سنوي 
جامعة  ومنها  �سخ�سيا  �سموه  م��ن 
وا�ستمرارا  ل��ل��ط��لب  دع���م���ا  زاي�����د 
لتفعيل دور اجلامعات ودعم امل�سرية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ب���ال���دول���ة . 
واأو�سح ان اجلامعات امل�ستفيدة هذا 
العام ت�سمل اجلامعة الربيطانية يف 
دبي وجامعة زايد وجامعة ال�سارقة 
وجامعة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وك��ل��ي��ات 
باأبوظبي  امل�ستقبل  ومركز  ابوظبي 

وجامعة االمارات.

•• منطقة الظفرة-وام:

 حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�سلحة ح�سر �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س دائرة النقل اأم�س حفل العر�س اجلماعي 
الثالث ع�سر الذي �سم 218 عري�سا من اأبناء الوطن 

ونظمه ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
اأق���ي���م يف ح�����س��ن الظفرة  ك��م��ا ح�����س��ر احل��ف��ل ال����ذي 
مبنطقة الظفرة معايل فلح حممد االأحبابي رئي�س 
دائرة التخطيط العمراين والبلديات و�سعادة �سلطان 
خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة 
املن�سوري وع��دد من كبار  ق��ران  الظفرة ومبارك بن 
امل�سوؤولني بالدولة واأقارب العر�سان وجمع غفري من 

املواطنني.
ب��داأ احلفل بو�سول �سمو ال�سيخ ذي��اب بن حممد بن 
زايد اآل نهيان اإىل اأر�س االحتفال حيث �سافح �سموه 
ال��ت��ذك��اري��ة معهم مهنئا  ال�����س��ور  ال��ع��ر���س��ان وال��ت��ق��ط 

ومباركا لهم بهذه املنا�سبة ومتمنيا لهم حياة زوجية 
اأ�سرة  هانئة م��ل��وؤه��ا احل��ب وامل����ودة واالأل��ف��ة وت��ك��وي��ن 

�سعيدة تكون نواة طيبة ملجتمع دولة االمارات.
و�سكر �سموه القائمني على العر�س اجلماعي واأع�ساء 
اللجنة املنظمه على ما بذلوه من جهد �ساهم يف جناح 

احلفل ور�سم الفرح والبهجة يف نفو�س احلا�سرين.
اجلماعي  العر�س  يف  امل�����س��ارك��ون  اأع���رب  جانبهم  م��ن 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية  �سعادتهم  عن 
اآل نهيان لهذا العر�س اجلماعي الذي ياأتي  بن زايد 
تعبريا عن حر�س قيادتنا الر�سيدة على تقدمي كافة 
ا�سكال الدعم الإقامة االأعرا�س اجلماعية وتوجيهاتها 
بالزواج  ل��ل��راغ��ب��ني  املختلفة  االإم��ك��ان��ي��ات  بت�سخري 
حياتهم  ودع����م  عليهم  للتي�سري  ال��وط��ن  اأب���ن���اء  م��ن 
االجتماعية بعيدا عن اأعباء وتكاليف حفلت الزفاف 

ومبا يعود باخلري عليهم وعلى وطنهم املعطاء.
وقدمت الفرقة ال�سعبية لوحات واأهازيج �سعبية كما 
قدم عدد من ال�سعراء ق�سائد �سعرية متنوعة احتفاال 

بهذه املنا�سبة.

•• دبي-وام:

ت�������س���ارك جم���م���وع���ة م����ن اجل���ه���ات 
احلكومية من دول جمل�س التعاون 
دبي  معر�س  فعاليات  يف  اخلليجي 
احلكومية  ل������لإجن������ازات  ال��������دويل 
ال���ذي ينظمه ب��رن��ام��ج دب���ي ل���لأداء 
للأمانة  ال��ت��اب��ع  املتميز  احل��ك��وم��ي 
الإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
ب��رع��اي��ة ك���رمي���ة م���ن �ساحب  دب����ي 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“ رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل “ خلل الفرة 9 – 11 اأبريل 
التجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف   2018

العاملي.
اإبراهيم  ب���ن  ال�����س��ي��د حم��م��د  واأك�����د 
الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزير  املطوع 
يف البحرين اأن اململكة حتر�س على 
امل�ساركة �سنويا يف املعر�س ملا له من 
تبادل اخلربات واالطلع  اأهمية يف 
ع��ل��ى جت�����ارب ال������دول امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
احلكومي  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  جم����ال 
اأولويات احلكومة  اأحد  والتي متثل 
برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

الوزراء.

حققت  ال��ب��ح��ري��ن  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
ال��ن��ج��اح��ات يف تطوير  ال��ع��دي��د م��ن 
احلكومي  االأداء  منظومة  وج����ودة 
واالأجهزة  ال����وزارات  م��ن  العديد  يف 
اأن  امل��ع��ر���س  امل�ساركة يف  ���س��اأن  وم��ن 
النجاحات  بهذه  التعريف  يف  ت�سهم 
وما و�سلت اإليه اململكة من خطوات 
متقدمة على �سعيد التميز واجلودة 

يف العمل احلكومي.
بدوره .. اأكد املهند�س علي بن نا�سر 
لربنامج  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ع�����س��ريي 
احلكومية  االإلكرونية  التعاملت 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة  يف 
يف  الربنامج  م�ساركة  اأن  “ي�سر” 
فعاليات املعر�س تاأتي �سعيا منه اإىل 
الرقمي  التحول  ا�ستعرا�س م�سرية 
يف اململكة وما مرت به هذه امل�سرية 

من تطورات حتى هذه الفرة.
واأ�سار الع�سريي اإىل اأن هذه امل�ساركة 
على  ل��لط��لع  مواتية  فر�سة  تعد 
اجل��ه��ات احلكومية  اإجن�����ازات  اأب����رز 
اأن  مبينا   .. االإقليمي  امل�ستوى  على 
التعرف  اإىل  “ي�سر” ي�سعى  برنامج 
على اأبرز تلك االإجنازات واال�ستفادة 
جمال  يف  احلكومية  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
اإىل  اإ����س���اف���ة   .. ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
االطلع على ما تقوم به احلكومات 

ع���ن ك��ث��ب يف ه����ذا اجل���ان���ب وذل���ك 
اإىل دعم  ال��رام��ي��ة  اجل���ه���ود  ���س��م��ن 

م�سرية التحول الرقمي يف اململكة.
واأ�سار اإىل اأن الربنامج ي�سع ن�سب 
عينيه تقدمي اأحدث احللول التقنية 
لتمكينها  وذلك  احلكومية  للجهات 
من خدمة امل�ستفيدين مبا يتما�سى 
درجات  اأع��ل��ى  ووف���ق  تطلعاتهم  م��ع 

االأداء واملوثوقية.
للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  وت�سارك 
�سمن  ال���ك���وي���ت  يف  االج���ت���م���اع���ي���ة 
فعاليات املعر�س بدورته ال�ساد�سة.. 
اأع����رب ال�����س��ي��د ح��م��د م�ساري  ح��ي��ث 
للموؤ�س�سة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  احلمي�سي 
منوها  امل�ساركة..  بهذه  الفخر  عن 
امل�����س��ارك��ة يف  ع��ل��ى  اأن احل��ر���س  اإىل 

الذي  ال��ن��ج��اح  اإىل  ي��رج��ع  امل��ع��ر���س 
املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  يف  حققه 
اأن��ه��ا ف��ر���س��ة ل��ع��ر���س التجارب  ك��م��ا 
واال�ستفادة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  امل��ت��م��ي��زة 
ال��ع��دي��د م���ن اجلهات  م���ن جت�����ارب 
احل��ك��وم��ي��ة ح���ول ال��ع��امل واالط���لع 
خلدماتها  امل��ت��ع��ام��ل��ني  تقييم  ع��ل��ى 

ب�سكل مبا�سر.
املوؤ�س�سة  اأن  احل��م��ي�����س��ي  واأو����س���ح 
تواكب التطورات احلا�سلة يف جمال 
لل�ستفادة  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
منها بتوظيفها يف اإجناز اأعمالها.. 
متطور  اآيل  نظام  اعتماد  مت  حيث 
ي���راع���ي امل�����س��ت��وي��ات امل��ط��ل��وب��ة من 
تنفيذ  يف  وال�سرية  واالأم���ن  ال��دق��ة 
القطاعات  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��ع��ظ��م 

يف  وك��ذل��ك  بها  العاملة  واالإدارات 
العمل بنظام مميز ملعاجلة الوثائق 
اإيجاد  ويف  وا�سرجاعها  وحفظها 
اإل��ك��رون��ي��ة بينها  ات�����س��ال  ق���ن���وات 
وبني املتعاملني معها.. كما طرحت 
االإلكرونية  املعاملت  العديد من 
يف اإطار خطة ت�ستهدف اإيجاد نظام 
االأ�سا�سية  املتطلبات  يغطي  �سامل 
للتحول  ال������لزم������ة  وامل����ت����ق����دم����ة 
املعاملت  اإجن�����از  يف  االإل����ك����روين 
ع�����ل�����ى ن�����ح�����و مي�����ك�����ن امل�����واط�����ن�����ني 
اال�ستفادة  م��ن  االأع��م��ال  واأ���س��ح��اب 
من خدماتها بي�سر وفاعلية ات�ساقا 
هذا  يف  الكويت  دول��ة  توجهات  م��ع 

اخل�سو�س.
وت����ق����دم ب���ال�������س���ك���ر حل���ك���وم���ة دب���ي 

املعر�س  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ني 
الكبرية يف رفع م�ستوى  جلهودهم 
دول  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  اأداء 
خا�سة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
ينعك�س  مب���ا  ع���ام���ة  ال���ع���امل  ودول 

باخلري والفائدة على اجلميع.
النعيمي  ق���ال ه���زاع   .. م��ن ج��ان��ب��ه 
للأداء  دب��ي  لربنامج  العام  املن�سق 
احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز ب���االإن���اب���ة “ اإن 
امل��ع��ر���س ي��ن��ع��ق��د ه����ذا ال���ع���ام حتت 
حكومية..  “ممار�سات  ����س���ع���ار 
باهتمام  عاملية” ويحظى  اإجن��ازات 
ال���ع���دي���د م���ن اجلهات  وا����س���ع م���ن 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ب���اأدائ���ه���ا من 
من  وخ��ا���س��ة  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
اخلليجي..  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

من�سة  اإىل  يتحول  اأن  وا���س��ت��ط��اع 
اأهم اجلهات احلكومية  ت�ستقطب 
بناء  التي حتر�س على  اخلليجية 
ومثمرة  ب���ن���اءة  ت���ع���اون  ع���لق���ات 
م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف دولة 
وتعمل  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
على تعزيز ثقافة التميز واالبتكار 
والريادة لدى موظفيها م�ستفيدة 
لدولة  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ج��رب��ة  م���ن 

االإمارات يف هذا املجال ».
واأ����س���اف ال��ن��ع��ي��م��ي “ ي�����س��ارك يف 
حكومية  ج���ه���ة   24 امل����ع����ر�����س 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ميثلون 
البحرين  ومملكة  ال��ك��وي��ت  ودول���ة 
الوا�سعة  امل�����س��ارك��ة  ه����ذه  وت��ع��ك�����س 
جمل�س  دول  ح���ك���وم���ات  اه���ت���م���ام 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ب��ر���س��ي��خ قيم 
وفتح  احل��ك��وم��ي  العمل  يف  التميز 
اآف�������اق ج����دي����دة ل���ت���ب���ادل اخل�����ربات 
االإماراتية  م��ع اجل��ه��ات  وال��ت��ج��ارب 
باملعر�س،  امل�������س���ارك���ة  وال����دول����ي����ة 
واالطلع على اإجنازاتها يف ميدان 
ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي.. االأم�����ر الذي 
كمركز  دبي  مكانة  تعزيز  ي�سهم يف 

اإ�سعاع معريف وح�ساري ».
ي�سار اإىل اأن املعر�س ي�ست�سيف 24 
جهة حكومية من 3 دول خليجية.. 

ح��ي��ث ي�����س��ارك يف ال��ف��ع��ال��ي��ات من 
املركز  ال�سعودية:  العربية  اململكة 
وبرنامج  ل��ل��ح��وك��م��ة  ال�������س���ع���ودي 
“ي�سر”  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ع��ام��لت 
والهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية 
تنمية  و�سندوق  التقنية  ومناطق 

املوارد الب�سرية.
العامة  االإدارة  الكويت:  دولة  ومن 
الدقيق  مطاحن  و�سركة  للإطفاء 
واملخابز الكويتية واملوؤ�س�سة العامة 
والهيئة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ت��اأم��ي��ن��ات 
العامة  وال��ه��ي��ئ��ة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال��ع��ام��ة 
والتدريب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
العاملة  ل��ل��ق��وى  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
القيادي  للتدريب  ديكم  واأكادميية 
ال��ك��وي��ت��ي و�سركة  االئ��ت��م��ان  وب��ن��ك 
التموين الكويتية ووزارات االأ�سغال 
االجتماعية  وال���������س����وؤون  ال���ع���ام���ة 

والعمل والكهرباء واملاء.
ت�سارك   .. ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  وم���ن 
وزارة   - ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
للبيئة  االأع��ل��ى  واملجل�س  الداخلية 
وجهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري 
امللكي  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ودي��������وان 
وهيئة  البحريني  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
اخلارجية  ووزارت���ا  وامل���اء  الكهرباء 

واملوا�سلت.

احلي  وتراثنا  دبي  ملهرجان  زائر  األف   120
•• دبي-وام:

ا�ستقبل مهرجان دبي وتراثنا احلي - يف ن�سخته الثامنة - 
120 األف زائر.. فيما �سارك يف ور�س العمل ال� 40 التي 

احت�سنها نحو 800 �سخ�س.
نظم الفعاليات .. هيئة دبي للثقافة والفنون وا�ست�سافتها 
ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة حت���ت ���س��ع��ار ع���ني ع��ل��ى ت��راث��ن��ا الثقايف 

االإماراتي.
اإن  الهيئة  يف  باالإنابة  العام  املدير  النابوده  �سعيد  وق��ال 
الفعاليات جنحت - على مدى 6 اأ�سابيع - يف اإبراز الراث 
الفر�سة  واإت���اح���ة  ل��ل��دول��ة  احل�����س��اري  واالإرث  ال��وط��ن��ي 
للجمهور للتعرف على احلرف التقليدية مبا يتما�سى مع 

حماور عام زايد.
وا���س��ت��م��ل امل���ه���رج���ان ع��ل��ى ور������س ع��م��ل ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة رك���زت 
مبجملها على احل��رف التقليدية يف دول��ة االإم��ارات وهي 
�سف اخلو�س وقر�س الرباقع والتلي والدخون والعطور 
و�سناعة الف�سة و�سناعة القهوة االإماراتية.. حيث توىل 
حرفيون �سرح مفهوم احلرف وعر�س تاريخها وظهورها 
يف اخلليج باالإ�سافة اإىل عر�س مكوناتها الفنية وتعريف 
بها، ف�سًل  امل�ستخدمة  واالأدوات  االأولية  باملواد  اجلمهور 
ع���ن ق�����س��م خ��ا���س مب��ع��رو���س��ات االأ����س���ر امل��ن��ت��ج��ة و�ساحة 

ا�ستقبال و�سيافة �سعبية و�ساحة الفعاليات.
و�ساركت مراكز دبي للتنمية الراثية التابعة لدبي للثقافة 

بربنامج حافل بالفعاليات طوال االأ�سابيع ال�ستة وتخللتها 
فعاليات حتت �سعار عام زايد وحب الوطن واأن�سطة اأخرى 
تراثي  ط��اب��ع  لها  منتجات  اإىل  امل���واد  ت��دوي��ر  اإع����ادة  مثل 
العمل  وور���س  التقدميية  والعرو�س  ال�سعبية  واالأه��ازي��ج 
طلب  تقدميها  ت��وىل  ال��ت��ي  التقليدية  ب��احل��رف  املعنية 
دورة  خ��لل  ال�سعبية  الفنون  وظهرت  للجمهور.  املراكز 
مع  واالأن��دمي��ة  واحلربية  العيالة  فنون  ومنها  العام  هذا 
تقدمي عرو�س اليولة والرزفة مع تقدمي ال�سروحات عن 
الفنون ولقاءات مع اخ�سائيني بالفنون ال�سعبية لتعريف 

اجلمهور بها وتاريخها.

ذياب بن حممد يح�صر العر�ش اجلماعي لـ 218 
عري�صا من اأبناء الوطن يف منطقة الظفرة

م�صاركــة خليجيــة الفتـــة يف معــر�ش دبــي الدولــي لالإجنـــازات احلكوميــــة

»اآل مكتوم اخلريية« تقدم 300 األف درهم ل�صندوق تكافل جامعة زايد 

االإمارات ورومانيا تبحثان االإجراءات 
التح�صريية الأعمال اللجنة امل�صرتكة

•• بوخار�شت-وام:

املطرو�سي  �سعيد  عبداهلل  اأحمد  الدكتور  �سعادة  التقى 
ب�������س���ع���ادة مونيكا  ب���وخ���ار����س���ت  ل�����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 
وزارة  يف  الدولية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��رة  جيورجيت�سا 

اخلارجية الرومانية.

مت خلل اللقاء مناق�سة االجراءات التح�سريية واأمور 
امل�سركة  اللجنة  ف��ع��ال��ي��ات  ب�����س��اأن  اللوج�ستي  ال��دع��م 
االماراتية - الرومانية من اأجل اإجناح وحتقيق جميع 
االأهداف املرجوة من انعقادها وتعزيز التعاون الثنائي 
للبلدين  امل�����س��رك  االه��ت��م��ام  ذات  امل���ج���االت  جميع  يف 

ال�سديقني.

الهالل االأحمر االإماراتي ي�صلم معدات ملوؤ�ص�صة املياه وال�صرف ال�صحي يف عدن 
•• عدن-وام:

�سلمت هيئة الهلل االأحمر االإماراتي معدات جديدة ملوؤ�س�سة 
 6 �سملت  اليمنية،  ال�سحي يف حمافظة عدن  وال�سرف  املياه 
�سيتم  ال�سحي”  “ال�سرف  امل��ج��اري  مل�سخات  حتكم  ل��وح��ات 
واملن�سورة  �سعد  دار  وال��ك��ل��ّي��ة  ال��دري��ن  حم��ط��ات  يف  تركيبها 

واملمدارة والزريبة ال�سيخ عثمان وعمر املختار.
ال�ساذيل وكيل حمافظة عدن بدعم دولة  واأ�ساد حممد ن�سر 
ال�سحي  وال�����س��رف  امل��ي��اه  ملوؤ�س�سة  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
“الهلل  اليمن  يف  االإن�سانية  ذراع��ه��ا  خ��لل  م��ن  باملحافظة 
انت�سال  2015 جاهداً يف  االأحمر االإماراتي” الذي بداأ منذ 
اأن  ..م��وؤك��دا  تعي�سه  كانت  ال��ذي  ال�سعب  الو�سع  املوؤ�س�سة من 
هذا الدعم �ساهم ب�سكل كبري يف النهو�س بعمل املوؤ�س�سة �سواء 

يف جمال املياه اأو ال�سرف ال�سحي.
موؤ�س�سة  م��دي��ر  املح�سار  ع��ل��وي  املهند�س  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
اأن املعدات التي مت ا�ستلمها من الهلل االأحمر  املياه بعدن 
االإماراتي يف 2017 منها 15 حمركا مت تركيبها يف الثلثة 
احلقول “بئر اأحمد - بئر نا�سر - دار املنا�سرة”، ومت تركيب 
القدرة  رف��ع  اأ�سهم يف  وه��ذا  املنا�سرة  دار  اآب��ار  حمركات يف   8
اآالف   105 اإىل  مكعب  مر  األ��ف   85 من  للمياه  االإنتاجية 
مر مكعب ..وبهذا ا�ستطعنا ان ن�سخ املياه اإىل كافة املناطق 
املياه  موؤ�س�سة  ت�سلمت  واأن  �سبق  اأنه  واأ�ساف  مبحافظة عدن. 
اإ�سافة اإىل قيام   ،2015 م�سخة وحمركا يف نهاية عام   65
الهلل االأحمر االإماراتي بدفع رواتب عمال املوؤ�س�سة لفرة 6 
اإماراتي، م�سريا  18 مليون درهم  اأ�سهر بقيمة تقدر بحوايل 
اإىل اأن كل ذلك الدعم �ساهم يف انت�سال موؤ�س�سة املياه وال�سرف 

ال�سحي من الو�سع الذي كانت عليه.
ومن ناحيته ثمن املهند�س زكي حداد نائب مدير موؤ�س�سة املياه 
وال�سرف ال�سحي الدعم الذي قدمه الهلل االأحمر االإماراتي 
اأي ما  األف م�سرك،   133 البالغ عدد م�سركيها  للموؤ�س�سة 
م�سخة   12 هناك  اأن  ..مو�سحا  م�ستهلك  مليون  على  يزيد 
ذات جودة عالية قادمة من ميناء دبي، وعند و�سولها �ستنتهي 

ظاهرة طفح املجاري املنت�سر يف بع�س مديريات عدن.

�صرطة اأبوظبي تدعو اأ�صحاب املركبات لالإ�صراع يف جتديد الرخ�ش املنتهية 
•• اأبوظبي-وام:

امل���رك���ب���ات منتهية  اأ����س���ح���اب  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  دع����ت 
والتقيد  ترخي�سها  جتديد  يف  االإ�سراع  اإىل  الرخي�س 
�سنوياً بتجديدها وت�سجيلها يف املواعيد املحددة.. وذلك 
يف اإطار احلر�س امل�ستمر على تعزيز ال�سلمة املرورية.

واأو�سحت اأن النظام يقوم باإر�سال ر�سائل ن�سّية ق�سرية 
على الهاتف املتحرك للعميل قبل �سهر من موعد انتهاء 
ت�سجيل املركبة.. فيما يجنب جتديد اأ�سحاب املركبات 
من  وي��ع��زز  للحوادث  التعر�س  موعدها  يف  مركباتهم 
�سلمتهم و�سلمة م�ستخدمي الطريق. وكانت �سرطة 

االأنظمة  اأب��ري��ل اجل���اري لتفعيل   15 اأب��وظ��ب��ي ح��ددت 
الذكية على الطرق لر�سد وحترير املخالفات للمركبات 
بهدف  ي��ت��م جت��دي��ده��ا  وال��ت��ي مل  ال��رخ��ي�����س  املنتهية 
تعزيز �سلمة قائدي املركبات وم�ستخدمي الطريق .. 
واإجراء الفح�س الفني للمركبات وتاأمينها وترخي�سها 
من �سلطة الرخي�س بعد التاأكد من �سلحيتها لل�سري 
ترخي�س  يف  االإ���س��راع  اأهمية  اإىل  ولفتت  ال��ط��رق.  على 
االأجهزة  خ��لل  من  وخمالفتها  ر�سدها  قبل  املركبات 
25 ب من قانون ال�سري واملرور  امل��ادة  الذكية وتطبيق 
قيادة مركبة منتهية الرخي�س بالغرامة 500 درهم 

اأيام. و4 نقاط مرورية وحجز املركبة 7 
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جمزرة دوما.. ر�صالة يف موعدها
وحده  لي�س  االإ����س���لم  جي�س  م��ع  امل��ف��او���س��ات  ف�سل  اأن  اإال 
ال�سبب يف هجوم النظام ال�سوري على دوما، فم�������ع االأهمية 
دم�س������ق  اأن  خ��رباء  ي��رى   املدينة  على  لل�سيطرة  الع�سكرية 
التي  العملية  ه��ذه  عب����������ر  ع��ده  ر�سائل  اإر���س��ال  اأرادت  رمب��ا 
تتزامن مع الذكرى ال�س��������نوية للهجوم الكيماوي على خان 

�سيخون.
ر�سالة النظام ال�سوري وفقا للبع�س قد تهدف الختبار ردة 
الفعل الدولية على هذا النوع من الهجمات يف ظل تهديد 
على  اأح��ادي  ب�سكل  �سربات  ب�سن  وفرن�سي  اأمريكي  وتلويح 
الكيماوي  ا�ستخدام  اأدلة دامغة على  النظام، يف حال توافر 

جمددا يف �سوريا.

•• عوا�شم-وكاالت:

تبدو دوما على خطى خان �سيخون وغريها، فاآخر معاقل 
تزال  ال  ال�سرقية  الغوطة  يف  امل�سلحة  ال�سورية  املعار�سة 

حترق بنار الق�سف الكيماوي بغازات �سامة.
وت�سري التقارير اإىل ارتفاع اأعداد القتلى جراء الهجوم الذي 

ي�سنه النظام يف دوما لتتجاوز ال�150.
وعلى وقع هذا امل�سهد امل�ستعل ت�سدر اخلارجية االأمريكية 
بيانا تطالب فيه مو�سكو ب�سكل مبا�سر بوقف الدعم للنظام 
ال�سوري، والتعاون مع املجتمع الدويل ملنع وقوع املزيد من 

الهجمات الوح�سية باالأ�سلحة الكيماوية.

املجتمع  من  ف��وري  رد  اإىل  دع��ا  االأمريكية  اخلارجية  بيان 
ال����دويل “يف ح���ال ال��ت��اأك��د م��ن وق���وع ه��ج��وم ك��ي��م��اوي على 

مدينة دوما«.
حاالت  م��ن  املئ��������ات  وق�������وع  امل�����س��ادر  توؤك�������د  وم��ي��دان��ي��ا  
بالغازات  الق�سف   اإثر  اأطفال،  االختناق الأ�س������خا�س بينهم 

ال�سامة.
الكيماوي يف  ا�ستخدام  ال�سورية  تنفي احلكومة  املقابل  ويف 

ق�سف دوما.
وي��اأت��ي ال��ه��ج��وم االأع��ن��ف م��ن ن��وع��ه على امل��دي��ن��ة بعد ف�سل 
للخروج  االإ�سلم”  “جي�س  الرو�سية مع تنظيم  املفاو�سات 

من املدينة.

غرب  جنوب  بالعليانية  االيرانية 
تدمر 70 كلم.

من جهته، اعترب النا�سط ال�سوري، 
ورئ��ي�����س جمعيه ج�����س��ور االأم����ل يف 
“التحركات  اأن  ال��رك��ب��ان،  خم��ي��م 
النظام  ل����ق����وات  واالن�������س���ح���اب���ات 
داع�س  ع���ودة  ت�ستهدف  ال�����س��وري، 
ال�سورية، بعد  البادية  اىل منطقة 
من  املعار�سة  ف�سائل  حررتها  اأن 
ثلثة  قبل  كامل  بك�سل  التنظيم 

اأعوام«.

•• عوا�شم-وكاالت:

ب�سدة  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  دان������ت 
وقع  كيميائية  ب��اأ���س��ل��ح��ة  ه��ج��وم��ا 
ل��ي��ل ام�س  ال�����س��رق��ي��ة  ال��غ��وط��ة  يف 
تتحمل  رو�سيا  ان  معتربة  االح��د، 
هذه  ت��اأك��دت  اذا  امل�سوؤولية  بع�س 
املعلومات، ب�سبب “دعمها الثابت” 

للنظام ال�سوري.
وحت��دث ال��دف��اع امل��دين يف مناطق 
اخلوذ  امل�سلحة  الف�سائل  �سيطرة 
ال��ب��ي�����س��اء، ع��ن ح���االت اخ��ت��ن��اق يف 
ا�ستهداف  ب��ع��د  امل��دن��ي��ني  ���س��ف��وف 
مدينة  يف  ال�سكنية  االأح��ي��اء  اأح���د 
دوم������ا ب����غ����ارة حم��م��ل��ة ب���ال���غ���ازات 
نفت  دم�سق  لكن  كلور”،  ال�سامة 

ذلك.
ال�سوري  املر�سد  اأ�سار  جهته،  من 
من  ع�سرات  اىل  االن�����س��ان  حلقوق 
اىل  بع�سها  اأدى  االختناق  ح��االت 

وفيات. 
وحتدث عن حاالت “من �سعوبات 
املدنيني  ب��ني  واالخ��ت��ن��اق  التنف�س 
اأو غرف ذات  املحا�سرين يف اقبية 

على  القادرين  وغري  �سيئة  تهوئة 
بعد  ال��ه��واء  على  للعثور  ال��ه��روب 
الغارات«. لكنه قال اإنه ال ي�ستطيع 
النوع  ه���ذا  م��ن  ه��ج��وم  “تاأكيد” 
با�سم  الناطقة  وقالت  “نفيه«.  اأو 
هيذر  االمريكية  اخلارجية  وزارة 
اذا  امل��ع��ل��وم��ات  “هذه  ان  ن���وي���رت 
ردا فوريا  تاأكدت مروعة وتتطلب 

من اال�سرة الدولية«.
)الرئي�س  “نظام  ان  واأ����س���اف���ت 
وداعميه  اال���س��د  ب�����س��ار(  ال�����س��وري 
هجمات  واي  ي��ح��ا���س��ب��وا  ان  ي��ج��ب 
فورا”.  مت���ن���ع  ان  ي���ج���ب  اخ������رى 
بدعمها  “رو�سيا  ان  وا����س���اف���ت 
م�سوؤولية  تتحمل  ل�سوريا  الثابت 

يف هذه الهجمات الوح�سية«.
امريكية  اتهامات  نويرت  وك��ررت 
“بخرق  م���و����س���ك���و  اىل  ����س���اب���ق���ة 
املتحدة  االمم  ح��ي��ال  ال��ت��زام��ات��ه��ا 
و�سككت يف التزام  كجهة �سامنة”، 

الكرملني انهاء االزمة.
لنظام  رو�سيا  “حماية  ان  وق��ال��ت 
اال�سد واخفاقها يف وقف ا�ستخدام 
�سوريا  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  اال���س��ل��ح��ة 

اآذار  ال�سوري يف  ال��ن��زاع  ب��دء  ومنذ 
ق����وات  اُت���ه���م���ت   ،2011 م����ار�����س 
ا�سلحة  با�ستخدام  م���رارا  ال��ن��ظ��ام 
ن��ف��ت دم�سق  ول��ط��امل��ا  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة. 
االأمر، موؤكدة اأنها دمرت تر�سانتها 
رو�سي  ات����ف����اق  اإث������ر  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

اأمريكي يف العام 2013.
م�سادر  اأك�������دت  اأخ�������ر،  ج���ه���ة  م����ن 
اأن  ال�سورية  املعار�سة  متطابقة يف 
يعود  ب��داأ  االإره��اب��ي  داع�س  تنظيم 
جديد،  م��ن  ال�سورية  البادية  اإىل 
اأم�س  باغت م�ساء  اأن��ه  اإىل  م�سرية 
وامللي�سيات  ال�سوري  النظام  ق��وات 
مناطق  عدة  يف  امل�ساندة،  ال�سيعية 
من البادية، ومتكن من ال�سيطرة 
ال�سبع  مثل منطقتي  بع�سها  على 
اب��ي��ار وح��اج��ز ظ��اظ��ا، ع��ازي��ة ذلك 
التظيم  الإع���ادة  �سفقه  وج��ود  اإىل 
ف�سائل  م��واج��ه��ة  يف  املنطقة  اإىل 

املعار�سة.
با�سم  االع����لم����ي  ال���ن���اط���ق  وق�����ال 
ف�����س��ي��ل ����س���ه���داء ال��ق��ري��ت��ني وهو 
يف  ال�سورية  املعار�سة  ف�سائل  من 
ال�سوري  للجي�س  وت��اب��ع  ال��ب��ادي��ه 

ب�ساأن  ال���ت�������س���اوؤل  اىل  ي�����دع�����وان 
واولويات  االزم��ة  ت�سوية  التزامها 
داعية  اال�سلحة”،  ان��ت�����س��ار  م��ن��ع 
اجلهود  يف  امل�����س��ارك��ة  اىل  مو�سكو 
هجمات  وق��������وع  مل����ن����ع  ال�����دول�����ي�����ة 

مماثلة.
على  ت�سيطر  النظام  ق��وات  وباتت 
ال�سرقية  املئة من الغوطة  95 يف 
اإث����ر ه��ج��وم ع��ن��ي��ف ب���داأت���ه يف 18 
اإجلء  وعمليتي  ف��رباي��ر  ���س��ب��اط 
اآالف  ع�������س���رات  خ�����رج مب���وج���ب���ه���ا 

املقاتلني املعار�سني واملدنيني.
قال  م���ار����س،  اآذار  م��ن  ال��ث��ام��ن  يف 
واج����ه����وا  ع���������س����رات  اإّن  امل����ر�����س����د 
بلدتي  يف  ال��ت��ن��ف�����س  يف  ���س��ع��وب��ات 
الغوطة  و�سقبا يف جنوب  حمورية 

اإثر �سربات جوية.
ال���ن���ظ���ام على  و����س���ي���ط���رت ق������وات 

البلدتني الحقا.
خلل  وباري�س  وا�سنطن  وه���ددت 
يف  ���س��رب��ات  ب�سن  املا�سية  ال��ف��رة 
على  دامغة”  “اأدلة  ت��واف��ر  ح���ال 
يف  الكيميائي  ال�����س��لح  ا���س��ت��خ��دام 

�سوريا.

•• اأثينا-وكاالت:

ا�ستقبال  م���راك���ز  اك���ت���ظ���اظ  ب��ع��د 
طالبي اللجوء يف اجلزر اليونانية، 
يجري حالياً اإن�ساء مراكز ا�ستقبال 
اأن��ه ال  الياب�سة. غري  جديدة على 
اللجئني،  من  للقليل  اإال  ُي�سمح 
يو�سح  كما  هناك،  اإىل  بالو�سول 

التقرير التايل من اأثينا.
الو�سع  من  م�ستاءة  �سوت  بنربة 
اللجئني،  ع���ن  اإل��ي��ا���س  ي��ت��ح��دث 
“اإليونا�س”  خم��ي��م  يف  امل��ق��ي��م��ني 
ويقول: “ما هذا، ياأتي كثري منهم 
اإىل هنا ...”. يف هذه املنطقة غري 
ال�سياح  ج��ذب  اأماكن  عن  البعيدة 
يف قلب اأثينا، �سيتم ا�ستقبال اأكر 
الوافدين  1500 الج��ئ من  من 
ال�سكنية  داخ���ل احل��اوي��ات  اجل���دد 
ويتعلق  الإي����وائ����ه����م.  امل��خ�����س�����س��ة 
الذين  ب��اأول��ئ��ك  باالأ�سا�س  ب��االأم��ر 
ب�سورة  احلماية  اإىل  بحاجة  ه��م 
العازبات  االأم���ه���ات  وه���م  خ��ا���س��ة، 
االحتياجات  وذوي  ���ر  وال���ق�������سَ
اخل���ا����س���ة وال����ذي����ن ي���ع���ان���ون من 
م�����س��اك��ل ���س��ح��ي��ة وي���ع���ان���ون من 
نحو  رحلتهم  ال�ستكمال  االنتظار 
رجل يف  اإليا�س،  الو�سطى.  اأوروب��ا 
يف  وي��ع��م��ل  االأرب��ع��ي��ن��ات،  منت�سف 
�سركة للنقل بجوار املخيم، ف�سل 
عدم االإف�ساح عن ا�سمه احلقيقي، 
باحلركة،  ي��ع��ج  امل���ك���ان  اإّن  ي��ق��ول 
اأو  ال�������س���اح���ن���ات  حت��م��ي��ل  ي���ت���م  اإذ 
االأ�سخا�س كل ب�سع  تفريغها من 
دق���ائ���ق. وي��ن��ت��ق��ل ال��لج��ئ��ون عرب 
امل��ك��ت��ظ��ة ع��ل��ى الطرق  ال���ع���رب���ات  
ما  �سيئ،  ب�سكل  امل��ع��ب��دة  ال�سيقة 

يثري خماوف اإليا�س وزملئه من 
وق���وع ح����وادث، وي��ق��ول “يف كثري 
من االأحيان ينت�سر على الطرقات 
وقوع  با�ستمرار  ونخ�سى  اأط��ف��ال، 

حوادث«.
املقهى الوحيد املوجود يف منطقة 
يديره  ال��ب��ائ�����س��ة  “اإليونا�س” 
مارينا.  ال�سابة  واملوظفة  ياني�س 
اللجئون مرحب بهم لدى مقهى 
ي��ان��ي�����س، ب���االأخ�������س ع��ن��دم��ا تبث 
م��ب��اري��ات ك���رة ال��ق��دم ع��ل��ى �سا�سة 
ال��ت��ل��ف��از داخ���ل امل��ق��ه��ى ال��وح��ي��د يف 
اأو  “اإذا كان ريال مدريد  املنطقة. 
بر�سلونة يلعبان يف دوري االأبطال، 
واجلو  ممتلئاً  ي��ك��ون  امل��ق��ه��ى  ف���اإن 
يقول مدير  للغاية”،  يكون جيداً 
املقهى بحما�س. من النادر اأن تقع 
هادئاً  يكون  اجل��و  ح���وادث،  هناك 
وهذا  ياني�س:  وي�سيف  ومنظماً، 
موظفي  اأن  وه����و  واح�����د  ل�����س��ب��ب 
املنظمات غري احلكومية يرافقون 
اللجئني وينظمون عملية الدفع 

اأي�ساً. 
وي���اأت���ي ال�����س��ي��وف امل��ول��ع��ون بكرة 
اأو  اأفغان�ستان  اأو  القدم من �سوريا 
كان  اإن  �سوؤاله  وح��ول  بنغلدي�س. 
ق���د  و���س��ل م��زي��د م��ن اللجئني 
اإىل منطقة  اليونانية   من اجلزر 
اإليونا�س يف االآونة االأخرية؟ يقول 
االإجابة  ال�سعب  م��ن  اأن���ه  ياني�س 
يرى  ما  فغالباً  ال�سوؤال.  ه��ذا  عن 
امل��رء وج��وًه��ا جديدة هنا، لكن يف 
املقابل يغادر اآخرون املخيم باجتاه 

�سمال اأوروبا«.

طالبي  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  م��ع�����س��ل��ة 

وبح�سب املتحدث الع�سكري جلي�س 
للجي�س  ال��ت��اب��ع  ال���ث���ورة  م��غ��اوي��ر 
اأبو  امل��لزم  بالتنف،  ال�سوري احلر 
ف��اإن ق��وات النظام تكبدت  االأث���ري، 
والعتاد  ب��ال��ع��دد  ف���ادح���ة  خ�����س��ائ��ر 
اإىل  اأدى  م��ا  اال���س��ت��ب��اك��ات،  خ���لل 
م��واق��ع��ه��ا ل�سالح  م��ن  ان�����س��ح��اب��ه��ا 

التنظيم.
وكان داع�س ا�ستهدف باأربع عربات 
اجلمعة  اخلمي�س  ليلة  مفخخات 
للميلي�سيات  م�����واق�����ع  امل����ا�����س����ي 

“هناك  اأن  �سيف،  �سعيد  ال��ب��ادي��ة 
التنظيم  ب���ني  ع��ن��ي��ف��ة  ا���س��ت��ب��اك��ات 
وقوات النظام وامليلي�سيات ال�سيعية 
امل�����س��ان��دة ل���ه، م��ا ت���زال يف منطقة 
اللتان  ال�سني،  ومطار  ق�سب  بري 
االأردنية  احل����دود  ع��ن  ت��ب��ع��دان  ال 

م�سافة ال تزيد عن 90 كلم«.
قاعدة  يعترب  “املطار  اأن  واأ���س��اف 
للحر�س  دائ���م���ة  ���س��ب��ه  ع�����س��ك��ري��ة 
اأخلت  اأن  ب��ع��د  االإي�����راين،  ال��ث��وري 

قوات النظام املطار ل�ساحله«.

اإن  ل�24  احل��م�����س��ي  ع��م��ر  احل����ر 
على  ال�سيطرة  من  متكن  “داع�س 
ا�ستباكات  ب��ع��د  املنطقتني  ه��ات��ني 

عنيفه ليلة اأم�س«.
وقال احلم�سي اإن” مقاتلي داع�س 
ع���ل���ى هاتني  ب���ال���ه���ج���وم  ت���ق���دم���وا 
الوعر  حم�����وري  م���ن  امل��ن��ط��ق��ت��ني 

واملح�سة«.
املكتب  يف  امل���������س����وؤول  اأك������د  ف��ي��م��ا 
ال�سهيد  ق��وات  لف�سيل  االع��لم��ي 
ال��ع��ب��دو وه���و م���ن ف�سائل  اأح���م���د 

اأو  ع��ازب��ات  اأم��ه��ات  ه��م:  للحماية 
اأطفال �سغار، وهذه الفئات لي�ست 
بحاجة اإىل التظاهر باحلاجة اإىل 

احلماية ب�سورة خا�سة.
املوجهة  االن����ت����ق����ادات  م��ق��اب��ل  يف 
ل���ل���ح���ك���وم���ة ال����ي����ون����ان����ي����ة، ي����رى 
هو  �سحيح  ه��و  م��ا  اأّن  اإ����س���درا����س 
معاجلة  يف  اال������س�����راع  اإم���ك���ان���ي���ة 
احلكم  ع���ن���د  ال����ل����ج����وء.  ط���ل���ب���ات 
االأوىل، ميكن اأن ُيبث يف الطلبات 
املتوخى،  ال��زم��ن��ي  االإط�����ار  �سمن 
الطعن  ط��رق  ا�ستخدام  عند  لكن 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ع��ن��د اال���س��ت��ئ��ن��اف، قد 
حت��دث ت��اأخ��ريات. من جهته وعد 
وزير الهجرة اجلديد دمييري�س 
فيت�سا�س من حزب �سرييزا نهاية 
معاجلة  يف  بتح�سن  م��ار���س،  اآذار 
اللجوء: وذلك عن طريق  طلبات 
زي��ادة  جلان التحقيق املكونة من 
اللجوء  اإج���راءات  للبث يف  ق�ساة  

من 12 اإىل 20 جلنة.
فاإن  ال��ن��ق��اب��ات،  لتقديرات  ووف��ًق��ا 
التاأخري يف البث يف طلبات اللجوء 
اإذ  امل��وظ��ف��ني.  نق�س  ب�سبب  لي�س 
طرد   2017 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف  مت 
من  م����وظ����ف   100 م�����ن  اأك��������ر 
ال��ي��ون��ان��ي��ة ب�سبب  ال��ل��ج��وء  ه��ي��ئ��ة 
انتهاء مدة عقودهم املحددة املدة. 
وب��ع��د م���رور ث��لث��ة اأ���س��ه��ر فقط ، 
موظفني  بتعيني  لل�سلطة  �ُسمح 
اإىل  ينتمون  منهم،  الكثري  ج��دد. 
على  لي�سوا  و  العمالية،  النقابات 
الهجرة  جم���ال  يف  بالعمل  دراي����ة 
ي��ت��ع��ني عليهم  ول���ه���ذا  وال���ل���ج���وء، 
اإىل تدريب  ال��ب��داي��ة  اخل�����س��وع يف 

على العمل املناط بهم.

عن  ال���ت���خ���ل���ي  اإىل  م���وت�������س���اال����س 
واأث���ار  �سحية.  الأ���س��ب��اب  وظيفته 
برلني  ل�سحيفة  ت��ق��ري��ر  م���وؤخ���راً 
والذي اأورد  اليومية “دي فيلت”، 
اأّن احلكومة اليونانية جتلب كثري 
اأرا�سيها،  من طالبي اللجوء على 
وت��ق��وم ب��رح��ي��ل ع���دد ق��ل��ي��ل جداً 
ت�سنف  وكذلك  تركيا،  اإىل  منهم 
�سمن  االأ�����س����خ����ا�����س  م�����ن  ك���ث���ري 
ه���م بحاجة  ال���ذي���ن  االأ����س���خ���ا����س 

خا�سة اإىل احلماية.
من جهته رف�س، دافيد اإ�سدرا�س، 
للهجرة  ال��دول��ي��ة  املنظمة  رئي�س 
)IOM( يف اليونان ، وامل�سوؤولة 
اللجئني  ع��ن خم��ي��م��ات  ر���س��م��ي��اً 
على االأرا�سي اليونانية، هذا النقد 
 DW وق�����ال يف م��ق��اب��ل��ة ل���ه م���ع
اأ����س���دق���اوؤن���ا يف  ي��ف��ه��م  اأن  »ي���ج���ب 
اأوروبا اأن كل طلب جلوء هو حالة 
بعناية  بالنظر  وج��دي��رة  معزولة 
ات��ف��اق��ي��ة جنيف”.   مل��ع��اي��ري  وف��ق��ا 
واأ����س���اف اإ����س���درا����س اأن����ه ال ميكن  
باك�ستان  من  االأ�سخا�س  ا�ستبعاد 
ملجرد  اللجوء  م��ن  اأفغان�ستان  اأو 
جعل االأمور متر ب�سكل اأ�سرع. كما 
الدولية  املنظمة  رئي�س  يعتقد  ال 
يقوم  اأن   )IOM( ل���ل���ه���ج���رة 
املوظفني  ب��اإي��ه��ام  اللجوء  طالبي 
ب���ح���اج���ة اإىل  اأ����س���خ���ا����س  ب���اأن���ه���م 
اأجل  من  خا�سة  ب�سورة  احلماية 
يف  املكتظة  املخيمات  م��ن  اخل���روج 
اجلزر اليونانية: يف الوقت احلايل 
الوافدين  ت�����س��خ��ي�����س  مي���ك���ن  ال 
م�ساكل  يعانون من  الذين  اجلدد 
�سحية، يف اأي مكان على الياب�سة، 
ومعظم الذين هم بحاجة خا�سة 

الأنه  وذل���ك  �سيا�سية.  ق�سية  اإىل 
ط��امل��ا ب��ق��ي ه����وؤالء االأ���س��خ��ا���س يف 
جزر  يف  مزدحمة  ا�ستقبال  مراكز 
ك��ان��وا قد  اإي��ج��ة، حيث  �سرق بحر 
ع���رب طريق  ال�����س��اب��ق  و����س���ل���وا يف 
احلكومة  ف��اإّن  تركيا،  عرب  البحر 
انتقاد  حم��ط  �ست�سبح  اليونانية 
اإىل  و���س��ول��ه��م  ح��ال��ة  ويف  دويل. 
طلب  ورف�س  اليونانية،  الياب�سة 

اللجوء
ف���ت���ح���ت   2016 ع�����������ام  م������ن������ذ 
ال�ستقبال  ال��ي��ون��ان  يف  خم��ي��م��ات 
منطقة  يف  فقط  لي�س  اللجئني، 
“اإليونا�س”، ولكن اأي�ساً باالأخ�س 
ال�����ي�����ون�����ان. وحت���ول���ت  ����س���م���ال  يف 
م�����س��األ��ة ن��ق��ل ط��ال��ب��ي ال��ل��ج��وء اإىل 
من  وع���دد  “اإليونا�س”  منطقة 
هناك،  اإىل  باالنتقال  لهم  ي�سمح 

اأنه لي�س هناك كثري  من االأحيان 
من االأ�سخا�س الذين ي�سلون اإىل 
اتفاق  ُي��ن��ت��ه��ك  ال��ي��اب�����س��ة، ح��ت��ى ال 
وب�سبب  ت���رك���ي���ا.  م���ع  ال���لج���ئ���ني 
�سيا�ساته املقيدة للجئني، كان ال 
بّد ملوت�ساال�س من جني كثري من 
الي�ساري  م��ن احل���زب  االن��ت��ق��ادات 
“�سرييزا”.  ال��ي��ون��ان  يف  احل��اك��م 
ويف بداية �سهر اآذار مار�س، ا�سطر 

جلوئهم هناك، فلن تر�سى تركيا 
اال�ستثناء  ويبقى  ت�ستعيدهم.  اأن 
الوحيد هم االأ�سخا�س املحتاجون 
ب�سورة خا�سة، وهم   اإىل احلماية 
ر، حيث ي�سمح لهم بالو�سول  الُق�سّ
لو  حتى  اليونانية،  االأرا���س��ي  اإىل 
بعد يف طلبات  ال�سلطات  تقرر  مل 
جلوئهم. وق��د ذك��ر وزي��ر الهجرة 
ال�سابق ياني�س موت�ساال�س يف كثري 

••وا�شنطن-وكاالت:

واالإف���راج  االح��ت��ج��از  �سيا�سة  ا�ستخدام  على  املتحدة  ال��والي��ات  داأب���ت  اأن  بعد 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  ا�ستحدثت  ال�سرعية،  غري  الهجرة  ملكافحة 
ترامب اإجراءات جديدة �ساهمت يف مزيد من اجلدل والتوتر. واأعلن الرئي�س 
احلدود  حلماية  اجلي�س  م��ن  عن�سر   4000 اإىل   2000 ن�سر  االأم��ريك��ي 
اجلنوبية مع املك�سيك، وتبع ذلك اإر�سال واليتي اأريزونا وتك�سا�س احلدوديتني 
400 من عنا�سر احلر�س الوطني اإىل احلدود. اإال اأن اإدارة ترامب مل تكتف 

اجلديدة  االإج���������راءات  وب���ات���ت  ب���ذل���ك 
اإىل  متتد  ال�سرعية  غري  الهجرة  �سد 
م�سوؤولون  وك�سف  املك�سيكي،  ال��داخ��ل 
االأمريكية  ال��داخ��ل��ي  االأم���ن  وزارة  يف 
املهاجرين  بيانات  جتمع  وا�سنطن  اأن 
ع��رب ب��رن��ام��ج اأم��ن��ي تن�سق ب�����س��اأن��ه مع 
يوثق  فالربنامج  املك�سيكية.  احلكومة 
املهاجرين  اآالف  ع�������س���رات  ب�����س��م��ات 
من  وغالبيتهم  املك�سيك،  يف  املعتقلني 
املجرمني  ل��ر���س��د  ال��و���س��ط��ى  اأم���ريك���ا 
و�سولهم  ق��ب��ل  ال��ع�����س��اب��ات  واأف��������راد 
هذا  اأن  اإال  االأم��ريك��ي��ة.  احل����دود  اإىل 
بعدما  التوتر،  �سابه  االأمني  التن�سيق 

ال�سرعية،  غري  الهجرة  ملكافحة  يكفي  ما  فعل  بعدم  املك�سيك،  ترامب  اتهم 
اأن  يجب  ال  “ترامب  اإن  قائل  نييتو،  بينيا  اإنريكي  املك�سيكي،  الرئي�س  ف��رد 
ي�ستخدم املك�سيك لي�سجل نقاطا �سيا�سية«. لكن يبدو اأن ترامب م�سمم على 
تنفيذ وعوده االنتخابية، واالإجراءات االأمنية امل�سددة على احلدود اأبرز دليل 
 50 فقط  املا�سي  ال�سهر  خ��لل  اعتقلت  االأم��ريك��ي��ة  فال�سلطات  ذل��ك،  على 
األف �سخ�س حاولوا العبور ب�سكل غري �سرعي. وق�سائيا، كثفت وزارة العدل 
دعواتها ملقا�ساة املهاجرين غري ال�سرعيني، واأعلنت وزارة االأمن الداخلي اأنها 
تنتقد  ع��دة،  اإن�سانية  منظمات  لكن  ترحيلهم.  اإج���راءات  ي�سرع  ت�سريعا،  تعد 
وت���وؤك���د حق  ت���رام���ب،  اإدارة  اإج������راءات 
اللجوء  طلبات  يف  بالتقدم  املهاجرين 
لتهديدات  لتعر�سهم  ن��ظ��را  ال���دويل، 

بالقتل من ع�سابات يف بلدهم.
يذكر اأن ترامب وقع مذكرة طلب من 
تقدمي  ماتي�س،  جيم�س  الدفاع،  وزي��ر 
التي  ال��ع�����س��ك��ري��ة،  ب��امل��ن�����س��اآت  ق��ائ��م��ة 
املهاجرين  اح��ت��ج��از  يف  ت�����س��ت��خ��دم  ق��د 
�سيا�سة  ف��ب��م��وج��ب  ال�����س��رع��ي��ني.  غ���ري 
“االحتجاز واالإفراج” كان يتم اإطلق 
اإىل  ال�سرعيني  غري  املهاجرين  �سراح 
جل�سة  يف  ق�����س��ي��ت��ه��م  يف  ال��ن��ظ��ر  ح���ني 

للمحكمة.

داع�س الإرهابي يعود للبادية ال�سورية

وا�صنطن حتمل رو�صيا هجوم كيميائي �صوريا 

تاأخر معاجلة طلبات اللجوء لي�س ب�سبب نق�س املوظفني

الالجئون.. اليريدهم اأحد على اأر�ش اليونان؟

ن�صر �صروط رو�صيا الن�صحاب »جي�ش االإ�صالم« من دوماوا�صنطن تواجه الهجرة غري ال�صرعية باإجراء غري م�صبوق
•• مو�شكو-وكاالت:

ن�سر امل��ر���س��د ال�����س��وري حل��ق��وق االإن�����س��ان، م��ا ق��ال اإن���ه ال���رد ال��رو���س��ي على 
املقرحات التي قدمها جي�س االإ�سلم للن�سحاب من اآخر مدينة خا�سعة 

ل�سيطرة املعار�سة يف الغوطة ال�سرقية لدم�سق.
واأورد املر�سد بنودا قال اإنها وردت يف رد اجلرال الرو�سي املكلف بالتفاو�س 
مع جي�س االإ�سلم الذي اليزال يتح�سن يف مدينة دوما، بينما قبل مقاتلون 
اآخرون من املعار�سة يف اأجزاء اأخرى من الغوطة ال�سرقية اخلروج االآمن 

اإىل مناطق ت�سيطر عليها املعار�سة.
والبنود التي ودرت يف الرد الرو�سي تن�س، وفق املر�سد، على التايل:

التي  النظام  ق��وات  تراجع  اأن  مقابل  االإ���س��لم  جي�س  اأ�سلحة  ت�سليم   1-
حتا�سر دوما، وت�سمن، يف املقابل، رو�سيا عدم تعر�س املدينة لغارات جوية

 -2عملية ت�سليم االأ�سلحة الثقيلة متتد لثلثة اأيام
 -3وبعدها، ي�سلم جي�س االإ�سلم اأ�سلحته اخلفيفة، بالتزامن مع ان�سحاب 

القوات النظامية من حميط املدينة الأ�سبوع
و�سعهم  ت�سوية  يتم  اأ�سلحتهم  ت�سليم  على  يوافقون  الذين  واالأف��راد   4-  
ال��ت��ي �سيتم  ال�����س��رط��ة  “للتطوع يف  ي��ق��دم��ون ط��ل��ب��ا  ث��م  ال��ق��ان��وين، وم���ن 

ت�سكيلها« 
من  �سرطة  كتيبة  ت�سكيل  يتم  االأو���س��اع،  ت�سوية  على  اأ�سبوعني  بعد   5-  

مقاتلي جي�س االإ�سلم.
 -6تتلقى الكتيبة االأ�سلحة الرو�سية وتنطلق لقتال داع�س والن�سرة

 -7بعد املوافقة على هذه البنود �ستعمد ال�سرطة الع�سكرية الرو�سية على 
االنت�سار  يف احلواجز حول دوما على اأن يتم اإعطاء احلرية للحركة هناك 
جميع  حلل  دم�سق  ري��ف  حمافظة  من  جلنة  تاأتي  ال�سلح،  ن��زع  بعد   8-  

م�ساكل املدينة
قدمها  ال��ت��ي  ال��ط��روح��ات  ن�سخة  “يف  طلب  ق��د  االإ�سلم”  “جي�س  وك���ان 
با�ستئناف “نقل من يرغب من املقاتلني  والتي رف�سها اجلانب الرو�سي”، 

ح�سب املر�سد. والنا�سطني واملدنيني اإىل �سمال �سوريا”، 
اأن يتم ت�سكيل جلنة م�سركة من هذا  النار، على  اإط��لق  و”تثبيت وقف 
الف�سيل وال�سرطة الرو�سية، الإجراء عملية جرد لل�سلح الثقيل، من دون 
ت�سليمه، على اأن يتم ربط عملية ت�سليم ال�سلح باحلل ال�سيا�سي ال�سامل 

يف �سوريا«.
غارات جوية جديدة على دوما

دوما،  من  للن�سحاب  االإ�سلم  جي�س  على  لل�سغط  وا�سحة  حماولة  ويف 
ا�ستمر  املدينة بعد هدوء  ال�سوري، اجلمعة، ق�سف  النظام  ا�ستاأنفت قوات 

الأكر من اأ�سبوع.
ثمانية  بينهم  مدنيا   40 مقتل  عن  اجلمعة  والق�سف  ال��غ��ارات  واأ�سفرت 
ال�سبت،  ال��ط��ائ��رات احلربية ج���ددت،  اإن  ق��ال  ال��ذي  اأط��ف��ال، وف��ق املر�سد، 

ا�ستهداف دوما.
واأكد مدير املر�سد، رامي عبد الرحمن، اأن “النظام يحاول ت�سييق اخلناق 
مع تعر املفاو�سات  على دوما من اجلهة ال�سرقية واجلنوبية والغربية”، 

بني جي�س االإ�سلم ورو�سيا ب�ساأن ان�سحاب املعار�سة من دوما.
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عربي ودويل

عنا�سر  ي�ستخدمها  كان  اأنفاق  �سبكة  على  العراقية  القوات  عرت 
داع�س للتنقل بني منطقة واأخ��رى، يف مدينة القائم احلدودية مع 

�سوريا غربي االأنبار.
وقالت م�سادر ل�”�سكاي نيوز عربية” اإن هذه االأنفاق عر عليها بعد 

ورود معلومات ا�ستخباراتية عن وجودها يف مناطق القائم.
العراقية  القوات  اأن  جديان،  اأحمد  القائم،  ق�ساء  مقام  قائم  وذكر 
عرت على �سبكة االأنفاق يف منطقة “امل�ساريع” جنوبي القائم ومت 
تدمريها بالكامل. واأ�ساف جديان اأن هذه االأنفاق كان ي�ستخدمها 
من  واالختباء  القائم  مدينة  مناطق  بني  للتنقل  التنظيم  عنا�سر 
���س��رب��ات ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة وال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل. ومت��ك��ن��ت القوات 
معاقل  اآخ��ر  القائم،  مدينة  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  م��ن  العراقية 
داع�س يف االأنبار، يف 3 نوفمرب عام 2017، وحتى االآن عملية اإزالة 

العبوات النا�سفة وتدمري خملفات داع�س م�ستمرة.

التطرف  امل��دار���س بت�سجيل وق��ائ��ع  االأمل��ان��ي��ة  االأ���س��رة  طالبت وزي���رة 
على  والعمل  ال�سريحة  والكراهية  ال�سامية  وم��ع��اداة  والعن�سرية 
باالأموال  اإل��ي��ه��ا  امل�����س��ار  امل��دار���س  �ستدعم  اأن��ه��ا  م�سيفة  معاجلتها، 
االأملانية،  االأ���س��رة  وزي��رة  قالت  الظواهر.  لتلك  للت�سدي  واخل��رباء 
فرانت�سي�سكا غيفي، يف ت�سريحات ل�سحيفة “با�ساور نويه بري�سه” 
اأبريل  ني�سان  م��ن  ال�سابع  ال�سبت  االأول  ام�����س  ال�����س��ادرة  االأمل��ان��ي��ة 
التطرف  ت�سجيل وقائع  املدار�س حُتجم عن  “الكثري من   :2018
والعن�سرية ومعاداة ال�سامية والكراهية، الأنها تخ�سى من الو�سمة 
اإذا ظهرت بعدد حاالت كثرية يف االإح�سائيات... يتعني علينا تخطي 
اإليها على  �سُينظر  العنف  ت�سجل حاالت  التي  االأم��ر، فاملدر�سة  هذا 
اأنها مدر�سة تتعامل بحزم مع هذه احل��االت ويجري فيها معاجلة 
اإىل  بحاجة  واملدر�سني  امل��دار���س  اأن  غيفي  وذك��رت  امل�سكلت«.  ه��ذه 
باإتاحة  ن�ستجيب هنا على نحو فوري  دعم و�سركاء، وقالت: لذلك 
 170 اأكر من  العام لهذا الغر�س. �سر�سل  20 مليون يورو هذا 
م�سكلت.  من  تعاين  التي  امل��دار���س  اإىل  التنمر  مكافحة  يف  خبرياً 
التلميذ  م��ع  �سيتعاملون  اخل���رباء  ه���وؤالء  اأن  ال��وزي��رة  واأو���س��ح��ت 
على نحو مبا�سر، وقالت: �سيتحدثون معهم حول االحرام ومكانة 
اأو  العقيدة  تلعبه  ال��ذي  وال���دور  ح��رة،  حياة  عي�س  ومعنى  الفتيات 
واأك��دت غيفي �سرورة احل��وار وتطبيق  التوجه اجلن�سي يف احلياة. 
قواعد وا�سحة، وقالت: “فقط بهذه الطريقة ميكننا وقف وعك�س 
ال�سريحة”.  والكراهية  والعن�سرية  للتطرف  الت�ساعدي  االجت��اه 
عدد  بزيادة  اإعلمية  ت�سريحات  يف  موؤخرا  طالبت  الوزيرة  وكانت 
االأخ�����س��ائ��ي��ني االج��ت��م��اع��ي��ني يف امل���دار����س، يف ظ��ل ت��زاي��د امل�سكلت 

باملدار�س التي توجد بها ن�سب مرتفعة من املهاجرين.

ُقتل �سخ�س واأ�سيب خم�سة اآخرون بينهم اأربعة رجال اإطفاء بجروح، 
ت��رام��ب يف  ب��رج  ان��دل��ع يف الطبقة خم�سني م��ن  ج���ّراء ح��ري��ق كبري 

نيويورك ح�سبما قالت ال�سرطة وخدمة االإطفاء يف املدينة.
واأو�سحت اإدارة االإطفاء يف نيويورك اأّن احلريق كان �سعًبا جًدا لناحية 
التعامل معه. واأ�سافت اأّن رجال االإطفاء االأربعة اأ�سيبوا بجروح ال 
تهّدد حياتهم، م�سرية اإىل اأن احلريق بات “حتت ال�سيطرة«. وقالت 
اإّن القتيل يبلغ ال�سابعة وال�ستني من العمر. وبداأ  �سرطة نيويورك 
حواىل  مانهاتن  و�سط  يف  ال�سحاب  ناطحة  م��ن  يت�ساعد  ال��دخ��ان 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء )22،00 بتوقيت غرينت�س(.
االأمريكي  الرئي�س  ميتلكه  الذي  باملبنى  املحيطة  ال�سوارع  واأغلقت 
ال�سياح  كان  بينما  ترامب،  ملوؤ�س�سة  ا  مقرًّ وُي�ستخدم  ترامب  دونالد 
ق��د مت  اإّن احل��ري��ق  ت��رام��ب الحقا  وق��ال  ���س��ورا للحريق.  يلتقطون 

اإخماده، �ساكرا لرجال االإطفاء عملهم العظيم.

عوا�شم

بغداد

وا�شنطن

برلني

تعرف على غازي االأع�صاب 
والكلور امل�صتخدمني مبجزرة دوما

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�سبت جمزرة بغازي االأع�ساب  ال�سرقية، ليل ام�س االأول  �سهدت الغوطة 
من  اأك��ر  �سحيتها  راح  دوم��ا،  يف  ال�سوري  النظام  ق��وات  ارتكبتها  والكلور، 
ُت�ستخدم  كيمياوية  م��ادة  هو  االأع�ساب  وغ��از  ون�ساء.  اأطفال  بينهم   100
ك�سلح كيمياوي فتاك، ي�سبه اآلية عمل املبيدات احل�سرية التي ُت�سنع من 
الفو�سفات الع�سوية. لكن غاز_االأع�ساب اأقوى بج�سم االإن�سان، وهو اأنواع 
االأع�ساب  االإ�سابة بغاز  اأعرا�س  VX. من  ال�سارين والتابون وغاز  منها: 
والتعرق  العني،  يف  ب��اآالم  وال�سعور  وال�سعال،  التنف�س،  يف  �سعوبة  ح��دوث 
ال�سديد، و�سيلن يف االأنف، وزيادة اإفراز اللعاب و�سيلنه، والغثيان، والتقيوؤ، 
واالإ�سهال. اأما غاز #الكلور ال�سام، فهو اأكر كثافة من الهواء، وله رائحة 
اإال يف  للغاية، ويتفاعل ب�سرعة. وهو مادة �سامة غري حمظورة،  قوية جداً 
االأوىل.  العاملية  بالفعل خلل احلرب  ا�ستخدامها �سلحاً، كما حدث  حال 
عدم  اإىل  فيوؤدي  التنف�سي،  واجلهاز  واجللد  العني  على  الكلور  غاز  ويوؤثر 
ال��روؤي��ة وح��دوث احمرار وق��روح باجللد، وحرقة يف االأن��ف واحللق  و�سوح 
االأمريكية،  اخلارجية  وزارة  ودعت  التنف�س.  يف  و�سعوبات  و�سعال  والعني، 
�سقوط  ع��ن  تقارير  ت��اأك��دت  اإذا  فوري”  “رد  اإىل  ال���دويل  املجتمع  االأح���د، 
دوما  يف  م�ست�سفى  على  كيمياوية  باأ�سلحة  هجوم  يف  كبرية  باأعداد  �سحايا 
ب�سوريا. وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية هيذر ناورت يف بيان “هذه 

التقارير مروعة وتتطلب رداً فورياً من املجتمع الدويل اإذا تاأكدت«.
ا�ستخدام  االأ�سد يف  ب�سار  ال�سوري  النظام  رئي�س  بتاريخ  ناورت  وا�ست�سهدت 
االأ�سلحة الكيمياوية وقالت اإن “حكومة االأ�سد ورو�سيا الداعمة لها تتحملن 
امل�سوؤولية” واإن هناك حاجة “ملنع اأي هجمات اأخرى على الفور«. واأ�سافت 
املتحدثة “يف نهاية املطاف تتحمل رو�سيا، بدعمها الذي ال يتزعزع للنظام، 
#اخلارجية_االأمريكية،  الوح�سية«. وكانت  الهجمات  امل�سوؤولية عن هذه 
اأعلنت ال�سبت اأن الواليات املتحدة تتابع تقارير “مثرية للقلق للغاية” عن 
هجوم كيمياوي حمتمل يف �سوريا. واأن رو�سيا يجب اأن تتحمل امل�سوؤولية اإن 

�سملت الواقعة ا�ستخدام اأ�سلحة كيمياوية مميتة.

ع�سرات الآلف احتفلوا بـ »�سبت النور« يف القد�س

اأوروبا تدعو اإىل الهدوء بني اإ�صرائيل والفل�صطينيني 

انتخابات يف املجر قد تعزز موقع فكتور اوربان 

فيديو يوؤكد ك�صر حاجز اخلوف باإيران.. روؤو�ش النظام مبهب النار

خادم احلرمني ال�صريفني يت�صلم 
ر�صالة من الرئي�ش املوريتاين 

•• الريا�س-وام:

امل����لك  ال�س����������ريفني  احلرم���������ني  خ����������ادم  ت�س����������لم 
ر�س����������الة  �س������������عود  اآل  العزي�����������ز  عبد  ب�����ن  �س�������لمان 
عب��������د  ول��������د  حمم��������د  املوريتان����������ي  الرئي���������س  م��������ن 

العزي��������ز.
املبعوث  امل��ال��ي��ة  و  االقت�س���اد  وزي���ر  الر�س�������الة  �س�����لم 
خلل  اآج��اي  ولد  املختار  املوريتان��������ي  للرئي�س  اخلا�س 
بق�سر  مكتب�������ه  يف  اأم�����س  ل��ه  �سلمان  امل��ل��ك  ا�س����تقبال 

اليمامة يف الريا�س.

اأول قوة مارينز يابانية منذ احلرب العاملية الثانية

•• طهران-وكاالت:

معار�سة،  اإي��ران��ي��ة  م��واق��ع  ن�سرت 
ال�سعبي  الغ�سب  يخت�سر  فيديو 
موجة  ان��دالع  و�سط  النظام،  �سد 
ج���دي���دة م���ن االح���ت���ج���اج���ات رغم 
لقمع  الوح�سية  االأم���ن  حم���اوالت 

املتظاهرين.
واأظ����ه����رت ال��ل��ق��ط��ات امل��ج��م��ع��ة يف 
ن�سره موقع منظمة  واح��د  فيديو 
اإحراق  املعار�سة،  خلق  جم��اه��دي 
راأ�سهم  وعلى  النظام،  رم��وز  �سور 
والرئي�س  خ��ام��ن��ئ��ي  ع��ل��ي  امل��ر���س��د 

ح�سن روحاين.
املعار�سة  امل��ن��ظ��م��ة  م���وق���ع  وق�����ال 
العا�سمة  يف  التقطت  ال�����س��ور  اإن 
مناطق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ط���ه���ران، 
متفرقة من حمافظة جهارحمال 
وبختياري، ذات االأغلبية الكردية.

اإح��راق ال�سور  ومل تقت�سر علمية 
ع����ل����ى روح����������اين وخ����ام����ن����ئ����ي، بل 
الراحل  النظام  راأ���س  اأي�سا  طالت 
ال�سعب  اأن  ي���وؤك���د  م���ا  اخل��م��ي��ن��ي، 
االإي���������راين ك�����س��ر ح���اج���ز اخل����وف 

والرهيب.
عدة  م��دن  ف���اإن  نا�سطني،  وح�سب 
�سهدت اجلمعة وال�سبت مظاهرات 
االأو�ساع  وت��ده��ور  بالنظام  منددة 
التي  واخل�����دم�����ات،  االق���ت�������س���ادي���ة 
تنذر  التي  العوامل  اأب��رز  من  تعد 

للماء”، وفق املعار�سة التي اأ�سارت 
م���زارع���ي  “احتجاجات  اأن  اإىل 
ورزن���ه ال��ت��ي ب���داأت �سهر م��ار���س ال 

تزال متوا�سلة«.
وخ�����رج م����زارع����ون ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
اح���ت���ج���اج يف ب����ل����دة ورزن��������ه ق���رب 
اأوائ������ل م���ار����س، ردد  اأ���س��ف��ه��ان يف 
امل���زارع���ني هتافا  خ��لل��ه ع�����س��رات 
للمزارعني  “املوت  ي��ق��ول  تهكميا 
يعي�س الطغاة”، بح�سب ما اأظهرته 
االإنرنت.  ع��ل��ى  م�����س��ورة  م��ق��اط��ع 

بت�ساعد موجة االحتجاجات.
وقال نا�سطون اإن مدينة اأ�سفهان 
ال�سبت،  االول  ام���������س  ����س���ه���دت، 
ل���لأه���ايل  ح���ا����س���دة  “مظاهرات 
وامل����زارع����ني اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى �سح 
موجة  ان���دل���ع���ت  ب��ي��ن��م��ا  املياه”، 
ج��دي��دة م��ن امل��ظ��اه��رات يف مدينة 

ورزنة.
اجلمعة،  امل���دي���ن���ة،  يف  واح���ت�������س���د 
مرة  ج���رارت���ه���م  “مع  امل����زارع����ون 
ل��لح��ت��ج��اج ع��ل��ى ح�ستهم  اأخ����رى 

بعد  االح��ت��ج��اج��ات  ح���دة  وازدادت 
واأظ����ه����ر مقطع  ب���اأ����س���ب���وع.  ذل�����ك 
عنا�سر  م��ن  ع�����س��رات  اآخ���ر  م�سور 
����س���رط���ة م��ك��اف��ح��ة ال�����س��غ��ب على 
دراجات نارية يف مواجهة املزارعني 

يف نف�س البلدة..
وقال �سحفي يف ورزن��ه طلب عدم 
حل�سا�سية  ه��وي��ت��ه  ع���ن  ال��ك�����س��ف 
امل�ساألة: ما يقال اإنه جفاف هو يف 
و�سح  للماء...  اإدارة  �سوء  االأغ��ل��ب 

املاء هذا اأثر على دخل النا�س.

اإرهابيون ي�صلمون اأنف�صهم 
للجي�ش جنوب اجلزائر

•• اجلزائر-وكاالت:

لل�سلطات  ن��ف�����س��ه  اإره����اب����ي  ���س��ّل��م 
الع�سكرية بوالية مترا�ست اأق�سى 
ج��ن��وب��ي اجل����زائ����ر، ل��ريت��ف��ع عدد 
للجي�س  اأن��ف�����س��ه��م  ���س��ل��م��وا  ال��ذي��ن 
اإىل ثلثة يف غ�سون ال�24 �ساعة 

االأخرية.
واأو�سحت وزارة الدفاع الوطني يف 
االإنرنت،  على  الر�سمي  موقعها 
اأن�����ه يف اإط������ار م��ك��اف��ح��ة االإره������اب 
وب��ف�����س��ل ج��ه��ود وح����دات اجلي�س، 
منري  “ك  امل�سمى  االإره��اب��ي  �سلم 
التحق  ال��ذي  “جندل”،  املكنى   “
باجلماعات االإرهابية عام 2013، 
ر�سا�س  م�سد�س  وب��ح��وزت��ه  نف�سه، 
وخزنتي  ك��ل���س��ي��ن��ك��وف  ن����وع  م���ن 

ذخرية مليئتني.
نف�سيهما  �سلما  قد  اإرهابيان  وكان 
اأم�س  اجل���زائ���ري،  اجلي�س  ل��ق��وات 
لريتفع  املنطقة،  بنف�س  اجلمعة، 
�سلموا  ال�����ذي  االإره����اب����ي����ني  ع����دد 
اأبريل احلايل  اأنف�سهم منذ مطلع 
اإىل 5، اإىل جانب �سبط 5 اأ�سلحة 

نارية وكمية من الذخرية.
هذه  اأن  ال����دف����اع،  وزارة  واأك�������دت 
مرة  لتوؤكد  تاأتي  النوعية  النتائج 
لوحدات  الدائم  اال�ستعداد  اأخ��رى 
اجلي�س املنت�سرة على كامل الراب 
الوطن  ع���ن  ل���ل���دف���اع  اجل����زائ����ري 
لكل  والت�سدي  املواطنني  وحماية 

حماوالت امل�سا�س باأمن البلد.
اأخ������رى، دم�����رت مفارز  م���ن ج��ه��ة 

•• طوكيو-وكاالت:

احلرب  منذ  لها  بحرية  م�ساة  وح��دة  اأول  اإحياء  اليابان  اأع��ادت 
جلزر  املحتلني  ال��غ��زاة  �سد  على  ت��درب��ت  وال��ت��ي  الثانية  العاملية 
تعر�سها  م��ن  طوكيو  تخ�سى  ال�سرقي  ال�سني  بحر  يف  يابانية 

لهجوم �سيني. بح�سب رويرز.
وخلل مرا�سم اأقيمت يف قاعدة ع�سكرية قرب �سا�سيبو بجزيرة 
1500 ف���رد من  ال��ي��اب��ان، ا���س��ط��ف ن��ح��و  كيو�سو ج��ن��وب غ���رب 
مموهة  ملب�س  يرتدون  وهم  الربمائي  ال�سريع  االنت�سار  لواء 
الياباين  الدفاع  نائب وزي��ر  ب��ارد وعا�سف. وق��ال  يف ظل طق�س 
توموهريو ياماموتو، يف كلمة له، “بالنظر اإىل �سعوبة الو�سع 

تفوي�سا حيويا«.  ال��ذود عن جزرنا  �سار  واالأم��ن��ي...  الدفاعي  
واأجرت القوات تدريبا عاما ملدة 20 دقيقة على ا�ستعادة جزيرة 
اإذ  للجدل  الياباين مثري  اللواء  وت�سكيل هذا  الغزاة.  نائية من 
اأن باإمكان الوحدات الربمائية التخطيط لقوة ع�سكرية ويحذر 

منتقدون من اإمكان ا�ستخدامها لتهديد جريان اليابان. 
العاملية  احل��رب  بعد  و�سعته  ال��ذي  الد�ستور  يف  اليابان  وتخلت 
اأح��دث عن�سر يف  ال��ل��واء  الثانية عن احل��ق يف �سن ح��رب. ويعد 
قوة بحرية اآخذة يف النمو تت�سمن حاملت طائرات الهليكوبر 
و�سفنا برمائية وعربات هجومية برمائية تهدف اإىل ردع ال�سني 
يف �سعيها للدفع مب�سار �سهل للو�سول اإىل منطقة غرب املحيط 

الهادي.

واوربان الذي يثري اعجاب اليمني ال�سعبوي االوروبي 
يعد  اال�ستبداد،  اىل  بامليل  يتهمونه  الذين  وانتقادات 
وهو  اوروب����ا.  يف  الهجرة  مكافحة  حملة  حربة  راأ����س 
ينوي تثبيت التغيريات التي احدثها منذ عودته اىل 

ال�سلطة يف 2010.
بالرئي�س  اع���ج���اب���ه  ع���ن  ي��ع��رب  ال�����ذي  اورب�������ان  ات���ب���ع 
دميوقراطية  اىل  وي��دع��و  بوتني  ف��لدمي��ري  الرو�سي 
ا�سلوب حكم يحد  اعوام  منذ ثمانية  “ال ليربالية”، 
وي�سمح  القومية”  “امل�سلحة  ب��ا���س��م  احل��ري��ات  م��ن 

بال�سيطرة على االقت�ساد وو�سائل االعلم والق�ساء.
ال��دول��ي��ة ان هذه  امل��راك��ز  وت���رى املعار�سة وع���دد م��ن 

بانتظار  ال��ك��ن��ي�����س��ة  ب��اح��ة  يف  اآخ�����رون  اآالف  وق���ف  ك��م��ا 
احل�سول على ال�سعلة التي انتقلت من �سمعة اإىل اأخرى 

و�سط تدافع وحما�سة الفتة.
اإىل  امل�سيح  قيامة  اإىل  ترمز  التي  ال�سعلة  نقل  و�سيتم 

الكنائ�س االأرثوذك�سية يف جميع اأنحاء العامل.
اأقد�س االحتفاالت الدينية  من  النور”  “�سبت  ويعترب 
اإىل  الطقو�س  هذه  وترمز  العامل  يف  االأرثوذك�س  لدى 

•• بوداب�شت-اأ ف ب:

انتخابات  يف  ام�س  الت�سويت  املجريون  الناخبون  بداأ 
ال��وزراء ال�سيادي فكتور اوربان  ت�سريعية يبدو رئي�س 
االوفر حظا للفوز فيها لوالية ثالثة على التوايل على 

راأ�س احلكومة، ما �سيمكنه من تعزيز �سلطته.
ويف غياب ا�ستطلعات الراأي عند خروج الناخبني من 
مراكز االق��راع، لن تعرف النتائج االولية قبل وقت 

متاأخر من م�ساء االحد.
ويرى املحللون ان احلزب القومي املحافظ “التحالف 
الفوز  م��ن  متاأكدا  يبدو  )فيدي�س(  املجري”  امل��دين 
تقدم  اىل  ال����راأي  ا�ستطلعات  وت�سري  االق����راع.  يف 
وهو  نقطة.  ثلثني  اىل  ع�سرين  بفارق  “فيدي�س” 
ي�ستفيد من طريقة الت�سويت يف دورة واح��دة جتمع 

بني الدوائر والن�سبية.
والنقطة املجهولة الرئي�سية هي ن�سبة امل�ساركة وحجم 
الفوز املوعود. وكان اورب��ان الذي ركز يف حملته على 
اخلطر الذي ميثله املهاجرون، فاز يف 2010 ثم يف 

2014 باأغلبية الثلثني يف الربملان.
 لكنه قد ال يح�سل ه��ذه امل��رة على اك��ر من غالبية 

ن�سبية.
ال�سيا�سي غابور توروك لوكالة فران�س  وقال اخلبري 
بر�س ان “املنطق يوؤكد ان +فيدي�س+ �سريبح لكن قد 

حتدث مفاجاآت«.
اأف�سل”  جم���ر  اأج����ل  م���ن  و”احلركة  ال��ي�����س��ار  ي���اأم���ل 
ملل  م��ن  اال�ستفادة  يف  القومية  اليمينية  )ي��وب��ي��ك( 
جزء من الناخبني من خطب اوربان )54 عاما( حول 

“خطر” الهجرة وامللياردير جورج �سورو�س، هاج�ساه 
الرئي�سيان يف احلملة.

على  حملتها  خ��لل  املنق�سمة  املعار�سة  ه��ذه  ورك���زت 
والقدرة  العامة  اخل��دم��ات  اداء  وت��راج��ع  املح�سوبية 
ال�����س��رائ��ي��ة غ��ري ال��ك��اف��ي��ة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان معدل 
ويدفع  باملئة.   3،8 ويبلغ  م�ستوى  ادن��ى  يف  البطالة 
العمل  اىل  املجريني  من  العديد  االقت�سادي  الو�سع 
يف اخل��ارج بينما ان�سمت املجر اىل االحت��اد االوروبي 

يف 2004.
وك����ان ح���زب اورب�����ان واج����ه ���س��رب��ة ق��ا���س��ي��ة يف �سباط 
فرباير مع فوز مر�سح وحيد للمعار�سة يف االنتخابات 
كان  التي  املعاقل  اح��د  هودميزوفازاريلي  يف  البلدية 
�سكل  ما  فيدي�س،  من  تنتزع  ان  ميكن  ال  انها  يعتقد 

مفاجاأة كربى.
اورب��ان عن احلديث عن  الوقت، مل يكف  ذل��ك  ومنذ 
هزمية ممكنة ملع�سكره م�سريا اىل ان ذلك �سيوؤدي اىل 
يريدون  الذين  للأعداء  وانت�سار  الهجرة  يف  فو�سى 

جتريد املجريني من بلدهم.
ناأتي يف  ان  “ال يكفي  ان��ه  وق��د �سرح يف ختام حملته 
ناأتي يف  ال��راأي، بل يجب ان  الطليعة يف ا�ستطلعات 
الطليعة يف يوم االنتخابات”، مذكرا بان اال�ستطلعات 
-1998( االوىل  والي���ت���ه  ن��ه��اي��ة  يف  ف����وزه  رج��ح��ت 

2002( لكنه هزم يف االنتخابات الت�سريعية.
وخ��لف��ا مل��ا ح���دث حمليا يف ه��ودم��ي��زوف��ازاري��ل��ي، مل 
الي�سار  بني  الت�سريعية  للنتخابات  حتالف  اي  يربم 
ما ي�سمح حلزب اورب��ان بامتلك  امل�ستت و”يوبيك” 

كل فر�س الفوز، كما قال حمللون.

 •• عوا�شم-وكاالت:

اأثار االحتاد االأوروبي ت�ساوؤالت حول ما اإذا كانت القوات 
االإ�سرائيلية ت�ستخدم “القوة ب�سكل متكافئ” يف اأحدث 
اأ���س��ف��رت ع��ن مقتل ت�سعة  امل��واج��ه��ات احل���دودي���ة ال��ت��ي 

فل�سطينيني يف قطاع غزة.
ودع���ت ال����ذراع ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ل��لحت��اد االأوروب������ي اإىل 
اأن  ع��ن  حت��دث��ت  اإ�سرائيلية  ع�سكرية  ت��ق��اري��ر  تو�سيح 
فل�سطينيني ر�سقوا باحلجارة مواقع جلنود اإ�سرائيليني 
ال�سياج  اجتياز  وحاولوا  باجتاهها  قنابل حارقة  واألقوا 

الفا�سل اجلمعة.
االإ�سرائيلي  اجلانب  من  النار  اإط��لق  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
و�سحايف  ق��ا���س��ر  ب��ي��ن��ه��م  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  ب��ح��ي��اة  اأودى 
اإىل  اأي�����س��ا  واأدى  �سحافية،  ���س��رة  ي��رت��دي  فل�سطيني 

اإ�سابة املئات بجروح.
وق��ال��ت ه��ي��ئ��ة االحت����اد االأوروب������ي للعمل اخل���ارج���ي يف 
بيان اإّن هذا يثري ت�ساوؤالت خطرية يف �ساأن اال�ستخدام 
املتكافئ للقوة، م�سيفة ان هذه الت�ساوؤالت يجب اأن تتم 

معاجلتها.
كما دعا االحتاد االأوروبي اإىل جتنب اأي �سدامات اأخرى 

وخ�سائر يف االأرواح.

اآذار   30 ي��وم االر����س يف  وك��ان��ت م��واج��ه��ات اندلعت يف 
وادت اىل مقتل 19  مار�س مع بدء “م�سرية العودة”، 
بني   2014 ح���رب  م��ن��ذ  ح�سيلة  اأك���رب  يف  فل�سطينيا 

اجلي�س اال�سرائيلي وحركة حما�س.
انه  نتانياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  وقال 
ي�سيد باجلنود االإ�سرائيليني الذين يتولون حمايتنا يف 

كل االأوقات.
وم��ا ي��غ��ذي ال��ت��وت��ر ه��و ال��ي��اأ���س امل�سيطر يف ق��ط��اع غزة 
ا���س��رائ��ي��ل واحل�سار  �سنتها  ع��دة  ب��ح��روب  ان��ه��ك  ال���ذي 
الذي تفر�سه الدولة العربية وم�سر، ف�سل عن الفقر 

ونق�س املواد اال�سا�سية.
اىل ذلك، جتمع ع�سرات االآالف من احلجاج االأرثوذك�س 
اأكر  القدمية،  القد�س  يف  ال�سبت  القيامة  كني�سة  يف 
العامل، للحتفال  امل�سيحيني يف  االأماكن قد�سية لدى 
ب��������س��ب��ت ال���ن���ور ع�����س��ي��ة ع��ي��د ال��ف�����س��ح ح�����س��ب التقومي 

ال�سرقي.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�����س��رط��ة االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ميكي 
روزنفيلد، اإن �سبعة اآالف من احلجاج على االأقل غ�ست 

بهم كني�سة القيامة حملوا “ال�سعلة املقد�سة«.
بنيت كني�سة القيامة حيث دفن امل�سيح وفقا للمعتقدات 

امل�سيحية.

تراجع  اىل  واأدت  القانون  بدولة  اأ�سرت  اال�سلحات 
القيم الدميوقراطية. وخا�س اوربان اي�سا مواجهات 
مع االحتاد االأوروبي خ�سو�سا يف ق�سية الهجرة. وقد 
خ�سو�سا  بوداب�ست  �سد  اإج���راءات  املفو�سية  اطلقت 

ب�سبب قانون يعزز مراقبة منظمات املجتمع املدين.
اليه  ال����ذي ينتمي  االأوروب������ي  ال�����س��ع��ب��ي  ل��ك��ن احل����زب 
ح���زب امل�����س��ت�����س��ارة االمل��ان��ي��ة ان��غ��ي��ل م��ريك��ل االحت���اد 
دعمه  يوما عن  امل�سيحي، مل يراجع  الدميوقراطي 
له. وقد عرب زعيم هذه الكتلة الفرن�سي جوزف دول 
انه �سيوا�سل تاأمني  عن امله يف فوز اورب��ان، معتربا 

اال�ستقرار والرخاء للمواطنني املجريني .

اخللود وال�سلم والتجديد.
ت�سرك الطوائف االأرثوذك�سية واالأرمنية والكاثوليكية 

يف اإدارة الكني�سة.
من  امل��ئ��ة  يف   18 م��ن  اأك���ر  ي�سكلون  امل�سيحيون  وك���ان 
عام  اإ���س��رائ��ي��ل  تاأ�س�ست  عندما  املقد�سة  االأر����س  �سكان 
املئة معظمهم  اثنني يف  اأق��ل من  باتوا  ،لكنهم   1948

من االأرثوذك�س.

ويتهم املزارعون �سيا�سيني حمليني 
عن  بعيدا  امل��اء  بتحويل  بال�سماح 

اأرا�سيهم مقابل ر�سى.
وراء  ال�سبب  اإن  حم��ل��ل��ون  وي��ق��ول 
النطاق  وا����س���ع���ة  االح���ت���ج���اج���ات 
ويناير،  دي�سمرب  يف  خرجت  التي 
االأ�سعار  ارت��ف��اع  م��ن  الغ�سب  ك��ان 
والف�ساد، بينما يف املناطق الريفية 
كانت �سعوبة الو�سول للماء �سببا 

رئي�سا اآخر للحتجاج.
ما  قتل  ب��ال��ربمل��ان،  نائب  وبح�سب 
ال يقل عن 25 �سخ�سا واعتقل ما 
ي�سل اإىل 3700 �سخ�س يف اأكرب 
الرئي�س  حلكومة  االآن  حتى  حتد 
ح�����س��ن روح����اين ال����ذي ف���از بفرة 
املا�سي،  ال���ع���ام  ج���دي���دة  رئ��ا���س��ي��ة 
وم���ن ورائ����ه راأ�����س ال��ن��ظ��ام املر�سد 
االأحواز  علي خامنئي. ويف مدينة 
ا�ستمرت  امل���ح���ي���ط���ة،  وامل����ن����اط����ق 
لليوم  العربي  ال�سعب  م��ظ��اه��رات 
ال�13 على التوايل احتجاجا على 
اإهانة تلفزيون املليل وللمطالبة 

باحلرية واال�ستقلل.
وكان مدير مركز االأحواز للإعلم 
وال������درا�������س������ات اال����س���رات���ي���ج���ي���ة، 
االأحوازيني  اإن  قال  را�سي،  ح�سن 
تظاهرات  يف  ي���وم���ي���ا  ي���خ���رج���ون 
بتعزيزات  النظام  دفع  رغم  ليلية، 
م���ن ق�����وات احل���ر����س ال���ث���وري اإىل 

املنطقة.
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فو�صى يف قطارات فرن�صا تزيد ال�صغط على ماكرون تون�ش: اإيقاف 90 �صخ�صًا حاولوا عبور ال�صواحل االإيطالية
•• تون�س-وكاالت:

الهجرة بطريقة غري  يعتزمون  كانوا  90 �سخ�ساً  اأكر من  اإيقاف  التون�سية عن  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
�سرعية اإىل ال�سواحل االإيطالية عرب البحر. واأفادت الوزارة يف بيان لها باأنها اعر�ست مركباً لل�سيد كان 
يقل 76 �سخ�ساً من بينهم ثلثة اأ�سخا�س مغاربة، مع اأن �سعة املركب ال تتعدى 30 �سخ�ساً. وكان املركب 
ال�سواحل  التابعة لوالية �سفاق�س )و�سط تون�س( ليل اجلمعة باجتاه  �سواحل جزيرة قرقنة  انطلق من 
االإيطالية، بح�سب بيان الوزارة. كما اأوقفت ال�سرطة 18 �سخ�ساً اآخر باملحطة البحرية يف �سفاق�س كانوا 

ي�ستعدون للهجرة خل�سة عرب �سواحل جزيرة قرقنة.
وتن�سط الهجرة ال�سرية عرب البحر ب�سكل خا�س يف ف�سلي الربيع وال�سيف حيث يكون البحر يف حو�س 

املتو�سط اأكر ملءمة.
وكانت ال�سلطات التون�سية اأعلنت باأن اأكر من خم�سة اآالف �سخ�س �ساركوا يف رحلت �سرية يف 2017 عرب 

ال�سواحل التون�سية، اأكر من ن�سفها انطلقت من �سواحل �سفاق�س وقرقنة باجتاه ال�سواحل االإيطالية.

•• باري�س-رويرتز:

واجه مليني الركاب الفرن�سيني موجة اأخرى من االإ�سرابات 
يف قطاع النقل ام�س االأحد مع احتجاج عمال ال�سكك احلديدية 
اإميانويل ماكرون للإ�سلح االقت�سادي  على خطط الرئي�س 

وحذرت بع�س النقابات من اأنها قد ت�سعد من اإ�سرابها.
من  �سل�سلة  املا�سي  االأ���س��ب��وع  احل��دي��دي��ة  ال�سكك  ع��م��ال  وب���داأ 
يتعلق بخطط  ب�سبب خ��لف  اأ���س��ه��ر  ث��لث��ة  مل��دة  االإ���س��راب��ات 
ال��وط��ن��ي��ة لل�سكك  ال�����س��رك��ة  ت��غ��ي��ريات يف  اإج������راء  احل��ك��وم��ة 
احلديدية )اإ�س.اإن.�سي.اإف( يف اأكرب حتد حتى االآن ملحاوالت 

ماكرون حتديث االقت�ساد الفرن�سي.

اليوم  االإ���س��راب  يف  ي�سارك  اأن  املتوقع  من  اإن  ال�سركة  وقالت 
لت�سيري  املطلوب  العمال  ع��دد  ثلث  قليل عن  يزيد  ما  االأح��د 
امل�ساركة  ن�سبة  يف  انخفا�سا  يعد  م��ا  وه��و  ب�سل�سة  اخل��دم��ة 
الثلثاء  ي��وم��ي  ���س��اع��ة   48 ا�ستمر  ���س��اب��ق  ب��اإ���س��راب  م��ق��ارن��ة 
اإىل  بالفعل  اأ���س��ارت  العمالية  النقابات  بع�س  لكن  واالأرب��ع��اء. 
اأنها �ست�سدد من مواقفها مع و�سول مفاو�سات مع وزراء ب�ساأن 
الرابطة  م�سوؤولون يف  وقال  م�سدود.  اإىل طريق  االإ�سلحات 
العامة للعمال، وهي نقابة ذات جذور �سيوعية، يوم اجلمعة اإن 
االإ�سرابات قد ت�ستمر اإىل ما بعد يونيو حزيران اإذا مل يتغري 
ملدة  االإ���س��راب  اإىل  االآن  العمالية حتى  النقابات  ودع��ت  �سيء. 
يومني من كل خم�سة اأيام حتى نهاية يونيو حزيران احتجاجا 

على تغيريات يف ال�سركة الوطنية لل�سكك احلديدية. وت�سمل 
احلديدية.  ال�سكك  لعمال  املبكر  التقاعد  اإل��غ��اء  التغيريات 
وتقول احلكومة اإن مثل تلك االإ�سلحات �ست�ساعد يف حتويل 
اأع��ب��اء دي���ون �سخمة اإىل خ��دم��ة عامة  ال��ت��ي حت��م��ل  ال�����س��رك��ة 
تفكيكها  يتم  ال�سركة  اأن  من  ب�سكاوى  العمال  ورد  ربحا.  تدر 
لتمهيد الطريق خل�سخ�ستها. وقالت احلكومة حتى االآن اإنها 
�ستتم�سك مبوقفها ب�ساأن النقاط الرئي�سية يف خطة االإ�سلح. 
وقال رئي�س الوزراء اإدوار فيليب يف مقابلة ن�سرتها ام�س االأحد 
�سحيفة لو باريزيان “الو�سع الراهن غري قابل لل�ستمرار... 
اأننا  اجلميع  يعلم  اأن  وي��ج��ب  للتقدم  نحتاج  ع��اج��ل..  االأم���ر 

عازمون على تنفيذ ذلك اإىل النهاية«.
 

   •• الفجر – خرية ال�شيباينحتليل اخباري

فرن�سا.  يف  غدا  لي�ست  ال�ساد�سة  اجلمهورية 
“امللكية  عن  اجلــذري  التحول  ان  تاأكد  فقد 
ديغول،  اجلــرال  و�سعها  التي  الرئا�سية” 
وجزء  ميلن�سون  لوك  جان  اليه  يدعو  الذي 

ــذي  ــار ال ــي ــو اخل الــيــ�ــســار، لي�س ه ــن  كــبــري م
ــه  وزرائ ورئي�س  مــاكــرون  اإميــانــويــل  اخــتــاره 
اجلمهورية  جتديد  �سيتم  اإنه  فيليب..  اإدوار 
�سيكون  وحيث  وزنها،  و�سُيخّفف  اخلام�سة، 
بف�سل  اأكـــر  تــاأثــري  ال�سيا�سية  لــلأحــزاب 
اعتماد جرعة من الن�سبية، وهذا كل ما تريد 

  .2022 اإعادة ت�سكيله بحلول عام  احلكومة 
ويف هذا ال�سياق، اأُعلن يف الآونة الأخرية عن 
ثلثة م�ساريع قوانني، اأحدها يتعلق باإ�سلح 
الد�ستور، و�سيبداأ النظر فيها قبل ال�سيف، يف 
ب�سبب  الأزمة الجتماعية  فيه  وقت حتتدم 

م�سروع اإ�سلح �سركة ال�سكك احلديدية.

جدل طيلة �ستني �سنة
للد�ستور  امل��وج��ه  املعتاد  النقد     
)اآخ����ر   1958 ل���ع���ام  ال��ف��رن�����س��ي 
 ،2008 تعديل له كان يف يوليو 
فرتني  اع����ت����م����اد  اق���������رار  ع���ن���د 
رئ��ا���س��ي��ت��ني م��ت��ت��ال��ي��ت��ني( ه���و اأنه 
ال�����س��ل��ط��ة يف يد  ُي�����رّك�����ز م��ع��ظ��م 
اجلمهورية،  رئي�س  واح���د:  رج��ل 
 1962 ع��ام  منذ  ُينتخب  ال���ذي 

باالقراع العام. 
   م���و����س���وع اآخ������ر ي���ث���ري اجل����دل 
هام�سّية  ع�����ام�����ا:  ����س���ت���ني  م���ن���ذ 
ال���ربمل���ان، وح��اج��ز االق����راع  دور 
النتخاب  جولتني  ويف  باالأغلبية 
النواب. لكن يف هذين اجلانبني، 
ال ينوي اإميانويل ماكرون امللكي 

اإحداث تغيري.
اق����رح  ت���ع���ه���د،  ���س��ب��ق ان   وك���م���ا 
عدد  تخفي�س  الفرن�سي  الرئي�س 
النواب بن�سبة 30 باملائة )حوايل 
واأع�ساء   )577 من  ب��داًل   400
 245 )ح����وايل  ال�����س��ي��وخ  جمل�س 

بداًل من 348(.
 كما �سيتم اعتماد الن�سبية يف ما 
الوطنية  اجلمعية  ن���واب  يخ�س 
حوايل  اأي  باملائة،   15 مب�ستوى 

60 نائًبا.
ثلثة  ع���م���ل���ي���ا  ُف���ت���ح���ت  ل���ق���د     
يف  ت���ت���م���ث���ل  االأوىل،  ور�������س������ات: 
�ستمر  والتي  موؤ�س�سية،  تعديلت 

عرب مراجعة الد�ستور.
املجل�س  ا�����س����ت����ب����دال  و����س���ي���ت���م   
االقت�سادي واالجتماعي – غرفة 
للتفكري والتاأمل والنظر يف املاآزق 
بالن�سبة لل�سيا�سيني اأو النقابيني 
بن�سف  امل���دين  املجتمع  بغرفة   -
االع�ساء )120 ع�سوا بدال من 

.)233
 و����س���ت���ح���ّل حم����ل حم��ك��م��ة عدل 
اجلمهورية )املكونة من برملانيني 
وق�ساة(، وهي ال�سلطة الق�سائية 

ال���د����س���ت���ور، امل���ط���ل���وب ع������ادة من 
ا�ست�سارة  م����اك����رون  اإمي����ان����وي����ل 
اال�ستفتاء.  ع����رب  ال��ف��رن�����س��ي��ني 
الف�سل،  مل���خ���اط���ر  ن���ظ���را  ول���ك���ن 
بهذه  واالهتمام  ال�سغف  وانعدام 
يختار  قد  املوؤ�س�سية،  املو�سوعات 
التعديل  ه���ذا  ل��ت��م��ري��ر  ال��رئ��ي�����س 
الكونغر�س  اج����ت����م����اع  ����س���ي���غ���ة 

بغرفتيه يف فر�ساي.
موافقة  ذل����ك  ي��ت��ط��ل��ب  و����س���وف   
3-5 الربملانيني. ومن هنا ياأتي 
اإ����س���ع���اف جمل�س  اق�������راح  ع�����دم 
ت�����س��ي��ط��ر عليه  ال�����س��ي��وخ )ال������ذي 
امل���ع���ار����س���ة ال��ي��م��ي��ن��ي��ة(، وال�����ذي 
مماثل  ت��ع��داده  تقلي�س  �سيكون 
يحتفظ  �سيظل  ال���ذي  ل��ل��ربمل��ان، 

بالكلمة االأخرية.
اأي�����س��ا، اختيار جرعة     وم��ن ث��م 
والتي  خ��ف��ي��ف��ة،  ال��ن�����س��ب��ي��ة  م����ن 
�ست�سمح مع ذلك للجبهة الوطنية 
ب��زي��ادة عدد  ال�سغرية  واالأح���زاب 

ممثليها ب�سكل ميكانيكي.
 اخ���ت���ي���ار ب��ع��ي��د ك����ل ال���ب���ع���د عن 
ال��ت��ي قررها  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ن�����س��ب��ي��ة 
1986 يف  عام  فران�سوا ميران 
حماولة الإنقاذ البيت اال�سراكي 
قبل  الت�سريعية،  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
اأن يلغيها جاك �سرياك بعد �سنة 

فقط يف ظل التعاي�س االأول.
عن لوطون ال�سوي�سرية

احلكم  يف  امل��خ��ت�����س��ة  ال���وح���ي���دة 
���س��ت��ح��ل حمكمة  ال���������وزراء،  ع��ل��ى 
اال�ستئناف يف ختام اجراءات �سيتم 
كور�سيكا،  خ�سو�سية  حتديدها. 
كما وعد اإميانويل ماكرون، �سيتم 

تكري�سها يف الد�ستور. 

يقل  التي  امل��دن  روؤ���س��اء  با�ستثناء 
ن�سمة  االف   9 ع��ن  �سكانها  ع��دد 
ق��ري��ة معنية من  األ����ف  )ح����وايل 

اأ�سل 36 األف معنية(.
   الور�سة الثالثة، وهي �سيا�سية: 
الإ�سلح  “املو�سعة”.  االأغ��ل��ب��ي��ة 

خماطر الف�سل
   الور�سة الثانية: البعد الربملاين 
وجتديد االأجيال. لئن مت التخلي 
عن فكرة احلد من �سلطة تعديل 
تنظيم  اإع��ادة  �سيتم  فانه  النواب، 
مع  الت�سريعي،  االأع��م��ال  ج���دول 

كما �ستتم اإ�سافة مكافحة التغرّي 
ت�سن  التي   34 امل��ادة  اإىل  املناخي 
اإط�������ار ال����ق����وان����ني. م������ادة اخ����رى 
اأي�سا ت�سمينها وهي عودة  ميكن 
اخلدمة الوطنية ال�ساملة )ثلثة 

اأ�سهر( العزيزة على الرئي�س.

برملانية واخرى تنفيذية حملية، 
منذ  التنفيذ  ح��ي��ز  دخ���ل  وال����ذي 
لعام  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات 
املمثلني  على  �سُيحظر   ،2017
امل��ن��ت��خ��ب��ني م���راك���م���ة اأك������ر من 
وكاملة،  متتالية  والي����ات  ث���لث 

للن�سو�س  اأك���رب  اأول���وي���ة  اإع��ط��اء 
الرئي�سية. 

اإمي���ان���وي���ل ماكرون  ق����رر  ك��م��ا     
بحظر  يتعلق  فيما  قدما  امل�سي 

تراكم النيابات وتعددها.
 وبعد ا�ستحالة اجلمع بني والية 

الن�سبية يف انتخاب نواب الربملان جمل�س ال�سيوخ الفرن�سي جزء يف معادلة التغيري

ماكرون.. تغيري ال مي�س من اجلمهورية اخلام�سة

تعديل االوتار جلمهورية اجلرال ديغول

ادوار فيليب يعلن عن الور�سات الثلث

ور�سات ثلث مفتوحة:

فرن�صا: جمهورية اميانويل ماكرون تتجّمل...!
اقرتاح تخفي�س عدد النواب واأع�ساء جمل�س ال�سيوخ

التغيري اجلذري للملكية الرئا�سية  التي و�سعها
 ديغول لي�س هو خيار ماكرون ورئي�س وزرائه 

اختيار جرعة من الن�سبية �ست�سمح للجبهة
 الوطنية والأحزاب ال�سغرية بزيادة عدد ممثليها

ثالثة م�صاريع قوانني، اأحدها يتعلق باإ�صالح الد�صتور، مت االإعالن عنها يف االآونة االخرية

لوال دا �صيلفا مي�صي ليلته االأوىل يف ال�صجن  •• كوريتيبا-اأ ف ب:

ام�س  ليل  �سيلفا  دا  لوال  اإينا�سيو  لوي�س  االأ�سبق  الربازيلي  الرئي�س  بداأ 
من  اي���ام  بعد  الف�ساد  بتهمة  بال�سجن  القا�سية  عقوبته  تنفيذ  االح���د 

اال�سطراب �سهدت �سقوط هذه ال�سخ�سية يف حركة الي�سار يف العامل.
االأول  ت�سرين  يف  الرئا�سية  االنتخابات  يف  حظا  االوف��ر  املر�سح  وو�سل 
اكتوبر على منت مروحية اىل �سطح مقر ال�سرطة الفدرالية يف كوريتيبا 

)جنوب( التي تو�سف بانها عا�سمة مكافحة الف�ساد يف الربازيل.
للوال  معار�سون  اأطلق  املبنى،  �سطح  فوق  تهبط  املروحية  كانت  وبينما 
يرتدون قم�سانا بلون علم بلدهم، العابا نارية وقاموا بقرع اوان للطبخ. 
وقد هتف بع�سهم “يحيا �سريجيو مورو!” م�سريين بذلك اإىل القا�سي 

الذي اأمر ب�سجن لوال.
للدموع  امل�سيل  ال��غ��از  ال��ربازي��ل��ي��ة  ال�سرطة  اأط��ل��ق��ت  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
واأ�سيب  ال��دخ��ان.  م��ن  �سحابة  اىل  ادى  م��ا  املتظاهرين  ه���وؤالء  لتفريق 
ثمانية اأ�سخا�س بجروح طفيفة اأحدهم بر�سا�سة مطاطية، وفق ما ذكر 

رجال االإطفاء.

انني  البلد  يف  يقال  ب��اأن  اقبل  وال  م�ستاء...  مواطن  “لكنني  وا���س��اف 
ل�س«.

كل  مت�سبعدا  متهميه،  اىل  ا����س���ارة  يف  مواجهتهم”  “اريد  ل���وال  ق���ال 
اقراحات الهرب او اللجوء اىل اخلارج. ووعد باإثبات براءته.

وا�ساف الرئي�س اال�سبق )2003-2010( ان “مورو كذب” يف ا�سارة 
املرتبطة  ال�سريع”  “الغ�سل  ال��ذي يحقق يف ف�سيحة  اللدود  ع��دوه  اىل 

مبجموعة بروبرا�س النفطية والتي يعد لوال ابرز �سخ�سياتها.
ب��ه��دف منعه من  “النخب”  ت��لع��ب م��ن قبل  ان��ه �سحية  ل��وال  وي��وؤك��د 
الر�سح لوالية رئا�سية ثالثة. وقال ان “همهم هو ان يكون لديهم �سورة 
اخ��رى مرتبطة  ق�سايا  �ست  لتحقيقات يف  يخ�سع  وه��و  �سجينا”  للوال 

بالف�ساد امل�ست�سري يف الربازيل.
ليومني  امل��ع��ادن حيث حت�سن  عمال  نقابة  ام��ام مقر  القى خطابا  وق��د 

متحديا ال�سلطات ومل ي�سلم نف�سه يف املهلة التي كانت حمددة اجلمعة.
ان يتمكن من ح�سور قدا�س عن روح  نف�سه، طلب لوال  ي�سلم  ان  وقبل 
الثامنة  �ستبلغ  وكانت  املا�سي  العام  توفيت  التي  ليتي�سيا  زوجته ماريزا 

وال�ستني من العمر ام�س االأول ال�سبت.

نقله اىل �سجن اآخر.
بلوال  لتليق  الزنزانة جهزت خ�سي�سا  ان  �سريجيو مورو  القا�سي  وقال 
ب�سفته رئي�سا �سابقا للبلد “بعيدا عن ال�سجناء االآخرين وعن املخاطر 
باكتظاظ  م��ع��روف  بلد  يف  والنف�سية”  منها  اجل�سدية  �سلمته،  على 

�سجونه.
وكان لوال اأعلن يف وقت �سابق من ال�سبت اأمام اآالف من ان�ساره الي�ساريني 
انه �سي�سلم نف�سه اىل ال�سرطة. وقد بدا التاأثر عليهم وهتفوا “ال ت�سّلم 

نف�سك” و”لوال حر!«.
�سدور  على  يومني  بعد  ال�سجن  جتنب  اال�سبق  للرئي�س  ممكنا  يعد  مل 
ب��ع��دم��ا ثبتت حمكمة  م���ورو  ال��ق��ا���س��ي �سريجيو  ع��ن  ال��ت��وق��ي��ف  م��ذك��رة 

اال�ستئناف احلكم ب�سجنه لف�ساد وغ�سل اموال.
التوقيف”.  مل��ذك��رة  “�ساأمتثل  اللتينية  ام��ريك��ا  يف  الي�سار  رم��ز  وق��ال 

ولوال حمكوم بال�سجن بعد ادانته بتلقي �سقة فخمة على �ساطئ البحر 
من �سركة للأ�سغال العامة، مقابل ت�سهيلت حل�سولها على عقود عامة. 

وا�ستقل لوال املروحية من �ساو باولو اىل كوريتيبا.
�ساو  املعادن يف  نقابة عمال  اوال من مغادرة مقّر  نا�سطون منعوه  وك��ان 
برناردو دو كامبو احدى �سواحي العا�سمة االقت�سادية للربازيل. وقد 

ا�سطر للعودة اىل داخل املبنى حيث بقي الكر من �ساعة.
بعد ذلك قام رجال امن بفتح الطريق له ب�سعوبة ليتمكن من الرحيل 

على الرغم من تدفق املزيد من ان�ساره.
�سروط  ح��ول  ال�سلطات  م��ع  اجلمعة  مفاو�سات  اج���روا  حم��ام��وه  وك���ان 

اعتقال ما�سح االحذية هذا �سبه االمي الذي و�سل اىل راأ�س الدولة.
ومزودة  15 مرا مربعا  اىل  بالكاد  م�ساحتها  ت�سل  زنزانة  و�سيقيم يف 
مبرحا�س وحمام خا�سني، يف مقر ال�سرطة الفدرالية يف كوريتيبا، قبل 
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بنادي  االثنني  اليوم  م�ساء  تختتم 
ال���ظ���ف���رة ل��ل��رم��اي��ة مب��دي��ن��ة زاي���د 
زايد  »عام  بطولة  الظفرة  مبنطقة 
�سمن  ال�سوزن  ملناف�سات  للرماية« 
يوم  تختتم  التي  البطولة  فعاليات 
االأحد املقبل والتي  �سهدت مناف�سة 
قوية واأرقاماً متميزة على م�ستوى 
وقد  وال�سيدات،  الرجال  م�سابقات 
م�ساركة  ال�سوزن  مناف�سات  �سهدت 
الأ�سحاب  االإم��ارات  ثلثي منتخب 
منتخب  م���ث���ل���وا  ال�����ذي�����ن  ال���ه���م���م 
االإم�����ارات م��وؤخ��را يف ب��ط��ول��ة كاأ�س 
ال����ع����امل ال���ت���ي اأق���ي���م���ت م����وؤخ����را يف 
العني وهم �سيف احلمريي، حممد 
ها�سل  وحممد  احلامد  ح�سن  علي 
املناف�سات  ت�����س��در  وق���د   ، احل��ب�����س��ي 
ليتاأهل  ����س���اوي  ب���ن  ع��ب��ي��د  ال��ب��ط��ل 

لنهائي تلك الفئة.
لفئة  ال�سيدات  مناف�سات  و�سهدت 
االإم����ارات  بطلة  م�����س��ارك��ة  م��ل��م   9

الذهبية �سمة املهريي.
بالنجاح  ����س���اوي  ب���ن  ع��ب��ي��د  وع����رب 
من  البطولة  �سهدته  ال��ذي  الكبري 
مواطني الدولة من اجلن�سني ومن 
اإم���ارات ال��دول��ة، مما يوؤكد  خمتلف 
اأقيمت  التي  االأوىل  البطولة  جناح 
العقارية،  االحت����اد  ���س��رك��ة  ب��رع��اي��ة 
ب��امل�����س��ت��وي��ات امل��م��ي��زة التي  م�����س��ي��داً 
توؤكد  وال��ت��ي  املت�سابقون،  بها  ظهر 
املتناف�سني، حيث  على متيز وتفوق 
ال����ن����ادي وف����ق روؤي������ة ثاقبة  ي��ع��م��ل 
االأبطال  م��ن  كبرية  اأع���داد  لتاأهيل 
خمتلف  يف  امل���ن���اف�������س���ة  مي���ك���ن���ه���م 

امل�سابقات الدولية.
العديد  ق��دم��ت  البطولة  اإن  وق���ال 
واأ�سهمت  ال�ساعدين  من اللعبني 
املناف�سات  خ���لل  م���ن  ���س��ق��ل��ه��م  يف 
م��ن اخلربات  ال��ع��دي��د  ال��ت��ي �سمت 
ال��ف��ن��ي��ة.. و���س��ك��ر ك��ل م��ن ���س��اه��م يف 
قيام البطولة التي تزامنت مع عام 

زايد اخلري.

•• العني - الفجر 

ت��ف��ت��ت��ح ع��ن��د اخل��ام�����س��ة وال��ن�����س��ف من 
م�����س��اء ال��ي��وم االث��ن��ني ب��ط��ول��ة ه���زاع بن 
على   2018 للنا�سئني  ال��دول��ي��ة  زاي���د 
اإذ  بالقطارة،  حممد  بن  طحنون  اإ�ستاد 
اللجنة  اأعدتها  التي  الفعاليات  تد�سن 
العا�سرة  ال��ن�����س��خ��ة  م��ن��اف�����س��ات  امل��ن��ظ��م��ة 
اجلاري  اأبريل   15 حتى  ت�ستمر  والتي 
امل�ستوى  بارتفاع  كبرية  توقعات  و�سط 
املرجوة  باملكا�سب  للخروج  �سعياً  الفني 
ف�سًل عن جتميع  الفرق،  م�ساركة  من 

النقاط والو�سول اإىل من�سة التتويج.
 6 م�ساركة  اجل��دي��دة  الن�سخة  وت�سهد 
االإجن��ل��ي��زي، ريال  “اإيفرتون  ف��رق  هي 
ال�سلوفاكي،  جيلينا  االإ���س��ب��اين،  بيتي�س 
ديبورتيفو االأرجنتيني، اجلزيرة والعني 

م�ست�سيف احلدث .
�سنة”   16 “حتت  ال���ع���ني  وي�����س��ت��ه��ل 
نظريه  مبواجهة  البطولة  يف  م�����س��واره 
يف  االأرجنتيني  اأتااليا  ديبورتيفو  فريق 
املباراة االفتتاحية عند ال�ساد�سة م�ساء، 
يف حني ت�سهد اجلولة االفتتاحية اأي�ساً 
بني  م�ساء  الثامنة  عند  ثانية  مواجهة 
فريقي  اجلزيرة واإيفرتون االإجنليزي.

للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وع����ق����دت 
قاعة  يف  االأول  اأم�����س  �سحفياً  م��وؤمت��راً 
بن  ه��زاع  باإ�ستاد  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
زاي�����د، ب��ح�����س��ور ���س��ل��ط��ان را����س���د، ع�سو 
لكرة  ال��ع��ني  ن���ادي  �سركة  اإدارة  جمل�س 
اللجنة  رئي�س  الريا�سي،  املدير  القدم، 
مدير  علي،  وعبداهلل  للبطولة  املنظمة 
اللجنة  رئي�س  خمي�س،  وعلي  البطولة 
ال��ف��ن��ي��ة وروؤ�����س����اء ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال�سحافة  رج��ال  م��ن  ولفيف  البطولة 
ال�سحفي،  امل��وؤمت��ر  وا���س��ت��ه��ل  واالإع�����لم 
اأعلن  ترحيبية،  بكلمة  را���س��د،  �سلطان 
التجهيزات  ك��اف��ة  اك��ت��م��ال  ع��ن  خ��لل��ه��ا 

العا�سرة  الن�سخة  بانطلقة  اخل��ا���س��ة 
“الدولية”  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  م��ن بطولة 
2018 حتت  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني  ال���ق���دم  ل��ك��رة 

�سعار “عام زايد”.
وقال �سلطان را�سد، نفخر يف نادي العني 
بتنظيم واحدة من اأهم واأجنح البطوالت 
والتي  القدم  ك��رة  لنا�سئي  “الدولية” 
كان  البداية  ومنذ   2008 يف  انطلقت 
واال�سم  الفكرة  الأن  لها   عنواناً  التميز 
النجاح،  ا�سراتيجية  مبوؤ�س�س  ارتبطا 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب 
النادي  لرئي�س  االأول  النائب  اأبوظبي، 
رئي�س  ال���ع���ي���ن���اوي،  ال�������س���رف  وجم��ل�����س 
الريا�سي  ال��ع��ني  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
اللجنة  ال�����ذي مي��ن��ح  االأم������ر  ال���ث���ق���ايف، 
العتماد  املهم  الدافع  للبطولة  املنظمة 
االآخرين  ولي�س  النف�س  مناف�سة  مبداأ 
وك���ل م��ن ت�سند اإل��ي��ه م��ه��م��ة ال��ع��م��ل يف 
جلان البطولة يدرك جيداً ما املطلوب 

منه يف كل ن�سخة جديدة.
واأ����س���اف: ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع��ن بطولة 
كانت  “الدولية” ال��ت��ي  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
للعديد  احلقيقية  االن��ط��لق��ة  مب��ث��اب��ة 
من جنوم كرة القدم مبنتخبنا الوطني 
قيا�ساً  العني  بنادي  االأول  الكرة  وفريق 
ال��ت��ي حت��ق��ق��ت م��ن��ه��ا، فاإننا  ب���االأه���داف 
ن��ت��ذك��ر ���س��خ�����س��ي��ات خ��ط��ت م���ع طريق 
جناحها من خلل العمل الدوؤوب الذي 
ك���ان ال��ع��ن��وان االأب�����رز يف امل��رح��ل��ة التي 
اللواء  اأول ن�سخة بوجود معايل  �سهدت 
الهيئة  رئي�س  الرميثي،  خلفان  حممد 
اللم�سة  و���س��اح��ب  ل��ل��ري��ا���س��ة  ال��ع��ام��ة 
امل��م��ي��زة يف ال��ن��ج��اح ال���ذي راف��ق��ه يف كل 
م��ك��ان الأن���ه ق��ام��ة ك��ب��رية يف جبني هذه 
ال�سيخ  �سمو  روؤي��ة  متثل  التي  البطولة 
ه���زاع ب��ن زاي���د اآل نهيان وه��و م��ا يعني 
ما  كل  اإىل  للو�سول  جميعاً  نتدافع  اأن 

ميكن اأن يحقق النجاح
االأوىل  الن�سخة  جن���اح  اأن  ك��م��ا  وت��اب��ع: 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ب���وج���ود ال��رم��ي��ث��ي ك����ان من 
�سهدته  ال��ذي  للنجاح  املهمة  امل��وؤ���س��رات 
بالتميز  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن  ال��ت��ال��ي��ة  الن�سخ 
ناجحة  مل�سرية  يوؤ�س�س  ك��ان  ال��ذي  ذات��ه 
مع رجال همهم االأول هو خدمة الوطن 
والريا�سة والعني، فجاء من بعده �سعادة 
حممد بن ثعلوب الدرعي، رئي�س �سركة 
نادي العني لل�ستثمار الذي ر�سم معامل 
البطولة  ج���دار  النجاح يف  م��ن  ج��دي��دة 
موؤ�س�س  من  معطياته  ي�ستمد  كان  الأنه 
هزاع  ال�سيخ  �سمو  النجاح،  ا�سراتيجية 
بن زايد اآل نهيان فكان التميز بالعلمة 
وجعلتها  البطولة  عمقت  التي  الكاملة 
من املعامل الرا�سخة يف م�سرية التطور 
يختلف  مل  امل�سهد  اأن  ك��م��ا  ال��ري��ا���س��ي، 
كثرياً مع �سعادة حممد بن بدوه و�سعادة 
ج�سدا  “حمدون” عندما  عبيد  حممد 
النجاح من جديد انطلقاً من امل�سرية 
امل�سرفة التي عك�ست الرغبة الكبرية يف 

حتقيق االأهداف املرجوة.
بجهود  االإ���س��ادة  كذلك  ي�سرنا  واأك��م��ل: 
جمل�س اأبوظبي الريا�سي على االهتمام 
والريا�سيني  ب���ال���ري���ا����س���ة  ال�����لف�����ت 
وامل�����س��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف اإجن������اح اأب����رز 
ت�ست�سيفها  التي  الريا�سية  الفعاليات 
ال��ع��ا���س��م��ة اأب���وظ���ب���ي،  وال ي��ف��وت��ن��ي هنا 
التي  املخل�سة  باجلهود  اأي�ساً  االإ���س��ادة 
كافة  تغطية  االإع��لم يف  و�سائل  تبذلها 
الريا�سية مبهنية واحرافية  االأحداث 
اأ�سهم كثرياً يف اإجن��اح اأهم  االأم��ر ال��ذي 
الفعاليات واملنا�سبات العاملية التي ظلت 
واأمتنى  احل��ب��ي��ب��ة  دول��ت��ن��ا  ت�ست�سيفها 
اأمتنى  كما  ال��ف��رق  اإق��ام��ة طيبة جلميع 
اأن يخرج اجلميع باملكا�سب املرجوة من 

امل�ساركة.
واأ����س���اد ���س��ل��ط��ان را����س���د، ب��ج��ه��ود جميع 

موؤكداً  ال��ب��ط��ول��ة،  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��ل��ج��ان 
عبداهلل  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ت�����س��وي��ق  جل��ن��ة  اأن 
خ���وري، ب��ذل��ت ج��ه��وداً م��ق��درة يف اإب���رام 
اأك�����ر م���ن 20 ���س��ف��ق��ة ت�����س��وي��ق��ي��ة مع 
ال�سكر  ي�ستحقون  الذين  البطولة  رعاة 
و�سركاء  داع����م����ة  ك���ج���ه���ات  وال���ت���ق���دي���ر 
اأ�سا�سيني يف النجاح وهم: “فندق هيلي 
“الديراخ”  ���س��وك��لت��ه  روت���ان���ا،  ري��ح��ان 
�سركات  جم��م��وع��ة  م���ن  ال�����س��وي�����س��ري��ة 
نريفانا  واأوالده،  خ��وري  ر���س��ول  حممد 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  وال�����س��ي��اح��ة،  ل��ل�����س��ف��ر 
جامعة  “�سحة”،  ال�سحية  للخدمات 
كافالو،  ل������وزان،  جم��م��وع��ة  االإم��������ارات، 
طريان بروناي، �سيدلية العني، مطعم 
ال���ت���اري���خ، ب�����وادي م����ول، ال��ف��وع��ة مول، 
براري اأوت ليت مول، هيلي مول، بلدية 
العني للإنتاج احليواين،  م��زارع  العني، 
الفوعة للتمور، حمطة حفيت الكربى، 
وم�ساوي  وم���ط���ع���م  احل���ل���وي���ات  ق�����س��ر 

اخلروف الذهبي”.
بدوره قال عبداهلل علي، امل�سرف االإداري 
على قطاع اأكادميية الكرة بنادي العني، 
من  التا�سع  ت��اري��خ  اأن  البطولة،  م��دي��ر 
للبطولة  العا�سرة  الذكرى  اأبريل ميثل 
بن حممد  اإ�ستاد طحنون  على  واملقررة 
بالقطارة وا�ستاد هزاع بن زايد، التحفة 
ال��رائ��ع��ة مب�����س��ارك��ة مدار�س  امل��ع��م��اري��ة 
تواجد  اأن  وامل����وؤك����د  خم��ت��ل��ف��ة  ك���روي���ة 
من  �سي�ساعف  بيننا  ال���دول���ة  ���س��ي��وف 
معنا  �سيعي�سون  اأنهم  خ�سو�ساً  فرحتنا 
باين  اخلري”  “زايد  ب��ع��ام  اح��ت��ف��االت��ن��ا 
نه�سة اإماراتنا احلبيبة وموؤ�س�س دولتنا 

الفتية”.
اللجنة  اأن  اإىل  ع��ل��ي  ع���ب���داهلل  واأ�����س����ار 
اع���ت���م���دت الئحة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
يح�سل  اأن  ت����ق����رر  ح���ي���ث  اجل������وائ������ز، 
البطولة  ك���اأ����س  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ل  ال��ف��ري��ق 
دوالر  اآالف   10 و  الذهبية  وامليداليات 

اأمريكي، اأما الفريق الو�سيف �سيح�سد 
دوالر،  اآالف  و5  ال��ف�����س��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ات 
وتقرر تخ�سي�س جائزة للفريق املثايل 
واأخرى الأف�سل العب والهداف واأف�سل 
ه��ن��اك جائزة  اأن  ك��م��ا  م���رم���ى،  ح���ار����س 
باالإ�سافة  مباراة  كل  يف  الع��ب  الأف�سل 
امل�ساركني يف  �سهادة م�ساركة لكافة  اإىل 

الن�سخة العا�سرة من البطولة.
امل���دي���ر الفني  واأو�����س����ح ع��ل��ي خ��م��ي�����س 
ل��ك��رة القدم،  ال��ع��ني  ن����ادي  الأك���ادمي���ي���ة 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ب��ال��ب��ط��ول��ة، اأن 
االأم�����ر  ع��ن��دم��ا ي��رت��ب��ط ب��ب��ط��ول��ة هزاع 
القدم  ل���ك���رة  “الدولية”  زاي������د  ب����ن 
والنجاحات التي ظلت حتققها من عام 
الآخر، فاإننا جند اأنف�سنا اأمام حتد كبري 
م�ستوى  على  لدينا  ما  اأف�سل  الإظهار  
وكل  امل�ساركة  والفرق  العاملة  اللجان  
مرتبط بهذا احلدث املهم الذي يحمل 
كريا�سيني  ل��ن��ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة  خ�����س��و���س��ي��ة 
مهتمني ب�سوؤون تاأ�سي�س وتطوير العبي 
كرة  مكا�سب  الأن  الدولة  يف  القدم  ك��رة 
لها  االإم��ارات��ي��ة ال عد وال ح�سر  القدم 
من تنظيم هذه البطولة والتي حتظى 

باهتمام الفت من النادي.
اأوقعت  القرعة  اأن  خمي�س،  علي  واأك���د 
االأرجنتيني  اأت���االي���ا  دي��ب��ورت��ي��ف��و  ف���رق 
وج��ي��ل��ي��ن��ا ال�����س��ل��وف��اك��ي وال���ع���ني �سمن 
املجموعة االأوىل، اأما املجموعة الثانية 
وري���ال  االإجن��ل��ي��زي  اإي��ف��رت��ون  ف�سمت 
مو�سحاً:  واجلزيرة،  االإ�سباين  بيتي�س 
النهائي  ن�����س��ف  ال�����دور  اإىل  “يتاأهل 
على  جمموعة  ك��ل  م��ن  وال��ث��اين  االأول 
اأن يتقابل مت�سدر املجموعة االأوىل مع 

و�سيف الثانية والعك�س”.
وزاد: تقرر اعتماد نف�س اللئحة الفنية 
التي �سهدتها الن�سخة التا�سعة يف العام 
املا�سي، اإذ يتم االحتكام يف حالة التعادل 
اإىل ركلت اجلزاء الرجيحية مبا�سرة 

اإ�سافية وذلك  اأ�سواط  دون اللجوء اإىل 
ب���ه���دف ت��ع��زي��ز م���ع���دل االإث�������ارة وت����وزع 
النقاط بن�سبة اثنتني اإىل واحدة، حيث 
الزمن  خ���لل  ال��ف��ائ��ز  ال��ف��ري��ق  يح�سل 
كاملة،  ال��ث��لث  ال��ن��ق��اط  االأ���س��ل��ي على 
اأما الفريق الذي يفوز بركلت اجلزاء 
ب��داًل عن نقطة  فيح�سل على نقطتني 
واح�����دة اأم����ا اخل��ا���س��ر ب���رك���لت اجل���زاء 

فيكتفي بح�سد نقطة واحدة فقط.
واأعلن رئي�س اللجنة الفنية بالبطولة، 
ع���ل���ى هام�س  ع���م���ل  ع���ق���د ور��������س  ع����ن 
تقدميية  ع���رو����س  �ست�سهد  ال��ب��ط��ول��ة 
امل�ساركة  ل��ل��ف��رق  ال��ف��ن��ي��ني  ل��ل��م��دي��ري��ن 
اأكادميياتهم  يف  املتبعة  االأ�ساليب  حول 
العبي  ع��ل��ى  ع��م��ل��ي��اً  تطبيقها  و���س��ي��ت��م 
العني،  ب���ن���ادي  ���س��ن��ة   18 ف���ري���ق حت���ت 
م��و���س��ح��اً: “مت ف��ع��ل��ي��اً ت��ق��دمي دع���وات 
بالدولة  االأن���دي���ة  اأك���ادمي���ي���ات  جل��م��ي��ع 
من  املرموقة  الريا�سية  وال�سخ�سيات 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م��ع  التن�سيق  خ���لل 

الريا�سي واحتاد الكرة”.
كتيب البطولة

اخلا�س  الكتيب  املنظمة  اللجنة  اأع��دت 
ب��ال��ب��ط��ول��ة وه������و  م����وؤل����ف م����ن 100 
واالإجنليزية  العربية  باللغتني  �سفحة 
العني  ن��������ادي  ع�����ن  ن����ب����ذة  وي���ت�������س���م���ن 
واأكادميية الكرة وكذلك �سرداً تف�سيلياً 
اأهم  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ت��اري��خ 
عن  ف�سًل  العني  مدينة  معامل  واأب���رز 
الفرق امل�ساركة واأ�سماء االأجهزة الفنية 

واالإدارية واللعبني.
نقل مبا�سر

ت��ت��اب��ع ق��ن��وات اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي��ة بث 
ال�سريك  باعتبارها  البطولة  مباريات 
حدث  م��ا  غ���رار  على  للحدث  الر�سمي 

. منذ 2008 
�سحوبات وجوائز للجماهري

اأع���ل���ن ع���ب���داهلل خ������وري، رئ��ي�����س جلنة 
اأن  “الدولية”،  ب��ال��ب��ط��ول��ة  ال��ت�����س��وي��ق 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة اأع�����دت ج���وائ���ز قيمة 

برنامج  ����س���م���ن  وذل�������ك  ل���ل���ج���م���اه���ري، 
على  يومياً  �ستجري  ال��ت��ي  ال�سحوبات 
ت��ذاك��ر دخ���ول امل��ب��اري��ات، م��و���س��ح��اً اأنه 
تقرر اأن يتم االإعلن عن الفائزين بعد 

نهاية كل مواجهة مبا�سرة.
تتويجًا “ال�سيتيزن” الأكرث 

ي��ع��ت��رب ف��ري��ق ن����ادي م��ان�����س�����س��ر �سيتي 
االإجن��ل��ي��زي ه��و االأك����ر ت��ت��وي��ج��اً بلقب 
“الدولية”  زاي�����د  ب���ن  ه�����زاع  ب��ط��ول��ة 
انطلقتها،  منذ  للنا�سئني  القدم  لكرة 
الثالثة  الن�سختني  ح�سد  يف  جن��ح  اإذ 
فكتبت  االأوىل  الن�سخة  اأما  واخلام�سة، 
والثانية  ال�سنغالية  االأك��ادمي��ي��ة  با�سم 
ت����وج ب��ه��ا ف��ال��ن�����س��ي��ا االإ����س���ب���اين ومتكن 
التتويج  م���ن  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��ظ��م  ال��ع��ني 
ودينامو  اخل��ام�����س��ة  ال��ن�����س��خ��ة  ب��ل��ق��ب 
االإمارات  ومنتخب  “ال�ساد�سة”  زغرب 
“الثامنة”  واجل����زي����رة  “ال�سابعة” 
بيلباو  اأتليتيك  ت��وج  املا�سي  ال��ع��ام  ويف 

االإ�سباين بلقب الن�سخة التا�سعة.

حتت �سعار عام زايد.. بطولة هزاع بن زايد »الدولية« تنطلق الليلة

العني واجلزيرة يد�صنان دولية النا�صئني يف القطارة  مبواجهتي دبيورتيفو االأرجنتيني وايفرتون االجنليزي
جوائز قيمة للجمهور وحت�سريات كبرية لدعم جناح احلدث

 توجت مديرية اأمن املنافذ واملطارات ب�سرطة اأبوظبي ببطولة كرة 
لعام  واملنافذ  االأم��ن  �سوؤون  درع مدير قطاع  القدم �سمن بطوالت 
2018 ، فيما حل  فريق مكتب مدير القطاع ثانياً ، واإدارة االأ�سلحة 
و املتفجرات ثالثاً.  واأكد العميد عبدالرحمن احلمادي رئي�س اللجنة 
الريا�سية بقطاع �سوؤون االأمن واملنافذ اأهمية البطوالت الريا�سية 
يف تعزيز روح التناف�س الريا�سي بني املنت�سبني ،و دعم الريا�سيني 

وتوفري البيئة الريا�سية التي تلبي احتياجاتهم. 

»تتويج منافذ �صرطة اأبوظبي« ببطولة 
درع مدير قطاع �صوؤون االأمن

•• اأبوظبي - الفجر

�سهدت عطلة نهاية االأ�سبوع املا�سي فعاليات الن�سخة االفتتاحية من 
»حتدي �سري بني يا�س« التي اأقيمت على مدار يومي 29 و 30 مار�س، 
وامتدت مل�سافة 33 كلم. و�سمل التحدي �سباقات الرك�س والتجول يف 
جزيرة  رب��وع  يف  الكاياك  ق��وارب  على  اال�ستمتاع  جانب  اإىل  الطبيعة 

�سري بني يا�س التي تعترب اأكرب حممية طبيعية يف اأبوظبي.
و�سارك يف التحدي االأول من نوعه 280 مغامراً من حول العامل من 
اأفريقيا  وجنوب  و�سوي�سرا  وا�سبانيا  وكولومبيا  والربازيل  ا�سراليا 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة االأمريكية وجمل�س التعاون لدول 
كان  بينما  �سنة،   14 املتناف�سني  اأ�سغر  عمر  وبلغ  العربية.  اخلليج 
اأكربهم يبلغ من العمر 64 �سنة. واأ�سرف على التنظيم فريق مكون 
50 فرداً من �سركة هو�ساك للمغامرات اجلهة املنظمة للحدث  من 
التطوير  و�سركة  – اأبوظبي،  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  بالتعاون مع 
اآنانتارا، وجمعية  اأبوظبي، وجمموعة  واال�ستثمار ال�سياحي، وموانئ 
العاملي ل�سون الطبيعة  التابعة لل�سندوق  االإمارات للحياة الفطرية 
دبليو دبليو اأف.  و�سهد التحدي اإقبااًل كبرياً من قبل اجلمهور حيث 
اأيام قليلة من موعد انطلق الفعاليات.  مت بيع جميع التذاكر قبل 
وحقق املراكز الثلث االأوىل يف فئة ال�سيدات كل من؛ فاطمة ح�سني 
من البحرين والتي اأنهت التحدي يف زمن قدره 5:03:48 وحترير 
ا�سبانيا  م��ن  ا�سبيجو  وب���ارب���ارا   5:42:05 ال��ك��وي��ت  م��ن  الف�سايل 
5:43:59.  ويف فئة الرجال حل يف املركز االأول جا�سون واجر من 
جنوب اأفريقيا )3:49:21( تبعه اأحمد الفلحي من �سلطنة عمان 

.3:56:06 املتحدة  اململكة  من  جودين  بيت  ثم   3:52:26
وتبلغ م�ساحة جزيرة �سري بني يا�س التي تقع قبالة �سواحل اأبوظبي 
87 كلم مربعاً، ومت تطويرها اإىل حممية طبيعية بقرار من املغفور 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« يف عام 
االأعوام تر�سخت مكانتها كاأكرب حممية طبيعة  مدار  وعلى   .1971

يف دولة االإمارات، وموطناً الأكر من 15 األف من احليوانات والطيور 
الربية التي تتجول يف اأرجائها. 

ال�سياحية  االأن�سطة  من  العديد  يا�س  بني  �سري  جزيرة  على  وتقام 
و�سط الطبيعة، والتي تت�سمن قوارب الكاياك، والرك�س، والدراجات 
ورحلت  الطبيعة،  و�سط  والتجول  وال��غ��و���س،  اجلبلية،  الريا�سية 
ال�سفاري، حيث تكت�سب اجلزيرة زخماً مت�سارعاً على م�ستوى املنطقة 
هو�ساك  �سركة  وم��دي��ر  موؤ�س�س  ح�سني  علي  وق���ال  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف 
يا�س  بني  �سري  جزيرة  ل��دى  اأن  را�سخة  قناعة  »لدينا  للمغامرات: 
دور  لعب  م��ن  �ستمكنها  ك��ب��رية،  واإم��ك��ان��ات  ق���درات  الظفرة  ومنطقة 
اأبوظبي،  يف  املغامرات  �سياحة  واأن�سطة  فعاليات  ا�ستقطاب  يف  حيوي 
مع  التوا�سل  �سهولة  بينها  م��ن  العوامل  م��ن  العديد  بف�سل  وذل��ك 
لدول  ال��ت��ع��اون  وجمل�س  وال��ع��امل��ي  املحلي  امل��غ��ام��رات  ع�ساق  جمتمع 
حتدي  يف  امل�ساركني  م��ن  العظمى  الغالبية  وك���ان  العربية.  اخلليج 
االأمر  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  م��ن  يا�س  بني  �سري 
�سياحة  قطاع  تعزيز  اإىل  الرامية  اأبوظبي  روؤي���ة  م��ع  ين�سجم  ال��ذي 
املغامرات وتر�سيخ مكانتها كوجهة مف�سلة وجاذبة على مدار العام. 
و�سمن مهمتها االأ�سا�سية لتطوير قطاع ال�سياحة وتعزيز م�ساهمته 
ال��زوار بحلول عام  يف االقت�ساد املحلي للإمارة، واجتذاب املزيد من 
االرتقاء  يف  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  ت�ستمر   ،2021

بقدرات هذا القطاع الذي ميتلك اإمكانات جذب هائلة. 
ويف ه���ذا االط����ار ق���ال ح�سن ال��ه��ا���س��م��ي، م��دي��ر ع���ام ف���رع ه��و���س��اك يف 
الذي  النجاح  يكن ممكناً حتقيق  للمغامرات: مل  �سي هوك  اأبوظبي 
�سهدناه اليوم دون دعم ال�سركاء والرعاة وفريق التنظيم واملتطوعني، 
الذين قدموا جهداً كبرياً للتح�سري لهذا احلدث الفريد من نوعه، 
وقد اأثمر ذلك عن ردود اأفعال اإيجابية من قبل امل�ساركني يف التحدي، 
والذين بدورهم اأعربوا عن ر�ساهم التام عن احلدث، وهذه هي اأعظم 

�سهادة تقدير ح�سلنا عليها جميعاً.
وقد �سجل العديد من امل�ساركني يف التحدي اإعجابهم باحلدث، حيث 

قالت بربارا ا�سبيجو من ا�سبانيا اأتقدم بخال�س ال�سكر للجميع، اإنه 
لنا  وق��دم��وا  وال��ك��رم  الرحيب  كانوا يف غاية  لقد  رائ��ع،  فريق عمل 

الكثري من العون يف هذا ال�سباق.
لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  مواطني  م��ن  كبرية  جمموعة  واأع��رب��ت  كما 
ال�سباق،  الإجن��اح  بذلت  التي  للجهود  تقديرهم  عن  العربية  اخلليج 
حيث قال هارون اخلاجة من الكويت: لقد قمتم بعمل رائع ل�سمان 
احلفاظ على �سلمة اجلميع وهذا اأهم �سيء، بارك اهلل فيكم جميعاً.

مع  لكم  �سكراً  رائعون،  جميعاً  اإنكم  القطان:  عبري  مواطنته  وقالت 
خال�س املودة والتقدير.

فريق  جميع  اأ�سكر  فقالت:  اأي�ساً  الكويت  م��ن  القطان  فاطمة  اأم��ا 
الذي  الرائع، وت�سجيعهم  عمل �سركة هو�ساك لتنظيمه هذا احلدث 
رائع  عمل  قدمتموه  م��ا  نتخيله،  نكن  مل  م��ا  لتحقيق  ال��ق��وة  منحنا 
ي�ستوجب ال�سكر والتقدير. وال اأ�ستطيع االنتظار للعودة مرة اأخرى 
�سكرها  الفلكاوي  رميا  الكويتية  املت�سابقة  وجهت  كما  املقبل.«  العام 
فريق  اإنهم  هنا،  الطبيعة  و�سط  رائعة  اأوق��ات  ع�سنا  قائلة:  للجميع 
بالن�سبة  ومهمة  كانت جتربة مثرية  لقد  للغاية،  ومنظم  رائ��ع  عمل 

يل، و�ساأ�سارك دائماً يف الفعاليات واالأحداث املقبلة.
بينما قالت املتبارية �سريفة يتيم من اأبوظبي، لقد ا�ستمتعت كثرياً، 
اأنتم فريق رائع، التنظيم غاية يف الدقة، لقد وفرمت لنا اأجواء �سعيدة، 
و�سوف  نظيفة،  وخيام  �سحية  وبيئة  طعام  من  م�سكورة،  وت�سهيلت 

اأعاود الكرة معكم مرات ومرات.
رائعاً  �سباق  كان  لقد  اخلونيني:  عبداهلل  ال�سعودي  املت�سابق  واأ�ساف 
حتى بدون الدراجات، لقد ا�ستمتعت بكل كيلو مر قطعته يف ال�سباق، 
لكم،  �سكراً  الكاياك،  ق��وارب  بالن�سبة يل هو  املف�سل  وقد كان اجل��زء 

واآمل اأن اأكرر التجربة يف امل�ستقبل القريب.
لهذه  امتنانه  ع��ن  الب�ستكي  جا�سم  البحريني  املت�سابق  اأع���رب  كما 
اجلمال،  يف  غاية  وح��دث  رائ��ع��ة  جتربة  كانت  »لقد  ق��ائ��ًل:  امل�ساركة 

�سكراً هو�ساك و�سكراً لفريق العمل الرائع.

م�سّلطًا ال�سوء على القدرات الهائلة ل�سياحة املغامرات والرتفيه التي متتلكها اأكر حممية طبيعية يف اأبوظبي

ختام ناجح لفعاليات الن�صخة االفتتاحية من »حتدي �صري بني يا�ش« مب�صاركة 280 
متباريًا من جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية وحول العامل 

ختام بطولة عام زايد لرماية ال�صوزن 
اليوم بنادي الظفرة
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حممد بن ثعلوب يطمئن على ا�صتعدادات منتخبنا الوطني للجودو
الذي ي�صتعد لدورة االألعاب االأ�صيوية القادمة

امل�سارعة واجل��ودو على  احت��اد  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  اأط��م��اأن حممد 
ا�ستعدادات منتخبنا الوطني للجودو الذي ي�ستعد لدورة االألعاب االأ�سيوية 
القادمة ، من خلل مع�سكره التدريبي الذي يقيمه حاليا يف ايطاليا عقب 
ذلك  ويعقب  البدنية  اللياقة  الكت�ساب  رومانيا  يف  حاليا  مع�سكرا  ويقيم 
مع�سكر اآخر يف اليابان مبا ي�سهم يف اإعداده لتحقيق اأهدافه من امل�ساركة 
امل�����س��ارك��ة يف بطولة ج��ران��د �سلم  وال��ت��ي يعقبها  االأ���س��ي��وي��ة  االأل��ع��اب  يف 
نا�سر  واأ�ساف  القادم..  يوليو  ال�سينية يف  تقام يف مبدينة هوهوت  التي 
املنتخب  اإع��داد  اأن  امل�سارعة واجل��ودو  العام الحت��اد  ال�سر  اأم��ني  التميمي 
الهيئة  من  دع��م  اأي  يتوفر  مل  حيث  للحتاد  الذاتية  وباجلهود  م�ستمر 

روؤيتها  االأخ��ري  تو�سح  اأو  االأوملبية،  اللجنة  اأو  الريا�سة  لرعاية  العامة 
للمطلوب من االحتادات يف االألعاب االآ�سيوية التي مل يتبقي النطلقتها 
�سنتني  عليه  تبقى  الذي   2020 اأوملبياد طوكيو  ويعقبها  �سهرين  �سوى 
كذلك .. واأ�سار يف ت�سريحات له باأنه �سحيح اأن احتاد مثل احتاد امل�سارعة 
واجلودو يعمل ولكن  بقية االحتادات حتتاج اإيل الدعم، واأن يكون هناك 
و�سوح للهدف من امل�ساركة من قبل اللجنة االأوملبية، خا�سة فيما يتعلق 
باملطلوب من االحتادات يف م�ساركتها يف االألعاب القارية اأو االأوملبياد، واإذا 
كان الهدف حتقيق اإجنازات فيجب توفري املال اللزم الأن الريا�سة تعترب 
من  تتوفر  اأن  يجب  وميزانية  دوؤوب  لعمل  وحتتاج  جدا  ومكلفة  �سناعة 

اجلهات املعنية، الأننا رغم اجلهد الكبري الذي يقوم به االحتاد لكن هناك 
اأي �سكل من  اأو  اأحيانا لعدم وجود ميزانية خم�س�سة  �سعوبات تواجهنا 

اأ�سكال الدعم من قبل اللجنة االأوملبية.
واختتم نحن هنا نت�ساءل كاحتاد للم�سارعة واجلودو ماذا تريد اللجنة 
نعمل علي تطوير  ونحن  االأ���س��ي��وي��ة،  االأل��ع��اب  امل�ساركة يف  م��ن  االأومل��ب��ي��ة 
اآنية واأخ��ري طويلة االأم��د، وال نركز  املنتخب من خلل خطط وبرامج 
فقط علي املنتخب االأول بل اأي�سا ندعم ونطور منتخبات املراحل العمرية 
االحت���ادات  م��ع  علقتنا  ن�ستغل  ل��ذل��ك  الريا�سي  م�ستقبلنا  متثل  ال��ت��ي 

ال�سديقة لتوفري املع�سكرات املتبادلة .

•• دبي-الفجر:

اأ�ساد �سعادة حممد عبد اهلل بن هزام الظاهري 
فريق عمل  بجهود  الكرة،  العام الحت��اد  االأم��ني 
جهودهم  على  ال��ك��رة،  احت���اد  يف  الذكية  االإدارة 
الذكية  الهواتف  تطبيقات  تطوير  يف  املتوا�سلة 
مهمة  من�سة  باعتبارها  الكرة  باحتاد  اخلا�سة 
ت��ق��دم جم��م��وع��ة م��ن اخل��دم��ات ال��ذك��ي��ة �سهلت 
الكرة  احت���اد  تطبيق  م�ستخدمي  ع��ل��ى  ال��ك��ث��ري 
من  امل�����س��ت��خ��دم��ون  ك���ان  ����س���واء   »UAEFA«
اأو حكام  م��وظ��ف��ي االحت�����اد،  اأو  ال���دول���ة،  اأن���دي���ة 
امل�ستخدمني  ج��م��ه��ور  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل���ب���اري���ات، 

واملتابعني ل�سوؤون الكرة االإماراتية. 
ج���اء ع��ل��ى ذل���ك ب��ع��د اإط����لق ال��ت��ح��دي��ث االأخري 
اللوحية  واالأجهزة  الذكية  الهواتف  لتطبيقات 
الكرة، وما ت�سمنه من خدمات  اخلا�س باحتاد 
وحت���دي���ث���ات ك��ر���س��ت ل��ت�����س��ه��ي��ل وت�����س��ري��ع اإجن����از 
الكرة  احت��اد  يف  واخلارجية  الداخلية  املعاملت 

دون احلاجة اإىل هدر اجلهد والوقت. 
وق�����ال االأم�����ني ال���ع���ام الحت�����اد ال���ك���رة، اأن دول���ة 
االإم��ارات و�سمن التوجهات احلكومية ال�سامية 
ل��ل��ري��ادة يف جمال  ال��و���س��ول  اإىل  ت�����س��ع��ى دوم����ا 
هذه  وت�سخري  الذكية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 
اخلدمات جلمهور املتعاملني فاأغلب موؤ�س�ساتنا 
الوطنية مكنت ومن خلل التوجيهات احلكيمة 
اإجناز  اإمكانية  من  املتعاملني  الر�سيدة  للقيادة 
الهواتف  اإ����س���ت���خ���دام  خ����لل  م���ن  م��ع��ام��لت��ه��م 
الذكية، م�سرياً اإىل اأن خدمات احتاد الكرة ومن 
خلل جهود موظفي وفريق عمل االإدارة الذكية 
�سعادة  قبل  من  م�ستمرة  ومتابعة  وبتوجيهات 

الكرة،  املهند�س م��روان بن غليطة رئي�س احتاد 
وي�سر  �سهولة  بكل  املتعاملني  مبتناول  اأ�سبحت 
حتى اأ�سبح احتاد االإمارات لكرة القدم يف طليعة 
والعاملية يف هذا  والقارية  االإقليمية،  االحت��ادات 

املجال.
اأن من�سات احتاد الكرة الذكية  وتابع بن ه��زام، 
للم�سابقات،  احلي  والبث  ومن خلل اخلدمات 
التي  املعلومات واالح�سائيات  الهائل من  والكم 
ي��ح��ت��وي��ه��ا، دف��ع��ت ال��ك��ث��ري م���ن االحت�������ادات اإىل 
ال��ت��ع��رف على ه��ذه اخل��دم��ات، واال���س��ت��ف��ادة من 

هذه التجربة الرية الحتاد الكرة. 
لل�سوؤون  امل�ساعد  العام  االأم��ني  اإ�ستعر�س  ب��دوره 
اأحمد  ال��ذك��ي��ة  اإالإدارة  م��دي��ر  وامل��ال��ي��ة  االإداري�����ة 
بهادر، جمموعة اخلدمات والتحديثات التي مت 
اإطلقها موؤخرا على تطبيقات الهواتف الذكية، 
ويف مقدمتها االإجناز املهم الذي مت اإطلقه وهو 
وبجميع  العمرية  املراحل  مل�سابقات  احلي  البث 
امل�سابقات  بقية  يف  ب��ه  م��ع��م��ول  ه��و  ك��م��ا  فئاتها 
االأخرى للفرق االأوىل، الفتا اإىل اأن تطبيق احتاد 

االإمارات لكرة القدم يت�سمن جملة من اخلدمات 
ويف  واالإجنليزية  العربية  وباللغتني  الرئي�سية 
مقدمتها، االأخبار ويتم عر�س االأخبار باللغتني 
الربط  طريق  عن  وذل��ك  واالإجنليزية  العربية 
كما   ، للحتاد  الر�سمي  املوقع  مع  االإل��ك��روين 
مي��ك��ن م�����س��ارك��ة اخل���رب ع��رب و���س��ائ��ل التوا�سل 
االإج��ت��م��اع��ي ، وك���ذل���ك امل���ب���اري���ات وي��ت��م عر�س 
وجلنة  االحت���اد  ينظمها  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات  جميع 
و  املنتخبات  مباريات  وكذلك  املحرفني  دوري 
الربط  طريق  عن  اخلارجية  االأندية  م�ساركات 
االإلكروين مع النظام االإلكروين الإدارة �سوؤون 

.”FA-Net“ كرة القدم
ه���ن���ال���ك جم���م���وع���ة من  اأن  ب�����ه�����ادر،  واأ������س�����اف 
يتم  ح��ي��ث  امل��لع��ب  بق�ساة  املتعلقة  اخل��دم��ات 
اإىل  احل��ك��ام  ق��ب��ل جل��ن��ة  م��ن  التعيينات  اإر����س���ال 
على  املوافقة  احلكم  وباإمكان  التحكيم  طواقم 
ال�سبب، وكل ذلك  االإع��ت��ذار مع ذكر  اأو  التعيني 
املباريات  وباإمكان مراقبي  التطبيق،  من خلل 
اخلا�سة  والتحديثات  املعلومات  اإدخ���ال  كذلك 

واإرفاق  الذكي،  التطبيق  خ��لل  من  مبباريتهم 
تقاريرهم ورفعها اإىل جلنة واإدارة امل�سابقات. 

اأن من جملة اخلدمات  اإىل  بهادر،  اأحمد  واأ�سار 
الذكية كذلك املعلومات املتعلقة باالأندية، ومنها 
على  النادي  موقع   ، بالنادي  االت�سال  بيانات   :
خ��رائ��ط ج��وج��ل، قائمة ب��ف��رق ال��ن��ادي م��ع عدد 
ف���ري���ق، وامللعب  ك���ل  امل�����س��ج��ل��ني يف  ال��لع��ب��ني 
ال��ر���س��م��ي��ة ل��ل��ن��ادي، وم��ب��اري��ات ال���ن���ادي يف كافة 
امل�سابقات،  كافة  يف  ال��ن��ادي  وترتيب  امل�سابقات، 
باالإ�سافة اإىل نظام الت�سويت والتقييم واختيار 

اللعب االأف�سل.
باملنتخبات  هناك خدمات خا�سة  اأن  اإىل  متابعاً 
ال��وط��ن��ي��ة، وت�����س��م��ل ق��وائ��م الع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب��ات ، 
اأما فيما  واالإداري��ة،  الفنية  واالأطقم  واملباريات، 
ب��ي��ان��ات اللعب،  ف��ت�����س��م��ل،  ب��ال��لع��ب��ني  ي��ت��ع��ل��ق 
“حمرف/ الو�سعية  ال���وزن،  ال��ط��ول،  وامل��رك��ز، 
هاٍو”، عدد املباريات، مدة اللعب بالدقائق، عدد 
واحلمراء،  ال�سفراء  البطاقات  ع��دد  االأه���داف، 
ك���م���ا مت اإ����س���اف���ة حت���دي���ث اإم���ك���ان���ي���ة ال���دخ���ول 
مل�ستخدمي النظام االإلكروين الإدارة �سوؤون كرة 
ا�ستقبال  االأندية  مل�ستخدمي  القدم حيث ميكن 

ا�سعارات بحالة طلبات النادي يف النظام.
ب����اأن ه��ن��اك جم��م��وع��ة م���ن اخلدمات  خم��ت��ت��م��اً 
بامل�سابقات،  يتعلق  فيما  القادمة  والتحديثات 
تفا�سيل  اإىل  باالإ�سافة  ال��ف��رق،  ترتيب  ومنها، 
اإ���س��اف��ي��ة م��ث��ل ) ال��ل��ع��ب - ال��ف��وز - ال��ت��ع��ادل – 
اخل�سارة – االأهداف ( على اأر�س النادي وخارج 
امل��ب��اري��ات، وترتيب  اإىل ج���دول  اإ���س��اف��ة  اأر���س��ه. 
واإح�سائية  االإن������ذارات،  واإح�����س��ائ��ي��ة  ال��ه��داف��ني، 

الطرد، باالإ�سافة اإىل نتائج الت�سويت. 

•• دبي –الفجر:

 يخو�س منتخبنا الوطني للنا�سئات 
مبارياته  اأوىل  ���س��ن��ة،   15 حت���ت 
فل�سطني،  منتخب  اأم���ام  الر�سمية 
ال�ساعة ال�سابعة والثلث م�ساء اليوم 
ذياب  ملعب  اأر���س��ي��ة  على  االأث��ن��ني، 
املجموعة  م��ب��اري��ات  �سمن  ع��وان��ة، 
االأوىل لبطولة غرب اآ�سيا، وت�سبقه 
االأردن  م��ن��ت��خ��ب��ي  جت���م���ع  م����ب����اراة 
الثانية،  املجموعة  حل�ساب  ولبنان 

ال�ساعة الرابعة والثلث ع�سراً. 
البطولة،  م��ب��اري��ات  اإن���ط���لق  وم���ع 
على  الفوز  فل�سطني  منتخب  حقق 
بنتيجة  البحرين،  منتخب  ح�ساب 
حل�ساب  االأوىل  امل���ب���اراة  يف   2-3
منتخب  وتخطى  االأوىل،  املجموعة 
بفوٍز  ال���������س����وري،  ن���ظ���ريه  االأردن 
�سمن   ،0-15 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ع��ري�����س 
يف  الثانية  املجموعة  مباريات  اأوىل 

البطولة.
البطولة،  اإن��ط��لق  مباراتي  ح�سر 
اأمل بو�سلخ ع�سو  �سعادة كًل من، 
جمل�س غ��دارة احت��اد ال��ك��رة، رئي�س 
لبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
غ����رب اآ����س���ي���ا، وحم��م��د ع���ب���داهلل بن 
هزام الظاهري االأمني العام الحتاد 
ال���ك���رة، وخ��ل��ي��ل ال�����س��امل اأم����ني عام 
احتاد غرب اآ�سيا، اإىل جانب ح�سور 
العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������س���اء 

للبطولة.
والتي  االفتتاحية  امل��ب��اراة  و�سهدت 
جمعت منتخبي فل�سطني والبحرين 
ع�سر اأم�س ال�سبت، على ملعب ذياب 

ع��وان��ة مب��ق��ر احت���اد ال��ك��رة يف دبي، 
جاء  حيث  البطولة،  مفاجاآت  اأوىل 

البحريني  االأح��م��ر  ل�سالح  التقدم 
االأول  ب��ال��ه��دف   ،38 ال��دق��ي��ق��ة  يف 

�سرف  دان���ا  ال��لع��ب��ة  �سجلته  ال���ذي 
فل�سطني  م��ن��ت��خ��ب  وق��ل��ب  ال���دي���ن، 

امل��ب��اراة، وحت��دي��داً مع بداية  نتيجة 
ال���ث���اين، مب��ع��ادل��ة نتيجة  ال�����س��وط 
اللقاء، بهدف اللعبة دانا باواتنيه 
بعدها  ل���ت���ع���ود   ،52 ال���دق���ي���ق���ة  يف 
دان����ا ���س��رف ال��دي��ن الع��ب��ة منتخب 
الثاين  التقدم  بت�سجيل  البحرين 
لها وملنتخب بلدها يف الدقيقة 73، 
ومل مير �سوى خم�س دقائق فقط، 
اإحراز  من  �سطارة  جينيفر  لتتمكن 
هدف التعادل لفل�سطني يف الدقيقة 
فواقه  ل��ني  ب��ع��ده��ا  لت�سيف   ،78
الدقيقة  يف  لفل�سطني  الفوز  ه��دف 
فل�سطني  بفوز  املباراة  لتنتهي   ،85

على البحرين بنتيجة 2-3.
منتخب  ف����از  اأخ�������رى،  م����ب����اراة  ويف 
االأردن على منتخب �سوريا، بنتيجة 
جمعتهما  التي  املباراة  يف   ،0-15
املجموعة  حل�����س��اب  اأم���������س،  م�����س��اء 
اأه�����داف منتخب  ، و���س��ج��ل  ال��ث��ان��ي��ة 
ال�سويلمني  اإل��ني  اللعبات  االأردن، 
 ،62،16،6 ال��دق��ائ��ق  يف  ه��ات��ري��ك 
واإي���ن���ا����س اجل���م���اع���ني ه���ات���ري���ك يف 
ولينا   ،55،42،13 ال����دق����ائ����ق 
الدقائق  ه��ات��ري��ك يف  ���س��وب��ر  امل��ي��اح 
ول����وج����ني   ،60،41،23،14
الدقيقتني  يف  ه���دف���ني  ال���ب���ت���و����س 
يف  احل���دي���دي  و���س��ي��م��اء   ،81،25
هدفني  ح�سن  وزينه   ،71 الدقيقة 

يف الدقيقتني 89،77.
يت�سدر   ، اأم�������س  م��ب��ارات��ي  وب��خ��ت��ام 
املجموعة  ق��م��ة  فل�سطني  منتخب 
بينما  ن���ق���اط،   3 ب��ر���س��ي��د  االأوىل 
����س���دارة  االأردن  م��ن��ت��خ��ب  اأع���ت���ل���ى 

املجموعة الثانية.

�سعيًا لتقدمي اأف�سل اخلدمات الذكية

بن هزام: ما مت اإجنازه تكري�ش لروؤية حكومة دولة االإمارات يف توفري اجلهد والوقت
بهادر: اإطلق جمموعة من اخلدمات والتحديثات الذكية هدفه ا�ستدامة العمل الكروي

مراكز متقدمة ل�صباحة نادي تراث 
االإمارات يف البطولة ال�صتوية

�سارك فريق ال�سباحة بنادي تراث االإمارات يف بطولة 
دبي  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  لل�سباحة،  ال�ستوية  االإم�����ارات 
اأبريل اجلاري، حيث حقق الفريق اأربع  يومي 6 و7 
حرة،  تتابع  مر  خم�سني  �سباق  يف  ف�سية  ميداليات 
ال�سوق،  �سامل  وه��زاع  العلي،  اأحمد  لكل من: حمدان 
امل��ه��ريي، وخ��ال��د جمعة احلمادي،  اإب��راه��ي��م  ورا���س��د 
يف  العلي  اأح��م��د  ح��م��دان  بها  ف��از  برونزية  وميدالية 

�سباق خم�سني مر فرا�سة.
وقال اأحمد احلو�سني رئي�س ق�سم االأن�سطة املتخ�س�سة 
بالنادي اإن امل�ساركة يف البطولة تعد م�ساركة تاأهيلية 
ب�سباحني  ن�����س��ارك  حيث  تناف�سية،  كونها  م��ن  اأك���ر 
اأعمارهم تراوح بني 8 و 9 �سنوات بغر�س تاأهيلهم 

واإك�سابهم اخلربة للم�ساركة يف البطوالت املقبلة.
االأوىل  امل�����س��ارك��ة  ه���ي  ه����ذه  اأن  واأو�����س����ح احل��و���س��ن��ي 
 10 ف��ئ��ة حت��ت  يف  ���س��ب��اح��اً   14 ي�سم  ال���ذي  للفريق 
يعملون على تطوير  اإن��ه��م  وق��ال   .. �سنة   11 وحت��ت 
اأف�سل  اإىل  ل��ل��و���س��ول  امل��درب��ني  ب��اإ���س��راف  م��ه��ارات��ه��م 
م��ردود لهم، وهو ما ات�سح من خلل هذه البطولة 
لتوقعات  ومر�سية  جيدة  اأرق��ام��اً  فيها  حققوا  التي 
دلت  كما  معهم،  للموا�سلة  دافعاً  واأعطتهم  املدربني 
القريب،  امل�ستقبل  يف  اأب��ط��ااًل  �سيكونون  اأن��ه��م  على 
حيث يعملون على تاأهيلهم كجزء من عملية التغذية 
فئة  اإىل  عام  كل  يف  ينتقلون  حيث  للفريق،  امل�ستمرة 
للتميز  ال��لزم��ة  ب��اخل��ربة  حمملني  ج��دي��دة  عمرية 

تراث  ن���ادي  ف��ري��ق  ���س��ارك  كما  املقبلة.  ال�سباقات  يف 
كاأ�س  نهائي  مناف�سات  احلديث، يف  لل�سراع  االإم��ارات 
راأ�س اخليمة  ا�ست�سافتها  التي  اآ�سيا لل�سراع لل�سباب، 
يف الفرة من 2 اىل 7 اأبريل، بفريق من 8 العبني 

لفئتي 4.7، واالأوبتم�ست.
ومثلت البطولة لفريق النادي فر�سة ل�سحذ احل�س 
اأنهم قابلوا عدداً  التناف�سي واكت�ساب اخلربة ال�سيما 
عمان،  مثل  القوية،  واالأجنبية  العربية  ال��ف��رق  م��ن 
واإجنلرا، واأ�سراليا، وفرن�سا، واأملانيا، وهوجن كوجن، 
وغريها من الفرق امل�سهود لها بالتمر�س يف مثل هذه 
اأقوى  من  تعد  االآ�سيوية  البطولة  اأن  اإذ  البطوالت، 

البطوالت يف جمال ال�سراع احلديث.
وقال خليفة حا�سر املزروعي مدير مدر�سة االإمارات 
لل�سراع التابعة للنادي، انهم ي�ساركون بفريق �ساب مل 
يتجاوز عمره ال�سبعة اأ�سهر، حيث متثل املناف�سات التي 
يخو�سونها عامًل مهماً يف �سقل مواهبهم واإك�سابهم 
القريب.  امل�ستقبل  القدرة على حتقيق االإجن��ازات يف 
واأكد اأن الغر�س الرئي�س من م�ساركتهم لي�س تناف�سياً 
الدعم  ..مثمناً  الفريق  الإع��داد  تدريبي  هو  ما  بقدر 
�سلطان  ال�سيخ  �سمو  من  يجدونه  ال��ذي  اللحمدود 
بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
رئي�س نادي تراث االإمارات ..وتوجه بال�سكر للفريق 
العامل باملدر�سة من مدربني واإداريني والعبني على 

جهدهم لتطوير وترقية فريق ال�سراع احلديث.

فل�سطني والأردن يحققان الفوز الأول يف بطولة غرب اآ�سيا

اليوم .. االإمارات تواجه فل�صطني، واالأردن مع لبنان

ا�صتئناف مباريات م�صابقة بطولة دوري املوؤ�ص�صات 
احلكومية لكرة القدم يف اأبو ظبي

اليوم  م�����س��اء  م��ن  وال��ن�����س��ف  اخل��ام�����س��ة  يف  ت�ستاأنف 
االث���ن���ني ب��اإ���س��ت��اد ���س��ل��ط��ان ب���ن زاي����د مب��ق��ر االحت���اد 
ظبي  اأب��و  يف  احلكومية  للموؤ�س�سات  العام  الريا�سي 
مباريات م�سابقة بطولة دوري املوؤ�س�سات احلكومية 
االأربعاء  ي��وم  تختتم  التي  ظبي  اأب��و  يف  القدم  لكرة 
�سدارتها  يف  ي��ق��ف  وال���ت���ي  احل�����ايل  اب���ري���ل   25
للجامعات  الريا�سي  )االحت��اد  فيتن�س  األيت  فريق 
�سابقا( بر�سيد 22 نقطة ويف املركز الثاين منتخب 
�سرطة اأبو ظبي الو�سيف بر�سيد 20 نقطة من 8 
مباريات ، قبل انطلقة جولة اليوم التي ت�سهد لقاء 

فريق األيت فيتن�س املت�سدر مع فريق اأكادميية املرفاأ 
3 نقاط  الذي يحتل املركز ال�سابع االأخري بر�سيد 
،ومن  يونيفر�سال  خمترب  فريق  نتائج  �سطب  بعد 
األيت  ف��ري��ق  ، ويعترب  االإم����ارات  ف��ري��ق ح��دي��د  قبله 
وقد  امل�سابقة  بلقب  للفوز  املر�سحني  اق��وي  فيتن�س 
واحلا�سمة  ال�سهامة  فريق  اأم��ام  مباراتني  له  تبقت 
اأب���و ظ��ب��ي يف ختام  ���س��رط��ة  اأم����ام منتخب  االأخ����رية 
الريا�سي  التي تعترب م�سكا ملو�سم االحتاد  امل�سابقة 
برئا�سة  ظبي  اأب��و  يف  احلكومية  للموؤ�س�سات  ال��ع��ام 

�سيف بن اأحمد الهاملي.

فريق اأبوظبي العاملي يح�سد نقاطًا مهمة يف كور�سيكا

�صيبا�صتيان لوب ثاين اأ�صرع �صائق يف مرحلة 
النقاط االإ�صافية وكري�ش ميك رابعًا

 اأنهى فريق �سيروين توتال اأبوظبي العاملي للراليات 
الرابعة  الفرن�سي - اجلولة  مناف�سات رايل كور�سيكا 
من بطولة العامل للراليات - حمتًل املركز التا�سع يف 
الرتيب العام املوؤقت مع ال�سائق الربيطاين كري�س 
الثاين  املركز  اأفلت  بعدما  نيجل  بول  وملحه  ميك 
من بني يديهما ب�سبب خطاأ ملحي يف اليوم الثاين. 
بثلث  فاز  قد  لوب  �سيبا�ستيان  الفرن�سي  وك��ان  هذا 
زم��ن يف  اأ���س��رع  ث��اين  الثاين و�سجل  اليوم  مراحل يف 
مرحلة النقاط االإ�سافية يف اليوم االأخري، اأما زميله 

الربيطاين فكان رابع اأ�سرع �سائق يف املرحلة.
من  منعطف  اآالف  الع�سرة  ل��رايل  االأول  اليوم  تاألف 
125 كيلومر  اأربع مراحل خا�سة بال�سرعة بطول 
اأبوظبي  ت���وت���ال  ���س��ي��روي��ن  ث��ن��ائ��ي ف��ري��ق  ا���س��ت��ه��ل��ه��ا 
ال��ع��امل��ي ل��ل��رال��ي��ات حم��ت��ًل امل��رك��زي��ن ال��ث��اين والرابع 
التوايل.  ع��ل��ى  م��ي��ك  وك��ري�����س  ل���وب  �سيبا�ستيان  م��ع 
التي  التوقعات  ط��اول��ة  انقلبت  الثانية،  املرحلة  ويف 
رجحت فوز لوب فيها، حيث انزلقت �سيارة الفرن�سي 
عن اإحدى املنعطفات اإىل خارج امل�سار وعلق يف حفرة 

عميقة فا�سطر للن�سحاب.
اأم����ا ال��ي��وم ال��ث��اين ف��ت��األ��ف م��ن ���س��ت م��راح��ل خا�سة 
بال�سرعة طولها 137 كلم جنح خللها كري�س ميك 
على  مناف�سه  ح�ساب  على  الثاين  مركزه  ا�ستعادة  يف 
الو�سافة تريي نوفيل، اإال اأن خطاأ ملحي يف املرحلة 
ق��ب��ل االأخ�����رية و���س��ع��ت م��ي��ك خ����ارج امل�����س��ار فا�سطر 

للن�سحاب وتوديع من�سة تتويج موؤكدة.
تاأديتنا  ميك:  كري�س  ق��ال  الثاين  اليوم  حادثة  وع��ن 
عجلة  خلف  ج��داً  كبرية  بثقة  و�سعرنا  ممتازة  كانت 
القيادة حيث اعتمدنا على معايري �سبط العام املا�سي 
وباتت ال�سيارة تتجاوب بروعة مع ا�سلوب قيادتي على 
االأخرية  قبل  املرحلة  يف  ولكن  اال�سفلتية.  الطرقات 
حدث ما مل نكن نتوقعه �سواء اأنا اأم بول )امللح( حيث 

اختلطت عليه االأم��ور ووق��ع يف خطاأ ملحي عندما 
يف  اخلام�سة  ال�سرعة  على  ي�ساراً  للنعطاف  وجهني 
حان كان املنعطف �سيقاً واالأ�سح هو االنعطاف على 
ال�سرعة الثالثة. هذه املرة االأوىل على االإطلق التي 
يقع فيها بول يف خطاأ، ولكن هذا جزء من الراليات، 
لقد ارتكبت العديد من االأخطاء يف القيادة وكان بول 
معي ولهذا اأنا اأقول باأننا فريق واحد واإن فزنا نفوز 
معاً واإن خ�سرنا فنحن نخ�سر معاً. علينا االآن الركيز 

على رايل االأرجنتني.
ومن جهته قال �سيبا�ستيان لوب، الذي تبقى له حتٍد 
اأخري مع فريق �سيروين توتال اأبوظبي العاملي لهذا 
باأننا �سريعني يف  اإ�سبانيا: كنا نعلم  املو�سم وهو رايل 
املراكز  يف  ال�سائقني  مع  املناف�سة  وميكننا  كور�سيكا 
خ��ط��ط��ن��ا. حاولنا  ب���دد  امل��ب��ك��ر  اخل��ط��اأ  ول��ك��ن  االأوىل 
ن�سيان ما جرى معنا واكمال الرايل بهدف اال�ستمتاع 
فحققنا الفوز بثلث مراحل و�سجلنا اأزمنة مناف�سة. 
مهم  اأم��ر  وهو  كثرياً  بها  وا�ستمتعنا  ممتازة  ال�سيارة 

جداً.
مرحلة   12 م��ن  منعطف   10،000 ال���  رايل  ت��األ��ف 
معبدة خا�سة بال�سرعة وهي جديدة يف جمملها بلغ 
الطول  بلغ  ح��ني  يف  كيلومراً،   333.48 طولها 
االإجمايل للرايل مع مراحل الو�سل حوايل 1120 
كلم. اأما اأهم املراحل فكانت فريو - �ساروال كاركوبينو 
اليوم  اأق��ي��م��ت يف  ك��ل��م   55.17 ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا  ح��ي��ث 
االأخري و�سكلت حتدياً كبرياً لل�سائق واختباراً حقيقياً 

لتحمل االإطارات.
تنتقل بطولة العامل للراليات من اجلزيرة الفرن�سية 
اإىل بلد التانغو مع رايل االأرجنتني من 26 اإىل 29 
�سيروين  ���س��ي��ارات  ث��لث  مب�ساركة  اجل���اري  اأب��ري��ل 
في�سل  ب��ن  خالد  ال�سيخ  بقيادة  دبليو.اآر.�سي  �سي3 

القا�سمي، كري�س ميك وكريغ برين.
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يف  ال�28  للمرة  االأمل���اين  ب��ال��دوري  ميونيخ  بايرن  فريق  ت��وج  متوقعا،  ك��ان  كما 
تاريخه، فيما عجزت باقي اأندية “البوند�سليغا” عن و�سع حدا ل�سيطرة النادي 
البافاري على اللقب املحلي. خم�سة عوامل ُتكر�س هيمنة البايرن على الدوري 
االأملاين. قبل خم�س جوالت على نهاية البطولة، ُتوج فريق بايرن ميونيخ ر�سمياً 
ام�س االأول ال�سبت ال�سابع من اأبريل ني�سان 2018 بلقب الدوري االأملاين لكرة 
القدم )بوند�سليغا( للمرة ال�ساد�سة على التوايل وال�28 يف تاريخيه، وذلك بعد 
البطولة. وفيما  29 من  4-1، يف اجلولة  بنتيجة  اأوغ�سبورغ  فوزه على فريق 
االأملاين  ال��دوري  على  قب�سته  واإحكام  الفريق  �سيطرة  ُتعزز  عوامل  خم�سة  يلي 

“البوند�سليغا«.
جودة اللعبني

ميتلك فريق بايرن ميونيخ ت�سكيلة مر�سعة بالنجوم ال تتوفر لدى باقي الفرق 
اإىل  باالإ�سافة  كيمي�س...،  يو�سوا  بواتينغ،  ج��ريوم  هومل�س،  مات�س  االأمل��ان��ي��ة: 
على  االإ�سابة  ب�سبب  طويلة،  م��دة  من  االأخ�سر  امل�ستطيل  عن  يغيبون  العبني 
يلعب  اإذ  روده،  و�سيبا�ستيان  فاغر  �ساندرو  زول��ه،  نيكل�س  نوير،  مانويل  غرار 
فاإن  ذل��ك،  على  ع��لوة  االأمل���اين،  املنتخب  ميونيخ يف  بايرن  فريق  ن�سف العبي 

اآريني  ليفاندوف�سكي،  روب��رت  مثل  عاديني،  غري  بنجوم  يعج  البافاري  الفريق 
الكانرا، خافري مارتينيز، خامي�س  تياغو  اأالب��ا،  ديفيد  روب��ن، فرانك ريبريي، 
اآرت��ورو فيدال وكينغ�سلي كومان. وهذا ما يجعل  رودريغيز، كورينتني تولي�سو، 

مناف�سة فريق بايرن ميونيخ اأمراً بالغ ال�سعوبة.
االإ�سابة، حيث  اإىل  ما  تعر�س العب  يتاأثر يف حال  البافاري ال  الفريق  اأن  كما 
ميتلك بدائل منا�سبة يف دكة بدالء الفريق، ف�سل عن ذلك، يقود الفريق مدرب 
املو�سم جمموعة من اللعبني  الذي يقود هذا  ا�سمه يوب هاينكي�س،  خم�سرم 

النجوم بطريقة هادئة نحو النجاح.
االإمكانيات املالية

تواجد العبني على اأعلى م�ستوى يف فريق بايرن ميونيخ ُمرتبط اأي�سا باإمكانيات 
اإذ ي�ستطيع الفريق البافاري دفع رواتب خمتلفة عن باقي فرق  النادي املادية. 
الدوري االأملاين. وحقق بايرن ميونيخ يف ال�سنة املالية 2016/2017 مبيعات 

قيا�سية بلغت 640.5 مليون يورو، اأي بفارق كبري عن نادي بورو�سيا دورمتوند، 
الذي حل يف املرتبة الثانية ب� 405.7 مليون يورو. اأما اأرباح الفريق البافاري 

بعد ا�ستقطاع ال�سرائب، فقد بلغت 39.2 مليون يورو، وهو اأي�سا رقم قيا�سي.
وحقوق  اأب��ط��ال  دوري  م�سابقة  م��ن  عليها  املُح�سل  واالأم�����وال  املبيعات  ومت��ن��ح 
اأندية  باقي  على  اأخ���رى  تفوق  نقطة  ميونيخ  ب��اي��رن  ن��ادي  التلفزيوين،  البث 
كِّن هذه القدرات املالية الفريق البافاري من اإقناع العبني  اإذ مُتَ “البوند�سليغا”، 
النادي  اأن  اإىل ذلك،  واأمل��ان بحمل قمي�س نادي بايرين ميونيخ. ُي�ساف  اأجانب 
اأملانيا، ويف بع�س  كاأ�س  االأملاين وم�سابقة  بالدوري  البافاري يفوز ب�سكل منتظم 
االأحيان م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا ) اآخر مرة �سنة 2013(، وهذا ما يجعل كل 
العب ُيف�سل التتويج باالألقاب اللعب يف فريق بايرن ميونيخ، عو�ساً عن فريق 

بورو�سيا دورمتوند اأو �سالكه اأو اليبزيغ اأو ليفركوزن.
ثبات امل�ستوى

قبل  م��ن  �سماعها  يتم  ع��ب��ارة  ممكنة”،  م�ساألة  ميونيخ  ب��اي��رن  اأم���ام  »اخل�����س��ارة 
فالكثري من  البافاري.  الفريق  اأم��ام  الهزمية  م��رارة  العبني ومدربني جترعوا 
اأمام بايرن ميونيخ، وُتدافع بنجاح لفرة  االأندية االأملانية تلعب بحما�س كبري 
بايرن ميونيخ،  واح��د يف مواجهة  لهدف  �سباكها  تلقي  اأن��ه مبجرد  بيد  طويلة، 
يعرف  اأخ���رى،  جهة  من  �سعوري.  ال  ب�سكل  ول��و  حتى  قليل  مقاومتها  ت�سعف 
اأنه قادر دائما على هز ال�سباك، وحتقيق الن�سر بغ�س النظر  الفريق البافاري 
عن طريقة لعبه. زيادة على ذلك، بالكاد يتجرع بايرن ميونيخ مرارة الهزمية 
اأمام الفرق ال�سعيفة، على عك�س ما يحدث مع باقي اأندية املُقدمة. فمنذ بداية 
 200 اأ�سل  %80 من  البافاري بحوايل  الفريق  فاز   2012/2013 مو�سم 
%10 من املباريات.  اأقل من  ال��دوري االأمل��اين، وتعر�س للخ�سارة يف  مباراة يف 
يف حني حقق فريق بورو�سيا دورمتوند، مناف�س بايرن املبا�سر، يف نف�س الفرة 

الزمنية %55 من االنت�سارات مقابل %21 من الهزائم.
وتثبت االأرقام اأنه مُيكن التغلب على الفريق البافاري يف مباراة واحدة، لكن لي�س 
بايرن  ن��ادي  اأملانيا هو فقط  اأن بطل  باأكمله. واخلل�سة هي  املو�سم  م��دار  على 

ميونيخ. 
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را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
احلكومية  االألعاب  ملبادرة  املنظمة  اللجنة  عقدت   ،
�سباح ام�س لقاء تعريفيا للجهات امل�ساركة باالألعاب 
احل��ك��وم��ي��ة ح����ول ����س���روط امل��ن��اف�����س��ات م���ع الفرق 
ال��ب��ط��ول��ة، الط��لع��ه��م ع��ل��ى القوانني  امل�����س��ارك��ة يف 
والنظم االإدارية واللوج�ستية للبطولة التي �ستنظم 
خلل الفرة من 9 اىل 12 مايو املقبل يف �ساطئ 

كايت بدبي.
واأظ���ه���رت خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة االحتادية 
واملحلية من “ اأبوظبي، ودبي، وال�سارقة، وعجمان، 
وراأ�س اخليمة، والفجرية” تفاعًل كبرياً مع املبادرة 
االأوىل من نوعها يف العامل، والتي ت�ستهدف تر�سيخ 
ال��واح��د بني  ال��ف��ري��ق  م��ب��داأ العمل اجل��م��اع��ي وروح 
التعريفي هو  اللقاء  ويعد هذا   ، موظفي احلكومة 

تلقي  ب��اب  اإغ���لق  عقب  البطولة  ا���س��ت��ع��دادات  اأول 
145 فريقا  طلبات امل�ساركة، حيث بلغ عدد الفرق 
من  فريقا  و63  ال��رج��ال  م��ن  فريقا   82 ي�سمون 
ال�����س��ي��دات وه���و ���س��ع��ف ال��ع��دد امل�����س��ت��ه��دف م��ن قبل 

اللجنة املنظمة.
“االألعاب  م��ب��ادرة  ب��ن عي�سى م��دي��ر  م���روان  واأ���س��اد 
احلكومية” بالتفاعل املُلفت الذي اأظهرته اجلهات 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  دع���وة  لتلبية  احل��ك��وم��ي��ة 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئي�س 

“االألعاب  مبادرة  يف  للم�ساركة  التنفيذي،  املجل�س 
احلكومية” خلل فرة ق�سرية من االإعلن عنها، 
كما ثّمن جديتها يف اال�ستعداد للمناف�سات، واإعداد 
لتحقيق  البطولة،  مع  يتنا�سب  جيد  ب�سكل  فرقها 

االأهداف املن�سودة.
وقال ابن عي�سى “ي�سكل هذا اللقاء التعريفي فر�سة 
جلميع الفرق للتعرف على م�ستوى املناف�سة خلل 
امل�ساركة،  وقواعد  قوانني  على  واالط��لع  البطولة، 
والت�ساوؤالت  اال�ستف�سارات  لطرح  من�سة  ميثل  كما 

ل�سمان حتقيق اأعلى م�ستوى من اجلهوزية للحدث، 
مبا يلئم قيمة املبادرة الفريدة من نوعها«.

العام  االأم�����ني  م�����س��اع��د  رح���م���ة،  اآل  ن��ا���س��ر  واأ�����س����اد 
ملجل�س دبي الريا�سي، بحر�س العديد من اجلهات 
امل�ساركة  االحتادية على  اأو  املحلية  �سواء  احلكومية 
على  الكبري  االإق��ب��ال  اأن  اإىل  ..م�سريا  البطولة  يف 
الأهدافها،  االإيجابي  التاأثري  مدى  يعك�س  امل�ساركة 
العمل  قيم  تر�سيخ  ب�سرورة  امل��ب��ادرة  قيم  ويج�سد 
اجلماعي وروح الفريق يف العمل، م�سدداً على اأهمية 

نوع من  اأي  لتخطي  الواحد  الفريق  بروح  املناف�سة 
العقبات.

فر�س  خ��ل��ق  امل���ب���ادرة  “ت�ستهدف  رح��م��ة:  اآل  وق���ال 
وحتديات تر�سخ مبداأ العمل اجلماعي وروح الفريق 
حتقق  اأن  ونتمنى  احلكومة،  موظفي  ب��ني  ال��واح��د 
البطولة اأهدافها املرجوة بتعزيز هذه القيم خلل 
اأداء  م�ستوى  رفع  يف  ت�سهم  واأن  البطولة  مناف�سات 

العمل املوؤ�س�سي بعد ذلك«.
عن  التعريفي  اللقاء  يف  احلا�سرة  الفرق  واأع��رب��ت 

وا�ستعدادها  امل�سابقة،  اخ��ت��ب��ارات  خلو�س  حما�سها 
القدرات  ببدء تدريباتها اجل��ادة يف مناف�سة تخترب 
مقايي�س  وف����ق  ل��ل��م�����س��ارك��ني  وال��ب��دن��ي��ة  ال��ذه��ن��ي��ة 
االألعاب  فكرة  اأن  بالذكر  ومبتكرة. جدير  مدرو�سة 
على  احلكومية  الفرق  ت�سجيع  يف  تكمن  احلكومية 
مبتكرة  جم��م��وع��ة  الج��ت��ي��از  بينها  فيما  ال��ت��ن��اف�����س 
واحد  كفريق  العمل  تتطلب  التي  االخ��ت��ب��ارات  م��ن 
اال�سراتيجي  كالتفكري  حم���ددة  مقومات  ميتلك 
تواجههم،  التي  امل�سكلت  حلل  الذهنية  وامل��ه��ارات 
عالية،  تناف�سية  اأج��واء  يف  للتحمل  البدنية  والقوة 
ال��ع��م��ل بروح  اأه��م��ي��ة  ت��رك��ي��زه��ا ح���ول  ح��ي��ث ين�سب 
م�سرك،  ه����دف  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال���واح���د  ال��ف��ري��ق 
التنفيذي الإم��ارة دبي على تنظيم  املجل�س  وي�سرف 
املبادرة بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي، وبرعاية 

ا�سراتيجية من �سركة مرا�س القاب�سة.

هاتريك مي�صي يقود بر�صلونة لرقم قيا�صي

امل�صاكني حزين لغيابه 
عن املونديال

يف  لقطع  تعر�سه  بعد  حزين  ان��ه  امل�ساكني  يو�سف  التون�سي  النجم  اأك��د 
الرباط ال�سليبي للركبة اليمنى، ما �سيحرمه امل�ساركة مع منتخب بلده 
ناديه  م��ن مو�سم  تبقى  وم��ا  رو���س��ي��ا،  2018 يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  يف 

الدحيل القطري يف دوري اأبطال اآ�سيا.
“احلمدهلل  االأح��د  ام�س  ليل  ان�ستاغرام  على  ح�سابه  عرب  امل�ساكني  ون�سر 
قدر اهلل ما �ساء فعل. حزين كثري ا�سابة حترمني من موا�سلة امل�سوار مع 

الدحيل واملنتخب يف كاأ�س العامل«.
27 عاما، تعر�س  واأك��د نادي الدحيل يف بيان ان قائده البالغ من العمر 
“للإ�سابة بقطع يف الرباط ال�سليبي خلل مباراة الدحيل اأمام ال�سيلية 
ام�س  ليل  االأوىل  القطرية  ال��درج��ة  دوري  الفريق” يف  مباريات  ختام  يف 

االأول ال�سبت.
6 �سهور، وبذلك ينتهي  “عن امللعب ملدة  واأ�سار اىل ان اللعب �سيغيب 
مو�سمه مع الدحيل، واأي�سا يغيب يغيب عن امل�ساركة مع منتخب بلده يف 

كاأ�س العامل يف رو�سيا واملقرر انطلقه يف منت�سف يونيو القادم«.
بها  فاز  التي  ال�سيلية  املباراة �سد  الثاين من  ال�سوط  امل�ساكني يف  و�سارك 
الدحيل 5-2، وتعر�س للإ�سابة يف الدقيقة 61 بعد تدخل دفاعي �سده 

يف منطقة اجلزاء، ف�سقط اأر�سا متاأملا ومم�سكا بركبته اليمنى. 
اجلزائري  الدحيل  م��درب  للمباراة،  التلفزيوين  البث  لقطات  واأظ��ه��رت 

جمال بلما�سي وهو ي�سع يديه على راأ�سه باأ�سى بعيد �سقوط امل�ساكني.
على  بناء  ال��ث��اين  ال�سوط  يف  “�سارك  التون�سي  النجم  ان  بلما�سي  وق��ال 
رغبته”، ال�سيما وان ناديه كان قد ح�سم لقب الدوري، واأنهى كل مبارياته 

من دون خ�سارة، لي�سبح اأول فريق يحقق ذلك يف تاريخ الدوري املحلي.
كما ي�سارك الدحيل يف دوري اأبطال اآ�سيا، و�سمن بلوغ دور ال� 16، وحقق 

خم�سة انت�سارات يف خم�س مباريات �سمن املجموعة الثانية لغرب اآ�سيا.
التون�سي نبيل معلول،  اأبرز االأ�سماء يف ت�سكيلة املدرب  امل�ساكني من  ويعد 
وكان من �سمن 28 العبا ا�ستدعاهم للمباراتني الوديتني التح�سرييتني 
يف نهاية اآذار مار�س �سد ايران -1�سفر وكو�ستاريكا 3-2. اإال ان امل�ساكني 
غاب ب�سبب تعر�سه قبل موعد املباراتني، بتقل�س ع�سلي يف مباراة لناديه 

خلل الدوري القطري، تطلبت منه الراحة الأكر من 10 اأيام.
العامل للمرة اخلام�سة بعد  كاأ�س  التون�سي للم�ساركة يف  املنتخب  وي�ستعد 
املجموعة  يف  قرطاج  ن�سور  ووقع  و2006.  و2002  و1998   1978
ال�سابعة ال�سعبة يف املونديال الرو�سي، والتي ت�سم بلجيكا وانكلرا وبنما.

ديباال ينقذ يوفنتو�ش من فخ بينيفينتو  
تابع النجم االرجنتيني هوايته املف�سلة يف هز ال�سباك 
ف�سجل ثلثية يف مرمى ليغاني�س ليقود فريقه اىل 
املحافظة  يف  القيا�سي  ال��رق��م  وي��ع��ادل   1-3 ال��ف��وز 

الهزائم  م��ن  خاليا  �سجله  على 
38 مباراة الذي �سجله  يف 

مو�سم  ���س��و���س��ي��ي��داد  ري����ال 
.1980-1979

واق���������������������رب ال������ف������ري������ق 
ال������ك������ات������ال������وين خ����ط����وة 
التتويج  ن��ح��و  ا���س��اف��ي��ة 
باللقب للمرة اخلام�سة 

والع�سرين يف تاريخه، 
يتقدم  ب�����ات  الأن�������ه 

مناف�سه  ع�����ل�����ى 
اتلتيكو  املبا�سر 

بفارق  م��دري��د 
نقطة   12
ق�����ب�����ل ن���ه���اي���ة 
ب�سبع  ال���دوري 

مراحل علما باأن 
االخري التقى جاره 

ريال مدريد ومناف�سه 
املبا�سر يف املركز الثالث 

ريال مدريد ام�س االحد 
�سانتياغو  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 

برنابيو.
وج���اءت اه���داف مي�سي 

من ركلة حرة مبا�سرة 
وم������������ن ت�����������س�����دي�����دة 

حركة  وم��ن  زاحفة 
لدى  رائ��ع��ة  فنية 

بحار�س  ان��ف��راده 
ل�����ي�����غ�����ان�����ي�����������س 
كويلر  اي��ف��ان 
من  بتمريرة 
ال���ف���رن�������س���ي 
ع�������ث�������م�������ان 
ميبيلي  د
راف�����������ع�����������ا 
ر�����س����ي����ده 
 29 اىل 
ه����دف����ا يف 
ال����������دوري 
ه��������������������������ذا 

امل������و�������س������م 
م����ت����ق����دم����ا 
ع���������������ل���������������ى 
يل  تغا لرب ا

كري�ستيانو رونالدو وزميله يف بر�سلونة االوروغوياين 
لوي�س �سواريز بر�سيد 22 هدفا، بعد ان كان املغربي 

نبيل الزهر قل�س الفارق اىل 1-2 يف الدقيقة 68.
ومل يخ�سر بر�سلونة منذ عام وحتديدا منذ �سقوطه 
امام ملقة �سفر2- يف 8 ني�سان ابريل 2017: �سبع 
م��ب��اري��ات ب��ا���س��راف امل����درب ال�����س��اب��ق ل��وي�����س انريكه 

و31 باإ�سراف مدربه احلايل ارن�ستو فالفريدي.
وتابع ا�سبيلية عرو�سه ال�سيئة ب�سقوطه الكبري 
امام �سلتا فيغو برباعية نظيفة ليخو�س ا�سواأ 
على  �سيفا  حلوله  قبل  ل��ه  ممكن  اختبار 
اي��اب الدور  بايرن ميونيخ االمل��اين يف 
ابطال  دوري  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع 

اوروبا االربعاء املقبل.
على  �سقط  ا�سبيلية  وك���ان 
ار�������س������ه ام����������ام ال����ف����ري����ق 
البافاري 1-2 اال�سبوع 

املا�سي.
ا�سبيلية  ول�����ع�����ب 
ب�����ت�����������س�����ك�����ي�����ل�����ت�����ه 
اال������س�����ا������س�����ي�����ة 
هدافه  بقيادة 
ال���������������������دويل 
ن�سي  لفر ا
و������������س�����������ام 
ب�������ن ي�����در 
و������س�����ان�����ع 
ال�������ع�������اب�������ه 
جنتيني  ر ال ا

ايفر بانيغا.
ان  ب����������ي����������د 
ا�سبا�س  ي��اغ��و 
ال������ذي ا����س���ت���دع���ي اىل 
اال�سباين  امل��ن��ت��خ��ب  ���س��ف��وف 
موؤخرا، فر�س نف�سه جنما للمباراة 
دقيقة   21 م���دى  يف  ث��لث��ي��ة  بت�سجيله 
اف��ت��ت��ح مدافع  ب��ع��د ان  ال��ث��اين  ال�����س��وط  يف 
ا�سبيلية غيريمو ارانا هدفا خطاأ يف مرمى 

فريقه.
يف  امل�����س��ارك��ة  يف  ا�سبيلية  ح��ظ��وظ  وب��ات��ت 
ال���دوري االأوروب����ي )ي��وروب��ا ل��ي��غ( املو�سم 
�سلتا  قل�س  ان  بعد  فيها  م�سكوكا  املقبل 

الفارق عنه اىل 3 نقاط.
بهدفني  خيتايف  على  االف��ي�����س  وتغلب 
ومنري  الغوارديا  فيكتور  �سجلهما  نظيفني 
ركلة جزاء  انتوني�س  ا���س��اع  ح��ني  ، يف  احل���دادي 

خليتايف.
ايبار  على  بيتي�س  ري���ال  تغلب  ذات��ه��ا،  وبالنتيجة 
خطاأ   50( اربيا  وانايتز  ليون  �سريخيو  �سجلهما 

يف مرماه(.

االأخري  بينيفينتو  م�سيفه  فخ  من  املت�سدر  يوفنتو�س  اأفلت 
عندما تغلب عليه ب�سعوبة 4-2 بينها ثلثية ملهاجمه الدويل 
االرجنتيني باولو ديباال يف افتتاح املرحلة احلادية والثلثني 
القدم. وتقدم يوفنتو�س مرتني  لكرة  االإيطايل  ال��دوري  من 
مهاجمه  بوا�سطة  مرتني  بينيفينتو  ورد   ، ديباال  جنمه  عرب 
املايل ال�سيخ دياباتيه، قبل ان ي�سيف النجم االرجنتيني هدفه 
ال�سخ�سي الثالث ويطمئن البديل الربازيلي دوغل�س كو�ستا 
بالهدف الرابع. وهو الهاتريك الثالث لديباال هذا املو�سم بعد 
ثلثيتيه يف مرمى جنوى و�سا�سوولو، ورفع ر�سيده اىل 21 
هدفا هذا املو�سم فانفرد باملركز الثالث على الئحة الهدافني 
بفارق 5 اهداف عن مهاجم الت�سيو ت�سريو اميوبيلي املت�سدر 
و3 اه��داف عن مواطنه مهاجم انر ميلن م��اورو ايكاردي 

ال���ث���اين. وح��ط��م دي��ب��اال اف�����س��ل غ��ل��ة له 
م����ن االه��������داف يف م���و����س���م واح������د يف 

الكالت�سيو والتي كان حققها مو�سم 
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وع������زز ي��وف��ن��ت��و���س ال�������س���اع���ي اىل 
موقعه  ال��ت��وايل  على  �سابع  لقب 
نقطة   81 ب��ر���س��ي��د  ال�����س��دارة  يف 

واب��ت��ع��د م��وؤق��ت��ا ب��ف��ارق 7 ن��ق��اط عن 
م����ط����ارده امل���ب���ا����س���ر ن����اب����ويل ال����ذي 

ي�����س��ت�����س��ي��ف ك��ي��ي��ف��و ف���ريون���ا غدا 
االح���د يف خ��ت��ام امل��رح��ل��ة، فيما 

عند  بينيفينتو  ر�سيد  جتمد 
االخري  املركز  يف  نقطة   13

واقرب كثريا من الهبوط.
“ال�سيدة  ن���ادي  وا�ستعاد 

العجوز” توازنه بعد 
اخل���������س����ارة امل���ذل���ة 

امام �سيفه ريال 
مدريد اال�سباين 

الثلثاء  �سفر3- 
رب����ع  ال�����������دور  ذه���������اب  يف 

وهو  اوروب���ا،  ابطال  دوري  مل�سابقة  النهائي 
مقارنة  راح����ة  ���س��اع��ة   24 م���ن  �سي�ستفيد 

اتلتيكو  ج��اره  يلتقي  ال��ذي  امللكي  النادي  مع 
مدريد غدا يف دربي �ساخن يف الليغا، قبل اياب 
يف  املقبل  االربعاء  القارية  امل�سابقة  نهائي  ربع 

مدريد. وقال مدرب يوفنتو�س ما�سيميليانو 
الفوز  الن  ال��لع��ب��ني  “اأهنئ  ال���ي���غ���ري: 

ريال  اأم��ام  الهزمية  بعد  اليوم  كان مهما 
مدريد، م�سيفا: “هناك �سبع مباريات 

م��ت��ب��ق��ي��ة وك�����ان ال���ي���وم م��ه��م��ا ج����دا«. 
اأن��ن��ا يف  ال��ي��وم  ال�سعور  “كان  وت��اب��ع: 

كان  ال���ذي  ال�سعور  نف�س  وه��و  خ��ط��ر، 
املا�سي(  )االأ����س���ب���وع  م��ي��لن  ���س��د  ل���دي 

مرمانا،  على  ع��دة  م���رات  ���س��ددوا  عندما 
وح�سل ذلك الول مرة منذ �سهور«. واأردف 

من  قطرة  كل  ن�ستغل  اأن  علينا  “يجب  قائل: 
بال�سكوديتو  التتويج  اأج��ل  من  االأخ��رية  الطاقة 

اياب  م��ب��اراة  وبالطبع  اإيطاليا  وك��اأ���س  )ال����دوري( 
دوري االبطال يف مدريد«. وف�سل اليغري اراحة حار�س 

جورجو  وامل���داف���ع  ب��وف��ون  جانلويجي  ال��ع��م��لق  امل��رم��ى 
دوغل�س  والربازيلي  خ�سرية  �سامي  واالمل��اين  كييليني 

للقمة  ترقبا  هيغواين،  غونزالو  واالرجنتيني  كو�ستا 
مكانهم  اليغري  ودف���ع  م��دري��د.  ري���ال  ام���ام  احلا�سمة 
بحار�س املرمى الدويل البولندي فوي�سيت�س ت�سي�سني 

واملدافعني دانييلي روغاين وال�سوي�سري �ستيفان لي�ست�ستاير 
والعبي الو�سط الفرن�سي بليز ماتويدي وكلوديو ماركيزيو 
واملهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيت�س. وعاد املدافع املغربي 
بيانيت�س  مرياليم  البو�سني  الو�سط  والع��ب  بنعطية  املهدي 
اىل الت�سكيلة اال�سا�سية بعدما غابا عن مواجهة ريال مدريد 
ب�سبب االيقاف. ومنح ديباال التقدم ليوفنتو�س عندما تلقى 
املنطقة ف�سددها  داخ��ل  ك���وادرادو  الكولومبي خ��وان  ك��رة من 
للحار�س  البعيدة  اليمنى  ال��زاوي��ة  ا�سكنها  �ساقطة  بي�سراه 
متابعته  اث��ر  ال��ت��ع��ادل  دياباتيه  وادرك  ب��وج��ي��وين.  كري�سيان 
املرمى  داخ���ل  قريبة  م�سافة  م��ن  ف��ي��وال  نيكوال�س  ت�سديدة 
اخلايل. وح�سل يوفنتو�س على ركلة جزاء بعد اال�ستعانة اىل 
تقنية الفيديو، وذلك اثر عرقلة بيانيت�س داخل املنطقة من 
التعادل  دياباتيه  وادرك  دييم�سيتي.  ب��ريات  االلباين  املدافع 
مرة اخرى ب�سربة راأ�سية اثر ركلة ركنية انربى لها فيوال 
ت�سي�سني.  ل��ل��ح��ار���س  ال��ب��ع��ي��دة  اليمنى  ال���زاوي���ة  وا�سكنها 
ودفع اليغري بكو�ستا مكان ك��وادرادو، ثم بهيغواين مكان 
ماركيزيو. وا�سطاد هيغواين ركلة جزاء عندما تلقى كرة 
فانربى  فيوال  من  للعرقلة  فتعر�س  املنطقة  داخ��ل  عالية 
ل��ه��ا دي��ب��اال ب��ن��ج��اح. وط���م���اأن ك��و���س��ت��ا ج��م��اه��ري يوفنتو�س 
بت�سجيله الهدف الرابع عندما تلقى كرة خلف 
الدفاع من هيغواين يف اجلهة الي�سرى 
فتلعب مبدافعني و�سددها قوية 
اليمنى  ال��زاوي��ة  يف  بي�سراه 

البعيدة للحار�س.
فيورنتينا  وزاد 
ج�����������������راح روم����������ا 
عندما تغلب عليه 
-2�سفر على امللعب 
العا�سمة  يف  االأومل��ب��ي 
3 اي������ام من  وذل������ك ق���ب���ل 
ا�ست�سافته بر�سلونة اال�سباين 
نهائي م�سابقة دوري  ربع  اي��اب  يف 
1-4 ذه��اب��ا يف كامب  اوروب����ا  اب��ط��ال 
عرب  بالت�سجيل  فيورنتينا  وبكر  نو. 
ال�سابعة،  الدقيقة  يف  بينا�سي  ماركو 
جيوفاين  االرج���ن���ت���ي���ن���ي  وا������س�����اف 
اتلتيكو  �سيميوين، جنل دييغو مدرب 
م��دري��د اال���س��ب��اين، ال��ه��دف ال��ث��اين من 
جم��ه��ود ف���ردي رائ���ع. ووا���س��ل فيورنتينا 
ان��ت��ف��ا���س��ت��ه وح��ق��ق ف����وزه ال�����س��اد���س على 
ال�سابع  امل���رك���ز  اىل  ف��ارت��ق��ى  ال���ت���وايل 
حظوظه  م��ع��ززا  نقطة   50 ب��ر���س��ي��د 
يف ب��ط��اق��ة اوروب���ي���ة، واأ����س���دى خدمة 
الإزاحة  والت�سيو  ميلن  انر  اىل 
عندما  الثالث  املركز  من  روم��ا 
تورينو  ع��ل��ى  ���س��ي��ف��ني  ح���ل 
االح��د يف  ام�س  واودينيزي 
وتعادل  امل���رح���ل���ة.  خ���ت���ام 
�����س����ب����ال م�����ع ات����االن����ت����ا 
للبولندي  ب���ه���دف 
ت�سيونيك  تياغو 
هدف  م��ق��اب��ل 
ي  لند للهو
م���ارت���ن 
ي  د

رون.

بح�سور حمدان بن حممد 

اللجنة املنظمة لالألعاب احلكومية تنظم لقاء تعريفيا



عائلة تعرث على ابنتها بعد 24 �صنة
ابنتها، يف  اأ�سرة �سينية فقدت  �سمل  اأخ��رياً مل  عاماً، مت   24 بعد 

ق�سة خطفت القلوب يف جميع اأنحاء العامل.
دينغيينغ  ليو  وزوجته  ت�سينغ  مينغ  وان��غ  ك��ان   ،1994 العام  ففي 
�سيت�سوان  مبقاطعة  ت�سنغدو  مدينة  يف  فاكهة  كبائعي  يعملن 
ال�سينية عندما اختفت ابنتهما ت�سيفنغ البالغة من العمر اآنذاك 

ثلث �سنوات.
ذلك  منذ  يبحثان  ال��زوج��ني  اأن  املحلية  االإع���لم  و�سائل  وذك���رت 

احلني على "ت�سيفنغ".
ُتعّد يف  اإع��لن��ات ال حت�سى وال  القلقان بن�سر  ال��زوج��ان  ق��ام  فقد 
مع  تعاونا  كما  ال��ط��رق��ات  على  الف��ت��ات  وو�سعا  املحلية  ال�سحف 
اأن  اأمل  ال�سغرية وعلى  ابنتهما  للعثور على  ال�سرطة يف حماولة 

جتد يوماً طريقها اإىل منزلها.
ويف نهاية املطاف وبعد كل هذه االأعوام، متت م�ساركة ق�سة بحث 
هذين الوالدين عن ابنتهما الغالية على االإنرنت وانت�سر اخلرب 
اإىل  للعودة  ن��داًء مبكياً البنته  الوالد  ب�سرعة ق�سوى، حيث وجه 
 China Plus �سحيفة  م��ع  م�سرك  فيديو  �سريط  يف  دي��اره��ا 

. News
وجاء يف الفيديو عن ل�سان الوالد: اأنا اأبحث عنك منذ �سنوات عّدة 

يا ابنتي.... لقد حطمت قلبي حقاً تعايل لروؤيتي.
كما األقى اللوم يف الفيديو على املتاجرين بالب�سر، واأو�سح اأنه مل 

ولن يتخلى عنها اأبداً.
وبعد ذلك، ن�سروا ر�سماً تخطيطياً ملا قد يبدو عليه �سكل ت�سيفينغ 

ك�سابٍة بالغة.
ووفًقا ل� China Plus News ، الحظت فتاة تدعى "كانغ يينغ" 
تعي�س يف اجلانب االآخ��ر من البلد يف مقاطعة جيلني ال�سمالية 
بعدما  مده�س"  "ب�سكل  الر�سم  لهذا  �سبيهة  ب��دت  اأنها  ال�سرقية 
املو�سوع  اأك��ر عن  للبحث  االإنرنت، فدفعها ف�سولها  راأت��ه على 

خ�سو�ساً اأنها ترعرعت مع والدين بالتبني.

يحول رافعة اإىل �صقة �صياحية فاخرة
حتويل  من  فليت،  ف��ان  اإدوارد  ال�سهري  الهولندي  امل�سمم  متكن 
الكثري  �سياحي فاخر يطل على  اإىل جناح  رافعة �سناعية قدمية 

من املناظر اجلميلة.
وي��ت��م��ي��ز ه���ذا اجل��ن��اح ب��اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى م�����س��اح��ات داخ��ل��ي��ة وا�سعة، 
تقع  الطبيعية.  املناظر  على  املميزة  واإطللته  املريحة  وباأ�سّرته 
بالقرب من  القدمي  اإم" ال�سناعي  اإ���س  اإن  "كي  الرافعة يف ميناء 
مدينة اأم�سردام، والذي حتول اإىل منطقة �سكنية تعج باملحلت 

التجارية واملطاعم واملعار�س الفنية. 
ال  لل�سياح ق�ساء عطلة  فاخر ميكن  الرافعة على جناح  وحتتوي 
تن�سى فيه، ي�سم غرفتي نوم وغرفة معي�سة كبرية وحمام منف�سل، 
ناهيك عن النوافذ الكبرية التي توفر فر�سة للنزالء لل�ستمتاع 
املائية. وتبلغ تكلفة االإقامة  اأم�سردام  باملناظر اخللبة لواجهة 

يف هذا اجلناح ما يقرب 700 دوالر اأمريكي لليلة الواحدة.
بناوؤه على  يتم  ال��ذي  نوعه  االأول من  لي�س  اأن هذا اجلناح  يذكر 
يف  وا�سع  نطاق  على  منت�سرة  الظاهرة  ه��ذه  باتت  اإذ  رافعة،  منت 
االأوربية، بح�سب ما ورد يف �سحيفة  ال��دول  هولندا والعديد من 

مريور الربيطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يف ال�صني.. الوالء للوطن يبداأ من النطفة
يحكم  ال�سيوعي" الذي  للحزب  "موالني  يكونوا  اأن  املنوية  باحليوانات  املتربعني  من  �سينية  م�ست�سفيات  طلبت 
االأيديولوجي" الذي ميتد الأول  "التدريب  "يبدوا حبا للبلد"، وذلك يف خطوة غريبة على طريق  واأن  البلد، 
مرة اإىل الرحم. واأعلن م�ست�سفى جامعة بكني موؤخرا، اأنه يجب على املتقدمني للتربع بحيواناتهم املنوية اأن تكون 
لديهم "�سفات اأيديولوجية �سليمة"، اإىل جانب الفحو�سات الطبية االعتيادية، وفق ما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" 
الربيطانية. وقال امل�ست�سفى، الذي يعترب ثالث م�ست�سفى يعلن عن هذا الطلب، اإنه "يجب على املتربعني اأن يحبوا 

الوطن اال�سراكي، واأن يدعموا قيادة احلزب ال�سيوعي، واأن يكونوا موؤيدين لق�ساياه".
واأ�ساف اأنه يجب على مانحي احليوانات املنوية "اأن يكونوا مواطنني حمرمني وملتزمني بالقانون، ومتحررين 

من امل�ساكل ال�سيا�سية"، بح�سب ال�سحيفة.
ويتعني على الراغبني بالتربع باحليوانات املنوية، اخل�سوع جلولتني من الفحو�سات الطبية لتقييم جودة املني 
الوراثية  واأن يكونوا غري حاملني للأمرا�س  �سنة،  20 و45  اأعمارهم بني  اأن تراوح  العامة، كما يجب  واللياقة 
التوا�سل  و�سيلة  وا�سعة عرب  �سخرية  املقبل،  اأواخ��ر مايو  ت�ستمر حتى  التي  اأث��ارت هذه اخلطوة،  املعدية. وقد  اأو 
االجتماعي يف ال�سني WeChat، اإذ كتب اأحدهم قائل: "االحتفال باحلب يبداأ من النطفة". وقال اآخر: "رمبا 
مل يتعلموا علم االأحياء. ال�سفات املكت�سبة ال تورث". ويوجد لدى ال�سني 23 بنكا للحيوانات املنوية، وفقا للجنة 

ال�سحة الوطنية يف البلد، ويعاين العديد منها من نق�س حاد يف املتربعني.
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ينتقمن من �صاب بطريقة قا�صية
ذكرت �سحيفة جزائرية، اأن 3 ن�ساء اأقدمن على االعتداء جن�سيا على �ساب 
منه  انتقاما  وذلك  الكهربائي،  بالتيار  و�سعقه  البول  �سرب  على  واإرغامه 
العتدائه على فتاة قا�سر. وقالت ال�سحيفة اإن �سيدة تعمل حار�سة يف اأحد 
املواقف وتبلغ من العمر 47 �سنة اأقدمت مع ابنتها القا�سر وامراأة اأخرى 
على تعذيب �سائق �سيارة. وبح�سب �سحيفة "النهار اجلديد"، بداأت اأحداث 
امل��راأة من ال�ساب بعدما، نقلها من منزلها يف  اأن طلبت تلك  الق�سية بعد 
اأنه  23 عاما، مل يكن يدرك  اإىل والية تيبازة. لكن ال�ساب،  والية البليدة 
اأنواع ال�سرب والتعذيب بعد اأن و�سل اإىل منزل تلك  �سيتعر�س اإىل �ستى 
ال�سيدة مبنطقة وادي جر الواقعة غربي البليدة حيث مت تكبيله من قبل 
املربح و�سط �سراخ  بال�سرب  ب�سلك كهربائي واالعتداء عليه  ن�ساء  ثلثة 
هذا االأخري، مما اأجرب االأم على اإح�سار قطعة قما�س يف فمه لكي ال يلفت 
اأما  ب�سعقه،  اإحداهن  وقامت  كهربائيا  جهازا  واأح�سرت  اجل��ريان.  انتباه 
الفتاة القا�سر فاأرغمت ال�ساب على �سرب بولها من قارورة بعد فتح فمه 
بالقوة. وقامت املراأة الثالثة باإح�سار ع�سا و�سرب ذلك ال�سائق واالعتداء 
عليه جن�سيا بوا�سطة  تلك الع�سا وت�سوير الواقعة عرب كامريا الهاتف. 
ق�سم  اإىل  الهرب يف طريقه  ال�ساب من  االحتجاز متكن  �ساعات من  وبعد 
ال�سرطة ينزف دما، اإال اأنه �سادف خطيب الفتاة القا�سر ووالدتها وهما يف 
طريق العودة، فجرى ده�سه بال�سيارة واالعتداء عليه و�سربه مرة اأخرى 

اأمام املارة، الذين تدخلوا الإنقاذه.

درا�صة حتذر من مناديل االأطفال املبللة
حذر علماء االآباء من ا�ستخدام مناديل االأطفال للعناية باأبنائهم الر�سع، 
وطالبوهم باال�ستعا�سة عن ذلك بالغ�سل باملاء وال�سابون، وذلك للحد من 

خطر احل�سا�سية الغذائية لدى االأطفال.
وك�سفت درا�سة حديثة ن�سرت موؤخرا يف جملة احل�سا�سية واملناعة ال�سريرية، 
عن وجود علقة بني تلف اجللد لدى االأطفال وعدم حتملهم تناول بع�س 

االأطعمة، وفق ما ذكرت �سحيفة "التلغراف" الربيطانية.
بالفعل من م�سكلت جينية  الذي يعاين  اأن الطفل  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 
تتعلق باالمت�سا�س اجللدي، ميكن اأن تزيد لديه خماطر التعر�س مل�سببات 

احل�سا�سية الغذائية عند ا�ستخدام املناديل املبللة باملواد الكيميائية.
يف  احل�سا�سية  الأمرا�س  انت�سار  معدالت  اأعلى  من  املتحدة  اململكة  وتعاين 
8 باملئة من االأطفال الربيطانيني يعانون من  اأن حوايل  العامل، ويعتقد 

ح�سا�سية غذائية، بح�سب ال�سحيفة.
االأطفال  "اإن  ال��درا���س��ة،  فريق  ق��اد  ال��ذي  ميلز،  ك��وك  الربوفي�سور  وق��ال 
الر�سع قد ال تكون لديهم م�سببات احل�سا�سية الغذائية عند الوالدة، لكنهم 

والدة رونالدو ت�صعل االإنرتنت 
بـ الك�صك�ش املغربي

الك�سك�س  ع�����س��اق  م���ن  ك��ن��ت  اإذا 
امل��غ��رب��ي ال�����س��ه��ري، ف��اأن�����س��ح��ك اأن 
كري�ستيانو  وال������دة  دع�����وة  ت��ل��ب��ي 
رونالدو مل�ساركتها الطبق ال�سهري 

يف مدينة مراك�س املغربية.
ف����ق����د اأث�����������ارت ال���������س����ي����دة م����اري����ا 
دول�����وري�����������س وال���������دة جن�����م ري�����ال 
مدريد اإعجاب اآالف املتابعني لها 
على و�سائل التوا�سل االجتماعي 
حاملة  لها  ���س��ورة  ن�سرت  عندما 
بدت  وق��د  املغربي  الك�سك�س  طبق 

عليها ال�سعادة.
قائلة  دول��وري�����س  ال�سيدة  وكتبت 
 1.3 يتخطون  ال��ذي��ن  ملتابعيها 
ب�سيط..  ����س���يء  م��ت��اب��ع:  م��ل��ي��ون 

تف�سلوا معنا!
العرب  املتابعني  م��ن  كثري  وعلق 
بال�سحة  ب����ال����ق����ول:  وامل����غ����ارب����ة 
البع�س  ع����رب  ف��ي��م��ا  وال���ع���اف���ي���ة، 
والدة  لتواجد  �سعادته  االآخر عن 
اأف�سل العب يف العامل يف املغرب.

وت��ق�����س��ي دول���وري�������س م���ع بع�س 
ال��ع��ائ��ل��ة ع��ط��ل��ة يف مدينة  اأف�����راد 

مراك�س املغربية.
الربتغايل  النجم  وال��دة  واأعربت 
عن �سعادتها بتواجدها يف املغرب، 
قائلة يف تعليق على �سورة اأخرى 
ل���ه���ا: ق�����س��ي��ت ي���وم���ا ج���ي���دا مع 

عائلتي.

تاأخر يف االنتظار.. 
فاأحرق امل�صت�صفى

يف  كبري  ب�سكل  انت�سر  فيديو،  مقطع  اأظ��ه��ر 
�سفحات مواقع التوا�سل االجتماعي، حلظة 
داخ��ل م�ست�سفى  ال��ن��ار  برازيلي  اإ���س��رام رج��ل 

بعدما تاأخر يف احل�سول على رعاية طبية.
اإن احل���ادث وق��ع يف  اإع��لم��ي��ة  وق��ال��ت تقارير 
اأح����د امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات امل���ت���واج���دة يف والي����ة ريو 

غراندي دو �سول.
ابنه  ينتظر رفقة  ال��رج��ل ظ��ل  اأن  واأو���س��ح��ت 
امل�ست�سفى الأك��ر من �ساعتني، وهو ما  داخ��ل 

جعله ينهار ويقرر اإحراق املركز الطبي.
وت�سبب احلريق يف اإغلق امل�ست�سفى اإىل اأجل 
غري م�سمى، بعدما ت�سررت كل مرافقه، فيما 

مل يتم ت�سجيل اأية اإ�سابة.
اأن  اإال  ب��ه م��ن م��ك��ان اجل��رمي��ة،  امل�ستبه  وف��ر 
اإليه باالعتماد  ال�سرطة متكنت من الو�سول 
ت�سجيلها  مت  ال���ت���ي  ال��ف��ي��دي��و  ل��ق��ط��ات  ع��ل��ى 

بوا�سطة كامريات املراقبة.

ماوكلي احلقيقي عاد من جديد
رجل  ق�سة  الربيطانية  ميل"  "ديلي  �سحيفة  ك�سفت 
اإ�سباين يبلغ من العمر 72 �سنة ويو�سف ب�ماوكلي، حيث 

تربى و�سط ذئاب وحيوانات اأخرى الأكر من 12 �سنة.
وتربى ماركو�س رودريغيز بانتوخا يف جبال �سيريا مورينا، 

وهي اأحد ال�سل�سل اجلبلية الرئي�سة يف اإ�سبانيا.
19 عاما  اأنه مت العثور عليه حني بلغ  وذكرت ال�سحيفة 
الكلم اأو التوا�سل  قادرا على  "ن�سف عار"، كما مل يكن 
مع الب�سر. وقال يف ت�سريح �سحفي "مل اأكن اأرتدي �سيئا، 
الثلوج.. رجلي  �سقوط  اأقدامي يف وقت  با�ستثناء تغطية 
كانت قوية اإذ كان ركل �سخرة يعادل عندي يعادل �سرب 

كرة".
ويعي�س حاليا الرجل امل�سن يف منزل �سغري بارد يف منطقة 
ويو�سف  اإ�سبانيا.  ع��ن  امل�ستقلة  لغالي�سيا  التابعة  ران��ت 
اأ�سعد  اإن  وق���ال  اإ�سبانيا"،  ب�"ماوكلي  رودري��غ��ي��ز  حاليا 
اأيامه التي يعي�سها حني يكون داخل كهف مع اخلفافي�س 
التوا�سل مع  ي�ستطيع  اأنه  ذكر  والغزالن. كما  والثعابني 

العديد من احليوانات من خلل تقليد اأ�سواتها.

توقف قلبه لـ16 �صاعة وعاد للحياة
الفرن�سية  مونبلييه  مدينة  م�ست�سفيات  اإح��دى  �سهدت 
�ساعة،   16 مل��دة  رج��ل  قلب  توقف  بعدما  طبية،  معجزة 

وعاد بعدها اإىل احلياة ب�سكل عادي.
وح�سب ما ذكره موقع "فران�س.تي.يف.اأنفو"، فاإن الرجل 
البالغ من العمر 53 عاما توقف قلبه بعد اإ�سابته بنوبة 
االأر�س  على  �ساقطا  االإ�سعاف  رجال  وجده  حيث  قلبية، 

وحرارة ج�سمه ال تتعدى 22 درجة.
وبعد ذلك، نفذ االأطباء للمري�س عملية االإنعا�س القلبي 
8 �ساعات، االأم��ر الذي كلل بنجاح، حيث عاد  الأكر من 

الرجل امل�سن اإىل احلياة ب�سكل ال يتوقع.
وقال التقرير اإن االطباء اأخ�سعوا الرجل الإحدى االآالت 
بعدما  لينب�س،  قلبه  ع��اد  اإذ  دم��ه،  بت�سخني  قامت  التي 
و�سلت حرارة ج�سمه اإىل 32 درجة. وقال الرجل اإنه مل 
يتذكر اأي �سيء مما حدث له منذ اأن �سقط اأر�سا، با�ستثناء 

اأ�سوات بع�س االأطباء خلل تواجده بامل�ست�سفى.

احتفظ بجثة والدته ثالث �صنوات
اعتقلت ال�سرطة الهندية رجل يبلغ من العمر 46 عاما 
بزعم احتفاظه بجثمان والدته يف مربد ملدة تقرب من 

ثلث �سنوات بينما كان يقب�س معا�سها ال�سهري.
�سوبهابراتا  اإن  بي�سواز  نيلجنان  ال�سرطة  �سابط  وقال 
ماجومدار األقي القب�س عليه بعد العثور على جثة اأمه 
مدينة  يف  منزله  مداهمة  خ��لل  كبري  جتميد  جهاز  يف 
ك��ول��ك��ات��ا. واأ���س��اف اأن م��اج��وم��دار اأخ��ف��ى جثة اأم���ه بعد 
يف  وا�ستمر  �سنة،   81 عمر  يف  �سنوات  ث��لث  قبل  وفاتها 
األف روبية، نحو   30 قب�س معا�سها ال�سهري الذي يبلغ 
اأبلغ  اإن ماجومدار  ال�سابط  وق��ال  اأمريكي.  دوالر   460
اأنها ميكن  اأم��ه الأن��ه يعتقد  باأنه احتفظ بجثة  ال�سرطة 

اأن تعود اإىل احلياة. املمثلة الريطانية مي�سيل دوكريي حلظة و�سولها حل�سور حفل افتتاح مهرجان كان الدويل للم�سل�سلت  2018 )رويرتز(

عري�ش يزين 
�صيارته باالإطارات 
اأراد �ساب فل�سطيني اإبداء ت�سامنه 
مع فعاليات م�سرية العودة الكربى 
الثاين  اأ���س��ب��وع��ه��ا  دخ���ل���ت  وال���ت���ي 
اجلمعة املا�سية والذي �سادف يوم 
التي  ال�سيارة  بتزيني  وقام  زفافه، 
م�ستخدماً  ع��رو���س��ت��ه،  م��ع  �ستقله 
اإط������ارات ال�����س��ي��ارات، مت��ا���س��ي��اً مع 

الكو�سوك". "جمعة 
مواقع  ع���ل���ى  ن���ا����س���ط���ون  وت���ن���اق���ل 
التوا�سل االجتماعي �سوراً ل�سيارة 
ب�"الكو�سوك"، كما  الزفاف مزينة 
الفل�سطيني  العري�س  زفة  توجهت 
وال���ت���ظ���اه���رات  ال���ف���ع���ال���ي���ات  اإىل 
ال���ع���ودة �سرق  مل�����س��رية  امل�����س��اح��ب��ة 

قطاع غزة.
ال�سحة  وزارة  اأع���ل���ن���ت  وك����ان����ت 
اليوم،  غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية 
يف اآخر اإح�سائية، عن ا�ست�سهاد 8 
فل�سطينيني واإ�سابة اأكر من األف 

اآخرين. 
املا�سية،  اجل��م��ع��ة  ي���وم  وان��ط��ل��ق��ت 
الكربى  ال��ع��ودة  م�سرية  فعاليات 
يف ق��ط��اع غ����زة، ت��زام��ن��اً م���ع "يوم 
خللها  يتظاهر  والتي  االأر�س"، 
خيام  يف  ويبيتون  الفل�سطينيون 
للقطاع،  ال�����س��رق��ي��ة  احل����دود  ع��ل��ى 
فلكلورية  ف���ع���ال���ي���ات  ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا 
ت�ستمر  اأن  امل��ق��رر  وم���ن  و�سعبية، 
مايو   15 ال��ن��ك��ب��ة  ذك������رى  ح���ت���ى 
ال������ق������ادم، م���ط���ال���ب���ني االح����ت����لل 
االأمم  ق��رارات  بتنفيذ  االإ�سرائيلي 
اللجئني  بعودة  وال�سماح  املتحدة 

الفل�سطينيني اإىل اأرا�سيهم. 

ك�صف اأ�صرار املادة الغام�صة التي حريت العلماء
ل باحثون اإىل اإجراء قيا�س مبا�سر هو االأكر  تو�سّ
تثري حرية  ال��ت��ي  الغام�سة  امل�����س��ادة  ل��ل��م��ادة  دّق���ة 
العلماء وت�ساوؤالت حول �سبب اختفائها من الكون 
بعد ت�سّكله. فحني بداأ الكون مع االنفجار الكبري 
قبل 14 مليار �سنة، كان حجم املادة و املادة امل�سادة 
يف الوجود مت�ساويا، ثم اختفت املادة امل�سادة ب�سكل 
ذات  تتكون من جزيئات  امل�سادة  وامل��ادة  ت��ام.  �سبه 
خا�سيات معاك�سة للمادة العادية )�سحنات موجبة 
بدل ال�سالبة والعك�س(، بحيث يوؤدي لقاوؤهما اإىل 

انعدامهما متاما.
ويلّف غمو�س كبري هذه املادة امل�سادة وهي واحدة 

من االألغاز الكبرية التي يحار فيها العلماء.
ل��ك��ن ال��ب��اح��ث��ني يف ال���درا����س���ة امل��ن�����س��ورة يف جملة 
بع�س  ك�سف  م��ن  متكنوا  الربيطانية  "نيت�سر" 
االأ�سرار التي ميكن اأن ت�سكل خطوة يف فهم اللغز.

واإذا كان التقاء املادة باملادة امل�سادة يحيل وجودهما 
اأن  اأن الكون ك��ان يجب  اإىل ع��دم، ف��اإن ذل��ك يعني 
كانتا  امل�سادة  وامل��ادة  امل��ادة  الأن  ن�سوئه،  بعد  ي��زول 
امل��ادة امل�سادة  اأن  اأن ما جرى كان  اإال  مت�ساويتني. 

زالت وبقيت املادة العادية، ف�سار الكون على ما هو 
عليه.

وي���ح���اول ال��ع��ل��م��اء م��ن��ذ ع��ق��ود ف��ه��م ال��ف��رق الذي 
كانوا  لكنهم  تبقى،  والثانية  تختفي  االأوىل  جعل 
يواجهون �سعوبة كبرية يف درا�سة املادة امل�سادة الأنه 

من ال�سعب االإم�ساك بجزيئات منها لدرا�ستها.
ال��درا���س��ة اجل��دي��دة، فقد  اأم���ا ف��ري��ق الباحثني يف 
امل�سادة  امل������ادة  م���ن  ذرات  ت�����س��م��ي��م  اإىل  ���ل  ت���و����سّ
للهيدروجني ثم عكف اعتبارا من العام 2016 على 

درا�سة خا�سياتها حتت االأ�سعة فوق البنف�سجية.
ال����ذرات بدقة  األ��ف��ا م��ن ه��ذه   15 ودر���س��وا تفاعل 
خا�سياتها  وق���ارن���وا  م��ث��ي��ل،  ل��ه��ا  ي�سبق  مل  ع��ال��ي��ة 

بخا�سيات مادة الهيدروجني العادية.
االآن،  "حتى  ه��ان��غ�����س��ت  ج��ي��ف��ري  ال��ب��اح��ث  وق����ال 
امل�سادة مت�سابهتني"، لكن عدم  وامل��ادة  املادة  تبدو 
العلماء،  ُيحبط  ال  ال��ف��رق  حت��دي��د  اإىل  ��ل  ال��ت��و���سّ
فمجّرد حتديد خا�سيات املادة امل�سادة بهذه الدقة 
"هو فاحتة عهد جديد" ورمبا املفتاح لفهم الفرق 

بني املادتني الذي يرّقبه العلماء منذ عقود.

�صكران اأوفايل تك�صف 
عن جن�ش مولودها

الركية  �سكران  للممثلة  �سورا  بالتقاط  الباباراتزي  عد�سات  قامت 
وذل��ك يف منطقة  اإركني ،  القدم  جانر  برفقة زوجها العب كرة  اأوفايل  

بيبك.
وظهر الثنائي بثياب متنا�سقة حتمل ذات االألوان االأبي�س واالأ�سود.

���س��ك��ران عن  املمثلة  ت��رك��ي��ة، ك�سفت  اع��لم��ي��ة  و���س��ائ��ل  ويف درد���س��ة م��ع 
جن�س مولودها، اإذ انها �ست�سع قريبا اأنثى، وعن تعاقدهما مع �سخ�س 
هذا  م��ن  �سكران  �سخرت  املنتظرة،  مولودتهما  ت�سمية  يف  ي�ساعدهما 
اخلرب، قائلة: ال اعلم بوجود مهنة كهذه، نحن �سنختار ا�سم ابنتنا، لقد 

راأيت اال�سم يف حلم، اإال ايّن لن اك�سف عنه.


