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وزراء خارجية الإمارات وال�سعودية 
والبحرين وم�سر يجتمعون يف املنامة اليوم

•• املنامة-وام:

يعقد يف العا�شمة البحرينية املنامة، اليوم االأحد، االجتماع امل�شرتك 
الأ�شحاب ال�شمو واملعايل وزراء خارجية كل من دولة االمارات العربية 
وجمهورية  ال�شعودية  العربية  واململكة  البحرين  ومملكة  املتحدة 
م�شر العربية. وياأتي هذا االجتماع، تنفيًذا ملا مت االتفاق عليه بني 
وزراء خارجية الدول االأربع خالل اجتماعهم يف مدينة القاهرة يوم 
اخلام�س من �شهر يوليو اجلاري، �شمن الت�شاور امل�شتمر والتن�شيق 
امل�����ش��رتك ح��ول اجل��ه��ود اجل��اري��ة ل��وق��ف دع��م دول���ة قطر للتطرف 
واالإرهاب، والكف عن تدخالتها يف ال�شوؤون الداخلية لدول املنطقة 
وتغيري �شيا�شاتها التي تدعم االإرهاب وزعزعة االأمن القومي العربي 

واالأمن وال�شلم الدوليني. 

الإمارات ترحب باإن�ساء مكتب الأمم املتحدة 
ملكافحة الإرهاب وتوؤكد ا�ستعدادها للتعاون معه

•• نيويورك-وام:

املتحدة  االأمم  باإن�شاء مكتب  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  رحبت 
ملكافحة االإرهاب واأكدت ا�شتعدادها للتعاون معه .

باأعمال  اأحمد املحمود القائم  اأدىل به  جاء ذلك خالل البيان الذي 
بعثة الدولة لدى االأمم املتحدة اأم�س االول يف اجلمعية العامة حتت 

البند املت�شل ب�التدابري الرامية اإىل الق�شاء على االإرهاب الدويل.
الرامية  ال��دول��ي��ة  للتدابري  ال��دول��ة  دع��م  البيان  يف  املحمود  وج���دد 
التزامها  ذل��ك  والتطرف مبا يف  ال��دويل  االإره���اب  الق�شاء على  اإىل 
مبوا�شلة تبادل اخلربات واأف�شل املمار�شات املعنية مع الدول وتقدمي 
امل�شاعدة لها لبناء القدرات على مكافحة التطرف واجتثاث االإرهاب 
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قوات �شوريا الدميقراطية تعزز تواجدها يف مدينة الرقة )رويرتز(

�شهيد عبا�شي

حممد بن را�سد: املناف�سة حتمي الن�سان 
من اأهم اأمرا�ض النجاح وهو الغرور 

اأكد �شاجب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأهمية التوا�شع يف حياة االن�شان م�شريا 

�شموه اىل ان املناف�شة ت�شاعد على احلماية من الغرور.
ي�شاألني  �شموه:  ق��ال  )ت��وي��رت(  على  ال�شخ�شي  ح�شابه  على  تغريدة  ويف 
تقويك  املناف�شة  اأن  وجوابي  املناف�شة؟  من  تخاف  هل  احيانا..  البع�س 

وحتفزك وحتميك اي�شا من اأهم اأمرا�س النجاح وهو الغرور.
وا�شاف �شموه: اأهم �شفات الناجحني احلقيقيني هي التوا�شع .. التوا�شع 
اأمام االإجناز .. التوا�شع مع النا�س.. واأهم من ذلك التوا�شع مع نف�شك.. 
زايد كان متوا�شعا بحق و�شدق. تعلمت منه اأن اخللق كلهم عيال اهلل.. 

والبالد بالد اهلل .. والرزق كله من اهلل.. ومن اأتانا فحياه اهلل.

رف�صوا اإطالق املعتقلني عرب ال�صليب الأحمر

احلوثيون ي�ستهدفون ميناء املخا بقارب مفخخ
•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت قيادة التحالف العربي لدعم ال�شرعية يف اليمن، 
ميناء  ا�شتهدفت  احلوثية  امليلي�شيات  اأن  ال�شبت،  ام�س 

املخا اليمني بقارب مفخخ.
واأفاد بيان التحالف اأن القارب املفخخ ا�شطدم بالر�شيف 
البحري بالقرب من جمموعة �شفن ما اأوقع انفجارا مل 

يت�شبب يف خ�شائر ب�شرية اأو مادية كبرية.
باأفعالها  احلوثية  امليلي�شيات  اإن  التحالف  قيادة  وقالت 

االإجرامية تعيق و�شول االأدوية واالأغذية لليمنيني.
وطالبت قيادة التحالف، املجتمع الدويل بال�شغط على 

امليلي�شيات لالمتثال للقرارات الدولية.
اأن  ال�شرعية  اليمنية  احلكومة  اأك��دت  اأخ���رى،  جهة  من 
اأحمد  ال���وزراء  رئي�س  ب��ه  تقدم  طلباً  رف�شوا  احلوثيني 
بن دغر باإطالق �شراح جميع املعتقلني واملختطفني عرب 

االأمم املتحدة و ال�شليب االأحمر بن�شبة 100%.
فاإن جماعة  به م�شدر حكومي ميني  وبح�شب ما �شرح 
رئي�س  منعت  ب��ل  امل��ق��رتح،  برف�س  تكتف  مل  احل��وث��ي��ني 
املعتقلني  زي���ارة  م��ن  االأح��م��ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 

والتحدث اإليهم.
الدولية  اللجنة  رئ��ي�����س  ل��ق��ائ��ه  دغ���ر خ���الل  ب��ن  واأب����دى 
املا�شي،  االأح��د  ع��دن،  ماورير يف  بيرت  االأحمر  لل�شليب 
كامل  ب�شكل  االأ���ش��رى  جميع  لتبادل  احلكومة  ا�شتعداد 
وك��ل��ي م��ع حت��ال��ف االن��ق��الب��ي��ني م��ن ج��م��اع��ة احلوثيني 
املتحدة  االأمم  وعرب   100% وبن�شبة  �شالح،  واملخلوع 
وال�شليب االأحمر، بح�شب وكالة االأنباء اليمنية الر�شمية 

�شباأ التابعة لل�شرعية.
و�شلم رئي�س احلكومة اليمنية لل�شيد مولر قائمة باأ�شماء 
املحتجزين  ع��دد  اأن  اإىل  م�شريا  وامل��خ��ف��ي��ني،  املعتقلني 

 3000 اأكرث من  واملخفيني يف �شجون االنقالبيني بلغ 
اإىل  ب��ه��م  ُزج  اأط���ف���ال  بينهم  وم��ع��ت��ق��ل وخم��ف��ي،  ���ش��ج��ني 

�شاحات القتال وا�شتخدموا كدروع ب�شرية.
بيرت  االأح��م��ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  رئي�س  وك�شف 
م���اوري���ر، االأرب���ع���اء، ع��ن وج���ود خ��ارط��ة ط��ري��ق مل�شاعدة 

اأطراف النزاع يف اليمن لتبادل االأ�شرى.
حكومة  رئي�س  ب�شنعاء  لقائه  خ��الل  م��اوري��ر،  واأو���ش��ح 
ل��دى اللجنة  اأن  ب��ن ح��ب��ت��ور،  ال��ع��زي��ز  االن��ق��الب��ي��ني عبد 
الدولية لل�شليب االأحمر خارطة طريق لزيارة االأ�شرى 
من كافة االأطراف وم�شاعدة اجلميع على عملية التبادل 

وبناء الثقة اإزاء هذه العملية.
وكانت رابطة اأمهات املختطفني قد طالبت رئي�س اللجنة 
على  بال�شغط  ماورير،  بيرت  االأحمر،  لل�شليب  الدولية 
االآالف  �شراح  الإط��الق  �شالح  واملخلوع  احلوثى  حتالف 

من املختطفني واملخفيني ق�شرا من �شجونها.
ودعت االأمهات خالل وقفة احتجاجية نظمتها الرابطة 
ب�شنعاء   االأح��م��ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  مقر  اأم���ام 
املجتمع الدويل لتحمل م�شوؤولياته االإن�شانية والقانونية 
�شجون  ف��ى  ق�����ش��را  وامل��خ��ف��ي��ني  املختطفني  ق�شية  جت���اه 

احلوثى و �شالح باعتبارها ق�شية اإن�شانية.
يف  وال��رتب��وي��ة  التعليمية  امل��ه��ن  نقابة  اأعلنت  ذل���ك،  اىل 
املدار�س  جميع  يف  الكلي  االإ���ش��راب  لها،  بيان  يف  اليمن، 
ميلي�شيات  ل�����ش��ي��ط��رة  اخل��ا���ش��ع��ة  ب��امل��ن��اط��ق  احل��ك��وم��ي��ة 
احلوثي واملخلوع �شالح االنقالبية، بدءاً من بداية العام 
الدرا�شي اجلديد 2017 - 2018، احتجاجاً على عدم 

�شرف االنقالبيني ملرتباتهم ملدة عام كامل.
واأك������د ال���ب���ي���ان اأن اال�����ش����راب ���ش��ي�����ش��م��ل ك���اف���ة امل���دار����س 
احلكومية، واأنها غري م�شتعدة لفك االإ�شراب اإال ب�شرف 

مرتبات جميع املوظفني يف قطاع الرتبية والتعليم.

اتهامات للنظام ورو�صيا با�صتهداف م�صايف اإدلب 

�سوريا الدميقراطية تعزز ح�سار داع�ض بالرقة
•• عوا�صم-وكاالت:

ك�������ش���ف حت���ق���ي���ق م���������ش����رتك بني 
م���ن���ظ���م���ات ح���ق���وق���ي���ة ����ش���وري���ة، 
للمرافق  امل��م��ن��ه��ج  اال���ش��ت��ه��داف 
ال��ط��ب��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة اإدل����ب من 
قبل قوات النظام و رو�شيا خالل 

�شهر اأبريل املا�شي.
واأكد التقرير تعّر�س 25 من�شاأة 
متو�شطه  مل���ا  ����ش���وري���ا  يف  ط��ب��ي��ة 
29 �شاعة، وقد  هجوم واحد كل 
 91% اأن  م�شتقل  ب�شكل  وج���د 
منها ُنّفذت بوا�شطة قوات النظام 
يف  معظمها  الرو�شية  ال��ق��وات  اأو 

اإدلب.
تنظيم  االأث��ن��اء، �شعد عنا�شر  يف 
عملياتهم  االإره������اب������ي  داع���������س 
ت�شنها  ال���ت���ي  ال���ه���ج���م���ات  ل�����ش��د 
مع  الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات 
ب�شكل  ع��ل��ي��ه��م  ت�����ش��ي��ي��ق اخل���ن���اق 
متزايد يف الرقة، بح�شب ما اأفاد 
امل��وؤل��ف��ة من  ال��ق��وات  مقاتلون يف 
تدعمها  وعربية  ك��ردي��ة  ف�شائل 

وا�شنطن وكالة فران�س بر�س.

لتحرير  خ��ط��ة  ال��ع��ب��ادي: 
احل�سد  مب�ساركة  قريبًا  تلعفر 

•• بغداد-وكاالت:

العراقي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ���ش��رح 
باأن  ال�شبت،  ام�س  العبادي  حيدر 
�شت�شارك  ال�شعبي  احل�شد  ق��وات 
ال�شتعادة  امل��رت��ق��ب��ة  امل���ع���رك���ة  يف 
من  امل��و���ش��ل  غ��رب  تلعفر  ق�شاء 

تنظيم داع�س.
وقال العبادي ، خالل كلمة له يف 
موؤمتر برملان ال�شباب اإنه مت و�شع 
خطة لتحرير ق�شاء تلعفر قريباً 
االأمن،  وق��ادة  احلكومة  قبل  من 
مب�شاركة جميع االأجهزة االأمنية 

واحل�شد ال�شعبي والع�شائري.
يتنف�س  ب��ات  ال��ع��امل  اأن  واأ���ش��اف 
العراقيني  الأن  االآن،  ال�����ش��ع��داء 
دول  واأن  داع�������س  راأ�������س  ق��ط��ع��وا 
ال��ع��راق ودعمته  ���ش��ارك��ت  ال��ع��امل 
يف احل���رب ع��ل��ى االإره������اب، الأنها 
حقيقية  ع����زمي����ة  ف���ي���ه  وج�������دت 

ملقاتلة داع�س.
جلميع  �شتعود  تلعفر  اأن  واأو�شح 
�شتعود  اخل��ط��ة  وبنف�س  اأب��ن��ائ��ه��ا 
احلويجة ومناطق غربي االأنبار، 
وت����اأم����ني احل������دود وم���ن���ع دخ���ول 

االإرهاب اإىل العراق.

ومت�������ك�������ن�������ت ق����������������وات �������ش������وري������ا 
حتالف  وه����ي  ال���دمي���وق���راط���ي���ة، 
الواليات  ت��دع��م��ه  ع��رب��ي  ك����ردي 
امل����ت����ح����دة، ه������ذا اال�����ش����ب����وع من 
الرقة،  ن�����ش��ف  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 
دخول  �شهرين من  اق��ل من  بعد 
م��ق��ات��ل��ي��ه��ا امل���دي���ن���ة ال���واق���ع���ة يف 

�شمال �شوريا.
وتوا�شل هذه القوات منذ ثمانية 

ا���ش��ه��ر ح��م��ل��ت��ه��ا ل��ل�����ش��ي��ط��رة على 
م��دي��ن��ة ال���رق���ة ال��ت��ي دخ��ل��ت��ه��ا يف 
جوي  با�شناد  يونيو  حزيران   6
م����ن ق�������وات ال���ت���ح���ال���ف ال�����دويل 
تقوده  ال��ذي  داع�����س  تنظيم  �شد 

الواليات املتحدة.
وي���ق���ول ال���ق���ائ���د امل����ي����داين دف���رم 
فران�س  وك���ال���ة  مل��را���ش��ل  دي��ر���ش��م 
بر�س يف املكان كلما اقرتبنا اكرث 

م��ن م��رك��ز امل��دي��ن��ة داف���ع مقاتلو 
ان��ف�����ش��ه��م النهم  ع����ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

يعانون ح�شارا مطبقا.
وتابع متحدثا باللغة الكردية يف 
حي الدرعية الواقع غرب املدينة 
وال��ذي ي�شهد معارك عنيفة بني 
الطرفني ان حالهم كحال حيوان 
معقلهم  فهنا  حما�شر  مري�س 
ال���رئ���ي�������ش���ي، ول�����ن ي��ت��خ��ل��وا عنه 

ب�شهولة.
اأ���ش��وات قذائف  ت���دوي يف امل��ك��ان 
م���ن بعيد  وت��ت�����ش��اع��د  ال����ه����اون، 
ال��دخ��ان م��ن االب��ن��ي��ة اثر  �شحب 
ق�شفها من قبل طريان التحالف 

الدويل.
ويف حي م�شاكن ال�شباط املجاور، 
ي��و���ش��ح امل��ق��ات��ل ال���ك���ردي طالل 
ا�شباب  ع���ام���ا(   24( ال�����ش��ري��ف 
يظهرها  التي  ال�شر�شة  املقاومة 
ج��ه��ادي��و ال��ت��ن��ظ��ي��م، م�����ش��ريا اإىل 
امل���دم���رة ام���ام���ه. ويقول  امل��ب��اين 
ال�������ش���اب ال�����ذي ب����دا ال��ت��ع��ب على 
ناجم عن  الدمار  ه��ذا  كل  وجهه 

�شياراتهم املفخخة.

نواز �صريف ير�صح �صقيقه خلالفته
باك�ستان تعني عبا�سي رئي�ض وزراء انتقاليا 

ا�صتحقاق د�صتوري على �صفيح �صاخن:

اليوم.. فنزويال تقرع اأبواب املجهول.!
ج���ون ك��ي��ل��ي اأم��ي��ن��ًا ع��ام��ًا 
الأب��ي�����ض للبيت  ج���دي���دًا 

•• وا�صنطن-وكاالت:

االأم���ريك���ي دونالد  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
ترامب االأمني العام للبيت االأبي�س 
راين�س بريبو�س من من�شبه وعنّي 
وزي�����ر االأم������ن ال���ق���وم���ي اجل����رال 
جون كيلي بداًل عنه. وقال ترامب 
اإبالغكم  »ي�������ش���رين  ت���وي���رت  ع��ل��ى 
باأنني �شميت للتو اجلرال الوزير 
للبيت  عاما  اأمينا  كيلي  اإف  ج��ون 
االأب��ي�����س«. واأ���ش��اف »اأن���ه اأمريكي 
ع���ظ���ي���م... وق���ائ���د ع��ظ��ي��م. جون 
رائ��ع يف )جمال(  بعمل  اأي�شاً  ق��ام 

االأمن القومي. 

•• اإ�صالم اباد-رويرتز:

ذكر م�شدران قريبان من رئي�س الوزراء الباك�شتاين 
الرابطة  حزب  اأن  ال�شبت  اأم�س  �شريف  ن��واز  املعزول 
احلاكم  �شريف  ن��واز  الباك�شتانية-جناح  االإ�شالمية 
ليحل  انتقاليا  وزراء  رئي�س  عبا�شي  �شهيد  �شيعني 

حمل �شريف.
وعبا�شي )58 عاما( من اأ�شد املوالني ل�شريف وكان 
ي�شغل من�شب وزير البرتول يف حكومته حتى اجلمعة 
عندما ا�شتقال �شريف يف اأعقاب حكم املحكمة العليا 

بعدم اأهليته للمن�شب بعد حتقيق ف�شاد.
اإن  ب��احل��زب قريب م��ن �شريف  م�����ش��وؤول كبري  وق��ال 
عبا�شي �شيعني خالل �شاعة يف حني اأكد م�شدر ثان 
موؤقتا  املن�شب  عبا�شي  ي�شغل  الأن  وخ��ط��ة  التعيني 
حلني تناف�س �شهباز، �شقيق نواز، على مقعد برملاين 

وي�شبح موؤهال لتويل رئا�شة الوزراء.
و�شيتعني على �شهباز )65 عاما(، رئي�س وزراء اإقليم 
من  اأك���رث  ي�شكنه  ال���ذي  امل�شاحة  ال�شا�شع  البنجاب 
مليون   190 عددهم  البالغ  باك�شتان  �شكان  ن�شف 

ن�شمة، اال�شتقالة من من�شبه االإقليمي.
ور�شح رئي�س الوزراء الباك�شتاين املعزول نواز �شريف 
اأمام  وذل��ك يف خطاب  �شهباز خلالفته  �شقيقه  ام�س 
املقرب  ي��ك��ون حليفه  اأن  ي��رغ��ب يف  اإن���ه  ح��زب��ه وق���ال 

�شهيد عبا�شي رئي�س وزراء انتقاليا.
وقال �شريف ا�شتقلت من من�شبي لذا كان على اأحد 

امل�����ش��اورات... جرى  اأن ي��ت��واله. وبعد كثري من  اآخ��ر 
حكم  ���ش��ري��ف  ن���واز  وان��ت��ق��د  ���ش��ري��ف.  �شهباز  تر�شيح 
للمن�شب  اأهليته  بعدم  ق�شت  التي  العليا  املحكمة 

ب�شبب عدم اإعالنه عن اأحد م�شادر دخله.
بالدولة  اجلمعة  اأم�س  �شريف  ن��واز  ا�شتقالة  وه��وت 
امل�شلحة نوويا يف حالة من اال�شطراب ال�شيا�شي بعد 
�شريف  وتنحى  الن�شبي.  اال�شتقرار  من  �شنوات  عدة 
للمن�شب  اأهليته  بعدم  العليا  املحكمة  ق�شت  بعدما 

ب�شبب اأ�شول مل يعلن عنها.
واأمرت املحكمة بفتح حتقيق جنائي مع �شريف )67 

عاما( واأ�شرته. وينفي �شريف ارتكاب اأي اأخطاء.
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حمكمة م�سرية حتيل اأوراق 
املفتي اإىل  اإرهاببني   8

•• القاهرة-وكاالت:

اأ�شدرت حمكمة م�شرية قرارا 
اإىل  8 متهمني  اأوراق  باإحالة 
مفتي اجلمهورية، ال�شتطالع 
اإعدامهم،  يف  ال�شرعي  ال��راأي 
واإ�شابة  ب��ق��ت��ل  اإدان��ت��ه��م  ب��ع��د 
ع���دد م��ن رج����ال ال�����ش��رط��ة يف 
�شرطة  ق�شم  اقتحام  حماولة 
جنوبي  ح���ل���وان  ���ش��اح��ي��ة  يف 

العا�شمة القاهرة. 
 10 جل�شة  املحكمة  وح���ددت 
للنطق  االأول  ت�شرين  اأكتوبر 
املتهم  ال��ق�����ش��ي��ة  يف  ب��احل��ك��م 
ينتمي  ���ش��خ�����ش��ا،   68 ف��ي��ه��ا 
االإخوان  جماعة  اإىل  اأغلبهم 

االإرهابية .
وك���ان���ت ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة قد 
املحاكمة  اإىل  املتهمني  اأحالت 
ب��ت��ه��م م��واج��ه��ة ق����وات االأمن 
وقتل  ع���ل���ي���ه���م  واالع�������ت�������داء 
بع�س  ق����ت����ل  يف  وال�����������ش�����روع 
ق�شم  ت����اأم����ني  ق�����وة  ع��ن��ا���ش��ر 
العمدي  وال��ت��خ��ري��ب  ح��ل��وان 
وممتلكات  ح��ك��وم��ي��ة  مل��ن�����ش��اآت 
اأن�شار  بع�س  قيام  بعد  عامة 
الق�شم  مب���ه���اج���م���ة  م���ر����ش���ي 
وا�شرام النريان فيه ما اأ�شفر 
�شرطة  �شباط   3 مقتل  ع��ن 
و 3 م��واط��ن��ني واإ���ش��اب��ة 19 

اآخرين. 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

ينذر  م�شتوى  فنزويال  يف  ال�شيا�شية  امل��واج��ه��ة  بلغت 
االأحد،  اليوم  تاأ�شي�شية،  انتخاب جمعية  باملحظور، مع 
30 يوليو، وفق نظام اقرتاع مثري للجدل، يهدف اإىل 

دعم الرئي�س نيكوال�س مادورو يف ال�شلطة.
و�شيتكفل هذا املجل�س، الدي �شيتاألف من 545 نائبا، 
ال�شابق هوغو  الرئي�س  اأ�شدره  الذي  الد�شتور  بتعديل 
�شّل  واخلمي�س،  االأربعاء   .)2013-1999( ت�شافيز 
اإ�شراب عام دعت اليه املعار�شة واأكرث من 350 نقابة، 
اىل  للمتظاهرين  الوح�شي  القمع  اأدى  وق��د  ال��ب��الد. 

مقتل �شبع ا�شخا�س بالر�شا�س.
اإقامته اجلربية  املعار�س ليوبولدو لوبيز من  واأ�شدر 

اأول بيان علني له، بعد ان ق�شى ثالث �شنوات ون�شف 
يف �شجن ع�شكري. وجاء يف البيان "اإننا نواجه تهديدا 
ن��ي��ك��وال���س م������ادورو، واأولئك  ل��ل��غ��اي��ة مي��ث��ل��ه  وا���ش��ح��ا 
التاأ�شي�شية، وهو  الذين يرافقونه يف م�شروع اجلمعية 
اإىل تفكيك اجلمهورية والدولة الدميقراطية،  ي�شعى 
وكذلك القهر املطلق لل�شعب الفنزويلي". )التفا�شيل 

منفذ اعتداء هامبورغ طالب جلوء
•• هامبورغ-اأ ف ب:

ده��م��ت ال�����ش��رط��ة االمل��ان��ي��ة م����اأوى ل��ط��ال��ب��ي اللجوء 
نفذ  ال���ذي  ال�شخ�س  يعي�س  ك��ان  حيث  ه��ام��ب��ورغ  يف 
هجوما ب�شكني يف �شوبرماركت يف هامبورغ اأدى اإىل 

مقتل �شخ�س واإ�شابة �شتة اآخرين.
الغرف  امل�����ش��دوم��ون م��ن  الن�شاء واالأط��ف��ال  واأط��ل��ت 
فيما  4 دي،  امل��ب��ن��ى  م��ن  االأول  ال��ط��اب��ق  ال��واق��ع��ة يف 
روى جريان ان منفذ االعتداء )26 عاما( تغري يف 
�شكل مفاجئ من �شخ�س ي�شاعد اجلميع اإىل متدين 

متع�شب.
ي�شاعد  ك��ان  بر�س  فران�س  لوكالة  ج��اره حممد  ق��ال 
لقد   .. وطلباتهم  اأوراق��ه��م  يف  اللجوء  طالبي  دائما 

كان �شخ�شا طيبا للغاية ومل يكن عدائيا.
منفذ  اأن  ع���ام���ا(   31( حم��م��د  ال�������ش���وري  واأ�����ش����اف 

االعتداء مر باأزمة وا�شرتى مالب�س ا�شالمية وكان 
يقراأ القراآن ب�شوت عال يف غرفته.

�شهر رم�شان،  انتهاء  اأ�شابيع من  وبعد ثالثة  وتابع 
م��ر ب��اأزم��ة اأخ����رى. وب����داأ ب��ت��ن��اول ال��ك��ح��ول وتعاطي 
املخدرات بكرثة .. لقد كان حزيناً فاأمه كانت مري�شة 

ومت رف�س طلب اللجوء الذي تقدم به.

�سفن  ب���ني  ج��دي��د  ح����ادث 
اإيرانية  وزوارق  اأمريكية 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ب����ني �شفن  وق�����ع ح������ادث ج���دي���د 
يف  اإي���ران���ي���ة  زوارق  و  اأم���ريك���ي���ة 
مماثلة،  ح����ادث����ة  ب���ع���د  اخل���ل���ي���ج 
ال��ث��الث��اء امل��ا���ش��ي، وف��ق م��ا اأعلن 
احلر�س الثوري االإيراين يف بيان 

ن�شر على موقعه الر�شمي.
احل�����ادث  اأن  ال���ب���ي���ان  يف  وج�������اء 
بني  االأول  اأم�����س  ظهر  بعد  وق��ع 
حاملة الطائرات نيميتز وال�شفن 
وزوارق  ج��ان��ب،  م��ن  لها  املرافقة 
اإي��ران��ي��ة جم��ه��زة ب�����ش��واري��خ من 

جهة اأخرى.

وزير داخلية هامبورغ يف موؤمتر �شحفي امام ال�شوبرماركت من يوقف النزيف يف فنزويال؟
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اأخبـار الإمـارات
جمل�ض حكماء امل�سلمني يعقد اجتماعه العاجل يف اأبوظبي غدا ملناق�سة الت�سعيد الإ�سرائيلي يف الأق�سى

•• القاهرة -وام: 

ي��ع��ق��د جم��ل�����س ح��ك��م��اء امل�����ش��ل��م��ني اج��ت��م��اع��ه ال��ع��اج��ل ف���ى العا�شمة 
االأكرب  االإم���ام  ف�شيلة  برئا�شة  االثنني  غد  ي��وم  اأبوظبي  االإم��ارات��ي��ة 
ت�شعيد  ملناق�شة وقف  وذل��ك  ال�شريف  االأزه��ر  �شيخ  الطيب  اأحمد  اأ.د 
االأق�شى  امل�شجد  �شد  ال�شهيوين  االحتالل  بها  قام  التي  االنتهاكات 
املبارك، واالجراءات اال�شتفزازية التي اتخذتها قوات االحتالل بحق 
عليهم  الوح�شية  واالع��ت��داءات  امل��ب��ارك  االأق�شى  امل�شجد  يف  امل�شلني 

وعلى حرمة القد�س ال�شريف.
وقد اأدان جمل�س حكماء امل�شلمني هذه االأعمال والتعديات ال�شهيونية 
اجلائرة والظاملة �شد م�شلمي القد�س وامل�شجد االأق�شى املبارك، من 

خالل البيان الذي اأ�شدره بالتزامن مع اليوم االأول لتجدد االنتهاكات 
االإ�شرائيلية للحرم القد�شي ال�شريف، واعترب خالله اأن هذه االأعمال 
ت�شري �شمن خطط �شهيونية ت�شعى لتهويد القد�س وطم�س معاملها 
والهيئات  املنظمات  املجل�س حينها  واالإ�شالمية، حيث طالب  العربية 
الرباعية  واللجنة  االأم��ن  وجمل�س  املتحدة  االأمم  فيها  مبا  الدولية 
الدولية بتحمل م�شوؤولياتها جتاه هذه االأحداث، م�شرًيا اإىل اأن غ�س 
لدى  املنظمات  ه��ذه  حيادية  يف  ي�شكك  االنتهاكات  ه��ذه  عن  الطرف 

ال�شعوب العربية واالإ�شالمية.
اأحمد الطيب رئي�س املجل�س قد وّجه  اأ.د  وكان ف�شيلة االإمام االأكرب 
الدعوة اإىل جميع اأع�شاء املجل�س لعقد هذا االجتماع العاجل، انطالقا 
من الدور املهم والرئي�شي املناط باملجل�س من حيث العمل على كل ما 

من �شاأنه حتقيق ال�شالم ون�شره بني النا�س جميعاً والتاأكيد على دور 
العلماء يف احلفاظ على املقد�شات االإ�شالمية وحمايتها من االعتداء.

ع��ام جمل�س حكماء  اأم���ني  النعيمي  را���ش��د  ال��دك��ت��ور علي  اأك���د  ب���دوره 
امل�شلمني اأن هذا االجتماع ياأتي يف اإطار اإدراك املجل�س لدوره املهم يف 
الدفاع عن ق�شايا االأمتني العربية واالإ�شالمية، وتاأكيدا على املكانتني 
الدينية والروحية التي يحظى بها امل�شجد االأق�شى املبارك والقد�س 

ال�شريف لدى العرب وامل�شلمني حول العامل.
القيادات  انتهجته  ال��ذي  والعقالين  ال�شلمي  بالنهج  النعيمي  واأ�شاد 
هذه  اأن  م�شيفا  الفل�شطيني،  ال�شف  وح��دة  لدعم  لالأق�شى  الدينية 
االأدوار االإيجابية واحلكيمة واملتوازنة التي انتهجها القادة الدينيون 
يف االأق�شى اأحرجت االحتالل االإ�شرائيلي اأمام العامل اأجمع، وهو ما 

كان له االأثر املبا�شر والفعال الذي اأتاح للقادة العرب خماطبة العامل 
�شلمان  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  قبل  م��ن  وخا�شة  ق��وة  بكل 
دولة  من  كل  جهود  فيها  اأ�شهمت  والتي  �ش�����عود  اآل  ع������بدالعزيز  بن 
االإمارات العربية املتحدة وجمهورية م�شر العربية واململكة االأردنية 

الها�شمية .
االمة  علماء  من  ع��دد  من  يتكون  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  اأن  يذكر 
االإ�شالمية وخربائها، للم�شاهمة يف ك�شر حدة اال�شطراب واالحرتاب 
التي �شادت جمتمعات كثرية من االأمة االإ�شالمية، واحلد من ا�شتباحة 
اآثار  حرمة االأنف�س واالأع��را���س واالأم���وال، وم��ا يحدثه كل ذل��ك من 
نف�شية واجتماعية واقت�شادية و�شيا�شية تفت يف ع�شد االأمة مبا ينذر 

بتفتتها واالإمعان يف تق�شيمها.

الإمارات ترحب باإن�ساء مكتب الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب وتوؤكد ا�ستعدادها للتعاون معه

هيئة ال�سحة بدبي تطلق م�سروع اأمن املعلومات لتعزيز حتولتها ال�سرتاتيجية

•• نيويورك-وام:

العربية  االإم������ارات  دول����ة  رح��ب��ت 
ب���اإن�������ش���اء م��ك��ت��ب االأمم  امل���ت���ح���دة 
واأكدت  االإره��اب  ملكافحة  املتحدة 

ا�شتعدادها للتعاون معه .
ج����اء ذل����ك خ����الل ال��ب��ي��ان ال���ذي 
القائم  امل��ح��م��ود  اأح��م��د  ب��ه  اأدىل 
االأمم  لدى  الدولة  بعثة  باأعمال 
اجلمعية  يف  االول  اأم�س  املتحدة 
املت�شل  ال���ب���ن���د  حت�����ت  ال����ع����ام����ة 
الق�شاء  اإىل  الرامية  ب�التدابري 
ع��ل��ى االإره�������اب ال�������دويل. وج���دد 
ال��ب��ي��ان دع���م الدولة  امل��ح��م��ود يف 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ي��ة  للتدابري 
ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى االإره������اب ال���دويل 
التزامها  ذل��ك  يف  مب��ا  والتطرف 
مبوا�شلة تبادل اخلربات واأف�شل 
امل���م���ار����ش���ات امل��ع��ن��ي��ة م���ع ال����دول 

م�شريا  لل�شباب  الفر�س  ت��وف��ري 
اإىل اأن نحو %50 من املجتمعات 
 25 �شن  حتت  اأعمارهم  العربية 
عاما . وقال: بات من ال�شروري 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة ه����وؤالء 
جمتمعاتنا  ب���ن���اء  يف  ال�������ش���ب���اب 
وتوفري الفر�س لهم كي ال يكونوا 
املتطرفة.  ل��ل��ج��م��اع��ات  ع��ر���ش��ة 
االإم����ارات حر�شت  اأن  اإىل  ن��وه  و 
ال�شيخة لبنى  على تعيني معايل 
دولة  وزي��رة  القا�شمي  خالد  بنت 
للت�شامح لتتوىل تعزيز الت�شامح 
وال��ت��ع��اي�����س وال�������ش���الم واح�����رتام 
االأدي�����ان وال��ث��ق��اف��ات ال��ت��ي ت�شكل 
بنت  �شما  معايل  و  الواحد  عاملنا 
وزيرة  املزروعي  فار�س  بن  �شهيل 
ال�����ش��ب��اب لتتوىل  ل�����ش��وؤون  دول����ة 
ت�����ش��ه��ي��ل م�������ش���ارك���ة ال�������ش���ب���اب يف 

عمليات �شنع القرار .

ال����دول وخم��ت��ل��ف ك��ي��ان��ات االأمم 
امل��ت��ح��دة، حت��ث ه���ذا امل��ك��ت��ب على 
االأمم  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ت���ن���ف���ي���ذ 
االإرهاب  ملكافحة  العاملية  املتحدة 
اإىل  الوقاية  نهج  على  والرتكيز 
جانب العمل نحو تعزيز التعاون 
الدولية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع 

املعنية مبكافحة االإرهاب.
اإن��������ه م�����ن ال���������ش����روري  وق��������ال » 
اأف�شل  ت����ب����ادل  ع���ل���ى  احل����ر�����س 
اخلربات واملمار�شات وامل�شاعدة يف 
اال�شتقرار  واإر�شاء  القدرات،  بناء 
بع�س  اإىل  م�����ش��ريا  واالإع�����م�����ار«، 
م�����ش��اه��م��ات ال���دول���ة م��ث��ل دعمها 
ملكافحة  امل���ت���ح���دة  االأمم  مل���رك���ز 
االإرهاب من اأجل م�شاعدة الدول 
على تنفيذ اال�شرتاتيجية العاملية 

ملكافحة االإرهاب.
واأك����د ع���دم ق����درة اأي دول����ة على 

لبناء  ل���ه���ا  امل�������ش���اع���دة  وت����ق����دمي 
التطرف  مكافحة  على  ال��ق��درات 

واجتثاث االإرهاب من جذوره.
�شكره  ع�����ن  امل����ح����م����ود  واأع����������رب 
املتحدة  ل�����الأمم  ال���ع���ام  ل���الأم���ني 
ال��دوؤوب��ة يف تطوير  على ج��ه��وده 
جمال  يف  امل���ت���ح���دة  االأمم  ن���ه���ج 
مكافحة االإرهاب وهناأ فالدميري 
اإيفانوفيت�س فورونكوف الذي مت 
لالأمني  وك��ي��ال  م���وؤخ���را  تعيينه 
العام ملكتب االأمم املتحدة ملكافحة 
ع���ل���ى حاجة  و�����ش����دد  االإره����������اب. 
اأك��رث من  اليوم  ال��دويل  املجتمع 
كل  ���ش��د  للعمل  م�شى  وق���ت  اأي 
اجلماعات  ومي������ول  ي���دع���م  م����ن 
دولة  اأن  اإىل  ون���وه  االإره���اب���ي���ة.. 
بقدرات  ت���وؤم���ن  ال��ت��ي  االإم�������ارات 
ملكافحة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ك��ت��ب 
ال��ت��ع��اون بني  تعزيز  االإره����اب يف 

ال��ع��م��ل مب���ع���زل ع���ن ب��ع�����ش��ه��ا يف 
والتطرف  االإره���������اب  م���واج���ه���ة 
ال�����ش��اأن مبخرجات  ب��ه��ذا  م��ذك��را 
ق��م��ة ال��ري��ا���س ال��ت��اري��خ��ي��ة التي 
مب�شاركة  املا�شي  مايو  يف  عقدت 
عربية  دول��������ة   55 م�����ن  اأك��������رث 
الواليات  ج��ان��ب  اإىل  واإ���ش��الم��ي��ة 
امل���ت���ح���دة االأم���ري���ك���ي���ة م���ن اأج���ل 
توثيق التعاون وحت�شني التن�شيق 
وحتقيق  التطرف،  قوى  ملحاربة 
االأمن واال�شتقرار العاملي. و�شدد 
تطوير  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  امل���ح���م���ود 
الأ�شاليبه  ال���������دويل  امل���ج���ت���م���ع 
التي  اجل��دي��دة  ال��ط��رق  ملكافحة 
للتجنيد  املتطرفون  ي�شتخدمها 
 « » �شواب  اإىل دور مركز  م�شريا 
يف ن�شر الوعي ومكافحة الر�شائل 
التوا�شل  و�شائل  ع��رب  املتطرفة 
اأهمية  اإىل  ل��ف��ت  و  االج��ت��م��اع��ي. 

•• دبي-وام:

اأطلقت هيئة ال�شحة بدبي م�شروع 
اأمن املعلومات الذي يعد اأحد اأهم 
الهيئة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��والت 
اال�شرتاتيجية  دب��ي  خطة  �شمن 
ل�����الأم�����ن االإل�������ك�������رتوين ت���ع���زي���زاً 
رائدة  ع��امل��ي��ة  كمدينة  دب���ي  مل��ك��ان��ة 
يف االب���ت���ك���ار وال�����ش��الم��ة واالأم�����ن 
االأمن  منظومة  الأ�ش�س  وتر�شيخاً 
بكافة  للمجتمع  االأم����ان  و���ش��م��ان 
اأف�����راده وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه ومب���ا يواكب 
ويوؤكد  الرقمي  الع�شر  متطلبات 

القدرة على مواجهة حتدياته.
م����راح����ل   7 ال����ه����ي����ئ����ة  وح������������ددت 
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ا���ش��ت��م��ل��ت ع���ل���ى: جمع 
املعلومات وحتليل الفجوة االأمنية 
وتقييم  واالإج�����راءات  وال�شيا�شات 
املعاجلة  خ��ط��ة  وو����ش���ع  امل��خ��اط��ر 
وا�شتمرارية  ال�����ش��واب��ط  وتطبيق 
والتوعية  العمل  وور����س  االأع��م��ال 
هي  واالأخ����رية  ال�شابعة  وامل��رح��ل��ة 

التدقيق الداخلي.
و �شكلت الهيئة جلنة عليا للمتابعة 
وال���ت���ق���ي���ي���م ت����ت����وىل م�������ش���وؤول���ي���ة 
نظام  اإدارة  تنفيذ  على  االإ���ش��راف 
املعلومات و�شوابطه وتعزيز ثقافة 
اأو�شاط  املعلومات ون�شرها يف  اأمن 
املوظفني واإجراء املراجعة الدورية 
عمليات  ك���اف���ة  وم��ت��اب��ع��ة  ل��ل��ن��ظ��ام 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ت��دق��ي��ق 
ومراجعة منهجية تقييم خماطر 

اأمن املعلومات.
وي�شم امل�شروع 12 جمااًل اأ�شا�شياً 

تدفقها وحمايتها وتفادي اأي خلل 
اأي��ة ظروف  ق��د ينتج ع��ن  حمتمل 
طارئة وذلك من خالل جتهيزات 
ذكية عالية امل�شتوى تتوافق واأرقى 
امل��ت�����ش��ل��ة باأمن  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
املعلومات ودقة البيانات التي تقوم 
وحمرتفة  م��درب��ة  ك��ف��اءات  عليها 

من املتخ�ش�شني.
تبنت  الهيئة  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
خطة تدريب نوعية لتنمية الوعي 
وجميع  امل���وظ���ف���ني  اأو�������ش������اط  يف 
باأهمية  دب��ي  �شحة  ل����  املنت�شبني 
اأمن املعلومات وقد اأجنزت عملية 
اآالف موظف   5 اأك��رث من  تدريب 
الطبية  الكوادر  ميثلون  وموظفة 
واأمن  �شبل وممار�شات حفظ  على 
وحمايتها  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات 
املا�شية..و  القليلة  ال�شهور  خالل 
من  الهيئة  تنتهي  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
ت����دري����ب دف���ع���ة اأخ��������رى ت�����ش��م 5 
لي�شل  وم���وظ���ف���ة  م���وظ���ف  اآالف 
املعلومات  اأم��ن  على  املدربني  ع��دد 
مع نهاية العام اجل��اري 10 اآالف 
خمتلف  ي�شكلون  موظفة  موظف 

قطاعات وتخ�ش�شات الهيئة .
ال�شحة  ه��ي��ئ��ة  ان  م��ع��ال��ي��ه  واك�����د 
بدبي على يقني يف وعي موظفيها 
املعلومات  اأم����ن  م�����ش��روع  ب��اأه��م��ي��ة 
وعلى ثقة يف ح�س امل�شوؤولية الذي 
ميثل  ما  وه��و  املوظفون  به  يت�شم 
امل�شروع  اأه��م مقومات جن��اح  اأح��د 
وحت���ق���ي���ق اأه�����داف�����ه امل��ن��ب��ث��ق��ة من 
لالأمن  اال�شرتاتيجية  دب��ي  خطة 

االإلكرتوين .

اال�شرتاتيجية  ه���ذه  مل��ث��ل  الهيئة 
دبي  املعلومات يف  الطموحة الأمن 
اأفراد  الأم��ن  حقيقية  �شمانة  يعد 
املجتمع وخ�شو�شيتهم املتمثلة يف 

البيانات ال�شخ�شية وال�شحية .
بدبي  ال�شحة  هيئة  ان  اإىل  ولفت 
م���ل���ت���زم���ة ب��ت��ط��ب��ي��ق ن����ظ����ام اأم�����ن 
 ISR امل���ع���ل���وم���ات حل��ك��وم��ة دب����ي
م�شريا معاليه اإىل اأن هيئة ال�شحة 
التدابري  ك����اف����ة  ات����خ����ذت  ب����دب����ي 
اإنطالقة  ت���ك���ف���ل  ال����ت����ي  امل���م���ك���ن���ة 
املعلومات  اأم����ن  مل�����ش��روع  ن��اج��ح��ة 
ح��ي��ث ا���ش��ت��ح��دث��ت جم��م��وع��ة من 
امل�شتوى  فائق  والتقنيات  االأنظمة 
معدالت  اأعلى  فيها  تتوافر  والتي 
االأم��������ان واأم�������ن امل���ع���ل���وم���ات ومن 
البيانات  م���رك���ز  ت��اأ���ش��ي�����س  ب��ي��ن��ه��ا 
احلا�شل  املركز  وهو   TIER 3
ع���ل���ى ����ش���ه���ادة االع���ت���م���اد ال�����دويل 
 UPTIME م���ن���ظ���م���ة  م������ن 
اعتماد  يف  املتخ�ش�شة  االأمريكية 
ل��ت��ك��ون �شحة  ال���ب���ي���ان���ات  م���راك���ز 
االأوىل  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  دبي هي 
الطبية  وامل���وؤ����ش�������ش���ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
التى  ع���امل���ي���اً  االأوىل  احل��ك��وم��ي��ة 

حت�شل على مثل هذه االعتماد .
بدبي  ال�����ش��ح��ة  هيئة  اأن  واأ����ش���اف 
ال�شراكات  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ق��دت 
املوؤ�ش�شات  م���ن  ع����دد  م���ع  امل��ه��م��ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ال���رائ���دة 
- ك���م���ا ع����ززت  - حم���ل���ي���اً وع���امل���ي���اً 
املعلومات  اأم����ن  ن��ح��و  ت��وج��ه��ات��ه��ا 
وامل�شروعات  امل��ب��ادرات  من  بحزمة 
م�شروع  مقدمتها  يف  التطويرية 

وهي اإدارة و حوكمة اأمن املعلومات 
واإدارة املعلومات و االأ�شول املتعلقة 
املتعلقة  امل���خ���اط���ر  واإدارة  ب���ه���ا 
واإدارة  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ب����االأ�����ش����ول 
املعلومات  باأمن  املتعلقة  احل��وادث 
العمليات  واإدارة  الدخول  و�شبط 
و النظم و االت�شاالت والتخطيط 
االأن�شطة  و  االأع��م��ال  ال�شتمرارية 
نظم  اإدارة  و  ت��ط��وي��ر  و  وام��ت��الك 
املحيطة  البيئة  املعلومات وحماية 
م�شوؤوليات  و  ودور  ب��امل��ع��ل��وم��ات 
والتنظيم  ال���ب�������ش���ري���ة  امل�����������وارد 
اأمن  الت�شريعي و الرقابة و�شمان 

املعلومات و تقييم االأداء .
حممد  ح����م����ي����د  م�����ع�����ايل  وق����������ال 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  القطامي 
بدبي  ال�شحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإط���الق  اإن 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دب��ي »رع��اه اهلل » خطة دبي 
اال�شرتاتيجية لالأمن االإلكرتوين 
وتوجيه �شموه بتنفيذها وفق اأعلى 
املعايري العاملية يوؤكد نظرة �شموه 
التي حتدق  الثاقبة جتاه املخاطر 
معلوماته  اأم����ن  وت���ه���دد  ب��ال��ع��امل 
بعد  يوماً  تتنامى  والتي  وبياناته 
االآخر يف اأ�شكال متعددة للقر�شنة 
وغريها  التدمريية  والفريو�شات 
مم���ا ت��ت��ع��ر���س اإل���ي���ه ال���ع���دي���د من 
الدول . وذكر معاليه اأن املعلومات 
وال���ب���ي���ان���ات ال�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ى وجه 
التحديد اأ�شبحت هدفاً لالخرتاق 
تنفيذ  واأن  الدولية  ال�شاحة  على 

املوحد  االإل��ك��رتوين  الطبي  امل��ل��ف 
التقني  امل�����ش��روع  » وه���و  ���ش��الم��ة   «
املنطقة  يف  ن����وع����ه  م����ن  االأك��������رب 
وامل��ع��ت��م��د ع��ل��ى اآخ����ر م��ا ج����ادت به 
والو�شائل  احلديثة  التكنولوجيا 
الذكية التي توثق عملية التوا�شل 
املر�شى واالأطباء وفق  القائم بني 
اإل�����ك�����رتوين موحد  ط���ب���ي  ���ش��ج��ل 
مرتبط بجميع اخلدمات ال�شحية 
الهيئة  م��ع  للمتعاملني  امل��ق��دم��ة 
مب�شت�شفياتها ومراكزها وعيادتها 
تطوراً  اأكرث  اأ�شاليب  وفق  الطبية 
اخلدمات  ج��ودة  تعزيز  �شاأنها  من 
مب�شتوياتها  واالرت���ق���اء  ال�شحية 
مب���ا ي��ت��واف��ق وم��ك��ان��ة اإم������ارة دبي 

العاملية .
الذي  ن��اب�����س  م�����ش��روع  اإىل ج��ان��ب 
جتري الهيئة ا�شتعداداتها االأخرية 
الإط���الق���ه وه���و مي��ث��ل ���ش��ب��ك��ة دبي 
تهدف  والتي  ال�شحية  التكاملية 
اإل��ك��رتوين موحد  ملف  اإن�شاء  اإىل 
القطاعني  للمر�شى على م�شتوى 
ال���ع���ام واخل���ا����س م���ن خ���الل ربط 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ط��ب��ي��ة امل���وزع���ة بني 
اأكرث  بتقنيات  ال�شحية  اجل��ه��ات 

اأماناً ودقة .
اأع����م����ال  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ��������ش�������اف 
البيانات  قواعد  وتطوير  حتديث 
الهيئة  ت�شهدها  التي  واملعلومات 
ال ت�شتهدف حتقيق اأمن املعلومات 
وفقط واإمن��ا متتد لتحقيق جملة 
اإ�شافية من االأه��داف منها : دعم 
الهيئة  يف  ال��ق��رار  و�شناعة  ات��خ��اذ 
وا�شتمرارية  ال��ب��ي��ان��ات  واإت����اح����ة 

املنظور  وتعميم  امل����راأة  م�����ش��ارك��ة 
مكافحة  ج���ه���ود  يف  اجل��ن�����ش��اين 
االإره�������اب. و ت��ط��رق امل��ح��م��ود يف 
ال��ع��دي��د م��ن اجلهود  اإىل  ال��ب��ي��ان 
االأخ���������رى ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا دول����ة 
االإم�������ارات يف م��ك��اف��ح��ة االره����اب 

اأحد  امل���راأة  متكني  جهود  واعترب 
ملواجهة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال���ت���داب���ري 
االإرهابية  املتطرفني واجلماعات 
التي  ال��دع��م  على  ال�شوء  واأل��ق��ى 
لهيئة  االإم��������ارات  دول�����ة  ت��ق��دم��ه 
لتعزيز  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  االأمم 

والدويل  املحلي  ال�شعيدين  على 
م�شريا يف هذا ال�شدد اإىل حر�شها 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل م���ع جم��م��وع��ة من 
والدوليني  االقليميني  ال�شركاء 
ملكافحة تنظيم داع�س وغريه من 

التنظيمات االإرهابية.

م�ساندة تنجز م�سروع جتديد ق�سم الطوارئ مب�ست�سفى الرحبة
•• اأبوظبي-وام: 

للخدمات  اأبوظبي  �شركة  اأعلنت 
اأعمال  اجن��از  “م�شاندة”  العامة 
الطوارئ  ق�شم  وجت��دي��د  تو�شعة 
متهيدا  ال���رح���ب���ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
ل���ت�������ش���ل���ي���م���ه ل�������ش���رك���ة اأب����وظ����ب����ي 
“�شحة”  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
خ����الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن العام 

احلايل.
ياأتي وذلك يف اإطار حر�س م�شاندة 
على تنفيذ امل�شاريع التي ت�شهم يف 
واأهدافها  اأب��وظ��ب��ي  خطة  حتقيق 
الرعاية  جم�����ال  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

ي�شعى دائما اإىل تطوير اخلدمات 
يح�شل  اأن  و����ش���م���ان  ال��ع��الج��ي��ة 
وي�شر  �شهولة  بكل  املري�س  عليها 
ال��ت��م��ي��ز واجل�������ودة يف  اإىل ج���ان���ب 

م�شتوى اخلدمات املقدمة.
ق�شم  م�����ش��روع جت��دي��د  اأن  اأك����د  و 
مكانة  تعزيز  �شاأنه  من  ال��ط��وارئ 
امل�شت�شفى و�شمان تقدمي خدمات 
طبية عالية امل�شتوى للمر�شى يف 

فرتات زمنية اأف�شل من ال�شابق.
تبلغ  ال������ذي   - امل���������ش����روع  ي���ه���دف 
مرت   2800 م��ن  اأك���رث  م�شاحته 
الق�شم  ك���ف���اءة  رف���ع  اإىل   - م��رب��ع 
من خالل اإعادة ت�شميم امل�شاحات 

جميع  نفذت  م�شاندة  اإن  واأ���ش��اف 
اأع����م����ال امل�������ش���روع امل���ط���ل���وب���ة من 
خ��الل ف��ري��ق خبري ووف��ق��ا الأرقى 
�شركة  ومتطلبات  العاملية  املعايري 
اخلدمات  اإيقاف  ودون  “�شحة” 
املطلوبة �شواء للمر�شى اأو للجهاز 
امل�شت�شفى  وم����راج����ع����ي  ال���ط���ب���ي 
ال�شالمة  متطلبات  م��راع��اة  وم��ع 
اأف�شل  االع���ت���ب���ار  ب��ع��ني  واالأخ�������ذ 
معايري اال�شتدامة التي تركز على 
واملياه  الطاقة  ا�شتهالك  خف�س 
بعد اعتماد ت�شميم حديث يراعي 
ال�شت�شفاء  املنا�شبة  البيئة  تاأمني 
للبيئة  �شديق  وراح��ت��ه��م  املر�شى 

الو�شائل والطرق الطبية”.
ا���ش��ت��م��ل��ت اأع����م����ال امل�������ش���روع على 
ك���ل م���ن م���رك���ز ال���رتوم���ا ومركز 
الفح�س االأويل ال�شريع باالإ�شافة 
مكافحة  اأن���ظ���م���ة  جت����دي����د  اإىل 
احل���ري���ق وال��ت��ح��ك��م االإل���ك���رتوين 
ونظام  بالفيديو  امل��راق��ب��ة  ون��ظ��ام 
االإنذار املبكر عن احلريق وت�شرب 

الدخان.
ويوفر ق�شم الطوارئ بعد اكتمال 
والتجديد  ال��ت��و���ش��ع��ة  ع��م��ل��ي��ات 
 .. والت�شغيل  االختبارات  ومرحلة 
الرعاية ال�شحية الالزمة للحاالت 
ال����ط����ارئ����ة ل�����الأف�����راد واالأط�����ف�����ال 

توفري  اإىل  وال���رام���ي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
خ���دم���ات ���ش��ح��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل����ودة 

وفقا الأرقى املوا�شفات العاملية.
اآل  امل��ه��ن��د���س يحيى حم��م��د  وق���ال 
التحتية  البنية  اإدارة  مدير  علي 
“م�شاندة”  يف  باالإنابة  وامل�شاكن 
ق�شم  وجتديد  تو�شعة  م�شروع  اإن 
الرحبة  م�شت�شفى  يف  ال���ط���وارئ 
مليون   44 تكلفته  ب��ل��غ��ت  ال����ذي 
درهم ياأتي تلبية الحتياجات �شكان 
خدمات  وتقدمي  الرحبة  منطقة 
وللمواءمة  لهم  متميزة  �شحية 
املطردة  ال�����ش��ك��ان��ي��ة  ال����زي����ادة  م���ع 

للمناطق املحيطة بامل�شت�شفى.

امل��ت��اح��ة ب��ال��ط��ري��ق��ة االأف�����ش��ل مبا 
ي�شمح بزيادة قدرته على معاجلة 
الذين  املراجعني  اأك��رب من  اأع��داد 
الرحبة  م�شت�شفى  اإىل  يتوافدون 
ل�شريحة  خ���دم���ات  ي���ق���دم  ال�����ذي 
كبرية من اأهايل املنطقة الو�شطى 
اأبوظبي التي ت�شهد تزايدا  ملدينة 
كبريا يف عدد ال�شكان مع التو�شع 
وافتتاح  املنطقة  هذه  يف  ال�شكاين 
جممعات �شكنية جديدة و�شي�شمح 
ت����وف����ري اخل����دم����ات  و  ب���ت���غ���ط���ي���ة 
ال�شحية لعدد اأكرب من ال�شكان يف 
خمتلفة مناطق اإمارة اأبوظبي من 
باأحدث  امل�شت�شفى  ت��زوي��د  خ��الل 

الطاقة  م�����ش��ادر  ع��ل��ى  وي��ح��اف��ظ 
ويقلل الب�شمة البيئية للمبنى.

ق�����ال ع��ي�����ش��ى �شيف  م����ن ج���ان���ب���ه 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال����رم����ي����ث����ي 
م�شروع  اإن  ال���رح���ب���ة  مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ياأتي  ال�����ط�����وارئ  ق�����ش��م  جت���دي���د 
تبذلها  التي  اجل��ه��ود  م��ع  متا�شيا 
�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 
“�شحة” لتطوير البنية التحتية 
ال�شحية  امل���ن�������ش���اآت  خم��ت��ل��ف  يف 
م��ن اأج���ل ت��ق��دمي خ��دم��ات �شحية 
تعتمد  عاملية  مبعايري  وعالجية 
على اجلودة يف جميع خمرجاتها.

الرحبة  م�شت�شفى  اأن  اإىل  م�شريا 

اإذ تتوافر فيه  واالأمهات احلوامل 
معاينة  غ��رف  من  االق�شام  جميع 
لعالج  وغ�������رف  امل����ه����ام  م���ت���ع���ددة 
ال�شغرية  وال��ع��م��ل��ي��ات  ال���ط���وارئ 
فورية  معاينة  وعيادات  واالنعا�س 
واالأ�شنان  االأ���ش��رة  ط��ب  بينها  م��ن 
ال�شحية  والرعاية  العيون  و طب 
االأمرا�س  من  والوقاية  العاجلة 
اإ�شافة  امل���خ���ربي���ة  وال���ف���ح���و����س 
والت�شوير  االأ���ش��ع��ة  خ��دم��ات  اإىل 
التقنية  االجهزة  باأحدث  الرقمي 
�شيدلية  اإىل  باالإ�شافة  احلديثة 
اأمام  الوقت  لتوفري  ذكية  حديثة 

املري�س ودكتور الطوارئ املعالج.

الإمارات واإثيوبيا تبحثان العالقات 
الثنائية وتطورات الأو�ساع القليمية

•• اأدي�س اأبابا -وام:

التقى �شعادة غازي عبداهلل �شامل املهري �شفري الدولة 
اأث��ي��وب��ي��ا م��ع��ايل ه���ريوت زم��ن��ي وزيرة  ل��دى جمهورية 
مبقر  مبكتبها  اخل��ارج��ي��ة  لل�شوؤون  االثيوبية  ال��دول��ة 

اخلارجية االإثيوبية اأول اأم�س االأول.
املتنامية  الثنائية  العالقات  تطوير  �شبل  اللقاء  تناول 
القطاعات  يف  خ���ا����ش���ة  ال�������ش���دي���ق���ني  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني 
ذات  الق�شايا  ج��ان��ب  اإىل  واال���ش��ت��ث��م��اري��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 

االهتمام امل�شرتك .
ون��اق�����س ال��ل��ق��اء ك��ذل��ك ت��رت��ي��ب��ات ع��ق��د ال����دورة الثانية 
املقرر  البلدين  بني  للتعاون  امل�شرتكة  الوزارية  للجنة 

ف�شال  اأبابا  اأدي�س  يف  اجل��اري  العام  نهاية  قبل  عقدها 
عن ق�شايا حيوية اأخرى، منها اإمكانية ت�شهيل اإ�شدار 
اإثيوبيا  اإىل  و�شولهم  عند  ال��دول��ة  ملواطني  ت��اأ���ش��ريات 

لغر�س ال�شياحة اأو اال�شتثمار.
اإث��ي��وب��ي��ا ل��رت���ش��ي��ح دولة  وت���ط���رق اجل��ان��ب��ان اإىل دع���م 
التنفيذي  املجل�س  لع�شوية  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ا�شتعرا�س  ج���ان���ب  اإىل  ال���ب���ح���ري���ة  امل����الح����ة  مل��ن��ظ��م��ة 
خ�شو�شا  االإقليمي  ال�شعيد  على  االأو�شاع  م�شتجدات 
االإثيوبية  ال��وزي��رة  واأك���دت  ال�شودان.  االأزم���ة يف جنوب 
الثنائية  اهتمام وحر�س بالدها على تطوير عالقاتها 
امل�شالح  املتحدة مبا يحقق  العربية  االإم��ارات  مع دولة 

واالأهداف امل�شرتكة للبلدين.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

نا�سئة ال�سارقة ت�سارك يف برنامج �سناعة الأفالم بكوريا اجلنوبية 
•• ال�صارقة-وام:

ت�شارك نا�شئة ال�شارقة التابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة 
واملبتكرين يف برنامج تبادل اخلربات مبجال �شناعة االأفالم 

املقام حاليا يف كوريا اجلنوبية .
وميثل نا�شئة ال�شارقة يف الربنامج الذي يختتم اليوم- النا�شئ 
ال��ع��ام��ري - مب�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة م��ن الطلبة من  ع��ل��ي نبيل 

خمتلف دول العامل.
و ي�شرف على تنظيم الربنامج موؤ�ش�شة فن بالتعاون مع معهد 
جمموعة  وي�شمل  والفنون  لالإعالم  الكوري   Dong Ah
م��ن ال���ور����س ال��ت��دري��ب��ي��ة الإك�����ش��اب ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال�����ش��ب��اب اأف�شل 

اخلربات يف جمال �شناعة االأفالم.

نا�شئة  يف  النا�شئة  رعاية  اإدارة  مدير  م�شربك  فاطمة  وقالت 
منت�شبي  اأحد  العامري  علي  النا�شئ  م�شاركة  تاأتي   : ال�شارقة 
االإماراتي  اخل����ربات  ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج  يف  وا���ش��ط  نا�شئة  م��رك��ز 
نا�شئة  حر�س  من  وانطالقا  ال�شابع  الفن  جم��ال  يف  ال��ك��وري 
ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى تفعيل م��ب��داأ ال��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة مع 
مبا  كافة  احلكومية  والدوائر  والهيئات  املجتمعية  املوؤ�ش�شات 
الذين ميثلون  املتميزين  وال�شباب  النا�شئة  ي�شب يف م�شلحة 

حمور عملنا يف نا�شئة ال�شارقة .
وروؤيتها  املوؤ�ش�شة  اأه���داف  لتحقيق  ت��اأت��ي  امل�شاركة  اأن  واأك���دت 
اال�شرتاتيجية التي حتظى مبتابعة حثيثة من قرينة �شاحب 
ب��ن��ت حممد  ���ش��م��و ال�شيخة ج��واه��ر  ال�����ش��ارق��ة  ال�����ش��م��و ح��اك��م 
اإىل  اإ�شافة  االأ���ش��رة  ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي 

مواهبهم  اإب����راز  يف  امل��وه��وب��ني  النا�شئة  اأم���ام  الفر�شة  اإت��اح��ة 
جانب  اإىل  وال��ت��ع��رف  وع��امل��ي��ا  حمليا  اأنف�شهم  ع��ن  وال��ت��ع��ب��ري 
اخل��ربات االإمارتية على جت��ارب وخ��ربات فناين خمتلف دول 
ال��ع��امل واك��ت�����ش��اب وت��ب��ادل اأف�����ش��ل امل��ه��ارات اخل��ا���ش��ة مبراحل 
الدورات  ه��ذه  امل�شاركني يف مثل  الق�شرية من  االأف���الم  اإن��ت��اج 

والربامج.
واأ�شار املخرج عدنان �شلوم اإداري الن�شاط ال�شينمائي وامل�شرحي 
يف نا�شئة ال�شارقة اإىل اأن م�شاركة النا�شئ علي العامري يف هذا 
التدريب  برنامج  يف  متيزه  بعد  ج��اءت  الكرنفايل  ال��ربن��ام��ج 
العامني  م��دار  علي  ال�شارقة  نا�شئة  نظمته  ال��ذي  ال�شينمائي 
ال�شينمائيني  املخرجني  مع  وا�شط  نا�شئة  مركز  يف  املا�شيني 

عماد البيتم وعادل النجار .

عملية “عني ال�سقر” ل�سرطة اأبوظبي ت�سبط اآ�سيويا حاول ترويج 3 كيلو جرامات »هريوين«

فعاليات متنوعة ملركز �سباب ال�سارقة �سمن برامج »�سيف بالدي« 
•• ال�صارقة -وام:

اأ�شاد �شعادة خالد عي�شى املدفع - االأمني العام امل�شاعد للهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة رئي�س 
اللجنة العليا املنظمة لفعاليات �شيف بالدي باأهمية مركز �شباب ال�شارقة .

جاء ذلك خالل زيارة اللجنة العليا املنظمة لفعاليات �شيف بالدي م�شاء اأم�س قبل االأول اإىل مركز 
�شباب ال�شارقة بح�شور علي ال�شام�شي مدير مركز �شباب ال�شارقة م�شريا اىل اأنه ي�شكل حمطًة تخرج 

املوهوبني واملبدعني يف خمتلف املجاالت .
خالل  �شاب   400 من  اأك��رث  ت�شم  ال�شارقة  �شباب  مركز  اأ���ش��رة  اإن  ال�شام�شي  علي  ق��ال  جانبه  من 
الربنامج الوطني لالأن�شطة ال�شيفية “�شيف بالدي” . م�شريا اإىل اأن فعاليات املركز كانت متنوعة 
كم�شابقة الطائرات العمودية وم�شابقة تركيب البازل وم�شابقة م�شد�شات االألوان والطاولة ا�شافة 

اىل دوري كرة قدم واآخر للتن�س و املحا�شرات القيمة والرحالت الرتفيهية.

ال�سيخة فاطمة تطلق ال�سرتاتيجية الوطنية لالأمومة والطفولة وخطة تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة
•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
الن�شائي  االحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ش�شة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية  التنمية 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
الوطنية لالأمومة  اال�شرتاتيجية 
والطفولة واخلطة اال�شرتاتيجية 
االطفال  وتنمية  ح��ق��وق  لتعزيز 
ذوي االعاقة 2017 – 2021 .

واأعلنت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
األقتها نيابة عنها  مبارك يف كلمة 
الفال�شي  ع��ب��داهلل  ال���رمي  ���ش��ع��ادة 
االأعلى  للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني 
لالأمومة والطفولة خالل احتفال 
اأقيم بجامعة نيويورك بال�شعديات 
اأم�س قبل االأول اإقامة يوم الطفل 
وحثت  املنا�شبة  ب��ه��ذه  االم���ارات���ي 
جميع فئات املجتمع على امل�شاركة 
االحتفال  وه��ذا  الفعالية  ه��ذه  يف 
ي�����ش��ادف توقيع  ال����ذي  ال�����ش��ن��وي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة االم�����ارات 

على ميثاق الطفولة العاملي .
اال�شتجابة  اإن  ���ش��م��وه��ا  وق���ال���ت 
واعتمادها  ال��دول��ة  م��ن  ال�شريعة 
الوطنية لالأمومة  اال�شرتاتيجية 
والطفولة واخلطة اال�شرتاتيجية 
ل��ت��ع��زي��ز ح���ق���وق االأط�����ف�����ال ذوي 
االع��اق��ة ال��ذي��ن ق��ررت ال��دول��ة اأن 

لهما والرتكيز على توفري ال�شحة 
وامل�شاركة  االآمنة  والبيئة  اجليدة 
االج����ت����م����اع����ي����ة ل���������الأم وال���ط���ف���ل 
ممار�شة  م��ن  ليتمكنا  ودع��م��ه��م��ا 
على  ك��اف��ة  امل��ج��االت  يف  حقوقهما 
اأن ي�شم هذا الفريق ممثلني من 

جهات وطنية عديدة.
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  واأ���ش��اف��ت 
بنت مبارك اإن القيادة الر�شيدة يف 
لالأم  اهتمامها  جل  اأول��ت  الدولة 
ودعمتهم  واأط��ف��ال��ه��ا  االإم���ارات���ي���ة 
يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت وف��ت��ح��ت لهم 
ال��ط��ري��ق ل��ي��م��ار���ش��وا ح��ق��وق��ه��م يف 
لهم  ووف����رت  ال��ع��ل��م��ي  التح�شيل 

الرعاية ال�شحية ال�شاملة.
ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن  واأو���ش��ح��ت 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
امل����ب����ادئ  اأر������ش�����ى ه�����ذه  ث�������راه  اهلل 
و�شار  التنفيذ  م��و���ش��ع  وو���ش��ع��ه��ا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  نهجه  على 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
“ و�شاحب  “ حفظه اهلل  ال��دول��ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  ال 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 
ال�شمو حكام االإمارات، حتى غدت 

ت�شمنتهما  ال�����ت�����ي  واخل�����ط�����ط 
واعتبارهما نربا�شا يهتدون به يف 

حياتهم وم�شارهم العلمي.
بعد ذلك األقى اأنتوين ليك مدير 
عام اليوني�شيف كلمة يف االحتفال 
التهنئة  فيها  ق��دم  الفيديو  ع��رب 
املتحدة  العربية  االم���ارات  لدولة 
اال�شرتاتيجية  اع����ت����م����اد  ع���ل���ى 
الوطنية ب�شاأن االأمومة والطفولة 
لالأطفال  اال�شرتاتيجية  واخلطة 

من ذوي االإعاقة.
اليوني�شيف  تقدير  و  �شكر  و وجه 
ال�شيخة  �شمو  اإىل  خ��ا���س  ب��وج��ه 
قيادتها  على  مبارك  بنت  فاطمة 
يف حتقيق هذا االجناز الكبري ..و 
اأكد اأن هاتني اال�شرتاتيجيتني ال 
متثالن العنا�شر الرئي�شية لروؤية 
بل  ف��ح�����ش��ب   2021 االم���������ارات 
متثالن اأي�شا روؤية عملية لتح�شني 
وا�شعو  ا�شتطاع  و  االط��ف��ال  حياة 
ي�شمناهما  اأن  اال�شرتاتيجيتني 
ب���ن���ودا ه��ام��ة ب��ع��د االإط������الع على 
واالأخذ  اال�شرتاتيجيات  خمتلف 
منها  الأطفالهم  واملنا�شب  باملفيد 
لي�شتفيدوا اأف�شل ا�شتفادة خا�شة 
االحتياجات  ذوي  م���ن  االط���ف���ال 

اخلا�شة.
اإىل  ه��وؤالء يحتاجون  اإن  واأ���ش��اف 
واإىل  ج��دا  منا�شبة  منزلية  بيئة 
التعليم والرعاية ال�شحة وممار�شة 

“اأ�شحاب  ���ش��ف��ة  ع��ل��ي��ه��م  ت�����ش��ب��غ 
اهتمامها  ع���ل���ى  ت�����دل  الهمم” 
ب���ه���ات���ني ال���ف���ئ���ت���ني ال���ه���ام���ت���ني يف 
املجال  ف��ت��ح  و�����ش����رورة  امل��ج��ت��م��ع 
اأمامهما لالنطالق نحو امل�شتقبل 

بكل ثقة واقتدار .
اعتبارا  ت��ع��ل��ن  اأن���ه���ا  واأو����ش���ح���ت 
م��������ن ال��������ي��������وم اط�������������الق ه����ات����ني 
العمل  ل��ي��ب��داأ  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ني 
ب�����و������ش�����ع ال��������ربام��������ج واخل�����ط�����ط 
التنفيذية لهما مبا يوؤهل االأمهات 
واالأطفال مبا ميكنهم من ممار�شة 
حقوقهم وامل�شي بها قدما خدمة 

للوطن واأبنائه جميعا.
لهاتني  ت���ب���ع���ا  اإن���������ه  واأ������ش�����اف�����ت 
اال�شرتاتيجيتني فاإنها تعلن اأي�شا 
اإقامة “”يوم الطفل االإماراتي”” 
يف اخلام�س ع�شر من �شهر مار�س 
اليوم  ب��ه��ذا  ع��ام لنحتفل  ك��ل  م��ن 
ممار�شة  على  ل��الأط��ف��ال  ت�شجيعا 
التي  ل������الأم  وت���ك���رمي���ا  ح��ق��وق��ه��م 
م���ا ح��ب��اه��ا اهلل بها  ب��ك��ل  ت�����ش��ع��ى 
م��ن ح��ن��ان وق����وة وك���ف���اءة لرتبية 

اأطفالها تربية �شليمة.
���ش��م��وه��ا ع��ن ت�شكيل  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
مبتابعة  م���ك���ل���ف  وط����ن����ي  ف����ري����ق 
الوطنية لالأمومة  اال�شرتاتيجية 
لتعزيز  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل��ط��ة 
ح���ق���وق وت��ن��م��ي��ة االط����ف����ال ذوي 
االعاقة وو�شع الربامج التنفيذية 

االإماراتية  ال��ق��ي��ادة  الل��ت��زام  اآخ���ر 
حقوق  وحماية  بتعزيز  الر�شيدة 

الطفل.
و �شددت �شمو ال�شيخة فاطمة على 
اال�شرتاتيجيتني  اإع��داد هاتني  اأن 
اإمنا  و  امل�����ش��ادف��ة  ول���ي���د  ي��ك��ن  مل 
ك��ان��ت��ا ن��ت��اج ج��ه��د وت���ع���اون مكثف 
وموؤ�ش�شات  وزارات  م��ع  وم�شتمر 
ال��دول��ة وج��ه��ات اآخ���رى لها باعها 
امل���ج���ال.. الأجل  ال��ط��وي��ل يف ه���ذا 
ذل������ك، ت����ع����اون امل���ج���ل�������س االأع���ل���ى 
ل���الأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة يف اإع�����داد 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ني م����ع االحت�����اد 
ال��ع��ام وم��ك��ت��ب منظمة  ال��ن�����ش��ائ��ي 
اليوني�شيف لدول اخلليج العربية 
وت�����ش��اور م��ع اأك���رث م��ن 45 جهة 

حملية واحتادية الإجنازهما.
اإىل  ي��دع��و  املجل�س  اإن  اأ���ش��اف��ت  و 
م�شاركة اجلهات املحلية واالحتادية 
البيئة  ت����وف����ري  يف  ال������دول������ة  يف 
وم�شاعدتهم  ل��الأط��ف��ال  امل��الئ��م��ة 
بكل  امل�شتقبل  اإىل  ال��دخ��ول  على 
الوقت  يف  معربة  واقتدار..  كفاءة 
نف�شه عن تقديرها لكل من �شاهم 
اال�شرتاتيجيتني  هاتني  اإع��داد  يف 
اأه���دت �شمو  ال��ف��ع��ل. و  اأو  ب��ال��ق��ول 
ال�شيخة فاطمة هذين االجنازين 
االأمهات  االأخ����وات  اإىل  الكبريين 
واأب��ن��ائ��ن��ا االأط���ف���ال ودع��ت��ه��م اإىل 
اال�شتفادة الق�شوى من الفعاليات 

املراأة االإماراتية يف م�شاف الن�شاء 
وعلى  ب��ل  املنطقة  يف  ف��ق��ط  لي�س 
بف�شل  وذل��ك  اخل��ارج��ي  ال�شعيد 
ما وفرته لها القيادة الر�شيدة من 
فر�س عديدة لتحقيق طموحاتها 

يف العلم والعمل.
واأ����ش���ارت ���ش��م��و “ اأم االم������ارات “ 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  اأن  اإىل 
مبادئ  و�شع  اإىل  �شعى  والطفولة 
واأطفالها  لالأم  تنري  ا�شرتاتيجية 
الطريق نحو التقدم ونيل احلقوق 
وممار�شتها يف �شتى ميادين احلياة 
بهدف تن�شئة االأطفال على القيم 
وجتهيزهم  ال���ط���ي���ب���ة  وامل�����ب�����ادئ 

للم�شتقبل.
ون���وه���ت مب���ا ب���ذل���ه امل��ج��ل�����س من 
ج��ه��د م�����ش��ك��ور يف جم����ال اإع�����داد 
بالتعاون  اال�شرتاتيجيتني  هاتني 
املتحدة  االأمم  منظمة  مكتب  مع 
ل��ل��ط��ف��ول��ة “ ي��ون��ي�����ش��ف “ ل���دول 
ل��ت��ك��ون��ا مرجعا  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 
جمال  يف  القرار  ل�شانعي  اأ�شا�شيا 
الطفولة يف دولة االإمارات العربية 
بناء  املتحدة، وم�شاهما رئي�شيا يف 
االأطفال  فيها قدرات  تزدهر  بيئة 
لالإجنازات  وا�شتكماال  واليافعني 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول������ة االم�������ارات 
تنفيذ  جم��ال  يف  املتحدة  العربية 
ال��ت��زام��ات��ه��ا جت����اه االأط����ف����ال اإىل 
ك��ون��ه��م��ا جت�����ش��ي��دا عمليا  ج���ان���ب 

والريا�شة  ال��ل��ع��ب  يف  ه��واي��ات��ه��م 
هذه  اال�شرتاتيجيتان  لبت  وق��د 

االحتياجات .
واأكد اأن اليوني�شيف يتعهد بالقيام 
ب�����دوره ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل ب��ج��ع��ل هذه 
الروؤية حقيقة واقعة م�شتندا اىل 
التعاون القائم مع دولة االمارات 
جليا  ظهر  ال��ذي  املتحدة  العربية 
املجل�س  م����ع  ال���ع���م���ل  خ�����الل  م����ن 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
واجلهات االأخرى ذات العالقة على 
والربامج  اال�شرتاتيجيتني  و�شع 
بعد   . امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  لتنمية 
االأطفال  ق��دم جمموعة من  ذل��ك 
اأ���ش��ح��اب الهمم  ون��ظ��رائ��ه��م م���ن 
وتطلعاتهم  اآم���ال���ه���م  م���ن  ل��وح��ة 
نالت اإعجاب احل�شور قدموا فيها 
بخاطرهم  ي��ج��ول  مم��ا  جمموعة 
وما يهمهم اأثناء ممار�شة حياتهم 
اإن كل  يف املجتمع فمنهم من قال 
رعاية  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  االط���ف���ال 
�شحية وتاأمني �شحي ومنهم من 
 .. اأطفالها  اأ���ش��رة حتمي  ك��ل  ق��ال 
اأ�شرة لها بيئة �شحية خالية  وكل 
يحافظ  وكل طفل   .. التلوث  من 
على البيئة الطبيعية التي يعي�س 
بها ... وكل طفل ي�شعر باالأمان يف 
وكل   .. واملجتمع  واملدر�شة  البيت 
اإىل  يتعر�س للخطر يحتاج  طفل 

حماية.

•• اأبوظبي -وام: 

كيلو   3 بحوزته  اآ�شيوي  م��روج  على  القب�س  اأبوظبي من  �شرطة  متكنت 
ج��رام��ات م��ن خم���در ال��ه��ريوي��ن ���ش��ري��ع االإدم�����ان وال����ذي يت�شبب مبوت 
املتعاطي عند تناول جرعة زائدة يف عملية اأطلقت عليها “عني ال�شقر” 
الإحباط  ات��ب��اع��ه��ا  ال��ت��ي مت  الل�شيقة  وامل��راق��ب��ة  ال��ت��ع��ق��ب  ن��ظ��را جل��ه��ود 

العملية و�شبط املروج، الذي كان يتحرك بحذر�شديد.
  و قال العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة املخدرات 
ب�شرطة اأبوظبي اإنه توفرت لديهم معلومات تفيد بوجود �شخ�س م�شبوه 
يحاول ترويج خمدر الهريوين الذي ي�شنف كاأحد اأخطر اأنواع ال�شموم 
املخدرة وعلى الفور مت ت�شكيل فريق ر�شد ومتابعة متكن بكفاءة عنا�شره 
االإج����راءات عن  بعد تقنني  اأ���ش��ف��رت  ملراقبة ل�شيقة  امل���روج  اإخ�����ش��اع  م��ن 

�شبطه متلب�شا مبحاولة بيع كب�شوالت هريوين يف مدينة اأبوظبي.
  واأ�شاف اأنه عرث بحوزته، اأثناء اإلقاء القب�س عليه على ربع كيلو غرام 

من خمدر الهريوين، ومببا�شرة ا�شتكمال االإجراءات، مت االنتقال اإىل مقر 
�شكنه وجرى تفتي�شه والعثور على بقية الكمية املخدرة من ذات ال�شنف 
باأن  املحرزة  باالأدلة  ا�شتجوابه ومواجهته  بعد  اع��رتف  امل��روج  اأن  واأك��د   .
كمية املخدرات امل�شبوطة خا�شة به ويهدف اإىل بيعها للتك�شب بطريقة 
العامة  النيابة  اإىل  وامل�شبوطات  اإحالته  مت  اأن��ه  مو�شحا  م�شروعة،  غري 

ال�شتكمال التحقيقات ب�شاأن الواقعة.
القنوات  ع��رب  بالتوا�شل  املجتمع   اأف����راد  ال��ظ��اه��ري،  العقيد  ط��ال��ب  و    
اأو  ترويج  عمليات  الأية  للت�شدي  اأبوظبي  �شرطة  وفرتها  التي  الر�شمية 
ال�شريع  االإب��الغ  اأهمية  اإىل  الفتا  للمخدرات،  تعاطي  اأو  نقل  اأو  تهريب 
واأمن  �شالمة  على  املنا�شب حفاظا  الوقت  ال�شرطية يف  التدابري  التخاذ 

املجتمع .
ملكافحة اجلرمية  اأبوظبي على موا�شلة جناحاتها  اأكد حر�س �شرطة  و 
عمليات  يف  امل��خ��درات  لرتويج  خمططات  اأي  واإف�شال  الوقائية  بالطرق 

نوعية كعملية “عني ال�شقر”.

تنفيذ تقاطع على طريق ال�سارقة - الذيد بتكلفة 67 مليون درهم 

موؤ�س�سة املنجزين العرب متنح النابغة الإماراتي اأديب البلو�سي جائزة املبدع العربي ال�سغري

•• ال�صارقة-وام:

واملوا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
بتنفيذ  املقاوليني  اأح��د  تكليف  عن 
م�شروع التقاطع رقم 8 على طريق 
تبلغ  ب��ت��ك��ل��ف��ة  ال���ذي���د   - ال�����ش��ارق��ة 

حوايل 67 مليون درهم.
ي��و���ش��ف �شالح  امل��ه��ن��د���س  واأو����ش���ح 
ال�شويجي رئي�س الهيئة اأن امل�شروع 

ونائب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان 
ال�����ش��ارق��ة اخل��ا���ش��ة بتطوير  ح��اك��م 
باأعلى  وتنفيذها  ال��ط��رق  �شبكات 
املوا�شفات العاملية لتواكب الطفرة 
التي  واالق���ت�������ش���ادي���ة  ال��ع��م��ران��ي��ة 

ت�شهدها االإمارة.
وذكر ال�شويجي اأن امل�شروع ي�شتمل 
ج��دي��د الإحالل  اإن�����ش��اء ج�شر  ع��ل��ى 
طريق  على  امل��ق��ام  ال��ث��ام��ن  اجل�شر 

�شاحب  توجيهات  على  ب��ن��اء  ي��اأت��ي 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
االأعلى حاكم ال�شارقة الرامية اىل 
البنية  تطوير  م�شاريع  يف  التو�شع 
املحرك  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  و  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
مدينة  وت���ط���ور  ل��ن��م��و  االأ����ش���ا����ش���ي 
ال�������ش���ارق���ة ومب��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة من 
ال�شيخ �شلطان بن حممد بن  �شمو 

مبرور  وي�شمح  ال��ذي��د   - ال�����ش��ارق��ة 
ط���ري���ق ع���ل���وي م������زدوج م���ك���ون من 
حارتني لل�شري بعر�س 7،3 مرت يف 
كل اإجتاه ويت�شل هذا اجل�شر عند 
طرفيه ب��دواري��ن مع ع��دد 4 طرق 
حارتني  م��ن  مكونة  ح��رة  كمخارج 
م���رت وطول   7،3 ب��ع��ر���س  ل��ل�����ش��ري 

اإجمايل 2،6كم .
على  يعمل  اجل�����ش��ر  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

نقل احلركة بني منطقة ال�شجعة 
ال�شناعية واملناطق املجاورة وطريق 
اأي�شا  وي�شمح  مثلى  ب�شورة  الذيد 
باأعمال التو�شعة امل�شتقبلية لطريق 
الذيد للمتجه اأ�شفل اجل�شر كما مت 
املت�شلة  املنحدر  منا�شيب  ت�شميم 
باأحد طريف اجل�شر والواقعة �شمن 
باالإ�شافة  احل�����رة  امل����خ����ارج  ط����رق 

الأعمال اخلدمات امل�شاحبة.

•• القاهرة- وام:

العرب  املنجزين  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
ع����ن م���ن���ح ال���ن���اب���غ���ة االإم������ارات������ي 
ال�����ش��غ��ري اأدي����ب ال��ب��ل��و���ش��ي ذي ال� 
العربي  امل��ب��دع  ج��ائ��زة  ع��ام��ا   13
ال�شاعد تقديرا الإجنازاته املحلية 

والدولية اال�شتثنائية.
وق�����ال ول���ي���د ال���ع���رب���ي اأم�����ني عام 
�شيتم  ان��ه  ام�س  بيان  يف  املوؤ�ش�شة 
االح���ت���ف���اء ب��ال��ن��اب��غ��ة االإم����ارات����ي 
خالل  اجل��ائ��زة  ومنحه  وتكرميه 
للموؤ�ش�شة  ال�شنوية  االحتفالية 
املقررة يف دي�شمرب املقبل مبدينة 
�شرم ال�شيخ امل�شرية و�شط ح�شور 
�شخ�شيات عربية رفيعة امل�شتوى.

اختيارها  ان  امل��وؤ���ش�����ش��ة  واأك������دت 
االم����ارات����ي اأدي�����ب ال��ب��ل��و���ش��ي جاء 
املوؤ�ش�شة  لر�شد  طبيعية  كنتيجة 
لهذا  اال�شتثنائية  االب��داع  مل�شرية 
هذه  متنح  حيث  النابغة  الطفل 
االطفال  الأح����د  ���ش��ن��وي��ا  اجل���ائ���زة 
ال����ع����رب ال����ذي����ن ل���ه���م اجن�������ازات 

ملمو�شة .

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
املجل�س  واأع�شاء  امل�شلحة  للقوات 

االأعلى لالحتاد حكام االمارات .
�شمو  اىل  االجن�������از  اأه�������دى  ك���م���ا 
اآل نهيان  ال�شيخ من�شور بن زايد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�شوؤون الرئا�شة ..متوجها بال�شكر 
���ش��م��وه ع��ل��ى اح��ت�����ش��ان��ه منذ  اىل 
طفولته وتوفري كل الدعم الالزم 
ل����ه م����ن اأج������ل ت�����ش��ج��ي��ع ق���درات���ه 

وقد اأهدى النابغة االماراتي هذا 
االجناز اىل قيادة الدولة الر�شيدة 
وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اهلل”و�شاحب  “حفظه  ال���دول���ة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 

ومهاراته واإبداعاته على م�شتوى 
العامل.

البلو�شي  ادي��ب  ان  بالذكر  جدير 
على  ح�شل  نابغة  ام��ارات��ي  طفل 
العاملية  اجل����وائ����ز  م����ن  ال���ع���دي���د 
التكرميات  م��ن  بالعديد  وح��ظ��ي 
يف  وال��دويل  املحلي  امل�شتوى  على 
حني اختارته �شبكة “�شي ان ان” 
االمريكية وهو يف عمر 10 �شنوات 
�شمن قائمة ت�شم 8 اأطفال نوابغ 

االبتكارات  جم���ال  يف  ال���ع���امل  يف 
ب��االأج��ه��زة الطبية  واالخ��رتاع��ات 
حيث كان الطفل العربي الوحيد 

يف القائمة واأ�شغرهم �شنا.
الف�شاء  وك�����ال�����ة  م���ن���ح���ت���ه  ك���م���ا 
�شهادة   11 “نا�شا”  االأم��ري��ك��ي��ة 
وه���ن���د����ش���ة  ع�����ل�����وم  يف  م����وث����ق����ة 
الف�شائي  وال����روب����ورت  ال��ف�����ش��اء 
الف�شاء  جامعة  من  �شهادة  منها 
..ك���م���ا كرمته  ه��ي��و���ش��ن  ب���والي���ة 
دايفيد�شون  مبركز  العليا  االدارة 
لبعثات ا�شتك�شاف الف�شاء مبنحه 
امليدالية الذهبية للمركز واأطلقت 
النابغة  ل���ق���ب  االم����������ارات  ع��ل��ي��ه 

والعامل االماراتي ال�شغري .
اأديب  االم��ارات��ي  النابغة  وح�شل 
ال��ب��ل��و���ش��ي ع��ل��ى ل��ق��ب ���ش��ف��ري من 
منها  ودول��ي��ة  حملية  جهات  �شبع 
وال�شالم  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  دويل  ���ش��ف��ري 
لل�شالم  العاملية  “اميا”  ملنظمة 
و�شفري  ال����دول����ي����ة  وامل���و����ش���ي���ق���ى 
جلائزة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
و�شفري  ال��ع��رب��ي  لل�شباب  م��ب��ارك 

لهيئة االمارات للهوية.

»كافيه دي روما - اأبوظبي« تدعم 
»�سندوق الوطن« ب� 5 ماليني درهم

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شندوق الوطن - املبادرة املجتمعية لرجال اأعمال اإماراتيني - دعما 
بقيمة 5 ماليني درهم من “كافيه دي روما - اأبوظبي”.

الوطن  اأبوظبي” يف �شندوق   - “كافيه دي روما  اأي�شا م�شاهمة  وت�شتمل 
على تقدمي خدمات ت�شويقية الأهدافه ومبادراته.

االأغذية  قطاع  �شركات  اأول  من  اأبوظبي   - روم��ا  دي  كافيه  تكون  وبذلك 
اإىل  ت�شم  التي  بالدولة  وامل�شروبات 
اأوائ��ل ال�شندوق والتي تهدف  قائمة 
ال�������ش���ن���دوق منذ  ل���ت���ك���رمي داع����م����ي 
ان��ط��الق��ه وح��ت��ى ان��ت��ه��اء ع���ام اخلري 
���ش��واء ك��ان��وا م��ن االأف���راد واملوؤ�ش�شات 
واالأف�����راد  االأع���م���ال  ق��ط��اع  وت�شجيع 
يف  وامل�شاهمة  خطاهم  على  بال�شري 

دعم ال�شندوق لتحقيق اأهدافه.
وب�����ه�����ذا ال�����دع�����م ي����رت����ف����ع اإج����م����ايل 
�شندوق  ت��ل��ق��اه��ا  ال���ت���ي  امل�����ش��اه��م��ات 
ال���وط���ن م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه وح��ت��ى االآن 
نحو  ت�شكل  دره��م  مليون   564 اإىل 
امل�شاهمات  اإجمايل  من  املئة  يف   56
امل�����ش��ت��ه��دف��ة وال��ب��ال��غ��ة م��ل��ي��ار درهم 

بحلول العام 2020. وقال �شعادة اأحمد حم�شن احلامد الها�شمي رئي�س 
دي  كافيه  �شل�شلة  متتلك  والتي  االأوىل  االإم���ارات  جمموعة  اإدارة  جمل�س 
روما اأبوظبي اإن امل�شاركة يف دعم �شندوق الوطن �شرف كبري وفر�شة لرد 
اجلميل الكبري لدولة االإمارات التي تعد مثاال يحتذى به عامليا للت�شامح 
اأبوابها  فتحت  الدولة  اأن  واأك��د  اجلاليات.  احل�شاري مع جميع  والتعامل 
اأمام اجلميع وهياأت لهم اأف�شل بيئة لال�شتثمار وجميع م�شتلزمات النمو 
تاأتي من منطلق  املهمة  املبادرة  امل�شاهمة يف هذه  اأن  اإىل  والتطور م�شريا 
امل�شوؤولية االجتماعية واحلر�س على االلتزام بالعمل معا لتحقيق التقدم 
للوطن. من جهته رحب جمل�س اإدارة �شندوق الوطن بان�شمام كافيه دي 
االأغذية  �شركات قطاع  اأوىل  لتكون  ال�شندوق  اأوائ��ل  اإىل  اأبوظبي   - روم��ا 

وامل�شروبات التي ت�شاف اإىل هذه القائمة.
 - روم��ا  دي  كافيه  قدمتها  التي  للم�شاهمة  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن  واأع���رب 
اأبوظبي والتي تعرب عن التزامها مب�شوؤولياتها جتاه املجتمع وحر�شها على 
امل�شاهمة يف دفع عجلة التنمية ال�شاملة والعمل على تهيئة البيئة املنا�شبة 

التي متكن الكفاءات الوطنية من التفوق والتقدم يف خمتلف املجاالت.
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اأخبـار الإمـارات
عمار النعيمي يوجه باإجراء درا�سة ا�ستق�سائية لل�سعادة يف عجمان

•• عجمان -وام:

رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
املجل�س التنفيذي اأن الغاية ال�شامية للقيادة الر�شيدة يف دولة االإمارات 

اإ�شعاد �شعبها .
ب��دور احلكومة االحت��ادي��ة وم��ا تبذله من جهد لتحويل هذه  واأ���ش��اد 
التي  النوعية  امل�شاريع واملبادرات  اإىل واقع ملمو�س من خالل  الغاية 
تطلقها. جاء ذلك يف معر�س التح�شري لدرا�شة ا�شتق�شائية لل�شعادة 
�شموه  وج��ه  و   .. املقبل  العام  مطلع  للتميز  عجمان  برنامج  ينفذها 
�شعادة  يقي�س  اإح�شائيا  موثوق  مقيا�س  توفري  اإىل  وتهدف  بتنفيذها 

االأفراد واالأ�شر وامل�شتثمرين يف اإمارة عجمان.
وقال �شموه : نحن يف حكومة عجمان ووفق توجيهات �شاحب ال�شمو 

االأعلى حاكم عجمان  املجل�س  النعيمي ع�شو  را�شد  بن  ال�شيخ حميد 
عازمون على اأن نكون ع�شوا فعاال وم�شاهما رئي�شا يف جعل دولتنا من 

اأ�شعد دول العامل.
واأ�شاف �شموه اإن موؤ�شر ال�شعادة يجب اأن يقي�س االرتباط بني ال�شعادة 
االإماراتي  املواطن  فخر  يف  املتمثل  الوطني  واالح�شا�س  نعي�شها  التي 
ال�شغرية  االأ���ش��ي��اء  يغفل  وال  كما  لقيادتها  ووالئ���ه  بدولته  واع��ت��زازه 
�شعيد  املهند�س  قال  اليومية. من جانبه  بها يف حياتنا  ن�شتمتع  التي 
املطرو�شي االأمني العام للمجل�س التنفيذي يف عجمان اإن الهدف من 
ملف  ال�شعادة يف عجمان وحت�شري  ملوؤ�شر  اأ�شا�س  و�شع خط  الدرا�شة 
متكامل حول ال�شعادة يف االإمارة يقدم ل�شركائنا يف احلكومة االحتادية 
.. و�شيكون يف الوقت نف�شه موؤ�شرا ا�شرتاتيجيا مهما واأحد مدخالت 

التخطيط املايل يف احلكومة.

و تهدف الدرا�شة اأي�شا اإىل فهم العالقة بني االأداء احلكومي و�شعادة 
تعزيز  يف  احلكومة  دور  ح��ول  ج��دي��دة  اجت��اه��ات  وا�شتك�شاف  املجتمع 
جودة احلياة ب�شكل منهجي والتعرف على اخل�شائ�س الكمية والنوعية 

الأدوار احلكومة يف تعزيز ال�شعادة.
الفرعية  امل��وؤ���ش��رات  م��ن  ت�����ش��ورات ملجموعة  ال��درا���ش��ة و���ش��ع  ت�شمل  و 
عليها  احل�شول  مت  واالأ�شر  لالأفراد  امل��ادي  امل�شتوى  بقيا�س  املرتبطة 
بالقيم  تت�شل  اأخ��رى  وموؤ�شرات   2017 عجمان  تعداد  م�شروع  من 
باخلدمات  املت�شلة  املحلية  العامة  اخل��دم��ات  وتت�شمن  االجتماعية 

البلدية والبنية التحتية واخلدمات الرتفيهية.
و يحوي نطاق الدرا�شة اال�شتق�شائية لل�شعادة حتديد حماور ال�شعادة 
عامة  �شيا�شات  و�شع  يف  ي�شاهم  وا���ش��ح  بت�شور  واخل���روج  املجتمعية 

ترتجم اإىل اأجندات عمل وم�شاريع ومبادرات حكومية.

�سرطة عجمان والإ�سعاف الوطني يناق�سان �سبل 
تخفي�ض ن�سبة احلوادث والإ�سابات الناجمة عنها

•• عجمان -وام:

تراأ�س �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي 
قائد عام �شرطة عجمان اجتماعا تن�شيقيا بني القيادة 
ملناق�شة  ال��وط��ن��ي  واالإ���ش��ع��اف  عجمان  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
�شبل تخفي�س ن�شبة حوادث املرور واالإ�شابات الناجمة 

عنها.
ح�شر االجتماع - الذي ياأتي �شمن �شعي القيادة العامة 
لوزارة  اال�شرتاتيجي  الهدف  لتحقيق  ل�شرطة عجمان 
�شعادة   - اأم��ن��ا  اأك��رث  ال��ط��رق  بجعل  واملتمثل  الداخلية 
االإ�شراف  جلنة  رئي�س  امل��زروع��ي  عي�شة  ه��الل  العميد 
نائب  الهاجري  واأحمد  الوطني  االإ�شعاف  م�شروع  على 
حممد  وف��ه��د  ال��وط��ن��ي  ل��الإ���ش��ع��اف  التنفيذي  الرئي�س 
ب��و رب���اع م��دي��ر ع��الق��ات ال�����ش��رك��اء اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني يف 

االإ�شعاف الوطني.
و رحب �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان النعيمي باحل�شور 
واأثنى  الوطني  واالإ�شعاف  عجمان  �شرطة  �شباط  من 
الطرق وحتقيق  اأم��ن  تعزيز  املبذولة يف  على جهودهم 

ال�شالمة املرورية.
انطالقه  منذ  الوطني  االإ�شعاف  م�شروع  ا�شتعر�س  و 
واملراحل التي مر بها ونتائجه ومدى فعاليته وخدمته 

التي يقدمها جلميع اإمارات الدولة.
وتطرق قائد عام �شرطة عجمان اإىل البالغات املرورية 
حوادث  ب��دون  االإ�شابات  ببالغات  مقارنة  واإنخفا�شها 
وذلك بف�شل جهود �شرطة عجمان واالإ�شعاف الوطني 
امل���روري���ة ودوري������ات االإ�شعاف  ال���دوري���ات  ب���زي���ادة ع���دد 

الوطني يف طرق االإمارة.
م��ن ج��ان��ب��ه ا���ش��ت��ع��ر���س مم��ث��ل االإ���ش��ع��اف ال��وط��ن��ي اأهم 
التحديات التي تواجه فرق االإ�شعاف يف اأداء مهامها ومت 
مناق�شتها للو�شول اإىل حلول ناجحة تعزز وتدعم جناح 
امل�شروع والرتكيز على اأهمية دعم زمن و�شول االإ�شعاف 

الوطني اإىل موقع احلادث.
ويف ختام االجتماع �شكر �شعادة قائد عام �شرطة عجمان 
الطرق  اأمن  تعزيز  املبذولة يف  احل�شور على جهودهم 

وتخفي�س ن�شبة احلوادث واالإ�شابات الناجمة عنها.
موؤكدا اأن �شرطة عجمان ت�شعى اإىل تعزيز التعاون مع 
الهدف  وحتقيق  العمل  ج��ودة  لدعم  الوطني  االإ�شعاف 
يف  وال�شداد  التوفيق  لهم  متمنيا  امل�شروع،  من  املن�شود 

اأداء مهامهم.
املراكز  روؤ���ش��اء  و  ال�شباط  م��ن  ع��دد  االج��ت��م��اع  ح�شر 
واالأق�شام ب�شرطة عجمان اإ�شافة اإىل عدد من موظفي 

وم�شريف االإ�شعاف الوطني.

الرمي الفال�سي : دورنا يف »الأعلى لالأمومة والطفولة«
 و�سع ال�سرتاتيجيات واخلطط املعنية بالأم و الطفل

معر�ض »جناح اأبوظبي« التعليمي ينطلق 25 اأكتوبر املقبل
•• اأبوظبي -وام: 

 - اأبوظبي”  “جناح  معر�س  م��ن   11 ال���دورة  فعاليات  ت��ق��ام 
 25 العايل - خالل الفرتة من  التعليم  املتخ�ش�س يف جمال 
وحتى 27 اأكتوبر املقبل يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س 
وزارة  م��ع  بالتعاون  للمعار�س   “ اإن��ف��ورم��ا   “ �شركة  بتنظيم 

الرتبية والتعليم وجمل�س اأبوظبي للتعليم.
وي�شتهدف املعر�س تخريج طلبة ذوي م�شتوى تعليمي مرموق 
التحديات  ملواجهة  وموؤهلني  وفكرياً  ثقافيا  وعياً  وميتلكون 

التعليمية لالنخراط يف �شوق العمل بكل ثقة وم�شوؤولية.
جناح  اأن  للمعر�س  التنفيذية  امل��دي��رة  باليت  ���ش��وزي  واأك���دت 
النا�شئة  االأجيال  مع  للتوا�شل  مثالية  من�شة  يعترب  اأبوظبي 
اأف�شل  اإىل  االن�����ش��م��ام  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  االإم������ارات  دول����ة  يف 
تاأهيلهم  يف  ي�شهم  مبا  والدولية  املحلية  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
بال�شكل االأمثل الأداء دور فاعل ورئي�شي يف م�شرية التطور التي 

ت�شهدها الدولة على خمتلف االأ�شعدة.
واأ�شارت اإىل اأن املعر�س يوفر فر�شة مثالية لاللتقاء ومناق�شة 
حيث  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات  ك��ربى  م��ع  املهني  امل�شتقبل 

�شت�شارك يف املعر�س جامعات مرموقة ورائدة بهدف ا�شتقطاب 
جمال  يف  االأن�شب  اخل��ي��ارات  اتخاذ  على  وم�شاعدتهم  الطلبة 
وااللتقاء مع م�شت�شارين متخ�ش�شني يف هذا  العايل  التعليم 
املجال واال�شتفادة من خرباتهم. واأ�شافت اأنه للمرة االأوىل يف 
اأبوظبي �شوف يتم تخ�شي�س اليوم الثالث من املعر�س  جناح 
لذوي الطلبة مما يعطي الفر�شة لهم لال�شتفادة من املعر�س 
مع اأبنائهم يف املرحلة الثانوية من ال�شف العا�شر للثاين ع�شر. 
األف زائر من   16 ويتوقع ان ي�شتقطب املعر�س ما يزيد عن 

الطلبة وذويهم واالأ�شاتذة والعاملني يف احلقل االأكادميي.

•• اأبوظبي-وام:

ق����ال����ت �����ش����ع����ادة ال��������رمي ع���ب���داهلل 
للمجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  الفال�شي 
االأع���ل���ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة اإن 
لالأمومة  الوطنية  اال�شرتاتيجية 
والطفولة واخلطة اال�شرتاتيجية 
االأطفال  وت��ن��م��ي��ة  ح��ق��وق  ل��ت��ع��زي��ز 
ذوي االعاقة مت اإعدادهما بالتعاون 
مع االحتاد الن�شائي العام ومكتب 
منظمة االأمم املتحدة للطفولة “ 
يوني�شيف “ بدول اخلليج العربية 
45 ج��ه��ة حملية  وب��ال��ت��ع��اون م��ع 
واحت��ادي��ة بدولة االم���ارات مهتمة 

باالأمومة والطفولة .
خالل  الفال�شي  ال��رمي  واأو�شحت 
هام�س  على  ال�شحفيني  مع  لقاء 
اطالق هاتني اال�شرتاتيجيتني اأن 
تركز  املعنية  اجلهات  مع  التعاون 
التعليم  �شملت  اأه��داف  اأربعة  على 
وال�شحة وحماية الطفل وامل�شاركة 

وقوع  ح��ال��ة  يف  للوقاية  ل��الأم��ه��ات 
احل�����وادث وك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����ش��رف اإىل 
ج����ان����ب ب����رن����ام����ج ب���ال���ت���ع���اون مع 
لتوعية  ال��ك��ورن��ي�����س  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
الر�شع  االطفال  ب�شحة  االأم��ه��ات 
وح��ت��ى ���ش��ن امل��در���ش��ة اإ���ش��اف��ة اإىل 
لالإ�شعافات  خا�شة  دورات  اق��ام��ة 
الر�شع  خا�شة  لالأطفال  االأول��ي��ة 
اإط��الق برنامج  منهم ع��الوة على 

خا�س باحلوادث.
للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني  دع����ت  و 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
اجلهات  ت�����ش��ري��ح��ات��ه��ا  خ���ت���ام  يف 
لالحتفال  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ب���ي���وم ال���ط���ف���ل االم�����ارات�����ي ال����ذي 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  عنه  اأعلنت 
ع��ام وو�شع  15 مار�س من كل  يف 
برامج خا�شة لالأطفال يف املدار�س 
ويف كل مكان الإ�شعادهم وجعل هذا 
اليوم يوما خا�شا به ي�شعرون فيه 

باالهتمام من جانب املجتمع.

م�شوؤوال  �شيكون  بت�شكيله  فاطمة 
وتنفيذهما  اال�شرتاتيجيتني  عن 

يف ال�شنوات املقبلة .
ي�شم  ال���ف���ري���ق  ه�����ذا  اإن  وق����ال����ت 
اأع�������ش���اء م����ن ج���ه���ات خم��ت��ل��ف��ة “ 
وزارات ال�شحة والرتبية والتعليم 
والداخلية وتنمية املجتمع واملالية 
و�شوؤون الرئا�شة” واإن كل اجلهات 
�شتكون  الطفل  و  االأم  تخدم  التي 

االجتماعية لالأم والطفل وجتميع 
االح�شائيات اخلا�شة بهما وكل ما 

يفيدهما يف جميع املجاالت .
بالن�شبة  اإن�����ه  ال��ف��ال���ش��ي  وق���ال���ت 
اخلا�شة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  للخطة 
ب�����االأط�����ف�����ال امل����ع����اق����ني وال����ذي����ن 
حديثا  ال����دول����ة  ع��ل��ي��ه��م  اأط���ل���ق���ت 
م�������ش���م���ى “ اأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م “ 
م���ع ج���ه���ات متعددة  ت��ع��اون��ا  ف��ق��د 
ب��خ�����ش��و���ش��ه��م وب����ل وج��ل�����ش��ن��ا مع 
و�شاألناهم  اأن��ف�����ش��ه��م  االأط�����ف�����ال 
وتطلعاتهم  اه���ت���م���ام���ات���ه���م  ع����ن 
ليتم  يواجهونها  التي  وامل�شاعب 
و�شع اال�شرتاتيجية وفق ما اأراده 

االأطفال املعنيون.
اال�شا�شي  دورن������ا  اإن  اأ����ش���اف���ت  و 
اخل����ط����ط  و�������ش������ع  امل����ج����ل���������س  يف 
واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات واالق���رتاح���ات 
والقوانني املتعلقة ب�شوؤون االأمومة 
والطفولة .. م�شرية اىل اأن الفريق 
الوطني الذي وجهت �شمو ال�شيخة 

�شريكة لنا يف هذا ال�شدد .
توفري  الطفل  يهم  م��ا  اأن  واأك���دت 
البيئة واأ�شلوب احلياة االآمنة به يف 
املدر�شة واملجتمع عامة واأن املجل�س 
لديه  والطفولة  لالأمومة  االأعلى 
ب����رام����ج خم��ت��ل��ف��ة وي����ت����ع����اون مع 
الإع���داد  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
واأعربت  املبكر  التعليم  عن  قانون 
ع��ن اأم��ل��ه��ا ب���اأن ي��رى ال��ن��ور مطلع 

.2018
عديدة  ق��وان��ني  لدينا  اأن  وذك���رت 
و�شيتم  اإع������داده������ا  ع���ل���ى  ن���ع���ك���ف 
االعالن عنها قريبا تعني بحماية 
�شن  حتى  �شفر  عمر  م��ن  الطفل 
18 �شنة.. وقالت اإن دولة االمارات 
كلها �شديقة لالأم والطفل يف كل 
اأو  العامة  االأم��اك��ن  �شواء يف  مكان 
البيت واإن هناك مقرتحا ودرا�شات 
امل�شتقبل  ويف  اع��داده��ا  على  نعمل 
ن�شع  حني  يف  عنها  نعلن  القريب 
دليال  اليوني�شيف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ال�سبكة العامة لالإت�سال احلكومي بدبي تناق�ض التوجه امل�ستقبلي بالإمارة 

»مدين اأبوظبي« يكرم عددا من منت�سبيه تقديرًا جلهودهم يف اإنقاذ اأطفال من حريق ب�سقة �سكنية

•• دبي -وام: 

للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  اأعلنت 
التنفيذي الإمارة دبي عن تد�شني 
العامة  لل�شبكة  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة 
ل��الت�����ش��ال احل���ك���وم���ي ب����االإم����ارة 
ال�شوت  توحيد  اإىل  ت�شعى  والتي 
جديدة  فل�شفة  وانتهاج  احلكومي 
التعاون وتكر�س  حتث على تعزيز 
“ال�شوت الواحد” لالت�شال  نهج 

احلكومي يف حكومة دبي.
كما ترتكز على التفكري االإبداعي 
اأحدث  تبني  خ��الل  من  واالبتكار 
املتطورة  والتطبيقات  املمار�شات 
التي من �شاأنها رفع كفاءة عملية 
امل�شتقبلي  وال��ت��وا���ش��ل  االت�����ش��ال 

الذكي بني اجلهات احلكومية.
ياتي ذلك بناء على روؤي��ة �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
�شمو  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل”  “رعاه 
ال�����ش��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
رئي�س املجل�س التنفيذي ب�شرورة 
يف  امل�شتقبلية  ال��ت��غ��ريات  م��واك��ب��ة 
امل��ج��االت م��ن خ��الل و�شع  جميع 
االأط�����ر وامل��ن��ه��ج��ي��ات ال��ت��ي حتقق 

تطلعات حكومة امل�شتقبل.

ج���م���ي���ع اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
مبادراتها  ب��ني  امل��ن�����ش��ود  ال��ت��ك��ام��ل 
دبي  وخ��ط��ة  جهة  م��ن  وحمالتها 
امل�شتقبلية  وال��ت��وج��ه��ات   2021

من جهة اأخرى.
القليلة  االأ�����ش����ه����ر  م�����دى  وع���ل���ى 
العامة  ال�شبكة  تعزز  �شوف  املقبلة 
لقاءاتها  احل���ك���وم���ي  ل��الت�����ش��ال 
اأع�شاء  م����ع  ال����������دوؤوب  وع���م���ل���ه���ا 
منظومة االت�شال يف حكومة دبي 
االأولويات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ب��ه��دف 

الرئي�شية التالية:.
- ه���وي���ة و���ش��م��ع��ة ح��ك��وم��ة دب���ي: 
وذل�����������ك م�������ن خ���������الل م����راج����ع����ة 
االأ�شا�شية  االإع��الم��ي��ة  ال��ر���ش��ائ��ل 
�شمعة  ت��ر���ش��ي��خ  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
ن�شر  جهود  ودع��م  االإعالمية  دبي 
ه���ذه ال��ه��وي��ة وال���رتوي���ج ل��ه��ا على 
امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي ب��اأ���ش��ل��وب فعال 

ومت�شق وموؤثر.
لن�شر  وم��ت�����ش��ق  وا�����ش����ح  اإط�������ار   -
وق�ش�س  احل���ك���وم���ي���ة  االأخ�����ب�����ار 
الواحد:  ال�شوت  بنهج  جناحاتنا 
ت�شجيع ن�شر ق�ش�س جناح اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة واأخ���ب���اره���ا ال���دوري���ة 
“ال�شوت  نهج  اعتماد  خ��الل  م��ن 
قوي  حم��ت��وى  الواحد” ل��ت��ق��دمي 
ون�شر  دب������ي  حل���ك���وم���ة  وم���ت�������ش���ق 
وفتح  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ر���ش��ائ��ل��ه��ا 

اإي���ج���اد  اإىل  اإ����ش���اف���ة  احل���ك���وم���ي 
لتعزيز  الر�شمية  املن�شة  وتفعيل 
التعاون بني اجلهات احلكومية يف 

هذا ال�شدد.
املرحلة  على  تعليقه  معر�س  ويف 
اجلديدة لل�شبكة العامة لالت�شال 
عبداهلل  �شعادة  ق��ال   .. احلكومي 
االأمني   - ال�شيباين  عبدالرحمن 
الإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
ال�شمو  دب��ي: تتمثل روؤي��ة �شاحب 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف 
تر�شيخ مكانة حكومة دبي كواحدة 
م��ن اأف�����ش��ل احل��ك��وم��ات يف العامل 
التخطيط  جم�����االت  يف  خ��ا���ش��ة 
اال�����ش����رتات����ي����ج����ي وا����ش���ت�������ش���راف 
عالية  خدمات  وتقدمي  امل�شتقبل 
وابتكار  ال��ق��درات  وب��ن��اء  امل�شتوى 
احل�����ل�����ول مل����واج����ه����ة ال���ت���ح���دي���ات 
وال�شريع  ال����ف����اع����ل  وال���ت���ن���ف���ي���ذ 
للخطط واعتماد اأف�شل املمار�شات 

الدولية يف جميع القطاعات .
تطلعات  ظ���ل  يف  اأن����ه  اإىل  واأ����ش���ار 
االأوىل  امل�����رات�����ب  ل��ت��ح��ق��ي��ق  دب�����ي 
التاأكيد  ال�شروري  من  كان  عامليا 
مل�شوؤويل  امل����ح����وري  ال������دور  ع��ل��ى 
احلكومية  اجلهات  لدى  االت�شال 
القيادة  ور���ش��ال��ة  روؤي���ة  جت�شيد  يف 

وف���ى ه���ذا االط����ار ع��ق��دت ال�شبكة 
احلكومي  ل���الت�������ش���ال  ال����ع����ام����ة 
“�شوت  ����ش���ع���ار  حت����ت  اج���ت���م���اع���ا 
وتوا�شل”  وابتكار  ت��ع��اون  واح���د: 
ب��ح�����ش��ور م�������ش���وؤويل االت�������ش���ال يف 

حكومة دبي.
واكد املهند�س اأحمد املهري م�شاعد 
االأمني العام لقطاع �شوؤون املجل�س 
العامة الإمارة  واالأمانة  التنفيذي 
الكلمة االفتتاحية خالل  دبي فى 
الهوية  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  االج��ت��م��اع 
و�شمان  دب��ي  حلكومة  املوؤ�ش�شية 
املحافظة على ما حققته احلكومة 
متابعة  بف�شل  عاملية  �شمعة  م��ن 
وت��وج��ي��ه��ات ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة يف 
امل�شتمر  ال��ت��ق��دم  حت��ق��ي��ق  ���ش��ب��ي��ل 
ل��ل��دول��ة ب�����ش��ك��ل ع���ام واإم������ارة دبي 
االت�شال  موؤ�شر  يف  خ��ا���س  ب�شكل 
امل�شتويني  على  باحلكومة  والثقة 

االإقليمي والعاملي.
املقبلة  امل���رح���ل���ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
تتطلب يف اأن تكون �شبكة االت�شال 
بني  الو�شل  حلقة  ه��ي  احلكومي 
لها  التابعة  دبي واجلهات  حكومة 
مع الرتكيز على املحاور االأ�شا�شية 
دبي  ح��ك��وم��ة  و�شمعة  ه��وي��ة  وه���ي 
دبي  خ��ط��ة  م�شتهدفات  وحت��ق��ي��ق 
2021 وتعزيز ثقافة االبتكار يف 
تنفيذ �شيا�شات ومبادرات االت�شال 

ع���ل���ى اأر��������س ال����واق����ع م����ن خالل 
النظرة  اأ�شا�شها  طموحة  مبادرات 

امل�شتقبلية واالبتكار والتعاون .
تكري�س  اإىل  ن�����ش��ع��ى   : واأ�����ش����اف 
متميزة  مم�����ار������ش�����ات  واب�����ت�����ك�����ار 
للدول  مي��ك��ن  كمعيار  حلكومتنا 
ولهذا  وحماكاته  اتباعه  االأخ��رى 
هو  الفعال  التوا�شل  ف��اإن  ال�شبب 
يف  واحل���ي���وي  االأ���ش��ا���ش��ي  العن�شر 
امل�شتمرة  جناحاتنا  م�شرية  تكملة 
امل�شتقبل  بينما من�شي قدما نحو 

بروؤية ثاقبة و�شوت واحد .
متعددة  جل�شات  االجتماع  وتخلل 
اأمي�������ن حممود  ال�������ش���ي���د  ق���دم���ه���ا 
احلكومي  االت�����ش��ال  اإدارة  م��دي��ر 
للمجل�س  ال����ع����ام����ة  ب�����االأم�����ان�����ة 
املتوقع  ال���دع���م  ح���ول  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
احلكومي  االت�شال  م�شوؤويل  من 
حلكومة  موحد  �شوت  اإي�شال  يف 
دب����ي واال����ش���ت���ف���ادة مم���ا حت��ق��ق يف 
موؤ�شرات ال�شمعة والثقة بحكومة 
دبي والعمل على التطوير امل�شتمر 
االأخبار  ن�شر  اآلية  ب�شاأن  واالتفاق 
بنهج  احلكومي  النجاح  وق�ش�س 
موحد يرتكز على التعاون الفعال 
ب���ني ك���ل اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

�شبيل اإ�شعاد املجتمع.
�شرورة  ع��ل��ى  احل������وارات  واأك������دت 
ت��ع��زي��ز ج��ه��ود ال��ت��وا���ش��ل م��ن قبل 

اإمياناً  والعطاء  اجلهد  م��ن  امل��زي��د 
وحافزاً  دافعاً  ي�شكل  ذلك  ب��اأن  منه 
باملهام  ل��ل��ق��ي��ام  ال��ع��ام��ل��ني  جل��م��ي��ع 
والواجبات املوكلة اإليهم على اأكمل 

وجه وموا�شلة التميز.
الدفاع  اإىل حر�س عنا�شر  واأ���ش��ار   
بحرفية  ال��واج��ب  اأداء  على  امل��دين 
خدمة  يف  وتفاين  وباإخال�س  تامة 
ال���وط���ن، وال���ت���ي مت ت��دري��ب��ه��ا وفق 
العاملية  ال���ت���دري���ب  م��ن��اه��ج  اأرق������ى 

املتقدمة داخل وخارج الدولة.
وكانت فرق الدفاع املدين واالأجهزة 
ال�����ش��رط��ي��ة   ت��ع��ام��ل��ت م���ع احل���ادث 
عند ورود بالغ  يف ال�شاعة  الثامنة 
املا�شي     �شباحاً من  يوم االثنني 

•• اأبوظبي-الفجر:

كرمت االإدارة العامة للدفاع املدين 
يف اأبوظبي االإطفائيني العاملني يف 
جلهودهم  ت��ق��دي��راً  البطني  م��رك��ز 
اإن����ق����اذ ع����دد من  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف 
اأبوظبي  قاطني احدى البنايات يف 
ال�شريع  ال���ت�������ش���رف  خ������الل  م����ن 
البناية  اخ��الء  يف  واملهارة  وال�شليم 
ح�����ادث حريق.    ف��ي��ه��ا  وق����ع  ال���ت���ي 
عبداجلليل  حم��م��د  العقيد  واأك����د 
االن���������ش����اري م����دي����ر ع������ام ال����دف����اع 
اأب��وظ��ب��ي، ح��ر���س وزارة  امل���دين يف 
املتميزين  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة 
يف ع��م��ل��ه��م ل��ت��ح��ف��ي��زه��م ع��ل��ى بذل 

املمار�شات  الأف�����ش��ل  احل��ك��وم��ة  يف 
املبتكرة عامليا ب�شورة م�شتمرة.

- برنامج متكني االأف��راد: حتقيق 
ال��ت��م��ي��ز وال���ت���ط���وي���ر امل�����ش��ت��م��ر يف 
جم��������ال االت�����������ش�����ال م������ن خ����الل 
ب���رن���ام���ج عاملي  ت��ط��وي��ر وت��ن��ف��ي��ذ 
والتطوير  ل���ل���ت���دري���ب  م���ت���ط���ور 
ومهارات  م���ع���ارف  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
واإعداد  االت�شال احلكومي  مدراء 
قنوات   - امل��خ��ت�����ش��ة.  ال����ق����ي����ادات 
وحتليل  الراجعة  للتغذية  فعالة 
اإي���ج���اد قنوات  ال��ب��ي��ان��ات: ���ش��م��ان 
ب�شكل  ل��ال���ش��ت��م��اع  وف��ع��ال��ة  ذك��ي��ة 
املختلفة  النظر  لوجهات  م�شتمر 
هذه  وحتليل  الراجعة  والتغذيات 
لقيا�س  حلظية  ب�شورة  البيانات 

فئات  جميع  م��ع  التوا�شل  ق��ن��وات 
املجتمع مبا يدعم روؤية القيادة يف 
للتفاعل  حكومية  من�شة   - دب��ي. 
اال�شتفادة  اخل��������ربات:  وت����ب����ادل 
من�شة  الإن�����ش��اء  التكنولوجيا  م��ن 
الكفاءات  لبناء  م�شممة خ�شي�شا 
اخل���ربات  ت��ب��ادل  عملية  وت��ف��ع��ي��ل 
وامل�������ع�������ارف وم���������ش����ارك����ة اأف�������ش���ل 
ت�شجيع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��م��ار���ش��ات، 
ال�����ش��راك��ة وال��ت��ع��اون ع��رب خمتلف 

اجلهات احلكومية.
- تطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية 
جمال  يف  االبتكار  ثقافة  وحتفيز 
االت�شال احلكومي: تقدمي اأف�شل 
من  احلديثة  االت�شال  ممار�شات 
خ��الل اط��الع م�����ش��وؤويل االت�شال 

احلكومي  االت�����ش��ال  اأداء  فاعلية 
يف دبي مع �شرورة تعزيز م�شتوى 
الإع����ادة  ال��ت��غ��ي��ري  واإدارة  امل���رون���ة 
االت�شال  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ت��رك��ي��ز 

وفق متطلبات كل مرحلة.
كما ناق�س احل�شور خالل اجلل�شة 
االإطار العام لو�شع خارطة طريق 
جت�شيد  ل�شمان  املقبلة  للمرحلة 
االأه������داف وحت��ق��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى اأر����س 
ال��واق��ع بعد االن��ت��ه��اء م��ن حتديد 
التي  للتحديات  ال��راه��ن  ال��و���ش��ع 
حلكومة  املوؤ�ش�شية  الهوية  تواجه 
احللول  ب�������ش���اأن  واالت�����ف�����اق  دب�����ي 
وامل����ب����ادرات امل��ق��رتح��ة وال���ت���ي من 
����ش���اأن���ه���ا دع�����م حت��ق��ي��ق االأه�������داف 

املن�شودة.

 ،  2017 ي���ول���ي���و     24 امل����واف����ق 
ال�شقق  اأح���د   ن�شوب حريق يف  ع��ن 
ال�شكنية يف �شارع الفالح بالعا�شمة 
اأبوظبي ، وعلى الفور حتركت الفرق 
املدين   الدفاع  ومركبات  ال�شرطية 
اإىل موقع  احلريق ، وقامت الفرق 
باأخالء وتاأمني املكان والتعامل مع 
اإ���ش��اب��ات او خ�شائر  ال��ن��ريان ب��دون 
النريان  ان��ت�����ش��ار  وم���ن���ع  ب�����ش��ري��ة، 
والطوابق  ال�شقق  اىل  وام��ت��داده��ا 
االأخرى  ، كما حر�شت الفرق  على 
اإىل  واخ��راج��ه��م  ال�شاكنني  تهدئة 
االأطفال  ، خا�شة  االآم��ن��ة  االأم��اك��ن 
الذين كانوا يف ال�شقة التي تعر�شت 

للحريق.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ض اخليمة يح�سر اأفراح 

ال�سحي وال�سويدي
•• راأ�س اخليمة -وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة حفل الزفاف الذي اأقامه حممد يو�شف 
لكراب ال�شحي مبنا�شبة زفاف اأخيه اأحمد يو�شف لكراب ال�شحي اإىل 

كرمية جا�شم �شيف اأحمد الق�شاب ال�شويدي.
كما ح�شر احلفل - الذي اأقيم يف �شالة االأف��راح الكربى فى فندق 
راأ�س اخليمة - ال�شيخ حممد بن كايد القا�شمي رئي�س دائرة التنمية 

وال�شيخ  القا�شمي  �شقر  بن  حممد  بن  �شقر  وال�شيخ  االإقت�شادية 
امل�شوؤولني  ع��دد من  اإىل جانب  اخل��اط��ري  عبيد  بن  علي  بن  مفتاح 

واأعيان البالد وال�شخ�شيات و اأبناء القبائل و جموع من املدعوين.
وقدم �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة التهاين والتربيكات للعري�س 
و اأخيه و اأهل و اأقارب العرو�شني �شائال اهلل عز وجل اأن يكلل حياة 

العرو�شني بالرفاه واأن يرزقهما الذرية ال�شاحلة.
الرتاثية  ال�شعبية  االأهازيج  الفرقة احلربية جمموعة من  وقدمت 

االإماراتية .. ابتهاجا بهذه املنا�شبة ال�شعيدة .

مدير عام �سرطة راأ�ض اخليمة يزور مبني اإذاعة راأ�ض اخليمة اجلديد 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

زار اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
راأ�س  �شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي 
راأ�س  اإذاع��ة  هيئة  مبنى  اخليمة، 
اخل��ي��م��ة اجل��دي��د ، ح��ي��ث ك���ان يف 
ا�شتقباله مدير عام هيئة االإذاعة 

حممد غامن م�شطفي  . 
اطلع القائد العام ، خالل اجلولة 
راأ�س  اإذاع��ة  هيئة  مبنى  امليدانية 
اأق�شام  ع��ل��ى  اجل����دي����د،  اخل��ي��م��ة 

وتعميق  تعزيز  يف  اأ�شهمت  ال��ت��ي 
والتوا�شل  االت���������ش����ال  ق����ن����وات 
وال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني، مثمناً 
ج��ه��ود ���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، يف 
التوعية  ب��رام��ج  وتعزيز  تطوير 
احلمالت  ن�����ش��ر  ع���رب  االأم���ن���ي���ة، 
الثقافة  وت����ع����زي����ز  ال�������ش���رط���ي���ة 
التوعوية عرب  واملرورية  االأمنية 

االأثري االإذاعي.
 مما حقق ن�شر االأمن واالأمان يف 

ربوع االإمارة.

مع  امل�شرتك  التعاون  ا�شتمرارية 
هيئة اإذاعة راأ�س اخليمة، ال�شريك 
االإ����ش���رتات���ي���ج���ي ل�����ش��رط��ة راأ�����س 
العمل  منهجية  �شمن  اخل��ي��م��ة، 
االإ�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  م���ع 
توفري  ب���ه���دف  وال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ني، 
االإ�شناد والدعم املطلوب لتحقيق 
للوزارة،  االإ�شرتاتيجية  االأهداف 
راأ�س  اإذاع����ة  هيئة  ب���دور  م�����ش��ي��داً 
اخل��ي��م��ة امل��ث��م��ر وال���ب���ّن���اء يف نقل 
وبث الر�شائل ال�شرطية واالأمنية 

االإذاع��������ة، ف�����ش��اًل ع���ن االإط�����الع 
املبا�شر،  ال���ب���ث  ا����ش���ت���ودي���و  ع��ل��ى 
الت�شجيلية  واال����ش���ت���ودي���وه���ات 
ل�شرح  ا���ش��ت��م��ع  ك���م���ا  االأخ���������رى، 
تف�شيلي عن اآلية العمل االإذاعي، 
الربامج،  وتقدمي  اإع��داد  وكيفية 
ومت  الرباجمية،  اخلطة  واإع���داد 
التعّرف على نظام عمل االت�شال 
االإذاع���ي واآل��ي��ة ربطه م��ع قنوات 

االت�شال االأخرى.
علوان،  ب���ن  ع��ل��ي  ال����ل����واء  واأك������د 

اأف����راد اجلمهور،  ب��ني  ال��ت��وع��وي��ة 
وت�شجيع  دع��م  على  حر�شها  م��ع 
يف  امل��ع��ن��وي  وال��ت��وج��ي��ه  التثقيف 
امل��ج��ت��م��ع، االأم����ر ال���ذي اأ���ش��ه��م يف 
دور  ت��ربز  ايجابية  ���ش��ورة  عك�س 
ال���ع���م���ل ال�������ش���رط���ي واالأم�����ن�����ي يف 

خدمة املجتمع واأفراده.
غامن  حممد  وّج���ه  جانبه،  وم��ن 
م�����ش��ط��ف��ي، ال�����ش��ك��ر وال��ث��ن��اء اإىل 
راأ����س اخليمة،  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
الزيارة  هذه  على  له،  واملرافقني 

�سرطة راأ�ض اخليمة تتوا�سل مع اجلمهور عرب » مدينة ال�سباب 2017 «

كما قدمت اإدارة املرور والدوريات 
باالإدارة العامة للعمليات املركزية 
م�شاركة متميزة من خالل تنظيم 
األقاها  حما�شرة توعوية مرورية 
اأحمد كندر من فرع  اأول  امل�شاعد 
التوعية واالإعالم املروري ،هدفت 
املروري  الوعي  م�شتوى  رف��ع  اإىل 
لالأطفال من الفئة العمرية 10 
الوفيات  15- عاماً خلف�س عدد 
وتوعيتهم  احل��وادث  عن  الناجتة 
ب����ج����وان����ب ال�������ش���الم���ة امل�����روري�����ة 
واالأ�����ش����ب����اب ال��رئ��ي�����ش��ي��ة امل����وؤدي����ة 
وت��ن��اول كندر مفهوم   ، ل��ل��ح��وادث 

اخلدمات  وت�����ش��خ��ري  اأ���ش��ال��ي��ب��ه��ا 
املجتمع  خل�����دم�����ة  ال�������ش���رط���ي���ة 
ب���اأ����ش���ل���وب ح�������ش���اري ج���دي���د ، و 
وجهت املالزم اأول موزة اخلابوري 
املجتمعية  ال���ربام���ج  ف���رع  م��دي��ر 
جميع  املجتمعية  ال�شرطة  ب��اإدارة 
التم�شك  ���ش��رورة  على  احل�����ش��ور 
�شورة  وتقدمي  الوطنية  بالهوية 
م�شرفة لدولتهم وانتهاج ال�شلوك 
من  بحمايتهم  ال��ك��ف��ي��ل  ال��ق��ومي 
الوقوع باجلرائم والوقاية منها ، 
اأهداف  كما ا�شتعر�شت اخلابوري 
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  وخ����دم����ات 

اجلديدة  امل��روري��ة  الالئحة  على 
من  للحد  الوقائية  واالإج�����راءات 
مقومات  �شماناً  احل���وادث  وق���وع 
 ، واالقت�شادية  الب�شرية  املجتمع 
م�شوؤولية  ال�شالمة  ب���اأن  م�����ش��رياً 
اجلميع وواجب وطني ال يقت�شر 
من  الب��د  ولكن  معينة  جهة  على 
اجل��م��ي��ع وو�شع  ج���ه���ود  ت�����ش��اف��ر 
لتحقيق  االإم����ك����ان����ي����ات  ج���م���ي���ع 
وت�شمنت   ، ال��ن��ب��ي��ل  ال��ه��دف  ه���ذا 
امل����ح����ا�����ش����رة ت������وزي������ع ع�������دد من 
التوعوية والكتيبات  الربو�شورات 
املرورية  ال�شالمة  عن  االإر�شادية 

�شالمة  على  ويحافظ  للمجتمع 
االأفراد واملمتلكات والت�شدي لكافة 
ال�شلبية  وال�����ش��ل��وك��ي��ات  ال��ظ��واه��ر 
م�شاركتها  و���ش��م��ن   . اخل���اط���ئ���ة 
املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  نظمت 
ب���رن���اجم���ا ت��ث��ق��ي��ف��ي��ا ل���الأط���ف���ال 
والنا�شئة ومرتادي املركز متثل يف 
عر�س م�شرحي ب�شيط واكب اآخر 
احلديث  جمتمعنا  يف  امل�شتجدات 
�شريعة من  ب�شورة  يتنامى  الذي 
احلديثة  التكنولوجية  التطورات 
ال�شريع  النمو  ه��ذا  ت��واك��ب  ال��ت��ي 
وحتديث  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��ل��وك��ي��ات  يف 

الثقافة املرورية والقواعد االآمنة 
ل���ع���ب���ور ال���ط���ري���ق م����ن االأم����اك����ن 
و�شرح   ، امل�����ش��اة  لعبور  املخ�ش�شة 
املتوقعة  ال��ط��ري��ق  اأخ���ط���ار  ل��ه��م 
، م���ا ي�شهم  ال�����ش��ائ��ق��ني  م���ن ق��ب��ل 
الطرق  يف  ال�����ش��الم��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
امل����روري وتفعيل  وت��ع��زي��ز ال��وع��ي 
الوعي  دورهم لالرتقاء مب�شتوى 
اآم����ن  جم���ت���م���ع  اإىل  وال����و�����ش����ول 
، واأو�����ش����ح ك��ن��در خالل  م����روري����اً 
املخالفات  ج�������دول  امل���ح���ا����ش���رة 
ن�س  ملا  وفقاً  املرورية  والغرامات 
امل�شاركني  وع��َرف   ، القانون  عليه 

مو�شحة  معها  التوا�شل  وقنوات 
ي���رت���ك���ز على  ال�������ذي  م���ف���ه���وم���ه���ا 
وا�شتقرار  اأم�����ن  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
االأن�شطة  خ������الل  م����ن  ال����وط����ن 
تقوم  التي  وامل�شاركات  وال��ربام��ج 
حتقق  االإدارة  ب���اأن  م���وؤك���دة   ، ب��ه��ا 
مع  والتن�شيق  بالتعاون  اأهدافها 
م�شرية  اال�شرتاتيجيني  �شركائها 
القائمة  ال�شراكة  اأهمية هذه  اإىل 
وعنا�شر  امل��ج��ت��م��ع  اأف��������راد  ب����ني 
ال�شرطة ، بجانب اإقامة م�شابقات 
ثقافية متنوعة لالأطفال وتوزيع 
الهدايا على الفائزين وامل�شاركني .    

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأك�����دت 
راأ�س اخليمة من خالل م�شاركتها 
الوطنية  امل�����ب�����ادرة  يف  امل���ت���م���ي���زة 
ال�شباب  »م����دي����ن����ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
الهيئة  ن��ف��ذت��ه��ا  ال��ت��ي   »2017
العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة 
يف اأر�س املعار�س »اأك�شبو« واملوجه 
لالأطفال والنا�شئة ، على حر�شها 
التاأكيد  ع��رب  املجتمع  خ��دم��ة  يف 
على تواجدها امل�شتمر والفعال يف 
ال�شعور  لتعزيز  الفعاليات  جميع 
لت�شبح  واال����ش���ت���ق���رار  ب�����االأم�����ان 
اجلميع  مل�شاعدة  جهازاً  ال�شرطة 
نف�شه  يعرف  اإال من  يخ�شاها  وال 
باأفعاله  ���ش��ل��ب��اً  وي���وؤث���ر  خم��ال��ف��اً 
ع��ل��ى حم��ي��ط��ه ، وت��اأك��ي��ده��ا على 
وروؤي����ة  اأه�����داف  لتحقيق  �شعيها 
الوجه  اإظ��ه��ار  يف  الداخلية  وزارة 
رمزاً  لت�شبح  املتميز  االجتماعي 
املجتمع  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة يف  ل��الأم��ن 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت��ط��ب��ي��ق��اً 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ب��ال��دول��ة  ال�شرطية 
ال�شرطة  عن�شر  بعمل  االرت���ق���اء 
ال�����ش��ب��ل لتحقيق  وت��وف��ري ج��م��ي��ع 
اأك��رب ق��در م��ن االأم���ان وال�شالمة 

التي يجب الرتكيز عليها .
املخدرات  مكافحة  اإدارة  و�شاركت 
للعمليات  ال����ع����ام����ة  ب��������������االإدارة 
التوعية  ب���ت���ق���دمي  ال�������ش���رط���ي���ة 
والنا�شئة  ل���الأط���ف���ال  ال����الزم����ة 
واأولياء االأمور حول اآفة املخدرات 
ال�شباب  ب��ني  ان��ت�����ش��اره��ا  وو���ش��ائ��ل 
ل��ه��ا ، مقدمني  ال��ت�����ش��دي  وط���رق 
ال�شلوكية  االأع���را����س  ع��ن  ���ش��رح��اً 
ملدمني املخدرات ومراحل االإدمان 
، م�شتعر�شني جهود ودور االإدارة 
يف عالج وتاأهيل املدنيني ومراحل 
التوعوي  دوره��ا  بجانب   ، العالج 
املحا�شرات  من  العديد  اإقامة  يف 
املختلفة  امل��ع��ار���س  يف  وامل�����ش��ارك��ة 
وال����ت����واج����د ب�����ش��ف��ة م�����ش��ت��م��رة ، 
لتوؤكد اأهمية تعاون وتكاتف فئات 
انت�شار  منع  على  للعمل  املجتمع 
املخدرات بني ال�شباب ، كما عملت 
املتميزة  م�شاركتها  ع��رب  االإدارة 
املطويات  م���ن  ع���دد  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
لالأطفال  ال��ت��وع��وي��ة  وال��ك��ت��ي��ب��ات 
املت�شمنة على اإر�شادات ور�شومات 
ت�شهل  والتي  متنوعة  تو�شيحية 
الثقافة  م��ف��ه��وم  ت��ع��زي��ز  ع��م��ل��ي��ة 
والنا�شئة  االأط��ف��ال  ل��دى  االأمنية 

وتخاطب م�شتوى عقولهم .

املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية ي�سيد بالدعم اللوج�ستي الذي تقدمه املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
•• دبي-وام:

اأدهانوم  ت��ي��درو���س  ال��دك��ت��ور  اأ���ش��اد 
غ��ربي�����ش��و���س امل��دي��ر ال��ع��ام ملنظمة 
ال�شحة العاملية بالدعم اللوج�شتي 
القوي الذي تقدمه املدينة العاملية 
للخدمات االإن�شانية بدبي لوكاالت 
االأمم املتحدة واملنظمات الدولية . 
ج����اء ذل����ك خ����الل زي���ارت���ه برفقة 
املدير االإقليمي للمنظمة الدكتور 
املنظمة  م���ق���ر  ف����ك����ري  حم����م����ود 
للخدمات  ال���ع���امل���ي���ة  امل���دي���ن���ة  يف 
للخدمات  م��رك��ز  اأك���رب  االإن�شانية 
جميع  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة  اللوج�شتية 
التحول  اإط�����ار  يف  ال���ع���امل  اأن���ح���اء 
الذي ي�شهده نهج منظمة ال�شحة 
العاملية لت�شبح اأكرث ن�شاطا ومتد 
مواقع  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  اأن�����ش��ط��ت��ه��ا 
بالرئي�س  ال��ت��ق��ى  ح��ي��ث  ج���دي���دة 
العاملية  ل���ل���م���دي���ن���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
جيو�شيبي  االإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 

ال�شحة العاملية يف املدينة ومرافق 
وخمازن االأمم املتحدة االأخرى.

وق����ال ج��وزي��ب��ي ���ش��اب��ا ان����ه م�شى 
تيدرو�س يف من�شبه  الدكتور  على 
كمدير عام ملنظمة ال�شحة العاملية 
اإىل  اليوم  اأق��ل من �شهر و زي��ارت��ه 
خم����ازن امل��دي��ن��ة ه��ي اإ����ش���ارة قوية 
ل��اله��ت��م��ام وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال���دور 
املدينة  تلعبه  الذي  اال�شرتاتيجي 
االإن�شانية  ل���ل���خ���دم���ات  ال���ع���امل���ي���ة 

للمجتمع االإن�شاين كله.
اأتيحت لدكتور تيدرو�س فر�شة  و 
ي�شتخدمها  ال��ت��ي  االأم��اك��ن  زي���ارة 
ال�شحة  ملنظمة  االإقليمي  املكتب 
العاملية ومكتب جنيف للوج�شتيات 
االإن�شانية  امل�شاعدة  نقل  اأج��ل  من 
ال��ت��ي ت��ت��األ��ف اأ���ش��ا���ش��ا م��ن االأدوي����ة 
وال��������ل��������وازم ال���ط���ب���ي���ة وامل�����ع�����دات 
املباين  م�شاحة  وتبلغ  االأ�شا�شية.. 
ال�شحة  مل���ن���ظ���م���ة  امل���خ�������ش�������ش���ة 
االإن�شانية  امل��دي��ن��ة  داخ���ل  ال��ع��امل��ي��ة 

�شبعة االف مرت  ال��دول��ي��ة ح��وايل 
من  ي��ق��رب  م��ا  وت�شت�شيف  م��رب��ع 
امل�شاعدات  من  دوالر  ماليني   8

االإن�شانية.
اأن  »اأود  ت��ي��درو���س  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
اأ�شكر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي و�شمو االأمرية هيا بنت 
احل�شني على كرمهما الالمتناهي 

يف دعم العمل االإن�شاين«.
بالدعم  م���ع���ج���ب  اأن��������ا  وا������ش�����اف 
تقدمه  ال���ذي  ال��ق��وي  اللوج�شتي 
املدينة العاملية للخدمات االإن�شانية 
واملنظمات  املتحدة  االأمم  لوكاالت 
الدولية و�شتعتمد منظمة ال�شحة 
الدعم  هذا  على  بالتاأكيد  العاملية 
ال��ق��وي يف ال��وق��ت ال��ذي تعيد فيه 
اأن�شطتها لت�شبح اأكرث فعالية من 
اأج���ل جعل ال��ع��امل اأك���رث اأم��ن��ا من 

االأوبئة .

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل �شمو االأمرية 
جمل�س  رئي�شة  احل�شني  بنت  هيا 
للخدمات  ال��ع��امل��ي��ة  امل��دي��ن��ة  اإدارة 

االإن�شانية.

�شابا واملن�شق املقيم لالأمم املتحدة 
فرود مورينغ.

�شابا  رح����ب  ال����زي����ارة  ب���داي���ة  ويف 
ب���ال���دك���ت���ور ت���ي���درو����س ن���ي���اب���ة عن 
جمل�س اإدارة املدينة العاملية وحرم 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 

العام  امل��دي��ر  م��ع  �شابا  وا�شتعر�س 
التعاون  العاملية  ال�شحة  ملنظمة 
منظمة  ب����ني  وامل���ح���ت���م���ل  احل������ايل 
العاملية  واملدينة  العاملية  ال�شحة 
ل��ل��خ��دم��ات االإن�����ش��ان��ي��ة واأخ�����ذه يف 
جولة اإىل مباين وخمازن منظمة 

انعقاد ور�سة العمل التعريفية الأوىل مل�سروع جرد انبعاثات ملوثات الهواء على امل�ستوى الوطني
•• دبي-وام:

العمل  ور���ش��ة  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  عقدت 
ملوثات  ان��ب��ع��اث��ات  ج��رد  مل�����ش��روع  االأوىل  التعريفية 
الهواء على امل�شتوى الوطني يف فندق اإنرتكونتيننتال 
الطاقة  وزارة  م��ن  مم��ث��ل��ون  ال��ور���ش��ة  ح�شر   . دب���ي 
والهيئة  واالإح�����ش��اء  للتناف�شية  االحت��ادي��ة  والهيئة 
االحت���ادي���ة ل��ل��م��وا���ش��الت ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة وهيئة 
البيئة - اأبوظبي وبلدية دبي وبلدية مدينة ال�شارقة 
و�شركة بيئة - ال�شارقة وهيئة حماية البيئة والتنمية 
- راأ�س اخليمة وهيئة اإدارة النفايات - راأ�س اخليمة 
االأ�شغال  ودائ��رة  القيوين  اأم  وبلدية  وبلدية عجمان 
الفجرية  وبلدية  القيوين  اأم   - العامة  واخل��دم��ات 

وهيئة الطريان املدين.
وتهدف الور�شة اإىل تعريف احل�شور باأهمية م�شروع 
جرد انبعاثات ملوثات الهواء على امل�شتوى الوطني 
الفجوات  احل����ايل وحت���دي���د  ال��و���ش��ع  وا���ش��ت��ع��را���س 

جرد  الآلية  منهجية  و�شع  اإىل  باالإ�شافة  وحتليلها 
االإمارات  ب��دول��ة  اخلا�شة  ال��ه��واء  ملوثات  انبعاثات 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

العاملية.
ون��اق�����س احل�����ش��ور خ���الل ال��ور���ش��ة اأه�����داف م�شروع 
جرد انبعاثات ملوثات الهواء على امل�شتوى الوطني 
امل��ت��وق��ع��ة من  وامل��خ��رج��ات  ب��ه  املتعلقة  وال��ن�����ش��اط��ات 
الدورالهام  على  ال�شوء  ت�شليط  مت  كما   .. امل�شروع 
للم�شروع  االإع�����داد  خ���الل  ال�����ش��رك��اء  �شيلعبه  ال���ذي 

باالإ�شافة اإىل التعاون يف عملية جتميع البيانات.
اإدارة  وق���ال���ت امل��ه��ن��د���ش��ة ع��ائ�����ش��ة ال��ع��ب��دويل م��دي��ر 
التنمية اخل�شراء بوزارة التغري املناخي والبيئة : اإن 
جودة الهواء متثل واحدة من الق�شايا ذات االأولوية 
لتاأثرياتها  املتحدة نظراً  العربية  االإم��ارات  دول��ة  يف 
م�شروع  و�شيعمل  والبيئية  واالقت�شادية  ال�شحية 
وطني  امل�شتوى  على  ال��ه��واء  ملوثات  انبعاثات  ج��رد 
لروؤية  الوطنية  االأج��ن��دة  اأه���داف  اأح��د  على حتقيق 

االإم����ارات 2021 وه��و حت�شني ج��ودة ال��ه��واء حيث 
احلايل  معدلها  من  الن�شبة  رفع  االأجندة  ت�شتهدف 

اإىل %90 بحلول عام 2021 .
على  اأي���������ش����ا  ي���ع���م���ل  امل���������ش����روع  اأن  اإىل  واأ�������ش������ارت 
املناخي  للتغري  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق 
واال�شرتاتيجية واالأجندة اخل�شراء لدولة االإمارات 
للطاقة  االإم���ارات  وا�شرتاتيجية   2030-2015
واأهداف التنمية امل�شتدامة واتفاق باري�س ب�شاأن تغري 
املناخ وغريها من املبادرات وامل�شاريع املتعلقة بخف�س 

االنبعاثات على امل�شتوى املحلي والعاملي.
للنمو  ال��ع��امل��ي  املعهد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأن���ه  اإىل  ولفتت 
االأخ�شر �شيتم تنفيذ امل�شروع على مرحلتني اإذ �شيتم 
خالل املرحلة االأوىل و�شع منهجية حل�شر انبعاثات 
الهواء يف دولة االإمارات وفق اأف�شل املمار�شات العاملية 
وبالتعاون مع ال�شركاء بينما �شتهدف املرحلة الثانية 
اإىل تقدمي قائمة جرد وطنية لتغطية كافة اجلوانب 

واملناطق والنقاط الرئي�شية.

»اقت�سادية عجمان«
 و»املركز الثقايف« يبحثان 
اآليات واأهداف ال�ستدامة

•• عجمان- وام:

اجتماعا  بعجمان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  يف  اال�شتدامة  فريق  عقد 
تن�شيقيا مع مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة فرع عجمان بهدف توثيق 
�شبل و اأوا�شر التعاون امل�شرتك بني اجلانبني وو�شع اآليات تطبيق مبادئ 
واأهداف اال�شتدامة وامل�شاهمة الفعالة يف دعم م�شرية التنمية على م�شتوى 

الدائرة.
والتي  ال��ط��رف��ني  ب��ني  امل�شرتكة  ���ش��رورة تعميق اجل��ه��ود  االج��ت��م��اع  واأك���د 
لن�شره  الفعالة  وامل�شاهمة  امل�شتدامة  التنمية  مفهوم  تعزيز  على  �شتعمل 
داخل الدائرة وخارجها اإ�شافة اإىل تقدمي الدائرة الدعم للمراكز الثقافية 
م�شاهمتها  جانب  اإىل  الثقافة  لتنمية  عجمان  مركز  خ�شو�شا  الهادفة 
واالهتمام  مهاراتهم  تطوير  على  املوهوبني  الطلبة  وت�شجيع  حتفيز  يف 
معاد  م��واد  من  امل�شغولة  اليدوية  اأعمالهم  م�شاركة  خ��الل  من  باإنتاجهم 
املوظفني  بني  االإيجابية  روح  تعزيز  بهدف  الدائرة  تدويرها مع موظفي 

وحت�شني بيئة العمل االأمر الذي ي�شهم يف رفع موؤ�شرات ال�شعادة لديهم.
يف  بجولة  بعجمان  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف  اال�شتدامة  فريق  وق��ام 
الوطني  الربنامج  فعاليات  حل�شور  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  افتتحه  ال��ذي   2017 ثقايف  »�شيف 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة واطلعوا على امل�شاركات املهمة واأعمال 

الور�س االأدبية والفنية للطلبة والطالبات امل�شاركني يف الربنامج.
و اأكد اأحمد حممود احلمادي مدير قطاع اخلدمات امل�شاندة رئي�س فريق 
الثقايف خطوة  املثمر مع مركز عجمان  التعاون  اأن  الدائرة  اال�شتدامة يف 
وخارجها  ال��دائ��رة  موظفي  ب��ني  اال�شتدامة  مفهوم  تعزيز  نحو  اإيجابية 
بهدف حتقيق م�شرية التنمية امل�شتدامة يف الدائرة ان�شجاما مع توجيهات 
التنمية  بتحقيق  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو 

امل�شتدامة والتي تعد من اأولويات حكومة عجمان.

فقدان �سهادة ا�سهم ت
�شادرة  ا�شهم  �شهادة  فقدت  
العقارية  اع��م��ار  ���ش��رك��ة  م��ن 
خ���ا����ش���ة ب���امل���رح���وم/ج���م���ال 
حم�����ش��ن ع��ل��ي م���ري ،  فعلى 
 م�������ن ي�����ج�����ده�����ا االت�����������ش�����ال 
مب�����������������وب�����������������اي�����������������ل رق��������������م 
0504191459 ، ال�شيد/ 

عبدالعزيز جمال مري

فقدان �سهادة ا�سهم ت
فقدت  �شهادة ا�شهم �شادرة من 
�شركة الواحة خا�شة باملرحوم/

ج���م���ال حم�����ش��ن ع���ل���ي م�����ري ، 
 ،111777 رق�������م  وحت�����م�����ل 
االت�شال  ي��ج��ده��ا  م���ن   ف��ع��ل��ى 
مب�������������������وب�������������������اي�������������������ل رق�����������������م 
ال�شيد/   ،  0504191459

عبدالعزيز جمال مري
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املدينة الدوات الدوخة 

واملداويخ رخ�شة رقم:CN 1250757 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد �شعيد مبارك م�شاعد املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف موزة عي�شى �شامل املن�شوري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاوالت  الوادي  اريام  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1051485  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شامل �شعيد �شامل املرر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جعفر احمد تالوكدير املرحوم �شيد امني تالكدير

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان حممد را�شد كليب الهاملي

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من منطقة الظفرة الغربية مدينة زايد ال�شناعية ق 138 حمل رقم 2 

املن�شوري اىل منطقة الظفرة ليوا اجلبانة 63399  بناية را�شد حممد بخيت �شميم 

63399 عيد �شهيل فرج علي واخرين ال�شناعية 1 ار�س رقم  17 مكتب رقم 1

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30

اإعــــــــــالن
للنقليات  احلرمو�س  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1038497  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة احلرمو�س للنقليات العامة

AL HARMOOSS GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

 اىل/ موؤ�ش�شة احلرمو�س للمقاوالت والنقليات العامة

ALHARMOUS CONTRACTING GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:�شركة منار ال�شام خلدمات االفراح ذ.م.م

MANAR AL SHAM: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :272068     بتاريخ :2017/04/25
با�ش������م :�شركة منار ال�شام خلدمات االفراح ذ.م.م

وعنوانه:العني - منطقة ال�شوق هاتف: 0505710958 فاك�س: 037660934 
الربيد االلكرتوين: manaralshamws@hotmail.com العني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 تعهدات احلفالت واملنا�شبات الرتفيهية
و�شف العالمة:ابي�س وا�شود. 

اال�ش��رتاطات :العالمة عبارة عن م�شرح يف و�شطة رجل كتب ا�شفله  )MANAR AL SHAM( وجميع 
العالمة باللون االبي�س واال�شود على خلفية عدميه اللون.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/05483 جتاري - ل�سنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت )هور 

العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعالنهما /  ارورا فيجن لرتكيب الزجاج واالملنيوم - �س ذ م م 

وجريي�س بابو باداراتيل �شارا�شان  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت - 

 40 RCN 3197596169 البناء )هور العنز بالزا( الطابق االول املكتب رقم 161  رقم مكاين
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/7/25     حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي )30.000( درهم )قيمة ال�شيكات املرجتعة( 
- الزام املدعي عليه االوىل بان توؤدي   للمدعي مبلغ 4.767 درهم متاأخرات االجرة من 2017/4/24 وحتى 

  2017/5/23
- الزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ )7500( درهم غرامة ال�شيكات املرجتعة 

- بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ  500 درهم قيمة فواتري الكهرباء واملياه 
- الزام املدعي عليه باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 
متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/05686 �سكني ل�سنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت )هور 

العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعالنه/ فيكي ال�شمند ا�س بو�شو اىل ر�شمند ا�س بهكو - العنوان : اإمارة دبي - بردبي 
- �شارع الرفاعه - ال�شوق الكبري - خلف مركز �شرطة الرفاعة - بناء اي تي �شنرت - لون بني م�شاد علي - قطعة 
 االر�س رقم 895-312 منطقة ال�شوق الكبري ال�شقة رقم اإف - 26 - الطابق االول رقم  مكاين : 2779295069 

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة  2017/7/23 ، حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري ب :-  
- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي )26.000 درهم( قيمة ال�شيكات املرجتعة للفرتة من 2016/10/5 
وحتى 2017/5/31 مع الزامه مبا ي�شتجد من اجور حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع ايجار �شنوي قدره 

40000 درهم 
- الزام املدعي عليه االوىل بان ي�شلم  للمدعي مبلغ 10000 درهم غرامة ال�شيكات املرجتعة 

- الزام املدعي عليه بان ي�شلم للمدعي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�شتحقة على املاأجور 
حتى تاريخ االخالء الفعلي 

- الزام املدعي عليه باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/05690 - جتاري - ل�سنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت )هور 

العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعالنهما /  جنمة املعراج للخدمات الفنية - �س ذ م م  ،  وغانغا ريدى جاديدى  

العنوان : اإمارة دبي - بردبي - �شارع الرفاعه - ال�شوق الكبري - خلف مركز �شرطة الرفاعة - بناء اي تي 
�شنرت - لون بني م�شاد علي - قطعة االر�س رقم 895-312 منطقة ال�شوق الكبري املكتب رقم 101 ، رقم 

مكاين : 2779295069
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة  2017/7/25 ، حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 

- بالزام املدعي عليها االوىل باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل 
- بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 37.250 درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة مع الزام املدعي عليها 
 االوىل مبا ي�شتجد من اجرة من 2017/6/1 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع مبلغ 40.250 درهم كاأجرة �شنوية

- بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي مللدعي مبلغ 15.000 درهم غرامة ارجتاع ال�شيكات 
- بالزام املدعي عليها االوىل ان ت�شلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�شتحقة على 

املاأجور حتى تاريخ االخالء الفعلي 
- بالزام املدعي عليهما باملنا�شب من امل�شروفات ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.

نعلنكم  لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/05684 جتاري - ل�سنة 2017 ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت )هور 

العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعالنهما /  جنمة ال�شلطانية للخدمات الفنية - �س ذ م م ، وها�شم علي حممد عنايت  
- العنوان : اإمارة دبي - بردبي  - منطقة ال�شوق الكبري - مقابل �شوق الفهيدي بناء امل�شاد علىاالر�س رقم 
 )1141.312( ال�شوق الكبري - املحل رقم )17( رقم مكاين RCN 2860894848 40 ، الهاتف : 043528065

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/7/23 - حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
1- بالزام املدعي عليها االوىل باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل

- بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )5000 درهم( كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/6/1 
وحتى 2017/6/30 مع ما ي�شتجد من قيمة ايجارية

- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ  )45.000( درهم  قيمة ال�شيكات املرجتعة  
- الزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي مبلغ )7500( درهم غرامة �شيكات مرجتعة 

- بالزام املدعي عليها ان ت�شلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�شتحقة على املاأجور 
حتى تاريخ االخالء الفعلي 

- الزام املدعي عليه باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 

متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام: 

�شهد اللواء الركن طيار ال�شيخ اأحمد 
اآل نهيان  ب��ن حم��م��د  ب��ن ط��ح��ن��ون 
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
قادة  دورة  ت��خ��ري��ج  واالح��ت��ي��اط��ي��ة 
وذلك  الوطنية  اخل��دم��ة  جماعات 
مبركز تدريب العني وبح�شور عدد 

من كبار �شباط القوات امل�شلحة.
بداأ االحتفال بو�شول راعي احلفل 
بعدها تليت اآيات عطرة من الذكر 
احل��ك��ي��م األ��ق��ى ب��ع��ده��ا ق��ائ��د مركز 
املنا�شبة رحب  التدريب كلمة بهذه 

فيها براعي احلفل واحل�شور.
اخلريجون  اأن����ه����ى  ل���ق���د   : وق������ال 
واإ�شتمل  ل��ل��ت��دري��ب  امل���ق���ررة  امل�����دة 
موا�شيع  ع���ل���ى  ال����������دورة  م���ن���ه���اج 
امل���������ش����اة واالأ�����ش����ل����ح����ة وال����رم����اي����ة 
البدنية  واللياقة  املعركة  ومهارات 
وال���ط���ب���وغ���راف���ي���ا وف������ن ال���ق���ي���ادة 
اإىل  باالإ�شافة  الع�شكري  والقانون 

بع�س العلوم الع�شكرية املتنوعة.
التدريب  ق����ي����ادة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
ترجمة  ع���ل���ى  داأب�������ت  االإن������ف������رادي 

القيادة  م��ن  ال�����ش��ادرة  التوجيهات 
واأي�شاً  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
املتابعة والتن�شيق مع هيئة اخلدمة 

ب�شاأن  واالح���ت���ي���اط���ي���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
التدريب االأ�شا�شي ملجندي اخلدمة 
العام  وم���ن���ذ  وم�����وؤخ�����راً  ال��وط��ن��ي��ة 

ا�شتحداث  مت  امل��ا���ش��ي  ال��ت��دري��ب��ي 
تعد  وال���ت���ي  ج���م���اع���ات  ق�����ادة  دورة 
اإح�����دى امل��ح��ط��ات امل��ه��م��ة يف خطة 
التي  ال�شاملة  وال��ت��دري��ب  التاأهيل 
الوطنية  اخل��دم��ة  ملجندي  و�شعت 
التخطيط  هذا  ثمار  جنني  وبداأنا 
وال��ت��دري��ب م��ن خ��الل وج��وده��م يف 
�شيعملون  ال��ت��ي  واالأم����اك����ن  امل���ه���ام 
احتياط  و�شباط �شف  بها �شباطاً 
ومدربني وها هم يتواجدون اليوم 
تنفيذ  ع��ل��ى  ت�شميم  وك��ل��ه��م  بيننا 
بهم  �شتناط  التي  واملهام  الواجبات 

م�شتقبال .
و وجه قائد مركز التدريب ال�شكر 
لل�شباط واملدربني جلهودهم التي 
ال��دورة واأثنى على  بذلوها يف هذه 
عملهم ال��دوؤوب واجلاد والتي نرى 
هوؤالء  تاأهيل  يف  جهودهم  ث��م��رات 
امل��ج��ن��دي��ن م��ن��وه��ا ب��اجل��ه��ود التي 
العني  ت���دري���ب  م���رك���زي  ب���ذل���ت يف 
واملنامة من حيث ح�شن اال�شتقبال 

التدريب  يف  وامل�����ش��ارك��ة  والتنظيم 
وت��ذل��ي��ل ال�����ش��ع��اب ك���اف���ة ح��ت��ى مت 

االنتهاء من تدريب هذه الدورة .
اخلريجني  اأو�شى  كلمته  ختام  ويف 
االأمر  واأويل  ور���ش��ول��ه  اهلل  بطاعة 
لهذا  اأوف���ي���اء  ج���ن���ودا  ي��ك��ون��وا  واأن 
ال��غ��ايل حت��ت ظ��ل القيادة  ال��وط��ن 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال��ر���ش��ي��دة 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ال����دول����ة 
“ و�شاحب  اهلل  “ حفظه  امل�شلحة 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي “ رعاه 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب   “ اهلل 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة.

و يف ختام احلفل قام اللواء الركن 
ط��ي��ار ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن طحنون 
هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
واالحتياطية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
ب��ت��وزي��ع اجل��وائ��ز وال�����ش��ه��ادات على 

املتفوقني واخلريجني.

م�سح عاملي : الإمارات بني اأكرث 10 دول اهتماما يف البتكار املجتمعي
•• دبي-وام:

االب���ت���ك���ار  “م�شح  ن���ت���ائ���ج  اأظ�����ه�����رت 
اأج������راه  ال������ذي  العاملي”  امل��ج��ت��م��ع��ي 
للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س  معهد 
بالتعاون  نتائجه  واأع��ل��ن   »MIT«
لالبتكار  را�شد  بن  حممد  مركز  مع 
تاأتي يف  االإم���ارات  اأن دول��ة  احلكومي 
االبتكار  ال��ع��امل يف  دول  اأوائ���ل  قائمة 
االبتكار  يف  اه��ت��م��ام��اً  اأك���رثه���ا  وم���ن 
من  ب��امل��ائ��ة   5 ن��ح��و  واأن  امل��ج��ت��م��ع��ي 

جمتمع الدولة هم من املبتكرين.
االإمارات  دول��ة  امل�شح  نتائج  و�شنفت 
على  دول   9 اأك�������رث  ق���ائ���م���ة  ����ش���م���ن 
االبتكار  يف  اهتماماً  ال��ع��امل  م�شتوى 
وكندا  بريطانيا  اإىل جانب  املجتمعي 
وكوريا  وال��ي��اب��ان  وال�����ش��وي��د  وفنلندا 

اجلنوبية و ال�شني.
جاء االإع��الن عن هذه النتائج خالل 
املجتمعي”  االب��ت��ك��ار  “حوار  جل�شة 
را�شد  ب��ن  حممد  مركز  نظمها  التي 

وا�شت�شاف  احل���ك���وم���ي  ل���الب���ت���ك���ار 
خ��الل��ه��ا ال��ربوف��ي�����ش��ور اإي���ري���ك فون 
االبتكار  ب����اإدارة  املتخ�ش�س   – هيبل 
يف معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا 
الذي ا�شتعر�س نتائج “م�شح االبتكار 
املجتمعي العاملي” التي اأجراها املعهد 
املبتكرين من االأفراد وفرق  لتحديد 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل و�شبل 
حت���ف���ي���زه���م ال���ش��ت��ك�����ش��اف ال����ق����درات 
املجتمعات.  يف  امل��ب��ت��ك��رة  وال���ط���اق���ات 
واأظ���ه���ر امل�����ش��ح اأن ن�����ش��ب��ة ك��ب��رية من 
امل���ب���ت���ك���ري���ن يف جم���ت���م���ع االإم����������ارات 
مهتمون باالبتكار يف جماالت التعليم 
وغريها  احلا�شوب  وبرامج  وال�شحة 
االهتمامات  ذات  االب����ت����ك����ارات  م���ن 
املجتمعية فيما ا�شارت النتائج اإىل اأن 
ا�شتعداد  لديهم  امل�شح  يف  امل�شمولني 
ع����ال ل��الب��ت��ك��ار يف جم�����االت اأخ����رى 
م��ت��ع��ددة م��ا ي��ع��زز ف��ر���س زي����ادة ناجت 
االب��ت��ك��ار لت�شبح االإم�����ارات رائ���دة يف 
العامل  اأك����رث دول  امل��ج��ال وم���ن  ه���ذا 

اإبتكارا.
امل�شح  امل�����ش��ارك��ة يف  ال�����دول  وك��ب��اق��ي 
املجتمع  م��ن  املبتكرين  اأغ��ل��ب��ي��ة  ف���اإن 
لتبادل  ا����ش���ت���ع���داد  ع��ل��ى  االإم�����ارات�����ي 
الغري  م����ع  اب���ت���ك���ارات���ه���م  وم�������ش���ارك���ة 
تطوير  على  مل�شاعدتهم  مقابل  دون 
وحتقيق  ح��ي��ات��ه��م  من����ط  وحت�������ش���ني 
تفوق  اأي�شاً،  امل�شح  واظهر  الرفاهية. 
و�شغفها يف جماالت  االإماراتية  امل��راأة 
املبتكرين  معظم  ان  ح��ي��ث  االب��ت��ك��ار 
ال��ن�����ش��اء، عك�س  ال���دول���ة ه���م م���ن  يف 
امل�شح  �شملها  ال��ت��ي  االأخ�����رى  ال����دول 
ال��ت��ي اأظ���ه���رت ت��ف��وق اع����داد الرجال 

املبتكرين هناك.
االبتكار  “م�شح  ن��ت��ائ��ج  واأو����ش���ح���ت 
التي  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  اأن  املجتمعي” 
ق����درات  ب��ن��اء  ت�����ش��اع��د يف  اأن  مي��ك��ن��ه��ا 
االبتكار يف الدولة هي التعليم التقني 
واخلربة يف جمال العمل التقني كما 
يوؤدي  املجتمعي  االبتكار  اأن  اإىل  اأ�شار 
اإىل زيادة ن�شبة ال�شعادة والرفاه لدى 

االقت�شادي.  الن�شاط  وزيادة  املواطن 
وتن�شجم م�شاركة حكومة االإمارات يف 
املجتمعي  لالبتكار  العاملي  امل�شح  هذا 
الوطنية  اال�شرتاتيجية  اأه���داف  م��ع 
ل����الب����ت����ك����ار ال�����ه�����ادف�����ة جل����ع����ل دول�����ة 
االإمارات �شمن الدول االأكرث ابتكاراً 
توجه  وي��دع��م  ال��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى 
املبتكرين  ع��ل��ى  ل��ل��رتك��ي��ز  احل��ك��وم��ة 
امل���ج���ت���م���ع واك���ت�������ش���اف ق���درات���ه���م  يف 
وم��واه��ب��ه��م ودع��م��ه��ا وال��ت��ع��رف على 
القيام به  الدور الذي ميكن لالأفراد 
لتعزيز هذه التوجهات ودعم م�شرية 

االبتكار لرفد التنمية ال�شاملة.
فقد  امل�شح  نتائج  اإع��الن  جانب  واإىل 
مركز  نظمها  ال��ت��ي  اجل��ل�����ش��ة  �شملت 
احلكومي  لالإبتكار  را�شد  بن  حممد 
املجتمعي  باالبتكار  امل�شاركني  تعريف 
اأو  ملنتجات  االأف���راد  ابتكار  يف  املتمثل 
االحتياجات  ت��ل��ب��ي  ج��دي��دة  خ��دم��ات 
يتوفر  ال  التي  للمنتجات  املجتمعية 

لها بدائل يف االأ�شواق.

وقالت هدى الها�شمي م�شاعد املدير 
ال��ع��ام ل��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة واالب��ت��ك��ار يف 
بوزارة  ال��وزراء  جمل�س  رئا�شة  مكتب 
وامل�شتقبل:  ال�����وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون 
توؤكد نتائج امل�شح ريادة دولة االإمارات 
وتعزز جهود احلكومة بقيادة �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
االبتكار  جل��ع��ل  وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا  اهلل” 
ممار�شة يومية واأ�شلوب حياة يت�شارك 
فيها جميع اأفراد املجتمع ما ي�شهم يف 
وتر�شيخ  وال��ت��ط��ور  االزده����ار  حتقيق 
مكانة الدولة كرائدة لالبتكار عاملياً.

واأ�شافت الها�شمي ان نتائج امل�شح توؤكد 
فر�شاً فريدة لدولة االإمارات لت�شبح 
خطط  و����ش���ع  يف  ال�������دول  اأوىل  م����ن 
واأطر لتنظيم بيئة االبتكار املجتمعي 
وتوفري حوافز ت�شجيعية للمبتكرين 
االأولويات  ذات  امل��ج��االت  يف  وخا�شة 
ال���وط���ن���ي���ة ك���ال���ت���ع���ل���ي���م وال�������ش���ح���ة. 

وا�شت�شاف املركز الربوفي�شور اإيريك 
فون هيبل – بروفي�شور اإدارة االبتكار 
تطوير  يف  واملتخ�ش�س   »MIT»من
التي  ال��ع��م��ل��ي��ة  االأ����ش���ال���ي���ب  وت��ع��ل��ي��م 
ميكن لالأفراد واملجتمعات وال�شركات 
العمليات  ل��ت��ح�����ش��ني  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
ا�شتعر�س  ح��ي��ث  االب��ت��ك��ار  وت��ط��وي��ر 
نتائج م�شوحات االبتكار يف املجتمعات 
العامل مبيناً  االإم���ارات وح��ول  بدولة 
اأهم  كاأحد  الكبرية لالبتكار  االأهمية 
املوارد االقت�شادية واالجتماعية التي 
القطاع  و���ش��رك��ات  للحكومات  ميكن 
اخلا�س من اال�شتفادة منه على نحو 
وخططها  اأه���داف���ه���ا  لتحقيق  ف��ع��ال 
الربوف�شور  وي��ع��د  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة. 
وحا�شل  االب��ت��ك��ار  رواد  م��ن  اإي���ري���ك 
ليوميناري  اأك���ادمي���ي���ة  ج���ائ���زة  ع��ل��ى 
لالبتكار  من االحت��اد االأوروب��ي وهو 
معهد  يف  التكنولوجي  االبتكار  اأ�شتاذ 
م��ا���ش��ات�����ش��و���ش��ت�����س ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا – 
ق�شم  واأ���ش��ت��اذ يف  ل���الإدارة  �شلون  كلية 

ال��ن��ظ��م ال��ه��ن��د���ش��ي��ة وم��ت��خ�����ش�����س يف 
املفتوح  ب��االب��ت��ك��ار  املتعلقة  ال��ب��ح��وث 
وال�شعادة  الرفاهية  اأ�شتاذ  �شغل  كما 

وا���ش��ن��ط��ن وزميل  يف ج��ام��ع��ة ج����ورج 
مركز  يف  االأكادميية  التدري�س  هيئة 

بريكمان – هارفرد.

•• دبي-الفجر:

االأوىل  التعريفية  العمل  ور�شة  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  عقدت 
فندق  الوطني يف  امل�شتوى  على  الهواء  ملوثات  انبعاثات  مل�شروع جرد 
والهيئة  ال��ط��اق��ة،  وزارة  م��ن  ممثلني  بح�شور  دب��ي  اإنرتكونتيننتال 
للموا�شالت  االحت��ادي��ة  والهيئة  واالإح�����ش��اء،  للتناف�شية  االحت��ادي��ة 
الربية والبحرية، وهيئة البيئة- اأبوظبي، وبلدية دبي، وبلدية مدينة 
ال�شارقة، و�شركة بيئة – ال�شارقة، وهيئة حماية البيئة والتنمية- راأ�س 
اخليمة، وهيئة اإدارة النفايات- راأ�س اخليمة، وبلدية عجمان، وبلدية 
وبلدية  القيوين،  اأم  العامة-  واخلدمات  االأ�شغال  ودائ��رة  القيوين،  اأم 

الفجرية، وهيئة الطريان املدين.

انبعاثات  جرد  م�شروع  باأهمية  احل�شور  تعريف  اإىل  الور�شة  وتهدف 
احلايل  الو�شع  وا�شتعرا�س  الوطني،  امل�شتوى  على  ال��ه��واء  ملوثات 
وحتديد الفجوات وحتليلها، باالإ�شافة اإىل و�شع منهجية الآلية جرد 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  ب��دول��ة  اخلا�شة  ال��ه��واء  ملوثات  انبعاثات 

ا�شتناداً اإىل اأف�شل املمار�شات العاملية.
وخالل الور�شة، ناق�س احل�شور اأهداف م�شروع جرد انبعاثات ملوثات 
واملخرجات  ب��ه  املتعلقة  وال��ن�����ش��اط��ات  ال��وط��ن��ي  امل�شتوى  على  ال��ه��واء 
الذي  الهام  ال��دور  على  ال�شوء  ت�شليط  مت  كما  امل�شروع،  من  املتوقعة 
يف  التعاون  اإىل  باالإ�شافة  للم�شروع  االإع���داد  خ��الل  ال�شركاء  �شيلعبه 

عملية جتميع البيانات.
وقالت املهند�شة عائ�شة العبدويل مدير اإدارة التنمية اخل�شراء بوزارة 

متثل  ال��ه��واء  ج��ودة  اأن  الور�شة  افتتاح  خ��الل  والبيئة  املناخي  التغري 
واح��دة من الق�شايا ذات االأول��وي��ة يف دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة 
م�شروع  و�شيعمل  والبيئية،  واالقت�شادية  ال�شحية  لتاأثرياتها  نظراً 
اأحد  حتقيق  على  وطني  امل�شتوى  على  الهواء  ملوثات  انبعاثات  ج��رد 
اأهداف االأجندة الوطنية لروؤية االإم��ارات 2021 وهو حت�شني جودة 
اإىل  الن�شبة من معدلها احلايل  االأجندة رفع  ت�شتهدف  الهواء، حيث 
على  اأي�شا  يعمل  امل�شروع  اأن  م�شيفة   ،2021 عام  بحلول   90%
واال�شرتاتيجية  امل��ن��اخ��ي،  للتغري  ال��وط��ن��ي��ة   اخل��ط��ة  اأه����داف  حتقيق 
وا�شرتاتيجية   ،2030-2015 االإمارات  لدولة  واالأجندة اخل�شراء 

االإمارات للطاقة، واأهداف 
من  وغ��ريه��ا  امل��ن��اخ،  تغري  ب�����ش��اأن  ب��اري�����س  وات��ف��اق  امل�شتدامة،  التنمية 

املحلي  امل�شتوى  على  االنبعاثات  بخف�س  املتعلقة  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات 
والعاملي.

وبالتعاون مع املعهد العاملي للنمو االأخ�شر،  �شيتم تنفيذ امل�شروع على 
مرحلتني، اإذ �شيتم خالل املرحلة االأوىل و�شع منهجية حل�شر انبعاثات 
اأف�شل املمار�شات العاملية وبالتعاون مع  الهواء يف دولة االإم��ارات وفق 
ال�شركاء، بينما �شتهدف املرحلة الثانية اإىل تقدمي قائمة جرد وطنية 

لتغطية كافة اجلوانب واملناطق والنقاط الرئي�شية.  
وتعتزم وزارة التغري املناخي والبيئة عقد اجتماعات اأخرى مع اجلهات 
العام  خالل  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  من  الهواء  بجودة  املعنية 
ملوثات  انبعاثات  ج��رد  مب�شروع  اخلا�شة  املنهجية  ملناق�شة  اجل���اري 

الهواء على امل�شتوى الوطني بعد االنتهاء من امل�شودة االأوىل.  

التغري املناخي والبيئة تعقد ور�سة تعريفية مل�سروع جرد انبعاثات ملوثات الهواء 

اأحمد بن طحنون ي�سهد تخريج دورة قادة جماعات اخلدمة الوطنية

خليفة بن حممد اآل نهيان ي�سيد بنتائج الدورة ال�سيفية التطوعية الثانية للخدمة الوطنية
•• ابوظبي-وام:

بن  حممد  بن  خليفة  ال�شيخ  اأ���ش��اد 
القوات  ب��ج��ه��ود  ن��ه��ي��ان  اآل  خ���ال���د 
ال���������دورة  ت����خ����ري����ج  امل�������ش���ل���ح���ة يف 
التي  الثانية  التطوعية  ال�شيفية 
الوطنية  اخل��دم��ة  ه��ي��ئ��ة  تنظمها 
العامة  ب���ال���ق���ي���ادة  واالح���ت���ي���اط���ي���ة 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
امل�شلحة ب�شاأن امل�شاركة يف االأن�شطة 
والع�شكرية  والثقافية  التعليمية 
بقدرات  االرت��ق��اء  اإىل  تهدف  التي 
ط��الب وط��ال��ب��ات امل��دار���س وتعزيز 
حب املعرفة والعلم والقيم الوطنية 

واالأخالق احلميدة لديهم.
ال�شيوخ  ذل��ك خ��الل م�شاركته  ج��اء 
واأولياء االأمور فرحتهم واعتزازهم 
بتخريج الدورة ال�شيفية التطوعية 

الثانية .
واعرب ال�شيخ خليفة بن حممد بن 

خالد اآل نهيان عن تقديره الكبري 
ال��وط��ن��ي��ة اخلالقة  امل���ب���ادرة  ل��ه��ذه 
غر�س  على  اجلميع  حر�س  موؤكدا 
اأبنائهم  نفو�س  يف  الوطنية  القيم 
وت���رب���ي���ت���ه���م على  ال�������ش���غ���ر  م���ن���ذ 
ال���وط���ن وط���اع���ة والة االأم����ر  ح���ب 

ف�شال  وت���ق���دي���ره���م  واح���رتام���ه���م 
اال�شتعداد  على  االب��ن��اء  تربية  ع��ن 
ال���وط���ن  ���ش��ب��ي��ل  وال���ت�������ش���ح���ي���ة يف 
وال���دف���اع ع��ن��ه ب�����االأرواح م��وؤك��دا اأن 
ه���ذه ال��رتب��ي��ة ك��ان��ت ال���داف���ع وراء 
حر�س االأ�شر على ان�شمام اأبنائهم 

وت�شابقهم  التطوعية  ال��دورة  لهذه 
للت�شجيل فيها. من جانبها عربت 
حممد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ك��رمي��ة 
ال�شيخة حمدة  ال��دورة  امل�شاركة يف 
بنت خليفة بن حممد بن خالد اآل 
نهيان عن �شعادتها بلقاء زميالتها 

الالتي �شاركن يف الدورة ال�شيفية 
املا�شي  العام  يف  االأوىل  التطوعية 
وم���ا مل�����ش��ت��ه م���ن ح��م��ا���س وف��خ��ر يف 
�شعادتها  وازدادت  اجلميع  نفو�س 
الالتي  امل����درب����ات  اأم���ه���ر  ب��ح�����ش��ور 

ال�شرب  ع����ادات  ���ش��اه��م��ن يف غ��ر���س 
ال��ن��ف�����س وحتمل  واالع���ت���م���اد ع��ل��ى 
االأمر  اح��رتايف  باأ�شلوب  امل�شوؤولية 
قائدا  تكون  اأن  اإىل  اأو�شلها  ال��ذي 

للف�شيل.
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•• مين�صك -وام:

ال���ل���واء حم��م��د خلفان  ب��ح��ث م���ع���ايل 
الرميثي القائد العام ل�شرطة اأبوظبي 
اللواء  م���ع���ايل  م���ع  اج��ت��م��اع��ه  خ����الل 
الداخلية  وزي����ر  �شونيفيت�س  اي���غ���ور 
اآن���دري���ه �شفيد  ال��ب��ي��الرو���ش��ي وال���ل���واء 
ال�شرعي  ال��ط��ب  فح�س  جلنة  رئي�س 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ب��ي��الرو���ش��ي��ا  يف 

امل�شرتك.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة ق���ام ب��ه��ا وفد 
القائد  معايل  برئا�شة  امل�شتوى  رفيع 
للعا�شمة  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام 

البيالرو�شية مين�شك.
الداخلية  وزي�������ر  م����ع����ايل  واأ�������ش������اد    
الثنائية  ب��ال��ع��الق��ات  ال��ب��ي��الرو���ش��ي 
البلدين  بني  اال�شرتاتيجي  والتعاون 
تنفيذ  يف  خ�������ش���و����ش���ا  ال�������ش���دي���ق���ني 
ال����ق����وان����ني وال����ت����دري����ب يف امل���ج���االت 
ال�شرطة  اأج�����ه�����زة  ب�����ني  امل�������ش���رتك���ة 

البيالرو�شية واالماراتية.
و وق���ع م��ع��ايل ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�شرطة 

الداخلية  وزي�����ر  م���ع���ايل  و  اأب���وظ���ب���ي 
ال���ب���ي���الرو����ش���ي م����ذك����رة ت���ف���اه���م بني 
اجل��ان��ب��ني ب�����ش��اأن ال���ت���ع���اون يف جمال 

مكافحة اجلرمية والتدريب.   
ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  معايل  اإط��ل��ع  و 
امل��راف��ق على جهود  اأب��وظ��ب��ي وال��وف��د 
البيالرو�شية  ال�����ش��رط��ة  اأك���ادمي���ي���ة 

ومركز التدريب الدويل للهجرة و زار 
لوزارة  اخلا�شة  القوات  كتيبة  قاعدة 

ال�شوؤون الداخلية يف مين�شك.   
الفعال بني  بالتعاون  الرميثي  اأ�شاد  و 
اجلانبني يف تدريب الكوادر ال�شرطية 
التفاهم  مذكرة  توقيع  اأهمية  موؤكدا 
تعزيز  والتي متثل مرحلة جديدة يف 

وقع  مت�شل  �شعيد  على  ال�����ش��راك��ة.   
ال��ع��م��ي��د ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن طحنون 
االأمن  ���ش��وؤون  ق��ط��اع  م��دي��ر  نهيان  اآل 
واملنافذ مذكرة تفاهم يف جمال االأدلة 
اأن���دري���ه �شفيد  اجل��ن��ائ��ي��ة م���ع ال���ل���واء 
ال�شرعي  ال��ط��ب  فح�س  جلنة  رئي�س 
التعاون  تعزيز  ب��ه��دف  البيالرو�شية 

اجلنائية  االأن�شطة  تنظيم  جم��ال  يف 
والتدريب بتخ�ش�شات الطب ال�شرعي 

وتبادل املعلومات بني اجلانبني.
  و اإط��ل��ع ال��وف��د خ���الل ال���زي���ارة على 
ال�شرعي  ال��ط��ب  فح�س  جلنة  ج��ه��ود 
الفح�س  جم����االت  يف  ال��ب��ي��الرو���ش��ي��ة 
التقنيات  اأح������دث  ب���اإت���ب���اع  اجل���ن���ائ���ي 
العمل  جماالت  تخدم  التي  واالأجهزة 

ال�شرطي واالأمني.    
القائد  مل���ع���ايل  امل����راف����ق  ال���وف���د  ���ش��م 
العميد  اأب����وظ����ب����ي  ل�������ش���رط���ة   ال����ع����ام 
نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
����ش���وؤون االأم����ن واملنافذ  م��دي��ر ق��ط��اع 
ال����دك����ت����ور را�����ش����د حممد  وال���ع���م���ي���د 
التحريات  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  ب��ور���ش��ي��د 
ثاين  والعميد  اجلنائية  والتحقيقات 
التدريب  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  بطي 
والعميد عبدالرحمن احلمادي مدير 
�شيف   والعميد  اجلنائية  االأدل��ة  اإدارة 
املرا�شم  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  �شعيد 
ابوظبي  ب�شرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات 

وعددا من ال�شباط .

•• دبي -وام:

املجل�س  القبي�شي رئي�شة  اأمل  الدكتورة  التقت معايل 
اأدهانوم  تيدرو�س  الدكتور  �شعادة  االحت��ادي،  الوطني 
ال�����ش��ح��ة العاملية  غ��ي��ربي�����ش��و���س م��دي��ر ع���ام م��ن��ظ��م��ة 
والوفد املرافق يف مقر االأمانة العامة بدبي بح�شور 
�شعادة جمال احلاي ع�شو املجل�س الوطني االحتادي.

املجل�س  بني  التعاون  �شبل  بحث  اللقاء  خ��الل  ج��رى 
الوطني االحتادي ومنظمة ال�شحة العاملية يف جمال 
مكافحة االأمرا�س يف املنطقة والعامل وتوفري الدعم 
ن�����ش��ر التوعية  امل��ن��ظ��م��ة يف  ب��رمل��ان��ي��اً جل��ه��ود  ال��ك��ام��ل 

ال�شحية ومكافحة االمرا�س ال�شارية. 
اللقاء  خالل  القبي�شي  اأمل  الدكتورة  معايل  واأ�شادت 
بدور منظمة ال�شحة العاملية على ال�شعيد العاملي يف 
بناء م�شتقبل اأف�شل للنا�س يف جمال ال�شحة والتاأكيد 
على اأهمية التعاون بني دولة االإمارات العربية املتحدة 
ومنظمة ال�شحة العاملية خا�شة مبا يتعلق مب�شاعدة 
املجتمعات  يف  والفقراء  ال�شحية  للرعاية  املحتاجني 
التي ال ت�شتطيع توفري االأدوية اخلا�شة بالعديد من 

االأمرا�س مثل الكولريا و�شلل االأطفال.
يويل  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  اأن  معاليها  واأك��دت 
ال�شحة وتطويره حيث ناق�س  لقطاع  اهتماماً كبرياً 
الت�شريعي  الف�شل  يف  وك��ذل��ك  ال�شابقة  جل�شاته  يف 
ال�شحية مثل  ال�شوؤون والق�شايا  العديد من  احلايل 
دور وزارة ال�شحة يف الوقاية من االأمرا�س والتوعية 
ال�شحية  الرعاية  توفري  يف  اأي�شاً  ودوره���ا  ال�شحية 
يف  ال�شحة  وزارة  ا�شرتاتيجية  ومناق�شة  للم�شنني 
املهن  م��زاول��ة  وت��راخ��ي�����س  النف�شية  االأم���را����س  ���ش��اأن 

املوا�شيع  من  والعديد  الدولة  يف  الطبية  واالأن�شطة 
ال�شحية الهامة.

االإمارات  لروؤية  الوطنية  االأجندة  اإن  وقالت معاليها 
اإىل  ي�شتند  �شحي  نظام  تطبيق  على  توؤكد   2021
اأعلى املعايري العاملية حيث �شتعمل االإمارات وبالتعاون 
مع كافة الهيئات ال�شحية بالدولة على اعتماد كافة 
امل�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة وفق معايري وطنية 
وجودة  اخلدمات  تقدمي  ناحية  من  وا�شحة  وعاملية 
الوطنية  االأج��ن��دة  تتطلع  كما  الطبي  الكادر  وكفاية 
وت��خ��ف��ي�����س معدل  ال���وق���ائ���ي  اجل���ان���ب  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل 
والقلب  كال�شكري  احل��ي��اة  بنمط  املتعلقة  االأم��را���س 
وعمر  �شحية  ح��ي��اة  لتحقيق  ال�����ش��رط��ان  واأم���را����س 
التدخني  انت�شار  م�شتوى  تقليل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  م��دي��د 
وتطوير جاهزية النظام ال�شحي للتعامل مع االأوبئة 
واملخاطر ال�شّحية لتكون االإمارات من اأف�شل الدول 
اإن  اإىل  واأ���ش��ارت معاليها  ال�شحية.  الرعاية  يف ج��ودة 
معدل النمو ال�شنوي يف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية 
االإن��ف��اق على  واأن حجم  باملائة   7.9 يبلغ  ال��دول��ة  يف 
عام  بحلول  ي�شل  الدولة  يف  ال�شحية  الرعاية  قطاع 
70.67 مليار درهم 19.26  اأكرث من  2019 اىل 
مليار دوالر منوهة اإىل اأن حجم االإنفاق على الرعاية 
مليار   49.93 اإىل  و�شل   2014 ع��ام  يف  ال�شحية 
درهم 13.59 مليار دوالر يف حني و�شلت ن�شبة زيادة 
االإنفاق عام 2015 اإىل 8 باملائة لت�شل اإىل 53.86 

دوالر. مليار  مليار درهم 14.68 
خالل  القبي�شي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  وا�شتعر�شت 
ال��ل��ق��اء ال���دور الكبري ال���ذي ت��ق��وم ب��ه دول���ة االإم����ارات 
الر�شيدة  قيادتها  توجيهات  بف�شل  املتحدة  العربية 
يف  وباالأخ�س  العاملية  ال�شحة  منظمة  جهود  دعم  يف 
من  ال�شعوب  حلماية  االإن�شانية  االإغ��اث��ات  م��و���ش��وع 
االأمرا�س ال�شحية اخلطرية اآخرها مر�س الكولريا يف 
اليمن موؤكدة اأن دولة االإمارات ا�شتجابت ب�شكل فوري 
اإىل متطلبات منظمة ال�شحة العاملية الحتواء مر�س 
الكولريا منذ �شهر �شبتمرب عام 2016 حيث قدمت 
لفح�س  وخمربية  الكولريا  ملر�س  م�شادة  حماليل 
حاالت اال�شتباه باملر�س اإ�شافة اإىل توفري مادة الكلور 
لتعقيم املياه موؤكدة اأن هذه امل�شاعدات تاأتي للتخفيف 
والن�شاء  االأطفال  معاناة  خا�شة  اليمني  ال�شعب  عن 
بالوباء كما مت  ت��اأث��را  االأك��رث  الفئة  احل��وام��ل كونهم 
اإر�شال 100 الف لرت من ال�شوائل الوريدية امل�شادة 
للوباء �� اأي ما يعادل 56 طناً باعتبارها مرحلة اأوىل 
�� وهذه الكمية تعد كامل املحاليل املتوفرة يف ال�شوق 
علبة من  األ���ف   150 اىل  اإ���ش��اف��ة  االإم���ارات���ي  املحلي 

املحاليل املخربية لت�شخي�س املر�س.
اإىل  ال�شحية  امل�����ش��اع��دات  اأن  اإىل  القبي�شي  واأ����ش���ارت 
فقد  الكولريا  مر�س  احتواء  على  تقت�شر  مل  اليمن 
قدمت ال��دول��ة خ��الل ال��ف��رتة م��ن ع��ام 2015 حتى 
 �� دره��م  مليون   502 بقيمة  2017 م�شاعدات  عام 

الطبية  اخل��دم��ات  ل��دع��م  دوالر������  مليون   137 نحو 
وال�شحية اإ�شافة اىل امل�شاهمة يف مكافحة االأمرا�س 
وتدريب  االأ�شا�شية  ال�شحية  الرعاية  وتوفري  املعدية 

وتاأهيل العاملني يف احلقل ال�شحي اليمني.
مكافحة  يف  ال��دول��ة  ج��ه��ود  اإىل  معاليها  اأ���ش��ارت  كما 
�شلل االأطفال يف باك�شتان بف�شل توجيهات ومبادرات 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة .
الثالث  ال�����ش��ن��وات  يف  ق��دم��ت  ال��دول��ة  اإن  اإىل  م�شرية 
158 مليون جرعة للتطعيم �شد  املا�شية اكرث من 
�شنوات   5 ع��ن  اأع��م��اره��م  تقل  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  �شلل 
مليوناً   31 نحو  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  ال��دول��ة  وجن��ح��ت 
و695 األف طفل من بداية عام 2014 وحتى نهاية 
تغطية  امليداين  التنفيذ  2016 ومت من خالل  عام 
املناطق  واإقليم  بختونخوا  باإقليم خيرب  66 منطقة 
والتي  ال�شند  واإقليم  بلو�ش�شتان  واإقليم  فتح  القبلية 

تعترب من املناطق ال�شعبة وعالية اخلطورة.
اللقاء  خ��الل  القبي�شي  اأم��ل  الدكتورة  معايل  واأك��دت 
اأن املجتمع االإماراتي �شباق يف عمل اخلري خا�شة يف 
جمال العمل الطبي واالإن�شاين والتطوعي يف العديد 
م���ن دول امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل ح��ي��ث ق��دم��ت االإم������ارات 
العطاء  ال��دول��ي��ة يف  امل��ح��اف��ل  ب��ه يف  من��وذج��اً يحتذى 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  دعائمه  اأر�شى  الذي  االإن�شاين 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ويوا�شل امل�شرية 

الدولة  قيادة  العطاء حتت  زايد  اأبناء  االإم��ارات  اأبناء 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وج��ه  حيث  احلكيمة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظ اهلل باأن يكون 
عام 2017 عاماً للخري . كما اأكدت اأن قيادة الدولة 
واأن  االأخرين  نتقا�شم اخلري مع  اأن  احلكيمة علمتنا 
ن�شاعد املحتاجني يف كل مكان ونن�شر االأمل يف اأرجاء 

العامل كله.
واأع����رب����ت م��ع��ال��ي��ه��ا ع���ن ا���ش��ت��ع��داد امل��ج��ل�����س الوطني 
يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  ج��ه��ود  ل��دع��م  االحت����ادي 
ال��ع��دي��د م��ن االأ���ش��ع��دة ال��ت��ي ت��دخ��ل �شمن االأه���داف 
درا�شة  خالل  من  ال�شعوب  م�شلحة  فيه  ملا  امل�شرتكة 
مقرتح بت�شكيل جلان برملانية على امل�شتوى اخلليجي 
والعربي والعاملي لرت�شيخ تعاون الربملانات مع منظمة 
ال�شحة العاملية ودعم جهودها يف مكافحة االأمرا�س 
عاملياً ون�شر التوعية وممار�شة اأ�شلوب احلياة ال�شحي 
يف  املنظمة  م��ع  ال��ت��ع��اون  معاليها  اق��رتح��ت  وك��ذل��ك 
ذات  الهامة  الربملانية  املبادرات  اطالق جمموعة من 
العالقة ب�شحة و�شالمة االأطفال، وكذلك دعم كبار 

ال�شن وتعزيز احلياة ال�شحية لهم.
اأدهانوم  ت��ي��درو���س  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  اأ���ش��اد  م��ن جانبه 
ال�����ش��ح��ة العاملية  غ��ي��ربي�����ش��و���س م��دي��ر ع���ام م��ن��ظ��م��ة 
والوفد املرافق بجهود دولة االإمارات العربية املتحدة 
بقاع  خمتلف  يف  ال�شحي  املجال  يف  خا�شة  االإن�شانية 
العامل بغ�س النظر عن اللون اأو اجلن�س اأو العرق اأو 

الديانة. وا�شتعر�س جهود املنظمة يف توفري اأف�شل ما 
ميكن من احلالة ال�شحية جلميع ال�شعوب ..مو�شحا 
غري  واالأم��را���س  ال�شحية  بالنظم  تهتم  املنظمة  ان 
املوؤ�ش�شية  واخل��دم��ات  ال�شارية  واالأم��را���س  ال�شارية 
االأبحاث  وت�شجيع  واال�شتجابة  والرت�شد  والتاأهب 
العاملية  ال�شحة  �شوؤون  يف  االتفاقيات  وعقد  الطبية 
وت���راق���ب ت��ف�����ش��ي االأم����را�����س ال�����ش��اري��ة وت��ع��م��ل على 

مكافحتها.
واأكد ان دولة االإمارات العربية املتحدة لها دور كبري يف 
دعم جهود منظمة ال�شحة العاملية ولهذا كانت زيارته 
وتعزيز جهود  �شبل دعم  للدولة لبحث ومناق�شة كل 
املنظمة واأن تكون الدولة مركزاً �شحياً عاملياً وحموراً 
مركزياً تنطلق منه جهود املنظمة ويتم التن�شيق عن 
اتفاقيات عديدة مع  اإىل عقد  �شعيهم  طريقه موؤكدا 
املوؤ�ش�شات املعنية يف دولة االإمارات للم�شاعدة يف تلك 

اجلهود.
م�شددا على �شرورة اإ�شراك املجتمع العاملي يف مكافحة 

االأمرا�س ال�شارية واملزمنة.
االإم��ارات يف  قيادة  بجهود  واأ�شاد معايل غيربي�شو�س 
متكني املراأة يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة مثنيا 
ال�شيا�شية  القبي�شي  اأمل  الدكتورة  على جهود معايل 

والربملانية والدبلوما�شية يف دعم املنظمات العاملية .
فيما  للتعاون  وا�شتعداده  البالغ  اهتمامه  على  واأك��د 
التي  الهامة  وامل���ب���ادرات  املتميزة  باملقرتحات  يتعلق 
الوطني  املجل�س  ا�شتعداد  واأب��دت  معاليها  اقرتحتها 
االحتادي للتعاون مع منظمة ال�شحة العاملية لتبنيها 
واطالقها وتنفيذها مبا فيه م�شلحة االإن�شان يف دولة 

االإمارات واملنطقة وعلى م�شتوى العامل.

•• العني -وام: 

ح�شر معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

ال�شيخ  وم��ع��ايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر 
�شعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س االأول ب�شالة 
زاخ����ر مب��دي��ن��ة ال��ع��ني ح��ف��ل اال���ش��ت��ق��ب��ال الذي 
اأقامه اأبناء املرحوم اإبراهيم عبد الرحمن �شيف 

اإبراهيم  وخ��ال��د  زاي���د  زف���اف  مبنا�شبة  الكعبي 
�شامل  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د  ك���رمي���ت���ي  اإىل  ال��ك��ع��ب��ي 

ال�شاعدي.
ح�شر احلفل اأي�شا ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن 

خالد اآل نهيان و �شعادة ال�شفري ال�شيخ �شخبوط 
بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وال�شيخ مبارك بن 
نهيان بن مبارك اآل نهيان و ال�شيخ حممد بن 
حممد  الدكتور  و  الظاهري  �شرور  بن  �شلطان 

ال��دك��ت��ور خالد بن  �شعادة  و  ب��ن ح��م  ب��ن م�شلم 
�شلطنة عمان  �شفري  اجل��رادي  �شامل  بن  �شعيد 
لدى الدولة وعدد من ال�شيوخ وال��وزراء وكبار 
امل�شئولني و وجهاء القبائل وكبار امل�شوؤولني اإىل 

جانب لفيف االأهل واالأقارب .
و بارك ال�شيوخ الزواج امليمون ومتنوا للعري�شني 
حياة اأ�شرية �شعيدة .. فيما اأعرب ذوو العري�شني 
عن �شرورهم بت�شريف ال�شيوخ وح�شور حفلهم 

نهيان بن مبارك و�سعيد بن طحنون يح�سران اأفراح الكعبي وال�ساعدي يف العني

•• ال�صارقة -وام: 

االأمم  منظمة  مع  تفاهم  مذكرة  للطفل  �شديقة  ال�شارقة  مكتب  اأب��رم 
“اليوني�شف” لتعزيز جهود االإمارة يف احل�شول على  املتحدة للطفولة 
لقب “مدينة �شديقة لالأطفال واليافعني” وذلك �شمن مبادرة “املدن 
اأكرب قدر  اإح��داث  اإىل  الهادفة  واليافعني” العاملية  ال�شديقة لالأطفال 

من التاأثري املبا�شر يف حياة االأطفال باملدن التي يعي�شون فيها.
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  مع  امل��ذك��رة  وتن�شجم 
قرينته  وجهود  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 
كمحور  االأ���ش��رة  على  الرتكيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  بال�شارقة  االأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون 
اأ�شا�شي لتحقيق التنمية ال�شاملة يف جميع املجاالت وعلى كافة امل�شتويات 

واالأ�شعدة وتوفري البيئة ال�شديقة لتن�شئة االأطفال واليافعني.
ح�شة  الدكتورة  قبل  من  الق�شباء  ملتقى  يف  موؤخرا  املذكرة  توقيع  مت 
اأظفر  و�شهيدة  للطفل  �شديقة  ال�شارقة  ملكتب  التنفيذي  املدير  الغزال 
ممثل منظمة “اليوني�شف” باالإنابة لدى الدول العربية يف اخلليج حيث 
اتفق الطرفان مبوجبها على البناء على اجلهود القائمة التي ت�شطلع 
بها ال�شارقة بهدف منحها لقب “مدينة �شديقة لالأطفال واليافعني” 

من قبل “اليوني�شف » .
اإعداد  على  للطفل  �شديقة  ال�شارقة  مكتب  �شيعمل  امل��ذك��رة  ومبوجب 
اإطار عملي لتنفيذ القانون االحتادي رقم 3 لعام 2016 ب�شاأن حقوق 
الطفل واملعروف با�شم “قانون ودمية” يف ال�شارقة وذلك بالت�شاور مع 
�شناع القرار واملوؤ�ش�شات القانونية يف دولة االإمارات حيث دخل القانون 
حيز التنفيذ يف يونيو 2016 ومت اإقراره خ�شي�شاً حلماية االأطفال من 

جميع اأ�شكال االإ�شاءة واال�شتغالل والتمييز.
كما اتفق اجلانبان على تطوير ا�شرتاتيجية لالت�شال بهدف زيادة الفهم 
وتعزيز الوعي مببادرة مدينة �شديقة للطفل والتعريف بحقوق جميع 
اآرائهم  التعبري عن  لهم  يتاح  واأن  بالتنمية  االأطفال يف احلياة ودوره��م 

و�شماعها و حقهم بامل�شاركة يف االأن�شطة املجتمعية.
و�شيتوىل مكتب ال�شارقة �شديقة للطفل مهمة االإ�شراف وتن�شيق تطوير 
الفر�س اأمام جميع االأطفال يف االإمارة لال�شتمتاع باأوقات الراحة واللعب 
والرتفيه اإىل جانب درا�شة ق�شايا امل�شاواة والتمييز بني االأطفال واتخاذ 

التدابري واالإجراءات الالزمة للتغلب على العقبات التي توؤدي اإليها.
ال��دع��م م��ن احل��ك��وم��ة وال��ق��ي��ادة وتنفيذ  ب��ت��وف��ري  امل��ك��ت��ب  ك��م��ا �شيتكفل 
توجيهية  جلنة  اإن�����ش��اء  ذل��ك  يف  مب��ا  للطفل  ال�شديقة  امل��دي��ن��ة  م��ب��ادرة 
التي �شتعمل على  الرئي�شية  الدوائر احلكومية  مكونة من ممثلني من 

الغزال  ح�شة  الدكتورة  واأو�شحت  املختلفة.  واالأن�شطة  املبادرات  تنفيذ 
وغدت  االأم����ام  اإىل  خ��ط��وة  تقدمت  ال�شارقة  ت��ك��ون  امل��ذك��رة  بتوقيع  ان��ه 
لالأطفال  �شديقة  املدن  العاملية  اليوني�شف  ملبادرة  االن�شمام  اإىل  اأق��رب 
جمموعة  تنفيذ  على  الدولية  املنظمة  مع  االتفاق  مت  حيث  واليافعني 
من املقرتحات املبنية على املبادرات التي اأطلقتها ال�شارقة بنجاح والتي 
جتعل من االإم��ارة مكاناً مثالياً لالأطفال واليافعني يوفر لهم خمتلف 

اأوجه الرعاية ويتمتعون فيه بحقوقهم الكاملة يف جميع املجاالت.
من جانبها ذكرت �شهيدة اأظفر ان توقيع املذكرة يعك�س حر�س اليون�شيف 
العامل  ح��ول  واليافعني  االأط��ف��ال  بدعم  املتعلقة  امل��ب��ادرات  ت�شجيع  على 
وتوؤكد ال�شراكة اال�شرتاتيجية مع ال�شارقة �شمن مبادرة املدن ال�شديقة 
لالأطفال اليافعني حيث م�شي االإمارة قدماً يف تعزيز مكانتها كنموذج 

يحتذى لغريها من املدن والدول.

مذكرة تفاهم مع “اليوني�سف” لدعم ملف ال�سارقة “مدينة �سديقة لالأطفال واليافعني”

اأمل القبي�سي تبحث تعزيز التعاون مع منظمة ال�سحة العاملية

•• ال�صارقة-وام: 

قرن  رب���ع  ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع  للتطوير  ال�����ش��ارق��ة  م��ن��ت��دى  ن��ظ��م 
ال�شارقة  اأطفال  مراكز  مع  لقاء  واملبتكرين  القادة  ل�شناعة 
اأوج���ه اال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي يقدمها خريجو  ح��ول 
من  �شنويا  الربنامج  تنظيم  ويتم   . للقادة  ال�شارقة  برنامج 
االجتماعية  ال��ن��واح��ي  وتنمية  ودع���م  املجتمع  خ��دم��ة  اأج���ل 
امل�شروع  اللقاء طرح  . وجرى خالل  واالقت�شادية  والثقافية 
يف  للقادة  ال�شارقة  برنامج  خريجي  م��ن  ثالثة  اأع���ده  ال��ذي 
مو�شمه الرابع ممن قدموا م�شروعا يعنى ب�شريحة االأطفال 

وهم نورة ال�شويدي ويو�شف الطنيجي ودينا غبا�س .
وي��ع��د امل�����ش��روع ف��ك��رة م��ب��دع��ة ق��دم��ه اخل��ري��ج��ون م��ن خالل 
لالأطفال من  تعنى مب�شروع موجه  والتي  فكرته  ا�شتعرا�س 
خالل تطبيق يحمل ا�شم “ميعة “ حيث القى وقت عر�شه يف 
حفل اخلريجني ثناء كبريا واإ�شادة مب�شمونه االجتماعي وما 
ي�شعى من خالل اأبجديات تطبيقاته اإىل احلفاظ على العادات 
والتقاليد الوطنية ونقلها لالأجيال . وحر�شت مراكز اأطفال 
ال�شارقة ممثلة يف عائ�شة الكعبي مدير مراكز اأطفال ال�شارقة 
م�شممي  قبل  من  املقدم  ال�شرح  اإىل  اال�شتماع  اإىل  بالوكالة 

ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ث��الث��ة واالط�����الع ع��ل��ى ج��وان��ب��ه وال��ت��ع��رف على 
اأر�س  امل�شروع على  اإمكانية تطبيق  االإيجابية ومدى  عوائده 
على  حتافظ  و  املجتمع  تخدم  قيمة  من  للم�شروع  ملا  الواقع 
العادات و التقاليد وتغر�شه يف نفو�س الطفولة ب�شكل تربوي 
على  ميعه  برنامج  م�شممو  وح��ر���س   . اإل��ك��رتوين  وباإ�شلوب 
التطبيق وما يحمله من م�شروع وطني يتمحور  اإب��راز فكرة 
وتعريفهم  املتوارثه  العادات  االماراتيني  االأطفال  اإك�شاب  يف 
بالرتاث االإماراتي العريق من خالل عائلة اإماراتية متطوعه 
 “ تتوىل مهام تعليم االأط��ف��ال من خ��الل تطبيق ذك��ي ا�شمه 
االيباد وموجه لالأطفال من  ا�شتخدام  “ للتقليل من  ميعة 
الثالثة  التطبيق  . كما حر�س مبدعو  �شنوات   7 اإىل   4 �شن 
اإىل التعريف مبميزاته و�شهولة ا�شتخدامه وانعكا�س نتائجه 
اإط��ار ما يحمله التطبيق من فكرة  على �شريحه االأطفال يف 
اال�شتخدام  و�شهولة  الت�شميم  فيها  روع��ي  لالأطفال  حمببة 
العر�س  خ��ت��ام  ويف   . االأط���ف���ال  ل�شخ�شية  م��الئ��م��ت��ه  وم���دى 
اأبدت مراكز اأطفال ال�شارقة �شعادتها بفكرة التطبيق الهادف 
وم�شمونه الرتبوي واأكدت عزمها على تبني فكرة التطبيق 
مع فريقه وو�شع خطوات عمليه لتطوير امل�شروع و لتعزيز ما 

يتم تطبيقه من برامج م�شابهه يف املراكز .

منتدى ال�سارقة للتطوير ي�ستعر�ض الرميثي يلتقى يف مين�سك وزير داخلية بيالرو�سيا 
م�سروع )ميعة( املوجهة لفئة الأطفال 
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•• دبي -وام: 

اأع�����ل�����ن ف�����ري�����ق ال����دف����ع����ة ال���ث���ان���ي���ة 
املرحلة  جناح  احلكومية  للم�شرعات 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة خل��دم��ة # م����ربوك_ 
وزارة  ت��ب��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ياك”  م�����ا_ 
الداخلية من خالل حتدي ال� 100 
معامالت  ب����اإجن����از  واخل����ا�����س  ي�����وم 
للمواليد  الر�شمية  ال��وث��ائ��ق  جميع 

اجلدد ملواطني دولة االمارات.
رحلة  تقلي�س  يف  اخل��دم��ة  تتمثل    
زيارة  اإىل  زي���ارات  �شبع  من  املتعامل 
جميع  ت�شلم  فيها  يتم  فقط  واح���دة 
اجلديد  للمولود  الر�شمية  الوثائق 
و  ال�����ش��ف��ر  ج����واز  و  امل��ي��الد  “�شهادة 
بطاقة الهوية و االإ�شافة يف خال�شة 

القيد ويف ال�شجل ال�شكاين«.
  مت االإع���الن ع��ن ه��ذا االإجن���از عرب 
التي  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��رع��ات  من�شة 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
الريادة  لتحقيق  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
لدولة االإمارات على م�شتوى العامل 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات الإ�شعاد  يف جم��ال 
اآل����ي����ة عمل  امل���ت���ع���ام���ل���ني.   و ت���ق���وم 
اخلدمة اجلديدة على اإدخال بيانات 
املقدمة  الوثائق  م��ن خ��الل  االأ���ش��رة 
امل�شت�شفى  يف  االأم  ت�����ش��ج��ي��ل  ع���ن���د 
والتاأكد من �شحة هذه البيانات عن 
طريق وزارة الداخلية وبعد ذلك يتم 
رابطا  حت���وي  ن�شية  ر���ش��ال��ة  اإر����ش���ال 
ال�شتكمال  املتعامل  اإىل  اإل��ك��رتون��ي��ا 
ب�شيطة  بخطوات  اإلكرتونيا  الطلب 
ال��ت��وا���ش��ل مع  ي��ت��م  و�شهلة وم���ن ث��م 
الوثائق  ج��م��ي��ع  ل��ت�����ش��ل��م  امل���ت���ع���ام���ل 
املتعلقة باملولود والتي تت�شمن �شهادة 
امليالد وجواز ال�شفر وبطاقة الهوية 
االإماراتية، ف�شال عن اإ�شافة املولود 
اإىل خال�شة القيد العائلي من مقر 

اإدارة اجلن�شية بوزارة الداخلية.
ما_  #مربوك_  خ��دم��ة  ت��ع��ت��رب    
ي���اك اإح����دى ث��م��ار م�����ش��اري��ع م�شنع 
�شعادة املتعاملني التي اأطلقها برنامج 
االإمارات للخدمة احلكومية املتميزة 
بداية هذا العام والقت تفاعال كبريا 

من قبل املتعاملني.
  ومت تطوير هذه الباقة من خالل 
احلكومية  امل�����ش��رع��ات  ع��م��ل  ف���ري���ق 
الرئي�شني  ال�����ش��رك��اء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
واحلكومات  االحت��ادي��ة  احلكومة  يف 
املولود  وث���ائ���ق  ا�����ش����دار  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
اجلديد وهي وزارة الداخلية و وزارة 
ال�شحة و هيئة �شحة اأبوظبي وهيئة 
للهوية  االم��ارات  �شحة دبي و هيئة 
وزارة  و  االت�����ش��االت  تنظيم  هيئة  و 
لالأنظمة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  و  امل��ال��ي��ة 
و  الذكية  دبي  موؤ�ش�شة  و  واملعلومات 
بريد االمارات.   و اأعلن فريق العمل 
للخدمة  التجريبية  املرحلة  اإجن���از 

اأن  بعد  الفعلي  للتطبيق  ا���ش��ت��ع��دادا 
ا�شتكمل بناء الرابط الذكي بني كافة 
اجلهات امل�شرتكة يف تقدمي الباقة يف 
باإمارة  الكورني�س  م�شت�شفى  من  كل 
دبي  باإمارة  دبي  وم�شت�شفى  ابوظبي 
وم�شت�شفى القا�شمي باأمارة ال�شارقة 
الذكية  احل��ك��وم��ة  ف��ري��ق  ب���اإ����ش���راف 
ليتم  االت�������ش���االت  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  يف 
الدولة  اإم��ارات  على جميع  تعميمها 

يف املرحلة املقبلة.
احلكومية  اجل����ه����ات  ح���ر����ش���ت  و    
امل�شاركة على تدريب الطاقم االإداري 
والفني على اأعلى امل�شتويات ل�شمان 
االأوراق  اإ����ش���دار  اإج�������راءات  ت�شهيل 
الثبوتية مثل جواز ال�شفر، والهوية، 
للمولود  رق���م���ي���ة  �����ش����ورة  وت����وف����ري 
لالرتقاء  م��ن��ه��م  ���ش��ع��ي��ا  اجل����دي����د، 
جناحها.  و�شمان  املقدمة  باخلدمة 
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ح��م��د عبيد 
العامة  الهيئة  عام  مدير  املن�شوري، 
“تعك�س  االت�شاالت:  قطاع  لتنظيم 
خدمة #مربوك_ ما_ ياك اأهمية 
اجلهات  ب���ني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال���ت���ع���اون 
االحتادي  امل�شتويني  على  احلكومية 
ذكية  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  وامل���ح���ل���ي يف 
الرائدة  املكانة  تتما�شى مع  متكاملة 
ال��ت��ي و���ش��ل��ت اإل��ي��ه��ا دول���ة االإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ع��ل��ى امل���وؤ����ش���رات 
الذكية.    اخلدمات  جمال  يف  العاملية 
الهيئة ومتا�شيا  “ قمنا يف  واأ�شاف: 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  مع 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي يف اإ�شعاد املتعاملني بتوفري 
البنية التحتية الالزمة الإجناز هذه 
امل����ب����ادرة وذل�����ك م���ن خ����الل تطوير 
التي  االحتادية  االإلكرتونية  ال�شبكة 
للربط  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال��ع�����ش��ب  ���ش��ك��ل��ت 
وتبادل البيانات بني خمتلف اجلهات 

املعنية بهذا امل�شروع«.
القيادة  لتوجيهات  وفقا  اأن��ه  واأك���د    
املقبلة هي  امل��رح��ل��ة  ف���اإن  ال��ر���ش��ي��دة، 
والتكامل  احلكومي،  الربط  مرحلة 
املتعامل..  �شعادة  لتحقيق  واجل���ودة 
واأ�شاد بروح التعاون العالية لتطبيق 
مبادرة مربوك ما ياك وقال اإن هذا 
املزيد  بتحقيق  م��ت��ف��ائ��ل��ني  يجعلنا 
ال��ق��ف��زات على ط��ري��ق احلكومة  م��ن 
املرتابطة واملتكاملة باإذن اهلل«.   و اأكد 
عبدالرحمن  ح�شني  الدكتور  �شعادة 
الرند الوكيل امل�شاعد لقطاع املراكز 
والعيادات ال�شحية يف وزارة ال�شحة: 
“تاأتي خدمة #مربوك_ ما_ ياك 
يف اإطار اجلهود احلثيثة التي تبذلها 
ال���وزارة يف �شبيل تقدمي ك��ل م��ا من 
���ش��اأن��ه اإ���ش��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني ع���رب دفع 
امل�شتمر  والتطوير  التح�شني  عملية 
امل����ق����دم����ة لهم  جل��������ودة اخل�����دم�����ات 
الالزمة  والو�شائل  الطرق  وحتديد 
ال��ت��ي حتول  ال��ع��ق��ب��ات  الإزال����ة جميع 

مع  متا�شيا  �شعادتهم،  حتقيق  دون 
لتحقيق  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
وتقليل  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  ور����ش���ا  ���ش��ع��ادة 
عن  ف�شال  معامالتهم،  اإجن���از  م��دة 
للخدمات  ال�شريع   التطور  مواءمة 

الذكية وتعزيزها يف دولة االإمارات.
التعاون املثمر  اأن  اإىل    واأ�شار الرند 
اإىل جناح  اأف�شى  املبادرة  بني �شركاء 
م���ن اخلدمة  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
قبل  من  كبريا  تفاعال  الق��ت  والتي 
ال�����وزارة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
اجلهود  اأق�������ش���ى  ب����ذل  يف  م�����ش��ت��م��رة 
جديدة  عمل  اآل��ي��ات  لتطوير  ج��ه��ود 
ت�����ش��اه��م يف رف�����ع ج������ودة اخل���دم���ات 
الر�شا  م�����ش��ت��وي��ات  اأع���ل���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
مع  متا�شيا  للمتعاملني،  وال�����ش��ع��ادة 
برفع  للدولة  اال�شرتاتيجي  التوجه 
معدالت �شعادة املتعاملني، وانطالقا 
يبداأ  التميز  باأن  الرا�شخ  اإمياننا  من 
واأن  املتعامل،  م��ن  االأوىل  ب��ال��درج��ة 
غاية اأي مبادرة تقوم بها الوزارة هو 

الو�شول اإىل �شعادة متعامليها.
  و اأكد العميد �شعيد راكان الرا�شدي 
مدير عام اجلن�شية بوزارة الداخلية 
تنفيذا  ي���اأت���ي  امل����ب����ادرة  اإط������الق  اأن 
بالعمل  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
املقدمة  اخل�����دم�����ات  ت�������ش���ري���ع  ع���ل���ى 
اإط����ار ح�شاري  وت��ع��زي��ز ج��ودت��ه��ا يف 
ورفاهية  ا�شتقرار  ا�شتدامة  ي�شمن 
املجتمع باعتباره يف مقدمة اأولويات 
حتقيقها  على  تعمل  التي  احلكومة 
وال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا، م����ن خ�����الل تبني 
علمية  اأ�ش�س  على  ال�شعادة  مقايي�س 
اإيجابي  جم��ت��م��ع  ل��ب��ن��اء  م���ت���ط���ورة، 

و�شعيد.
اإ�شعاد  ي���ك���ون  ع���ن���دم���ا  اإن������ه  وق������ال    
تتطلع  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  غ���اي���ة  امل���واط���ن���ني 
خدمة  تاأتي  الر�شيدة،  قيادتنا  اإليها 
ترجمة  ي����اك  م����ا_  #مربوك_ 
الكرتونية  تقدمي  خ��الل  من  لذلك 
ب�شورة  ال���دول���ة  مل��واط��ن��ي  م��ت��ك��ام��ل��ة 
على  تعمل  واآم��ن��ة  و�شريعة  �شل�شلة 
وتخت�شر  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ج��ه��د  ت��وف��ري 

م�����ش��ارات امل��ع��ام��الت ال��ر���ش��م��ي��ة اإىل 
احل���د االأدن����ى ب�����ش��ورة حت��اف��ظ على 
اأ���ش��ار العقيد  ال��دق��ة واجل���ودة. فيما 
نا�شر خادم الكعبي مدير اإدارة ا�شعاد 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ب������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، اإىل 
م�شتمرة  الداخلية  وزارة  ج��ه��ود  اأن 
باأ�شاليب  ري��ادي��ة  م�شاريع  تنفيذ  يف 
حتقيق  اإىل  تف�شي  م��ب��ت��ك��رة   ع��م��ل 
نتائج �شريعة و�شمان ا�شتدامة جودة 
اخل���دم���ات الإ���ش��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني وفق 
حتقيق  ت�شمن  علمية  ا�شرتاتيجية 
تعتمد  فعالة  باأ�شاليب  الهدف  ه��ذا 
واإيجاد  امل����وارد  توظيف  يف  االب��ت��ك��ار 
احللول املنا�شبة للتحديات كافة عرب 
تطبيق اأ�ش�س ا�شت�شراف امل�شتقبل.   و 
اخت�شار  على  تعمل  امل��ب��ادرة  اإن  ق��ال 
اإىل  ك��ب��رية  بن�شبة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  وق���ت 
م��ن�����ش��ة موحدة  ت���ع���د  اأن����ه����ا  ج���ان���ب 
م����ط����ورة الإ������ش�����دار وث����ائ����ق امل���ول���ود 
واحدة  جلهة  املتعامل  يتقدم  بحيث 
انتهاء  لي�شمن  تقنية  و�شائل  وع��رب 
يف  اخلدمة  على  وح�شوله  معاملته 
مراكز  ي��راج��ع  اأن  دون  قيا�شي  وق��ت 
نقلة  ي�شكل  اخل��دم��ات، مم��ا  ت��ق��دمي 
ح�شارية يف �شرعة وجودة اخلدمات 
احلكومية املقدمة للجمهور، متا�شيا 
حلكومة  اال�شرتاتيجي  التوجه  مع 
الر�شا  م���ع���دالت  ب���رف���ع  االإم���������ارات 
وال�����ش��ع��ادة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني م���ن خالل 
ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ه��م يف 
جميع الدوائر احلكومية يف الدولة، 
�شمن اآلية عمل امل�شرعات احلكومية 
الوطنية  االأج��ن��دة  حتقيق  لت�شريع 

لروؤية االإمارات 2021.
  واأك�����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأح���م���د بن 
لقطاع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  ك���ل���ب���ان 
ال�شحة  بهيئة  امل�شت�شفيات  خدمات 
االإمارات  دولة  حكومة  حر�س  بدبي 
العربية املتحدة على اإ�شعاد املواطنني 
لهم  الكرمية  العي�س  �شبل  وت�شهيل 
م��ن خ��الل ط��رح كثري م��ن املبادرات 
الهادفة واملبتكرة لرفع ر�شا و�شعادة 
اإيجاد مبادرات  املواطنني من خالل 

بني  ���ش��راك��ات  بعقد  امل��ت��ع��ام��ل  ت�شعد 
اجلهات احلكومية املختلفة.   واأ�شاف 
#مربوك_  خ���دم���ة  ط����رح  مت  اإن�����ه 
اإ�شدار  اىل  والتي تهدف  ي��اك  م��ا_ 
وهوية  ال�شفر  وج��واز  امليالد  �شهادة 
االمارات واإ�شافة املولود يف خال�شة 
خالل  من  ال�شكاين  وال�شجل  القيد 
الزيارة االوىل يف امل�شت�شفى والزيارة 
والتي  كاملة  الباقة  لت�شلم  الثانية 
����ش���ارك���ت ب��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة بدبي 
اخت�شار  ليتم  ا�شرتاتيجي  ك�شريك 
الزيارات ال�شبع بزيارة والثانية تكون 
من خالل ربط اإلكرتوين ي�شهل على 
يف  امل�شتندات  على  احل�شول  املراجع 

اقل مدة زمنية ممكنه.
���ش��ع��ادة و����ش���ام لوتاه،  ق����ال  ب�����دوره    
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة حكومة دبي 
#مربوك_  خ��دم��ة  “اإن  ال��ذك��ي��ة: 
ما_ ياك هي جت�شيد وتطبيق عملي 
على  احلكيمة  قيادتنا  ل��ه  تطمح  مل��ا 
م�����ش��ت��وى اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة باأن 
عدد  باأقل  اجلميع  متناول  يف  تكون 
من اخلطوات وعرب االأجهزة الذكية 
لتحقيق  اأرادوا  وم��ت��ى  ك��ان��وا  اأي��ن��م��ا 
�شعادة االإن�شان.. وهي جت�شيد لروؤية 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
التي عك�شتها مقولته خالل اإطالقه 
مل�شنع ال�شعادة نريد من كل اجلهات 
ت�شهل  ���ش��ام��ل��ة  خ��دم��ات  ت��ط��وي��ر   ...
ح��ي��اة ال��ن��ا���س، ومت��ك��ن��ه��م م��ن اإجناز 
م��ع��ام��الت��ه��م ب��اأق��ل وق���ت وج��ه��د ويف 
الوظيفة  ول��ن��ح��ق��ق  واحد”  م��ك��ان 
املتمثلة  ح��ك��وم��ة  الأي  االأ����ش���ا����ش���ي���ة 
طموحاته  وحتقيق  �شعبها  ب��اإ���ش��ع��اد 

واآماله كما و�شفها �شموه.
  واأ���ش��اف ل��وت��اه اإن���ه :  م��ن اجلميل 
اإجن�����ازات خدمات  ب���اك���ورة  ت��ك��ون  اأن 
من  حياة  لتلم�س  موجهة  امل�شتقبل 
املواطنني  من  امل�شتقبل  �شي�شنعون 
هذا  للمواطنني  نقول  اأن  نريد  و   ..
التي  احلياة  و�شعادة  ل�شهولة  منوذج 

واأنتم  م�شتقبال  اأب��ن��اوؤن��ا  �شيعي�شها 
منذ االآن«.

اإدارة  اأك��د نا�شر العبدويل مدير    و 
دعم مراكز �شعادة املتعاملني يف هيئة 
اأن م�شاركة الهيئة  االإمارات للهوية، 
ياك  م���ا_  #مربوك_  خ��دم��ة  يف 
الذي ميثل منوذجا متميزا للتعاون 
وت�������ش���اف���ر اجل����ه����ود ال���وط���ن���ي���ة بني 
موؤ�ش�شات الدولة املحلية واالحتادية، 
ال��ه��ي��ئ��ة اإىل  ���ش��ع��ي  اإط�������ار  ت����اأت����ي يف 
امل�شرعات  ف����رق  دع����م  يف  امل�����ش��اه��م��ة 
الو�شول  م��ن  لتمكينها  احلكومية، 
اإىل هدفها املتمثل يف ت�شريع حتقيق 
االإم����ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  االأج��ن��دة 

.2021
  و اأو�شح العبدويل اأن الهيئة ت�شاهم 
بهدف  امل�����ش��روع  ه��ذا  فاعل يف  ب�شكل 
اإ�شعاد العائلة بقدوم املولود اجلديد، 
وذلك من خالل اإجناز كافة الوثائق 
الثبوتية اخلا�شة مبواليد املواطنني 
اجل����دد ب��ط��ري��ق��ة ���ش��ه��ل��ة وع���رب قناة 
رحلة  زم��ن  تقلي�س  بهدف  م��وح��دة، 
وتقدميها  اجل���ه���ات،  ب���ني  امل��ت��ع��ام��ل 
وبطاقة  امليالد،  �شهادة  ت�شمل  كباقة 

الهوية، وجواز ال�شفر.   
على  حتر�س  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 
التي  امل���ب���ادرات  جميع  يف  امل�شاهمة 
لالرتقاء  الدولة  موؤ�ش�شات  تنفذها 
مب���������ش����ت����وى اخل�������دم�������ات امل���ق���دم���ة 
للمتعاملني وتطويرها، مبا ي�شمن 
وت�شريع  عليها،  احل�����ش��ول  �شهولة 
االإج��راءات واخت�شار الزمن الالزم 
اإبداعية واأ�شاليب  الإجنازها، بطرق 
معايري  اأعلى  وفق  مبتكرة،  حديثة 
االأمر  والفاعلية،  واجل��ودة  الكفاءة 
ال�������ذي ي���ح���ق���ق ر�����ش����اه����م وي���دخ���ل 
ال�����ش��ع��ادة وال��ب��ه��ج��ة وال�������ش���رور اإىل 

نفو�شهم.
ادارة  مدير  ال�شويدي  ع��زة  قالت  و 
ان  املالية  ب���وزارة  العامة  االإي���رادات 
وزارة املالية ت�شاهم ب�شفتها اإحدى 
اجلهات الرئي�شية الداعمة خلدمة 
توفري  يف  ي��اك  م��ا_  #مربوك_ 
ح��ل��ول ال��دف��ع ع��ن ط��ري��ق خمتلف 
الدرهم  ملنظومة  التابعة  ال��ق��ن��وات 
القنوات  هذه  وت�شمل  االإل��ك��رتوين، 
للمنظومة  االإل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع 
وبطاقات الدرهم االإلكرتوين التي 
االآيل  ال�شراف  اأجهزة  يف  ت�شتخدم 
ال��ت��اب��ع��ة لنظام  ال��ن��ق��دي  واالإي������داع 
اأبوظبي  االإلكرتوين وبنك  الدرهم 
طريق  عن  الدفع  وخ��دم��ات  االأول، 
املوبايل واملحفظة االإلكرتونية وهي 
وال�شهولة  ب���االأم���ان  تتميز  ق��ن��وات 
حياة  اأ���ش��ل��وب  حت��ق��ي��ق  ي�شمن  مب��ا 
الدرهم  ويعترب  للمجتمع.  متطور 
املعتمدة  ال��و���ش��ي��ل��ة  االإل�����ك�����رتوين 
ر���ش��وم اخلدمات  ل��دف��ع  وامل��ف�����ش��ل��ة 
معايري  ي����دع����م  مب�����ا  احل���ك���وم���ي���ة 
ال��ت��ح��ول ال��ذك��ي يف دول���ة االإم����ارات 

ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة.  وذك������ر اأدي�����ب 
االت�شال  ادارة  م���دي���ر  ال���زع���اب���ي 
ال�شحة  بهيئة  واالإع���الم  املوؤ�ش�شي 
باأبوظبي : اأنه يف ظل قيادة ر�شيدة 
تع�شق التحدي واالجناز  وهي اأهل 
املواطن  اإ���ش��ع��اد  على  وحري�شة  ل��ه 
وهو يف قلب اهتماماتها تاأتي خدمة 
لت�شاهم يف  ياك  #مربوك_ ما_ 
احل��ك��وم��ة يف حتقيق  ه��دف  حتقيق 
ال�����ش��ع��ادة م��ن خ��الل اب��ت��ك��ار و�شائل 
اجلهات  جتمع  متكاملة  وخ��دم��ات 

احلكومية حتت مظلة واحدة .
  واأ�شاف الزعابي اإنه : ومن خالل 
وبال�شراكة  ي���وم   100 ال  حت���دي 
بني العديد من الوزارات االحتادية 
واملوؤ�ش�شات  امل���ح���ل���ي���ة  وال������دوائ������ر 
اال�شرة  ب��اإم��ك��ان  اأ���ش��ب��ح  اخل��دم��ي��ة 
املتعلقة  املعامالت  اإجناز  االإماراتية 
ب����ق����دوم م����ول����وده����م اجل����دي����د من 
خ��الل زي���ارة جهة واح���دة ب��دال من 
ع���دة زي�����ارات واإمت�����ام االم����ر خالل 
دقائق معدودة وت�شلم �شهادة امليالد 
وبطاقة الهوية وجواز ال�شفر االأمر 
ال����ذي ي��ع��د ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف اإجن���از 
املتعلقة بقدوم مولودهم  املعامالت 
اجل��دي��د ومي��ث��ل اجن���ازا حقيقيا يف 

قطع �شوط كبري يف وقت قيا�شي.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأ�����ش����اد ���ش��ع��ي��د حممد 
بقطاع  تنفيذي  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري، 
امل�شرتكة  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 
لالأنظمة  اأب�����وظ�����ب�����ي  م�����رك�����ز  يف 
وامل��ع��ل��وم��ات، اجلهة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
وت�شيري  ت���ط���وي���ر  ع����ن  امل�������ش���وؤول���ة 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  اأعمال 
اأبوظبي  اإم��������ارة  يف  واالت���������ش����االت 
ما_  #مربوك_  خدمة  ب��اإط��الق 
ياك ، وقال اأن اخلدمة املبتكرة تاأتي 
ك��خ��ط��وة حم��وري��ة وداع��م��ة جلهود 
احلكوميني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال��ت��ك��ام��ل 
واالحت���ادي  املحلي  امل�شتويني  على 
لتقدمي ت�شهيالت ملمو�شة ومي�شرة 
مل�شتخدمي  امل�شافة  القيمة  وذات 
االإمارات  دولة  الذكية يف  اخلدمات 
لالرتقاء باحللول الرقمية وحتقيق 

�شعادة املتعاملني.
الدكتورة  اأو���ش��ح��ت      م��ن جهتها، 
اإدارة  مدير  ال�شويدي،  حميد  اأم��ل 

اأن  القيوين  اأم  يف  ال��وق��ائ��ي  ال��ط��ب 
ياك  م�����ا_  #مربوك_  خ���دم���ة 
ال����ع����بء على  ت��ق��ل��ي��ل  ���ش��اه��م��ت يف 
املتعاملني من خالل تخفي�س املدة 
املواليد  وثائق  ال�شتخراج  الزمنية 
عدة  اإىل  زي�����ارات  �شبع  م��ن  اجل���دد 
واحدة،  زي���ارة  اإىل  حكومية  ج��ه��ات 
لكافة  املتعامل  ا�شتالم  ع��ن  ف�شال 
واحد  م��ك��ان  يف  ال��ر���ش��م��ي��ة  االأوراق 
ال�شفر  وج���واز  امل��ي��الد  ���ش��ه��ادة  مثل 
ال��ه��وي��ة وخ��ال���ش��ة القيد،  وب��ط��اق��ة 
االأمر الذي ي�شاهم يف توفري الوقت 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، وي�شهل  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ب 
من  اأك��رث  اإىل  التوجه  عناء  عليهم 
ج���ه���ة ح��ك��وم��ي��ة ال����ش���ت���خ���راج هذه 

الوثائق.
  تعد امل�شرعات احلكومية اآلية عمل 
م�شتقبلية، ت�شم فرق عمل م�شرتكة 
والقطاعني  احلكومة  موظفي  من 
اخلا�س واالأكادميي، ويرتكز عملها 
الرئي�شية،  واملجاالت  القطاعات  يف 
وت��ع��م��ل ع��ل��ى رف����ع وت�����رية حتقيق 
تنفيذ  وت�شريع  الوطنية  االأج��ن��دة 
اال�شرتاتيجية  احل��ك��وم��ة  م�شاريع 
من خالل م�شاحات عمل خم�ش�شة 
وم��ب��ت��ك��رة ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ف����رق عمل 
من  نخبة  اإ����ش���راف  حت��ت  م�شرتكة 
امل����درب����ني وامل�������ش���رف���ني وال���ك���ف���اءات 
يف  مكثفة  ب��رام��ج  لتقدمي  العاملية، 

مدد ق�شرية.
  وتقدم امل�شرعات احلكومية خدمات 
احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  ل��دع��م 
ت�شريع  االأ�شا�شي  هدفها  امل�شاركة 
الوطنية  االأج��ن��دة  اأه����داف  حتقيق 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة وهي  اأرب���ع���ة جم����االت  يف 
وال�شيا�شات،  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��وؤ���ش��رات 
واخلدمات  وامل����ب����ادرات،  وال���ربام���ج 
فرق  ت�شكيل  خ��الل  م��ن  احلكومية 
عمل م�شرتكة من خمتلف اجلهات 
يف الدولة ملعاجلة التحديات واإجناز 
التجارب  باال�شتفادة من  االأه��داف، 
وحتقيق  ال���ع���امل���ي���ة،  واالب�����ت�����ك�����ارات 
الريادة والتميز يف العمل احلكومي 
ع�����رب ت���ن���ف���ي���ذ م�������ش���اري���ع وجت������ارب 
ومبتكرة  ري���ادي���ة  ع��م��ل  ب��اأ���ش��ال��ي��ب 
�شريعة  ن��ت��ائ��ج  حتقيق  اإىل  تف�شي 

و�شمان ا�شتدامتها.

•• دبي-وام: 

اعتمد جمل�س املديرين يف هيئة الطرق واملوا�شالت 
ب��دب��ي ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر العام 
ورئي�س جمل�س املديرين للهيئة تنفيذ حلول �شريعة 
يف اأكرث خم�شة مواقع ت�شهد ازدحاما مروريا يف دبي 
التح�شينات يف الربع االأول من  اإجن��از هذه  ويتوقع 

عام 2018.
اإ�شافة  ت�شمل  امل��روري��ة  احللول  اأن  الطاير  واأو���ش��ح 
يف  ال�شارقة  ب��اجت��اه  اخليل  ���ش��ارع  على  واح��د  م�شار 

دبي  ج�شر  وقبل  ميدان  �شارع  بني  الواقعة  املنطقة 
مول لي�شبح اأربعة م�شارات بدال من ثالثة وي�شهم 
ه����ذا احل����ل يف زي�����ادة ال��ط��اق��ة اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة لتلك 
اأوق��ات ال��ذروة مبقدار  اجلزئية من �شارع اخليل يف 
احللول  ت�شمل  ك��م��ا  ال�����ش��اع��ة  يف  م��رك��ب��ة   1800
�شارع  م��ع  ح�شة  ���ش��ارع  تقاطع  على  امل��خ��رج  تو�شعة 
للتخل�س من  اإىل م�شارين  واح��د  اخليل من م�شار 
اإ�شافة  �شيتم  املوقع حيث  الزجاجة احلايل يف  عنق 
ل�شارع  امل��وازي  التجميعي  الطريق  على  اآخ��ر  م�شار 
القادم  �شارع ح�شة للمرور  اخليل على تقاطعه مع 

وي�شهم  ال�شارقة  اإىل  واملتجه  زايد  ال�شيخ  �شارع  من 
هذا احلل يف زيادة الطاقة اال�شتيعابية لل�شارع من 
يف  مركبة  اآالف   3 اإىل  ال�شاعة  يف  مركبة   1500
ذلك  يف  امل��روري��ة  احلركة  ان�شيابية  وزي���ادة  ال�شاعة 

االجتاه.
اإ���ش��ايف على  دوار  تنفيذ  �شيتم  اأن��ه  الطاير  واأ���ش��اف 
اآخر  املمزر لتوفري بديل  46 يف منطقة  �شارع رقم 
ب�شكل  املنطقة  م��ن  للخروج  امل��م��زر  منطقة  ل�شكان 
اأكرث ان�شيابية بدال من االعتماد حاليا على خمرج 
واحد فقط على �شارع الوحيدة وي�شهد هذا املخرج 

على  احلركة  على  �شلبا  توؤثر  عالية  مرورية  كثافة 
�شارع الوحيدة ويتيح الدوار اجلديد اإمكانية اخلروج 
ال�شغط  46 وتخفيف  رقم  �شارع  املنطقة عرب  من 

املروري عن املخرج احلايل على �شارع الوحيدة.
م�شار  بتو�شعة  ال��راب��ع  امل��وق��ع  يف  الهيئة  �شتقوم  و 
مع  ال��ت��ج��اري  اخلليج  ���ش��ارع  تقاطع  على  التخزين 
من  زايد  ال�شيخ  �شارع  من  للقادمني  ال�شعادة  �شارع 
امل�شارات  طول  وزي��ادة  م�شارات  ثالثة  اإىل  م�شارين 
الطاقة  رف����ع  ه����ذا احل����ل يف  وي�����ش��ه��م  ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة 
التاأخري  م��ع��دالت  وخف�س  للتقاطع  اال�شتيعابية 

وتقلي�س طول ا�شطفاف املركبات الذي ي�شل حاليا 
اإىل �شارع ال�شيخ زايد.

املوقع  يف  الهيئة  �شتنفذها  ال��ت��ي  احل��ل��ول  ت�شمل  و 
تقاطعات  ث��الث��ة  ع��ل��ى  حت�شينات  اإج����راء  اخل��ام�����س 
�شيتم  حيث  ال�شناعية  ال��ق��وز  منطقة  يف  �شطحية 
ور�شف  التقاطعات  بع�س  على  امل�شارات  عدد  زي��ادة 
و�شت�شهم  املناطق  بع�س  يف  وم��واق��ف  خدمية  ط��رق 
هذه احللول يف ان�شيابية احلركة املرورية يف املنطقة 
ت��اأخ��ري ع��ال��ي��ة نتيجة  م��ع��دالت  ال��ت��ي ت�شهد ح��ال��ي��اً 

لزيادة كثافة املركبات الثقيلة.

»مربوك.. ما ياك« مبادرة تخت�سر خطوات اإ�سدار الوثائق الر�سمية للمواليد اجلدد 

•• ابوظبي – الفجر:

ا�شت�شاف جمل�س �شامل بن كبينة الرا�شدي مبنطقة النه�شة 
يف ابو ظبي ندوة للحد من احلوادث  �شارك فيها العقيد احمد 
املرور  ادارة  يف  امل��روري��ة  الهند�شة  ق�شم  رئي�س  النقبي  ال�شم 
والدوريات براأ�س اخليمة والذي بداأ ندوته بعبارة )نريد عودة 
الر�شيدة مل تدخر جهدا يف  ان قيادتنا  ( وقال  �شاملني  ابنائنا 
تاأ�شي�س البنية التحتية وتخطيط مروري متكامل واالهتمام 

بالطرق اخلارجية وال�شريعة وكذلك و�شع االر�شادات احلديثة 
ال��ط��رق على  امل��روري��ة خل��دم��ة م�شتخدمي ك��اف��ة  واال����ش���ارات 
م�شتوى الدولة، وا�شاف النقبي ان ن�شبة احلوادث واملرورية هي 
االعلى بني ال�شباب والبد من ت�شافر اجلهود للمحافظة على 
�شبابنا ، واكد النقبي ان التطور امل�شتمر يف انظمة املرور وزيادة 
عدد  كامريات ر�شد ال�شرعة الزائدة وت�شديد العقوبات على 
املخالفني كلها تهدف احلد من احلوادث و�شالمة املجتمع. من 
جانبه قال حممد �شامل بن كبينة الرا�شدي يف مداخلة له ان 

احلد من احلوادث املرورية يبداأ من اال�شرة واملدر�شة وتعليم 
يف  امل��روري��ة  االر���ش��ادات  واتباع  احل�شاري  ال�شلوك  على  ابائنا 
املن�شاآت العامة ومنها الطرق  ال�شيارات واملحافظة على  قيادة 
القيام مب�شوؤولياتهم للمحافظة على  الرا�شدي اجلميع  ودعا 
البناء  موا�شلة  يف  الر�شيدة  قيادتنا  خلف  وال��وق��وف  �شبابنا 

والتقدم واالزدهار لدولة االمارات.
وجمع  وامل�شوؤولني  ال�شخ�شيات  كبار  من  ع��دد  ال��ن��دوة  ح�شر 

كبري من اهايل منطقة النه�شة يف ابوظبي.    

للحد من احلوادث 

جمل�ض �سامل بن كبينة الرا�سدي ي�ست�سيف ندوة للتوعية املرورية

طرق دبي تنفذ حلول �سريعة يف اأكرث 5 مواقع مزدحمة مروريا يف الربع الأول من 2018
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عربي ودويل

اأوقفت ال�شلطات الرتكية بريطانيا ي�شتبه بعالقته مبيلي�شيا كردية 
ت�شنفها اأنقرة تنظيما اإرهابيا، بعد اأن اعتقلته يف مداهمة يف منتجع 

�شياحي، ح�شب ما ذكر االإعالم املحلي.
واعتقل الرجل، ويدعى جوزيف اية. اآر، يف مدينة ديدمي يف حمافظة 
اأيدين و�شجن بقرار من حمكمة قبيل مثوله امام حمكمة، ح�شب ما 

قالت وكالة االأنا�شول احلكومية م�شاء ام�س االأول اجلمعة.
الحقا  عنها  اأف��رج  لكنها  الربيطاين،  املواطن  مع  بلغارية  واعتقلت 
مع و�شعها حتت مراقبة الق�شاء، فيما اعتقلت والدتها ومت اإخالء 
�شبيلها بدون توجيه تهم لها. واأفادت وكالة االأنا�شول اأن الربيطاين 
جوزيف اأوقف بعدما ن�شر �شورا له على مواقع التوا�شل االجتماعي 
حماية  وح���دات  عمليات  �شمن  ي�شارك  مموهة  مالب�س  يف  تظهره 
ال�شعب الكردية يف �شوريا.وتعترب تركيا هذه القوات الكردية تنظيما 
الذي  الكرد�شتاين،  العمال  حل��زب  ال�شوري  الفرع  ومبثابة  ارهابيا 
املتحدة  ال��والي��ات  اأن  1984.اإال  ال��ع��ام  منذ  تركيا  يف  مت��ردا  ي�شن 
تعترب وحدات حماية ال�شعب الكردية القوات املقاتلة الرئي�شية على 
االأر���س يف �شوريا �شد تنظيم داع�س .وت�شلح وا�شنطن هذه القوات 
علنا، وهي تنفذ على نطاق وا�شع عمليات تدعمها الواليات املتحدة 
الإخراج التنظيم من معقله يف الرقة.وقالت حمطة “بي بي �شي” ان 
املواطن الربيطاين ع�شكري �شابق يدعى جو روبن�شون وعمره 24 
واأن خطيبته  �شمال بريطانيا  ليدز يف  اأنه من مدينة  عاما، مفيدة 

البلغارية تدعى مريا روجكان. 

رف�س وزير �شوؤون اأوروبا يف احلكومة البولندية كونراد زميان�شكي، 
االإجراءات التي بداأتها املفو�شية االأوروبية �شد بولندا ام�س ال�شبت 
بتهمة انتهاك معاهدة االحتاد االأوروبي وو�شف هذه االتهامات باأنها 
غري مربرة.وتاأتي هذه اخلطوة من قبل املفو�شية يف اإطار اخلالف 
مع بولندا حول قانون قررته وار�شو ومينح وزير العدل �شلطة تعيني 
وعزل روؤ�شاء املحاكم االأدنى درجة، ما يثري املخاوف ب�شاأن ا�شتقالل 
الق�شاء و�شيادة القانون.ويف ت�شريحات لوكالة االأنباء البولندية )بي 
اإيه بي(، قال ال�شيا�شي املنتمي اإىل حزب القانون والعدالة احلاكم، اإن 
القانون اخلا�س بالوالية العامة والذي تنتقده بروك�شل، يكفل كل 
اليوم على  املفو�شية  التقدم بطعون.وكتبت  التقا�شي ويتيح  حقوق 
اأن احلكومة البولندية لديها مهلة �شهر للرد على اخلطاب  تويرت 
املفو�شية خماوف حول  وت�شاور  اإليها،  اإر�شاله  الذي مت  التحذيري 
ا�شتقالل الق�شاء يف بولندا يف ظل هذا القانون، ووجهت املفو�شية 

جمدداً انتقادات عدة اإىل االإ�شالح الق�شائي يف بولندا.

اأ�شخا�س خالل  اأربعة  اعتقلت �شرطة مكافحة االإرهاب اال�شرتالية 
�شواح  ع��دة  يف  ام�س  م�شاء  من  متاأخرة  �شاعة  يف  نفذتها  مداهمات 

مبدينة �شيدين ا�شتهدفت اإحباط خطط ل�شن هجمات اإرهابية.
وقال رئي�س الوزراء اال�شرتايل مالكومل ترنبول يف بيان عرب الربيد 
االإلكرتوين اإن هذه العمليات تهدف اإىل تعطيل ومنع خطط ل�شن 

هجمات اإرهابية يف ا�شرتاليا.
وقالت ال�شرطة االحتادية اال�شرتالية اإن هذه املداهمات التي قام بها 
الفريق امل�شرتك ملكافحة االإرهاب يف اأربع �شواح يف مناطق خمتلفة 

من املدينة لها �شلة بتحقيق جار.
وق��ال��ت ال�شرطة االحت��ادي��ة يف ب��ي��ان مت اح��ت��ج��از اأرب��ع��ة رج���ال وهم 
مبزيد  االإدالء  ال�شرطة  حتقيقاتها.ورف�شت  يف  ال�شرطة  ي�شاعدون 
الوقت  يف  �شيقدم  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  “املزيد  وق��ال��ت  التفا�شيل  م��ن 
اأجهزتنا  اأن  اإىل  النا�س  يطمئن  اأن  “يجب  ترنبول  املنا�شب«.وقال 

لالأمن واملخابرات تعمل ب�شكل دوؤوب حلمايتنا«.
واأعلنت ال�شلطات حالة تاأهب ق�شوى يف ا�شرتاليا منذ عام 2014 
ال�شرق  يف  ال��ق��ت��ال  م��ن  ع��ائ��دي��ن  حمليني  مت�شددين  ل�شن  حت�شبا 
للواليات  ق��وي  حليف  وا���ش��رتال��ي��ا  هجمات.  اأن�����ش��اره��م  اأو  االأو���ش��ط 

املتحدة.

عوا�صم

�أنقرة

و�ر�سو

�سيدين

ايران ت�سر على موا�سلة جتاربها 
ال�ساروخية 

•• طهران-اأ ف ب:

الكاملة”  “بطاقته  البال�شتي  برناجمها  موا�شلة  اأم�����س  اي���ران  تعهدت 
منددة بالعقوبات اجلديدة التي اأقرها الكونغر�س االأمريكي بحقها و�شط 
ت�شاعد حدة التوتر مع ت�شديد الدول الغربية للهجتها حيال اجلمهورية 

االإ�شالمية ومطالبتها بالكف عن اإطالق ال�شواريخ.
اأعلن  اإىل ت�شاعد حدة اخلالف بني وا�شنطن وطهران،  اأخ��رى  اإ�شارة  ويف 
اقرتبت  االأمريكية  للبحرية  تابعة  �شفينة  اأن  االإي���راين  ال��ث��وري  احلر�س 
من زوارق تابعة له يف اخلليج اجلمعة واأطلقت اأعرية حتذيرية جتاهها يف 

هي الثانية من نوعها يف اأ�شبوع. حادثة اعتربها “ا�شتفزازية”، 
واأفاد احلر�س الثوري يف بيان اأنه يف ال�شاعة الرابعة من بعد ظهر اجلمعة 
وال�شفينة  نيميتز  ال��ط��ائ��رات  ح��ام��ل��ة  م��ن  ان��ط��ل��ق��ت  م��روح��ي��ات  ح��ل��ق��ت   ،
قبل  ومتابعة من  ر�شد  كانت حتت  ال��ذي  الوقت  لها يف  املرافقة  احلربية 
الفرقاطات االيرانية.. يف منطقة ر�شالت النفطية الغازية، واقرتبت من 
ال�شفن احلربية للحر�س الثوري.واأ�شاف البيان الذي ن�شر باللغة العربية 
على موقع وكالة فار�س لالأنباء اأن االأمريكيني قاموا بت�شرف ا�شتفزازي 
وغري مهني من خالل حتذير ال�شفن احلربية االيرانية... واطالق قنابل 
التقليدي  لل�شلوك غري  الثوري مل تكرتث  �شفن احلر�س  ان  .اإال  م�شيئة 
وغري الطبيعي لل�شفن االمريكية، و وا�شلت مهمتها فيما غادرت حامالت 

الطائرات وال�شفينة احلربية املرافقة لها املنطقة .
اأعرية  للبحرية االمريكية  تابعة  دوري��ة  �شفينة  اأطلقت  اأي��ام،  وقبل ثالثة 
حتذيرية باجتاه زورق تابع للحر�س الثوري االيراين بعدما اقرتب منها 

مل�شافة 137 مرتا يف مياه اخلليج، بح�شب م�شولني اأمريكيني.

اإفراج م�سروط عن �سبعة 
�سحافيني يف تركيا 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

افرج موقتا فجر اأم�س عن �شبعة �شحافيني يعملون يف �شحيفة “جمهورييت” 
عن  خروجهم  لدى  واعربوا  ا�شهر  لثمانية  �شجنوا  ان  بعد  املعار�شة  الرتكية 

املهم بقرب اطالق اأربعة من زمالئهم.
وكانت حمكمة يف ا�شطنبول امرت باالفراج املوقت عن �شبعة ا�شخا�س يف اجراء 
حمورية  تعترب  التي  الق�شية  ه��ذه  يف  املوقوفني  ال�شحافيني  اب��رز  ي�شمل  مل 
البالد.وكانت ُوجهت اىل عاملني يف ال�شحيفة،  بالن�شبة حلرية ال�شحافة يف 
التي تعترب احدى و�شائل االعالم القليلة املعار�شة يف تركيا، اتهامات مب�شاعدة 
منظمات اإرهابية م�شلحة .وال�شحافيون الذين افرجت عنهم املحكمة ح�شلوا 
عليهم  و�شيكون  عنهم  ت�شقط  مل  التهم  ان  اي  م�شروط،  ���ش��راح  اط��الق  على 
املثول امام ال�شلطات ب�شكل دوري. واطلق املوقوفون ال�شبعة ومن بينهم ر�شام 
الكاريكاتور مو�شى كارت من �شجن �شيلفريي يف �شواحي ا�شطنبول مع �شاعات 
ال�شباح االأوىل، عقب �شدور قرار املحكمة. وقال كارت عقب اطالق �شراحه لقد 
مت ابعادنا عن احبائنا، واقاربنا، وعملنا.وتابع كارت �شدقوين، خالل الفرتة 
التي ق�شيناها يف ال�شجن مل ن�شعر بالكراهية، او باحلقد، ال ن�شتطيع العي�س 
مع افكار كهذه.وباالإ�شافة اىل كارت اطلق املحرر ترهان غوناي رئي�س حترير 
ملحق الكتب يف ال�شحيفة، ا�شافة اىل مدراء تنفيذيني. وافرج عن هوؤالء بعد 
ان ق�شوا 271 يوما يف ال�شجن.وابقت املحكمة قيد احلب�س االحتياطي اربعة 
�شحافيني هم كاتب العمود قدري غور�شيل، و�شحايف التحقيقات اأحمد �شيك، 

ورئي�س حترير ال�شحيفة مراد �شابوجنو و�شاحبها اكني اأتاالي. 
اطالق  �شيتم  انه  ملعرفة  جدا  م�شرورا  �شاأكون  انني  اعتقد  “كنت  ك��ارت  وعلق 
���ش��راح��ي ول��ك��ن ال��ي��وم ال ي�شعني ان اق���ول ذل���ك. ل��الأ���ش��ف ال ي���زال ارب��ع��ة من 

ا�شدقائنا خلف الق�شبان«.

عبا�س يخ�صع لفحو�صات روتينية يف امل�صت�صفى

الإحتالل يعتقل 400 فل�سطيني بعد عملية القد�ض

لبد من توافر 3 عوامل لالإ�صتقرار ما بعد داع�س

هذا هو الطريق اإىل �سالم دائم يف العراق 

انتقادات اإ�سرائيلية عنيفة جلهاز ال�ساباك

تعر�ض منزل نائب الرئي�ض الكيني لهجوم م�سلح احلكومة الفل�سطينية ترف�ض تغيري الو�سع القائم بالأق�سى
احلمداهلل: اأحيي اأهلنا ال�شامدين املرابطني يف القد�س، اأ�شياد 
واأ�شحاب االأر�س، الذين هبوا دفاعاً عن مدينتهم ومقد�شاتها 

وهويتها، 
واأج����ربوا االح��ت��الل االإ���ش��رائ��ي��ل��ي على ال��رتاج��ع ع��ن قراراته 
واإزالة تعدياته على امل�شجد االأق�شى املبارك.ومنذ اأيام �شهدت 
مدينة القد�س املحتلة، توتراً اأمنياً كبرياً بعد رف�س املواطنني 
املقد�شيني الدخول للم�شجد االأق�شى عرب البوابات االإلكرتونية 

التي اأقامتها �شلطات االحتالل االإ�شرائيلي، 
اأم����ام م��داخ��ل امل�����ش��ج��د االأق�����ش��ى، وه���و م��ا اع��ت��ربت��ه احلكومة 
الو�شع  م��ن  وت��غ��ي��رياً  ال��ع��ب��ادة  ب��ح��ري��ة  م�����ش��ا���ش��اً  الفل�شطينية 

القانوين والديني للمدينة املقد�شة. 

•• رام اهلل-وكاالت:

احلكومة  اإن  اهلل  احلمد  رام��ي  الفل�شطيني،  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
ملدينة  ال��ق��ان��وين  الو�شع  يف  تغيري  ب���اأي  ت�شمح  ل��ن  الفل�شطينية 
على  �شيادتها  يغري  اأو  ينتق�س  اإج����راء  ب���اأي  نقبل  ول��ن  ال��ق��د���س، 

امل�شجد االأق�شى، م�شيداً بدفاع املقد�شيني عن امل�شجد.
ات�شاالتها  �شتوا�شل  الفل�شطينية  القيادة  اأن  احلمداهلل،  واأ�شاف 
الدبلوما�شية مع دول العامل لو�شعها عند م�شوؤولياتها يف منع اأية 

حماوالت لتغيري الو�شع القائم يف القد�س،
وا�شتفزاز  امل�شلني  على  االع��ت��داء  عن  بالتوقف  اإ�شرائيل  واإل���زام   
ديني.وتابع  ن���زاع  اأن���ه  على  ال�����ش��راع  وت�شوير  امل�شلمني  م�شاعر 

ع��دد كبري من  ن�شر  ���ش��الح��ه.ومت  و���ش��رق��وا  �شرطي  على 
من  املكون  ال�شخم  العقار  دخلوا  الذين  االم��ن  عنا�شر 
عدة مبان. و�شمعت قوى االمن اطالق نار بعد و�شولها، 
اأو اأك��رث ما زالوا  وم��ا زال��ت حت��اول التاأكد اإن ك��ان م�شلح 
يف املكان.واو�شح امل�شدر يف ال�شرطة “هناك عملية اأمنية 
قائمة«.وروتو مر�شح على قائمة الرئي�س اوهورو كينياتا 
يف االنتخابات العامة يف 8 اآب اغ�شط�س بعد ع�شر �شنوات 
بعد  تاريخ كينيا  االأ�شواأ يف  االنتخابية  العنف  اأعمال  من 
ا�شتقاللها )1100 قتيل(. و�شكل وادي االأخ��دود الذي 
يحوي منطقة الدوريت اإحدى املناطق االأكرث تاأثراً بهذا 

العنف بني اخر 2007 ومطلع 2008.

•• نريوبي-اأ ف ب:

ويليام  الكيني  الرئي�س  نائب  منزل  اأم�س  م�شلحون  هاجم 
ال��دوري��ت )�شمال غ��رب كينيا(، قبل ع�شرة  روت��و يف منطقة 
اأيام من االنتخابات العامة التي يتوقع ان ت�شهد توترا وان 

تاأتي نتائجها متقاربة، بح�شب م�شادر يف االمن وال�شرطة.
وك��ان روت��و وعائلته خ��ارج املنزل وقت الهجوم ال��ذي ما زال 
جمهول الدوافع واأ�شيب خالله عن�شر من قوة نخبة مكلفة 
اأمني كبري  اأعلن م�شوؤول  ما  حرا�شته بجروح خطرية، على 

و�شرطي رف�شا ك�شف ا�شميهما لوكالة فران�س بر�س.
و�شرح امل�شوؤول االأمني �شن م�شلحون هجوما واطلقوا النار 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

وجهت جهات �شيا�شية اإ�شرائيلية انتقادات عنيفة للمخابرات، فيما طرحت 
اليمينية  من  املزيد  ي�شفي  جديد  قانون  م�شروع  اليمينية  القوى  بع�س 

على موؤ�ش�شات الدولة. 
ووفقاً ل�شحف ا�شرائيلية حذر تقرير اأمني يف تل اأبيب من حماولة ت�شعيد 
امل�شوؤولني  كبار  بع�س  الت�شعيد  هذا  وراء  اأن  زاعماً  بالقد�س،  االآن  التوتر 

باملنطقة
على  باالأق�شى  يجري  م��ا  ت��داع��ي��ات  اأح��رون��وت  يديعوت  �شحيفة  ر���ش��دت 

اإ�شرائيل وا�شتعال اخلالفات ال�شيا�شية ب�شببه. 
وع�شو  احلكومي  االئ��ت��الف  “رئي�س  اإن  لها،  تقرير  يف  ال�شحيفة  وقالت 
“املخابرات”  ال�شاباك  جهاز  وبعنف  هاجم  بيطون  دافيد  الليكود،  ح��زب 

لتو�شيته بعدم تركيب البوابات االلكرتونية على مداخل م�شجد االأق�شى 
والتو�شية باإزالتها«.

وقال بيطون يف لقاء له مع اإذاعة اجلي�س االإ�شرائيلي، اإن عنا�شر املخابرات 
ما هم اإال جمموعة من اجلبناء من العيب االعتماد عليهم يف اأمن البالد. 
ت�شريحات  اأن  معرتفة  االأزم��ة  ه��ذه  تداعيات  الليوم  ال�شحيفة  ور�شدت 

بيتون تعك�س اأزمة �شيا�شية وا�شحة. 
قوانني  �شن  اإىل  املت�شددين  اليمينيني  الكني�شت  اأع�شاء  من  ع��دد  ي�شعى 
اأي  على  والق�شاء  للدولة  اليهودي  بالطابع  االرتقاء  اإىل  تهدف  �شيا�شية 

مظهر يخالف هذا الن�شق. 
وك�شفت �شحيفة معاريف اأن عدداً من اأع�شاء الكني�شت بداأوا يف البحث يف 
ال��ذي قدمه ع�شو  اليهودي  لل�شعب  دول��ة قومية  اإ�شرائيل  قانون  م�شروع 

الكني�شت اآيف ديخرت من الليكود.

وقالت ال�شحيفة اأن اأع�شاء الكني�شت من املدافعني عن القانون يهتمون به 
زاعمني اأنه �شري�شخ الأول مرة الطابع اليهودي لدولة اإ�شرائيل يف قوانني 

االأ�شا�س الد�شتورية.
العربية  والقيادات  الكني�شت  اع�شاء  من  كبري  عدد  اعرت�س  جانبهم  من 
االإ�شرار  ه��و فقط  الرئي�شي منه  ال��ه��دف  اأن  زاع��م��ني  ال��ق��ان��ون،  ه��ذا  على 

مبكانة االأقلية العربية يف اإ�شرائيل.
اللغة  مكانة  تن�س على خف�س  امل�شروع  بنود هذا  اأح��د  اأن  بالذكر  وجدير 
بها  للناطقني  اإىل لغة ذات مكانة خا�شة ت�شمن  العربية من لغة ر�شمية 

احلق يف احل�شول على خدمات الدولة.
اإىل وجود رغبة كبرية من قبل بع�س  اأ�شارت  التي  هاآرت�س  واإىل �شحيفة 
من الزعماء االإقليمني يف املنطقة بت�شعيد التوتر احلا�شل االآن يف امل�شجد 

االأق�شى العتبارات �شيا�شية. 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ال�شيادة  اإىل  امل���و����ش���ل  ع�����ودة  ب��ع��د 
املدينة  من  داع�س  وط��رد  العراقية، 
ي�شدد  بها،  املحيطة  القرى  ومعظم 
ك��ري�����ش��ت��وف��ر م��ي�����ش��ريول، ب��اح��ث يف 
ل����دى مركز  ال�����ش��ي��ا���ش��ة اخل���ارج���ي���ة 
�شيا�شة ال�شرق االأو�شط، على �شرورة 
ال��رتك��ي��ز جم�����دداً ع��ل��ى ب��ن��اء �شالم 
ث��اب��ت وم�����ش��ت��دام يف ال���ع���راق. ويرى 
قرار  و�شناع  باحثني  اأن  مي�شريول 
العقد  خ���الل  ك��ث��رية  اأ���ش��ي��اء  تعلموا 
امل���ا����ش���ي، ع��ن��دم��ا مت ال��رتك��ي��ز على 
اال�شتقرار ما بعد احل��روب، وكيفية 
ت�شتمر  وف���ي���م���ا  ال�������ش���الم.  اإح�������الل 
كونوا  باحثني  اأن  ي��ب��دو  املناق�شات، 
فكرة اأو�شح عن اأ�شباب دوام ال�شالم 
بعد انتهاء حروب اأهلية، فيما تولد 
حروب اأخرى مزيداأً من العنف. من 
توافر ثالثة عوامل  بد من  هنا، ال 

ال�شتقرار العراق ما بعد داع�س.
ن�صر ل �صفقة

ي��ل��ف��ت م��ي�����ش��ريول مل���ا اأث��ب��ت��ت��ه عدة 
اأهلية  ع���ودة ح���رب  اأن  درا����ش���ات م��ن 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة انتهاء  ت��ع��ت��م��د ج��زئ��ي��اً 
بعدما  القتال  ت��وق��ف  فهل  احل���رب. 
ح��ق��ق ط����رف م���ا ن�����ش��راً ك���ب���رياً؟ اأم 
�شالم  �شفقة  الأن  امل���داف���ع  �شمتت 
اأو  وقعت بعد التو�شل لن�شر جزئي 

بعد الوقوع يف ماأزق؟
اآنكي  ال��ب��اح��ث��ني  بح�شب  وال��غ��ري��ب، 
كوليري وزميلها ريت�شارد كابالن يف 
درا�شتهما االأخرية، اأن الطريق نحو 
ال�شالم ال مير عرب �شفقة اأو ت�شوية، 
بل غالباً ما تقود �شفقات �شالم نحو 
ع�شكرية.  انت�شارات  ال  جديد  قتال 
ويف حالة الهدن والت�شويات الناجتة 
ع��ن م��ف��او���ش��ات، يبقى اجل��ان��ب��ان يف 

اع���ت���ق���ل اخل��م��ي�����س ف���ق���ط، 120 
�شاباً من �شاحات امل�شجد االأق�شى، 
املقد�شيون دخول  ا�شتطاع  اأن  بعد 
البوابات  اإزال��������ة  ب���ع���د  االأق�������ش���ى 
ب����اب حطة،  االإل���ك���رتون���ي���ة وف���ت���ح 
املربح  ب��ال�����ش��رب  عليهم  واع��ت��دت 
واأ�شيب بع�شهم بجروح ور�شو�س 
خم��ت��ل��ف��ة، ون��ق��ل ع����دد م��ن��ه��م اإىل 
امل�شت�شفى لتلقي العالج، ونقلتهم 
بالقد�س  امل�����ش��ك��وب��ي��ة  معتقل  اإىل 
�شراح  اأط���ل���ق���ت  ب��ي��ن��م��ا  امل���ح���ت���ل���ة، 
م��ع��ظ��م��ه��م ب�����ش��رط االإب����ع����اد على 

 21 وحولت  الأ�شبوعني،  االأق�شى 
منهم اإىل املحاكم.

�شيدة   13 املعتقلني  اأن من  وب��ني 
اعتقل  ب��ي��ن��م��ا  ط��ف��ل��ت��ني،  ب��ي��ن��ه��م 
االح����ت����الل وال������دة االأ�����ش����ري عمر 
ال��ع��ب��د م��ن ب��ل��دة ك��وب��ر ���ش��م��ال رام 
م�شتوطنة  ع��م��ل��ي��ة  م���ن���ف���ذ  اهلل 
“حلمي�س”، واأطلقت �شراحها بعد 

3 اأيام بكفالة مالية كبرية.
االعتقاالت  اأن  اإىل  االأ�شقر  واأ�شار 
خالل االأ�شبوعني املا�شيني طالت 
الت�شريعي  امل��ج��ل�����س  يف  ال���ن���ائ���ب 

الفل�شطيني عن حمافظة �شلفيت 
ع��م��ر حم���م���ود ع��ب��د ال�������رازق بعد 
اق��ت��ح��ام م��ن��زل��ه وت��ف��ت��ي�����ش��ه وقلب 
حمتوياته وحتطيم العديد منها، 
اإىل  املعتقلني  النواب  ما رفع عدد 
12 نائباً، كذلك طالت عدداً من 
رئي�س  بينهم  املقد�شية  ال��ق��ي��ادات 
املقد�شيني  االأ���ش��رى  اأه���ايل  جلنة 
اأبوع�شب، وكذلك  اأجمد  النا�شط 
بحركة  ال���ق���د����س  م��ل��ف  م�������ش���وؤول 
القادر واأم��ني �شر  فتح ح��امت عبد 
غيث  عدنان  بالقد�س  فتح  حركة 

وغريهم من النا�شطني والقيادات 
امل���ق���د����ش���ي���ة.واأك���د ع��ل��ى اأن�����ه على 
االعتقاالت  خ��ط��ورة  م��ن  ال��رغ��م 
املجتمع  ع��ل��ى  ال�شلبي  وت��اأث��ريه��ا 
تفلح  ل���ن  اأن���ه���ا  اإال  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
يف حت��ق��ي��ق اأه������داف االح���ت���الل يف 
الو�شائل  بكل  مقاومته  من  احل��د 
والطرق، واأنها مل تنل من عزمية 
تك�شر  ول���ن  الفل�شطيني  ال�شعب 
موا�شلة  ع��ن  تثنيه  ول��ن  اإرادت�����ه، 
واالنتفا�شة  امل����ق����اوم����ة  ط����ري����ق 
م��ن اأج����ل احل�����ش��ول ع��ل��ى حريته 
وحت���ري���ر اأر����ش���ه واحل���ف���اظ على 
االحتالل،  دن�����س  م���ن  م��ق��د���ش��ات��ه 
ال�شبان  ت��زي��د  االع��ت��ق��االت  اإن  ب��ل 
ع��ل��ى موا�شلة  واإ�����ش����راراً  ���ش��الب��ة 

الطريق. 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

فل�شطني  اأ������ش�����رى  م����رك����ز  اأك��������د 
االحتالل  �شلطات  اأن  ل��ل��درا���ش��ات 
االعتقال  ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ���ش��ع��دت 
ال�شعب  اأب���ن���اء  ب��ح��ق  ال��ع�����ش��وائ��ي��ة 
القد�س،  عملية  منذ  الفل�شطيني 
ال������ت������ي ق�����ت�����ل ف����ي����ه����ا �����ش����رط����ي����ان 
اأ���ش��ب��وع��ني، حيث  ل��الح��ت��الل قبل 
400 حالة  ي��زي��د ع��ن  ر���ش��د م��ا 
واالأطفال  الن�شاء  ط��ال��ت  اعتقال 
وكبار  ون����واب  �شيا�شية،  وق���ي���ادات 

ال�شن والعلماء.
واأو�شح الناطق االإعالمي للمركز 
ال��ب��اح��ث ري��ا���س االأ���ش��ق��ر بح�شب 
االح���ت���الل  اأن  “معاً”،  وك����ال����ة 
تنفيذ  م����ن  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل  ���ش��ع��د 
ح���م���الت اع��ت��ق��ال ج��م��اع��ي��ة بحق 
الفل�شطينيني يف ال�شفة والقد�س، 
اأم  م��ن  �شبان  ث��الث��ة  نفذ  اأن  منذ 
ال��ف��ح��م ع��م��ل��ي��ة اإط�����الق ن����ار على 
اأبواب امل�شجد االأق�شى وقتل فيها 
الرابع  يف  ل��الح��ت��الل  ���ش��رط��ي��ان 
وكان  اجل����اري،  ال�شهر  م��ن  ع�شر 
اجل��زء االأك���رب م��ن االع��ت��ق��االت يف 
مدينة القد�س، حيث بلغت حوايل 

300 حالة.
االحتالل  اأن  اإىل  االأ���ش��ق��ر  واأ���ش��ار 

ال����رئ����ي���������س  غ������������ادر  ذل������������ك،  اىل 
اأم�س  عبا�س  حممود  الفل�شطيني 
ال�شفة  يف  اهلل  رام  يف  م�شت�شفى 
الغربية املحتلة بعد اإجرائه بع�س 
الروتينية،  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���س 
“وفا”  وك��ال��ة  اأوردت  م��ا  بح�شب 

الفل�شطينية الر�شمية لالنباء.
الرئا�شة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وك�����ان 
ردينة  اأب�����و  ن��ب��ي��ل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
“الرئي�س  اأن  ب����ي����ان  يف  اأع����ل����ن 
ع��ب��ا���س اأدخ�����ل اإىل امل�����ش��ت�����ش��ف��ى يف 
فحو�س  اإىل  و�شيخ�شع  اهلل  رام 
اأكرث  ت�شتغرق  لن  روتينية  طبية 
م�����ن ب�������ش���ع �����ش����اع����ات«.والح����ق����ا، 
“الرئي�س  اأن  وف���ا  وك���ال���ة  ذك����رت 
عبا�س(  )حم���م���ود  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
غادر م�شت�شفى اال�شت�شاري يف رام 
اهلل بعد فحو�س طبية روتينية«.
واأفاد طبيب يف امل�شت�شفى تلفزيون 
الفحو�س  ك���اف���ة  اأن  ف��ل�����ش��ط��ني 
ابو  يا�شر  الطبيب  مطمئنة.وقال 
�شفية اإن الرئي�س يف �شحة جيدة 
للغاية.واأدخل عبا�س اإىل امل�شت�شفى 
يف اأكتوبر الفائت الإجراء فحو�س 
انتخابات  جت����ر  ال����ق����ل����ب.ومل  يف 
فل�شطينية منذ العام 2005، وال 
يزال عبا�س يف من�شبه مذاك رغم 

انتهاء واليته.

لكن  القتال،  مل��ع��اودة  ا�شتنفار  حالة 
يبقى  ع�شكري  ن�شر  يتحقق  عندما 
لدرا�شة  ون���ت���ي���ج���ة  واح��������د.  ط�����رف 
حاالت   205 ل����  وك���اب���الن  ك��ول��ي��ري 
اأن  الباحثان  وج��د  ال�شراع،  بعد  ما 
القتال جتدد بعد ع�شر �شنوات يف اأقل 
من %25 من احلاالت التي انتهت 
القتال  جت��دد  فيما  ع�شكري،  بن�شر 
%50 م���ن احل���االت  اأك����رث م���ن  يف 

التي انتهت ب�شفقات �شالم. 
تدمري داع�س

ي��رى مي�شريول  ال��ع��راق،  ويف ح��ال��ة 
اأنه ال بد من حتقيق ن�شر ع�شكري 
الرافدين  لبالد  يتحقق  لكي  كامل 
اال���ش��ت��ق��رار و����ش���الم ط��وي��ل االأم����د. 
ف�����ق�����وات ال���ت���ح���ال���ف ال����ع����راق����ي����ة ال 
ت�شتطيع اأن ت�شيعيد فقط ال�شيطرة 
ع��ل��ى م��ن��اط��ق داع�������س، ب���ل ي��ج��ب اأن 
ت��دم��ر ال��ت��ن��ظ��ي��م ك��ق��وة خ��ارج��ة عن 
ملمار�شة  ع���ودت���ه  ومت���ن���ع  ال���ق���ان���ون، 
اإرهابه كما كان قبل احلرب االأخرية. 

ا�شتمرار  اإنه ي�شعب  الباحث  ويقول 
ح���ال���ة ال�����ش��ل��م ع��ن��د وج�����ود طرفني 
فقط، ولكن عند وجود عدة اأطراف 
ت�شبح املهمة اأ�شعب بكثري. ويف تلك 
احل���ال���ة، ي�����ش��ب��ح ل��ب��ع�����س االأط�����راف 
لتقوي�س  ا�شتهداف مدنيني  فر�شة 
الدعم ال�شعبي الأية ت�شوية �شيا�شية. 
التحالف  اأن  ب��اح��ث��ون  ي����رى  ول�����ذا 
العراقي مطالب، وهو يهزم داع�س، 
تفرق  اأو  ع��ودت��ه  ع���دم  ع��ل��ى  بالعمل 
متطرفة  م��ن��ظ��م��ات  اإىل  ���ش��ف��وف��ه 
فورة  قبل  احل��ال  ك��ان  كما  �شغرية، 

التنظيم االأخرية. 
تقا�صم ال�صلطة 

اأجرتها  ل��درا���ش��ة  م��ي�����ش��ريول  يلفت 
ك���ارول���ني ه��ارت��زي��ل وم��اث��ي��و هودي 
انتهت  اأه����ل����ي����ة  ح����رب����اً   38 ح������ول 
اأن تلك  ���ش��الم، ووج����دا  ب��ات��ف��اق��ي��ات 
كانت  ال�شلطة  لتقا�شم  ق���ادت  ال��ت��ي 
ثبت  وكما  لال�شتمرار.  قابلية  اأكرث 
قاعدة  ات�شعت  كلما  اأن���ه  للباحثني 

امل�شاركة يف ال�شلطة، قلت دوافع حمل 
للعراق،  وبالن�شبة  جم��دداً.  ال�شالح 
الدرا�شة  ل��ت��ل��ك  اأن  ال��ب��اح��ث  ي����رى 
تطبيقات هامة. فاإن حكومة رئي�س 
ال�������وزراء ح��ي��در ال���ع���ب���ادي ي��ج��ب اأن 
اأو�شع.  �شني  متثيل  لتحقيق  ت�شعى 
وق���د ب���ذل ال��ع��ب��ادي ب��ع�����س اجلهود 
التي  الطائفية  ال��ت��ج��اوزات  ل��وق��ف 
والتي  املالكي،  ن��وري  �شلفه  مار�شها 
قادت ل�شيطرة النخبة ال�شيعية على 

ال�شلطة يف العراق. 
مهام �صعبة

ويف وقت يرى الباحث اأن تلك مهام 
العبادي  ك��ان  اإن  اأن���ه  ي��وؤك��د  �شعبة، 
يرغبون  ع���راق���ي���ون  زع���م���اء  وم���ع���ه 
الطريق  ف���اإن  دائ���م،  ���ش��الم  بتحقيق 
قدرة  تفكيك  وا�شح:  امل�شتقبل  نحو 
املهم�شني  مع  التوا�شل  على  داع�س 
من ال�شنة، واإعادة ال�شنة العراقيني 
اإىل ال�شلطة، قبل اأن يظهر خمربون 

جدد. 
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عربي ودويل

ا�صتحقاق د�صتوري على �صفيح �صاخن:

اليوم.. فنزويال تقرع اأبواب املجهول...!
•• الفجر -

 خرية ال�صيباين
يف  ال�شيا�شية  امل��واج��ه��ة  بلغت     
فنزويال م�شتوى ينذر باملحظور، 
تاأ�شي�شية،  جمعية  ان��ت��خ��اب  م��ع 
ال��ي��وم االأح�����د، 30 ي��ول��ي��و، وفق 
للجدل،  م���ث���ري  اق��������رتاع  ن����ظ����ام 
يهدف اإىل دعم الرئي�س نيكوال�س 

مادورو يف ال�شلطة.
الدي  املجل�س،  ه��ذا  و�شيتكفل     
�شيتاألف من 545 نائبا، بتعديل 
الرئي�س  اأ���ش��دره  ال��ذي  الد�شتور 
ال�شابق هوغو ت�شافيز )1999-

واخلمي�س،  االأرب���ع���اء   .)2013
اليه  اإ������ش�����راب ع�����ام دع�����ت  �����ش����ّل 
املعار�شة واأكرث من 350 نقابة، 
البالد. وقد اأدى القمع الوح�شي 
�شبع  م��ق��ت��ل  اىل  ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن 

ا�شخا�س بالر�شا�س.
ليوبولدو  امل��ع��ار���س  واأ����ش���در     
اأول  اجل��ربي��ة  اإقامته  م��ن  لوبيز 
ان ق�شى  ب��ع��د  ل����ه،  ع��ل��ن��ي  ب���ي���ان 
ث���الث ���ش��ن��وات ون�����ش��ف يف �شجن 

ع�شكري. 
نواجه  “اإننا  ال���ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
ت��ه��دي��دا وا���ش��ح��ا ل��ل��غ��اي��ة ميثله 
نيكوال�س مادورو، واأولئك الذين 
اجلمعية  م�����ش��روع  يف  ي��راف��ق��ون��ه 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة، وه����و ي�����ش��ع��ى اإىل 
ت��ف��ك��ي��ك اجل���م���ه���وري���ة وال���دول���ة 
القهر  وك���ذل���ك  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

املطلق لل�شعب الفنزويلي«.

»�صّك على بيا�س«
التاأ�شي�شية  اجل��م��ع��ي��ة  رف�������س 
املعار�شني. فقد  لي�س حكرا على 
عن  باأنف�شهم  ل�شافيز  ورث��ة  ن��اأى 
خلفه، نيكوال�س مادورو. املجل�س 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ���ش��ي��ك��ون ���ش��ك��ا على 
التنفيذي  اجل��ه��از  ليقرر  بيا�س 
ك���ل ���ش��يء وي��ت��م��ك��ن م���ن اخللود 
العام  النائب  ق��ال��ت  ال�شلطة،  يف 
اورتيغا،  ل���وي���زا  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، 
املن�شقني.  �شافيز  اأن�شار  زعيمة 
التاأ�شي�شية  اجلمعية  و�شتعّو�س 

القانونية  احل���ج���ج  وت����ت����اىل     
القوى.  م��ي��زان  ح�شب  وتتعاقب 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب، 
امل��ع��ار���س ف��ري��دي غ��ي��ف��ارا، يربر 
باإجبار  ال�������ش���ارع  يف  ال��ت�����ش��ع��ي��د 
ال�������ش���ل���ط���ة ع���ل���ى ال������رتاج������ع. يف 
النائب  ه��ذا  ياأمل  نف�شه،  الوقت 
بان  لوبيز،  ليوبولدو  من  املقرب 
تفاو�شي  ح��ل  اىل  التو�شل  يتم 
�شروطا:  ي�شع  ان��ه  اإال  ل��الأزم��ة، 
االإفراج عن ال�شجناء ال�شيا�شيني، 
ان���ت���خ���اب���ات ح����رة حت���ت اإ����ش���راف 
بني  ال���ف�������ش���ل  واح���������رتام  دويل، 
الربملان،  و�شالحيات  ال�شلطات 

وم�شاعدات اإن�شانية.

»ال�صدمة الكهربائية«
ب��دوره املجتمع ال��دويل يتحرك: 
يف كراكا�س، يلعب رئي�س الوزراء 
لوي�س  خو�شيه  االأ�شبق  اال�شباين 
بني  ال���و����ش���ي���ط  دور  ث����اب����ات����ريو، 
وا�شنطن  واأع��ل��ن��ت  امل��ع�����ش��ك��ري��ن. 
جديدة  ع���ق���وب���ات  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
امل�شوؤولني  ك���ب���ار  م���ن   13 ���ش��د 
وطلب  ال��ف��ن��زوي��ل��ي.  ال��ن��ظ��ام  يف 
العام  االأم������ني  امل����اغ����رو،  ل��وي�����س 
من  االأم��ري��ك��ي��ة،  ال����دول  ملنظمة 
املدعي  اأوك��ام��ب��و،  مورينو  لوي�س 
ال�شابق للمحكمة اجلنائية  العام 
انتهاكات  يف  ال��ن��ظ��ر  ال���دول���ي���ة، 
يف  ارتكبت  التي  االإن�����ش��ان  حقوق 
فنزويال، ملعرفة ما اإذا كان ميكن 

اعتبارها جرائم �شد االإن�شانية.
ب������ني ه��������ذه اجل�����رائ�����م    وم��������ن 
اخل��ط��رية ال��ت��ع��ذي��ب. وق���د روى 
النائب روزميت مانتّيا ما تعر�س 
له، وراأى و�شمع خالل �شجنه: اإن 
والتعليق  الكهربائية،  ال�شدمات 
اأو  ال��ي��دي��ن،  ل��ف��رتات طويلة م��ن 
والتعذيب  واالب���ت���زاز  ال��ق��دم��ني، 
النف�شي، ممار�شة منهجية.. انها 
البولي�س  ومقر  ال��دول��ة،  �شيا�شة 
اأكرب  ه��و  ك��راك��ا���س  يف  ال�شيا�شي 
اأم���ري���ك���ا  ل���ل���ت���ع���ذي���ب يف  م����رك����ز 

الالتينية.
عن ليزيكو الفرن�س

البوليفارية«.
»برملان حمجوز«

م���ن���ذ اأوائ����������ل اأب�����ري�����ل امل���ا����ش���ي، 
املعار�شني  اح��ت��ج��اج��ات  ت��ت��ت��اىل 
يومي  �شبه  ب�شكل  وال�شاخطني 
يف ك��راك��ا���س وم���دن اأخ����رى. ومت 
اأك������رث م����ن مائة  اح�������ش���اء وف������اة 
بر�شا�س  م��ع��ظ��م��ه��م  م��ت��ظ��اه��ر، 
�شبه  اجل���م���اع���ات  اأو  ال�������ش���رط���ة، 
الع�شكرية املوالية للنظام. وحتى 
ال���ربمل���ان، ت��ع��ّر���س اأي�����ش��ا لهجوم 
من طرف احدى تلك املجموعات 

يوم 5 يوليو.
   ويوؤكد النائب روزميت مانتّيا، 
ب��ع��د عامني  ل��ب��اري�����س،  يف زي�����ارة 
الربملان  ان  ال�شجن،  من  ون�شف 
حرمنا  لقد  وحمجوز.  خُمتطف 
م��ن امل��ي��زان��ي��ة، واالأج�����ور، وركوب 
بدوائرنا  ل��الت�����ش��ال  ال���ط���ائ���رة 
االنتخابية، ال كهرباء وال هاتف. 

التي  املوؤ�ش�شات  بتطهري  تقوم  اأو 
الدولة،  رئي�س  عليها  ي�شيطر  ال 
ح����ي����ث ميلك  ال�������ربمل�������ان،  م����ث����ل 
جانب  اىل  االأغلبية،  املعار�شون 

الق�شاء.

غمو�س الإ�صالح 
يقوله  مب�����ا  ����ش���ل���م���ن���ا  م�����ا  واإذا 
ف��ان اجلمعية  م���ادورو،  نيكوال�س 
تهدئة  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة 
البالد. ورغم اأنه ُيبقي الغمو�س 
االإ�شالح،  م�شمون  بخ�شو�س 
�شالحيات  للتاأ�شي�شي  ���ش��ي��ك��ون 
املوؤ�ش�شات  ب���ن���اء  الإع������ادة  ك��ام��ل��ة 
نظام  ل��ه  و�شي�شمن  وال���ق���ان���ون، 
املطلقة.  ال�����ش��ي��ط��رة  االق�������رتاع 
ال����دوائ����ر  ت�������ش���وي���ت يف  ف���ه���ن���اك 
ح�شب  وت�����ش��وي��ت  االن��ت��خ��اب��ي��ة، 

الفئة االجتماعية واملهنية.
   وي��ع��زز ع��دد ال��ن��واب املنتخبني 

ال�شغرية  امل��ن��اط��ق  ب��ل��دي��ة،  ل��ك��ل 
اي�����ن يعرّب  امل������دن  ع���ل���ى ح�������ش���اب 
ب�شكل  راأي���ه���م  ع���ن  ال�����ش��اخ��ط��ون 

اأو�شع واأكرب. 
الناخب  ن���ف�������س  ح�����ق  م�����ن  ك���م���ا 
مكان  يف  م����رت����ني،  ال���ت�������ش���وي���ت 
اإقامته، ويف املوؤ�ش�شة التي ينت�شب 
يتعار�س مع  النظام  اليها. وهذا 
“�شوت  ال���ع���ام،  االق������رتاع  م���ب���داأ 
وال  الواحد”.  لل�شخ�س  واح���د، 
االإلكرتونية  االأج���ه���زة  تت�شمن 
ف���ر����ش���ي���ة ال���������ش����وت االأب����ي���������س 

)االحتجاجي(.
قاطعوا  امل��ع��ار���ش��ني  ان  ومب����ا     
مر�شح  االف   6 فان  االنتخابات، 
لل�شلطة.  املطلق  بالوالء  يدينون 
�شانتانا،  فالنتني  اق��رتح  وه��ك��ذا، 
ل�شافيز،  م��وال��ي��ة  ج��م��اع��ة  زع��ي��م 
اجلديد  ال��د���ش��ت��ور  يف  ُي�����درج  اأن 
للثورة  امل��ط��ل��ق  “الوالء  ���ش��رط 

ـــم  ـــاك ـــح ال�ــــصــــتــــعــــانــــة امل
الع�صكرية

باملحاكم  ال����ن����ظ����ام  وي�������ش���ت���ع���ني 
الع�شكرية ملحاكمة املدنيني الذين 
االحتجاجات،  خ����الل  اع��ت��ق��ل��وا 
ب��ت��ه��م��ة اخل��ي��ان��ة ل��ل��وط��ن. نف�س 
امل�����ش��ري ك���ان ل��ث��الث��ة ق�����ش��اة من 
الربملان  عينهم  العليا  املحكمة 
ال�شلطات  وف��ق  ي��ول��ي��و،   21 ي��وم 
امل�شندة اليه، ومت ا�شتبدالهم على 
نهاية  يف  معينني  بق�شاة  ع��ج��ل 
ال�شابقة،  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال������دورة 
املطلوبة  االهلية  متلك  ال  والتي 
مل���ث���ل ه������ذه اخل������ط������وة. وت����وّع����د 
ايقاف33  ب���  م����ادورو  ن��ي��ك��وال���س 
قا�شيا جديدا عّينهم الربملانيون، 
من  اأبعد  العليا  املحكمة  وذهبت 
جميع  ب�شجن  بتهديدها  ذل���ك، 
يعرتفوا  ل���ن  ال���ذي���ن  امل���ح���ام���ني 

ب�شلطتها.

عن رف�شهم للجمعية التاأ�شي�شية 
ولل�شلطة.

ت�شع  ال�شخمة  امل�شاركة  وه��ذه   
مادورو،  لنيكوال�س  عاليا  �شقفا 
حل�شد  ج�����اه�����دا  ي�������ش���ع���ى  ال�������ذي 
الرئي�س  ُي��ج��رب  اأن�����ش��اره. ول��ه��ذا 
واالإدارات  ال���������وزارات  م��وظ��ف��ي 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات احل���ك���وم���ي���ة، على 
امل�����ش��ارك��ة ب��ك��ث��اف��ة، ال��ي��وم االأح���د، 
والت�شريح  ال��ط��رد  ط��ائ��ل��ة  حت��ت 

من العمل.
   وُي�شتخدم اأي�شا دفرت الوطن، 
من  امل�شتفيدين  ُيح�شي  ال���ذي 
الإجبارهم  االجتماعية،  الربامج 
على الذهاب اإىل مراكز االقرتاع. 
دبلوما�شيون غربيون يف  ويعتقد 
ان  اأن احل��ك��وم��ة ميكن  ك��راك��ا���س 
تعتمد على 3-4 ماليني ناخب، 
ا�شتفتاء  م���ع  امل��ق��ارن��ة  و���ش��ت��ك��ون 

املعار�شة اأمر ال مفر منه.

ومت����ت م�������ش���ادرة ج������وازات �شفر 
اإىل  ن�شل  وكلما  ال��ن��واب.  بع�س 
الق�شر الت�شريعي، نحن مهددون 

من اجلماعات �شبه الع�شكرية.
   ويف هذا ال�شياق، وعد ديو�شدادو 
كابيلو، الرئي�س ال�شافيزي ال�شابق 
النواب  جميع  ب�شجن  ل��ل��ربمل��ان، 
بعد انتخاب اجلمعية التاأ�شي�شية. 
علما ان املحكمة العليا، اخلا�شعة 
جميع  ُتلغي  التنفيذية،  لل�شلطة 

قرارات الربملان.

ا�صتفتاء املعار�صة
املعار�شة  ف��������ازت  االث������ن������اء،  يف 
ومتكنت  يوليو،   16 ي��وم  بجولة 
ا���ش��ت��ف��ت��اء يف غ�شون  م��ن اج����راء 
اأ�شبوعني، من دون و�شائل، ودون 
وقد  االنتخابية.  ال�شلطات  دع��م 
مليون   7.5 م���ن  اأك�����رث  ����ش���ارك 
واأعربوا  الت�شويت،  يف  فنزويلي 

رغم حظرها.. املظاهرات واالحتجاجات م�شتمرة

مقر الربملان الفنزويلي �شيحت�شن املجل�س التاأ�شي�شي

ازمة بال نهاية يف االفق

من يوقف النزيف يف فنزويال؟

- رف�ض اجلمعية التاأ�سي�سية لي�ض حكرا على 
املعار�سني فقد ناأى ورثة ل�سافيز باأنف�سهم عن خلفه 

- قاطع املعار�سون النتخابات واملرت�سحون 
يدينون بالولء املطلق لل�سلطة

- امل�ساركة ال�سخمة يف ا�ستفتاء املعار�سة ت�سع �سقفا 
عاليا ملادورو الذي ي�سعى جاهدا حل�سد اأن�ساره

- املعار�سة: املجل�ض التاأ�سي�سي �سيكون �سكا 
على بيا�ض ليقرر اجلهاز التنفيذي كل �سيء

- الرئي�ض نيكول�ض مادورو يبحث عن �سالحيات مطلقة

- حترك املجتمع الدويل يتوزع بني و�ساطة خو�سيه لوي�ض ثاباتريو والعقوبات الأمريكية اجلديدة

ترامب يقيل كبري موظفي البيت الأبي�ض 
تلو  االأبي�س  البيت  زميل مقرب يف  مغادرة  تابع  اأ�شهر حيث  لعدة  العا�شفة  بريبو�س يف عني 

االآخر، وهو ما بلغ ذروته مع ا�شتقالة الناطق با�شم الرئا�شة �شون �شباي�شر منذ اأ�شبوع.
وبدا خروجه من البيت االأبي�س اأمرا ال مفر منه بعدما ترك ترامب مدير االإعالم اجلديد 
انطوين �شكاراموت�شي يهاجمه علنا حيث و�شفه بامل�شاب ب�جنون االرتياب وانف�شام ال�شخ�شية، 

يف اآخر هجوم لفظي بذيء له على كبار م�شاعدي ترامب.
رافقه  رحلة  وا�شنطن من  اإىل  و�شوله  فور  “تويرت”  التغيري عرب موقع  ترامب عن  واأعلن 

خاللها كال من بريبو�س و�شكاراموت�شي.
وكتب ترامب “ي�شرين ابالغكم باأنني �شميت للتو اجلرال الوزير جون اإف كيلي امينا عاما للبيت 

االبي�س«.
واأ�شاف “انه اأمريكي عظيم  وقائد عظيم. جون قام اي�شا بعمل رائع يف جمال االأمن القومي. لقد 

كان جنما فعليا داخل اإدارتي«.

•• وا�صنطن:

وعنّي  بريبو�س  راين�س  االأبي�س  البيت  موظفي  كبري  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأق��ال 
البيت  اأروق��ة  النزاعات يف  لتتحول  كيلي  ال�شابق ج��ون  الداخلي واجل��رال  االأم��ن  وزي��ر  مكانه 

االأبي�س اإىل حرب علنية.
وبعد �شاعات فقط على ف�شله املهني يف تعديل نظام الرعاية ال�شحية يف ت�شويت �شلط االأ�شواء 
على مدى ه�شا�شة �شيطرته على حزبه يف الكونغر�س، اأعلن ترامب اجلمعة ثاين تغيري يف الدائرة 
املقربة منه يف غ�شون اأقل من اأ�شبوع.ومنذ دخول ترامب البيت االأبي�س قبل �شتة اأ�شهر، ا�شتقال 
اأو اأٌقيل م�شت�شاره لالأمن القومي، ونائب م�شت�شاره لالأمن القومي، ومدير مكتب التحقيقات 
الفدرايل، واملتحدث با�شم البيت االأبي�س، ومدير االإعالم فيه، ووزير العدل بالوكالة، ونائب 
االأبي�س.وكان  البيت  العاملني يف  فريق  رئي�س  واأخ��ريا اجلمعة  االأبي�س،  البيت  كبري موظفي 
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عربي ودويل

•• الفجر -
 خرية ال�صيباين

دعت املعار�شة يف فنزويال للتظاهر 
ح���ت���ى موعد  ال����ط����رق����ات  وق����ط����ع 
التي  التاأ�شي�شية  اجلمعية  انتخاب 
اليوم  م����ادورو،  نيكوال�س  يريدها 
االأحد. ويف ما يلي عر�س الأبطال 
منذ  بالبالد  تع�شف  التي  االأزم���ة 
ابريل املا�شي واأدت اإىل وفاة 113 

�شخ�شا.

 • نيكول�س مادورو، الوريث
الرئي�س نيكوال�س مادورو ، دعا اىل 
 545 لتعيني  د�شتورية  انتخابات 
مهمتها  تاأ�شي�شية  جلمعية  ع�شوا 
اأن  وي��وؤك��د  الد�شتور.  كتابة  اإع���ادة 
�شتاأتي  التاأ�شي�شية  اجلمعية  ه��ذه 

ب�ال�شالم و االزدهار. 
وت����رى امل��ع��ار���ش��ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة ان 
للرئي�س  و�شيلة  التاأ�شي�شية  ه��ذا 
وااللتفاف  ب��ال�����ش��ل��ط��ة،  للتم�شك 
على الربملان املنتخب، حيث متلك 
االأغلبية، وتفادي خو�س الرئا�شية 

نهاية عام 2018.
للحافالت  ال�������ش���اب���ق  ال�������ش���ائ���ق     
�شافيز  هوغو  به  ن�شّ وال���ذي  ه��ذا، 
 ،2013 ع��ام  وفاته  قبل  له  خلفا 
اأ�شهر  اأربعة  اأك��رث من  يواجه منذ 
ما  غالبا  يومية،  �شبه  احتجاجات 
لرحيله.  ت��دع��و  ال��ع��ن��ف،  يتخللها 
قتيل  اأك��رث من مائة  ت�شجيل  ومت 

منذ اأوائل ابريل.

لوبيز،  بــادريــنــو  •فالدميري   
�صيد اللعبة

اجلرال بادرينو هو وزير الدفاع، 
اللعبة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي  وال����الع����ب 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف ف���ن���زوي���ال. اأع����رب 
امل�شروط  غ���ري  ع���ن والئ����ه  م�����رارا 
اأن اجلي�س  للرئي�س م��ادورو، واأكد 
اجلمعية  ان����ت����خ����اب  ����ش���ي�������ش���م���ن 
من  املعار�شة  وتطلب  التاأ�شي�شية. 
القوات امل�شلحة �شحب دعمها لهذا 
باملائة   70 يرف�شه  الذي  امل�شروع 

يف  التاأ�شي�شية  اجلمعية  ان��ت��خ��اب 
ملواجهة  ت�����ش��ري��ع��ا  ق��ل��ي��ل��ة  اأ���ش��اب��ي��ع 

ت�شاعد االحتجاجات.

بــورخــيــ�ــس، راأ�ـــس  • خــولــيــو 
احلربة

رئا�شة  ب��ورخ��ي�����س  خ��ول��ي��و  ت����وىل 
الربملان يف يناير، وكثريا ما ي�شافر 
اإىل اخلارج بحثا عن الدعم. وحتت 
قيادته، اختربت اجلمعية الوطنية 
الرئي�س.  ل���ع���زل  م����ب����ادرات  ع����دة 
وُرف�شت جميعها من قبل املحكمة 
يف  الربملان  ان  اأعلنت  التي  العليا، 
نيكوال�س  وي��ت��ه��م��ه  مت����رد.  ح��ال��ة 
ملوؤامرة بدعم  بالتخطيط  م��ادورو 
باإيداعه  وه�����دد  وا����ش���ن���ط���ن،  م���ن 

ال�شجن.

املتمردة اورتيغا،  •  لويزا 
فرتة  منذ  ل�شافيز  املنا�شرة  ه��ذه 
داخل  االنق�شامات  ك�شفت  طويلة، 
م��ع�����ش��ك��ر احل���ك���وم���ة. ف��ق��د ن���ددت 
حمامية،  وه����ي  اورت���ي���غ���ا،  ل���وي���زا 
العام  ال��ن��ائ��ب   2007 ع��ام  عّينت 
لفنزويال من طرف الراحل هوغو 
“النظام  ب���خ���رق  ن�����ددت  ���ش��اف��ي��ز، 
انتحلت  ع���ن���دم���ا  الد�شتوري” 
ال�شلطة  وظ��ائ��ف  العليا  املحكمة 
نيكوال�س  و���ش��ف��ه��ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة. 
ب��ال�����خ��ائ��ن��ة، وه���ي ب�شدد  م�����ادورو 
ق�شائية  الإج����������راءات  ال���ت�������ش���دي 

الإبعادها.

العودة لوبيز،  •  ليوبولدو 
����ش���راح ه����ذا الرمز  اإط�����الق  ق�����رار 
املعار�س، بعد ثالث �شنوات ون�شف 
لليوبولدو  �شمح  الق�شبان،  خلف 

لوبيز بالعودة اىل الواجهة. 
ُو�شع رهن االإقامة اجلربية، طلب 
الع�شكريني  م��ن  لوبيز  ليوبولدو 
م��ت��واط��ئ��ني يف تدمري  ي��ك��ون��وا  اال 
عليه  ُحكم  ان  و�شلق  اجلمهورية. 
ل��دوره يف  14 عاما  مل��دة  بال�شجن 
 ،2014 ع����ام  م���ظ���اه���رات  م��وج��ة 

والتي قتل فيها 43 �شخ�شا.

من الفنزويليني.

ر املَُفجِّ مورينو،  • مايكل 
ب�����داأت م��وج��ة االح��ت��ج��اج��ات منذ 
ق���رار مثري  اأب��ري��ل بعد  االأول م��ن 
العليا  امل���ح���ك���م���ة  م�����ن  ل����ل����ج����دل 

املعار�شة  وتتهمها   ،2006 ع���ام 
فقد  ال�شلطة،  الأوام���ر  باخل�شوع 
االنتخابي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  منع 
�شد  ا�شتفتاء   2016 ع��ام  نهاية 
رئ��ي�����س ال����دول����ة، ب��ع��د ���ش��ه��ور من 
عملية �شاقة. ويف املقابل، مت تنظيم 

نهاية  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  يف  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة 
 .2015

ال�شدام  ه����ذا  يف  ح��ل��ق��ة  واأح�������دث 
ت��ع��ي��ني ال���ن���واب ل���� 33 ق��ا���ش��ي��ا يف 
القاء  مت  م����وازي����ة  ع��ل��ي��ا  حم��ك��م��ة 
بتهمة  منهم،  ثالثة  على  القب�س 

بالقيام   ، مورينو  مايكل  برئا�شة 
موؤقتا مبهام الربملان. وكان وكيل 
املخابرات ال�شابق هذا، الذي اأدين 
بتهمة القتل عام 1989، يف قلب 
احلكومة  بني  ال�شالحيات  �شدام 
ال�شاحق  االنت�شار  منذ  والربملان، 

هذه التي ورد ا�شمها يف قائمة 13 
االمريكان  �شلط  ك��ب��ريا  م�����ش��وؤوال 
ع��ل��ي��ه��م م���وؤخ���را ع���ق���وب���ات، تعترب 
“�شرفا”.  االم���ري���ك���ي���ة  اخل���ط���وة 
رئي�شة  ه����ي  ل��و���ش��ي��ن��ا  ت��ي��ب��ي�����ش��اي 
منذ  االن��ت��خ��اب��ي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 

اخل����ي����ان����ة ال����ع����ظ����م����ى. ورف�������ش���ت 
املحكمة العليا عدة طعون مقدمة 

�شد اجلمعية التاأ�شي�شية.

حار�صة  لو�صينا،  •تيبي�صاي   
الت�صويت

فنزويال: معرفة »الأبطال« ال�سبعة لفهم الأزمة

نيكوال�س مادورو

لويزا اورتيغا

فالدميري بادرينو لوبيزتيبي�شاي لو�شينا خوليو بورخي�س

مايكل مورينو

ليوبولدو لوبيز

�صكان غوطة دم�صق يطالبون برحيل جبهة الن�صرة

ا�ستباكات يف اإدلب وق�سف يطال عدة حمافظات
•• عوا�صم-وكاالت:

قال املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان 
اأم�س ال�شبت، اإن ا�شتباكات دارت بني 
قوات النظام وامل�شلحني املوالني لها 
من جهة، وعنا�شر تنظيم داع�س من 
جهة اأخرى، على حماور يف حميط 
دير  م��دي��ن��ة  مبحيط   137 ال��ل��واء 
متبادلة  ا�شتهدافات  و���ش��ط  ال���زور، 

بني طريف القتال.
واأ�شاف اأن 3 �شوريات  وطفل قتلوا  
لطائرات  ق�شف  يف  اإ�شابتهم  ج��راء 
حربية، ال يعلم ما اإذا كانت رو�شية اأو 
تابعة للتحالف الدويل، على اأماكن 
ال��ط��ي��ب��ة، يف االم���ت���داد  يف م��ن��ط��ق��ة 
بالتزامن  امليادين،  ملدينة  ال�شرقي 
البانوراما  منطقة  على  غ��ارات  مع 
يف  اأخ��رى  ومناطق  املدينة،  بجنوب 
معلومات  ورود  دون  م���راط،  ق��ري��ة 

عن خ�شائر ب�شرية اأخرى. 
ونفذت طائرات ال يعلم ما اإذا كانت 
غارات  رو���ش��ي��ة  اأم  للتحالف  ت��اب��ع��ة 
ا�شتهدفت �شيارة لداع�س، ما ت�شبب 
التنظيم،  م��ن  عن�شرين  مقتل  يف 
اأخرى حاجزاً  غارة  ا�شتهدفت  فيما 
للتنظيم يف بلدة غرانيج، موقعة 5 

قتلى من عنا�شره.
االأقل،  على   13 اإىل  بذلك  وارتفع 
ع���دد ع��ن��ا���ش��ر داع�����س ال��ذي��ن قتلوا 

االأ�شخا�س  م����ن  ع�������دداً  وخ���ط���ف���ت 
بح�شب �شحيفة “احلياة«. 

وت�شبب القتال يف خ�شائر ب�شرية يف 
ق�شد،  وعنا�شر  ال��ن��ازح��ني  �شفوف 
ويف غ�شون ذلك اأعربت مو�شكو عن 
خ�شيتها من انعكا�س التوتر احلايل 
والواليات  رو�شيا  بني  العالقات  يف 
امل���ت���ح���دة ���ش��ل��ب��اً ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��م��ا يف 
حربية  ط���ائ���رات  ���ش��وري��ا.وق�����ش��ف��ت 
الزور  دي��ر  امل��ي��ادي��ن يف ري��ف  مدينة 
درع�����ا فجر  اأم���������س، ويف حم��اف��ظ��ة 
اأف��راد من الدفاع امل��دين يف منطقة 
معار�شة،  ف�����ش��ائ��ل  عليها  ت�شيطر 
على  األ��ق��ي��ت  ك��ان��ت  عنقودية  قنابل 

املنطقة ومل تنفجر.
�شارك  ال�شرقية  دم�شق  غوطة  ويف 
م��ئ��ات م���ن االأه�����ايل يف ت��ظ��اه��رة يف 
خاللها  ط���ال���ب���وا  ك��ف��رب��ط��ن��ا  ب���ل���دة 
بخروج “فتح ال�شام” من الغوطة. 

واأطلق عنا�شر من فتح ال�شام النار 
على التظاهرة يف حماولة لتفريقها، 
مطلقي  مبهاجمة  املتظاهرون  ورد 
بدء  فور  بالفرار  الذوا  الذين  النار 
ترد  ومل  ه��ج��وم��ه��م،  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
معلومات عن اإ�شابات نتيجة اإطالق 
�شاعات  قبل  �شاد  التوتر  النار.وكان 
بني فيلق الرحمن وفتح ال�شام، على 
دامياً  ق��ت��ااًل  حتولت  م�شادة  خلفية 

بني الطرفني.  

عن  م��ع��ل��وم��ات  ورود  دون  م���ادي���ة، 
خ�شائر ب�شرية.

اأما يف حماة، تعر�شت فجر ال�شبت، 
وبريغيث،  ال�شطحيات  يف  م��ن��اط��ق 
لق�شف  ال�شرقي،  اجلنوبي  بالريف 
من قبل قوات النظام ال�شوري، ومل 

الغربي فجر اليوم.
كما ق�شفت قوات النظام مناطق يف 
الريف الغربي ملدينة ج�شر ال�شغور 
ب���دام���ا وعند  اأط������راف  واأم����اك����ن يف 
احل��دود االإداري��ة مع ريف الالذقية 
ال�شمايل ال�شرقي، ما ت�شبب باأ�شرار 

ال��ي��وم واأم�����س، يف غ���ارات ا�شتهدفت 
ال���ب���وك���م���ال وغ����ران����ي����ج وامل���ي���ادي���ن 
وال����ب����وح����م����ام ب����ري����ف دي������ر ال������زور 

ال�شرقي.
اأماكن  حربية  طائرات  وا�شتهدفت 
يف م��ن��ط��ق��ة ال��ط��ي��ب��ة ال���ت���ي ت��ق��ع يف 
امليادين،  ملدينة  ال�شرقي  االم��ت��داد 
ب��ال��ري��ف ال�����ش��رق��ي ل��دي��ر ال����زور، ما 
ال�شهداء  م��ن  ع��دد  وق���وع  يف  ت�شبب 
جمزرة  من  يومني  بعد  واجلرحى، 
ارت��ك��ب��ت��ه��ا ال���ط���ائ���رات احل��رب��ي��ة يف 
 14 �شحيتها  وراح  ذات��ه��ا،  املنطقة 
اأطفال   5 بينهم  االأق���ل  على  قتياًل 
غارات  يف  ع�شر،  الثامنة  �شن  دون 
نفذتها طائرات ال يعلم ما اإذا كانت 
طائرات  اأن���ه���ا  اأم  ل��ل��ت��ح��ال��ف  ت��اب��ع��ة 

رو�شية.
املر�شد  اأف����اد  اإدل�����ب،  ويف حم��اف��ظ��ة 
ال�شوري اأن 4 قتلوا بر�شا�س حر�س 
احلدود الرتكي، جراء اإطالق النار 
خ�����الل حم���اول���ت���ه���م عبور  ع��ل��ي��ه��م 
م���ن منطقة  احل�������دودي  ال�����ش��ري��ط 
ال�شمايل  اإدل������ب  ب���ري���ف  درك����و�����س، 

الت�شامن  ح��ي  اأط����راف  يف  م��ن��اط��ق 
ج��ن��وب حم��اف��ظ��ة دم�����ش��ق، م���ا اأدى 
الأ�شرار مادية، دون ورود معلومات 
حمافظة  ب�����ش��ري��ة.ويف  خ�شائر  ع��ن 
حلب، ق�شف النظام مناطق يف بلدة 
ترد  ومل  ال�شمايل،  بالريف  ع��ن��دان 
اأنباء عن اإ�شابات، بينما �شقط عدد 
الطائرات  فتح  ج��راء  اجلرحى  من 
الثقيلة،  احلربية لنريان ر�شا�شاتها 
على مناطق يف مدينة تلبي�شة بريف 

حم�س ال�شمايل فجر اليوم. 
اىل ذلك، تظاهر مئات من االأهايل 
يف غوطة دم�شق، �شد “فتح ال�شام” 
مطالبني  �شابقاً(،  الن�شرة  )جبهة 

بخروجها من املنطقة.
وت�����ش��اع��د ال��ت��وت��ر واالق���ت���ت���ال بني 
الرحمن”  و”فيلق  ال�شام”  “فتح 
جمموعة  ���ش��ن��ت  وق�����ت  يف  ه����ن����اك، 
اأم�س،  داع�����س  تنظيم  ع��ن��ا���ش��ر  م��ن 
ه���ج���وم���اً يف م��ن��ط��ق��ة ال���ك���رام���ة يف 
ال�شرقي ملدينة الرقة، حيث  الريف 
وا�شتبكت  للنازحني،  خميم  يوجد 
الدميوقراطية،  ���ش��وري��ا  ق���وات  م��ع 

ب�شكل مكثف، ومناطق اأخرى يف بلدة 
حربنف�شه بريف حماة اجلنوبي، ما 
اأدى الأ���ش��رار م��ادي��ة، واإ���ش��اب��ة عدة 
ونفوق  اللطامنة  بلدة  يف  مواطنني 
املر�شد  امل���وا����ش���ي.وق���ال  م���ن  ع����دد 
ب�شاروخ  ق�شفت  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  اإن 

اأنباء عن خ�شائر ب�شرية، بينما  ترد 
�شقطت قذيفتا هاون على مناطق يف 
ال�شرقي،  حماة  بريف  درة  تل  قرية 
واخل���ا����ش���ع���ة ل�������ش���ي���ط���رة ال���ن���ظ���ام.
م��ن��اط��ق يف  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  وق�شفت 
بلدة اللطامنة بريف حماة ال�شمايل 

داع�ض يفر�ض الإقامة اجلربية على عوائل عنا�سره 
•• بغداد-وكاالت:

اأم�����س ال�شبت،  اأف����اد م�����ش��در حم��ل��ي يف حم��اف��ظ��ة ك���رك���وك، 
ب����اأن تنظيم داع�����س ف��ر���س االإق���ام���ة اجل��ربي��ة ع��ل��ى عوائل 
غربي  جنوب  احلويجة  ق�شاء  يف  بالتنظيم  وعنا�شر  ق��ادة 

املحافظة.
ووفقاً ملوقع ال�شومرية العراقي، قال امل�شدر اإن تنظيم داع�س 
االإق��ام��ة اجلربية  فر�س  كركوك  احلويجة جنوب غربي  يف 
40 من عوائل قادة وم�شلحي داع�س فيما ي�شمى  على نحو 

بوالية دياىل وفق املعلومات املتوفرة .
ما  اأن  ا�شمه،  ع��ن  الك�شف  ع��دم  ال��ذي طلب  امل�شدر  واأ���ش��اف 

وا�سنطن توؤكد ا�ستمرار عملها مع حلفائها 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الكونغر�س  اأق���ر  اأن  بعد  وحلفائنا  ا�شدقائنا  م��ع  وث��ي��ق  ب�شكل  �شتعمل  اأن��ه��ا  اأم�����س  وا�شنطن  ق��ال��ت 
ت�شررها  من  تخ�شى  التي  االوروبية  ال��دول  بع�س  باغ�شاب  ت�شببت  رو�شيا  على  عقوبات  االمريكي 
ب�شبب العقوبات.واخلمي�س �شادق الكونغر�س على جمموعة عقوبات ت�شتهدف رو�شيا وايران وكوريا 
ال�شمالية، كما وافق الرئي�س دونالد ترامب الحقا على التوقيع على العقوبات لتحويلها اىل قانون.

 2016 الرئا�شة االمريكية  انتخابات  التدخل يف  الكرملني على  ويهدف هذا االج��راء اىل معاقبة 
و�شمه ل�شبه جزيرة القرم االوكرانية.اإال اأن ذلك ت�شبب باإغ�شاب بع�س العوا�شم االوروبية املعتادة 

على التن�شيق مع وا�شنطن قبل فر�س اأي اجراءات عقابية على رو�شيا.
واأعرب االحتاد االوروبي عن قلقه ب�شاأن العقوبات الوا�شعة التي ميكن اأن تطال �شركات اوروبية ت�شهم 
يف تطوير قطاع الطاقة الرو�شي، كما �شعى دبلوما�شيون اوروبيون لل�شغط على وا�شنطن لتخفيف 

العقوبات.

ح�شل يدلل على حالة االنق�شام احلا�شلة بني قيادات داع�س 
والتي بداأت حتارب بع�شها البع�س ب�شبب اخلالفات العميقة 
فيما بينها والتي �شت�شكل خطوة مهمة يف �شرعة اإنهاء وجود 

التنظيم فيما تبقى من املدن والق�شبات.
داع�س  تنظيم  وعنا�شر  ق��ادة  عوائل  من  الع�شرات  اأن  يذكر 
�شمن م��ا ي��ع��رف ب�����والي��ة دي���اىل جل���اأوا اإىل احل��وي��ج��ة عقب 
 ،2014 يونيو  بعد  عليها  �شيطروا  ال��ت��ي  امل���دن  خ�شارتهم 
بح�شب م�شادر اأمنية. قتل ثمانية عنا�شر من تنظيم داع�س، 
ناحية ال�شورة الواقعة على بعد 40 كيلومرتاً جنوبي مدينة 
اجلار  خالد  املنطقة  مدير  اأف���اد  ح�شبما  العراقية،  املو�شل 
اجلبوري الذي اأو�شح اأن �شبعة منهم قتلتهم القوات اخلا�شة 

االأمريكية. 
واأ�شار اجلبوري اإىل اأن جمموعة من فرقة املظالت التابعة 
الليلة  ب�مهمة خ��ا���ش��ة  ق��ام��ت  االأم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ق��وات اخل��ا���ش��ة 
امل��ا���ش��ي��ة، يف ق��ري��ة اأب���و ف�شكة ح��ي��ث ان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات مع 

عنا�شر داع�س قرب منطقة وادي الك�شب.
ا�شتباكات عنيفة من  بعد  القوات متكنت  اأن  امل�شدر  واأو�شح 

قتل �شبعة م�شلحني من التنظيم املتطرف. 
التابعة  الع�شائري  احل�شد  ق��وات  اأج��رت  املنطقة،  نف�س  ويف 
ال�شورة، عمليات دهم وتفتي�س ملناطق جنوب  لع�شائر ناحية 
ال�شورة حيث متكنت من قتل اأحد م�شلحي داع�س بالقرب من 

قرية اأبو ف�شكة. 
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رونالدو ي�ستهل مو�سمه يف املحكمة اينيي�ستا يريد بقاء نيمار يف بر�سلونة 

اينيي�شتا  اندري�س  اال�شباين  بر�شلونة  قائد  ا�شتبعد 
ان ت����وؤدي م�����ش��ادة ب��ني امل��ه��اج��م ال��ربازي��ل��ي ن��ي��م��ار يف 
التمارين مع زميله الربتغايل نيل�شون �شيميدو، اىل 
رحيل مزمع لنجم �شيلي�شاو اىل باري�س �شان جرمان 

الفرن�شي مقابل 222 مليون يورو.
وقال اينيي�شتا يف موؤمتر �شحايف موؤكدا امل�شاهد التي 
للنادي  اجل��دي��د  الظهري  م��ع  يتعارك  نيمار  اأظ��ه��رت 
هذا  لكن  م��ا،  �شيء  ح�شل  �شحيح،  ه��ذا  الكاتالوين 

يحدث يف التمارين.
الكال�شكيو  مواجهة  ع�شية  املخ�شرم  القائد  وت��اب��ع 
ميامي  ري��ال مدريد يف  ومواطنه  الودية مع غرميه 
انطالق  ت�شبق  التي  لالأبطال  الدولية  الكاأ�س  �شمن 
البطوالت االوروبية الكربى كل ما يقال ويكتب عن 
نيمار االن يتم ت�شخميه، لكن مرة جديدة هذا النوع 

من االأحداث وارد.
بر�شلونة  ك��ل الع��ب��ي  ان  االل��ع��اب اىل  ���ش��ان��ع  وا���ش��ار 
ياأملون يف عدم ر�شوخ نيمار الغ��راءات �شان جرمان 
مليون   30 بقيمة  �شنويا  رات��ب��ا  منحه  ي��ن��وي  ال���ذي 
يورو. و�شرح هذا قرار �شيتخذه مبفرده، لكننا نريد 

بقاءه.
300 مليون  او حتى   200 وا�شاف قيمته تتخطى 
وببقائه  مت��ام��ا،  فريقنا  تنا�شب  لعبه  طريقة  ي���ورو، 

معنا ميكنه حتقيق التقدم.
من جهته، قال رئي�س بر�شلونة جو�شيب بارتوميو يف 

حديث مع �شحيفة نيويورك تاميز: ال نريد خ�شارة 
 4 لديه  لدينا.  الالعبني  اف�شل  اأح��د  نيمار، 

اع����وام يف ع��ق��ده. مي��ك��ن ل��الع��ب��ني حتديد 
م�شريهم. لكن بالن�شبة لرب�شلونة نريد 

بقاءه.
ومنذ و�شوله اىل الواليات املتحدة، 

اأه�����داف فريقه  ن��ي��م��ار  ���ش��ج��ل 
ال��ث��الث��ة خ���الل ف����وزه على 

ي���وف���ن���ت���و����س االي����ط����ايل 
ومان�ش�شرت   1-2

االنكليزي  يونايتد 
-1�شفر.

اينيي�شتا  واردف 
ب�����ال�����ن�����������ش�����ب�����ة يل 
اأف�شل  اأح������د  ه����و 
ال��������الع��������ب��������ني يف 
يجلب  ال������ع������امل، 
لفريقنا  ال��ك��ث��ري 
يبقى  ان  واآم��������ل 

اأطول مدة معنا.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأم���ل 

امل���������ه���������اج���������م 

نيمار  ي�شكل مع  الذي  �شواريز  لوي�س  االوروغ��وي��اين 
ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ش��ي ثالثيا  واال����ش���ط���ورة االرج��ن��ت��ي��ن��ي 
حدا  الربازيلي  املهاجم  ي�شع  اأن  يف  �شاربا،  هجوميا 
وهذا  قريبا،  امل�شاألة  �شيو�شح  التكهنات:  ه��ذه  لكل 
بانه  ي�شعر  عندما  يتكلم  اأن  يجب  ول��ن��ا.  ل��ه  اأف�����ش��ل 

جاهز، و�شاأقدم له م�شاندتي كزميل له.
وتابع لن يوؤثر ذلك على تفاهمنا، نريد بقاءه.

و�شارك نيمار اجلمعة يف ميامي بحملة ترويجية مع 
التي  الريا�شية  للتجهيزات  االمريكية  نايكي  �شركة 

تقوم برعايته واأطلقت حذاء جديدا يحمل ا�شمه.
وقام بتوقيع ال�شور التذكارية متبادال بع�س الكلمات 
مع مئات امل�شجعني، لكنه مل يتطرق اىل م�شتقبله او 

انتقاله املزمع اىل �شان جرمان اململوك قطريا.
من  ع��ام  قبل  لنيمار  القيا�شية  ال�شفقة  خرب  وي��اأت��ي 
الربازيل  تعول  حيث  رو�شيا  يف  العامل  كاأ�س  نهائيات 
على جنمها لقيادتها اىل لقب عاملي �شاد�س، بعد خيبة 
مونديال 2014 اثر اخل�شارة التاريخية امام املانيا 
امام هولندا �شفر3- يف  ثم  النهائي،  ن�شف  1-7 يف 

مباراة حتديد املركز الثالث.
ويف ا�شتطالع حديث للراأي اجراه موقع غلوبو�شبورت 
الربازيلي، تبني ان 75 باملئة من امل�شجعني يوؤيدون 
زميله  ظل  من  للخروج  بر�شلونة،  من  نيمار  انتقال 
على  املجد  عن  والبحث  مي�شي  ليونيل  االرجنتيني 

ال�شعيد الفردي.
ف��ف��ي اخل��ام�����ش��ة وال��ع�����ش��ري��ن من 
نيمار  ب����ات  ف���ق���ط،  ع���م���ره 
ت���اري���خ  راب�������ع ه�������داف يف 
ال����ربازي����ل ب��ر���ش��ي��د 52 
م����ب����اراة،   77 يف  ه����دف����ا 
ب����ف����ارق ث����الث����ة اه�����داف 
ف���ق���ط خ���ل���ف روم�����اري�����و، 
ا�شماء  ت��خ��ط��ي  ل���ه  و���ش��ب��ق 

بارزة كبيبيتو وجريزينيو.
املدرب  ب��ا���ش��راف  نيمار،  وق��اد 
اىل  ال��ربازي��ل  منتخب  تيتي، 
نهائيات كاأ�س العامل يف رو�شيا 
عام 2018 بت�شجيله 5 
وم�شاهمته  اه��داف 
ب�����ش��ت مت���ري���رات 
�شت  يف  حا�شمة 
م�������ب�������اري�������ات، 
قاد  ان�����ه  ك���م���ا 
امل������ن������ت������خ������ب 
اىل  االومل�������ب�������ي 
االوملبية  االلعاب  ذهبية  اح��راز 
تاريخ  يف  االوىل  ل���ل���م���رة 
الربازيل يف ريو ال�شيف 

املا�شي.

ك�شف االيطايل انطونيو كونتي، مدرب نادي ت�شل�شي 
ب��ط��ل ال�����دوري االن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة ال���ق���دم، ان���ه ي�شعر 

ب�االرهاق ويفقد حتى ثالث كيلوغرامات من وزنه 
على هام�س كل مباراة لفريقه.

وقاد كونتي )47 عاما( الفريق اللندين 
املمتاز  االن��ك��ل��ي��زي  ال����دوري  لقب  اىل 

يف املو�شم االأول على راأ�س جهازه 
الدائم  بحراكه  وا�شتهر  الفني، 
وتعبريه  امل���ل���ع���ب  خ�����ط  ع���ل���ى 

خالل  م�شاعره  عن  الفائ�س 
امل�������ب�������اري�������ات، و������ش�����وال 

ال���ق���ف���ز  ح������د  اىل 
اأح���������������ش�������ان  يف 

امل�����������ش�����ج�����ع�����ني 
ل���الح���ت���ف���ال 

بت�شجيل 

االهداف.
ي�شتعد  حيث  �شنغافورة  م��ن  ال�شبت  ت�شريحات  ويف 
اأقر  اجل��دي��د،  ال��ك��روي  امل��و���ش��م  الن��ط��الق  ت�شل�شي 
يوفنتو�س  ل����ن����ادي  ال�������ش���اب���ق  امل��������درب 
االيطايل،  ال��وط��ن��ي  وامل��ن��ت��خ��ب 
من  التخل�س  اىل  ب��احل��اج��ة 

بع�س عاداته.
االخري  ال��ل��ق��اء  قبيل  وق���ال 
االيطايل  ميالن  ان��رت  م��ع 
ال�����دول�����ي�����ة  ال������ك������اأ�������س  يف 
بن�شختها  الودية  لالبطال 
اأنهي املباراة وانا  االآ�شيوية 
انني  اعتقد  متاما.  منهك 
كيلوغرامني  بني  ما  اأفقد 
خالل  كيلوغرامات  وث��الث 

املباراة.
اأ�شاف اأحاول ان اأعك�س �شغفي 
انه  اأدرك  ع��م��ل��ي.  خ����الل  م���ن 
يف  هكذا  اال�شتمرار  ال�شعب  م��ن 
امل�شتقبل الن اجللو�س على مقاعد 
بهذا  واال����ش���ت���م���رار  االح��ت��ي��اط��ي��ني 
ال�شغف يتطلبان الكثري من القوة.

قوتي  �شتكون  امل�شتقبل  يف  وت��اب��ع 
اأق����ل، وح��ي��ن��ه��ا رمب���ا ���ش��اأح��اول ان 
لفرتات  واأج���ل�������س  ه���ادئ���ا  اأب���ق���ى 

اأطول.

يواجه جنم كرة القدم الربتغايل كري�شتيانو رونالدو عودة 
قا�شية اىل العا�شمة اال�شبانية مدريد حيث ي�شتعد لبداية 
مو�شم جديد، اذ يتوقع مثوله االثنني امام الق�شاء التهامه 

بالتهرب من دفع املاليني لهيئة ال�شرائب.
�شاحب  الريا�شي  عاما(،   32( رونالدو  ا�شتجواب  و�شيتم 
فورب�س  جم���ل���ة  ب��ح�����ش��ب  ال����ع����امل  يف  االع����ل����ى  االي����������رادات 
الواقعة  اأمام حمكمة يف بو�شويلو دي االركون  املتخ�ش�شة، 
مزاعم  ب�شاأن  يقيم،  حيث  للعا�شمة  امل��رتف��ة  ال�شاحية  يف 
تخلفه عن دفع �شرائب بقيمة 14،7 مليون يورو )17،2 

مليون دوالر(.
ومي�شي رونالدو، اأف�شل العب يف العامل، على خطى غرميه 
عليه  حكم  ال��ذي  مي�شي  ليونيل  االرجنتيني  بر�شلونة  يف 
اأق��ل من  مالية  لكن مببالغ  املا�شية  ال�شنة  بق�شية مماثلة 

ذلك.
ويتهم املدعي العام يف مدريد رونالدو باال�شتفادة من بنية 
يف  عليها  ح�شل  ام���وال  الخ��ف��اء   2010 يف  اأ�ش�شها  �شركة 

ا�شبانيا من خالل حقوق بيع �شورته.
ب��اأن ذل��ك ك��ان خرقا  واتهم املدعي العام جنم ري��ال مدريد 

طوعيا وواعيا لواجباته ال�شريبية يف ا�شبانيا.
ويتهم املدعون العامون اف�شل العب يف العامل اربع مرات 
املالذات  اأحد  الربيطانية،  العذراء  اجلزر  يف  �شركة  بان�شاء 
انخفا�س  م��ن  لال�شتفادة  ايرلندا  يف  واأخ���رى  ال�شريبية، 

معدالتها ال�شريبية.
11،5 مليون  ويرى ه��وؤالء ان رونالدو �شرح فقط عن 

و2014،   2011 بني  اال�شبانية  ايراداته  ي��ورو من 
43 مليون  ال���ف���رتة  ت��ل��ك  ف��ي��م��ا دخ���ل ر���ش��ي��ده يف 

يورو.
ويتهم رونالدو اخريا برف�شه طوعا �شم 28،4 
م��ل��ي��ون ي����ورو م��ن ح��ق��وق ب��ي��ع ���ش��ورت��ه ل�شركة 

ا�شبانية بني عامي 2015 و2020.
ق���ائ���ال ان �شمريه  ن��ف�����ش��ه  ع���ن  داف�����ع رون����ال����دو 

مرتاح.
عالمة  �شاحب  ه��دد  امل��زاع��م،  ا�شتمرار  ظ��ل  ويف 

�شي اآر 7 واأف�شل هداف يف تاريخ ريال مدريد، 
م�شجعي  تخوف  اىل  ادى  ما  ا�شبانيا  برتك 

الفريق امللكي. لكنه املح بعدها اىل 
ل�شحيفة  ق���ائ���ال  ال���ب���ق���اء، 

�شيتابع  ان����ه  م���ارك���ا 
اح��������راز االل���ق���اب 

مع ريال.
ورون����������ال����������دو 
الالعب  لي�س 
ال��������وح��������ي��������د 
امل���ط���ارد من 
م�������ش���ل���ح���ة 
ئب  ا ل�شر ا
يف ا�شبانيا 
ال����������ت����������ي 
فى  تتعا
م����������������ن 
ازم��������ة 

اقت�شادية كربى ادت اىل خ�شارة كثريين لوظائفهم وازدياد 
اوجه عدم امل�شاواة.

 2،09 وغ��رام��ة  ���ش��ه��را   21 بال�شجن  مي�شي  ع��ل��ى  وح��ك��م 
ال�شجن  وا�شتعي�س عن عقوبة  املا�شي،  العام  يورو  مليوين 
 400 اأي ما يعادل  األ��ف ي��ورو،   252 اأخ��رى بلغت  بغرامة 

يورو عن كل يوم �شجن.
املا�شي  العام  ما�شك�شريانو  خافيري  املدافع  مواطنه  واتفق 

مع ال�شلطات على �شنة مع وقف التنفيذ.
وي���غ���رق م��ه��اج��م ب��ر���ش��ل��ون��ة ال���ربازي���ل���ي ن��ي��م��ار م���ع عائلته 
ان��ت��ق��ال��ه م���ن �شانتو�س  ف�����ش��اد يف ���ش��ف��ق��ة  مب��ح��اك��م��ة ح���ول 

الربازيلي عام 2013.
مل يكن ريال مدريد بعيدا بدوره عن هذه املعمعة.

العب  االتهامات  طالت  فقد  رونالدو،  عن  النظر  وب�شرف 
ريال ال�شابق االرجنتيني انخل دي ماريا، املدافع الربتغايل 
الذي  ج��وزي��ه مورينيو  امل���درب  وم��واط��ن��ه  ك��وي��ن��رتاو  فابيو 

ا�شرف على النادي بني 2009 و2013.
جورج  اخل��ارق  الربتغايل  هو  جميعا  ه��وؤالء  اعمال  ووكيل 
ق�شية  يف  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  ب���دوره  ا�شتجوب  ال���ذي  مندي�س 
تهرب �شريبي حمتمل للكولومبي راداميل فالكاو مهاجم 

موناكو الفرن�شي.
ودافع مندي�س عن نف�شه مدعيا انه مل ين�شح ابدا موكليه 

يف م�شائل �شريبية.
ج�شتيفوت  مندي�س  �شركة  نفت  رون���ال���دو،  يخ�س  م��ا  ويف 
خم��ال��ف��ة ال��الع��ب ال��ربت��غ��ايل واخ���ف���اءه اي 

مبالغ عن م�شلحة ال�شرائب.
عليه،  ال��ت��ه��م��ة  اث���ب���ات  ح����ال  ويف 
ي���واج���ه رون����ال����دو خ��ط��ر دفع 
 28 ت�����ش��ل اىل  غ���رام���ة ق���د 
م����ل����ي����ون ي��������ورو وع���ق���وب���ة 
ب��ال�����ش��ج��ن ل��ث��الث��ة اأع����وام 
بح�شب  ال����ع����ام،  ون�������ش���ف 
غي�شتا  خ����������رباء  احت����������اد 
الداخلية  االإي�������������رادات  يف 

اال�شبانية.
وم������ن������ذ مت������دي������د ع������ق������ده يف 
املا�شي  نوفمرب  الثاين  ت�شرين 
رونالدو  اأ���ش��ب��ح   ،2021 ح��ت��ى 
الريا�شي االأكرث دخال يف العامل 
مع 93 مليون 
 80( دوالر 
يورو(  مليون 
م����و�����ش����م  يف 
-2 0 1 6
 2 0 1 7
ب�����ح�����������ش�����ب 

فورب�س.

بامكان  ان  غ����واردي����وال  ج��و���ش��ي��ب  اال����ش���ب���اين  امل������درب  اأك�����د 
مان�ش�شرت �شيتي الذي انفق حتى االن اكرث من 200 مليون 
جنيه ا�شرتليني )223،5 مليون يورو(، �شم العبني جدد 
�شيما الع��ب يف مركز قلب  ال�شيفية ال  االنتقاالت  ف��رتة  يف 

الدفاع.
و�شدد غوراديوال يف موؤمتر �شحايف قبل املباراة �شد توتنهام 
و�شيف بطل انكلرتا �شمن الكاأ�س الدولية لالبطال بن�شختها 
هذا  ي�شغلون  ال���ذي  الالعبني  م��ن  م�شرور  ان��ا  االم��ريك��ي��ة، 

املركز، لكن �شرى، ولي�س لدينا املزيد من املال النفاقه.
وا�شاف انفقنا الكثري يف فرتة االنتقاالت ال�شيفية، واال�شعار 

لنا  �شنحت  اذا  لكن  ���ش��ن��وات،  ع��دة  منذ  مرتفعة  ال�����ش��وق  يف 
الفر�شة ف�شنلتقطها.

بينهم  ال�شيف  ه���ذا  الع��ب��ني  �شتة  �شيتي  مان�ش�شرت  و���ش��م 
 58 مقابل  موناكو  من  مندي  بنجامان  الفرن�شي  الظهري 

مليون يورو.
اال ثالثة عنا�شر  االنكليزي  ال��دوري  ثالث  لي�س لدى  لكن 
يلعبون يف مركز قلب الدفاع هم جون �شتونز واالرجنتيني 
نيكوال�س اوتامندي والبلجيكي فن�شان كومباين، بعد رحيل 

ال�شربي الك�شندر كوالروف اىل روما االيطايل.
وقال غوارديوال فرتة االنتقاالت تغلق يف 31 اآب اغ�شط�س، 

نتناق�س  احلاليني.  الالعبني  م��ع  يح�شل  ق��د  م��ا  اع��رف  ال 
ونفكر دائما ما اذا باالمكان عمل ما هو اف�شل.

ان��ه ينتظر  �شابقا اىل  االمل��اين  بايرن ميونيخ  وا���ش��ار م��درب 
ال��ذي ا�شبح  ال��دويل االمل��اين ايلكاي غوندوغان  الكثري من 

جاهزا بعد ان عانى طويال من اال�شابة يف ركبته.
وا���ش��ه��ب غ���وردي���وال يف م���دح الع���ب ال��و���ش��ط االمل�����اين، وقال 
لقد افتقدناه كثريا املو�شم املا�شي. ي�شتطيع اللعب يف عدة 
مراكز، انه العب من نوع خا�س، لكن علينا ن نوليه بع�س 
كبرية،  مبوهبة  يتمتع  انه  طويلة.  فرتة  غاب  النه  االنتباه 

ذكي، �شريع ويح�شن قراءة جمريات اللعب.

غوارديول: ال�سيتي قادر على �سم لعبني اآخرين 

راأ�شه  وتعلو  بيته  نافذة  اهوجا من  فيكروم  يطل  ي��ده،  على مرفق  متكئا 
قبعة كرة قدم امريكية، لرياقب تدفق ع�شرات اآالف امل�شجعني اىل ا�شتاد 
اال�شباين  بر�شلونة  ب��ني  م��ب��اراة  حل�شور  وا�شنطن  �شاحية  يف  الن��دوف��ر 

ومان�ش�شرت يونايتد االنكليزي.
�شن  بلغ  ال��ذي  ال��رج��ل  ه��ذا  يرك�س  فيلد،  فيديك�س  ملعب  مدخل  وعند 
قمي�س  يرتدي  وه��وي  امل��ب��اراة  انطالق  موعد  من  �شاعات  قبل  الن�شوج، 
400 دوالر،  مان�ش�شرت يونايتد، ومبا ان �شعر بطاقة الدخول ي�شل اىل 

فهو ياأمل باأن يرى كوكبة من النجوم مل يعتد على روؤيتهم من قبل.
كان طالبا يف  ان  ال�شياطني احلمرمنذ  اهوجا، م�شجع فريق  ومل يذهب 
ال��دوري االمريكي للمحرتفني  انكلرتا، على االط��الق حل�شور مباريات 

الن ذلك ال يثري اهتمامه.
املباراة بني  انه برغم ان  ويقول اهوجا )26 عاما( لوكالة فران�س بر�س 
فهي  ودي،  طابع  لها  -1�شفر(  )اخلمي�س  يونايد  ومان�ش�شرت  بر�شلونة 

ت�شكل فر�شة وحيدة” مل�شجع يعي�س يف الواليات املتحدة.
بول(  )الفرن�شي  هناك  �شيكاغو،  يف  يعي�س  ال��ذي  الطب  طالب  وي�شيف 
بوغبا والعبون جدد. بر�شلونة ميلك اف�شل الهدافني يف العامل: الثالثي 
)االرجنتيني ليونيل( مي�شي و)الربازيلي( نيمار و)االوروغوياين لوي�س( 

�شواريز.
كاليفورنيا  بوالية  ك��الرا  �شانتا  اىل  املا�شي  ال�شبت  امل�شجع  ه��ذا  و�شافر 
حل�شور املباراة التي خ�شرها ريال مدريد اال�شباين امام مان�ش�شرت يونايتد 

بركالت الرتجيح 1-2 بعد التعادل 1-1 يف الوقت اال�شلي.
ويف بلد تلعب فيه كرة القدم عادة باليد )كرة القدم االمريكية(، ت�شت�شيف 
لالبطال  الدولية  الكاأ�س  التوايل  على  اخلام�شة  للمرة  املتحدة  الواليات 
وتو�شيع  تطوير  ام��ل  على  االوروب��ي��ة  ال��ق��ارة  كبار  م��ن  نخبة  التي جتمع 

�شعبية هذه اللعبة على ار�شها.
مدينة  حتت�شن  االوروب��ي��ة،  لالندية  االمريكية  اجلولة  لهذه  وكتتويج 
ميامي )فلوريدا( املباراة االكرث انتظارا واملتمثلة يف الكال�شيكو اال�شباين 
)فجر  ال�شبت  م�شاء  وبر�شلونة  م��دري��د  ري��ال  ال��ل��دودي��ن  اخل�شمني  ب��ني 

االحد(.
وت��ق��ام يف ت��ل��ك االم�����ش��ي��ة اي�����ش��ا م��ب��ارات��ان اخ���ري���ان: االوىل ب��ني توتنهام 
بطل  ويوفنتو�س  االن��ك��ل��ي��زي،  ال����دوري  وث��ال��ث  ث��اين  �شيتي،  ومان�ش�شرت 

ايطاليا وو�شيف بطل اوروبا، ومواطنه روما.
والنتيجة هي ان املالعب الثالثة �شتكون ممتلئة رغم بعدها عن مراكز 
املدن وارتفاع ا�شعار التذاكر ب�شكل مذهل، يف حني انه عندما تقام مباريات 
ال����دوري املحلي يتم اح��ي��ان��ا يف ه��ذه امل��الع��ب ت��وزي��ع اجل��ع��ة جم��ان��ا على 
االمل  القدم  كرة  واعطاء  املقاعد  ملء  على  ت�شجيعهم  بهدف  املتفرجني 

باجتياح قلوب االمريكيني، لكن هذه املهمة لي�شت �شهلة.
املنتخب  الفينة واالخ��رى وهو يرتدي قمي�س  اريك وي�شر بني  ويذهب 
االمريكي اىل امللعب لت�شجيع فريق وا�شنطن دي �شي يونايتد، لكنه قرر 
دفع 200 دوالر من اجل ح�شور مباراة االربعاء بني بر�شلونة ومان�ش�شرت 
يونايتد من اجل م�شاهدة كثري من النجوم والن امل�شتوى اعلى بكثري من 

الدوري االمريكي.
ويف تلك االم�شية يف الغرب االمريكي، انتقل جيمي و�شي. دجيه. من ال�س 
فيغا�س بوالية نيفادا اىل لو�س اجنلي�س بوالية كاليفورنيا مل�شاهدة الفريق 
االنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  �شد  امل��ب��اراة  يف  مدريد  ري��ال  يع�شقانه  ال��ذي 

)1-4( امام 93 الف متفرج.
والتي  وفندق  وتذاكر  انتقال  الرحلة من  تكاليف  امل�شجعان  ويربر هذان 
الفر�شة  انها  ذل��ك.  ي�شتحق  االم��ر  :”ان  بالقول  دوالر،   1000 فاقت 
الوحيدة حل�شور مباراة بني هذين العمالقني. اننا ن�شاهد على االر�س 

جنوما مثل )الكرواتي لوكا( مودريت�س واالرجنتيني �شريخيو اغويرو.
الريا�شة  بلد ال حتتل فيه هذه  القدم يف  كيف يف�شر هذا احلما�س لكرة 
املرتبة االوىل؟ 90162 متفرجا يف مباراة بر�شلونة-مان�ش�شرت يونايتد 
بر�شلونة-يوفنتو�س  مباراة  يف  متفرجا  و82104  الدوف��ر،  يف  االرب��ع��اء 
نيوجريزي،  بوالية  روث��رف��ورد  �شتاديوم يف  االح��د على ملعب ميت اليف 

ح�شور ا�شاب العدادات باجلنون.
ويوؤكد الربوف�شور يف جامعة دوكي لوران دوبوا موؤلف “لغة اللعب: كيف 

نفهم كرة القدم” ان هناك تف�شريا وفهما خاطئني ملا يجري.
ويقول دوبوا يف ت�شريح لوكالة فران�س بر�س “كرة القدم لعبة �شعبية جدا 
يف الواليات املتحدة، وهذه االرقام ال تده�شني. هناك عدم ترابط بني ما 

تقدمه و�شائل االعالم وبني ما يجري حقيقة يف هذا البلد«.
ويرى هذا االخت�شا�شي ان هناك “على االرجح انا�س يلعبون كرة القدم 
يف هذا البلد اكرث من اي بلد اآخر، لكن كرة القدم االمريكية وكرة ال�شلة 
املتعلقة  امل�شائل  يف  �شيما  ال  ال��ق��دم  ك��رة  ع��ن  ال�شوء  حتجب  والبي�شبول 

مبداخيل االعالنات«.
وبالن�شبة اىل دوبوا، عدم وجود جنوم يف الدوري االمريكي للمحرتفني 
هو “م�شكلة كاذبة”، ويختم بالقول “عندما يركز البع�س على هذا االمر، 

ت�شتمر يف التو�شع ثقافة دعم االن�شار للفرق املحلية«.
“كال�شيكو”  �شيح�شر  انه  اهوجا  فيكروم  يوؤكد  ذل��ك،  ح�شول  وبانتظار 
“افل�س” بعد  لكنه  �شبيال،  ذل��ك  اىل  ا�شتطاع  اذا  مدريد-بر�شلونة  ري��ال 

ح�شور مباراتني �شابقا.

جنوم ونقود لتلميع كرة 
القدم يف الوليات املتحدة 

كونتي يفقد 3 كيلوغرامات بكل مباراة لت�سل�سي 
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الفجر الريا�ضي

توج بطلنا العاملي للجوجيت�شو في�شل الكتبي بامليدالية الذهبية 
يف وزن حتت 94 كجم ببطولة االألعاب العاملية املقامة حاليا يف 

مدينة ورك�شالف البولندية.
خا�س في�شل 4 نزاالت ومل يخ�شر اإال نزاال واحدا يف الت�شفيات 
اأمام بطل املجر لكنه عاد وفاز عليه يف النهائي 2 -�شفر لي�شجل 
ا�شمه باأحرف من نور يف هذه البطولة العاملية التي اأدرجت لعبة 
الكتبي يف م�شواره  اجلوجيت�شو فيها الأول مرة. تخطى في�شل 
ال�شويد  وب��ط��ل  -���ش��ف��ر   4 بنتيجة  اي����ران  ب��ط��ل  ال��ذه��ب  ن��ح��و 
باالأف�شلية بعد انتهاء وقت النزال بالتعادل 2 2-. وفيما يخ�س 

 94 ال�  ال��ذي �شارك يف وزن فوق  باقي العبينا يحيي احلمادي 
77 كجم وطالب  وزن  �شارك يف  ال��ذي  القبي�شي  كجم وحممد 
69 كجم فقد اكتفوا جميعا  الكربي الذي �شارك يف وزن حتت 
ميداليته  الكتبي  في�شل  اأه���دى  ناحيته  م��ن  ال��راب��ع.  ب��امل��رك��ز 
الذهبية اإىل القيادة الر�شيدة واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
الكبري  ب��ال��دع��م  واأ���ش��اد  والريا�شيني  الريا�شة  راع���ي  امل�شلحة 
راأ�شه �شعادة  الذي تلقاه ريا�شة اجلوجيت�شو من االحتاد وعلى 

عبداملنعم الها�شمي.

في�سل الكتبي يحلق بذهبية الألعاب العاملية 
للجوجيت�سو يف ورك�سالف البولندية

عقب امل�صاركة الناجحة يف بطولة كاأ�س اآ�صيا لل�صباب والنا�صئني للجودو

منتخ���ب الإم���ارات ل�ل�ج�����ودو ي�ع����ود م���ن ه��ون����ج ك��ون���ج

الفريق الأول لكرة قدم نادي احلمرية وحكام املراحل ال�سنية ينفذون ح�س�سا تدريبية 
�شهدت املالعب اخلارجية لنادي احلمرية الثقايف الريا�شي ح�ش�شا تدريبية 
التح�شي  اإط��ار  القدم يف  لكرة  االأول  والفريق  ال�شنية  املراحل  الع��داد حكام 
ي�شهد  اأن  املتوقع  من  وال��ذي   2018  _2017 الريا�شي  املو�شم  لبداية 
تناف�شا كبريا . ويخ�شع العبو الفريق االأول لكرة قدم نادي احلمرية بجانب 
حكام املراحل ال�شنية كل على حده يف برنامج تدريبي مكثف والذي يعد هاما 

لرفع كافة اجلميع للمرحلة املقبلة .
البدنية  اللياقة  م��درب  امل��درب ح�شن عبداهلل  التدرييب كل من  ويقوم على 
وع��ب��دال��واح��د خاطر  ���ش��اح��و  �شلطان  ووال��ف��ن��ي��ني  امل��ح��رتف��ني  دوري  وح��ك��ام 
جمعه  االأول  الفريق  تدريبات  ح�شر  فيما   . امل��ال  وعلي  حممد  عبدال�شتار 

واأع�شاء  الريا�شي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي 
جمل�س االإدارة واجلهاز االإداري والفني .

اللياقة  يف  احلكام  م�شتوى  قيا�س  ال�شنية  املراحل  حلكام  التدريبات  و�شملت 
البدنية وجتهيزهم لدوري املحرتفني ودوري املراحل ال�شنية ورفع لياقتهم 

االإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�شام�شي  جمعه  اأ���ش��اد  االط����ار  ه���ذا  ويف   . ال��ب��دن��ي��ة 
التدريبات  لكافة  اأبوابه  يفتح  احلمرية  ن��ادي  اأن  واأك��د  التدريبات  مب�شتوى 
اإط��ار التعاون امل�شرتك بني النادي واحت��اد االم��ارات لكرة القدم . ومتنى  يف 
ال�شام�شي التوفيق للمدربني كما و�شكر املدرب ح�شن عبداهلل مدرب احلكام 

وعلى  احلكام  جلنة  �شكر  بجانب  للتدريب  احلمرية  ن��ادي  يف  ت��واج��ده  على 
را�شهم ابراهيم العما�س واحمد يعقوب وحممد النيدي من املراحل ال�شنية 
معتربا اأن املو�شم اأ�شبح على االبواب النطالق الدوري وبات اجلاهزية هامة 

ال�شتقبال املباريات .

االإمارات  منتخب  بعثة  االأول  اأم�س  للبالد  ع��ادت 
ل��ل��ج��ودو ق��ادم��ة م��ن ه��وجن ك��وجن عقب امل�شاركة 
الناجحة يف بطولة كاأ�س اآ�شيا لل�شباب والنا�شئني 
للجودو التي اختتمت موؤخرا يف هوجن كوجن والتي 
اأعقبها  والتي  اأ�شيوية  دول��ة   14 م�شاركة  �شهدت 
اإعداد  ملع�شكر  ال�شاعد  الوطني  منتخب  ان�شمام 
العديد من منتخبات  اأي��ام بجانب  اأربعة  ا�شتغرق 
املدربني  م��ن  نخبة  ب��اإ���ش��راف  االأ�شيوية  امل�شتقبل 

ال��ب��ارزي��ن ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ج��دي��د اجل����ودو .. وقد 
البطولة  االإم��ارات��ي خ��الل  االأم��ل  ح�شد منتخب 
6 ميداليات ملونة يف مقدمتها ذهبيتي  االأخرية 
علي ح�شن الدرمكي يف وزن فوق 90 كلجم واحمد 
،وك���ان  ك��ل��ج��م   50 حت��ت  وزن  يف  ال��ن��ق��ب��ي  في�شل 
اإن  ،اإال  اأخرها برونزية الالعب خليفة احلو�شني 
عبداهلل  ميثة  ال��واع��دة  الالعبة  برونزية  اأب��رزه��ا 
النيادي والتي متثل نقطة حتول مهمة يف م�شوار 

جلودو  ن�شائية  ميدالية  كاأول  الن�شائية  الريا�شة 
وريا�شة االإمارات يف البطوالت االآ�شيوية .

رئي�س جمل�س  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  وج��دد حممد 
ملنتخب  التهنئة  واجل���ودو  امل�شارعة  احت��اد  اإدارة 
اأم����ل اجل����ودو االإم����ارات����ي مل�����ش��ارك��ت��ه ال��ن��اج��ح��ة يف 
يف  للجودو  والنا�شئني  لل�شباب  اآ�شيا  كاأ�س  بطولة 
هوجن كوجن ، وقبلها يف بطولة العامل الريا�شية 
والتي  نيودلهي  يف  اأقيمت موؤخراً  التي  للمدار�س 

للريا�شة  ���ش��ف��ريا  اجل����ودو  منتخب  فيها  ���ش��ارك 
ت��ل��ك االجن�������ازات  قبل  اأت�����ت  اأن  ،ب���ع���د  امل��در���ش��ي��ة 
�شبتمرب  يف  للجودو  الريا�شي  املو�شم  انطالقة 
امل�شابقات  املقبل يف ثوب جديد خططت له جلنة 
ب��االحت��اد م��وا���ش��ل��ة ل��ن��ج��اح��ات امل��و���ش��م امل��ن�����ش��رم ، 
الريا�شة  عا�شمة  ا�شت�شافة  مع  بالتن�شيق  وذلك 
�شالم  جراند  ظبي  اأب��و  لبطولة  ظبي  اأب��و  العامل 
للجودو للمرة التا�شعة يف فرتات خمتلفة بالتعاون 

مع االحتاد الدويل للجودو ، وذلك خالل الفرتة 
اأرينا  ب�شالة  املقبل  اأكتوبر   28 اإىل   26 بني   ما 
اأبو ظبي وذلك  اآيبيك مبدينة زايد الريا�شية يف 
ا�شتثمارا لدعم واهتمام القيادة الر�شيدة مبختلف 

االأحداث الريا�شية واملجتمعية.
املقبلة متثل خري  البطولة  ب��اأن  واأ���ش��اف- ال�شك 
امل�����ش��ارك��ة يف بطوالت  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ب���داي���ة الإع�����داد 
2018 ، وما بعدها ويف مقدمتها بطولة العامل 

للجودو ودورة االألعاب االأوملبية ال�شيفية القادمة 
ثعلوب  ب��ن  حممد  واخ��ت��ت��م   ..)2020 )ط��وك��ي��و 
ملجل�س  اجلزيل  ال�شكر  موجها  ت�شريحه  الدرعي 
اأبو ظبي الريا�شي برئا�شة �شمو ال�شيخ نهيان بن 
االحتاد  مل�شرية  امل�شتمر  لدعمهم  نهيان  اآل  زاي��د 
واع��ت��م��اده��م ل��ل��ب��ط��ول��ة امل��ق��ب��ل��ة ���ش��م��ن االأح�����داث 
بها  متيزت  التي  العاملية  الريا�شية  والفعاليات 

عا�شمتنا احلبيبة .

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3353   تنفيذ جتاري  
جمهول  عبدالكرمي  عبدالقادر  عبدالفتاح  حممد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م�����ش��رف ال�����ش��ارق��ة اال�شالمي 
عليك  اأق���ام  ق��د   - البناي  ابراهيم  ر�شا  علي  احمد   : ع وميثله  م  ���س   -
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )34085.95(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/05535 جتاري ل�سنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت )هور 

العنز بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعالنه / بروالين للحفالت 

العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت - بناء 
هور العنز بالزا - امل�شاد على االر�س رقم )127.752( الطابق االوىل املكتب رقم )175(  

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/7/23    
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : ب��� ... 

- الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من �شواغلها 
وما  للفرتة من 2017/4/20 وحتى 2017/6/22  االج��رة  قيمة  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام   -

ي�شتجد من اجور حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع ايجار �شنوي قدره 51700 درهم 
- الزام املدعي عليها بان ت�شلم للمدعي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه للفواتري امل�شتحقة على املاأجور 

حتى تاريخ االخالء الفعلي 
- الزام املدعي عليه باملنا�شب من الر�شوم وامل�شاريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم 
متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/05779 جتاري ل�سنة 2017 ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت )هور العنز 

بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعالنهما / لبيه خلدمات رجال االعمال - �س ذ م م  ، و�شريجي�س كلوفي�س ت�شيمت�شوا 

العنوان : اإمارة دبي -ديرة - منطقة عيال نا�شر - مركز �شرطة نايف - خلف م�شجد بوري - بناء موبايل بالزا - 
م�شاد على االر�س رقم )116.572( منطقة عيال نا�شر - مكتب رقم )117( رقم مكاين  2936396323   

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/7/25    - حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
- بالزام املدعي عليها االوىل باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل 

- بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 32.000 درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة مع الزام املدعي عليها 
 االوىل مبا  ي�شتجد من اجرة من 2017/5/28 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع مبلغ 39.000 درهم كاأجرة �شنوية 

- بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ 12.500 درهم غرامة ارجتاع ال�شيكات 
على  امل�شتحقة  للفواتري  واملياه  الكهرباء  هيئة  ذمة من  ب��راءة  للمدعية  ت�شلم  ان  االوىل  عليها  املدعي  بالزام   -

املاأجور حتى تاريخ االخالء الفعلي 
- بالزام املدعي عليهما باملنا�شب من امل�شروفات ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا 
لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 2017/05763 - جتاري ل�سنة 2017   ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  
العنوان : اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت )هور العنز 

بالزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية 
املحكوم عليها املطلوب اعالنهما /  اونتاريو بل�س للتجارة العامة - �س ذ م م  ، ومزمل عبدالغني احمد ح�شني  

العنوان : اإمارة دبي - ديرة - منطقة عيال نا�شر - مركز �شرطة نايف - خلف م�شجد بوري - بناء موبايل بالزا - 
م�شاد على قطعة االر�س رقم 572-116 - منطقة عيال نا�شر - مكتب رقم اإم - 8 - رقم مكاين : 2936396323 

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/7/25    -  حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
- بالزام املدعي عليها االوىل باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها مللدعية خالية من ال�شواغل 

- بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 20.000 درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة مع الزام املدعي عليها 
 االوىل مبا ي�شتجد من اجرة من 2017/6/1 وحتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع مبلغ 40.000 درهم كاأجرة �شنوية 

- بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ 5.000 درهم غرامة ارجتاع ال�شيكات 
على  امل�شتحقة  للفواتري  واملياه  الكهرباء  هيئة  ذمة من  ب��راءة  للمدعية  ت�شلم  ان  االوىل  عليها  املدعي  بالزام   -

املاأجور حتى تاريخ االخالء الفعلي 
- بالزام املدعي عليهما باملنا�شب من امل�شروفات ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا 
لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة وح�شور  حت��ت 
حاكم دبي وزير املالية ينطلق اليوم االحد �شباق دبي الدويل للخيول 
العربية االأ�شيلة يف دروته 36 مب�شمار نيوبري حيث اجتذب ال�شباق 

19 جوادا.
ويحظى �شباق دبي الدويل للخيول العربية االأ�شيلة برعاية مميزة من 
بهذا  تقرتن  والتي ظلت  والدولية  الوطنية  املوؤ�ش�شات  اأمل��ع  من  كوكبة 
احلدث الكبري منذ اأن جرى تطويره اىل منا�شبة ترفيهية واجتماعية 
احلفل  لراعي  العائدة  �شادويل  ا�شطبالت  ومنها   2003 ع��ام  فريدة 
والواقعة يف منطقة نيوماركت يف بريطانيا ونالت جائزة اأف�شل مزرعة 
لرتبية اخليول يف بريطانيا اأكرث من مرة حيث تتكفل برعاية ال�شوط 
هي  مالية  ب��ج��ائ��زة  �شتيك�س  ان��رتن��ا���ش��ون��ال  دب��ي  �شباق  وه��و  الرئي�شي 
 3 58 األف جنيه اإ�شرتليني، بزيادة قدرها  االأعلى يف بريطانيا وتبلغ 

اآالف اإ�شرتليني عن العام املا�شي. وتعزيزا حل�شورها االآ�شر يف احلفل، 
�شتيك�س  اإن��رتن��ا���ش��ون��ال  حتا  ج1  �شباق  برعاية  اأي�شا  ���ش��ادوي��ل  تتكفل 
اإ�شرتليني، بزيادة   35،000 للمهرات واالأفرا�س بجواز مالية قدرها 

قدرها 2،500 اإ�شرتليني عن العام املا�شي.
وت��رع��ى ط���ريان االإم�����ارات ال��ت��ي ت��دع��م ه��ذا احل���دث منذ ع��ام 2003 
ال�شوط االفتتاحي يف ال�شباق حيث اأ�شهت يف الرتويج له ب�شكل ا�شتثنائي 
باالإقامة  تتكفل  حيث  دب��ي  يف  رو���ش��ة  ومنتجعات  ف��ن��ادق  اىل  اإ���ش��اف��ة 
الفندقية خلم�س ليال للفائزين الثالثة مب�شابقة العطالت املجانية يف 
دبي فيما ترعى روتانا ال�شوط الثاين على م�شافة 13 فريلونغ، وهو 
�شباق تكافوؤ رفيع جوائزه 10 اآالف جنيه ا�شرتليني بينما يتكفل بنك 
االإمارات دبي الوطني دائما برعاية ال�شوط الثالث الذي يحمل ا�شمه، 
ا�شرتليني. ويوا�شل م�شمار جبل علي  األف جنيه   10 وتبلغ اجلائزة 

ال�شريك الرئي�شي والدائم الإ�شطبالت �شادويل دعم م�شرية هذا ال�شباق 
منذ عام 2003 حيث طور امل�شمار دعمه للحدث عرب ال�شنوات حتى 
اأ�شبح االآن يرعى باكورة �شباقات الفئة االأوىل الثالث يف احلفل وهو 
�شباق جبل علي زعبيل اإنرتنا�شونال �شتيك�س الذي يعترب اأف�شل �شباق 
املو�شم الربيطاين، ويحمل جائزة مالية  العربية يف  لل�شرعة للخيول 
 2500 بتوزيع  امل�شمار  يقوم  كما  ا�شرتليني.  جنيه  األ��ف   35 قدرها 
هدية الأول الوا�شلني اىل امل�شمار من اجلماهري ف�شال عن �شحوبات 
احلفل.  فعاليات  يف  االأك���رب  امل�شاهم  يجعله  مم��ا  ف��اخ��رة  �شاعات  على 
الذي يقوم  �شريف احللواين  املهند�س  امل�شمار  ال�شباق مدير  ويح�شر 
بتتويج الفائزين بكوؤو�س مميزة واإجراء ال�شحب على جوائز جبل علي 

الفاخرة.
مب�شمار  االأ���ش��ي��ل��ة  العربية  للخيول  ال���دويل  دب��ي  �شباق  يحظى  كما 

وذلك  لندن  يف  �شفارتنا  من  حقيقية  وم�شاعدة  كبرية  بدعم  نيوبري 
�شليمان  �شعادة  ي��ويل  حيث   2003 ع��ام  مهرجان  اىل  حت��ول  اأن  منذ 
حامد �شامل املزروعي �شفري الدولة لدى اململكة املتحدة اهتماما خا�شة 
ال�شفراء  ال�����ش��ع��ادة  الأ���ش��ح��اب  ال��دع��وات  ت��وج��ه  على  وح��ر���س  بال�شباق 
والدبلوما�شيني ورجال االأعمال حل�شور ال�شباق يف كل عام فيما تتكفل 
واالأخري  الثامن  ال�شوط  وهو  الرفيع  للتكافوؤ  �شوط  برعاية  ال�شفارة 

على م�شافة 7 فريلونغ .
ال���دويل من  وي�����ش��ارك احت��اد االإم����ارات للفرو�شية، يف دع��م �شباق دب��ي 
خالل رعايته ا لل�شوط ال�شابع املخ�ش�س للخيول النا�شئة -عمر ثالث 
�شنوات- بجوائز مالية قدرها 25 األف اإ�شرتليني بزيادة بلغت خم�شة 
اآالف جنيه عن العام املا�شي وهو باكورة ال�شباقات الرئي�شة االأربعة يف 

احلفل.

انط��الق �سب���اق دب��ي الدول���ي للخي����ول العربي����ة بنيوب������ري 

اأب��وظ��ب��ي العاملي   دخ���ل ف��ري��ق ���ش��ي��رتوي��ن ت���وت���ال 
ل��ل��رال��ي��ات يف دائ���رة ال�����ش��راع م��ع اأ���ش��ح��اب االأر�س 

واجل����م����ه����ور حل���ج���ز م����رك����ز له 
فنلندا،  رايل  تتويج  من�شة  على 
االيرلندي  ال�����ش��ائ��ق  جن��ح  ح��ي��ث 
الثالثي  كريغ برين يف مزاحمة 
الفنلندي: اإي�شابيكا البي، ياري-

�شونينن  وت��ي��م��و  الت���ف���اال  م���ات���ي 
االأوىل  املراكز  على  ومناف�شتهم 
الطائر”  “الرايل  اأي����ام  اأول  يف 
ب��ط��ول��ة العامل  ت��ا���ش��ع ج���والت   -
ب�شحبة  وذل�������ك   - ل���ل���رال���ي���ات 
�شكوت  ال�����ربي�����ط�����اين  م����الح����ه 
ال�شيرتوين  م���ن  ع��ل��ى  م���ارت���ن 

املركز  يف  االأول  اليوم  منهياً  دبليو.اآر.�شي.  �شي3 
الرابع بفارق 14 ثانية عن املركز الثالث مع تبقى 

بالذكر  اجل��دي��ر  ال���رايل.  نهاية  على  مرحلة   12
اأن زميله ال�شائق الربيطاين كري�س ميك كان قد 
م�شاركاته  ال�شتئناف  ب��ق��وة  ع��اد 
بعد  للراليات  ال��ع��امل  بطولة  يف 
الأخذ  ب��ول��ن��دا  رايل  ع���ن  غ��ي��اب��ه 
وا�شتجماع  ال���راح���ة  م��ن  ق�����ش��ط��اً 
فنلندا  رايل  ا���ش��ت��ع��داداً  ت��رك��ي��زه 
الذي فاز بلقبه العام املا�شي. عاد 
ميك يف ن�شخة هذا العام و�شجل 
اأ�شرع زمن يف التجارب الر�شمية 
زمن  اأ�شرع  وث��اين  “�شيكداون” 
االف��ت��ت��اح��ي��ة خالل  امل��رح��ل��ة  يف 
اليوم االأول ولكنه بداأ يفقد ثقته 
الطرقات  على  ال�شيارة  بتم�شاك 
هطول  بعد  خ�شو�شاً  ال�شرعة  الفائقة  الفنلندية 
ال���ذي واج��ه��ه البطل  االأم���ط���ار وه���و االأم����ر عينه 

االإماراتي ال�شيخ خالد بن في�شل القا�شمي.
قال  جداً”  و���ش��ع��ب��اً  ط��وي��اًل  ي��وم��اً  اأم�شينا  “لقد 

اإبقاء  حاولنا  واأ�شاف:  القا�شمي 
ال�شحيح  امل�������ش���ار  يف  ال�������ش���ي���ارة 
ال�شغط  نتمكن من  للرايل ومل 
ال�شيارة  مت��ا���ش��ك  ع����دم  ب�����ش��ب��ب 
اخللفية.  اجل��ه��ة  م��ن  خ�شو�شاً 
ارت����ف����ع م�����ش��ت��وى ال���ت���ح���دي مع 
خ���الل  ف���ن���ل���ن���دا  رايل  ظ��������روف 
الن�شف ال��ث��اين م��ن ال��ي��وم حيث 
ه��ط��ل��ت االأم�����ط�����ار ب����غ����زارة ومل 
نتمكن من الو�شول اإىل اإعدادات 
ب�شكل  ال�شيارة.  الأجهزة  مثالية 
حاولنا  ج���داً  ال���رايل �شعب  ع��ام 

لنا  ال��ق��ي��ادة كلما �شنحت  وت��ريت��ن��ا يف  رف��ع  خ��الل��ه 
الفر�شة بذلك دون خماطرة ولكن ال�شيارة مل تكن 

ت�شمح لنا بال�شغط. اأما االأجواء فهي دائماً مميزة 
ال��ع��ودة وامل�����ش��ارك��ة يف هذا  ال��رائ��ع  يف فنلندا وم��ن 
الرايل احلاب�س لالأنفا�س وبداية 
كريغ برين جيدة طبعاً خ�شو�شاً 
واأنه ال�شائق الوحيد الذي يواجه 
اأ�شفنا  اإذا  ال��ف��ن��ل��ن��دي  ال��رب��اع��ي 
ه��ان��ي��نن )امل���رك���ز اخل��ام�����س( اإىل 
الالئحة. اأما كري�س ميك فقال: 
وبثقة  ج��ي��د  ب�شكل  ال��ي��وم  ب��داأن��ا 
اأثبتناه من خالل  عالية وهو ما 
ال�شباح  ال��ذي حققناه يف  الزمن 
ول��ك��ن ���ش��رع��ان م���ا ب���داأن���ا نفقد 
ومل  ال�شيارة  متا�شك  م��ع  ثقتنا 
الثقة  تلك  ا�شرتجاع  من  اأمتكن 
خ�شو�شاً يف رايل فائق ال�شرعة مثل رايل فنلندا. 
ا�شطدمنا ب�شخرة خالل املرحلة العا�شرة مما اأدى 

ق��در االإمكان  امل��ق��ود. حاولت  اإن��ح��راف يف ذراع  اإىل 
وا�شرتجاع  ال�شحيح  امل�����ش��ار  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ارة  اإب��ق��اء 

كالعام  ال��ع��ال��ي��ة مت��ام��اً  وت��ريت��ي 
امل���ا����ش���ي ول���ك���ن مل اأمت����ك����ن من 
حت��ق��ي��ق ذل����ك ح��ت��ى ب��ع��د اإج����راء 
وقفة  خ���الل  ال��ت��ع��دي��الت  بع�س 

ال�شيانة.
»كان ذلك يف وقت �شجل فيه �شائق 
اأبوظبي  توتال  �شيرتوين  فريق 
ل��ل��رال��ي��ات ك���ري���غ برين  ال��ع��امل��ي 
اأ�شرع االأزمنة لفريقه وكان دائماً 
واأنهى  االأوائ�����ل  اخلم�شة  �شمن 
زمن  اأ���ش��رع  ثالث  م�شجاًل  يومه 
وهو ما �شمح له يف دخول معرتك 

املناف�شة على املراكز االأوىل وحتديداً املناف�شة على 
واجلمهور  االأر���س  اأ�شحاب  مواجهاً  الثالث  املركز 

القول  ميكنني  التتويج.  من�شة  على  وعينه  بقوة 
الوقت  يف  به  باأ�س  ال  واأي�شاً  جيداً  ك��ان  اليوم  ب��اأن 
ن��ف�����ش��ه« ق����ال ب���ري���ن. واأ�����ش����اف: 
ارتكبنا بع�س االأخطاء من جهة 
اأثبتنا  اأخ����رى  ول��ك��ن��ن��ا م��ن ج��ه��ة 
مناف�شة.  اأزمنة  و�شجلنا  قدرتنا 
بعد  ال�شيارة  ثبات  بعدم  �شعرت 
ال�شباح  قفزة كبرية قمنا بها يف 
بعمل  ق��ام  التقني  الفريق  ولكن 
مم���ت���از يف ���ش��ي��ان��ة ال�������ش���ي���ارة يف 
الرايل  وتابعنا  النهار  منت�شف 
فنلندا  رايل  يتاألف  جيد.  ب�شكل 
25 مرحلة ح�شوية خا�شة  من 
بال�شرعة بطول 314 كيلومرتاً 
طولها  بلغ  مرحلة   12 على  االأول  اليوم  وا�شتمل 

كلم.  145.71

رايل فنلندا - اجلولة التا�صعة من بطولة العامل للراليات  

فريق اأبوظبي يف �سراع مع اأ�سحاب الأر�ض على من�سة تتويج رايل فنلندا

فتح باب الت�سجيل يف �سباق “�سبارتان” الدويل الذي ت�ست�سيفه حتا 10 نوفمرب
�شبارتان  دب��ي  “اإك�س  ل�شباق  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
ري�س” عن فتح باب الت�شجيل يف ال�شباق الدويل الذي 
وت�شت�شيفه  الريا�شي  دبي  بالتعاون مع جمل�س  يقام 

منطقة حّتا يف 10 نوفمرب القادم.
العامل  يف  التحمل  �شباقات  اأ�شهر  اأح��د  ال�شباق  ويعد 
ي��خ��و���س ف��ي��ه امل�����ش��ارك��ون م��ن��اف�����ش��ات ق��وي��ة و�شعبة 
م�شافة  على  عقبة   70 م��ن  اأك���رث  خاللها  يتخطون 

تزيد على 30 كيلومرًتا.
حتا  منطقة  يف  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ب��اق  ه���ذا  تنظيم  وي��اأت��ي 
مرافق  لتطوير  ال��ه��ادف��ة  التنموية  للخطة  ام��ت��داًدا 
املنطقة االقت�شادية وال�شياحية والريا�شية واخلدمية 
وحت��وي��ل��ه��ا اإىل وج��ه��ة ج��اذب��ة جل��م��ي��ع ال��ف��ع��ال��ي��ات يف 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  يعمل  حيث  امل��ج��االت  خمتلف 

على تطوير البنية التحتية الريا�شية وتنظيم العديد 
والعاملية من خالل  املحلية  الريا�شية  الفعاليات  من 
اال�شتفادة من التنوع اجلغرايف والبيئة اجلبلية التي 
وجهة  لت�شبح  توؤهلها  والتي  حتا  منطقة  بها  تتميز 
للم�شاركة  الت�شجيل  ب��اب  فتح  ومت  مم��ي��زة.  ريا�شية 
للحدث  الر�شمي  االل��ك��رتوين  املوقع  عرب  ال�شباق  يف 
وميكن   www.spartanarabia.com
امل�شاركة ب�شكل فردي اأو جماعي -فرق ويتاح الت�شجيل 
جلميع االأعمار يف خمتلف فئات ال�شباق، الذي ينطلق 

من اأمام مركز الدراجات اجلبلية بحتا.
قيمة  جوائز  تخ�شي�س  عن  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
للفائزين باملراكز االأوىل يف ال�شباق ت�شل قيمتها اإىل 
اأكرث من 50 األف دوالر - ما يعادل 185 األف درهم- 

�شبارتان  هي  رئي�شية  فئات  ث��الث  ال�شباق  ويت�شمن 
اخلا�شة  بي�شت  و�شبارتان  بالهواة  اخلا�شة  �شربنت 
االإط����الق وال��ت��ي ال  االأ���ش��ع��ب على  باملحرتفني وه��ي 
ي�شارك فيها اإال فئة حمددة من املتناف�شني القادرين 
واإكماله  ال�شباقات  النوع من  على جت��اوز عقبات هذا 
�شبارتان  الثالثة  الفئة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  نهايته  حتى 
جونيور وهي خم�ش�شة لالأطفال من عمر 4 اإىل 15 
املنظمة  واللجنة  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  واأعلن  ع��ام. 
عن انطالق �شباق �شبارتان بي�شت للرجال �شباح من 
اأمام  م��ن   2017 نوفمرب   10 امل��واف��ق  اجلمعة  ي��وم 
مركز الدراجات اجلبلية بحتا و�شبارتان بي�شت للن�شاء 
�شباق  ينطلق  ثم  ذلك  بعد  املفتوحة  الفئة  تبداأ  فيما 

�شبارتان �شربنت و�شباق االأطفال.

خالد بن في�صل: 
تاأدية جيدة من برين 
�صد اأ�صحاب الأر�س 
يف ظروف �صعبة جدًا

كريغ برين ينهي 
اليوم الأول رابعًا 
وعينه على من�صة 

التتويج

كري�س ميك ي�صجل 
لفريق اأبوظبي 

اأ�صرع زمن يف 
التجارب الر�صمية

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1023 جتاري جزئي 
 اىل املحكوم عليهما/1- املجرة العظمي للبناء وتركيب معدات اطفاء احلريق - �س ذ م م

املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهويل   - رينجيت  اونيكري�شنان  2-كالريكل 
ل�شالح/   اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/5/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
م�شرف الهالل �س م ع بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�شامن والتكافل للم�شرف 
وخم�شة  دره��م  وت�شعني  وواح��د  ومائتي  ال��ف  ع�شر  واح��دى  خم�شمائة  مبلغ  املدعي 
املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره���م  ال��ف  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمتهما  فل�شا  و�شبعني 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/623 جتاري جزئي                                                 

اىل املحكوم عليه/1- �شركة جبني كون�شت لالعمال الفنية - �س ذ م م  جمهويل حمل 
الدعوى  بتاريخ  2017/6/14  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  االقامة 
املذكورة اعاله ل�شالح/ بريل جاردن خلدمات ت�شميم احلدايق وريها - �س ذ م م   بالزام 
املدعي عليها )�شركة جبني كون�شت لالعمال الفنية - �س ذ م م( بان توؤدي للمدعية )بريل 
جاردن خلدمات ت�شميم احلدايق وريها - �س ذ م م( مبلغ وقدره 98.489 ثمانية وت�شعون 
الف واربعمائة وت�شعة وثمانون درهما والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ 2016/9/20 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  والر�شو  بامل�شاريف  والزمتها  التام  ال�شداد  وحتى 
املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   

اإعالن  بالن�سر
 رقم املحرر )2017/4811(

املنذر :  بنك امل�شرق - �س م ع 
املنذر اليه : �شارلي�س فارجي�س 

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شداد املبالغ امل�شتحقة والبالغ قدرها 2.700.000 درهم 
الف دره��م( املرت�شدة يف ذمته وذل��ك خالل مدة ال  )اثنني مليون و�شبعمائة 
تتجاوز خم�شة ع�شرة يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن ، واال فان املنذر �شي�شطر 
لل�شري يف اجراءات بيع العقار )�شقة �شكنية رقم 601 القائمة يف االر�س رقم 41 
منطقة مر�شي دبي - بناية مارينا مان�شنز الطابق ال�شاد�س  مب�شاحة 2857.06 

قدم مربع ( املرهون للبنك طبقا للقانون.
  الكاتب العدل

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2225  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- كيوت لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �س ذ م م  2-حممد نعيم عبدالرازق 
لل�شناعات  الوطنية  االإم����ارات  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  ب�شفته مدير - جمهويل حم��ل   -
الكيماوية - �س ذ م م وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما االوىل والثاين فيما بينهما بان يوؤديا مبلغ وقدره 
اال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   85.600(
وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2017/8/14 ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت 

احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/669 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �شركة بو�شتيك - ذ م م 2-راجيف باندى �شوريندرا باندي جمهويل 
2017/5/25  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  االقامة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ دار التمويل اال�شالمي  - �س م خ - حكمت املحكمة 
مبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للم�شرف 
وت�شعة  و�شبعمائة  ال��ف  و�شبعني  وت�شعة  مليون   1079729.86 وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي 
مقابل  درهم  الف  ومبلغ  امل�شروفات  والزمتهما  فل�شا  وثمانون  و�شتة  درهم  وع�شرين 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�سية رقم 2017/3623  الدائرة اجلزئية الرابعة
اىل املدعى عليهم : 1- ماري جاين ابريا 

حيث ان املدعي/ بنك االحتاد الوطني - يف الدعوى رقم 2017/3623 جزئي 
قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله ويطالبك فيها :

اإلزام املدعي عليها بان تدفع للبنك مبلغ وقدره 49.526 درهم باال�شافة اىل الفائدة 
التاأخريية بواقع 4.47% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد 

ح�شورك  يقت�شي  لذلك  املحاماة   اتعاب  ومقابل  والر�شوم  بامل�شاريف  والزامها 
  8 مكتب   - االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  ادارة  مكتب   امام 
ويف    ، بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   -  2017/8/2  8
حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�شيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية يف غيابكم.
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   

اإعادة الإعالن بالن�سر 
اىل املدعى عليه  : روجي

نعلمكم بان املدعي / بنك االحتاد الوطني يف الدعوى رقم 2017/3627 الدائرة املدينة اجلزئية االوىل  
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 

التاأخريية بواقع  الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )42.944( درهم والفائدة 
)36%( �شنويا  عن كل بطاقة ائتمانية وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد الفعلي التام لكون 

الدين جتاري وي�شتحق عنه فوائد تاأخريية والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
لذا يقت�شي ح�شوركم اأمام الدائرة اجلزئية االوىل القاعة رقم )137( مبحكمة ال�شارقة االحتادية 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من  ، وذلك لالجابة على  بوا�شطة وكيل معتمد  او  االبتدائية �شخ�شيا 
بو�شفك  ارقامها  املذكورة  الدعوى  للنظر يف  وذلك  املوافق 2017/8/3  يوم اخلمي�س   وذلك  بيانات 
مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�شور  او عدم ار�شال وكيل عنك فانه �شيتم ا�شتكمال االجراءات 

القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12083 بتاريخ 2017/7/30   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1895   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- نادية بنت حممد حممدي - جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق���ام  ق��د   - كونرتاكتور  ابراهيم  التنفيذ/عارف  طالب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1599150(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جمتمع االمارات

ريك�سو�ض برمييوم دبي يبتكر 
اطباقًا �سحية تالئم حمبي الر�ساقة 
ماأكوالت  دب��ي  ب��رمي��ي��وم  ريك�شو�س  ف��ن��دق  يف  التنفيذي  ال�شيف  اإب��ت��ك��ر 
الذي  الفندق   يف  والريا�شيني  الر�شاقة  حمبي  تطلعات  تالئم  �شحية 

افتتح حديثا يف منطقة  جي بي اآر  .
والزوار  وال�شيوف  ال��ن��زالء  م��ن  العديد  هناك  ان  دوغ���رو  اإي��ن��ان  وذك��ر 
الر�شاقة  على  للحفاظ  ال�شحية  وامل��اأك��والت  لالطباق  دوم��اً  يتطلعون 

وحماربة زيادة الوزن وال�شمنة .
ال�شبب  لهذا   : اإي��ن��ان  ال�شيف  وق��ال 
قمت بابتكار ركن خا�س للماأكوالت 
لكي  ت���ريك���واز  مطعم  يف  ال�شحية 
نقدم مفهوماً جديداأ يف دبي خا�شة 
اال�شتمتاع  ع����ن  ال���ب���اح���ث���ني  ل�����دى 
بالطعام واحلفاظ على الر�شاقة يف 

الوقت ذاته .
واأو����ش���ح ب��ق��ول��ه: ي��وف��ر امل��ط��ع��م يف 
حيث  للماأكوالت  املخ�ش�س  الركن 
يتم تقدمي وجبات مزودة بالربوتني 
رغيف  و  ال�شيا  وح��ل��وى  وال�����ش��وف��ان 

املوز بزبدة الفول ال�شوداين و الفطائر و كعك احلبوب الكاملة .
يف  واملعا�شرة  الكال�شيكية  التجربة  بتقدمي  ت��ريك��واز  مطعم  ويتميز 
وب��اإم��ك��ان حمبي  ال�شهية،  االأط��ب��اق  و  امل���اأك���والت  م��ن  وا���ش��ع��ة  جمموعة 
ال��رف��اه��ي��ة ت��ن��اول احل��ل��وي��ات ال��ط��ازج��ة و امل��ع��ج��ن��ات ووج���ب���ات الفطور 
قائمة  بتن�شيق  اينان  ال�شيف  ق��ام  لوجن" حيث  "كري�شتال  يف  اخلفيفة 
�شهية ممزوجة بالتوابل العثمانية كما تقدم الردهة جتربة ال�شاي بعد 

الظهر و غداء العمل و الع�شاء.
متتد خربة ال�شيف اينان اإىل 20 عاما ، حيث عمل يف فنادق رائ��دة يف 
فنادق  قبل جمموعة  اختياره من  قد مت  و  االأو���ش��ط،  ال�شرق  و  اوروب���ا 
و  "تريكواز"  مطعم  اإن�����ش��اء  و  لت�شميم  اأبريل2017   يف  ريك�شو�س 

دبي.  برمييوم  ريك�شو�س  فندق  يف  لوجن" الفاخرة  "كري�شتال 

برنامج �سيفي مميز لالأطفال 
يف ق�سر الإمارات 

من  كبريا  اق��ب��اال  االم���ارات  ق�شر  يف  ال�شيفي  االأط��ف��ال  برنامج  ي�شهد 
اأن�شطة  تعليمهم  يتم  حيث  باملتعة  مليئة  بتجربة  الرغبني  االأط��ف��ال 

�شيفية مميزة وبرامج تثقيفية هادفة . 
من  �شنة،   12 و  ال�6  ب��ني  ل��الأط��ف��ال  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  فعاليات  وت�شتمر 

العا�شرة �شباحا و حتى 5:30 م�شاء حتى نهاية اأغ�شط�س 2017 . 
والكريكيت  ال��ق��دم  ك��رة  ريا�شة  ال�شيفي  ال��ربن��ام��ج  اأن�شطة  وتت�شمن 
وليوغا والتن�س والزومبا والرماية وجمموعة من االأن�شطة املائية منها 

ال�شباحة و العديد من الريا�شات الداخلية و اخلارجية.
 1.3 اإىل  ط��ول��ه  ي�شل  ال���ذي  اخل��ا���س  البحر  ب�شاطئ  الق�شر  ويتميز 
كيلومرت و باإمكان االأطفال تعلم التجديف و االإبحار و ركوب القوارب 

باالإ�شافة اإىل اال�شتمتاع باملالهي املائية واأحوا�س ال�شباحة ال�شخمة.

املجل�ض البلدي يف اأبوظبي ي�ست�سيف ندوة  
المارات ال�سفر" لكلنا  يف  الذاتي  "الأمن 

  ا�شت�شافت قاعة املجل�س البلدي يف مقرها ببلدية  مدينة ابوظبي ندوة " االأمن الذاتي يف ال�شفر والتمثيل 
امل�شت�شار االعالمي عبدالرحمن نقي و�شارك  " التي نظمتها جمعية كلنا االم��ارات واأداره��ا  امل�شرف  الوطني 
ادارة �شوؤون املواطنني بوزارة  بها الكاتب ثاين مبارك الظاهري والوزير املفو�س را�شد علي الظاهري مدير 
اخلارجية  ووفد وزارة الداخلية عادل اآل ربيعة، وعادل ال ربيعة امل�شت�شار االإعالمي لبلدية مدينة اأبوظبي، 
ال�شداقة  جمعية  ممثل  ال��ك��راين  و�شلطان  ابوظبي  بغرفة  ال�شفر  جمموعة  رئي�س  ن��ائ��ب  الكعبي  و���ش��الح 
�شباب  �شفينة  الزعابي ممثل فريق  العاملية" وحممد  ال�شداقة  "مبادرات  ال�شحي  االإماراتية وعبداهلل حممد 
العامل " اليابانية " والدكتورة حبيبة ال�شام�شي اأمينة ال�شر العام للجمعية وعبدالرحمن الب�شتكي مدير فريق 

منطاد االمارات .

حت���ت رع���اي���ة ال�����ش��ي��خ حممد 
خ���ل���ي���ف���ة ب������ن �����ش����ل����ط����ان بن 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��خ��ب��وط 
ابوظبي  ك�����ش��اف��ة  م��ف��و���ش��ي��ة 
ك�شافة  جل���م���ع���ي���ة  ال���ت���اب���ع���ة 
املفو�شية  االإمارات، احتفت 
بيوم االأخوة الك�شفية العربية 
مبنطقة  اجل��دي��د  م��ق��ره��ا  يف 
عبيد  ب����ح���������ش����ور  امل�����ق�����ط�����ع 
رئي�س  ن��ائ��ب  امل��ح��رزي  مفتاح 
تكرمي  ت�����ش��م��ن��ت  امل��ف��و���ش��ي��ة 
االن�شطة  امل�شاركة يف  املدار�س 
وال�شرطة  وال���ق���ادة  الك�شفية 
اجلرمية  وم�شرح  املجتمعية 

ب�شرطة اأبوظبي .

اأعلن بنك االحتاد الوطني عن الفائز يف �شحب املليون ل�شهادات 
االأول االدخارية. فقد كان �شعيد احلظ الفائز مبليون درهم 
يف ال�شحب الربع �شنوي ل�شهادات االأول االدخارية ال�شيد حمد 
بخيت العامري، اإماراتي اجلن�شية، و قد مت تكرمي الفائز من 

قبل االإدارة العليا بفرع البنك الرئي�شي يف اأبوظبي.
 وبهذه املنا�شبة ال�شعيدة عرب ال�شيد حمد بخيت العامري عن 
فرحته قائاًل: لقد �شعرت بفرح كبري عندما و�شلني االت�شال 
اأ�شاف   . بالفوز  الوطني الإبالغي  الهاتفي من بنك االحت��اد 
االحتاد  بنك  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  اأ�شكر  اأن  اأري���د  العامري 
وبالطبع  التنفيذيني  امل��دراء  اإىل  اإ�شافًة  جلهودهم  الوطني 
م��دي��ر ف���رع الهيلي وك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��ف��رع وذل���ك حل�شن 
تعاملهم وتقدمي اأف�شل اخلدمات دائماً لعمالئهم حيث اإنني 

من عمالء البنك منذ اأكرث من ثالثني عاماَ. 

مفو�سية ك�سافة اأبوظبي حتتفل بيوم الأخوة الك�سفية العربية

بنك الحتاد الوطني مينح مليونًا اآخر لفائز جديد يف �سهادات الأول الدخارية

يف  اأبوظبي"  كلينك  "كليفالند  م�شت�شفى  ي�شت�شيف 
اأواخر �شهر يوليو احلايل عمليات جتريها موؤ�ش�شة عملية 
تلتزم  ال��ت��ي  �شمايل(  )اأوب��ري�����ش��ن  االإم��ارات��ي��ة  االبت�شامة 
بتوفري اآالف اجلراحات املجانية لعالج االأ�شخا�س الذين 
�شقف احللق  ت�����ش��وه  م��ث��ل  ت�����ش��وه��ات خلقية،  م��ن  ي��ع��ان��ون 

وال�شفة االأرنبية اأو اأي ت�شوهات اأخرى يف الوجه. 
ول���ه���ذه ال���غ���اي���ة، ي��خ�����ش�����س امل�����ش��ت�����ش��ف��ى غ��رف��ت��ي عمليات 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ت��وف��ري ك��ل االح��ت��ي��اج��ات االأخ�����رى لهذه 

الإجراء  االإم����ارات  دول��ة  داخ��ل  لها  مهمة  اأول  يف  املوؤ�ش�شة 
 28 20 طفاًل وبالغاً وذلك يومي  اإىل  جراحات ملا ي�شل 

و29 يوليو. 
وكان م�شت�شفى كليفالند كلينك اأبوظبي قد اأم�شى اأ�شهراً 
يح�شل  اأن  و�شمان  احلدث  هذا  ال�شت�شافة  اال�شتعداد  يف 
مر�شى عملية االبت�شامة على امل�شتوى نف�شه من الرعاية 
امل�شت�شفى  م��ر���ش��ى  امل��ق��دم��ة جل��م��ي��ع  اخل���دم���ات  وج�����ودة 

االآخرين. 

واأ�شارت موؤ�ش�شة عملية االبت�شامة اإىل اأنها حظيت ب�شعف 
تقدم  اإذ  العمليات  الإج���راء  املتطوعني  م��ن  ال���الزم  ال��ع��دد 
م�شت�شفى  يف  واالإداري��ة  الطبية  الكوادر  من  ف��رداً   186
كليفالند كلينك اأبوظبي للتطوع وامل�شاعدة يف اجلراحات 
امل���ق���ررة، وت�����ش��م��ن ذل���ك 21 م��ن ك����وادر مت��ري�����س غرف 
ما  ب��ال��رع��اي��ة  املخت�شني  امل��م��ر���ش��ني  م��ن  و32  العمليات 
وطبيبني  اجلراحني  واثنني من  بعدها  وما  العملية  قبل 
اأخ�شائيني بالتخدير وت�شعة فنيني وعدد من الكوادر غري 

م�ست�سفى "كيفالند كلينك اأبوظبي" ي�ست�سيف جراحات موؤ�س�سة عملية البت�سامة

اأعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون 
املعنية  الهيئة  ل��ل��ث��ق��اف��ة(،  )دب���ي 
ب�شوؤون الثقافة والفنون والرتاث 
يف االإم��ارة، عن جمموعة جديدة 
م����ن ور��������س ال���ع���م���ل االإب����داع����ي����ة 
ل���الأط���ف���ال ���ش��م��ن م���ب���ادرة �شكة 
ح���ول امل��دي��ن��ة، وال��ت��ي ت��ع��د جزًءا 
الفني الذي مت  من برنامج �شكة 
بهدف  الهيئة  قبل  م��ن  تو�شيعه 
ا���ش��ت��ق��ط��اب ���ش��رائ��ح ج���دي���دة من 
بالفنون.  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع  امل��ج��ت��م��ع 
حيث ت�شجع ور�س العمل االأخرية 
االأطفال على التعبري عن اأنف�شهم 
االإبداعية،  االأن�شطة  خ��الل  م��ن 
مبا يف ذلك الر�شم الثالثي االأبعاد 
وتوغرامز.  و  وال��ظ��ل  ال��ن��ح��ت  و 
يف  املجانية  العمل  ور���س  وق��ام��ت 
اإىل  ال��راب��ع��ة  م��ن   2 ووك  �شيتي 
ال�شابعة م�شاَء، خالل الفرتة من 

24 اإىل 28 ، لالأطفال من �شن 
خم�س �شنوات فما فوق، مع وجود 
ف���ري���ق م���ن ال��ف��ن��ان��ني ال���ذي���ن مت 
التدري�س  اأ�شاليب  حول  تدريبهم 
ال�شياحة  دائرة  االإبداعية. وتقوم 
بتعزيز  ا  اأي�شً التجاري  والت�شويق 
التعاون  خ��الل  م��ن  العمل  ور����س 
امل�شرتك مع دبي للثقافة، يف اإطار 
دب����ي. و�شممت  ���ش��ي��ف  م��ف��اج��اآت 

ا�شتمتاع  ل�����ش��م��ان  ال��ع��م��ل  ور�����س 
االأط����ف����ال ب��ت��ج��رب��ة ث���ري���ة خالل 
الفنية  االأن�����ش��ط��ة  يف  م�شاركتهم 
ال�شيف،  اأث��ن��اء عطلة  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
اإزاء  الثقايف  التزام دبي  ما يعك�س 
دعم ومتكني جيل اإبداعي جديد.

وق��ال��ت ف��اط��م��ة اجل����الف، مدير 
دب���ي  ب�����االإن�����اب�����ة يف  ال���ف���ع���ال���ي���ات 

للثقافة: متثل مبادرة

نال فندق اأرماين دبي اأول �شهادة اعتماد من "غرين 
اإىل  الهادفة  روؤيته  لتحقيق  �شعيه  اإط��ار  يف  غلوب"، 

تعزيز م�شتويات ا�شتدامة العمليات.
وبهذه املنا�شبة قال مارك كريبي، املدير العام لفندق 
اأرم��اين دبي: يج�شد جناحنا باحل�شول على �شهادة 
اعتماد غرين غلوب ل�شركة اأرماين دبي داللة وا�شحة 
االجتماعية  امل�شوؤولية  بقيم  الرا�شخ  التزامنا  على 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة م��ن خ���الل اع��ت��م��اد اأف�شل 

الطاقة  ا�شتخدام  كفاءة  العاملية يف جمال  املمار�شات 
حر�شنا  قائاًل:  واأ�شاف  امل�شتدامة.  والتنمية  واملياه 
ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز املبادرات 
موظفينا  م�شاركة  وت�شجيع  ال��ف��ن��دق  يف  اخل�����ش��راء 
اإىل  باالإ�شافة  ���ش��واء،  حد  على  و�شركائنا  و�شيوفنا 
التدوير وتقليل  اإع��ادة  دعم عملياتنا اخل�شراء عرب 
الهدر الغذائي ودعم احلمالت البيئية بهدف تاأمني 

م�شتقبل اأف�شل لالأجيال القادمة.

دبي للثقافة توا�سل مبادرة "�سكة حول املدينة" 
مع تنظيمها ور�ض عمل اإبداعية لالأطفال

فندق اأرماين دبي ينال اأول �سهادة اعتماد غرين غلوب

رواق عو�سة التعليمي يختتم 
دورتي "املهند�ض ال�سغري"

"املهند�س  من   الثانية  ال��دورة  التعليمي،  عو�شة  رواق  مبعهد  اختتمت 
اأول،  ���ش��ف  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات  للطلبة  ت��دري��ب��ي��ة،  دورة  وه���ي  ال�شغري"، 
30 طالب وطالبة من  وحتى ال�شف الثاين ع�شر، �شارك يف الدورتني 

خمتلف االأعمار، والتي ا�شتغرقت 10 اأيام لكل دورة.
التعليمي،  عو�شة  رواق  ملعهد  امل��ايل  املدير  اخلتامي  احلفل  �شهد  وق��د   
ب���الل ه���الل، وامل�����ش��ت�����ش��ار ال��ث��ق��ايف، ل����رواق ع��و���ش��ة ب��ن��ت ح�شني الثقايف 
جهتها  وم��ن  امل�شاركني.  الطلبة  بع�س  اأم��ور  واأول��ي��اء  املو�شوي،  �شاجدة 
عو�شة  رواق  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  غبا�س  عبيد  م��وزة  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت 
ق��درات الطلبة يف جمال  ال�شغري، تنمي  املهند�س  اأن دورة  بنت ح�شني، 
الهند�شة الكهربائية، وت�شاعد الطالب على فهم قوانني الريا�شة، من 

خالل تعرفهم على قيا�س كميات الكهرباء، بطرق ريا�شية خمتلفة.

مبادرة "جود ال�سيف" تر�سم البت�سامة على وجوه اأكرث من 1300 عامل وتربد �سيفهم
اأبوظبي  نظم ق�شم اخلدمات العامة يف اخلدمات العالجية اخلارجية، اإحدى من�شاآت �شركة 
للخدمات ال�شحية "�شحة"، اليوم مبادرة "جود ال�شيف" والتي قام من خاللها فريق جود 
بزيارة موقع البناء عند م�شجد ال�شيخ زايد الكبري وذلك الإدخال الفرح وال�شرور على قلوب 

اأكرث من 1300 عامل بناء وتربيد حر ال�شيف عن طريق توزيع املثلجات عليهم.
العالجية  العامة يف اخلدمات  القبي�شي، مديرة ق�شم اخلدمات  قالت فاطمة م�شلم  وتعليقاً 
مع  اأطلقناها متا�شياً  "جود" والتي  ملبادرة  ا�شتكمااًل  املبادرة اجلديدة  تاأتي هذه   : اخلارجية 
توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بجعل عام 
2017 عام اخلري. وقمنا يف هذه املبادرة با�شتهداف العمال نظراً لكونهم االأكرث تاأثراً بدرجة 

احلرارة يف ال�شيف، فاأردنا اأن نخفف عنهم حر ال�شيف عن طريق توزيع املثلجات.



    
جتميل  عمليات  على  اإ�سرتليني  األف  ينفق 35 
ال�شاب  ق��رر  والثالثني،  ال��راب��ع  ميالده  بعيد  لالحتفال  متهيًدا 
كني  دمية  لقب  عليه  يطلق  وال��ذي  األفي�س،  رودري��ج��و  الربازيلي 

االآدمي، اإجراء عدة عمليات جتميلية يف اأنفه وذقنه واأ�شنانه.
�شكل  على  جم��ه��ز،  ج��دي��د  ذق��ن  زرع  عملية  اإج����راء  األفي�س  وق���رر 
الق�شرة، وفًقا ل�شحيفة  البور�شلني  اإىل  اأ�شنانه  “مربع”، وتغيري 

ديلي ميل الربيطانية.
جتميلية  عمليات  اأي  اإج���راء  بعدم  االأط��ب��اء  حتذير  من  وبالرغم 
اإجراء  األفي�س  �شقوطها، قرر  ت�شبب يف  اأن  اأنفه، حيث ميكن  على 
جنيه  األ���ف   22 بتكلفة  اإي�����ران،  ك��ي�����س،  يف  م�شت�شفى  يف  العملية 
اإ�شرتليني بعد اإقامة ق�شرية يف برج العرب الفخم يف دبي. وت�شل 
األف   35 اأكرث من  اإىل  التكلفة االإجمالية لهذه العمليات الثالث 
جنيه اإ�شرتليني، وقال األفي�س، الذي اأنفق حوايل 400 األف جنيه 
اإ�شرتليني على عمليات التجميل، اإن هذه االإجراءات هي االأحدث 
اإجراء  ينوي  يكن  مل  اأن��ه  واأ�شاف  ميالده.  لعيد  نف�شه  لتح�شري 
عملية يف اأنفه مرة اأخرى، ولكن لي�س لديه اأي خيار، حيث اأنه االآن 
ال ي�شتطيع التنف�س على االإطالق، بعد اإجراء ثالث عمليات يف اأنفه 
خالل 12 اإىل 15 �شهًرا. واأو�شح اأنه اأجرى العديد من البحوث يف 

اإيران الأن لديهم املزيد من املمار�شة يف تلك العمليات.

طفلة ت�ستعيد ابت�سامتها بعد حادث مروع
من  ابت�شامتها  عامني  العمر  من  تبلغ  اأمريكية  طفلة  ا�شتعادت 
ج���دي���د، ب��ع��د اأن ع��ان��ت الأ���ش��ه��ر ط��وي��ل��ة، ع��ق��ب ت��ع��ر���ش��ه��ا حلادث 
ن�شاطها  اإىل توقف  اأدى  ال�شباحة، مما  مروع، و�شقوطها يف بركة 

الدماغي.
احلادث،  وق��ع  حتى  طبيعية،  حياة  تعي�س  كارل�شون  اإدي��ن  وكانت 
فرباير   29 يف  والديها،  مبنزل  ال�شباحة  بركة  يف  �شقطت  عندما 
2016، ويظهر الفيديو الذي ن�شره والداها على مواقع التوا�شل 
االجتماعي، حتول حياة الطفلة ب�شكل ال ي�شدق خالل عدة اأ�شهر، 
�شحيفة  اأوردت  ما  بح�شب  االأوىل،  للمرة  ابت�شامتها  وا�شتعادتها 

مريور الربيطانية.
اأجرت لها االإ�شعافات االأولية، عقب  اأن والدتها  وعلى الرغم من 
�شقوطها يف بركة ال�شباحة، اإال اأن االأوك�شجني كان قد توقف عن 
الو�شول اإىل دماغها ملدة �شاعتني، قبل اأن يتمكن االأطباء من اإنقاذ 
حياتها. وبعد اأن ا�شتقرت حالتها، اأخرب االأطباء والدي اإدين اأنها 
اأو  ال��دم��اغ، ول��ن تتمكن من تناول الطعام  اأي ن�شاط يف  ال متلك 
ال�شري اأو الكالم من جديد، وبعد 5 اأ�شابيع من احلادثة، عاد والدا 
الطفلة بها اإىل املنزل، و�شرعا بالبحث على االإنرتنت، عن اأي حل 

يعيد االبت�شامة اإليها.
اإىل  م��ط��واًل على االإن��رتن��ت، وتو�شال  اإدي���ن بحثاً  واأج���رى وال���دا 
العايل يف  ال�شغط  ق�شم  يدير  ال��ذي  هار�س،  بول  الدكتور  عنوان 
املنزل،  اإىل  اإدي��ن  ع��ودة  اأ�شابيع من  وبعد  لويزيانا،  والي��ة  جامعة 
خ�شعت الأول جل�شة لل�شغط العايل، ويف اليوم التايل، متكنت من 

االبت�شام للمرة االأوىل بعد احلادثة.
قبل  املغناطي�شي  الرنني  �شور  مقارنة  اإن  هار�س  الدكتور  ويقول 
وبعد العالج، تظهر منو اأن�شجة جديدة يف املخ لدى الطفلة، وهو 
اأمر مل ي�شبق اأن �شاهده من قبل، لكنه اأو�شح اأن حجرة ال�شغط 
العايل تعمل على تعزيز اجلينات التي ت�شاعد على منو االأن�شجة، 

وتقمع تلك التي تت�شبب بااللتهابات وموت اخلاليا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

وفاة طفلة تركتها والدتها 6 �ساعات يف ال�سيارة 
اعتقلت ال�شرطة يف والية جورجيا االأمريكية، امراأة بتهمة الت�شبب بوفاة طفلتها البالغة من العمر عاماً واحداً، 

بعد اأن تركتها يف ال�شيارة ل�شت �شاعات كاملة، بينما كانت عند م�شفف ال�شعر.
وتقول ال�شرطة، اإن ديجانيلي فالور و�شلت اإىل موعدها مع م�شفف ال�شعر يف مدينة توكر، حوايل ال�شاعة 10:04 

دقائق من �شباح يوم 15 يوليو اجلاري، وتركت طفلتها الوحيدة �شكايلر داخل ال�شيارة، ومكيف الهواء يعمل.
انطفاء  اإىل  اأدى  مما  العمل،  عن  ال�شيارة  توقفت  احلالقة،  �شالون  اإىل  ديجانيلي  دخ��ول  من  ق�شري  وق��ت  وبعد 
التكييف، وتركت الطفلة تعاين من احلر ال�شديد يف الداخل، دون اأن حتاول االأم تفقد طفلتها ولو ملرة واحدة، طوال 

�شت �شاعات، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
بعد   4:00 ال�شاعة  ال�شيارة حوايل  اإىل  تعود  وهي  املراقبة،  كامريات  �شورته  الذي  الفيديو  ديجانيلي يف  وتظهر 
الظهر، وبداًل من اال�شتعانة بال�شرطة، عادت اإىل �شالون احلالقة، لطلب م�شاعدة رجل على اإعادة ت�شغيل �شيارتها. 
وتعتقد ال�شرطة اأن الطفلة كانت ميتة يف ذلك الوقت، وا�شتخدمت ديجانيلي بع�س االأقم�شة واملالب�س املوجودة يف 
�شيارتها، لتغطية اجلثة عن الرجل الذي و�شل مل�شاعدتها على ت�شغيل ال�شيارة. وبعد اأن دارت ال�شيارة من جديد، 
قادتها ديجانيلي اإىل م�شت�شفى اإميوري اجلامعي، حيث ات�شلت من موقف ال�شيارات بخدمة االإ�شعاف، لتخرب عن 
�شيدة فاقدة للوعي يف �شيارتها. ولدى و�شول امل�شعفني وال�شرطة، وجدوا ديجانيلي فاقدة للوعي يف ال�شيارة اإىل 

جانب جثة الطفلة، واعتقدوا اأنها تعر�شت لنوبة، مما اأدى اإىل وفاة طفلتها يف ال�شيارة.
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�سعرها ي�سل كاحليها
توقفت فتاة رو�شية قبل نحو 13 عاماً عن ق�س �شعرها ب�شبب رهان، ما اأدى 

اإىل منوه لي�شل اإىل كاحليها، وتتحول اإىل رابونزيل حقيقية.
بارنول  مدينة  يف  تعي�س  التي   ، غوبانوفا  داري��ا  ال�شقراء  احل�شناء  وكانت 
عاماً،   14 بعمر  وه��ي  �شعرها،  ق�س  عن  توقفت  قد  رو�شيا،  و�شط  جنوب 
بعد اأن حتدتها اإحدى �شديقاتها، باأنها ال ت�شتطيع اإطالة �شعرها مبا فيه 

الكفاية لتجدله.
ومنذ ذلك الوقت، توقفت داريا عن زيارة م�شفف ال�شعر، وتركت �شعرها 
لينمو ب�شكل طبيعي، واليوم و�شل طول �شعرها اإىل نحو 1.5 مرت، وهو ما 
اأك�شبها �شهرة على مواقع التوا�شل االجتماعي، وو�شل عدد متابعيها على 
اإن�شتغرام اإىل نحو 218 األف �شخ�س، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.

وتقول داريا اإنها لن تق�س �شعرها اإال عندما يتجاوز اأ�شابع قدميها، خا�شة 
ك�شبت  فقد  وبالتاأكيد  بف�شله،  وا�شع  نحو  على  م�شهورة  اأ�شبحت  اأن  بعد 

الرهان الذي كان �شبباً يف التوقف عن ق�س �شعرها طوال هذه ال�شنوات.

عاما  فرقة كارمن موتا تعود بعد 13 
2004 عادت فرقة الفالمنجو االإ�شبانية كارمن  بعد اإطاللتها االأوىل يف 
موتا لتبهر جمهور مهرجانات �شور الدولية التواق لهذا النوع من الفن 
باأنحاء  �شداه  ت��ردد  عر�شا  مقدمة  وال�شخب  باحليوية  املفعم  الراق�س 
م�شرح  على  الفرقة  ال�شاعتني قدمت  نحو  وعلى مدى  اللبناين.  اجلنوب 
امللعب الروماين عر�س انتولوجيا الذي ت�شافرت فيه لغة اجل�شد بقالب 
فني جماعي خالق عك�س جمالية واأناقة الرتاث االإ�شباين باألوانه واأزيائه 
واإيقاع مو�شيقاه. و�شهد العر�س جمهور كبري ح�شر خ�شي�شا مل�شاهدة فرقة 
)كارمن موتا( االإ�شبانية قدر بنحو ثالثة اآالف �شخ�س يتقدمهم رئي�شة 
مهرجانات �شور الدولية رندة بري والقائم باأعمال ال�شفارة االإ�شبانية يف 
لبنان ريكاردو �شانتو�س وبرملانيون وم�شرحيون وع�شرات من �شباط وجنود 

قوات حفظ ال�شالم الدولية اليونيفيل.
والقى العر�س الذي قدم على مدى ليلتني متتاليتني يف �شور ا�شتح�شان 
وقالت  و�شياحا.  ورق�شا  ت�شفيقا  معه  تفاعلوا  الذين  احلا�شرين  جميع 
والفرح  البهجة  اأدخ��ل  "عر�س  احل�شور  بني  كانت  التي  اهلل  ن�شر  ليليان 
اإىل �شدورنا". وو�شفت االإعالمية عبري �شرارة مهرجانات �شور ب�شكل عام 
باأنها انت�شار للفرح وقالت "كل �شيء رائع هنا، و�شور واجلنوب ي�شتحقان 
احلياة". وانطلقت مهرجانات �شور الدولية يف الع�شرين من يوليو متوز 
اللبناين  بعمل مو�شيقى حمل عنوان )�شور بني الذاكرة واحللم( للفنان 
جمال اأبو احل�شن. وت�شتكمل بحفل للمغني اللبناين وائل ج�شار يف الرابع 
من  اخلام�س  يف  خالد  ال�شاب  اجل��زائ��ري  للمغني  واآخ��ر  اآب  اأغ�شط�س  من 

اأغ�شط�س اآب.

حاول فتح باب 
الطائرة يف اجلو

ال�����ش��رط��ة يف م��ط��ار لوتون  األ��ق��ت 
ال���ربي���ط���اين ال��ق��ب�����س ع��ل��ى رجل 
ح����اول ف��ت��ح ب���اب ال��ط��ائ��رة خالل 
رح��ل��ة ق���ادم���ة م���ن ب��ول��ن��دا تابعة 

ل�شركة ويز للطريان. 
حوايل  يف  ال�شرطة  ا�شتدعاء  ومت 
ام�س  م�������ش���اء  م����ن   11 ال�������ش���اع���ة 
الراكب  ح�����اول  ب��ع��دم��ا  ال�����ش��ب��ت، 
اجل��و، حيث  الطائرة يف  ب��اب  فتح 
بعد  ع���ل���ي���ه  ال���ق���ب�������س  اإل�����ق�����اء  مت 
اإىل مطار لوتون  الطائرة  و�شول 
ال��ربي��ط��اين ووج��ه��ت اإل��ي��ه تهمة 

تعري�س طائرة ركاب للخطر. 
باأنها  بيدفور�شري  �شرطة  وذك��رت 
نقلت الرجل اإىل امل�شت�شفى للعالج 
من جروح طفيفة اأ�شيب بها اأثناء 
اأن  قبل  الركاب،  بع�س  مع  عراكه 
مالب�شات  ح��ول  با�شتجوابه  ت��ب��داأ 

احلادث. 
على  �شالون  ديفيد  الراكب  وعلق 
احل����ادث ق��ائ��اًل: ���ش��اه��دت الرجل 
الطائرة  ب����اب  اإىل  ي��ت��وج��ه  وه����و 
وي���ح���اول ف��ت��ح��ت��ه، حل�����ش��ن احلظ 
بولنديني  رج������ال  ث���الث���ة  مت���ك���ن 
اأر�شية  ع��ل��ى  م��ن م��ن��ع��ه وت��ث��ب��ي��ت��ه 

الطائرة .
باأن  الطريان  �شركة  اإدارة  واأك��دت 
ال�����ش��الم��ة واالأم�������ن ه���ي اأول���وي���ة 
تت�شامح  ول���ن  ل��ل�����ش��رك��ة،  ق�����ش��وى 
م�شيء  ����ش���ل���وك  اأي  م����ع  م��ط��ل��ق��اً 
بح�شب  واملوظفني،  ال��رك��اب  جت��اه 
ميل  دي���ل���ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ورد  م���ا 

الربيطانية. 

ل�ض يخدع كامريات املراقبة 
حاول ل�س جتنب كامريات املراقبة 
بجنوب  �شكني  مبنى  يف  امل���وج���ودة 
التظاهر  خالل  من  ال�شني  �شرقي 
باأنه �شبح، وفقاً ملا اأورده التلفزيون 
امل��ح��ل��ي مب��دي��ن��ة ت�����ش��وان��ت�����ش��و حيث 
حدثت الواقعة.  والتقطت كامريات 
امل���راق���ب���ة ����ش���ورة ال��ل�����س ع��ل��ى درج 
املبنى، حيث اأطل براأ�شه يف البداية 
قبل اأن يكت�شف �شريعاً وجود اأجهزة 
مراقبة.  وبعدها ب� 20 دقيقة، عاد 
الكامريات  اأم�����ام  ل��ل��ظ��ه��ور  ال��ل�����س 
املرة ملتفاً مبالئة  لكنه ظهر هذه 
ببطء  يتحرك  واأخ��ذ  اللون  بي�شاء 
يف اأروقة املبنى.  واأو�شحت ال�شرطة 
للتلفزيون املحلي اأن الل�س ا�شتخدم 
�شتائر نزعها من الطابق االأول كي 
يتخفى، لكن ال�شلطات على اأي حال 
التي  ال�شورة  بف�شل  عليه  تعرفت 
التقطت له يف البداية قبل اأن يقرر 

التظاهر باأنه �شبح. 

تقطع زوجها وتلقيه يف خزان مياه  
داخل  مقطعة  جثة  على  اليمنية،  االأم���ن  اأج��ه��زة  ع��رثت 
ملحافظة  التابعة  ال�����ش��وادي��ة  م��دي��ري��ة  يف  للمياه،  خ���زان 

البي�شاء و�شط اليمن.
اإن اجلثة تعود اإىل املواطن عبده  وقالت م�شادر حملية 
دون  زوج��ت��ه،  ي��د  على  قتل  اأن���ه  مبينة  العديني،  م��ه��دي 

االإف�شاح عن االأ�شباب.
الزوجة،  اإن  قولها  امل�شادر  ع��ن  الغد  ع��دن  موقع  ونقل 
وهي طبيبة هندية اجلن�شية وتعمل يف م�شتو�شف االأمل 
بال�شوادية، قتلت زوجها العديني وقطعته ورمت به داخل 
خزان املياه يف املنزل. ولفتت امل�شادر اإىل اأن التحقيقات يف 

احلادثة ال تزال جارية بعد اختفاء الزوجة.

ت�سببت يف خ�سارة طليقها 800 األف يورو 
والثالثني  الرابعة  يف  �شيدة  اليابانية  ال�شلطات  اأوقفت 
من عمرها حّطمت 54 اآلة كمان و�شبعني قو�شاً لزوجها 
خ�شائرها  قيمة  جت��اوزت  مو�شيقية  جم��زرة  يف  ال�شابق، 

800 األف يورو، بح�شب ما اأعلنت ال�شرطة . 
ال�شابق  زوجها  منزل  بدخول  كواميا  ميدوري  واّتهمت 
وقت  يف  ال��زج��اج،  حتطيم  "بعد  اليابان  و�شط  اآي�شي  يف 
من  ع�شر  والتا�شع  يناير  من  الثالثني  بني  حم��دد  غري 
اأفاد متحدث با�شم  فرباير من العام 2014"، بح�شب ما 

ال�شرطة. 
ين  م��ل��ي��ون   105،9 بقيمة  بتعوي�س  مطّلقها  وط��ال��ب 

)815 الف يورو(، وفق امل�شدر. 
حتمل  التي  ال�شيدة  اأن  املحلية  االإع��الم  و�شائل  ون�شرت 
من  ع��ودت��ه��ا  ل��دى  ال��ث��الث��اء  اأوق��ف��ت  ال�شينية  اجلن�شية 
زوجها  �شنعها  ه��ذه  الكمان  واآالت  طوكيو.   اإىل  بلدها 
ال�شابق، وهو نروجي، اأو جمعها. ومن بينها اآلة اإيطالية 
ي��ن.  وج��رت هذه احلادثة فيما  قيمتها خم�شون مليون 

كان الزوجان ي�شرعان يف اإجراءات الطالق. 

ملاذا عا�ست هذه املراأة معزولة 40 عاًما؟
عا�شت زوي لوكا�س – 67 عاًما – اأكرث من اأربعني �شنة 
على جزيرة �شابل الكندية التي يبلغ طولها اأكرث من 26 

مياًل وفًقا ملا ذكرته �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وكان ال�شكان االآخ��رون يف اجلزيرة هم جمموعة مكونة 
ف�شائل  و350  بحر  األ��ف عجل  و300  400 ح�شان  من 

متنوعة من الطيور.
وقالت لوكا�س اإنها تكيفت مع احلياة على اجلزيرة ومل 

ت�شعر قط بالوحدة.
كانت  معها  اأبقتها  التي  الرئي�شية  االأدوات  اأن  واأ�شافت 
ع��ب��ارة ع��ن ل��وح��ة ل��ت��دوي��ن امل��الح��ظ��ات وم��ن��ظ��ار ملتابعة 
احل��ي��وان��ات ال��ربي��ة ع��ل��ى ال�����ش��واط��ئ ال���ربي���ة. والحظت 
املنظار  عد�شات  خ��الل  من  الغريبة  االأ�شياء  من  الكثري 
وكانت اأهمها ظهور رجل �شناعية على ال�شاطئ. يذكر اأن 
لوكا�س القادمة من مدينة هاليفاك�س الكندية قد زارت 
جزيرة �شابل يف العام 1971. وقد قالت اإن �شبب جميئها 

االأ�شا�شي هو اإعجابها باخليول وطبيعة املكان. املمثلة الإيطالية مونيكا بيلوت�صي لدى و�صولها حل�صور حفل ال�صليب الأحمر ال�صنوي يف موناكو. )رويرتز(

تايوان حتول مرتو 
اأنفاق مل�سابح

وال�شياحة  املعلومات  اإدارة  حّولت 
ال�شلطات  مع  بالتعاون  تايوان،  يف 
تايبيه،  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
ع��رب��ات م��وا���ش��الت م��رتو االأنفاق 
االأخ�شر  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 
األعاب  م�������ش���ارات  اإىل  ل��ل��م��دي��ن��ة، 
م�شابح،  اأحوا�س  تت�شمن  ريا�شية 
ق����دم وك�����رة �شلة،  ك����رة  وم���الع���ب 
با�شتخدامها  ريا�شية،  ومدرجات 

تقنية الوهم الب�شري.
ياأتي ذلك بالتزامن مع ا�شت�شافة 
ت���اي���وان ال�����ش��ي��ف احل����ايل احلدث 
للريا�شيني  ال������دويل  ال��ري��ا���ش��ي 
األعاب  با�شم  امل��ع��روف  اجلامعيني 
اجل���ام���ع���ات ال��ع��امل��ي��ة، وال�����ذي بداأ 
اأن  املقرر  وم��ن  تايبيه،  م��وؤخ��ًرا يف 
املُقبل، حيث  اآب    30 ي�شتمر حتى 
���ش��يء خ��ا���س لتكرمي  ق���ررت عمل 
موا�شالتها  ب��ا���ش��ت��خ��دام  احل����دث، 

العامة.
قواعد  دجمت  اإنها  االإدارة  وقالت 
و�شائل  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  االأل����ع����اب 
يكون  حتى  لتايبيه،  العامة  النقل 
اجل����م����ه����ور ج���������زًءا م�����ن احل������دث، 
التاريخية  احلقائق  عن  ولتثقيفه 
على  للت�شجيع  ب��االإ���ش��اف��ة  ع��ن��ه، 

ا�شتخدام و�شائل النقل العام.
اأحوا�س ال�شباحة  وح�شل ت�شميم 
ذهبية،  امل��رتو، ميدالية  يف عربات 
عدد  يف  ع��ال��ي��ًة  اأرق���اًم���ا  لتحقيقه 
ت�����داول�����ه ع����رب و����ش���ائ���ل االإع�������الم 

االجتماعي يف تايوان.

مهند�سات امليكانيك ي�سعلن ثورة نوعية 
الع�شرات من  اأرف��ف حتمل  اأ�شفل  جتل�س �شادية حممد 
لُي�شمع �شوتها  ت�شيح  وه��ي  امل��ح��رك��ات،  زي��ت  زج��اج��ات 
جراج  ه��و  ه��ذا  ال�شاخبة  القريبة  االآالت  �شوت  و�شط 
�شادية وترفع يديها امللطختني بالزيت بحما�شة، علماً 
باأنها حالة �شاذة يف العراق املحافظ الذي يهيمن عليه 
الذكور. بح�شب �شحيفة يو اإ�س اإيه توداي تعترب �شادية 
مهند�شة ميكانيك غري عادية يف جراج عادي يف مدينة 
كردية تقع بالقرب من احلدود العراقية االإيرانية، ولكن 
هذا اجلراج يختلف عن غريه يف �شيء مميز للغاية، وهو 
اأن كل طاقم العمل به من ال�شيدات، فهن يعملن الإعالة 

اأ�شرهن بينما يخلقن ثورة م�شغرة يف املجال.
للمراأة  املجتمع  روؤي����ة  اأغ���ري  اأن  اأري����د  ���ش��ادي��ة:  وت��ق��ول 
ولقدرات املراأة املفرت�شة، واأن اأبني لهم اأن املراأة -اأي�شاً- 

قادرة على اإدارة جراج كهذا، مثلما يفعل الرجال هنا .
اجلذابة  ال�شخ�شية  ذات  االأع���م���ال  ���ش��ي��دة  تخطط  مل 
كمهند�شة  للعمل  ال�شابقة  املدنية  اخل��دم��ة  وموظفة 
يف  االقت�شادية  االأزم��ة  حدثت  عندما  ولكن  ميكانيكا. 
اأجور  تخفي�س  ومت  العراق،  �شمال  يف  الكردية  املنطقة 
اإىل  اح��ت��اج��ت   ،75% اإىل  ت�����ش��ل  بن�شبة  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع 

طريقة جديدة الإعالة عائلتها.
العراقية  امل���راأة  اأن  البنتيها  تبني  اأن  �شادية  اأرادت  كما 
ال�شروع  ف��ق��ررت  ت��ري��ده��ا،  م��ه��ن��ة  ب����اأي  ال��ع��م��ل  ميكنها 
اإ�شالح  وه��ي  ال��ذك��ور،  عليها  يهيمن  مبهنة  العمل  يف 
ال�شيارات. وفرت فكرة �شادية ور�شة الإ�شالح  ال�شيارات 
ب�شيارتها  ت��اأت��ي  عندما  ب��ال��راح��ة  ال�شيدة  ت�شعر  حيث 

الإ�شالحها بعيداً عن �شخرية وم�شايقات الرجال.
وبعد ثالثة اأ�شهر من العمل، واإنفاق 10 اآالف دوالر من 
ب�شكل جيد،  امل�شروع ي�شري  اأن  �شادية  املدخرات، ك�شفت 

واأنها لي�شت نادمة على �شيء.
ال�شيارات،  اإ�شالح  نف�شها  عّلمت  باأنها  �شادية  وتعرتف 
اأعطال  باإ�شالح  يقوم  ن�شاء   4 من  املكون  فريقها  واأن 
بعد االآخ��ر، واأن الهدف احل��ايل هو  اأك��رث تعقيداً يوماً 

االإملام باإلكرتونيات ال�شيارات يف االأ�شهر املقبلة.
وك���م���ا ه���و م��ت��وق��ع ت���واج���ه ����ش���ادي���ة ال��ت��ح��ي��ز اجلن�شي 

وال�شخرية يومياً نتيجة الختيارها غري املعتاد.
العمالء  اأح��د  ج��اء  ال�شابقة،  ال�شحيفة  زي���ارة  وخ��الل 
وت�شكع يف اجلراج ملدة �شاعة، وقدم هدايا قبل اأن يطلب 

منها الحقاً فح�س �شيارته ذات الدفع الرباعي.

�سبريز متار�ض الريا�سة 
على مواقع التوا�سل

من  املثايل  وقوامها  ر�شاقتها  على  �شبريز  بريتني  العاملية  النجمة  حتافظ 
خالل الريا�شة. ورغم بلوغها �شن ال� 35، ج�شم جنمة البوب ال يزال مثاليا 

ويكاد يكون االأمثل بالن�شبة لها.
وت�شارك �شبريز متابعيها عرب مواقع التوا�شل االجتماعي بالتمارين الريا�شية 

التي تقوم بها من خالل ن�شر فيديوهات لها وهي متار�س الريا�شة.
كما ك�شفت �شبريز ملتابعيها بع�س اأ�شرار ليونة و�شد اجل�شم من خالل فيديو 
ظهرت فيه تقوم ببع�س التمارين الريا�شية. وقد ركزت النجمة على اجلزء 

االأعلى من ج�شدها وحتديداً منطقة ال�شدر يف الفيديو الذي ن�شرته.


