
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

�شندوق �أبوظبي للتنمية ميول  64 م�شروعا 
تنمويا يف م�شر بـقيمة  4 مليار�ت درهم

•• اأبوظبي-وام: 

مول �شندوق اأبوظبي للتنمية - منذ العام 1974 - 64 م�شروعا تنمويا 
يف م�شر بقيمة بلغت اأكرث من 4 مليارات درهم من خالل املنح احلكومية 
والقرو�ض املي�شرة التي غطت قطاعات تنموية اأ�شا�شية عدة اأبرزها النقل 
وال�شناعة  والكهرباء  والطاقة  وال��ري  وال��زراع��ة  والإ�شكان  واملوا�شالت 
والتعدين اإ�شافة اإىل التعليم والرعاية ال�شحية. كما ا�شتثمر ال�شندوق يف 
�شركة اأبوظبي لال�شتثمارات ال�شياحية - اإحدى اأهم ال�شركات ال�شياحية 
يف م�شر - والتي تبلغ ح�شته فيها 84 يف املائة فيما تهدف ال�شركة اإىل 
حتفيز عملية التنمية القت�شادية وتوفري العديد من الوظائف وتلعب 
اأن�شطته  ا�شتدامة  ي�شمن  ب�شكل  ال�شندوق  اإي��رادات  تعزيز  دورا هاما يف 

وعملياته ومتكينه من تعزيزها ب�شكل م�شتمر.  )التفا�شيل �ض2(

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يو��شل توزيع �مل�شاعد�ت 
�لإغاثية على �لأ�شر �لفقرية بح�شرموت

•• ح�رض موت -وام:

الغذائية  امل�شاعدات  توزيع  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  توا�شل 
على ذوي الحتياجات اخلا�شة والأ�شر الفقرية وذوي الدخل املحدود 

مبحافظة ح�شرموت اليمنية .
ال�شالل  ام�ض  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  وزع��ت هيئة  ال�شاأن  ويف هذا 
اأهايل مديرية بروم ميفع مبحافظة ح�شرموت وذلك  الغذائية على 
التي  الغ��اث��ي��ة  واجل��ه��ود  اأطلقتها  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة  حملتها  اط���ار  يف 
تبذلها دولة المارات على اأكرث من �شعيد مل�شاعدة الأ�شقاء يف اليمن 

والتخفيف من معاناتهم وحت�شني ظروفهم املعي�شية والقت�شادية. 
)التفا�شيل �ض2(
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جنود الحتالل يفرقون املحتجني الفل�شطينيني خارج باحة امل�شجد الأق�شى  )ا ف ب(

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون �شلطان عمان 
بذكرى يوم �لنه�شة و�لرئي�س �مل�شري بذكرى ثورة 23 يوليو

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ب���ع���ث 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ال�شلطان  اجل��الل��ة  ���ش��اح��ب  اإىل 
عمان  �شلطان  �شعيد  ب��ن  قابو�ض 
ذكرى  مبنا�شبة  وذل��ك  ال�شقيقة 

يوم النه�شة املباركة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ��ي�����ض 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 
ال�شلطان  اجل��الل��ة  ���ش��اح��ب  اإىل 

قابو�ض بن �شعيد.
ب��ع��ث �شاحب  اخ�����رى  م���ن ج��ه��ة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل 
فخامة  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��رق��ي��ة  اهلل 
ال�شي�شي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����ض 
العربية  م�شر  جمهورية  رئي�ض 
ذكرى  مبنا�شبة  وذل��ك  ال�شقيقة 

ثورة 23 يوليو .

حممد بن را�شد خالل تقدميه واجب العزاء لعائلة املرحوم �شعيد باحلب العامري  )وام(

حممد بن ر��شد يقدم و�جب �لعز�ء 
يف وفاة �شعيد باحلب �لعامري

•• دبي -وام:

اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  قدم �شاحب 
الوزراء  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل واجب العزاء يف وفاة املرحوم 

�شعيد باحلب العامري.
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  يرافقه  �شموه  ق��ام  فقد 
بزيارة  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

ع�شر  دب���ي  يف  زع��ب��ي��ل  منطقة  يف  ال���ع���زاء  جمل�ض 
الفقيد  �شموهما لأجن��ال وذوي  اأع��رب  ام�ض حيث 
عن �شادق عزائهما وموا�شاتهما يف م�شابهم اجللل 
ب��وا���ش��ع رحمته  يتغمده  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  راج��ي��ان 
ومغفرته ويلهم اأهله وذويه جميل ال�شرب وح�شن 

العزاء .
اإنا هلل واإنا اليه راجعون.

)�شور اخرى �ض2(

الحتالل يزرع كامريات مراقبة عند مداخل الأق�صى

�جتماع وز�ري عربي طارئ �خلمي�س.. وجل�شة طارئة ملجل�س �لأمن �ليوم
•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلنت جامعة الدول العربية ام�ض 
ع���ن ع��ق��د اج��ت��م��اع ط����ارئ ملجل�ض 
وزراء  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  اجل���ام���ع���ة 
اخلارجية بعد ظهر يوم اخلمي�ض 
املقبل للنظر يف مو�شوع العتداءات 
الأخرية  الإ�شرائيلية  والإج���راءات 
يف مدينة القد�ض ويف حرم امل�شجد 

الأق�شى ال�شريف.
املفو�ض  ال�����وزي�����ر  ب����ذل����ك  �����ش����رح 
حممود عفيفي، املتحدث الر�شمي 
جلامعة  ال�����ع�����ام  الأم���������ني  ب���ا����ش���م 
ال��دول العربية، وق��ال انه يف �شوء 
الت�شالت املكثفة التي جرت على 
مدى ال� 24 �شاعة الأخرية، وبناء 
عدد  دعمه  الأردن  م��ن  طلب  على 
اجلامعة،  يف  الأع�شاء  ال��دول  من 

فقد تقرر عقد الجتماع.
ج���اء ه���ذا يف ال��وق��ت ال����ذي زرعت 
فيه �شرطة الإحتالل الإ�شرائيلية  
وذكية  متطورة  مراقبة  ك��ام��ريات 
وباحاته.  الأق�������ش���ى  امل�����ش��ج��د  يف 
وهذه الكامريات قادرة على ك�شف 
ال���ش��ل��ح��ة وامل���ع���ادن وق��ام��ت قوات 

ال��ك��ام��ريات ع��ل��ى الأق����ل ع��ن��د اأحد 
مداخل امل�شجد الأق�شى. 

وزراء  مع  اجتماعا  نتنياهو  وعقد 
يلتقي  اأن  امل��ق��رر  وم���ن  ح��ك��وم��ت��ه، 
مبجل�ض الوزراء ال�شيا�شي والأمني 

امل�شغر يف وقت لحق. 
اجتماع  م�شتهل  يف  نتنياهو  وق��ال 
احل��ك��وم��ة: منذ ب��داي��ة الأح����داث، 
الجتماعات  م��ن  �شل�شلة  اأج��ري��ت 
لتقييم الأو�شاع مع عنا�شر الأمن 
امل��وج��ودون على  اأولئك  بينهم  من 
تلقينا  "لقد  واأ����ش���اف:  الأر�������ض. 
م�شتجدات  لأح���دث  ���ش��ورة  منهم 
باتخاذ  وت����و�����ش����ي����ات  الأو��������ش�������اع 
وفقا  ق���رارن���ا  و�شنتخذ  اإج������راءات 

لذلك. 
وك����ان����ت اإ�����ش����رائ����ي����ل اأع�����رب�����ت عن 
بدائل  يف  ل��ل��ت��ف��ك��ري  ا����ش���ت���ع���داده���ا 

للبوابات الإلكرتونية.
هذا ويجتمع جمل�ض الأمن التابع 
الثنني،  ال���ي���وم  امل��ت��ح��دة،  ل����الأمم 
دموية  العنف  موجات  اأ�شد  لبحث 
الفل�شطينيني  ب����ني  ����ش���ن���وات  يف 
اأعلن  م���ا  وف����ق  والإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ني، 

دبلوما�شيون .

ب��ت��ث��ب��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى ج�شر  الح����ت����الل 
حديدي امام باب ال�شباط كاإجراء 
املعادن  ك�شف  ب��واب��ات  ي�شتبدل  قد 

التي يرف�شها الفل�شطينيون.
هذا فيما اأكدت م�شادر يف الوقاف 
الفل�شطينيني  اأّن  ال����ش���الم���ي���ة 

ال���ب���دائ���ل م��ه��م��ا كانت  ي��رف�����ش��ون 
وي��ت��م�����ش��ك��ون ب����اإع����ادة ال���و����ش���ع يف 

امل�شجد الق�شى ل�شابق عهده. 
الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�ض  وواج��ه 
بنيامني نتنياهو �شغوطا متزايدة 
الأمنية  القيود  ه��ذه  ب�شبب  اأم�ض 

اأع����م����ال ع���ن���ف مطلع  ب���ع���د وق������وع 
بحياة  اأودت  اجل������اري  الأ����ش���ب���وع 
ثمانية اأ�شخا�ض و�شط خماوف من 

اندلع املزيد من ال�شطرابات.
ال��ب��واب��ات الإل��ك��رتون��ي��ة ظلت  لكن 
ق��ائ��م��ة الأح�����د ح��ت��ى ب��ع��د تركيب 

األغام النقالبيني تخلف 98 جرمية يف ال�صالع اليمنية 

�ل�شرعية تكبد �مللي�شيات خ�شائر فادحة يف مع�شكر خالد
•• عوا�صم-وكاالت:

ك��ب��رياً على  ال��وط��ن��ي اليمني ه��ج��وم��اً  ���ش��نَّ اجل��ي�����ض 
بعد  املخا  امليلي�شيات يف مع�شكر خالد مبفرق  مواقع 

ح�شار حمكم فر�شه من اجتاهات عدة.
وو�شل اجلي�ض اإىل مثلث بوابة املع�شكر قرب منطقة 
النجيبة، كما حقق تقدماً يف منطقة الع�شفورية بعد 

معارك �شارية، وباإ�شناد من مقاتالت التحالف.
�شقوط عدد  من جانبه، حتدث م�شدر ع�شكري عن 
و  احل��وث��ي  ميلي�شيات  �شفوف  يف  القتلى  م��ن  كبري 
اآل��ي��ات ع�شكرية  ت��دم��ري  امل��خ��ل��وع ���ش��ال��ح، ف�شاًل ع��ن 

واغتنام اأ�شلحة بكميات كبرية.
اىل ذل: وثق تقرير حقوقي 98 حالة ت�شرر ب�شرية 
للدروع  امل�����ش��ادة  الأر���ش��ي��ة  الأل���غ���ام  وم��ادي��ة خلفتها 
واملخلوع  ميلي�شيات_احلوثي  زرعتها  التي  والأفراد 
الفرتة  خالل  ال�شالع  مبحافظة  النقالبية،  �شالح 
حزيران  ي��ون��ي��و  وح���ت���ى   2015 اآذار  م���ار����ض  م���ن 

.2017
اأن  اإىل  الإن�شان  و حقوق  واأ�شار مركز وعي لالإعالم 

اأ�شرار الألغام تنوعت بي�ن القتل والإ�شابة وتفجري 
منازل وتفخيخ مركبات ومزارع.

واأفاد تقرير اأ�شدره املركز احلقوقي اليمني، ال�شبت، 
وثق  امل��ي��داين  فريقه  اأن  العربية.نت،  عليه  اطلعت 
حالة قتل، منها 15 حالة جراء حوادث انفجار   26
الألغام امل�شادة لالأفراد التي زرعتها امليلي�شيات، بينها 
انفجار  نتيجة  اأطفال  لها  تعر�ض  قتل  ح��الت  ثالث 

األغام اأر�شية.
وقال التقرير اإن عدد القتلى الذين �شقطوا بانفجار 
مقذوفات اأو عبوات نا�شفة ا�شتهدفتهم يف اأماكنهم اأو 

مركباتهم بلغ نحو 21 قتيال، بينهم طفالن.
 13 منها  اإ�شابة،  حالة   28 نحو  التقرير  وث��ق  كما 
بينها  احلوثيون،  زرعها  اأر�شية  األغام  بانفجار  حالة 
اأرب���ع ح���الت م��ن الأط���ف���ال، وح��ال��ة واح���دة تعر�شت 
اإىل  املدنيني  اجل��رح��ى  ع��دد  و�شل  بينما  ام����راأة،  لها 
خالل  ع�شكريني  جرحى  �شتة  مقابل  جريحا   22
فرتة التقرير املمتدة بني مار�ض اآذار 2015 وحتى 
يونيو حزيران 2017، كما بلغ عدد اجلرحى الذين 
يعانون من اإعاقات دائمة ب�ش��بب الألغام الأر�شية 13 
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ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ��ي�����ض 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 
عبدالفتاح  الرئي�ض  فخامة  اإىل 

ال�شي�شي.

داع�ش يخ�صر مناطق جنوب �صرقي الرقة

قو�ت �لأ�شد تق�شف �لغوطة �ل�شرقية رغم �لهدنة
•• عوا�صم-وكاالت:

الغوطة  يف  ع��دة  مناطق  تعر�شت 
وق�شف  جوية  ل��غ��ارات  ال�شرقية، 
م���ن ق����وات ال��ن��ظ��ام ���ش��ب��اح اليوم 
الأح������د، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن دخول 
ال��ق��ت��ال��ي��ة يومه  وق����ف الأع����م����ال 
املر�شد  اأف�������اد  م����ا  وف�����ق  ال����ث����اين، 

ال�شوري حلقوق الإن�شان. 
»ال���ط���ائ���رات  اأن  امل���ر����ش���د  وذك������ر 
ل��ق��وات النظام  ال��ت��اب��ع��ة  احل��رب��ي��ة 
ا�شتهدفت اأطراف بلدة عني ترما 
ب�شت غارات على الأقل منذ �شاعات 
على  غارتني  نفذت  كما  ال�شباح. 

و�شط واأطراف مدينة دوما«. 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا قوات  وط���ال���ت ق��ذي��ف��ة 
بح�شب  الأح��������د  اأم���������ض  ال���ن���ظ���ام 
اأط��راف مدينة ج�شرين،  املر�شد، 
غداة قذائف و�شواريخ ا�شتهدفت 
عدة  مناطق  الهدنة،  �شريان  بعد 
اأبرزها عني ترما ومدينة حر�شتا.  
خ�شائر  اأي  امل��ر���ش��د  ي�شجل  ومل 

ب�شرية. 
»ق�شف  اإن  امل��ر���ش��د  م��دي��ر  وق����ال 

ق����وات ال��ن��ظ��ام ي��ع��د خ��رق��اً لوقف 
اإطالق النار« نافياً »وجود اأي من 
املناطق  يف  الإره���اب���ي���ة  ال��ف�����ش��ائ��ل 

التي طالها الق�شف«. 
تطبيق  الأول   اأم�����ض  ظ��ه��ر  وب����داأ 
وقف لالأعمال القتالية يف منطقة 
دم�شق،  ريف  ال�شرقية يف  الغوطة 
اإع�����الن رو�شيا  م���ن  ���ش��اع��ات  ب��ع��د 
اآل��ي��ات لتطبيق هذه  الت��ف��اق على 

الهدنة. 

املر�شد  ق����ال  اأخ�������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
ووحدة  الإن�شان  حلقوق  ال�شوري 
جلماعة  التابعة  احلربي  الإع��الم 
احلكومية  ال��ق��وات  اإن  اهلل  ح���زب 
انتزعوا  وح���ل���ف���اءه���ا  ال�������ش���وري���ة 
تنظيم  من  اأرا���ض  على  ال�شيطرة 
�شرق  ج����ن����وب  ري������ف  يف  داع�����������ض 
التنظيم  م��ع��ق��ل  ال���رق���ة  م��دي��ن��ة 
الرهابي وذلك بعد �شربات جوية 

باملنطقة.

ـــــات بـــــن حــفــر  ـــــادث حم
غــدً� باري�س  يف  و�لــ�ــشــر�ج 

•• القاهرة-رويرتز:

قال م�شدر دبلوما�شي اأم�ض الأحد 
ليبيا  ب�شرق  الع�شكري  القائد  اإن 
رئي�ض  ال�شراج  خليفة حفرت وفائز 
احل��ك��وم��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��دع��وم��ة من 
اللقاء غدا  الأمم املتحدة يعتزمان 
الثالثاء لإج��راء حمادثات برعاية 

فرن�شية يف �شبيل حل الأزمة.
وق����ال امل�����ش��در اأع���ل���م اأن ح��ف��رت يف 
باري�ض بالفعل ومن املقرر اأن ي�شل 
ال�����ش��راج ق��ري��ب��ا. ي�����ش��ت��ه��دف��ان يوم 
وال�شراج  حفرت  واأج��رى  الثالثاء. 
اأيار  مايو  يف  اأبوظبي  يف  حمادثات 
اأك���رث م��ن عام  ل��ل��م��رة الأوىل م��ن��ذ 
املحادثات  وتناولت  ال��ع��ام.  ون�شف 
اتفاقا تدعمه الأمم املتحدة وياأمل 
ينهي  اأن  ال��غ��رب  يف  ليبيا  ���ش��رك��اء 
القتتال بني الف�شائل التي تهيمن 
ع��ل��ى ال���ب���الد م��ن��ذ ���ش��ق��وط معمر 

القذايف عام 2011.
اأم�ض  ليبي،  �شابط  اأف��اد   ، ميدانياً 
واإ�شابة  26 مدنياً  الأح��د، مبقتل 
�شهر،  م���ن  اأق�����ل  يف  اآخ����ري����ن   37
البالد  م��ن��ط��ق��ة  الأل���غ���ام يف  ج����راء 

وال�شابري ببنغازي.

خادم �حلرمن يبحث مع �أردوغان 
مكافحة �لإرهاب وم�شادر متويله

•• جدة-وام:

عقد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود يف 
رجب  الرتكي  الرئي�ض  مع  مباحثات  جل�شة  ام�ض  بجدة  ال�شالم  ق�شر 

طيب اأردوغان الذي يزور اململكة حاليا.
وذك����رت وك��ال��ة الأن���ب���اء ال�����ش��ع��ودي��ة وا�����ض اأن����ه ج���رى خ���الل املباحثات 
املنطقة  الأو�شاع يف  البلدين وبحث تطورات  العالقات بني  ا�شتعرا�ض 

واجلهود املبذولة يف �شبيل مكافحة الإرهاب وم�شادر متويله.

على  حر�شها  توؤكد  �ل�شعودية 
�أد�ء �لقطرين �حلج و�لعمرة

•• جدة-وام:

للطريان  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأك�������دت 
ال�����ش��ع��ودي��ة ح��ر���ض حكومة  امل����دين 
اململكة على متكني الراغبني يف اأداء 
ال�شقاء  الإخ��وة  العمرة من  منا�شك 
اأي  وع����رب  وق����ت  اأي  يف  ال��ق��ط��ري��ني 
خطوط با�شتثناء اخلطوط القطرية 
مرورا  ال��دوح��ة  م��ن  تنطلق  اأن  على 
ويكون  ف��ق��ط  ت���ران���زي���ت  مب��ح��ط��ات 
ق���دوم���ه���م ع���ن ط���ري���ق م���ط���ار امللك 
المري  وم��ط��ار  ج��دة  يف  عبدالعزيز 

حممد بن عبدالعزيز يف املدينة.

�إرهــــابــــيــــن   8 مـــقـــتـــل 
ــوب �لــقــاهــرة بــالــفــيــوم جــن

•• القاهرة-وكاالت:

قالت وزارة الداخلية امل�شرية اإنها 
قتلت ثمانية اإرهابيني يف حمافظة 
الفيوم، جنوب القاهرة، بعد تبادل 
اأنه  يعتقد  ف��ي��م��ا  ال���ن���ار،  لإط����الق 

مع�شكر لتدريب م�شلحني.
الإرهابيني  اأن  للوزارة  بيان  وذكر 
�شواعد  حركة  ت�شمى  ل�ما  تابعون 
م�شر ، املعروفة با�شم ح�شم، التي 
الإرهابية  العمليات  معظم  تبنت 
ال��ت��ي مت��ت يف ال��ق��اه��رة يف الفرتة 
دورية  ا�شتهداف  واآخرها  املا�شية 
اأم��ن��ي��ة ب��ال��ف��ي��وم اأ���ش��ف��ر ع��ن مقتل 

جمند واإ�شابة اآخرين.
ال���ق���وات عرثت  اأن  ال��ب��ي��ان  وق����ال 
واأ�شلحة  ل��الإع��ا���ش��ة  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى 
اآليه وذخائر. وح�شب البيان، فاإن 
وزارة الداخلية األقت القب�ض على 

خم�شة من عنا�شر ح�شم.

خادم احلرمني خالل مباحثاته مع الرئي�ض الرتكي   )رويرتز(

�شوريان يقودان دراجتيهما و�شط الدمار يف مدمية دوما   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

»ديو�«  تتابع �شري �لعمل مبركز �لبحوث �شمن  جممع حممد بن ر��شد للطاقة �ل�شم�شية 
•• دبي -وام:

الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  اطلع 
التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الع�شو 
دب���ي -دي���وا  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  لهيئة 
البحوث  مركز  م�شروع  موقع  على 
والتطوير �شمن جممع حممد بن 
ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�شد 
اإن�������ش���اوؤه يف منطقة  ي��ج��ري  ال����ذي 

�شيح الدحل بدبي.
راف����ق ال��ط��اي��ر يف اجل��ول��ة ك��ل من 
النائب  عبيداهلل  عبداهلل  املهند�ض 
املياه  ق��ط��اع  ل��ل��رئ��ي�����ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
واملهند�ض جمال  املدنية  والهند�شة 
الرئي�ض  ن��ائ��ب  احل���م���ادي  ���ش��اه��ني 
واملهند�ض  اخل���ا����ش���ة  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
الرئي�ض-  نائب  ال�شام�شي  حممد 
م�شاريع الهند�شية املدنية و�شيانة 

املياه.
وا���ش��ت��م��ع ال���ط���اي���ر م���ن مم��ث��ل��ي “ 
ال�شركة   “ انرتنا�شونال  �شتانتيك 
ت�شميم  عن  امل�شوؤولة  ال�شت�شارية 
البحوث  وم����رك����ز  خم���ت���رب  وب����ن����اء 
كابيتال  رمي   “ و�شركة  والتطوير 
تقدم  �شرح حول  “ اإىل  للمقاولت 

�شري العمل .
باأعلى  الل����ت����زام  ����ش���رورة  م���وؤك���دا 
معايري الأمن وال�شحة وال�شالمة 
ويف  عالية  ب��ج��ودة  امل�شروع  واإجن���از 

املوعد التعاقدي.
“ اإن الهيئة تعمل - حتقيقا  وق��ال 

ثالثية  الطباعة  تقنيات  ت��وف��ره��ا 
كاأحد  بالإ�شافة  والت�شنيع  الأبعاد 
احللول املبتكرة التي يتم ال�شتفادة 
منها يف عملياتها الداخلية لطباعة 
قطع الغيار غري املعدنية لالأجهزة 
واملعدات مبا ي�شهم يف تقلي�ض وقت 
اإ�شافة  التكلفة  وخف�ض  امل�شرتيات 
اإىل اإطالة العمر الفرتا�شي لهذه 
املعدات وتعزيز البتكار يف الهيئة. 

وت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ح��ال��ي��ا ع��ل��ى بناء 
الطباعة  جم�������ال  يف  ال�������ق�������درات 
التعاون  طريق  عن  الأبعاد  ثالثية 
م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات رائ����دة م��ث��ل جرنال 
اإل��ك��رتي��ك وال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف 
ثالثية  ال���ط���ب���اع���ة  ا����ش���ت���خ���دام���ات 

الأبعاد يف املوؤ�ش�شات اخلدماتية.
عدة  مع  اتفاقيات  الهيئة  واأب��رم��ت 
وطنية  و�شركات  وموؤ�ش�شات  هيئات 
الوطني  امل���خ���ت���رب  م���ن���ه���ا  ع���امل���ي���ة 
 ”NREL“ امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة 
الأمريكية  ال��ط��اق��ة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع 
للطاقة  الإ�شباين  الوطني  واملركز 
املتجددة “CENER” يف جمال 
والتعرف  وال���ت���ط���وي���ر  ال���ب���ح���وث 
يف  العاملية  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث  على 
والبيئة  وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة  جم����الت 
الإم����ارات  م��ع جامعة  ت��ت��ع��اون  كما 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وج��ام��ع��ة خليفة 
يف جم�����ال ال���ب���ح���وث وال����درا�����ش����ات 
الطاقة  جم�������الت  يف  امل�������ش���رتك���ة 

املتجددة والبديلة.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�ض  رئ���ي�������ض  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
الوطنية  لال�شرتاتيجية  وترجمة 
متيز  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى   - ل���الب���ت���ك���ار 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  وتناف�شية 
امل���ت���ح���دة واإم��������ارة دب����ي م���ن خالل 
احلكومية  اخل��دم��ات  اأرق���ى  توفري 
املمار�شات  اأف�شل  واعتماد  املتميزة 
معدلت  اأع��ل��ى  يحقق  مب��ا  العاملية 

�شعادة النا�ض “.
البحوث  م���رك���ز  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
منظورا  ���ش��ي��ع��ت��م��د  وال����ت����ط����وي����ر 

املتجددة  ال��ط��اق��ة  م���ب���ادرات  ودع���م 
خ�����ش��و���ش��ا ال��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة .. 
ف�شال عن الأن�شطة الأخ��رى التي 

تقوم بها الهيئة.
يف  ���ش��ي�����ش��اه��م  امل����رك����ز  اأن  واأردف 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب����ي ك��م��رك��ز عاملي 
للبحوث والتنمية يف جمال الطاقة 
ال�شم�شية وال�شبكات الذكية وكفاءة 
ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه و���ش��ي��ع��زز م��ن بناء 
القدرات يف هذه القطاعات لتمكني 
التنمية  متطلبات  تلبية  م��ن  دب��ي 
حيث  الإم������������ارة..  يف  امل�������ش���ت���دام���ة 
اإن�����ش��اء من�شة  ال��ه��ي��ئ��ة يف  ت�����ش��اه��م 
الطاقة  مبجال  والبتكار  ل��الإب��داع 

الأنظمة  اع���ت���م���ادي���ة  واخ����ت����ب����ارات 
لالختبارات  خ���ارج���ي���ة  واأخ��������رى 
 ”Field Test“ امل���وق���ع���ي���ة 
والتي  اجلديدة  واملعدات  للتقنيات 
باإزالة  املتعلقة  ال��درا���ش��ات  ت�شمل 
ال�شم�شية  الأل���واح  على  الغبار  اآث��ار 
يلبي  م�����ش��ع��ى  يف  ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة 
النظيف  الإن��ت��اج  يف  الهيئة  ط��م��وح 
للكهرباء وتقليل تكاليف الت�شغيل.

والتطوير  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  وي�شم 
خمتربا لبحوث الطائرات من دون 
طيار مبني بتقنية الطباعة ثالثية 
بدرا�شة  الهيئة  تقوم  حيث  الأبعاد 
الطباعة  تقنية  ا�شتخدام  اإمكانية 

التطورات  مل��واك��ب��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا 
العلمية والبحثية يف جمال الطاقة 
امل����ت����ج����ددة و����ش���ي���دع���م اأه���������داف “ 
النظيفة  ا�شرتاتيجية دبي للطاقة 
الطاقة  م�شادر  “ لتنويع   2050

وتعزيز كفاءتها.
دعم  اإىل  يهدف  املركز  اأن  واأ���ش��اف 
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  الهيئة  روؤي����ة 
الطاقة  اإم�������دادات  يف  ال���ش��ت��دام��ة 
ال���ط���اق���ة وخلق  وت���ن���وي���ع م�������ش���ادر 
البتكار  ع��ل��ى  ت�شجع  اأع��م��ال  بيئة 
دبي  ل�شرتاتيجية  حتقيقاً  وي��اأت��ي 
ل��ب��ن��اء اق��ت�����ش��اد ق��ائ��م ع��ل��ى املعرفة 
من خالل حت�شني معايري الكفاءة 

النظيفة  وال���ت���ق���ن���ي���ات  امل����ت����ج����ددة 
و���ش��ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت����دري����ب ال����ك����وادر 
واأطلقت  ذل����ك.  مل��واك��ب��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
والتطوير  البحوث  م��رك��ز  الهيئة 
اأعماله  وتتمحور   2014 ع��ام  يف 
رئي�شية  ت�شغيلية  4 جم��الت  حول 
الطاقة  من  الكهرباء  اإنتاج  ت�شمل 
الذكية  ال�شبكة  تكامل  ال�شم�شية 
وامل���ي���اه ومبجموع  ال��ط��اق��ة  ك���ف���اءة 
500 مليون  اإىل  ا�شتثمارات ت�شل 

درهم حتى عام 2020.
وت�شم البنى التحتية ملركز البحوث 
تتكون  وبرامج  م�شاريع  والتطوير 
لدرا�شة  داخ���ل���ي���ة  خم���ت���ربات  م���ن 

ث��الث��ي��ة الأب����ع����اد يف ت��ط��وي��ر قطع 
الطائرات  اأداء  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  غ��ي��ار 
الذكاء  على  تعتمد  طيار  دون  م��ن 
ال�شيانة  اأع���م���ال  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
جمالت  يف  الت�شغيلية  والعمليات 
ال�شتفادة  واإم��ك��ان��ي��ة  الهيئة  عمل 
لهذه  امل�شتقبلية  التطبيقات  م��ن 
يخدم  مب�����ا  ال�������واع�������دة  ال���ت���ق���ن���ي���ة 
يف  والإب����داع  البتكار  ا�شرتاتيجية 
الهيئة بالتعاون مع املراكز البحثية 

واجلامعات املرموقة حول العامل.
ك���م���ا ت���ع���م���ل ال���ه���ي���ئ���ة م�����ن خ���الل 
مبادراتها يف البحوث والتطوير اإىل 
ال�شتفادة املثلى من الإمكانات التي 

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يو��شل توزيع �مل�شاعد�ت �لإغاثية على �لأ�شر �لفقرية بح�شرموت
•• ح�رض موت -وام:

على  الغذائية  امل�شاعدات  ت��وزي��ع  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  توا�شل 
ذوي الحتياجات اخلا�شة والأ�شر الفقرية وذوي الدخل املحدود مبحافظة 

ح�شرموت اليمنية .
ويف هذا ال�شاأن وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�ض ال�شالل الغذائية 
على اأهايل مديرية بروم ميفع مبحافظة ح�شرموت وذلك يف اطار حملتها 
الإن�شانية التي اأطلقتها واجلهود الغاثية التي تبذلها دولة المارات على 
اأكرث من �شعيد مل�شاعدة الأ�شقاء يف اليمن والتخفيف من معاناتهم وحت�شني 

ظروفهم املعي�شية والقت�شادية.
اأن الهيئة  ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي  امل��ه��ريي رئي�ض ف��ري��ق  واأك���د حممد 
املواطنني  حياة  لتح�شني  احلثيثة  وم�شاعيها  اخل��رية  جهودها  �شتوا�شل 
اليمنيني وتخفيف وطاأة املعاناة عن كاهلهم وذلك عن طريق الو�شول اإىل 
اأكرب عدد من امل�شتهدفني من ن�شاطها وعملياتها الإغاثية وتقدمي و�شائل 
الدعم وامل�شاندة لتح�شني ظروفهم. وقال اإن عملية توزيع ال�شالل الغذائية 
العبء  تخفيف  منها يف  وم�شاهمة  امل�شتمرة  الإغاثة  لعمليات  امتدادا  تاأتي 
منها  تعاين  �شيئة  اقت�شادية  اأو���ش��اع  ظ��ل  يف  الأ���ش��ر  ه��ذه  عاتق  على  امللقى 
�شتتوا�شل  لليمن  الإماراتية  الإن�شانية  امل�شاعدات  اأن  اإىل  م�شريا   .. اليمن 

والتنموي  الإن�شاين  ذراعها  عرب  الغذائية  امل��واد  من  النا�ض  حلاجات  تلبية 
بحيث  الر�شيدة  القيادة  من  وبتوجيهات   « الأحمر  الهالل  هيئة   « باليمن 
ت�شل اإىل كافة امل�شتحقني لها. من جانبه اأ�شاد العقيد نا�شر علي ال�شعيبي 
الهالل  به هيئة  الذي تطلع  الكبري  بالدور  مدير عام مديرية بروم ميفع 
القوافل  اإىل جانب تدفق  ال�شرورية  الإماراتي لتح�شني اخلدمات  الأحمر 
الإغاثية اىل اأهايل ح�شرموت. واأكد اأن دولة الإمارات درجت وب�شكل مت�شل 
واملحافظات  ح�شرموت  يف  الإن�شانية  امل�شاعدات  من  كبري  كم  تقدمي  على 
الأخرى لإعادة البت�شامة اإىل وجوه الأطفال والن�شاء الذين يعي�شون و�شعا 
اإن�شانيا ماأ�شاويا. وقال اإن املعونات الغذائية التي مت توزيعها ام�ض اكت�شبت 

على  تقوى  ل  التي  واملحتاجة  الفقرية  الأ�شر  ملئات  بالن�شبة  خا�شة  اأهمية 
ب�شبب  الك�شب والعي�ض  �شبل  انقطاع  اليومي لأفرادها نتيجة  توفري قوتها 
مديرية  اأه���ايل  اأع���رب  جانبهم  م��ن  والإن�شانية.  املعي�شية  الأو���ش��اع  تفاقم 
معاناتهم  الذي يخفف من  الإماراتي  العون  لهذا  �شكرهم  ميفع عن  بروم 
القت�شادي  الو�شع  تردي  نتيجة  اأن فقدوا كثريا من مقومات احلياة  بعد 
وتعطل م�شادر الدخل التي توؤمن لهم احل�شول على لقمة العي�ض. واأثنوا 
على مكرمة دولة الإمارات وما تقوم به هيئة الهالل الأحمر الإماراتي من 
اأعمال خريية واإن�شانية لرفع املعاناة عن كاهلهم من خالل جهودها املتميزة 

املفعمة بالعطاء والروح الإن�شانية التي تقدر وتعي وتدرك قيمة الإن�شان.

�شندوق �أبوظبي للتنمية ميول 64 م�شروعا تنمويا يف م�شر بـ 4 مليار�ت درهم
•• اأبوظبي-وام: 

 - للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  م��ول 
منذ العام 1974 -  64 م�شروعا 
بلغت  ب��ق��ي��م��ة  م�����ش��ر  يف  ت��ن��م��وي��ا 
اأك���رث م���ن  4 م��ل��ي��ارات دره���م من 
والقرو�ض  احلكومية  املنح  خ��الل 
قطاعات  غ���ط���ت  ال���ت���ي  امل���ي�������ش���رة 
تنموية اأ�شا�شية عدة اأبرزها النقل 
والزراعة  والإ���ش��ك��ان  وامل��وا���ش��الت 
وال���������ري وال����ط����اق����ة وال���ك���ه���رب���اء 
اإىل  اإ�شافة  والتعدين  وال�شناعة 

التعليم والرعاية ال�شحية.
�شركة  يف  ال�شندوق  ا�شتثمر  كما 
اأبوظبي لال�شتثمارات ال�شياحية - 
اإحدى اأهم ال�شركات ال�شياحية يف 
م�شر - والتي تبلغ ح�شته فيها 84 
اإىل  ال�شركة  تهدف  فيما  املائة  يف 
حتفيز عملية التنمية القت�شادية 
الوظائف  م���ن  ال���ع���دي���د  وت���وف���ري 
وتلعب دورا هاما يف تعزيز اإيرادات 
ا�شتدامة  ي�شمن  ب�شكل  ال�شندوق 
من  ومتكينه  وعملياته  اأن�شطته 

تعزيزها ب�شكل م�شتمر.
ويرتبط �شندوق اأبوظبي للتنمية 
- الذراع التنموي حلكومة اأبوظبي 
بعالقات  امل�شرية  احلكومة  مع   -
�شراكة ا�شرتاتيجية بداأت منذ عام 

احلمام  ترعة  م�شروع  �شاهم  كما 
ال�شيخ  وترعة  ال�شمايل  بال�شاحل 
توفري  يف  ���ش��ي��ن��اء  غ����رب  يف  زاي�����د 
زراعية  مل�شاحات  فعالة  ري  اأنظمة 

�شا�شعة.
كما مول ال�شندوق اأي�شا م�شاريع 
لتنمية جنوب الوادي.. �شاهمت يف 
اإن�شاء  خ���الل  م��ن  املنطقة  تنمية 
األف   100 م�����ش��اح��ة  ل����ري  ت��رع��ة 
الري  منظومة  م��ن  ك��ج��زء  ف���دان 

املتكامل.
ال�شيخ  قناة  حفر  م�شروع  ويعترب 
م���ن م�شروع  ح��ي��وي��ا  ج�����زءا  زاي�����د 
منطقة  يف  ال����وادي  ج��ن��وب  تنمية 
دلتا  بخلق  �شاهمت  والتي  تو�شكى 
موازية  ال�شحراء  جنوب  ج��دي��دة 
مول   .. الطاقة  قطاع  ويف  للنيل. 
اإن�شاء   1975 ع��ام  يف  ال�شندوق 
اأب����ي ق���ري بقيمة  حم��ط��ة ك��ه��رب��اء 
128 مليون درهم وعمل امل�شروع 
على تاأمني الإم��دادات الكهربائية 
املنطقة  يف  ال��ق��ائ��م��ة  ل��ل��م�����ش��ان��ع 
واأبو  الإ���ش��ك��ن��دري��ة  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
املن�شاآت  م��ت��ط��ل��ب��ات  وت���وف���ري  ق���ري 

ال�شناعية اجلديدة.
وت�����ش��م��ن امل�����ش��روع اإن�����ش��اء حمطة 
الكهربائية  ال����ط����اق����ة  ل���ت���ول���ي���د 
�شعتهما  تبلغ  البخارية  بالطريقة 

4 ع��ق��ود ك�شريك  اأك���رث م��ن  م��ن��ذ 
امل�شرية  للحكومة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي 
التنمية  ل���ت���ح���ق���ي���ق  ودع�����م�����ه�����ا 
تنفيذ  خ������الل  م�����ن  امل�������ش���ت���دام���ة 
العديد من امل�شاريع احليوية التي 
على  وفعال  مبا�شر  ب�شكل  تنعك�ض 
توفري �شبل العي�ض الكرمي لل�شعب 
اأهداف  امل�شري وت�شهم يف حتقيق 
وتدعم تطلعاتها  وروؤي��ة احلكومة 

وخططها وبراجمها التنموية .
التي  اجلهود  تقديره  عن  واأع���رب 
ت���ب���ذل���ه���ا احل���ك���وم���ة امل�������ش���ري���ة يف 
الهادفة  التنموية  اخلطط  توفري 
القت�شادية  املجالت  تن�شيط  اإىل 
من  والتي  املختلفة  والجتماعية 
عجلة  دف����ع  يف  ت�����ش��ه��م  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 

النمو القت�شادي يف البالد.
يبذلها  ال��ت��ي  اجل���ه���ود  و���ش��اه��م��ت 
خالل  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق 
ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
تنفيذ  يف  امل�������ش���ري���ة  احل����ك����وم����ة 
قطاعات  يف  ا�شرتاتيجية  م�شاريع 
ع��ل��ى تعزيز  م��ت��ن��وع��ة مم���ا ع��م��ل 
امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  فر�ض 

يف البالد.
�شاهم   .. الإ����ش���ك���ان  ق���ط���اع  ف��ف��ي 
الوحدات  اآلف  بتمويل  ال�شندوق 
املنح  ال�شكنية يف م�شر من خالل 

البناء  بالتعاون  وات�شمت   1974
لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة كافة  يف 
املجتمع  على  بالنفع  ت��ع��ود  وال��ت��ي 

امل�شري.
وت���ع���ت���رب ح���ك���وم���ة اأب����وظ����ب����ي من 
�شاهمت  ال��ت��ي  الرئي�شية  اجل��ه��ات 
مب�شر  التنمية  ال��ربام��ج  دع���م  يف 
املا�شية من  الأربعة  العقود  خالل 
اأب��وظ��ب��ي للتنمية  خ��الل ���ش��ن��دوق 
واجلهات  املوؤ�ش�شات  من  والعديد 
الأخرى يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
واأكد �شعادة حممد �شيف ال�شويدي 
ال���������ش����ن����دوق عمق  ع�������ام  م�����دي�����ر 
تربط  التي  التاريخية  ال��ع��الق��ات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
وجمهورية م�شر العربية.. م�شريا 
البلدين  ب���ني  ال���ع���الق���ات  اأن  اإىل 
يحتذى  منوذجا  متثل  ال�شقيقني 
به للعالقات بني الدول ال�شقيقة.. 
ولل�شعب  امل�شرية  للقيادة  متمنيا 
امل�شري التقدم والزدهار وحتقيق 
املجالت  يف  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

القت�شادية والجتماعية كافة.
ذكرى  - مبنا�شبة  ال�شويدي  وقال 
23 ي��ول��ي��و - اإن  اح��ت��ف��الت ث���ورة 
عمل  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق 

املي�شرة..  وال��ق��رو���ض  احل��ك��وم��ي��ة 
وم���ن اأب����رز امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي مولها 
وهو  زاي���د  ال�شيخ  مدينة  م�����ش��روع 
متكاملة  �شكنية  م��دي��ن��ة  م�����ش��روع 
 735 بقيمة  ال�����ش��روري��ة  امل��راف��ق 
بدعم  �شاهمت  دره��م حيث  مليون 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�������ش���رية 
املعي�شية  ال�����ظ�����روف  وحت�������ش���ني 

لل�شكان.
كما مول ال�شندوق يف عام 1991 
م�������ش���روع م�����ش��اك��ن ال���ف���الح���ني يف 
البنية  اإىل  اإ����ش���اف���ة  اخل����ط����ارة.. 

التحتية املرافقة للم�شروع.
ويف عام 2000 .. مول ال�شندوق 
وهو  الهام  ال�شرتاتيجي  امل�شروع 
من�شاأة نا�شر والذي ي�شم 8500 
يلزمها  م��ا  بجميع  �شكنية  وح���دة 
من مرافق وخدمات بقيمة 661 

مليون درهم.
مول   .. ال�����زراع�����ي  ال���ق���ط���اع  ويف 
ا�شت�شالح  م�����ش��اري��ع  ال�������ش���ن���دوق 
الأرا�����ش����ي غ���رب ال��ن��وب��اري��ة حيث 
ا�شت�شالح  ع���ل���ى  امل�������ش���روع  ع���م���ل 
كبرية  مب�شاحات  زراع��ي��ة  اأرا���ش��ي 
لإعادة  ب��رام��ج  تطبيق  يف  و���ش��اه��م 
توطني اأعداد كبرية من املزارعني 
ال��ع��م��ل يف  ف���ر����ض  اآلف  وت���وف���ري 

القطاع الزراعي.

الت�شغيلية  وال���ك���ف���اءة  ال��ت��ج��اري��ة 
للقناة.

ويف عام 1977.. �شاهم ال�شندوق 
املرحلة  ال�شوي�ض  قناة  تطوير  يف 
الثانية وجاء م�شروع تطوير قناة 
ال�شوي�ض ل�شتكمال عملية تو�شعة 
اأكرث  تكون  وتاأهيلها بحيث  القناة 
قدرة وفاعلية على ا�شتقبال �شفن 
املدة  واخت�شار  العمالقة  ال�شحن 

الزمنية يف عبور القناة.
اأما يف قطاع التنمية الجتماعية .. 
فقد قدم ال�شندوق يف عام 1991 
لدعم  دره���م  مليون   184 مبلغ 

اإىل  اإ�����ش����اف����ة  م�����ي�����غ�����اواط..   30
وحدتني لتوليد البخار با�شتخدام 

الغاز الطبيعي.
ال���������ش����ن����دوق يف ع����ام  ك����م����ا م�������ول 
الكهرباء  لتوليد  حمطة   2010
نحو  تبلغ  ب��ق��درة  بنها  م��دي��ن��ة  يف 
بنظام  وت��ع��م��ل  م��ي��غ��اواط   750
الدورة املركبة مع ربطها بال�شبكة 

الكهربائية يف البالد.
ويف قطاع النقل .. �شاهم ال�شندوق 
يف عام 1974 بتمويل باإعادة فتح 
ما  الأوىل  املرحلة  ال�شوي�ض  قناة 
احلركة  م��ن  ملمو�ض  ب�شكل  ع��زز 

الجتماعية..  التنمية  ���ش��ن��دوق 
مبلغا   1997 ع���ام  يف  ق���دم  فيما 
درهم  مليون   37 بقيمة  اإ�شافيا 

للم�شروع ذاته.
وي����ه����دف ال�������ش���ن���دوق م����ن خالل 
املواطنني  اإىل متكني  ال��دع��م  ه��ذا 
عمل  فر�ض  اإي��ج��اد  م��ن  امل�شريني 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ل���ه���م.. ح��ي��ث مت��ك��ن من 
اإن�����ش��اء اأع���داد ك��ب��رية م��ن امل�شاريع 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  وامل��ن�����ش��اآت 
التي �شاهمت يف اإيجاد فر�ض عمل 
ترتاوح بني 50 و 70 األف فر�شة 

�شنويا.

حممد بن را�صد 

ي��ق��دم واج���ب 

العزاء يف وفاة 

باحلب  �صعيد 

ال�����ع�����ام�����ري
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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 المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�ض         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                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�ض     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 الأهلية 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 المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      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�ض  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأمي��ن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ض  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حاكم �ل�شارقة يهنئ �لرئي�س 
�مل�شري بذكرى ثورة 23 يوليو

•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ض عبدالفتاح 
ثورة  ذك��رى  مبنا�شبة  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�ض  ال�شي�شي 
23 يوليو.  كما بعث �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم 
ال�شارقة و�شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد 
نائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل القا�شمي نائب حاكم 

ال�شارقة برقيات تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�ض امل�شري.

حاكم �ل�شارقة يهنئ �شلطان 
عمان بيوم �لنه�شة �ملباركة 

•• ال�صارقة-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض 
الأعلى حاكم ال�شارقة، برقية تهنئة اإىل �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�ض بن 

�شعيد �شلطان عمان ال�شقيقة مبنا�شبة يوم النه�شة املباركة.
كما بعث �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة، و�شمو 
ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة، 
ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  �شامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  و�شمو 

برقيات تهنئة مماثلة لل�شلطان قابو�ض بن �شعيد �شلطان عمان ال�شقيقة.

حاكم �أم �لقيوين يهنئ �لرئي�س 
�مل�شري بذكرى ثورة 23 يوليو

•• اأم القيوين-وام: 

املجل�ض  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شع����ود  ال�ش������يخ  ال�ش�����مو  �ش�������احب  بع������ث 
عبدالفتاح  الرئي�ض  فخامة  اىل  تهنئة  برقية  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى 
ال�شي�شي رئي�ض جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة مبنا�شبة ذكرى ثورة 23 

يوليو.
كما بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين 

برقية تهنئة مماثلة اىل فخامة الرئي�ض امل�شري .

حاكم �أم �لقيوين يهنئ �شلطان 
عمان بيوم �لنه�شة �ملباركة

•• اأم القيوين-وام: 

امل��ع��ال ع�شو  را���ش��د  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ع��ث 
�شاحب  اىل  تهنئة  برقية  القيوين  اأم  الأعلى حاكم  املجل�ض 
اجلاللة ال�شلطان قابو�ض بن �شعيد �شلطان عمان ال�شقيقة 

وذلك مبنا�شبة ذكرى يوم النه�شة املباركة.
ويل  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 
عهد اأم القيوين بربقية تهنئة مماثلة اىل جاللة ال�شلطان 

قابو�ض بن �شعيد .

اأنذرت 298 واحتجزت 141 �صيارة

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة ملو�جهة ظاهرة �ل�شيار�ت �ملهملة يف م�شفح و�ملفرق �ل�شناعيتن
•• اأبوظبي-الفجر:

مدينة  – بلدية  والنقل  البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة  نفذت 
اأبوظبي، حملة وا�شعة ملواجهة ظاهرة ال�شيارات املهملة 
طويلة  لفرتات  العامة  والأماكن  ال�شكنية،  الأحياء  يف 
، وذلك �شمن م�شاعيها للحفاظ على  العناية بها  دون 

مظهر املدينة وحماية البيئة. 
وخالل احلملة التي نفذتها البلدية يف منطقتي م�شفح 
141 خمالفة  بحق  و املفرق ال�شناعيتني، مت حترير 
اأ�شحاب ال�شيارات املهملة املغطاة بالأتربة و�شحب هذه 
يف  لدورها  نظراً  وذل��ك  احلجز،  منطقة  اإىل  ال�شيارات 
 298 اأن���ذرت  كما  للمدينة،  احل�شاري  املظهر  ت�شويه 
�شيارة خ��الل احلملة ، واأث��ن��اء ذل��ك دع��ت بلدية مدينة 
اأبوظبي اأفراد املجتمع املحافظة على مظهر �شياراتهم، 
للغرامات  اأو  للحجز  تفادياً  تنظيف  دون  تركها  وع��دم 
املالية التي ت�شل اإىل 3000 درهم بح�شب ما ن�ض عليه 
القانون رقم 2 لعام ،2012 وعند ح�شور املخالف اإىل 
 50 ودف��ع  البلدية  مع  الت�شالح  عليه  يعر�ض  البلدية 
باملئة من قيمة املخالفة، ولكن عند تكرارها تت�شاعف 
الغرامة، اإ�شافة اإىل تكاليف احلجز اليومية والتي يتم 

ح�شابها على ح�شب نوع املركبة امل�شحوبة واملنطقة التي 
مت �شحبها منها.

مواجهة  حملة  اأن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  واأو���ش��ح��ت 
اأحكام  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  ت��اأت��ي  امل��ه��م��ل��ة  ال�����ش��ي��ارات  ظ��اه��رة 
القانون رقم 2 لعام 2012 ب�شاأن احلفاظ على املظهر 
اأبوظبي  ام����ارة  يف  ال��ع��ام��ة  وال�شكينة  وال�����ش��ح��ة  ال��ع��ام 
والالئحة التنفيذية مت تعديل القانون والإجراء املتبع 
فيه، حيث مت تعديل مدة و�شع النذار اأو املل�شق اإىل 3 
اأيام بدل 14 يوماً، وبعدها يقوم املراقب باإخطار �شركة 
�شحب املركبات ب�شحب املركبة لت�شويهها للمظهر العام، 
والذي تكون فيه عادة املركبة ملوثة بالأتربة ، والقانون 
يف تعريفه ي�شمل جميع املركبات و املقطورات والقوارب 
وما يف حكمها، وجميعها ميكن �شحبها اإىل �شاحة احلجز 

يف منطقة الوثبة و�شاحة املفرق ال�شناعية. 
اأبوظبي اإىل حر�شها ال�شديد  اأ�شارت بلدية مدينة  كما 
لتعريف  احل��م��الت  ه��ذه  مثل  بتنفيذ  ال���ش��ت��م��رار  على 
والبيئة،  املجتمع  على  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ب��اآث��ار  اجلمهور 
اأ�شكال  كل  من  للحد  جهودها  يف  للم�شاهمة  ودعوتهم 
النواحي  على  احلفاظ  و���ش��رورة  الب�شرية،  امل�شوهات 

احل�شارية واجلمالية يف اإمارة اأبوظبي. 

م�شت�شفيات ومر�كز �شحة دبي ت�شتقبل �أكرث من مليونن و186 �ألف مر�جع خالل 2016

روؤية �لإمار�ت تطلق مبادرة »�شقيا �خلري« حلماية �لطيور

•• دبي-وام:

ال�شحة  اإح�����ش��اءات هيئة  اأظ��ه��رت 
مراجعي  ع������دد  ارت������ف������اع  ب����دب����ي 
من�شاآت  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال���ع���ي���ادات 
اإىل   2016 ال��ع��ام  خ��الل  الهيئة 
و787  األ���ف���ا   186 و  م��ل��ي��ون��ني 
املراجعني  ع����دد  وب���ل���غ  م���راج���ع���ا. 
“را�شد  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف 
األفا  وحتا” 973  ولطيفة  ودب��ي 
�شهدت  بينما   .. م��راج��ع��ا  و787 
األفا   25 اإج��������راء  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
و865 عملية جراحية مبتو�شط 
األفني و155 عملية �شهريا .. يف 
الكربى  العمليات  ع��دد  بلغ  ح��ني 
امل�شت�شفيات  ه��ذه  يف  اأجريت  التي 

عملية. و567  األفا   13
اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ي��ان��ات  واأ�����ش����ارت 

من�شاآتها  مت��ي��ز  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
وتقدمها  وري����ادت����ه����ا  ال�����ش��ح��ي��ة 

املتوا�شل.
العامني  خ����الل  اأن�����ه  واأو����ش���ح���ت 
متكنت   -2017  2016
ومراكز  امل�شت�شفيات  من  من�شاآتها 
الرعاية ال�شحية الأولية واملراكز 
املتخ�ش�شة من تاأكيد تفوقها على 
وذل��ك من خالل  العاملية  ال�شاحة 
التي  الدولية  الع��ت��م��ادات  حزمة 
اأو  بالتجديد  �شواء  عليها  ح�شلت 

للمرة الأوىل .
و�����ش����م����ت ق����ائ����م����ة الع�����ت�����م�����ادات 
جت����دي����د الع�����ت�����م�����اد ال����������دويل “ 
عليه  ح�����ش��ل��ت  ال������ذي   “  JCI
ودبي  “را�شد  الهيئة  م�شت�شفيات 
العاملية  املوؤ�ش�شة  م��ن   “ ولطيفة 
 Joint Commission  “

للتخ�ش�شات  ال���ع���رب���ي  امل��ج��ل�����ض 
تدريبية  ك����م����راك����ز  ال�������ش���ح���ي���ة 
وتعليمية لربنامج البورد العربي 
العتماد  يعد  وه��و  الأ���ش��رة  لطب 
العربي الأهم يف هذا املجال الذي 
يعك�ض القدرات الفائقة ملراكزنا.. 
بينما ح�شل مركز دبي لالأمرا�ض 
الن�شائية والإخ�شاب على العتماد 
الأول من  ال��ك��ن��دي وه���و  ال����دويل 
نوعه على م�شتوى ال�شرق الأو�شط 
مرجعا  ب����ذل����ك  امل�����رك�����ز  ل���ي���ك���ون 
الإخ�شاب  م��راك��ز  دول��ي��ا لإع��ت��م��اد 
ومركز  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وت��رخ��ي�����ش��ه��ا 
الإعتماد  على  ب��ال��دم  للتربع  دب��ي 
الأمريكية  اجلمعية  م��ن  ال���دويل 
لتجهيزاته  وذل����ك  ال����دم  ل��ب��ن��وك 
معايري  اأع����ل����ى  وف�����ق  وت�����ش��غ��ي��ل��ه 
���ش��الم��ة وم��اأم��ون��ي��ة ال���دم ومركز 

الأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز 
ا�شتقبلت  15 مركزا -  - وعددها 
مليونا  فقط  املا�شي  العام  خ��الل 

و45 األف مراجع .
م����راك����ز فح�ض  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت  ك���م���ا 
 - التخ�ش�شية  وامل���راك���ز  ال��ل��ي��اق��ة 
وع��دده��ا 25 م��رك��زا - اأك���رث من 
بلغ  بينما   .. مراجع  األ��ف   168
ال��ل��ي��اق��ة الطبية  ف��ح��و���ش��ات  ع���دد 
م����راك����ز فح�ض  اأجن����زت����ه����ا  ال���ت���ي 
مليون  ن��ح��و   2016 يف  ال��ل��ي��اق��ة 

و898 األف فح�ض.
وذك�����رت ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ب��دب��ي يف 
تقرير البيانات اأن معيار املناف�شة 
ل��دي��ه��ا حم��ل��ي��ا وع���امل���ي���ا ه���و ر�شا 
اإ�شعادهم  وم�����ش��ت��وى  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ل��ن تدخر و�شعا من  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة 
خدماتها  ب���ج���ودة  الرت���ق���اء  اأج����ل 

وح�������ش���ول   ”JCI  “ ال����������دويل 
الرعاية  م��راك��ز  م��ن  م��رك��زا   11
لهيئة  التابعة  الأول��ي��ة  ال�شحية 
 “ �شهادات   6 على  بدبي  ال�شحة 
6 جم��الت بالغة  اآيزو” عاملية يف 
نظام  الآي�������زو يف  وه����ي  الأه���م���ي���ة 
 9001:2015 اجل�����ودة  ادارة 
البيئية  الإدارة  ن��ظ��م  يف  والآي�����زو 
يف  والآي������زو   14001:2015
وال�شحة  ال�����ش��الم��ة  اإدارة  ن��ظ��م 
 18001:2007 امل����ه����ن����ي����ة 
املجتمعية  امل�شوؤولية  يف  والآي����زو 
يف  والآي�������زو   26001:2010
ر�شا املتعاملني 10001:2007 
ال�شكاوى  اإدارة  ن��ظ��ام  يف  والآي����زو 

. 10002:2014
تابعة  �شحية  م��راك��ز   9 وح�شلت 
ال��ع��رب��ي من  ال��ب��ورد  ع��ل��ى  للهيئة 

للمرة   “  International
الرابعة على التوايل وهي املوؤ�ش�شة 
ال�شديد  ب���اإل���ت���زام���ه���ا  امل���ع���روف���ة 
ملنح  ال�شارمة  الدقيقة  واملعايري 
حداثة  يوؤكد  ال��ذي  العتماد  ه��ذا 
الهيئة  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  جت���ه���ي���زات 
وبيئتها  الب�شرية  كوادرها  وكفاءة 
ح�شل  كما  املميزة..  ال�شت�شفائية 
كل من م�شت�شفى حتا ومركز دبي 
التاأهيل  واإع���ادة  الطبيعي  للعالج 

على العتماد نف�شه .
م���رك���ز  اع�����ت�����م�����اد  جت�����دي�����د  ومت 
الثال�شيميا للمرة الرابعة ومركز 
الثالثة  ل���ل���م���رة  ال���ط���ب���ي  امل����ط����ار 
اإىل جانب ح�شول  ذاته  لالإعتماد 
م��راك��ز الرعاية  م��ن  م��راك��ز   10
لهيئة  التابعة  الأول��ي��ة  ال�شحية 
العتماد  ع���ل���ى  ب���دب���ي  ال�������ش���ح���ة 

دبي الدويل للمناظري مب�شت�شفى 
الدويل من  الإعتماد  لطيفة على 
الأمريكية  اجل����راح����ني  ج��م��ع��ي��ة 
للمناظري الن�شائية وهو الأول من 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  نوعه 
كمركز متكامل يف هذا التخ�ش�ض 
ال��دق��ي��ق ف�����ش��ال ع���ن اع��ت��م��اد كل 
وحتا  ل���ط���ي���ف���ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م�����ن 
للطفولة  �شديقني  كم�شت�شفيني 
“اليوني�شيف”  منظمة  قبل  م��ن 
ح�شول  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ�����ش����ارت   .
واأق�شامها  م��راك��زه��ا  م��ن  ال��ع��دي��د 
اعتمادات  ع��ل��ى  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف 
دولية ل�شرعة الإ�شتجابة والكفاءة 
املتميزة  ال���ط���ب���ي���ة  واخل������دم������ات 
واجللطة  ال��ط��وارئ  اأق�����ش��ام  منها 
الدماغية والق�شطرة يف م�شت�شفى 

را�شد وم�شت�شفى دبي .

•• عجمان-وام: 

اأط���ل���ق���ت ���ش��ب��ك��ة روؤي������ة الإم�������ارات 
�شقيا   “ م�����ب�����ادرة  الإع�����الم�����ي�����ة 
اإىل حماية  “ التي تهدف  اخل��ري 

اأ�شجار  ع���ل���ى  وع���ل���ق���وه���ا  وامل��������اء 
والعلم  وم�شريف  ال�شفيا  حدائق 
وتوزيعها على عدد من البيوت يف 

اإمارة عجمان.
واأو������ش�����ح امل�����ش��ت�����ش��ار الإع����الم����ي 

“ لأن  “ ���ش��ق��ي��ا اخل����ري  م����ب����ادرة 
الب�شر  الإم���������ارات  خ���ري  ي��ت��ع��دى 
التي  ال��ك��ائ��ن��ات  ه���ذه  اإىل  لي�شل 
قلوبنا  اإىل  وت��دخ��ل  بيئتنا  ت��زي��ن 
ال��دفء واحل��ي��اة يف خطوة تعك�ض 

الطيور من الهالك ب�شبب اجلوع 
الأجواء  هذه  يف  خا�شة  والعط�ض 

ال�شيفية.
بتعبئة  املبادرة  يف  امل�شاركون  وقام 
بالغذاء  الأوع���ي���ة  م��ن  جم��م��وع��ة 

ال�شيخ  ال�شمو  اإع��الن �شاحب  مع 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة “حفظه اهلل” عام 2017 

عاماً للخري .
وق�����ال “ اإن���ن���ا ن�����ش��ع��ى م���ن خالل 

ع������ب������داهلل ال���������ش����ح����ي ال���رئ���ي�������ض 
الإمارات  روؤي��ة  ل�شبكة  التنفيذي 
الإع��الم��ي��ة اأن ه��ذه امل��ب��ادرة تاأتي 
يف اإط���ار م��ب��ادرات “ روؤي���ة اخلري 
تزامناً  ال�شبكة  اأطلقتها  التي   “

ال�شورة احلقيقية للخري والعطاء 
اأبناء  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  وال��رح��م��ة 
الإمارات اقتداء بالآباء املوؤ�ش�شني 
ال���ذي���ن زرع�����وا يف ن��ف��و���ش��ه��م هذه 

القيم.

»�شيف بال حو�دث« يف حتا
•• دبي -وام:

حتا  �شرطة  مركز  مدير  الكتبي  م��ب��ارك  العقيد  د�شن 
“ بالتعاون مع  “ �شيف بال ح��وادث  امل��روري��ة  احلملة 
طلبة  من  جمموعة  ومب�شاركة  للمرور  العامة  الإدارة 

الأن�شطة ال�شيفية يف �شرطة دبي.
اإن احلملة - التي تاأتي حتت مظلة وزارة  وقال الكتبي 
الداخلية - تهدف اإىل ن�شر ثقافة اللتزام بالإجراءات 
بالفح�ض  والل��ت��زام  املركبة  اإط��ارات  ل�شالمة  الوقائية 
ال�����دوري واإت���ب���اع اإر�����ش����ادات ال��وق��اي��ة اأث���ن���اء ال�����ش��ف��ر برا 
خ�����ش��و���ش��ا يف ف�����ش��ل ال�����ش��ي��ف ب�����ش��ب��ب ارت���ف���اع درج����ات 

احلرارة.
املركبات  ف��ح�����ض  �����ش����رورة  امل���رك���ب���ات  ق���ائ���دي  ون���ا����ش���د 
اأهمية توافر الإطار  والتاأكد من �شالمة الإط��ارات مع 
بال�شرعات  وال��ت��ق��ي��د  لل�شري  و�شالحيته  الح��ت��ي��اط��ي 
املقررة على الطريق وعدم حتميل املركبات باحلمولت 

الزائدة وغري امل�شموح بها.
ال�شيارات  واأ���ش��ح��اب  ال�شائقني  معظم  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
مركباتهم  يف  وامل����ي����اه  ال���زي���ت  ف��ح�����ض  ع��ل��ى  ي����رك����زون 
الدور  الرغم من ح�شا�شية  الإط��ارات على  ويتجاهلون 
على  باحلفاظ  رئي�ض  ب�شكل  املعنية  فهي  تلعبه  ال��ذي 
خلطورة  الركاب  يعر�ض  فيها  خلل  واأي  املركبة  ت��وازن 

بالغة.
من جانبه .. اأو�شح املالزم اأول غدير حممد بن �شرور 
احلملة  اأن  امل����روري  الت�شجيل  ق�شم  رئي�ض  اخل��ال��دي 
اإي�شال الر�شائل التوعوية لقائدي املركبات  تهدف اإىل 
واملقروءة  امل�شموعة  الو�شائل  ع��رب  الطريق  وم��رت��ادي 
واملرئية لتعزيز ثقافة الأمن وال�شالمة على الطرقات 
���ش��ب��ط اأم����ن ال��ط��رق ح��ي��ث ت��وزي��ع ب��ر���ش��ورات توعوية 
لقائدي املركبات يف منطقة الخت�شا�ض فيما مت تنفيذ 
العديد من املحا�شرات التوعوية بهذا ال�شاأن بالتعاون 

مع الدوائر احلكومية يف املنطقة.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ر�أ�س �خليمة يقدم و�جب �لعز�ء يف 

وفاة علي بن �شيف بن علي �خلاطري
•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة واجب العزاء اإىل اأ�شرة 
اخلاطري يف وفاة املغفور له علي بن �شيف بن علي اخلاطري.

واأعرب �شموه خالل زيارته ام�ض جمل�ض العزاء يف منطقة اأم عرج براأ�ض اخليمة عن خال�ض تعازيه وموا�شاته اىل 
ال�شيخ �شلطان بن علي بن �شيف اخلاطري يف وفاة ابن اخيه واىل اأجنال وذوي الفقيد.. �شائال اهلل العلي القدير اأن 

يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.
كما قدم واجب العزاء .. ال�شيخ �شعيد را�شد النعيمي وال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي وال�شيخ مفتاح بن 

علي بن عبيد اخلاطري وعدد من امل�شوؤولني واملعزين.

قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة يوؤكد �أهمية �لتوعية �ملجتمعية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

لنظام  الزمني  للربنامج  تطبيقاً 
ال�شنوي وفق  العام  القائد  تفتي�ض 
امل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة ل��الط��الع على 
والوقوف  ال��ع��م��ل  اإج������راءات  ���ش��ري 
ومتطلبات  اح����ت����ي����اج����ات  ع����ل����ى 
و�شمن   ، وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��وي��ر 
ال��ت��ف��ت��ي�����ض للعمل  ت��ع��زي��ز  م���ب���ادرة 
ال��ل��واء ع��ل��ي بن  ال�����ش��رط��ي ، تفقد 
�شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان 
الأمني  العمل  �شري  اخليمة  راأ���ض 
العامة  والعالقات  الإع��الم  ب��اإدارة 
العمل  ���ش��ري  اإج��������راءات  مل��ت��اب��ع��ة   ،
الإعالمي – الأمني ، والطمئنان 
ع����ل����ى �����ش����ري ال����ع����م����ل والل����ت����ق����اء 
بالعاملني بالإدارة ، وو�شع اأف�شل 
وفق  والتطوير  التح�شني  خطط 

معايري اجلودة والتميز .

امل�������ب�������ادرات وامل���������ش����اري����ع وامل����ه����ام 
وامل���وؤ����ش���رات ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ل�����الإدارة 
التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  ا���ش��ت��ع��ر���ض   ،
يف  متثلت  التي  واأهدافها  ل���الإدارة 
جميع  يف  الأم��ن��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  ن�شر 
ق���ط���اع���ات راأ�������ض اخل��ي��م��ة وزي�����ادة 
ن�شر  ع��رب  ب��الأم��ان  ال�شعور  ن�شبة 
ب��رام��ج ال��ت��وع��ي��ة الأم��ن��ي��ة وزي����ادة 
عدد احلمالت التوعية ، وعلى اأهم 
اإجنازات الإدارة يف الفرتة املا�شية 
، وم��ا حققته م��ن جن��اح يف تنمية 
الإيرادات وتر�شيد يف النفقات دون 
ب��راجم��ه��ا وجودة  ع��ل��ى  ت��اأث��ري  اأي 
خدماتها ، واطلع على اآلية حترير 
ملختلف  ال�شحفية  الأخ��ب��ار  ون�شر 
وكيفية  الإع����الم����ي����ة  ال���و����ش���ائ���ل 
عرب  املجتمع  اأف���راد  م��ع  التوا�شل 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م����واق����ع 
اأهمية  على  العامة موؤكداً  للقيادة 

وتوحيد الإج��راءات الإداري��ة فيما 
مب�شتوى  ل��الرت��ق��اء  ���ش��ع��ي��اً  بينها 
 ، املوؤ�ش�شي  التميز  لتحقيق  الأداء 
ومتميزة  مبدعة  خدمات  وتقدمي 
قيمة  ذي  متميز  اأداء  حتقيق  م��ع 
التوعية  بتكثيف  ووج��ه   ، م�شافة 
لأفراد املجتمع عرب ح�شابات مواقع 
لل�شرطة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
وا�شتعرا�ض  اأ����ش���ب���وع���ي���اً  مب���ع���دل 
والأق�شام  الإدارات  جميع  ج��ه��ود 
، وحت��ق��ي��ق مبداأ  م�����ش��ت��م��ر  ب�����ش��ك��ل 
»�شناعة اخلرب« وتعريف اجلمهور 
ب��اأح��دث واأج����دد الإج������راءات التي 
اخلدمات  واأه�����م  ا���ش��ت��ح��داث��ه��ا  مت 
التي اأ�شيفت متهيداً لنقل املعرفة 
املزيد  اإط���الق  على  والعمل   ، لهم 
التي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ب�����ادرات  م����ن 
اجل���م���ه���ور خا�شة  ف��ي��ه��ا  ي�������ش���ارك 
التوا�شل  مواقع  مب�شاهري  املعنية 

التفقدية  اجل���ول���ة  خ���الل  راف���ق���ه 
اخل���ب���ري ���ش��ي��ف ال�����ش��ف��ريي خبري 
املوؤ�ش�شي  الأداء  وم�������ش���ت�������ش���ار 
 ، العامة  بالقيادة  وال�شرتاتيجي 

وفريق التفتي�ض الأمني .
مروان  امل��ق��دم  ا�شتقباله  يف  وك���ان 
الإعالم  اإدارة  مدير  جكة  عبداهلل 
والعالقات العامة وروؤ�شاء الأق�شام 
ومدراء الأفرع وعدد من ال�شباط 

بالإدارة .
العاملني  ج��م��ي��ع  ع����ل����وان  وح�����ث 
من  دوم���اً  ال�شعي  على  الإدارة  يف 
الأداء  م�������ش���ت���وى  ت���ط���وي���ر  اأج�������ل 
والربامج  الإج��������راءات  وت��ب�����ش��ي��ط 
با�شتخدام  الإن���ت���اج���ي���ة  وزي������ادة   ،
برامج  وتفعيل   ، العلمية  املنهجية 
عالقات  وتعزيز  املوظفني  حتفيز 
التعاون والتوا�شل مع ال�شركاء يف 
املجتمع وتطبيق اأف�شل املمار�شات 

الج����ت����م����اع����ي ل����ال�����ش����ت����ف����ادة من 
وو�شول  اجل��م��اه��ريي��ة  �شعبيتهم 
الر�شالة لأكرب �شريحة ممكنة من 
اجلمهور ، كما وجه بو�شع اإجنازات 
مواقع  يف  الإدارات  وجميع  الإدارة 
للتعريف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
ب��ج��ه��ود ال�����ش��رط��ة واأن�����ش��ط��ت��ه��ا ، 
و�شرورة اإبراز دعم القيادة العامة 
للمدار�ض والهيئات واجلهات عرب 
الربامج واملحا�شرات التي تنظمها 
القيادة لهم خلدمة املجتمع ، كما 
احلوارية  اجلل�شات  بتنفيذ  وج��ه 
للخروج  الإع���������الم  و����ش���ائ���ل  م����ع 

مبخرجات تفيد العمل الأمني .
، اجتمع قائد  ال��زي��ارة    ويف ختام 
ع�����ام ����ش���رط���ة راأ��������ض اخل���ي���م���ة مع 
والعالقات  الإع���الم  اإدارة  �شباط 
امل��ق��دم مروان  ق��ام  ال��ع��ام��ة ، حيث 
ج���ك���ة ب���ع���ر����ض ����ش���رح م���وج���ز عن 

ال��ت�����ش��دي ل��ظ��اه��رة ال��ت�����ش��ول التي 
نفذتها الإدارة خالل �شهر رم�شان 
الت�شول  »كافح  �شعار  حتت  املبارك 
اطلع  كما   ، ي�شتحق«  م��ن  و�شاعد 
تعرت�ض  التي  امل��ع��وق��ات  اأه��م  على 
�شري اأداء الإدارة وكيفية معاجلتها ، 
كما ناق�ض �شعادته اآلية عمل تنفيذ 

على  وال��ت��اأث��ري  الفعاليات  نقل  يف 
اآلية  ال���ع���ام ، واط���ل���ع ع��ل��ى  ال�����راأي 
اجلن�شيات  خمتلف  م��ع  التوا�شل 
ال���ل���غ���ات مثل  خ���ا����ش���ة مب��خ��ت��ل��ف 
الإجنليزية والأوردية ، كما ناق�ض 
���ش��ع��ادت��ه م����دى ف��اع��ل��ي��ة وت���اأث���ري 
حول  التوعوي  املت�شولون  برنامج 

الإعالمية   – التوعوية  امل��ب��ادرات 
وم�����دى ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ع���اون بني 
فيما  الأخ����رى  والإدارات  الإدارة 
واملعلومات  الإح�����ش��ائ��ي��ات  يخ�ض 
العالقة  ع��ن  ، وحت����دث  ال���الزم���ة 
ال�شرتاتيجيني  ال�������ش���رك���اء  م����ع 
والت�شغيليني ، وفر�ض التح�شني .

جلنة �لقيادة �لعليا �لد�خلية ب�شرطة عجمان تناق�س �شبل رفع م�شتويات �لتميز
•• عجمان-وام:

تراأ�ض �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي القائد 
الداخلية  العليا  القيادة  جلنة  اجتماع  عجمان  ل�شرطة  العام 
ب�شرطة عجمان بح�شور العميد عمر حممد �شعيد ال�شام�شي 
مبارك خلفان  والعميد  امل�شاندة  واخلدمات  امل��وارد  عام  مدير 
واملدراء  والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  مدير  ال���رزي 
لتحقيق  ال�شعي  اإط����ار  يف  وذل���ك  الإدارات  وم����دراء  ال��ع��ام��ني 
تقدمي  ���ش��م��ان  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ك���اف���ة وف����ق م��ع��اي��ري اجل������ودة والكفاءة  الإداري��������ة  اخل���دم���ات 

وال�شفافية.
بداأ الجتماع .. برتحيب القائد العام باحل�شور وتقدمي التهنئة 

لروؤ�شاء املعايري امل�شاركني يف جائزة عجمان للتميز ونقل حتيات 
وتهنئة الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 
جمل�ض الوزراء وزير الداخلية و�شعادة الفريق �شيف عبد اهلل 
ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية جلميع موظفي القيادة العامة 
ل�شرطة عجمان لفوزهم بجوائز عجمان للتميز. وحث �شعادته 
املدراء العامني ومدراء الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام على �شرورة 
العمل بروح الفريق وبذل اجلهد وامل�شاركة يف اجلوائز املحلية 

والعاملية لالرتقاء بالعمل ال�شرطي.
كما هناأ العميد عبد العزيز علي ال�شام�شي على توليه من�شب 
مدير عام الدفاع املدين بعجمان متمنيا له التوفيق وال�شداد يف 
اأداء مهامه. ومت خالل الجتماع عر�ض نتائج تقرير املتعامل 
ال�شيك  ب��الغ��ات  اإجن����ازات  وا�شتعرا�ض   2016 لعام  ال�شري 

الذكي والو�شع احلايل للم�شروع.
عام  من  الأول  للربع  ال�شرتاتيجية  املوؤ�شرات  عر�ض  مت  كما 
حققتها  التي  والإح�شائيات  بالتف�شيل  ومناق�شتها   2017
امل��وؤ���ش��رات حتقيقا  غالبية  اأثبتت  ال��ف��رتة.. حيث  ه��ذه  خ��الل 

مل�شتهدفاتها بن�شب متفاوتة.
عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  �شعادة  تقدم  الج��ت��م��اع..  ختام  ويف 
على  العليا  ال��ق��ي��ادة  جلنة  لأع�����ش��اء  وت��ق��دي��ره  �شكره  بجزيل 
ج��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة يف ال��ع��م��ل وح��ث��ه��م ع��ل��ى ب���ذل م��زي��د من 
الأمني  بالعمل  لالرتقاء  العمل  يف  والتفاين  والعطاء  اجلهد 
باملهام  النهو�ض  بهم من خالل  الظن  عند ح�شن  يكونوا  واأن 
وا�شتقرار  اأمن  على  واحلفاظ  عاتقهم  على  امللقاة  والواجبات 

الوطن .. متمنيا لهم التوفيق يف اإجناز املهام املطلوبة.

حماكم دبي ت�شتقبل وفدً� من �لنيابة �لعامة يف دبي لالطالع على �أف�شل �ملمار�شات
•• دبي-الفجر:

اجتماعاً  دب��ي  مبحاكم  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  ال�شرتاتيجية  اإدارة  عقدت 
تن�شيقياً مع النيابة العامة يف دبي، لالإطالع على اأف�شل النظم واملمار�شات، 
وذل����ك يف اإط����ار ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك ب��ني امل��ح��اك��م وامل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية 

والحتادية واملحلية بالدولة .
واأ�شار حممد عبدالرحمن مدير اإدارة ال�شرتاتيجية وا�شت�شراف امل�شتقبل 
املمار�شات  و  التجارب  و  الأفكار  لتبادل  ج��اءت  الزيارة  اأن  دب��ي،  يف حماكم 
وامل�شاريع،  اخلطط  اإدارة  ونظام  »الرا�شد«،  الإلكرتوين  النظام  جمال  يف 

اإجنازات املحاكم يف اأ�شعد بيئة عمل، ونظام اإدارة املعرفة .
حيث ح�شر الجتماع من حاكم دبي ق�شم التخطيط ال�شرتاتيجي والأداء 
التخطيط  ق�شم  رئي�ض  الها�شمي  نبيلة  وال�شيدة  املعرفة،  وق�شم  املوؤ�ش�شي، 
وال�شتقطاب من املوارد الب�شرية، ومن النيابة العامة يف دبي ال�شتاذة وداد 
اإدارة  مدير  امل��ري  �شم�شة  وال�شتاذة  الب�شرية،  امل��وارد  اإدارة  مدير  هناد  بو 
ال�شرتاتيجية والتميز املوؤ�ش�شي، وال�شتاذة فاطمة بن حيدر القائم باأعمال 
التخطيط  اق�شام  م��ن  املوظفني  م��ن  وع��دد  املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير 

والتدريب واملعرفة.

»�شورى �لأطفال« ير�شخ �لتعاون مع »�شرطة �ل�شارقة« و»�شروق«
•• ال�صارقة-وام:

ا�شت�شافت القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة وهيئة ال�شارقة 
لال�شتثمار والتطوير “ �شروق “ وفدا من جمل�ض �شورى 
ال�شارقة  اأطفال  مراكز  مبادرات  اإح��دى   - ال�شارقة  اأطفال 

التابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين.
وتاأتي الزيارة يف اإطار متابعة التو�شيات التي �شدرت عن 
اأطفال  �شورى  جمل�ض  من  ال�15  للدورة  الأوىل  اجلل�شة 
وطن  نبني  معا   “ �شعار  حت��ت   2018-2017 ال�شارقة 
اخلري “ التي اأقيمت حتت رعاية كرمية من قرينة �شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة .. �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد 
رئي�شة  الأ���ش��رة  ل�شوؤون  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�شة  القا�شمي 

موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين.
على  الوطنية  امل���ب���ادرات  تعميم  اأه��م��ي��ة  اجلل�شة  وناق�شت 
م�شتوى املدار�ض يف الدولة واإ�شراك الأطفال يف امل�شروعات 
التي تقدمها الدولة للعامل ك�” �شفراء للخري “ و�شرورة 
ال�����ش��ارق��ة واجلهات  ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  ال��ت��ع��اون م��ع 
الأطفال  حلماية  التوعوية  الربامج  دور  تفعيل  يف  املعنية 
اإدراج  اإىل  اإ�شافة  الذكية..  الأجهزة  ا�شتخدام  من خماطر 
اأن�شطة عملية تفاعلية يف مناهج الرتبية الوطنية بالدولة 

لتعزيز مفهوم العطاء والعمل الدوؤوب املجتهد.
وا�شتقبل �شعادة مروان بن جا�شم ال�شركال املدير التنفيذي 
ويا�شر   “ �شروق   “ والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة  لهيئة 
زمزم مدير الإعالم يف الهيئة ودنيا ابراهيم الناخي مدير 
اإدارة اجلودة والتميز املوؤ�ش�شي بالوكالة وفد املجل�ض الذي 
�شم را�شد الطنيجي رئي�ض الدورة ال�15 وعددا من النواب 
ال�شارقة  اأطفال  مراكز  مدير  الكعبي  علي  عائ�شة  و�شعادة 
وامل�شاريع  املبادرات  ق�شم  رئي�ض  ال�شام�شي  ون��ورة  بالوكالة 
وع��ددا من موظفي  الإع��الم  ق�شم  رئي�ض  الزعابي  وح�شة 

وموظفات مراكز اأطفال ال�شارقة.

وقدم ال�شركال ملخ�شا عاما عن اأبرز م�شاريع “ �شروق “ .. 
مو�شحا كيفية اإن�شائها وتطويرها خالل ال�شنوات املا�شية 
وال����دور ال��ت��ن��م��وي والق��ت�����ش��ادي وال�����ش��ي��اح��ي ال���ذي تلعبه 
الهيئة يف الإمارة واأهمية الرتويج للمرافق ال�شياحية التي 
متتلكها الهيئة من خالل برنامج “ دليل “ ال�شياحي الذي 

اأ�شدرته مراكز اأطفال ال�شارقة.
وحت����دث ال���ن���واب ع��ن اأه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر ب��رن��ام��ج “ دل��ي��ل “ 
وتعريف  اأك���رب  ب�شكل  الإم�����ارة  داخ���ل  وتفعيله  ال�شياحي 
بها  تزخر  التي  والتاريخية  ال�شياحية  باملعامل  الأط��ف��ال 
يف  والنتماء  الوطن  حب  وغر�ض  تعميق  بهدف  ال�شارقة 
خالل  م��ن  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  تو�شيع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  نفو�شهم.. 
ال�شارقة ومراكز  اأطفال  ت�شكيل فريق عمل متكامل ميثل 
مبا  املجتمع  اأف���راد  تعريف  يف  لي�شهموا  ال�شارقة  اأط��ف��ال 

تتميز به الإمارة من معامل ح�شارية بارزة وتراثية.
واأ�شاد ال�شركال باأهمية التعاون مع مراكز اأطفال ال�شارقة 
وت�شكيل فريق عمل من اأطفال املراكز لتقدمي مقرتحاتهم 
“ �شروق  وتطلعاتهم امل�شتقبلية يف جمال تطوير م�شاريع 
التي يتمنون اأن تنفذها الهيئة  واملرافق  لها  “ والرتويج 
داخل الإمارة مبا يتنا�شب مع متطلبات العائلة والأطفال.

كما قدم لهم “ جواز �شروق ال�شياحي “ والذي ميكنهم من 
“ اإىل جانب تنظيم رحالت  “ �شروق  زي��ارة جميع مرافق 
اإىل خمتلف املناطق يف اإمارة ال�شارقة بالتعاون مع الهيئة 
بهدف تعريف الأطفال مبعاملها ومرافقها وجعلهم �شفراء 

لها.
وع��ق��د الج��ت��م��اع ال��ث��اين يف مقر ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
قائد  ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  العميد  �شعادة  مع  ال�شارقة 
امل�شوؤولني  النواب وعدد من  ال�شارقة بح�شور  �شرطة  عام 

مبراكز اأطفال ال�شارقة.
وط���رح ال���ن���واب ال��ع��دي��د م��ن الأف���ك���ار ال��ت��ي ت��ع��زز التعاون 
امل�شرتك مع القيادة العامة وتوكد اأهمية اإ�شراك الأطفال 

التي  اخل��ري  م�شروعات  يف  ال�شارقة  اإم��ارة  اأطفال  وخا�شة 
اإىل �شرورة  اإ�شافة  تقدمها الدولة للعامل ك�شفراء اخلري 

تفعيل مبادرة اأمني من اأمن جاري.
واأكد قائد عام �شرطة ال�شارقة اأن الزيارة تاأتي انطالقا من 
الروؤية امل�شتقبلية العميقة التي ت�شعى القيادة الر�شيدة من 
خاللها اإىل بناء جيل واع ومدرك لتحديات امل�شتقبل ويقدر 
العمل اجلماعي يف �شبيل حتقيق الأهداف ال�شامية ب�شرعة 
وكفاءة وبتكاتف اأبناء الوطن وح�شد جهودهم كبارا و�شغارا 

يف �شبيل رفعة بالدنا وتعزيز مقدراتها يف كل ميدان.
�شاحب  توجيهات  بف�شل   “ ال�شام�شي  العميد  واأ���ش��اف 
بنت  ال�شيخة جواهر  �شمو  ال�شارقة وقرينته  ال�شمو حاكم 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  توفر  القا�شمي..  حممد 
بحقوقهم  وعيهم  درج��ة  ورف��ع  لالأطفال  احلماية  ب��رام��ج 
وواجباتهم جتاه جمتمعهم يف �شبيل غر�ض بذور الثقة يف 
املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  والقوانني  النظم  واح��رتام  ال��ذات 

الرتبوية واملعنية بالأطفال يف ال�شارقة “.
واأكد اأهمية العمل لبناء املجتمع والوطن من خالل معرفة 
الفاعل وامل��وؤث��ر يف حتقيق نه�شته ورفعته  ل��دوره  ف��رد  كل 
يف  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  دور  تعزيز  جانب  اإىل 
موظفيها  بني  املجتمعية  وامل�شوؤولية  اخل��ري  فكرة  تعميم 
.. اإ�شافة اإىل دور املنظومات التعليمية والتثقيفية يف بناء 
اأجيال حم�شنة بالعلم واملعرفة قادرة على حتمل م�شوؤولية 

الوطن وقيادة امل�شتقبل.
للنواب  ال��داع��م��ة  امل���ب���ادرات  الكعبي  ع��ل��ي  عائ�شة  وث��م��ن��ت 
ال�شارقة يف  التي قدمتها �شروق و�شرطة  ال�شغار والأفكار 
ال�شارقة  اأطفال  مراكز  بني  امل�شرتك  التعاون  دع��م  �شبيل 
مهارات  م��ن  وي��ع��زز  يفيد  مب��ا  خا�شة  الإم����ارة  وموؤ�ش�شات 
يكونوا  اأن  على  وي�شاعدهم  املجل�ض  ن��واب  ل��دى  التوا�شل 
اأ�شحاب قرار وقادرين على تقدمي مقرتحاتهم واأفكارهم 

للجهات امل�شوؤولة.

�أبوظبي للتعليم : 218 طالبا وطالبة 
يلتحقون بربنامج �ل�شيف باخلارج 

•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك 218 طالبا وطالبة يف برنامج ال�شيف باخلارج الذي ينظمه جمل�ض 
واحلادي  العا�شر  ال�شفني  يف  املتفوقني  املواطنني  للطلبة  للتعليم  اأبوظبي 
ميتد  ال��ذي   - الربنامج  خالل  الطلبة  ويلتحق  احلكومية.  باملدار�ض  ع�شر 
حتى 15 اأغ�شط�ض املقبل - مبجموعة من الربامج التدريبية والجتماعية 
�شامل  حممد  �شعادة  واأك��د  املتحدة.  واململكة  واأيرلندا  اأ�شرتاليا  يف  املتنوعة 
اأبوظبي  مبجل�ض  املدر�شية  العمليات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
اأهم الربامج التي يتبناها املجل�ض  اأن برنامج ال�شيف باخلارج من  للتعليم 
ويهدف لتوفري اأف�شل الفر�ض الأكادميية والجتماعية للطلبة وانخراطهم 
باملجتمعات اخلارجية مبا ي�شهم يف منحهم الثقة بالنف�ض والعمل على تطوير 
مهاراتهم وتعزيز ثقافاتهم. واأ�شار الظاهري اإىل اأن الربنامج بداأ عام 2006 
وبلغ اإجمايل عدد الطلبة امل�شتفيدين منه منذ اإطالقه نحو 4660 طالبا 
وطالبة على م�شتوى اإمارة اأبوظبي. واأو�شح اأن الربنامج يهدف اإىل اإك�شاب 
الطلبة املهارات الأكادميية كاللغة الإجنليزية والإر�شاد الأكادميي ومهارات 
اك�شابهم  اإىل  بالإ�شافة  القيادية  امل��ه��ارات  وفنون  والتكنولوجيا  الت�شميم 
والرحالت  املختلفة  الجتماعية  الأن�شطة  خ��الل  م��ن  اجتماعية  م��ه��ارات 
التعليمية الهادفة. ونوه املدير التنفيذي لقطاع العمليات املدر�شية مبجل�ض 
وتنمية  الذاتي  للتعلم  فر�شة  اأي�شا  يعد  الربنامج  اأن  اإىل  للتعليم  اأبوظبي 
�شخ�شية الطالب والعتماد على الذات واإدارة الوقت والتعرف على ثقافات 
امل�شاركون  الطلبة  وينق�شم  املختلفة.  والتقاليد  وال��ع��ادات  ومعاملها  ال��دول 
طالبا   99 يلتحق  حيث  جمموعات  ثالث  اإىل  باخلارج  ال�شيف  برنامج  يف 
بالربنامج يف ا�شرتاليا و67 طالبا يف اململكة املتحدة و51 طالبة يف ايرلندا 
لتقوية مهارات  العائالت وذلك  الذكور يف منازل  الطلبة  ا�شت�شافة  . ويتم 
تعلم اللغة الجنليزية ف�شاًل عن تنمية املهارات الجتماعية والثقافية التي 
�شيولدها الختالط مع هذه العائالت فيما تقيم الطالبات يف �شكن داخلي 
التعلم دون احلاجة  لت�شهيل عملية  الدرا�شي وذلك  منف�شل وتابع للمعهد 

للجوء اإىل و�شائل النقل املختلفة.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر

نفذت وزارة التطوير البنية التحتية بالتعاون 
م��ع ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ�����ض اخليمة، 
متمثلة يف اإدارة املرور والدوريات، اآخر معايري 
امل��روري��ة، على  وال�شالمة  الأم���ن  ا���ش��رتاط��ات 
– الطويني،  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ���ش��ارع 
املرحلة الثانية، والذي مت تد�شينه اأمام حركة 
ب�شارع  احلمرا  دّوار  ب��دءا من  وامل���رور،  ال�شري 
الحتاد يف راأ�ض اخليمة، باجتاه ال�شرق بطول 
3 كيلو مرتات، نحو دّوار فندق اأكا�شيا براأ�ض 

اخليمة .

نائب  النقبي  ال�شم  اأح��م��د  العقيد  بح�شور  
راأ�ض  ب�شرطة  وال��دوري��ات  امل���رور  اإدارة  مدير 
ق�شم  رئي�ض  ال��دوع  حممد  والنقيب  اخليمة، 
�شلطان  اأول  وم������الزم  امل����روري����ة،  ال��ه��ن��د���ش��ة 
اخلارجية،  ال���ط���رق  ف���رع  م��دي��ر  ال�����ش��ل��ح��دي 
ومالزم اأول خليل اإبراهيم من ق�شم الهند�شة 
البنية  تطوير  وزارة  وا�شت�شاريي  امل���روري���ة، 

التحتية.
مت  اأن��ه  النقبي،  ال�شم  اأحمد  العقيد  واأو���ش��ح 
العمل على اإعادة تو�شعة طريق ال�شيخ حممد 
اأمام  الثانية،  املرحلة  – ال��ط��وي��ني،  زاي��د  ب��ن 
م�شروع  �شمن  ال��ي��وم،  وامل����رور  ال�شري  ح��رك��ة 

���ش��ي��ان��ة وت��ط��وي��ر ورف����ع ك��ف��اءة ال��ط��ري��ق من 
ب��اجت��اه ط��ري��ق الحت�����اد، مع  ال��ط��وي��ني  دّوار 
اإجراءات  ومقايي�ض  موا�شفات  بكافة  تزويده 
اأعمدة  ، ف�شاًل عن تركيب  وال�شالمة  الأم��ن 
ب�شكل  م�����ش��ارات��ه  وتخطيط  وحت��دي��د  الإن����ارة 
عام، للتخفيف من الزدحام املروري، ولتجنب 
اأعداد  ارتفاع  ب�شبب  املرورية،  احل��وادث  وقوع 

املركبات على الطرق اخلارجية يف الإمارة .
والدوريات،  امل���رور  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  واأ���ش��اد 
البّناء  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  ب���دور 
املرور  اإدارة  م��ع  التعاون  خ��الل  م��ن  وال��ف��ّع��ال 
وال���دوري���ات ب�����ش��رط��ة راأ�����ض اخل��ي��م��ة، لإيجاد 

اأف�شل احللول املنا�شبة، للحد من الختناقات 
املرورية، وو�شع البدائل املنا�شبة اأمام العوائق 
التي قد تواجه حركة ال�شري واملرور، لتجنب 
عرقلة حركة ال�شري، داعياً كافة ال�شائقني اإىل 
�شرورة التعاون مع اإخوانهم من رجال املرور 
التحتية،  البنية  تطوير  ووزارة  وال���دوري���ات 
ب��ال��ت��ق��ي��د والل����ت����زام ب��ال��ق��واع��د والإر�����ش����ادات 
و�شالمة  ل�شالمتهم  و���ش��ع��ت  ال��ت��ي  امل���روري���ة 
بقواعد  واللتزام  الطريق،  م�شتخدمي  كافة 
الطريق لتجنب الوقوع يف احلوادث املرورية، 
ال�شالمة  اجل��م��ه��ور  اأف������راد  م��ت��م��ن��ي��اً جل��م��ي��ع 

املرورية.

•• دبي – الفجر:

موؤخراً  الإم�������ارات  م��وا���ش��الت  ع����ززت 
وجوائز  ب�����ش��ه��ادات  احل���اف���ل  ���ش��ج��ل��ه��ا 
ا�شتمرارية  ع��ل��ى  ب��ت��اأك��ي��ده��ا  اجل�����ودة 
املتكامل  الإدارة  لنظام  الآي��زو  �شهادات 
خمتلفة  �شهادات   6 حالياً  تبلغ  والتي 
التدقيق  اإج��������������راءات  ع���ق���ب  وذل��������ك 
لويدز  ����ش���رك���ة  ق���ب���ل  م����ن  اخل�����ارج�����ي 
ل�شهادات  امل��ان��ح��ة  -اجل��ه��ة  ري��ج�����ش��رت 
الآي��زو- على عدد من مواقع املوؤ�ش�شة 
الدولة،  مناطق  خمتلف  يف  املنت�شرة 
وذلك متا�شياً مع توجهها يف موا�شلة 
خدماتها  وك������ف������اءة  ج��������ودة  ت����ع����زي����ز 
وتوقعات  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  و���ش��م��ان 
املتعاملني، و�شوًل اإىل حتقيق اأهدافها 

ال�شتثمارية، وروؤيتها بالتميز والريادة 
يف املوا�شالت واخلدمات امل�شتدامة. 

واأف��������ادت ح���ن���ان حم��م��د ���ش��ق��ر املدير 
املوؤ�ش�شية  اخلدمات  لدائرة  التنفيذي 

يف موا�شالت الإم��ارات خالل تروؤ�شها 
ال�شركة  م����ع  اخل����ت����ام����ي  الج����ت����م����اع 
وال��������ذي ع���ق���د مب���ق���ر امل���وؤ����ش�������ش���ة، اأن 
على  دوري  ب�شكل  حت��ر���ض  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
على  الالزمة  التدقيق  عمليات  تنفيذ 
جتديد  بغية  امل��ت��ك��ام��ل،  الإدارة  ن��ظ��ام 
النظام  ب�شهادات  اخلا�شة  العتمادات 
ت��ع��زي��ز م�شتويات  ن��ح��و  ت�����ش��ب  وال��ت��ي 

اجلودة يف اخلدمات.
الإدارة  ن��ظ��ام  اأن  اإىل  ���ش��ق��ر  واأك������دت 
الأ�شا�شية  املعايري  اأح��د  يعد  املتكامل 
ومن  الدولية،  القيا�شية  للموا�شفات 
وفاعليته  كفاءته  من  التاأكد  الواجب 

ب�شكل م�شتمر ومدرو�ض.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لدائرة  امل��دي��ر  واأو���ش��ح��ت 
اخلدمات املوؤ�ش�شية اأن هذا الإجناز مت 

بعد اجتياز عمليات التقييم والتدقيق 
ريج�شرت  ل��وي��دز  �شركة  اأجرتها  التي 
املوؤ�ش�شة  ا����ش���ت���ي���ف���اء  م����ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق 
ال���������ش����روط ال�����الزم�����ة، وذل������ك خالل 
ا�شتمرت  ال��ت��ي  التدقيق  ف��ري��ق  زي���ارة 
مل����دة ع�����ش��رة اأي������ام ل��ن��ح��و 17 وح���دة 
ومراكز  اإدارات  ت��ت�����ش��م��ن  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
مبختلف  وم����راف����ق  وف�������روع  اأع����م����ال 
عمليات  اأن  م�شرية  املوؤ�ش�شة،  م��واق��ع 
ال��ت��دق��ي��ق اأ���ش��ف��رت ع��ن ت��ع��زي��ز ر�شيد 
للموؤ�ش�شة  التناف�شية  وامل��ك��ان��ة  الثقة 
العاملية  امل��ع��اي��ري  تطبيق  ت��اأك��ي��د  ع��رب 
يف  تتمثل  والتي  اإداري���ة،  اأنظمة  ل�شتة 
اإدارة البيئة،  اإدارة اجلودة، نظام  نظام 
املهنية،  ال�شالمة وال�شحة  اإدارة  نظام 
ونظامّي  ال��ت��دري��ب،  ج��ودة  اإدارة  نظام 

والتعامل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة  م��ي��ث��اق 
م��ع ���ش��ك��وى امل��ت��ع��ام��ل��ني، الأم����ر الذي 
املوؤ�ش�شية  ال�شمعة  تر�شيخ  يف  ي�شهم 
املوؤ�ش�شة  بها  تتمتع  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة 
ووجهت  الأ�����ش����ع����دة.  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى 
ملديري  ال�شكر  الجتماع  خ��الل  �شقر 
الإدارات  وم�������دراء  الأع����م����ال  م���راك���ز 
وك��اف��ة امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى دع��م��ه��م النهج 
للموؤ�ش�شة يف عمليات  وال�شباق  الثابت 
وترجمة  امل�شتمر،  الإداري  التطوير 
توجهات  ب��ت��ط��ب��ي��ق  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ت���زام 
اخلدمات  مب�شتوى  لالرتقاء  ال��دول��ة 
خدمات  اإىل  بها  والو�شول  احلكومية 
�شبع جنوم، م�شرية اأن حر�ض املوؤ�ش�شة 
نظام  متطلبات  ج��م��ي��ع  تطبيق  ع��ل��ى 
الإدارة املتكامل يعد تاأكيداً على �شعيها 

لدفع خطط تطوير م�شتدامة ت�شتند 
اإىل موا�شفات عالية امل�شتوى متوافقة 
م���ع م��ع��اي��ري ال����ش���ت���دام���ة واجل������ودة. 

ح�شر الج��ت��م��اع ك��ل م��ن خ��ال��د �شكر 
جا�شم  وال�شالمة،  البيئة  اإدارة  مدير 
املوا�شالت  م���رك���ز  م���دي���ر  امل����رزوق����ي 

امل��در���ش��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة، وحم��م��د علي 
عبيد مدير اإدارة العمليات،  وعدد من 

مديري الإدارات ومراكز الأعمال. 

 •• الظفرة -الفجر:

ببلدية منطقة  اأجنزت مراكز اخلدمات احلكومية   
الثاين  ال��رب��ع  خ��الل  معاملة   127،511 الظفرة 
م��راك��ز اخلدمات  ع��ل��ى م�شتوى  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن 
التي  اخل��دم��ات  �شملت  باملنطقة،  ال�شت  احلكومية 
ال�شركاء  وخ��دم��ات  الظفرة  منطقة  بلدية  تقدمها 
قدمتها  معاملة   7،078 منها  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني. 
معاملة   2،596 ب��واق��ع  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  ب��ل��دي��ة 

احلكومية  اخل��دم��ات  مركز  خ��الل  من  تقدميها  مت 
ليوا،  مدينة  مبركز  معاملة  و816  زاي���د،  مبدينة 
و668 معاملة مبركز مدينة ال�شلع، و887 معاملة 
مبركز مدينة املرفاأ، و1،720 معاملة مبركز مدينة 
غياثي، و391 معاملة مبركز مدينة دملا.      و�شملت 
ال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ع��ام��الت 

مت  9،802معاملة  ب��واق��ع   معاملة   120،433
ت��ق��دمي��ه��ا م���ن خ���الل م��رك��ز اخل���دم���ات احلكومية 
مبركز  م���ع���ام���ل���ة  و13،687  زاي���������د،  مب���دي���ن���ة 
مدينة  مب��رك��ز  و36،033معاملة  ل���ي���وا،  م��دي��ن��ة 
املرفاأ،  مدينة  مب��رك��ز  معاملة  و38،869  ال�شلع، 
و15،430معاملة مبركز مدينة غياثي، و6،612 

واأك���د م�شدر حر�ض  دمل����ا.     معاملة مبركز مدينة 
اأعلى  لتحقيق  تقدمي خدمات متميزة  على  البلدية 
التميز يف تقدمي  ن�شبة ر�شا للمتعاملني من خالل 
اأ�����ش����رع وق����ت ممكن  اخل����دم����ات ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة ويف 
وروؤية  للبلدية  الجتماعية  امل�شوؤولية  من  انطالقاً 
ذو  بلدي  نظام  توفري  اإىل  الرامية  البلدي  النظام 

كفاءة عاملية يحقق التنمية امل�شتدامة املن�شودة ويعزز 
معايري جودة احلياة يف اإم��ارة ابوظبي.  م�شرياً اإىل 
�شعي البلدية ملواكبة التطور والأداء احلكومي املتميز 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  احلكومية  ال��دوائ��ر  به  تلتزم  ال��ذي 
اأن  ت�شعى  التي  الطموحة  حكومتنا  روؤي���ة  لتحقيق 
تكون �شمن اأف�شل احلكومات يف العامل.  بالإ�شافة 

ت��ع��زي��ز م��ب��ادئ احل��وك��م��ة وال�����ش��ف��اف��ي��ة يف عمل  اإىل 
وتعزيز  ال�شرتاتيجيني.  وال�شركاء  البلدي  النظام 
وزيادة  الإم��ارة  يف  العمل  وبيئة  ال�شتثمارية  البيئة 
التناف�شية  وق��درت��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  اإن��ت��اج��ي��ة 
وكذلك متكني النظام البلدي من حتقيق الأهداف 
اخلا�شة بالروؤية القت�شادية لإمارة اأبوظبي 2030 
وامل�شاهمة يف تنويع القت�شاد املحلي وحتقيق التنمية 
اأبوظبي  اإمارة  وامل�شاهمة يف تعزيز مكانة  امل�شتدامة 

على ال�شاحة القليمية والدولية.

�أكرث من 127 �ألف معاملة �جنزتها مر�كز » تـم « يف منطقة �لظفرة خالل �لربع �لثاين

�شرطة �أبوظبي توؤكد �حلر�س على تعزيز �لتعاون مع �أكادميية �ل�شيخ ز�يد للبنن
•• اأبوظبي-وام:

املالية  قطاع  مدير  النعيمي  �شيف  �شعيد  العميد  اأك��د 
اأهمية  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  واخل��دم��ات 
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  كافة  بني  والتن�شيق  التعاون 
الن�ضء  واإك�����ش��اب  وال��ت��وع��ي��ة  التعليم  ب��ربام��ج  املعنيني 

جرعات تثقيفية وترفيهية.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي���ارت���ه ي��راف��ق��ه ع���دد م���ن ال�شباط 
اأبوظبي  يف  للبنني  اخل��ا���ش��ة  زاي���د  ال�����ش��ي��خ  لأك��ادمي��ي��ة 
ولقائهم �شعادة فاطمة �شقر م�شت�شار ال�شوؤون التعليمية 
يف دي��وان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة نائب رئي�ض 

جمل�ض الأمناء وفرق العمل يف الأكادميية. 

املخل�شة  الأك��ادمي��ي��ة  بجهود  النعيمي  العميد  واأ���ش��اد 
واإهتمام  بعناية  خمططة  تربوية  �شيا�شات  وتنفيذها 
وت��وف��ريه��ا م��درب��ني ع��ل��ى اأع��ل��ى م�����ش��ت��وى م��ن الكفاءة 
خالل  اأب��ن��اوؤن��ا  يتلقاه  م��ا  على  ب��اخل��ري  ي��ع��ود  والتمكني 

برناجمهم ال�شيفي.
واأو�شح اأن الزيارة تاأتي يف اإطار حر�ض �شرطة اأبوظبي 
جهودها  على  والط���الع  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  على 
ال�شباط  وب��ن��ات  لأب��ن��اء  ال�شيفي  الربنامج  يف  املتميزة 
العامة  القيادة  يف  العاملني  واملدنيني  ال�شف  و�شباط 
�شنة  و13   5 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت����رتاوح  ال��ذي��ن  لل�شرطة 
يف  الأخ����رى  امل��دن��ي��ة  القطاعات  م��ن  العاملني  واأط��ف��ال 
وترفيهية  تعليمية  اأن�����ش��ط��ة  يتلقون  ال��ذي��ن  اأب��وظ��ب��ي 

اأغ�شط�ض  م��ن   24 ح��ت��ى  ت�شتمر  وت��وع��وي��ة  وتثقيفية 
املقبل.

واطلع العميد �شعيد �شيف من �شعادة فاطمة �شقر على 
اخلدمات املقدمة والتجهيزات احلديثة والرعاية املتبعة 
يف  العمل  و�شيا�شات  وبرامج  واخل��رباء  املدربني  واأطقم 

الأكادميية وال�شتعدادات واجلاهزية عالية امل�شتوى.
وث��م��ن اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف التعامل م��ع الأط��ف��ال وفق 
ت��وف��ره الأك��ادمي��ي��ة من  خطط وب��رام��ج متقدمة ومب��ا 
رع���اي���ة وخ���دم���ات ع�����ش��ري��ة ع��ل��ى اأي�����دي ك�����وادر وطنية 

موؤهلة.
من جانبها ثمنت �شعادة فاطمة �شقر حر�ض القيادات 
 “ ال�شيفي  املخيم  برنامج  عمل  متابعة  على  ال�شرطية 

بني  وال��ت��ع��اون  “ والتن�شيق  ال�شرطة  اأ���ش��دق��اء  برنامج 
اجلانبني مبا يخدم التن�شيق امل�شرتك.

تن�شئة  على  تعمل  زاي��د  ال�شيخ  اأكادميية  اأن  واأو�شحت 
جيل من القادة واملبدعني املعتزين بهويتهم وعقيدتهم 
وتر�شيخ  ووطنيتهم  بوحدتهم  الع��ت��زاز  فيهم  وتنمي 
القيم النبيلة لدى الن�ضء وتهيئة الطفل نف�شيا ليكون 

قادرا على �شرعة ال�شتيعاب والتفاعل الإيجابي.
م�شتوى  اأعلى  على  م�شممة  الأكادميية  اأن  اإىل  ولفتت 
وت�شم مالعب وحمامات �شباحة وقاعات �شينما وقاعات 
درا���ش��ي��ة م����زودة ب��اأج��ه��زة ال��ك��رتون��ي��ة ح��دي��ث��ة واأجهزة 
كمبيوتر على اأعلى م�شتوى ويف متناول الأطفال وحتت 

اإ�شراف خمت�شني.

وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية ترفع كفاءة �شارع ) حممد بن ز�يد – �لطوين ( 

مو��شالت �لإمار�ت توؤكد على ��شتمر�رية �شهاد�ت نظام �لإد�رة �ملتكامل لـ6 �أنظمة

حاكم ر�أ�س �خليمة يهنئ �لرئي�س 
�مل�شري بذكرى ثورة 23 يوليو

�شلطان بن ز�يد يهنئ �شلطان 
عمان بذكرى يوم �لنه�شة �ملباركة

»�لوطني لالأر�شاد« يتوقع �أمطار� ورياحا مثرية لالأتربة خالل �لأيام �ملقبلة

•• راأ�س اخليمة-وام:

املجل�ض  القا�شمي ع�شو  ال�شيخ �شعود بن �شقر  ال�شمو  بعث �شاحب 
الرئي�ض  ف��خ��ام��ة  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
ال�شقيقة  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  ال�شي�شي  ع��ب��دال��ف��ت��اح 

مبنا�شبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد 

راأ�ض اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�ض امل�شري.

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة برقية تهنئة 
اإىل �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�ض بن �شعيد �شلطان عمان ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة 
ذكرى يوم النه�شة املباركة. واأ�شاد �شموه يف برقيته بالإجنازات ال�شاملة والنه�شة املباركة 
وال�شعبني  البلدين  يربط  مبا  �شموه  اأ�شاد  كما   . ال�شقيقة  عمان  �شلطنة  ت�شهدها  التي 
ال�شقيقني من عالقات اأخوية وطيدة يف املجالت كافة .. متمنيا جلاللة ال�شلطان قابو�ض 
ظل  يف  والزده���ار  التقدم  من  املزيد  ال�شقيقة  عمان  ول�شلطنة  والعافية  ال�شحة  موفور 

قيادته احلكيمة.

•• اأبوظبي-وام:

توقع املركز الوطني لالأر�شاد اجلوية والزلزل هطول لالأمطار 
الدولة خالل  والأتربة على بع�ض مناطق  للرمال  ورياحا مثرية 

الأيام املقبلة.
وذكر املركز - يف بيان له ام�ض عن حالة الطق�ض املتوقعة من ام�ض 
الطق�ض  يكون  ان  املتوقع  انه من   - املقبل  الأح��د وحتى اخلمي�ض 
حارا وغائما جزئيا ومغرب اأحيانا نهاراً ورطب لياًل على ال�شواحل 

مع اإمكانية ت�شكل ال�شباب �شباح اخلمي�ض.
وح�شب بيان الوطني لالأر�شاد “ تزداد كميات ال�شحب اأحيانا كما 

اأمطار  �شقوط  ويتخللها  املحلية  الركامية  ال�شحب  بع�ض  تتكون 
خا�شة على بع�ض املناطق ال�شرقية واجلنوبية من الدولة على ان 
تكون الرياح �شرقية وجنوبية �شرقية تتحول اإىل �شمالية �شرقية 
اأحيانا خا�شة  تن�شط  ال�شرعة  اإىل معتدلة  نهاراً خفيفة  و�شمالية 
من يوم الثالثاء وتكون مثرية للغبار والأتربة نهاراً والبحر خفيف 
اإىل متو�شط املوج يف اخلليج العربي ومتو�شط ي�شبح م�شطربا من 

يوم الثالثاء يف بحر عمان.
على  ال�شائقني  وال���زلزل  اجلوية  لالأر�شاد  الوطني  املركز  وح��ث 
املركبات  بني  كافية  م�شافة  وترك  ال�شرعة  وخف�ض  احلذر  توخي 

ب�شبب الرياح املثرية للرمال والأتربة على بع�ض مناطق الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

�لحتاد �لن�شائي �لعام يطلق حملة “�رتو�ء” للعاملن حتت �أ�شعة �ل�شم�س
•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
الأعلى  املجل�ض  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  العام 
“ارتواء”  حملة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد  ..اأط��ل��ق  والطفولة  ل��الأم��وم��ة 
اأ�شعة  حتت  عملهم  ي��وؤدون  الذين  للعاملني  التوايل  على  الثانية  لل�شنة 
مديرة  ال�شويدي  ن���ورة  �شعادة  وق��ال��ت  ال�شيف.   ف��رتة  خ��الل  ال�شم�ض 
�شمو  بها  التي وجهت  الن�شانية  املبادرة  ان هذه  العام  الن�شائي  الحت��اد 
ال�شيخة فاطمة للعام الثاين على التوايل للعاملني يف امارة ابوظبي يف 

هذه الظروف اجلوية احلارة بداأت منذ فرتة وت�شتمر ملدة ثالثة اأ�شهر .
حرارة  وط���اأة  م��ن  التخفيف  اىل  تهدف  امل��ب��ادرة  ان  �شعادتها  واأو���ش��ح��ت 
يوزع  بحيث  ال�شم�ض  اأ�شعة  حتت  اأعمالهم  ي���وؤدون  الذين  على  ال�شيف 
اأوقات  املثلجة يف  والع�شائر  النقية  املياه  يوميا  الن�شائي  عليهم الحتاد 
الذروة خالل النهار ..م�شرية اىل ان قوافل من الحتاد الن�شائي تتوىل 

عملية التوزيع على العاملني يف ظروف مناخية حارة .
واأ�شارت اىل ان هذه هي ال�شنة الثانية التي ينفذ فيها الحتاد الن�شائي 
ترحيبا  ولق��ت  املا�شي  العام  يف  جناحها  ثبت  والتي  احلملة  ه��ذه  العام 
ال�شيف  ف�شل  الثالثة من  ال�شهور  الذين طالتهم طوال  العاملني  من 

الذي تكون فيه درجات احلرارة يف معدلت عالية . واأو�شحت ان الحتاد 
الن�شائي نفذ حملة ارتواء العام املا�شي بالتعاون مع �شركة العني للتوزيع 
حيث ا�شتفاد منها اأكرث من األفي عامل ومت توزيع اكرث من ثالثة اآلف 
ب�شفة  احلملة  �شملت  اذ  ع�شري  علبة  اآلف  وثالثة  نقية  مياه  ق���ارورة 
خا�شة العمال الذين يعملون يف ور�ض البناء ونظافة ال�شوارع واحلفاظ 

على املظهر احل�شاري للمدينة .
وقالت ال�شويدي ان هذه احلملة جاءت لتوؤكد ان املراأة الماراتية �شريك 
يف اخلري والعطاء على الدوام وهو ال�شعار الذي اأطلقته �شمو ام المارات 
لالحتفال بيوم املراأة الماراتية هذا العام ليتوافق مع عام اخلري الذي 

الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه 
حفظه اهلل.

واأكدت �شعادة نورة ال�شويدي ان �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك داأبت 
بهدف  والعاملي  املحلي  امل�شتويني  على  الن�شانية  امل��ب��ادرات  اط��الق  على 
خدمته  يف  والتفاين  للوطن  والنتماء  ب��ال��ولء  العاملني  �شعور  تعميق 
معاين  وتر�شيخ  الم���ارات  جمتمع  داخ��ل  والأل��ف��ة  التعاون  روح  وا�شاعة 
املتوا�شل  الدعم  وتقدمي  الجتماعي  والرتاحم  التكافل  وقيم  العطاء 
املحتاجني يف  وم�شاعدة  البالد  العاملني يف  لكل  ال��الحم��دود   والعطاء 

�شتى بقاع العامل.

�ل�شوق �ل�شعبي يف مهرجان ليو� للرطب .. عبق �ملا�شي �جلميل
•• اأبوظبي-وام: 

ي�شهد ال�شوق ال�شعبي املقام �شمن 
م���ه���رج���ان ل���ي���وا ل��ل��رط��ب وال����ذي 
فعاليات  من  يتجّزاأ  ل  ج��زءاً  ُيعّد 
الزوار  من  كبرياً  اقبال  املهرجان 
منذ انطالقه حيث ي�شلط ال�شوق 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال�����رتاث الإم���ارات���ي 
وير�شخ ثقافته املتوارثة عن الآباء 

والأجداد.
الذي  ال�شعبي  ال�شوق  ي�شهد  كما 
ي���ع���ك�������ض ع���م���ق ا�����ش����ال����ة ال������رتاث 
الم������ارات������ي م����ن خ�����الل احل����رف 
حلوايل  متميزة  م�شاركة  اليدوية 
احلرفيات  م���ن  م��واط��ن��ة   250
املُ���ن���ِت���ج���ات ال����الت����ي ي��ع��م��ل��ن عرب 
الرتاث  لإحياء  منتجاتهن  عر�ض 
تقليدية  يدوية  ومهن  الإم��ارات��ي 
الإماراتية  امل����راأة  مت��ار���ش��ه��ا  ك��ان��ت 
قدمياً داخل بيتها و�شكلت م�شدراً 

مهماً من دخل الأ�شرة اآنذاك.
وي���������ش����ارك ال���������ش����وق ال�������ش���ع���ب���ي يف 
ال�  املهرجان خالل دورت��ه احلالية 
130 حمال حيث الأجواء  ب�   13
بالنخيل  ال�����ش��ل��ة  ذات  ال���رتاث���ي���ة 
وال���رط���ب وي��ع��ر���ض ال��ع��دي��د من 
تقدميها  ي���ت���م  ال����ت����ي  امل���ن���ت���ج���ات 
املهرجان  زوار  م��ن  اجل��م��ه��ور  اإىل 
التجول  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش��ون  ال���ذي���ن 
وال�شتمتاع  ال�شعبي  ال�شوق  داخ��ل 
مب��ا ي��ق��دم م��ن م�����ش��غ��ولت يدوية 
�شعف  م����ن  م�����ش��ن��وع��ة  وت���راث���ي���ة 
املعرو�شات  باقي  بجانب  النخيل 

الرتاثية الأخرى.
وعربت بع�ض امل�شاركات يف ال�شوق 
 “ الم���ارات  انباء  لوكالة  ال�شعبي 
وفرحتهن  اع��ت��زازه��ن  “ ع��ن  وام 
بامل�شاركة يف املهرجان .. ومن ابرز 
امل�شاركات خديجة �شالح الطنيجي 
الرتاثية  منتجاتها  تعر�ض  التي 
والأواين  اليدوية  امل�شغولت  م��ن 
من  م�����ش��ن��وع��ة  واأدوات  وامل��ب��اخ��ر 
منها  اخلو�ض”   “ النخيل  �شجر 
املهفة واحل�شري وال�شفرة وكذلك 
امل���الب�������ض ال���رتاث���ي���ة الم���ارات���ي���ة 
يف  امل��م��ي��زة  م�شاركتها  اىل  ا���ش��اف��ة 

ب�شكل  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ت���ك���ّرر  واإذا 
غ���ري م��ق��ب��ول اىل ج���ان���ب اإغ����الق 
العار�ض  اإخ����ط����ار  ب���ع���د  ال�����دّك�����ان 
باملطالبة  حّقه  ي�شقط  كما  خطياً 
العار�ض  اح��ت��اج  اإذا  تعوي�ض  ب���اأي 
الكهربائية  ال��ت��و���ش��ي��الت  زي�����ادة 
مب��ا ي��ف��وق م��ا ه��و م��ت��اح يف دّكانه 
املنّظمة  اللجنة  م��راج��ع��ة  وع��ل��ي��ه 
حفاظاً  منها  اإذن  على  واحل�شول 
اىل  وزّواره  ال�����ش��وق  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى 
باملحافظة  العار�ض  اإل��ت��زام  جانب 
من  والتخّل�ض  املكان  نظافة  على 
املمّرات  ع��ل��ى  والإب���ق���اء  ال��ن��ف��اي��ات 
حركة  لت�شهيل  ون��ظ��ي��ف��ة  ���ش��ال��ك��ة 
ال�شوق واحلفاظ  ال���زّوار يف  م��رور 
على ال�شكل العام الالئق للم�شاحة 
تقّيده  ع��رب  ل��ل��ع��ار���ض  �شة  املخ�شّ
بعر�ض منتجاته بطريقة منا�شبة 
�شة  املخ�شّ م�شاحته  جت��اوز  وع��دم 
اإىل ت�شييق املمّرات ول  مبا يوؤدي 
م�شوؤولية  املنّظمة  اللجنة  تتحّمل 
انتهاء  ب���ع���د  غ���ر����ض  اأي  ف����ق����دان 
العار�ض  ي��ت��ع��ّه��د  ح��ي��ث  امل��ه��رج��ان 
اأي  دون  ل��ه��ا  م�����ش��اح��ت��ه  ب��ت�����ش��ل��ي��م 
تاأخري. جدير بالذكر ان عدد زوار 
املهرجان يف الدورة املا�شية بلغ 70 
 10 األف زائر منهم ما يزيد على 
الفعاليات  يف  ���ش��ارك��وا  طفل  اآلف 
التي  وال���رتف���ي���ه���ي���ة  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
تراث  اإىل  وتعرفوا  لهم  �شت  ُخ�شّ
الرطب وال�شناعات التقليدية مما 
خالل  وقتهم  ا�شتغالل  يف  �شاهم 
ب��اأف�����ش��ل طريقة  ال�����ش��ي��ف  اإج�����ازة 

ممكنة.
ال�13  احل��ال��ي��ة  الن�شخة  وت�شهد 
م���ن م��ه��رج��ان ل��ي��وا ل��ل��رط��ب هذا 
�شحي  مل��ن��ت��ج  ع���ر����ض  اأول  ال���ع���ام 
التمر  م���ن  وامل�����ش��ن��وع  “مترل” 
الدهن  بطريقة  كمربى  اخلال�ض 
امل�شهور  “نوتيال”  منتج  ليناف�ض 
قيمة  من  يحتويه  ملا  وذل��ك  عاملياً 
غ��ذائ��ي��ة ع��ال��ي��ة وم��ك��ون��ات �شحية 
اأي  دون  وم����ن  ك��ب��رية  ج����ودة  ذات 
اأو �شناعية وطريقة  مواد حافظة 
حت�شري م�شت�شاغة جلميع الفئات 

العمرية.

اأكرب  وم�شابقة  ال��دخ��ون  م�شابقة 
ان  الطنيجي  اأك���دت  حيث  رنكينة 
الهدف من م�شاركتها يف املهرجان 
هو  ال�شابقة  واملهرجانات  احل��ايل 
عر�ض منتجاتها الرتاثية اليدوية 
اأم��ام مئات الآلف من ال��زوار مبا 

ي�شهم يف رواج تلك املنتجات.
والعطور  الدخون  وكانت منتجات 
املنتجات  م���ن  الأ���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�شعبي  ال�������ش���وق  ���ش��م��ن  امل���م���ي���زة 
ابراهيم  زم���زم  امل�شاركة  ..وق��ال��ت 
يف  اخلام�شة  للمرة  ت�����ش��ارك  ال��ت��ي 
املهرجان اإنها تعر�ض اأنواع الدخون 
واللبان  الفرا�ض  والعطور وعطور 
اإىل  اإ�شافة  بامل�شك  والعود  املعطر 
التي  الفرن�شية  العطور  اأن��واع من 
العربية  بالعطور  اأحيانا  متزجها 
البيت  يف  ب�شناعتها  ت��ق��وم  ح��ي��ث 
للمباخر  ع��ر���ش��ه��ا  اىل  ا����ش���اف���ة 

واملالب�ض الن�شائية الرتاثية.
اإح�����دى  �شفيان”  اأم   “ واأك��������دت 
ال�شعبي  ال�������ش���وق  يف  ال���ع���ار����ش���ات 
امل�شاركة  على  دائ��م��ا  حتر�ض  اأن��ه��ا 
يف م��ه��رج��ان ل��ي��وا ل��ل��رط��ب حيث 
اخلام�شة  ل���ل���م���رة  ت�������ش���ارك  ان���ه���ا 
امل��ه��رج��ان وتقدم  ال��ت��وايل يف  على 
وجم�شمات  ي����دوي����ة  م�������ش���غ���ولت 
تراثية م�شنوعة من �شعف النخيل 

ا�شافة اىل مالب�ض تراثية .

ثقافته  وتر�شيخ  املميز  الإم��ارات��ي 
امل��ت��وارث��ة ع��ن الآب����اء والأج�����داد اذ 
يف  للرطب  ليوا  مهرجان  يحظى 
متنامية  باأهمية  الغربية  املنطقة 
والثقايف  ال�شياحي  ل����دوره  ن��ظ��راً 
وارت�����ب�����اط ال���ع���دي���د م����ن احل����رف 
اليدوية املحلية بالنخيل والتمور.

ويتخّيل ال�شائح الذي يق�شد ليوا 
الغّناء  الواحة  �شورة  ومهرجانها 
و�شتتعّزز  اإليها  و�شوله  قبل  حتى 
ه�����ذه ال���������ش����ورة مب����ا �����ش����رياه من 
ومنتجات  النخيل  ل�شعف  حياكة 
ذات �شلة وحلويات التمر واجلمار 
بالإ�شافة اإىل كل ما يتعّلق باحلياة 
اليومية لالأ�شرة البدوية من �شدو 

وحياكة.
ال�شعبي  ال�شوق  زّوار  يتعرف  كما 
امل��راأة الفاعل يف  عن كثب عن دور 
حيث  التقليدية  ال��ب��دوي��ة  احل��ي��اة 
ما  ح�شاد  يف  اأ�شا�شّياً  رك��ن��اً  ت�شّكل 
تنتجه الواحة من خريات وطريقة 
امل��راأة البدوية من والدتها  ت��وارث 
وجّدتها للطرق املثلى يف ا�شتغالل 
اأطول  حفظها  واأ�شاليب  اخل��ريات 
بعد  فرتة ممكنة لال�شتفادة منها 

مو�شم جني الرطب.
ت�شامن  اأي�������ش���اً  ال������زوار  وي��خ��ت��رب 
املحلية  البيئة  اإطار  الأ�شرة �شمن 
ملتقى  ال�شعبي  ال�شوق  ي�شّكل  اإذ 

ا�شافة  ت�����ش��م��ل  ح��ي��ث  اجل��ن�����ش��ي��ات 
فعاليات  ال�����ش��ع��ب��ي  ال�������ش���وق  اىل 
وان�������ش���ط���ة اخ������رى م��ن��ه��ا اإط�����الق 
وكذلك  خم��راف��ة  اأج��م��ل  ُم�شابقة 
باحلرف  �شون  املُتخ�شّ العار�شون 
اليدوية  وال�����ش��ن��اع��ات  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
اأحد  الذي يعد  ال�شي�شي  وم�شابقة 
باإقبال  الذي يحظى  التمور  اأن��واع 
م���ن اجلمهور  ك��ب��ريي��ن  واه��ت��م��ام 
و�شوط  الظفرة  �شوط  عن  ف�شاًل 
املنّظمة  اجل���ه���ة  وو����ش���ع���ت  ل���ي���وا. 
ل��ل��م��ه��رج��ان ع�����ددا م���ن الأح���ك���ام 
ل��ال���ش��رتاك يف  العامة  وال�����ش��روط 
ال�شوق ال�شعبي متثلت يف “ اإلتزام 
املحّددة  املهرجان  باأوقات  العار�ض 
العا�شرة  حتى  ع�شراً  الرابعة  من 
للعار�ض  الدائم  واحل�شور  م�شاًء 
اأي  تكليف  بال�شوق ومنع  دّكانه  يف 
مكانه  للتواجد  خ��ادم��ة  اأو  ع��ام��ل 
املهرجان  خ�����ش��و���ش��ي��ة  وم����راع����اة 
ومعر�شه والتقّيد بعر�ض املنتجات 
املنّظمة  اجل��ه��ة  م��ع  عليها  امل��ّت��َف��ق 
املعرو�شات  اإزال����ة  ل��ه��ا  ي��ح��ق  ال��ت��ي 
�ض  تخ�شّ م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  ل  ال���ت���ي 
ال�����ش��وق وت��ل��ك ال��ت��ي ت��ت��ع��ار���ض مع 
التقاليد الإ�شالمية اأو التي مت�ّض 

ال�شيادة الوطنية”.
كما ت�شمنت الأحكام وال�شروط “ 
المتناع عن عر�ض وبيع وتخزين 

ع��دد كبري من  اق��ب��ال  اىل  م�شرية 
الأجانب  خ��ا���ش��ة  امل��ه��رج��ان  زوار 
كتذكار  املنتجات  ه��ذه  ���ش��راء  على 

لهم عند عودتهم اإىل ديارهم .
انها  امل���ن�������ش���وري  وق���ال���ت ع��ت��ي��ج��ة 
ال�������ش���اب���ع���ة على  ل���ل���م���رة  ت�������ش���ارك 
التوايل يف املهرجان بهدف تعريف 
الآباء  ح��رف  على  اجل��دي��د  اجليل 
كذلك  ال�شياح  وتعريف  والأج���داد 
ب����رتاث الم������ارات اجل��م��ي��ل الذي 
التقليدية  واملهن  احل��رف  تعك�شه 
تعر�ض  ان�����ه�����ا  اىل  ..م�����������ش�����رية 
ت�شميمات جديدة من التلي تزين 
بها املالب�ض واملفرو�شات وغريها .

اأما عائ�شة احلو�شني التي ت�شارك 
اخلام�شة  ل���ل���م���رة  امل����ه����رج����ان  يف 
من  ت�شاميم  حملها  يف  فتعر�ض 
مثل  الماراتية  الرتاثية  املالب�ض 
ا�شافة  والعباءة  وال��رباق��ع  ال�شيل 
اىل جمموعة من احللي الماراتية 
التقليدية مثل الطا�شة واملرتع�شة 
العطور  من  جمموعة  عن  ف�شال 

العربية والدخون .
م�شرية اىل اأن م�شاركاتها املتعددة 
يف املهرجان تهدف اىل اإبراز تراث 
دولة المارات الذي تعتز وتفتخر 

به.
ال�����ش��ع��ب��ي اإىل  ال�������ش���وق  وي����ه����دف 
ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء ع���ل���ى ال�����رتاث 

يف  ي��ت��ّم  حيث  للخربات  م�شتداماً 
واملحافظة  ال��رتاث  تر�شيخ  رحابه 

عليه لالأجيال القادمة.
ومل يعد ال�شوق ال�شعبي مبا يقدمه 
وم�شغولت  ت��راث��ي��ة  اأع���م���ال  م���ن 
تعك�ض  ق���دمي���ة  ومن�������اذج  ي����دوي����ة 
ت��اري��خ منطقة  م��ن  ه��ام��ة  مرحلة 
الظفرة وروائح املا�شي جمرد �شوق 
بل حتول اىل حتفة فنية بف�شل ما 
متنوعة  تراثية  ي�شمه من من��اذج 
وم�شغولت يدوية عديدة حر�شت 
وبراعة  ب���اإت���ق���ان  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ع��ل��ى 
كبرية �شيدات متمر�شات يتم�شكن 
فاأبدعن  املنطقة،  وتقاليد  بعادات 
يف تقدمي حتف فنية لقت اإعجاب 
اجلميع �شواء من داخل الدولة اأو 

خارجها .
ال�شوق  اأر���ض  اأن تطاأ قدميك  فما 
روائ���ح  ت�شتقبلك  ح��ت��ى  ال�����ش��ع��ب��ي 
وتبهرك  الزكية  والبخور  العطور 
الأعمال اليدوية التي يتم ت�شنيعها 
ال�����ش��وق فيكون من  ب��اإت��ق��ان داخ���ل 
الطبيعي اأن جتد جاليات متنوعة 

وجن�شيات خمتلفة داخل ال�شوق.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ح���ر����ش���ت  وق�����د 
المكانيات  ك���اف���ة  ت���وف���ري  ع���ل���ى 
اجلمهور  لم���ت���اع  وال��ت�����ش��ه��ي��الت 
على  ي����ح����ر�����ض  ال���������ذي  ال����ك����ب����ري 
ح�����ش��ور ال��ف��ع��ال��ي��ات م���ن خمتلف 

اأي مادة خمالفة اأو حمظورة اأو اأي 
مواد قابلة لال�شتعال حيث يتحّمل 
امل�شوؤولية  ك��ام��ل  وح���ده  ال��ع��ار���ض 
والقانونية  وامل���ع���ن���وي���ة  امل�����ادي�����ة 
مل�شوؤولية  ال��ك��ام��ل  الإ���ش��ق��اط  م��ع 
العار�ض  اإل��ت��زام  وكذلك  املنّظمني 
يف  دّك�����ان�����ه  اإىل  ب�������ش���ائ���ع���ه  ب���ن���ق���ل 
ال�شوق وذلك على نفقته اخلا�شة 
من  الب�شائع  نقل  ع��ن  والم��ت��ن��اع 
الأوق����ات  ���ش��م��ن  اإل  ال�����ش��وق  واإىل 
املحّددة للعمل من اجلهة املنّظمة 
اإ�شغال  ع���دم  ح���ال  يف  ل��ل��م��ه��رج��ان 
له  �شة  املخ�شّ للم�شاحة  العار�ض 
يف  املبا�شرة  املنّظمة  للجنة  ويحق 
املهرجان  ان��ط��الق  ق��ب��ل  اإع���داده���ا 
حّقه  ال��ع��ار���ض  ويفقد  كامل  بيوم 
يفقد  كما  بها جم��ّدداً  املطالبة  يف 
�شة  العار�ض حّقه يف امل�شاحة املخ�شّ
له يف حال ان�شحابه لأي �شبب ول 
ي��ح��ق ل���ه ال���ت���ن���ازل ع��ن��ه��ا لطرف 
موافقة  على  احل�����ش��ول  دون  اآخ���ر 
م�شبقة من اجلهة املنّظمة واإلتزام 
اأو  اإح��داث �شو�شاء  العار�ض بعدم 
وب�شرية  �شمعية  اأجهزة  ا�شتعمال 
حدود  �شمن  اإل  الأن�شطة  لعر�ض 
اإزع������اج  دون  امل�����ح�����ّددة  م�����ش��اح��ت��ه 

العار�شني الآخرين”.
امل���ن���ّظ���م���ة قطع  ل���ل���ج���ه���ة  وي����ح����ق 
املخالفة،  الأج��ه��زة  ع��ن  ال��ك��ه��رب��اء 

�هتمام لفت بجناح »نادي تر�ث �لإمار�ت« يف »ليو� للرطب«
•• اأبوظبي-وام: 

يوا�شل جناح نادي تراث الإمارات 
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  يف  اأن�����ش��ط��ت��ه 
بن�شختها   2017 ل��ل��رط��ب  ل��ي��وا 
اإدارة  جل��ن��ة  تنظمها  ال��ت��ي  ال�13 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
والرتاثية باأبوظبي وت�شتمر حتى 

اجلاري. يوليو   29
اجلماهريي  الهتمام  لفتا  وك��ان 
بركن الكتب ملركز زايد للدرا�شات 
والبحوث والذي ي�شتمل على اأكرث 
بالكتب  ت��ع��ن��ى  130عنوانا  م���ن 
جوانب  يف  وامل��ح��ق��ق��ة  ال���رتاث���ي���ة 
الأدب��ي وال�شعري واحلياة  ال��رتاث 

الركن  يف  �شاهدوه  مبا  واإعجابهم 
ي��ع��ر���ض جتربة  ال�����ذي  ال���ب���ح���ري 
�شيد  �شباك  �شناعة  لكيفية  حية 
ال�����ش��م��ك وم��ع��ل��وم��ات ع��ن رحالت 
اللوؤلوؤ  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��غ��و���ض 
امل�شتخدمة  الأدوات  لأن��واع  و�شرح 
وكيفية  ال��غ��و���ض  مهنة  يف  ق��دمي��ا 

ا�شتخراج اللوؤلوؤ.
ي�شار اإىل اأن الركن - الذي ي�شرف 
عليه امل����درب ال��رتاث��ي ح��ث��ب��ور بن 
ك��دا���ض ال��رم��ي��ث��ي- ي��ع��ر���ض بع�ض 
مثل  الأخ����������رى  ال�������ش���ي���د  اأدوات 
ال��دي��ني وه���ي ال�����ش��ل��ة ال��ت��ي يجمع 
ف��ي��ه��ا ال���غ���وا����ض ال���ل���وؤل���وؤ وال�����دوار 
الفاأ�ض  والرندة واجل��دوم  واملجدح 

امل��ع��رف��ة يف ج��ول��ة رافقه  وت��ن��م��ي��ة 
�شلطان  ال�����ن�����ادي  م�����ن  خ���الل���ه���ا 
كدا�ض  ب����ن  وح���ث���ب���ور  ال���ظ���اه���ري 
الرميثي وحممد عتيق املحريبي.

حمتويات  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  واط���ل���ع 
ال��رك��ن م��ن ال��ك��ت��ب والإ�����ش����دارات 
القرية  ركن  حمتويات  جانب  اإىل 
الرتاثية ثم قدم له امل�شرفون على 
اإ�شدارات املركز  اجلناح عددا من  

املتميزة.  
وي�����ش��ع��ى ن������ادي ت������راث الإم��������ارات 
م��ن خ���الل ه���ذه امل�����ش��ارك��ة املميزة 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���ج���وان���ب ع���دي���دة من 
�شمن  الرثية  الإماراتية  الثقافة 
الرتاث  احل��ف��اظ على  اأه��داف��ه يف 

املو�شوعية  وامل���وؤل���ف���ات  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
للعديد  اإ����ش���اف���ة  وال���ت���اري���خ���ي���ة.. 
م��ن دواوي���ن �شعراء م��ن الإم���ارات 

واملنطقة.
وي��ع��ر���ض ال��رك��ن اأع�����دادا خمتلفة 
ت����راث وب��ي��ت ال�شعر  م��ن جم���الت 
الإبل  وجملة  الثقافية  والإم���ارات 
مركز  اإ���ش��دارات  عناوين  والعديد 

�شلطان بن زايد.
وح��ظ��ي رك���ن امل���رك���ز اأم�������ض الول 
ال�شخ�شيات  كبار  من  عدد  بزيارة 
وامل�شئولني ومئات الزوار واملهتمني 
والإع���الم���ي���ني وامل��ث��ق��ف��ني.. حيث 
بن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 

وت�شهيل  ال��ث��ق��ايف  ال���وع���ي  ون�����ش��ر 
ع��م��ل��ي��ة اق���ت���ن���اء ال��ك��ت��ب م���ن قبل 
الثقافية  الإ���ش��دارات  الراغبني يف 

والرتاثية ب�شكل عام.
وا�شتقطب اجلناح منذ اليوم الأول 
كبرية  اأع���دادا  املهرجان  لن��ط��الق 
وامل��ه��ت��م��ني.. ل�شيما  ال�����زوار  م���ن 
طلبة املوؤ�ش�شات التعليمية والوفود 
ال���زائ���رة وج��م��ه��ور ال��ع��ائ��الت من 
بيت  واملقيمني.. خا�شة  املواطنني 
الرتاثية  ال��ق��ري��ة  رك���ن  يف  ال�شعر 
ح���ي���ث ت��ن�����ش��ج��م امل���ع���رو����ش���ات مع 
دورتها  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف  ت��ق��دم��ه  م��ا 

احلالية.
وعرب عدد من الزوار عن تقديرهم 

 .. وال��دوب  القر�ض  اأ�شماك  ل�شيد 
الزوار  من  كبري  عدد  يتعلم  حيث 

وخيوط  والزبيل  وامليزان  واملنقار 
اخلما�شي  ال���غ���زل  واأن������واع  ال���غ���زل 

الأدوات  حرفيات وطريقة �شناعة 
البحرية.

ور�شة عمل تدريبية حول �لإبالغ عن 
حو�دث �ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية يف �أبوظبي

•• اأبوظبي -وام: 

اأقام مركز اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية موؤخرا ور�شة عمل تدريبية 
ح���ول الإب�����الغ ع��ن ح����وادث ال�����ش��الم��ة وال�����ش��ح��ة امل��ه��ن��ي��ة وال��ت��ح��ق��ي��ق فيها 
ا�شتهدفت عددا من اجلهات احلكومية التي مت اعتماد اأنظمتها اأو يف قيد 

تطوير النظام اخلا�ض بها بال�شالمة وال�شحة املهنية.
اأبوظبي  اإم����ارة  لنظام  ال��ع��ام  الإط����ار  ���ش��رح متطلبات  اإىل  ال��ور���ش��ة  ه��دف��ت 
ال�شالمة  ح����وادث  ع��ن  الإب����الغ  اآل��ي��ات  ب�����ش��اأن  املهنية  وال�����ش��ح��ة  لل�شالمة 
واإجراءات  وامل�شوؤوليات  املهام  ي�شمل  فيها، مبا  والتحقيق  املهنية  وال�شحة 
ال�شالمة  ب��ح��وادث  والتحقيق  الإب���الغ  يف  العالقة  ذات  النماذج  ا�شتخدام 
ورفع  الإب���الغ  اأه���داف  �شرح  ال��ور���ش��ة  حم��اور  وت�شمنت  املهنية.  وال�شحة 
تقارير التحقيق باحلوادث والتعريفات الأ�شا�شية ومتطلبات الإبالغ ورفع 
تقارير التحقيق يف احلوادث واحلوادث و�شيكة الوقوع عالوة على حتديد 
كيفية اإرتباط احلادث بالإ�شابة اأواملر�ض يف العمل و�شرح اآلية الإبالغ ودور 
املركز يف هذه العملية . وتخلل الور�شة �شرح تو�شيحي عن “برنامج الأداء” 
الإلكرتوين واأهمية قيام اجلهات با�شتخدامه يف الإبالغ ورفع كل ما يتعلق 
باأمور ال�شالمة وال�شحة املهنية حيث اأنه يعترب الأداة الأ�شا�شية واملرجعية 
يف اإ�شدار التقارير الدورية وال�شنوية حول اأداء ال�شالمة وال�شحة املهنية 

يف اجلهات احلكومية واخلا�شة.

»مهرجان �لذيد للرطب« ي�شتقطب 11 �ألف ز�ئر يف دورته �لثانية
•• ال�صارقة -وام:

الدورة  فعاليات  الأول  اأم�ض  م�شاء  ال�شارقة  و�شناعة  اختتمت غرفة جتارة 
فاق  “ التي حققت جناحا   2017 للرطب  الذيد  “ مهرجان  الثانية من 
التوقعات با�شتقطابها نحو 11 األف زائر بزيادة 100 يف املائة مقارنة بزوار 

الدورة الأوىل.
وا�شتقطب املهرجان على مدى 3 اأيام مالك مزارع النخيل وع�شاق الرتاث 
واملهتمني بالزراعة وال�شناعات الغذائية القائمة على الرطب من خمتلف 
القت�شادي  احل��راك  الدولة مر�شخا مكانته كمن�شة تدعم وحتفز  اإم��ارات 
وال�شناعي .. اإ�شافة اإىل دوره يف اإحياء املوروث ال�شعبي والتقاليد العريقة 

من خالل اأن�شطته وبراجمه وم�شابقاته امل�شوقة واملتنوعة.
واأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة يف 
ت�شريح له عقب جولة باملهرجان اأم�ض احلر�ض على تطوير القطاع الزراعي 
ب�شكل م�شتدام على م�شتوى دولة الإمارات وتعزيز جدواه وقدرته التناف�شية 
الرئي�شي  الع�شب  مبثابة  تعد  النخيل  زراع��ة  اأن  معتربا   .. خارجيا  حمليا 
الغذائية  الطبيعية ومواردها  بيئتها  اأ�شيال من  الدولة وجزءا  للزراعة يف 
والعاملني يف  واملزارعني  النخيل  ل�شريحة كبرية من مالك  وم�شدر دخل 

ال�شناعات القائمة عليها اإىل جانب رمزيتها الوجدانية والرتاثية.
الإم���ارات حيث حتر�ض  باهتمام خا�ض يف  النخيل حتظى  زراع��ة  اإن  وق��ال 
الدولة على دعم وت�شجيع مالك مزارع النخيل على التم�شك بهذا القطاع 

احليوي وم�شاعفة الهتمام مبزارعهم وزيادة امل�شاحات املزروعة مع التم�شك 
مببادئ علم البيئة وا�شتخدام اأحدث التقنيات يف الزراعة مبا ي�شهم يف تعزيز 

الأمن الغذائي مع املحافظة على املوارد البيئية والطبيعية.
واأكد معاليه حر�ض الوزارة على التوا�شل الدائم مع املزارعني والتعرف عن 
قرب على التحديات التي تواجههم مبا ي�شمن النهو�ض بالقطاع الزراعي 
مبا  عليها  القائمة  ال�شناعات  وتطوير  ج��ودت��ه  ورف���ع  الإن��ت��اج  وم�شاعفة 

يتوافق مع املوا�شفات الإماراتية واأرقى املعايري الدولية.
وجال الزيودي يف قاعات العر�ض - يرافقه �شعادة نا�شر م�شبح الطنيجي 
ع�شو جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة وحممد م�شبح الطنيجي 
مدير فرع غرفة ال�شارقة يف الذيد من�شق عام املهرجان و�شعادة �شامل حممد 
الر�شمية يف  ال�شخ�شيات  وع��دد من  الثقايف  الذيد  ن��ادي  رئي�ض  بن هويدن 

بلديات املنطقتني الو�شطى وال�شرقية.
اأن��واع التمور  والتقى معاليه عددا من العار�شني وا�شتمع منهم ل�شرح عن 
واملنتجات و�شهد عددا من العرو�ض الثقافية والفنية وجانب من امل�شابقات 

.
مثنيا على فعاليات املهرجان وم�شتوى التنظيم وتطوره ال�شريع .. م�شيدا 
ب��ه��ذا احلدث  ل��الرت��ق��اء  امل��ب��ذول��ة  ال�����ش��ارق��ة  بجهود غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
وحر�شها على امل�شاهمة يف تقدمي الدعم والرعاية للمزارعني والعار�شني 
والتي ت�شكل امتدادا لو�شية املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ 
“ باحلفاظ على امل��وروث البيئي والزراعي ال��ذي تتمتع به  طيب اهلل ث��راه 

دولة الإمارات.
من جانبه .. ثمن خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة جتارة و�شناعة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يقدمه  ال��ذي  ال��الحم��دود  الدعم  ال�شارقة 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة للمهرجان 
.. موؤكدا اأن ا�شرت�شاد الغرفة بتوجيهات �شموه ال�شديدة مكنها من تر�شيخ 
ا�شم املهرجان كاأحد اأهم الفعاليات القت�شادية والرتاثية التي تنظمها على 
م�شتوى الإمارة والدولة على الرغم من حداثة انطالقته ويف جعله من�شة 
مو�شمية ينتظرها مالك النخيل واملزارعني وال�شناعيني لتبادل الآراء حول 

جودة الإنتاج ورفع العائد ال�شتثماري من هذا القطاع احليوي.
وقال ابن بطي اإن املهرجان خطى خطوته الثانية على طريق النجاح وانطلق 
بثبات على درب التطوير والتميز وجنح يف حجز مكانة خا�شة له على خارطة 
الفعاليات القت�شادية والرتاثية املهمة يف دولة الإمارات يف ظل دعم القيادة 
الر�شيدة وتعاون املعنيني بزراعة النخيل وال�شركاء ال�شرتاتيجيني وو�شائل 

الإعالم كما بات نافذة ت�شويقية مهمة لقطاع الرطب يف ال�شارقة والدولة.
الذين  املهرجان  يف  امل�شاركني  معظم  اأن  ال�شارقة  غرفة  عام  مدير  واأ�شاف 
التقى بهم اأو ا�شتطلعت الغرفة اآراءهم اأعربوا عن ر�شاهم التام عن م�شتوى 
اأعطى  احل��دث  اأن  اىل  م�شريا   .. الثانية  ال���دورة  فعاليات  ومتيز  التنظيم 
حر�شت  فيما   .. الإم���ارات  دول��ة  ت��راث  واأ�شالة  جمالية  عن  نا�شعة  �شورة 
غرفة ال�شارقة على ت�شخري كل اإمكاناتها املادية وكوادرها الوظيفية لإجناح 

هذا املهرجان الذي حتول اإىل عر�ض مو�شمي بامتياز.



االثنني   24   يوليو    2017  م   -   العـدد  12078  
Monday  24   July   2017  -  Issue No   12078

07

اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة – 

لطيفة جابر 

للرطب  ل���ي���وا  م���ه���رج���ان   وا�����ش����ل 
ح�شور  ����ش���ط  ال�����ش��ي��ق��ة  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
والعائالت  لال�شر  كبري  جماهريي 
وكافة  اجل���ن�������ش���ي���ات  خم���ت���ل���ف  م����ن 
الأعمال بعد ان حتول املهرجان اىل 
ع�شاق  ي�شم  كبري  احتفايل  كرنفال 
حيث  والعراقة  والأ�شالة  التحدي 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  خ�ش�شت 
وال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة يف 
بالأطفال  خا�شة  م�شاحة  اأبوظبي 
�شمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب، 
الذي يقام يف منطقة الظفرة، حيث 
ت��ق��دم ق��ري��ة ال��ط��ف��ل ل����زواره����ا من 
متميزة  جمموعة  امل�شتقبل  اأج��ي��ال 
املخ�ش�شة  اليومية  الفعاليات  م��ن 
م�شرحيات  ت��ت�����ش��م��ن  وال���ت���ي  ل��ه��م، 
ر�شدت  متنوعة  وم�شابقات  ه��ادف��ة 
واجلوائز  ال��ه��داي��ا  م��ن  العديد  لها 

القيمة.
م�شرفة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي،  ل��ي��ل��ى  واأك������دت 
ركناً  ت�����ش��ك��ل  ال��ق��ري��ة  اأن   ال���ق���ري���ة، 
ت�شهد  امل��ه��رج��ان، حيث  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��اً 
ع�شرا  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة  م��ن  يوميا 
العديد  اإقامة  ليال،  العا�شرة  وحتى 
لالأطفال،  امل���م���ي���زة  ال���ف���ق���رات  م���ن 
وال������ت������ي ت�������ش���م���ل ع����ل����ى الأل������ع������اب 
والثقافية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  والأن�����ش��ط��ة 
وتنظيم  وال��رتاث��ي��ة،  وال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
العديد من امل�شابقات والر�شم احلر، 
وعرو�شا مو�شيقية تراثية وعرو�شا 
م�شرحيات  ع��دة  تت�شمن  م�شرحية 
هادفة للطفل، وغريها من الربامج 

والفعاليات.
املهرجان  اإدارة  اأن  القبي�شي  واأك��دت 
الفعالية   ه���ذه  خ���الل  م���ن  ت�����ش��ع��ى 
طموحات  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  ل���ل���ع���م���ل 
ال��ف��ئ��ة من  اأك���رب �شريحة م��ن ه���ذه 
والتقاليد  بالعادات  تعريفها  خالل 
الإم����ارات����ي����ة الأ����ش���ي���ل���ة، واإ�����ش����راك 
وحتفيزه  ب��ال��رتاث  اجلديد   اجليل 
العرو�ض  ال��ب��ح��ث م��ن خ���الل  ع��ل��ى 
اأ�شبح  حيث  الت�شجيعية،  واجلوائز 
الروابط  لتعزيز  ملتقى  امل��ه��رج��ان 
�شرائح  جميع  وم�����ش��ارك��ة  الأ���ش��ري��ة 

الرتاثي  احل����دث  ه���ذا  يف  امل��ج��ت��م��ع 
الهام.

قرية  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
من  وا���ش��ع  بجمهوٍر  حتظى  الطفل 
واأولياء الأمور وحتى  قبل الأطفال 
من قبل ال�شياح، ال�شيء الذى يزيد 
التي  الكثرية  النجاحات  حجم  من 
وتثبت  ال��ظ��ف��رة  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ل��ق��اه��ا 
م��دى اق��رتاب��ه��ا م��ن ك��اف��ة ال�شرائح 
تتميز  كما  والعمرية،  الجتماعية 
والعناية  الكبرية  بالرعاية  القرية 
الفائقة من امل�شرفني على الأطفال 
املتواجدين الذين ي�شعون اإىل تاأمني 

ك��اف��ة م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م، يف اإط�����ار خطة 
م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ه��دف ل��ت�����ش��ج��ي��ع جميع 
زي���ارة املهرجان  الأ���ش��رة على  اأف���راد 
جميع  ب��ني  ثقافته  ون�شر  ال��رتاث��ي 

اأفرادها من اأطفال وكبار.
حازت مبادرة » اخلري يف وطن اخلري 
اجلديدة  ال���دورة  فعاليات  خ��الل   «
من مهرجان ليوا للرطب التي تقام 
الظفرة،  مبنطقة  ل��ي��وا  م��دي��ن��ة  يف 
على اهتمام كبري من زوار املهرجان 
منذ يومه الأول. وهي املبادرة التي 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
وال���ربام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة يف 

الهالل  هيئة  مع  بالتعاون  اأبوظبي 
الأح��م��ر الإم���ارات���ي، وذل���ك يف اإطار 
اخلري«  »ع��ام  مع  املتوا�شل  التفاعل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه  ال��ذي 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
 2017 ليكون  اهلل،  حفظه  الدولة 
عاماً يعك�ض النهج الذي تبنته دولة 
العطاء  يف  تاأ�شي�شها  منذ  الإم���ارات 

الإن�شاين.
القبي�شي مدير  وذكر عبداهلل بطي 
جلنة  يف  والت�شال  الفعاليات  اإدارة 
اإدارة املهرجانات، اأّن الإقبال الوا�شع 
للُم�شاهمة يف هذه املبادرة الإن�شانية 

زايد هي  دار  اأّن  يوؤكد  اإمنا  الرائدة، 
لكافة  واملحبة  وال��ع��ط��اء  اخل��ري  دار 

�شعوب العامل.
اأّن ف��ك��رة » اخل��ري يف وطن  واأو���ش��ح 
اخل��ري » يف م��ه��رج��ان ل��ي��وا للرطب 
ليوا  اأه�����ايل  ُي�����ش��اه��م  اأن  يف  ت��ت��م��ّث��ل 
لوحة  ت�شكيل  يف  املهرجان  وجمهور 
فنية بطول 7 اأمتار وعر�ض 3 اأمتار، 
ال��ك��رات البي�شاء  م��ن خ��الل و���ش��ع 
املُ�����ش��ي��ئ��ة ال��ت��ي ت��رم��ز ل��ل��ع��ط��اء على 
اللوحة، مبا يرتك ب�شمة �شخ�شية 
وفعال اإن�شانيا نبيال للزائر، ينعك�ض 
واقعاً يف مّد يد العون املادي ل�شخ�ض 

ما واإ�شاءة حياته.
اختتام  وم����ع  امل�������ش���روع  ن��ه��اي��ة  ويف 
امل��ه��رج��ان، ت��ت��اآزر امل��ئ��ات م��ن الكرات 
ت�شكيل  يف  ل��ل��ُم��ت��ربع��ني  ال��ب��ي�����ش��اء 
الإمارات  لدولة  كلّيا  ُمنارة  خارطة 
ب��ف�����ش��ل تربعات  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
يعك�ض  مب���ا  ال��������زوار،  وُم�������ش���اه���م���ات 
ووجهها  الإم���������ارات  دول�����ة  اأ����ش���ال���ة 
احل�شارة  مل�شرية  واإ���ش��اف��ة  امل�����ش��رق، 
تعزز  وا���ش��ح��ة  وب�شمة  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
العمل  �شعيد  على  الإم����ارات  ري���ادة 

الإن�شاين الدويل.
حتت  للرطب  ليوا  مهرجان  وُي��ق��ام 
رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
من  بتنظيم  الرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي��ر 
والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 
الثقافية والرتاثية، وذلك يف مدينة 
ليوا مبنطقة الظفرة خالل الفرتة 
يوليو   29 ول��غ��اي��ة  يوليو   19 م��ن 
من  كل  املهرجان  ويرعى   .2017
�شركة  �شركاتها،  وجمموعة  اأدن��وك 
الفوعة،  �شركة  الزراعية،  الظاهرة 
»تدوير«،  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  وم���رك���ز 

و���ش��رك��ة ���ش��ي��ك��ي��ورت��ي��ك. ك��م��ا يدعم 
امل���ه���رج���ان ك���ل م����ن: دي������وان ممثل 
دائرة  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  يف  احل��اك��م 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل- بلدية  ال�����ش��وؤون 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ال��ظ��ف��رة،  م��ن��ط��ق��ة 
اأبوظبي  ج��ه��از  اأب��وظ��ب��ي،  ل�����ش��رط��ة 
اأبوظبي  �شركة  الغذائية،  للرقابة 
املزارعني  خ��دم��ات  م��رك��ز  للتوزيع، 
ب���اأب���وظ���ب���ي، وال�����ش��ري��ك الإع���الم���ي 

الر�شمي قناة بينونة.
الظاهري،  م���ران  ب��ن  ح�شن  ك�شف 
جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 
ك��ل��ن��ا الإم�������ارات، ع��ن اإط����الق فريق 
منطقة  يف  ال���ت���ط���وع���ي  ال����ظ����ف����رة 
الظفرة، والذي �شيكون نواة جلملة 
التي تخدم  وامل��ب��ادرات  الربامج  من 
�شباب املنطقة، ومبا يتوائم مع روؤية 
اجلمعية يف الريادة والتميز بالعمل 
والتاأكيد  وامل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ت��ط��وع��ي 
ور�شالتها  والن���ت���م���اء،  ال����ولء  ع��ل��ى 
امل�شاهمة يف خلق جيل  اإىل  الرامية 
واع بكفاءات متميزة وعلى قدر من 
حتمل امل�شوؤولية الوطنية للم�شاهمة 

الفاعلة يف عملية البناء والتنمية.
واأكد الظاهري، خالل الإعالن عن 
الفريق يف مهرجان ليوا للرطب، اأن 
اإىل الو�شول لكافة  اجلمعية ت�شعى 
�شرائح املجتمع الإماراتي يف موقعه، 
وذل��ك وفقا لأه��داف اجلمعية التي 
الألفة  اأوا�����ش����ر  ن�����ش��ر  اإىل   ت�����ش��ع��ى 
املجتمع،  اأف��������راد  ب����ني  وال���ت���الح���م 
والتطوع  العطاء  روح  وب��ث  وتوثيق 
ب��ني اأط���ي���اف امل��ج��ت��م��ع، م�����ش��ريا اإىل 
اأنه مت اختيار خالد الهاملي ليتوىل 
الظفرة،  منطقة  يف  الفريق  رئا�شة 
القادمة  الفرتة  خ��الل  �شتتم  حيث 
اأهايل  تخدم  وب��رام��ج  خطط  و�شع 
باب  فتح  وق��د مت  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
الت�شجيل اأمام املتطوعني من خالل 
جناح اجلمعية يف مهرجان الظفرة.

بالروية  خمي�ض  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
اخلييلي، املدير التنفيذي للجمعية، 
للتوا�شل  الإم��ارات« ت�شعى  »كلنا  اأّن 
امل�شاركة  على  املجتمع وحتفيزه  مع 
التطوعية،  الأع��م��ال  يف  الإي��ج��اب��ي��ة 
امل�شاركة  اإىل  اجلمعية  تعمد  حيث 
يف الحتفالت واملهرجانات الوطنية 

اإىل  م�شريا  ال��دول��ة،  م�شتوى  على 
ليوا  ان جناح اجلمعية يف مهرجان 
للتعريف  م��ن�����ش��ة  ي��ع��ت��رب  ل��ل��رط��ب 
اجلمعية  وم��������ب��������ادرات  ب������ربام������ج 
الراغبني  املجتمع  اأف��راد  وا�شتقبال 
برامج  اإىل  والن�����ش��م��ام  ال��ت��ط��وع  يف 
ي��ت�����ش��م��ن اجلناح  اجل��م��ع��ب��ة، ح��ي��ث 
على  ال�شوء  ي�شلط  لل�شور  معر�شا 
حياة موؤ�ش�ض الدولة املغفور له باإذن 
اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
بالنخيل  وعالقته  ث��راه،  اهلل  طيب 
بالإن�شان،  وعالقتها  التمور  واإنتاج 
الأر�شيف  مع  بالتعاون  يقام  وال��ذي 
ال�شرتاتيجي  ال�����ش��ري��ك  ال��وط��ن��ي 

للجمعية.
ك��م��ا ي�����ش��ل��ط اجل���ن���اح ال�������ش���وء على 
اأطلقتها  وال����ت����ي  ب��������ادر«،  »اأج�����ن�����دة 
بالتزامن  اجلمعية  املا�شي  ال�شهر 
م���ع ي����وم زاي�����د ل��ل��ع��م��ل الإن�������ش���اين، 
وت��ت�����ش��م��ن امل���ب���ادرة ���ش��ب��ع��ة حم���اور، 
ا�شت�شافة  مت�شمناً  ال��وط��ن،  اأول��ه��ا 
اأبطال الوطن وامل�شاركة يف فعاليات 
والثاين  امل�شلحة،  والقوات  ال�شرطة 
ويت�شمن  الإم�����ارات،  دول���ة  موؤ�ش�ض 
املجال�ض  مع  بالتن�شيق  ن��دوات  عقد 
واجل����م����ع����ي����ات ع�����ن زاي��������د اخل�����ري، 
والثالث اأم الإمارات، ت�شمن تنظيم 

حما�شرات لالأ�شرة يف الإمارات.
املجتمع،  ال����راب����ع  امل����ح����ور  وي����رك����ز 
الإيجابية  امل�����ش��ارك��ة  حت��ف��ي��ز  ع��ل��ى 
التطوعية،  الأع���م���ال  يف  للمجتمع 
ال�شباب،  على  فريكز  اخلام�ض  اأم��ا 
بال�شفر  ال�شباب  توعية  خ��الل  م��ن 
امل�شرف،  الوطني  والتمثيل  الآم���ن 
وال�شاد�ض الطفولة، يت�شمن تنظيم 
ع������دد م����ن احل����م����الت ال���ت���وع���وي���ة، 
ت�شتهدف الأطفال، وال�شابع البيئة، 
باأهمية  املجتمع  بتوعية  املخت�ض 

احلفاظ على البيئة.
اأهايل  الإم���ارات  ودع��ت جمعية كلنا 
منطقة الظفرة وزوار املهرجان اإىل 
والن�شمام  اجل��م��ع��ي��ة  ج��ن��اح  زي����ارة 
من  وذل��ك  املتطوعني،  �شفوف  اإىل 
امل�شوؤولية  حتمل  يف  امل�شاركة  اأج���ل 
تن�شئة  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  ال���وط���ن���ي���ة، 
امل�شتوى  على  وواعية  فاعلة  اأجيال 

ال�شخ�شي والوطني.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ت�����ش��ج��ع 
املهرجان  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  خ�����الل 
املزارعني  “ليوا للرطب”  ال�شنوي 
امل�شتدام  ال���ش��ت��خ��دام  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
ل��ل��م��ي��اه اجل���وف���ي���ة خ����الل احل���دث 
الظفرة  منطقة  ت�شت�شيفه  ال���ذي 
يوليو   29 اإىل   19 الفرتة من  يف 
 - البيئة  هيئة  وت�����ش��ارك  اجل����اري. 
امل��ه��رج��ان الذي  اأب��وظ��ب��ي يف ه���ذا 
الإماراتي  وال��ت��اري��خ  ال���رتاث  ي��ع��زز 
يف جم���ال زراع����ة ال��ت��م��ور وذل���ك يف 
اأهمية الربط  اإطار جهودها لإبراز 
للمياه  امل�����ش��ت��دام  ال���ش��ت��خ��دام  ب��ني 
الزراعة  ق��ط��اع  وك���ف���اءة  اجل��وف��ي��ة 
وبخا�شة  ال���ط���وي���ل،  امل������دى  ع���ل���ى 
مزارع التمر. وقال الدكتور حممد 
يف  امل��ائ��ي��ة  امل�����وارد  م�شت�شار  داوود 
ان  بالهيئة  البيئية  اجل���ودة  ق��ط��اع 
بتعزيز  ت��ل��ت��زم  اأبوظبي”  “بيئة 

التوعية ب�شاأن اأهمية املياه اجلوفية 
لهذا  امل�شتدام  ال�شتخدام  ل�شمان 
امل����ورد ال���ش��رتات��ي��ج��ي ك��م��ا اأن���ه من 
ال�������ش���روري ا���ش��ت��خ��دام ه���ذا امل���ورد 

ت�شاهم  حتى  م�شوؤول  ب�شكل  القيم 
يف ازده��������ار الأن�������ش���ط���ة ال���زراع���ي���ة 

وبخا�شة التمر.
اإطار  ت��ق��وم يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  واأو����ش���ح 

الرتاث  حلماية  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
الثقايف الإماراتي با�شتخدام اأحدث 
من  وال����ت����ي  وال���ت���ق���ن���ي���ات  الأدوات 
يف  املياه  ا�شتهالك  حا�شبة  �شمنها 

املحا�شيل SAP Flow حل�شاب 
ك��م��ي��ة امل���ي���اه ال���الزم���ة ل���ري نخيل 
التمر وا�شتخدام مياه ذات معدلت 
ملوحة خمتلفة لتعزيز اإنتاج نخيل 

التمر وحت�شني كفاءة الري يف اإمارة 
اأبوظبي.

نطاق  ع��ل��ى  ال��ت��م��ر  نخيل  وينت�شر 
وا�شع يف جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي 

ال����ن����وع من  ه�����ذا  ري  وي�����ش��ت��ه��ل��ك 
املياه اجلوفية  النخيل حوايل ثلث 
املحا�شيل  ري  يف  امل�������ش���ت���خ���دم���ة 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة وح���ت���ى ي��ت�����ش��ن��ى رفع 

م�شتويات كفاءة املياه اأجريت هيئة 
للح�شول  درا�شة  اأبوظبي   - البيئة 
ا�شتخدام  ح���ول  اأدق  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى 

املياه يف مزارع نخيل التمر.
ال��ت��ي جمعتها  ال��ب��ي��ان��ات  وت�����ش��اع��د 
ال��ه��ي��ئ��ة م���ن ه����ذه ال���درا����ش���ة على 
تعزيز ممار�شات وتقنيات الري من 
خالل الربط بني املياه امل�شتخدمة 
يف الري واحتياجات النخيل .. كما 
جنحت الهيئة يف حتديد احتياجات 
اأن����واع م��ن النخيل هي  امل��ي��اه ل��ع��دة 
وقامت  وال�شهله  اللولو واخلال�ض 
ببحث  الدرا�شة  هذه  خالل  الهيئة 
ق��ي��ا���ض جديدة  ت��ق��ن��ي��ات  واخ���ت���ب���ار 
ومبتكرة. كما مت جمع البيانات حول 
هذه الأنواع الثالثة املختلفة لنخيل 
خمتلفتني  م��ع��اجل��ت��ني  وف����ق  ال��ت��م��ر 
ح�شاب  يف  ي�����ش��اع��د  مم����ا  ل��ل��م��ل��وح��ة 
الكمية الالزمة لري هذه الأنواع من 
ال���ت���وازن بني  ال��ت��م��ر وحت��ق��ي��ق  نخيل 

الأ�شجار وكمية املياه الالزمة.

•• اأبوظبي- وام:

اأبوظبي  يف  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  خ�ش�شت 
م�شاحة خا�شة بالأطفال �شمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب املقام مبنطقة 
الظفرة حيث تقدم قرية الطفل لزوارها من اأجيال امل�شتقبل جمموعة متميزة 
اليومية املخ�ش�شة لهم تت�شمن م�شرحيات هادفة وم�شابقات  الفعاليات  من 

متنوعة ر�شدت لها العديد من الهدايا واجلوائز القيمة.
وقالت ليلى القبي�شي م�شرفة القرية ان القرية ت�شكل ركناً اأ�شا�شياً يف املهرجان 
حيث ت�شهد يوميا من ال�شاعة الرابعة ع�شرا وحتى العا�شرة ليال اإقامة العديد 
من الفقرات املميزة لالأطفال والتي ت�شمل على الألعاب والأن�شطة الرتفيهية 
والثقافية والتوجيهية والرتاثية وتنظيم العديد من امل�شابقات والر�شم احلر 
وعرو�شا مو�شيقية تراثية وعرو�شا م�شرحية تت�شمن عدة م�شرحيات هادفة 

للطفل وغريها من الربامج والفعاليات.
على  للعمل  الفعالية  ه��ذه  خ��الل  من  املهرجان  اإدارة  �شعي  القبي�شي  واأك���دت 
بالعادات  تعريفها  الفئة من خالل  �شريحة من هذه  اأك��رب  حتقيق طموحات 
والتقاليد الإماراتية الأ�شيلة واإ�شراك اجليل اجلديد بالرتاث وحتفيزه على 
البحث من خالل العرو�ض واجلوائز الت�شجيعية حيث اأ�شبح املهرجان ملتقى 
احلدث  ه��ذا  يف  املجتمع  �شرائح  جميع  وم�شاركة  الأ���ش��ري��ة  ال��رواب��ط  لتعزيز 

الرتاثي الهام.
واأ�شارت اإىل اأن فعاليات قرية الطفل حتظى بجمهوٍر وا�شع من قبل الأطفال 
واأولياء الأمور وحتى من قبل ال�شياح ال�شيء الذى يزيد من حجم النجاحات 
الكثرية التي تلقاها فعاليات الظفرة وتثبت مدى اقرتابها من كافة ال�شرائح 
الجتماعية والعمرية كما تتميز القرية بالرعاية الكبرية والعناية الفائقة من 
امل�شرفني على الأطفال املتواجدين الذين ي�شعون اإىل تاأمني كافة متطلباتهم 

يف اإطار خطة متكاملة تهدف لت�شجيع جميع اأفراد الأ�شرة على زيارة املهرجان 
الرتاثي ون�شر ثقافته بني جميع اأفرادها من اأطفال وكبار.

من جهة اخرى ا�شتطاعت املواطنة ح�شة املن�شوري من الأ�شر املنتجة اأن ت�شنع 
باأناملها لوحات فنية من ب�شكويت التمر وت�شكلها على هيئة حبة الرطب حيث 
حولت جناحها يف مهرجان ليوا للرطب اىل حمطة اأمام زوار املهرجان ل�شراء 

هذا املنتج القيم والإطالع على الأفكار البداعية يف ال�شناعات الإماراتية.
التمر  هما  اأ�شا�شيني  عن�شرين  م��ن  يتكون  الب�شكويت  ان  املن�شوري  وق��ال��ت 
�شكل  على  الب�شكويت  من  متنوعة  اأ�شكال  ب�شناعة  ب��داأت  وق��د  القمح  ودقيق 
دلة قهوة واأ�شكال متنوعة ومن ثم و�شلت اإىل اإنتاج ب�شكويت على �شكل حبة 
الرطب، حيث لقى املنتج الأخري طلب من امل�شتهلكني، ملا يتميز به من مذاق 

ممتاز و�شكله اجلاذب.
واأو�شحت اأنها بداأت يف مزاولة ن�شاط ت�شنيع الب�شكويت منذ ب�شع �شنوات وقد 

كان ذلك بدافع الهواية ويف حميط ل يتعدى العائلة ومل يكن بدافع جتاري 
حيث تقوم بت�شنيع ب�شكويت خا�ض بها وتقدمه لالأهل وال�شيوف والأقارب .

ت�شجيع  وبعد  اجلميع  اإع��ج��اب  حمط  ك��ان  بت�شنيعه  تقوم  ما  اأن  اإىل  م�شرية 
الكثري من اأفراد العائلة وال�شديقات حتولت تلك الهواية اإىل م�شروع جتاري 

املن�شوري«. “حلويات 
واأكدت اأن مهرجان ليوا للرطب يعترب من�شة لدعم الأ�شر املنتجة ول �شيما 
الرتاثية  املنتجات  جانب  اإىل  والتمور  بالرطب  املتعلقة  املنتجات  جم��ال  يف 

الإماراتية .
حر�شها  م��ن  كجزء  القادمة  ال���دورات  يف  بامل�شاركة  �شتقوم  انها  اىل  م�شرية 
واإيجادها  بنائها  �شاهم يف  التي  ال�شروح الرتاثية  التواجد يف مثل هذه  على 
القيادة احلكيمة للدولة والرعاية الكرمية والدعم التي يقدموه لإجناح هذه 

الفعاليات ف�شال عن دعم الأ�شر املنتجة.

عبداهلل القبي�صي : مبادرة اخلري يف وطن اخلري حتقق جتاوب كبري من اجلمهور
ليلى القبي�صي : قرية الطفل ت�صكل ركنا ا�صا�صيا يف املهرجان وتقدم باقة متنوعة من الفعاليات
ح�صن الظاهري : جمعية كلنا الإمارات تطلق فريق الظفرة التطوعي من مهرجان ليوا

�إقبال كبري من �لأ�شر و�لعائالت ملهرجان ليو� للرطب

قرية �لطفل يف مهرجان ليو� للرطب حمطة ترفيهية وتعليمية لالأطفال

بيئة �أبوظبي توؤكد على �أهمية �ل�شتخد�م �مل�شتد�م للمياه �جلوفية يف مهرجان ليو� للرطب
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العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز ويل هيلث الطبي 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1045203 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد ار علي ال�شمري من 45% اىل %43
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة با�شل طاهر حممد الروا�شده %2
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احمد املغربي لتجارة 

العطور ذ.م.م - فرع ابوظبي
رخ�شة رقم:CN 1176029 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
كفيل احمد - جودكار من 49% اىل %33

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شري بانو كفيل جودكار %16

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/توب كال�شيك للنقليات 

رخ�شة رقم:CN 2313304 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شن حممد ح�شن الكاف الها�شمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شاره عبدالرحيم فتح علي عبداهلل اخلاجه
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فاندا�شتيك ديل لدارة 

العقارات رخ�شة رقم:CN 1952989 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ه�شام حممد عبود عامر بن حريز %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدال�شالم يو�شف ح�شن را�شد اليافعي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بي ار او اكتيف بارترنز 
لتمثيل ال�شركات - ملالكها - فاطمه علي القمزي - �شركة ال�شخ�ض 

الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2319166 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ميثاء را�شد القمزي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فاطمه علي را�شد القمزي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
اليمينت�ض  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للرجال  رخ�شة رقم:CN 1438451 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جينيفر بانتون مرياندا %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة ذياب عبداهلل �شعيد ابراهيم اليماحي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف �شامل �شيف الكبي�شي ال علي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
للمقاولت  ال�ش�����ادة/ثيم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكرتوميكانيكية
رخ�شة رقم:CN 2121447 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد رجب جمعه نا�شر احلو�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عفي�ض حمد الربيد املري

تعديل ن�شاط/حذف جمع ونقل مياه املجاري )3811002(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

الغاء اعالن �صابق
الرخ�شة  بخ�شو�ض  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
�شبا  اوتو  التجاري  بال�شم    CN  1335695  : رقم 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  ال�شيارات  وتنظيف  لتلميع 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بي ار او اكتيف بارترنز 
�شركة   - القمزي  را�شد  علي  فاطمه   - ملالكتها   - املعامالت  ملتابعة 

ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 2316562 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ميثاء علي را�شد القمزي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمه علي را�شد �شويح القمزي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون الياقوت الذهبي 

للرجال  رخ�شة رقم:CN 2238373 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاهده حميد عبداحلميد %100

تعديل وكيل خدمات
ا�شافة عبداهلل حممد عبداهلل حممد احلمادي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد عبداهلل حممد احلمادي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

�شركة فر�س �لبادية للتجارة و�لت�شدير- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�ض بت�شفية 

ال�شركة املذكورة اأعاله
 )�صركة فر�ش البادية للتجارة والت�صدير - ذ م م(

ت�شفية  عن  احل�شابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�شفى  يعلن 
ال�شركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة اأو حقوق على ال�شركة 
املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك 
اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط 
حقه باملطالبة.  تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�ض 6210478 
 )6( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �شارع  ابوظبى   ،02/

�شقة )17( مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

�إعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

ا�شواء الرواد لالنارة
رخ�شة رقم:CN 1190232 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللمعه ال�شحرية لدهان 

ال�شيارات  رخ�شة رقم:CN 2340107 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جالل الغمار�شي %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة فا�شل �شامل حممد العربي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امنه �شعيد عبيد املهريي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 

بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/روك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كول لت�شليح املكيفات والثالجات
رخ�شة رقم:CN 1132553 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل را�شد غريب لالملنيوم

رخ�شة رقم:CN 1034143  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جا�شويندر �شينغ هاربجان �شينغ %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شني حممد نا�شر عبداهلل الربيكي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد غريب را�شد دروي�ض املن�شوري

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 3.50*1

تعديل ا�شم جتاري من/حمل را�شد غريب لالملنيوم

RASHID GHARIB ALUMINIUM

 اىل/ جراند بال�ض لالملنيوم

GRAND PALACE ALUMUNIUM

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ريفوليو�شنز لالك�ش�شوارات ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1156113  قد تقدموا الينا بطلب
AL MASAOOD LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امل�شعود ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حميد عبداهلل حممد امل�شعود املحريبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفة عبداهلل حممد امل�شعود املحريبي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 10*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ريفوليو�شنز لالك�ش�شوارات ذ.م.م
REVOLUTIONS ACCESSORIES LLC

 اىل/ ريفوليو�شنز لالك�ش�شوارات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
REVOLTIONS ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مارينا�ض بريفورمن�ض ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1478646  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شليلة المارات التجارية ذ.م.م

SHELEILA EMIRATES TRADING LLC من 50% اىل %25

تعديل ن�شب ال�شركاء/م�شعود ايرنجي �شريفي�شز ذ.م.م من 50% اىل %26

واي  تي  بي  انرتنا�شونال  هوغان  �شركة  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

Hogan International Pty Ltd %49 ليمتد

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: اكادميية الربيع
ALRABEEH ACADEMY طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :اكادميية الربيع 

املودعة بالرقم :276177     بتاريخ : 2017/7/10
با�ش������م :اكادميية الربيع

وعنوانه:ابوظبي ، هاتف:024482656 - فاك�ض:024482565 - �شندوق الربيد:41807
امييل:samir.beery@nrabeehschool.ae ابوظبي

الن�شطة   ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم  بالفئة:41  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
الريا�شية والثقافية.

و����ش���ف ال��ع��الم��ة:ال��ع��الم��ة ع���ب���ارة ���ش��ك��ل دائ���رت���ني يف م��ن��ت�����ش��ف ال���دائ���رت���ني اك���ادمي���ي���ة ال��رب��ي��ع يدنوها 
ALRABEEH ACADEMY ويف و�شط الدائرة �شعار الكادميية �شكل هند�شي مميز باللونني 

الزرق والرمادي . 
ال�ش��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  24  يوليو 2017 العدد 12078

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: حمد �شالح جربوع
FIAVOR FLAKE: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :261156     بتاريخ : 2016/10/12
با�ش������م :حمد �شالح جربوع

وعنوانه:العنوان:العني - �ض.ب:200764 - هاتف:0506113222 
 الربيد اللكرتوين:hjarbooa2@gmail.com العني

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات تقدمي الطعمة وامل�شروبات ، خدمات اليواء 
املوؤقت.

و�شف العالمة:العالمه عباره عن دائرة ر�شم يف داخلها دائرة اخرى حيث ر�شم داخلها من جهه الي�شار كوب 
من الع�شري وعلى ميينه كتب كلمة )FIAVOR( وكتب ا�شفلها كلمه )FLAKE( حيث ف�شلتا بخط 
م�شتقيم ويف داخل الدائرة من ال�شفل كتبت كلمه )Flavor - Flake ( ب�شكل مقو�ض ويف داخل الدائرة 
ر�شمت ورقتان وجميعها   )Live( نهاية كلمه العلى كتبت كلمه )To Fresh Live( ويف  اي�شا من 

باللون البي�ض وال�شود على خلفيه عدميه اللون. 
 FLAVOR - FLAKE -( الكلمات  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  جمملها  يف  للعالمة  :احل��م��اي��ة  ال���ش��������رتاط��ات 

العادي. الو�شع  يف  حدة  على  كل   )FRESH
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  24  يوليو 2017 العدد 12078

فقدان جواز �سفرت
الدين  ا�شالم  املدعو/  فقد 
باك�شتان    ، ال��ي��ا���ض  حم��م��د 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )1802631(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
الباك�شتانية  ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و / ارج����ي دى 
الفلبني     ، ت��ول��ي��دو  اي�����ش��و 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EB6087427( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/9851164

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل�����دع�����و /م����رياب����ي����ل 
�����ش����ي����ج����وزي����رم ادون������������زى، 
ن������ي������ج������ريي������ا  اجل����ن���������ش����ي����ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )5670325(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 056/8267508

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / انور ح�شني 
بنغالدي�ض    ، ج���ان  م��ي��ه��ا 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6393316( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/2681376
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•• الفجرية- الفجر:

ال�شبابية  احل���واري���ة  اجلل�شة  رك���زت 
املفتوحة حتت عنوان “اأ�شعد �شعب” 
مفاهيم  ن�شر  يف  الإم����ارات  دور  على 
ال�شعادة كقيمة اإن�شانية، و�شعيها على  
القيادة  بني  العميق  التفاعل  حتقيق 
دعائمها، منذ  اأر�شى  والتي  وال�شعب، 
باإذن  ل��ه  املغفور  الحت���اد،  دول��ة  قيام 
اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان، طيب اهلل ثراه. 
جمعية  احل���واري���ة  اجلل�شة  ون��ظ��م��ت 
الثقافية  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ف���ج���رية 
“قيظ  ال�شيفي   ب��رن��اجم��ه��ا  �شمن 
جمعية  م��ع  الفجرية” ب��ال��ت��ع��اون  يف 

البدية للثقافة والفنون ال�شعبية. 
وقال خالد الظنحاين رئي�ض جمعية 
اأن  الثقافية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��ج��رية 
يتمثل  الر�شيدة  لقيادتنا  الأول  الَهم 
يف كيفية اإ�شعاد ال�شعب الإماراتي  يف 
كل  ب��ات  حتى  يطلقونه،  م�شروع  ك��ل 
الوطن  ه���ذا  اأر�����ض  ع��ل��ى  يعي�ض  م��ن 
التي  املبادرات  اأهمية  يلم�ض  الكرمي، 
ل تنقطع من جانب قيادتنا الر�شيدة، 
والتي ت�شمل جميع جمالت احلياة .

ا�شتحداث  اأن   اإىل  الظنحاين   ون��ّوه 
للمرة  لل�شعادة،  دول��ة  وزي��ر  من�شب 
ليعك�ض  ج������اء   ال����ع����امل،  يف  الأوىل 
الر�شيدة  بقيادتنا  حمظوظون  اأن��ن��ا 
هو  الأول  هّمها  ال��ذي  ال�شتثنائية، 
و����ش���ع ����ش���ع���ادة الإن�������ش���ان ع��ل��ى راأ�����ض 
اأولوياتها، م�شرياً اإىل ا�شتكمال دولة 
الإمارات مبادراتها الإن�شانية  تزامناً 
التي  اخلري”،  “عام  م����ب����ادرة  م����ع 

اأطلقها �شاحب ال�شمّو ال�شيخ خليفة 
الدولة،  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شحية  اجل����وان����ب  ���ش��م��ل��ت  ح���ي���ث 

والجتماعية كافة.
مئوية  اإن  ال���ظ���ن���ح���اين:  واأ������ش�����اف 
اأطلقها  ال���ت���ي   2071 الإم����������ارات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
�شكلت  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ض 
وا�شرتاتيجية  �شامل،  عمل  برنامج 
وطنية عززت من �شمعة الدولة على 

ال�شعيد العاملي.
املر�شدي  �شعيد  اهلل  عبد  كما حت��دث 
للثقافة  ال���ب���دي���ة  ج��م��ع��ي��ة  رئ���ي�������ض 
دولة  اأن  مو�شحاً:  ال�شعبية  والفنون 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ظل 
ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة ح��ق��ق��ت معدلت 
ع��ال��ي��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة، كما 
ملواطنيها  والرفاهية  ال�شعادة  جلبت 
وت��ب��واأت على  اأر���ش��ه��ا   على  املقيمني 
ال�شعيدين الإقليمي والدويل مكانة 
رائدة على خارطة اأكرث الدول تقدماً 

وا�شتقراراً يف العامل.
م���ن ج���ان���ب���ه، ����ش���ّدد ال���دك���ت���ور �شيف 
يف  واملجتمع  الثقافة  اأ�شتاذ  اجلابري 
اأهمية  على  بدبي،  الكندية  اجلامعة 
تغيري الأ�شرة الإماراتية ثقافة ال�شفر 
اإىل اخلارج التي بداأت ترهقهم مادياً 
وترتب عليهم التزامات مالية كبرية، 
ال��ن��م��ط احل���ايل  ت��غ��ي��ري  اإىل  داع����ي����اً 
وا�شتبدالها بال�شياحة الداخلية التي 
تعد نوعاً من اأنواع الولء الوطني يف 

دعم القت�شاد الإماراتي.

اأه��م��ي��ة توعية  اإىل  واأ����ش���ار اجل��اب��ري 
الإماراتية  باملعامل  والأط��ف��ال  الأ�شر 
ب�شكل دوري، وهو  الرتاثية وزيارتها 
ال�شعادة  ال��ذي ي�شاهم يف ن�شر  الأم��ر 

بني اأفراد الأ�شرة الإماراتية.
من جانبه ا�شتعر�ض عبد اهلل خلفان 
جمال�ض  على  العام  امل�شرف  الهامور 
الإجنازات  اأب��رز  املجتمعية  الفجرية 
الإم����ارات من  دول��ة  التي حتققت يف 
التطور  يف  م��ذه��ل��ة  ن��وع��ي��ة  ق���ف���زات 
تبواأت  ح��ت��ى  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال��ن��ه�����ش��ة 

اأعلى املراتب يف التناف�شية العاملية يف 
م�شرياً  والأ�شعدة،  املجالت  خمتلف 
اإىل تاأثر معظم دول العامل بالأزمات 
القت�شادية، با�شتثناء دولة الإمارات 
التي بنت اقت�شادها على اأر�ض �شلبة 

بف�شل حكمة القيادة الر�شيدة .
واأكد الهامور على اأهمية دور ال�شباب 
الإماراتي يف احلفاظ على املكت�شبات 
التي حققها الأجداد والآباء وال�شري 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ط��ري��ق  ذات  يف 

امل�شتدامة يف البالد. 

الفجرية  ج��م��ع��ي��ة  ع�������ش���و  واأ�������ش������ار 
�شامل  الأ���ش��م��اك  ل�شيادي  التعاونية 
اأهمية  اإىل  ال���ي���م���اح���ي  ج���ا����ش���م  ب����ن 
العاطلني  الإماراتي  ال�شباب  توظيف 
واإح����داث وظ��ائ��ف تدخل  العمل  ع��ن 
اجلهات  داع��ي��اً  نفو�شهم،  يف  ال�شعادة 
كم�شاعد  وظائف  توفري  اإىل  املعنية 
ال�شباب  ف��ي��ه��ا  وت���وظ���ي���ف  ن����وخ����ذة 

الإماراتي. 
وا�����ش����ت����ع����ر�����ض ال����ي����م����اح����ي ال�������رتاث 
الإم���ارات���ي ال��ب��ح��ري الأ���ش��ي��ل الذي 

الإم����������ارات وغناه   دول������ة  ب����ه  ت��ت��م��ت��ع 
احل�شاري الكبري.

اأك�����د الإع����الم����ي �شعيد  م���ن ج��ان��ب��ه 
حم���ب���وب ع�����ش��و جم��ل�����ض الإم��������ارات 
ل���ل�������ش���ب���اب ع���ل���ى ال��������دور الإي����ج����اب����ي 
بناء  يف  الإم��ارات��ي  لل�شباب  والفاعل 
م�شرياً  مكت�شباته،  وحماية  ال��وط��ن 
الأمل  ال�شباب  تعترب  القيادة  اأن  اإىل 
يف موا�شلة م�شرية التنمية ال�شاملة، 
وحتقيق التقدم والزدهار للمجتمع. 
ال�شباب  م��ن��ح  ����ش���رورة  ع��ل��ى  م��ن��وه��اً 
ال���دع���م ال���ك���ايف وت��ف��ع��ي��ل دوره������م يف 
وطننا  خل��دم��ة  دع��م��اً  ال��ب��ن��اء  عملية 

الغايل.
ول����ف����ت حم���م���د ����ش���ي���ف ال���ع���ط���ر اأن 
من  اأ�شبحت  الإم�����ارات  يف  ال�����ش��ع��ادة 
الريادية  امل��ب��ادرات  بحكم  امل�شّلمات 
الر�شيدة  احل��ك��وم��ة  ت��ط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي 

ب�شكل م�شتمر. 
موؤكداً اأن الرهان اليوم على ال�شباب 
الإماراتي، اإذ لبد اأن يربهنوا للعامل 
التحديات  ق��ه��ر  ع��ل��ى  ق����ادرون  اأن��ه��م 
والو�شول بدولة الإمارات لأن تكون 
اأف�شل دولة يف العامل بحلول الذكري 
املئوية لقيام الحتاد يف عام 2071.   
النقبي  علي  حممد  ال�شاعر  ق��راأ  ثم 
معاين  فيها  اأ�شتلهم  وطنية  ق�شيدة 
امل��ج��د وال��ف��خ��ار وال�����ش��ع��ادة ال��ت��ي تعم 

اأرجاء اإماراتنا احلبيبة.
جمعية  ت��ب��ادل��ت  اجلل�شة،  خ��ت��ام  ويف 
البدية  وجمعية  الثقافية  الفجرية 
التذكارية  ال��دورع  والفنون  للثقافة 
اإجناح  يف  امل��ب��ذول��ة  للجهود  ت��ق��دي��راً 

اجلل�شة احلوارية »اأ�شعد �شعب«.   

•• دبي-وام: 

اختتمت ام�ض فعاليات دورة “قيا�ض 
الثالثة  ل��ل��دف��ع��ة  التدريب”  اأث����ر 
“امل�شتوى الربونزي” التي نظمتها 
ب�شرطة  للتدريب  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ع��ه��د “لرين 
الإداري�������ة  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات  اأكتف” 
ال�شام�شي  ب���دران  العقيد  بح�شور 
نائب مدير الإدارة العامة للتدريب 

يف �شرطة دبي.
الهدف  اإن  ال�شام�شي  العقيد  وق��ال 
من الدورة هو تاأهيل املخت�شني يف 
جمال التدريب من الإدارات العامة 

قيا�ض  كيفية  يف  ال�شرطة  وم��راك��ز 
التدريبية  للربامج  ال��ت��دري��ب  اأث���ر 
اأف�شل  احل�������ش���ول  ب���ه���دف  وذل������ك 
عائد تدريبي على م�شتوى املوظف 

واملوؤ�ش�شة.
دورا  ي��ل��ع��ب  ال��ت��دري��ب  ان  واأو����ش���ح 
وتنمية  ت��ط��وي��ر  يف  وم��ه��م��ا  ك��ب��ريا 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ح��ي��ث اأ���ش��ب��ح رف���ع كفاءة 
املوظف يف اأي موؤ�ش�شة من املفاتيح 
ما  وتقدمها  لتطويرها  الأ�شا�شية 
وتخ�شي�ض  ب���ه  اله���ت���م���ام  ي��ج��ع��ل 
جزء من ميزانية املوؤ�ش�شة �شروري 
واخلطط  ال����ربام����ج  ول���و����ش���ع  ل����ه 
تطوير  بغية  املتكاملة  التدريبية 

بهدف  امل��وظ��ف��ني  م��ه��ارات  وتنمية 
رفع كفاءة الإنتاجية.

التدريب  اأث���ر  قيا�ض  اأه��م��ي��ة  واأك���د 
اتقان  على  ي�شاعد  ما  املتدرب  على 
العمل  ال���الزم���ة جل�����ودة  امل����ه����ارات 
للمتدرب  امل��وك��ل��ة  امل���ه���ام  وت��ن��ف��ي��ذ 
ارتكاب  ن�شبة  وتقليل  �شهوله  بكل 
املتدرب  اإنتاجية  وزي���ادة  الأخ��ط��اء 
املوؤ�ش�شة  ب��اأه��داف  التدريب  ورب��ط 
اأث����ر  “قيا�ض  اأن  اىل  ..م���������ش����ريا 
يقي�ض  حديث  نظام  التدريب” هو 
خمرجات التدريب ويتم تقييم اأداء 

املتدرب قبل الدورة وبعد الدورة .
اأث����ر  ق���ي���ا����ض  م���و����ش���ح���ا ان غ����ي����اب 

التدريب يف بيئة العمل يجعل منه 
عن�شر تكلفة ول جدوى منه.

ت�شعى  دب�������ي  �����ش����رط����ة  اإن  وق��������ال 
لتاأ�شي�ض بيت خربة عاملي يف جمال 
التدريب من خالل عملية التدريب 
والتطوير والتح�شني امل�شتمر ونقل 
امل����ع����ارف وامل�����ه�����ارات وق���ي���ا����ض اأث����ر 
ال��ت��دري��ب مم���ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 

املوؤ�ش�شة ككل.
“لرين  معهد  م��ع  بالتعاون  واأ���ش��اد 
الإداري������ة  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات  اكتيف” 
ل�شركة  امل��ع��ت��م��د  ال���وح���ي���د  امل��م��ث��ل 
“كريكباتريك” يف ال�شرق الأو�شط 
املانحة  اجل���ه���ة  اف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 

لل�شهادة والتي ت�شب يف دعم م�شرية 
التدريب يف القيادة العامة ل�شرطة 
دبي بهدف الرتقاء مب�شتوى الأداء 

وجت��وي��د خم��رج��ات ال��ت��دري��ب وفق 
اأعلى موا�شفات اجلودة للم�شاهمة 
ال�شرتاتيجية  اخل���ط���ة  دع�����م  يف 

للقيادة العامة �شرطة دبي.
ال�شام�شي  العقيد  ق��ام  اخل��ت��ام  ويف 
ال�����ش��ه��ادات ع��ل��ى خريجي  ب��ت��وزي��ع 

23 خريجا  البالغ عددهم  ال��دورة 
وم����راك����ز  ال���ع���ام���ة  الإدارات  م����ن 

ال�شرطة.

ختام دورة “قيا�س �أثر �لتدريب” يف �شرطة دبي

�صمن الربنامج ال�صيفي »قّيظ يف الفجرية«

جل�شة »�لبدية« �حلو�رية تدعو �إىل تعزيز �لتفاعل بن �لقيادة و�ل�شعب

بلدية دبا �لفجرية تطلق 
مبادرة » زيارة مري�س «

�شعيد بن طحنون يح�شر �أفر�ح 
�حل�شاين و�ل�شام�شي يف �لظاهر

••الفجرية-وام: 

 - املوؤ�ش�شي  ال��دع��م  خ��دم��ات  ب���اإدارة  متمثلة  الفجرية  دب��ا  بلدية  نظمت 
بالتعاون مع م�شت�شفى دبا الفجرية - مبادرة “ زيارة مري�ض” يف اإطار 

مبادراتها لعام اخلري.
ووزع موظفو البلدية الهدايا املختلفة واملتنوعة على مر�شى امل�شت�شفى 

مبختلف الأق�شام بهدف اإدخال الفرحة وال�شعادة على قلوبهم.

•• العني-وام:

علي  را���ش��د  �شامل  اأق��ام��ه  ال��ذي  الإ�شتقبال  حفل  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
احل�شاين مبنا�شبة زفاف جنله خالد اإىل كرمية �شيف �شلطان علي ال�شام�شي .

كما ح�شر احلفل - الذي اأقيم اأم�ض الأول ب�شالة الظاهر يف منطقة العني - الدكتور �شعيد حمد 
احل�شاين وعدد من وجهاء القبائل وكبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني و�شباط القوات امل�شلحة وال�شرطة 

و�شيوف من دول جمل�ض التعاون اخلليجي وجمع من املدعوين واملهنئني وزمالء العري�ض.
ت�شمن احلفل م�شاركة فرقة العيالة بعرو�ض وفقرات متنوعة من الرتاث ال�شعبي.

•• دبي-وام:

�شمو  رع��اي��ة  دب��ي حت��ت  ت�شت�شيف 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
املالية  وزي������ر  دب�����ي  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
رئي�ض هيئة ال�شحة بدبي موؤمتر 
الدويل  الأو�شط  ال�شرق  ومعر�ض 
وطب  اجللدية  لالأمرا�ض  الثاين 
 21 م��ن  ال��ف��رتة  التجميل خ��الل 
يف  ال���ق���ادم  �شبتمرب  م���ن   23 ايل 
في�شتيفال  ان��رتك��ون��ت��ن��ت��ال  ف��ن��دق 

���ش��ي��ت��ي دب������ي ب����دع����م م����ن ج���ائ���زة 
حمدان الطبية.

وي���ن���ظ���م امل�����وؤمت�����ر ب���ال���ت���ع���اون مع 
الطبية  الإم������������������ارات  ج���م���ع���ي���ة 
لأمرا�ض  ال�����ش��ع��ودي��ة  واجل��م��ع��ي��ة 
وجراحة اجللد والرابطة العمانية 
واجلمعية  اجل��ل��دي��ة  ل���الأم���را����ض 
امل�شرية ل�شحة املراأة والأكادميية 
اجللدية  ل��الأم��را���ض  ال�شوي�شرية 
اجلمالية  واجل��م��ع��ي��ة  وال��ت��ج��م��ي��ل 
الأمريكية حيث تتمحور فعالياته 

ح���ول الأم����را�����ض اجل��ل��دي��ة وطب 
التجميل.

وي�����ش��ارك يف امل���وؤمت���ر ك��وك��ب��ة من 
املتخ�ش�شني  والباحثني  العلماء 
يف الأم������را�������ض اجل����ل����دي����ة وط���ب 
املحلي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ي  ال��ت��ج��م��ي��ل 
و�شيتناولون  والعاملي  والإقليمي 
املج��������ال  هذا  يف  التطورات  اأحدث 
املبتكرة  التقنيات  وم�����ناق�ش��������ة 
خ�����الل  م�����������ن  واجل��دي�����������������������دة 
املع��رف��������ة واملعل��������وم�����������������ا تب���������ادل 

الربنامج  ي�شم�����������ل  ..فيم�������������������ا  ت 
املحا�شرات  م���ن  ع����دد  ال��ع��ل��م��������ي 
هذا  يف  املتخ�ش�شة  العمل  وور���ض 

املجال.
و�شتختتم فعاليات املوؤمتر بتقدمي 
متنحها  وال����ت����ي  ال��������رواد  ج����ائ����زة 
�شنويا  للموؤمتر  العلمية  اللجنة 
لأحد امل�شاركني تقديرا لدور جيل 
فعال  ب�شكل  اأ�شهموا  مم��ن  ال���رواد 
طب  تخ�ش�ض  ق���واع���د  اإر����ش���اء  يف 

وجراحة اجللد يف املنطقة.

•• دبي-وام: 

“ عن  “ ج���ائ���زة ت��ق��دي��ر  اأع���ل���ن���ت 
ن�شر  لتعزيز  فنية  جل��ن��ة  ت�شكيل 
الو�شول  بهدف  ور�شالتها  روؤيتها 
دبي  يف  العاملة  ال�����ش��رك��ات  لألف 
واإر����ش���اء م��ع��اي��ري دول��ي��ة يف جمال 

ممار�شات العمل.
واأو�����ش����ح ال���ل���واء ع��ب��ي��د م��ه��ري بن 
ال��ع��ام لالإدارة  امل��دي��ر  نائب  ���ش��رور 
الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة 
 “ “ ج��ائ��زة تقدير  دب��ي رئي�ض  يف 
اأن اللجنة ت�شم ممثلني من وزارة 
الب�شرية والتوطني وبلدية  املوارد 
دب���ي وجم��ل�����ض امل��ن��اط��ق احل����رة يف 

دبي.
150 ���ش��رك��ة قد  اأك����رث م���ن  ك����ان 
ح�����ش��روا ور���ش��ت��ني ت��وع��وي��ت��ني مت 
املعنية  ل��ل�����ش��رك��ات  تخ�شي�شهما 
امل�����وارد  وزارة  م��ك��ت��ب  يف  الأوىل 
الق�شي�ض  يف  والتوطني  الب�شرية 
والثانية يف فندق امليدان بالتعاون 
مع الوزارة وجمل�ض املناطق احلرة 
تقدير  “ ج��ائ��زة  وتعترب  دب���ي.  يف 
اإطالقها حتت رعاية  التي مت   - “
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
 - دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د 
يرتكز  العامل  يف  جوائز  نظام  اأول 
التميز  لتقدير  النقاط  على نظام 
بالعمال.  ال��ع��ن��اي��ة  مم���ار����ش���ات  يف 
وت��ت��م��ت��ع ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي حت�شل 
خم�ض  اأو  اأرب���ع  م��ن  ت�شنيف  على 

�شعيد  ع���ل���ى  ب����الأول����وي����ة  جن�����وم 
التعاقد لتنفيذ امل�شاريع احلكومية 

والتوريد لهذه امل�شاريع. 
وت��ت�����ش��م��ن اجل�����ائ�����زة يف دورت���ه���ا 
الثانية �شركات املقاولت وامل�شانع 
و���ش��رك��ات امل��ن��اط��ق احل����رة يف دبي 
مما يرفع عدد العمال امل�شتهدفني 
مليون  نحو  اىل  اجل��ائ��زة  برعاية 
عامل 500 الف منهم يعملون يف 
�شركات املقاولت التي يبلغ عددها 
338 الف  283 �شركة و  يف دبي 
�شركة  ال��ف   34 يف  يعملون  عامل 
الباقية  والبقية  احلرة  املناطق  يف 
 9800 م����ن  اأك������رث  يف  ي���ع���م���ل���ون 
م�����ش��ن��ع م����ن خم���ت���ل���ف الح����ج����ام 
اللواء  واأع�����رب  والخ��ت�����ش��ا���ش��ات. 
الور�شتني  تنظيم  مبنا�شبة  عبيد 
الب�شرية  امل��وارد  ل��وزارة  عن �شكره 
وال��ت��وط��ني وب��ل��دي��ة دب��ي وجمل�ض 
املناطق احلرة يف دبي على دعمهم 

القوي للجائزة .
م�شريا اإىل اأن هذا الدعم �شي�شاعد 
ع���ل���ى جت�������اوز اأه����������داف اجل����ائ����زة 
ع����دد ممكن  اأك����رب  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
من ال�شركات خا�شة بعد تو�شيعها 
احلرة  وامل��ن��اط��ق  امل�شانع  لت�شمل 
الإن�شاءات  ���ش��رك��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
م��ت��وق��ع��ا م�����ش��ارك��ة م���ا ي��زي��د على 
الثانية  ال�����دورة  يف  ���ش��رك��ة   200

للجائزة. 
من جانبه قال قا�شم حممد جميل 
مدير اإدارة التوجيه يف وزارة املوارد 

جائزة   “ اإن  وال��ت��وط��ني  الب�شرية 
تقدير “ متثل اإ�شافية نوعية على 
بالعمل  العناية  م��ب��ادرات  �شعيد 
يف دولة الإم��ارات وتعزيز العالقة 

بني ال�شركات والعمال. 
تهدف  التوعية  حملة  اإن  واأ���ش��اف 
اآلف  ل�����دى  ال����وع����ي  ت���ول���ي���د  اإىل 
ال�����ش��رك��ات ح���ول م��ع��اي��ري اجلائزة 
عليها  �شتح�شل  ال��ت��ي  وال��ف��وائ��د 
بال�شعادة  واأ�شعر  امل�شاركة  نتيجة 
ل��ل��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل وث���ي���ق م����ع فريق 
ر�شالة  ت�شل  اأن  ل�����ش��م��ان  ت��ق��دي��ر 
اأكرب  وروؤي��ة واأه��داف اجلائزة اإىل 
عدد ممكن من ال�شركات والعمال 

يف دورتها الثانية . 
م���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر ال��دك��ت��ور جمعة 
العام  الأم���ني  م�شاعد  املطرو�شي 
اأن  دب��ي  يف  احل���رة  املناطق  ملجل�ض 
تتيح  التي  الفر�شة  �شاأن هذه  من 
امل�شاركة  احل��رة  املناطق  ل�شركات 
على  ت�شجعها  اأن  تقدير  يف جائزة 
اأكرب  تقدمي  �شعيد  على  املناف�شة 
ق����در م���ن ال��ع��ن��اي��ة و���ش��م��ان رفاه 
ع��م��ال��ه��ا ول��ي�����ش��ت اجل���ائ���زة جمرد 
حدث ميتد لعام اأو عامني بل هي 
ال�شركات  تقود  م�شتمرة  ���ش��ريورة 
ال���دول���ي���ة  امل���ع���اي���ري  اإر������ش�����اء  اإىل 
والعرتاف بالتميز لدى ال�شركات 
على  تناف�شيتها  وتعزيز  والعمال 

احللبة الدولية .
متوقعا م�شاركة عالية من املناطق 
احلرة ل �شيما جراء الزيادة الهائلة 

للوعي باأهمية اجلائزة. واأو�شح اأن 
ت�شري  لالإح�شاء  دبي  اأرق��ام مركز 
احل����رة يف  امل��ن��اط��ق  ق��ط��اع  اأن  اإىل 
 338 يزيد على  يت�شمن ما  دب��ي 
وهنالك  �شركة   34 ل��دى  ع��ام��ال 
ما يزيد على 9854 م�شنعا قيد 
يف  خمتلفة  قطاعات  يف  الت�شغيل 
283 �شركة  ي��زي��د على  دب��ي وم��ا 
وظائف  توفر  الإن�شاءات  قطاع  يف 
األ��ف عامل. من   500 لأك��رث من 
امل��ه��ن��د���ش��ة عايدة  ذك����رت  ج��ان��ب��ه��ا 
تاأهيل  ق�����ش��م  رئ��ي�����ض  ال���ه���رم���ودي 
بلدية  يف  واملقاولني  ال�شت�شاريني 
ت��ق��دي��ر متكنت يف  اأن ج��ائ��زة  دب���ي 
اإطالقها  على  فقط  ع��ام  غ�شون 
من م�شاعدة ال�شركات على حتقيق 
باأهمية  ال���وع���ي  وع�����ززت  ال��ك��ث��ري 
يف  املمار�شات  اف�شل  على  التعرف 
والتاأ�شي�ض  ال��ع��م��ال  رع��اي��ة  جم��ال 
العمال  ب���ني  ال���ع���الق���ات  لأف�����ش��ل 
وما  بها  يعملون  التي  وال�شركات 

هذه اإل البداية.
على  ت�شجع  دب���ي  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
قطاع  ولديها  التميز  على  ال��دوام 
اإن�شاءات قوي حيث ت�شكل اجلائزة 
دافعا لل�شركات لتاأطري ال�شيا�شات 
املعايري  ي�����ش��اه��ي  وت��ن��ف��ي��ذه��ا مب���ا 
العناية  ميدان  يف  املتبعة  الدولية 
روؤية  م��ع  يتماهى  ومب���ا  ب��ال��ع��م��ال 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ال���رام���ي���ة اإىل 
ال��ت��م��ي��ز وال��ب��ق��اء م��ت��ق��دم��ني على 

الأخرين.

دبي ت�شت�شيف موؤمتر ومعر�س �ل�شرق �لأو�شط 
�لدويل �لثاين لالأمر��س �جللدية و�لتجميل

»جائزة تقدير« تعلن ت�شكيل جلنة فنية 
لتعزيز روؤيتها ور�شالتها

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03945/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02128/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : بيج دادي خلدمات متابعة املعامالت 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �شركة بدري العقارية - �ض ذ م م
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- ما ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي 

2- الخالء لعدم �شداد الجرة 
3- قيمة بدلت اليجار املرت�شدة بذمة املنفذ �شده من تاريخ 2015/4/12 

وحتى 2017/4/30  
4 - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2015/29 بيع عقار مرهون 
    طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - النادي ال�شياحي - �شارع ال�شالم - مبنى بناية بنك ابوظبي التجاري 
املنفذ �شده : كوبنز هولدجنز - ملالكها/ خليفة حممد عبدالعزيز بن ربيع املهريي  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املرقبات - ديرة - 

�شارع املرقبات تقاطع �شارع ابوبكر ال�شديق - مبنى ملك امنة وخليفة املهريي - �شقة 501 - املبنى به �شيدلية علياء 
انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www.emiratesauction.( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
الإجراءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 

املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :
قطعة ار�ض مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 3295 - رقم املبنى : 321 - امل�شاحة : 279.27  مرت مربع - املقدرة 

ب��� )2.000.000 ( درهم  
قطعة ار�ض مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 3530 - رقم املبنى : 348/838 - امل�شاحة : 332.97 مرت مربع 

- املقدرة ب��� )2.000.000 ( درهم  
قطعة ار�ض مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 3301 - رقم املبنى : 353 - امل�شاحة : 249.40 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )1.750.000 ( درهم  
قطعة ار�ض مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 3346 - رقم املبنى : 42 - امل�شاحة : 281.11 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )1.900.000 ( درهم  
قطعة ار�ض مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 2830 - رقم املبنى : 83 - امل�شاحة : 151.61 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )1.750.000 ( درهم  
قطعة ار�ض مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 3301 - رقم املبنى : 358 - امل�شاحة : 236.98 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )2.000.000 ( درهم  
قطعة ار�ض مبنية - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 820 - رقم املبنى : 32 - امل�شاحة : 254.91 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)1.900.000 ( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر :

والتي  الإم����ارات  كلنا  اأ���ش��ادت جمعية   
حممد  بن  ذي��اب  ال�شيخ  �شمو  يراأ�شها 
الأر�شيف  ب����دور  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د  ب���ن 
العربية  الإم��������ارات  ل���دول���ة  ال��وط��ن��ي 
املوؤ�ش�شات  اأح���د  ي��ع��ّد  وال���ذي  امل��ت��ح��دة، 
بتاريخ  للتعريف  ال��رائ��دة  التوثيقية 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات  دول������ة 
وم��ن��ط��ق��ة ���ش��ب��ه ج���زي���رة ال���ع���رب، وقد 
النهو�ض  م�شوؤولية  عاتقه  على  اأخ��ذ 
مبهمته احليوية يف البحث والتنقيب 

يف م�شادر تاريخ هذه الأمة.
جاء ذلك لدى ا�شتقبال �شعادة الدكتور 
ع��ب��د اهلل حم��م��د ال��ري�����ش��ي م��دي��ر عام 
الأر�شيف  مب��ق��ر  ال��وط��ن��ي  الأر����ش���ي���ف 
�شعادة  برئا�شة  اجلمعية  وفد  الوطني 
ح�شن بن مران الظاهري نائب رئي�ض 
جمل�ض اإدارة اجلمعية، و�شعادة خمي�ض 
التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��ي��ي��ل��ي  ب��ال��روي��ة 
ل���ل���ج���م���ع���ي���ة، وع�������دد م�����ن الإداري����������ني 
اأهمية  الأر�شيف  وتكمن  والأع�شاء.  
وتاأ�شي�شه  اإن�شائه  فكرة  اأن  الوطني يف 
املوؤ�ش�ض  ال��ق��ائ��د  م��ن  ب��ت��وج��ي��ه  ج����اءت 
زايد  ال�شيخ  اهلل-  –باإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ن��ب��ع��ت من  ن��ه��ي��ان، و  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ثراه-  اهلل  –طيب  واهتمامه  حر�شه 
مبا�شي هذه الأم��ة، ورغبته ال�شادقة 
الإم����ارات  اأب��ن��اء  اأن يحفظ  امل��ِل��ّح��ة يف 
التطورات والأحداث  ويعوا  تاريخهم، 
ال�شابقة،  الأج����ي����ال  ب��ه��ا  م�����ّرت  ال���ت���ي 
والِعرَب،  ال��درو���ض  منها  وي�شتخل�شوا 
اأي�شاُ  الوطني  الأر�شيف  اأهمية  وتاأتي 
يخ�ض  ال��ذي  الوثائقي  الر�شيد  م��ن 

دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و 
م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وال�����ذي مّت 
ال��ع��امل��ي��ة، وكلٌّ  الأر���ش��ي��ف��ات  م��ن  جلبه 
م��ن ه���ذه الأر���ش��ي��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة ميلك 
ثروة من املواد التاريخية التي ت�شلط 
ال�شوء على العديد من نواحي احلياة 
 يف املنطقة منذ القرن ال�شاد�ض ع�شر. 
واأعرب �شعادة ح�شن بن مران الظاهري 
اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 
با�شتمرارية الأر�شيف  ت��ط��ل��ع��ه  ع���ن 
وطنياً  ورم��زاً  �شاخماً  الوطني �شرحاً 
املعرفة  ت��ن��م��ي��ة  ع���ل���ى  ي����ح����ّث  رائ���������داً 
ب��ال��ت��اري��خ، وال��ث��ق��اف��ة، وي�����ش��ت��ه��وي كل 
ب���اح���ث ودار����������ض؛ ل��ي��ن��ع��م اأب����ن����اء هذا 
الغنية يف  ال��وط��ن وغ��ريه��م مب����وارده 
ظل التقّدم والأمان اللذين حققتهما 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف دول����ة الإم����ارات 

العربية املتحدة.

واأ�شاد �شعادته بدور الأر�شيف الوطني 
يف حفظ ذاكرة الوطن وباجلهود التي 
يبذلها لتوثيق تاريخ الدولة وحفظها 
العمل  ه��ذا  اأهمية  م��وؤك��داً  ل��الأج��ي��ال، 
الوطني املتمثل بحفظ اأ�شول الدولة 
التاريخية ال�شمعية واملرئية ور�شيدها 
وفق  باأ�شكاله  وال��ت��اري��خ��ي  الأر���ش��ي��ف��ي 

اأف�شل الطرق واملمار�شات العاملية.
الوطني  الأر�شيف  دور  �شعادته   وثمن 
التن�شئة الوطنية لالأجيال وتعزيز  يف 
ل��ل��وط��ن يف نفو�ض  ال����ولء والن��ت��م��اء 
وال�شجالت  الوثائق  وتوفري  الطلبة، 
والأكادمييني  للباحثني  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

بطرق وتقنيات متطورة.
ال��دك��ت��ور عبد اهلل  وم��ن جانبه رح��ب 
الأر�شيف  ع��ام  مدير  الري�شي  حممد 
جهود  عالياً  وث��م��ن  ب��ال��وف��د،  الوطني 
ال��ت��ي حتققها  اجل��م��ع��ي��ة وجن��اح��ات��ه��ا 

ال�شيخ  ���ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات  ����ش���وء  ع��ل��ى 
ذي����اب ب��ن حم��م��د ب��ن زاي����د ال نهيان 
اأن�شطتها  تطوير  يف  اجلمعية  رئي�ض 
الأجندة  اإط��الق  وُم��ب��ارك��اً  وبراجمها، 
جوانب  �شملت  وال��ت��ي  ل��ه��ا  اجل���دي���دة 
مهمة من العمل الجتماعي والثقايف؛ 
ب��ت��ن��م��ي��ة احل�ّض  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  خ���ا����ش���ة 
الآباء  بتاريخ  الأجيال  ورب��ط  الوطني 

والأجداد.
التعاون  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���ش��ع��ادت��ه  واأك�����د 
يعزز  الإمارات” ما  “كلنا  جمعية  مع 
بالوثائق  الوطني  الأر�شيف  ث��راء  من 
التي  ورحلته  التاريخية،  وال�شجالت 
امتدت اإىل قرابة ن�شف قرن، ودوره يف 
التي  باإ�شداراته  املثقفني  رف��د  جم��ال 
وبني  واملعا�شرة  الأ���ش��ال��ة  ب��ني  جتمع 
الرتاث واحلداثة، ف�شاًل عن عمله يف 
التوثيق والأر�شفة، ودوره يف جمع املواد 

التاريخية النفي�شة، ويف اإعداد البحوث 
التاريخية املتخ�ش�شة، ون�شرها، وعقد 
الندوات واملوؤمترات املحلية والإقليمية 
وجهوده  فيها،  وم�شاركاته  والدولية، 
التن�شئة  يف  التعليمية  ب��راجم��ه  ع��رب 

الوطنية للطلبة. 
وك����ّرم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة �شعادة 
الدكتور عبد اهلل حممد الري�شي على 
دع��م��ه ل��ل�����ش��راك��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
اجلمعية يف تنفيذ عدد من الفعاليات 
واأب����رزه����ا م��ع��ر���ض “ يف ح���ب زاي����د “ 
احتفاًء  رم�شان  �شهر  يف  اأُق��ي��َم  ال���ذي 
الإن�����ش��اين يف جامع  للعمل  زاي��د  بيوم 

ال�شيخ زايد الكبري.
وقام الوفد بجولة يف مرافق الأر�شيف 
بن  زاي��د  ال�شيخ  قاعة  �شملت  الوطني 
���ش��ل��ط��ان، ويف م��ك��ت��ب��ة الإم��������ارات، ويف 
للواقع  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ق��اع��ة 
الفرتا�شي تابع الوفد فيلماً وثائقياً 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  تاريخ  عن 
واطلع  املطبعًة  ال�شيف  الوفد  وتفقد 
اإ�شدارات  اإجناز  املتقدم يف  اأدائها  على 

الأر�شيف الوطني ومطبوعاته. 
اإىل الأر�شيف الوطني  وجتدر الإ�شارة 
والثانوية  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  يجمع امل�شادر 
التي تعّزز فهماً عميقاً لتاريخ الإمارات 
قها، ويرتجمها  واخلليج العربي، ويوِثّ
وي����ح����ف����ظ����ه����ا، وي����ع����م����ل الر�����ش����ي����ف 
لأداء  حم�������اور  ع������دة  ال���وط���ن���ي ع���ل���ى 
ر���ش��ال��ت��ه وحت��ق��ي��ق روؤي���ت���ه واأه����داف����ه، 
ه  ال���وط���ن���ي م���واَدّ ويقتني الر�شيف 
العامل،  اأنحاء  الأر�شيفية من خمتلف 
ع��ري�����ش��ًة من  ت�شمل جم��م��وع��ًة  وه���ي 
املو�شوعات، وتاأتيه يف هيئاٍت خمتلفة، 

اأنها  جميعاً  فيها  امل�����ش��رتُك  واخل��ي��ُط 
ت�شلط ال�شوء على اخلليج العربي.

الوطني  متّكَن الر�شيف  وق����د  ه����ذا 
الوثائِق  من جْمِع  مر ال�شنني  ع��ل��ى 
باملنطقة،  املرتبطة  العامة  التاريخية 
اأمريكية  م�������ش���ادَر  م���ن  ُج���ِم���ع���ْت  وق����د 
وهولندية،  وب���ري���ط���ان���ي���ة  وع���رب���ي���ة، 
واأملانية، ويابانية وعثمانية،  وفرن�شية 
وفار�شية وبرتغالية، ورو�شية وغريها.
وي�شار اإىل اأن الأر�شيف الوطني يرثي 
املوارد  مقتنياته بجمع عدد كبري من 
حملياً من التاريخ ال�شفاهي واملكتوب، 
واملواد  واملخطوطات،  ال��ن��ادرة  والكتب 
ال�شور  م���ث���ل  وامل�������ش���م���وع���ة  امل���رئ���ي���ة 
والر�شيف  وال��ت�����ش��ج��ي��الت.  والأف�����الم 
مقتنياته  ب��ن��اء  ي��وا���ش��ل  ال���وط���ن���ي اإْذ 
هامٍة  وثائَق  اأُيّ  لديه  من  بكِلّ  يهيب 
تتعلُق بتاريخ الإمارات العربية املتحدة 

اأن ي�شلمها مقابل مكافاأة.
الوطني اأْحدَث  وي�شتخدم الأر�شيف 
ال��ت��ق��ن��ي��ات حل��ف��ظ ك���اف���ِة ت��ل��ك امل������واِدّ 
ال�����ف�����ري�����دة وال������ه������ام������ة، واإت����اح����ِت����ه����ا 

لالأكادمييني والباحثني واجلمهور.
ويعد الأر�شيف الوطني اليوم امل�شتودع 

التاريخية  الوثائق  جلميع  الرئي�شي 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  و�شجالت 
تطوير  على  ويعمل  هيئاتها،  بكامل 
عالية  كفاءة  ذو  �شامل  حكومي  نظام 
مقتنيات  وتتزايد  ال�شجالت،  حلفظ 
ال�شجالت  م���ن  ال���وط���ن���ي  الأر����ش���ي���ف 
ب�����اط�����راد وت�������ش���اف اإىل  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
جمموعاته املوثقة واملفهر�شة واملتاحة 
جلمهور امل�شتفيدين؛ خا�شة اأن ر�شالته 
ت��و���ّش��ع��ْت ب��ال��ق��ان��ون الحت����ادي رق���م 7 
اأ�شبح الر�شيف  ال��ذي   ،2008 ل�شنة 
اأُنيَط  وطنية  هيئة  الوطني مبقت�شاه 
احلكومية  ال�������ش���ج���الت  ت��ن��ظ��ي��م  ب���ه���ا 
دولة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  يف كافة 

الإمارات العربية املتحدة.
الوطني بو�شفه  وين�شر الأر�شيف 
م��وؤ���ش�����ش��ة ب��ح��ث��ي��ة رائ�����دة ال��ع��دي��َد من 
العربية  باللغتني  العلمية  الإ�شدارات 
اأه��م��ه��ا تلك التي  والإجن��ل��ي��زي��ة، وم��ن 
العربية  الإم������ارات  ق��ي��اَم دول����ة  ���ق  ت���وِثّ
املتحدة وتطورها. وتت�شمن اإ�شداراُته 
الأخ�����رى ج���وان���َب م��ن ت��اري��خ منطقة 
فهي  ال���ع���رب���ي وث���ق���اف���ت���ه���ا؛  اخل���ل���ي���ج 
ال�شور  م��ن  جم��م��وع��ات  ع��ل��ى  ت�شتمل 

الأف�����راد، ودرا�شات  وذك��ري��ات  ال���ن���ادرة، 
واأعمال  اخل��رباء،  كبار  اأجراها  علمية 
من  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة  اإىل  ُت����رِج����م����ْت 
والإجنليزية.  والفرن�شية،  الأمل��ان��ي��ة، 
املواد  الوطني اأي�شاً  وين�شر الر�شيف 
ون�شرات  ك����ت����ب، وجم����الت،  ه��ي��ئ��ة  يف 
دوري�������ة، ووق����ائ����ع امل�����وؤمت�����رات، وم����واد 
ويرعى الأر�شيف  امل��ت��ع��ددة.  الو�شائط 
الوطني يف اإطار م�شوؤولياته املجتمعية 
املدار�ض  لطلبة  التعليمية  امل�شابقات 
الرتبية  وزارة  م��ع  بالتعاون  الثانوية 
الفائزة  الأب���ح���اث  وي��ن�����ش��ر  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
الوعي  لرفع  �شعياً  معها،  بال�شرتاك 
الوطني.  امل�شتوى  على  الدولة  بتاريخ 
الوطني يف  ي�شت�شيف الأر�شيف  ك��م��ا 
اأدائه ِلدوره كموؤ�ش�شة اأر�شيفية وبحثية 
والدولية،  املحلية  امل���وؤمت���رات  ك���ربى، 
له  واملعار�ض. وقد كان  العمل،  وور���ض 
دوره املميز يف املوؤمتر الدويل للمائدة 
امل�شتديرة الذي ينظمه املجل�ض الدويل 
موؤمترات  ويف  دوري،  ب�شكل  لالأر�شيف 
والفهر�ض  ال�ّشفاهي  جمعية التاريخ 
فهار�ض  ون��������دوة  ������د،  امل������وَحّ ال����ع����رب����ي 
جالت واملكتبات العربية، وغريها. ال�ِشّ

كّرم مديره العام الدكتور عبد اهلل حممد الري�صي

وفد “كلنا �لإمار�ت”ي�شيد باإجناز�ت �لأر�شيف �لوطني و�شر�كته �لوطنية

قائد عام �شرطة دبي يتفقد �شري �لعمل يف �لإد�رة �لعامة لإ�شعاد �ملجتمع

•• دبي-وام:

حققت الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب يف دبي 
تكنولوجيا  جم��ال  يف  املتطورة  الإجن����ازات  م��ن  �شل�شلة 
املعلومات من خالل حزمة م�شاريع على م�شتوى البنية 
مرور  اإج�����راءات  وت�شهيل  ال��ذك��ي��ة  والأن��ظ��م��ة  التحتية 

امل�شافرين يف مطارات دبي.
متعامل  جتربة  تقدمي  يف  املطبقة  التقنيات  واأ�شهمت 
ذكي عرب البوابات الذكية يف �شال�شة الإجراءات مبعدل 
زمني اأقل من �شبعة ثواين من�شجما مع مكانة مطارات 

دبي العاملية من حيث اأعداد امل�شافرين.
وقال �شعادة اللواء حممد اأحمد املري مدير عام لالإدارة 
اإقامة  اأن  ال��ع��ام��ة ل��الإق��ام��ة و����ش���وؤون الأج���ان���ب يف دب���ي 
اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  ت�شعى  حكومية  كجهة  دب��ي 
الذكية للجمهور وهي �شباقة دائما يف طرح العديد من 
اخلدمات الذكية التي ت�شهل اإجراء املعامالت وت�شريعها 
فقد حققت خدماتها  ووقتهم  املتعاملني  لتوفري جهد 
تطورا كبريا خالل الأعوام الأخرية على �شعيد تقنيات 

املعلومات امل�شتخدمة فيها.
واأ�شاف اأن اإقامة دبي حر�شت على اأن تقدم للمتعاملني 
ومواكبة  لإ�شعادهم  حتقيقا  الرقمية  التقنيات  اأح��دث 
باقتناء  وامل��واط��ن��ني  وامل��ق��ي��م��ني  دب���ي  زوار  له��ت��م��ام��ات 
الأج���ه���زة امل��ت��ط��ورة وال��ت��ق��ن��ي��ات م��ث��ل الأج���ه���زة القابلة 
اخلدمات  ان  اىل  لفتا   .. الذكية  والهواتف  ل��الإرت��داء 
املبتكرة واملقدمة من خالل التطبيقات الذكية للهواتف 
لإن���ه���اء اإج������راءات ال�����ش��ف��ر ت��ع��د اآخ����ر الإ����ش���اف���ات لباقة 
اخلدمات الذكية التي تقدمها اإقامة دبي على الهواتف 
خدمات  تقدم  ذكية  حمفظة  تطوير  مت  حيث  الذكية 
البيانات  تكامل  وتوظف  للم�شافر  املعلومات  م�شاركة 
بني جميع الأط��راف يف املطار بهدف خلق جتربة �شفر 

بدون توقفات لإ�شعاد امل�شافرين.

واأفاد اأنه متا�شيا مع توجهات حكومة دبي يف ا�شت�شراف 
ل�شت�شراف  ا�شرتاتيجية  دب��ي  اإق��ام��ة  ط��ورت  امل�شتقبل 
امل�شتقبل وحتديد التوجهات التقنية من اأجل بناء نظام 
ذلك  العاملي احلديث ومتثل  الطراز  وكفاءة من  جودة 
م�شرعات  يف  التطوير  مدخل  ع��رب  ال��واق��ع  اأر����ض  على 
امل�شتقبل وx 10 وم�شاريعها امل�شتقبلية حيث مت ت�شكيل 
بدقة  املعامالت  لت�شهيل  دبي  اإقامة  يف  امل�شتقبل  فريق 
خالد  الرائد  ق��ال  جانبه  من  اجلمهور.  واإ�شعاد  عالية 
قدمت  دب��ي  اإق��ام��ة  اأن  امل�شتقبل  فريق  رئي�ض  مدية  بن 
املعلومات  على  معتمدة  ال�شابقة  ال����دورة  يف  حت��دي��ات 
املرتاكمة من التطوير يف اخلدمات املتطورة داخليا من 
حتديا  �شكل  ما  امل�شتقبل  حكومة  وتوجهات  دبي  اإقامة 
بعد اطالعها على  العامل  امل�شاركة من حول  لل�شركات 

واقع العمل يف مطارات دبي املتطور حمليا وعامليا.
واأ����ش���اف اأن ف��ري��ق م�����ش��رع��ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل لإق���ام���ة دبي 
والأفكار  والتوجهات  ال�شيناريوهات  من  العديد  ق��دم 
اخلطة  �شمن  وتطويرها  تنفيذها  امل��ق��رر  امل�شتقبلية 
مبدئية  ت�����ش��ورات  العمل  ف��ري��ق  وو���ش��ع   2030 حتى 
للب�شمة  من�شة  لتطوير  امل�شافرين  معلومات  لأم���ن 
مع  التعاون  وج���اري  تقنيات  ع��دة  م��ن  تتكون  الرقمية 
لتنفيذ هذه  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  وال�����ش��رك��ات  ال�����ش��رك��اء 
امل�شاريع حيث بداأت مراحل التجارب الأولية مع �شركة 
ال�شركات  م��ن  واإم��ارات��ك وجمموعة  الم���ارات  ط��ريان 

العاملية �شاحبة اخلربة يف هذا املجال.
البنية  �شخرت  الذكية  دب��ي  حكومة  اأن  بالذكر  جدير 
يف  احلكومية  ال��دوائ��ر  جهود  لدعم  املتطورة  التحتية 
ا���ش��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ال��ب��ل��وك ت�����ش��ني خل��دم��ات حكومية 
وال�شركات  البنوك  م��ع  الج����راءات  تكامل  يف  متطورة 
اخل��ا���ش��ة وت��ق��دمي جت��رب��ة �شعيده مل���الك ال��ع��ق��ارات يف 
التي  ال�شرورية  املعلومات  دب��ي  اإق��ام��ة  وتوفر  الإم���ارة 

ت�شهم ب�شال�شة لهذه الإجراءات.

�إقامة دبي ت�شارع �مل�شتقبل مب�شاريع ذكية 
ت�شهل جتربة �ملرور عرب مطار�ت دبي

•• دبي -وام:

القائد  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �شعادة  تفقد 
العامة  الإدارة  يف  العمل  �شري  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام 
لإ���ش��ع��اد امل��ج��ت��م��ع ب��ح�����ش��ور ال��ع��م��ي��د خ��ال��د �شهيل 
بالوكالة  املجتمع  لإ���ش��ع��اد  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
الرحمن  ع��ب��د  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  العميد  ون��ائ��ب��ه 
والعقيد علي خلفان املن�شوري مدير اإدارة ال�شوؤون 

الريا�شية وعدد من ال�شباط.
امل�شاريع  ح���ول  ���ش��رح  اإىل  امل����ري  ال���ل���واء  وا���ش��ت��م��ع 
لإ�شعاد  ال��ع��ام��ة  الإدارة  تنفذها  ال��ت��ي  امل�شتقبلية 
حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  املتنوعة  وامل���ب���ادرات  املجتمع 

الروؤية ال�شرتاتيجية للقيادة العامة ل�شرطة دبي 
جانب اإ�شعاد املجتمع. يف   2020-2016

املبادرة  ل��ت��ط��ب��ي��ق  الأول����ي����ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  واط���ل���ع 
الريا�شية “ الروح الإيجابية “ التي يتم تنظيمها 
يف اإطار مبادرة �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
دبي  رئي�ض جمل�ض  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد 
للريا�شة  ب��ن حممد  ح��م��دان  “ م��ب��ادرة  الريا�شي 
الت�شامح  قيم  تر�شيخ  اإىل  ال��ه��ادف��ة   “ املجتمعية 
واحرتام  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  واحل����وار  والتعاي�ض 
التطرف  اأ�شكال  كافة  نبذ  مع  وتقبلهم  الآخ��ري��ن 
والكراهية والعنف والع�شبية والتمييز اإ�شافة اإىل 
الريا�شة  من  وال�شتفادة  الريا�شية  الثقافة  ن�شر 

الفراغ  اأوق����ات  ل�شتغالل  فعالة  اجتماعية  ك����اأداة 
املجتمع مبختلف  اأف��راد  كل  على  بالنفع  يعود  مبا 

فئاتهم واأعمارهم.
الإدارة  خمتلف  مع  بالتن�شيق  امل��ري  ال��ل��واء  ووج��ه 
العامة  الإدارة  خ��ا���ش��ة  دب����ي  ���ش��رط��ة  يف  ال��ع��ام��ة 
العامة  والإدارة  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل��ب��اح��ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
والإدارة  املخدرات  ملكافحة  العامة  والإدارة  للمرور 
توعوية  تنفيذ حمالت  اأج��ل  للعمليات من  العامة 
خ���الل امل���ب���ادرة ال��ري��ا���ش��ي��ة ت�����ش��اه��م يف رف���ع ن�شبة 
ال�شباب يف  فئة  املجتمع خا�شة  اأف���راد  ب��ني  ال��وع��ي 
تقدمها  التي  وباخلدمات  الأمنية  الثقافة  جانب 
ال�شركاء  م��ع  التن�شيق  اإىل  اإ���ش��اف��ة  دب���ي  ���ش��رط��ة 

دب����ي خ����الل تطبيق  ���ش��رط��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
املبادرة الهامة.

ي��ذك��ر اأن م��ب��ادرة ال����روح الإي��ج��اب��ي��ة ي�����ش��ارك فيها 
الأم��ني وجمل�ض دبي  دب��ي وخدمة  كل من �شرطة 
الريا�شي وبلدية دبي وهيئة ال�شحة بدبي وهيئة 
الإ�شعاف  خل��دم��ات  دب���ي  وم��رك��ز  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
و�شتقدم  دب����ي  يف  وامل����وا�����ش����الت  ال���ط���رق  وه��ي��ئ��ة 
الفعاليات  من  جمموعة  امل�شاركة  اجلهات  خاللها 
 4 يف  امل�شتهدفة  الفئات  اإىل  والتوعية  الريا�شية 
 2 وحمي�شنة  والرب�شاء  م��ردف  هي  بدبي  مناطق 
على  يطبق  زمني  ج��دول  �شمن  ال�شناعية  والقوز 

مدار العام.

�أكادمييون يثمنون جهود �ل�شارقة يف دعم وت�شجيع �لبحث �لعلمي
•• ال�صارقة -وام: 

ثمن اأكادمييون وتربويون الدور الكبري ملوؤ�ش�شات 
نحو  لالجتاه  ال�شباب  ت�شجيع  يف  ال�شارقة  اإم��ارة 
الالحمدود  ودع��م��ه��ا  والب��ت��ك��ار  العلمي  ال��ب��ح��ث 
موؤ�ش�شات  ع��رب  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��ب��اح��ث��ني 

التعليم املختلفة.
اإىل دور جائزة البحوث والدرا�شات التي  واأ�شاروا 
ال�شارقة  يف  الأ���ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��راك��ز  تنظمها 
وت�شجيعها للباحثني منذ انطالقها قبل اأكرث من 
ال�شريحة  هذه  دفع  يف  الكبرية  وم�شاهمتها  عقد 
والبحث  ال��درا���ش��ة  اإىل  املجتمع  اأف���راد  م��ن  املهمة 
والتطوير.. الأمر الذي ير�شخ من منهجية عمل 
العلمي  للم�شتقبل  �شمانة  متثل  والتي  البحوث 
واملعريف لإم��ارة ال�شارقة التي تدفع نحو جمتمع 

ينتهج التنمية امل�شتدامة.
واأ�شاد الأ�شتاذ الدكتور ر�شاد �شامل مدير اجلامعة 
القا�شمية بالدور املهم جلائزة البحوث والدرا�شات 
عرب دعوة وت�شجيع الباحثني من ال�شباب مبختلف 
الدرجات اجلامعية مما ي�شهم يف تقدمي احللول 
العلمية ملختلف امل�شكالت اأو الق�شايا التي تواجه 
امل�شاركني  تناف�شي علمي يحفز  وفق جو  املجتمع 
على تقدمي اأف�شل ما لديهم ويربهن على جناح 
التجربة العلمية احل�شارية والتعليمية واملعرفية 

والعلمية التي تنتظم اإمارة ال�شارقة وتتميز بها.
وقال اإن جائزة البحوث والدرا�شات منذ انطالقها 
قبل اأكرث من عقد من الزمان كانت من اأهم واأوائل 
اجلوائز التي ا�شت�شعرت اأهمية اجلوانب البحثية 
من  العديد  الآن  اإليها  اجتهت  والتي  والبتكارية 
الأ�شرية  التنمية  مراكز  لتكون  املجتمعية  املراكز 
يف ال�����ش��ارق��ة م��ن ال����رواد يف ه��ذا الجت���اه حتقيقا 
الأكمل  الوجه  على  املجتمع  خدمة  يف  لأهدافها 
التي  امل�شتدامة  التنمية  حم��اور  �شمن  والأف�شل 

ت�شري على خطاها اإمارة ال�شارقة.
للتناف�ض  رئي�ض  مو�شوع  تخ�شي�ض  لعل  واأ�شاف 
�شمن حم��اور متنوعة للجائزة يف كل عام يحقق 
ا�شتنفار  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  الأه������داف  م���ن  ال��ع��دي��د 

العلمية  للكتابة  اخلريجني  من  اجلدد  الباحثني 
مما  العليا  ال�����ش��ه��ادات  حملة  م��ع  جنب  اإىل  جنبا 
النظر  وج��ه��ات  خمتلف  ت�شتقبل  امل��راك��ز  يجعل 
وهو من  بكافة جوانبه  املو�شوع  تغطية  وبالتايل 
مواكبة  جانب  اإىل  اجل��ائ��زة  لطرح  ال��ف��وائ��د  اأه��م 

اجلائزة لكافة امل�شتجدات يف املجتمع .
اجلامعة  اأن  اإىل  القا�شمية  اجلامعة  مدير  ون��وه 
�شتعمل على حتفيز طلبتها من خمتلف اجلن�شيات 
للم�شاركة يف اجلائزة مع اأول دفعة يتم تخريجها 

يف القريب العاجل.
نائب  امل�شطفى  اأح��م��د  ال�شديق  الدكتور  واأ���ش��ار 
اإىل  الأك��ادمي��ي��ة  لل�شوؤون  ال�شارقة  جامعة  مدير 
عامل  يف  املت�شارع  والتطور  الهائلة  التحولت  اأن 
يعترب  فيما  املعرفة  جمتمع  خللق  اأف�شى  ال��ي��وم 
املجتمعات  لهذه  ان��ط��الق  نقطة  العلمي  البحث 
وقلبها الناب�ض نظرا للحاجة للتجديد والتقان 
اليوم  ع��امل  يف  امل��ع��رف��ة  اأ�شبحت  حيث  والب��ت��ك��ار 
بينما  املجتمع  وتطور  والقت�شاد  احلياة  اأ�شا�ض 
اأ�شحى البحث العلمي ركنا اأ�شا�شيا يف خلق املعرفة 

واكت�شافها.
وحول كيفية متكني اجلائزة من ت�شجيع البحث 
اأن  اأو���ش��ح  للكتابة..  الباحثني  وحتفيز  العلمي 
اجلوائز تعد من اأهم املحفزات ل�شتدامة البحوث 
وجودتها وت�شجيع وتر�شيخ مفهوم التميز والإبداع 
لتحقيق  م��ب��ا���ش��رة  وو���ش��ي��ل��ة  مهمة  اأداة  اأن��ه��ا  ك��م��ا 
اختيار  يف  املناف�شة  وتف�شي  اأف�����ش��ل  بحثي  اأداء 
البحوث املتميزة اإىل اكت�شاف املواهب واملتميزين 
والهتمام  العلمي  البحث  واملبتكرين يف جمالت 
بهم وت�شجيع البحث العلمي ودعم الباحثني كما 
اأنها ترفع الروح املعنوية للفائزين وترتقي مبكانة 
امل�شرتك وتطور اأدائه وتتيح املناف�شة اأي�شا اإيجاد 
حل حقيقي وواقعي ينا�شب املناخ والبيئة والعادات 
والتقاليد واكت�شاف اأمناط ومناذج متميزة ت�شاعد 
اأج���ل رفاهية  م��ن  التغري والب��ت��ك��ار والإت���ق���ان  يف 

واإ�شعاد املجتمع.
�شانحة لهم انطالقا من  واعترب اجلائزة فر�شة 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  توجيهات �شاحب 

حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 
من  ك��ج��زء  العلمي  بالبحث  لالهتمام  ال�����ش��ارق��ة 
املنطقية  احللول  عن  والبحث  العلمي  التح�شيل 

والعملية للم�شاكل التي تواجه التنمية الأ�شرية.
بالطيب نائب مدير جامعة  الدكتور معمر  واأكد 
والدرا�شات  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ل�����ش��وؤون  ال�����ش��ارق��ة 
الأ�شرية جلائزة  التنمية  اإطالق مراكز  اأن  العليا 
ال��ب��ح��وث وال��درا���ش��ات ن��اب��ع م��ن اإمي��ان��ه��ا باأهمية 
البحث العلمي يف بناء راأ�ض املال الب�شري.. اإ�شافة 
اأ�شا�شي  دور  له من  ملا  املهم  القطاع  اإىل دعم هذا 
جمتمع  وبناء  وازده���اره  املجتمع  تنمية  يف  ومهم 
قائم على املعرفة من خالل توفري احلوافز التي 
واملعارف  التكنولوجيا  نقل  على  ال�شباب  ت�شجع 
مبا ي�شاهم يف حتقيق نه�شة جمتمعية يف جميع 
املجل�ض  يتبناها  التي  ال��روؤي��ة  مثمنا   .. امل��ج��الت 
ال�شمو  �شاحب  قرينة  برئا�شة  ل��الأ���ش��رة  الأع��ل��ى 
ال�شيخة جواهر بنت حممد  �شمو  ال�شارقة  حاكم 
الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�ض  رئي�شة  القا�شمي 
بالتوجه نحو جمتمع املعلومات واقت�شاد املعرفة 
الذي اأ�شبح �شرطا اأ�شا�شيا لبناء املجتمع وت�شجيع 
الإب�����داع وت��وظ��ي��ف��ه وا���ش��ت��ث��م��اره يف امل���ج���الت ذات 
الأولوية والتي تخدم جمتمع الإمارات ب�شكل عام 

واإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�ض.
العلمي  ب��ال��ب��ح��ث  ال�����ش��ارق��ة  اه��ت��م��ام  اأن  واأ����ش���اف 
التحتية  البنية  اأولوياتها حيث توفر  ياأتي �شمن 
لإجناز  الباحثني  مل�شاعدة  وال�شرورية  ال��الزم��ة 
�شرورية  تعترب  التي  املجالت  جميع  يف  بحوثهم 
وم��ل��ح��ة يف ال���وق���ت احل���ا����ش���ر وذل�����ك م���ن خالل 
املتواجدة  ال��ع��ايل  التعليم  وموؤ�ش�شات  اجلامعات 
والثقافة  العلم  رائ��د  لها  يقدم  والتي  الإم���ارة  يف 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 
ت��ك��ون متميزة يف  ب��ه��دف ان  ال���الحم���دود  ال��دع��م 
املحلي  امل�شتوى  على  فقط  لي�ض  البحثي  امل��ج��ال 

وامنا على امل�شتويني الإقليمي والدويل.
بدوره .. قال الدكتور حممود دراب�شة عميد �شوؤون 
التنمية  م��راك��ز  اأن  ال�����ش��ارق��ة  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ط��الب 

الأ�شرية يف اإمارة ال�شارقة واحدة من اأهم الروافع 
ول�شيما  ال�شباب  تخدم  التي  والثقافية  التنموية 
التنمية  الباحثني منهم.. ولذا فاإن توجه مراكز 
عند  والبحث  الإب��داع��ي  العمل  لتحفيز  الأ�شرية 
الثقايف  امل�شروع  يف  قوية  م�شاهمة  ي�شكل  ال�شباب 
على  يركز  ال��ذي  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 
بناء الإن�شان املتعلم اإميانا من �شموه باأن ال�شباب 
املتعلم وحده القادر على امل�شاهمة يف نه�شة الأمم 

وتقدمها.
ال�����ش��م��و حاكم  م�����ش��اري��ع ���ش��اح��ب  “ اأن  واأ����ش���اف 
ال�شارقة وجهود �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد 
الثقافية  التنمية  يف  فعال  ب�شكل  ت�شهم  القا�شمي 
والنه�شة العلمية لإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات 
ال�شتفادة  ال�شباب  بالباحثني  مهيبا  العربية”.. 
واإجنازاتهم  ب��ح��وث��ه��م  لن�شر  اجل���ائ���زة  ه���ذه  م��ن 

الثقافية واملعرفية.
من جانبها .. اأكدت اأميمة دهام العاين رئي�ض ق�شم 
البحوث والدرا�شات باإدارة مراكز التنمية الأ�شرية 
اأن اجلائزة تتوجه ب�شكل مبا�شر اإىل الباحثني من 
اإىل  ال��دول��ة جنبا  اخلريجني واخل��ري��ج��ات داخ��ل 
مما  العليا  ال�����ش��ه��ادات  على  احلا�شلني  م��ع  جنب 
ي�شاهم يف تطوير اهتمام ال�شباب بالبحث العلمي 
اإىل جانب تنمية مهارات العمل الأكادميي العلمي 
التي تعمل  الروؤية  اأه��م متطلبات  وال��ذي هو من 
العربية  الإم�����ارات  ودول���ة  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  عليها 

املتحدة.
واأ�شافت اأن امل�شاركات املتوا�شلة للجائزة الدعوات 
التي اأطلقها مدراء واأ�شاتذة اجلامعات يف الدولة 
الأهداف  عليها  تن�شوي  التي  الأهمية  على  دليل 
احلقيقية للجائزة �شعيا منها نحو جمتمع معريف 
وعلمي متطور ومهتم بالبحث العلمي ولعل ذلك 
ال��درا���ش��ات والبحوث  اأه���م م��ا يجعل ج��ائ��زة  م��ن 
متميزة عاما تلو الآخر م�شتندة على خربة كبرية 
ودعم ل حمدود من اإدارة مراكز التنمية الأ�شرية 
�شمن خطة مدرو�شة تتكامل فيها عنا�شر التنمية 
العلمية خطوتنا  البحوث  والتي متثل  امل�شتدامة 

الأوىل لها.

•• اأم القيوين-وام:

القيوين وباإ�شناد وح��دات من  اأم  الدفاع املدين يف  �شيطرت فرق 
اإدارات دبي وال�شارقة وراأ�ض اخليمة وعجمان واأبوظبي ووحدات 
م�شاء  اندلع  ال��ذي  احلريق  على  ال�شرطية  الدارات  من  اأخ��رى 
اأم�ض الول يف م�شنع باملنطقة ال�شناعية “اأم الثعوب” يف اإمارة 

اأم القيوين، دون ان ي�شاب اأحد باأذى.   
واأك����د ال��ل��واء ج��ا���ش��م امل���رزوق���ي ق��ائ��د ع���ام ال��دف��اع امل���دين ب���وزارة 
الداخلية، الذي �شارك يف ال�شراف على عمليات مكافحة احلريق 

ميدانيا بح�شور العقيد ح�شن بن �شرم مدير اإدارة الدفاع املدين 
يف اأم القيوين، اأن احلريق الذي ي�شنف باملتطور وقع يف م�شنع 
عنا�شر  بهمة  ولكن  للديزل،  خزانات  ويحتوي  للبرتوكيماويات 
الدفاع املدين متت ال�شيطرة عليه دون اإ�شابات او خ�شائر ب�شرية، 
ومنع انت�شار النريان وامتدادها للم�شانع املجاورة، وجاري العمل 
اأم  املدين يف  بالدفاع  العمليات  . وكانت غرفة  املكان  على تربيد 
القيوين تلقت بالغا عن احلريق ال�شاعة التا�شعة من م�شاء اأم�ض 
وهرعت فرق مراكز املدينة والقرن والراعفة اإىل مكان احلريق 

وبا�شرت على الفور اإجراءات اإطفاء النريان وتاأمني املكان.

�لدفاع �ملدين ي�شيطر على حريق 
�شناعية “�أم �لقيوين” دون �إ�شابات
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ق���ال مكتب الدع����اء اإن ح��اك��م ولي���ة ���ش��اب��ق م��ن احل���زب احل��اك��م يف 
املك�شيك �شيمثل اأمام املحاكمة ل�شلوعه يف اجلرمية املنظمة والك�شب 

غري امل�شروع بعد اأن راجع قا�ض اأدلة اأثبتت الق�شية.
وكانت املعار�شة اتهمت خافيري دوارتي باختال�ض ماليني الدولرات 
دامت  والتي  فرياكروز  لولية  حاكما  فيها  كان  التي  الفرتة  خالل 
�شت �شنوات حتى عام 2016. ودوارتي من احلزب الثوري التاأ�شي�شي 

الذي ينتمي اإليه الرئي�ض اإنريكي بينيا نييتو.
ويوم الثنني جرى ترحيل دوارتي اإىل املك�شيك من جواتيمال حيث 
مت اعتقاله يف اأبريل ني�شان بعد اأن اأم�شى �شهورا هاربا. ونفى ارتكاب 
اأي خمالفات. وظهرت بع�ض ال�شكوك خالل الأيام القليلة املن�شرمة 
حول مدى قوة الدعوى املقامة �شده.ولكن بعد تقدمي 82 دليال يف 
جل�شة ال�شتماع اأم�ض ال�شبت قال مكتب الدعاء يف بيان اإن القا�شي 
منح ممثلي الدعاء �شتة اأ�شهر ملوا�شلة حترياتهم �شد دوارتي البالغ 
من العمر 43 عاما.ووفقا لالدعاء راأ�ض دوارتي منظمة ت�شم ت�شعة 
اأ�شخا�ض على الأقل نفذت عملياتها الإجرامية يف فرياكروز وولية 

كامبت�شي ال�شرقية ومك�شيكو �شيتي بني عامي 2011 و2016.
وقال مكتب الدعاء اإن املنظمة ا�شتغلت �شركات وهمية لتحويل اأموال 
ب�شكل غري م�شروع.واأ�شبحت ق�شية دوارتي رمزا لف�شل احلكومة يف 
الق�شاء على الك�شب غري امل�شروع مما يقو�ض تاأييد احلزب الثوري 

التاأ�شي�شي املهيمن على املك�شيك خالل معظم القرن املن�شرم.

لها  �شوارع مو�شكو يف تظاهرة رخ�شت  األ��ف �شخ�ض يف  �شار ح��واىل 
ال�شلطات، احتجاجا على ت�شديد الرقابة والقيود على النرتنت.

اقرتها  ت�شريعية  اج���راءات  على  اعرتا�شهم  عن  املتظاهرون  وع��رب 
ال�شلطات موؤخرا لتعزيز مراقبة النرتنت، و�شط هتافات على غرار 

ل للرقابة، ل للديكتاتورية ولت�شقط الدولة البولي�شية.
كما حور البع�ض �شعار املعار�شة رو�شيا بال بوتني ال�شائعة يف تظاهرات 
عدد  ال�شرطة  رقابة.قدرت  وبال  با�شافة  الكرملني،  �شد  املعار�شة 
امل�شاركني ب�800 �شخ�ض، فيما نقل مرا�شل وكالة فران�ض بر�ض ان 
1000 و1500 �شخ�ض لبوا دعوة منظم التظاهرة حزب  ما بني 
كا�شيانوف.واوقف  ال�شابق ميخائيل  الوزراء  رئي�ض  برئا�شة  بارنا�ض 
ثالثة متظاهرين، احدهم ب�شبب توزيع من�شورات موؤيدة للمعار�ض 
الرو�شية  انفو  دي-  يف  او  منظمة  اأعلنت  ما  على  نفالني،  اليك�شي 

املتخ�ش�شة يف متابعة التوقيفات.
واأفاد بافيل را�شودوف الرئي�ض ال�شابق ملجموعة “حزب القرا�شنة” 
منذ  ومراقبتها  الن��رتن��ت  على  ال�شيطرة  اىل  ت�شعى  ال�شلطات  ان 
بوتني  ل��ف��الدمي��ري  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  احل��م��ل��ة  ت��خ��ل��ل��ت  ع��ن��دم��ا   ،2011
تظاهرات وا�شعة النطاق.واو�شح را�شودوف )34 عاما( ان ال�شلطات 
النا�ض على  واأن��ه��ا حتم�ض  للتعبئة  اأداة  الن��رتن��ت  ان  ان��ذاك  اأدرك���ت 

اخلروج اإىل ال�شوارع.

المريكي  الكونغر�ض  يف  مبدئي  اتفاق  اىل  ال�شبوع  نهاية  التو�شل  مت 
وايران  رو�شيا  بحق  ج��دي��دة  عقوبات  على  املقبل  ال���ش��ب��وع  للت�شويت 
يدعم  الرئي�ض  ان  الح��د  البي�ض  البيت  اعلن  فيما  ال�شمالية،  وكوريا 
يونيو  15 حزيران  اجماع يف  ب�شبه  اق��ر  ال�شيوخ  امل��ب��ادرة.وك��ان جمل�ض 
2017 اقرتاح قانون بفر�ض عقوبات على رو�شيا واي��ران، لكن الن�ض 
واجه عرقلة يف جمل�ض النواب حيث جنحت املفاو�شات يف نهاية املطاف 
على  ع��ق��وب��ات  يفر�ض  ق��ان��ون  على  ال��ن��واب  جمل�ض  ال�شبت.و�شي�شوت 
رو�شيا لتدخلها املفرت�ض يف احلملة النتخابية و�شمها القرم، وكذلك 
على ايران وكوريا ال�شمالية ب�شبب اطالقها موؤخرا �شواريخ بال�شتية.
وكان البيت البي�ض متحفظا عن القانون لنه يهدف اىل تقييد دونالد 
مو�شكو.وبذلك،  على  ا�شال  مفرو�شة  عقوبات  رف��ع  من  ملنعه  ترامب 
يف  بوتني  فالدميري  مع  بالتعاطف  املتهم  المريكي  الرئي�ض  �شي�شبح 
اعلن  الكونغر�ض،  يف  التفاهم  هذا  �شوء  الكونغر�ض.ويف  مراقبة  دائ��رة 
البيت البي�ض الحد ان ترامب �شي�شادق على القانون يف حال اقراره.
ايه بي �شي  ل�شبكة  �شاندرز  �شاره  البيت البي�ض  با�شم  املتحدثة  وقالت 
وجمل�ض  النواب  جمل�ض  مع  العمل  و�شنوا�شل  الراهن،  القانون  ندعم 
ال�شيوخ لفر�ض هذه العقوبات ال�شديدة على رو�شيا حتى حل الو�شع يف 

اوكرانيا بالكامل.

عوا�صم

مك�سيكو �سيتي

مو�سكو

وا�سنطن

مايل توؤكد �لقب�س على مت�شدد كبري 
•• باماكو-رويرتز

قال وزي��ر الأم��ن يف مايل اجل��رنال �شالف ت��راوري اأم�ض الأح��د اإن القوات 
املالية والفرن�شية اعتقلت م�شاعدا لإمام اأعلنت حركته املت�شددة امل�شوؤولية 

عن ع�شرات الهجمات �شد اأهداف غربية واأخرى يف مايل.
مايل  بو�شط  موبتي  منطقة  يف  املتمركزة  ما�شينا  حت��ري��ر  جبهة  وي��ق��ود 
بناء  واإع���ادة  ال�شالح  اإىل حمل  اأتباعه  دع��ا  ال��ذي  اأم���ادو كوفا  الدين  رج��ل 

اإمرباطورية ما�شينا التاريخية.
امل�شوؤول  اأ�شالة  اأج  الإرهابي احل�شني  اأن  “اأوؤكد  ت��راوري لل�شحفيني  وقال 
ك��وف��ا اعتقل  اأم���ادو  ال��ت��ي يقودها  الإم����داد وال��ت��م��وي��ن... يف اجلماعة  ع��ن 
يف  الع�شكرية  برخان  عملية  مع  م�شرتكة  عملية  يف  يوليو  من  الثامن  يف 

منطقة متبكتو«.
وت�شارك يف عملية برخان قوات اإقليمية من خم�ض دول بغرب اأفريقيا ت�شكل 
قوة جديدة ملحاربة املت�شددين يف ال�شحراء الذين اأعادوا تنظيم �شفوفهم 
منذ طردتهم القوات الفرن�شية من معاقلهم احل�شرية يف �شمال مايل عام 
2013.وقال تراوري اإن اعتقال املت�شدد البارز ظل �شرا حتى الآن ب�شبب 

اجلهود امل�شتمرة لعتقال اآخرين يف �شبكته.
برخان  عملية  يف  امل�شاركة  الفرن�شية  ال��ق��وات  م��ن  ف��وري  تعليق  ي��رد  ومل 

ملكافحة الإرهاب يف منطقة ال�شاحل وقوامها اأربعة اآلف جندي.
الأمم  وق��ال��ت  الأخ����رية.  ال�شهور  ك��ب��رية يف  م��ايل خ�شائر  ق���وات  وت��ك��ب��دت 
131 جنديا قتلوا خالل  اإن  املتحدة، ولها قوة حلفظ ال�شالم يف البالد، 

العام املن�شرم باملقارنة مع 49 يف العام ال�شابق.

ال�صغوط حتا�صر نتنياهو حلل اأزمة احلرم القد�صي

�جلامعة �لعربية : �لُقد�س خٌط �أحمر و�إ�شر�ئيل تلعب بالنار

�أخبـــــار �ل�شـــاعة : �لأق�شــــى خــــط �أحمـــر

"�للجنة �لعربية حلقوق �لإن�شان " تدين ب�شدة �لنتهاكات �لإ�شر�ئيلية يف �لقد�س
على الأماكن املقد�شة وا�شتفزاز كبري للفل�شطينيني والعرب وامل�شلمني لأن ال�شالة متثل 

رمزية للدين الإ�شالمي
 فيما يتعار�ض منع امل�شلني مع املعايري الدولية حلقوق الإن�شان باملقام الأول ومع الأخالق 

واملبادئ الإن�شانية ال�شامية امل�شمولة يف قوانني حقوق الإن�شان العاملية.
واأو�شح اأن اللجنة �شتناق�ض اأي�شا ا�شتمرار ف�شح النتهاكات بحق اآلف الأ�شرى واملعتقلني 
و700 طفل  اأ�شري  اآلف   7 نحو  يوجد  الحتالل حيث  �شجون  والعرب يف  الفل�شطينيني 

و57 امراأه يف �شجون الحتالل.
يف  الإن�شان  حلقوق  العربية  ال�شرتاتيجية   - �شم����وط  بح�شب   - اللجن�����ة  �شتناق�ض  كم�����ا 
�شوء مالحظات الدول العربية عليها متهيدا لرفعها لوزراء اخل�����ارجية العرب لإقرارها 
اإىل جانب مناق�شة الأ�شرار ال�شلبية للعقوبات القت�شادية الأمريكية على حقوق الإن�شان 

بال�شودان.

•• القاهرة -وام:

دانت اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�شان ب�شدة انتهاكات �شلطات الحتالل املتوا�شلة 
حلقوق الإن�شان يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة خا�شة القد�ض وامل�شجد الأق�شى.

وعرب الدكتور اأجمد �شموط رئي�ض اللجنة - يف بيان ام�ض- عن بالغ قلق الدول الأع�شاء من 
الت�شرفات العدوانية والالاأخالقية اأو اإن�شانية التي متار�شها �شلطات الحتالل يف القد�ض 

ومنع امل�شلني من اأداء �شلواتهم يف امل�شجد الأق�شى.
اجتماع  يف   - الإن�����ش��ان  حلقوق  الدائمة  العربية  اللجنة  تناق�ض  اأن  امل��ق��رر  م��ن  اأن��ه  واأو���ش��ح 
واملخالفات  لالنتهاكات  الت�شدي  �شبل   - العربية  ال��دول  جامعة  مبقر  غدا   42 ال�  دورتها 
�شلواتهم  اأداء  الفل�شطينيني من  امل�شلني  الإ�شرائيلية مبنع  الحتالل  قوات  ترتكبها  التي 
بامل�شجد الأق�شى.. الأمر الذي اأكد اأنه خمالف للقانون الدويل ومفهوم الو�شاية الها�شمية 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

تزايدت ال�شغوط اأم�ض الأحد على 
رئي�ض الوزراء ال�شرائيلي بنيامني 
ن��ت��ان��ي��اه��و ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اج�����راءات 
اأمنية فر�شت على مداخل احلرم 
اأعمال  ب��ان��دلع  وت�شببت  القد�شي 
اأ���ش��ف��رت ع��ن م��ق��ت��ل ثمانية  ع��ن��ف 
اأ�شخا�ض يف الأي��ام الأخ��رية و�شط 

خماوف من جتدد ال�شطرابات.
ا�شرائيليون  م�����ش��وؤول��ون  واأ�����ش����ار 
الإج�������راءات  ت��غ��ي��ري  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل 
مداخل  ع���ل���ى  ف��ر���ش��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
اأغ�شب  ب��ع��دم��ا  ال��ق��د���ش��ي  احل����رم 
�شلطات  و����ش���ع  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
ب���واب���ات لك�شف  ال��ع��ربي��ة  ال���دول���ة 
اىل مقتل  ادت  اث��ر عملية  امل��ع��ادن 

عن�شري �شرطة ا�شرائيليني.
حكوميا  اجتماعا  نتانياهو  وعقد 
يلتقي  اأن  وي��ت��وق��ع  اأم�������ض  ���ش��ب��اح 
اأع�شاء وزارة الأمن يف وقت لحق.
“منذ  الجتماع  م�شتهل  يف  وق��ال 
ان���دلع الأح����داث، اأج��ري��ت �شل�شلة 
من التقييمات مع عنا�شر الأمن، 
مبن فيهم املتواجدون يف امليدان«.

�شورة  م��ن��ه��م  “ت�شلنا  واأ�����ش����اف 
حم��دث��ة ع��ن ال��و���ش��ع اإ���ش��اف��ة اإىل 
القادمة  اخلطوات  ب�شاأن  تو�شيات 
التي �شنتخذ قراراتنا بناء عليها«.

ول تزال بوابات الك�شف عن املعادن 
كامريات  و�شع  مت  لكن  مكانها  يف 
م��راق��ب��ة ق���رب م��دخ��ل واح���د على 
الأقل من مداخل احلرم القد�شي 
يف  القد�ض،  يف  القدمية  املدينة  يف 
ت�شكل  اأنها قد  اإىل  اإ�شارة حمتملة 

بديال لبوابات ك�شف املعادن.
واأ���ش��ار اجل��رنال ي��واف موردخاي، 
من�شق �شوؤون احلكومة ال�شرائيلية 

الفل�شطينية،  الرا��������ش�������ي  يف 
ت��غ��ي��ري يف  اإح�������داث  اإم���ك���ان���ي���ة  اإىل 

الجراءات.
واأفاد موردخاي يف مقابلة مع قناة 
اجل���زي���رة ن��در���ض خ���ي���ارات اأخ���رى 

وبدائل ل�شمان الأمن .
م�����ن ج���ه���ت���ه، اأك�������د وزي�������ر الم�����ن 
الداخلي جلعاد اردان، اأنه �شي�شتمر 
يف دعم البقاء على بوابات الك�شف 
قدمت  ح����ال  يف  اإل  امل����ع����ادن  ع���ن 

ال�شرطة بديال منا�شبا.
دوليا  ����ش���دى  الأزم��������ة  وات����خ����ذت 
ح��ي��ث ���ش��ت��ج��ري حم���ادث���ات مغلقة 
ب�شاأن  الأم����ن  جمل�ض  يف  الث��ن��ني 
كل  دع��ت  بعدما  املت�شاعد  العنف 
اإىل  وال�شويد  وفرن�شا  م�شر  م��ن 
وقف  �شبل  لبحث  ع��اج��ل  اج��ت��م��اع 

الت�شعيد يف القد�ض.

الدول  ال��ع��ام جلامعة  الأم���ني  اأم���ا 
فاعترب  الغيط  اأب��و  اأحمد  العربية 
الُقد�ض  ان  الأح���د  ت�شريحات  يف 
خٌط اأحمر متهما ا�شرائيل باللعب 
بالنار وادخال املنطقة منحنى بالغ 

اخلطورة .
اللجنة  ن����ا�����ش����دت  ج���ه���ت���ه���ا  م�����ن 
الرباعية الدولية لل�شرق الأو�شط 
جميع الأطراف �شبط النف�ض اىل 

اأق�شى حد .
وازدادت حدة التوتر خالل الأ�شبوع 
عن  الك�شف  ب��واب��ات  ب�شاأن  الفائت 
امل���ع���ادن يف احل���رم ال��ق��د���ش��ي حيث 
ال�شخرة،  وقبة  الأق�شى  امل�شجد 
عقب هجوم 14 يوليو الذي وقع 

�شحيته �شرطيان.
بوابات  يف  الفل�شطينيون  وي���رى 
ا�شرائيلية  حم��اول��ة  امل��ع��ادن  ك�شف 

املوقع،  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  ل��ت�����ش��دي��د 
حيث رف�شوا دخول احلرم القد�شي 
واأدوا ال�شالة يف ال�شوارع املحيطة. 
ال�شرائيلية  ال�����ش��ل��ط��ات  وت��ف��ي��د 
هربوا  ي��ول��ي��و   14 م��ه��اج��م��ي  اأن 
م���ن حيث  اإىل احل����رم  م�����ش��د���ش��ات 
انطلقوا لإطالق النار على عنا�شر 

ال�شرطة.
الغليان  درج��ة  اإىل  الو�شع  وو�شل 
التي  اجل����م����ع����ة،  �����ش����الة  خ�������الل 
عادة  الأق�����ش��ى  امل�شجد  ي�شتقطب 

الآلف خاللها.
منعت  تظاهرات،  انطالق  وخ�شية 
يبلغون  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  ا�شرائيل 
50 عاما، من  من العمر اأقل من 
للم�شاركة  القدمية  املدينة  دخ��ول 

يف ال�شالة.
اإل اأن ال�شتباكات وقعت بني قوات 

الأمن ال�شرائيلية والفل�شطينيني 
وباقي  القدمية  املدينة  يف حميط 
وال�شفة  ال�شرقية  القد�ض  مناطق 
مبقتل  ت�شبب  ما  املحتلة،  الغربية 

ثالثة فل�شطينيني.
فل�شطيني  اقتحم  اجلمعة،  وليل 
م�شتوطنات  اح�������دى  يف  م����ن����زل 
اأربعة  طعن  حيث  الغربية  ال�شفة 

ا�شرائيليني، تويف ثالثة منهم.
واأع���ل���ن اجل��ي�����ض ال���ش��رائ��ي��ل��ي اأن 
امل��ه��اج��م ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 19 
في�شبوك  موقع  على  حت��دث  عاما 
ع���ن احل����رم ال��ق��د���ش��ي وع���ن املوت 

ك�شهيد.
ال�شبت  اأخ���رى  ا�شتباكات  ووق��ع��ت 
فل�شطينيون  ���ش��ب��ان  األ���ق���ى  ح��ي��ث 
فيما  ح����ارق����ة  وق����ن����اب����ل  ح����ج����ارة 
ال�شرائيلي  اجل���ي�������ض  ا����ش���ت���خ���دم 
قرية  م����دخ����ل  لإغ��������الق  ج����راف����ة 
ال��غ��رب��ي��ة ح��ي��ث منزل  ال�����ش��ف��ة  يف 
املهاجم حت�شريا لحتمال هدمه.

منازل  ا�شرائيل  ت��ه��دم  م��ا  وك��ث��ريا 
ك����اإج����راء  ت��غ��ل��ق��ه��ا  اأو  امل���ه���اج���م���ني 
املجموعات  احتجاجات  رغم  رادع، 
اأن هذه  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي  احل��ق��وق��ي��ة 
املمار�شات ترقى اإىل م�شتوى عقاب 

جماعي.
وان��دل��ع��ت ال���ش��ت��ب��اك��ات ك��ذل��ك يف 
قرى فل�شطينية يف ال�شفة الغربية 
ما  بح�شب  ال�شبت،  ال��ق��د���ض  ق��رب 

اأفادت ال�شرطة ال�شرائيلية.
وقتل فل�شطينيان خالل املواجهات، 
اأحدهم بانفجار قنبلة حارقة كانت 

بحوزته.
ال�شرائيلية  الأم��ن  ق��وات  واأعلنت 
حركة  يف  ن��ا���ش��ط��ا   25 اع���ت���ق���ال 

حما�ض التي حتكم قطاع غزة.
جرت  التي  الع��ت��ق��الت  وت�شمنت 

يف اأنحاء ال�شفة الغربية “اأع�شاء 
احلركة،  يف  امل�شتوى”  رف��ي��ع��ي 
ب��ح�����ش��ب ب���ي���ان م���ن ج���ه���از الم���ن 
اأ�شاف  ال���ذي  بيت  �شني  ال��داخ��ل��ي 
اأن احل��م��ل��ة ج���زء م��ن الج�����راءات 
خلفية  ع��ل��ى  امل���ت���خ���ذة  ال���وق���ائ���ي���ة 
جبل  حم����ي����ط  يف  “التوترات 
يطلقه  ال����ذي  ال����ش���م  الهيكل”، 

اليهود على امل�شجد الأق�شى.
والأح�����د ك���ذل���ك، ان��ف��ج��ر يف اجلو 
�����ش����اروخ اأط����ل����ق م����ن ق���ط���اع غزة 
اأفاد  م��ا  بح�شب  ا�شرائيل،  ب��اجت��اه 
اإ�شابات.  اجلي�ض لكنه مل يوؤد اىل 
ومل تعلن اأي جمموعة فل�شطينية 

م�شوؤوليتها عن ذلك.
وك�����ث�����ريا م�����ا ت����ث����ري الج������������راءات 
القد�شي  احل����رم  يف  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

وحميطه غ�شب الفل�شطينيني.
زيارة  �شاهمت   ،2000 العام  ويف 
زعيم املعار�شة اآنذاك ارييل �شارون 
النتفا�شة  اإ���ش��ع��ال  يف  احل���رم  اإىل 
دامت  ال��ت��ي  الثانية  الفل�شطينية 
اأكرث من اأربعة اأعوام. ويقع احلرم 
ال�شرقية  ال���ق���د����ض  يف  ال��ق��د���ش��ي 
حرب  بعد  ا�شرائيل  �شمتها  التي 
بها  يعرتف  مل  خطوة  يف   1967

املجتمع الدويل.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة على املوقف الثابت وامل�شرف 
تاأ�شي�شها يف م�شاندة  الإم��ارات منذ  ال��ذي تتبناه دول��ة 
من  متكينه  اإىل  و�شول  ال�شقيق  الفل�شطيني  ال�شعب 
نيل حقوقه كافة باإنهاء الحتالل الإ�شرائيلي الغا�شم 
واإقامة  م�شريه  تقرير  يف  حلقه  ومم��ار���ش��ت��ه  لأر���ش��ه 
دولته امل�شتقلة فوق ترابه الوطني وعا�شمتها القد�ض 

ال�شريف.
الن�شرة  “ قالت  اأحمر  خط  “ الأق�شى  عنوان  وحت��ت 
ال�����ش��ادرة ع��ن م��رك��ز الإم������ارات ل��ل��درا���ش��ات والبحوث 
املوقف  ه��ذا  “ اإن  ام�ض  افتتاحيتها  يف  ال�شرتاتيجية 
دعم  ب�شرورة  العميق  الإم���ارات  دول��ة  اإمي��ان  نابع من 
�شائر  يف  ال��ع��ادل��ة  الفل�شطيني  ال�شعب  ن�شال  م�شرية 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��اف��ل  خم��ت��ل��ف  ويف  امل��ي��ادي��ن 
وذل��ك مبا  كافة  نيل حقوقه  م��ن  اإىل متكينه  و���ش��ول 
التي  واملتزنة  احلكيمة  اخلارجية  وال�شيا�شة  يتقاطع 
تتبناها الإمارات احلري�شة على تبني خمتلف الق�شايا 
العادلة لل�شعوب يف انعكا�ض عملي جلي للقيم الأ�شيلة 
الإماراتي  التكوين  بها  يتحلى  التي  النبيلة  وال�شيم 

قيادة و�شعبا » .
وانطالقا من  الإم����ارات  دول��ة  “ اإن  الن�شرة  واأ���ش��اف��ت 
موقفها الرا�شخ ال�شامخ يف ن�شرة الأ�شقاء الفل�شطينيني 

اإىل جانب ق�شيتهم  و�شعبيا  ر�شميا  تاريخيا  والوقوف 
العادلة وحقوقهم الثابتة من جهة واإدراكا منها للماآلت 
الكارثية على اأمن املنطقة وا�شتقرارها التي �شيفرزها 
توا�شل العتداء على املقد�شات الدينية من جهة ثانية 
املقد�شي  امل�شهد  ب��رزت يف موقف لفت يواكب خطورة 
والفل�شطيني حيث اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
اأمين  نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل 
اململكة  املغرتبني يف  ال�شفدي وزير اخلارجية و�شوؤون 
امل�شجد  ف��ت��ح  ����ش���رورة  ال�شقيقة  الها�شمية  الأردن���ي���ة 
اإ�شرائيل  واح��رتام  امل�شلني  اأم��ام  وفوريا  كليا  الأق�شى 
الو�شع التاريخي والقانوين القائم يف املقد�شات وبحثا 
خالل الت�شال الهاتفي الذي تلقاه �شموه من معايل 
التوتر  املبذولة لإنهاء  ال�شفدي موؤخرا اجلهود  اأمين 
يف امل�شجد الأق�شى وا�شتعادة الهدوء وفق اأ�ش�ض حتمي 

املقد�شات.
الوزيران وهو �شرورة بذل  �شدد عليه  اإىل ما  واأ�شارت 
املجتمع الدويل جهودا �شريعة وفاعلة لإنهاء الت�شعيد 
وتطويق الأزمة عرب �شمان احرتام اإ�شرائيل التزاماتها 
اإىل  ال�شدد  اأي�شا يف هذا  .. لفتة  والدولية  القانونية 
وزارة اخلارجية  اأ���ش��درت��ه  ال��ذي  الإم����ارات  دول��ة  بيان 
اإدانتها  اأع���رب���ت ف��ي��ه ع���ن  ال�����دويل وال�����ذي  وال���ت���ع���اون 
وا�شتنكارها ال�شديدين لإغالق قوات الحتالل امل�شجد 
الأق�شى املبارك وعدت ذلك �شابقة خطرة وعدوانا على 

املقد�شات.
وقالت “ ل �شك يف اأن م�شاهد القهر والظلم التي تعج 
بها مدينة القد�ض ال�شريف على اأيدي قوات الحتالل 
الإ�شرائيلي الغا�شم الذي ي�شعى اإىل تنفيذ خمططاته 
ل��ت��ه��وي��د ال��ق��د���ض ب��ال��ك��ام��ل واغ��ت�����ش��اب احل���ق العربي 
والإ�شالمي وامل�شيحي يف مقد�شات املدينة الغالية على 
قلب كل عربي وم�شلم وم�شيحي هي مثار حزن وقلق 
واأرق لكل اأحرار هذا العامل الذين ين�شدون عاملا ملوؤه 
ال�شالم والتعاي�ض ل�شعوب املعمورة اأجمع بل هي ناقو�ض 
العامل  ح��ول  اأ���ش��داوؤه  وتتعاىل  القد�ض  يف  ي��دق  خطر 
الأخ��ري اخلطر بحق  الإ�شرائيلي  النتهاك  باأن  منذرة 
الأو�شاع  يفجر  اأن  �شاأنه  من  املبارك  الأق�شى  امل�شجد 
ل  نحو  على  اأ�شال  امللتهبة  الأو���ش��ط  ال�شرق  مبنطقة 

ميكن لأحد التنبوؤ مباآلته وويالته ».
الإ�شرائيلية  اأحد كون النتهاكات  “ ل يغفل  واأ�شافت 
ملا  العجاف  ال�شنوات  اأفرزته  العامل مبا  ان�شغال  خالل 
اآخذة  اأزم��ات متفاقمة  “ من  العربي  “ الربيع  ي�شمى 
اإ�شرائيلي  فبمكر  م�شبوق  غري  نحو  على  الت�شاعد  يف 
معهود وعلى نار هادئة من املوؤامرات ا�شتطاعت حكومة 
عمق  يف  تتغلغل  اأن  نتنياهو  بنيامني  ال����وزراء  رئي�ض 
وقمعا  وهدما  وا�شتيطانا  تو�شعا  الفل�شطيني  الوجود 
امل�شتميتة  حماولتها  �شمن  خطرة  تهويدية  وقوانني 
عر�ض  �شاربة  الأر����ض  على  جديد  واق��ع  اأم��ر  لفر�ض 

اأقرتها  التي  الثابتة  واملرجعيات  الأ�ش�ض  بكل  احلائط 
�شفور  بكل  ال�شدد ومتعدية  الدولية يف هذا  ال�شرعية 
على  ال���دويل  املجتمع  يتفق  ال��ذي  ال�شالم  م�شار  على 
الإ�شرائيلي   - العربي  ال�شراع  حلل  الأمثل  امل�شار  اأن��ه 

وا�شتعادة الفل�شطينيني حقوقهم. 
الت�شعيد  من  ن�شرتها  ختام  يف  ال�شاعة  اأخبار  وح��ذرت 
غ���ري امل�����ش��ب��وق ال����ذي ت��ق��وم ب���ه ح��ك��وم��ة ن��ت��ن��ي��اه��و �شد 
ال��ق��د���ض وم��ق��د���ش��ات��ه��ا وجت���روؤه���ا ع��ل��ى ت��اأج��ي��ج غ�شب 
م��ل��ي��ار ون�����ش��ف امل��ل��ي��ار م�شلم ب��اإق��دام��ه��ا ع��ل��ى اإغ���الق 
اإقامة �شالة اجلمعة فيه لأول  امل�شجد الأق�شى ومنع 
قطعان  ���ش��ولت  اأم���ام  وفتحه   1969 ع��ام  منذ  م��رة 
امل�شتوطنني املدن�شني وجولتهم ثم حماولتها فر�ض 
الأق�شى  وقا�شدي  املقد�شيني  ب��اإذلل  جديدة  معادلة 
من امل�شلني باإجبارهم على اخل�شوع لبوابات التفتي�ض 
الإلكرتونية والذي يعد النتهاك الإ�شرائيلي الأخطر 
ال��ذي قام به  اأخطر من القتحام  منذ عقود حيث هو 
اأرييل �شارون واأ�شفر عن اندلع انتفا�شة الأق�شى عام 
اإىل  باأ�شره  ال��ع��امل  ب��ل  املنطقة  بجر  ينذر  م��ا   2000
يختلف  ال��ت��ي ل  الدينية  ال�����ش��راع��ات  م��ن  ق��امت  ف�شل 
امتداد  على  ال�شراعات  اأن���واع  اأخطر  اأنها  يف  اخل��رباء 
رمبا  اأو  تعي  ل  نتنياهو  حكومة  اأن  ي��ب��دو  اإذ  ال��ت��اري��خ 
يعني  اأحمر جت��اوزه  الأق�شى خط  اأن  تعي  اأن  تريد  ل 

املقامرة مب�شتقبل املنطقة و�شعوبها.

عبا�س يتعهد بعدم تغيري �لو�شع �لقائم يف �لأق�شى 
•• رام اهلل-رويرتز:

ال�شماح  ب��ع��دم  الأح����د  اأم�����ض  ع��ب��ا���ض  حم��م��ود  الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����ض  تعهد 
لإ�شرائيل بتغيري الو�شع القائم يف امل�شجد الأق�شى مقرا ب�شعوبة الأمور.

الفل�شطينية  واملعلومات  الأنباء  وكالة  ن�شرتها  ت�شريحات  يف  عبا�ض  وقال 
اإننا لن ن�شمح برتكيب البوابات الإلكرتونية على بوابات امل�شجد الأق�شى 
املبارك لأن ال�شيادة على امل�شجد من حقنا ونحن من يجب اأن يراقب ونحن 

من يجب اأن يقف على اأبوابه.
واأ�شاف لذلك اأخذنا موقفا حا�شماً وحازماً، وخا�شة فيما يتعلق بالتن�شيق 
الأمني، وكل اأنواع التن�شيق بيننا وبينهم يف اإ�شارة اإىل الإ�شرائيليني.واأو�شح 
اأن الأم��ور �شتكون �شعبة جدا، ونحن ل نغامر مب�شري �شعبنا، ول  عبا�ض 

ناأخذ قرارات عدمية، واإمنا قرارات حم�شوبة، ناأمل اأن توؤدي اإىل نتيجة. 
وقال هذا القرار الذي اتخذناه بوقف جميع اأنواع التن�شيق �شواء الأمني اأو 
غريه لي�ض �شهال اإطالقا«.واأ�شاف ولكن عليهم الإ�شرائيليني اأن يت�شرفوا، 
الأمني  التن�شيق  وقف  من  حتماً  �شيخ�شرون  الذين  هم  اأنهم  يعرفوا  واأن 

لأننا نقوم بواجب كبري جداً يف حماية الأمن عندنا وعندهم.

ورب���ط عبا�ض ع���ودة التن�شيق الأم��ن��ي ب��رتاج��ع اإ���ش��رائ��ي��ل ع��ن ق��رارات��ه��ا يف 
امل�شجد الأق�شى قائال “لذلك اإذا اأرادت اإ�شرائيل اأن يعود التن�شيق الأمني 
بيننا وبينهم فعليهم اأن يرتاجعوا عن هذه اخلطوات.وقال ت�شاحي هنجبي 
وزير التنمية الإقليمية الإ�شرائيلي وهو من كبار الأع�شاء يف حزب الليكود 
علينا  ميلي  لن  باقية.  الإلكرتونية  البوابات  اإن  اجلي�ض  ل��رادي��و  احلاكم 
القتلة كيف نبحث عن القتلة. واأ�شاف اإذا كانوا ل يريدون دخول امل�شجد 
الإلكرتونية  البوابات  تركيب  على  اإ�شرائيل  يدخلونه.وعملت  ل  فدعهم 
على مداخل امل�شجد الأق�شى بعد ا�شتباك م�شلح يف حميط امل�شجد قتل فيه 

�شرطيان اإ�شرائيليان وثالثة فل�شطينيني من �شكان اإ�شرائيل.
خارج  �شلواتهم  واأدوا  البوابات  هذه  عرب  الدخول  الفل�شطينيون  ورف�ض 
امل�شجد.و�شهدت الأرا�شي الفل�شطيني مواجهات وا�شعة بني الفل�شطينيني 
وقوات الأمن الإ�شرائيلية قتل فيها ثالثة فل�شطينيني وثالثة اإ�شرائيليني 
الغربية. ال�شفة  يف  م�شتوطنة  اإىل  ت�شلل  فل�شطيني  �شاب  يد  على  طعنا 

البوابات  لهذه  بديلة  حلول  اأي  القد�ض  يف  الدينية  املرجعيات  ورف�شت 
واأ�شرت على اإعادة الو�شع كما كان عليه قبل العملية امل�شلحة التي وقعت 

قبل ع�شرة اأيام.

منظمة �لتعاون �لإ�شالمي تبحث
 �ليوم �لت�شعيد �لإ�شر�ئيلي يف �لقد�س

•• جدة -وام:
تبحث منظمة التعاون الإ�شالمي �� خالل اجتماعها الطارئ على م�شتوى املندوبني الدائمني �� اليوم 
متار�شها  التي   “ امل�شبوقة  غري   “ والنتهاكات  ال�شريف  القد�ض  يف  الإ�شرائيلي  الت�شعيد  الثنني 

اإ�شرائيل جتاه امل�شجد الأق�شى.
واأو�شحت املنظمة يف بيانها ام�ض اأن الجتماع �� الذي يعقد يف مقرها يف مدينة جدة �� يبحث انتهاكات 
اإغالق امل�شجد الأق�شى وفر�ض الإجراءات غري القانونية املتعلقة برتكيب كامريات املراقبة والبوابات 
الإلكرتونية يف �شاحات احلرم ال�شريف.يذكر اأن �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي اأغلقت احلرم القد�شي 
ع��دوان على  1969 ويف  ع��ام  املا�شية يف خطوة غري م�شبوقة منذ  ي��وم اجلمعة قبل  امل�شلني  اأم��ام 

املقد�شات وحقوق وحرية ممار�شة ال�شعائر الدينية.
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العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1029   جتاري كلي               

القامة مبا  ف��رج علي  جمهول حمل  اإبراهيم  املدعي عليه / 1- فاطمة  اىل 
ان املدعي/ بنك اخلليج الأول - فرع دبي وميثله : عبا�ض مهدي ال�شيد خلف 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  الطاهري   قد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   954.053.76( وق���دره  مببلغ 
ال��دع��وى وحتى  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   %10.75 التفاقية مب��ع��دل  وال��ف��ائ��دة 
ال�شاعة  املوافق  2017/7/24   التام.  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني   ال�شداد 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/29  دعاوى م�ستعجلة جتارية                 
اىل املدعي عليه / 1-�شركة كوبينات الفنية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ تكى مار فيتل جوبناتان ناير وميثله : عبداهلل نا�شر من�شور 
م�شتعجلة  ب�شفة  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكعبي  حمد 
بفر�ض حرا�شة ق�شائية على �شركة كوبينات الفنية �ض ذ م م و�شركة جوبينات 
ملقاولت البناء - �ض ذ م م والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  
املوافق  2017/7/26  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1392  جتاري  جزئي 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه/1- ل كريبارى خلدمات التموين باملواد الغذائية 
املحكمة  بان  نعلنكم  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى  ���ض.م.ع وميثله:حممد  للمرطبات  املدعي/دبي  ان  مبا 
للمرطبات  دب��ي  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2017/6/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
توؤدي  ب��ان  ����ض.ذ.م.م(  الغذائية  باملواد  التموين  خلدمات  كريبارى  )ل  عليها  املدعي  بالزام  ����ض.م.ع  
للمدعي )دبي للمرطبات - �ض م ع( مبلغ وقدره )17.506.50( درهم �شبعة ع�شر الف وخم�شمائة و�شتة 
درهما وخم�شون فل�شا ، والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ  2017/4/18 وحتى ال�شداد التام 
. حكما مبثابة احل�شوري قابال  املحاماة  اتعاب  بامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل  والزمتها 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �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 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1625  مدين جزئي

�شيد جمتبى علي جمهول حمل  علي  ابراهيم  �شيد  نفيد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ عبدالمري حممد �شيد حمزة �شيد ح�شن  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره )170.000 
درهم( والر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع الفائدة القانونية بواقع 
التام. وح��ددت لها جل�شة يوم   ال�شداد  الدعوى وحتى  اقامة  تاريخ  �شنويا من   %9
اخلمي�ض املوافق  2017/8/10   ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على القل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1578  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد حلمي م�شطفى ح�شن  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ جوواجن جني ليو قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مببلغ وقدره )210000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق  2017/7/30   ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�شور 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2022  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  لوؤي جمال ن�شر الدين �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
خولة عبداهلل �شعيد املنذري وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�شرهان النعيمي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )269.500 درهم(  
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
املوافق  يوم اخلمي�ض  لها جل�شة  ال�شحيفة.  وح��ددت  املنوه عنه يف  ال�شفر  املنع من  وتثبيت 
اأو من  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  2017/8/17   ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
للمحكمة قبل اجلل�شة  او م�شتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1215  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-  الجتاهات لتجارة الوقود ���ض.ذ.م.م  2- �شيخ حممد �شريف دركا�ض 
كونهى احمد/ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير الجتاهات لتجارة الوقود �ض.ذ.م.م وب�شفته 
���ض.ذ.م.م ب�شفتها �شامن للقر�ض جمهول  العام  �شامن �شخ�شي للقر�ض 3- كو�شي للنقل 
قد  الزحمي  احمد  عبيد  م��ب��ارك  وميثله:�شعيد  ب���رودا  املدعي/بنك  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
مببلغ  والت�شامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
وقدره )19749656.90 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام كما وتثبيت احلجز التحفظي.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
املوافق 2017/7/31   ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 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 الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1296  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-  �شيفيلد �شيفيو ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�شركة اوبتيم فاوندي�شن �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
البنكي  ال�شمان  خطاب  ا�شل  وب��رد  دره��م(    180.000( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي 
والفائدة %12  املحاماة  اتعاب  والر�شوم وامل�شاريف  الغائه بقيمة )670.000( درهم  او 
من تاريخ املطالبة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/21 ال�شاعة 9.30 
�ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/481  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- �شركة حممد جميل باتي للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:حممد  احلمادي  حممد  مو�شى  ابراهيم  املدعي/م�شعل  ان  مبا  القامة 
طالل حممد ح�شن التميمي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 
2017/4/24  يف الدعوى املذكورة اعاله بالزام املدعي عليها بان ترد اىل املدعي 
مبلغ )30000( درهم والزمتها بر�شوم وم�شروفات الدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم 
يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  . حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اتعاب 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1132  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- مزارع للت�شميم الداخلي �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ليندا نايف فخري النوباين وميثله:�شامل عبداهلل �شلطان علي 
عليها  املدعي  بت�شفية  احلكم  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي 
الت�شفية وال��زام املدعي عليهم  الوىل وتعيني م�شفي ق�شائي للقيام باعمال 
الربعاء  يوم   لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  الر�شوم 
املوافق 2017/7/26 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2283  جتاري جزئي
املدعي/  ان  القامة مبا  موؤ�ش�شة فردية جمهول حمل   - للنقليات  الف�شل   -1  / عليه  املدعي  اىل 

اجلليل العاملية للتجارة العامة ذ.م.م )حاليا( - اجلليل العاملية للتجارة العامة - موؤ�ش�شة فردية 

)�شابقا( قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 

)200.000( درهم وفائدة قانونية 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف:2010/7/10 وحتى 

ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق 

اأو من ميثلك  Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة   2017/8/14

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية.

رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2254  جتاري جزئي
ا�شماعيل حممد جمهول حمل القامة مبا  ا�شماعيل عبداهلل  املدعي عليه / 1-  اىل 
ان املدعي/ توب اك�شالن�ض لتاأجري ال�شيارات وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى 
برهان الها�شمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )25500( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة 
 Ch 1.C.13 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة  جل�شة يوم  اخلمي�ض املوافق 2017/7/27 
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 الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/424  جتاري  جزئي 
بان  نعلنكم  القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  ت��داول مي  املحكوم عليه/1-  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/23  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/با�شل غازي البقار اول:بالزام املدعي عليها )تداول مي �ض.ذ.م.م ( بان 
الدعوى  وم�شاريف  ر�شوم  عن  ف�شال  دره��م(   129191( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي 
مبثابة  حكما   . املعدلة  والطلبات  الر�شم  ف���ارق  ب�شداد  امل��دع��ي  ث��ان��ي��ا:ال��زام   -
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  �شعيد  را�شد بن  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2294  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- دهارمي�ض بها يالل لجلي بامار جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك الحتاد الوطني ���ض.م.ع وميثله:فهد �شلطان علي لوتاه 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)261414( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية %12 
الربعاء  ي��وم   لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
املوافق 2017/8/2 ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1308  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  عبداهلل �شبيل عبدالكرمي علي جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  املدعي/كومل جون اجنلي قد 
عليه بتادية مبلغ وقدره )290.000( والفائدة القانونية بواقع 9% من قيمة املطالبة 
وامل�شروفات  بالر�شوم  عليه  املدعي  وال��زام  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/8/7 ال�شاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/323  تظلم جتاري
اىل املتظلم �شده / 1-حممد جهانكري مالك عمر دين - ب�شفته �شامن ملحمد 
جهانكري للتجارة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / بنك الحتاد 
املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  لوتاه  �شلطان علي  ���ض.م.ع وميثله:فهد  الوطني 
اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة رقم 534/2017 
والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/8/2   ال�شاعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ض   08.30
قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/867  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ن�شال عبد ربه جنيب ال�شيد جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/5/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
اعاله ل�شالح/ابو بكر را�شد عبيد جمعة ال�شويدي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ )اربعة وثمانني الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
درهم  ال��ف  ومبلغ  بامل�شروفات  والزمته  يف:2016/12/28  احلا�شل  ال�شتحقاق 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �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
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عربي ودويل
�شعبية ماكرون تر�جع بقوة يف يوليو 

•• باري�س-اأ ف ب:

تراجعا  م��اك��رون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�ض  �شعبية  �شّجلت 
اإذ انخف�شت ن�شبة الرا�شني عن اداء الرئي�ض  كبريا يف يوليو، 
 ،54% اىل   64% م��ن  م��ئ��وي��ة  ن��ق��اط   10 بن�شبة  اجل��دي��د 
ام�ض  دو دميان�ض  لوجورنال  ن�شرته  ا�شتطالع  اأف��اد  ما  بح�شب 

الحد.
كما اأظهر ال�شتطالع الذي اجراه املعهد الفرن�شي للراأي العام 
اإدوار فيليب تراجعت بدورها  ال��وزراء  رئي�ض  �شعبية  ان  اإيفوب 
بقوة، بحيث انخف�شت ن�شبة الرا�شني عن ادائه بن�شبة %8 يف 

�شهر واحد: من %64 يف يونيو اىل %56 يف يوليو.

ويف ما خ�ض ماكرون قال %47 ممن �شملهم ال�شتطالع انهم 
“را�شون اىل حد ما” عن اداء الرئي�ض مقابل %54 يف يونيو 
اأدائ��ه، مقابل  عن  “را�شون للغاية”  ان  %7 منهم  بينما قال 
10 نقاط  %10 يف يونيو ، اي ما ميثل تراجعا عاما بن�شبة 

مئوية لهاتني الفئتني.
باملوازاة فان ن�شبة غري الرا�شني على اداء الرئي�ض ارتفعت من 
%35 يف يونيو اىل 43 يف يوليو، وقد توزع هوؤلء على فئتني 
%12 يف  يوليو مقابل  %15 يف  ب��امل��رة  ال��را���ش��ني  غ��ري  هما 

يونيو وغري الرا�شني اىل حد ما من %23 اىل 28%.
ورف�ض %3 ممن �شملهم ال�شتطالع الإدلء براأيهم، علما باأن 

ن�شبة هوؤلء كانت %1 يف يونيو.

اأما بالن�شبة اىل فيليب فقال %52 ممن �شملهم ال�شتطالع 
انهم را�شون اىل حد ما عن اداء رئي�ض وزرائهم مقابل 59% 
قبل �شهر و%4 قالوا انهم را�شون للغاية عن اأدائه مقابل 5% 
قبل �شهر ، ما يعني ان ن�شبة التاأييد لرئي�ض الوزراء تراجعت يف 

�شهر من %64 اىل 56%.
ويف ما خ�ض غري الرا�شني عن اداء رئي�ض الوزراء فان 27% 
“غري را�شني اىل حد ما  ممن �شملهم ال�شتطالع قالوا انهم 
+%3 و%10 قالوا انهم غري را�شني باملرة عن اأدائه +2%. 

اإي���ف���وب ان ال���ش��ت��ط��الع اج����ري ع���رب الهاتف  واأو����ش���ح م��ع��ه��د 
والنرتنت، بني 17 و22 يوليو، على عينة من 1947 �شخ�شا 

متّثل الناخبني الفرن�شيني، بح�شب نظام احل�ش�ض.

•• كاليه-اأ ف ب:

بكي�ض  التف  ال��ذي  عبدول  ينتظر 
ال�شقيع  م���ن  ل��الح��ت��م��اء  ق��م��ام��ة 
جلاأ  التي  املخابئ  اآخ��ر  يف  واملطر، 
اإليها يف كاليه �شمال فرن�شا، و�شط 
ظ�����روف م���زري���ة ع��ل��ى غ�����رار 70 
اأمل  على  جمموعته،  يف  مهاجرا 

املغادرة قريبا اإىل انكلرتا.
 21 البالغ  الري���رتي  ال�شاب  ع��اد 
عاما اإىل هذه املدينة �شمال فرن�شا 
بعد مكوثه  ٌ“قبل خم�شة اأ�شهر”، 
فرتة يف مركز ا�شتقبال اإثر تفكيك 
خميم الالجئني املعروف بت�شمية 
الدغال يف املدينة يف  اكتوبر الذي 
عد 6000 اإىل 8000 مهاجرا.

وقال “مل اأعد اأملك �شيئا لت�شديد 
ا�شتنفدت  مهرب،  خدمات  مقابل 
مدخراتي موؤكدا ان اأولويته تبقى 

“انكلرتا مهما كان الثمن.
الالجئني يحلمون  الف  زال  وما 
ب���ب���ل���وغ امل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة اأم�����ال 
والعثور  اأقاربهم  اإىل  بالن�شمام 
على عمل ب�شهولة اأكرب، خ�شو�شا 
النكليزية.  يتحدث  اأغلبهم  واأن 
ال����ه����دف، يرتتب  ه�����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الوافدين  والآخرين  عبدول  على 
افريقيا،  ���ش��رق  م���ن  ب��اأك��رثي��ت��ه��م 

اأن�شطة توزيع الطعام.
وقال املتطوع مانزي ان ال�شرطيني 
والغذاء  الأغطية  يحرمونهم من 
ال�����ش��ح��ي��ة م��ع��ت��ربا و�شع  وامل������واد 
اينا  و�شل  ج��دا.  �شيئا  املهاجرين 
برفقة  الي��ط��ال��ي��ة  ال�����ش��واح��ل  اىل 
���ش��ق��ي��ق��ت��ه ال���ك���ربى ���ش��ف��ي��ة وعمه 
ان عمه متكن من  وت��اب��ع  اح��م��د. 
بلوغ انكلرتا بف�شل �شديق، واعدا 
ال�شاب  زال  وم���ا  ك���ذل���ك.  ب��ج��ل��ب��ه 
الكبري  دافعه  ان  م�شيفا  ينتظر، 
هو �شقيقته التي متكنت اأي�شا من 
العبور وح�شلت موؤخرا على و�شع 

جلوء يف مان�ش�شرت. 
التي  لل�شابة  ���ش��ورة  بفخر  واأب���رز 
اأي�����ش��ا ك���رة ال��ق��دم ع��ل��ى ما  تع�شق 
اول����د ترافورد  اأم����ام م��ل��ع��ب  اأك����د، 
ال�شطوري لكرة القدم يف املدينة، 
هاتفه  على  �شا�شة  خلفية  و�شعها 

اجلوال.
ك���ل م�����ش��اء ت��ت��ج��ه امل��ج��م��وع��ة اىل 
املنطقة  يف  �����ش����ي����ارات  م�����واق�����ف 
اىل  �شعيا  امل��دي��ن��ة  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
فر�شة ال�شعود يف �شاحنة متجهة 

اإىل انكلرتا. 
وقال اينا انها م�شالة حظ م�شيفا 
مبعاودة  فعليك  م���رة،  ف�شلت  ان 

املحاولة حتى تنجح .

ال�شاب  وق���ال  ب��ا���ش��ت��م��رار.  التنقل 
الريرتي ان “ال�شرطة ل تريدنا 
ف��ت��ط��اردن��ا على  ن��ق��ي��م خم��ي��م��ا  اأن 

الدوام«.
يف ذاك امل�شاء من �شهر يوليو عرث 
ورف��اق��ه على ملجاأ حتت ج�شر يف 
و�شط املدينة املرفئية التي ع�شفت 
باأمطار  م��رف��ق��ة  ب�����اردة  ري����ح  ب��ه��ا 

ن�شيان  ع���ل���ى  وي�������ش���اع���دين  ج�����دا 
خ�شو�شا  ال�شيء،  بع�ض  ال�شقيع 
للتدفئة”.  ن���ار  ا���ش��ع��ال  ت��ع��ذر  م��ع 
ا����ش���ت���ن���د ال�������ش���اب الث����ي����وب����ي اىل 
عكازين للوقوف فيما لفت قدمه 
للتو�شيح  وقال  باجلب�ض،  اليمنى 
“ال�شرطة” م�شيفا انها “غالبا” 
ما تداهم مالذاتهم ومتنع اأحيانا 

ما �شتتحدث و�شائل العالم عني 
مو�شم  يف  لع���ب  اأف�����ش��ل  ب�شفتي 

معني يف انكلرتا«.
انقطع احلديث عند زيارة جلمعية 
يف  جدا  النا�شطة   ”56 “اوتوبيا 
ركنت  ال��ت��ي  امل��ه��اج��ري��ن،  م�شاعدة 
قريب  مكان  يف  �شاحناتها  اإح��دى 
اإليها.  يتوافدون  املهاجرون  فبداأ 

وا�شعا  ع��ب��دول  جل�ض  م�����ش��ت��م��رة. 
من  لالحتماء  ركبتيه  على  راأ���ش��ه 
ال�شقيع، دون ايالء انتباه لنقا�ض 

رفاقه حول كرة القدم. 
اأول  ه��و  “الهم  ان  ب��ه��دوء  وق���ال 
التمكن من العبور”. لكن مواطنه 
�شايف قاطعه با�شما، وقال انه رغم 
حماولت اثباط عزميتهم “يوما 

املهاجرين  ه���وؤلء  اىل  فبالن�شبة 
الوحيد  “الأمل  اجلمعيات  باتت 
العبور  ب��ان��ت��ظ��ار  لال�شتمرار” 

املرجو.
املهاجرون  ط��ل��ب  امل�����ش��اء  ذاك  يف 

مزيدا من ال�شاي. 
ب���ل���غ عامه  ال������ذي  اإي����ن����ا  واأو������ش�����ح 
الع�شرين قبل يومني “انه �شاخن 

اإنهم  با�شما  املتطوعني  احد  وقال 
معهم  متبادل  �شاحنتنا،  يعرفون 

حتية ودية.
اأو�شح غاييل مانزي املن�شق املحلي 
توزيع  ج��ولت  “جنري  للمنظمة 
خمتلفة  جم���م���وع���ات  ع��ل��ى  ل��ي��ال 
الغذاء  ل��ت��وف��ري  امل��ه��اج��ري��ن  م���ن 
ال�شحية”.  وال����ل����وازم  وامل��الب�����ض 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

حذر الرئي�ض الرتكي رجب طيب اردوغان املانيا اأم�ض 
العالقات  ت�شهد  بينما  ب��الده،  �شوؤون  التدخل يف  من 
بني البلدين يف حلف �شمال الطل�شي توترا متزايدا 

هذا ال�شبوع.
انه  ا�شطنبول  اردوغ��ان يف موؤمتر �شحايف يف  و�شرح 
ل يحق لحد التدخل يف �شوؤون تركيا، وذلك ردا على 
املانيا  وجهتها  التي  الخ��رية  النتقادات  حول  �شوؤول 

حول و�شع حقوق الن�شان يف هذا البلد.
نا�شطني حقوقيني  بعد توقيف  اأعلنت  وكانت برلني 
يف ا�شطنبول بينهم املاين، اعادة توجيه �شيا�شتها ازاء 
اقت�شادية  عقوبات  لفر�ض  اج����راءات  وات��خ��اذ  تركيا 

على �شريكتها التاريخية.
�شتاينماير  ف��ال��رت  ف��ران��ك  المل����اين  ال��رئ��ي�����ض  وق����ال 
اف  دي  زي  �شبكة  مع  مقابلة  من  مقتطفات  بح�شب 
ميكننا  “ل  الحد  ام�ض  بثت  احلكومية  التلفزيونية 

ال�شكوت عما يح�شل يف تركيا”.
ال�شهر  يف  وتركيا  املانيا  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت��ده��ورت   
الخرية لكن حدة اخلالف زادت ب�شكل مقلق عندما 
ملمار�شة  اقت�شادية  عقوبات  اىل  اللجوء  املانيا  ق��ررت 

ال�شغوط على تركيا.
اتخاذها  ب���رل���ني  ت��ع��ت��زم  ال���ت���ي  وت�����ش��م��ل الج��������راءات 
او  وال��ق��رو���ض  ال�شمانات  يف  النظر  اع���ادة  خ�شو�شا 
الحتاد  او  الملانية  احلكومة  تقدم  التي  امل�شاعدات 

الوروبي لل�شادرات او ال�شتثمارات يف تركيا.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأعلنت ال�شلطات الأمريكية العثور على ثمانية قتلى اأم�ض 
يف �شاحنة مركونة يف موقف متجر كبري يف �شان انطونيو 
الب�شر. لتهريب  حماولة  انه  يبدو  ما  يف  تك�شا�ض،  بولية 

انطونيو وليام مكمانو�ض وقائد  �شان  واأعلن قائد �شرطة 
جهاز الطفاء ت�شارلز هود لل�شحافيني العثور، اإىل جانب 
خطرية،  ا�شابتهم  منهم   20 جريحا   28 على  القتلى، 
قائد  لعالجهم.وقال  م�شت�شفيات  �شبعة  على  توزيعهم  مت 
مو�شحا  وب��ال��غ��ني،  اط��ف��ال  ت�شم  املجموعة  ان  ال�شرطة 
ال�شاحنة.وقال مكمانو�ض يف موؤمتر  �شائق  توقيف  انه مت 
ب�شاأن  وومل��ارت  موظفي  اح��د  من  ات�شال  “تلقينا  �شحايف 
وتابع مكمانو�ض “تقدم منه  مقطورة مركونة يف املراأب”. 

املياه.  ال�شاحنة لطلب  الذين كانوا داخل  احد ال�شخا�ض 
ال�شرطة وو�شلنا اىل  واب��ل��غ  امل��ي��اه،  امل��وظ��ف ح��ام��ال  وع���اد 
املوقع حيث عرثنا على ثمانية قتلى يف موؤخرة املقطورة”، 
وا�شفا المر ب� “املاأ�شاة املروعة«.كما اأو�شح اأن ت�شجيالت 
بع�ض  ل�شطحاب  �شيارات  و�شول  ك�شفت  المنية  املتجر 
يف  “نحقق  اننا  وق��ال  بخري.  كانوا  الذين  املقطورة  رك��اب 
الفور  يت�شح على  ومل  امل�شاء”.  ب�شر هذا  جرمية تهريب 
عدد الفراد الذين متكنوا من مغادرة ال�شاحنة على قيد 
مكيف  ان  ه��ود  او���ش��ح  مكمانو�ض.بدوره  بح�شب  احل��ي��اة، 
ال��ه��واء يف امل��ق��ط��ورة مل ي��ك��ن ي��ع��م��ل.وا���ش��اف ق��ائ��د جهاز 
ال�شاحنة...  موؤخرة  من  املر�شى  باإخراج  “بداأنا  الطفاء 
او  ب��ح��ال ح��رج��ة للغاية  اآخ��ري��ن  20 م�شابا  وك���ان ه��ن��اك 

بحال خطرة ومت نقلهم اىل عدد من امل�شت�شفيات«.

م��ه��م��ة، وم����ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ل تعني 
بالنفوذ”  يتمتعون  ال��ق��ط��ري��ني  اأن 
لإرغ����������ام الأم����ري����ك����ي����ني ع���ل���ى دع���م 
خ�شارة  �شاأن  “من  ولكن  مواقفهم. 
م�شكلة  بالتاأكيد  تثري  اأن  ال��ق��اع��دة 
ل��وج��ي�����ش��ت��ي��ة، و���ش��ت��وؤث��ر ع��ل��ى املدى 
احلفاظ  على  قدرتنا  على  القريب 
يف  اجل��وي��ة  العمليات  م�شتوى  على 

املنطقة«. 

اخليارات البديلة
اأن ثمة ع��دداً من اخليارات  واأ�شاف 
يف املنطقة. لكن وا�شنطن وحلفاءها 
اأن��ف��ق��ت ع��ق��دي��ن م��ن ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

قاعدة العديد بينها ع�شرات ماليني 
�شينتهي  ت�شييد مباٍن  ال��دولرات يف 
امل��ق��ب��ل. وعموماً  ال��ع��ام  ب��ه��ا  ال��ع��م��ل 
�شينفق �شالح اجلو الأمريكي 140 
ت�شعة  ع��ل��ى  للحفاظ  دولر  م��ل��ي��ون 
القاعدة  يف  اأم��ري��ك��ي  ج��ن��دي  اآلف 
ه�����ذه ال�����ش��ن��ة وف�����ق ق����ي����ادة ال���ق���وات 
امل��رك��زي��ة. ويف الإج��م��ال يتعني على 
انفاق  الأم��ري��ك��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات 
437 مليون دولر ل�شمان ا�شتمرار 
عمل ع�شرات القواعد الع�شكرية عام 

 .2017
دولر 82 مليون 

وبنهاية هذه ال�شنة �شتنفق الوليات 
بناء  على  دولر  مليون   28 املتحدة 
م�����ش��اري��ع ج���دي���دة يف ال���ق���اع���دة مبا 
تدريب  وم��ن�����ش��اآت  م�شتودعات  فيها 
وجتديد قاعات للطعام وو�شل جهاز 
بجهاز  ل��ل��ق��اع��دة  ال�شحي  ال�����ش��رف 
وهذه  ال��ق��ط��ري.  ال�شحي  ال�����ش��رف 
من  ل�شنوات  ت�شتجيب  التجديدات 
العي�ض يف  ال�����ش��ك��اوى ح���ول ظ���روف 
 2018 م��وازن��ة  وبح�شب  القاعدة. 
دولر  م��ل��ي��ون   15 اأم��ري��ك��ا  �شتنفق 

اأخرى على مباٍن جديدة. 

�ليمن �لفرن�شي �ملتطرف يتم�شك برف�شه لليورو 
•• باري�س-اأ ف ب:

اأبقى حزب اجلبهة الوطنية اليميني املتطرف، الذي عقد بعيدا 
، على هدفه بالتخلي عن عملة  اإع��ادة هيكلة  ن��دوة  عن الع��الم 
ال��ي��ورو، اإل ان��ه اأج��ل م�شالة اق��راره��ا حتى ولي��ة اي حكومة قد 

ي�شكلها احلزب.
املنت�شبني، على �شوء  رئي�شة احلزب مارين لوبن على  و�شتطرح 
نتائج النتخابات الرئا�شية ول �شيما خماوف ق�شم من الناخبني 
“ترتيبات  امل���وح���دة(،  الوروب���ي���ة  )العملة  ال��ي��ورو  م�شاألة  ح��ول 
اىل  بالتوايل  الو�شول  اجل  وروزن��ام��ة عمل جديدة من  جديدة 
بح�شب بيان ر�شمي  اهدافنا ال�شيادية على مدى خم�ض �شنوات”، 

ن�شره احلزب م�شاء ال�شبت.
وخ�شرت لوبن يف النتخابات الرئا�شية التي جرت يف مايو بفارق 

كبري امام اميانويل ماكرون.

ب�شكل  الأم���ري���ك���ي���ة  ال���ق���اع���دة  ع��م��ل 
اأمن  برنامج  مدير  ويقول  طبيعي. 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط يف م��رك��ز الأم���ن 
الأمريكي اجلديد اإيالن غولدنربغ 
الرئي�ض  اإدارة  الذي كان م�شوؤوًل يف 
اأوباما:  ب����اراك  ال�����ش��اب��ق  الأم��ري��ك��ي 
العديد  ق���اع���دة  ت��ع��ت��رب  ج��ه��ة  “من 

•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����ض  اأع���ل���ن 
الأ�شبوع  اإذاع�����ي  ح��دي��ث  يف  ت��رام��ب 
القاعدة  نقل  اإمكانه  يف  اأن  املا�شي، 
ع�شر  واأن  ق���ط���ر،  م���ن  الأم���ري���ك���ي���ة 
بناء  يف  ���ش��رتغ��ب  امل��ن��ط��ق��ة  يف  دول 
على  ذلك  و”�شيكون  جديدة  قاعدة 
ح�����ش��اب��ه��ا«. وك���ت���ب ال�����ش��ح��ايف بول 
بولي�شي  فورين  جملة  يف  ماكلريي 
اأماكن يف اخلليج  بالتاأكيد  اإن هناك 
مي��ك��ن��ه��ا ا���ش��ت�����ش��اف��ة م���ق���ر ق���ي���ادات 
ال���ع���راق  احل��������روب الأم���ري���ك���ي���ة يف 
واأفغان�شتان و�شوريا بدًل من قاعدة 
العديد يف قطر، واإن يكن البنتاغون 
يقوم بن�شاط جيد يف القاعدة، التي 
ا�شتمرار  له  وتوفر  الكثري  تكلفه  ل 
هناك  اإن  كما  الع�شكرية.  العمليات 
القطريني  تدخل  ع��دم  من  ح�شنات 
يف ال��ق��اع��دة، ف�شاًل ع��ن ع��دم وجود 
لعمل  ل��ت��ع��ر���ش��ه��ا  ك���ب���رية  اأخ����ط����ار 
اإرهابي، عدا عن املطار الذي يجعل 
مهمات الطائرات الأمريكية مي�ّشرة 
القاعدة  اأن  كما  و�شوريا،  العراق  يف 
متنح �شالح اجلو الأمريكي اأف�شلية 

تغطية كل منطقة اخلليج يف غ�شون 
ثواٍن. 

قاعدة مهمة ولكن...
ال�شيا�شات  اأن  اإىل  ماكلريي  ول��ف��ت 
يف امل��ن��ط��ق��ة خم���ادع���ة. واأ����ش���اف اأن 
القت�شادي  العقوبات  دع��م  ت��رام��ب 

وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ال����ذي ف��ر���ض على 
الدوحة ب�شبب عالقتها مع طهران 
الوثيقة  وعالقاتها  اجلزيرة  وقناة 

مع الإرهابيني . 
اأمام  القطريون  انحنى  الآن  وحتى 
الأزمة  طالت  كلما  لكن  العا�شفة، 
ا�شتمرار  �شعوبة  ب��ال��ت��ايل  ���ش��ت��زداد 

�ملهاجرون يف فرن�شا يتحملون �لبوؤ�س لبلوغ �نكلر� 

�ردوغان يحذر �ملانيا من �لتدخل يف �شوؤون بالده  �لعثور على ثمانية قتلى مبقطورة �شاحنة يف تك�شا�س

•• مانيال-رويرتز:

املدن  اأك��رب  م��ن  واح���دة  على  هجوما  مت�شددون  �شن  منذ  �شهران  انق�شى 
الرئي�ض  يقول  ح��ني  يف  م�شتمرة  ال�شتباكات  وم��ازال��ت  الفلبني  جنوب  يف 

رودريجو دوتريتي اإنه على ا�شتعداد لالنتظار عاما لكي تنتهي الأزمة.
م�شاعب  ويواجهون  بعدوهم  ا�شتهانوا  باأنهم  اجلي�ض  �شباط  كبار  وي�شلم 
الذين يتمتعون  الإرهابي  املوالني لتنظيم داع�ض  املقاتلني  الق�شاء على  يف 
اأيار  23 مايو  بقدرات تنظيمية عالية بعد اجتياحهم مدينة م��اراوي يوم 
وي�شيطرون على بع�ض اأحيائها رغم الهجمات الربية املتوا�شلة التي ي�شنها 

مئات اجلنود والق�شف اليومي بالطائرات واملدفعية.
العمل  الرئي�ض دوتريتي مد  اأع�شاء الربملان على طلب  ال�شبت وافق  ويوم 
بالأحكام العرفية حتى نهاية العام على جزيرة مينداناو ومنح قوات الأمن 

�شلطات اأكرب يف مطاردة املتطرفني فيما يتجاوز ماراوي.

لكن مازال الغمو�ض يكتنف خطط الرئي�ض دوتريتي للتعامل مع املتطرفني 
بعد اأن ت�شتعيد القوات املدينة التي مازال نحو 70 م�شلحا يتح�شنون يها 
و�شط ركام ما كان يف يوم من الأيام احلي التجاري املزدهر مع عدد كبري من 

الرهائن املدنيني.
و105  45 مدنيا  بينهم  قتيل من   500 اأك��رث من  ال�شتباكات  �شقط يف 
اأك��رث من مهلة حددها اجلي�ض لنف�شه  ف��وات  القوات احلكومية. وبعد  من 
الرهائن.  ب�شبب  حم��دودة  خياراته  اإن  الآن  يقول  اأ�شبح  املدينة  ل�شتعادة 
اإ�شابات يف �شفوف  اإنه طلب من اجلي�ض حتا�شي وقوع  وقد قال دوتريتي 
وانت�شار  مترد  بحركات  ال�شنني  ع�شرات  منذ  الفلبني  جنوب  املدنيني.ُنكب 
م���اراوي ووج���ود مقاتلني  ال��دائ��رة يف  املعركة  اأن �شدة  ال��ط��رق. غ��ري  قطاع 
اأجانب يحاربون يف �شفوف امل�شلحني املحليني اأثار خماوف من اأن تتحول 
فيه  يفقد  وق��ت  يف  داع�ض  لتنظيم  اآ�شيا  �شرق  جنوب  يف  مركز  اإىل  املنطقة 

التنظيم اأر�شه يف العراق و�شوريا.

معركة مار�وي تدخل �شهرها �لثالث يف حرب �لفلبن 

مدير �إعالم �لبيت �لأبي�س يحذف )�لعديد( لي�شت �شوءً� �أخ�شر للقطرين.. 10 بد�ئل �أمام �لأمريكين
تغريد�ت تخالف �آر�ء تر�مب 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�شكاراموت�شي،  انتوين  الأبي�ض،  البيت  يف  لالإعالم  اجلديد  املدير  ح��ذف 
تغريدات على “تويرت” كان اأبدى فيها اآراءا خمالفة لتلك التي يحملها 
اأمور  النتباه عن  اأنها ت�شرف  دونالد ترامب، معتربا  الأمريكي  الرئي�ض 
املايل  ت�شلمه من�شبه اجلديد اجلمعة، حذف اخلبري  على  يوم  اأهم.وبعد 
عرب فيها  “تويرت”  ال�شابق يف نيويورك، �شل�شلة تعليقات على ح�شابه يف 
املناخي  والتغري  ال�شرعية  غري  الهجرة  حيال  لرتامب  خمالفة  اآراء  عن 

والإ�شالم وحتى �شبط حمل ال�شالح.
وكتب �شكاراموت�شي على “تويرت” “لأجل ال�شفافية الكاملة: اأقوم بحذف 
ت�شرف  اأن  يجب  ول  ال�شابقة  الآراء  ت��ط��ورت  لقد  ال�شابقة.  التغريدات 
النتباه عن اأمور اأخرى. اأنا اأخدم اأجندة رئي�ض الوليات املتحدة وهذا كل 
ما يهم«.وبعد قليل كتب “�شنم�شي يف دعم اجندة رئي�ض الوليات املتحدة 

خلدمة الأمريكيني«.
اأع��رب �شكاراموت�شي عن دعمة لكثري من   ،2012 ويف تغريدة كتبها عام 
“مع  باأنه  نف�شه  وا�شفا  الدميوقراطيون  عنها  دافع  لطاملا  التي  الق�شايا 

زواج املثليني و�شد عقوبة الإعدام ومع حرية الختيار«.
�شباي�شر  �شون  الأبي�ض  البيت  با�شم  املتحدث  �شكاراموت�شي  تعيني  ودف��ع 
لعمل املتحدث  “ممنت”  اإنه  اإىل ال�شتقالة اجلمعة.وقال ترامب يف بيان 
ال�شابق واأ�شاد بن�شبة املتابعة التي حققتها لقاءات �شباي�شر ال�شحافية التي 
املتنامية  التوترات  �شباي�شر  ا�شتقالة  حادا.وعك�شت  طابعا  حملت  ما  ع��ادة 
يف الإدارة و�شط تعطل اجندتها الت�شريعية يف الوقت الذي يهزها حتقيق 

ب�شاأن وجود تعاون حمتمل بني فريق حملة ترامب ورو�شيا.
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عربي ودويل
�لنم�شا تد�فع عن تبني �إجر�ء�ت �حر�زية 
ملنع تدفق �ملهاجرين عرب حدودها مع �إيطاليا

وزير: بريطانيا بحاجة لتفاق �نتقايل مع �لحتاد �لأوروبي 
اأغ��ادر الحت��اد الأوروب���ي يف نهاية مار�ض 2019.  وق��ال “اأريد اأن 
لل�شعب  ب��وع��دن��ا  اأوف��ي��ن��ا  ق��د  ون��ك��ون  ذل���ك  نحقق  اأن  وب��ع��د  والآن 
الربيطاين فاإن علينا النظر... يف كيفية جعل ذلك انتقال �شل�شا«.
واأ�شاف اأن التخطيط لفرتة انتقالية ت�شتمر 24 �شهرا تقريبا لن 
ميثل م�شكلة كربى بعد النتظار اأكرث من 40 عاما للخروج من 
الحتاد الأوروبي لكن ينبغي اأن تكون تلك الفرتة حمدودة النطاق 

واأن تعلم بريطانيا �شروطها.
ب�شاأن  التفاو�ض  على  قادرين  �شنكون  هل  املثال  �شبيل  على  وق��ال: 
لأنه  النتقالية؟  الفرتة  تلك  خالل  بنا  اخلا�شة  التجارة  اتفاقات 
اإذا مل يكن مبقدورنا ذلك فلن ن�شتفيد ب�شكل كامل من احلريات 

املتاحة لنا عندما نخرج من الحتاد الأوروبي. 

•• لندن-رويرتز:

يوؤيد  اإن��ه  الأح��د  اأم�ض  فوك�ض  ليام  الربيطاين  التجارة  وزي��ر  ق��ال 
التو�شل لتفاق انتقايل يق�شي بخروج بريطاين �شل�ض من الحتاد 
يف  امل��ق��ررة  املقبلة  النتخابات  قبل  اأج��ل��ه  ينتهي  اأن  على  الأوروب����ي 

.2022
ويف حديث لربنامج اآندرو مار �شو يف هيئة الإذاعة الربيطانية )بي.

بي.�شي(
�شيكون �شروريا  انتقاليا ملدة عامني تقريبا  اتفاقا  اإن   قال فوك�ض 
مع  ا�شتثمارية  ق���رارات  اتخاذ  على  ق��ادرة  ال�شركات  اأن  من  للتاأكد 
يقينها بوجود عالقات م�شتقبلية لربيطانيا مع الحتاد الأوروبي.

باأعداد كبرية من اأفريقيا اإىل اأوروبا .
ارتفاع معدل و�شول الالجئني واملهاجرين  اإىل  لفتا 
من  حا�شمة  حلول  غياب  ظل  يف  م��وؤخ��را  اإيطاليا  اإىل 

قبل الحتاد الأوروبي.
اإىل  ام�����ض-  ل��ه  ت�شريح  - يف  النم�شاوي  ال��وزي��ر  واأمل���ح 
رقابة  بنظام  العمل  لإع����ادة  ب���الده  حكومة  ا���ش��ت��ع��داد 
احل������دود م���ع اإي���ط���ال���ي���ا ..وا����ش���ف���ا ت��ل��ك الإج��������راءات 
الحرتازية التي اأثارت قلق احلكومة الإيطالية باأنها 

�شرورية.

•• فيينا-وام:

عن  ام�ض  النم�شا  دف��اع  وزي��ر  د�شكوت�شيل  هانز  داف��ع 
الإجراءات الحرتازية التي اتخذتها بالده ملنع تدفق 

املهاجرين عرب احلدود مع ايطاليا .
وكان وزير الدفاع النم�شاوي قد اأ�شدر اأوامره بتجهيز 
700 جندي وعربات مدرعة مل�شاعدة قوات ال�شرطة 
يف مهمة مراقبة وتاأمني احلدود النم�شاوية اجلنوبية 
املهاجرين  ت��دف��ق  احتمالية  ت��زاي��د  م��ع  اإي��ط��ال��ي��ا  م��ع 

•• بغداد-وكاالت:

حّذر م�شوؤولون من اندلع فو�شى 
اأمنية وعمليات انتقامية يف مدينة 
الت�شكيالت  ت��ع��دد  ب�شبب  امل��و���ش��ل 
الع�شكرية املنت�شرة يف املدينة مل�شك 
الأر�ض وحفظ الأمن، بينها ح�شود 
احل�شد  ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��ب��ع  ع�����ش��ائ��ري��ة 

ال�شعبي ونواب من املحافظة. 
اأعطتها  التي  املهلة  اأم�ض  وانتهت 
اأحد  ال�شهداء”،  ���ش��ي��د  “كتائب 
حر�ض  ق��وات  اإىل  احل�شد،  ف�شائل 
مل��ح��اف��ظ نينوى  ال��ت��اب��ع��ة  ن��ي��ن��وى 
اأعقاب  يف  النجيفي،  اأثيل  ال�شابق 
املا�شي  اخلمي�ض  ج��رت  ا�شتباكات 
ب���ني ال��ط��رف��ني م���ا ا���ش��ط��ر قوات 
اجلي�ض اإىل التدخل لف�ض النزاع.

وق��ال��ت ال��ن��ائ��ب ع��ن امل��و���ش��ل نورة 
احل�شود  “انت�شار  اإن  ال��ب��ج��اري، 
يثري  بداأ  املدينة  داخل  الع�شائرية 
ال�شكان  وب���ات  وال��ف��و���ش��ى،  ال��ق��ل��ق 
وفقاً  اأنف�شهم”،  ع��ل��ى  خ��ائ��ف��ني 

ل�شحيفة احلياة اللندنية. 
احل�شد  ق�����وات  اأن  اإىل  واأ������ش�����ارت 
ال�شعبي تعلن اأنها تابعة للحكومة، 
بقراراتها،  ياأمتر  “لكن بع�شها ل 
مطبق،  غ����ري  احل�������ش���د  وق�����ان�����ون 

وهناك مقرتحات بتعديله«. 
انتقامية  عمليات  اأن  اإىل  ولفتت 
ا�شتهداف  ع��رب  املو�شل  يف  جت��ري 
منازل داخل املدينة بذريعة انتماء 
داع�ض،  تنظيم  اإىل  اأف��راده��ا  اأح���د 

داع�ض  تنظيم  بيد  املو�شل  مدينة 
“لكي  النجيفي:  الإره��اب��ي.وق��ال 
ال�شحية  اتهام  من  املالكي  يتمكن 
ب���ارت���ك���اب اجل����رمي����ة، وي���دع���ي اأن 
اأه���ل امل��و���ش��ل ه��م ال��ذي��ن �شلموها 
ت�شدر  مل���ن  ب���د  ل  ك����ان  ل���داع�������ض، 
البحث عن اأ�شباب �شقوط املو�شل 
وكذلك  الإع��الم��ي��ة  الو�شائل  م��ن 
اأن تخلط  امل��و���ش��ل  جل��ن��ة حت��ق��ي��ق 
الإ�شاعات وتزيف احلقائق الثابتة 
وفقاً  الر�شمية”،  الوثائق  وتغفل 

ل�شحيفة عكاظ ال�شعودية. 
جلنة  اأن  ال���ن���ج���ي���ف���ي  واأ�������ش������اف 
التحقيق ب�شقوط املو�شل م�شي�شة 
اأي وثيقة ر�شمية  ومل تعتمد على 
انت�شار  واق���ع  اإىل  ت�شري  معتمدة 
املدينة  يف  الع�شكرية  ال��ق��ط��اع��ات 
للدفاع  امل���ع���دة  الأم��ن��ي��ة  واخل���ط���ة 
ع��ن��ه��ا، ومل ت��ع��رف م��ا ال���ذي طبق 
وم��ن تخلف عن  تلك اخلطة  م��ن 

تطبيقها.
تطلب  مل  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
الع�شكرية  احل�����رك�����ات  م����واق����ف 
ال��ت��ي ت��وث��ق ك���ل ���ش��غ��رية وكبرية 
فيها  ال��ع�����ش��ك��ري، مب���ا  ال��ع��م��ل  يف 
له  تتعر�ض  وما  القطاعات  حركة 
ان�شحاب  اأو  ه��ج��وم  اأو  ن���ريان  م��ن 
وم�شدر اأوامر الن�شحاب واملنطقة 
والأ�شلحة  اإل��ي��ه��ا  ت��ن�����ش��ح��ب  ال��ت��ي 
املقاتلني  واإ����ش���اب���ات  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
التفا�شيل  وج����م����ي����ع  وال������ع������دو 

الأخرى.

ورّجحت ات�شاع الظاهرة م�شتقباًل، 
العمليات  ت�����ش��اع��د  م���ن  حم�����ذرة 
يف  الأم���ن  يقّو�ض  م��ا  النتقامية، 

املدينة. 
احلكومة  ال����ب����ج����اري  وط����ال����ب����ت 
ال��ع��راق��ي��ة ب��ال��ت��دخ��ل وم��ن��ح قوات 
اجل���ي�������ض وال�������ش���رط���ة الحت����ادي����ة 
���ش��الح��ي��ات اأو����ش���ع مل�����ش��ك الأر�����ض 
الأمنية  ال��ت�����ش��ك��ي��الت  وت���وح���ي���د 

ت�شيطر  ال��ت��ي  امل�شلحة  الف�شائل 
على مناطق باملحافظة.

م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ���ش��ن حمافظ 
النجيفي،  اأث���ي���ل  امل���ق���ال  امل��و���ش��ل 
اتهامات  ع���ل���ى  ع���ن���ي���ف���اً  ه���ج���وم���اً 
ال�شابق  ال�������وزراء  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
ن������وري امل���ال���ك���ي ال���ن���ائ���ب احل����ايل 
اتهم  ال���ذي  اجل��م��ه��وري��ة،  لرئي�ض 
اأهايل املو�شل بالت�شبب يف �شقوط 

اإننا  ب����ي����ان،  يف  امل���و����ش���وي  اأح����م����د 
النجيفي  اأث����ي����ل  ق������وات  “منهل 
ويف  امل��و���ش��ل،  مدينة  م��ن  للخروج 
فاإننا �شرند يف  حال عدم خروجها 

�شكل منا�شب«.
�شمت  م��ن  ا�شتغرابه  ع��ن  واأع���رب 
قوات  به  تقوم  “ما  على  احلكومة 
رغم  على  املو�شل”  يف  النجيفي 
ب�”الدور  املركزية  احلكومة  اإب��الغ 

اأبناء  واإ�شراك  واح��دة،  قيادة  حتت 
لإزالة  الأم���ن  حفظ  يف  املحافظة 

القلق لدى ال�شكان.
بني  م�شلحة  ا�شتباكات  وان��دل��ع��ت 
كتائب �شيد ال�شهداء وقوات حر�ض 
نينوى، اإذ تتقا�شم القوتان مهمات 
اأمنية يف اأحياء متداخلة يف اجلانب 

ال�شرقي من املدينة. 
للكتائب  العام  الأم��ني  نائب  وق��ال 

نا�شفة انفجرت �شباح اليوم يف حي 
اأدت  بعقوبة  غربي  �شمال  احلديد 
اإىل مقتل خم�شة مدنيني، واإ�شابة 

ت�شعة اآخرين بجروح«.
دياىل  مبحافظة  مناطق  وت�شهد 
ا���ش��ط��راب��ات اأم��ن��ي��ة واأع��م��ال عنف 
�شبه  ب�شكل  وتفجريات  واغتيالت 
ي���ق���ود ج����زء م��ن��ه��ا تنظيم  ي���وم���ي 
داع�������ض، والآخ�����ر ال�����ش��راع��ات بني 

امل�شبوه لتلك القوات يف املو�شل«.
ال�������ش���رط���ة  اأف�������������ادت  ذل����������ك،  اىل 
ال��ع��راق��ي��ة، اأم�������ض الأح�����د، مبقتل 
ت�شعة  واإ����ش���اب���ة  م��دن��ي��ني  خ��م�����ش��ة 
يف  نا�شفة  ع��ب��وة  بانفجار  اآخ��ري��ن 
الأح��ي��اء �شمال غربي مدينة  اأح��د 
ب��ع��ق��وب��ة م���رك���ز حم��اف��ظ��ة دي���اىل 

)57 كم �شمال �شرقي بغداد(.
وقالت م�شادر ال�شرطة، اإن “عبوة 

•• دبي-رويرتز:

ذك���رت و���ش��ائ��ل اإع����الم اإي��ران��ي��ة اأن 
اأم�ض  اتفاقا  وقعا  واإي���ران  ال��ع��راق 
الع�شكري  التعاون  ل��زي��ادة  الأح���د 
والتطرف مما  الإره��اب  وحماربة 
�شيثري ع��ل��ى الأرج����ح امل��خ��اوف يف 

وا�شنطن.
وقالت وكالة اجلمهورية الإيرانية 
الإيراين  الدفاع  وزير  اإن  لالأنباء 
العراقي  ون��ظ��ريه  ده��ق��ان  ح�شني 
مذكرة  وق���ع���ا  احل����ي����ايل  ع����رف����ان 
احلدود  اأم��ن  اأي�شا  ت�شمل  تفاهم 

والدعم اللوجي�شتي والتدريبي.
واأ���ش��اف��ت ب��ع��د ت��وق��ي��ع الت��ف��اق يف 
“ومن جملة املحاور التي  طهران 
مت التفاهم ب�شاأنها تطوير التعاون 
حماربة  ف����ى  ال���ت���ج���ارب  وت����ب����ادل 
الإره��اب والتطرف واأم��ن احلدود 
واللوجي�شتي  التدريبي  وال��دع��م 

والتقني والع�شكري«.
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  وع��رب 

•• اأ�صنب-رويرتز:

وكالة  مدير  روج���رز  مايك  رف�ض 
اإن�شاء  الأم��ري��ك��ي��ة  القومي  الأم���ن 
وحدة اأمن اإلكرتوين بني الوليات 
اق��رتاح لقى  ورو�شيا وهو  املتحدة 
ان��ت��ق��ادات ح���ادة م��ن اأع�����ش��اء كبار 
الرئي�ض  تراجع  كما  بالكوجنر�ض 
اأبدى  اأن  بعد  ت��رام��ب عنه  دون��ال��د 

اهتماما بالأمر يف البداية.
اأمريكية  وك���الت خم��اب��رات  ك��ان��ت 
يف  تدخلت  رو�شيا  اأن  اإىل  تو�شلت 
ال��ع��ام املا�شي  ال��رئ��ا���ش��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
الإلكرتوين  ال��ربي��د  اإىل  بالت�شلل 
ل���ل���دمي���ق���راط���ي���ني وت����وزي����ع م����واد 
مل�شاعدة  الإن���رتن���ت  ع���رب  دع��ائ��ي��ة 
مناف�شته  على  التغلب  يف  ت��رام��ب 
كلينتون. ه��ي��الري  الدميقراطية 

ونفت مو�شكو التدخل يف النتخابات 
الأمريكية وقالت ترامب اإن حملته 
مل تتواطاأ مع رو�شيا.وقال مبعوث 
املا�شي  الأ����ش���ب���وع  رو����ش���ي  رئ��ا���ش��ي 

وات��ه��م اجل��ي�����ض الأم��ري��ك��ي اإي���ران 
ب��ت��اأج��ي��ج ال��ع��ن��ف يف ال����ع����راق من 
ف�شائل  وت���دري���ب  خ���الل مت��وي��ل 
م�شلحة وتزويدها بالعتاد. وتنفي 
اإيران هذا وتلقي باللوم يف العنف 
ع���ل���ى وج������ود ق������وات اأم���ري���ك���ي���ة يف 

العراق.

ترامب عن قلقه ملا يعتربه تناميا 
ال�شراعات  الإي��راين يف  النفوذ  يف 
ب�شوريا واليمن والعراق اإذ تتحالف 

طهران مع مقاتلني �شيعة.
اإيران  ال��ت��وت��رات ب��ني  وت�����ش��اع��دت 
امل��ت��ح��دة م��ن��ذ انتخاب  وال���ولي���ات 
ك���ث���ريا م����ا اتهم  ال������ذي  ت����رام����ب 

ب��دع��م ج��م��اع��ات مت�شددة  ط��ه��ران 
وزعزعة ا�شتقرار املنطقة.

وق������ال ت����رام����ب ه�����ذا ال�����ش��ه��ر اإن 
ت��ه��دي��دات ج��دي��دة ظ��ه��رت ب�شبب 
“دول مارقة مثل كوريا ال�شمالية 
التي  واحلكومات  و�شوريا  واإي��ران 

متولها وتدعمها«.

اإن�������ه ل مي���ك���ن ال����وث����وق  وق�����ال�����وا 
ما  ت��رام��ب على  وت��راج��ع  مبو�شكو 
ي��ب��دو ع��ن ال��ف��ك��رة بعد ذل��ك وقال 
“حقيقة  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  يف 
وحدة  بحثنا  بوتني  والرئي�ض  اأين 
اأين  يعني  الإل���ك���رتوين ل  ل��الأم��ن 
اأن يحدث...  اأن ذلك ميكن  اأعتقد 

ل ميكن«.

جتريان  ووا���ش��ن��ط��ن  م��و���ش��ك��و  اإن 
عمل  جمموعة  لت�شكيل  حمادثات 
م�شرتكة لالأمن الإلكرتوين.وقال 
الأمني  اأ���ش��ن  م��ن��ت��دى  روج����رز يف 
ردا على  ال�����ش��ب��ت  اأم�������ض  ال�����ش��ن��وي 
�شوؤال حول ما اإذا كان اإن�شاء وحدة 
الرو�ض  م��ع  الإل���ك���رتوين  ل��الأم��ن 
فكرة جيدة “ل�شت رجل �شيا�شة... 

الأرجح  على  لي�ض  الآن  اإن  اأق���ول 
الوقت املنا�شب للقيام بذلك«.وكان 
ت��رام��ب ق��ال ه��ذا ال�شهر اإن��ه بحث 
فكرة اإقامة مثل هذه املجموعة مع 
الرئي�ض الرو�شي فالدميري بوتني 
يف  الع�شرين  جمموعة  قمة  خالل 

هامبورج.
ك��ب��ار الفكرة  وان��ت��ق��د ج��م��ه��وري��ون 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

ام�ض  الفنزويلّية  املعار�شة  دع��ت 
عام  اإ�����ش����راب  اإىل  ال�����ش��ب��ت  الأول 
املقبلني  واخلمي�ض  الأربعاء  يومي 
نيكول�ض  ال��رئ��ي�����ض  م�����ش��روع  ���ش��ّد 
م���������ادورو ت���ع���دي���ل ال���د����ش���ت���ور مبا 

مينحه �شالحيات او�شع.
كال�شاديا  ���ش��ي��م��ون  ال��ن��ائ��ب  وق����ال 
وفئات  ال�����ش��ع��ب  ك���ّل  ن��دع��و  “اإننا 
املجتمع كاّفة اإىل اإ�شراب ملدة 48 

�شاعة«.
ال�����ش����راب  ان  ك���ال�������ش���ادي���ا  وق������ال 
���ش��ي��ن��ت��ه��ي مب�������ش���رية ���ش��ت��ق��ام يوم 
مادورو  اجل مطالبة  اجلمعة من 
جمعية  ان��ت��خ��اب  م�����ش��روع  ب�شحب 
 30 يف  اج�����راوؤه  امل��ق��رر  تاأ�شي�شية 
ي���ول���ي���و. واأط���ل���ق���ت ق������وات الم����ن 
للدموع  م�شيلة  غاز  قنابل  ال�شبت 
على متظاهرين معار�شني �شاركوا 
يف م�شرية نحو مقر املحكمة العليا 
برحيل  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ك���راك���ا����ض  يف 
م�������ادورو، يف وق����ت ت�����راوح الأزم����ة 

امل�شتمرة منذ ا�شهر مكانها.
وه��دف��ت امل�����ش��رية ك��ذل��ك اإىل دعم 
املعار�شة  ���ش��ّم��ت��ه��م  ق��ا���ش��ًي��ا   33
اط����ار حم��ك��م��ة الظل،  اجل��م��ع��ة يف 
ليحّلوا حمل ق�شاة املحكمة العليا 
واملح�شوبني  فنزويال  احلاليني يف 
ي�شدرون  م��ا  وغالبا  م���ادورو  على 

•• قندهار-اأ ف ب:

الأفغانية عمليات  ال�شلطات  توا�شل 
30 قرويا  م���ن  اأك����رث  ع���ن  ال��ب��ح��ث 
تتهم طالبان   70 اأ�شل  اأفغانيا من 
ق���ن���ده���ار  ب���خ���ط���ف���ه���م اجل����م����ع����ة يف 
بعالقتهم  لال�شتباه  البالد،  جنوب 
من  مدنيا   70 باحلكومة.وخطف 
م��ن��ازل��ه��م وق��ت��ل ���ش��ب��ع��ة م���ن بينهم 
جثامينهم  ع��ل��ى  ال���ق���روي���ون  وع���رث 
�شباح ال�شبت، فيما اأفرج عن 30 يف 
وقت لحق، بح�شب �شرطة قندهار، 

عا�شمة كربى مدن اجلنوب.
�شرطة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  و�����ش����رح 
قندهار �شيا دوراين لوكالة فران�ض 
عن  بحث  عمليات  بداأنا  “اأننا  بر�ض 
قواتنا  لكن  املخطوفني  ال��ق��روي��ني 
�شقوط  لتفادي  �شديد  بحذر  تتقدم 

�شحايا اآخرين خالل العملية«.
ال���ق���روي���ون امل��خ��ط��وف��ون ك��ل��ه��م من 
املدنيني البا�شتون، التي ينتمي اليها 
متمردو طالبان واملنق�شمة اىل عدة 
قبائل، بع�شها موال حلكومة كابول 
اللجنة  م�����ش��وؤول  امل��رك��زي��ة.وك�����ش��ف 
الإق��ل��ي��م��ي��ة حل��ق��وق الإن�������ش���ان فخر 
مع  لقاءاته  بح�شب  اأن  فايز  الدين 
يكون عدد  �شكان قرى خمتلفة، قد 

املخطفوين اأكرث من 70 �شخ�شا. 
ورف�����ش��ت جم��م��وع��ة ط��ال��ب��ان ام�ض 
اليها  امل��وج��ه��ة  الإت���ه���ام���ات  الأح�����د 

اندفاعة  ل�شاحله.وبعد  اأح��ك��اًم��ا 
العام  ال������ش�����راب  وف����ره����ا  ق���وي���ة 
اخل��م��ي�����ض ال����ذي ���ش��ل اأج������زاء من 
ال��ع��ا���ش��م��ة وم��دن��ا اأخ�����رى، نظمت 
ق�����َش��م رمزية  م��را���ش��م  امل��ع��ار���ش��ة 
الظل«. “حمكمة  لق�شاة  اجلمعة 
من  ع���دد  تعيني  تعجيل  مت  وك���ان 
ق�شاة املحكمة العليا قبيل خ�شارة 
التي  ل��ل��غ��ال��ب��ي��ة  احل�����زب احل���اك���م 
الكونغر�ض. يف  ب��ه��ا  حت��ظ��ى  ك��ان��ت 
ان  ال�شبت  تظاهرة  منظمو  وق��ال 
بتاأييد  حتظى  الظل”  “حمكمة 

قوي من املتظاهرين.وقال القيادي 
نائب  غيفارا  فريدي  املعار�شة  يف 
رئي�ض الربملان على تويرت ال�شبت 
“اجلميع اأعطوا دعمهم للمحكمة 

العليا اجلديدة«.
وقال املتظاهر لوي�ض توريالبا، 43 
عاما، الذي �شارك يف التظاهر مع 
الق�شاة  ندعم  نحن  وابنه  زوجته 
اجلدد لأنهم �شيعيدون ا�شتقاللية 

املحكمة العليا.
املعار�شون  امل���ت���ظ���اه���رون  و���ش��ل��ك 
�شريًعا  ط��ري��ًق��ا  ال�شبت  للحكومة 

للمحكمة  ط��ري��ق��ه��م  يف  رئ��ي�����ش��ًي��ا 
لكّن  امل���دي���ن���ة،  و����ش���ط  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
دراجني من قوات احلر�ض الوطني 
الطريق  قطعوا  الر�شمي  باللبا�ض 
م�شيل  غاز  قنابل  واطلقوا  عليهم 

للدموع لتفريقهم.
وج�����رح خ����الل ال���ت���ظ���اه���رة ع���ازف 
الكمان ويلي ارتياغا، الذي ا�شتهر 
املعار�شة،  م�شريات  خ��الل  بعزفه 
ومت نقله اىل عيادة لتلقي العالج. 
وهو قال يف وقت لحق انه ا�شيب 

بطلقة.

واأك������دت ع���رب ح�����ش��اب��ه��ا ع��ل��ى موقع 
على  هجوما  ن��ف��ذت  ان��ه��ا  “تويرت” 
الأمن  تابعة لقوات  نقاط تفتي�ض” 
عنا�شر  م����ن  ع������ددا  ق��ت��ل��ت  واأن�����ه�����ا 
ال�����ش��رط��ة الأف��غ��ان��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، التي 

اأن�شاأها الأمريكيون يف القرى.
املتمردين  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  واأع���ل���ن 
ا�شتجوبنا  “اأننا  جم��اه��د  اهلل  ذب��ي��ح 

17 �شخ�شا واطلقنا �شراحهم«.
يف  القليمية  ال�شرطة  قائد  واأ���ش��ار 
قندهار اجلرنال عبد الرازق اىل اأن 
يف  منازلهم  م��ن  خطفوا  ال��ق��روي��ني 

قريتهم الواقعة على طول الطريق 
قندهار  ت���رب���ط  ال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
بتارين كوت، عا�شمة ولية اروزغان، 
م�شيفا اأن �شائقي ال�شيارات يخ�شون 
اىل  بالإ�شافة  الطريق  ه��ذه  �شلوك 
اآخر يوؤدي اىل ولية هلمند،  طريق 
امل��ت��م��ردي��ن حواجز  ت��ث��ب��ي��ت  ب�����ش��ب��ب 
ال�شيارات  واعرتا�شهم  دائ��م  ب�شكل 

والتحقق من هوية ركابها.
وعرث قرويون اآخرون على جثامني 
�شباح  امل��خ��ط��وف��ني  ب��ني  م��ن  �شبعة 
ال�شبت ويف وقت لحق اأفرج عن 30 

ا�شتهداف  ا�شباب  ت��زال  اآخ��ري��ن.ول 
ه�������وؤلء ال���ق���روي���ني جم���ه���ول���ة لكن 
امل�����ش��وؤول��ني امل��ح��ل��ي��ني ي��ع��ت��ق��دون اأن 
هوؤلء  ب��ت��ع��اون  ا�شتبهوا  امل��ت��م��ردي��ن 
ال70 مع احلكومة. ومل يعرف ما اذا 
كان هناك ن�شاء من بني املخطوفني.
وهذه املرة الوىل التي يتوجه فيها 
املتمردون اىل قرية خلطف �شكانها. 
ال�شيارات  ي��ع��رت���ش��ون  م���ا  ع����ادة  اإذ 
هوية  من  ويتحققون  الطريق  على 
ركابها وخ�شو�شا اذا كانوا مرتبطني 

باحلكومة وبقوات الأمن.

مقتل واإ�صابة 14 عراقيًا بانفجار يف بعقوبة

"�حل�شود �لع�شائرية " تهدد بفو�شى يف �ملو�شل

و��شنطن ترف�س �إن�شاء وحدة �أمن �إلكروين مع رو�شيا �تفاق عر�قي �إير�ين على زيادة �لتعاون �لع�شكري 

��شتمر�ر �لبحث عن 30 �فغانيا خمطوفن �ملعار�شة �لفنزويلية تدعو لإ�شر�ب جديد 



االثنني   24   يوليو    2017  م   -   العـدد  12078  
Monday  24   July   2017  -  Issue No   1207816

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12078 بتاريخ 2017/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية



االثنني   24   يوليو    2017  م   -   العـدد  12078  
Monday  24   July   2017  -  Issue No   12078

19191917

الفجر الريا�ضي

ن�شف  دور  اإىل  ف����رق  اأرب�����ع  ت��اأه��ل��ت 
التي  ال�شلة  ك��رة  بطولة  يف  النهائي 
الأوىل  املرحلة  فعاليات  �شمن  تقام 
م����ن امل�����ب�����ادرة ال���ري���ا����ش���ي���ة ال����رائ����دة 
ال����روح  “مبادرة  ا���ش��م  حت��م��ل  ال��ت��ي 
القيادة  اأطلقتها  ال��ت��ي  الإيجابية” 
ب��ال��ت��ع��اون مع  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
جم��ل�����ض دب����ي ال��ري��ا���ش��ي وع����دد من 
احلكومية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال�����دوائ�����ر 
واخل��ا���ش��ة يف اإم�����ارة دب����ي، وت��ق��ام يف 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  “مبادرة  اإط����ار 
حتفيز  املجتمعية” بهدف  للريا�شة 
على  دب��ي  يف  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 
البدين  والن�شاط  الريا�شة  ممار�شة 
لل�شعادة  م��ه��م��ة  اأداة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
وحتت�شن  الإي���ج���اب���ي���ة،  وال���ط���اق���ة 
مناف�شات  ت���اون  اأب  م���ردف  ح��دي��ق��ة 
 4 ي��وم  حتى  ت�شتمر  ال��ت��ي  البطولة 

اأغ�شط�ض املقبل.
وت����اأه����ل ف��ري��ق��ا ه���وغ���ان وب������اور من 
ن�شف  دور  اإىل  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
اإيليت  ت���اأه���ل ف��ري��ق��ا  ك��م��ا  ال��ن��ه��ائ��ي، 
املجموعة  م���ن  اإي���ف���ر  ف����ور  وه���وب���ر 
الثانية، وتقام مناف�شات الدور ن�شف 
النهائي يوم اجلمعة املقبل 28 يوليو 
يلتقي فريق هوغان  حيث   ،2017
مع فريق هوبر فور اإيفر، كما يلتقي 
ويتاأهل  اإيليت،  باور مع فريق  فريق 
التي  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  ال��ف��ائ��زان 

تقام يف �شهر اأغ�شط�ض املقبل.
الأول من  ال�����دور  م��ب��اري��ات  وك���ان���ت 
مناف�شات  ق���د  ال�����ش��ل��ة  ك����رة  ب��ط��ول��ة 
نتائج  اأ���ش��ف��رت  ح��ي��ث  وق��وي��ة  �شعبة 
ال��ت�����ش��ف��ي��ات ع��ن ف���وز ف��ري��ق هوغان 
على فريق باور بنتيجة 53 – 48، 
كما فاز فريق اإيليت على فريق هوبر 

– 58، فيما   60 بنتيجة  ايفر  فور 
فاز فريق الإمارات على فريق هامرز 
يف  وي�������ش���ارك   .30 –  43 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
مت  ف��رق  ثمانية  ال�شلة  ك��رة  بطولة 
ويتاأهل  جمموعتني  اإىل  تق�شيمها 
الفريقني الفائزين باملركزين الأول 
والثاين منها اإىل دور ن�شف النهائي، 
حيث يلتقي مت�شدر كل جمموعة مع 
املجموعة  من  الثاين  املركز  �شاحب 
الأخ����رى، وم��ن ث��م ي��ت��اأه��ل الفائزان 
و�شتقام  ال���ن���ه���ائ���ي���ة.  امل�����ب�����اراة  اإىل 
الطائرة  ال���ك���رة  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات 

“مبادرة  م��ن  الأوىل  املرحلة  �شمن 
 11 الإيجابية” يوم اجلمعة  ال��روح 
مردف،  حديقة  يف  املقبل  اأغ�شط�ض 
فعاليات  م��ن  الثانية  املرحلة  وت��ب��داأ 
الثانية  املحي�شنة  املبادرة يف منطقة 
والتي �شتقام خالل الفرتة من الول 
نوفمرب،  نهاية  وحتى  �شبتمرب  م��ن 
ف��ي��م��ا ت���ق���ام امل���رح���ل���ة ال���ث���ال���ث���ة من 
الأوىل  ال��رب���ش��اء  امل��ب��ادرة يف منطقة 
وت�شتمر  دي�����ش��م��رب  ب���داي���ة  وت��ن��ط��ل��ق 
وتبداأ   ،2018 ف��رباي��ر   28 ح��ت��ى 
بعدها املرحلة الرابعة والخرية من 

ال�شناعية  القوز  منطقة  يف  امل��ب��ادرة 
الأوىل وتنطلق مطلع مار�ض 2018 

وتختتم يف نهاية مايو 2018.
املبادرة  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  وك��ان��ت 
يوم  م���ردف  منطقة  يف  انطلقت  ق��د 
تنظيم  مت  حيث  املا�شي  مايو   29
بطولة خما�شيات كرة القدم وبطولة 
حديقة  يف  ال�����ش��ل��ة  ك�����رة  ث���الث���ي���ات 
م���ردف وحظيت  وح��دي��ق��ة  ت���اون  اأب 
جماهريي  ب��ح�����ش��ور  ال��ف��ع��ال��ي��ت��ان 
ك�����ب�����ري، ح����ي����ث ح�����ر������ض اجل���م���ه���ور 
املناف�شات،  ومتابعة  احل�����ش��ور  على 

بالأن�شطة  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع  وال���ت���واج���د 
التي  التوعوية  واملبادرات  الريا�شية 
تقيمها الدوائر واملوؤ�ش�شات امل�شاركة، 
تنظيم  يف  دب��ي  �شرطة  ا�شتمرت  كما 
تدريبات لل�شغار يف الفنون القتالية 
وال���ت���ي ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة ع���دد كبري 
وال��ن��ا���ش��ئ��ني، وت�شتمر  الأط��ف��ال  م��ن 
حتى  م���ردف  منطقة  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

املقبل. اأغ�شط�ض   25
فعاليات  ودع���م  تنظيم  يف  وي�����ش��ارك 
م���ب���ادرة ال�����روح الإي��ج��اب��ي��ة ك���ل من 
�شرطة دبي، وجمل�ض دبي الريا�شي، 

وخدمة الأم��ني، وبلدية دبي، وهيئة 
ال�شحة بدبي، وهيئة تنمية املجتمع، 
الإ�شعاف،  خل��دم��ات  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت يف دبي،  وهيئة 
الب�شرية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة 
اللجنة  ل����الإع����الم،  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الدائمة ل�شوؤون العمال يف اإمارة دبي، 
اآب  العقارية،  الحت��اد  العقارية،  دبي 
العربية،  تاون مردف، �شبكة الإذاعة 

وجمعية توعية ورعاية الأحداث.
وت����ق����دم ك����اف����ة اجل����ه����ات ال���داع���م���ة 
ل���ل���م���ب���ادرة خ����دم����ات م���ت���ن���وع���ة اإىل 

املبادرة  فعاليات  خ��الل  امل�شتفيدين 
اأربع مراحل  التي يتم تنفيذها على 
خمتلفة ومتتد لعام كامل، وتت�شمن 
ريا�شية يف مناطق  تنظيم مناف�شات 
خم��ت��ل��ف��ة ب��دب��ي ط����وال ف���رتة �شهور 
ال�������ش���ي���ف، ه����ي م������ردف وال���رب����ش���اء 
وحمي�شنة 2 والقوز ال�شناعية ، ومت 
منطقة  ك��ل  يف  ف��ع��ال��ي��ات  تخ�شي�ض 
اأ���ش��ه��ر يف ك��رة ال��ق��دم والكرة  مل��دة 3 
ال�شلة  وك�����رة  وال��ك��ري��ك��ت  ال���ط���ائ���رة 
بالإ�شافة  الهمم  اأ�شحاب  وريا�شات 
وتثقيفية  ت���وع���وي���ة  ح���م���الت  اىل 

ملختلف فئات املجتمع.
اليجابية”  “الروح  مبادرة  وتهدف 
والتعاي�ض  الت�شامح  قيم  تر�شيخ  اإىل 
اأفراد املجتمع واحرتام  واحلوار بني 
الآخ����ري����ن وت��ق��ب��ل��ه��م م���ع ن��ب��ذ كافة 
والعنف  والكراهية  التطرف  اأ�شكال 
وال��ع�����ش��ب��ي��ة وال��ت��م��ي��ي��ز، اإ���ش��اف��ة اإىل 
وال�شتفادة  الريا�شية  الثقافة  ن�شر 
اجتماعية  ك���������اأداة  ال���ري���ا����ش���ة  م����ن 
مبا  ال��ف��راغ  اأوق���ات  ل�شتغالل  فعالة 
املجتمع  اأف��راد  كل  على  بالنفع  يعود 

مبختلف فئاتهم واأعمارهم.

قدم فريق فر�شان الإمارات لال�شتعرا�شات اجلوية عرو�شا مثرية 
للطريان   2017 م��اك�����ض  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�شاركته  خ���الل 

والف�شاء التي اختتمت ام�ض بالعا�شمة الرو�شية مو�شكو.
ولق���ت ع��رو���ض ف��ري��ق ف��ر���ش��ان الم����ارات اإع��ج��اب احل�����ش��ور وبثت 

التي ح�شرت يف مطار جوكوف�شكي  احلما�ض يف نفو�ض اجلماهري 
ب�شواحي العا�شمة مو�شكو على الرغم من م�شاركة الفريق لأول 

مرة يف هذا املعر�ض. 
ويف �شابقة هي الأوىل من نوعها يف مهرجان ماك�ض، تزينت �شماء 

اأيام املعر�ض، بر�شم الفريق قلب الإمارات الناب�ض  مو�شكو وطيلة 
بحب العامل وعلم الدولة باألوانه الأربعة يف لوحة ت�شكيلية رائعة 
اأن فعاليات  اإىل  الإ�شارة  واإعجاب احل�شور. جتدر  ا�شتح�شان  نالت 
2017” الدويل للطريان والف�شاء بن�شخته ال�  “ماك�ض  معر�ض 

جوكوف�شكي الواقعة  مبدينة  احلايل  يوليو   13 يف  انطلقت   13
ب�شواحي مو�شكو يف املطار التابع ملعهد الأبحاث اجلوية .

وي�شارك يف املعر�ض قرابة 521 �شركة رو�شية وحوايل 180 �شركة 
اأجنبية من 36 دولة بينها اإيربا�ض وبوينغ .

فريق »فر�شان �لإمار�ت« لال�شتعر��شات �جلوية يبهر زو�ر معر�س 
»ماك�س للطري�ن« يف رو�شيا

�كتمـال عقـد ن�شـف نهائـي �ل�شلـة يف »مبـادرة �لـروح �ليجابيـة«

الآ�شيوي  ل���الإحت���اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  اخ���ت���ار 
ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو ن���ائ���ب رئ��ي�����ض احت�����اد الإم������ارات 
ع�شواً  ال�����ش��وي��دي  خليفة  زاي����د  ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو 
جاء   ، ال���ش��ي��وي  ل��الحت��اد  التنفيذي  املكتب  يف 
ذلك خالل اجتماع الإحت��اد الآ�شيوي يف كوريا 
الدكتور  ال��ك��وري  الرئي�ض  برئا�شة  اجلنوبية 
للريا�شة  ي�����ش��اف  ج��دي��د  وذل���ك يف جن���اٍح  يل، 
الإماراتية يف كل ال�شعدة ل�شيما على �شعيد 
اختيار  وياأتي  والقارية،  الدولية  املنا�شب  نيل 

زايد ال�شويدي لهذه املهمة ملا يتمتع به من كفاءة 
ادارية مميزة، وخلربته الطويلة يف هذا املجال 
اإجنازات  ع��دة  وحقق  موهوبا  لعبا  ك��ان  حيث 
على امل�شتوى املحلي والقليمي ومن ثم تدرج يف 
�شلك التحكيم وح�شل على اأف�شل حكم مواطن 
الدويل  حيث حكم عدة بطولت على م�شتوى 
للمنتخبات  ال��ع��امل  ك��ا���ض  بطولة  اأهمها  وك���ان 
عن  الدفاع  لنادي  انتقل  ثم  ومن   2014-2013
النف�ض يف ال�شارقة لي�شبح ع�شو جمل�ض ادارة 

م�شرف التايكواندو مبر�شوم اأمريي من حاكم 
ال�شارقة وبعدها مت اختيارة من هيئة الريا�شة 
المارات  احت��اد  رئي�ض  نائب  لي�شبح  وال�شباب 
ب�����وادر النجاح  ل��ل��ت��اي��ك��وان��د وه����ذا ي��ع��ت��رب م���ن 
لحتاد الم��ارات للتايكواندو  يف فرتة ق�شرية 
الذي  وبعد جناح  ا�شهارة  �شنة منذ  تتجاوز  مل 
حققه ملف المارات ل�شت�شافة اكرب بطولت 
العامل  للتايكواند اجلراند بري وكاأ�ض العامل 

.  2018

�لإمار�تي ز�يد خليفة �ل�شويدي ع�شوً� يف �ملكتب 
�لتنفيذي لالحتاد �لآ�شيوي للتايكوندو
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اأنهى احتاد الكرة اإجراء الفحو�شات الطبية لالعبي 
املنتخب الوطني لل�شباب، مب�شت�شفى برجيل يف �شارع 
ال�شيخ زايد يف دبي، وفرع امل�شت�شفى يف مقر الحتاد 
الريا�شي،  الطب  واإدارة  جلنة  اإ�شراف  حتت  بدبي، 
وط��ب��ق��اً مل��ع��اي��ري وم��ت��ط��ل��ب��ات الحت����ادي����ن ال����دويل 

الفحو�شات على  القدم، وا�شتمرت  والآ�شيوي لكرة 
م����دار ي��وم��ني، وذل����ك ل���ش��ت�����ش��دار اجل����واز الطبي 
القادمة  الآ�شيوية  ال�شتحقاقات  يف  امل�شاركة  قبل 
لالأبي�ض ال�شاب، ول�شمان جاهزية الالعبني �شحياً 
والت�شفيات  للمقبلة  للمرحلة  ا���ش��ت��ع��داداً  وب��دن��ي��اً 
19 �شنة والتي  اآ�شيا حتت  لكاأ�ض  املوؤهلة  الآ�شيوية 

�شتقام يف دولة قريغيز�شتان.

اإلزامية  ب�شفة  الطبية  الفحو�شات  اإج���راء  وي��ت��م 
خارجي  ا�شتحقاق  يف  ي�شارك  منتخب  لأي  ودوري��ة 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال���ق���اري وال������دويل، واأي�����ش��ا ت�شبق 
اإذ  اجل��دي��د،  ال��ك��روي  للمو�شم  التح�شريات  ب��داي��ة 
ملعرفة احلالة  اأ�شا�شي  ال�شنوي  الطبي  الفح�ض  اأن 
ال�شحية  لياقته  م��ن  ول��ل��ت��اأك��د  ل��الع��ب،  ال�شحية 
وجاهزيته ملمار�شة جمهود بدين خالل التدريبات 

وامل����ب����اري����ات. وا���ش��ت��م��ل ال��ف��ح�����ض ال��ط��ب��ي م���ا قبل 
امل�����ش��اب��ق��ة، ع��ل��ى ال��ت��اري��خ امل��ر���ش��ي ل��الع��ب واأ�شرته 
اىل  بال�شافة  واحلركي،  الع�شلي  اجلهاز  وفح�ض 
فحو�شاً �شريرية وخمربية للتاأكد من خلو الالعب 
القدم،  ك��رة  قد مينعه من ممار�شة  اأي مر�ض  من 
ي�شمل كل  وال���ذي  ال���دم  اإج����راء فح�ض  ج��ان��ب  اإىل 
الوظائف  عمل  ح�شن  من  للتاأكد  اجل�شم،  اأع�شاء 

اأمرا�ض  وج��ود  عدم  من  والتاأكد  للج�شم،  احليوية 
باطنية كمر�ض ال�شكري وال�شغط وغريه، وكذلك 
القلب،  ع�شلة  ك��ف��اءة  م��ن  للتاأكد  بفح�ض  ال��ق��ي��ام 
اإذا  ما  ومعرفة  الدقيقة،  القلب  قيا�شات  ومعرفة 
فح�ض  ويتم  ذل��ك،  غري  اأو  عادية  القيا�شات  كانت 
القلب يف حالة املجهود للتاأكد من قدرة القلب على 
اأه��م املراحل يف الفح�ض  حتمل الإج��ه��اد، وه��و من 

فعالة  وو�شيلة  ويعد حماية كبرية لالعب  الطبي، 
قامت  كما  الفجائية،  القلبية  ال�شكتة  من  للوقاية 
الإ�شافية  الطبية  الفحو�ض  بع�ض  باإجراء  اللجنة 
اإجراء  على  اأ�شرف  املنتخب.  لالعبي  وال�شرورية 
طبيب  الكلوب  ب�شري  خلدون  الدكتور  الفحو�شات 
املنتخب الوطني لل�شباب اإىل جانب املعالج الطبيعي 

منري من�شور اجلزايريل.

مليحه  ن��ادي  نظمه  كبري  حفل  يف 
اأم�ض  م�����ش��اء  ال���ري���ا����ش���ي  ال���ث���ق���ايف 
للن�شاط  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ال���ن���ادي  اأط��ل��ق 
�شمن  ي����ق����ام  وال���������ذي  ال�������ش���ي���ف���ي 
 2017 ب�����الدي  ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ي��ف 
ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ال�شارقة  وجم���ل�������ض  وال���ري���ا����ش���ة 
ال�شارقة ح�شر  بحكومة  الريا�شي 
الكتبي  ب��ال��ع��ج��ي��د  م�شبح  احل��ف��ل 
مليحه  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
لفيف  الإدارة  جم��ل�����ض  واأع�������ش���اء 
واملدعوين  احل�������ش���ور  م����ن  ك���ب���ري 
 وامل�������ش���ارك���ني واأول����ي����اء اأم����وره����م .

ومن �شاأن الفعاليات ال�شيفية التي 
للن�شاط  املنظمة  اللجنة  يرتاأ�شها 
رئي�ض  اخلا�شوين  �شلطان  حممد 
اللجنة الثقافية واخلدمة املجتمعية 
الربامج  م���ن  ال���ع���دي���د  ت�����ش��م  اأن 
والرتكيز  وال��ب��ط��ولت  الريا�شية 
على اكت�شاف املواهب التي �شتكون 
رافدا للطاقات الإماراتية الواعدة 
 يف ك��اف��ة امل���ج���الت وال���ري���ا����ش���ات .

األ��ق��ى �شامل  ب��داي��ة الح��ت��ف��ال  ويف 
ع��ت��ي��ق م��ط��ر ال��ك��ت��ب��ي ن��ائ��ب رئي�ض 
ال�شيفي  للن�شاط  املنظمة  اللجنة 
الن�شاط  اأن  اإىل  فيها  اأ���ش��ار  كلمة 
انتهاء  بعد  ع��ام  كل  ياأتي  ال�شيفي 
ب���ه���دف  ح�شن  ال����درا�����ش����ي  ال����ع����ام 
ال�����ش��ب��اب فيما  اأوق�������ات  ا���ش��ت��غ��الل 
يفيد وينفع لي�شبح ال�شيف ممتعا 
ومفيدا ورائعا عرب برامج خمتارة 

ثقافية  واأن�شطة  فعاليات  تت�شمن 
الطالب  مواهب  ت�شقل  وريا�شية 
وت���ن���م���ي م����ه����ارات����ه����م وق����درات����ه����م 
مدى  على  ميتد  حيث  الإب��داع��ي��ة 
باأ�شبوع  تبداأ  حيث  اأ�شابيع  خم�شة 
اأ�شبوع  ث����م  والأم����������ان  ال�������ش���الم���ة 

التطوع والعمل اخلريي ثم اأ�شبوع  
الثقافة  ثم  فعاليات اأ�شبوع الهوية 
والنتماء ويختتم الن�شاط باأ�شبوع 
 ال������رتاث وال�����ع�����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د .

ح���م���ي���د متيم  خ���ل���ي���ف���ة  واأ���������ش��������اد 
بالنادي  ال��ع��ام  ال�شر  اأم��ني  الكتبي 

ب���ال���ت���ع���اون ال����رائ����ع ال������ذي اأب������داه 
الثقايف  مليحة  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض 
����ش���ع���ادة  ال�����ري�����ا������ش�����ي مم����ث����ال يف 
الكتبي  ب��ال��ع��ج��ي��د  ���ش��ع��ي��د  م�����ش��ب��ح 
وال�شادة  الإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
ت��ذل��ي��ل كافة  امل��ج��ل�����ض يف  اأع�������ش���اء 

لتحقيق  يلزم  ما  وتوفري  العقبات 
ال�شيفي. للن�شاط  قوية   انطالقة 

بالعجيد  م�شبح  اأ���ش��ار  جهته  م��ن 
نادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الكتبي 
ال�شيفي  الربنامج  اأن  اإىل  مليحة 
ب��اإق��ب��ال غ��ري م�����ش��ب��وق من  يحظى 

م����ن خمتلف  وال���ط���ل���ب���ة  ال�������ش���ب���اب 
فعالياته  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  الأع���م���ار 
هذه  اأن  واأك���د  املتنوعة  واأن�شطته 
الإق������ب������ال ال���ك���ب���ري ي����اأت����ي م���ع���رباً 
وقناعتهم  ال�������ش���ب���اب  رغ����ب����ة  ع����ن 
العمل  ه��ذا  يف  الن��خ��راط  باأهمية 

ال��ن��ادي على  املنظم و ع��ن ح��ر���ض 
التي  اخل����دم����ات  اف�������ش���ل  ت���ق���دمي 
ت�����ش��ب يف ا���ش��ت��ث��م��ار اوق������ات ف���راغ 
عليهم  يعود  مبا  وال�شباب  الطلبة 
وع����ل����ى وط���ن���ه���م ب����ال����ف����ائ����دة وف���ق 
�شاحب  ل�شيدي  ال�شديدة  ال��روؤي��ة 

بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�ض  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
ال�شارقة. ح��اك��م  ل��الحت��اد   الأع��ل��ى 

الربنامج  ان  بالذكر  ومن اجلدير 
منت�شف  اإىل  ي�����ش��ت��م��ر  ال�����ش��ي��ف��ي 
وي�شتقطب  ال�����ق�����ادم  اأغ�������ش���ط�������ض 
�شتة  اإىل  ع�شر  عمر  م��ن  ال��ط��الب 
ع�����ش��ر ع���ام���ا. ب�����دوره اأ����ش���ار حممد 
اللجنة  رئي�ض  اخلا�شوين  �شلطان 
اأن  ال�شيفية   للفعاليات  املنظمة 
مميزة  حزمة  لديه  مليحه   ن��ادي 
من الفعاليات الريا�شية والثقافية 
خالل  والرتفيهية  والج��ت��م��اع��ي��ة 

ن�شاطه ال�شيفي.
اأع��د برناجمها  ال��ن��ادي  اإىل  واأ���ش��ار 
التي  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  م��ت��ك��ام��ال 
الهيئة  م����ع  واأه����داف����ه����ا  ت���ت���الق���ى 
العامة لل�شباب والريا�شة وجمل�ض 
بحكومة  ال���ري���ا����ش���ي  ال�������ش���ارق���ة 
امل�شاركة  العمار  لتنا�شب  ال�شارقة 
الفعاليات  اأن  اخل��ا���ش��وين  واأك�����د 
منها  متنوعة  ب��رام��ج  ع�شرة  ت�شم 
واملائية  ال���ري���ا����ش���ي���ة  الأن�������ش���ط���ة 
وب���ط���ول���ة ك�����رة ال����ق����دم والأل����ع����اب 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ج��ان��ب ال���رتك���ي���ز على 
ال�شنع والعادات الوطنية والرتاثية 
والتجويدة  الكرمي  القراآن  وتالوة 
ودورات يف اللغة واحلا�شب وغريها 
الثقافية والرتفيهية  من الربامج 
هذا  النتباه  �شتلف  التي  املختلفة 

العام .

�ملنتخـــب �لوطنـــي لل�شبــاب ينهـــي �لفحــو�شـــات �لطبيــــة

ت�صمل برامج ريا�صية وبطولت واهتمامات باملواهب ال�صاعدة 

�فتتاح �لن�شاط �ل�شيفي لنادي مليحه �لريا�شي بح�شور م�شبح بالعجيد �لكتبي 

اع���ل���ن م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي ث���ال���ث ال�����دوري 
الإن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة ال��ق��دم ان��ت��ق��ال مدافعه 
�شفوف  اىل  ك���ولروف  الك�شندر  ال�شربي 

روما و�شيف بطل الدوري الإيطايل.
وبح�شب الناديني، وقع كولروف عقدا ملدة 
ثالثة اعوام مع روما الذي دفع 5 ماليني 

يورو للح�شول على خدماته.
ال�شربي  ال�������دويل  امل����داف����ع  و���ش��ي��ل��ت��ح��ق 
روما  يع�شكر  حيث  بو�شطن  يف  ب��زم��الئ��ه 

ال��ك��روي اجل��دي��د من  للمو�شم  ا���ش��ت��ع��دادا 
الدولية  البطال  كاأ�ض  يف  امل�شاركة  خالل 
الودية التي ت�شم اف�شل الندية يف القارة 

العجوز.
وقال كولروف: “اأنا �شعيد جدا بالتواجد 
هنا، �شاأقوم كما درجت العادة دائما بتقدمي 
اف�شل ما لدي بن�شبة %100 واأكرث مع 

روما«.
وتوج كولروف مع مان�ش�شرت �شيتي بلقب 

الرابطة  كاأ�ض  يف  ومثلها  مرتني  ال���دوري 
ومرة واحدة بلقب كاأ�ض انكلرتا.

اليطايل  ال����دوري  اىل  ك����ولروف  وي��ع��ود 
عرب بوابة روما بعدما لفت النظار بالوان 
بني  ال��ف��رتة  يف  لت�شيو  التقليدي  غرميه 

و2010.  2007
وب�������ات ك����������ولروف راب�������ع م�����داف�����ع ي���رتك 
غايل  الفرن�شيني  بعد  �شيتي  مان�ش�شرت 
والرجنتيني  ���ش��ان��ي��ا  وب����اك����اري  ك��ل��ي�����ش��ي 

امام  الباب  رحيله  و�شيفتح  زاباليتا،  بابلو 
من  م��ن��دي  ب��ن��ج��ام��ان  الفرن�شي  ان�����ش��م��ام 
موناكو والربازيلي دانيلو من ريال مدريد 

ال�شباين.
امل��وق��ع اللكرتوين  ك���ولروف على  وك��ت��ب 
عام  ج��ئ��ت  “عندما  ���ش��ي��ت��ي:  مل��ان�����ش�����ش��رت 
اللعب  اأتوقع  اأكن  مل  ب�شراحة،   ،2010
اليوم،  الن.  ح�شل  مثلما  طويلة  لفرتة 

حان الوقت لأقول اىل اللقاء«.

�ل�شربي كولروف من مان�ش�شر �شيتي �ىل روما 

ال��دوري الإنكليزي لكرة  الأمل��اين يورغن كلوب مدرب ليفربول رابع  اكد 
القدم ان بر�شلونة ال�شباين ي�شيع وقته من خالل حماولته التعاقد مع 
لعب و�شطه الدويل الربازيلي فيليب كوتينيو بغ�ض النظر عن العر�ض 

الذي تقدم به.
و�شبق لكلوب رف�ض عر�ض بقيمة 93 مليون دولر للتعاقد مع كوتينيو 
الحتاد  كاأ�ض  نهائي  يف  �شيتي  لي�شرت  مرمى  يف  رائعا  هدفا  �شجل  ال��ذي 
الأول  ال��ه��دف  �شنع  بانه  علما  ك��ون��غ،  هونغ  يف  ال�شبت   1-2 الإنكليزي 

للدويل امل�شري حممد �شالح.
وا�شارت تقارير �شحافية اىل ان بر�شلونة يعتزم اختبار نية ليفربول من 

خالل عر�ض اف�شل، بيد ان كلوب طالبهم بعدم املحاولة.
وقال كلوب يف ت�شريحات لو�شائل الإعالم الربيطانية: اذا قلت انه لي�ض 

قرار  اإن��ه  لأق��ول��ه،  اآخ��ر  �شيء  يوجد  ل  م�شيفا:  للبيع،  لي�ض  فهو  للبيع، 
النادي، اإنه قراري، هكذا هي امل�شاألة .

وباع ليفربول جنمه الوروغوياين لوي�ض �شواريز اىل بر�شلونة وجناحه 
رحيم �شتريلينغ اىل مان�ش�شرت �شيتي فى ال�شنوات الخرية، بيد ان كلوب 
اكد ان المر لن يكون كذلك بالن�شبة لكوتينيو يف معر�ض رده عن �شوؤال 
عما اذا كان تلقى �شمانات من ادارة ليفربول بعدم بيع النجم الربازيل. 
وقال كلوب الذي ا�شيب بخيبة امل يف حماولته التعاقد مع لعب و�شط 
الدويل  �شاوثمبتون  ومدافع  كيتا  نابي  الغيني  ال��دويل  المل��اين  ليبزيغ 
الهولندي فريجيل فان دايك: ميكنني ان اقول 20 مرة، انه لي�ض للبيع 

.
اإذا �شاألت ال�شوؤال الآخر بالطريقة الأخرى وقلت انه لي�شت هناك  وتابع 

اأي �شمانات �شتكبت الق�شة بطريقة اأخرى.
الفنية  الدارة  اإىل  ان�شم  الذي  ال�شابق،  دورمتوند  بورو�شيا  مدرب  وقال 
لليفربول عام 2015: مع �شواريز مل اأكن متواجدا يف الفريق، م�شيفا 
من يعرف ذلك، وهاتان  اآخر  رمبا  كنت  �شتريلينغ  النادي  باع  “عندما 

احلالتان ل عالقة لهما مع حالة كوتينيو.
و�شدد كلوب قائال: نحن نقرتب من حلظة مهمة جدا ونريد ان نتح�شن، 

لذلك علينا ان نحتفظ بالعبينا الرئي�شيني، موؤكدا ان قراره نهائي.
واأ�شاف لي�شت هناك ق�شة بالن�شبة يل. كل ما يحدث من جانبهم، اأقول اأنه 

لي�ض للبيع، ميكنك اأن تقول كل ما تريد، واجلواب هو انه لي�ض للبيع.
واكد كلوب انه حتدث اىل كوتينيو على انفراد فى فندق اقامة الفريق فى 

هونغ كونغ قبل مباراة ال�شبت ولكنه رف�ض الك�شف عما قيل.

كلـــوب: بر�شلونـــة ي�شـيـــع وقتــــه ب�شــــاأن كوتينيــــــــو 
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الفجر الريا�ضي
ق�����ش��ا ت��وت��ن��ه��ام و���ش��ي��ف ب��ط��ل ال�����دوري 
الن���ك���ل���ي���زي ل���ك���رة ال���ق���دم ع��ل��ى نظريه 
باري�ض �شان جرمان و�شيف بطل الدوري 
ال��ف��رن�����ش��ي ع��ن��دم��ا ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه 4-2 يف 

الدولية  الب��ط��ال  كاأ�ض  �شمن  الأمريكية  فلوريدا  بولية  اورلن���دو 
الودية. و�شجل الدمناركي كري�شتيان اريك�شن واإريك داير والبلجيكي 
األ��درف��ريي��ل��د وه���اري ك��اي��ن اه���داف ت��وت��ن��ه��ام، والوروغوياين  ت��وب��ي 
�شان  باري�ض  هديف  با�شتوري  خافيري  والرجنتيني  كافاين  اإدين�شون 
ج��رم��ان. وع��ان��ى باري�ض ���ش��ان ج��رم��ان ال���ذي ي��رغ��ب يف تعزيز خطه 
الهجومي من خالل التعاقد مع الدويل الربازيلي مهاجم بر�شلونة 
ال�شباين نيمار دا �شيلفا مقابل �شفقة تاريخية قيمتها 222 مليون 
يورو والدويل الت�شيلي مهاجم ار�شنال الإنكليزي اليك�شي�ض �شان�شيز، 
الدويل  امل��داف��ع  �شمه  من  الرغم  فعلى  دف��اع��ه.  خط  يف  م�شاكل  من 
الربازيلي داين الفي�ض فان النادي الباري�شي ابان عن بع�ض امل�شاكل يف 
خط دفاعه خ�شو�شا وانه اكمل املباراة بع�شرة لعبني اثر طرد حار�ض 

مرماه الدويل الملاين كيفن تراب مطلع ال�شوط الثاين. وبداأ باري�ض 
�شان جرمان املباراة الثانية بني 3 مباريات يف جولته المريكية فاز 
بعد  املا�شي  الرب��ع��اء  الرتجيح  ب��رك��الت   3-5 الي��ط��ايل  روم��ا  على 
يف  الت�شجيل  وافتتح  جيد  ب�شكل  الأ���ش��ل��ي  ال��وق��ت  يف   1-1 ال��ت��ع��ادل 

الدقيقة ال�شاد�شة عرب كافاين اثر متريرة من ادريان رابيو.
 25 بيمناه من  قوية لريك�شن  بت�شديدة  دقائق   5 بعد  توتنهام  ورد 

مرتا ارتطمت بالعار�شة وعانقت �شباك تراب .
وارتكب تراب خطاأ فادحا يف ت�شتيت كرة اعادها اليه رابيو ف�شددها يف 
بت�شديه  تراب مرماه من هدف حمقق  وانقذ  �شباكه.  داير وعانقت 
رائع  التعادل مبجهود فردي  با�شتوري  ان يدرك  ، قبل  داير  لنفراد 
داخل املنطقة انهاه بت�شديدة قوية رائعة يف الزاوية الي�شرى البعيدة 
كرة  الي�شر  القائم  ورد   . لوري�ض  هوغو  الفرن�شي  ال��دويل  للحار�ض 

راأ�شية لداير .
وا�شتمرت الأم�شية الكارثية لرتاب حيث 
طرد بعد 20 ثانية من انطالق ال�شوط 
الثاين للم�شه الكرة بيده خارج املنطقة، 
فا�شطر مدربه ال�شباين اوناي اميري اىل اخراج املهاجم الربتغايل 

غونزالو غيدي�ض للدفع بحار�ض املرمى الفون�ض اريول.
وعانى باري�ض �شان جرمان الذي خا�ض مباراته الثانية على التوايل 
يف غياب جنم خط و�شطه الدويل اليطايل ماركو فرياتي املطلوب يف 
بر�شلونة، وا�شتقبلت �شباكه هدفا ثالثا عرب الدرفرييلد من ت�شديدة 
ركلة جزاء  الرابع من  كاين  ي�شجل  ان  قبل  املنطقة  خ��ارج  قوية من 
احت�شبها احلكم للم�ض بليز ماتويدي للكرة بيده، فانربى لها هداف 

الفريق اللندين بقوة .
املقبل، قبل لقاء  باري�ض �شان جرمان مع يوفنتو�ض الربعاء  ويلتقي 
احل��ايل يف مدينة  يوليو   29 الفرن�شية يف  البطال  كاأ�ض  موناكو يف 

طنجة املغربية.

توتنهام يق�شو على باري�س �شان جرمان 

قاد النجم الربازيلي نيمار دا �شيلفا املطلوب من باري�ض 
�شان جرمان الفرن�شي، فريقه بر�شلونة ال�شباين على 
الفوز على يوفنتو�ض الإيطايل 2-1 يف اي�شت روثرفورد 
نيوجري�شي يف مباراة ودية �شمن كاأ�ض البطال الدولية 

الإعدادية للمو�شم اجلديد.
اليام  يف  ي�شبح  ق��د  ال��ذي  نيمار  على  اأب���دا  يظهر  ومل 
تاأثري  اي  ال���ت���اري���خ،  اغ��ل��ى لع����ب يف  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
بخ�شو�ض ال�شائعات التي تروج يف الونة الخرية والتي 

مفادها انه �شينتقل اىل �شفوف باري�ض �شان جرمان.
ليونيل  الرجنتيني  زميله  النجومية من  نيمار  و�شرق 
82 ال��ف م��ت��ف��رج، حيث  امل��ب��اراة وام���ام  مي�شي يف ه��ذه 
م�شرتكة  لعبة  بعد   15 الدقيقة  يف  الت�شجيل  افتتح 
مع باكو الكا�شري عند حافة املنطقة فهياأها له الخري 
داخلها فتوغل بني 3 مدافعني ولعبها بيمناه يف الزاوية 

الي�شرى البعيدة للحار�ض العمالق جانلويجي بوفون.
واأ�شاف نيمار هدفا ثانيا رائعا يف الدقيقة 26 عندما 
داخلها  ف��ت��وغ��ل  امل��ن��ط��ق��ة  خ���ارج  مي�شي  م��ن  ك���رة  تلقى 
ان  قبل  �شاحرة  مب��راوغ��ات  مدافعني  باربعة  وت��الع��ب 
يودعها مرمى بوفون من م�شافة قريبة بيمناه، موؤكدا 
�شبب رغبة الفريق الباري�شي يف دفع قيمة ف�شخ عقده 
222 مليون يورو مع  الكاتالوين والبالغة  النادي  مع 

راتب �شنوي قيمته 30 مليون يورو.
ومل يتوقف مهرجان نيمار عند الهدفني بل كاد ي�شيف 
هدفا ثالثا يف الدقيقة 42 لكن بوفون كان يقظا هذه 

املرة وابعد ت�شديدته.
على  اليغري  ما�شيميليانو  يوفنتو�ض  مدرب  وعلق 

اداء نيمار قائال: لقد قدم مباراة رائعة مع مي�شي 
، م�شيفا: هما موهبتان خارقتان وثد ظهر ذلك 

على ار�شية امللعب .
فالفريدي  اإرن�����ش��ت��و  بر�شلونة  م���درب  واج����رى 

على  الوىل  م��ب��ارات��ه  باملنا�شبة  خ��ا���ض  ال���ذي 
الكاتالوين  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي��ة  الدارة  راأ�����ض 

بعدما عني خلفا للوي�ض انريكي، تبديالت 
عدة يف ال�شوط الثاين ابرزها خروج نيمار 

الدويل  امل��ه��اج��م  اأ���ش��رك  فيما  ومي�شي، 
الوروغوياين لوي�ض �شواريز.

وكاد �شواريز ي�شيف الهدف الثالث يف 
الدقيقة 55 بيد ان ت�شديدته ت�شدى 
فوي�شييت�ض  البولندي  احل��ار���ض  لها 
املنتقل حديثا اىل �شفوف  ت�شي�شني 
دخل  وال��ذي  العجوز  ال�شيدة  فريق 

يف ال�شوط الثاين مكان بوفون.
اخرج  ك��ان  ال��ذي  يوفنتو�ض  وقل�ض 
النهائي  رب��ع  ال���دور  م��ن  بر�شلونة 
مل�شابقة دوري ابطال اوروبا املو�شم 

املا�شي )-3�شفر ذهابا و�شفر-
�شفر ايابا(، الفارق يف الدقيقة 

63 عرب عمالق خط دفاعه 
ب�شربة  ك��ي��ل��ي��ن��ي  ج���ورج���و 
راأ�شية اثر متريرة عر�شية 

من الدويل الرجنتيني 
باولو ديبال املر�شح اىل 
بر�شلونة  اىل  النتقال 

يف حال رحيل نيمار.
بر�شلونة  وا�����ش����ت����ع����اد 
ان  دون  اف�������ش���ل���ي���ت���ه 
ترجمتها  يف  ي���ن���ج���ح 
رغ����م  اه������������داف  اىل 
�شواريز  حم�������اولت 

وديني�ض �شواريز.
واخ�������ت�������ري ن���ي���م���ار 
اف�������ش���ل لع�����ب يف 
انه  ب��ي��د  امل����ب����اراة 
يف  ي�������رغ�������ب  مل 

عن  احل�����دي�����ث 
اح������ت������م������ال 

له  نتقا ا
ىل  ا

بع�ض  ال��ت��ق��اط  ���ش��ان ج��رم��ان مف�شال  ب��اري�����ض  �شفوف 
ال�شور �شيلفي مع العديد من ان�شار النادي قبل ركوب 

حافلة فريقه والبت�شامة على حمياه.
وقال املدرب اجلديد لرب�شلونة: نرغب يف بقائه معنا، 
ما  ونعرف  امللعب  ار�شية  على  قيمته  نعرف  م�شيفا: 

يقدمه يف غرف املالب�ض.
انتقال  ع��ن  ال�شائعات  ���ش��اأن  م��ن  قلل  ف��ال��ف��ريدي  وك���ان 
النجم  ن�شر  اأعقاب  يف  جرمان،  �شان  باري�ض  اىل  نيمار 
ت��ف��ك��ري، مغذيا  فيها مب��وق��ع  يظهر  ���ش��ورة  ال��ربازي��ل��ي 

التقارير عن احتمال ان ي�شبح اأغلى لعب يف العامل.
ال�شحافة  نيمار عناوين  انتقال  احتمال  ويت�شدر خرب 
تكرار  م��ع  ال�شيفية،  الن��ت��ق��الت  ف���رتة  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
لدفع  الفرن�شية  العا�شمة  ن��ادي  ا�شتعداد  عن  احلديث 
مليون   222 البالغ  ال��الع��ب  عقد  يف  اجل��زائ��ي  البند 
ي������ورو، م���ا ���ش��ي��ج��ع��ل م��ن��ه اأغ���ل���ى لع����ب يف ت���اري���خ كرة 
ال�شيف  انتقل  الذي  القدم، خلفا للفرن�شي بول بوغبا 
املا�شي من يوفنتو�ض الإيطايل اىل مان�ش�شرت يونايتد 

النكليزي مقابل 105 ماليني يورو.
كما اأ�شارت التقارير اىل ان نيمار يرغب يف ترك بر�شلونة 
للخروج من ظل زميله مي�شي. وما عزز هذه التقارير 
اي�شا، تاأكيد مدرب �شان جرمان ال�شباين اأوناي اإميري 
النادي  حاجة  �شحافية،  ت�شريحات  يف  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا 
اأف�شل خم�شة عامليا، م�شريا اىل  اىل لعب من 
م��ن �شمن  ه��و  نيمار  ان 
هوؤلء اخلم�شة.

ان  اإل 
فالفريدي 
اأك��د ان كل 
م����������ا ي����ت����م 
تداوله هو 
�����ش����ائ����ع����ات، 
“انه  وق���������ال 
وقت ال�شائعات 
نفهم  ون����ح����ن 
انه  يكون.  كيف 
وهو  الن،  معنا 

واحد منا .

دانيلو  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ربازي��ل��ي  املنتخب  م��داف��ع  انتقل 
من ريال مدريد بطل الدوري ال�شباين اىل مان�ش�شرت 
�شيتي ثالث الدوري الإنكليزي ملدة 5 اأعوام بح�شب ما 

اأعلنه الناديان .
ال��ن��ادي الن��ك��ل��ي��زي على موقعه الل��ك��رتوين ان  واك���د 
وال��ت��ح��ق بزمالئه  اع����وام   5 مل���دة  ع��ق��دا  “وقع  دان��ي��ل��و 
اجلدد يف اجلولة الإعدادية للنادي للمو�شم اجلديد يف 

الوليات املتحدة«.
يف امل��ق��اب��ل، ك��ت��ب ال��ن��ادي امل��ل��ك��ي ان���ه “يتمنى 

مرحلته  يف  ل���دان���ي���ل���و  ال���ك���ام���ل  ال���ن���ج���اح 
اجلديدة«.

الفرن�شي زين  امللكي  ال��ن��ادي  م��درب  وك��ان 
الدين زيدان اكد ام�ض الأول ال�شبت رحيل 

دانيلو الذي ان�شم اىل ريال مدريد 
�شيف 2015 قادما 

م���������ن ب������ورت������و 
يل  تغا لرب ا

وف�������ش���ل 
يف 

العا�شمة  ف���ري���ق  ت�����ش��ك��ي��ل��ة  يف  ا���ش��ا���ش��ي��ا  ن��ف�����ش��ه  ف���ر����ض 
ال�شبانية.

هيئة  ل��ك��ن  ال�شفقة،  قيمة  ع��ن  ال��ن��ادي��ان  يك�شف  ومل 
الإذاعة الربيطانية “بي بي �شي” ا�شارت اىل انها بلغت 
ا�شرتليني )29،5 مليون يورو(. 26،5 مليون جنيه 
من جهته، قال دانيلو يف بيان للنادي النكليزي: اأبدت 
لكن  بالتعاقد معي  الكبري  اهتمامها  اخرى عن  اندية 
با�شراف  اللعب  الرغبة يف  دائما  لدي  كانت 
ال�شباين  امل�������درب  غ�����واردي�����ول  ب���ي���ب 

ملان�ش�شرت �شيتي.
يتعاقد  م���داف���ع  اول  دان���ي���ل���و  وب�����ات 
م��ع��ه م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي ب��ع��د رحيل 
غايل  الفرن�شيان  ه��م  مدافعني   4
وال�شربي  ���ش��ان��ي��ا  وب���اك���اري  كلي�شي 
والرجنتيني  ك������ولروف  ال��ك�����ش��ن��در 

بابلو زاباليتا.
ومن املرجح ان يلتحق مدافع موناكو 
الفرن�شي الدويل بنجامان مندي 

مبان�ش�شرت �شيتي.
وب������داأ دان���ي���ل���و ل���وي���ز دا 
�����ش����ي����ل����ف����ا م�������ش���ريت���ه 
ال���ك���روي���ة م���ع ن���ادي 
مينريو  ام�����ريك�����ا 
ق�����ب�����ل الن�����ت�����ق�����ال 
عام  �شانتو�ض  اىل 
ح���ي���ث   2010
م�شواره  ا���ش��ت��ه��ل 
قبل  الح�����������رتايف 
اىل  الن�������ت�������ق�������ال 
اوروب������������������������ا ع�������ام 
واللعب   2012

مع بورتو.
وخ���ا����ض دان��ي��ل��و 55 
م��������ب��������اراة م�������ع ري�������ال 
معه  وت���������وج  م�����دري�����د 
بلقب  اخل�شو�ض  على 
دوري اب��ط��ال اوروب���ا يف 
امل���و����ش���م���ني الأخ����ريي����ن 
هذا  ال�شباين  وال���دوري 

املو�شم.
مدريد  ري������ال  وي��ل��ت��ق��ي 
�شيتي  م��ان�����ش�����ش��رت  م���ع 
يف مباراة ودي��ة �شمن 
ك�������اأ��������ض الب������ط������ال 
ال����������دول����������ي����������ة يف 
ال���������������ولي���������������ات 
امل�����ت�����ح�����دة يف 
يوليو   26
احل�����������������ايل يف 
لو�ض اجنلي�ض.

نيمار يقود بر�شلونة للفوز 
على يوفنتو�س 

د�نيلو يرك ريال مدريد 
�إىل مان�ش�شر �شيتي

اكد الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب مان�ش�شرت �شيتي الإنكليزي 
بطل ال���دوري الأوروب����ي لكرة ال��ق��دم ان ح��ار���ض م��رم��اه الدويل 
اىل  انتقاله  �شفحة  ط��وى  خيا  دي  داف��ي��د  ال�شباين 
التعاقد معه  بقوة  ح��اول  ال��ذي  ري��ال مدريد 

عامي 2015 و2016.
ع�شية  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  مورينيو  وق���ال 
اأوؤكد  اأن  امللكي: ميكنني  النادي  مواجهة 

لكم انه لن يرحل هذا املو�شم .
خيا  دي  ان���ت���ق���ال  ���ش��ف��ح��ة  وط���ف���ت 
اىل ري����ال م���دري���د ع��ل��ى ال�����ش��ط��ح يف 
الفرتتني الخريتني من النتقالت 
ياأمل  امللكي  ال��ن��ادي  وك��ان  ال�شيفية 
بيد  املا�شي،  التعاقد معه يف فرباير  يف 
امل��درب مورينيو،  ان دي خيا نف�شه، بح�شب 
غ�����ض ال���ط���رف ع���ن اه��ت��م��ام ب��ط��ل ال�����دوري 
ال�شباين هذا املو�شم ودوري ابطال اوروبا يف 

املو�شمني الخريين.
وا�شاف مورينيو: دي خيا �شخ�ض �شادق جدا، 
م�شتقيم جدا، مت الت�شال به لفرتة طويلة من 
يونايتد مل  لكن مان�ش�شرت  ري��ال مدريد  قبل 

يكن منفتحا على املفاو�شات .

وتابع: قررنا بعد ذلك فتح الباب، لأنني ل زلت اأعتقد باننا ل ميكننا 
البقاء على لعب يرغب يف الرحيل، فهو ل يعطينا ما ننتظره منه .

ريال  اأغقلوه  املفاو�شات،  ب��اب  فتحنا  ما  مبجرد  ولكن  قائال:  واردف 
مدريد، ل اأعتقد بان دي خيا لديه انطباع ايجابي ناحية ريال مدريد.

واو�شح مورينيو اأرى لعبا، �شعيدا جدا، مركز جدا، يتدرب اأف�شل من 
اأي وقت م�شى، بالن�شبة يل، انا متاأكد %100 من بقائه.

ولعب دي خيا املولود يف العا�شمة مدريد يف �شفوف الغرمي التقليدي 
للنادي امللكي، اأتلتيكو مدريد قبل الن�شمام اىل مان�ش�شرت يونايتد عام 

.2011
وكان دي خيا قاب قو�شني او ادنى من النتقال اىل ريال مدريد �شيف 
2015 لول تاأخر مان�ش�شرت يونايتد يف ار�شال موافقته قبل اقفال باب 

النتقالت ال�شيفية.
 30 انتظارها مقابل  ط��ال  يتجه حل�شم �شفقة  ري��ال مدريد  ان  وب��دا 
مليون يورو مع انتقال عك�شي حلار�ض النادي امللكي الدويل الكو�شتاريكي 
كيلور نافا�ض من ريال اىل ال�شياطني احلمر مقابل 15 مليون يورو. 
لكن الوثائق املطلوبة حل�شم ال�شفقة ر�شميا مل يتم اكمالها قبل اقفال 

باب النتقالت ال�شيفية يف ا�شبانيا.
من جهة اأخ��رى، اكد مورينيو الذي �شبق له تدريب ريال مدريد، انه 
اأبدا مهاجم النادي امللكي الدويل الويلزي غاريث بايل على  مل ي�شع 
لئحة الالعبني الذين يرغب يف التعاقد معهم، وقال: من الوا�شح ان 

بايل يحب مدريد، النادي والو�شع الذي يوجد فيه .

مورينيـــو يوؤكـــد بقـــاء
 دي خيــا يف يونايتــــد

�لوليات �ملتحدة يف 
نهائي �لكاأ�س �لذهبية 

تغلب  عندما  الكو�شتاريكي  نظريه  من  القدم  لكرة  الأمريكي  املنتخب  ث��اأر 
عليه -2�شفر يف اأرلينغتون تك�شا�ض يف الدور ن�شف النهائي للكاأ�ض الذهبية 
والبحر  وال��و���ش��ط��ى  ال�����ش��م��ال��ي��ة  )اأم���ريك���ا  ال��ك��ون��ك��اك��اف  اخل��ا���ش��ة مبنطقة 

الكاريبي(، وبلغ املباراة النهائية.
امل��خ�����ش��رم م��ه��اج��م �شياتل  ب��ت��اأه��ل��ه��ا اىل جنمها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وت��دي��ن 
األتيدور و�شجل  �شاوندرز كلينت دميب�شي الذي �شنع الهدف الول جلوزيه 

الهدف الثاين.
وبرباعية  اأ�شهر   8 قبل  املذلة  خل�شارتها  العتبار  املتحدة  ال��ولي��ات  وردت 
نظيفة امام كو�شتاريكا يف �شان خو�شيه يف ت�شفيات الكونكاكاف املوؤهلة اىل 
المل���اين يورغن  اق��ال��ة م��درب��ه  ادت اىل  وال��ت��ي  2018 يف رو�شيا  م��ون��دي��ال 

كلين�شمان.
وتلتقي الوليات املتحدة يف املباراة النهائية الربعاء املقبل مع املك�شيك حاملة 
اللقب او جامايكا اللتني تلتقيان م�شاء اليوم الحد يف با�شادينا كاليفورنيا. 
وهي املرة العا�شرة التي تبلغ فيها الوليات املتحدة املباراة النهائية للم�شابقة 

منذ عام 1991.
وحافظ املنتخب المريكي على �شجله خاليا من اخل�شارة يف املباراة الثالثة 

ع�شرة على التوايل وهي اطول �شل�شلة دون هزمية له منذ عام 2005.
والذي  الكو�شتاريكي  �شيفه  على  للفوز  المرين  المريكي  املنتخب  وعانى 
�شي�شت�شيفه هذا اخلريف يف ختام الت�شفيات املوؤهلة اىل املونديال الرو�شي. 

وانتظر ا�شحاب الر�ض الربع الخري من املباراة لت�شجيل الهدفني.
وكاد رجال املدرب برو�ض ارينا يفتتحون الت�شجيل بعد 17 ثانية فقط اثر 

ت�شديدة قوية جلوردان موري�ض بيد ان كرته ردها القائم المين.
انها  بيد  الفر�ض  العديد من  وخلقت  اف�شليتها  املتحدة  الوليات  وفر�شت 
اثر متريرة  ناغبي  دارلينغتون  الخ��رية على غرار حماولة  اللم�شة  عابتها 

من موري�ض وكيلني اكو�شتا اثر متريرة عر�شية للتيدور.
ان  كامبل،  جويل  هدافها  غياب  يف  امل��ب��اراة  خا�شت  التي  كو�شتاريكا  وك��ادت 
تفاجىء اأ�شحاب الر�ض اثر متريرة رائعة من براين رويز اىل ماركو اورينا 
الذي انفرد بحار�ض املرمى ال�شابق مبان�ش�شرت يونايتد وايفرتون النكليزيني 

تيم هاوارد بيد ان الخري اأنقذ مرماه من هدف حمقق .
دون  المريكية  ال�شيطرة  ف���ازدادت   60 الدقيقة  يف  بدميب�شي  ارينا  ودف��ع 
الت�شدي  ب��ي��م��ربت��ون خ�شو�شا يف  ب��ات��ري��ك  ت��األ��ق احل��ار���ض  ج���دوى يف ظ��ل 

ملحاولتي التيدور وكيلني اكو�شتا .
العامل  ك��اأ���ض  نهائي  رب��ع  ببلوغها  اجلميع  ف��اج��اأت  التي  كو�شتاريكا  وك��ان��ت 
الخرية يف الربازيل، قاب قو�شني او ادنى من افتتاح الت�شجيل اثر ت�شديدة 

قوية لورينا ابعدها هاوارد باأطراف ا�شابعه .
وارتدت الوليات املتحدة بقيادة دميب�شي الذي هياأ كرة على طبق من ذهب 

اىل التيدور خلف الدفاع فنجح يف ايداعها داخل املرمى.
ووجه دميب�شي ال�شربة القا�شية لكو�شتاريكا بعد 10 دقائق عندما ا�شاف 
الهدف الثاين من ركلة حرة رائعة رافعا ر�شيده اىل 57 هدفا دوليا وي�شبح 
القيا�شي  الرقم  �شاحب  ع��ادل  بعدما  الم��ريك��ي  للمنتخب  تاريخيا  هدافا 

الوطني لندون دونوفان.
وقال دميب�شي الذي ا�شطر اىل البتعاد عن كرة القدم ملدة 6 ا�شهر املو�شم 
بلوغ  ه��و  اخل�شو�ض  على  امل��ه��م  “المر  القلب:  يف  م�شاكل  ب�شبب  املا�شي 

النهائي واحراز اللقب«.
وت�شعى الوليات املتحدة اىل الظفر باللقب ال�شاد�ض يف تاريخها يف امل�شابقة 

بعد اعوام 1991 و2002 و2005 و2007 و2013.
وحتتكر املك�شيك والوليات املتحدة القاب البطولة بفوزهما يف 12 لقبا من 
ن�شخة  يف  كندا  مل�شلحة  كان  منهما  افلت  ال��ذي  الوحيد  واللقب   ،13 ا�شل 

عام 2000.
و1998   1996  1993 اع����وام  م���رات  �شبع  ب��ال��ل��ق��ب  املك�شيك  وت��وج��ت 

و2003 و2009 و2011 و2015.
املهاجمني  ا�شتدعى كال من  ارينا  برو�ض  املتحدة  الوليات  م��درب  اأن  يذكر 
غ��ون��زال��ي��ز، ولعبي  ه���اورد وجي�شي  امل��رم��ى  وح��ار���ش��ي  وال��ت��ي��دور،  دميب�شي 

الو�شط مايكل براديل ودارلينغتون ناغبي، عقب الدور الأول.
تغيريات كحد  �شتة  اج��راء  للمنتخبات  يحق  فانه  البطولة،  لوائح  وبح�شب 
اق�شى بعد مناف�شات الدور الأول. وكان برو�ض ارينا ا�شتدعى ت�شكيلة �شابة 

للبطولة لإك�شاب الالعبني اخلربة.



    
يدفع حياته ثمنًا خلطاب �عتقال خاطئ 

قفز رجل اأربعيني من �شرفة �شكنه يف الدور الرابع ليلقى حتفه يف 
برلني، عندما حاول جتنب اعتقال ال�شرطة له، ليت�شح فيما بعد 

اأن ال�شرطة كانت تالحق رجاًل اآخر. 
واأدى خطاأ كتابي من امل�شوؤول الذي كان يفح�ض مذكرة العتقال 

على جهاز الكمبيوتر اإىل اإ�شدار املذكرة على نحو خاطئ. 
ال�شرطة  اأبلغته  عندما  ال�شجن  من  لتوه  خ��رج  قد  الرجل  وك��ان 
الأربعاء املا�شي اأنه جرى اإ�شدار مذكرة اعتقال بحقه لغرامة مل 

يتم �شدادها بقيمة 1500 يورو )1748 دولراً(.
انتابه  الغرامة  دف��ع  على  القادر  غري  الرجل  اإن  ال�شرطة  وقالت 
اخلوف من عقوبة طويلة اأخرى يف ال�شجن، وبعدما قال لل�شرطة 
األقى  بها،  املن�شورة  املالب�ض  بع�ض  جللب  لل�شرفة  �شيذهب  اإن��ه 
بنف�شه من ال�شرفة.  وحلقت به اإ�شابات خطرية نقل على اإثرها 

اإىل امل�شت�شفى، حيث توفى متاأثراً بها.
اخلطاأ،  عن  امل�شوؤول  املوظف  مراقبة  �شيتم  اإن��ه  ال�شرطة  وقالت 
ورجال ال�شرطة الذين كانوا يف موقع احلادث، م�شيفة اأن احلادث 

�شيكون مو�شع حتقيق داخلي مكثف. 

طفل يبتلع ما ي�شادفه
يعاين طفل من جنوب اأفريقيا من حالة مر�شية نادرة جتعله ل 
ابتالع  اأ�شح  مبعنى  اأو  الوقت،  طيلة  الأك��ل  عن  التوقف  ي�شتطيع 
كل ما ميكنه ابتالعه، اإن مل يجد طعاما ل�شعوره باجلوع امل�شتمر. 
يدعى  ال��ذي  الطفل  اإن  "ديلي ميل" الربيطانية  وقالت �شحيفة 
كادن بنيامني، يبلغ من العمر 10 �شنوات فقط. وعلى الرغم من 
اأن��ه يعاين من �شمنة مفرطة،  90 كلغ، ما يعني  ف��اإن وزن��ه  ذل��ك، 
وذلك ب�شبب اإ�شابته با�شطراب وراثي ي�شمى متالزمة برادر فيلي. 
وتت�شبب احلالة املر�شية التي يعاين منها بنيامني يف اأن ياأكل اأي 
�شيء يف حال عدم وجود طعام، حتى اأنه ي�شطر يف بع�ض الأحيان 
اإىل ابتالع اأوراق التواليت، بح�شب ما اأكدته والدته زول بنيامني، 
التي اأ�شافت اأنه يف بع�ض الأحيان ياأكل عدة بكرات من هذه الأوراق، 

اأو اأن يجمع القاذورات امللقاة على اأر�شية املنزل وياأكلها.

مت�شاح يقتل رجاًل ويعيده �إىل �ل�شاطئ
لتم�شاح  مذهلة  لقطات  الربيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  ن�شرت 

ُيعيد جثة رجل قتل يف اليوم ال�شابق، بعد ا�شتدعاء طبيب �شاحر.
كان الرجل املفقود الذي يدعى �شرييفودين البالغ من العمر 41 
عاًما ي�شتحم يف نهر مع اأ�شدقائه عندما هاجمه الوح�ض و�شحبه 

حتت املاء يف برياو باأندوني�شيا.
اأن  وافرت�شوا  ج��دوى،  دون  ولكن  عنه  اليائ�شني  الأق���ارب  وبحث 
ال�شرطة يف  ليمباك عندما ف�شلت  نهر  اأعماق  اإىل  اأخذه  التم�شاح 

العثور عليه.
وات�شل القرويون مبعالج ال�شحر الأ�شود املحلي الذي يتخ�ش�ض 
يف �شحر التما�شيح وادعى اأنه اأطلق دعوات لإعادة الرجل اإىل قيد 

احلياة، وب�شكل ل ي�شدق، يقال اإن ج�شده ظهر يف اليوم التايل.
التم�شاح  فكي  ب��ني  عالقة  وه��ي  ال��رج��ل  جثة  ال��ق��روي��ون،  و�شاهد 
وي�شري به يف املاء، وهو ما اأثار الأقاويل اأن التم�شاح كان يف الواقع 
الأخرى  املفرت�شة  احليوانات  من  ال�شحية  جثة  بحرا�شة  يقوم 
وهي  حملية  اأ�شطورة  املحليون،  ال�شكان  ويتبع  تهاجمه.  ل  حتى 
�شيكون  النهر  اأثناء ال�شتحمام يف  املالب�ض  اأي �شخ�ض يرتدي  اأن 
على ما يرام، ولكن ال�شتحمام دون مالب�ض من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل 

هجوم التما�شيح.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لنكد يت�شبب يف �نتحارها  
�شرحت النيابة العامة يف م�شر بدفن جثة ربة منزل يف العقد الرابع من العمر، بعد اأن األقت بنف�شها من نافذة 

�شقة الزوجية بالدور اخلام�ض، لت�شقط على الأر�ض جثة هامدة غارقة يف الدماء.
وورد بالغ اإىل ق�شم ال�شرطة يفيد ب�شقوط ربة املنزل م.اأ من �شقتها، حيث ف�شلت حماولت اإ�شعافها، فيما انتقل 

رجال الأمن والبحث اجلنائي ملقر الواقعة لتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.
وباإجراء التحريات وجمع املعلومات تبني اأن القتيلة دائمة اخلالف مع زوجها “�ض.م 46 عاًما”، حيث مت ا�شتدعاء 

الزوج ل�شماع اأقواله.
وقال الزوج يف التحقيقات اإنه فوجئ مثل الأهايل باإلقاء زوجته لنف�شها من �شقة الزوجية، م�شرًيا اإىل اأن خالفات 
�شيدة  بالزواج من  امل�شاكل، كما هددها  نكدية وتثري  باأنها  اتهمها  املا�شية، حيث  الفرتة  بينهما على مدار  ن�شبت 

اأخرى.
اأن تهديده لزوجته بالزواج من اأخرى مل يكن على حممل اجلد، واإمنا ملجرد �شعيه اإىل حماولة  واأ�شاف ال��زوج، 

تقومي �شلوكها ومعاملتها معه فقط، قائاًل: مل يكن يف نيتي الزواج عليها على الإطالق لكنه كان جمرد تهديد.
وقررت النيابة العامة دفن اجلثة بعد التاأكد من عدم وجود �شبهة جنائية يف احلادث وبعد ال�شتماع لأقوال ال�شهود 

يف املكان الذي �شقطت فيه ال�شيدة اأ�شفل منزلها.
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يتوقف عن �لتنف�س كلما غط يف �لنوم
يعاين �شاب بريطاين من حالة مر�شية نادرة، جعلت حياته مهددة ب�شكل 
دائم، حيث يتوقف عن التنف�ض، كلما غط يف النوم، وا�شطر اأن يعي�ض على 

اأجهزة دعم احلياة منذ الولدة.
وك���ان ل��ي��ام دي��رب��ي�����ش��اي��ر، ق��د ول���د وه���و ي��ع��اين م��ن م��ر���ض نق�ض التهوية 
املركزي، اأو ما يعرف با�شم "لعنة اأودنني"، وهو مر�ض وراثي نادر، يعاين 
ليام من احلالت  لكن حالة  العامل.  �شخ�ض فقط حول   1500 نحو  منه 
املتطرفة للغاية، لدرجة اأن الأطباء اأخربوا والديه اأنه لن يعي�ض اأكرث من 

�شتة اأ�شابيع بعد الولدة.
ميالده  بعيد  قريباً  و�شيحتفل  الأطباء،  توقعات  جميع  خالف  ليام  اأن  اإل 
طبي،  �شرير  يف  ينام  وه��و  ال�شنوات  ه��ذه  جميع  عا�ض  لكنه  ع�شر،  الثامن 
مت�شاًل باأجهزة التنف�ض التي تزود رئتيه بالأوك�شجني الالزم خالل النوم، 

بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
�شاب مراهق وغرفة م�شت�شفى، فاإىل  ليام مزيجاً من غرفة  وتبدو غرفة 
والأجهزة  الأ���ش��الك  ت�شاهد  املف�شلة،  هوايته  وه��ي  الليغو  هياكل  جانب 

الطبية. 
وعلى الرغم من اأن اأجهزة ال�شت�شعار تراقب دائماً عالماته احليوية، اإل 
اأية  لتفادي  وذل��ك  با�شتمرار،  اإىل جانبه  �شخ�ض  وج��ود  ال�شروري  اأن من 

م�شكلة ميكن اأن حتدث.
الآلف  اإنفاق  كان عليها  التي  الأ�شرة،  على  كبرياً  ليام عبئاً  و�شكل مر�ض 
من الدولرات على فواتري الكهرباء وم�شادر الطاقة الحتياطية، ل�شمان 
ملنحه  ال�شعادة،  ي�شعران  والديه  لكن  دائ��م،  ب�شكل  التنف�ض  اأجهزة  ت�شغيل 

فر�شة حلياة طبيعية قدر الإمكان.

ميالنو حتظر ع�شا �ل�شيلفي 
فر�شت بلدية مدينة ميالنو حظراً على ا�شتخدام ع�شي ال�شيلفي، والعبوات 
الزجاجية ابتداء من 14 يوليو اجلاري، ملنع انت�شار القمامة والت�شرفات 

الغري لئقة خالل اأ�شهر ال�شيف. 
من  ���ش��واء  ح��د  على  وال�شياح  للمواطنني  حت��ذي��رات  البلدية  وجهت  وق��د 
ا�شتخدام الألعاب النارية يف املناطق ال�شياحية، اأو رمي العبوات الزجاجية 
ع�شّي  ا�شتخدام  ع��دم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ع�شوائي،  ب�شكل  املعدنية  اأو  ال��ف��ارغ��ة 

ال�شيلفي يف التقاط ال�شور. 
املتنقلة يف  التجارة  اأن��واع  نوع من  واأي  الغذائية،  ال�شاحنات  كما مت حظر 
ال�شوارع، يف هذه اخلطوة التي �شت�شتمر حتى 13 اأغ�شط�ض وميكن اأن متدد 
روزا،  كارميال  اإنديبندنت" عن  "ذي  �شحيفة  ونقلت  ال�شرورات.   ح�شب 
ع�شو املجل�ض املحلي يف مدينة ميالنو، قولها باأن احلظر قابل للتجديد يف 
حال اقت�شت ال�شرورة، واأ�شافت باأن الغر�ض من هذا القانون هو احلفاظ 

على نظافة املدينة واملرافق العامة فيها.

رد�ء على �شكل 
مظلة 

الواقي  واملعطف  املظلة  ت�شتخدم 
م��ن امل��ط��ر م��ن��ذ ع��ق��ود ط��وي��ل��ة يف 
�شركة  ل��ك��ن  امل����اط����رة،  الأج��������واء 
�شينية اأرادت اأن جتمع بني هذين 
جديد  رداد  خ��الل  م��ن  املنتجني، 
اأطلقت عليه ا�شم "مظلة املعطف 

الواقي من املطر".
املنتج  ه�����ذا  ا����ش���م  ي���وح���ي  وك���م���ا 
الفريد من نوعه، فهو يجمع بني 
املظلة من جهة، واملعطف املطري 
رداء  والنتيجة،  اأخ��رى،  من جهة 
الكثريون  ي�شكك  للجدل،  مثري 
ا�شتخدامه  واإم��ك��ان��ي��ة  ج���دواه  يف 
موقع  ب��ح�����ش��ب  ع���م���ل���ي،  ب�����ش��ك��ل 

اأوديتي �شنرتال.
ل��ل��م�����ش��رتي��ن، ميكن  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
وهذا  �شخيفاً،  املنتج  ه��ذا  اعتبار 
مثل  الت�شويق،  مواقع  به  تقر  ما 
وامليزة  اإك�����ش��ربي�����ض،  ع��ل��ي  م��وق��ع 
اأن��ه يحمي  ال���رداء،  لهذا  ال�شلبية 
ال����راأ�����ض واجل������زء ال���ع���ل���وي فقط 
فيمكن  ال�شاقان  اأم��ا  اجل�شم،  من 

تعر�شهما للماء اأثناء امل�شي.
وي���ق���ول امل����روج����ون ل��ه��ذا ال����رداء 
وق��اب��ل للطي،  ال���وزن  اأن���ه خفيف 
يحافظان  بحزامني  تزويده  ومت 
وجرى  القوية،  ال��ري��اح  من  عليه 
ت�شنيعه من مادة الفينيل القابلة 
املطري  ال�����رداء  وي���اأت���ي  للتحلل. 
باألوان خمتلفة ومقا�شات تنا�شب 

جميع الأعمار.

ل�س ي�شرق �أحذية 
�مل�شلن

عانى م�شلون يف م�شجد بال�شعودية من 
يف  ال�شالة  اأث��ن��اء  اأحذيتهم  �شرقة  تكرر 
م�شجد مبحافظة القطيف �شرق اململكة 
لك�شف  ك��ام��ريات  تركيب  اإىل  دفعهم  ما 

ال�شر ومعرفة الفاعلني.
وي��ظ��ه��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و م����ت����داول على 
املفاجاأة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع 
املذهلة التي تلقاها هوؤلء لدى ك�شفهم 
ع��رب ال��ك��ام��ريات ه��وي��ة ���ش��ارق الأحذية 

املفرت�ض.
الكامريات  اأن  ك��ي��ف  ال��ف��ي��دي��و  وي���ب���ني 
ك����الب بطريقة  ث��الث��ة  ت��ق��دم  اأظ���ه���رت 
نحو  الإج���رام���ي���ة  ك��ال��ع�����ش��اب��ات  منظمة 
عملية  منهم  اثنان  ينفذ  حيث  امل�شجد، 
ال�شرقة بينما يقف الثالث على الطريق 

للتغطية يف واقعة طريفة ومفاجئة.

يطلب �لزو�ج من حبيبته �أثناء عملية �عتقال   
بدورية  الأم��ري��ك��ي��ة  تك�شا�ض  ولي���ة  م��ن  ام����راأة  فوجئت 
ل�شيارتها  قيادتها  اأث��ن��اء  التوقف  منها  تطلب  لل�شرطة 
التجربة  تتحول  اأن  قبل  ال�شريعة،  ال��ط��رق  اأح���د  على 
طلب  ح��ي��ث  ل��ه��ا  بالن�شبة  �شعيدة  منا�شبة  اإىل  امل��رع��ب��ة 

حبيبها الزواج منها.
ن�شرت اإدارة ق�شم �شرطة غريب فاين بالقرب من مدينة 
دال�ض، مقطع فيديو يظهر عملية اعتقال مزيفة قامت 
بها اإحدى الدوريات مل�شاعدة ال�شرطي �شتيفن �شميث يف 

طلب الزواج من حبيبته على اأحد الطرق ال�شريعة. 
املنزل  يف  ع��م��داً  امل��ح��م��ول  ت��رك هاتفه  ق��د  �شميث  وك���ان 
وطلب من حبيبته اأماندا راديكان اأن حت�شره يف حماولة 
ال������زواج منها  ال��ط��ري��ق وط��ل��ب  اإىل  م��ن��ه ل���ش��ت��دراج��ه��ا 

بطريقة مميزة. 
له  واأح�����ش��رت  �شميث  لطلب  اأم��ان��دا  ا�شتجابت  وبالفعل 
الهاتف، لتفاجاأ بدورية لل�شرطة توقفها و�شط الطريق، 
الفور لال�شتباه  وتطلب منها اخلروج من �شيارتها على 

بها، ما اأ�شابها بالذعر يف بداية الأمر ودفعها للبكاء.
�شيارة  م��ن  �شميث  ت��رج��ل  بالبكاء،  اأم��ان��دا  ب���داأت  وح��امل��ا 
ال�شرطة، وتوجه اإليها قبل اأن يركع على ركبته ويعر�ض 
عليها ال����زواج م��ن��ه. وع��ن��ده��ا حت��ول��ت دم���وع اأم��ان��دا اإىل 

فرحة عارمة حيث قبلت عر�شه على الفور. 
ويعتزم الزوجان الحتفال بزفافهما يف ال�شابع من يوليو 
الأول،  للقائهما  الثالثة  ال��ذك��رى  يف  ال��ق��ادم  ال��ع��ام  م��ن 

بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 

حاولت تهريب 102 �آيفون مبالب�شها
قادمة من  �شيدة  على  القب�ض  ال�شينية  ال�شلطات  األقت 
هوجن كوجن حاولت تهريب 102 هاتف اآيفون اإىل البالد. 
ووفقاً لتقارير اإعالمية حملية، فاإن ال�شلطات يف مدينة 
�شينزين، جنوبي ال�شني، �شكت يف �شيدة ترتدي مالب�ض 
ثقيلة ل تتما�شى مع ف�شل ال�شيف، وبعد تفتي�شها جرى 

اكت�شاف الهواتف املهربة، بالإ�شافة اإىل �شاعات ثمينة.
اإن�شايدر" فاإن ال�شيدة، التي مت ن�شر  بح�شب موقع "اأبل 
الهواتف حول  لو�شع  املهربة، عمدت  ال�شلع  �شورها مع 
جذعها وحر�شت على لفها بالبال�شتيك، حيث بلغ وزن 

الهواتف حوايل 20 كيلوجرام.
اآي��ف��ون يف الأ���ش��واق ال�شينية منذ  ورغ���م ت��واف��ر ه��وات��ف 
�شنوات، اإل اأن رخ�ض اأ�شعارها يف هوجن كوجن لطاملا �شجع 
املهربني على ال�شتفادة من فارق ال�شعر، حيث اإن هواتف 
% ب�شبب ما يتم  اآيفون اأغلى �شعرا يف ال�شني بنحو 30 

فر�شه من �شرائب ور�شوم عليها.

متجر يبيع خ�شار مزروع على �شطحه
الفواكه  م��ن  اأن���واع���اً  م��ون��رتي��ال،  يف  ك��ب��ري  متجر  يبيع 
واخل�شار مزروعة على �شطحه، وهي �شابقة من نوعها يف 
كندا.  ويغطي الب�شتان املقام على ال�شطح م�شاحة تفوق 
2300 مرت مربع من متجر تابع ل�شبكة كبرية للتوزيع 
يف �شاحية مونرتيال.  و�شيباع حواىل ثالثني نوعاً من 
الفواكه واخل�شر الع�شوية احلائزة ت�شاريح ر�شمية حتى 
والطماطم،  والفلفل  ال�شلطة  من  اأن��واع  بينها  اخلريف 

بح�شب بيان لل�شركة امل�شوؤولة عن التوزيع. 

ديليفن: عر�س �لأزياء 
عملي ولي�س �شغفي

كارا  الأزي���اء  عار�شة  �شّرحت  التلفزيونية،  املحطات  اح��دى  م��ع  مقابلة  يف 
ديليفني ان العمل يف عرو�ض الأزياء قد يكون غريباً نوعاً ما لأن لي�ض هناك 
دواماً لتلتزم به فاأحياناً ت�شافر م�شافات طويلة لتت�شور ع�شرة �شور ثم تذهب 
لأن عملها قد انتهى. ال انها اعتربت اأن هذا املجال اأكرث من رائع وقالت يف 
هذا ال�شياق: اأنا حمظوظة جدا لأنني اأفعل ما اأفعله لكنه لي�ض اأمراً اأحتم�ض 
لكي اأقوم به، انه عملي لكنه لي�ض اأمراً احبه ب�شغف، اإل ان الأهم ان ت�شتمتع 
فيلمها  اأطلقت  قد  كارا  املمثلة  اأن  ُيذكر  نف�شك.  وت�شحك على  اثناء عملك 

."Valerian and the City of a Thousand Planets" اجلديد

اإنغريد بول�صو بريدال لدى و�صولها حل�صور حفل كوميك كون ال�صنوي بفندق هارد روك �صان دييغو يف 22 يوليو 2017 يف �صان دييغو بولية كاليفورنيا. )ا ف ب(

�لأهر�مات تفقدها 
وزنها من  كيلو   70

من  تعاين  بريطانية  �شيدة  متكنت 
ال��ب��دان��ة امل��ف��رط��ة م��ن خ�����ش��ارة نحو 
�شعرت  اأن  بعد  وذل��ك  وزنها،  ن�شف 
باإحراج كبري، ب�شبب �شورة التقطتها 
وظهرت  م�����ش��ر،  اإىل  رح��ل��ة  خ���الل 
وكان  اأهراماتها.  من  اأ�شخم  فيها 
وزن ال�شيدة هيلني كين�ض، قد و�شل 
عندما  كيلوغراماً،   150 نحو  اإىل 
اأ�شرتها  م��ع  برحلة  ال��ذه��اب  ق��ررت 
�شوراً  وال��ت��ق��ط��ت  الأه���رام���ات،  اإىل 
هذا  لكن  اأبنائها،  ب�شحبة  تذكارية 
ال�شور غريت جمرى حياتها ب�شكل 
اأن��ه��ا تبدو  اأن لح��ظ��ت  ب��ع��د  ك��ب��ري، 
حجماً  واأك��رب  فيها،  للغاية  �شخمة 
�شحيفة  بح�شب  الأه���رام���ات،  م��ن 
هيلني  وقررت  الربيطانية.  مريور 
التخلي  ال�����ش��ور،  ���ش��اه��دت  اأن  ب��ع��د 
ال�شحي،  غ���ري  ح��ي��ات��ه��ا  ع���ن من���ط 
حيث تقول: �شعرت ب�شدمة كبرية 
ع��ن��دم��ا ���ش��اه��دت ال�����ش��ورة، مل اأكن 
اأع��ل��م اأن��ن��ي ب��ه��ذه ال�����ش��خ��ام��ة، لقد 
اأ�شخم من الأهرامات .  بدوت حقاً 
اأنني قررت التقاط  اأذكر  واأ�شافت: 
اأمل�ض  وك��اأن��ن��ي  فيها  اأظ��ه��ر  ����ش���ورة، 
عندما  املفاجاأة  وكانت  الهرم،  قمة 
ال�������ش���ورة، ح��ي��ث ظهرت  ����ش���اه���دت 
ي�����ش��دق، وعلى  ب�����ش��ك��ل ل  ���ش��خ��م��ة 
الرغم من اأن زوجي قال اإنها �شورة 
رائعة، اإل اأنني كنت اأدرك اأنها �شيئة 
ال��وق��ت، تخلت  ذل��ك  . ومنذ  للغاية 
ال�شوكولتة  ت����ن����اول  ع����ن  ه��ي��ل��ني 
باأطعمة  وا�شتبدلتها  الفطور،  على 
ممار�شة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ���ش��ح��ي��ة، 
ب�شكل منتظم،  الريا�شية  التمارين 
كيلو   70 نحو  خ�شارة  من  ومتكنت 

من وزنها حتى الآن.

وليام وهاري يتحدثان عن �آخر �ت�شال هاتفي بالأمرية ديانا 
الندم على ال�شتعجال  اأبدى الأم��ريان وليام وهاري 
يف اآخر ات�شال هاتفي مع والدتهما الأمرية ديانا قبل 

وفاتها قائلني اإن املكاملة كانت �شريعة جدا .
ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي تلفزيوين  الأ����ش���ب���وع  ه����ذا  وي��ع��ر���ض 
جديد بعنوان )ديانا، اأمنا: حياتها واإرثها( مبنا�شبة 
ال��ق��ل��وب يف حادث  اأم����رية  ل��وف��اة  الع�شرين  ال��ذك��رى 
اأغ�شط�ض   31 الفرن�شية باري�ض يف  �شيارة بالعا�شمة 
اآب 1997. ويظهر وليام وهاري يف الفيلم ويقولن 

اإنهما حتدثا اإىل ديانا قبل احلادث بفرتة ق�شرية.
وقال وليام كنت اأنا وهاري يف عجلة �شديدة لقول مع 
اأن هذا  اأعلم  لو كنت  لقاء قريب...  اإىل  اأو  ال�شالمة 
�شيحدث ملا اأبديت ال�شجر . وقال هاري كانت تتحدث 
من باري�ض ول اأتذكر بال�شرورة ما قلته لكنني اأتذكر 
اأنني رمبا اأندم طوال حياتي على ق�شر هذا الت�شال 
الهاتفي. وقال نيك كنت املنتج املنفذ للفيلم لرويرتز 

اإنه يرى يف الفيلم نافذة على حياة ديانا اخلا�شة .
واأ�شاف "مل ي�شرد اأحد الق�شة من وجهة نظر اأكرث 

�شخ�شني اأحبا ديانا وعرفاها: ابناها".
ويتحدث الأمريان يف الفيلم عن ح�ض الفكاهة لدى 

ديانا وي�شفها هاري باأنها اأحد اأكرث الآباء والأمهات 
ظرفا.  كما يتذكران الأمل الذي اأح�شا به بعد طالق 
تعاملهما  وكيفية  ت�شارلز  الأم��ري  والدهما  ديانا من 

مع وفاة اأمهما وما حدث بعده.
ورغ����م ت���ن���اول ال��ف��ي��ل��م جل���وان���ب يف ح��ي��اة دي���ان���ا مثل 
نق�ض  اأعمالها اخلريية مبا يف ذلك مكافحة مر�ض 
امل��ن��اع��ة املكت�شب الإي����دز والأل���غ���ام الأر���ش��ي��ة ف��اإن��ه ل 
الغرامية  عالقاتها  مثل  اأخ��رى  جوانب  اإىل  يتطرق 
العائلة  اإن  الفيلم  �شناع  ويقول  ال���زواج.  اإط��ار  خ��ارج 
للغاية ومل تطلب  كانت منفتحة  الربيطانية  املالكة 
عدم التطرق اإىل نقطة ما بل اأرادت اأن يقدم الفيلم 

اجلديد ويكون خمتلفا.
وليام  الأم���ري  اأن  ه��و  فيه  نفكر  كنا  "ما  كنت  وق���ال 
والأمري هاري �شيكونان �شعيدين بعر�ض هذا الفيلم 
على اأطفالهما يف ال�شنوات املقبلة واإخبارهم باأن هذا 

هو ما كانت عليه جدتكم".
ويعر�ض الفيلم يف بريطانيا والوليات املتحدة اليوم 
الثنني. ومن املقرر اإقامة عدد من الفعاليات لإحياء 

ذكرى وفاة ديانا.


