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الرتبية تعلن عن الإجراءات املتبعة حل�صول 
املنتهية خدماتهم على م�صتحقاتهم املالية

 •• دبي- حم�شن را�شد

اإج��راءات اإخالء الطرف  اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم م�ؤخراً، عن 
العام،  ه���ذا  خ��دم��ات��ه��م  واملنتهية  امل�ستقلني  وامل���ظ��ف��ني  للمعلمني 
بلغ  وق��ت  يف  املالية،  م�ستحقاتهم  على  ح�س�لهم  كيفية  عن  ف�سال 
عدد املعلمني الذين مت اإنهاء خدماتهم اأكرث من 1200 معلم من 

تخ�س�سات خمتلفة العام اجلاري.
الطرف،  اإخ���الء  اإج����راءات  ب�ساأن  ال�����زارة  اأ���س��درت��ه  تعميم  وبح�سب 
من  امل���ظ��ف  ط��رف  اإخ���الء  يتم  م��ن��ه،  ن�سخة  على  الفجر  وح�سلت 
اأو الإدارة التي كان يعمل بها، �سريطة ت�سليم جميع العهد  املدر�سة 
التابعة. و�سددت ال�زارة على ح�س�ل امل�ظف على اإخالء الطرف من 
اإدارة تقنية املعل�مات، واإخالء طرف ثالث من اإدارة امل�ارد الب�سرية، 
التي تق�م بدورها باإ�ستالم البطاقة التعريفية للم�ظف، بالإ�سافة 
ال�سفر  جل����از  امل���ظ��ف  ت�سليم  ع��ن  ف�سال  ال�سحية،  البطاقة  اإىل 

لتخاذ اإجراءات الإقامة.                                )التفا�سيل �ص3(

حتت �شعار )رد اجلميل(
زايد العطاء تطلق اأول م�صت�صفى ميداين تطوعي لعالج العمال 

•• اأبوظبي-وام:

تط�عي  متحرك  ميداين  م�ست�سفى  اأول  العطاء  زاي��د  مبادرة  اطلقت 
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  بهدف  اجلميل  رد  �سعار  حتت  العمال  لعالج 
خمتلف  يف  العمالية  للمناطق  وال���ق��ائ��ي��ة  والعالجية  الت�سخي�سية 
امارتيني متط�عني يف  اطباء  امل�ست�سفى  على  ي�سرف  الدولة.  اإم��ارات 
اطار برنامج المارات للرعاية ال�سحية العمالية التط�عية ان�سجاما 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ت�جيهات  مع 
)التفا�سيل  للخري.  عاما   2017 ع��ام  يك�ن  ب��ان  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 

مواقــيت ال�صالة
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عنا�سر اجلي�ص العراقي يحتفل�ن بدحر الرهابيني الدواع�ص يف امل��سل القدمية )رويرتز(

ب�تني خالل م�ؤمتره ال�سحفي يف هامب�رغ على هام�ص قمة ال�20 )ا ف ب(

اتهم حركة النه�شة بتلقي اأموال منها:
ب�صبب قطر: الد�صتوري يدعو 

الغنو�صي اىل مناظرة تلفزيونية
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

دعا احلزب الد�ست�ري احلر رئي�ص حركة النه�سة را�سد الغن��سي لإجراء 
مناظرة تلفزية يف القناة ال�طنية الأوىل مع رئي�سة احلزب عبري م��سي 
جتربة  وتقييم  الد�ست�ريني  وت��اري��خ  الإ���س��الم��ي��ني  ت��اري��خ  ل�ستعرا�ص 
الفر�سة  وت�فري  بعدهما  وما  الرتويكا  حكم  وجتربة  ال�ستقالل  دول��ة 
للراأي العام الت�ن�سي لقراءة تاريخية بكل م��س�عية بعيدا عن الت�سنج 

والتجيي�ص واعتماد �سيا�سة الهروب اىل الأمام.
واأعرب احلزب يف بيان �سادر عنه عن ا�ستنكاره ل� امل�ست�ى املتدين للخطاب 
ال�سيا�سي لقيادات حركة النه�سة. وك�سف احلزب عن ا�ستغرابه من تفادي 
قيادات النه�سة اخل��ص يف ج�هر امل��س�ع وعدم مطالبتهم بتتبع م�سدر 
التهام امل�جه اإليهم بالتم�يل القطري والتجائهم لتجنيد بيادقهم على 
بتنفيذ  واتهامها  احل��زب  رئي�سة  لت�س�يه  الجتماعي  الت�ا�سل  �سبكات 
اأجندا اأجنبية يف حماولة مف�س�حة ويائ�سة لإخرا�ص �س�تنا ومنعنا من 

ممار�سة حقنا يف ك�سف احلقيقة.  )التفا�سيل �ص13(

اإ�صابة رجلي اأمن يف اعتداء اإرهابي بالقطيف
•• الريا�ص-وام:

تعر�ص  اإث��ر  اأم��ن  رجلي  اإ�سابة  ام�ص  ال�سع�دية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
دورتيهما لعتداء اإرهابي مبحافظة القطيف �سرقي اململكة.

و نقلت وكالة الأنباء ال�سع�دية وا�ص عن املتحدث الأمني لل�زارة ق�له 
اإنه عند ال�ساعة الثانية ع�سرة وخم�ص ع�سرة دقيقة بعد منت�سف ليلة 
اإرهابي مبقذوف متفجر عند  ي�م ال�سبت تعر�ست دورية اأمن لعتداء 
مرورها مببنى حتت الإن�ساء بحي النا�سرة مبحافظة القطيف نتج عنه 
اإ�سابة رجلي اأمن ونقال اإىل امل�ست�سفى. و اأكد اأن اجلهات الأمنية با�سرت 

التحقيق يف اجلرمية الإرهابية التي ل تزال حمل املتابعة الأمنية.

قافلة تنطلق من باري�ص اىل عدة دول اأوروبية للتنديد بالرهاب والدور القطري امل�سب�ه يف مت�يله  )رويرتز(

قافلة جتوب اأوروبا باحلافالت للتنديد 
بالإرهاب والدور القطري يف متويله

•• باري�ص-وام:

والدور  بالإرهاب  للتنديد  قافلة  باري�ص  الفرن�سية  العا�سمة  من  انطلقت 
القطري امل�سب�ه يف مت�يله نح� مدن وع�ا�سم اأوروبية عدة مب�ساركة نح� 

160 من اأهم اأئمة م�ساجد فرن�سا وكتابها و�سخ�سيات كبرية.

تهدف هذه القافلة - التي ينظمها احتاد اأئمة م�سلمي فرن�سا - اإىل اإي�سال 
اأن  اأوروبا ترف�ص  اأن اجلالية امل�سلمة يف  ر�سالة لل�سع�ب الأوروبية مفادها 
ينتمي اليها اأي �سخ�ص يرتبط ا�سمه بالرهاب واأن العمليات الإرهابية التي 
�سربت اأوروبا وعدة اأماكن من العامل تعترب انتهاكا �سارخا لكل الديانات 

ال�سماوية والقيم الدينية والأخالقية والإن�سانية.  )التفا�سيل �ص10(

اأكد اأن خطوط دفاعات داع�ش تنهار

العراق: اإعالن الن�صر يف املو�صل خالل �صاعات
•• بغداد-وكاالت:

اأم�ص  ال���ع���راق���ي  ال��ت��ل��ف��زي���ن  ق����ال 
العراقية  الأم���ن  ق����ات  اإن  ال�سبت 
الكاملة  ال�سيطرة  ا�ستعادة  تت�قع 
�ساعات  خ��الل  امل��سل  مدينة  على 
لأنه مل يتبق �س�ى اأمتار قليلة حتت 

�سيطرة تنظيم داع�ص الرهابي. 
وقال التلفزي�ن نقال عن مرا�سليه 
الأمن  ق���ات  و�سط  يعمل�ن  الذين 
املت�سدد  ال��ت��ن��ظ��ي��م  حت������ارب  ال���ت���ي 
يف امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة ب��امل������س��ل هي 
ونعلن  الأخ�����رية..  الأم��ت��ار  معركة 
التلفزي�ن  وذك��ر  النهائي.   الن�سر 
نقال عن متحدث با�سم اجلي�ص اأن 

خط�ط دفاعات التنظيم تنهار. 
ويف هذا الإطار ل يزال كثريين من 
ن��زح���ا من  ق��راب��ة م��ل��ي���ن �سخ�ص 
منذ  امل�ستمر  القتال  ج��راء  املدينة 
لهم  ي�سمح  و���س��ع  يف  لي�س�ا  اأ���س��ه��ر 

بالحتفال.
خميم  يف  الرئي�سي  القلق  فمبعث 
القتال  م��ن  ال��ف��اري��ن  بع�ص  ي����ؤوي 
ال����دائ����ر م��ن��ذ ث��م��ان��ي��ة اأ����س���ه���ر بني 
الق�ات العراقية ومت�سددي تنظيم 
العي�ص  كيفية  ه�  الإره��اب��ي  داع�ص 

دون كهرباء يف اأج�اء تتجاوز درجة 
مئ�ية. درجة  حرارتها 40 

الذين  ال���ن���ازح���ني  ب��ع�����ص  وي���ب���ي���ع 
�سام  ح�����س��ن  خم���ي���م  يف  ي��ع��ي�����س���ن 
����س���رق���ي امل��������س���ل ح�����س�����س��ه��م من 
�سلعة  ي�سرتوا  ك��ي  الغذائية  امل����اد 
منه  �سغرية  فكتلة  ال��ث��ل��ج.  اأث��م��ن: 
تباع  تقريبا  �سنتيمرتا   30 ط�لها 

500 دينار عراقي )0.43  نظري 
دولر(.

وق�����ال ب��ع�����ص ���س��ك��ان امل��خ��ي��م وهم 
اإنه  الثلج  ل�سراء  واقف�ن يف طاب�ر 
الذين  املت�سددين  رحيل  ي�سعدهم 
ذاق�����ا ع��ل��ى اأي��دي��ه��م األ������ان العنف 
واحل���رم���ان ل��ث��الث ���س��ن���ات لكنهم 
ي��ت�����س��اءل���ن ك��ي��ف ���س��ي��ب��داأون حياة 

جديدة يف مدينة مدمرة. معظمهم 
ال��رزق وكثري منهم فقد  فقد �سبل 

البيت واأقارب اأي�سا.
وق����ال حم��م��د احل����اج اأح���م���د الذي 
اأيام  خم�سة  قبل  املخيم  اإىل  و�سل 
من حي �س�ق ال�سعارين يف امل��سل 
حيث تقاتل الق�ات العراقية لطرد 
املت�سددين ل ي�جد �سيء مل  فل�ل 

اكد اأن مناطق خف�ش التوتر متهد حلل �شيا�شي 

بوتني: وا�صنطن اأ�صبحت اأكرث براغماتية ب�صاأن �صوريا

الأمن امل�صري يقتل 16 اإرهابيًا يف الإ�صماعيلية واأكتوبر
•• القاهرة-وكاالت:

اأعلنت الداخلية امل�سرية مقتل 16 اإرهابيا يف م�اجهة 
مع ق�ات الأمن بالإ�سماعيلية واأكت�بر.

اإن��ه يف اإط��ار جه�د ال�زارة  وقالت ال���زارة يف بيان لها 
املت�سلة مبالحقة العنا�سر الإرهابية الهاربة واملت�رطة 
يف تنفيذ العمليات العدائية التي �سهدتها البالد خالل 
الفرتة الأخرية مبحافظة �سمال �سيناء، والتي كان من 
بينها ا�ستهداف بع�ص  رجال ال�سرطة والق�ات امل�سلحة، 
فقد ت�افرت معل�مات لقطاع الأمن ال�طني تت�سمن 
مبحافظة  الإرهابية  الك�ادر  من  جمم�عة  ا�سطالع 
ل�ستقبال  تنظيمي  مع�سكر  ب���اإع���داد  ���س��ي��ن��اء  ���س��م��ال 
خمتلف  م��ن  ل�سف�فهم  حديثاً  امل�ستقطبة  العنا�سر 
حم��اف��ظ��ات اجل��م��ه���ري��ة واإخ�����س��اع��ه��م ل��ربام��ج اإع���داد 
بدين وتدريب ع�سكري على ا�ستخدام الأ�سلحة النارية 
و�سقلهم  املتفجرة  العب�ات  وت�سنيع  الأن���اع  خمتلفة 

للدفع  متهيداً  النتحارية  العنا�سر  لتاأهيل  ب��دورات 
بهم مل�ا�سلة ن�ساطهم العدائي ب�سف�ف التنظيم.

وق���ال���ت اإن����ه مت ال��ت��ع��ام��ل م���ع ت��ل��ك امل��ع��ل���م��ات وتبني 
بنطاق  ال��ك��ائ��ن��ة  ال�����س��ح��راوي��ة  املنطقة  م��ن  ات��خ��اذه��م 
الإ�سماعيلية مع�سكراً  �سرطة  دائرة مركز   11 الكيل� 
النيابة(  ا�ستئذان  )ع��ق��ب  ا�ستهدافها  مت  حيث  ل��ه��م، 
املت�اجدة  ال��ع��ن��ا���س��ر  ب�����ادرت  ال���ق����ات  اق�����رتاب  وح����ال 
باملع�سكر باإطالق وابل كثيف من النريان جتاهها، فتم 
التعامل مع م�سدرها مما نتج عنه م�سرع 14 عن�سراً 

اإرهابياً اأمكن حتديد عدد 5 منهم.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر قتل اره��اب��ي��ني اخ��ري��ن يف  مدينة 6 
م�ؤكدة  معل�مات  ت���اف��رت  اإن��ه  ال����زارة  وقالت  اأكت�بر 
لقطاع الأمن ال�طني تفيد باعتياد بع�ص ك�ادر حركة 
طريق  على  ال��رتدد  لالإخ�ان  التابعة  الإرهابية  ح�سم 
يف  اجل��ي��زة  حمافظة  اأكت�بر   6 مدينة  دائ���رة  ده�س�ر 

اإطار الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية.

•• هامبورغ-اأ ف ب:

فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص  قال 
ب�تني ال�سبت انه يعتقد اأن م�قف 
ال�ليات املتحدة حيال احلرب يف 

�س�ريا ا�سبح اكرث براغماتية.
و����س���رح يف امل���ان���ي���ا ب��ع��د ي�����م من 
دونالد  المريكي  الرئي�ص  لقائه 
ترامب على هام�ص قمة جمم�عة 
امل�قف  اأن  يل  ي��ب��دو  ال��ع�����س��ري��ن 
اكرث  بات  �س�ريا  ح�ل  المريكي 
اإدراك حلقيقة  براغماتية. هناك 
اأن  اذا وحدنا جه�دنا ميكننا  اأن��ه 

نحقق الكثري.
ب���الإم���ك���ان  اأن������ه  اإىل  اأ�����س����ار  ك���م���ا 
ب�ساأن  و�سط  حل�ل  اإىل  الت��سل 
الذي  الهدنة  ات��ف��اق  واأن  �س�ريا، 
ال��ب��الد خ��ط���ة هامة،  مت ج��ن���ب 
اأن���ه مي��ك��ن ال��ق��ي��ام بخط�ات  ك��م��ا 
اإ���س��اف��ي��ة. ف��ي��م��ا ع��ل��ق ب���ت��ني اأن 
م���ن���اط���ق خ��ف�����ص ال���ت����ت���ر متهد 

للت��سل اإىل حل �سيا�سي �س�ري.
وقال ب�تني بعد اول لقاء له مع 

ترامب  دونالد  المريكي  نظريه 
ال��ت��ع��اون بني  ي��ت���ق��ع حت�سن  اأن���ه 
ترامب  واأن  وم��سك�،  وا�سنطن 
خم��ت��ل��ف ج���دا يف ال����اق���ع ع��ن��ه يف 

التلفزي�ن.
قمة  يف  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني  و�����س����رح 
املانيا  يف  ال��ع�����س��ري��ن  جم��م���ع��ة 
على  ت����رون����ه  ال������ذي  ت����رام����ب  ان 
ال��ت��ل��ف��زي���ن ي��خ��ت��ل��ف ك���ث���ريا عن 
ت���رام���ب احل��ق��ي��ق��ي .. ول����دي كل 

ال�سباب التي جتعلني اعتقد اأننا 
من  جزئيا  الأق���ل  على  �سنتمكن 
الذي  ال��ت��ع��اون  م�ست�ى  ا�ستعادة 

نحتاجه.
وق������ال ال���رئ���ي�������ص ال����رو�����س����ي اإن����ه 
الرئي�ص  م��ع  عمل  لعالقة  اأ�س�ص 
اأ�س�سا  هناك  اأن  ويظن  الأمريكي 
املمكن  م��ن  ب���اأن  لالعتقاد  ت��دف��ع 
الأقل  على  جزئي  تعاون  حتقيق 

مع وا�سنطن.
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مريكل تتحدث عن خالفات عميقة مع اردوغان 
•• هامبورغ-اأ ف ب:

خالل  اأم�ص  مريكل  اأنغيال  الملانية  امل�ست�سارة  اعلنت 
ث��م��ة خالفات  ت���زال  ل  ان���ه  الع�سرين  ق��م��ة جم��م���ع��ة 
ع��م��ي��ق��ة ب��ي��ن��ه��ا وب����ني ال��رئ��ي�����ص ال���رتك���ي رج����ب طيب 
اأردوغان وخ�س��سا على �سعيد احرتام دولة القان�ن.

يف  القمة  هام�ص  على  اردوغ���ان  لقاءها  ان  واو�سحت 
عميقة"  خالفات  لدينا  ان  ب��س�ح  "اظهر  هامب�رغ 
حم���ره��ا ح��م��ل��ة الع��ت��ق��الت ال���ا���س��ع��ة يف ت��رك��ي��ا اثر 
الخري  الن�سحاب  او   2016 يف  الن��ق��الب  حم��اول��ة 
الع�سكرية  اجن��رل��ي��ك  ق���اع���دة  م���ن  المل��ان��ي��ة  ل��ل��ق���ات 

الرتكية.

كان  حيث  القاعدة  هذه  من  الن�سحاب  املانيا  وق��ررت 
جن�دها يدعم�ن عمليات التحالف الدويل �سد تنظيم 

داع�ص، والنتقال اىل الردن.
وات��خ��ذ ال��ق��رار اث��ر رف�����ص ان��ق��رة ال�سماح ل��ن���اب املان 

بزيارة القاعدة.
وت���ده����رت ال��ع��الق��ات ب��ني امل��ان��ي��ا وت��رك��ي��ا يف الربيع 
الفائت حني حظرت مدن املانية عدة عقد جتمعات يف 
اطار تاأييد تعزيز �سلطات اردوغان عرب ا�ستفتاء جرى 
يف ني�سان ابريل. وردا على ذلك اتهم اردوغ��ان برلني 

مبمار�سات اقرب اىل النازية.
خالفات  تظهر  الم�����ر  ه���ذه  "كل  م��ريك��ل  وا���س��اف��ت 
الرئي�ص  مع  الجتماع  ذلك" خ��الل  كبرية ومل نخف 

ف��ق��د ع�����ص��رات امل��ه��اج��ري��ن 
ق���ب���ال���ة ����ص���واح���ل ل��ي��ب��ي��ا 

•• طرابل�ص-رويرتز:

اإن  ال�س�احل  بخفر  �سابط  ق��ال 
نح�  اأنقذ  الليبي  ال�س�احل  خفر 
ال�ساحل اإىل  قبالة  مهاجرا   85
ال�سرق من طرابل�ص ام�ص ال�سبت 
 40 ن��ح���  ه��ن��اك  اأن  يعتقد  ل��ك��ن 

اآخرين يف عداد املفق�دين.
وق���������ال م���ع���م���ر حم����م����د م���ي���الد 
امل�س�ؤول يف خفر ال�س�احل اإنه مت 
ع�سرة  بعد  على  املهاجرين  اإنقاذ 
ك��ي��ل���م��رتات ���س��م��ال غ��رب��ي بلدة 
ر�سدتهم  ب��ع��دم��ا  ب���ل��ل��ي  ال���ق���ره 

ق�ارب ال�سيد يف البحر.
الثقيلة  احلم�لة  ب�سبب  واأ�ساف 
امل��ط��اط��ي ته�سمت  ال���ق���ارب  ع��ل��ى 
قاعدته اخل�سبية وبداأ يف الغرق.

نح�  ي�جد  للناجني  وفقا  وق��ال 
40 اآخرين مفق�دين من بينهم 
���س��ب��ع��ة اأط����ف����ال م�����س��ي��ف��ا اأن�����ه مت 

انت�سال جثة امراأة.
وت���ق���ع ب���ل���دة ال���ق���ره ب���ل��ل��ي على 
�سرقي  كيل�مرتا   50 نح�  بعد 
مغادرة  ن��ق��ط��ة  وه����ي  ال��ع��ا���س��م��ة 
الذين  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن  م���ع���روف���ة 
ي��ح��اول���ن ال������س���ل اإىل اأوروب���ا. 
وعادة يكد�ص املهرب�ن املهاجرين 
ق�������ارب م��ط��اط��ي��ة ه�����س��ة لها  يف 

ق�اعد خ�سبية حملية ال�سنع.

مريكل تنتقد حملة العتقالت ال�ا�سعة يف تركيا عقب حماولة النقالب الفا�سلة
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اأخبـار الإمـارات
اأرا�صي دبي تطلق حملة توعوية ب�صاأن تطبيق “و�صطاء دبي”

•• دبي-وام:

اأطلقت دائ��رة الأرا���س��ي والأم��الك يف دبي حملة ت�ع�ية ب�ساأن تطبيق 
التي  التطبيقات  اأه��م  واأح��د  العامل  “و�سطاء دبي” الول من ن�عه يف 
اآن��ي��ا عن  اأ���س��درت��ه��ا ال��دائ��رة مل��ا ي���ف��ره م��ن معل�مات دقيقة وحم��دث��ة 
و�سطاء دبي العقاريني املرخ�سني و�سركات العقارات املرخ�سة واملعتمدة 

من قبل الدائرة.
وقال ي��سف الها�سمي نائب املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة التنظيمي العقاري 
والثقة  بال�سرعة  يتميز  التطبيق  ان  دب��ي  لأرا���س��ي  التنظيمي  ال���ذراع 

وي�فر بيع و�سراء العقارات بذكاء واأمان.

العقاري�ن  ال��سطاء  يلعبه  الذي  املهم  بالدور  اعرتافا منا  انه  واأ�ساف 
الإمارة  يف  العقارية  التعامالت  حركة  بتعزيز  املتعلق  اجلانب  وخا�سة 
بخدمات  ال�سلة  ذات  ال�سرائح  لتعريف  �ساملة  حملة  بت�سميم  قمنا 

ال��سطاء العقاريني.
ال��سطاء  اإىل  ال��ت��ع��رف  مل�����س��اع��دت��ه��م يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى حت��م��ي��ل  وح���ث 
اإجراءاتهم ل�سيما واأنهم ميثل�ن حلقة و�سل  املعتمدين وت�سهيل كافة 
مهمة جدا للربط بني البائعني وامل�سرتين اإىل جانب عر�ص طيف وا�سع 

من اخليارات للم�ستثمرين.
من  امل�ستفيدين  م��ن  ك��ب��رية  �سريحة  دب��ي  و�سطاء  تطبيق  وي�ستهدف 
عقاريا  مكتبا   2340 ي�جد  حيث  العقاريني  امل�ستثمرين  اأو  امل��الك 

م�سجال يف اأرا�سي دبي و5856 و�سيطا فعال يف �س�ق دبي العقارية..
وي�فر التطبيق معل�مات دقيقة وحمدثة اآنيا عن ال��سطاء العقاريني 

املرخ�سني.
الإمارة  دب��ي جلعل  اأرا���س��ي  روؤي���ة  اجل��دي��د يف حتقيق  التطبيق  وي�سهم 

ال�جهة العقارية الأوىل عامليا يف البتكار والثقة وال�سعادة.
واأ�ساف الها�سمي ان تطبيق و�سطاء دبي ي�ساعد باحل�س�ل على اأف�سل 
ال��سطاء م��سحا انه عند قيام اأي من الأطراف بعمليات البيع اأو ال�سراء 
ميكنه ال�ستعانة بالتطبيق الذي ير�سده اإىل اأف�سل ال��سطاء العقاريني 
اأدائهم وكفاءتهم.. ويتم ا�ستخدام اخلارطة يف التطبيق  وفق م�ؤ�سرات 
كاأ�سا�ص لعر�ص ال�حدات العقارية. ويت�ىل ال��سيط تعبئة كافة النماذج 

املطل�بة للبائعني وامل�سرتين، واإدخال بيانات ال�سفقات قبل الت�جه اإىل 
اأحد مكاتب اأمناء الت�سجيل العقاري.

وي�فر تطبيق و�سطاء دبي م�سداقية و�سفافية للم�ستثمرين واملتعاملني 
لدى  م�سجل  ان��ه  العقاري  ال��سيط  من  التاأكد  للم�ستثمر  يتيح  حيث 

الدائرة، ويحفظ حق�ق املتعاملني.
وت�سمل احلملة فيلما ت�ع�يا لت�سليط ال�س�ء على تطبيق و�سطاء دبي 

وما يقدمه من خدمات بطريقة �سهلة ومريحة.
ن�سره  �سيتم  وال��ذي  البالغة مدته دقيقة واح��دة  الفيلم  اإنتاج هذه  ومت 
على جميع و�سائل الت�ا�سل الجتماعي بالتعاون مع مركز “�سيل اأمني 

للت�سجيل العقاري” ب�سفتها الراعي احل�سري للفيدي�.

بتوجيهات هزاع بن زايد 

�صحة ت�صكل اأول جلنة خمت�صة بالذكاء ال�صطناعي لدفع القطاع ال�صحي قدما 

»م�صاندة« تنجز حزمتني من م�صروع طريق املفرق - الغويفات الدويل 

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت �سركة اأب�ظبي للخدمات ال�سحية �سحة ت�سكيل اأول جلنة تخت�ص 
املتط�رة  التكن�ل�جيا  من  لال�ستفادة  متهيدا  ال�سطناعي  الذكاء  بعلم 
الب�سرية  امل���ارد  واإدارة  والت�سغيلية  الطبية  الكفاء  تط�ير  يف  وا�ستغاللها 

واملالية بالطريقة املثلى.
و يعد علم الذكاء ال�سطناعي فرعا من فروع علم تقنية املعل�مات الذي 
اإجناز  التكن�ل�جيا مل�ساعدته على  الب�سري وت�سخري  العقل  ي�سعى ملحاكاة 

مهامه الطبية بالطرق املنا�سبة مع ت�فري ال�قت واجلهد.
اأن  ل�سركة �سحة  التنفيذي  الرئي�ص  الدرمكي  را�سد  الدكت�ر مطر  اأكد  و 
اهتمام وحر�ص القيادة احلكيمة ممثلة يف �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد العلى للق�ات امل�سلحة على 
ت�فري الرعاية ال�سحية املتط�رة ل�سكان اإمارة اأب�ظبي هما الق�ة الدافعة 
يف  وت�ساعد  املجتمع  تخدم  التي  املبتكرة  ال�سحية  امل�ساريع  تط�ير  وراء 
التنمية  زي��ادة  الإن�سان وخلق جمتمع متعاف مما �سي�ساعد يف  بناء �سحة 
الب�سرية. و قال الدكت�ر الدرمكي : تاأتي هذه اخلط�ة بناء على ت�جيهات 

�سم� ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص املجل�ص التنفيذي لإمارة 
التط�رات  اآخ��ر  وجم���اراة  الدولية  املمار�سات  اأف�سل  با�ستخدام  اأب�ظبي 
العاملية يف املجال الطبي لت�فري خدمات عالية اجل�دة بهدف ت�فري بيئة 
خدمات  على  احل�س�ل  م��ن  اأب���ظ��ب��ي  اإم���ارة  جمتمع  اأف���راد  متكن  �سحية 

عالجية وفق اأحدث املعايري العاملية املتعارف عليها يف هذا املجال.
اأ�ساف الرئي�ص التنفيذي ل�سركة �سحة : يعد علم الذكاء ال�سطناعي  و 
مفه�ما حديثا يدخل يف ت�سخي�ص وعالج معظم الأمرا�ص بطريقة ذكية 
وفق اأعلى املعايري التقنية واأحدث املمار�سات التكن�ل�جية و�سي�سكل ث�رة 
الريادة يف هذه  اإىل  الإم��ارات وت�سعى �سركة �سحة  ال�سحي يف  القطاع  يف 
يف  �سامل  ب�سكل  ملم��ص  ك�اقع  ال�سطناعي  الذكاء  علم  واإدخ���ال  املجال 

من�ساآتها ال�سحية كافة.
املت�سارعة  املتغريات  ت���اج��ه  �سحة  �سركة  اأن  الدرمكي  الدكت�ر  اأو���س��ح  و 
بالأداء  الرتقاء  على  وحتر�ص  حرفية  بكل  وت�اكبها  ال�سحي  القطاع  يف 
لتقدمي اأف�سل طرق العالج العالية اجل�دة للمري�ص وقد جاء ذلك خالل 
عمل  ور�سة  ت�سمن  ال��ذي  �سحة  ل�سركة  ال�سرتاتيجي  املنتدى  فعاليات 
من  نخبة  مب�ساركة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  منهجية  تطبيق  فيها  مت  مكثفة 
قيادات �سركة �سحة ومن�ساآتها والذي يركز على تط�ير القدرات يف جمال 

والتجديد  الفكري  امل��ال  راأ���ص  يف  النه��ص  خ��الل  من  امل�ستقبلي  التفكري 
للمتغريات  ال�ستجابة  على  واملقدرة  العاملية  الريادة  نح�  للتقدم  امل�ستمر 
با�ستخدام اأدوات ا�ست�سراف امل�ستقبل املتن�عة ومنها و�سعت اللبنات الأوىل 
ب�س�رة  وا�ستخداماته  ال�سطناعي  الذكاء  مفاهيم  وتطبيق  ل�ستحداث 

�سم�لية يف كافة املجالت الطبية على م�ست�ى من�ساآتها.
والتفاقيات  ال�سراكات  ملفات  بدرا�سة  حاليا  تق�م  �سحة  �سركة  اأن  يذكر 
مع �سركائها ال�سرتاتيجيني و�ستقام ور�ص عمل يف الربع الرابع من العام 
اجلاري 2017 لتفعيل الأدوار وو�سع اخلطط املدرو�سة لتنفيذ خط�ات 

تطبيق علم الذكاء ال�سطناعي.
و ت�سهد تطبيقات الدمج ما بني الذكاء ال�سطناعي و الرعاية ال�سحية 
ا�ستخداما متزايدا اإىل اأن اأ�سبح هذا الدمج ذا تاأثري فاعل يف تي�سري عملية 
الت�سخي�ص ومراقبة املر�سى عن بعد واجلراحات الدقيقة كما يف الكت�ساف 

املبكر لالأمرا�ص عامة واأمرا�ص ال�سرطان خا�سة .
و ت�سعى �سركة �سحة اإىل تطبيق وتط�ير منظ�متها ال�سحية وفق اأعلى 
املعايري العاملية حيث جنحت يف عدد من املبادرات املبتكرة بهدف الرتقاء 
الفريق  جنح  املثال  �سبيل  فعلى  منافذها..  يف  املقدمة  ال�سحية  بالرعاية 
الطبي يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية يف اخت�سا�ص علم الأورام بت�سخري 

تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد يف �سرح تفا�سيل جراحة القلب لدى الأطفال 
ل�الديهم حتى يت�سنى لهم �سه�لة اتخاذ قرار اإجراء اجلراحة.

و جنح م�سروع امللف الطبي الإلكرتوين ملفي الذي ي�سهل مراجعة التاريخ 
املر�سي للمراجع يف جميع املن�ساآت ال�سحية التابعة ل�سركة �سحة   ب�سه�لة 
وي�سر وي�ساعد الطبيب على الإملام بحالة املري�ص ال�سحية ب�سكل مف�سل 

وو�سع اخلطة العالجية له بدقة عالية.
اإلكرتونية �سخمة من  مكتبة طبية  �سركة �سحة  ت�فر  ذات��ه  ال�قت  يف  و 
الطبية  للمعل�مات  ال�سحي  القطاع  يف  العاملني  و���س���ل  تي�سري  �ساأنها 
عملهم  يف  �سريع  ب�سكل  احلديثة  الطبية  والبح�ث  الرباهني  على  املبنية 
الي�مي. و تعمل املكتبة كب�ابة لأربعة ع�سر م�سدرا علميا عامليا يف خمتلف 
الكتب  م��ن  وال��ع��دي��د  علمية  جملة  اآلف  وخم�سة  الطبية  التخ�س�سات 
واملراجع والتي ميكن ال��س�ل لها ب�سه�لة عرب الأجهزة الإلكرتونية كافة 
مبا يف ذلك الهاتف املحم�ل. و تعمل �سركة » �سحة » على ربط هذه املكتبة 
الطبي  للطاقم  املعل�مات  لت�فري  الإلكرتونية  املر�سى  مبلفات  ال�سخمة 
ب�سكل ذكي و�سريع مبا ي�سهم يف اتخاذ القرار ب�سكل ف�ري للمر�سى كافة 
الأمر الذي من �ساأنه املحافظة على تقدمي العالج ال�سريع مع املحافظة 

على معايري اجل�دة املثالية

•• اأبوظبي-وام:

من  حزمتني  “ اجن��از  “ م�ساندة  العامة  للخدمات  اأب�ظبي  �سركة  اأعلنت 
م�����س��روع ط��ري��ق امل��ف��رق - ال��غ���ي��ف��ات ال����دويل مت��ه��ي��دا لإجن����ازه وف���ق اأرقى 
امل�ست�يات على اأن يتم النتهاء من الأعمال كافة واإزالة التح�يالت املرورية 

امل�ؤقتة وت�سغيل احلزمتني خالل ي�لي� اجلاري.
تاأتي هذه اخلط�ة يف اإط��ار حر�ص “ م�ساندة “ على تنفيذ م�ساريع النقل 
ال�سرتاتيجية التي ت�سهم يف حتقيق اأهداف خطة اأب�ظبي نح� تعزيز ج�دة 
يف  التنم�ي  وامل�سهد  لالإمارة  القت�سادية  التنمية  وتدعيم  التحتية  البنية 

دولة الإمارات.
وقال املهند�ص �سالح ال�سيبة املزروعي املدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية 
التحتية بالإنابة اإن امل�سروع يتاألف من 6 حزم ومت اجناز حزمتني بط�ل 64 
كيل�مرتا من مركز الغ�يفات احلدودي اإىل مدينة براكة هما احلزمة “ 1 
اأ “ بط�ل 20 كم واحلزمة “ 1 ب “ بط�ل 44 كم و�سيتم ت�سغيل اأعمال 

امل�سروع كافة وفق اخلطة امل��س�عة يف امل�عد التعاقدي املحدد.
واأو�سح املزروعي اأنه متت ت��سعة الطريق من حارتني اإىل 3 حارات يف كل 
اجتاه من مدينة براكة حتى “ 10 كم “ ومن حارتني اىل اأربع حارات من 
بعد ال�سلع “ 10 كم “ اإىل املركز احلدودي الغ�يفات مبا يدعم زيادة الق�ة 
يف  وي�سهم  للطريق  احل��دودي  املركز  عند  وخ�س��سا  للطريق  ال�ستيعابية 

زيادة حجم التجارة والنقل الربي وال�سناعة املحلية .
بالقرب من  لل�ساحنات  اإن�ساء م�قف م�ؤقت  ت�سمن  امل�سروع  اأن  اإىل  اأ�سار  و 
اأمتار   3 اإىل  اإ�سافة  الطريق  مل�ستخدمي  احل��دودي وم�اقف جانبية  املركز 

كتف داخلي و3 اأمتار كتف خارجي حلالت الط�ارئ واإن�ساء ثالثة تقاطعات 
1 امل�ؤدي ملدينة ال�سلع  حي�ية لت�سهيل حركات اللتفاف عند التقاطع رقم 
ويعزز   3 و   2 رق��م  والتقاطعات  ال�سكنية  امل�ستقبلية  اخلطة  يخدم  بحيث 
اخلطة  وتفعيل  ال�سق�ر  وحممية  ال�هيدة  منطقة  اإىل  الدخ�ل  ان�سيابية 

امل�ستقبلية ال�سكنية للمنطقة.
و لفت اإىل اأن م�سروع احلزمتني ت�سمن اأي�سا اإن�ساء معربين للجمال الأول 
يف  اجلمال  مربي  �ستخدم  التي  والغ�يفات  ال�سلع  من  القريبة  املنطقة  يف 
املناطق املحيطة بالطريق وم�سمار �سباق الهجن القريب من مدينة ال�سلع 
تاأثري عب�ر اجلمال على حركة  اأج��ل جتنب  ال�هيدة من  واآخ��ر يف منطقة 
املرور. و ن�ه املزروعي اإىل اأن اأعمال امل�سروع ا�ستملت على حتديث منظ�مة 
اإنارة ال�س�ارع و�سبكة الكهرباء با�ستخدام ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�س�ء 
LED واأنظمة النقل الذكية ونظام �سبط الطرق مما مييز امل�سروع لرفع 
وحت�سني ال�سالمة املرورية وتدعيم املي�ل اجلانبية للطريق وتدعيم �سرف 
مياه الأمطار من املناطق الداخلية عن طريق عبارات عر�سية حتت الطرق 
خارج  اإىل  املتجمعة  الأم��ط��ار  مياه  لت�جيه  املطل�بة  الت�س�ية  اأع��م��ال  م��ع 

الطريق وتنفيذ ممرات خدمة على ط�ل الطريق ل�سيانة املرافق العامة.
الل�حات  ال�س�ارع وتركيب  امل��رور وتخطيط  اأنه جرى و�سع عالمات  وذكر 
الإر�سادية وتركيب اأ�سالك احلبال املعدنية “ Rope Rails “ وح�اجز 
م��ع��اي��ري اجل����دة  “ وف��ق��ا لأع��ل��ى   Guard Rails “ امل��ع��دن��ي��ة  الأم�����ان 
وال�سالمة وذلك يف اإطار حر�ص �سركة م�ساندة على رفع م�ست�ى ال�سالمة 
م�ستدامة  حتتية  بنية  اإىل  لل��س�ل  احلثيث  و�سعيها  الطرق  على  املرورية 
وفق اأف�سل املعايري العاملية عرب تبني خيارات متط�رة تعتمد على التقنية 

احلديثة وت�ساعد ب�سكل لفت على احلفاظ على ال�سالمة العامة مل�ستخدمي 
الطريق . و اأو�سح اأنه مت ف�سل خملفات امل�سروع ونقلها اإىل الأماكن املحددة 
لإعادة تدويرها يف اإطار ال�سعي اإىل احلد من املخلفات وتراكمها على البيئة 
درا�سة  باإعادة  وذل��ك  له  املخ�س�سة  الكلفة  باأقل من  امل�سروع  تنفيذ  وقد مت 
تقييم امل�سروع من �سركة م�ساندة مبا ل يتعار�ص مع اجل�دة الفنية للم�سروع 
وتنفيذ اأعمال الطريق البديل ملحطة براكة “ كاد�ص “ لي�ستخدم يف حالت 
الط�ارئ كما متت اإعادة بع�ص الت�ساميم الهند�سية للم�سروع ليت�افق مع 
اأحدث املعايري الهند�سية و بتكلفة اقل من قيمة العقد مما يتيح الفر�سة 

لتنفيذ م�ساريع م�ستقبلية اأخرى.
 3 بط�ل  اجل��دي��دة  املقربة  طريق  حت�سني  ت�سمنت  الأع��م��ال  اأن  اإىل  ولفت 
باملدينة  التحتية  البنية  اإط��ار حت�سني  وذل��ك يف  ال�سلع  كيل�مرتات مبدينة 
“ وان�ساء  “ براكة  ال�سرقي خلدمة حمطة  الط�ارئ  اأعمال مركز  وتنفيذ 
وتركيب  ال�سلع  مدينة  مدخل  عند  وال�سكنية  التجارية  للمحالت  مداخل 
مل�اطني  الأ�سفلت  ناجت  من  م���اد  وت�فري  الالزمة  املرافق  وتط�ير  الإن��ارة 

املنطقة ل�ستمالها كطرق ومداخل للمناطق ال�سكنية النائية.
من جانبه اأو�سح املهند�ص في�سل ال�س�يدي مدير عام اإدارة الطرق الرئي�سية 
يف دائرة ال�س�ؤون البلدية والنقل اأن م�سروع طريق املفرق – الغ�يفات اأحد 
5.3 مليار  الكلية  الرائدة والذي تبلغ تكلفته  امل�ساريع ال�سرتاتيجية  اأهم 
درهم ياأتي وفق اإطار خطة اإمارة اأب�ظبي الهادفة اىل ت�فري نظام نقل فعال 
على  املرورية  ال�سالمة  م�ست�يات  ورف��ع  واقت�سادها  الإم��ارة  جمتمع  يخدم 
الرامية  النقل الربي  هذا الطريق احلي�ي ويحقق تكامل �سبكة وخدمات 
اإىل حتقيق روؤية الإمارة من خالل اإر�ساء بنية حتتية م�ستدامة وفق اأف�سل 

املعايري العاملية.
لت�سليم  ال�ساعة  م��دار  على  تعمل  املختلفة  العمل  ف��رق  اأن  ال�س�يدي  واأك��د 
اأعمال امل�سروع وفق اخلطة املعتمدة نظرا لأهمية الطريق الذي يعمل على 
الطريق  يف  الربية  التجارية  احلركة  وت�سهيل  الغربية  املنطقة  مدن  ربط 
ا�ست�ساري  و500  الآف   8 نح�  امل�سروع  يف  يعمل  اأن��ه  اإىل  لفتا   .. ال��دويل 

ومهند�ص وعامل .
و ن�ه اإىل اأن امل�سروع ي�ستمل على تنفيذ 16 تقاطعا عل�يا جديدا ويت�سمن 
نطاق اأعماله اإجراء حت�سينات على التقاطعات احلالية امل�ج�دة يف منطقة 
املفرق وحميم واأب� الأبي�ص وتقاطع مدينة زايد وحت�سينات ملم��سة على 

التقاطعات احلالية .
املفرق  منطقة  من  متتد  كم   246 التح�سينات  اأعمال  ط�ل  جممل  ويبلغ 
الغ�يفات  ال�سع�دية يف منطقة  العربية  اململكة  الدولية مع  وحتى احل��دود 

واملركز ال�سناعي يف الروي�ص.
بكال  ج��دي��دة  م�����س��ارات  اإن�����س��اء  يت�سمن  امل�����س��روع  اأن  اإىل  ال�����س���ي��دي  لفت  و 
الجت��اه��ني م��ن ح��ارت��ني اإىل اأرب���ع ح���ارات يف ك��ل اجت��اه م��ن منطقة املفرق 
اإىل ثالث حارات  182 كم ومن حارتني  حتى منطقة غابة بين�نة بط�ل 
64 ك��م واإن�ساء  يف ك��ل اجت���اه م��ن منطقة ب��راك��ة وح��ت��ى ال��غ���ي��ف��ات ب��ط���ل 
على  كتف  تنفيذ  على  العمل  ويجري  الطريق  مل�ستخدمي  جانبية  م�اقف 
ميني الطريق يف كال الجتاهني حلالت الط�ارئ اإ�سافة اإىل معابر �سفلية 
مربي  �ستخدم  وال��ت��ي  والغ�يفات  ال�سلع  م��ن  القريبة  املنطقة  يف  للجمال 
من  القريب  الهجن  �سباق  وم�سمار  بالطريق  املحيطة  املناطق  يف  اجلمال 

منطقة ال�سلع.

ت�صليم �صهادة الفح�ص والختبار لالأنظمة اخلا�صة مب�صروع اأكادميية الدفاع املدين
•• اأبوظبي-وام:

اأكد الل�اء جا�سم حممد املرزوقي 
ق��ائ��د ع���ام ال���دف���اع امل����دين ب�����زارة 
الدفاع  اك���ادمي���ي���ة  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة 
�سرحاً  ت��ع��د  اأب����ظ���ب���ي  يف  امل����دين 
من  ي��ع��زز  متكاماًل  مهنياً  علمياً 
م�سرية التط�ير يف جمالت عمل 
الدفاع املدين بالدولة ويعمل على 
احلديثة  الأ�ساليب  اأف�سل  تقدمي 
النظري  ال��ت��دري��ب وال��ت��دري�����ص  يف 
لعنا�سر  ال���ع���م���ل���ي  وال����ت����ط�����ي����ر 
القطاع على نح� ي�سهم يف تعزيز 
ج��ه���د ال���ق��اي��ة مل���اج��ه��ة املخاطر 
الأرواح  على  للحفاظ  والتحديات 
واملمتلكات وفق ا�سرتاتيجية وزارة 

الداخلية.    
ال�سدد  ه����ذا  يف  امل����رزوق����ي  وق�����ال 

اأعمال الرتكيب والتجهيز للمبنى 
واأجهزة  معدات  ومنها  وملحقاته 
الغاز املُ�سال من خزانات ومبخرات 
وكذلك  وت��سيالتها  املُ�سال  الغاز 
حماكيات احلريق واأجهزة التحكم 
والتي  بها  اخلا�سة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
م��ن خ���الل برج  ب��ه��ا  التحكم  ي��ت��م 
املراقبة اأو عن ُبعد ب�ا�سطة اأجهزة 

حتكم يدوية ل�سلكية.
    واأك���د ق��ائ��د ع��ام ال��دف��اع املدين 
الإج�������راءات تهدف  ه���ذه  م��ث��ل  اأن 
و�����س����الم����ة  اأم����������ن  �����س����م����ان  اإىل 
امل����ت����درب����ني وم������اق�����ع ال���ت���دري���ب 
تنفيذ  وق��ت  بها  املحيطة  والبيئة 
املختلفة  ال��ت��دري��ب  �سيناري�هات 
م�اجهة  على  ال��ت��دري��ب  فيها  مب��ا 
لفتا  اخل����ط����رة  امل���������اد  ح���������ادث 
و�سهادة  الفح�ص  ت��ق��ري��ر  اأن  اإىل 

اأف�سل  اإىل  ال��س�ل  بهدف  وذلك 
التدريب  ع��م��ل��ي��ات  يف  امل��م��ار���س��ات 
والإطفاء  والإخ���الء  وال�ستجابة 
والإن��ق��اذ والإب��ق��اء على اجلاهزية 

ملكافحة احل�ادث.
ال�سهادة من  امل��رزوق��ي  وت�سلم      
بح�س�ر  العاملية  ال�سركة  ممثلي 
النعيمي  ع��ب��داهلل  حممد  العميد 
مدير عام �س�ؤون الإطفاء واحلماية 
وال�سالمة مدير م�سروع اأكادميية 
ال����دف����اع امل�����دين وال��ع��م��ي��د هالل 
عي�سة املزروعي مدير عام �س�ؤون 
امل�ارد واخلدمات امل�ساندة بالقيادة 
العامة للدفاع املدين واملقدم عادل 
الدفاع  اأك��ادمي��ي��ة  مدير  ال�سَمري 

املدين يف اأب�ظبي.  
واأو�سح قائد عام الدفاع املدين اأن 
يف  ال��رائ��دة  ال�س�ي�سرية  ال�سركة 

اأف�سل  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ن��ح��ر���ص   :
ال��دول��ي��ة وف��ق ت�جيهات  امل��ع��اي��ري 
ال��ف��ري��ق ���س��م��� ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 

ال�زراء وزير الداخلية .
احلديثة  الأن���ظ���م���ة  اإىل  م�����س��رياً 
امل�ستخدمة  ال��ذك��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
يف الأك���ادمي���ي���ة وال���ت���ي ت��ن��ف��ذ من 
مرم�قة  ع���امل���ي���ة  ����س���رك���ات  ق���ب���ل 
يف ه�����ذا امل����ج����ال م���ث���ل ت����ي ي����� يف 
ونادر  الأملانية   TUV SUD

ال�س�ي�سرية.  NADERER
  ك����ان ق���ائ���د ع����ام ال����دف����اع امل���دين 
�سهادة  ت�سلم  قد  الداخلية  ب���زارة 
لأنظمة  والخ����ت����ب����ار  ال���ف���ح�������ص 
واأع�������م�������ال ال����رتك����ي����ب اخل���ا����س���ة 
م�سروع  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ب��امل��رح��ل��ة 
اأكادميية الدفاع املدين يف اأب�ظبي 

جمالت تقنيات ومعدات احلريق 
املعدات  تركيب  ن��ف��ذت  والأن��ظ��م��ة 
ب�سيناري�هات  اخلا�سة  والأجهزة 
امل���ب���ن���ى  يف  احل������ري������ق  حم������اك������اة 
ط�ابق   10 من  املك�ن  التدريبي 
التجاري  ال�����س���ق  م��ب��ن��ى  وك��ذل��ك 
ب��ه قب� ون��ف��ق��ان وم�قف  وامل��ل��ح��ق 

لل�سيارات حتت املبنى.
الفح�ص  �سهادة  اأن  اإىل  واأ���س��ار      
و�سالمة  ج��اه��زي��ة  لتاأكيد  ج���اءت 
امل���ب���ن���ى  يف  امل����ث����ب����ت����ة  الأن������ظ������م������ة 
تقرير  �����س����دَر  ح���ي���ث  ال���ت���دري���ب���ي 
ال��ف��ح�����ص وال�������س���ه���ادة ع���ن طريق 
ال�����س��رك��ة ال��ع��امل��ي��ة “ ت���ي ي���� يف “ 
مبجال  امل��ت��خ�����س�����س��ة  اأمل���ان���ي���ا  يف 
والأمن  اجل����دة  معايري  م��راق��ب��ة 
قامت  اأن  ب��ع��د  وال�����س��الم��ةوذل��ك 
جميع  ����س���الم���ة  م����ن  ب���ال���ت���ح���ق���ق 

 .. املجال  هذا  يف  املعتمدة  العاملية 
و�سدد على اأهمية فح�ص الأنظمة  
ل�سمان  التدريب  مبنى  يف  املثبتة 

ال�����س��ادرة ج����اءت وفقاً  ال�����س��الم��ة 
الأملانية  القيا�سية  للم�ا�سفات 
امل�ا�سفات  يف  الأح���دث  تعد  التي 

اأي  مل�اجهة  واجلاهزية  ال�سالمة 
اخلدمات  م�ست�ى  ورف���ع  اأخ��ط��ار 

التي يقدمها الدفاع املدين. 
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
م�ست�سفى ت�ام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

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

ال�شارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�ص     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القي�ين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ص         6262666
م�ست�سفى الن�ر                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

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

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

العني
م�ست�سفى ال�احة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

ال�شارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الك�رني�ص  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليف�ن :                           8004888 04 
 04 فاك�ص  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الرتبية تعلن عن الإجراءات املتبعة حل�صول املنتهية خدماتهم على م�صتحقاتهم املالية
 ••  دبي- حم�شن را�شد

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم م�ؤخراً، عن اإجراءات »اإخالء الطرف« 
للمعلمني وامل�ظفني امل�ستقلني واملنتهية خدماتهم هذا العام، ف�سال 
عن كيفية ح�س�لهم على م�ستحقاتهم املالية، يف وقت بلغ عدد املعلمني 
م��ن تخ�س�سات  1200 معلم  م��ن  اأك��رث  اإن��ه��اء خدماتهم  ال��ذي��ن مت 

خمتلفة العام اجلاري.
الطرف،  اإخ���الء  اإج�����راءات  ب�����س��اأن  ال�����زارة  اأ���س��درت��ه  تعميم  وبح�سب 
امل���ظ��ف من  ط��رف  اإخ���الء  يتم  منه،  ن�سخة  على  »ال��ف��ج��ر«  وح�سلت 
العهد  جميع  ت�سليم  �سريطة  بها،  يعمل  كان  التي  الإدارة  اأو  املدر�سة 

التابعة.
اإدارة  الطرف من  اإخ��الء  على  امل�ظف  على ح�س�ل  ال����زارة  و�سددت 
اإدارة امل�ارد الب�سرية، التي  تقنية املعل�مات، واإخالء طرف ثالث من 
اإىل  بالإ�سافة  للم�ظف،  التعريفية  البطاقة  با�ستالم  بدورها  تق�م 
لتخاذ  ال�سفر  جل���از  امل�ظف  ت�سليم  عن  ف�سال  ال�سحية،  البطاقة 

اإجراءات الإقامة.
اإدارة  الإج����راءات عند  الأخ���رية م��ن  وح���ددت وزارة الرتبية اخل��ط���ة 
�س�ؤون امل�ظفني »ق�سم الرواتب«، م��سحة اأنه �سيتم حت�يل م�ستحقات 
نهاية اخلدمة بعد النتهاء من الإج��راءات املذك�رة خالل مدة �سهر 

من تاريخ بدء اإخالء الطرف.

عدداً  خدماتهم  املنتهية  اأو  امل�ستقيلني  تقدمي   الإج���راءات  وت�سمنت 
من امل�ستندات ليتمكن�ا من �سرف م�ستحقات نهاية اخلدمة ب�س�رة 
عاجلة، منها بالن�سبة للم�ظفني من امل�اطنني: �سرورة تعبئة من�ذج 
اإخالء الطرف، و�سهادة من البنك باحل�ساب البنكي اليبان، و�س�رة 
اله�ية ل�ساحب العالقة واأفراد اأ�سرته، و�س�رة خال�سة القيد ال�سادر 

عند التعيني بالإ�سافة اإىل اخلال�سة اجلديدة.
وفيما يخ�ص املعلمني وامل�ظفني من غري امل�اطنني، ا�سرتطت ال�زارة 
الت�سالت  من  الذمة  ب��راءة  وتقدمي  الكفالة،  نقل  اأو  الإقامة  اإلغاء 

تك�ن �سالحيتها �سارية املفع�ل.
واأخ����رى م��ن هيئة ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء ���س��اري��ة امل��ف��ع���ل، ومن����ذج اإخالء 

اإخ���الءات الطرف ���س��ادرة اعتباراً من  اأن تك�ن  ال��ط��رف، مع م��راع��اة 
من تقدمي جميع  النتهاء  �سرورة  عن  ف�سال  بعده،  وما  ي�ني�   18
امل�ستندات مبا فيها اإلغاء الإقامة والكفالة للمتاأخرين، خالل �سهرين 

من نهاية العام الدرا�سي.
العالقة ل�سرف  ع��دم تقدم �ساحب  اأن��ه يف ح��ال  ال�����زارة  واأو���س��ح��ت 
حق  ي�سقط  اخل��دم��ة،  نهاية  ت��اري��خ  م��ن  ���س��ن���ات   5 قبل  امل�ستحقات 

امل�ظف يف ال�سرف بالتقادم، وحت�ل اإىل اإيرادات الدولة.
واأفادت ال�زارة اأنه يتم عمل ح�الت بنكية مب�ستحقات نهاية اخلدمة 
على احل�ساب البنكي ال�سخ�سي ل�ساحب ال�ساأن، فينبغي عدم اإغالق 

احل�ساب الذي يح�ل عليه الراتب ال�سهري اأثناء اخلدمة.

ت�شمن اأعمل اإنارة وت�شريف مياه اأمطار واإ�شارات مرورية

بلدية مدينة اأبوظبي تن�صئ 154 موقفا �صطحيا وممرات للم�صاة يف �صارع امليناء باأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

ان��ت��ه��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���ظ��ب��ي يف 
ماي� املا�سي للعام احلايل 2017 
من تنفيذ م�سروع ا�ستهدف تعزيز 
امليناء  ���س��ارع  ال��ت��ح��ت��ي��ة يف  ال��ب��ن��ي��ة 
يف اأب���ظ��ب��ي ، وذل����ك ���س��م��ن اإط���ار 
مك�نات  مت���ك���ني  ع���ل���ى  احل����ر�����ص 
ومنظ�مة البنية التحتية لتتنا�سب 
امل�����س��ت��دام��ة يف  التنمية  ح��ج��م  م��ع 

اأب�ظبي .
امل�سروع  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأو����س���ح���ت 
م�قفا   154 اإن���������س����اء  ت�������س���م���ن 
املنطقة  يف  ل��ل�����س��ي��ارات  ���س��ط��ح��ي��ا 
رق��م 19 ح������ص ���س��رق 14  على 
امتداد �سارع امليناء مب�ساحة تقدر 
م�سرية   ، م��رب��ع  م���رت   2300 ب���� 
م�اقف  ت�فري  على  حر�ست  اأن��ه��ا 
ل���ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة من 
���س��م��ن م���ك����ن���ات امل�������س���روع حيث 
لذوي  م����اق���ف   5 ت��خ�����س��ي�����ص  مت 
هذه  يف  اخل���ا����س���ة  الح���ت���ي���اج���ات 

املنطقة .
امل�سروع  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����س���اف���ت 
ممرات  اإن�ساء  على  كذلك  ا�ستمل 
قدرها  ل��ل��م�����س��اة مب�����س��اح��ة  اآم���ن���ة 
110 مرت مربع يف املنطقة ذاتها 
، لت�سل مل�ساحة الإجمالية مل�سروع 
امل�اقف وممرات امل�ساة اإىل 3400 
مرت مربع .  كما حر�ست البلدية 
التحتية  البنية  مك�نات  دعم  على 
انتهت  حيث  املنطقة  يف  الأ�سا�سية 

من اإجناز اأعمال الإنارة ، وت�سريف 
مياه الأمطار و الإ�سارات املرورية. 
واأكدت البلدية اأن تط�ير ومتكني 
التحتية  البنية  وم��راف��ق  مك�نات 
اأ�سا�سية،  اأول���ي��ة  يعد  اأب�ظبي  يف 
اأجندتها  على  ا�سرتاتيجيا  وهدفا 
بنية  اإىل  ال������س���ل  اأن  م�����س��رية   ،
حت��ت��ي��ة ع�����س��ري��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة وفقا 
ال��ع��امل��ي��ة يحظى  امل��ع��اي��ري  لأرق�����ى 
ب����دع����م وم���ت���اب���ع���ة م�����س��ت��م��رة من 
جت�سيدا  وتاأتي   ، الر�سيدة  القيادة 
خلطة التط�ير ال�ساملة لأب�ظبي 

و�سمن   ،  2030 و����س����اح���ي���ه���ا 
البلدي  ال���ن���ظ���ام  ح����ر�����ص  اإط��������ار 
وا�سرتاتيجيته الهادفة اإىل تط�ير 
التحتية يف جميع  البنى  منظ�مة 
امل���دن، وت���ف��ري اخل��دم��ات القادرة 
على م�اكبة التط�ر امل�ستمر الذي 
ال�سكاين  وال��ن��م���  امل��دي��ن��ة  ت�سهده 
املت�ساعد، والت��سع امللح�ظ بحجم 
والتجارية  الق��ت�����س��ادي��ة  احل��رك��ة 
ال��ذي يتطلب وج�د  الأم��ر   ، فيها 
ومعايري  مب�ا�سفات  حتتية  بنية 
عاملية. واأِ�سارت البلدية اأن م�سروع 

امل�اقف ال�سطحية اأ�سهم يف ح�س�ل 
ال�����س��ك��ان ع��ل��ى امل����اق���ف ب��ك��ل ي�سر 
على  ال�سغط  م��ن  وق��ل��ل  و�سه�لة 
امل�اقف القريبة من املنطقة ، كما 
يف  امل�ساهمة  امل�سروع  ���س��اأن  م��ن  اأن 
واقت�ساديا  �سكانيا  املنطقة  اإنعا�ص 
اإدخ��ال مم��رات اآمنة  اأن  ، م��سحة 
امل�سروع  تفا�سيل  �سمن  للم�ساة 
باأمن  البلدية  ال��ت��زام  لتاأكيد  ج��اء 
و���س��الم��ة امل�����س��اة وت����ف���ري ممرات 
اآم��ن��ة ل��ه��م وف��ق��ا لأف�����س��ل املعايري 

العاملية.

وفد “مياه وكهرباء اأبوظبي” يطلع على م�صتجدات م�صروع “براكة”
•• اأبوظبي-وام: 

وكهرباء  م���ي���اه  ه��ي��ئ��ة  وف�����د  زار 
الدكت�ر  �سعادة  برئا�سة  اأب�ظبي 
ال�سيعري مدير عام  �سيف �سالح 
م�سروع  م���ق��ع  ب���الإن���اب���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�سلمية  ال��ن���وي��ة  للطاقة  ب��راك��ة 
يف منطقة الظفرة باإمارة اأب�ظبي 
م�ستجدات  على  الط���الع  ب��ه��دف 
الأع�����م�����ال الإن�������س���ائ���ي���ة اجل���اري���ة 
ال�سلمي  ال�����ن������وي  امل���������س����روع  يف 

الإماراتي.
�سعادة  ال����ف���د  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  ك����ان 
املهند�ص حممد اإبراهيم احلمادي 
مل�ؤ�س�سة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
وفريق  الن�وية  للطاقة  الإم��ارات 
ال��ق��ي��ادة يف امل���ؤ���س�����س��ة ال���ذي رافق 
وفد الهيئة يف ج�لة �سمن مرافق 
براكة  مب����ق���ع  الأوىل  امل���ح���ط���ة 
ل��ت��ف��ق��د ال�����س����ت����ع����دادات اجل���اري���ة 
للمحطة  الت�سغيلية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
وال��ت��ي جت��ري وف��ق اأع��ل��ى املعايري 

العاملية لل�سالمة واجل�دة .
واط���ل���ع وف����د ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى كافة 
الإن�سائية  والأع���م���ال  الجن�����ازات 
“براكة”  يف  حتقيقها  جرى  التي 
والتي  ال�����س��اب��ق��ة  ال���ف���رتة  خ����الل 
ت�سمل ا�ستكمال الأعمال الإن�سائية 
وا�ستعداداتها  الأوىل  للمحطة 

الذي  براكة  م�سروع  تط�ير  على 
العامل  يف  اإن�سائي  م�قع  اأول  يعد 
ي��ج��ري ف��ي��ه ب��ن��اء اأرب�����ع حمطات 
واح����د  اآن  يف  م��ت��ط��اب��ق��ة  ن�����وي����ة 
م�ست�ى  ع��ل��ى  ت���ع���رف����ا  ح��ي��ث   ..
اخلربات العاملة يف م�قع امل�سروع 
والكفاءات  الك�ادر  اإع��داد  ياأتي  اإذ 
ال�طنية وت�فري فر�ص عمل لهم 
التي  امل�ؤ�س�سة  اأول���ي��ات  راأ���ص  على 
اإىل  الت�طني  ن�سبة  فيها  و�سلت 
% من   20 بينهم  م��ن   %  60

الإناث.
وق������دم ����س���ع���ادة امل���ه���ن���د����ص حممد 

النم� يف دولة الإمارات.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ����س���ع���ادة حممد 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  احل����م����ادي 
الن�وية  الإمارات للطاقة  مل�ؤ�س�سة 
حتقيق  على  امل�ستمر  الرتكيز  اإن 
للج�دة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
وال�����س��الم��ة يف امل�����س��روع ج��ع��ل من 
دولة الإمارات م�ساهما م�ث�قا يف 

�سناعة الطاقة الن�وية العاملية.
ب�سكل  للعمل  تطلعه  ع��ن  واأع���رب 
وكهرباء  م���ي���اه  ه��ي��ئ��ة  م���ع  وث���ي���ق 
القريب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  اأب����ظ���ب���ي 
وجميع الأطراف املعنية يف الدولة 

لت�ليد الكهرباء بعد و�س�ل اأوىل 
�سحنات ال�ق�د الن�وي وتخزينها 
جانب  اإىل  “براكة”  يف  ب����اأم����ان 
اإىل  املحطة  اأن��ظ��م��ة  ك��اف��ة  ت�سليم 
املائية  للطاقة  ال��ك���ري��ة  ال�سركة 
بالختبارات  ل��ل��ق��ي��ام  وال���ن����وي���ة 
العمليات  ق����ب����ل  ال�����������س�����روري�����ة 
املخطط  الآم�����ن�����ة  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة 
ف�ر   2018 ع����ام  يف  ان��ط��الق��ه��ا 
الرقابية  امل�افقات  على  احل�س�ل 

والتنظيمية لبدء الت�سغيل.
والتقى ال�فد خالل اجل�لة عددا 
العاملني  امل���ؤ���س�����س��ة  م���ظ��ف��ي  م��ن 

اجلارية لبدء الت�سغيل ودور ذلك 
الثالث  املحطات  اإجن��از  تعزيز  يف 

املتبقية.
�سيف  ال���دك���ت����ر  ����س���ع���ادة  واأ������س�����اد 
مياه  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال�سيعري 
وكهرباء اأب�ظبي بالإنابة باجله�د 
التي مت  الأع��م��ال  املبذولة وحجم 

اإجنازها .
ال���ت���ي  ال����ك����ه����رب����اء  اأن  م��������ؤك�������دا 
���س��ت��ق��دم��ه��ا حم��ط��ة ب���راك���ة متثل 
حيث  للدولة  ا�سرتاتيجية  اأهمية 
اأن��ه��ا ت���ف��ر ط��اق��ة اأم��ن��ة وم�ث�قة 
ت���ع���زز م�سرية  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  و���س��دي��ق��ة 

التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  احل����م����ادي 
الن�وية  الإمارات للطاقة  مل�ؤ�س�سة 
الدكت�ر  ل�سعادة  مف�سال  �سرحا 
املرافق  وال���ف��د  ال�سيعري  �سيف 
تنتهجها  ال��ت��ي  الأول�����ي����ات  ح����ل 
ي��ت��ع��ل��ق مبعايري  ف��ي��م��ا  امل���ؤ���س�����س��ة 
امل�سروع  �سمن  وال�سالمة  اجل���دة 
املعايري  اأع����ل����ى  م����ع  ي��ت��ف��ق  ومب�����ا 

الدولية والت�سريعات الر�سمية.
التط�ر  احل��م��ادي  ا�ستعر�ص  كما 
الإن�سائية  الأع���م���ال  يف  امل�����س��ت��م��ر 
وال���درو����ص امل�����س��ت��ف��ادة خ���الل بناء 
املحطة الأوىل قبيل ال�ستعدادات 

وخارجها.
براكة  حمطات  م�سروع  اأن  يذكر 
للطاقة الن�وية ال�سلمية يعد اأول 
م�قع اإن�سائي يف العامل يجري فيه 
بناء اأربع حمطات ن�وية متطابقة 

يف اآن واحد.
وك���ان���ت الأع����م����ال الإن�������س���ائ���ي���ة يف 
 2012 ب��داأت عام  املحطة الأوىل 
الإم����ارات  م�ؤ�س�سة  �ست�فر  حيث 
ل���ل���ط���اق���ة ال����ن�����وي����ة ح��ي��ن��ه��ا رب���ع 
اح��ت��ي��اج��ات دول�����ة الم��������ارات من 
منخف�سة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

النبعاثات الكرب�نية.

جرت اأحداثها اأثناء رفع اآذان �شالة املغرب

عملية »مدفع الإفطار« ل�صرطة اأبوظبي حتبط ترويج 73 كيلو جرامًا »ح�صي�ص« يف رم�صان
•• اأبوظبي-الفجر:

اأحبطت  �سرطة اأب�ظبي، حماولة 
ترويج 73 كيل� جراماً من خمدر 
احل�سي�ص يف عملية ن�عية اأطلقت 
ع��ل��ي��ه��ا ا����س���م »م���دف���ع الإف����ط����ار«، 
جرت اأحداثها املثرية خالل �سهر 
اأث����ن����اء م�عد  امل���ا����س���ي،  رم�������س���ان 
طعام  وتناول  املغرب،  �سالة  اآذان 

الإفطار. 
غريب  ط����اه����ر  ال���ع���ق���ي���د  واأف����������اد 
الظاهري، مدير مديرية مكافحة 
املخدرات يف قطاع الأمن اجلنائي  
اإط��الق  ا�سم »مدفع الإفطار«  اأن 
على العملية  للت�قيت التي جرت 
اإىل  م�سرياً  الق�سية،  اأح��داث  بها 
واإلقاء  امل�سب�طة،  الكمية  حتريز 

ال�����س��دي��د، وح��ني مت ت��اأك��ي��د �ساعة 
القب�ص  اإل����ق����اء  ج����رى  ال�����س��ف��ر، 
اأثناء  ت��ام  تلّب�ص  حالة  يف  عليهما 

ترويجهما للمخدرات.
اأ�سيبا  امل�������س���ت���ب���َه���نينْ  اأن  وذك�������ر 
ب�سدمة  مفاجئة  وغري مت�قعة؛ 
الإط���ب���اق عليهما  ل�����س��رع��ة  ن��ظ��راً 
الإجرامي  الن�ساط  ه��ذا  وك�سف 
يف واق���ع���ة ف���ري���دة جت�����ّس��د ق���درة 
ع���ل���ى حتقيق  اأب����ظ���ب���ي  ����س���رط���ة 
اأهداف املنظ�مة الأمنية وال�سعي 
املجتمع،  اأف����راد  على  للمحافظة 

ل�سيما ال�سباب، درع ال�طن.
مكافحة  م��دي��ري��ة  م���دي���ر  ون���ق���ل 
اأب�ظبي  ����س���رط���ة  يف  امل�����خ�����درات 
الكمية  ب���اأن  امل�ستبَهنينْ  اع����رتاف 
بغر�ص  ��ه��م��ا  ت��خ�����سّ امل�����س��ب���ط��ة 

 ) القب�ص على �سخ�َسنينْ )اآ�سي�َينينْ
�سالَعنينْ يف اجلرمية.

واأرج����ع ب��داي��ات ال���اق��ع��ة، حينما 
امل�سادر  اأح��د  من  معل�مات  وردت 
ال�سرية اإىل املديرية تفيد ب�ج�د 
اإم���������ارات  اإح���������دى  ���س��خ�����س��ني يف 
لرتويج  ن�ساطاً  ي��دي��ران  ال��دول��ة، 
ب��ي��ع الكمية  امل���خ���درات، وي��ن���ي��ان 
ت�سكيل  ف��ت��م  ب��ح���زت��ه��م��ا،  ال���ت���ي 
ف��ري��ق ع��م��ل ع��ل��ى ق����در ع����اٍل من 
لإحباط  والح���رتاف���ي���ة  ال��ك��ف��اءة 
فيها  املت�رطني  و�سبط  العملية، 

و�سم�مهم املخدرة.
على  ب������داأ  ال���ف���ري���ق  اأن  واأو������س�����ح 
ال�ستدللت،  كافة  بجمع  ال��ف���ر 
وا�ستمر يف تتبع التحّركات املريبة 
باحلذر  اّت�سمت  التي  للمروَجنينْ 

التك�ّسب  نظري  وبيعها  الت�س�يق  
م�سرياً  م�سروعة،  غ��ري  بطريقة 
وامل�سب�طات  اإح���ال���ت���ه���م���ا،  اإىل 
العامة،  ال���ن���ي���اب���ة  اإىل  امل�����ح�����ّرزة 
ا����س���ت���ك���م���اًل ل��ب��ق��ي��ة الإج����������راءات 

القان�نية.
اأن  قائاًل:  ال�سبطية  عن  وع�ّق�ب 
اإمت���ام �سفقة  ب��اأن  امل��رّوَج��نينْ ظّنا 
رم�سان  ���س��ه��ر  امل���خ���درات يف  ب��ي��ع 
م�عد  يف  وحت������دي������داً  امل������ب������ارك، 
اآذان �سالة  رف��ع  اأث��ن��اء  الإف���ط���ار، 
امل��غ��رب،  �سيجعلهما   مبناأى عن 
،  ع��ل��ى اعتبار  ال�����س��رط��ة«  »ع��ي���ن 
ان�سغال  عنا�سر املكافحة بال�سالة 
والإفطار ، ولكن عنا�سر مكافحة 
املخدرات ، اأحبطت اآمال    امل�ستبه 
ال��ق��ب�����ص عليهما  ، وال���ق���ت   ب��ه��م��ا 

الدائم  ، ل�سبط مرّوجي ال�سم�م 
املخدرة ، و انهم » العني ال�ساهرة 

ل��ي���ؤك��دوا  ج��اه��زي��ت��ه��م  العالية   ،
بكل الأوقات والظروف، و التاأّهب 

» يف تعزيز  الأمن والأمان  لأفراد 
املجتمع  .
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اأخبـار الإمـارات
ماجد بن �صلطان القا�صمي 

يح�صر اأفراح الكتبي يف الذيد
•• ال�شارقة -وام:

�س�ؤون  دائ���رة  مدير  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سلطان  ب��ن  ماجد  ال�سيخ  ح�سر 
ال�س�احي والقرى بال�سارقة حفل الزفاف الذى اأقامه على �سيف خمي�ص 
بقاعة  وذل���ك  الكتبي  على  ب��ن  �سعيد  حميد  ك��رمي��ة  اىل  الكتبي  ال��ن��دا���ص 

الحتفالت بالذيد .
ح�سر احلفل عدد من كبار ال�سخ�سيات و امل�سئ�لني و وجهاء القبائل .

وزير تطوير البنية التحتية: 

اخلطة اخلم�صية للوزارة تغطي م�صاريع للقطاعات الأمنية والتعليمية وال�صحية واخلدمية وطرق احتادية
البنية  ت���ط����ي���ر  وزارة  ك�������س���ف���ت 
املزمع  امل�������س���اري���ع  اأن  ال���ت���ح���ت���ي���ة، 
�سن�ات  اخلم�سة  خ���الل  تنفيذها 
للقطاعات  م�ساريع  تغطي  املقبلة 
وال�سحية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  الأم���ن���ي���ة 
م�ساريع  اإىل  اإ���س��اف��ة  واخل��دم��ي��ة، 
الطرق، لفتة اإىل اأن ال�زارة انتهت 
�ساملة  ت�سغيلية  خطة  و���س��ع  م��ن 
لتلك امل�ساريع حتقق ا�سرتاتيجيات  
اجلهات امل�ستفيدة املختلفة و�سركاء 

ال�زارة ال�سرتاتيجيني. 
املهند�ص  ال���دك���ت����ر  م���ع���ايل  واأك�����د 
ال��ن��ع��ي��م��ي وزير  ب��ل��ح��ي��ف  ع���ب���داهلل 
اأن  ال���ت���ح���ت���ي���ة،  ال���ب���ن���ي���ة  ت���ط����ي���ر 
امل�����س��اري��ع امل���درج���ة ���س��م��ن اخلطة 
اخل��م�����س��ي��ة ل����ل�����زارة، م���ب���اين عدد 
ال�سرطة على م�ست�ى  قيادات  من 
ال������دول������ة، وم���������س����اري����ع ع������دد من 
اإىل   بالإ�سافة  والنيابات،  املحاكم 
الطرق  �سبكة  كفاءة  ورف��ع  تط�ير 
الربط  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  الحت���ادي���ة 
اجليل  كذلك  الدولة،  مناطق  من 
ال����راب����ع ل���ل���م���دار����ص ال���ذك���ي���ة، اإىل 
جانب احتياجات وزارة ال�سحة من 
معايري  مع  تت�افق  �سحية  مراكز 

ال�سحة  وزارة  وت�����ج����ه   JCI
للرعاية  ال�سامل  امل��رك��ز  ملنظ�مة 
مناطق  جميع  وتغطية  ال�سحية 
احتياجات  ع���ن  ف�����س��ال  ال����دول����ة، 
ال�����زارات  م��ن  امل�ستفيدة  اجل��ه��ات 
واجلهات الحتادية التي تعترب من 
امل�ستفيدين الرئي�سني من م�ساريع 

وزارة تط�ير البنية التحتية.
عمل  خطة  اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
ت�سمنت   2017 ل��ل��ع��ام  ال�������زارة 
4 م�ساريع خالل الربع  طرح عدد 
الأول، و�سملت ان�ساء واجناز مبنى 
اجلن�سية والإقامة-ال�سارقة اإحالل 
، وكذلك ان�ساء واجناز مركز طب 

الأ�سنان بخ�رفكان، واإحالل مركز 
-كلباء-  الأولية  ال�سحية  الرعاية 
ال�����س��ارق��ة K ف�����س��ال ع���ن اإح����الل 
الأولية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��رك��ز 
تقديرية  بتكلفة  اخل��ي��م��ة،  -راأ�����ص 

بلغت 180 ملي�ن درهم.
وف�������ي�������م�������ا ي������ت������ع������ل������ق ب�����اخل�����ط�����ة 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل������ل�������زارة ق���ال 
املا�سية  املرحلة  فر�ست  معاليه: 

وتطبيقها  مب�س�ؤولياتها  ال�����زارة 
خم�����ت�����ل�����ف ع�����ن�����ا������س�����ر خ���ط���ت���ه���ا 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، ح���ق���ق���ت دول����ة 
ال��ري��ادة العاملية يف كثري  الإم���ارات 
لفتا  التحتية،  البنية  عنا�سر  من 
ال�زارة  ت�اجهه  ال��ذي  التحدي  اأن 
الريادة  ا�ستكمال  على  يقت�سر  ل 
يف العنا�سر الأخ��رى ولكن يتعداه 
دائمة  العاملية  الريادة  هذه  لتك�ن 

الت�افقي  التعريف  ح���ل  يتمح�ر 
البنية  يف  ال���ت���ط����ي���ر  لجت����اه����ات 
مع  وف��ع��ال  را���س��د  ب�سكل  التحتية 
قيادة العمل امل�سرتك بني خمتلف 
حتديث  لتط�ير  املعنية  اجل��ه��ات 
البنية التحتية مبا يحفظ للدولة 
ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال البنية  ال���ري���ادة 

التحتية الفاعلة.
�سل�ع  بف�سل   : معاليه  واأ����س���اف 

التنمية  ا���س��ت��دام��ة  حت���دي مت��ك��ني 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ن��ظ���م��ة بنية 
ملتطلبات  ومنا�سبة  حديثة  حتتية 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
وال���ب���ي���ئ���ي���ة وال���ث���ق���اف���ي���ة وك���ذل���ك 
الأم�����ن�����ي�����ة. وم������ع ت����ع����دد اجل���ه���ات 
ورعاية  وتط�ير  بناء  يف  امل�ساهمة 
للبنية  املختلفة  العنا�سر  واإدارة 
التحتية فاإن دور ال�زارة امل�ستقبلي 

الرا�سدة  ال���س��ت��ج��اب��ة  خ���الل  م���ن 
وامل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��ق��دمي ب��ن��ي��ة حتتية 
ال�ساملة  التنمية  متكني  يف  فاعلة 
واملت�ازنة وامل�ستدامة على م�ست�ى 

الدولة.
البنية  تط�ير  وزي���ر  م��ع��ايل  واأك���د 
من  ت�سعى  ال�������زارة  اأن  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
املختلفة  امل�ساريع  تنفيذها  خ��الل 
اإىل حتقيق مكانة مرم�قة لدولة 

دولياً،  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
عاملياً  وال��ت��ف���ق  ال���ري���ادة  وك���ذل���ك 
ي�ساهم  م���ا  امل���ج���الت،  يف خم��ت��ل��ف 
يف دع���م ال��ن��م��� الق��ت�����س��ادي الذي 
ت�����س��ه��ده دول����ة الإم�������ارات، وكذلك 
ال�سعادة  م���ؤ���س��رات  اأع��ل��ى  حت��ق��ي��ق 
اأر�ص  على  واملقيمني  للم�اطنني 
الإم��ارات، حيث ي�سب ذلك كله يف 

دعم الأجندة ال�طنية للدولة.

غرفة عجمان توقع عقد تنظم معر�ص عجمان الدويل للتعليم والتدريب 2018 مع »احللول الذكية«
•• عجمان-وام: 

وقعت غرفة جتارة و�سناعة عجمان 
عقد تنظيم معر�ص عجمان الدويل 
ن�سخته  يف  وال����ت����دري����ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ال�ساد�سة 2018 مع �سركة احلل�ل 

الذكية للت�س�يق.
وحتر�ص غرفة عجمان على تنظيم 
القطاع  دع��م  بهدف  �سن�يا  املعر�ص 
ا�ستدامته  فر�ص  وتعزيز  التعليمي 
خا�سة  ع��ج��م��ان  اإم�������ارة  يف  ومن������ه 
والم������ارات ع��ام��ة وت���ف��ري خمتلف 
التخ�س�سات للطلبة واولياء الم�ر 

حتت �سقف واحد.
وقع العقد من جانب غرفة عجمان 
�����س����ع����ادة ن���ا����س���ر ال����ظ����ف����ري امل���دي���ر 
ودعم  التخطيط  لقطاع  التنفيذي 
الع�ساء ومن جانب �سركة احلل�ل 
غيث  نبيل  �سعادة  للت�س�يق  الذكية 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وذل�����ك يف مقر  امل���دي���ر 

الغرفة.
وا�ساد نا�سر الظفري بدعم �ساحب 

ال�ساد�سة  ن�����س��خ��ت��ه  يف  امل��ع��ر���ص  ان 
جامعات  من  لفتا  ح�س�را  �سي�سهد 
ومعاهد من خارج الدولة اإىل جانب 
م�ساحبة املعر�ص للعديد من ور�ص 
باأف�سل  العمل والفعاليات للتعريف 
والتخ�س�سات  امل�ستقبلية  اخليارات 

الكادميية املرتبطة ب�س�ق العمل.
التنفيذي  امل��دي��ر  غيث  نبيل  ووج���ه 
للت�س�يق  ال��ذك��ي��ة  احل��ل���ل  ل�����س��رك��ة 
ال�سكر لغرفة عجمان على جه�دها 
التعليمية  احل��رك��ة  م�سرية  دع��م  يف 
تنظيمها  خ�����الل  م����ن  ع�����ام  ب�����س��ك��ل 
للتعليم  ال�����دويل  ع��ج��م��ان  م��ع��ر���ص 
وال����ت����دري����ب ���س��ن���ي��ا مب����ا ي�����س��ب يف 
الم����ر  واأول����ي����اء  ال��ط��ل��ب��ة  م�سلحة 
التعليمية  وامل���ؤ���س�����س��ات  ج��ه��ة  م���ن 
مب��خ��ت��ل��ف ت��خ�����س�����س��ات��ه��ا م���ن جهة 
املعر�ص  زوار  ان  م��سحا  اخ����رى.. 
اأم���ر وطلبة واكادمييني  اأولياء  من 
وا�سحة  ت��ط���رات  �سيلم�س�ن  وزوار 
امل�ساركة  امل����ؤ����س�������س���ات  ن���اح���ي���ة  م����ن 

والفعاليات امل�ساحبة.

را�سد  ب����ن  ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د  ال�����س��م��� 
النعيمي ع�س� املجل�ص الأعلى حاكم 
يف  التعليمية  للمنظ�مة  ع��ج��م��ان 
بالهتمام  �سم�ه  وت�جيهات  الإمارة 
وتعزيز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب���امل����ؤ����س�������س���ات 
ا�ستدامتها مبا يخدم افراد املجتمع.

ان  ل�سيما  ال��ع��م��ل  ���س���ق  متطلبات 
املعر�ص يعد فر�سة لتبادل اخلربات 
امل�ساركة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اجل���ه���ات  ب���ني 
وال����ت����ع����رف ع���ل���ى اأف�������س���ل واح�����دث 

التخ�س�سات املطروحة. 
وق����ال ان م��ع��ر���ص ع��ج��م��ان ال���دويل 

وحر�ص جمل�ص اإدارة غرفة عجمان 
واهمية  �سن�يا  املعر�ص  تنظيم  على 
الت�جيه بزيادة ال�ستثمار يف القطاع 
بتنمية  لرت��ب��اط��ه  وذل���ك  التعليمي 
وت���ط����ي���ر ك���اف���ة ال���ق���ط���اع���ات الم���ر 
ال����ذي ي�����س��ب روؤي�����ة اإم�����ارة 2021 

الرائد  ودوره  املعر�ص  اهمية  واك��د 
ملختلف  دول���ي���ة  م��ن�����س��ة  ت����ف���ري  يف 
اجلامعات واملعاهد من داخل الدولة 
ا�ستعرا�ص  ي�فر  حدث  يف  وخارجها 
الكادميية  ال��ت��خ�����س�����س��ات  خم��ت��ل��ف 
مع  يتنا�سب  مبا  املختلفة  والربامج 

للتعليم والتدريب من �ساأنه ان يفتح 
قن�ات الت�ا�سل فيما بني امل�ؤ�س�سات 
عقد  وامكانية  امل�ساركة  التعليمية 
ال�����س��راك��ات وت���ب���ادل اخل����ربات فيما 
بينها. وا�ساد املدير التنفيذي لقطاع 
بجه�د  الع�����س��اء  ودع���م  التخطيط 

يف  ي�ساهم  �سعيد  »جم��ت��م��ع  ب��اإي��ج��اد 
حك�مة  حتفزه  اأخ�سر  اقت�ساد  بناء 

متميزة من�سجمة مع روح الحتاد«.
ال�سام�سي  اإمي��ان  اأك��دت  جانبها  من 
الع���������س����اء  دع�������م  اإدارة  م������دي������رة 
وامل�س�ؤولية املجتمعية بغرفة عجمان 

�صرطة راأ�ص اخليمة تفعل 
خدمة دفع املخالفات 

املرورية اإلكرتونيًا
•• راأ�ص اخليمة -الفجر:

املرور والدوريات  اإدارة  العلكيم مدير  �سعيد  العقيد علي  اأكد 
ل�سرطة  العامة  بالقيادة  املركزية  للعمليات  العامة  ب���الإدارة 
�سبل  اأق�سى  ت�فري  على  العامة  القيادة  �سعي  اخليمة  راأ����ص 
الداخلية  وزارة  روؤي��ة  مع  ، متا�سياً  للمجتمع  والدعم  الراحة 
، يف خط�ة  للجمه�ر  الأم��ن��ي��ة  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي  يف 
الأف�سل  اإىل  والتغيري  والتح�سني  التط�ير  اإىل  دائماً  تهدف 
الكفيلة  املن�س�دة  وال�سرتاتيجيات  الأه����داف  يحقق  ومب��ا   ،
تتنا�سب  التي  وال�سرطية  الأمنية  اخل��دم��ات  اأف�سل  بتقدمي 
املجال  يف  العاملية  واملمار�سات  العلمية  النظريات  اأف�سل  مع 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا با�ستخدام  ي��ت���اك��ب م���ع ع���امل  الأم���ن���ي ومب���ا 
التطبيقات الإلكرتونية والذكية ، حيث يتم ت�فري خدماتها 
اإجناز معامالتهم بكل ي�سر و�سه�لة  لتمكنهم من  اإلكرتونياً 
مبا   ، ال�ساعة  م��دار  على  الأك��م��ل  ال�جه  على  قيا�سي  وب�قت 
اخلدمة  ج����دة  تط�ير  يف  ت�سهم  وال��ت��ي  مهمة  اإ���س��اف��ة  ميثل 
والعمل الأمني بال�سكل الذي نتطلع اإليه جميعاً لأداء ر�سالتنا 

ال�سامية يف تعزيز الأمن .
املرور  اإدارة   - اخل��ي��م��ة  راأ�����ص  ���س��رط��ة  تفعيل  ب��ع��د  ذل���ك  ج���اء 
اإلكرتونياً من  امل��روري��ة  املخالفات  دف��ع  وال��دوري��ات - خلدمة 
و�سهلة  ب�سيطة  بخط�ات  ال��ذك��ي  التطبيق  ا�ستخدام  خ��الل 
متكن اجلميع من دفع خمالفاتهم دون احلاجة اإىل ح�س�رهم 
التي  ال�سرورية  احل��الت  لبع�ص  اإل  ملراكز اخلدمة  �سخ�سياً 

ت�ستدعي ذلك.

خميم هيئة تنظيم الت�صالت 
لالبتكار ينطلق اليوم

•• دبي -وام: 

فعاليات  الح������د  ال����ي�����م  ت��ن��ط��ل��ق 
الت�سالت  تنظيم  هيئة  “خميم 
الذي  الثالثة  بن�سخته  لالبتكار” 
لتنظيم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
حتى  وي�ستمر  الت�����س��الت  ق��ط��اع 

املقبل. اأغ�سط�ص   10
مي�ل  ت�جيه  اإىل  املخيم  وي��ه��دف 
اآفاق  وم��دارك اجليل النا�سئ نح� 
ملكات  ودع���م  امل�ستقبلية  التقنية 
وا�ست�سراف  والبتكار  ال�ستك�ساف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل وال���ت���ط����ي���ر ال����ذات����ي 
اليافعني  ل��دى  التقنية  للمهارات 
مب���ا ي���ت����اف���ق م���ع ت����ج���ه ال���دول���ة 
وتقنية  الت���������س����الت  جم������ال  يف 
هيئة  “خميم  وي��ق��ام  امل��ع��ل���م��ات. 
يف  لالبتكار”  الت�����س��الت  تنظيم 
ل�سمان  ال��دول��ة  اإم�����ارات  خمتلف 
�سن  امل�ساركني من  ع��دد من  اأك��رب 
البنني  م���ن  ع���ام���ا   17 وح���ت���ى   6
وال���ب���ن���ات. وت��ن��ظ��م ال��ه��ي��ئ��ة خالل 
تركز  متن�عا  ن�ساطا   24 املخيم 
ب���ن���اء مهارات  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  م���ن 
الطلبة يف تط�ير  ت�ساعد  اأ�سا�سية 
ومهاراتهم  م����اه���ب���ه���م  و����س���ق���ل 

ريادة  فكر  تبني  على  وت�سجيعهم 
يف  �سيما  ول  ع��ام  ب�سكل  الأع��م��ال 
الأن�سطة  وم���ن  ال��رق��م��ي.  ال��ع��امل 
ت��دخ��ل يف م�����س��اق��ات املخيم:  ال��ت��ي 
م�سروع املدينة الذكية وال�ستخدام 
والت�ا�سل  للتكن�ل�جيا  الآم����ن 
والفن�ن  والت�سميم  الج��ت��م��اع��ي 
وبناء  امل�ستقبل  و�سناعة  والإب���داع 
املهارات الإيجابية واأن�سطة وبرامج 
ع������ام اخل������ري وال����ت����ط�����ع وخ���دم���ة 
الأن�سطة.  م��ن  وغ��ريه��ا  املجتمع 
وقال �سعادة حمد عبيد املن�س�ري 
لتنظيم  العامة  الهيئة  ع��ام  مدير 
قطاع الت�سالت ان الهيئة ت�سعى 
من خ��الل تنظيم ه��ذا املخيم اإىل 
بني  الب��ت��ك��ار  ثقافة  ون�سر  تعزيز 
الإم��ارات��ي يف جمال  ال�سباب  جيل 
املعل�مات  وتكن�ل�جيا  الت�سالت 
وت�سجيعهم  املعرفة  ب��ذور  وغر�ص 
ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز والإب���������داع يف اإط����ار 
واإعداد  بناء  اإىل  الرامية  اجله�د 
الإماراتية  وامل�����اه����ب  ال���ك���ف���اءات 
ياأتي  الملخيم  ان  واأ�ساف  ال�سابة. 
تنفيذا لت�جيهات القيادة الر�سيدة 
يف خلق بيئة حمفزة لالبتكار ت�سل 
بدولة الإمارات اإىل املراكز الأوىل 

عاملياً يف خمتلف امليادين كما ياأتي 
ا�ستكماًل للنجاحات التي حققناها 
للمخيم  ال�����س��اب��ق��ة  ال��������دورات  يف 

وجت�سيداً مل�س�ؤوليتنا املجتمعية. 
ن�ساطات  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
 8:30 ال�����س��اع��ة  ت���ب���داأ يف  امل��خ��ي��م 
ال�ساعة  ح��ت��ى  وت�����س��ت��م��ر  ���س��ب��اح��ا 
2:00 ظهرا ملدة 5 اأيام يف الأ�سب�ع 
و�سيتم ت�فري م�ا�سالت متط�رة 
وجمانية لنقل الطلبة اإىل م�اقع 
�سمن  الطالب  وي���زع  الأن�سطة.. 
�سغرية  جم��م���ع��ات  اإىل  ف��ئ��ة  ك��ل 
ت�سم كل منها 22-18فردا ولكل 
ح�سب  متغري  ي�مي  برنامج  منها 

الفئة العمرية.
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اأخبـار الإمـارات
الأمني الإعالم  اأجهزة  لروؤ�صاء  الثاين ع�صر  العربي  املوؤمتر  “الداخلية” ت�صارك يف 

•• اأبوظبي-وام: 

ب����اإدارة العالم  ال��داخ��ل��ي��ة ممثلة  وزارة  م��ن  وف��د  ���س��ارك 
الأمني بالإدارة العامة لالإ�سناد الأمني يف امل�ؤمتر العربي 
انعقد  الذي  الأمني  الإع��الم  اأجهزة  الثاين ع�سر لروؤ�ساء 
الأمانة  م��ق��ر  احل����ايل يف  ي���ل��ي���  و7   5 ب���ني  ال���ف���رتة  يف 
الداخلية العرب يف ت�ن�ص مب�ساركة  العامة ملجل�ص وزراء 
وف����د مت��ث��ل اأج��ه��زة الإع����الم الأم��ن��ي يف ال����دول العربية 
نايف  وجامعة  العربية  ال��دول  جامعة  ممثلي  وبح�س�ر 
العربية للعل�م الأمنية. ووافق املجتمع�ن يف امل�ؤمتر على 
ا�سرتاتيجية تط�ير اأداء الإعالم الأمني العربي واأو�س�ا 

بتعميمها على الدول الأع�ساء لالإفادة منها.. كما اأ�سدر 
املجتمع�ن عدة ت��سيات مهمة من �ساأنها تعزيز التعاون 

العربي يف املجالت ذات ال�سلة بعمل هذه الأجهزة.
واأحال امل�ؤمتر الروؤية التي اأعدها املكتب العربي لالإعالم 
لال�سرتاتيجية  املنفذة  املرحلية  اخلطة  �ساأن  يف  الأمني 
الإرهاب  ظ��اه��رة  مل�اجهة  امل�سرتكة  العربية  الإع��الم��ي��ة 
العربية  ال��دول  جامعة  يف  والت�سال  الإع���الم  قطاع  اىل 
املجتمع�ن  واأك��د  اخلطة..  برامج  اث��راء  يف  منها  لالإفادة 
اأهمية النتباه اإىل األعاب الفيدي� التي ت�ستهدف ال�سباب 
واأثرها ال�سلبي يف التحري�ص واحلث على ارتكاب اجلرمية 

واأو�س�ا باإعداد درا�سة يف هذا املجال.

وا�ستعر�ص امل�ؤمتر امل�اقع اللكرتونية و�سفحات الت�ا�سل 
الجتماعي اخلا�سة ب�زارات الداخلية العربية.. واأو�سى 
تفيد  اإلكرتوين من�ذجي  مل�قع  ت�س�ر  باإعداد  املجتمع�ن 
اللكرتونية  م�اقعها  حت�سني  يف  الداخلية  وزارات  منه 
ال��دول الأع�ساء  وتط�يرها. ومت عر�ص جتارب عدد من 
واأحيلت  الإره����اب  ملكافحة  الإع����الم  ا���س��ت��خ��دام  يف جم��ال 
الت��سيات اإىل الأمانة العامة متهيدا لرفعها اإىل الدورة 

املقبلة ملجل�ص وزراء الداخلية العرب للنظر يف اعتمادها.
اأح��م��د ح��م��د ن�سيب  ال���رائ���د  ال��داخ��ل��ي��ة  م��ث��ل وف���د وزارة 
املن�س�ري والرائد عبداملطلب اأحمد احلمادي من الإدارة 

العامة لالإ�سناد الأمني بال�زارة.

» حمطة ال�صعادة » تخف�ص زمن اإ�صدار الإقامة يف عجمان بن�صبة 50 % عرب من�صة »امل�صرعات احلكومية« 

ح�شني عبدالرحمن الرند عائ�شة باحلرفيةعلي �شعيد املطرو�شي �شعيد الغفلي

•• عجمان-وام:

اأعلنت وزارات الداخلية واخلارجية 
ال�سحة  و  ال��������دويل  وال����ت����ع����اون 
الب�سرية  وامل����ارد  املجتمع  ووقاية 
والت�طني وهيئة الإمارات لله�ية 
لتنفيذ  العملية  الإج���راءات  اتخاذ 
املتمثل يف خف�ص  الإق��ام��ة  حت��دي 
لإ�سدار  ال���الزم���ة  ال��زم��ن��ي��ة  امل����دة 
بن�سبة  الإق���ام���ة  ع��ل��ى  واحل�����س���ل 

.50%
اإىل حتقيق    تهدف هذه اخلط�ة 
امل���ه���م ع���رب من�سة  ه����ذا الإجن�������از 
من  الأوىل  احلك�مية  امل�����س��رع��ات 
�ساحب  اأطلقها  التي  عامليا  ن�عها 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سم� 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكت�م 
»رعاه  دب��ي  حاكم  ال����زراء  جمل�ص 
لدولة  ال�����ري�����ادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اهلل« 
ال��ع��امل يف  الإم����ارات على م�ست�ى 
لإ�سعاد  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  جم���ال 
املتعاملني.   و اأكد الدكت�ر ح�سني 
عبد الرحمن الرند ال�كيل امل�ساعد 
ال�سحية  والعيادات  املراكز  لقطاع 
ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة املجتمع  ب������زارة 
ح��ر���ص ال�����زارة على ال��ت��ع��اون مع 
احلك�مية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال���������زارات 
اأه����داف امل�����س��رع احلك�مي  لإجن���از 
الزمنية  امل������دة  ب��ت��ق��ل��ي��ل  امل��ت��ع��ل��ق 
للقادمني  الإق��ام��ة  على  للح�س�ل 
القطاع  يف  ل��ل��ع��م��ل  ال����دول����ة  اإىل 
اخلا�ص باإمارة عجمان خالل مدة 
ت�سريع  اإطار  يف  وذلك  ي�م   100
حت���ق���ي���ق م�������س���ت���ه���دف���ات الأج����ن����دة 
ال�طنية من خالل تنفيذ م�ساريع 
تف�سي  ري����ادي����ة  ع��م��ل  ب��اأ���س��ال��ي��ب 
وم�ستدامة  ���س��ري��ع��ة  ن��ت��ائ��ج  اإىل 
احلك�مي  البتكار  ثقافة  وتر�سيخ 
اآلية عمل حك�مية حتاكي  وابتكار 

امل�ستقبل.
  وق��ال اإن ال����زارة اأن�����س��اأت حمطة 
ال�قائي  ال��ط��ب  ال�����س��ع��ادة مب��رك��ز 
اجلهات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  عجمان  يف 
املعنية باإ�سدار الإقامة وهي الإدارة 
الأجانب  و�س�ؤون  لالإقامة  العامة 
الب�سرية  امل���ارد  يف عجمان ووزارة 
والت�طني وهيئة الإمارات لله�ية 
الدم  ف��ح�����ص  اأج���ه���زة  ت���ف��ري  ومت 
جلهاز  املحاليل  وت�فري  والأ�سعة 

املخترب باأعلى معايري اجل�دة .
وت�ظيف  وان����ت����داب  ن��ق��ل  مت  ك��م��ا 
مل���رك���ز الطب  ك������ادر م��ت��خ�����س�����س��ة 
ال���ق��ائ��ي اأث��ن��اء م��راح��ل اإج����راءات 
نتائج  ا�ستخراج  لت�سريع  الفح�ص 
اأهمية  اإىل  لفتا  الطبي  الفح�ص 
تفعيل الربط الإلكرتوين لت�سريع 
اإجراءات اإ�سدار وتثبيت الإقامة«.

  من جانبها اأكدت عائ�سة باحلرفية 
الب�سرية  امل����������ارد  وزارة  وك���ي���ل 
والت�طني امل�ساعد ل�س�ؤون العمالة 
بامل�ساركة  ال���زارة  التزام  امل�ساعدة 
امل�������س���رع���ات  ف����ري����ق  ال���ف���اع���ل���ة يف 
احل��ك���م��ي��ة امل��ع��ن��ي ب��خ��ف�����ص املدة 

واأكرثها تقدما و�سعبها من اأ�سعد 
�سع�ب العامل.

ال��رب��ط الإلكرتوين  اأن  اأو���س��ح    و 
ال�������ذي ن���ف���ذت���ه ه���ي���ئ���ة الإم���������ارات 
لله�ية مع وزارة الداخلية وخا�سة 
نظام  يف  بالت�سجيل  يتعلق  فيما 
اله�ية  وبطاقة  ال�سكاين  ال�سجل 
املدة  خف�ص  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهم 
اإجراءات  الالزمة لإجناز  الزمنية 
للقادمني  الإق��ام��ة  على  احل�س�ل 
اإىل  لف��ت��ا  عجمان  ب��اإم��ارة  للعمل 
اأن هذا الربط الذي ي�سكل املرحلة 
�سيتم  ط��م���ح  م�سروع  م��ن  الأوىل 
تعميمه لحقا على م�ست�ى جميع 
و�س�ؤون  لالإقامة  العامة  الإدارات 
ال��دول��ة وميكنها من  الأج��ان��ب يف 
املتعاملني  بيانات  على  احل�س�ل 
وذلك  واآم�����ن  ودق���ي���ق  اآين  ب�����س��ك��ل 
ب��ع��د اإج������راء ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ب�����س��ي��م يف 
الطب  ب����اإدارة  ال�����س��ع��ادة«  » حمطة 
نف�سه  الي�م  ويف  بالإمارة  ال�قائي 
بطلب  املتعامل  فيه  يتقدم  ال��ذي 

احل�س�ل على بطاقة اله�ية.
هيئة  اأن  الغفلي  ال��دك��ت���ر  واأك���د    
بفعالية  ت�سارك  لله�ية  الإم���ارات 
يف ال��ع��دي��د م��ن ف���رق ال��ع��م��ل التي 
امل�ساريع  ت���ط����ي���ر  اإىل  ت�������س���ع���ى 
امل�سرعات  ح��زم��ة  تت�سمنها  ال��ت��ي 
مقدمتها  ويف  اأن��ظ��م��ت��ه��ا  وت�����س��خ��ر 
ال�����س��ك��اين لتمكني  ال�����س��ج��ل  ن��ظ��ام 
اأهدافها  حتقيق  م��ن  ال��ف��رق  تلك 
اإجناز  اأه��داف��ه��ا يف  اإىل  وال������س���ل 
خدمات تتجاوز ت�قعات املتعاملني 
وت�����س��ه��م يف و���س��ع الإم�������ارات على 
راأ���ص قائمة ال��دول الأك��رث رقيا يف 
م�ست�ى خدمة م�اطنيها وكل من 

يعي�ص على اأر�سها.
اآلية  احلك�مية  امل�سرعات  وتعد    
عمل م�ستقبلية الأوىل من ن�عها 
م�سرتكة  عمل  ف��رق  وت�سم  عامليا 
من م�ظفي احلك�مة والقطاعني 
اخل������ا�������ص والأك���������ادمي���������ي وذل������ك 
احلك�مة  م�ساريع  تنفيذ  لت�سريع 

ال�سرتاتيجية.
احلك�مية  امل�������س���رع���ات  وت����ق����دم    
ل��دع��م خم��ت��ل��ف اجلهات  خ���دم���ات 
حتقيق  وت���������س����ري����ع  احل����ك�����م����ي����ة 
ال�طنية  الأج����ن����دة  م�����س��ت��ه��دف��ات 
يف اأرب���ع���ة جم�����الت اأ���س��ا���س��ي��ة هي 
وال�سيا�سات  ال���ط��ن��ي��ة  امل����ؤ����س���رات 
واخلدمات  وامل���ب���ادرات  وال���ربام���ج 
احلك�مية من خالل ت�سكيل فرق 
عمل م�سرتكة من خمتلف اجلهات 
التحديات  مل���ع���اجل���ة  ال����دول����ة  يف 
الطم�حة  الأه������������داف  واإجن����������از 
البتكار  وثقافة  مفه�م  وتر�سيخ 
ال�ستفادة  ع��رب  وذل���ك  احل��ك���م��ي 
العاملية  والبتكارات  التجارب  من 
وحتقيق الريادة والتميز يف العمل 
م�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���رب  احل���ك����م���ي 
ريادية  ع��م��ل  ب��اأ���س��ال��ي��ب  وجت�����ارب 
ومبتكرة تف�سي اإىل حتقيق نتائج 

�سريعة و�سمان ا�ستدامتها.

الإقامة  على  للح�س�ل  الزمنية 
يف  للعمل  ال���دول���ة  اإىل  ل��ل��ق��ادم��ني 
ب���اإم���ارة عجمان  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 
وذل�����ك مب���ا ي�����س��ه��م ���س��م��ن جه�د 
امل�ستهدفات  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ف��ري��ق 

ال�طنية يف هذا املجال.
حتر�ص  ال�����������زارة  اإن  ق���ال���ت  و    
جميع  يف  امل�ستمر  التح�سني  على 
العمل  ت�����س��ري��ح  اإ����س���دار  م���راح���ل 
ب����دءا م���ن ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب م���رورا 
�سيما  ل  ال��داخ��ل��ي��ة  ب����الإج����راءات 
م��ن ح��ي��ث ال��ت��دق��ي��ق والإج������راءات 
املطل�بة  الأخ����������رى  ال����داخ����ل����ي����ة 
لإ�سدار الت�سريح مبا ي�فر ال�قت 
ويحقق  امل��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى  واجل���ه���د 

�سعادته وتطلعاته.
  و اأكد العميد علي �سعيد املطرو�سي 
مدير عام الإقامة و�س�ؤون الأجانب 
يف عجمان بالإنابة جاهزية الإدارة 
الإقامة  حت����دي  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ع��ام��ة 
ح��ي��ث ق��ام��ت ب��ات��خ��اذ ال��ع��دي��د من 
اإىل  ت����ه����دف  ال����ت����ي  الإج��������������راءات 
ن�سبة  ورف��ع  املتعاملني  ثقة  ك�سب 
�سعادتهم بهذه اخلدمة من خالل 
تب�سيط  تتمثل يف  خ��ط���ات  ات��خ��اذ 

الإلكرتونية يف اجلهات يف حني مت 
وا�سح  ب�سكل  املتعامل  رحلة  ر�سم 
و�سهل ي�ساعده على اإجناز املعاملة 
وج�دة  وب�����س��رع��ة  وي�����س��ر  ب�سه�لة 
الأدوار  حت��دي��د  خ��الل  م��ن  عالية 
يف  امل�ساركة  للجهات  وامل�س�ؤوليات 

التحدي.
  واأ����س���اف اإن���ه مت اع��ت��م��اد اخلطة 
اأ�سحاب  ل���ت���ع���ري���ف  الإع����الم����ي����ة 
ال����ع����م����ل وامل������ن������دوب������ني وم���ك���ات���ب 
الطباعة باإجراءات اإ�سدار الإقامة 
ال��ت��ي ط����راأت عليها  وال��ت��ع��دي��الت 
منها  م��ت��ع��ددة  اأن�����س��ط��ة  وتت�سمن 
ت�سميم ون�سر مطب�عات تعريفية 
باإجراءات حمطة ال�سعادة وتنظيم 
لقاء مع اأ�سحاب العمل واملندوبني 
تعريفية  م�������اد  ون�������س���ر  واإن�����ت�����اج 
الت�ا�سل  ق���ن����ات  يف  اإل��ك��رتون��ي��ة 

الجتماعي.
  و اأكد حر�ص اإقامة عجمان على 
الر�سيدة  القيادة  تطلعات  حتقيق 
متميزة  خ������دم������ات  ت�����ق�����دمي  يف 
ه�  م��ا  ك��ل  وم���اك��ب��ة  للمتعاملني 
ج��دي��د يف ع���امل اخل��دم��ات بهدف 
خلدمة  الأداء  ب���ج����دة  الرت����ق����اء 

للقادمني  الإج���������راءات  وت�����س��ه��ي��ل 
وتقليل  ع��ج��م��ان  اإم����ارة  يف  للعمل 
عدد الزيارات وامل�ستندات املطل�بة 
وحت���ق���ي���ق ال�����رب�����ط الإل�����ك�����رتوين 
امل�سرتكة  اجل��ه��ات  م��ع  وال��ت��ك��ام��ل 
م�ست�ى  ورف��ع  اخلدمة  تقدمي  يف 
املعل�مات  وت�����ف����ري  ال�����س��ف��اف��ي��ة 
اإ�سدار  بخدمة  املتعلقة  ال�ساملة 
الإقامة مع اجلهات املعنية بذلك.

  وقال اإن فريق امل�سرعات احلك�مية 
قام  الإقامة  اإ�سدار  املعني بخدمة 
التي تدعم  امل��ب��ادرات  بالعديد من 
حتقيق ال��ه��دف م��ن خ��الل ت�فري 
خدمة طباعة عقد العمل اخلا�ص 
والت�طني  الب�سرية  امل���ارد  ب���زارة 
يف مركز الطب ال�قائي عجمان .. 
الإلكرتوين  الربط  اإجن��از  مت  كما 
ال��داخ��ل��ي��ة و ال�سحة  ب��ني وزارت����ي 
ووقاية املجتمع فيما يتعلق باإر�سال 
اإلكرتونيا  الطبي  الفح�ص  نتائج 
وكذلك الربط بني وزارة الداخلية 
ل��ل��ه���ي��ة فيما  الإم���������ارات  وه��ي��ئ��ة 
هيئة  يف  الت�سجيل  خ��دم��ة  يخ�ص 
الإم���������ارات ل��ل��ه���ي��ة الأم������ر ال���ذي 
الأنظمة  ب����ني  ال���ت���ك���ام���ل  ي��ح��ق��ق 

الإج�����راءات  وتب�سيط  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
املقدمة للجمه�ر واإر�سائهم ورفع 
م�ؤ�سر ال�سعادة لديهم لفتا اإىل اأن 
دولة الإم��ارات حققت الريادة من 
خالل اإطالق امل�سرعات احلك�مية 
من  لت�سبح  روؤيتها  حتقيق  لدعم 

اأف�سل دول العامل يف 2021م.
يف ال�سياق نف�سه اأكد الدكت�ر �سعيد 
مدير  الغفلي  مطلق  ب��ن  ع��ب��داهلل 
عام هيئة الإم��ارات لله�ية حر�ص 
املبادرات  مع  التعاون  على  الهيئة 
احلك�مية  اجل��ه��ات  تنفذها  ال��ت��ي 
وتب�سيط  وامل���ح���ل���ي���ة  الحت�����ادي�����ة 
واخت�سار  وت�سريعها  الإج�����راءات 
املعامالت  ال����الزم لإجن����از  ال��زم��ن 
احل�س�ل  ���س��ه���ل��ة  ي�����س��م��ن  مب����ا 
عليها والرتقاء باخلدمات املقدمة 
امل�ست�يات  اأف�سل  اإىل  للمتعاملني 
حديثة  واأ�ساليب  اإب��داع��ي��ة  بطرق 
مبتكرة وفق اأعلى معايري الكفاءة 
واجل�دة والفاعلية مبا ين�سجم مع 
وروؤى  احلك�مة  وج��ه���د  تطلعات 
وت�جيهاتها  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة 
الإمارات  ال�ساعية جلعل  الر�سيدة 
العامل  دول  اأف�����س��ل  م���ن  واح������دة 

بعد تبدل لونها اإىل الأزرق وا�شابتها بنق�ش الوك�شجني

م�صت�صفى اجلامعة بال�صارقة تنقذ حياة طفلة اإماراتية م�صابة بال�صعال الديكي 
•• ال�شارقة-الفجر:

جنحت م�ست�سفى اجلامعة بال�سارقة، 
الرعاية  خل����دم����ات  ال�����رائ�����د  امل�������زود 
حد  و���س��ع  يف  ال�����س��ارق��ة،  يف  ال�سحية 
اإماراتية �سدمت باإ�سابة  اأ�سرة  ملعاناة 
ر���س��ي��ع��ه��ا ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر ثالثة 
الديكي،  ال�����س��ع��ال  مب���ر����ص  ا���س��اب��ي��ع 
ون��ق�����ص الأوك�������س���ج���ني، وحت������ل ل�ن 

الب�سرة اإىل الل�ن الأزرق. 
ق�سم  اإىل  غ��اي��ة  ال��ر���س��ي��ع��ة  ن��ق��ل  ومت 
اجلامعة  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  ال�����ط������ارئ 
الطرق  باتباعه  وامل��ع��روف  بال�سارقة، 
وكفاءة  العلمية،  الأدل��ة  على  القائمة 
تخ�س�ساته.  وت��ع��دد  الطبية،  ك����ادره 
اأظ��ه��رت غاية ع��الم��ات ه��ذه العدوى 
بداية  ب��س�ح يف  ال�سبب  دون معرفة 

الأمر.
وق��ال وال��د الطفلة، حممد علي وه� 
اإم����ارت����ي اجل��ن�����س��ي��ة، ب�����اأن الأع���را����ص 
�سملت ارتفاع درجة احلرارة، وال�سعال 

املت�ا�سل. وبعد اإجراء عدة اختبارات، 
التهاب  ت�سخي�ص  اإىل  ال��ت������س��ل  مت 
ال�سدر احلاد. ومت نقل الر�سيعة اإىل 
وحدة العناية املركزة بحديثي ال�لدة 
ومراقبتها  حالتها  ومتابعة  للعالج، 

عن كثب. 
بطب  املخت�ص  الطبي  ال��ك��ادر  ووج���د 
اجلامعة  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  الأط�����ف�����ال 
من  ت��ع��اين  الر�سيعة  ب���اأن  بال�سارقة 
التنف�ص  يف  وانقطاع  مت�ا�سل،  �سعال 
اأدى اإىل تبدل ل�ن ب�سرتها اإىل الل�ن 
الأوك�سجني  ن��ق�����ص  ب�����س��ب��ب  الأزرق 
الطبي  ال����ك����ادر  و�����س����ارع  اجل�������س���م.  يف 
الوك�سجني  ت��ق��دمي  اإىل  ال��ف���ر  ع��ل��ى 
وم�����س��اع��دة غ��اي��ة ع��ل��ى ال��ت��ن��ف�����ص ملنع 

املزيد من تبدل الل�ن.
واأ����س���اف حم��م��د وال���د ال��ط��ف��ل��ة: بعد 
اإدخال غاية اإىل وحدة العناية املركزة، 
مت اكت�ساف اإ�سابتها بال�سعال الديكي، 
ومت التحفظ عليها يف العناية املركزة 
ملدة 9 اأيام، ونقلها بعد ذلك اإىل غرفة 

خا�سة ملراقبتها. ومكثت يف امل�ست�سفى 
25 ي�ماً، قبل اأن يتم اإخراجها.  ملدة 
وقد تعافت، وتبدو على ما يرام الآن 
قدمها  ال��ت��ي  امل��رك��زة  العناية  بف�سل 
ت�سخي�سهم  و�سرعة  امل�ست�سفى،  ك��ادر 
الربوفي�س�ر  واأو������س�����ح   . ل��ل��م��ر���ص 
مل�ست�سفى  الطبي  املدير  يا�سني،  حكم 
اجل��ام��ع��ة ب��ال�����س��ارق��ة، اإ���س��ت�����س��اري طب 
ال������لدة، ورئي�ص  الأط���ف���ال وح��دي��ث��ي 
لالأطفال  امل����رك����زة  ال���ع���ن���اي���ة  وح������دة 
امل�ست�سفى: عندما  ال���لدة يف  حديثي 
ل��ل��م��رة الأوىل، ك��ان��ت يف  راأي����ت غ��اي��ة 
على  فطلبت  م��ت���ا���س��ل،  �سعال  ح��ال��ة 
ال���ف����ر اإج�������راء ف��ح�����ص ���س��ع��ال ديكي 
الإف�����رازات  اخ��ت��ب��ار م�سح  ب��ا���س��ت��خ��دام 
الأنفية. ويتطلب هذا الفح�ص خمترب 
خا�ص غري �سائع ال�ج�د يف املنطقة، 
الب�ليمرياز  تفاعل  تقنية  ي�ستخدم 
لت�سخيم  ُت�ستخدم  والتي  املت�سل�سل، 
احلم�ص  �سريحة  م��ن  واح���دة  ن�سخة 
الن�وي لت�ليد املزيد من ن�سخ �سل�سلة 

معينة من احلم�ص الن�وي . 
خمتربات  حت��ل��ي��ل  ن���ت���ائ���ج  وظ����ه����رت 
بعد  ب��ال�����س��ارق��ة  اجل��ام��ع��ة  م�ست�سفى 
بال�سعال  الإ�سابة  لت�ؤكد  اأي��ام  خم�سة 
اكت�ساف  الأهمية  من  وك��ان  الديكي. 
الر�سيعة  لك�ن  نظراً  املر�ص  م�سدر 
مل تتجاوز الثالثة ا�سابيع من العمر، 
ال�سعال  من  تعاين  كانت  الأم  اأن  كما 
اأي�������س���اً.  وق����ال ال��ربوف��ي�����س���ر حكم: 
الذي  الديكي  بال�سعال  الأم  اأ�سيبت 
انتقل منها اإىل غاية. ومعدل ال�فيات 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ه���ذه احل����الت مرتفع، 
ال���لدة. ول�ل  ول�سيما لدى حديثي 
امل�ساعدة الطبية، كان ميكن للمر�ص 
اإيقاف  اإىل  ي���ؤدي يف نهاية املطاف  اأن 

قلب الطفلة .
واأو����س���ح ال��ربوف��ي�����س���ر ح��ك��م ب��اأن��ه مت 
لتنقية  ح��ي���ي��ة  م�����س��ادات  ا���س��ت��خ��دام 
ال�سم�م  البكترييا، ولكن  البلع�م من 
ثمانية  اإىل  ���س��ت��ة  مل����دة  ���س��ت��ت���ا���س��ل 
ومراقبة  غاية  اإدخ���ال  وبعد  ا�سابيع. 

ال�سفاء،  لأج��ل  ي�ماً   25 مل��دة  حالتها 
مت اإخراجها بعد ت�قف ال�سعال.

وت���ج��ه وال����د ال��ط��ف��ل��ة، حم��م��د علي، 
مل�ست�سفى  الطبي  ال��ك��ادر  اإىل  بال�سكر 
يت�ان�ا  مل  الذين  بال�سارقة  اجلامعة 
ع�����ن ت����ق����دمي ال���ن�������س���ح ل���ل����ال���دي���ن، 
وال����س���ت���ج���اب���ة ل��ل��ع��الج وف���ق���اً لأرق����ى 
الطفل  وال��د  و�سدد  الدولية.  املعايري 

ب��اأن ال��ع��الج ك��ان مم��ت��ازاً، و ب��اأن اإدارة 
على  باإطالعه  تق�م  كانت  امل�ست�سفى 

حالة غاية اأول باأول .
وق����ال ال��ربوف��ي�����س���ر ح��ك��م ب����اأن هذه 
امل��ن��ط��ق��ة، وت��سي  ن����ادرة يف  احل����الت 
الن�ساء  بتطعيم  ال�سحية  ال�سلطات 
احل����ام���ل ك���اإج���راء اح��ت��ي��اط��ي لأجل 

ال�سالمة.

 ثقة عاملية متزايدة 
بالناقالت الإماراتية

•• اأبوظبي-وام: 

قالت ن�سرة اخبار ال�ساعة ان دولة الإمارات تكت�سب ي�ما بعد ي�م ثقة 
تبذلها  التي  الكبرية  اجل��ه���د  بف�سل  والعامليني  ال��دول��ي��ني  ال�سركاء 

للبقاء يف م�قع ال�سدارة على امل�ست�يات كافة.
دولة  لال�ستثمار حلت  املالئمة  بالأج�اء  الأم��ر  تعلق  اإذا  انه  وا�سافت 
الإمارات �سمن قائمة البلدان التي ت�فر بيئة اآمنة وحمفزة للتناف�سية 
تاأتي  املاهرة  العاملة  اليد  واإذا تعلق با�ستقطاب  وبنية حتتية متط�رة 
اأو  العمل  ع��ن فر�ص  الباحثني  ل��دى  ال���ج��ه��ات  اأف�سل  ب��ني  الإم����ارات 
حتقيق الذات وعلى م�ست�ى ج�دة اخلدمات تعترب الإم��ارات من بني 
الأف�سل يف هذا الإطار بالإ�سافة اإىل �سرعة اأداء م�ؤ�س�ساتها احلك�مية 
الدولية  امل���ؤ���س�����س��ات  معظم  ب��اإ���س��ادة  الإم�����ارات  حظيت  كما  واخل��ا���س��ة 
املتخ�س�سة يف قيا�ص م�ؤ�سرات التنمية القت�سادية والتناف�سية وها هي 
خدمات دولة الإمارات العربية املتحدة الي�م حتظى بالتميز والإ�سادة 
اأكرب  م��ن  تعترب  التي  اجل���ي��ة  ناقالتها  واأم���ن  �سالمة  م�ست�ى  على 

واأ�سرع الناقالت يف العامل.
واو�سحت الن�سرة التي ت�سدر عن مركز المارات للدرا�سات والبح�ث 
ال�سرتاتيجية يف افتتاحيتها ام�ص حتت عن�ان “ ثقة عاملية متزايدة 
بالناقالت الإماراتية “ انه بعد الهزة التي �سببها قرار الإدارة الأمريكية 
الإلكرتونيات  اأجهزة  املحم�لة وبع�ص  الكمبي�تر  اأجهزة  بحظر حمل 
الأخرى على منت العديد من الرحالت اجل�ية املتجهة اإىل ال�ليات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ا���س��ت��ط��اع��ت ك��ل م��ن الحت����اد ل��ل��ط��ريان وطريان 
الإمارات اأن تك�نا من اأوائل �سركات الطريان عرب العامل التي حتظى 
بثقة وزارة الأمن ال�طني الأمريكية عندما اأكدت هذه الأخرية باأنها 
متثل من�ذجا يحتذى به ل�سركات الطريان الأجنبية واملحلية ال�ساعية 
الأمن  وزارة  اأث��ن��ت  حيث  اجل��دي��دة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ت��داب��ري  تطبيق  اإىل 
الأمريكية على جه�د الحتاد للطريان يف التطبيق ال�سريع للتدابري 
املا�سي  �سهر مار�ص  املتحدة يف  ال�ليات  �سلطات  اأقرتها  التي  الأمنية 
مبا�سرة  برحالت  تق�م  ج�ية  خط�ط  لت�سعة  اجل�ية  الرحالت  على 
اإىل ال�ليات املتحدة من ع�سرة مطارات دولية يف العامل العربي وتركيا 
الأمنية  وال��ت��داب��ري  ال�سروط  وه��ي  هج�م  اأي  ح�س�ل  خلطر  حت�سبا 
اإذ  لها  ال�ستجابة  الإم��ارات من  التي متكنت جمم�عة طريان  نف�سها 
بات باإمكان امل�سافرين على متنها اإىل ال�ليات املتحدة الأمريكية نقل 

الك�مبي�ترات املحم�لة اإىل مق�س�رة الركاب.
وقالت انها خط�ة تعزز من التعاون الكبري بني دولة الإمارات العربية 
املتحدة واحلك�مة الأمريكية ووزارة الأمن ال�طني الأمريكي. وتعك�ص 
هذه اخلط�ة املكانة الرائدة التي يحظى بها قطاع الطريان الإماراتي 
اخلط�ة  هذه  وتر�سل  يطبقها..  التي  واملتميزة  املتط�رة  والإج���راءات 
اأي�سا ر�سالة ق�ية مبدى الثقة وال�سمعة املرم�قة التي يتمتع بها كل 
املطارات  اأك��رث  ال��دويل �سمن  ال��دويل ومطار دبي  اأب�ظبي  من مطار 
اأمنية حمكمة ومبتكرة  اإج����راءات  م��ن  ب��ه  مل��ا يتميزان  ال��ع��امل  اأم��ن��ا يف 

وم�اكبة لأرقى املعايري العاملية.
ل��ل��ط��ريان وط�����ريان الإم�������ارات ق��اب��ل��ت��ا القرار  واأ����س���اف���ت ان الحت�����اد 
الأمريكي بارتياح كبري باعتبارها خط�ة اإيجابية يف الجتاه ال�سحيح 
ج�سيمة  ودولية  وطنية  م�س�ؤوليات  عاتقها  على  حتمل  �سركات  جت��اه 
وتعك�ص ال�جه الإيجابي لدولة ت�سع على قمة اأول�ياتها ت�فري الأمن 
وال�سالمة لكل امل�اطنني واملقيمني ف�سال عن حر�سها على امل�ساهمة 
الق�انني  التزامها  العاملي من خالل  وال�سلم  الأمن  تعزيز  الفاعلة يف 
املبا�سر يف  وانخراطها  ال�ساأن  الدولية يف هذا  والتفاقيات  واملعاهدات 

احلرب على الإرهاب.
اأب�ظبي  م��ط��ارات  �سركة  ع��ن  ال�سادر  البيان  يف  ج��اء  لهذا   .. وتابعت 
واأرواحهم  امل�سافرين  �سالمة  �سمان  ال��ت��زام  تاأكيده  املا�سي  الأ�سب�ع 
والل���ت���زام ك��ذل��ك اإزاء ���س���ق ال����لي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة م��ن اأجل 
تقدمي اأرقى جتارب ال�سفر ل�سي�فها.. كما اأكد متحدث با�سم طريان 
بعدما قامت  الأمريكي �سدر  رف��ع احلظر  ق��رار  اأن  بيان  الإم���ارات يف 
طريان الإم��ارات العمالقة بالتن�سيق مع جميع اجلهات ذات العالقة 
اأمنية  اإج�����راءات  لتنفيذ  املحلية  ال�سلطات  وم���ع  ال��ط��ريان  ب�سناعة 
اإدارة الأمن الداخلي الأمريكية  م�سددة وبروت�ك�لت تلبي متطلبات 
ال�ليات  اإىل  املتجهة  الرحالت  الأمنية اجلديدة جلميع  والإر���س��ادات 
املتحدة. واكدت اخبار ال�ساعة يف ختام افتتاحيتها ان امل�ست�ى الكبري 
الذي و�سلت اإليه الناقالت اجل�ية الإماراتية مبختلف اأذرعها يعك�ص 
ظل  جم��ال  اقتحام  يف  و�سرعتها  الإم����ارات  ل��دول��ة  القت�سادية  ال��ق���ة 
حكرا على ال�سركات العاملية العمالقة وه� جمال ا�ستطاعت اأن تدخل 

به جمال املناف�سة العاملية بق�ة.

اأخبار ال�شاعة :
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اأخبـار الإمـارات
منطاد الإمارات ينتهي من اإعداد كتاب »لن ين�صاك العامل يا زايد« 

•• ال�شارقة-وام:

كتاب  اع���داد  م��ن  الإن��ت��ه��اء  ع��ن  الإم����ارات  منطاد  م�س�ؤول�  ك�سف 
حتليلية  درا���س��ة  ي��ح���ي  ال���ذي  زايد”  ي��ا  ين�ساك  ل��ن  ال��ع��امل   “
اأعدها  ف�سال   15 م��ن  م�ؤلفة  باملنطاد  ال��ط��ريان  يف  متخ�س�سة 

الكابنت طيار عبدالعزيز نا�سر املن�س�ري رئي�ص املنطاد .
ب��ني عبدالرحمن  ب��ال��ت��ع��اون  اإخ��راج��ه  ال��ت��ي مت   - ال��ك��ت��اب  ي�سلط 
والأكادمييني  الباحثني  م��ن  وع��دد  الم���ارات  منطاد  مدير  نقي 
املتخ�س�سني الدوليني - ال�س�ء على التجربة الرائدة والفريدة 
من ن�عها للج�لة العاملية ملنطاد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

التي حظيت برعاية �ساحب ال�سم� ال�سيخ  “ و  ثراه  اهلل  “ طيب 
القائد الأعلى  اأب�ظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 

للق�ات امل�سلحة .
وقال الكابنت طيار عبدالعزيز نا�سر املن�س�ري اإن الكتاب �سيطلق 
ر�سميا خالل حفل دويل كبري يقام يف اأب�ظبي بح�س�ر عدد من 

قادة وطياري املناطيد والفرق الدولية .
واأ�ساف اإن الكتاب ي�ثق ب�س�رة عالية الدقة واحلرفية امل�ساركات 
التي جنحت بزمن  ال�سيخ زايد  العاملية ملنطاد  املحلية واجل���لت 
قيا�سي يف ا�ستقطاب واهتمام حملي ودويل حمققة جناحا كبريا 
على اأيدي �سباب المارات من خالل اخال�سهم وانتمائهم الكبري 

اأبناء  اإجن���ازات  و�س�ل  وراء  الكبري  الداعم  كانت  التي  لقيادتهم 
المارات اإىل العامل.

مت اإعداد كتاب “ لن ين�ساك العامل يازايد “ بالتعاون مع جمعية 
اأن ي�سكل نقطة حت�ل يف املرجعية  “ ومن �ساأنه  “ كلنا المارات 
الأكادميية للتجربة الماراتية يف جمال الطريان باملنطاد والذي 
حر�ص منطاد المارات على و�سع املنظ�ر الكادميي لي�سمل روؤى 
ثاقبة واآراء عدد من ال�سخ�سيات املحلية والدولية التي اأ�سهمت يف 
اجناح اجل�لة العاملية ملنطاد “ لن ين�ساك العامل يا زايد “ والذي 
اأطلقه �سباب المارات تخليدا لذكرى القائد امل�ؤ�س�ص ون�سر ر�سالة 

القيادة الر�سيدة يف مد ج�س�ر الت�ا�سل مع �سع�ب العامل .

�صقر غبا�ص: توفري باقات منوعة لتلبية احتياجات الأ�صر من العمالة امل�صاعدة

لبنى القا�صمي تراأ�ص الجتماع الأول ملجل�ص اأمناء املعهد الدويل للت�صامح

•• دبي-وام:

الب�سرية  امل��������ارد  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
باقات  ت�����ف����ري  ع����ن  وال����ت�����ط����ني 
العمل  واأ���س��ح��اب  ل��الأ���س��ر  من�عة 
العمالة  ب��ت�����س��غ��ي��ل  ال����راغ����ب����ني 
وذلك  فئاتها  مبختلف  امل�ساعدة 
م����ن خ�����الل م����راك����ز اخل����دم����ة “ 
تدبري” املنتظر ان تبداأ يف تقدمي 
خ��دم��ات��ه��ا يف ال���رب���ع الخ����ري من 

العام اجلاري.
وزير  غ��ب��ا���ص  م��ع��ايل �سقر  وق���ال 
امل�������ارد ال��ب�����س��ري��ة وال���ت����ط���ني ان 
مبدئيا  ت�����س���را  اأع�����دت  ال��������زارة 
حل���زم���ة م���ن ال���ب���اق���ات مب���ا يتيح 
لختيار  املتعاملني  اأم����ام  امل��ج��ال 
وتلبي  ت��ن��ا���س��ب��ه��م  ال���ت���ي  ال���ب���اق���ة 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م من 
�سيتم  ح��ي��ث  امل�����س��اع��دة  ال��ع��م��ال��ة 
“ تدبري”  م���راك���ز  م���ع  ال���ت����اف���ق 
للعمل  متهيدا  الباقات  تلك  على 
ب��ه��ا م��ن خ���الل ه���ذه امل��راك��ز عند 
لقاء  خ���الل  ذل���ك  ج���اء  ت�سغيلها. 

امل�����س��اع��دة م��ن ه���ذه ال����دول التي 
عمالتها  ب��ار���س��ال  رغ��ب��ت��ه��ا  اأب����دت 
اآل���ي���ات تنظم  اىل الم�����ارات وف���ق 
دورة العمل التعاقدي ل �سيما يف 
ظ��ل وج����د ال��ق��ان���ن ال���ذي ينظم 
العالقة التعاقدية بني الطرفني 
مب���ا ي��ك��ف��ل ح��ق���ق وواج����ب����ات كل 

طرف حيال الخر.
ال���زارة قطعت �س�طا  وا�ساف ان 
كبريا يف بل�رة مبادرات و�سيا�سات 
ملف  يف  ايجابي  اأث��ر  لها  �سيك�ن 

العمالة امل�ساعدة.
امل�ستثمرون  ا����س���اد  ج��ان��ب��ه��م  م���ن 
احلا�سل�ن على م�افقات مبدئية 
ل��ت�����س��غ��ي��ل م����راك����ز ت���دب���ري خالل 
تقدمه  ال������ذي  ب���ال���دع���م  ال���ل���ق���اء 
والت�طني  الب�سرية  امل���ارد  وزارة 
لجناح هذه التجربة م�ؤكدين يف 
ال�قت ذاته حر�سهم على اللتزام 
تفر�سها  ال���ت���ي  مب�����س���ؤول��ي��ات��ه��م 
وبالتايل  ال������زارة  م��ع  ���س��راك��ت��ه��م 
بال�سرتاطات  والل���ت���زام  التقيد 
املن�س��ص  وال�����س���اب��ط  وامل��ع��اي��ري 

من خالل �سراكة م�ؤ�س�ساتية بني 
والت�طني  الب�سرية  امل���ارد  وزارة 
ال���ذي �سيدير  وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 
هذه املراكز ويقدم اخلدمات نيابة 

عن ال�زارة وحتت ا�سرافها.
واو�سح معايل �سقر غبا�ص خالل 
اخلدمة  مراكز  جتربة  ان  اللقاء 
“تدبري” تعترب الثانية من ن�عها 
بعد مراكز اخلدمة “ت�سهيل” يف 
اطار ال�سراكة بني ال�زارة والقطاع 
وفق  اخل��دم��ات  لتقدمي  اخل��ا���ص 
خدماتها  لتعهيد  احلك�مة  روؤي��ة 

اىل هذا القطاع.
واأ�ساف معاليه ان ال�زارة �ستقدم 
“ تدبري”  اخلدمة  ملراكز  الدعم 
احلر�ص  م����ن  ان���ط���الق���ا  وذل������ك 
ع����ل����ى ا�����س����ت����م����راري����ة وت����ط�����ي����ر 
ال�����س��راك��ة م��ع��ه��ا مب���ا ي�����س��اه��م يف 
حت��ق��ي��ق اله������داف امل��ن�����س���دة من 
واملتمثلة  امل��راك��ز  ه��ذه  ا�ستحداث 
بتقدمي خدمات ذات ج�دة عالية 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني مب����ا ي���ت����اف���ق مع 
معايري برنامج المارات للخدمة 

ع��ق��ده م��ع��ال��ي��ه م����ؤخ���را يف دي�ان 
والت�طني  الب�سرية  امل���ارد  وزارة 
ب��امل�����س��ت��ث��م��ري��ن احل��ا���س��ل��ني على 
م����اف���ق���ات م��ب��دئ��ي��ة م���ن ال������زارة 
لت�سغيل مراكز “تدبري” وعددها 
الدولة  م�ست�ى  على  مركزا   40
ال�س�يدي  �سيف  بح�س�ر  وذل���ك 
وك���ي���ل ال���������زارة ل�������س����ؤون امل������ارد 
دميا�ص  ب����ن  وح���م���ي���د  ال��ب�����س��ري��ة 
ال���ك��ي��ل امل�����س��اع��د ل�����س���ؤون العمل 
وعائ�سة باحلرفية ال�كيل امل�ساعد 

ل�س�ؤون العمالة امل�ساعدة.
وكانت ال�زارة تلقت خالل الفرتة 
100 ط��ل��ب تقدم  ن��ح���  امل��ا���س��ي��ة 
على  للح�س�ل  م�ستثمرون  ب��ه��ا 
تراخي�ص مراكز “ تدبري” حيث 
بدرا�سة  حم���اي���دة  جل��ن��ة  ق���ام���ت 
ت�افق  تبني  ال��ت��ي  الطلبات  تلك 
ا�سرتاطات  م��ع  منها  طلبا   40
و�س�ابط ومعايري ت�سغيل املراكز 
ال����ت����ي ت���ع���ن���ى ب���ت���ق���دمي خ���دم���ات 
الراغبني  للمتعاملني  متكاملة 
امل�ساعدة  اخلدمة  عمال  بت�سغيل 

مكانة  وتعزيز  املتميزة  احلك�مية 
ما  يف  الدولية  املحافل  يف  الدولة 
امل�ساعدة  اخل��دم��ة  ب��ع��م��ال  يتعلق 
ورف������ع ك����ف����اءة ه�����ذه ال���ف���ئ���ات من 
املجتمعي  ال���ع��ي  ون�سر  العمالة 

بحق�قها وواجباتها”.
واأكد معايل �سقر غبا�ص �سرورة 
باملعايري  “تدبري”  مراكز  التزام 
وال��������س�������رتاط�������ات وال���������س�����اب����ط 
الذي  بال�سكل  لعملها  امل��س�عة 
يف  ن���ع��ي��ة  نقلة  مب���ج��ب��ه  تتحقق 
خ��دم��ات ال��ع��م��ال��ة امل�����س��اع��دة التي 
القائمة  الت��سط  وكالت  تقدمها 
معها  التعامل  �سيتم  والتي  حاليا 
وفقا ملا ين�ص عليه القان�ن الذي 
الحتادي  ال�طني  املجل�ص  اأق���ره 
ال���ق���ن����ات  ����س���م���ن  الن  وي�������س���ري 

الد�ست�رية.
واأ�سار معاليه اىل ان وزارة امل�ارد 
ال��ب�����س��ري��ة وال��ت���ط��ني جت���ري مع 
ن���ظ���ريات���ه���ا يف ع�����دد م����ن ال�����دول 
الت��سل  ت�����س��ت��ه��دف  م��ن��اق�����س��ات 
العمالة  ل���س��ت��ق��دام  ات��ف��اق��ات  اىل 

•• دبى -وام: 

بنت  لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل  اأك����دت 
خ����ال����د ال���ق���ا����س���م���ي وزي���������رة دول�����ة 
اأمناء  جم��ل�����ص  رئ��ي�����س��ة  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
امل��ع��ه��د ال�����دويل ل��ل��ت�����س��ام��ح ال����دور 
دولة  به  تق�م  التي  الرائد  العاملي 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة قيادة 
ل���ت���ع���زي���ز قيم  وح���ك����م���ة و����س���ع���ب���ا 
والتعاي�ص  وال�������س���الم  ال��ت�����س��ام��ح 
وتطلعات  اآم��ال  وجت�سيد  وال���ئ��ام، 
يلم�سه  واقع ملم��ص  اإىل  ال�سع�ب 
كل من يعي�ص على اأر�ص الإمارات 
والنماء  اخل�����ري  اأر��������ص  ال��ط��ي��ب��ة 

والتاآخي والعطاء.
تروؤ�سها  خ���الل  معاليها  و���س��ددت 
اأم���ن���اء  مل��ج��ل�����ص  الأول  الج���ت���م���اع 
املعهد الذي عقد م�ؤخرا يف متحف 
حت�يل  اأهمية  على  بدبي  الحت���اد 
م�ؤ�س�سي  عمل  اإىل  الت�سامح  قيمة 
وت�سافر  وم�������س���اع���ف���ة  م�������س���ت���دام 
وتن�سيق اجل��ه���د م��ع اجل��ه��ات ذات 

ت�اجه  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  العملية 
العامل من جهة اأخرى.

العام  الت�س�ر  املجتمع�ن  وناق�ص 
جلائزة حممد بن را�سد اآل مكت�م 
ل��ل��ت�����س��ام��ح م����ن ح���ي���ث الأه��������داف 
امل�ستهدفة  وال���ف���ئ���ات  وامل����ج����الت 
واإج��راءات منحها .. وتطرق�ا اإىل 
جمم�عة من مبادرات املعهد التي 
�سيتم تنفيذها خالل الفرتة املقبلة 
�سن�ي  دويل  م����ؤمت���ر  ع��ق��د  م��ث��ل 
بالتعاون مع الأمانة العامة لالأمم 
الإماراتي  النم�ذج  واإب��راز  املتحدة 
اإك�سب�  خ������الل  م�����ن  ل���ل���ت�������س���ام���ح 
الت�سامح  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز   2020
ع��ن��د ال�����س��ب��اب خ��ا���س��ة يف ظ���ل ما 
احلديثة  الت�����س��ال  و�سائل  وف��رت��ه 
الت�ا�سل الجتماعي يف  وف�ساءات 
املتعلقة  ال�سيا�سات  تر�سيد  �سبيل 
والتعاي�ص  ال���ت�������س���ام���ح  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�عي  وتعميق  ب��الآخ��ر  وال��ق��ب���ل 
والبحث  ال��ت�����س��ام��ح  ق�����س��اي��ا  جت���اه 
يف ج������ذور ال��ت��ع�����س��ب والإن����غ����الق 

التي منحها اإياها واأع�ساء جمل�ص 
اأمناء املعهد الدويل للت�سامح.

ا�سرتاتيجية  الج���ت���م���اع  ت����ن����اول 
امل��ع��ه��د م��ن ح��ي��ث ال���روؤي���ة املتمثلة 
دوليا لرت�سيد  بيت خربة  يف ك�نه 
الت�سامح  قيم  وتر�سيخ  ال�سيا�سات 
وال��ت��ع��اي�����ص ور���س��ال��ت��ه ال��ت��ي تركز 

العالقة لن�سر وتعزيز قيمه حمليا 
اأ�سمى  واإق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا. ورف��ع��ت 
عبارات ال�سكر والتقدير والمتنان 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  ل�ساحب 
را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ص الدولة 
دبي  حاكم  ال����زراء  جمل�ص  رئي�ص 
الكبرية  الثقة  على   “ اهلل  “رعاه 

اأفكار و�سيا�سات جديدة  اإبداع  على 
الت�سامح  ق��ي��م  تر�سيخ  يف  ت�ساهم 
وامل���ح���ب���ة وال���ت���اآخ���ي وامل��������دة ومبا 
بني  امل�ستمر  احل�����ار  ع��ل��ى  ي�سجع 
والثقافات  اجل��ن�����س��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
والأدي�����ان واحل�����س��ارات م��ن جهة، 
ومب���ا ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي احلل�ل 

ف��ئ��ة حيث   19 ال��ب��ال��غ��ة  ف��ئ��ات��ه��ا 
اجناز  يف  اخل���دم���ات  ه���ذه  تتمثل 
م��ت��ط��ل��ب��ات ح�����س���ل ال��ع��ام��ل على 
العمالة  ف��ئ��ات  وت���ف��ري  الق���ام���ة 
وفقا ملتطلبات واحتياجات �ساحب 
وتدريب  تهيئة  جانب  اىل  العمل 
مهنته  مب���ه���ام  ل��ل��ق��ي��ام  ال���ع���ام���ل 
امل�سبقة  امل��ق��اب��ل��ة  خ��دم��ة  وت���ف��ري 
بالعمل  الل��ت��ح��اق  ق��ب��ل  ل��ل��ع��ام��ل 
وت�جيه وار�ساد املتعاملني لتعزيز 

الجتماع  خ���الل  وج����رى  ع��ل��ي��ه��ا. 
مراكز  ال����ت����زام����ات  ا����س���ت���ع���را����ص 
والعمالة  العمل  وا�سحاب  تدبري 
مناق�سة  وك�����ذل�����ك  امل���������س����اع����دة 
التحديات وال�سبل الكفيلة بنجاح 
عمل املراكز وقدرتها على تقدمي 

خدمات متميزة للمتعاملني.
يذكر ان مراكز اخلدمة “ تدبري” 
املرتبطة  اخل��دم��ات  جميع  ت��ق��دم 
مبختلف  امل�������س���اع���دة  ب���ال���ع���م���ال���ة 

معرفتهم باملهن املتاح ا�ستقدامها. 
وتلزم ال�زارة املراكز بت�فري مركز 
ت����ازن  ل�����س��م��ان  متخ�س�ص  دع���م 
عالقة العمل بني طرفيها ا�سافة 
اىل ت�فري ال�سكن املنا�سب للعامل 
ل��غ��اي��ات ا���س��ت��خ��دام��ه ك��ل��م��ا دعت 
فرتة  خالل  �س�اء  لذلك  احلاجة 
قدومه اىل الدولة وقبل التحاقه 
ب�ساحب اأو بعد فرتة انتهاء عمله 

لدى �ساحب العمل.

ومعايل  ل��ل�����س��ع��ادة  دول������ة  وزي�������رة 
ن�����رة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي���رة 
ال�طني  امل��ج��ل�����ص  ل�������س����ؤون  دول�����ة 
الحت��ادي ومعايل �سما بنت �سهيل 
ب��ن ف��ار���ص امل���زروع���ي وزي����رة دولة 
الدكت�ر  وم��ع��ايل  ال�سباب  ل�س�ؤون 
رئي�ص مركز  القا�سم  حنيف ح�سن 
جنيف حل��ق���ق الإن�����س��ان واحل����ار 
ال���ع���امل���ي و����س���ع���ادة ال���دك���ت����ر حمد 

والطائفية وو�سع احلل�ل املنا�سبة 
ال�سم�  �ساحب  كان  لها.  للت�سدي 
مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
ل�سنة   23 رق��م  املر�س�م  اأ�سدر  قد 
لإم����ارة  ح��اك��م��ا  ب�سفته   2017
املعهد  اأم��ن��اء  جمل�ص  بت�سكيل  دب��ي 
بنت  لبنى  ال�سيخة  معايل  برئا�سة 
من  ك��ل  وع�س�ية  القا�سمي  خالد 
الرومي  خلفان  بنت  عه�د  معايل 

ال�سيخ اأحمد ال�سيباين املدير العام 
لدائرة ال�س�ؤون الإ�سالمية والعمل 
اخلريي يف دبي .. وال�سادة �سلطان 
بطي بن جمرن و تركي بن عبداهلل 
وم�������ازن ج������ربان حايك  ال���دخ���ي���ل 
لولي�ص  ف��ران�����س��ي�����ص  ج���ريال���د  و 
واأحمد اإ�سماعيل اآل عبا�ص و�ساين 
فاركي فاركي واأفي�سي�سا �ساندولل 

به�جاين.

حققوا اجنازات خالل العام الأكادميي احلايل

جامعة اأبوظبي تكرم 100 من اأع�صاء الهيئتني التدري�صية والإدارية املتميزين
بن حرمل: التميز خيار ا�شرتاتيجي جلامعة اأبوظبي منذ انطالق م�شريتها

•• اأبوظبي - الفجر

اأكد �سعادة علي �سعيد بن حرمل الظاهري رئي�ص جمل�ص جامعة اأب�ظبي 
التنفيذي اأن التميز �سيظل خياراً ا�سرتاتيجياً يف م�سرية اجلامعة، يعزز 
باأرقى  تاأخذ  املرم�قة كم�ؤ�س�سة وطنية  من ريادتها وير�سخ من مكانتها 
املمار�سات العاملية يف التدري�ص والبحث العلمي وخدمة املجتمع، م�سرياً 
الأكادميي  العام  ب��ارزة خالل  اأكادميية  اأن اجلامعة �سجلت منجزات  اإىل 
2016 2017- مما دفع بها اإىل م�ساف اأرقى م�ؤ�س�سات التعليم العايل 

على م�ست�ى الدولة واملنطقة.
جاء ذلك خالل احلفل ال�سن�ي الذي نظمته اجلامعة يف فندق ال�ساطئ 
روتانا اأب�ظبي، برعاية ما�سية من »ب�ابة ال�سرق م�ل« ورعاية بالتينية 
من »داما�ص« ورعاية ف�سية من »مركز املزروعي الطبي«، لتكرمي 100 
من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية املتميزين يف فرعيها باأب�ظبي 
مبتكرة  واإداري�����ة  وعلمية  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن��ج��زات  �سجل�ا  وال��ذي��ن  وال��ع��ني 
و�ساهم�ا يف تعزيز م�سرية اجلامعة وريادتها، وذلك بح�س�ر �سعادة علي 

التنفيذي،  اأب�ظبي  جامعة  جمل�ص  رئي�ص  الظاهري  حرمل  بن  �سعيد 
الإداري��ة، و�سامل  لل�س�ؤون  نائب مدير اجلامعة  والدكت�ر تريي م�تياك 
مبارك الظاهري املدير التنفيذي للعالقات املجتمعية باجلامعة، وعمداء 
خمتلف كليات اجلامعة وروؤ�ساء الأق�سام ونح� 450 من اأع�ساء الهيئتني 

الإدارية والتدري�سية بفرعي اجلامعة.
واأ�سار بن حرمل اإىل مدى فخره واعتزازه مبا حققته اجلامعة من تقدم 
فقد  فتية  جامعة  ك�نها  من  الرغم  على  العلمية  م�سريتها  يف  وازده���ار 
اأ�سبحت مركزاً اإقليمياً للتميز الأكادميي بف�سل من اهلل تعاىل وبجه�د 
ال��دوؤوب، والذي  التدري�سية والإداري��ة وعملهم  الهيئتني  اأع�ساء  وتفاين 
ي�ؤكد للطالب والطالبات واأولياء الأم�ر اأن اجلامعة على قدر الثقة التي 
العلمية  واملناهج  الذكي  التعلم  ا�سرتاتيجيات  على  تركز  اإياها،  ي�ل�نها 
املبتكرة، وتعدد التخ�س�سات التي تعنى بقطاعات الأعمال احلي�ية، وتن�ع 
ال�سرتاتيجية  و�سراكاتها  التطبيقية،  العلمية  البح�ث  من  خمرجاتها 
مع خمتلف م�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص، م�سرياً اإىل اأن هذه جميعها 
وير�سخ  امل�ستقبل  ي�ست�سرف  اجلامعة  و�سعته  ا�سرتاتيجي  ت�جه  نتاج 

جامعة  جعلته  ال��ذي  التميز  ثقافة  من  ويعزز  والبتكار  الب���داع  مبادئ 
اأب�ظبي خيارها نح� الريادة والعاملية.

واأو�سح بن حرمل اأن هذا التكرمي الذي يحتفي باأع�ساء اأ�سرة اجلامعة 
الذي  والنهج  ر�سالتها  ركائز  اأحد  يعد  بل  عليها،  لي�ص جديداً  املتميزين 
على  اجلامعة  ح�س�ل  ي���ؤك��ده  م��ا  وه���  والب����داع،  التميز  لتعزيز  تتبعه 
الأك��ادمي��ي يف  العتماد  اأرق��ى هيئات  نخبة من  امل�ؤ�س�سي من  الع���رتاف 
 ،EQUIS و ،AACSBو ،ABETو ،WSCUC العامل ومنها
ال�سطالع  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ه���ذا  اأي�����س��اً  ح��ر���س��ت  ال����جامعة  اأن  م�����سيفاً 
ال�سم�  لت�جيهات �ساحب  ال�ستجابة  املجتمعية من خالل  مب�س�ؤوليتها 
ب�ساأن  الدولة، حفظه اهلل،  ن�����هيان رئي�ص  اآل  زاي����د  ب�����ن  ال�������سيخ خ�����ليفة 
عام اخلري وتد�سينها ل�سرتاتيجية جامعة اأب�ظبي لعام اخلري 2017 
نهيان  اآل  زايد  بن  حمدان  ال������سيخ  �س������م�  رع����اية  ت�����حت  ت�����اأتي  والت����ي 
جامعة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  ال����ظفرة  من������طقة  يف  احل�������اكم  م����مثل 
اأ�سرة  اأع�ساء  تفاعل  تعك�ص  100 مبادرة  اأب�ظبي، وت�سمل ما يزيد عن 
وامل�س�ؤولية  اخل��ري  فعل  ثقافة  تعزيز  وت�ستهدف  املجتمع  م��ع  اجلامعة 

الجتماعية.
اأب�ظبي  ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة  ت��ريي م�تيك  ال��دك��ت���ر  ق��ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
جامعة  حققتها  التي  املتميزة  املنجزات  خمتلف  اإن  الإداري����ة:  لل�س�ؤون 
الإجنازات  من  نتيجة  هي  املا�سي  الأك��ادمي��ي  العام  م��دار  على  اأب�ظبي 
اأع�ساء الهيئتني الإدارية والتدري�سية من  الفردية التي حققها خمتلف 
خالل متيزهم يف كل ما يقدم�نه واخلروج عن نطاق متطلبات عملهم 
جتعل  وعلمية  اأكادميية  مبادرات  تنفيذ  على  والعمل  والرتيبة،  املعتادة 
التعليمية مبا ي�ساهم يف تعزيز ج�دة املخرجات  العملية  الطالب حم�ر 
البتكار  على  قادرة  وطنية متخ�س�سة  ك�ادر  وبناء  للجامعة  الأكادميية 

والإبداع والتميز . 
وقد اأعرب املكرم�ن عن تقديرهم وامتنانهم للجامعة على هذه اللفتة 
اأب�ظبي على تعزيز ثقافة التميز يف البيئة  التي ترتجم حر�ص جامعة 
التعليمية، مبا ينعك�ص على ج�دة الأداء يف خمتلف املحاور التي تنه�ص 
بها اجلامعة يف �سبيل حتقيق ر�سالتها ال�طنية كمركز لالإ�سعاع الفكري 

والإبداع احل�ساري على م�ست�ى الدولة واملنطقة.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

للم�سرحيات  ك��ل��ب��اء  مل��ه��رج��ان  املنظمة  العليا  اللجنة  بحثت 
الق�سرية الذي تنظمه اإدارة امل�سرح بدائرة الثقافة يف ال�سارقة 
يف اجتماعها اأم�ص قبل الأول حت�سريات الدورة ال�ساد�سة التي 

�ستنطلق يف 28 �سبتمرب املقبل.
اإدارة  مدير  رحيمة  ب�  اأحمد  تراأ�سه  ال��ذي   - الجتماع  ناق�ص 
امل�سرح بالدائرة مدير املهرجان - جملة من املحاور للفعاليات 
امل�ساحبة كامللتقى الفكري وملتقى ال�سارقة للبحث امل�سرحي 

وال�ر�ص التدرييبة اإ�سافة اإىل �سخ�سية املهرجان.

التي  امل�ساهدة  برنامج جلنة  انطالق  الجتماع م�عد  و حدد 
للم�ساركة  منها  الأ�سلح  لختيار  املتقدمة  العرو�ص  �ستقيم 
يف الدورة ال�ساد�سة وتقرر اأن يك�ن ي�مي 19 و 20 �سبتمرب 
كلباء  م��ه��رج��ان  ب���ال���دائ���رة  امل�����س��رح  اإدارة  اأط��ل��ق��ت  و  ال���ق���ادم. 
له�اة  من�سة  ليك�ن  �سن�ات  �ست  قبل  الق�سرية  للم�سرحيات 

امل�سرح حتتفي بابداعاتهم وت�سجعهم وتربزهم يف املجال.
و ي��ع��د امل��ه��رج��ان ج���زءا م��ن ب��رام��ج ت��اأه��ي��ل��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة عدة 
امل�سرحية  الثقافة  تر�سيخ  بهدف  ال�سارقة  يف  تنظيمها  يتم 
دعما  اجل��دي��دة  والتمثيلية  الإخ��راج��ي��ة  ال���ج���ه  وا�ستك�ساف 

وتط�يرا لل�ساحة امل�سرحية املحلية والعربية. 

» م�صروع ال�صارقة الثقايف « ير�صد عرب حمطاته �صرية و م�صرية �صلطان القا�صمي واحتفاءه بالثقافة واملثقفني
•• ال�شارقة-وام:

ال�سارقة  م�����س��روع   « ح��ك��اي��ة  ت���روي 
ال��ث��ق��ايف « ���س��رية وم�����س��رية �ساحب 
بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم� 
املجل�ص  ع�����س���  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
اأدرك  الذي  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
منذ طف�لته قيمة الثقافة والكتاب 
ف�سيد اإمارة للمعرفة باتت بعد اأكرث 
من اأربعة عق�د من العمل واجلهد 
عا�سمة عاملية للكتاب يت�افد اإليها 
واملفكرين  وامل�ؤلفني  املثقفني  كبار 
م�سروع  بروؤاها  وتق�د  والنا�سرين 
ل��ت�����س��رع ن�افذ  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
احل����������ار الإن�����������س�����اين م�����ع ال���ع���امل 
للت�ا�سل  اأ�سيلة  مفاهيم  وتكر�ص 

واملحبة وال�سالم.
بداأت احلكاية منذ اأن اأهدى ال�سيخ 
حم���م���د ب����ن ����س���ق���ر ال���ق���ا����س���م���ي “ 
ال�سم�  �ساحب  “ وال��د  اهلل  رحمه 
خنجرا  اإب���ن���ه   .. ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م 
ال�سم�  �ساحب  ره��ن  حيث  مذهبا 
�سلطان بن حممد  الدكت�ر  ال�سيخ 
بثمنه  وا�سرتى  اخلنجر  القا�سمي 
العلم  يف  ط��ري��ق��ه  ي�سق  وراح  كتبا 
حاملا  وعقله  بقلبه  �سغفه  ويحمل 
فباتت  ال��ث��ق��اف��ة  بنيانها  بعا�سمة 
اأرففها  ومت��ت��د  تت�سع  بيته  مكتبة 
ال�����س��ارق��ة مكتبة  اأ���س��ب��ح��ت  ح��ت��ى 
ال��ع��امل وت�ؤكد  ق���راء  ك��ب��رية جتمع 
بق�له  �سم�ه  خل�سها  التي  روؤي��ت��ه 
“ الثقافة حجر الزاوية يف التنمية 
الت�ازن  يحقق  م��ا  وه���ي  امل��ن�����س���دة 
الن���ت���م���اء احل�������س���اري وروح  ب����ني 

الع�سر » .
ال�سارقة  حكاية  ف�س�ل  وتنك�سف 
احلائزة على لقب العا�سمة العاملية 
للكتاب لعام 2019 بال�ق�ف عند 
العمل  م��ن  وم�ستمر  ط�يل  ت��اري��خ 
ك��ر���ص ف��ي��ه ���س��اح��ب ال�����س��م��� حاكم 
امل�ساريع  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  ال�������س���ارق���ة 
وامل����ب����ادرات وال���ربام���ج ال��ت��ي ظلت 
ت��ت��ن��ام��ى وت���ر����س���م م���الم���ح اإم������ارة 
ال��ك��ت��اب ع��ام��ا تل� اآخ���ر وي�����س��رد كل 
ف�سل من ف�س�لها حكاية م�سروع 

ثقايف ظل الكتاب بطلها الأزيل.
الثقافية  ال�سارقة  �س�رة  وتتجلى 
ال�سباقة  م�ساريعها  عند  بال�ق�ف 
وبرامج عملها الرائدة فمنذ الي�م 
ال���ذي اف��ت��ت��ح ف��ي��ه ���س��اح��ب ال�سم� 
الأوىل  ال�������دورة  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
ال����دويل للكتاب  ال�����س��ارق��ة  مل��ع��ر���ص 
على  ره���ان���ه  اأع���ل���ن   1982 ع����ام 
على  يت�ا�سل  العمل  وظل  املعرفة 
املعر�ص  ب��ات  35 عاما حتى  م��دار 
كتاب يف  اأك��رب معر�ص  ثالث  الي�م 

العامل.
ال�سارقة مع  املتابع ل�سرية  و يكفي 
الأوىل  ال��دورة  املقارنة بني  الكتاب 
مل��ع��ر���ص ك��ت��اب��ه��ا ودورت�����ه الأخ����رية 
ب��ع��دم��ا حت����ل امل��ع��ر���ص م��ن خيمة 
النا�سرين  ب��ع�����ص  ف��ي��ه��ا  ي��ج��ت��م��ع 
ال���ع���رب وق��ل��ة م���ن ال���ق���راء اآن����ذاك 
امل�سهد  يق�د  معريف  مهرجان  اإىل 
الثقايف العربي ويجمع �سن�يا اأكرث 

اإليه  ي��ت���اف��دون  زائ���ر  م��ن ملي�ين 
الإمارات  دول��ة  اأن��ح��اء  من خمتلف 
املجاورة  والبلدان  املتحدة  العربية 
وي�ستقطب ما يف�ق ال� 1500 دار 
ال�سقيقة  ال��دول  ع�سرات  من  ن�سر 

وال�سديقة.
الكتاب  م���ع���ر����ص  ج����ان����ب  اإىل  و 
ال�����ب�����ارز يف احل���ي���اة  وح���������س�����ره����ا 
ال�سارقة  اإم��ارة  يف  تنت�سر  الثقافية 
ال���ي����م ���س��ب��ع م��ك��ت��ب��ات ع��ام��ة تقدم 
ل���رواده���ا ���س��ن���ف امل��ع��رف��ة واأل�����ان 
املثالية  البيئة  لهم  م�فرة  الكتب 
القراءة  ع��امل  مع  رحلتهم  لبداية 
امل��م��ت��ع وامل��ف��ي��د م���ن خ����الل 600 
األ����ف وع����اء م��ع��ريف ت�����س��م��ل الكتب 
وال�����دوري�����ات وال����ث���ائ���ق والأف�����الم 
وامل��خ��ط���ط��ات وامل��ج��ل��دات وغريها 
باللغتني  امل��ع��رف��ي��ة  امل�������س���ادر  م���ن 
العربية والإجنليزية ولغات اآخرى 

عديدة.
التاريخ احلافل  اإىل هذا  ا�ستنادا  و 
ال�����س��ارق��ة من  ب���الإجن���ازات متكنت 
الأمم  منظمة  ثقة  على  احل�س�ل 
والثقافة  والعل�م  للرتبية  املتحدة 
ي�ني�سك� مبنحها لقب “ العا�سمة 
 “  2019 ل��ع��ام  ل��ل��ك��ت��اب  ال��ع��امل��ي��ة 
بف�سل اجله�د التي بذلتها ال�سيخة 
بدور بنت �سلطان القا�سمي امل�ؤ�س�ص 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����ص  ورئ���ي�������ص 
النا�سرين الإماراتيني رئي�ص جلنة 
ملف تقدمي الطلب اإىل الي�ني�سك� 
اأحمد  �سعادة  اللجنة  واأع�ساء هذه 
رئي�ص هيئة  ال��ع��ام��ري  رك��ا���ص  ب��ن 
العقروبي  وم��روة  للكتاب  ال�سارقة 
املجل�ص  اإدارة  جم���ل�������ص  رئ���ي�������ص 
ورا�سد  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي 
جلمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  الك��ص 

النا�سرين الإماراتيني .
العق�د  املعر�ص ط�ال  يت�قف  ومل 
ال���ث���الث���ة وال��ن�����س��ف امل��ا���س��ي��ة عن 
وت��سيع  امل������ب������ادرات  ا����س���ت���ح���داث 
م�ساحات عر�ص دور الن�سر امل�ساركة 
الإبداعية  الأ����س���م���اء  وا���س��ت��ق��ط��اب 
روؤيته  وتعميق  والأجنبية  العربية 
�سن�ي  م���ع���ر����ص  م�����ن  ل���ي���ت���ح����ل 
متكامل  ثقايف  م�سروع  اإىل  للكتاب 
مركزا  والإم����ارات  ال�سارقة  يجعل 
املنطقة  يف  والثقايف  املعريف  للفعل 

والعامل.
و���س��ه��د امل��ع��ر���ص يف دورت����ه ال���� 35 
دار   1681 م���ن  اأك�����رث  م�����س��ارك��ة 
ن�سر عر�ست اأكرث من 1.5 ملي�ن 
ع��ن���ان حت��ت �سعار “ اق���راأ اأك��رث “ 
ليثبت اأن م�سرية التن�ير واملعرفة 
ل ميكن له اأن تتحقق اإل بالرتاكم 
والعمل  امل�ستمر  واجلهد  املت�ا�سل 
يح�سد  اأن  مي���ك���ن  ول  ال���������دوؤوب 
اأج���ي���ال من  ي��رب��ي  اإن مل  ن��ت��ائ��ج��ه 

القراء واملثقفني.
وحقق املعر�ص منذ انطالق دورته 
الأوىل يف يناير 1982 حتت �سعار 
واإىل   “ ال�سارقة  يف  اأن���ت  اق���راأ   “
اأبرزها  ك��ان  كبرية  منجزات  الي�م 
املتحدة  الأمم  منظمة  ا�ست�سافة 
ل��ل��ط��ف���ل��ة ال�����ي���ن��ي�����س��ف يف دورت����ه 

الثالثة كاأول منظمة دولية ت�سارك 
امل�ؤلفات  ع����دد  ورف����ع  امل��ع��ر���ص  يف 
املعرو�سة اإىل خم�سة اأ�سعاف خالل 
خم�سة اأع�ام فمن 12 األف عن�ان 
األ��ف��ا يف   65 اإىل  الثانية  دورت���ه  يف 
روؤيته  وت������س��ع��ت  ال�سابعة  ال����دورة 
ا�ست�سافة  م���ن   11 ال����  دورت�����ه  يف 
برنامج  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ال��ن�����س��ر  دور 
ف���ك���ري وث���ق���ايف م�����س��اح��ب يجمع 
العربية  ال��ث��ق��اف��ة  م�����س��اه��ري  ك��ب��ار 

والعاملية.
ال�سارقة  م���ع���ر����ص  ج���ان���ب  واإىل 
ال�سارقة  خ�س�ست  للكتاب  ال��دويل 
لالأطفال  ك���ربى  ث��ق��اف��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
ال�سارقة  م���ه���رج���ان  ا����س���م  ح��م��ل��ت 
ال��ق��رائ��ي ل��ل��ط��ف��ل ل��ت��اأ���س��ي�����ص جيل 
بالكتاب  امل��ت��م�����س��ك��ني  ال���ق���راء  م���ن 

وال�ساعني وراء املعرفة .
انطالقه  منذ  املهرجان  هذا  وظل 
على  ح��ري�����س��ا   2008 ال���ع���ام  يف 
والتاأكيد  ب��امل��ع��رف��ة  امل��ت��ع��ة  ج��م��ع 
لبناء  ���س��ب��ي��ل  ال�����ق�����راءة  اأن  ع���ل���ى 
اإمارة  ق��ادرة على نقل روؤي��ة  اأجيال 
ال�سارقة ودول��ة الإم���ارات من حيز 
اخلطط وال�سرتاتيجيات امل�ساغة 
بت�جيهات  واملر�س�مة  ال���رق  على 
ال�سارقة  ح���اك���م  ال�����س��م���  ���س��اح��ب 
ودعم قرينته �سم� ال�سيخة ج�اهر 
رئي�سة  ال���ق���ا����س���م���ي  حم���م���د  ب���ن���ت 
املجل�ص الأعلى ل�س�ؤون الأ�سرة اإىل 

اأر�ص ال�اقع.
وي���ك�������س���ف امل�������س���ار ال�������ذي اخ����ت����اره 
املهرجان نهجا له عن روؤية ر�سينة 
ت�ستثمر بالأطفال واليافعني تق�د 
لتاأ�سي�ص  واأح��الم��ه��م  طم�حاتهم 
يحمل  وم��ب��دع  مبتكر  مثقف  جيل 
ي�ؤهله  م��ا  املعرفية  احل�سيلة  م��ن 
الدولة  مل�����س��رية  اإ����س���اف���ة  ل��ي�����س��ك��ل 
ظل  اإذ  وال���ت���ن���م����ي���ة  احل�������س���اري���ة 
ي��راف��ق دورات  ال��ت��ج��دي��د وال��ت��ن���ع 
مفه�م  ي����خ����دم  مب�����ا  امل�����ه�����رج�����ان 
الكتاب  قيمة  م��ن  وي��ع��زز  ال���ق���راءة 
للعام  التا�سعة  دورت��ه  �سجلت  حتى 
األف زائر   300 اأكرث من   2017
ت�افدوا حل�س�ر اأكرث من 1403 
 55 فيها  ���س��ارك  للطفل  فعاليات 
���س��ي��ف��ا م���ن 22 دول����ة ف��ي��م��ا جمع 
ب��رن��ام��ج ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ث��ق��اف��ي��ة 40 
 60 من  اأك��رث  فيها  �سارك  فعالية 

�سيفا من 23 دولة.
ال�سارقة  م��ع��ر���ص  دور  وي��ت��ك��ام��ل 
الدويل للكتاب ومهرجان ال�سارقة 
م�����ع جممل  ل���ل���ط���ف���ل  ال�����ق�����رائ�����ي 
تطلقها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  امل�ساريع 
ال�سارقة يف �سعيها لتحقيق روؤيتها 
ذلك  ظ��ل  يف  تتجلى  اإذ  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
“ التي  “ ثقافة بال حدود  مبادرة 
ل��ل��ن��ه������ص ب�اقع  ك��ر���س��ت ج��ه��ده��ا 
وب����ن����اء جمتمع  امل���ح���ل���ي  ال�����ق�����راءة 
لالرتقاء  ك�سبيل  ب��ال��ك��ت��اب  ي���ؤم��ن 
املن�س�رة  النه�سة  بال�اقع وحتقيق 
حيث تتلخ�ص فكرة املبادرة باإن�ساء 
م���ك���ت���ب���ة يف ك�����ل ب���ي���ت م�����ن خ���الل 
باإمارة  الإماراتية  العائالت  تزويد 
ال�سارقة مبجم�عة قيمة وخمتارة 

من الكتب باللغة العربية ا�ستفادت 
األ��ف عائلة يف   42 اأك��رث م��ن  منها 

خمتلف مناطق الإمارة.
“ ثقافة بال  م��ب��ادرة  انطلقت  لقد 
حدود “ برعاية كرمية من �ساحب 
بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم� 
املجل�ص  ع�����س���  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ال�����س��ارق��ة ومبتابعة  الأع��ل��ى ح��اك��م 
حثيثة من قبل ال�سيخة بدور بنت 
اللجنة  رئ��ي�����ص  القا�سمي  �سلطان 
ا�سم  لرت�سيخ  ل��ل��م�����س��روع  املنظمة 
للثقافة  كعا�سمة  ال�سارقة  اإم���ارة 
واملعرفة والكتاب يف دولة الإمارات 
وم���ن اأه�����داف ه���ذا امل���ب���ادرة تعزيز 
اأه��م��ي��ة ال��ق��راءة ودوره����ا يف عملية 
ال���ن���م���� ال���ف���ك���ري ل�����دى الأط����ف����ال 
اإىل  بالإ�سافة  وال�سباب  واليافعني 
جميع  لدى  العامة  املعرفة  تعميق 
اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ل���ي وه������ ما 
يتقاطع ب�س�رة وا�سحة مع جممل 
تطلقها  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اجل���ه����د 
امل�����س��ت���ي��ات املحلية  ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى 

والإقليمية والدولية.
“ ثقافة  وت��ت��اأك��د م��الم��ح م���ب���ادرة 
“ كم�سروع ثقايف كبري  بال ح��دود 
تفرعت  التي  املبادرات  اإىل  بالنظر 
قاعدة  ت�����س��ك��ي��ل  يف  جن����ح  اإذ  م���ن���ه 
متينة لإطالق �سل�سلة من املبادرات 
الروؤية  يف  تن�سب  التي  وال��ربام��ج 
مبادرة  جنحت  حيث  لها  املح�رية 
حتقيق  يف   “ بيت  لكل  مكتبة   “
عامليا  ن���ع��ه  م��ن  الأول  ه���  اإجن����از 
م��ع اإع��الن��ه��ا الن��ت��ه��اء م���ؤخ��را من 
األفا   42 ل���  منزلية  مكتبة  ت�فري 
ال�سارقة  يف  اإم��ارات��ي��ا  بيتا   366 و 
لي�سل  اأ�سرة  لكل  كتابا   50 ب�اقع 
ت�سمها  التي  الكتب  ع��دد  اإج��م��ايل 
هذه املكتبات اإىل ملي�نني و 118 
300 كتاب يف خط�ة ت�ؤكد  األفا و 
عا�سمة  تك�ن  باأن  ال�سارقة  اأحقية 
للثقافة  عا�سمة  ه��ي  كما  للكتاب 
وتعك�ص  واملعرفة  والتعليم  والفن 
البناء  يف  ب��ال���س��ت��ث��م��ار  اه��ت��م��ام��ه��ا 

املعريف لالإن�سان.
“ثقافة  اأط��ل��ق��ت  ذل���ك  ج��ان��ب  اإىل 
 2016 ال����ع����ام  يف  حدود”  ب����ال 
وعن�ان”  ع���ن����ان  “األف  م���ب���ادرة 
كتاب   1001 اإ�������س������دار  ب����ه����دف 
عامي  خ��الل  اأوىل  طبعة  اإم��ارات��ي 
العربية  باللغة  و2017   2016
ولالأعمار  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
ك��اف��ة ح��ي��ث ت��ت��ك��ف��ل امل����ب����ادرة التي 
الإجمالية  ميزانيتها  قيمة  تبلغ 
خم�سة ماليني درهم بتم�يل هذه 
جزئي  اأو  كامل  ب�سكل  الإ���س��دارات 
اإ�سدار  ك���ل  ل��ن���ع��ي��ة  وف��ق��ا  وذل����ك 
واأه���م���ي���ت���ه. وق�����د ج������اءت امل����ب����ادرة 
لنرثي  الفكر  “ندعم  �سعار  حت��ت 
املحت�ى” وبت�جيهات من ال�سيخة 
بدور بنت �سلطان القا�سمي وا�سعة 
جملة من الأهداف اأبرزها دعم دور 
الن�سر الإماراتية ب�سكل خا�ص اإىل 
جانب دور الن�سر العربية التي تتخذ 
من دولة الإمارات مقرا لها وزيادة 
ع��دد الإ���س��دارات الإم��ارات��ي��ة ورفع 

الثقايف  امل���خ���زون  واإث�����راء  ج���دت��ه��ا 
الإماراتيني  امل�ؤلفني  ودعم  املحلي 
اآفاق  وفتح  الإماراتية  الن�سر  ودور 
جديدة للنا�سرين وت�فري املق�مات 
امل��ادي��ة ال��الزم��ة ل���س��ت��م��راري��ة دور 
الن�سر املحلية ال�سغرية اإ�سافة اإىل 
الباحثني  م��ن  امل���ه���ب��ني  ت�سجيع 
م�ؤلفاتهم  ن�سر  على  الإم��ارات��ي��ني 
واأع���م���ال���ه���م وت���ع���زي���ز ف���ر����ص ف�ز 
باجل�ائز  الإم��ارات��ي��ة  الإ����س���دارات 

التقديرية العربية والدولية.
ويف اإط������ار ذل����ك و���س��م��ن اأه�����داف 
ثقافة  روؤي���ة  م��ع  تتكامل  عري�سة 
امل��ب��ادرة م�سروع  اأطلقت  بال ح��دود 
الكتب  ل��ت���ف��ري  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال���ع���رب���ة 
للمر�سى يف امل�ست�سفيات احلك�مية 
ي��ق�����س���ن �ساعات  ال��ذي��ن ع����ادة م��ا 
زيارتهم  ان���ت���ظ���ار  يف  اإم�����ا  ع���دي���دة 
العالج  عملية  اأث���ن���اء  اأو  للطبيب 
وبذلك ت�سل الكتب ملن ل ي�ستطيع 

ال��س�ل اإليها .
كما اأطلقت م�سروع املكتبة اجل�ية 
للطريان  ال��ع��رب��ي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الثقافة  ب��اأه��م��ي��ة  ال����ع���ي  ل���زي���ادة 
وجعلها اأ�سل�ب حياة والتاأكيد على 
�سديق  ي��ك���ن  اأن  يجب  الكتاب  اأن 
اأينما  معه  يحمله  املقرب  الإن�سان 
م�ست�اه  اأو  عمره  ك��ان  مهما  ذه��ب 

التعليمي.
و كر�ست املبادرة اأهدافها يف “املكتبة 
املتنقلة” يف الأحياء ال�سكنية التي 
بال  “ثقافة  ط��م���ح  لتكمل  ج���اءت 
لأيدي  الكتاب  اإي�����س��ال  يف  حدود” 
خمتلف فئات املجتمع داخل البيت 
وقاعات  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ص  ويف 
احلك�مية  ال���دوائ���ر  يف  امل��راج��ع��ني 
و�س�ل اإىل احلدائق العامة لتك�ن 
الثقافة  ن�����س��ر  يف  ���س��ب��اق��ة  خ���ط����ة 
هذه  كل  مع  بالت�ازي  و  واملعرفة. 
الفرد  ت�����س��ت��ه��دف  ال���ت���ي  اجل����ه�����د 
و�س�ل  الأ���س��رة  نح�  منه  وتنطلق 
ب�س�رة  وال�����دول�����ة  امل��ج��ت��م��ع  اإىل 
العربية  باملجتمعات  انتهاء  عامة 
�سلطان  بنت  بدور  ال�سيخة  اأ�س�ست 
2009 املجل�ص  القا�سمي يف العام 
الإماراتي لكتب اليافعني لت�سجيع 
ن�������س���ر وت�������زي������ع ك����ت����ب الأط�����ف�����ال 
يف  العربية  باللغة  اجل���دة  العالية 
امل�ؤلفني  وت���زوي���د  الإم������ارات  دول���ة 
ال�اعدين واملحرتفني  والر�سامني 
ال��ق��ائ��م��ة يف  ال��ن�����س��ر  وك���ذل���ك دور 
وتبادل  الت�ا�سل  بفر�ص  ال��دول��ة 
ال���ق���درات بجانب  اخل����ربات وب��ن��اء 
الدعم والتدريب للعاملني  تقدمي 

يف جمال كتب الأطفال.
و اأطلق املجل�ص خالل م�سريته التي 
تت�ا�سل للعام ال�سابع على الت�ايل 
وامل�سروعات  امل��ب��ادرات  من  العديد 
الأط���ف���ال  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
القراءة  مم��ار���س��ة  على  وال��ي��اف��ع��ني 
الن�سر  دور  وت�����س��ج��ي��ع  ج��ه��ة  م���ن 
تقدمي  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل  اأدب  وك���ت���اب 
حم��ت���ى اأدب�����ي ع���ايل اجل������دة من 
جهة اأخرى لت�سهم يف جذب هاتني 
اإذ  ال��ق��راءة  ع��امل  اإىل  ال�سريحتني 

ات�سالت  “ ج��ائ��زة  املجل�ص  اأط��ل��ق 
“ اأك��رب جائزة لأدب  لكتاب الطفل 
الطفل يف العامل وحملة “ اقراأ .. 
احلم .. ابتكر “ ومبادرة “ كان يا 
ما كان “ وم�سروع “ كتب - �سنعت 
يف الإمارات “ وغريها من الربامج 
كتاب  مبكانة  لالرتقاء  وامل��ب��ادرات 
والعامل  الإم����ارات  دول��ة  الطفل يف 

العربي.
لقد حملت كل واحدة من مبادرات 
خا�سة  تف�سيلية  روؤي�����ة  امل��ج��ل�����ص 
املجل�ص  روؤي����ة  حتقيقها  يف  ت��دع��م 
ب�س�رة عامة حيث طرحت “جائزة 
عام  الطفل”  ل���ك���ت���اب  ات�������س���الت 
لإن�ساء  “ور�سة”  برنامج   2013
العربية  امل���اه��ب  م��ن  جيل ج��دي��د 
كتاب  ون�سر  ور�سم  كتابة  جمال  يف 
الطفل العربي من خالل ور�ص عمل 
يف الر�س�م والكتابة والن�سر بهدف 
بناء قدرات ال�سباب العرب وتعزيز 
مهاراتهم ورعايتها مبا ين�سجم مع 
ب�اقع  النه��ص  يف  اجل��ائ��زة  روؤي���ة 
العربي  ال����ط���ن  ال��ط��ف��ل يف  ك��ت��اب 
اإ�����س����دار ك��ت��ب ذات  وامل�����س��اه��م��ة يف 
بثقافتنا  وم��رت��ب��ط��ة  ع��ال��ي��ة  ج����دة 
املناف�سة  القدرة على  العربية ولها 
يف  الأجنبية  الكتب  على  والتف�ق 

اأدب وثقافة الطفل.
احلم   .. “ اق����راأ  حملة  اخ���ت���ارت  و 
عام  يف  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  ابتكر”   ..
بني  اأك��رب  تقارب  حتقيق   2013
ال���ط���ف���ل وال���ك���ت���اب ودع������م ق�����درات 
والكتابة  ال�����ق�����راءة  يف  الأط�����ف�����ال 
والبتكار والإبداع يف جمال ق�س�ص 
الأط��ف��ال وذل��ك من خ��الل تط�ير 
الق�س�ص  كتابة  ف��ن  يف  م��ه��ارات��ه��م 
ق�س�ص  اإىل  اأف���ك���اره���م  وحت����ي���ل 

مكت�بة ب�سكل احرتايف.
و ت������س��ع��ت اآل���ي���ات حت��ق��ي��ق اأه����داف 
والربامج  امل���ب���ادرات  ب��ني  امل��ج��ل�����ص 
م�سابقة  ن��ظ��م  ح��ي��ث  وامل�����س��اب��ق��ات 
الإبداعية”  ل�”الكتابة  خ��ا���س��ة 
ملخيلة  ال����ع����ن����ان  اإط��������الق  ب����ه����دف 
الق�سة  ب���ن���اء  اإع������ادة  يف  الأط����ف����ال 
م����ن جديد  اأح����داث����ه����ا  و����س���ي���اغ���ة 
تك�ن  اأن  يرغب�ن  التي  بالطريقة 
والتقدم  ر�سمها  اأو  وكتابتها  عليها 

بها للمناف�سة الأدبية.
ومل يغفل م�سروع ال�سارقة الثقايف 
عن ت�فري البنية التحتية الالزمة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذا احل��ج��م ال��ك��ب��ري من 
امل�ساريع واملبادرات اإذ ظلت املكتبات 
تكري�ص  يف  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  العامة 
م�ساحات  وت��سعت  ال��ق��راءة  ثقافة 
وتنامى  امل�����س��ارح  و�سيدت  امل��ع��ار���ص 
عدد امل�ؤ�س�سات الثقافية واجلمعيات 
والثقايف  املعريف  للحراك  الناظمة 
جمعية  تاأ�سي�ص  ف��ك��ان  الإم����ارة  يف 
العام  يف  الإم���ارات���ي���ني  ال��ن��ا���س��ري��ن 
لتنامي  ح��ي��ة  ا���س��ت��ج��اب��ة   2009
���س���ق ال��ن�����س��ر و���س��ن��اع��ة ال��ك��ت��اب يف 
الإم�����ارة والإم������ارات ب�����س���رة عامة 
حيث ج��اءت مب��ب��ادرة م��ن ال�سيخة 
بدور بنت �سلطان القا�سمي بهدف 
الن�سر  ق���ط���اع  وت���ط����ي���ر  خ���دم���ة 

يف دول����ة الإم��������ارات والرت����ق����اء به 
الإماراتي  النا�سر  بدور  والنه��ص 
والعربي من خالل برامج التاأهيل 

والتدريب التي ترفع كفاءته.
تاأ�سي�سها  منذ  اجلمعية  و�سعت  و 
�سل�سلة من الأهداف التي يتلخ�ص 
رعاية  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  يف  اأب�����رزه�����ا 
بدولة  الن�سر  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
املهنة  ���س��روط  وحت�سني  الإم�����ارات 
بالتن�سيق  بها  اخلا�سة  والق�انني 
ال�طني  امل��ج��ل�����ص  م���ع  وال���ت���ع���اون 
بالن�سر  املعنية  واجل��ه��ات  ل��الإع��الم 
من  العديد  اإىل  اإ�سافة  الدولة  يف 
جمل�ص  دول  يف  ال�سريكة  اجل��ه��ات 
التعاون اخلليجي وال�طن العربي 

والعامل.
وت�ؤكد اجلمعية يف جممل جه�دها 
على �سل�سلة من احلقائق وال�قائع 
التي تك�سف واقع الن�سر يف الإمارات 
القيمة  اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري  اإذ 
الن�سر  لقطاع  الإجمالية  ال�س�قية 
260 ملي�ن  الإم��ارات��ي تبلغ نح� 
الراهن  ال���ق��ت  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر 
املرتفعة  ال��ن��م���  م��ع��دلت  وت��رتك��ز 
الكتب  ق��ط��اع��ات  يف  خ��ا���ص  ب�سكل 
وكتب  العربية  باللغة  التعليمية 
الرتاث  وك��ت��ب  العملية  املعل�مات 

وكتب الأطفال.
اأن الإم����ارات  و ت������س��ح ال��درا���س��ات 
ب����ات����ت ت��ت��م��ت��ع مب���ك���ان���ة رائ��������دة يف 
بالق�انني  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة 
والت�سريعات املنظمة لقطاع الن�سر 
التفاقيات  كافة  يتم تطبيق  حيث 
ذات ال�سلة بحق�ق الن�سر كما اأنها 
مركزا  ت�����س��ب��ح  لأن  ج���اه���زة  ب��ات��ت 
لل�سركات الدولية القيادية العاملة 
والت�زيع ملنطقة  الن�سر  يف �سناعة 
الأو���س��ط وب���اب��ة عب�ر بني  ال�سرق 
ال��ع��رب��ي وجن�ب  اأوروب������ا وال���ع���امل 
ال�����س��ارق��ة م�سروع  وت���ج��ت  اآ���س��ي��ا. 
املحلي  ال��ن�����س��ر  ب����اق���ع  ال��ن��ه������ص 
وال��ع��رب��ي وال�����دويل وال����ذي يعترب 
الأول من ن�عه يف العامل باإطالق 
العام  ال�سارقة للن�سر” يف  “مدينة 
�ساحب  م��ن  بت�جيهات   2013
ال�����س��م��� ح��اك��م ال�����س��ارق��ة يف اإط����ار 
حاجة  لتلبية  وا���س��ح  ا�سرتاتيجي 
قطاع الن�سر وت�فر فر�سة للنا�سر 
الإم����ارات����ي وال���ع���رب���ي ل��ف��ت��ح اآف����اق 
الكتاب  اأ�س�اق  خمتلف  على  عاملية 
يف العامل واإتاحة املجال للنا�سرين 
يف  ح�����س���ره��م  لتحقيق  ال��دول��ي��ني 
ب���ل���دان امل��ن��ط��ق��ة م���ن خ����الل هذه 
امل��دي��ن��ة وم����ا ت����ف���ره م���ن خدمات 
كافة  ال��ن��ا���س��ري��ن  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
الت�زيع  اأو  الطباعة  �سركات  �س�اء 
مرورا بخدمات التحرير واملراجعة 
الرتجمة  اإىل  و���س���ل  وال��ت��دق��ي��ق 
ما  وجم��م��ل  والإخ����راج  والت�سميم 

يتعلق عملية الن�سر.
ال�سارقة  “مدينة  م�����س��روع  وي��اأت��ي 
و  الإم�����ارة  م��ك��ان��ة  للن�سر” ل��ي��ع��زز 
ي�ستقطب  ع��امل��ي��ا  م���رك���زا  لت�سبح 
والطباعة  الن�سر  بقطاع  املعنيني 
ب����اأن�����اع����ه ك����اف����ة ودع�������م احل���رك���ة 

ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي على 
امل�ست�ى املحلي والإقليمي والدويل 
اأهمية الكتاب واأثره  والتاأكيد على 
باملجتمع يف  والعلم  ال�عي  ن�سر  يف 
وتن�ع م�سادر  التقني  التط�ر  ظل 

املعرفة.
اأي�سا  ال��ن��ا���س��ري��ن  امل��دي��ن��ة  و مت��ن��ح 
الع�ائد  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  ف��ر���س��ة 
القطاع  لهذا  املت�قعة  امل�ستقبلية 
الإقليمي  ال�����س���ق  ي�����س��ت���رد  ح��ي��ث 
�سلة  ذات  وم������اد  ك��ت��ب��ا  للمنطقة 
بقيمة مليار دولر اأمريكي مبعدل 
املائة �سن�يا  11 يف  اإىل  من� ي�سل 
م�ستقبال  الكتاب  �سناعة  وتت�جه 
يف العامل العربي وال�سرق الأو�سط 
م��ل��ي���ن فرد   950 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل 

من �سكان املنطقة.
وت�����س��ت��ن��د امل��دي��ن��ة ع��ل��ى ج��م��ل��ة من 
املق�مات التي متتلكها ال�سارقة من 
واقع مكانها اجلغرايف وعالقتها مع 
البلدان املجاورة والبنية القان�نية 
بالن�سر  يتعلق  فيما  تتبعها  ال��ت��ي 
ب�ابة  ال�سارقة  تعترب  اإذ  والطباعة 
عب�ر لأكرث من ملياري �سخ�ص يف 
املنطقة وميكن لثلث �سكان العامل 
ال������س���ل اإل��ي��ه��ا يف غ�����س���ن اأرب���ع 
الآخرين  والثلثني  ط��ريان  �ساعات 

يف غ�س�ن ثماين �ساعات .
مبا�سرة  اإط��الل��ة  الإم���ارة  ومتتلك 
واملحيط  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج  ع���ل���ى 
م�انئ  ث���الث���ة  وت�������س���م  ال���ه���ن���دي 
بحرية ومطارا دوليا ويعترب مطار 
ال�سارقة  وم�انئ  ال��دويل  ال�سارقة 
اجل�ي  ال�سحن  م���اق��ع  اأك���رث  م��ن 
وال����ب����ح����ري ت��ن��اف�����س��ي��ة م����ن حيث 

الر�س�م يف املنطقة.
ال�سارقة  “مدينة  دور  وي��ت��ك��ام��ل 
تطرحه  م��ا  خمتلف  م��ع  للن�سر” 
وبرامج  م����ب����ادرات  م���ن  ال�����س��ارق��ة 
م�ؤ�س�سات  من  متتلكه  وما  ثقافية 
وج�د  مي��ث��ل  واأك��ادمي��ي��ة  تعليمية 
املدينة فيها فر�سة اأمام م�ستثمري 
ت�ستمل  ح��ي��ث  ال���ع���امل  يف  ال��ن�����س��ر 
اجلامعات  م��ن  ع��دد  على  الإم����ارة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  التعليمية  وامل��ع��اه��د 
ع���������س����رات امل������ب������ادرات وامل�������س���اري���ع 
احلك�مية التي تق�م ب�سراء كميات 
لت�زيعها  �سن�يا  الكتب  من  كبرية 
واملدار�ص  الأف����راد  امل���اط��ن��ني  على 

واجلامعات وامل�ؤ�س�سات.
ل�ساحب  امللهمة  ال��روؤي��ة  وبف�سل 
وامل�ساريع  ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سم� 
مل�ؤ�س�سات  امل���ب���ت���ك���رة  وامل������ب������ادرات 
تر�سيخ  ال�سارقة  ت�ا�سل  الإم����ارة 
مب�ؤلفيه  والحتفاء  الكتاب  مكانة 
ون��ا���س��ري��ه وم���زع��ي��ه وق���رائ���ه كي 
املعرفية  مكانته  تعزيز  يف  ي�ستمر 
ويرتقي  املجتمع  فئات  جميع  بني 
الإمارات  دول��ة  يف  الن�سر  ب�سناعة 
وامل��ن��ط��ق��ة وه���� م���ا ج��ع��ل الإم�����ارة 
من  لكل  ووج��ه��ة  للكتاب  عا�سمة 
القراءة  متعة  اكت�ساف  يف  ي��رغ��ب 
الكبري  ب����ال����ع����امل  وال�����س����ت����م����ت����اع 
يحيط  م��ا  وك���ل  للكتب  وال���ا���س��ع 

بها.
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اأخبـار الإمـارات

فاهم القا�صمي يبحث مع م�صوؤولني يف باري�ص و مر�صيليا �صبل تعزيز التعاون امل�صرتك 

جمعية الجتماعني ت�شيد بدعم حاكم ال�شارقة وتنتخب ادارة جديدة

د.احمد احلداد : خطة عمل وا�صرتاتيجية جيدة تواكب عام اخلري ومن�صة التطوع

يف مو�شمه اخلام�ش على التوايل 

»دار الرب« ت�صتكمل »فرحة العيد« بني الأطفال املر�صى يف راأ�ص اخليمة

زايد العطاء تطلق اأول م�صت�صفى ميداين تطوعي لعالج العمال » عناية «

•• باري�ص -وام: 

اأكد معايل ال�سيخ فاهم بن �سلطان 
ب��ن خ��ال��د ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ص دائ���رة 
بال�سارقة  احل��ك���م��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
حر�ص الدائرة على تعزيز التعاون 
وامل�ؤ�س�سات  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
واخلربات  املعارف  وتبادل  الدولية 
وفق نهج وقيم اإمارة ال�سارقة بقيادة 
الدكت�ر  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م���  ���س��اح��ب 
ع�س�  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 

املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة.
معاليه  زي�������ارة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
التقى  وال����ت����ي  م������ؤخ�����را  ل��ف��رن�����س��ا 
امل�س�ؤولني  ك��ب��ار  م��ن  ع���ددا  خاللها 

باري�ص  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال��ف��رن�����س��ي��ني 
وم���دي���ن���ة م��ر���س��ي��ل��ي��ا م����ن اأب����رزه����م 
الرئي�ص  م�ست�سار  ال��غ��رب��ي  اأح����الم 
ال�سرق  ب�����س���ؤون  املكلفة  ال��ف��رن�����س��ي 
وم�ساعد  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 

عمدة مر�سيليا رولند بل�م .
واأ�ساد اجلانبان خالل اللقاء بتميز 
ال�سارقة  م��دي��ن��ت��ي  ب���ني  ال��ع��الق��ات 

ومر�سيليا الفرن�سية.
فاهم  ال�سيخ  معايل  زي���ارة  و�سملت 
وم�ؤ�س�سة  ج���ه���ة   12 ال��ق��ا���س��م��ي 
�سبل  بحث  خاللها  ج��رى  فرن�سية 
امل�سرتك  ال���ت���ع���اون  اآل����ي����ات  ت��ع��زي��ز 
ومد  الثنائية  ال��ع��الق��ات  وت��ط���ي��ر 
ج�س�ر الت�ا�سل بني اإمارة ال�سارقة 

وم��دي��ن��ة م��ر���س��ي��ل��ي��ا ال��ف��رن�����س��ي��ة يف 
التعليم  م��ن��ه��ا  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف 

والثقافية والبتكار والبيئة.
ال���ع���الق���ات  دائ���������رة  رئ���ي�������ص  زار  و 
احل���ك����م���ي���ة م���ت���ح���ف احل�������س���ارات 
مر�سيليا  يف  واملت��سطية  الأوروب��ي��ة 
وم����ت����ح����ف ال����ف����ن�����ن اجل���م���ي���ل���ة يف 
الل�فر  م��ت��ح��ف  وك��ذل��ك  مر�سيليا 
باملتاحف  اإع�����ج�����اب�����ه  ع�����ن  وع�������رب 
تنمية  يف  واأه���م���ي���ت���ه���ا  ال��ف��رن�����س��ي��ة 

املجتمعات.
واأط����ل����ع م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ف���اه���م بن 
�سلطان القا�سمي اجلانب الفرن�سي 
والإجنازات  امل��ب��ادرات  خمتلف  على 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا اإم������ارة ال�����س��ارق��ة يف 

تت�يج  اإىل  م�سريا  امل��ج��الت  جميع 
للكتاب  ع��امل��ي��ة  ع��ا���س��م��ة  ال�����س��ارق��ة 
2019 وال��ذي يرتجم جه�د  لعام 
وفق  الثقافية  واجن��ازات��ه��ا  الإم����ارة 
ت���ج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�����س��م��� حاكم 
اأهمية  م��ع��ال��ي��ه  اأك�����د  و  ال�������س���ارق���ة. 
�سراكات  وعقد  والتن�سيق  التعاون 
ط�يلة املدى بني ال�سارقة ومر�سيليا 
الفرن�سية يف اإطار امل�سرية الثقافية 
ال���ت���ي لقبت  ل����الإم����ارة  ال��ف��ك��ري��ة  و 
للثقافة  عا�سمة   1998 �سنة  يف 
للثقافة  عا�سمة  و2014  العربية 
مدينة  ل��ق��ب��ت  ق��ي��م��ا  الإ����س���الم���ي���ة 
مر�سيليا عا�سمة للثقافة الأوروبية 

يف �سنة 2013.

العالقات  دائ������رة  رئ��ي�����ص  واأع�������رب 
للجانب  ت��ق��دي��ره  ع���ن  احل��ك���م��ي��ة 
تر�سيخ  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه  ال��ف��رن�����س��ي 
الثقايف  والتبادل  الت�ا�سل  اأوا���س��ر 

مع اإمارة ال�سارقة.
الفرن�سي  اجل��ان��ب  اأك���د  جانبه  م��ن 
والتبادل  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 
.. مثمنا  ال�سارقة  اإم��ارة  املعريف مع 
جه�د الإمارة واجنازاتها يف خمتلف 
خالل  م��ن  حققت  التي  القطاعات 

�سمعتها العاملية.
العالقات  دائ��رة  رئي�ص  زي��ارة  تاأتي 
احلك�مية يف ال�سارقة لفرن�سا �سمن 
الدائرة  عليها  تعمل  برامج  حزمة 
ل���رت����س���ي���خ ال����ت����ع����اون ال��������دويل بني 

واملجتمع  الإم��ارة  وم�ؤ�س�سات  دوائر 
اإىل  امل�ستندة  اأهدافها  وفق  ال��دويل 

خ��ط��ط ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ع��م��ل على 
تط�ير عالقات اإمارة ال�سارقة على 

املحلية  الأ���س��ع��دة  جميع  م�ست�ى 
والإقليمية.

•• ال�شارقة- الفجر :

جلمعية  العم�مية  اجلمعية  ا�سادت   
ومقرها  ب����ال����دول����ة  الج����ت����م����اع����ني 
بالدعغم  ال���������س����ارق����ة  ال���رئ���ي�������س���ي 
ي���ل��ي��ه �ساحب  ال�����ذي  ال����الحم����دود 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ال��دك��ت���ر  ال�سم� 
املجل�ص  ع�����س���  ال��ق��ا���س��م��ي  حم���م���د 
الع����ل����ى ح����اك����م ال�������س���ارق���ة وب���دع���م 
واهتمام ومتابعة معايل جنالء الع�ر 
وزيرة تنمية املجتمع وباعتماد من�سة 
التط�ع ال�طني امل�اكبة لعام اخلري.

وقال الدكت�ر اأحمد احلداد : انتخبت 
اإدارة  ال��ع��م���م��ي��ة جم��ل�����ص  اجل��م��ع��ي��ة 
من  ك��ال  وع�س�ية  برئا�سته   ج��دي��د 
للرئي�ص  نائبل  املعيني  كامل  حممد 
وهبة اهلل حممد عبدالرحمن امينة 
لل�سر العام وبالل حممد بالل امني 
لل�سندوق وحممد �سالح بداه رئي�سا 
للجنة الجتماعية وال�سيخة فاطمة 
للجنة  رئ��ي�����س��ة  امل���ع���ال  اح���م���د  ب���ن���ت 
الكربي  ن�����رة  وال���دك���ت����رة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

ع�س�ة مبجل�ص الإدارة .

واع�����رب حم��م��د ك��ام��ن��ل امل��ع��ي��ن��ي عن 
تقديره لدعم حاكم ال�سارقة ووزيرة 
تنمية املجتمع و�سكر اهتمام الآع�ساء 
وحر�سهم على اعادة احلركة واحلياة 
للجمعية  الإج���ت���م���اع���ي  واحل��������راك 
وم�اكبة الهتمام الكبري الذي ت�ليه 
التط�ع  لنهج  الحت���ادي���ة  احل��ك���م��ة 
على  والعمل  احل��دي��ث  الع�سر  ب��روح 
اع����داد خ��ط��ة ع��م��ل ج��دي��دة تت�سمن 
تفعيل ا�ستقطاب املهتمني يف ع�س�ية 

اجلمعية.
اجلمعية  تقرير  اجلمعية  واعتمدت 
العادية  وغ����ري  ال���ع���ادي���ة  ال��ع��م���م��ي��ة 
الأخرية كما اعتمدت التقرير الإداري 
واملايل للدورة ال�سابقة م�سيدة بدعم 
ت�فري مقر  ال�سارقة يف  جه�د حاكم 
جديد للجمعية يف �سارع امللك في�سل 

بال�سارقة .
للجمعية  الإداري  التقرير  وت�سمن 
اجلمعية  اج����ت����م����اع  يف  امل���������س����ارك����ة 
يف  وامل�����س��ارك��ة  بالبحرين  اخلليجية 
ملكافحة  الق��ل��ي��م��ي  امل����ؤمت���ر  ور����س���ة 
الكراهية  على  والتحري�ص  التطرف 

الذي نظمته جمعية الإمارات حلق�ق 
الإن�سان ويف امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�ص 
ل�سرطة  العامة  القيادة  نظمته  التي 
دب���ي ويف ور����س���ة ال��ع��ن��ف ال����س���ري يف 
ال�سباب  ال����ت����ع����اون..  جم��ل�����ص  دول 
والآث�����ار و���س��ب��ل ال���ق��اي��ة ال����ذي عقد 
يف دول��ة الإم���ارت . وب���دءاً م��ن العدد 
133 رفعت جملة �س�ؤون اجتماعية 
يف  املن�س�رة  البح�ث  ع��دد  الف�سلية 
و�سرتفع   . درا�سات  اإىل خم�ص  العدد 
املجلة عدد الدرا�سات اإىل �ست اأو �سبع 
العتمادات  ت���ف��رت  م��ا  اإذا  درا����س���ات 
، ومت���ن���ى جمل�ص  امل��ط��ل���ب��ة  امل���ال���ي���ة 
الإدارة من جميع الأع�ساء اأن يبذل�ا 
كل ما يف و�سعهم لت�فري الدعم املايل 
من  �س�اء  م�سدره  كان  اأي��ا  للجمعية 
التط�عي  للعمل  امل�سجعني  املانحني 
اأو املجل�ص ال�طني لالإعالم اأو وزارة 
الثقافة وتنمية املعرفه لت�فري الدعم 
التط�ر  على  وم�ساعدتها  للجمعية 
والرتقاء والقيام بدورها على اأف�سل 

وجه يف خدمة البحث العلمي.
درا�سات وبح�ث

ووا����س���ل���ت اجل��م��ع��ي��ة اإ�����س����دار جملة 
����س����ؤون اج��ت��م��اع��ي��ة ال��ف�����س��ل��ي��ة حيث 
اأرب����ع اع����داد وق���د ت�سمنت  ا����س���درت 
التية  وال��درا���س��ات  البح�ث  الأع���داد 
اب��ن طفيل  ال�س�فية عند  املعرفة    :
: ���س��ع��ي الإن�������س���ان م���ن ال��ن��ه��ائ��ي اإىل 
اأحمد  اأحمد بن  الالنهائي للدكت�ر  
جتربة   - ع�����دن  – ج���ام���ع���ة  �����س����امل 
خط�ة   2013 الأردن  ان��ت��خ��اب��ات 
لال�ستاذ  ال���ت���ه���دئ���ة  اأم  ل���الإ����س���الح 
لال�ستاذة  ال�����س��ل��ب��ي  ج��م��ال  ال��دك��ت���ر 
الها�سمية  ب��اجل��ام��ع��ة  ب���اي����ق  ل��ب��ن��ى 
اجلامعي  التعليم  مكانية   - الأردنية 
حلالة  درا������س�����ة   : وال����ب����ك����م  ل��ل�����س��م 
خريجي مدر�سة الأمل لل�سم والبكم 
�سمري  ال��دك��ت���ر  لالأ�ستاذ  م�سقط  يف 
اإب���راه���ي���م ح�����س��ن وال���دك���ت����ر طالل 
الكندي  عبداهلل  والدكت�ر  الع��سي 
امل��ع��م��ري��ة بجامعة  ري����ا  وال����س���ت���اذة  
احلركة  واق���ع    - ق��اب������ص  ال�سلطان 
بال�سفة  حل���م  ب��ي��ت  يف  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
الغربية للدكت�ر عبد القادر اإبراهيم 
بجامعة الأق�سى يف غزة -  الع�امل 

املرتبطة  والقت�سادية  الجتماعية 
الأ�سرة  ل��دى  للخارج  ال�سفر  بثقافة 
ال�سبتي  خ���ل��ة  للدكت�رة  ال�سع�دية 
بجامعة امللك �سع�د بجدة - ا�ستخدام 
اله�ية  تعزيز  يف  احلك�مي  الت�سال 
العربية  الإم�����ارات  ب��دول��ة  ال���ط��ن��ي��ة 
�سريفة  للدكت�رة   امن���ذج��اً  املتحدة 
ال�سارقة  ب��ج��ام��ع��ة  ���س��ل��ي��م��ان  رح��م��ة 
الخت�سا�سيني  وع�������ي  م�������دى    -
الجتماعيني باتفاقية حق�ق الطفل 
لالأ�ستاذ  ع���م���ان  ���س��ل��ط��ن��ة  مب���دار����ص 
ون�رة  الرحمن �س�يف   الدكت�ر عبد 
بجامعة  ال�����س��ب��ح��ي  ���س��ل��ي��م��ان  ح��م��د 
ال�سلطان قاب��ص –  الأبعاد الثقافية 
ال���ق���ن����ات  ال����درام����ي����ة يف  ل���ل���ربام���ج 
اجلمه�ر  ي����راه����ا  ك���م���ا  ال��ف�����س��ائ��ي��ة 
ل��ل��دك��ت���ر  حم��م��د ب���ن ف��ه��د اجلبري 
ب���ن �سع�د  ب��ج��ام��ع��ة الإم������ام حم��م��د 
اخلنادق  يف   - بالريا�ص  الإ�سالمية 
الجتماعي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��دري�����ص   :
للدكت�ر  ب انكين�س�ن كاثلني �ص ل�نى 
عر�ص كر�ستينا جيم ما�سيل� بجامعة 
الأدوار الرتب�ية    - اأب� ظبي  خليفة 

لالأ�سرة يف جمتمع الإمارات لالأ�ستاذ 
العم��ص  ف������الح  اأح����م����د  ال����دك����ت�����ر 
ال�سغري  اأح���م���د ���س��الح  وال���دك���ت����ر  
البطاينة  اأ���س��ام��ة حم��م��د  وال��دك��ت���ر 
وظاهرة  امل���راأة    - ال�سارقة  بجامعة 
ملعاناة  �س��سي�ل�جية  درا�سة  الفقر: 
للدكت�رة  ال��ف��ق��رية  الأ���س��ر  يف  امل����راأة 
اأب� اخلري بجامعة ال�سارقة -  اأميمة 
الك�تا الن�سائية يف النظام النتخابي 
املراأة الأردنية يف  واأثرها على متثيل 
2007-2013م  النيابية  املجال�ص 

ل�سالح عبد الرزاق فالح اخل�الدة - 
الثاأر وتداعياته يف امل�سرح: م�سرحية 
هاملت للكاتب وليم �سكبري من�ذجاً 
بجامعة  بركة  ن�سري  للدكت�ر خملد 
الحتياجات   - الأردن���ي���ة  ال���ريم����ك 
امل�����ع�����رف�����ي�����ة ل����الأخ����ت���������س����ا�����س����ي����ات 
الج��ت��م��اع��ي��ات مل��م��ار���س��ة ال��ع��م��ل مع 
للدكت�رة  املدر�سي  املجال  الأف��راد يف 
ح�سة �سعد ال�سعيبي بجامعة الأمرية 
ال�سع�دية  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ب��ن��ت  ن����رة 
ال�سباب  ل��دى  النف�سية  امل�سكالت   -

للدكت�ر  ع���دن  اجل��ام��ع��ي يف ج��ام��ع��ة 
بجامعة  ال���ه��اب  عبد  الرحمن  عبد 
يف  للرّتبية  التنم�ي  ال���دور   - ع��دن 
دول اخلليج العربي: مقاربات نقدية 
والّتنمية  ال��رّتب��ي��ة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  يف 
وطفة  اأ�سعد  علي  الدكت�ر  لالأ�ستاذ 
بجامعة الك�يت - م�ست�ى اأ�ستخدام 
تكن�ل�جيا املعل�مات واأثره على اأداء 
العاملني للدكت�ر يزن عبد احلافظ  
ال�سياب  حم��م��د  اأح���م���د  وال���دك���ت����ر 

بجامعة الريم�ك  الأردنية .

•• دبي – الفجر:

ا�ستكملت جمعية »دار الرب« يف راأ�ص اخليمة م�سروعها املجتمعي 
ال�سن�ي، الذي يحمل عن�ان )فرحة العيد(، يف م��سمه اخلام�ص 
على الت�ايل، الذي انطلق اأول اأيام عيد الفطر املبارك، مب�ست�سفى 
ال��رب« يف  �سقر يف راأ���ص اخليمة. وق��ال علي ال�سحي، مدير »دار 
راأ�ص اخليمة: اإن امل�سروع املجتمعي – الإن�ساين ا�ستهدف ت�زيع 
»الهدايا« على الأطفال املر�سى، من اأجل اإدخال البهجة وال�سرور 
اإىل قل�بهم ال�سغرية، مبنا�سبة حل�ل عيد الفطر املا�سي، تعبريا 
لهم عن احلب وامل�دة وامل�ساعر الإن�سانية الطيبة نح� الأطفال 
اأو�سى  م��ا  وف���ق  امل�ست�سفيات،  يف  البي�ساء  ل��الأ���س��رة  امل��الزم��ني 

زار  ق��ال: من  ال��ذي  و�سلم،  الكرمي، �سلى اهلل عليه  الر�س�ل  به 
مري�ساً اأو اأخاً له يف اهلل ينادي مناد من ال�سماء اأن طبت وطاب 
مم�ساك وتب�اأت من اجلنة منزًل، وق�له، �سلى اهلل عليه و�سلم: 

من اأحب الأعمال اإىل اهلل اإدخال ال�سرور على قلب م�سلم.
املر�سى  لالأطفال  امل�جهة  اخلريية  امل��ب��ادرة  اأن  ال�سحي،   واأكد 
خالل العيد جاءت دافعا اإن�سانيا ودعما جمتمعيا وحافزا معن�يا 
من اأ�سرة جمعية دار الرب يف الإمارة، ترمي اإىل تعزيز الهتمام 
ال�سغار،  ل��ه���ؤلء  الرمزية  الهدايا  وتقدمي  املر�سى،  بالأطفال 
ر�سالة  يف  ل��ه��م  وال��ت��ع��ب��ري  وم��ع��ان��ات��ه��م،  اآلم���ه���م  م��ن  للتخفيف 
اأمرهم. ويهمه  بهم  ي�سعر  م��ن  ه��ن��اك  ب���اأن  اإن�سانية   جمتمعية 
ال�سغار  امل��ر���س��ى  اإ���س��ع��اد  اإىل  ال�ساعية  املجتمعية  امل��ب��ادرة  نفذ 

ول��ي��د ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال�����س��ري��ف، ن��ائ��ب م��دي��ر ف���رع ج��م��ع��ي��ة دار 
ال���رب يف راأ�����ص اخل��ي��م��ة، مب��راف��ق��ة م��ه��دي حم��م��د ،رئ��ي�����ص ق�سم 
الباحثة  ال��ع������س��ي،  ون��ادي��ة  اجل��م��ع��ي��ة،  ف���رع  املجتمع يف  اإ���س��ع��اد 
�سقر  م�ست�سفى  م�ظفي  من  وجمم�عة  الفرع،  يف  الجتماعية 
 يف راأ�ص اخليمة، فيما وزع ال�فد الهدايا على 24 طفل وطفلة. 

وقدم عبد اللطيف ال�سريف �سكر “دار الرب” وتقديرها اإىل اإدارة 
م�سروع  اإجن��اح  يف  تعاونت  التي  اخليمة،  براأ�ص  �سقر  م�ست�سفى 
الإن�ساين  اأداء دورها  العيد، م�ؤكداً حر�ص اجلمعية على  فرحة 
التنم�ية،  اخلريية  م�ساريعها  تنفيذ  عرب  وال�طني،  املجتمعي 
امل��ج��ت��م��ع والأه������ايل والأ����س���ر املحتاجة  ت�����س��ب يف ���س��ال��ح  ال��ت��ي 

واملتعففة.

•• اأبوظبي-وام:

اطلقت مبادرة زايد العطاء اأول م�ست�سفى ميداين 
م��ت��ح��رك ت��ط���ع��ي ل���ع���الج ال���ع���م���ال حت���ت �سعار 
اخلدمات  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي  اجلميل” ب��ه��دف  “رد 
للمناطق  وال���ق��ائ��ي��ة  وال��ع��الج��ي��ة  الت�سخي�سية 

العمالية يف خمتلف اإمارات الدولة.
ي�سرف على امل�ست�سفى اطباء اماراتيني متط�عني 
ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  الم������ارات  ب��رن��ام��ج  اط����ار  يف 

العمالية التط�عية ان�سجاما مع ت�جيهات �ساحب 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم� 
الدولة “حفظه اهلل” بان يك�ن عام 2017 عاما 
للخري ويف بادرة ان�سانية م�سرتكة مع جمعية دار 
ال�سارقة اخلريي وجمم�عة  الرب وم�ؤ�س�سة بيت 
امل�ست�سفيات ال�سع�دية الملانية وبرنامج المارات 

للتط�ع املجتمعي والتخ�س�سي.
واكد الدكت�ر عادل ال�سامري الرئي�ص التنفيذي 
ملبادرة زايد العطاء رئي�ص اأطباء المارات اأن دولة 

حتر�ص  الر�سيدة  قيادتها  وبت�جيهات  الإم���ارات 
على تاأمني مظلة متكاملة من الرعاية ال�سحية 
ان��ط��الق��ا م���ن الإمي������ان الرا�سخ  ل��ل��ع��م��ال وذل����ك 
بدورهم ك�سركاء يف التنمية واحلر�ص على تاأمني 
ال��ك��رمي��ة لهم  وم��ع��اي��ري احل��ي��اة  ك��اف��ة متطلبات 
�س�اء من خالل امل�ؤ�س�سات احلك�مية او اخلا�سة 
او التط�عية. وقال ان مبادرة زايد العطاء ومنذ 
مبتكرة  م��ب��ادرات  تبني  على  حر�ست  انطالقها 
ليجاد حل�ل واقعية مل�ساكل �سحية او اجتماعية 

�سامل  ب��رن��ام��ج  تبنيها  خ��الل  م��ن  اقت�سادية  او 
برامج  يت�سمن  ال��ت��ط���ع��ي��ة  ال��ع��م��ال��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة 
العمال.  ل��ف��ئ��ات  وت��دري��ب��ي��ة  ووق���ائ���ي���ة  ع��الج��ي��ة 
للعمال  املتحرك  امل��ي��داين  امل�ست�سفى  ان  واأ���س��اف 
وعالجية  ت�سخي�سية  تط�عية  خ��دم��ات  �سيقدم 
ووقائية بالقرب من اأماكن اقامة العمال ويف املدن 
العمالية املختلفة يف خمتلف امارات الدولة وفق 
اأرقى املعايري العاملية. واكد ان املرحلة التجريبية 
الوىل حققت جناحا كبريا يف ت�سخي�ص العديد 

اخلدمات  اف�سل  وتقدمي  املر�سية  احل��الت  من 
ال�سحية للمئات من العمال يف اب�ظبي ومن ثم 
ا�سرتاتيجية  خطة  وف��ق  الدولة  ام��ارات  خمتلف 
لل��س�ل اىل اآلف العمال لزيادة وعيهم ال�سحي 
واجل�����س��دي وال��ذه��ن��ي يف اط����ار ت��ط���ع��ي ومظلة 
ان�سانية ان�سجاما مع الروح الن�سانية للمغف�ر له 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
وامتدادا جل�س�ر اخلري والعطاء لأبناء المارات 
المارات  م�ست�سفى  ان  وا�سار  اخل��ري.  زاي��د  ابناء 

“�سيقدم  “عناية  ب��ال��ع��م��ال  ل��ل��ع��ن��اي��ة  امل���ي���داين 
للعمال  ال�����س��ح��ي��ة  اخل����دم����ات  يف  ن���ع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
امل��م��ي��زة التي  و���س��ي�����س��ك��ل ا���س��اف��ة اىل اخل���دم���ات 
الدولة احلك�مية واخلا�سة  تقدمها م�ست�سفيات 
ال��������س����ل باخلدمات  ع��ل��ى  ال���ق���درة  م���ن خ����الل 
التخ�س�سية للعمال يف امكان عملهم وجتمعاتهم 
الهتمام  تعك�ص  ب��ادرة غري م�سب�غة  ال�سكنية يف 
الكبري بفئة العمال ورد جلميلهم ملا يقدم�ه من 

جهد يف م�سرية البناء والتنمية امل�ستدامة.

•• دبي-وام:

برنامج   - القيادة  وم��ه��ارات  الثقافية  التعددية  برنامج  الح��د  ال��ي���م  ي��ب��داأ 
اآل مكت�م للتعليم العايل  التدريب الأكادميي ال�سيفي - الذي تنظمه كلية 
9 ي�لي� احلايل  الفرتة من  باإ�سكتلندا لطالبات اجلامعات خالل  يف دندي 
7 اغ�سط�ص القادم حتت رعاية �سم� ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكت�م  اىل 
65 طالبة  الربنامج  وت�سارك يف  الكلية  راعي  املالية  وزير  دبي  نائب حاكم 
من جامعات الإمارات ومنت�سبات كلية ال�سرطة يف اب�ظبي لأول مرة وكلية 

القت�ساد والعل�م ال�سيا�سية يف جامعة القاهرة وجامعة املاليا املاليزية.
وت�سمل اجلامعات الإماراتية التي مت تر�سيح طالباتها للم�ساركة يف الربنامج 
جامعة اأب�ظبي واجلامعة الأمريكية يف دبي واجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة 
بدبي  والعربية  الإ�سالمية  الدرا�سات  وكلية  دبي  يف  الربيطانية  واجلامعة 

زايد  وجامعة  الإم����ارات  وجامعة  ال�سارقة  وجامعة  العليا  التقنية  وكليات 
الي�م  لندن  اىل  امل�ساركات  الطالبات  وتت�جه  اب�ظبي.  ال�س�رب�ن  وجامعة 
16 ي�لي�  لق�ساء ال�سب�ع الول من الربنامج ثم يت�جهن اىل دندي ي�م 
اجلاري. وكانت كلية ال�سرطة يف اب�ظبي ا�ست�سافت م�ؤخرا اللقاء التعريفي 
للطالبات املر�سحات لل�سفر اإىل اإ�سكتلندا ح�سره �سعادة مريزا ال�سايغ رئي�ص 
ادارة  الكمايل ع�س� جمل�ص  الطيب  اآل مكت�م والدكت�ر  اأمناء كلية  جمل�ص 
كلية ال�سرطة ا�سافة اىل مديري وم�س�ؤويل اجلامعات امل�ساركة طالباتها يف 
الدورة التدريبية والطالبات امل�ساركات يرافقهن اأولياء اأم�رهن. ونقل مريزا 
ال�سايغ رئي�ص جمل�ص اأمناء كلية اآل مكت�م للتعليم العايل حتيات �سم� ال�سيخ 
حمدان بن را�سد اآل مكت�م نائب حاكم دبي وزير املالية للم�ساركات ومتنيات 
�سم�ه لهن بالت�فيق م�ؤكدا اأن �سم�ه يتابع فعاليات الربنامج وي�جه دائما 
بتي�سري متطلبات الطالبات وت�فري الرعاية الكفيلة لهن لكت�ساب اخلربات 

خالل  لندن  فى  الطالبات  ت�اجد  وخ��الل  الثقايف.  ال�عي  وتعزيز  واملعارف 
ال�سب�ع الول �سيزرن الربملان الربيطاين وجمل�ص العم�م وقلعة ويند�س�ر 
وكلية  اك�سف�رد  وجامعة  ت�سري�ست  كني�سة  وكلية  اف���ن  اآب���ن  و�سرتاتف�رد 
الثقافية  التعددية  م��س�ع  ال��ث��اين  ال�سب�ع  ويت�سمن  ك������س��دون..  ري��ب���ن 
والتاريخ ال�سكتلندي وي�ستمل على حما�سرة عن الع�ملة والتن�ع والتعددية 
الطالبات بعمدة مدينة دندي وزيارة جامعة دندي وقلعة  الثقافية وتلتقي 
عن  عمل  وور�سة  والدارة  القيادة  على  الثالث  ال�سب�ع  وي�ستمل  اي��دن��ربج. 
كيلفنجروف  وزي��ارة  املختلفة  الثقافات  القيادة يف  امل��س�ع وحما�سرة ح�ل 
فى جال�سج�.. ويتناول ال�سب�ع الرابع املراأة والقيادة وي�ستمل على حما�سرة 
امل�ساواة فى  اأجل  املراأة ال�سكتلندية من  املعا�سر وكفاح  التاريخ ال�سكتلندي 
القرنني 19 و20 .. واملراأة امل�سلمة والقيادة : التحديات والفر�ص.. وور�سة 

عمل ح�ل مهارات القيادة وزيارة برملان ايدنبريج. 

كلية اآل مكتوم يف ا�صكتلندا ت�صتعد ل�صتقبال الطالبات امل�صاركات يف برنامج التدريب الأكادميي ال�صيفي
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•• دبي-الفجر:

املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اع���ت���م���دت 
الثقايف  ح�����س��ني  ب��ن��ت  ع������س��ة  رواق 
ذات  اأه��ل��ي��ة  كم�ؤ�س�سة  الج��ت��م��اع��ي، 
القرار  مب�جب  وذل��ك  العام،  النفع 
واأفادت   ،2017 ل�سنة    218 رق��م 
ال�زارة باأن امل�ؤ�س�سة بدءاً من تاريخ 
ال�سخ�سية  اكت�سبت  ق��د  اإ���س��ه��اره��ا 
الع���ت���ب���اري���ة، وت��ع��م��ل حت���ت مظلة 
القان�ن  لأح��ك��ام  وتخ�سع  ال������زارة 
2008 يف  2 ل�سنة  الحت���ادي رق��م 
الأهلية  وامل�ؤ�س�سات  اجلمعيات  �ساأن 

ذات النفع العام.
وبهذه املنا�سبة وجهت الدكت�رة م�زة 

غبا�ص رئي�ص جمل�ص اأمناء م�ؤ�س�سة 
الثقايف  ح�����س��ني  ب��ن��ت  ع������س��ة  رواق 
اإىل  والم��ت��ن��ان  ال�سكر  الجتماعي، 
الدولة  رئي�ص  ال�سم�  �ساحب  مقام 
 – اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن 
حفظه اهلل -  واأخيه �ساحب ال�سم� 
مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب 

ال�زراء حاكم دبي – رعاه اهلل-
كما ثمنت غبا�ص جه�د وزارة تنمية 
املجتمع بالدولة واملتمثلة يف معايل 
الع�ر،  بنت حممد  ال���زي��رة جن��الء 
اأجل الرتقاء  من جهد م�سك�ر من 
لتحقيق  الج����ت����م����اع����ي  ب���ال���ع���م���ل 
ال��ت��م��ا���س��ك امل��ج��ت��م��ع��ي م����ن خالل 

تقدمي  و  متكاملة  �سيا�سات  تط�ير 
�سمن  متميزة  اجتماعية  خ��دم��ات 
واجب  وال�سكر  حم��ف��زة،  عمل  بيئة 
اإىل مدير اإدارة اجلمعيات ذات النفع 

ال��ع��ام ���س��ع��ادة ح��م��د امل��ن��اع��ي ونائبه 
اأحمد حممد اخلدمي.

ال����رواق  اأن  م�����زة  د.  ���س��رح��ت  ك��م��ا 
وع��ل��ى م����دار م�����س��ريت��ه ال��ت��ي تزيد 
عن 25 عاماً من العطاء الإن�ساين 
والثقايف، وه� ي�سع م�سلحة املجتمع 
وال��ن��ه������ص ب��ه، مب��ا ي��خ��دم ال�سالح 
ت�جهات  وي����خ����دم  ل���ل����ط���ن  ال����ع����ام 
قيادتنا الر�سيدة، التي اختارت لهذا 
ال�طن الريادة يف كل �سيء؛ لي�سبح 

منارة تهتدي بها �سع�ب الأر�ص.
ع��سة  رواق  ���س��ج��ل  وق����د  وت���ك���م���ل، 
م���ت���م���ي���زة يف جم������الت  جن������اح������ات 
الثقافية  احل��رك��ة  واأث����رى  م��ت��ع��ددة 
مبادراته  خ��الل  م��ن  والجتماعية 

واجل�ائز  املجتمعية  وم�����س��اه��م��ات��ه 
هذا  اأب��ن��اء  لي�ستنه�ص  اأطلقها  التي 
واجلد  العمل  ���س��رورة  على  ال�طن 
والجتهاد، كل يف م�قعه، مبا يخدم 

م�ستقبل دولتنا احلبيبة.
واأفادت غبا�ص، اأن اإ�سهار “رواق ع��سة 
الجتماعي”  ال��ث��ق��ايف  ح�سني  ب��ن��ت 
حت���ت رق���م 19 ب�����س��ج��الت ال������زارة 
العام،  النفع  ذات  اأه��ل��ي��ة  كم�ؤ�س�سة 
اأب��رزه��ا: ن�سر  لتحقيق ع��دة اأه��داف 
والبح�ث  والثقافة  والعلم  املعرفة 
والتطبيقية  الإن�سانية  والدرا�سات 
م���ن خ����الل امل������ؤمت�����رات وال����ن����دوات 
وت�سجيع  ول��ف��ع��ال��ي��ات  وال���ل���ق���اءات 
الب�����ت�����ك�����ارات ال���ع���ل���م���ي���ة وامل�����اه����ب 

والإب����داع����ات يف جميع  وال���ك���ف���اءات 
وتر�سيخ  وتن�سيط  ودع��م  امل��ج��الت، 
امل���ف���اه���ي���م ال���ث���ق���اف���ي���ة الإي���ج���اب���ي���ة 
واحل�����رك�����ة ال���ث���ق���اف���ي���ة، واإ������س�����دار 
وط���ب���اع���ة ال���ن�������س���رات وال�����دوري�����ات 
والكتب واملجالت والأبحاث وتنمية 
الجتماعية  ب��امل�����س���ؤول��ي��ة  ال�����س��ع���ر 

بالدولة،  واملقيمني  امل�اطنني  لدى 
الأدبية  ال���ن���دوات  واإق���ام���ة  وتنظيم 

والثقافية والجتماعية.
اجل�ائز  وتنظيم  واإن�����س��اء  وت��اب��ع��ت، 
ب��ا���س��م ال�������رواق ل��ت��ك��رمي الأم���ه���ات 
والآب������اء امل��ث��ال��ي��ني، وامل��ب��دع��ني من 
املجالت  جميع  يف  الهمم  اأ���س��ح��اب 

واملجالت  الفن�ن  وخمتلف  الأدبية 
وغ�����ريه�����ا، وال����ن����ه����������ص ب����الأ�����س����رة 
تنظيم  خ������الل  م�����ن  الم�����ارات�����ي�����ة 
ال�عي  لن�سر  وال��ن��دوات  املحا�سرات 
ودرا�سة  الأ����س���رة  حم��ي��ط  يف  ال���ع���ام 
يف  ال�سلبية  الجتماعية  ال��ظ���اه��ر 

املجتمع وامل�ساهمة يف معاجلتها. 

••  دبي-الفجر:

ال��ط��اي��ر املدير  ���س��ع��ادة م��ط��ر  د����س���ن 
ال���ع���ام ورئ��ي�����ص جم��ل�����ص امل��دي��ري��ن يف 
الت�سغيل  وامل���ا���س��الت،  الطرق  هيئة 
 )VDL التجريبي حلافلة )يف دي األ
التي تعترب اأول حافلة �سمن ا�سط�ل 
الهيئة مطابقة للم�ا�سفات الأوروبية 
ي�رو  الكرب�نية  بالنبعاثات  اخلا�سة 
وا�ستهالكها  وزنها  بخفة  ومتتاز   ،6

املنخف�ص لل�ق�د. 
وق����ال ال��ط��اي��ر: ت����يل ه��ي��ئ��ة الطرق 
وامل���ا���س��الت م������س���ع احل��ف��اظ على 
اهتماماً  ال��ط��اق��ة  وت��ر���س��ي��د  ال��ب��ي��ئ��ة 
ك�������ب�������رياً، ح����ي����ث ت����ع����د »ال���������س����الم����ة 
الغايات  اح��دى  البيئية«  وال�ستدامة 
للهيئة، وذلك متا�سياً  ال�سرتاتيجية 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال���ط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرة  م��ع 
���س��اح��ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكت�م  اآل  را�سد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������زراء ح��اك��م دبي 
)رعاه اهلل( يف عام 2012 حتت �سعار 
م�ستدامة(  لتنمية  اأخ�سر  )اقت�ساد 

لبناء اقت�ساد اأخ�سر يف دولة الإمارات 
مع  متا�سياً  وكذلك  املتحدة،  العربية 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ط���اق���ة واحل�����د من 
دبي  حك�مة  تتبناها  ال��ت��ي  ال��ك��رب���ن 
دبي مثاًل يحتذى  اإىل جعل  الهادفة 
به يف كفاءة ا�ستهالك الطاقة وخف�ص 

اأن  اإىل  الكرب�نية، م�سرياً  النبعاثات 
 ،VDL الت�سغيل التجريبي حلافلة 
ي���اأت���ي يف اإط�����ار ح��ر���ص ال��ه��ي��ئ��ة على 
ا���س��ط���ل حافالت  ت��ط���ي��ر وحت��دي��ث 
لأف�سل  وف���ق���اً  ال���ع���ام���ة  امل����ا����س���الت 
اأف�سل  ل��ت��ق��دمي  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��م��ار���س��ات 

النقل  و�سائل  مل�ستخدمي  اخل��دم��ات 
اجلماعي يف دبي.

بتجربة  ال��ه��ي��ئ��ة  ���س��ت��ق���م  واأ�����س����اف: 
�ستة  مل��دة  اجل��دي��دة  احل��اف��ل��ة  ت�سغيل 
اأ�����س����ه����ر، ل����ل�����ق�����ف ع���ل���ى اجل������دوى 
الق��ت�����س��ادي��ة وامل��ن��ف��ع��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة من 

انخفا�ص  ن�����س��ب��ة  وق��ي��ا���ص  ت�����س��غ��ي��ل��ه��ا 
جانب  اإىل  ال��ك��رب���ن��ي��ة،  الن��ب��ع��اث��ات 
ال�سيانة  وت��ك��ل��ف��ة  امل����ح����رك  ك����ف����اءة 

وغريها.
وت��ف��ق��د ���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر حافلة 
ل�سرح  وا���س��ت��م��ع  اجل���دي���دة،   VDL

للحافلة  الفنية  امل�ا�سفات  اأه��م  عن 
كيل�غرام   9650 وزن��ه��ا  يبلغ  ال��ت��ي 
كيل�غرام   11200 بنح�  م��ق��ارن��ة 
 ،VDL القدمي من حافالت  للن�ع 
وتت�سع احلافلة اجلديدة ل� 45 راكباً 
مقارنة ب� 34 راكباً للحافلة القدمية، 

وت��ت��م��ي��ز احل��اف��ل��ة ب��ان��خ��ف��ا���ص معدل 
ا���س��ت��ه��الك ال�����ق�����د ب��ن�����س��ب��ة ت����رتاوح 
وانخفا�ص   ،15% اإىل   10 ب���ني 
الذي  الأم���ر  الكرب�نية،  الن��ب��ع��اث��ات 
الكرب�نية  الب�سمة  تقليل  يف  ي�سهم 
ح�سب  ممكن  ق��در  اق��ل  اىل  للحافلة 

اأع���ل���ى امل����ا����س���ف���ات الأوروب�����ي�����ة، كما 
منخف�ص  م����دخ����ل  ب�����ج�����د  ت��ت��م��ي��ز 
)اأ�سحاب  دخ������ل  ح���رك���ة  ل��ت�����س��ه��ي��ل 
يف  الراقي  م�ست�اها  وكذلك  الهمم(، 
مقاعد  ووج�د  الداخلية  الت�سطيبات 

وا�سعة ت�فر الراحة التامة للراكب. 

•• دبي-وام:

و�سندوق  مت�حد”  ال��ب��ي��ت   “ ج��م��ع��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
مبادرة  اإط�����الق  “خيارات”  وم���ؤ���س�����س��ة  ال����ط���ن 
“ج�س�ر” بهدف تط�ير مهارات طلبة اجلامعات 
�سركات  يف  بالعمل  الن���دم���اج  ع��ل��ى  وت�سجيعهم 

القطاع اخلا�ص.
مت الإعالن عن املبادرة خالل حفل ح�سره معايل 
الدكت�ر اأحمد بن عبد اهلل حميد باله�ل الفال�سي 
وزير دولة ل�س�ؤون التعليم العايل ومعايل الفريق 
�ساحي خلفان متيم نائب رئي�ص ال�سرطة والأمن 
ال�طن  �سندوق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  بدبي  العام 

وعدد من كبار امل�س�ؤولني.
الفاعلة  لل�سراكة  مثاليا  من�ذجا  املبادرة  جت�سد 
لتهيئة  وال�ساملة  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 
ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��ا���س��ب��ة ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل��ك��ف��اءات املتميزة 

الندماج يف العمل بالقطاع اخلا�ص .
وت�ستهدف املبادرة طلبة اجلامعات من اأبناء دولة 
خريجني  اأو  م�ستجدين  ك��ان���ا  ���س���اء  الإم�����ارات 
املحلية وخارج  درا�ستهم يف اجلامعات  ي�ستكمل�ن 
ال��دول��ة مم��ن ل��دي��ه��م درج���ة ع��ال��ي��ة م��ن الكفاءة 

ال�ظيفية،  امل��ه��ارات  لتط�ير  ق�يا  حمفزا  وتعد 
وا�ستك�ساف القطاع اخلا�ص والعمل فيه.

الفال�سي يف  باله�ل  اأحمد  الدكت�ر  واأك��د معايل 
ت�سريح خا�ص ل�كالة اأنباء الإمارات “ وام “ اأن ما 
ت�سهده املرحلة املقبلة من مناف�سة عاملية وحتقيقا 
مل��ئ���ي��ة الم�����ارات لب���د م��ن م�ساهمة اجل��م��ي��ع يف 
جزءا  التناف�سية  واعترب  التنم�ية  امل�سرية  بناء 
لي��ت��ج��زاأ م��ن خ��ط��ة الم������ارات ل���ذا وج���ب �سقل 
مهارات ال�سباب وت�سجيعهم على العمل يف القطاع 
بكفاءات  يتمتع�ن  خريجينا  واأن  خا�سة  اخلا�ص 
عالية وهم خريج� جامعات عاملية خمتلفة مما 
تعزيز  و  �سخ�سيتهم  بتط�ير  لطالبنا  ي�سمح 
لتحفيز  ج�س�ر  مبادرة  جاءت  وبالتايل  كفاءاتهم 

طالبنا على العمل يف القطاع اخلا�ص.
من جانبه قال معايل الفريق �ساحي خلفان متيم 
: “ تعترب املبادرة مثال لل�سراكة بني القطاعني 
احلك�مي واخلا�ص لتاأهيل الك�ادر امل�اطنة لبدء 
م�سرية مهنية مثالية تت�فر فيها م�ؤهالت التقدم 
والرتقاء ال�ظيفي فهي ت�فر العنا�سر الأ�سا�سية 
التي تتيح للطلبة الندماج يف �س�ق العمل ورفد 
املتميزة  ال�طنية  بالكفاءات  التنم�ية  امل�ساريع 

املتميزة  القيادية  وامل��ه��ارات  العالية  اخل��ربة  ذات 
الطاقات  اأف�����س��ل  ا�ستك�ساف  اأي�����س��ا  لنا  وتتيح   ..
وامل�اهب امل�اطنة وتنمية قدراتها لتك�ن م�ساهما 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  عجلة  دف��ع  يف  فاعال 

وال�ساملة«.
واأعرب �سعادة �سيف علي القبي�سي رئي�ص جمل�ص 
باإطالق  �سعادته  البيت مت�حد عن  اإدارة جمعية 

برنامج ج�س�ر بدورته الثالثة .
تط�ير  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ال���ربن���ام���ج  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
للطالب  املطل�بة  وال��ق��درات  الأ�سا�سية  امل��ه��ارات 
يف القطاع اخلا�ص وتقدمي اخلربة العملية لهم 
التي  امل�ؤ�س�سات  مع  املبا�سر  احتكاكهم  خالل  من 
ت�سعى جاهدة اإىل تعزز قدرات و مهارات الك�ادر 

ال�طنية.
وقالت جنالء املدفع امل�ؤ�س�ص واملدير العام مل�ؤ�س�سة 
خيارات اإن امل�ؤ�س�سة تعتز وتفخر بعالقتها املتينة 

مع جمعية البيت مت�حد و�سندوق ال�طن..
وتعترب مبادرة ج�س�ر بيتا للجميع فمن خاللها 
يعمل�ا  اأن  وال�����س��ب��اب  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن  لكثري  مي��ك��ن 
يف  ي�سهم�ا  واأن  اأف�����س��ل  م�ستقبل  اأج���ل  م��ن  معا 
حت��ق��ي��ق وت��رج��م��ة اأه������داف امل����ب����ادرة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

تط�ير مهارات طلبة اجلامعات ذوي الإمكانيات 
الندماج  ع��ل��ى  وت�سجيعهم  ال��ع��ال��ي��ة  وامل���ه���ارات 
بالعمل يف �سركات القطاع اخلا�ص خ�س��سا اأنها 
ت�فر بيئة مالئمة ت�سهم يف الك�سف عن امل�اهب 
والإمكانيات والطاقات ال�سابة التي ت�سكل مفتاحا 

مهما لب�ابة امل�ستقبل باآفاقه الكبرية.
ال�سباب مبا ميلك�ن من م�ؤهالت  اأن  اأو�سحت  و 
ه��م عماد  وخ���ربة  وم��ع��رف��ة  واأك��ادمي��ي��ة  تعليمية 
تطبيق  اأجمل من خالل  �سيك�ن  ال��ذي  امل�ستقبل 
مب�ساريع  ال�اقع  اأر���ص  على  وترجمتها  اأفكارهم 
القيادة  دع��م  وح��ي���ي��ة يف ظ��ل  وم���ب���ادرات عملية 
الر�سيدة التي ت�سع ال�سباب دوما يف كل م�ساريعها 
جمالت  خمتلف  يف  وا�سرتاتيجياتها  وخططها 

العمل واحلياة والإنتاج واملعرفة.
لزيادة  مهما  ح��اف��زا  “ج�س�ر”  م��ب��ادرة  وت�سكل 
العاملني  العالية  الكفاءات  ذوي  امل�اطنني  ن�سبة 
مهارات  تعزيز  يف  و�ست�سهم  اخل��ا���ص  القطاع  يف 
ب�ساأن  وعيهم  ل��زي��ادة  ودع��م��ه��م  اجل��ام��ع��ات  طلبة 

خياراتهم ال�ظيفية يف القطاع اخلا�ص.
املبادرة على عدة مراحل ت�سهم يف  و�سيتم تنفيذ 
تط�ير الكفاءات ورفع اأدائها واإنتاجيتها وقدرتها 

برنامج  ع��ل��ى  وت�ستمل  والب��ت��ك��ار  الإب�����داع  ع��ل��ى 
تدريب داخلي يف �سركات رائدة بالقطاع اخلا�ص 
ذات  بيئات عمل  الطلبة على  تعريف  يتم خالله 
طابع حمفز ون�ع العمل واجلهد املطل�ب للنجاح 

يف وظائفهم املرتقبة يف القطاع اخلا�ص.
املبادرة ور�ص عمل يتعرف من خاللها  وتت�سمن 
يف  ت�سهم  التي  العملية  امل��ه��ارات  على  امل�سارك�ن 
جن��اح��ه��م وت��ط���ره��م ال���ظ��ي��ف��ي اب��ت��داء م��ن بناء 
بالإعداد اجليد  م��رورا  الذاتية  ال�سرية  وحت�سني 
للمقابالت ال�ظيفية و�س�ل لتنمية القدرة على 
مهارات  واإكت�ساب  التحديات  وم�اجهة  التحليل 

العمل اجلماعي واإخالقياته ومهارات الت�ا�سل.
للت�جيه  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  اأي�����س��ا  امل���ب���ادرة  وت�ستمل 
اإت��اح��ة فر�سة  والإر���س��اد املهني وذل��ك من خ��الل 
ال�ا�سعة  اخل��ربات  ذوي  امل�اطنني  مع  الت�ا�سل 
املبا�سر  املهني  الإر�ساد  اإىل احل�س�ل على  اإ�سافة 
القطاع  ي��ع��م��ل���ن يف  اإم���ارات���ي���ني  م���ظ��ف��ني  م���ن 
الأن�سطة  م����ن  ال���ع���دي���د  ع���ل���ى  ع������الوة  اخل����ا�����ص 
اأهداف  اإىل حتقيق  الرامية  الأخ��رى  والفعاليات 
على  الطلبة  م��ه��ارات  و�سقل  تط�ير  يف  امل��ب��ادرة 
وتط�رهم  وارت��ق��ائ��ه��م  اخل��ا���ص  بالقطاع  العمل 

ال�ظيفي فيه.
وق����ام خ����رباء خم��ت�����س���ن ومم��ث��ل���ن ع���ن جمعية 
ال�طن  و�سندوق  خيارات  و�سركة  مت�حد  البيت 
ب��سع اآلية عمل ميكن من خاللها اختيار اأف�سل 
امل���اه��ب وال��ك��ف��اءات ع��رب م��راح��ل متعددة ترتكز 
الت�ا�سل  و�سائل  با�ستخدام  الطالب  ت�عية  على 
يف  امل�ساركة  على  وحثهم  وت�عيتهم  الجتماعي 
اآف��اق وظيفية م�ستقبلية  امل��ب��ادرة ودوره��ا يف فتح 
اأو�سع اأمامهم لتبداأ بعدها مرحلة درا�سة وتقييم 
مبا  املعايري  م��ن  ع��دد  على  بناء  امل�ساركة  طلبات 
والأداء  اللغ�ية  والكفاءات  التقنية  املهارات  فيها 
الأك����ادمي����ي ودواف������ع امل�����س��ارك��ة ث���م ���س��ي��ت��م دع�ة 
بناء  وال��ت��ي  مبدئية  مقابلة  لإج����راء  املتقدمني 
لإج���راء  امل��ت��ق��دم��ني  اأف�����س��ل  اخ��ت��ي��ار  �سيتم  عليها 
امل��ق��اب��الت ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ع ال�����س��رك��اء م���ن القطاع 

اخلا�ص.
وت�����س��ت��م��ل ق��ائ��م��ة ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني يف 
امل�ؤ�س�سات  ك���ربي���ات  م���ن  لئ���ح���ة  ع��ل��ى  امل����ب����ادرة 
الإمارات  جمل�ص  اإىل  اإ�سافة  املحلية  واجلامعات 
لل�سباب و�سفارات دولة الإمارات يف اخلارج ونخبة 

من ال�سركات املحلية والعاملية الرائدة.

جمعية البيت متوحد و�صندوق الوطن وموؤ�ص�صة خيارات تطلق مبادرة »ج�صور«

حتت مظلة وزارة تنمية املجتمع :

اإ�صهار “رواق عو�صة بنت ح�صني الثقايف الجتماعي” 
موؤ�ص�صة اأهلية ذات نفع عام 

)طرق دبي( ُتد�صن الت�صغيل التجريبي حلافلة جديدة مبوا�صفات يورو 6

وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية ال�صريالنكي 
يلتقي �صفري الدولة يف كولومبو

�صفري الدولة يف بولندا يح�صر خطاب الرئي�ص الأمريكي يف و�صط وار�صو

•• كولومبو -وام: 

اخلارجية  لل�س�ؤون  الدولة  وزي��ر  �سينانايكا  فا�سانتا  معايل  التقى 
ال�سريالنكي �سعادة عبداحلميد عبدالفتاح كاظم املال �سفري الدولة 

لدى �سريالنكا.
جرى خالل اللقاء - الذي عقد مبقر وزارة اخلارجية ال�سريالنكية 
الهتمام  ذات  الق�سايا  م��ن  ع���دد  ب��ح��ث   - ك���ل���م��ب���  العا�سمة  يف 

امل�سرتك بني البلدين.

•• وار�شو-وام: 

�سفري  ال�سابري  ح�سن  عي�سي  ي��سف  الدكت�ر  �سعادة  ح�سر 
الرئي�ص  األقاه  ال��ذي  اخلطاب  ب�لندا  جمه�رية  لدى  الدولة 
الأمريكي دونالد ترامب اأول اأم�ص الأول اأمام متثال انتفا�سة 
وار�س�  الب�لندية  العا�سمة  و�سط  كرا�سين�سكي  ب�ساحة  وار�س� 
واأك����د ف��ي��ه اأه��م��ي��ة ال��ع��الق��ات ب��ني ال����لي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب����ا 
الأمريكي  الرئي�ص  وتطرق  خا�ص.  ب�سكل  وب�لندا  عام  ب�سكل 
اأوروبا  دول  وع��دد من  ب�لندا  روؤ�ساء  ال��ذي ح�سره  يف خطابه 
وروؤ�ساء  الب�لنديني  امل�����س���ؤول��ني  وك��ب��ار  وال��سطى  ال�سرقية 
ب�لندا  تاريخ  اإىل  ب�لندا  لدى  املعتمدة  الدبل�ما�سية  البعثات 

التي كافح اأبطالها من اأجل احلرية والدميقراطية.
واأ�ساد ترامب بالعالقات الق�ية والقيم امل�سرتكة التي تربط 
الأطل�سي  �سمال  وا�سنطن حللف  دعم  واأك��د  ب�لندا  ب��الده مع 
اخلام�سة التي تن�ص على  املادة  وراء  بق�ة  “ ووق�فها  “ نات� 
اأنه على كل ع�س� الدفاع عن جميع الأع�ساء .. حمذرا من اأن 
م�ستقبل العامل الغربي معر�ص للخطر اإل اأنه قال اإنه �سيتم 
التغلب علي هذا اخلطر. واأ�سار الرئي�ص الأمريكي يف خطابه 
 . وال��ت��ط��رف  الإره����اب  ب�سدة  تكافح  املتحدة  ال���لي��ات  اأن  اإىل 
 50 من�ها اإىل قمة الريا�ص التاريخية التي ح�سرها زعماء 
اإىل جنب يف وجه  ال���ق���ف جنبا  اأهمية  واأك���دت  دول��ة م�سلمة 

الإرهاب والتطرف الذي يهدد العامل برمته.
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اجلامعة العربية ترحب باإدراج اليوني�صكو مدينة اخلليل واحلرم الإبراهيمي مبواقع الرتاث العاملي
اللجنة  عن  ال��ق��رار  ه��ذا  �سدور  تاأمني  اأج��ل  من  الداعمة  وال���دول  الفل�سطينية 

بالأغلبية الالزمة.
هذا  اإن  للجامعة  العام  الأم��ني  با�سم  الر�سمي  املتحدث  عفيفي  حمم�د  ق��ال  و 
القرار الذي �سبقه تبني قرار مماثل قبل عدة �سه�ر ح�ل و�سعية مدينة القد�ص 
اإق��رارا دوليا جديدا باحلق الفل�سطيني واأن اأي اإج��راءات تتخذها �سلطات  ميثل 
الحتالل ال�سرائيلي يف مدينة اخلليل تعد غري قان�نية وعري م�سروعة باعتبار 
الأم��ر مب�سعى هذه  يتعلق  بالحتالل خا�سة عندما  قائمة  اأنها �سادرة عن ق�ة 
الإبراهيمي  واحل��رم  للمدينة  العربية  اأو  الفل�سطينية  اله�ية  لتغيري  ال�سلطات 
واإدراجهما ب�سكل باطل �سمن الرتاث اليه�دي وذلك على الرغم من اأن املدينة ل 
يعي�ص بها �س�ى عدة مئات من امل�ست�طنني الإ�سرائيليني يف مقابل مئات الآلف 

من امل�اطنني العرب.

••القاهرة -وام:

والأربعني  احل��ادي��ة  ال���دورة  عن  ال�سادر  بالقرار  ام�ص  العربية  اجلامعة  رحبت 
للجنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعل�م والثقافة ال� 
ي�ني�سك� مبدينة كراك�ف الب�لندية والذي ق�سى باإدراج مدينة اخلليل واحلرم 
الإبراهيمي بالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة على لئحة املنظمة اخلا�سة مب�اقع 
الرتاث العاملي املعر�سة للخطر وذلك بناء على املقرتح الذي كانت قد تقدمت به 

املجم�عة العربية بالي�ني�سك� و�سانده عدد من الدول ال�سديقة.
ام�ص  له  بيان  العربية يف  ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني  الغيط  اأب���  اأحمد  هناأ  و 

القيادة واحلك�مة الفل�سطينية واأبناء الفل�سطيني على تبني هذا القرار الهام.
و اأ�ساد اأب� الغيط يف بيان اأ�سدره ام�ص باجله�د املكثفة التي بذلتها الدبل�ما�سية 

ادخال رئي�ص البريو فوجيموري اإىل امل�صت�صفى 
•• ليما-اأ ف ب:

نقل الرئي�ص البريويف الأ�سبق األربت� ف�جيم�ري ،امل�سج�ن منذ 10 �سن�ات لإرتكابه 
جمازر بحق مدنيني وبتهم ف�ساد، اىل مركز طبي بحالة طارئة، ح�سب ما اأكد طبيبه 

األيخاندرو اأغيناغا ل�كالة فرن�ص بر�ص.
و�سّرح اأغيناغا اأن الرئي�ص ال�سابق تعر�ص لأزمة ارتفاع يف �سغط الدم وعدم انتظام 
�سربات القلب و�سن�سعه حتت املراقبة.وتلقى ف�جيم�ري الذي يحتفل بعيد ميالده 
اأواخ��ر ي�لي� اجل��اري، العالج يف امل�ست�سفى مرات عدة، كان اآخرها يف اآخر  ال79 يف 
ماي� ب�سبب ارتفاع �سغط الدم وا�سابته ب�سرطان الل�سان.ويق�سي ف�جيم�ري حكما 
بال�سجن ملدة 25 عاما لرتكابه جمزرتني يف 1991-1992 على اأيدي فرقة امل�ت، 
قتل يف خاللها 25 �سخ�سا من بينهم طفال، يف اإطار مكافحة حركة التمرد املاوية 

الدرب امل�سيء.

واأ�ساف : ر�سالتنا وا�سحة .. هذا 
الإره��اب من ينفق عليه .. و من 

يقف ورائه ؟
ب��ك��ل دول����ة وبكل  ن��ن��دد   .. ن��ح��ن 
الإره��اب ولالأ�سف  �سيا�سة ت�ساند 
ال�����س��دي��د م��ن اأوائ����ل ه���ذه الدول 
وت��سع  حتا�سب  اأن  ولب��د  قطر 
القطري  ال���دور   .. املجهر  حت��ت 
التنظيم  ل��ت��م���ي��ل��ه  ج���دا  خ��ط��ري 
الإخ�اين والفكر التكفريي الذي 
العامل مبا يف ذلك  ينت�سر يف كل 
اأوروب��ا .. هذه م�س�ؤولية اجلميع 

ال�سحافة  ووف�����ق   .. ان���ت���ظ���ارن���ا 
الأملانية �سيك�ن هناك نح� ع�سرة 

اآلف �سخ�ص �سي�سفق�ن لنا.
م�����ن ج���ه���ت���ه ق������ال حم���م���د ع���زت 
�س�ريا  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����ص  خ���ط���اب 
اأكرث  ك�س�ريني  :ن��ح��ن  للجميع 
بنار  اك�����ت������اء  الأر�����������ص  ����س���ع����ب 
الإرهاب ونعني مدى الآلم التي 
ي�سببها والندوب التي يرتكها يف 
الآفة  ه��ذه  نحارب  لذلك  القلب 

بكل ما اأوتينا من ق�ة .
العامل  اإىل  ر�سالة  و وجه خطاب 

اإىل  القطريني  امل�س�ؤولني  داعيا 
دعمهم  يف  �سيا�ساتهم  م��راج��ع��ة 
لتنظيم الإخ�ان امل�سلمني وباقي 

التنظيمات املتطرفة.
وقال : كنت دائما من املعار�سني 
القطرية  والت�سرفات  لل�سيا�سات 
ا�ستخدم�ا  ل��ه��م  ن��ق���ل  ن��ح��ن   ..
الإم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ي اأع��ط��اك��م اهلل 
يف   .. ال�������س���ح���ي���ح  اجت����اه����ه����ا  يف 
وت�سالح  ع��رب��ي  اج���م���اع  حت��ق��ي��ق 
.. ل تدخل�ا يف هذه  الأم���ة  ب��ني 
وا�سع�ا   .. وال�����س��راع��ات  الأدوار 

ال�سحايا  ع��دد  يبقى  اإىل متى   ..
هذا  يت�ا�سل  متى  واإىل  يتكاثر 
يت�سبب  اأن  نخ�سى  نحن   .. ال�سر 
ك��ل ه��ذا يف ح���روب اأه��ل��ي��ة ب�سبب 
ه����ؤلء الإره��اب��ي��ني وم��ن يقف�ن 
خلفهم ويدعم�نهم ومي�ل�نهم.

م���ن ج��ه��ت��ه ع���رب ال�����س��ي��خ ح�سني 
اإم�����ام وخ��ط��ي��ب م�سجد  دروي�������ص 
مدينة نيم الفرن�سية يف ت�سريح 
ع������ن ق����ل����ق����ه م������ن ال���ت�������س���رف���ات 
ب���ات���ت حديث  ال���ت���ي  ال���ق���ط���ري���ة 
ك��ل و�سائل الإع���الم يف اأوروب���ا .. 

مكثفة  اإعالمية  مبتابعة  حتظى 
الأوروبية  الإع�����الم  و���س��ائ��ل  م��ن 

واأي�سا من ال�سع�ب الأوروبية.
�سريحب  م��رح��ل��ة  ك���ل  يف  وق�����ال 
اأجرا�ص  م��ث��ال  ب��رل��ني  يف   .. ب��ن��ا 
و�س�لنا  ع��ن��د  �ستقرع  الكنائ�ص 
امل�سيحية  اأن اجلالية  يعني  وهذا 

معباأة هناك ..
 ف�����س��ال ع���ن اإل����ق����اء ك��ل��م��ات من 
الأخ��رى عالوة  الديانات  ممثلي 
على ع�سرات الآلف من امل�سلمني 
وغ�����ري امل�����س��ل��م��ني ���س��ي��ك���ن���ن يف 

العامل  تدخل�ا  ل   .. قل�بكم  من 
ال��ع��رب��ي يف م��زي��د م���ن الأزم�����ات 

واحلروب ..
 العامل كله يتط�ر ويتقدم ونحن 
�سدامات  يف  ج���ه����دن���ا  ن�����س��ي��ع 
و�سراعات ل تغني ول ت�سمن من 

ج�ع.
ال�سهري  الفرن�سي  الكاتب  اأك��د  و 
م�����ارك ه���ال���رت اأن�����ه لب����د ل���الأمم 
م���ب���ادرات  ت���دع���م  اأن  الأوروب�����ي�����ة 
منظمي م�سرية مناه�سة الإرهاب 
.. م�سريا اإىل اأن القافلة املنظمة 

•• هامبورغ-اأ ف ب:

الع�سرين  جم��م���ع��ة  ق��م��ة  مت���ي���زت 
ركزت  ملفتة  بلحظات  ه��ام��ب���رغ  يف 
وتراوحت  امل�س�رين،  عد�سات  عليها 
الرئي�سني  ب����ني  زائ�������دة  ودي������ة  ب����ني 
وتطلع  وال���ف���رن�������س���ي،  الأم�����ريك�����ي 
الأع����ل����ى وهي  اىل  م���ريك���ل  ان��غ��ي��ال 
ت��ت��ح��دث م���ع ب����ت���ني، وع�����دم متكن 
ب�سبب  اخل��روج  ترامب من  ميالين 
ت���ظ���اه���رات ح�����ل م���ك���ان اإق��ام��ت��ه��ا.

نتيجة جتمع املتظاهرين قرب مكان 
م�اجهات  يف  ودخ����ل���ه���م  اق��ام��ت��ه��ا 
م���ع ع��ن��ا���س��ر ال�����س��رط��ة يف ����س����ارع 
هامب�رغ، مل تتمكن ميالين ترامب 
زوج����ات زعماء  الن�����س��م��ام اىل  م��ن 
ال����دول ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ب��رن��ام��ج اأعد 
ال��س�ل  م��ن  متكنت  لهن.وعندما 
جمم�عة  ق��م��ة  ان���ع���ق���اد  م���ك���ان  اىل 
الع�سرين كان قد م�سى نح� �ساعة 
على بدء اللقاء بني زوجها ونظريه 
ب���ت��ني، بينما  ال��رو���س��ي ف��الدمي��ري 
�ساعة  ن�سف  يلحظ  ال��ربن��ام��ج  ك��ان 
ل��ل��ق��اء.ودخ��ل��ت م��ي��الين ت��رام��ب اىل 
ب�تني  مع  زوجها  كان  الغرفة حيث 
املقرر  برناجمه  متابعة  اىل  ودع��ت��ه 

املجتمع  يف  الظه�ر  �س�ى  لها  عمل 
“اأف�سل من ميثل امل�سالح  اأ�سبحت 
الرئي�ص  الأمريكية.اظهر  الق�مية 
ال��ف��رن�����س��ي امي��ان���ي��ل م���اك���رون ودا 
زائ�������دا جت�����اه ت����رام����ب، ووق������ف اىل 
لقادة  التذكارية  ال�س�رة  يف  جانبه 
جمم�عة الع�سرين، كما كان ينتحي 
الفا�سلة  ال��دق��ائ��ق  خ��الل  جانبا  ب��ه 
عد�سات  ع��م��ل.وام��ام  جل�سة  كل  بني 
الكامريات رب��ت اك��رث من م��رة على 
اأحيانا يهم�ص يف  ذراع ترامب، وكان 
اذنه ب�سكل اأثار ت�ساوؤلت عما اإذا كان 
اأقرب  ماكرون  خده.وبدا  عل  يقبله 
بكثري من ترامب من انغيال مريكل 
تعاطيها  ب���رودة يف  اك��رث  كانت  التي 

مع الرئي�ص المريكي.
احلفلة  اىل  ت���رام���ب  و���س��ل  ع��ن��دم��ا 
امل��������س���ي���ق���ي���ة ال����ت����ي اأق���ي���م���ت ل���ق���ادة 
جمم�عة الع�سرين نزل من �سيارته 

الفخمة و�سط ت�سفيق حاد.
الت�سفيق  ان  ال��ي��ه  خ��ي��ل  ان  وب��ع��د 
عري�سة،  ابت�سامة  عن  ك�سف  يعنيه 
كان  الت�سفيق  ان  اىل  يتنبه  ان  قبل 
اللذين  بريجيت  وزوج��ت��ه  مل��اك��رون 
و�سال بعده مبا�سرة، ح�سب ما نقلت 

ال�سحافة الملانية.

تغريدة قالت فيها ان ايفانكا ترامب 
ترافق الرئي�ص ترامب يف الجتماع، 
ب��ع��د ع�����س��ري��ن دقيقة  ت��غ��رد  ق��ب��ل ان 
طاولة  على  مكانه  حلت  لقد  قائلة 
عندما  الع�سرين  جمم�عة  اجتماع 
بعد اأن  ت�جه لعقد لقاءات ثنائية”، 

كانت جتل�ص يف م�ؤخرة الغرفة.
انتقدت  اإذ  ع��ا���س��ف��ة  الأم������ر  واث������ار 
امل�ؤرخة اآن ابلب�م من قالت انها غري 
منتخبة وغري م�ؤهلة وني�ي�ركية ل 

لقاء  ان  ال  اآخ��ري��ن.  م�س�ؤولني  م��ع 
ل�ساعة  ت�ا�سل  الث��ن��ني  ب��ني  القمة 
اخلارجية  وزي������ر  وروى  اأخ��������رى. 
المريكي ريك�ص تيلر�س�ن ما ح�سل 
ميالين  ان  امل��زاح  �سبيل  على  قائال 
هذه.لفت  م��ه��م��ت��ه��ا  يف  “ف�سلت” 
بتغيبه  الأن��ظ��ار  الم��ريك��ي  الرئي�ص 
�سبه الكامل عن النقا�ص الذي جرى 
ح�����ل امل���ن���اخ، ح��ي��ث مل ي�����س��ارك ال 
ان  قبل  اجلمعة،  منه  دقائق  بب�سع 

يت�جه لاللتقاء بب�تني.
وق���ال اأح���د امل�����س��ارك��ني يف ال��ق��م��ة مل 
ي�سارك �س�ى ب� 15 او 20 دقيقة من 
ا�ستغرقت نح� �ساعة.  التي  اجلل�سة 
اجلل�سة  يف  اأك�����رث  ي�����س��ارك  مل  ك��م��ا 
م�ساغل  ل��دي��ه  ك��ان��ت  فقد  ال�سابقة، 
اأخرى.و�سباح ال�سبت اختفى دونالد 
العمل  خ��الل جل�سة  اأي�����س��ا  ت��رام��ب 
وال���ه���ج���رة. وكتبت  اف��ري��ق��ي��ا  ح�����ل 
���س��ف��ت��الن��ا ل���ك��ا���ص م�����س��اع��دة ب�تني 

•• هامبورج-رويرتز:

على  الأمل��ان��ي��ة  ال�سرطة  �سيطرت 
ال��سع يف مدينة هامب�رج يف وقت 
مبكر من �سباح ام�ص ال�سبت بعد 
ي�م من ال�ستباكات مع املحتجني 
املناه�سني للراأ�سمالية وال�ساعني 
جمم�عة  زع���م���اء  ق��م��ة  لتعطيل 

الع�سرين.
تابعة  وتدخلت ق�ات ك�ماندو�ص 
بال�سالح  وم���دج���ج���ة  ل��ل�����س��رط��ة 
بعدما ق�سى الن�سطاء معظم ي�م 
اأم�ص يف حماولة انتزاع ال�سيطرة 
على ال�����س���ارع م��ن اأك��رث م��ن 15 
اأ�سعل�ا  ���س��رط��ة ح��ي��ث  األ���ف رج���ل 
ال���ن���ريان وق���ام����ا ب���اأع���م���ال نهب 

واأقام�ا احل�اجز.
الي�م  اج���ت���م���اع���ات  ان���ت���ه���اء  وم����ع 
اقت�سادا   20 اأكرب  لزعماء  الأول 
اآخر  ال�سرطة  اقتحمت  العامل  يف 
املحتج�ن  ف��ي��ه  ي��ت��ح�����س��ن  م��ك��ان 
�سانت�سن  ح��ي  يف  جتمع�ا  ال��ذي��ن 

م��ن��ط��ق��ة معروفة  وه���ي  ف���ريت���ل، 
الي�ساريني  للن�سطاء  معقل  باأنها 

وبثقافة العنف.
واأ�سرم املحتج�ن النار يف �سيارات 
بن�ك  ن�افذ  وحطم�ا  و�ساحنات 
ور�سق�ا  للتجزئة  متاجر  ونهب�ا 
ال�سرطة باحلجارة قبل اأن تتمكن 
ق�ات الأمن من ا�ستعادة النظام. 
بعد  �سرطيا   197 نح�  واأ�سيب 
ي�مني من ال�ستباكات يف املدينة 
ال�سرطة  واأل����ق����ت  ال�������س���اح���ل���ي���ة. 
�سخ�سا   19 ع����ل����ى  ال����ق����ب���������ص 
اآخرين.وقال  ع�سرات  واحتجزت 
امل�سارك�ن يف القمة اإنهم مل يروا 
م��ن قمة  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى  حمتجني 
ال��ن��ح��� م��ث��ل��م��ا راأوا يف  ع��ل��ى ه���ذا 
ال�سرطة  بعمل  واأ�سادوا  هامب�رج 

يف تاأمني القمة.
مريكل  اأجنيال  امل�ست�سارة  وقالت 
ال�سلمية  املظاهرات  متاما  اأتفهم 
تعر�ص  العنيفة  امل��ظ��اه��رات  لكن 

حياة النا�ص للخطر.

وعددهم  املحتجني  معظم  وك��ان 
رفع�ا  اإذ  ���س��ل��م��ي��ني  األ�����ف   100
لفتات تق�ل اإن زعماء املجم�عة 
غ��ري م��رح��ب ب��ه��م اأو ���س��ارك���ا يف 
م����اك���ب ح��ا���س��دة ب���ال���دراج���ات يف 
و����س���ط امل���دي���ن���ة م���رت���دي���ن اأزي�����اء 

زاهية الأل�ان.
الدرامية  امل�ساهد  اأك��رث  اأح��د  ويف 
ال�سرطة  لح���ق���ت  ال��ل��ي��ل  اأث����ن����اء 
اأع�������������س������اء م�������ن ح������رك������ة ب�����الك 
اإ�سقاط  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ب��ل���ك 
حماولتهم  ل����دى  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة 

الحتماء باأ�سطح املباين.
 وت�������س���اع���د دخ��������ان ك���ث���ي���ف من 

احل�اجز املحرتقة يف الأ�سفل.
ال�سماح  ال�������س���رط���ة  ورف���������س����ت 
الأوىل  الأمريكية  ال�سيدة  مل�كب 
فندقها  مبغادرة  ترامب  ميالنيا 
للقيام بج�لة يف امليناء التاريخي 
نقل  الح����ت����ج����اج����ات  واأرج�������������اأت 
نهاية  ع��ق��ب  ل���ل���زوار  احل���اف���الت 

اجتماعات الي�م الأول للقمة.

كيان  اأو  ب�سخ�ص  وثيقة  ع��الق��ة  تربطه  �سخ�ص  اأي  على  تطبيقه  ميكن  ل 
الأزواج  احلظر  ي�ستثني  اأن  ذلك  بعد  ترامب  اإدارة  املتحدة.وقررت  بال�ليات 
الأجداد  على  القرار  �سي�سري  حني  يف  والإخ����ة  واملخط�بني  والأولد  والآب���اء 
وال�س�دان  وال�س�مال  وليبيا  اإي���ران  م��ن  القادمني  الآخ��ري��ن  العائلة  واأف���راد 
و�س�ريا واليمن.وقال ترامب اإن هذا الإجراء �سروري ملنع وق�ع هجمات. ولكن 
معار�سني ومن بينهم وليات وجماعات مدافعة عن الالجئني اأقام�ا دعاوى 
ق�سائية ل�قف هذا الإجراء م�سككني يف مربراته الأمنية كما قال�ا اإنه ينط�ي 

على متييز �سد امل�سلمني.

•• �شان فران�شي�شكو-رويرتز:

رف�ست حمكمة ا�ستئناف اأمريكية طلب ولية هاواي اإ�سدار اأمر طارئ ب�قف 
بن�د من اأمر حظر ال�سفر امل�ؤقت الذي اأ�سدره الرئي�ص دونالد ترامب يف ال�قت 
الذي �سعت فيه ال�لية للح�س�ل على اإي�ساحات ب�ساأن جمم�عات الأ�سخا�ص 

الذين �سُيمنع�ن من دخ�ل البالد.
املفرو�ص  ال�سفر  حظر  ب�سريان  �سمحت  قد  الأمريكية  العليا  املحكمة  وكانت 
اإنه  قائلة  نطاق حم��دود  على  م�سلمة  اأغلبية  تقطنها  دول  �ست  على م�اطني 

اعتقاله بحجج واهية«.وحمل املعت�سم�ن لفتات كتب عليها “#وين جهاد؟«.
اعتقل الأمن الفل�سطيني جهاد بركات مرا�سل قناة “فل�سطني الي�م” يف ال�سفة 
الغربية بعد ان التقط �س�را بهاتفه النقال مل�كب رئي�ص ال�زراء الفل�سطيني 
من  القريب  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الع�سكري  “عناب”  ح��اج��ز  عند  اهلل  احل��م��د  رام���ي 
ط�لكرم، وفق ما افاد �سحافي�ن فل�سطيني�ن.واأعلنت حك�مة ال�فاق ال�طني 
على ل�سان الناطق با�سمها طارق ر�سماوي “اأن الأجهزة الأمنية اأوقفت �سابني 
نتيجة جتاوزهما القان�ن وقيامهما بت�س�ير م�كب رئي�ص ال�زراء الفل�سطيني 

بالقرب من مدينة ط�لكرم ب�سكل غري قان�ين«.

•• رام اهلل-اأ ف ب:

اهلل  رام  يف  ال����زراء  جمل�ص  مقر  اأم��ام  اأم�ص  فل�سطيني�ن  �سحافي�ن  اعت�سم 
بهاتفه  �س�ر  اأن  بعد  املا�سي  اخلمي�ص  ليلة  لهم  زميل  اعتقال  على  احتجاجا 
ال�سفة  �سمال  اإ�سرائيلي  ع�سكري  حاجز  عند  ال����زراء  رئي�ص  م�كب  اجل���ال 

الغربية املحتلة، وفق �سحافيني.
بر�ص  فران�ص  ل�كالة  العت�سام  يف  امل�ساركة  ن�فل  عزيزة  ال�سحافية  وقالت 
اأنه نظم “ب�سكل عف�ي للمطالبة باإطالق �سراح زميلنا جهاد بركات الذي مت 

قافلة جتوب اأوروبا باحلافالت للتنديد بالإرهاب وبالتمويل القطري له 
•• باري�ص-وام:

انطلقت من العا�سمة الفرن�سية 
بالإرهاب  للتنديد  قافلة  باري�ص 
وال��������دور ال���ق���ط���ري امل�������س���ب����ه يف 
وع�ا�سم  م�����دن  ن���ح����  مت����ي���ل���ه 
اأوروبية عدة مب�ساركة نح� 160 
اأئ��م��ة م�����س��اج��د فرن�سا  اأه����م  م��ن 

وكتابها و�سخ�سيات كبرية.
تهدف هذه القافلة - التي ينظمها 
اأئمة م�سلمي فرن�سا - اإىل  احتاد 
اإي�سال ر�سالة لل�سع�ب الأوروبية 
يف  امل�سلمة  اجل��ال��ي��ة  اأن  م��ف��اده��ا 
اأوروبا ترف�ص اأن ينتمي اليها اأي 
بالرهاب  ا�سمه  يرتبط  �سخ�ص 
التي  الإره���اب���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  واأن 
�سربت اأوروب���ا وع��دة اأم��اك��ن من 
�سارخا  ان��ت��ه��اك��ا  ت��ع��ت��رب  ال���ع���امل 
والقيم  ال�سماوية  الديانات  لكل 
والإن�سانية  والأخالقية  الدينية 
مطالبة  الأوروب���ي���ة  ال����دول  واأن 
ب��ات��خ��اذ اإج�����راءات ���س��ارم��ة للحد 
امل�سب�ه  ال��ق��ط��ري  ال��ت��م���ي��ل  م��ن 

لالإرهاب.
القافلة -  اأن تقطع  املت�قع  ومن 
بتغطية  حتركاتها  حتظى  ال��ت��ي 
اإع���الم���ي���ة م��ك��ث��ف��ة م���ن الإع�����الم 
الأوروب�����ي - ب��احل��اف��الت نح� 5 
خاللها  جت����ب  ك��ي��ل���م��رت  الآف 
اأمل���ان���ي���ا  ب���ي���ن���ه���ا  م�����ن  دول  ع������دة 
وبلجيكا اإىل جانب عدد من املدن 
�سهدت  م���اق��ع  وت���زور  الفرن�سية 
اإرهابية  واع����ت����داءات  ت��ف��ج��ريات 

خالل الفرتة املا�سية .
�سلغ�مي  ح�����س��ن  ال�����س��ي��خ  وق�����ال 
رئي�ص احتاد اأئمة م�سلمي فرن�سا 
يف ت�سريح له : نحمل عرب هذه 
ال�سع�ب  اإىل  ر����س���ال���ة  ال��ق��اف��ل��ة 
م�سم�نها  الأوروب����ي����ة  وال������دول 
اإدان����ت����ن����ا ال�������س���دي���دة ل����الإره����اب 
ب�ساأن  اأ�سئلة  لهم  اأي�سا  ونحمل 
���س��م��ت ال�������دول الأوروب������ي������ة عن 
تدعم ومت�ل  التي  ال��دول  بع�ص 
 .. قطر  مقدمتها  يف  و  الإره����اب 
و نريد اأن نعرف ملاذا القطري�ن 
ي�سرون على ال�سري عك�ص التيار 
وي�سرون على احت�سانهم تنظيم 
وكل  املتطرف  امل�سلمني  الإخ���ان 

التكفرييني.

اأن الإ���س��الم دي��ن ال�سالم  م���ؤك��دا 
الإ�سالم  واأن  للعاملني  وال��رح��م��ة 
بريء من الإره��اب وقتل النف�ص 
تلك  ك��ان��ت  واإن  ح��ت��ى  املع�س�مة 
ال��ن��ف�����ص م���ن غ���ري امل�����س��ل��م��ني .. 
ودع��ا حكماء ال��ع��امل وق��ادت��ه اإىل 
ج��اء يف  كما  الإ���س��الم  يفهم�ا  اأن 

القراآن وال�سنة .
�س�ريا  منظمة  رئ��ي�����ص  و���س��ف  و 
ل��ل��ج��م��ي��ع م���ا ت��ع��ر���س��ت ل���ه مدن 
اأوروبية من اأعمال اإرهابية �سنيعة 

بالأفعال املقيتة واجلبانة .. 
لي�ست  الهجمات  ه��ذه  اأن  م���ؤك��دا 
���س��د ال�����س��ع��ب الأوروب������ي فح�سب 
ب��ل ه��ي ���س��د الإن�����س��ان��ي��ة جمعاء 
والدميقراطية واحلريات والقيم 
العاملية واأن الإره���اب ل دي��ن ول 

جن�سية له.
و اختار منظم� القافلة النطالق 
من م�قع مقتل �سرطي فرن�سي 
ع���ل���ى ي����د داع�������س���ي م���ت���ط���رف يف 
�سارع ال�سانزيليزيه و�سط باري�ص 
ق��ب��ل ي���م��ني م��ن ال����دورة الوىل 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة ع��ل��ى اأن 
العا�سمة  اإىل  هناك  م��ن  تت�جه 
الأمل��ان��ي��ة ب��رل��ني وحت��دي��دا م�قع 
ده�ص �ساحنة حل�سد من املارة يف 
�س�ق لأعياد امليالد مما اأ�سفر عن 
نح�  واإ�سابة  قتيال   12 �سق�ط 

50 على الأقل.
وجهة  ت��ت��ح���ل  اأن  امل���ق���رر  م���ن  و 
القافلة بعد برلني نح� العا�سمة 
هزتها  التي  بروك�سل  البلجيكية 
ث��الث��ة ت��ف��ج��ريات اإث��ن��ان منها يف 
اإحدى  يف  وثالث  بروك�سل  مطار 
اأ�سفر  م��ا  مالبيك  م��رتو  حمطة 
�سخ�سا   30 ن���ح����  م��ق��ت��ل  ع����ن 

واإ�سابة اأكرث من مائة اآخرين.
ال��ق��اف��ل��ة م��دي��ن��ت��ي روان  ت����زور  و 
م�اقع  حيث  الفرن�سيتني  وني�ص 
اإرهابية  واع������ت������داءات  ه���ج���م���ات 
نفذها متطرف�ن وتبناها تنظيم 
داع�������ص الإره�����اب�����ي ل��ي��ن��ت��ه��ي بها 
املطاف يف باري�ص من خالل زيارة 
باتكالن  م�����س��رح  م���ق��ع ه��ج��م��ات 
وحم��ل الأط��ع��م��ة ال��ي��ه���دي قبيل 
القافلة  يف  امل�����س��ارك��ني  ا���س��ت��ق��ب��ال 
ب��ق�����س��ر الإل���ي���زي���ه وف���ق م���ا ذكره 

املنظم�ن.

ال�صيطرة على الو�صع يف هامبورج بعد ا�صتباكات حلظات ملفتة خالل قمة جمموعة الع�صرين يف اأملانيا

احتجاجات على اعتقال ال�صلطة الفل�صطينية �صحيفًا برام اهللحمكمة اأمريكية ترف�ص ت�صييق نطاق حظر ال�صفر 
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عربي ودويل

املتحدة  اتخذته منظمة الأمم  ق��رارا  التبت  جماعات حق�قية يف 
للرتبية والعلم والثقافة ي�ن�سك� باإدراج منطقة مرتفعة ي�سكنها 
عدد من �سكان التبت على قائمتها للرتاث العاملي قائلة اإنه يعزز 

�سيطرة ال�سني على املنطقة.
اإن قرار الي�ن�سك� �سي�سمح لل�سلطات ال�سينية  وتق�ل اجلماعات 
باإجالء ال�سكان من املنطقة التي تعرف با�سم ه�ه �سيل يف اإقليم 

ت�سينغهاي وتهدد بيئتها وثقافتها البدوية.
وقال كاي م�لر املدير التنفيذي للحملة الدولية من اأجل التبت 
جلنة الي�ن�سك� جتاهلت حقيقة اأن �سكان التبت وخا�سة البدو هم 
القائم�ن على هذه الأر�ص ودورهم �سروري للحفاظ على احلياة 

الربية.
من  للعديد  م�طن  وه��ي  مرت   4500 املنطقة  ارت��ف��اع  ويتجاوز 
التبت  لظباء  الهجرة  طريق  وك��ذل��ك  املت�طنة  احلية  الكائنات 

املعر�سة لالنقرا�ص.
يعطي  ل  القائمة  على  ب��اإدراج��ه��ا  املحمية  امل��ن��اط��ق  وتخ�سي�ص 
للي�ن�سك� اأي �سالحيات تنفيذية لكن ات�سح اأنه مثري للجدل يف 
مناطق تع�سف بها املزاعم املت�ساربة بال�سيادة على الأر�ص.وتق�ل 
اجلماعات املدافعة عن حق�ق التبت اإن قرار الي�ن�سك� قد ي�سرع 

جه�د ال�سني لنقل البدو اإىل قرى.
وقالت بيما ي�ك� املديرة التنفيذية جلماعة طالب من اأجل تبت 
اأن تدعم الي�ن�سك� وحتمي الثقافة  “من املفرت�ص  حرة يف بيان 
العك�ص متاما و�سي�ساعد  القرار املخزي �سيفعل  العاملية لكن هذا 
ال�����س��ني يف ال��ن��ه��اي��ة ع��ل��ى ح���رم���ان ���س��ك��ان ال��ت��ب��ت م���ن حق�قهم 

الأ�سا�سية«.
وتق�ل ال�سني اإن اإدراج املنطقة على قائمة الرتاث العاملي ي�ستهدف 

امل�ساعدة يف حماية املنطقة ولن ي�ؤثر على ثقافتها التقليدية.
قدمت  ال�سينية  احلك�مة  اإن  الي�ن�سك�  با�سم  متحدثة  وق��ال��ت 

التزاما باأنها لن جترب ال�سكان على الرحيل من املنطقة.

قال الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب ام�ص ال�سبت اإن كبح جماح 
عرب  لكنه  وقتا  ي�ستغرق  قد  ال�سمالية  لك�ريا  الن�وي  الربنامج 
ثقته  ع��ن  بينغ  ج��ني  �سي  ال�سيني  الرئي�ص  م��ع  اجتماعه  خ��الل 
نتيجة  اإىل  الت�����سل  النهاية  يف  باإمكانهما  وبكني  وا�سنطن  ب��اأن 

مثمرة.
النف�ذ  ا�ستغالل  ال�سيني على  الرئي�ص  الذي حث  ترامب،  وعرب 
القت�سادي لل�سني لل�سغط على بي�جنياجن، عن تقديره ملا فعله 

�سي.
اأن  اإزاء ال�سني بعد  وكان ترامب قد عرب عن بع�ص نفاد ال�سرب 
اختربت ك�ريا ال�سمالية �ساروخا بالي�ستيا عابرا للقارات اعتقد 
ورمبا  وه���اواي  األ�سكا  اإىل  ال��س�ل  باإمكانه  اأن  اخل���رباء  بع�ص 
ال�ساحل ال�سمايل الغربي لل�ليات املتحدة على املحيط الهادي. 
راأ����ص ن�وي  ال�����س��اروخ حمل  ب��اإم��ك��ان  اإن  ال�سمالية  ك���ري��ا  وق��ال��ت 

كبري.

�سي�ساين  على  القب�ص  األ��ق��ت  اإن��ه��ا  ام�ص  الإيطالية  ال�سرطة  قالت 
لال�ستباه يف انتمائه لتنظيم داع�ص الإرهابي وت�رطه يف هجمات يف 

العا�سمة ال�سي�سانية جروزين عام 2014.
38 عاما  العمر  الذي يبلغ من  الرجل  اإن  بيان  ال�سرطة يف  وقالت 
ببلدة  �سجن  يف  الآن  وحمتجز  دويل  اإره���اب  جرائم  بارتكاب  متهم 

ف�جيا جن�ب البالد.
وقالت ال�سرطة اإنها تعتقد اأن الرجل الذي مل يعلن ا�سمه له �سلة 
حرق  �سهدت  ال�سي�سان  عا�سمة  يف   2014 ع��ام  وقعت  با�ستباكات 

مكاتب اإعالمية ومدر�سة ومقتل ما ل يقل عن 20 �سخ�سا.
العمليات  ���س��رط��ة  ب��ه��ا  ت��ق���م  التحقيق���ات  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ���س��������������ار 
اخلا�سة يف اإطار جهد اأكرب لر�سد املقاتلني الأجانب ذوي الأ�س�ل 

ال�سي�سانية.

عوا�شم

بكني

برلني

روما

ارتفاع ح�صيلة الفي�صانات يف 
اليابان اىل 15 قتيال

•• طوكيو-وام: 

15 �سخ�سا  اليابان اىل مقتل  املدمرة يف جن�ب غرب  الفي�سانات  اأدت 
ح�سب ما ذكرته وكالة اأنباء جيجي اليابانية.

و�سهدت جزيرة كي��س� اق�سى اجلن�ب واحدى اجلزر الرئي�سية الربع 
لأرخبيل اليابان ال�اقعة على بعد نح� 900 كلم من العا�سمة ط�كي� 
هط�ل اأمطار غزيرة غري م�سب�قة ت�سببت بفي�سان النهر الذي جرف 

معه طرقا ومنازل ومدار�ص يف منطقة وا�سعة من جزيرة.
اأكرث  ت�سررا حيث هطل  ال�سد  ا�ساك�را  ال��دم��ار يف مدينة  اآث��ار  وب��دت 
48 �ساعة وغرقت �سيارات يف الوحال  593 ملم من المطار يف  من 

وا�سقف مدمرة واأبقار مرتوكة مل�سريها وا�سجار مقتلعة.
وقال ي��سيهيدا �س�غا املتحدث با�سم احلك�مة اليابانية انه متت تعبئة 
12 األف �سرطي وع�سكري واطفائي ومن خفر ال�س�احل للم�اجهة هذه 
م�ساء  حتى  �سخ�سا   522 انقاذ  مت  ان��ه  اىل  م�سريا  الطبيعية  الكارثة 

اخلمي�ص املا�سي و15 اآخرين اأم�ص الأول اجلمعة.
وت�قعت م�سلحة الر�ساد اجل�ية حمذرة من خماطر حدوث انزلقات 

اأر�سية ب�سبب المطار الغزيرة.

بعد قرار اليون�شكو اعتبار اخلليل تراث عاملي

اإ�صرائيل تقل�ص ر�صوم ع�صويتها يف الأمم املتحدة

الكني�صة الكاثوليكية يف فنزويال تقف �صد مادورو  

رئي�ص الربملان العربي يدين الهجوم الإرهابي يف �صيناء
ع�سابات اإجرامية مدع�مة من جهات خارجية لن تثني جمه�رية 
والق�ساء  لالإرهاب  للت�سدي  جه�دها  م�ا�سلة  عن  العربية  م�سر 

على هذه اجلماعات الإرهابية.
تبذلها  التي  للجه�د  الكامل  العربي  ال��ربمل��ان  تقدير  عن  واع��رب 
باأن هذه  ثقته  ..م�ؤكدا  الإره��اب  مل�اجهة  امل�سرية  امل�سلحة  الق�ات 
اجلرائم لن تنال من عزم م�سر يف حربها �سد الإرهاب وحماربته 
م�سر  اأن  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  رئي�ص  امل��ت��اح��ة.واأ���س��اف  ال��سائل  بكل 
واإف�سال  الأب��ط��ال  اأب��ن��ائ��ه��ا  بعزمية  النهاية  يف  �ستنت�سر  ال��ع��روب��ة 

امل�ؤامرات التي ت�ستهدف وحدتها وا�ستقرارها.
معربا عن خال�ص تعازيه جلمه�رية م�سر العربية رئي�سا وحك�مة 

و�سعبا ولأ�سر ال�سحايا متمنيا ال�سفاء العاجل للم�سابني.

•• القاهرة-وام:

اأدان الدكت�ر م�سعل بن فهم ال�سلمي رئي�ص الربملان العربي باأ�سد 
العبارات الهجمات الإرهابية التي تعر�ست له نقطة تفتي�ص اأمنية 
جن�ب رفح اأم�ص الأول واأدت اإىل ا�ست�سهاد واإ�سابة عدد من رجال 

الق�ات امل�سلحة امل�سرية.
مع  الكامل  وت�سامنه  العربي  الربملان  دعم  بيان  يف  ال�سلمي  واأك��د 
م�سر يف كل ما تق�م به من اإجراءات للت�سدي للع�سابات الإرهابية 
لن�سر  اإجرامية  اأع��م��ال  من  امل�سلحة  اجلماعات  ه��ذه  به  تق�م  وم��ا 

الف��سى وترهيب امل�اطنني واإنعدام الأمن والأمان.
وق���ال اإن م��ث��ل ه���ذه الأع���م���ال الإره��اب��ي��ة اجل��ب��ان��ة ال��ت��ي ت��ق���م بها 

مهاجرا يف عداد املفقودين قبالة �صواحل ليبيا   35
•• القره بوللي-اأ ف ب:

بعدما غرق  املفق�دين  ع��داد  بات�ا يف  اأطفال،  �سبعة  بينهم  35 مهاجرا،  اأن  الليبي  ال�س�احل  اأعلن خفر 
قاربهم املطاطي ال�سبت قبالة �س�احل البلد �سمال الفريقي، يف اح�ساء نقال عن �سهادات الناجني.

واأفاد عي�سى الزروق، امل�س�ؤول يف خفر ال�س�احل يف القره ب�للي )60 كلم �سرق طرابل�ص(، اأنه مت انقاذ 85 
مهاجرا، بينهم 18 امراأة، مب�ساعدة ال�سيادين الذين اأبلغ�ا خفر ال�س�احل باحلادثة.

واأكد املتحدث با�سم البحرية الليبية، اأي�ب قا�سم، لحقا اأن القارب غرق على بعد �ستة اأميال بحرية �سمال 
غرب القره ب�للي، م�سيفا اأن ع�سرة ق�ارب �سيد �ساركت يف عمليات البحث.واأو�سح اأن املهاجرين الذين 
مت اإنقاذهم من نيجرييا وال�سنغال والكامريون و�ساحل العاج وغانا.ي�ستغل مهرب� الب�سر الف��سى التي 
ت�س�د ليبيا منذ �سق�ط نظام معمر القذايف عام 2011 لتهريب ع�سرات الآلف من املهاجرين كل عام اإىل 
ايطاليا مقابل مبالغ مالية طائلة.ومنذ كان�ن الثاين يناير، و�سل اأكرث من 100 األف مهاجر ولجئ اإىل 

اوروبا عرب املت��سط، فيما ت�يف اأو فقد 2247 منهم، بح�سب منظمة الهجرة الدولية.

م�صر تدين الهجوم الإرهابي على 
دورية اأمن �صعودية بالقطيف

•• القاهرة-وام:

اأمن  دوري��ة  ا�ستهدف  الذي  الإرهابي  الهج�م  العبارات  باأ�سد  اأدان��ت م�سر 
يف حمافظة القطيف باململكة العربية ال�سع�دية واأ�سفر عن ا�ست�سهاد اأحد 

رجال اأمن واإ�سابة اآخرين.
واأكدت وزارة اخلارجية امل�سرية يف بيان لها ام�ص ت�سامن م�سر ووق�فها 
اإىل جانب اململكة العربية ال�سع�دية يف م�اجهة الإرهاب والتطرف الذي 
ي�ستهدف زعزعة اأمنها وا�ستقرارها ودعمها لكل الإج��راءات التي تتخذها 
لأمنها  حماية  الإره��اب��ي��ة  واخل��الي��ا  التنظيمات  خمططات  ل����اأد  اململكة 

وحفاظا على �سالمة م�اطنيها .
و�س�ر  اأ�سكال  لكل  املناه�ص  الثابت  امل�سري  امل�قف  اخلارجية  بيان  وجدد 

الإرهاب والتطرف .
م�سددا على �سرورة تكاتف جه�د املجتمع الدويل ملكافحة ظاهرة الإرهاب 
من خالل اإيجاد روؤية �ساملة تهدف اىل وقف انت�سارها والت�سدي ملم�ليها 

واأدوات الرتويج لها.
واأعربت وزارة اخلارجية امل�سرية عن خال�ص تعازي م�سر حك�مة و�سعبا 

لأ�سرة ال�سهيد ومتنياتها للم�سابني بال�سفاء العاجل.

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

خط  ع��ل��ى  ف��ن��زوي��ال  يف  ال��ك��اث���ل��ي��ك��ي��ة  الكني�سة  دخ��ل��ت 
بانها  ال���س��رتاك��ي  ال��رئ��ي�����ص  ح��ك���م��ة  باتهامها  الزم����ة 
“ديكتات�رية” �ستتعزز يف 30 مت�ز ي�لي� مع انتخاب 
م�ؤامرة  م��ادورو  نيك�ل�ص  دان  بينما  تاأ�سي�سية  جمعية 

يتم اعدادها �سد انتخاب اجلمعية التاأ�سي�سية.
وكان الرئي�ص الفنزويلي الذي رف�ص تنظيم انتخابات 
يف  لتحل  تاأ�سي�سية  جمعية  انتخاب  اىل  اىل  دعا  عامة، 

وقت لحق حمل الربملان الذي تهيمن عليه املعار�سة.
وقال امل�ن�سني�ر دييغ� بادرون رئي�ص امل�ؤمتر الأ�سقفي 
�سراعا  ت��ع��د  مل  امل�����س��ال��ة  ان  لل�سحافيني  ال��ف��ن��زوي��ل��ي 
اأي��دي���ل���ج��ي��ا ب��ني ال��ي��م��ني وال��ي�����س��ار ب��ل مب���اج��ه��ة بني 
يطالب  باكمله  و�سعب  ديكتات�رية  اأ�سبحت  حك�مة 

باحلرية.
وت�سهد فنزويال الدولة المريكية اجلن�بية، اأ�س�اأ اأزمة 
اأ�سهر،  ثالثة  ومنذ  ع��ق���د.  منذ  واقت�سادية  �سيا�سية 
تقريبا  ي���م  ك��ل  م���ادورو  للرئي�ص  امل��ع��ار���س���ن  يتظاهر 
بهذه  املرتبطة  العنف  اأعمال  وادت  برحيله.  مطالبني 

اجلمعات اىل مقتل 91 �سخ�سا.
ال�سن�ي  وحذر ال�سقف بادرون خالل افتتاح الجتماع 

التي  اجلمعية  “هذه  ان  م��ن  الفنزويليني  لال�ساقفة 
بالق�ة  �ستفر�ص  ي�لي�  مت���ز  اأواخ���ر  انتخابها  يت�قع 
والنتيجة �سيتم ادراجها يف د�ست�ر ديكتات�رية ع�سكرية 

ا�سرتاكية مارك�سية و�سي�عية«.
احلك�مة  م��ع  ع��الق��ات��ه��ا  ت�سهد  ال��ت��ي  الكني�سة  وت���رى 
التاأ�سي�سية  اجلمعية  ان  مت�ا�سال،  ت�ترا  ال�سرتاكية 
اإىل  ال�سلطة  يف  بالبقاء  احلالية  “للحك�مة  �ست�سمح 
العامة مثل  ال�سلطات  وباإلغاء جميع  اأجل غري م�سمى 
ت�سيطر  التي  ال�حيدة  امل�ؤ�س�سة  ال�طنية”  اجلمعية 

عليها املعار�سة.
وقد �سمح رئي�ص امل�ؤمتر الأ�سقفي للمعار�سة با�ستخدام 
جميع املباين العائدة للكني�سة، با�ستثناء اأماكن العبادة 
مت���ز/  16 يف  تنظيمه  ت��ري��د  ال���ذي  ال�ستفتاء  خ��الل 

ي�لي� ح�ل م�سروع اجلمعية التاأ�سي�سية.
كانت الكني�سة التي ينتقدها الرئي�ص مادورو با�ستمرار 
املعار�سة،  من  جدا  قريبة  تعترب  التي  م�اقفها  ب�سبب 
بني  فا�سلة  ح����ار  حم��اول��ة  اأث��ن��اء  ال������س��ي��ط  دور  لعبت 
دان مادورو  2016. من جهته،  العام  نهاية  اجلانبني 
قادة اجلي�ص ورئي�ص  اجلمعة يف حفل ع�سكري ح�سره 
املحكمة الد�ست�رية وم�س�ؤول� م�ؤ�س�سات اخرى مرتبطة 
بال�سلطة “امل�ؤامرة” التي يتم تدبريها �سد انتخابات 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

يعم  الغ�سب  ان  الل��ك��رتوين،  “هاآرت�ص”  م�قع  كتب 
اجلهاز ال�سيا�سي يف ا�سرائيل، احتجاجا على قرار جلنة 
احلرم  اع��ت��ب��ار  الي�ن�سك�،  منظمة  يف  ال��ع��امل��ي  امل����رياث 
اأثرية  م�اقع  اخلليل  يف  القدمية  والبلدة  البراهيمي 

فل�سطينية. 
قرار  ه��ذا  ان  نتنياه�  بنيامني  احلك�مة  رئي�ص  وق��ال 
من  ي��ه���دي��ا؟  م���ق��ع��ا  لي�ص  للي�ن�سك�.  اآخ���ر  م��ه���و���ص 
املدف�ن هناك – ابراهام، يت�سحاق ويعق�ب، �سارة، ربكا 
فقط  اخلطر؟  ي�اجه  وامل�قع  وامهاتنا!  اباوؤنا  وليئة. 
اخلليل،  مثل  اإ�سرائيل،  فيها  تت�اجد  التي  الماكن  يف 
الو�سط  ال�سرق  يف  للجميع.  الدين  حرية  �سمان  يتم 
يفجرون م�ساجد وكنائ�ص وكن�ص، ويف كل الماكن التي 

ل تت�اجد فيها ا�سرائيل.
وج����اء م���ن دي������ان رئ��ي�����ص احل��ك���م��ة ان ن��ت��ن��ي��اه��� قرر 
التي  الع�س�ية  ر���س���م  م��ن  اخ��ر  دولر  ملي�ن  تقلي�ص 
لبناء  وتخ�سي�سها  املتحدة،  ل��الأمم  ا�سرائيل  تدفعها 
متحف ملرياث ال�سعب اليه�دي يف اخلليل وكريات اربع 

ومل�ساريع اخرى ترتبط باملدينة.
ي�سار اىل ان نتنياه� قام حتى الن بتقلي�ص 10 ماليني 
دولر من ر�س�م الع�س�ية التي كانت حت�لها ا�سرائيل 
11.7 ملي�ن دولر يف  بلغت  املتحدة والتي  اىل المم 
2016. ومت تقلي�ص ملي�ن دولر بعد قرار الي�ن�سك� 
يف ايار املا�سي الذي ينتقد �سيا�سة ا�سرائيل يف القد�ص 
قرار  اعقاب  ملي�نني يف  تقلي�ص  ني�سان مت  وغ��زة، ويف 
مت  ثم  وم��ن  امل�ست�طنات،  �سد  الإن�سان  حق�ق  جمل�ص 
 2334 تقلي�ص �ستة ماليني بعد قرار جمل�ص المن 

ب�ساأن امل�ست�طنات.
وقال  القرار  ريفلني  روؤوب��ني  الدولة  رئي�ص  هاجم  كما 
ه��ذه م�ؤ�س�سة  ان  اخ��رى  م��رة  يثبت  الي�ن�سك�  ق��رار  ان 
ت�سر على م�ا�سلة ن�سر الأكاذيب املعادية لليه�د فيما 
تتم�سك بال�سمت ازاء �سطب املرياث القليمي من قبل 

املتطرفني املت�ح�سني.
وكتب وزير التعليم نفتايل بينت على ح�سابه يف ت�يرت 
ان���ه م���ن امل��خ��ي��ب وامل��خ��ج��ل روؤي�����ة ك��ي��ف ت��ق���م منظمة 
وت�س�يه  التاريخ  باإنكار  الخ���رى،  تل�  امل��رة  الي�ن�سك�، 
ال���اق��ع م��ن اج��ل خ��دم��ة م��ن ي��ح��اول���ن �سطب الدولة 

اليه�دية عن اخلارطة. 
الي�ن�سك� هي  ان  وق��ال وزي��ر الم��ن افيغدور ليربمان 
وقراراته  ول���س��ام��ي،  خمجل  �سيا�سيا،  منحاز  تنظيم 

�سائنة.
كما هاجمت وزيرة الق�ساء، اييلت �سكيد القرار، وقالت 
ان قرار الي�ن�سك� ه� و�سمة على جبني املنظمة الدولية 

وعلى جبني كل دولة ايدته. 
ان  ح�ط�بيلي  ت�سيبي  اخلارجية  وزي��ر  نائبة  واأ�سافت 
مرة  ك��ل  يف  تف�سل  التي  الي�ن�سك�  ع��ار  نف�ص  ه���  ه��ذا 

م�ساندة الأكاذيب .
على  م�ستقبل”،  “ي�جد  من  لبيد  يئري  النائب  وكتب 
ح�سابه يف ت�يرت ان القرار حقري وكاذب وينبع يف اف�سل 
احل���الت م��ن اجل��ه��ل ال��ره��ي��ب، ويف ا���س���اأ احل���الت من 
النفاق والال�سامية. وو�سفت النائب مرياف ميخائيلي 
من املع�سكر ال�سهي�ين، القرار باأنه ف�سل كبري لنتنياه� 

يف الدفاع عن ا�سرائيل على احللبة الدبل�ما�سية .
ورحب�ا يف ال�سلطة الفل�سطينية بالقرار. وقالت وزيرة 
القرار  ه��ذا  ان  معايعة  روىل  الفل�سطينية  ال�سياحة 
تاريخي، وي�ؤكد باأن اخلليل وم�سجد احلرم البراهيمي 

يع�دون لل�سعب الفل�سطيني تاريخيا«.
مكثفة  جه�د  من  بذلته  ما  رغ��م  ا�سرائيل  ف�سلت  وق��د 
بتجنيد عدد كاف من الدول لإحباط القرار. و�س�تت 
اىل جانب القرار 12 دولة، وعار�سته 3 دول، وامتنعت 

6 دول عن الت�س�يت.
اىل  و���س��ل  ان���ه  “هاآرت�ص”  �سحيفة  تكتب  ذل���ك،  اىل 
امريكي لإجراء  ا�سب�عني، مبع�ث  ا�سرائيل، قبل نح� 
واخلارجية  الأم��ن  وزارت��ي  يف  م�س�ؤولني  مع  حمادثات 
واجل��ي�����ص ال���س��رائ��ي��ل��ي، ح����ل ام��ك��ان��ي��ة اق��ام��ة منطقة 
واحلدود  ال�س�رية-ال�سرائيلية،  احل��دود  على  ع��ازل��ة  
ال�س�رية – الأردنية، كجزء من الرتتيبات لإنهاء احلرب 
الأهلية يف الدولة التي متزقها املعارك. وقال م�س�ؤول�ن 
ا�سرائيلي�ن كبار ان ا�سرائيل او�سحت لل�ليات املتحدة 
ملهمة  الرو�ص  اجلن�د  ت�يل  امكانية  من  تتحفظ  باأنها 

مراقبة ما يحدث يف املناطق العازلة.
وكان م��س�ع اإقامة مناطق اآمنة على احلدود ال�س�رية 
قد اثري بعد ت�سلم ترامب لالإدارة المريكية يف كان�ن 
الثاين املا�سي. وقد دفع هذا امل��س�ع م�سدران يف البيت 
الطرق  من  كجزء  ح��دة،  على  كل  والكرملني،  البي�ص 

اجلمعية التاأ�سي�سية.
ورحب الرئي�ص الفنزويلي بح�س�ر كاثرين هارينغت�ن 
املحامية التي تنتمي اىل تيار م�ؤيدي الرئي�ص الراحل 
ه�غ� ت�سافيز وعينت الثالثاء م�ساعدة للنائبة العامة 
ل�يزا اورتيغا التي تنتمي اىل التيار نف�سه لكنها متردت 

على الرئي�ص مادورو ويت�قع ان تتم اقالتها.
دخ�ل  من  هارينغت�ن  اخلمي�ص  منعت  اورتيغا  وكانت 

م��ق��ر ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة. وك��ان��ت اورت��ي��غ��ا مت��ي��زت للمرة 
الوىل عن حكم مادورو بانتقادها خروجا على الحكام 
قل�ست  العليا  للمحكمة  ق����رارات  �سببته  ال��د���س��ت���ري��ة 

�سلطات الربملان.
اقت�سادي يف هذا  انهيار  وتتزامن حركة الحتجاج مع 
البلد النفطي الذي تاأثر كثريا برتاجع ا�سعار النفط، 

ما انعك�ص نق�سا حادا يف ال�سلع وت�سخما مت�سارعا.

املمكنة لإنهاء احلرب الأهلية. ويف بداية ني�سان ك�سفت 
“هاآرت�ص” ان رئي�ص احلك�مة بنيامني نتنياه� عر�ص 
ت�جها  ورو�سيا،  املتحدة  ال�ليات  مع  حمادثات  خالل 
ك��سيلة  بدفعها  اهتمامه  عن  واع��رب  للفكرة  ايجابيا 

لإبعاد ايران وحزب اهلل عن احلدود ال�سرائيلية.
وق���ال ث��الث��ة م�����س���ؤول��ني ا���س��رائ��ي��ل��ي��ني ك��ب��ار، مطلعني 
ب�سبب  ا�سمائهم  على  التحفظ  وطلب�ا  امل��س�ع،  على 
ح�سا�سية الأمر، ان املحادثات ح�ل اقامة املناطق العازلة 
ومكثفة،  ملم��سة  جدية،  الأخ���رية  الآون���ة  يف  ا�سبحت 
امل��س�ع  يف  هادئة  مفاو�سات  بداية  خلفية  على  وذل��ك 
بني رو�سيا والردن وال�ليات املتحدة. وا�ساروا اىل ان 
لكنها  فاعل،  ب�سكل  املفاو�سات  يف  ت�سارك  ل  ا�سرائيل 
مطلعة على م�سم�نها.وتعمل ا�سرائيل ب�سكل خا�ص يف 
هذا امل��س�ع امام ال�ليات املتحدة، ويت�ىل الأمر من 
اجلانب ال�سرائيلي، ب�سكل خا�ص، اجلي�ص ال�سرائيلي 

ووزارة الأمن، واىل حد معني، وزارة اخلارجية اي�سا. 
وقال م�س�ؤول ا�سرائيلي رفيع ان املحادثات بني ال�ليات 
املتحدة وا�سرائيل يف هذا امل��س�ع جتري ب�سرية وب�سكل 

مكثف، مبا يف ذل��ك يف الأي��ام الأخ���رية. وح�سب اق�اله 
ا�سرائيل  م��ع  م���اق��ف��ه��ا  تن�سق  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  ف���ان 
دولية  وج��ه��ات  رو�سيا  م��ع  ال�سرائيلي  امل���ق��ف  وت��ط��رح 

اخرى.
المريكي  املبع�ث  ا�سرائيل  اىل  و�سل  ا�سب�عني  وقبل 
امل�س�ؤول  م��اك��غ���رك،  ب��ري��ت  داع�����ص،  اخل��ا���ص مبكافحة 
من قبل ادارة ترامب، اي�سا عن املحادثات ب�ساأن اقامة 
امل��ن��اط��ق ال��ع��ازل��ة. وق��د و���س��ل م��اك��غ���رك اىل ا�سرائيل 
لإلقاء خطاب يف م�ؤمتر هرت�سليا، ال انه ا�ستغل زيارته 
وزارت���ي المن  كبار يف  م��ع م�س�ؤولني  ل��ق��اءات  لإج���راء 

واخلارجية واجلي�ص يف م��س�ع املناطق العازلة. 
وقبل عدة اأ�سابيع و�سل اىل ا�سرائيل املبع�ث الأمريكي 
لل�ساأن ال�س�ري، مايكل راتني، الذي يعمل مع ماكغ�رك 
يف م��س�ع املناطق العازلة، واجرى حمادثات م�سابهة 

مع م�س�ؤولني يف اجلهاز الأمني ووزارة اخلارجية. 
ك��م��ا ط���رح ه���ذا امل������س���ع خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د يف 
افيغدور  الم��ن  وزي��ر  بني  مي�نخ،  يف  املا�سي  الأ�سب�ع 

ليربمان ووزير الدفاع الأمريكي جيم�ص ماتي�ص.

قتلى بهجوم على قريتني جنوب �صرق كينيا   9
•• نريوبي-اأ ف ب:

اأعلنت ق�ات الأمن الكينية مقتل 9 
اأ�سخا�ص على الأقل باأيدي مقاتلني 
متطرفني ي�ستبه باأنهم ينتم�ن اىل 
قريتني  يف  املجاهدين  �سباب  حركة 
قرب احلدود  كينيا،  �سرق  يف جن�ب 

ال�س�مالية.
ال�سباب  ح��رك��ة  ان  ال�سرطة  وق��ال��ت 
ب��ال��ه��ج��م��ات يف ق��ري��ت��ي جيما  ���س��ن��ت 
وب�����ان�����داغ������و يف م���ق���اط���ع���ة لم������، 
اجلهاديني  اأن�������س���ط���ة  ت���ك���رث  ح���ي���ث 

ال�س�ماليني التابعني للقاعدة.
املحلية  ال�سرطة  يف  م�����س���ؤول  وق���ال 
اأ�سخا�ص   9 اإن  ا�سمه  ذك��ر  دون  من 
قتل�ا، بع�سهم باإطالق نار وبع�سهم 
الآخر ذبحا، م�سريا اىل اأن ال�سحايا 
ي�ستهدف  فيما  م��دن��ي��ني،  جميعهم 
رجال  ع���ادة  ال�سباب  ح��رك��ة  مقاتل� 

من جهة اخرى، ت�يف وزير الداخلي 
امل�ست�سفى  يف  ن��ك��اي�����س��ري  ج����زي���ف 
وحتدث الرئي�ص اوه�رو كينياتا عن 
الي�م  �سباح  ح�سلت  م�ؤ�سفة  حادثة 

ونحن نقيم ال��سع حاليا.

اأو جن�د.واأكد م�س�ؤول كبري  �سرطة 
نايروبي  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��رط��ة  يف 
�سحيح،  “هذا  ان  ق��ائ��ال  احل���ادث���ة 
هذا  ال���ه���ج����م  يف  ق��ت��ل��ى   9 ل���دي���ن���ا 
من دون ذكر اأي تفا�سيل  ال�سباح”، 

اأخرى.يف مطلع الأ�سب�ع، قتل ثالثة 
يف  مع�سكر  على  هج�م  يف  �سرطيني 
لم���� ن��ف��ذه م�����س��ل��ح���ن م���ن تنظيم 
اأعلنت  ما  ح�سب  املجاهدين،  �سباب 

ال�سلطات.
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موؤ�ص�صة املراأة العربية ت�صحب تر�صيح “ موزة امل�صند “ من جائزة ال�صيدة العربية الأوىل لدورة 2017 
•• باري�ص-وام: 

�سحبت م�ؤ�س�سة املراأة العربية تر�سيح ال�سيخة م�زة 
بنت نا�سر امل�سند والدة اأمري قطر من جائزة ال�سيدة 
 ..  2017 ل��ع��ام  ال�سابعة  ل��دورت��ه��ا  الأوىل  العربية 
الهيئات  مع  والتعامل  الت�ا�سل  اأ�سكال  كل  وجمدت 
وامل���ؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��ري��ة ذات ال�����س��ل��ة ب��ق�����س��اي��ا امل����راأة 
احتجاجا على الأدوار اخلطرية التي تق�م بها قطر 
يف اي����اء عنا�سر الإره����اب وال��ت��ط��رف وال��ت��اآم��ر على 

�سالمة الدول العربية.
اأنباء  وك��ال��ة  تلقت  �سحفي  بيان  يف  امل�ؤ�س�سة  وق��ال��ت 

اأن  باري�ص  م��ن  ام�ص  منه  “ ن�سخة  “ وام  الإم����ارات 
بالإجماع  اتخذ  العربية  امل��راأة  ادارة م�ؤ�س�سة  جمل�ص 
ق����رارا ب��اإل��غ��اء م��ل��ف ت��ر���س��ي��ح م����زة امل�����س��ن��د للجائزة 
امل���ذك����رة ب�����س���رة نهائية و���س��ط��ب ك��ل ا���س��ارة ل��ه��ا يف 

جميع خماطبات امل�ؤ�س�سة.
املراأة  مل�ؤ�س�سة  العام  الأم��ني  الدليمي  واأو�سح حممد 
لأرفع  امل�سند  م����زة  تر�سيح  ال��غ��اء  ق���رار  ان  العربية 
جائزة عربية تقدم لل�سيدات العربيات الأوائل حيث 
مت تر�سيحها قبل �سه�ر جاء يف �س�ء ما تك�سف للراأي 
قطر  حك�مة  تدين  قاطعة  واأدل���ة  بيانات  من  العام 
وممار�سات احلاكمني فيها من دعم ومت�يل لالإرهاب 

بكل ا�سكاله وترويج خلطاب الكراهية والتطرف بني 
الرت�سيح  واأ�س�ص  ملعايري  خمالفا  يعد  مما  ال�سع�ب 

للجائزة.
اي�سا  ات��خ��ذ  الإدارة  جمل�ص  ان  ال��دل��ي��م��ي  وا����س���اف 
والتعامل  الت�ا�سل  اأ�سكال  كل  بتجميد  ثانيا  ق��رارا 
مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات القطرية ذات ال�سلة بق�سايا 
املراأة احتجاجا على الأدوار اخلطرية التي تق�م بها 
والتاآمر  والتطرف  الإره���اب  عنا�سر  اي����اء  يف  قطر 
م��ن خ��الل حت���ل هذه  العربية  ال���دول  على �سالمة 
الن�ساء  ل��ت��دري��ب  وواج����ه����ات  اأغ��ط��ي��ة  اىل  ال��ه��ي��ئ��ات 
ون�سر  التحري�ص  اأ�ساليب  على  العربيات  والفتيات 

على  والعمل  العربية  البلدان  يف  والقالقل  الفتنة 
امل�سلمني  الخ�����ان  حل��رك��ة  ال��ت��دم��ريي  الفكر  ن�سر 
املراأة  مكت�سبات  كل  لتق�ي�ص  وال�سعي  الن�ساء  بني 
العربية وربطها مب�اقف و�سيا�سات جماعة الخ�ان 

امل�سلمني.
املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  ه��ي��ئ��ات  ال��دل��ي��م��ي جميع  ودع���ا 
العربية  الن�سائية  والإحت���ادات  الأط��ر  امل��دين وكافة 
اىل مقاطعة قطر ومنظماتها ومراكز ابحاثها التي 
حت�لت اىل خاليا نائمة لبث الفرقة والتناحر بني 
م��ك���ن��ات الأم���ة حتقيقا لأج��ن��دة ���س��ارة ت��ه��دف اىل 

حتطيم كل ركائز العمل العربي امل�سرتك.

•• بريوت-اأ ف ب:

معقل  ال��رق��ة،  يف  املدني�ن  يخاطر 
�س�ريا،  يف  الإرهابي  داع�ص  تنظيم 
مبياه  ال���ت���زود  اج���ل  م��ن  بحياتهم 
لطاملا  م��دي��ن��ة  يف  عط�سهم  ت���روي 
���س��اه��م وق���ع��ه��ا ع��ل��ى ���س��ف��اف نهر 

الفرات يف ازدهارها.
�سمال  ال����اق���ع���ة  امل���دي���ن���ة  وت���ع���اين 
ال���ب���الد م���ن ن��ق�����ص يف امل���ي���اه منذ 
اأ���س��اب��ي��ع ع���دة ج���راء خ���روج احدى 
والأ�سرار  اخل��دم��ة  ع��ن  امل�سخات 
على  املكثف  الق�سف  خلفها  ال��ت��ي 
اأن���اب���ي���ب ن��ق��ل امل���ي���اه، مب���ا يف ذلك 
التحالف  يك�ن  اأن  يرجح  �سربات 
الدويل بقيادة امريكية قد نفذها.

ارتفاع درج��ات احلرارة،  ومنذ بدء 
خيار  ال  امل���دن���ي���ني  ام�����ام  ي��ع��د  مل 
والبار  الفرات  نهر  على  العتماد 

امل�ؤقتة املنت�سرة يف حميط الرقة.
لكن مع ت�ساعد وترية القتال بني 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������ص الإره����اب����ي وق����ات 
�س�ريا الدمي�قراطية، باتت رحلة 
حمف�فة  امل����ي����اه  ع���ل���ى  احل�������س����ل 

باملخاطر.
�سبكة  نا�سط يف  ويق�ل كرمي وه� 
حملية  اخ��ب��ار  �سبكة   ،24 ال��رق��ة 
املدينة،  داخ������ل  ن��ا���س��ط��ني  ت�����س��م 
الرقة  ج��ن���ب  يف  بئر  اإىل  “ذهبت 
املياه  �سخ  وبعد  النهر.  من  قريب 
ل�����س��اع��ة ه��رب��ن��ا م���ن امل���ك���ان ب�سبب 
ق�سف مدفعي على احلي. �سقطت 

قذيفة على بعد 50 مرتا منا«.
التنظيم  م���ق���ات���ل���ي  ق����ي����ام  واث��������ر 
امل���ت���ط���رف ب����اإغ����الق ال���ط���ري���ق بني 
احل��ي اجل��ن���ب��ي وال���ف���رات، ا�سطر 

على  امل��دن��ي��ني  م��اأ���س��اة  تقت�سر  ل 
اىل  تتعداه  ب��ل  فح�سب،  امل��ي��اه  �سح 
خماطر �سحية ت�اجههم، وه� ما 
التحذير  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  دف��ع 
هذا ال�سهر من اأن مياه نهر الفرات 
�ساحلة  غ���ري  ت���ك����ن  اأن  ي��ح��ت��م��ل 
انت�سار  خطر  وحتمل  لال�ستهالك 

الأمرا�ص التي تنتقل عرب املياه.
وي��سح النا�سط ح�سام عي�سى من 
لفران�ص  ب�سمت”  ت��ذب��ح  “الرقة 
بر�ص اأن �سكان املدينة ي�ستخدم�ن 
لال�ستحمام  ����س���يء،  “لكل  امل���ي���اه 
ل��ي�����س��ت نظيفة  ل��ك��ن��ه��ا  وال�������س���رب.. 
واجلثث  ال��ق��ذائ��ف  ب��ع��د  خ�س��ساً 

امل�ج�دة فيها«.
ت�سجيل  اىل  احل���م���ل���ة  وا������س�����ارت 
ب��ني من  اأم���را����ص تنتقل  اأع���را����ص 
ذلك  يف  مب��ا  النهر،  مياه  ي�سرب�ن 
ارتفاع يف درج��ات احل��رارة وفقدان 
املجم�عة  م��ا تخ�سى  ال���ع��ي، وه��� 
احتمال  اإىل  ي�����س��ري  ق���د  اأن�����ه  م���ن 

انت�سار مر�ص الك�لريا بينهم.
العاملية  ال�سحة  منظمة  و�سجلت 
الرقة،  يف  الأط��ف��ال  ب�سلل  اإ���س��اب��ة 
اجلرث�مة  من  �ساللة  بها  ت�سببت 
اآتية من لقاح يحمل كميات �سغرية 

من الفريو�ص.
الذي  الطفال  �سلل  لقاح  ويتكاثر 
املعدة،  ال��ف��م يف  ت��ن��اول��ه ع���رب  ي��ت��م 
الآخرين  اإىل  الن��ت��ق��ال  وب��اإم��ك��ان��ه 
عرب مياه مل�ثة بالرباز، ما يعني 
اأن����ه ل ي�����ؤذي ال�����س��خ�����ص ال����ذي مت 
ي�سيب  اأن  باإمكانه  ولكن  تلقيحه، 
ال���ت���ي تعاين  امل��ن��اط��ق  ج���ريان���ه يف 
النظافة  م�ست�يات  يف  �سعف  م��ن 

واملناعة.

ح�ل  التجمع  اإىل  ورف��اق��ه  ك���رمي 
بئر حفره اأحد ال�سكان.

ا�ستخدم  ال����ذي  ال��ن��ا���س��ط  وو���س��ف 
ا�ستهدافه  خ�سية  م�ستعارا  ا�سما 
ي�سيطرون  ال��ذي��ن  املتطرفني  م��ن 
مرعبا  م�سهدا  الرقة،  معظم  على 
ب��رام��ي��ل و�سهاريج  ل��ع��ائ��الت جت��ر 
ان تهرع  ق��ب��ل  امل��دي��ن��ة،  ����س����ارع  يف 

لالختباء من القذائف والق�سف.
واأكد �سكان متكن�ا من الهرب من 
اأنهم  بر�ص  فران�ص  ل�كالة  ال��رق��ة 

على الأقل بغارات للتحالف الدويل 
املا�سية  القليلة  الأ���س��اب��ي��ع  خ���الل 
اأث���ن���اء حم��اول��ت��ه��م ال��������س����ل اإىل 
الفرات اأو الآبار القريبة للح�س�ل 

على املياه.
الرقة  حملة  م�ؤ�س�سي  اأحد  ويق�ل 
العزيز احلمزة  تذبح ب�سمت، عبد 
و�سبعة  عمي  “قتل  بر�ص  لفران�ص 
اطفال منذ ا�سب�عني تقريبا اأثناء 
و�سط  ق��رب  مدر�سة  اإىل  ت�جههم 

املدينة ت�سم بئراً للمياه.

اخليال«.
على  داع�����ص  تنظيم  �سيطرة  ومنذ 
ارتبط   ،2014 ال���ع���ام  يف  ال���رق���ة 
املروعة  ب��ال��ع��ق���ب��ات  امل��دي��ن��ة  ا���س��م 
ذلك  يف  مبا  التنظيم،  نفذها  التي 
اق��دام عنا�سره على عمليات قطع 

الروؤو�ص اأمام عد�سات الكامريات.
وب���دع���م م���ن ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل، 
تخ��ص ق�ات �س�ريا الدمي�قراطية 
امل�ؤلفة من ف�سائل كردية وعربية 
الرقة  مدينة  داخل  عنيفة  معارك 

قنا�سة  ل��ن��ريان  يتعر�س�ن  ك��ان���ا 
حماولتهم  ع��ن��د  داع�������ص  ت��ن��ظ��ي��م 
مياه  م����ن  وع����ب�����ات  اأوان  م���ل���يء 

الفرات.
ومع بل�غ معدل احلرارة 46 درجة 
ال��رق��ة وفق  ���س��ك��ان  م��ئ���ي��ة، يعي�ص 
العط�ص  ب���ني  ك����رمي ح���ال���ة مت����زق 
ال�سديد الذي ي�سعرون به والرحلة 
خ��سها  ع��ل��ي��ه��م  ال���ت���ي  اخل���ط���رية 
قتلنا.  “ال�سح  ع��ط�����س��ه��م  لإرواء 
من  �سرباً  اأ�سبحت  ال��ب��اردة  امل��ي��اه 

انتهاكات  وت����ث���ق   2014 ال���ع���ام 
ومم���ار����س���ات ال��ت��ن��ظ��ي��م، ع��ن��د هذه 

املفارقة.
اللكرتوين  م�قعها  على  واف���ادت 
اأو يف  امل���ت عط�ساً  ا�سب�ع عن  قبل 
�سبيل املاء، يف مدينة الرقة يقطعها 
نهر روي منه كل ال�س�ريني، ومير 
وا�سافت  �ساكنيها.  اأب�����اب  بعتبة 
مت�ت  بفراتهم  تغن�ا  م��ن  مدينة 

عط�ساً.
وبح�سب احلملة، قتل 27 �سخ�سا 

ي�ني�  ح��زي��ران  م��ن  ال�ساد�ص  منذ 
لطرد املتطرفني منها؟

وب��ع��دم��ا ك��ان��ت ال��رق��ة ال��ت��ي تتميز 
خزان  ال��ف��رات،  نهر  على  مب�قعها 
الكهرباء  وم�����س��در  ���س���ري��ا  م��ي��اه 
الطاقة  �سدود  عرب  املناطق  ملعظم 
امل�سّيدة عليها، باتت املدينة عط�سى 

الي�م.
تذبح  “الرقة  ح��م��ل��ة  وت����ق���ف���ت 
نا�سطني  م���ن  امل���ؤل��ف��ة  ب�سمت”، 
منذ  امل����دي����ن����ة  يف  �����س����را  ي���ع���م���ل����ن 

•• �شيول-اأ ف ب:

اأم���ريك���ي���ة ام�ص  اج����رت ق���اذف���ات 
بالذخرية  م��ع��ت��ادة  غ��ري  م���ن���اورة 
حيث  اجلن�بية  ك���ري��ا  يف  احل��ي��ة 
ح��ل��ق��ت ع��ل��ى م�����س��اف��ة ق��ري��ب��ة من 
�سبه  يف  ال�سالح  املنزوعة  املنطقة 
اجلزيرة يف ا�ستعرا�ص للق�ة بعد 
ال��ت��ج��رب��ة ال�����س��اروخ��ي��ة الخ���رية 
وزارة  اأعلنت  ما  بح�سب  لل�سمال، 

دفاع اجلن�ب.
اأج��رت��ه��ا قاذفتان  ال��ت��ي  وامل���ن���اورة 
لن�سر”  “بي-1بي  ط�����راز  م���ن 
اقلعتا من قاعدة اندر�سن اجل�ية 
يف غ����ام، ك��ان��ت ج���زءا م��ن مهمة 
�ساركت  ����س���اع���ات   10 ا���س��ت��م��رت 
ك����ري���ة جن�بية  م��ق��ات��الت  ف��ي��ه��ا 
من  “�سل�سلة  على  ردا  ويابانية، 
العمال الت�سعيدية املتزايدة من 
فيها  مب��ا  ال�سمالية،  ك���ري��ا  قبل 
اإطالق ال�ساروخ البال�ستي العابر 
بيان  بح�سب  الثالثاء،  للقارات” 
ل�سالح اجل� الأمريكي يف منطقة 

يف ميدان بيل�س�نغ.
لقاذفتني  حماكاة  املناورة  وكانت 
بطاريات  ت���دم���ران  اأم��ريك��ي��ت��ني 
ومقاتالت  ب��ال�����س��ت��ي��ة  ����س����اري���خ 
�سربات  ت�����س��ن  ج��ن���ب��ي��ة  ك����ري���ة 
م�اقع  ع��ل��ى  اله�������داف  حم�����ددة 
ق�����ي�����ادة ل���ل���ع���دو حت�����ت الر���������ص، 
الك�ري  اجل�  �سالح  بيان  بح�سب 
اجل����ن�����ب����ي.واأ�����س����اف ال���ب���ي���ان ان 
ال����ك�����ري����ة  اجل������ي�����ة  “الق�ات 
اأظهرت  والم��ريك��ي��ة  اجل��ن���ب��ي��ة 
ملعاقبة  ق�يا  ت�سميما  امل��ن��اورة  يف 
ال�ستفزازية  افعاله  على  ال��ع��دو 
ق�اعد  ت���دم���ري  ع���ل���ى  وق���درت���ه���ا 

قيادية للعدو«.
ت�ما�ص  ج���رال  اللفتنانت  ق���ال 
الق�ات  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  ب��ريغ�����س���ن، 
اأن  ك���ري��ا  الأم��ريك��ي��ة يف  امل�سلحة 
اأن احل��ل��ف��اء ما  اأظ���ه���رت  امل��ه��م��ة 
ل�ستخدام  “م�ستعدين  زال�������ا 
ك���ل ق���درات���ه���م ل��ل��دف��اع ع���ن اأمن 
واملنطقة،  الك�رية  اجلزيرة  �سبه 

واحلفاظ عليه«.

ب��ني ال�����س��م��ال واجل���ن����ب، بح�سب 
ك��ل من  بيان �سالح اجل���.واأل��ق��ت 
مل�سافات  حت��ل��ق  ال��ت��ي  ال���ق���اذف���ات 
ط�يلة قنبلة ذكية زنتها 907،1 
ك���ل���غ وي���ت���م ت���ج��ي��ه��ه��ا ع����ن بعد 

بالاليزر، بح�سب ي�نهاب.
اأن  الم������ريك������ي  ال����ب����ي����ان  وق��������ال 
خاملة  ذخائر  اأطلقتا  القاذفتني 

املحيط الهادئ.
الك�رية  ي���ن��ه��اب  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
القاذفتني  اأن  لالنباء  اجلن�بية 
ط�يلة،  مل�سافات  حتلقان  اللتني 
التي  اقرتبتا من احلدود الربية 
ت�سهد انت�سارا ع�سكريا مكثفا مع 

ال�سمال قبل ان تع�د ادراجها.
وقال �سالح اجل� الك�ري اجلن�بي 

“رد حازم  املناورة هي  ان  بيان  يف 
ال�س�اريخ  اط���الق  عمليات  على 

البال�ستية املتتالية من ال�سمال«.
امريكية  مقاتالت  اربع  و�ساركت 
امل�����ن�����اورة  وك������ري�����ة ج���ن����ب���ي���ة يف 
اأجريت  ال��ت��ي  احل��ي��ة  ب��ال��ذخ��رية 
ي����ن���غ����ول ع��ل��ى بعد  يف م��ن��ط��ق��ة 
احلدود  ج��ن���ب  تقريبا  كلم   80

•• روما-اأ ف ب:

ع����رّب ال���ب���اب���ا ف��رن�����س��ي�����ص ع���ن قلقه 
“حتالفات  ع���ق���د  ام���ك���ان���ي���ة  ح���ي���ال 
خطرة للغاية” بني ق�ى جمم�عة 
اىل  بالن�سبة  خ�س��سا  ال��ع�����س��ري��ن 

املهاجرين.
ن�سرتها  م��ق��اب��ل��ة  يف  ال��ب��اب��ا  و����س���ّرح 
اأخ�سى  ام�ص  ريب�بليكا  ل  �سحيفة 
حت���ال���ف���ات خ���ط���رة ج����دا ب���ني ق�ى 
للعامل:  م�������س����ه���ة  ن����ظ����رة  ل���دي���ه���ا 
وال�سني  ورو�سيا،  املتحدة  ال�ليات 
وك�ريا ال�سمالية، وب�تني والأ�سد يف 

احلرب ال�س�رية.
واو�سح اأن اخلطر يعني املهاجرين. 
م�سكلتنا الكربى ولالأ�سف املتفاقمة 
وامل�ست�سعف�ن  ال��ف��ق��راء  ه��ي  ال��ي���م 
وامل�ستبعدون مبن فيهم املهاجرون، 
م��دي��ن��ا دول ل��دي��ه��ا ع���دد ق��ل��ي��ل من 
ال���ف���ق���راء امل��ح��ل��ي��ني وت��خ�����س��ى غزو 

املهاجرين.

و�سدد البابا فرن�سي�ص على اأن لهذا 
ال�سبب اأ�سعر بالقلق حيال جمم�عة 
ت�����س��رب خ�س��سا  ال��ت��ي  ال��ع�����س��ري��ن 
مع  اأك���رث  و�ست�سربهم  امل��ه��اج��ري��ن 
م��رور ال�قت، حم��ذرا اأوروب��ا القارة 
ا�ستمرار  من  العامل”،  يف  “الأغنى 
تدفق ال�سع�ب الفقرية على اأب�ابها.
نداء  الأعظم اجلمعة  ووج��ه احلرب 
جمم�عة  يف  ال��ع��ظ��م��ى  ال��ق���ى  اىل 
هامب�رغ  يف  امل��ج��ت��م��ع��ة  ال��ع�����س��ري��ن 
�سمايل اأملانيا، مذكرا اإياها ب�سحايا 

املجاعات يف افريقيا واليمن.
وكتب البابا يف هذه الر�سالة “اوجه 
اىل روؤ�ساء دول وحك�مات جمم�عة 
الدولية  املجم�عة  واىل  الع�سرين، 
ن����داء م���ن اع���م���اق القلب  ب��رم��ت��ه��ا، 
جن�ب  يف  امل��اأ���س��اوي  بال��سع  يتعلق 
ت�ساد،  ب��ح��رية  وح��������ص  ال�������س����دان، 
حيث  واليمن،  الفريقي  ال��ق��رن  يف 
�سخ�ص  ملي�ن  لثالثني  يت�افر  ل 
اجل  ال�سروريني من  وامل��اء  ال��غ��ذاء 

بقائهم على قيد احلياة«.

اأنها مل تلحظ اي تغيري يف املراقبة 
على احلدود املغربية.

الذين  الأف�����ارق�����ة  اإىل  وي�������س���اف 
القادم�ن  املغاربة  ليبيا  يتجنب�ن 
ال�سمال  يف  ال���ري���ف  م��ن��ط��ق��ة  م���ن 
�سعبيا  ح�����راك�����ا  ت�������س���ه���د  وال�����ت�����ي 
للمطالبة بتنمية املنطقة املهم�سة 

و���س��دام��ات مع  اع��ت��ق��الت  وت�سهد 
ق�ات الأمن.

عدد  ج��اء  مالين�،  هيلينا  وت��ق���ل 
القادمني  امل��ه��اج��ري��ن  م���ن  ك��ب��ري 
ي���ن��ي���، مل نح�ص  ال��ري��ف يف  م��ن 
هذا العدد الكبري من املغاربة منذ 

�سن�ات الت�سعينات.

نف�سه  املبلغ  وم��ق��اب��ل   .2016 يف 
ي��ح��ظ���ن ب��ث��الث حم����اولت لبل�غ 

ا�سبانيا.
يف امل��ق��اب��ل ت��راج��ع��ت ال��رق��اب��ة على 
ح���رك���ة ال���ع���ب����ر م���ن امل���غ���رب وفق 
كانت  واأن  حتى  اراغ���ا���ص  ميكيل 
منظمة فرونتك�ص الأوروبية ت�ؤكد 

ال���ت���اب���ع���ة ل�������الأمم امل���ت���ح���دة اإن���ه���ا 
املت��سط  منطقة  يف  م��اأ���س��اة  ا���س���اأ 

ال�سبانية منذ ع�سر �سن�ات.
وب���ني ي��ن��اي��ر ون��ه��اي��ة ي���ن��ي���، اأنقذ 
اأكرث من 6400 �سخ�ص يف البحر 
وا�سبانيا،  واجل���زائ���ر  امل��غ��رب  ب��ني 
يف  الدولية،  الهجرة  منظمة  وف��ق 
انقاذ   2016 �سنة  طيلة  مت  حني 

8100 مهاجر.
الرجال  م��ن  الأك���رب  الق�سم  ي��اأت��ي 
الذين يعربون  والن�ساء والأطفال 
البحر من غينيا وغامبيا و�ساحل 
وب�ركينا  وال�����ك�����ام�����ريون  ال����ع����اج 
اأو����س���اع �سيا�سية  ف��ا���س��� ه��رب��ا م��ن 
واقت�سادية �سيئة وي�سلك�ن طريقا 
خمتلفا عن الطريق التي متر عرب 
النيجر وليبيا ومنها اإىل اإيطاليا.

فالطرق تتغري من �سنة اإىل اأخرى، 
من ال�سرق اإىل الغرب: بعد اإغالق 
 2016 مار�ص  يف  البلقان  طريق 
واملجر  و�سربيا  مبقدونيا  م���رورا 
املهاجرون  ب��ات  النم�سا،  ث��م  وم��ن 

يعربون عرب ليبيا واإيطاليا.
املخاطر  ي��ع��رف���ن  بع�سهم  ول��ك��ن 
مع  ي�اجه�نها  التي  وال�سع�بات 

•• مدريد-اأ ف ب:

عاود اآلف املهاجرين الراغبني يف 
بل�غ اأوروبا �سل�ك طريق البحر يف 
باجتاه  املاآ�سي  م��ن  تخل�  ل  رحلة 
ا�سبانيا حيث ازداد عدد ال�ا�سلني 
ال�سنة ول�سيما  مرتني منذ بداية 

ب�سبب ال��سع يف ليبيا.
منذ الأربعاء و�سلت ثمانية مراكب 
انقاذهم  مت  �سخ�سا   380 تنقل 
ا�سبانيا  ج��ن���ب  الأن��دل�����ص  ق��ب��ال��ة 
بني  املت��سط  يف  ال��ب���ران  بحر  يف 

املغرب وا�سبانيا.
جمعية  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  وق�������ال 
ا�سبانيا  يف  ال��ع��ن�����س��ري��ة  م��ك��اف��ح��ة 
قلق�ن  “نحن  اراغ����ا����ص  ميكيل 
لأننا نح�سي اأع��دادا مل ن�سهد لها 
�سن�ات. وهذه منطقة  مثيال منذ 
بحرية  تيارات  فيها  ت�جد  خطرة 

ق�ية جدا«.
ان��ق��ل��ب قارب  يف م��ط��ل��ع الأ����س���ب����ع 
ب�سبب  مهاجرا   52 يقل  مطاطي 
منهم  ثالثة  �س�ى  ينج  فلم  امل���ج 
ف���ي���م���ا غ������رق ال�����ب�����اق������ن. وق���ال���ت 
لالجئني  ال�������س���ام���ي���ة  امل���ف��������س���ي���ة 

ت�سديد القي�د على طرق الهجرة، 
وف�����ق ه��ي��ل��ي��ن��ا م���ال���ي����ن غ���ارث����ن 
املهاجرين  م�����س��اع��دة  جمعية  م��ن 

“كاميناندو فرونتريا�ص«.
امل��ف��ج��ع��ة التي  ال����رواي����ات  وت���ك���رث 
ي�سل�ن  الذين  املهاجرون  يرويها 
اإىل ليبيا الغارقة يف الف��سى منذ 
�سق�ط معمر القذايف يف 2011.

الدولية  ال��ه��ج��رة  منظمة  ونقلت 
بيعهم  عن  رواي���ات  مهاجرين  عن 
ل���ل���ع���ب���ي���د. وحت���دث���ت  اأ�������س�������اق  يف 
عن  لالجئني  ال�سامية  املف��سية 
ظ����روف ح��ي��ات��ي��ة م���روع���ة يف نح� 
اأربعني مركز احتجاز للمهاجرين. 
وقالت منظمة العف� الدولية اأنهم 

يتعر�س�ن لالعتقال والتعذيب.
بعدها بات كثريون يف�سل�ن املرور 
لعب�ر  امل���غ���رب  اأو  اجل����زائ����ر  ع���رب 
وهكذا  ا���س��ب��ان��ي��ا.  اإىل  امل��ت������س��ط 
ي�سلك�ن طريقا اأق�سر واأقل كلفة.

وق�������ال ان�����در������ص غ���ارث���ي���ا ل�����رك����ا، 
امل���ري���ة يف جن�ب  ن���ائ���ب حم���اف���ظ 
وهي  الأ���س��ع��ار  انخف�ست  ا�سبانيا 
لل�سخ�ص  ي������رو   900 ب���ح����ايل 
ي�رو  و2000   1500 م��ن  ب��دل 

مع ت�شاعد القتال بني داع�ش و�شوريا الدميقراطية

تزود املدنيني باملياه قد يكلفهم حياتهم يف الرقة

البابا قلق من حتالفات خطرة بني جمموعة ال�20مناورة اأمريكية يف �صبه اجلزيرة الكورية 

انت�صال 8 جثث من اأنقا�ص املهاجرون ي�صلكون طريق ا�صبانيا رغم املخاطر 
مبنى يف ايطاليا 

•• روما-اأ ف ب:

اثر  فقدوا  اأ�سخا�ص  ثمانية  جثث  انت�سل�ا  اأنهم  ام�ص  اإغاثة  عمال  اأعلن 
انهيار مبنى �سكني قرب مدينة ناب�يل اليطالية.

منذ  الأنقا�ص  حتت  ال�سحايا  عن  واملتط�ع�ن  الإط��ف��اء  عنا�سر  ويبحث 
اأن�نزياتا  ت���ري  بلدة  اأربعة ط�ابق يف  املك�ن من  املبنى  انهار طابقان من 

�سباح اجلمعة.
اأع�ساء فرق النقاذ  وُع��رِثَ على اآخر جثة �سباح ام�ص ال�سبت بعدما بحث 

خالل الليل، م�ستخدمني اأيديهم اأحيانا.
املعماري الذي  املهند�ص  اأن بني ال�سحايا  اإعالمية حملية  واأف��ادت تقارير 
يعمل مع البلدية واملكلف اجراء تفتي�ص اأمني لالأبنية احلك�مية واخلا�سة 

يف منطقة يقطنها نح� 40 األف �سخ�ص اأ�سفل جبل فيزوف.
وقتلت كذلك زوجته وابنه البالغ من العمر 27 عاما يف النهيار الذي وقع 

يف اجلزء من املبنى الذي ي�سم غرف الن�م.
وقتل كذلك زوجان مع طفليهما البالغني ثمانية و14 عاما، اإ�سافة اإىل 

امراأة تبلغ من العمر 65 عاما وتعي�ص مبفردها.
مبا�سرة  جم��اورة  حديد  �سكة  على  مر  �سحن  قطار  اأن  عيان  �سه�د  واأف���اد 
قبل انهيار املبنى فيما اأ�سار اآخرون اإىل اأن عمليات ترميم كانت جتري يف 

الط�ابق ال�سفلى. 
احتمال  للنظر يف  اأن���ن��زي��ات��ا حتقيقا  ت���ري  ال��ع��ام يف  امل��دع��ي  وفتح مكتب 

حدوث اإهمال دون اأن يتم بعد حتديد �سبب انهيار املبنى.
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عربي ودويل
منظمة التعاون الإ�صالمي

 تدين الهجوم الإرهابي يف �صيناء
•• جدة -وام:

اأمنيا  حاجزا  ا�ستهدف  ال��ذي  اجلبان  الإره��اب��ي  الهج�م  ال�سالمي  التعاون  منظمة  اأدان��ت 
واجلن�د  ال�سباط  من  ع��دد  واإ�سابة  ا�ست�سهاد  عن  واأ�سفر  امل�سرية  رف��ح  مدينة  جن�ب  يف 

امل�سريني.
التعاون  للمنظمة ت�سامن منظمة  العام  الأمني  العثيمني  اأحمد  بن  الدكت�ر ي��سف  واأكد 
اأ�سكاله  بكافة  املنظمة  تدينه  ال��ذي  الإره��اب  امل�سرية يف م�اجهة  احلك�مة  الإ�سالمي مع 

و�س�ره.
واأعرب عن خال�ص تعازيه وم�ا�ساته لذوي ال�سحايا.. متمنيا للم�سابني ال�سفاء العاجل.

م�صر ت�صارك يف اجتماعات التحالف الدويل ملحاربة داع�ص بوا�صنطن 11 يوليو
•• القاهرة-وام:

با�سرتاتيجية  املعنية  العمل  جمم�عة  اجتماعات  يف  م�سر  ت�سارك 
�سد  ال��دويل  للتحالف  التابعة  املتطرف  الفكر  ومكافحة  الت�سال 
مبكافحة  املعنيني  امل�سئ�لني  ك��ب��ار  اج��ت��م��اع��ات  ج��ان��ب  اإىل  داع�����ص 
الإرهاب بالدول الأع�ساء و التي ت�ست�سيفها وا�سنطن خالل الفرتة 
اأب��� زي��د املتحدث  اأح��م��د  13 ي�لي� اجل����اري.  وق��ال  11 اإىل  م��ن 
امل�����س��ري��ة رئ��ي�����ص وف���د م�سر يف  ب��ا���س��م وزارة اخل��ارج��ي��ة  ال��ر���س��م��ي 
الجتماع اإن اجتماعات املجم�عة تعقد هذه املرة بعد تط�رات هامة 
و  ال���دويل.   امل�سرح  على  الإره���اب  مكافحة  �سهدها ملف  وخطرية 
اأ�ساف اإن الجتماع يعد الأول عقب انعقاد القمة الأمريكية العربية 

اإع��راب م�سر عن م�قفها  املا�سي وعقب  �سهر ماي�  الإ�سالمية يف 
التي  الكلمة  م��ن خ��الل  الإره���اب بكل و���س���ح  م��ن ق�سية مكافحة 
األقاها الرئي�ص امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي اأمام القمة التي و�سعت 
املجتمع الدويل اأمام جمم�عة من التحديات التي ينبغي الت�سدي 
الظاهرة.  ه��ذه  علي  الكامل  الق�ساء  علي  الإرادة  اجتمعت  اإذا  لها 
حزمة  عن  الإع���الن  عقب  اأي�سا  ينعقد  الجتماع  ه��ذا  اأن  واأو���س��ح 
الإجراءات التي اتخذتها الإمارات وال�سع�دية وم�سر و البحرين يف 
م�اجهة قطر لت�رطها يف دعم ومت�يل واإي�اء اجلماعات الإرهابية 
ي�مني  قبل  بالقاهرة  عقد  ال��ذي  الرباعي  الجتماع  ايل  و���س���ل 
ملتابعة ال�ستجابة القطرية ملطالب الدول الأربع وه� الأمر الذي 
عليهم  اإ���س��ايف  حتد  اأم��ام  اأنف�سهم  ال��دويل  التحالف  اأع�ساء  ي�سع 

يرتتب  ق��د  وم��ا  التحالف  ه��ذا  يف  قطر  ع�س�ية  نتيجة  م�اجهته 
م�سداقية  من  ينال  قد  تناق�ص  من  الع�س�ية  تلك  ا�ستمرار  على 
عمل التحالف ذاته وقدرته على حتقيق اأهدافه.  وقال املتحدث اإن 
ال�فد امل�سري اإىل اجتماعات وا�سنطن يعتزم طرح الروؤية امل�سرية 
ال�ساملة يف حماربة الإرهاب بكل و�س�ح ودون اأية م�اءمات �سيا�سية 
اأو م�اربة .. و�سيقدم مزيدا من الأدلة التي تربهن علي دعم دول 
جتاهها  حازم  م�قف  بل�رة  و�سرورة  الإرهابية  للتنظيمات  بعينها 
والت�قف عن �سيا�سة املهادنة اأو اإنكار ال�اقع ل�سيما واأن يد الرهاب 
التي  الدنيئة  وم��ك��ائ��ده��ا  جرائمها  يف  م�ستمرة  لت���زال  الغا�سمة 
ت�ستهدف ح�سد الأرواح الربيئة واآخرها حادث العتداء الإرهابي 

الغا�سم اأم�ص الول اجلمعة ب�سمال �سيناء.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

   دعا احلزب الد�شتوري احلر رئي�ش حركة النه�شة را�شد 
الوطنية  القناة  الغنو�شي لإجراء مناظرة تلفزية يف 
ل�شتعرا�ش  مو�شي  عبري  احلــزب  رئي�شة  مع  الأوىل 
تاريخ الإ�شالميني وتاريخ الد�شتوريني وتقييم جتربة 
بعدهما  وما  الرتويكا  حكم  وجتربة  ال�شتقالل  دولة 
وتوفري الفر�شة للراأي العام التون�شي لقراءة تاريخية 
بكل مو�شوعية بعيدا عن الت�شنج والتجيي�ش واعتماد 

�شيا�شة الهروب اىل الأمام.
لـ  ا�شتنكاره  عن  عنه  �شادر  بيان  يف  احلزب  واأعــرب     
حركة  لقيادات  ال�شيا�شي  للخطاب  املتدين  “امل�شتوى 

النه�شة«.

ا�ستغرابه  ع����ن  احل������زب  وك�������س���ف 
النه�سة  ق�����ي�����ادات  ت�����ف�����ادي  م�����ن 
امل��س�ع وعدم  اخل��ص يف ج�هر 
التهام  م�سدر  بتتبع  مطالبتهم 
القطري  بالتم�يل  اإليهم  امل�جه 
“بيادقهم”  لتجنيد  والتجائهم 
الجتماعي  الت�ا�سل  �سبكات  على 
واتهامها  احل��زب  رئي�سة  لت�س�يه 
حماولة  يف  اأجنبية  اأجندا  بتنفيذ 
لإخ���را����ص  وي��ائ�����س��ة  “مف�س�حة 
ومنعنا من ممار�سة حقنا  �س�تنا 

يف ك�سف احلقيقة«.
احل����ر  ال����د�����س����ت�����ري  واأدان      
“التهديدات املُقّنعة التي ت�سمنها 
خ���ط���اب ال��ن��ه�����س��ة ل��ل�����س��غ��ط على 
رئ���ي�������ص احل���ك����م���ة واث����ن����ائ����ه عن 
التحقيق  فتح  لطلب  ال�ستجابة 
واملتمثلة يف الربط بني فتح ملف 
مت�يل  و�سبهة  الأجنبي  التم�يل 
الت�افق  ����س���رب  وب����ني  الإره��������اب 
ايحاء  يف  ال�سيا�سي  وال���س��ت��ق��رار 
ه��ذا احل���زب عن  لفر�سية خ���روج 
والقان�نية  ال�سيا�سية  ال�س�ابط 
عليه  اخل��ن��اق  ت�سييق  ���س���رة  يف 
يف ايحاء لفر�سية وه� ما يك�سف 

 150،  2011 ان���ت���خ���اب���ات  يف 
والنه�سة  قطر  من  دولر  ملي�ن 
مل تتقّدم بق�سية �سد ال�سحفيني 

واكتفت بالتكذيب يف بيان«.
   وطالبت م��سي ب�سرورة اأّن يتم 
ال�ستماع اإىل ال�سحفيني، معتربة 
النه�سة  حل��رك��ة  قطر  مت���ي��ل  اإّن 
يتنزل يف �سياق اأجندة معنية تعمل 

على متريرها.
   وحت����دث����ت ع���ب���ري م��������س���ي عن 
الت�ن�سي  ال��دب��ل���م��ا���س��ي  ت�����س��ري��ح 
ال�ني�ص، قائلة: يف ت�سريح  اأحمد 
با�سم  فيه  حتدث  ال�ني�ص  لأحمد 
اإّن��ه��م على علم بان  ال��دول��ة وق��ال 
وبعد  ق��ب��ل  النه�سة  م���ل��ت  ق��ط��ر 
يحرجهم  الأم���ر  وان  النتخابات 
الت�سريح  هذا  اأّن  معتربة  كدولة، 
ك���م���ا تطرقت  ق���ري���ن���ة ج�����دي�����ة.   
باحلديث عن ت�سريح ليلى �ستاوي 
رئي�ص جلنة التحقيق يف الت�سفري 
لب�ؤر الت�تر التي ذكرت اأّن ا�سم ‘’ 
الليبي عبد احلكيم باحلاج’’ تكّرر 
يف جميع املحا�سر، واأّن هذا الأخري 
من  والأح�سان  بالتهليل  ُي�ستقبل 

اأعلى قيادات النه�سة«.

   وي�سار اي�سا اىل اأن عبري م��سي 
احلّر  ال��د���س��ت���ري  احل���زب  رئي�سة 
املا�سي  الثالثاء  اتهمت  قد  كانت 
را�سد  ال��ن��ه�����س��ة  ح���رك���ة  رئ���ي�������ص 
ملي�ن   150 ب��ت��ل��ق��ي  ال��غ��ن������س��ي 
اأ���س��ب���ع من  دولر م��ن ق��ط��ر ب��ع��د 

ف�ز حزبه يف انتخابات 2011.
واأو�����س����ح����ت م��������س���ي يف ح�����ار     
اذاعي اأن احلزب احلر الد�ست�ري 
ميتلك قرائن تثبت اإدانة النه�سة 
ب���ت���ل���ق���ي مت�������ي������الت م������ن ق���ط���ر، 
عن  ال�سادرة  الت�سريحات  اأبرزها 

�سخ�سيات �سيا�سية ر�سمية.
اأن مرا�سلني فرن�سيني  واأ�سافت    
امل�سداقية،  م��ن  م��ع��ني  ق���در  ع��ل��ى 
تلقي  ك��ت��اب لهما ح��ك��اي��ة  اأك����دا يف 
الغن��سي اأ�سب�ع بعد ف�ز النه�سة 

ح�ساباتها  ب����اأن  م���ذك���رة  ل��ل��ك��ذب، 
وميزانيتها معروفة لدى اجلهات 
امل�������س����ؤول���ة يف ال����دول����ة وب����اأن����ه ل 

ي�ساركها يف ال�سفافية كثريون.
   وا�سارت اىل اأنها حتتفظ لنف�سها 
الكذب  م��ق��ا���س��اة حم����رتيف  ب��ح��ق 
والت�س�يه الذين ل يعربون اإل عن 
ال�سيا�سية  املناف�سة  ع��ن  عجزهم 

ال�سريفة.
   ي�سار اىل ان احل��زب الد�ست�ري 
احلر كان قد طالب بفتح حتقيق 
اأجنبية  مت�����ي����الت  ح������ل  ج�����دي 
بطرق  �سيا�سية  اأح�����زاب  تتلقاها 
اأو  جمعيات  طريق  )ع��ن  خمتلفة 
خالل  م��ن  خل�سة  اأم������ال  اإدخ�����ال 
ا�ستغالل نف�ذ اأو حت�يالت بنكية 

عرب البنك املركزي.

وجهه احلقيقي الذي حر�ص على 
اخ��ف��ائ��ه م���ن خ���الل اإن���ف���اق مئات 
بالعملة  دفعت  الدينارات  ماليني 
ال�����س��ع��ب��ة ل��ت��ب��ي��ي�����ص ����س����رت���ه يف 

الداخل واخلارج«.
    وح���ّذر م��ن ال��رج���ع اىل مربع 
عا�سته  ال����ذي  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال��ع��ن��ف 
املا�سي  القرن  ت�سعينات  البالد يف 
�سنتي  النه�سة  ف��رتة حكم  واأث��ن��اء 

2012 و2013.
    وح��ّم��ل احل��زب حركة النه�سة 
اأي������ة ع���م���ل���ي���ات عنف  م�������س����ؤول���ي���ة 
احلزب  وهياكل  قيادات  ت�ستهدف 
اأو حت����دث يف  ال���د����س���ت����ري احل����ر 

البالد يف املرحلة القادمة.
   واأ���س��اف بيان احل��زب احل��ر باأن 
مرجعية حركة النه�سة الخ�انية 

واأن  الت�ن�سي  املجتمع  عن  غريبة 
م��ن رحم  ول��د  الد�ست�ري  احل��زب 
زعماوؤه  وجن��ح  الت�ن�سي  ال�سعب 
يف حترير البالد وتاأ�سي�ص الدولة 

ال�طنية املدنية ذات ال�سيادة.
   يذكر اأن حركة النه�سة كانت قد 
احلياة  تل�يث  خ��ط���رة  اىل  نبهت 
اخل�س�م  ت�س�يه  ع��رب  ال�سيا�سية 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ني ون�����س��ر الأك����اذي����ب، 
م�سرية اىل ا�سرار بع�ص الطراف 
التي تتهم احلركة بتلقي مت�يالت 
من قطر على م�ا�سلة ن�سازها يف 
تعبري  ح�����س��ب  عليها”  الف�����رتاء 

بيانها.
   وادان���ت احل��رك��ة يف بيان لها ما 
امل�سب�هة  الأط����راف  بع�ص  ت��اأت��ي��ه 
ذات املا�سي غري امل�سّرف واملتفرغة 

و�سيادتها  ال��ق���م��ي  ت���ن�����ص  اأم����ن 
وا�ستقالل قرارها الداخلي.

اأّنه  اإىل  الد�ست�ري احلر  واأ�سار     
معاينة  امل��ك��ت���ب مب��ح�����س��ر  اأرف�����ق 
جملة  ت�سّمن  م�سغ�ط  وق��ر���ص 
م����ن ال���ت�������س���ري���ح���ات الإع���الم���ي���ة 
والتقارير التي تفيد بتم�يل دولة 
ح�سب ما  قطر حلركة النه�سة”، 

ورد يف ن�ص البالغ.
ك��م��ا ج����دد احل����زب ال��ت��اأك��ي��د على 
التي  للحملة  املطلقة  م�ساندته 
اأط���ل���ق���ه���ا رئ���ي�������ص احل���ك����م���ة �سد 
ال��ف�����س��اد، م��ع��رب��ا ع���ن اأم���ل���ه يف اأن 
وغري  ومت�ا�سلة  “�ساملة  ت��ك���ن 
انتقائية ول يعل� عليها اأي طرف 
اأو يف  ك��ان م�قعه يف احلكم  مهما 

املعار�سة«.

   وك�����س��ف احل���زب ال��د���س��ت���ري، يف 
ب����الغ ل����ه، اأّن�����ه وّج����ه م��ك��ت���ب��ا اىل 
ال�ساهد،  ي��سف  احلك�مة  رئي�ص 
كل  ال��ت��ح��ري يف  اإىل  اإي�����اه  داع���ي���ا 
وغريها  والتقارير  الت�سريحات 
م���ن ال�����س��ب��ه��ات ال��ت��ي حت�����م ح�ل 
ال��������رثاء ال���ف���اح�������ص والم����ك����ان����ات 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  ل��ل��ع��ادة  اخل��ارق��ة 
راأ�سها  ع��ل��ى  الأح�������زاب  م���ن  ع����دد 

حركة النه�سة«.
   كما دع��اه اىل التثبت من مدى 
ت�سفري  ل�سبكات  مت�يالت  ت�جيه 
وتتبع  ال��ت���ت��ر  ب�����ؤر  اىل  ال�����س��ب��اب 
كان�ا  اأح����زاب����ا  ف��ي��ه��ا  امل���ت����رط���ني 
اأ���س��خ��ا���س��ا وات��خ��اذ الج����راءات  اأو 
ال�سرورية  والعق�بات  القان�نية 
التيار اخلطري على  ه��ذا  لإي��ق��اف 

حركة النه�سة تنفي وتنبه احلزب الد�ست�ري يتهم

اتهم حركة النه�شة بتلقي اأموال منها:

ب�صبب قطر: الد�صتوري يدعو الغنو�صي اإىل مناظرة تلفزية
- احلزب الد�شتوري احلّر: مرجعية حركة النه�شة الخوانية غريبة عن املجتمع التون�شي

م�ست�حاة من  تك�ن  ما  ما  غالبا 
امللف  الإره����اب����ي،  داع�����ص  تنظيم 
ع��ن ك��ث��ب ع��رب ق���ات��ه��ا اخلا�سة 

املنت�سرة يف امل��سل.
اأك���دت �سحيفة  اأواخ����ر م��اي���،  يف 
فرن�سا  ان  ج���رن��ال  �سرتيت  وول 
وقتل  تعقب  ال��ع��راق  م��ن  طلبت 
امل��سل،  يف  فرن�سيا  جهاديا   27
ملنعهم  باأ�سمائهم  قائمة  و�سعت 
ناطقني  اخ�����ري�����ن  وم����ق����ات����ل����ني 
وتنفيذ  ال��ع���دة  م��ن  بالفرن�سية 

اعتداءات يف اأوروبا.
وامل�������س����ؤول���ني  ف���رن�������س���ا  اأن  اإل   
نف�ا  ال���ع���راق���ي���ني  ال��ع�����س��ك��ري��ني 

وج�د مثل هذه القائمة.
كل  اإن  ي����ق�����ل  الأ�������س������دي  ل���ك���ن 
ل  ال��ذي��ن  داع�����ص  تنظيم  مقاتلي 
اأيا  قتلهم  من  بد  ل  ي�ست�سلم�ن 

كانت جن�سيتهم.
ال�سباط  م����ن  ال���ع���دي���د  ي�����ؤك����د 
ا�ستخبارات  اأجهزة  اأن  العراقيني 
اأخذت  الفرن�سية،  بينها  اأجنبية، 
الريبي  احل���م�������ص  م����ن  ع���ي���ن���ات 

الن�وي من جثث متطرفني.
ا����س���ت���ع���ادة  م����ع����رك����ة  ب������داي������ة  يف 
كان  اأ�سهر،  ثمانية  قبل  امل��سل 
اجلهادي�ن يلجاأون خ�س��سا اإىل 
وال�سيارات  والقنا�سة  الكمائن 

املفخخة.
ل��ك��ن وم����ع ان��ت��ق��ال امل���ع���ارك اإىل 
للمدينة  ال�������س���ي���ق���ة  ال���������س�����ارع 
ال��ق��دمي��ة، ب��ات���ا ي��ر���س��ل���ن عددا 

متزايدا من النتحاريني.
ي���ق����ل ح���ي���در اإن������ه يف الأح����ي����اء 
ي��ت��ح�����س��ن فيها  ال���ت���ي  الأخ�������رية 
ه�ؤلء املقاتلني اأحيانا مع اأ�سرهم 
وعندما  امل����ن����ازل  يف  ي���ن���ت���ظ���رون 
النار  يفتح�ن  ق���ات��ن��ا  تقتحمها 
اأو يفجرون اأنف�سهم، م�سيفا هذا 

احلل ال�حيد املتبقي لهم.

•• املو�شل-اأ ف ب:

الجانب  املقاتلني  جثث  تتكد�ص 
الإره���اب���ي بني  داع�����ص  تنظيم  يف 
ان���ق���ا����ص امل���دي���ن���ة ال���ق���دمي���ة يف 
امل��سل بعيدا عن م�سقط راأ�سهم. 
ه�ؤلء اجلهادي�ن الأجانب، ومن 
الفرن�سيني، كان�ا  بينهم ع�سرات 
اآخر  الأ����س���ر����ص يف دف��اع��ه��م ع���ن 
اأك������رب مدن  ث�����اين  م��ع��اق��ل��ه��م يف 

العراق.
وك���ان���ت ال���ق����ات ال��ع��راق��ي��ة التي 
ي���دع���م���ه���ا ال����ت����ح����ال����ف ال�������دويل 
تالحق  املتحدة  ال���لي��ات  بقيادة 
الذين  امل���ق���ات���ل���ني  ه��������ؤلء  اآخ������ر 
ب���ات����ا ي���ع���دون ب��ال��ع�����س��رات، وما 
يف  �سر�سة  مقاومة  ي��ب��دون  زال����ا 

املدينة.
العراقية  ال�����ق������ات  وت����ت�����اج����ه 
اأجانب  م��ق��ات��ل��ني  م���ع  خ�����س������س��ا 
اأرب���اع  ث��الث��ة  م��ن  اأك���رث  ي�سكل�ن 
اجلهادي  التنظيم  عنا�سر  اآخ��ر 

بح�سب ق�ات مكافحة الرهاب.
وم��ع تقدم امل��ع��ارك، راح��ت جثث 
املدينة  يف  ت��ت��ك��د���ص  امل��ت��ط��رف��ني 

القدمية التي دمر ق�سم منها.
ق����ات مكافحة  ال��ق��ائ��د يف  وق���ال 
الره����اب ال��ف��ري��ق ال��رك��ن �سامي 
اإن  ال���ع���ار����س���ي ه������ذا الأ�����س����ب�����ع 

غالبيتهم من الأجانب .
وقال م�س�ؤول�ن عدة من ال�سرطة 
اإن غالبية  ومن اجلي�ص العراقي 
مقاتلي التنظيم الأجانب الذين 
الأ�سهر  امل������س��ل يف  ي��ح��ارب���ن يف 
رو�سية  اأ������س������ل  م����ن  الخ��������رية 
جمه�ريات  وم�����ن  و���س��ي�����س��ان��ي��ة 
���س���ف��ي��ات��ي��ة ���س��اب��ق��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 

العرب.
اآ�سيا  من  م�سلم�ن  بعدهم  ياأتي 
واأويغ�ر  وباك�ستاني�ن  )اأف���غ���ان 

ي��ق���ل امل��ق��دم ح��ي��در ح�����س��ني من 
العراقية  ق�ات مكافحة الرهاب 
�سيتم ت�قيفهم على  الأجانب  اإن 
التفتي�ص  عمليات  خ���الل  ال��ف���ر 
خ�س��سا  امل��دي��ن��ة،  خم����ارج  ع��ن��د 

لأنهم ل يتقن�ن العربية.
م���ن ج��ه��ت��ه، ي����ؤك���د ق���ائ���د ق����ات 
العراقية  الره���������اب  م���ك���اف���ح���ة 
الغني  ع���ب���د  ال�����رك�����ن  ال����ف����ري����ق 
الأجانب  امل��ق��ات��ل��ني  اأن  الأ����س���دي 
خيار  ول  اب�����دا،  ي�����س��ت�����س��ل��م���ن  ل 
اأمامهم �س�ى القتال حتى امل�ت.

ل يخفي امل�س�ؤول�ن العراقي�ن ما 
�سيك�ن عليه م�سري املتطرفني . 
امل��سل  اإن  الأ������س�����دي  وي����ق�����ل 
مقربتهم.  ���س��ت��ك���ن  ال���ق���دمي���ة 
رف�ص  ع��راق��ي  �سابط  ويخت�سر 
الك�سف عن ه�يته ال��سع قائال 

عندما نراهم نقتلهم .
منذ  ت�سهد  ال��ت��ي  ب��اري�����ص  ت��ت��اب��ع 
اع����ت����داءات  ع����دة   2015 ال���ع���ام 

�����س����ي����ن����ي�����ن(، ث������م اأوروب��������ي���������ن 
وبلجيكي�ن  واأمل�����ان  )ف��رن�����س��ي���ن 
وب���ري���ط���ان���ي����ن خ�����س������س��ا(، ثم 
املعل�مات  ه��ذه  لكن  اأم��ريك��ي���ن. 
تاأكيدها  مي���ك���ن  ل  والأرق������������ام 

ب�سه�لة من م�سدر م�ستقل.
ان من بني  نف�سها  امل�سادر  تق�ل 
ثالثني  نح�  الج��ان��ب  املقاتلني 
ن���اط���ق���ني ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة ر����س���دوا 
هاتفية،  ات�سالت  عرب  خ�س��سا 
الذين  ع��دد  ت��سح  اأن  دون  لكن 
يحمل�ن اجلن�سية الفرن�سية من 

بينهم.
اجلب�ري  عبا�ص  العميد  ويق�ل   
ال�سريع  ال����رد  ف��رق��ة  ق����ادة  اأح����د 
غالبيتهم  اإن  العراقية،  لل�سرطة 
املغرب  اأو  اجلزائر  مثل  دول  من 

اأو ت�ن�ص.
وقال �سكان امل��سل الذين متكن�ا 
القدمية  املدينة  من  ال��ف��رار  من 
بعدما اأنهكهم اجل�ع، اإن املقاتلني 

الأجانب اأجربوهم ب�سكل وح�سي 
التي  امل�����ن�����ازل  يف  ال���ب���ق���اء  ع���ل���ى 
اأو  للق�سف،  غالبيتها  تعر�ست 
الذين  امل��دن��ي��ني  ي��ق��ت��ل���ن  ك���ان����ا 

يحاول�ن الفرار.
اجلي�ص  يف  م�������س����ؤول����ن  ي���ق����ل 
يك�ن�ا  مل  الأج��ان��ب  اإن  العراقي 
مي����ث����ل�����ن ع����ن����د ب�������دء ال���ه���ج����م 
ل�ستعادة املدينة القدمية يف 18 
حزيران ي�ني� املا�سي �س�ى 20 
يف املئة من نح� 1200 متطرف 

مت اإح�ساوؤهم اآنذاك.
املتطرفني  من  كبريا  ع��ددا  لكن 
ت�سللهم  ب��ع��د  ه��رب���ا  ال��ع��راق��ي��ني 
بني اأف�اج املدنيني النازحني عن 

املدينة القدمية.
ت�قيف  العراقي  اجلي�ص  وي���ؤك��د 
م�س�ؤولني  ل��ك��ن  م��ن��ه��م،  ال��ع��دي��د 
خا�سة  جم���ال�������ص  يف  ي����ق�����ل�����ن 
املتطرفني  م���ن  ع����دة  م���ئ���ات  اإن 

العراقيني متكن�ا من الفرار.

املوت ينتظر ع�شرات املتطرفني الأجانب 

جثث متكد�صة لالإرهابيني بني اأنقا�ص املو�صل القدمية
الفلبني ت�صن غارات على

 قنا�صة متطرفني يف مراوي 
•• مانيال-اأ ف ب:

ي�سكل القنا�سة املتمركزون يف الأبراج العالية التحدي 
التي  الفيليبينية  ال���ق����ات  ت���اج��ه��ه  ال����ذي  ال��رئ��ي�����س��ي 
تت�سدى للمقاتلني امل�الني لتنظيم داع�ص الإرهابي يف 
البالد  جن�ب  يف  مينداناو  جزيرة  على  م��راوي  مدينة 

منذ اأكرث من �سهر.
ه���ذا ه�  اإن  ه��ريي��را  اآر  ج���  الع�سكري  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
�سن  اإىل  الفيليبيني  اجل����  ���س��الح  دف���ع  ال���ذي  ال�سبب 
الهائل  ال��دم��ار  م��ن  ال��رغ��م  امل�سلحني على  غ���ارات على 

الذي ميكن اأن تخلفه يف املدينة.
اجتاحها  التي  م���راوي  يف  لل�سحافيني  املتحدث  وق��ال 
الغارات  اإىل  نلجاأ  مل  اإذا  ماي�   23 يف  امل�سلحني  مئات 
اجل�ية، �سنتكبد املزيد من اخل�سائر يف �سف�ف جي�سنا. 
فيها  ي�سارك  التي  امل��ع��ارك  من  �سهر  من  الرغم  وعلى 
املئات من اجلن�د ل يزال مقاتل�ن يرفع�ن راية تنظيم 
املدينة حيث  اأج��زاء من  يف  متمركزين  ال�س�داء  داع�ص 
و�س�اريخ  قنابل  احلربية  واملروحيات  الطائرات  تلقي 

على خمابئهم.
وهي  الرئي�سية  الدفاعية  امل�اقع  حددنا  هرييرا  وق��ال 
يزال�ن  ل  اإنهم  دقيقة.  ج�ية  ل�سربات  الآن  تتعر�ص 

اأن نق�سي عليهم  يحتل�ن بع�ص الأبراج العالية. علينا 
حتى نتمكن من ت�سهيل �سن اجلي�ص هج�ما خاطفا.

ال��غ��ارات اجل�ية ه�  ا�ستخدام  اأ�سباب  اأح��د  اإن  واأ���س��اف 
اأنها امليزة التي نحتاجها للق�ساء على القنا�سة. اأنهم يف 
اأبراج عالية وعلينا اأن نك�ن اأعلى منهم. ولهذا ن�ستخدم 

الطائرات.
قدر هرييرا عدد املقاتلني الذين ل يزال�ن يقاتل�ن يف 
مراوي بنح� ثمانني يف منطقة القتال الرئي�سية التي 
ت�سم نح� 800 مبنى. وقال “هذه هي املباين العالية. 

كان هذا املركز التجاري ملدينة مراوي. 
واأ�ساف اأنه �سيتعني كذلك اإزالة القنابل واملفخخات مع 

تقدم الق�ات.
�سكان  م��ن  األ���ف   400 ن��ح���  بت�سريد  امل��ع��ارك  ت�سببت 
املدينة. ويقدر عدد املدنيني العالقني يف ميدان املعركة 
كدروع  ي�ستخدم  بع�سهم  اأن  هرييرا  ق��ال   300 بنح� 
على  امل�ساعدة  يف  يرغم�ن  وحتى  امل����ؤن  ولنقل  ب�سرية 

نهب املدينة.
اأعلن الرئي�ص رودريغ� دوتريتي ال�سهر املا�سي الأحكام 
ال��ع��رف��ي��ة يف ك��ام��ل ج��ن���ب ال��ف��ي��ل��ي��ب��ني وت����ع���د ب�سحق 
املقاتلني التطرفني يف املدينة التي تعد العا�سمة امل�سلمة 

للبلد الكاث�ليكي والتي ح�لتها احلرب اىل ركام.
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ا�شتجابة للطلب القوي من جانب العمالء
م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي يطلق �صريحة ثانية من �صهادات ال�صتثمار حممية راأ�ص املال 

الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  املت�افقة  ال�سهادات  هذه  وت�فر  املتقدمة.  للدول 
املال  لراأ�ص  واح��دة( حماية  )�سنة  �سهراً   12 ا�ستحقاقها  تبلغ فرتة  والتي 
ال�ستثمارية  املخاطر  من  احل��د  بهدف  ال�ستحقاق  عند   100% بن�سبة 
باأكرب درجة ممكنة. وتتيح هذه ال�سهادات للم�ستثمرين فر�سة ال�ستثمار 
فايزر،  الأدوي��ة مثل  يف �سناعة  عاملياً  رائ��دة  �سركات  اأ�سهم  �سمن حمفظة 
مريك، �سيلجني، ن�فارتي�ص، ن�ف� ن�ردي�سك. وقد مت فتح باب الكتتاب يف 
ال�سهادات اجلديدة حتى 24 اأغ�سط�ص 2017، علماً باأن هناك فرتة حظر 
تبلغ ثالثة اأ�سهر. وت�ستحق ال�سهادات بتاريخ 30 اأغ�سط�ص 2018 حيث 
يبلغ احلد الأدنى للمبلغ الذي ميكن ا�ستثماره 30 األف دولر اأمريكي.ويف 
هذه املنا�سبة، قال ظافر لقمان، الرئي�ص العاملي لاللتزامات واإدارة الرثوات 

يف قطاع �سناعة الأدوية التي تتمتع مبكانة رائدة متكنها من ال�ستفادة من 
هذه الرتكيبة الدميغرافية والجتاهات القت�سادية العاملية. 

اإدارة  حل�ل  من  حمفظته  تط�ير  الإ�سالمي  اأب�ظبي  م�سرف  و�سي�ا�سل 
من  ومتكينهم  ال��ع��م��الء  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  خ�سي�ساً  امل�سممة  ال����رثوات 
ا�ستثماراتهم.وي�ا�سل  حمفظة  تن�يع  خالل  من  املالية  اأهدافهم  حتقيق 
ال�ستثمارية  احلل�ل  باأف�سل  عمالئه  تزويد  الإ�سالمي  اأب�ظبي  م�سرف 
وتخ�سي�ص  امل��ايل  التخطيط  خ��الل  من  وذل��ك  املالية  متطلباتهم  لتلبية 
الأ�س�ل وفق منهجيات فعالة ومدرو�سة.وقد حققت �سهادات لال�ستثمار يف 
كربى ال�سركات الأملانية يف جمال  ت�سدير املنتجات اأ�سدرها امل�سرف ومت 

ا�ستحقاقها يف 5 ي�ني� 2017 عائدات مبعدل 5.46%. 

•• اأبوظبي-الفجر:

الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  جمم�عة  الإ�سالمي،  اأب�ظبي  م�سرف  اأطلق 
الرائدة، �سريحة ثانية من �سهادات لال�ستثمار يف حمفظة اأ�سهم عدد من 
والأدوية،  ال�سحية  الرعاية  قطاع  �سمن  العاملة  العاملية  ال�سركات  كربى 
الأوىل من جانب  ال�سريحة  �سهدته  ال��ذي  الق�ي  للطلب  ا�ستجابة  وذل��ك 
العمالء وامل�ستثمرين والذي كان قد اأطلقها امل�سرف يف �سهر ماي� املا�سي. 
ال�ستفادة من  العمالء من  بهدف متكني  ال�سهادات  ت�سميم هذه  وقد مت 
اآفاق النم� الق�ية التي يتمتع بها قطاع الرعاية ال�سحية ا�ستناداً اإىل عدة 
ال�سكانية  الرتكيبة  �سمن  ال�سن  كبار  �سريحة  ازدي���اد  اأب��رزه��ا  من  ع�امل 

لدى م�سرف اأب�ظبي الإ�سالمي: ي�سهد م�سرف اأب�ظبي الإ�سالمي ب�سكل 
حمافظ  يف  ال�ستثمار  ���س��ه��ادات  م��ن  منتجاته  على  ق���ي��اً  طلباً  مت�ا�سل 
مثالياً  خياراً  باعتبارها  الإ�سالمية،  ال�سريعة  مبادئ  مع  املت�افقة  الأ�سهم 
ا�ستثمارية مرتفعة يف ظل  ع�ائد  لتحقيق  يتطلع�ن  الذين  للم�ستثمرين 
القت�سادية  البيئة  و���س��ط  ال�ستثمارية  املنتجات  اأرب���اح  م��ع��دلت  ت��راج��ع 

الراهنة، ويف ال�قت نف�سه احلفاظ على روؤو�ص اأم�الهم. 
وتتمتع �سركات الرعاية ال�سحية والأدوية العاملية باآفاق من� ق�ية، ويرجع 
جانب  اإىل  املتقدمة  ال��دول  يف  ال�سن  كبار  �سريحة  تعداد  تزايد  اإىل  ذل��ك 

ارتفاع الكثافة ال�سكانية ومن� الرثوات يف الأ�س�اق النا�سئة. 
وي�فر هذا املنتج فر�سة رائعة لال�ستثمار يف كربى ال�سركات العاملية العاملة 

•• اأبوظبي -وام:

الهاجري  حممد  �سيف  معايل  اأك��د 
القت�سادية  التنمية  دائ���رة  رئي�ص 
اأب�����ظ����ب����ي ح���ر����ص ح���ك����م���ة اإم������ارة 
عالقاتها  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  اأب�����ظ����ب����ي 
الق���ت�������س���ادي���ة وال����س���ت���ث���م���اري���ة مع 

اليابان يف العديد من املجالت .
ون����ه اإىل م��ا ي��رب��ط دول���ة الإم���ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وال����ي����اب����ان من 
الت�ا�سل  يعززها  تاريخية  عالقات 
ال�سديقني  البلدين  حك�متي  ب��ني 
فيما ي�ساهم احل�س�ر املتميز ملجتمع 
تعزيز  يف  بالدولة  الياباين  الأعمال 

وت��ق��ري��ب ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
البلدين يف خمتلف جمالت العمال 
وال�ستثمار.جاء ذلك خالل اجتماع 
من  ع��دد  م��ع  مبكتبه  ام�����ص  معاليه 
م�����س���ؤويل اجل��ه��ات احلك�مية  ك��ب��ار 
�سمن  امل�ساركني  اأب���ظ��ب��ي  اإم���ارة  يف 
وف���د اأب���ظ��ب��ي اإىل اج��ت��م��اع ال���دورة 
اليابان   - اأب�ظبي  ملجل�ص  اخلام�سة 
ط�كي�  يف  عقده  املقرر  القت�سادي 

19 ي�لي� اجلاري.
الجتماع  خ�����الل  م��ع��ال��ي��ه  ن���اق�������ص 
ب��ح�����س���ر ���س��ع��ادة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن �سامل 
بالإنابة  ال���دائ���رة  وك��ي��ل  امل��ن�����س���ري 
اخلام�سة  ال�������دورة  اأع����م����ال  ج�����دول 

يف  ال�ستثمار  خ��الل  م��ن  اقت�سادها 
امل�ارد الب�سرية والبتكار والقت�ساد 
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى امل��ع��رف��ة وف��ق��ا لأه���داف 

روؤية اأب�ظبي القت�سادية 2030.
وا�ستمع معايل �سيف حممد الهاجري 
احلك�مية  اجل���ه���ات  م�����س���ؤويل  م���ن 
اأب�ظبي  اإمارة  امل�ساركني �سمن وفد 
وتطلعاتهم  م�ساركتهم  اأه��داف  اإىل 
ا�سرتاتيجية  ����س���راك���ات  ب���ن���اء  ن��ح��� 
خالل  م��ن  اليابان  يف  نظرائهم  م��ع 
ال�ستثمارية  ل��ل��ف��ر���ص  ال����رتوي����ج 
ال��ت��ي تتمتع ب��ه��ا اإم����ارة اأب���ظ��ب��ي يف 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن  ع���دد 
ال�سحة  اأبرزها  ال�سرتاتيجية ومن 

للم�ساركة  وال��ت��ح�����س��ري  للمجل�ص 
التعاون  م����ن  وي����ع����زز  ي���ح���ق���ق  مب����ا 
امل�������������س������رتك بني  ال������س�����ت�����ث�����م�����اري 
القطاعات  من  العديد  يف  اجلانبني 
البلدين. تهم  التي  ال�سرتاتيجية 

وق�����ال م���ع���ايل ���س��ي��ف ال���ه���اج���ري ان 
اخل��ام�����س��ة ملجل�ص  ال������دورة  ان��ع��ق��اد 
اأب���ظ��ب��ي ال��ي��اب��ان الق��ت�����س��ادي يعد 
فر�سة لرتجمة تطلعات وطم�حات 
لال�ستفادة  الم����ارة  ح��ك���م��ة  ق��ي��ادة 
من اجلانب الياباين يف زيادة حجم 
ال����س���ت���ث���م���ارات ب����ني اجل���ان���ب���ني يف 
يعزز  مب��ا  النفطية  غ��ري  القطاعات 
م��ن ت���ج��ه��ات اأب���ظ��ب��ي ن��ح��� تن�يع 

والطاقة  وال�������س���ن���اع���ة  وال���ت���ع���ل���ي���م 
ال�سغرية  وامل�������س���اري���ع  وال�����س��ي��اح��ة 
واملت��سطة والعالم والقطاع املايل.
حك�مة  وف���د  يعقد  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
اأب����ظ���ب���ي ي�����م 18 ي���ل��ي��� اجل����اري 
م�س�ؤويل  م��ع  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �سل�سلة 
ال��ي��اب��اين يف ال�سرق  ال��ت��ع��اون  م��رك��ز 
ال��ي��اب��ان ال�طنية  الأو���س��ط و���س��رك��ة 
ومعايل  وامل����ع����ادن  وال����غ����از  ل��ل��ن��ف��ط 
وال�سناعة  والتجارة  القت�ساد  وزير 
عمل  غ�����داء  اإىل  ا���س��اف��ة  ال���ي���اب���اين 
اليابان  اأب�ظبي  جمل�ص  رئي�ص  مع 
القت�سادي.ي�سم وفد حك�مة اإمارة 
اأب���ظ��ب��ي امل�����س��ارك يف اأع��م��ال الدورة 

اليابان  اأب���ظ��ب��ي  ملجل�ص  اخلام�سة 
 19 ي����م  ال��ت��ي تنطلق  الق��ت�����س��ادي 
لال�ستثمار  اأب�ظبي  وملتقى  ي�لي� 
املقرر له ي�م 20 ي�لي� يف العا�سمة 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ط���ك��ي��� ك���ال م���ن دائ����رة 
التنمية القت�سادية اأب�ظبي و�سركة 
اأب�����ظ����ب����ي ال����ط���ن���ي���ة ل����ل����ب����رتول “ 

للتعليم  اأب�ظبي  وجمل�ص  اأدن�ك” 
والثقافة  لل�سياحة  اأب�ظبي  وهيئة 
العليا  وامل�ؤ�س�سة  مبادلة  وجمم�عة 
املتخ�س�سة  القت�سادية  للمناطق 
املالية  ل��������الأوراق  اأب����ظ���ب���ي  و����س����ق 
وهيئة مياه وكهرباء اأب�ظبي و�سركة 
للقطارات  الحت���اد  و���س��رك��ة  م�سدر 

وهيئة املنطقة الإعالمية - اأب�ظبي 
امل�ساريع  لتط�ير  خليفة  و�سندوق 
و�سركة الإم��ارات العاملية لالأمل�ني�م 
وط���ريان الحت���اد و���س��رك��ة �سناعات 
للم�ستثمرين  الم������ارات  وجم��ل�����ص 
– م��دي��ن��ة خليفة  ب���اخل���ارج وك���ي���زاد 

ال�سناعية.

التنمية القت�صادية والدوائر احلكومية تناق�ص جدول 
اأعمال الجتماع املقبل ملجل�ص اأبوظبي - اليابان القت�صادي

منو جتارة دبي اخلارجية غري النفطية بن�صبة 2.7 % يف الربع الأول باإجمايل 327 مليار درهم

اإيربا�ص ت�صتكمل �صل�صة من اختبارات الظروف اجلوية 
احلارة على طائرة  A350-1000  يف مطار العني الدويل

ال�اقعة بني 4 اإىل 7 ي�لي�.
وه��دف��ت ه��ذه الخ��ت��ب��ارات، التي 
اأجريت يف ظ��روف ج�ية �سديدة 
درج���ة  ال�40  ت��خ��ط��ت  احل������رارة 

مئ�ية،
 اإىل التحقق من دقة عمل اأنظمة 
ال��ط��ائ��رة يف م��ث��ل ه���ذه الأج�����اء 
ذلك  يف  مب��ا  املق�س�رة  وحت��دي��داً 

•• العني-الفجر:

 اأك��م��ل��ت ���س��رك��ة اإي��رب��ا���ص بنجاح 
�سل�سلة اختبارات الأج�اء مرتفعة 
-A350 ط��ائ��رة  على  احل����رارة 

 ،1000
 ،MSN065 والتي حتمل رقم
يف مطار العني الدويل يف الفرتة 

مبثل  ق��ام��ت  اإي��رب��ا���ص  �سركة  اأن 
العني  مطار  يف  الختبارات  ه��ذه 
الدويل على العديد من طائراتها 

خالل ال�سن�ات املا�سية.
 1000-A350 ط����راز  وي��ع��د 
ع��ائ��ل��ة طائرات  ���س��م��ن  الأح�����دث 
هذا  ويتميز   A350XWB
الطراز العري�ص الهيكل بقدرته 

ال��ت��ربي��د ع��ن��دم��ا تك�ن  اأن��ظ��م��ة 
الطائرة يف و�سعية ال�ق�ف على 
اأر���س��ي��ة امل��ط��ار. ووف��ق��اً ملخرجات 
الخ��ت��ب��ارات، وق��د جنحت طائرة 
التعامل  يف   1000-A350
م�����ع ه������ذه امل���ع���ط���ي���ات واأث���ب���ت���ت 
مل�اجهة هذه  قدرتها وجاهزيتها 
بالذكر  اجل��دي��ر  ال��ظ��روف.وم��ن 

ق���ي��ة واأج��ن��ح��ة ط��رف��ي��ة معدلة 
هب�ط  م���ع���دات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

مك�نة من 6 عجالت.
 1000-A350 وتتميز طائرة
بقدرتها على احلد من ا�ستهالك 
ال�����ق�����د، ومب����ع����دلت اأع���ل���ى من 
-A350 ط����راز  م��ن  �سقيقتها 
اجلديدة  ال��ط��ائ��رة  ف���اإن   ،900

ت���ت�������س���م���ن اأح����������دث اإ��������س�������دارات 
اطلقتها  ال����ت����ي  امل����ق���������س�����رات 
اإيربا�ص حتت م�سمى »اإير�سبي�ص 
ت�فر  وال����ت����ي  اإي�����رب�����ا������ص«،  م����ن 
واأحدث  ال��راح��ة  م�ست�يات  اأعلى 
والطاقم  للم�سافرين  التقنيات 
بالإ�سافة اإىل قدرتها على تلبية 
للم�سارات  ال��ن��اق��الت  احتياجات 

الط�يلة ذات الطلب العايل.  
الطائرة  دخ������ل  امل���ت����ق���ع  وم����ن 
الربع  يف  ل���ل���خ���دم���ة  اجل�����دي�����دة 

الأخري من هذا العام. 
طائرة  ���س��ج��ل��ت  ال����ي�����م،  وح���ت���ى 
جمم�عة  ما   1000-A350
12 عمياًل  211 طلباً من قبل 

ح�ل العامل.

مل�����س��اف��ات ط�يلة  ال���ط���ريان  ع��ل��ى 
وكفاءة ت�سغيلية عالية وم�ست�يات 
�سجيج منخف�سة كما ه� احلال 
يف طراز A330neo اجلديد. 
ك��م��ا وي��ع��ت��م��د ه���ذا ال���ط���راز على 
»رول���ز-روي�������ص ترينت  حم��رك��ات 
Rolls- “ -97 اإك�ص دبلي� بي

 Royce Trent XWB

•• دبي-وام:

اأعلنت جمارك دبي ام�ص اأن جتارة 
دبي اخلارجية غري النفطية حققت 
خالل   2.7% بن�سبة  ق���دره  من���ا 
 2017 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���رب���ع 
دره����م  م���ل���ي���ار   327 اإىل  ل��ت�����س��ل 
للفرتة  دره��م  مليار   318 مقابل 
ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام 2016 وذل���ك يف 
اإجناز جديد يعك�ص الأداء التجاري 

والقت�سادي الق�ي لالإمارة .
و اأث���ن���ى ���س��م��� ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت���م ويل 
التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  دبي  عهد 
ع��ل��ى ال���ت���ق���دم امل��ت��ح��ق��ق يف جت���ارة 
تثبت   : وق����ال   .. اخل���ارج���ي���ة  دب����ي 
دب���ي جم���ددا ق��درت��ه��ا ع��ل��ى تخطي 
التجارة  ت����اج���ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
والقت�ساد العاملي على وجه العم�م 
جتارتها  يف  ال��ن��م���  ه����ذا  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ن��ف��ط��ي��ة �سمن  اخل���ارج���ي���ة غ���ري 

الربع الأول من العام احلايل.
و قال �سم�ه : بالرغم من ا�ستمرار 
اأ�سعار �سرف العمالت  التقلبات يف 
النم�  و�سعف  الرئي�سية  العاملية 
ع��دة ح�ل  الق��ت�����س��ادي يف مناطق 
ا�ستيعاب  يف  جن��ح��ن��ا  ف��ق��د  ال���ع���امل 
ت��داع��ي��ات ت��ل��ك امل��ت��غ��ريات ومتكنت 
دبي من زيادة حجم وقيمة التجارة 
لت�ا�سل  النفطية  غري  اخلارجية 
تر�سيخ دورها كمركز اإقليمي ودويل 

رائد للتجارة والأعمال العاملية.
اإن ه���ذا الإجن����از  ���س��م���ه  اأ����س���اف  و 
ال�سديدة  الت�جيهات  بف�سل  ياأتي 

حمرك  و   2 م���ر����س���ال  م��ق��دم��ت��ه��ا 
لفح�ص  املتط�ر  والنظام  املخاطر 
اجلمركي  ال���ن���ظ���ام  و  احل�����اوي�����ات 
واملمر  احل��ق��ائ��ب  لتفتي�ص  ال��ذك��ي 

الفرتا�سي.
الدائرة دعمت  اأن  اأو�سح �سعادته  و 
املتعاملني  لإ�����س����ع����اد  م�����س��اع��ي��ه��ا 
بتد�سني املقر اجلديد ملركز جمارك 
م��ي��ن��اء را����س���د وامل���ت����اف���ق م���ع نظام 
لت�سنيف اخلدمات  العاملي  النج�م 
بجميع  املجهز  جن���م   7 ب��خ��دم��ات 
لأ�سحاب  ال���ذك���ي���ة  ال��ت�����س��ه��ي��الت 
�سيارات  وي���ف��ر  واملكف�فني  الهمم 
تنفيذا  ال��ع��م��الء  ل��ن��ق��ل  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
لروؤية �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكت�م باأن تك�ن املقار 
ب��ف��ن��ادق �سبع  ���س��ب��ي��ه��ة  احل��ك���م��ي��ة 
و�سبيهة  خدماتها  ج���دة  يف  جن���م 

 24 تعمل  التي  الطريان  ب�سركات 
�ساعة ي�ميا .

وقال : لقد اأثمرت جه�دنا الهادفة 
اإىل ا�سعاد املتعاملني بتحقيق نتائج 
امل��ج��الت حيث بلغ  متميزة يف ه��ذا 
العام جلمارك دبي  ال�سعادة  م�ؤ�سر 
96.2 % عام 2016 لنت�ج عرب 
هذا الإجناز ف�زنا يف ماي� 2016 
العام  ال�سعادة  مل�ؤ�سر  الأول  باملركز 
ال�سعادة  م�ؤ�سر  قيا�ص  لنظام  وفقا 
ال����ذي اأط��ل��ق��ه م��ك��ت��ب م��دي��ن��ة دبي 
الذكية كما متيزت الدائرة بقدرتها 
امل��ع��ام��الت اجلمركية  اجن���از  ع��ل��ى 
اأجنزت  فقد  عالية  وكفاءة  ب�سرعة 
ملي�ن   2.329 دب������ي  ج����م����ارك 
الربع  خ�����الل  ج��م��رك��ي��ة  م��ع��ام��ل��ة 
و9.1   2017 ال���ع���ام  م���ن  الأول 

ملي�ن معاملة يف العام 2016«.

للمتعاملني  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
امل�سغل   “ ب�����رن�����ام�����ج  ب�������اإط�������الق 
اأف�سل  لت�فري  املعتمد  القت�سادي 
املن�سمة  لل�سركات  التجارية  املزايا 
احل�س�ل  م����ن  ومت���ك���ي���ن���ه���ا  اإل����ي����ه 
ع��ل��ى ال��ت�����س��ه��ي��الت الأ����س���ا����س���ي���ة يف 
الربنامج  معنا يف  ال�سريكة  ال��دول 
اإ�سافية  ال��دائ��رة خ��دم��ات  ووف���رت 
من�سة  اإط��الق  اأبرزها  للمتعاملني 
لت�سهيل  الذكية”  العمل  “م�ساحة 
البيانات اجلمركية  وت�سريع اجناز 
وخدمة ج�اب للذكاء ال�سطناعي 
املحادثة  ط���ري���ق  ع����ن  ل��ل��ت���ا���س��ل 
واملتعاملني  اجلمه�ر  مع  الف�رية 
الجتماعي  الت�ا�سل  �سبكات  على 
احلافل  �سجلنا  ب��ذل��ك  لن�ستكمل 
واإطالق  الذكية  بتط�ير اخلدمات 
امل���ب���ادرات وامل�����س��اري��ع ال���رائ���دة ويف 

جتارة  يف  الب�سائع  كمية  بلغت  و 
نح�  النفطية  غري  اخلارجية  دبي 
24 ملي�ن طن ت�زعت اإىل واردات 
ملي�ن   15.84 ك��م��ي��ت��ه��ا  ب��ل��غ��ت 
اإجمالية  بكمية  وال�����س��ادرات  ط��ن 
واإع����ادة  ط��ن  م��ل��ي���ن   3.84 بلغت 
الت�سدير التي بلغت كميتها 4.24 

ملي�ن طن.
اخلارجية  دب����ي  جت����ارة  ت����زع���ت  و 
 2017 يف ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام 
 209 بقيمة  املبا�سرة  التجارة  بني 
م����ل����ي����ارات دره��������م حم���ق���ق���ة من����ا 
املناطق  وجت�����ارة   3.5% ب��ن�����س��ب��ة 
مليار   108.5 ب��ق��ي��م��ة  احل�������رة 
امل�ست�دعات  م��ن  وال��ت��ج��ارة  دره����م 
اجلمركية بقيمة 9.1 مليار درهم 

بنم� ي�سل اإىل 31%.
اخلارجية  دب����ي  جت�����ارة  ���س��ه��دت  و 
عرب الطرق الربية يف الربع الأول 
بن�سبة  من�����ا   2017 ال���ع���ام  م���ن 
 61 اإىل  قيمتها  لت�سل   14.7%
مليار درهم فيما بلغت قيمة جتارة 
دبي اخلارجية املنق�لة عرب البحر 
قيمة  وارتفعت  دره��م  مليار   118
التجارة اخلارجية لالإمارة املنق�لة 
 147.3 لتبلغ  اجل���ي  النقل  عرب 
م��ل��ي��ار دره����م حم��ق��ق��ة من��� بن�سبة 

.1.1%
و بهذه املنا�سبة قال �سعادة �سلطان 
اأح���م���د ب���ن ���س��ل��ي��م رئ��ي�����ص جمل�ص 
مل�انئ  التنفيذي  الرئي�ص  الإدارة 
امل�انئ  رئي�ص م�ؤ�س�سة  العاملية  دبي 
واجل������م������ارك وامل���ن���ط���ق���ة احل�������رة : 
مب�ست�ى  لالرتقاء  جه�دنا  ت�جنا 

و عززت جتارة دبي اخلارجية غري 
النفطية انت�سارها العاملي عرب تن�ع 
بني  وت�زعهم  التجاريني  ال�سركاء 
العامل حيث جاءت  ق��ارات  خمتلف 
اآ�سيا يف املركز الأول لقيمة التجارة 
القارات  م���ع  ل���الإم���ارة  اخل��ارج��ي��ة 
 2017 يف ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام 
درهم  مليارات   208 بلغت  بقيمة 
تلتها اأوروبا يف املركز الثاين بقيمة 
54 مليار درهم ثم اأفريقيا باملركز 
درهم  م��ل��ي��ار   32 ب��ق��ي��م��ة  ال��ث��ال��ث 
الرابع  باملركز  ال�سمالية  واأم��ري��ك��ا 
بقيمة 25 مليار درهم تلتها اأمريكا 
اجلن�بية يف املركز اخلام�ص بقيمة 
4 مليارات درهم و اأوقيان��سيا مبا 
ال�ساد�ص  امل��رك��ز  يف  اأ�سرتاليا  فيها 

بقيم 3 مليارات درهم.
م�قعها  ع��ل��ى  ال�����س��ني  ح��اف��ظ��ت  و 
الأول  التجاري  ال�سريك  مركز  يف 
العام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف  ل��دب��ي 
مليار   44.15 ب��ق��ي��م��ة   2017
درهم متثل %13.5 من التجارة 

يف  الهند  تلتها  ل��الإم��ارة  اخلارجية 
ال��ت��ج��اري الثاين  ال�����س��ري��ك  م��رك��ز 
متثل  دره���م  م��ل��ي��ار   25.4 بقيمة 
%7.8 من الإجمايل ثم ال�ليات 
مركز  يف  الم����ري����ك����ي����ة  امل����ت����ح����دة 
بقيمة  ال��ث��ال��ث  ال��ت��ج��اري  ال�سريك 
22 مليار درهم متثل %6.7 من 

الإجمايل.
ال�سع�دية  العربية  اململكة  جاءت  و 
الأول  التجاري  ال�سريك  مركز  يف 
خليجيا وعربيا والرابع عامليا حيث 
اخلارجية  دب��ي  جت���ارة  قيمة  بلغت 
الربع  يف  اململكة  مع  النفطية  غري 
نح�   2017 ال����ع����ام  م����ن  الأول 
15.22 مليار درهم متثل 4.7% 

من الإجمايل.
املدينة  اإىل  دب�����ي  حت������ل  اأدى  و 
ت��ع��زي��ز م�قعها  اإىل  ع��امل��ي��ا  الأذك����ى 
تقنية  باأجهزة  العاملية  التجارة  يف 
امل���ع���ل����م���ات ال���ذك���ي���ة ح���ي���ث ج����اءت 
اله�اتف النقالة يف املقدمة باملركز 
املك�نة لتجارة  الب�سائع  الأول بني 
مليار   45 بقيمة  اخل��ارج��ي��ة  دب���ي 
الإجمايل  من   14% متثل  دره��م 
الثاين  امل���رك���ز  يف  ال���ذه���ب  ت���اله���ا 
متثل  دره������م  م���ل���ي���ار   39 ب��ق��ي��م��ة 
الأملا�ص  ث��م  الإج��م��ايل  م��ن   12%
مليار   26 بقيمة  الثالث  املركز  يف 
الإجمايل  م���ن   8% مت��ث��ل  دره����م 
بقيمة  الرابع  املركز  يف  وال�سيارات 
%5 من  18 م��ل��ي��ار دره���م مت��ث��ل 
املركز  يف  وامل���ج����ه���رات  الإج���م���ايل 
درهم  مليار   15 بقيمة  اخل��ام�����ص 

متثل %5 من الإجمايل.

ل�����س��اح��ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ص  اآل م��ك��ت���م  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�������زراء 
حاكم دب��ي رع��اه اهلل وروؤي���ة �سم�ه 
وال�ستعداد  للم�ستقبل  امل�ست�سرفة 
دبي  مبادرة  اإط��الق  مبكرا عرب  له 
مدن  �ستطبقه  ما  لتطبيق   X10
وخطة  ����س���ن����ات   10 ب��ع��د  ال���ع���امل 
2071 لي�ستكمل  مئ�ية الإم��ارات 
ال����ط���ن���ي م����ن خالل  الق���ت�������س���اد 
م��ا حققته جتربتنا  امل��ب��ادرات  ه��ذه 
يف  متميزة  اإجن���ازات  م��ن  التنم�ية 
لقدراتنا  ال�سامل  التحديث  جمال 
الإب����داع  الق��ت�����س��ادي��ة ع��رب حتفيز 
وا�ستخدام  وت���ط����ي���ر  والب����ت����ك����ار 
لإ�سعاد  الذكية  التطبيقات  اأح��دث 
 1 رق��م  امل��رك��ز  اإىل  والتقدم  النا�ص 

عامليا يف املجالت كافة.
و قال �سم� ال�سيخ حمدان بن حممد 
اآل مكت�م : نحر�ص على  بن را�سد 
امل�ساهمة يف تعزيز املزايا التناف�سية 
لدولة الإم��ارات من خالل تط�ير 
واجلمركية  ال��ت��ج��اري��ة  اخل���دم���ات 
وامل�ستثمرين  للتجار  نقدمها  التي 
م���ن اأن���ح���اء ال���ع���امل ك��اف��ة يف اإط���ار 
امل�����س��ت��م��رة التي  ال��ت��ط���ي��ر  ح���رك���ة 

ت�سمل القطاعات كافة .
دب��ي اخلارجية يف  و ت�زعت جت��ارة 
اإىل  الربع الأول من العام اجل��اري 
درهم  مليار   201 بقيمة  واردات 
%3 و���س��ادرات بقيمة  بنم� ق��دره 
الت�سدير  واإع���ادة  دره��م  35 مليار 
بلغ  بنم�  دره���م  مليار   91 بقيمة 

.5%
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املال والأعمال
اأدنوك للتوزيع تفتتح حمطة خدمة “امليدان” يف اإمارة ال�صارقة 

لال�ستفادة  ي�مي،  ب�سكل  مركبة   250،000 عن  يزيد  ما  الراهن 
وعالية  متكاملة  ومنتجات  خدمات  من  املحطات  ه��ذه  تقدمه  مما 
من  ال�ستفادة  اأو  بال�ق�د  كالتزّود  امل��راف��ق  خمتلف  �سمن  اجل���دة 
املركبات،  كغ�سيل  امل�ساحبة  البرتولية  غ��ري  واخل��دم��ات  املنتجات 

تبديل الزيت، اأو الت�س�ق من متاجر واحة اأدن�ك. 
الرا�سدي،  �سعيد مبارك  املهند�ص  قال  املحطة،  افتتاح  على  وتعليقاً 
الرئي�ص التنفيذي بالإنابة ل�سركة اأدن�ك للت�زيع: نحن حري�س�ن 
على تعزيز ت�اجدنا اجلغرايف على م�ست�ى دولة الإم��ارات، التزاماً 
القت�سادية  التنمية  م�سرية  دعم  مب�ا�سلة  للت�زيع  اأدن���ك  يف  مّنا 
والعمرانية وم�اكبة التط�ر احل�سري الذي ت�سهده خمتلف اإمارات 
الدولة.واأ�ساف الرا�سدي: اأن تك�ن املزّود احل�سري ملنتجات امل�ستقات 

بالديناميكية  مت��ت��از  منطقة  يف  اخل��دم��ة  حم��ط��ات  ع��رب  النفطية 
ي�ستدعي  حقيقياً  حتدياً  ميثل  ال�سارقة؛  كاإمارة  امل�ستمر  والتط�ر 
تخ�لك  ا�ستباقية  ن��ظ��رة  متتلك  واأن  بجد  تعمل  اأن  فيه  ال��ن��ج��اح 
عمالئك  تزويد  وم�ا�سلة  جغرايف  وت�اجد  انت�سار  اأف�سل  امتالك 
بخدمات ومنتجات عالية اجل���دة، وه� الأم��ر الذي نعمل بكل جد 

مل�ا�سلة حتقيق نتائج مميزة فيه. 
جتدر الإ�سارة اإىل اأن اأدن�ك للت�زيع كانت قد ا�ستكملت مع نهاية عام 
2016 تنفيذ بن�د اتفاقية نقل الأ�س�ل امل�قعة مع �سركة اين�ك، 
اإىل  م�سغلة  غ��ري  خدمة  حمطة   20 ت�سغيل  ال�سركة  اأع���ادت  حيث 
اخلدمة يف خمتلف مناطق اإمارة ال�سارقة، الأمر الذي �ساهم وب�سكل 

كبري يف تعزيز قدرة اأدن�ك للت�زيع على تعزيز �سبكة حمطاتها. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�ستقات  ال���ح��ي��د ملنتجات  امل����زود  ل��ل��ت���زي��ع،  اأدن�����ك  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
عن  م���ؤخ��راً  ال�سارقة؛  اإم���ارة  يف  اخل��دم��ة  حمطات  ع��رب  البرتولية 
تعزيز �سبكة حمطاتها بافتتاح حمطة اخلدمة اجلديدة “امليدان” 

ال�اقعة على �سارع الزهراء بعد ميدان دار احلك�مة يف ال�سارقة. 
الطلب  بتلبية  ال�سركة  ال��ت��زام  م��ع  املحطة  ه��ذه  افتتاح  ويتما�سى 
العمراين  النم�  مل�اكبة  و�سعيها  ومنتجاتها  خدماتها  على  املتزايد 
يرتفع عدد  الإع��الن  وبهذا  الدولة حالياً.  ت�سهده  الذي  وال�سكاين 
89 حمطة يف  اإىل  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  العاملة يف  اخل��دم��ة  حم��ط��ات 
ال�قت  يف  امل��ح��ط��ات  ه��ذه  ت�ستقبل  حيث  الإم�����ارة،  مناطق  خمتلف 

2016 نهاية  حتى  »موا�صفات«  اأ�صدرتها  التجميل  مل�صتح�صرات  مطابقة  �صهادة   1733

"التنظيم والرقابة " ي�صدر اأول رخ�صة توليد ذاتي للكهرباء بنظام الألواح ال�صم�صية يف فيال "بحدائق الراحة "

بقيمة 46 مليون درهم

هيئة كهرباء ومياه دبي تر�صي عقد املرحلة الأوىل ل�مبنى ال�صراع على �صركة »داتكو بالفور بيتي« 

عاملية كربى مثل املجل�ص الأمريكي 
ال�سخ�سية  ال���ع���ن���اي���ة  مل���ن���ت���ج���ات 
والحت�����اد الأوروب������ي وغ��ريه��ا من 

املنظمات الدولية الكربى.
الإم�����ارات�����ي  ال���ن���ظ���ام  اأن  واع����ت����رب 
م�ستح�سرات  ع����ل����ى  ل����ل����رق����اب����ة 
ال���ت���ج���م���ي���ل خ������رج ل���ي���الم�������ص كل 
والتطبيق  بالإنتاج  املتعلقة  الأم�ر 
والتفتي�ص  وال��ت��خ��زي��ن  وال��ت���زي��ع 
وال��رق��اب��ة ع��ل��ى الأ����س����اق وكذلك 
متطلبات  م��ن  التحقق  اإج������راءات 

م�سروع  اأع���دت  عندما  واملقايي�ص 
اأن  اأع��ي��ن��ه��ا  ال��ن��ظ��ام و���س��ع��ت ن�سب 
الهيئة  ا�سرتاتيجية  �سمن  يك�ن 
ال�سالمة  ت����ف���ري  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
والبيئية  ال�����س��ح��ي��ة  واحل����م����اي����ة 
امل�ستهلك  ح���م���اي���ة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
وتعزيز تناف�سية املنتجات ال�طنية 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأ����س����اق  يف 
مع  لإ�سداره  التن�سيق  جرى  فيما 
احلك�مية  وامل���ؤ���س�����س��ات  اجل���ه���ات 
واخلا�سة كافة ومت اأخذ راأي جهات 

وا����س���رتاط���ات امل��ط��اب��ق��ة م���ن حيث 
اأطراف  على  املرتتبة  امل�س�ؤوليات 
الإن��ت��اج وال��ت���زي��ع وك��ذا املخالفات 
وحت���دي���ده���ا وال���ع���ق����ب���ات واآل���ي���ات 

تطبيقها على املخالفني.
اأن  اإىل  امل���ع���ي���ن���ي  �����س����ع����ادة  ون���������ه 
ال��ه��ي��ئ��ة م�����س��ت��م��رة م��ن��ذ الإع�����الن 
مطب�عات  اإع�����داد  يف  ال��ن��ظ��ام  ع��ن 
التي  اخل��دم��ات  ح���ل  متخ�س�سة 
واأهدافها  “م�ا�سفات”  تقدمها 
امل�ستهلك  ح���م���اي���ة  يف  ودوره����������ا 
وتعزيز  ال���ط��ن��ي  القت�ساد  ودع���م 
ج�دة  ورف��ع  الأ�س�اق  على  الرقابة 
الدولة  باأ�س�اق  املتداولة  املنتجات 
العديدة  الأن�����س��ط��ة  م���ن  وغ���ريه���ا 
امل�ست�ى  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ت�سطلع  ال��ت��ي 
م��ن��ط��ل��ق احلر�ص  م���ن  الحت������ادي 
وال�سركاء  امل�ستهلكني  و���س��ع  على 
ال���������س�����رة  يف  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ني 
معرفة  م��ن  با�ستمرار  ومتكنيهم 
التنظيمية  ال������ق������رارات  اأح��������دث 
والل�ائح والإجراءات يف هذا ال�ساأن.

عي�سى  املهند�ص  اأو�سح  جانبه  من 
عبد الرحمن الها�سمي مدير اإدارة 
“م�ا�سفات”  يف  املطابقة  ���س���ؤون 
�سهادة   523 اأ���س��درت  الهيئة  اأن 
و  جت��م��ي��ل  مل�ستح�سرات  م��ط��اب��ق��ة 
173 �سهادة لعط�ر خالل الن�سف 
الأول من العام اجلاري وهي ن�سبة 

ت�سهد زيادة م�سطردة .
�سهادات  ع���دد  اإن  الها�سمي  وق���ال 
مل�ستح�سرات  ال�����س��ادرة  امل��ط��اب��ق��ة 
بلغ  امل���ا����س���ي  ال���ع���ام  ال��ت��ج��م��ي��ل يف 
 484 اإىل  اإ�سافة  �سهادة   1249
تع�د  فيما  لعط�ر  مطابقة  �سهادة 
تفا�سيل النظام الإماراتي للرقابة 
عندما  احل������الل  امل���ن���ت���ج���ات  ع���ل���ى 
ال��ه��ي��ئ��ة م���ا���س��ف��ة خا�سة  و���س��ع��ت 
التجميل  م�ستح�سرات  مبتطلبات 
والعناية ال�سخ�سية احلالل تهدف 
مل�ستح�سرات  م��ع��اي��ري  و���س��ع  اإىل 
التجميل احلالل يف اأ�س�اق الدولة 
امل����ا����س���ف���ة �سمن  واأدرج��������ت ه����ذه 
قائمة امل�ا�سفات القيا�سية املعتمدة 

للرقابة على  الإم��ارات��ي  النظام  يف 
املنتجات احلالل.

املطابقة  �س�ؤون  اإدارة  مدير  ولفت 
ه���ذه  خ������الل  م�����ن  ي���ت���م  اأن��������ه  اإىل 
ا�ستيفاء  م���ن  ال���ت���اأك���د  امل����ا����س���ف���ة 
املنتجات اخلا�سعة لها ومطابقتها 
ال�سريعة  يف  احل�����الل  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
ال�سحية  واملتطلبات  الإ���س��الم��ي��ة 
امل�ا�سفات  يف  امل��ط��ل���ب��ة  وال��ف��ن��ي��ة 
ت�سجيلها  قبل  املعتمدة  القيا�سية 
يف  بتداولها  والت�سريح  الهيئة  يف 
الدولة .ون�ه اإىل اأن الهيئة عندما 
الإماراتي  ال��ن��ظ��ام  م�����س��روع  اأع���دت 
م�ستح�سرات  ع����ل����ى  ل����ل����رق����اب����ة 
ال�سخ�سية  وال��ع��ن��اي��ة  ال��ت��ج��م��ي��ل 
خ���الل���ه حتديد  م����ن  ا����س���ت���ه���دف���ت 
ا����س���رتاط���ات ال�����س��الم��ة والرت���ق���اء 
ب��ج���دة ه��ذه املنتجات امل��ت��داول��ة يف 
واأنه  الأ����س����اق امل��ح��ل��ي��ة خ�����س������س��اً 
م��ق��ي��د ل��دي��ن��ا يف الإم���������ارات اأك���رث 
من  منتجا  و170  اآلف   10 م��ن 

منتجات م�ستح�سرات التجميل.

•• دبي-وام:

اأ�سدرت هيئة الإمارات للم�ا�سفات 
واملقايي�ص “ م�ا�سفات “ 1733 
نهاية  ح���ت���ى  م���ط���اب���ق���ة  �����س����ه����ادة 
املنظ�مة  اإط������ار  يف   2016 ع����ام 
ج�دة  ملراقبة  املتكاملة  الحت��ادي��ة 
وم�ستح�سرات  ال��زي��ن��ة  م��ن��ت��ج��ات 
اأ�����س�����اق  ال��ت��ج��م��ي��ل وال���ع���ط����ر يف 

الدولة.
م�ا�سفات  م�����س��اع��ي  ذل���ك  ي��ع��ك�����ص 
القطاع  ه��ذا  وتنظيم  �سبط  نح� 
على �سعيد حماية امل�ستهلك املحلي 
التجاري  الغ�ص  عمليات  ومكافحة 
ت��داول �سلع ومنتجات رديئة  ومنع 
تاأثريات  يف  ت��ت�����س��ب��ب  ق���د  ال�����س��ن��ع 
����س���ل���ب���ي���ة ع����ل����ى ����س���ح���ة و����س���الم���ة 

امل�ستهلكني.
القادر  �سعادة عبد اهلل عبد  ق��ال  و 
“م�ا�سفات”  ع���ام  م��دي��ر  املعيني 
اإن الهيئة ت�ستهدف يف املقام الأول 
املطابقة  �سهادات  اإ�سدار  وراء  من 

احلالية وامل�ستقبلية للهيئة ف�سال 
عن ت�فري من�سات ت�عية خمتلفة 
للمنتجني والتجار واملهتمني بهذا 

القطاع احلي�ي.
املنظ�مة عندما  ه��ذه  اأن  اأو���س��ح  و 
ا�سرتاتيجية  �سمن  ج��اءت  �سدرت 
اإيجاد  ت�ستهدف  ال��ت��ي  م���ا���س��ف��ات 
ت��ع��ن��ى بت�فري  م��ن��ظ���م��ة احت���ادي���ة 
ع����ن����ا�����س����ر الأم�������������ان وال���������س����الم����ة 
والبيئية  ال�����س��ح��ي��ة  واحل����م����اي����ة 
الأول  املقام  يف  ت�سع  واأنها  ل�سيما 
�سحة و�سالمة امل�ستهلكني وت�ساعد 
من جهة اأخرى يف تعزيز تناف�سية 
وعامليا  اإقليمياً  ال�طنية  املنتجات 
خ�����س������س��اً اأن��ه��ا اأع����دت م��ن خالل 
فرق عمل فنية متخ�س�سة متن�عة 
تنفيذية  اأب����ع����اد  وذات  اخل������ربات 
واإ���س��راف��ي��ة ورق��اب��ي��ة ح��ي��ث �سهدت 
ح�س�ر  اإ���س��داره��ا  قبل  املناق�سات 
م��ن��ت��ج��ني وم�����س��ن��ع��ني وم�����ردي����ن 
املعيني  الدولة.واأكد  م�ست�ى  على 
للم�ا�سفات  الإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  اأن 

�سمان  والتدقيق  الفنية  والل�ائح 
عمليات  م����ن  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ح���م���اي���ة 
تت�سبب  قد  التي  والتالعب  الغ�ص 
بامل�ستهلكني  اأ�����س����رار  اإحل������اق  يف 
الل�ائح  م���ط���اب���ق���ة  ع�����دم  ب�����س��ب��ب 
القيا�سية  وامل����ا����س���ف���ات  ال��ف��ن��ي��ة 
تاأثرياتها  ع���ن  ف�����س��اًل  امل��ع��ت��م��دة 
ال�سلبية املحتملة على �سمعة �س�ق 
الإماراتية  التجميل  م�ستح�سرات 

اإقليمياً ودولياً.
و اأكد املعيني اأن الهيئة اإ�سافة اإىل 
دورها الت�سريعي والرقابي ت�سطلع 
بدور ت�ع�ي مهم يتمثل يف تزويد 
م�ستمرة  ب�������س����رة  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
ال�سرورية  وال��ب��ي��ان��ات  باملعل�مات 
تقليدية  م��ط��ب���ع��ات  ط���ري���ق  ع���ن 
ت�زع عليهم عن اأثناء م�ساركاتها يف 
اإ�سافة  والدولية  املحلية  املعار�ص 
و�سائط  على  الهيئة  من�سات  اإىل 
ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي م��ن خالل 
تقدمي فيدي�هات و�س�ر وعبارات 
ت�ع�ية تلقي ال�س�ء على اخلطط 

•• اأبوظبي-وام:

والرقابة  التنظيم  مكتب  اأ���س��در 
ذاتي  ت�ليد  رخ�سة  اأول  باأب�ظبي 
ال�سم�سية  الأل�اح  بنظام  للكهرباء 
الفلل  اإح����دى  يف  ال��ك��ه��رو���س���ئ��ي��ة 
الراحة  حدائق  مبنطقة  اخلا�سة 
لالإطار  وف���ق���ا  وذل�����ك  ب��اأب���ظ��ب��ي 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي ل���رتك���ي���ب الأل����������اح 
�سغرية  الكهرو�س�ئية  ال�سم�سية 
ال��ن��ط��اق ال���ذي اأ����س���دره امل��ك��ت��ب يف 

يناير املا�سي.
ال�سادر  ال���ع���ق���ار  مل���ال���ك  ومي���ك���ن 
ل�����ه رخ���������س����ة ال����ت�����ل����ي����د ال����ذات����ي 
ال�سم�سية  الأل�اح  بنظام  للكهرباء 
ال��ك��ه��رو���س���ئ��ي��ة ال����س���ت���ف���ادة من 
احتياجاته  عن  الفائ�سة  الطاقة 
عرب ت�سديرها لل�سبكة من خالل 
الطاقة  ف��ائ�����ص  اح��ت�����س��اب  اآل���ي���ة 
املنازل  ا�ستهالك  عن  الكهربائية 
ترحيلها  ي��ت��م  ح��ي��ث  امل���ب���اين  اأو 
ال�ستهالك  ح�����س��اب  يف  ك��ر���س��ي��د 
ال�سادر  امل��ب��ن��ى  اأو  نف�سه  ل��ل��ع��ق��ار 
���س���اه خالل  ال��رتخ��ي�����ص دون  ل��ه 
وذل���ك  ال���الح���ق���ة  ال���ف����ت���رة  دورة 
زمني  ب�سقف  الرت��ب��اط  دون  م��ن 
الطاقة  كمية  اأو  الرتحيل  لفرتة 

الكهربائية املرحلة.
التنظيمي  ل�������الإط�������ار  ووف������ق������ا 
للت�زيع  اأب����ظ���ب���ي  ���س��رك��ة  ت���ق����م 
مب�����راج�����ع�����ة ط����ل����ب ال���ت��������س���ي���ل 
من  والتاأكد  الت��سيالت  وفح�ص 
ال�سادرة  للتعليمات  مطابقتها 
عن املكتب ومن ثم ر�سد واإ�سدار 
للمتعامل  ال���س��ت��ه��الك  ف����ات�����رة 
عن  اإ�سافية  معل�مات  مت�سمنة 
اإن��ت��اج ال��ط��اق��ة م��ن ن��ظ��ام الأل�����اح 

احتاد الغرف ينظم بعثة جتارية 
ل�صتك�صاف اأ�صواق اندوني�صيا 16 يوليو

•• اأبوظبي-وام:

وال�سناعة  التجارة  غرف  احت��اد  ينظم 
ب����ال����دول����ة خ������الل ال�����ف�����رتة م�����ن 16 
لبعثة  زي����ارة  اجل����اري  ي���ل��ي���   20 اإىل 
جتارية اإىل جمه�رية اأندوني�سيا ت�سم 
جمم�عة من كبار ال�سركات وامل�ؤ�س�سات 

القت�سادية يف الدولة.
اإط�����ار حر�ص  ت���اأت���ي ه���ذه اخل���ط����ة يف 
الحتاد على تعزيز التعاون بني القطاع 
اخل���ا����ص الم����ارات����ي ون���ظ���رائ���ه بدول 
النم� يف جتارة المارات  العامل لدعم 
اأ����س����اق جديدة  اخل��ارج��ي��ة واك��ت�����س��اف 

وعقد �سراكات ا�ستثمارية جمدية.
واأو�سح حميد حممد بن �سامل الأمني 

لالحتاد  ال�سن�ية  اخلطة  �سمن  ياأتي  البعثة  تنظيم  اأن  الغرف  لحت��اد  العام 
للم�ساركات  املعامل  القطاع اخلا�ص عرب و�سع برنامج وا�سح  الهادفة خلدمة 
اخلا�ص  القطاع  مع  التجارية  العالقات  وتط�ير  تنمية  يف  ي�سهم  اخلارجية 
روؤي��ة حك�مة  يتما�سى مع  النا�سئة مبا  التجارية  الفر�ص  واكت�ساف  اخلارجي 

. المارات 2021 
واأ�سار ابن �سامل اإىل اأن البعثة التجارية ت�سم يف ع�س�يتها اأكرث من 20 جهة 
املتجددة  والطاقة  والتعدين  وال��غ��از  والنفط  التحتية  البنية  قطاعات  متثل 
وال�سيافة  وال�سفر  وال�سياحة  والت�سدير  وال���س��ت��رياد  ال�سم�سية  وال��ط��اق��ة 

والزراعة وال�سناعات الغذائية واخلدمات الل�ج�ستية .
ولفت اإىل اأن البعثة �ستلتقي خالل الزيارة - التي ت�ستمر خم�سة اأيام - ممثلي 
ل�سراكات  الأوىل  اخلط�ة  باعتبارها  باإندوني�سيا  واخل��ا���ص  العام  القطاعني 
ناجحة تبداأ من اللقاءات واحل�ارات ال�سريحة التي ت�سهل تذليل التحديات 
املجالت  الطرفني يف  يفيد  ا�ستثماري  تعاون  اأم��ام  الطريق  امل�سرتكة ومتهيد 
كافة.ون�ه اإىل اأن البعثة تعد جزءا من جه�د احتاد الغرف لفتح قن�ات للتعاون 
متهيدا  واندوني�سيا  الإم���ارات  دول��ة  بني  وال�ستثماري  والتجاري  القت�سادي 
لإقامة �سراكة ا�سرتاتيجية تق�د عالقاتهما اإىل اآفاق اأرحب واأكرث ق�ة وتط�ر 

يف املرحلة املقبلة من خالل عقد ملتقى ال�ستثمار الإماراتي الندوني�سي.
اأك��رب �سريك جت��اري لإندوني�سيا بني دول  وذك��ر اأن دول��ة الإم���ارات تعد حاليا 
 2.18 نح�  بلغ  نفطي  غري  جت��اري  تبادل  بحجم  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

. مليار دولر بني البلدين يف عام 2016 

واإج���راءات ت��سيل  و وفقا لآليات 
الكهرو�س�ئية  ال�سم�سية  الأنظمة 
ميكن  لل�سبكة  ال��ن��ط��اق  ���س��غ��رية 
لدى  م��ع��ت��م��د  م���ق���اول  ي���ت����ىل  اأن 
�سركة ال��ت���زي��ع اإمت���ام الإج����راءات 
ك��اف��ة ن��ي��اب��ة ع��ن م��ال��ك ال��ع��ق��ار اأو 
الأل�اح  الراغبة يف تركيب  املن�ساأة 
الطاقة  اإن��ت��اج  بغر�ص  ال�سم�سية 
املقاول  ي��ق���م  ح��ي��ث  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
لرتكيب  مقرتح  خمطط  ب��اإع��داد 
ال�����س��م�����س��ي��ة ع��ل��ى �سطح  الأل���������اح 
الرتخي�ص  بطلب  والتقدم  املبنى 
ملكتب التنظيم والرقابة بالإ�سافة 
بلدية  من  ت�سريح  بطلب  للتقدم 
الت��سيل  وطلب  املخت�سة  املدينة 
بدورها  والتي  الت�زيع  �سركة  مع 
ت��ق���م مب��راج��ع��ت��ه لإمت�����ام عملية 
ال��رتك��ي��ب وم���ن ث���م ت��ق���م �سركة 
الت��سيالت  ب��ف��ح�����ص  ال���ت����زي���ع 
والرتكيبات والتاأكد من مطابقتها 

للتعليمات ال�سادرة عن املكتب ويف 
قبل  ال��ن��ظ��ام  جت��رب��ة  تتم  النهاية 

البدء يف ت�سغيله ب�س�رة عملية.
التنظيم  م��ك��ت��ب  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
ي�لي�  يف  اأ�سدر  قد  كان  والرقابة 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي رخ�����س��ة ت�ليد 
الإيطالية  لل�سفارة  ذات��ي  تنظيم 
باإنتاج  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال����دول����ة  يف 
ال���ك���ه���رب���اء ب���ا����س���ت���خ���دام الأل��������اح 
ال�����س��م�����س��ي��ة ال��ك��ه��رو���س���ئ��ي��ة على 
ال�سيارات  ومظالت  املباين  اأ�سطح 

اخلا�سة بال�سفارة باأب�ظبي.
تنفيذ  مت  اأن��������ه  ال�����ذك�����ر  ج����دي����ر 
م�سروعا   30 من  اأك��رث  وت��سيل 
الأنظمة  م���ن  ال��ك��ه��رب��اء  ل��ت���ل��ي��د 
املباين  اأ�سطح  الكهرو�س�ئية على 
يف اإمارة اأب�ظبي حتى الآن بقدرة 
اإج���م���ال���ي���ة ق�����س���ى ت���ع���ادل 3.8 
م���ي���ج���اواط ك��م��ا ي���ج��د ع����دد من 

امل�ساريع الأخرى قيد التنفيذ.

وامل�����س��اه��م��ة يف ا����س���ت���دام���ة اإم�����ارة 
اأب�ظبي.

الذي  التنظيمي  الإط����ار  وح�سب 
وت�سجيع  لتمكني  املكتب  اأ���س��دره 
ال�سم�سية  الأل���������������اح  ت����رك����ي����ب 
املباين  اأ�سطح  الكهرو�س�ئية على 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اخل��ا���س��ة بنظام  ف����اإن 
اإنتاج  لأن��ظ��م��ة  ال�����س��ايف  ال��ق��ي��ا���ص 
الكهرو�س�ئية  ال�سم�سية  الطاقة 
ي�����س��م��ل جميع  ال���ن���ط���اق  ���س��غ��رية 
والعني  اأب���ظ��ب��ي  �سركتي  ع��م��الء 
ف��ه��ي متاحة  وب���ال���ت���ايل  ل��ل��ت���زي��ع 
التجارية  وامل���ؤ���س�����س��ات  ل��ل��م��ن��ازل 
امل�ج�دة  ك��اف��ة  ال��ت��ج��اري��ة  وغ���ري 
اأب���ظ��ب��ي وت�سهم  اإم����ارة  ن��ط��اق  يف 
خف�ص  يف  امل����ن����ت����ج����ة  ال�����ط�����اق�����ة 
ا�ستهالك الكهرباء وتعميم اأنظمة 
اأحد  متثل  التي  النظيفة  الطاقة 
يف  الطاقة  ا�ستدامة  اأه���داف  اأه��م 

اإمارة اأب�ظبي.

ل�كالة اأنباء الإم��ارات “ وام “ اإن 
املبادرات  ع���ددا م��ن  ي��ق���د  امل��ك��ت��ب 
ال���ه���ام���ة ل����زي����ادة الع���ت���م���اد على 
اإطار حتقيق  ال�سم�سية يف  الطاقة 
روؤية القيادة الر�سيدة التي اأدركت 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  اأه��م��ي��ة  م��ب��ك��را 
التنمية  ب��ني  ال���ت����ازن  حتقيق  يف 

والبيئة .
رخ�سة  اأول  اإ����س���دار  اإن  واأ����س���اف 
بنظام  ل��ل��ك��ه��رب��اء  ذات������ي  ت����ل���ي���د 
الأل�اح ال�سم�سية يف فيال بحدائق 
ب��اأب���ظ��ب��ي مي��ه��د ملرحلة  ال���راح���ة 
م��ه��م��ة ي���ب���داأ ف��ي��ه��ا امل��ت��ع��ام��ل���ن يف 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ك��ن��ي ب��امل�����س��ارك��ة من 
الكهربائية  طاقتهم  اإن��ت��اج  خ��الل 
يف ت����زوي����د ال���ط���اق���ة م����ن خ���الل 
ا�ستهالكهم  عن  الفائ�ص  ت�سدير 
لل�سبكة ومن خالل نظام القيا�ص 
املكتب  اأ������س�����دره  ال������ذي  ال�������س���ايف 
واأ�سبح باإمكان املتعامل ال�ستفادة 
من الطاقة الفائ�سة امل�سدرة مما 
على  املتعاملني  ت�سجيع  يف  ي�سهم 
وتخفي�ص  الأن��ظ��م��ة  تلك  تركيب 
ملنازلهم  ال��ك��ه��رب��اء  ف��ات���رة  قيمة 

وكمية  الكهرو�س�ئية  ال�سم�سية 
الت�سدير لل�سبكة.

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
هيئة  رئ���ي�������ص  ح���ام���د  اآل  حم���م���د 
الطاقة رئي�ص جمل�ص اإدارة مكتب 
اأول  اإ�سدار  اإن  والرقابة  التنظيم 
للكهرباء  ذات�����ي  ت���ل��ي��د  رخ�����س��ة 
بنظام الأل�اح ال�سم�سية يف فيال “ 
بحدائق الراحة “ باأب�ظبي ميثل 
جديدة  ملرحلة  ميهد  مهما  حدثا 

يف قطاع الطاقة يف الإمارة .
حتظى  الإم�����������ارات  اإن  واأ������س�����اف 
اإنتاج  م��ت��م��ي��زة يف جم���ال  مب��ك��ان��ة 
امل��ت��ج��ددة وحت��ت��ل املركز  ال��ط��اق��ة 
الطاقة  اإن���ت���اج  يف  ع��امل��ي��ا  ال��ث��ال��ث 
ت�جيهات  وب��ف�����س��ل  ال�����س��م�����س��ي��ة 
اأب�ظبي  ت��اأخ��ذ  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
على عاتقها تط�ير اأنظمة الطاقة 
املتجددة وتلبية احتياجات الإمارة 
الأبحاث  وت��ط���ي��ر  ال��ط��اق��ة  م���ن 

العلمية املت�سلة بها .
انطالقا  “ اأن���ه  معاليه  اأو���س��ح  و 
جهة  ك������ن�����ه  امل����ك����ت����ب  دور  م������ن 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ورق���اب���ي���ة ل��ق��ط��اع املاء 
وال��ك��ه��رب��اء وال�����س��رف ال�سحي يف 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى تط�ير  اأب���ظ��ب��ي مت 
الأط���������ر ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة ال����الزم����ة 
ثقافة  ون�سر  ال��روؤي��ة  ه��ذه  ل��دع��م 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
حيث اأ�سدر املكتب اإطارا تنظيميا 
لإنتاج الطاقة ال�سم�سية يف املنازل 
للم�اطنني  ل��ي��ت�����س��ن��ى  وامل����ب����اين 
واملقيمني اإنتاج الطاقة الكهربائية 
الالزمة لحتياجاتهم اخلا�سة ».

����س���ع���ادة �سيف  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
�سعيد القبي�سي املدير العام ملكتب 
ت�سريح  يف  وال���رق���اب���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

اجل���داف م��ن خ��الل ج�سر، وذلك 
النقل  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام  لتحفيز 
املروري  الزدح���ام  وتقليل  العامة 

وتخفي�ص الب�سمة الكرب�نية.

»ال�سراع« با�ستخدام اأحدث و�سائل 
اإدارة املباين وب�ج�د مركز للتحكم، 
ال�سرورية  ل��الأن��ظ��م��ة  و�سي�سمح 
بالعمل، يف حني �سيبطل عمل غري 

ال�����س��روري��ة. وي�����س��ت��م��ل ه���ذا على 
اأنظمة التكييف والإنارة وغريها.

كهرباء  هيئة  مبنى  رب��ط  و�سيتم 
ومياه دبي اجلديد مبحطة مرتو 

•• دبي-الفجر:

اأر���س��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي   
الأعمال  الأوىل  من  املرحلة  عقد 
الن�سائية ملبناها الرئي�سي اجلديد 
ال�سراع«،  »مبنى  ا�سم  الذي يحمل 
بقيمة 46 ملي�ن درهم، على �سركة 
»داتك� بالف�ر بيتي«، التي  قدمت 
وتناف�ست  للمناق�سة،  �سعر   اأدن��ى 
����س���رك���ات ع���امل���ي���ة رائ�����دة   10 م����ع 
تقدمت  بعرو�سها لتنفيذ املرحلة 
الأوىل من امل�سروع.  ويت�سمن عقد 
املرحلة الأوىل اأعمال �سند ج�انب 
احلفر، ونزح املياه اجل�فية، وحفر 
وت�سييج م�قع  الأ�سا�سات،  وتثبيت 

الإن�ساءات. 
واأكرب  اأعلى  ال�سراع«  »مبنى  ويعد 
العامل  م��ب��ن��ى ح��ك���م��ي يف  واأذك�����ى 
كرب�نية.  ان��ب��ع��اث��ات  �سفر  يحقق 
عن  اجلديد  املبنى  م�ساحة  وتزيد 
م��ل��ي���ين ق����دم م���رب���ع، ف��ي��م��ا تبلغ 

ي�سغلها  ال���ت���ي  الأر��������ص  م�����س��اح��ة 
وذلك  م��رب��ع،  ق���دم   200،000
يف منطقة اجل��داف يف قلب قرية 

الثقافة. 
على  اجلديد  املبنى  اإن�ساء  و�سيتم 
قدم  م��ل��ي���ين  ع��ل��ى  ت��زي��د  م�ساحة 
األ�اح  تركيب  �سيتم  حيث  م��رب��ع، 
�سطح  على  كهرو�س�ئية  �سم�سية 
عن   ت��زي��د  م�ساحة  لت�سغل  امل��ب��ن��ى 
16،500 مرت مربع، لإنتاج اأكرث 
و�سي�ستمل  كيل�وات.   3500 من 
امل��ب��ن��ى اأي�������س���اً ع��ل��ى م���ا ي��زي��د عن 
الأل�اح  من  مربع  مرت   2،000
ويبلغ  امل���دجم���ة.  ال��ك��ه��رو���س���ئ��ي��ة 
اإج���م���ايل ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة التي 
 5800 اأكرث من  املبنى  �سينتجها 
وتعتزم  �سن�ياً.  ميجاوات/�ساعة 
والنتهاء  امل��ب��ن��ى  ت��د���س��ني  ال��ه��ي��ئ��ة 
عام  بنهاية  الن�����س��اءات  جميع  من 

.2019
وقال �سعادة  �سعيد حممد الطاير، 

الع�س� املنتدب الرئي�ص التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: »نهدف 
م����ن خ�����الل م��ب��ن��ى ال���������س����راع اإىل 
لالإن�ساءات  ع��امل��ي  من����ذج  ت��ق��دمي 
التنمية  بني  ال��ت���ازن  تعك�ص  التي 
والبيئة وحتافظ على حق الأجيال 
بيئة نظيفة  العي�ص يف  القادمة يف 
مع  واآمنة، وذلك متا�سياً  و�سحية 
الهادفة   2021 الإم�����ارات  روؤي����ة 
اأف�سل  الإم����ارات م��ن  جلعل دول���ة 
ال����ع����امل، وخ���ط���ة دبي  ال�������دول يف 
املف�سل  املكان  دبي  لتك�ن   2021
املف�سل  واملق�سد  والعمل  للعي�ص 

للزائرين«.
امل��ب��ن��ى منازل  ت�����س��م��ي��م  وي��ح��اك��ي 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
من حيث اإطاللة امل�ساحات املغلقة 
ع��ل��ى ف��ن��اء م��ف��ت���ح، ح��ي��ث �سيك�ن 
واملرتكز  الرئي�سية  النقطة  الفناء 
درجة  ولتخفي�ص  للمبنى.  الأه��م 
احل������رارة يف ال��ف��ن��اء امل��ف��ت���ح على 

ا�ستخدام  مت  ال���ط���ل���ق،  ال�����ه������اء 
مناطق  ل��ت���ف��ري  ال�����س��راع  ت�سميم 
ال�ستفادة  مي���ك���ن  ك���م���ا  م��ظ��ل��ل��ة، 
م��ن خالل  الطبيعية  الإن����ارة  م��ن 
فتحات حمددة فيه، حيث يقي يف 
ال�سم�ص.  نف�سه من ح��رارة  ال�قت 
ب�ج�د  اأي���������س����اً  ال���ف���ن���اء  ومي����ت����از 
�سمن  ونباتات  م�سجرة  م�ساحات 
بيئة م�ستدامة. ويجمع الفناء بني 
م��زاي��ا اجل��ل������ص يف ال��ه���اء الطلق 
و�سمن اأج�اء مغلقة يف اآن واحد. 

كما �سيتيح املبنى ا�ستخدام تقنيات 
انرتنت الأ�سياء، وتقنيات البيانات 
ال����ك����ب����رية وامل����ف����ت�����ح����ة وال�����ذك�����اء 
روب�تات  و�ستت�فر  ال�سطناعي، 
واحلرا�سة،  للتنظيف  اإلكرتونية 
الأجهزة  على  يعمل  ذكي  وتطبيق 
مب�عد  امل�����ظ����ف  ي���ن���ب���ه  ال���ذك���ي���ة 
املنزل للذهاب للعمل  اخلروج من 
وي�ستخدم  الطريق.  حالة  بح�سب 
لل�سيارة  م�قف  حجز  يف  التطبيق 

كذلك  الجتماعات،  غ��رف  وحجز 
ا�ستخدامه لل��س�ل  للزائر  ميكن 
اإىل املبنى وغرف الجتماعات بكل 

�سه�لة وي�سر.
ال�ستهالك  ي���ق���ل  اأو  وي���������س����اوي 
يف  امل�ستخدمة  للطاقة  الإج��م��ايل 
املبنى عن الطاقة التي ينتجها على 
مدار العام، و�سيح�سل على �سهادة 
)الريادة  البالتينية   LEED
البيئي(،  وال��ت�����س��م��ي��م  ال��ط��اق��ة  يف 
البالتيني  الت�سنيف  يعترب  حيث 
 .LEED ���س��ه��ادات  الأع���ل���ى ب��ني 
ا�ستهالك  ي��ق��ل  اأن  امل��ت���ق��ع  وم���ن 
عن   50% بن�سبة  املبنى  يف  املياه 
املباين التقليدية. ولتحقيق �سفر 
انبعاثات، �سيق�م كل م�ظف باإدارة 
م��ي��زان��ي��ة ا���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة من 
و�سي�ساعد  ذك����ي.  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل 
امل���ظ��ف مبقدار  ت��ع��ري��ف  ذل���ك يف 
اإدارة  لتح�سني  للطاقة  ا�ستهالكه 
الطاقة. كما ميتاز مبنى  ميزانية 
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العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1638 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ �����س����ده/1- اح��م��د ام����ني حم��م��د ن�����س��ر اهلل جم��ه���ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ص.م.ع قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)417090.47( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1429 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه���ل  الياليله  علي  را���س��د  خمي�ص  فهد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ص.م.ع قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به ورف�ص 
طلب النفاذ وقدره )434489( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1033 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سف�ان للمقاولت �ص.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
�����ص.ذ.م.م  اجل��اه��زة  للخر�سانة  ل���ت��اه  ���ص  التنفيذ/�ص  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأقام عليك الدع�ى  اآل علي قد  وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9271( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/933 تنفيذ جتاري
�������ص.ذ.م.م  جم��ه���ل حمل  امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ج���روب 9 لال�ستثمار  اىل 
وميثله:عبداهلل  ال��ت��ج��اري  دب��ي  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
خمي�ص غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
دره��م اىل  وق���دره )17693095(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1814 تنفيذ جتاري

القامة  ك��ان��اب��رال جمه�ل حم��ل  ك���رب���ز  ���س��ده/1- فريلني  املنفذ  اىل 
اأقام عليك الدع�ى  مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف الهالل ���ص.م.ع قد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك����رة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)310368.72( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1701 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- جال�ست�ن ل�يز فيليم ل�يز  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�ص �ص ل�تاه العقارية ���ص.ذ.م.م وميثله:عبداهلل 
خمي�ص غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
املنفذ به وقدره )38230( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/132 تنفيذ جتاري
حمل  جمه�ل  قا�سي   قلعه  براهيمي  نفر  نا�سر  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ص.م.ع وميثله:عبداهلل 
خمي�ص غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
دره��م اىل  وق��دره )333927.76(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/133 تنفيذ جتاري
الدين  ���ص.م.ح  2- �سدر  انرتنا�سي�نال ه�لدجنز  �سركة تريدينت  املنفذ �سدهم/1-  اىل 
 ) ���ص.م.ح  ه�لدجنز  انرتنا�سي�نال  تريدينت  �سركة  و�سريك  كفيل  )ب�سفته  علي  عنايت 
ه�لدجنز  انرتنا�سي�نال  تريدينت  �سركة  و�سريك  كفيل  )ب�سفته  داريديا  علي  وزي��ر   -3
انرتنا�سي�نال  تريدينت  �سركة  و�سريك  كفيل  )ب�سفته  جمال  عبدال�سلطان   -4  ) ���ص.م.ح 
ه�لدجنز �ص.م.ح ( جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك اب�ظبي التجاري 
وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10629683.27( درهم اىل طالب التنفيذ او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  خزينة 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5746  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  ����ص.ذ.م.م جمه�ل حمل  للمقاولت  املدعي عليه / 1-ك�ك�ص  اىل 
املدعي /حممد باب�ل مياه حممد ت�ساند دي�ان  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11073 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( والر�س�م وامل�ساريف رقم ال�سك�ى:MB174040619AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة ي�م الثنني امل�افق 2017/7/17 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�س�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/151  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- ث�ريه لعقاد جمه�ل حمل القامة
وميثله  اجلن�سية  فرن�سي   - ل�كا�ص  ج�ينايل  املدعي/اك�سافري  ان  مبا 

بالت�قيع ال�سيد/علي حممد علي احم.
البتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����س���ت�������س���دار  ط���ل���ب 
درهم   )184000( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت��اري��خ:2016/5/26 
للمدعي والر�س�م وامل�ساريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 

15 ي�م من الي�م التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
         يف الدعوى رقم 2017/31  بيع عقار مرهون   

رقم   ، الطابق:22   ، رق���م:2210  ال�سقة  عبارة عن  مال مره�ن  بيع  اذن  الق�سية:طلب  م��س�ع 
رقم   ، ب��رج خليفة  ، منطقة  الر����ص:156  ، على قطعة  ال�سكن  م���ل  املبنى:دبي  ا�سم   ، املبنى:2 
البلدية:897-345 ، امل�ساحة:39/88 مرت مربع ، منطقة برج خليفة ، دبي ، والت�سريح لطالب 

التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدودة

املطل�ب اعالنه:املنفذ �سده:1- بالل حم�د جمه�ل حمل القامة
�سكنية  �سقة  عن  عبارة  وهي  اخلا�سة  ام�الكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم  الع��الن:  م��س�ع 
 - ال�سكن  م���ل  املبنى:دبي  ا�سم   - املبنى:2  رق��م   - الر�����ص:156  رق��م   - خليفة  املنطقة:برج   -
به  املطالب  للمبلغ  وف��اء   - امل�ساحة:88.39 مرت مربع   - الطابق:22  رق��م   - ال��ع��ق��ار:2210  رق��م 

)1.411.852.50( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/35 بيع عقار مرهون
هاتفيلد   ج���اين  لي�سا   -2 هاتفيلد  ج���ي  م�نتاج�  ت�سارلز  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�سرق  �سي  ب��ي  ا���ص  ات�����ص  التنفيذ/بنك  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه���يل حم��ل 

الو�سط املحدودة وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2017/5/31 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة 
التنفيذ  ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  �سهر  خالل  دره��م   )3.079.431.08( وقدرها 
اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قان�ن 
الجراءات املدنية )عبارة عن حق منفعة )تاأجري( فيال مبنطقة دبي لال�ستثمار 

الول رقم الر�ص:357 - رقم املبنى:205 - امل�ساحة:4.033.24 قدم مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2011/1008  تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ: ح�شيني �شدريوال فخر الدين عن�انه :  اإمارة دبي -  ديرة -  بناية اخل�ر - نف�ص بناية بنك 
دبي التجاري - ط 4 - م 408 املنفذ �سده :�شركة اي �شي تي املحدودة - ديرك �شا�شني عن�انه : امارة دبي - 
�سارع ال�سيخ زايد - بناية اخلربا�ص - الطابق 19 - مكتب رقم 4 - ت: 043250417 انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 
2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار امل��سحة 
www.  او�سافه ادناه  لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين

emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايده ان يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التاليه لر�س�م املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ُع�سر الثمن على ان يق�م 
بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   ن�ع العقار: �سقة 
�سكنية - رقم الر�ص 171 - املنطقة مر�سى دبي - ا�سم املبنى: بحر 4 - رقم املبنى:4 - رقم ال�حدة: 1402 - 

امل�ساحة: 136.94 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب� )1.768.810( درهم. مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم 2011/1008  تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ: ح�شيني �شدريوال فخر الدين عن�انه :  اإمارة دبي -  ديرة -  بناية اخل�ر - نف�ص بناية بنك 
دبي التجاري - ط 4 - م 408 املنفذ �سده :�شركة اي �شي تي املحدودة - ديرك �شا�شني عن�انه : امارة دبي - 
�سارع ال�سيخ زايد - بناية اخلربا�ص - الطابق 19 - مكتب رقم 4 - ت: 043250417 انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 
2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار امل��سحة 
www.  او�سافه ادناه  لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين

emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايده ان يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التاليه لر�س�م املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ُع�سر الثمن على ان يق�م 
بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   ن�ع العقار: �سقة 
�سكنية - رقم الر�ص 171 - املنطقة مر�سى دبي - ا�سم املبنى: بحر 4 - رقم املبنى:4 - رقم ال�حدة: 1402 - 

امل�ساحة: 136.94 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب� )1.768.810( درهم. مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2016/106  بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك ات�ش ا�ش بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدودة عن�انه :  دبي ، مكتب الدارة ال�سرق الو�سط 
، مدينة دبي لالنرتنت �ص.ب: 66 دبي ت: 043904722 ف: 043906607 املنفذ �سده :غريغوري مليخن - 
واآخرون عن�انه : دبي ، اجلداف ، بناية بلالزو فري�سات�سثي ، ال�سقة 2615 ، الطابق 6 ، رقم املبنى 1 ، رقم 
الر�ص 460 ، دبي ، المارات العربية املتحدة. انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء 
ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التى انيط 
بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى 
اي��داع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة  راغبي ال�سراء من م�اطني الدولة 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة:  التالية جلل�سة  ايام  وامل�ساريف خالل ع�سرة 
اجلداف - رقم الر�ص: 460 - رقم املبنى: 1 - ا�سم املبنى: بالزو فري�سات�ستي - رقم العقار: 2615 - امل�ساحة: 

163.85 مرت مربع - املقدره ب� )2.647.261( درهم.  مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر )املنفذ �سده(
فى الدعوى رقم 2016/106  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك ات�ش ا�ش بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدودة عن�انه :  دبي ، مكتب الدارة ال�سرق الو�سط 
، مدينة دبي لالنرتنت �ص.ب: 66 دبي ت: 043904722 ف: 043906607 املنفذ �سده :غريغوري مليخن - 
واآخرون عن�انه : دبي ، اجلداف ، بناية بلالزو فري�سات�سثي ، ال�سقة 2615 ، الطابق 6 ، رقم املبنى 1 ، رقم 
الر�ص 460 ، دبي ، المارات العربية املتحدة. انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء 
ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التى انيط 
بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى 
اي��داع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة  راغبي ال�سراء من م�اطني الدولة 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة:  التالية جلل�سة  ايام  وامل�ساريف خالل ع�سرة 
اجلداف - رقم الر�ص: 460 - رقم املبنى: 1 - ا�سم املبنى: بالزو فري�سات�ستي - رقم العقار: 2615 - امل�ساحة: 

163.85 مرت مربع - املقدره ب� )2.647.261( درهم.  مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر )املنفذ �سده(
فى الدعوى رقم 2016/106  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك ات�ش ا�ش بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدودة عن�انه :  دبي ، مكتب الدارة ال�سرق الو�سط 
املنفذ �سده :غلب خاريتونوف -  ، مدينة دبي لالنرتنت �ص.ب: 66 دبي ت: 043904722 ف: 043906607 
واآخرون عن�انه : دبي ، اجلداف ، بناية بلالزو فري�سات�سثي ، ال�سقة 2615 ، الطابق 6 ، رقم املبنى 1 ، رقم 
الر�ص 460 ، دبي ، المارات العربية املتحدة. انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء 
ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التى انيط 
بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى 
اي��داع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة  راغبي ال�سراء من م�اطني الدولة 
ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية - املنطقة:  التالية جلل�سة  ايام  وامل�ساريف خالل ع�سرة 
اجلداف - رقم الر�ص: 460 - رقم املبنى: 1 - ا�سم املبنى: بالزو فري�سات�ستي - رقم العقار: 2615 - امل�ساحة: 

163.85 مرت مربع - املقدره ب� )2.647.261( درهم.  مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2013/107  تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: جوكا�شيان هارا�ش عن�انه :  خارج الدولة - ا�سرتاليا - وحمل املختار: مكتب المارات للمحاماة 
- امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - ابراج المارات - برج املكاتب - طابق 14 املنفذ �سده :�شركة بيكوك فين�شرز 
ليمتد عن�انه : امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - ابراج المارات - برج املكاتب - الطابق رقم 18 - مكتب 
�سركة بيك�ك في�سرز ليمتد انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه  لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات 
للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل 
يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري 
ممن�ع من املزايده ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التاليه لر�س�م املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن 
ُع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات 
: ن�ع العقار: �سقة �سكنية - املنطقة اجلداف رقم الر�ص: 460 - رقم املبنى: 2 ا�سم املبنى D1 - رقم ال�حدة: 

6202 - امل�ساحة: 300.64 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب� 4.206.876.00 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم 2016/155  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك راأ�ش اخليمة الوطني عن�انه :  اإمارة دبي -  ديرة -  ب�ر �سعيد - بناية البزن�ص ب�ينت 
مكتب رقم 401 خلف وكالد الني�سان لل�سيارات - هاتف: 042946945 هاتف: 0508650437 املنفذ �سده :�شعيد 
فريوز راجنبار عن�انه : ام��ارة دبي - ديرة - منطقة املمزر - �سارع الحت��اد - برج املمزر - الطابق اخلام�ص 
�سقة رقم 503 متحرك: 0503446036 انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام 
بها  انيط  التى  ادن��اه  لدى اجلهة  او�سافه  امل��سحة  العقار  بيع  �سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثالث 
وعلى   )  www.emiratesauction.ae الل��ك��رتوين   م�قعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�سركة  البيع 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
الع�سرة  الي��ام  الثمن خالل  ان يزيد على  املزايده  البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من  التالية جلل�سة  اي��ام 
التاليه لر�س�م املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ُع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ن�ع العقار: قطعة ار�ص مبنية - رقم الر�ص 6559 

املنطقة الثنية الرابعة - رقم البلدية: 5305-394 التقييم:1.750.000 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر )للمنفذ �سده(
فى الدعوى رقم 2016/155  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك راأ�ش اخليمة الوطني عن�انه :  اإمارة دبي -  ديرة -  ب�ر �سعيد - بناية البزن�ص ب�ينت 
مكتب رقم 401 خلف وكالد الني�سان لل�سيارات - هاتف: 042946945 هاتف: 0508650437 املنفذ �سده :�شعيد 
فريوز راجنبار عن�انه : ام��ارة دبي - ديرة - منطقة املمزر - �سارع الحت��اد - برج املمزر - الطابق اخلام�ص 
�سقة رقم 503 متحرك: 0503446036 انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام 
بها  انيط  التى  ادن��اه  لدى اجلهة  او�سافه  امل��سحة  العقار  بيع  �سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثالث 
وعلى   )  www.emiratesauction.ae الل��ك��رتوين   م�قعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�سركة  البيع 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
الع�سرة  الي��ام  الثمن خالل  ان يزيد على  املزايده  البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من  التالية جلل�سة  اي��ام 
التاليه لر�س�م املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ُع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ن�ع العقار: قطعة ار�ص مبنية - رقم الر�ص 6559 

املنطقة الثنية الرابعة - رقم البلدية: 5305-394 التقييم:1.750.000 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   

اعالن بيع  عقار بالن�سر )للمنفذ �سده(
فى الدعوى رقم 2016/155  بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك راأ�ش اخليمة الوطني عن�انه :  اإمارة دبي -  ديرة -  ب�ر �سعيد - بناية البزن�ص ب�ينت 
مكتب رقم 401 خلف وكالد الني�سان لل�سيارات - هاتف: 042946945 هاتف: 0508650437 املنفذ �سده :نازانني 
ا�شد اهلل ارجمندي نيجاد عن�انه : امارة دبي - ديرة - منطقة املمزر - �سارع الحتاد - برج املمزر - الطابق 
اخلام�ص �سقة رقم 503 متحرك: 0503446036 انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء 
ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه  لدى اجلهة التى انيط 
بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين  www.emiratesauction.ae ( وعلى 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
الع�سرة  الي��ام  الثمن خالل  ان يزيد على  املزايده  البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من  التالية جلل�سة  اي��ام 
التاليه لر�س�م املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ُع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : ن�ع العقار: قطعة ار�ص مبنية - رقم الر�ص 6559 

املنطقة الثنية الرابعة - رقم البلدية: 5305-394 التقييم:1.750.000 درهم. مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  ال�شادق انرتنا�شيونال للتجارة  �ش.ذ.م.م
العن�ان: حمل رقم 9 ملك امينه ابراهيم طالب بردبي ال�س�ق الكبري ال�سكل القان�ين: 
ذات م�س�ؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة: 527137  رقم القيد بال�سجل التجاري: 56880 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب���ج��ب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذك�رة اأعاله، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
من  وعلى   2017/06/14 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�ثق    2017/06/14
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني املركز الدويل لال�شت�شارات وتدقيق 
امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حممد  م�ؤ�س�سة  ملك   213 رق��م  مكتب  ال��ع��ن���ان:  احل�شابات 
ال�سغرية واملت��سطة - ديرة -  هاتف:2501521-04 فاك�ص: 2501522-04  م�سطحباً معه 

كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/املركز الدويل لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات 
العن�ان: مكتب رقم 213 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية 
مب�جب    04-2501522 ف��اك�����ص:  ه����ات����ف:04-2501521    - دي���رة   - واملت��سطة 
املذك�ر  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا 
���ص.ذ.م.م وذلك مب�جب قرار  للتجارة   انرتنا�سي�نال  ال�سادق  اأعاله لت�سفية 
حماكم دبي بتاريخ 2017/06/14 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2017/06/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2016/182  بيع عقار مرهون
املنامه  ، �سارع  ، منطقة دبي للتعهدات  : امارة دبي  اأبوظبي التجاري �ش.م.ع عن�انه  بنك  التنفيذ:  طالب 
 : عن�انه  للمفرو�شات ذ.م.م  رو�شو  :فيورى  املنفذ �سده  الثاين  الطابق   1 رقم  التجاري  اب�ظبي  بنك  بناية 
امارة اب�ظبي �سارع املطار امل�سرف م�ل الطابق 3 متجر 325-326 في�ري رو�س� للمفرو�سات ذ.م.م . انه يف 
ي�م الأربعاء امل�افق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى م�قعها 
تاأمني  اي��داع  الدولة  ال�سراء من م�اطني  راغبي  وعلى   )  www.emiratesauction.ae اللكرتوين  
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الفجر الريا�ضي

 ق��دم ف��ري��ق الإم�����ارات م��رة اأخ���رى اأداًء 
ال�سابعة  املرحلة  خ��الل  رائ��ًع��ا  هج�مًيا 
م���ن ج����ل���ة ف��رن�����س��ا، ح��ي��ث ق����اد ال�����دراج 
جمم�عة  م������ري  م���ان����ي���ل  الإي����ط����ايل 
كم.  ال�002  جت������اوزت  مل����دة  م��ت��ق��دم��ة 
اإح����دى املراحل  ك��ان��ت م��رح��ل��ة الأم�������ص 
املتخ�س�سني  ال���دراج���ني  ت��ن��ا���س��ب  ال��ت��ي 
ب�سبب  وذل��ك  ال�سريعة،  النطالقات  يف 
اإىل  و�س�ًل  بالكامل  امل�سطحة  طبيعتها 
خط النهاية يف مدينة »ن�ي �سان ج�رج«. 
وقد متكن الدراج الأملاين مار�سيل كيتل 
من فريق ك�يك �ستيب فل�رز من الف�ز 
باملرحلة بف�سل انطالقة �سريعة مبهرة 

خالل الأمتار الأخرية من ال�سباق.
حارب مان�يل م�ري، والذي كان والده 
واأح�����د  حم����رتًف����ا  دراج  م�������ري  ب���رمي���� 
ال��ف��ائ��زي��ن مب��رح��ل��ة م��ن م��راح��ل ج�لة 
�سمن  ليبقى   ،0791 ع���ام  يف  ف��رن�����س��ا 
ولكن  النهاية،  حتى  املتقدمة  املجم�عة 
اجتيازه يف  ال��دراج��ني متكن�ا من  باقي 

اآخر 5 كم من ال�سباق.
ويف م��ع��ر���ص ح��دي��ث��ه ع��ن امل��رح��ل��ة، قال 
مان�يل م�ري: كان هدفنا الي�م كفريق 
وقد  املتقدمة  املجم�عة  نك�ن �سمن  اأن 

ف�ري.  ب�سكل  بذلك  القيام  من  تكمنت 
ك��ن��ا ن���ق����د ب�����س��رع��ة ك���ب���رية، ول��ك��ن��ه��ا مل 
البل�ت�ن  عن  ت��ام  ب�سكل  لإبعادنا  تكفي 
�سعيد  اأن��ا  ب�سرا�سة.  يالحقنا  كان  ال��ذي 
على  ال�س�ء  ت�سليط  م��ن  متكنت  باأنني 
الفريق وعلى الرعاة الر�سميني، والذين 
لالإعجاب  املثري  امل�سروع  ه��ذا  يدعم�ن 
يف عامل رك�ب الدراجات. جميع اأع�ساء 
هذه  يف  جهدهم  ق�سار  يبذل�ن  الفريق 

اجل�لة.
»قبل اأن اأغادر املنزل، كنت اأمازح والدي 
اأف����ز باأحدى  اأن  ���س��اأح��اول  اأن��ن��ي  ق��ائ��اًل 
امل����راح����ل ك���م���ا ف���ع���ل ه����� يف امل���ا����س���ي – 

�ساأحاول ب�سكل اأكرب املرة القادمة.«
���س��ت��ق��دم امل��رح��ل��ة ال��ث��ام��ن��ة م���ن اجل�لة 
للدراجني مع ت�جههم نح�  اأك��رب حت��ٍد 
جبال الألب. رغم ق�سر م�سافة املرحلة 
يكمن  ���س��اب��ق��ي��ه��ا،  ع���ن  )5.781كم( 
ع��ل��ى منحدرات  اح��ت���ائ��ه��ا  ال��ت��ح��دي يف 
والثانية  الأوىل  ال���ف���ئ���ة  م����ن  ع����دي����دة 
امل�سار،  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  يف  والثالثة 
ممرات  خ���الل  ال��ع��ب���ر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
النهاية  وط��رق جبلية قرب خط  �سيقة 

يف �ستا�سي�ن دي رو�ص.

فريق الإمارات يهاجم بقوة

الدراج الإيطايل موري يقدم اأداء هجومًيا مع فريق الإمارات مرة اأخرى 
خالل املرحلة ال�صابعة من جولة فرن�صا

لقب  ح��ام��ل  الإجن���ل���ي���زي،  ي���ن��اي��ت��د  مان�س�سرت  ن����ادي  اأع��ل��ن 
اتفاقه مع  ال�سبت،  الي�م  ال��ق��دم،  ك��رة  الأوروب���ي يف  ال���دوري 
البلجيكي الدويل روميل� ل�كاك� يف  املهاجم  اإيفرت�ن ل�سم 
85،5 ملي�ن ي�رو )75 ملي�ن جنيه  �سفقة مقدرة بنح� 
لعب  لنتقال  قيا�سية  ال�سفقة  هذه  و�ستك�ن  اإ�سرتليني(. 

بني ناديني اإجنليزيني.
يف ما ياأتي اأغلى 5 �سفقات يف كرة القدم العاملية:

-1 89 ملي�ن جنيه اإ�سرتليني: انتقال الفرن�سي ب�ل ب�غبا 
الإجنليزي  ي�نايتد  مان�س�سرت  اإىل  الإيطايل  ي�فنت��ص  من 

يف 2016.
من  بايل  غ��اري��ث  ال�يلزي  انتقال  جنيه:  ملي�ن   86  -  2

يف  الإ�سباين  مدريد  ري��ال  اإىل  الإجنليزي  ه�ت�سرب  ت�تنهام 
2013. -3 80 ملي�ن جنيه: انتقال الربتغايل كري�ستيان� 
رونالدو من مان�س�سرت ي�نايتد الإجنليزي اإىل ريال مدريد 

الإ�سباين يف 2009.
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي غ�نزال�  ان��ت��ق��ال  ج��ن��ي��ه:  م��ل��ي���ن   75،3  -  4
يف  ي�فنت��ص  م�اطنه  اإىل  الإي��ط��ايل  ن��اب���يل  م��ن  هيغ�اين 

.2016
-5 75 ملي�ن جنيه: انتقال الأوروغ�اياين ل�ي�ص �س�اريز 
من ليفرب�ل الإجنليزي اإىل بر�سل�نة الإ�سباين يف 2014، 
ل���ك��اك��� من  روم��ي��ل���  البلجيكي  م��ن لن��ت��ق��ال  نف�سه  وامل��ب��ل��غ 

اإيفرت�ن اإىل مان�س�سرت ي�نايتد.

اأغلى 5 �سفقات يف الكرة الإجنليزية:
ملي�ن جنيه: انتقال البلجيكي روميل� ل�كاك� من   75  -  1

اإيفرت�ن اإىل مان�س�سرت ي�نايتد يف 2017.
ت�ري�ص  الإ�سباين فريناندو  انتقال  50 ملي�ن جنيه:   -  2

من ليفرب�ل اإىل ت�سل�سي يف 2011.
47،5 ملي�ن جنيه: انتقال الإجنليزي ج�ن �ست�نز من   3-

ايفرت�ن اإىل مان�س�سرت �سيتي يف 2016.
44 ملي�ن جنيه: انتقال الإنكليزي رحيم �ستريلينغ من   4-

ليفرب�ل اإىل مان�س�سرت �سيتي يف 2015.
من  ماتا  خ���ان  الإ�سباين  انتقال  جنيه:  ملي�ن   37،1  5-

ت�سل�سي اإىل مان�س�سرت ي�نايتد يف 2014.

اأغل��ى 5 �صفق���ات يف تاري��خ ك��رة الق�����دم

�سجل اليافع الف�ن�س� ديفي�ص هدفني وقاد كندا 
 ،2-4 الفرن�سية  افتتاحي على غ�يانا  اىل ف�ز 
)اأمريكا  ك�نكاكاف  ملنطقة  الذهبية  الكاأ�ص  يف 
ال�����س��م��ال��ي��ة وال������س��ط��ى وال��ك��اري��ب��ي( امل��ق��ام��ة يف 

ال�ليات املتحدة حتى 26 ي�لي� اجلاري.
وايتكاب�ص  ف��ان��ك���ف��ر  لع���ب   ، دي��ف��ي�����ص  و���س��ج��ل 

 2000 ع��ام  غانا  امل���ل���د يف خميم لجئني يف 
بعد هرب عائلته من احلرب يف ليبرييا، هدفني 
ف�زها  ك��ن��دا  لتحقق  و85،   60 الدقيقتني  يف 
مدينة  يف  اأرينا”  ب���ل  “ريد  ملعب  على  الول 

هاري�س�ن ني�جريزي.
التعادل،  ب���ادراك  غ�يانا  اآم���ال  ديفي�ص  واأف�����س��د 

ياك�فيت�ص  ل��دي��ان  ب��ث��الث��ي��ة  ك��ن��دا  ت��ق��دم  فبعد 
و���س��ك���ت ارف��ي��ل��د ودي��ف��ي�����ص، قل�ست ال��ف��ارق عن 
طريق روي ك�نت� و�سل�ن بريفات، قبل ي�سجل 
ي�ني�  يف  كنديا  م���اط��ن��ا  ا�سبح  ال���ذي  ديفي�ص 
الثاين والرابع لفريقه يف نهاية  املا�سي، هدفه 
ناديي  م��ن  م��راق��ب  ديفي�ص  ان  وت���ردد  امل���ب���اراة. 

مان�س�سرت ي�نايتد وليفرب�ل النكليزيني.
وكانت م�ساركة غ�يانا الفرن�سية قد طغت عليها 
ال�سابق  ال��دويل  الفرن�سي  املهاجم  جدلية ح�ل 
ف��ل���ران��ا م���ال����دا ال����ذي اأم����ل ال��ل��ع��ب م���ع البلد 
ك�نكاكاف مل  لكن م�س�ؤويل  الن�ر،  اأب�سر  حيث 

مينح�ه اأهلية اللعب .

با�سراك مال�دا بغ�ص  ك��رم  امل��درب جاير  وه��دد 
النظر عن قرار الحت��اد القاري، بيد انه ف�سل 

يف النهاية عدم الزج به.
و�سمن املجم�عة الوىل اي�سا، فازت ك��ستاريكا 
اورينيا  مارك�  بهدف  1-�سفر  هندورا�ص  على 

امام 25 األف متفرج.

ك��ستاريكا  مع  كندا  الثانية  اجل�لة  يف  وتلعب 
الثالثاء  ال��ف��رن�����س��ي��ة  غ���ي��ان��ا  م���ع  وه���ن���دورا����ص 

املقبل.
لقب  على  املتحدة  وال�ليات  املك�سيك  وت�سيطر 
البط�لة ب�سكل �سريح، ووحدها كندا جنحت يف 

خرق هيمنتهما بتت�يجها يف 2000.

ال��ي���م  الأحد  ال��دول��ي��ة  اللجنة الأومل��ب��ي��ة  ت�����س��رع 
باجتماع  تت�ج  الأل��ع��اب،  مل�ستقبل  حا�سمة  اأي��ام  يف 
ا�ستثنائي الثالثاء يرجح ان ي�سهد امل�سادقة على 
 2024 دورت����ي  مل��ن��ح  امل����زدوج  الت�س�يت  اق����رتاح 
ول��ص  ب��اري�����ص  ملدينتي  �سي�سمن  م��ا  و2028، 

اجنلي�ص ا�ست�سافة اإحداهما.
البريو  ع��ا���س��م��ة  يف  �سبتمرب  يف  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ع��ق��د 
ليما، اجتماعها ال� 130 الذي كان من املقرر ان 
يخ�س�ص ملنح ا�ست�سافة اأوملبياد 2024، يف �سباق 
المريكية.  وامل��دي��ن��ة  الفرن�سية  العا�سمة  ب��ني 
ت�ما�ص  المل���اين  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�ص  ان  اإل 
اللعاب  لتنظيم  الباهظة  الكلفة  ظ��ل  ويف  ب���اخ، 
وتراجع مدن عدة عن القدام عن الرت�سح، دفع 
منذ مار�ص يف اجتاه ت�س�يت مزدوج يتيح للجنة 

يف  األ��ع��اب  ل��دورت��ي  م�سيفتني  مدينتني  ت�سمية 
اجتماع واحد، على عك�ص النظام املتبع.

الأوملبية  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وواف���ق���ت 
الت�س�يت  م��ب��داأ  على  املا�سي  ي�ني�  يف  ال��دول��ي��ة 
امل����زدوج، وي��ت���ق��ع ان يحظى مب���اف��ق��ة وا���س��ع��ة يف 

اجتماع الثالثاء، ال يف حال ح�س�ل مفاجاأة ما.
اإل انه من غري املت�قع ان يح�سم الجتماع ترتيب 
منح ال�ست�سافة لباري�ص ول��ص اجنلي�ص، ويرجح 
ان يبقى الغم��ص ح�ل اأي مدينة ت�ست�سيف اأي 
اأوملبياد، اأكان 2024 اأو 2028، قائما يف انتظار 
يف  املقبل  �سبتمرب   13 يف  عقده  املقرر  الجتماع 

ليما.
التنفيذية  اللجنة  تعقد  الثالثاء،  اجتماع  وقبل 
ال��دول��ي��ة اج��ت��م��اع��ا الأح����د والثنني،  ل��الأومل��ب��ي��ة 

املر�سحتني  اإ����س���ع���ار  ���س��ب��ل  يف  ال��ب��ح��ث  ���س��ي�����س��م��ل 
لال�ست�سافة باأنهما فازتا، على رغم ان احداهما 
لال�ست�سافة،   2028 حتى  لالنتظار  �ست�سطر 

علما ان اأوملبياد 2020 يقام يف ط�كي�.
الذي  املايل  الدعم  زي��ادة  املطروحة  املخارج  ومن 
التي  للمدينة  الدولية  الأوملبية  اللجنة  متنحه 

تنال حق ا�ست�سافة الألعاب.
ويف حني من املقرر ان يبلغ هذا الدعم 1،5 مليار 
من   ،2024 لأومل��ب��ي��اد  امل�سيفة  للمدينة  دولر 
ملي�ن   200 اأو   100 ا�سافة  يتم  ان  امل��ط��روح 
دولر اأمريكي للمدينة امل�سيفة لألعاب 2028، 
ع��ل��ى رغ���م ت�����س��دي��د ب���اخ ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي ع��ل��ى ان 
منحها  يتم  مدينة  تكافئ  لن  الدولية  الأوملبية 

هدية، يف ا�سارة اىل �سرف ا�ست�سافة الألعاب.

وم��ن امل��ق��رر ان يلتقي ب��اخ الث��ن��ني وف���دي ل��ص 
اجنلي�ص وباري�ص، علما ان وفد الخرية يرتاأ�سه 
الداعم  م��اك��رون،  امي��ان���ي��ل  الفرن�سي  الرئي�ص 
ال�فدان  و�سيق�م  الباري�سي.  الرت�سيح  مللف  بق�ة 
بج�لة يف املتحف الأوملبي، تليها دع�ة من باخ اىل 

ع�ساء يف فندق ب�ريفاج الفخم.
ملفه  بعر�ص  وف��د  ك��ل  �سيق�م  ال��ث��الث��اء،  و�سباح 
ال��ل��ج��ن��ة الأوملبية  اأع�����س��اء  اأم�����ام  ب�����س��ك��ل م��ف�����س��ل 
الدولية البالغ عددهم 95 �سخ�سا، على ان يلي 
ذل���ك ج���ل��ة اأ���س��ئ��ل��ة واأج����ب���ة، يف ل��ق��اء مي��ت��د 75 

دقيقة.
احلديث  نف�سه  ماكرون  يت�ىل  ان  املحتمل  وم��ن 
النهائي  العر�ص  ان  علما  الباري�سي،  امللف  لدعم 

واحلا�سم �سيك�ن يف اجتماع ليما.

وق���ال ق�سر الل��ي��زي��ه يف ب��ي��ان ه���ذا ال���س��ب���ع ان 
هذا  لن  م��ف�����س��ل��ي��ة،  “حمطة  ل�������زان  اج���ت���م���اع 
العر�ص ال�سرتاتيجي �سيق�د اىل القرار النهائي 
يف ليما. لأجل ذلك، من املهم ان يح�سر الرئي�ص 

�سخ�سيا يف ل�زان«.
على  �سابقة  م��راح��ل  يف  �سددتا  املدينتان  وك��ان��ت 
ويف   .2024 دورة  ع��ل��ى  يقت�سر  تر�سحهما  ان 
مبداأ  ي�ني�  يف  التنفيذية  اللجنة  اإق���رار  اأع��ق��اب 
م��ن جلنة ملف  ك��ل  اأ���س��درت  امل����زدوج،  الت�س�يت 
ترحيبيا.  بيانا  اجنلي�ص  ول��ص  لباري�ص  الرت�سح 
ويف حني ذكرت الأوىل مب�قفها ال�سابق القا�سي 
املدينة  اأب��ق��ت   ،2024 ل���دورة  ح�سرا  بالرت�سح 
الأم��ريك��ي��ة ال��ب��اب م��ف��ت���ح��ا م��ن دون ذك���ر �سنة 

2024 حتديدا.

الأ�سب�ع  ه���ذا  اج��ت��م��اع��ات  ت��ن��ع��ك�����ص  ان  وي��ت���ق��ع 
ارت��ي��اح��ا ور���س��ى ل���دى ك��ل م��ن امل��دي��ن��ت��ني اللتني 

ت�سعيان ل�ست�سافة الألعاب للمرة الثالثة.
 1900 اأومل���ب���ي���اد  ف��ب��اري�����ص ال���ت���ي ا���س��ت�����س��اف��ت 
و1924، ت�سعى اىل اإحياء مئ�ية عر�سها الأوملبي 
الأخري، با�ست�سافة دورة جديدة. كما ت�سعى اىل 
الألعاب  ا�ست�سافة  يف  م��رات  ثالث  ف�سلها  ن�سيان 
اأبرز  كانت  عندما   2012 دورة  ل�سيما  جم��ددا، 

املر�سحني ال ان الت�س�يت اآل ل�سالح لندن.
اأم�����ا ل��������ص اجن��ل��ي�����ص م�����س��ي��ف��ة دورت������ي 1932 
و1984، فتبدو اأكرث ميال اىل القب�ل بالنتظار 
حتى 2028، ل�سيما وانها ت�سدد على جه�زيتها 
احلاجة  دون  وق��ت  اأي  يف  الأومل��ب��ي��اد  ل�ست�سافة 

لبناء من�ساآت جديدة.

ثنائي��ة ديفي���ص متن��ح كن��دا فوزه��ا الأول بالك��اأ�ص الذهبي����ة 

الأوملبية الدولية تخو�ص يف اأيام حا�صمة مل�صتقبل الألعاب 

رومينيغه يوجه “ر�صالة حتذيرية” 
لتوما�ص مولر

قال كارل هاينز رومينيغه الرئي�ص التنفيذي لبايرن مي�نخ الأملاين، اإن املناف�سة على حجز مكاٍن اأ�سا�سي 
يف اخلط الهج�مي للفريق امل��سم املقبل �ستك�ن ق�ية جًدا.وطالب رومينيغه مهاجم الفريق ت�ما�ص 

م�لر بالقتال حلجز مركز اأ�سا�سي يف ت�سكيلة املدرب الإيطايل كارل� اأن�سيل�تي.
واكتفى م�لر بت�سجيل 9 اأهداف و�سناعة 17 يف 42 مباراة مع بايرن مي�نخ امل��سم املا�سي.

ونقلت �سحيفة �سب�رت الأملانية عن رومينيغه ق�له: يجب اأن يقدم م�لر م��سًما اأق�ى من املا�سي.
وتابع: اأمتنى منه اأن ي�سجل الكثري من الأهداف، املناف�سة امل��سم املقبل �ستك�ن ق�ية جًدا.

ويلعب م�لر مع الفريق الأول لبايرن مي�نخ منذ م��سم 2010/2009.
و�سجل مع الفريق 161 هدًفا و�سنع 133 يف 395 مباراة.
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ملاذا ي�صمح بر�صلونة ملواهبه بالرحيل جماًنا؟
فر�سة  ماتي�  ج��ريمي��ي  الفرن�سي  م��داف��ع��ه  بر�سل�نة  ف��ري��ق  منح 
ليزال  عقده  اأن  رغ��م  جم��اًن��ا  ل�سب�نة  �سب�رتينغ  لفريق  الت�قيع 

�ساري املفع�ل لغاية �سيف 2018.
اأن م�ست�ى الدويل الفرن�سي ال�سابق تراجع ب�سكل ملح�ظ  ورغم 
امل��سم املا�سي واأبعدته الإ�سابات عن املالعب لكن الفريق الكتال�ين 
ا�سُطر يف ال�سن�ات الأخرية للتخلي عن عدة لعبني جماًنا اأو بثمن 

اأقل للتخل�ص منهم.
اأبرزهم  ويبقى  بع�سهم  على  ن���ِدم  الإ���س��ب��اين  ال��ف��ري��ق  ي��ك���ن  وق��د 
العام  �سيف  ي�فنت��ص  اإىل  رح��ل  ال���ذي  األفي�ص  داين  ال��ربازي��ل��ي 
2016 وترك فراًغا كبرًيا يف اجلهة اليمنى، ونِدم ع�ساق بر�سل�نة 
على التفريط يف لعب عاد وانتقم منهم حني اأق�سى برفقة فريقه 

الإيطايل بر�سل�نة من ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
بارترا  م��ارك  الإ�سباين  ال��دويل  مدافعه  عن  بر�سل�نة  تخلى  كما 
ل��ف��ري��ق ب��رو���س��ي��ا دورمت����ن���د م��ق��اب��ل 8 م��الي��ني ي����رو ومل مينحه 
الفر�سة رغم اأن دفاع الفريق يعاين من اأخطاء كبرية نتيجة تقدم 

جريمي ماتي� وخافيري ما�سكريان� يف العمر.
م��سًما  وق���ّدم  الأمل���اين  الفريق  برفقة  ملفت  ب�سكل  ب��ارت��را  وت��األ��ق 

مميًزا جعل ثمنه يف ال�س�ق يت�ساعف اأكرث من 4 مرات.
ومنح بر�سل�نة املهاجم �ساندرو رامرييز فر�سة الرحيل جماُنا نح� 
اأحد  وك��ان  الإ�سباين  الفريق  برفقة  مميًزا  م��سًما  وق�سى  مالغا 
الإ�سباين حني كان وراء  ال��دوري  بر�سل�نة عن لقب  ابتعاد  اأ�سباب 
ف�ز مالغا على الفريق الكتال�ين 2-0 يف اجل�لت الأخرية من 

البط�لة.
اللعب  من  قريًبا  وكان  الإجنليزي  اإيفرت�ن  نح�  رامرييز  وانتقل 
للغرمي التقليدي ريال مدريد اأو اأتلتيك� مدريد الذي اتفق معهم 

على كل التفا�سيل ل�ل عق�بة املنع من التعاقدات.
اآلني  ال�ساب  الكرواتي  مع   2014 �سيف  بر�سل�نة  فريق  وتعاقد 
باعه  ثم  وحيد  لقاء  يف  �س�ى  الفر�سة  مينحه  ومل  هاليل�فيت�ص 

امل��سم املا�سي لهامب�رغ مقابل 5.5 ملي�ن ي�رو فقط.
�س�نغ  األك�سندر  الكامريوين  ا  اأي�سً جماًنا  املغادرين  قائمة  و�سمت 
فيا  دافيد  الإ�سباين  ال��دويل  واملهاجم  م�نت�يا  مارتني  والإ�سباين 
اأخرى  اأفيالي وكلهم لزال���ا يلعب�ن يف فرق  اإبراهيم  واله�لندي 

ويقدم�ن م�ست�يات جيدة.

•• اأبوظبي-وام:

الريا�سي”  اأب���ظ��ب��ي  “ م��ه��رج��ان  ي��ج�����س��د 
- ال���ذي تنطلق ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ي���م الح���د يف 
جه�د   - للمعار�ص  ال�طني  اأب�ظبي  مركز 
م���ؤ���س�����س��ات ال���دول���ة ل��رت���س��ي��خ ح��ي��اة �سحية 
مثالية لأفراد املجتمع عرب ت�سجيعهم على 
ومناخ  مثالية  بيئة  يف  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة 
البدنية  الأن�سطة  خمتلف  ملمار�سة  مالئم 

خالل م��سم ال�سيف.
ومت��ت��د ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��م��ه��رج��ان الذي 
بالتعاون  الريا�سي  اأب�ظبي  ينظمه جمل�ص 
للمعار�ص  ال���ط��ن��ي��ة  اأب���ظ��ب��ي  ���س��رك��ة  م���ع 
ملدة  املقبل  اأغ�سط�ص   13 حتى  “اأدنيك” 
45 ي�ما حتت �سعار “حافظ على ن�ساطك 

- حافظ على �سحتك«.
وفعاليات جمتمعية خالل  م�س�ؤول�ن  واأك��د 
 “ “ وام  الإم����ارات  اأن��ب��اء  ل���ك��ال��ة  ا�ستطالع 
اأهمية املهرجان  مبنا�سبة انطالق املهرجان 
ودوره يف تعزيز الهتمام بالريا�سة ودورها 
ال��ه��ام يف حياة ال��ف��رد وك��ذل��ك رف��ع م�ست�ى 
املجتمع  اأفراد  الريا�سي بني  الثقايف  ال�عي 

كافة .
الرئي�ص  ال���ظ���اه���ري  م��ط��ر  ح��م��ي��د  ورح�����ب 
ال�طنية  اأب�����ظ����ب����ي  ل�������س���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�سركات  “ وجمم�عة  “ اأدنيك  للمعار�ص 
الثانية  ال������دورة  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 

مل��ه��رج��ان اأب���ظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني يف جمل�ص اأب�ظبي 

الريا�سي.
وقال الظاهري اإن الدورة احلالية للمهرجان 
01 ب��امل��ائ��ة يف  ن�سبته  ب��ل��غ��ت  ���س��ه��دت من����ا 
امل�ساحات املخ�س�سة لإقامة املهرجان مقارنة 

مع الدورة ال�سابقة يف العام املا�سي.
القبي�سي  ع���ب���داهلل  اأح���م���د  ق���ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
مبجل�ص  والت�����س��ال  الت�س�يق  اإدارة  م��دي��ر 
اأب�ظبي الريا�سي اإن املهرجان ي�سهم يف دعم 

الريا�سة املجتمعية باإمارة اأب�ظبي .
م�سريا اإىل اأن احلدث مفت�ح لفئات املجتمع 
كافة ملمار�سة ه�اياتهم الريا�سية املف�سلة يف 
�سالت وقاعات مكيفة ومغلقة مبا يتنا�سب 

مع م��سم ال�سيف.
الريا�سي  اأب���ظ��ب��ي  جمل�ص  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
مع  بالتزامن  املهرجان  تنظيم  على  حر�ص 
ت�ا�سل  لتعزيز  للمدار�ص  ال�سيفية  العطلة 
جمم�عة  ع��رب  املجتمع  ف��ئ��ات  م��ع  املجل�ص 
ال��ري��ا���س��ي��ة العاملية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ك��ب��رية م��ن 
اجلاري  العام  ط�ال  متتد  التي  واملجتمعية 
الريا�سة  ل��ل������س���ل لأه���داف���ه جل��ع��ل  دع��م��ا 

منط احلياة الي�مية لعم�م اأفراد املجتمع.
و اأ�ساد القبي�سي بدعم واهتمام �سم� ال�سيخ 
اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ه��ي��ان ب��ن زاي����د 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  م�ؤ�س�سة  اأم��ن��اء 
لالأعمال اخلريية والإن�سانية رئي�ص جمل�ص 

واملبادرات  بالفعاليات  ال��ري��ا���س��ي  اأب���ظ��ب��ي 
الريا�سية  التي تخدم تط�ر ومناء احلركة 
واملجتمعية على م�ست�ى الدولة .. م��سحا 
�سمن  يقام  الريا�سي  اأب�ظبي  مهرجان  اأن 
املجتمعية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  �سل�سلة 
التي يحر�ص املجل�ص من خاللها على دعم 

م�سرية التفاعل الريا�سي يف املجتمع.
اأه��م��ي��ة احل����دث ال����ذي ي��ت��م تنظيمه  اأك����د  و 
ال�طني  اأب����ظ���ب���ي  م���رك���ز  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للمعار�ص “اأدنيك” خالل م��سم ال�سيف .

لفتا اإىل اأنه مت تخ�سي�ص ن�ساطات ريا�سية 
ومالعب  م��ن��ا���س��ب��ة  مب�������س���اح���ات  م��ف��ت���ح��ة 
مغطاة ومكيفة يف بيئة مثالية لأفراد الأ�سر 
وه�اياتهم  ال��ري��ا���س��ة  مل��م��ار���س��ة  وال���ع����ائ���ل 
الأعمار  جميع  وتلبي  تغطي  التي  املف�سلة 

والفئات ال�سنية.
للم�ساركة  املجتمع  اأف����راد  القبي�سي  دع��ا  و 
والتفاعل  ح�س�رهم  وت�سجيل  املهرجان  يف 
ت�سمل اجلانبني  ال��ت��ي  ك��اف��ة  الأن�����س��ط��ة  م��ع 
ال�سكر  وق�����دم   .. وال���رتف���ي���ه���ي  ال���ري���ا����س���ي 
ال�طنية  اأب�����ظ����ب����ي  ل�������س���رك���ة  وال���ت���ق���دي���ر 
احلدث  فعاليات  احت�سان  على  للمعار�ص 

وكذلك الرعاة.
واأع���رب حممد ع��ب��داهلل احل��م��ادي “ طالب 
فعاليات  لن��ط��الق  تطلعه  “ ع��ن  ج��ام��ع��ي 
ب�سكل  الريا�سي وحر�سه  اأب�ظبي  مهرجان 
���س��ن���ي ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ف��ي��ه ل����دوره امل��ه��م يف 

ممار�سة  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س��ئ��ة  الأج���ي���ال  ت�سجيع 
ال�سحي  ال��ب��ن��اء  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ال��ري��ا���س��ة 

ال�سليم لل�سباب ..
 م�سريا اإىل اأن املهرجان ياأتي م�اكبا جله�د 
يف  وتن�سئتهم  بال�سباب  ل��اله��ت��م��ام  ال��دول��ة 
مناخ �سحي ي�سهم يف تاأهيل الك�ادر ال�طنية 
البناء والتط�ر يف  الالزمة مل�ا�سلة م�سرية 

املجالت كافة.
واأ����س���ار اأح��م��د اإب��راه��ي��م ال��ع������س��ي “ طالب 
الفعاليات  ه����ذه  م��ث��ل  اأن  اإىل   “ ج��ام��ع��ي 
الريا�سية الهامة تتزايد اأهميتها خا�سة يف 

ظل معدلت ال�سمنة املرتفعة بني الطلبة .
م�ؤكدا اأن م�ساركتهم يف هذا احلدث الريا�سي 
مناخ  معاي�سة  على  ي�ساعدهم  اأن  �ساأنه  من 
بيئة  يف  تن�سئتهم  يف  ي�سهم  مثايل  ريا�سي 

�سحية �سليمة.
 51 الريا�سي”  اأب�ظبي  “مهرجان  ويقدم 
منها  كافة  املجتمع  لأف���راد  ريا�سيا  ن�ساطا 
الري�سة  وت��ن�����ص  ال�����س��ل��ة  ال���ق���دم وك�����رة  ك����رة 
امل�سغر  الأر���س��ي  والتن�ص  ال��ط��ائ��رة  وال��ك��رة 
والكرو�ص  اجلري  وم�سمار  الطاولة  وتن�ص 
ف��ت وم��ن��ط��ق��ة ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���س��ي��ة وعدة 

اأن�سطة ريا�سية وترفيهية لالأطفال.
اأي�سا بالتزامن مع املهرجان  وتنطلق الي�م 
من  ل��الأط��ف��ال  ال�سيفي  املع�سكر  ف��ع��ال��ي��ات 
عمر 6 اإىل 21 �سنة حتت اإ�سراف مدربني 

متخ�س�سني.

وولفرهامبت�ن  عمليا(  )الثانية  الأوىل  الإنكليزية  ال��درج��ة  ن���ادي  دف��ع 
ووندررز مبلغا قيا�سيا بلغ 15،8 ماليني جنيه ا�سرتليني )20،3 ملي�ن 

دولر اأمريكي( ل�سم الدويل الربتغايل ال�ساب روبن نيفيز من ب�رت�.
واأعلن النادي اململ�ك من م�ستثمرين �سينيني ال�سبت، �سم الالعب ال�اعد 
البالغ 20 عاما واأحد عنا�سر منتخب بالده دون 21 عاما، والذي اأ�سبح 
يف 2015 اأ�سغر قائد لفريق يف مباراة �سمن دوري اأبطال اأوروبا، عندما 

حمل ال�سارة �سد ماكابي حيفا ال�سرائيلي.
وبذلك، �سيعاود الالعب الذي وقع عقدا خلم�سة اأع�ام، اللعب يف اإ�سراف 
املدرب ال�سابق لب�رت� ن�ن� ا�سبرييت� �سانت� ال�ساعي اىل اإعادة النادي اىل 
الدوري املمتاز الذي يغيب عنه منذ هب�طه عام 2012، والذي ان�سم اليه 

يف نهاية امل��سم املن�سرم بعد اإقالته من ب�رت�.
وقال املدرب لهيئة الإذاعة الربيطانية “بي بي �سي” ان “روبن لعب جيد 

جدا ميكنه اإ�سافة اأم�ر جديدة اىل ت�سكيلتنا اأعرفه جيدا«.
اأ�ساف “عندما يق�د لعب يبلغ من العمر 18 عاما فريقا مثل ب�رت�، يف 

دوري اأبطال اأوروبا، فهذا يعني الكثري«.
اإ���س��راف مدربه  باللعب جم��ددا يف  ���س��روره  اأع��رب الالعب عن  من جهته، 

ال�سابق، م�سيفا “دائما ما كنت اأرغب باللعب يف انكلرتا«.
اأ�ساف الالعب الذي �سجل 4 اأهداف يف 92 مباراة مع ب�رت� “اأعتقد انه 
يف امكاين ان اأق�م باأم�ر جيدة هذا امل��سم. هي اأي�سا فر�سة جيدة بالن�سبة 

اإيل للعمل مع مدرب عملت معه امل��سم املا�سي«.
الربتغايل  �سم  ل�ولفرهامبت�ن،  ل�سفقة  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  وك��ان 

هيلدير ك��ستا من بنفيكا مقابل 13 ملي�ن جنيه يف يناير.

»مهرجان اأبوظبي الريا�صي« ير�صخ منط
 احلياة ال�صحية املثالية لأفراد املجتمع 

مبلغ قيا�صي من وولفرهامبتون للربتغايل نيفيز 

الفريقي والفتح اإىل ربع 
نهائي كا�ص الحتاد 

تاأهل ناديا الفريقي الت�ن�سي والفتح الرباطي املغربي اىل ربع نهائي كاأ�ص الحتاد 
الفريقي لكرة القدم بعد م�سار دراماتيكي لآخر مباراتني يف املجم�عة الأوىل.

وفاز الفريقي على �سيفه كمبال كابيتال �سيتي الوغندي 4-�سفر، بينما قلب الفتح 
الدقائق الخرية  النيجريي اىل ف�ز يف  ي�نايتد  ريفرز  تعادله مع �سيفه  الرباطي 
2-1. يف املباراة الأوىل، �سجل �سابر خليفة ومن�بي احلداد ومعتز الزمزمي اأهداف 

الفريقي الذي رفع ر�سيده اىل 12 نقطة يف �سدارة املجم�عة.
بفارق  ن��ق��اط   9 اىل  ر�سيده  رف��ع  ال���ذي  ال��رب��اط��ي  الفتح  النهائي  رب��ع  اىل  وراف��ق��ه 
ي��سف  الفتح  هديف  و�سجل  اأي�سا.  نقاط   9 �ساحب  كمبال  عن  املبا�سرة  امل�اجهات 

الكناوي وحممد ف�زير ولريفرز ي�نايتد ب�لجي �ساكني .

�سيك�ن الفنلندي فالتريي ب�تا�ص �سائق فريق مر�سيد�ص 
اول املنطلقني يف �سباق جائزة النم�سا الكربى، املرحلة 
واحد  الف�رم�ل  ل�سباقات  العامل  بط�لة  من  التا�سعة 

املقررة الحد على حلبة ريد ب�ل يف �سبيلربغ.
املركز  ب�تا�ص من  فيها  ينطلق  التي  الثانية  امل��رة  وهي 
يف  كانت  الأوىل  ب��ان  علما  م�سريته،  ب��داي��ة  منذ  الول 

جائزة البحرين الكربى يف ني�سان ابريل املا�سي.
وت��ق��دم ب���ت��ا���ص ع��ل��ى م��ت�����س��در ت��رت��ي��ب ب��ط���ل��ة العامل 
الملاين �سيبا�ستيان فيتيل فرياري، وزميله يف مر�سيد�ص 
�سينطلق  الخ��ري  ان  ال  هاميلت�ن،  ل�ي�ص  الربيطاين 
الرجاع  عق�بة  اجلمعة  تلقيه  بعد  الثامن  املركز  من 
خم�ص مراكز ب�سبب ا�سطراره ل�ستبدال علبة ال�سرعة 

يف �سيارته.
انتهاء  بعد  ال�سرعات  علبة  مر�سيد�ص  فريق  وا�ستبدل 
هاميلت�ن  ك��ان  حيث  اجلمعة  احل��رة  التجارب  ج�لتي 
املرحلة  يف  اأ�سابها  �سرر  ب�سبب  وذل��ك  فيهما،  الأف�سل 

املا�سية يف جائزة اأذربيجان الكربى.
يف  احل��ال��ي��ة  ال�����س��رع��ات  علبة  هاميلت�ن  ي�ستخدم  ومل 
عليه  �ستفر�ص  ولذلك  متتالية،  �سباقات  ل�ستة  �سيارته 

عق�بة الرتاجع خم�سة مراكز.
و���س��ي��ك���ن زم��ي��ل ف��ي��ت��ل يف ف������رياري، ال��ف��ن��ل��ن��دي كيمي 
رايك�نن، ثالث املنطلقني بدل من هاميلت�ن، متقدما 
على �سائقي فريق ريد ب�ل، الأ�سرتايل دانيال ريكياردو 

واله�لندي ماك�ص فري�ستابن ت�اليا.

اأكد لعب ريال مدريد ال�سابق، فرناندو م�ريينت�ص، اأنه 
اإذا مل ي�سم امللكي الفرن�سي كيليان مبابيه، ف�سي�سرتيه 
انتقال  ح����ل  ت��ث��ار  ال��ت��ي  للت�قعات  ن��ظ��راً  اآخ����ر،  ف��ري��ق 

الالعب الدويل الفرن�سي من فريقه.
الن�ع  ه��ذا  عن  احلديث  يتم  حينما  م�ريينت�ص:  وق��ال 
املت�لدة،  الت�قعات  ب�سبب  ع��ادة  ه��ذا  يك�ن  الأرق���ام  من 

واإذا مل ي�سمه فريق ف�سيفعل ذلك فريق اآخر.
يذكر اأن مبابيه  ولعب فريق م�ناك� الفرن�سي حالياً، 

للم��سم  “امللكي”  ال��ف��ري��ق  �سفقات  اأب����رز  ي�سبح  ق��د 
املقبل، بح�سب م�سادر متخ�س�سة ت�ؤكد يف ال�قت ذاته 
اأغلى  لإمت���ام  م�سطراً  �سيك�ن  الإ���س��ب��اين  ال��ف��ري��ق  اأن 

�سفقة انتقال يف تاريخ كرة القدم. 
واأكد م�ريينت�ص: �سيك�ن من ال�سعب ا�ستيعاب كل ذلك 
بالن�سبة لالعب �ساب مثل مبابيه .  واأ�ساف: الكثري من 
احلديث اأثري ح�ل مبابيه.. حينما يجذب لعب اهتمام 

عدة اأندية فذلك لأنه م�ه�بة . 

مورينت�ص: على ريال مدريد �صم مبابيه �صريعًا

بوتا�ص اأول املنطلقني بجائزة النم�صا الكربى 
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حامل  الإنكليزي،  ي�نايتد  مان�س�سرت  اأعلن 
لقب ال��دوري الأوروب��ي يف كرة القدم، اأم�ص 
ت��سله اىل اتفاق مع م�اطنه ايفرت�ن ل�سم 
املهاجم البلجيكي الدويل روميل� ل�كاك� يف 

�سفقة قدرة بنح� 85،5 ملي�ن ي�رو.
وذك�����ر ال���ن���ادي ع��ل��ى م���ق��ع��ه ال��ر���س��م��ي انه 
انتقال  ق��ي��م��ة  ح�����ل  ات���ف���اق  اىل  “ت��سل 
ال�سروط  بانتظار  ل�كاك�،  روميل�  املهاجم 

الطبية وال�سخ�سية«.
ومتثل ال�سفقة �سربة كبرية لت�سل�سي، فريق 
ل�كاك� ال�سابق ومدربه امل�ستقبلي يف ي�نايتد 
الربتغايل ج�زيه م�ريني�، الذي كان يرغب 

يف اقتنا�سه من ال�سياطني احلمر.
معل�مات  ���س��ي��ق��دم  ان�����ه  ال����ن����ادي  واأو������س�����ح 
ال�سحف  وبح�سب  قريب.  وق��ت  يف  ا�سافية 
الربيطانية �سينفق ي�نايتد 85،5 ماليني 

عاما،   24 ال��ب��ال��غ  امل��ه��اج��م  ل�سم  ي����رو 
لعب  اأغلى  خام�ص  �سي�سبح  وال��ذي 

يف تاريخ اللعبة.
ي���ن��اي��ت��د ع���ن بديل  وي��ب��ح��ث 
للمهاجم ال�س�يدي املخ�سرم 

ابراهيم�فيت�ص  زلت�������ان 
ل�سابة  ت���ع���ر����ص  ال������ذي 
امل��سم  ال��رك��ب��ة  يف  ق���ي��ة 

يجدد  ومل  امل����ا�����س����ي 
النادي عقده.

ل�كاك�  و���س��ي��ج��ت��م��ع 
مب�ريني�  جم�������ددا 
يف  عنه  تخلى  ال���ذي 
ولي���ت���ه ال��ث��ان��ي��ة مع 

مل�سلحة   ، ت�����س��ل�����س��ي 
ايفرت�ن يف 2014.

هدفا   25 ل�كاك�  و�سجل 
يف الدوري الخري وحل وراء 

ترتيب  يف  ك���اي���ن  ه�����اري  ال������دويل 
الهدافني.

وي�سافر ي�نايتد اىل كاليف�رنيا 
ال�����لي����ات امل���ت���ح���دة الح���د 

لالعداد مل��سمه املقبل.
وا�ستهل ل�كاك�، الك�نغ�يل الأ�سل، م�س�اره 
اىل  انتقاله  قبل   2009 يف  ان��درخل��ت  م��ع 
بروميت�ص  و���س��ت  اىل  اع���اره  ال���ذي  ت�سل�سي 

ال��ب��ي���ن واي��ف��رت���ن، قبل ان 
اىل  نهائيا  عنه  يتخلى 

 2014 يف  الخ�����ري 
ملي�ن   32 م��ق��اب��ل 
ي������������رو ف������ت������األ������ق يف 
�����س����ف�����ف����ه و����س���ج���ل 
يف  ه�����دف�����ا   53 ل������ه 

م������ب������اري������ات   110
الربمريليغ.

ف�ص  ر و

ل���ك��اك��� مت��دي��د ع��ق��ده م��ع اي��ف��رت���ن الذي 
ح�سن �سروطه املالية، بحجة انه يريد اللعب 

على م�ست�ى اأعلى.
اأعماله ال�كيل  و�سجل الالعب الذي يدري 
ال�سهري مين� راي�ل 20 هدفا يف 59 

مباراة مع منتخب بلجيكا.
يع�د  ان  امل���ت����ق���ع  م����ن  وك������ان 
ل�كاك� اىل ايفرت�ن اخلمي�ص 
العدادية  ال��ت��م��اري��ن  خل������ص 
للم��سم، بيد انه ظهر يف �س�رة 
مع �سديقه الفرن�سي ب�ل ب�غبا، 
واأغلى  ي�نايتد  و���س��ط  لع��ب 
ال����ع����امل،  يف  لع�������ب 
خ������������������الل 

ال�ليات  يف  اأجن��ل��ي�����ص  ل������ص  يف  عطلتهما 
املتحدة.

ل�كاك�  ف�سل  �سحافية،  ت��ق��اري��ر  وبح�سب 
جنيه  ال����ف   200 ي���ن���ال  ان  ي��ت���ق��ع  ال�����ذي 
على  ي�نايتد  ف�سل  ال�سب�ع،  يف  ا�سرتليني 
مع  �سداقته  بحكم  ت�سل�سي،  طف�لته  فريق 

ب�غبا وراأي وكيله راي�ل.
واأ�سارت �سحيفة غارديان اىل ان ال�سفقة قد 
تت�سمن مكافاآت ا�سافية بقيمة 17 ملي�ن 
ي�رو وع�دة املهاجم واين روين اىل �سف�ف 
اجمايل  لي�سل   ، اي��ف��رت���ن  ال���س��ل��ي  ن��ادي��ه 
رقم  وه���  ي���رو  ملي�ن   113 اىل  ال�سفقة 

قيا�سي عاملي.
وك���ان راي����ل ق��د حقق ارب��اح��ا ك��ب��رية العام 
املا�سي من ي�نايتد، فح�سل على 40 ملي�ن 
ي�فنت��ص  م��ن  ب���غ��ب��ا  ان��ت��ق��ال  ل��ق��اء  جنيه 
بالإ�سافة  ي���ن��اي��ت��د،  اىل  الي��ط��ايل 
النجمني  ان���������س����م����ام  اىل 
اب���راه���ي���م����ف���ي���ت�������ص 
ال��سط  ولع�����ب 
الرم�������ي�������ن�������ي 
ه������������ري������������ك 
ن  يا ر خميتا
م���ل���ع���ب  اىل 
اأولد تراف�رد.

تقارير  وذك����رت 
ان  ب����ري����ط����ان����ي����ة 
ت�������س���ل�������س���ي اأح����ج����م 
ع��ن دف���ع ح�����س��ة راي����ل 
ل�سم  حم��ت��م��ل��ة  ���س��ف��ق��ة  يف 

ل�كاك�.
ا���س��اب��ة زلت����ان وتراجع  و���س��اه��م��ت 
اأداء املخ�سرم روين يف ت�سرعي وترية 
ف�سل  ال��ذي  ي�نايتد،  اىل  ل�كاك�  انتقال 
ري����ال مدريد  ا���س��ت��ق��دام م��ه��اج��م  اي�����س��ا يف 

ال�سباين الفارو م�راتا.

بعد مرور 6 اأ�سابيع على انتهاء امل��سم املا�سي، وعلى عك�ص املت�قع باأن ي�سهد �س�ق 
انتقالت لعبي كرة القدم يف اإ�سبانيا املريكات� ن�ساًطا كبرًيا هذا ال�سيف، اإل اأنه 

ي�سري بحركة بطيئة كحركة ال�سلحفاة.
اأتلتيك�  وك��ذل��ك  الآن،  ب���ارزة حتى  اأي �سفقة  وبر�سل�نة  م��دري��د  ري��ال  ي��ربم   ومل 
مدريد بالطبع، نظًرا للعق�بة املفرو�سة عليه من قبل الحتاد الدويل للعبة فيفا 
بحظر اإبرام اأي تعاقدات جديدة حتى يناير 2018، ب�سبب خمالفات يف تعاقداته 

مع الالعبني اأ�سحاب الأعمار ال�سغرية.
كما مل يربم اإ�سبيلية، بقيادة مديره الفني اجلديد، الأرجنتيني اإدواردو برييزو ، 

اأي تعاقدات حتى الآن لتدعيم �سف�ف الفريق.
مكان  برييزو  حل  حيث  الآن،  حتى  النتقالت  �س�ق  اأبطال  هم  املدرب�ن  زال  وما 
لتدريب  �سامباويل  رح��ل  بعدما  اإ�سبيلية  تدريب  يف  �سامباويل  خ�رخي  م�اطنه 
املنتخب الأرجنتيني، يف حني حل خ�ان كارل��ص اأونزوي مكان برييزو يف تدريب 

�سلتا فيغ� الإ�سباين.
وت�ىل اإيرن�ست� فالفريدي تدريب فريق بر�سل�نة خلًفا لل�ي�ص اإنريكي، بينما حل 

خ��سيه اآنخل زيغاندا مكان فالفريدي يف تدريب اأتلتيك بلباو.
كما ت�ىل مار�سيلين� غار�سيا تدريب فالن�سيا، والأرجنتيني ل�ي�ص زوبيليدا تدريب 

األفي�ص خلًفا مل�اطنه ماوري�سي� بيليجرين�.
وترك كيكي �سيتيني فريق ل�ص باملا�ص لتدريب ريال بيتي�ص، بينما ت�ىل مان�يل 

ماركيز تدريب ل�ص باملا�ص.
اأكرث ه��دوًءا، حيث تعاقد ريال مدريد  يف املقابل، كانت حركة انتقالت الالعبني 
ح��ام��ل لقبي ال����دوري الإ���س��ب��اين ودوري اأب��ط��ال اأوروب����ا م��ع ال��الع��ب ال�����س��اب تي� 
بعد  فاييخ�  خي�س��ص  لعبه  ا�ستعاد  كما  م��دري��د،  اأتلتيك�  فريق  من  هرينانديز 

انتهاء اإعارته اإىل اإنرتاخت فرانكف�رت الأملاين.
والإ�سباين  رودريغيز  خيم�ص  الك�ل�مبي  من  اأي  الريال  �سف�ف  عن  يرحل  ومل 
األفارو م�راتا وحار�ص املرمى الك��ستاريكي كيل�ر نافا�ص حتى الآن، رغم الت�قعات 

برحيلهم عن �سف�ف الفريق هذا ال�سيف.
كما ل يزال الربتغايل كري�ستيان� رونالدو �سمن �سف�ف الريال، رغم اأزمته مع 

م�سلحة ال�سرائب الإ�سبانية.
وتبدو الأو�ساع اأكرث هدوًءا يف بر�سل�نة، الذي حاول �سم لعب ال��سط الإيطايل 

مارك� فرياتي، لكنه مل يتلَق اأي رد اإيجابي من باري�ص �سان جريمان الفرن�سي.
يريده  لعب  اإن فرياتي   : بر�سل�نة  ن��ادي  رئي�ص  بارت�مي�،  ماريا  وق��ال ج��سيب 
واإيرن�ست�  �سمه  يف  يرغب  برب�سل�نة  الكرة  مدير  فرينانديز  روب��رت  امل��درب���ن.. 
ا وباقي الطاقم التدريبي ي�ؤيد هذا. نعلم  فالفريدي املدير الفني لرب�سل�نة اأي�سً

ا اأن الالعب يرغب يف النتقال ل�سف�ف فريقنا. امل�سكلة تكمن يف اأن باري�ص  اأي�سً
�سان جريمان اأبلغنا عدم رغبته يف اأي مفاو�سات ب�ساأن الالعب.

واأ�ساف: ولكن ل يزال هناك نح� 60 ي�ًما متبقية يف فرتة النتقالت.
واقت�سر ن�ساط بر�سل�نة يف �س�ق النتقالت حتى الآن على ا�ستعادة لعبه جريارد 

دول�في� من اإيفرت�ن الإجنليزي.
واأعلن بر�سل�نة، ي�م الأربعاء املا�سي، عن جتديد عقد لعبه الأرجنتيني لي�نيل 

مي�سي، ليك�ن اأبرز عقد للنادي الكتال�ين يف ال�سيف احلايل حتى الآن.
ولكن النادي مل يربم حتى الآن اأي �سفقة كبرية مع لعب جديد لتدعيم �سف�فه 

ا�ستعداًدا للم��سم اجلديد.
وقال بارت�مي�: نرغب يف تك�ين فريق قادر على املناف�سة جمدًدا، ولكننا ل نريد 
الفر�سة لالعبي  ت�سنح  الفريق حتى  الالعبني يف  لدينا عدد كبري من  يك�ن  اأن 

ال�سف الثاين للتدريب مع الفريق وامل�ساركة يف املباريات.
ا�ستمرارية  �سمان  �س�ى  ال��ن��ادي  اأم��ام  لي�ص  اأتلتيك�،  على  املفرو�ص  احلظر  وم��ع 

جن�مه �سمن �سف�ف الفريق، وعدم التفريط يف اأي منهم.
العتماد  لأتلتيك�،  الفني  املدير  �سيمي�ين،  دييغ�  الأرجنتيني  �سي�ا�سل  ولهذا، 
على كل من الفرن�سي اأنط�ان غريزمان يف الهج�م، و�ساوؤول نيغ�يز ج�هرة خط 

ال��سط، واملهاجم املخ�سرم فريناندو ت�ري�ص.
ويف اإ�سبيلية، انتقل املدرب الأرجنتيني �سامباويل لتدريب منتخب بالده، كما انتقل 
في�سنتي اإيب�را، جنم خط و�سط الفريق، اإىل لي�سرت �سيتي الإجنليزي مقابل 14 
تدعيم �سف�ف  ا�ستغالله يف  ، وه� مبلغ ميكن  دولر(  ي���رو )16 ملي�ن  ملي�ن 

الفريق.
وكان اإ�سبيلية �سمن عدد من الأندية الإ�سبانية التي ف�سلت بيع بع�ص لعبيها يف 

البداية، للح�س�ل على مبالغ مالية ت�ساعدها يف اإبرام ال�سفقات اجلديدة لحًقا.
اأن بيع ع�سرة لعبني  اأم�ص اجلمعة،  الريا�سية،  الإ�سبانية  وذكرت �سحيفة ماركا 
من الأندية الإ�سبانية اإىل اأندية يف م�سابقات خمتلفة باأوروبا بلغت ح�سيلته املالية 

89 ملي�ن ي�رو )101 ملي�ن دولر( .
وكانت اأندية الدوري الإجنليزي، هي �ساحبة ن�سيب الأ�سد من النج�م الراحلني 
من  خم�سة  انتقل  حيث  الآن،  حتى  ال�سيف  ه��ذا  الإ���س��ب��اين  ال����دوري  اأن��دي��ة  ع��ن 
الالعبني الع�سرة اإىل الدوري الإجنليزي مقابل لعبني اإىل كل من فرن�سا واأملانيا، 
يف حني كان الالعب املتبقي ه� اإدغار مينديز، الذي ترك األفي�ص اإىل كروز ازول 

املك�سيكي.
الدوري  ي��زال  ل   ، اجلديد  امل��سم  فعاليات  انطالق  على  �سهرين  من  اأق��ل  وقبل 

الإ�سباين بانتظار ال�سفقات الكبرية.

���س��ام ك����ي���ري ام�ص،   24 امل�����س��ن��ف  اأ���س��ق��ط الأم���ريك���ي 
الدور  يف  ت�س�نغا،  ويلفريد  ج�   12 امل�سنف  الفرن�سي 

ثالث  الإنكليزية،  وميبلدون  لبط�لة  الثالث 
البط�لت الأربع الكربى يف كرة امل�سرب.

28 ع��امل��ي��ا على  امل�����س��ن��ف  ك����ي���ري  وف�����از 
 ،2-6 بنتيجة  عا�سرا  امل�سنف  ت�س�نغا 
يف   5-7  ،6-1  ،)5-7(  6-7  ،6-3
امل���ب���اراة ال��ت��ي ب����داأت اجل��م��ع��ة وت�قفت 
ب�سبب حل�ل الظالم مع تقدم ك�يري 

يف املجم�عة اخلام�سة 6-5، وا�ست�ؤنفت 
ام�ص ال�سبت ب�س�ط خ�سره ت�س�نغا على 

اإر�ساله.
وقال ك�يري بعد ال�س�ط 

ال���������س����ب����ت ال�����������ذي مل 
ي�ستغرق �س�ى خم�ص 
دقائق “كنت يف هذه 
من  اأك���رث  ال��سعية 
ال�سابق.  يف  م������رة 
م������������ن ال�������غ�������ري�������ب 
ب��ع�����ص ال�������س���يء ان 
ت��ف���ز مب��ب��اراة بعد 
خ��ص �س�ط واحد 

فقط«.
وي���الق���ي ك����ي���ري يف 

اجلن�ب  املقبل  ال���دور 
اأندر�س�ن  كيفن  افريقي 

الرابع  ال�����دور  ب��ل��غ  ال����ذي 
البلجيكي  ح�������س���اب  ع���ل���ى 

روبن بيملمان�ص.
اأخ�������رى  م�����ب�����اري�����ات  ويف 

البلغاري  ب��ل��غ  ال�����س��ب��ت، 
دمييرتوف  غ��ري��غ���ر 
ال����دور   13 امل�����س��ن��ف 
ب����ف�����زه على  ال����راب����ع 
دودي  ال����س���رائ���ي���ل���ي 
 1-6  ،1-6 ����س���ي���ال 
ث�������م ب����الن���������س����ح����اب 

الفخذ الأمين. و�سيالقي دمييرتوف  اإ�سابة يف  ب�سبب 
نهائي  ن�سف  بل�غ  له  �سبق  وال��ذي  عامليا،   11 امل�سنف 
بط�لة  لقب  واأح���رز   2014 يف  وميبلدون 
املقبل  ال��دور  2008، يف  ع��ام  النا�سئني 
الملاين  اأو  ف��ي��درر  روج��ي��ه  ال�س�ي�سري 

مي�سا زفرييف.
ال�سبانية  ب��ل��غ��ت  ال�������س���ي���دات،  ول������دى 
الرابع  ال�����دور  م���غ���روت�����س��ا  غ��ارب��ي��ب��ي 
بتغلبها على الرومانية �س�رونا كري�ستي 

ب�سه�لة 6-2 و2-6.
الفائزة   ،14 امل�سنفة  م�غ�رت�سا  وت�سعى 
غ�����ارو������ص  رولن  ب����ط�����ل����ة  ب����ل����ق����ب 
بل�غ  اىل   ،2016 الفرن�سية 
للمرة  ن��ه��ائ��ي ومي��ب��ل��دون 
 2015 ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة 
ح��ي��ن��م��ا خ�����س��رت اأم����ام 
�سريينا  الم��ريك��ي��ة 

وليام�ص.
واح�����������ت�����������اج�����������ت 
ال���س��ب��ان��ي��ة اىل 
دق����ي����ق����ة   70
لبل�غ  ف����ق����ط 
الرابع،  ال��دور 
ح����������������ي����������������ث 
������س�����ت�����الق�����ي 
المل�������ان�������ي�������ة 
اأجن����ل����ي����ك ك����ريب����ر او 

المريكية �سيلبي روجرز.
�سفيتالنا  الرو�سية  تاأهلت  كما 
ك�زنت�س�فا بف�زها ال�سهل على 
ب���ل���ن��ا هريك�غ  ال�����س��ل���ف��اك��ي��ة 
لتالقي  و6-�سفر،   4-6
يف ال����دور امل��ق��ب��ل ال��ف��ائ��زة من 
انيي�سكا  ال��ب���ل��ن��دي��ة  م���ب���اراة 
وال�س�ي�سرية  رادف���ان�������س���ك���ا 

تيميا با�سين�سكي.

اأعلنت �سرطة بامل بيت�ص غاردنز يف ولية فل�ريدا ان جنمة 
ب�سكل  تق�د  كانت  وليام�ص  فين��ص  المريكية  امل�سرب  ك��رة 
به يف ي�ني�  ال��ذي كانت �سالعة  ال�سري  قان�ين خالل ح��ادث 

املا�سي، واأدى اىل وفاة رجل م�سن.
مب�س�ؤولية  اأف��اد  ي�ني�،   30 يف  لل�سرطة  �سابق  تقرير  وك��ان 
وقع  ال��ذي  احل���ادث  يف  �سابقا،  عامليا  اأوىل  امل�سنفة  وليام�ص 
ال�سارات  تقاطعات  اأح��د  على  نف�سه،  ال�سهر  م��ن  التا�سع  يف 

ال�س�ئية يف بلدة بامل بيت�ص غاردنز.
اإل ان ال�سرطة اأعلنت ام�ص الأول اجلمعة ان ال�سيارة التي 
كانت تق�دها فين��ص وليام�ص كانت ت�سري ب�سكل قان�ين 
الل�ن  ال�س�ئية على  الإ�سارة  التقاطع عندما كانت  على 

الخ�سر، وذلك اعتمادا على �سريط فيدي� جديد.
وتابعت ان فين��ص كانت تتجه �سمال عندما ا�سطرت 

للت�قف لل�سماح مبرور �سيارة ت�اجهها.
م�سارها،  فين��ص  ا�ستكملت  ال�سيارة،  م��رور  وبعد 

ل����ن ال�سارة  ت��غ��ري  ع��ي��ن��ه  ال����ق���ت  ل��ك��ن يف 
و�سدمت  الأح���م���ر،  اىل  ال�����س���ئ��ي��ة 

بار�س�ن  ل��ي��ن��دا  ت���ق����ده���ا  ����س���ي���ارة 
�سيارة  ال���غ���رب  ن��ح���  م��ت��ج��ه��ة 

وليام�ص.
ال�سائق  زوج  وت���ع���ر����ص 
ج��������ريوم ب����ار�����س�����ن اىل 

اإ������س�����اب�����ات خ����ط����رة يف 
احلادث،  جراء  الراأ�ص 
ي�ني�   22 يف  وت������يف 

متاأثرا بجراحه.
وليام�ص  وك���ان���ت 

اأعقاب  يف  اأك����دت 
انها  احل���������ادث 

م���������ن���������ه���������ارة 
ة  ر مك�س� و

ال������ق������ل������ب 
ل�������ف������اة 

ب��ار���س���ن ال����ذي ت��ق��دم��ت ع��ائ��ل��ت��ه ب��دع���ى ق��ت��ل غ��ري متعمد 
بحقها. واأكد حمامي وليام�ص ان ما جرى مل يكن متعمدا، 
وان التقرير الأول لل�سرطة اأ�سار اىل ان �سيارة م�كلته كانت 

تتقدم ب�سرعة خم�سة اأميال يف ال�ساعة فقط.
وت�سارك وليام�ص للمرة 22 يف بط�لة وميبلدون الإنكليزية، 
الكربى،  الأرب��ع  البط�لت  ثالث 
وال����ت����ي اأح���������رزت ل��ق��ب��ه��ا 5 
اجلمعة  وب���ات���ت  م�����رات. 
اأك������رب لع���ب���ة م���ن���ذ 23 
ال�16  دور  ت��ب��ل��غ  ع���ام���ا 
اليابانية  على  بف�زها 
ن������اوم������ي اأو������س�����اك�����ا 
مب����ج����م�����ع����ت����ني، 
م�عدا  لت�سرب 
الكرواتية  م����ع 

اآنيا ك�ني�ه.

مان�ص�صرت يونايتد يتفق مع ايفرتون ل�صم لوكاكو 

قبل اأقل من �شهرين على انطالق فعاليات املو�شم اجلديد

“املريكاتو” ي�صري ب�صرعة ال�صلحفاة بانتظار ال�صفقات الكبرية

كويري ي�صقط ت�صونغا يف 
بطولة وميبلدون

وليام�ص قادت ب�صكل قانوين خالل حادث ال�صري 

بينهم  ال�سابقني، من  القدم  ك��رة  8 من جن���م  و�سل 
ام�ص  باك�ستان  اإىل  رون��ال��دي��ن��ي���  ال��ربازي��ل��ي  ال��ن��ج��م 
ال�����س��ب��ت، ل��ل��م�����س��ارك��ة يف اأك����رب ح���دث ل��ك��رة ال��ق��دم يف 

باك�ستان.
وي�سارك الالعب�ن مع جمم�عة من لعبي باك�ستان 
7 لعبني،  يف مباريات بني فريقني ي�سم كل منهما 
ال�سغ�ف  البلد  ه��ذا  ال��ق��دم يف  ل��ك��رة  للرتويج  وذل���ك 

بالكريكيت.
بتح�سن  ر�سالة  ت�جيه  اإىل  احل��دث  ه��ذا  يهدف  كما 

الأو�ساع الأمنية يف باك�ستان.
ومن املقرر اإقامة هذه املباريات يف  وقت لحق مبدينة 

كارات�سي، وغداً الأحد مبدينة له�ر.
وتت�سمن جمم�عة الالعبني امل�سافرين اإىل باك�ستان 
ك��ال م��ن رون��ال��دي��ن��ي���، وم���اط��ن��ه روب��رت��� كارل��ص، 
والفرن�سيني روبري بري�ص، ونيك�ل اأنيلكا، والربتغايل 
ل���ي�����ص ب����ا م����رت���ي، والإجن���ل���ي���زي دي��ف��ي��د جيم�ص، 
رايان  لل�يلزي  اإ���س��اف��ة  ب�اتينغ،  ج���رج  واله�لندي 
الإجنليزي،  ي�نايتد  ملان�س�سرت  ال�سابق  النجم  غيغز، 

ح�سبما اأفاد منظم� هذا احلدث.
دولياً،  ريا�سياً  حدثاً  باك�ستان  ت�ست�سيف  ما  ون���ادراً 

نظراً لل��سع الأمني الذي �ساء يف الآونة الأخرية.
وتقام مباريات كرة القدم التي ي�سارك فيها رونالديني� 
يف  خا�سة  اأمنية  وترتيبات  اإج���راءات  و�سط  ورف��اق��ه، 

الفنادق والإ�ستادات من قبل اجلي�ص الباك�ستاين.
وي���غ���ادر ال��الع��ب���ن اإ����س���الم اأب����اد اإىل ك��ارات�����س��ي، بعد 
اجلي�ص  ق��ائ��د  اأع���ده  ال���ذي  ال�ستقبال  حفل  ح�س�ر 

الباك�ستاين.

رونالدينيو يقود جمموعة من النجوم يف مباريات ترويجية 



    
يحاكم بتهمة �صرقة ري�صة ع�صفور 
اعرتف م�اطن �س�ي�سري من حمبي الطي�ر اأمام حمكمة ب�سرقته 
ملتاحف التاريخ الطبيعي يف اأوروبا، وذلك كي يتمكن من ا�ستكمال 

جمم�عته املك�نة من اأكرث من 10500 ري�سة من ري�ص الطي�ر.
ووفقاً ملا جاء يف لئحة التهام يف املحاكمة املنعقدة يف بازل، فقد 
خ�سائر  يف  ت�سبب  مما  وجناحاً،  ري�سه   458 البناء  مهند�ص  �سرق 
ملي�ن   6.1( �س�ي�سري  فرنك  ماليني   6 بح�ايل  قيمتها  تقدر 

دولر(.
ك��ان يريد امتالك ري�سة واح��دة من  اإن��ه  الرجل للمحكمة  وق��ال 
كل ن�ع من الطي�ر اجلارحة يف العامل. ومتكن من الدخ�ل اإىل 
جمم�عات املتاحف املختلفة يف �س�ي�سرا واأملانيا والنم�سا من خالل 

تقدمي نف�سه كعامل طي�ر يعمل على بحث درا�سة علمية.
ومتكن من متزيق العديد من العينات لعدة �سن�ات، حتى لحظ 
متحف يف برلني ال�سرقة يف عام 2012. وباع املتهم الرئي�سي بع�ص 
اأي�ساً  اآخ��ر، وال��ذي مثل ه�  اإىل جامع ري�ص  ال��ذي �سرقه  الري�ص 

اأمام املحكمة يف بازل ب�سبب �سرائه لأ�سياء م�سروقة. 

يتناول 72 �صطرية هوت دوغ يف 10 دقائق 
فاز رجل اأمريكي مب�سابقة تناول �سطائر اله�ت دوغ التي اأقيمت 
مدينة  يف  الأمريكي  ال�ستقالل  بعيد  الحتفال  فعاليات  �سمن 

ني�ي�رك، بعدما التهم 72 �سطرية خالل 10 دقائق. 
ح�سل ج�ي ت�سي�ستنات )33 عاماً( على لقبه العا�سر على الت�ايل 
يف تناول �سطائر اله�ت دوغ بعدما متكن من التهام 72 �سطرية يف 
غ�س�ن 10 دقائق فقط. وكان ج�ي املعروف با�سم "الفك الكا�سر" 
70 �سطرية من اله�ت  فاز باللقب يف العام املا�سي، بعدما تناول 

دوغ. 
يف  ال�سطائر  ت��ن��اول  معدل  "كان  اإجن���ازه  على  معلقاً  ج���ي  وق��ال 
النهاية  تباطاأت يف  �سرعتي  ولكن  الدقيقة،  �سطائر يف   9 البداية 

ومل اأمتكن من تناول اأكرث من 7 �سطائر يف الدقيقة ال�احدة".
وي��ذك��ر ب���اأن ج���ي ف��از ب���اأول لقب ل��ه يف 2007 حيث اأح���رز وقتاً 

قيا�سياً بلغ 12 دقيقة تناول خاللها 60 �سطرية. 
الرابع على  الن�ساء فقد فازت ميكي �س�دو بلقبها  اأما يف م�سابقة 
مي�سيل  حلت  بينما  دوغ،  ه�ت  �سطرية   41 تناولت  حيث  الت�ايل 
لي�سك� يف املرتبة الثانية بتناولها  32 �سطرية، بح�سب ما ورد يف 

م�قع "ي� بي اآي" الإلكرتوين.  

يقتل �صقيقته ويبلغ ال�صرطة 
قتل  على  ال�سع�دية  العربية  اململكة  يف  ع�سريني  م���اط��ن  اأق���دم 
ال�سرقية،  باملنطقة  النعريية  حمافظة  يف  الثالثينية  �سقيقته 

الثنني املا�سي ، اإثر خالف ن�سب بينهما.
واأقر اجلاين بقتل �سقيقته بعد ات�ساله بال�سرطة واإبالغهم بذلك، 
اإذ قال اإنه قام بالعتداء عليها باأداة حادة يف منزلهما، بعد خالف 
بينهما، واأحدث بها اإ�سابات بليغة يف اأنحاء متفرقة من ج�سدها. 

بح�سب م�قع “اأخبار 24”.
وه��رع��ت اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة اإىل امل��ن��زل ف���ر تلقيها الت�����س��ال فجر 
اأم�ص، ومت القب�ص على اجلاين، ونقل املجني عليها اإىل امل�ست�سفى، 
اإيقاف اجلاين  باإ�ساباتها، فيما مت  اأنها فارقت احلياة متاأثرة  اإل 

متهيدا لإحالة الق�سية للنيابة العامة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خملوقات بحرية غريبة تثري احلرية 
اأثارت جمم�عة من الكائنات البحرية غريبة ال�سكل حرية العلماء، بعد اأن ظهرت للمرة الأوىل على �س�احل جن�ب 

�سرق األ�سكا، على اإثر عب�رها �سماًل على ط�ل ال�ساحل الغربي ط�ال ال�سن�ات القليلة املا�سية.
ا�ست�ائية ل ت�سم هيكاًل عظمياً،  بايرو�س�مي�ص، وهي خمل�قات  الغريبة تدعى  الكائنات  اإن هذه  العلماء  ويق�ل 
ال�اقع كائنات ت�سم  الل�ن، وهي يف  اأنب�ب ط�يل وردي  وت�جد عادة على ط�ل خط ال�ست�اء، وتظهر على �سكل 

الآلف من اخلاليا امل�حدة معاً، وي�سل ط�ل كل منها اإىل نح� 15 �سم، بح�سب م�قع �سياتل بي اآي.
وذكر ريك برودور الباحث يف الإدارة ال�طنية الأمريكية للمحيطات والغالف اجل�ي ل�كالة اأ�س��سيتد بري�ص، اأن 
ذلك احلني ظهرت عدة  ومنذ   ،2014 عام  الأوىل  للمرة  و�س�هدت  ال�سمال،  باجتاه  ت�سق طريقها  بايرو�س�مي�ص 

مرات. ويف الآونة الأخرية، بداأت ت�سبح باجتاه �ساحل وا�سنطن وكندا وك�ل�مبيا الربيطانية واأل�سكا.
اإنها  وقال جيم مرييف، املخت�ص يف العل�م البحرية، من الإدارة ال�طنية الأمريكية للمحيطات والغالف اجل�ي، 
املرة الأوىل التي يتم فيها ر�سد هذه املخل�قات تتجه �سماًل، ومظهرها مدعاة للقلق، حيث يدل على تغريات كبرية 

يف النظام البيئي البحري.
املياه الدافئة يف املحيط الهادي على  اأن ازده��ار ن�ساط هذه املخل�قات، ناجت عن درجات حرارة  ويعتقد الباحث�ن 

مدى ال�سن�ات املا�سية.
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�صاعة  يزرعون 66 مليون �صجرة يف 12 
زرع املتط�ع�ن يف الهند اأكرث من 66 ملي�ن �سجرة يف 12 �ساعة فقط، يف 
1.5 ملي�ن  2 ي�لي�. و�سارك ح�ايل  اأقيمت ي�م الأح��د  اإط��ار حملة بيئية 
�سخ�ص يف احلملة ال�سخمة، التي مت خاللها زراعة �ستالت على ط�ل نهر 

نارمادا ب�لية مادهيا برادي�ص.
ماليني   5 مبقدار  غاباتها  ب��زي��ادة  باري�ص  اتفاق  مب�جب  الهند  وتعهدت 
�سجل  املا�سي،  العام  ويف  املناخي.  التغري  ملجابهة   ،2030 ع��ام  قبل  هكتار 
اأكرث من  اأوت��ار برادي�ص رقما عامليا من خالل زراع��ة  املتط�ع�ن يف ولية 
50 ملي�ن �سجرة يف ي�م واحد. كما ر�سد مراقب�ن من م��س�عة غيني�ص 
ي���ؤك��دوا خالل  اأن  ال��زراع��ة التي ج��رت الأح��د، وم��ن املت�قع  العاملية حملة 
الأ�سابيع القادمة اأن هذه املجه�دات قد حققت رقما قيا�سيا جديدا. وقد 
م�قعا   24 اختارت  حيث  برادي�ص،  مادهيا  ولي��ة  قبل  من  احلملة  نظمت 
الأ�سجار،  20 ن�عا خمتلفا من  اأكرث من  نارمادا لزراعة  �ساحل نهر  على 
لزيادة فر�ص بقاء ال�ستالت على قيد احلياة قدر الإمكان. وو�سف �سيفراج 
اإن  وقال  تاريخي،  ي�م  باأنه  البيئي  ال�لية، احلدث  ت�س�هان، حاكم  �سينغ 
املتط�عني مبا فيهم الأطفال وكبار ال�سن قد زرع�ا 66.3 ملي�ن �سجرة، 
بني ال�ساعة ال�سابعة �سباحا وال�ساعة ال�سابعة م�ساء، م�سيفا عرب تغريدة 
على ح�سابه على ت�يرت اأنه من خالل زراعة الأ�سجار، نحن ل نخدم فقط 
مادهيا برادي�ص، ولكن العامل باأ�سره. يذكر اأن الهند هي ثالث اأكرب م�لد 
لنبعاثات الكرب�ن يف العامل، واأكد رئي�ص ال�زراء الهندي، ناريندرا م�دي، 
ال�ليات  ان�سحاب  بعد  للمناخ  باري�ص  باتفاق  بالده  التزام  املا�سي،  ال�سهر 
الفرن�سي،  الرئي�ص  م��ع  م�سرتك  �سحفي  م���ؤمت��ر  يف  وق��ال  منه،  املتحدة 

اإميان�يل ماكرون، اإن حماية البيئة والك�كب الأم هي جزء من الإميان.

اإعدام 8 جتار خمدرات يف ال�صني
 10 ح���ايل  �ساهدها  علنية  ق�ست حمكمة �سينية، خالل جل�سة حماكمة 

ا متهمني ببيع املخدرات. اآلف �سخ�ص، باإعدام 13 �سخ�سً
ووفًقا للتقارير املحلية، متت اإدانة ه�ؤلء الأ�سخا�ص باإنتاج وبيع املخدرات 
يف مدينة �سان�ي مبقاطعة غ�انغدونغ بجن�ب ال�سني. وقد مت اإعدام 8 من 

املحك�م عليهم بعد املحاكمة مبا�سرة ليك�ن�ا عربة لغريهم.
�ساهدها  التي  املحاكمة  ُعقدت  الربيطانية،  ميل  ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
ح�ايل 10 اآلف �سخ�ص يف ملعب ريا�سي، وُحكم على 5 بال�سجن مع اإيقاف 
13 الآخرين بالإعدام. ولي�ص ذلك فقط، بل  ال�  التنفيذ، بينما ُحكم على 
اأنه مل يتم تنفيذ الأحكام عالنية.  8 منهم على الف�ر. ولكن ُذكر  واُع��دم 
وُتظهر ال�س�ر �ساحنات مليئة باأولئك الذين ُحكم عليهم بالإعدام. وذكرت 
التقارير اأن ل�فنغ ُتعد منطقة معروفة وت�سيع بها جتارة املخدرات، رغم ما 

يحاول ال�سباط فعله لكبح بيع املخدرات وت�سنيعها.

عامل ين�صح بال�صتثمار 
العقاري خارج الأر�ص

الفلك  ع��ل���م  ق�سم  رئ��ي�����ص  ين�سح 
الأمريكية،  ه���ارف���ارد  ج��ام��ع��ة  يف 
اأبراهام ل�ب، ب�سراء الأرا�سي على 
جمم�عتنا  خ����ارج  ال��ك���اك��ب  اأح����د 

ال�سم�سية م�ستقبال!
وق���ال ل����ب، يف ل��ق��اء ن�����س��ره م�قع 
اأ�سدقائي  "اأن�سح   :arXiv.org
العقارات  ب�سراء  بالبدء  الأث��ري��اء 
ع���ل���ى ك�����ك����ب ب���روك�������س���ي���م���ا-ب���ي، 
فاأ�سعارها �سرتتفع ب�سكل ملح�ظ 
اأعتقد  واأ�����س����اف:  امل�ستقبل".  يف 
عن  ال���������س����ادرة  الإ�����س����ع����اع����ات  ان 
بروك�سيما- له  يتبع  ال��ذي  النجم 
م����ق�����م����ات جيدة  ت�����ف����ر  ق����د  ب����ي 
الك�كب يف  ه��ذا  ل�ج�د حياة على 
اأن  اأع��ت��ق��د  كما  البعيد،  امل�ستقبل 
يف  للحياة  اأخ���رى  مق�مات  ه��ن��اك 
النجم  ملنظ�مة  التابعة  الك�اكب 
اأن  ي���ذك���ر   .  TRAPPIST-1
عن  م����رة  لأول  اأع���ل���ن����ا  ال��ع��ل��م��اء 
بروك�سيما-بي  ك���ك��ب  اك��ت�����س��اف 
القريب من جمم�عتنا ال�سم�سية، 
حيث   ،2016 اأغ�����س��ط�����ص   24 يف 
الك�كب يدور  ه��ذا  اأن  اإىل  اأ���س��اروا 
يف  بروك�سيما  ق��ن��ط���ر  جن��م  ح����ل 
م��دار دائ��ري، مب�سافة تبعد )7.5 
متتد  عليه  وال�سنة  ك��ل��م(،  ملي�ن 
للتقديرات  ووفقا  ي�ما.   11.2 ل� 
ف���اإن كتلة ه��ذا ال��ك���ك��ب اأث��ق��ل من 
1.3 مرة،  الأر������ص مب��ق��دار  ك��ت��ل��ة 
وم��ت������س��ط درج����ة ح����رارة �سطحه 
وي�سري  مئ�ية.  ال�سفر  اإىل  اأق��رب 
الفيزياء  ع��ل��م��اء  م��ن  دويل  ف��ري��ق 
وخ�سائ�ص  اأب��ع��اد  اأن  اإىل  الفلكية 
�سطح "بروك�سيما بي"، تك�سف عن 
اأن طابعه ق��ري��ب م��ن الأر�����ص، ما 

يعزز قابلية العي�ص عليه.

الظهور الأول لتواأم 
جورج واأمل كلوين

ولدة طفلني  ع��ل��ى  ���س��ه��ر  م����رور  ب��ع��د 
كل�ين،  واأم���ل  ج���رج  ال�سهري  الثنائي 
ال��ك��ام��ريات �س�راً  ع��د���س��ات  ال��ت��ق��ط��ت 

لهما للمرة الأوىل.
اإىل ايطاليا،  الثنائي �سافرا مع الت�اأم 
يف طائرتهما اخلا�سة لالإحتفال مبرور 

�سهر على ولدة اإيال واألك�سندر.
يف  املا�سي  ي�ني�   6 يف  ول��دا  الطفالن 

م�ست�سفى �سانت ماري يف لندن.
اأم����ل ���س��اع��دت زوج��ه��ا يف ح��م��ل �سرير 
الطفل ،  بينما حمل اأحد رجال الأمن 

الطفل الأخر.
علم  اأم��ل  اللبنانية  املحامية  اأّن         ُيذكر 
الدين  تبلغ من العمر 39 عاماً، زوجة 
من  يبلغ  ك��ل���ين  ج����رج  العاملي  املمثل 

العمر 56 عاماً.

خطاأ يت�صبب بالإفراج عن جمرم  
اأط��ل��ق��ت ال�����س��ل��ط��ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة ����س���راح م����اط���ن اأدي���ن 
مبحاولة قتل رجل بعد 9 �سه�ر من احلكم عليه رغم اأن 
القا�سي حكم عليه بال�سجن 9 �سن�ات وذلك ب�سبب خطاأ 

يف تدوين احلكم من قبل م�ظف املحكمة.
على  حكم  ل��ن��دن  يف  “ازلنغت�ن”  حمكمة  قا�سي  وك���ان 
ت�سعة  بال�سجن  املا�سي  �سبتمرب  �سهر  يف  دود  رال�ست�ن 
اأع�ام بعد اأن طعن غاريل ه�لند ثالث مرات يف ظهره 
ب�سبب خالف بينهما مما اأدى اإىل اإ�سابته بجروح بليغة.

واأدركت ال�سرطة خطاأها بعد اأن اأبلغها ه�لند مب�ساهدته 
رال�ست�ن مي�سي حًرا يف ال�سارع باأحد اأحياء لندن رغم اأنه 

حكم عليه بال�سجن 9 اأع�ام.
ونقلت �سحيفة “�سن” الربيطانية عن م�سادر ق�سائية 
اأن كتب م�ظف  بعد  رال�ست�ن  �سراح  اإط��الق  “مت  ق�لها 
امل��ح��ك��ة ح��ك��م ال��ق��ا���س��ي ع��ل��ى اأن���ه 9 ���س��ه���ر ول��ي�����ص ت�سعة 
اأثناء  القا�سي جيًدا  ي�سمع  امل�ظف مل  اأن  يبدو  اأع���ام.. 

النطق باحلكم.”
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن ال�سرطة اأطلقت حملة للقب�ص 
والد جاريل  نقلت عن  فيما  اختفائه  بعد  رال�ست�ن  على 
املحكمة… كان  قبل  ق�له: هذا خطاأ غري مقب�ل من 
ابني على و�سك امل�ت والآن نرى اأن املجرم طليق حر… 

كيف ميكن اأن يحدث ذلك.

اأراد �صرقة هليكوبرت فلقي حتفه
اأوري���غ����ن م�سلحا  الأم��ريك��ي��ة يف ولي���ة  ال�����س��رط��ة  قتلت 
بالر�سا�ص بعد اأن حاول �سرقة طائرة هليك�برت من مطار 
يف هيل�سب�رو بال�لية. وقالت �سحيفة )اأوريغ�نيان( اأنه 
الذي  املطار  وامل��غ��ادرة يف  القادمة  الرحالت  مت وقف كل 
يقع على بعد نح� 15 ميال �سمال غربي ب�رتالند. واأكد 
اإطالق  وق�ع  لرويرتز  �سرطة هيل�سب�رو  با�سم  املتحدث 
يت�سن  ومل  بتفا�سيل.  الإدلء  رف�ص  لكنه  املطار  يف  ن��ار 
وذكرت  امل��ط��ار.  يف  امل�س�ؤولني  م��ن  تعليق  على  احل�س�ل 
وطالبا  للطريان  مدربا  واج��ه  به  امل�ستبه  اأن  ال�سحيفة 
ال�ساعة  ح���ايل  يف  للطريان  هيل�سب�رو  اأك��ادمي��ي��ة  اأم���ام 
الأقل  على  واح���دا  ن��اري��ا  ع��ي��ارا  واأط��ل��ق  �سباحا   11:40
الهليك�برت. وقالت  الطائرة  اإىل  ثم دخل لفرتة وجيزة 
اإن �سابطا ت�سدى للم�سلح يف حقل قريب يف  ال�سحيفة 
وقت لحق واأطلق النار عليه فاأرداه قتيال. واأ�سافت اأنه 

مل تلحق اأي اإ�سابات مبدرب الطريان اأو الطالب.

دولة متنع املوظفات من التنانري الق�صرية
باملالب�ص  الأوغندية ت�جيهات خا�سة  اأ�سدرت احلك�مة 
مل���ظ��ف��ي اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة تت�سمن م��ن��ع ال��ع��ام��الت من 
بيان  بح�سب  الركبتني،  تغطي  ل  التي  التنانري  ارت���داء 
اإنه يتعني  �سدر عن وزارة اخلدمة العامة. وقال البيان 
ف�ق  ل��ي�����ص  ف�����س��ت��ان  اأو  ت���ن����رة  "ارتداء  ال��ع��ام��الت  ع��ل��ى 
اأو ق�سرية الأكمام ... يتعني  الركبتني مع بل�زة ط�يلة 
بدون  والف�ساتني  ال��ب��ل���زات  ارت���داء  ع��دم  امل�ظفات  على 
البيان  واأ���س��اف  العمل".   مكان  يف  ال�سفافة  اأو  الأك��م��ام 
ال�سادر يف �سفحتني اأنه ينبغي على العامالت "المتناع 

عن ارتداء الف�ساتني والتنانري ال�سيقة".

�صيلينا غوميز تن�صر 
بو�صرت اأغنيتها اجلديدة

دي�  وه��ي   Fetish اجل��دي��دة  اأغنيتها  ب��سرت  غ�ميز  �سيلينا  النجمة  ن�سرت 
.Gucci Mane  النجم

.Bad Liar واأطلقت �سيلينا ال�سهر املا�سي فيدي� كليب اأغنيتها
الفيدي� كليب ياأتي م��س�ع ت�س�يره يف ال�سبعينات، وه� اإخراج جي�سي برييتز. 
واأهل  الطالبة  بينها  الفيدي�  يف  ال�سخ�سيات  من  جمم�عة  �سيلينا  وتتقم�ص 
�سخ�سيات  اأغنى  جتمُع  لئحة  ت�سّدرت   �سيلينا  اأن  ويذكر  وغريهم.  الطالبة 
10 جن�م من عامل  الالئحة  ت�سّم  و  الإجتماعي،  الت�ا�سل  م�اقع  اأح��د  على 
الغناء وتلفزي�ن ال�اقع والريا�سة والزياء، حيث ترّبعت على عر�ص ال�سدارة 
تن�سرها  تدوينة  ك��ل  ع��ن  دولر  األ��ف   550 ب���ِ  غ�ميز  �سيلينا  العاملّية  النجمة 

ملتابعيها الذين و�سل عددهم اىل 122 ملي�ناً.

ال�شيدة الأوىل ميالنيا ترامب لدى و�شولها حل�شور برنامج ال�شركاء يف قاعة املدينة خالل قمة جمموعة الع�شرين يف هامبورغ، �شمال اأملانيا. )ا ف ب(

جوجل ت�صغل مركزًا 
بالطاقة ال�صم�صية 

الأمريكية  ج���ج��ل  ���س��رك��ة  ق��ال��ت 
التي  الكهرباء  كل  �ست�سرتي  اإنها 
ي���ل��ده��ا اأك����رب م��ت��ن��زه ���س��م�����س��ي يف 
ه���ل��ن��دا خ���الل ال��ع��ق��د امل��ق��ب��ل من 
اأجل ت�سغيل مركز بيانات افتتحته 

م�ؤخرا وي�سم اآلف اخل�ادم.
طم�ح  اإط�������ار  يف  ال����ق����رار  وي����اأت����ي 
البيانات  م��راك��ز  لتح�يل  ج���ج��ل 
الطاقة  اإىل  ومكاتبها  لها  التابعة 
العام  ه���ذا  ك��ام��ل  ب�سكل  امل��ت��ج��ددة 
ال�سديد  الن��خ��ف��ا���ص  م���ن  ب��دع��م 
ال��ري��اح والطاقة  اأ���س��ع��ار ط��اق��ة  يف 

ال�سم�سية.
وق���ال م���ارك اأوم����ان م��دي��ر �س�ؤون 
اأوروبا  يف  ج�جل  ب�سركة  الطاقة 
ج�جل  اإن  اجل��م��ع��ة  الأول  اأم�������ص 
اإينيك�  ���س��رك��ة  م��ع  �سفقة  ع��ق��دت 
للطاقة ومل يك�سف عن تفا�سيلها 
املالية واإن ال�سفقة �ست�فر الطاقة 
ك���ث���رية مقبلة  ل�����س��ه���ر  امل���ت���ج���ددة 

ورمبا حتى �سن�ات.
ت�سعى  التفاق يف وقت  وياأتي هذا 
ه���ل��ن��دا فيه ل��زي��ادة اإن��ت��اج��ه��ا من 
 12 وت�ستثمر  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
م��ل��ي��ار ي�����رو ه���ذا ال��ع��ام يف مزارع 

رياح بالبحر.
ومركز اإمي�سهافني للبيانات الذي 
ي�����رو  م���ل���ي����ن   600 ن���ح����  ت��ك��ل��ف 
اأربعة  اأح���د  ه���   2016 واف��ت��ت��ح يف 

مراكز جل�جل يف اأوروبا.

طائرة ركاب بال مقاعد
يف ال�قت الذي تبحث فيه عن مقعد وثري اأو خدمات 
بديلة  ح��ل���ًل  تبتكر  ط��ريان  �سركات  هناك  اإ�سافية، 
ك�ل�مبيا  فيفا  �سركة  تدر�ص  حيث  النفقات،  لت�فري 
كافة  لإزال���ة  خططاً  القت�سادية  اجل���ي��ة  للخط�ط 

املقاعد من طائراتها ليظل ركابها واقفني.
تذاكر  اأ�سعار  خف�ص  ال�سركة  على  القائم�ن  وي��اأم��ل 
ال���ط���ريان م��ن خ���الل ال��ف��ك��رة اجل���دي���دة، وذل���ك عرب 
ا���س��ت��ي��ع��اب ال��ط��ائ��رة ل��ع��دد اأك����رب م���ن ال���رك���اب يف كل 
من  العاملة  للطبقة  ج���اً  ال�سفر  جمال  وفتح  رحلة، 
الإجازة  لق�ساء  ال�سفر  يف  الراغبني  اأو  الك�ل�مبيني 

دون تكلفة كبرية.
كانت  الربيطانية،  اإندبندنت  ذي  �سحيفة  وبح�سب 
ال��ط��ريان القت�سادية  ت��ق��دم رح���الت  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ة 
من  طائرة   50 اأ�سافت  اأنها  الأ�سب�ع  ه��ذا  اأعلنت  قد 
ال�س�ق  ت�ستغل  لأ�سط�لها، حتى   320 اإيربا�ص  طراز 
ال�سياحية املتنامية يف بالدها. ومن املقرر اأن حتت�ي 
الطائرات اجلديدة على املزيد من املقاعد، كما �ستك�ن 
ذات تكلفة ت�سغيل منخف�سة خالل اأول رحلة تطلقها 

اخلدمة يف مطلع عام 2018.

يق�ل ويليام �س�، م�ؤ�س�ص ومدير �سركة فيفا ك�ل�مبيا 
ل�سحيفة ميامي هريالد، اإن اخلط�ط اجل�ية تنظر 
يف تطبيق خيارات ال�سفر العم�دية. واأو�سح "هناك يف 
ال�قت الراهن اأ�سخا�ص يبحث�ن عما اإذا كان ميكنهم 
�سيء يجعل  ب��اأي  نهتم  واقفني، نحن  الطائرة  رك���ب 
اإذا مل  الأم��ر  يهمه  "من  واأ�ساف  ُكلفة".  اأق��ل  ال�سفر 
قد  التي  اجل���ي��ة  للرحلة  ترفيهي  نظام  لديك  يكن 
ت�ستغرق �ساعة من الزمن؟ من يهمه الأمر اإذا مل تكن 
اأو اأنك مل حت�سل على الف�ل  الأر�سية من الرخام.. 

ال�س�داين جماناً".
�سركات  كانت  اإذ  جديدة،  لي�ست  الفكرة  ه��ذه  وتعترب 
ال��ط��ريان متار�ص فكرة وق���ف ال��رك��اب اأث��ن��اء رحالت 
الطريان لأع�ام عدة، و�سمحت �سركة اإيربا�ص يف عام 

2003 للركاب بالرك�ب من خالل مقعد عم�دي.
لل�ق�ف  م�ساحة  للطريان  رايان  �سركة  اأعدت  كذلك 
حينها  وو�سف   ،2010 عام  طائراتها  اأ�سط�ل  �سمن 
اأ�سبه  باأنها  العم�دية  املقاعد  اأول���ريي  مايكل  املدير 
باحلانات التي بال ظهر اأو ذراعني. وعرب عن �سك�كه 

من �سرورة وج�د اأحزمة الأمان.


