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تركيا: ��ستفتاء كرد�ستان قد ي�ؤدي �إىل حرب �أهلية
•• �أنقرة-وكاالت:

يف ت�سريح تركي جديد �ساجب مل�ساألة اال�ستفتاء، قال وزير اخلارجية 
اإن اال�ستفتاء املقرر  اأم�س االأربعاء،  اأوغلو،  الرتكي، مولود ت�ساوو�س 
الواقعة  الكردية  املنطقة  كرد�ستان،  اإقليم  ا�ستقالل  ح��ول  اإج���راوؤه 
اإىل حرب  ي��وؤدي  يف �سمال العراق، قد يفاقم الو�سع يف املنطقة، بل 
على  ا�ستفتاء  �سيجري  اأن��ه  ال��ع��راق  كرد�ستان  اإقليم  واأع��ل��ن  اأهلية. 
اال�ستقالل يف 25 �سبتمرب، متجاهاًل بذلك حتذيرات دولية مبا يف 
مع  �سراع  اإىل  �سيوؤدي  اال�ستفتاء  اأن  من  تركيا  من  حتذيرات  ذل��ك 
بغداد. واأدىل ت�ساوو�س اأوغلو بالت�سريحات يف مقابلة مع قناة تي اآر 

تي االإخبارية.                                          )التفا�سيل �س11(

�جلي�ش �للبناين ي�ستعيد 3 تالل من د�ع�ش 
•• بريوت-وكاالت:

تطورات  االأرب���ع���اء  اأم�����س  فجر  ال�����س��وري��ة  اللبنانية  احل���دود  �سهدت 
بداأ  اللبناين  اجلي�س  ب���اأن  احل���دث  م�����س��ادر  اأف����ادت  حيث  م��ي��دان��ي��ة، 
بالتقدم ب��راً م��ن حم��ور ج��رود عر�سال ب��اجت��اه ج��رود راأ����س بعلبك، 
وذلك بعد ق�سف عنيف باملدفعية، ما مهد للتقدم �سوب ثالث تالل 

كانت حتت �سيطرة داع�س، وا�ستعادتها.
اأرب���ع���ة ج��رح��ى للجي�س ال��ل��ب��ن��اين يف  اأف��ي��د ع��ن ���س��ق��وط  اإىل ذل����ك، 

املواجهات وخم�سة قتلى لتنظيم داع�س.
مواقع  على  للجي�س  وال�����س��اروخ��ي  امل��دف��ع��ي  الق�سف  اأن  اإىل  ي�سار 
داع�س يف جرود راأ�س بعلبك والقاع يتوا�سل منذ الليل الفائت )ليل 
للجي�س  تعزيزات  ا�ستقدام  مع  ذلك  ترافق  وقد  الثالثاء-االأربعاء( 

اإنت�سرت باجلرود.
وال تزال مدفعية اجلي�س تق�سف يف هذه االثناء مواقع داع�س بجرود 
القاع وراأ�س بعلبك والفاكهة حيث ي�ستد الق�سف حينا ويتقطع حينا 
اللبنانية  لالأنباء)الوكالة  الوطنية  الوكالة  اأوردت  ما  بح�سب  اآخر، 

الر�سمية(.
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م�ست�سفى يف مدينة املو�سل دمره ارهابيو داع�س  )رويرتز(

خليفة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س غينيا بي�ساو

يف �إطار حر�ش رئي�ش �لدولة وت�جيهات حممد بن ز�يد..�إطالق 
حملة »و�سية ز�يد باأهل �ليمن« لأ�سر �ل�سهد�ء و�جلرحى �ليمنيني

•• �أبوظبي-و�م:

اآل  تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
خطية  ر�سالة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
من فخامة جوزيه ماريو فاز رئي�س جمهورية 
بني  الثنائية  ب��ال��ع��الق��ات  تت�سل  بي�ساو  غينيا 
البلدين و�سبل تعزيزها وتطويرها يف خمتلف 

املجاالت .
ت�سلم الر�سالة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل 
لدى  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان 
اأبوظبي  ا�ستقباله ام�س بديوان عام ال��وزارة يف 
م��ع��ايل ج���ورج م��ال��و وزي���ر اخل��ارج��ي��ة والتعاون 

الدويل واجلاليات بجمهورية غينيا بي�ساو.
   )التفا�سيل �س(

من جهة اخرى ويف اإطار حر�س �ساحب ال�سمو 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن 
حفظه اهلل لدعم ال�سعب اليمني ال�سقيق .. وجه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
امل�سلحة هيئة الهالل االأحمر االإماراتي بتنفيذ 
اأ�سر  لدعم  اليمن  حملة يف خمتلف حمافظات 
حلول  مع  بالتزامن  وذلك  واجلرحى  ال�سهداء 
ع��ي��د االأ���س��ح��ى امل�������ب�������ارك.           )التفا�سيل 

�نطالق �أوىل رحالت �حلجاج 
�لر�سمية �إىل �لديار �ملقد�سة 
م���ن م��ط��ار دب���ي �ل���دويل 

•• دبي-و�م:

والعمرة  احل��ج  جلنة  قالت 
اأول  اإن  دب����ي  م����ط����ارات  يف 
من  للحجاج  ر�سمية  رحلة 
مطار دبي الدويل �ستنطلق 
اليوم..م�سرية اىل ان املطار 
لتوفري  اال�ستعداد  اأمت  على 
اخل���دم���ات حلجاج  اأف�����س��ل 
بيت اهلل احلرام لهذا العام.

ال����ل����ج����ن����ة عن  واأع������ل������ن������ت 
 6 رق��م  املنطقة  تخ�سي�س 
اىل  ب��االإ���س��اف��ة  املبنى3  يف 
املبنى1  يف   6 رق��م  املنطقة 
ل���ل���ح���ج���اج ف����ق����ط الإجن�������از 
ب�سرعة  �سفرهم  اإج�����راءات 
وراحة تامتني باالإ�سافة اىل 
واحزمة  ك��اون��رتات  حتديد 
وجمموعة  خا�سة  حقائب 
الكهربائية  ال�����س��ي��ارات  م��ن 
ال�سن  كبار  لنقل  ال�سغرية 
منطقة  يف  احل����ج����اج  م����ن 
ال���رتان���زي���ت. و���س��ت��ق��دم كل 
من دناتا واملركز الطبي يف 
م��ط��ار دب���ي وم��وؤ���س�����س��ة دبي 
خلدمات االإ�سعاف خدماتها 

على مدار ال�ساعة.
)التفا�سيل �س3(

�لبحرين حتقق يف حمادثة هاتفية بني رئي�ش 
وزر�ء قطر �ل�سابق و�أمني جمعية �ل�فاق �ملنحلة

•• �ملنامة-و�م: 

التي جرت  الهاتفية  املحادثة  ب�ساأن  البحرين حتقيقاتها  العامة يف مملكة  النيابة  با�سرت 
بني حمد بن جا�سم رئي�س الوزراء وزير اخلارجية القطري ال�سابق واالأمني العام ال�سابق 

جلمعية الوفاق املنحلة والتي تعلقت مبجريات اأحداث عام 2011 .
البوعينني  بن ف�سل  البحريني علي  العام  النائب  )بنا( عن  البحرين  انباء  وكالة  ونقلت 
االأو�ساع  مع  التعامل  كيفية  على  طرفيها  اتفاق  ت�سمنت  املحادثة  ان  ام�س..  ت�سريح  يف 
اآنذاك على نحو من �ساأنه ت�سعيد تلك االأحداث وا�ستمرار القالقل واال�سطرابات بغر�س 
اال�سرار مب�سالح البالد والنيل من ا�ستقرارها ما ي�سكل جناية التخابر مع دولة اأجنبية 
بق�سد االإ�سرار مب�سالح اململكة القومية. من جانبه اأكد �سعادة علي بن حممد الرميحي 
ووزير  ال��وزراء  رئي�س  بني  امل�سرب  ال�سوتي  الت�سجيل  اأن  البحريني  االإع��الم  �سوؤون  وزي��ر 
اخلارجية القطري ال�سابق واأمني عام جمعية الوفاق املنحلة علي �سلمان مثل حلقة خطرية 
اإ�سافيا  اأمن وا�ستقرار البحرين واخلليج العربي، ودليال  يف �سل�سلة التاآمر القطري على 

على تدخالتها يف �سوؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات املتطرفة.        )التفا�سيل �س15(

منزل  يهدم  �لح��ت��الل 
�أ�����س����ر ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي

•• ر�م �هلل-رويرتز:

ق��ال �سكان يف ق��ري��ة ك��وب��ر يف رام 
االإ�سرائيلية  القوات  اإن  ام�س  اهلل 
العبد  عمر  عائلة  م��ن��زل  ه��دم��ت 
ثالثة  املا�سي  ال�سهر  قتل  ال��ذي 
منازلهم  يف  ط��ع��ن��ا  م�����س��ت��وط��ن��ني 

مب�ستوطنة حلمي�س املجاورة.
م��ن اجلي�س  ق���وات  اأن  واأ���س��اف��وا 
جرافات  ت��راف��ق��ه��ا  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
بينما  امل���ن���زل  ه���دم���ت  ع�����س��ك��ري��ة 
ير�سقونها  ال�سبان  ع�سرات  ك��ان 

باحلجارة.
وقال الهالل االأحمر الفل�سطيني 
اإن طواقمه عاجلت 27 م�سابا يف 
بني  املواجهات  خالل  كوبر  قرية 

ال�سبان والقوات االإ�سرائيلية.
اإن  ت���ل���ف���زي���ون ف��ل�����س��ط��ني  وق������ال 
بر�سا�س  اأُ���س��ي��ب  م�سوريه  اأح��د 
مطاطي يف الوجه خالل تغطيته 

للمواجهات يف قرية كوبر.
هدم  عمليات  اإ�سرائيل  وا�ستاأنفت 
الذين  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  م����ن����ازل 
ي���ن���ف���ذون ه���ج���م���ات، وذل������ك بعد 

توقف دام �سنوات.

ميلي�سيات احلوثي تخطف 3 موظفني بال�سفارة الأمريكية 

تدمر زورق مفخخ قبيل ��ستهد�فه ميناء �ملخا

�نتحاري� د�ع�ش يهاجم�ن �لق��ت �لعر�قية يف بيجي 
•• بغد�د-وكاالت:

اأفاد م�سدر اأمني يف حمافظة �سالح_الدين، اأم�س االأربعاء، اأن 7 عنا�سر 
 5 نفذه  ان��ت��ح��اري  اآخ���رون يف هجوم   6 العراقية قتلوا وج��رح  ال��ق��وات  م��ن 
انتحاريني  خم�سة  دف��ع  التنظيم  اأن  امل�سدر  واأك���د  داع�����س.  م��ن  انتحاريني 
)ال�سرطة  االأمنية  للقوات  مقرات  جممع  ملهاجمة  نا�سفة  اأحزمة  يرتدون 
امل�سدر  اأ�سار  ذل��ك،  اإىل  بيجي.  �سمال  امل�سايف  ( يف حي  االحت��ادي��ة واجلي�س 
الذي طلب عدم الك�سف عن ا�سمه اإىل اأن ا�ستباكات دارت بني القوات االأمنية 
من جهة واالنتحاريني من جهة اأخرى من ال�ساعة 5 فجرا وحتى ال�ساعة 
اجلي�س_العراقي،  يف  عقيد  وه��و  االأ���س��دي،  حممد  وق��ال  �سباحاً.  الثامنة 
ا�ستبك  فيما  املجمع،  مدخل  عند  النا�سفة  �سرتته  فجر  املهاجمني  اأح��د  اإن 
االأربعة االآخرون مع احلر�س لنحو ثالث �ساعات. واأ�ساف اأن اأفراد اجلي�س 
وال�سرطة متكنوا من قتل املهاجمني االأربعة االآخرين، كما اأ�سيب �ستة من 

•• عو��صم-وكاالت:

االأربعاء،  اأم�س  اليمني،  الوطني  اجلي�س  قوات  متكنت 
من اإحباط هجوم اإرهابي للميلي�سيات االنقالبية عرب 
�سفينة  �سي�ستهدف  كان  م�سري  مفخخ  ق��ارب  ا�ستخدام 

را�سية يف ميناء املخا غرب مدينة تعز.
اأن  اإعالمية عن م�سدر يف ميناء املخا،  ونقلت م�سادر 
االنقالبية  امليلي�سيات  عنا�سر  �سنته  اإرهابيا  هجوماً 
بقارب مفخخ حاول ا�ستهداف �سفينة حربية را�سية يف 

امليناء.
امليناء  يف  دوي��ه  �ُسمع  عنيفاً  ان��ف��ج��اراً  اأن  امل�سدر  وذك��ر 
اخلا�سع ل�سيطرة قوات اجلي�س الوطني و التحالف_

العربي الذي تقوده ال�سعودية.
القارب  فجرت  اليمنية  احلكومية  القوات  اأن  واأ�ساف 

قبل و�سوله اإىل الهدف.
يف ���س��ي��اق اآخ�����ر، مت��ك��ن��ت ق����وات اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي من 
امليلي�سيات  ع��ن��ا���س��ر  �سنته  ع��ن��ي��ف  ل��ه��ج��وم  ال��ت�����س��دي 
يف  ال�سقب  منطقة  جبهة  يف  مواقعها  على  االنقالبية 
امليلي�سيات  مكبدة  ت��ع��ز،  ج��ن��وب  امل���وادم  �سرب  مديرية 

خ�سائر يف االأرواح.
�ساعات  م��ع  هجوما  �سنت  امليلي�سيات  عنا�سر  وك��ان��ت 
اأث����ره م��واج��ه��ات عنيفة  ان��دل��ع��ت ع��ل��ى  ال��ف��ج��ر االأوىل 
الثقيلة  االأ���س��ل��ح��ة  خمتلف  ال��ط��رف��ان  فيها  ا���س��ت��خ��دم 

عنا�سر  اإجبار  من  اجلي�س  قوات  ومتكنت  واملتو�سطة. 
امليلي�سيات على الرتاجع والفرار بعد اأن كبدتها خ�سائر 

كبرية.
�سالح  وامل��خ��ل��وع  احل��وث��ي  ميلي�سيات  �سنت  ذل���ك،  اىل 
خالل اليومني املا�سيني حملة اختطافات �سد عدد من 
النا�سطني االإعالميني واملوظفني العاملني يف �سفارات 

اأجنبية ومنظمات اأممية يف �سنعاء بتهمة التج�س�س.
 12 باأن امليلي�سيات اختطفت  اإعالمية  واأفادت م�سادر 
�سخ�ساً من منازلهم بينهم ثالثة يعملون يف ال�سفارة 
التحالف_ دول  ل�سالح  التج�س�س  بتهمة  االأمريكية 

العربي.
م�سلحني  اأن  املختطفني  بع�س  م��ن  مقربون  واأو���س��ح 
ع���دد من  م��ن��ازل  داه���م���وا  مليلي�سيات احل��وث��ي  ت��اب��ع��ني 
ال�سحافيني واملوظفني االأممني يف اأحياء خمتلفة من 
مدينة �سنعاء، وقاموا باحتجازهم ونقلهم اإىل اأماكن 
اأو معرفة  اأ�سرهم،  مع  التوا�سل  ومنعوهم من  �سرية، 

اأماكن احتجازهم.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ح��ذر م��ق��رب��ون م��ن زع��ي��م ميلي�سيات 
ال��ت��م��رد يف ال��ي��م��ن، ع��ب��د امل��ل��ك احل���وث���ي، م���ن تفجر 
والع�سرين  الرابع  قبل  االنقالب  حليفي  بني  الو�سع 
يح�سد  التي  التظاهرة  موعد  اجل���اري،  اأغ�سط�س  من 
لها اأن�سار املخلوع �سالح مبنا�سبة ذكرى تاأ�سي�س حزب 

املوؤمتر ال�سعبي العام.
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�ل�سع�دية: مل نطلب �أي و�ساطة مع �إير�ن
•• جدة-و�م:

قال م�سدر م�سوؤول باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة اإن اململكة مل تطلب 
اأي و�ساطة باأي �سكل كان مع جمهورية اإيران.. موؤكدا اأن ما مت تداوله من 

اأخبار بهذا ال�ساأن عار من ال�سحة جملة وتف�سيال.
ونقلت وكالة االأنباء ال�سعودية )وا�س( عن امل�سدر تاأكيده مت�سك املمملكة 
االإيراين  النظام  مع  ك��ان  �سكل  ب��اأي  تقارب  الأي  الراف�س  الثابت  مبوقفها 
الذي ين�سر االإرهاب والتطرف يف املنطقة والعامل ويتدخل يف �سوؤون الدول 

االأخرى.
واأو�سح اأن اململكة ترى اأن النظام االإيراين احلايل ال ميكن التفاو�س معه بعد 
اأن اأثبتت التجربة الطويلة اأنه ال يحرتم القواعد واالأعراف الدبلوما�سية 

ومبادئ العالقات الدولية وي�ستمرئ الكذب وحتريف احلقائق..
وتوجهاته  االإي��راين  النظام  خطورة  توؤكد  اململكة  اأن  ذات��ه  امل�سدر  واأ�ساف 
العدائية جتاه ال�سلم واال�ستقرار الدويل وتهيب بدول العامل اأجمع بالعمل 
الدويل  بالقانون  التقيد  واإجباره على  العدوانية  ت�سرفاته  ردعه عن  على 

وقرارات االأمم املتحدة واالأنظمة واالأعراف الدوبلوما�سية.

مدير عام اجلزيرة يعرتف لـ»بي بي �سي«: 

% من مت�يل �لقناة حك�مي قطر لي�ست دولة دميقر�طية و90 
•• لندن -و�م:

ب��اأن متويل  اع��رتف م�سطفى �سواق، مدير ع��ام �سبكة اجل��زي��رة، 
�سمنيا  مقرا   ،90% نحو  اإىل  ي�سل  للقناة  القطرية  احلكومة 
ت�سري  التي  الدولية  العفو  منظمة  من  ال��واردة  التقارير  ب�سحة 
اإىل وجود انتهاكات قطرية يف جمال حقوق االإن�سان..وباأن قطر 

ال يزال اأمامها الكثري كي ت�سبح دولة دميقراطية.
االإذاع����ة الربيطانية م��ن خالل  اأج��رت��ه هيئة  ذل��ك يف لقاء  ج��اء 
ب��رن��ام��ج ه���ارد ت���وك ام�����س وال����ذي ن��ق��ل ات��ه��ام��ات م��وج��ه��ة للقناة 
على  منها  واالإره���اب  للتطرف  وال��رتوي��ج  املهنية  بعدم  القطرية 
�سوريا  يف  ال��ق��اع��دة  تنظيم  م��ن  عنا�سر  ا�ست�سافة  امل��ث��ال  �سبيل 

وو�سفهم بالعنا�سر املعتدلة.

ال�سهري �ستيفن  التي نقلها مقدم الربنامج  وت�سمنت االتهامات 
وعدم  التعامل  يف  ال�سفافية  اإىل  واالفتقار  احليادية  ع��دم  �ساكر 
التوازن والكيل مبكيالني يف تناول “اجلزيرة” ملو�سوعات املنطقة 
وخ�سو�ساً  والتحري�س  التعبئة  اأ�سلوب  وا�ستخدامها  العربية 
، م�ست�سهدا يف ذلك  العربية  الدول  تغطيتها لالأحداث يف بع�س 
ما  ب�سبب  القناة  و�سحافيي  مرا�سلي  من  عدد  با�ستقالة  ال�سدد 
اكدوا انه تباين وا�سح بني اأقوال القناة وممار�ساتها على االأر�س 
ونظريتها  العربية  اجلزيرة  بني  التحريري  اخلط  اختالف  مع 
ادعاءات اجلزيرة باحليادية  الفا�سح بني  االجنليزية والتناق�س 
واال�ستقاللية عن ال�سيا�سة القطرية يف الوقت الذي تتطابق فيه 

�سيا�سة القناة مع كل التوجهات ال�سيا�سية للحكومة القطرية.
)التفا�سيل �س15(

�ملعار�ش �لإير�ين كروبي 
ي�����س��رب ع���ن �ل��ط��ع��ام 

•• لندن-رويرتز:

ق����ال حم��م��د ت��ق��ي ك���روب���ي جنل 
مهدي كروبي القيادي باملعار�سة 
حاليا  وامل���ح���ت���ج���ز  االإي�����ران�����ي�����ة 
لرويرتز اإن والده بداأ اإ�سرابا عن 
االأربعاء ويرغب يف  اأم�س  الطعام 
اإنهاء بقائه رهن االإقامة اجلربية 

مبنزله وتقدميه للمحاكمة.
وخ�������س���ع م���ه���دي ك����روب����ي )80 
ال�سهر  القلب  يف  جلراحة  عاما( 
املا�سي وعانى من عدة م�سكالت 

�سحية على مدى �سنوات.
وق�������ال جن���ل���ه ال�������ذي ي���ع���ي�������س يف 
الهاتف  عرب  ل��روي��رتز  بريطانيا 
ب���داأ وال���دي اإ���س��راب��ا ع��ن الطعام 

اليوم بعد �سالة ال�سبح.
واأ�ساف طالب جمددا مبحاكمته 
علنية وب��خ��روج ق��وات االأم��ن من 

منزله.
اإن رجال  ك��روب��ي  ع��ائ��ل��ة  وت��ق��ول 
الذي  املنزل  االأم��ن موجودون يف 
كامريات  وت�����س��ج��ل  ف��ي��ه  ي��ع��ي�����س 
�سيء  كل  �سوتية  واأج��ه��زة  فيديو 

على مدار ال�ساعة.

تاريخية  مبان   6 يف  حريق 
���س��ح��اي��ا ول  ب����ج����دة 

•• جدة-و�م:

ال�سعودي  امل�����دين  ال����دف����اع  اأع���ل���ن 
مبحافظة جدة ام�س �سيطرته على 
حريق اندلع م�ساء اأم�س يف املنطقة 
التاريخية و�سط مدينة جدة واأدى 
اإىل ت�سرر �ستة مباٍن تاريخية انهار 
م��ن��ه��ا ث���الث���ة ب�����س��ك��ل ك��ل��ي ك��م��ا مت 
اإخالء 60 �سخ�سا من تلك املباين 

واملباين املجاورة ملنطقة احلريق.
املدين  الدفاع  با�سم  املتحدث  وقال 
مبنطقة مكة املكرمة العقيد �سعيد 
���س��رح��ان يف ت�����س��ري��ح��ات ام�����س اإن 
ف��رق االإن��ق��اذ مب��دين ج��دة متكنت 
من اإخالء ما يقارب �ستني �سخ�سا 
فرق  وع��م��ل��ت  اآم���ن���ة  م��ن��اط��ق  اإىل 
الذي  احلريق  اإخماد  على  االإطفاء 
اندلع يف واجهة �ست بنايات تاأثرت 
باحلريق وتقع �سمن نطاق املنطقة 

التاريخية.
وت�سررت من جراء احلريق ثالثة 
اإىل �ستة  اأخرى لي�سل العدد  مباٍن 
اللهب  األ�سنة  اإل��ي��ه��ا  و�سلت  م��ب��ان 
موؤكدا اأنه مل ينجم عنه اأي اإ�سابات 

اأو خ�سائر باالأرواح.



اخلميس   17   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12099  
Thursday  17   August   2017  -  Issue No   12099

02

اأخبـار الإمـارات
خليفة �لإن�سانية تتلقى دعما مل�ساريعها �خلرية من ليربتي لل�سيار�ت 

•• �أبوظبي-و�م: 

تربعا  االإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  موؤ�س�سة  تلقت 
ماديا من �سركة ليربتي لل�سيارات وذلك �سمن �سعيها مل�ساركة القطاع 

اخلا�س يف م�ساريعها اخلريية املوجهة لدعم احلاالت االإن�سانية.
واأع��رب �سعادة حممد حاجي اخلوري مدير عام موؤ�س�سة خليفة بن 
املتنامي  بالتعاون  �سعادته  عن  االإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
توجهات  مع  ين�سجم  ال��ذي  واالقت�سادي  االإن�ساين  القطاعني  بني 
اأفراد  ب��ني  وال��ت��ع��اون  االإخ���اء  روح  لبث  ال��رام��ي��ة  الر�سيدة  احلكومة 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإع��الن �ساحب  تزامنا مع  املجتمع  وموؤ�س�سات 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2017 عاما للخري 
يف دولة االإمارات .

اأن ه��ذه امل��ب��ادرة ه��ي واح���دة م��ن �سل�سلة مبادرات  واأو���س��ح اخل���وري 
اإن�سانية ت�سعى املوؤ�س�سة من خاللها اىل م�ساركة املوؤ�س�سات الوطنية 

�سمن خططها وبراجمها ال�سنوية دعما لعمل اخلري .
مل�����س��رية ط��وي��ل��ة م��ن االأعمال  اأن ع���ام اخل���ري ه��و ت��ت��وي��ج  ول��ف��ت اإىل 
االإن�سانية التي طاملا داأبت عليها االإمارات منذ عهد املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وتر�سيخ للعطاء التي جبل 
عليه �سعب االإمارات وللتكافل والرتاحم واالإخاء بني اأفراد املجتمع 

وتعزيز ملفاهيم امل�ساركة املجتمعية والتطوعية.

 طرق دبي تعلن �إمكانية حت�يل رخ�سة ناقل �ل�سرعات �لأوت�ماتيكي �إىل �ليدوي ب�سروط
•• دبي -و�م: 

يف  الراغبني  طلبات  تلبية  اإمكانية  ع��ن  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة  اأعلنت 
حتويل رخ�سة القيادة فئة ناقل ال�سرعات االأوتوماتيكي اإىل رخ�سة القيادة 
اب��ت��داء من  املركبات  قيادة  على رخ�س  وذل��ك  ال��ي��دوي  ال�سرعات  ناقل  فئة 
اأكتوبر املقبل. وقال جمال ال�سادة مدير اإدارة ترخي�س ال�سائقني مبوؤ�س�سة 
الرتخي�س بالهيئة اإنه اأ�سبح باإمكان �سائقي املركبات اخلفيفة من ذوي فئة 
رخ�سة ناقل ال�سرعات االأوتوماتيكي التقدم بطلب حتويلها اإىل رخ�سة ناقل 
�سرعات يدوي بدءا من �سهر اأكتوبر املقبل واإنه �سوف يتم اختبار املتقدمني 
اأن  اإىل  م�سريا  الهيئة،  لدى  تدريبية  بح�س�س  اإلزامهم  دون  الطلب  بهذا 
ال�سرعات  ناقل  التعامل مع  بكيفية  بل  القيادة  يرتبط مبهارة  الفح�س ال 

اليدوي.
اإخ��ط��اره بنقاط �سعفه على  املتقدم �سوف يتم  اأن��ه يف ح��ال ر�سوب  واأو���س��ح 
املحاولة مرة  ليعاود  النقاط  تنا�سبه لتقوية هذه  التي  الطريقة  اأن يختار 

اأخرى حتى ي�سبح الئقا يف ا�ستخدام ناقل ال�سرعات اليدوي.
اأهمها  ملهارات  يحتاج  اليدوي  ال�سرعات  ناقل  مع  التعامل  اأن  ال�سادة  واأك��د 
ال�سرعات دون  ال�سرعات والقدرة على تغيري  اأثناء تغيري  االنتباه للطريق 
على  القيادة  اأث��ن��اء  اأخ��رى  اإىل  �سرعة  التنقل من  درج��ات  ارت��ب��اك ومعرفة 
الطريق، م�سريا اإىل اأن االأمر يختلف بالن�سبة حلاملي رخ�سة �سواقة فئة 
دون  اليدوي  الناقل  ا�ستخدام  ب�سهولة  ميكنهم  اإذ  اليدوي  ال�سرعات  ناقل 
خالل  خطوات  الأي  يحتاج  ال  االأوتوماتيكي  الناقل  الأن  الختبارات  حاجة 

ال�سواقة على الطريق.

•• �أبوظبي-و�م:رئي�ش �لدولة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�ش غينيا بي�ساو

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
غينيا  جمهورية  رئي�س  ف��از  ماريو  جوزيه  فخامة  من  خطية  ر�سالة  اهلل 
تعزيزها وتطويرها  و�سبل  البلدين  الثنائية بني  بالعالقات  تت�سل  بي�ساو 

يف خمتلف املجاالت .
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  الر�سالة  ت�سلم 
والتعاون الدويل لدى ا�ستقباله ام�س بديوان عام الوزارة يف اأبوظبي معايل 
جورج مالو وزير اخلارجية والتعاون الدويل واجلاليات بجمهورية غينيا 

بي�ساو.
بني  امل�سرتك  التعاون  عالقات  تعزيز  �سبل  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 
دولة االإمارات وجمهورية غينيا بي�ساو يف خمتلف املجاالت منها االقت�سادية 

وال�سياحية واالأمن الغذائي.
ورحب �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة معايل وزير اخلارجية 
بتطور  م�سيدا   .. بي�ساو  غينيا  جمهورية  يف  واجلاليات  ال��دويل  والتعاون 

العالقات الثنائية بني دولة االإمارات وغينيا بي�ساو يف �ستى املجاالت.
م��ن جانبه اأك���د م��ع��ايل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل واجل��ال��ي��ات يف 
جمهورية غينيا بي�ساو حر�س بالده على تعزيز عالقات التعاون امل�سرتك 
التي  الرائدة  باملكانة  معاليه  واأ�ساد  كافة.  املجاالت  االإم���ارات يف  دول��ة  مع 

حتتلها دولة االإمارات حاليا على ال�سعيدين االإقليمي والدويل.

يف اإطار حر�س رئي�س الدولة وتوجيهات حممد بن زايد

�إطالق حملة » و�سية ز�يد باأهل �ليمن « لأ�سر �ل�سهد�ء و�جلرحى �ليمنيني
•• �أبوظبي-و�م:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حر�س  اإط��ار  يف 
�ساحب  وج��ه   .. ال�سقيق  اليمني  ال�سعب  ل��دع��م   « اهلل  حفظه   « ال��دول��ة 
القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
االأعلى للقوات امل�سلحة هيئة الهالل االأحمر االإماراتي بتنفيذ حملة يف 
خمتلف حمافظات اليمن لدعم اأ�سر ال�سهداء واجلرحى وذلك بالتزامن 

مع حلول عيد االأ�سحى املبارك.
يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  ومبتابعة 
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.. اأطلقت الهيئة - 
خالل موؤمتر �سحفي ام�س- احلملة حتت �سعار » و�سية زايد باأهل اليمن 
اإيالء  اإىل  دائما  التي تدعوا  الر�سيدة  القيادة  » وذلك تنفيذا لتوجيهات 
اأ�سر ال�سهداء  كل الرعاية والتقدير لكافة فئات ال�سعب اليمني وخا�سة 

واجلرحى ملا قدموه من ت�سحيات يف ميادين الدفاع عن اأر�سهم.
وتت�سمن احلملة توفري احتياجات اأ�سر ال�سهداء واجلرحى من االأ�ساحي 
وق�سائم  واأ�ساحي  نقدية  اأم��وال  وتوزيع  االأطفال  وهدايا  العيد  وك�سوة 
اأغ�سط�س اجلاري وت�ستمر   20 التوزيع من  �سرائية.. حيث تبداأ عملية 
حتى ثالث اأيام عيد االأ�سحى املبارك يف خمتلف املحافظات اليمنية بهدف 

اإ�سعاد هذه االأ�سر والوقوف اإىل جانبها.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي االأمني العام لهيئة الهالل االأحمر 
دولة  اأن   - ال��ذي عقدته مبقرها  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  - خ��الل  االإم��ارات��ي 
ا�ستجابتها  لتعزيز  ك��ب��رية  ج��ه��ودا  ت��ب��ذل  ال��ر���س��ي��دة  وق��ي��ادت��ه��ا  االإم�����ارات 

االإن�سانية جتاه االأ�سقاء يف اليمن منذ اندالع االأزمة هناك.
الهالل  هيئة  راأ�سها  وعلى  االإن�سانية  ومنظماتها  الدولة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
نهيان.. قدمت خمتلف  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  بقيادة  االأحمر 
اأكرث  م��ن  االإم����ارات  اأ�سبحت  حتى  للمتاأثرين  وامل�ساندة  ال��دع��م  اأ�سكال 

الدول عطاء و�سخاء على ال�ساحة اليمنية وت�سدت مل�سوؤولياتها االإن�سانية 
وواكبت جميع  �سبل حياتهم  معاناتهم وحت�سني  لتخفيف  االأ�سقاء  جتاه 

مراحل االأزمة باملزيد من املبادرات يف خمتلف املجاالت.
واأ�ساف الفالحي اأن هذه احلملة تاأتي ا�ستمرارا لنهج االإمارات االإن�ساين 
االإم��ارات وقيادتها من  تكنه  اليمن وتعبريا عما  والتنموي يف  واالإغاثي 
فخر واعتزاز باليمن ال�سقيق و�سعبه وت�ستهدف اإ�سعاد اأبناء واأ�سر ال�سهداء 
واجلرحى خالل اأيام العيد املباركة واإدخال الفرحة على قلوبهم كما تاأتي 
تكرميا وعرفانا من دولة االإمارات وقيادتها الر�سيدة ملا قدمه اآباوؤهم من 

ت�سحيات يف �سبيل اليمن.
اأن الهيئة و�سعت خطة متكاملة لتو�سيع مظلة امل�ستفيدين من  واأو�سح 
تلبي  التي  بال�سورة  وتنفيذها  اليمنية  املحافظات  خمتلف  يف  احلملة 
احتياجات االأ�سقاء هناك وحتقق تطلعات القيادة الر�سيدة وذلك بالتعاون 

والتن�سيق مع �سركاء احلملة يف االإمارات واليمن.

واأك�����د اأم����ني ع���ام ال���ه���الل االأح���م���ر اأن اه��ت��م��ام االإم�������ارات ق���ي���ادة و�سعبا 
العالقات  متانة  يج�سد  اليمن  يف  حاليا  ال�سائدة  االإن�سانية  بالظروف 
االأخوية والروابط االأزلية التي جتمع بني ال�سعبني ال�سقيقني االإماراتي 

واليمني.
اإن�سانيا �سعبا يف جميع  اإن تداعيات االأزم��ة يف اليمن خلفت واقعا  وقال 
جم���االت احل��ي��اة ال�����س��روري��ة وف��اق��م��ت م��ن ح��ج��م امل��ع��ان��اة ع��ل��ى ال�ساحة 
اليمنية .. لذلك كان ال بد من تنوع مبادرات االإمارات لتغطي االحتياجات 
له  �سعت  م��ا  وه��و  ه��ن��اك..  لالأ�سقاء  مالئمة  ظ���روف  وت��وف��ر  االإن�سانية 
ال��ذي حت�سن كثريا يف  الواقع  اأر���س  االإم���ارات وجنحت يف حتقيقه على 
من  ون�ساطهم  حيويتهم  ي�ستعيدون  �سكانها  ب��داأ  التي  امل��ح��ررة  املناطق 
جديد.. موؤكدا عزم االإم��ارات على موا�سلة م�ساعيها اخلرية وبراجمها 
االإن�سانية وم�ساريعها التنموية جلعل احلياة هناك اأف�سل مما كانت عليه 

يف ال�سابق.

»�لد�خلية« تنظم ندوة تعريفية مبنظ�مة �خلدمات �لذكية
•• �أبوظبي-و�م:

لالإقامة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ن��ظ��م��ت 
و�����س����وؤون االأج����ان����ب يف اأب���وظ���ب���ي - 
بالتعاون مع غرفة جتارة و�سناعة 
للتعريف  توعوية  ن��دوة   - اأبوظبي 
التي  الذكية  اخل��دم��ات  مبنظومة 
موؤخرا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأطلقتها 

وذلك يف مقر الغرفة باأبوظبي.   
من�سور  ال��ع��م��ي��د  ال���ن���دوة..  ح�سر 
اأحمد الظاهري مدير عام االإقامة 
وعدد  باأبوظبي  االأج��ان��ب  و���س��وؤون 
الغرفة  اإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  م��ن 
مدير  الفالحي  ع��ب��داهلل  والعقيد 
واالإقامة  ال���دخ���ول  اإذون�����ات  اإدارة 
وعدد من ال�سباط باالإدارة العامة 
لالإقامة و�سوؤون االأجانب وممثلي 

�سركات القطاع اخلا�س.   
اإط��ار جهود وزارة  الندوة يف  وتاأتي 
لتعريف  اأبوظبي  الداخلية وغرفة 
ال�����س��رك��ات وامل���ن�������س���اآت ال��ع��ام��ل��ة يف 
االإم������������ارة مب���ن���ظ���وم���ة اخل����دم����ات 
ال���ذك���ي���ة ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال������وزارة 
تعنى  وال��ت��ي   E Channels

بخدمة جمهور املتعاملني.

القبي�سي  واأل��ق��ى ع��ب��داهلل غ��ري��ر    
ن���ائ���ب م���دي���ر ع�����ام غ���رف���ة جت����ارة 
اأبوظبي كلمة توجه فيها  و�سناعة 
امل�سوؤولني  اإىل  والتقدير  بال�سكر 
و�سوؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة  يف 
االأجانب باأبوظبي على م�ساركتهم 
وح���������س����وره����م ف���ع���ال���ي���ات ال����ن����دوة 
ت���اأت���ي ���س��م��ن ج��ه��ود الغرفة  ال��ت��ي 
اإىل  الهادفة  والتعريفية  التوعوية 
اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  توعية 
بهذا  املتعلقة  ال��ق�����س��اي��ا  مبختلف 
القطاع احليوي واملوؤثر يف اقت�ساد 
واقت�ساد  خ��ا���س  ب�����س��ك��ل  اأب��وظ��ب��ي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة 

ب�سكل عام.
يهدف  ال���ل���ق���اء  ه�����ذا  اإن  وق�������ال    
ال�سركات  اأ����س���ح���اب  اإط������الع  اإىل 
القطاع  ومم���ث���ل���و  وامل����وؤ�����س���������س����ات 
اخل���ا����س ع��ل��ى اأح������دث اخل���دم���ات 
تقدمها  التي  االإلكرتونية  الذكية 
بالنفع  وتعود  لهم  الداخلية  وزارة 
والفائدة عليهم من خالل اخت�سار 
ال���وق���ت واجل���ه���د و����س���رع���ة اإجن����از 
احلاجة  دون  مكفوليهم  معامالت 
اإىل م��راج��ع��ة م���راك���ز اخل���دم���ة .. 

اأن حتقق هذه  اأم��ل��ه يف  ع��ن  معربا 
الندوة االأهداف املرجوة منها لتعم 

الفائدة على اجلميع.    
خربا�س  م���ط���ر  ال���ع���ق���ي���د  واأ������س�����ار 
االإلكرتونية  اخلدمات  اإدارة  مدير 
اجلن�سية  ب�������س���وؤون  واالت���������س����االت 
اإىل  ل��ه  كلمة  واملنافذ يف  واالإق��ام��ة 
ي��اأت��ي يف  اإط���الق ه��ذه املنظومة  اأن 
املقدمة  اخل���دم���ات  ت�سهيل  اإط�����ار 
للجمهور واإ�سعادهم واإ�سفاء املزيد 
من اجل��ودة على خدماتها لتوفري 
املراجعني  ع��ل��ى  واجل���ه���د  ال���وق���ت 
اإجن����از م��ع��ام��الت��ه��م مب��ا يخدم  يف 
ب�سرعة  م�������س���احل���ه���م  وي����ح����ق����ق 

و�سهولة.
  واأ�ساف اأن الوزارة عملت بال�سراكة 
م����ع ����س���رك���ة “ حت���ال���ف االإم��������ارات 
نظام  بتطوير   “ التقنية  للحلول 
والذكية  االل��ك��رتون��ي��ة  اخل���دم���ات 
يتيح  وال����ذي  واالإق���ام���ة  للجن�سية 
مل����ك����ات����ب ال����ط����ب����اع����ة وال���������س����رك����ات 
واالأف����راد مواطني دول��ة االإم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وامل��ق��ي��م��ني فيها 
جمل�س  دول  وم��ق��ي��م��ي  وم��واط��ن��ي 
على  ال��ت��ق��دمي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
بكل  واالإق���ام���ة  اجلن�سية  خ��دم��ات 
وا�سحة  وبخطوات  وي�سر  �سهولة 
للم�ستخدم وذلك من خالل تطبيق 
ومراعاة  واملقايي�س  املعايري  اأف�سل 
امل�ستخدمني  م��ت��ط��ل��ب��ات  ج��م��ي��ع 
خدمات  وتقدمي  فئاتهم  مبختلف 
اأف�سل دائما للمواطنني واملقيمني 

على اأر�س الدولة.

خال�س  ق��دم   .. كلمته  خ��ت��ام  ويف    
امل�سوؤولني يف  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
ا�ست�سافتهم  على  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة 
ه���ذه ال��ن��دوة وت��ع��اون��ه��م م��ع وزارة 
الداخلية بتوعية موؤ�س�سات و�سركات 
القطاع اخلا�س باخلدمات الذكية 

التي تقدمها الوزارة لهم.
الهامي  ي��ح��ي��ى  امل��ه��ن��د���س  وق����دم    
ب�سركة  التنفيذي  العمليات  مدير 
“ حتالف االإمارات للحلول التقنية 
“ عر�سا ملنظومة اخلدمات الذكية 
ا�ستعر�س  حيث  الداخلية  ب���وزارة 
رحلة املتعامل قبل تطبيق املنظومة 
من  امل��زي��د  ت�ستغرق  ك��ان��ت  وال��ت��ي 
ال���وق���ت واجل���ه���د وت��ت��ط��ل��ب زي����ارة 
م��راك��ز اخل��دم��ة الإجن���از املعامالت 
الرحلة  ه�����ذه  اخ���ت�������س���ار  مت  وق�����د 
الوقت  ت���وف���ر  م���ع���دودة  دق���ائ���ق  يف 
امل��ت��ع��ام��ل��ني و�سرعة  ع��ل��ى  واجل��ه��د 

اإجناز معامالتهم.
اخل�سائ�س  اأه���م  ا�ستعر�س  كما    
التي تتميز بها منظومة اخلدمات 
االأفراد  امل�ستهدفة  الذكية والفئات 
املن�ساآت  وك��اف��ة  الطباعة  وم��ك��ات��ب 

احلكومية واخلا�سة.
  واأو�سح اأن بوابة اخلدمات الذكية 
E Channels اأ�سبحت متاحة 
ومكاتب  االأف���راد  وك��اف��ة  للجمهور 
الت�سجيل  ميكنهم  ك��م��ا  ال��ط��ب��اع��ة 
ب�سكل  وا�ستخدامها  اخلدمة  بهذه 
واحلاجة  ب�����س��ري  ت��دخ��ل  دون  اآيل 

اإىل زيارة مراكز اخلدمة.
ال�سيوف مدير  وا�ستعر�س قا�سم    

دعم احللول يف �سركة “ حتالف “ 
ومعاجلتها  الطلبات  ت��ق��دمي  اآل��ي��ة 
االإلكرتونية  اخل��دم��ات  بوابة  عرب 
لغات  ب����ع����دة  ت���وف���ريه���ا  مت  ال����ت����ي 
واآلية  امل�ستخدمني  على  للت�سهيل 
املتعاملني  ج��م��ه��ور  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 
ل��ت��ع��ري��ف��ه��م ب����اأح����دث االإج��������راءات 
با�ستخدام  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وامل���ع���ل���وم���ات 

منظومة اخلدمات الذكية.
  ويف اخلتام.. فتح باب النقا�س حيث 
وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  على  ال��رد  مت 

امل�ساركني يف الندوة.

عبد�هلل بن ز�يد يعزي �أ�سرة 
�ل�سهيد جا�سم �لزعابي

•• ر�أ�س �خليمة -و�م: 

ق���دم ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
واجب  االول  اأم�س  م�ساء  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
�سالح  وال��واج��ب جا�سم  ال��وط��ن  �سهيد  الأ���س��رة  ال��ع��زاء 
الوطني  واج��ب��ه  تاأديته  اأث��ن��اء  ا�ست�سهد  ال��ذي  الزعابي 
“ يف  “ اإع���ادة االأم��ل  ال��ق��وات امل�ساركة يف عملية  �سمن 

اململكة  تقودها  التي  العربي  التحالف  قوات  اليمن مع 
العربية ال�سعودية.

واأع��رب �سموه - خ��الل زيارته جمل�س ع��زاء ال�سهيد - 
ال�سهيد  وذوي  اأ���س��رة  اإىل  وموا�ساته  عزائه  �سادق  عن 
رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل  �سائال   ..
ويلهم  جناته  ف�سيح  وي�سكنه  ال�سهداء  م��ن��ازل  وينزله 

اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

جلنة مكافحة جر�ئم �لإجتار بالب�سر �لتابعة ل� »�لد�خلية« تناق�ش خطتها للعام �حلايل
•• �أبوظبي-و�م:

جرائم  م��ك��اف��ح��ة  جل��ن��ة  ن��اق�����س��ت 
الداخلية  بالب�سر يف وزارة  االإجتار 
اإجنازه  مت  وم��ا  الت�سغيلية  اخلطة 
العام  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل 
اللجنة  وع��ق��دت   .2017 احل���ايل 
مبارك  العقيد  برئا�سة  اجتماعا 
ع���و����س ب����ن حم������ريوم م���دي���ر عام 
ح���م���اي���ة امل��ج��ت��م��ع وال����وق����اي����ة من 
اجلرمية يف وزارة الداخلية رئي�س 
جل��ن��ة م��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م االجت����ار 
بالب�سر بالوزارة - يف مبنى االإدارة 
اإجنازات  على  ل��الط��الع   - العامة 
اأف�سل  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف  ال��ل��ج��ن��ة 

املمار�سات بهذا ال�ساأن.
تعزيز  �سبل  ا���س��ت��ع��را���س  مت  ك��م��ا    
مكافحة  جلنة  تلعبه  ال��ذي  ال���دور 
ج���رائ���م االجت�����ار ب��ال��ب�����س��ر ب�����وزارة 

ب��ت��ع��زي��ز حقوق  امل�������س���رف  ال����دول����ة 
االإن�������س���ان وح���م���اي���ت���ه���ا.   وتطرق 
اأع�ساء  ح�سره  ال��ذي   - االجتماع 
ال���ل���ج���ن���ة م�����ن ك�����اف�����ة ال����ق����ي����ادات 
اأه���م  اإىل   - ب���ال���دول���ة  ال�����س��رط��ي��ة 
االجراءات الوقائية املتبعة ملكافحة 

ت��ع��زي��ز ج��ه��ود دولة  ال��داخ��ل��ي��ة يف 
ممثلة  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
جرائم  ملكافحة  الوطنية  باللجنة 
االجتار بالب�سر يف �سعيها املتوا�سل 
اجل��رائ��م غري  ه���ذه  م��ث��ل  ملكافحة 
�سجل  على  واملحافظة  االإن�سانية 

االجت����ار ب��ال��ب�����س��ر وم��ن��ه��ا االط���الع 
العاملية  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
واال�ستفادة منها وتنظيم احلمالت 
امل��ت�����س��م��ن��ة توعية  ال��ع��م��ل  وور������س 
اأفراد املجتمع مبخاطرها وغريها 
من االإجراءات التي ت�سهم يف احلد 
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اأخبـار الإمـارات

رئي�ش منغ�ليا ي�ستقبل �سفر �لدولة 
•• �أوالن باتور-و�م: 

عبداهلل  �سعادة  منغوليا  جمهورية  رئي�س  باتتولغا  غانتما  فخامة  ا�ستقبل 
اأوالن باتور الذي قدم  عبدالرحمن عبداهلل الطنيجي �سفري الدولة لدى 

لفخامته التهنئة مبنا�سبة فوزه باالنتخابات الرئا�سية.
ونقل �سعادة الطنيجي لفخامة غانتما باتتولغا حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  دب��ي رع��اه اهلل و�ساحب 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
حتياته  ال��دول��ة  �سفري  منغوليا  جمهورية  رئي�س  فخامة  حمل  جهته  م��ن 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره 
اآل مكتوم نائب رئي�س  حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال�سيخ  ال�سمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب  الدولة رئي�س جمل�س 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة .. متمنيا ل�سموهم ول�سعب االمارات دوام التقدم واالزدهار .
االهتمام  ذات  وال��ق�����س��اي��ا  الثنائية  ال��ع��الق��ات  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ك��م��ا مت 

امل�سرتك بني البلدين.

�سرطة �أب�ظبي تطلق حملة ت�عية ح�ل تاأمني �لأم��ل و�حلفاظ عليها
••�أبوظبي-و�م:

حملة  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
توعية حتت �سعار “ اأموالنا م�سوؤوليتنا “ والتي 
املجتمعية بهدف تثقيف  ال�سرطة  اإدارة  تنظمها 
اأموالهم واحلفاظ  �سرائح املجتمع كافة بتاأمني 

عليها من ال�سرقة.
وقال العقيد الدكتور حمود العفاري مدير اإدارة 
ال�سرطة املجتمعية باالإنابة اإن احلملة تركز على 
تعزيز التوعية ل�سرائح املجتمع كافة وخ�سو�سا 

عمالء البنوك واأ�سحاب املركبات.

هذه  اأن  اإىل  ت�سري  االإح�����س��ائ��ي��ات  اأن  اإىل  الف��ت��ا 
الفئات هم االأكرث تعر�سا لل�سرقة.. فيما تركز 
ال�����س��روري��ة للتعامل  احل��م��ل��ة ع��ل��ى االإر�����س����ادات 
حماية  االإنرتنت  �سبكة  يف  التجارية  املواقع  مع 

ل�سرائح املجتمع من الن�سب واالحتيال.
توزيع  تتوىل  ال�سرطة  م��دي��ري��ات  اأن  اإىل  ي�سار 
ك��ت��ي��ب��ات وب���ر����س���ورات ت��وع��ي��ة يف م���راك���ز خدمة 
العربية  باللغتني  اإر����س���ادات  وت�����س��م��ل  ال��ع��م��الء 
االأم�����وال  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  لكيفية  واالإجن��ل��ي��زي��ة 
ر�سائل  وب��ث  توعية  حما�سرات  وعقد  اخلا�سة 

ن�سية.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

�نطالق �أوىل رحالت �حلجاج �لر�سمية �إىل �لديار �ملقد�سة من مطار دبي �لدويل

�أب�ظبي للتخطيط �لعمر�ين ينظم ور�سة عمل لتط�ير �ملخطط �لعام جلزيرة �حلديريات

•• دبي-و�م:

ق����ال����ت جل���ن���ة احل�����ج وال����ع����م����رة يف 
ر�سمية  رحلة  اأول  اإن  دبي  مطارات 
ل��ل��ح��ج��اج م���ن م��ط��ار دب���ي ال���دويل 
ان  اىل  ال��ي��وم..م�����س��رية  �ستنطلق 
لتوفري  اال�ستعداد  اأمت  على  املطار 
اهلل  بيت  حلجاج  اخل��دم��ات  اأف�سل 

احلرام لهذا العام.
تخ�سي�س  ع���ن  ال��ل��ج��ن��ة  واأع���ل���ن���ت 
املنطقة رقم 6 يف املبنى3 باالإ�سافة 
املبنى1  يف   6 رق����م  امل��ن��ط��ق��ة  اىل 
ل��ل��ح��ج��اج ف��ق��ط الإجن�����از اإج������راءات 
تامتني  ب�����س��رع��ة وراح�����ة  ���س��ف��ره��م 
كاونرتات  حت��دي��د  اىل  ب��االإ���س��اف��ة 
واحزمة حقائب خا�سة وجمموعة 

اجلاري  اأغ�سط�س   26 اإىل   17
اليومية  ال�����رح�����الت  ج���ان���ب  اىل 
االعتيادية البالغ عددها 5 رحالت 
اىل  ورح��ل��ت��ان  ج���دة  اىل  م��ن��ه��ا   3

املدينة.
اأما على �سعيد اخلطوط ال�سعودية 
بت�سيري  ال���ن���اق���ل���ة  ت���ق���وم  ف�������س���وف 
رح��ل��ت��ني ا���س��اف��ي��ت��ني ي��وم��ي 26 و 
جانب  اىل  اجل��اري  اأغ�سط�س   27

الرحالت اليومية االعتيادية.
وا�ساد ماجد اجلوكر نائب الرئي�س 
االأول لل�سمان املوؤ�س�سي واحلوكمة 
ب��ج��ه��ود جميع  دب����ي  م����ط����ارات  يف 
التي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����س��رك��اء 
اأف�سل اخلدمات  تهدف اىل توفري 
وال���ت�������س���ه���ي���الت حل���ج���اج ب���ي���ت اهلل 

رعايتهم  على  حر�سنا  يعك�س  مب��ا 
وخ��دم��ت��ه��م وت��ن��ظ��ي��م ور������س عمل 
على  املوظفني  لتدريب  تخ�س�سية 
كيفية التعامل االأمثل مع احلجاج 
ال�ستقبال  خ��ا���س��ة  ارق����ام  وت��ع��م��ي��م 
ال�سركاء  ق��ب��ل  م���ن  ال���س��ت��ف�����س��ارات 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني يف م��ط��اري دبي 

ودبي ورلد �سنرتال.
واأ�ساف الكمايل اننا قمنا بتحديد 
احزمة حقائب باالإ�سافة اىل بوابات 
خ��ا���س��ة يف ���س��ال��ة احل��ق��ائ��ب لعبور 
منطقة  وحتديد  الرحمن  �سيوف 
دعا  جانبه  من  زم��زم.  ملياه  خا�سة 
علي انكيزة نائب الرئي�س لعمليات 
املبنى يف م��ط��ارات دب��ي حجاج بيت 
ال��ق��دوم قبل وقت  اهلل احل���رام اىل 

من ال�سيارات الكهربائية ال�سغرية 
لنقل ك��ب��ار ال�����س��ن م��ن احل��ج��اج يف 
منطقة الرتانزيت. و�ستقدم كل من 
دبي  مطار  يف  الطبي  واملركز  دناتا 
االإ�سعاف  خل��دم��ات  دب��ي  وموؤ�س�سة 
ال�ساعة  م�������دار  ع���ل���ى  خ���دم���ات���ه���ا 
ال�سوؤون  م�����س��ارك��ة  اىل  ب��االإ���س��اف��ة 
االإ����س���الم���ي���ة وال��ع��م��ل اخل�����ريي يف 
الفقهية  احلجاج  اأ�سئلة  على  ال��رد 
وتوجيه الن�سائح وتوزيع امل�ساحف 
ع���ل���ي���ه���م. وع����ل����ى ���س��ع��ي��د ط����ريان 
بت�سيري  ال��ن��اق��ل��ة  ت��ق��وم  االم�������ارات 
 - املبنى3  من  اإ�سافية  رحلة   38
خم�س�سة للحجاج فقط - اىل كل 
من مدينتي جدة واملدينة 29 اىل 
جدة و9 اىل املدينة يف الفرتة بني 

جتربة رائعة.
وق������ال امل����ق����دم ول���ي���د اح���م���د نائب 
املنافذ يف  امل��دي��ر خل��دم��ات  م�ساعد 
و�سوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
االإدارة حددت  دب��ي ان  االأج��ان��ب يف 
اإجراءات  الإجن��از  خا�سة  كاونرتات 
حجاج بيت اهلل احلرام و�سط اأجواء 
من الرتحاب والرعاية خا�سة كبار 
فريق  ان  اىل  م�سريا  منهم،  ال�سن 
العمل على اأهبة اال�ستعداد خلدمة 

�سيوف الرحمن.
املكلف  املدير  كمايل  اإبراهيم  وقال 
بجمارك  امل�سافرين  الإدارة عمليات 
امل�سافرين  عمليات  اإدارة  ان  دب���ي 
ال�ستقبال  ع���م���ل  ف����ري����ق  ���س��ك��ل��ت 
ب��اأف�����س��ل �سورة  ال��رح��م��ن  ���س��ي��وف 

ع��رب مطارات  امل��ت��وج��ه��ني  احل����رام 
..م�سريا  احل��ج  فري�سة  الأداء  دب��ي 
ال����دويل يعترب  دب���ي  ان م��ط��ار  اىل 
اأب������رز م����ط����ارات ال���ع���امل التي  م���ن 
تربط ماليني احلجاج حول العامل 
م���ع ج����دة وامل���دي���ن���ة امل����ن����ورة. ومن 
اهلي  ع��ب��داهلل  العميد  اأك���د  جانبه 
مدير االإدارة العامة الأمن املطارات 
باالإنابة ان �سرطة املطار تتطلع اىل 
ب��ي��ت اهلل احلرام  ا���س��ت��ق��ب��ال ح��ج��اج 
اأف�سل اخلدمات لهم وهم  وتوفري 

يقومون بهذه الرحلة املباركة.
اتخذنا  اننا  عبداهلل  العميد  وق��ال 
كافة اال�ستعدادات الالزمة لت�سهيل 
اإج��راءات عبور احلجاج عند نقاط 
�سفرهم  االأم���ن���ي وج��ع��ل  ال��ت��دق��ي��ق 

اجراءاتهم  املطار الإجن��از  كاف اىل 
ان مو�سم  خ��ا���س��ة  وي�����س��ر،  ب��ح��ري��ة 
احل���ج ل��ل��ع��ام احل����ايل ت�����س��ادف مع 
ال�����س��ف��ر وال�����س��ي��ف، م�سريا  م��و���س��م 
اجل  م���ن  ي��ع��م��ل  اجل��م��ي��ع  ان  اىل 
اجراءاتهم  واإجن���از  احلجاج  ا�سعاد 
ب�����س��ه��ول��ة وي�������س���ر. ووف�������رت جلنة 
خا�سا  هاتفيا  خطا  والعمرة  احلج 
على  ل��ل��رد   04  –  5055588
باحلج  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اال����س���ت���ف�������س���ارات 
ار�سادية  ل���وح���ات  اىل  ب��االإ���س��اف��ة 
لت�سهيل و�سول احلجاج اىل بوابات 
�سالة  يف  ار�سادية  ولوحات  املغادرة 
و�سول  عملية  لت�سهيل  ال��ق��ادم��ني 
احلجاج اىل اأماكن وجود حقائبهم 

ومياه زمزم عند عودتهم.

•• �أبوظبي-و�م: 

للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  نظم 
الثانية  ال��ع��م��ل  ور���س��ة  ال��ع��م��راين 
ملناق�س�ة  العمل  �سل�سة ور�س  �سمن 
ل��ت��ط��وي��ر جزيرة  ال���ع���ام  امل��خ��ط��ط 
غرب  جنوب  الواقعة  احل��دي��ري��ات 
ج���زي���رة اأب���وظ���ب���ي وامل���م���ت���دة على 

م�ساحة تغطي 3،000 هكتار.
وي�����س��ع��ى امل��ج��ل�����س م��ن خ���الل هذه 
ال���ور����س���ة ال���ت���ي ع���ق���دت ام�������س اإىل 
القطاعني  م��ن  ال�����س��رك��اء  حت��ف��ي��ز 
التفكري  ع���ل���ى  واخل����ا�����س  ال����ع����ام 
بطريقة مبتكرة تهدف اإىل تطوير 
خمطط عمراين باأبعاد م�ستقبلية 
مب�����ا ي���ت���م���ا����س���ى م�����ع ال�������س���واب���ط 
اإن�ساء املجتمعات  واال�سرتاطات يف 

العمرانية امل�ستدامة واملتكاملة.
وتندرج هذه الور�سة �سمن خم�س 
و�سع  اإىل  ت����ه����دف  ع���م���ل  ور��������س 
العامة  امل��خ��ط��ط��ات  وا���س��ت��ك��م��ال 
بجزيرة  اخل���ا����س���ة  وال��ت�����س��ام��ي��م 
احلديريات واملتوقع االنتهاء منها 

نهاية العام اجلاري .
وت���ن���اول���ت ال���ور����س���ة ع����دة حم���اور 
ال���ه���وي���ة  ����س���ت�������س���ه���م يف حت�����دي�����د 
احلديريات  جل���زي���رة  ال��ع��م��ران��ي��ة 
تعزيز  على  امل�����س��ارك��ون  رك��ز  حيث 
�سبكة  وتطوير  اال�ستدامة  مبادئ 
املوا�سالت واملرافق اخلدمية وبناء 
والرتفيهية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل���راف���ق 
املتنوعة وجتهيز ال�سواطئ العامة 
ب���امل���راف���ق ال��ري��ا���س��ي��ة امل��ائ��ي��ة اإىل 

حم����ددة ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى حتقيق 
اإجناز هذا امل�سروع مبا يتما�سى مع 
املبادئ املتبعة يف املجل�س و�سيا�ساته 

العمرانية.
جلزيرة  ال��ع��ام  املخطط  و�سي�سعى 
اأه���داف  احل��دي��ري��ات اإىل ت��رج��م��ة 
وذلك  وحتقيقيها  اأب��وظ��ب��ي  خطة 
من خالل م�ساعي املجل�س بالتعاون 
اإىل  اال�سرتاتيجيني  �سركائه  م��ع 
حت��وي��ل ه��ذه اجل��زي��رة على مدى 
اإىل وجهة  ال��ق��ادم��ة  ع��ام��ا   20 ال��� 
اال�ستخدامات  م��ت��ع��ددة  �سياحية 
واجه  اإىل  الو�سول  اإمكانية  تتيح 

مائية ممتدة على طول 30 كلم.
ك����م����ا �����س����ريك����ز امل����خ����ط����ط ال����ع����ام 
للجزيرة على توفري اأرا�س �سكنية 
ذات جودة عالية للمواطنني تتميز 

املاألوف وتاأخذ يف الوقت ذاته بعني 
االعتبار جيل امل�ستقبل الذي ي�سكل 
عماد حا�سرنا وم�ستقبلنا وفق نهج 
م�ساف  يف  ي�سعنا  وفعال  متكامل 
العمراين  ال���ت���ط���وي���ر  ق���ط���اع���ات 
ور�سة  اأول  عقد  وعقب  الدولية.« 
عمل مع ال�سركاء اال�سرتاتيجيني 
يف 22 مايو املا�سي مت الك�سف عن 
الزمنية  وامل����دة  امل�����س��روع  م�ساحة 
وما  واأه��داف��ه  الإجن���ازه  املخ�س�سة 
ي�ستمله املخطط من عمليات بناء 
متعددة  وجت��اري��ة  �سكنية  مل��ن��اط��ق 
توفري  اإىل  باالإ�سافة  اال�ستخدام 

مرافق ترفيهية.
 - احل��دي��ري��ات  ج��زي��رة  و�ست�سكل 
ال��ت��ي ت�����س��م خ��ط��ا ���س��اح��ل��ي��ا ميتد 
طوله على 30 كيلو مرتا - وجهة 

جانب تطوير جمتمعات عمرانية 
م�ستدامة ومتكاملة.

و�سهدت اأي�سا عقد حلقات حوارية 
اال�سرتاتيجيني  ال�������س���رك���اء  م����ع 
موؤ�سرات  تطوير  مو�سوع  ملناق�سة 
لو�سع  امل���ق���رتح���ة  االأداء  ق��ي��ا���س 
الرئي�سية  االأه����������داف  وحت����دي����د 
ال�ساملة للمخطط العام ومقايي�س 
العمرانية  امل��ج��ت��م��ع��ات  ت���ط���وي���ر 
النقل  و�سائل  ت��وف��ري  اإىل  و���س��وال 
الت�سميم  البديلة ومراعاة مبادئ 
التثقيف  وم�����ب�����ادرات  ال���ع���م���راين 

والتوعية االجتماعية املتكاملة.
املوؤ�سرات  ه��ذه  تطوير  و�سي�ساعد 
عن  امل�سوؤولة  ال�سركات  الرئي�سية 
تطوير املخطط العام على اإعداده 
قيا�س  م����وؤ�����س����رات  حل���زم���ة  وف���ق���ا 

جمل�س  يف  ن���ح���ر����س   « واأ������س�����اف 
اأبوظبي للتخطيط العمراين على 
واملقرتحات  االأف���ك���ار  ت��ت��ج��اوز  اأن 
كل  ال�سخم  امل�سروع  لهذا  املقدمة 
يتنا�سب مع  ما عهدناه وذلك مبا 
اأبوظبي  ملدينة  العمرانية  املعايري 

وتراثها وتاريخها الغنيني. 
اإىل  نتطلع  املجل�س  يف  اإن��ن��ا  وت��اب��ع 
امل�ستويني  على  البعيد  امل�ستقبل 
املوؤ�س�سي واملهني م�ستندين يف ذلك 
الدور  باأهمية  العميق  اإمياننا  اإىل 
م�ساركة  ج��ه��ة  ك���ل  ت���وؤدي���ه  ال�����ذي 
فاإننا  ول�����ذا  االإم��������ارة  ت��ط��وي��ر  يف 
اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  ن�سجع 
م��ن ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل��ا���س على 
اأفكار  واإنتاج  احل��دود  اأبعد  تخطي 
خطوط  ت��ت��ع��دى  ج��دي��دة  مبتكرة 

املنخف�سة  ال��ع��م��ران��ي��ة  ب��ك��ث��اف��ت��ه��ا 
ومب�ستوى اأمانها وهدوئها اللذين 
احلياة  واأ���س��ل��وب  الثقافة  يعك�سان 
املحلي الذي يعززه موقع اجلزيرة 
متميز  �ساحلي  خ��ط  ام��ت��داد  على 
تتيح  مواقع طبيعية خالبة  يوفر 
وجمع  الغط�س  ممار�سة  اإمكانية 

اللوؤلوؤ.
املدير  ال�������س���اه���ي  ع����ب����داهلل  وق������ال 
التخطيط  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
والبنية التحتية يف جمل�س اأبوظبي 
للتخطيط العمراين يف ت�سريح له 
نظرا اإىل حجم امل�سروع وم�ساحته 
الهائلة وبناء على الروؤية للجزيرة 
ال��ت��ي ���س��ي�����س��ت��غ��رق اإجن���ازه���ا فرتة 
مدى  على  ت�ستمر  طويلة  زمنية 

الع�سرين عام املقبلة » .

من  املجتمع  اأف����راد  جلميع  ج��ذب 
وال��زوار على حد  ال�سكان وال�سياح 

�سواء.
حتويل  اإىل  امل���خ���ط���ط  وي����ه����دف 
متكامل  جم��ت��م��ع  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة 
واملقومات  امل���زاي���ا  ب��ك��اف��ة  ي��ت��م��ت��ع 
وامل���راف���ق امل�����س��ت��دام��ة م��ع احلفاظ 

على الهوية االإماراتية.
و����س���ي�������س���ت���ح���دث امل���خ���ط���ط ال���ع���ام 
جلزيرة احلديريات مناذج التطوير 
للم�ستقبل  اأبوظبي  يف  العمرانية 
من خالل حتقيقه التوازن املثايل 
ب����ني م����ا ه����و اج���ت���م���اع���ي وث���ق���ايف 
من  ميكن  وم��ا  واقت�سادي  وبيئي 
و�سرعة  االإم��ارة  ر�سم مالمح منو 
ال�سنوات  يف  للتطورات  ا�ستجابتها 

القادمة.

برنامج تكامل ي��فق على 37 طلبا للمخرتعني باأكرث من ملي�ين درهم

براءات  جممل  املن�سة  تدير  حيث 
املخرتعني  وح�����س��اب��ات  االخ�����رتاع 
والبالغ  ال��ربن��ام��ج  يف  امل�����س��ج��ل��ني 

عددهم 345 ع�سوا.
احلمودي  في�سل  ال�سيد  واو���س��ح 
الزيادة  اأن  تكامل  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر 

•• �أبوظبي -و�م:

لعام  ال�سنوي  ن�سف  التقرير  اأف��اد 
برنامج  م����ن  ال�������س���ادر   2017
التنمية  ل����دائ����رة  ال���ت���اب���ع  ت��ك��ام��ل 
جلنة  ب���اأن  ابوظبي   ���� االقت�سادية 
ت��ق��ي��ي��م ط��ل��ب��ات ب������راءة االخ�����رتاع 
جديدا  ط��ل��ب��ا   37 ع��ل��ى  واف���ق���ت 
مليونان  ق�����دره  م��ب��ل��غ  ب���اإج���م���ايل 
دره��م ت�ساف  الفا و400  و325 
البالغة  ال��ط��ل��ب��ات  اج���م���ايل  اىل 
بع�سها  جن���ح  ط��ل��ب��ا   378 ن��ح��و 
يف احل�����س��ول ع��ل��ى ب����راءة اخ���رتاع 
املخرتعني  ب��اق��ي  يتم  ان  وينتظر 
براءات  على  ح�سولهم  اج����راءات 

اخرتاع الأفكارهم التقنية.
وقام برنامج تكامل خالل الن�سف 
بفرز  اجل������اري  ال���ع���ام  م���ن  االول 
وت��ق��ي��ي��م ع����دد 80 ط��ل��ب��ا ل����رباءة 
تقييم  جل����ن����ة  ع������رب  االخ�������������رتاع 
حتليل  ي�سبقها  وال��ت��ي  ال��ط��ل��ب��ات 

املبدئي  الت�سجيل  مببلغ  يتكفل 
يف  ا�سبقية  امل��خ��رتع  يعطي  ال���ذي 
املحامي  تعيني  ومبالغ  االخ���رتاع 
االخ����رتاع  بتف�سيل  ت��ع��ن��ى  وال��ت��ي 
على  املقدمة  الطعون  على  وال���رد 
الت�سجيل  مبلغ  ب��اأن  علما  ال���رباءة 
دولة  يف  الت�سجيل  ي�سمل  املبدئي 
العامل  دول  م��ن  اأي  او  االم�����ارات 
والتحاليل  ال�سوق  توجهات  ح�سب 

الفنية التي ي�سهم الربنامج بها.
تكامل  برنامج  عمل  منطلق  ومن 
االخ����رتاع  ب����راءة  م��ل��ف��ات  ادارة  يف 
الربنامج  ق�����ام  ف���ق���د  ل��ل�����س��رك��ات 
م���ن خ����الل ادارت������ه م��ل��ف ب�����راءات 
االخرتاع يف �سركة برتول ابوظبي 
الوطنية ادنوك با�ستالم عدد كبري 
بداية  منذ  الت�سجيل  طلبات  م��ن 

تعاونه مع ال�سركة.
وت�����س��ل��م ب���رن���ام���ج ت���ك���ام���ل خالل 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  االول  الن�سف 
ت�����س��ج��ي��ل ج���دي���دا من  ط��ل��ب   15

احل�سول  يف  الطلب  الأحقية  فني 
على ت�سجيل لرباءة اخرتاع.

ا�ستكماال  ان��ه  اىل  التقرير  وا���س��ار 
عام  يف  اطالقها  مت  التي  جلهوده 
من  االول  الن�سف  وحتى   2011
تكامل  برنامج  نفذ  اجل��اري  العام 
�سملت  التي  االن�سطة  من  العديد 
وتعزيز  االخ�������رتاع  ب�������راءات  دع����م 
الربط بني املخرتعني والقطاعات 
النماذج  وت��وج��ي��ه  ودع�����م  امل��ع��ن��ي��ة 
جهوده  اىل  باالإ�سافة  التطبيقية 
ن��ح��و حت�����س��ني خدماته  امل�����س��ت��م��رة 
للمخرتعني  ي����ق����دم����ه����ا  ال�����ت�����ي 
املعنية  واجل�����ه�����ات  واجل����ام����ع����ات 
االبتكار  حمافظ  واإدارة  باالبتكار 
املحلية  ال�������س���رك���ات  م����ن  ع�����دد  يف 

الكربى.
واأكد التقرير ان دعم برنامج تكامل 
ب��راءة االخ��رتاع يبداأ من  لطلبات 
براءة  مكتب  يف  الت�سجيل  عملية 
االخرتاع يف وزارة االقت�ساد حيث 

امل��واف��ق��ة على  ادن���وك مت��ت  �سركة 
العمل  وج��اري  ع��دد منها  ت�سجيل 
احل�سول  م����راح����ل  اك����م����ال  ع���ل���ى 
ع��ل��ى ب�����راءات ل��الخ��رتاع��ات التي 
بالتعاون  م�سبقا  ت�سجيلها  ب����داأ 
املعنية  املحاماة  مكاتب  اف�سل  مع 
بقوانني وت�سجيل براءات االخرتاع 
خالل  م��ن  ال��ربن��ام��ج  يعتزم  فيما 
 �� ادن���وك  �سركة  م��ع  املثمر  تعاونه 
ال�سركة الوطنية الرائدة يف جمال 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از ���� ان ي��ق��وم ب����اإدارة 
قطاعات  ت�سمل  اخ����رى  حم��اف��ظ 

اقت�سادية خمتلفة.
املن�سة  ا�ستقبلت  اخ��رى  جهة  من 
بربنامج  اخل��ا���س��ة  االل��ك��رتون��ي��ة 
االول  ال���ن�������س���ف  خ������الل  ت���ك���ام���ل 
2017 نحو  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن 
يناير  م���ن���ذ  زي��������ارة   12،628
2017 توزعت على  وحتى يونيو 
االول  ال���رب���ع  يف  زي������ارة   5735
الثاين  ال��رب��ع  يف  زي����ارة  و6893 

اال�سهر  خ���الل  امل�سجلني  ع���دد  يف 
اىل  يعود  يونيو  وحتى  مار�س  من 
فعاليات  �سمن  الربنامج  م�ساركة 
دائرة التنمية االقت�سادية اأبوظبي 
ال�سناعة  م���ع���ر����س  م����ن  ك����ل  يف 
 GMIS ال���ع���امل  وال�����س��ن��اع��ي��ني 
اال�ستثمار  وم����وؤمت����ر  وم���ع���ر����س 
هانوفر  وم��ع��ر���س   AIM ب��دب��ي 

ال�سناعي الدويل على التوايل.
وا����س���ار اىل اأه��م��ي��ة ت���وج���ه دائ����رة 
ابوظبي نحو  االقت�سادية  التنمية 
ب��رن��ام��ج تكامل  ت��ط��وي��ر خ���دم���ات 
م��ن خ��الل حت��دي��ث ورب���ط املن�سة 
خدمات  ب��ج��م��ي��ع  االل����ك����رتون����ي����ة 
ت�سجيل  بعد  ت�ستمر  والتي  تكامل 
باإثبات  م�����رورا  االخ������رتاع  ب�����راءة 
ال����ن����م����اذج ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وان���ت���ه���اء 
التجارية  القيم  وتفعيل  ب��اإط��الق 
امل�ساريع  واط���������الق  ل�����الخ�����رتاع 

ومنوها  واح��ت�����س��ان��ه��ا  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
التنمية  م�ستهدفات  اىل  و���س��وال 

القائمة على املعرفة.
اأن النطاق  وذكر في�سل احلمودي 
اجل������اري  ل�������الإج�������راءات  االداري 
تكامل  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن  ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا 
وي�سمل  م���ن���ه  االن����ت����ه����اء  مت  ق����د 
دع���م ال��ن��م��اذج ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ودعم 
التطبيقات  يف  النا�سئة  ال�سركات 
اعتماد  ح��ي��ث  م���ن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
االج������راءات ال��داخ��ل��ي��ة وال���ب���دء يف 
ا�ستالم  مت  حيث  الطلبات  ا�ستالم 
 2 5 مناذج تطبيقية وتقييم  عدد 
منها متهيدا لعر�سها امام اللجنة 
الذي  ال��دع��م  ن��وع  يف  للبت  املعنية 
�سيقدم لها، فيما مت ا�ستالم طلبات 
النا�سئة  ال�����س��رك��ات  م���ن   2 ع����دد 
التقييم  ب��ع��م��ل��ي��ة  ل��ل��ب��دء  مت��ه��ي��دا 

ورفع املقرتحات للجنة املعنية.

فقدان جواز �صفرت
ويجايانتي   / امل��دع��و  فقد 
ب�����ت ت�����ارج�����ا ك�����اري�����ج�����ان ، 
اجلن�سية  ان���دون���ي�������س���ي���ا 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )783148(
بتليفون  االت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/5777554 

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /حم����م����د 
�سالم  حم���م���د  ا����س���م���اع���ي���ل 
اجلن�سية  ب���اك�������س���ت���اين     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  م���ن   )185361(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 055/7575916

فقدان جواز �صفرت
امل��دع��و /���س��اك��ر خان  فقد 
باك�ستان   ، ع��ل��ي  ���س��وك��ت 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4137041( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6664661

فقدان جواز �صفرت
منظور   / امل������دع������و  ف����ق����د 
عبدالرحمن،  حاجي  احمد 
جواز   - اجلن�سية  باك�ستان 
�سفره رقم )1169792( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/4606625

فقدان جواز �صفرت
حممدعلى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
��������س�������ه�������اب ب��������وي��������اك��������ودى 
الهند    ، ع����ب����دب����وي����اك����ودي 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )7870596(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/4460308
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عمار �لنعيمي يطلع على �سر عمل فرق �مل�سرعات �حلك�مية
•• عجمان-و�م: 

اأ�ساد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  التنفيذي 
اأول  باإن�ساء  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
حتقيق  نحو  العمل  وت��رية  لدفع  ال��ع��امل  م�ستوى  على  حكومية  م�سرعات 

االأجندة الوطنية.
جاء ذلك خالل اطالع �سموه على عر�س قدمه اأع�ساء من فرق عمل الدفعة 
ام��ارة عجمان وهي  3 منها يف  امل�سرعات احلكومية مت تطبيق  الثانية من 
املجتمع.  تنمية  ووزارة  وامل��اء  للكهرباء  االحت��ادي��ة  والهيئة  الداخلية  وزارة 
اأهداف و�سري عمل الفرق باالإ�سافة اىل التعريف  اإىل عر�س  وا�ستع �سموه 
باملبادرات الهادفة لرفع م�ستوى اخلدمات املتميزة للمتعاملني وامل�ستفيدين 
م��ن خ��دم��ات تلك اجل��ه��ات وت�سريع اجن���از امل��ع��ام��الت اإىل ج��ان��ب ع��دد من 
بال�سراكة مع اجلهات احلكومية املحلية  التي تنفذها تلك اجلهات  االفكار 

والقطاع اخلا�س.
واالرتقاء  الت�سريع  اىل  يهدف  امل�سرعات احلكومية  اط��الق  ان  �سموه  واأك��د 
بالعمل احلكومي واأن علينا جميعا اأن نفخر بحكومتنا التي ت�سعى لتوفري 
اال�ستمرار  اإىل  �سموه  داع��ي��ا   .. �سعادة  واأك���رث  ك��رمي��ة  حل��ي��اة  متطلبات  ك��ل 

امل��ب��ادرات واالأف��ك��ار وامل��ق��رتح��ات ملزيد م��ن التطور يف كافة املواقع  يف ط��رح 
اخلدمية لت�سبح دولة االمارات االأوىل عامليا يف تقدمي خدمات ذات م�ستوى 
والتعلم من  االآخ��ري��ن  اال�ستفادة من جت��ارب  اأي�سا  وعلينا  الرقي  ع��اٍل من 
تلك التجارب وهذا لي�س عيبا .. م�سيدا بامل�ستوى الراقي واجلهود املبذولة 
من فرق العمل وما اأجنزته خالل مائة يوم من اأجل اال�ستفادة من الوقت 

وخف�س ن�سبة اإجناز املعامالت للم�ستفيدين من تلك اخلدمات.
واأعرب �سموه عن �سعادته وفخره واعتزازه باأبناء الوطن الذين ا�ستطاعوا 
خ��الل م��ائ��ة ي��وم م��ن حتقيق اجن����ازات وم���ب���ادرات واأف��ك��ار ع��دي��دة وتو�سيع 
ن�سبة  زي��ادة  اىل  اأدت  والتي  اجلهات  تلك  من  املقدمة  واخلدمات  االأن�سطة 
امل�ستفيدين وتقليل وقت معامالتهم .. مطالبا اجلميع ب�سرورة بذل مزيد 
من اجلهد واملحافظة على النتائج الطيبة التي تو�سلت اليها فرق امل�سرعات 
واالأفكار  امل��ب��ادرات  تقدمي  يف  اال�ستمرار  و���س��رورة  ال�سابقة  املرحلة  خ��الل 

لتطوير العمل وحتقيق ال�سعادة للمتعاملني.
وا�ستمع �سموه خالل اللقاء بفرق العمل ..مللخ�س عن االأهداف و�سري العمل 
يف خف�س املدة الزمنية للح�سول على االإقامة للقادمني اإىل الدولة للعمل 
يف القطاع اخلا�س باإمارة عجمان. كما ا�ستمع اىل �سرح واف حول خدمات 
ومبادرات الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء خا�سة يف خف�س الزمن امل�ستغرق 
لتوفري خدمة تو�سيل الكهرباء للطلبات اجلديدة اخلا�سة بالفلل ال�سكنية 

اجلديدة التي ميتلكها املواطنون يف اإمارة عجمان .. كذلك اطلع �سموه على 
مبادرات وزارة تنمية املجتمع التي تهدف لزيادة ا�ستخدام اخلدمات املقدمة 

من مركز التنمية االجتماعية من قبل املجتمع يف اإمارة عجمان.
عملها  خ��الل  من  حثيثة  وبخطى  ما�سية  عجمان  حكومة  اإن  �سموه  وق��ال 
لدعم خطة امل�سرعات احلكومية والتي تهدف اإىل زيادة ن�سبة اجناز املعامالت 
الذي ي�ساهم يف رفع  االأم��ر  الوقت يف اجنازها  للم�ستفيدين وخف�س ن�سبة 
معدالت االإنتاجية وتقدمي خدمات على م�ستوى راقي وتطوير العمل وذلك 
ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناء 

املجل�س االأعلى حاكم عجمان.
واأ�ساف �سموه ن�سعى يف حكومة عجمان اىل اإطالق جمموعة من التحديات 
الت�سريع يف اجناز وتقدمي  واالأفكار اجلديدة ميكن من خاللها  واملبادرات 
واملراكز  ال���دوائ���ر  ق��ب��ل  م��ن  وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  للمتعاملني  م��ت��م��ي��زة  خ��دم��ات 
فكرة  تطبيق  يتم  ان  على  عجمان  ام��ارة  يف  العاملة  والهيئات  واملوؤ�س�سات 

امل�سرعات احلكومية بالتن�سيق والتعاون مع جمل�س الوزراء.
يذكر ان امل�سرعات احلكومية تعترب اآلية عمل حتاكي امل�ستقبل وت�سم فرق 
عمل م�سرتكة من موظفي ال�سف االأول من اجلهات احلكومية االحتادية 

واملحلية والقطاعني اخلا�س واالأكادميي وموؤ�س�سات املجتمع املدين.
وتعمل امل�سرعات احلكومية يف مكان واحد وحتت مظلة واحدة لرفع وترية 

اأدائ���ه���ا وت�����س��ري��ع اخلدمات  اأه����داف االأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة وم��وؤ���س��رات  حتقيق 
خالل  من  اال�سرتاتيجية  احلكومة  م�ساريع  وتنفيذ  والربامج  وال�سيا�سات 
اإ�سراف  م�سرتكة حتت  فرق عمل  فيها  تعمل  ومبتكرة  م�ساحات خم�س�سة 
عالية  نتائج  لتحقيق  العاملية  وال��ك��ف��اءات  وامل�����س��رف��ني  امل��درب��ني  م��ن  نخبة 

وملمو�سة م�ستدامة يف مدد زمنية ق�سرية.
امل�����س��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة خ��دم��ات ل��دع��م خمتلف اجل��ه��ات احلكومية  وت��ق��دم 
امل�ساركة هدفها االأ�سا�سي ت�سريع حتقيق اأهداف االأجندة الوطنية يف اأربعة 
واملبادرات  والربامج  وال�سيا�سات  الوطنية  املوؤ�سرات  وهي  اأ�سا�سية  جماالت 
ف��رق عمل م�سرتكة من خمتلف  ت�سكيل  خ��الل  واخل��دم��ات احلكومية من 
اجلهات ملعاجلة التحديات واإجناز االأهداف وتر�سيخ ثقافة االبتكار احلكومي 
وحتقيق التميز يف العمل احلكومي عرب تنفيذ م�ساريع باأ�ساليب عمل ريادية 

تف�سي اإىل نتائج �سريعة وم�ستدامة.
ح�سر اللقاء �سعادة املهند�س �سعيد �سيف املطرو�سي االأمني العام للمجل�س 
التنفيذي و�سعادة العميد حممد عبداهلل علوان مدير عام االإقامة و�سوؤون 
عجمان  منطقة  م��دي��ر  ال�سام�سي  ت��رمي  حمد  و���س��ع��ادة  عجمان  االأج��ان��ب 
الطبية، و�سلطان عبداهلل ال�سعايل مدير اإدارة امل�سرعات احلكومية يف مكتب 
ال��وزراء وامل�ستقبل، وعدد من  ب��وزارة �سوؤون جمل�س  ال��وزراء  رئا�سة جمل�س 

كبار امل�سوؤولني.

�ملرحلة �لأخرة للعربة تعيد ر�سم خريطة �لنقل �ملتكامل د�خل عجمان

�جلديد �لنظام  مب�جب  �خليمة  ر�أ�ش  �سرطة  ت�سجلها  قاطرة   500

ي�سهد  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  اأن 
ق��ف��زة ن��وع��ي��ة م��ن خ���الل تطوير 
باإن�ساء  واالهتمام  التحتية  البنية 
بالقرب  للركاب  املكيفة  املحطات 
لت�سهيل  احل��اف��الت  م��واق��ف  م��ن 
����س���ب���ل ال����ن����ق����ل ع����ل����ى اجل���م���ه���ور 

�سعود ونزول الركاب، وقد رافقها 
عتيق  را�سد  التفقدية  اجلولة  يف 
البحري  النقل  ق�سم  رئي�س  بالل 
املوظفني  م����ن  وع������دد  ب����االإن����اب����ة 

بالقطاع.
ال�سام�سي  خ��ل��ف  ر���س��ا  واأو���س��ح��ت 

املحطات  ت�سغيل  م��ع  امل�����س��ت��ه��دف 
و�سائل  ���س��ت��ك��ون  ح��ي��ث  اجل���دي���دة 
املف�سل  ال��ب��ح��ري اخل��ي��ار  ال��ن��ق��ل 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  للكثري 
واال�ستمتاع  التنقل  يف  وال�����س��ي��اح 
على �سفتي خور عجمان، م�سريا 

•• عجمان : �لفجر

املدير  ال�سام�سي  خلف  ر�سا  اكدت 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع اخل����دم����ات 
امل�����س��ان��دة وت��ط��وي��ر امل�����س��اري��ع يف 
م��وؤ���س�����س��ة امل��وا���س��الت ال��ع��ام��ة اأن 
امل��وؤ���س�����س��ة ت����ويل اه��ت��م��ام��ا كبريا 
ب��ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري مل���ا ل���ه م���ن دور 
فعال يف اعادة ر�سم خريطة النقل 
املتكامل داخل االإمارة، كما ت�سعى 
الذي  املهم  القطاع  ه��ذا  لتطوير 
فئات  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف  دورا  ي��ل��ع��ب 

املجتمع من املقيمني والزوار .
جاء ذلك خالل تفقدها خط �سري 
العربة التى مت افتتاحه اأول اأم�س 
بعربة ت�سع 20 �سخ�سا تربط بني 
منطقتي مارينا والزوراء انطالقا 
بالرا�سدية  الرئي�سية  من املحطة 
ال�����س��م��ك ع��ج��م��ان« والتى  »����س���وق 
ال�سري  حركة  تفقد  على  ا�ستملت 
ب���امل���ح���ط���ات وام�����اك�����ن االن���ت���ظ���ار 
و���س��ب��ل االم�����ن وال�������س���الم���ة على 
تابعت اجراءات  العربة، كما  منت 

يعد  البحري  النقل  اأن قطاع  اإىل 
ت�سمل  حيث  حيوية  نقل  و�سيلة 
بعد  حاليا  ت�سغيل  خطوط  اأربعة 
اإىل  وال���زوراء  �سم حمطة مارينا 

حمطتي الرا�سدية وال�سفيا.
وم����ن ج��ان��ب��ه اأف������اد را����س���د عتيق 
البحري  النقل  ق�سم  رئي�س  بالل 
ال���ع���ربة  ت�����س��م��ي��م  ان  ب����االإن����اب����ة 
التقليدي ي�سهم يف احياء الرتاث 
الهوية  على  واحلفاظ  االإم��ارات��ي 
ال���وط���ن���ي���ة مب����ا ي��ع��ك�����س امل������وروث 
وعجمان  عامة  لالإمارات  الثقايف 
العربة  ان  اأن  م��و���س��ح��ا  خ��ا���س��ة، 
�سباحا  ال�ساد�سة  من  عملها  تبدا 
تبلغ  وبتعرفة  م�ساء  الثامنة  اىل 
اأن   اإىل  منوها  للرحلة،  دره��م��ني 
املرحلة االأوىل من م�سروع العربة 
 2016 اأك��ت��وب��ر  يف  افتتاحها  مت 
»�سوق  ال���را����س���دي���ة  ي���رب���ط  ب��خ��ط 
ال�سفيا  مبحطة  عجمان«  �سمك 
يف م��ن��ط��ق��ة م�������س���ريف، وج�����اءت 
املرحلة احلالية لتعزز التنقل بني 

منطقة مارينا والزوراء.

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر 

االآل���ي���ات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  ب������داأت 
العامة  ب���ال���ق���ي���ادة  وال�������س���ائ���ق���ني 
ا�ستقبال  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ل�����س��رط��ة 
ط����ل����ب����ات ت�������س���ج���ي���ل امل����ق����ط����ورات 
االإماراتي  ال��ن��ظ��ام  تطبيق  �سمن 
املقطورات  ل��رتخ��ي�����س  اجل���دي���د 
املجتمع  الأفراد  املقطورات  ون�سف 
واجلهات احلكومية ، والذي اأقرته 
وزارة الداخلية ب�ساأن الرقابة على 
املقطورات  وال��ن�����س��ف  امل��ق��ط��ورات 
اآلية  وم��ق��ط��ورات ال��رح��الت وف���ق 

حمالت  ت��ن��ف��ي��ذ  ب���ع���د  2017م 
امل���رور  اإدارة  ج��ان��ب  م���ن  ت��وع��وي��ة 
النظام  ان��ط��الق  منذ  وال���دوري���ات 

 ، وت�سجيلها  لرتخي�سها  معتمدة 
الرامية  خلطتها  ا�ستكمااًل  وذل��ك 
م����ن اأج������ل ����س���م���ان ����س���ريه���ا على 
ال��ط��رق ب��ك��ل اأم�����ان، وال��ت��اأك��د من 
حتقيقها �سروط ال�سالمة املرورية 
، بغية حماية م�ستخدمي الطريق 

من احلوادث التي قد ت�سببها .
الغي�س  علي  ع��ادل  العقيد  واأ���س��ار 
ترخي�س  اإدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب    -
راأ�س  ب�سرطة  وال�سائقني  االآل��ي��ات 
اخليمة اأنه مت ت�سجيل نحو 500 
مقطورة خ��الل ال��� 10 اأي��ام فقط 
-8-1 يف  ال���ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق  م��ن��ذ 

ا�ستهدفت   ، 2017/4/16م  يف 
�سبط الغري ملتزمني من اأ�سحاب 
بهدف  املرخ�سة  غ��ري  امل��ق��ط��ورات 
ترخي�سها  ل�����س��رع��ة  ت��وج��ي��ه��ه��م 
اتخاذ  اأو  اجل���دي���د  ل��ل��ن��ظ��ام  وف���ق���اً 
الالزمة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االإج��������راءات 
منف�سلة  م��رك��ب��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا    ،
ال��ق��اط��رة وي�����س��رتط فح�سها  ع��ن 
واأ�سفرت   ، وترخي�سها  وتاأمينها 
ت��ل��ك احل���م���الت االإر�����س����ادي����ة اإىل 
جتاوب ملحوظ وكبري من جمهور 
املتعاملني من اأ�سحاب مالكي تلك 
القاطرات . وذكر باأن يف املادة رقم 

املعدلة  املرورية  الالئحة  96 من 
 178 رق���م  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م���ن 
على  تن�س  والتي   ، 2017م  لعام 
1000درهم  وقوع غرامة قدرها 
لكل قطر مركبة اأو زورق اأو عربة 
اأو  ، وقطر مركبة  ب��دون ترخي�س 
تتوافر  ال  بطريقة  عربة  اأو  زورق 

فيها �سروط االأمن وال�سالمة
ميتلكون  مم�����ن  اجل���م���ي���ع  ودع�������ا 
االلتزام  اأنواعها  بكافة  املقطورات 
والتقيد بالنظام اجلديد واتباعهم 
ل���ل���ت���وج���ي���ه���ات ل����ع����دم ال�����وق�����وع يف 

املخالفة واملحا�سبة القانونية .

�سرطة عجمان تنفذ حملة ت�ع�ية �سمن » �سيف بال ح��دث «
•• عجمان-و�م:

اإدارة امل���رور وال���دوري���ات يف  ن��ف��ذت 
عجمان  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
حملة توعوية مرورية للم�سافرين 
عرب املنافذ الربية تنفيذا حلملة » 
�سيف بال ح��وادث » امل��وح��دة لعام 
2017 و�سمن اإطار حتقيق هدف 
اال�سرتاتيجي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
اأكرث  ال���ط���رق  ج��ع��ل  اإىل  ال���ه���ادف 

اأمنا.
جهود  ����س���م���ن  احل���م���ل���ة  وت������اأت������ي 
جلعل  املتوا�سلة  عجمان  �سرطة 
الطرق اأكرث اأمنا وتخفي�س ن�سبة 
الوفيات  واأعداد  املرورية  احلوادث 
.. حيث  الناجمة عنها  واالإ�سابات 
برو�سورات حملة �سيف  توزيع  مت 
ب����ال ح��������وادث وه������ي ب����رو�����س����ورات 
امل�سافرين عرب  لل�سائقني  توعوية 
املنافذ الربية تو�سح اأهم التدابري 
ال��������الزم ات����خ����اذه����ا ق���ب���ل واأث����ن����اء 

ال�سفر.
حممد  خالد  العقيد  �سعادة  وق��ال 
امل������رور  اإدارة  م����دي����ر  ال���ن���ع���ي���م���ي 
وال����دوري����ات ب�����س��رط��ة ع��ج��م��ان اإن 
ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه احل��م��ل��ة ج����اء دعما 
حلملة �سيف بال حوادث املرورية 
املرور  اإدارة  اأطلقتها  التي  املوحدة 
مبادرات  �سمن  الداخلية  ب���وزارة 
ال�سالمة  لتح�سني  امل����رور  ق��ط��اع 
وتعزيز  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  امل����روري����ة 
ال���ت���ك���ات���ف امل��ج��ت��م��ع��ي ل��ل��ح��د من 

احلوادث املرورية.
اأن احلملة تهدف  واأ�ساف �سعادته 
اإىل توعية ال�سائقني باأهمية اتخاذ 
ال���ت���داب���ري ال����الزم����ة ق��ب��ل واأث���ن���اء 
والتاأكد  االإط��ارات  ال�سفر كفح�س 
لل�سفر  و�سالحيتها  جودتها  م��ن 
لل�سيارة  ���س��ام��ل��ة  ���س��ي��ان��ة  وع���م���ل 
االأعطال  من  خلوها  من  والتاأكد 
القيادة  على  توؤثر  اأن  ميكن  التي 
الالزمة  ال���ت���داب���ري  م���ن  وغ���ريه���ا 
الطريق  ع��ل��ى  ال���ق���ي���ادة  ل���ت���اأم���ني 

اإدارة  اأث���ن���اء ال�����س��ف��ر. ودع����ا م��دي��ر 
عجمان  ب�سرطة  والدوريات  املرور 
احليطة  ت���وخ���ي  اإىل  ال�����س��ائ��ق��ني 
واحل�����ذر اأث���ن���اء ال�����س��ف��ر ع���رب الرب 

واالل�����ت�����زام ب���ال���ق���وان���ني امل����روري����ة 
املحددة  ال�����س��رع��ة  جت�����اوز  وع�����دم 
للطريق لتحقيق �سفر اآمن متمنيا 

ال�سالمة للجميع.

فقدان جواز �صفرت
مفي�س  عزيز  امل��دع��و/  فقد 
بنغالدي�س    ، ال�����رح�����م�����ن 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )825278(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
البنغالدي�سية  ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

باالمارات.   

فقدان جواز �صفرت
مي�سون   / امل����دع����و  ف���ق���د 
حميد علي نا�سر ، اليمن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3827826( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/6208459

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / عبدالرحمن 
على ح�سن �سعيد ، اليمن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4553625( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/6208459

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د امل���دع���و / ام���ل على 
اليمن    ، ���س��ع��ي��د  ح�������س���ن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4553624( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/6208459

فقدان جواز �صفرت
علي  ح�سن   / املدعو  فقد 
اليمن   ، ���س��ع��ي��د  ح�������س���ن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )6163883( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/6208459

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو /حممد اليا�س 
الهند     ، ي���ون�������س  حم���م���د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5216070( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6167399

فقدان جواز �صفرت
اهلل  / حبيب  امل��دع��و  فقد 
باك�ستان     ، ����س���روار  غ���الم 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )6032771( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 052/2182220

فقدان جواز �صفرت
خ����ال����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ع����ب����دال����ع����زي����ز اب�����راه�����ي�����م ، 
جواز   - اجلن�سية  ال�����س��ودان 
 )263414( رق���م  ���س��ف��ره 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 052/2263263

برو�سة  م�ؤتة  طريق  م�سروع  تكلفة  درهم  ملي�ن   32
•• عجمان-و�م:

اطلع �سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير عام دائرة البلدية 
والتخطيط بعجمان على جمريات العمل يف م�سروع طريق موؤتة 
 32 منه  االوىل  امل��رح��ل��ة  تكلفة  تبلغ  وال���ذي  ال��رو���س��ة  مبنطقة 
مليون درهم .كما اطلع على م�ساريع �سبكات ال�سرف ال�سحي يف 

منطقتي الرقايب 1 والرقايب2 .
الدائرة  اأن  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  ع��ام  مدير  واأك��د 
يعد  قيا�سي حيث  وق��ت  م��وؤت��ة يف  م�����س��روع ط��ري��ق  ت�سعى الإمت���ام 

ال�سارع من ال�سوارع احليوية يف االإمارة .
اإدارة  املرزوقي مدير  املهند�س عبداهلل م�سطفى  قدم  من جانبه 

مراحل  ع��ن  �سرحاً  ب��ال��دائ��رة  بالوكالة  التحتية  والبنية  ال��ط��رق 
والكوادر  امل�سروع  على  القائمني  اأن  مبيناً  بامل�سروع  العمل  �سري 
املتخ�س�سة والفئات العاملة توا�سل �ساعات العمل وتكثف اجلهود 
املبذولة لالإ�سراع يف امتام هذا امل�سروع الهام يف �سهر دي�سمرب من 

العام اجلاري 2017.
بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  ع��ام  م����دير  ت�����عرف  كم������ا 
ال�سحي  ال�س����رف  خط�������وط  الإم�������داد  امل������بذولة  ال������جهود  على 
زايد  برنامج  م�ساريع  اإحدى  يعد  والذي   2 يف جممع الرقايب 
 ، ال�سحي  لل�سرف  عجمان  �سركة  م��ع  بال�������تعاون  لالإ�س�����كان 
الدولة  رئي�س  م��ب��ادرات  اإح���دى  يعد  وال���ذي  الرقايب1  وجممع 

حفظه اهلل.

�لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة تطلع على 
جتربة �لأ�سغال يف نظم �لدعم �لفني

•• �ل�صارقة-و�م: 

دائرة  جتربة  على  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  وف��د  اطلع 
الفني  الدعم  نظام  املمار�سات يف جمال  اأف�سل  العامة يف تطبيق  االأ�سغال 
دائرة  ملبنى  ميدانية  زي���ارة  خ��الل  وذل���ك  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  مب��رك��ز  املتبع 
االأ�سغال. وكان يف ا�ستقبال الوفد الزائر املهند�سة هند نا�سر مدير مركز 
تقنية وعدد من مهند�سي الدائرة من ق�سم ال�سبكات والدعم الفني وق�سم 
النقبي مدير  ال�سيد علي  الزائر كال من  الوفد  املعلومات فيما �سم  نظم 
التنمية  دائ��رة  يف  الفني  الدعم  موظفي  من  وع��دد  املعلومات  تقنية  اإدارة 

االقت�سادية.

�أم �لقي�ين ت�ست�سيف م�ؤمتر� 
علميا يف �لإبد�ع و�لبتكار

•• �م �لقيوين-و�م:

االبداع  ح��ول  االأول  العلمي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  القيوين  اأم  اإم���ارة  ت�ست�سيف 
واالبتكار الذي تنظمه الكلية االإماراتية الكندية اجلامعية، مب�ساركة نخبة 
من اأ�ساتذة اجلامعات املحلية والدولية يف يناير املقبل. ويهدف املوؤمتر اإىل 
واالت�سال  والقانون  االداري���ة  العلوم  يف  خمتلفة  حم��اور  ومناق�سة  عر�س 
اجلماهريي التي ت�سخر يف خدمة املجتمع. واأكد الدكتور جالل حامت رئي�س 
الكلية االإماراتية الكندية اأن تنظيم املوؤمتر يعد من اأهم االأن�سطة الرئي�سة 
والبحوث يف  والدرا�سات  الب�سرية  القدرات  ت�ساهم يف تطوير  التي  للكلية 

هذا املجال، من خالل التعاون بني املوؤ�س�سات التعليمية الوطنية.
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اأخبـار الإمـارات

�سفر �لدولة لدى �لقاهرة ي�سارك يف �فتتاح م�سنع �لأم�سال �جلديد »فاك�سر�«
•• �لقاهرة -و�م:

م�سر  جمهورية  ل��دى  الدولة  �سفري  اجلنيبي  مبارك  جمعة  �سعادة  �سارك 
الدكتور  وم��ع��ايل  العربية  ال���دول  جامعة  ل��دى  ال��دائ��م  ومندوبها  العربية 
اأ�سرف  الدكتور  امل�سري ومعايل  وال�سكان  ال�سحة  وزير  الدين  اأحمد عماد 
اجلديد  االأم�سال  م�سنع  افتتاح  يف  العام  االأع��م��ال  قطاع  وزي��ر  ال�سرقاوي 

فاك�سريا التابع لل�سركة القاب�سة للم�ستح�سرات احليوية واللقاحات.
امل�سروع  ه��ذا  اأن   - االفتتاح  حفل  خ��الل  كلمته  يف   - اجلنيبي  �سعادة  واأك���د 
االإماراتية يف جمهورية م�سر  التنموية  امل�سروعات  اأب��رز  اأحد  يعد  ال�سخم 
اأن  اإىل  م�سريا   .. دوالر  مليار   4.911 نحو  تكلفتها  بلغت  والتي  العربية 

ال�سنوات االأخرية �سهدت تطورا ملحوظا من حيث اال�ستثمارات االإماراتية 
حيث و�سل عدد ال�سركات العاملة يف م�سر حاليا اإىل 880 �سركة.. فيما زاد 

حجم اال�ستثمارات عن 6 مليارات دوالر.
ونوه اإىل اأن االإمارات احتلت املركز االأول دوليا وعربيا من حيث اال�ستثمار 
 .. لال�ستثمار  العامة  الهيئة  من  ال�سادرة  البيانات  وفق  م�سر  يف  االأجنبي 
 3.456 نحو   2016 عام  البلدين  التجاري بني  التبادل  بلغ حجم  بينما 

مليار دوالر مقارنة ب� 2.597 مليار دوالر يف عام 2015.
العديد من  م��وؤخ��را  �سهدت  اأن م�سر  القاهرة  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  واأو���س��ح 
القريب  ال��وق��ت  يف  االقت�سادي  الو�سع  حت�سن  اإىل  ت�سري  التي  ال��ت��ط��ورات 
وحتقيق التنمية املرجوة التي �ستنعك�س اآثارها على حت�سن معي�سة املواطن 

الت�سغيل وخلق فر�س عمل حقيقية.. االأمر الذي  امل�سري وزيادة معدالت 
يت�سح من خالل ا�ستمرار حت�سن عدد من موؤ�سرات اأداء االقت�ساد الكلي ومن 
امل�ستثمرين  ثقة  وا�ستعادة  االأجنبي  اال�ستثمار  يف  امللحوظ  التزايد  �سمنها 
خا�سة بعد �سدور قانون اال�ستثمار اجلديد الذي مينح العديد من احلوافز 

واالمتيازات وال�سمانات التي حتفز على اال�ستثمار يف م�سر.
بدوره ثمن معايل الدكتور اأحمد عماد الدين وزير ال�سحة وال�سكان امل�سري 

ما قدمته االإمارات من م�ساعدات تنموية القت�ساد بالده .
م�ستوى  ع��ل��ى  �سحية  وح����دة   78 ن��ح��و  ط����ورت  االإم������ارات  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
اأن  اإىل  “ اإىل ريادتها ومنوها  “ فاك�سريا  اجلمهورية مطالبا بعودة �سركة 

الرئي�س امل�سري يرعى كل امل�سروعات اال�ستثمارية.

م��ن جانبه اأ���س��اد م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأ���س��رف ال�����س��رق��اوي وزي���ر ق��ط��اع االأعمال 
االإم��ارات يف تقدمي الدعم الالحمدود لبالده يف  امل�سري بدور دولة  العام 

القطاعات كافة خا�سة قطاع ال�سحة.
م�سريا اإىل اأن هناك جلنة لتطوير واإعادة هيكلة كل �سركات وم�سانع قطاع 

االأعمال العام.
االأم�سال واللقاحات  “ �سركة م�ساهمة م�سرية توفر  “ فاك�سريا  اإن  وقال 
 .. للبالد  ال�سعبة  العملة  ويوفر  للت�سدير  جم��االت  فتح  على  ينعك�س  مبا 
خمتتما كلمته باالإ�سارة اإىل التن�سيق احلكومي املتكامل الإجناح امل�سروعات 
مثل  اال�سرتاتيجية  ال�سناعات  يف  خا�سة  املواطن  احتياجات  لتوفري  �سعيا 

االأدوية.

�نطالق فعاليات �لن�سخة �لر�بعة من حملة �سحة و�سياحة بال�سارقة

�نطالق فعاليات �مل�ؤمتر �لأكادميي �ل�سن�ي لكليات �لتقنية �لعليا

�سفر �لدولة يلتقي وزير رئا�سة �جلمه�رية �ل�س�د�ين

�سفر �لدولة يلتقي وزير �ملالية �ل�س�د�ين

•• �ل�صارقة-و�م:

ال�سحي  التثقيف  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 
ل�سوؤون  االأع��ل��ى  للمجل�س  التابعة 
فعاليات  ام�����س  بال�سارقة  االأ���س��رة 
حملتها  م����ن  ال����راب����ع����ة  ال���������دورة 
ال�����س��ن��وي��ة ���س��ح��ة و���س��ي��اح��ة حتت 

عنوان لنم�سي .
اأول  تعد  ال��ت��ي   - احلملة  وت��ه��دف 
جتمع  العامل  يف  اإلكرتونية  حملة 
وت�ستمر  وال�سياحة  ال�سحة  ب��ني 
اإىل   - امل��ق��ب��ل  �سبتمرب   15 ح��ت��ى 
ال�سحية  احل����ي����اة  من����ط  ت���ع���زي���ز 
يف  ال�سياحية  للمواقع  وال��رتوي��ج 

اإمارة ال�سارقة .
ذل��ك خ��الل موؤمتر �سحفي  اأعلن 
اأق����ي����م يف م���ق���ر امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
ل�����س��وؤون االأ����س���رة ح�����س��ره ك��ل من 
�سيف مدير  را���س��د  اإمي����ان  ���س��ع��ادة 
وحممد  ال�سحي  التثقيف  اإدارة 
منطقة  مدير  ال��زرع��وين  عبداهلل 
والدكتور حممد  الطبية  ال�سارقة 
القلب  اأمرا�س  اأخ�سائي  العا�سمي 
للم�ست�سفى  التنفيذي  والرئي�س 
االأوروب�����������������ي ال�����ع�����رب�����ي ال�����راع�����ي 

البالتيني للحملة .

•• دبي-و�م:

التقنية  ك���ل���ي���ات  م���ق���ر  ا����س���ت�������س���اف 
فعاليات  ام���������س  ب����دب����ي  ل���ل���ط���الب 
لكليات  ال�سنوي  االأك��ادمي��ي  امل��وؤمت��ر 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ال�����ذي اأق���ي���م حتت 
مب�ساركة  قدما  من�سي  معا  ع��ن��وان 
اأكرث من 1300 من اأع�ساء الهيئة 
ال��ت��دري�����س��ي��ة. و���س��ل��ط امل��وؤمت��ر الذي 
عبداللطيف  ال���دك���ت���ور   - ح�����س��ره 
كليات  جم���م���ع  م���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي 
العليا  وال���ق���ي���ادات  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ت�سعى  م��ا  ع��ل��ى  ال�����س��وء   - بالكليات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه �سمن  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
الثاين  اجل���ي���ل  اجل����دي����دة  روؤي���ت���ه���ا 
االأك����ادمي����ي اجلديد  ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول 
الرتكيز  م�����ع   2018-2017
بالهيئة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اجل����وان����ب  ع���ل���ى 
ال��ت��دري�����س��ي��ة وم�����ا مت اإجن��������ازه من 
مبادرات يف اإطار العام 2017 الذي 
عام  ب�  انطالقته  منذ  ت�سميته  متت 
وا�ست�ساف   . التدري�س  اأع�ساء هيئة 
امل����وؤمت����ر م��ت��ح��دث��ني ر���س��م��ي��ني من 
للتكنولوجيا  األ��ربت��ا  ج��ن��وب  معهد 
املتعلقة  جتربتهم  ط��رح��وا  ك��ن��دا  يف 
عام   100 م�����س��رية  ب��ع��وام��ل جن����اح 

وم���وؤ����س�������س���ة ال�������س���ارق���ة ل���الإع���الم 
ال��راع��ي االإع���الم���ي ومم��ث��ل��ني عن 

و�سائل االإعالم املحلية.
را���س��د �سيف  اإمي���ان  واأك���دت �سعادة 
اأن حملة  املوؤمتر  خالل كلمتها يف 
�سحة و�سياحة تعد من احلمالت 
املهمة  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ال���ت���وع���وي���ة 
اإطالقها  ج����اء  وال���ت���ي  وامل��ت��م��ي��زة 
الكرمية  ال����روؤي����ة  م���ع  ان�����س��ج��ام��ا 

كما ح�سر املوؤمتر ماجد ال�سويدي 
بهيئة  املحلي  الرتويج  ادرة  مدير 
وال�سياحي  ال����ت����ج����اري  االإمن���������اء 
ب���ال�������س���ارق���ة ال�������س���ري���ك وال����داع����م 
للحملة اإىل جانب ممثلني عن كل 
الف�سي  الراعي  ال�سارقة  بنك  من 
الراعي  ب���ال���ون  ج���ول���دن  و���س��رك��ة 
الف�سي واملكتب االإعالمي حلكومة 
ال�������س���ارق���ة ال�������س���ري���ك االإع����الم����ي 

ال�����س��م��و حاكم  ���س��اح��ب  ل��ق��ري��ن��ة 
ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
املجل�س  رئ��ي�����س  القا�سمي  حم��م��د 
ل�������س���وؤون االأ�����س����رة �سمن  االأع����ل����ى 
روؤية �سموها لرفع م�ستوى الوعي 
يف  واملقيمني  للمواطنني  ال�سحي 
ال�سوء  وت�سليط  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة 
الفريدة  ال�سياحية  امل��واق��ع  ع��ل��ى 

فيها.

بيئة  وال��ت��زام يف  بكل جدية  اجلميع 
للتطور  وم�����س��ج��ع��ة  حم���ف���زة  ع��م��ل 
واالإبداع. وتناول الدكتور ال�سام�سي 
يف كلمته االأهداف التي ت�سعى الكليات 
لتحقيقها مع حلول العام االأكادميي 
اجلديد واملتمثلة يف ال�سعي للح�سول 
ال��ك��ادمي��ي للربامج  االع��ت��م��اد  ع��ل��ى 
للكليات  العاملي  املوؤ�س�سي  واالعتماد 
اإداري  نظام  تاأ�سي�س  م��ن  واالن��ت��ه��اء 
كليات  يف  االمتحانات  لكافة  موحد 
التقنية وذلك الأول مرة يف تاريخها 
واجلودة  التقييم  معايري  يدعم  مبا 
باالإ�سافة اىل تطبيق منوذج التعليم 
الهجني والذي مت اعتماده لتحقيق 

التطبيقي  التكنولوجي  التعليم  من 
ب��ك��ن��دا وق����دم����وا ور������س ع��م��ل حول 
الدكتور  واأك��د  التطبيقية.  البحوث 
كلمته  يف  ال�����س��ام�����س��ي  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
امل���وؤمت���ر معا  ���س��ع��ار  اأن  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
اأع�ساء  اأن  ي����وؤك����د  ق���دم���ا  من�����س��ي 
اأ�سا�سي  جزء  هم  التدري�سية  الهيئة 
التعليم  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  وال 
العليا  االإدارة  مع  واأنهم  الكليات  يف 
وكافة الهيئة االإدارية ميثلون فريق 
االأمام  نحو  معا  واح��د مي�سي  عمل 
الإع����داد  ال��رام��ي��ة  ال���روؤي���ة  لتحقيق 
فهذه  للم�ستقبل  الوطنية  الكفاءات 
خاللها  يعمل  م�سرتكة  م�سوؤولية 

روؤية اجليل الثاين اجلديدة لكليات 
النموذج  ه���ذا  ي��وف��ر  ح��ي��ث  التقنية 
وت����دري����ب مهني  اأك�����ادمي�����ي  ت��ع��ل��ي��م 
ي��ح�����س��ل عليها  وم���ه���ارات وظ��ي��ف��ي��ة 
الطالب من خالل درا�سة قائمة على 
اجلانبني االأكادميي واملهني ليتخرج 
واحرتافية  اأك����ادمي����ي����ة  ب�������س���ه���ادات 
من   . العمل  ل�سوق  جاهزيته  ت��وؤك��د 
ج��ان��ب��ه ا���س��ت��ع��ر���س ال��دك��ت��ور حممد 
اجل����راح ن��ائ��ب م��دي��ر جم��م��ع كليات 
التقنية لل�سوؤون االأكادميية باالإنابة 
ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��دع��م جن��اح اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية يف حتقيق الرتقي 

الوظيفي.

•• �خلرطوم-و�م:

ال��ت��ق��ى ���س��ع��ادة ح��م��د حم��م��د حميد 
اجل���ن���ي���ب���ي ����س���ف���ري ال������دول������ة ل���دى 
جمهورية ال�سودان .. معايل الدكتور 
رئا�سة  وزي���ر  ف�سل  اهلل  عبد  ف�سل 
بحث  حيث  ال�����س��وداين،  اجلمهورية 
اجل��ان��ب��ان ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
تعزيزها وتطويرها  و�سبل  البلدين 

يف املجاالت املختلفة.
واأ���س��اد ال��وزي��ر ال�����س��وداين مب�ستوى 
ظل  يف  ال��ق��ائ��م  وال��ت��ع��اون  التن�سيق 
ال����رع����اي����ة ال���ت���ي حت���ظ���ى ب���ه���ا هذه 
العالقات من قبل قيادتي البلدين.

•• �خلرطوم -و�م:

ح����م����د حممد  �����س����ع����ادة  ال����ت����ق����ى 
الدولة  ���س��ف��ري  اجل��ن��ي��ب��ي  ح��م��ي��د 
ل������دى ج���م���ه���وري���ة ال���������س����ودان.. 
ال��دك��ت��ور حم��م��د عثمان  م��ع��ايل 
الركابي وزير املالية والتخطيط 
ال�������س���وداين، حيث  االق���ت�������س���ادي 
بحث اجلانبان العالقات الثنائية 
تعزيزها  و���س��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
التعاون  جم����ال  يف  وت��ط��وي��ره��ا 

االقت�سادي والتنموي.

مرور دبي ت�سجل 19 �ألفا و270 خمالفة جتاوز �لإ�سارة �حلمر�ء
•• دبي -و�م:

و  األفاً   19 املا�سية  ال�سبعة  العامة للمرور يف �سرطة دبي خالل االأ�سهر  �سجلت االإدارة 
العام املا�سي  يف  جمموعها  بلغ  بينما  احلمراء  ال�سوئية  االإ�سارة  جتاوز  خمالفة   270
29 األفاً و 328 خمالفة . واكد العميد �سيف مهريرّ املزروعي مدير االإدارة العامة للمرور 
املرورية  املخالفات  اأخطر  تعد من  احل��م��راء  االإ���س��ارة  اأن خمالفة جت��اوز  دب��ي  �سرطة  يف 
وكثرياً ما تت�سبب يف الوفاة اأو االإ�سابات اجل�سيمة . ولفت العميد �سيف املزروعي اإىل اأن 
القرار الوزاري رقم 178 ل�سنة 2017م ب�ساأن قواعد واإجراءات ال�سبط املروري يفر�س 
على خمالفة جتاوز االإ�سارة ال�سوئية احلمراء للمركبات اخلفيفة قدرها 1000 درهم 
درهم  و 12 نقطة مرورية و 30 يوم حجز للمركبة فيما يفر�س غرامة قدرها 3000 
تقوم  التي  الثقيلة  للمركبات  الرخ�سة  �سحب  تاريخ  تبداأ من  �سنة  ملدة  الرخ�سة  ووقف 

بتجاوز االإ�سارة ال�سوئية احلمراء.

�لب��ردي ي�ستقبل �ل�سفر �لرب�زيلي لدى �لدولة 
•• �أبوظبي-و�م:

ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع مبكتبه يف مقر الوزارة باأبوظبي 
قدم  ال��ذي  االحتادية  الربازيل  جمهورية  �سفري  �سايقريجا  لوي�سليمو  فرناندو  �سعادة  ام�س  �سباح 

لل�سالم على معاليه مبنا�سبة ا�ستالمه ملهام من�سبه ك�سفري جديد لبالده لدى الدولة .
اأداء مهام  والنجاح يف  التوفيق  له  الربازيلي ومتنى  بال�سفري  اللقاء  البواردي خالل  ورحب معايل 
عمله . م�سيدا بعالقات التعاون القوية القائمة بني دولة االإمارات وجمهورية الربازيل والتي ت�سهد 

تطورا وتقدما يف خمتلف املجاالت.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك و�سبل تعزيز العالقات الثنائية بني 

البلدين ال�سديقني وب�سكل خا�س يف املجاالت الع�سكرية والدفاعية .
ح�سر اللقاء عدد من كبار م�سوؤويل وزارة الدفاع.
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العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/املوثق للمقاوالت 

CN 1068634:االلكرتوميكانيكية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي �سامل را�سد �سعيد ال�سبلي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد خالد بخيت طناف املنهايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فن ال�سرق لتنظيف 

CN 2109292:املباين واعمال التكييف رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فهمي احمد عبدالكرمي عمر %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد �سرحان �سعيد حمد ال�سعيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/ال�سبكة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اال�سماك رخ�سة رقم:CN 1148279 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداللطيف عبدالرزاق ا�سماعيل احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مرمي حممد زوجة جا�سم عبدالرحيم احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ايام  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1805370:زمان للعبايات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/فابر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1141631:س.ذ.م.م - فرع ابوظبي رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم :CN 1002149-22  باال�سم التجاري �سركة حممد 
ر�سول خوري واوالده - ذ.م.م فرع 22 بالغاء طلب الغاء 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
اخلدم  جللب  ال�س�����ادة/اليحر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1731238  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد �سلطان م�سلم الكثريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نهيان حمد �سامل احمد بالركا�س العامري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  لل�سفر  ال�س�����ادة/الهدف  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وفروعها رخ�سة رقم:CN 2240568  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سعيد �ساملني حمم بن ا�سحاق %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عامر عبداهلل عزيز مكتوم ال�سريفي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة تاج زاخر 

CN 1176526:لت�سليح االدوات الكهربائية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل جمعة عيد ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف نا�سر �سيف حمري �سعيد ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل نذير احمد عبداحلي 

 CN 1036512:لبيع قطع الغيار امل�ستعملة ذ.م.م رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة الطاف ح�سني نظري احمد مانزيل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نذير احمد ليت عبداحلي

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
البناء  ال�سرق االق�سى لتجارة مواد  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1354944  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علي عبيد حممد الزعابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيك وو يل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جولدن فيوت�سر خلدمات رجال االعمال

golden future businessman services 
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*3

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/�سركة ال�سرق االق�سى لتجارة مواد البناء ذ.م.م

FAR EAST BUILDING MATERIALS TRADING COMPANY LLC
اىل/ فار اي�ست لتجارة مواد البناء 

FAREAST BUILDING MATERIALS TRADING
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ا�سوار ال�ساخمه للمقاوالت 

CN 1087358:وادارة العقارات وال�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ا�سوار ال�ساخمه للمقاوالت وادارة العقارات وال�سيانة العامة
اىل/ فاوندي�سن للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

FOUNDATION GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي اخلالدية بناية م�سبح خمي�س املزروعي اىل 
ابوظبي ابوظبي ق C11a �س 4-1 ط 13 مكتب 1305 املالك خلف احمد خلف

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نربا�س 

 CN 1138405:للهدايا  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة اجلبل ال�سامخ للنجارة امل�سلحة 

رخ�سة رقم:CN 1430784  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة اجلبل ال�سامخ للنجارة امل�سلحة

 AL JABAL AL SHAMEKH FOR RE-INFORNCE CARPENTRY EST

اىل/ موؤ�س�سة اجلبل ال�سامخ العمال تركيب احلجر

AL JABAL AL SHAMEKH STONE INSTALLATION WORKS EST

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب احلجر )4330002(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال النجارة امل�سلحة )4390004(

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

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل اجلبانة لقطع 

غيار ال�سيارات جديد
رخ�سة رقم:CN 1149902 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد را�سد �سعيد �سامل املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خليل الرحمن توتيل
تعديل وكيل خدمات/حذف �سعيد را�سد �سعيد �سامل املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الكربى 

لت�سليح كهرباء ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1050325  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: �سيكورا تكنولوجي لالنظمة االمنية

FOXPORT: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :276176     بتاريخ :2017/07/09
با�س������م :�سيكورا تكنولوجي لالنظمة االمنية

وعنوانه:67 م�سفح ال�سناعية م 44 ق 10 مكتب وحدة املالك/عبدالعزيز عبداهلل �سليمان �سيف اخليلي هاتف: 
 prateek@secuira.com امييل:  الربيد: 91222  فاك�س: 009712497045 �سندوق   00971505707050

ابوظبي
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 ا�ست�سارات يف جمال االنظمة االمنية.

و�سف العالمة:كلمة foxport باللون االبي�س واال�سود.
اال�سرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  اأغ�صط�س 2017 العدد 12099

منوذج اعالن الن�سر عن التعديل بعد الت�سجيل
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: �سركة جلوبال لل�سناعات الغذائية ذ.م.م
 بن�سر التعديالت املو�سحة ادناه عن العالمة التجارية التالية:

ARCTIC GOLD ارتيك جولد 
بتاريخ :1994/07/24 املودعة بالرقم :007160 
بتاريخ:1996/02/26 امل�سجلة بالرقم: 

با�س������م :�س. جلوبال لل�سناعات الغذائية ذ.م.م
وعنوانه:ال�سارقة �س.ب: 23726 االإمارات العربية املتحدة

وامل�سنورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 177 بتاريخ: 2017/06/22
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 اللحوم واال�سماك والدواجن.
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  اأغ�صط�س 2017 العدد 12099

منوذج اعالن الن�سر عن التعديل بعد الت�سجيل
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: �سركة جلوبال لل�سناعات الغذائية ذ.م.م
 بن�سر التعديالت املو�سحة ادناه عن العالمة التجارية التالية:

AL AREESH العري�س 
بتاريخ :1994/07/24 املودعة بالرقم :007159 
بتاريخ:1996/02/26 امل�سجلة بالرقم: 

با�س������م :�س. جلوبال لل�سناعات الغذائية ذ.م.م
وعنوانه:ال�سارقة �س.ب: 23726 االإمارات العربية املتحدة

وامل�سنورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 177 بتاريخ: 2017/06/22
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 اللحوم واال�سماك والدواجن.
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  اأغ�صط�س 2017 العدد 12099

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  اأغ�صط�س 2017 العدد 12099
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اأخبـار الإمـارات

ن�رة �ل�س�يدي: ترحيب دويل بتقرير �لإمار�ت �لدوري يف جمال حق�ق �لإن�سان و�لق�ساء على �لتمييز �لعن�سري

برناجما تدريبيا و770 م�ستفيد� مبحاكم ر�أ�ش �خليمة يف 6 �أ�سهر  56

وفد ك�سافة �لإمار�ت ي���سل م�ساركته يف �مل�ؤمتر �لعاملي باأذربيجان
•• دبي- و�م:

على  ال��ث��اين  لليوم  م�ساركته  االإم�����ارات  ك�سافة  وف��د  ي��وا���س��ل 
التوايل �سمن جل�سات املوؤمتر الك�سفي العاملي ال�41 الذي يقام 
يف العا�سمة االأذربيجانية باكو.. وذلك برئا�سة �سعادة الدكتور 

�سامل عبد الرحمن الدرمكي رئي�س جمعية ك�سافة االإمارات.
وكانت فعاليات املوؤمتر بداأت بعر�س تقرير حول املخيم الك�سفي 
2015 تال ذلك تق�سيم  23 الذي عقد يف اليابان  العاملي ال� 
م�سارك   1500 نحو  ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ساركني 

اإىل جمموعات عمل ناق�ست  العامل  180 دولة حول  ميثلون 
حول  مناق�سة  جل�سة  يف  الوفد  و���س��ارك  متنوعة.  مو�سوعات 
مقرتحة  تو�سيات  اجلل�سة  و�سملت  القرارات  م�سروع  �سياغة 

من املنتدى العاملي لل�سباب والتعديالت الد�ستورية.
الروؤية  ح���ول  امل��ق��دم  ال��ت��ق��ري��ر  مل��ن��اق�����س��ة  ع��ق��د جل�سة  ك��م��ا مت 
2023 وا���س��ت��ع��را���س االأه�����داف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ح��ت��ى ع����ام 
اال�سرتاتيجية للك�سافة العاملية خالل الثالثية املقبلة 2017 

.2020 –
اللجنة  لع�سوية  املر�سحني  لتقدمي  جل�سة  امل��وؤمت��ر  وت�سمن 

19 مر�سحا ومر�سحة  لها  واملر�سح  القادمة  العاملية  الك�سفية 
مر�سحا   12 الخ��ت��ي��ار  امل��وؤمت��ر  خ���الل  ل��ه��م  الت�سويت  �سيتم 
ومر�سحة من بينهم.. علما باأن االإقليم العربي له 4 مر�سحني 

ميثلون كال من لبنان وليبيا وتون�س وال�سودان.
العام  امل��ع��ر���س  االإم�����ارات يف  ك�سافة  وف���د  ج��ن��اح  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
قام  حيث  امل�ساركة  ال��وف��ود  م��ن  ك��ب��ريا  اإق��ب��اال  �سهد  للموؤمتر 
الوفد بتوزيع مطبوعات وهدايا تذكارية باملوؤمتر حتمل �سعار 
جمعية ك�سافة االإمارات و�سعار املوؤمتر مثل ال�سارات واالأعالم 

التذكارية.

••�أبوظبي-و�م: 

ق���ال���ت ���س��ع��ادة ن�����ورة خ��ل��ي��ف��ة ال�����س��وي��دي مديرة 
تلقى ترحيب  اإن االحت��اد  العام  الن�سائي  االحت��اد 
العن�سري  التمييز  على  بالق�ساء  املعنية  اللجنة 
وم�����س��وؤول��ني دول��ي��ني اآخ���ري���ن ب��ع��د اأن ق���دم وفد 
دولة االإم��ارات الذي �سارك فيه االحتاد الن�سائي 
ال��ذي عقد يف  املوؤمتر اخلا�س  اإىل  تقريرا دوري��ا 
املتميز  الدولة  �سجل  املا�سي عن  االأ�سبوع  جنيف 
املعلومات  م��ث��م��ن��ني  االن�������س���ان  ح��ق��وق  جم����ال  يف 

الواردة فيه.
املنا�سبة  ال�سويدي يف ت�سريح لها بهذه  واأ�سافت 
ب��ن��ت م��ب��ارك رئي�سة  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  اإن 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد 
التنمية االأ�سرية رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة 

ب��ال��ت��واج��د يف املحافل  دائ���م���ا  ت��وج��ه  وال��ط��ف��ول��ة 
الدولة  ع��ن  الطيبة  ال�����س��ورة  ل��ت��ق��دمي  ال��دول��ي��ة 
اأن  اإىل  م�سرية   .. االإن�سان  بحقوق  واهتماهمها 
املراأة االإماراتية لها باع طويل يف هذا املجال على 

ال�سعيدين املحلي والدويل .
اأع���رب���وا عن  واأو����س���ح���ت اأن م�����س��وؤول��ني دول���ي���ني 
االإمارات  دول��ة  اأح��رزت��ه  ال��ذي  بالتقدم  ترحيبهم 
يف الق�ساء على التمييز العن�سري من خالل �سن 
القوانني املتعلقة بهذه اجلرائم والتحديث الذي 

طال هذه القوانني خالل العقدين املا�سيني .
واأ�سارت �سعادة ال�سويدي اإىل اأن كريكلي اأن�ستازيا 
العن�سري  التمييز  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
ال��ت��ق��ت اأع�����س��اء وف���د ال��دول��ة امل�����س��ارك يف جل�سة 
االإمارات  وف��د  م�ساركة  باأهمية  ونوهت  املناق�سة 
املعنية  ال��ذي �سم خمتلف اجلهات  يف هذا الوفد 

العام  الن�سائي  االحت��اد  مقدمتها  ويف  ال��دول��ة  يف 
.. م�سيدة مبا حققته  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات 
دولة االإم��ارات من تطور مطرد يف جمال حقوق 

االن�سان والت�سامح والتعاي�س ال�سلمي .
الذي  ال�ساأن  بهذا  االإم��ارات��ي  التقرير  اأن  وذك��رت 
الرحيم  عبد  �سعادة  برئا�سة  ال��دول��ة  وف��د  قدمه 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  م�����س��اع��د  ال��ع��و���س��ي 
الدويل لل�سوؤون القانونية وم�ست�سار وزير الدولة 
لل�سوؤون اخلارجية - ك�سب احرتام اأع�ساء املوؤمتر 
اخلا�س بالتمييز العن�سري الذي عقد يف جنيف 
خ�س�س  حيث  جيدا  االإم���ارات  لتقرير  وا�ستمعوا 
املوؤمتر 30 دقيقة اللقاء بيان املوؤمتر حول هذا 
بنجاح  اهتمام كبري  ع��ن  م��ا يعرب  وه��و  امل��و���س��وع 

الدولة يف هذا املجال .
العام  الن�سائي  االحت��اد  اأن  اإىل  ال�سويدي  ولفتت 

امل�سارك من اجلهات  الوفد  كان ع�سوا فاعال يف 
االتفاقية  ت��ق��ري��ر  مناق�سة  يف  ب��ال��دول��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
التمييز  اأ���س��ك��ال  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  للق�ساء  ال��دول��ي��ة 
للجنة   93 ال���  ال����دورة  اأع��م��ال  �سمن  العن�سري 
لالأمم  التابعة  العن�سري  التمييز  على  الق�ساء 

املتحدة .
الدولة  ان�سمام  االإماراتي  التقرير  ت�سمن  وقد   
اأ�سكال  جميع  على  للق�ساء  الدولية  لالتفاقية 
التمييز العن�سري التابعة لالأمم املتحدة يف عام 
كما   .. باأحكامها  االل��ت��زام  على  وعملت   1974
ان�سمت اإىل االتفاقيات الدولية االأخرى حلقوق 
مناه�سة  واتفاقية  ال�سيداو  كاتفاقية  االإن�����س��ان 
التعذيب واتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 
تقاريرها  وا�ستعر�ست  الطفل  حقوق  واتفاقية 
ال���دوري���ة يف ه���ذا االإط�����ار خ���الل ع��ام��ي 2015 

و2016.
اأ�سار  االإم���ارات  اأن تقرير  ال�سويدي  ن��ورة  واأك��دت 
بن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإ����س���دار  اإىل 
املر�سوم  الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زايد 
ب�����س��اأن مكافحة   2015 ل�سنة    2 رق���م   ب��ق��ان��ون 
ي��ق�����س��ي بتجرمي  ال��ت��م��ي��ي��ز وال���ك���راه���ي���ة وال�����ذي 
ومقد�ساتها  االأدي����ان  ب����ازدراء  املرتبطة  االأف��ع��ال 
وم��ك��اف��ح��ة ك��اف��ة اأ���س��ك��ال ال��ت��م��ي��ي��ز ون��ب��ذ خطاب 
التعبري  و���س��ائ��ل وط���رق  ال��ك��راه��ي��ة ع��رب خمتلف 
االإلهية  ال��ذات  اإىل  االإ�ساءة  القانون  حيث يحظر 
اأو االأديان اأو االأنبياء اأو الر�سل اأو الكتب ال�سماوية 
اأو دور العبادة وفقا الأحكام هذا القانون والتمييز 
اأو  الدين  اأ�سا�س  على  اجلماعات  اأو  االأف���راد  بني 
العقيدة اأو املذهب اأو امللة اأو الطائفة اأو العرق اأو 
كل  اأي�سا  القانون  االثني وجرم  االأ�سل  اأو  اللون 

قول اأو عمل من �ساأنه اإثارة الفتنة اأو النعرات اأو 
التمييز بني االأفراد اأو اجلماعات.

التفاعلي  الدولة خالل احلوار  رئي�س وفد  وكان 
قد اأ�سار اأي�سا اإىل اأن دولة االإمارات تعد حا�سنة 
لقيم الت�سامح وال�سلم والتعددية الثقافية وقبول 
الر�سيدة  قيادتها  حت��ت  قوانينها  وكفلت  االآخ���ر 
االحرتام والتقدير للجميع وعملت الدولة على 
تطوير وتقوية منظومتها الت�سريعية والقانونية 
وبنيتها املوؤ�س�سية التي ا�ستطاعت من خاللها اأن 
ت�سبح منوذجا ومثاال يحتذى به يف املجاالت كافة 
ومل يقت�سر جهدها على حماية حقوق مواطنيها 
فح�سب بل اأن احلماية ت�سمل جميع املقيمني على 
اأر�سها يف ظل احت�سان دول��ة االم��ارات اأك��رث من 
200 جن�سية يعي�سون ويعملون بكرامة وتقدير 

وان�سجام ويحظون بعدالة وم�ساواة واحرتام.

•• ر�أ�س �خليمة 

اخليمة  راأ�����س  حم��اك��م  دائ����رة  ك�سفت 
املوارد  ق�سم  اأع���ده  تقرير  خ��الل  م��ن 
 56 تنفيذ  عن  ب��اإجن��ازات��ه،  الب�سرية 
برناجما تدريبيا يف خمتلف املجاالت 
خالل 6 اأ�سهر، وذلك يف اإطار خطتها 
للموظفني  والتطويرية  التدريبية 
وال����وح����دات  االإدارات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
امل�ستويات  ك���اف���ة  م����ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
املحاكم  ت���ق���دم  ح���ي���ث  ال���وظ���ي���ف���ي���ة، 
اأ�ساليب  وف����ق  ال��ت��دري��ب��ي��ة  دورات����ه����ا 
تقدمها  ك��م��ا  امل���ب���ا����س���رة،  ال���ت���دري���ب 
بعد”  ع���ن  “التدريب  ط���ري���ق  ع���ن 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ا���س��ت��خ��دام 
االأوىل  للمرة  تنفذ  نوعية  كخطوة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى االإم�������ارة ���س��ع��ي��ا منها 

للتوجه االإلكرتوين.
واأف������اد ���س��ع��ادة ال���دك���ت���ور ���س��ي��ف علي 
ب��وخ��ط��ام��ني ال�����س��وي��دي م���دي���ر عام 
ق�سم  اأن  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم 
ب���ال���دائ���رة ينظم  ال��ب�����س��ري��ة  امل�������وارد 
التدريبية  ال����ربام����ج  م����ن  ال���ع���دي���د 
وور�س العمل التي من �ساأنها االرتقاء 
وت��ط��وي��ر مهاراتهم  امل��وظ��ف��ني  ب����اأداء 
تخ�س�ساتهم  ل��ت�����س��م��ل  وق���درات���ه���م 
ليكونوا  ع��ام��ة  اأخ����رى  وت��خ�����س�����س��ات 
الثقافة  م����ن  ع�����ال  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
وامل��ع��رف��ة وامل���ه���ارة واخل������ربة، وذلك 

ومتكاملة  �ساملة  تدريب  خطة  وف��ق 
ت�ستهدف جميع امل�ستويات الوظيفية 
يف الدائرة، وتغطي خمتلف اجلوانب 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة واالإداري��������ة وف��ق��ا الأعلى 

واأرقى برامج التدريب العاملية.
واأ�������س������ار م����دي����ر ع������ام امل����ح����اك����م اإىل 
خالل  ون���ف���ذت  اأع������دت  ال����دائ����رة  اأن 
 56 ال���ع���ام  ه���ذا  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف 
منها  ع��م��ل  وور����س���ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
“عن  دورة  و21  مبا�سرة،  دورة   35
م�ستفيدا،   770 منها  ا�ستفاد  بعد” 
ب��اإج��م��ايل ���س��اع��ات ت��دري��ب��ي��ة 5420 

مبا  وال��ور���س  ال����دورات  لكافة  �ساعة 
ت�سمنت  ح��ي��ث  االإل���ك���رتون���ي���ة،  ف��ي��ه��ا 
جم���االت ك��ث��رية وم��ت��ن��وع��ة يف جمال 
الب�سرية  وامل���وارد  واالإع���الم  القانون 
واالإدارة والقيادة والتطوير الوظيفي 
واالإبداع وال�سعادة والعالقات العامة 
العمالء  وخ���دم���ة  امل����ه����ارات  وت��ن��م��ي��ة 

واأخريا املجال املايل واالجتماعي.
املعايري  ال��دائ��رة تراعي  اإن  واأ���س��اف: 
التدريبية  ال��دورات  العاملية يف تنفيذ 
م���ن ح��ي��ث امل���ك���ان وال��ت��وق��ي��ت وع���دد 
التدريب  ب��رام��ج  واخ��ت��ي��ار  امل�ساركني 

واختيار املدربني وغريها من املعايري 
االأه����داف  لتحقيق  وذل���ك  االأخ�����رى، 
املرجوة من التدريب واحل�سول على 
اأكرب فائدة، فيما متتد الدورات فيها 
من يومني اإىل 3 اأي��ام، والبع�س من 
ي��ك��ون على ف��رتت��ني لزيادة  ال����دورات 
عدد امل�ستفيدين فيتم تق�سيمهم على 
للدورة  وم�سائية  �سباحية  ف��رتت��ني 

الواحدة.
ال���������دورات  اأن  ال���������س����وي����دي  واأب�����������ان 
تنفيذها  ي��ت��م  ب���ال���دائ���رة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
املبا�سر  ب��االأ���س��ل��وب  االأول  باأ�سلوبني 

املخ�س�سة  ال��ق��اع��ات  يف  ت��ت��م  ب��ح��ي��ث 
التدريب  ب��اأ���س��ل��وب  واالآخ������ر  ل���ذل���ك، 
“عن بعد”، وهو ما من  االإلكرتوين 
حتى  املوظفني  على  ي�سهل  اأن  �ساأنه 
يتلقوها يف الوقت املنا�سب لهم، وفق 
م��ع��اي��ري و���س��اع��ات حم�����ددة، وه���و ما 
الذي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ط��ور  يعك�س 
و�سلت اإليه الدائرة يف كافة اأعمالها، 
اإلكرتونيا  ال��دورات  تطرح  اإنها  حيث 
كمبادرة نوعية على م�ستوى االإمارة.

املوظفني  اخ��ت��ي��ار  ع��م��ل��ي��ة  اأن  وب����ني 
اآلية  للدورات يكون وفق  وتر�سيحهم 
عمل حمددة تراعي مواقع املوظفني 
ال�سعف  ونقاط  الوظيفية  ومهامهم 
الدورات  تنفيذ  اأن  مو�سحا   ، لديهم 
املعاهد  التعاون مع  يكون عن طريق 
امل���ت���خ�������س�������س���ة يف جم���ال  وامل������راك������ز 
من  اأو  ب��ال��دول��ة،  واملعتمدة  التدريب 
خالل الدورات التي تنظمها اجلهات 
احلكومية ويتم دعوة موظفي الدائرة 
الدائرة  عمدت  كما  فيها،  للم�ساركة 
اإىل تنفيذ بع�س ال��دورات من خالل 
ال����دائ����رة الذين  ع����دد م���ن م��وظ��ف��ي 
التدريب  وخ��ربات  م��ه��ارات  ميتلكون 
ا�ستثمار  بهدف  وذل��ك  املعرفة  ونقل 
هذه الطاقات وبهدف تقليل التكلفة، 
فيما تقام الدورات يف مقر الدائرة اأو 
يف قاعات اجلهات واملوؤ�س�سات ال�سريكة 

للدائرة اأو يف قاعات الفنادق.

•• دبي-و�م:

اأ�ساد �سعادة حممد عبداهلل اأهلي مدير عام هيئة دبي للطريان املدين 
باإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

اهلل” عام 2018 “ عام زايد » . “حفظه 
اأهمية هذه املبادرة الوطنية  اأهلي يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة  واأكد 
التي تقام احتفاء باملغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه مبنا�سبة مرور 100 عام على ميالد موؤ�س�س الدولة وباين 
احتادها واإجنازاتها. وقال اإن اإعالن عام زايد هو ر�سالة وفاء هادفة 
من �ساأنها اإبراز دور املغفور له ال�سيخ زايد رحمه اهلل يف تاأ�سي�س وبناء 
اإرثه من خالل قيام م�سروعات وفعاليات  ونه�سة االإم��ارات وتخليد 

ومبادرات ي�ستمد روحها من القيم واملبادئ العظيمة التي حتلى بها 
“ طيب اهلل ثراه » . واأ�ساف “ اإن ال�سيخ زايد �سطر اأروع االأمثلة يف 
بالبالد  �سارت  التي  العظيمة  لروؤيته  باالإ�سافة  االإيثار وحب اخلري 
نحو ما هي عليه اليوم من ازدهار وتقدم يف كل املجاالت وعلى م�ستوى 
العمل لتحقيق  اأنه مل يتوان عن بذل اجلهد وم�ساعفة  العامل كما 
حلمه العظيم بجمع �سمل االأمة وتوحيد �سفها حتى اأ�سبحت �سريته 
والتطور  االإجن��از  مزيد من  نحو  الوطن  لكل  اإلهام  العطرة م�سدر 
لتخليد  الفر�سة  زايد” �سيتيح  “عام  اأن  اإىل  واأ�سار   .  « وفعل اخلري 
هذه امل�سرية امل�سرقة من كل االإجنازات والقيم العظيمة التي اأ�سافها 
االأب الراحل ال�سيخ زايد يف بناء االإن�سان والوطن واإبراز دوره الريادي 

يف رفعة �ساأن البالد وازدهارها.

مدير �لطر�ن �ملدين بدبي: » عام ز�يد « ر�سالة حب ووفاء لز�يد �لعطاء
•• �ل�صارقة -و�م:

ال�سارقة  مل��ع��ه��د  ال��ت��اب��ع��ة  امل�����وروث  مكتبة  اأع��ل��ن��ت 
للرتاث عن تنظيم برناجمها ال�سيفي حتت �سعار 
ممتع بالقراءة”، خالل الفرتة من 20  “�سيفي 
االأطفال  وي�ستهدف  اجل���اري،  اأغ�سط�س   24 اإىل 

من ُعمر 7 اإىل 12 عاماً.
ويهدف الربنامج اإىل ت�سجيع االأطفال واليافعني 
على ممار�سة القراءة وجعلها عادة يومية، وغر�س 
حب الكتاب يف نفو�سهم، وذلك من خالل العديد 

من االأن�سطة التي �سيتم تقدميها.
رئي�س  امل�سلم،  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  �سعادة  وق���ال 
موؤ�سراً  متثل  ال��ق��راءة  اإن  للرتاث  ال�سارقة  معهد 
على تقدم وازدهار االأمم، لذلك ي�سعى املعهد اإىل 
غر�س هذه الثقافة وتوظيف اأوقات فراغ االأطفال 
خ���الل ال��ع��ط��الت، م���ن خ���الل ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل هذه 
املجتمع  وعلى  عليهم  لتعود  ال�سيفية،  الفعاليات 
الربنامج  تنظيم  �سيتم  اأن���ه  اإىل  م�سرياً  بالنفع، 
ال�سيفي يف مكتبة املوروث، ليتعرف االأطفال على 
القراءة،  على  ولت�سجيعهم  وكتبها،  حمتوياتها 

واإك�����س��اب��ه��م ث��ق��اف��ة ال�����رتاث ل��ي��ك��ون��وا ف��اع��ل��ني يف 
املجتمع مبا يتعلق بثقافة الدولة مبا يتواكب مع 

طبيعة الع�سر ومتطلباته.
قراءة  مثل  فعاليات  عدة  على  الربنامج  وي�ستمل 
االأمثال  عن  وم�سابقات  فقرات  وتقدمي  ق�س�س، 
لالأ�سغال  متنوعة  ور���س  اإىل  باالإ�سافة  ال�سعبية، 
للتعرف  ورح��الت  ومعنى،  كلمة  وفقرة  اليدوية، 
تراثية  معامل  من  ال�سارقة  اإم��ارة  ت�سمه  ما  على 
ق��دمي��ة، ت��ت��وزع م��ا ب��ني اأ���س��واق وم��ت��اح��ف ومواقع 

اأثرية وغريها.

»�ل�سارقة للرت�ث« ينظم برناجما �سيفيا حتت �سعار »�سيفي ممتع بالقر�ءة«

•• عجمان ـ �لفجر 

للعلوم  ج��ي��ن��ا  ج��ام��ع��ة  م��ن  وف����دا  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  ا�ستقبلت 
التطبيقية يف اأملانيا، ومت خالل الزيارة توقيع اتفاقية تعاون 
بني اجلامعتني بهدف تعزيز التعاون يف جمال البحث العلمي 
فر�س  لتوفري  ومتهيدا  الطلبة،  وت��دري��ب  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
جامعة  يف  العليا  درا�ستهم  ال�ستكمال  عجمان  جامعة  لطلبة 

جينا االأملانية.
وقع االتفاقية عن جامعة عجمان الدكتور عبد احلق النعيمي، 
م��دي��ر اجلامعة  واالت�����س��ال  للتطوير  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  ن��ائ��ب 
تي�سريت،  �ستيفن  الربوفي�سور  جينا  جامعة  وع��ن  ب��االإن��اب��ة، 
رئي�س اجلامعة، وذلك بح�سور الدكتور خالد ال�سالح، نائب 

مدير جامعة عجمان لل�سوؤون االأكادميية، وعدد من العمداء 
واملدراء يف كلتا اجلامعتني.

يعود  مب��ا  اجلامعتني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  االتفاقية  ه��ذه  و�ستعزز 
االأكادميية  والهيئة  الطلبة  على  والبحثية  العلمية  بالفائدة 

يف اجلامعتني. 
ت خمتلف  بجولة يف جامعة عجمان �سمرّ الزائر  الوفد  وق��ام 

الكليات واملرافق املتنوعة التي تزخر بها اجلامعة.
مع  �سراكاتها  وزي��ادة  تعزيز  اإىل  وت�سعى جامعة عجمان  هذا 
خمتلف املوؤ�س�سات التعليمية داخل الدولة وخارج الدولة مبا 
ي�سب يف زيادة اخلربات بني خمتلف االطراف ويعظم ا�ستفادة 
الوفود بني جامعة  تبادل  ويزيد من  داخ��ل اجلامعة  الطلبة 

عجمان واجلامعات املختلفة.

جامعة عجمان ت�ستقبل وفد� ر�سميا من جامعة “جينا” �لأملانية

حاكم �لفجرة يقدم و�جب �لعز�ء يف �سهيد �ل�طن حممد �حل�ساين

حاكم �لفجرة يقدم و�جب 
�لعز�ء �إىل �أ�سرة حممد �ل�سنحاين

•• �لفجرية-و�م:

املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��دم 
ل��ه حممد  املغفور  ال��ع��زاء يف وف��اة  االأع��ل��ى حاكم الفجرية ام�س واج��ب 
مكتوم  ال�سيخ   .. ال��ع��زاء  واج��ب  ق��دم  كما  ال�سنحاين.  علي  بن  عبداهلل 
بن حمد ال�سرقي وال�سيخ �سيف بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س هيئة 
املنطقة احلرة وال�سيخ املهند�س حممد بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�س 
دائرة احلكومة االلكرتونية يف الفجرية و�سعادة �سلطان �سيف ال�سماحي 
م�ست�سار �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد 

الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة.
�� خالل زيارته جمل�س العزاء يف  واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية 
منطقة الغرفة يف دبا الفجرية �� عن تعازيه و�سادق موا�ساته اإىل اأ�سرة 
رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل  �سائال   .. الفقيد  وذوي 

وي�سكنه ف�سيح جناته و يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.
الديوان  مدير  ال�سنحاين  �سعيد  حممد  �سعادة  العزاء  جمل�س  ح�سر 

االأمريي يف الفجرية وعدد من امل�سوؤولني يف االإمارة.

•• �لفجرية-و�م: 

ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��دم 
ام�س..واجب  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
العزاء اإىل اأ�سرة �سهيد الوطن حممد �سعيد احل�ساين �� 
اأحد اأبناء القوات امل�سلحة البوا�سل � الذي ا�ست�سهد خالل 

اأدائه واجبه الوطني يف عملية اإعادة االأمل يف اليمن .. 
وذلك �سمن قوات التحالف العربي الذي تقوده اململكة 

العربية ال�سعودية للوقوف مع ال�سرعية.
كما قدم واجب العزاء..ال�سيخ مكتوم بن حمد ال�سرقي 
هيئة  رئي�س  ال�سرقي  �سيف  بن  حمد  بن  �سيف  وال�سيخ 
بن  حمد  ب��ن  حممد  املهند�س  وال�سيخ  احل���رة  املنطقة 

يف  االلكرتونية  احلكومة  دائ���رة  رئي�س  ال�سرقي  �سيف 
م�ست�سار  ال�سماحي  �سيف  �سلطان  و���س��ع��ادة  ال��ف��ج��رية 

�ساحب ال�سمو حاكم الفجرية.
زيارته  خ��الل   �� الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأع���رب 
جمل�س العزاء يف منطقة �سدنا يف الفجرية �� عن خال�س 
 .. البطل  ال�سهيد  اأ���س��رة  اإىل  موا�ساته  و���س��ادق  تعازيه 

داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته وينزله 
ف�سيح  وي�سكنه  واالأب����رار  وال�سهداء  ال�سديقني  م��ن��ازل 

جناته ويلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.
ال�سنحاين  �سعيد  حممد  �سعادة  العزاء  جمل�س  ح�سر 
م���دي���ر ال����دي����وان االأم�������ريي وع�����دد م���ن امل�������س���وؤول���ني يف 

االإمارة.



اخلميس   17   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12099  
Thursday  17   August   2017  -  Issue No   1209908

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12099 بتاريخ 2017/8/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية



اخلميس   17   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12099  
Thursday  17   August   2017  -  Issue No   12099 اأخبـار الإمـارات

09

•• �أبوظبي-و�م:

اأ���س��در ���س��ع��ادة االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ج��م��ال �سند ال�سويدي م��دي��ر ع��ام م��رك��ز االإم����ارات 
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية كتابا جديدا حمل عنوان “ ال ت�ست�سلم.. خال�سة 
اأ�سئلة  اإجابات عن  “ ال��ذي يف�سل فيه جتاربه احلياتية ويقدم من خالله  جتاربي 

طرحت خالل ال�سنوات املا�سية.
ويتميز الكتاب اجلديد باملو�سوع والطرح واملنهج وميثل جتربة موؤلفه االإن�سان واملفكر 
التفا�سيل  اأدق  على  وياأتي  ال�سرطان  الب�سر ومر�س  مع  والباحث وخال�سة جتاربه 
يف حياته. ففي الوقت الذي يتحدث فيه املوؤلف عن جتاربه الذاتية.. يتناول ب�سكل 
�سل�س �سائق ومثري متطرقا  باأ�سلوب  التي عا�سرها فيناق�سها  العامة  الق�سايا  مواز 
اإىل عالقته ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة الذي يعد الركيزة االأ�سا�سية يف كل ما حققه املوؤلف من 
جناح.. حيث ي�سري اإىل اأن �سموه كان الداعم االأكرب له يف جتاوز حمنة املر�س التي 
اأملت به وعاين منها �سنوات عدة قبل اأن مين اهلل عليه بال�سفاء. ويتميز الكتاب بلغته 
الر�سينة وال�سائقة التي تت�سم بالب�ساطة االأمر الذي �سيجعله حمل اهتمام وا�سع من 
القراء بفئاتهم املختلفة �سواء كانوا من �سناع القرار اأو من الباحثني واملتخ�س�سني اأو 
القراء العاديني. وباالإ�سافة اإىل ذلك.. ي�سم الكتاب ف�سوال عدة تتكامل مع بع�سها 
عملية  قراءته  يجعل  ما  والي�سر  بال�سال�سة  بينها  االنتقال  ويتميز  كبري  تنا�سق  يف 

ممتعة.
ومما ال �سك فيه اأن اأهمية الكتاب تنبع من اأهمية التجربة االإن�سانية والعملية ملوؤلفه 
ويف القلب منها دوره يف احلياة العامة الذي يعد من اأبرز معامله بناوؤه �سرحا علميا 
كبريا هو مركز االإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية الذي بات منارة ثقافية 

لها دورها امل�سهود داخل دولة االإمارات العربية املتحدة وخارجها. ي�سار اإىل اأن �سعادة 
كتبا  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  اأ�سدر  ال�سويدي  �سند  جمال  الدكتور  االأ�ستاذ 
داخل  واملتخ�س�سني  االإع��الم  وو�سائل  القرار  �سناع  من  كبري  باهتمام  حظيت  ع��دة 
دولة االإمارات العربية املتحدة وخارجها وكان اأحدثها كتاب “ ال�سراب “ الذي متت 
االإ�سالم  حركات  زي��ف  عن  يك�سف  ال��ذي  الكتاب  وه��و  اللغات  من  ع��دد  اإىل  ترجمته 
ال�سيا�سي. وجنح هذا الكتاب املو�سوعي الذي فاز بجائزة ال�سيخ زايد للكتاب عن فرع 
على  ال�سوء  ت�سليط  يف   2016-2015 العا�سرة  دورتها  يف  الدولة  وبناء  التنمية 
اجلماعات الدينية ال�سيا�سية التي تدعي احلديث با�سم االإ�سالم وتتغذى على خداع 
الب�سطاء عرب �سعارات براقة وا�ستطاع اأن يفند اأطروحات هذه اجلماعات ويك�سف عن 
اأهدافها احلقيقية وف�ساد اأفكارها وحقيقة مواقفها التي حتاول اإخفاءها خا�سة فيما 

يتعلق مبمار�سة العنف اأو تربيره والت�سجيع عليه.

» ل ت��س�ت�س�ل�����م .. « كت����اب ج����دي���د جلم���ال �ل�س�ي��دي

يف جل�سة “عام زايد” بالفجرية:

دع���ة لإن�س��اء مرك��ز ز�ي��د للفك��ر وبن��اء متح��ف �لحت�اد يف باقي �لإمار�ت 

•• دبي-و�م:

مذكرة  اجلليلة  وموؤ�س�سة  للعلوم  دب��ي  جممع  وق��ع 
تفاهم ب�ساأن دعم البحوث العلمية واملبتكرين ال�سباب. 
املدير  اجلناحي  العزيز  عبد  م���روان   .. امل��ذك��رة  وق��ع 
جمموعة  يف  الع�سو   ���� للعلوم  دب��ي  ملجمع  التنفيذي 
العلوم  ل��ق��ط��اع  م��ك��ر���س  اأع���م���ال  واأول جم��م��ع  ت��ي��ك��وم 
العلماء  �سلطان  عبدالكرمي  الدكتور  و   ���� املنطقة  يف 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة اجلليلة التي قدمت حتى 
االآن 59 مليون درهم منحا للبحوث الطبية والربامج 

التعليمية بهدف دعم املجتمع العلمي يف دبي.
بقطاع  النهو�س  على  امل��ذك��رة  وف��ق  الطرفان  ويعمل 
تعاونية  عالقات  وتاأ�سي�س  االإم���ارات  دول��ة  يف  العلوم 
ي�سعون  ال��ذي��ن  املبتكرين  ودع���م  االأع���م���ال  جم���ال  يف 
للح�سول على متويل مل�ساريعهم العلمية والتي تركز 
على جماالت مثل ال�سرطان واأمرا�س القلب واالأوعية 

الدموية وال�سكري وال�سحة العقلية والبدانة.
 .. له  ت�سريح  العزيز اجلناحي يف  م��روان عبد  وق��ال 
واملنهج  للمجمع  املحلية  اخل����ربات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اإن 
ملوؤ�س�سة اجلليلة يحقق فوائد هامة  العاملي  االإن�ساين 
االأعمال  رواد  اإىل  اإ�سافة  العلمي  واملجتمع  لل�سركاء 
هذا  اأن  اإىل  م�سريا   .. وال�سباب  النا�سئة  وال�سركات 
املنطقة  يف  العلوم  قطاع  منو  دع��م  يف  ي�سهم  التعاون 
�سحية  ح��االت  من  يعانون  الذين  املر�سى  وم�ساعدة 

�سرتكز عليها البحوث املبتكرة.
تطوير  نحو  هامة  خطوة  متثل  ال�سراكة  اأن  واأ�ساف 
اقت�ساد يقوده االبتكار يف دبي .. م�سريا اإىل اأن جممع 
طرق  ا�ستك�ساف  اإىل  ب��ا���س��ت��م��رار  ي�سعى  للعلوم  دب���ي 
ال�سباب يف جمال  امل��ب��دع��ني  دع��م  م��ن  ج��دي��دة متكن 

العلوم.
ونوه باأن توقيع مذكرة التفاهم مع موؤ�س�سة اجلليلة 
يعد مثاال على م�ساعي متكني رواد االأعمال وال�سركات 

داعمة  بيئة  وتهيئة  العلوم  قطاع  يف  العاملة  النا�سئة 
الأعمالهم وجمهزة باأحدث املرافق.

العلماء  �سلطان  عبدالكرمي  الدكتور  قال  جانبه  من 
دعم  جهود  اإط��ار  يف   �� قدمت  اجلليلة  موؤ�س�سة  اإن��ه   ..
 �� املحلية  الطبية  البحوث  وتعزيز  املحليني  الباحثني 
اأكرث من 55 منحة بحثية للعديد من اجلهات املهتمة 
 .. اأن��ح��اء دول��ة االإم����ارات  مبجال العلوم م��ن خمتلف 
جممع  اأعمال  �سركاء  من  البحثية  بامل�ساريع  مرحبا 
بني  االب��ت��ك��ار  لتعزيز  ال��ع��م��ل  وم��وا���س��ل��ة  للعلوم  دب���ي 

املجتمعات العلمية املحلية.
ي�سهم يف  للعلوم  دب��ي  التعاون مع جممع  اأن  واأ���س��اف 
حتقيق االأه��داف تزامنا مع اال�ستعداد الفتتاح مركز 
بحوث  م��رك��ز  اأول  وه��و  باملوؤ�س�سة  اخل��ا���س  االأب��ح��اث 
ويركز  البالد  يف  التخ�س�سات  متعدد  م�ستقل  طبية 
ت�ستهدفها  ال��ت��ي  اخلم�سة  ال�سحية  التحديات  على 

ال�سراكة اجلديدة مع جممع دبي للعلوم.

•• دبي-�لفجر:

دبي،  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  بحثت 
امل�سرتك  ال����ت����ع����اون  ت���ط���وي���ر  ����س���ب���ل 
االأهلية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��م��ع��ي��ات  م��ع 
للجاليات  االج��ت��م��اع��ي��ة  واالأن�����دي�����ة 
يف االإم����������ارة، ل��ت��ن��ف��ي��ذ خ���دم���ة روؤي�����ة 
املح�سون.  وتهدف الهيئة من خالل 
دور  وتفعيل  تعزيز  اإىل  اخلطوة  هذه 
اأفراد  اإ�سعاد  يف  املجتمعية  املوؤ�س�سات 
ج����ودة اخلدمات  امل��ج��ت��م��ع وحت�����س��ني 

املقدمة لالأ�سر واالأطفال. 
دبي،  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  وت��ع��د 
تنفيذ  عن  امل�سوؤولة  الوحيدة  اجلهة 
املح�سونني  االأط���ف���ال  روؤي�����ة  اأح���ك���ام 
الأولياء  دب��ي  حم��اك��م  ت�سدرها  ال��ت��ي 
اأم����وره����م، وت��ع��م��ل م��ن��ذ اأن ب�����داأت يف 
ت��ق��دمي اخل��دم��ة ق��ب��ل م��ا ي��زي��د على 
ث���الث ���س��ن��وات، ع��ل��ى ت��ط��وي��ر برامج 
وم��ب��ادرات جلعل اأوق��ات ال��روؤي��ة اأكرث 

راحة ومتعة لالأطفال وذويهم. 
االأن�سطة  الهيئة من خالل  وحتر�س 

امل�ساحبة  الدورية  املتنوعة والربامج 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال����روؤي����ة، ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف 
تخفيف االأعباء النف�سية التي ي�سببها 
االأطفال.  ع��ل��ى  ال��وال��دي��ن  ان��ف�����س��ال 
وتقوية الرابط االأ�سري بني االأطفال 

وذويهم.
واأو�سح الدكتور عبد العزيز احلمادي، 
مدير اإدارة التالحم االأ�سري يف هيئة 
تنمية املجتمع اأن تعزيز دور اجلمعيات 
االأهلية وحثها على امل�ساركة يف تقدمي 
اأف�����راد املجتمع  خ��دم��ات مت�����س ح��ي��اة 
ب�سكل مبا�سر، وبجودة عالية، هو اأحد 

االأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة.
تعدد  “ي�ساهم  احل�����م�����ادي:  وق������ال 
روؤية  تنفذ خدمة  التي  املراكز  وتنوع 
والتي�سري على  الت�سهيل  املح�سون يف 

اأقرب  ت��ك��ون  بحيث  املتعاملني  اأم���ور 
واأن  خ��ا���س��ة  اإق���ام���ت���ه���م،  اأم���اك���ن  اإىل 
اجتماعية  باأجواء  تتمتع  املراكز  هذه 
طبيعية وتتيح تنوعاً يف االأن�سطة التي 
ميكن لالأطفال ممار�ستها مع ذويهم 
خالل فرتة الروؤية االأمر الذي مينح 
الهيئة  و�ستقدم  للطرفني.  االرت��ي��اح 
ال���ت���دري���ب���ات وال��ك��ت��ي��ب��ات االإر����س���ادي���ة 
واملواد امل�ساعدة للجمعيات واملوؤ�س�سات 
جودة  ل�سمان  املتعاونة  االجتماعية 

اخلدمة املقدمة«.  
وبني احلمادي اأن هيئة تنمية املجتمع 
اللقاءات  م���ن  ع���دد  ب���اإج���راء  ���س��رع��ت 
وموؤ�س�سات  ج��م��ع��ي��ات  م���ع  ���اءة  ال���ب���نرّ
منها  ع��دد  اأب���دى  واأه��ل��ي��ة،  اجتماعية 
تفاعاًل واهتماماً، الفتاً اإىل اأن الهيئة 

مع  مبدئية  اآل��ي��ة  و�سع  على  �ستعمل 
���س��رك��ائ��ه��ا ل��ت��ط��ب��ي��ق اخل���دم���ة خ���ارج 
م���ق���ر ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل���ج���ت���م���ع.  من 
من  ع��دداً  الهيئة  اأخ���رى، تنظم  جهة 
ال��ل��ق��اءات ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��خ��دم��ة روؤي���ة 
امل��ح�����س��ون وخ���دم���ات ح��م��اي��ة الطفل 
الت�سوق  م�����راك�����ز  ع���ل���ى  ل���ل���ق���ائ���م���ني 
الرئي�سية يف اإمارة دبي، وبحث فر�س 
التعاون التي ميكنها اأن ت�ساهم ب�سكل 
املتعاملني  ر�سى  درج��ة  رف��ع  وا�سع يف 
تطلعاتهم.  وت��ل��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  ع���ن 
الوجهات  م��ن  الت�سوق  م��راك��ز  وت��ع��د 
املف�سلة للرتفيه يف االإمارة، وي�ساهم 
الهيئة يف  تطبيق خدمات  تعاونها يف 
تعزيز �سهولة الو�سول اإىل املتعاملني 

وخدمتهم بال�سكل االأمثل.

جممع دبي للعل�م وم�ؤ�س�سة �جلليلة ي�قعان مذكرة 
لدعم �لبح�ث �لعلمية و�ملبتكرين �ل�سباب

»هيئة تنمية �ملجتمع« تبحث مع �جلمعيات �لأهلية 
�إمكانية �لتعاون �مل�سرتك يف خدمة روؤية »�ملح�س�ن«

�لرئ��ي�ش �لباك�ستان���ي ي�ستقب���ل �سفي����ر �لدول����ة

•• �لفجرية-�لفجر:

املفتوحة  احلوارية  اجلل�سة  خرجت 
حتت عنوان “عام زايد” مبجموعة 
من املبادرات التي تر�سخ روؤية املغفور 
ل���ه ب�����اإذن اهلل ال�����س��ي��خ زاي����د ودوره����ا 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول���ة االإم�����ارات يف 
جتاه  واالن��ف��ت��اح  الت�سامح  قيم  ن�سر 

ال�سعوب والثقافات املختلفة.
على  اجلل�سة  يف  امل��ت��ح��دث��ون  و���س��دد 
املطروحة،  امل���ب���ادرات  تنفيذ  اأه��م��ي��ة 
ك��اإن�����س��اء م��رك��ز زاي����د ل��ل��ف��ك��ر وبناء 
متحف االحتاد  يف خمتلف االإمارات، 
خا�س  ق�سم  تخ�سي�س  اإىل  اإ���س��اف��ة 
وتاريخ  زاي��د  �سخ�سية  ع��ن  يتحدث 
االأ�سلوب  ب��ط��ري��ق��ة  االإم������ارات  دول���ة 
ا�ستهداف  خ����الل  م���ن  ال��ق�����س�����س��ي 

�سريحة طالب املدار�س.
جمعية  احل��واري��ة  اجلل�سة  ونظمت 
الثقافية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ف���ج���رية 
“قيرّظ  ال�سيفي  ب��رن��اجم��ه��ا  �سمن 
غرفة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الفجرية”  يف 
مبنى  يف  الفجرية،  و�سناعة  جت��ارة 
الغرفة بح�سور �سعادة حممد را�سد 
غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  املر�سدي 
ال���ف���ج���رية، و����س���ع���ادة خ���ال���د حممد 

اجلا�سم مدير عام الغرفة.
وقال خالد الظنحاين رئي�س جمعية 
اإن  الثقافية  االجتماعية  الفجرية 
ال�سيخ  اهلل  ب�����اإذن  ل���ه  امل��غ��ف��ور  روؤى 
االإن�سان،  ب���ن���اء  يف  ���س��اه��م��ت   زاي�����د 
حيث  احلقيقية،  ال����رثوة  ب��اع��ت��ب��اره 
اأب���ن���اء ال����دول����ة  ق��ي��م االآب����اء  زرع يف 

وحثهم  مبا�سيهم  حا�سرهم  ورب��ط 
على ال�سري نحو امل�ستقبل مت�سلحني 
لقادتهم،  وال��والء  الوطن  بقيم حب 
وت��ع��زي��ز اأط���ر ال��ت��وا���س��ل م��ع �سعوب 
العامل وفتح قنوات اأكرث ات�ساعاً عرب 

تكري�س التقارب االإن�ساين.
واأ������س�����اف ال���ظ���ن���ح���اين: ل���ق���د ج���اء 
  2018 االإع��������الن ع����ن ع�����ام زاي������د 
الإبراز دور االأب ال�سيخ زايد “رحمه 
اهلل” يف تاأ�سي�س وبناء ونه�سة دولة 
العاملية  مكانته  وجت�سيد  االإم����ارات 
الثاقبة  وروؤي����ت����ه  ق��ي��م��ه  وت��ر���س��ي��خ 
باالأ�سالة  ال��غ��ن��ي  اأرث�����ه  وجت�����س��ي��د  

العربية. 
اجلا�سم  حممد  خالد  اأو�سح  ب��دوره 

غ��رف��ة جت����ارة و�سناعة  ع���ام  م��دي��ر 
اأن حتقيق روؤية املغفور له  الفجرية 
ال�سيخ زايد، تكون من خالل تطبيق 
دعائمها  اأر�سى  التي  االأ�سيلة  القيم 
يف دولة االإمارات، فاأقوال ال�سيخ زايد  
�سكلت  العظيمة،  واأفعاله  ال�سادقة 
ور�سخت  متكاملة،  ع��م��ل  منظومة 
ال�سعب  اأب��ن��اء  ب��ني  الوطنية  الهوية 
عروبتها  ع��ل��ى  واأك�����دت  االإم����ارات����ي، 
يف  و�ساهمت  وعامليتها،  واإ�سالميتها 
تناف�س  ع�سرية   دول��ة  بناء  جت�سيد 
الدول املتطورة بنه�ستها واأنظمتها.

املبادرات  اأهمية  على  اجلا�سم  واأك��د 
احلوارية  اجلل�سة  بها  خرجت  التي 
اأر���س الواقع يف عام  وتطبيقها على 

ت�����س��اه��م يف  ل��ك��ون��ه��ا   ،2018 زاي����د 
تر�سيخ  فكر املغفور له ال�سيخ زايد.

م�سطفى  ال����دك����ت����ور  وا����س���ت���ع���ر����س 
ال����ه����ربة ت����اري����خ ال�������س���ي���خ زاي�������د بن 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان 
وك���ي���ف ازده���������رت دول������ة االإم���������ارات  
جعله  م��ا  متكاملة،   ح�سارة  واأن�����س��اأ 
ال���ق���رن  يف  االأوىل   ال�������س���خ�������س���ي���ة 
الع�سرين من خالل حتقيق العديد 
ك��ل االأ�سعدة،  م��ن االإجن����ازات  على 
ر�سخها  التي  زاي��د  قيم  اإىل  م�سرياً 
والبناء،  والعلم،  ال�سلم،  خ��الل  من 
�سعرية  ق�سيدة  ق���راأ  ث��م  وال��ت��ع��اون، 

ج�سدت تلك املعاين.
من جانبه اقرتح الباحث ال�سوداين 

اإن�ساء مركز  �سليمان حممد  االأمني 
زاي����د ل��ل��ف��ك��ر وي���ك���ون اأه����داف����ه ن�سر 
واالإيثار   والو�سطية  الفا�سلة  القيم 
الفكر  م����واج����ه����ة  يف  واالع�������ت�������دال 

املتطرف .
�سيقدم  امل���رك���ز  اأن  ���س��ل��ي��م��ان  واأك������د 
خدمة جلية لالإمارات ودول جمل�س 
وين�سر  وال��ع��رب  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
القيمة  زاي��د  ومبادئ  الت�سامح  فكر 

التي اأ�سهمت يف بناء الدولة.
التنفيذي  الرئي�س  طرحت  بدورها 
ال���ف���ج���رية  ل���ل�������س���ع���ادة يف ج���م���ع���ي���ة 
االج����ت����م����اع����ي����ة ال����ث����ق����اف����ي����ة ه����دى 
املبادرات  م��ن  جمموعة  ال��ده��م��اين 
ال���ه���ام���ة ال����ت����ي ت�������س���اه���م يف اإث�������راء 

زايد  ع��ام  يف  �ستقام  ال��ت��ي  االأن�سطة 
وتق�سيمها على �سهور العام ، اإ�سافة 
اإىل اإ�سدار ن�سرة اأو جملة يكتب فيها 

مقاالت عن فكر ال�سيخ زايد.
ك��م��ا اأك����دت ال��ده��م��اين ع��ل��ى اإطالق 
م���ب���ادرة و����س���ام زاي����د وت��وزي��ع��ه على 
الفجرية  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
اأهمية  اإىل  م�سرية  ن�ساطاً،  االأك���رث 
عن  وامل�����س��رح  لل�سعر  ملتقى  تنفيذ 
املجال�س  فكرة  وتفعيل  زاي��د  ال�سيخ 

بني االآباء  واالأبناء.
من جانبه عر�س امل�سرف العام على 
عبد  املجتمعية  ال��ف��ج��رية  جم��ال�����س 
اإن�ساء  ف��ك��رة  ال��ه��ام��ور  خ��ل��ف��ان  اهلل 
متحف االحتاد ال�سبيه يف اإمارة دبي 

وتعميم التجربة على جميع  اإمارات 
الوطنية  املكت�سبات  لعر�س  الدولة، 
يف الدولة يف عهد ال�سيخ زايد وحكام 
�سريحة  وا�ستهداف  االإم���ارات،  دول��ة 

طالب املدار�س واأفراد املجتمع.
ت��ن��ظ��ي��م مهرجان  ال��ه��ام��ور  ومت��ن��ى 
يقام  زاي��د  ال�سيخ  با�سم  دائ��م  �سنوي 
يف اإمارة الفجرية ال�ستقطاب الزوار 
م���ن داخ����ل وخ�����ارج االإم������ارة وي�سم 
واالجتماعية  ال��رتاث��ي��ة  االأن�����س��ط��ة 

والثقافية. 
امل�ست�سارة  رك��������زت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
الرتبوية دالل ال�سيخ طه على فكرة 
بطريقة  االإم�����ارات�����ي  ال�����رتاث  ن��ق��ل 
االأ�سلوب الق�س�سي الذي ي�ساهم يف 

نقل الفكرة اإىل عقول اجليل الن�سء 
مبا�سرة وباأ�سلوب �سيرّق، م�سرية اإىل 
اأهمية تكري�س فكر زايد وقيمه عن 
املناهج  يف  ون�سرها  الق�س�س  طريق 

املدر�سية. 
االإعالم  اأب��دى م�سوؤول ق�سم  ب��دوره 
جامعة  يف  ال����ع����ام����ة  وال�����ع�����الق�����ات 
تعاون  ع��ن  حاب�س  حممد  الفجرية 
اجل����ام����ع����ة م�����ع ج���م���ي���ع امل�����ب�����ادرات 
املطروحة يف “عام زايد” وامل�ساهمة 
حول  واملن�سورات  الكتب  جتميع  يف 
اجلامعة  م��ك��ت��ب��ة  يف  زاي�����د  ال�����س��ي��خ 
واإت���اح���ت���ه���ا  ل��ل��ج��م��ه��ور م���ن خالل 
خا�سة  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة  ت��اأ���س��ي�����س 

باملغفور له ال�سيخ زايد. 
واق����رتح ع��ب��د اهلل ح��م��دان خ�سيف 
للثقافة  ال���ب���دي���ة  ج��م��ع��ي��ة  ع�����س��و 
والفنون اإطالق مبادرة ت�ساهم فيها 
بالفجرية  االجتماعية   اجلمعيات 
الق�س�س  وا�ستقاء  ال�سن  كبار  بلقاء 
ال�سيخ  اأي��ام  التي عا�سوها  واالأخ��ب��ار 
ال�سكرتري  اأك������د  ب���امل���ق���اب���ل  زاي�������د. 
اأحمد  ال��ب��دي��ة  جلمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مع�سكر  اإن�ساء  اأهمية  على  الباج�س 
زاي����������د، ي���ع���م���ل م�����ن خ����الل����ه على 
ا�ستهداف   �سريحة االأبناء وتر�سيخ 
زايد  ال�سيخ  واأف��ك��ار  م��ب��ادئ  لديهم 
كقادة  واإع����داده����م  اهلل”،  “رحمه 

لدولة االإمارات يف امل�ستقبل . 
ويف ختام اجلل�سة، قراأ ال�ساعر اأحمد 
وطنية  ق�سيدة  اليماحي  الطوفان 
ال�سيخ  م��ن��اق��ب  خ��الل��ه��ا  ا�ستعر�س 

زايد وعظمة اإجنازاته.   

•• �آ�صالم �آباد -و�م:

جمهورية  رئي�س  ح�سني  ممنون  فخامة  اأ�ساد 
�سعادة  ا�ستقباله  خالل   �� االإ�سالمية  باك�ستان 
عي�سى عبداهلل البا�سه النعيمي �سفري الدولة 
لدى اإ�سالم اآباد �� بالعالقات التاريخية املتميزة 

بني بالده ودولة االإمارات.
وثمن الرئي�س الباك�ستاين �� خالل اللقاء الذي 
جرى يف ق�سر الرئا�سة يف اإ�سالم اآباد مبنا�سبة 
انتهاء مهام عمل �سفري الدولة �� الدعم الذي 
املجاالت  لبالده يف خمتلف  االإم���ارات  تقدمه 
املا�سية  العقود  خ��الل  واالإن�سانية  التنموية 

اللذين حتظى  بالرعاية واالهتمام  .. م�سيدا 
بهما اجلالية الباك�ستانية يف الدولة.

ال�سفري  ح�����س��ني  مم���ن���ون  ال���رئ���ي�������س  وح���م���ل 
النعيمي حتياته .. اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ن���ائ���ب ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة .. 
ومتنياته لدولة االإمارات و �سعبها مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

عالقات  تعزيز  يف  ال�سفري  بجهود  اأ���س��اد  كما 
لالإمارات  �سفريا  مهامه  اأداء  خالل  البلدين 

يف باك�ستان.
من جانبه قدم �سعادة عي�سى النعيمي التهاين 
الذكرى  مبنا�سبة  الباك�ستاين  الرئي�س  اإىل 
�سكره  ع��ن  معربا  ب���الده  ال�ستقالل    70 ال������ 
الباك�ستانيني  وامل�سوؤولني  للحكومة  وتقديره 
على ما حظي به من تعاون خالل فرتة عمله 

�سفريا للدولة لدى باك�ستان.
واأك��د حر�س االإم��ارات على تطوير عالقاتها 
مع باك�ستان يف خمتلف املجاالت .. م�سريا اإىل 
باك�ستان  مل�ساعدة  االإماراتي  امل�سروع  اجن��ازات 

2011 والذي يهدف اإىل  منذ انطالقه عام 
دعم وتعزيز البنية التحتية والتنمية الب�سرية 
ال�ستئ�سال  االإم�����ارات  حملة  ب��اأه��م��ي��ة  م��ن��وه��ا 
مر�س �سلل االأطفال التي حققت نتائج هامة 

يف زمن قيا�سي.
ونوه �سفري الدولة بالعمق التاريخي لعالقات 
البلدين التي اأ�س�سها املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .. م�سريا اإىل 
واملبادئ  القيم  يتقا�سمان  البلدين  �سعبي  اأن 
االإ�سالمي  ال��دي��ن  م��ن  امل�����س��ت��م��دة  امل�����س��رتك��ة 
الثقايف  والتداخل  واجلوار اجلغرايف  احلنيف 

واالجتماعي.

العدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2337  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ريال بري�ستيج للمقاوالت ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سيفي�سرت او�سي�س او�سي�س قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )65000(
مبلغ )4750( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12099 بتاريخ  2017/8/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/2796  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سائمة نعيم نويد عبداحلق جمهول حمل االقامة 
اأقام   ���س.ذ.م.م قد  الفنية  الباري للخدمات  التنفيذ/زين  مبا ان طالب 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وق��دره )8640( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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» بيئة �أب�ظبي « تطلق 54 ر�أ�سا من �ملها �لأفريقي يف ت�ساد

منذ اأن اأطلقها مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

مبادرة »وثيقتي« ترثي �أر�سيفها باأكرب جمم�عة من �ل�ثائق �لأ�سلية تربع بها �سخ�ش و�حد

•• �أبوظبي-و�م:

اأبوظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
جمموعة جديدة من املها االأفريقي 
االأ�سلي  “ يف موطنها  “ اأبو حراب 
راأ�سا..   54 ت�سم  ت�ساد  بجمهورية 
اإجن��از يعد االأك��رب بالن�سبة لهذا  يف 
امل��ه��ا يف م�����س��رية مبادرة  ال��ن��وع م��ن 
اإعادة توطينه..  اإىل  الهادفة  الهيئة 
الربية  يف  ان���ق���ر����س  واأن������ه  خ��ا���س��ة 
90 راأ�سا  وو�سل عدده يف ت�ساد اإىل 
توطينه  اإع����ادة  ج��ه��ود  اأث��م��رت  فيما 

 16 والدة  املا�سي  العام  ب��داأت  التي 
عجال يف الربية اإىل االآن.

وزارة  يف  و�سركاوؤها  الهيئة  وتهدف 
بحكومة  ال�سمكية  وال���رثوة  البيئة 
ت�������س���اد و�����س����ن����دوق احل����ف����اظ على 
 500 نحو  اإط���الق  اإىل  ال�����س��ح��راء 
راأ�س من املها يف حممية وادي رمي - 
وادي اأخيم بجمهورية ت�ساد.. حيث 
امل��ه��ا قد  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  اأن  يعتقد 
اأواخ��ر ثمانينات  اختفى من الربية 
ال���ق���رن امل��ا���س��ي ح��ي��ث مت االإع����الن 
عن انقرا�سها يف الربية ر�سميا من 

ال��دويل للحفاظ على  قبل االحت��اد 
الطبيعة يف عام 2000.

وت��ع��ت��رب امل��ج��م��وع��ة اجل���دي���دة التي 
مت اإط��الق��ه��ا يف ال��ربي��ة ج����زءا من 
هيئة  ت��رع��اه  ال��ذي  العاملي  القطيع 
البيئة - اأبوظبي يف مركز الدليجة 
اأبوظبي  يف  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  الإدارة 
حيوانات  م���ن  ال���ع���دي���د  ك����ان  ف��ي��م��ا 
القطيع العاملي جزءا من املجموعة 
اخل��ا���س��ة ال��ت��ي اأن�����س��اأه��ا امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
“ بينما مت تعزيز  “ طيب اهلل ثراه 

املها  من  النوع  لهذا  اجليني  التنوع 
م���ن خ����الل االأع�������داد ال��ت��ي تربعت 
واملجموعات  احل��ي��وان  ح��دائ��ق  ب��ه��ا 

اخلا�سة من خمتلف اأنحاء العامل.
وبداأت اال�ستعدادات لعملية االإطالق 
اأبوظبي  يف  ال��دل��ي��ج��ة  م���رك���ز  م���ن 
بيطرية  اإج���راءات  اتخاذ  من خالل 
املتبعة  االإج������راءات  ح�سب  ���س��ارم��ة 
دول��ي��ا يف ب��رام��ج االإط����الق .. حيث 
ال��ت��ي �سيتم  مت اخ��ت��ي��ار احل��ي��وان��ات 
ب�����س��ك��ل دقيق  اإط���الق���ه���ا وف��ح�����س��ه��ا 
اإعدادها  ث��م  �سالمتها  م��ن  للتاأكد 

لل�سحن اإىل من�ساأة ما قبل االإطالق 
بجمهورية  الطبيعية  امل��ح��م��ي��ة  يف 
ت�����س��اد.. فيما ي��ت��وىل م��راق��ب��ون من 
يف  ال�سمكية  وال���رثوة  البيئة  وزارة 
ح��ك��وم��ة ت�����س��اد م��ت��اب��ع��ة ال��ق��ط��ي��ع يف 

الربية بعد االإطالق.
وت����ت����ع����اون ال���ه���ي���ئ���ة ع����ن ك���ث���ب مع 
للمحافظة  ���س��م��ي��ث�����س��ون��ي��ان  م��ع��ه��د 
علوم  ال��ربي��ة وجمعية  احل��ي��اة  على 
وتتبع  مل��راق��ب��ة  ل��ن��دن  احل���ي���وان يف 
القطيع والتعرف على مدى تاأقلمه 
املزيد  ومعرفة  املحيطة  البيئة  مع 

و���س��ل��وك��ه يف الربية  ع��ن حت��رك��ات��ه 
املراقبة  اأج���ه���زة  وذل����ك م��ن خ���الل 
ال��ت��ي ت��ك��ون ع��ل��ى ���س��ك��ل ط����وق يتم 
وت�سمح  القطيع  رقبة  على  تثبيتها 

مبراقبتها عرب االأقمار ال�سناعية.
املبارك  خليفة  رزان  �سعادة  وق��ال��ت 
االأم��������ني ال����ع����ام ل��ه��ي��ئ��ة ال���ب���ي���ئ���ة - 
اأب��وظ��ب��ي “ اإن ال��ط��ري��ق اأم��ام��ن��ا ال 
يزال طويال لتحقيق هدفنا املن�سود 
الربية  يف  مها   500 القطيع  ببلو 
حتى  حتقق  ما  اأن  اأكدت  لكنها   ..“
اإىل  م�سرية  التوقعات  كل  فاق  االآن 

ت��رع��ى يف الربية  وج����ود ح��ي��وان��ات 
ه��ن��اك منذ اأك���رث م��ن ع��ام وه��ي مل 
اجلديدة  بيئتها  م��ع  فقط  تتكيف 
اأي�سا بداأت بالتكاثر والتمتع  لكنها 

مبوطنها االأ�سلي.
واأ����س���اف���ت امل���ب���ارك “ اإن���ن���ا ن��ق��وم - 
م���ن خ���الل ه���ذا امل�����س��روع - بجمع 
ت�ساهم  ال  قيمة  علمية  م��ع��ل��وم��ات 
امل�����س��روع لكنها  فقط يف جن��اح ه��ذا 
اأي�سا تقدم منوذجا يحتذى به على 
 .. االأن���واع  حلماية  العاملي  امل�ستوى 

امل�����س��روع الذي  ف��ط��م��وح��ن��ا يف ه���ذا 
توطني  اإع��������ادة  يف  االأك�������رب  ي��ع��ت��رب 
ال��ث��دي��ي��ات يف ال��ع��امل غ��ري حمدود 
هذه  م��ن  جتمعات  الإي��ج��اد  ون�سعى 
الرائعة تعي�س مبفردها  احليوانات 
على نحو م�ستدام وترعى وتتجول 
الطبيعية  بيئتها  يف  واأم���ان  بحرية 
النجاح  اأن  امل��ب��ارك  ���س��ع��ادة  واأك����دت 
هو  االآن  اإىل  امل�����س��روع  حققه  ال���ذي 
ثمرة ال�سراكة املتميزة بني حكومتي 

اأبوظبي وجمهورية ت�ساد .

•• �ل�صارقة-�لفجر:

لربنامج  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  االأداء  اخ���ت���ب���ارات  اأ���س��ف��رت 
الذي تنظمه موؤ�س�سة ال�سارقة  ال�سارقة”،  “من�سد 
لالإعالم، يف دورته العا�سرة هذا العام، عن اجتياز 
اختبارات  مرحلة  ال�����س��ودان  م��ن  م�سرتكني   10
املرحلة  اإىل  تاأهلوا  متقدماً   63 بني  من  ال�سوت 
الفت  اأداء  عقب  ال��ربن��ام��ج  ت�سفيات  م��ن  االأول��ي��ة 
العا�سمة  امل��ا���س��ي يف  االإث���ن���ني  امل�����س��رتك��ون  م��ه  ق��درّ

ال�سودانية اخلرطوم. 
�سفري  اجلنيبي،  حميد  حمد  ال�سفري  �سعادة  وق��ام 

دولة االإمارات لدى جمهورية ال�سودان، بزيارة مقر 
اخلرطوم،  العا�سمة  يف  املتواجدة  الربنامج  جلنة 
واإمارة  البلدين  بني  الثقايف  بالتوا�سل  اأ�ساد  حيث 
ناً اجلهود التي  ال�سارقة على وجه اخل�سو�س، مثمرّ
�سعيد  ع��ل��ى  ل��الإع��الم  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  تبذلها 
ب  رحرّ كما  ال��ه��ادف��ة،  بالفنون  واالرت��ق��اء  االه��ت��م��ام 
اتخذ  جماعيرّ  بن�سيد  ا�ستقبلوه  الذين  بامل�ساركني 

طابع النغم اخلما�سي. 
الدين  جنم  ق��ال  ال�سودان  اختبارات  نتائج  وح��ول 
ال�سارقة”:  “من�سد  لربنامج  املنفذ  املنتج  ها�سم، 
ت��ك�����س��ف م��ن��ط��ق��ة ح����و�����س ال���ن���ي���ل ورواف����������ده عن 

العربية،  الثقافة  عمق  ب��ني  يجمع  اإب��داع��ي  ت��ن��وع 
وجماليات الثقافة االأفريقية، االأمر الذي ي�سيف 
اآخراً، ومواهب جديدة  اإىل الربنامج بعداً جمالياً 

على م�ستوى القدرات ال�سوتية.
دعم  اإىل  انطالقته  ومنذ  املن�سد  ي�سعى  واأ���س��اف: 
وخمتلفة  جديدة  نوعية  واكت�ساف  الهادف،  الفنرّ 
م��ن امل��واه��ب االإن�����س��ادي��ة يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وهو 
ملوؤ�س�سة  الرئي�سية  االأه����داف  م��ن  واح���د  ي��وؤك��د  م��ا 
تقدمي  على  حري�سة  ظلت  اإذ  ل��الإع��الم،  ال�سارقة 
امل�ساهد  ب��وع��ي وذائ���ق���ة  ت��رت��ق��ي  ���ة  اإع���الم���يرّ م�����واٍد 
العربي، وتعزيز مكانة اإمارة ال�سارقة على امل�ستوى 

الثقايف والفني.
ال�سهر  م��ن   19 ال����  يف  ال��ربن��ام��ج  ف��ري��ق  وي�ستعدرّ 
اجلاري، للذهاب اإىل كلرّ من العا�سمة اجلزائرية، 
امل�سرية  والعا�سمة  �سوفيتيل،  فندق  يف  اجل��زائ��ر، 
القاهرة، يف فندق ريتز كاريلتون، للبحث عن اأعذب 
االأ�سوات واأجمل املواهب، �سمن مرحلة االختبارات 
التمهيدية، حيث ت�ستمع جلنة التحكيم لالأ�سوات 

املتقدمة من ال�ساعة 8 �سباحاً وحتى 8 م�ساًء. 
وتتميز الدورة العا�سرة للربنامج باختيارها اثنني 
من امل�ساركني يف الدورات ال�سابقة لتحكيم جوالت 
اختبارات الدورة اجلارية وفق بلدانهم، حيث تاألفت 

جلنة حتكيم االختبارات يف ال�سودان من املن�سدين 
ال�سودانيني اأ�سامة ركابي، وعبد اهلل �سرف الدين.

وجتري اللجنة املنظمة للربنامج جوالت اختبارات 
وتون�س  دول عربية هي: اجلزائر وم�سر  ع�سر  يف 
جولتها  بعد  واالإم����ارات،  ولبنان  وامل��غ��رب  واالأردن 
يف ك���لرّ م��ن امل��م��ل��ك��ة وال�����س��ل��ط��ن��ة وال�������س���ودان، حيث 
من  ال����دول  جميع  يف  امل�����س��ارك��ة  امل���واه���ب  ت�ستقبل 
م�ساء،   08:00 وحتى  �سباحاً   08:00 ال�ساعة 
مي عرب  وي��خ�����س�����س ال���ربن���ام���ج م����وع����داً ل���ل���ت���ق���درّ
اأغ�سط�س   10 ابتداء من  الدول  االإنرتنت جلميع 
امل��ق��ب��ل، وذل����ك ع��ل��ى املوقع  ���س��ب��ت��م��رب   10 وح��ت��ى 

www.smc.ae/ :االإلكرتوين ملن�سد ال�سارقة
 .munshid

امل�سابقات  برامج  اأهم  اأحد  ال�سارقة  من�سد  ويعترب 
االإن�سادية يف الوطن  املواهب  اكت�ساف  اإىل  الهادفة 
االأول  ع��ق��ده  اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا  ي�سل  ال��ع��رب��ي، حيث 
ب��ع��د ت��خ��ري��ج ع�����س��رات امل��ن�����س��دي��ن ال��ذي��ن اأ�سبحت 
امل��ج��ال، وب���ات لهم  ال���ب���ارزة يف ه���ذا  ل��ه��م مكانتهم 
الدول  ال��ه��ادف يف خمتلف  الفن  اأو���س��اط  �سيت يف 
ال�سابقة  العربية والغربية، حيث �سارك يف دورات��ه 
واإيطاليا،  وب��ل��ج��ي��ك��ا،  ف��رن�����س��ا،  م���ن  م��ت�����س��اب��ق��ون 

واإندوني�سيا، وماليزيا، والبو�سنة، وتركيا. 

•• دبي-�لفجر: 

ك�����س��ف م���رك���ز ح����م����دان ب����ن حممد 
الإح��ي��اء ال���رتاث ام�����س، ع��ن ا�ستالم 
اأكرب جمموعة من الوثائق االأ�سلية 
وذل��ك �سمن  االأف���راد  م�ستوى  على 
اأطلقها  ال��ت��ي  “وثيقتي”  م���ب���ادرة 
املركز يف دي�سمرب 2014، والرامية 
وترميمها  القدمية  الوثائق  جلمع 
بذلك  لتتيح  وحفظها،  واأر���س��ف��ت��ه��ا 
اآف��اق��اً ج��دي��دة حلفظ و���س��ون تراث 
وت��اري��خ ال��دول��ة وت��وف��ريه للباحثني 

والطلبة واملخت�سني باملجال.  
ال�سيد  ع������ارف  امل�����واط�����ن،  وت����ق����دم 
اإماراتي اجلن�سية  الها�سمي،  حممد 
دب����ي، مب��ج��م��وع��ة م��ن الوثائق  م��ن 
االأ���س��ل��ي��ة ال��ق��دمي��ة ال���ت���ي ت����رتواح 
1961 و  ال����ع����ام   ب���ني  ت���واري���خ���ه���ا 
وثيقة،   37 وع����دده����ا   ،1980
تنوعت بني عقود �سراء، وتراخي�س 
بناء ورخ�س جتارية ملزاولة االأعمال 
و�سور قدمية وجوازات �سفر خا�سة 

بوالده وجده. 
واأك��د امل��واط��ن ع��ارف ال�سيد حممد 
ال�سدفة،  ومبح�س  باأنه  الها�سمي 
ق����راأ خ���ربا ع��ن م���ب���ادرة وث��ي��ق��ت��ي يف 
اإحدى ال�سحف املحلية، االأمر الذي 
الوطني  واجبه  منطلق  من  �سجعه 
و�سور  مب�������س���ت���ن���دات  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 
تهم  تاريخية  حقبة  تر�سد  ووثائق 

الباحثني واملوؤرخني. 
ف��اط��م��ة حممد  اأ����س���ادت  م��ن جهتها 
عبد اهلل باحث اأول يف اإدارة البحوث 
وال���درا����س���ات يف م��رك��ز ح���م���دان بن 

بتعاون  ال�������رتاث،  الإح����ي����اء  حم��م��د 
واإ�����س����ت����ج����اب����ة االأف������������راد واجل����ه����ات 
وامل���وؤ����س�������س���ات امل�����س��ت��م��ر م����ن داخ����ل 
املبادرة،  ل��دع��وة  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة 
الن�سخ  ب���ت���ق���دمي  ����س���اه���م���وا  ح���ي���ث 

اأت��اح لهم  الوثائق مما  االأ�سلية من 
مكان  يف  واحلفظ  الرتميم  ميرّزتي 
اآمن من قبل جهة خمت�سة، وقالت 
الوثائق  م��ن  ع��دد  اأك��رب  “ا�ستلمنا 
وهي  االأف���راد،  م�ستوى  على  الهامة 

ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ق��دم  ب��ال�����س��ك��ر ل��ك��ل من  
من  ق��دمي��ة،  وث��ائ��ق  بتقدمي  �ساهم 

اأفراد اأو موؤ�س�سات.
نعمل  حالياً  حممد  فاطمة  وتابعت 
ت��رم��ي��م واأر�سفة  اآل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

وح����ف����ظ ه�������ذه ال�����وث�����ائ�����ق، وذل�����ك 
املاجد  جمعة  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الإتفاقية  وف��ق��اً  وال�����رتاث  للثقافة 
اأكتوبر  يف  اأب���رم���ت  ال��ت��ي  ال���ت���ع���اون 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   2014
اأوا����س���ر ال��ع��م��ل امل�����س��رتك يف جمال 
ال  الفعرّ واالإ�سهام  والتوثيق  ال��رتاث 
ال�ساملة  ��ة  امل��ج��ت��م��ع��يرّ ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 
وحتقيق االأهداف املرجوة ولنتمكن 
من ا�ستيعاب املزيد من هذه الوثائق 

يف اأر�سيف املبادرة. 
ن�سر  حل��م��ل��ة  “تعزيزا  وا����س���اف���ت 
نحن  وثيقتي،  م��ب��ادرة  ح��ول  الوعي 
يعر�س  فيديو  فيلم  اإع����داد  ب�سدد 
الرتميم  ط��ري��ق��ة  م���ن  م��ق��ت��ط��ف��ات 
تر�سيخاً  وذل��ك  واحلفظ  واالأر�سفة 
مل��ع��اي��ري ال�����س��ف��اف��ي��ة، ول��ك�����س��ب ثقة 
املتقدمني بالوثائق الذين نعتربهم 
و�سون  ح��ف��ظ  عملية  يف  ���س��رك��اوؤن��ا 
االإعالم  و���س��ائ��ل  ج��ان��ب  اإىل  ت��راث��ن��ا 

املحلية.
ال���ت���وا����س���ل  م���ن�������س���ات  اأن  ي�����ذك�����ر 

حمدان  مل��رك��ز  التابعة  االإج��ت��م��اع��ي 
با�سرت  ال���رتاث  ب��ن حممد الإح��ي��اء 
مقاطع  م�����ن  جم���م���وع���ة  ب���ع���ر����س 
“وثيقتي”  م��ب��ادرة  �سمن  الفيديو 
ابتداء من �سهر مايو املن�سرم، حيث 

ال�سهر،  واح��د يف  فيديو  يتم عر�س 
يلقي ال�سوء على جوانب هامة من 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  ت��اري��خ 
املتعلقة  اجل����وان����ب  م����ن  وغ����ريه����ا 

مببادرة وثيقتي الوطنية.  

•• دبي -و�م:

مبادرات  ع��دة  دب��ي  لبلدية  التابعة  دب��ي  مقا�سب  اأطلقت 
فرتة  خ��الل  خا�سة  ملتعامليها  متميزة  خ��دم��ات  لتقدمي 
ذكية  وحلول  خدمات  لتوفري  املبارك  االأ�سحى  عيد  اأي��ام 

ومتكاملة.
ال��ق��وز يف مايو  اف��ت��ت��اح مق�سب  امل���ب���ادرات  ه���ذه  وت�����س��م��ل 
دبي واإطالق  بر  مبنطقة  املجتمع  اأفراد  خلدمة   2017
للمتعامل  �سهلة  قناة  توفر  التي  الذكي  املق�سب  م��ب��ادرة 
خالل  من  اإليه  وتو�سيلها  الذبائح  وجتهيز  وذب��ح  ل�سراء 
الهاتف املحمول وباالإ�سافة اإىل املق�سب ال�سريع الذي مت 
اإنتاج داخل مبنى واحد  �ستة خطوط  بها  اإن�ساء �سالة  به 

وال�سحية  ال�سرعية  اال���س��رتاط��ات  بكافة  جتهيزها  ومت 
وال��ك��وادر الفنية مل��واج��ه��ة زي���ادة اأع����داد االأ���س��اح��ي خالل 
اأيام الت�سريق االأوىل وللم�ساهمة يف تقليل �ساعات انتظار 
املتعاملني من اأفراد وجتار وجمعيات خريية، اإ�سافة اإىل 
يف  الرئي�سية  واملقا�سب  املوؤقت  اخلوانيج  مق�سب  ت�سغيل 
احلمادي  علي  وقال  واللي�سيلي.  وحتا  الق�سي�س  من  كل 
رئي�س ق�سم املقا�سب باإدارة خدمات ال�سحة العامة ببلدية 
دبي اإنه مت توفري ق�سابني موؤقتني لت�سريع اخلدمة ومت 
عمليات  على  م��درب��ون  اأن��ه��م  اإىل  م�سريا  طبيا،  فح�سهم 
الذبح احلالل ومت اختبارهم وتقييمهم من قبل االأطباء 
اأيام  خ��الل  دب��ي  مبقا�سب  للعمل  وامل�سرفني  البيطريني 

عيد االأ�سحى املبارك.

واأ�ساف اأن مقا�سب دبي اأنهت ا�ستعداداتها لعيد االأ�سحى 
امل���ب���ارك م��ن خ���الل اإج�����راء ���س��ي��ان��ة ع��ام��ة ل��ك��اف��ة املعدات 
واالأجهزة والتزود بفريق من االأطباء البيطريني للك�سف 
ع��ل��ى احل���ي���وان���ات ق��ب��ل ذب��ح��ه��ا وب��ع��د ذب��ح��ه��ا ل��ل��ت��اأك��د من 

�سالمتها و�سحتها لال�ستهالك االآدمي.
�� من  �� مواطنني ومقيمني  اأفراد املجتمع  وحذر احلمادي 
اإنهم ال يخ�سعون  اللجوء اإىل الق�سابني املتجولني حيث 
الذبح  ب��اإج��راءات  كافية  دراي��ة  لهم  ولي�ست  لفح�س طبي 
احل����الل وي��ت�����س��ب��ب��ون يف ن��ق��ل االأم���را����س وت��ل��وث اللحوم 
وانت�سار الروائح غري املرغوب فيها امل�سببة لتلوث البيئة، 
منوها باأنه خالل االأيام القليلة املقبلة �سيتم االإعالن عن 

مواعيد العمل باملقا�سب يف دبي.

عدة مبادر�ت يف مقا�سب بلدية دبي ��ستعد�د� لعيد �لأ�سحى �ملبارك

•• �أم �لقيوين-و�م: 

ن �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين،  ثمرّ
بن  ���س��ع��ود  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق���رار  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  املجل�س  رئ��ي�����س 
القيوين بت�سكيل جمل�س  اأم  املعال ع�سو املجل�س االأعلى حاكم  را�سد 
اأم القيوين  اأن جائزة  د �سموه  اأم القيوين لالبتكار. واأكرّ اأمناء جائزة 
واالبداع  االبتكار  ثقافة  لرت�سيخ  االم���ارة  ع��زم  على  دليل  لالبتكار، 
الوطنية لروؤية االمارات  القدرات مبا يتواكب مع االأجندة  وتطوير 
والبحث والتطوير، مبا يعزز ح�سول  االبتكار  ت�سجيع  عرب   2021

واأ�سار  والتنمية.  االبتكار  موؤ�سرات  يف  متقدمة  مراكز  على  الدولة 
�سمو ويل عهد اأم القيوين اإىل اأن جائزة اأم القيوين لالبتكار �سيكون 
اأف�سل  اأداء  معدالت  حتقيق  يف  املقبلة  املرحلة  خ��الل  كبري  دور  لها 
واإجنازات يف خمتلف القطاعات احلكومية وغري احلكومية، تنعك�س 
اإيجاباً على م�ستوى اخلدمات التي يتم توفريها للمواطنني واأفراد 
االأكرث  احلكومات  م�ساف  يف  االم���ارات  دول��ة  ت�سبح  حتى  املجتمع، 
ابتكارا يف العامل. واأ�ساف �سموه اأن توجيهات القيادة الر�سيدة باإر�ساء 
�ست  واأ�سرّ الوطني،  القت�سادنا  م�سافة  قيمة  لت  �سكرّ االبتكار،  مفاهيم 

ثقافة را�سخة يف كافة القطاعات.

ر��سد بن �سع�د �ملعال يثمن قر�ر حاكم �أم �لقي�ين 
بت�سكيل جمل�ش �أمناء جائزة �أم �لقي�ين لالبتكار

من اأ�سل 63 متقدمًا قاموا باأداء جتارب الختبارات يف اخلرطوم 

م�سرتك�ن من �ل�س�د�ن يجتازون �أوىل �ختبار�ت �لدورة �لعا�سرة من »من�سد �ل�سارقة«  10
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قالت رئي�سة وزراء بريطانيا ترييزا ماي اأم�س االأربعاء اإن الفا�سيني 
ال ي�ستوون ومعار�سيهم وذلك بعد اأن قال الرئي�س االأمريكي دونالد 
يتحملون جزءا  املتطرف  لليمني  املحتجني على م�سرية  اإن  ترامب 

من امل�سوؤولية عن العنف يف ت�سارلوت�سفيل بوالية فرجينيا.
وقالت ماي ل�سحفيني “ال ي�ستوي من يطرحون روؤى فا�سية ومن 
يعار�سونهم. اأعتقد اأن من املهم لكل من هم يف موقع م�سوؤولية اأن 

يدينوا االأفكار اليمينية املتطرفة«. 
واألهب ترامب التوترات بعد م�سرية لقوميني بي�س اتخذت منحى 
لها  املعار�سني  املحتجني  لوم  على  اأ�سر  اإذ  ت�سارلوت�سفيل  يف  عنيفا 
مما اأثار اإدانات من بع�س الزعماء اجلمهوريني واملديح من جماعات 

للبي�س تنتمي لليمني املتطرف.

قال وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�ساوو�س اأوغلو ام�س االأربعاء، اإن 
رو�سيا اأكرث تفهماً ملوقف تركيا ب�ساأن وحدات حماية ال�سعب الكردية 

ال�سورية من الواليات املتحدة.
ا�ستفتاء  اإن  اأوغ��ل��و  ت�ساوو�س  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
يفاقم  ق��د  ال��ع��راق  ب�سمال  ال��ك��ردي��ة  املنطقة  ا�ستقالل  على  م��ق��رراً 
الو�سع يف املنطقة بل ويوؤدي اإىل حرب اأهلية. واأعلن اإقليم كرد�ستان 
اأن���ه ���س��ي��ج��ري ا���س��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى اال���س��ت��ق��الل يف 25 �سبتمرب  ال���ع���راق 
متجاهاًل بذلك حتذيرات دولية مبا يف ذلك حتذيرات من تركيا من 

اأن اال�ستفتاء �سيوؤدي اإىل �سراع مع بغداد.
من جانبها، تزود وا�سنطن وحدات حماية ال�سعب بال�سالح يف قتالها 
حلزب  ام��ت��داداً  تعتربها  ال��ت��ي  تركيا  قلق  يثري  مم��ا  داع�����س  تنظيم 
ال�سرقي  جنوبها  يف  مت��رداً  ب��داأ  ال��ذي  املحظور  الكرد�ستاين  العمال 

منذ ثمانينيات القرن املا�سي.
اإن  االإخبارية،  ت��ي.اآر.ت��ي  قناة  مع  مقابلة  يف  اأوغلو  ت�ساوو�س  وق��ال 
قائد اجلي�س الرو�سي �سيزور تركيا ملناق�سة الو�سع يف حمافظة اإدلب 

ال�سورية التي ت�سيطر عليها جبهة الن�سرة التابعة للقاعدة.

�سخ�سا   339 ان��ق��اذ  ام�س  اال���س��ب��اين  ال�سواحل  خفر  جهاز  اعلن 
على منت �سبعة مراكب متهالكة يف م�سيق جبل طارق بني املغرب 
وا���س��ب��ان��ي��ا، يف ط��ري��ق ب��ح��ري��ة ت�سهد ا���س��ت��خ��دام��ا م��ت��زاي��دا ل���زوارق 

املهاجرين.
بر�س  فران�س  لوكالة  اأم�س  ظهر  اجلهاز  با�سم  متحدثة  و�سرحت 
339 �سخ�سا يف �سبعة زوارق، بني ال�ساعة االوىل  انقذ باالإجمال 

�سباحا واالآن«.
املهاجرين  ب��ني  ك��ان��وا  واح����دا  ق��ا���س��را ور���س��ي��ع��ا   19 ان  ا���س��اف��ت 
الذين انقذوا ونقلوا جميعا اىل مدينة طريفة ال�ساحلية، بح�سب 

االإح�ساءات االأولية.
على  ا�سبانيا  جنوب  اندلو�سيا  منطقة  يف  االن��ق��اذ  اأج��ه��زة  واأف���ادت 

تويرت العثور على ثالثة جرحى يف احد املراكب.
للمراكب  الكبري  العدد  ان  ال�سواحل  خفر  با�سم  املتحدثة  وتابعت 
يوازي  انه  مو�سحة  معهود  غري  اال�سبانية  ال�سواحل  اىل  الوافدة 
ثالثة ا�سعاف عدد العام الفائت. وو�سل 7642 مهاجرا بحرا اىل 
2763 للفرتة نف�سها  2017، مقابل  ا�سبانيا بني يناير ويوليو 

يف 2016.
كما اأفادت املنظمة الدولية للهجرة ان هذا العدد ارتفع حتى 11 
اغ�سط�س اىل 8385 مهاجرا، م�سرية اىل غرق 121 �سخ�سا يف 
تلك الفرتة اثناء العبور اىل ا�سبانيا، مقابل 128 على مدى عام 

.2016
وقدرت املنظمة ان ا�سبانيا �ستتجاوز اليونان يف العام اجلاري لتلي 
اليها  ال��واف��دي��ن  املهاجرين  ع��دد  م�ستوى  على  مبا�سرة  ايطاليا 
املهاجرين  ع��دد  يت�ساعف  البحرية  ال��ط��ري��ق  ج��ان��ب  ب���ح���را.واإىل 
الوافدين اىل اأرا�سيها يف جيبي �سبتة ومليلية الواقعني اىل �سمال 
ارا�سي املغرب وي�سكالن املعربين الربيني الوحيدين بني االحتاد 

االوروبي وافريقيا.

عو��صم

لندن 

�أنقرة

مدريد

متارين ع�سكرية �أمركية 
يابانية يف جزيرة ه�كايدو 

•• �ينيو�-�أ ف ب:

اأم�����س يف ت��دري��ب��ات مدفعية  300 ج��ن��دي ي��اب��اين واأم��ريك��ي  ���س��ارك نحو 
م�سرتكة يف جزيرة هوكايدو و�سط اأجواء من التوتر مع كوريا ال�سمالية.

�ساحة  يف  املارينز  البحرية  م�ساة  من  واأمريكيون  يابانيون  جنود  وانت�سر 
معركة وهمية، لكنهم ا�ستخدموا ذخرية حية من مركبات مدرعة.

يوما،   19 ملدة  اغ�سط�س  العا�سر من  ب��داأت يف  التي  التمارين  وي�سارك يف 
1300 ع�سكري ياباين وقرابة األفي اأمريكي.

ومن املتوقع م�ساركة طائرات من طراز او�سربي التي تقلع اأفقيا اأو عموديا 
اأوائل  يف هذه العملية اجلمعة رغم املخاوف بعد حادث خلف ثالثة قتلى 

ال�سهر احلايل يف اأ�سرتاليا.
وقال متحدث با�سم وزارة الدفاع اليابانية لفران�س بر�س “انها اأول مناورات 

م�سرتكة بني الواليات املتحدة واليابان جتري يف جزيرة هوكايدو«.
واأ�ساف “انها ال ت�ستهدف اأي بلد اأو منطقة معينة” نافيا اي عالقة مع 
ت�سقط قرب جزيرة  �سواريخ  باإطالق  االأخ��رية  ال�سمالية  كوريا  تهديدات 

غوام االأمريكية قبل عبورها فوق اليابان.
 3 باتريوت  ال�ساروخية  الدفاعية  منظومتها  ن�سر  ال�سبت  اليابان  ب��داأت 
يف مناطق �سيمان وهريو�سيما واميى وكوت�سي التي ميكن اأن تكون �سمن 

م�سار ال�سواريخ الكورية ال�سمالية.

قتيال يف حرب �لفلبني �سد �ملخدر�ت   32

تقرير: م�ساعدو نتانياه� يقفزون من "�ملركب"
نتانياهو على االتهامات بتجمع �سم ثالثة اآالف من موؤيديه ومعظم الوزراء يف حكومته. وهاجم 
رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي االأخبار املفربكة يف و�سائل االإعالم التي حتالفت مع مناوئيه من الي�سار 

من اأجل اإطالق حملة مهوو�سة وغري م�سبوقة من مطاردة ال�ساحرات �سدي و�سد عائلتي.
عليها  يطلق  االأوىل  منف�سلتني،  ق�سيتني  يف  نتانياهو  مع  يجري  التحقيق  اأن  اإىل  هارئيل  واأ�سار 
150 األف دوالر  وتت�سمن اتهامات لنتانياهو بتلقي هدايا ثمينة- نحو   ”1000 ا�سم “الق�سية 
“الق�سية  عليها  الثانية يطلق  والق�سية  اأعمال.  واملجوهرات- من رجل  وال�سمبانيا  ال�سيجار  من 
�سحيفة  نا�سر  مو�سيز،  اآرن��ون  القدمي  وخ�سمه  نتانياهو  بني  مفاو�سات  ح��ول  وت��دور   ،”2000
“يديعوت اأحرونوت”. وت�ستبه ال�سرطة يف اأنه ع�سية انتخابات الكني�ست عام 2015، اقرتح مو�سيز 
اأن توقف �سحيفته وموقعها االإلكرتوين ال�سهري، االنتقادات لرئي�س الوزراء، يف مقابل اأن ي�ساعد 
نتانياهو على احلد من طباعة جريدة التابلويد املناف�سة املوؤيدة لنتنياهو وهي “اإ�سرائيل اليوم” 

التي ميلكها �سيلدون اأديل�سون. 

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

كبري  كتب  نتانياهو،  بنيامني  االإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  م�ستقبل  تهدد  التي  الف�ساد  ف�سيحة  عن 
املرا�سلني الع�سكريني يف �سحيفة هاآرت�س عامو�س هارئيل يف جملة فورين بولي�سي، اأن ثمة ت�سابهاً بني 
الف�سائح ال�سيا�سية االإ�سرائيلية ودراما اإدارة الرئي�س االأمريكي التي ال تنتهي، مع بع�س االختالفات. 
ففريق نتانياهو لي�ست م�سطربة كما هو احلال مع اإدارة ترامب، التي ت�سم اأنطوين �سكاراموت�سي. 

والدراما يف القد�س تقرتب ب�سرعة اأكرب نحو االكتمال بخالف مناف�ستها يف وا�سنطن. 
املدعني  م��ع  اإث��ب��ات  �ساهد  وثيقة  نتانياهو  موظفي  فريق  رئي�س  ه��ارو  اآري  وق��ع  املا�سي،  واجلمعة 
العامني وال�سرطة. وكان هارو من اأقرب امل�ست�سارين لنتانياهو على مدى �سنوات. وهذا هو التطور 
االأكرث اأهمية يف م�سرية التحقيقات القدمية بالف�ساد التي حتيط برئي�س الوزراء االإ�سرائيلي، والتي 
تورط زوجته واإبنه البكر وحماميه اخلا�س واأحد الوزراء. كما يواجه ابنه دعوى قدح. واالأربعاء، رد 

�ملعار�سة �لكينية تلجاأ �ىل �ملحكمة �لعليا 
•• نريوبي-�أ ف ب:

املعار�سة �ستلجاأ اىل املحكمة  ان  اودينغا ام�س امام ال�سحافيني  الكينية رايال  املعار�سة  اعلن زعيم 
االنتخابية  العملية  ان  اعتبارها  انطالقا من  كينياتا  اوه��ورو  الرئي�س  انتخاب  العليا رف�سا الإع��ادة 

�سابها تزوير.
وقال اودينغا قررنا ان نلجاأ اىل املحكمة وان نظهر للعامل كيفية �سنع حكم بوا�سطة جهاز كمبيوتر، 

مكررا اتهامه بح�سول تزوير الكرتوين يف انتخابات الثامن من اغ�سط�س.
وكان اودينغا اعت�سم بال�سمت بعد اعادة انتخاب كينياتا م�ساء اجلمعة، وما اعقب ذلك من اعمال 
ينظم  ان  قبل  املعار�سة،  معاقل  بع�س  يف  جريحا  و177  االق��ل  على  قتيال   17 عن  ا�سفرت  �سغب 

احتفاالت حا�سدة االحد يف �ساحيتي كيبريا وماثاري ال�سعبيتني الإثبات قوته.
وتر�سح اودينغا ثالث مرات اىل االنتخابات الرئا�سية 1997 و2007 و2013 من دون ان يفوز يف 

اي منها. ورفع �سكوى اىل الق�ساء يف االنتخابات ال�سابقة عام 2013، لكن جهوده مل تثمر.

•• مانيال-رويرتز:

ق��ت��ل��ت ال�������س���رط���ة ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة 32 
عمليات  من  ع�سرات  خالل  �سخ�سا 
مكافحة املخدرات يف اإقليم ب�سمايل 
اأكرب  ميثل  فيما  مانيال  العا�سمة 
يوم  يف  ي�سقطون  القتلى  م��ن  ع��دد 
واحد خالل حرب الرئي�س رودريجو 

دوتريتي امل�ستمرة �سد املخدرات .
�سرطة  قائد  ك��ارام��ات  روميو  وق��ال 
109 من  نحو  اإن  ب��والك��ان  اإق��ل��ي��م 
باعة  وم���ن���ه���م  امل���ج���رم���ني،  ����س���غ���ار 
كما  اعتقلوا   ، ال�سوارع  خم��درات يف 
االأ�سلحة  ع�سرات  ال�سرطة  �سادرت 
االإقليم  اأن���ح���اء  يف  ع��م��ل��ي��ات  خ���الل 
بداأت م�ساء االثنني وا�ستمرت حتى 

بعد ظهر اأم�س االأول.
وق��������ال ك������ارام������ات خ������الل م���وؤمت���ر 
عمليات  جمموعة  “نفذنا  �سحفي 
متزامنة... وعدد القتلى وامل�سابني 

هو االأكرب على االإطالق.
ودافع عن ت�سرف ال�سرطة قائال اإن 
القتلى �سقطوا اأثناء تبادل الإطالق 
النار واإن العمليات مل تكن عمليات 
يزعم  ك��م��ا  حم��اك��م��ة  دون  اإع�������دام 

النا�سطون دائما.

وقال “بع�س القطاعات لن ت�سدقنا 
لكننا م�ستعدون الأي حتقيق. كل ما 
لنا  اأننا مل تكن  ميكننا قوله... هو 
نكن  ومل  امل��وق��ف  ع��ل��ى  �سيطرة  اأي 
امل�����س��ت��ط��اع راغ���ب���ني يف هذه  ب���ق���در 

املواجهة الدامية«. 
 32 “قتل  وق��ال دوت��ريت��ي يف كلمة 
وهذا  ب��والك��ان  يف  مكثفة  حملة  يف 
 32 “فلنقتل  ج��ي��د«.واأ���س��اف  اأم���ر 
اآخ��ري��ن ك��ل ي���وم. رمب���ا نتمكن من 

احلد مما ي�سعف هذا البلد«.
نفذت  ال�سرطة  اإن  ك��ارام��ات  وق���ال 
جتار  ����س���د  خ���اط���ف���ة  ع��م��ل��ي��ة   49
املخدرات يف بوالكان مما اأ�سفر عن 
20 م��واج��ه��ة م�����س��ل��ح��ة. كما  ن��ح��و 
اأثناء  اأخ��رى  ع�سر مواجهات  ن�سبت 
تنفيذ ال�سرطة الأوامر اعتقال بحق 

م�ستبه بهم ردوا باإطالق النار.
من  ����س���خ�������س���ا   93 اأن  واأ�������س������اف 
امل��ح��ت��ج��زي��ن ك����ان����وا م��ط��ل��وب��ني يف 

ج��رائ��م اأخ����رى ب��ج��ان��ب االجت����ار يف 
املخدرات.

�سيا�سيون  م����ع����ار�����س����ون  ورف���������ع 
املحكمة  اأم������ام  دع�����وى  ل���دوت���ريت���ي 
اجلنائية الدولية متهمني الرئي�س 
وك��ب��ار م�����س��اع��دي��ه ب��ارت��ك��اب جرائم 

�سد االإن�سانية.
ورحب دوتريتي بال�سكوى قائال اإنه 
�سبيل  يف  ال�سجن  ل��دخ��ول  م�ستعد 

حماية ال�سعب الفلبيني.

�ل�سي�سي يف �لغاب�ن ثالث 
حمطات ج�لته �لأفريقية

مركل: ل حل ع�سكريا 
لأزمة ك�ريا �ل�سمالية 

وزير �أملاين يتهم تر�مب 
بالت�سرت على �لعنف �ليميني

••�لقاهرة-وكاالت:

ي�����وا������س�����ل ال����رئ����ي���������س امل���������س����ري 
جولته  ال�����س��ي�����س��ي،  ع���ب���دال���ف���ت���اح 
االإثنني  ب���داأه���ا  ال��ت��ي  االأف��ري��ق��ي��ة 
رواندا  ثم  تنزانيا  ب��زي��ارة  املا�سي 
املحطة  وه����ي  االأول  اأم�������س  ي����وم 
ت�سمل  ال��ت��ي  ال��ث��ان��ي��ة يف اجل���ول���ة 

اأي�ساً كاًل من الغابون وت�ساد.
العا�سمة  اإىل  ال�سي�سي،  وي�����س��ل 

الغابونية ليربفيل، 
رئي�س  ي�ستقبله  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
اإ�سوزي،  اإميانويل  الغابون  وزراء 
الق�سر  اإىل  و������س�����ول�����ه  حل������ني 
الغابوين  نظريه  للقاء  الرئا�سي 

على بوجنو اأوندميبا،
اال�ستقبال  م��را���س��م  ت���ب���داأ  ح��ي��ث   
حافلة  �ستكون  التي  ل��ه،  الر�سمي 

ومتكاملة.
الغابون  يف  م�سر  �سفري  واأو���س��ح 
�ستبحث  ال��زي��ارة  اأن  بكر،  حمدي 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل 

بني البلدين باالإ�سافة اإىل تناول 
امل��و���س��وع��ات االإق��ل��ي��م��ي��ة يف  بع�س 

و�سط اأفريقيا.
اأن املباحثات �ستتطرق  وتابع بكر، 
االإقليمية  امللفات  من  لعدد  اأي�ساً 
امل�سرتك،  االهتمام  ذات  والدولية 
�سبل  ح���ول  ال��ت��ب��اح��ث  �سيتم  ك��م��ا 
م���ك���اف���ح���ة االإره������������اب ب���اع���ت���ب���اره 
القارة  دول  يهدد  م�سرتكاً  خطراً 

االأفريقية. 

•• برلني-رويرتز:

اأجنيال  االأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  ق��ال��ت 
مريكل ام�س اإن التفاو�س هو احلل 
ب�����س��اأن كوريا  ل��ل��م��خ��اوف  ال��وح��ي��د 
اجلهود  ك��ل  تبذل  واإن��ه��ا  ال�سمالية 

املمكنة للتو�سل اإىل حل �سلمي.
�سوؤال بخ�سو�س  ردا على  واأ�سافت 
ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة م���ن م��ذي��ع عرب 
خطاب  مت��ام��ا  “اأعار�س  ي��وت��ي��وب 

ال���ت�������س���ل���ح ال�������ذي ي�����س��ت��خ��دم��ه كل 
لهذا  ع�سكريا  ح��ل  ال  االأط�����راف... 
عرب  للحل  ال�سعي  ويجب  ال�سراع 

املفاو�سات«.
مثل  ا�ستخدام  يجب  “لذا  وتابعت 
هذه ال�سبل... ميكننا تفادي كارثة 
واأنا  ه��و ممكن  م��ا  ك��ل  فعل  ويجب 
ع��ل��ى االأق�����ل اأف���ع���ل ك���ل م���ا ميكنني 

فعله«.
وق������ال وزي������ر اخل���ارج���ي���ة االأمل������اين 
اإن  زيجمار جابرييل ام�س االأربعاء 
اجلميع قلقون ب�ساأن ت�ساعد العنف 
املتحدة  ال����والي����ات  جت����ري  ب��ي��ن��م��ا 
�سنوية م�سرتكة  تدريبات ع�سكرية 
ال�سغوط  مع كوريا اجلنوبية لكن 
ال�سينية على كوريا ال�سمالية تزيد 

من �سعوره بالتفاوؤل.
واأ�ساف “اأ�سبحنا اأكرث تفاوؤال منذ 
ال�سيني  ال�سغط  اأن  واأعتقد  اأم�س 
�ساهم يف الت�سريحات ال�سادرة عن 
كوريا ال�سمالية ب�ساأن اإرجاء خطط 

ق�سف جوام«.

•• برلني-وكاالت:

هايكو  االأمل��اين  العدل  وزي��ر  ن�����دد 
باأحدث  االأرب�����ع�����اء،  اأم�������س  م���ا����س 
تعليقات للرئي�س االأمريكي دونالد 
العن�سريني  عنف  ب�����س��اأن  ت��رام��ب 
فرجيني������ا  يف  للبي�س  املتع�سبني 
قائاًل اإنه ال ينبغي الأحد التهوين 
عن�سرية  اأو  ال�سامية  م��ع��اداة  من 

النازيني اجلدد.
واأث���ار ت��رام��ب م��زي��داً م��ن اجلدل 
اأم�������س ال���ث���الث���اء ع��ن��دم��ا ق����ال اإن 
للن�سطاء  امل��ن��اه�����س��ني  امل��ح��ت��ج��ني 
م�سوؤولية  م�����س��وؤول��ون  اليمينيني 

جزئية عن العنف.
وج����اءت ت�����س��ري��ح��ات ت��رام��ب بعد 
واح��د من ر�سوخه ل�سغوط  ي��وم 
بجماعة  عالنية  للتنديد  دفعته 
ك���و ك��ل��وك�����س ك����الن وغ���ريه���ا من 
�سمو  تتبنى فكرة  التي  اجلماعات 

العرق االأبي�س.
وق����ال م��ا���س يف ب��ي��ان ع��ك�����س قلق 

ال�سا�سة االأملان من رئا�سة ترامب: 
مل يعد من املمكن احتمال ت�سرت 
ترامب على عنف جماعات اليمني 
من ت�سارلوت�سفيل، ال ينبغي الأحد 
اأو  ال�سامية  م��ع��اداة  م��ن  التهوين 

عن�سرية النازيني اجلدد.
احل���������زب  يف  ع�����������س�����و  وم���������ا����������س 
ال������دمي������ق������راط������ي اال������س�����رتاك�����ي 
امل�ست�سارة  ائت����الف  يف  ال�سريك 
االأملانية اأجنيال مريكل املح����افظ 

احل����اكم.
اأمل��اين يتناول  اأك��رب �سيا�سي   وه��و 
التحول االأحدث يف خطاب ترامب 

ب�ساأن العنف.
وقالت مريكل يوم االثنني املا�سي 
اتخاذ  اإن��ه يجب  فونيك�س  الإذاع���ة 
ملواجهة  وق������وي  وا�����س����ح  اإج��������راء 
ال��ت��ط��رف ال��ي��م��ي��ن��ي م�����س��رية اإىل 
زيادة  �سهدوا  اأنف�سهم  االأمل���ان  اأن 
بذل  وعليهم  ال�سامية  م��ع��اداة  يف 
ال���ك���ث���ري يف ه�����ذا ال�������س���دد داخ����ل 

بلدهم.

تركيا حتذر من حرب �أهلية 
جر�ء ��ستفتاء كرد�ستان 

•• �نقرة-�أ ف ب:

حذر وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�ساو�س اوغلو اأم�س من ان اال�ستفتاء على 
ا�ستقالل اقليم كرد�ستان العراق املقرر يف 25 �سبتمرب ميكن اأن يوؤدي اإىل حرب 
اأهلية.وقال ردا على �سوؤال خالل مقابلة مع قناة تي ار تي العامة ان اال�ستفتاء 
يف العراق “لن يوؤدي �سوى اىل تفاقم الو�سع” يف هذا البلد الذي يواجه العديد 
اعتربت  اأهلية«.وطاملا  حرب  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  هذا  ان  م�سيفا  امل�ساكل،  من 
العراق. اأرا���س��ي  لوحدة  تهديدا  وي�سكل  “خطاأ”  اال�ستفتاء  م�سروع  ان  اأنقرة 

ورغم العالقات اجليدة مع الزعيم الكردي العراقي م�سعود بارزاين، فان تركيا 
الف  اربعني  اأك��رث من  اأوق��ع  االك���راد  االنف�ساليني  مع  ن��زاع  تعاين من  نف�سها 
قتيل منذ عام 1984، كما انها تعار�س ب�سدة قيام دولة كردية على حدودها.
و�سنت يف اغ�سط�س 2016 عملية ع�سكرية يف �سمال �سوريا لطرد تنظيم داع�س 
ي�سيطرون  التي  املناطق  ب��ني  الو�سل  م��ن  ال�سوريني  االأك���راد  ومنع  االإره��اب��ي 

تعاين من  التي  املنطقة  ه��ذه  عليها يف 
حرب اأهلية. وتنظر انقرة بقلق للدعم 
�سوريا  يف  ك��ردي��ة  مليلي�سيات  االم��ريك��ي 
معار�سة  �سان  اإره��اب��ي��ة.وم��ن  تعتربها 
تركيا ال�ستقالل كرد�ستان العراق الذي 
يتمتع باحلكم الذاتي مبوجب الد�ستور 
ت�سعف  اأن   ،2005 ل���ع���ام  ال���ع���راق���ي 
اإق���ام���ة دول����ة ك��ردي��ة حمتملة.  ف��ر���س 
اأرب��اح��ا من  ال��ع��راق  ويحقق ك��رد���س��ت��ان 
اأنابيب  ت�سدير النفط عن طريق خط 

ميناء جيهان الرتكي.

عبا�س ياأمر باإعادة دفع الرواتب لالأ�سرى الفل�سطينيني

ق��ت �إ�سر�ئيلية تهدم منزل �أ�سر فل�سطيني قرب ر�م �هلل

كان  اأحدهما  طابقني  م��ن  امل��وؤل��ف 
قيد االإن�ساء.

اال�سابيع  يف  اجل��ي�����س  اع��ت��ق��ل  ك��م��ا 
الفل�سطيني  ال�ساب  وال��د  االأخ��رية 
ا�سقائه،  م���ن  وث���الث���ة  ووال����دت����ه 
بح�سب �سكان كوبر. واأفادت و�سائل 
باأنهم  اأنه ي�ستبه  اإ�سرائيلية  اإعالم 
املهاجم  بخطط  ع��ل��م  ع��ل��ى  ك��ان��وا 

ومل يعرت�سوه.
ووق����ع ال��ه��ج��وم يف امل�����س��ت��وط��ن��ة يف 
وق������ت ك����ان����ت جت������ري م���واج���ه���ات 
وال�سفة  ال�����س��رق��ي��ة  ال���ق���د����س  يف 
التدابري  اإث�����ر  امل��ح��ت��ل��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
اإ�سرائيل يف  االأمنيرّة التي فر�ستها 
حميط امل�سجد االأق�سى. واندلعت 
االأق�سى  امل�سجد  يف  العنف  اأعمال 

عن�سري  م��ق��ت��ل  ب���ع���د  وحم���ي���ط���ه 
يوليو   14 يف  ا�سرائيليني  �سرطة 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني قالت  اأي������دي  ع��ل��ى 
يف  ا�سلحتهم  خباأوا  انهم  ا�سرائيل 

احلرم القد�سي.
بوابات  ب��ن�����س��ب  اإ����س���رائ���ي���ل  وردت 
املعادن على مداخل احلرم  لك�سف 
بعد  األغيت  اج���راءات  يف  القد�سي، 

اأ�سبوعني على خلفية االحتجاجات 
اأ�سفرت  التي  الدامية  واملواجهات 
فل�سطينيني  ���س��ب��ع��ة  م��ق��ت��ل  ع����ن 

وثالثة ا�سرائيليني.
وت��ه��دم ا���س��رائ��ي��ل ب��ان��ت��ظ��ام منازل 
هجمات  ي���ن���ف���ذون  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

�سدها.
وي��ع��ت��رب م��ع��ار���س��و ع��م��ل��ي��ات هدم 
البيوت هذا االجراء عقابا جماعيا 
ال��ت��ي ت�سبح  ال��ع��ائ��الت  ي��وؤث��ر على 
احلكومة  وت����داف����ع  م��������اأوى.  ب����ال 
موؤكدة  االج��راء،  عن  اال�سرائيلية 
ال���ذي���ن ينوون  ب�����ردع  ي�����س��م��ح  ان����ه 

تنفيذ هجمات.
الرئي�س  اأم����ر  اأخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

اع��ل��ن اجل��ي�����س اال���س��رائ��ي��ل��ي اأم�س 
قتل  فل�سطيني  م��ن��زل  ه����دم  اأن����ه 
ث��الث��ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني يف ي��ول��ي��و يف 
اإحدى م�ستوطنات ال�سفة الغربية 
اأف������ادت ناطقة  امل��ح��ت��ل��ة، ع��ل��ى م���ا 

ع�سكرية.
وكان الفل�سطيني عمر العبد ت�سلل 
يف 21 يوليو اإىل م�ستوطنة نيفي 
ت�سوف ق��رب رام اهلل ودخ��ل منزال 
قتل فيه ثالثة اإ�سرائيليني هم اأب 
بال�سكني،  اأوالده طعنا  واثنان من 
امل�سجد  ح����ول  ال���ت���وت���ر  خ�����س��م  يف 
ب����واب����ات ك�سف  واأزم��������ة  االق�������س���ى 
و�سعتها  التي  االلكرتونية  املعادن 
ا�سرائيل الكرث من ا�سبوعني عند 

مداخل احلرم القد�سي.
واعتقل الفل�سطيني بعدما اأ�سيب 
بر�سا�س اأحد اجلريان الذي هرع 
عند �سماع �سراخ �سادر من املنزل.
وروى الفل�سطيني رائد الربغوثي، 
وه���و م��ن ���س��ك��ان ب��ل��دة ك��وب��ر حيث 
قرب  ال��ه��ج��وم  منفذ  ع��ائ��ل��ة  تقيم 
االإ�سرائيلي  اجلي�س  اأن  اهلل،  رام 
املنزل  ل��ه��دم  ا���س��ت��ق��دم ج��راف��ت��ني 

الفل�سطيني حممود عبا�س باإعادة 
ال�سجون  يف  االأ�������س������رى  روات��������ب 
االإ�سرائيلية واأ�سرهم، وفقاً ملا جاء 
يف بيان �سدر عن ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية االأربعاء.
ال���ق���رار ع��ق��ب اجتماع  وج����اء ه���ذا 
ع��ق��د ال���ث���الث���اء ب���ني مم��ث��ل��ني من 
ورئي�س  االإ�سالمية  حما�س  حركة 
رام��ي احلمد  الفل�سطيني  ال��وزراء 
اهلل ح��ي��ث ب��ح��ث ال��ط��رف��ني اأزم���ة 

رواتب االأ�سرى. 
وقال عبد اهلل اأبو �سالباك، املتحدث 
ب��ا���س��م االأ�����س����رى امل��ت�����س��رري��ن من 
اإخطارنا  قرار تعليق الرواتب: مت 
امل�ستوى  رفيع  م�سوؤول  جانب  من 
الفل�سطينية  الوطنية  بال�سلطة 
ب��ع��ودة دف��ع روات���ب اأ���س��رى ال�سفة 
ال��غ��رب��ي��ة ب��ي��ن��م��ا ���س��ت��ب��ق��ى روات����ب 
وكانت  جم����م����دة.  غ�����زة  ����س���ج���ن���اء 
احلكومة الفل�سطينية قررت وقف 
االأ�سرى  م���ن   277 روات�����ب  دف���ع 
عبا�س  ب����ني  اج���ت���م���اع  اأع����ق����اب  يف 
والرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
الفل�سطيني  الرئي�س  طالب  الذي 
اأو  مت���وي���ل  اأو  ال��ت�����س��ام��ح  ب�”عدم 

تعوي�س املتورطني يف العنف«. 
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عربي ودويل

ن��ز �سريف يطلب �إعادة �لنظر يف قر�ر �إقالته 
•• ��صالم �باد-�أ ف ب:

على  �سريف  ن��واز  ال�سابق  باك�ستان  وزراء  رئي�س  رد 
قرار املحكمة العليا باإقالته بتهمة الف�ساد، مطالبا 
�سريف  العليا  املحكمة  ق�سيته.واأقالت  مبراجعة 
اتهامات  يف  حتقيقات  عقب  املا�سي  يوليو  اأواخ���ر 
رئي�س  بذلك  ليكون  ا�سرته،  و�سد  �سده  بالف�ساد 
ال��ذي ال يكمل واليته منذ  ال��وزراء اخلام�س ع�سر 

ا�ستقالل باك�ستان قبل 70 عاما.
اإىل  ال�سابق  ال���وزراء  رئي�س  بحق  االتهامات  وتعود 

ت�سريبات وثائق بنما التي ك�سفت العام املا�سي عن 
البذخ يف منط حياة عائلته، والعقارات الفخمة التي 
الذي  امل��ط��ول  االلتما�س  ويف  ل��ن��دن.  يف  ميتلكونها 
قدمه ملراجعة ق�سيته، فند فريق �سريف الق�سائي 
19 نقطة تطعن يف حكم املحكمة، وقالوا اإن احلكم 

ت�سوبه اخطاء خرجت اإىل ال�سطح.
وبح�سب االلتما�س الذي مت تقدميه م�ساء الثالثاء 
وح�سلت وكالة فران�س بر�س على ن�سخة منه يطلب 

امللتم�س مراجعة القرار النهائي للمحكمة.
املحا�سبة  مكتب  من  اي�سا  العليا  املحكمة  وطلبت 

فتح  الف�ساد،  ملكافحة  احلكومية  الهيئة  الوطني، 
حتقيق جنائي بحق �سريف وجنليه ح�سني وح�سن 

وابنته مرمي.
���س��ري��ف م��وك��ب��ا ملوؤيديه  ت��ق��دم  امل��ا���س��ي  اال����س���ب���وع 
العا�سمة  من  توجهوا  املحكمة،  حلكم  الراف�سني 
ا�سالم اباد اىل م�سقط راأ�سه بلدة الهور يف م�سرية 
يف  ان�ساره  م��ن  االآالف  فيها  ون��زل  اأي��ام��ا  ا�ستمرت 

ا�ستعرا�س قوة.
وخ����الل امل�����س��رية ه��اج��م ���س��ري��ف ب��ا���س��ت��م��رار قرار 

املحكمة قائال انه اإهانة للباك�ستانيني.

•• بغد�د-وكاالت:

القوانني  رف�����س  م��ن  ال��رغ��م  على 
واملواثيق الدولية مل�ساركة االأطفال 
الداعم  اإي���ران  اأن  اإال  يف احل���روب، 
ال�سعبي  احل�سد  مليلي�سيا  الرئي�سي 
خلو�س  وجتندهم  الق�سر  ت�ستغل 

احلروب يف العراق.
يف قرية ب�سري النائية يف حمافظة 
ك���رك���وك ال���ع���راق���ي���ة، وب���ع���ي���داً عن 
ت���درب ميلي�سيا  االإع����الم  ع��د���س��ات 
طفاًل   180 ال�����س��ع��ب��ي  احل�������س���د 
ال�سالح  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ع��راق��ي��اً 
الع�سكرية  وال��ت��ك��ت��ي��ك��ات  ال��ث��ق��ي��ل 
اال�ستعداد  اأه���ب���ة  ع��ل��ى  الإب��ق��ائ��ه��م 
الدائر، وفقاً  القتال  والزج بهم يف 
لتقرير �سادر عن جمل�س املقاومة 

االإيراين املعار�س .
ال��ت��ق��اري��ر، ت�سعى  ل��ه��ذه  وت���اأك���ي���داً 
م��ي��ل��ي�����س��ي��ا احل�������س���د ل����زي����ادة عدد 
االأط������ف������ال امل�����ت�����درب�����ني، اإ����س���اف���ة 
الع�سكرية  اإم��ك��ان��ات��ه��م  مل�����س��اع��ف��ة 
حلماية  ال���ق���ت���ال���ي���ة  وخ����ربات����ه����م 
على  فيها،  يعي�سون  التي  املناطق 

حد و�سفهم.
مل��ا ذك����ره ب��رمل��ان حمافظة  ووف���ق���اً 
بعثة  ت�سكيل  مت  قد  فاإنه  كركوك، 
ل��ت��ق�����س��ي احل���ق���ائ���ق ح����ول جتنيد 
االأطفال من قبل ميلي�سيا احل�سد. 
دع��وة للحكومة يف  ووج��ه الربملان 
بغداد الأخذ موقف وا�سح و�سريح 
ب�سكل  ووقفها  العمليات  تلك  من 
تقارير  البعثة  وجهت  كما  ف��وري. 
واالأمم  االإن�������س���ان���ي���ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
هذه  متنع  تدابري  التخاذ  املتحدة 
امل�����ب�����ادرات االإج����رام����ي����ة م���ن قبل 

و����س���نرّ ط����ريان ال��ت��ح��ال��ف ال���دويل 
غارات  الثالثاء،  م�ساء  والعراقي 
مكثفة على مواقع لتنظيم داع�س 
غرب  تلعفر  ق�����س��اء  يف  االإره���اب���ي 
بعد يوم من تقدم  وذل��ك  املو�سل، 
الق�ساء  نحو  عراقية  برية  ق��وات 
للم�ساركة يف عمليات ا�ستعادته من 

�سيطرة التنظيم.
امل�سرتكة،  العمليات  قيادة  واأك��دت 
تبداأ  مل  تلعفر  حترير  معركة  اأن 
القائد  بانتظار  ونحن  االآن،  حتى 
امل�����س��ل��ح��ة حيدر  ل���ل���ق���وات  ال����ع����ام 
ال�سفر  ���س��اع��ة  ب���اإع���الن  ال��ع��ب��ادي 

النطالقها.
با�سم  ال��ر���س��م��ي  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
الركن  ال��ع��م��ي��د  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق���ي���ادة 
ال�سباح  ل�سحيفة  ر���س��ول  يحيى 
امل�سرتكة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإن  اجل���دي���د 
اخلا�سة  اخل��ط��ط  جميع  و���س��ع��ت 
تلعفر،  ق�������س���اء  حت���ري���ر  ب��ع��م��ل��ي��ة 
القطعات  جميع  ا���س��رتاك  م��وؤك��داً 

بكل م�سمياتها بالعملية.
تلعفر  معركة  اأن  ر���س��ول  واأ���س��اف 
مل تبداأ لغاية االآن ونحن بانتظار 
ال�سفر،  ���س��اع��ة  الإع����الن  ال��ع��ب��ادي 
حت�سريات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  الف���ت���اً 
جوية  ���س��رب��ات  وه��ن��اك  للمعركة 
جتريبية وا�ستنزافية لقدرات �سد 
مقرات  وا�ستهداف  داع�س  تنظيم 
والتجمعات  وال�����س��ي��ط��رة  ال��ق��ي��ادة 
ومعامل  االأ���س��ل��ح��ة  وم�����س��ت��ودع��ات 
عنا�سر  ع���دد  اأن  وب���ني  التفخيخ. 
بنحو  ت��ل��ع��ف��ر  ق�������س���اء  يف  داع���������س 
 200 1000، يتخذون من نحو 
املنطقة،  يزالون يف  األف مدين ما 

دروعاً ب�سرية.

ميلي�سيا احل�سد.
م���������س����ادر  ك���������س����ف����ت  ذل�����������ك،  اىل 
االأربعاء  اأم�س  عراقية  ا�ستخبارية 
عائلة   2000 م��ن  اأك����رث  اأن  ع��ن 
م���ن اأه������ايل ق�����س��اء ت��ل��ع��ف��ر ف���روا 
خالل االأي��ام اخلم�سة املا�سية اىل 

خميمات جنوبي املو�سل.
من  اأك�������رث  اإن  امل���������س����ادر  وق����ال����ت 
تلعفر  ق�ساء  م��ن  عائلة   2000
االأيام  خ��الل  ف��روا  املو�سل  غربي 
القوات  ب��اجت��اه  املا�سية  اخلم�سة 
خميم  اإىل  نقلهم  ومت  ال��ع��راق��ي��ة، 
حمام العليل جنوبي املو�سل حيث 

���س��رق��ي حمافظة  ط��وزخ��ورم��ات��و، 
اأن  م����و�����س����ح����اً  ال������دي������ن،  �����س����الح 
اال�ستباكات العنيفة بني اجلانبني 
ا�ستمرت حتى فجر ام�س االأربعاء.

اال�ستباكات  اأن  امل�����س��در  واأ����س���اف 
اأ����س���ف���رت ع���ن م��ق��ت��ل خ��م�����س��ة من 
واإ�سابة  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ن��ا���س��ر 

خم�سة اآخرين على االأقل.
وت�سهد مناطق غرب طوزخورماتو 
�سالح  حمافظة  ���س��رق  كلم   75(
ت�سلل  وعمليات  هجمات  ال��دي��ن( 
ينفذها عنا�سر داع�س بني احلني 

واالآخر.

كم �سمال بغداد.
من  ع����������دداً  اإن  امل���������س����در  وق��������ال 
مقرات  اإىل  ت�سللوا  االن��ت��ح��اري��ني 
اأمنية يف منطقة 600 دار �سمايل 
عنا�سر  م����ع  وا����س���ت���ب���ك���وا  ب���ي���ج���ي، 
ال�سرطة ما اأ�سفر عن مقتل ت�سعة 
م���ن رج�����ال ال�����س��رط��ة االحت���ادي���ة 
واأربعة انتحاريني و�سقوط جرحى 
ح�سيلة  يف  ال�����س��رط��ة  رج����ال  ب���ني 

اأولية.
اال�ستباكات  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ���س��ار 
م�����س��ت��م��رة م��ع االن��ت��ح��اري��ني قرب 

اأحد املقرات االأمنية.

يخ�سعون للتدقيق االأمني.
امل�سرتكة  العمليات  قيادة  واأعلنت 
خططها  ا����س���ت���ك���م���ال  ال���ع���راق���ي���ة 
وحتريره  تلعفر  ق�����س��اء  الق��ت��ح��ام 
االأي����ام  داع�����س خ���الل  م��ن تنظيم 

املقبلة.
اأم��ن��ي عراقي  واأع��ل��ن م�سدر  ه��ذا 
اأم�س  ال���دي���ن  ����س���الح  مب��ح��اف��ظ��ة 
رجال  م��ن  ت�سعة  مقتل  االأرب���ع���اء 
ال���������س����رط����ة االحت�������ادي�������ة وارب����ع����ة 
ع��ن��ا���س��ر تنظيم  م���ن  ان��ت��ح��اري��ني 
مقرات  على  لهم  هجوم  يف  داع�س 
 220 بيجي  ق�ساء  �سمال  اأمنية 

الدين  خورماتو مبحافظة �سالح 
ا���س��ت��ب��اك��ات عنيفة  ب����اأن  ال��ع��راق��ي��ة 
اندلعت بني عنا�سر تنظيم داع�س 
الق�ساء،  غ��رب  الب�سمركة  وق��وات 
�سقوط قتلى وجرحى  اإىل  م�سرياً 

من التنظيم.
نيوز”  “ال�سومرية  م��وق��ع  ون��ق��ل 
االأرب����ع����اء ع���ن امل�����س��در ال���ق���ول اإن 
هاجموا،  داع�س  تنظيم  “عنا�سر 
اخلفيفة  ب��االأ���س��ل��ح��ة  اأم�������س،  ليلة 
مواقع  وال��ق��ن��ا���س��ني  وامل��ت��و���س��ط��ة 
ل����ق����وات ال��ب�����س��م��رك��ة م����ن حمور 
ق�ساء  غ�����رب  ك���ل���م   40 ال�����زرك�����ة 

اأمني يف ق�ساء طوز  وك��ان م�سدر 
الدين  خورماتو مبحافظة �سالح 
اندلعت  عنيفة  ا�ستباكات  باأن  اأفاد 
وقوات  داع�س  تنظيم  عنا�سر  بني 
م�سرياً  الق�ساء،  غ��رب  الب�سمركة 
ق��ت��ل��ى وج���رح���ى من  ���س��ق��وط  اإىل 

التنظيم.
وت�سهد مناطق غرب طوزخورماتو 
���س��رق حم��اف��ظ��ة �سالح  ك��ل��م   75
ال���دي���ن ه��ج��م��ات وع��م��ل��ي��ات ت�سلل 
ينفذها عنا�سر داع�س بني احلني 

واالآخر.
اأمني يف ق�ساء طوز  واأف��اد م�سدر 

•• �رسيناغار -�أ ف ب:

ل��ف��رتة وجيزة  م���واج���ه���ات  وق��ع��ت 
وال�سينية يف  الهندية  القوات  بني 
منطقة متنازع عليها يف الهيماليا 
امل�ستمرة  ل����الزم����ة  ت�����س��ع��ي��د  يف 
القوتني  جي�سي  ب��ني  اأ���س��ه��ر  م��ن��ذ 
النوويتني، على ما اأفاد م�سوؤولون 
ع�سكري  م�������س���وؤول  ام���������س.وق����ال 
ال�سينيني  اجل����ن����ود  اإن  ه����ن����دي 
ر���س��ق��وا ح��ج��ارة ع��ل��ى ج��ن��ود هنود 
قرب بحرية بانغونغ، وهي مق�سد 
الداخ  يف منطقة  معروف،  �سياحي 

اجلبلية ام�س االأول الثالثاء. 
ال�سينيني  اجل���ن���ود  اأن  وا�����س����اف 
حاولوا مرتني التوغل يف االأرا�سي 

الهندية لكن مت �سدهم.
فران�س  ل��وك��ال��ة  امل�������س���وؤول  وق�����ال 
ذك�����ر هويته  ع�����دم  ط���ال���ب���ا  ب���ر����س 
ر�سق  ج��رى  ب�سيط.  ح���ادث  “وقع 
ال�سيني  اجل��ان��ب  م��ن  ب��احل��ج��ارة 
الو�سع  على  ال�سيطرة  مت��ت  لكن 
املواجهة  ان  وا����س���اف  ب�سرعة”. 

الهنود  اجل����ن����ود  م���ئ���ات  ي���ت���واج���ه 
وال�������س���ي���ن���ي���ني م����ن����ذ اأك���������رث من 

�سهرين.
النزاع احل��دودي يف يونيو  واندلع 
امل��ا���س��ي ع��ن��دم��ا ب����داأ ج��ن��ود هنود 
منطقة  ي���ع���رب  ط���ري���ق  ب��ت��و���س��ي��ع 
بال�سينية.  دون���غ���الن���غ  دوك�������الم 
وت����ت����ن����ازع ال�������س���ني وب�����وت�����ان على 
ال��ه��ن��د، حليفة  امل��ن��ط��ق��ة. وق��ام��ت 
بن�سر قوات  اعقاب ذلك  بوتان، يف 
لوقف اأعمال �سق الطريق، ما دفع 
بانتهاك  ال��ه��ن��د  ات���ه���ام  اإىل  ب��ك��ني 

االرا�سي ال�سينية.
وقالت ال�سني ان على الهند �سحب 
باأي مفاو�سات،  البدء  قواتها قبل 
فيما اأعلنت الهند اأن على اجلانبني 

اأن ي�سحبا قواتهما معا.
تتمتع اله�سبة باأهمية ا�سرتاتيجية 
الأن���ه���ا مت��ن��ح ال�����س��ني م��ن��ف��ذا اإىل 
يعرف  االأر�����س  م��ن  �سيق  �سريط 
ويربط  الدجاجة”  “عنق  با�سم 
بباقي  الهند  �سرق  �سمال  والي���ات 

مناطق البالد.

تراجع  ان  ب��ع��د  ان��ت��ه��ت  ال��وج��ي��زة 
كل  وال��ه��ن��دي  ال�سيني  اجل��ان��ب��ان 

اىل مواقعه.
جامو  والي���������ة  �����س����رط����ة  وق�����ال�����ت 
تقع  الهند، حيث  ب�سمال  وك�سمري 
بحرية الداخ، ان اال�ستباكات عادية 
املراقبة،  م��ا على ط��ول خ��ط  نوعا 

ح���دود االأم����ر ال��واق��ع ال��ت��ي تق�سم 
املنطقة بني الهند وباك�ستان.

�سريناغار  �سرطة  يف  م�سدر  وقال 
لوكالة فران�س بر�س “هذه االأمور 
حت�������دث ك�����ل �����س����ي����ف، ل����ك����ن ه����ذه 
لفرتة  ا�ستمرت  االأخ��رية  احلادثة 
اأكرث خطورة،  اطول بقليل وكانت 

لكن دون ا�ستخدام ا�سلحة«. 
ارتفاع  على  بانغونغ  بحرية  وتقع 
4 اآالف مرت يف اله�سبة التيبتية.

وت���اأت���ي احل���ادث���ة االخ�����رية و�سط 
ا�ستمرار النزاع بني اجلانبني على 
الهيماليا  يف  ا�سرتاتيجية  ه�سبة 
حيث  ال��ك��ي��ل��وم��رتات،  اآالف  ت��ب��ع��د 

فرار األفي عائلة عراقية من ق�ساء تلعفر

�إير�ن تدّرب �أطفال �لعر�ق للقتال مع ميلي�سيا �حل�سد

�إلغاء جمل�ش �ل�سي�خ يف م�ريتانيا م��جهات بني �لق��ت �لهندية و�ل�سينية يف �لهيماليا

تر�مب ي�سيد بقر�ر زعيم ك�ريا �ل�سماليةكينيا ترتقب �ودينغا لالحتجاج على �لنتخابات  
•• نريوبي-�أ ف ب:

رايال  الكينية  املعار�سة  زعيم  اأبقى 
اودينغا بالده يف حالة ترقب بعدما 
ارجاأ اىل ام�س االأربعاء االعالن عن 
اعادة  على  لالحتجاج  ا�سرتاتيجيته 
كينياتا،  اوه����ورو  ال��رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب 
معتربا ان عمليات تزوير قد �سابته.

بعد  بال�سمت  اعت�سم  اودينغا  وك��ان 
اع��ادة انتخاب كينياتا وم��ا ت��اله من 
17 قتيال  ا�سفرت عن  اعمال �سغب 
على االقل و177 جريحا يف بع�س 
ينظم  ان  ق��ب��ل  امل���ع���ار����س���ة،  م��ع��اق��ل 
احتفاالت حا�سدة االحد يف �ساحيتي 
الإثبات  ال�سعبيتني  وماثاري  كيبريا 

قوته.
وقال اودينغا امام جتمع �سم االآالف 
م���ن اأن�������س���اره يف ك��ي��ب��ريا وم���اث���اري 
واعطاهم  ن��رتاج��ع،  ول��ن  نخ�سر  مل 
ال��ث��الث��اء، م��ك��ررا االتهامات  م��وع��دا 
تزايدات منذ  التي  والتزوير  بالغ�س 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة يف ال��ث��ام��ن من 

اغ�سط�س.
بيانا  ا���س��در  امل��ع��ار���س��ة  لكن حت��ال��ف 
تاأجيل  فيه  اعلن  الثالثاء  مقت�سبا 

ان  االرب���ع���اء، مو�سحا  اىل  االإع����الن 
امل�ساورات ت�ستغرق وقتا يفوق الوقت 
املعقدة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ب�����س��ب��ب  امل���ت���وق���ع 
والدقيقة للم�سائل التي يتعني على 

التحالف معاجلتها.
ورغم تاأكيد ان املناق�سات حتزر تقدما 
ج��ي��دا، ف���ان ت��اأج��ي��ل االع����الن ي�سري 
يواجهه  ال���ذي  اخل��ي��ار  �سعوبة  اىل 
االن�سقاقات  وك����ذل����ك  ال���ت���ح���ال���ف، 
والرابع  الثاين  امل�سوؤولون  املحتملة، 

ي���ب���دون  ال���ت���ح���ال���ف  واخل����ام���������س يف 
حتفظا �سديدا، فيما تبدو خياراتهم 
تذعن  ان  ج����دا.ومي����ك����ن  حم�������دودة 
امل��ع��ار���س��ة ل��ل�����س��غ��وط ال��دول��ي��ة من 
خالل رفع �سكوى اىل املحكمة العليا 
قبل انتهاء املهلة القانونية اجلمعة، 
ومل  االمكانية.  ه��ذه  ا�ستبعدت  وق��د 
ت���ق���دم م���ن ج��ه��ة اخ�����رى ح��ت��ى االن 
بالتالعب  ات��ه��ام��ات��ه��ا  ع��ل��ى  ال��دل��ي��ل 
باملنظومة االلكرتونية لنقل النتائج 

املر�سح حتى  اودي��ن��غ��ا،  وع��ده��ا.وك��ان 
االنتخابات  اىل  م����رات  ث���الث  االن 
و2007   1997 ال����رئ����ا�����س����ي����ة 
رفع  اي منها،  يفز يف  و2013 ومل 
االنتخابات  يف  الق�ساء  اىل  �سكوى 
جهوده  لكن   ،2013 ع��ام  ال�سابقة 
يف  منها  ال��ري��اح.ورغ��ب��ة  ادراج  ذهبت 
وعودها،  ع���ن  ع��ل��ن��ا  ال���رتاج���ع  ع����دم 
املعار�سة اىل طرف  ميكن ان ترتك 

ثالث مهمة رفع �سكوى ق�سائية.

•• نيويورك-�أ ف ب:

دونالد  االأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  اأ����س���اد 
احلكيم  ب����ال����ق����رار  اأم���������س  ت����رام����ب 
والعقالين للزعيم الكوري ال�سمايل 
اأن����ه  اأع����ل����ن  ال������ذي  اأون  ك���ي���م ج���ون���غ 
�سواريخ  اط����الق  م�����س��روع  �سيجمد 
التابعة  غ���وام  ج��زي��رة  ق���رب  ت�سقط 

لالأرا�سي االأمريكية.
وكتب ترامب يف تغريدة من نيويورك 
حيث مي�سي ب�سعة اأيام “اتخذ كيم 
قرارا  ال�سمايل  ال��ك��وري  اأون  ج��ون��غ 
حكيما جدا وعقالنيا جدا” م�سيفا 
وغري  ك��ارث��ي��ا  ���س��ي��ك��ون  “البديل  اأن 
اجلزيرة  ���س��ب��ه  م���ق���ب���ول«.و����س���ه���دت 
ال��ك��وري��ة ت�����س��ع��ي��دا ح����ادا ل��ل��ت��وت��ر يف 
اال�سابيع الفائتة بعد جناح جتربتني 
نفذتهما كوريا ال�سمالية ل�ساروخني 
بال�ستيني عابرين للقارات يف انتهاك 
ق���ادري���ن بح�سب  ال������دويل،  ل��ل��ح��ظ��ر 
الغربي،  ال�ساحل  بلوغ  على  اخل��رباء 
للواليات  ال�����س��رق��ي،  ال�ساحل  ورمب���ا 

املتحدة.
اللتني  التجربتني  على  ت��رام��ب  ورد 

ب��ال��ن�����س��ب��ة اإىل  ا�����س����ت����ف����زازا  ���س��ك��ل��ت��ا 
وا�سنطن بنربة �سديدة متوعدا الرد 
كيم  نظام  على  والغ�سب”  “بالنار 
جونغ اون يف ا�سارة اىل قوة الرت�سانة 
التوتر  ح��دة  االأمريكية.وت�ساعفت 
عند اعالن اجلي�س الكوري ال�سمايل 
�سواريخ  اأربعة  الإط��الق  يخطط  انه 

ال��ي��اب��ان جتاه  ف��وق  امل���دى  متو�سطة 
لالأرا�سي  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��غ��رية  غ���وام 
التي  ال��ه��ادئ  املحيط  االأم��ريك��ي��ة يف 
ا�سرتاتيجية  جوية  ق��اع��دة  ت�ستقبل 

لعمليات وا�سنطن يف املنطقة.
الثالثاء  ال���و����س���ع  ه������داأ  ك���ي���م  ل���ك���ن 
ب���االإع���الن ان���ه ���س��ي��ج��م��د خ��ط��ت��ه كي 

ال�سلوك  بقليل  اط��ول  لفرتة  يراقب 
ان  لليانكيز، قبل  اجلنوين واالحمق 

ي�سدر اي امر بالتنفيذ.
والح������ق������ا اأك���������د وزي���������ر اخل����ارج����ي����ة 
االمريكي ريك�س تيلر�سون ان بالده 
كوريا  م��ع  للحوار  م�ستعدة  ت��زال  ال 

ال�سمالية ب�سروط.

•• نو�ك�صوط-�أ ف ب:

العزيز  عبد  ول��د  حممد  امل��وري��ت��اين  الرئي�س  ا���س��در 
ا�ستفتاء  اكرثية يف  ايدته  الذي  الد�ستوري  اال�سالح 
كما  ال�سيوخ،  جمل�س  واألغى  اغ�سط�س،  من  اخلام�س 
ت�سريح �سحايف.  احل��ك��وم��ة يف  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ق���ال 
ومتحور اال�ستفتاء حول التعديالت الد�ستورية التي 

اأقرت.
الد�ستوري  املجل�س  �سدق  بعدما  القانون  �سدر  وقد 
يف اليوم نف�سه على نتائج اال�ستفتاء الذي وافق عليه 
 53،73% ف��ي��ه  و����س���ارك  امل��وري��ت��ان��ي��ني  م��ن   85%

منهم. 
وقال ولد ال�سيخ ان �سدور القانون 
ال�سحيفة  يف  ال��ت��ع��دي��الت  ون�����س��ر 
الر�سمية يف اليوم نف�سه ينهيان على 
تنتقل  ال��ذي  ال�سيوخ  جمل�س  الفور 
اجلمعية  اىل  الواقع  يف  �سالحياته 

الوطنية .
واأ�ساف ان جمل�س ال�سيوخ بات من 

املا�سي.
 فمقراته وممتلكاته ومعداته تعود 

اىل الدولة .
وكان اع�ساء جمل�س ال�سيوخ الذين 

احتجوا على الغاء موؤ�س�ستهم، اعرت�سوا على التعديل 
العزيز على  الد�ستوري، فحملوا بذلك الرئي�س عبد 

انتقادهم.
وال تزال ال�سرطة تعتقل يف مكان غري معروف ع�سوا 
يف جمل�س ال�سيوخ قاد حركة الع�سيان واعتقل يف 11 
عائلته  واف��راد من  احد حماميه  قال  كما  اغ�سط�س، 
انهم مل يتمكنوا من االت�سال به. ومل  اك��دوا  الذين 

تعلن ر�سميا ا�سباب توقيفه.
ال�سيوخ،  جم��ل�����س  ال��د���س��ت��وري��ة  ال��ت��ع��دي��الت  وت��ل��غ��ي 
وتعدل  املنتخبة،  االإقليمية  باملجال�س  ا�ستبدل  الذي 
احمران  خطان  اإل��ي��ه  �سي�ساف  ال��ذي  الوطني  العلم 
املقاومة  �سهداء  ت�سحيات  لتقدير 
انتهى  ال��ذي  الفرن�سي  لال�ستعمار 

يف 1960.
وكانت املعار�سة املتطرفة املجتمعة 
يف حت����ال����ف م����ن ث���م���ان���ي���ة اح������زاب 
مقاطعة  اىل  دع�����ت  وم���ن���ظ���م���ات، 

اال�ستفتاء.
وح�سلت هذه الدعوة اىل املقاطعة 
ع��ل��ى دع���م ع���دد ك��ب��ري م��ن خمتلف 
ال�����س��خ�����س��ي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ورج���ال 
دي����ن حم��اف��ظ��ني ون��ا���س��ط��ني �سد 

العبودية.

�أملانيا تدر�ش طلب تركيا ت�سليم
 م�ستبه به يف حماولة �لنقالب

•• برلني-وكاالت:

قال متحدث با�سم وزارة اخلارجية االأملانية ام�س االأربعاء، اإن اأملانيا تدر�س طلب تركيا ت�سليم حما�سر 
يف علوم الدين ي�ستبه يف اأنه �سالع يف حماولة انقالب العام املا�سي.

اإن برلني تلقت  �سايفر، يف موؤمتر �سحفي دوري للحكومة،  با�سم اخلارجية، مارتن  املتحدث  وقال 
مذكرة دبلوما�سية من اأنقرة يوم ال�سبت.

واأ�ساف اإنه مبوجب القانون االأملاين �سينظر قا�س يف الدفوع املقدمة من احلكومة الرتكية قبل اأن 
تتخذ احلكومة االأملانية قرارها.

وكانت تركيا اأر�سلت مذكرة دبلوما�سية تطلب فيها ت�سليم عادل اأوك�سوز، الذي تقول اإنه كان اإماماً 
الأفراد القوات اجلوية الرتكية الذين ق�سفوا مقر الربملان يف اإطار حماولة لالإطاحة باحلكومة.
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عربي ودويل

•• نيويورك-وكاالت:

االإن�سان  امل��ت��ح��دة يف جم���ال ح��ق��وق  ب�����االأمم  دع���ا خ����رباء 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ام�����س االأرب���ع���اء، اإىل ال��ت�����س��دي للعنف 
ال��ع��ن�����س��ري واخل�����وف م���ن االأج���ان���ب وحم��اك��م��ة مرتكبي 
جرائم الكراهية.واأ�سر الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
اأم�س االأول الثالثاء على اأن متطرفني من اليمني والي�سار 
حتولوا اإىل العنف اأثناء م�سرية القوميني البي�س يف والية 
حول  �سيا�سية  عا�سفة  اأث��ار  مما  االأ�سبوع  مطلع  فرجينيا 
العالقات بني االأعراق يف الواليات املتحدة وتعامل ترامب 
مع اأزمة وطنية.وبعد ا�ستباكات بني اجلانبني اأثناء م�سرية 
يوم ال�سبت ده�ست �سيارة معار�سني للم�سرية فقتلت امراأة 
اإىل رج��ل من  بالقتل  ات��ه��ام  اآخ���رون. ووج��ه   19 واأ�سيب 
20 ع��ام��اً وي��دع��ى جيم�س  اأوه��اي��و يبلغ م��ن العمر  والي��ة 

فيلدز ويقال اإن له ميواًل نازية.
بيان م�سرتك  املتحدة يف  باالأمم  امل�ستقلون  وقال اخلرباء 
�سدر يف جنيف: هالنا العنف يف ت�سارلوت�سفيل والكراهية 

العن�سرية التي اأظهرها املتطرفون اليمينيون والقوميون 
البي�س وجماعات النازيني اجلدد.

كما  ومعاقبتهم  اجلناة  كل  حماكمة  اإىل  ندعو  واأ���س��اف��وا 
يجب  االأح����داث،  يف  و�سريع  م�ستقل  حتقيق  وفتح  ينبغي 
العن�سرية  ال��ك��راه��ي��ة  ال��ك��راه��ي��ة وخ��ط��اب  اإدان�����ة خ��ط��اب 
وحماكمة  الكراهية  جرائم  يف  التحقيق  ويجب  �سراحة. 
اأحدث  فرجينيا  يف  االأح����داث  اأن  البيان  يف  اجل��ن��اة.وج��اء 
مثال على تنامي العن�سرية والتمييز العن�سري واخلوف 
من االأفارقة والعنف العن�سري واخلوف من االأجانب وهو 
ما لوحظ يف مظاهرات باأنحاء متفرقة بالواليات املتحدة.
واأوريجون  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  يف  االأخ�����رية  االأح�����داث  اأن  وذك���ر 
اجلغرايف  االنت�سار  م��دى  تظهر  وكنتاكي  اأورل��ي��ان��ز  ونيو 

للم�سكلة.
كانت جلنة حلقوق االإن�سان باالأمم املتحدة حثت الواليات 
النطاق  االإث��ن��ني على وق��ف االع��ت��ق��ال وا���س��ع  ي��وم  املتحدة 
اإن  قائلة  ال��ل��ج��وء  يطلبون  م��ن  ذل��ك  يف  مب��ا  للمهاجرين 

االإجراء “يتنامى باطراد” وينتهك القانون الدويل.

�ل�سبهان وماكغ�رك يزور�ن 
منفذ عرعر �حلدودي

•• بغد�د-�أ ف ب:

واملبعوث  ال�سبهان  ث��ام��ر  ب��غ��داد  ل���دى  ال�����س��اب��ق  ال�����س��ع��ودي  ال�سفري  تفقد 
منفذ  ماكغورك  بريت  االأرب��ع��اء،  اليوم  ال��دويل  التحالف  ل��دى  االأمريكي 

عرعر احلدودي مع ال�سعودية يف جنوب غرب العراق.
وقال نائب رئي�س جمل�س حمافظة االأنبار فالح العي�ساوي، اإنه ا�ستقبل ام�س 
ال�سبهان  ثامر  العربي  اخلليج  ل�سوؤون  ال�سعودي  الدولة  “وزير  االأربعاء، 
ومبعوث الرئي�س االأمريكي بريت ماكغورك يف منفذ عرعر احلدودي مع 

ال�سعودية يف االأنبار” )430 كلم جنوب غرب الرمادي(.
االأربعاء خالل تواجده يف منفذ عرعر  ال�سبهان �سورة على تويرت  ون�سر 
االأخوة  ع��راق  “من  تغريدة  يف  وكتب  والعي�ساوي،  م��اك��غ��ورك  جانب  اإىل 

واملحبة منفذ عرعر العراقي«.
الزيارة هو االط��الع على واقع منفذ  الهدف من  اأن  اإىل  العي�ساوي  ولفت 
عرعر احلدودي واآلية العمل به، ف�ساًل عن اآلية ا�ستقبال احلجاج وا�ستعداد 

املنفذ ليكون جتارياَ اأمام الب�سائع بني الريا�س وبغداد.

•• �صامر�ء-�أ ف ب:

اآخرون  واأ�سيب  العراقية  االأم��ن  ق��وات  من  �سبعة  قتل 
اأمنية  ا�ستهدف مقارا  انتحاري  اأم�س يف هجوم  بجروح 
�سمال مدينة بيجي ب�سمال بغداد، وفق ما اأفادت م�سادر 

اأمنية وحملية.
لوكالة فران�س  قائم مقام بيجي حممد حممود  وق��ال 
ب��ج��روح يف  قتل �سبعة واأ���س��ي��ب �ستة م��ن ق���وات االم���ن 

هجوم نفذه خم�سة انتحاريني من داع�س.
نا�سفة  اأحزمة  يرتدون  كانوا  االنتحاريني  اأن  واأو���س��ح 
وهاجموا فجرا مقرات لقوات ال�سرطة واجلي�س، يف حي 
امل�سايف، �سمال مدينة بيجي التي تبعد مئتي كيلومرت 
ام�س  فجر  وق��ع  ال��ذي  الهجوم  وتخللت  ب��غ��داد.  �سمال 
االأربعاء �سباحا، ا�ستباكات ا�ستمرت ثالث �ساعات، وفقا 

للم�سدر نف�سه.
من جهته، اأكد املتحدث با�سم وزارة الداخلية العراقية 
�سبعة  ا�ست�سهاد  مقت�سب  ب��ي��ان  يف  معن  �سعد  العميد 
واإ�سابة �ستة اآخرين بجروح من عنا�سر االأمن، م�سريا 
الهجوم  يف  انتحاريني  اإرهابيني  خم�سة  قتل  اإىل  اأي�سا 

نف�سه.
ويف بيجي التي تعترب اأهم مدن حمافظة �سالح الدين 

واأكرب اأق�سيتها، اأكرب م�سفاة للنفط يف العراق.
ال��ه��ج��وم، لكن  اأي ج��ه��ة م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا ع���ن  ت��ع��ل��ن  ومل 
عن  م�سوؤوليته  االإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  يعلن  ما  ع��ادة 
اعتداءات مماثلة.ويتزامن الهجوم مع ا�ستعدادات تقوم 
ال�ستعادة  ع�سكرية  عملية  لبدء  العراقية  ال��ق��وات  بها 
اأك��رب معاقل تنظيم  اآخ��ر  تلعفر،  ال�سيطرة على مدينة 

داع�س يف حمافظة نينوى ب�سمال العراق.

�لأمم �ملتحدة تطالب بالتحقيق
 يف �أحد�ث �سارل�ت�سفيل
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مدير عام اجلزيرة يعرتف لبي بي �سي: 

قطر لي�ست دولة دميقر�طية و90 % من مت�يل �لقناة ياأتي من �حلك�مة
•• لندن -و�م:

باأن متويل احلكومة  اعرتف م�سطفى �سواق، مدير عام �سبكة اجلزيرة، 
التقارير  ب�سحة  �سمنيا  مقرا   ،90% نحو  اإىل  ي�سل  للقناة  القطرية 
الواردة من منظمة العفو الدولية التي ت�سري اإىل وجود انتهاكات قطرية 
يف جمال حقوق االإن�سان.. وباأن قطر ال يزال اأمامها الكثري كي ت�سبح دولة 
دميقراطية.جاء ذلك يف لقاء اأجرته هيئة االإذاعة الربيطانية من خالل 
برنامج “هارد توك” ام�س والذي نقل اتهامات موجهة للقناة القطرية 
بعدم املهنية والرتويج للتطرف واالإرهاب منها على �سبيل املثال ا�ست�سافة 

عنا�سر من تنظيم القاعدة يف �سوريا وو�سفهم بالعنا�سر املعتدلة.

�ساكر  �ستيفن  ال�سهري  الربنامج  مقدم  نقلها  التي  االتهامات  وت�سمنت 
والكيل  التوازن  التعامل وعدم  ال�سفافية يف  اإىل  واالفتقار  عدم احليادية 
وا�ستخدامها  العربية  املنطقة  ملو�سوعات  اجل��زي��رة  ت��ن��اول  يف  مبكيالني 
بع�س  يف  ل��الأح��داث  تغطيتها  وخ�سو�ساً  والتحري�س  التعبئة  اأ���س��ل��وب 
مرا�سلي  من  ع��دد  با�ستقالة  ال�سدد  ذل��ك  يف  م�ست�سهدا   ، العربية  ال��دول 
القناة  اأق���وال  ب��ني  وا���س��ح  تباين  ان��ه  اك���دوا  م��ا  ب�سبب  القناة  و�سحافيي 
اجلزيرة  ب��ني  التحريري  اخل��ط  اخ��ت��الف  م��ع  االأر����س  على  وممار�ساتها 
العربية ونظريتها االجنليزية والتناق�س الفا�سح بني ادعاءات اجلزيرة 
تتطابق  الذي  الوقت  القطرية يف  ال�سيا�سة  واال�ستقاللية عن  باحليادية 
القطرية حول  للحكومة  ال�سيا�سية  التوجهات  القناة مع كل  �سيا�سة  فيه 

ق�سايا املنطقة وحتولها اإىل اأداة لل�سيا�سة اخلارجية القطرية، وهو االأمر 
اقر  ذلك.وعندما  على  دليل  تقدمي  دون  من  بالنفي  �سواق  قابله  ال��ذي 
القطرية  بالك�سف عن حجم متويل احلكومة  له  اأنه غري م�سموح  �سواق 
للقناة واجهه مقدم الربنامج باأن القناة القطرية تفتقر اإىل احلد االأدنى 
من ال�سفافية مما دفع �سواق اإىل الك�سف عن اأن 90 % من متويل القناة 
واأنه  االأم��ر  بهذا  خمت�سة  جلانا  هناك  واأن  القطرية  احلكومة  من  ياأتي 
مل ياأت للربنامج للتحدث عن ق�سايا مثل تلك .وا�ست�سهد �ساكر باأقوال 
ب�سبب  لال�ستقالة  ا�سطروا  ممن  القطرية  القناة  يف  عاملني  �سحافيني 
عدم مهنية القناة يف تغطية ق�سايا كثرية يف املنطقة والتباين الوا�سح يف 
اخلط التحريري بني قناة اجلزيرة العربية ونظريتها االجنليزية ومنهم 

مدير مكتب اجلزيرة يف برلني الذي �سبق وو�سفه �سواق باأنه �سحفي على 
درجة عالية من املهنية ثم عاد ليتهمه بانه موال للنظام ال�سوري عندها 

اتهمه مقدم الربنامج بالتناق�س.
باأنه يقوم بدور وزير  ونقل مقدم الربنامج ملدير قناة اجلزيرة انطباعه 
قطري ولي�س �سحافيا حمايدا كما تدعي القناة دائما، وذلك عند دفاعه 
عن انتهاكات حقوق االإن�سان يف قطر، مما ا�سطر �سواق اإىل االعرتاف باأن 
�سمنيا  مقرا  دميقراطية،  دول��ة  ت�سبح  كي  الكثري  اأمامها  ي��زال  ال  قطر 
ب�سحة التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية حول انتهاكات حقوق 
العمال املنخرطني يف بناء امل�ساريع اخلا�سة با�ست�سافة قطر لكاأ�س العامل 
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ل���درا����س���ة ال���ت���ط���رف ال��ع��ن��ف��ي حتت 
عنوان: “نظام �سجون داع�س: بنيتها 
وممار�سات  واأو���س��اع��ه��ا،  واأق�����س��ام��ه��ا 

التعذيب النف�سي والبدين«.
وي�����س��ري ال��ك��ات��ب اإىل اال���س��ت��ف��ادة من 
املقابالت  ع�سرات  م�سامني  حتليل 
م���ع م��ن�����س��ق��ني ع���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م، وعن 
وتعطي  �سابقني.  و�سجناء  عائدين 
اآليات  ح����ول  ف���ك���رة  ال���ل���ق���اءات  ت��ل��ك 
خمتلفة  م���ن���ظ���م���ات  ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا 
باعتقال  ت���ق���وم  ب���داع�������س  م��رت��ب��ط��ة 
والعمل  معهم  وال��ت��ح��ق��ي��ق  ���س��ج��ن��اء، 
على تلقينهم اإيديولوجية التنظيم.

وف��ي��م��ا ك���ان داع�����س ي��ع��دم ع����دداً من 

وعندما كان حرا�س داع�س يح�سرون 
ويرون اأننا نقراأ كتبهم، كنا ننجو من 

ثورات غ�سبهم«.

تدريبات
وينقل روبني عن التقرير كيف جنح 
اآخرين  معتقلني  تدريب  يف  �سجناء 
فبناء  املحققني.  خ��داع  كيفية  ح��ول 
املعتقلون  ك��ان  املحققني،  ق��رار  على 
ال�سرعي  ال��ق��ا���س��ي  ع��ل��ى  ي��ع��ر���س��ون 
احل���االت،  داع�������س. ويف معظم  ل���دى 
فرتة  نهاية  تلي  املرحلة  تلك  كانت 
ي��ك��ن لدى  ت��ع��ذي��ب وحت���ق���ي���ق. ومل 
مرحلة  ب���اأن  علم  �سابقني  معتقلني 

الإنتاج  ق��ت��ل��ه��م  وي�����س��ت��غ��ل  ال�����س��ج��ن��اء، 
االلتحاق  على  للت�سجيع  فيديوهات 
ب�سفوفه، نفذ �سجناء اآخرون اأحكاماً 
اأ�سرف  تثقيفية  ل��ربام��ج  واأخ�سعوا 
ع��ل��ي��ه��ا م��ن��ظ��رو ال��ت��ن��ظ��ي��م. وح����اول 
�سجانيهم.  خ����داع  ه�������وؤالء  م��ن  ع���دد 
املذكور  ال��ت��ق��ري��ر  م���ن  م��ق��ط��ع  ويف 
يف�سر �سجني �سابق، رجل عمره 28 
ال�سجناء  بع�س  تالعب  كيف  ع��ام��اً، 
نتظاهر  “كنا  ي���ق���ول:  ب��ح��را���س��ه��م. 
ن���ق���راأ ك��ت��ب��ه��م. وك��ن��ا نت�سرف  ب��اأن��ن��ا 
ب�ساأن  البع�س  بع�سنا  ن�����س��األ  ك��اأن��ن��ا 
اأم��ور وردت يف الكتب. ويف ال�سفوف 
ال�سريعة.  مدر�سي  مع  نتوا�سل  كنا 

ال��ت��ح��ق��ي��ق ق���د ان��ت��ه��ت م��ع��ه��م. اإذ يف 
غ��ال��ب احل�����االت ك���ان���وا ي��ن��ق��ل��ون اإىل 
اأن يكونوا  نف�س غرف التحقيق دون 
ع��ل��ى ع��ل��م ب��اأن��ه��م ���س��ي��ع��ر���س��ون على 
القا�سي ال�سرعي. ولكن وفق معتقل 
�سابق، وهو رجل عمره 54 عاماً، تعلم 
املعتقلون مع الوقت كيفية الت�سرف 

لتجنب تبعات �سلبية اأخرى.

ا�ستهداف
مت  ك���ي���ف  ال���ت���ق���ري���ر  ����س���م���ن  وورد 
تزويج  رف�������س���وا  رج�����ال  ا����س���ت���ه���داف 
وقال  داع�����س.  م��ن  لعنا�سر  بناتهم 
ابنتان.  ل��ه  ع��ج��وز  ثمة  ك��ان  من�سق: 
مليوين  دف��ع  اأج��ن��ب��ي  ع��ر���س مقاتل 
ل���رية ���س��وري��ة يف م��ق��اب��ل زواج����ه من 
اإحداهما. لكن عندما رف�س العجوز 
اعتقلوه واتهموه باأنه جا�سو�س يعمل 
كان  اآنه  يعني  النظام، وذلك  ل�سالح 
الرجل  ا�ست�سلم  وع��ن��ده��ا  ���س��ي��ع��دم. 
ال��زواج من  وقال للمقاتل: ت�ستطيع 
ابنتي لكن ال ميكن اإقامة حفل زفاف 
اأطلقوا �سراحه  ال�سجن. لذا  واأن��ا يف 
وع���ن���دم���ا خرج  ال�����ت�����ايل.  ال����ي����وم  يف 
العجوز تظاهر باأنه ي�ستعد للعر�س، 
ولكنه حمل ابنتيه وهرب اإىل تركيا.
ومع اقرتاب زوال داع�س من العراق 
و����س���وري���ا، ي��ن��ت��ظ��ر ���س��م��اع م��زي��د من 
�سوريني  ح��ول  البطولية  ال��رواي��ات 
التنظيم  وح�سية  قاوموا  وعراقيني 

من داخل مناطق �سيطرته. 

تظاهروا بقراءة الكتب والتوا�سل مع مدر�سي ال�سريعة 

�سجناء �سابق�ن لدى د�ع�ش: هكذ� �حتلنا على عنا�سر �لتنظيم
•• و��صنطن-وكاالت:

يف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى ال���ت���ف���ك���ك داخ�����ل 
اع��ت��رب مايكل روب���ني، كاتب  داع�����س، 
“كومنرتي”  جم��ل��ة  ل���دى  �سيا�سي 
قراأه  ك��ت��اب  اأف�����س��ل  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة، 
“ال  وعنوانه  �ساران�سكي،  لناتان  كان 
وال��ذي ي�سرح فيه  تخف من ال�سر” 
االحتيال على حمققي  ب��رع يف  كيف 
الإ�سعافه  �سعوا  عندما  ب��ي  ج��ي  ك��ي 
واإجباره على ك�سف �سره. وا�ستخل�س 
نا�سط  ك���ل  اأن  ال���ك���ت���اب  م���ن  روب�����ني 
ولكن  احل��ق��ي��ق��ة،  ي��ق��ول  اأن���ه  يت�سور 
التغلب عل�ى قوة ما يتطلب �سجاعة 
جي  كي  �سعى  عندما  ولكن  ومهارة. 
ا���س��ت��ب��داده، ك���ان حذقاً،  ل��ب�����س��ط  ب���ي 
وهذه ال�سفة ال تنطبق على داع�س.

وفر�س داع�س االإره��اب على مناطق 
�سكان  بع�س  به  رح��ب  وفيما  حكمه. 
وكتب  اآخ���رون.  قاومه  املناطق،  تلك 
بع�سهم حول خماطر كربى واجهها 
نقل  اأج��ل  من  و�سحفيون  اأ�سخا�س 
واق���ع احل��ي��اة حت��ت حكم داع�����س اإىل 

العامل اخلارجي.

�سورة جديدة
اأن���ه ح��ت��ى حينه،  وي��ل��ف��ت روب���ني اإىل 
اعتقلهم  عمن  القليل  اإال  يعرف  مل 
ولكن  داع�����������س.  ����س���ج���ان���و  وع���ذب���ه���م 
ظ���ه���رت ����س���ورة ج���دي���دة م���ن خالل 
الدويل  املركز  م��وؤخ��راً  ن�سره  تقرير 

�لبحرين: بدء �لتحقيق ب�ساأن حمادثة هاتفية بني 
رئي�ش وزر�ء قطر �ل�سابق و�أمني جمعية �ل�فاق �ملنحلة

•• �ملنامة-و�م: 

حتقيقاتها  البحرين  مملكة  يف  العامة  النيابة  با�سرت 
بن جا�سم  التي جرت بني حمد  الهاتفية  املحادثة  ب�ساأن 
رئي�س الوزراء وزير اخلارجية القطري ال�سابق واالأمني 
تعلقت  وال��ت��ي  امل��ن��ح��ل��ة  ال���وف���اق  ال�����س��اب��ق جلمعية  ال��ع��ام 

. مبجريات اأحداث عام 2011 
العام  النائب  “ عن  “ بنا  البحرين  انباء  وكالة  ونقلت 
البحريني علي بن ف�سل البوعينني يف ت�سريح ام�س.. ان 
املحادثة ت�سمنت اتفاق طرفيها على كيفية التعامل مع 
االأو�ساع اآنذاك على نحو من �ساأنه ت�سعيد تلك االأحداث 
ب��غ��ر���س اال�سرار  ال��ق��الق��ل واال���س��ط��راب��ات  وا���س��ت��م��رار 

جناية  ي�سكل  ما  ا�ستقرارها  من  والنيل  البالد  مب�سالح 
التخابر مع دولة اأجنبية بق�سد االإ�سرار مب�سالح اململكة 

القومية.
وزير  الرميحي  حممد  ب��ن  علي  �سعادة  اأك���د  جانبه  م��ن 
امل�سرب  ال�سوتي  الت�سجيل  اأن  البحريني  االإع��الم  �سوؤون 
ال�سابق  القطري  اخل��ارج��ي��ة  ووزي���ر  ال����وزراء  رئي�س  ب��ني 
واأمني عام جمعية الوفاق املنحلة علي �سلمان مثل حلقة 
وا�ستقرار  اأم��ن  على  القطري  التاآمر  �سل�سلة  يف  خطرية 
البحرين واخلليج العربي، ودليال اإ�سافيا على تدخالتها 
املتطرفة،  ل��ل��ج��م��اع��ات  ودع��م��ه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة  ���س��وؤون��ن��ا  يف 

وا�ستهدافها لقوات درع اجلزيرة.
الدول  اأك���رث  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  الرميحي  واأ���س��ار 

العدوانية  القطرية  امل��م��ار���س��ات  م��ن  ت�����س��ررا  اخلليجية 
واالإعالمية،  واالأم���ن���ي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  اأ���س��ك��ال��ه��ا  ب��ج��م��ي��ع 
واملتوا�سلة منذ �سنوات وبلغت ذروتها يف اأحداث 2011 
امل�ستقلة لتق�سي  البحرينية  اللجنة  والتي وثقها تقرير 
مل�سروع  امل�سبوه  املخطط  يف  �سلوعها  وعك�ست  احلقائق، 
اجنبي يف البحرين.واأ�ساف الرميحي اأن مملكة البحرين 
لن ت�سمح الأي تدخل يف �سوؤونها الداخلية مدركة متاما 
وتهديداتها  اململكة  ���س��وؤون  ال��ت��دخ��الت يف  ه��ذه  خ��ط��ورة 
مراعاة  كثريا  عليها  و�سربت  والقومي  الوطني  لالأمن 
للروابط االأخوية التاريخية مع ال�سعب القطري ال�سقيق 
وجميع اأبناء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
وحر�سا على متا�سك البيت اخلليجي ووحدته على اأمل 

ت�سحيح هذه ال�سيا�سات.. اإال اأنه مل يعد مقبوال الت�ساهل 
اأو ال�سمت اأكرث من ذلك اإزاء هذه التدخالت.

و����س���دد ع��ل��ى اأن مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ل��دي��ه��ا ك��ام��ل احلق 
اأمن  اإج������راءات حل��م��اي��ة  ت���راه منا�سبا م��ن  ات��خ��اذ م��ا  يف 
�سيادتها  على  املتاآمرين  وحما�سبة  واملقيمني  املواطنني 

وا�ستقرارها.
احلكومة  لرئي�س  امل�سرب  ال�سوتي  الت�سجيل  اأن  موؤكدا 
القطرية ال�سابقة اأحد ف�سول االأزمة وجانب من االأدلة 
والرباهني والتي لدينا املزيد منها و التي تتك�سف يوما 
العام  وال����راأي  ال�سقيق  القطري  ال�سعب  اأم���ام  اآخ��ر  بعد 
ال��ت��دخ��الت القطرية،  ال��ع��رب��ي وال��ع��امل��ي ع��ل��ى خ���ط���ورة 

ودعمها ومتويلها اجلماعات االإرهابية املتطرفة.

الدوحة م�ستمرة بتعنتها: الأزمة ل اأ�سا�س لها

قطر مت�ل �لإرهاب من �لهند �إىل �لقارة �لعج�ز
•• عو��صم-وكاالت:

يف اأح����دث دل��ي��ل ع��ل��ى دع���م ال��ن��ظ��ام القطري 
التحقيق  وك��ال��ة  ك�سفت  ل���الإره���اب،  امل�ستمر 
ال��ه��ن��دي��ة، ع��ن م��ع��ل��وم��ات تفيد باأن  ال��وط��ن��ي��ة 
اجلزء االأكرب من االأم��وال التي تر�سلها قطر 
با�سم  ال��ه��ن��د،  ج��ن��وب  يف  م��االب��ار  منطقة  اإىل 
االأعمال اخلريية، ي�سل اإىل جمعيات ذات �سلة 

بجماعات اإرهابية.
ماثروبهومي  م��وق��ع  بح�سب  م�����س��ادر  وق��ال��ت 
املنظمات  الإح��دى  تابعة  جمعيات  اإن  الهندي، 
االإره���اب���ي���ة يف ال���ب���الد، ت��ل��ق��ت ح�����وايل 960 
مليون روبية هندية )حوايل 15 مليون دوالر 
اإىل  نقلت  االأم���وال  اأن  اإىل  اأم��ري��ك��ي(، م�سرية 

اأجزاء خمتلفة من البالد.
دور  االأذه������ان  اإىل  ي��ع��ي��د  ال��ه��ن��د،  ك�سفته  وم���ا 
ق���ط���ر يف دع�����م امل���ن���ظ���م���ات االإره����اب����ي����ة حتت 
ومنها  اخل���ريي���ة،  اجل��م��ع��ي��ات  مت��وي��ل  م�سمى 
وامل�ساجد  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  اأهم  من   24
اأوروب��ا والتي تتخفى وراء �ستارة  املتواجدة يف 
ت��اأخ��ذ متويلها من  بينما  اخل��ريي��ة،  االأع��م��ال 
النظام القطري لتكون النتيجة وقوع ماليني 
االإرهابية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  اأي����دي  يف  ال������دوالرات 

كالقاعدة وداع�س واالإخوان.
وم���ن اأب����رز امل��وؤ���س�����س��ات امل��دع��وم��ة م��ن النظام 

القطري يف اأوروبا، مركز اأوك�سفورد للدرا�سات 
املراكز  اأب����رز  اأح���د  يعترب  ال���ذي  االإ���س��الم��ي��ة، 
االإ�سالمية يف اأوروبا، مت تاأ�سي�سه عام 1985 
يف  االإ���س��الم��ي��ة  ال���درا����س���ات  “ت�سجيع  ب��ه��دف 
اإىل  ي�سل  قطري  بتمويل  االأوروبية”  ال��دول 

11 مليون يورو.
واأي�����������س�����اً م���وؤ����س�������س���ة ال����ط����ري����ق االإ�����س����الم����ي 
كجهة  قطر  دول��ة  متولها  والتي  ال��دمن��ارك��ي، 
20 مليون يورو،  اأوىل مببلغ ي�ساهي  ممولة 
بينما ك�سفت معلومات عن اأن النظام القطري 
قدم نحو 11.9 مليون يورو الحتاد املنظمات 
جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  فرن�سا  يف  االإ���س��الم��ي��ة 

قطر اخلريية.
اأن جمعية قطر  ت��ق��اري��ر  اأك���دت  اإي��ط��ال��ي��ا،  ويف 
اخلريية قدمت متوياًل ي�سل اإىل 25 مليون 
ي����ورو الحت����اد ال���رواب���ط االإ���س��الم��ي��ة، و1.1 

مليون يورو لرابطة م�سلمي بلجيكا.
اأم������ا يف اإ����س���ب���ان���ي���ا، ف��ت��ح��ظ��ى راب����ط����ة احل�����وار 
االإ����س���الم���ي، وه���ي ج���زء م��ن احت����اد املنظمات 
االإ���س��الم��ي��ة يف اأوروب������ا، ب��دع��م م����ادي قطري 
اأح��د عنا�سر  اأع�سائها  اأب��رز  الأن  وذل��ك  كبري، 
�سالح  ب��ن  زاو  وه��و  تون�س  يف  النه�سة  حركة 

الرتيكي.
واأثار بناء م�سجد متوله قطر يف ماملو بال�سويد 
ا�ستخدامه  من  اخل��وف  ب�سبب  ح��ادة  نقا�سات 

وح�سب  ال��ت��ط��رف،  لن�سر  مت�سددين  قبل  م��ن 
قول خ��رباء اأوروب��ي��ني ف��اإن من مي��ول، يتحكم 

مبن يدير امل�سجد ويعظ فيه.
ويف املجموع، مول النظام القطري ما ال يقل 
عن 85 مليون يورو مل�ساجد ومراكز وجمعيات 
االإخ����وان يف  اإره��اب��ي��ة مثل  تنظيمات  ت��دي��ره��ا 

اأوروبا، وُت�ستخدم لرتويج الدعاية االإرهابية.
م�سرتكاً  بياناً  اأ���س��درت  املقاطعة  دول  وك��ان��ت 
من  مدعومة  وكيانات  اأف���راد  اأ�سماء  يت�سمن 
مف�سوحاً  النظام  هذا  وبات  القطري،  النظام 
بعد اأن تك�سفت هذه احلقائق واأظهرت للعامل 

احلقيقة التي اأخرجتها دول املقاطعة للعلن.
هذا وتعود قطر مرة جديدة للمراوغة ملحاولة 
الهروب اإىل االأمام يف اأزمتها مع دول اجلوار، 
وال متل من تبنيها للخداع والكذب لتح�سني 

�سورتها املهرتئة من جراء فظاعة اأفعالها. 
القطري  اخلارجية  وزي��ر  يتوىل  الغالب،  ويف 
ال�سيخ حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين مهمة 
اإذ اأدىل  ال��رتوي��ج الأك���اذي���ب ن��ظ��ام احل��م��دي��ن، 
بت�سريحات لوكالة االأنباء القطرية، قال فيها 
التعاون،  انعدمت بني دول جمل�س  “الثقة  اإن 

واإعادتها تتطلب وقتاً طوياًل.
يقول عبد الرحمن اآل ثاين اإن جمل�س التعاون 
وبني  اال�سرتاتيجي،  االأم���ن  مفهوم  على  ق��ام 
موؤخراً  ال��ع��ام��ل  ه��ذا  فقد  ولكنه  ال��ث��ق��ة،  على 

خالل االأزمة،
ح��ال��ة من  تعي�س  املنطقة  ُي��ك��م��ل  ث��ق��ة،  وب��ك��ل   
لها، متنا�سياً  اأ�سا�س  ال  واأزم��ة  اال�ستقرار  عدم 
اأن ال�سبب االأول والرئي�سي يف عدم اال�ستقرار 
يعود اإىل ال�سيا�سة القطرية ودورها يف انتهاك 
دعمها  واأي�ساً  املجاورة،  ال��دول  و�سيادة  حقوق 

ومتويلها لالإرهاب.
فالوزير القطري، ي�ستمر يف حماولة ت�سليل 
الراأي العام، عرب نكران دور الدوحة ال�سلبي يف 
زعزعة اأمن وا�ستقرار الدول املجاورة وبروزها 
ميلي�سيا  م��ع  بتحالفها  اليمنية  ال�����س��اح��ة  يف 
احلوثي واحل�سد ال�سعبي وطعنها الأ�سقائها يف 
دعمها  عدا عن  العربي يف ظهرهم،  التحالف 
لعنا�سرها  واح��ت�����س��ان��ه��ا  االإخ������وان  جل��م��اع��ة 

االإرهابيني . 
اأما الالفت يف ت�سريح الوزير القطري، زعمه 
بدون  املقاطعة  بداية  منذ  يوماً   72“ م��رور 
يقول  ال���واق���ع  ل��ك��ن  م�ستندات”.  اأي  ت��ق��دمي 

عك�س ذلك متاماً،
مدعومة  ل���وائ���ح  امل��ق��اط��ع��ة  دول  ق���دم���ت  اإذ   
ال��دوح��ة يف  بوقائع وحقائق واأرق���ام ح��ول دور 
دع���م ج��م��اع��ات وم��ن��ظ��م��ات واأف�����راد مرتبطني 
عمليات  نفذ  م��ن  ومنهم  اإره��اب��ي��ة،  مبنظمات 
اأوروبا  اإىل  اإره��اب��ي��ني  و���س��ول  و�سهل  اإره��اب��ي��ة 

والكثري من الدول العربية. 
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الفجر الريا�ضي

•• �لعني – �لفجر

لتنظيم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت   
ق��ط��اع االت�����س��االت وب��ال��ت��ع��اون مع 
الثقايف  ال���ري���ا����س���ي  ال���ع���ني  ن������ادي 
تتيح  “هتاف” التي  م��ب��ادرة  ال��ي��وم 
لع�ساق ومتابعي الريا�سة من ذوي 
الهمم وحتديدا املكفوفني اأو الذين 
يعانون من �سعف يف النظر اإمكانية 
ح�سور املباريات يف امللعب والتفاعل 
مع جمرياتها. وتقوم فكرة املبادرة 
على  ال�سوتي  التعليق  اإي�سال  عرب 
املباريات اإليهم، وبالتايل م�ساركتهم 
يف الت�سجيع وتقدمي الدعم لناديهم 
تقام  التي  املباريات  خ��الل  املف�سل 
ع��ل��ى ا���س��ت��اد ه����زاع ب���ن زاي����د معقل 

نادي العني. 
وق����د ج����اء اإط������الق امل�����ب�����ادرة، التي 
تتخذ من �سعار » حما�س الكرة على 
�سحفي  موؤمتر  خالل  م�سامعكم«، 
اأقيم اليوم يف مقر اإدارة نادي العني 
يف ا�ستاد هزاع بن زايد، بح�سور كل 
املن�سوري،  عبيد  حمد  �سعادة  م��ن 
لتنظيم  العامة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر 
قطاع االت�ساالت، و�سعادة حمد بن 
املنتدب،  الع�سو  العامري،  نخريات 

نادي العني الريا�سي الثقايف.
املبادرة،  ه���ذه  اإط����الق  ع��ل��ى  معلقا 
املن�سوري:  عبيد  حمد  �سعادة  ق��ال 

»هتاف« �سمن  ملبادرة  يندرج دعمنا 
اأعلنه  ال����ذي  ف��ع��ال��ي��ات ع���ام اخل���ري 
�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ك��ان ه��ذا االإعالن  حفظه اهلل. لقد 
مبثابة تتويج مل�سرية مكللة باخلري 
ب��ل��دن��ا واقع  وال��ع��ط��اء. ف��اخل��ري يف 
معا�س كل يوم وكل �ساعة. ومفاهيم 
يتجزاأ  ال  جزء  االجتماعي  التكافل 

من ثقافتنا وتراثنا العريق. 
واأ������س�����اف ����س���ع���ادت���ه م��ت��وج��ه��ا اإىل 

»هتاف«  م���ب���ادرة  م��ن  امل�ستفيدين 
واأحبتنا  اأخ���وت���ن���ا  اأن���ت���م  ب���ال���ق���ول: 
الوطن.  ه����ذا  ب��ن��اء  يف  و����س���رك���اوؤن���ا 
فلتكن ب�سريتكم اأقوى من الب�سر، 
التحديات.  م��ن  اأق���وى  وعزميتكم 
وقيادتكم  ل��وط��ن��ك��م  ��ك��م  ح��برّ ول��ي��ك��ن 
ه���و زادك�����م ل��ل��ب��ح��ث امل��ت��وا���س��ل عن 
حا�سركم  ب��ن��اء  يف  للم�ساركة  �سبل 
ال  وط���ن  اأب���ن���اء  اأن��ت��م  وم�ستقبلكم. 
دائماً  حكومتكم  للياأ�س.  فيه  مكان 
يوماً  تتوقف  مل  وقيادتكم  معكم، 

ع���ن رع��اي��ت��ك��م ب��ال��ع��ط��ف واحل����ب. 
ال��ع��ام��ة لتنظيم  ال��ه��ي��ئ��ة  ون��ح��ن يف 
ق���ط���اع االت���������س����االت، وم�����ن خالل 
م�سوؤوليتنا املجتمعية، �سنظل نعمل 
ل  ت�سهرّ التي  اخل��دم��ات  توفري  على 

حياتكم. 
بدوره قال �سعادة حمد بن نخريات 
ال���ع���ام���ري: » ت���اأت���ي ه����ذه امل���ب���ادرة، 
ات�ساقاً مع �سيا�سة تطوير امل�سوؤولية 
الريا�سي  املجتمعية يف نادي العني 
اأولويات  على  تاأتي  والتي  الثقايف، 

القطاعات  جميع  يف  ال��ن��ادي  مهام 
االإداري������ة وال��ري��ا���س��ي��ة، ون���اأم���ل اأن 
دعم م�سرية  املبادرة يف  تلك  ت�سهم 
مم��ث��ل ك����رة ال���ق���دم االإم���ارات���ي���ة يف 
خمتلف املحافل، مبا يعك�س الوجه 

امل�سرق للريا�سة االإماراتية.
نادي  اأن  نوؤكد  العامري:  واأ���س��اف 
االإجنازات  طريق  يف  العني، ما�ٍس 
القيادة  م��ن  الكبري  ال��دع��م  بف�سل 
التي  ال��رائ��ع��ة  وال��ع��زمي��ة  الر�سيدة 
ي��ت��ح��ل��ى ب��ه��ا ج��م��ي��ع ال���الع���ب���ني يف 
وامل�ساندة  االأول  ال��ف��ري��ق  ���س��ف��وف 
جميع  يف  ال���ق���وي���ة  اجل���م���اه���ريي���ة 
االأوقات واملنا�سبات والتي جتد منا 

كل تقدير واحرتام.
تزامنا  املبادرة  هذه  اإط��الق  وياأتي 
املو�سم  ان����ط����الق����ة  اق��������رتاب  م����ع 
العربي  اجلديد من دوري اخلليج 
التزام كل من  لكرة القدم، وتعك�س 
الهيئة والنادي مب�سوؤوليتهما جتاه 
اأحدث  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن  املجتمع 
احللول واالأجهزة التي تتيح لع�ساق 
من  الدولة  يف  القدم  كرة  ومتابعي 
للم�ساركة  ال��ف��ر���س��ة  ال��ه��م��م  ذوي 
ناديهم  وت�سجيع  دع��م  يف  الفاعلة 
ال�سعادة  اإدخ����ال  وب��ال��ت��ايل  املف�سل 
باعتبارهم  نفو�سهم  اإىل  والبهجة 
الن�سيج  ���س��م��ن  اأ���س��ا���س��ي��ة  ���س��ري��ح��ة 

االجتماعي لدولة االإمارات.

حتت �سعار “حما�س الكرة على م�سامعكم”

�لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �لت�سالت وبالتعاون مع نادي �لعني يطلقان مبادرة “هتاف” لتفاعل �ملكف�فني مع �ملباريات 

اأعلن حممد حممد فا�سل الهاملي رئي�س اإحتاد االإمارات لريا�سة املعاقني 
تر�سيحه لع�سوية جمل�س اإدارة اللجنة الباراملبية الدولية جمددا لدورة 
يف  تعقد  التي  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  خ��الل  من  قادمة 
�سيافة عا�سمة دولة االإمارات مدينة اأبو ظبي خالل الفرتة من 3 – 9 
�سبتمرب املقبل برعاية �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اأبو ظبي الريا�سي  بعد النجاح الذي حققته االنتخابات املا�سية التي كفلت 
لالإمارات الفوز بع�سوية اللجنة الدولية من اجلولة االأوىل ،لذلك يتوقع 
اأن  ت�سهد انتخاب جمل�س االإدارة اجلديد لالحتاد لدورة قادمة اهتماما 
كبريا بهدف انتخاب رئي�س جديد لالحتاد خلفا للربيطاين ال�سري فيليب 
كرافن الذي انتهت دورته، حيث يح�سر تلك االجتماعات اأكرث من 176 
ع�سو من كافه قارات العامل من اأ�سل 25 احتادا الأهمية الدورة املقبلة. 
واأ�ساف حممد الهاملي رئي�س اللجنة املنظمة ال�ست�سافة تلك الفعاليات 

ال�ست�سافة  املنظمة  العليا  اللجنة  عقدته  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل 
الباراملبية  اللجنة  واأع�ساء  رئي�س  وانتخابات  العمومية  اجلمعية  اأعمال 
الدولية بح�سور طالل الها�سمي نائب رئي�س اللجنة املنظمة العليا، وذيبان 
�سامل املهريي مدير جلنة اال�ستقبال والت�سكني واملوا�سالت، واملقدم عبد 
املنعم حممد اأحمد ال�سحي  ممثل �سرطة اأبو ظبي رئي�س اللجنة االأمنية 
االإعالمية  اللجنة  رئي�س  ظبي  اأب��و  �سركة  ممثل  البطيح  الرحيم  عبد   ،
لالإعالم، وفالح الفي�سل رئي�س اللجنة املالية واخلدمات امل�ساعدة و�سامل 
املرزوقي ممثل �سركة مطارات اأبو ظبي ، وطارق ال�سويعي مقرر اللجنة 
ي�ستمد قوته  ب��اأن تر�سيحه  الهاملي-  ومن�سق عام احل��دث. وذك��ر حممد 
من دعم القيادة الر�سيدة لتلك الفئة املهمة يف جمتمع االإمارات ،خا�سة 
واالإمارات تتاأهب الحت�سان االألعاب العاملية ال�سيفية لالأوملبياد اخلا�س 
و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  مدينة  ك���اأول   ،2019 ع��ام  ال���دويل 

اإفريقيا تنال هذا ال�سرف الكبري ا�ستثمارا للرعاية الكرمية التي حتظى 
زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  قبل �ساحب  االإعاقة من  ذوي  ريا�سة  بها 
كافة  بتقدمي  �سموه  وت��وج��ي��ه��ات  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان  اآل 
امل�ستوى  على  مرموقة  مكانة  ت��ب��واأت  حتى  الريا�سة  ل��ه��ذه  االإم��ك��ان��ي��ات 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  واهتمام  العاملي، 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، واأخيه �ساحب 
القائد  نائب  اأبو ظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
االأعلى للقوات امل�سلحة ،وجهود الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة 
الثقافة وال�سباب  اآل نهيان وزير  ال�سيخ نهيان بن مبارك  برئا�سة معايل 
وتنمية املجتمع والذي انعك�س خالل الفرتة املا�سية عندما فازت عا�سمة 
االإمارات اأبو ظبي بتنظيم احلدث الريا�سي االإن�ساين الكبري الذي ي�سهد 

م�ساركة اأكرث من180 دولة واآالف الريا�سيني.

تر�سيح حممد حممد فا�سل �لهاملي لع�س�ية جمل�ش �إد�رة �للجنة �لبار�ملبية �لدولية

العا�سمة  للجوجيت�سو  االأول  الوطني  منتخبنا  غ��ادر 
اأم�س متوجهاً اىل ريو دي جانريو بالربازيل  اأبوظبي 
الإقامة مع�سكر تدريبي يف اإحدى اإهم قالع اجلوجيت�سو 
اآ�سيا  بطولة  مناف�سات  خل��و���س  ا���س��ت��ع��داداً  ال��ع��امل،  يف 
الألعاب ال�ساالت املقرر لها ال�سهر املقبل يف مدينة ع�سق 

اآباد بدولة تركمان�ستان.
و�سمت قائمة املنتخب للمع�سكر 14 العباً هم في�سل 
وابراهيم  الكربي،  وطالب  احلمادي،  ويحيي  الكتبي، 
وحمد  احل��م��ادي،  و�سعود  بالهول،  وخلفان  احلو�سني، 
�سعيد النعيمي، وزايد املن�سوري، وزايد الكعبي، و�سعيد 
�سامل  وع��ب��ي��د  امل���زروع���ي،  جمعة  و�سعيد  ح��م��دو،  ح���اج 

النعيمي، ومبارك عمرو، وخليفة ال�سويدي.
ال�سهري  ليما  روب��ريت��و  امل���درب  البعثة  ي��راف��ق  و���س��وف 
بجوردو، واخلبري الدويل رئي�س جلنة احلكام باالحتاد 

الدويل األك�س باز. 
وي�ستهدف املنتخب من هذا املع�سكر والذي ت�ست�سيفه 
ال��ف��ن��ي��ة والبدنية  ال��ك��ف��اءة  ك��ورب��و���س رف���ع  اأك���ادمي���ي���ة 
بواقع ح�ستني  املكثفة  التدريبات  لالعبني من خالل 
يومياً �سباحاً وم�ساًء، واإعداد الالعبني ذهنياً للتحدي 
الكبري الذي �سي�سارك فيه املنتخب حتت مظلة اللجنة 

املجل�س  ينظمها  التي  البطولة  يف  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة 
االأوملبي االآ�سيوي.

الفنية  االإدارة  مدير  البلو�سي  يو�سف  اأكد  ناحيته  من 
اأن منتخب اجلوجيت�سو   باحتاد االمارات للجوجيت�سو 

بهانوي،  االأخ����رية  اآ���س��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف  ب���الًء ح�سناً  اأب��ل��ى 
واأن  وال�سيدات،  للرجال  ملونة  ميدالية   22 وان��ت��زع 
ه��ن��اك جت��دي��د دائ����م ل��ط��م��وح��ات ال��الع��ب��ني، وحتفيز 
الأن  فيها،  ن�سارك  ج��دي��دة  بطولة  ك��ل  م��ع  لقدراتهم، 

الهدف دائماً هو �سعود من�سات التتويج والتاأكيد على 
�سدارتنا الآ�سيا حتديداً على م�ستوى الرجال، ومن هنا 
نتيجة  هائلة  معنوية  جرعة  على  اأبطالنا  ح�سل  فقد 

اجنازاتهم يف فيتنام.
يوماً،   20 ال  تتجاوز  مدته  املع�سكر  البلو�سي:  وق��ال 
و����س���وف ي��ن��ج��ح اجل���ه���از ال��ف��ن��ي م���ن خ��الل��ه يف اإدخ����ال 
الالعبني الأجواء األعاب ال�ساالت االآ�سيوية ، واال�ستعداد 
باأف�سل �سورة خلو�س النزاالت القوية امام امل�سنفني 
ق��درات ومهارات  ودرا���س��ة  ال�سفراء،  القارة  االأوائ���ل يف 
هو  احل��ايل  الربازيل  مع�سكر  يكون  و�سوف  املناف�سني، 
خلو�س  اال���س��ت��ع��داد  يف  ملنتخبنا  بالن�سبة  حمطة  اأه���م 
اجلاري2017  املو�سم  الر�سمية  اال�ستحقاقات  كافة 

.  2018-
بجوردو  ال�سهري  ليما  روبريتو  يقول  ال�سياق  نف�س  يف 
كانت  املو�سم اجلديد  انطالقة  ان  املنتخب  فني  مدير 
ق��وي��ة ���س��واء يف ب��ط��ول��ة االأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ب��ب��ول��ن��دا اأو 
اثبتوا  االإم����ارات  اأب��ط��ال  واأن  بفيتنام،  اآ�سيا  بطولة  يف 
امل�سوؤولية،  ق��در  على  وك��ان��وا  املناف�ستني   يف  جدارتهم 
واأن بطولة األعاب ال�ساالت االآ�سيوية من اأهم حتديات 
املو�سم اجلاري، والتي جنهز لها من بعد نهاية املو�سم 

اأبوظبي  بطولة  بعد  من  وبالتحديد  مبا�سرة  املا�سي 
وقال: االإمارات  العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو 2017. 
اأ���س��ب��ح��ت رق��م��اً ���س��ع��ب��اً يف ري��ا���س��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و على 
ونرتك  اإال  بطولة  اأي  يف  ن�سارك  وال  العامل،  م�ستوى 
اأ�سباب  ال��ت�����س��اوؤل ع��ن  ي��دف��ع االآخ��ري��ن على  اث���راً  فيها 
اأن  اللعبة عندنا، وال �سيما بعد  التي ت�سهدها  الطفرة 
اأ�سبحت اأبوظبي عا�سمة اجلوجيت�سو العاملية، واأي�ساً 
عا�سمة القرار العاملي من بعد قرار انتقال مقر املنظمة 

الدولية اإليها.
وت���اب���ع: حت��دث��ت م���ع ال��الع��ب��ني ب��ع��د ب��ط��ول��ة فيتنام، 
ت�سميماً   لديهم  وكلهم  اجل��دي��دة،  اأه��داف��ن��ا  وح��ددن��ا 
كاماًل على ا�ستثمار مع�سكر ريو باأف�سل �سورة، والعودة 
ال�ساالت،  األعاب  بطولة  خلو�س  تامة  بجاهزية   منه 
اأن بطولة فيتنام كانت بروفة قوية لنا قبل  ويف ظني 

يف  املناف�سة  اأن  ن��درك  ونحن  ال�ساالت،  حت��دي  خو�س 
البطولة  يف  منها  اأق���وى  تكون  �سوف  ال�ساالت  األ��ع��اب 
االآ�سيوية بفيتنام، ومن اأجل ذلك جاءت فكرة املع�سكر 

اخلارجي يف ريو دي جانريو.
يف �سياق مت�سل يقيم منتخب الفتيات مع�سكراً موازياً 
اأب��وظ��ب��ي ا���س��ت��ع��داداً لنف�س ال��ب��ط��ول��ة، حتت  داخ��ل��ي��اً يف 
الالعبات  تخ�سع  حيث  بري�سيلال،  الربازيلية  اإ�سراف 
ومن  البطولة،  موعد  حتى  مكثفة  يومية  لتدريبات 
املنتظر اأن يتم ا�ستقدام بع�س الالعبات املتميزات من 
اأوروبا  اآ�سيا، والعبات من  �سرق  االأردن وعدد من دول 
اأجل  م��ن  لالعباتنا  ال��ق��وي  االح��ت��ك��اك  فر�س  لتوفري 
�سيما بعد اخلربة  والفني، وال  البدين  رفع م�ستواهن 
الدولية الكبرية التي اكت�سبنها من خالل امل�ساركة يف 

بطولة اآ�سيا االخرية بالعا�سمة الفيتنامية هانوي.

ا�ستعدادًا لآ�سيوية ال�سالت

منتخب �جل�جيت�س� يت�جه �إىل مع�سكر ري� دي جانرو 
تدريبات مكثفة على فرتتني يوميًا لرفع املعدلت البدنية واملهارية لالعبني 
البلو�سي: جددنا حوافز الالعبني بعد اجلرعة املعنوية الكبرية يف هانوي
جوردو: مناف�سات ع�سق اآباد لن تكون �سهلة وثقتنا يف الأبطال بال حدود

وا�سل بطل االإمارات الذهبي �سامل عبد الرحمن تاألقه 
 2017 اأبو ظبي الدويل لل�سطرجن لعام  يف مهرجان 
ان��ط��الق��ت��ه �سمن  ت��ت��ج��دد  ال����ذي   24 ال����  ن�����س��خ��ت��ه  يف 
فعاليات )عام اخلري2017 ( والذي ينظمه نادي اأبو 
ظبي لل�سطرجن والثقافة برعاية �سمو ال�سيخ نهيان بن 
اأبو ظبي الريا�سي، وقد  زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
جاء تفوق العب نادي ال�سارقة الكبري بفوزه امل�ستحق 
على االوزبكي ال�ساعد نودر بيك عبد ال�ستاروف الذي 
العمرية  الفئة  لتلك  العامل  يف  ت�سنيف  اأعلى  ميتلك 
وبذلك ي�سيف الفتي الذهبي نقطة ثانية لر�سيده يف 
م�سوار بطولة االأ�ساتذة �سمن فعاليات املهرجان الذي 
توا�سلت مناف�ساته بفندق دو�ست ثاين يف اأبو ظبي بعد 
فيها  يتح  مل  ال��ذي  �سامل  من  وخاطفة  �سريعة  مباراة 
اأمام هجوم  اأنفا�سه  الفر�سة لعبد ال�ستاروف اللتقاط 

متوا�سل ومدرو�س كفل له الفوز .
الالعبة  ال��ع��امل  �سيدات  بطولة  مر�سحة  وا�ستطاعت 
بنف�س  تفوقها  موا�سلة  دورن���اف���ايل  ه��اري��ك��ا  الهندية 
الوترية التي بداأت بها اجلولة االأوىل االفتتاحية والتي 
الثالث يف البطولة الالعب  اأزاحت امل�سنف  ا�ستطاعت 
ا�ستعر�ست  م���ب���اراة  ب��ع��د  حم���م���دوف  روؤوف  االذري 
وخا�سة  التكتيكية  م��ه��ارات��ه��ا  ال��ه��ن��دي��ة  البطلة  فيها 
امل��ب��اراة واأثبتت ح�سور قوي  امل��راح��ل االأخ���رية م��ن  يف 
للجن�س اللطيف يف لعبة االأذكياء لت�سيف نقطة ثانية 
لر�سيدها ولتن�سم بذلك لقائمة ال�سدارة والتي ت�سم 

العك�س  على  بينما  ايجابية،  بنتائج  العبا والعبة   12
االأول  وم�سنفها  البطولة  للقب  االأول  امل��ر���س��ح  ت��اب��ع 
املفاجئ  بتعادله  اإخ��ف��اق��ات��ه  ���س��ورت  نيجل  االن��ك��ل��ي��زي 
وللمرة الثانية يف البطولة مع النا�سئ الواعد الهندي 
�سنة   12 ع��ام  للنا�سئني  اآ���س��ي��ا  بطل  ���س��ادواين  رون���اك 
2015 والذي اثبت موهبة واعدة واأداء بتقنية عالية 

خالل املباراة ليخطف اأ�سواء اجلولة.
و�سهدت اجلولة فوز بطل م�سر واأفريقيا للعام احلايل 
ال��ه��ن��دي كومار  ال��الع��ب  ب��ا���س��م �سمري ع��ل��ى  ال��دك��ت��ور 
االأ�ساتذة  بطولة  م�سوار  يف  ف��وز  اأول  ليحقق  ج���وراف 
احمد  الكبري  ال���دويل  االأ���س��ت��اذ  مواطنه  ت��ع��ادل  فيما   ،

عديل بطل �سباب العامل �سابقاً  مع الرو�سي �سافيلي.
ومن اأبرز مواجهات اجلولة الثالثة  والتي من املنتظر 
اأن ت�سهد مناف�سات قوية لقاء بطل االإمارات �سامل عبد 
الالعب  ويلعب  هار�سيت  راج��ا  الهندي  م��ع  الرحمن 
الهندي ايداين بويا من مع مواطنه �سيتورمان ور�سيد 
كل منهما نقطتان، فيما يلتقي الالعب االأملاين دينغر 
ويني�س مع الالعب ال�سويدي ماد�س اندر�سون ور�سيد 

كل منهما نقطتان.
ال�سربي  م��ع  برند�سكي  ف��ي��ت��االي  االأوك�����راين  وي��ل��ع��ب 
ويتقابل  نقطتان�،  منهما  ك��ل  ور�سيد  اي���دج  الك�سندر 
اجلورجي لوكا بي�سزاده مع املنغويل ت�سجمد بات�سلون 

ايفان  ال��رو���س��ي  ويلعب  نقطتان،  منهما  ك��ل  ور���س��ي��د 
ك���ل منهما  م��ق��ام��ي ور���س��ي��د  ق��ائ��م  اح�����س��ن  م���ع  روزم 
بوجدان  ال��روم��اين  م��ع  كريكور  نقطتان،والربازيلي 

دياك ور�سيد كل منهما نقطتان.
اأمني  با�سم  امل�سري  لقاء  اجلولة  مواجهات  اأه��م  ومن 
م��ع ال��ه��ن��دي اأري����ان ���س��وب��را ور���س��ي��د ك��ل منهما نقطة 
ون�سف ويلعب مواطنه اأحمد عديل مع الهندي نيهال 

�سارين ور�سيد كل منهما نقطة ون�سف .
ندية  مبارياتها  املفتوحة  البطولة  مناف�سات  وت�سهد 
اإماراتيا  وت���واج���داً  االأوىل  ال���ط���اوالت  ع��ل��ى  وخ��ا���س��ة 
ال�����س��دارة يف مقدمتهم  ق��ائ��م��ة  وع��رب��ي��اً يف  وخ��ل��ي��ج��ي��اً 

اخل����وري وعلي  االإم�����ارات وهم  عي�سى حم��م��د  ���س��ب��اب 
را���س��د و���س��امل اح��م��د ���س��امل و���س��ي��ف اح��م��د وع��ل��ي عبد 
وعو�سة  اإبراهيم  و�سلطان  علي  الكرمي  وعبد  العزيز 
مبارك ال�سام�سي وخلود الزرعوين ، كما برز الكويتي 
خلف العازمي ،ومن م�سر عبد احلميد عرفان ورامز 
�سمري ،ومن االأردن جمال عبد اجلبار ويزن الب�سايرة 
الفزاري  املغرب حممد  رافع ومن  �سوريا حممد  ومن 

،ال�سوداين عاطف حمجوب عقبة �سبيطة فل�سطني .
وم���ن ال��ه��ن��د ���س��اه دروف��ي��ك وم��ي��ت��ال م��ام��وك�����س، وعلي 
ومن  ك��ازاخ�����س��ت��ان  كيزبك  امبيتوف  باك�ستان  عا�سم 

ال�سني وانغ �سانوان وااليطالية �سونيا �سريليتي .

االأوىل  اجلولة  انطالقة  املهرجان  مناف�سات  و�سهدت 
والثانية من بطولة االأطفال الدولية مب�ساركة 145 
العبا والعبة من 55 جن�سية من خمتلف قارات العامل 
ويت�سدر   ، االإم���ارات  جن��وم  من  وا�سعة  م�ساركة  و�سط 
تلك البطولة بنهاية اجلولة الثانية 34 العبا والعبة 
حمد  ال�سقيقان  واأب��رزه��م  النقاط  م��ن  كامل  بر�سيد 
وحارب ال�سام�سي و�سعيد احلو�سني وعبد اهلل احلمادي  
ال�سام�سي  وع��و���س��ة  اح��م��د  وف��اط��م��ة  م��ر���س��ول  و�سعيد 
وعائ�سة علي �سيف االإمارات، ومالك �سيف ولوؤي �سمري 
وحممد احلديدي االأردن وعدنان حبيب كندا وهاري 

كر�سنا الهند وخزار بابازاده من اأذربيجان .

بطل �لإمار�ت �لذهبي �سامل عبد �لرحمن ي���سل تاألقه يف مهرجان �أب� ظبي �لدويل لل�سطرجن2017 
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الفجر الريا�ضي

•• �لعني - �لفجر

ف����از ال��ع��ني ع��ل��ى ���س��ي��ف��ه ف��ري��ق نادي 
امل���ح���رق ال��ب��ح��ري��ن��ي ب��ث��الث��ة اأه�����داف 
الودية  امل���ب���اراة  وذل���ك يف  م��ق��اب��ل  دون 
اليوم  م�����س��اء  ال��ف��ري��ق��ني  جمعت  ال��ت��ي 
ع��ل��ى اإ���س��ت��اد ه����زاع ب��ن زاي����د، يف اإط���ار 
الهالل  ملواجهة  »الزعيم«  حت�سريات 
االثنني  وامل��ق��ررة  املرتقبة  ال�����س��ع��ودي 
دوري  نهائي  رب��ع  ذه��اب  �سمن  املقبل 
�سوط  وك��ان  القدم.  لكرة  اآ�سيا  اأبطال 
العني  بتقدم  انتهى  ق��د  االأول  اللعب 
ثالثية  واأح�������رز  2/�سفر،  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
»الزعيم« املهاجم الربازيلي داينفري�س 
دقائق فقط   »9« م��رور  بعد  دوغال�س 
نهاية  �سافرة  وقبل  املباراة  بداية  من 
متكن  دق���ائ���ق  ب���اأرب���ع  االأول  ال�����س��وط 
املهاجم ال�سويدي ماركو�س بريغ، من 
ت��ع��زي��ز ت��ق��دم ف��ري��ق��ه ب��ال��ه��دف الثاين 
هدفه  نف�سه  ال��الع��ب  واأ���س��اف   »41«
يف  لفريقه  والثالث  الثاين  ال�سخ�سي 
الدقيقة »88«. لتنتهي املواجهة بفوز 

العني على املحرق بنتيجة 3/�سفر. 
دروع تذكارية

»حماد«،  عبيد  حم��م��د  ���س��ع��ادة  ت��ب��ادل 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة نادي العني 
لكرة القدم، امل�سرف على فريق الكرة 
جمعة،  ع��ب��دال��رح��م��ن  و���س��ع��ادة  االأول 

املحرق  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
البحريني، رئي�س جهاز الكرة بالنادي 
املباراة  التذكارية بني �سوطي  ال��دروع 
العالقة  ع��م��ق  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً  وذل�����ك 

الوطيدة فيما بني الناديني.
اأكد اأن املباريات الر�سمية تختلف عن 

الودية
اأف�سل  ميــتــلــك  ــني  ــع ال زوران: 
العنا�سر ومواجهة املحرق تدريب 

جيد ملباراة لهالل
ماميت�س،  زوران  ال���ك���روات���ي،  و���س��ف 
جتربة  اأن  ل���ل���ع���ني،  ال���ف���ن���ي  امل����دي����ر 
البحريني  اأمام املحرق  الودية  فريقه 
مباراة  العني  »قدم  موؤكداً:  باجليدة، 
عاٍل  برتكيٍز  املواجهة  ودخ��ل  ممتازة، 
�سافرة  وح��ت��ى  االأوىل  الدقيقة  منذ 

نهاية املباراة«.
روؤيته  ح����ول  �����س����وؤال  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 

ملواجهة الهالل الذي ا�ستهل م�سواره 
قال:  جميل،  دوري  م�سابقة  يف  فعلياً 
تختلف  الر�سمية  املباريات  اأن  »املوؤكد 
ع����ن ال�����ودي�����ة، ل���ذل���ك ح��ر���س��ن��ا على 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع م��ب��ارات��ن��ا اأم����ام املحرق 
العايل  وال��رتك��ي��ز  املطلوبة  ب��اجل��دي��ة 
ك��م��ا ذك����رت ل��ك��م واأع��ت��ق��د اأن���ه���ا كانت 
ت��دري��ب ج��ي��د ل��ل��ف��ري��ق ق��ب��ل مواجهة 

الهالل ال�سعودي«.

واأك������م������ل: م���ن���اف�������س ال����ع����ني يف رب���ع 
ال��ن��ه��ائ��ي ي��ع��ت��رب اأح�����د اأف�������س���ل فرق 
امل��ن��ط��ق��ة وي�����س��م يف ���س��ف��وف��ه العبني 
باملقابل فريقي ميتلك  جيدين ولكن 
القارة  م�ستوى  على  العنا�سر  اأف�سل 
ون��ح��ن ن���درك ج��ي��داً م��ا امل��ط��ل��وب منا 
اأمام  يف م��واج��ه��ت��ي ال��ذه��اب واالإي�����اب 

الفريق ال�سعودي.
�سكر نادي العني

�سريدة: مكا�سبنا كبرية من مواجهة 
»الزعيم«

فريق  م���درب  ���س��ري��دة،  �سلمان  اأع���رب 
ن�����ادي امل���ح���رق ال��ب��ح��ري��ن��ي ع���ن بالغ 
الذي  العني  لنادي  وتقديره  امتنانه 
احلايل،  املع�سكر  يف  فريقه  ي�ست�سيف 
قليلة  تظل  ال�سكر   »كلمات  م��وؤك��داً: 
وموؤ�س�س  »ال���زع���ي���م«  ح���ق  يف  دائ����م����اً 
ا�سرتاتيجية جناح هذا الكيان ال�سامخ 

اآل نهيان،  �سمو ال�سيخ ه��زاع بن زاي��د 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
اأبوظبي، النائب االأول لرئي�س النادي 
وجم��ل�����س ال�����س��رف ال��ع��ي��ن��اوي، رئي�س 
الريا�سي  ال��ع��ني  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 

الثقايف«.
العني  م���واج���ه���ة  اإن  ����س���ري���دة،  وق�����ال 
للخروج  مثالية  فر�سة  كانت  الودية 
ال�سعيدين  على  املطلوبة  باملكا�سب 

العني  واأن  خ�سو�ساً  والبدين،  الفني 
ملباراة  حالياً  ويتاأهب  ب��ط��والت  ن��ادي 
ال�سعودي  الهالل  �سقيقه  اأم��ام  قوية 
اعتقادي  ويف  اآ���س��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري  يف 
اجلاهزية  درج��ة  اإىل  و�سل  العني  اأن 
املع�سكر  م���ن  ع���ودت���ه  ب��ع��د  امل��ط��ل��وب��ة 
اأربعة  اأم����ا ف��ري��ق��ي ف��ل��دي��ه  اخل���ارج���ي 
يبلغوا  مل  االأ���س��ا���س��ي��ني  م���ن  الع��ب��ني 

درجة اجلاهزية الكاملة.
وحول اأهداف فريقه باملو�سم اجلديد، 
قال: »املوؤكد اأن املحرق نادي بطوالت 
ونتطلع يف املو�سم اجلديد اإىل حتقيق 
اأف�سل النتائج وح�سد االألقاب واملتابع 
اأن  يجد  العني  اأم���ام  ال��ودي��ة  للمباراة 
الفريق حت�سن مردوده خالل ال�سوط 
الثاين واأعتقد اأن املكا�سب التي خرجنا 

بها من مواجهة العني كبرية جداً«.
اإىل  فريقه  لعبي  يخ�سع  زوران 

تدريب �سباحي
ماميت�س،  زوران  ال��ك��روات��ي،  اأخ�����س��ع 
امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ع��ني، الع��ب��ي فريقه 
يوم اأم�س اإىل ح�سة تدريبية �سباحية 
اأعقاب املباراة »الودية« التي  وذلك يف 
خا�سها »الزعيم« يوم اأم�س االأول اأمام 
املحرق البحريني ومن املقرر اأن يوؤدي 
ال��ع��ني م��ران��ه ال��ي��وم يف امل�����س��اء وذلك 
مل��واج��ه��ة الهالل  ���س��م��ن حت�����س��ريات��ه 

ال�سعودي.

يف اإطار االإجنازات الباهرة املتالحقة لفر�سان نادي تراث االمارات يف البطوالت 
العاملية املخ�س�سة لريا�سة الفرو�سية ، ما يوؤكد ريادتهم ، وتفوقهم وجدارتهم 
، وحر�سهم على رفع ا�سم االمارات عاليا يف املحافل الريا�سية العاملية ، تنفيذا 
لتوجيهات �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ، ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س 
ال��ذي يقدم الدعم ال��الحم��دود لفر�سان  ت��راث االم���ارات،  ن��ادي  ، رئي�س  الدولة 
ذلك  وم��ن   ، الدولية  البطوالت  اأه��م  يف  ح�سورهم  لتاأكيد  االم���ارات،  وفار�سات 
اإجن��از كبري  ، من  الرميثي موؤخرا  �سايف  العاملي حممد  النادي  ما حققه فار�س 
وفوز غال ، يف بطولة اأوبالبيق الدولية لقفز احلواجز والرتوي�س ، فئة النجمة 
الواحدة، التي اختتمت مناف�ساتها يف بلجيكا، واإنتزاعه للمركز االأول يف البطولة 
، على �سهوة الفر�س دوك�سان بي ، اأمام النخبة من الفر�سان الدوليني املرموقني 

، يف بطولة قوية نظمها االحتاد الدويل للفرو�سية .
ر الفار�س الرميثي ، اإجنازا مميزا ي�ساف اإىل �سجل فر�سان  يف ال�سياق ذاته ، �سطرّ
بطولة  يف  وال�سابع  ال��ث��اين  املركزين  بتحقيقه    ، العاملية  البطوالت  يف  ال��ن��ادي 
�سيفينيوم املحلية لقفز احلواجز والرتوي�س ، التي اأقيمت موؤخرا يف  هولندا، 
على �سهوة اجلواد قالديو�س بلو ، الذي خطف االأنظار بلياقته وجمال العر�س 
نادي  البطولة  ونظم  واالإع����الم،  واملهتمني  احل�سور  تقدير  ون��ال  قدمه  ال��ذي 
الفر�سان  اأب��رز  من  نخبة  مب�ساركة  الهولندية،  بيلبريق  منطقة  يف  �سيفونيوم، 

العامليني يف فئتي قفز احلواجز والرتوي�س  . 
من جهة ثانية يعترب الفار�س الرميثي ، واحد من اأبرز فر�سان النادي، واأكرثهم 
والبطوالت  املناف�سات  يف  بامل�ساركة  اإلتزامه  م�ستوى  على  �سواء   ، وكفاءة  متيزا 

النوعية  اإجنازاته  اأو على م�ستوى   ، النادي  والدولية حتت مظلة ودعم  املحلية 
يف هذه الريا�سة العريقة ، فقد حقق املركز االأول يف بطولة االم��ارات يف الفئة 
الكربى ، واملركز االأول يف نهائي بطولة لوجنني لفئة اخليول ذات ال�سبع �سنوات 
، وكذلك التاأهل النهائي يف األعاب الفرو�سية ل�سنة 2018 ، عرب بطولة �ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ والتي اأقيمت يف مدينة العني خم�سة جنوم 
واملراكز  اجلوائز  من  وغريها   ، االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف  �ستقام  والتي   ،
املتقدمة يف بطوالت قفز احلواجز، والتي عك�ست م�ساركاته فيها اإهتمام ورعاية 
النادي لفر�سانها ، وما يعك�سه ذلك من جناحات تتحقق ل�سجل الريادة االماراتية 

يف املجاالت املختلفة لريا�سة الفرو�سية. 
ال�سيخ  ل�سمو  �سكره  عن  املنا�سبة  بهذه  خا�س  ت�سريح  يف   ، الرميثي  عرب  وق��د 

�سلطان بن زايد اآل نهيان على الدعم الذي يقدمه لالرتقاء بفرو�سية االمارات ، 
وت�سجيعه الدائم لفر�سان النادي للم�ساركة يف جميع البطوالت املحلية والدولية 
اخلربة  من  املزيد  تك�سبني  الدولية  البطوالت  يف  امل�ساركة  اأن  ال�سك   : وق��ال   ،
واملهارات ، والتعرف على قوانني الريا�سة من خالل االحتكاك املبا�سر مع نخبة 
وافكار  وتوجيهات  مبادرات  نثمن  ونحن    : بقوله  ، خمتتما  العامليني  الفر�سان 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ، يف االرتقاء مب�ستوى ريا�سة الفرو�سية 
الريا�سية  اأف�سل االجن��ازات  لت�سجيل  �ساأظل على جاهزية عالية  باأنني  اأوؤك��د   ،
املخ�س�سة  والبطوالت  املهرجانات  يف  اقا  خفرّ عاليا  احلبيبة  دولتنا  علم  ورف��ع   ،
لفرو�سية قفز احلواجز ، وكذلك تر�سيخ �سمعة نادي تراث االمارات الطيبة يف 

االأو�ساط الريا�سية الدولية . 

اإجنازات فر�سان نادي تراث الإمارات تتوا�سل حول العامل 

 �لفار�ش حممد �سايف �لرميثي يحرز مر�كز متقدمة يف بط�لتني لقفز �حل��جز و�لرتوي�ش يف بلجيكا وه�لند� 

�لعني يك�سب جتربة �ملحرق �لبحريني »�ل�دية« بثالثية دوغال�ش وبرغ

���س��دد ال��ربت��غ��ايل ل��ي��ون��اردو ج����اردمي، م���درب موناكو 
النادي  ان  على  ال��ق��دم،  لكرة  الفرن�سي  ال���دوري  بطل 
املطلوب  م��ب��اب��ي  كيليان  ال�����س��اب  مهاجمه  ي��ع��اق��ب  مل 
البدالء يف  على مقاعد  يبقيه  لكن  ك��ربى،  اأندية  من 

املباريات بهدف حمايته.
وبقي الالعب املوهوب )18 عاما( احتياطيا يف مباراة 
املرحلة  �سمن   )1-4( دي��ج��ون  ���س��د  االأح����د  ف��ري��ق��ه 
الكروي اجلديد، يف خطوة ف�سرت  املو�سم  الثانية من 
على انه عقاب له يف ظل اهتمام اأندية بارزة به، ال�سيما 

باري�س �سان جرمان الفرن�سي.
اال ان جاردمي �سدد االربعاء على اننا ال نعاقب العبينا 

اأبدا.
اأ�ساف يف ت�سريحات �سحافية هذه الكلمة غري واردة 
يف قامو�سنا. ميكن ان نقول حماية عندما حت�سل كل 
الثامنة ع�سرة من عمره،  �ساب يف  االأم���ور ح��ول  ه��ذه 

ت�سبح م�سوؤوليتنا حمايته.
املباراة  م��ن  يومني  قبل  ت��اأت��ي  التي  الت�سريحات  ويف 
متز اجلمعة،  ال��دوري �سد م�سيفه  لناديه يف  الثالثة 
اأكد جاردمي جمددا ان عدم اإ�سراك مبابي اأمام ديجون 

كان “قرارا من النادي.
اأ���س��اف ه��ذا يعني )ان ال��ق��رار ه��و( م��ن��ي، م��ن )نائب 

فادمي  الرو�سي(  النادي  رئي�س 
املدير  وم��ن  )فا�سيلييف(، 

)انطونيو  ال���ري���ا����س���ي 
ان  معتربا  ك����وردون(، 
حماية  ه���دف���ه  ذل����ك 
الالعب،  املجموعة، 

والنادي.
واأو�������س������ح امل������درب 
ال��ذي ق��اد موناكو 
يف مو�سم 2016-
لقبه  اىل   2017
بطولة  يف  االأول 
ف��رن�����س��ا م��ن��ذ عام 

ان   ،2000
لي�س  م����ب����اب����ي 
مئة  ح����ا�����س����را 
 )...( ب����امل����ئ����ة 
اأف�سل  يف  لي�س 
ح������االت������ه. ه���ذا 
ل�ساب  ط��ب��ي��ع��ي 

يف ال� 18.
متوجها  اأ������س�����اف 

اىل  ب�������اب�������ت���������������س�������ام�������ة 
ال�����س��ح��اف��ي��ني ح��ت��ى اأن���ت���م، اذا 

عر�ست عليكم �سحيفة جديدة عقدا 
15 �سعفا  ي��وازي  حت�سلون مبوجبه على راتب 

ما حت�سلون عليه، لن تتمكنوا من الرتكيز اأثناء 
كتابة مقاالتك.

وال ي����زال ال��غ��م��و���س م�����س��ي��ط��را ع��ل��ى م�����س��ري مبابي 
ورف�س   ،2019 يونيو  حزيران  حتى  بعقد  املرتبط 
يف  املا�سي  املو�سم  كبري  ب�سكل  �ساهم  بعدما  مت��دي��ده 
قيادة فريقه اىل لقب ال��دوري، علما ان موناكو يبدو 
م�سمما على عدم بيع مهاجمه حتى يف ظل االغراءات 

املالية.
الذي  املهاجم  ح��ول  املتكررة  اال�ستف�سارات  على  وردا 
27 مباراة يف الدوري  15 هدفا ملوناكو خالل  �سجل 
“تطرحون  لل�سحافيني  ج��اردمي  قال  املا�سي،  املو�سم 
الالعبني  “اأحمي  م�سيفا  اال�سئلة”،  م��ن  ال��ع��دي��د 

الذين هم يف حاجة اىل حماية. فل�سفة موناكو هي ان 
باملئة، ومتوافرين  بن�سبة مئة  يلعب من هم جاهزون 

ب�سكل كامل ل�سالح املجموعة”.
ويواجه مبابي، يف حال عدم م�ساركته للمباراة الثانية 
على التوايل، احتمال عدم نيل فر�سة اال�ستدعاء اىل 
ت�سكيلة املنتخب الفرن�سي الذي يقوده املدرب ديدييه 
اأغ�سط�س  اآب   31 يف  هولندا  �سد  امل��ب��اراة  يف  دي�سان، 
العامل  ل��ك��اأ���س  امل��وؤه��ل��ة  االأوروب���ي���ة  الت�سفيات  �سمن 

.2018
وعلق جاردمي على ذلك بالقول جتمعني عالقة وثيقة 
انني  ي��ع��رف  دائ���م.  ب�سكل  نتحدث  دي�����س��ان.  بديدييه 
اأحاول القيام باالأف�سل لكل العبينا حتدثت اليه هذا 

االأ�سبوع، اال ان ما تداولنا به يبقى خا�سا.
انتقال  اح��ت��م��ال  ك��ام��ل  ب�سكل  ج����اردمي  ي�ستبعد  ومل 
نتاأقلم.  ان  يجب  “انه  دائما  يكرر  ان��ه  موؤكدا  مبابي، 
ان  هو  الهدف  االأه���م.  دائما  �سيكونون  يبقون  الذين 
نعرف كيف نلعب بطريقة جيدة مع الالعبني الذين 

يبقون.
اأ�ساف هذه ذهنية عمل. اأنا ال اأذرف الدموع اأبدا على 

املغادرين.
باملئة   20 ه��و  االن��ت��ق��االت  �سوق  يف  الن�ساط  ان  وراأى 
اأجل  املئة من  و80 يف  الفريق،  تعزيز �سفوف  بهدف 
اإ�سعاف اخل�سم هذه ا�سرتاتيجية. مل يتبق �سوى 15 
يوما، وبعدها ينتهي هذا االأمر، يف اإ�سارة اىل تاريخ 
اآخر يوم لالنتقاالت ال�سيفية.  اأغ�سط�س،  اآب   31
اإح��رازه لقب ال��دوري الفرن�سي، قاد  واإ�سافة اىل 
ج�����اردمي م��ون��اك��و يف 
املا�سي  امل��و���س��م 
ن�������س���ف  اىل 
دوري  نهائي 
اأب�����������ط�����������ال 
اأوروبا حيث 
اأق�����������������س��������ي 
ع�������ل�������ى ي����د 
�س  فنتو يو

االيطايل.

غاربيني  واالإ�سبانية  هاليب  �سيمونا  الرومانية  ا�ستهلت 
موغوروت�سا امل�سنفتان ثانية ورابعة تواليا م�سوارهما يف 
دورة �سين�سيناتي االأمريكية لكرة امل�سرب، اإحدى دورات 
ال�”برمييري عند ال�سيدات واالألف نقطة للما�سرتز عند 
تايلور  االأم��ريك��ي��ة  على  تباعا  بفوزهما  ب��ق��وة  ال��رج��ال، 
مايا  ح��داد  بياتريز  وال��ربازي��ل��ي��ة  و1-6   4-6 تاو�سند 

و-6�سفر.  2-6
واح��ت��اج��ت ه��ال��ي��ب، ال��ط��احم��ة الن��ت��زاع ���س��دارة ت�سنيف 
بطلة  بلي�سكوفا  ك��ارول��ي��ن��ا  الت�سيكية  م��ن  امل��ح��رتف��ات 
مع  دقائق حل�سم مواجهتها  و6  �ساعة  اىل  �سين�سيناتي، 

تاو�سند امل�سنفة 134 عامليا.
واحراز  النهائي  حتى  م�سوارها  موا�سلة  هاليب  وتاأمل 
بلي�سكوفا  من  الت�سنيف  �سدارة  انتزاع  اأج��ل  من  اللقب 

ون�سيان ما اختربته من خيبات يف االأ�سهر االأخرية.
وعانت هاليب منذ خ�سارتها نهائي بطولة روالن غارو�س 
او�ستابنكو،  يلينا  امل��غ��م��ورة  ال��الت��ف��ي��ة  اأم����ام  الفرن�سية 
وكانت متقدمة يف  االأوىل  باملجموعة  فازت  اأنها  ال�سيما 
االأخرية  تنتف�س  اأن  ار�سال مناف�ستها، قبل  الثانية على 
على  الرتبع  ومن  االأول  الكبري  تتويجها  من  وحترمها 

�سدارة الت�سنيف اي�سا.
الأن  النهائي  ذل��ك  منذ  �سعبة  بفرتة  الرومانية  وم��رت 
زلت  ما  االآن.  حتى  ت���راودين  زال��ت  ما  ب�ساأنه  الكوابي�س 
اعاين بح�سب ما اأكدت، وهي خرجت بعده من الدور ربع 
النهائي يف اي�ستبورن وبطولة وميبلدون ووا�سنطن، ثم 
املا�سي عن لقبها بطلة لدورة تورونتو  االأ�سبوع  تنازلت 
ايلينا  االأوك���ران���ي���ة  ام���ام  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�سف  يف  بخ�سارتها 

�سفيتولينا.
ومتني هاليب النف�س بتجاوز هذه الفرتة ال�سعبة 

ولكي حتقق ذلك عليها االآن جتاوز عقبة الالتفية 
املخ�سرمة  االإيطالية  اأو  �سيفا�ستوفا  انا�ستازيا 

اأمل  على  ال��ث��ال��ث،  ال���دور  فينت�سي يف  روب��رت��ا 
م��وا���س��ل��ة م�������س���واره���ا ح��ت��ى ال���و����س���ول اىل 

منها  افلت  ال��ذي  باللقب  وال��ف��وز  النهائي 
عام 2015 حني خ�سرت اأمام االأمريكية 

�سريينا وليام�س الغائبة عن املالعب 
ب�سبب احلمل.

وع���ل���ى غ������رار ه���ال���ي���ب، مل جتد 
تخطي  يف  �سعوبة  موغورت�سا 

مايا  ح��داد  مناف�ستها  عقبة 
واح��ت��اج��ت اىل ���س��اع��ة و5 

دق����ائ����ق ل���ب���ل���وغ ال�����دور 
حيث  ال������ث������ال������ث 

�ستتواجه مع 
االأمريكية 
مادي�سون 
ك������������ي������������ز 
�سة  د ل�سا ا

اأو  ع���������س����رة 
دارا  الرو�سية 

كا�ساتكينا.
واأكدت بطلة روالن 

 2016 غ�����ارو������س 
وومي����������ب����������ل����������دون 

اأن�������ا   2017
��������س�������ع�������ي�������دة 

ب���ب���ل���وغ���ي 

تعك�س  ال  النتيجة  اأن  اىل  ا�سارت  الدور الثالث” لكنها 
االأ�سواط  من  الكثري  ب��اأن  �سعرت  حيث  املباراة  جمريات 
كانت متقاربة جدا. اإنها )حداد مايا( طويلة جدا وتتمتع 
املباراة  الأن  نتيجة غريبة  كانت  قوية.  بار�سال و�سربات 

كانت جيدة جدا.
واإذا ك��ان��ت م��وغ��ورت�����س��ا، ال�����س��اد���س��ة ع��امل��ي��ا، غ���ري ق���ادرة 
لهاليب  خ��الف��ا  �سين�سيناتي  يف  الت�سنيف  ت�سدر  على 
واالأملاين اجنيليك كريبر واالأوكرانية ايلينا �سفيتولينا، 
اي�سا(،  )برمييري  ت��ورون��ت��و  دورة  بلقب  االأح���د  املتوجة 
املركز  من  امل�سنفات  فوزنياكي،  ك��ارول��ني  والدمناركية 
الثاين اىل اخلام�س تواليا، فهي ت�سكل تهديدا ملناف�ساتها 
على الزعامة عندما ي�ساركن يف بطولة فال�سينغ ميدوز 
االأمريكية، اآخر بطوالت الغراند �سالم واملقررة من 28 

احلايل و10 اأيلول �سبتمرب.
يف  امل�سنفة  او�ستابنكو،  غ��ارو���س  روالن  بطلة  تكن  ومل 
هاليب  بقدر  �سين�سيناتي، موفقة  ع�سر يف  الثاين  املركز 
ال����دور االأول  ان��ت��ه��ى م�����س��واره��ا م��ن��ذ  اإذ  وم��وغ��وروت�����س��ا 
 6-4 كرونيت�س  الك�سندرا  ال�سربية  اأم���ام  بخ�سارتها 

و6-2.
20 ع��ام��ا ق����ادرة على  ال��ب��ال��غ��ة  اأن ال��الت��ف��ي��ة  ي��ب��دو  وال 
روالن  يف  تتويجها  بعد  التوقعات  م�ستوى  اىل  االرتقاء 
غارو�س بلقبها االحرتايف االأول على االإطالق، اإذ انتهى 
ثم و�سلت  اي�ستبورن  ل��دورة  الثالث  ال��دور  م�سوارها يف 
اأن تودع االأ�سبوع  اىل ربع نهائي بطولة وميبلدون قبل 

املا�سي من الدور االأول لدورة تورونتو.
كونتا  ج���وه���ان���ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  وب��ل��غ��ت 
بفوزها  ال���ث���ال���ث  ال������دور  ال�����س��اب��ع��ة 
برتنز  ك��ي��ك��ي  ال��ه��ول��ن��دي��ة  ع��ل��ى 
�ستواجه  وه���ي  و3-6،   3-6
ال���������س����ل����وف����اك����ي����ة دوم���ي���ن���ي���ك���ا 
اأو  ع�سرة  احل���ادي  �سيبولكوفا 

الفرن�سية اليزيه كورنيه.
تخطي  ال���������رج���������ال،  وع������ن������د 
تييم  دوم���ي���ن���ي���ك  ال���ن���م�������س���وي 
امل�����س��ن��ف ث��ال��ث��ا ع��ق��ب��ة االإي���ط���ايل 
ف���اب���ي���و ف��ون��ي��ي��ن��ي وب���ل���غ ال�����دور 
 3-6 ب����ف����وزه ع���ل���ي���ه  ال���ث���ال���ث 
االأمريكي  ح����ال  ك��م��ا  و2-6، 
جون اي�سرن الرابع ع�سر الذي 
ت��غ��ل��ب ع��ل��ى م��واط��ن��ه تومي 

بول 6-3 و3-6.
ويف املقابل، ودع الفرن�سي جو 
امل�سنف  ت�سونغا  ويلفريد 
الثاين  ال������دور  م���ن  ث��ام��ن��ا 
العمالق  اأم������ام  ب��خ�����س��ارت��ه 
كارلوفيت�س  اي��ف��و  ال��ك��روات��ي 
والبلجيكي  و6-2،   6-3
دافيد غوفان التا�سع من الدور 
االأ�����س����رتايل  ي���د  ع��ل��ى  االأول 
 6-2 ك�����ريي�����و������س  ن����ي����ك 
ت���اأه���ل  ف���ي���م���ا  و6-3، 
اال���س��ب��اين داف��ي��د فرير 
اىل ال���دور ال��ث��اين على 
ح�ساب االأمريكي �ستيف 
جون�سون 6-1 و7-5 

و3-6.

خروج بطلة رولن غارو�س جاردمي: م�ناك� يحاول حماية مبابي 

بد�ية ق�ية لهاليب وم�غ�روت�سا يف دورة �سين�سيناتي  

�لك�ل�مبي باكا من ميالن �ىل 
فياريال على �سبيل �لإعارة 

اعلن فياريال االإ�سباين �سم املهاجم الدويل الكولومبي كارلو�س باكا من 
التعاقد معه  واح��د، مع خيار  ملو�سم  االع��ارة  �سبيل  االإيطايل على  ميالن 

ب�سكل نهائي.
الدوري  املو�سم اجلديد من  انطالق  اأي��ام من  بيان قبل  فياريال يف  وق��ال 
ن��ادي��ا ف��ي��اري��ال وم��ي��الن اىل اتفاق  االإ���س��ب��اين نهاية ه��ذا االأ���س��ب��وع تو�سل 
-2017 ملو�سم  باكا...  كارلو�س  الكولومبي  املهاجم  ا�ستعارة  بخ�سو�س 

.2018
ال��وان ميالن منذ �سيف  عاما عن   30 البالغ  الكولومبي  املهاجم  وداف��ع 
م�سابقة  لقب  احرز معه  الذي  االإ�سباين  ا�سبيلية  اليه من  قادما   2015

الدوري االأوروبي يوروبا ليغ عامي 2014 و2015.
وخا�س باكا 34 مباراة مع ميالن يف خمتلف امل�سابقات يف املو�سم املا�سي، 

و�سجل له خاللها 14 هدفا.
و�سيكون فياريال التجربة االأوروبية الرابعة لباكا )39 مباراة دولية و13 
هدفا(، بعد كلوب بروج البلجيكي )2012-2013( وا�سبيلية )2013-

وميالن.  )2015
واأ�سبح باكا الوافد اجلديد اخلام�س اىل فريق “الغوا�سة ال�سفراء” هذا 
ال�سيف بعد املدافع الربتغايل روبن �سيميدو )�سبورتينغ ل�سبونة( واملهاجم 
الرتكي ايني�س اونال )مان�س�سرت �سيتي االإنكليزي( والعب الو�سط بابلو�س 

فورنالز )ملقة( واحلار�س اندريا�س فرنانديز )بورتو الربتغايل(.

تغرمي �لربتغايل غريرو 
ي�رو  �لف   90

غ���رم ال��الع��ب ال����دويل ال��ربت��غ��ايل ل��ب��ورو���س��ي��ا دورمت���ون���د االأمل����اين رافايل 
غرييرو 90 الف يورو ب�سبب فراره بعد حادث �سري كان �سببا فيه.

فران�س  بوكالة  املرتبطة  الريا�سية  االأملانية  �سيد  لوكالة  املحكمة  واك��دت 
�سيارته  ا�سطدمت  بعدما  غ��رم  عاما،   23 البالغ  الو�سط  الع��ب  اأن  بر�س 

ب�سيارة اأخرى يف ت�سرين الثاين نوفمرب املا�سي.
وبعدما ك�سف غرييرو على االأ�سرار التي تعر�ست له �سيارته، اأكمل طريقه 
دون اأن يبلغ عن احلادث الذي مل يوؤد عنه ا�سابات، ثم اأقر الحقا مبا قام 

بعدما مت التبليغ عنه اىل ال�سرطة.
وغرم بطل كاأ�س اأوروب��ا 2016 مع منتخب بالده يف بادىء االأمر 120 

الف يورو، لكنه ا�ستاأنف وقل�ست العقوبة اىل 90 الف يورو.
و�سع  فيما  دورمت��ون��د،  مدينة  يف  خريية  منظمة  اىل  االم���وال  و�ستذهب 
غرييرو قيد املراقبة ويف حال ارتكب خمالفة مماثلة خالل فرتة عامني، 

�سيغرم ب�90 الف يورو ا�سافية عن احلادث االأول.



    
�سقيقتان تنتحر�ن ب�سبب �ساب!

الطابق  م��ن  بالقفز  ق��ام��ت��ا  اإذا  االن��ت��ح��ار  ع��ل��ى  �سقيقتان  ق��دم��ت 
وقد  باإندوني�سيا.  ج���اوة  يف  ب��ب��ان��دوجن  يف  �سقتهما  م��ن  اخل��ام�����س 
تداول النا�سطون على مواقع التوا�سل االجتماعي مقطَع فيديو 

ماأ�ساوياً النتحارهما.
على خلفية  ال�سقيقتني  بني  خ��الف  وق��ع  املقطع:  متداولو  وق��ال 
�سناً  االأك��رب  ال�سقيقة  االأم��ر بقفز  حبرّهما ل�سخ�س واح��د، لينتهي 
 28 البالغة  ال�سغرى  �سقيقتها  لتتبعها  اأواًل،  عاماً   34 والبالغة 

عاماً، ويلقيا م�سرعهما.
�سقيق  با�ستجواب  قامت  ال�سرطة  اأنرّ  اإع��الم��ي��ة،  و�سائل  وذك���رت 
من  تعانيان  كانتا  �سقيقتيه  اإنرّ  التحقيق  يف  ق��ال  ال��ذي  الفتاتني 
ة واحدة يف  ا�سطرابات نف�سية طوال 8 �سنوات، ومترّ عالجهما مررّ

عيادٍة لل�سحة النف�سية باإندوني�سيا.
وقال قائد �سرطة باندوجن، االأب كومر: كانتا تعانيان من م�سكالت 

هما. يف ال�سحة العقلية منذ عام 2006 بعد وفاة اأمرّ

تبتكر تطبيقًا حلماية جدها من �لعمى
م��ن مر�س  ج��ده��ا  ي��ع��اين  ع��ام��اً   16 ف��ت��اة هندية عمرها  جنحت 
ب�سيط  اإل��ك��رتوين  تطبيق  اخ��رتاع  يف  ال�سكري،  ال�سبكية  اعتالل 
ورخي�س الثمن ي�ساعد يف ت�سخي�س هذا املر�س لتجنب االإ�سابة 
اعتالل  مر�س  يهدد  املر�س.  بت�سخي�س  التاأخر  ح��ال  يف  بالعمى 
لتلف  نظراً  الب�سر  بفقدان  بال�سكري  امل�سابني  ال�سكري  ال�سبكية 
الفح�س  ويعترب  العني.  �سبكية  تغذى  التي  الدموية  ال�سعريات 
الطبي والت�سخي�س املبكر من اأهم العوامل التي ت�ساعد يف عالج 
التي  اخل��ط��رية  امل�ساعفات  ح��دوث  دون  واحليلولة  امل�سكلة  ه��ذه 
توؤدي اإىل فقد الب�سر. ونقل املوقع االإلكرتوين االأمريكي "�ساين�س 
األريت" املعني باالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الفتاة وتدعي 
اأكرب التحديات  "ت�سخي�س املر�س ميثل  اإن  كافيا كوبارابو قولها 
اإىل  االأطباء  الإر�سال  برامج  الهند  يف  توجد  حيث  تواجهنا،  التي 
ال��ق��رى وامل��ن��اط��ق ال��ف��ق��رية، ول��ك��ن ه��ن��اك ع��دد كبري م��ن املر�سى 
وعدد حمدود من اأطباء العيون". وتعتمد التقنية اجلديدة التي 
ميكنه  اإل��ك��رتوين  تطبيق  ا�ستخدام  على  كوبارابو  اإليها  تو�سلت 
ل��ل��ذك��اء اال�سطناعي  م���درب  ب��رن��ام��ج  ع��ن ط��ري��ق  ال��ع��ني  فح�س 

وعد�سة ب�سيطة ثالثية االأبعاد يتم تثبيتها على الهاتف.

حت�ل �ساحنتها �إىل جناح فندقي 
الباهظة  االإق��ام��ة  تكاليف  م�سكلة  امل�سافرين  من  الكثري  يواجه 
ما  وامل��غ��ام��رات،  ال�سفر  حمبي  من  كانوا  اإن  وخا�سة  الفنادق،  يف 
التي  املغامرات  ال�سفر وخو�س  يف  بغيتهم  دون حتقيق  يحول  قد 

يحلمون بها.
وجدت  اجلبال،  بت�سلق  ب�سغفها  تعرف  اأمريكية  مغامرة  اأن  غري 
اإىل  ال�سغرية  �ساحنتها  حتويل  عرب  امل�سكلة،  لهذه  منا�سباً  ح��اًل 
للنزول  االإقامة فيها دون احلاجة  غرفة فندقية مريحة ميكنها 

يف فندق باهظ التكاليف. 
ظهرت كايا ليند�سي من والية كاليفورنيا االأمريكية والتي تقوم 
بجولة يف كندا حالياً، يف لقطات م�سورة وهي تعمل على حتويل 
�ساحنتها ال�سغرية اإىل غرفة مريحة لالإقامة، حيث قامت ببناء 

�سرير مريح وتركيب �سقف خ�سبي لل�ساحنة. 
وتظهر كايا التي اأنفقت 5000 دوالر اأمريكي على م�سروعها، وهي 
ال�سور،  اإح��دى  املتنقل يف  ال�سغري  تطهو وجبة لذيذة يف منزلها 

وحتت�سي القهوة يف �سورة اأخرى. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بريطاين ي�سل �أمريكا باخلطًا ب�سبب غف�ة
و�سل م�سافر بريطاين عن طريق اخلطاأ اإىل الواليات املتحدة، بعد اأن كان عائداً اإىل بالده من اأملانيا، حيث ا�ستقل 

طائرة اأخرى، يف حني كانت زوجته احلامل تنتظره يف مدينة لندن.
وبح�سب �سحيفة مرتو الربيطانية، مل يدرك �ساموئيل جانكو�سكي، 29 عاما، ويعمل �سم�سارا ماليا، اأنه متجه 
اإىل مطار ال�س فيغا�س يف الواليات املتحدة اإال بعد اأن ا�ستيقظ من غفوته يف الطائرة والحظ اأنها عربت االأجواء 
اإي�سك�س الربيطانية،  الربيطانية نحو املحيط االأطل�سي. وكان جانكو�سكي، وهو من بلدة با�سيلدون يف مقاطعة  
م�سافرا يف االأ�سل من مدينة كولونيا االأملانية اإىل مطار �ستان�ستيد يف العا�سمة الربيطانية عندما اأدرك اأنه ركب 
طائرة عمالقة  قطعت حوايل 8500 ميل وو�سلت اإىل ال�س فيغا�س حيث عامله موظفو الهجرة االأمريكيون وكاأنه 

جمرم وهددوا باعتقاله الأنه دخل البالد دون تاأ�سرية.
اأهتم  اأن تكون رحلة ق�سرية لكني مل  اأنها طائرة كبرية جدا، وتعجبت الأنها يفرت�س  لل�سحيفة: الحظت  وقال 
اأن  دون  الطائرة  اإىل  ال�سعود  بطاقة  م��رات يف  ث��الث  دققوا  وينغز  ي��ورو  الطريان  �سركة  اإن موظفي  كما  لذلك، 

يالحظوا اخلطاأ.
اأن الرحلة ا�ستغرقت اأكرث من املتوقع، بعد ذلك  اأنني عندما ا�ستيقظت من غفوتي يف الطائرة، الحظت  واأ�ساف 
اأدركت اأنها عربت االأجواء الربيطانية و�ساألت امل�سافر اجلال�س اإىل جانبي: اإىل اأين نحن ذاهبون؟،  فاأجاب: ال�س 

فيغا�س، فقلت: هل ميكننا اأن جنعل الطائرة ت�ستدير.
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دمية تثر رعب �مر�أة 
حتدثت �سيدة بريطانية عن الرعب الذي تعي�سه برفقة دمية يزيد عمرها 
وذل��ك عقب  وال��د زوجها،  كانت ح�سلت عليها من �سديق  ع��ام،   100 عن 
�سل�سلة من االحداث الغريبة وقعت يف املنزل. واأطلقت ناتايل ميلون على 
دميتها ا�سم اأنابيل، تيمناً باأحد اأفالم الرعب، فمنذ اأن و�سلت اللعبة اإىل 
املنزل، بداأت اأ�سياء مرعبة حتدث فيه، وقامت بت�سوير بع�س هذه االأحداث 
يف مقطع فيديو، ن�سرته على مواقع التوا�سل االجتماعي، بح�سب ما ذكرت 
�سحيفة مريور الربيطانية. ويف الفيديو الذي اأثار جداًل على االإنرتنت، 
تظهر خزائن املطبخ، وهي تفتح من تلقاء نف�سها بوجود الدمية، يف حني 
اأن الكلب راح يت�سرف ب�سكل غريب، وينبح على الدمية بطريقة ه�ستريية. 
وتقول اإحدى �سديقات ناتايل اإنها �سمعت اأ�سوات �سجيج عندما نامت يف 

منزلها، وفتحت الباب لتجد الدمية تقف يف اخلارج.
وتقول ناتايل التي قامت موؤخراً بو�سع الدمية يف ال�سقيفة "ح�سلت على 
اأنابيل منذ نحو عام، من اأحد اأ�سدقاء والد زوجي، والذي عرث عليها بني 
جمموعة من االأ�سياء القدمية يف �سقيفة منزله. ولطاملا كنت اأع�سق التحف 

القدمية، لذلك وقعت يف حبها على الفور".
يف  باخلوف  اأ�سعر  مل  اأنني  اإال  الغريب،  �سكلها  من  الرغم  "على  واأ�سافت 
تكن تقرتب من  اأنها مل  والغريب  املنزل،  4 كالب يف  اأملك  واأن��ا  البداية. 
اأحد  كما يف  اأنابيل  ا�سم  اأطلقت عليها  فيها.  الدمية  تتواجد  التي  الغرفة 
بهذه  يتعلق  طبيعي  غري  �سيئاً  هناك  اأن  اأدرك  االآن  لكنني  الرعب،  اأف��الم 
الدمية". وُعرف عن ناتايل اهتمامها بالظواهر اخلارقة، لكنها مل تواجه 
اأياً منها يف حياتها، قبل اأن حت�سل على هذه الدمية، والتي قلبت حياتها 
راأ�ساً على عقب، قبل اأن تقرر حب�سها يف ال�سقيفة، على اأمل التخل�س من 

اأجواء الرعب التي عا�ستها يف االآونة االأخرية.

ي�تي�ب تبد�أ عر�ش عدد �مل�ساهدين للفيدي� يف �ل�قت �حلقيقي
تعمل �سركة يوتيوب على اختبار ميزة جديدة تتيح للم�ستخدمني معرفة 
ع���دد م�����س��اه��دي مقطع م��ع��ني يف ال��زم��ن احل��ق��ي��ق��ي، وذل���ك وف���ق م��ا اأفاد 

م�ستخدمون على �سبكة االإنرتنت.
على  يوتيوب  تطبيق  يف  املخدم  ط��رف  من  حتديثاً  اإن  م�ستخدمون  وق��ال 
اأندرويد اأتاح لهم روؤية عدد امل�ساهدين احلاليني لبع�س املقاطع، وهي امليزة 

التي ُيعتقد اأن مهمة خا�سة الأ�سحاب القنوات.
زري  واأعلى  الفيديو  عنوان  اأ�سفل  احلاليني  امل�ساهدين  عدد  رقم  ويظهر 
امل��ي��زة ُتظهر ذات  ك��ان��ت  اإذا  ُيعلم بعد م��ا  االإع��ج��اب وع���دم االإع���ج���اب.  وال 
العدد طوال مدة م�ساهدة امل�ستخدم للفيديو، اإذ اإن العدد قد يتغري اأثناء 
امل�ساهدة. ُي�سار اإىل اأن امليزة متوفرة حالياً على يوتيوب، ولكن فقط خلدمة 
البث املبا�سر، واالأمر ذاته ينطبق على خدمات البث املبا�سر االأخرى، من 

في�س بوك وبري�سكوب التابعة لتويرت.

ت�م كروز ي�ساب يف 
�ساد�ش "مهمة م�ستحيلة"

توم كروز له تاريخ طويل يف القيام 
بنف�سه، وخا�سة  بامل�ساهد اخلطرية 
م�ستحيلة،  مهمة  اأف���الم  �سل�سلة  يف 
اأنه  يبدو  ال�ساد�س منها  لكن اجلزء 
اإذ ظهر يف فيديو وهو  ع�سيا عليه، 
ي�سقط اأثناء قفزة من بناية و�سوهد 
قدميه.  على  قام  عندما  يعرج  وهو 
هوليوود  جن���م  اأن  ت��ق��اري��ر   ذك����رت 
اأ�سيب  اأن���ه  ي��ب��دو  ك���روز  ت��وم  املمثل 
اأث���ن���اء ت�����س��وي��ر م�����س��ه��د خ��ط��ري من 
االإث���ارة  اأف���الم  ال�ساد�س م��ن  اجل���زء 
وبني  م�ستحيلة.  مهمة  والت�سويق 
ع��ل��ى م��وق��ع يوتيوب  ن�����س��ر  ف��ي��دي��و 
النجم وهو ي�سقط بعنف اأثناء قفزة 
العا�سمة  يف  اأخ���رى  اإىل  بناية  م��ن 
الربيطانية لندن حيث تدور اأحداث 
الفيلم و�سوهد وهو يعرج عندما قام 
ع��ل��ى ق��دم��ي��ه. وح�����س��ل ع��ل��ى مقطع 
الفيديو موقع اأخبار الرتفيه تي اإم 
اإن مقطع الفيديو مت  زد الذي قال 
وكان كروز مقيدا  االأح��د.  ت�سويره 
وهو  و�سوهد  بالقفزة.  ق��ام  عندما 
البناية  �سطح  ع��ل��ى  نف�سه  ي�سحب 
ب��ع��ده��ا وجد  ال��ت��ي ق��ف��ز عليها ل��ك��ن 
�سعوبة يف امل�سي قبل اأن يتوجه اإليه 

طاقم الفيلم مل�ساعدته.

كريج بدور جيم�ش 
ب�ند للمرة �لأخرة 

دانيال  ال���ربي���ط���اين  امل��م��ث��ل  اأك�����د 
جيم�س  دور  ���س��ي��ل��ع��ب  اأن�����ه  ك���ري���ج 
ب��ون��د ل��ل��م��رة اخل��ام�����س��ة واالأخ����رية 
ال�سكوك  من  �سهورا  بذلك  لينهي 
حول من �سيوؤدي �سخ�سية العميل 

ال�سري ال�سهري.
واأع��ل��ن ك��ري��ج ال��ن��ب��اأ اأث��ن��اء ظهوره 
يف برنامج ذا ليت �سو التلفزيوين 
االأمريكي . وردا على �سوؤال للمذيع 
�ستيفن كولربت عما اإذا كان �سيعود 
ل�سخ�سية جيم�س بوند قال كريج 
االإعجاب  �سيحات  "نعم" فتعالت 

من اجلمهور.
العميل  ���س��خ�����س��ي��ة  ك���ري���ج  وق�����دم 
م���رات من  اأرب����ع  ال�سهري  ال�����س��ري 
ق���ب���ل يف اأف��������الم ك����ازي����ن����و روي������ال 
وكوانتوم اأوف �سولي�س و�سكايفول 

و�سبكرت.

تنفق �آلف �جلنيهات على جمال طفلتها  
طفلتها  الإع����داد  اجل��ن��ي��ه��ات  اآالف  بريطانية  اأم  اأن��ف��ق��ت 
ل��ل��ف��وز بلقب ملكة جمال  اأع����وام   4 ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ��ة م��ن 
بريطانيا يف امل�ستقبل. وا�سرتت االأم اإنريكا ميلن البالغة 
26 عاًما، جمموعة كبرية من ال�سعر امل�ستعار واالأظافر 
والرمو�س ال�سناعية والكثري من اأدوات املاكياج، البنتها 
ملكة  ؛لت�سبح  يومًيا  �ساعات  معها  تق�سي  التي  اأري���ل، 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  امل�ستقبلية،  بريطانيا  جمال 
الربيطانية. وقالت االأم: �ساأكون م�ستاءة اإذا توقفت عن 
القيام بذلك االآن، نظًرا الأين اأزود ابنتي بالثقة واأعلمها 
اأنه يف الكثري من  كل �سيء عن االأعمال اخلريية، حيث 
اخلريية  للجمعيات  امل���ال  املت�سابقون  يجمع  املنتديات 
2016، ح�سلت  اأبريل  املناف�سة يف  بداأت  اأن  ا. ومنذ  اأي�سً
ملكة اجلمال ال�سغرية على اأكرث من 12 تاًجا، ما اأبهر 
اجلماهري باأزيائها الرائعة. وطبًقا ملا جاء يف ال�سحيفة 
االأمريكية، تنفق االأم على ابنتها ما ي�سل اإىل 350 جنيًها 
يف  ال���واح���دة،  للم�سابقة  حت�سريها  ب��ه��دف  اإ���س��رتل��ي��ن��ًي��ا 
الوقت الذي دافعت فيه عن نف�سها اأمام االأ�سخا�س الذين 
م�سرية  جن�سي”،  “منوذج  اإىل  ابنتها  بتحويل  يدينونها 
اإىل اأنها تريد اأن جتعل ابنتها �سعيدة. اإزاء ذلك، ت�سافر 
االأم وابنتها اإىل جميع اأنحاء البالد املتناف�سة، وبا�ستخدام 
مهاراتها كخبرية جتميل، تقوم االأم بعمل ماكياج الإبنتها 
بنف�سها، م�سددة على اأنها ال ت�سع م�ستح�سرات التجميل 

البنتها يومًيا، لكن خالل امل�سابقات فقط.

يرفع طائرة على كتفيه
ال��ذي ميلك  اخل��ارق،  الرجل  �سوبرمان على  لقب  يطلق 
ع��ل��ى رجل  ذل���ك  وينطبق  ال��ب�����س��ر،  ت��ف��وق طبيعة  ق����درات 
من�ساوي، متكن يف وقت �سابق هذا االأ�سبوع، من رفع طائرة 
مروحية على كتفيه. ويحمل فرانز ميلنز لقب �سوبرمان 
قوته  بف�سل  وذل��ك  النم�ساوية،  ال�سخرة  اأو  النم�ساوي 
الهائلة، والتي اأكد عليها من خالل رفع طائرة مروحية 
660 كيلوغراماً، الأكرث من  على كتفيه، يزيد وزنها عن 
كات�سربغ اخلالبة  ج��ب��ال  ج��رت يف  امل��ح��اول��ة  ث��ان��ي��ة.   30
بالنم�سا، ومتكن من فعل ما ي�سعب اأو رمبا ي�ستحيل على 
اأي �سخ�س اآخر يف العامل فعله، اأو فعله ب�سكل ر�سمي حتى 
العديد  فرانز  ويحمل  اإيفيتي.  نيوز  موقع  بح�سب  االآن، 
من االأرقام القيا�سية العاملية، والتي حققها بف�سل قوته 
املجنونة،  املغامرات  العديد من  بتنفيذ  الهائلة، وي�ستهر 
وال�سيارات،  وال��ق��ط��ارات  ال��ط��ائ��رات  �سحب  ذل��ك  يف  مب��ا 

وميكنه اأن ي�سحب وزناً ي�سل اإىل اأكرث من طن.

يحّلق يف �ل�سماء بحذ�ء نفاث
تداولت العديد من مواقع التوا�سل االجتماعي لقطات 
مبحركني  ال�سماء  يف  يحلق  وه��و  رج���اًل  تظهر  م�سورة 

نفاثني مثبتني يف حذائه. 
ال�سماء  ب��ال��ت��ح��ل��ي��ق يف  ك���وردي���ا  ي���ارن���و  ال��ه��ول��ن��دي  ق����ام 
با�ستخدام حمركني نفاثني قويني بعدما قفز من منطاد 

حراري وبداأ بالطريان احلر.
والقوة  ال�سرعة  "كانت  جتربته  على  معلقاً  يارنو  وق��ال 
ال���ت���ي ���س��ع��رت ب��ه��ا يف ق���دم���يرّ م��ذه��ل��ة، وج��ع��ل��ن��ي �سوت 

املحركني اأ�سعر وكاأين بطل خارق". دار�سي لني خالل ح�سورها مو�سم ) ان بي �سي( "مواهب اأمريكية" على م�سرح دولبي يف هوليوود.  )ا ف ب(

مايكل جاك�س�ن 
يحمل �سالحًا ر�سا�سًا

و���س��ع ���س��الح ر���س��ا���س ع��ل��ى متثال 
�سفيح  ح���ي  يف  ج��اك�����س��ون  مل��اي��ك��ل 
يف م��دي��ن��ة ري���و دي ج��ان��ريو حيث 
�سورة  بح�سب  ال��ع��ن��ف،  ي�ست�سري 
جرى تداولها االثنني على مواقع 

التوا�سل االجتماعي.
واأو�سحت ال�سركة املحلية يف بيان 
ع�سابة  اإىل  ينتمون  جمرمني  اأن 
تاجر خمدرات اأوقف يف 27 يوليو 

التقطوا هذه ال�سورة.
امل�ستبه  اأن هويات  البيان  وج��اء يف 
ق��د ح���ددت واالأع���م���ال جارية  بهم 
لتوقيفهم، من دون تو�سيح تاريخ 

ال�سورة امللتقطة يف و�سح النهار.
الربونزي  التمثال  هذا  ُد�سن  وقد 
مارتا  �سانتا  ح��ي  يف  ن�سب  ال���ذي 
عام  ب���ع���د   ،2010 ���س��ن��ة  ال���ف���ق���ري 
ال��ذي ق�سد هذه  املغني  على وف��اة 
امل��ن��ط��ق��ة ل��ت�����س��وي��ر م�����س��اه��د من 
فيديو كليب "ذاي دونت كري اأباوت 

اآز" �سنة 1996.
وي��ع��د ه����ذا ال��ن�����س��ب ال����ذي يحلو 
للكثري من ال�سياح الت�سور بجانبه 
رمزاً النتعا�س اأحياء ال�سفيح حيث 

يعي�س ربع �سكان ريو تقريباً.
وعند تد�سينه، كانت بع�س االأحياء 
ق�����د حت��������ررت م�����ن ق���ب�������س���ة جت���ار 
"اإر�ساء  �سيا�سة  بف�سل  امل��خ��درات 
ال�سرطة  طبقتها  ال��ت��ي  االأمن" 

املجتمعية.
االألعاب  دورة  على  �سنة  بعد  لكن 
االأومل��ب��ي��ة، غ��رق��ت ري���و جم����دداً يف 
ازدي���اد عمليات  اإث��ر  العنف  دوام���ة 
مداهمات  خ����الل  ال���ن���ار  اإط������الق 
ال�������س���رط���ة ل�����س��د جتار  ت���ن���ف���ذه���ا 

املخدرات املدججني بال�سالح.

�سكان �لبلد�ن �لغنية مي�ت�ن من �ل�حدة
م��ن خماطر  ف��رتة طويلة  االج��ت��م��اع منذ  علماء  ح��ذر 
املفككة  واالأ�سر  ال�سكان  �سيخوخة  ب�سبب  العزلة  زي��ادة 

والثقافات التي تدعم الفرد على ح�ساب اجلماعة.
وي�سري بحث جديد مت خالله حتليل الدرا�سات ال�سابقة، 
اإىل اأن االأ�سخا�س الذين يقعون يف فخ ال�سعور بالوحدة 
مقارنة   ،%  50 بن�سبة  املبكرة  للوفاة  اأك��رث عر�سة  هم 

باأولئك املرتابطني اجتماعيا.
اإىل ثلث  ي�����س��ل  م���ا  اأن  ال�����س��اب��ق��ة  ال���درا����س���ات  ووج�����دت 
ال��ب��ال��غ��ني يف  % م��ن   18 االأم��ري��ك��ي��ني وح���ي���دون، واأن 
اأو يف كثري من  اململكة املتحدة ي�سعرون بالوحدة دائما 

االأحيان.
ال�سابقة  ال��درا���س��ات  ه��ذه  بجمع  اجل��دي��د  البحث  وق��ام 
التلوي  التحليل  التلوي  حتليالت  م��ن  اثنني  واإج���راء 
الطرق  تطبيق  يت�سمن  االإح�����س��اء،  علم  يف  حتليل  ه��و 
االإح�سائية بناء على نتائج عدة درا�سات �سابقة قد تكون 

متوافقة اأو مت�سادة.
وعلى  بال�سحة  العزلة  ق�سية  االأب��ح��اث  اأح���دث  ورب��ط 

وجه التحديد الوفاة املبكرة.
اأ�ستاذ  ل��ون�����س��ت��اد،  ال��ب��اح��ث��ة، ج��ول��ي��ان ه��ول��ت  وق���دم���ت 

االأمرا�س النف�سية يف جامعة بريغام يونغ بوالية يوتا، 
الدرا�سة احلديثة يف اجتماع للجمعية االأمريكية للطب 
االأول  التحليل  �سمل  حيث  املا�سي،  االأ���س��ب��وع  النف�سي 
األ��ف �سخ�س،   300 اأك��رث من  �سارك فيها  درا���س��ة   148
وجدت اأن االرتباط اجتماعيا قد يخف�س بن�سبة 50 % 

من خطر الوفاة املبكرة.
اأجريت  درا�سة   70 الثاين فقد �سم  التلوي  اأم��ا حتليل 
واأوروبا  املتحدة  الواليات  3.4 مليون م�سارك من  على 
والوحدة  العزلة  اأن  التحليل  ووج��د  واأ�سرتاليا،  واآ�سيا 
امل��ب��ك��ر متاما  امل���وت  وارت���ب���اط بخطر  ت��اأث��ري  ك���ان لهما 

بن�سبة تعادل تاأثري ال�سمنة.
من  ال�سكان،  �سيخوخة  تزايد  مع  اإن��ه  لون�ستاد  وقالت 
اأن يزداد التاأثري على ال�سحة العامة، والعديد  املتوقع 
باأننا  تعتقد  االآن،  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ال���دول يف جميع  م��ن 

نواجه وباء الوحدة.
الغنية  البلدان  العزلة االجتماعية يف  اأن  البحث  واأف��اد 
الزواج  معدالت  كانخفا�س  متعددة،  باأ�سباب  مرتبطة 
باالإ�سافة  الطالق  ن�سب  وارتفاع  اأق��ل،  اأطفال  واإجن��اب 

اإىل اأن الكثريين يعي�سون مبفردهم.

هكذ� خ�سرت بي�ن�سيه 
�أ�سابيع  3 يف  كغ   15

العاملية  الفنانة  جعلت  التي  الطريقة  ع��ن  اإيتنجر  ب��رو���س  امل��ع��روف  الطبيب  ح  ���س��ررّ
بيون�سيه تخ�سر 15 كيلوغراماً بعد والدة تواأمها رومي و�سري بثالثة اأ�سابيع فقط. 

يف االأول قال برو�س ان ال�سبب اال�سا�سي الذي اتاح لها ان تخ�سر هذه الكميات 
مبدرب  م�ستعينة  الريا�سية  للتمارين  اليومية  ممار�ستها  هو  الكبرية 

خا�س ي�ساعدها ويوجهها اأكرث.  واأ�ساف بخرب مفاجئ ان بيون�سيه 
ا�ستطاعت ان تفقد 10 كيلوغرامات تقريباً يف االأ�سبوع االأول. ورافق 

من  منخف�سة  ن�سبة  على  يحتوي  غذائية  نظام  التمارين  هذه 
الدهون والكربوهيدرات، فكانت تتناول اخل�سار والربوتينات 

اخلفيفة بكرثة مثل التونا و�سفائن الدجاج.


