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نتانياهو يعرتف بالأ�سرى الإ�سرائيليني يف غزة
�سلطات االحتالل تك�سر اأبواب 
االأق�سى وتعبث يف حمتوياته 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأقر رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي، بنيامني نتانياهو، بوجود اإ�سرائيليني 
اثنني بيد حركة حما�س يف قطاع غزة، ويعد هذا العرتاف الأول من 
نوعه من م�سوؤول اإ�سرائيلي. وقال نتانياهو يف مقابلة مع القناة 20 
العربية، اإن حكومته تبذل جهوداً جبارة ل�ستعادة اجلنديني اأورون 
�ساوؤول وهدار غولدين، بالإ�سافة ل�ستعادة املواطنني اأبارا منغ�ستو 
اأن حما�س حتتجز املواطنني الثنني  وه�سام ال�سيد. وزعم نتانياهو 
ب�سكل وح�سي، م�سرياً اإىل موا�سلة اجلهود ل�ستعادتهم مع اجلنود، 

ولكن ل ميكنه التف�سيل اأكرث، على حد قوله.
اىل ذل���ك، اأغ��ل��ق��ت ق���وات الح��ت��ال اأج����زاء م��ن امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة يف 
الق�سى،  الأق�سى مغلقا غداة عملية  امل�سجد  وبقي  ال�سبت  القد�س 
الفحم،  ام  مدينة  م��ن  فل�سطينني  ث��اث��ة  ا�ست�سهاد  اىل  اأدت  ال��ت��ي 
يف  التوتر  ت�سعيد  اىل  اأدى  ما  اثنني،  ا�سرائيليني  �سرطيني  ومقتل 

القد�س.
واتخذت �سلطات الحتال القرار غري املعتاد باإغاق باحة الأق�سى 
امام امل�سلني اجلمعة ما اأثار غ�سب امل�سلمني والردن الذي ي�سرف 
على املقد�سات ال�سامية يف القد�س. واأمر رئي�س الوزراء ال�سرائيلي 
اليوم  حتى  الق�سى  باحة  اغ��اق  على  بالبقاء  نتانياهو  بنيامني 

الحد على القل اىل حني تقييم الو�سع الأمني.
كما حتدث عن تكثيف الجراءات المنية عند مداخل املوقع املقد�س 

لدى اعادة فتحه، يف خطوة من املرجح اأن تثري اجلدل.
اإن  الك�سواين  عمر  ال�سيخ  الأق�����س��ى  امل�سجد  مدير  ق��ال  جابنه  م��ن 
وا���س��ع��ة يف  تفتي�س  بعمليات  ق��ام��ت  ال���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال  ���س��رط��ة 
وعبث يف حمتوياته عاوة  لأب��واب  تك�سري  تخللها  الأق�سى  امل�سجد 

على تفتي�س م�سجد قبة ال�سخرة 5 مرات.
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 اع�ساء باحلملة العاملية ينددون مبمار�سات قطر يطالبونها بوقف متويل الرهاب

ع��ر���ض ع�����س��ك��ري ع��راق��ي 
املو�سل يف  الن�سر  مبنا�سبة 

•• بغداد-رويرتز:

املو�سل  ب��ت��ح��ري��ر  ال���ع���راق  اح��ت��ف��ل 
من براثن تنظيم داع�س الإرهابي 
اأم�س.  ب��غ��داد  يف  ع�سكري  بعر�س 
مركبات  ال����ع����ر�����س  يف  و������س�����ارك 
وال�سرطة  اجل��ي�����س  م��ن  ع�سكرية 
حلقت  ح��ني  يف  ال�سعبي  واحل�����س��د 
اأر�س العر�س.  الطائرات يف �سماء 
وح�����س��ر ال��ع��ر���س رئ��ي�����س ال�����وزراء 
العبادي الذي اأعلن يف العا�سر من 
املو�سل  يف  الن�سر  اجل��اري  ال�سهر 
بعد نحو ثاثة اأعوام من ا�ستياء 

التنظيم الرهابي عليها.
املو�سل  يف  ال��ع��راق  انت�سار  وم��ث��ل 
اأكرب هزمية للتنظيم الذي يخ�سع 
ال�سورية  الرقة  مدينة  يف  حل�سار 

معقله ومركز تخطيط عملياته.
القتال  م��ن  األ���ف   900 نحو  وف��ر 
يف امل��و���س��ل وجل���اأ اأك���رث م��ن الثلث 
مل��خ��ي��م��ات خ����ارج ث���اين اأك����رب مدن 
اأ�سرهم  العراق ويعي�س الباقي مع 
اأخرى.  مناطق  يف  اأ�سدقائهم  اأو 
وع�����ادت الأن�����س��ط��ة امل��دن��ي��ة ملعظم 
���س��ري��ع��ا ويجري  امل��و���س��ل  اأن���ح���اء 
العمل يف اإعادة بناء املنازل والبنية 
الدمار  اأ���س��اب��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
التكلفة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق�����درت 
باأكرث من  املبدئية لإعادة العمار 

مليار دولر.

حممد بن زايد خال تقدميه واجب العزاء لعائلة الفقيدة  )وام(

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء يف وفاة قما�سة �سهيل املزروعي
•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  قدم �ساحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واجب العزاء اإىل �سهيل بن �سهيل بن 
فار�س املزروعي يف وفاة �سقيقته قما�سة خال زيارة �سموه منزل العائلة 

ام�س يف منطقة امل�سرف باأبوظبي.

واأعرب �سموه عن خال�س تعازيه وموا�ساته لذوي واأ�سرة الفقيدة ..�سائا 
املوىل عز وجل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته واأن 

يلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان.
قدم واجب العزاء اىل جانب �سموه معايل الدكتور اأحمد مبارك املزروعي 
املزروعي وكيل  التنفيذي و�سعادة حممد مبارك  العام للمجل�س  الأمني 

ديوان ويل عهد ابوظبي.

لفر�ض اأجندة الإ�سالم ال�سيا�سي الظالمي:
قطر راأ�ض احلربة يف الكارثة 

التي حلت بال�سعب الليبي
•• الفجر – ليبيا - خا�س

واللكرتونية  واملرئية  املقروءة  والعاملية  الليبية  العام  و�سائل  حتفل 
ب�سيل من الوثائق وال�سهادات والت�سريحات التي ت�سري جميعها تورط 
اإ�سقاط الأنظمة وال��دول العربية وتك�سف ب�سكل قاطع  قطر يف خطط 

الأفعال القذرة التي ميار�سها نظام قطر يف ليبيا من اأجل تخريبها.
وتوؤكد هذه الوقائع الدور القطري يف �سناعة املحنة الليبية بت�سليمها 
هذا البلد اىل ذئاب داع�س والقاعدة والخوان وحماولتها فر�س اجندة 
الإ���س��ام ال�سيا�سي ال��ظ��ام��ي ب������ال������ق������وة.                          )التفا�سيل 

•• عوا�صم-وكاالت:

لقي ما ل يقل عن ثمانية مدنيني 
م�سرعهم  اأط����ف����ال  ���س��ت��ة  ب��ي��ن��ه��م 
على  نفذه  ق�سف  يف  ال�سبت،  اأم�س 
الدويل  التحالف  ط��ريان  الأرج���ح 
���س��م��ال �سرقي  امل��ي��ادي��ن  يف م��دي��ن��ة 
�سيطرة  حت���ت  ال���واق���ع���ة  ����س���وري���ا، 

تنظيم داع�س.
ال�������س���وري حلقوق  واأف������اد امل��ر���س��د 
ا�ستهدف  ال��ق�����س��ف  اأن  الإن�������س���ان 
املدر�سة  ق��رب  م��ن��ازل ملدنيني  ع��دة 

الن�سوية مبدينة امليادين. 
وت�������س���ب���ب ال���ق�������س���ف يف م���ق���ت���ل 8 
مدنيني هم 6 اأطفال ومواطنتني، 
قابًا  ال��ق��ت��ل��ى  ع���دد  ي���زال  ل  فيما 
ل��ارت��ف��اع ل��وج��ود ج��رح��ى بحالت 
اأنقا�س  حت��ت  ومفقودين  خ��ط��رة، 

الدمار الناجم عن الق�سف. 
الرو�سي  ال�����س��ف��ري  ق���ال  ���س��ي��ا���س��ي��اً، 
بورودافكني  األ��ك�����س��ي  جنيف  ل���دى 
اأمام  اإن  ال�سبت  اأم�س  لل�سحفيني 
امل��ح��ادث��ات ال�����س��وري��ة ال��ت��ي ترعاها 
الأمم املتحدة فر�سة لتحقيق تقدم 
بالرئي�س  الإط���اح���ة  م��ط��ال��ب  لأن 

ال�سوري ب�سار الأ�سد تراجعت.

دواف����ع  يف  حت��ق��ق��ق  م�����س��ر 
م��ن��ف��ذ ه���ج���وم ال��غ��ردق��ة

•• القاهرة-وكاالت:

العليا  ال���دول���ة  اأم����ن  ن��ي��اب��ة  ق��ال��ت 
الذي  الطعن  ح���ادث  اإن  امل�����س��ري��ة، 
ن��ف��ذه اأح����د الأ���س��خ��ا���س ل��ع��دد من 
الغردقة  يف  منتجع  داخ���ل  ال�سياح 
تت�سح  مل  الأح����م����ر  ال���ب���ح���ر  ع���ل���ى 

طبيعته، اأو دوافعه حتى الآن.
ب���ي���ان �سحايف  يف  ال��ن��ي��اب��ة،  ودع�����ت 
ل���ه���ا ال�������س���ب���ت، و�����س����ائ����ل الإع�������ام 
وال�سحافة اإىل التوقف عن اللجوء 
اأو  وال���س��ت��ن��ت��اج��ات،  التكهنات،  اإىل 
ا���س��ت��ب��اق ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات، التي 
مل ت��ب��داأ ب��ع��د. وذك����رت ن��ي��اب��ة اأمن 
الدولة اأن مرتكب احلادث، مو�سع 
فح�س، وحتٍر للوقوف على هويته 
اأي  للنيابة  يثبت  ومل  وان��ت��م��اءات��ه 
اأقدم  ال���ذي  ال��ع��م��ل  ل��ه��ذا  تو�سيف 
اجل���اين ع��ل��ى ارت��ك��اب��ه، ���س��واًء اأكان 
اأو  جنائياً،  ح��ادث��اً  اأو  ف��ردي��اً،  عمًا 

عمًا اإرهابياً، اأو غري ذلك.
والدوافع  الأ�سباب  اأن  اإىل  واأ�سارت 
التي دعت اجلاين لرتكاب احلادث 
وان��ت��م��اءات��ه م��ازال��ت حم��ل حتقيق 
الدولة  اأم��ن  نيابة  قبل  من  مكثف 
تفا�سيل  ع��ل��ى  ل���ل���وق���وف  ال��ع��ل��ي��ا، 
ال����ت����ي دعت  احل��������ادث والأ������س�����ب�����اب 

اجلاين اإىل ارتكابه.

من  ال�سابعة  اجل��ول��ة  اأن  واأ����س���اف 
الول  اأم�س  انتهت  التي  املحادثات 
نتائج  ع�����ن  مت���خ�������س���ت  اجل���م���ع���ة 
اإيجابية ول �سيما يف ت�سحيح نهج 
للمفاو�سات  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  وف���د 

وهي تكتل املعار�سة الرئي�سي.
وق����ال ج��وه��ر ه���ذا ال��ت�����س��ح��ي��ح هو 
اأن��ه خال هذه اجلولة مل تطالب 
الرئي�س  با�ستقالة  ق��ط  امل��ع��ار���س��ة 
ال�سورية  واحل��ك��وم��ة  الأ���س��د  ب�سار 

ال�سرعية فورا.
العليا  ال����ه����ي����ئ����ة  اأن  واأ���������س��������اف 
للمفاو�سات وداعميها يف العوا�سم 
ال��غ��رب��ي��ة واخل��ل��ي��ج��ي��ة اأدرك������ت اأن 

ال�سام يجب اأن يحل اأول وبعدها 
اإ�ساحات  ع��ل��ى  ال��ت��ف��او���س  مي��ك��ن 

�سيا�سية.
وداعموها  املفاو�سات  هيئة  وكانت 
برحيل  دوم��ا  يطالبون  ال��دول��ي��ون 
الأ�سد وهو ما قوبل برف�س قاطع 
م���ن رو���س��ي��ا ال��ت��ي ي��ن��ظ��ر ل��ه��ا على 
اأن���ه���ا حتافظ  ن���ط���اق وا����س���ع ع��ل��ى 
على توازن القوى يف �سوريا ب�سبب 
مع  وحت��ال��ف��ه��ا  الع�سكري  تدخلها 

الرئي�س ال�سوري.
لكن على مدى العام الأخري تكبدت 
يد  على  ع�سكرية  هزائم  املعار�سة 

قوات موؤيدة لاأ�سد.

التحالف يق�سف خمازن اأ�سلحة يف قاعدة الديلمي ب�سنعاء

نزع 16 األف لغم زرعها االنقالبيون حول ماأرب
•• عوا�صم-وكاالت:

قاعدة  على  غارتني  العربي  التحالف  طائرات  �سنت 
ميلي�سيات  عليها  ت�سيطر  التي  الع�سكرية  الديلمي 

احلوثي �سمال مدينة �سنعاء.
تلت  عنيفة  انفجارات  �سل�سلة  ب��اأن  عيان  �سهود  واأف��اد 
اأعمدة الدخان، ورجحت  عملية الق�سف مع ت�ساعد 

امل�سادر تدمري خمزن اأ�سلحة وذخائر للميلي�سيات.
ك��م��ا ن��ف��ذت م��ق��ات��ات حت��ال��ف دع���م ال�����س��رع��ي��ة فجر 
ام�س، غارات عدة على جبهة نهم �سمال �سرق �سنعاء، 
للميلي�سيات يف منطقة  م�ستهدفة تعزيزات ع�سكرية 

املدفون.
الوطني  اجلي�س  اإن  ميدانية  ع�سكرية  م�سار  وقالت 
منطقتي  يف  مواقعه  على  للميلي�سيات  هجوما  �سد 
ال�ساعات  ن��ه��م خ����ال  ب����ران وامل����دف����ون ع��ل��ى ج��ب��ه��ة 
ع�سر  م��ن  اأك��رث  ا�ستمرت  ا�ستباكات  ودارت  املا�سية، 
امليلي�سيات  واإجبار  الهجوم،  ك�سر  خالها  مت  �ساعات 
ع��ل��ى ال���رتاج���ع وت��ك��ب��ي��ده��ا اأك���رث م��ن ث��اث��ني قتيا 

وجريحا.
يف  الع�سكرية  الهند�سة  �سعبة  رئي�س  ق��ال  ذل��ك،  اىل 
اإن  طريق  �سالح  العقيد  الثالثة  الع�سكرية  املنطقة 
اأر�سي  األف لغم   16 امليلي�سيا النقابية زرعت نحو 

حول مدينة ماأرب قبل ان�سحابها.
واأ�ساف طريق يف تقرير ن�سرته وكالة الأنباء اليمنية 
يف  واملتفجرات  اللغام  وزرع  بنرث  تقوم  امليلي�سيا  اأن 
ويعتربونها  وا���س��ع  ب�سكل  يخ�سرونها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 

واملهجرين  ال��ن��ازح��ني  لقتل  انتقامية  ا�سرتاتيجية 
العائدين اإىل منازلهم.

واأ�سار اىل اأن الفريق الهند�سي متكن من نزع 4500 
ل��غ��م م���ن م��ن��ط��ق��ة امل���خ���درة ال��ت��ي مت حت��ري��ره��ا قبل 
اأ�سابيع وتطهري م�ساحة ل تتجاوز خم�سة كيلومرتات 

من املنطقة التي تتجاوز م�ساحتها 25 كلم.
املجتمع  ومنظمات  احلكومة  طريق  العقيد  ونا�سد 
املنطقة  يف  الهند�سية  للفرق  الدعم  بتقدمي  امل��دين 
نزعها  عملية  تفوق  التي  واملتفجرات  الأل��غ��ام  لنزع 
بع�س  ك���ون  الهند�سية  ال��ف��رق��ة  وام��ك��ان��ي��ات  ق����درات 
وهو  الأمطار  �سيول  بفعل  دفنت  واملتفجرات  الألغام 
م��ا ي��ه��دد ح��ي��اة امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن ب���داأوا ب��ال��ع��ودة اإىل 

منازلهم .
�سيا�سيا، قال رئي�س احلكومة اليمني، اأحمد عبيد بن 
دغر اإن حكومته تبحث عن مين مت�سالح مع حميطه 

العربي واخلليجي على وجه اخل�سو�س.
واخلطابي  الفني  احل��ف��ل  خ��ال  كلمته  يف  واأ���س��اف 
املحلية  وال�����س��ل��ط��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي 
ما  النقابية  امللي�سيا  اأن  ع��دن،  املوؤقتة  بالعا�سمة 
ت����زال ت��ف��ر���س احل����رب وت��رف�����س الن�����س��ي��اع ل�سوت 
�سارخة  انتهاكات  ومت��ار���س  ال�����س��ام،  وداع���ي  العقل 
مبد  اإي���ران  ات��ه��ام  جم��ددا  اليمنيني،  املواطنني  بحق 
النقابيني بالدعم ملمار�سة الجرام يف حق الوطن، 
النقابيني  ودعا  فيه.  الجتماعي  الن�سيج  وتدمري 
اإىل العودة اإىل ر�سدهم، والن�سياع للحلول ال�سلمية 

وفقا للمرجعيات املتفق عليها. 

احلملة العاملية ملناه�سة التمويل القطري 
لالرهاب تتقدم ب�سكوى لليوني�سكو �سد الدوحة

•• فيينا-وام:

القطري  التمويل  ملناه�سة  العاملية  احلملة  اأع��دت 
يف  التعليم  ح��ق��وق  انتهاكات  ح��ول  ملفا  ل��اإره��اب 
�سوريا لت�سليمه اإىل منظمة الأمم املتحدة للرتبية 
من  تتخذ  التي   - "اليوني�سكو"  والثقافة  والعلم 
ارتكبها  ان��ت��ه��اك��ات  يت�سمن   - ل��ه��ا  م��ق��را  ب��اري�����س 
ب�����س��ار الأ����س���د وك���ذل���ك احل��ك��وم��ة القطرية  ن��ظ��ام 
الطاب  وبحق  �سوريا  يف  تعليمية  موؤ�س�سات  �سد 

ال�سوريني.
)التفا�سيل �س11(

 




9519

    055-2026438 / 0582503823 / 0525731346 / 052-1506158
052-8844428 1

5

اأبوظبي للتعليم :  10 �سبتمرب 
االإع��ادة  موؤجل  امتحانات 

•• اأبوظبي -وام:

اأع�����ل�����ن جم���ل�������س اأب���وظ���ب���ي 
الطلبة  م��ن��ح  ع��ن  للتعليم 
ال�سفوف  يف  ال���را����س���ب���ني 
الثاين  وحتى  ال�ساد�س  من 
التعليم  م���دار����س  يف  ع�����س��ر 
الكبار  تعليم  ومراكز  العام 
فر�سة  املنزلية  وال��دار���س��ة 
موؤجل  لم���ت���ح���ان  ال���ت���ق���دم 
�سيعقد  وال��������ذي  الع���������ادة 
خ�������ال ال�����ف�����رتة م�����ن 10 
�سبتمرب وحتى 14 �سبتمرب 

.2017
التقدم  م�����ن  و����س���ي���ت���م���ك���ن 
لم��ت��ح��ان م���وؤج���ل الع�����ادة 
مادة  يف  الرا�سبون  الطلبة 
واحدة اأو اأكرث بعد امتحان 
الع������ادة  اأو  الأول  ال�������دور 
املتغيبني  ال��ط��ل��ب��ة  وك��ذل��ك 
عذر  ب��دون  اأو  مقبول  بعذر 
عن امتحان الدور الأول اأو 

الإعادة.
اأبوظبي  جم��ل�����س  وي���ع���ل���ن 
للتعليم جداول المتحانات 
م�����������ن خ���������������ال م�����وق�����ع�����ه 
الل��������ك��������رتوين الأ������س�����ب�����وع 

املقبل.
)التفا�سيل �س5(

خراب ليبيا.. اجناز قطري

رو�سيا: قبول الأ�سد يخدم املفاو�سات ال�سورية 

�سحايا مدنيون بق�سف على امليادين �سمال �سوريا 
حتتجز  م�����س��ل��ح��ة  ع��ن��ا���س��ر 
ليبيا يف  م�����س��رًي��ا   18

•• القاهرة-وكاالـت:

ك�سف م�سوؤول اأمني م�سري، اأم�س 
ع�سر  ثمانية  احتجاز  عن  ال�سبت، 
عنا�سر  قبل  م��ن  م�سرًيا  مواطًنا 
م�سلحة ُيعتقد اأنها ع�سابة تهريب 
الليبية،  اأج��داب��ي��ا  م��دي��ن��ة  يف  ب�سر 
امل�سرية  ال�����س��ل��ط��ات  اأن  اإىل  لف��ًت��ا 
ُت��وا���س��ل ج��ه��ود الإف������راج ع��ن��ه��م يف 

القريب العاجل.
وق�������ال امل�������س���در الأم�����ن�����ي ب�������وزارة 
امل�سريني  املواطنني  اإن  الداخلية  
وبني  بينهم  الت�����س��الت  انقطعت 
اأي��ام، حيث تلقت  ذويهم قبل اأربعة 
الأجهزة الأمنّية ا�ستغاثة من ذويهم 
باختفاء اأبنائهم البالغ عددهم 18 

�ساًبا يف مدينة اأجدابيا.
املعلومات  اأن  اإىل  امل�����س��در  واأ����س���ار 
م�سلحني  اأن  اإىل  ت�����س��ري  الأول���ي���ة 
الب�سر  ت��ه��ري��ب  ل��ع�����س��اب��ات  ت��اب��ع��ني 
اق���ت���ادوا امل��واط��ن��ني امل�����س��ري��ني اإىل 
اأحد  يتو�سل  ومل  جم��ه��ول،  م��ك��ان 

اإىل مكانهم حتى الآن.
امل�سرية  ال�����س��ل��ط��ات  اأن  واأ�����س����اف 
الأم���ن���ي���ة وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة جتري 
الليبية،  ال�����س��ل��ط��ات  م��ع  ات�����س��الت 
الواقعة  ت��ف��ا���س��ي��ل  ع����ن  ل��ل��ك�����س��ف 

والإفراج عن امل�سريني.

احد عنا�سر اجلي�س ال�سوري احلر خال دورية يف درعا )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

رئي�ض وزراء اإيطاليا ي�ستقبل عبداهلل بن زايد
•• روما-وام: 

�سمو  الول  اأم�����س  اإيطاليا  وزراء  رئي�س  جينتيلوين  ب��اول��و  معايل  ا�ستقبل 
ال���دويل يف  اآل نهيان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون  ال�سيخ ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 

العا�سمة روما.
اللقاء - حتيات �ساحب  باولو جينتيلوين - خال  اإىل معايل  �سموه  ونقل 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  “رعاه اهلل” و�ساحب  ال��وزراء حاكم دبي 
ومتنيات  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 

�سموهما لإيطاليا و�سعبها دوام التقدم والزدهار.
من جانبه حمل رئي�س وزراء اإيطاليا �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
حتياته اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان.
البلدين وتبادل اجلانبان  الثنائي بني  التعاون  تعزيز  اأهمية  اللقاء  وتناول 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا  من  ع��دد  جت��اه  النظر  وجهات 

امل�سرتك.
البلدين  بني  ال�سرتاتيجية  العاقات  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 

واحلر�س امل�ستمر على تعزيزها يف املجالت كافة.

من جانبه رحب معايل باولو جينتيلوين بزيارة �سموه اإىل اإيطاليا .. موؤكدا 
على العاقات ال�سرتاتيجية التي جتمع بني البلدين.

واأ�ساد معاليه باملكانة الرائدة التي حتظى بها دولة الإمارات على ال�سعيدين 
الإقليمي والدويل.

ح�سر اللقاء .. �سعادة �سقر نا�سر الري�سي �سفري الدولة لدى اجلمهورية 
الإيطالية .

افتتح املقر اجلديد ل�سفارة الدولة يف روما

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ض وفد الدولة يف احلوار اال�سرتاتيجي الثاين بني االإمارات واإيطاليا

ال�سيخ  ���س��م��و  ع��ق��د  ذل����ك  وع���ق���ب 
موؤمترا �سحفيا  زاي��د  بن  عبداهلل 
اأجنيلينو  م���ع���ايل  م����ع  م�����س��رتك��ا 

األفانو.
واأك������د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
املوؤمتر  خ���ال   - ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
الزيارة  ه���ذه  اأه��م��ي��ة   - ال�سحفي 
التي تاأتي يف �سياق التعاون الثنائي 
بني البلدين والتن�سيق امل�سرتك يف 
عدد من الق�سايا والتطورات على 

ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
اإج������راء  “ اإن������ه مت  ����س���م���وه  وق������ال 
تطرقنا  وب��ن��اءة  مثمرة  مباحثات 
الودية  العاقة  اأبعاد  اإىل  خالها 

عاقاتهما  ل��ت��ع��زي��ز  ك��ب��ريا  ج��ه��دا 
بلغ  حيث  والتجارية  القت�سادية 
ح��ج��م ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري - غري 
النفطي - بني البلدين 8.2 مليار 
مما   2016 ع���ام  اأم��ري��ك��ي  دولر 
�سوق  اأه���م  الإم�����ارات  دول���ة  يجعل 
ل��ل�����س��ادرات الي��ط��ال��ي��ة يف منطقة 

اخلليج العربي.
جمال  يف  ال���ت���ع���اون  اأن  واأ�����س����اف 
اأ�سهم  البلدين  بني  اجل��وي  النقل 
يف دع����م ال���ع���اق���ات ال��ت��ج��اري��ة .. 
اجلوية  اخل���ط���وط  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
للركاب  يومية  رح��ات   10 تقدم 
ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اد  البلدين.  بني 

التي تربط  العاقات  األفانو عمق 
مرحلة  ت���ع���دت  وال���ت���ي  ال��ب��ل��دي��ن 
لتدخل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال����ع����اق����ات 
كالثقافية..  اأخ���رى  جم���الت  اإىل 
معربا عن �سعادته بافتتاح املدر�سة 

الإيطالية يف الإمارات.
املوؤمتر  خ��ال   - معاليه  اأك��د  كما 
منذ  ب�������اده  دع������م   - ال�������س���ح���ف���ي 
البداية مللف “ اإك�سبو دبي 2020 
تن�سيق م�ستمر بني فرق  “ ووجود 
العمل من البلدين لا�ستفادة من 

خربة معر�س “ اإك�سبو ميان” .
يتمتعان  ال��ب��ل��دي��ن  اأن  واأ�����س����اف 
لفتا   .. مم��ت��از  اقت�سادي  بتعاون 

بالإ�سافة  ال�سديقني  بلدينا  بني 
يف  ال��ه��ام��ة  الق�سايا  مناق�سة  اإىل 
ال�سرق الأو�سط ف�سا عن عاقتنا 

الثنائية الوا�سعة النطاق”.
واأع��رب �سموه عن �سعادته بافتتاح 
امل���ق���ر اجل���دي���د ل�����س��ف��ارة ال���دول���ة 
يف روم������ا ب��ح�����س��ور م���ع���ايل وزي����ر 
اخل��ارج��ي��ة الإي��ط��ايل اإ���س��اف��ة اإىل 
ب�ساأن  تفاهم  على مذكرة  التوقيع 
اإن�ساء جلنة قن�سلية بني البلدين.. 
الإم���ارات تربطها  دول��ة  اأن  موؤكدا 
باإيطاليا  را�سخة  تاريخية  عاقة 

مبنية على مبداأ الثقة املتبادلة.
بذل  ال���ب���ل���دي���ن  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

بدور  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اأوا�سر  اإيطاليا امل�ستمر يف توطيد 
العاقات بني �سعبي البلدين حيث 
اإىل  الزوار الإيطاليني  ارتفع عدد 
اإىل ما يزيد   2016 ال��دول��ة ع��ام 
بينما   .. زائ������ر  األ������ف   230 ع����ن 
األف   12 اأك��رث  الإم����ارات  يقيم يف 
مواطن اإيطايل. واأعرب عن ثقته 
اأن ال��ع��اق��ات ب��ني دول���ة الإم����ارات 
الزده����ار  يف  �ست�ستمر  واإي��ط��ال��ي��ا 
 .. امل��ن��ظ��ور  امل�ستقبل  يف  وال��ت��و���س��ع 
بال�سراكة  العميق  الإلتزام  موؤكدا 

ال�سرتاتيجية مع اإيطاليا.
اأجنيلينو  م��ع��ايل  اأك���د  جانبه  م��ن 

اجتماع  ح�سور  ام�����س  مت  اأن���ه  اإىل 
�سركات  خم�س  اأك���رب  ممثلي  ���س��م 

ايطالية.
من جهة اخرى افتتح �سمو ال�سيخ 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اأم�س  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
الول املقر اجلديد ل�سفارة الدولة 
يف روما وذلك على هام�س الزيارة 
الر�سمية التي يقوم بها �سموه اإىل 

اإيطاليا.
بن  ع���ب���داهلل  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  واأزاح 
األفانو  اأجن��ي��ل��ي��ن��و  وم���ع���ايل  زاي����د 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
اللوحة  ع���ن  ال�����س��ت��ار  الإي����ط����ايل 

•• روما-وام:

واإيطاليا  الإم������ارات  دول���ة  ع��ق��دت 
ال�سرتاتيجي  احل��وار  الأول  اأم�س 
الثاين بني البلدين وذلك يف اإطار 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الر�سمية  ال��زي��ارة 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 

الدويل اإىل اإيطاليا.
وتراأ�س �سموه اجلانب الإماراتي يف 
احلوار ال�سرتاتيجي .. فيما تراأ�س 
اجلانب الإيطايل معايل اأجنيلينو 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  األفانو 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  وذل�����ك  ال������دويل 
�سقر نا�سر الري�سي �سفري الدولة 
الإيطالية وعدد  لدى اجلمهورية 

من رجال الأعمال اليطاليني.
ال�سرتاتيجي  احل��������وار  وب����ح����ث 
امل�سرتك  التعاون  عاقات  الثاين 
القن�سلي  امل��ج��ال  يف  البلدين  ب��ني 
وال���ت���ع���ل���ي���م���ي وال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ايل 
والطريان  والقت�سادي  والثقايف 

وعدد من املجالت الأخرى.
وت�����ن�����اول ت�����ط�����ورات الأو�������س������اع يف 
و�سوريا  ل��ي��ب��ي��ا  وخ��ا���س��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
على  التاأكيد  اإىل  اإ�سافة  واليمن 
اأهمية مكافحة الإرهاب والتطرف 

ب�سوره واأ�سكاله كافة.
الإيطايل  ون���ظ���ريه  ���س��م��وه  ووق����ع 
ت���ف���اه���م لإن���������س����اء جلنة  م����ذك����رة 

قن�سلية بني البلدين.

اإي���ذان���ا ب��اف��ت��ت��اح املقر  ال��ت��ذك��اري��ة 
اجلديد لل�سفارة.

الإيطايل  ون��ظ��ريه  �سموه  وجت��ول 
يف مرافق املبنى اجلديد لل�سفارة.

واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اجلديد  املقر  افتتاح  اأن  نهيان  اآل 
ال���دول���ة يف روم����ا يج�سد  ل�����س��ف��ارة 
ح���ر����س ح��ك��وم��ة الإم���������ارات على 
تعزيز العاقات الثنائية امل�سرتكة 
مع اإيطاليا وتطويرها وامل�سي بها 
ق��دم��ا مب��ا ي��خ��دم م�����س��ال��ح �سعبي 

البلدين.
اأجنيلينو  اأع��رب معايل  من جانبه 
بح�سور  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن  األ����ف����ان����و 
دولة  ل�سفارة  اجلديد  املقر  افتتاح 
الإم����������ارات يف روم������ا وال�������ذي من 
البلدين  بني  التوا�سل  دعم  �ساأنه 
واحلفاظ  ال�سديقني  وال�سعبني 
القوية  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��اق��ات  ع��ل��ى 

واملتميزة التي جتمعهما.
�سعادة   .. الف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  ح�����س��ر 
وزارة  وكيل  الرئي�سي  مري  حممد 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال������دويل 
و�سعادة �سقر نا�سر الري�سي �سفري 
الدولة لدى اجلمهورية الإيطالية 
بجانب ممثلني عن وزارات خمتلفة 
وبلدية  الإي��ط��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  يف 
الأهلي  واملجتمع  وال��ربمل��ان  روم���ا 
اإ�سافة اإىل عدد من �سفراء الدول 
العربية والأجنبية املعتمدين لدى 

اإيطاليا.

حم��م��د ب��ن زاي��د 
ي����ق����دم واج�����ب 
ال��ع��زاء يف وف��اة 
�سهيل  ق��م��ا���س��ة 

فار�ض املزروعي
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�سندوق الوطن يتلقى م�ساهمة بقيمة 10 ماليني درهم من جمموعة بن حمودة
•• اأبوظبي -وام:

 - اإماراتيني  اأعمال  لرجال  املجتمعية  امل��ب��ادرة   - الوطن  �سندوق  اأعلن 
10 مايني درهم قدمتها جمموعة بن  تلقيه م�ساهمة جديدة بقيمة 
حمودة لريتفع بذلك اإجمايل الدعم الذي تلقاه ال�سندوق منذ تاأ�سي�سه 

اإىل 558 مليون درهم.
وبهذه امل�ساهمة تن�سم جمموعة بن حمودة اإىل قائمة “ اأوائل ال�سندوق 
“ والتي ت�سمل اأ�سماء جميع داعمي ال�سندوق منذ انطاقه وحتى انتهاء 
“عام اخلري” �سواء الأفراد اأو املوؤ�س�سات وذلك بهدف تكرميهم وت�سجيع 

رجال الأعمال والأفراد على القتداء بهم.
وقال �سعادة فرج علي بن حمودة رئي�س جمموعة بن حمودة اإن م�سوؤولية 

املجموعة جتاه املجتمع والدولة حتتم عليها امل�ساهمة يف دعم “�سندوق 
الوطن” الذي يركز على القطاعات التي حتفز الإبداع والبتكار لدفع 
عجلة التنمية والتقدم اإىل اآفاق جديدة تدعم التنوع القت�سادي للدولة 

وت�سهم يف بناء اقت�ساد معريف م�ستدام لاأجيال القادمة.
م�سبوقة  غ��ري  م�ساريع  على  تركز  التي  املبتكرة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  واأك���د 
���س��ت��وؤدي اإىل حت��ق��ي��ق م�����ردود اإي��ج��اب��ي ك��ب��ري ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع م���ن خال 
القادة  واإع��داد جيل من  املهارات  الكفاءات و�سقل  م�ساهمتها يف تطوير 
يف قطاع الأعمال. واأ�ساف اأن جمموعة بن حمودة ي�سرفها اأن تكون من 
امل�ساهمني يف دعم �سندوق الوطن اإميانا منها بدوره الهادف ومبادراته 
يف  ال�ستثمار  على  القائمة  ا�سرتاتيجيتها  مع  تتما�سى  التي  الوطنية 

املواهب والكفاءات وخدمة م�سرية التنمية يف الوطن واملجتمع.

جمموعة  ب��ان�����س��م��ام  ال��وط��ن  ���س��ن��دوق  اإدارة  جمل�س  رح���ب  جهته  م��ن 
بهذه  اع��ت��زازه  عن  معربا  ال�سندوق” ..  “اأوائل  قائمة  اإىل  حمودة  بن 
الوطن ول�سناعة  اأجل  العطاء من  والتي تعد مثال ومنوذجا  امل�ساهمة 

م�ستقبل اأف�سل لأبناءه واأجياله القادمة .
املجتمعية  امل�سوؤولية  معاين  اأ�سمى  ا�ستلهام  اإىل  الأع��م��ال  رج��ال  داع��ي��ا 
الهادفة  ال�سرتاتيجية  وخططه  واأه��داف��ه  ال�سندوق  بدعم  وامل�ساهمة 

لتمكني الكفاءات الوطنية وبناء اقت�ساد معريف م�ستدام.
وكان �سندوق الوطن قد اأطلق مبادرة “م�ستقبلنا” لتكون اأول املبادرات 
الهادفة لدعم بناء اقت�ساد معريف م�ستدام لاأجيال القادمة حيث تكمن 
م�سبوقة  وغري  مبتكرة  تقنيات  تطوير  على  تركيزها  يف  املبادرة  اأهمية 
ت�سهم يف دفع جهود بناء اقت�ساد معريف م�ستدام وذلك من خال تبني 

الأفكار وحتويلها اإىل م�ساريع واقعية ومن ثم م�ساعدتها على الو�سول 
اإىل م�ستويات متقدمة من التناف�سية العاملية يف جذب ال�ستثمارات .

�سركتي  غ��رار  اإم��ارات��ي��ة عاملية على  �سركات  اإي��ج��اد  امل��ب��ادرة على  وت��رك��ز 
جوجل وتي�سا وغريها من ال�سركات.

اآل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  املبتكرة روؤي��ة �ساحب  املبادرة  وجت�سد 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بال�ستعداد 
امل���ب���ادرة ع��ل��ى م��راح��ل متكاملة  ال��ن��ف��ط. وي��ت��م تنفيذ  ب��ع��د  مل��رح��ل��ة م��ا 
جديد  جيل  لإي��ج��اد  املطاف  نهاية  يف  ت��وؤدي  بدقة  مدرو�سة  وتدريجية 
من ال�سركات الإماراتية ذات التناف�سية العاملية التي تدعم بناء اقت�ساد 
امل�ستقبل وا�ستدامة النمو على جميع امل�ستويات ويف خمتلف القطاعات 

احليوية ذات الأهمية ال�سرتاتيجية.
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الطوارئ على
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درهم مليون   16 بتكلفة  والظفرة  اأبوظبي  يف  بيطرية  عيادات  �ست  تاأهيل  “م�ساندة” تعيد 

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
اأعمال  اإجن���از  “م�ساندة”  ال��ع��ام��ة 
م�����س��روع ت��اأه��ي��ل ���س��ت ع��ي��ادات طب 
والظفرة  اأب����وظ����ب����ي  يف  ب���ي���ط���ري 
جهاز  اإىل  ل��ت�����س��ل��ي��م��ه��ا  مت���ه���ي���دا 
وذلك  الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي 
انطاقا من حر�سه على امل�ساهمة 
اأبوظبي  خ��ط��ة  اأه����داف  حتقيق  يف 
ن��ح��و اإر����س���اء اأم����ن غ���ذائ���ي وقطاع 
زراع����ي م�����س��ت��دام و���س��م��ان �سامة 
ال����غ����ذاء ورع����اي����ة امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني يف 

املجتمع املحلي.
عيادات  خم�س  من  امل�سروع  يتاألف 
الكلية  تكلفتها  ت��ب��ل��غ  ال��ظ��ف��رة  يف 
ن��ح��و 13 م��ل��ي��ون دره����م وواح����دة 
نحو  تبلغ  كلية  بتكلفة  اأبوظبي  يف 

ثاثة مايني درهم.
الها�سمي  ع����م����ر  حم����م����د  وق��������ال 
يف  ب���الإن���اب���ة  امل���ب���اين  اإدارة  م���دي���ر 
العامة  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة 
امل�سروع  اأع��م��ال  اإن   “ م�ساندة   “
تاأهيل لعيادات  اإع��ادة  ا�ستملت على 
بيطرية يف كل من منطقة مزيرعة 
وخنور والرثوانية وغياثي ومدينة 
زايد يف الظفرة والتي تبلغ م�ساحة 
يف  م���رب���ع  م����رت   500 ك����ل م��ن��ه��ا 
ح���ني ت��ب��ل��غ م�����س��اح��ة ع���ي���ادة الطب 
اأبوظبي  يف  ال��وث��ب��ة  يف  ال��ب��ي��ط��ري 

ثاثة اآلف و158 مرتا مربعا.
هذه  يف  امل�����س��روع  اأع��م��ال  وت�سمنت 
ال���ع���ي���ادات اإع������ادة ت��اأه��ي��ل الأ����س���وار 
وتعديل  اخل���ارج���ي���ة  وال���واج���ه���ات 
الفراغات  ودم����ج  الأق�������س���ام  ب��ع�����س 
العمل  احتياجات  مع  تتوافق  حتى 
احلالية وجرى اإعادة تاأهيل اأر�سية 
يف  الغرف  و�سقف  العيادات  اأق�سام 

والنتظار  ال���س��ت��ق��ب��ال  م��ن��ط��ق��ت��ي 
العمليات  وغرفة  الفح�س  وغرفة 
اجلراحية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  وم��ن��ط��ق��ة 
فريق  ومكتب  الكبرية  للحيوانات 
وال�سيدلية  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
املبنى  م���ل���ح���ق���ات  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 
الأطباء  ومكاتب  الإدارة  كمكاتب 
واملخزن وخمترب التحاليل الطبية 
اإ�سافة اإىل تزويد العيادات باأنظمة 
تتواكب  حتى  احلريق  عن  الك�سف 
م����ع اأح�������دث ا�����س����رتاط����ات ال���دف���اع 
“م�ساندة”  ال��ت��زام  ظ��ل  يف  امل���دين 
لأرقى  وفقا  امل�سروع  بتنفيذ  ال��ت��ام 
مراعاة  اإط���ار  ويف  العاملية  املعايري 
لأحدث معايري ال�سحة وال�سامة 
البيئية ومبا ي�سمن احلفاظ على 

املوارد.
الوثبة  ع���ي���ادة  م�����س��ان��دة  وط������ورت 

رئي�سة  مناطق  ث��اث  على  ي�ستمل 
هي منطقة عزل ال�سقور املري�سة 
لل�سقور  كحديقة  تعمل  ومنطقة 
لأ�سحاب  كمجل�س  معدة  ومنطقة 

ال�سقور.
من جهته ثمن املهند�س ثامر را�سد 
با�سم  الر�سمي  املتحدث  القا�سمي 
الغذائية  ل��ل��رق��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
به  ت�سطلع  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  ال�����دور 
العامة  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة 
حر�سها  خ���ال  م���ن  “م�ساندة” 
للموؤ�س�سات  ال���دع���م  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
الرتقاء  ي�����س��م��ن  مب���ا  احل��ك��وم��ي��ة 
مب�������س���ت���وى اخل������دم������ات امل���ق���دم���ة 

للمجتمع.
امل�سروع يف تعزيز  اأهمية هذا  واأك��د 
جهود اجلهاز الرامية لتنمية قطاع 
الرثوة احليوانية يف اإمارة اأبوظبي 

الغرف  تطوير  بجانب  امل�ستويات 
امل��خ�����س�����س��ة ل���و����س���ع احل���ي���وان���ات 
الطبية  واحل�������س���ان���ات  امل���ري�������س���ة 
ملا  املخ�س�سة  وال��غ��رف  البيطرية 

تاأهيل  اإع��ادة  خ��ال  البيطرية من 
امل���خ���ت���ربات ال��ط��ب��ي��ة ب��ه��ا لإج�����راء 
والفحو�سات  اجلراحية  العمليات 
اأف�سل  وف��ق  للحيوانات  املختربية 

بعد العملية.
كما ت�سمنت اأعمال امل�سروع حت�سني 
لعاج  املخ�س�س  اجل��ن��اح  وتطوير 
الذي  وال��ط��ي��ور  ال�سقور  وفح�س 

واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه ع����رب اخل���دم���ات 
الرثوة  ملربي  تقدم  التي  املختلفة 
العيادات  خ����ال  م���ن  احل���ي���وان���ي���ة 
البيطرية. واأ�سار اإىل جناح اجلهاز 
يف اإيجاد منظومة قادرة علي تقدمي 
اخل���دم���ات ال��ب��ي��ط��ري��ة والإ����س���راف 
ال���ف���ن���ي وال����ت����وع����ي����ة الإر������س�����ادي�����ة 
واإمكانيات  حديثة  علمية  باأ�ساليب 
اأف�سل  لتقدمي  فنية وتقنية عالية 

رعاية بيطرية و�سحية للحيوان.
حتقيقا  ج����اء  امل�������س���روع  اأن  واأك������د 
لتطلعات اجلهاز يف توفري خدمات 
عمل  بيئة  وتهيئة  راق��ي��ة  بيطرية 
حم���ف���زة ع��ل��ى الإن����ت����اج م���ن خال 
باأحدث  وجتهيزها  املرافق  تطوير 
م�������س���ت���ل���زم���ات ال�����راح�����ة والأم���������ان 
الر�سا  لهم  يحقق  مبا  للموظفني 

الوظيفي وال�سعادة.

•• دبي -وام: 

الرب”  “دار  ج��م��ع��ي��ة  اأجن��������زت 
م�ساريعها  م���ن  م��ك��ث��ف��ة  ح���زم���ة 
خال  نفذتها  التي  الرم�سانية 
ال�����س��ه��ر ال��ف�����س��ي��ل و���س��م��ل��ت �ستة 
م�����س��اري��ع خ��ريي��ة واإن�����س��ان��ي��ة هي 
وال�سلة  الرم�ساين  املري  م�سروع 
العيد  ك�سوة  وم�����س��روع  الغذائية 
وم�سروع اإفطار ال�سائم وم�سروع 
وم�سروع  اخل��ريي  اجلمعة  �سوق 
عمرة العمر وم�سروع زكاة الفطر 
و857  اآلف   4 منها  ا���س��ت��ف��ادت 

اأ�سرة من جن�سيات عدة.
املهريي  ���س��ه��ي��ل  حم���م���د  وق������ال 
رئي�س قطاع اخلدمة الجتماعية 
باجلمعية اإن امل�ساريع الرم�سانية 
اخلدمة  اإدارة  ن���ف���ذت���ه���ا  ال���ت���ي 
�سبت  ال�����رب  دار  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وذوي  امل��ح��ت��اج��ني  م�����س��ل��ح��ة  يف 
وامل�ستحقني  امل����ح����دود  ال����دخ����ل 
ال�سرعية  ال���������س����واب����ط  وف�������ق 
وق���وان���ني ال���دول���ة و���س��اه��م��ت يف 
ال�سرائح  تلك  احتياجات  توفري 
�سهر رم�سان  الجتماعية خال 

املا�سي.
م�سروع  اأن  امل����ه����ريي  واأ������س�����اف 
اأطلقته  ال����ذي  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��ل��ة 
دار الرب خ�سي�سا ل�سهر رم�سان 
اأ�����س����رة من   950 م��ن��ه  ا���س��ت��ف��اد 
 259 بتكلفة  خمتلفة  اإم�����ارات 
 90 ا���س��ت��ف��ادت  األ���ف دره���م فيما 
اأ�سرة من املري الرم�ساين بتكلفة 

الرب” الرم�سانية  “دار  م�ساريع  من  ا�ستفادت  اأ�سرة  و857  اآالف   4
ووزعت اجلمعية  درهم  األف   75
على  وال�سلة  امل��ري  “كوبونات” 
بالتعاون  واملحتاجني  امل�ستحقني 
دبي  بلدية  الق��ت�����س��اد  وزارة  م��ع 
املالية  ل��ل��خ��دم��ات  دب����ي  ���س��ل��ط��ة 
موا�سات الإمارات اأ�سواق اإينوك 

وفاعلة خري.
العيد”  “ك�سوة  م�سروع  اأن  وبني 
 220 بتكلفة  اأ���س��رة   440 �سمل 
األ���ف دره���م يف ح��ني ا���س��ت��ف��اد من 
األ����ف   352 ال�������س���ائ���م  اإف�����ط�����ار 
�سخ�س على مدار ال�سهر املبارك 
الرم�ساين  امل���������س����روع  وغ����ط����ى 
الدولة  يف  م��وق��ع��ا   36 اإج���م���ال 

يف الأرا�����س����ي امل��ق��د���س��ة م���ن غري 
نفقاتها  حت��م��ل  ع��ل��ى  ال���ق���ادري���ن 

تتوزع  دب���ي  يف  م��وق��ع��ا   16 منها 
لاإمارة  اجلغرايف  المتداد  عرب 
 7 و  9 مواقع يف عجمان  مقابل 
يف راأ�س اخليمة و 3 يف الفجرية 
يف  القيوين  اأم  يف  واح���د  وم��وق��ع 
األفا   12 الوجبات  حني بلغ عدد 
و137 وجبة يوميا بواقع 352 
بكلفة  ال�سهر  طيلة  وج��ب��ة  األ���ف 
و155  األ���ف���ا  و753  م��ل��ي��ون��ني 

درهما.
ال����زه����راين نائب  واأف�������اد ه�����س��ام 
رئي�س قطاع اخلدمة الجتماعية 
85 �سخ�سا  اأوف��دت  اأن اجلمعية 
من جن�سيات عديدة لأداء العمرة 

ال�سوق جمانا وبلغ عدد  مرتادي 
بائعا   40 فيه  والبائعني  التجار 
و819  األ���ف���ا   31 ق���دم���ت  ك��م��ا 
زكاة  م�����س��روع  ���س��م��ن  اأرز  ك��ي�����س 
 9659 على  توزيعها  الفطر مت 
اأ�سرة من جن�سيات خمتلفة  األف 

اآلف   110 اإىل  و�سلت  بتكلفة 
ا�ستقبل  ب��ي��ن��م��ا  دره������م  و500 
م�سروع �سوق اجلمعة الرم�ساين 
اخلريي 10 اآلف زائر على مدار 
ال�سهر الف�سيل ووزعت اجلمعية 
األفي مادة غذائية على  اإطاره  يف 

بقيمة 850 األف درهم .
قدمت  اجلمعية  اأن  اإىل  م�سريا 
الدخل  ل��ذوي  نقدية  م�ساعدات 
امل��ح��دود خ���ال رم�����س��ان املا�سي 
3 مايني  بلغت  اإجمالية  بقيمة 

و157 األف و269 درهما.

يف  ح�ستي  بيع  عن  اأعلن  اخلواجة  جورج  ماهر  انا 
 : رقم  رخ�سة  م  م  ذ  �ض  العام  للنقل  جلفار  �سركة 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  �سادرة   327621

دبي  اىل ال�سيد : جورج راغب غزال  
وهذا للعلم

اإع���الن تنازل عن ح�س��ة 
فقدان جواز �سفرت

فقد املدعو/ توحيد الرحمن 
بنغادي�س    ، ع���ل���ي  اك����ا�����س 
رقم  ���س��ف��ره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )4433156(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
البنغادي�سية  ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.   

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4479
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : امرية النجوم لل�سياحة 
وق���دره )51263.11(  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  الن�سر، وال �سي�سطر  تاريخ 
)19873/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )تويوتا/فورت�سرن/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 

دبي/I/2014/ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4478

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : ا�سطنبول بو�سبور�س 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )84406.66( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��ال  نتيجة 
الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)انفينتي /كيو اك�س 70/�سالون ا�ستي�سن( رقم )78890/خ�سو�سي/

حفظ  مع  املنذر.  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/O/2014/ازرق( 
كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان بن زايد يعزي يف وفاة �سهيل 

الغب�سي علي باله�سعة ال�سريفي
•• العني-وام:

قدم �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة واجب العزاء 
يف وفاة �سهيل الغب�سي علي باله�سعة ال�سريفي .

جاء ذلك خال زيارة �سموه قبل ظهر ام�س اإىل خيمة العزاء املقامة بالفوعة مبنطقة العني 
املرحوم كل من حممد وحمد وعبداهلل ومبارك وم�سلم  اخ��وة  اىل  العزاء  �سموه  حيث قدم 
اآل نهيان عن  واأولده حممد وحمد والغب�سي ومبارك . وعرب �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل  �سائا  الفقيد  وف��اة  يف  املوا�ساة  و�سادق  العزاء  خال�س 

رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

التوا�سل  خماطر  حول  توعوية  حما�سرات  �سل�سلة  اأبوظبي” تطلق  “ق�ساء 
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي �سل�سلة حما�سرات توعوية حول خماطر  اأطلقت دائرة الق�ساء يف 
اإىل  تهدف  التي  “جمال�سنا”  م��ب��ادرة  �سمن  وذل��ك  الجتماعي  التوا�سل 
اأفراد املجتمع لتحقيق  ن�سر الثقافة القانونية وبث الر�سائل التوعوية بني 
عرب  الأم���ن  على  احل��ف��اظ  يف  بامل�ساهمة  املتمثلة  ال�سرتاتيجية  اأولويتها 

امل�ساركة امل�ستدامة مع مكونات املجتمع املحلي والدويل.
اأبوظبي  واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد العربي وكيل دائرة الق�ساء يف 
اجلانب  على  “جمال�سنا” بالرتكيز  م��ب��ادرة  خ��ال  م��ن  ال��دائ��رة  اه��ت��م��ام 
وا�سعاً يف املجتمع انطاقا من  التوعوي حول الق�سايا التي تلقى اهتماماً 
توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الثقافة  ن�سر  اأبوظبي بتعزيز  الق�ساء يف  دائرة  الرئا�سة رئي�س  �سوؤون  وزير 

القانونية ورفع معدلت الوعي القانوين لدى جميع اأفراد املجتمع.

واأ�سار امل�ست�سار العربي اإىل تو�سيع امل�ساركة يف املجال�س املحلية على م�ستوى 
اإمارة اأبوظبي بهدف تعزيز الدور التوعوي لدائرة الق�ساء وتر�سيخ املعرفة 
ي�سمن  ما  ومب�سطة  �سهلة  بطريقة  التوعوية  الر�سائل  واإي�سال  القانونية 
مردود اإيجابي ينعك�س على الفرد واملجتمع انطاقا من احلر�س على تعزيز 
وم�ساهمته  للفرد  الإيجابي  ال��دور  اأهمية  على  والتاأكيد  القانون  اح��رتام 
الفاعلة يف دعم م�سرية النماء والزدهار على اأر�س دولة الإمارات من جانبه 
اأكد الدكتور �ساح خمي�س اجلنيبي مدير قطاع الت�سال املوؤ�س�سي والتعاون 
الدويل بدائرة الق�ساء تبني قطاع الت�سال املوؤ�س�سي العديد من املبادرات 
التي ت�ستهدف ن�سر الثقافة القانونية �سواء عرب امل�ساركة يف املجال�س املحلية 
اأو الفعاليات واملعار�س اإىل جانب و�سائل التوا�سل الجتماعي بهدف الو�سول 

اإىل اأكرب �سريحة ممكنة من اجلمهور امل�ستهدف بالر�سالة التوعوية. 
اأهمية  ال��ت��وع��وي��ة ح���ول  ال��ق�����س��اء حم��ا���س��رات��ه��ا  دائ����رة  ا�ستهلت   : واأ����س���اف 
قد  التي  املخاطر  لتجنب  الجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  الآم��ن  ال�ستخدام 

تنجم عن �سوء ا�ستخدامه ول�سيما من قبل الأطفال مبجل�س املرفاأ مبنطقة 
الظفرة تبعه جمل�س اخلبي�سي يف مدينة العني بح�سور معايل ال�سيخ �سعيد 
تب�سري  اأهمية  على  التثقيفية  املحا�سرات  ورك��زت  نهيان.  اآل  طحنون  بن 
الأطفال بال�ستخدام الآمن لو�سائل التوا�سل الجتماعي و�سبكة النرتنت 
لتجنيبهم املخاطر التي قد يتعر�سون لها مع الرتكيز على الهتمام بالأبناء 
ومتابعتهم ب�سكل مبا�سر ل�سمان حمايتهم وعدم وقوعهم �سحايا للجرائم 
الإلكرتونية. كما تناولت خماطر التوا�سل الجتماعي التي قد تنجم عن 
املرتب�سني مب�ستخدمي  للتعامل مع  كاف  دون وعي  ال�ستخدام ومن  �سوء 
تلك الو�سائل وحماولة اإيقاعهم �سحايا جلرائم الن�سب والحتيال والتهديد 
رفع  اأهمية  على  ال�سوء  امل�ساركون  و�سلط  اخل�سو�سية.  وانتهاك  والبتزاز 
م�ستويات الوعي لدى الآباء والأمهات واأع�ساء هيئات التدري�س لا�سطاع 
مب�سوؤولياتهم يف متابعة الأطفال لتجنيبهم التعر�س لأي خماطر لو�سائل 
باأكمله للعمالة  الأمر  ال�سليمة بعدم ترك  التوا�سل مع الهتمام والرعاية 

امل�ساعدة من دون رقابة اأو متابعة اإذ تقع على الأ�سرة م�سوؤولية رعاية الأبناء. 
الدولة مل�ستخدمي  التي وفرتها قوانني  القانونية  ا�ستعر�سوا احلماية  كما 
ترتكب  التي  على اجلرائم  العقوبات  وت�سديد  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
 2012 ل�سنة   5 رق��م  بقانون احت��ادي  املر�سوم  وم��ا ن�س عليه  من خالها 
ب�ساأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات من مواد من �ساأنها توفري احلماية 
من  املعلوماتية  ال�سبكة  على  وتداوله  ن�سره  يتم  ما  خل�سو�سية  القانونية 
واأرقام تتعلق بو�سائل الدفع الإلكرتوين وا�ستخدام لأي  معلومات وبيانات 
من و�سائل تقنية املعلومات يف تزوير اأو تقليد اأو ن�سخ للبطاقات الئتمانية 
ومعاقبة كل من ابتز اأو هدد �سخ�سا اآخر حلمله على القيام بفعل اأو المتناع 

عنه وذلك با�ستخدام �سبكة معلوماتية اأو و�سيلة تقنية معلومات.
التوعية  الق�ساء ودوره��ا يف ن�سر  دائ��رة  امل�ساركون مببادرة  اأ�ساد  ويف اخلتام 
التي  املو�سوعات  على  الرتكيز  منها من خال  املرجوة  للفائدة  وحتقيقها 

تلقى اهتماماً وا�سعا وتقدمي احللول واملقرتحات.

مركز �سعوبات التعلم بال�سارقة ينظم برناجما تدريبيا 
بالتعاون مع كلية بيكن فلوريدا اأغ�سط�ض املقبل

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح الكعبي يف الظاهر

•• ال�صارقة-وام:

مدينة  اإ���س��راف  حت��ت  يعمل  ال��ذي  التعلم  ل�سعوبات  ال�سارقة  مركز  اأع��ل��ن 
ال�سارقة للخدمات الإن�سانية عن بدء الت�سجيل يف برنامج تدريب املعلمني 
املعتمدة  التعلم  ب�سعوبات  املتعلقة  املمار�سات  اأح��دث  وفق  والخت�سا�سيني 
املقبل  اأغ�سط�س   24 حتى   13 م��ن  ي�ستمر  وال���ذي  فلوريدا   � بيكن  بكلية 

مبقر غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة.
منذ  اجلانبني  بني  املوقعة  التفاقية  تفعيل  اإط��ار  �سمن  الربنامج  وياأتي 
مار�س املا�سي بهدف تقدمي برامج ودورات تخ�س�سية للكوادر العاملة مع 

الطلبة ذوي �سعوبات التعلم.
ويركز الربنامج �سمن اأهدافه على التعريف بالطلبة الذين يتعلمون ب�سكل 
وال�سخ�سي  العلمي  املفهوم  والعمل على تعزيز  خمتلف من منظور منائي 
اخلا�س بالفروق الفردية لعملية التعلم بالإ�سافة اإىل تدريب املعلمني على 
التعلم املوجودين داخل الف�سول الدرا�سية  حتديد الطاب ذوي �سعوبات 
وتقييم اأنواع �سعوبات التعلم املحددة مثل ا�سطراب فرط احلركة ونق�س 

النتباه.
امل���دار����س والف�سول  اأي�����س��ا م��ع��اجل��ة ط���رق هيكلة  ال��ربن��ام��ج  اأه����داف  وم���ن 

الدرا�سية لل�سماح باندماج الطلبة ذوي �سعوبات التعلم وامل�ساهمة يف و�سع 
وتعزيز  للطاب  منا�سبة  بيئة  لتوفري  الدرا�سية  الف�سول  ا�سرتاتيجيات 

الوعي والفهم الذاتي والدعوة الذاتية للطلبة ذوي �سعوبات التعلم.
واأكدت هنادي ال�سويدي مدير مركز ال�سارقة ل�سعوبات التعلم �سعي املركز 
التعليمية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اإىل   2016 �سبتمرب  يف  تاأ�سي�سه  منذ 
تربز  هنا  وم��ن  معهم  وللعاملني  التعلم  �سعوبات  ذوي  للطلبة  والتدريبة 
وبرعاية  فلوريدا   � بيكن  كلية  مع  بالتعاون  ينظمه  ال��ذي  الربنامج  اأهمية 

وزارة الرتبية والتعليم وغرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة.
ل��اأط��ف��ال والأ���س��ر واملعلمني  ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه  امل��رك��ز ي�سري يف  اإن  وق��ال��ت 
والخت�سا�سيني بخطى ثابتة حيث بلغ عدد احلالت امل�سجلة فيه حتى الآن 
�سخ�ساً من ذوي �سعوبات التعلم يقدم لهم املركز اخلدمات املنا�سبة   229
�سعوبات  ذوي  م��راك��ز  م��ع  وت��ع��اون��ه  عاقته  تعزيز  على  حري�سا  و�سيبقى 
التعلم وغريها من املوؤ�س�سات العاملة يف ذات الإطار داخل الدولة وخارجها 

لتحقيق اأف�سل النتائج.
يوليو  من  الثاثني  حتى  مفتوح  الربنامج  يف  الت�سجيل  باب  ان  اىل  ي�سار 
الأطفال  واملعلمني من مرحلة ريا�س  اأم��ام جميع الخت�سا�سيني  اجل��اري 

وحتى املرحلة اجلامعية.

•• العني -وام:

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان حفل ال�ستقبال الذي اأقامه 
علي �سويدان خمي�س الكعبي مبنا�سبة زفاف جنله �سعيد اإىل كرمية عو�س 

عبداهلل �سعيد الكعبي.

من  ع��دد  العني  منطقة  يف  الظاهر  ب�سالة  اأق��ي��م  ال��ذي  احلفل  ح�سر  كما 
امل�سلحة  ال��ق��وات  و�سباط  وامل�سوؤولني  ال�سخ�سيات  وكبار  القبائل  وجهاء 
وال�سرطة و�سيوف من دول جمل�س التعاون اخلليجي وجمع من املدعوين 

واملهنئني وزماء العري�س.
وت�سمن احلفل عرو�س فنية �سعبية من وحي الرتاث الإماراتي.

“ج�سدك  حملة  اإطار  يف  �سحيا  يوما  “ ينظم  والطفولة  لالأمومة  “االأعلى 
•• اأبوظبي-وام: 

لاأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ن��ف��ذ 
والطفولة تطبيقا �سحيا م�سغرا 
“ج�سدك  حملة  اإط��ار  يف  ملوظفيه 
هيئة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  “ ال���ت���ي  اأم����ان����ة 
الوطنية والحتياطية يف  اخلدمة 
العام  مطلع  منذ  امل�سلحة  القوات 

احلايل.
عبداهلل  ال������رمي  ����س���ع���ادة  وق����ال����ت 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  الفا�سي 
ال�����س��ح��ي جاء  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ه����ذا  اإن 
ال�سيخة  ����س���م���و  م������ن  ب����رع����اي����ة 
رئي�سة  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد 
الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
موظفي  توعية  بهدف  والطفولة 
باأهم ال�سلوكيات ال�سحية  املجل�س 
على  ينبغي  التي  الغذائية  خا�سة 
للحفاظ  ي�ستخدمها  اأن  امل��وظ��ف 

على �سحته .
واأو�سحت اأن التطبيق الذي حمل 
يف  ال�سحي” ونفذ  “اليوم  عنوان 
مت   - الأول  اأم�����س   - املجل�س  مقر 
خ��ال��ه ال���س��ت��ع��ان��ة ب��ف��ري��ق حملة 

اأخ�سائية  ت��ن��اول��ت  حيث  ال��ق��ادم��ة 
ال��ت��غ��ذي��ة اأج��ن��دة وف��ع��ال��ي��ات اليوم 
ال�سحي ثم مت تق�سيم فريق عمل 

املجل�س اإىل جمموعات �سغرية.
اإجراء  ال�سحي  ال��ي��وم  خ��ال  ومت 
وقيا�س  والطول  للوزن  فحو�سات 
ك��ت��ل��ة اجل�������س���م ون�����س��ب��ة ال���ده���ون 
اإيل  اإ�سافة  موظف  لكل  وحتليلها 
تناول  ب��ه��ا يف  امل�����س��م��وح  ال��ك��م��ي��ات 
ال��ط��ع��ام مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع العمر 
والوزن والطول لكل واحد منهم .

اأخ�سائي  “ من  اأمانة  “ ج�سدك 
لرفع  الريا�سة  وم��درب��ي  التغذية 
م�ستوى الوعي ب�سلوكيات واأمناط 

احلياة ال�سحية للموظفني.
وبداأ اليوم ال�سحي - الذي �ساركت 
املجل�س  ع����ام  اأم�����ني  ����س���ع���ادة  ف��ي��ه 
الأع���ل���ى ل���اأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة - 
اإفطار  ل��وج��ب��ة  امل��وظ��ف��ني  ب��ت��ن��اول 
اإىل حما�سرة  ا�ستمعوا  �سحية ثم 
“ ج�سدك  ح��م��ل��ة  ع���ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
الفعاليات  واأب�����رز  “ واأه����م  اأم���ان���ة 

و�����س����ارك����ت جم���م���وع���ة اأخ��������رى يف 
الطعام  يف  ال�سكر  عن  عمل  ور�سة 
وال�سراب واأنواع مر�س ال�سكر وما 
يحدثه يف اجل�سم من اأ�سرار على 

املدى الطويل.
وح�������س���رت جم���م���وع���ة ث���ال���ث���ة من 
ريا�سية  ح�������س�������س���ا  امل����وظ����ف����ني 
لت�سجيعهم على احلركة واأهميتها 
. واختتمت  ال��ع��م��ل  ���س��اع��ات  اأث��ن��اء 
فعاليات اليوم ال�سحي مبحا�سرة 
عن “الوعي والتخطيط لاأكل “ 

واأهمية احلركة ومراقبة اجلدول 
الغذائي.

اللتزام”  “ا�ستمارة  مت��ري��ر  ومت 
وه����ي ع���ب���ارة ع���ن اأ���س��ئ��ل��ة حم���ددة 
ال�سحي  الو�سع  لتح�سني  ودقيقة 
الريا�سة  اأو  الأك�������ل  م����ن  �����س����واء 
والل����ت����زام وال��ت��ع��ه��د م���ن املوظف 
مع نف�سه بتح�سني و�سعه ال�سحي 
واإجراء فحو�سات بعد فرتة معينة 
من  ا�ستفادته  ملعرفة  ال��زم��ن  م��ن 
املجل�س  و�سيقدم   . التجربة  ه��ذه 
الأعلى لاأمومة والطفولة جائزة 
للموظف امللتزم بالريا�سة والغذاء 
ال�سحي يف نهاية العام ت�سجيعا له 
هذا  يف  ال�ستمرار  على  ولزمائه 
لفائدته  القومي  ال�سحي  ال�سلوك 
ال����ذي ي��ع��ود ع��ل��ي��ه وع��ل��ى �سحته 

باخلري والتح�سني �سد املر�س.
يذكر اأن املجل�س الأعلى لاأمومة 
ال�سركاء  م���ن  ي��ع��ت��رب  وال��ط��ف��ول��ة 
“ج�سدك  حل���م���ل���ة  ال���رئ���ي�������س���ي���ني 
هيئة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  “ ال���ت���ي  اأم����ان����ة 
الوطنية والحتياطية يف  اخلدمة 
القوات امل�سلحة ونفذ املجل�س منذ 
العام  ه��ذا  مطلع  احلملة  انطاق 

عدة فعاليات بهذا اخل�سو�س.
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اأخبـار الإمـارات
حمدان بن حممد ي�سدر قرارًا لتنظيم �سوابط اال�ستفادة من “مبادرة االأمل”

•• دبي-وام: 

دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأ�سدر 
رئي�س املجل�س التنفيذي قرارا ب�ساأن �سوابط ال�ستفادة من “مبادرة الأمل” 
اخلا�سة باإعفاء املواطنني ومن يف حكمهم من تكلفة اخلدمات ال�سحية يف 
كل حماولة اإجناب لدى مركز دبي لاأمرا�س الن�سائية والإخ�ساب التابع 
الفئات   - لهيئة ال�سحة يف دبي.   واأو�سح القرار - رقم 49 ل�سنة 2017 
الأوىل منها  ف��ئ��ات ت�سمل  ث��اث  “ وه��ي  الأم���ل  “ م��ب��ادرة  امل�ستفيدة م��ن 
الأ�سر احلا�سلة على خا�سة قيد �سادرة عن اإمارة دبي والأ�سر التي تكون 
اأولد  الإم���ارة وال���زوج م��ن  ال��زوج��ة لديها خا�سة قيد ���س��ادرة ع��ن  فيها 
املواطنات اأو من الأ�سخا�س الذين �سدر ب�ساأنهم مر�سوم من �ساحب ال�سمو 

حاكم الإمارة باملوافقة على اكت�سابهم جن�سية الدولة وي�سار اإليهم ب�تعريف 
الثانية من امل�ستفيدين من املبادرة الأ�سر  الفئة  املرا�سيم”. وت�سم  “حملة 
التي لديها خا�سة قيد �سادرة عن اإمارة اأخرى من اإمارات الدولة والأ�سر 
التي تكون فيها الزوجة لديها خا�سة قيد �سادرة عن اإمارة اأخرى والزوج 
من اأولد املواطنات اأو من حملة املرا�سيم وت�سمل الفئة الثالثة الأ�سر التي 
يكون الزوج والزوجة فيها من اأولد املواطنات اأو من حملة املرا�سيم. وحدد 
زواج  على  اأن مي�سي  وه��ي:  املبادرة  لا�ستفادة من  �سروط  القرار خم�سة 
تكلفة  يغطي  �سحي  تاأمني  الأ���س��رة  ل��دى  يتوفر  واأل  فاأكرث  �سنة  الأ���س��رة 
اأو اأي دعم يتعلق بتحمل تكلفة هذه اخلدمات من اأي  اخلدمات ال�سحية 
جهة عامة اأو خا�سة واأن يوقع طرفا الأ�سرة على اإقرار ب�سحة املعلومات 
التي يتم التقدم بها لا�ستفادة من مبادرة الأمل واأن تكون الزوجة م�سافة 

بحملة  اخلا�سة  املرا�سيم  تكون  واأن  املواطن  لزوجها  القيد  خا�سة  اإىل 
عدد  ال��ق��رار  وب��ني  امل��ب��ادرة.  م��ن  ال�ستفادة  وق��ت  املفعول  �سارية  املرا�سيم 
امل�ستفيدة من مبادرة  الواحدة للفئات  ال�سنة  امل�سرح بها خال  املحاولت 
الأمل بحيث يحق لاأ�سر املنتمية للفئة الأوىل ثاث حماولت يف ال�سنة يف 
حال عدم وجود اأولد لاأ�سرة اأو يف حال وجود حالة طبية مثبتة ب�سرورة 
حتديد الأجنة اأو وجود ثاثة اأولد فاأقل ولديها حالة مر�سية مثبتة بعدم 
اإمكانية الإجناب ب�سكل طبيعي من قبل طرفيها اأو اأحدهما.  واأجاز القرار 
عدم  حال  يف  الواحدة  ال�سنة  يف  حماولتني  الثانية  للفئة  املنتمية  لاأ�سر 
الأجنة  ب�سرورة حتديد  مثبتة  لديها حالة طبية  اأو  لاأ�سرة  اأولد  وجود 
اأو وجود ولدين فاأقل ولديها حالة مر�سية مثبتة بعدم اإمكانية الإجناب 
املنتمية  ل��اأ���س��ر  وبالن�سبة  اأح��ده��م��ا  اأو  طرفيها  قبل  م��ن  طبيعي  ب�سكل 

وجود  عدم  حال  ال�سنة  يف  حماولتني  القرار  لها  اأج��از  فقد  الثالثة  للفئة 
اأو اإن كان لديها حالة طبية مثبتة ب�سرورة حتديد الأجنة  اأولد لاأ�سرة 
الإجناب  اإمكانية  بعدم  مثبتة  مر�سية  حالة  ولديها  واح��د  ول��د  وج��ود  اأو 
يحدد  اأن  على  القرار  ون�س  اأحدهما.  اأو  طرفيها  قبل  من  طبيعي  ب�سكل 
الواجب  وامل�ستندات  والنماذج  الإج��راءات  دبي  ال�سحة يف  مدير عام هيئة 
القرارات  العام  املدير  . كما ي�سدر  الأمل  تقدميها لا�ستفادة من مبادرة 
الازمة لتنفيذ اأحكام القرار ول تكون تلك القرارات �سارية اإل بعد ن�سرها 

يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.
ويلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام قرار 
الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  وين�سر   2017 ل�سنة   49 رق��م  التنفيذي  املجل�س 

ويعمل به من تاريخ ن�سره.

ال�ساحنات تخرج اىل طرق خارجية وتقنني الإ�سارات ال�سوئية لعالج امل�سكلة 

االزدحام املروري م�سكلة تزعج املوظفني و�سائقي ال�سيارات براأ�ض اخليمة
•• حتقيق – الفجر

ع��ن��د ت��ق��اط��ع��ات ال��ط��رق يف ام���ارة 
راأ�س اخليمة تربز امل�سكلة املرورية 
تكد�س  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال���ع���وي�������س���ة  
جانب  اىل  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ال�����س��اح��ن��ات 
ال�سيارات ال�سالون لي�س يف اأوقات 
ال��������ذروة ف��ح�����س��ب وامن������ا يف غري 
حركة  ان�سيابية  يعيق  مم��ا  ذل���ك 
ال�سري واأحيانا تكون �سببا يف وقوع 
تتهدد  ال��ت��ي  امل����روري����ة  احل������وادث 
الراكبني  ال��ط��ري��ق  م�����س��ت��خ��دم��ي 

والراجلني . 
يرى عبدالرحمن اأحمد وهو اأحد 
�سيارة  يف  ال��ط��ري��ق  م�����س��ت��خ��دم��ي 
�سالون  اأن ازدحام ال�ساحنات على 
تقاطعات  عند  وبخا�سة  ال��ط��رق 
الطرق يجعل احلركة �سعبة جدا 
وين�سح قائا :« يف واقع احلال اذا 
اأم���رك فابحث  م��ن  كنت يف عجلة 
لك عن طريق اخر يجنبك املرور 
يف  الرئي�سية  الطرق  تقاطع  عرب 
راأ���س اخليمة فهي  ت�سكل حمطة 
ت��ت��ك��د���س ف��ي��ه��ا ال�����س��اح��ن��ات وتقف 
اأكرث من  اىل  اأحيانا  ت�سل  مل�سافة 
املرور  لإ����س���ارة  ان��ت��ظ��ارا  كيلومرت 
اخل�سراء  وما يحدث من ازدحام 
امل��رء على الوقوف يف �سف  يجرب 
ا�سارة  طويل ممل ل ميكنه عبور 
امل������رور ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ت��ن��ت��ق��ل اىل 
م���ن خال  ال  الأخ�������س���ر  ال���ل���ون 
ال��زح��ف وال���وق���وف ع��رب حمطات 
وهو ال�سيء الذي  يوؤدي ل�ستنزاف  

ال�سري  يجعلهم يحرتمون قواعد 
ب��ال��ن��ح��و ال����ذي ي�����س��اه��م يف جتنب 

وقوع احلوادث املرورية .
ويتابع ان دورات التاأهيل �سرورية 
ولبد من مدار�س تدريب وتاأهيل 
ك����ل امل���ت���ق���دم���ني ل��ل��ح�����س��ول على 
تكون  ان  وي���ج���ب  ق���ي���ادة  رخ�����س��ة 
ه��ن��اك خ��ط��ة لإع�����ادة ت��اأه��ي��ل لكل 

احلا�سلني.
ومن جانبه يوؤكد »اأبوعلي » اأهمية 
احرتام �سائقي  للقوانني املرورية 
ال�سلوكيات  ع��ن  اجلميع  واب��ت��ع��اد 
ال�سلبية التي كثريا ما تت�سبب يف 
خلق ن��وع م��ن الزدح�����ام  امل���روري 
�سامة  ل�سمان  املهم  ال�سيء  وهو 
الوجهة  اىل  وال��و���س��ول  اجل��م��ي��ع 

التي يق�سدونها  يف اأ�سرع وقت . 

كامريات تراقب الطرق:
ق���ال العقيد  وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ذل���ك 
اأحمد النقبي رئي�س ق�سم الهند�سة 
املرورية بالإدارة العامة ملرور راأ�س 
ف���رع م��راق��ب��ة الطرق  ان  اخل��ي��م��ة 
هو املخت�س بعملية ال�سراف على 
و���س��ع ك��ام��ريات امل��راق��ب��ة  ل�سبط 
ال�سرعة وجتاوز ال�سارة ال�سوئية 
ك��ام��ريات ل�سبط  ا���س��اف��ة  كما مت 
الطرق  ت�ستخدم  التي  ال�ساحنات 

وقت احلظر .
�سبط  ك�����ام�����ريات  اأن  واأ�������س������اف 
ال�سرعة الثابتة وال�سارة ال�سوئية 
حيث  �ساعة   24 تعمل على مدار 
للمرور  ال��ع��ام��ة  الدارة  يف  ت��وج��د 

اأخرى ل توؤثر اىل حركة ال�سري  .
وهي   « ح���ني  اأم   « ت��ق��ول  ب���دوره���ا 
اأن  ال���ق���ط���اع اخل���ا����س  م��ع��ل��م��ة يف 
يفر�س  ع���م���ل���ه���ا  اىل  ال������ذه������اب 
امل����رور ع��رب جم��م��وع��ة من  عليها 
ال��ت��ق��اط��ع��ات وب��ذل��ك جت��د نف�سها 
يف معمعة  الزدح��ام الذي يحدث 
ن��ت��ي��ج��ة ت��ك��د���س ال�����س��اح��ن��ات وهي 
عرب  امل�سكلة  على  للتغلب  ت�سعى 
اخلروج من بيتها مبكرا وان كانت 
تتفق مع الآراء التي تنادي بحظر 
الطرق  ع���ل���ى  ال�������س���اح���ن���ات  ����س���ري 

الداخلية 

 تاليف امل�سكلة :
اأن م�ساألة  ال�سحي يرى  لكن علي 
الزدح��ام امل��روري يف راأ�س اخليمة 
ل ت����زال اأق����ل ب��ك��ث��ري م��ق��ارن��ة مع 
الم�����������ارات الأخ����������رى م���ث���ل دب���ي 
تافيها  ميكن  ل��ذل��ك  وال�����س��ارق��ة 

جزء كبريا من الوقت . 

امل�ستعجلون:
اأي�����س��ا ي��ت��ح��دث ن����ذار ح�����س��ني عن 
م�����س��ك��ل��ة الزدح�������ام امل������روري عند 
ق��ائ��ا:  من  ال�سوئية  ال����س���ارات 
ال�سارات  ال��وق��وف عند  اأن  امل��وؤك��د 
ال�����س��وئ��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة حل��رك��ة �سري 
املركبات لفرتة طويلة على الطرق 
تثري انزعاج ال�سائقني امل�ستعجلني 
تقبل  ل  باأعمال  يرتبطون  الذين 
التاأخري مثل حايل  لذلك عندما 
وجتنبا  ال���دوام  اىل  متجها  اأك���ون 
حل�������دوث ال����ت����اأخ����ري اأك��������ون اأم�����ام 
خيارين ل ثالث لهما اما الذهاب 
اأو ال�سري عرب طرق  مبكرا للعمل 
اأق���ل ازدح��ام��ا وم��ن وج��ه��ة نظري 
اخراج  يكمن يف  الأم��ث��ل  احل��ل  اأن 
الرئي�سية  الطرق  من  ال�ساحنات 
مثل طريق النخيل لت�سلك طرقا 

املرورية  الج������راءات  م��ن  مب��زي��د 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل���ع���م���ل ال������س�����ارات 
ال�سري  حلركة  املنظمة  ال�سوئية 
اأعني  ق���ائ���ا  ال���ت���ق���اط���ع���ات  ع���ن���د 
ب��ك��ام��ي  ت��ع��دي��ل ال��زم��ن املمنوح 
يراعي  ب��ح��ي��ث  ال�������س���ي���ارات  مل�����رور 
اجل��ه��ات الأك����رث ازدح���ام���ا فيكون 
ل��ه��ا  ال��وق��ت الأط����ول دون غريها 

وبخا�سة يف  اأوقات الزدحام . 
املن�سرم   رم�������س���ان  ����س���ه���ر  وم������ن 
ت���ع���ر����س  خ����ال����د ن���ا����س���ر حل����ادث 
ل�����ازدح�����ام عند  م��������روري ع������زاه 
اح���دى ت��ق��اط��ع��ات ال��ط��رق ويقول 
ما يحدث اأحيانا بانه ي�سكل �سربا 
الناجمة  امل���روري���ة  ال��ف��و���س��ى  م��ن 
قواعد  اح���رتام  ثقافة  غ��ي��اب  ع��ن 
املرور لدى بع�س ال�سائقني وحتى 
امل�ساة وعدم تاأهيل احلا�سلني على 
رخ�����س ال��ق��ي��ادة ب��ال��ن��ظ��ام امل���روري 
وق����واع����د ال�����س��ري ب��ال�����س��ك��ل ال���ذي 

بالرادارات  للتحكم  خا�سة  غرفة 
والطرق  ال�������س���وارع  ع��ل��ى  امل���وزع���ة 

والتقاطعات . 
الثابتة  ال���������رادارات  اأن  واأو�����س����ح 
التي  ال�ساخنة  املناطق  يف  تو�سع 
وال�سرعات  احل����وادث  فيها  ت��ك��رث 
املقدمة  الح�سائيات  خ��ال  م��ن 
من خال ال�سبط املروري م�سريا 
الكامري  ه��ذه  بعد و�سع  ان��ه   اىل 
اختيارها  التي مت  الأم��اك��ن  ات يف 
واأي�سا  فيها  احل���وادث  انخف�ست 
خمالفات  يف  ك���ب���ري  ان���خ���ف���ا����س 
���س��ب��ط ال�����س��رع��ة م�����س��ي��ف��ا ان���ه مت 
بكامريات  تقاطعات  �سبع  تغطية 
ال�����س��ب��ط امل�����روري امل�����زدوج لقطع 
ال�سارة ال�سوئية احلمراء وجتاوز 
وبينما  ع  لل�سار  امل��ح��ددة  ال�سرعة 
املتبقي �ستة تقاطعات مهمة �سيتم 

تغطيتها يف امل�ستقبل القريب . 
وتابع النقبي قائا: هناك مقرتح 
ال�سارة  ي��خ�����س  م���ا  يف  ت��ط��وي��ري 
الأ�سغال  لدائرة  رفعناه  الرقمية 
وامل���و����س���وع ق��ي��د ال���درا����س���ة وعلى 
ال��رغ��م م��ن الن��خ��ف��ا���س امللحوظ 
و�سع  بعد  احل���وادث  انخفا�س  يف 
وتكثيف عدد الكامريات بالأماكن 
ن�سعى  اأن����ن����ا  ال  ذك���رن���اه���ا  ال���ت���ي 
جاهدين لو�سع خطط م�ستقبلية 
م�ستخدمي  حل����م����اي����ة  ت�����ه�����دف 
للمناطق  بالن�سبة  اأم���ا  ال��ط��ري��ق 
النائية بالمارة فقد خ�س�سنا لها 
ال�سرعة  ل�سبط  رادارات متحركة 

تعمل على مدار 24 �ساعة  .

نذار ح�سني العقيد احمد ال�سم النقبي علي ال�سحي

للمرة الثالثة على التوايل 

اخليمة راأ�ض  يف  حوادث«  بال  �سيف   « حلملة  برو�سور  األف   25
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال����دك����ت����ور حممد  ال���ع���م���ي���د  اأك�������د 
اإدارة  ع��ام  مدير  احلميدي  �سعيد 
العمليات املركزية بالقيادة العامة 
اأن حملة  راأ�����س اخل��ي��م��ة  ل�����س��رط��ة 
»�سيف با حوادث« التي اأطلقتها 
موؤخراً وزارة الداخلية وعملت على 
تنفيذها جميع القيادات والإدارات 
على  والأم��ن��ي��ة  ال�سرطية  العامة 
م�����س��ت��وى ال���دول���ة ، جت�����س��د روؤي���ة 
اأمن  ل�سبط  ال�����س��رط��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 
ال�����ط�����رق وت����رج����م����ة ل�����اأه�����داف 
م�ستويات  لبلوغ  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
جلميع  مل�������روري�������ة  ال�����������س�����ام�����ةا 
وال�سائقني  الطريق  م�ستخدمي 
�سمن نطاق مبادرات قطاع املرور 
بالأ�سرار  املجتمع  �سرائح  لتوعية 
الناجتة عن احلوادث املرورية وما 
واإ�سابات  وف��ي��ات  م��ن  عنها  ينجم 
املادية  الأ���س��رار  عن  ف�سًا  بليغة 

�سامة الإطارات .
املرورية  احل�����وادث  ب����اأن  واأ����س���اف 
م���ازال���ت ت�����س��ك��ل ق��ل��ق��اً ب�����س��ب��ب ما 
ت��خ��ل��ف��ه م����ن اآث�������ار �����س����ارة ت�����وؤدي 
والآثار  والإ���س��اب��ات  ال��وف��ي��ات  اإىل 
ف�سًا   ، الأخ�������رى  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املمتلكات  يف  امل��ادي��ة  اخل�سائر  عن 
طائلة  مبالغ  الدولة  تكلف  والتي 
، واأو�سح باأن اختيار �سعار احلملة 
ج�����اء ت���زام���ن���اً م����ع ب�����دء الإج�������ازة 
ال�����س��ي��ف��ي��ة وم���و����س���م ال�����س��ف��ر عن 
ط���ري���ق ال�����رب مم����ا ي��ت��ط��ل��ب ذلك 
جهوداً اإ�سافية لزيادة الحتياطات 
املتعلقة ب�سامة املركبة من حيث 
�سامة الإطارات واإجراء ال�سيانة 
التقيد بحدود  ال��دوري��ة و���س��رورة 
�سطح  على  بها  امل�سموح  احلمولة 
مع  احلملة  تزامنت  كما   ، املركبة 
اإطاق الائحة املرورية اجلديدة 
وبيان الغرامات وجدول املخالفات 
ل��ل��م��خ��ال��ف��ني ل���ال���ت���زام مب���ا ن�س 

يف ت��ع��زي��ز الأم����ن وال�����س��ام��ة من 
للعمل  وتعاونهم  تكاتفهم  خ��ال 
املرورية  احل���وادث  من  للحد  معاً 
م���ن اجلهات  ع����دد  ب�����اأن  واأ�����س����ار   ،
امل��ح��ل��ي��ة واحل���ك���وم���ي���ة ب����الإم����ارة 

احلميدي  واأف���اد   . املمتلكات  على 
املرورية  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��ل��ة  ب����اأن 
امل���وح���دة يف دورت���ه���ا ال��ث��ال��ث��ة على 
الرئي�سي  املقام  يف  تركز  ال��ت��وايل، 
امل�سوؤولية  وحتمله  املجتمع  على 

م��ع��ن��ي��ة ب��ال�����س��ام��ة امل�����روري�����ة يف 
القطاعني العام واخلا�س لتوحيد 
ودعم اجلهود باتخاذ الحتياطات 
واإجراء  املركبة  ب�سامة  املتعلقة 
ال�����س��ي��ان��ة ال���دوري���ة وال��ت��اأك��د من 

عليه القانون .
اإط����اق القيادة  ج���اء ذل���ك خ���ال 
اخليمة  راأ�������س  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
والدوريات  امل���رور  ب����اإدارة  متمثلة 
»�سيفنا  ال����ت����وع����وي����ة  احل����م����ل����ة 
ب���ا ح�������وادث« م���ن خ����ال توزيع 
ال�������ربو��������س�������ورات وامل����ط����ب����وع����ات 
ال���ت���وع���وي���ة ال���ب���ال���غ ع����دده����ا 25 
العربية  باللغتني  ب��رو���س��ور  األ���ف 
والإجنليزية ، ت�سمن العديد من 
املتعلقة  والتوجيهات  الإر����س���ادات 
اخلطوات  واأه���م  املركبة  ب�سامة 
اإتباعها عند  والإج��راءات الواجب 
احلملة  �ستت�سمن  ك��م��ا   ، ال�سفر 
التوعوية  امل���ح���ا����س���رات  اإع��������داد 
مع  والتن�سيق  بالتعاون  اليومية 
جميع اجلهات املحلية واحلكومية 
بالإمارة والنزول امليداين لأع�ساء 
ف����ري����ق ع���م���ل ال���ل���ج���ن���ة ال�������ذي مت 
لتقدمي  للتوجيهات  وفقاً  ت�سكيله 

التوعية الازمة لل�سائقني .

�سرطة اأبوظبي ت�سبط »مقنعًا« ملحاولته  
�سرقة حمل �سرافة بحجر وفلفل

»اأبوظبي للتعليم« : 10 �سبتمرب 
امتحانات موؤجل االإعادة 

•• اأبوظبي-الفجر:

فلبينياً،  اأبوظبي،  �سرطة  �سبطت 
حمل  �سرقة  ح��اول  قناعاً،  مرتدياً 
لك�سر  حجر  با�ستخدام   ���س��راف��ة؛ 
املراجعني،  ع��ن  الفا�سلة  ال��ن��اف��ذة 
اأحد  ح��رك��ة  ل�����س��ّل  ال��ف��ل��ف��ل  ورذاذ 

ال�سّرافني.
واأفاد العميد الدكتور را�سد حممد 
التحريات  مديرية  مدير  بور�سيد 
وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اجل��ن��ائ��ي��ة يف قطاع 
المن اجلنائي اأنه مت التعامل مع 
باتخاذ   وح��رف��ي��ة؛  ب�سرعة  امل��وق��ف 
ج���م���ي���ع الإج�������������راءات وال���ت���داب���ري 
ال���ف���وري���ة ل�����س��ب��ط امل�����س��ت��ب��ه )54 
بوقوع  الباغ  تلقي  مبجّرد  �سنة(، 

اجلرمية، وفراره من املكان.

القيادة  اأن  بور�سيد  العميد  واأك���د 
الر�سيدة وفرت كل الإمكانات التي 
مكافحة  يف  ال�سرطة  جهود  تدعم 
اجل��رمي��ة وت��ع��زي��ز الأم���ن والمان 
امل�ستبه  اأن  اإىل   ، م�سرياً  يف بادنا 
ت��ف��اج��اأ مب���ج���ّرد ���س��ب��ط��ه يف منزل 
ال�سرطة   حتديد   و�سرعة  زوجته، 
اإقامته  مقر  اإىل  ل  والتو�سّ هويته 
اأن   يعتقد  ك���ان  ح��ي��ث  وم��داه��م��ت��ه، 
ملامح  القناعي  ال�ساتر  ارت��دائ��ه  
اإليه  التعّرف  دون  �سيحول  الوجه 
من العيون ال�ساهرة التي كانت له 
باملر�ساد .  واعرتف امل�ستبه، خال 
اإىل هذا  ب���اأن���ه جل���اأ  ال����س���ت���ج���واب، 
الأ�سلوب الإجرامي؛ ب�سبب حاجته 
�سرقة  مبحاولته  ف��ق��ام  امل���ال،  اإىل 
النقود من حمل ال�سرافة، بالقوة، 

وم�ستخدماً  م�سبقة،  خ��ط��ة  وف���ق 
غطاء  وه����ي  اجل���رمي���ة  يف  اأدوات 
ال���وج���ه، وح��ج��ر ���س��خ��ري، وبخاخ 
بحوزته  خ��ب��اأه��ا  و�سكينة  ال��ف��ل��ف��ل، 
لتهديد  اإ���س��ه��اره��ا  م��ن  يتمّكن  مل 

املوظفني، نظراً لهروبه.
التحريات  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  وق����ال 
وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اجل��ن��ائ��ي��ة يف قطاع 
ال�سرطة  اأن  اجل����ن����ائ����ي   الأم�������ن 
�سعيف  ل��ك��ل  ب���امل���ر����س���اد  ���س��ت��ب��ق��ى 
النا�س  باأمن  امل�سا�س  نف�س، يحاول 
موؤكداً  ممتلكاتهم،  على  والتعّدي 
حر�س �سرطة اأبوظبي، على تعزيز 
وتقوية الروابط ، بينها واجلمهور 
، وتوطيد  ج�سور التوا�سل للتعاون 
ون�سر  اجل�����رمي�����ة  م���ك���اف���ح���ة  يف 

الطماأنينة والأمن يف بادنا.

•• اأبوظبي -وام:

للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأع��ل��ن 
ع���ن م��ن��ح ال��ط��ل��ب��ة ال��را���س��ب��ني يف 
ال�����س��ف��وف م���ن ال�����س��اد���س وحتى 
التعليم  م��دار���س  يف  ع�سر  الثاين 
الكبار  ت��ع��ل��ي��م  وم�����راك�����ز  ال����ع����ام 
التقدم  املنزلية فر�سة  والدار�سة 
والذي  الإع���ادة  موؤجل  لإمتحان 
 10 م��ن  ال��ف��رتة  خ���ال  �سيعقد 
�سبتمرب   14 وح���ت���ى  ���س��ب��ت��م��رب 

.2017
لمتحان  التقدم  م��ن  و�سيتمكن 
موؤجل العادة الطلبة الرا�سبون 
بعد  اأك������رث  اأو  واح�������دة  م������ادة  يف 
العادة  اأو  الأول  ال���دور  امتحان 
بعذر  املتغيبني  الطلبة  وك��ذل��ك 

مقبول اأو بدون عذر عن امتحان 
الدور الأول اأو الإعادة.

للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  ويعلن 
ج����داول الم��ت��ح��ان��ات م��ن خال 
الأ�سبوع  الل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه 

املقبل.
وي�����س��م��ل امل���ق���رر ال���درا����س���ي نف�س 
الطالب  ت��ق��دم فيه  ال���ذي  امل��ق��رر 
املواد  جلميع  الإع�����ادة  لإم��ت��ح��ان 
العام  للم�سار  العلوم  مادة  ماعدا 
والدرا�سة  الكبار  تعليم  مب��راك��ز 
الطالب  �سيتقدم  حيث  املنزلية 
جل����زء امل������ادة ال�����ذي ر����س���ب فيه. 
الطلبة  اختبارات  فرتة  و�ستكون 
ال�سف  م����ن  ال����ع����ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
من  ع�سر  الثاين  وحتى  ال�ساد�س 
ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحا 

اأما طلبة تعليم الكبار والدرا�سة 
الفرتة  يف  ف�����س��ت��ك��ون  امل���ن���زل���ي���ة 
تع�����ليم  ملراكز  بالن�سبة  امل�سائية 
الف������رتة  ويف  امل�������سائية  الك����بار 
ملراكز  ب��ال��ن��������������������س��ب��ة  ال�����س��ب��اح��ي��ة 
ال�����سباحية  الك�������بار  ت������عليم 
ال�سف  ب��ط��ل��ب��ة  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
الثاين ع�سر ف�سيكون وفق ما يتم 
حتديده من قبل وزارة الرتبية و 

التعليم.
وي����وؤدي ك��ل ط��ال��ب الم��ت��ح��ان يف 
ال���ذي يدر�س  امل��رك��ز  اأو  امل��در���س��ة 
الثاين  ال�سف  طلبة  ع��دا  م��ا  ب��ه 
امتحاناتهم  ي��وؤدون  الذين  ع�سر 
يف نف�س اللجان الإمتحانية التي 
تقدموا فيها لمتحان العادة يف 

�سهر يوليو اجلاري.

 مواجهة املنابر االإعالمية املتطرفة 
•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإم��ارات  دولة  اأ�سدرت  اإنه عندما  ال�ساعة  اأخبار  ن�سرة  قالت 
 2 رق��م  رئا�سي  مبر�سوم  والكراهية  التمييز  مكافحة  قانون  املتحدة 
ل�سنة 2015 مل تكن ت�سعى بذلك اإىل جماراة دول العامل كما مل تكن 
مدفوعة بعوامل خارجية �ساغطة واإمنا جاء القرار ا�ستجابة طبيعية 
الذي  الإماراتي  ال�سعب  لدى  ومتجذرة  اأ�سيلة  وقيم  طبيعي  ل�سلوك 
“ مواجهة  فطر على الت�سامح والعتدال وحب اخلري. وحتت عنوان 
املنابر الإعامية املتطرفة “.. اأ�سافت اأن هذه القيم تتعزز يوما بعد 
اأن  يوم بف�سل جهود القيادة الر�سيدة انطاقا من روؤيتها الثاقبة يف 
واأ�سا�سا  القيم الإيجابية قاعدة را�سخة للتعامل مع الآخر  جتعل من 
متينا للتعامل مع الأحداث يف ظل عامل متغري بتغري الزمن وا�ستيعابا 

لطبيعة التحولت التي مير بها العامل اخلارجي.
والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  “ مركز  ال�سادرة عن  الن�سرة  واأ���س��ارت 
التاأ�سيل  يف  ال�سبق  ق�سب  ح��ازت  الإم����ارات  اأن  اإىل   “ الإ�سرتاتيجية 
واملال  النف�س  وحماية  بالكرامة  التمتع  يف  اإن�سان  كل  حقوق  لثقافة 
ومقد�ساتها  الأدي��ان  ب��ازدراء  املرتبطة  الأفعال  كل  فجرمت  والعر�س 
وكافحت كل اأ�سكال التمييز وخطاب الكراهية والتع�سب الديني ف�سا 
فو�سعت  الإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات  ك��ل  �سد  وح��زم  ب�سرامة  وقوفها  ع��ن 
ا�سرتاتيجية �ساملة تقوم على حماربة التطرف الفكري وال�سرب بيد 
من حديد على كل من يتورط يف اأعمال اإرهابية تهدد الآمنني بن�سر 

الرعب يف نفو�سهم اأو تعتدي على حرماتهم.
الإم����ارات م��ن �سن  اتخذتها دول��ة  التي  الإج����راءات  اأن جميع  وذك���رت 
والإرهاب  العنف  حماربة  اإىل  الرامية  للقوانني  و�سياغة  للت�سريعات 
ت�سمل مواجهة الإرهابيني واإحباط خمططاتهم كما تلتزم اأجهزة اأمن 
الأم��ن و�سرب ال�ستقرار  اإىل زعزعة  اأي جهة ت�سعى  الدولة ماحقة 
العنف.. ذلك  التحري�س على  اأو  الإعامي  با�ستخدام اخلطاب  �سواء 
ما مل ت�ستوعبه ومل تعمل به قناة “ اجلزيرة “ القطرية التي ما زالت 
الكراهية  عتبات  كل  تتجاوز  التي  التقارير  اإع��داد  يف  غيها  يف  ما�سية 
والتحري�س على العنف والتمييز متخذة من نف�سها منربا متوا�سا 
ن�سر  على  القائم  بالطائفية  امل�سحون  وخطابها  الإرهابية  للجماعات 

�سموم الفنت والنزاع بني الب�سر.
التي وجهها معايل  الر�سالة  م��ن خ��ال   - الإم����ارات  دول��ة  اإن  وق��ال��ت 
ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد ق��رق��ا���س وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����س��وؤون اخلارجية 
موؤخرا اإىل املفو�س ال�سامي لاأمم املتحدة حلقوق الإن�سان - متار�س 
حقا م�سروعا يف الدفاع عن اأمنها �سد هجمة اإعامية منظمة تتخذ 
من احلق يف حرية التعبري ذريعة مك�سوفة للرتويج للخطاب املتطرف 
يف تعمد وا�سح خلرق القانون الدويل الذي ين�س ب�سكل ل لب�س فيه 

على حماية الأمن القومي والنظام العام.
واأو�سحت اأن الإمارات ا�ستندت اإىل املرجعيات القانونية الدولية التي 
اأمنها وذلك عندما  الدفاع عن  ت�سمح لها مبمار�سة كامل حقوقها يف 
امل�سرتك  الإع���ان  اإىل  اخلارجية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  معايل  اأ���س��ار 
مقرر  اعتمده  ال��ذي  العنيف  التطرف  ومكافحة  التعبري  حرية  ب�ساأن 
من  العديد  واأق��رت��ه  والتعبري  ال���راأي  بحرية  اخل��ا���س  املتحدة  الأمم 
الذي  الإع����ان  وه��و  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  منظمات 
ين�س يف م�سمونه على امتناع اأي دولة عن ن�سر اأي اأخبار �ستوؤدي اإىل 

التحري�س على العنف.
اأن قناة اجلزيرة القطرية مل تتقيد به يف التقارير التي  اإىل  واأ�سارت 
تبثها اإذ داأبت على التحري�س على العنف واإثارة الفنت ون�سر الكراهية 
واأ�سبحت منربا جلماعات اإرهابية عدة مثل: “ األوية النا�سر �ساح 
اجلماعة  و  اهلل  ح���زب  و  ال��ن�����س��رة  و جبهة  ال��ق��اع��دة  تنظيم  و  ال��دي��ن 
“ وغريها وهي اجلماعات  املقاتلة وتنظيم داع�س  الليبية  الإ�سامية 
التي مل تتوان عن ا�ستهداف الأبرياء حول العامل ما اأ�سفر عن مقتل 

واإ�سابة وت�سريد املايني.
واأكدت اأخبار ال�ساعة يف ختام مقالها الإفتتاحي اأن ال�سيا�سة العامة التي 
تتبناها دولة الإم��ارات تناق�س متاما اخلط التحري�سي الذي ت�سلكه 
اجلزيرة وبقية املنابر الإعامية املح�سوبة على قطر وعلى جماعة “ 
الإخوان “ الإرهابية ذلك اأن الإمارات توظف الإعام مل�سلحة التنمية 
وجتعل من خدمة املجتمعات املحلي والإقليمي والدويل الهدف الأول 
التي  والنبيلة  ال�سامية  الر�سالة  ه��ي  وت��ل��ك  الإع��ام��ي��ة  ل�سيا�ساتها 
و  الفنت  ن�سر  ب��دل توظيفه يف  الإن�ساين  ب��دوره  الإع��ام  بها  ي�سطلع 

تاأجيج ال�سراعات واخلراب. 

اأخبار ال�ساعة :
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اأخبـار الإمـارات
مركز جنيف وجمعية ال�سحفيني يكرمان امل�ساركني يف برنامج تدريبي

•• دبي-وام:

اختتم مركز جنيف حلقوق الإن�سان واحلوار العاملي وجمعية ال�سحفيني 
فعاليات الربنامج التدريبي الذي عقد يف دبي حول تعزيز دور ال�سحفيني 
يف النهو�س بحقوق الإن�سان. واأعرب معايل الدكتور حنيف ح�سن القا�سم 
رئي�س جمل�س اإدارة املركز خال حفل تكرمي امل�ساركني يف الربنامج عن 

تقديره مل�ستوى املعارف واخلربات املتميزة التي عرب عنها امل�ساركون .
اأقيم مبقر املركز يف دبي - �سعادة ال�سفري  ح�سر حفل التكرمي - الذي 
وعدد  الن�سان  حلقوق  جنيف  ملركز  التنفيذي  املدير  اجلزائري  ادري�س 

من امل�سوؤولني والعاملني باملركز واجلمعية.
وقدم امل�ساركون عر�سا علميا �سمل ملخ�سا للربنامج الذي ا�ستمر اأربعة 
اأيام مبقر املركز يف دبي مب�ساركة 14 متدربا ميثلون عددا من املوؤ�س�سات 

ال�سحفية والعامية بالدولة وت�سمن درا�سات علمية وعملية عن اآليات 
جمل�س حقوق الن�سان وال�سبل والو�سائل التي متكن من العمل بوا�سطة 

تلك الليات مع الرتكيز علي املعاجلات الدولية.
والدبلوما�سيني  اخل��رباء  كبار  من  ع��دد  والدرا�سات  املحا�سرات  واألقى 
واأ�ساتذة اجلامعات باللغتني العربية والجنليزية وا�ستعر�س امل�ساركون 
حقوق  جمل�س  بينها  م��ن  املتخ�س�سة  وامل��ح��اور  امل��و���س��وع��ات  م��ن  ع���ددا 
امل��دين مع  املجتمع  املتحدة هيكله ونظم عملة وعمل  الأمم  الإن�سان يف 
املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان اإ�سافة اىل �سياغة التقرير الوطني 

وعمل ال�سركاء مع منظمة العمل الدولية .
واأو�سح معايل الدكتور حنيف القا�سم اأن املركز منذ تاأ�سي�سه عام 2013 
كمنظمة دولية م�ستقلة ي�سعى لتاأهيل كوادر �سابة يف املجالت التعليمية 
عملية  كرتجمة  املتخ�س�سة  واملراكز  املوؤ�س�سات  مع  بالتعاون  والثقافية 

الوعي  لتنمية  املعنية  الهيئات  مع  التوا�سل  يف  الرئي�سية  اأهدافه  لأحد 
الربامج  يف  امل�ساركني  ل��دى  الإن�����س��ان  حلقوق  العملي  الداء  يف  خا�سة 

ل�سيما العاملني واملهتمني بهذا ال�ساأن.
الق�سايا  ر�سد  يف  �سريكا  يعترب  الإع���ام  قطاع  اأن  اإىل  القا�سم  واأ���س��ار 
ل�سيما اأن حرية ال�سحافة والتنمية تعتربان من اأهم مكت�سبات حقوق 

الإن�سان .
الفعاليات  اإىل تنظيم  اأهدافه  اإط��ار  اأن مركز جنيف ي�سعى يف  اإىل  لفتا 
املتنوعة بالتن�سيق مع املنظمات الدولية بهدف تبادل اخلربات والأفكار 
حقوق  ورع��اي��ة  دع��م  يف  والأنظمة  املجتمعات  م�ساعدة  اإىل  تهدف  التي 

الإن�سان املوثقة يف املعاهدات الدولية.
اأن امل��رك��ز ح��ر���س اأي�سا م��ن خ��ال ه��ذه ال���دورة ال��ت��ي ا�ستقطبت  واأك���د 
يف  العربي  ال�سحفي  يحتاج  حيث  جديدة  اأفكار  ط��رح  على  ال�سحفيني 

ب��اأدوات معرفية وحتليلية متكنه من  اأن يت�سلح  اأي و�سيلة اعامية اىل 
التعاطي مع ق�سايا حقوق الإن�سان العاملية .

خ���ارج مدينة  ال��ربام��ج  فيها  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ان��ه��ا  اإىل   م�سريا 
الإمارات  اختيار  وجاء  للمركز  الرئي�سي  املقر  حيث  ال�سوي�سرية  جنيف 
العامية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  للعديد  اإقليميا  مركزا  باعتبارها 
العربية والدولية . من جانبه اأ�ساد �سعادة حممد يو�سف رئي�س جمعية 

ال�سحفيني باأفكار ومو�سوعات الربنامج النظرية والعملية .
امل�ستجدات خا�سة  اإ�سافة علمية لأحدث  �سكل  اأن الربنامج  اإىل  م�سريا 
بالن�سبة للدار�سني واملتخ�س�سني والذي مت ت�سميمه لل�سحفيني بهدف 
بني  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  اط���ار  وي��اأت��ي يف  الداء يف عملهم  م�ستوى  رف���ع 
املهتمني  لدى  والعملي  الثقايف  الوعي  لتطوير  واجلمعية  مركز جنيف 

واملعنيني.

الطاير يتفقد �سري العمل بت�سنيع 50 قطارا ملرتو دبي يف فرن�سا

على  والتعديات  الإ�سافات  بع�س 
املرتو  لعربات  ال��داخ��ل��ي  الت�سميم 
الأخ����رية  ال��ع��رب��ة  تخ�سي�س  م��ن��ه��ا 
للن�ساء والأطفال والإبقاء على جزء 
من العربة الأوىل للدرجة الذهبية 
ف���ي���م���ا خ�����س�����س��ت ب����اق����ي ال���ع���رب���ات 
توزيع  اإع���ادة  م��ع  الف�سية  للدرجة 
املقاعد بطريقة عر�سية يف الدرجة 
الدرجة  يف   “ وط���ول���ي���ة  ال��ذه��ب��ي��ة 

الف�سية وعربة الن�ساء والأطفال .
وا�سار اإىل اأنه مت الإبقاء على ال�سكل 
حاليا  هو  كما  للقطارات  اخل��ارج��ي 
يف عربات م��رتو دب��ي وذل��ك حفاظا 
دبي  ملرتو  الت�سميمية  الهوية  على 

حت�����س��ني ت�����س��م��ي��م وم����واق����ع وع���دد 
املقاب�س “ امل�سكات “ داخل العربات 
الرقمية  العر�س  اأجهزة  وا�ستخدام 
توزيع  وخيار  لاإعانات  احلديثة 
وزيادة  القطار  جانبي  على  املقاعد 
ع��ر���س امل��م��ر ب��ني ال��ع��رب��ات �سارحا 
ال��ع��رب��ات اجل��دي��دة روع���ي فيها  اأن 
ماءمتها لأ�سحاب الهمم و�سهولة 

و�سرعة دخول وخروج الركاب.
واأ�ساف اأن العمل يف م�سروع “ م�سار 
للربنامج  وف��ق��ا  ي�سري   “  2020
الزمني املعتمد وبلغت ن�سبة الإجناز 
12 يف امل��ائ��ة حيث  اأك����رث م��ن  ف��ي��ه 
للم�سروع حاليا  املنفذ  املقاول  يقوم 

منها 11.8 كيلومرت فوق م�ستوى 
كيلومرت   3.2 و  الأر��������س  ���س��ط��ح 
حتت م�ستوى �سطح الأر���س وي�سم 
امل�سروع �سبع حمطات منها حمطة 
اإك�سبو  م��وق��ع  ت��ب��ادل��ي��ة وحم��ط��ة يف 
وحمطتان  علوية  حمطات  وث��اث 
الأر����س  م�ستوى  حت��ت   “ نفقيتان 
ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  وت��ق��در   .  “
يف  راك���ب  األ���ف   46 بنحو  للم�سار 
األف   23 “ الجت��اه��ني  يف  ال�ساعة 
راكب يف الجتاه الواحد يف ال�ساعة 
“ ويتوقع اأن ي�سل عدد م�ستخدميه 
اإىل نحو 125 األ��ف راك��ب يف اليوم 
قرابة  اإىل  ي��رت��ف��ع   2020 ع���ام  يف 

ب��ا���س��ت��خ��دام األ���وان���ه امل��ع��روف��ة لدى 
اجلمهور.

واأو�سح اأن الإ�سافات اجلديدة �سملت 
حتديث الت�ساميم دون التاأثري على 
ت�ساميم  اإدخ���ال  م��ن خ��ال  الهوية 
جديدة للمقاب�س والإ�ساءة ومواقع 
مت  كما  الرقمية  الإعانات  �سا�سات 
م�ساءة  ديناميكية  خ��ري��ط��ة  و���س��ع 
وا�ستخدام  وحمطاته  امل��رتو  خل��ط 
ن��ظ��ام الإ����س���اءة احل��دي��ث��ة “ ال دي 
ت�سميم  وتعديل  للطاقة  املوفر   “
بحيث  لاأمتعة  املخ�س�سة  املنطقة 

ميكن ا�ستخدامها لوقوف الركاب.
ولفت اإىل اأن الإ�سافات �سملت اأي�سا 

الدعامات  حفر  اأع��م��ال  با�ستكمال 
ال�سفلية بعمق يرتاوح بني 25 اإىل 
30 مرتا ومت البدء يف اأعمال �سب 
الأعمدة اخلر�سانية للج�سر العلوي 
ه��ذه اخل��ط��وة حدثا  وت��ع��د  للمرتو 
حيث  امل�سروع  اأعمال  �سري  يف  مهما 
املكونة  الأج���زاء  ظهور  بداية  متثل 
وا�سحة  ���س��ت��ك��ون  ال��ت��ي  ل��ل��م�����س��روع 
يف  والقاطنني  الطريق  مل�ستخدمي 
م�سار  من  بالقرب  الواقعة  املنطقة 

املرتو .
ي�سار اإىل اأن م�سار 2020  يبداأ من 
ت��اور على  ان��د  هاربر  حمطة نخيل 
اخلط الأحمر بطول 15 كيلومرتا 

بحلول  اليوم  يف  راك��ب  األ��ف   275
عام 2030.

�سعادة  اج���ت���م���ع  اأخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
م��ط��ر ال��ط��اي��ر وال���وف���د امل���راف���ق له 
م��ع م�����س��وؤويل احل��ك��وم��ة يف مدينة 
الدولية  وال�سركات  الفرن�سية  ليون 
النقل  جم�������ال  يف  امل���ت���خ�������س�������س���ة 
الذكية  والأن����ظ����م����ة  وامل����وا�����س����ات 
التطوير  م�سروع  على  اط��ل��ع  حيث 
اجلماعي  للنقل  امل��وج��ه  ال��ع��م��راين 
اأحدث  اإىل  “ بالإ�سافة   TOD“
ال����ل����وح����ات  ال���ت���ق���ن���ي���ات يف جم�������ال 
الهيئة  وفد  التقى  كما   . الإر�سادية 
ديفيد  ���س��ع��ادة  ل��ي��ون  مدينة  بعمدة 

•• دبي-وام:

ت���ف���ق���د وف�������د م�����ن ه���ي���ئ���ة ال����ط����رق 
�سعادة  برئا�سة  ب��دب��ي  وامل��وا���س��ات 
ورئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير  مطر 
جمل�س املديرين للهيئة �سري العمل 
50 قطارا جديدا ملرتو  ت�سنيع  يف 
 “ “ ال�ستوم  �سركة  م�سنع  يف  دب��ي 
م�����س��روع م�سار  ���س��م��ن  ال��ف��رن�����س��ي��ة 

.  2020
ج��اء ذل��ك خ��ال زي���ارة وف��د الهيئة 
م�سوؤويل  م����ن  ع������ددا  ����س���م  ال������ذي 
اإىل  الهيئة  يف  ال��ق��ط��ارات  موؤ�س�سة 
ج��م��ه��وري��ة ف��رن�����س��ا ل���اط���اع على 
واملوا�سات  ال��ن��ق��ل  ن��ظ��م  اأف�������س���ل 
املجال  ه���ذا  ال��ذك��ي��ة يف  والأن���ظ���م���ة 
دبي  حكومة  مبادرة  لتج�سيد  �سعيا 
�ساحب  اأطلقها  “ التي   X 10 “
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل” الرامية اإىل ا�ستدامة تناف�سية 
عرب  امل�ستقبل  مدينة  وجعلها  دب��ي 
ت�سبق  مبتكرة  وح��ل��ول  اأف��ك��ار  ط��رح 

مدن العامل ب� 10 �سنوات .
وتقوم �سركة ال�ستوم الفرن�سية وفقا 
قطارا   50 ب��ت��وري��د  امل����ربم  ل��ل��ع��ق��د 
معر�س  خل��دم��ة  ق��ط��ارا   15 منها 
اإك�سبو 2020 و35 قطارا لتطوير 

م�ستوى اخلدمة ملرتو دبي.
وقال �سعادة الطاير اإن الهيئة اأجرت 

كيمل فيلد ومت الطاع على اأف�سل 
ت�سريعات  حول  واحللول  املمار�سات 
املدينة  يف  ال���ت���ن���ق���ل  و����س���ي���ا����س���ات 
وامل�ساريع املبتكرة لل�سركات النا�سئة 

يف جمال املوا�سات .
ك���م���ا اط����ل����ع وف������د ال���ه���ي���ئ���ة خ���ال 
على   Bluely ����س���رك���ة  زي�����ارت�����ه 
خدمة  يف  املتبعة  املمار�سات  اأف�سل 
 ar ال���ت���اأج���ري ال����ذك����ي ل��ل��م��رك��ب��ات
ال�سركة  وجت����رب����ة   Sharing
ال��ت��اأج��ري الذكي  ت��ق��دمي خ��دم��ة  يف 
املدينة  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ل��ل��م��رك��ب��ات 
والتحديات التي واجهتها يف ت�سغيل 
امل��رك��ب��ات . واط��ل��ع الوفد  و���س��ي��ان��ة 
القيادة  ذات��ي��ة  احل��اف��ل��ة  على  اأي�����س��ا 
من �سركة Navya وا�ستمع ل�سرح 
ع��ن احل��ل��ول والأن��ظ��م��ة ال��ذك��ي��ة يف 

احلافلة التي تت�سع ل� 12 راكبا.
ك���م���ا اط���ل���ع ال����وف����د خ�����ال زي���ارت���ه 
ابتكارات  ع��ل��ى  ب��اري�����س  ل��ل��ع��ا���س��م��ة 
ب���ي يف  ت���ي  اأي  وار  ال�����س��ت��وم  ���س��رك��ة 
جم������ال امل�����وا������س�����ات واخل�����دم�����ات 
املبتكرة التي توفرها �سركة ال�ستوم 
للمدن الذكية ومنها م�سروع الرتام 
الكهربائية  واحلافلة  القيادة  ذات��ي 
الهيئة  وفد  واختتم   .  “ ابتي�س   “
ج��ول��ت��ه ب��زي��ارة ���س��رك��ة ت��ال�����س اطلع 
خالها على احللول الذكية يف اإدارة 
الذكاء  الركاب عرب  بيانات  وحتليل 
ال�����س��ن��اع��ي وح��ل��ول امل��رك��ب��ات ذاتية 

القيادة.

كلية االإمارات للتكنولوجيا حتتفل مبناق�سات التدريب العملي وم�ساريع التخرج لطلبة االإعالم
الكلية   رئ��ي�����س  ال��ق��ي��م��ري  غ�����س��ان 
والأ�ستاذة الدكتورة �سوزان القليني 
الآداب يف جامعة عني  عميدة كلية 
�سم�س – املراجع اخلارجي لربامج 
الدكتور  والأ����س���ت���اذ  الإع�����ام  ك��ل��ي��ة 

م�ست�سار  ����س���اب���وين  ع��ب��دال��رح��ي��م 
ال����ت����ط����وي����رب مب���ج���ل�������س الأم�����ن�����اء 
ف��ي��ا���س عميد  وال���دك���ت���ور حم��م��د 
الطلبة  م��ن  ولفيف  الإع����ام  كلية 

والأ�ساتذة.

العملي  للتدريب  علي  د.عمرو  من 
التخرج  مل�ساريع  �سالح  معني  د.  و 
ال���ل���ذي���ن ب�����ذل ج����ه����داً ك����ب����رياً من 
النتائج  ه���ذه  اىل  ال��و���س��ول  اأج����ل 
م���ن عمادة  وب��ت��وج��ي��ه��ات  امل��ف��رح��ة 
اأعمال  ، وجت�����س��دت  الإع�����ام  ك��ل��ي��ة 
الطلبة بحمات ناجحة عرّبت عن 
للم�ساهمة  املثمر  اجلماعي  العمل 
التي  امل�ستدامة  التنمية  عملية  يف 
ت�سهدها الدولة يف كافة املجالت . 
ويف ختام اجلولة التفقدية  مل�ساريع 

ال��ت��خ��رج ل��رئ��ي�����س ك��ل��ي��ة الإم������ارات 
غ�سان  الربوفي�سور  للتكنولوجيا 
الإ�ستماع  فيها  مت  ال��ت��ي  القيمري 
الطلبة  قبل  من  ل  مف�سّ �سرح  اىل 
على  وم��ن�����س��ق��ي��ه��م  وم�������س���رف���ي���ه���م 
وال�سعوبات  ال���ت���ن���ف���ي���ذ  م����راح����ل 
وك��ي��ف��ي��ة جتاوزها  ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��م 
و�سوًل اىل الأه��داف الواعدة التي 
واإبتهاجاً  املنا�سبة  وبهذه  اأجنزوها. 
اأقاموا  مل�ساريعهم  الطلبة  ب��اإجن��از 
الربوفي�سور  ح�سرها  ع�ساء  ماأدبة 

•• اأبوظبي-الفجر:

���س��ه��د  ح����رم ك��ل��ي��ة الإع������ام وعلى 
الثاثاء  متوا�سلني  يومني  م��دى 
 2017 يوليو  11و12  والأربعاء 
مناق�سات التدريب العملي وم�ساريع 
ف�سلني  ع���ل���ى  امل����م����ت����دة  ال����ت����خ����رج 
درا����س���ي���ني ل��ط��ال��ب��ات��ه��ا وط��اب��ه��ا ، 
وكانت اأجواء املناق�سات هي كرنفال 
فخورين  للطلبة  ك��ب��ري  واإح��ت��ف��ال 
مب��ا ق��دم��وه م��ن ح��م��ات اإعامية 

ميدانية  ودرا�������س������ات  واإع����ان����ي����ة 
عديدة  اإجتماعية  لظواهر  ناجحة 
والتو�سيات  احل��ل��ول  واإق���رتح���وا   ،
الطريق  بداية  وه��ي   ، لها  املائمة 
اىل �سوق العمل الإماراتي واخلطط 
�ستنفذ  ال��ت��ي  ل��ل��دول��ة  ال��ط��م��وح��ة 

ب�سواعد اخلريجني يف امل�ستقبل .
العملي  ال����ت����دري����ب  ع���ل���ى  اأ�����س����رف 
وم�����س��اري��ع ال���ت���خ���رج امل���م���ت���دة على 
ف�������س���ل���ني درا������س�����ي�����ني ن���خ���ب���ة من 
كل  م��ن  وبتن�سيق  ال��ك��ل��ي��ة  العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16اأ���س��ات��ذة 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوروبية لتجارة معدات املطابخ ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1133596 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/وحيد بدر �سامل حمود من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ وحيد بدر �سامل حمود من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جال مثقال - ن�سار

تعديل را�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*4 اىل 1*4

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ا�سم جتاري من/الوروبية لتجارة معدات املطابخ ذ.م.م

EUROPEAN FOR KITCHEN EQUIPMENT TRADING LLC
اىل/ املوؤ�س�سة الوروبية لتجارة معدات املطابخ

EUROPEAN FOR KITCHEN EQUIPMENT TRADING
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4477
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : الفريد لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة 
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )84412.72( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��ال  نتيجة 
الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)23052/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  ���س��ال��ون(   ES350/لكزي�س/ )ت��وي��وت��ا 

املنذر. مع  املمولة ل�ساحلكم من قبل  لوؤلوؤي(  دبي/L/2013/ابي�س 
حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4469

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : جوزيف لتاأجري ال�سيارات 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )65479.28( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��ال  نتيجة 
الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/H/17862/خ�سو�سي/دبي( رقم  )اودي/Q5/ا�ستي�سن( 

ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4475

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : اجمريي للتجارة العامة 

 )205635.28( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  الن�سر، وال �سي�سطر  تاريخ 
)69289/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )تويوتا/لندكروزر/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 

املنذر. مع  املمولة ل�ساحلكم من قبل  لوؤلوؤي(  دبي/P/2015/ابي�س 
حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

جلمارك  ال���ع���ام���ة  الإدارة  اأع���ل���ن���ت 
يف  مفت�سيها  مت��ك��ن  ع���ن  اأب���وظ���ب���ي 
م���رك���ز ج���م���رك م���زي���د احل������دودي 
مبدينة العني من احباط حماولتي 
لدخول  م�����س��روع��ت��ني  غ���ري  ت�����س��ل��ل 
تنفيذها  ح�����اول  وال���ت���ي  ال����دول����ة، 
�سائقا �ساحنتني وثاثة اأ�سخا�س ل 
يحملون الأوراق الثبوتية الازمة. 
الأوىل،  امل���ح���اول���ة  ت��ف��ا���س��ي��ل  ويف 
ا���س��ت��ب��ه امل��ف��ت�����س��ون اجل��م��رك��ي��ون يف 
ب�سائق  احل���������دودي  م���زي���د  م���رك���ز 
�ساحنة يحمل جن�سية اإحدى الدول 
لإج����راءات  تنفيذه  خ��ال  العربية 
لدخول  ا����س���ت���ع���داداً  ال����ربي  ال��ن��ق��ل 
الدولة، فاأخ�سع املفت�سون ال�ساحنة 
عرب  ال��دق��ي��ق  التفتي�س  لإج�����راءات 
وعمليات  احلديثة،  الك�سف  اأجهزة 
العثور  مت  حيث  اليدوي،  التفتي�س 
جن�سية  ي��ح��م��ان  ���س��خ�����س��ني  ع��ل��ى 
ال��ع��رب��ي��ة خمتبئني  ال����دول  اإح����دى 
حتت الطربال يف ال�سندوق اخللفي 
الثانية،  امل��ح��اول��ة  اأم���ا  ل��ل�����س��اح��ن��ة.  

النقل  اإج�����������راءات  اإن����ه����اء  وخ������ال 
اأخ�سع مفت�سو مركز مزيد  الربي، 
احلدودي �ساحنة قادمة اإىل الدولة 
يقودها �سخ�س يحمل جن�سية اإحدى 
التفتي�س عرب  اإىل  الآ�سيوية  الدول 
وعمليات  احلديثة  الك�سف  اأج��ه��زة 

التفتي�س اليدوي، ليتم العثور على 
�سخ�س يحمل جن�سية اإحدى الدول 
ال�سندوق  يف  خم��ت��ب��ئ��اً  الإف��ري��ق��ي��ة 

اخللفي لل�ساحنة. 
اجلمركيون  املفت�سون  ق���ام  وع��ل��ي��ه 
ب����ت����ح����وي����ل ك������ل م������ن ال�������س���ائ���ق���ني 

اجلهات  اإىل  ال���ث���اث  وامل��ت�����س��ل��ل��ني 
امل���خ���ت�������س���ة لت�����خ�����اذ الج�����������راءات 

القانونية الازمة بحقهم.
الهاملي، مدير  خ��ادم  واأك��د حممد 
على  بالإنابة  ابوظبي  جمارك  ع��ام 
الإدارة  مفت�سي  وج��اه��زي��ة  ك��ف��اءة 

وقدرتهم  اأبوظبي  جلمارك  العامة 
على اإحباط اأي حماولة مت�س باأمن 
املجتمع وا�ستقراره. وقال الهاملي: 
جلمارك  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ت���ل���ت���زم 
اأبوظبي بدورها يف توفري احلماية 
املخاطر  وتقليل  املحلي،  للمجتمع 

الأمنية الناجمة عن حركة التجارة 
احلدود،  عرب  وامل�سافرين  الدولية 
الب�سائع  حركة  تي�سري  جانب  اإىل 
املنافذ اجلمركية  والأ�سخا�س عرب 
من خال تطبيق اأف�سل املمار�سات 

اجلمركية املعتمدة عاملياً. 

الإدارة  توا�سل  الهاملي:  واأ���س��اف 
اأب���وظ���ب���ي بذل  ال���ع���ام���ة جل����م����ارك 
خم��ت��ل��ف اجل����ه����ود ل��ت��ط��وي��ر ق����درة 
ع����رب توفري  م��ف��ت�����س��ي��ه��ا،  وك����ف����اءة 
ال����ت����دري����ب����ات ال������ازم������ة وال����دع����م 
مل�ساندتهم يف اأداء مهامهم اليومية، 

يف  بهم  امل��ن��وط��ة  التطلعات  وتلبية 
مراقبة حركة الب�سائع وامل�سافرين 
وو�����س����ائ����ط ال���ن���ق���ل ع����رب احل�������دود، 
للمحافظة على اأمن الوطن واأمان 
التجارة  ح��رك��ة  وت�سهيل  امل��واط��ن، 
اخل���ارج���ي���ة امل�����س��روع��ة، م���ن خال 
متميزة،  ج��م��رك��ي��ة  خ��دم��ة  ت��وف��ري 
اجلمركية  الإي���������رادات  وحت�����س��ي��ل 
ب��ن��زاه��ي��ة و���س��ف��اف��ي��ة، مب��ا ي��ع��زز من 
روؤيتنا  ويحقق  الوطني،  القت�ساد 

يف وطن اآمن واقت�ساد مزدهر.
جلمارك  ال��ع��ام��ة  الدارة  وت���ه���دف 
ال�سيا�سة  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  اأب����وظ����ب����ي 
ال�سلطة  م���ن  امل����ق����ررة  اجل��م��رك��ي��ة 
امل��خ��ت�����س��ة والإ�����س����راف ع��ل��ى دخول 
وخروجها  ال���ب���اد  اإىل  ال��ب�����س��ائ��ع 
اجلمركية  الر�سوم  وحت�سيل  منها 
امل������ق������ررة ع����ل����ى ال���ب�������س���ائ���ع وف����ق����اً 
ل��ل��ق��وان��ني والأن���ظ���م���ة امل��ع��م��ول بها 
العامة  الإدارة  وت�ستخدم  بالدولة. 
الك�سف  اأج���ه���زة  اأح����دث  ل��ل��ج��م��ارك 
لت�سهيل  الآيل  احل��ا���س��ب  واأن��ظ��م��ة 
عمليات التفتي�س اجلمركي واإجناز 

املعامات ب�سرعة ودقة.

•• العني-وام: 

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  ق��دم 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ حامد 
اأبوظبي و�سمو  دي��وان ويل عهد  اآل نهيان رئي�س  بن زايد 
اأمناء  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد  ال�سيخ عمر بن 
اخلريية  ل��اأع��م��ال  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�س�سة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خالد  ال�سيخ  و�سمو  والإن�سانية 
جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي 

الحتياجات اخلا�سة واجب العزاء يف وفاة �سهيل الغب�سي 
علي باله�سعة ال�سريفي وذلك خال زيارتهم م�ساء اأم�س 
العني.  مبدينة  الفوعة  منطقة  يف  ال��ع��زاء  خليمة  الول 
كما قدم واجب العزاء ال�سيخ في�سل بن �سلطان بن �سامل 
القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة البنك العربي املتحد وال�سيخ 
بخال�س  اجلميع  وت��ق��دم  القا�سمي.  في�سل  ب��ن  �سلطان 
العزاء و�سادق املوا�ساة لذوي الفقيد .. �سائلني اهلل العلي 
جناته  ف�سيح  وي�سكنه  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير 

ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

دعت اجلمهور للحفاظ على املظهر العام للمدينة 

بلدية مدينة اأبوظبي تخالف وتنذر 14 مركبة مهملة يف اأبوظبي

االإدارة العامة جلمارك اأبوظبي حتبط حماولتي ت�سلل اإىل الدولة عرب مركز جمرك مزيد احلدودي 

•• اأبوظبي-الفجر:

ن����ف����ذت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
املتكامل،  النقل  مركز  مع  بالتعاون 
ل�سحب  حملة  للنقليات،  وال�سحراء 
امل��رك��ب��ات امل��ه��م��ل��ة يف امل��دي��ن��ة، حيث 
التي  لل�سيارات  خمالفات   7 ح��ررت 
القانونية لاإنذارات  املدة  ا�ستنفذت 
الر�سمية التي و�سعها املفت�سون على 
اإعطائهم  بغية  امل��ه��م��ل��ة،  ال�����س��ي��ارات 
ال��ف��ر���س ل�����س��ح��ب��ه��ا وت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا من 
الأتربة املرتاكمة عليها، كما وجهت 
ال�سيارات  اأ�سحاب  بحق  اإن��ذارات   7
جهودها  ����س���م���ن  وذل�������ك  امل���ه���م���ل���ة، 
ال�سورة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  احل��ث��ي��ث��ة 
املثالية التي تتمتع بها الإمارة ، ومبا 

املظاهر  البيئة من  ي�سهم يف حماية 
للمنظر  وامل�سوهة  ح�سارية  ال��غ��ري 

العام.
تاأتي  احل��م��ل��ة  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�����دت 
���س��م��ن ���س��ع��ي��ه��ا امل�����س��ت��م��ر ل��ل��ح��د من 
ظاهرة ال�سيارات املهملة يف الأماكن 
ال�سكنية،  الأح���ي���اء  وب��ع�����س  ال��ع��ام��ة 
م�سددة على عزمها ملوا�سلة جهودها 
بني  امل��خ��ت��ل��ف��ة  احل��م��ات  تنظيم  يف 
على  املحافظة  بغية  والآخ���ر  احل��ني 
ملوثات  اأي  م��ن  خالية  نظيف  بيئة 
ب�������س���ري���ة، وال����ع����م����ل م�����ع اجل���ه���ات 
املخت�سة يف الإم��ارة من اأجل توعية 
اجل��م��ه��ور ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 
تركها  وع�����دم  ال�������س���ي���ارات،  ن��ظ��اف��ة 
مهملة لفرتات طويلة دون املحافظة 

عليها. 
اأفراد  اأبوظبي  مدينة  بلدية  ودع��ت 
الوجه  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اإىل  امل��ج��ت��م��ع 
يتطلب  ال���ذي  للمدينة  احل�����س��اري 
وخا�سة  ك����اف����ة،  اجل����ه����ود  ت�����س��اف��ر 
ال�سريك  ي���ع���د  ال�������ذي  اجل����م����ه����ور 
الأ�سا�سي لها يف بث مظاهر ال�سعادة 
والفرح يف املجتمع من خال مبادرته 
لعدم ترك املركبات مغطاة بالأتربة، 
وجتنباً لتحرير خمالفات وغرامات 
مالية بحق املخالفني، اإذ اإنه تنفيذاً 
لأحكام القانون رقم 2 لعام 2012 
امل��رك��ب��ة مببلغ ثاثة  ت��ت��م خم��ال��ف��ة 
املخالف  ح�سور  وعند  دره���م،  اآلف 
الت�سالح  عليه  يعر�س  البلدية  اإىل 
%50 من قيمة  البلدية ودف��ع  مع 

املخالفة  تكرار  عند  ولكن  الغرامة، 
اإىل  اإ�سافة  الغرامة،  م�ساعفة  يتم 
يتم  والتي  اليومية  احلجز  تكاليف 

املركبة  ن����وع  ع��ل��ى ح�����س��ب  ح�����س��اب��ه��ا 
�سحبها  مت  التي  واملنطقة  امل�سحوبة 

منها.

�سيف وحامد وعمر وخالد بن زايد يعزون يف 
وفاة �سهيل الغب�سي علي باله�سعة ال�سريفي  •• ال�صارقة-وام:

�سامتا  “ م���زادا  بو�سرون  “ دار  م��ع  �سراكتها  اإط���ار  “ يف  الكبري  القلب  “ موؤ�س�سة  تنظم 
اآفا نود” م�سنوعة من الذهب الأبي�س  “دار بو�سرون -  لبيع قطعة جموهرات نادرة من 
واملر�سعة بقطع من الأملا�س ي�سل وزنها اإىل 58.79 قرياط وذلك خال الفرتة بني يوليو 
اجلاري و�سبتمرب القادم. ويعود ريع بيعها بالكامل ل�سالح دعم “�سندوق متكني الفتيات” 
الذي اأطلقته موؤخرا قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 
القا�سمي رئي�سة موؤ�س�سة القلب الكبري.ويهدف ال�سندوق اإىل معاجلة ق�سايا زواج القا�سرات 
خمتلف  يف  ال�سحية  والرعاية  التعليم  على  احل�سول  يف  وم�ساعدتهن  بالفتيات  والإجت��ار 
مناطق تواجدهن حول العامل اإ�سافة اإىل توحيد اجلهود الدولية لتفعيل �سيا�سات حماية 
تواجههن. التي  وبالتحديات  باحتياجاتهن  املتعلقة  الثغرات  القا�سرات ومعاجلة  الفتيات 

وقالت مرمي احلمادي مدير موؤ�س�سة القلب الكبري اإن املزاد ال�سامت الذي تنظمه املوؤ�س�سة 
بدعم من دار بو�سرون - العامة الفرن�سية املتخ�س�سة يف �سناعة املجوهرات وال�ساعات منذ 
اأكرث من 155 عاما - يوؤكد العاقة الرا�سخة بني املوؤ�س�سات الإن�سانية يف دولة الإمارات 
الدعم  البذل والعطاء وتقدمي  اأجل تر�سيخ قيم  املحلية والعاملية من  وال�سركات اخلا�سة 
باعتباره  امل��زاد  هذا  بتد�سني  �سعادتها  عن  للدعم.واأعربت  وحاجة  ت�سررا  الأك��رث  للفئات 
اأوىل مبادرات دعم �سندوق متكني الفتيات لإح��داث تغيري حقيقي وملمو�س يف حياتهن.
واأ�سافت اأن دولة الإمارات تت�سدر دول العامل من حيث امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة للدول 
ال�سديقة وال�سقيقة .. لفتة اإىل املوؤ�س�سة ت�سعى من خال هذا ال�سندوق اجلديد للعمل 
مع الأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات والتعاون لدعم مثل هذه املبادرات الإن�سانية التي تتوجه 
نحو الفتيات اللواتي يعانني ظروفا �سعبة نتيجة عدم ح�سولهن على الفر�س التعليمية 

والرعاية ال�سحية لأ�سباب مرتبطة بالأو�ساع الجتماعية وال�سيا�سية يف بلدانهن .

" الفتيات  متكني  "�سندوق  لدعم  �سامتا  مزادا  الكبري"  تنظم  "القلب 

)الديوان( برنامج ا�ستحدثته 
الرتبية لعر�ض املناهج التعليمية 

للمعلمني والطلبة اإلكرتونيًا
•• دبي- الفجر:

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ا���س��ت��ح��دث��ت 
اأ�سم  يحمل  ج��دي��د  ب��رن��ام��ج  م���وؤخ���راً، 
للمعلمني  ي�����س��م��ح  اإذ  )ال�������دي�������وان(، 
احلكومية،  امل����دار�����س  يف  وال����ط����اب 
اإلكرتونياً،  التعليمية  املناهج  بعر�س 
بهم،  اخلا�سة  احلا�سوب  اأج��ه��زة  على 
ال��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��ا بطريقة  ف�����س��ا ع���ن 
لهم  ويتيح  �سل�سة ومثرية لاهتمام،  
خمتلف  من  اإلكرتونية،  ن�سخ  حتميل 
الكتب املتوفرة، جلميع املواد الدرا�سية 
اأي  اأي وقت ومن  اإليها يف  ، والو�سول 
الربنامج كخطوة  ه��ذا  وي��اأت��ي  م��ك��ان. 
ت��ط��وي��ر وحت�����س��ني ورفع  ج���دي���دة، يف 
ال��ت��ي مل  ك��ف��اءة التعليم يف الإم�����ارات، 
ت��دخ��ر ج��ه��دا يف ت��وف��ري اأف�����س��ل تعليم 
املتاحة  ال���ط���رق  اأح������دث  ب��ا���س��ت��خ��دام 
للتعلم، ودعم اآمال طابها لا�ستفادة 
من العلم احلديث بحيث تتبواأ بادهم 

املكانة املرموقة التي ت�ستحقها.
وان��ت��ه��ت ال�������وزارة م���ن اإع������داد الأدل�����ة 
املتخ�س�سة لتلك املن�سة، حيث ت�سمنت 
وكيفية  ال��ربن��ام��ج،  ت�سغيل  خ��ط��وات 
وا�ستخدام  ال��ك��ت��ب،  وق������راءة  حت��م��ي��ل 
اإع�����دادات ال���ق���راءة ال��ت��ي حت��ت��وي على 
ال��ت��ي متكن  جمموعة م��ن اخل��ي��ارات، 
ح�سب  �سبطها  اإع����ادة  م��ن  امل�ستخدم 
ط��ل��ب��ه، وط���ري���ق���ة ع���ر����س اخل����ي����ارات، 
ف�����س��ا ع���ن اإ���س��اف��ة م��اح��ظ��ات على 
امل�ستخدم،  رغ��ب��ة  ح����ال  يف  ك��ت��اب  ك���ل 
ب���الإ����س���اف���ة ط��ري��ق��ة احل�������س���ول على 
املحددة،  الن�سو�س  ونطق  الرتجمة، 

اإذا كان باللغة الإجنليزية.

••  دبي- الفجر 

والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الطلبة  م�����ن   411 اي�����ف�����اد  ع�����ن 
املعرفة  ل���س��ت��ك�����س��اف  وامل���ع���ل���م���ني 
العاملية،  اخل����ربة  ب��ي��وت  ك����ربى  يف 
���س��م��ن م���ب���ادرة )����س���ف���راوؤن���ا( التي 
وحتمل  م���وؤخ���راً،  ال����وزارة  اأطلقتها 
جديدة  تربوية  روؤي���ة  ثناياها  ب��ني 
ترتكز  اإذ  وم���ع���ا����س���رة،  و���س��م��ول��ي��ة 
رئ��ي�����س��ي��ة، ت�سم  3 جم�����الت  ع��ل��ى 
وامل�ستقبل”،  وال��ع��ط��اء  “البتكار 
وت�سكل 3 م�سارات ملجابهة حتديات 
والت�سميم  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
املهريي  بح�سب جميلة  وال��روب��وت، 
التعليم  ل�������س���وؤون  ال����دول����ة  وزي������رة 

العام.
يف وق���ت ب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد الطلبة 
 339 امل��ق��ب��ول��ني يف ت��ل��ك امل����ب����ادرة 
192 يف  ب���واق���ع  ط��ال��ب��اً وط���ال���ب���ة، 
برنامج �سفراء البتكار، و98 طالباً 
وطالبة يف برنامج �سفراء امل�ستقبل، 
�سفراء  ب��رن��ام��ج  ب��رن��ام��ج  يف  و49 
املعلمني  اإجمايل  بلغ  فيما  العطاء، 
“�سفراء  م����ب����ادرة  يف  امل���ق���ب���ول���ني  

البتكار” 72 معلماً ومعلمة.
خال  كلمتها  يف  امل���ه���ريي  وق���ال���ت 
املبادرة  بربنامج  التعريفي،  اللقاء 
وم�ساراتها،  وحم��اوره��ا،  واأه��داف��ه��ا 

م�سرح  يف  ال�������وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  ال�����ذي 
بال�سارقة  الأم���ري���ك���ي���ة  اجل���ام���ع���ة 
امل�سوؤولني  من  عدد  بح�سور  اأم�س، 
املبادرة  اإن  الرتبويني،   وامل�سرفني 
حت����اك����ي ح����زم����ة اأه����������داف وت���رق���ى 
باهتمامات ومواهب الطلبة، وتزيد 
من ر�سيدهم املعريف، وتوثق �سلتهم 
من  تت�سمنه  وم��ا  البتكار،  مبنابع 
م��ع��رف��ي��ة وتقنية  وري�����ادة  ت���ط���ورات 
وتكنولوجيا، ف�سًا عن كونها بيئة 
واملعارف  العلوم  للنهل من  منا�سبة 
ل��ل��ت��ط��وع وتنمية  ���س��ان��ح��ة  وف��ر���س��ة 

القيم الفا�سلة بذواتهم.
اأن تكون  ارت���اأت  ال����وزارة  اإن  وق��ال��ت 
فرتة برنامج املبادرة مدة اأ�سبوعني، 
لإت����اح����ة اأك������رب وق�����ت مم���ك���ن اأم�����ام 
الطلبة لا�ستفادة والتعلم، م�سرية 
اإىل اأن الربنامج التدريبي يف جمال 
�سفراء البتكار والريادة، �سيت�سمن 
زي�������ارات ع��ل��م��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة لكربى 

املوؤ�س�سات الرائدة يف هذا املجال.
ال�����ث�����اين، فهو  ال����ربن����ام����ج  اأم�������ا     
“�سفراء امل�ستقبل، و�سيت�سمن اإيفاد 
اجلامعات  م��ن  نخبة  اإىل  الطلبة 
بغية  العامل  م�ستوى  على  ال��رائ��دة 
م�ساراتهم  م�ساعدتهم على حتديد 
امل�ستقبلية، مبا  واملهنية  الكادميية 
يتنا�سب وتطلعات الدولة، وين�سجم 
ت�سمنتها  ال���ت���ي  الأول������وي������ات  م����ع 

ال�سرتاتيجية الوطنية لابتكار.
الثالث،  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأو���س��ح��ت   
وهو �سفراء العطاء، �سيكون موجهاً 
ال���ف���اع���ل���ني يف جم�����الت  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
ال����ت����ط����وع وال����ع����ط����اء الإن���������س����اين، 
برامج  يف  امل�ساهمة  م��ن  لتمكينهم 
خارج  تطوعية  اإن�سانية  وم�ساريع 
الدولة، مما ي�سهم يف تنمية وتعزيز 
لدى  والعطاء  والبذل  التطوع  قيم 
ال��دول��ة يف  الطلبة وي��ر���س��خ م��ك��ان��ة 

املجال الإن�ساين الدويل.
 واأفادت باأن الوزارة انتهجت �سيا�سة 
واأ�سيلة عرب دعم  تعليمية وا�سحة 
قدراتهم،  وتطوير  الطلبة  ورعاية 
واإك�������س���اب���ه���م م����ه����ارات ال���ق���رن 21 
واطاعهم على اأف�سل املمار�سات يف 
جمال البتكار والريادة وتوجيههم 
الدرا�سية  للتخ�س�سات  واإر���س��اده��م 
ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا �سوق  ال���ت���ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
العمل، وت�سجيعهم على امل�ساركة يف 

فر�س التطوع والعطاء املتاحة.
واأك������������������دت اأه������م������ي������ة ال�����������س�����راك�����ة 
الأمور،  اأول��ي��اء  م��ع  ال�سرتاتيجية 
الأ�سا�سية  املحركات  م��ن  تعد  التي 
وحتقيق  ب���ال���ت���ع���ل���ي���م،  ل���ل���ن���ه���و����س 
خمتلف  يف  امل����ط����ل����وب  ال�����ت�����اأث�����ري 
والأن�سطة  وال���ربام���ج  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
جناحها  ل�سمان  بالوزارة،  اخلا�سة 
ت�سعى  ال��ذي  الأم��ر  وا�ستمراريتها، 

الوزارة اإىل تعزيزه وتكري�س اأف�سل 
املمار�سات والآليات لتفعيله.

بالطلبة  ف���خ���ره���ا  ع����ن  واأع�����رب�����ت 
جدارتهم  اأثبتوا  ال��ذي��ن  املتميزين 
ومت�����ي�����زه�����م ع����ل����ى ال�������س���ع���ي���دي���ن 
ليكونوا  وامل��ج��ت��م��ع��ي،  الأك����ادمي����ي 
مبادرة  و�سمن  الطليعة  يف  ال��ي��وم 
وزارة  تطلقها  ال��ت��ي  “�سفراوؤنا”، 

الرتبية والتعليم للمرة الأوىل.
 ودعت جميع املنت�سبني للمبادرة اأن 
املثالية  الفر�سة  ه��ذه  من  يتخذوا 
واكت�ساب  مهاراتهم  لتدعيم  و�سيلة 
اأف�سل املعارف، ويكونوا خري �سفراء 
ل���ل���دول���ة، ل���ي���ع���ودوا ب��ع��د ذل����ك من 
رحلتهم وينقلوا وتبادلوا جتربتهم 
باعتبارهم  زم��ائ��ه��م،  م��ع  ال��رثي��ة 
اأي�ساً  واإمن��ا  متعلمني  فقط  لي�سوا 

ناقلني للمعرفة.
واأ�سادت بالدور الكبري الذي ي�سطلع 
الرا�سخ  اأولياء الأمور وعطائهم  به 
ودعمهم لأبنائنا الطلبة،  مما �سكل 
حافزاً لهم للتطور، وحتقيق اأف�سل 
التعليمي  ال�سعيدين  على  النتائج 
مكانة  اإىل  واأو���س��ل��ه��م  واملجتمعي، 
ت�سكل  اأن  متمنية  تعليمياً،  مميزة 
حياة  يف  ف����ارق����ة  ع���ام���ة  امل�����ب�����ادرة 
رائدة  وجت��رب��ة  التعليمية،  طلبتنا 

لهم بكل املقايي�س.
اآمنة   من جانبها، قدمت الدكتورة 

الوزارة  وكيل  ال�سام�سي،  ال�سحاك 
عر�ساً  الأن�����س��ط��ة،  لقطاع  امل�ساعد 
الطلبة  اأع��������داد  ت�����س��م��ن  ت���ق���دمي���اً 
املوفدين واأهداف املبادرة واأق�سامها، 
عدد  ب��ل��غ  اإذ  التعليمية،  وال���ن���واجت 
الطلبة الذين مت قبولهم يف مبادرة 
وطالبة  طالباً   339 “�سفراوؤنا” 
ومت  لها،  تر�سحوا   665 اأ�سل  من 
وي�سارك  ط�����اب،   507 م��ق��اب��ل��ة 
برنامج  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   192
توزيعهم  مت  حيث  البتكار،  �سفراء 
على 4 وجهات، بواقع 46 منهم اإىل 
ولية �سان فران�سي�سكو يف الوليات 
امل��ت��ح��دة  و51 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة اإىل 
و44  ال�سوي�سرية  زي��وري��خ  مدينة 
اإىل فريجينيا ، و51 طالباً وطالبة 
اإىل اآيندهوفن الهولندية، ويخ�سع 
تعالج  ت��دري��ب��ي��ة  ل���ربام���ج  ال��ط��ل��ب��ة 
ق�سايا البتكار يف جمالت التعليم 
والطاقة  والف�ساء  والتكنولوجيا 
مواجهة  ع����ن  ف�������س���ًا  امل����ت����ج����ددة 
املجالت  خمتلف  يف  حت��دي��ات  ع��دة 
والت�سميم  والتكنولوجيا  كالعلوم 
احلا�سوب  ب��ا���س��ت��خ��دام  اجل��راف��ي��ك��ي 

والروبوت.
الطلبة  ع���دد  اإج���م���ايل  اأن  وب��ي��ن��ت   
املقبولني يف برنامج �سفراء امل�ستقبل 
حيث  وط���ال���ب���ة،  ط���ال���ب���اً   98 ب���ل���غ 
�سيتوجهون اإىل دولتني، منهم 53 

ال�سوي�سرية و45  زيورخ  اإىل  منهم 
و�سيتم  الأم��ري��ك��ي��ة،  ك���ول���ورادو  اإىل 
الثانوية  بعد  م��ا  ملرحلة  اإع���داده���م 
الندوات  م��ن  جمموعة  خ��ال  م��ن 
خ�سوعهم  عن  ف�سا  الأك��ادمي��ي��ة، 
لربنامج تدريبي تعريفي بالربامج 
اجلامعات  تقدمها  التي  الرئي�سية 
وذكرت ال�سام�سي اأن برنامج �سفراء 
وطالبة  ط��ال��ب��ا   49 ي�سم  ال��ع��ط��اء 
اإىل  28 م��ن��ه��م  اي���ف���اد  ي��ت��م  ����س���وف 
زجنبار  اإىل   21 و  م��وري�����س��ي��و���س 
اأف�سل  على  الطلبة  يتعرف  حيث 
امل���م���ار����س���ات ال���ع���امل���ي���ة يف جم����الت 
والإن�سانية  ال��ت��ط��وع��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
واخل����ريي����ة ع���ن ط���ري���ق ال��ع��م��ل يف 
ب���رام���ج اخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة التي 
املدار�س  ب��ن��اء  يف  امل�����س��ارك��ة  ت�����س��م��ل 
وال���ت���ب���ادل ال���ث���ق���ايف وامل�������س���اع���دة يف 

اجلهود الإن�سانية يف املنطقة.
الذين  امل���ع���ل���م���ني  اأن  واأ�����س����اف����ت   
يف  م�ساركتهم  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  مت��ت 
املعلمني”  البتكار  “�سفراء  مبادرة 
ومعلمة  م��ع��ل��م��اً   72 ع���دده���م  ب��ل��غ 
�سان  ولي��ة  اإىل  منهم   42 �سيتجه 
يف  املتحدة،  بالوليات  فران�سي�سكو 
حني �سيتوجه 30 منهم اإىل مدينة 
اآيندهوفن الهولندية، حيث يخو�س 
يف  التحديات  م��ن  �سل�سلة  املعلمني 
جمالت عدة كالعلوم والتكنولوجيا 

بالإ�سافة  والريا�سيات  والهند�سة 
اإىل جمموعة من الور�س التدريبية 
يف اأ���س��ال��ي��ب اإدخ������ال اأح�����دث م���ا مت 
التكنولوجيا  اإليه يف عامل  التو�سل 
كالطباعة  ال��درا���س��ي��ة  ال��ف�����س��ول  يف 
املنتجات  وت�سميم  الأب��ع��اد  ثاثية 

والتحدث يف املحافل العامة.
 واأكدت اأن مبادرة “�سفراوؤنا” ت�سكل 
قيمة م�سافة لطلبتنا ومعلمينا، اإذ 
التعليمية،  الأه���داف  فيها  تتكامل 
ون�سعى من خالها اإىل جعل طلبتنا 
بيوت  اأرق��ى  مع  مبا�سر  على متا�س 
ال�سركات  وك���ربى  العاملية  اخل���ربة 
متعددة  جم�����الت  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
موؤكدة  ب��الب��ت��ك��ار،  يت�سل  م��ا  منها 
م�سادر  م��ع  امل�ستمر  احتكاكهم  اأن 
على  �سينعك�س  ب��امل��ع��ل��وم��ات،  ث��ري��ة 

م�ستقبلهم التعليمي بالإيجاب.
الرتبية  وزارة  اهتمامات  وتتعدى 
يتعلق  م��ا  اإىل  التعليمية  اجل��وان��ب 
ب��ال��ن��ظ��رة ال��رتب��وي��ة وغ��ر���س القيم 
قيم  مثل  الطلبة،  ب��ذوات  الفا�سلة 
التعاون والعطاء واخلري واخلدمة 
ت�سكل  طلبة  لتخريج  املجتمعية، 
ال��ن��ب��ي��ل��ة ح�سناً  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ق��ي��م 
منيعاً لهم يف عامل يت�سم باملتغريات 

والتحديات امل�ستمرة. 

�سمن مبادرة )�سفراوؤنا( ل� البتكار والعطاء وامل�ستقبل  

طالبًا مع معلميهم اإىل بيوت خربة عاملية ال�ستك�ساف املعرفة  411
معلمًا �سمن املبادرة ل�ستيعاب م�ستجدات اأ�ساليب التدري�ض  72
�سفريًا لالبتكارو98 ل� امل�ستقبل و49 ل� العطاء  192

معايل جميلة املهريي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

للموارد  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
الب�سرية احلكومية بالتن�سيق مع وزارة 
ال�سرت�سادي  ال��دل��ي��ل  املجتمع  تنمية 
للجهات  ال���ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  يف  ل���ل���ت���ط���وع 
تعريف  اإىل  ت��رم��ي  ال����ذي  احل��ك��وم��ي��ة 
ال���وزارات واجلهات الحت��ادي��ة مبفهوم 

العمل التطوعي يف بيئة العمل.
امل�ساعي  اإجن������اح  يف  ال���دل���ي���ل  وي�����س��ه��م 
امل���ب���ذول���ة جل��ع��ل ال���ت���ط���وع رك���ي���زة من 
رك�����ائ�����ز خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع وال����وط����ن 
ت��و���س��ي��ع م�����س��ارك��ة موظفي  وك��ذل��ك يف 
املبادرات  جميع  يف  احلكومية  اجلهات 
كافة  يف  املتاحة  التطوعية  والفعاليات 
العمل  اأج���ن���دة  �سمن  ال���دول���ة  اإم�����ارات 
احلكومة  ملوظفي  ال�سنوي  التطوعي 

الحتادية.
ال�سرت�سادي  ال��دل��ي��ل  اإط�����اق  وج����اء 
للجهات  ال���ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  يف  ل���ل���ت���ط���وع 
احلكومية خال الور�سة التي نظمتها 
الهيئة يف دبي وح�سرها �سعادة الدكتور 
مدير  ال��ع��ور  امل��ن��ان  عبد  عبدالرحمن 
وكيلة  �سهيل  �سناء  و�سعادة  الهيئة  عام 
عائ�سة  و���س��ع��ادة  املجتمع  تنمية  وزارة 
لقطاع  التنفيذية  امل��دي��رة  ال�����س��وي��دي 
الهيئة  ال��ب�����س��ري��ة يف  امل�����وارد  ���س��ي��ا���س��ات 
ال��������وزارات  ا����س���اف���ة اىل مم��ث��ل��ني ع����ن 

واجلهات الحتادية.
عبدالرحمن  ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة  واأك�����د 
العور اأن دولة الإمارات حجزت لنف�سها 
م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة وم��وق��ع��ا ري���ادي���ا على 
واملجتمعية  الإن�سانية  الأعمال  �سعيد 
والتطوعية التي تعود باخلري واملنفعة 
جهود  بف�سل  ج��م��ع��اء  ال��ب�����س��ري��ة  ع��ل��ى 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
�سيظل  ال����ذي  ث����راه  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
الإن�ساين  للعمل  واأيقونة  للخري  رم��زا 
لي�س يف منطقة اخلليج والعامل العربي 
فح�سب واإمنا يف العامل كله ففي عهده 
اأم�ست الإم��ارات رائدة يف جمال العمل 

للعطاء  وع���ن���وان���ا  ال�����دويل  الإن�������س���اين 
وامل�ساعدة والت�سحية.

القيادة الر�سيدة  اأن  اإىل  واأ�سار �سعادته 
ل��ل��دول��ة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�ساحب  واأخ����ي����ه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
ال����دول����ة رئي�س  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 
جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل 
واأر�ساه  خطه  ال��ذي  النهج  على  ���س��ارت 
ث�����راه يف حب  زاي�����د اخل����ري ط��ي��ب اهلل 
م�ست�سهدا  وال��ع��ط��اء..  وال��ب��ذل  اخل��ري 
مبقولة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ب��ن را���س��د اآل مكتوم : “ الإم����ارات هي 
اأبناء  ه��م  الإم����ارات  و�سعب  اخل��ري  بلد 
النا�س  ي��ف��اخ��ر  زاي����د اخل����ري وع��ن��دم��ا 
زايد  اأبناء  باأننا  نفاخر  نحن  باإجنازات 
اخل����ري وع��ن��دم��ا ي��ت��ح��دث ال��ن��ا���س عن 
ت���اري���خ ن��ح��ن ن��ت��ح��دث ع���ن ت���اري���خ من 

اخلري بداأ مع قيام دولتنا«.
اإع�����داد  اأن ال��ه��ي��ئ��ة ت���رم���ي م���ن  وذك�����ر 
بيئة  يف  للتطوع  ال�سرت�سادي  الدليل 
تاأطري  اإىل  احلكومية  للجهات  العمل 
العمل التطوعي يف احلكومة الحتادية 
ور���س��م اأب���رز م��احم��ه وحت��دي��د اآلياته 
واجلهات  ال���وزارات  كافة  جهود  وبلورة 
اإىل  م�سريا  املجال..  هذا  يف  الحتادية 
�سل�سلة  �سمن  ياأتي  الدليل  اإط��اق  اأن 
اأطلقتها  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  من 
ال���ه���ي���ئ���ة خ�����ال ال����ع����ام اجل�������اري على 
متا�سيا  الحت��ادي��ة  احل��ك��وم��ة  م�ستوى 
مع اإعان �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

اهلل عام 2017 عاما للخري.
التطوعي  ال��ع��م��ل  م��ف��ه��وم  اإن  وق�����ال 
الإم���ارات فهو  لي�س بجديد على دول��ة 
متوارث منذ عهد الآباء املوؤ�س�سني وقد 
ج���اءت ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة لعام 
الدولة  ال��ت��زام  ل��ت��وؤك��د   2017 اخل��ري 
وروؤيتها  العاملية  الإن�سانية  بر�سالتها 
والتطوعي  اخل���ريي  للعمل  ال��داع��م��ة 

ب�ستى اأ�سكاله و�سوره يف كافة الظروف 
والأوقات.

واأ�����س����اف اأن����ه م���ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق يربز 
الحت���ادي���ة  واجل����ه����ات  ال���������وزارات  دور 
وتر�سيخ  ال��ت��وج��ه  ه���ذا  ماأ�س�سة  جل��ه��ة 
التطوع لدى موظفي احلكومة  ثقافة 
الحت�������ادي�������ة ك���ن���ه���ج ع����م����ل واأ�����س����ل����وب 
ح��ي��اة وذل����ك م���ن خ���ال ت��ب��ن��ي برامج 
موظفيها  وحتفيز  املوؤ�س�سي  ال��ت��ط��وع 
التطوعية  امل�����س��اري��ع  يف  امل�����س��ارك��ة  على 
املجتمعية  وامل������ب������ادرات  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
الأنظمة  خمتلف  ت�سخري  ع��ن  ف�سا 
واملوارد والإمكانات ل�سمان اإجناح تلك 

املبادرات.
الرحمن  عبد  الدكتور  �سعادة  وت��وج��ه 
وزارة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����س��ك��ر  ال���ع���ور 
مع  البناء  تعاونها  على  املجتمع  تنمية 
ال�سرت�سادي  الدليل  اإع��داد  يف  الهيئة 
للجهات  ال���ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  يف  ل���ل���ت���ط���وع 
احلكومية.. م�سيدا بالدور الذي تلعبه 
وتعزيز  امل��ج��ت��م��ع  مت��ك��ني  يف  ال��������وزارة 
العديد  ودع��م  التطوعي  العمل  مكانة 
التي  اخلاقة  املجتمعية  املبادرات  من 
ت�سب يف خدمة روؤية الإمارات 2021 

واأجندتها الوطنية.
من جانبها توجهت �سعادة �سناء �سهيل 
للموارد  الحت����ادي����ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ب��ال�����س��ك��ر 
التي  اجلهود  على  احلكومية  الب�سرية 
ال�سرت�سادي  الدليل  اإع��داد  يف  بذلتها 

للتطوع يف بيئة العمل احلكومية.
موؤكدة اأنه �سي�ساعد موظفي احلكومة 
م�ساراتهم  اخ���ت���ي���ار  ع��ل��ى  الحت����ادي����ة 
ال��ت��ط��وع��ي��ة وان��ت��ق��ائ��ه��م ال��ف��ر���س التي 
تتنا�سب مع موؤهاتهم واخت�سا�ساتهم 
جتاه  مب�سوؤولياتهم  القيام  لهم  وتتيح 
حتقيق  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  املجتمع 
القطاعات  يف  امل�������س���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

املختلف.
“ اإننا يف دول��ة الإم���ارات نفخر  وقالت 
ب����اأن ي��ك��ون ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وخدمة 
منظومة  م��ن  اأ���س��ا���س��ي��ا  ج���زءا  املجتمع 

قيمنا وموروثنا احل�ساري.. هذا الإرث 
املوؤ�س�سون  الآب���اء  دعائمه  اأر���س��ى  ال��ذي 
بعدهم  م����ن  ن��ه��ج��ه��م  ع���ل���ى  و������س�����ارت 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي اأول����ت العمل 
امل�سوؤولية  م��ب��ادئ  وتر�سيخ  التطوعي 
وخدمة املجتمع لدى الأجيال احلالية 
ركيزة  كونه  كبريا  اهتماما  وال��ق��ادم��ة 
التنمية  عجلة  دفع  يف  ومهمة  اأ�سا�سية 
وت��ف��ع��ي��ل امل�����س��ارك��ة اجل��م��اع��ي��ة يف رقي 

املجتمع وتطوره.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأن  واأ����س���اف���ت 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل توج م�سرية العمل التطوعي 
يف دولة الإمارات باإطاق مبادرة “عام 
هذا  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  لت�سكل  اخلري” 
يكون  جديدة  مرحلة  وتوؤ�س�س  املجال 
اأفراد  لكل  حياة  اأ�سلوب  التطوع  فيها 

املجتمع.
“عام اخلري”  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
لدولتنا  ال�سامية  القيم  تعك�س  ال��ت��ي 
من  فيها  اأ�سا�سيا  حمورا  التطوع  �سكل 
التطوعي  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر 
واإمكانات  وخ��ربات  موؤهات  وا�ستثمار 
وال�ستفادة  متخ�س�سة  ومهنية  فنية 
منها يف العديد من امل�ساريع واملبادرات 
تعاون  وتعزيز  واملجتمعية  الإن�سانية 
النفع  وج��م��ع��ي��ات  التطوعية  ال��ه��ي��ئ��ات 
ال���ع���ام ل���ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�����ربات 
التطوعي يف  العمل  لتح�سني منظومة 
اجلهود  تن�سيق  اإىل  بالإ�سافة  ال��دول��ة 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني  التطوعية 
ومبادرات  برامج  خ��ال  من  واخل��ا���س 
تاأثري  حت��ق��ي��ق  اإىل  ت�����س��ع��ى  م�����س��رتك��ة 

اأكرب.
اأن��ه انطاقا من حر�س وزارة  وذك��رت 
تنمية املجتمع على تنفيذ هذه الروؤية 
�سعيها  اإط���ار  ويف  قامت  فقد  احلكيمة 
لت�سجيع امل�ساركة وامل�سوؤولية املجتمعية 
القطاع  بني  الفاعلة  ال�سراكة  وتعزيز 
باإطاق  واخل��ا���س  والأه��ل��ي  احلكومي 
للم�ساهمة يف  للتطوع  الوطنية  املن�سة 

وم�ستدامة  متكاملة  منظومة  اإي��ج��اد 
للعمل التطوعي وحتقق وحدة تاحم 
املجتمع يف العمل نحو مزيد من التقدم 

والرقي لدولتنا وجمتمعنا.
اأن هذه  ���س��ه��ي��ل  ���س��ن��اء  ���س��ع��ادة  وب��ي��ن��ت 
املن�سة باتت اليوم مق�سدا للمتطوعني 
امل��ج��ت��م��ع ووجهة  ال��راغ��ب��ني يف خ��دم��ة 
الوعي  م�����س��ت��وى  ل��ت��ح�����س��ني  اأ���س��ا���س��ي��ة 
تطلقها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ب���امل���ب���ادرات 
الإم������ارات ونافذة  دول���ة  امل��وؤ���س�����س��ات يف 
التعرف  رئي�سية ميكن لأف��راد املجتمع 
التطوعية  ال��ف��ر���س  على  خالها  م��ن 

املتوفرة.
ودعت وكيل وزارة تنمية املجتمع جميع 
من�سة  يف  للت�سجيل  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
م�سرية  ملوا�سلة  “متطوعني.اإمارات” 
“عام اخلري” ولتبقى  غر�س اخلري يف 
دولة الإمارات منوذجا عامليا يف اخلري.

عائ�سة  ����س���ع���ادة  ق���دم���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ال�����س��وي��دي 
الهيئة  ال��ب�����س��ري��ة يف  امل�����وارد  ���س��ي��ا���س��ات 
ع��ر���س��ا ت��ق��دمي��ي��ا ت��ط��رق��ت م��ن خاله 
الدليل  م���ام���ح  اأب������رز  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث 
العمل  بيئة  يف  للتطوع  ال���س��رت���س��ادي 
ومفهوم  واأه��داف��ه  احلكومية  للجهات 
والعمل  واأه��م��ي��ت��ه  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
التطوعي يف القطاع احلكومي وكيفية 
قيا�س وتقييم برامج التطوع املوؤ�س�سي.

جمموعة  يخدم  الدليل  اأن  واأو�سحت 
من الأه��داف الرئي�سية ومنها تو�سيح 
م��ف��ه��وم ال��ت��ط��وع واأه����داف����ه وجم���الت 
الوزارات  ي�ساعد  مبا  التطوعي  العمل 
واجل��ه��ات الحت��ادي��ة يف حتديد فر�س 
مكونات  وت���و����س���ي���ح  ل���دي���ه���ا  ال���ت���ط���وع 
برنامج التطوع املوؤ�س�سي بحيث تتمكن 
اجلهات من ت�سميم براجمها اخلا�سة 
املتعلقة  وامل�سوؤوليات  الأدوار  وحتديد 
باأن�سطة عمل التطوع املوؤ�س�سي وتبيان 
وواجباته وطرق جذبه  املتطوع  حقوق 
بالإ�سافة  املوؤ�س�سي  التطوعي  للعمل 
املتطوعني  اخ��ت��ي��ار  اآل��ي��ة  ت��و���س��ي��ح  اإىل 

ورفع  عليهم  وامل��ح��اف��ظ��ة  وحت��ف��ي��زه��م 
فعالية برامج التطوع املوؤ�س�سي.

ال��ت��ط��وع ح�سب  ت��ع��ري��ف  اإىل  واأ����س���ارت 
م�����س��روع ق���ان���ون ال��ت��ط��وع ع��ل��ى اأن�����ه “ 
اإىل  يهدف  اأو جماعي  ف��ردي  كل جهد 
اأو  حت��ق��ي��ق م��ن��ف��ع��ة ع��ام��ة دون م��ق��اب��ل 
ينق�سم  التطوع  ب��اأن  منوهة  اأجر”.. 

اإىل تطوع عام واآخر تخ�س�سي.
يحقق  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  اأن  وذك�����رت 
اأه���داف���ا ك��ث��رية ف��ع��ل��ى م�����س��ت��وى الفرد 
تعزيز  يف  ال���ت���ط���وع���ي  ال���ع���م���ل  ي�����س��ه��م 
الن���ت���م���اء ال���وط���ن���ي و���س��ق��ل امل���ه���ارات 
واكت�ساب اجلديد  واخل��ربات  وامل��ع��ارف 
م��ن��ه��ا وال�����س��ع��ور مب�����س��ت��وى اأع���ل���ى من 
ال��ر���س��ا ع���ن ال��ن��ف�����س وحت��ق��ي��ق ال����ذات 
على  مبنية  اجتماعية  عاقات  واإقامة 
ح��ب اخل���ري وال��ع��ط��اء دون م��ق��اب��ل اأما 
على م�ستوى جهة العمل فاإنه يتيح لها 
ال�ستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات 
اجلماعي  العمل  روح  م�ستوى  وي��رف��ع 
ويزيد معدل اإنتاجية املوظفني وي�سهم 
ويح�سن  تغيبهم  م�ستويات  خف�س  يف 
الوظيفي  والتناغم  امل�ساركة  م�ستويات 
اأن��ه يك�سب  ل��دى املوظفني ع��اوة على 

اجلهة �سمعة موؤ�س�سية طيبة.
يحققها  التي  ل��اأه��داف  بالن�سبة  اأم��ا 
ال��ت��ط��وع ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ج��ت��م��ع فهي 
التكافل  م��ب��داأ  ت��ر���س��ي��خ  ك��ث��رية وم��ن��ه��ا 
والت�سامن بني اأفراد املجتمع والإ�سهام 
عرب  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  يف  ال��ف��ع��ال 
التي  والف�سائل  القيم  على  املحافظة 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  املجتمع  ب��ه��ا  يتميز 

مفهوم  تر�سيخ  خال  من  القت�سادية 
ال���ب���ذل وال�����س��خ��اء وامل�����س��اه��م��ة يف بناء 
م���وؤ����س�������س���ات اخل����دم����ات ال���ع���ام���ة مثل 

امل�ست�سفيات واملدار�س وغريها.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لقطاع  امل���دي���رة  وت��ط��رق��ت 
الهيئة  ال��ب�����س��ري��ة يف  امل�����وارد  ���س��ي��ا���س��ات 
املوؤ�س�سي  للحديث عن برنامج التطوع 
ال����ذي ي�����س��ه��م يف ت��رك��ي��ز اجل���ه���ود على 
حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية للجهة 
الوطنية  والتوجهات  وال�سرتاتيجيات 
ل���ل���ت���ط���وع مب����ا ف���ي���ه���ا خ����دم����ة ال���وط���ن 
برنامج  جن��اح  اأن  اإىل  لفتة  واملجتمع 
بنية  بوجود  مرهون  املوؤ�س�سي  التطوع 
حت��ت��ي��ة م���درو����س���ة ب�����س��ك��ل ج��ي��د بحيث 
تخدم اأهدافه ومنها اللوائح والقوانني 
واملالية  الب�سرية  وامل���وارد  وال�سيا�سات 

والتكنولوجية والأ�سول.
واأكدت اأن القيادة الر�سيدة للدولة تدرك 
اأهمية التطوع والعمل املجتمعي  جيدا 
يف دعم م�سرية الحت��اد واحلفاظ على 
عليها  واملراكمة  ومقدراته  مكت�سباته 
مدللة على ذلك بتخ�سي�س فئة تعنى 
نظام  �سمن  املجتمعي  املوظف  بتكرمي 
امل��ك��اف��اآت واحل��واف��ز اخل��ا���س مبوظفي 
ال����ذي اقرتحته  احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة 
املوقر  ال���وزراء  جمل�س  واأطلقه  الهيئة 

يف العام 2015.
اأن  ال�سويدي  عائ�سة  �سعادة  واأو�سحت 
يتمتع مبجموعة من احلقوق  املتطوع 
باملهام  للقيام  الثقة  منحه  اأبرزها  لعل 
عليها  املتفق  التطوعية  وامل�����س��وؤول��ي��ات 
والتاأهيل  ب����اح����رتام  م��ع��ه  وال��ت��ع��ام��ل 

التطوعي  الن�ساط  اأداء  والتدريب على 
باخلطة  اجل����ه����ة  وال�����ت�����زام  امل���ط���ل���وب 
ل�سمان  التطوعي  للن�ساط  الزمنية 
عدم اإهدار وقت املتطوع وتوفري املوارد 
التطوعي  ال���ع���م���ل  لإجن�������از  ال����ازم����ة 
البيانات  ����س���ري���ة  ع���ل���ى  وامل���ح���اف���ظ���ة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  للمتطوع  ال�سخ�سية 
اأمنه و�سحته و�سامته  املحافظة على 

يف موقع التطوع.
واأكدت اأن املتطوع ملتزم باأداء جمموعة 
اأي جل�سات  الواجبات مثل ح�سور  من 
تخ�س  تفا�سيل  اأي  ق��راءة  اأو  تعريفية 
املهام التطوعية املوكلة اإليه واملحافظة 
التي  واملعلومات  البيانات  �سرية  على 
ق��ي��ام��ه بالعمل  اأث���ن���اء  ي��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا 
وامل�سوؤوليات  باملهام  والقيام  التطوعي 
امل��وك��ل��ة اإل��ي��ه ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه و�سمن 
اأو  الزمني املحدد وعدم عر�س  الإط��ار 
اأي  الإع��ان عن  اأو  اأو الرتويج  تقدمي 
العمل  مم��ار���س��ة  اأث��ن��اء  وخ��دم��ات  �سلع 
باملنفعة  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ود  مم���ا  ال��ت��ط��وع��ي 
�سخ�سية  م��ك��ا���س��ب  ي��ح��ق��ق  اأو  امل���ادي���ة 
ل��ه.. والل��ت��زام مب��راع��اة حقوق جميع 
الفئات التي يتعامل معها خال تقدمي 
خدماته التطوعية واللتزام بتعليمات 
واملحافظة  وال�سامة  وال�سحة  الأم��ن 
على اأ�سول اجلهة يف حال ا�ستخدامها 
املطلوب  ال��ت��ط��وع��ي  ب��ال��ع��م��ل  ل��ل��ق��ي��ام 
ال�سلوكيات  اإظ����ه����ار  ع��ل��ى  واحل����ر�����س 
الأخرى  الثقافات  كافة  احلميدة جتاه 
وب��ن��اء ع��اق��ات م��ت��وازن��ة م��ع الزماء 

والعاملني يف اجلهة واملتعاملني معها.

طريان الإمارات احدث املن�سمني للربنامج

برنامج »م�سرعات دبي امل�ستقبل« يفتح اأبواب الت�سجيل لدورة الثالثة 

قائد �سرطة ال�سارقة يرتاأ�ض االجتماع اخلام�ض للجنة القيادة

»االحتادية للموارد الب�سرية« تطلق الدليل اال�سرت�سادي 
للتطوع يف بيئة العمل للجهات احلكومية

•• ال�صارقة -وام:

ال�سارقة  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ال�سام�سي  ال���زري  �سيف  العميد  ت��راأ���س 
للعام  ال�����س��ارق��ة  ب�سرطة  العليا  ال��ق��ي��ادة  للجنة  اخل��ام�����س  الج��ت��م��اع 
عقد مبقر القيادة بح�سور العميد حممد را�سد بيات  الذي   2017
مدير  اخل��ي��ال  ���س��امل  علي  والعميد  ال�سرطية  العمليات  ع��ام  م��دي��ر 
املوارد  ع��ام  م��دي��ر  ال�سريف  ع���ارف  والعميد  امل��رك��زي��ة  العمليات  ع��ام 
واخلدمات امل�ساندة ومدراء الدارات ونوابهم بالقيادة العامة ل�سرطة 

ال�سارقة اأع�ساء اللجنة.
ال�سارقة - يف  ال�سام�سي قائد عام �سرطة  ال��زري  العميد �سيف  ورفع 
بداية الجتماع - اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير والعرفان اىل �ساحب 

248 من  ال�سمو حاكم ال�سارقة على مكرمته ال�سخية برتقية عدد 
�سباط و�سباط �سف واأفراد �سرطة ال�سارقة من املواطنني العاملني 
�سموه  اإط��ار دعم  تاأتي يف  والتي  ال�سارقة  ب�سرطة  املحلي  على املاك 
الأمن  ت��ع��زي��ز  يف  جل��ه��وده��ا  وم�����س��ان��دت��ه  ال�����س��ارق��ة  ل�سرطة  امل�ستمر 
الذي  والزده���ار  والتقدم  والبناء  التطور  مل�سرية  ودعما  وال�ستقرار 
بف�سل  خا�سة  ب�سورة  ال�سارقة  واإم��ارة  عامة  ب�سورة  الدولة  ت�سهده 
بالوطن  الرت���ق���اء  اىل  و�سعيها  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  وت��ط��ل��ع��ات  ج��ه��ود 

والنهو�س به يف كافة املجالت وامليادين.
ال�سابق  الجتماع  تو�سيات  على  اأعماله  م�ستهل  يف  الجتماع  واطلع 
واخلطوات التي مت اتخاذها ب�ساأن تنفيذها ..م�ستعر�سا مبادرات �سهر 
اخلري يف عام اخلري وما مت تنفيذه من مبادرات خال �سهر رم�سان 

املبارك منها افطار �سائم ومبادرة م�سجد ال�سيخ �سعود �ساة التهجد 
املا�سي  ال�سهر  التي مت اجنازها خال  املبادرات  العديد من  وغريها 

كما تطرق الجتماع اىل �سيا�سة التفتي�س الذاتي.
اأف�سل  تبني  اإىل  ال�سارقة  �سرطة  ع��ام  قائد  دع��ا  الجتماع  ختام  ويف 
ا�سرتاتيجية وزارة  اأهداف  ال�سرطية مبا ي�سهم يف حتقيق  املمار�سات 
2021 وامل�سي   - 2017 الداخلي�ة وم�ستهدفات الأجندة الوطنية 
الأمن  تر�سيخ  يف  الر�سيدة  القيادة  وتطلعات  روؤى  حتقيق  يف  قدما 
املجتمعي حتقيقا لاأجندة الوطنية وروؤية دولة الإم��ارات باأن تكون 
اإىل  بالإ�سافة  وال�سامة  الأم���ن  حتقيق  يف  ال��ع��امل  دول  اأف�سل  م��ن 
تقدمي اأف�سل اخلدمات مبا يحقق الر�سا العام عن اخلدمات املقدمة 

لأفراد املجتمع بال�سورة التي ير�سونها.

•• دبي-الفجر: 

اأعلن برنامج “م�سرعات دبي امل�ستقبل”، 
جاذبية  الأعمال  م�سرعات  برامج  اأك��رث 
على م�ستوى العامل واأ�سرعها منواً عن 
فتح باب تلقي طلبات امل�ساركة يف الدورة 
الثالثة من الربنامج، والتي �ستقام على 
اأكتوبر  يف  وذل���ك  اأ���س��اب��ي��ع،  ت�سعة  م��دى 

املقبل من العام اجلاري. 
ال���دورت���ان الأوىل وال��ث��ان��ي��ة من  وك��ان��ت 
ال��ربن��ام��ج ال����ذي ت��دي��ره م��وؤ���س�����س��ة دبي 
حيث  ك��ب��رياً،  جناحاً  حققتا  للم�ستقبل 
طلباً   4،000 م���ن  اأك�����رث  ا���س��ت��ق��ط��ب 
ل��ل��م�����س��ارك��ة م���ن اأك�����رث ال�����س��رك��ات على 
حتديات  حل��ل  اب��ت��ك��اراً  ال��ع��امل  م�ستوى 

ا�سرتاتيجية يف القطاعات احليوية. 
مت  ال��ربن��ام��ج  م���ن  الأوىل  ال�����دورة  ويف 
ارتفع  بينما  تفاهم،  مذكرة   19 توقيع 
ال��ت��ي وقعتها  ال��ت��ف��اه��م  ع���دد م���ذك���رات 
ال�سركات  م����ع  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
 28 اإىل  لت�سل  البتكارية بن�سبة 27% 
املتوقع  الثانية، ومن  ال��دورة  مذكرة يف 
اأن ت�سهد الدورة الثالثة توقيع اتفاقيات 
ت�سهم يف تطبيق اأكرث احللول امل�ستقبلية 
من  الثالثة  ال���دورة  و�سهدت  احلديثة. 
امل�ستقبل”  دب����ي  “م�سرعات  ب��رن��ام��ج 
للعمل مع  الم������ارات  ط����ريان  ان�����س��م��ام 
اأك����رث ال�����س��رك��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل 
للتحديات  ح��ل��ول  و���س��ع  ع��ل��ى  اب���ت���ك���اراً 

الطريان  قطاع  تواجه  التي  امل�ستقبلية 
وحتويلها اإىل فر�س تدعم ا�ستدامة منو 
القطاع.  و�ستعمل اجلهات احلكومية يف 
ال��روؤى ومناق�سة  ال��دورة الثالثة لو�سع 
الأفكار املبتكرة التي من �ساأنها امل�ساهمة 
التكنولوجيا  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  تعزيز  يف 
الثورة  وت��ق��ن��ي��ات  وامل���ت���ط���ورة  احل��دي��ث��ة 
فعالة  حلول  لإيجاد  الرابعة  ال�سناعية 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ع��دي��د من 

القطاعات احليوية يف امل�ستقبل. 
���س��ع��ادة خلفان  امل��ن��ا���س��ب��ة، ق����ال  وب���ه���ذه 
دبي  مل�سرعات  التنفيذي  املدير  بلهول، 
امل�ستقبل: حقق برنامج “م�سرعات دبي 
امل�ستقبل” يف الدورتني الأوىل والثانية 
جن��اح��اً لف��ت��اً على �سعيد ع��دد اجلهات 
التفاهم  وم��ذك��رات  امل�ساركة  احلكومية 
التي مت توقيعها مع ال�سركات البتكارية 
مبتكرة  م�ستقبلية  ح��ل��ول  على  للعمل 
يف  ال���س��ت��دام��ة  لتحقيق  ف��ر���س��اً  ت�سكل 
النمو  والتقدم يف م�سرية تعزيز الرفاه 

يف املجتمعات.
تلقي طلبات  ب��دء  مع  “اليوم  واأ���س��اف: 
امل�ساركة �سمن الدورة الثالثة من برنامج 
تتوا�سل  امل�ستقبل”  دب���ي  “م�سرعات 
الإجن��ازات التي يحققها الربنامج منذ 
ان��ط��اق��ت��ه، ف��ق��د ���س��ه��دن��ا خ����ال هذه 
الدورة دخول جهات جديدة وان�سمامها 
تعمل  التي  احلكومية  اجل��ه��ات  لقائمة 
م��ع نخبة م��ن ال�����س��رك��ات الب��ت��ك��اري��ة يف 

اإيجاد من��اذج عمل متطورة  العامل على 
وحلول م�ستقبلية للتحديات يف عدد من 
ما  وه��و  اجل��دي��دة،  احليوية  القطاعات 
�سيعزز من مكانة دولة الإمارات ودبي يف 
ا�ست�سراف و�سناعة م�ستقبل القطاعات 
ذات الهمية ال�سرتاتيجية للمجتمعات 
الإن�سانية، كما �سيجعلها ُم�سدراً  عملياً 
لاأفكار املبتكرة وامل�ساريع املتطورة التي 

ت�سكل رافداً جديداً لاقت�ساد.  
حتويل التحديات اإىل فر�س 

الربنامج،  م��ن  الثالثة  ال���دورة  وخ��ال 
امل�ساركة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ���س��ت��ق��وم 
ال��ت��ح��دي��ات، والعمل  م���ن  ع����دد  ب��ب��ح��ث 
حلول  لإي��ج��اد  البتكارية  ال�سركات  مع 
فر�س  اإىل  وحت��ول��ه��ا  ل��ه��ا،  م�����س��ت��دام��ة 
التحديات  ل��ت��خ��ط��ي  اجل����ه����ود  ت���دع���م 
احليوية،  القطاعات   يف  ال�سرتاتيجية 

ومنها: 
هيئة الطرق واملوا�سالت 

يف  وامل��وا���س��ات  ال��ط��رق  هيئة  �ست�سعى 
هذه الدورة من برنامج “م�سرعات دبي 
امل�ستقبل” اإىل ا�ستك�ساف اأبرز التقنيات 
متكاملة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  يف  ت�سهم  ال��ت��ي 
الذاتي،  النقل  اآل��ي��ات  ا�ستدامة  ت�سمن 
تقنيات  تبني  مع  والت�سغيل  والختبار، 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  تعتمد  ح��دي��ث��ة 
على  �ستعمل  كما  ال��ب��دي��ل��ة.  ال��ط��اق��ة  اأو 
ا�ستك�ساف دور التقنيات يف تعزيز عمليات 
ال�سطناعي،  الذكاء  مثل  القرار  اتخاذ 

الآيل.  التعلم  وتقنيات  الرقمي،  الدمج 
اإمكانية  ا�ستك�ساف  ذل��ك.  على  وا�سافة 
ال�ستفادة من التغيري املناخي يف تقدمي 
وامل�ساة  الدراجات  لراكبي  اأف�سل   تنقل 

يف الأجواء احلارة والرطبة.
هيئة ال�سحة بدبي

خال  دب���ي  يف  ال�سحة  هيئة  و�ستعمل 
ال��دورة من الربنامج على حتقيق  هذه 
هدفها ال�سرتاتيجي واملتمثل يف خف�س 
الت�سغيلية،  ال��ك��ف��اءة  وزي����ادة  التكاليف 
ت�سخي�س  ع���م���ل���ي���ات  ف���ع���ال���ي���ة  ورف��������ع 
الوقاية  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  الأم�����را������س، 
م���ن الأم����را�����س، ور����س���د امل��ر���س��ى عرب 

التكنولوجيات املتقدمة. 
�سرطة دبي

دب���ي ع��ل��ى تخفي�س  ���س��رط��ة  و���س��ت��ع��م��ل 
ن�سبة الجرام العام بن�سبة %50 وتقليل 
م��ع��دل ال��وف��ي��ات ال��ن��اجت��ة ع��ن احلوادث 
األ���ف   100 ل��ك��ل   2.5 اإىل  امل����روري����ة 
با�ستخدام   2021 عام  بحلول  مواطن 

التكنولوجيا املتقدمة.
هيئة مياه وكهرباء دبي 

من  ال��ث��ال��ث��ة  ال����دورة  يف  الهيئة  �ستقوم 
بالعمل  امل�ستقبل  دبي  برنامج م�سرعات 
العمل  نظام  لتطوير  حلول  اإيجاد  على 
وتوزيع  ونقل  بتوليد  اخلا�سة  احل��ايل 
املياه والكهرباء على م�ستوى اإمارة دبي 
متطورة  تكنولوجية  حلول  طريق  عن 

ومبتكرة.  
مكتب دبي الذكية 

تاأتي م�ساركة مكتب دبي الذكية يف اإطار 
ال�سطناعي   الذكاء  ل�ستخدام  جهوده 
ا�سرع.  ب�سكل  امل��دي��ن��ة  خ��دم��ات  ل��ق��دمي 
و�سعادة  ر����س���ا  ون���ي���ل  اأق�������ل.  وب��ت��ك��ل��ف��ه 

املتعاملني.
الإدارة العامة لالإقامة و �سوؤون 

الأجانب – دبي 
و�سوؤون  لاإقامة  العامة  الإدارة  ت�سعى 
الثالثة من برنامج   ال��دورة  الجانب يف 
م�سرعات دبي للم�ستقبل لتطبيق اأحدث 
ل�ستبدال  الوجه  على  التعرف  تقنيات 
امل���ا����س���ح���ات ال�����س��وئ��ي��ة احل���ال���ي���ة، مما 
�سهل  وحت���رك  انتقال  عملية  اإىل  ينتج 
اجل���وازات يف  نقطة مراقبة  واآمنة عرب 

املطارات.
لالت�سالت  »الإم����ارات  �سركة 

املتكاملة« »دو«
العمل على تقدمي نظام  ال�سركة  تعتزم 
من  يتمكنوا  لكي  للعماء  مبتكر  ولء 
ت�سعى  كما  ج��دي��دة،  ب��ام��ت��ي��ازات  التمتع 
مثل خدمات  البيانات  دمج م�سادر  اإىل 
والبيانات  امل��ح��م��ول،  ال��ث��اب��ت،  ال��ه��ات��ف 
بهدف  الت�سالت  وغريها من من�سات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني و  الرت����ق����اء مب��ف��ه��وم ولء 

حت�سني  ن�سبة ر�سا العماء.  
ات�سالت ديجيتال 

وتعمل ال�سركة من خال م�ساركتها يف 
م�سرعات  ب��رن��ام��ج  م��ن  الثالثة  ال����دورة 
خماطر  من  احلد  على  للم�ستقبل  دبي 
دولة  يف  ال��رق��م��ي��ة  التقنيات  ا���س��ت��خ��دام 
ال�سنوات  خ��ال   50% بن�سبة  الإم���ارات 
ال��ق��ادم��ة م��ن خ���ال التو�سل  اخل��م�����س 
حل��ل��ول اأم��ن��ي��ة رق��م��ي��ة م��ت��ط��ورة تركز 
اأنظمة التحكم ال�سناعية، انرتنت  على 

الأ�سياء، و اأمن ال�ستجابة للحوادث.
بلدية دبي

تخفي�س  غ���ل���ى  دب������ي  ب���ل���دي���ة  ت�������س���ع���ى 
75 يف  النفايات العامة يف دب��ي  بن�سبة 
بالإ�سافة   ،2021 ع���ام  ب��ح��ل��ول  امل��ائ��ة 
الطباعة  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل 
من  امل��ائ��ة  يف   25 على  الأب��ع��اد  ثاثية 
املباين يف دبي بحلول عام 2030، كما 
اخل�سراء  امل��ن��اط��ق  زي����ادة  ع��ل��ى  �ستعمل 
عام  بحلول  اأ�سعاف  ع�سرة  اإىل  دب��ي  يف 
مع  العمل  خ��ال  من  وذل��ك   ،2020
تقنيات  لتطوير  الب��ت��ك��اري��ة  ال�����س��رك��ات 
وا�ستك�ساف  املتقدمة،  وال��زراع��ة  ال���ري 
خدماتها  م��ن   3 يف  ال��ن��ان��و  تكنولوجيا 

على الأقل بحلول عام 2021.
ه��ي��ئ��ة امل���ع���رف���ة وال��ت��ن��م��ي��ة 

الب�سرية
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  ت�سعى 
برنامج  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال��������دورة  خ�����ال 
ا�ستك�ساف  اإىل  امل�ستقبل  دب��ي  م�سرعات 

التقنيات التي متكن املدار�س من الإدارة 
و تطبيق  امل��ن��اه��ج  وت��دري�����س  ال���ذات���ي���ة، 
امل�ساواة بني الطلبة لكي تكون  مدار�س 
بحلول  العامل  يف  الأف�سل  بني  الإم���ارة 

عام 2025
الطريان

ت�����س��ارك ط�����ريان الم�������ارات يف ال�����دورة 
امل�ستقبل  دب���ي  م�����س��رع��ات  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة 
بثاثة حتديات تتمثل يف تطوير ا�سطول 
الأر�سي  ال��دع��م  لعمليات  القيادة  ذات��ي 
 100% ب��ن�����س��ب��ة  ي��ع��م��ل  امل����ط����ارات  يف 
والكهربائية،  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
بن�سبة  ال��ن��اق��ل��ة  عمليات  ك��ف��اءة  وي��رف��ع 
نظام  اإي��ج��اد  اإىل  ت�سعى  كما   .50%
ج��دي��د م��ت��ك��ام��ل ل��ت��دري��ب اأف�����راد اطقم 
وفعال  �سريع  ب�سكل  اجل��وي��ة  اخل��دم��ات 
ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ت��ق��دم��ة مثل 
الفرتا�سي.  والواقع  ال�سناعي  الذكاء 
تطوير  فيت�سمن  الثالث،  التحدي  ام��ا 
حجز  ين  للم�سافر  يتيح  متكامل  نظام 
على  الوجبات  وطلب  �سائق،  مع  �سيارة 
ال��ط��ائ��رة، وال��ت��ب�����س��ع يف ال�����س��وق احلرة 

ب�سا�سة وفعالية.
اقت�سادية دبي 

وتعمل موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
-اإحدى  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
موؤ�س�سات اقت�سادية دبي - على تطوير 
لت�سنيف  م��ت��ك��ام��ل��ة  ذك���ي���ة  م��ن��ظ��وم��ة 

ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة بناء 
على جمموعة من املعايري املالية وغري 
املالية بهدف دعم منو ال�سركات وتعزيز 
بن�سبة  التمويل  على  ح�سولها  ف��ر���س 

 .2021 عام  بحلول    100%
امل�سرعات الإن�سانية

م�سرعات  م��ن  الثالثة  ال���دورة  و�ستظم 
الن�سانية  امل�����س��رع��ات  امل�����س��ت��ق��ب��ل  دب����ي 
ال�����س��م��و ال�سيخ  ال��ت��ي اط��ل��ق��ه��ا ���س��اح��ب 
نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال�����وزراء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  ال���دول���ة 
را�سد  ب��ن  م���ب���ادرات حم��م��د  دب���ي �سمن 
اآل مكتوم العاملية والتي تهدف لرت�سيخ 
ورفع  الإن�ساين  العمل  يف  التكنولوجيا 
املعنية  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  امل���ال���ي���ة  ال���ك���ف���اءة 
والن�����س��اين يف حتقيق  بالعمل اخل��ريي 
با�ستخدام  فاعلية  اأكرث  بطرق  اأهدافها 
اأفكار جديدة ورائدة. �سرتكز امل�سرعات 
تعليم  على  الوىل  دورتها  يف  الن�سانية 
وخ���ل���ق فر�س  ال����اج����ئ����ني،  الأط�����ف�����ال 
للمياه  ح��ل��ول  واإي��ج��اد  ل��اج��ئ��ني،  عمل 
املحتوى  وزي�������ادة  ال�����س��ح��ي  وال�������س���رف 

العربي على النرتنت ونوعيته.

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  املعرفة م�ساء  الثقافة وتنمية  اآل نهيان وزير  ال�سيخ نهيان بن مبارك  ح�سر معايل 
الأول حفل ال�ستقبال الذي اأقامه �سعادة لودوفيك بوي �سفري اجلمهورية الفرن�سية لدى 
اأقيم يف فندق  ال��ذي   - ل��ب��اده. كما ح�سر احلفل  الوطني  اليوم  وذل��ك مبنا�سبة  ال��دول��ة 
الزيارات يف  �سوؤون  اإدارة  القمزي مدير  اأبوظبي - �سعادة �سعيد عبداهلل  الرتز كارلتون يف 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل وعدد من اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي العربي والأجنبي 
املعتمدين لدى الدولة وعدد من اأبناء اجلالية الفرن�سية املقيمة يف الدولة. واأ�ساد ال�سفري 
الفرن�سي - يف كلمة له بهذه املنا�سبة - بعمق العاقات املتميزة بني دولة الإمارات وفرن�سا.

نهيان بن مبارك يح�سر حفل 
ا�ستقبال �سفارة فرن�سا
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•• دبي-وام: 

الثانية  ال����دف����ع����ة  ف�����ري�����ق  اأط�����ل�����ق 
للم�سرعات احلكومية يف وزارة املوارد 
���س��ت مبادرات  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����س��ري��ة 
ت���ه���دف خلف�س  ن��وع��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
يف  العمالية  ال�����س��ك��اوى  ت�سوية  م��دة 
ب���دل من  اأي����ام   10 اإىل  اإم�����ارة دب���ي 
30 يوما وذلك يف اإطار حتدي ف�س 
املنازعات العمالية. تاأتي املبادرات يف 
اإطار ت�سافر اجلهود وتكامل الدوار 
الب�سرية  امل��وارد  وزارة  بني  والتعاون 
العمالية  وامل����ح����اك����م  وال����ت����وط����ني 
العمل  اأ�سحاب  ع��ن  وممثلني  بدبي 
لتحقيق  ح��ث��ي��ث  ���س��ع��ي  يف  وال��ع��م��ال 
امل�سرعات  م�����ب�����ادرة  م�������س���ت���ه���دف���ات 
اأط��ل��ق��ه��ا �ساحب  ال���ت���ي  احل��ك��وم��ي��ة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل 
الإم����ارات على  ري���ادة دول���ة  لتحقيق 
ال���ع���امل يف جم����ال تقدمي  م�����س��ت��وى 
واأكد  املتعاملني.  لإ���س��ع��اد  اخل��دم��ات 
حممد اأحمد مبارك احلمادي مدير 
املوارد  ب���وزارة  العمل  ع��اق��ات  اإدارة 
الفريق  رئي�س  وال��ت��وط��ني  الب�سرية 

لتنفيذ  ف��رق عمل   6 ت�سكيل  اأن��ه مت 
املبادرات وفق اأف�سل ممار�سات بحث 
وت�سوية املنازعات العمالية بدءا من 
ت�سجيل ال�سكاوى العمالية يف مراكز 
“ت�سهيل” م��رورا يف بحثها  اخلدمة 
ب���ني ط��رف��ي��ه��ا مل���ح���اول���ة ح��ل��ه��ا ودي���ا 
و�سوًل لإحالة املنازعات التي يتعذر 
حلها اىل الق�ساء للنظر والبت فيها. 
ال�ست  املبادرات  اأن  احلمادي  واأو�سح 
الثانية  الدفعة  فريق  ينفذها  التي 
ت�سمل ان�ساء “غرفة خ�سراء” داخل 
والتوطني  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  وزارة 

املعمول  ل��اآل��ي��ة  وف��ق��ا  عملها  ت���وؤدي 
وال��ت��ي تتمثل يف  دب��ي  بها يف حماكم 
ا�ستقبال طريف النزاع يف غرفة تبعث 
مل�ساعدة  والي��ج��اب��ي��ة  ال���ه���دوء  ع��ل��ى 
والت�ساور  ال��ت��ح��اور  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ني 
ا�ستخراج  يف  ي�سهم  مب��ا  ودي  ب�سكل 
م�ستند انهاء مو�سوع املنازعة وذلك 
من دون تدخل الباحثني القانونيني 
“مبادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال����وزارة.  يف 
تهدف  القانونية” والتي  ال�ست�سارة 
للرد  ال���ع���م���اء  م���ع  ال���ت���وا����س���ل  اإىل 
ع���ل���ى ا���س��ئ��ل��ت��ه��م ال���ق���ان���ون���ي���ة خال 

خال  م��ن  اأق�سى  بحد  عمل  ي��وم��ي 
م��ن خ���ال خدمة  ي��ت��م تفعيله  رق���م 
بني  بال�سراكة  اب” وذلك  “الوات�س 
الوزارة وجمعية المارات للمحامني 
بتعريف  ي�����س��ه��م  م���ا  وال���ق���ان���ون���ي���ني 
طريف عاقة العمل عرب هذه القناة 
وواجباتهما  بحقوقهما  اجل���دي���دة 
اىل  ا�سافة  البع�س  بع�سهما  حيال 
وال�سكوى  املنازعات  امل�ساهمة يف حل 
مراجعة  اإىل  احل��اج��ة  دون  ه��ات��ف��ي��ا 
وبالتايل  بالوزارة  القانوين  الباحث 
خف�س ن�سبة عدد ال�سكوى العمالية 

مبكتب �سعادة املتعاملني.
م���ب���ادرة  اأن  اإىل  احل����م����ادي  ول���ف���ت 
التي  وال�سوداء”  الذهبية  “النقاط 
وزارة  ب��ني  بالتعاون  تفعيلها  �سيتم 
وحماكم  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد 
املتعاونة  ال�سركات  كافة  لر�سد  دبي 
اأه��داف فريق  والتي �ساهمت باإجناح 
امل�سرعات احلكومية يف تخفي�س املدة 
العمالية  ال�سكاوى  لت�سوية  الزمنية 
اأف�سل ثاث  اإم���ارة دب��ي وت��ك��رمي  يف 
املنازعة  ت�����س��وي��ة  ���س��رع��ة  يف  ���س��رك��ات 
من  �سكر  �سهادات  ومنحها  العمالية 

تقدمي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال����وزارة  قبل 
الربامج والدورات التوعوية املجانية 
وم�سوؤوليات  ال��ع��م��ال��ة  ح���ق���وق  ع���ن 
اأ����س���ح���اب ال��ع��م��ل م���ن خ����ال وحدة 
التابعة  املتنقلة  العمالية  ال��رع��اي��ة 
ل�����ل�����وزارة. واأ������س�����اد احل����م����ادي ب����دور 
ب���دب���ي وممثلي  ال��ع��م��ال��ي��ة  امل���ح���اك���م 
وال��ع��م��ال وجمعية  ال��ع��م��ل  اأ���س��ح��اب 
والقانونيني  للمحامني  الم�����ارات 
مع  لتعاونها  املعنية  اجل��ه��ات  وك��اف��ة 
والتوطني  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  وزارة 
والتغلب  امل���ب���ادرات  لإجن���اح  و�سعيها 

ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 
واأو�سحت  احل��ك��وم��ي��ة.  امل�����س��رع��ات 
رئي�س  نائب  الطنيجي  را�سد  عائ�سة 
فريق الدفعة الثانية وممثلة العمال 
يف ف��ري��ق امل�����س��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة اأن 
املتنقلة”  العمالية  “املحكمة  مبادرة 
يتم  متنقلة  وح����دة  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���ي 
ف���ري���ق مفت�سي  ق��ب��ل  م���ن  ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا 
م��ع متخ�س�سني  ب��ال��ت��ع��اون  ال����وزارة 
مبحاكم دبي بهدف التدخل ال�سريع 
العمال  توقف  مواقع  اإىل  والو�سول 
ع��ن ال��ع��م��ل ب��ح��د ع�����س��رة ع��م��ال على 

الأقل حلل وت�سوية النزاع العمايل يف 
الوقت املنا�سب. وذكرت الطنيجي اأن 
مبادرة “لئحة الدعوة النموذجية” 
الدعوة  �سحيفة  توحيد  اإىل  تهدف 
الق�سائية بني وزارة املوارد الب�سرية 
لتوفري  دب����ي  وال���ت���وط���ني وحم���اك���م 
التكلفة والوقت واجلهد على املتعامل 
اإحالة  ف����رتة  خ����ال  ل���س��ت��خ��راج��ه��ا 
املنازعة اإىل الق�ساء ..منوهة بتعميم 
م�ستوى  على  لح��ق��ا  التجربة  ه��ذه 
الدولة. واأو�سحت اأن مبادرة الإحالة 
ملفات  بتحويل  ت��ق��وم  الل��ك��رتون��ي��ة 
ت��ع��ذر ح��ل �سكواهم  ال��ذي��ن  ال��ع��م��ال 
اإلكرتونيا  ال��ق�����س��اء  اإىل  ب����ال����وزارة 
ع��رب ن��ظ��ام ال��رب��ط الإل���ك���رتوين بني 
بال�سوؤون  املخت�سة  ال��دوائ��ر  جميع 
من  ك��ل  لتمكني  ب��ال��دول��ة  العمالية 
ال��������وزارة وامل��ح��ك��م��ة ال��ع��م��ال��ي��ة من 
متابعة �سري ملف ال�سكوى من تاريخ 
النهائي  احلكم  �سدور  اإىل  تقدميها 
تقدمي  واملحكمة  ل��ل��وزارة  يتيح  مم��ا 
احلماية املنا�سبة للعمال طوال فرتة 
التقا�سي م�سرية اىل ان هذه املبادرة 
ح��ق��ق��ت ن�����س��ب��ة اجن����از ف��اق��ت 50 يف 
الثانية  ال����دورة  ان��ط��اق  منذ  امل��ائ��ة 

ملبادرة امل�سرعات احلكومية.

•• اأبوظبي -وام:

اختتم اأطباء الإمارات براجمهم التطوعية يف اإمارة 
اأم القيوين والتي ا�ستفاد منها املئات من املواطنني 
الم����ارات  م�ست�سفى  ب��ا���س��ت��خ��دام  وذل���ك  وامل��ق��ي��م��ني 
“حملة رد  اط����ار  امل��ت��ح��رك يف  امل���ي���داين  ال��ت��ط��وع��ي 

اف�سل  ت���ق���دمي  اىل  احل��م��ل��ة  وه���دف���ت   .« اجل��م��ي��ل 
اخلدمات الت�سخي�سية والعاجية والوقائية ملختلف 
ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع يف خم��ت��ل��ف ام�����ارات ال���دول���ة وذلك 
ان�سجاما مع دعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” بان يكون 
القيادة  ل��روؤي��ة  وترجمة  للخري  عاما   2017 ع��ام 

والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة  برت�سيخ  احلكيمة 
الن�ساين وتفعيل تبني موؤ�س�سات الدولة احلكومية 
الجتماعية  التنمية  يف  ت�ساهم  مبادرات  واخلا�سة 
مبادرة  من  م�سرتكة  تطوعية  ومببادرة  امل�ستدامة 
زاي����د ال��ع��ط��اء وج��م��ع��ي��ة دار ال����رب وم��وؤ���س�����س��ة بيت 
ال�سارقة اخلريي وجمموعة امل�ست�سفيات ال�سعودية 

الملانية ومركز المارات للتطوع.
وتهدف القوافل الطبية التطوعية لأطباء المارات 
ب��رئ��ا���س��ة ج����راح ال��ق��ل��ب الم����ارات����ي ال��دك��ت��ور عادل 
يف  الطبية  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  اإىل  ال�سامري 
والربط  للتوا�سل  ج�سر  واإي��ج��اد  ال�سكنية  الأح��ي��اء 
مع موؤ�س�سات الدولة ال�سحية احلكومية واخلا�سة 

اإ�سافة اإىل تفعيل وحتفيز م�ساركة الكوادر الطبية 
يف ال��ع��م��ل امل��ج��ت��م��ع��ي وال��ت��ط��وع��ي ل��رت���س��ي��خ ثقافة 
ال��ع��ط��اء وت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ت��اح��م امل��ج��ت��م��ع��ي بني 

خمتلف فئات املجتمع.
وق���ال���ت ���س��ف��رية ال��ع��م��ل الن�������س���اين ال���دك���ت���ورة رمي 
املتطوعة  والتمري�سية  الطبية  الكوادر  اإن  العثمان 

قدمت منوذجا مميزا للعمل التطوعي التخ�س�سي 
من خال ت�سخي�س الع�سرات من احلالت املر�سية 
واملقيمني  املواطنني  من  املر�سى  من  املئات  وع��اج 
لزيادة  ووقائية  توعوية  برامج  تقدمي  اىل  ا�سافة 
الوعي املجتمعي باأهم المرا�س واف�سل �سبل العاج 

والوقاية للو�سول اىل جمتمع �سحي ومنتج .

•• دبي-وام: 

تنظم دب���ي ال��ع��ط��اء ال�����دورة اخل��ام�����س��ة من 
“ لعام  الإم���������ارات  “ ال���ت���ط���وع يف  م����ب����ادرة 
املتعففة  الأ�سر  الأطفال من  لدعم   2017
يف عجمان وراأ�س اخليمة حيث �سيتم تزويد 
الأ�سر  م��ن  امل��دار���س  اأط��ف��ال  م��ن  اآلف  �ستة 
اخليمة  وراأ�����س  ع��ج��م��ان  اإم����ارة  يف  املتعففة 
امل�ستلزمات  على  حتتوي  مدر�سية  بحقيبة 

املدر�سية ال�سرورية.
“التطوع  اأحدث ن�سخة من مبادرة  واأقيمت 

الآف�����اق  م���در����س���ة  يف  ام�������س  الإمارات”  يف 
جمعية  م��ع  بال�سراكة  دب��ي  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة 
الإح�سان اخلريية وبرعاية من بنك الإمارات 
دبي الوطني اأحد البنوك الرائدة يف املنطقة. 
وقال طارق القرق الرئي�س التنفيذي لدبي 
العطاء اإن غر�س روح التطوع داخل املجتمع 
اأع��م��ال دب��ي العطاء  هو جانب حم��وري من 
ويعك�س جناح هذه الدورة والدورات ال�سابقة 
من مبادرة “التطوع يف الإمارات” ا�ستجابة 
والتزاما من جمتمع دولة الإمارات العربية 

املتحدة جتاه م�ساعدة اأولئك الأقل حظا.

وا���س��اف اأن��ه م��ن خ��ال جهود دب��ي العطاء 
اليوم �ساهم املتطوعون يف �سمان اجلهوزية 
الكاملة للطاب من الأ�سر املتعففة للتعلم 

والكت�ساف والزدهار.
من جانبه قال ه�سام عبد اهلل القا�سم نائب 
رئي�س جمل�س الإدارة يف بنك الإم��ارات دبي 
الوطني اإنه عندما يتعلق بالعمل التطوعي 
مل�ساعدة الغري ي�سعدنا يف بنك الإمارات دبي 
العطاء  دب��ي  مل��ب��ادرة  الدعم  تقدمي  الوطني 
متكني  اأج���ل  م��ن  الإمارات”  يف  “التطوع 

اأطفال املدار�س املحتاجني.

اأع����رب اأح��م��د ���س��وف��ة الزعابي  م��ن ج��ان��ب��ه 
�سكره  الإح�سان اخلريية عن  مدير جمعية 
لدبي العطاء لدعمهم وللفريق املتفاين من 
6 اآلف  املتطوعني الذين �ساعدونا يف حزم 
حقيبة مدر�سية �سيتم توزيعها على الطاب 

من رو�سة اأطفال اإىل ال�سف 12 .
الكثري  اأن نرى  امللهم حقا  اأنه من  مو�سحا 
من اأع�ساء املجتمع الإماراتي ي�سرتكون يف 
نف�س العتقاد والروح ونرى كيف يكر�سون 
وق��ت��ه��م ب�����س��خ��اء ل��دع��م ه���ذه امل���ب���ادرة وعام 

اخلري 2017.

»املوارد الب�سرية والتوطني« تطلق مبادرات خلف�ض مدة ت�سوية املنازعات العمالية اإىل 10 اأيام �سمن امل�سرعات احلكومية

اأطب���اء االإم���ارات يختتم���ون براجمه���م التط���وعي����ة يف اأم القي�����وي���ن

دبي العطاء تدعم اأطفال االأ�سر املتعففة يف عجمان وراأ�ض اخليمة من خالل »التطوع يف االإمارات«

املنظمة الدولية للحماية املدنية متنح قائد عام الدفاع املدين و�سام الفار�ض
•• اأبوظبي -وام:

منحت املنظمة الدولية للحماية املدنية التي تتخذ من مدينة جنيف ال�سوي�سرية مقرا لها - 
اللواء جا�سم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع املدين بوزارة الداخلية “ و�سام الفار�س “ وذلك 
تقديرا جلهوده الرائدة واإ�سهاماته يف تطوير منظومة الوقاية وال�سامة واحلماية املدنية 
من خال و�سع ال�سرتاتيجيات الناجحة ومتابعة تنفيذ اخلطط الت�سغيلية والإ�سراف على 
املبادرات التوعوية التثقيفية التي اأ�سهمت يف تعزيز ون�سر ثقافة الوقاية وال�سامة بني اأفراد 

املجتمع كافة.
واأعرب اللواء جا�سم حممد املرزوقي عن امتنانه بح�سوله على الو�سام الذي يعرب عن تقدير 

املنظمة الدولية لكل عمل متميز يدعم جهودها يف توفري ال�سامة والوقاية للمجتمعات كافة 
. واأكد اللواء املرزوقي على ريادة الدفاع املدين الإماراتي والنجاحات التي حققها على امل�ستوى 
العاملي يف خف�س ن�سبة احلرائق والوفيات الناجمة عنها . م�سريا اإىل اأن الو�سام الذي ح�سل 

عليه هو و�سام على �سدر كل منت�سبي الدفاع املدين من �سباط و�سباط �سف واأفراد.
امل��دين والعاملني  الدفاع  التكرمي تقدير جلهد قطاع  اأن  اإىل  امل��دين  الدفاع  ولفت قائد عام 
كافة . م�سريا اإىل اأن العمل بجهاز الدفاع املدين ي�سري بروح الفريق الواحد وهذا �سر النجاح 
املنا�سب  املناخ  تهيئة  على  وعملت  وامل�ساندة  الدعم  وفرت  التي  العليا  القيادة  بدعم  والتفوق 
يف  اأ�سهم  مما  الإم���ارات  دول��ة  اأب��ن��اء  �سمات  من  و�سمة  جمتمع  ثقافة  والتفوق  التميز  جلعل 

�سياغة منوذج متقدم يحظى باحرتام العامل.



األحد   16   يوليو    2017  م   -   العـدد  12071  
Sunday  16   July   2017  -  Issue No   12071عربي ودويل

1810

•• كابول-وكاالت:

واختطف  ال�سريعة  الطرق  �سرطة  3 من رجال  قتل 
ع���دد م��ن اجل��ن��ود م��ن ج��ان��ب م�سلحي ط��ال��ب��ان فى 
�ساعة  وع�����س��ري��ن  الأرب�����ع  خ���ال  منف�سلني  ح��ادث��ني 

املا�سية،
 وفقاً ملا ذكره م�سوؤولون اأفغان اأم�س ال�سبت.

زاب��ول، عطا اهلل حقبيان،  اإقليم  وقال رئي�س جمل�س 
لوكالة الأنباء الأملانية )د .ب. اأ( اإنه اإىل جانب قتلى 
ال�سرطة، اأ�سيب �سرطي وفقد اآخر بعد هجوم �سباح 
قلعة  م�سارف  على  قندهار  ال�سبت على طريق  اليوم 

عا�سمة الإقليم.
حكومة  مل�سوؤويل  ت�سريح  على  احل�سول  يت�سن  ومل 

الإقليم ب�ساأن احلادث.
ومن ناحية اأخرى، جرى اختطاف جنود يف مقاطعة 
اأم�س الأول، ح�سبما  باإقليم بادغي�س م�ساء  اأبكاماري 

اأكد اأفراد من جمل�س اإقليم بادغي�س اليوم.

واكت�سحتها  ع�سكرية  نقطة  طالبان  ق��وات  وهاجمت 
اأ�سر جنود وال�ستياء على  اأم�س، ومت  منت�سف ليلة 
نظاري  ن�سري  حم��م��د  ق���ال  ح�سبما   ، م��ع��دات��ه��م  م��ع 
اأع�ساء باملجل�س الإقليمي  وموني�سا قدري، وكاهما 

من بادغي�س، ل� )د.ب.اأ(.
با�سم طالبان،  اأح��م��دي، متحدث  ق��اري يو�سف  واأك��د 
اأ�سرت  “اإن قوات طالبان  احل��ادث على تويرت، قائا 

اجلنود وا�ستولت على اأ�سلحتهم«.
ب��ا���س��م حاكم  اأن، ق��اي��د ���س��ف��ي، وه���و م��ت��ح��دث  غ���ري 
واأن  جنود   4 �سوى  اأ�سر  يتم  مل  “اإنه  ق��ال  بادغي�س، 

امل�سلحني احتلوا نقطة التفتي�س ملدة �ساعة«.
من  جنديان  “ ذه��ب  احلكومية،  املعلومات  وبح�سب 
اجل��ي�����س ك��ان��ا ق��د ���س��اع��دا ق���وات ط��ال��ب��ان يف احتال 

النقطة معهم، ومت اأ�سر اثنني اآخرين اأي�ساً«.
وتعد بادغي�س الواقعة يف �سمال غرب اأفغان�ستان، اأحد 
، ويتواجد م�سلحو طالبان يف  الأكرث عزلة  الأقاليم 

العديد من مقاطعاتها. 

طالبان تقتل �سرطيني وتختطف جنودًا يف اأفغان�ستان مع حتول املدينة اإىل ركام جراء املعارك

العودة اإىل املو�سل حلم بعيد املنال للنازحني

ال�سني تفرج عن النا�سط �سو ت�سي يوجن برلني ت�سعر بالغ�سب ملقتل اأملانيتني يف م�سر
واأ�ساب �سائحتني من جمهورية الت�سيك قبل اأن ي�سبح اإىل �ساطئ 
فندق �سني دايز البال�سيو املجاور ويطعن �سائحتني اأخريني على 

الأقل.
وهذا اأول هجوم على �سائحني اأجانب يف م�سر منذ هجوم �سهدته 
2016 حني طعن رجان  اأي�سا يف يناير كانون الثاين  الغردقة 

ثاثة �سائحني يف اأحد الفنادق.
 وجاء الهجوم اجلديد يف وقت تواجه فيه م�سر �سعوبات يف جمال 
من  و�سنوات  اأمنية  بتهديدات  تاأثر  ال��ذي  ال�سياحة  قطاع  اإنعا�س 

ال�سطراب ال�سيا�سي اأعقبت انتفا�سة 2011.
“تاأكدنا الآن من  الأملانية  با�سم وزارة اخلارجية  وقالت متحدثة 

اخلرب املحزن مبقتل اأملانيتني يف هجوم الغردقة«.

•• الغردقة-رويرتز:

“بال�ستياء  ي�����س��ع��رون  اإن��ه��م  ال�سبت  اأم�����س  اأمل����ان  م�����س��وؤول��ون  ق���ال 
والغ�سب” ملقتل اأملانيتني طعنا يف منتجع مبدينة الغردقة مب�سر 

واأ�سافوا اأنه كان هجوما متعمدا على �سياح اأجانب.
�سائحتني  قتل  م�سريا  اإن  قال������وا  و�سه�����ود  م�س�����وؤولون  وك���ان 
اأملانيتني طعنا واأ�ساب اأربع �سائحات اأخريات على الأقل يف مدينة 
م�سهور  منتجع  وه��ي  الأح��م��ر  البحر  حمافظة  عا�سمة  الغردقة 

عامليا.
وقالوا اإن عبد الرحمن �سم�س الدين )28 عاما( قتل ال�سائحتني 
الغردقة  يف  ال�سياحية  ذهبية  قرية  �ساطئ  على  طعنا  الأملانيتني 

غري ر�سمية نظمت يف وقت �سابق جتمعات وحلقات نقا�س حول موا�سيع متعلقة 
باملجتمع املدين، من امل�ساواة يف التعليم اىل ف�ساد امل�سوؤولني.

الف�ساد وطالب  التحرك ملكافحة  املواطنني اىل  ت�سي يوجن خ�سو�سا  �سو  ودعا 
مبزيد من ال�سفافية حول ممتلكات كبار امل�سوؤولني، وهو مو�سوع ذات ح�سا�سية 
اأمام  ومثلوا  حركته  يف  نا�سطني  ع�سرة  ي��ق��ارب  م��ا  م��ع  اأوق���ف  ال�سني.وقد  يف 

الق�ساء ال�سيني اإثر تنظيم تظاهرات عام 2013.
واعترب م�سوؤول ال�سني يف منظمة العفو الدولية باتريك بون يف بيان اأن على 
متنحه  واأن  وعائلته،  ي��وجن  ت�سي  �سو  وتخويف  م�سايقة  توقف  اأن  ال�سلطات 
الف�ساد  �سد  كبرية  حملة  ال�سلطة  اأطلقت  ظلما.وقد  منها  حرم  التي  احلرية 
منذ و�سول الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ اىل احلكم يف اآخر عام 2012. لكن 
املجال  هذا  على  �سيطرته  ابقاء  اىل  ي�سعى  احلاكم  ال�سيني  ال�سيوعي  احل��زب 

وينظر بحذر كبري اىل م�ساركة املجتمع املدين فيه.

•• بكني,-اأ ف ب:

اأعلنت ال�سلطات ال�سينية اأم�س الإفراج عن الأكادميي ال�سيني والنا�سط يف جمال 
مكافحة الف�ساد �سو ت�سي يوجن، موؤ�س�س حركة تطالب مبزيد من ال�سفافية حول 
ال�سجن.واأ�سارت  من  �سنوات  اأرب��ع  ام�سى  ان  بعد  ال�سيا�سيني،  ال��ق��ادة  ممتلكات 
ت�سي  �سو  “اأفرج عن  اأن��ه  الإلكرتوين اىل  ادارة �سجن مدينة بكني على موقعها 
2017 وح�سر عدد من افراد عائلته  15 يوليو  يوجن بعد انق�ساء عقوبته يف 
اأوقف  44 عاما اليوم،  عند خروجه من ال�سجن.والنا�سط البالغ  لإ�سطحابه” 
يف يوليو 2013 وحكم عليه يف 2014 بال�سجن ملدة اأربع �سنوات بتهمة اقامة 
وجرت حماكمته يف بكني  “جتمع غري قانوين بهدف الإخال بالنظام العام”. 
احدى جامعات  ا�ستاذا يف  يونغ  ت�سي  ت�سو  اأمنية م�سددة.ويعمل  اج��راءات  و�سط 
نا�سطني  �سبكة  عن  عبارة  هي  التي  اجل��دد  املواطنني  حركة  موؤ�س�س  وه��و  بكني 

•• ح�صن �صام-اأ ف ب:

ي����رث����ي ي���ا����س���ني جن����م م���ن���زل���ه يف 
ال�����ذي حت����ول اإىل رك���ام  امل��و���س��ل 
خال تواجده يف خميم للنازحني 
العراق،  م����دن  اأك�����رب  ث����اين  ق����رب 
معتربا اأن العودة لي�ست اإل حلما 
الآلف  اىل  بالن�سبة  امل��ن��ال  بعيد 

ممن فروا من املعارك.
قد  العراقية  ال�سلطات  كانت  واإذا 
قواتها  ان��ت�����س��ار  الث���ن���ني  اع��ل��ن��ت 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  امل��و���س��ل  يف 
الإرهابي فاإن الدمار غري امل�سبوق 
امل�ستقر  غ���ري  الأم���ن���ي  وال���و����س���ع 
مئات  ع�������ودة  ب���ت���اأخ���ري  ي�����ه�����ددان 
الآلف من النازحني اىل منازلهم 

يف املو�سل.
يقول جنم، اخلم�سيني النازح منذ 
ت�سعة اأ�سهر مع اأولده الثاثة اإىل 
“ن�سف  اإن  املو�سل،  �سرق  خميم 
امل��و���س��ل( تدمر.  ح��ي��ي )يف غ���رب 
يف  ف�ساأعي�س  ال���ع���ودة،  ق���ررت  اإذا 

ال�سارع«.
ال�سابق  امل��ول��دات  م�سلح  ي��ح��اول 
والأرم������������ل، وه������و م�����س��ت��ل��ق حتت 
قما�س خيمة متوا�سعة، اأن يقاوم 
باأي طريقة. وتبدو  احلر امل�سني 
مم�����رات خم��ي��م ح�����س��ن ����س���ام من 

حوله �سبه مهجورة.
بوجوههم  الأط�����ف�����ال،  وح���ده���م 
وماب�سهم  ال�سم�س  لونتها  التي 

امل��غ��ط��اة ب��ال��رتاب، ي��ج��روؤون على 
فيما  اخل��ارج،  يف  واللعب  املغامرة 
خيمة  يفء  يف  جن����م  ي�������س���رتخ���ي 
با�ستيكية. بني الفينة والأخرى، 
يقرتب رجل من ممرات احل�سى 
ذهابا واإيابا، حاميا راأ�سه مبن�سفة 

مبللة.
العراقية  ال�����ق�����وات  ب�����دء  وم���ن���ذ 
اأكتوبر  يف  املو�سل  على  هجومها 
اأك�����رث م���ن مليون  ن����زح  امل���ا����س���ي، 
م������دين ه����رب����ا م�����ن امل������ع������ارك، ل 
عداد  يف  منهم  األ��ف��ا   825 ي���زال 
اأعلنت منظمة  النازحني، وفق ما 

الهجرة الدولية.
ومع انتهاء املعارك وعودة ما ي�سبه 
التي  الغربية،  الأحياء  يف  الهدوء 
وعمليات  جوية  ل��غ��ارات  تعر�ست 
اإىل  ال�سكان  بع�س  ي�سعى  ق�سف، 

العودة.
ل��ك��ن امل��ف��و���س��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا لاجئني 
امل��ت��ح��دة حذرت  ال��ت��اب��ع��ة ل����امم 
موؤخرا اأنه من املحتمل اأن ي�سطر 
للبقاء  ال��ن��ا���س  م��ن  الآلف  م��ئ��ات 
نازحني لفرتة قد ت�ستمر لأ�سهر.

املجل�س  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وت��ق��ول 
العراق  يف  ل��اج��ئ��ني  ال����رنوج����ي 
ل��وك��ال��ة فران�س  م��ي��اين م��ارك��ام 
ع�����ادوا  م����ا  ال���ن���ازح���ني  اإن  ب���ر����س 
املخيمات،  يف  ب��ال��ب��ق��اء  ي��رغ��ب��ون 
ول����ك����ن ل �����س����يء ي���ن���ت���ظ���ره���م يف 

منازلهم.

“ل ماء ول كهرباء ول غ��ذاء، ل مدار�س  اأن  وت�سيف 
ف��اإن منازلهم  لنا،  يقولونه  ما  ووف��ق  ول م�ست�سفيات، 

�سحقت«.
مل تخف �سفاء �سعداهلل، وهي جتل�س القرف�ساء حتت 
�سادر عند مدخل خيمتها، �سكوكها عندما ت�سمع ابنها 
26 عاما، يتحدث عن  البالغ  ال�سابق  لعب كرة اليد 

العودة اإىل املو�سل.
تقول �سعداهلل )69 عاما( بو�ساحها الأ�سود امللقى على 
�سعرها “الذهاب اإىل اأين؟ ل منزل لدينا، ول اأعمال، 

ل مال لدينا لدفع اإيجار، كيف �سنعود؟«.
مع  املو�سل  م��ن  ه��رب��ت  اأن  منذ  اأ�سهر  ثمانية  وم���رت 
جوية  غ���ارة  دم���رت  وق��د  وحفيديها.  وابنتها  ول��دي��ه��ا 
ا�ستوىل  بعدما  ع��ام��ا   30 فيه  عا�ست  ال���ذي  منزلها 

عليه تنظيم داع�س .تقول كل يوم نر�س اأنف�سنا باملياه 
وجن��ل�����س. يف خم��ي��م��ات اأخ����رى ث��ب��ت��وا اأج���ه���زة تكييف 
امل�ساعدات  اأن  م��وؤك��دة  لدينا،  ���س��يء  ل  هنا  اخل��ي��م،  يف 

الغذائية وزعت يف وقت متاأخر.
يقر املدير املوؤقت ملنظمة مري�سي كورب�س الأمريكية يف 
العراق اأرنو كيمني اأنه يف ما يتعلق بالنازحني، نتوقع 

ح�سول الأ�سياء ببطء �سديد.
وي�سيف �ستكون عملية طويلة جدا. نحن نتعامل مع 
اأرق��ام ل جمال ملقارنتها على الإط��اق باأزمات اأخرى 
مماثلة.عند مدخل خيمة، ينام ر�سيع ابن ع�سرة اأيام 
للخ�سروات.  قف�س  داخ��ل  و�سائد  على  متقطع  ب�سكل 
وال���داه مبن�سفة  غ��ط��اه  احل����رارة،  م��ن  وحلماية حمد 

مبللة وردية اللون.

عبداهلل بن بيه : �سيا�سة االإمارات يف مكافحة 
التحري�ض على العنف تت�سم بالواقعية وو�سوح الهدف

•• نيويورك -وام:

اأكد معايل ال�سيخ عبداهلل بن بيه رئي�س منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات 
امل�سلمة ان �سيا�سة دولة الإمارات يف معاجلة خطاب التحري�س على العنف 
الهدف  وبو�سوح  املحلي  ال�سياق  خ�سو�سية  م��راع��اة  يف  بالواقعية  تت�سم 
ب�سن قانون ملكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان يعمل على 
حت�سني املجتمع وحمايته من خطابات الكراهية والتحري�س على العنف. 
جاء ذلك خال م�ساركته يف موؤمتر دويل ملواجهة التحري�س على العنف 
نظمته الأمم املتحدة يف مقرها بنيويورك بهدف اطاق خطة عمل ملكافحة 

التحري�س على العنف الذي قد يوؤدي اإىل ارتكاب اجلرائم الفظيعة.
اإ�سراك  وتطرق ابن بيه - يف كلمته اأمام املوؤمتر الذي يعد الأول نوعه يف 
وخطاب  العنف  على  التحري�س  واأ���س��ك��ال  اأب��ع��اد  اىل   - الدينيني  ال��ق��ادة 
الكراهية من منظور لهوتي وديني يرتكز على فل�سفة الدين الإ�سامي 

العميقة ومقا�سده ال�سامية . 
الأخاقي  اللبو�س  “نزع  املرحلة هو  الدين يف هذه  رج��ال  دور  اأن  معتربا 
الذي ي�ستقوي به اخلطاب التحري�سي و�سلبه ال�سرعية الدينية التي تلّب�س 

بها«. 
يف  امل�سلمة  املجتمعات  يف  ال�سلم  تعزيز  منتدى  جهود  بيه  ابن  وا�ستعر�س 
الفكرية  ب��امل��ب��ادرات  التذكري  خ��ال  م��ن  العنف  على  التحري�س  مكافحة 
وامليدانية التي ا�سطلع بها املنتدى يف تفكيك خطاب العنف وخا�سة مبادرة 
الذي  الإ�سامية  ال��دي��ار  يف  الأق��ل��ي��ات  حلقوق  التاريخي  مراك�س  اإع���ان 
اأ�سدره املنتدى مطلع �سنة 2016 والذي اعترب من طرف املراقبني نقطة 
حتول ومرحلة جديدة من حماولت الفهم العميق للرتاث الديني لبناء 

تعاي�س يف احلا�سر وامل�ستقبل.
وا�ستب�سر ال�سيخ عبداهلل بن بيه خريا باإن�ساء املركز العاملي ملكافحة الفكر 
مل��واج��ه��ة خطاب  ان��ه راف���د كبري  ال��ري��ا���س م��وؤك��د  يف  “اعتدال”  امل��ت��ط��رف 

الكراهية.
ال�سلم يف  ..دعا رئي�س منتدى تعزيز  التحري�س  ويف �سياق حترير مفهوم 
املجتمعات امل�سلمة اإىل ربط مبداأ حرية التعبري الذي اأ�سبح مبداأ مقد�سا 
اأن  اإىل  التعبري ..م�سريا  امل�سوؤولية عن نتائج  ال�سائدة مببداأ  يف احل�سارة 
اأهم  م��ن  يعترب  الإع���ام  و�سائل  بع�س  متار�سه  ال��ذي  التحري�س  خطاب 

مبراجعة  القيام  ي�ستدعي  مم��ا  الكراهية  وم��وؤج��ج��ات  العنف  حمر�سات 
فكرية ملبداأ حرية التعبري ب�سكل براغماتي نفعي ينظر اإىل التاأثري امليداين 
له. كما دعا اإىل ماءمة القوانني املكافحة خلطاب الكراهية والعنف مع 
والتفاوت بني  عليها مع مراعاة اخل�سو�سيات  تنزيلها  يراد  التي  البيئات 

املجتمعات واعتبار الرتاكمات التاريخية يف كل جمتمع .
�س و�ستم رموز الإن�سانية  م�سددا على ان الدعوة اإىل حرية “ تدني�س املقَدّ
اإلينا م��ن خالهم، ه��ي م��ن هذا  ب���اأن معنى ال��وج��ود و���س��ل  ال��ذي��ن ن��وؤم��ن 
ال�سنف من حرية التعبري املحّر�سة على العنف والكراهية واملوؤذنة بخراب 

النظام العام للمجتمعات«. 
وقال معايل ال�سيخ عبداهلل بن بيه رئي�س منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات 
امل�سلمة “ اإن هذا املو�سوع الذي اجتمعنا اليوم للتذاكر فيه مهم يف حياة 
اآدم اأقدامهم على هذه الأر���س يف رحلة ال�ستخاف  الأمم منذ و�سع بنو 
ال�ساغل  ال�سغل  العنف  تزل ق�سية  قابيل وهابيل مل  اآدم  اْبَني  ة  فمنذ ق�سّ
لاأنبياء وامل�سلحني والفا�سفة ورجال ال�سيا�سة والقانونيني .. ومع ذلك 
ل  ل يزال العنف مبحر�ساته الباطنة والظاهرة والداخلة واخلارجة ي�سِكّ
الإن�سانية  للح�سارة  ف�سل  اأه���ّم  ب��ل  واأه���م خلل  دواء  ل��ه  يوجد  ل  داء  اأه���َمّ 
املعا�سرة التي و�سعت لأول مرة م�سري الب�سرية بني يدي خمرتع اإن�ساين 
يتمثل يف اأ�سلحة الدمار ال�سامل التي تتحكم بها نزعات الن�سان ونزواته 

تلك نتيجة تغييب، �سوؤال الأخاق: ملاذا » .
واأ�ساف “ اإنكم اأيها ال�سادة جتتمعون اليوم ملعاجلة اأحد جذوره الرا�سخة 
 .. ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى  التحري�س  وه���و  األ  ال�����س��اخم��ة  اأح���د ح�سونه  وت��ق��ارع��ون 
بغري  القوة  اإعمال  اإىل  املبا�سرة  غري  اأو  املبا�سرة  الدعوة  هو  فالتحري�س 
اأو م�ستواها  اأو عرقها  اأو لونها  اأو جمموعة لدينها  وجه حّق �سد �سخ�س 
مت  التي  املقاربات  تعّدد  ورغ��م   .. مييزها  ما  من  �سيء  اأي  اأو  الجتماعي 
مفهوما  ي��زال  ل   - وفل�سفيا  واأخاقيا  قانونيا   - منها  املفهوم  هذا  تناول 
يعيدوا  اأن  الخت�سا�س  اأه��ل  ي�ستوجب من  ما  الإ�سكالت  يثري من  غائما 
فيه النظر لبيان حدوده و�سبط متعلقاته وجاء الغمو�س الذي ي�سوبه 

باعتبار املعيارية الأخاقية من جهة والقانونية من جهة اأخرى ».
تبنى  التي  الثيولوجية  الاهوتية  املقاربة  اىل  كلمته  يف  بيه  ابن  وتطرق 
لاإن�سانية خطابا  لتقّدم  ال�سامية  العميقة ومقا�سده  الدين  فل�سفة  على 
واحلروب،  الفنت  م��ربرات  من  بدل  والعافية  ال�سلم  م�سوغات  عن  يبحث 

ويعمل على حتييد حمر�سات العنف والكراهية وعوامل ال�ستفزاز والتوتر 
..وقال ان منتدى تعزيز ال�سلم خ�س�س منذ تاأ�سي�سه يف مطلع �سنة 2014، 
جهوده للقيام بعملية حفر معريف يف الأ�سول الإ�سامية والإن�سانية للك�سف 
امل�سمرة  بقيمه  والتذكري  املعطلة  ومقا�سده  املن�سية  ال�سلم  ن�سو�س  عن 
العنف ق�سية ق�سية ومفهوما مفهوما  املطمور، ولتفكيك خطاب  وفقهه 
التحويل  لعملية  والت�سدي  املنهجية  اأخ��ال��ه  عن  والك�سف  ع��واره  ببيان 
واإعادة  بتفكيك مركبها  العلمي  ال�سبط  املفاهيم خارج  لها  اأخ�سعت  التي 
بناءها، فا�ستطاع بهذا اأن ي�سهم يف نزع اللبو�س الأخاقي الذي ي�ستقوي به 

اخلطاب التحري�سي وي�سلبه ال�سرعية الدينية التي تلّب�س بها«.
واأو�سح ان من اأهم املبادرات التي قام بها املنتدى املندرجة يف هذا امل�سعى 
الأقليات  حلقوق  التاريخي  مراك�س  اإع��ان   2016 �سنة  مطلع  اإ���س��داره 
اأن  داعيا  النبوية،  املدينة  الذي يعتمد على �سحيفة  الإ�سامية  الديار  يف 
ي�سكل اإعان مراك�س اإ�ساءة يف الثقافة العربية والإ�سامية واأن ي�سهم يف 
التاأ�سي�س ملرحلة جديدة من حماولت الفهم العميق للرتاث الديني لبناء 
تعاي�س يف احلا�سر وامل�ستقبل، فاإعان مراك�س كان وقفة مع الن�س الديني 
ومع الرتاث باأدوات ال�ستنباط املن�سبطة، يف جتلياته يف الت�سامح والوئام 
الدينية  ون�سو�سه  ت��راث��ه  جت��اه  ال��دي��ن  رج��ل  دور  ج�سد  وق��د  والتعاي�س، 
العنف  ونبذ  للتعاي�س  ال�سليمة  الأ�س�س  عن  بالبحث  التاريخية  وجتربته 

والكراهية.
القانوين  التكييف  فيه  ن�ساأ  ال��ذي  ال�ّسياق  مع  باملقارنة  اأن��ه  “ بيد  وتابع 
جلرمية التحري�س على العنف يف القرن التا�سع ع�سر يف فرن�سا، اأ�سبح هذا 
اإىل ربط مبداأ حرية  اأكرث تركيبا وتعقيدا، مما يجعلنا ندعو  التحري�س 
امل�سوؤولية  مببداأ  ال�سائدة  احل�سارة  يف  مقد�سا  مبداأ  اأ�سبح  الذي  التعبري 
اإيجابية يف بع�س البيئات  عن نتائج التعبري .. فرغم ما قد يكون له من 
املختلفة، فنحن نعتقد اأن من اأهم حمر�سات العنف وموؤججات الكراهية 
ما متار�سه بع�س و�سائل الإعام احلديث حيث تتفّن يف عر�س النزاعات، 
فما ين�سب نزاع حتى ت�سنف اأطرافه، لتدفع لكل منهم لقباً، يدافع عنه، 
نا ومل يكت�سب مناعة جتعله  وتبّث ليا ونهارا على جمهور مل يكن حم�سّ
اإّن  ميتنع عن التفاعل مع دعوة احلروب والتدمري الذاتي، وقدمياً قيل: 

احلرَب اأّولها كاُم«.
اأن يراجع العقاء واحلكماء وال�سا�سة والقانونيون  وراأى انه من املجدي 

امليداين له  التاأثري  اإىل  التعبري ب�سكل براغماتي نفعي ينظر  مبداأ حرية 
وخا�سة يف دول العامل الثالث حيث ميوت مئات الآلف �سحايا للت�سليل 
فاآل  يدركوها،  �سعادة مل  ينالوها وعن  يبحثون عن حرية مل  الإع��ام��ي، 
الأمر اإىل تدمري �سامٍل للدول وال�سعوب، بالإ�سافة اإىل العوامل الأخرى 
الطائفية والدينية والعرقية التي ل ينكر تاأثريها ول ي�ستبعد ح�سورها 

وحت�سريها.
امل�سلمة  املجتمعات  يف  ال�سلم  تعزيز  منتدى  رئي�س  دع��ا  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
رجال الدين من كل الديانات اأن يقوموا بخطوات حا�سمة لعزل العنا�سر 
املحّر�سة واإبعاد التاأويل املحّر�س عن جمال املمار�سة الدينية ..م�سريا اىل 
ان ذلك ما قام به املنتدى يف �سبطه للمبداأ الإ�سامي يف الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر بال�سوابط ال�سرعية.
على  هجوم  اأو  حتري�س  ك��ل  يعتربوا  اأن  ال��دي��ان��ات  اأ�سحاب  “ على  وق��ال 
واحدة منها هجوما موجها للجميع، وميكن اأن ناأخذ الإ�سامفوبيا كمثال 
على ذلك ..موؤكدا ان الت�سالح بني الديانات الذي ل يتحقق ال�سام بدونه 
ح�سب هانز كوينج ل يكفي بل ل بد من حتقيق الت�سامن واإن اإن�ساء املركز 
كبريا  راف��دا  �سيمثل  الريا�س  يف  اع��ت��دال  املتطرف  الفكر  ملكافحة  العاملي 

ملواجهة خطاب الكراهية ».
واأو�سح انه من املائم العمل على اأن تكون القوانني نا�سئة ملعاجلة البيئة 
اخل�سو�سيات  تلغي  التي  امل�ستن�سخة  القوانني  عن  بعيدا  لها،  ت��راد  التي 
والتفاوت بني املجتمعات وتغفل الرتاكمات التاريخية واملجتمعية .. ولهذا 
�س و�ستم رموز الإن�سانية الذين نوؤمن  فاإن الدعوة اإىل حرية تدني�س املقَدّ
باأن معنى الوجود و�سل اإلينا من خالهم، هي من هذا ال�سنف من حرية 
العام  النظام  ب��خ��راب  وامل��وؤذن��ة  والكراهية  العنف  على  املحّر�سة  التعبري 

للمجتمعات .
و�سع  والإ�سامية يف  العربية  ال��دول  بع�س  بتجربة  ال�سدد  ه��ذا  ون��وه يف 
الأطر القانونية والت�سريعية حلماية التعاي�س ومكافحة خطابات الكراهية 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  �سنته  ال��ذي  القانون  وبخا�سة  والعنف، 
بالواقعية  يت�سم  لأّنه  الأدي��ان،  وازدراء  الكراهية  التمييز وخطاب  ملكافحة 
وو�سوح الهدف، فهو من جهة ينظر اإىل واقع املجتمع الذي �سيطّبق فيه، 
ومن جهة اأخرى فهو يهدف اإىل حماية املجتمع وحت�سينه �سد خطابات 

الكراهية والتحري�س على العنف.
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عربي ودويل

تقدمت وزارة العدل الأمريكية بطعن اأمام املحكمة العليا لوقف 
والأقرباء  والأحفاد  الأجداد  ي�ستثني  فدرايل  قا�س  بقرار  العمل 
املبا�سرين للمقيمني يف الوليات املتحدة من قرار الإدارة الأمريكية 
ادارة  م�سلمة.وطلبت  غالبية  ذات  دول  �ست  مواطني  دخول  حظر 
الرئي�س دونالد ترامب يف الطعن من ق�ساة املحكمة العليا الت�سعة 
الغاء قرار اأ�سدره قا�س فدرايل اخلمي�س يف هاواي ي�سع قيودا على 
مار�س   6 يف  ترامب  عن  ال�سادر  املر�سوم  ال�سفر.وكان  حظر  اجراء 
مينع قدوم امل�سافرين من ايران وليبيا وال�سومال وال�سودان و�سوريا 
واليمن ملدة ت�سعني يوما والاجئني ملدة 120 يوما. وت�سر الدارة 
المريكية على ان الجراء �سروري ملنع دخول متطرفني ميكن ان 
تعليق  نتيجة  العقبات  من  �سل�سلة  الباد.وبعد  اىل  خطرا  ي�سكلوا 
املر�سوم يف حماكم فدرالية، �سجلت الإدارة انت�سارا جزئيا يف يونيو 
عندما اعادت املحكمة العليا العمل جزئيا باحلظر مع ا�ستثناء من 
ان احلكم مل  املتحدة.ال  الوليات  يف  وثيقة”  قرابة  “�سلة  لديهم 

يف�سر حتديدا ما يعنيه ب”القرابة الوثيقة«.
وقدمت ادارة ترامب لئحة حتدد هذه الفئة التي ت�سمل الوالدين 
والزواج والطفال وازواج البناء وزوجات البناء والخوة وال�سقاء.
لكن القا�سي الفدرايل يف هاواي ديريك وات�سن قرر ان لئحة الدارة 
ت�ستثني ب�سكل غري عادل الجداد والحفاد فاأ�سافهم عليها مع ازواج 
ال�سقيقات وزوج��ات ال�سقاء واخل��الت والعمات والخ��وال والعمام 
الوليات  املوجودين يف  واأب��ن��اء كل من الخ��وة والأع��م��ام واخل���الت 
املتحدة.وعلق جيفري وول الوكيل العام بالنيابة يف الطعن قائا ان 
“تف�سري وات�سون يفرغ قرار املحكمة العليا من معناه لأنه ل ي�سمل 

فقط الأقارب املقربني بل كل القرباء«.

اثنني من مع�سكرات اجلي�س  ال�سبت يف  ام�س  ليل  نار  اط��اق  �سمع 
كما  العاج،  �ساحل  �سمال  الكبرية  كورهوغو  مدينة  ويف  اأبيدجان  يف 
ذكر �سكان.وقال احد �سكان حي اأبوبو ال�سعبي يف ابيدجان يف ات�سال 
اجرته به وكالة فران�س بر�س “كنا نائمني عندما بداأ اطاق النار. 
كانت ال�ساعة 1،30. ا�ستمر اطاق النار اىل ما بعد ال�ساعة 3،00 
)1،00 ت غ( �سباحا. ح�سل اطاق نار كثري يف داخل خميم اونو�سي 

-عملية المم املتحدة- الذي ي�سغله ع�سكريون يف الوقت الراهن«.

واو�سح مواطن اآخر “�سعرنا بخوف �سديد. مل نعرف ما يح�سل«.
ويف  امل��خ��ي��م.  ق��رب  املقيمون  ذك��ر  كما  ال�سبت،  �سباح  ال��ه��دوء  وع���اد 
للجي�س  الليل، يف مع�سكر  نار خال  اط��اق  اي�سا  �سمع  كورهوغو، 
“جنود  ان  هاتفي  ات�����س��ال  يف  كوليبايل  ادام���ا  ال��ن��ج��ار  اي�����س��ا.واك��د 
1،00 �سباحا يف  ب��داأوا باطاق النار يف ال�ساعة  مع�سكر كورهوغو 
مع�سكرهم، ول نعرف ملاذا«.وقال ييو ان “اجلنود لزموا مع�سكرهم 

ومل يحتلوا ال�سوارع حتى الن. ول يعرف احد ملاذا يفعلون ذلك«.

التي  “داليت”  املقبل من طبقة  الهند  رئي�س  يكون  ان  املرجح  من 
كان يطلق عليها يف املا�سي ا�سم “املنبوذين” وتقبع يف اأ�سفل ال�سلم 
رئي�س  قب�سة  احلاكم  احل��زب  مر�سح  فوز  �سيعزز  فيما  الجتماعي، 

الوزراء ناريندرا مودي على ال�سلطة.
ويعد رام ناث كوفيند املر�سح املف�سل بالن�سبة للنواب ليحمل لقب 
رئي�س الباد كمر�سح عن حزب مودي، حزب ال�سعب الهندي )باراتيا 

جاناتا(.
و�ستكون هذه املرة الثانية التي يت�سلم فيها ع�سو من الفئة املهم�سة 
من�سبا من هذا النوع بعد انتخاب كي. اآر. نارايانان الذي بقي رئي�سا 

للباد منذ عام 1997 اإىل 2002.
مل��ودي، الذي و�سع  النتيجة يوم اخلمي�س. وبالن�سبة  اإع��ان  و�سيتم 
ن�سب عينيه اإعادة انتخابه يف 2019، �ستبعث النتيجة ر�سالة غاية 

يف الأهمية اإىل �سريحة انتخابية رئي�سية لطاملا تعر�ست لازدراء.
ويبلغ عدد اأفراد “داليت” حوايل مئتي مليون وهم بني اأفقر فئات 
املجتمع الهندي حيث توكل اإليهم تقليديا املهمات التي يتعفف اأبناء 

الطبقات الأخرى عن القيام بها.

عوا�صم

وا�شنطن

اأبيدجان

نيودلهي

الأردن يطالب اإ�سرائيل بفتح امل�سجد الأق�سى

دعوات اإ�سرائيلية ل�سم اأم الفحم لالأرا�سي الفل�سطينية

احلملة العاملية ملناه�سة التمويل القطري لالرهاب تتقدم ب�سكوى لليوني�سكو �سد الدوحة

بلري يرى اإمكانية االتفاق حول الهجرة 
تغيريات يف مواقف بروك�سل.

النظر  اأن  له  التابع  ت�ساجن  ال�سياق، كتب يف مقال مبعهد غلوبال  ويف هذا 
التفاو�س  خيار  منطقي  ب�سكل  �سيت�سمن  عقانية  بطريقة  اخليارات  اإىل 
باإ�ساح  للقيام  الخ��رية  ا�ستعداد  �سرط  اأوروب��ا  بريطانيا �سمن  بقاء  على 

وماقاتنا يف منت�سف الطريق.
م�ستعدون  مناق�ساتي،  خال  من  بالتاأكيد  الأوروب��ي��ني،  القادة  اأن  واأ�ساف 
للنظر يف اإحداث تغيريات ل�ستيعاب بريطانيا، مبا يف ذلك تلك التي تتعلق 

بحرية احلركة .
وكان بلري حقق فوزا قيا�سيا حلزب العمال حيث اأعيد انتخابه ثاث مرات 
فاحتل من�سب رئي�س وزراء بريطانيا من عام 1997 اإىل 2007 واأحدث 

نقلة يف احلزب من الي�سار اإىل الو�سط.

•• لندن-اأ ف ب:

اأن قادة الحتاد الوروب��ي قد  اعترب رئي�س ال��وزراء الربيطاين ال�سابق توين بلري اأم�س 
الباب  ما قد يرتك  بريطانيا،  الهجرة ل�ستيعاب خماوف  ت�سديد قواعد  يوافقون على 

مفتوحا امام لندن للبقاء �سمن الحتاد.
الوروب���ي عاما  الحت��اد  الكبرية من  الهجرة  اأك��رث من عقد على حركة  م��رور  و�سكل 
رئي�سيا يف ال�ستفتاء الذي �سوت الربيطانيون فيه ل�سالح اخلروج من التكتل يف ما بات 
ال��وزراء ديفيد كامريون الذي جرى ال�ستفتاء يف عهده  يعرف ب�ربيك�ست .وكان رئي�س 
�سعى اإىل اإحداث اإ�ساحات يف هذا املجال ولكن دون احل�سول على ا�ستجابة كبرية من 

قبل قادة الحتاد الأوروبي.
اإحداث  على  قادر  ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  انتخاب  اأن  اإىل  اأ�سار  بلري  ولكن 

اجتماع ت�ساوري للمندوبني الدائمني 
باجلامعة العربية ب�ساأن اليمن

•• القاهرة-وام: 

يعقد املندوبون الدائمون باجلامعة العربية غدا اجتماعا ت�ساوريا ب�ساأن الأزمة اليمنية 
بح�سور اإ�سماعيل ولد ال�سيخ اأحمد املبعوث الأممي لليمن.

و�سرح م�سدر دبلوما�سي عربي باأن ولد ال�سيخ �سيطلع الجتماع على اآخر امل�ستجدات 
يف امللف اليمني واجلهود املبذولة مع الأطراف كافة للو�سول اإىل ت�سوية �سلمية لاأزمة 

اليمنية.
على  اخل�سو�س  ب��ه��ذا  م��ذك��رة  عممت  للجامعة  للعامة  الأم��ان��ة  اأن  امل�����س��در  واأو���س��ح 

املندوبيات الدائمة للدول الأع�ساء.

ثالثة قتلى بحريق 
برج يف هاواي 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الأقل  على  اأ���س��خ��ا���س  ث��اث��ة  قتل 
بينهم  م���ن  اآخ�������رون   12 وج�����رح 
رجل اإطفاء، يف حريق �سخم ن�سب 
36 طبقة يف  ب���رج م��وؤل��ف م��ن  يف 
هاواي  ولي��ة  عا�سمة  هونولولو، 
الأمريكية، ح�سب ما اأعلنت و�سائل 

اإعام حملية.
الكثيف  الأ���س��ود  الدخان  وت�ساعد 
ال�سكني  املبنى  م��ن  ال��ن��ار  واأل�سنة 
ارب���ع  دام  ال�����ذي  خ����ال احل���ري���ق 

�ساعات.
�ستار  هونولولو  �سحيفة  واأف���ادت 
القتلى  ب���ني  م���ن  اأن  اأدف����رت����اي����زر 
امراأة   26 ال���  الطابق  يف  الثاثة 
البالغ. كما جرح ما يقارب  وابنها 
�سكان  ب���ني  م���ن  ���س��خ�����س��ا  ال12 

املبنى بينهم رجل اإطفاء.

•• فيينا-وام:

اأعدت احلملة العاملية ملناه�سة التمويل القطري 
التعليم  ح��ق��وق  ان��ت��ه��اك��ات  ح���ول  ملفا  ل���اإره���اب 
املتحدة  الأمم  منظمة  اإىل  لت�سليمه  ���س��وري��ا  يف 
للرتبية والعلم والثقافة اليوني�سكو - التي تتخذ 
من باري�س مقرا لها - يت�سمن انتهاكات ارتكبها 
ن��ظ��ام ب�����س��ار الأ���س��د وك��ذل��ك احل��ك��وم��ة القطرية 

الطاب  �سوريا وبحق  تعليمية يف  �سد موؤ�س�سات 
ال�سوريني.

وقالت احلملة العاملية ملناه�سة التمويل القطري 
جلماعات  ق��ط��ر  ح��ك��وم��ة  مت���وي���ل  ان  ل����اإره����اب 
اإرهابية يف مناطق ال�سراع بعدد من املدن والقرى 
اإغ���اق وه���دم ع��دد كبري من  اإىل  اأدى  ال�����س��وري��ة 
املايني  و حرمان  التعليمية  واملوؤ�س�سات  املدار�س 
والتح�سيل  الدرا�سة  من  ال�سوريني  الطلبة  من 

العلمي.
املتحدث  عمر  يو�سف  الدكتور  ام�س  ذلك  واعلن 
ر�سوم  ملعر�س  افتتاحه  خ��ال  للحملة  الر�سمي 
الأط��ف��ال والطلبة م��ن ال��اج��ئ��ني ال�����س��وري��ني يف 
النم�سا  يف  الجتماعي  الثقايف  امل��رك��ز  يف  املهجر 
الذي نظم من قبل احلملة العاملية حيث عك�ست 
عن  الناجمة  ال�سلبية  الآث���ار  لديهم  الر�سومات 
التعليم يف ظ��ل ممار�سات  م��ن  الأط��ف��ال  ح��رم��ان 
النظام ال�سوري املمنهجة ومتويل قطر جلماعات 
اإرهابية حتارب يف �سوريا والتي �ساهمت جميعها 
العمل  عن  وتوقفها  واجلامعات  املدار�س  هدم  يف 

وهجرة معظم ال�سعب ال�سوري اإىل دول ال�ستات.
اأرب��ع��ني ل��وح��ة من  اأك���رث م��ن  ويت�سمن امل��ع��ر���س 
عقد  اإىل  بالإ�سافة  باملهجر  �سوريا  اأطفال  ر�سوم 
ن����دوة م�����س��غ��رة ع��ق��دت ب��ح�����س��ور ج��م��ه��ور عربي 
القانونية  اخل���ب���رية  ف��ي��ه��ا  حت���دث���ت  ومن�������س���اوي 
التعليم  الدكتورة مايل جونز عن حق  الأوروبية 
منظمة  ودور  ال�������دويل  وال����ق����ان����ون  والإره����������اب 
التعليمية  ال�سعوب  حقوق  حماية  يف  اليوني�سكو 

وغريها اأوقات احلروب.
ك��م��ا حت���دث ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي ال�����س��اب ال�سوري 
املريرة يف �سوريا وعن  مهند و�سفي عن جتربته 
حرمانه كما بقية زمائه من الدرا�سة وا�سرتاك 

ال��ن��ظ��ام��ني ال�����س��وري وال��ق��ط��ري يف ج��رمي��ة هدم 
الهجرة  العمل وجت��رب��ة  ع��ن  واإي��ق��اف��ه��ا  امل��دار���س 

واللجوء يف اأوروبا.
م�ست�سارون  عليه  يعمل  ال���ذي  الن��ت��ه��اك��ات  ملف 
وباحثون �سيحتوي على ما مت ر�سده من حمطة 
اجل���زي���رة ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة ق��ط��ر م��ن ترويجها 
التعاطف  وب���رام���ج وخ��ط��اب  ال��ك��راه��ي��ة  خل��ط��اب 
�سدر  ما  وكذلك  �سوريا  يف  اأهلية  ح��رب  لإ�سعال 
حكومية  و�سبه  حكومية  اإعامية  موؤ�س�سات  من 

و�سحفية قطرية وموؤ�س�سات خريية قطرية.
باعتبارها  ال��ي��ون��ي�����س��ك��و  مل��ن��ظ��م��ة  امل��ل��ف  و���س��ي��ق��دم 
املنظمة الدولية املخت�سة بالبت يف هذه الق�سايا 
التي  الااإن�سانية  للتجاوزات  حد  و�سع  اأجل  من 
ارتكبتها قطر بف�سل متويلها لارهاب يف �سوريا 
لإ�ساعة  املفاو�سات  و  احل��رب  اأم��د  ط��ول  وعملها 

حقوق مواطني �سوريا.
واكدت احلملة العاملية ملناه�سة التمويل القطري 
لارهاب اإن التعليم حق عاملي وعلى كل الأطراف 
�سوريا  يف  حلت  التي  التعليم  كارثة  عن  امل�سوؤولة 
التعليم  تلتزم بكافة م�سوؤولياتها ل�سمان حق  اأن 
جرمية  ارتكبت  القطرية  واحلكومة  واح��رتام��ه 
يف حق التعليم ومايني الطلبة ال�سوريني وذلك 

بتمويلها الرهاب واجلماعات املتطرفة.

اأدت   2011 يذكر ان احل��رب يف �سوريا منذ عام 
قطر  ومتويل  ال�سوري  النظام  ممار�سات  ب�سبب 
لاإرهاب اإىل ايجاد جيل غري متعلم وهو ما اأرغم 
واأثقل  القانوين  غري  للعمل  ال�سوريني  الأطفال 
اللجوء..  ب��ل��دان  يف  الجتماعية  الأن��ظ��م��ة  ك��اه��ل 
الباد مرتفعة جدا  التعليم يف  وكانت م�ستويات 
الأط��ف��ال يف  % بني   97 اإىل  ت�سل  بن�سبة  تقدر 
�سن الدرا�سة البتدائية ولكن احلرب �سكلت عبئا 

ثقيا على النظام التعليمي.
اليوني�سيف  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال��ت��ق��دي��رات  وبح�سب 
ف��ه��ن��ال��ك ن���ح���و 2.7 م���ل���ي���ون ط���ف���ل �����س����وري ل 
منتظم  ب�سكل  املدر�سة  اإىل  ال��ذه��اب  ي�ستطيعون 
داخل �سوريا وخارجها ..ووفقا لليوني�سف هنالك 
ما يقرب من %10 من 1.5 مليون طفل لجئ 
امل�سيفة  البلدان  يعي�سون يف  تقريبا ممن  �سوري 

وي�سطرون اإىل العمل.

•• عوا�صم-وكاالت:

الإ�سرائيلية  ال�����س��ح��ف  اه��ت��م��ت 
اأم�س  الإل���ك���رتون���ي���ة،  وم��واق��ع��ه��ا 
ال�سبت، بتداعيات عملية القد�س، 
التي اأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 3 من 
ال��ع��رب، وب���ات وا�سحاً  امل��واط��ن��ني 
�سد  حتري�سية  حملة  ه��ن��اك  اأن 

مدينة اأم الفحم.
ورغم قد�سية ال�سبت وعدم طباعة 
اإل  الإ�سرائيلية  ال�سحف  من  اأي 
اأن تداعيات العملية ال�ست�سهادية 
خمتلف  يف  ت��ت��وا���س��ل  ب��ال��ق��د���س 

املواقع الإخبارية الإ�سرائيلية. 
وق�������ال�������ت ����س���ح���ي���ف���ة ه�����اآرت�����������س 
القد�س  “عملية  اإن  الإ�سرائيلية 
ال��ت��ي اأ���س��ف��رت ع���ن م��ق��ت��ل اثنني 
من  و3  ال�������س���رط���ة  رج�������ال  م����ن 
عرب  اأب���ن���اء  م���ن  الفل�سطينيني 
العاقات  توتر  اإىل  اأدت  اإ�سرائيل 

الإ�سرائيلية الأردنية بقوة«.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن امل�سادر 
الأردن�����ي�����ة غ��ا���س��ب��ة ج�����راء ق���رار 
احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اإغ����اق 
واعتربتها  الأق�������س���ى،  امل�����س��ج��د 
اإ�سرائيلية  حم����اول����ة  الأردن 
امل�سجد  يف  القائم  الواقع  لتغيري 

الأق�سى.
توتر  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون���وه���ت   
ال��ع��اق��ات ب��ني ع��م��ان وت���ل اأبيب 
اأردين  ق���ي���ام م���واط���ن  اإث�����ر  ع��ل��ى 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة ا���س��ت�����س��ه��ادي��ة يف 
اأ�سفرت عن  التي  القد�س،  مدينة 

مقتل �سرطي اإ�سرائيلي اآنذاك. 
دبلوما�سية  م�������س���ادر  وت���وق���ع���ت 
ال�سيا�سية  الأزم�����ة  ت��وا���س��ل  اإىل 

الإ�سرائيلية الأردنية، خا�سة واأن 
من الوا�سح اأنها نتيجة لعدد من 
بالإ�سافة  املتوا�سلة،  الرت�سيبات 
اإىل رغبة اإ�سرائيل يف تعديل نظم 
والأنظمة  والتعاي�س  احل��را���س��ات 
عامة  ب�����س��ورة  بالقد�س  الأم��ن��ي��ة 
خا�سة،  ب�سورة  الأق�سى  و�ساحة 
اأردن��ي��ة بالقلق  ما اأ���س��اب اأط��راف��اً 
ال�سديد خا�سة مع اأ�سراف الأردن 
الأق�������س���ى وحتمل  ب����اح����ات  ع���ل���ى 

امل�سوؤولية عنه.
يديعوت  ���س��ح��ي��ف��ة  م���وق���ع  ق�����ال 
العملية  “هذه  اإن  اأح�����رون�����وت 
تقوم  التي  الأن�سطة  قبلها  وم��ن 
باملدينة  الإ�سامية  احلركة  بها 
دفعوا بعدد من القيادات اليمينية 
يف اإ�سرائيل اإىل املطالبة ب�سرورة 
التفكري جدياً من جديد يف �سم 
الفل�سطينية  لاأرا�سي  الفحم  اأم 
امل�ستوطنات  باأرا�سي  وا�ستبدالها 
املحتلة  الغربية  بال�سفة  املوجود 
اإط��ار ما يعرف ب�سفقة القرن  يف 

ال�سيا�سية لعملية ال�سام«.
ت�ساعد  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
بات  ال��ف��ح��م  اأم  ل�����س��ك��ان  ال����ع����داء 
واق���ع���اً م��ل��م��و���س��اً، ي��ت�����س��اع��د منذ 
فرتة كبرية وتزايد الآن مع هذه 
املطالبة  دع��وات  وت��زاي��د  العملية 
الفل�سطينية  ل��اأرا���س��ي  ب�سمها 

بعيداً عن اإ�سرائيل. 
اأع�ساء  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وك�����س��ف��ت 
اليمينية  ال��ق��وى  م��ن  الكني�ست 
امل��ت�����س��ددة ي��ط��ال��ب��ون ب��ه��دم كافة 
املنازل املقامة يف اأم الفحم والتي 
قانونية،  غ���ري  ب�����س��ورة  اأق��ي��م��ت 
بالتاأكيد  ���س��ي��ث��ري  ال�����ذي  الأم������ر 

و�سيا�سية  اج��ت��م��اع��ي��ة  ت��داع��ي��ات 
ال��ك��ث��ري من  واأن  خ��ا���س��ة  ك����ربى 
باملدينة  مبنية  املدينة  يف  امل��ن��ازل 

دون ترخي�س.
يذكر اأن مدينة اأم الفحم هي التي 
خرج منها ال�ست�سهاديني الثاثة 
يوم  القد�س  بعملية  ق��ام��وا  مم��ن 

اأم�س الأول. 
احل����ك����وم����ة  اك����������دت  ذل����������ك،  اىل 
الردن��ي��ة ان��ه على ا���س��رائ��ي��ل فتح 
القد�سي  احل��رم  الق�سى  امل�سجد 
ال�سريف فورا امام امل�سلني وعدم 
�ساأنها  اج�����راءات م��ن  اي���ة  ات��خ��اذ 
القائم  التاريخي  الو�سع  تغيري 
يف ال��ق��د���س وامل�����س��ج��د الق�����س��ى /

احلرم القد�سي ال�سريف .
الردين  ال�����دول�����ة  وزي�������ر  وق�������ال 
ل�سوؤون العام، الناطق الر�سمي 
حممد  الدكتور  احلكومة،  با�سم 
توكد  احل����ك����وم����ة  ان  امل����وم����ن����ي 
اع��ت��داء على حق  اي  رف�����س  على 
�سعائرهم  مم��ار���س��ة  يف  امل�سلمني 
املقد�سة  ام��اك��ن��ه��م  يف  ال��دي��ن��ي��ة 

بحرية ومن دون اي اإعاقات.
الذي  الت�سعيد  امل��وم��ن��ي  واأدان 
���س��ه��ده امل�����س��ج��د الأق�����س��ى احلرم 
وطالب  ام�س  ال�سريف  القد�سي 
ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق ف����وري و���س��ام��ل يف 
موقف  اىل  م�������س���ريا  احل����������ادث، 

الأردن املبدئي باإدانة العنف.
اج����رت  احل���ك���وم���ة  ان  وا������س�����اف 
ات�������س���الت م��ك��ث��ف��ة ل��ل�����س��غ��ط من 
الأق�سى  امل�سجد  فتح  اع��ادة  اج��ل 

ب�سكل فوري. .
وظف  الردن  ان  امل��وم��ن��ي  واك����د 
و���س��ي�����س��ت��م��ر يف ت��وظ��ي��ف اأدوات������ه 

ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة وال���ق���ان���ون���ي���ة 
للت�سدي  ك����اف����ة  وال�������س���ي���ا����س���ي���ة 
الو�سع  ل��ت��غ��ي��ري  لي���ة حم�����اولت 
القانوين والتاريخي يف القد�س .

بدوره، ا�ستنكر رئي�س اجلمهورية 
عون،  م��ي�����س��ال  ال��ع��م��اد  اللبنانية 
املتكررة  الإ�سرائيلية  العتداءات 
الأق�سى  امل�����س��ج��د  ح���رم���ة  ع��ل��ى 
واإغ��������اق اأب��������واب امل�����س��ج��د اأم�����ام 

امل�سلني.
واعترب الرئي�س اللبناين، يف برقية 
اأن  عبا�س،  حممود  الرئي�س  اإىل 
املتكررة  الإ�سرائيلية  العتداءات 
الأق�سى  امل�����س��ج��د  ح���رم���ة  ع��ل��ى 
مدانة وم�ستنكرة وتندرج يف اإطار 
ل�ستهداف  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  خم��ط��ط 

الأر�س،  اغت�ساب  بعد  املقد�سات 
يف حماولة منها ل�ستكمال تغيري 
والدميوغرايف  اجل��غ��رايف  ال��واق��ع 
الو�سع  م�����س��ت��غ��ل��ة  ال���ق���د����س،  يف 
ب���ه منطقة  ال�����ذي مت���ر  ال��دق��ي��ق 

ال�سرق الأو�سط حاليا.
جامع  ع���رب���ي  حت����رك  اإىل  ودع�����ا 
�سيا�سية  بات�سالت  املبا�سرة  واإىل 
ودب��ل��وم��ا���س��ي��ة وا���س��ع��ة، م���ن اأجل 
اإلزام اإ�سرائيل بعدم اإقفال امل�سجد 
اأم��ام امل�سلني، واح��رتام القوانني 

واملواثيق الدولية.
رئي�س  ق�����ال  اأخ��������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
بنيامني  الإ����س���رائ���ي���ل���ي  ال�������وزراء 
نتنياهو، اأن حكومته تبذل جهودا 
اأجل  اأط���راف من  كبرية مع ع��دة 

املتواجدين  الإ�سرائيليني  اإع���ادة 
لدى حما�س بغزة.

متلفز  ت�سريح  يف  نتنياهو  واأ�سار 
للقناة العربية 20 الليلة املا�سية 
هاآرت�س  �سحيفة  م��وق��ع  ون�����س��ره 
اأم�س ال�سبت، اإىل وجود ات�سالت 
يف ه����ذا الإط�������ار. م����وؤك����دا وج���ود 
ال�سيد  وها�سم  منغ�ستو  اف��راه��ام 
وه��م��ا اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ان اأح��ده��م��ا من 
اأ�سول اثيوبية والآخر من اأ�سول 
عربية يف يد حما�س الذي قال اأنه 

تعتقلهم ب�سكل وح�سي وقا�سي.
واعترب موقع �سحيفة هاآرت�س اأن 
هذا اأول اعرتاف ر�سمي اإ�سرائيلي 
منغ�ستو  ه��م��ا  اأ����س���ريي���ن  ب���وج���ود 

وال�سيد لدى حما�س.

لتعرف اأهدافها .. تعّرف على داعميها!

قطر املدافع االأول عن االإرهاب العاملي
•• عوا�صم-وكاالت:  

ثمة ق��ول ق��دمي م��اأث��ور يفرت�س 
والنيات  ال����دواع����ي  مل��ع��رف��ة  اأن�����ه 
اأن  يجب  م��ا،  ل�سخ�س  احلقيقية 
وحلفائه  اأ�سدقائه  على  نتعرف 
وننظر عن كثب اإىل اأولئك الذين 

يدافعون عنه.
ه����ذا م���ا ك��ت��ب��ه م��اج��د راف����ي����زاده، 
الدويل  الأمريكي  املجل�س  رئي�س 
غرفة  اإدارة  جم���ل�������س  وع�������س���و 
لأمريكا  والأع������م������ال  ال����ت����ج����ارة 
وال�سرق الأو�سط ، عن حال قطر، 
بو�ست”،  “هافينغتوت  موقع  يف 
الأكرث  “اجلماعات  اأن  اإىل  لفتاً 
دعماً لها هم اجلماعات الإرهابية 
تدعي  ال���ت���ي  ت���ط���رف���اً  والأك���������رث 

*اأح��م��د ال��ري�����س��وين ال���ذي يعترب 
العاملي  ل��احت��اد  موؤ�س�ساً  ع�سواً 
ل���ل���ع���م���اء امل�������س���ل���م���ني، امل����ع����روف 
للجدل،  امل��ث��رية  واآرائ���ه  مبواقفه 

والذي هاجم ال�سعودية .
*يو�سف القر�ساوي الذي يحر�س 

على العنف. 
وه�������و اأج����������از يف ف����ت����وى داع����م����ة 
يقوم  اأن  الن��ت��ح��اري��ة  للعمليات 
بغر�س  نف�سه  بتفجري  ف���رد  اأي 
اأو  للنظام  تابع  جتمع  ا�ستهداف 
ال��ت��ي يعي�س  ال���دول���ة  م��وؤ���س�����س��ات 
�سحايا  عنه  نتج  ل��و  حتى   ، فيها 
اأن  �سريطة  املدنيني  �سفوف  فى 
ي��ك��ون ه���ذا ال��ع��م��ل وف���ق م��ا تراه 

جماعة الإخوان الإرهابية.
وهو  ال�����س��ري��ع��ة،  اأن�����س��ار  *تنظيم 

فرع للقاعدة يف اليمن. وقد ندد 
يف ب��ي��ان ل��ه حت��ت ع��ن��وان و�سقط 
القناع بث عرب موؤ�س�سة ال�سحاب، 
لتنظيم  الإع�����ام�����ي�����ة  ال�����������ذراع 
خليجية  دول  بت�سنيف  القاعدة، 
ترعاها  وكيانات  اأف���راداً  وعربية، 

قطر على قوائم الإرهاب.
*جريدة امل�سرة املرتبطة بتنظيم 
دعمها  عن  اأعربت  التي  القاعدة 
العربية  للمملكة  واإدانتها  لقطر 

ال�سعودية.
الإخوان الذين يعملون على ح�سد 
ل��دول��ة ق��ط��ر، كما يت�سح  ال��دع��م 
م���ن اإع������ان ال��ن��ائ��ب اجل���زائ���ري 
ح�سن عريبي ت�سكيل جلنة ملتابعة 
ملعاقبة  م��وؤام��رة  ب��اأن��ه  و�سفه  م��ا 

قطر والإخوان . 

ال��دوح��ة ب��اأن��ه��ا ل ت��دع��م��ه��ا، على 
اجلزيرة  �سبه  يف  ال��ق��اع��دة  غ���رار 
العربية والإخوان وجبهة الن�سرة، 
وه��و م��ا ي��دع��و اإىل ال��ت�����س��اوؤل اأنه 
نا�سطاً  داع��م��اً  ق��ط��ر  ت��ك��ن  مل  اإذا 
هذه  ت�سر  مل��اذا  العاملي،  لاإرهاب 
دعمها  على  الإرهابية  اجلماعات 
التي  اخلليجية  الدول  ومهاجمة 

ت�سن احلملة على الإرهاب؟«.
قطر  اأ�سدقاء  اأن  الباحث  وي��رى 
وهي  احلقيقية،  الق�سة  يك�سفون 
يهرعون  العامليني  املتطرفني  اأن 
واحد،  ل�سبب  ق��ط��ر  ع��ن  ل��ل��دف��اع 
واملدافع  والداعم  امل�ستفيد  لأنها 

الأول عن الإرهاب العاملي. 
*عبد اهلل املحي�سني: مفتي جبهة 
كمقاتل  ن�����س��اط��ه  ب����داأ  ال��ن�����س��رة. 

م�ستقل وقا�س �سرعي يحكم بني 
الف�سائل املختلفة يف �سوريا مثل 
اأحرار  و  الن�سرة  جبهة  و  داع�س 
 2014 ل��ك��ن يف ف���رباي���ر  ال�����س��ام 
ب��داأ يتخذ مواقف ح��ادة و �سلبية 
ب������داأ مي���ي���ل اإىل  جت�����اه داع���������س و 
م��ن مرة  اأك���رث  واأ���س��ي��ب  الن�سرة 
 2015 اأبريل  يف عدة معارك يف 

و دي�سمرب 2015. 
منا�سر  علي،  العلي  عبد  *حامد 
داع���������س وع������رف ب���ت���اأي���ي���ده لأب����ي 
فالعلي،   . ال�����زرق�����اوي  م�����س��ع��ب 
للحركة  ال�����س��اب��ق  ال���ع���ام  الأم�����ني 
اأب������دى  ال����ك����وي����ت،  ال�����س��ل��ف��ي��ة يف 
باأ�سا  تعاطفه مع قطر ومل يجد 
����س���رور عاقة  م���ن  ال��ت��ه��وي��ن  يف 

قطر باإيران.
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عربي ودويل
طالب تبتي يحرق نف�سه يف الهند هاتفا ً "حرية "

•• نيودلهي-اأ ف ب:

اأعلنت ال�سرطة الهندية ان طالبا من التيبت احرق نف�سه وهو يهتف “حرية”، ما اأدى اإىل اإ�سابته بجروح خطرية.
واأ�سرم الطالب النار يف نف�سه ام�س الأول اجلمعة يف اجلامعة املركزية لدرا�سات التيبت يف فارنا�سي يف ولية اأوتار 
برادي�س.ويلجاأ �سكان التيبت اإىل اإحراق اأنف�سهم كطريقة لاحتجاج على الأ�ساليب التي تتبعها ال�سني يف التيبت. 
اإل اأن ال�سرطة الهندية قالت اأنها حتقق يف ما اإذا كان ف�سل الطالب )20 عاما( يف امتحانات اأخرية ميكن اأن تكون 
ال�سبب وراء فعلته.و�سرح �ساجناي تريباثي املتحدث با�سم �سرطة فارنا�سي لوكالة فران�س بر�س ل�سنا متاأكدين 
ان يرك�س اىل اخل��ارج وي�سكب على نف�سه  اأن��ه هتف حرية قبل  اأن �سهودا عيان اخربونا  اإل  متاما من ال�سباب 
الكريو�سني وي�سرم النار يف نف�سه.واأ�ساف كان عدد من ممثلي التيبت متوجودين يف املعهد وقت احلادث. ال ان 

�سلطات املعهد ابلغتنا اأنها اعلنت نتائج المتحانات قبل يوم وقد اخفق الطالب يف امتحانني .
تقول ال�سني ان قواتها حررت التيبت يف 1951 األ اأن العديد من �سكان املنطقة يتهمون احلكومة بال�سطهاد 
الديني والق�ساء على ثقافتهم.وترف�س ال�سني هذه التهامات وتتهم الدلي لما، الزعيم الروحي للتيبت الذي 

يعي�س يف الهند، بتحري�س التيبتيني على احراق انف�سهم يف م�سعى لنف�سال التيبت عن باقي ال�سني.

كا�سرتو يندد باالإ�سطهاد للوال دا �سيلفا يف الربازيل 
•• هافانا-اأ ف ب:

ندد الرئي�س الكوبي راوول كا�سرتو بالإ�سطهاد 
ال�سيا�سي الذي يتعّر�س له الرئي�س الربازيلي 
الذي  �سيلفا،  دا  ل��ول  اإينا�سيو  لوي�س  ال�سابق 
الرئا�سية  ل���اإن���ت���خ���اب���ات  ب���ال���رت����س���ح  ي���رغ���ب 
عليه  احل��ك��م  رغ����م   2018 ع����ام  ال��ربازي��ل��ي��ة 

بال�سجن لنحو ع�سر �سنوات.
وتوّجه راوول كا�سرتو يف ختام جل�سة للربملان 
الرفيق  اىل  الر�سمي،  التلفزيون  بثها  الكوبي 
لوي�س اإينا�سيو لول دا �سيلفا، �سحية الإ�سطهاد 

نعرّب  م�سيفا  الإنقابية  وامل��ن��اورات  ال�سيا�سي 
تر�سحه  م��ن��ع  حم��اول��ة  وج���ه  يف  ت�سامننا  ع��ن 

لاإنتخابات بحجة عدم اأهليته.
دائما  �ستكون  كوبا  اأن  الكوبي  الرئي�س  وت��اب��ع 
اىل جانب لول وديلما رو�سيف رئي�سة الربازيل 
التاعب  ب��ت��ه��م��ة   2016 ع������ام  امل���خ���ل���وع���ة 
ال��ع��م��ال وال�سعب  ال��ع��ام��ة وح���زب  ب��احل�����س��اب��ات 

الربازيلي.
حزب  موؤ�س�س  ع��ام��ا(،   71( ل��ول  على  وح��ك��م 
العمال الي�ساري عام 1980 ورئي�س الربازيل 
ت�سع  ملدة  بال�سجن   ،2010 2003 حتى  من 

بتهم  ادانته  بعد  الأرب��ع��اء،  اأ�سهر  و�ستة  �سنوات 
حتى  طليقا  و�سيبقى  ام����وال.  وغ�سيل  ف�����س��اد 

�سدور حكم الإ�ستئناف.
ون��ف��ى ل���ول، اي��ق��ون��ة ال��ي�����س��ار ال��ربازي��ل��ي الذي 
اخرى،  ق�سائية  ملفات  ارب��ع��ة  اي�سا  تطاوله 
ت�ستند  ل  انها  بحجة  اليه  املوجهة  التهم  ك��ل 
املوؤامرة  خانة  يف  وي�سعها  ملمو�سة،  ادل��ة  اىل 
الرئا�سية  لاإنتخابات  تر�سحه  منع  اأج��ل  من 

يف 2018.
ي����زال ���س��م��ن اللعبة  اأن����ه ل  واأع���ل���ن اخل��م��ي�����س 

الإنتخابية واأنه يرغب يف تقدمي تر�سيحه.

•• الفجر – ليبيا - خا�س

الليبية  الإع������ام  و���س��ائ��ل  حت��ف��ل 
وال����ع����امل����ي����ة امل�������ق�������روءة وامل����رئ����ي����ة 
الوثائق  من  ب�سيل  واللكرتونية 
التي  وال�����س��ه��ادات وال��ت�����س��ري��ح��ات 
ت�����س��ري ج��م��ي��ع��ه��ا ت�����ورط ق��ط��ر يف 
والدول  الأن��ظ��م��ة  اإ���س��ق��اط  خطط 
ب�����س��ك��ل قاطع  ال��ع��رب��ي��ة وت��ك�����س��ف 
الأفعال القذرة التي ميار�سها نظام 

قطر يف ليبيا من اأجل تخريبها.
وتوؤكد هذه الوقائع الدور القطري 
يف �سناعة املحنة الليبية بت�سليمها 
داع���������س  ذئ��������اب  اىل  ال����ب����ل����د  ه�������ذا 
وحماولتها  والخ�����وان  وال��ق��اع��دة 
ال�سيا�سي  الإ���س��ام  اج��ن��دة  ف��ر���س 

الظامي بالقوة.

راأ�ض احلربة
املتحدث  معتوق  احلكيم  عبد  قال 
الليبية  احل��ك��وم��ة  ب��ا���س��م  ال�����س��اب��ق 
املوؤقتة اإن قطر �سكلت راأ�س احلربة 
بال�سعب  ح��ل��ت  ال��ت��ي  ال���ك���ارث���ة  يف 
الليبي عرب دعم ومتويل ع�سابات 
التوح�س وا�ستغال املال ال�سيا�سي 
بقناة  ممثلة  الإع��ام��ي��ة  وذراع��ه��ا 
الت�سليل  مار�ست  التي  اجل��زي��رة، 
التقارير  وف����ربك����ة  الإع������ام������ي 

والتزييف الإعامي.
ت�سريح  يف  امل���ع���ت���وق  واأو������س�����ح     
�سحفي، اأن تنظيم احلمدين لعب 
النظام  اإ���س��ق��اط  يف  حم��ورًي��ا  دوًرا 
ال�������س���اب���ق، ال������ذي - ومب����ع����زل عن 
اجلدل حوله - اإل اأن ما ح�سل يف 
اكت�سته  اأخ���رى، مبا  وب��ل��دان  ليبيا 
م��ن ل��ب��ا���س دي��ن��ي، ل مي��ل��ك �سلة 
ال�سذج  ا�ستغفل  ال��ت��ي  بال�سعارات 
كوقود  حت��ري��ك��ه��م  وج�����رى   ، ب��ه��ا 

�سورى  مبجل�س  ي��ع��رف  م��ا  ب��دع��م 
ثوار بنغازي الذي ي�سم تنظيمات 
اأن�سار ال�سريعة والقاعدة وداع�س.

التي  ال�����دول  ب��ع�����س  اأن  م���وؤك���دا     
لدمار  ت�����س��ع��ى  ب���امل���ارق���ة  و���س��ف��ه��ا 
قطر  اأن  مو�سحاً  ليبيا،  وخ���راب 
وت��رك��ي��ا ت��ر���س��ل الأ���س��ل��ح��ة خلايا 
اإرهابية متواجدة يف الغرب الليبي 
املتطرفة  امل���ج���م���وع���ات  وت����دع����م 

هناك.
حترير  اإن  ب����وخ����م����ادة  وق�������ال     
يعني  الإره��اب  بنغازي من  مدينة 
ق��وي��ة يف  ق���وات م�سلحة  ه��ن��اك  اأن 
يف  حتقق  وم��ا  ال�سرقية،  املنطقة 
املدينة مبثابة انت�سار كبري لقوات 

اجلي�س على الإرهاب،
   مو�سحاً اأن القوات اخلا�سة كانت 
تقارع الإرهاب يف بنغازي منذ �سنة 
وان�سمت  ع�����س��ر،  وث���اث���ة  األ���ف���ني 
مع  ال��ك��رام��ة  معركة  �سفوف  اإىل 

انطاقتها.
   ه��ذا وق��ال ف��رج زي���دان، الباحث 
اإن  ال����ل����ي����ب����ي،  ال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي 
والتنظيمات  امل�سلحة  امليلي�سيات 
التي كانت ت�سيطر على  الإرهابية 
بنغازي يف ليبيا كانت تتبع اأهداف 
واح��دة وهى احلر�س على تفكيك 
م�سريا  الوطنية،  ال��دول  واإ�سقاط 
اإىل اأن تلك التنظيمات ت�سعى اإىل 
العمليات  خ��ال  م��ن  ذل��ك  تنفيذ 
الإرهابية املتكررة يف م�سر وليبيا.
اأن اجلماعات   ، زي���دان    واأو����س���ح  
اإىل  تنق�سم  امل�سلحة  وامل��ل��ي�����س��ي��ات 
ج��م��اع��ة ال����دروع ال��ت��اب��ع��ة جلماعة 
ال��ت��ي ت�سعى  الإخ������وان الإره���اب���ي���ة 
الإ�سامية،  اخلافة  تطبيق  اإىل 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

وميلي�سيات اأن�سار ال�سريعة.

العمليات  كل  لتغذية  حلوب  بقرة 
واخلليج  وتون�س  م�سر  يف  القذرة 
ال����ع����رب����ي، ب���غ���ي���ة زع����زع����ة الأم�����ن 
وال���س��ت��ق��رار يف ت��ل��ك ال�����دول، من 
خال اإيواء احلركات الإرهابية اأو 
الزعامات التي حتر�س على القتل 

والعنف.
   وخ��ت��م معتوق ب���اأن م��ا ق��ام��ت به 
قطر فاق كل ت�سور، وو�سل الأمر 
����س���رخ يف  اإح�������داث  اإىل  ب��ح��ك��ام��ه��ا 
العربي  القومي  الأم���ن  منظومة 
وخ�������رق م���ي���ث���اق ج���ام���ع���ة ال������دول 
العربية، داعًيا اإىل األ تكون معاقبة 
قطر اآنية، بل يجب ا�ستبعادها من 
ا�ستبعادها  مت  كما  العربي،  البيت 

من البيت اخلليجي.

اأ�سلحة قطرية
ويف �سياق مت�سل، اتهم اآمر القوات 
وني�س  العميد  ال�ساعقة  اخلا�سة 
وال�سودان  وتركيا  قطر  بوخمادة 

ت�سكيل  يف  وم�����س��اع��دت��ه  وت��ل��م��ي��ع��ه 
اأمًا  عليه  والإنفاق  �سيا�سي  حزب 

يف و�سوله لل�سلطة.
    واعترب اأن الدوحة و�سعت نقاط 
تنظيم  عنا�سر  م��ن  كثرية  ارت��ك��از 
بهم  والدفع  ليبيا،  ف��رع  الإخ���وان، 
اأول  ل��ل��ف��وز يف  واأح�����زاًب�����ا  ف������رادى 
ل��ي��ب��ي��ا منذ  ان��ت��خ��اب��ات جت����ري يف 
ع��ق��ود، واإق��ام��ة م��ا ع��رف باملوؤمتر 
الوطني العام، حيث جنحوا اآنذاك 
ال��ذي كان  امل��دين  التيار  اإق�ساء  يف 
اآنذاك وهو  ميثله حممود جربيل 

حتالف القوى الوطنية.
اأه��م ال�سخ�سيات  اأن��ه من     وتابع 
الإ�سامية التي مت التعويل عليها 
النتخابي  ال���س��ت��ح��ق��اق  ه����ذا  يف 
وحممد  ال�سويحلي  الرحمن  عبد 
امل���ق���ري���ف وحم���م���د ����س���وان وعبد 
كعوان،  ون�����زار  ال����ع����رادي  ال������رزاق 
العام  امل��رج��ع  ك��ان يحركها  وال��ت��ي 
للتنظيم علي ال�سابي من مكتبه 

الأخ�سر  التهمت  التي  للمحرقة 
والياب�س.

   واأك��د معتوق اأن قطر قامت من 
املكثف  الدبلوما�سي  العمل  خال 
خارجيتها  وزراء  ب���ه  ق����ام  ال�����ذي 
من  ك��ث��ري  ذمم  ب�����س��راء  املتعاقبني 

الدبلوما�سيني الليبيني.

الرهان على الخوان
وحت���دث ع��ن دور رئ��ا���س��ة الأرك����ان 
املبا�سر  الإ�����س����راف  يف  ال��ق��ط��ري��ة 
اإىل  وال��ذخ��ائ��ر  ال�����س��اح  نقل  على 
ليبيا، يف واحدة من �سل�سلة حلقات 
الجهاز على ليبيا وت�سريد �سعبها 
جنودها  ج����م����اع����ات  خ������ال  م�����ن 
ع���ل���ى الأر���������س ق���ط���ع���ان اخل������وارج 
واأن�سار  وال��ق��اع��دة  الإخ�����وان  م��ن 
الوعي  ع���ن  غ��ف��ل��ة  يف  ال�����س��ري��ع��ة، 
اجلمعي لل�سعب الليبي والعربي .

اأن تاآمر قطر مل يقت�سر     وتابع 
اجلوار  دول  وعلى  ب��ل  ليبيا،  على 

“التي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة،  امل��ج��م��وع��ة  يف 
القربى  ب���اأوا����س���ر  م��ع��ه��ا  ت��رت��ب��ط 

واملعاهدات واملواثيق والعهود«.
اأن ق��ادة قطر جتاوزوا     واأ���س��اف 
القيام  على  وعملوا  املنطق  ح��دود 
بدور اأكرب من قدرتهم على القيام 
الإ�سام  متكني  اأن  منهم  ظًنا  ب��ه، 
املنطقة  ق����ي����ادة  م����ن  ال�����س��ي��ا���س��ي 
ل���ه���م طموح  ���س��ي��ح��ق��ق  ال���ع���رب���ي���ة 
ب���اإق���ام���ة دولة  ال���زع���ام���ة ال���زائ���ف���ة 
وينجحوا  ليبيا،  ومركزها  دينية 
م�������س���ادر  ع����ل����ى  ال�����س����ت����ي����اء  يف 
الذين  اأولئك  والتحكم يف  الطاقة 
اأمراء الدولة الدينية  �سي�سبحون 
اجلديدة يف املغرب العربي كما يف 

امل�سرق، و�سوًل اإىل اخلليج.
ال�سياق  ه����ذا  م��ع��ت��وق يف  ودل����ل     
على رهان قطر على عبد احلكيم 
لأ�سامة بن  اليمني  ال��ذراع  بلحاج، 
الليبية  اجل��م��اع��ة  وزع���ي���م  لدن، 
وال�ساح  ب��امل��ال  ودع��م��ه  امل��ق��ات��ل��ة، 

كمطار  احليوية  املن�ساآت  وتدمري 
النفطي،  ال���ه���ال  ويف  ط��راب��ل�����س 
امل������دن التي  ف�������س���ًا ع����ن ح������روب 
رافقتها حمات الدهم والعتقال 
وال���ت���ه���ج���ري ال���ق�������س���ري ل���ك���ل من 
من  مبا�سرة  وب���اأوام���ر  يخالفهم، 

الدوحة.
   ويف �سياق احلديث عن دور قطر 
الأذه����ان  م��ع��ت��وق  اأع����اد  التخريبي 
ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ت�����س��ري��ح��ات  اإىل 
برل�سكوين  ���س��ي��ل��ف��ي��و  الإي����ط����ايل 
الذي �سرح ل�سحيفة الكوريرا دي 
ل �سريا منذ عامني باأن ما ح�سل 
يف ل��ي��ب��ي��ا ه���و ����س���راع ق��ط��ري على 

الغاز الليبي.
اإن اإجن���ازات قطر     وق��ال معتوق 
يف ليبيا متثلت يف اإعادة هذا البلد 
اخلبث  واأن  ال������وراء،  اإىل  ل���ق���رون 
ال���ق���ط���ري ي����اأت����ي يف ع���م���ق دائ�����رة 
بوهم  والإح�سا�س  التخريف  فعل 
ال�سيطرة على ليبيا وحتويلها اإىل 

يف ال��دوح��ة وب��ال��ت��ف��اه��م م��ع حكام 
قطر .

انتهت  ع��ن��دم��ا  اأن�����ه  واأ�����س����اف       
ولية املوؤمتر العام بف�سل ذريع يف 
الفنت  واإث��ارة  الباد،  �سوؤون  اإدارة 
القبائل،  ب��ني  الق��ت��ت��ال  واف��ت��ع��ال 
وم�سل�سل الإق�ساء والتهمي�س عرب 
وت�سكيل  ال�سيا�سي  ال��ع��زل  ق��ان��ون 
ميلي�سيات واأذرع م�سلحة - انتف�س 
اإىل  ق��ط��ر  ذه��ب��ت  ال��ل��ي��ب��ي،  ال�سعب 

اإعادة �سياغة امل�سهد من جديد.

�سرخ يف المن القومي
الليبيني يقررون  ت��رك  وب��دًل من 
نحو  ب��الأو���س��اع  دفعت  م�سريهم، 
العنف لفر�س اأجندة الإ�ساميني 
بت�سكيل  الأم�����ر  وان��ت��ه��ى  ب��ال��ق��وة، 
ليبيا  بفجر  �سمي  م�سلح  ف�سيل 
ح�سل  ال��ذي  ب���ادي،  �ساح  بقيادة 
على الدعم الكامل من قطر، مكنه 
التخريب  ج���رائ���م  مم��ار���س��ة  م���ن 

خراب ليبيا.. اجناز قطري بوخمادة.. قطر �سبب الباء

فجر ليبيا.. ذراع الخوان الرهابيةمعتوق.. ل بد من ا�ستبعاد قطراجلي�س الليبي ي�سفه احام الدوحة

لفر�ض اجندة الإ�سالم ال�سيا�سي الظالمي:

قطر راأ�ض احلربة يف الكارثة التي حلت بال�سعب الليبي
- "اإجنازات" قطر يف ليبيا متثلت يف اإعادة هذا البلد لقرون اإىل الوراء

- قطر وتركيا تر�سل االأ�سلحة خلاليا اإرهابية متواجدة يف الغرب الليبي

- اإيواء احلركات االإرهابية والزعامات التي حتر�ض على القتل والعنف بغية زعزعة ا�ستقرار املنطقة

- �سلوك الدوحة اأحدث �سرخا يف منظومة االأمن القومي العربي وخرق ميثاق جامعة الدول العربية

- عبد احلكيم معتوق: ال بد من ا�ستبعاد قطر من البيت العربي
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يوليو 2017 العدد 12071

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  16  يوليو 2017 العدد 12071

للمحاماة  وم�����س��ارك��وه  الرئي�سي   : امل��ال��ك   / الت�سجيل  وك��ي��ل  ت��ق��دم  ع��ن  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ام��ات  اإدارة  تعلن 
وال�ست�سارات القانونية - وكيل ت�سجيل العامات التجارية 

بطلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية :
Al Raeesi & Associates Advocates & Legal Consultant الرئي�سي وم�ساركوه للمحاماه

املودعة بالرقم :210927     بتاريخ : 2014/4/30
با�س������م :الرئي�سي وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - وكيل ت�سجيل العامات التجارية

وعنوانه:بردبي - عود ميثاء - �سارع نادي الن�سر - بناية القرق - 401 �س.ب: 33626 هاتف: 3548066 04 
info@lawofuae.com :فاك�س: 3547709 04 الربيد اللكرتوين

ت�سجيل   - قانونية  وال�ست�سارات  املحاماة  خدمات  بالفئة:45  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
العامات التجارية. 

و�سف العامة:دائري ال�سكل عبارة عن كرة ار�س ج/دجية بداخلها ميزان يظهر يف احدى كافاته كلمة احلق 
املكتب  ا�سم  يظهر يف  العنابي  واللون  الف�سي  واللون  الذهبي  اللون  اىل  بال�سافة  الخ�سر  باللون  راجحاً 
 Al Raeesi & النكليزية  واللغة  القانونية  للمحاماة وال�ست�سارات  الرئي�سي وم�ساركوه  العربية  باللغة 

Associates Advocates & Legal Consultant
ال�س��رتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  يوليو 2017 العدد 12071

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوان الظفرة للخياطة 

الن�سائية رخ�سة رقم:CN 1163135 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة لولوه اخلباب مر�سد مكتوم املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بطي علي زايد الدودة املن�سوري
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16

اإع����������الن
للنجارة  القلعة  ال�س�����ادة/باب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليدوية رخ�سة رقم:CN 2292192 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي حممد ثعيلب �سقر العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك حممد بالعكم �سعيد العامري
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16

اإع����������الن
ال�س�����ادة/حمم�سة طريق  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

احلرير رخ�سة رقم:CN 2227459 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سني �سعوان عبدالهادي �سوفان الحبابي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف منيب حمدي منيب النابل�سي
تعديل وكيل خدمات

حذف ح�سني �سعوان عبدالهادي �سوفان الحبابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون رجب للحاقة 

رخ�سة رقم:CN 1033631 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 0.70*3 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/�سالون رجب للحاقة
RAJAB HAIRDERSSING SALON

اىل/ درمي وورلد لتجارة املاب�س اجلاهزة
DREAM WORLD READY MADES TRADING

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املاب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع احللي والك�س�سوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الحذية الرجالية - بالتجزئة )4771901(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع العطور - بالتجزئة )4772007(

تعديل ن�ساط/حذف ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلاقة للرجال فئة ثانية )9602101.2(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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الفجر الريا�ضي

منطاد “لن ين�ساك العامل يا زايد” يكمل 12 عاما من االإجنازات واحل�سور العاملي
عاما   12 زايد”  يا  العامل  ين�ساك  “لن  منطاد  اأكمل 
العامل  ج��اب خالها  العاملي  واحل�سور  الإجن���ازات  من 
وهو يحمل �سورة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه يف م�سرية وفاء من اأبناء الإمارات 

لباين هذا الوطن.
ويحمل منطاد “لن ين�ساك العامل يا زايد” وهو يحلق 
يف �سماء العامل ر�سالة الإمارات وقيادتها الر�سيدة اإىل 
ل��اإن�����س��ان ج�سر  ال�����س��ام  ب��ق��اع الأر�����س يف جعل  جميع 

التوا�سل وبني ال�سعوب والثقافات.
اجمل  املنطاد  ه��ذا  م��ن خ��ال  الإم����ارات  �سباب  و�سطر 
ل��وح��ات ال��ت��اح��م وال��رتاب��ط واأ���س��ب��ح ه��ذا امل��ن��ط��اد من 
العاملية  املجالت  واأ�سعب  اأهم  اأحد  الم��ارات يف  معامل 
والتاحم  التوا�سل  خلدمة  �سخرها  التي  والعامية 

بني ال�سعوب ون�سر املحبة والت�سامح.
يذكر ان منطاد “لن ين�ساك العامل يا زايد” انطلق عام 
2005 من العا�سمة الربيطانية لندن ليجوب العامل 

الإمارات  ر�سالة  التحليق حاما  12 عاما من  منجزا 
حكومة و�سعبا وكل املقيمني عليها يف الرتحيب واملحبة 

لكل من تطاأ قدمه اأر�س الإمارات.
واأعرب الكابنت طيار عبدالعزيز نا�سر املن�سوري رئي�س 
منطاد الإمارات يف ت�سريح لوكالة انباء الإمارات “ وام 
“ عن فخره بقيادة اأهم رمز للعمل الإن�ساين باملنطقة 
والذي حلق و�سارك على مدى 12 عاما يف جميع دول 
العامل والتي رحبت بهذا العمل الذي كان ح�ساد فكر 

زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�س  زرع��ه  ال��ذي  ال�سام  ون�سر  اخلري 
ابنائه  نفو�س  يف  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
�سباب الم��ارات والذي جتلى على اأر�س و�سماء الواقع 
يف م�ساركة منطاد المارات يف دول وجعلت من م�ساركة 
ر�سميا  زايد” ح��دث��ا  ي��ا  ال��ع��امل  ي��ن�����س��اك  “لن  م��ن��ط��اد 
جانبه  من  والثقافية.  الوطنية  ملهرجاناتهم  واأ�سا�سيا 
منطاد  ف��ري��ق  م��دي��ر  الب�ستكي  نقي  عبدالرحمن  ق��ال 
ين�ساك  “لن  منطاد  اإن  مم��اث��ل  ت�سريح  يف  الم����ارات 

العامل يا زايد” كان حلما يراود اأبناء و�سباب الإمارات 
لر�سم �سور الإن�سانية التي خطها املوؤ�س�س ال�سيخ زايد 
لي�سريوا  لأبنائه  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
ع��ل��ى ن��ه��ج ال��رح��م��ة وال��ت�����س��ام��ح ال����ذي ي��دع��و ل��ه ديننا 
بثقة  اأن��ه  واأ�ساف  العريقة.  العربية  وثقافتنا  احلنيف 
من القيادة يف جهود ابنائها انطلق منطاد “لن ين�ساك 
ن�سر  واقعا ملمو�سا وفعال يف  زايد” واأ�سبح  يا  العامل 

روؤية المارات وقيادتها.

•• دبي - الفجر

للنا�سئني  الوطني  يدخل منتخبنا 
داخلياً  م��ع�����س��ك��راً  ���س��ن��ة   16 حت���ت 
ال��ك��رة، يف الفرتة من  مبقر احت��اد 
اجلاري،  ال�سهر  من   20 اإىل   16
حت����ت ق����ي����ادة امل��������درب ال���ك���روات���ي 
م���ي���ل���ني، �سمن  ف������ريدو  اجل����دي����د 
الآ�سيوية  للت�سفيات  حت�سرياته 
�سبتمرب  �سهر  يف  �سنة،   16 حت��ت 

القادم.
وك���������ان الأب�����ي�����������س ال�������س���غ���ري قد 
خال  داخ��ل��ي��ني  مع�سكرين  د���س��ن 
الأ�سبوعني املا�سيني، وقف خاله 
امل������درب ال���ك���روات���ي اجل���دي���د على 
ل���اع���ب���ني، ويعد  ال��ف��ن��ي��ة  احل���ال���ة 

ال��ث��ال��ث على  التجمع اجل��دي��د ه��و 
طبقاً  ال��وط��ن��ي،  ملنتخبنا  ال��ت��وايل 
ل���ل���ربن���ام���ج امل���ع���د ل��ل��م��ن��ت��خ��ب من 
وال�سوؤون  امل��ن��ت��خ��ب��ات  جل��ن��ة  ق��ب��ل 
للتح�سري  ال��ك��رة،  ب��احت��اد  الفنية 
القادمة،  الر�سمية  لا�ستحقاقات 
والإداري  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از  وي���رك���ز 
ل���اأب���ي�������س ال�������س���غ���ري ع���ل���ى رف���ع 
اجل����اه����زي����ة ال���ف���ن���ي���ة وال���ب���دن���ي���ة 
لاعبني، ونقاط القوة وال�سعف يف 
للتجهيز  املنتخب،  خطوط  جميع 

الأمثل للت�سفيات الآ�سيوية.
الثالث  املع�سكر  فرتة  اإنتهاء  وبعد 
املدرب  ال�سغري، �سيختار  لاأبي�س 
لعباً،  وع�سرين  اأرب��ع��ة  ال��ك��روات��ي 
يف  خارجياً  مع�سكراً  يف  للم�ساركة 

 15 اإىل  ي��ول��ي��و   23 م���ن  ال���ف���رتة 
خاله  ي�����س��ارك  ال��ق��ادم،  اأغ�سط�س 
تت�سمن  دول����ي����ة  ودي�������ة  دورة  يف 

خ��و���س��ه ل��ث��اث��ة جت�����ارب دول���ي���ة، 
باأن القائمة �ستبقى مفتوحة  علماً 
لت�سكيلة  النهائي  الإخ��ت��ي��ار  حتى 

ا�ستحقاقاته  ب��دء  قبل  للمنتخب، 
يف  الآ�سيوية  الت�سفيات  يف  املقبلة 

�سهر �سبتمرب القادم.

االأبي�ض ال�سغري يد�سن جتمعه الثالث اليوم

•• دبي - الفجر

الوطني  الأحد منتخبنا  اليوم  يتجمع م�ساء 
لل�سباب حتت 19 �سنة، يف مع�سكره الداخلي 
ال���ث���اين ع��ل��ى ال����ت����وايل، مب��ق��ر احت�����اد الكرة 
باخلوانيج يف دبي، حتت قيادة املدرب ال�سربي 
ا�ستعدادات  �سمن  درول��وف��ي��ت�����س،  ليوبينكو 
الت�سفيات  غ��م��ار  ال�����س��اب خل��و���س  الأب��ي�����س 
اأكتوبر  �سهر  يف  ���س��ن��ة،   19 حت��ت  الآ���س��ي��وي��ة 

القادم بدولة قريقي�ستان.
الذي  الأول  املع�سكر  بعد  التجمع  وياأتي هذا 
املا�سي،  الأ���س��ب��وع  ال��ك��رة خ��ال  د�سنه احت���اد 
بعد تويل املدرب ال�سربي اجلديد م�سوؤولية 
ال�سهر  م��ط��ل��ع  ال��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ت���دري���ب 
اجل������اري، ح��ي��ث ك���ان ب���داي���ة وف��ر���س��ة جيدة 
للتعارف بينه وبني الاعبني، وللوقوف على 
م�ستواهم الفني والبدين، حت�سرياً للت�سفيات 
الأ�سيوية حتت 19 �سنة يف دولة قريقي�ستان. 
 28 دب��ي  لتجمع  درولوفيت�س  قائمة  وت�سم 
لعباً هم: �سهيل عبداهلل املطوع، �سيف �سعيد 
�سالح  علي  الكعبي،  اأحمد  �سعيد  ال�سويدي، 
علي الو�سل، �سيف عبدالرزاق، عبدالرحمن 
عبداهلل  الكعبي،  عبيد  �سعيد  را���س��ي،  �سالح 
اإبراهيم ال�سويدي، طارق عبداهلل علي، �سيف 
البلو�سي،  ر�سا  رائ��د  ال�سارقة،  اأحمد  جا�سم 
�سامل، حارب جمال علي، مروان  اأحمد  عمر 
اأحمد، يو�سف  �سامل خريي  دب��ي،  فهد حمزة 
امل���ن�������س���وري اجل����زي����رة، ع��ي��د خمي�س  اأمي�����ن 
�سالح  عبداهلل  بخيت،  علي  يو�سف  النعيمي، 
احتاد  �سلطان  را���س��د  م��اج��د  ال�����س��ب��اب،  �سبت 
حمدان  طحنون  خمي�س،  عادل  نهيان  كلباء، 
الوحدة،  ف��ه��د حم��م��د احل���م���ادي  ال���زع���اب���ي، 
ح�سن  خلفان  العني،  البلو�سي  حممد  خالد 
النوبي الأهلي، حمدان حممد املن�سوري دبا 
احل�سن، حمد جا�سم البلو�سي الن�سر، را�سد 

�سامل خلفان حتا.
اإىل جانب اجلهاز الفني والإداري للمنتخب، 
وال�������ذي ي�������س���م: ����س���امل ال��ي��ع��ق��وب��ي م���دي���راً 
مدرباً  درول��وف��ي��ت�����س  ليوبينكو  للمنتخب، 
للمدرب،  م�ساعداً  داح�����س  خالد  للمنتخب، 
يو�سف الزعابي مدرباً حلرا�س املرمى، لوي�س 
دييجو مدرباً للياقة البدنية، خلدون الكلوب 
طبيعياً،  م��ع��اجل��اً  اجل��زاي��ريل  منري  طبيباً، 
لوت�سي مدلكاً، فتحي مناع م�سوؤوًل  �ستيفان 

للمهمات.

درولوفيت�ض يف مع�سكره الثاين لالأبي�ض ال�ساب
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العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه :   ال�سنافر لتنظيف املباين    
نعلنكم باأن  املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/8 يف الدعاوى املذكورة ل�سالح املدعني 

بالزام املدعي عليها بان توؤدي :  

والزمتها بتذكرة عودتهم اىل موطنهم او مبا يقابلها نقدا ما مل يكن - عند تنفيذ احلكم - ملتحقا 
ن�سيبهم  م��ن  امل��دع��ني  واع��ف��ت  امل�����س��اري��ف  م��ن  باملنا�سب  ال��ط��رف��ني  وال��زم��ت  اآخ���ر  بخدمة رب عمل 
منها وام��رت باملقا�سة يف اتعاب ، ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابا 

لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر  هذا العان.  
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4341/2017/13 
 4343/2017/13
4344/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 عاء الدين حممد �ساجهان كا�سي 

فرهاد ف�سل احلق 
�سليم مياه بادهو مياه 

مبلغ املطالبة
18245 درهم +  تذكرة العودة
27900 درهم +  تذكرة العودة
22780 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/ مرتك�س للمقاولت ان�ساء الطرق - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/7/19 ال�ساعة 8:30  

م�ستندات  او  لديكم من مذكرات  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  او من ميثلكم  باحل�سور 
ويف  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  بال�سافة  القل  على  ايام  بثاث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.
رئي�س ال�سعبة     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6557/2017/13
 6499/2017/13
 6434/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 �سفري احمد حممد نذير 

حممد عمران اعظم حممد خان 
يا�سر فقري فقري حممد 

مبلغ املطالبة
11893 درهم +  تذكرة العودة

11027.6 درهم +  تذكرة العودة
11178.1 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1323  مدين جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - ميان ازمي حممد مقبول اخرت جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / فرحان عبا�سي مري اف�سر خان  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه وعليه 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/7/13  احلكم التمهيدي التايل : باإحالة 
الدعوى للتحقيق ليثبت املدعي بكافة طرق الثبات القانونية ومنها �سهادة ال�سهود 
، انه �سلم املدعي عليه ال�سيارة حمل الدعوى كعارية ال انه مل يعيدها له ول زالت 
ال�سيارة بحوزة املدعي عليه ويحق للمدعي عليها نفي هذا الدع��اء بذات الطرق 
وحددت جل�سة 2017/7/19 موعدا لبدء التحقيق على ان ينتهي خال �سهر واحد 
من تاريخ اول جل�سة وابقت الف�سل يف امل�ساريف وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

الربعاء املوافق 2017/7/19 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف مكتب القا�سي. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1198  جتاري جزئي                              

اىل املدعي عليه /1 - فرانز موهر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / عبداهلل �سامل عبيد 
ح�سن قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/7/10 
احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة بندب اخلبري احل�سابي �ساحب الدور باجلدول 
خبريا يف هذه الدعوى وتكون مهمته كالتي : - الطاع على ملف الدعوى وم�ستنداتها 
المر  ل��زم  ان  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  مقر  اىل  والن��ت��ق��ال  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وم��ا 
التجارية  والدفاتر  ال�سجات  ان وجدت  واللكرتونية  الورقية  املرا�سات  والط��اع على 
امانة وم�سروفات  امانة خربة وقدرها ثاثة الف درهم  الورقية واللكرتونية وح��ددت 
واتعاب اخلبري والزمت املدعي ب�سدادها يف خزانة املحكمة. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

Ch.1.C.12 الثنني املوافق 2017/7/17 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
  يف الدعوى  رقم  2017/39  نزاع تعيني خربة عقاري        

املقامة من املتنازع / را�سد دروي�س احمد �سيف الكتبي 
�سد املتنازع �سده / اميد حممد مهدي طواف لنكرودي 

نعلن نحن اخلبرية احل�سابية/اليازية خليفة املري ، اأنه مت تعيننا من حمكمة 
دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى 
له  املقرر  اخلربة  اجتماع  حل�سور  �سده  املتنازع  نعلن  كما   - اعاه  املذكورة 
جل�سة يوم الثنني  املوافق 2017/7/17  يف متام ال�ساعة 4.30 ظهرا  وذلك 
مبقر مكتبنا الكائن بدبي - ديره بور �سعيد - بناية و�سل بزن�س �سنرتال - 

دبي مكتب رقم 702  ، هاتف : 2997711 4 971 فاك�س 2997739 4 971 
اخلبرية احل�سابية 
اليازية خليفة املري 

 اإعالن بالن�سر لجتماع اخلربة

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
 اعالن ن�سرا        

اإىل املدعي عليه /حكمة يوطو لتجارة املاب�س اجلاهزة 
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ احمد �سعيد علي الناعور 

قد اأقام �سدكم دعوى ايجارية بالرقم 2017/74  تنفيذ لدى جلنة ف�س  املنازعات 
اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا اأو وكيا عنكم 
لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�سادر يف مدة 15 يوم من تاريخ الإعان . ويف 
حالة تخلفكم عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�سارقة

  بلدية مدينة خورفكان
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/823 عقاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- جودم كا�سرو ماهاراج كي�سن كا�سرو جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك 
دبي ال�سامي - �س م ع  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/5  يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�سالح/ بنك دبي ال�سامي - �س م ع - بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك مو�سوع 
الدعوى وماحقها و�سطب عبارة )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا 
لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع الدائرة( الواردة  ب�سهادة ملكية العقار ال�سادرة عن 
دائرة الرا�سي والماك بتاريخ 2014/12/8 م ، وبالزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية حمل 
 12.562( وق��دره  تعوي�س  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  الزمته  كما   ، له  احليازة  ورد  للمدعي  التداعي 
درهم( اثنتا ع�سر الفا وخم�سمائة واثنان و�ستون درهم ، والزمته بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. ورف�ست ما زاد عن ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2016/824 عقاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- احمد وليد رزق اهلل ابو علي  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي / بنك 
دبي ال�سامي - �س م ع  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/27  يف 
الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ بنك دبي ال�سامي - �س م ع - بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية 
G الكائنة  بالتملك املوؤرخة 2008/7/2 وماحقها عن )الوحدة العقارية رقم 009- الطابق - 
مببنى )اي �سي اإماراتي 1- 21( - مبنطقة ور�سان الوىل مب�سروع املدينة العاملية - اإمارة دبي( 
والزمت املدعي عليه بت�سليمها خالية من ال�سواغل للمدعي  وحمو القيد الذي فحواه )تخ�سع 
ملكية العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته 
املودع لدى الدائرة  والوارد ب�سهادة امللكية ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات والزمت املدعي عليه 
بامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال 
ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1/149989 

املنذر : ال�سيد/ �سيف بن حممد بن عبداهلل ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية  ميثله بالوكالة /ها�سم ابو القا�سم 
عبداللطيف عبدالغفار - برقم املحرر )2014/1/132951(  

ومقابل  ماركت  هايرب  اللولو  خلف   ،  110 رق��م  مكتب  �سنرت  بزن�س  ي�س  بناية   ،  1 الرب�ساء   - دب��ي   : العنوان 
اكادميية دبي المريكية - ت : 044478808 - 0552201058 

املنذر اليه : اليو�سف للتجارة العامة - �س ذ م م 
اللولو هايرب ماركت ومقابل  �سنرت مكتب رقم )504( خلف  بزن�س  ي�س  بناية   -  1 الرب�ساء   - دبي   : العنوان 

اكادميية دبي المريكية  - ت : 050/6442976 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�سرورة دفع كامل مبلغ ال�سرط اجلزائي املدون بالعقد املوقع واملقدر بقيمة )28.750 
درهم( )ثمانية وع�سرون الف و�سبعمائة وخم�سون درهم اإماراتي ( يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ الن�سر لهذا 
النذار بالن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الازمة �سد املنذر اليه مع الزامه بجميع 

امل�سروفات والر�سوم الق�سائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر. 
  الكاتب العدل

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
تعلن ال�سركة الوطنية لتاأجري ال�سيارات )�س ذ م م( بخ�سو�س فرعها )ثريفتي لتاأجري 
دبي لانرتنت مكتب رقم )11(  ب��� مدينة  والكائنة   )30327 : ال�سيارات( )رخ�سة رقم 
مبنى رقم )14( �س ب  2622 ، دبي ، دولة الإم��ارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى 
�سلطة دبى للمجمعات البداعية ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعان قرارها للكافة 
  2017/6/7 بتاريخ  عقد  ال��ذى  اجتماعه  يف  الدارة  جمل�س  بوا�سطة  اتخاذه  مت  وال��ذى 
ب�ساأن اغاق وحل ال�سركة  وفقا لذلك ،  تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه 
اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خال 45 يوما من تاريخ هذا 

العان عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال ب : ال�سيد/ راهول �سينغ 
ا�سم ال�سركة : ثريفتي لتاأجري ال�سيارات  - �س ب : 2622 

دبي ، دولة المارات العربية املتحدة 
هاتف رقم 04-3370743 

thrifty@emirates.net.ae : الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
ا�سم ال�سركة :  زد ان تي للتجارة العامة - �ض ذ م م 

ال�سكل   - ال�سغاية   - دي���رة   - اح��م��د  حممد  كلثم  ملك   M03 رق��م  :مكتب  ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة : 712771 رقم القيد بال�سجل التجاري 
: 1139923 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم  ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة 
  2017/6/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2017/6/14 بتاريخ  دب��ي 
حما�سبون  تاكر  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
ال�سوق   - بردبي   - املو�سى  احمد عبداهلل  : مكتب رقم 302  ملك  العنوان  قانونيون  
الكبري -  هاتف  3939053-04 فاك�س : 3939054-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/تاكر حما�سبون قانونيون  
العنوان : مكتب رقم 302  ملك احمد عبداهلل املو�سى - بردبي - ال�سوق الكبري -  هاتف  
3939053-04 فاك�س : 3939054-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
للتجارة  تي  ان  زد  لت�سفية  اأع��اه  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
 2017/6/14 بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب  م  م  ذ  �ض   - العامة 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/6/14 وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2017/92  ا�سكالت عمايل 
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 2017/982 تنفيذ مدين 

لوقف الإجراءات التنفيذية
طالب الإعان : م�ست�سكل : بي جي ا�س اخلليج للمقاولت - �س م م وميثلها قانونا عادل 

عبداهلل حممد يحي الربيكي وح�سني �سينك يابا�س 
املطلوب اعاه : امل�ست�سكل �سده : 1- ايركان كارمني كيا�س ابايدن 

جمهول حمل القامة
   2017/7/25 امل��واف��ق  الثاثاء  ي��وم  جل�سة  حت��ددت  ق��د  بانه  نعلنكم   -  : الإع���ان  مو�سوع 
يتوجب عليكم  والتي  اعاه  ال�سكال  للنظر يف   ch1B.6 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �سباحا 
ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين 

بحقكم.

رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
يف الطعن 2017/541  طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/ بنك الإم��ارات دبي الوطني - �س م ع وميثله : حبيب حممد 
�سريف عبداهلل املا - باعان املطعون �سده/1- ظبيه �سامل حممد دلك 

ال�سحي 2- �سليمان عبدالكرمي الفهيم - جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاه ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4413   

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1- جكونو�س لتجارة الفراء - �س ذ م م 

2- اليا�س جكونو�س - )جمهول حمل القامة (
املتاأخرات  لقيمة  ال�سداد  عدم  حال  ويف  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   -  : لذلك 
ا�ستحقاق وجود  بدون  لوجود فرتة  الإيجار  بح�سب عقد  الغري مدفوعة 
�سيك اليجار املرجتع بتاريخ 2017/5/25، ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�سر هذا العان  وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازغات اليجارية - ننذركم بالخاء وت�سليمنا املاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4404   

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1- �سفني حممد للخدمات الفنية �س ذ م م 

2- رحمت اهلل عبدالكرمي  - )جمهول حمل القامة (
املتاأخرات  لقيمة  ال�سداد  عدم  حال  ويف  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   -  : لذلك 
حيث  ا�ستحقاق  ب��دون  فرتة  لوجود  الإيجار  عقد  بح�سب  مدفوعة  الغري 
�سيك اليجار املرجتع بتاريخ 2017/5/15، ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�سر هذا العان  وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازغات اليجارية - ننذركم بالخاء وت�سليمنا املاأجور 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4402 
املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه /1- �سركة ب�ساتني ال�سام للتجارة - ذ م م 
2- حممد احمد احلاج علي  - )جمهول حمل القامة (

لذلك : - ينذر املنذر املنذر اليه ويف حال عدم ال�سداد لقيمة املتاأخرات الغري 
�سيك  حيث   ا�ستحقاق  ب��دون  ف��رتة  ل��وج��ود  الإي��ج��ار  عقد  بح�سب  مدفوعة 
اليجار املرجتع بتاريخ 2017/3/5، و 2017/6/5 ومبهلة مدتها )30( يوما 
من تاريخ ن�سر هذا العان  وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازغات اليجارية - ننذركم بالخاء وت�سليمنا املاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4407   

املنذر : ال�سويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه / 1- جكونو�س لتجارة الفراء - �س ذ م م 

2- اليا�س جكونو�س  - )جمهول حمل القامة (
املتاأخرات  لقيمة  ال�سداد  عدم  حال  ويف  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   -  : لذلك 
ا�ستحقاق وجود  بدون  لوجود فرتة  الإيجار  بح�سب عقد  الغري مدفوعة 
�سيك اليجار املرجتع بتاريخ 2017/5/17، ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�سر هذا العان  وذلك ح�سب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازغات اليجارية - ننذركم بالخاء وت�سليمنا املاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�س���م ال�سركة : “ امناء لتجارة املاب�س اجلاهزة “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 722904 عن�وانها : مكتب رقم 108 ملك حممد عبد العزيز حممد – 
ديرة – املرر ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1149963  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها بانحال ال�سركة املذكور اعاه ، وذلك مبوجب القرار ال�سادر 
الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2017/05/24( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من 
العدل بتاريخ )2017/05/24(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي 
املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 
– 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك  – 04( فاك�س )2223773 

يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان .        
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�س���م ال�سركة : “ خمترب بياكراتو�س “)�س.ذ.م.م(
البحر-  9D - ملك حمد حممد  : مكتب رقم  : 749277 عن�وانها  الرخ�س��ة  رقم 
اخلبي�سي ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1206863  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري 
، وذلك مبوجب القرار  ال�سركة املذكور اعاه  يف ال�سجل التجاري لديها بانحال 
ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/05/09( وامل�سدق لدى ال�سيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/09(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
  - البطني  رق��ة   - 9( ملك مركز منت لاعمال  املعني يف مكتب )10-  امل�سفي  اىل 
هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
)����س.ذ.م.م(   « اجل��اه��زة  املاب�س  لتجارة  امن��اء   « بت�سفية  للقيام  اع��اه  امل��ذك��ور  امل�سفي 
وعنوانها  : مكتب رقم 108 ملك حممد عبد العزيز حممد – ديرة – املرر وذلك مبوجب 
لدى  وامل�سدق   )2017/05/24( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/05/24(   وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني - هاتف 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�س����م امل�سفي : يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطني   مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
امل�سفي املذكور اعاه للقيام بت�سفية » خمترب بياكراتو�س » )���س.ذ.م.م( وعنوانها  : 
مكتب رقم 9D - ملك حمد حممد البحر- اخلبي�سي وذلك مبوجب القرار ال�سادر من 
اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/05/09( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل 
بتاريخ )2017/05/09( وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني 
 يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04(
يف  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�س 

خال 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان . 
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/176  مدين كلي 

اىل املدعي عليه /1- جيجكو �سنتيك ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ���س ذ م م  ق��د  ج��ران��د ف��ايل للتجارة العامة - 
املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )245.000.000 درهم( )مائتان 
درهم(   2.980.274( وقدره  لل�سرر  اجلابر  والتعوي�س  درهم(  واربعون  وخم�سة 
والفائدة القانونية بواقع 9% والر�سوم وامل�ساريف  والتعاب.  وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2017/7/17 املوافق  الثنني  يوم 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثاثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/273  مدين كلي 

ان  اىل املدعي عليه/1- ليدر كابيتال - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
املدعي/ ايوب حممد عبدالكرمي الزرعوين وميثله : ح�سني علي عبدالرحمن 
امل��دع��ي عليهم  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د   - ل��وت��اه 
املحاماة   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   5.290.099.47( وق��دره  مببلغ 
والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.E.21 يوم الثاثاء  املوافق  2017/7/18  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر

القت�ساد  وزي���ر  امل��ن�����س��وري  �سلطان  م��ع��ايل  اأك���د 
وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأدوراً  تلعب  ال��دول��ة  يف  الريا�سية  املوؤ�س�سات  اأن 
الريا�سة  الأن�سطة  تنموية مهمة تتخطى حدود 
على  متميز  اح���رتايف  ري��ا���س��ي  منتج  ت��ق��دمي  اإىل 
م�ستوى عاملي ي�سهم يف رفع مكانة الدولة وتعزيز 

�سمعتها يف املحافل وال�سجات الريا�سية.
واأ�سار معايل وزير القت�ساد اإىل اأن اهتمام احتاد 
ال��ك��رة ب��الأخ��ذ ب��الأ���س��ال��ي��ب العلمية امل��ت��ط��ورة يف 
ككيانات  اإليها  والنظر  الريا�سية  الأن��دي��ة  اإدارة 
اقت�سادية ت�سهم يف خطة التنمية بالدولة مبادرة 
�سراكة  ل��ب��ن��اء  وم��ع��اي��ري  اأ���س�����س  ت�سع  ا�ستثنائية 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة لقطاع  ب���ني اجل���ه���ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املالية  الأوراق  هيئة  يف  ممثلة  املالية-  الأ���س��واق 
القدرة  القدم بهدف تعزيز  وال�سلع- واحتاد كرة 

التناف�سية لاأندية الريا�سية يف دولة الإمارات.
ونوه معاليه اإىل اأن العديد من الأندية الريا�سية 
و�سركات  جت��اري��ة  �سركات  اأ�س�ست  التي  ب��ال��دول��ة 
التي  امل���ب���ادرات  م��ن  ت�ستفيد  ���س��وف  ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
الأ�سا�س  �ست�سع  التي  التفاهم  مذكرة  ت�سمنتها 
لإط��ار عمل موحد ميكن من خاله العمل على 
دعم جهود حتول هذه الأندية اإىل موؤ�س�سات تدار 
بطريقة اقت�سادية ناجحة وفق منوذج ال�سركات 
العاملية، بحيث يكون لديها اأطر تنظيمية وهياكل 
الإدارة  قواعد  اعتبارها  يف  تاأخذ  را�سخة  اإداري���ة 
وبحيث  املوؤ�س�سية،  احلْوكمة  و�سوابط  الر�سيدة 
لأن�سطتها  ال�����ازم  ال��ت��م��وي��ل  ت��وف��ري  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
اخلربات  اأف�سل  وا���س��ت��ق��دام  م�ساريعها  واإط���اق 
اإىل  الريا�سية. ولفت معاليه  والأجهزة واملعدات 
ب��ني ع��دد م��ن الأندية  التي تتم  اأن الن��دم��اج��ات 
الريا�سية يف الدولة من �ساأنها تاأ�سي�س موؤ�س�سات 
املناف�سة  ق����ادرة ع��ل��ى  ري��ا���س��ي��ة ع��م��اق��ة وق��وي��ة 
واملناف�سات  املحافل  خمتلف  يف  ودول��ي��اً  اإقليميا 

الريا�سية.
جاء ذلك تعقيباً على مذكرة التفاهم التي وقعها 

امل��ال��ي��ة وال�����س��ل��ع واحت���اد  ك���ل م���ن ه��ي��ئ��ة الأوراق 
الإمارات العربية املتحدة لكرة القدم وا�ستهدفت 
تعزيز التعاون بينهما يف جمالت الإدارة الر�سيدة 
فيما  الفني  والدعم  امل�سورة  وتقدمي  واحلْوكمة، 
يخ�س عمليات الندماج بني املوؤ�س�سات الريا�سية، 
وتعزيز اجلهود الرامية اإىل الدفع باجتاه حتول 

املوؤ�س�سات الريا�سية اإىل �سركات م�ساهمة عامة.
الزعابي  عبيد  د.  �سعادة  الهيئة  عن  املذكرة  وقع 
و�سعادة  ب���الإن���اب���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
امل��ه��ن��د���س م����روان ب��ن غليطة رئ��ي�����س احت���اد كرة 

القدم.
الرغبة  من  انطاقاً  املذكرة  على  التوقيع  ياأتي 
العاقات  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ط���رف���ني  ب���ني  امل�����س��رتك��ة 
الثنائية لتحقيق امل�سالح امل�سرتكة، اإمياناً منهما 
باأن التعاون بني الطرفني ي�سهم يف تعزيز برامج 
لتنفيذ  الرامية  اجلهود  ويدعم  املحلية،  التنمية 

خطط التنمية بالدولة.
اإدارة ر�سيدة واإيقاف الت�سخم 

وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم ، اأ�ساد املهند�س 
مروان بن غليطة رئي�س جمل�س اإدارة اإحتاد كرة 
الأوراق  التفاهم مع هيئة  القدم، بتوقيع مذكرة 
املالية وال�سلع، بهدف تفعيل وتاأطري التعاون بني 
اإىل  اجلانبني، يف جمال حتويل الأندية الكروية 
معايري  وتعزيز  ون�سر  ع��ام��ة،  م�ساهمة  �سركات 
�سركات  يف  واحلوكمة  الر�سيدة  الإدارة  وق��واع��د 
العمومية  اجلمعية  اأع�ساء  الريا�سية،  الأن��دي��ة 
وامل�سورة  ال������راأي  وت���ق���دمي  ال���ق���دم،  ك���رة  لإحت�����اد 

وال�����دع�����م ال���ف���ن���ي من 
الهيئة لهذه الأندية. 

غليطة:  ب��ن  واأ����س���اف 
الوزير،  م��ع��ايل  اأ���س��ك��ر 
والهيئة على حر�سهما 
وتعاونهما مع الإحتاد 
ع��ل��ى  درا����س���ة واإع�����داد 
ه���ذا امل��ل��ف امل��ه��م، واإن 
عن  ي���ن���ت���ج  اهلل  �����س����اء 
درا�سة  ال��ت��ع��اون،  ه���ذا 
من  و�ساملة  متكاملة 
الفنية  النواحي  كافة 

مرحلة  لبدء  للتطبيق،  قابلة  وت��ك��ون  والإداري����ة 
الكرة  وج��ه  لتغيري  ال��ك��ب��ري،  العمل  م��ن  ج��دي��دة 
م��رح��ل��ة متقدمة من  واإدخ��ال��ه��ا يف  الإم���ارات���ي���ة، 
�سركات  لتاأ�سي�س  بال�سعي  احلقيقي،  الإح���رتاف 
م�ساهمة ب�سكل قانوين لكافة �سركات كرة القدم  
هذه  تعتمد  حتى  العربي،  اخلليج  دوري  باأندية 
الأندية على اإمكانياتها الذاتية وتنمية مواردها، 
 وتكف عن الإعتماد التام على الدعم احلكومي .
التي  اجل��دي��دة  ال�سيا�سات  اإن  غليطة  ب��ن  وق���ال 
بالإجتاه  الكرة يف دورت��ه احلالية،  اإحت��اد  يتبناها 

نحو احلوكمة والإدارة 
ال����ر�����س����ي����دة واإي�����ق�����اف 
ال��ت�����س��خ��م ال�����س��ائ��د يف 
الكروية  الأو�������س������اط 
والأندية، هي �سيا�سات 
وتاأتي  وتنموية  رائ��دة 
لل�سيا�سات  اإم���ت���ث���اًل 
ال������ع������ام������ة ل�����ل�����دول�����ة 
اأ�سحاب  وت��وج��ي��ه��ات 
لتحقيق  ال���������س����م����و 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
جم���ال  يف  وال����ت����ط����ور 
اإه����دار اأو �سوء  ال��ري��ا���س��ة وك���رة ال��ق��دم ب���دون اأي 

اإ�ستخدام لامكانيات التي ت�سخرها الدولة .
ومن هذه ال�سيا�سات ت�سكيل اللجنة العليا للرقابة 
اخليالية  ال���روات���ب  ل�سقف  وال��ت�����س��دي  امل��ال��ي��ة، 
لاعبي كرة القدم، وت�سخم امليزانيات يف الأندية، 
الأوراق  هيئة  مع  اجلديدة  �سراكتنا  اأن  �سك  ول 
اهلل،  ب��اإذن  �سنوات،  �ستمتد  والتي  وال�سلع،  املالية 
واملعرفة  الوعي  لتنمية  عديدة  اآليات  لنا  �ستتيح 
كرة  لكوادر  واحلوكمة  الر�سيدة  الإدارة  بقواعد 
يف  امل�ساركة  والهئيات  والإحت���اد  ب��الأن��دي��ة  ال��ق��دم 

اأ�سرة كرة القدم الإماراتية.
 اإدراج الأندية بال�سوق املالية 

الرئي�س  ال��زع��اب��ي  عبيد  د.  ���س��ع��ادة  اأدىل  ب����دوره 
فيه  اأع��رب  بت�سريح  ب��الإن��اب��ة،  للهيئة  التنفيذي 
مع  امل�سرتك  التعاون  اأ�س�س  بو�سع  �سعادته  على 
واأثنى على  القدم،  لكرة  العربية  الإم��ارات  احتاد 
اأج���ل تطوير  ال��ت��ي يبذلها الحت���اد م��ن  اجل��ه��ود 
لتحقيق  الداعمة  القدم  لكرة  الريا�سية  البيئة 
ا�ستثمار  ن��اح��ي��ة  ���س��واء م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  الجن������ازات 
عرب  املجتمع  خ��دم��ة  وك��ذل��ك  ال�ساعدة  امل��واه��ب 
العاملية  الح�������رتاف  وق����واع����د  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق 
والتميز املوؤ�س�سي فق املنظومة الريا�سية القارية 

ومعايري الحتاد العاملي لكرة القدم الفيفا.
ب���اجت���اه حتول  ال���دف���ع  اأن  ال��زع��اب��ي  د.  واأو����س���ح 
الأندية الريا�سية اإىل �سركات م�ساهمة عامة مبا 
يوؤهلها للقيد ومن ثم الإدراج لحقاً يف الأ�سواق 
املالية ياأتي وفق اأف�سل املمار�سات العاملية املتبعة 
يف الأ�سواق املالية املتقدمة كما ن�ساهد يف عدد من 
�سركات  اإىل  التحول  اأن  كما  العاملية.  البور�سات 
ال�سوق  يف  لاكتتاب  طرحها  يتم  عامة  م�ساهمة 
الأوىل يزكي املناف�سة بينها بحيث ُتدار كم�ساريع 
�سليمة، ف�سًا عن  اقت�سادية  اأ�س�س  وفق  ناجحة 
ك��اأوراق مالية مينحها فر�سة  اأ�سهمها  ت��داول  اأن 
احل�سول على متويل باأقل كلفة ممكنة ويعطيها 
����س���واء يف �سناعة  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  اأو����س���ع  جم�����الت 
والأجهزة  الريا�سيني  عقود  ومت��وي��ل  الريا�سة 
احلديثة والتقنيات وال�سالت الريا�سية واملاعب 

�سيمثل  ان��ه  كما  املختلفة..  الريا�سية  واملن�ساآت 
قناة لإعادة ا�ستثمار مدخرات الاعبني واملهتمني 
من امل�ستثمرين املحليني والأجانب يف ال�ستثمار 
ال�ستثمارية  وال�����س��ن��ادي��ق  وال�����س��ن��دات  الأ���س��ه��م 
قبل  من  املنظمة  الأعمال  حا�سنات  من  وغريها 

هيئة الأوراق املالية وال�سلع بالدولة.
التوجه  ه���ذا  اأن  نف�سه  ال��وق��ت  يف  اأن����ه  واأ����س���اف 
�سيكون له تاأثري اإيجابي على ال�سوق املايل نظراً 
املالية  الأ����س���واق  ع��م��ق  ت��ع��زي��ز  م��ن  �سيمكن  لأن���ه 
لدى  املالية  والأوراق  البدائل  من  املزيد  واإتاحة 
القطاعات  ت��ن��وي��ع  يف  وامل�����س��اه��م��ة  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 
املكونة لل�سوق مبا ي�سكل يف النهاية قيمة م�سافة 

لاقت�ساد الوطني.
فريق عمل وموؤمتر للحوكمة

وتن�س مذكرة التفاهم على اأن يتعاون الطرفان 
دعم  بهدف  لهما  املخولة  ال�ساحيات  اإط��ار  يف 
الآخر،  امكانيات  ا�ستفادة كل منهما من  فر�س 
ويت�سمن ذلك ت�سكيل فريق عمل بينهما لو�سع 
الإطار العام ب�ساأن حتويل اأندية كرة القدم اإىل 
���س��رك��ات م�ساهمة ع��ام��ة مت��ه��ي��داً لإدراج���ه���ا يف 

اأ�سواق املال يف الدولة.
دعم  �سعيد  على  كذلك  الطرفان  يتعاون  كما 
املوؤ�س�سات  ل����دى  احل���وك���م���ة  م��ف��ه��وم  وت��ع��م��ي��ق 
ال��ري��ا���س��ي��ة ب��ال��دول��ة ���س��واء م��ن خ���ال تنظيم 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  ح��وك��م��ة  ح���ول  م���وؤمت���ر 
كما  الإم���ارات،  يف  القدم  كرة  واأندية  الريا�سية 
ت��وف��ر ال��ه��ي��ئ��ة خ��ربات��ه��ا وم�����س��ورت��ه��ا لاحتاد 
�سركات  حل��وك��م��ة  دل��ي��ل  اإع�����داد  يف  للم�ساهمة 

واأندية كرة القدم يف الإمارات.
وفيما يخ�س التوعية ال�ستثمارية تقوم الهيئة 
بتنظيم ندوات وور�س عمل متخ�س�سة يف جمال 
كرة  اندية  جمال�س  لأع�ساء  ال�سركات  حوكمة 
القدم الإماراتية، كما توفر خرباء وم�ست�سارين 
ل��ت��ق��دمي حم��ا���س��رات ون����دوات عن  م��ن جانبها 
اأ���س�����س وق��واع��د ال���س��ت��ث��م��ار يف الأ����س���واق املالية 
ل��اع��ب��ي ك���رة ال���ق���دم امل��ح��رتف��ني امل�����س��ج��ل��ني يف 

اأندية الدولة.

املالية” توقع مذكرة تفاهم مع “احتاد كرة القدم” لتعزيز التعاون يف جماالت احلوكمة  “االأوراق 
واالإدارة الر�سيدة ودرا�سة حتول االأندية اإىل �سركات م�ساهمة

الفرن�سية  اجل��ول��ة  م��ن  ع�سر  احل��ادي��ة  املرحلة  �سهدت 
تقدم  ال��ذي  ميخنتي�س  لوي�س  ال��دراج  من  مبهراً  اأداءاً 
من املركز العا�سر يف الت�سنيف العام اإىل املركز التا�سع 

من املرحلة الثالثة ع�سر.
بارغيل فريق  واري��ن  الفرن�سي  ال��دراج  باملرحلة  ف��از   و 
برو   اأ�ستانا  فريق  اأرو  فابيو  حافظ  بينما   ، �سانويب 
وعلى  العام  الت�سنيف  يف  الأول  املركز  على  �سايكلينج 

القمي�س الأ�سفر.     
اأدائ�����ه ، ق���ال ال�����دراج لوي�س  ويف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه ع��ن 
اأن  واأعتقد  جيدة   بحالة  اأنني  اأ�سعر  كنت  ميخنتي�س: 
و�سعادة  بغبطة  اأ�سعر  ي��وم.  بعد  يوماً  تتح�سن  قدراتي 
كبريتني. كنت م�سمماً على بذل كل ما اأ�ستطيع. واأود 
والرعاة  والإدارة  للفريق  اجلزيل  بال�سكر  التوجه  هنا 
على دعمهم الكبري. اأتطلع الآن اإىل املراحل الآتية من 

ال�سباق. تقام املرحلة 14 بالتوازي مع املرحلة 11 من 
العام املا�سي، حيث متتد على م�سافة 181.5 كم من 
بانياك اإىل روديز. ويف حني يبدو هذا امل�سار م�ستوياً 
ن�����س��ب��ي��اً، غ��ال��ب��اً م��ا ت��وق��ع ال��ت��ال ع��ل��ى امل�����س��ار يف فخها 
اأولئك الدراجني املتعبني من املراحل ال�سابقة يف جبال 
املرحلة مفاجاآت كثرية يف  البريينيه. وقد حتمل هذه 

طياتها. 

ميخنتي�ض يبدي اأداًء مبهرًا لفريق االإمارات يف املرحلة 
الثالثة ع�سرة من جولة فرن�سا

مروان بن غليطة: ن�سعى 
ملرحلة جديدة ت�سهد وقف 
الت�سخم وبدء الإحرتاف 
احلقيقي والإعتماد على 
املوارد الذاتية باأنديتنا

�سلطان املن�سوري: »الأوراق 
املالية« تدعم جهود حتول 
الأندية الريا�سية بالدولة 
اإىل موؤ�س�سات تدار بطريقة 

اقت�سادية ناجحة

د. عبيد الزعابي: حتول 
الأندية ل�سركات م�ساهمة 

يتيح املجال لإعادة 
ا�ستثمار مدخرات الالعبني 

واملهتمني من امل�ستثمرين

�سمن تعاونه املجتمعي ودعمه لاأن�سطة الريا�سيه ومع انطاق فعالياته 
اأم�س مبجمعه الريا�سي  ا�ستقبل نادي الذيد الثقايف الريا�سي   ال�سيفية 

الريا�سي املدام  بنادي  بادي  �سيف  يف  امل�ساركني  من  منت�سباً   40
الذي  ال�سيفي  الن�ساط  فعاليات  اجن��اح  اإط��ار  �سمن  التعاون  ه��ذا  وياتي 
ينظم حتت �سعار”�سيف بادي” للهئية العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة 
وجمل�س ال�سارقة الريا�سي  بحكومة ال�سارقة لتعزيز النجاحات للربامج 

ال�سيفية املوجهة خلدمة الطلبة 
ونظم نادي الذيد برنامج ريا�سياً متكامًا للم�ساركني من نادي املدام �سمل 
وحدات تعليمية يف ال�سباحة داخل امل�سبح املغلق يف نادي الذيد حيث جرى 
اإجراء  ومت  املر�سدي  خالد  ال�سباحة  م��درب  با�سراف  التعليمي  الربنامج 
اخلا�سة  الدوات  با�ستخدام  الرتفيهية  امل�سابقات  من  متنوعة  جمموعة 
امل�سابقات وتخلل الربنامج  الفائزين يف هذه  امل�سبح ف�سا عن تكرمي  يف 
امل�ساركني  ال�سباحة خا�سة لافراد  امل�ساركني وممار�سي  الريا�سي توجية 

من الفئات ال�سغرية اإيل اأهمية ال�سباحة وفوائدها 
املدام  امل�سرف  بنادي  اأعرب حازم طنطاوي  الريا�سي  ويف نهاية الربنامج 
اجلهود  علي  ال��ذي��د  ن��ادي  لإدارة  وت��ق��دي��ره  �سكرة  ع��ن  الريا�سي   الثقايف 
املبذولة من تعاون وتن�سيط وا�ستقبال للم�ساركني من نادي املدام كما قدم 
نادي  بني  �سيتوا�سل  التعاون  ه��ذا  اأن  اإيل  واأ���س��ار  بامل�سبح  للعاملني  �سكره 
ال�سيفي  الن�ساط  ط��وال  الأ�سبوع  بواقع مرتني يف يف  الذيد  ون��ادي  امل��دام 
لهذا العام لتمكني امل�ساركني يف �سيف بادي من ممار�سة الفعاليات املائية 
الذيد  ن��ادي  العنزي مدير عام  الدكتور حمود  اأف��اد  ال�سباحة  فيما  وتعلم 
النادي وفقا لتوجيهات  �سامل بن هويدن رئي�س جمل�س الدارة  اإدارة  باأن 
�سيف  يف  الريا�سية  والن��دي��ة  املوؤ�س�سات  كافة  بني  التعاون  على  حري�سة 
يف  الريا�سية  ال�����س��الت  م��ن  لا�ستفادة  بها  امل�ساركني  وا�ستقبال  ب��ادي 
النادي وحتقيق الفادة املن�سودة من الفعاليات ل�سيف بادي وهذا للمكانة 

التي ي�سغلها نادي الذيد يف املنطقة الو�سطى 

نادي الذيد ي�ستقبل 40 م�ساركًا من �سيف بالدي لنادي املدام انطالق املخيم ال�سيفي االأول 
للريا�سات البحرية بال�سارقة

•• ال�صارقة-وام: 

للريا�سات  الأول  ال�سيفي  املخيم  م��ن  الأوىل  الن�سخة  ام�����س  انطلقت 
للفئة  البحرية  للريا�سات  الدويل  ال�سارقة  نادي  ينظمه  الذي  البحرية 
العمرية من 12 اإىل 16 �سنة وي�ستمر حتى 24 من يوليو اجلاري على 
الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  بدعم  يقام  وال��ذي  بال�سارقة  اخلان  كورني�س 
“عي�س حياة البحر«. واأكد عبدالعزيز النومان الأمني العام  حتت �سعار 
الذي يعترب من  الكبري للمخيم  املجل�س  الريا�سي دعم  ال�سارقة  ملجل�س 
مع  والتعاون  اجلهود  تكاتف  ظل  يف  للنادي  والناجحة  البناءة  الأف��ك��ار 
الذي  املخيم  اأه��داف  لتحقيق  املتاحة  الإمكانيات  كافة  ر�سد  يف  املجل�س 
اأ�سار طارق عاي ع�سو  العام يف ن�سخته الأوىل. من جانبه  ينطلق هذا 
جمل�س ادارة النادي رئي�س اللجنة الإعامية اىل ان جمل�س ادارة نادي 
ال�سارقة البحري برئا�سة علي بن �سامل املدفع ر�سد جمموعة من الأهداف 
من وراء تنظيم هذا املخيم ال�سيفي الأول من نوعه على م�ستوى الإمارة 
املجتمعي  ال���دور  تعزيز  اأهمها  البحرية  للريا�سات  �سيخ�س�س  وال���ذي 
وبث  الرتويحية  البحرية  الريا�سية  املمار�سة  ف��ر���س  وت��وف��ري  للنادي 
روح الولء والنتماء وال��روح الوطنية بني الأطفال وال�سباب من خال 
ممار�سة الن�سطة البحرية واكت�ساف مواهب الأطفال وال�سباب وتطوير 
وال�سباب  الأط��ف��ال  ل��دى  ال�سيف  خ��ال  ال��ف��راغ  وق��ت  وا�ستثمار  اأدائ��ه��م 
النادي ر�سد  ان  واأ�سرهم واملجتمع. واكد عاي  بالنفع عليهم  مبا يعود 
م�سريا   . اأه��داف��ه  وحتقيق  املخيم  من  الوىل  الن�سخة  لنجاح  اإمكانياته 
اإىل ان برنامج الفعاليات البحرية باملخيم �سيحتوي على درو�س تعليمية 
اىل  بالإ�سافة  البحرية  والك�سافة  والكياك  والتجديف  املائية  للدراجات 
ان�سطة ترفيهية وكرة الطائرة والقدم ال�ساطئية وم�سابقات ترفيهية اىل 
جانب رحات اىل واحدة من مدن الألعاب املائية بالدولة ومربى الأحياء 

املائية ومتحف ال�سارقة البحري.
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�سعر طويل  ذي  ���س��اب  م��ن  ف��ي��درر  روج��ي��ه  ال�سوي�سري  حت��ول 
لعب  اىل  امل�����س��رب،  ك��رة  م��اع��ب  اأر����س  على  الغ�سب  �سريع 
متكامل واأيقونة للعبة يف الع�سر احلديث واأحد اأعظم لعبيها 

تاريخيا.
بعد 14 عاما على اإحراز لقبه الكبري الأول، يقف ال�سوي�سري 
من  الثامن  يف  العمر  م��ن  وال��ث��اث��ني  ال�ساد�سة  �سيبلغ  ال��ذي 
اأغ�سط�س املقبل، على عتبة اإجناز جديد، يف حال اإحرازه الأحد 
الأربع  ال��ب��ط��ولت  ث��ال��ث  ومي��ب��ل��دون،  بطولة  يف  الثامن  لقبه 

الكربى.
�سيليت�س،  مارين  الكرواتي  عتبة  تخطي  من  متكن  ح��ال  ويف 
�سينفرد فيدرر بالرقم القيا�سي لألقاب وميبلدون )7 حاليا(، 
 18( الكربى  ال���دورات  األ��ق��اب  ع��دد  القيا�سي يف  رقمه  ويعزز 

حاليا(. 
كما �سي�سبح يف حاله فوزه على مناف�سه البالغ من العمر 28 
املاعب  على  املقامة  البطولة  لقب  يحمل  لع��ب  اأك��رب  عاما، 

الع�سبية لنادي عموم انكلرتا.
الت�سيكي  على  النهائي  ن�سف  يف  ف��وزه  بعد  ال�سوي�سري  وق��ال 
احلادية  للمرة  ومي��ب��ل��دون  نهائي  وب��ل��وغ��ه  برديت�س  ت��وم��ا���س 
احل�سان  ذي��ل  ب�سبب  ج��دا،  بعيدا  يبدو   2003 “عام  ع�سرة 
)ربطة �سعره الطويل(، اللحية، كل �سيء يخطر يف البال. هذه 

املرة خمتلفة«.
اأول لقب كبري، بتغلبه على  اأح��رز فيدرر  تغري الكثري منذ 
يف  الرئي�سي  امللعب  على  فيليبو�سي�س  مارك  ال�سرتايل 

وميبلدون عام 2003.
100 مليون  اأك��رث من  امللعب، ح�سد  اأر���س  على 
اأما  امل�����س��رب.  دورات  يف  لقبا   92 ج���راء  دولر 
خارجه، فاأ�سبح والدا لأربعة توائم من زوجته 
امل�سرب  ك���رة  لع��ب��ة  “مريكا”،  م��ريو���س��اف��ا 
ال�سابقة التي تعرف اليها خال اأوملبياد مدينة 

�سيدين ال�سرتالية عام 2000.
ال ان م�سرية ال�سوي�سري مل تكن دائما م�ستقرة.

اأحد،  مل تكن موهبته يف املراحل الأوىل خافية على 
اإل ان طباعه احلادة و�سرعة غ�سبه، هددت اأي م�ستقبل 

له.
واأقر ال�سويري باأنه مر باأوقات �سعبة ليتمكن من الت�سرف 
ب�سكل لئق على اأر�س امللعب. بالن�سبة اإيل كان ذلك م�ساألة 

مهمة .
يف 2001، هزم فيدرر المريكي بيت �سامربا�س - اأحد 

اأبرز الاعبني يف حينها والذي يت�سارك وفيدرر نيل 
�سبعة األقاب يف وميبلدون - على املاعب الع�سبية 

يف لندن، لكنه خ�سر يف الدور الأول بعد عام.
تطلب الأمر ماأ�ساة �سخ�سية لتتخذ م�سرية فيدرر 
والع�سرين،  احلادية  �سن  بلوغه  منحى خمتلفا: مع 
ملزاولة  الأوىل  الأع��وام  يف  ومدربه  املقرب  �سديقه  تويف 
ك���رة امل�����س��رب، ب��ي��رت ك���ارت���ر، يف ح����ادث ���س��ري يف جنوب 

على  عهدا  ف��ي��درر  قطع  احل��ني،  ذل��ك  ومنذ  افريقيا. 
نف�سه لتحقيق الفوز تلو الآخر، باأ�سلوب �سل�س ور�سيق 

ي�سع حدا لنزعاته الع�سبية.

1981، ولد روجيه يف مدينة بازل،  يف الثامن من اأغ�سط�س 
لأب �سوي�سري هو روبري واأم جنوب افريقية هي لينيت، وبداأ 

مبزاولة كرة امل�سرب يف الثامنة من عمره.
 ،2001 اأول لقب كمحرتف يف دورة ميان الإيطالية  اأح��رز 
وح�سد منذ ذلك احلني لقبا على الأقل يف كل �سنة، با�ستثناء 
وغاب  تقريبا،  ن�سفه  يف  مو�سمه  توقف  عندما   2016 ع��ام 

ل�ستة اأ�سهر ب�سبب معاناة مع ا�سابة يف الركبة.
الذي  امل�ستوى  الأذه���ان  اىل  فيدرر  اأع��اد   ،2017 بداية  منذ 
قدمه يف اأعوام القمة، ل�سيما خال العقد الأول من الألفية 
ال�سابة،  ب�سبب  الراحة  اأ�سهر  بعد  بقوة  عائدا  بدا  اجلديدة. 
اذ اأحرز يف يناير 2017 لقب بطولة ا�سرتاليا املفتوحة، اأول 

األقابه الكبرية منذ 2012.
وحتمل بطولة ا�سرتاليا ذكرى عزيزة لدى فيدرر، اذ انه بعدما 
اأحرز لقبها للمرة الوىل عام 2004، ت�سدر ترتيب الاعبني 

احتله  موقع  وه��و  عامليا،  املحرتفني 
خال م�سريته ملدى 302 

اأ�سبوعني.
الألقاب  يف  ر���س��ي��ده 

ال���������ك���������ربى م���������وزع 
ع����ل����ى ال����ب����ط����ولت 
يف  خم�سة  الأرب����ع: 
لقب  ا�����س����رتال����ي����ا، 
�سبعة  ف��رن�����س��ا،  يف 

ومي����ب����ل����دون،  يف 

لقبا يف   26 اأ���س��اف  ذل��ك،  اىل  املتحدة.  ال��ولي��ات  وخم�سة يف 
دورات املا�سرتز، ذهبية اأوملبياد 2008 يف فئة الزوجي، وكاأ�س 
ديفي�س للمنتخبات 2014. كان لر�سيد فيدرر ان يكون اأكرب 
لو مل يواجه خال م�سريته لعبني من طراز ال�سباين رافايل 
نادال وال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س، اللذين خ�سر اأمامهما يف 

ت�سع مباريات نهائية يف البطولت الكربى.
مباراة   101 الع��ج��اب:  تثري  امللعب  اأر���س  على  ا�ستمراريته 
النهائية(،  امل��ب��اراة  )قبل  ومي��ب��ل��دون  ماعب  على  الآن  حتى 
89 يف  املفتوحة،  ا�سرتاليا  بطولة  �سمن  ملبورن  يف   100
فا�سينغ ميدوز المريكية، و81 يف رولن غارو�س الفرن�سية 
على امل��اع��ب ال��رتاب��ي��ة. على رغ��م ه��ذه الإح�����س��اءات الكفيلة 
بحجز موقع دائم له بني اأكرب الأ�سماء يف عامل الريا�سة على 
مر التاريخ، يقر فيدرر باأن توتره الع�سبي ل يزال هو نف�سه 

قبل كل مباراة مهمة.
ويقول احيانا ت�سعر باأن هذا التوتر ينعك�س تباطوؤا 
يف حركة الرجلني، اأو ت�سارعا يف نب�س القلب 
... لطاملا اأقول اأنني �سعيد لأنني اأ�سعر 
انني  يعني  ذل��ك  الأم����ور، لن  ب��ه��ذه 

مهتم .
اأم خ��ا���س��را الأحد  ف��ائ��زا  اأخ���رج 
فيدرر  يوؤكد  �سيليت�س،  اأم��ام 
ب��ع��د موعدا  ي���ح���دد  ان����ه مل 
ويو�سح  ال��ل��ع��ب��ة.  لع���ت���زال 
اأت��ن��اق�����س دائ��م��ا م��ع زوجتي 
الأط��ف��ال، هل  العائلة،  ح��ول 
اجلميع �سعداء يف الدورات، 
عندما  ���س��ع��داء  نحن  ه��ل 
وننتقل  ح��ق��ائ��ب��ن��ا  ن��ح��زم 
دورات  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة 
مدى  على  امل�سرب  ك��رة 
�سبعة  ���س��ت��ة،  خ��م�����س��ة، 
اأ���س��اب��ي��ع. ه���ل نحن 
للقيام  م�ستعدون 
بذلك؟. اأ�ساف  
الآن،  ح��ت��ى 
ان  ي�������ب�������دو 
ذل�����������������������ك ل 
ي�سبب اأي م�سكلة 
على الطاق، وهذا 

يخ�سر فيدرر اأي جمموعة بعد يف بطولة اأم����ر رائ����ع . مل 
وميبلدون هذه ال�سنة. ويبدو مناف�سه يف النهائي �سيليت�س، 
الذي فاز عليه مرة واحدة يف �سبع مواجهات بينهما، مدركا 

ل�سعوبة املهمة امللقاة على عاتقه اليوم الحد.
ويقول الكرواتي اذا نظرت اىل لعبني اآخرين يبلغون 
ان  بو�سوح  ميكن  عاما،   36 اأو   35 العمر  من 
يف  اأم�سوها  ال��ت��ي  وال�سنني  العمر  اأث���ر  ت��رى 
، يف  لي�س عليه  لكن  امل�سرب  ماعب كرة 

ا�سارة لفيدرر.

بعد 14 عامًا على لقبه الكبري يقف على اأعتاب اإجناز جديد

فيدرر من �ساب �سريع الغ�سب اإىل العب متكامل 

مناف�سة مرتقبة لطوم�سون ودي غرا�ض يف لقاء الرباط 
ي�سهد لقاء الرباط، املرحلة العا�سرة 
القوى،  لألعاب  املا�سي  ال��دوري  من 
م��رت��ق��ب��ة يف  مناف�سة  الأح����د  ال��ي��وم 
�سباقات ال�سرعة بوجود اجلامايكية 
اندريه  وال��ك��ن��دي  طوم�سون  اي��ل��ني 
امل�سافات  اأب��ط��ال  بلد  يف  غ��را���س  دي 

املتو�سطة.
ذهبيتي  حاملة  طوم�سون  وع���اودت 
م  و200   100 يف   2016 ري����و 
ب��ع��دم��ا حققت  ال���ع���امل���ي���ة،  ج��ول��ت��ه��ا 
اأف���������س����ل رق�������م ل�����ه�����ذا امل����و�����س����م يف 
 10،71( اجلامايكية  كينغ�ستون 
ثانية( يف 23 يونيو خال التجارب 
التي  ال��ع��امل  لبطولة  اجل��ام��اي��ك��ي��ة 
من  ال��راب��ع  ب��ني  ل��ن��دن  ت�ست�سيفها 

اأغ�سط�س و13 منه.
ولن ت�سارك طوم�سون �سوى يف �سباق 

الربيطانية. العا�سمة  يف  م   100
العمر  م��ن  البالغة  ال��ع��داءة  وح��ل��ت 
باري�س يف  لقاء  يف  اأوىل  عاما   25
على  تفوقت  ث��م  ي��ول��ي��و،  م��ن  الأول 
الهولندية  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  مناف�ستها 
داف����ن����ي ����س���ب���ريز يف ل���ق���اء ل���ن���دن يف 
التا�سع منه، ومن املتوقع ان توا�سل 
ت��ن��زل مرة  ال��رب��اط وان  ت��األ��ق��ه��ا يف 

جديدة حتت حاجز ال� 11 ثانية.
غ��را���س حامل  ع��رب دي  م��ن جانبه، 
وبرونزية  م   200 ���س��ب��اق  ف�����س��ي��ة 
م   100 م���رات   4 والتتابع   100
املغرب  اىل  قادما  الأطل�سي  ري��و،  يف 
بحثا عن رقم حتت ال� 20 ثانية يف 

�سباقه املف�سل 200 م، بعدما اجتاز 
انتقاء  اخ��ت��ب��ارات  متوقعا  ك��ان  كما 
الأول  امل���رك���ز  ال��ك��ن��دي يف  امل��ن��ت��خ��ب 

لل�سباقني نهاية ال�سبوع املا�سي.
مع  موعد  على  امل�سجعون  و�سيكون 
م موانع  3 الف  �سباقي  الث���ارة يف 

للرجال وال�سيدات.
كيني  اأ�سل  من  البحرينية  وتبحث 
روث جيبيت، حاملة الرقم القيا�سي 
عن  دقيقة(   8:52.78( لل�سباق 
بعدما  وال��ث��اأر  لنف�سها  الع��ت��ب��ار  رد 
ث��اث من مواطناتها  اأم��ام  �سقطت 

العدائني  اأف�سل  ب��ولم��ي،  ابراهيم 
يف �سباق 3 الف م موانع.

ملك  ك��ي��ربوت��و  كون�سيليو�س  وي��ع��د 
اكد  الراهن، وقد  الوقت  ال�سباق يف 
تفوقه على اجلميع يف لقاء روما يف 
8 يونيو، وكان يف طليعتهم البقايل 
ال�����ذي ت��خ��ل��ف ع��ن��ه بفارق  ال���واع���د 

ثانية.  0،54
و�سيحاول البطل الوملبي المريكي 
راي��ن كروزر  الكرة احلديد  يف رم��ي 
حاجز  م��ن  الق�����رتاب  م(،   2،03(
الكولومبية كاترين  م، وت�سعى   23

لقاء  يف  اأ����س���ب���وع���ني  ق���ب���ل  ����س���اب���ق���ا 
باري�س.

�ستكون  ال�����رج�����ال،  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
بني  ك��ال��ع��ادة  اأ���س��ده��ا  على  املناف�سة 
مناف�سة  مع  والثيوبيني،  الكينيني 
�سفيان  امل���غ���رب���ي���ني  م����ن  م���ت���وق���ع���ة 

البقايل وحميد الزين.
ن��ح��و عقدين،  م��ن��ذ  ك��ي��ن��ي��ا  وت���ق���دم 
وحت������دي������دا ب���ع���د ����س���اح���ب ال���رق���م 
القطري  الأ���س��ل  الكيني  القيا�سي 
�ساهني  ���س��ع��ي��د  ���س��ي��ف  اجل��ن�����س��ي��ة 
املغربي  و���س��ل��ف��ه  د(   7:53،64(

15 م  ايبارغوين اىل جتاوز حاجز 
يف الوثبة الثاثية.

والعاملي  الومل��ب��ي  البطل  غياب  ويف 
الكيني  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال���رق���م  وح���ام���ل 
البت�سواين  �سيكون  رودي�سا،  ديفيد 
ن���اي���ج���ل رام�����و������س ع���ل���ى امل����وع����د يف 
لندن  لقاء  بعدما يف  م   800 �سباق 

بت�سجيله 1.43:18 دقيقة.
كيندريك�س  ���س��ام  الم��ريك��ي  وي��غ��ب 
علما  بالزانة،  القفز  مناف�سات  عن 
ان����ه ال���وح���ي���د ال�����ذي مل ي���ه���زم هذا 

املو�سم وحقق اأعلى من 6 اأمتار.

قال جوزيه مورينيو مدرب مان�س�سرت يونايتد املناف�س 
يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم اإن من املمكن 

اأن يتعاقد ناديه من جديد مع لعبه ال�سابق 
ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�س.

اأمام  ودي��ة  مباراة  قبل  �سحفي  موؤمتر  ويف 
لو�س اجنلي�س جالك�سي الأمريكي ا�ستعدادا 
الربتغايل  امل���درب  ت��رك  اجل��دي��د  للمو�سم 

امل��خ�����س��رم ال���ب���اب م��ف��ت��وح��ا اأم����ام 
اإمكانية عودة اإبراهيموفيت�س 

بعد  ن���ادي���ه  ���س��ف��وف  اإىل 
تعافيه م��ن ج��راح��ة يف 

الركبة.
واأم�سى اإبراهيموفيت�س 
املو�سم  ع����ام����ا(   35(
�سفوف  يف  امل�����ا������س�����ي 
عقد  على  بناء  يونايتد 
مل����و�����س����م واح��������د وك�����ان 

لكنه  الأول  ه���داف���ه 
ت��ع��ر���س لإ����س���اب���ة يف 
املا�سي  ني�سان  اأبريل 
ت����ب����ع����ده عن  رمب��������ا 
اللعب حتى دي�سمرب 
املقبل  الأول  كانون 

على اأقل تقدير.
وق���������ال م���وري���ن���ي���و 

لل�سحفيني اإذا ما قرر 
فاإنه  للفريق  الن�����س��م��ام 

العودة قبل  لن يتمكن من 
ننتظر.  ل  مل����اذا  دي�����س��م��رب.. 

نتفاو�س  نحن  ننتظر.  وه��ل 
ونتبادل الأراء والأفكار.

اإبراهيموفيت�س  رح��ي��ل  وب��ع��د 
مورينيو  ت��ع��اق��د  ي��ون��اي��ت��د  ع���ن 

م���ع امل��ه��اج��م ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ال���دويل 
روميلو لوكاكو من املناف�س املحلي 

ايفرتون مقابل مبلغ قدرته تقارير 
اإع���ام���ي���ة ب���ري���ط���ان���ي���ة ب��ن��ح��و 75 

 98.27( اإ�سرتليني  جنيه  مليون 
مليون دولر(.

واأ�سار املدرب الربتغايل اإىل 
لأنه  لوكاكو  مع  تعاقد  انه 

مهاجم يعرف جيدا الدوري 

الجنليزي وجاهز للتاأقلم يف �سفوف فريقه.
“روميلو  اأي�سا  وقال مورينيو عن املهاجم البلجيكي 
ل ي�����س��ارك يف ال���ع���ادة يف ���س��ن��ع ال��ه��ج��م��ات ل��ك��ن��ه يف 
هو  وه��ذا  الهجمات”  انهاء  يف  ي�سارك  الغالب 
مواجهة  يف  وخا�سة  يونايتد  يحتاجه  م��ا 

الفرق التي تعلب باأ�سلوب دفاعي.

مورينيو يلمح اىل اإمكانية 
عودة اإبراهيموفيت�ض 

هاميلتون االأ�سرع يف التجارب احلرة يف �سيلفر�ستون
�سجل الربيطاين لوي�س هاميلتون �سائق مر�سيد�س اأ�سرع 
ل�سباق  الثالثة والأخ��رية  التجارب احلرة  زمن يف جولة 
بطولة  م��ن  العا�سرة  احللقة  ال��ك��ربى  بريطانيا  ج��ائ��زة 

العامل ل�سباقات فورمول 1 لل�سيارات ام�س ال�سبت.
مرات  ث��اث  �سابقا  العامل  بطل  هاميلتون  ويطمح 

اإىل ال���ف���وز ب�����س��ب��اق ب����اده ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة على 
ومعادلة  اإج��م��ال  اخلام�سة  ول��ل��م��رة  ال��ت��وايل 

اجناز مواطنه الراحل جيم كارك.
مركز  لتاأمني  املر�سح  هاميلتون  وقطع 
اليوم  لح����ق  وق����ت  يف  امل��ن��ط��ل��ق��ني  اأول 
دقيقة  يف  �سيلفر�ستون  حلبة  م�����س��م��ار 
اأف�سل  وه��و  ثانية  و28.063  واح���دة 

زمن على احللبة حتى الآن.
واحتل الأملاين �سيبا�ستيان فيتل 

ومت�سدر  ف���رياري  �سائق 
املركز  العام  الرتتيب 

متخلفا  ال�����ث�����اين 
 0.032 ب���ف���ارق 
ث���������ان���������ي���������ة ع�����ن 
ه���ام���ي���ل���ت���ون يف 
حني احتل �سائق 
م����ر�����س����ي����د�����س 
ال���������������ث���������������اين 
ال���ف���ن���ل���ن���دي 

ف����ال����ت����ريي 
ب������وت������ا�������س 
امل�����������رك�����������ز 
ال������ث������ال������ث 

اأج�����������واء  يف 
ماطرة.

الفنلندي  وج����اء 
بطل  راي��ك��ون��ن  كيمي 

املركز  يف  الأ�سبق  العامل 
ال����راب����ع ت�����اه الأمل������اين 

نيكو هولكنربج �سائق رينو.
املحدد  املوعد غري  الرتو�س يف  تغيريه �سندوق  وب�سبب 
انطاق  عند  مراكز  خم�سة  بالتاأخري  بوتا�س  �سيعاقب 
ال�����س��ب��اق ال���ي���وم الح����د و���س��ي��ع��اق��ب ال�����س����رتايل دانييل 
العقوبة  ب��ن��ف�����س  ب���ول  رد  ���س��ائ��ق  ري��ت�����س��ي��اردو 

ولنف�س ال�سبب اأي�سا.
فرناندو  ال���س��ب��اين  ان��ط��اق  وت���اأك���د 
األون�سو �سائق مكارين وبطل العامل 
���س��اب��ق��ا م���رت���ني م���ن امل���رك���ز الأخ����ري 
ب�سبب  م���رك���زا   30 ت���اأخ���ريه  ن��ت��ي��ج��ة 

خمالفات فنية.
وي���ع���ود ه��ام��ي��ل��ت��ون ال����ذي ي��ت��خ��ل��ف يف 
نقطة   20 ب��ف��ارق  ال�سائقني  قائمة 
عن فيتل اإىل �سيلفر�ستون 
لل�سعود  ����س���ع���ي���ا 
من�سة  ع���ل���ى 
ال����ت����ت����وي����ج 
ب������������ع������������د 
غ������ي������اب 
اخر  يف 

قني  �سبا
وه���������������ي 
امل�����������������رة 
ىل  و لأ ا
ال���������ت���������ي 
ي������ح������دث 
ف���������ي���������ه���������ا 
منذ  ذل����������ك 

.2014

تلقى �سائق مر�سيد�س الفنلندي فالتريي بوتا�س و�سائق ريد 
بول ال�سرتايل دانيال ريكياردو و�سائق ماكارين ال�سباين 
جائزة  انطاق  ترتيب  يف  اإرج��اع  عقوبات  األون�سو،  فرناندو 
يف  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  العا�سرة  املرحلة  ال��ك��ربى،  بريطانيا 

الفورمول واحد التي تقام الأحد.
وت��ل��ق��ى ب��وت��ا���س ال���ذي هيمن ع��ل��ى ج��ول��ت��ي ال��ت��ج��ارب احلرة 
ب�سبب  م��راك��ز  خم�سة  الرج���اع  عقوبة  وري��ك��ي��اردو،  اجلمعة، 
تغيري علبة ال�سرعة قبل انق�ساء املهلة التي مينحها الحتاد 

الدويل لل�سيارات، وهي �ست �سباقات متتالية.
30 مركزا، ما  الرج��اع  اأ�سد هي  األون�سو فتلقى عقوبة  اأم��ا 
يعني عمليا انطاقه من املركز الأخري الأحد، وذلك ب�سبب 
تغيري اأجزاء عدة من حمركه، مبا يتخطى احلد امل�سموح به 

اأي�سا من قبل الحتاد الدويل.
وكان بوتا�س الذي اأحرز �سباق جائزة النم�سا الكربى الأحد 
جولتي  يف  الأ���س��رع  الأول،  امل��رك��ز  م��ن  انطلق  بعدما  املا�سي 
التي  نف�سها  العقوبة  ن��ال  ان��ه  ال  اجلمعة،  احل��رة  ال��ت��ج��ارب 
تلقاها زميله الربيطاين لوي�س هاميلتون يف ال�سباق الأخري 
النطاق  ت��ك��رار  م��ن  ب��وت��ا���س  يتمكن  ول���ن  نف�سه.  لل�سبب 
حال  يف  حتى  الكربى،  بريطانيا  جائزة  يف  الأول  املركز  من 

حتقيقه اأ�سرع وقت يف التجارب الر�سمية املقررة ال�سبت.
احلرة  ال��ت��ج��ارب  جولتي  على  وهاميلتون  ب��وت��ا���س  وهيمن 
و�سجل  ك��ل��م.   5،891 طولها  ال��ب��ال��غ  احللبة  على  اجلمعة 
بوتا�س 1.28:496 دقيقة يف اجلولة الثانية، حم�سنا اأف�سل 

توقيت له يف اجلولة الأوىل والذي بلغ 1.29:106.

العامل ثاث مرات والذي يبتعد بفارق  اأما هاميلتون بطل 
20 نقطة عن مت�سدر ترتيب بطولة العامل �سائق فرياري 
الملاين �سيبا�ستيان فيتل، فحل ثانيا يف جولتي اجلمعة، بفارق 
و0،078 يف  الثانية،  بوتا�س يف اجلولة  ثانية عن   0،074
اجلولة الأوىل. ويف اجلولة الثانية اجلمعة، حل فيتل رابعا 
بان  رايكونن، علما  الفنلندي كيمي  ف��رياري  خلف زميله يف 
بحلول  ب��ول،  ريد  لفريق  كانت  الأوىل  اجلولة  يف  الف�سلية 
دانيال  وال���س��رتايل  فري�ستابن  ماك�س  الهولندي  �سائقيه 
رايكونن  اأم��ام  تواليا،  والرابع  الثالث  املركزين  يف  ريكياردو 

وفيتل.
وي�سعى هاميلتون اىل اإحراز جائزة بريطانيا للمرة الرابعة 

تواليا واخلام�سة يف م�سريته.

كو�ستاريكا وكندا وهندورا�ض بربع اإرجاع بوتا�ض وريكياردو واألون�سو عند االنطالق بجائزة بريطانيا 
نهائي الكاأ�ض الذهبية 

2017 لكرة  الذهبية  الكاأ�س  النهائي من م�سابقة  الدور ربع  تاأهلت منتخبات كو�ستاريكا وكندا وهندورا�س اىل 
القدم اخلا�سة مبنطقة الكونكاكاف امريكا ال�سمالية والو�سطى والبحر الكاريبي.

يف اجلولة الثالثة الأخرية من مناف�سات الأوىل على ملعب تويوتا يف دال�س، فازت كو�ستاريكا على غويانا الفرن�سية 
رامرييز. ودافيد  وال�س  ورودين  رودريغيز  اأرييل  �سجلها  -3�سفر 

ولعبت غويانا التي ت�سارك للمرة الأوىل بع�سرة افراد من الدقيقة 61 بعد طرد لودوفيك بال.
وعلى امللعب ذاته، تعادلت كندا مع هندورا�س �سفر-�سفر. وت�سدرت كو�ستاريكا الرتتيب بر�سيد 7 نقاط مقابل 5 

لكندا و4 لهندورا�س، فيما انهت غويانا م�ساركتها دون احل�سول على اي نقطة.
ويتاأهل اول وثاين كل من املجموعات الثاث مع �ساحبي اف�سل مركز ثالث اىل ربع النهائي.

العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4398
املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع

املنذر اليها : فري�ست اوب�سني لتاأجري ال�سيارات 
لذلك ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )17884.02( 
ا�سبوع من  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��ال  نتيجة  دره��م 
التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  الن�سر، وال �سي�سطر  تاريخ 
)14058/خ�سو�سي/دبي/ رق��م  )ني�سان/تيدا/هات�سباك(  ال�سيارة 

N/2013/ابي�س( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12071 بتاريخ 2017/7/16   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/4399

املنذر: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
املنذر اليها : فري�ست اوب�سني لتاأجري ال�سيارات 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )90153.37( درهم 
تاريخ  من  ا�سبوع  خ��ال  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��ال  نتيجة 
الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/G/77040/خ�سو�سي/دبي( رقم  )ني�سان/تيدا/هات�سباك( 

ابي�س لوؤلوؤي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق 
املنذر الخرى. 
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جمتمع االمارات
ق�سر االإمارات يح�سد جائزة اأف�سل فندق حلفالت 

االأعرا�ض الكربى لعام 2017
حاز ق�سر الإمارات على جائزة اأف�سل فندق لإقامة حفات 
لعام  فينيو  "اك�سبريين�سال  جوائز  من  الكربى  الأع��را���س 

الهند.   يف  موؤخرا  اأقيمت  التي  و   2017
اأ�سبح  للق�سر:  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ���س��روث  ال�سيد هوجلر  ق��ال  و 
الزفاف  لإق���ام���ة ح��ف��ات  رائ�����داً  م��ق�����س��داً  الإم������ارات  ق�سر 
اجلائزة  ه��ذه  على  احل�سول  ي�سرنا  و  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 
مميزة   عاملية  وجهة  ه��و  الق�سر  ب��اأن  تثبت  التي  امل��رم��وق��ة 

اك�سبريين�سال  ج��وائ��ز  تنظيم  ق��د مت  و  الأع��را���س.  لإق��ام��ة 
 2017 اآ�سيا  وكونفن�سن  واو  ج��وائ��ز  م��ع  بالتعاون  فينيو 
املن�سة الأ�سخم لتنظيم الجتماعات واملوؤمترات و املنا�سبات، 
الت�سويق املبا�سر، و�سناعة الرتفيه. ومت اختيار الق�سر من 
بني 200 فندق مر�سح من قبل جلنة التحكيم التي ت�سم 
ال�سخمة.  الأح��داث  و  املنا�سبات  منظمي  من  َحكماً   18
ق�سر  يف  امل���وؤمت���رات  و  الج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ات  م�ساحة  ت�سل 

الإمارات اإىل 7،000 مرت مربع و ي�سم قاعتني ت�ستوعب 
1،100 �سيف و 2،400 �سيف و 40 قاعة لاجتماعات 
املنا�سبات  امل�ساحات لتنظيم  6 �سرفات �سخمة و خمتلف  و 
الكوكتيل  اخل��ا���س��ة مثل الج��ت��م��اع��ات اخل��ا���س��ة و ح��ف��ات 
امل���وؤمت���رات.  كما يوفر  و  ال��ولئ��م  و  املو�سيقية  و احل��ف��ات 
الق�سر �سالت واماكن رائعة لإقامة احلفات و املنا�سبات 
اخلارجية حيث ت�سل م�ساحة احلدائق اخلارجية ال�سا�سعة 

املع�سكر ال�سيفي لالأطفال يعود من جديد اإىل منتجع كورال بيت�ض ال�سارقة
اإىل  جم��ددا  ع��اد  الناجح  لاأطفال  ال�سنوي  ال�سيفي  املع�سكر 
من  بالكثري  ح��اف��ل  املع�سكر  ال�����س��ارق��ة.  بيت�س  ك���ورال  منتجع 
الأن�سطة املثرية لاأطفال وي�ستمر يوليو اإىل اأغ�سط�س )ح�سب 
املتاح( من الأحد اإىل اخلمي�س. �ساعات املع�سكر من 9 �سباحا 
اإىل 4 م�ساء )ما عدا العطات العامة( للفئة العمرية من 4 
2 م�ساء لاأطفال من  7.30 �سباحا اإىل  11 �سنة ومن  اإىل 

�سن عام اإىل 3 اأعوام.
وف�����س��ا ع���ن ال��ربن��ام��ج امل��ع��ت��اد، ي��ق��دم امل��ع�����س��ك��ر ال��ك��ث��ري من 

الأن�سطة اجلديدة التي مت التخطيط لها بعناية كبرية اآخذين 
يف العتبار اهتمامات الأطفال ومنوهم الكامل.

يقول هيثم عزيز، مدير الفندق، منتجع كورال بيت�س ال�سارقة، 
اإنه: "مثل كل عام، هذا املرة اأي�سا حتول مع�سكرنا ال�سيفي اإىل 
ن�ساط حقق جناحا هائا. الربنامج باأكمله معد بعناية مل�ساعدة 
الإبداعية  مهاراتهم  وتعزيز  وال��ت��ط��ور  النمو  على  الأط��ف��ال 
�سيئا  لاأطفال  نقدم  اأن  هدفنا  معارفهم.  واأي�سا  والريا�سية 
خمتلفا عما تعلموه يف املدر�سة ويف الوقت نف�سه مننحهم وقتا 

ممتعا من خال اإ�سراكهم يف اأن�سطة حافلة باملرح.
مدار  على  املمتد  اخلاق  التدريب  بربنامج  ال�ستمتاع  ميكن 
الأع�ساء  وغري  لاأع�ساء  للغاية  معقولة  اأ�سعار  مقابل  �سهر 
هوؤلء  �سهري.  اأو  اأ�سبوعي  يومي،  ا�سرتاك  اأ�سعار  اأ�سا�س  على 
ا�ستمارة  م��لء  عليهم  اأط��ف��ال��ه��م  ت�سجيل  يف  ي��رغ��ب��ون  ال��ذي��ن 
الت�سجيل املتاحة يف املنتجع وتقدميها مع ر�سم القيد يف اأقرب 
وقت ممكن. ونظرا لأن املقاعد حمدودة، فاإن ال�سرتاك �سوف 

يتم على اأ�سا�س اأ�سبقية احل�سور والت�سجيل.

•• دبي - الفجر

نائب  ال�سام�سي  اجل���روان  حممد  ماجد  �سعادة  افتتح 
الفرع  العامة  العاقات  ل�سوؤون  ال�سارقة  مدير جامعة 
مبنطقة  الرجالية  ل��اأزي��اء  لتال  الع�سرون  احل���ادي 

الرب�ساء يف دبي. 
ال�سخ�سيات  ك���ب���ار  م���ن  ع����دد  الف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  ح�����س��ر 

ال�����س��ام ح�سن �سوكلي  وامل�����س��وؤول��ني وامل��دع��وي��ن وع��ب��د 
رئي�س جمل�س اإدارة تال لاأزياء وعبد النا�سر بوتيكال 
مدير ع��ام ت��ال ل��اأزي��اء وجمع كبري من العاملني يف 
ف���روع ت���ال ل��ازي��اء وح�����س��د ك��ب��ري م��ن احل�����س��ور، ويف 
ن��ه��اي��ة احل��ف��ل ق���ام م��اج��د حم��م��د اجل����روان ال�سام�سي 
بتكرمي العاملني املتميزين الذين �ساهمو يف جناح تال 

لاأزياء الرجالية.

م�ست�سفى  املجتمعية يف  التغذية  اإدارة  طرحت 
للخدمات  اأبوظبي  �سركة  من�ساآت  اإحدى  توام 
من  الأول  الن�سف  خ��ال  )�سحة(  ال�سحية 
العام احلايل 1008 �ساعة توعوية وتدريبية 
والغذائية  التغذوية  ال�سحة  يف  وا�ست�ساريه 
فعالية   265 ت����ق����دمي  خ������ال  م����ن  وذل�������ك 

متنوعة.
ت�سمنت حما�سرات وبرامج توعوية وا�ست�سارات 
تغذوية ودورات تدريبية وور�س عمل ولقاءات 
ال�سحية  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  م��ت��وزع��ة  اإذاع���ي���ة 
واجلامعات  وامل��دار���س  واخلا�سة  واحلكومية 
وا�ستهدفت  ال���دي���ن���ي���ة،  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  وامل����راك����ز 
املر�سى وطلبة املدار�س واجلامعات واملوظفني 
اإمارة  يف  وم��واق��ع  العني  مدينة  يف  وال�سيدات 

اأب��وظ��ب��ي. ب��ه��ذا ال�����س��دد ق��ال��ت ن���دى الأدي����ب 
مب�ست�سفى  املجتمعية  التغذية  اإدارة  م��دي��رة 

اىل  املجتمعية  ال��ت��غ��ذي��ة  اإدارة  ت��ه��دف  ت����وام: 
املجتمع  يف  ال�سليمة  التغذوية  احلالة  تعزيز 

الإماراتي وتقليل امل�سكات التغذوية فيه اإىل 
امل�سكات  حتديد  خ��ال  م��ن  الدنيا  ح��دوده��ا 
التغذوية وحجمها وانت�سارها والعوامل املوؤثرة 
الغذائي  ال��وع��ي  م�ستوى  ورف���ع  ح��دوث��ه��ا،  يف 
للم�ستهدفني  ال��ت��غ��ذوي  ال�����س��ل��وك  وحت�����س��ني 
تثقيفية تغذوية  اإر���س��ادي��ة  ب��رام��ج  م��ن خ��ال 
املعارف  امل�ستهدفني  اإك�ساب  و  اجل���ودة  عالية 
الإيجابية  والجتاهات  والتطبيقات  واملهارات 
الازمة لأداء عمل اأو مهمة يف جمال التغذية 
باأعلى قدر من الفعالية والكفاءة.  ويتم ذلك  
وحدة   : التالية  التخ�س�سية  ال��وح��دات  ع��رب 
الدرا�سات والبحوث التغذوية ووحدة التدريب 
برنامج  و  الغذائي  التثقيف  ووح��دة  الغذائي 
الن�سائية  امل���راك���ز  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  الإ���س��ت�����س��ارات 

ت�����س��ل��م��ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الأح���م���ر 
الإماراتي يف دبي مبلغ 136.000 
درهماً من �سركة  ديليفريو، الرائدة  
يف جمال خدمة تو�سيل الطعام يف 
حملتها  ح�سيلة  وذل���ك    ، املنطقة 
الهال  مع  بال�سراكة  الرم�سانية 
و�سيخ�س�س  الإم����ارات����ي.  الأح���م���ر 
الإن�ساين  العمل  ل��دع��م  املبلغ  ه��ذا 
هيئة  ب���ه  ت�سطلع  ال����ذي  احل���ي���وي 
بينما  الإم���ارات،  الأحمر يف  الهال 
لعمائها  ال�سكر  ديليفرو  وج��ه��ت 

على تربعاتهم.
وقال ال�سيد اأني�س حرب، مدير عام 
التعاون  جمل�س  دول  يف  ديليفريو 
جميع  ن�����س��ك��ر  اأن  ن����ود  اخل��ل��ي��ج��ي: 
ع��م��ائ��ن��ا مل�����س��اع��دت��ن��ا يف ج��م��ع هذا 
الأحمر  الهال  هيئة  ل�سالح  املبلغ 

امل�ساعدات  ت��وف��ر  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي، 
الأقل  للفئات  واخلريية  الإن�سانية 
حظاً وامل�سمولني بالرعاية والكفالة 
بقيم  الل��ت��زام  وي�سرنا  الإن�سانية. 
�سهر رم�سان املبارك، ودعم مبادرة 

الإم������ارات  يف   2017 اخل����ري  ع����ام 
بطريقة عملية جمدية. 

ال�سنة،  من  املبارك  الوقت  هذا  ويف 
راأينا  ع��ن��دم��ا  ب��احل��م��ا���س��ة  ���س��ع��رن��ا 

اجلميع مقبلني على فعل اخلري.

اأف�سل فندق   ، فندق جلوريا دبي يح�سل على جائزتي 
بالوطن  اخل�����س��راء  ال��ف��ن��ادق  واأف�����س��ل  فندقية  و���س��ق��ق 
 2017 اأرابيا ترافيل  اأفريقيا ، جوائز  العربي و�سمال 
دبليو  ج��ي��ه  ف��ن��دق  ع��ق��د يف  ال���ذي  احل��ف��ل  تعلن �سمن 
ف��وز فندق جلوريا   .2017 يوليو   4 دب��ي يف  م��اري��وت 
العربي وهي موؤ�س�سة عاملية منحه  ال�سفر  دبي بجائزة 
للجوائز بال�سرتاك مع خرباء يف تقيم عمل ال�سركات 
ال��ذي��ن لديهم  وامل��ه��ن��ي��ني   ، ال��ف��ن��ادق  يف جم���ال �سناعة 
املتنامية  ال�سيافة  �سناعة  يف  والنجاح  والإب��داع  املهارة 
يف ال�����س��رق الأو�����س����ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا. وق����د منحت 
الت�سويت عرب  اأ�سا�س  على  دبي  فندق جلوريا  جائزتي 
ال�سيافة  جم��ال  يف  الأف�سل  لكونه  الل��ك��رتوين  املوقع 
امل�����س��ب��وق ودوره�����ا يف  وت��ق��دي��را للتميز اخل���دم���ي غ���ري 
اخل�سراء  واملبادرات  لاأ�سرة  ال�سديقة  الفنادق  ار�ساء 
قال  املنا�سبة  وب��ه��ذه  املجتمعية.   وامل�����س��ارك��ات  الكبرية 
للفنادق  جللوريا  الإقليمي  العام  املدير  فريد،  فريدي 

واملنتجعات.
واجلميع  و�سيوفنا  عمائنا،  ب�سدق  ن�سكر  "نحن 
جناحنا  موا�سلة  يف  وناأمل  لنا.  و�سوتوا  اأي��دوا  الذين 

يف امل�سي قدما لتقدمي الأف�سل ولراحة �سيوفنا ". 
اأح��ت��ف��اًل خا�ساً جلميع  ف��ري��دي فريد  اأق���ام  م��ن جانبة 
على  احل�����س��ول  مبنا�سبة  دب��ي  ج��ل��وري��ا  ف��ن��دق  موظفي 
والتقدير  ال�سكر  ، وقدم  العاملية وحتدث فيها  اجلائزة 
ل  ل��و  وق���ال  الإدارات  مبختلف  بالفندق  الأق�����س��ام  لكل 
الثقة  لك�سب  احل��د  ل��ه��ذا  و�سلنا  مل��ا  ج��ه��ودك��م  ت�سافر 
من ال�سيوف وبف�سل عملنا جميعا ح�سلنا على درجة 

مهمه جنو مزيد من التقدم والنجاح .
ال�سفر  ج��وائ��ز  م��ن  الأوىل  الن�سخة  اأق��ي��م��ت  وق���د  ه���ذا 
دبي.  م��اري��وت  دبليو  ج��ي  بفندق  يوليو   4 يف  ال��ع��رب��ي 
لتكرمي الفائزين  بح�سور عدد كبري من الإعاميني 
ال�سياحي  النمو  يف  اإجن���ازات  قدمو من  ملا  املر�سحني  و 

بالدولة يف �سناعة ال�سياحة باملنطقة . 
ملجموعة  دولية  مبادرة  اأول  العربية هي  ال�سفر  جوائز 
دبي لتكرمي املواهب يف قطاعي ال�سياحة وال�سيافة يف 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا . وتتكون اجلوائز من 
على  والت�سويت  التحكيم  جلنة  حكم  من  فريد  نظام 
وغ��ري متحيزة.  نتائج عادلة متاما  لإع��ط��اء  الإن��رتن��ت 
�سخ�سيات   150 م��ن  اأك���رث  الر�سمي  احل���دث  وح�سر 

معتز غندور �سفريا للنوايا احل�سنة 
»IIMSAM« ملنظمة اإم�سام

عّينت املوؤ�س�سة احلكومية الدولية ل�ستخدام الطحالب اللولبية الدقيقة 
)micro-algae spirulina( ملكافحة �سوء التغذية، وهي املراقب 
ال�����دويل ال���دائ���م يف امل��ج��ل�����س الإق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي ل����اأمم املتحدة 
واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  غ��ن��دور،  معتز  ال�سّيد   ،)ECOSOC(

التنفيذي ل�سركة ماتيتو القاب�سة، يف من�سب �سفريها للنوايا احل�سنة.
�سفري  �سّرح  التعيني،  ه��ذا  ومبنا�سبة 

قائًا  غ��ن��دور  معتز  احل�سنة  النوايا 
اإم�سام للق�ساء على  : ت�سعى منظمة 
اأفريقيا  ق���ارة  ال��ت��غ��ذي��ة يف  ���س��وء  اآف���ة 
لأهداف  دعًما   2030 العام  بحلول 
امل�ستدامة.  للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
على  الإن���������س����ان  ح�������س���ول  اأّن  ورغ������م 
الأ�سا�سّية، مبا فيها الطعام  املغّذيات 
الطبيعية،  حقوقه  اأح���د  ي��ع��ّد  وامل���اء، 
اأ�سخا�س   6 ك���ل  اأ����س���ل  م���ن   1 ف����اإن 
ال�سرب  اإىل مياه  العامل يفتقر  حول 
الأم���ن���ة ل��ا���س��ت��خ��دام الأدم�������ي، كما 
يعاين 1 من كل 3 اأ�سخا�س من �سوء 
التغذية. ومن خال خربتنا العريقة 
اإدارة و معاجلة املياه والتي  يف قطاع 

اأهمية ن�سر الوعي ب�ساأن هذه امل�سكات  ا، ندرك  60 عامًّ متتّد على مدار 
والدفاع عن حقوق الإن�سان ذات ال�سلة. واأنا على ثقة باأن هناك الكثري مما 
ينبغي القيام به للق�ساء على �سوء التغذية، ول �سّك اأن امل�ساعدة يف تنمية 
اإىل  اأفريقيا متّثل خطوة  "الأ�سبريولينا" يف  اللولبية الدقيقة  الطحالب 

المام نحو حتقيق هذا الهدف.

ماجد اجلروان يفتتح فرعا جديدا 
ل�»تالل لالأزياء الرجالية« ويكرم العاملني

اإدارة التغذية املجتمعية "مب�ست�سفى توام" تطرح 1008 �ساعات تدريبية خالل الن�سف االأول من العام احلايل

ديليفريو جتمع 136,000 درهم ل�سالح هيئة الهالل االأحمر االإماراتي

فندق جلوريا دبي اأف�سل الفنادق اخل�سراء يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا

لتعزيز  امل�ستمرة  ج��ه��وده��ا  اإط����ار  يف 
املخ�س�سة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ب���راجم���ه���ا 
لاأطفال وت�سجيعهم على ال�ستمتاع 
واجهة  اأع��ل��ن��ت  ال�سيفية،  بالعطلة 
الوجهات  اأب��رز  اإح��دى  املائية،  املجاز 
يف  ال���رائ���دة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال�سياحية 
اإمارة ال�سارقة، عن تنظيمها برناجماً 
ت��رف��ي��ه��ي��اً ���س��ي��ف��ي��اً ل���اأط���ف���ال، حتت 
وي�سهد  القرا�سنة".  "قرية  ���س��ع��ار 
 13 الربنامج يف الفرتة املمتدة من 
اأغ�سط�س   19 اإىل  اجل����اري  ي��ول��ي��و 
املقبل، �سل�سلة متنوعة من الأن�سطة 
ال�سيفية، والألعاب املائية، والعرو�س 
ال�سيقة، والوجبات اخلفيفة ال�سهية، 
الرتفيهية  الأن�����س��ط��ة  م��ن  وغ��ريه��ا 
املفيدة. وتوفر قرية القرا�سنة، التي 
امل�سغرة  املائية  احلديقة  م��ن  تتخذ 

الأطفال  ركن  موقعاً،  بارك  �سبا�س 
ميكنهم  حيث  ال�سغار،  للمغامرين 
الأن�سطة  من  مبجموعة  ال�ستمتاع 
على  كالر�سم  الرتفيهية  والفعاليات 

اليدوية،  احلرف  وممار�سة  الوجوه، 
مبا يتوافق مع �سعار الربنامج وحياة 

القرا�سنة.
كما ميكن للزوار ال�سغار اأن ميرحوا 

املتنوعة،  املائية  احلديقة  األ��ع��اب  يف 
يفعل  ك��م��ا  ب��ع�����س��ه��م  ي����ط����اردوا  واأن 
القرا�سنة، يف لعبة معركة البالونات 
با�ستخدام  يلعبونها  ال��ت��ي  امل��ائ��ي��ة، 
يتم  باملياه  مملوءة  �سغرية  بالونات 
ل��ع��ب خا�سة.  ب��ر���س��ا���س��ات  اإط��اق��ه��ا 
القرا�سنة"  "قرية  برنامج  وي�سمل 
ور�س عمل يومية لاأطفال بالإ�سافة 
التذكاري  ال��ت�����س��وي��ر  م��ن�����س��ة  اإىل 
وامل�����س��روب��ات ال��ط��ازج��ة، ك��م��ا ي�سمل 
واجلمعة  اخلمي�س  يومي  الربنامج 
من كل اأ�سبوع على مدار �سهر كامل، 
املمتعة،  ال���ع���رو����س  م���ن  جم��م��وع��ة 
العماقة،  الفقاعات  عر�س  اأب��رزه��ا 
وعرو�س القرا�سنة الذين يتجولون 
ب��ني رده����ات ال��واج��ه��ة ع��ل��ى الأرج����ل 

اخل�سبية.

واجهة املجاز املائية تنظم فعالية �سيف املغامرات مع القرا�سنة لالأطفال 

اأن�سطة �سيفية يف جامعة دبي جتذب 
طلبة مدار�ض من حول العامل

تقيم جامعة دبي بالتعاون مع منظمة التغذية والّلياقة التعليمية العاملية 
ال�سيفية  الأن�سطة  م��ن  �سل�سلة  اأدفايزورز"  اأن���د  نيوتري�سن  "ريجيم 
وذل���ك يف حرمها  ال��ع��امل  م��ن ح��ول  امل��دار���س  وامل��ف��ي��دة لطلبة  الرتفيهية 
الربنامج  يف  املوؤ�س�ستان  وتت�سارك  الأك��ادمي��ي��ة.  دب��ي  مدينة  يف  اجلامعي 
ال�سيفي لهذا العام جلذب الطلبة املواطنني والوافدين واإث��راء خرباتهم 
الروحية والعقلية والبدنية وخلق م�سار تعليمي عاملي يف دبي.  كما يقوم 
الربنامج بتزويد الطلبة مبجموعة كبرية من احلرفات واملهارات مبا يف 
النقدي  والتفكري  الإجنليزية  واللغة  والعلوم  والريا�سيات  املو�سيقى  ذلك 
الأن�سطة  خ��ال  م��ن  وتثقيفية  روح��ي��ة  جت��رب��ة  ال��ط��ال��ب  يخو�س  بحيث 
ال�سف  دب��ي طلبة  ذل��ك، متنح جامعة  اإىل  بالإ�سافة  املحفزة.   وال��ربام��ج 
10-11-12 من املدار�س الثانوية الفر�سة الذهبية ل�ستك�ساف جمالت 
اأ�سرار  جديدة من خال امل�ساركة باأربع ور�سات عمل مثمرة للتعرف على 
الربامج  وت�سميم  طيار،  ب��دون  والطائرات  الفوتوغرايف،  الت�سوير  وف��ن 
 16 ابتداًء من  وذل��ك  امل�ستقبل،  ق��ادة  اإع��داد  اإىل  اإ�سافة  الذكية  للهواتف 
يوليو وحتى 19 اأغ�سط�س 2017.  ويف هذا ال�سدد، اأ�سار رئي�س جامعة 
يف  واجلامعات  التعليمية  املوؤ�س�سات  دور  اإىل  الب�ستكي  الدكتورعي�سى  دبي 
املهني.  �سغفهم  اكت�ساف  على  القادمة  الأج��ي��ال  وم�ساعدة  الإب���داع  تعزيز 
وقال: هذا ال�سيف يف جامعة دبي يتمّيز بالأن�سطة ال�سيفية التي تنظمها 
املجتمع  خ��دم��ة  يف  اجلامعة  دور  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  كما  م���رة.  لأول  اجلامعة 

وبهدف تعريف الطلبة اجلدد باأن�سطة وبرامج مفيدة وهادفة.  

انطالق  اأكتوبر   26
املو�سم العا�سر من 

دبي" فورورد  "فا�سن 
تنتظر الأو�ساط الإقليمية يف عامل 
فعاليات  انطاق  والأزي���اء  املو�سة 
معر�س فا�سن فورورد دبي، احلدث 
باملنطقة  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  الأب�����رز يف 
"جمل�س  م���ن  ر���س��م��ي��اً  وامل��ع��ت��م��د 
وذلك  والأزياء"،  للت�سميم  دب��ي 
ا�سرتاتيجية مع حي دبي  ب�سراكة 
للت�سميم، الذي ي�ست�سيف املو�سم 
العا�سر من احلدث بني 26 و28 

اأكتوبر املقبل.
دبي  ف���ورورد  فا�سن  ح��دث  وُيعترب 
اأر�سية حيوية �سّكلت منطلقاً داعماً 
للكثري م��ن اأ���س��ح��اب امل��واه��ب من 
واملحرتفني  املبتدئني  امل�سممني 
يف عامل الت�سميم واملو�سة بال�سرق 
ال�سنوات  م�����دى  ع���ل���ى  الأو������س�����ط 
اخلم�س املا�سية، كما �سّكل احلدث 
ت��ق��ّدم كثري منهم  �ساهم يف  داف��ع��اً 
ليحالفهم  امل��ه��ن��ي��ة  م�����س��ريت��ه  يف 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  النجاح 
اأن يعر�س  امل��ق��ّرر  وال��ع��امل��ي. وم��ن 
اخلا�سة  املو�سة  ت�ساميم  احل��دث 
واملاب�س اجلاهزة والإك�س�سوارات، 
ف�سًا عن تقدمي مواهب جديدة، 
وذل��������ك يف م����وق����ع����ه اجل�����دي�����د يف 
دبي  حي  بقلب  كوارتر"  "ديزاين 

للت�سميم.



    
تن�سى اأنها اعرتفت بقتل زوجها

نقلت و�سائل اإعام حملية عن امراأة يابانية عمرها 70 عاماً، تلقبها 
و���س��ائ��ل الع���ام ب�����الأرم��ل��ة ال�����س��وداء، قولها الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي اإن��ه��ا ل 
ت�ستطيع اأن تتذكر اعرتافها يف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع باأنها قتلت 
"مايني�سي" اليومية اليابانية عن  زوجها بال�سم. فقد نقلت �سحيفة 
�سي�ساكو كاكيهي، التي اتهمت بقتل ثاثة �سركاء وال�سروع يف قتل رابع 
خال الفرتة ما بني عامي 2007 و2013، قولها اأمام حمكمة كيوتو 
اجلزئية اإنها ل تتذكر اأنها اعرتفت بالقتل يوم الثنني املا�سي. وكانت 
كاكيهي قد اعتقلت يف نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2014، لا�ستباه يف 
اأنها قتلت زوجها اإي�ساو مبادة ال�سيانيد. وقالت ال�سحيفة اإنه عندما 
�سئلت عما اإذا كانت قد قتلت زوجها بال�سم يف دي�سمرب )كانون الأول( 
ح�سب  خطاأ،  اأي  هناك  يكن  مل  اإن��ه  املحكمة  هيئة  اأم��ام  قالت   2013
اإي�ساو مل يكن يعاملها ب�سكل جيد كما  ال�سحيفة. وذكرت كاكيهي اأن 
كان بخيًا معها، حيث كان يواعد امراأة اأخرى. ونقلت �سحيفة جابان 
تاميز عن املراأة قولها اأمام املحكمة يوم الثنني املا�سي "مل اأح�سل على 
اأي مال بعد اأن تزوجته. لي�س لدي نية لإخفاء الذنب، �سوف اأ�سحك 
على هذا الأمر ولن اأبايل، اإذا حكم علي بالإعدام غداً". ولقبت و�سائل 
ويقول  ال�سام.  العنكبوت  اأو  ال�سوداء  ب�الأرملة  كاكيهي  يابانية  اإع��ام 
زال من  ما  لكن  ب�سيط،  خ��رف  تعاين من  كاكيهي  اإن  الدع���اء  ممثلو 

املمكن اأن تكون م�سوؤولة قانونياً عن جرائمها املزعومة. 

والدة تواأمني توفيت والدتهما منذ اأ�سهر
برازيلية  �سيدة  اأجنبت  العامل،  نوعها يف  الأوىل من  يف حالة هي 
اإع��ان موتها دماغياً، وجنح  اأ�سهر من   4 ت��واأم، بعد نحو  طفلني 
للتواأم.  اإجن��اب��ه��ا  اإىل ح��ني  ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��ا،  الأط���ب���اء يف احل��ف��اظ 
واأجرى الأطباء عملية قي�سرية لل�سيدة فرانكلني دا �سيلفا )21 
وذلك  ر�سمي،  ب�سكل  العملية  اأج���راء  بعد  توفيت  وال��ت��ي  ع��ام��اً(، 
اإ�سابتها  اأعقاب  123 يوماً، يف  اأن بقيت على قيد احلياة ملدة  بعد 
ويقول  احلمل.  من  التا�سع  الأ�سبوع  يف  وهي  الدماغية،  بال�سكتة 
زوج فرانكلني ال�سيد موريل باديها )24 عاماً( اإن الأطباء اتخذوا 
قراراً �سعباً، بالإبقاء على اأجهزة دعم احلياة كل هذه املدة، لإنقاذ 
القي�سرية بنجاح، وخرج  العملية  التواأم، واأجريت  حياة الطفلني 
احل��م��ل، يف فرباير  م��ن  اأ���س��ه��ر  �سبعة  بعد  احل��ي��اة  اإىل  ال��ط��ف��ان 
اإىل احلياة،  ب��خ��روج طفليه  ج���داً  ���س��ع��ي��داً  م��وري��ل  امل��ا���س��ي.وك��ان 
ف��راق زوجته، وو�سف ولدتهما بهذه  الرغم من حزنه على  على 
الطريقة باملعجزة، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية. ومل تكن 
عملية اإنقاذ حياة الطفلني واحلفاظ على حياة الأم اإىل حني موعد 
العملية القي�سرية بالأمر الي�سري، اإذا احتاج الأطباء اإىل التدخل 
ب�سكل م�ستمر عن طريق الأدوية، وبعد اأن مت اإيقاف جهاز التنف�س 
ال�سناعي يف فرباير)�سباط( املا�سي، مت التربع بقلب وكليتي الأم 

لإنقاذ حياة �سخ�سني اآخرين.

تلحق بعري�سها املتوفى ليلة الزفاف
املتوفى،  بعري�سها  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  ع��رو���س  حلقت 
باإ�ساباتها اخلطرية جراء  الأخ��رية متاأثرة  اأنفا�سها  حيث لفظت 
احلادث املروري الذي وقع لهما، الثاثاء قبل املا�سي، ولقي فيه 
عري�سها حتفه فورا. وقال خال العرو�س ل�سحيفة “�سبق”، اإن ابنة 
�سقيقته نقلت بطائرة الإخاء الطبي اإىل م�ست�سفى يف الريا�س، 
ابن  اأن  وتابع،  امل�ست�سفى.  يف  ترقد  كانت  حيث  املا�سي،  اخلمي�س 
�سقيقته املهند�س عبداهلل فهد الدو�سري، ا�سطحب عرو�سه )ابنة 
خالته( من قرى ترج ببي�سة ليلة زفافهما، م�ساء الثاثاء املا�سي، 

واأثناء قيادته على الطريق انفجر اإطار ال�سيارة بهما.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مل�سايقات باالإنرتنت تعر�سوا  االأمريكيني  من   %40
اأظهر بحث ملركز بيو لاأبحاث اأن 40 يف املئة تقريبا من الأمريكيني تعر�سوا �سخ�سيا مل�سايقات عرب الإنرتنت 

وخ�سو�سا على مواقع التوا�سل الإجتماعي مثل في�سبوك وتويرت.
وقال املركز اإن 41 يف املئة من 4248 �سخ�سا �سملهم البحث تعر�سوا مل�سايقات عرب الإنرتنت من اأمثلتها توجيه 

ال�ستائم لهم واإحراجهم. وكانت الن�سبة يف اآخر بحث من هذا النوع اأجراه املركز هي 35 يف املئة عام 2014.
اإنهم تعر�سوا لأ�سكال اأكرث ق�سوة من امل�سايقات مثل تهديدات بالإيذاء  وقال خم�س امل�ساركني يف البحث تقريبا 

البدين ومتابعة اأن�سطتهم خل�سة والتحر�س اجلن�سي.
ورغم اأن ن�سيب الرجال من امل�سايقات كان اأكرب مقارنة بالن�ساء، اإذ بلغت الن�سبة 44 يف املئة للرجال مقابل 37 يف 

املئة للن�ساء، فقد كانت الن�ساء وخا�سة ال�سابات منهن هدفا لأنواع خمتلفة من التحر�س اجلن�سي عرب الإنرتنت.
وقالت اثنتان من كل ع�سر ن�ساء ترتاوح اأعمارهن بني 18 و29 عاما اإنهن تعر�سن لتحر�س جن�سي عرب الإنرتنت 
. وكان ن�سيب مواقع التوا�سل الجتماعي هو الأكرب يف حالت التحر�س عرب الإنرتنت حيث قال 58 يف املئة ممن 

�سملهم البحث اإن اآخر حادث حتر�س تعر�سوا له كان على اأحد تلك املواقع.
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معمرة تعزو طول عمرها للفلفل 
و�سط   ،110 ال���  ميادها  بعيد  املا�سي  ال�سبت  ي��وم  لوبيز  م��اري��ا  احتفلت 
بولية  اأنطونيو  �سان  عائلتها يف مقهى مك�س مك�س يف  اأف��راد  العديد من 
نظام  اتباع  باأن  غالفان،  روزم��اري  لوبيز،  ابنة  وقالت  الأمريكية.  تك�سا�س 
غذائي غني بالتوابل احلارة هو ال�سر يف طول عمر والدتها. واأ�سافت البنة 
"�ساهمت احلمية الغذائية الغنية بالتوابل احلارة لدى والدتي ب�سكل كبري 

يف متتعها ب�سحة جيدة. اإنها ت�ستخدم الفلفل احلار دائماً يف طعامها". 
ويذكر باأن املعمرة لوبيز، لديها ابنة واحدة واأربعة اأحفاد متزوجني ولديهم 
10 اأبناء. وكانت لوبيز انتقلت اإىل �سان اأنطونيو من املك�سيك عندما كانت 
يف الثامنة ع�سرة من عمرها، وتزوجت من والد غالفان، حيث دام زواجهما 
الأول، تزوجت لوبيز  وف��اة زوجها  اأن يتوفى زوجها.  وبعد  قبل  50 عاماً 
مرة اأخرى من رجل يف ال� 90 من عمره التقت به يف مركز لرعاية امل�سنني، 

بح�سب موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 

اأمريات ديزين ال�سهريات يخرجن عن املاألوف 
تظهر اأمريات ديزين ال�سهريات مثل �سنووايت وجا�سمني وموانا مباب�س 
الر�سوم  فيلم  وذلك يف م�سهد من  نقاط �سعفهن  ويتحدثن عن  ريا�سية 
املتحركة اجلديد )ريك-ايت رالف 2( لتجذب اللفتة غري املاألوفة الأنظار 

يف اجتماع ديزين ال�سنوي اأم�س اجلمعة.
وتدور اأحداث الفيلم وهو اجلزء الثاين من فيلم ريك-ايت رالف اأو رالف 
يدخل  اإذ  الفيديو  األعاب  �سخ�سيات  2012 حول  عام  ال��ذي عر�س  املدمر 
موقع  يف  احل��ال  بهما  وينتهي  الإن��رتن��ت  ع��امل  فانيلوب  و�سديقته  رال��ف 
اإلكرتوين لديزين لتلتقي فانيلوب بعد ذلك مبجموعة من اأمريات ديزين 
ا�ستوديوهات  يف  الب��ت��ك��ار  م�����س��وؤويل  كبري  ل�سرت  ج��ون  وق��ال  ال�سهريات. 
اأن  اأردن��ا  "عند روؤيتها لكل الأم��ريات معا  اأنيمي�سن  بيك�سار ووال��ت دي��زين 
ك�سخ�سيات  عليهن  تتعرف  فانيلوب...  مع  بالفعل  لطيفة  حلظة  يع�سن 

حقيقية ويك�سر هذا الأمر القوالب".
لأن��ه��ا تظهر  دي��زين  اأم���ريات  ق��د وجهت حلكايات  الن��ت��ق��ادت  بع�س  كانت 
حتى  ل��رج��ل  وب��ح��اج��ة  احليلة  قليات  الرئي�سية  الن�سائية  ال�سخ�سيات 
ينقذهن وذلك يف ق�س�س مثل �سندريا واجلمال النائم و�سنووايت. لكن 
ال�سغريات  الأم���ريات  اإذ ك�سرت  اأف��ام مثل بريف وم��وان��ا  احل��ال تغري يف 
�سنووايت  مثل  اأم���ريات  امل�سهد  يف  وتظهر  م�سريهن.  و�سنعن  ال��ق��واع��د 
وجا�سمني وتيانا ورابنزل واإل�سا وموانا ويختربن فانيلوب لتحديد ما اإذا 
كانت اأمرية في�ساألنها اإن كانت قد تعر�ست لا�ستعباد اأو اأن هناك م�ساكل 

بينها وبني والدها.

وفاة برينيكر خالل 
ت�سوير فلم رعب

ق������ال ط���ب���ي���ب ����س���رع���ي يف ولي�����ة 
املمثل  اإن  الأم���ري���ك���ي���ة  ج���ورج���ي���ا 
برينيكر  ج��ون  البديل  الأم��ري��ك��ي 
ت���ويف م��ت��اأث��را ب��ج��روح اأ���س��ي��ب بها 
ع��ن��دم��ا ���س��ق��ط م���ن ارت����ف����اع �ستة 
موقع  يف  �سلبة  اأر����س  على  اأم��ت��ار 
ال�سهري  ال��رع��ب  م�سل�سل  ت�سوير 
)ذا ووكينج ديد( الذي تبثه �سبكة 

)اإيه.اإم.�سي(.
الطبيب  ه�����وك  ري���ت�������س���ارد  وق������ال 
ال�سرعي ملقاطعة كويتا اإن برينيكر 
)33 عاما( تويف م�ساء الأربعاء يف 
�سينويا  مبنطقة  الت�سوير  موقع 
كيلومرتا   65 ن���ح���و  ب���ع���د  ع���ل���ى 

جنوبي اأتانتا.
وذكر اأن برينيكر عانى من �سدمة 
ونقل من مكان  الراأ�س  �سديدة يف 
الطبي  اأتانتا  اإىل مركز  احل��ادث 

حيث اأعلنت وفاته.
ت�سوير  ت����وق����ف  احل��������ادث  وب����ع����د 
امل�سل�سل  م����ن  ال���ث���ام���ن  امل���و����س���م 
من  �سل�سلة  ع��ن  املقتب�س  ال�سهري 
ذاته  ال�سم  حتمل  امل�سورة  الكتب 
املوتى  يحكمه  ع���امل  ع��ن  وحت��ك��ي 

الأحياء الزومبي.

خوذة ت�سمح لالأطفال 
بقيادة "اآبائهم" 

نيويورك  مدينة  يف  �سركة  ت�سعى 
اخ����رتاع  اإىل مت���وي���ل  الأم���ري���ك���ي���ة 
ث����وري ج��دي��د، وه���و خ����وذة ت�سمح 
اأكتاف  ع��ل��ى  ب��ال��رك��وب  ل��اأط��ف��ال 

اآبائهم وتوجيههم كما يريدون. 
وحتتوي اخلوذة املميزة، على مقود 
اآبائهم  بتوجيه  ل��اأط��ف��ال  ي�سمح 
ك��م��ا ي�����س��اوؤون اأث��ن��اء رك��وب��ه��م على 
بنظام  اخل���وذة  وتتميز  ظهورهم. 
اهتزاز يخرب مرتديها باملكان الذي 

يرغب الطفل بالتوجه اإليه. 
تتميز  ���س��ب��ق،  م���ا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
اخلوذة بوجود زر لت�سغيل الأ�سواء 
وباحتوائها  داخ��ل��ه��ا،  والأ�����س����وات 
م�سابهة  ���س��وئ��ي��ة  غ����م����ازات  ع��ل��ى 
ال�سيارة،  يف  امل���وج���ودة  ل��ل��غ��م��ازات 

وبوقاً للتنبيه. 

تاأخرت يف تقدمي الع�ساء فقتلها  
لقت ال�سرطة الهندّية القب�س على رجل يبلغ من العمر 
60 عاًما بعدما قتل زوجته بالر�سا�س لأّنها تاأخرت يف 

تقدمي الع�ساء.
املنزل م�ساء  اإىل  اأ�سوك كومار ثمًا  التفا�سيل، عاد  ويف 

ال�سبت الفائت وت�ساجر مع زوجته التي ُتدعى �سنينة.
وهي  امل�ست�سفى  اإىل  ال��زوج��ة  نقلت  ال��ت��ق��اري��ر،  وبح�سب 
بعد  فيما  توفيت  اأّن��ه��ا  اإل  راأ���س��ه��ا،  يف  بر�سا�سة  م�سابة 
ن�سبت  التي  بالتهم  كومار  واع��رتف  بجروحها.  متاأثرة 

اإليه واأبدى ندمه على جرميته.

اأراد الزواج من حبيبته فارتبط ب�سقيقتها!
 اأق����دم ���س��اب م��ن ولي���ة اإن��دي��ان��ا الأم��ريك��ي��ة ي��دع��ى ويل 
يواعدها  كان  التي  حبيبته  خلطبة  التقدم  على  �سيتون 
ال�سغرى  ب�سقيقتها  الرت��ب��اط  طلب  كما   .2010 منذ 
الإن�ساين  امل��وق��ف  ه��ذا  واأث����ار  داون.  مب��ت��ازم��ة  امل�سابة 

اإعجاب عدد من رواد �سبكات التوا�سل الجتماعي.
عاماً، يف   23 �ساو�س،  اأ�سلي  يواعد  عاماً،   25 وي��ل،  وب��داأ 
ما  دائ��م��اً  ترافقها  ه��ان��ا  �سقيقتها  وك��ان��ت   .2010 ال��ع��ام 

جعله يعر�س عليهما الزواج وال�سداقة الدائمة.
اإحدى  على  ي��رك��ع  وه��و  �سيتون  تظهر  ���س��ور  وان��ت�����س��رت 
رك��ب��ت��ي��ه يف ح��ق��ل م��ن ال���زه���ور. وق���د ط��ل��ب م��ن ه��ان��ا اأن 
تكون اأف�سل �سديقة له لاأبد قبل اأن يتوجه نحو اأ�سلي 
 :  59 فوك�س  ملوقع  اأ�سلي  وق��ال��ت  ال���زواج.  منها  ويطلب 
فوجئت كثرياً. ويل رائع. لكنه اأي�ساً متوا�سع وما قام به 
اأذهلني. لقد كانت هانا �سعيدة جداً واأنا اأدرك متاماً كم 

اأن ذلك مهم بالن�سبة اإليها .

قرية لالأقوياء فقط 
على  بريي" ال��واق��ع��ة  ف��احت��ب��ور  "اآ�سول-  ب��ل��دة  ت�����س��ف 
احلافة اجلنوبية يف مدينة دلهي الهندية، والتي تطلق 
فقط  ت�ستقبل  ب��اأن��ه��ا  الأقوياء"  "قرية  ت�سمية  عليها 
الرجال مفتويل الع�سات للخ�سوع لتدريبات ريا�سية 

�ساقة ملدة �ساعتني �سباحاً وم�ساء.
تدريبي  لربنامج  القرية  رج��ال  من  الع�سرات  ويخ�سع 
ورفع  باحلبال  والت�سلق  الطني،  يف  امل�سارعة  من  �ساق، 
وامل�ساء، حيث يت�سبب  ال�سباح  �ساعتني يف  الأثقال، ملدة 
قبل  م��ا  م��ن مرحلة  ع��رق��اً  الع�سات  ال��رج��ال مفتويل 
امل���راه���ق���ة ح��ت��ى ب��ل��وغ��ه��م اخل��م�����س��ني ع���ام���اً، يف اإح����دى 
عليها  يطلق  والتي  �سعبية،  الأك��رث  التدريبية  التمارين 
يف  امل�سارعة  تعني  هندية،  كلمة  وه��ي  "اأكاداه"  ت�سمية 

�ساحة القتال.
يف  ال�ساقة  الريا�سية  التمارين  القرية  رجال  وي�ستثمر 
الليلية  امل��اه��ي  يف  كحرا�س  والعمل  ع�ساتهم  تنمية 
والبارات، وتزايد الطلب عليهم نظرا لفتتاح املزيد من 

تلك الأماكن الرتفيهية يف الهند.
وي��ح��م��ل الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ب��ل��غ ع��دده��م ح����وايل 40 
�سخ�ساً بع�سهم البع�س على الأكتاف، ما ُيعترب طريقة 
هندية تقليدية ملمار�سة التمارين الريا�سية، بينما يقوم 
اأحد الأ�سخا�س بحمل دراجة نارية تزن 350 كيلوغراماً، 

على �سدره.

دميي لوفاتو تهنئ 
�سيلينا غوميز

هّناأت الفنانة دميي لوفاتو زميلتها الفنانة �سيلينا غوميز على اأغنيتها 
ال��ت��ي ����س���درت م��ن��ذ ي��وم��ني ع���رب م��ن�����س��ور ع��ل��ى اح���د م���واق���ع التوا�سل 
الجتماعية قائلة: اأحببت كثرياً اأغنيتك اجلديدة Fetish، لقد مررنا 
على  �سيليلنا  رّدت  ما  و�سرعان  برناجمبارين.  يف  كنا  اأن  منذ  بالكثري 
 Sorry not اأ�ستمع لأغنيتك  �سديقتها: نعم، لقد فعلنا. لقد كنت 
sorry، اأنت رائعة كالعادة، �سعيدة جداً من اجلك.  وا�ستعلت �سبكات 
التوا�سل الجتماعي بعد ان تاأكد اجلمهور ان العاقة بني ال�سديقتني 

قد عادت اىل جمراها بعد ان ابتعدتا عن بع�سهما يف ال�سابق.

ممثلة بوليوود كاترينا كايف لدى و�سولها حل�سور مهرجان اأكادميية ال�سينما الهندية ال� 18 )اإيفا( يف نيو جري�سي. )ا ف ب(

�سارل ازنافور يتمنى 
الغناء مع فريوز 

الفرن�سي  الأغ��ن��ي��ة  اأ���س��ط��ورة  ع��رب 
�سارل ازنافور يف بريوت عن رغبته 
ثنائي  �سمن  ف��ريوز  مع  الغناء  يف 

م�سرتك باللغة العربية.
و�سل  ق��د  الفرن�سي  الفنان  وك���ان 
فنية  ���س��ه��رة  لإح���ي���اء  ل��ب��ن��ان  اإىل 
���س��م��ن م��ه��رج��ان��ات م��دي��ن��ة فقرا 
ال��واق��ع��ة يف  ال�سيفية  ذب��ي��ان  ك��ف��ر 

ك�سروان يف جبل لبنان .
م���وؤمت���را �سحفياً  ازن���اف���ور  وع��ق��د 
ك�سف فيه عن رغبته يف الغناء مع 
ف����ريوز يف ث��ن��ائ��ي م�����س��رتك قائا 
مت  ف�����ريوز  م���ع  اغ���ن���ي  اأن  "فكرة 
طرحها منذ �سنوات واأنا قادر على 
الأمر  تطلب  اإن  بالعربية  الغناء 

مني ذلك".
ي�ستطيع  ل  ان����ه  ازن����اف����ور  وق�����ال 
وان  ط��ائ��ف��ي��ا  ���س��خ�����س��اً  ي���ك���ون  اأن 
"لن  واأ�ساف  اأرمنياً  بكونه  يكتفي 
بالأرمنية فقط  اغني  ان  ا�ستطيع 
وانام  الرمني  الطعام  اتناول  وان 
على  بل  ارمنيا  وا�ستيقظ  كاأرمني 
العك�س يجب النفتاح على العامل 

وعلى الديانات".
لبنان  زار  اأن  لزن��اف��ور  �سبق  وق��د 
اأك���������رث م������ن ع�������س���ر م���������رات منذ 
واأحيا  املا�سي  ال��ق��رن  خم�سينيات 
فيه عدد من املهرجانات واحلفات 
مبناخ  اإع��ج��اب��ه  ع��ن  وع���رب  الفنية 
هذا البلد وطعامه وقال يف املوؤمتر 
معه  ياأخذ  ما  غالبا  انه  ال�سحفي 
مغادرته  اأث����ن����اء  ل��ب��ن��ان��ي��ا  ط��ع��ام��ا 
اأحب  "ل  البلد وق��ال �ساحكا  ه��ذا 
اخل���ي���ار ال��ف��رن�����س��ي ل���ذل���ك اأغ�����ادر 
اخليار  حبيبات  مع  هنا  من  دائما 

اللبناين".

رق�سة بني احلياة واملوت يف مهرجانات بيت الدين 
واملوت  احل��ي��اة  ب��ني  املعركة  ل���وزان  باليه  فرقة  ج�سدت 
وخ��ا���س��ت ب�����س��اح اجل�����س��د رق�����س��ة ان��ت��ه��ت ب���رتك اآث���ار 
الده�سة على اأر�س املعركة، حتت �سقف مهرجانات بيت 

الدين الدولية.
بيجار، �ساحب  �سنوات على رحيل موري�س  ع�سر  فبعد 
الب�سمة القوية على �ساحة الرق�س احلديث يف العامل، 
عاد طيفه ليحلق يف �سماء بيت الدين بلبنان وليحتفي 

باحلياة على مدى ليلتني متتاليتني.
وا�ستعادت فرقة باليه لوزان باإ�سراف جيل رومان باليه 
من اأجل احلياة على خ�سبة امل�سرح بعد مرور 20 عاما 

على انطاق العر�س.
الراق�سون  تك�سف  املا�سية  الليلة  العر�س  ب��داي��ة  ويف 
من حتت غطاء اأبي�س الواحد تلو الآخر لي�ستح�سروا 
ب��اأج�����س��اده��م ف��ن��ان��ني رح���ل���وا يف ع��م��ر ال�����س��ب��اب نتيجة 

اإ�سابتهم مبر�س الع�سر.
مغني  م��ريك��وري  ف��ري��دي  اإىل  حتية  الراق�سون  واأدى 
ف��رق��ة ك��وي��ن وال��راق�����س ج���ورج دون ال��ل��ذي��ن خطفهما 
الراق�سون  ومتكن  الت�سعينيات.  مطلع  الع�سر  مر�س 
بت�ساميم  اإيقاع خا�س م�سحوب  على  املوت  تلوين  من 

للحياة  النت�سار  على  الرق�سات  واأ�سرت  فري�سات�سي، 
لينتهي العر�س برق�سة على اأغنية كوين العر�س يجب 

اأن ي�ستمر.
ويخاطب رومان كل من رحلوا يف عمر ال�سباب قائا يف 
من�سور وزع خال العر�س اأنتم قلتم لنا اأن نخلق احلب 
مل��اذا احلب  ابتدعنا احل��ب، ولكن  ولي�س احل��رب. نحن 

يعمل حرب علينا؟.
كما وزعت مقتطفات كان قد خطها بيجار ويقول فيها 
اإن بيجار باليه "عاقة حب مع باليه عملها كوين، فيها 

اإبداع وفيها حب وفيها عنف وفيها فرح".
امل�����س��رح كفرا�سات  ع��ل��ى  ي��خ��ت��ال��ون  ال��راق�����س��ون  وك����ان 
والأزياء  الأعرا�س  اأث��واب  اأزي��اوؤه��م بني  وتنوعت  ملونة 
الكا�سيكية وثياب البحر وتلك املاب�س امل�سدودة التي 

تربز تفا�سيل اجل�سد.
ورق�سات  عرو�سا  الفرقة  قدمت  �ساعتني  م��دى  وعلى 
ك��ان��ت ت��خ��رج م��ن امل���وت اإىل الأم���ل وال��ط��اق��ة والقيامة 
والرجاء وكل ذلك على م�سرح يخلو من الديكور، فيما 
حتولت الأج�ساد نف�سها اإىل �سينوغرافيا خابة جعلت 

من الراق�سني ج�سدا واحدا.


