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�شهيدان مبواجهات مع االحتالل يف جنني
•• جنني-�أ ف ب:

ا�ست�سهد �سابان فل�سطينيان بر�سا�ش جي�ش االإحتالل اال�سرائيلي يف 
مواجهات اندلعت يف خميم جنني لالجئني يف ال�سفة الغربية املحتلة 

فجر اأم�ش، بح�سب ما اأعلنت م�سادر طبية واأمنية فل�سطينية.
بعد  عاما(   21( �سالح  �سعد  ال�ساب  ا�ست�سهاد  الطبية  امل�سادر  واأك��دت 
اإ�سابته بر�سا�سة يف الراأ�ش ويف ما بعد وفاة ال�ساب اأو�ش �سالمة )17 
املدينة.  يف  م�ست�سفى  اىل  نقله  بعد  اخل��ط��رة  با�سابته  متاأثرا  ع��ام��ا( 

واأ�سيب �ساب ثالث بر�سا�سة يف �ساقه ونقل لتلقي العالج.
باجتاه  ال��ن��ار  اط��ل��ق��وا  اجل��ن��ود  ان  اال�سرائيلي  االإح���ت���الل   وزع���م جي�ش 
"فتح م�سلحون فل�سطينيون النار على القوات. وقام  مهاجمني بعد ان 
يف  متواجدة  كانت  التي  ال��ق��وات  على  نا�سفة  ع��ب��وات  بالقاء  املهاجمون 
اجلي�ش  با�سم  متحدثة  وقالت  املحتلة.  الغربية  ال�سفة  �سمال  املخيم، 
اجلي�ش  ي��دل  ومل  اجلنود.  �سفوف  يف  اإ�سابات  تقع  مل  ان��ه  اال�سرائيلي 
مبزيد من التفا�سيل عن �سبب تواجد جنوده يف خميم جنني. ومت ت�سييع 

جثمان ال�سابني بينما اأكد اقارب ال�ساب �سعد �سالح انه مت اعدامه.

الوفاق الليبية ت�شد هجوما �شرق طرابل�س 
•• طر�بل�س-�أ ف ب:

انه  الليبية ام�ش  الوطني  الوفاق  اعلن حتالف لقوى موالية حلكومة 
بعد  طرابل�ش  العا�سمة  �سرق  م�سلحة  جمموعات  �سنته  هجوما  �سد 
�سفحتها  على  امل�سرتكة  ال��ق��وة  وق��ال��ت  اأي���ام.  ث��الث��ة  ا�ستمرت  م��ع��ارك 
القره بويل واملرافق  انها ب�سطت �سيطرتها على مدينة  على في�سبوك 
عملية  ب��ع��د  فيها  الرئي�سية  وال��ب��واب��ات  ال���وق���ود  وحم��ط��ات  احل��ي��وي��ة 
حماوالت  جميع  ا�ستنفذت  ان  بعد  اأم�ش  فجر  بها  قامت  التي  احل�سم 
ح�سني  بويل  القره  بلدية  رئي�ش  واكد  �سلميا.  املارقة  املجموعات  ابعاد 
تابعة  قوة  ان  مو�سحة  املعارك  انتهاء  بر�ش  فران�ش  لوكالة  ابوغنيمة 
حلكومة الوفاق بقيت يف القره بويل لتاأمينها وفتح الطرق التي قطعت 

جراء املعارك.
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يف ر�ش�لة اإىل املفو�ض ال�ش�مي حلقوق االن�ش�ن ب�ش�أن )اجلزيرة( 
وزارة اخلارجية: حرية التعبري ال 
ت�شتخدم حلماية اخلطاب املتطرف

•• �أبوظبي-و�م:

وج���ه م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���ش وزي����ر ال���دول���ة لل�سوؤون 
اخلارجية �� يف التا�سع من �سهر يوليو 2017 �� ر�سالة اإىل �سعادة زيد رعد 
احل�سني املفو�ش ال�سامي لالأمم املتحدة حلقوق االن�سان ردا على االإحاطة 
االإعالمية التي اأدىل بها املتحدث با�سم املفو�ش ال�سامي يف تاريخ 30 من 
�سهر يونيو املا�سي والت�سريح الذي اأدىل به ديفيد كاي املقرر اخلا�ش املعني 
بتعزيز وحماية احلق يف حرية الراأي والتعبر يف تاريخ 28 من �سهر يونيو 
2017 .. ب�ساأن التقارير التي اأفادت بتقدمي عدد من احلكومات مطالبات 

اإىل قطر باإغالق �سبكة اجلزيرة االإعالمية.             )التفا�سيل �ش10(

ال�شحافة االأمريكية ت�شخر من حملة قطرية حلقوق االإن�شان
•• و��شنطن-وكاالت:

ك�سفت جملة فورين بولي�سي االأمريكية اأن قطر اأر�سلت وفًدا للواليات 
املتحدة الإطالق حملة حقوق اإن�سان، بهدف تخفيف املقاطعة املفرو�سة 
عليها، لكن املجلة �سخرت من تلك املحاولة على اأ�سا�ش اأن الدوحة نف�سها 
ال حترتم حقوق االإن�سان. واأفادت املجلة يف تقرير ن�سرته على موقعها، 
باأن احلملة تزامنت مع زيارة وزير اخلارجية االأمريكي ريك�ش تيلر�سون 
لقطر ودول خليجية اأخرى من اأجل اإنهاء االأزمة، م�سرة اإىل اأن الوفد 

القطري التقى م�سوؤولني يف وزارة اخلارجية االأمريكية.
اأن الوفد من اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان يف الدوحة  واأ�سارت اإىل 
اأر�سل من قبل احلكومة القطرية، واجتمع يف اليومني املا�سيني مع اإيلني 
جرماين مديرة ق�سم اجلزيرة العربية يف وزارة اخلارجية االأمريكية. 
ويف تقريرها بعنوان قطر تلعب ورقة حقوق االإن�سان يف وا�سنطن قالت 
اأطلقتها  اأن حتظى حملة حقوق االإن�سان التي  املجلة: من غر املتوقع 

قطر باأي اهتمام اأمريكي، نظًرا ل�سجل قطر يف هذه الق�سايا.

حممد بن را�سد خالل زيارته اإىل حي دبي للت�سميم   )وام(

اأ�شدر قرارا برتقية 1357 موظف� يف االإدارة الع�مة للإق�مة و�شوؤون االأج�نب
حممد بن را�شد يزور حي دبي للت�شميم ويوؤكد 

اأهمية توفري كل املقومات الداعمة لالإبداع واالبتكار 
•• دبي-و�م:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأهمية توفر كل املقومات 
الداعمة لالإبداع واالبتكار وكل �سبل الت�سجيع املمكنة الأ�سحاب الفكر 
امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  رئي�ش  املبدعة كمطلب  واملواهب  اخلالق 

وتر�سيخ دعائمها.

على  املحفز  املناخ  تعزيز  على  العمل  موا�سلة  ب�سرورة  �سموه  ووج��ه 
على  ال��ق��ادرة  امل��واه��ب  اكت�ساف  �سبيل  يف  اجل��ه��د  وم�ساعفة  االإب����داع 
االبتكار ال�سيما بني ال�سباب ال�ستحداث م�سارات غر تقليدية للتنمية 
ميكننا من خاللها حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي املتمثل يف الو�سول 
اإىل الرقم واحد يف �ستى املجاالت. ونوه �سموه باأهمية قطاع الت�سميم 
من  مهم  وعامل  امل�ستقبل  بناء  يف  االأ�سا�سية  الركائز  كاإحدى  ودوره 

عوامل حتفيز االإبداع واالبتكار.                   )التفا�سيل �ش2(
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد ي�شدر قرارا برتقية 1357 موظفا يف االإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون االأجانب

•• دبي-و�م: 

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
 1357 ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل ق��رارا برتقية نحو  رئي�ش جمل�ش 
رتبهم  دب��ي من  االأج��ان��ب يف  و���س��وؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة  موظفا يف 
العن�سر  359 من  بينهم  تليها من  التي  الرتب  اإىل  الع�سكرية احلالية 
الن�سائي. وقد اأمر �سموه بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ �سدوره اليوم 

الثاين ع�سر من يوليو 2017.
اإىل عقيد وع�سرة من  رتبة مقدم  الرتقيات خم�سة �سباط من  و�سملت 
رائ��د واثنني  اإىل  واأرب��ع��ني من رتبة نقيب  اإىل مقدم وخم�سة  رائ��د  رتبة 

وخم�سني من رتبة مالزم اإىل نقيب باالإ�سافة اإىل الرتب االأ�سغر.

واأكد �سعادة اللواء حممد اأحمد املري املدير العام لالإدارة العامة لالإقامة 
االإجراءات  اتخاذ  الفور  على  ب��داأت  االإدارة  اأن  دب��ي  االأج��ان��ب يف  و���س��وؤون 
جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  ال�سمو  �ساحب  اأم��ر  لتنفيذ  الالزمة 
الوزراء حاكم دبي واإدخال البهجة وال�سرور وال�سعادة اإىل نفو�ش منت�سبي 
.. واعترب مكرمة  الذين �سملهم قرار الرتقيات  الع�سكريني  االإدارة من 
�سموه و�ساما على �سدور جميع موظفي االإدارة وعامل حتفيز لهم لبذل 
الغايل  العمل خ��دم��ة للوطن  م��زي��د م��ن اجل��ه��د وال��ع��ط��اء وال��ت��ف��اين يف 
باأزمان  معامالتهم  واإجن����از  للجمهور  الت�سهيالت  م��ن  م��زي��د  وت��وف��ر 
للمراجعة  اأوقاتهم  ه��در  وع��دم  واإ�سعادهم  راحتهم  على  حر�سا  قيا�سية 

ب�ساأن معامالتهم.
و رفع مدير عام االإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب با�سمه وجميع 

منت�سبي االإدارة من ع�سكريني ومدنيني اأ�سمى اآيات الوالء والعرفان اإىل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة »حفظه اهلل« 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة 
رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« على رعايتهما الكرمية الأبناء 
وبنات الوطن يف مواقع العمل كافة وعلى امتداد م�ساحة دولتنا العزيزة.

ال�سيخ  اإىل الفريق �سمو  ال�سكر والعرفان  اللواء املري بعظيم  كما توجه 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الداخلية على 
ما يوليه �سموه من متابعة دوؤوبة جلميع اأجهزة ومنت�سبي وزارة الداخلية 
وتوظيف  والنف�سية  والبدنية  العملية  جهوزيتهم  كامل  يف  يظلوا  حتى 
واإدارات��ه��ا وخدمة  واأجهزتها  ال��وزارة  اأداء  االإبداعية يف تطوير  طاقاتهم 

الوطن وجمتمع دولة االإمارات عموما.

زار حي دبي للت�شميم

حممد بن را�شد يوؤكد اأهمية توفري كل املقومات الداعمة لالإبداع واالبتكار
•• دبي-و�م:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�ش  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم 
دب��ي »رع���اه اهلل« اأه��م��ي��ة ت��وف��ر كل 
املقومات الداعمة لالإبداع واالبتكار 
وكل �سبل الت�سجيع املمكنة الأ�سحاب 
املبدعة  وامل���واه���ب  اخل����الق  ال��ف��ك��ر 
التنمية  لتحقيق  رئ��ي�����ش  كمطلب 

امل�ستدامة وتر�سيخ دعائمها.
موا�سلة  ب�������س���رورة  ���س��م��وه  ووج����ه 
امل���ن���اخ املحفز  ت��ع��زي��ز  ال��ع��م��ل ع��ل��ى 
يف  اجلهد  وم�ساعفة  االإب����داع  على 
القادرة  امل���واه���ب  اك��ت�����س��اف  ���س��ب��ي��ل 
ال�سباب  ب��ني  ال�سيما  االب��ت��ك��ار  على 
تقليدية  غر  م�سارات  ال�ستحداث 
للتنمية ميكننا من خاللها حتقيق 
ال��ه��دف اال���س��رتات��ي��ج��ي امل��ت��م��ث��ل يف 
�ستى  يف  واح��د  الرقم  اإىل  الو�سول 

املجاالت.
ونوه �سموه باأهمية قطاع الت�سميم 
االأ�سا�سية  الركائز  ك��اإح��دى  ودوره 
من  مهم  وع��ام��ل  امل�ستقبل  ب��ن��اء  يف 

عوامل حتفيز االإبداع واالبتكار.
القائمة  »ال��ق��ط��اع��ات  ���س��م��وه  وق���ال 
ع��ل��ى االإب�������داع واالب���ت���ك���ار ت��ع��د من 
للتنمية  ال���رئ���ي�������س���ة  امل�����ح�����رك�����ات 
امل�ستدامة وعلينا تعزيز �سبل رعاية 
البيئة  وتهيئة  وال��ك��ف��اءات  امل��واه��ب 
االأمثل الإطالق طاقاتها االإيجابية 
وتعزيز م�ساركتها يف تر�سيخ دعائم 
امل�����س��ت��ق��ب��ل مت��ا���س��ي��ا م���ع ه��دف��ن��ا يف 
فريد ترتكز  تنموي  تقدمي منوذج 

العاملني  اإىل  ي�������س���اف���ون  م���ب���دع 
حاليا يف حي دبي للت�سميم و�سيتم 

افتتاحه عام 2019.
وت�سم املرحلة الثانية كذلك معهد 
اجلامعة  واالب��ت��ك��ار  للت�سميم  دب��ي 
يف  املتخ�س�سة  املنطقة  يف  االأوىل 
ف��ن��ون ال��ت�����س��م��ي��م ح��ي��ث ت��ق��دم اأول 
بكالوريو�ش يف الت�سميم يف منطقة 
تطوير  ومت  االأو�������س������ط.  ال�������س���رق 
امل�����س��اق��ات ال��درا���س��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
املجال  ه��ذا  يف  العاملية  املعاهد  اأه��م 
للتكنولوجيا  ما�سا�سو�ست�ش  معهد 
وم���در����س���ة ب���ار����س���ون ل��ل��ت�����س��م��ي��م يف 
رافدا  املعهد  و�سي�سكل  ن��ي��وي��ورك. 
ف���ري���دا ل��ل��ق��ط��اع��ات ال��ق��ائ��م��ة على 
االإبداع والت�سميم يف دولة االإمارات 
ي����ري����ه����ا ب�����امل�����واه�����ب وال�����ك�����ف�����اءات 
كم�ساهم  مكانتها  لتعزيز  ال��الزم��ة 

را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
اإىل »حي دبي للت�سميم« حيث كان 
عبداهلل  �سعادة  �سموه  ا�ستقبال  يف 
القاب�سة  دب������ي  رئ���ي�������ش  احل����ب����اي 
الر�ستماين  اأم���ي���ن���ة  وال����دك����ت����ورة 
تيكوم  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش 
التنفيذية يف  ال��ق��ي��ادات  م��ن  وع���دد 

دبي القاب�سة.
وقد تفقد �سموه ومرافقوه مناطق 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن احل����ي خ����الل جولة 
املوؤ�س�سات  م��ن  ع���دد  زي����ارة  �سملت 
وال�����س��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة ه��ن��اك حيث 
اأعمالها  جممل  على  �سموه  اط��ل��ع 
انطالقا  متار�سها  التي  واأن�سطتها 
دب�����ي واأط������م������اأن ع���ل���ى توفر  م����ن 
ال��ت��ي متكنها من  ك��اف��ة  اخل���دم���ات 
ب�����س��ه��ول��ة وي�سر  ب��اأع��م��ال��ه��ا  ال��ق��ي��ام 
الدائم  دب����ي  ب��ن��ه��ج  اأ����س���وة  ك��ام��ل��ني 

وتطوير  للتو�سع  ال��ه��ادف��ة  الثانية 
النجاح  م�ستوى  على  دل��ي��ال  احل��ي 
ال��ذي حققناه عرب توفر  والن�سج 
واالبتكار  االإب���داع  ت�سجع  منظومة 
ت���ع���زي���ز من����و قطاع  وت���ع���م���ل ع���ل���ى 

الت�سميم يف االإمارات.
من ناحيتها اأعربت الدكتورة اأمينة 
ال�سكر  خ��ال�����ش  ع���ن  ال��ر���س��ت��م��اين 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير 
حممد بن را�سد اآل مكتوم الهتمام 
واالبتكار  ب���االإب���داع  ال��دائ��م  ���س��م��وه 
حيث كان دعم وروؤية �سموه من اأهم 
 .. للت�سميم  دبي  حي  جناح  اأ�سباب 
موؤكدة موا�سلة العمل على تطوير 
احلي مبا يحقق هدف حتويله اإىل 
ت�سع  فريدة  عاملية  متكاملة  وجهة 
دولة االإمارات يف مركز ال�سدارة يف 

جمال الت�سميم.

وهو  واح��د  اأ�سمى  ه��دف  يف  غاياته 
�سعادة النا�ش«.

واأ�ساف �سموه »تتمتع دولتنا مبكانة 
لالقت�ساد  عاملية  كمن�سة  متميزة 
القائم على املعرفة الذي حققنا فيه 
ال��ع��دي��د م��ن االإجن�����ازات ال��ت��ي نعتز 
متقدم  م��وق��ع  تر�سيخ  وهدفنا  بها 
على  الت�سميم  ق��ط��اع  يف  ل��دول��ت��ن��ا 
اآفاق  م��ن  ل��ه  ال���دويل مب��ا  ال�سعيد 
االإم���ارات  تظل  ك��ي  للتطور  وا�سعة 
لل�سركات  املف�سلة  االأوىل  الوجهة 
ال��ت��ي ينطلق  ال��ع��امل��ي��ة واحل��ا���س��ن��ة 
الت�سميم  و�سركات  املبدعون  منها 

اجلديدة اإىل العامل«.
زي�������ارة �ساحب  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  ال�سمو 
دب��ي يرافقه  ال���وزراء حاكم  جمل�ش 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�سيخ  �سمو 

االقت�سادية  ال���ت���ن���م���ي���ة  يف  م���ه���م 
ل��ل��دول��ة. و���س��ي�����س��م امل��ج��م��ع كذلك 
باأحدث  املجهز   Fablab خمترب 
للت�سميم  التحتية  والبنية  املعدات 

واالإنتاج.
وت�����س��م��ل اأع����م����ال ال���ت���و����س���ع���ة حلي 
الت�سميم كذلك واجهة مائية بطول 
1.8 كيلومرت ت�سم جمموعة من 
التجزئة  وم��ن��اف��ذ جت����ارة  ال��ف��ن��ادق 
امل�����س��روع مبثابة  ل��ي��ك��ون  ال��ف��ري��دة 
والثقافة  للت�سميم  ع��امل��ي��ة  وج��ه��ة 

والفن.
احلباي  اهلل  ع���ب���د  ����س���ع���ادة  وق������ال 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب���زي���ارة  »ت�����س��رف��ن��ا 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
وتوجيهاته  روؤي����ت����ه  ك���ان���ت  ال�����ذي 
تاأ�سي�ش حي دبي للت�سميم  منطلق 
واليوم ميثل انطالق اأعمال املرحلة 

الدعم  ����س���ور  خم��ت��ل��ف  ت���ق���دمي  يف 
ال���ق���ط���اع اخلا�ش  م���ن  ل�����س��رك��ائ��ه��ا 

و�سمن كل القطاعات.
واط��ل��ع ���س��م��وه خ���الل ال���زي���ارة على 
لتطوير  الثانية  املرحلة  تفا�سيل 
اإبداعيا  ت�سمل جممعا  والتي  احلي 
م�ساحة  ع���ل���ى  مي���ت���د  م��ت��خ�����س�����س��ا 
مركزا  وي�سكل  م��رب��ع  ق���دم  م��ل��ي��ون 
على  فكرته  ت��ق��وم  م��زده��را  ثقافيا 
اإل����ه����ام امل�����س��م��م��ني وي�����س��ك��ل اأح����د 
ال�����س��ي��اح��ي املهمة  م��ن��اط��ق اجل����ذب 
اإذ  الدولة  داخ��ل وخ��ارج  للزوار من 
اأعمال  االإب���داع���ي  املجتمع  �سي�سم 
وامل�سممني  امل��ب��دع��ني  وم��ن��ت��ج��ات 
الت�سميم  ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ك��ال��ت�����س��م��ي��م امل����ع����م����اري واالأث��������اث 
واملجوهرات  واالأزي�������اء  وال���دي���ك���ور 
 /500/ و  اآالف  ���س��ت��ة  م�����س��ت��وع��ب��ا 

وبح�سب اآخر الدرا�سات من املتوقع 
يف  الت�سميم  قطاع  حجم  ي�سل  اأن 
درهم  مليار   116.7 اإىل  ال��دول��ة 
ه��ذا ال��ع��ام وه��و االأك���رب يف منطقة 

ال�سرق االأو�سط و�سمايل اأفريقيا.
ويعترب حي دبي للت�سميم الوجهة 
االأوىل املخ�س�سة لتلبية احتياجات 
قطاع الت�سميم املتنامي يف املنطقة 
ملجتمع  ع���امل���ي���ة  ك��م��ن�����س��ة  وي����خ����دم 
والفنانني  وامل�����س��م��م��ني  امل��ب��دع��ني 
ال����ذي ت��زخ��ر ب��ه��م دول����ة االإم������ارات 

ومنطقة ال�سرق االأو�سط.
وي�������س���م احل�����ي يف ال����وق����ت احل����ايل 
�سركة  و211  م��وؤ���س�����س��ة   415
�سركة  و85  وم��ت��و���س��ط��ة  ���س��غ��رة 
اإماراتية ويعمل فيه اأكر من �سبعة 
القطاعات  يف  العاملني  م��ن  اآالف 

القائمة على االإبداع.

ال�شبكة العربية للم�شوؤولية االجتماعية تنظم دورة حول معايري اإعداد تقارير اال�شتدامة 25 يوليو
•• دبي-و�م: 

تنظم »ال�سبكة العربية للم�سوؤولية 
دورة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات«  االج��ت��م��اع��ي��ة 
عنوان  حت����ت  ����س���ام���ل���ة  ت���دري���ب���ي���ة 
الإعداد  العاملية  امل��ب��ادرة  »م��ع��اي��ر 
الفرتة  خ���الل   «  GRIالتقارير
من 25 اإىل 27 يوليو اجلاري يف 

فندق ميلينيوم بالزا - دبي.
ال������دورة ت��ع��زي��ز جهود  ت�����س��ت��ه��دف 
اعتماد  يف  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات 
مم���ار����س���ات اأع���م���ال م��ت��واف��ق��ة مع 
االأه�����داف ال��ع��امل��ي��ة ط��وي��ل��ة االأجل 
االحتياجات  وتلبية  لال�ستدامة 

توؤكد  ال���دورة  اإن  املرع�سي  وق��ال��ت 
ال����ت����زام امل��وؤ���س�����س��ة ب��ن�����س��ر اأح����دث 
املنطقة  يف  وامل������ه������ارات  امل�����ع�����ارف 
ال�سركات  ت��زوي��د  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا 
املالئمة  ب��ال��ك��ف��اءات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
وال��������الزم��������ة ل���ت���ط���ب���ي���ق م����ب����ادئ 
للموؤ�س�سات  امل�سوؤولية االجتماعية 
اخل�������ربات  ت����ط����وي����ر  ج����ان����ب  اإىل 
امل�سوؤولية  جم����ال  يف  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
وتوفر  واالإ�ستدامة  االجتماعية 
ال�سلة  ذات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 
املوؤ�س�سة  ج��ه��ود  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
م�سرة  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  احل��ث��ي��ث��ة 
اقت�ساد  ن��ح��و  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ح��ول 

املعاير العاملية حول اإعداد تقارير 
اال�ستدامة وذلك عرب �سل�سلة من 
والتمارين  واملناق�سات  املحا�سرات 

ودرا�سات احلالة.
الرئي�ش  املرع�سي  حبيبة  وق��ال��ت 
ل�ل�سبكة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وامل������دي������ر 
االجتماعية  للم�سوؤولية  العربية 
هي  ال�������س���ب���ك���ة  اإن  ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات 
ال�  على  للتدريب  املعتمد  ال�سريك 
GRI منذ عام 2011 وهي اأول 
من يطرح دورات تدريبية بناء على 
املعاير اجلديدة للمبادرة العاملية 

الإعداد التقارير .
الدورة  ه��ي  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

امل�ساركني  لتعريف  فعالة  من�سة 
امل�سوؤولية  ب��رام��ج  تنفيذ  ب��ف��وائ��د 
والتفكر  واال�ستدامة  االجتماعية 
�ستنتهجها  ال���ت���ي  ال���ط���رق  ح����ول 
�سركاتهم وموؤ�س�ساتهم ال�ستعرا�ش 
وممار�سة م�سوؤولياتها االجتماعية 
وفردا  م�سوؤوال  مواطنا  باعتبارها 

من اأفراد املجتمع االإقليمي.
اأهمية  التدريبية  الدورة  وتكت�سب 
للموؤ�س�سات  ب��ال��ن�����س��ب��ة  م��ت��ن��ام��ي��ة 
حاليا  ت��ع��ت��م��د  ال���ت���ي  وال�������س���رك���ات 
للمبادرة  التوجيهية  امل��ب��ادئ  على 
اإعداد  يف  التقارير  الإع��داد  العاملية 
تلك  اأو  املالية  غر  االأداء  تقارير 

املتنامية للمجتمع الدويل وحتقيق 
تطلعاته يف مواكبة الع�سر.

وتكمن اأهميتها يف اأنها تهدف اإىل 
اأعمق  ب�����س��ك��ل  امل�����س��ارك��ني  ت��ع��ري��ف 
تقارير  اإع�������داد  ب���ق���واع���د  واأو�����س����ع 
 GRI ملعايرال�  وفقا  اال�ستدامة 
على  وم�ساعدتهم  عامليا  املعتمدة 
املعلومات  ت���ل���ك  ع���ل���ى  االع���ت���م���اد 
قدرتهم  ت��ع��زز  توجيهية  ك��م��ب��ادئ 
املجاالت  يف  اأدائ����ه����م  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى 
واحلوكمة  واالجتماعية  البيئية 

بكفاءة وفعالية.
التدريبية  ال���������دورة  وت��ت�����س��م��ن 
ت����ق����دمي جم���م���وع���ة ج����دي����دة من 

والتي  واالبتكار  املعرفة  قائم على 
تنتهجها دولة االإمارات وبقية دول 

املنطقة.
ت��اأت��ي ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة يف اإطار 
اال�ستدامة  م��ب��ادرات  م��ن  �سل�سلة 
امل���ك���ث���ف���ة ال����ت����ي ت�������س���ه���ده���ا دول�����ة 
االإمارات وباقي دول املنطقة كجزء 
اجلهود  تعزيز  يف  م�ساهمتها  م��ن 
الرامية لالرتقاء باملجتمعات على 

م�ستوى العامل.
قيمة  ع����ل����ى  ال���������س����وء  وت�������س���ل���ط 
االجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  وت���اأث���ر 
االأعمال  اأداء  ع��ل��ى  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
متثل  اأن��ه��ا  اإىل  اإ�سافة  ع��ام  ب�سكل 

الثانية التي تنظمها ال�سبكة �سمن 
املعاير اجلديدة يف دبي مب�ساركة 
للتعرف  املعنية  نخبة من اجلهات 
باملعاير  ال��ت��ق��ي��د  ل��ت��ع��زي��ز  ع��ل��ي��ه��ا 
االجتماعية  للم�سوؤولية  الدولية 

للموؤ�س�سات.
واأ���س��اف��ت اأن اأه��م��ي��ة ال����دورة تربز 
باعتبارها فر�سة هامة للموؤ�س�سات 
امل��ن��ط��ق��ة لالطالع  وال�����س��رك��ات يف 
والتدريب  املمار�سات  اأف�سل  على 
على تطبيق �سل�سلة من االإجراءات 
حت�سني  اإىل  الرامية  اال�ستثنائية 
جتاه  م�سوؤوليتها  وتعزيز  قدراتها 

املجتمع.

اإع������داد تقارير  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
اأنها  كما  بها  اخلا�سة  اال�ستدامة 
فرق  اإىل  خ���ا����ش  ب�����س��ك��ل  ت��ت��وج��ه 
ال��ع��م��ل امل��ت��خ�����س�����س��ة يف جم���االت 
ال�������س���ح���ة وال�������س���الم���ة واجل�������ودة 
املوؤ�س�سية واخلرباء واال�ست�ساريني 
اال�ستدامة  جم���ال  يف  وال��ب��اح��ث��ني 

وغرهم.



اخلميس   13   يوليو    2017  م   -   العـدد  12069  
Thursday  13   July   2017  -  Issue No   12069

03

اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن زايد يزور مركز التعليم املدين يف ليتوانيا

•• فيلنيو�س-و�م:

التعليم املدين يف  اأم�ش االأول مركز  ال��دويل  اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  ال�سيخ عبداهلل بن زايد  زار �سمو 
.. �سعادة  الزيارة  اإىل ليتوانيا. ورافق �سموه خالل  التي يقوم بها �سموه  الر�سمية  الزيارة  اإطار  ليتوانيا وذلك يف 
الدكتور يو�سف عي�سى ال�سابري �سفر الدولة غر مقيم لدى ليتوانيا. ورحب املركز املدين للتعليم بزيارة �سموه 
وقدم له عر�سا تو�سيحيا عن املركز واخت�سا�ساته. وقام �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بجولة يف املركز 
اإلكرتونية ذكية تعر�ش معلومات تف�سيلية عن  تعرف خاللها على ما يت�سمنه من مرافق متطورة منها �سا�سة 
ليتوانيا. كما زار �سموه املعر�ش املقام يف املركز واطلع على ما يت�سمنه من هدايا تذكارية ح�سل عليها املركز منذ 
اإن�سائه.. مبديا اإعجابه باملركز ودوره يف اإثراء احلركة الثقافية يف ليتوانيا والتعريف بتاريخها وح�سارتها. ي�سار 
اإىل اأن مركز التعليم املدين يف ليتوانيا يقوم بدور مهم يف الرتبية املدنية ويعمل على تنظيم ور�ش العمل التفاعلية 
عامة  اإر�سادية  جوالت  تنظيم  اإىل  اإ�سافة  املجتمع  فئات  وخمتلف  والفنانني  للعلماء  املتخ�س�سة  املعار�ش  واإقامة 

وحما�سرات ودرو�ش لتالميذ املدار�ش يف العديد من املنا�سبات.

رئي�شة ليتوانيا ت�شتقبل عبداهلل بن زايد

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية ليتوانيا

•• فيلنيو�س-و�م:

�سمو  االأول  اأم�ش  ليتوانيا  رئي�سة  غريباو�سكايتي  داليا  فخامة  ا�ستقبلت 
يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ 

العا�سمة الليتوانية فيلنيو�ش.
ون��ق��ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي����د يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء حت��ي��ات �ساحب 
“حفظه اهلل” اإىل  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة 
التقدم  ب��دوام  الليتواين  لل�سعب  �سموه  ومتنيات  ليتوانيا  رئي�سة  فخامة 

واالزدهار.

ال�سمو  �ساحب  اإىل  ومتنياتها  حتياتها  �سموه  ليتوانيا  رئي�سة  وحملت 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان بدوام ال�سحة والعافية ولدولة االإمارات 

املزيد من التقدم واالزدهار.
ومت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية امل�سرتكة بني البلدين وال�سبل 
ال�سيا�سية  م��ن��ه��ا  امل���ج���االت  وت��ط��وي��ره��ا يف خم��ت��ل��ف  ب��ت��ع��زي��زه��ا  ال��ك��ف��ي��ل��ة 

واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية.
كما مت تبادل وجهات النظر جتاه عدد من الق�سايا االقليمية والدولية 

ذات االهتمام امل�سرتك وم�ستجدات االأو�ساع يف املنطقة.
ورحبت فخامتها بزيارة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان اإىل بالدها 

.. م�سيدة بالعالقات املتميزة التي تربط بني دولة االإمارات وليتوانيا.
اآفاق اأرحب للتعاون  واأعربت عن تطلعها اإىل تعزيز هذه العالقات وفتح 

بني البلدين يف خمتلف املجاالت.
تعزيز  اأه��م��ي��ة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  اأك���د  جانبه  م��ن 
العالقات بني البلدين والعمل معا على جماالت تعود بالنفع على �سعبي 
البلدين. واأ�ساد �سموه مب�سرة التنمية التي ت�سهدها ليتوانيا والتي من 
�ساأنها اأن تفتح املجال اأمام العديد من الفر�ش اال�ستثمارية امل�سرتكة بني 
�سفر  ال�سابري  عي�سى  يو�سف  الدكتور  �سعادة   .. اللقاء  البلدين. ح�سر 

الدولة غر املقيم لدى ليتوانيا.

•• فيلنيو�س-و�م:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
الدويل اأم�ش االأول معايل لينا�ش لينكيفي�سيو�ش وزير خارجية ليتوانيا.

وجرى خالل اللقاء - الذي عقد يف اإطار زيارة �سموه الر�سمية اإىل ليتوانيا 
وليتوانيا بجانب  االإم���ارات  دول��ة  الثنائية بني  العالقات  دعم  �سبل  - بحث 
االإقليمية  الق�سايا  م��ن  وع��دد  املنطقة  يف  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ط��ورات  ا�ستعرا�ش 

والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.
ترتبطان  وليتوانيا  االإم���ارات  دول��ة  اأن  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  واأك��د 
بعالقات متميزة وهناك حر�ش م�ستمر على تعزيز هذه العالقات يف �ستى 
املجاالت. من جانبه رحب معايل لينكيفي�سيو�ش بزيارة �سمو ال�سيخ عبداهلل 

بن زايد اإىل بالده .. موؤكدا اأهمية تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين.

واأ�ساد معاليه بالنه�سة احل�سارية ال�ساملة التي ت�سهدها دولة االإمارات على 
ال�سعيدين االإقليمي والدويل.

لينا�ش  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  عقد  اللقاء  وعقب 
لينكيفي�سيو�ش موؤمترا �سحفيا م�سرتكا.

مع  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  املباحثات  اإن   - ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل   - �سموه  وق���ال 
البلدين  بني  العالقات  اإىل  وتطرقت  لينكيفي�سيو�ش مثمرة  لينا�ش  معايل 

ال�سديقني و�سبل تطويرها وتعميقها يف �ستى املجاالت .
م�سرا اإىل اأنهما تطرق اإىل عدد من الق�سايا واملو�سوعات املهمة املطروحة 

على ال�ساحة العاملية.
واأ�ساف �سموه اإن البلدين ال�سديقني يتمتعان بقدرات اقت�سادية كبرة مما 

�سي�ساهم يف فتح اأبواب للتعاون بني اجلانبني يف هذا املجال.
يتحتم  اليوم  العامل  بها  التي مير  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف  اأن��ه يف ظل  واأك��د 

االإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�سرا  البلدين..  بني  ال�سيا�سية  امل�ساورات  تفعيل 
وليتوانيا �ستوا�سالن تعزيز التعاون امل�سرتك بينهما يف خمتلف املجاالت.

وليتوانيا  االإم���ارات  دول��ة  اإن  لينكيفي�سيو�ش  لينا�ش  معايل  قال  جانبه  من 
حتتفالن مبرور 25 عاما على اإقامة العالقات الثنائية بينهما.

التفاهم  بالتوقيع على مذكرة   - ال�سحفي  املوؤمتر  ورحب معاليه - خالل 
ب�ساأن االعرتاف املتبادل برخ�ش القيادة بني البلدين االأمر الذي يوؤكد �سعي 

قيادتهما اإىل دفع العالقات الثنائية يف املجاالت كافة.
واأكد اأن بالده تويل دولة االإم��ارات اهتماما خا�سا وذلك مع تواجد جالية 
ليتوانية مقيمة يف االإمارات واحت�سانها ملدر�سة ليتوانية والذي يعد دليال 

وا�سحا على التقارب املتزايد بني البلدين.
ح�سر اللقاء .. �سعادة الدكتور يو�سف عي�سى ال�سابري �سفر الدولة غر 

املقيم لدى ليتوانيا.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير داخلية ليتوانيا
•• فيلنيو�س-و�م: 

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
مي�سيونا�ش  اأميوتي�ش  معايل  االول  اأم�ش  ال��دويل  والتعاون 

وزير داخلية ليتوانيا.
ومت خالل اللقاء - الذي عقد يف اإطار زيارة �سموه الر�سمية 
اإىل ليتوانيا - بحث العالقات الثنائية امل�سرتكة بني البلدين 
من  ع��دد  جت��اه  النظر  وجهات  تبادل  بجانب  تعزيزها  و�سبل 

الق�سايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.
العالقات  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك���د 
الثنائية بني دولة االإمارات وليتوانيا ت�سهد تطورا مت�سارعا 

يعك�ش الرغبة ال�سادقة لكال البلدين باالرتقاء بها اإىل اآفاق 
اأرحب.

�سموه  بزيارة  مي�سيونا�ش  اأميوتي�ش  معايل  رحب  جانبه  من 
التي جتمع بني دولة  املتميزة  العالقات  .. موؤكدا  اإىل بالده 
تعزيزها  على  البلدين  ق��ي��ادة  وح��ر���ش  وليتوانيا  االإم����ارات 

ب�سكل م�ستمر.
اآل نهيان  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  .. وقع �سمو  اللقاء  وعقب 
ومعايل اأميوتي�ش مي�سيونا�ش مذكرة تفاهم حول االعرتاف 

املتبادل لرخ�ش القيادة بني البلدين.
ح�سر اللقاء .. �سعادة الدكتور يو�سف عي�سى ال�سابري �سفر 

الدولة غر املقيم لدى ليتوانيا.

 �شمعة االإمارات اأمانة 
وطنية عظيمة

•• �أبوظبي-و�م:

مدى  على  البليغة  ال�سواهد  “ تتواىل  ال�ساعة  “ اأخ��ب��ار  ن�سرة  قالت 
ال��ر���س��ي��دة يف دول���ة االإم����ارات  ال��ق��ي��ادة  ال���ذي توليه  االه��ت��م��ام العظيم 
العربية املتحدة الأبناء الدولة وبناتها كافة من خمتلف الفئات العمرية 

واالجتماعية.
وحتت عنوان “ �سمعة االإمارات اأمانة وطنية عظيمة” .. قالت اإنه اإىل 
كانت منذ  كما  االإم���ارات  دول��ة  تبقى  اأن  على  ال�سديد  جانب احلر�ش 
تاأ�سي�سها بيئة متفردة متتزج فيها اأرقى مقومات الريادة وال�سعادة مبا 
يوفر العي�ش الرغيد ل�سائر املواطنني ويرتقي بهم يف خمتلف ف�ساءات 
مبحتواها  الثمينة  ال��ل��ق��اءات  ح�سر  ميكن  ال  ف��اإن��ه  والتنمية  املعرفة 
والرية ب�سدقها وهي التي حتر�ش قيادتنا الر�سيدة برغم م�ساغلها 
�سرائح  م��ع خمتلف  ع��ق��ده��ا  ع��ل��ى  ال��دول��ة  ���س��وؤون  ت�سير  ال��ك��ب��رة يف 
مع  مبا�سر  ت��وا���س��ل  على  ال��ب��ق��اء  م��ن  االإم���ارات���ي مب��ا ميكنها  املجتمع 
احتياجات املواطنني لتلبيتها ب�سكل اأمثل من جهة ومبا ميثل فر�سة 
رائعة ي�ستقي منها اأبناء الوطن اأهم احلكم واأنبل القيم من جهة ثانية 
اإىل جانب الت�سجيع والتحفيز والطاقة االإيجابية الهائلة التي متدهم 
مركز   “ عن  ام�ش  ال�سادرة  الن�سرة  واأ�سافت  الر�سيدة.  قيادتنا  بها 
االإمارات للدرا�سات والبحوث االإ�سرتاتيجية “ اأنه من الدالئل املهمة 
بالتوا�سل  البالغ  اهتمامها  اأن  الر�سيدة  قيادتنا  ا�ستثنائية  على مدى 
مع املواطنني ال يقت�سر على من هم داخل الدولة فقط بل ي�سمل كل 
ومغاربها  املعمورة  م�سارق  يف  يتوزعون  ممن  الدولة  خ��ارج  املواطنني 
لتلبية خمتلف نداءات الوطن علما وعمال من طلبة وموظفني وجنود 
التجارة  اأو  ال�سياحة  الأغرا�ش  ي�سافرون  الذين  املواطنني  اإىل  اإ�سافة 
اأو العالج اأو غر ذلك. واأ�سارت اإىل اأن ا�ستقبال �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�سلحة يف ق�سر البحر اأول من اأم�ش اأع�ساء اللجنة املنظمة لربنامج 
يقام  ال��ذي   “ زاي��د  “عيال  ملتقى  املبتعثني  للطلبة  الوطني  امللتقى 
دي��وان ويل  التعليم يف  �سوؤون  وي�سرف عليه مكتب  �سموه  رعاية  حتت 
�سموه  اأن  وال�سيما  االهتمام  لهذا  حقيقي  جت�سيد  هو  اأبوظبي  عهد 
اخلارج  يف  الطلبة  اأبنائنا  م��ع  التوا�سل  اأهمية  اللقاء  خ��الل  اأك��د  ق��د 
االأكادميية  �سوؤونهم  ومتابعة  واحتياجاتهم  اأو�ساعهم  على  والوقوف 
واالجتماعية وتقدمي الت�سهيالت املختلفة لهم واأهمية توعيتهم بكل 
ومتابعة  دراي��ة  على  تبقيهم  التي  املعلومات  بكل  وتزويدهم  اجلوانب 

لق�سايا وطنهم وما ي�سهده من نه�سة وتطور.
واأو�سحت اأن قيادتنا الر�سيدة تدرك جليا الثمار الطيبة لالإبقاء على 
العالقات الوثيقة بني الوطن واأبنائه مهما ابتعدوا عنه م�سافة ومدة 
موقعه  يف  واح��د  كل  ميثلون  اخل��ارج  يف  فاملواطنون  كانت  غاية  والأي 
احلقيقية  ���س��ورت��ه  اإي�����س��ال  اأم��ان��ة  ويحملون  للوطن  فعليني  ���س��ف��راء 
وذكرت  اأجمع.  العامل  اإىل  وح�ساريا  اأخالقيا  وتطورا  تقدما  امل�سرقة 
اأنه يف هذا ال�سياق جاءت اإ�سارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
االإم���ارات يف  �سمعة  املحافظة على  اأن  اإىل   - اللقاء  - خ��الل  نهيان  اآل 
م�سوؤولية  ه��م��ا  مبكانتها  يليق  ال���ذي  ال��وج��ه  ع��ل��ى  ومتثيلها  اخل����ارج 
اأن  اإىل  �سموه  م�سرا  ال��دار���س��ني  اأبنائنا  م��ن  خ��ا���ش  وب�سكل  اجلميع 
ال�سمعة الطيبة التي تر�سخت عن الدولة هي نتاج جهود دوؤوبة بذلها 
اآباوؤنا املوؤ�س�سون وعززها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” وهو يقود دولة االإمارات اإىل اأعلى مراتب 

التقدم والتطور.
داخل  الطلبة  باأبنائنا  الكبر  الر�سيدة  القيادة  اهتمام  اأن  واأ���س��اف��ت 
�سفراء  خر  ليكونوا  عليهم  وتعويلها  بهم  وثقتها  وخارجها  ال��دول��ة 
للوطن اأينما حلوا اأمور عك�سها كذلك ا�ستقبال �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
االأوىل  الدفعة  يف  امل�ساركني  اأم�ش  من  اأول  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
لربنامج “ علماء امل�ستقبل “ الذي تنظمه جمعية “ البيت متوحد “ 
بال�سراكة مع �سركة “ اإيربا�ش “ حيث ثمن �سموه املبادرات الوطنية 
الطلبة  اأبنائنا  مهارات  �سقل  اإىل  تهدف  التي  والعلمية  واالجتماعية 
معربا �سموه عن اعتزازه بهذه الكوكبة من الطلبة الذين ي�سعون اإىل 

التميز والتفوق.
دولة  متتعت  لطاملا  اإن���ه  االإف��ت��ت��اح��ي  مقالها  خ��ت��ام  يف  الن�سرة  وق��ال��ت 
االإم��ارات ب�سمعة طيبة قل نظرها جعلتها حتظى مبوقع مرموق يف 
خمتلف املحافل العاملية ومنحتها ر�سيدا هائال من املحبة ال�سادقة يف 

قلوب املاليني من خمتلف ال�سعوب. 
موؤكدة اأن احلفاظ على هذه ال�سمعة الطيبة التي ت�سكل اأحد اأبرز اأوجه 
القوة الناعمة للدولة هو اأمانة وطنية عظيمة تقع م�سوؤولية تاأديتها 
على كل مواطن حمب لوطنه وويف لقيادته وخمل�ش يف خدمة حا�سر 

وم�ستقبل �سعبه.

اأخب�ر ال�ش�عة :
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اأخبـار الإمـارات

اعتماد الدليل الت�شغيلي اجلديد ملراكز الدفاع املدين يف الدولة
•• �أبوظبي-و�م: 

وزارة  امل��دين يف  الدفاع  عام  قائد  املرزوقي  اللواء جا�سم حممد  اعتمد 
اأ�سرف  الداخلية الدليل الت�سغيلي اجلديد ملراكز الدفاع املدين والذي 
على اإعداده العميد حممد عبد اهلل النعيمي مدير عام �سوؤون االإطفاء 
الأف�سل  وف��ق��ا  امل���دين  للدفاع  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  وال�سالمة  واحل��م��اي��ة 

املمار�سات امل�ستخدمة يف مراكز االإطفاء العاملية.
واأفاد اللواء جا�سم املرزوقي باأن الدليل الت�سغيلي اجلديد يعد مبثابة 
العمليات  جميع  ت��وح��ي��د  ب��ه��دف  امل��راك��ز  يف  االإداري������ة  للحوكمة  ن��ظ��ام 
اإىل  امل��دين  ال��دف��اع  املعمول بها يف مراكز  االإج����راءات  االإداري���ة وتنظيم 

اإبراز االأدوار والواجبات املنوطة ل�سباط املراكز والعاملني فيها  جانب 
ب�سكل تف�سيلي ودقيق مبا ي�سهم يف اإي�سال املفاهيم العاملية للموؤ�سرات 
التناف�سية يف جماالت وعمليات الدفاع املدين الرئي�سية وت�سليط ال�سوء 
ربط  خالل  من  املراكز  قبل  من  واملنجزة  اليومية  االأعمال  حجم  على 

الدليل مبوؤ�سرات لقيا�ش مدى االأثر املرتتب على تطبيقه والعمل به.
الرئي�سية ملبادرة  اأحد املخرجات  الت�سغيلي يعترب  الدليل  اأن  اإىل  واأ�سار 
لتحديد  احل��ايل  العام  مطلع  اعتمادها  مت  التي  م�سوؤوليتي«  »مركزي 
وتفتي�ش  وحتليلها  املخاطر  على  والتعرف  امل��راك��ز  اخت�سا�ش  مناطق 
املكان  يف  املنا�سب  ال�سخ�ش  وو�سع  خطورتها  ح�سب  وت�سنيفها  املن�ساآت 
عمليات  من  املركز  بها  يقوم  التي  االأدوار  اأهمية  على  تاأكيدا  املنا�سب 

ا�ستجابة للطوارئ ورفع م�ستويات الوقاية وال�سالمة يف املن�ساآت املحيطة 
اأن الدليل يحتوي على منهجية  باملركز. وذكر قائد عام الدفاع املدين 
العمل يف املراكز على مدار العام وب�سكل يومي مت�سمنا نظام للمتابعة 
من قبل امل�سوؤولني املبا�سرين بحيث يتم التاأكد من فعالية االأعمال التي 
تقوم بها املراكز  للتغلب على التحديات املحتملة التي تواجه عمل فرق 
االإطفاء واالإنقاذ يف مناطق اخت�سا�سهم للو�سول اإىل اأف�سل املمار�سات 

يف التعامل مع احلوادث ومكافحة احلريق.
حت�سني  على  تعمل  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  اأن  املرزوقي  واأ�ساف 
الوقاية  ل��الإرت��ق��اء مبنظومة  امل��دين  ال��دف��اع  اأج��ه��زة  وق���درات  اإمكانيات 
وال�سالمة يف املباين واملن�ساآت وفق ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية 

العاملية  واالأ���س��ال��ي��ب  املعاير  الأرق���ى  ثابتة  ق��واع��د  واإر���س��اء  تطبيق  اإىل 
الفعالة يف مواجهة واإدارة املخاطر. من جانبه اأكد العميد حممد عبد 
اهلل النعيمي اأن الدليل الت�سغيلي اجلديد ملراكز الدفاع املدين يت�سمن 
توحيد اإجراءات الت�سغيل يف املراكز وحتديد م�سوؤوليات �سباط املراكز 
ومتطلباتهم ل�سمان الفاعلية وتاأدية املهام باإحرتافية من خالل برنامج 
عمل يومي يت�سمن امل�سح امليداين ملناطق اخت�سا�ش املراكز للتعرف على 
املخاطر وتقيميها وحتليلها وو�سع اخلطط الت�سغيلية ملواجهتها. واأكد 
النعيمي اأن مثل هذه االإجراءات تهدف اإىل رفع م�ستوى اخلدمات التي 
يقدمها الدفاع املدين للجمهور واحلد من اخل�سائر والوفيات وحماية 

االأرواح واملمتلكات واملكت�سبات الوطنية.

اأحمد النعيمي ي�شدر قرارا ب�شاأن نظام االأو�شاف الوظيفية يف حكومة عجمان
•• عجمان-و�م:

اأ����س���در ال�����س��ي��خ اأح��م��د ب��ن حميد 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ال��ن��ع��ي��م��ي مم��ث��ل 
االإداري���ة  لل�سوؤون  عجمان  ح��اك��م 
ب�ساأن   28 رق���م  ال���ق���رار  وامل��ال��ي��ة 
ن���ظ���ام االأو������س�����اف ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف 
اعتبارا  به  يعمل  عجمان  حكومة 

من تاريخ �سدوره.
وتطبق اأحكام القرار على موظفي 
الذين ينطبق  اجلهات احلكومية 
الب�سرية  امل��وارد  قانون  �ساأنهم  يف 
حلكومة عجمان ال�سادر باملر�سوم 

االأمري رقم 4 ل�سنة 2017.
ون�����ش ال��ق��رار ع��ل��ى اع��ت��م��اد نظام 
حكومة  يف  الوظيفية  االأو����س���اف 

و�سعي  التنفيذي  املجل�ش  رئي�ش 
امل���وارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  االإدارة 
اإىل حت��ق��ي��ق االأه����داف  ال��ب�����س��ري��ة 
عجمان  ل���روؤي���ة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
من خالل جمموعة من   2021
املبادرات وامل�ساريع الطموحة مبا 
يتواءم مع اخلطة اال�سرتاتيجية 
حكومة  يف  ال��ب�����س��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
اإمارة عجمان بحيث تدعم عملية 
وتدفع  احلكومي  العمل  تطوير 
مب�����س��رة ال���ت���ط���ور وال��ت��ن��م��ي��ة يف 
االإم����ارة وذل��ك م��ن خ��الل ت�سليح 
اجلهات  يف  ال��ب�����س��ري��ة  ال���ك���ف���اءات 
احل��ك��وم��ي��ة ب��امل��ع��رف��ة و���س��وال اإىل 
االأداء  يف  مت���ي���زا  اأك�����ر  م�����س��ت��وى 
واالإنتاجية . واو�سح اإنه انطالقا 

املحرز  ال��ت��ق��دم  واأوج����ه  التطبيق 
فيه واملعوقات التي جتابهه ورفع 

التو�سيات.
وقال �سعادة را�سد عبدالرحمن بن 
جربان ال�سويدي املدير التنفيذي 
املوارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  ل����الإدارة 
ال��ب�����س��ري��ة حل��ك��وم��ة ع��ج��م��ان اأن 
ا�سدار نظام االأو�ساف الوظيفية 
يف اإمارة عجمان يهدف اإىل تقدمي 
ومب�سطة  موحدة  ومنهجية  اآلية 
الإع�����������داد وت����ط����وي����ر االأو�������س������اف 
احلكومية  اجل��ه��ات  يف  الوظيفية 
االأدوار  وحتديد  لالإمارة  التابعة 
وامل�����س��وؤول��ي��ات يف االإج�����راءات ذات 
وتطوير  اإع����داد  باأن�سطة  ال�سلة 
اجلهات  يف  الوظيفية  االأو���س��اف 

مبادئ  من  تت�سمنه  مبا  عجمان 
واأح������ك������ام و������س�����روط واج���������راءات 
اجلهات  كافة  على  يجب  ومن���اذج 
عجمان  باإمارة  املعنية  احلكومية 

االلتزام به.
لتنمية  امل��رك��زي��ة  االإدارة  وت��ت��وىل 
امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة مب���وج���ب هذا 
القرار ا�سدار التعاميم والقرارات 
الزمة  ت��ك��ون  ح�سبما  التنفيذية 
ال����واردة  االح��ك��ام  تنفيذ  ل�سمان 
اأال تتعار�ش مع  به وذل��ك ب�سرط 
املركزية  االإدارة  وتكلف  اأح��ك��ام��ه 
امل��ب��ا���س��ر ع��ل��ى كافة  ب����االإ�����س����راف 
لتنفيذ هذا  ال��الزم��ة  االإج����راءات 
القرار من قبل املعنيني به ويناط 
بها رفع تقارير دوري��ة حول �سر 

املركزية  االإدارة  اخت�سا�سات  من 
اإن�سائها  مر�سوم  مبوجب  امل��ق��ررة 
القواعد  اإع������داد  ت�����س��م��ل  ال���ت���ي   -
الوظائف  ب��ت��و���س��ي��ف  اخل���ا����س���ة 
و�سن ال�سيا�سات وتطوير االأنظمة 
واالإج����������راءات اخل���ا����س���ة ب���امل���وارد 
وحر�سا   - االإم�����ارة  يف  ال��ب�����س��ري��ة 
وحدات  ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  منها 
فاعليتها  وزي���ادة  الب�سرية  امل���وارد 
م��ن خالل  يف اجل��ه��ات احلكومية 
لالأنظمة  ال�����س��ح��ي��ح  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
اإ�سدار  مت  امل��ع��ت��م��دة  وامل��ن��ه��ج��ي��ات 
ن���ظ���ام االأو������س�����اف ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف 
ل��ي��ك��ون مرجعا  ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان 
عمليا مبا�سرا للجهات احلكومية 
اإع��������داد وت���ط���وي���ر االأو�����س����اف  يف 

احل���ك���وم���ي���ة وت���وح���ي���د ال���ن���م���اذج 
وتطوير  اإع������داد  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 
اجلهات  يف  الوظيفية  االأو���س��اف 
تطبيق  اإىل  باالإ�سافة  احلكومية 
املوارد  املمار�سات يف جمال  اأف�سل 
واالأو�ساف  ع��ام  ب�سكل  الب�سرية 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ب�����س��ك��ل خ���ا����ش ورف���ع 
كفاءة اأداء وحدات املوارد الب�سرية 
يف اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة ب����اإم����ارة 

عجمان.
اإط���ار  اأن ذل���ك ي��اأت��ي يف  واأ����س���اف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 
االأع���ل���ى ح��اك��م عجمان  امل��ج��ل�����ش 
ومتابعة من �سمو ال�سيخ عمار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 

ال���وظ���ي���ف���ي���ة وذل�������ك م�����ن خ���الل 
منهجية موحدة تعتمد على اآلية 

وا�سحة و�سحيحة.
وحدد النظام االأدوار وامل�سوؤوليات 
لتنمية  املركزية  ب���االإدارة  املناطة 
امل������������وارد ال����ب���������س����ري����ة واجل�����ه�����ات 
احل��ك��وم��ي��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ش اإع�����داد 

وتطوير االأو�ساف الوظيفية كما 
ت�سمن على �سرح مف�سل للو�سف 
الوظيفي واأهدافه ومراحل اإعداد 
وتطوير االأو�ساف الوظيفية اإىل 
الو�سف  بطاقة  حمتويات  جانب 
ت�سعة  من  تتكون  التي  الوظيفي 

اأق�سام رئي�سية.

الن�شف  يف  اخليمة  براأ�س  املرور  حوادث  % انخفا�س   35.8

والقيادة  احل����م����راء،  ال�����س��وئ��ي��ة 
االإطار  انفجار  اأو  وتهور،  بطي�ش 
عناية  موجهاً  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
الطريق،  وم�ستخدمي  ال�سائقني 
واحل��������ذر،  احل���ي���ط���ة  اأخ��������ذ  اإىل 
حق  واالآخ��ري��ن  الطريق  وتقدير 

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

ك�����س��ف ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حممد 
����س���ع���ي���د احل����م����ي����دي م����دي����ر ع���ام 
راأ�ش  ب�سرطة  املركزية  العمليات 
راأ����ش اخليمة  اإم����ارة  اأن  اخل��ي��م��ة، 
ملحوظاً  ان��خ��ف��ا���س��اً  ح��ق��ق��ت  ق���د 
لالإ�سابات  ال��ن�����س��ب��ي  امل���ع���دل  يف 
املرورية،  ع��ن احل����وادث  ال��ن��اجت��ة 
العام  م��ن  االأول   الن�سف  خ��الل 
بن�سبة  2017م،  اجل������������اري  
االأول  بالربع  مقارنة   35.8%
2016م،  امل��ن�����س��رم  ال���ع���ام  م���ن 
ح���ي���ث ب���ل���غ جم���م���وع االإ����س���اب���ات 
املرورية  احل�����وادث  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
هذا  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل 
العام جمموع 104 اإ�سابة، فيما 
ب��ل��غ جم��م��وع االإ���س��اب��ات للن�سف 
االأول خالل العام املن�سرم 162 

لالإح�سائية  وفقاً  وذل��ك  اإ�سابة، 
اإدارة  ع����ن   ال�������س���ادرة  امل����روري����ة 
ب��االإدارة العامة  املرور والدوريات 
ب�سرطة  امل����رك����زي����ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
تنوعت  ح���ي���ث  اخل���ي���م���ة،  راأ���������ش 
االإ�سابات بني البليغة واملتو�سطة 
وال��ب�����س��ي��ط��ة. وي��رج��ح م��دي��ر عام 
راأ�ش  ب�سرطة  املركزية  العمليات 
العوامل  م��ن  جمموعة  اخليمة، 
بدورها  ت�����وؤدي  ال��ت��ي  واالأ����س���ب���اب 
املرورية  احل������وادث  ح����دوث  اإىل 
واالإ�سابات، حمذراً يف الوقت ذاته 
مثل  اإىل جتنبها  اجلمهور  اأف��راد 
ال�����س��رع��ة ال���زائ���دة، وع���دم تقدير 
للم�سافات،  الطريق  م�ستخدمي 
وع���دم االل��ت��زام بخط ال�����س��ر، اأو 
ال���ت���اأك���د من  دون  امل�������س���ار  دخ�����ول 
خلوه، مع عدم ترك م�سافة كافية 
االإ�سارة  وت��خ��ط��ي  امل��رك��ب��ات،  ب��ني 

�سالمة  على  ح��ف��اظ��اً  ت��ق��دي��ره��م، 
واملمتلكات،  واحل���ق���وق  االأرواح 
احل�����وادث  م�����س��ك��ل��ة  اأن  م��و���س��ح��اً 
الناجتة  واالإ�����س����اب����ات  امل����روري����ة 
ع���ن���ه���ا، ت���ع���د م����ن اأه������م واأخ���ط���ر 
امل�ساكل التي تواجه املجتمع، ذلك 
من  ك��ب��راً  ق���دراً  ت�ستنزف  الأن��ه��ا 
اأنها تت�سبب  الب�سرية، كما  املوارد 
يف خ�����س��ائ��ر اق���ت�������س���ادي���ة، واآث������ار 

اجتماعية كبرة.
انخفا�ش  اأن  احلميدي،  واأو���س��ح 
امل������ع������دل ال���ن�������س���ب���ي امل����ل����ح����وظ، 
احلوادث  الناجتة عن  لالإ�سابات 
امل���روري���ة ب���راأ����ش اخل��ي��م��ة،  يعود 
التي  امل����ب����ذول����ة  اجل�����ه�����ود  اإىل  
اخليمة،  راأ������ش  ���س��رط��ة  ت��ق��دم��ه��ا 
لل�سائقني  امل���روري���ة  ال��ت��وع��ي��ة  يف 
وم�������س���ت���خ���دم���ي ال����ط����ري����ق، من 
املرورية  احلمالت  تد�سني  خالل 

التوعوية،  ال��ربو���س��ورات  وت��وزي��ع 
عليهم  ال���ت���اأك���ي���د  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
بقوانني  االل��ت��زام  على  با�ستمرار 
حقوق  واح����رتام  وامل����رور،  ال�سر 
التوعية  دور  م��ث��م��ن��اً  االآخ����ري����ن، 
املرورية التي تعد اإحدى الركائز 
التي يقوم عليها ال�سبط املروري، 
املبذولة  اجل����ه����ود  ع����ن  ف�������س���اًل 
االإ�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  م���ع 
تعزير  يف  العالقة،  ذات  واجلهات 
الطرق،  ع��ل��ى  ال�����س��الم��ة  ت��داب��ر 
اأ�سهم  ال��ذي  االأم��ر  املركبات،  ويف 
من  التقليل  يف  ملحوظة  ب�سورة 
احلوادث  عن  الناجتة  االإ�سابات 

املرورية واآثارها ال�سلبية.
واإدراك�����������������اً مل����خ����اط����ر احل���������وادث 
الناجمة  واالإ�����س����اب����ة  امل�����روري�����ة 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س��ت  ع��ن��ه��ا، 
راأ�ش اخليمة،  على ن�سر  ل�سرطة 

ب���ني خمتلف  امل����روري����ة  ال��ث��ق��اف��ة 
اأف���راد اجل��م��ه��ور، وك��ذل��ك تكثيف 
وال�سبط  ال��ت��ف��ت��ي�����ش  ح����م����الت 
امل��روري مبختلف ط��رق ومناطق 
االإمارة، ف�ساًل عن التعاون البناء 
احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 

للعمل  العالقة،  ذات  واملوؤ�س�سات 
على احلد من احل��وادث املرورية  
واالإ�����س����اب����ات، م���ن خ����الل فر�ش 
�سلطة القانون، وحث م�ستخدمي 
اأكر  ي��ك��ون��وا  اأن  ع��ل��ى  ال��ط��ري��ق، 
ال����ت����زام����اً ب���ال���ن���ظ���م وال����ق����وان����ني 

حت�سني  ب������ه������دف  امل�����������روري�����������ة، 
ال����ط����رق، �سمن  اأم�����ن و����س���الم���ة 
الداخلية  وزارة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ن�سبة  خ���ف�������ش  اإىل  ال�����رام�����ي�����ة 
الوفيات  م���ن  واحل�����د  احل�������وادث 

ب�سبب احلوادث املرورية.

�شرطة عجمان تنفذ 26 مبادرة و105 حما�شرات توعوية خالل الن�شف االأول

ور�شة عمل حول اإعداد املوازنة العامة حلكومة عجمان 2018 

مدير عام حماكم دبي يكرم بنك دبي االإمارات الوطني لتعاونه امل�شتمر وتفاعله االإيجابي
•• عجمان-و�م:

يف  املجتمعية  ال�����س��رط��ة  ق�����س��م  ن��ف��ذ 
ل�����س��رط��ة عجمان  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
العام  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل 
جانب  اإىل  م����ب����ادرة   26 اجل������اري 
يف  ت����وع����وي����ة  حم����ا�����س����رات   105
���س��م��ن جهودها  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 
باملجتمع  ال�سرطة  لدمج  املتوا�سلة 
واإ�سعاده وحتقيق العدالة املجتمعية 

بني االأفراد.
تاأتي الفعاليات �سمن �سعي القيادة 
ل�����س��رط��ة ع��ج��م��ان لتحقيق  ال��ع��ام��ة 
هدف وزارة الداخلية اال�سرتاتيجي 
اجلمهور  ر����س���ا  ب��ت��ع��زي��ز  وامل��ت��م��ث��ل 
ب�����اخل�����دم�����ات امل�����ق�����دم�����ة وت����ق����دمي 
اخلدمات كافة وفق معاير اجلودة 

والكفاءة وال�سفافية.
وق�������ال ����س���ع���ادة ال���ع���ق���ي���د ع���ب���د اهلل 
مدير  ن����ائ����ب  امل����ط����رو�����س����ي  ����س���ي���ف 
ب�سرطة  ال�سرطية  العمليات  اإدارة 
ت�سعى  عجمان  �سرطة  اإن  عجمان 
بكل جهد لتحقيق عدالة جمتمعية 
مل��ج��ت��م��ع ���س��ع��ي��د وب���ن���اء ج��ي��ل جيد 

احلكومية  ال���دوائ���ر  م��ع  جمتمعية 
الريا�سة  موؤمتر  اأب��رزه��ا  واخلا�سة 
ال�ساد�ش  اجل����رمي����ة  م���واج���ه���ة  يف 
البلدية  دائ���رة  م�ساركة  جانب  اإىل 
والتخطيط يف تنفيذ حملة تنظيف 
الت�سامح  ح���ول  اأخ�����رى  وم����ب����ادرات 
يف  الرقمي  واالت�سال  واالإيجابية، 

ع�سر التحوالت االجتماعية.
�سرطة  ح���ر����ش  امل��ط��رو���س��ي  واأك������د 
عجمان على التوا�سل مع اجلاليات 

على  ق�����ادر  واج��ت��م��اع��ي��ا  اأم��ن��ي��ا  واع 
ال��ت�����س��دي ل��ل��ج��رائ��م االأم��ن��ي��ة منها 
تغمرها  بيئة  وخ��ل��ق  واالإل��ك��رتون��ي��ة 

ال�سعادة والت�سامح.
املجتمعية  ال�����س��رط��ة  اأن  واأو�����س����ح 
 4 26 مبادرة منها  بعجمان نفذت 
مبادرات اأمنية و5 مبادرات اإن�سانية 
و11 مبادرة جمتمعية و5 مبادرات 
دينية  اأخ��������رى  وم�����ب�����ادرة  ���س��ح��ي��ة 
م�ساركة   20 يف  ���س��ارك��ت  ف��ي��م��ا   ..

االأج���ن���ب���ي���ة يف االإم��������ارة م���ن خالل 
وزيارات  واجتماعات  اأم�سيات  عقد 
الق�سايا  م���ن  ال���ع���دي���د  وم��ن��اق�����س��ة 
القرتاحاتها  واال���س��ت��م��اع  املختلفة 
التعاون  اأ�سر  لتعزيز  واهتماماتها 
اإىل  اإ���س��اف��ة  املجتمعية  امل��ج��االت  يف 
حر�سها على امل�ساركة يف احتفاليات 
بها  املتعلقة  الفئات  م��ع  عاملية  اأي���ام 
االأم  وي���وم  لل�سعادة  ال��ع��امل��ي  ك��ال��ي��وم 
واليوم العاملي للمراأة واليوم العاملي 
العن�سري  التمييز  ع��ل��ى  للق�ساء 
واالندماج  ال�����س��راك��ة  م��ب��داأ  لتعزيز 

املجتمعي.
ال���ت���وع���وي  اجل�����ان�����ب  اإىل  واأ�������س������ار 
األفا   16 ا�ستهدف  ال��ذي  للمجتمع 
املدار�ش  طلبة  م��ن  ط��ال��ب��ا  و868 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة م���ن خالل 
يف  توعوية  حما�سرات   110 عقد 
خمتلف املجاالت االأمنية واملجتمعية 
االإلكرتونية  اجل���رائ���م  وم��واج��ه��ة 
وتعزيز مبادئ الت�سامح واالإيجابية 
بناء  ع��ل��ى  ق����ادر  واع  ج��ي��ل  الإع������داد 
ويدعم  اجل����رمي����ة  ي��ن��ب��ذ  جم��ت��م��ع 

الت�سامح بني اأفراده.

•• عجمان -و�م:

امل��ال��ي��ة يف عجمان  دائ�����رة  ن��ظ��م��ت 
اع���داد م�سروع  ب�����س��اأن  ور���س��ة عمل 
عجمان  حلكومة  ال��ع��ام��ة  امل��وازن��ة 
لل�سنة املالية 2018 �سمن اخلطة 
امل��ال��ي��ة م��ت��و���س��ط��ة امل�����دى الأع�����وام 
-2016 2017 - 2018 . تاأتي 
الور�سة التي ح�سرها ممثلون عن 
حلكومة  التابعة  اجلهات  خمتلف 
دور  ت���ع���زي���ز  اإط���������ار  يف  االإم������������ارة 
املوارد  اإدارة  يف  امل��ح��وري  ال��دائ��رة 
وفاعلية  بكفاءة  احلكومية  املالية 
اال�سرتاتيجية  ال��ت��وج��ه��ات  ووف���ق 
للحكومة لتحقيق اأعلى م�ستويات 

االأداء املايل املتميز.
تعريف  اإىل  ال����ور�����س����ة  وت����ه����دف 
امل�������������س������ارك������ني مب����ج����م����وع����ة من 
املرتبطة  الرئي�سية  امل��و���س��وع��ات 

•• دبي –�لفجر:

كرم �سعادة طار�ش عيد املن�سوري 
م����دي����ر ع������ام حم����اك����م دب������ي بنك 
دب��ي االإم����ارات ال��وط��ن��ي،  للتعاون 
مع  االي��ج��اب��ي  وال��ت��ف��اع��ل  امل�ستمر 
للعمليات  التطويرية  املتطلبات 
امل�سرتكة بني حماكم دبي والبنك 
وخ�سو�ساً  املا�سية  الفرتة  خالل 
اخلدمات املالية املقدمة لالأطراف 

الدعاوى واملتعاملني. 
حيث ا�سار مدير عام حماكم دبي 
اإىل اأن �سراكة اجلهتني يف م�ساريع 
 ،Smart Business(
عمليات  اإىل  االإي���داع  عملية  وه��ي 
ال�سرف املتعلقة بها دون احل�سور 
التو�سل  دبي فقد مت  اإىل حماكم 
نحو  ع���ل���ى  االإي���������داع  ع��م��ل��ي��ة  اإىل 
مبا�سر يف ح�سابات االأطراف لدى 

البنوك.
 وا�ساف �سعادته اإىل تفعيل العمل 
يف مبادرة ق�سية اليوم الواحد يف 
امل�ساعي  اإط���ار  ال��رب���س��اء يف  م��رك��ز 
منظومة  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال���رام���ي���ة 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي ب�����س��ورة عامة 
م�ستمرة  ب�سورة  والعمل  دب��ي،  يف 
بتعزيز  الكفيلة  االأطر  اإيجاد  على 
تقدمي  ع���ل���ى  احل����ك����وم����ة  ق��������درة 
واجلودة  بالكفاءة  تت�سم  خ��دم��ات 
عن�سر  على  احل��ف��اظ  م��ع  العالية 
ال�����س��رع��ة، ح��ي��ث ان��ه��ا مت��ث��ل احد 

واالأ�س�ش املعتمدة.
اجل��ن��اح��ي مدير  اهلل  ع��ب��د  وق����ال 
اإدارة املوازنات احلكومية بالدائرة 
ي��اأت��ي يف  ال��ور���س��ة  ه���ذه  تنظيم  اإن 

ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ب����اإع����داد امل���وازن���ة 
اإعداد  يف  العامة  ال��ق��واع��د  �سملت 
امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة وامل��ت��ط��ل��ب��ات ذات 
واملنهجية  ال�������س���اأن  ب���ه���ذا  ال�����س��ل��ة 

اإط���ار ال��ت��زام ال��دائ��رة ب���اأداء دورها 
بكل كفاءة واقتدار و�سمان تطبيق 
اأف�سل املمار�سات املعتمدة يف اإعداد 

وبناء املوازنات العامة.

التكامل  النجاح يف جمال  ق�س�ش 
اخل���ا����ش يف تقدمي  ال��ق��ط��اع  م���ع 
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة، ك��م��ا ابدى 
����س���ع���ادت���ه اه���ت���م���ام حم����اك����م دب���ي 
مل��وا���س��ل��ة ال��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز اإط���ار 
ال�������س���راك���ة اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة بني 
القادمة  ال��ف��رتة  خ��الل  اجلهتني 
مبتكرة  م��ال��ي��ة  ح���ل���ول  ل��ت��ق��دمي 
للم�ستفيدين من خدمات حماكم 

دبي
الرحيم  ع��ب��د  ال�����س��ي��د  ا����س���اد  ك��م��ا 
التنفيذي  امل���دي���ر  اأه���ل���ي  ح�����س��ني 
املوؤ�س�سي واالت�سال  لقطاع الدعم 
بدعم بنك االم��ارات دبي الوطني 
للتميز  ملبادرات مكتوم بن حممد 
انطالقتها  منذ  القانوين  والفكر 
2011 م��ن خ��الل رعاية  يف ع��ام 

تعترب  ال��ت��ي  ال�سنوية  اأن�سطتها  
نوعها  م��ن  االأوىل  امل���ب���ادرات  م��ن 
واملوجهة  ال���دول���ة،  م�ستوى  ع��ل��ى 
القانوين  املجتمع  ف��ئ��ات  ملختلف 
تعد  اأن��ه��ا  ع��ن  ف�ساًل  والق�سائي 
م���ن�������س���ة الإط���������الق ال����ع����دي����د من 

ك��ل نواحي  ال���رائ���دة يف  ال���ربام���ج 
والق�سائية،  القانونية  امل��ج��االت 
التي تهدف اإىل بناء جيل قانوين 
متمكن و تطوير قدرات العاملني 
بال�سلطة الق�سائية وحتفيز ريادة 

االأعمال القانونية. 

فقدان جواز �شفرت
امل������دع������و / حم���م���ود  ف����ق����د 

اجلن�سية   ، خ����ط����اب  من�����ر 

فل�سطني - جواز �سفره رقم 

يجده  م���ن   )242570(

عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/4146859

فقدان جواز �شفرت
ب���ي���ت���ى بت  امل����دع����و /  ف���ق���د 

اجلن�سية   ، روين  ك��و���س��ي��ه 

اندوني�سيا - جواز �سفره رقم 

يجده  م���ن   )440198(

عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/2422156

فقدان جواز �شفرت
ف��ق��د امل��دع��و / ام���ر حمزه 

، اجلن�سية  ك���رام خ��ان  م��ر 

باك�ستان - جواز �سفره رقم 

يجده  من   )6216281(

عليه االت�سال بتليفون رقم 

 056/4370647

فقدان جواز �شفرت
جوناثان   / امل����دع����و  ف���ق���د 

اجلن�سية   ، كابريرا  الن��ك��ارا 

الفلبني - ج��واز �سفره رقم 

يجده  من   )3302141(

عليه االت�سال بتليفون رقم 

 056/2583496

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / ميزان الرحمن 
اجلن�سية   ، ال���دي���ن  ج��ا���س��م 
�سفره  ج����واز   - ب��ن��ج��الد���ش 
رقم )1303237( �سادر 
م��ن ب��ن��ج��الد���ش م��ن يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 055/4552072

فقدان �شهادة  اأ�شهمت
ال�������س���ي���د/ ط����اه����ر عمر  ف���ق���د 
اجلن�سية  ام����ارات����ي  ع���ب���داهلل 
�����س����ه����ادة اأ�����س����ه����م ب����ن����ك دب����ي 
م�ستثمر  رق������م  االأ�����س����الم����ي 

41527342
من   )5000( اال���س��ه��م  ع���دد 
برقم  االت�����س��ال  عليها  ي��ع��ر 

0504265055
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اأخبـار الإمـارات
�شفري الدولة لدى كندا ي�شلط ال�شوء على جهود االإمارات وم�شاهماتها لدعم الالجئني ال�شوريني

•• �أوتاو�-و�م: 

دولة  دعم  كندا  لدى  الدولة  �سفر  ال�سحي  �سيف هالل  �سعادة حممد  اأك��د 
ال�سورية  االأزم��ة  بداية  منذ  ال�سوريني  لالجئني  والقوي  الثابت  االإم���ارات 
اأند  “ ديبلومات  ن�سرته جملة  له  �سعادته - يف مقال  واأ�ساف  عام 2011. 
اأنرتنا�سونال كندا” املخت�سة مبتابعة ال�سوؤون الدبلوما�سية والق�سايا الدولية 
واملحلية يف كندا يف عددها “ يوليو- �سبتمرب 2017 “ - اأن دولة االإمارات 
قدمت م�ساعدات اإن�سانية وتنموية لدعم الالجئني ال�سوريني بقيمة 600 
 .2015 اأمريكي عام  100 مليون دوالر  اإ�سافة اإىل  اأمريكي  مليون دوالر 
واأ�سار - يف مقاله الذي ن�سر بعنوان “ دولة االإمارات تدعم بقوة ال�سوريني” 
- اإىل اأن االإمارات منحت 120 األف تاأ�سرة اإقامة ملواطنني �سوريني حيث 

مقيم  األ��ف   250 ح��وايل  اإىل  اأرا�سيها  على  ال�سوريني  املقيمني  عدد  و�سل 
مع وجود ما يقارب 30 األف طالب وطالبة �سوريني مت قبولهم يف املدار�ش 
االإماراتية. وقال �سعادة  اخلا�سة واحلكومية واملعاهد والكليات واجلامعات 
حممد �سيف هالل ال�سحي اإنه يف الوقت الذي تعمل فيه دولة االإمارات على 
تقدمي حلول م�ستدامة وطويلة االأمد للتحديات العاملية فقد مولت الدولة 
اإن�ساء خميم مرجيب الفهود لالجئني ال�سوريني يف االأردن والذي ي�ستوعب 
اأربعة اآالف الجئ �سوري . واأكد اأن االإمارات عملت على توفر اأرقى اخلدمات 
يف  الالجئني  م�ستلزمات  لتاأمني  العامل  م�ستوى  على  والتعليمية  ال�سحية 
لبنان  ال�سوريني يف  الالجئني  املخيم ف�سال عن دعمها ومتويلها خميمات 
وتركيا والعراق واالأردن بقيمة 72 مليون دوالر اأمريكي. واأ�سار �سعادته - يف 
مقاله - اإىل اأن دولة االإمارات كانت قد اأعلنت موؤخرا عن مبادرة ال�ستقبال 

م�ساركة  وذلك  املقبلة  اخلم�ش  ال�سنوات  مدى  على  �سوري  الجئ  األف   15
ال�سوريني  الالجئني  اأزم���ة  مبواجهة  املتعلقة  امل�سوؤوليات  حتمل  يف  منها 
االإن�سانية جتاه  الدولة مب�سوؤوليتها  التزام  �سمن  املبادرة  هذه  حيث جاءت 
اأزمة  املتعلقة مبواجهة  الدولية  وامل�ساهمة يف اجلهود  ال�سوريني  الالجئني 
ال��الج��ئ��ني. واأو���س��ح اأن���ه لتنفيذ ه��ذه امل��ب��ادرة ���س��ارك وف��د اإم��ارات��ي ر�سمي 
اخلارجية  وزارة  نظمتها  م�سرتكة  تدريبية  عمل  ور���س��ة  يف  امل�ستوى  رفيع 
“املمار�سات الكندية  الكندية وهيئة الهجرة واملواطنة الكندية حتت عنوان 
2016 يف  – 25 نوفمرب   23 ا�ستقبال الالجئني” خالل الفرتة من  يف 
العا�سمة اأوتاوا وذلك لتبادل اخلربات والتجارب واأف�سل املمار�سات املتعلقة 

با�ستقبال وحماية الالجئني. 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارات  �سم ممثلني عن  الدولة  وفد  اأن  وذك��ر 

املجتمع  ووق��اي��ة  وال�سحة  والتعليم  والرتبية  وال��ع��دل  وال��دف��اع  والداخلية 
اإىل موؤ�س�سة خليفة بن  اإ�سافة  االأحمر  الهالل  والهجرة واجل��وازات وهيئة 
زايد لالأعمال االإن�سانية. وقال �سعادة ال�سحي اإنه مت خالل الور�سة التدريبية 
امل�سرتكة - التي ا�ستمرت ثالثة اأيام يف مقر هيئة الهجرة واملواطنة الكندية 
- ا�ستعرا�ش عدد من الق�سايا واملو�سوعات ذات ال�سلة با�ستقبال الالجئني 
والتي من اأبرزها .. االإطار الت�سريعي وال�سيا�سي حلماية الالجئني وم�ساهمة 
واأنظمة  ال��ك��ن��دي  املجتمع  وب��ن��اء  االق��ت�����س��ادي  االزده����ار  ال��ه��ج��رة يف حتقيق 
االأمم  ودور مفو�سية  كندا  الالجئني يف  توطني  اإع���ادة  واإج����راءات  وب��رام��ج 
املفو�سية ودور وخدمات  ل�سوؤون الالجئني وكيفية تعاون كندا مع  املتحدة 
الالجئني  وقبول  االأمني  الفح�ش  عملية  و�سرح  الدولية  الهجرة  منظمة 

والتنفيذ القانوين والتهجر ومرحلة ما بعد و�سول الالجئني لكندا.

الهالل االأحمر االإماراتي ينفذ م�شروعني جديدين دعما لقطاع املياه يف اليمن
•• حلج -و�م: 

نفذت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي م�سروعني جديدين بقطاع املياه يف 
اليمن وذلك يف اإطار الدعم املتوا�سل الذي تقدمه دولة االإمارات العربية 
املتحدة لالأ�سقاء يف اليمن بتوجيهات من القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة »حفظه اهلل«.
الدكتور  بح�سور  افتتاحهما  ج��رى  اللذان   - اجل��دي��دان  امل�سروعان  �سمل 
نا�سر اخلبجي حمافظ حلج وعدد من م�سئويل املحافظة - عملية اإعادة 
ملحافظة  التابعة  احلوطة  مديرية  يف  القدمي  املياه  موؤ�س�سة  مبنى  تاأهيل 
يف  ناجي  مغر�ش  منطقة  يف  للمياه  �سخ  وغرفة  �سور  بناء  وم�سروع  حلج 
مديرية �سرب التابعة للمحافظة نف�سها. واأعرب م�سئولو واأهايل املحافظة 
دع��م يف  اليمني من  لل�سعب  تقدمه  ما  االإم���ارات على  لدولة  �سكرهم  عن 
اليمنية  للمحافظات  االأ�سا�سية  وتلبية جميع االحتياجات  املجاالت  جميع 

وذلك يف اإطار الدور االإن�ساين الذي تقوم به على ال�ساحة اليمنية.

ب�ل�شراكة والتع�ون مع جمعية اأبوظبي ل�شي�دي االأ�شم�ك

بلدية مدينة اأبوظبي تثقف العمال يف �شوق ال�شمك ب�شاأن النظافة ومعايري ال�شحة العامة
•• �أبوظبي-�لفجر:

جمعية  م��ع  والتن�سيق  وال��ت��ع��اون  بال�سراكة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
تعريف  ا�ستهدفت  وتثقيفية  توعوية  فعالية  االأ�سماك  ل�سيادي  اأبوظبي 
العامة  ال�سحة  بالنظافة ومعاير  االلتزام  اأهمية  ب�ساأن  والباعة  العاملني 
ال�سمك  �سوق  يف  وذل��ك  وتنظيفها  وجتهيزها  االأ�سماك  بيع  م��زاول��ة  اأث��ن��اء 

الواقع يف منطقة ميناء زايد باأبوظبي.
اأن هذه الفعالية تعرب عن التزام دائرة ال�سوؤون  اأكدت البلدية  من جانبها 
البلدية والنقل باأهمية توفر اأف�سل ال�سروط واملعاير ال�سحية اخلا�سة 
على  وحر�سها  باجلمهور،  واملتعلقة  العامة  اخلدمات  جمال  يف  بالعاملني 
الغذائية  امل��واد  بتجهيز  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  امل�ستهلكني  و�سالمة  �سحة 
العامة  النظافة  توفر  ���س��رورة  على  كذلك  رك��زت  الفعالية  اأن  م�سرة   ،
ت�سوق  بيئة  وتوفر   ، للعاملني  والبيئي  ال�سحي  الوعي  ون�سر  ال�سوق،  يف 
مالئمة الأفراد املجتمع. واأو�سحت البلدية اأنها قامت خالل احلملة بتوزيع 
ال�سمك، وكذلك االأم��ر مت تزويد جميع  ن�سرات توعوية للعاملني يف �سوق 
تعريفهم  اإىل  تهدف  اإر���س��ادي��ة  بن�سرات  ال�سمك  �سوق  يف  العاملة  املحالت 

مبتطلبات ال�سحة وال�سالمة والبيئة ،وحثهم على حماية �سحة و�سالمة 
مرتادي ال�سوق وامل�ستهلكني من خالل اتباعهم اال�سرتاطات واالحتياطات 
الواجبة ملزاولة مهنة بيع االأ�سماك وجتهيزها، حيث حثت البلدية العاملني 
يف ال�سوق على اعتماد و�سائل مالئمة للتخل�ش من بقايا وخمالفات تنظيف 
يومية  ميدانية  تفتي�سية  ج��والت  تنظم  اأن��ه��ا  البلدية  واأِ���س��ارت  االأ���س��م��اك. 
على فرتتني ) �سباحية – م�سائية ( يف ال�سوق ، وتقوم بتحرير املخالفات 
على  احلفاظ  ب�ساأن    2012/2 رق��م  للقانون  تطبيقا  االإن���ذارات  وتوجيه 
اإىل  باالإ�سافة   ، اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العامة  وال�سكنية  وال�سحة  العام  املظهر 
االلتزام  ع��دم  ح��ال  يف  �سارة  اأث��ار  اأي  من  امل�ستهلكني  حماية  على  حر�سها 

مبتطلبات النظافة العامة واخلدمة احل�سارية املطلوبة .
الكرمي يف  باجلمهور  االأ�سماك  ل�سيادي  اأبوظبي  البلدية وجمعية  واأهابت 
�سوق ال�سمك يف اأبوظبي امل�ساهمة يف م�ساندة متطلبات ال�سالمة وال�سحة 
اأو خمالفات يلم�سونها لدى  اأي جت��اوزات  والعامة  من خالل االإب��الغ عن 
ح�سولهم على اخلدمات داخل ال�سوق ، �سواء فيما يتعلق ب�سالحية االأ�سماك 
املعرو�سة للبيع اأو مب�ستوى النظافة العامة ، وخدمات التجهيز والتخل�ش 

من النفايات ، وبيئة ال�سوق ب�سكل عام.

الهالل االأحمر االإماراتي يف دبي تت�شلم تربعا من �شركة ديليفريو 
•• دبي-و�م: 

دب��ي مبلغ  االإم��ارات��ي يف  االأح��م��ر  الهالل  ت�سلمت هيئة 
يف  املتخ�س�سة  ديليفرو  �سركة  من  درهم  األف   136

جمال خدمة تو�سيل الطعام يف املنطقة .
ومن املقرر اأن يخ�س�ش املبلغ والذي جاء ح�سيلة حملة 
االأحمر  ال��ه��الل  م��ع  بالت�سامن  الرم�سانية  ال�سركة 
االإماراتي لدعم العمل االإن�ساين احليوي للهيئة داخل 

الدولة.
ديليفرو يف دول جمل�ش  اأني�ش حرب مدير عام  وق��ال 
التعاون اخلليجي اإنه مت جمع هذا املبلغ ل�سالح الهيئة 
التي توفر امل�ساعدات االإن�سانية واخلرية للفئات االأقل 
حظا وامل�سمولني بالرعاية والكفالة االإن�سانية .. وي�سرنا 

“عام  االلتزام بقيم �سهر رم�سان املبارك ودعم مبادرة 
اخلر 2017 يف االإمارات” بطريقة عملية جمدية.

من جانبه قال حممد عبد اهلل احلاج الزرعوين مدير 
دائما  ن�سعد  دب��ي:  االإم��ارات��ي يف  االأح��م��ر  الهالل  هيئة 
التزاما  واأظهرت ديليفرو  بالعمل مع �سركائنا اجلدد 
وال�سراكة  املجتمعية  امل�سوؤولية  ب��رام��ج  تبني  يف  عاليا 

االإن�سانية .
واأ�ساف اإن التعاون من هذا القبيل يعد �سروريا لتعزيز 
نعمل  عندما  ال��ن��ج��اح  م��ن  ق��در  اأك���رب  وحتقيق  مهمتنا 
جميعا بروح واحدة .. ونود اأن نعرب عن امتناننا ل�سركة 
اإلينا م�ستلهمني روح  ديليفرو وعمالئها الن�سمامهم 
التي جمعت  االأم���وال  اأن  واأك��د  الف�سيل  لل�سهر  اخل��ر 

حتدث فرقا يف حياة الكثرين.

حذرت من خم�طر ا�شتخدام االإط�رات املنتهية

�شرطة اأبوظبي توعي ال�شائقني يف » الظفرة« ب�شالمة االإطارات
•• �أبوظبي-�لفجر:

ب��ق��ط��اع العمليات  امل����رور وال����دوري����ات  ك��ث��ف��ت م��دي��ري��ة 
امل���رك���زي���ة  ب�����س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي ، ت��وع��ي��ة ال�����س��ائ��ق��ني يف 
منتهية   االإط���ارات  ا�ستخدام  مبخاطر  الظفرة  منطقة 
ال�سالحية وذات العيوب التي تت�سبب يف وقوع احلوادث 
لفح�ش  امليدانية  احلملة  اط��ار  يف  النفجارها،  نتيجة 

�سالمة اطارات املركبات التي انطلقت موؤخراً.
واأو�سح العقيد حممد م�سلم املحرمي مدير اإدارة  مرور 
منطقة الظفرة  ان احلملة تت�سمن اإجراء الك�سف على 
اإط��ارات املركبات على طريق املفرق -الغويفات  �سالمة 
ب��ح��ال��ة ���س��الح��ي��ت��ه��ا، وتوزيع  ال�����س��ائ��ق��ني  ،وت���ع���ري���ف  
مطبوعات توعية عن �سالمة االإط��ارات ، بال�سراكة مع 

�سركة امل�سعود لالإطارات.
ودع����ا ال�����س��ائ��ق��ني مب��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة اإىل ال���ت���اأك���د من 
للوقاية  مبركباتهم  امل�ستخدمة  االإط����ارات  �سالحية 
من املخاطر الناجمة عن انفجارها، مع ارتفاع درجات 
اإم��ك��ان��ي��ة تعر�سها  احل�����رارة خ���الل ال�����س��ي��ف، وازدي������اد 
التاأكد من  الطرق، وحثهم  على  ب�سبب ح��رارة  للتاآكل 
�سنة ال�سنع، ومالئمتها وقيا�سها ودرجة احلرارة التي 

تتحملها  واحلمولة املنا�سبة لها .
التى  االإط�����ارات   ع��دم �سالحية  اأن  خمالفة  واأو���س��ح  
»الغرامة   هي  اجلديدة  الالئحة  بح�سب  تطبيقها  يتم 
مرورية  نقاط  و4  اأ�سبوع  املركبة  وحجز  500درهم 
على  امل��روري��ة  ال��رق��اب��ة  تكثيف  م��وؤك��داً   ، ال�سائق«  على 
توؤدي  التى  االأ�سباب  من  للحد  ال�سلع  اأبوظبي  طريق 
اىل وقوع احل��وادث ال�سيفية  ،ومن اأبرزها  االنحراف 
املفاجئ وعدم ترك م�سافة كافية وعدم االلتزام بخط 

الطريق وال�سرعة وعدم تقدير م�ستعملي الطريق.

 

امل�شت�شفي�ت احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

ال�ش�رقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجم�ن 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفي�ت اخل��شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدلي�ت تعمل حتى اأوق�ت مت�أخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املط�فى           
االمارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ش  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �شاخنة الأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة



اخلميس   13   يوليو    2017  م   -   العـدد  12069  
Thursday  13   July   2017  -  Issue No   12069

06

اأخبـار الإمـارات
برنامج دبي مل�شرح ال�شباب يختتم ور�شة العمل االأوىل حول التاأليف امل�شرحي

•• دبي-�لفجر:

الهيئة  للثقافة(،  )دبي  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  اختتمت 
اأوىل  االإم���ارة،  يف  وال���رتاث  والفنون  الثقافة  ب�سوؤون  املعنية 
اأقيمت خالل  ، والتي  ال�سباب  ور�ش عمل برنامج دبي مل�سرح 

الفرتة من 2 اإىل 8 يوليو2017.
وينظم املهرجان بالتعاون مع املعهد العايل للفنون امل�سرحية 
ب��ال��ق��اه��رة، وي�����س��ت��م��ر ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر ن��وف��م��رب م��ن العام 
اإىل  تهدف  التي  العمل  ور���ش  م��ن  ع���دًدا  ويت�سمن  اجل���اري، 
اكت�ساف ورعاية املواهب الواعدة يف جمال الفنون االأدائية يف 
الن�سو�ش  كتاب  اإىل  اإ�سافة  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة 
واالإ�ساءة  االأزي����اء  جم��ال  يف  واخل����رباء  والفنيني  واملمثلني 

واملكياج.
 ، امل�سرحية  الن�سو�ش  العمل االأوىل لكتابة  وخ�س�ست ور�سة 

واأ�سرف عليها اال�ستاذ الدكتور ع�سام عبد العزيز. 
ال��ع��ام��ة - فرع  دب��ي  ع��ق��دت يف مكتبة  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة  وح�سر 
تعزيز  اإىل  يتطلعون  امل�ساركني ممن  كبر من  عدد  الطوار، 
مهاراتهم يف كتابة الن�سو�ش امل�سرحية، وتوظيف الن�سو�ش 
الدرامي  ال��ب��ن��اء  ق���درات  وت��ع��زي��ز  ال��درام��ي��ة،  الإب����راز احلبكة 

لالأنواع املختلفة من املو�سوعات واملواد.
يوليو  خ��الل  عقدهما  املقرر  من  اللتان  الور�ستان  و�سرتكز 
للممثلني  وال��ل��غ��ة  “ال�سوت  مو�سوعي  على  اأي�����س��اً  اجل���اري 
دارنلي  �ست�سرف عليها الربوفي�سورة لني  واملقدمني” والتي 
و�ستقام الور�سة يف مدينة دبي لالإنتاج يف مبنى اإن 5، بدعم 

العا�سر  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  لالأ�ستوديوهات  دب��ي  مدينة  م��ن 
وحتى الثاين ع�سر من يوليو اجلاري، و�سرتكز على الطرق 
اأثناء العرو�ش واالحتفاالت،  ال�سحيحة للنطق والتنف�ش يف 
اأما وور�سة “االأزياء امل�سرحية والتي �ست�سرف عليها الدكتورة 
يف  الطوار،  فرع  العامة  دبي  مكتبة  ،و�ستقام يف  مغربي  ليلى 
اإىل  23 م��ن ال�سهر اجل���اري، وت��ه��دف  اإىل   16 ال��ف��رتة م��ن 
املتعلقة  والعملية  النظرية  املوا�سيع  حول  امل�ساركني  تثقيف 

باالأزياء امل�سرحية.
اإىل تطوير  العام  ال�سباب يف هذا  ويهدف برنامج دبي مل�سرح 
م��ه��ارات امل��واه��ب م��ن خ���الل ور����ش ال��ع��م��ل االأك��ادمي��ي��ة التي 
خمتلف  يف  التميز  لتحقيق  وذل���ك  امل�����س��رح  خ���رباء  يقدمها 

الفنون امل�سرحية.

االإحتادية للموارد الب�شرية ت�شتعر�س موؤ�شرات ممكن املوارد الب�شرية

عهود الرومي ت�شيد باجلهود احلثيثة التي تقوم بها اللجنة الوطنية العليا للوقاية من املخدرات

•• دبي-و�م:

للموارد  االحتادية  الهيئة  نظمت 
مقرها  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ب�����س��ري��ة 
ب����دب����ي ور������س�����ة ت���ع���ري���ف���ي���ة ح���ول 
الب�سرية  امل���وارد  ممكن  م��وؤ���س��رات 
وموؤ�سرات  االحتادية  احلكومة  يف 

بطاقة االأداء املتوازن .
ا�ستهدفت  -ال��ت��ي  ال��ور���س��ة  ح�سر 
امل���وارد  اإدارات  وم�����س��وؤويل  م����دراء 
واجلهات  ال������وزارات  يف  ال��ب�����س��ري��ة 
عائ�سة  �����س����ع����ادة   - االحت������ادي������ة 
ال�سويدي املدير التنفيذي لقطاع 
�سيا�سات املوارد الب�سرية يف الهيئة 
اإدارة  م���دي���ر  ال��ق��ح��ط��اين  وزاي������د 

تقييم االأداء واملتابعة يف الهيئة .
اأهمية  ال��ق��ح��ط��اين  زاي�����د  واأك������د 
م�سروع ممكنات املوارد الب�سرية يف 
تنفذه  ال��ذي  االحت��ادي��ة  احلكومة 
بالتعاون مع مكتب رئا�سة  الهيئة 

امل�ستقبلية.
االإم��������ارات  ج����ائ����زة  اأن  اأو�����س����ح  و 
احلكومة  يف  ال��ب�����س��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
الهيئة  تنظمها  ال��ت��ي  االحت���ادي���ة 
ب�����س��ك��ل ���س��ن��وي ب��رع��اي��ة م���ن �سمو 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور 
ن���ائ���ب رئ���ي�������ش جم��ل�����ش ال��������وزراء 
ال��رئ��ا���س��ة ت�ستند يف  ���س��وؤون  وزي���ر 
معايرها التقييمية اإىل موؤ�سرات 
بطاقة  وحم���اور  الب�سرية  امل����وارد 
االأداء املتوازن االأربعة واملعتمدة يف 
املحور  وه��ي:  االحتادية  احلكومة 
واملتعاملني  وال���ع���م���ل���ي���ات  امل������ايل 

والتعلم والنمو .
ا���س��ت��ع��ر���س��ت فاطمة  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
را�سد رئي�ش ق�سم تخطيط وتطوير 
الهيئة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال����ربام����ج 
الب�سرية  امل���وارد  ممكن  م��وؤ���س��رات 
يف احل����ك����وم����ة االحت������ادي������ة وف���ق 
بطاقة االأداء املتوازن واأو�سحت اأن 

•• دبي-و�م: 

خلفان  بنت  عهود  معايل  اأ���س��ادت 
لل�سعادة  دول����ة  وزي�����رة  ال���روم���ي 
بها  تقوم  التي  احلثيثة  باجلهود 
للوقاية  العليا  الوطنية  اللجنة 
من املخدرات املنبثقة من جمل�ش 
مكافحة املخدرات بالدولة وذلك 
يف اإطار دورها الوطني واملجتمعي 
كثرة  اإيجابيات  من  حتققه  وما 
يف �سبيل حماية الفرد يف املجتمع 

وحت�سينه من خطر املخدرات.
برنامج  اأه���داف  معاليها  وثمنت 
اللجنة  ت��ن��ف��ذه  ال���ذي  “�سراج” 
ال��ع��ل��ي��ا ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
اأ�س�ش  من  يحتويه  وما  املخدرات 
املدمنني  ب��رع��اي��ة  ت��ع��ن��ى  ك��ث��رة 
املجتمع  وت����وع����ي����ة  وع����الج����ه����م 
التي  اخل��ط��رة  االآف���ات  بخطورة 
اهتمامها  م��ب��دي��ة  ���س��ل��ب��ا  ت���اأث���را 
اللجنة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ك��ب��ر 

واأع�ساء  امل��خ��درات  م��ن  للوقاية 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
زايد  اأحمد  اأول  امل��الزم  املخدرات 

البو�سعيدي و�سالح احلمادي.
الرومي  ع��ه��ود  م��ع��ايل  واط��ل��ع��ت 
من العقيد الدكتور الدبل خالل 
اللقاء على ا�سا�سيات عمل للجنة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��وق��اي��ة من 
تبذلها  التي  واجل��ه��ود  امل��خ��درات 
ال��ل��ج��ن��ة ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن معايل 
الفريق �ساحي خلفان متيم نائب 
رئي�ش ال�سرطة واالمن العام بدبي 
رئي�ش جمل�ش مكافحة املخدرات 
الوقاية  دور  تفعيل  اهمها  وم��ن 
والدورات  املحا�سرات  خالل  من 
امل�����دار������ش  ������س�����راج يف  ب����رن����ام����ج 
ال�سباط  م���ن  ن��خ��ب��ة  ب���ا����س���راف 
التوعية  جم���ال  يف  وامل��خ��ت�����س��ني 
اىل جانب امل�سابقات الهادفة اإىل 
وع���ي امل��ج��ت��م��ع ب��خ��ط��ورة تعاطي 
املخدرات وم�ساركات املجتمعية يف 

والنتائج  البيانات  ت�ستقي  الهيئة 
اخل���ا����س���ة مب��م��ك��ن��ات وم���وؤ����س���رات 
الوزارات  كافة  الب�سرية يف  امل��وارد 
البالغ عددها  واجلهات االحتادية 
م�سدرين  من  وجهة  وزارة   56
رئي�سيني هما نظام بياناتي وناقل 
الذي   ESB املوؤ�س�سية  اخلدمات 

مت اإطالقه يف العام 2015 وتقوم 
فكرته على ق��راءة بيانات اجلهات 
االحت����ادي����ة امل�����س��ت��ق��ل��ة م���ن خالل 
من�سة تقوم ب�سحب بيانات اجلهة 
ب��ي��ان��ات��ي ليتم  ن��ظ��ام  وع��ك�����س��ه��ا يف 

التحقق من النتائج ودقتها .
اأن الهيئة اأطلقت يف العام  وذكرت 

موؤ�سرات  حت��ك��م  ل��وح��ة   2016
املمكنات احلكومية – حمور املوارد 
الب�سرية - يف احلكومة االحتادية 
املتوازن  االأداء  موؤ�سرات  وبطاقة 
ونتائج  ب���ي���ان���ات  ت���وف���ر  ب���ه���دف 
يف  الب�سرية  امل���وارد  ملوؤ�سرات  اآنية 

احلكومة االحتادية .

واملوؤمترات  والفعاليات  املعار�ش 
م�سكلة  عن  العلمية  وال��درا���س��ات 
ع��ل��ى تفعيل  وال��ع��م��ل  امل���خ���درات 
الوطنية  اللجنة  ب��ني  ال�سراكات 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��وق��اي��ة م���ن امل���خ���درات 

واملوؤ�س�سات والدوائر احلكومية.
الرومي  ع��ه��ود  م��ع��ايل  ورح���ب���ت 
اللجنة  م����ع  ال����ت����ام  ب���ال���ت���ع���اون 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��وق��اي��ة من 
ال�سبل  كافة  وت�سخر  امل��خ��درات 
يف  واالإيجابية  ال�سعادة  لتحقيق 
الدكتور  العقيد  �ساكرة  املجتمع 
اإبراهيم الدبل توا�سله ومبادراته 

يف التعاون والتن�سيق.
ال��ذي تقوم  ال��دور  اأهمية  موؤكدة 
من  للوقاية  الوطنية  اللجنة  به 

املخدرات حيث مت االتفاق خالل 
االج���ت���م���اع و����س���ع ب��رن��ام��ج عمل 
م�����س��رتك ب���ني ال��ط��رف��ني خالل 

املرحلة القادمة.
معايل  ت�سلمت  اللقاء  خ��ت��ام  ويف 
عهود الرومي وزيرة ال�سعادة درع 
برنامج اأقدر من العقيد الدكتور 
اإبراهيم الدبل مبنا�سبة الزيارة.

جم��ل�����ش ال�������وزراء وط���ال���ب جميع 
ال���������وزارات واجل����ه����ات االحت���ادي���ة 
بالعمل جنبا اإىل جنب مع الهيئة 
احليوي  امل�������س���روع  ه�����ذا  الإجن�������اح 

واال�سرتاتيجي بامتياز والذي من 
�ساأنه اأن ي�سهم يف توفر موؤ�سرات 
وبيانات  �سحيحة وقراءات دقيقة 
الب�سرية  امل���وارد  ح��ول و�سع  اآن��ي��ة 

االحتادية  احلكومة  م�ستوى  على 
االأمر الذي يدعم متخذي القرار 
عملية  يف  وي�������س���اع���د  ال����دول����ة  يف 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وات�����خ�����اذ ال�����ق�����رارات 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��وق��اي��ة من 
املخدرات حتقيقا الأهداف وطنيه 
واأخ��������رى جم��ت��م��ع��ي��ة ج�����اء ذلك 
م���ع���ايل عهود  ا���س��ت��ق��ب��ال  خ����الل 
مبكتبها  ال���روم���ي  خ��ل��ف��ان  ب��ن��ت 

حممد  اإبراهيم  الدكتور  العقيد 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش  ال��دب��ل 
بح�سور  امل��خ��درات  م��ن  للوقاية 
اإدارة  مدير  مدين  عثمان  ال�سيد 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  يف  ال�����س��ع��ادة 

وعائ�سة  االإي���ج���اب���ي���ة  ل��ل�����س��ع��ادة 
البدور من مكتب رئا�سة جمل�ش 
ال�����������وزراء ب���ح�������س���ور ال����دك����ت����ورة 
الفريق  رئ���ي�������ش  ه���ي���ا����ش  ل���ي���ل���ى 
العليا  الوطنية  باللجنة  الوقائي 

اختتام فعاليات الن�شخة الثانية من برنامج »معا ل�شيف اأجمل« يف ال�شارقة
•• �ل�شارقة -و�م:

الن�سخة  فعاليات  ام�����ش  اختتمت 

و�سهد ال��ربن��ام��ج - ال��ذي ك��ان قد 
انطلق يف الثاين من يوليو اجلاري 
ال��ذك��ور من  - م�ستهدفا االأط��ف��ال 
الفئة العمرية “9 15- عاما” من 

 “ ال�سيفي  الربنامج  من  الثانية 
نظمته  اأجمل” ال��ذي  ل�سيف  معا 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة 

يف ال�سارقة.

يف تعزيز وتنمية قدرات واإمكانات 
وم���واه���ب ال��ط��ل��ب��ة وا���س��ت��ث��م��ار ما 
ل����دي����ه����م م�����ن ق����������درات وط����اق����ات 
م���ن اأج����ل ال��ب��ي��ئ��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
اال�ستفادة  كيفية  على  ت�سجيعهم 

من اأوقاتهم ب�سكل جيد.
البيئة  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������ش  وك�����رم�����ت 
ال�سارقة  يف  الطبيعية  واملحميات 
واجلهات  ال��ربن��ام��ج  يف  امل�ساركني 
امل�ساركة  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ال��دك��ت��ور �سعيد  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور 

و����س���ك���ي دب�����ي يف م�����ول االإم��������ارات 
احلديقة  يف  التعليمية  وال��ق��اع��ة 
ل�سون  االإ�سالمية ومركز احلفية 

البيئة اجلبلية.
ال�سويدي  �سيف  �سعادة هنا  وقالت 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ش 
�سعدنا  ال�����س��ارق��ة:  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ك����ث����را مب�������س���ارك���ة اأط����ف����ال����ن����ا يف 
فعاليات برنامج معا ل�سيف اأجمل 
تفاعل  ح��ي��ث  ال��ث��ان��ي��ة  ن�سخته  يف 
الربنامج  ف��ع��ال��ي��ات  م���ع  ال��ط��ل��ب��ة 
ك��اف��ة واأب�����دوا رغ��ب��ة يف امل��زي��د من 
ت��ل��ك االأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ق��دم��ت لهم 
معلومات بيئية مهمة يف ظل اأجواء 
واحليوية  وال���رتف���ي���ه  امل�����رح  م���ن 
وجديتهم  حر�سهم  م��دى  عك�ست 
وكيفية  البيئة  عن  املزيد  تعلم  يف 

حمايتها واحلفاظ عليها .
تويل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 
البيئية  ب��اجل��ه��ود  ك��ب��را  اهتماما 
وامل�سمون  الطابع  ذات  واالأن�سطة 
التوعوي التي من �ساأنها اأن ت�سهم 

 - املجتمع  وفئات  �سرائح  خمتلف 
اإقباال الفتا وتفاعال حيويا يعك�ش 
يف  واملجتمع  اجلمهور  رغبة  مدى 
وبرامج  اأن�����س��ط��ة  خمتلف  متابعة 
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة 
اال�ستمرار  اأهمية  على  تركز  التي 
اأفراد  خمتلف  ب��وع��ي  االرت��ق��اء  يف 

املجتمع يف جماالت البيئة كافة.
كبرا  ت��ن��وع��ا  ال��ربن��ام��ج  وت�سمن 
بينها  االأن�سطة والفعاليات من  يف 
والبيئية  ال���ت���وع���وي���ة  ال����رح����الت 
وور�ش  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  والتثقيفية 

العمل واملحا�سرات التوعوية .
و توزعت االأن�سطة والربامج على 
م���واق���ع واأم����اك����ن ع����دة م���ن بينها 
حيوانات  ومركز  ال�سحراء  متنزه 
ال��ع��رب��ي��ة ومربى  اجل���زي���رة  ���س��ب��ه 
ال�سارقة لالأحياء املائية وم�ست�سفى 
ال�سقور ومركز عرو�ش الدالفني 
والقاعة  ب��دب��ي  اخل���ور  يف ح��دي��ق��ة 
التاريخ  م��ت��ح��ف  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بال�سارقة  وال��ن��ب��ات��ات  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

رئ��ي�����ش جمل�ش  ال��ك��ع��ب��ي  م�����س��ب��ح 
ال�سارقة للتعليم.

ت�سمن الربنامج - الذي ا�ستهدف 
من  ح���زم���ة   - ط���ال���ب���ا   30 ن���ح���و 
يف  اأ�سهمت  واالأن�سطة  الفعاليات 
املتعلقة  الربنامج  اأه��داف  حتقيق 

لدى  االإب���داع���ي  ال��ت��ف��ك��ر  بتنمية 
�سلوك  وتعزيز  امل�ساركني  الطلبة 
البيئة  ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي وت��وف��ر 
اإىل  للو�سول  امل��ح��ف��زة  التعليمية 
ال��ن��ت��اج االإب���داع���ي وال��ت��ع��رف على 
التعليمية  ال���ور����ش  اأن������واع  ب��ع�����ش 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-و�م: 

العامة  ب�����االإدارة  ممثلة  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  تلقت 
عبيد  امل��رح��وم  اأ���س��رة  م��ن  م��ادي��ا  تربعا  العقابية  للموؤ�س�سات 
احللو مببلغ مليون و408 اآالف و155 درهما �سمن مبادرة 
ملد يد العون ملن �ساقت بهم ال�سبل   “ بهم  اأهلهم  فرحة   “
مع  متا�سيا  وذل���ك  املع�سرين  ال��ن��زالء  م��ن  ال��دي��ون  وكبلتهم 
اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
الدولة حفظه اهلل عام 2017 عاما للخر. جاء ذلك خالل 

العامة  االإدارة  مدير  ال�سمايل  حممد  علي  العميد  ا�ستقبال 
االأن�ساري  حممد  لل�سيد  واالإ�سالحية  العقابية  للموؤ�س�سات 
من  عدد  بح�سور  احللو  عبيد  املرحوم  اأ�سرة  باأعمال  القائم 
املغفور  باإ�سهامات  ال�سمايل  علي  العميد  واأ���س��اد  ال�سباط. 
ب��اإذن اهلل عبيد احللو اخلرية واالإن�سانية والتي ال تزال  له 
واملتع�سرة  املحتاجة  للفئات  بعده  م��ن  اأ�سرته  بدعم  ممتدة 
ماديا. موؤكدا اأن املرحوم طاملا عرف بعطائه ال�سخي واأياديه 
واالأ�سر  ال��ن��زالء  لي�سمل  امتد  ال��ذي  وال��الحم��دود  البي�ساء 

املتعففة واملر�سى واالأيتام وغرهم من فئات املجتمع.

واأو�سح العميد ال�سمايل ان مبادرة “ فرحة اأهلهم بهم “ التي 
من خاللها تربعت اأ�سرة املرحوم بهذا املبلغ اأثمرت يف االفراج 
عن عدد 11 نزيال و�ساهمت يف عودتهم الأ�سرهم واندماجهم 

يف املجتمع.
موجها ال�سكر العميق لعائلة املرحوم عبيد احللوز م�سرا اإىل 
ا�سرتاطات  تتم وفق  للنزالء  تقدم  التي  املالية  امل�ساعدات  اأن 
و�سول  ي�سمن  مب��ا  امل��وؤ���س�����س��ة  تتبعها  ع��م��ل  واآل���ي���ة  حم����ددة 
امل�ساعدات املالية للم�ستحقني من النزالء بعد درا�سة حاالتهم 

ب�سكل دقيق وانطباق اال�سرتاطات عليهم.

بعد االإقب�ل الكبري من ك�فة فئ�ت املجتمع 

نهيان بن مبارك يوجه بدمج واكت�شاف املواهب من »اأ�شحاب الهمم« يف »�شيف ثقايف«

حنيف القا�شم ي�شيد بدور القيادة الر�شيدة للدولة يف �شناعة امل�شتقبل وتر�شيخ ثقافة التميز

�شرطة ال�شارقة تنظم ندوة تثقيفية للجاليات االآ�شيوية حول قانون ال�شري واملرور
•• �ل�شارقة-و�م:

نظمت اإدارة املرور والدوريات بالقيادة 
ندوة  ام�ش  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة 
للجاليات االآ�سيوية باللغتني العربية 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ح��ول  واالأوردو 
امل����ع����دل����ة ل����ق����ان����ون ال�������س���ر وامل�������رور 
ترخي�ش  مب��ب��ن��ى  وذل�����ك  االحت�������ادي 

االآليات وال�سائقني بال�سارقة.
امل����رور  اإدارة  م���دي���ر  ال����ن����دوة  ح�����س��ر 
االأق�سام  روؤ�ساء  والدوريات وعدد من 
وكبار  ب�����������االإدارة  االأف���������رع  وم���������دراء 
م�سوؤويل جمعيات اجلاليات االآ�سيوية 
االأجرة  مركبات  و�سائقي  ال��دول��ة  يف 

باالإمارة.
وت���اأت���ي ال���ن���دوة ���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة من 
املرور  اإدارة  تقدمها  ال��ت��ي  ال���ن���دوات 
ت��وع��ي��ة وتثقيف  ب��ه��دف  وال����دوري����ات 
بقواعد  االل��ت��زام  باأهمية  ال�سائقني 
ال�سر واملرور ورفع م�ستوى ال�سالمة 

املرورية لديهم.
وتناولت الندوة التي األقاها عدد من 
ال�سباط باالإدارة الالئحة التنفيذية 
امل����ع����دل����ة ل����ق����ان����ون ال�������س���ر وامل�������رور 
ا�ستعرا�ش  اإىل  باالإ�سافة  االحت���ادي 
اإح�سائيات احلوادث التي اأدت للوفاة 
واالإ�سابات البليغة على الطرق واأهم 

اأ�سبابها.
واأك����دت ال��ن��دوة اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون بني 

ال�����س��رط��ة وك��اف��ة م��وؤ���س�����س��ات املجتمع 
الإي�سال الثقافة املرورية االأمر الذي 
من  احل��د  يف  مبا�سر  ب�سكل  �سي�ساهم 

الناجتة  والوفيات  املرورية  احل��وادث 
عنها.

�سكرهم  ع�����ن  احل���������س����ور  واأع�����������رب 

تبذلها  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود  وام��ت��ن��ان��ه��م 
الوعي  ن�����س��ر  يف  ال�������س���ارق���ة  ����س���رط���ة 
اأن تلك الندوات  امل��روري .. موؤكدين 

اإي�سال االأه��داف املن�سودة  �ساهمت يف 
ثقافة  من�سوب  وزي����ادة  توعيتهم  يف 

ال�سالمة املرورية لديهم.

•• �أبوظبي-�لفجر:

وجه معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
للربنامج  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  امل��ع��رف��ة 
كل  ببذل  ثقايف”،  “�سيف  الوطني 
خمتلف  ال�ستيعاب  املمكنة  اجل��ه��ود 
الفئات العمرية التي تبدي الرغبة 
تنظمه  الذي  بالربنامج  بااللتحاق 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة 
ب���ج���م���ي���ع م����راك����زه����ا امل���ن���ت�������س���رة يف 
الدولة وي�ستمر حتى 10 اأغ�سط�ش 
باالهتمام  معاليه  وجه  كما  القادم، 
الهمم”  “اأ�سحاب  م���ن  ب��اإخ��وان��ن��ا 
الدورات  يتم دجمهم يف جميع  واأن 
الرئي�سية والفرعية والرتفيهية كل 
“�سيف  لربنامج  ملا  قدراته،  ح�سب 
اع�����الء  يف  اأه����م����ي����ة  م�����ن  ثقايف” 
للوطن  واالن����ت����م����اء  ال�������والء  ق��ي��م��ة 
نفو�ش  يف  الوطنية  الهوية  وتعزيز 
االج���ي���ال اجل���دي���دة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
مو�سحاً  الوطنية،  ال�سخ�سية  خلق 
اأحد  هم  الهمم  اأ�سحاب  اأن  معاليه 
التي  املجتمع  يف  الفاعلة  العنا�سر 
يف  طاقاتها  وا�ستغالل  دعمها  يجب 

التنمية املجتمعية ال�ساملة.
الع�سرات  هناك  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
من املواهب املتميزة جدا يف خمتلف 
امل���ج���االت ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة فئة 
اأ�سحاب الهمم يف الدولة وقد ك�سفت 
اإنتاجاتهم  وراعت  الوزارة مواهبهم 
االب��داع��ي��ة على م��ر ال�����س��ن��وات، وقد 
حفز هذا االنتاج الوزارة على مزيد 
من االهتمام بهم، االأمر الذي يعزز 
يف  ودجمهم  عليهم  الرتكيز  اأهمية 

ثقايف”  “�سيف  الوطني  الربنامج 
الفئة  اأك��رب عدد من هذه  الكت�ساف 

التي ت�ستحق االهتمام منا جميعاً.
بفئة  االه���ت���م���ام  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
اهتماماً  ي��ع��د  الهمم”  “اأ�سحاب 
االآن  اأ���س��ب��ح   ل��ذا  ب��اأ���س��ره،  باملجتمع 
وتقدمها  املجتمعات  رق��ي  مقيا�ش 
مبدى  ب����اآخ����ر  اأو  ب�����س��ك��ل  ي���رت���ب���ط 
اهتمامها وعنايتها بهم والعمل على 
ونحمد  املختلفة  مهاراتهم  تنمية 
بهذه  ال��ك��ب��ر  االه���ت���م���ام  ع��ل��ى  اهلل 
ال��ف��ئ��ة م���ن احل��ك��وم��ة ال��ر���س��ي��دة يف 
دولة االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” ومتعه 
مبوفور ال�سحة على مدى ال�سنوات 
امل��ا���س��ي��ة، مم���ا ي��رتج��م ع��ل��ى اأر����ش 

ال���دول  اأوىل  ال���واق���ع وج��ع��ل��ه��ا م���ن 
الهمم  اأ�سحاب  التي حظي  العربية 
العلم  ميادين  من  العديد  باهتمام 
واإتاحة  اإىل  ه���ذا  واأدى  وامل���ع���رف���ة، 
بالفر�ش  ل��ل��ت��م��ت��ع  ل��ه��م  ال��ف��ر���س��ة 
املتاحة يف املجتمع لتنميته، ولي�سهل 
القيام  ب���ع���د  امل��ج��ت��م��ع  يف  دجم���ه���م 
وتدريبهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  ب��ت��ع��ل��ي��م��ه��م 
وو�سع الربامج الثقافية والتعليمية 
املتكاملة وت�سهيل اإ�سراكهم يف العمل 

واحلياة الطبيعية.
املواهب  اكت�ساف  اأن  معاليه  واأك���د   
االأ�سخا�ش  من  ودعمهم  واملبدعني 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م واج���ب ع��ل��ى عاتق 
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  كافة 
توفر  ف�������اإن  ل����ذل����ك  ال������دول������ة،  يف 
واملعريف  والثقايف  االبداعي  التاأهيل 

وتنمية  الثقافة  وزارة  ت��وف��ره  التي 
املعرفة من خالل الربنامج الوطني 
�سيف ثقايف ي�سبح عملية هامة لهم 
التكيف  اأجل م�ساعدتهم على  ، من 
مع املجتمع وتقبل ذاتهم لي�سبحوا 
اأع�ساء منتجني وم�ساركني يف البناء 
فالتدريب  واإبداعاتهم،  مبواهبهم 
ذات��ه��م، وي��زي��د من  يقوي ثقتهم يف 
االآخرين  وتقبل  الأنف�سهم،  تقبلهم 
الربنامج  وف��ع��ال��ي��ات  ودورات  ل��ه��م، 
ال���وط���ن���ي ت���اأه���ل وب�����س��ك��ل ف���ع���ال يف 
تكت�سف  اأنها  وبخا�سة  االجت��اه  هذا 
مواهبهم وترعاها مما يجعله ي�سعر 

باأهميته يف املجتمع .
يف مبادرة هي االأوىل من نوعها

الفجرة  رئ��ي�����ش جت����ارة و���س��ن��اع��ة   
يدعم “�سيف ثقايف” بطابعة كتاب 

ل�ساحب املركز االأول بدورة االأدب
وع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل زار ك���ل من 
رئي�ش  الكعبي  مطر  خليفة  �سعادة 
الفجرة  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة 
مدير  الكعبي  ك��رم  حمدان  و�سعادة 
واالإع����الم  للثقافة  ال��ف��ج��رة  هيئة 
اأعمال  رج���ال  م��ن  وع���دد  بالفجرة 
االإم�����ارة وال��ق��ي��ادات امل��ح��ل��ي��ة �سباح 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  فعاليات  اأم�����ش، 
وزارة  مب����رك����ز  ثقايف”  “�سيف 
بالفجرة  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
وور�ش  دورات  جميع  تفقدوا  حيث 
املليح  �سلطان  يرافقهم  ال��ربن��ام��ج 
م���دي���ر امل���رك���ز وا���س��ت��م��ع��ا م��ن��ه اإىل 
الدورات  جميع  ب�ساأن  مف�سل  �سرح 
التي  امل�ساحبة  والور�ش والفعاليات 
يقدمها الربنامج يف املركز يف كافة 

املجاالت الفنية واالأدبية.
بالدورات  اإعجابهم  جميعاً  واأب���دوا 
املو�سيقى  جم���ال  يف  التخ�س�سية 
الب�سرية  والفنون  واالأدب  وامل�سرح 
يقدمها  التي  امل�ساحبة  والفعاليات 
يف  واأهميتها  االأول،  للعام  الربنامج 
تنمية قدرات اأبناء الوطن واكت�ساف 
ال�ساحة  ت�����ري  ج����دي����دة  م����واه����ب 
امل�ستقبل  يف  االإم���ارات���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والفنانني،  االأدب����اء  م��ن  كبر  ب��ع��دد 
�سعيدة  عطلة  ت��ق��دمي  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ومفيدة لل�سباب.
نهيان  ال�سيخ  ب��دور معايل  واأ���س��ادوا 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  ودور 
الثقايف  ب��ال��ق��ط��اع��ني  االه���ت���م���ام  يف 
ال����دول����ة وت���ع���زي���ز دور  وامل����ع����ريف يف 

واكت�ساف  وال��والء  الوطنية  الهوية 
املواهب ودعمهم، وغرها من القيم 
االإ�سهام  اإىل  جميعها  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
لل�سباب  املنا�سبة  الرعاية  توفر  يف 
لال�ستفادة من طاقاتهم ومواهبهم 
به،  وال��ن��ه��و���ش  املجتمع  ت��ط��وي��ر  يف 

اإ�سافة اإىل االرتقاء باإبداعاتهم.
نوعها  م��ن  االأوىل  ه��ي  م��ب��ادرة  ويف 
الكعبي  مطر  خليفة  �سعادة  ت��ط��وع 
و�سناعة  جت��������ارة  غ����رف����ة  رئ���ي�������ش 
نفقته  على  كتاب  بطباعة  الفجرة 
االأدب،  دورة  يف  امل��ت��م��ي��ز  ل��ل��ط��ال��ب 
ال��ك��ت��اب هو  ه��ذا  اأن طباعة  م��وؤك��داً 
تاأكيد عملي على اأعجابه بالربنامج 
والدعم  للم�ساركة  اأي�����س��اً  وف��ر���س��ة 
فرد  كل  على  يتوجب  والتي  الفعال 
ملثل  يقدمه  اأن  الدولة  يف  وموؤ�س�سة 

والنافعة  ال���ه���ادف���ة  ال���ربام���ج  ه����ذه 
الأبناء وبنات الوطن. 

وم����ن ج��ان��ب��ه وج����ه ���س��ل��ط��ان مليح 
خليفة  ل�سعادة  ال�سكر  املركز  مدير 
الدعم  ه�����ذا  ع���ل���ى  ال���ك���ع���ب���ي  م���ط���ر 
امل��م��ي��ز، م���وؤك���داً اأن���ه ���س��ب��اق دائ��م��اً يف 
واملبدعني  املوهوبني  ورعاية  الدعم 
اأن  اإىل  الف��ت��اً  الثقافية  والفعاليات 
�سيف  ال��وط��ن��ي  ال���ربن���ام���ج  دورات 
ت�ستقبل طلبات من  ث��ق��ايف  الزال���ت 
اقرتاب  رغ��م  الت�سجيل  يف  راغ��ب��ني 
انتهاء االأ�سبوع الثاين من الربنامج 
وال����ذي ���س��ارك ف��ي��ه ع���دد ك��ب��ر من 
االأعمار و�سهد  ال�سباب من خمتلف 
احل�سور خالل الت�سجيل اإقبااًل فاق 
الربنامج،  على  امل�سرفني  ت��وق��ع��ات 
والفعاليات  ال��دورات  اأن  اإىل  م�سراً 
امل�ساحبة التي يقدمها املركز �سملت 
�ساهم  فنية، مما  دورات متخ�س�سة 
وزي��ادة عدد  االإقبال  فعال يف  ب�سكل 
هدفت  ح��ي��ث  ل��ل��ربن��ام��ج  املنت�سبني 
تنمية  اإىل  والور�ش  ال��دورات  جميع 
م����ع����ارف امل��ن��ت�����س��ب��ني وم���ه���ارات���ه���م 
اكت�ساف  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  و  امل��ت��ن��وع��ة 
املليح  واأ����س���اد  م��واه��ب��ه��م و���س��ق��ل��ه��ا، 
اأولياء  قدمه  ال��ذي  الكبر  ب��ال��دور 
االأمور يف متابعة اأبنائهم وحر�سهم 
وفعاليات  دورات  يف  اإ�سراكهم  على 

الربنامج الوطني.

•• دبي-و�م: 

ح�سن  حنيف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ثمن 
مركز  ادارة  جمل�ش  رئي�ش  القا�سم 
ج��ن��ي��ف حل���ق���وق االن�������س���ان واحل�����وار 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م����ب����ادرات  ال���ع���امل���ي 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
االأداء  تطوير  على  �سموه  وح��ر���ش 
قطاعات  ك��اف��ة  يف  املتميز  الوظيفي 
واالجتماعي  االق���ت�������س���ادي  ال��ع��م��ل 
امل�����س��ت��وي��ني املحلي  واالن�����س��اين ع��ل��ي 

والدويل.

واأ����س���اد ب���روؤي���ة ���س��م��وه ال��ه��ادف��ة اىل 
حتقيق ال�سعادة من خالل تبني اآليات 
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  تقليدية  غ��ر 
حيث  امل��ج��االت  خمتلف  يف  النوعية 
االماراتية  والهيئات  املوؤ�س�سات  باتت 
االداء  يف  ع���امل���ي���ا  ري�����ادي�����ا  من����وذج����ا 

العملي.
للفعاليات  ����س���م���وه  ب����دع����وة  ون�������وه 
املركز  ب�������س���رورة حت��ق��ي��ق  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
االول دائما يف مناف�ساتها مع غرها 

يف جودة منتجاتها وادائها العملي.
الدكتور  زي�������ارة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
االحتادية  الهيئة  مقر  اىل  القا�سم 
�سعادة  ولقائه  واالح�ساء  للتناف�سية 

ع��ب��د اهلل ن��ا���س��ر ل��وت��اه امل��دي��ر العام 
برامج  عن  عر�سا  قدم  حيث  للهيئة 

الهيئة وفعالياتها.
الذي  بالدور احليوي  القا�سم  واأ�ساد 
ت���ق���وم ب����ه ال��ه��ي��ئ��ة يف مت���ك���ني دول����ة 
ال��و���س��ول اىل مراكز  االم�����ارات م��ن 
تر�سيخ  اىل  و�سعيها  مرموقة  عاملية 
التميز االن�ساين يف املجتمع االماراتي 
ال����زاخ����ر ب���ال���ت���ن���وع ال���ث���ق���ايف وال�����ذي 
ا�ستطاع حتقيق االن�سجام والتوا�سل 
احلياتي بني اكر من 200 جن�سية 
واكد  االم������ارات.  اأر�����ش  ع��ل��ى  تعي�ش 
تاأهيل  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  اه��م��ي��ة  ال��ق��ا���س��م 
امل�سرة  مل��وا���س��ل��ة  ال�����س��اب��ة  االأج���ي���ال 

احل�������س���اري���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع االم����ارات����ي 
اأ�سا�سية تت�سمن  القائمة على ركائز 

قيم الت�سامح والتعاون والتكافل.
وروؤيتها  الهيئة  لربامج  عر�سه  ويف 
لوتاه  نا�سر  اهلل  عبد  �سعادة  او���س��ح 
بادرت  الهيئة  ان  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر 
باإطالق �سباق التناف�سية بني اجلهات 
احلكومية لالبتكار يف ت�سميم مناخ 
وظ��ي��ف��ي ي��ع��ت��م��د ن��ه��ج ف��ل�����س��ف��ة عمل 
قيادتنا  روؤي����ة  جت�سد  م��األ��وف��ة  غ��ر 
من  وت��ت��واف��ر  للم�ستقبل  ال��ر���س��ي��دة 
ل�سعادة  احلقيقية  املقومات  خاللها 

املوظفني. 
للهيئة  اجلديد  املقر  ان  اىل  م�سرا 

ي�����س��ك��ل ب��ي��ئ��ة ت��ن��اف�����س��ي��ة ومن���وذج���ا 
مل��ن��اخ ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي امل�����س��ت��دام يف 
ت��ع��زي��ز روح  امل�����س��ت��ق��ب��ل وي�����س��اه��م يف 
ال��ن��ظ��ر اىل  االب��ت��ك��ار واالب������داع دون 
االأن����ظ����م����ة ال���روت���ي���ن���ي���ة واالمن�������اط 
وق����ال لوتاة  ال�����س��ائ��دة.  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ت�سميمات  م���ن   85% ح����وايل  ان 
امل����ك����ات����ب ج�������اءت ت��ط��ب��ي��ق��ا الأف����ك����ار 
امل�ستوحاة من تراث  الهيئة  موظفي 
وح�����س��ارة االم������ارات وم��ت��واف��ق��ة مع 
املقايي�ش العلمية احلديثة والتقنيات 
و�سدد  والتطوير.  لالجناز  املطلوبة 
ال���دول���ة لالفكار  ق���ي���ادة  دع����م  ع��ل��ى 
تهيئة  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  واالب��ت��ك��ارات 

واملناخ  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
والقدرات  املهارات  لتج�سيد  اجل��اذب 

ت��ق��دمي احللول  م��ل��م��و���س��ا يف  واق���ع���ا 
العمل  لتطوير  اجلديدة  واملعاجلات 

وت��ي�����س��ر اج���������راءات امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
القطاعات املتنوعة.

اأ�شرة مواطنة تتربع مبليون واأربعمائة األف درهم 
لنزالء املوؤ�ش�شات العقابية مبنا�شبة عام اخلري

•• �لفجرية -و�م:

اإدارة الدفاع املدين  تفقد العميد علي عبيد الطنيجي مدير 
ال�سمالية  املنطقة  امل��دين يف  الدفاع  ق�سم مراكز  الفجرة  يف 
يف  اال�ستجابة  و�سرعة  اجلاهزية  مدى  على  للوقوف  للدولة 
حاالت الطوارئ وذلك �سمن اخلطة ال�سنوية للقيادة العامة 
الداخلية  وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ن  املنبثقة  امل���دين  ل��ل��دف��اع 
الرامية اإىل تعزيز جهود الوقاية وال�سالمة بني اأفراد املجتمع 
ملواجهة املخاطر والتحديات للحفاظ على االأرواح واملمتلكات 

واملكت�سبات الوطنية. 
اخلطورة  ومكامن  الق�سم  عمل  خطة  على  الطنيجي  واطلع 

وما  واأث��ن��اء  قبل  معها  التعامل  واآل��ي��ة  اخت�سا�سه  مناطق  يف 
االإطفاء وقيادة احلوادث  املركز يف جمال  بعد احلدث وعمل 
العاملني  الطنيجي تدريب  وتابع  اال�ستجابة.  �سرعة  وقيا�ش 
يف الق�سم ومهاراتهم يف التعامل مع املعدات واالآليات اخلا�سة 
القوة  العاملني وجاهزية  . م�سيدا بجهود  باالإنقاذ واالإطفاء 
اجلاهزية  على  االإبقاء  اىل  اإياهم  داعيا   .. واملعدات  واالآليات 
وتقليل زمن اال�ستجابة ملكافحة احلوادث يف زمن قيا�سي مبا 
املخاطر  ودرء  وال��ك��وارث  االأزم��ات  القدرة على مواجهة  يعزز 
وتنفيذ املهام املوكلة اإليهم مبهنية للخروج باأف�سل املمار�سات 
يف عمليات اال�ستجابة واالإخ��الء واالإط��ف��اء واالإن��ق��اذ وحماية 

االأرواح واملمتلكات.

مدير دفاع مدين الفجرية يتفقد �شري 
العمل يف مراكز املنطقة ال�شمالية
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اأخبـار الإمـارات

التنميــة االأ�شريــة تطلـق من�شـة التعليــم الذاتـــي 

»ملتقى املعرفة« يو�شي باإعداد ا�شرتاتيجية وطنية حتدد االإطار العام لربنامج وطني �شامل للتطوع

•• �أبوظبي-و�م:

اأطلقت موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية “ 
 “ لالأ�سرة  ال��ذات��ي  التعليم  من�سة 
ا�ستكماال للمرحلة الثانية لربنامج 
الطفولة   “ الطفل  ق���درات  تنمية 
ال�سيخ  �سمو  اأطلقه  املبكرة” ال��ذي 
هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش 
اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�ش 
تنفذه  و  امل��ا���س��ي  م���ار����ش  ���س��ه��ر  يف 

موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية.
ال�سحفي  امل���وؤمت���ر  ذل���ك خ���الل  ج���اء 
الذي نظمته املوؤ�س�سة ام�ش يف مقرها 
مبنطقة امل�سرف لالإعالن عن اإطالق 
لالأ�سرة  ال����ذات����ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن�����س��ة 
بح�سور �سعادة مرمي حممد الرميثي 
الدوائر  وم���دراء  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير 
وموظفي  واخل������رباء  وامل�����س��ت�����س��اري��ن 

املوؤ�س�سة.
وت���ع���د “ م��ن�����س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ذات���ي 
امل���ب���ادرات الهامة  “ اإح����دى  ل��الأ���س��رة 
�سمن برنامج تنمية قدرات الطفل “ 
الطفولة املبكرة” التي مت اإطالقها يف 

�سهر مايو املا�سي.
وتركز املن�سة يف ر�سالتها على تثقيف 
اأولياء االأمور ب�ساأن كيفية التعامل مع 
حقيقيني  خرباء  باعتبارهم  االأطفال 
وتقع  اأب��ن��ائ��ه��م  تن�سئة  ع��ل��ى  ي��ق��وم��ون 
على عاتقهم م�سوؤولية تزويد االأ�سرة 
منو  لدعم  الالزمة  وامل���وارد  باملعارف 
وتطور اأطفالهم منذ الوالدة ل�سمان 
ال�سرورية  املهارات  طفل  كل  اكت�ساب 
لبناء معارفه ورغباته وتعزيز قدراته 
مدركا  ل��ي��ن��ط��ل��ق  م���واه���ب���ه  وت��ن��م��ي��ة 
م��ت��م��ك��ن��ا م���ن ف��ه��م ذات����ه م��ق��ب��ال نحو 

العامل وامل�ستقبل ب�سكل اأف�سل.
مدير  الرميثي  م��رمي  �سعادة  وق��ال��ت 
عام موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية يف كلمة 
لها “ اإن برنامج تنمية قدرات الطفل 
الطفولة املبكرة الذي ت�سرفت موؤ�س�سة 
التنمية االأ�سرية باإطالق �سمو ال�سيخ 
رئي�ش  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع 
له  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�ش 
حقق منذ اإطالقه العديد من النتائج 
التدريبية  الور�ش  �سواء على م�ستوى 

اأو الربامج االأخرى امل�ساحبة له.
واأ���س��ارت اإىل اأن��ه مت تنفيذ ع��دد كبر 
من ور�ش العمل التوعوية والتدريبية 
ال���ت���ي ا����س���ت���ه���دف���ت امل���وظ���ف���ني امل�����راد 
واأولياء  ل��الأ���س��ر  كمثقفني  ت��اأه��ي��ل��ه��م 
االأم�����ور واالأط���ف���ال م��و���س��ح��ة اأن����ه مت 
تدريبية  ع��م��ل  ور������ش  ث����الث  ت��ن��ف��ي��ذ 
وتاأهيلية تخ�س�سية ملوظفي موؤ�س�سة 
ال��ت��ن��م��ي��ة االأ���س��ري��ة ���س��ارك ف��ي��ه��ا 26 

موظفا وموظفة .
ور�سة   16 تنفيذ  مت  اأن��ه  اإىل  ونوهت 
فيها  ���س��ارك  ل��الأط��ف��ال  موجهة  عمل 
من عمر 6 اإىل 8 �سنوات  طفال   54
اإ�سافة اإىل تنفيذ 9 ور�ش عمل موجهة 
اأبوظبي  االأم��ور واأطفالهم يف  الأولياء 
���س��ارك فيها321  وال��ظ��ف��رة  وال��ع��ني 

من اأولياء االأمور واأطفالهم.
واأ�سافت اإن موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية 
م�سروع  املا�سي  مايو  �سهر  يف  اأطلقت 
�سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االأ����س���رة  من�سة 
وهي  لالت�ساالت  االإم���ارات  جمموعة 
االإعالم  جمال  يف  متخ�س�سة  مبادرة 
اإحدى  وتعترب  االج��ت��م��اع��ي  االأ���س��ري 
من�سة  ل��ربن��ام��ج  التكميلية  امل��راح��ل 
تهدف  التي  لالأ�سرة  ال��ذات��ي  التعليم 
االإع����الم����ي����ة  اجل����ه����ود  ت���وح���ي���د  اإىل 
املوؤ�س�سات  جميع  قبل  م��ن  التوعوية 
العاملة يف قطاع التنمية االجتماعية 

التنفيذية  اخل��ط��ة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  وذل����ك 
لتنفيذ  االأوىل  ل��ل��م��رح��ل��ة  امل��ع��ت��م��دة 

الربنامج.
التنمية  موؤ�س�سة  ع���ام  م��دي��ر  وق��ال��ت 
ملراحل  وا����س���ت���ك���م���اال  اإن������ه  االأ�����س����ري����ة 
امل�����س��روع ف��اإن��ه ي�����س��رن��ا ال��ي��وم اإط���الق 
من  الثالثة  املرحلة  م��ب��ادرات  اإح���دى 
برنامج تنمية قدرات الطفل الطفولة 
“ التعليم الذاتي  املبكرة وهي من�سة 
اإىل متكني  ت��ه��دف  “ ال��ت��ي  ل��الأ���س��رة 
اأول����ي����اء االأم������ور م���ن اال����س���ت���ف���ادة من 
جمال  يف  املختلفة  التعليمية  امل�سادر 
ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة وال��ت��ي ت��ت��وف��ر من 
موؤ�س�سة  م���وق���ع  يف  امل��ن�����س��ة  خ�����الل 
ويتم  االإل���ك���رتوين  االأ���س��ري��ة  التنمية 
باملعلومات  دوري  ب�����س��ك��ل  حت��دي��ث��ه��ا 
اإىل جانب  املبكرة  بالطفولة  اخلا�سة 
اإيجاد بيئة اإعالمية تفاعلية يتم من 
متخ�س�سة  حمادثات  اإج��راء  خاللها 

ويتم  اأف���راده���ا  بجميع  االأ����س���رة  ت��ه��م 
ج��دول��ة م��واع��ي��ده��ا م��ع خمت�سني يف 

منظومة الطفولة املبكرة.
واأو�سحت الرميثي اأن املن�سة االأ�سرية 
اجلديدة تعترب مكتبة متكاملة ت�سم 
الرتبوية  االأف��������الم  م����ن  جم���م���وع���ة 
ع���ن دقيقتني  م��دت��ه��ا  ت��زي��د  ال��ت��ي ال 
وباللغتني  دوري  ب�سكل  حتديثها  يتم 
االأطفال  الأ�سر  واالإجنليزية  العربية 
اإىل  اأع�������وام   5 اإىل  ���س��ف��ر  ع��م��ر  م���ن 
متكن  تربوية  األعاب  جمموعة  جانب 
النمائية  اجلوانب  تعزيز  من  االأ�سرة 
لدى الطفل ومتار�ش ب�سكل يومي يف 

املنزل .
املن�سة  ع��رب  تتوفر  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ارت 
بع�ش  طرحها  الأ�سئلة  اإجابات  كذلك 
وتقدمي  ح�سرها  ومت  االأ���س��ر  اأف����راد 
التحديث  املنا�سبة لها ويتم  االإجابات 
منها  لال�ستفادة  دوري  ب�سكل  عليها 
ب�����س��ك��ل دائ�����م ع�����الوة ع��ل��ى جمموعة 
ح���������وارات م����ع خم��ت�����س��ني يف جم���ال 
���س��ي�����س��ت��ف��ي��د منها  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة 

اأولياء االأمور .
ونوهت اإىل اأن املن�سة تقدم اإىل جانب 
ما م�سى اأدوات ومواد تعليمية متكن 
اأولياء االأمور من التعامل مع اأطفالهم 
منذ ال�سهور االأوىل بعد الوالدة حتى 

�سن اخلام�سة من العمر.
التي  امل�سروعات  اأن  الرميثي  واأك���دت 
االأ�سرية  التنمية  م��وؤ���س�����س��ة  تطلقها 
كربامج وخدمات يقوم على ت�سميمها 
االأ�سرية  التنمية  خمت�سون يف جمال 
الهتمام  ترجمة  ت��اأت��ي  واالجتماعية 
وتعزيز  ب��االأ���س��رة  الر�سيدة  حكومتنا 
ما  اأن  م��و���س��ح��ا  امل��ج��ت��م��ع  يف  دوره������ا 

حتققه موؤ�س�سة التنمية من جناحات 
ما كان ليتحقق لوال االإ�سراف املبا�سر 
واالهتمام  امل�����س��ت��م��رة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
الكبر من قبل �سمو ال�سيخة فاطمة 
الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت 
العام الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
االأعلى  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����س��ة  االأ����س���ري���ة 
ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ال��ت��ي حتر�ش 
املوؤ�س�سة  ه��ذه  متابعة  على  با�ستمرار 
ا�سرتاتيجية  ل��ت��ح��ق��ق  ج�����اءت  ال���ت���ي 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  احل��ك��وم��ة 

امل�ستدامة.
من جانبه قدم �سعادة حممد النيادي 
اال�سرتاتيجي  التخطيط  م�ست�سار 
ال��ت��ع��ل��ي��م الذاتي  ���س��رح��ا ع���ن م��ن�����س��ة 
وا�ستعر�ش  وحم��ت��وي��ات��ه��ا  ل���الأ����س���رة 
لال�ستفادة  اإل���ي���ه���ا  ال����دخ����ول  ك��ي��ف��ي��ة 
مم��ا حت��ت��وي��ه م��ن م��ع��ل��وم��ات وبيانات 
املتعة  حتقيق  اإىل  للو�سول  واأ�ساليب 

والفائدة للم�ستهدفني.
التعليم  من�سة  ع��م��ل  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
�سل�سلة  ي��اأت��ي �سمن  ل��الأ���س��رة  ال��ذات��ي 

اأدوات لتمكني االأ�سرة ملرحلة الطفولة 
املبكرة والتي تركز على اأهمية ح�سول 
ك��ل ط��ف��ل ع��ل��ى اأف�����س��ل ب��داي��ة ممكنة 
حلياته وياأتي ذلك من خالل تقدمي 
لتمكينهم  ل��الأط��ف��ال  ال����الزم  ال��دع��م 
والتي  املتفردة  اإمكاناتهم  اإدراك  من 
منوها  اآخ����ر..  اإىل  طفل  م��ن  تختلف 
اإىل اأن موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية تتيح 
اأبواب  فتح  املن�سة  خ��الل  من  لالأ�سر 
املخت�سني يف  م��ع  وامل��ن��اق�����س��ة  احل����وار 
امل��ب��ك��رة يف فرتات  ال��ط��ف��ول��ة  جم����ال 

حمددة .
اأي�سا  تعمل  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  ون���وه 
معلومات  اإىل  الو�سول  ت�سهيل  على 
وم���ف���اه���ي���م ح������ول اآل����ي����ة االه���ت���م���ام 
�سنوات   5 اإىل  �سفر  م��ن  ب��االأط��ف��ال 
االأ�ساليب  اأف�سل  توفر  خ��الل  م��ن 
الرتبوية  وامل���ع���ل���وم���ات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

الأولياء اأمور االأطفال.
املبكرة  ال��ط��ف��ول��ة  “ ب��رن��ام��ج  يعترب 
التنمية  موؤ�س�سة  اأطلقته  ال���ذي   “
�سامال  ت��ك��ام��ل��ي��ا  م��ن��ه��ج��ا  االأ����س���ري���ة 

االأطفال  م��ه��ارات  تنمية  اإىل  يهدف 
واإك�سابهم املعارف احلياتية املختلفة 
االجتماعية  ق����درات����ه����م  وت���ن���م���ي���ة 
والبدنية  واحل�������س���ي���ة  وال���ع���اط���ف���ي���ة 
والثقافية يف �سن مبكرة توؤهلهم الأن 
يكونوا عنا�سر فاعلة وموؤهلة وقادرة 
جمتمعهم  ب���ن���اء  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 

وتطويره.
ويعمل الربنامج على متكني االأ�سرة 
وال���ق���ائ���م���ني ع��ل��ى ت��رب��ي��ة االأط���ف���ال 
والو�سائل  ب���امل���ه���ارات  وت���زوي���ده���م 
االأطفال  لرعاية  ال��الزم��ة  واالأدوات 

وتن�سئتهم وفق اأ�س�ش علمية.
وتهتم املوؤ�س�سة بتفعيل اأدوار �سركائها 
وت�����ق�����دمي خ����دم����ات����ه����ا وب����راجم����ه����ا 
خالل  من  دوري  ب�سكل  االجتماعية 
مع  ال��ه��ادف  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  ا�ستثمار 
تعزيز  امل�ساهمني يف  �سركائها  جميع 
وعي االأطفال وتطورهم االجتماعي 
ت�سليط  م���ع  وال��ن��ف�����س��ي  وال��ع��اط��ف��ي 
ال�سوء على ال�سنوات اخلم�ش االأوىل 

من حياة الطفل.

••�أبوظبي-و�م:

مللتقى   11 ال����  ال�����دورة  امل�����س��ارك��ون يف  اأو����س���ى 
املعرفة الذي نظمته اأم�ش االول دائرة التنمية 
االقت�سادية - اأبوظبي يف مقرها ب�سرورة اإعداد 
ا�سرتاتيجية وطنية حتدد االإطار العام لربنامج 
وطني �سامل للتطوع ي�سم جميع فئات جمتمع 
االإمارات ويهدف اإىل جعل التطوع اأ�سلوب حياة 
مع اأهمية توحيد جهود التطوع بني كل اجلهات 
ذات العالقة من خالل جهة حكومية احتادية 
والت�سريع  وال��ت��ن��ظ��ي��م  اال�����س����راف  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 

لالأعمال التطوعية.
“ عامكم  ع��ن��وان  ح��م��ل  ال���ذي   - امللتقى  واأك����د 
خر” ت���زام���ن���ا م���ع ع����ام اخل����ر يف ال����دول����ة - 
�سرورة العمل على حتقيق اال�ستدامة يف تنفيذ 
بالنفع  يعود  مبا  واخلرية  االن�سانية  امل�ساريع 
دور  وتفعيل  ال��دول��ة  يف  امل�ستحقة  الفئات  على 
تنفيذ  يف  اخل��ا���ش  القطاع  وموؤ�س�سات  �سركات 
دورها  وتعزيز  واخل��ري��ة  التطوعية  امل�ساريع 
يف امل�سوؤولية املجتمعية بالدولة والرتكيز على 
املجتمع  �سرائح  لتوعية  ترويجية  خطة  و�سع 

كافة بالعمل التطوعي واخلري يف الدولة.
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  العتيبة  اأن�����ش  وق���ال 
كلمته  يف   - ال��دائ��رة  يف  املوؤ�س�سي  الدعم  �سوؤون 
الهالل  هيئة  فيه  �ساركت  ال��ذي  امللتقى  خ��الل 
االأح��م��ر االإم���ارات���ي وال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 

وموؤ�س�سة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  ووزارة  اأب���وظ���ب���ي 
املعرفة يهدف  اإن ملتقى  “ �سباب”-  االإم���ارات 
واإبراز  وامل��ب��ادرات  واالأف��ك��ار  املعرفة  ت��ب��ادل  اىل 
االإجنازات وامل�ساريع والربامج الناجحة بهدف 
ب��ني خمتلف اجلهات  امل��ع��رف��ة  ون��ق��ل  ال��ت��ك��ام��ل 
اخلا�ش  والقطاع  احلكومية  و�سبه  احلكومية 

واأفراد املجتمع.
واأ�ساف اأننا نعي�ش هذا العام بني اأجواء اخلر 
وال��ع��ط��اء وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ال��ت��ن��وع ع��م��ال بقرار 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
عام  بتخ�سي�ش  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ش 
جاءت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  اخل��ر  ع��ام   2017
ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة ب��ت��وج��ي��ه كامل 
الطاقات واالإمكانات والقدرات لت�سخرها من 

اأجل اخلر يف اإماراتنا احلبيبة.
ومبادرات  م�����س��اه��م��ات  اأن  اإىل  العتيبة  واأ����س���ار 
بالفخر  ت��ب��ع��ث  امل��ل��ت��ق��ى  امل�����س��ارك��ة يف  اجل���ه���ات 
وواقعية  فعلية  ت��رج��م��ة  ت��ع��د  الأن��ه��ا  وال�����س��ع��ادة 
الأهداف وحمددات عام اخلر .. موؤكدا حر�ش 
دائرة التنمية االقت�سادية - اأبوظبي على تقدمي 
كل اأ�سكال الدعم وامل�ساندة للتعاون مع اجلهات 
اأو مقرتحات  اأفكار  اأي��ة  واالأف��راد كافة يف تبني 
اأو مبادرات من �ساأنها اأن حتقق ا�ستثمارا ناجحا 

للخر والعطاء يف الدولة.
واأعرب عن اأمله - مع انق�ساء الن�سف االأول من 
العام اجلاري - باأن يتوج الن�سف الثاين باملزيد 

من املبادرات وامل�ساريع االإن�سانية واخلرية من 
والتي  النائمة  اخلر  مكامن  يف  البحث  خالل 
النور  ل��رتى  اإيقاظها  اجلميع  على  ي�ستوجب 
اإىل الفئات املحتاجة وامل�ست�سعفة حتى تبعث يف 
نفو�سهم ال�سعادة والفرح وتكون دولة االإمارات 

نبع ال�سعادة الدائمة بني �سائر بلدان العامل.
امل��ل��ت��ق��ى ع��ر���س��ا قدمته  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����س��م��ن��ت 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ب��ع��ن��وان “ 
بدرية  الرائد  خالله  “ قدمت  للجميع  �سعادة 
وبرامج  وم�ساريع  م��ب��ادرات  ثمانية  ال�سام�سي 
االأول  الن�سف  خ��الل  اأبوظبي  �سرطة  نفذتها 
�سرطة  وه��ي مبادرة” كلنا  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 
ال��ن��ع��م��ة و�سندوق  وح��ف��ظ  ال�����س��ع��ادة  ودوري������ة 
التكافل االجتماعي وبرنامج اأ�سدقاء ال�سرطة 
اخلر  عام  ومبادرات  ال�سحية  ال�سعادة  وخطة 

وامل�سوؤولية املجتمعية ».
من جانبها قدمت هيئة الهالل االحمر عر�سا 
فيه  ا�ستعر�ش   “ حملية  م�ساعدات   “ بعنوان 
واالح�ساءات  باالأرقام  الظاهري  حممد  نا�سر 
تنفيذها  مت  ال��ت��ي  الهيئة  وم�����س��اري��ع  م���ب���ادرات 

مبنا�سبة عام اخلر .
املحلية  امل�ساعدات  قيمة  اإجمايل  اأن  اإىل  واأ�سار 
االجتماعية واالإن�سانية والطبية وطالب العلم 
وتاأهيل املعاقني ودعم املوؤ�س�سات وال�سجناء التي 
 112 بلغ   2016 العام  خالل  الهيئة  نفذتها 
عموم  يف  دراه����م  و707  األ��ف��ا  و927  مليونا 

اإمارات الدولة.
التي  املو�سمية  امل�ساريع  اأن  الظاهري  واأ���س��اف 
ن��ف��ذت��ه ال��ه��ي��ئ��ة ه��ي امل���ر ال��رم�����س��اين واإفطار 
جميعها  بلغت  واالأ�ساحي  الفطر  وزك��اة  �سائم 
درهما  و180  األ��ف��ا   927 و  م��ل��ي��ون��ا   138
من  امل�ستفيدة  اجلن�سيات  ع��دد  ان  اىل  م�سرا 

هذه امل�ساريع بالدولة بلغ 87 جن�سية.
ن�سر  يف  دور  االأحمر  الهالل  لهيئة  اأن  واأو���س��ح 
ا�ستفاد  االأول���ي���ة ح��ي��ث  ب��االإ���س��ع��اف��ات  ال��ت��وع��ي��ة 
دورة   215 م��ن  �سخ�سا  و284  اآالف  ت�سعة 
املجتمعية  ال�سحة  جم��االت  يف  الهيئة  قدمتها 
واالإ�سعافات االأولية وامللتقى االإ�سعايف واحلادث 
من  ع��ددا  تنظيم  مت  اأن��ه  اإىل  الفتا   .. الوهمي 
على  للعمال  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  الفعاليات 
م�ستوى الدولة ا�ستفاد منها ثالثة اآالف و50 

�سخ�سا.
التي  الربامج  من  ع��ددا  الظاهري  وا�ستعر�ش 
نفذتها هيئة الهالل االأحمر من اأبرزها االإقالع 
عن التدخني والوقاية من االإدمان ا�ستفاد منها 
الهالل  وب��رن��ام��ج  �سخ�سا   240 و  األ���ف  ع���دد 
للفئات  واالجتماعي  النف�سي  للدعم  االأح��م��ر 
اإ�سافة اإىل  اأ�سرة   113 االإن�سانية ا�ستفاد منها 
الثدي  �سرطان  من  للتوعية  ال�سنوية  احلملة 
 246 منها  ا�ستفاد  ال�سن  لكبار  العاملي  واليوم 

م�سنا على م�ستوى فروع الهيئة يف الدولة .
ونوه الظاهري يف عر�سه اإىل عدد من الربامج 

كفالة  املحتاجة ومنها  املجتمع  لفئات  الداعمة 
يتيما  و197  األفان  منها  ا�ستفاد  التي  االأي��ت��ام 
 154 منها  ا�ستفاد  التي  وال��ط��الب  ال��دول��ة  يف 
طالبا واالأ�سر بعدد 111 اأ�سرة و 88 من ذوي 

االإعاقة.
امللتقى  خ���الل  املجتمع  تنمية  وزارة  وق��دم��ت 
ع��ام اخلر  املجتمع يف  “ تنمية  بعنوان  عر�سا 
ح�سة عبدالرحمن تهلك  امل�ست�سارة  قدمته   “
الدعوة الإعداد  ا�ستهلته بعر�ش م�سور ت�سمن 
ا�سرتاتيجية وطنية لعام اخلر واإعداد برنامج 
جمتمع  فئات  ك��ل  ي�سم  للتطوع  �سامل  وطني 
دولة االإمارات ويهدف اإىل جعل التطوع اأ�سلوب 

حياة.
من�سة  اإع���داد  اأهمية  تهلك  امل�ست�سارة  واأك���دت 
يقي�ش  متكامل  مركز  ت�سم  للتطوع  م�سرتكة 
التطوعية  االأع��م��ال  يف  املجتمع  م�ساركة  م��دى 
واأع���م���ال اخل���ر م���ع اأه��م��ي��ة م�����س��ارك��ة �سركات 
وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ش يف تنفيذ فر�ش اكر 

للتطوع يف خمتلف مناحي احلياة بالدولة.
واأو���س��ح��ت بع�ش ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه عام 
اخلر والعمل التطوعي يف الدولة ومن اأبرزها 
عدم وجود غطاء ت�سريعي يقنن العمل التطوعي 
وع��دم وج��ود اآل��ي��ات رب��ط وت��ع��اون وتن�سيق بني 
املنظمة  واملحلية  االحتادية  احلكومية  اجلهات 
تنظيمية  مظلة  وج��ود  وع��دم  التطوعي  للعمل 
اإطار  وف��ق  وتطويره  التطوعي  العمل  لتوجيه 

والدرا�سات  االإح�����س��ائ��ي��ات  وغ���ي���اب  م�����س��ت��دام 
وامل�����س��وح��ات ال��ر���س��م��ي��ة ح���ول واق���ع ال��ت��ط��وع يف 
اأو املحلي  الدولة �سواء على امل�ستوى االحت��ادي 
والتثقيفية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ربام��ج  ���س��ح  ب��ج��ان��ب 
والتاأهيلية يف هذا املجال وغياب التطوع املهني 
الذي ي�ستهدف قطاعات بعينها باالعتماد على 

خربات نوعية.
واأ�سارت تهلك اإىل بع�ش املبادرات اال�سرتاتيجية 
تنفيذها  على  املجتمع  تنمية  وزارة  تعمل  التي 
واملن�سة  للتطوع  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اأه��م��ه��ا  وم��ن 
التطوعي  العمل  وب��رن��ام��ج  للتطوع  الوطنية 
لتدريب  ال���وط���ن���ي  وال���ربن���ام���ج  ال��ت��خ�����س�����س��ي 
وتاأهيل املتطوعني واالحتفال ال�سنوي للتطوع 
للتطوع  الوطنية  اال�سرتاتيجية  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اجلهود  ع��ن  االف�ساح  وبرنامج  اخل��ر  ون��ق��اط 

التطوعية لل�سركات.
ل�سباب  ب��ع��ر���ش  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  واخ��ت��ت��م��ت 
ق��دم��ه حم��م��د احلو�سني  االإم�������ارات  م��وؤ���س�����س��ة 
وامل�ساريع  املبادرات  من  عددا  خالله  ا�ستعر�ش 
ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ة خ���الل ال��ع��ام اجل���اري 
اجلهات  يف  العطاء  فر�ش  برنامج  اأهمها  وم��ن 
الرتبية  وزارة  م��ع  التطوع  ومنهاج  احلكومية 

والتعليم .
�ساعة  مليون  ي��ق��ارب  م��ا  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�سرا 
املتطوعني  م��ن  كوكبة  اأجن��زه��ا  للتطوع  عمل 

امل�سجلني يف برنامج التطوع باملوؤ�س�سة.

•• ر�أ�س �خليمة-�لفجر:

التحتية،  البنية  تطوير  وزارة  با�سرت 
مبجمع  داخ��ل��ي��ة  ط���رق  م�����س��روع  تنفيذ 
راأ�ش  اإم�����ارة  يف  ال�سكني  ال�����س��م��ر  ب��ط��ني 
من  االنتهاء  املتوقع  من  حيث  اخليمة، 
التقديرية  تكلفته  ت�سل  ال��ذي  امل�سروع 
الثاين  الربع  خالل  درهم  مليون   26

من العام املقبل 2018.
واأكد اأحمد احلمادي مدير اإدارة الطرق 
اأن  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة  يف 
امل�سروع الذي يتكون من طرق مزدوجة 
وال��ت��ي ت�سم  واأخ���رى ذات م�سار واح���د، 
حارة يف كل اجتاه، �سوف ت�ساء بالطاقة 

ن�سب  تقليل  يف  ي�ساهم  م��ا  ال�سم�سية، 
البيئي  االأث��ر  وتقليل  الكربون،  انبعاث 
بانخفا�ش  ي��ت��م��ي��ز  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  ع��ل��ى 

تكلفة �سيانته.
ولفت مدير اإدارة الطرق اإىل اأن امل�سروع 
املعتمدة  املوا�سفات  اأرق��ى  وف��ق  �سينجز 
ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ت��ق��اط��ع��ات واالإ����س���ارات 

املرورية.
واأو�سح اأن نهج الوزارة قائم على تنفيذ 
منظومة  وفق  التحتية  البنية  م�ساريع 
اال�ستدامة واالبنية اخل�سراء، لتتطابق 
التنموية للدولة وبجميع  املنظومة  مع 
واالقت�سادية  االج��ت��م��اع��ي��ة  حم���اوره���ا 
والبيئية، التي ت�ستند يف حماورها على 

امل�ستدامة  اخل�سراء  االبنية  منظومة 
تعد  ب��دوره��ا  والتي  املتجددة،  والطاقة 
اأحد املمكنات الرئي�سية للو�سول للهدف 

حينها  لتكون   2021 العام  يف  االأ�سمى 
دولة االإم��ارات يف م�ساف الدول االأكر 

تطوراً  عامليا.

البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
وتطبيق  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  تعمل  التحتية 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جماالت 

اإحداث  ب��ه��دف  ال��ط��رق  م�ساريع  تنفيذ 
املنظومة  يف  وح��ق��ي��ق��ي��ة  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 

التنموية ذات العالقة بعمل الوزارة.

•• �أوتاو� -و�م:

هالل  �سيف  حممد  ���س��ع��ادة  ح�سر 
كندا  ل��دى  ال��دول��ة  �سفر  ال�سحي 
معايل  ا�ست�سافه  ال��ذي  االح��ت��ف��ال 
ج��و���س��ت��ني ت�����رودو رئ��ي�����ش ال�����وزراء 
ال���ك���ن���دي مب��ن��ا���س��ب��ة م������رور 150 
عاما على تاأ�سي�ش كندا. كما ح�سر 

اأق���ي���م يف مقر  ال����ذي  االح���ت���ف���ال - 
الربملان الكندي يف العا�سمة اأوتاوا 
- فخامة ديفيد جون�ستون احلاكم 
ويل  ت�سارلز  واالأم���ر  لكندا  ال��ع��ام 
ع��ه��د امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة اإ���س��اف��ة اإىل 
اأ���س��ح��اب ال�����س��ع��ادة ���س��ف��راء ال���دول 
غفر  وجمع  كندا  ل��دى  االأجنبية 

من احل�سور.

•• �أبوظبي-و�م: 

اأحمد حممد  ال�سفر �سهاب  ح�سر �سعادة 
املرا�سم يف  امل�ساعد ل�سوؤون  الوكيل  الفهيم 
م�ساء  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة 
اأقامه  ال��ذي  اال�ستقبال  حفل  االأول  اأم�ش 
باأعمال  القائم  �سيبومانا  �سعادة م�سطفي 
الدولة  ل����دى  ���س��ف��ارة ج��م��ه��وري��ة روان������دا 

مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.

اأق��ي��م يف فندق  ال��ذي   - كما ح�سر احلفل 
اأبوظبي  يف  ال��ك��ورن��ي�����ش  ري��ج��ي�����ش  ���س��ان��ت 
الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�����س��اء  م��ن  ع��دد   -
الدولة  لدى  املعتمدين  واالأجنبي  العربي 
وعدد من اأبناء اجلالية الرواندية املقيمة 

يف الدولة .
رواندا  �سفارة  يف  ب��االأع��م��ال  القائم  واأ���س��اد 
بالعالقات   - املنا�سبة  بهذه  له  كلمة  يف   -

الثنائية بني دولة االإمارات وبالده.

�شفري الدولة يح�شر االحتفال مبرور 
كندا تاأ�شي�س  على  عاما   150

�شهاب الفهيم يح�شر حفل 
ا�شتقبال �شفارة رواندا

بتكلفة 26 مليون درهم واالنته�ء الربع الث�ين 2018

وزارة تطوير البنية التحتية تبا�شر تنفيذ الطرق الداخلية مبجمع بطني ال�شمر 
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•• دبي-و�م:

را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأ�سدر 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي 
قرار املجل�ش رقم 48 ل�سنة 2017 ب�ساأن اعتماد 
يف  احلكومية  اخلدمات  تكاليف  ح�ساب  “دليل 

اإمارة دبي«.
علمية  وو�سائل  اأدوات  اإيجاد  اىل  القرار  ويهدف 
ودق��ي��ق��ة حل�����س��اب ك��ل��ف��ة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة من 
االأنظمة  ا�ستخدام  وتعزيز  احلكومية  اجل��ه��ات 
اخلدمات  ه��ذه  تقدمي  يف  واالإلكرتونية  الذكية 
وت��وح��ي��د االأ���س�����ش وال���ق���واع���د ال��ع��م��ل��ي��ة حل�ساب 

تكاليف اخلدمات احلكومية.
ك��م��ا ي��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز ف��ع��ال��ي��ة وع���دال���ة فر�ش 
ال��ر���س��وم وال��ت��ع��رف��ات واالأث���م���ان وال���ب���دالت التي 

اخلدمات  نظر  احلكومية  اجل��ه��ات  ت�ستوفيها 
الرقابة  ق��ب��ل��ه��ا وت��ع��زي��ز م��ع��اي��ر  امل��ق��دم��ة م���ن 
وال��ت��ق��ي��ي��م ع��ل��ى ج���ودة ه���ذه اخل��دم��ات وتر�سيد 
االإنفاق على تقدمي اخلدمات احلكومية يف االإمارة 
وذلك لدعم اجلهات احلكومية يف �سعيها لتحقيق 
اأه��داف��ه��ا اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��زي��ادة ال��رتك��ي��ز على 
ورفع  وتوقعاتهم  احتياجاتهم  وتلبية  املتعاملني 
كفاءة اخلدمات عرب اال�ستخدام االأمثل للموارد 
بكافة اأنواعها عند تقدمي اخلدمات ف�سال  عن 
رفع كفاءة ت�سعر اخلدمات احلكومية مبا يحقق 
العام.  ال�سالح  على  احلفاظ  مع  املالية  الكفاءة 
اإمارة  يف  احلكومية  اجلهات  كافة  ال��ق��رار  واأل���زم 
اخلدمات  لتكاليف  �ساملة  مراجعة  باإجراء  دبي 
امل��ق��دم��ة م���ن ق��ب��ل��ه��ا وف��ق��ا ل��ل��دل��ي��ل امل�����س��ار اإليه 
اخلدمات  تلك  فاعلية  من  التاأكد  بهدف  وذل��ك 

البدائل  واق���رتاح  عليها  االإن��ف��اق  بحجم  مقارنة 
وحتدد  تقدميها  وو�سائل  كيفية  ب�ساأن  املنا�سبة 
ب��ق��رار م��ن م��دي��ر ع��ام دائ���رة امل��ال��ي��ة وبالتن�سيق 
م��ع م��رك��ز من���وذج دب���ي ال��ت��اب��ع ل��الأم��ان��ة العامة 
الدليل على  التنفيذي مراحل تطبيق  للمجل�ش 
القرار  ي��ت�����س��م��ن  اأن  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
تاريخ بدء تطبيق كل من هذه املراحل واجلهات 
احلكومية التي يجب عليها تطبيق الدليل يف كل 
التطبيق  واإج���راءات  �سوابط  مرحلة ف�سال عن 
ل��ك��ل م��ن��ه��ا. ووف��ق��ا ل��ل��ق��رار ت��ت��وىل دائ����رة املالية 
وبالتن�سيق مع مركز منوذج دبي التابع لالأمانة 
الدليل  م��راج��ع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�ش  ال��ع��ام��ة 
لهما  ويكون  وتطويره  وحتديثه  م�ستمر  ب�سكل 
يف �سبيل ذلك اال�ستعانة مبن يرونه منا�سبا من 
اأن ي�سكل  ال��ق��رار على  اجل��ه��ات واالأف����راد. ون�ش 

م��دي��ر ع���ام دائ�����رة امل��ال��ي��ة ف��ري��ق ع��م��ل ي�����س��م يف 
الدائرة واملركز لالإ�سراف  ع�سويته ممثلني عن 
ومتابعة  مراحله  جميع  يف  الدليل  تطبيق  على 
تنفيذ هذا القرار وو�سع ومراجعة خطط تطبيق 
الدليل لدى اجلهات احلكومية واإعداد التقارير 
الدورية حول التزام هذه اجلهات بتطبيق الدليل 
وعر�سها على مدير عام دائرة املالية الذي يتوىل 
ب���دوره رف��ع ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر اإىل ك��ل م��ن اللجنة 

العليا لل�سيا�سة املالية واملجل�ش التنفيذي. 
ل�سنة   48 رقم  التنفيذي  املجل�ش  بقرار  ويعمل 
الدليل  مع  وين�سر  ���س��دوره  تاريخ  من   2017

امللحق به يف اجلريدة الر�سمية.
تكاليف اخلدمات  ح�����س��اب  دل��ي��ل  اع��ت��م��اد  وي��اأت��ي 
ان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���ش ح��ك��وم��ة دب���ي ع��ل��ى تقدمي 
توقعات  ي���ت���ج���اوز  ري������ادي  ب���اأ����س���ل���وب  خ��دم��ات��ه��ا 

امل��ت��ع��ام��ل��ني وذل����ك م���ن خ����الل ت��ق��دمي خدمات 
وت��ت��م��ح��ور حول  ع��ال��ي��ة  م�����س��ت��وي��ات ج�����ودة  ذات 
املتعاملني مع مراعاة فعاليتها من حيث التكلفة 
املت�سمنة  اال�سرتاتيجية  االأه��داف  مع  وتوافقها 
ي�سهم  اأن  املنتظر  وم��ن   .2021 دب��ي  خطة  يف 
الدليل يف م�ساعدة اجلهات احلكومية على  هذا 
التعمق  م��ن  مب��زي��د  وخ��دم��ات��ه��ا  اأن�سطتها  ف��ه��م 
وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  االف��رتا���س��ات  وا���س��ت��ي��ع��اب 
التي حتدد تكاليف اخلدمات مع حتديد املبادئ 
ح�ساب  يف  املمار�سات  اأف�سل  لتحقيق  االأ�سا�سية 
تلك التكاليف واال�ستفادة من اإجراءات “ح�ساب 
ح�ساب  نهج  لتح�سني  كو�سيلة  اخلدمة”  تكلفة 
املعلومات  ن��وع��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ن  ف�سال  التكاليف 
قاعدة  الدليل  �سيوفر  بينما  بالتكلفة  املتعلقة 
نبذة  الدليل  ويت�سدر  لت�سعر اخلدمات.  �سلبة 

ع��ن اأه���داف���ه ون��ط��اق��ه واأه��م��ي��ة ح�����س��اب تكاليف 
اخل��دم��ات وال���روؤي���ة ال��ت��ي مت تطوير ال��دل��ي��ل يف 
التعريفات  من  جمموعة  يت�سمن  كما  اإط��اره��ا. 
الرئي�سية  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ة  وم��ن��ه��ا  امل��ه��م��ة 
العام  النفع  وخدمة  الفرعية  العامة  واخل��دم��ة 
وعنا�سر اخلدمة وت�سميمها والعمليات املتعلقة 
بها واالأن�سطة واالإجراءات ذات ال�سلة اإ�سافة اإىل 
تو�سيح مفاهيم ح�ساب التكاليف ومنوذج تكلفة 
التكاليف  ح�����س��اب  ال��ن�����س��ج يف  وت��ق��ي��ي��م  اخل��دم��ة 
والتكاليف  للخدمات  الكلية  التكاليف  وحتديد 
املبا�سرة وغر املبا�سرة وتكاليف املوارد الب�سرية 
وحت���دي���د ال��ت��ك��ال��ي��ف ال���ع���ام���ة وت��خ�����س��ي�����س��ه��ا يف 
ك��ذل��ك ع��ل��ى درا���س��ة حالة   ال��دل��ي��ل  ا�ستمل  ح��ني 
التو�سيح  م��ن  ملزيد  اخل��دم��ات  تكاليف  حل�ساب 

للم�ستخدمني.  

•• �بيدجان -و�م:

اأحمد  بن  الدكتور ثاين  اأكد معايل 
املناخي  ال���ت���غ���ر  وزي������ر  ال�����زي�����ودي 
ملتزمة  االم���ارات  دول��ة  اإن  والبيئة 
باأهداف املجتمع الدويل يف مكافحة 
االإره����������اب واأن�����ه�����ا ع�����س��و ف���اع���ل يف 
والدولية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ح��ال��ف��ات 
على  الظاهرة  هذه  ملحاربة  القائمة 
والثقافية  االأم��ن��ي��ة  االأ���س��ع��دة  كافة 

والفكرية.
و���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة ق��ي��ام منظمة 
اأكرب  دور  بلعب  االإ�سالمي  التعاون 
الناجحة  اإيجاد احللول  ف�ي  وموؤثر 
ت�سهدها  التي  واالأزم��ات  لل�سراعات 
الت�سدي  خ��الل  وذل��ك من  املنطقة 
االإره���اب���ي���ة ومنع  ل��الأي��دي��ول��وج��ي��ة 

اخلطاب الديني املتطرف.
اأك���د ال��دك��ت��ور ال��زي��ودي موقف  كما 
دولة االإمارات الثابت والراف�ش لكل 
اأ�سكال االإرهاب والتطرف والطائفية 
ال��دول ومت��زق الن�سيج  التي تقو�ش 
االجتماعي والتوافق الوطني وتهدد 

االأمن وال�سالم الدوليني.
جم��ددا دع��وة االم���ارات اإىل �سرورة 
املحاور  وت��ب��ن��ي  ال����دويل  ال��ت�����س��ام��ن 
واالإعالمية  وال��ف��ك��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اال�سرتاتيجية  من  اأ�سا�سية  كاأركان 
وتعقب  االإره����اب  ملكافحة  ال�ساملة 
مرتكبيه واملحر�سني عليه وجتفيف 

منابعه.
كما �سدد معاليه على النهج الوا�سح 
لل�سيا�سة اخلارجية لدولة االإمارات 
الذي يرتكز اإىل مبادئ ح�سن اجلوار 
وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية 

�سيادتها  االأخ����رى واح����رتام  ل��ل��دول 
اأرا�سيها موؤكدا رف�ش دولة  ووحدة 
االإمارات املطلق والقاطع للتدخالت 
االأخرى  الدول  �سوؤون  االإقليمية يف 
اأبناء  ب��ني  وال��ف��ن  القالقل  واإث����ارة 
احرتام  اإىل  داعيا  الواحد..  ال�سعب 
اأوه�����ام الهيمنة  امل���ب���ادئ ون��ب��ذ  ه���ذه 
وال��ت��م��دد االإق��ل��ي��م��ي واالم��ت��ن��اع عن 
عن  والكف  اال�ستقرار  عدم  ت�سجيع 
دعم امليلي�سيات امل�سلحة ومنع العبث 

مبكونات الدولة الوطنية.
الدكتور  ج�����دد  ال�������س���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
ال�����زي�����ودي دع������وة دول������ة االإم��������ارات 
الدعوات  م��ع  ل��ل��ت��ج��اوب  اإي����ران  اإىل 
للتو�سل  للدولة  ال�سادقة  ال�سلمية 
اإيران  اإىل حل �سلمي ينهي احتالل 
ل��ل��ج��زر االإم���ارات���ي���ة ال���ث���الث طنب 
الكربى وطنب ال�سغرى واأبومو�سى 
املبا�سر  وال���ت���ف���او����ش  احل������وار  ع���رب 
ال���دويل  ال��ت��ح��ك��ي��م  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأو 
ومبادئ  املتحدة  االأمم  ميثاق  وف��ق 

القانون الدويل.
ج��اء ذل��ك ف��ى كلمة دول���ة االم���ارات 
اأعمال  خ��الل  معاليه  ال��ق��اه��ا  ال��ت��ي 
الدورة ال� 44 ملجل�ش وزراء خارجية 
التي  االإ���س��الم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة 
يوليو   11 اإىل   10 م����ن  ع���ق���دت 
بجمهورية  اأب���ي���دج���ان  يف  اجل�����اري 
����س���اح���ل ال����ع����اج ح���ي���ث ت����راأ�����ش وفد 

االمارات.
وجدد معايل الدكتور ثاين الزيودي 
التزام االإمارات التام ودعمها الكامل 
اخلليجي  التعاون  جمل�ش  ملنظومة 
وا�ستقرار  اأم�����ن  ع��ل�����ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
الدول االأع�ساء يف ظل االأزمة التي 

متر بها منطقة ال�خليج العربي ف�ي 
الوقت الراهن مع دولة قطر والتي 
قررت دول اخلليج على اإثرها قطع 

العالقات معها.
هذه  ب���ل���وغ  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ون�����وه 
التي دعت  االأزم��ة ذروتها واالأ�سباب 
الت���خ���اذ ه���ذا االإج������راء ج���اء نتيجة 
ا���س��ت��م��رار ال�����س��ل��ط��ات ال��ق��ط��ري��ة يف 
�سيا�ستها التي تزعزع اأمن واإ�ستقرار 
امل��ن��ط��ق��ة وال��ت��الع��ب وال��ت��ه��رب من 
االلتزامات واالتفاقيات التي وقعت 
ومتويلها  دعمها  وم��وا���س��ل��ة  عليها 
االإرهابية  للتنظيمات  واحت�سانها 
واملتطرفة والطائفية وعلى راأ�سها “ 
االإخوان امل�سلمني “ وعملها امل�ستمر 
على ن�سر وترويج فكر تنظيم داع�ش 
اإعالمها  و����س���ائ���ل  ع���رب  وال���ق���اع���دة 
املبا�سر وغر املبا�سر هذا اإىل جانب 

واملطلوبني  للمتطرفني  قطر  اإيواء 
اأم��ن��ي��ا ع��ل��ى ���س��اح��ت��ه��ا وت��دخ��ل��ه��ا يف 
االإمارات  لدولة  الداخلية  ال�سوؤون 
وغرها من الدول وا�ستمرار دعمها 
�سيدفع  مما  االإره��اب��ي��ة  للتنظيمات 
ب��امل��ن��ط��ق��ة اإىل م��رح��ل��ة ج���دي���دة ال 

ميكن التنبوؤ بعواقبها وتبعاتها.
و���س��دد على اح���رتام دول��ة االإم���ارات 
وتقديرها البالغني لل�سعب القطري 
اأوا�سر  ال�سقيق ملا يربطها معه من 

القربى والن�سب والتاريخ والدين.
اأكد  وفيما يتعلق بالو�سع يف �سوريا 
معايل وزير التغر املناخي والبيئة 
اإىل موا�سلة  االإم����ارات  دول���ة  دع���وة 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى و���س��ع ح��د الآل���ة القتل 
واالأو�ساع املاأ�ساوية التي يتعر�ش لها 
و�سرورة  ال�سقيق  ال�سوري  ال�سعب 
لالأزمة  �سيا�سي  حل  الإيجاد  ال�سعي 

جنيف  ب��ي��ان  متطلبات  على  يرتكز 
ال�سعب  ت��ط��ل��ع��ات  وي��ح��ق��ق  االأول 
انتقالية  �سلطة  بت�سكيل  ال�����س��وري 
ب�����س��الح��ي��ات ك��ام��ل��ة الإن���ه���اء دوام���ة 
اأر�سية  وت��وف��ر  وال��ت��دم��ر  ال��ق��ت��ل 
كل  ت�ستوعب  �سورية  لبناء  وطنية 
مكوناتها الوطنية وحتارب االإرهاب 

والتطرف والطائفية.
اأك���د ال��دك��ت��ور ال��زي��ودي موقف  كما 
لل�سرعية  ال���داع���م  االإم������ارات  دول����ة 
ال���د����س���ت���وري���ة يف ال���ي���م���ن واح������رتام 
التدخل  ورف�ش  وا�ستقالله  �سيادته 
ب�����س��وؤون��ه ال��داخ��ل��ي��ة م�������س���ددا على 
�سيا�سي  ح��ل  اأي  يرتكز  اأن  ���س��رورة 
االأ�س�ش  ع���ل���ى  ال���ي���م���ن  يف  ل��ل��و���س��ع 
ال�سرعية  مقدمتها  ويف  واملرجعيات 
واملبادرة اخلليجية واإعالن الريا�ش 
وخمرجات احلوار الوطني وقرارات 

ال��ع��رب��ي��ة وجمل�ش  ال�����دول  ج��ام��ع��ة 
 2216 ال��ق��رار رق��م  االأم���ن خا�سة 
املبعوث  الدولة جلهود  جمددا دعم 
�سيا�سية  ت�سوية  اإي��ج��اد  يف  االأمم���ي 

لالأزمة اليمنية.
اإل�ى  التو�سل  اأن  اإىل  معاليه  ون��وه 
االأو�سط  ال�سرق  يف  �سلمية  ت�سوية 
التوترات  مل��واج��ه��ة  ح��ي��وي��ة  م�����س��األ��ة 
ال�����م��ن��ط��ق��ة م�����س��ددا ع��ل��ى موقف  يف 
ب�سرورة  املتم�سك  االإم�����ارات  دول���ة 
جميع  م����ن  اإ�����س����رائ����ي����ل  ان�������س���ح���اب 
والعربية  الفل�سطينية  االأرا����س���ي 
 1967 ع����ام  ق��ب��ل  م���ا  ح�����دود  اإىل 
الدولية  ال�����س��رع��ي��ة  ق������رارات  وف����ق 
ومتكي�ن  العربية  ال�سالم  وم��ب��ادرة 
بناء  م����ن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�������س���ع���ب 
على  امل�ستقلة  الفل�سطينية  دول��ت��ه 
ح����دود ال���راب���ع م��ن ي��ون��ي��و 1967 

وعا�سمتها القد�ش ال�سرقية.
التزام  ال����زي����ودي  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
الكامل  ال��دع��م  ب��ت��ق��دمي  االإم������ارات 
لل�سومال من خالل تنفيذ الب�رامج 
واالقت�سادية  التنموية  وال�م�ساريع 
ال�سومال  مل�����س��ل��ح��ة  واالإن�������س���ان���ي���ة 
م�ستقبل  ب���ن���اء  اأج�����ل  م���ن  و���س��ع��ب��ه 
واآماله  تطلعاته  ال�سومال وحتقيق 
والتنمية..  واالأم����ن  اال���س��ت��ق��رار  يف 
داع��ي��ا يف ال��وق��ت ذات���ه ك��اف��ة الدول 
االأع�������س���اء وامل��ج��ت��م��ع ال������دويل اإىل 
ي��ل��زم ملعاجلة الو�سع  ك��ل م��ا  ات��خ��اذ 
االإن�ساين الرهيب الذي يتعر�ش له 

الالجئون الروهنجا.
االإم�����ارات  دول����ة  ك��ل��م��ة  م�ستهل  ويف 
تقدم معايل الدكتور ثاين الزيودي 
بالتهنئة اإىل جمهورية �ساحل العاج 

 44 ال���  ال���دورة  رئا�سة  توليها  ع�لى 
منظمة  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ل�مجل�ش 
التعاون االإ�سالمي موؤكدا دعم دولة 
االإمارات للجهود التي �ستبذل خالل 
تطلعات  لتحقيق  ال��رئ��ا���س��ة  ف���رتة 
م�سالح  وخ��دم��ة  املنظمة  واأه����داف 

�سعوب االأمة االإ�سالمية .
معربا عن تقدير الدولة جلمهورية 
االإدارة  ع��ل��ى  ال�سقيقة  اأوزب��ك�����س��ت��ان 
الدورة  الأعمال  والناجحة  احلكيمة 

ال�ما�سية.
اجتماعات  اىل  ال��دول��ة  وف���د  و���س��م 
الدورة ال� 44 ملجل�ش وزراء خارجية 
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون االإ�����س����الم����ي يف 
العاج  �ساحل  بجمهورية  اأب��ي��دج��ان 
اأحمد  ب���ن  ث����اين  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل 

املناخي  ال���ت���غ���ر  وزي������ر  ال�����زي�����ودي 
احلو�سني  يعقوب  و���س��ع��ادة  والبيئة 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعد 
الدولية  املنظمات  ل�����س��وؤون  ال���دويل 
الرا�سدي  ����س���امل  حم��م��د  و����س���ع���ادة 
جمهورية  ل�����دى  ال�����دول�����ة  ����س���ف���ر 
ال�سنغال و�سعادة حمد عبيد ابراهيم 
لدى  ال��دول��ة  �سفر  الزعابي  �سامل 
االإ�سالمية  ب��اك�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
رئي�ش  ال�سويدي  املال  و�سعادة خالد 
االإ�سالمي  ال��ت��ع��اون  منظمة  ق�سم 
وال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���ن عبد 
ال��ع��زي��ز احل�����داد وال���دك���ت���ور حممد 
اأحمد القر�سي دائرة دبي االإ�سالمية 
واأحمد ح�سني البرق وزارة التغر 

املناخي والبيئة.

•• دبى-و�م:

املو�سم احلادي ع�سر  تنطلق فعاليات 
لالأن�سطة  ال��وط��ن��ي  ال���ربن���ام���ج  م���ن 
 15 يف  بالدي”  “�سيف  ال�سيفية 
ي��ول��ي��و اجل�����اري وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى 17 
الهيئة  وت��ن��ظ��م��ه  امل��ق��ب��ل  اأغ�����س��ط�����ش 

العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة.
وت���ت���وزع ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى اأك�����ر من 
اإم�����ارات  خم��ت��ل��ف  يف  م���رك���زا   115
 18 على  يزيد  ما  م�ستهدفة  الدولة 
األف �سخ�ش من املواطنني واملقيمني 
هذه  يف  جمانا  امل�ساركة  ي�ستطيعون 

الفعاليات.
امل���وؤمت���ر ال�سحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
الذي عقد اأم�ش االول يف مقر الهيئة 
ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة ع��ب��دامل��ح�����س��ن فهد 
امل�ساعد  ال��ع��ام  االأم����ني   - ال��دو���س��ري 
العامة  الهيئة  يف  الريا�سية  لل�سوؤون 
و�سعادة  وال��ري��ا���س��ة  ال�سباب  ل��رع��اي��ة 
امل�ساعد  العام  االأم��ني   - املدفع  خالد 
ال�سباب  ل���رع���اي���ة  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش  وال���ري���ا����س���ة 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ف��ع��ال��ي��ات ���س��ي��ف ب����الدي 
اآمنة  ال���دك���ت���ورة  و����س���ع���ادة   2017
امل�ساعد  ال���ع���ام  االأم�����ني   - ال�����س��ح��اك 
وزارة  يف  وال��رع��اي��ة  االأن�سطة  لقطاع 
الرتبية والتعليم نائب رئي�ش اللجنة 
العليا املنظمة لفعاليات �سيف بالدي 
اإدارة  مدير  العاجل  و�سعيد   2017
اخلدمة املجتمعية يف جمل�ش ال�سارقة 
ال���ري���ا����س���ي رئ���ي�������ش جل���ن���ة االأن����دي����ة 
بالدي  �سيف  ب��رن��ام��ج  يف  الريا�سية 

2017 ونا�سر الزعابي املن�سق العام 
اإىل   2017 ب��الدي  �سيف  لربنامج 

جانب اأع�ساء اللجنة العليا .
الدو�سري  عبداملح�سن  �سعادة  ونقل 
املوؤمتر حتيات معايل ال�سيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية 
الهيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  امل��ع��رف��ة 
والريا�سة  ال�����س��ب��اب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
االأمني   - عبدامللك  ابراهيم  و�سعادة 
ال�سباب  لرعاية  العامة  للهيئة  العام 

والريا�سة .
التي  الكبرة  اجلهود  �سعادته  وثمن 
برنامج  الإجن������اح  ع����ام  ك���ل  يف  ت���ب���ذل 
�سيف بالدي الذي اأ�سبح بف�سل دعم 
لل�سباب  وج��ه��ة  ال��ر���س��ي��دة  احل��ك��وم��ة 

فراغهم بربامج  اأوق��ات  مل��لء  و�سبيال 
وفعاليات مثمرة تن�سئ جيال ريا�سيا 
بناء  يف  االإ���س��ه��ام  ع��ل��ى  ق����ادرا  مثقفا 

بلده.
من جانبه اأكد �سعادة خالد املدفع اأن 
�سيف بالدي ي�سيء �سمعته احلادية 
واإجنازا  اآخ���ر  جن��اح��ا  لي�سجل  ع�سرة 
الذي  ال��ك��ب��ر  ال��دع��م  �سببه  ج��دي��دا 
اإىل  بالدولة  الر�سيدة  القيادة  توليه 
ال�سيخ نهيان  جانب توجيهات معايل 
بن مبارك اآل نهيان وت�سافر اجلهود 

التي يبذلها ال�سركاء والداعمون.
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  �سكر  و 
ك��ان��ت رك���ي���زة النجاح  ال��ت��ي  اجل���ه���ود 
خ����الل ال�����س��ن��وات امل��ن�����س��رم��ة ورحب 

ب��ال�����س��رك��اء اجل����دد مم��ث��ل��ني يف وزارة 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وح��ك��وم��ة راأ�����ش 
راأ�ش  و�سناعة  جتارة  وغرفة  اخليمة 
اخليمة وجمل�ش ال�سارقة الريا�سي .

بالدي  “ �سيف  اأن  اإىل  املدفع  ولفت 
“ يهدف اإىل ملء اأوقات فراغ ال�سباب 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل  م���ن 
وتهيئتهم للعي�ش يف ع�سر املعلوماتية 
الفنون  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  وت���دري���ب���ه���م 
التطوع لديهم  روح  واملهارات وتنمية 
اجلوانب  وتاأ�سيل  �سلوكهم  وتهذيب 
ال���رتاث���ي���ة يف ن��ف��و���س��ه��م و����س���وال اإىل 
تكوين قيادات �سابة قادرة على حتمل 
عاليا  االإم���ارات  ا�سم  ورف��ع  امل�سوؤولية 

يف �ستى الفعاليات املنا�سبات.

فعاليات  ع�����ن  �����س����ع����ادت����ه  ك�������س���ف  و 
ومبادرات جديدة �سيت�سمنها “�سيف 
بالدي 2017” اأهمها افتتاح مدينة 
ترفيهية يف  تعليمية  ريا�سية  �سبابية 
ل�سمو  �سكره  راأ���ش اخليمة وعرب عن 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
القا�سمي ويل عهد راأ�ش اخليمة على 
الدعم  وث��م��ن   .. لها  رع��اي��ت��ه ودع��م��ه 
راأ�ش  وجت���ارة  �سناعة  لغرفة  الكبر 

اخليمة يف هذا االإطار .
اآمنة  ال���دك���ت���ورة  ���س��ع��ادة  اأو���س��ح��ت  و 
ال��ك��ب��ر الذي  ال��ت��ط��ور  اأن  ال�����س��ح��اك 
والذي  التعليمية  العملية  ���س��ه��دت��ه 
لن   2021 ال����دول����ة  روؤي������ة  ي���واك���ب 
تعزز  بربامج  دعمه  مت  اإذا  اإال  يكتمل 

الدوام  اأوق���ات  الطلبة خ��ارج  م��ه��ارات 
الرتبية  وزارة  م�ساركة  واأن  املدر�سي 
وال��ت��ع��ل��ي��م ك�����س��ري��ك ا���س��رتات��ي��ج��ي يف 
�سيحقق  بالدي2017”  “�سيف 
ه���ذه ال��غ��اي��ة و���س��ي��ك��ون ب�����س��ك��ل مميز 
ال����وزارة يف  م��ب��ادرات  وخمتلف يدعم 
هذا العام ويف االأعوام ال�سابقة ومنها 
الرقمي  الت�سنيع  خمتربات  تاأ�سي�ش 

والروبوت.
واأ�سارت اإىل اأن وزارة الرتبية والتعليم 
ب�12  بالدي”  “�سيف  يف  �ست�سارك 
االإمارات  خمتلف  على  موزعا  مركزا 
منها  م��رك��ز  ك��ل  ي�ستوعب  ال�سمالية 
اأق�سى  ك��ح��د  وط���ال���ب���ة  ط��ال��ب��ا   60
ال�سيما  املجتمع  ���س��رائ��ح  جميع  م��ن 

اأ�سحاب الهمم .
املقدمة  ال����ربام����ج  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة 
�سرتكز على التعليم واالبتكار بحيث 
ينهي الطالب 16 �ساعة تدريبية مع 

اإ�سدال ال�ستار على الفعاليات.
وجود  عن  العاجل  �سعيد  ك�سف  فيما 
فعاليات جديدة اإىل جانب الفعاليات 
الثقافية  ك��ال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ناديا   15 ع��ل��ى  ت��ت��وزع  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ال�سارقة و4 مراكز  اإم��ارة  ريا�سيا يف 

رئي�سية.
جلنة  رئي�ش  البلو�سي  جا�سم  اأك���د  و 
مدينة  اأول  افتتاح  اأن  ال�سباب  مدينة 
ترفيهية  تعليمية  ري��ا���س��ي��ة  �سبابية 
للمعار�ش  اخل��ي��م��ة  راأ������ش  م��رك��ز  يف 

ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  “اإك�سبو” 
القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد 
ويل ع��ه��د راأ�����ش اخل��ي��م��ة وب��دع��م من 
اخليمة  راأ����ش  وجت���ارة  �سناعة  غرفة 
اأع���دادا  ت�ستقطب  رائ���دة  خ��ط��وة  يعد 
ك���ب���رة م����ن ال�������س���ب���اب ع���ل���ى فرتتني 
�سنوات   8 الأعمار  وم�سائية  �سباحية 

وحتى 15 �سنة .
الفار�سي  م��رمي  اأو�سحت  جهتها  من 
هذه  اأن  الهمم  اأ�سحاب  جلنة  رئي�سة 
ال��ل��ج��ن��ة امل�����س��ت��ح��دث��ة ���س��ت��ب��ذل ك���ل ما 
ب��و���س��ع��ه��ا الح���ت���واء االأ���س��خ��ا���ش ذوي 
ال���ه���م���م ودجم����ه����م ب��امل��ج��ت��م��ع اأ����س���وة 
اعتربته  م��ا  وه��ذا  ال�سيفية  باملراكز 

حقا من حقوقهم ..
الور�ش  م���ن  ع�����ددا  اأن  اإىل  م�����س��رة 
املقرتحة �ستعزز جناح االأهداف التي 

ت�سبو اللجنة اإىل حتقيقها.
جلنة  رئي�ش  الرئي�سي  اأح��م��د  ذك��ر  و 
اأن �ست بطوالت �سي�سهدها  امل�سابقات 
بطولة  2017”هي  بالدي  “�سيف 
ال�سارقة  اإم��ارة  ك��رة القدم يف كل من 
القيوين وراأ���ش اخليمة  واأم  وعجمان 
الطائرة  ك����رة  ب��ط��ول��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
الفجرة  يف  و����س���ت���ق���ام  ال���ن�������س���ائ���ي���ة 
ال�سارقة  يف  ال��ت��اي��ك��وان��دو  وب��ط��ول��ة 
وبطولة الكرة ال�ساطئية ومقرها دبي 
وبطولة الروبوت يف الفجرة اإ�سافة 
اإىل بطولة الكراولر �سيارات التحكم 

يف راأ�ش اخليمة .
مفتوحة  امل�����س��ارك��ة  اأن  اإىل  م�����س��را 
على  تقت�سر  وال  االأخ����رى  للمناطق 

املنطقة التي تقام فيها البطولة.

حمدان بن حممد يعتمد دليل ح�شاب تكاليف اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي

االإمارات توؤكد التزامها باأهداف املجتمع الدويل يف مكافحة االإرهاب

انطــالق املـــو�شـــم »11« مـــن الــبــرنــامـــج الوطنــــي » �شـيـــف بــــالدي « ال�شبت املقبل

�شفري الدولة يف دكا يلتقي مع 
وزير العدل البنغالدي�شي

وفد »الداخلية « ي�شارك يف ت�شييع �شرطية 
اأمريكية قتلت اأثناء تاديتها الواجب

•• دكا-و�م: 

الدولة  �سفر  ال�سحي  حجر  بن  �سعيد  الدكتور  ال�سفر  �سعادة  التقى 
اأم�ش االأول يف دكا مع �سعادة اأني�ش احلق وزير العدل يف بنغالدي�ش.

ومت خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ف��ر���ش ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ني دول����ة االم����ارات 
للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق  مبا  ال�سعبية  بنغالدي�ش  وجمهورية 
ل��ب��الده يف  االم���ارات  ال��ذي تقدمه  بالدعم  ال��وزي��ر  واأ���س��اد  ال�سديقني. 

املجاالت املختلفة.

•• نيويورك-و�م:

ت�سييع  االأول يف  اأم�����ش  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن  وف��د  ���س��ارك 
التي  نيويورك  ال�سابطة ميو�سوتي�ش فاميال من �سرطة 
لقت م�سرعها - موؤخرا - اأثناء تاأدية واجبها يف مكافحة 
اجلرمية. ونقل وفد الوزارة - الذي تراأ�سه العقيد خالد 
يف  االأمني  لالإ�سناد  العامة  االإدارة  مدير  نائب  ال�سام�سي 
اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  ت��ع��ازي   - ال���وزارة 
اإىل  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  نهيان 

عمدة مدينة نيويورك بيل دي بال�سيو ومفو�سية وقيادة 
ال�سرطية  وع��ائ��ل��ة  وزم���الء  االأم��ري��ك��ي��ة  ن��ي��وي��ورك  �سرطة 
املتوفاة.  و�سارك يف الت�سييع اإىل جانب وفد الدولة وفود 
واأ�سرتاليا  الدومينكان  من  ال�سرطة  اأجهزة  متثل  عاملية 
 25 وكندا ونيوزلندا وغرها من دول العامل واأكر من 
الفقيدة  عائلة  م��ع  ت�سامنهم  ع��ن  للتعبر  �سخ�ش  األ��ف 
للدور  وت��ق��دي��را  ن��ي��وي��ورك  ال�سرطة يف  اأف����راد  وزم��الئ��ه��ا 
التي  فاميال  ال�سابطة  قدمته  ال��ذي  وال�سجاع  البطويل 

�سحت بحياتها يف �سبيل عملها يف حفظ االأمن.
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•• �لقاهرة -و�م: 

ا���س��ت��ق��ب��ل ال���رئ���ي�������ش امل�������س���ري عبد 
االإعالم  وزراء  ام�ش  ال�سي�سي  الفتاح 
الدورة  اأع��م��ال  يف  امل�ساركني  ال��ع��رب 
مل��ج��ل�����ش وزراء  ال��ث��ام��ن��ة واالأرب����ع����ني 
االإع�����الم ال��ع��رب ال��ت��ي ع��ق��دت ام�ش 
مبقر االأمانة العامة جلامعة الدول 

العربية بالقاهرة.
ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�ش  واأك��د 
ال��دور الذي يقوم به االإعالم  اأهمية 
لل�سعوب  احلقيقي  الوعي  ت�سكيل  يف 
العربية  ال���دول  ي��واج��ه  العربية مب��ا 
ال�سيما  وت���ه���دي���دات  حت���دي���ات  م���ن 
يف ���س��وء ال���ظ���روف االإق��ل��ي��م��ي��ة غر 
املنطقة  ب��ه��ا  ال���ت���ي مت���ر  امل�����س��ب��وق��ة 
وانت�سار خطر االإرهاب وتهديد كيان 

الدولة الوطنية ذاته.
ت�����س��ب��ب يف  اأن االإره����������اب  اأك������د  ك���م���ا 
العربية خالل  اأ�سرار فادحة لالأمة 
�سعيد  على  �سواء  املا�سية  ال�سنوات 
بثمن  تقدر  ال  التي  االأرواح  خ�سارة 

امل���ادي واالق��ت�����س��ادي واأن  اأو ال��دم��ار 
واجبة  باتت  وق��وة  بح�سم  مواجهته 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ك��اف��ة وم����ن خالل 
جميع  ت��راع��ي  �ساملة  ا�سرتاتيجية 
اأب��ع��اد ه���ذه ال��ظ��اه��رة وخ��ا���س��ة فيما 
ن�سر  يف  االإع��������الم  ب���ر����س���ال���ة  ي��ت��ع��ل��ق 
امل���ع���ل���وم���ات ال�����س��ح��ي��ح��ة وب�����ث قيم 

الت�سامح والتنوير.
املتحدث  يو�سف  عالء  ال�سفر  وقال 

رئ��ا���س��ة اجلمهورية  ب��ا���س��م  ال��ر���س��م��ي 
اأ�سار  ال�سي�سي  الرئي�ش  اأن  امل�سرية 
املحوري  ال����دور  اإىل  االإط����ار  ه���ذا  يف 
ل����الإع����الم ال���ع���رب���ي احل���ري�������ش على 
الوعي  م��واج��ه��ة  االأم�����ة يف  ق�����س��اي��ا 
ت�سكيله  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال����ذي  ال���زائ���ف 
ال��ق��وى وال����دول ال��ت��ي ت��ق��وم برعاية 
االإره����اب.. واأك���د ع��دم ت��راج��ع م�سر 
عن موقفها الراف�ش لدعم االإرهاب 

ومتويله. وقال ال�سي�سي اإنه ال توجد 
ح���ل���ول و����س���ط ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب������اأرواح 
مقدرات  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  االأب����ري����اء 
حتر�ش  م�سر  اأن  م��وؤك��دا  ال�����س��ع��وب 
اخلارجية  �سيا�ستها  يف  ثابت  كمبداأ 
الدول  ���س��وؤون  يف  التدخل  ع��دم  على 
باأحد  االإ�سرار  اأو  التاآمر  عدم  وعلى 
م�سددا  ج��واره��ا..  دول  م��ن  وخا�سة 
على اأن �سيا�سة م�سر م�ستقلة وتقوم 

ال��ق��ي��م واملبادئ  ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن 
ح�سابات  فيه  طغت  زم��ن  يف  النبيلة 
االعتبارات  ف���وق  ال�سيقة  امل�����س��ال��ح 
االإن�������س���ان���ي���ة واالأخ����الق����ي����ة. واأ�����س����ار 
خالل  دار  اأن�����ه  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث 
الرئي�ش  ب���ني  م��ف��ت��وح  ال��ل��ق��اء ح����وار 
عبد الفتاح ال�سي�سي ووزراء االإعالم 
تقديرهم  عن  اأعربوا  الذين  العرب 
ال��ك��ب��ر مل�����س��ر ح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا وما 

ت���ب���ذل���ه م����ن ت�����س��ح��ي��ات ج�������س���ام يف 
اأهمية  اأكدوا  مواجهة االإرهاب الذي 
منابعه  جت��ف��ي��ف  ج���ه���ود  م���وا����س���ل���ة 
ووق����ف دع��م��ه وال����رتوي����ج الأف���ك���اره. 
اأن هناك م�سوؤولية  ال��وزراء  اأك��د  كما 
كبرة تقع على عاتق االإعالم العربي 
خ���الل ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��دق��ي��ق��ة التي 
متر بها االأمة العربية وقدموا عدة 
مقرتحات لتطوير العمل االإعالمي 

على امل�ستوى العربي من بينها تفعيل 
العربي  االإع���الم���ي  ال�����س��رف  م��ي��ث��اق 
املهنية  ال�سوابط  بحيث تتم مراعاة 
االإعالمي  ال��ع��م��ل  يف  واالأخ���الق���ي���ة 
وكذلك ت�سكيل جلنة وزارية م�سغرة 
لتفعيل  ال��ع��رب  االإع����الم  وزراء  م��ن 
ملواجهة  االإع��الم��ي��ة  اال�سرتاتيجية 

االإرهاب.
اللقاء  خالل  امل�سري  الرئي�ش  وهناأ 

وحكومته  ال�سقيق  العراقي  ال�سعب 
م����ن قب�سة  امل���و����س���ل  ع���ل���ى حت���ري���ر 
م�سيدا  االإره����اب����ي..  داع�����ش  تنظيم 
اأن  وم��وؤك��دا  العراق  اأبناء  بت�سحيات 
االإره���اب هو  النجاح يف احل��رب �سد 
واالإن�سانية  ال��ع��رب��ي��ة  ل��الأم��ة  جن���اح 
امل�سري  الرئي�ش  وجه  كما  باأ�سرها. 
العربية  للمملكة  والتقدير  التحية 
العربية  االإم���ارات  ودول��ة  ال�سعودية 
العربية  ال��������دول  وك����اف����ة  امل���ت���ح���دة 
الداعمة  م��واق��ف��ه��م  ع��ل��ى  ال�سقيقة 
الثالثني من  ث���ورة  اأع��ق��اب  يف  مل�سر 
تن�سى  ل��ن  م�����س��ر  اأن  م���وؤك���دا  ي��ون��ي��و 
وقفوا  ال����ذي����ن  اأ����س���ق���ائ���ه���ا  م����واق����ف 

بجوارها وقت االأزمات.
ح�سر اللقاء عدد من �سفراء الدول 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ق��اه��رة وم���ك���رم حممد 
اأحمد رئي�ش املجل�ش االأعلى لتنظيم 
االإعالم امل�سري وح�سني زين رئي�ش 
م�سر  يف  ل��الإع��الم  الوطنية  الهيئة 
ورئي�ش املكتب التنفيذي ملج�ش وزراء 

االإعالم العرب.

الرئي�ض امل�شري ي�شتقبل وزراء االإعلم العرب

ال�شي�شي يوؤكد اأهمية دور االإعالم يف ت�شكيل الوعي احلقيقي لل�شعوب العربية مبا يواجه الدول العربية من حتديات وتهديدات 

•• �ل�شارقة-و�م:

ال�����س��ارق��ة وموؤ�س�سة  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وق��ع��ت 
ال�سارقة لدعم امل�ساريع الريادية “رواد “ ام�ش مذكرة 
ب��ني اجلانبني  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ي��ت��م مبوجبها  ت��ف��اه��م 
يف ع��دد م��ن امل��ج��االت احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم االأه���داف 

امل�سرتكة .
بالقيادة  االإم���ارات  �سهداء  بقاعة  التوقيع  حفل  ح�سر 
�سيف  العميد  �سعادة  من  كل  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة 
و�سعادة  ال�سارقة  �سرطة  ع��ام  قائد  ال�سام�سي  ال���زري 
�سلطان عبداهلل بن هدة ال�سويدي رئي�ش جمل�ش اإدارة 
اإىل  رواد  ال��ري��ادي��ة  امل�ساريع  ل��دع��م  ال�سارقة  موؤ�س�سة 

جانب عدد من م�سئويل اجلانبني.

امل�سرتك  اجلانبني  �سعي  اط��ار  يف  املذكرة  توقيع  ياأتي 
وتنمية  وخدمة  والتعاون  ال�سراكة  جم��االت  لتطوير 
املجتمع من خالل الرتكيز على اإعادة التاأهيل املنا�سب 
واال�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سات  م��ن  عنهم  للمفرج 
يف  دجمهم  واإع���ادة  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
حتقيق  جانب  اإىل  وفاعلة  اإيجابية  كعنا�سر  املجتمع 
ت��ن��م��ي��ة امل�����س��روع��ات ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة يف اإم����ارة 
لتاأ�سي�ش  ال��ه��ادف��ة  ال��ف��ردي��ة  امل��ب��ادرات  وتبني  ال�سارقة 
املواطنني  ق��ب��ل  م���ن  وم��ت��و���س��ط��ة  ���س��غ��رة  م�����س��اري��ع 
ت�ساند  التي  وامل��ب��ادرات  الت�سجيعية  احل��واف��ز  واإط���الق 

بتطوير  واالهتمام  القطاع  ه��ذا  لتنمية  البيئة  تهيئة 
باال�ستثمار  اخلا�ش  للعمل  وتاأهيلها  الوطنية  الكوادر 
املبادرات  اط��الق  على  والعمل  ال�سخ�سية  امل��ه��ارات  يف 
ال�سباب  لدى  واالبتكارية  االبداعية  للطاقات  املحفزة 

وال�سابات يف خمتلف القطاعات واالن�سطة.
القيادة  حر�ش  ال�سام�سي  ال���زري  �سيف  العميد  واأك���د 
العامة ل�سرطة ال�سارقة على تعزيز العمل مع �سركائها 
اال�سرتاتيجيني ويف مقدمتهم موؤ�س�سة ال�سارقة لدعم 
امل�ساريع الريادية “رواد “ التي �ساهمت بقدر كبر يف 
دعم جهود �سرطة ال�سارقة لالإرتقاء بعملها وم�ساهمتها 

باإمارة  واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�ساريع  وتنمية  دع��م  يف 
ال�سارقة والعمل على ايجاد اآلية عمل تعزز وت�ساند دور 
وجهود كل منهما نحو حتقيق اأهدافه التنموية يف اإطار 

امل�سوؤولية املجتمعية للطرفني.
ب��ن هده  ���س��ع��ادة �سلطان ع��ب��د اهلل  اأو���س��ح  م��ن ج��ان��ب��ه 
االأول  جانبني  حتمل  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  ال�����س��وي��دي 
يخدم متطلبات امل�سوؤولية املجتمعية من خالل تدريب 
اإىل  وحتويلهم  وتاأهيلهم  العقابية  املوؤ�س�سات  خريجي 
خالل  من  اقت�سادي  الثاين  واجل��ان��ب  منتجني  اأف���راد 
امل�ساريع  واأ���س��ح��اب  االأع��م��ال  ل���رواد  ي��ق��دم  م��ا  تطوير 

واملتو�سطة من خدمات ودعم فني وتدريبي  ال�سغرة 
اأف�����س��ل درجة  اأج���ل االرت��ق��اء بتلك اخل��دم��ات اإىل  م��ن 
مم��ك��ن��ة اإىل ج��ان��ب دع���م وت��ع��زي��ز ال����دور امل��ن��وط لكال 
االإن�����س��اين واالجتماعي  ال��ع��م��ل  م��ي��ادي��ن  اجل��ان��ب��ني يف 
بالدولة اإ�سافة اىل تبادل التجارب واخلربات والبحوث 
وال��درا���س��ات يف جم���ايل ع��م��ل ال��ط��رف��ني وب��ن��اء ج�سور 
التعاون  من  مزيدا  تكفل  الطرفني  بني  التوا�سل  من 
والتن�سيق بينهما على مر االأيام مبا يعود بالنفع العام 

على م�ستوي الدولة.
واتفق اجلانبان على اأن التعاون امل�سرتك �سوف يتخطى 
اأرحب واأو�سع تعزز من  اآفاق  اإىل  اإطار مذكرة التفاهم 
يف  العالقات  وتقوية  لتوثيق  الداعمة  اجلهود  تكامل 

العديد من املجاالت االإدارية والتنظيمية واملجتمعية.

�شرطة ال�شارقة و » رواد « توقعان مذكرة تفاهم 

•• �أبوظبي-و�م:

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
اأطفالنا  حل��م��اي��ة  حملة  اأب��وظ��ب��ي 
اأف�سل  “اأطفالنا  ����س���ع���ار  حت����ت 
برنامج  �سمن  وذل���ك   “ ا�ستثمار 
التوعية املجتمعية ال�سنوي الإدارة 
اأولياء  ال�سرطة املجتمعية لتوعية 
االأم�����ور يف ح��م��اي��ة اأط��ف��ال��ه��م من 

املخاطر التي قد يتعر�سون لها.
ال���دك���ت���ور حمود  ال��ع��ق��ي��د  وق������ال 
ال�سرطة  اإدارة  م��دي��ر  ال���ع���ف���اري 
اأمن  ب��ق��ط��اع  ب��االإن��اب��ة  املجتمعية 
املجتمع اإن احلملة تت�سمن توزيع 
ن�����س��رات ت��وع��ي��ة يف م��راك��ز خدمة 
اإر�سادات  ع��ل��ى  وحت��ت��وي  ال��ع��م��الء 
ون�سائح الأولياء االأم��ور يف جمال 
الوقائية  الرتبية  اأبنائهم  تربية 
التي جتنبهم التعر�ش للمخاطر.

ت�سهم  امل����ب����ادرة  اأن  اإىل  م�����س��را 
يف  حت��ق��ي��ق االأه�������داف ع��ل��ى نحو 
تغير  يف  االإيجابي  التاأثر  يدعم 

االمناط ال�سلوكية وتر�سيخ القيم 
املجتمعية  االإيجابية.

املجتمعية  ال�����س��رط��ة  اأن  واأو����س���ح 
���س��ت��ب��ث ت���غ���ري���دات ���س��وت��ي��ة على 
االجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع 

ت��ت��ن��اول ن�����س��ائ��ح وار����س���ادات تركز 
وعقد  االأطفال  حماية  طرق  على 
االأمور  الأولياء  توعية  حما�سرات 
جلمهور  ن�������س���ي���ة  ر�����س����ائ����ل  وب������ث 

ال�سرطة الداخلي.

�شرطة اأبوظبي تطلق حملة
 » اأطفالنا اف�شل ا�شتثمار«

•• �أبوظبي-و�م:

وج��ه م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد ق��رق��ا���ش وزي���ر الدولة 
لل�سوؤون اخلارجية �� يف التا�سع من �سهر يوليو 2017 �� ر�سالة 
املتحدة  ال�سامي لالأمم  املفو�ش  زيد رعد احل�سني  �سعادة  اإىل 
بها  اأدىل  التي  االإعالمية  االإح��اط��ة  على  ردا  االن�سان  حلقوق 
30 من �سهر يونيو  املتحدث با�سم املفو�ش ال�سامي يف تاريخ 
اخلا�ش  املقرر  ك��اي  ديفيد  به  اأدىل  ال��ذي  والت�سريح  املا�سي 
املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الراأي والتعبر يف تاريخ 
اأفادت  التي  التقارير  ب�ساأن   ..  2017 يونيو  �سهر  من   28
بتقدمي عدد من احلكومات مطالبات اإىل قطر باإغالق �سبكة 

اجلزيرة االإعالمية.
واأكد معاليه يف ر�سالته اإىل املفو�ش ال�سامي .. اأنه رغم االأهمية 
االأ�سا�سية حلماية احلق يف حرية التعبر فهذه احلماية لي�ست 
مطلقة وهناك قيود على هذا احلق ي�سمح بها القانون الدويل 
من اأجل حماية االأمن القومي والنظام العام .. مو�سحا اأن “ 
حرية التعبر ال ميكن ا�ستخدامها يف تربير وحماية الرتويج 

للخطاب املتطرف ».
1624 ل�سنة  واأ���س��ار اىل ق��رار جمل�ش االأم��ن التاريخي رق��م 
ارتكاب  غالبا  ت�سبق  التي  الر�سائل  على  ركز  ال��ذي   2005
اإىل حظر ومنع التحري�ش على  اإرهابية ودعوة الدول  اأعمال 

ارتكاب اأعمال اإرهابية.
ومكافحة  التعبر  حرية  ب�ساأن  امل�سرتك  االإع��الن  اىل  ولفتت 
بحرية  املعني  اخلا�ش  املقرر  اعتمده  ال��ذي  العنيف  التطرف 
ومنظمات  االإقليمية  املنظمات  من  والعديد  والتعبر  ال��راأي 

“ ينبغي على الدول  اأن��ه  .. وال���ذي ج��اء فيه  االإن�����س��ان  حقوق 
اأن ال تقيد ن�سر االأخبار عن اأي اأفعال اأو تهديدات اأو ت�سجيع 
على االإرهاب واالأن�سطة العنيفة االأخرى ما مل يكن فعل ن�سر 
واأن  الو�سيك،  العنف  التحري�ش على  االأخبار نف�سه ي�ستهدف 
على  التحري�ش  اإىل  االأغلب  على  �سيوؤدي  االأخبار  ن�سر  يكون 
ن�سر  ب��ني  وف���وري  مبا�سر  راب��ط  هناك  يكون  واأن  العنف  ذل��ك 

االأخبار واحتمال وقوع اأعمال العنف تلك ».
مرارا  اجلزيرة جت��اوزت  تقارير  اأن   .. الر�سالة  واأو�سح خالل 
وا�ست�سهدت  والتمييز  والعنف  ال��ع��داء  اإىل  التحري�ش  عتبة 
الناطق  اذاعة اجلزيرة خلطبة  باأمثلة عديدة على ذلك منها 
ب��ا���س��م “ األ���وي���ة ال��ن��ا���س��ر ���س��الح ال��دي��ن “ يف 18 م��ن �سهر 
النبي  اإع��ادة ن�سر كاريكاتر  يتناول  2008 بعد  فرباير عام 
ال�سحف  اح��راق مقرات  اإىل  امل�سلمني  فيها  دعا  والتي  حممد 
ال�سرطة  وكانت   .. اأ�سالء  لتتطاير  وتفجرها  لنبينا  امل�سيئة 
ر�سام  اأحبطت يف وقت الحق خطتني منف�سلتني الغتيال  قد 
الكاريكاتر وموظفي ال�سحيفة التي ن�سرت الر�سوم املتحركة 
ال��ذي مت  املقابل كانت هناك هجمات ناجحة كالهجوم  .. ويف 

على مكتب �سحيفة ت�ساريل اإيبدو خالل عام 2015 .
لندن  ج�سر  هجوم  يف  امل�ساركني  اأح��د  و�سقيقة  وال���دة  اأن  كما 
يو�سف زغبة �سرحتا موؤخرا ل�سحيفة التاميز اململكة املتحدة 

اإنه كان متطرفا من خالل م�ساهدته ملحطة اجلزيرة .
واأبرزت الر�سالة كيفية ترويج اجلزيرة للعنف املت�سل مبعاداة 
الروحي  الزعيم  وخطب  ملواعظ  اإذاعتها  خالل  من  ال�سامية 
بهتلر  فيها  اأ�ساد  التي  القر�ساوي  يو�سف  امل�سلمني  لالإخوان 
اإلهيا وعقابا قدريا ودعا اهلل  تاأديبا  اأنه  الهولوكو�ست  وو�سف 

اإىل اأخذ هذه الفئة الظاملة اليهودية ال�سهيونية واأال يبقي على 
اأحد منهم .

التحريري  ال��دع��م  على  ع��دي��دة  اأمثلة  الر�سالة  ت�سمنت  كما 
امل�ستمر للجماعات االإرهابية والرتويج على الهواء للطائفية 
من قبل �سحفيي اجلزيرة .. مو�سحة اأن هذه القناة – التي 
بن  اأ�سامة  م��ن  لكل  من�سة  – وف��رت  قطر  وتديرها  متتلكها 
الن�سرة   جبهة  اجل���والين  حممد  واأب���و  ال��ق��اع��دة  تنظيم  الدن 
ح��م��ا���ش وحم��م��د �سيف ح��رك��ة حما�ش  وخ��ال��د م�سعل ح��رك��ة 
اهلل  ح��زب  اهلل  ن�سر  وح�سن  ال��ق��اع��دة  تنظيم  العولقي  واأن���ور 
وعبد  الفل�سطينية  االإ�سالمي  اجلهاد  منظمة  �سلح  ورم�سان 
احلكيم بلحاج اجلماعة االإ�سالمية الليبية املقاتلة واآخرين .. 
واأو�سحت اأن اإجراء مثل هذه املقابالت اأتاح الفر�سة للجماعات 
االإرهابية الإطالق تهديداتها وجتنيد اتباع جدد والتحري�ش 

دون اأي رادع او رقيب.
واأكد معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ش .. اأن اعرتا�سات 
دولة االإمارات القوية �سد حمطة اجلزيرة لي�ست جمرد خالف 
يف وجهات النظر التحريرية بقدر ما هي رد مبا�سر و�سروري 
على حتري�ش اجلزيرة امل�ستمر واخلطر على العداء والعنف 
والتمييز واأنه يف �سوء االأمثلة ال�سارخة التي حوتها الر�سالة 
.. فاإن اعرتا�سات الدولة تعد م�سروعة ووجيهة وت�ستند اإىل 

اأ�س�ش قوية.
االن�سان  حلقوق  لل�سامي  املفو�ش  اإىل  ال��دع��وة  معاليه  ووج��ه 
ل��رتوي��ج اجلزيرة  االأخ���رى  احل���االت  م��ن  ب�ساأن مزيد  للحوار 
للفكر املتطرف وبحث �سبل حماية احلق يف حرية التعبر يف 

مواجهة هذه االنتهاكات اجل�سيمة.

•• �لقاهرة -و�م: 

بن  �سلطان  الدكتور  معايل  ت��راأ���ش 
اأح���م���د اجل���اب���ر وزي����ر دول����ة رئي�ش 
امل��ج��ل�����ش ال���وط���ن���ي ل����الإع����الم وفد 
دول���ة االإم����ارات امل�����س��ارك يف اأعمال 
ملجل�ش  واالأرب��ع��ني  الثامنة  ال���دورة 
التي عقدت  ال��ع��رب  االإع���الم  وزراء 
ام�ش االأربعاء مبقر االأمانة العامة 

جلامعة الدول العربية بالقاهرة.
اإبراهيم  �سعادة من�سور  الوفد  �سم 
املجل�ش  ع�����ام  م����دي����ر  امل���ن�������س���وري 
ال��وط��ن��ي ل��الإع��الم و���س��ع��ادة جمعة 
مبارك اجلنيبي �سفر الدولة لدى 
مندوبها  العربية  م�سر  جمهورية 
الدائم لدى جامعة الدول العربية 
ال��ع��اب��د م�ست�سار  اب��راه��ي��م  و���س��ع��ادة 

رئي�ش املجل�ش.
االإع�����الم  وزراء  جم��ل�����ش  واع���ت���م���د 
العرب “ مقرتح دول��ة االإم���ارات “ 
لالإعالم  الفكري  املحور  يكون  ب��اأن 

املجتمعية  ال���ت���وع���ي���ة  العربي” 
واالإرهاب”  امل����ت����ط����رف  ب���ال���ف���ك���ر 
ال�سابق  ال��ف��ك��ري  للمحور  ام��ت��دادا 
ال����ذي اأق�����ره امل��ج��ل�����ش ق��ب��ل عامني 
ال��ت��ي �سدرت  ال��ت��و���س��ي��ات  ومل��ج��م��ل 
عن احللقات النقا�سية التي عقدت 
واملنامة حول  يف عمان واخل��رط��وم 
للتطرف  الت�سدي  االإع��الم يف  دور 

واالإرهاب.
معايل  اأك�������د  امل���ن���ا����س���ب���ة  ه�����ذه  ويف 
اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور 
الت�سجيع  يف  املحوري  االإع��الم  دور 
ع��ل��ى ن��ب��ذ ال��ت��ط��رف واالإره�����اب من 
واملحتوى  الهادفة  ال��ربام��ج  خ��الل 
احلجة  ع���ل���ى  ال����ق����ائ����م  ال����ر�����س����ني 
قيم  اإىل  واال�����س����ت����ن����اد  وامل����ن����ط����ق 
الت�سامح والو�سطية وتعزيز الوعي 
امل��ج��ت��م��ع��ي ب��خ��ط��ر اآف�����ة االإره������اب 
والتطرف وف�سح داعميه واجلهات 

احلا�سنة له.
اإىل جانب توفر  اإنه  وقال معاليه 

الأفراد  املنا�سب  االإعالمي  املحتوى 
التطرف  مكافحة  ح���ول  املجتم�ع 
واالرهاب ال بد اأي�سا من اإ�سراكهم 
تعزيز  ع��رب  مكافحتهما  ج��ه��ود  يف 
االإيجابي  اال����س���ت���خ���دام  م��ف��اه��ي��م 
ل��و���س��ائ��ل االإع�����الم اجل���دي���د والتي 
باتت – لالأ�سف – اإح��دى االأدوات 
ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم ل��ن�����س��ر االإره�������اب 

والفكر املتطرف.
اليوم  اإن����ن����ا   : م���ع���ال���ي���ه  واأ������س�����اف 
اأي وقت م�سى  اأك��ر من  مدعوون 
ت�سمن  ا�سرتاتيجيات  تنفيذ  اإىل 
التحديات  م���واج���ه���ة  الإع����الم����ن����ا 
والعي�ش  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  وت��ر���س��ي��خ 
ا�ستغالل  وحم������ارب������ة  امل���������س����رتك 
ون�سر  الفتنة  ل��زرع  التعبر  حرية 
اخلراب والتحري�ش على التطرف 
والرتويج  واح��ت�����س��ان��ه  واالإره�������اب 
يف  اليوم  اأننا  كما   .. ال�سال  للفكر 
من�ساتنا  تفعيل  اإىل  احلاجة  اأم�ش 
للتنوير  و�سائل  لتكون  االإعالمية 

والت�سدي الآفة االإرهاب والتطرف 
ب�سورة ا�ستباقية .

ال��ت��ي تقدمت  ال���ورق���ة -  و���س��ج��ع��ت 
بها دول��ة االإم���ارات - على اأن يكون 
االإع����الم اأك���ر م��ب��ا���س��رة وج����راأة يف 
طروحاته املتعلقة بالفكر االإرهابي 
وامل����ت����ط����رف ف�����ال ب�����د م�����ن اإب��������راز 
املناه�سة  وال��ت�����س��ري��ع��ات  ال��ق��وان��ني 
خمتلف  وبيان  والتمييز  للتطرف 
اآث���اره���ا ع��ل��ى ح��ي��اة ال��ن��ا���ش ور�سد 
ي�سجع  حمتوى  اأي  انت�سار  ووق��ف 

على التطرف واالإرهاب.
مراجعة  ب�سرورة  الورقة  وطالبت 
الدرا�سية  املناهج  وت��اأث��ر  حمتوى 
ي�سمن  مب����ا  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������دول  يف 
خلوها م��ن ك��ل م��ا ق��د ي�سجع على 
يف  الطالب  لدى  املتطرفة  االأفكار 
وت�سمني  الدرا�سية  املراحل  جميع 
والعدالة  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  امل��ن��اه��ج 
وال�سالم ونبذ العنف وتر�سيخها يف 

قلوب وعقول اأجيال امل�ستقبل.

املبادرات  ال��ع��م��ل  ورق����ة  وت�����س��م��ن��ت 
التي اأطلقتها دولة االإمارات بهدف 
حول  املجتمعية  ال��ت��وع��ي��ة  حتقيق 
الفكر املتطرف واالرهاب والت�سدي 
ل��ه��م��ا م��ث��ل م��رك��ز ����س���واب ومركز 

هداية وجمل�ش حكماء امل�سلمني.
كانت دولة االإم��ارات قد ا�ست�سافت 
ال����دويل لتجرمي  امل���وؤمت���ر  م���وؤخ���را 
االإره���اب االإل��ك��رتوين ال��ذي ي�سعى 
دول���ي���ة ملزمة  ات��ف��اق��ي��ة  الع���ت���م���اد 
حتظر االإرهاب االإلكرتوين باأ�سكاله 
كافة مبا يف ذلك حماوالت التجنيد 
والتحري�ش على االإرهاب والدعوة 
اإل��ي��ه واالإ����س���ادة ب��ه ومت��وي��ل��ه وعدم 
التبليغ عنه اإ�سافة اإىل الدعوة اإىل 
العنف والكراهية والتمييز العرقي 
االآخرين  اإىل  واالإ����س���اءة  وال��دي��ن��ي 

واإىل االأديان.
موقفها  االإم��������ارات  دول�����ة  واأك������دت 
ال��ث��اب��ت وق��ن��اع��ت��ه��ا ال��را���س��خ��ة باأن 
التطرف  بني  وثيقا  ارتباطا  هناك 

واالره�������اب واأن�����ه الب����د ل��ن��ا م���ن اأن 
احلا�سنة  ال���ب���ي���ئ���ات  م����ع  ن��ت��ع��ام��ل 
للتطرف من خالل مقاربات فعالة 
للتعامل مع االأ�سباب اجلذرية كافة 
املوؤدية اإىل التطرف وما يتبعها من 

التورط يف جرمية االإرهاب.
وناق�ش جمل�ش وزراء االإعالم العرب 
الفل�سطينية  الق�سية  دع��م  اأي�����س��ا 
اإع�����الم�����ي�����ا وت�����ط�����وي�����ر وحت����دي����ث 
العربية  االإعالمية  اال�سرتاتيجية 
لها  روؤية جديدة  احلالية و�سياغة 

مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع امل�����س��ت��ج��دات التي 
والعامل  العربية  املنطقة  ت�سهدها 
به  ت�ستنر  مرجعيا  اإط����ارا  لتكون 
الدول العربية و ت�سكيل فريق عمل 
و�سائل  خمتلف  م��ن  خ���رباء  ي�سم 
اآليات  ال��ع��رب��ي��ة الق����رتاح  االإع�����الم 

تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية.
ون�������اق���������������ش ال������������������������وزراء ك�����ذل�����ك 
العربية  االإعالمية  اال�سرتاتيجية 
واالإع�����الم  ال��ع��رب��ي  االإع������الم  ودور 
لظاهرة  الت�سدي  يف  االإل��ك��رتوين 

جانب  اإىل  واالإره����������اب  ال���ت���ط���رف 
ال�سادرة عن  التو�سيات  ا�ستعرا�ش 
ور�ش العمل حول االإعالم املعريف يف 
االإعالم  ودور  االإلكرتونية  املواقع 
االأفكار  م��واج��ه��ة  يف  االإل����ك����رتوين 
املتطرفة واالإرهاب ومتابعة اخلطة 
اجل���دي���دة ل��ل��ت��ح��رك االإع���الم���ي يف 
اخلارج ومقرتحات الدول االأع�ساء 
اإىل ج��ان��ب عدد  ت��ط��وي��ره��ا  ب�����س��اأن 
العمل  تدعم  التي  املو�سوعات  من 

االإعالمي العربي امل�سرتك.

االإم�رات ت�ش�رك يف اجتم�ع�ت وزراء االإعلم العرب ب�لق�هرة

�شلطان اجلابر يوؤكد على دور االإعالم املحوري يف الت�شجيع على نبذ التطرف واالإرهاب 

وزارة اخلارجية توجه ر�شالة اإىل املفو�س ال�شامي حلقوق االإن�شان 
ب�شاأن ترويج » اجلزيرة « امل�شتمر للفكر املتطرف
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�سياو  ليو  البارز  ال�سيني  املعار�ش  يعالج فيه  الذي  امل�ست�سفى  اأعلن 
بو اأم�ش االأربعاء اإنه يف حالة �سحية حرجة واإن قدرته على التنف�ش 

تتدهور.
وجاء االإعالن عرب موقع امل�ست�سفى على االإنرتنت.

 11 لل�سالم،  نوبل  جائزة  على  احلا�سل  ليو،  ب�سجن  حكم  و�سدر 
الدولة”  �سلطة  تقوي�ش  على  “التحري�ش  بتهمة   2009 يف  عاما 
08 وتدعو اإىل  اأن �ساعد يف كتابة عري�سة تعرف با�سم امليثاق  بعد 

اإ�سالحات �سيا�سية �ساملة يف ال�سني.
ونقل ليو يف االآون��ة االأخ��رة من ال�سجن اإىل امل�ست�سفى للعالج من 

مرحلة متاأخرة من �سرطان الكبد.

اأك���د م�����س��وؤول��ون م��ن ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة اأم�����ش اأن ع���دد ���س��ك��ان كوريا 
ال�سمالية الفاّرين تراجع هذا العام ب�سبب تعزيز اج��راءات الرقابة 

من جهة حدود كوريا ال�سمالية مع ال�سني.
وال ت���زال امل��ن��ط��ق��ة امل��ن��زوع��ة ال�����س��الح ب��ني ال��ك��وري��ت��ني، واح����دة من 
�سكان  من  ال�ساحقة  واالأغلبية  العامل،  يف  حت�سينا  االأك��ر  املناطق 
كوريا ال�سمالية الذين يرغبون يف الذهاب اىل اجلنوب ميّرون عرب 
األقي  حال  يف  ال�سمال  اىل  ترحيلهم  خطر  يواجهون  حيث  ال�سني، 

القب�ش عليهم، اأو يعربون من خالل بلد اآخر.
وبح�سب االإح�ساءات التي اأجرتها وزارة التوحيد الكورية اجلنوبية، 
عرب 593 مواطنا من كوريا ال�سمالية اىل كوريا اجلنوبية يف الفرتة 
 20،8% بن�سبة  انخف�ش  ع��دد  وه��و  يونيو،  اىل  يناير  من  املمتدة 

خالل �سنة واحدة.
وتبقى االأغلبية ال�ساحقة للعابرين %85 من الن�ساء الأنه ي�سعب 
اأماكن  ع��ن  غيابهم  مالحظة  �سرعة  ب�سبب  ال��ف��رار  ال��رج��ال  على 

عملهم.
و�سّرح م�سوؤول يف الوزارة لوكالة فران�ش بر�ش اأن “ت�سديد الرقابة 
على النا�ش وتكثيف مراقبة احلدود زادا احتماالت توقيف املواطنني 

الذين يفكرون يف الهروب«.
املمّول من  الوطنية،  الكوري للوحدة  املعهد  واأكد تقرير �سادر عن 
ون�سبت  احل���دود  على  ال��رق��اب��ة  ���س��ددت  ال�سمالية  ك��وري��ا  اأن  �سيول، 

اأ�سيجة مكهربة على طول نهر تومن الذي ير�سم حدود ال�سني.

3500 مهاجر اغ��ي��ث��وا يف االأي����ام االخ���رة قبالة  اك��ر م��ن  و���س��ل 
�سواحل ليبيا، اأم�ش اىل ايطاليا يف حني متار�ش روما �سغوطا لتفتح 

دول اخرى مرافئها ال�ستقبالهم.
و�سباحا ر�ست �سفينة تابعة خلفر ال�سواحل االيطاليني يف بوت�سالو 
481 مهاجرا فيما نقلت �سفينة  جنوب جزيرة �سقلية على متنها 
تراباين  اىل  �سخ�سا   422 حكومية  غ��ر  مالطية  ملنظمة  تابعة 

)غرب(.
حكومية  غ��ر  اخ��رى  منظمات  الرب��ع  تابعة  �سفن  كانت  االث��ن��اء  يف 
ت�سلدرن  ذي  و�سايف  ا���ش ميديترانيه  او  وا���ش  ح��دود  اطباء بال   -
او جنوب ايطاليا وعلى  ارمز - تبحر اىل �سقلية  اوبن  وبرواكتيفا 
لهذه  م��ع��ل��وم��ات  بح�سب  ال��ث��الث��اء  اغ��ي��ث��وا  �سخ�ش   2700 متنها 
امل��ن��ظ��م��ات.ون�����س��ق خ��ف��ر ال�����س��واح��ل االي��ط��ال��ي��ون ع��م��ل��ي��ات االغاثة. 
ال�����س��ف��ن ع���دد ك��ب��ر م��ن االوالد واملراهقني  وك����ان ع��ل��ى م��ن ه���ذه 
يدعى  كامروين  وا�سغرهم  اغاثتهم،  متت  الذين  املهاجرين  بني 

كراي�ست ولد الثالثاء على قارب خ�سبي.
ليبيا،  يف  معتقال  �سريكها  ي��زال  ال  التي  ال�سابة  الكامرونية  واالم 
جنحت يف ال�سعود مبفردها اىل ال�سفينة التي ا�ستاأجرتها اطباء بال 

حدود وا�ش او ا�ش ميديترانيه، و�سط ت�سفيق امل�سعفني.
ومنذ ا�سابيع تكثف ايطاليا النداءات للح�سول على م�ساعدة وتدعو 
الهجرة  لوقف  ملمو�سة  م�ساهمة  تقدمي  اىل  االوروبيني  �سركاءها 
غر ال�سرعية وخ�سو�ش ا توزيع املهاجرين الذين تتم اغاثتهم يف 

البحر ب�سورة اف�سل.

عو��شم

بكني

�سيول

روما

بدء حماكمة خلية اإرهابية يف االأردن 
•• عمان-�أ ف ب:

لتنظيم  تابعة  خلية  حماكمة  اأم�ش  االردنية  الدولة  امن  حمكمة  با�سرت 
افادت  اململكة، ح�سبما  ارهابية يف  اعمال  لتنفيذ  االإرهابي خططت  داع�ش 

مرا�سلة وكالة فران�ش بر�ش داخل قاعة املحكمة.
ومثل اربعة متهمني من اع�ساء اخللية التي ت�سم �سبعة ا�سخا�ش بينهم 
ثالثة فارين من وجه العدالة وهم من اجلن�سيتني االردنية وال�سورية امام 
املحكمة بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات ع�سكرية وارهابية على ال�ساحة 

االأردنية با�ستخدام اأ�سلحة وقنابل ل�سالح تنظيم داع�ش.
ونفى املتهمون االربعة املوقوفني على ذمة الق�سية منذ كانون الثاين يناير 

2016 التهم املوجهة اليهم، وقالوا انهم غر مذنبني.
ووجهت نيابة اأمن الدولة للمتهمني ال�سبعة عدة تهم بينها املوؤامرة بق�سد 
ا�ستخدامها  بق�سد  وذخائر  اأ�سلحة  ونقل  وحيازة  اإرهابية  باعمال  القيام 
اإرهابية.وبح�سب الئحة االتهام التي اطلعت عليها فران�ش  للقيام باعمال 
بر�ش فقد “احبطت دائرة املخابرات العامة يف كانون الثاين/يناير 2016 
يف  االأ���س��ل��ح��ة  ت�سليم  املتهمني  حم��اول��ة  خ��الل  االإره���اب���ي  اخللية  خمطط 

حمافظة املفرق” 70 كلم �سمال عمان قرب احلدود ال�سورية.
وقررت املحكمة تاأجيل الق�سية اىل اأم�ش املقبل لال�ستماع اىل �سهود النيابة.
و�سدد االردن اعتبارا من مطلع العام احلايل العقوبات التي يفر�سها على 
املروجني الفكار تنظيم داع�ش او الذين يحاولون االلتحاق بهذا التنظيم 
وبات يرت�سد كل متعاطف معه حتى عرب االنرتنت. كما �سدد االأردن منذ 
2011، اإجراءاته على ح��دوده مع  اآذار مار�ش  ان��دالع االزم��ة ال�سورية يف 
جارته  اإىل  الت�سلل  ملحاولتهم  املتطرفني  ع�سرات  و�سجن  واعتقل  �سوريا 
حتالف  يف  عامني  من  اأك��ر  منذ  االردن  هناك.وي�سارك  للقتال  ال�سمالية 

دويل تقوده وا�سنطن �سد التنظيم املتطرف.

ق�ئد البحرية االإ�شرائيلية رهن االإق�مة اجلربية 

معاقا جراء احلرب على غزة اإ�شرائيليا  جنديا   481

قوات الوفاق الليبية ت�شد هجوما �شرق طرابل�س 

وا�شنطن ترفع احلظر االإلكرتوين عن رحالت املغرب اإردوغان ي�شتبعد رفع الطوارئ حاليًا
يف  للم�ستثمرين  م��وج��ه  خ��ط��اب  يف  اإردوغ������ان  وق����ال 
اأن��ق��رة “ال جم���ال ل��رف��ع ح��ال��ة ال���ط���وارئ يف ظ��ل كل 
تكون  ال  عندما  فقط  الطوارئ  �سرنفع  يحدث...  ما 
هناك حاجة ملحاربة االإره���اب... ورمبا ال يكون ذلك 

يف امل�ستقبل البعيد«.
ومل يحدد اإردوغان اإطارا زمنيا لذلك. 

وم��ن��ذ حم��اول��ة االن��ق��الب يف ي��ول��ي��و مت���وز م��ن العام 
املا�سي جرى ف�سل اأو وقف نحو 150 األفا عن العمل 
يف اجلي�ش واخل��دم��ة امل��دن��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ش كما 
50 األفا على �سلة بتلك  اعتقلت ال�سلطات اأكر من 

املحاولة.

•• �أنقرة-رويرتز:

اأم�ش  اإردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�ش  ا�ستبعد 
فر�ستها  التي  ال��ط��وارئ  ف��وري��ا حلالة  رفعا  االأرب��ع��اء 
اأنقرة قبل عام نتيجة االنقالب الفا�سل قائال اإن من 

املمكن رفعها مبجرد انتهاء احلرب على االإرهاب.
ال�سلطات  اأن  اأوردت  حملية  اإع����الم  و���س��ائ��ل  وك��ان��ت 
الرتكية اعتقلت اأم�ش 14 �سابطا باجلي�ش واأ�سدرت 
موظفا   34 بينهم  م��ن  اآخ��ري��ن   51 باعتقال  اأوام���ر 
�سابقا مبوؤ�س�سة االإذاعة والتلفزيون الرتكية لال�ستباه 

ب�سلتهم مبحاولة االنقالب.

االإلكرتونية با�ستثناء الهواتف املحمولة اىل مق�سورة ركاب طائرات 
 10 م��ن  املتحدة  ال��والي��ات  اىل  مبا�سرة  رح��الت  لديها  خطوط   9

مطارات دولية يف العامل العربي وتركيا.
م�سابها  حظرا  املتحدة  اململكة  اأعلنت  االأمركي،  القرار  اأعقاب  ويف 
لبنان واالأردن وم�سر وتون�ش  ي�سمل تركيا وخم�ش دول عربية هي 

وال�سعودية.
واأعلنت �سركة م�سر للطران ام�ش االأول الثالثاء انه “�سيتم رفع 
احلظر االأمركي على االجهزة االلكرتونية داخل مق�سورة الركاب 
من  اعتبارا  نيويورك  اىل  القاهرة  مطار  من  املتجهة  الرحالت  يف 

ام�ش االأربعاء«.

•• �لرباط-�أ ف ب:

ا�ستخدام  اعتبارا من اخلمي�ش  االأمركية جمددا  ال�سلطات  اأج��ازت 
الرحالت  من  على  املحمولة  كالكمبيوترات  االإلكرتونية  االأجهزة 
من  م�����س��ادر  اأف����ادت  م��ا  بح�سب  املغربية  امللكية  للخطوط  التابعة 

ال�سركة ام�ش االأربعاء.
واعلنت اخلطوط امللكية املغربية يف بيان ن�سر يف الرباط ان احلظر 
االمركي �سرفع اخلمي�ش واأكدت جمددا على انها تويل االأولوية 
وا�سنطن  اأع��ل��ن��ت  امل��ا���س��ي،  م��ار���ش  ويف  ال��رك��اب  ل�سالمة  ال��ق�����س��وى 
االأجهزة  املحمول وغرها من  الكمبيوتر  ادخال اجهزة  حظرا على 

اأمريكا ترجئ رفع العقوبات عن ال�شودان
•• و��شنطن-رويرتز:

قرار  يف  البت  اأرج���اأت  املتحدة  ال��والي��ات  اإن  االأمريكية   اخلارجية  وزارة  قالت 
رفع العقوبات ب�سكل دائم عن ال�سودان ب�سبب �سجله يف جمال حقوق االإن�سان 
وق�سايا اأخرى ملدة ثالثة اأ�سهر .كان الرئي�ش االأمريكي ال�سابق باراك اأوباما 
رفع العقوبات ملدة �ستة اأ�سهر يف يناير كانون الثاين مما اأدى اإىل تعليق حظر 
اأن  املتوقع  واإزال��ة عقوبات مالية.وكان من  اأ�سول  واالإف��راج عن  التجارة  على 
ي�سدر الرئي�ش احلايل دونالد ترامب قرارا ب�ساأن ما اإذا كان �سيلغي العقوبات 
ب�سكل دائم.وقالت الواليات املتحدة يف يونيو حزيران اإنها قلقة ب�سدة من �سجل 
ا�ستجاب  اإن��ه  الثالثاء  ي��وم  ال�سودان  االإن�سان.وقال  حقوق  جم��ال  يف  ال�سودان 
واأعاقت  عاما   20 منذ  فر�ست  التي  العقوبات  لرفع  االأمريكية  املطالب  لكل 
اأحرز  ال�سودان  اأن  بيان  يف  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  البالد.واأقرت  اقت�ساد 
اإىل  االأم��ر يحتاج  اإن  قالت  لكنها  املجاالت  الكثر من  تقدما كبرا ومهما يف 
ثالثة اأ�سهر اأخرى للتاأكد من اأن ال�سودان عالج ب�سكل تام خماوف وا�سنطن.

تقييمها حكومة  اإذا جرى  العقوبات  املتحدة  الواليات  �سرتفع  ال��وزارة  وقالت 
املراجعة  ف��رتة  بنهاية  املجاالت  ه��ذه  يف  م�ستمرا  تقدما  حت��رز  باأنها  ال�سودان 
داخلية يف مناطق  االأمريكية حل �سراعات ع�سكرية  املطالب  وت�سمل  املمتدة. 
امل�ساعدات  االإره��اب وحت�سني دخ��ول  والتعاون يف جمال مكافحة  دارف��ور  مثل 
ال�سودانية  اخلارجية  وزارة  وكيل  النعيم  الغنى  عبد  ال�سفر  االإن�سانية.وقال 
رفع  يتم  اأن  واملنطقية  الطبيعية  اخلطوة  لنا  روي��رتز  بالن�سبة  مع  مقابلة  يف 
العقوبات االقت�سادية االأمريكية على ال�سودان الأن ال�سودان نفذ ما هو مطلوب 

منه متاما.

•• طر�بل�س-�أ ف ب:

الوطني  ال��وف��اق  حلكومة  موالية  لقوى  حتالف  اعلن 
الليبية اأم�ش انه �سد هجوما �سنته جمموعات م�سلحة 
ثالثة  ا�ستمرت  معارك  بعد  طرابل�ش  العا�سمة  �سرق 

اأيام.
في�سبوك  على  �سفحتها  على  امل�سرتكة  ال��ق��وة  وق��ال��ت 
انها ب�سطت �سيطرتها على مدينة القره بويل واملرافق 
فيها  الرئي�سية  وال��ب��واب��ات  ال��وق��ود  وحمطات  احليوية 
ان  بعد  اأم�ش  فجر  بها  قامت  التي  احل�سم  عملية  بعد 
املارقة  امل��ج��م��وع��ات  اب��ع��اد  حم����اوالت  جميع  ا�ستنفذت 

�سلميا.
واكد رئي�ش بلدية القره بويل ح�سني ابو غنيمة لوكالة 
ق��وة تابعة  امل��ع��ارك مو�سحة ان  ان��ت��ه��اء  ب��ر���ش  ف��ران�����ش 
وفتح  لتاأمينها  ب��ويل  ال��ق��ره  يف  بقيت  ال��وف��اق  حلكومة 

الطرق التي قطعت جراء املعارك.
�سرق  كلم  �ستني  ح��واىل  تبعد  ال�ساحلية  ب��ويل  وال��ق��ره 

طرابل�ش.
والعديد  فادحة  مادية  اأ�سرار  عن  غنيمة  اأب��و  وحت��دث 

من ال�سحايا من �سمن املدنيني.
على  قتلى  اأربعة  عن  واالثنني  االح��د  معارك  واأ�سفرت 
االأقل بينهم عامالن اأجنبيان واإ�سابة 21 اآخرين وفق 

ح�سيلة لوزارة ال�سحة �سباح الثالثاء.
معرتف  غر  �سابقة  حلكومة  موالون  م�سلحون  وك��ان 
بها برئا�سة خليفة الغويل اأطيح بها اثر ت�سكيل حكومة 
م�سراتة  مدينة  م��ن  اأ�سا�سا  ق��دم��وا  ال��وط��ن��ي،  ال��وف��اق 

جتمعوا يف االيام االخرة قرب القره بويل.
املجموعات  اجلمعة  الوطني  ال��وف��اق  حكومة  وح���ذرت 
اخل��ارج��ة ع��ن ال��ق��ان��ون م��ن ال��ت��ق��دم ب��اجت��اه العا�سمة 
هجوم  اي  ب�سد  لقواتها  اوام���ر  اأ���س��درت  انها  م�سيفة 

على طرابل�ش.
مايو  اأي��ار  نهاية  نفوذها  الوفاق  ق��وات حكومة  و�سعت   
ان ط��ردت خ�سومها من مواقع كانوا  يف طرابل�ش بعد 

يتمركزون فيها جنوب العا�سمة.

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

ي��ت��ب��ني م���ن م��ع��ط��ي��ات و���س��ل��ت اىل 
معطيات  م��ن  وك��ذل��ك  “هاآرت�ش” 
ب�  االع�����رتاف  ان���ه مت  االم����ن،  وزارة 
كمعاقني  ا�سرائيليا  ج��ن��دي��ا   481
ال�سامد”  “اجلرف  ح����رب  ج�����راء 
جنديا   143 ب��ي��ن��ه��م  م���ن  غ����زة،  يف 
%30 كم�سابني ب�سدمات احلرب. 
غالبية  ان  امل��ع��ط��ي��ات  م���ن  وي��ت��ب��ني 
ج�سدية  ا�سابات  من  يعانون  ه��وؤالء 

ونف�سية.
االم���ن���ي  اجل�����ه�����از  ان  اىل  وي���������س����ار 
دق���ي���ق���ة حول  م��ع��ط��ي��ات  ي��ن�����س��ر  مل 
اجل��ن��ود ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون اع��را���ش ما 
غزة  ح��رب  اع��ق��اب  يف  ال�سدمة  بعد 
�سابقة  درا����س���ات  وح�����س��ب   .2014
ن�سرها �سالح الطب، فان عدد الذين 
االعرا�ش بني اجلنود،  يعانون هذه 
من  و20%،   7% ب����ني  ي�������رتاوح 
– يف  القتال  �ساركوا يف  ال��ذي��ن  ب��ني 
ح��رب ي��وم ال��غ��ف��ران ع��ان��ى م��ن هذه 
من   20%-10 ب����ني  االع�����را������ش 
اجلنود، ويف حرب لبنان االوىل بني 
10 و%20، ويف االنتفا�سة الثانية 

بني 7 و10%.
االم��ن، فقد  وزارة  وح�سب معطيات 
مت االعرتاف بحوايل 4650 جنديا 
ك��م��ن ي��ع��ان��ون م��ن اع���را����ش م��ا بعد 
ال�سدمة، جراء خدمتهم الع�سكرية، 
وجتري معاجلتهم من قبل الوزارة. 
ام���ا اجل��ن��ود ال��ذي��ن ا���س��ي��ب��وا خالل 
عالجهم  فيتوىل  ال�سامد  اجل���رف 
ق�سم التاأهيل، ويتعلم حوايل 40% 
منهم اليوم على ح�ساب وزارة االمن، 

كجزء من عملية اعادة التاأهيل.
باأن  ال������وزارة  م��ع��ط��ي��ات  تك�سف  ك��م��ا 
حوايل ن�سف اجلنود الذين اعرتف 

ان اجل��رنال م��اروم �سعيد بالو�سول 
العلني  التحقيق  مرحلة  اىل  اخ��را 
ومنحه فر�سة الرد على الت�ساوؤالت 
املطروحة. ال يوجد لدينا ادنى �سك 
ب�سكل  �سيثبت  ال�سرطة  حتقيق  ب��اأن 
ق��اط��ع ن��ق��اوة اي���دي م���اروم وحقيقة 
انه ال ت�سوب اعماله اأي �سائبة. وعلم 
ان ال�سرطة قامت بتجميد ح�سابات 
الذين  امل�����س��ب��وه��ني  وب��ق��ي��ة  م������اروم 

اعتقلوا هذا االأ�سبوع.
وك���ان���ت ال�����س��رط��ة ق���د ح��ق��ق��ت ام�ش 
االول مع غانور وحمامي مقرب من 
نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  رئي�ش 
ونائب رئي�ش جمل�ش االمن القومي 
ال�سابق ابرئيل بار يو�سيف، وحمامي 
غانور رونني �سومر. ومددت اعتقال 
بينما  و�سومر،  يو�سيف  وب��ار  غانور 
فر�ست احلب�ش املنزيل على املحامي 

املقرب من نتنياهو.
العمل  حل��زب  تتنباأ  اال�ستطالعات 
ب�20-24 مقعدا بعد انتخاب غباي 

لرئا�سته
يوم  بعد  انه  هاآرت�ش  �سحيفة  تكتب 
م��ن ف���وز اآب����ي غ��ب��اي ب��رئ��ا���س��ة حزب 
القناتني  ا�ستطالعات  العمل، حتدد 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ع��ا���س��رة، ب���اأن ق���وة حزب 
العمل �ستتعزز و�ستتجاوز قوة حزب 

يوجد م�ستقبل، بقيادة يئر لبيد.
الثانية،  ال��ق��ن��اة  ا���س��ت��ط��الع  وح�����س��ب 
الذي ن�سر م�ساء ام�ش االأول فانه لو 
حزب  لكان  اليوم،  االنتخابات  جرت 
مقعدا،   25 على  �سيح�سل  الليكود 
و18  ال���ع���م���ل  حل�����زب   20 م���ق���اب���ل 
ل��ك��ل من  م�����س��ت��ق��ب��ل، و13  ل��ي��وج��د 
امل�سرتكة،  والقائمة  اليهودي  البيت 
و8 حلزب كلنا و7 ليهدوت هتوراه، 
من  لكل  و5  بيتينو،  لي�سرائيل  و6 

�سا�ش ومرت�ش.

بهم كمعاقني جراء اجلرف ال�سامد، 
يعانون من ن�سبة اعاقة عالية ن�سبيا، 
اكر من %20. وهناك ن�سبة كبرة 
االحتياط  ج���ن���ود  م���ن  ب��ي��ن��ه��م  م���ن 
اجلرف  خ��الل  جتنيدهم  مت  الذين 
ال�سامد للقيام مبهام احلرا�سة على 
احلدود، بدال من اجلنود النظاميني 
غزة.  يف  للقتال  اإر�سالهم  مت  الذين 
االم��ن، فقد  وزارة  وح�سب معطيات 
من  ج���ن���ود  ب�203  االع�������رتاف  مت 
اخلدمة االلزامية، و57 من رجال 
اخل��دم��ة ال��دائ��م��ة، و22 م��ن جنود 
االح���ت���ي���اط، ك��م��ع��اق��ني ج����راء حرب 

اجلرف ال�سامد.
�سنوات  ثالث  بعد  حاليا،  ويتوا�سل 
م�����ن احل���������رب، ال���ن���ظ���ر يف ح�����وايل 
ا�سيبوا  ج��ن��ود  ق��دم��ه��ا  طلبا   150
لالعرتاف  ال�سامد  اجل��رف  خ��الل 
ردا  االم��ن  وزارة  وق��ال��ت  باإعاقتهم. 

ان  “هاآرت�ش”  طرحته  ���س��وؤال  على 
ق�سم  تقدمي  هو  التاأخر  يف  ال�سبب 
من الطلبات يف 2017 فقط، ومن 
عنها  التبليغ  يتم  مل  ا�سابات  بينها 
�سابقا، واخرين مل يتعاونوا مع ق�سم 

اعادة التاأهيل.
املعطيات،  م���ن  ق�����س��م  ع���ر����ش  ومت 
ام�ش الثالثاء، امام جلنة اخلارجية 
واالمن الربملانية، بعد ادعاء عدد من 
ال��دول��ة تهمل امل�سابني  ب��اأن  ال��ن��واب 
ب��اأع��را���ش ���س��دم��ة احل����رب. وخالل 
النواب  م���ن  ع����دد  ه���اج���م  ال��ن��ق��ا���ش 
وزارة االمن الأنها جترب اجلنود على 
منهك،  ب��روق��راط��ي  م�سار  اج��ت��ي��از 

وطالبوا باإجراء ا�سالح يف االأمر. 
امل�سابني  ح�����ول  ال���ن���ق���ا����ش  وج������رى 
ب�����س��دم��ة احل�����رب ب���ن���اء ع��ل��ى طلب 
النواب زهافا غلوؤون مرت�ش، كارين 
باركو  عنات  م�ستقبل،  يوجد  الهرار 

املع�سكر  روزن����ط����ال  وم��ي��ك��ي  ل��ي��ك��ود 
ال�سهيوين. 

ان  النقا�ش  اعقاب  وقالت غلوؤون يف 
�ساحة  اىل  اجل��ن��ود  تر�سل  “الدولة 
احل�����رب، وع��ن��دم��ا ي���رج���ع���ون، لي�ش 
فقط انها ال تعاجلهم، وامنا تهملهم 
وتلقي بهم يف ال�سارع. بدل ان تفتح 
ال���دول���ة ال���ب���اب ام����ام ك���ل م���ن يجب 
م�ساعدته، يجب على من عانوا من 
بجراح،  وا�سيبوا  القا�سية  امل��ع��ارك 
اخل���روج اىل ح��رب ج��دي��دة – حرب 
االثبات”. وو�سفت االأمر بانه تنكيل 

مبن خرجوا للدفاع عن الدولة.
اىل ذلك، تكتب �سحيفة “هاآرت�ش” 
م�����س��اء ام�ش،  اط��ل��ق��ت،  ال�����س��رط��ة  ان 
ال�سابق،  البحرية  �سالح  قائد  �سراح 
عليه  وف���ر����س���ت  م���������اروم،  ال���ي���ع���زر 
معه  حتقيق  بعد  امل��ن��زيل،  االعتقال 
ب�سبهة تلقي ر�سوة يف ق�سية �سفقة 

ال��غ��وا���س��ات وال�����س��ف��ن ال��ب��ح��ري��ة بني 
“تي�سنكروب”  و���س��رك��ة  ا���س��رائ��ي��ل 
اذا  م��ا  ال�سرطة  وتفح�ش  االمل��ان��ي��ة. 
وقف ماروم وراء ح�سابات مت فتحها 
ي�����س��ت��ب��ه حتويل  يف ق���رب����ش، وال���ت���ي 
تفح�ش  كما  اليها.  ال��ر���س��وة  ام���وال 
�سلطة  رئي�ش  عمل  اذا  م��ا  ال�سرطة 
مندوب  ا�ستبدال  اجل  من  املطارات 
االع���م���ال  ب���رج���ل  “تي�سنكروب” 
ر�سوة،  بدفع  امل�سبوه  غ��ان��ور،  ميكي 
وح�سب  ي����وم����ني.  م���ن���ذ  وامل���ع���ت���ق���ل 
العا�سرة  ال��ق��ن��اة  ن�����س��رت��ه��ا  ت��ق��اري��ر 
املندوب  فان  “معاريف”،  و�سحيفة 
ان  يدعي  ب��رك��ات  ي�سعياهو  ال�سابق 
ل�سركة  العام  للمدير  او�سح  م��اروم 
زيارته  ل��دى  االمل��ان��ي��ة،  ال�سفن  ب��ن��اء 
به  ل��ن يجتمع  ب��اأن��ه  ا���س��رائ��ي��ل،  اىل 

بح�سور بركات.
وق��ال حمامي م��اروم، ت�سيون امر، 

بنيجرييا  انتحارية  اعتداءات  يف  قتيال   15
•• مايدوغوري-�أ ف ب:

15 �سخ�سا على االق��ل حني  قتل 
نفذت اأربع انتحاريات اعتداءات يف 
�سرق  ب�سمال  مايدوغوري  مدينة 
نيجريا كما اأعلنت ال�سرطة ام�ش 
ال�سرطة  م�����س��وؤول  االأرب��ع��اء.وق��ال 
�سوكو  دام����ي����ان  ب���ورن���و  والي�����ة  يف 
االن���ت���ح���اري���ات  ان  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني 
االرب����ع ه��اج��م��ن م��ن��اط��ق خمتلفة 
يف �ساحية موالي كاليماري م�ساء 
 19 ���س��ق��وط  اىل  ادى  م���ا  اأم�������ش 

قتيال بينهم االنتحاريات االأربع .
من  ال�سحايا  غالبية  ان  وا���س��اف 
على  ت�سيطر  ميلي�سيات  اع�����س��اء 
ال��ع��دي��د م���ن ن��ق��اط ال��ت��ف��ت��ي�����ش يف 
بع�ش  وت�����س��ارك يف  م���اي���دوغ���وري 
ملحاربة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
اجلي�ش  ج���ان���ب  اىل  امل���ت���م���ردي���ن 
 23 “ا�سيب  ال��ن��ي��ج��ري.وت��اب��ع 
ان  اىل  ومل������ح  ب�����ج�����روح  ����س���خ�������س���ا 

دانباتا  ب��ي��ل��و  اك���ر.وق���ال  ت��رت��ف��ع  ان  مي��ك��ن  احل�سيلة 
وم�سوؤول  املدنية  امليلي�سيات  تلك  اح��دى  با�سم  الناطق 
اإدارة الطوارئ يف والية بورنو يبدو ان  االمن يف وكالة 

رجالها هم امل�ستهدفون.
واأ�ساف خ�سرنا 12 رجال م�سيفا لقد �سحوا بحياتهم 
حلماية �سعبهم وارواح وممتلكات مواطني والية بورنو.

وتابع �سنوا�سل مكافحة هذا التمرد. 
واأ���س��ب��ح��ت االع����ت����داءات االن��ت��ح��اري��ة و���س��ي��ل��ة الهجوم 
�سنوات  ثماين  بعد  ح��رام  بوكو  لدى جماعة  الرئي�سية 
من التمرد الدامي يف �سمال �سرق نيجريا الذي اوقع 
نحو 20 الف قتيل وت�سبب بنزوح اكر من 2،6 مليون 

�سخ�ش.
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العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حتت الطلب لتاجر 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1178046 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حممد احمد ابراهيم عبداهلل اجلنيبي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد احمد ابراهيم عبداهلل اجلنيبي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل جمال جعفر فرج حممد العامري
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ت�سامن اىل موؤ�س�سة فردية

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

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

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كوادر املميزة للعقارات 

رخ�سة رقم:CN 1852615 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هاله حممد مراد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي حميد حمدان عبداهلل الزعابي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ايه جي فا�سيليتيز �سوليو�سنز 

CN 2303579:للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
a g projects llc ا�سافة ايه جي بروجكت�ش �ش.ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حتفه ال�سرق لال�ستثمار �ش.ذ.م.م 

TOUHFAT AL SHARQ INVESTMENT LLC

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
التني  ال�س�����ادة/كافتريا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذهبي رخ�سة رقم:CN 1049490 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد يحيى مبارك �سعيد املهري %100
تعديل وكيل خدمات

حذف عبداهلل �سامل ال�سمو�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيد علوي كوجني احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ �سالون في�سل �سعيد ال�سام�سي 

للحالقه  رخ�سة رقم:CN 1145707 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد نابت معيوف �سامل الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف في�سل �سعيد ال�سغر �سعيد ال�سام�سي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3

 تعديل ا�سم جتاري من/�سالون في�سل �سعيد ال�سام�سي للحالقه
FAISAL SAEED AL SHAMISI GENTS SALOON

اىل/ �سالون بوجابوتي للرجال
POJAPOTI GENTS SALOON

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ الكنز املغربي خلياطة ازياء ال�سيدات 

رخ�سة رقم:CN 1130530 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي احمد مال اهلل املن�سوري من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي احمد مال اهلل املن�سوري من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سمية النا�سري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سمية النا�سري من 100% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زينب النا�سري %24

تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*2.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/الكنز املغربي خلياطة ازياء ال�سيدات

AL KANZ AL MAGHREBI LADIES FASHION TAILOR
اىل/ الكنز املغربي خلياطة ازياء ال�سيدات ذ.م.م

AL KANZ AL MAGHREBI LADIES FASHION TAILOR LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ حناين 

رخ�سة رقم:CN 1020325 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حنان حممد حممود ال�سديقي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حنان حممد حممود ال�سديقي من 100% اىل %90
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رميا عبداهلل ابراهيم الرا�سد %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة هالل حممد عبداهلل البلو�سي %5
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/حناين

HANAYEN
اىل/ حناين ذ.م.م

HANAYEN LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ بيتيت كافيه جروب

رخ�سة رقم:CN 1967483 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 4*0.70 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/بيتيت كافيه جروب
PETITE CAFE GROUP

اىل/ ليتل خلدمات التنظيف
LITTLE CLEANING SERVICES

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �سارع الكورني�ش E12 ق C33 �سرق 12 ط 2 متجر 
مكتب  حمدان  �سارع  ابوظبي  ابوظبي  اىل  ذ.م.م  العقارية  لال�ستثمارات  مام  املالك/�سركة   2

1403 املالك/خلف بن احمد بن خلف العتيبة
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�ساكن )8121001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( )5610003(
تعديل ن�ساط/حذف م�سروبات باردة و�ساخنة )5630004(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات تو�سيل الطلبات )8299010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ النداء للعدد املعدنية

رخ�سة رقم:CN 1828192 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدال�سالم يو�سف اليافعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي حممد ح�سن باطوق
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/النداء للعدد املعدنية
ALNIDA HARDWARE

اىل/ بيرني لتاجر املعدات الثقيلة
BINARY EQUIPMENT RENTAL

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�ساط/ا�سافة تاجر االليات واملعدات الثقيلة )7730004(

تعديل ن�ساط/حذف االعمال املعدنية واحلديدية )4390006(
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ �سي هوك للريا�سات البحرية

رخ�سة رقم:CN 1194170 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سن ها�سم الها�سمي %15
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خلفان علي املن�سوري %15

 Stone mountains تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اجلبال احلجرية لل�سفر وال�سياحة
for travel and tourism

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف غ�سان حممد علوي اجلفري الها�سمي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 2*6.7 اىل 3.60*0.7

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/�سي هوك للريا�سات البحرية

SEA HAWK MARINE SPORT
اىل/ �سي هوك للريا�سات البحرية واملغامرات ذ.م.م

SEA HAWK MARINE SPORT AND ADVENTURES LLC
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ الفرح لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة

رخ�سة رقم:CN 1042108 قد تقدموا الينا بطلب

null*null تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل

 تعديل ا�سم جتاري من/الفرح لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة

AL FARAH PASSENGERS TRANSPORT VIA RENTED BUSES

اىل/ ديار الفرح للمواد البناء

DIAR AL FARAH BUILDING MATERIALS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(

تعديل ن�ساط/حذف نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

درب ال�سعادة لتجميل ال�سيدات
رخ�سة رقم:CN 1011417 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

CN 1106141:ال�سالمة التجارية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
ا�سفي العمال  موؤ�س�سة  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلب�ش رخ�سة رقم:CN 1070559 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ا�سفي العمال اجلب�ش

ASFY GYPSUM WORKS EST
اىل/ موؤ�س�سة ا�سفي للديكور

ASFY DECORATION EST
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال اجلب�ش )4330010(
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى   
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن 
او دعوى بعد انق�ساء هذه  واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ �سازلون للديكور ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1175536 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/�سازلون للديكور ذ.م.م 
SHAZLON DECOR LLC

اىل/ �سازلون للمفرو�سات والديكور ذ.م.م
SHAZLON FURNITURE AND DECORATION LLC

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ ور�سة ال�سهباء لت�سليح ال�سيارات 

رخ�سة رقم:CN 1017489 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة ال�سهباء لت�سليح ال�سيارات
AL SHAHBA AUTO REPAIR WORKSHOP

اىل/ بكدا�ش لل�سيانة العامة
BAKDASH GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/Building Owner Name من E قطعة رقم 19 - ور�سة اىل ال�سيد 
عبداهلل �سامل خادم حممد واخرين

Floor من اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح ميكانيكي للمركبات )4520003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمم�سة 

CN 1731127:وحلويات ربوع ال�سام رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1987580:جلو �ستار للرجال رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فيليد تامي لل�سيانة 

العامة رخ�سة رقم:CN 2364786 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد علي حممد جابر املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح عبدالقادر �سالح ا�سحاق ال�سيعري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12069 بتاريخ 2017/7/13

تنويه
باال�سارة اىل االعالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12019 بتاريخ 2017/5/14 
بخ�سو�ش الرخ�سة التجارية )CN-1672922( باال�سم التجاري/التفائل للحا�سب 
االعالن  يف  اخلطاأ  بطريق  ورد  بانه  االقت�سادية  التنمية  دائرة  تنوه  ولوازمها  االيل 

امل�سار اليه وال�سحيح انه جاري:
1- تعديل ا�سم جتاري من/التفائل للحا�سب االيل ولوازمها اىل كنوز االميان للقرطا�سية

باال�سافة اىل التعديالت ال�سابقة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(
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عربي ودويل
ملك اإ�شبانيا يزور لندن و�شط توتر ب�شاأن جبل طارق

يف بريطانيا التي اأجريت يف 8 يونيو.ومن املتوقع اأن يلقي ملك ا�سبانيا 
اأمام الربملان الربيطاين ميكن ان يتيح امامه فر�سة مناق�سة  خطابا 
م�ساألة جبل طارق، و�سيلتقي اليوم اخلمي�ش رئي�ش الوزراء الربيطانية 
فيليبي  امللك  املا�سي، طالب  اأيلول  �سرتيت.يف  داونينغ  ماي يف  تريزا 
اأم���ام اجلمعية  ال��ت��ف��او���ش، خ��الل خ��ط��اب  با�سرتجاع جبل ط���ارق ع��رب 
 6،7 االأر���ش  ه��ذه  وتبلغ م�ساحة  نيويورك.  املتحدة يف  ل��الأمم  العامة 

كيلومرتا مربعا ويقطنها 32 األف ن�سمة.
اأمام  االوىل  املنا�سبة  ه��ذه  “يف  بريطانيا  ان��ذاك  امللك يف خطابه  ودع��ا 
االإ�ستعماري  اخلطاأ  لهذا  ح��ّد  و�سع  اىل  بريك�ست،  بعد  املتحدة  االأمم 
البلدين  التوافق عليه بني  يتم  املتمثل يف جبل ط��ارق من خ��الل ح��ّل 

ال�ستعادة وحدة االأرا�سي االإ�سبانية«.

•• لندن-�أ ف ب:

ال�ساد�ش  فيليبي  اإ�سبانيا  ملك  الثانية  اليزابيث  انكلرتا  ملكة  ت�ستقبل 
قرار  خلفية  على  اأي���ام،  ثالثة  ت�ستمّر  دول��ة  زي���ارة  يف  ليتي�سيا  وامللكة 
ال��ع��الق��ات بني  وت��وت��ر يف  االأوروب����ي  م��ن االحت���اد  االن�سحاب  بريطانيا 

البلدين حول م�ساألة جبل طارق.
اأن  روم���رو  اأّن���ا  اال�سبانية  امللكية  العائلة  ع��ن  كتب  موؤلفة  و���س��ّرح��ت 
الزيارة يف غاية االأهمية، مذكرة باالأوقات ال�سعبة التي ميّر بها البلدان 

مع بريك�ست من جهة واأزمة االإ�ستقالل يف كاتالونيا من جهة ثانية.
واأرجئت هذه الزيارة مرتني، يف املرة االأوىل ب�سبب االأزمة ال�سيا�سية يف 
ا�سبانيا يف مار�ش 2016 والثانية ب�سبب االإنتخابات الت�سريعية املبكرة 

تركيا تقتل 5 عنا�شر مفرت�شني من داع�س 
•• ��شطنبول-�أ ف ب:

قتلت ال�سرطة الرتكية خم�سة عنا�سر مفرت�سني من تنظيم داع�ش االإرهابي خالل عملية �سد خلية جهادية 
يف قونية )و�سط(، بح�سب ما اأعلنت ال�سلطات املحلية.

اإرهابيني كانوا يبدون مقاومة م�سلحة لقوات االمن  الق�ساء على خم�سة  بيان مت  وقالت مديرية قونية يف 
واأ�سيب اأربعة عنا�سر من قوات االمن بجروح طفيفة، م�سيفة انه مت �سبط عدد كبر من االأ�سلحة.

وتابعت املديرية انه مت �سبط خم�سة بنادق هجومية وم�سد�ش وذخرة بكمية كبرة خالل العملية التي متت 
عند الفجر.

وت�سم حمافظة قونية قاعدة حللف �سمال االطل�سي ومن�ساآت ع�سكرية تركية اي�سا.
ت�سهد تركيا منذ عامني هجمات عدة على نطاق وا�سع تبناها تنظيم داع�ش او تن�سب اليه. كما اأعلن التنظيم 

م�سوؤوليته عن االعتداء على ملهى ليل يف ا�سطنبول ليلة راأ�ش ال�سنة والذي اوقع 39 قتيال.

حزب جديد
امل�سهد  �سي�سهد  اخر  �سعيد  على 
حزب  والدة  التون�سي  ال�سيا�سي 
ج���دي���د ي���خ���رج م���ن رح����م حركة 

نداء تون�ش.
 وقال من�سق حزب “تون�ش اأوال” 
ر�سا  النداء  يف  ال�سابق  والقيادي 
الر�سمي  االإع������الن  اأن  ب���احل���اج، 
اأوال”  تون�ش  “حزب  تاأ�سي�ش  عن 
احلايل.    يوليو   24 ي��وم  �سيكون 

واأف�����اد ب��احل��اج ب���اأن ح���زب تون�ش 
�سي�سم عددا هاما من القياديني 
حركة  من  امل�ستقيلني  ال�سابقني 
اأفكار  اأن  م�سيفا  ت��ون�����ش،  ن����داء 
موجودة  م���ازال���ت  ت��ون�����ش  ن�����داء 
كانت  االأف��ك��ار  ه��ذه  انتكا�سة  واأن 
ب�سبب التحالف الذي يكاد ي�سبح 
ان�سهارا بني حركتي نداء تون�ش 
فر�ش  حماولة  وبعد  والنه�سة، 
التوريث يف نداء تون�ش .  واأو�سح 

اجلديد  احل����زب  ه���ذا  اأن  ب��ل��ح��اج 
ن��واب هم  ال��ربمل��اين ي�سم ثالثة 
�سويخ  والنا�سر  ك�سيلة  خمي�ش 
القطي.و�سي�سم  ال��ع��زي��ز  وع��ب��د 
هيئة  من�سقه،  وف��ق  احل���زب  ه��ذا 
اإ�سافة  �سيا�سيا  ومكتبا  �سيا�سية 
اىل جمل�ش وطني، و�سيعمل على 
“احلداثية  ال��ق��ي��م  ع���ن  ال���دف���اع 
وال��و���س��ط��ي��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 

تون�ش«.

اال�ستعدادات  افلتت  كيف  بينها  من 
لالنقالب من اأجهزة اال�ستخبارات؟ 
طيب  رج��ب  الرئي�ش  يبلغ  ومل���اذا مل 
ع�سر  اخل��ام�����ش  ظهر  بعد  اردوغ����ان 
داخل  املريبة  بالتحركات  يوليو  من 

عدد من وحدات اجلي�ش؟
وت���اأ����س���ف امل��ع��ار���س��ة الن���ه���ا مل جتد 
اإج��اب��ات على ه��ذه ال��ت�����س��اوؤالت. اثار 
تعذر ا�ستجواب رئي�ش اال�ستخبارات 
رئي�ش  او  ف���ي���دان  ح���ق���ان  ال���رتك���ي���ة 
اكار  خلو�سي  اجلي�ش  ا���س��ت��خ��ب��ارات 
انتقادات  التحقيق،  جلنة  قبل  م��ن 
ان��ه يفرت�ش  اذ  يف و���س��ائ��ل االع���الم 
ان ي��ك��ون ل���دى ال��رج��ل��ني ك��ن��زا من 

االنقالب  وق���ائ���ع  ح����ول  امل��ع��ل��وم��ات 
جينكينز  غ�������اري  ال����ف����ا�����س����ل.وق����ال 
رود  “�سيلك  جم��م��وع��ة  يف  ال��ب��اح��ث 
فران�ش  لوكالة  بروغرام”  �ستاديز 
انه  �سفافا.  حتقيقا  ن��رى  “ال  بر�ش 

امر خميب لالآمال وخميف جدا«.
دفاعها  يف  الرتكية  احلكومة  ونفت 
على  التكتم  يف  رغبة  اي  نف�سه،  عن 
يلمحون  ال��ذي��ن  واتهمت  معلومات 
“ال�سهداء”  ذك��رى  باهانة  ذلك  اىل 
ال����ذي����ن ����س���ق���ط���وا وه������و ي���ق���اوم���ون 
معلومات  االن��ق��الب��ي��ني.وخ��ل�����س��ت 
ا�ستنادا  الرتكية  ال�سحف  يف  ن�سرت 
اىل النتائج التي تو�سلت اليها جلنة 

التحقيق و�سهادات م�سبوهني خالل 
حماكمتهم، اىل ان فيدان واكار ابلغا 
بتحرك  يوليو   15 ظهر  بعد  منذ 

و�سيك داخل اجلي�ش.
واطلق جر�ش االإنذار قائد مروحية 
ال�ساعة  عند  ت��وج��ه  للجي�ش  تابعة 
اال�ستخبارات  م��ق��ر  اىل   14،20
ان  من  امل�سوؤولني  لتحذير  الرتكية 
انقالبا على و�سك ان يح�سل. وروى 
ال�سحف  ذك����رت  ح�سبما  ال�����س��اب��ط 
حتركا  ان  مي��ك��ن  ان����ه  ل��ه��م  “قلت 
يحدث.  اأن  و����س���ك  ع���ل���ى  ج��م��اع��ي��ا 
كلمة  ا�ستخدمت  ان��ن��ي  ج��ي��دا  اذك���ر 

“انقالب«.

•• عو��شم-وكاالت: 

دونالد  االأمريكي  الرئي�ش  توجه 
ترامب اإىل باري�ش اأم�ش االأربعاء 
الفرن�سي  الرئي�ش  مع  لالجتماع 
�سي�سعى  حيث  ماكرون  اإميانويل 
ب�ساأن  ���س��وي��ا  ل��ل��ع��م��ل  ال��زع��ي��م��ان 
بينما  االإره���اب  ومكافحة  �سوريا 
�سيتجنبان الق�سايا ال�سائكة التي 

يختلفان ب�ساأنها.
وهما  وم��اك��رون،  ت��رام��ب  ويتخذ 
ال�ساحة  ع��ل��ى  ج���دي���دان  وج���ه���ان 
انت�سارين  ح��ق��ق��ا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
انتخاباتهما  يف  م��ت��وق��ع��ني  غ���ر 
خمتلفة  م����واق����ف  ال���رئ���ا����س���ي���ة، 
متاما يف جماالت مثل تغر املناخ 

والتجارة.
اأمريكيون  م�������س���وؤول���ون  وي���ق���ول 
ترامب  زي�������ارة  اإن  وف���رن�������س���ي���ون 
للزعيمني  ����س���ت���ت���ي���ح  ل���ب���اري�������ش 
التي  امل�����ج�����االت  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 
ومنها  م�ساحلهما  فيها  تتداخل 
ومكافحة  �سوريا  يف  ال�سراع  حل 
ماكرون  ووج��ه  العاملي.  االإره���اب 
ل��زي��ارة فرن�سا  ال��دع��وة ل��رتام��ب 

والغوطة ال�سرقية.
الت�سعيد  وت�سمل منطقة خف�ش 
حمافظات  ال��غ��رب��ي��ة  اجل��ن��وب��ي��ة 

درعا والقنيطرة وال�سويداء.
وق��������ال الف����������روف ل�������دى اع�����الن 
التو�سل اىل االتفاق انه يف البداية 
الع�سكرية  ال�����س��رط��ة  “�ستقوم 
الرو�سية بتوفر االأمن حول هذه 
االأردنيني  مع  بالتن�سيق  املنطقة 
نظره  وق�����ال  واالأمركيني”. 
تلر�سون  ري���ك�������ش  االأم������رك������ي 
حينها اإنه “اأول موؤ�سر على قدرة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا على 

تن�سيق جهودهما حول �سوريا«.
تبنت رو�سيا واإيران حليفتا دم�سق، 
ت��دع��م ف�سائل  ال��ت��ي  ت��رك��ي��ا  م���ع 
اإقامة  م��ب��داأ  م��اي��و  م��ع��ار���س��ة، يف 
الت�سعيد  خلف�ش  م��ن��اط��ق  اأرب����ع 
واإع����الن ه��دن��ة دائ��م��ة فيها فيما 
جتري مفاو�سات موازية برعاية 
االأمم املتحدة يف جنيف للتو�سل 
الدائر  ل��ل��ن��زاع  ���س��ل��م��ي  ح���ل  اإىل 
 320 2011 وال��ذي خلف  منذ 
النازحني  وم���الي���ني  ق��ت��ي��ل  األ����ف 

والالجئني.

�سوريا  غ��رب  جنوب  يف  الت�سعيد 
ع�سكريني  مب�������س���ارك���ة  ����س���ك���ل���ت 
واأمركيني  رو���ش  ودبلوما�سيني 

واأردنيني«.
املنطقة  ه��ذه  اإن�����س��اء  اأن  واأ���س��اف 
العنف  م�����س��ت��وى  خ��ف�����ش  “اأتاح 
موؤكدا اأنه يتم االلتزام  ب�سرعة”، 
“ب�سكل عام” بوقف اطالق النار 
يتعزز  ب����اأن  “تاأمل  رو���س��ي��ا  واأن 
واأم��ل الف��روف يف  هذا االجتاه”. 
التو�سل خالل اجلولة املقبلة من 
يف  �سوريا  حول  اأ�ستانا  مفاو�سات 
اتفاق مماثل حول  اىل  اغ�سط�ش 
الثالث  الت�سعيد  خف�ش  مناطق 
وحم�ش  اإدل�����������ب،  يف  االأخ�����������رى 

يوم  اح����ت����ف����االت  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
متوز  ي��ول��ي��و   14 يف  ال��ب��ا���س��ت��ي��ل 
ع��ام على   100 م��رور  ومبنا�سبة 
احلرب  االأمريكية  القوات  دخول 

العاملية االأوىل.
و�سي�سل ترامب اإىل باري�ش �سباح 
اليوم اخلمي�ش و�سوف ي�سارك يف 
ليزانفاليد  يف  ا���س��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل 
حيث �سيتفقد متحفا فرن�سيا عن 

احلرب ويزور مقربة نابليون. 
ترامب  اإن  االأبي�ش  البيت  وق��ال 
وم����اك����رون ���س��ي��ع��ق��دان ب��ع��د ذلك 
ي��ع��ق��ب��ه موؤمتر  ث��ن��ائ��ي��ا  اج��ت��م��اع��ا 

�سحفي.
وي�����ع�����ت�����زم م�������اك�������رون وت�����رام�����ب 

عام 2015 ملكافحة تغر املناخ.
اخلارجية  وزي����ر  اأك����د  ذل����ك،  اىل 
اأم�ش،  الف��روف  �سرغي  الرو�سي 
“التزاما  ه��ن��اك  اأن  ب��روك�����س��ل  يف 
الذي  النار  اط��الق  بوقف  عاما” 
جنوب  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح���ي���ز  دخ�����ل 

والواليات  رو�سيا  برعاية  �سوريا 
املتحدة واالأردن.

موؤمتر  خ�����الل  الف�������روف  وق������ال 
البلجيكي  ن���ظ���ره  م���ع  ���س��ح��ايف 
التلفزيون  نقله  ري��ن��درز  ديدييه 
خف�ش  “منطقة  اإن  ال���رو����س���ي 

وخالل  املا�سي.  االأ�سبوع  باأملانيا 
املتحدة  ال����والي����ات  ب��ات��ت  ال��ق��م��ة 
م���ع���زول���ة ن�����س��ب��ي��ا ع��ن��دم��ا اأك����دت 
جم����������ددا ع����ل����ى ق����������رار ت����رام����ب 
تاريخية  اتفاقية  من  االن�سحاب 
دولية مت التو�سل اإليها يف باري�ش 

الع�ساء  ت�����ن�����اول  وزوج����ت����اه����م����ا 
ليل  اي����ف����ل  ب������رج  يف  م���ط���ع���م  يف 

اخلمي�ش.
ت��رام��ب لفرن�سا يف  زي���ارة  وت��اأت��ي 
اأع����ق����اب ح�������س���وره اج���ت���م���اع قمة 
هامبورج  يف  الع�سرين  جمموعة 

•• تون�س-�أ ف ب:

 31 ال��ت��ون�����س��ي اإىل  ال��ق�����س��اء  اأرج�����اأ 
يف  متهمني  حماكمة  القادم  اأكتوبر 
اعتداء اإرهابي ا�ستهدف يف 2015 
العا�سمة  يف  ال�سهر  ب��اردو  متحف 
ت��ون�����ش واأ���س��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل �سابط 
�سرطة تون�سي و21 �سائحا اأجنبيا.

ال��ع��ام��ة مبحكمة  ال��ن��ي��اب��ة  وق���ال���ت 
ت��ون�����ش االب��ت��دائ��ي��ة ل��ف��ران�����ش بر�ش 
االربعاء انه “مّت تاأجيل الق�سية اىل 

31 اأكتوبر  2017«.
جل�سات  اوىل  ال���ث���الث���اء  ان��ط��ل��ق��ت 
التي  ال��ق�����س��ي��ة  ه����ذه  امل��ح��اك��م��ة يف 
50 متهما  اأك��ر م��ن  ُي��الَح��ق فيها 
طلقاء  و4  م��وق��وف��ون   22 بينهم 
حمامني.  بح�سب  هاربون،  والبقية 
و�سيحاكم هوؤالء وفق قانون مكافحة 

االإرهاب ال�سادر �سنة 2015.
فتح   ،2015 م����ار�����ش   18 وي������وم 
ال���ت���ون�������س���ي���ان ج����اب����ر اخل�������س���ن���اوي 
ر�سا�سْي  النار من  العبيدي  ويا�سني 
كال�سنيكوف على �سياح عند نزولهم 

••لو�شاكا-رويرتز:

زامبيا  رئي�ش  با�سم  متحدث  ق��ال 
اإدج����ار ل��وجن��و اأم�����ش االأرب���ع���اء اإن 
�سالحيات  ي��ل��غ��ي  ق����د  ال���رئ���ي�������ش 
اأجلها  ينق�سي  اأن  قبل  ال��ط��وارئ 
خالل 90 يوما اإذا توقفت اأعمال 

التخريب .
وع��ل��ى غ��ر امل��ع��ت��اد يف ث���اين اأكرب 
اأفريقيا،  يف  ل��ل��ن��ح��ا���ش  م��ن��ت��ج  ب��ل��د 
الدميقراطية  ال������دول  واإح�������دى 
ي�سود  ال��ق��ارة،  ا�ستقرارا يف  االأك��ر 
التوتر منذ اعتقال زعيم املعار�سة 
اأبريل  يف  هي�سيليما  ه��اك��اي��ن��دي 
ني�سان بتهمة اخليانة بعدما عرقل 

موكبا للرئي�ش.
وم���������دد ال��������ربمل��������ان  ����س���الح���ي���ات 
ال���ط���وارئ امل��م��ن��وح��ة ل��ل��وجن��و ملدة 
اأ���س��ه��ر يف حم���اول���ة لوقف  ث��الث��ة 
م��وج��ة م��ن احل���رائ���ق امل��ت��ع��م��دة يف 

اأ�سواق وحماكم.
الرئي�ش  ب��ا���س��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
حترز  ال�سرطة  اإن  ت�ساندا  اأم��و���ش 

من حافلتنْي اأمام متحف باردو ثم طارداهم داخل املتحف.
وق�سد �سياح اأغلبهم ممن توقفت باخرتهم مبيناء تون�سي، 
متحف باردو مل�ساهدة ما يحتويه من اآثار توؤرخ للح�سارات 
عندما  املهاجمنْي  ال�سرطة  وقتلت  تون�ش.  على  املتعاقبة 
اق��ت��ح��م��ت امل��ت��ح��ف ال����ذي ي��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د اأم���ت���ار م��ن مقر 
اول  امل���الزم  مقتل  ع��ن  الهجوم  التون�سي.اأ�سفر  ال��ربمل��ان 
هم  اأجنبيا  �سائحا  و21  اأمين مرجان،  بال�سرطة حممد 
اأربعة فرن�سيني واأربعة ايطاليني وثالثة يابانيني وثالثة 
وبريطانية  ورو���س��ي��ة  وك��ومل��ب��ي��ان،  وا�سبانيان،  بولنديني، 

التون�سي  الق�ساء  ختم   ،2016 نوفمرب  وبلجيكية.ويف 
التحقيقيات يف اعتداء باردو.

التون�سية نحو ع�سرين  ال�سلطات  اأوقفت  الهجوم،  وعقب 
دّبرت  التي  اخللية  من  باملئة   80 تفكيك  واأعلنت  متهما 
اأ�سهر �سراح ثمانية من  اأطلق بعد  الق�ساء  الهجوم. لكن 
هوؤالء، بينهم �سخ�ش مت تقدميه �سابقا على اأنه امل�سوؤول 

الرئي�سي عن تلك اخللية.
ال��ت��ح��ق��ي��ق، حت����دث حم���ام���و االأط��������راف املدنية  وخ�����الل 

الفرن�سية عن وجود “مناطق رمادية” يف الق�سية.

تقدما يف التحقيقات يف �سل�سلة جرائم حرق ومل تر�سد 
وقائع جديدة منذ اأن اأعلن لوجنو حالة الطوارئ قبل 

اأ�سبوع.
ال��ت��خ��ري��ب �سيتم  اأع��م��ال  ت��وق��ف��ت  “اإذا  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
اأ�سهر.  ث��الث��ة  غ�سون  يف  ال��ط��وارئ  �سالحيات  اإل��غ��اء 
ميكن اإلغاوؤها حتى قبل انتهاء االأ�سهر الثالثة. باإمكان 

الرئي�ش اأن يلغيها يف اأي وقت«.
ال����ط����وارئ ميكن  ���س��الح��ي��ات  اإن  م��ن��ت��ق��دون  وي���ق���ول 
ا�ستغاللها مل�سايقة املعار�سني ال�سيا�سيني بعد انتخابات 
املتحد  املا�سي وقال عنها احلزب  العام  بالعنف  ات�سمت 
اإنها  يراأ�سه هي�سيليما  الذي  املعار�ش  الوطنية  للتنمية 

�سهدت تزويرا.

•• �لفجر – تون�س - خا�س

اأجرته  اأراء  ���س��رب  ن��ت��ائ��ج  ق��دم��ت 
قائد  ال��ب��اج��ي  ك��ون�����س��اي،  �سيغما 
ال�سب�سي يف �سدارة نوايا الت�سويت 
بالن�سبة للدور االأول لالنتخابات 
اجراوؤها  مت  �سورة  يف  الرئا�سية 
ال�������راه�������ن.وج�������اءت  ال�����وق�����ت  يف 
اراء  �سرب  يف  ال�سخ�سيات  قائمة 
الرتتيب:الباجي  ح�سب  �سيغما، 
ثم   % ب20.7  ال�سب�سي  ق��ائ��د 
 ،% ب14.7  ال�����س��اه��د  ي��و���س��ف 
ب�10.9%  امل���رزوق���ي  وامل��ن�����س��ف 
 % ب6.6  ال���ه���م���ام���ي  وح����م����ة 
حت�سل  التي  الن�سبة  نف�ش  وه��ي 
ال�سايف  ال�سيا�سي  النا�سط  عليها 
را�سد  م��ن  ك��ل  تذيل  فيما  �سعيد 
الغنو�سي وحم�سن مرزوق قائمة 
ال�سخ�سيات ب2.2 % وتالهما 
م��رج��ان. وك��م��ال  ال�سابي  جنيب 

اما بالن�سبة لالنتخابات البلدية، 
فيحافظ حزب حركة نداء تون�ش 
الت�سويت  ن���واي���ا  �����س����دارة  ع��ل��ى 
حركة  ح���زب  ي��ل��ي��ه   % ب�37.8 
فاجلبهة   %  27.2 ب���  النه�سة 
التيار  ث���م   % ب�7.2  ال�����س��ع��ب��ي��ة 

الدميقراطي ب�5.6 باملائة.

•• ��شطنبول-�أ ف ب:

ال��داع��ي��ة فتح اهلل غولن  ات��ه��ام  م��ن 
ب��اأن��ه م��دب��ر امل��ح��اول��ة االن��ق��الب��ي��ة يف 
االأم���ن، مل  اأج��ه��زة  انتقاد  تركيا اىل 
ي��ك�����س��ف ت��ق��ري��ر جل��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
لكن  اي مفاجاآت  االنقالب  حماولة 
ب��ع��د ���س��ن��ة مت���ام���ا، م���ا زال�����ت نقاط 

كثرة ب�ساأن هذه الوقائع غام�سة.
قبيل منت�سف ليل اخلام�ش ع�سر اىل 
 ،2016 يوليو  م��ن  ع�سر  ال�ساد�ش 
على  القلق  عليها  يبدو  مذيعة  تلت 
ال��ت��ل��ف��زي��ون احل��ك��وم��ي ب��ي��ان��ا يعلن 
�سيطرة اجلي�ش على ال�سلطة. بعيد 
ذلك، ق�سفت طائرات تابعة للقوات 
اجل��وي��ة ال��رتك��ي��ة م��ق��ر ال���ربمل���ان يف 
�سوارع  يف  دب���اب���ات  وظ���ه���رت  ان���ق���رة 
العنف  اع��م��ال  وا�سفرت  ا�سطنبول. 
قتيال.  250 ح����واىل  ���س��ق��وط  ع���ن 
بعد 12 �ساعة، اأعلن رئي�ش الوزراء 
اأمام  من  يلديرمي  علي  بن  الرتكي 

مكتبه هزمية االنقالبيني.
وقدمت جلنة برملانية كلفت التحقيق 
مايو  يف  االن���ق���الب���ي���ة،  امل���ح���اول���ة  يف 
التحرك  فيه  ن�سبت  تقريرا  املا�سي 
اىل ال�سبكات املوالية لغولن كما كان 
متوقعا، و�سددت فيه على ثغرات يف 

عمل اأجهزة اال�ستخبارات.
اجوبة،  اأ�سئلة كثرة بال  بقيت  لكن 

الفروف يوؤكد التزامً� ع�مً� بهدنة جنوب �شوري�

ترامب يتوجه اإىل باري�س لبحث االأزمة ال�شورية واالإرهاب 

زامبيا ترجح اإنهاء الطوارئ قبل اأجلهااإرجاء حماكمة متهمني يف اعتداء باردو التون�شي 

ر�سا بلحاج - ميني- ينف�سل عن نداء تون�ش

نواي� الت�شويت يف االنتخ�ب�ت الرئ��شية:

الباجي قائد ال�شب�شي يت�شدر.. والغنو�شي يف ذيل القائمة
وقائع غام�شة يف التحقيق مبحاولة اإنقالب تركيا
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عربي ودويل

حرب غاز �شامتة بني رو�شيا والغرب يف البلقان
••زغرب-�أ ف ب:

تدور حرب غاز �سامتة يف البلقان لكن هذا ال�سراع على النفوذ بني 
رو�سيا والغرب يلقي بثقله ح�سب اخلرباء، على م�ستقبل هذه املنطقة 

ال�سعيفة يف جنوب �سرق اأوروبا.
ان�سمت  فقد  املنطقة.  هذه  االخ��رى يف  تلو  النك�سة  مو�سكو  وتواجه 
مونتينيغرو البلد ال�ساليف واالأرثوذك�سي اىل حلف �سمال االطل�سي، 
بينما يف مقدونيا بداأت احلكومة اال�سرتاكية الدميوقراطية اجلديدة 

تدير ظهرها لرو�سيا خالفا للحكومة اليمينية ال�سابقة.
ويف حني تتفوق اأوروبا ب�سكل وا�سح يف جمال اال�ستثمار يف االقت�سادات 

فالغاز ميثل  الطاقة.  ورق��ة  رو�سيا مبيزة مهمة هي  املحلية، حتظى 
رب���ع ا���س��ت��ه��الك االحت����اد االوروب�����ي م��ن ال��ط��اق��ة. ويف 2016 قالت 
جمموعة غازبروم الرو�سية انها توؤمن ثلث الغاز الذي يتم ا�ستهالكه 

يف اوروبا.
انتاج  الغاز مع انخفا�ش  ي��زداد االعتماد على  ان  البلقان، يتوقع  ويف 

الكهرباء من حمطات التوليد بالفحم احلجري.
ال��دول االخ��رى يف  وكرواتيا ع�سو يف االحت��اد االوروب���ي بينما تاأمل 
ان ت�سبح اع�ساء فيه او بلغت مراحل متقدمة اىل حد ما يف عملية 

االن�سمام.
يقول تيموثي لي�ش رئي�ش املركز الفكري “نوفا اأوروبا” الذي يقدم 

اال�سكالية  اط��ار  “يف  ان��ه  املنطقة  يف  االأج��ان��ب  للم�ستثمرين  امل�سورة 
االو�سع لل�سراع على النفوذ بني رو�سيا والغرب، ت�سكل ق�سية الطاقة 

عامال لزعزعة ا�ستقرار املنطقة«.
وا�ساف هذا اخلبر “يف �سربيا والبو�سنة وبلغاريا ومقدونيا، حتاول 
لقطع  �سيا�سية  تبعية  اىل  ال��غ��از  جم���ال  يف  التبعية  حت��وي��ل  رو���س��ي��ا 

الطريق امام االندماج مع الغرب«.
غياب  ففي  الرو�سي.  النفوذ  من  التحتية  البنى  نق�ش  يحد  حاليا، 
اأنبوب للغاز، ال ميكن للغاز الرو�سي ان ي�سل اىل معظم دول املنطقة، 
ب�سرعة  مو�سكو  على  التقدم  يف  الغربيون  وياأمل  لي�ش.  قال  ح�سبما 

عرب دعم �سبكات مناف�سة لها.

وقال با�سكال ميلو وزير اخلارجية االلباين ال�سابق ان “هذه املنطقة 
من جنوب �سرق اوروبا تقع عند مفرتق ممرات الطاقة التي تربط 

بني ال�سرق والغرب«.
“اأهمية هذه املنطقة ال تنبع من امكانياتها االقت�سادية  وا�ساف ان 
بل من موقعها كمنطقة عبور اىل اأ�سواق ا�سرتاتيجية اأخرى ومراكز 
تك�سب  رو�سيا  ان  فيها  ب��دا  �سنوات  “بعد  لي�ش  ال��غ��از«.وق��ال  لتخزين 
عليها.ويق�سي م�سروع  معركة الطاقة، يبدو ان الغرب بات يتقدم” 
 - بايبالين  )تران�ش-ادرياتيك  االدرياتيكي  للبحر  العابر  االأن��ب��وب 
تاب( بنقل غاز اذربيجان من تركيا عرب اليونان ثم البانيا ومنها اىل 

ايطاليا بعد عبور البحر االدرياتيكي اعتبارا من 2020.

•• �لفجر - خرية �ل�شيباين

“اإذا ك�ن عندي �شحن حلوى �شكيتلز، وقلت لكم اأن ثلثة منه� �شتقتلكم، هل ت�أخذون حفنة  يع�شق التق�ط ال�شور مع جثث الفهود م� ان يقتلهم، ومق�رنة اللجئني ال�شوريني ب�حللوى. 
دون�لد ترامب االبن معت�د على اث�رة اجلدل، اال انه ك�ن عليه اال�شتغن�ء  ان  االنتخ�بية.  احلملة  خلل  �شبتمرب،  يف  تغريدة  هذه  ك�نت  ك�ملة؟ هذه هي م�شكلتن� مع اللجئني ال�شوريني”، 

عن اجلدل االأخري.

انتهى  ال���زاوي���ة،  ُح�����س��ر يف  ان  ب��ع��د 
االإلكرتونية  ر�سائله  بن�سر  تلقائيا 
نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
ت���امي���ز ع��ل��ى و����س���ك ن�����س��ره��ا. هذه 
ترامب  دون��ال��د  اأن  تثبت  ال��وث��ائ��ق 
اعالمية،  عا�سفة  قلب  يف  االب���ن، 
لالإ�سرار  الرو�سية  امل�ساعدة  قبل 
والده  مناف�سة  كلينتون  بهيالري 

خالل احلملة االنتخابية. 
   وبهذه الف�سائح اجلديدة، ي�ستّد 
اخلناق على ع�سرة ترامب املرتعبة 
من التحقيق حول التدخل الرو�سي 
يف االنتخابات الرئا�سية االأمريكية، 
وم����ا ان���ف���ك دون���ال���د ت���رام���ب يندد 
ب�سدة  وينفى  ال�ساحرات،  مبطاردة 
اأي اتهامات بالتواطوؤ مع احلكومة 
اليوم  ال�سوؤال  ويتلخ�ش  الرو�سية. 
يف ب�سع كلمات: اإىل متى �ست�سمد 

هذه الرواية؟
ع����ل����ى وج����ه  واح������������دة      ج����م����ل����ة 
اخل�سو�ش، وردت يف ر�سائل دونالد 
ترامب االبن االإلكرتونية، �ستلفت 
ان���ت���ب���اه امل����دع����ي اخل����ا�����ش روب�����رت 
الوا�سح  من  التالية:  وه��ي  مولر. 
ان���ه���ا م���ع���ل���وم���ات ح�������س���ا����س���ة، وهي 
رو���س��ي��ا وحكومتها  دع���م  م��ن  ج���زء 
ال��ع��ب��ارة هي  ه���ذه  ت��رام��ب.  لل�سيد 
املغني  ل����روب غ��ول��د���س��ت��ون، وك��ي��ل 

عندما خان والده والدته ايفانا مع 
م���ارال م��اب��ل��ز. وك���ان حينها يف �سن 
12 ع��ام��ا. وط��ي��ل��ة ع���ام، ق���رر عدم 

التحدث اإىل والده.
���س��ق��ط يف حبال  وق����د  وال����ي����وم،     
ال��ق�����س��ي��ة ال���رو����س���ي���ة، ي�����س��ع��ى اىل 
ان��ه �سيحتاج  ال��وج��ه اال  حفظ م��اء 
مقابلة  يف  اأق����وي����اء.  حم��ام��ني  اىل 
على  ال��ث��الث��اء  ليلة  ب��ث��ت  ح�سرية 
���س��ب��ك��ة ف��وك�����ش ن���ي���وز، اأك����د ان����ه مل 
املحامية  م��ع  بلقائه  وال���ده  يخرب 
انه:  اع��رتف  ذل��ك  وم��ع  الرو�سية. 
ات�سرف  كنت  رمب��ا  امل��راج��ع��ة،  بعد 
ما  اأ����س���اف:  لكنه  خم��ت��ل��ف.  ب�سكل 
اإذا مل  ال��ل��ق��اء  ك��ن��ت الأت���ذك���ر ه����ذا 
تنب�سوا حوله، لقد كان جمرد 20 

دقيقة �سائعة، وهذا اأمر خمجل.
ال��������ن��������واب  م���������ن  ال�������ع�������دي�������د      
�سيف،  اآدم  منهم  ال��دمي��ق��راط��ي��ني، 
ع�������س���و جل���ن���ة اال�����س����ت����خ����ب����ارات يف 
بيلو�سي  ونان�سي  ال��ن��واب،  جمل�ش 
زع��ي��م��ة االأق��ل��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 
املجل�ش، يطلبون اليوم من ترامب 
م���ان���اف���ورت وجاريد  وب����ول  االب�����ن، 
اأمام  الق�سم  ال�سهادة حتت  كو�سرن، 

جلنة التحقيق يف الكونغر�ش. 
--------------------------

عن لوتون ال�شوي�شرية

الرو�سي اإمني اأغاالروف، الذي تعتربعائلته قريبة من ترامب. فقد ات�سل 
2016 خالل احلملة  الثالث من يونيو  باالبن االكرب لدونالد ترامب يف 
حملة  فريق  لتمكني  م�ستعد  لرو�سيا  ال��ع��ام  امل��دع��ي  مقرتحا:  االنتخابية، 
رو�سيا،  مع  وتعاملها  هيالري  جت��ّرم  ر�سمية  ووثائق  معلومات  من  ترامب 
دونالد  رّد  وك��ان  غولد�ستون.  روب  ق��ال  الأب��ي��ك  ج��دا  مفيدة  �ستكون  وال��ت��ي 

ترامب االبن: الفكرة تروق يل كثرا.
   البقية؟ يف التا�سع من يونيو 2016، ا�ستقبل االبن ناتاليا فيزيلنيت�سكايا 
الت�سريبات  بعد  الرو�سية.  للحكومة  كمحامية  مانهاتن،  يف  ترامب  برج  يف 
يكن  مل  انه  جونيور  ترامب  دونالد  قال  تاميز،  نيويورك  ل�سحيفة  االأوىل 

يعرف نواياها، ولكن الر�سائل االإلكرتونية تثبت خالف ذلك. 
ويو�سح اليوم اأنه مل يكن للمحامية معلومات نهائية الإعطائها. وكان هدف 

املراأة يف املقام االأول على ما يبدو، مناق�سة العقوبات االأمريكية �سد رو�سيا.
    رمبا لن نعلم ابدا املحتوى الدقيق للمقابلة مع املحامية. ولكن الر�سائل 

ترامب  دونالد  كان  واح��دا:  �سيئا  تثبت  �سبقتها  التي  املتبادلة  االإلكرتونية 
اأح��اط نف�سه  الرو�ش، وقد  ا�ستعداد ال�ستالم وثائق ح�سا�سة من  االبن على 
ب�سخ�سيتني رئي�سيتني من الدائرة املقربة من والده - جاريد كو�سرن وبول 

مانافورت -، مما يعطي اأهمية لهذه الزيارة.
   حمرجا، اأكد البيت االأبي�ش اأن دونالد ترامب مل يكن على علم باالجتماع 
اال يف االأيام االأخرة. وي�سر االبن: والدي مل يكن يعلم �سيئا. من ال�سعب 

ت�سديق كل هذا مبا ان االأ�سرة تعمل كع�سرة.

لغة رع�ة البقر
   ي�سبه دونالد ترامب االبن وال��ده: مت�سّرع، نف�ش لغة رعاة البقر، ونف�ش 
طريقة الهجوم وال�سخرية على تويرت. 39 عاما، يدير اليوم االإمرباطورية 

العقارية لالأ�سرة، جمموعة ترامب، مبعّية �سقيقه اريك. 
2016، كان االثنان عر�سة لق�سف االع��الم، الذي اتهمهما     يف دي�سمرب 

مبحاولة فر�ش مقابل للقاء والدهما. وقامت جمعيتهما اخلرية اجلديدة 
من  دوالر.  مليون  اإىل  و�سلت  مببالغ  التن�سيب،  حفل  يف  غريبة  ب�سفقات 
بينها، اإمكانية ح�سور حفل ا�ستقبال خا�ش والعودة ب�سورة مع الرئي�ش، اأو 
رحالت �سيد مع ابنه. وكانت ردود الفعل كانت من القوة ما اأدى اىل حذف 
اأ�سماء االإخوة من جمل�ش اجلمعية.    متزوج من عار�سة اأزياء �سابقة فاني�سا 
هايدون، وهي �سديقة �سابقة ليوناردو دي كابريو، واأب خلم�سة اأطفال، مل 
يبا�سر دونالد ترامب االبن العمل مبا�سرة يف اإمرباطورية االأ�سرة، وان�سم 
اليها عام 2001، وهو العام الذي ق�سى فيه اأحد ع�سر �ساعة يف م�سحة بعد 
امل�ساريع، مثل برنامج تلفزيون  العديد من  وال��ده يف  �ساعد  �سهرة خمرية. 
الواقع املبتدئ اأو تنظيم م�سابقة ملكة جمال الكون يف مو�سكو عام 2013، 
املذكور  املغني  وال��د  اأغ���االروف،  اأرا����ش  الرو�سي  بالتعاون مع رج��ل االع��م��ال 
يف الر�سائل االإلكرتونية.   دونالد ترامب االبن، الذي يعي�ش يف نيويورك، 
التابلوييد  ملا كان طفال من مالحقة �سحف  االأ�سواء. فقد عانى  ال يحب 

ال�سيد ابرز هواياتهاالبن �سبه ابيهورطة جديدة تهز اآل ترامب

نزيف جديد يف الف�شيحة الرو�شية:

دونالد ترامب االبن، النجل املحرج...!

م�سادرها.
ورف�ش امل�سوؤول العراقي اأن يديل 
بتقديرات عن اأعداد املت�سددين اأو 
املدنيني املتواجدين باملنطقة لكن 
بالعراق  االأمريكية  القوات  قائد 
املتبقني يف  املقاتلني  اإن عدد  قال 

املو�سل رمبا ي�سل اإىل مئتني.
�ستيفن  ج���رنال  اللفتنانت  وق���ال 
“هناك  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني  ت��اون�����س��ن��د 
خم��اب��ئ ج��رى جت��اوزه��ا. مل نقم 
بتطهر كل مبنى يف هذه املدينة 
م�ساحة  م�ساحتها  ت��ع��ادل  ال��ت��ي 

فيالدلفيا. 
اأي�سا  وه��ن��اك  ذل���ك  ع��م��ل  يتعني 
ال�سنع  ب��دائ��ي��ة  ن��ا���س��ف��ة  ع���ب���وات 

خمباأة«.
�سقوط  املتوقع  من  م��ازال  وتابع 
االأمن  ق���وات  اأف����راد  ب��ني  �سحايا 
ق��دم��ا يف  ال��ع��راق��ي��ة م��ع م�سيهم 

تاأمني املو�سل.
تقوده  ال������ذي  ال���ت���ح���ال���ف  وق������ال 
�سن ثالث  اإن��ه  املتحدة  ال��والي��ات 
التنظيم  ع���ل���ى  ج���وي���ة  ����س���رب���ات 
املو�سل   م���ن���ط���ق���ة  يف  امل���ت�������س���دد 
ومواقع  م��ت�����س��ددي��ن  م�����س��ت��ه��دف��ا 
قذائف  ون���ظ���م  ر���س��ا���س��ة  م���داف���ع 

�ساروخية.
اإن  الع�سائر  مقاتلي  اأح���د  وق���ال   
قوات االأمن العراقية اإىل اجلنوب 
�سنه  لهجوم  ت�سدت  املدينة  م��ن 
املت�سددون من مناطق �سحراوية 

يف الغرب على قرية اجلرن.
جنوب  اإىل  ت���ع���زي���زات  وو����س���ل���ت 
العراقية  القوات  مل�ساعدة  املدينة 
اأف��راد تنظيم الدولة  اإخ��راج  على 
بالر�سا�سات  امل�سلحني  االإ�سالمية 
وق��ذائ��ف امل��ورت��ر م��ن ق��ري��ة اإمام 

غربي باجتاه اجلنوب.

•• �ملو�شل-رويرتز:

ا���س��ت��ب��ك��ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة مع 
م���ق���ات���ل���ني م�����ن ت���ن���ظ���ي���م داع�������ش 
املدينة  يف  يتح�سنون  االإره���اب���ي 
االأربعاء  اأم�ش  باملو�سل  القدمية 
36 ���س��اع��ة من  اأك�����ر م���ن  ب��ع��د 
ال���������وزراء حيدر  رئ���ي�������ش  اإع�������الن 
املت�سددين  على  الن�سر  العبادي 

يف معقلهم بالعراق.
ومثل اإعالن الن�سر على التنظيم 
االثنني  ي��وم  امل��و���س��ل  يف  املت�سدد 
لداع�ش  ه���زمي���ة  اأك������رب  امل���ا����س���ي 
دولة  ي�سمى  ما  قيام  اإع��الن  منذ 
لكن  �سنوات  ث��الث  قبل  اخلالفة 
ال تزال هناك جيوب غر موؤمنة 
كبرة  اأ�سرار  وحلقت  املو�سل  يف 
باملدينة بعد قتال دام نحو ت�سعة 

اأ�سهر.
�سخ�ش  األ�����ف   900 ن��ح��و  وف����ر 
م�����ن ال����ق����ت����ال ي���ق���ي���م اأك��������ر من 
املدينة  خ��ارج  خميمات  يف  ثلثهم 
اأقارب  م��ن��ازل  اإىل  الباقون  وجل��اأ 

واأ�سدقاء يف اأحياء اأخرى.
�سريعا  امل���دن���ي���ني  ن�������س���اط  وع������اد 
بالفعل  ال��ع��م��ل  وب�����داأ  ل��ل��م��و���س��ل 
على اإ�سالح التلفيات التي حلقت 
ب��امل��ن��ازل وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وهو 
تكلفته  امل��ت��ح��دة  االأمم  ق���درت  م��ا 

املبدئية باأكر من مليار دوالر.
وقال م�سوؤولون اإن قوات ال�سرطة 
حديثا  ال����ت����دري����ب  ت��ل��ق��ت  ال���ت���ي 
جانب  اإىل  امل���و����س���ل  يف  ن�������س���رت 
اجل��ي�����ش ل��ك��ن ال�����س��ل��ط��ات مل تعد 
خطة حلكم املدينة وتاأمينها بعد 
ال�سكان  املعركة. وقال ثالثة من 
املقيمني على ال�سفة االأخرى من 
القوات  اإن  ل���روي���رتز  دج��ل��ة  ن��ه��ر 

هجم�ت غري متم�ثلة
هجوم  خ��الل  املدنيني  اآالف  قتل 
املو�سل. وا�ستهدف تنظيم داع�ش 
ل��ك��ن جماعات  م��ن��ه��م  ال��ك��ث��ري��ن 
مدافعة عن حقوق االإن�سان اتهمت 
القوات العراقية والتحالف الذي 
ت��ق��وده ال���والي���ات امل��ت��ح��دة كذلك 
انتهاكا  يعد  فيما  مدنيني  بقتل 

للقانون االإن�ساين الدويل.
الدولية  العفو  منظمة  واأ���س��ارت 
تقول  اأ�سلحة  على  االعتماد  اإىل 
اإن قدرتها على الت�سويب الدقيق 

�سعيفة.
ورف���������ش ال���ت���ح���ال���ف ب�������س���دة هذه 
بيان  يف  العبادي  وقال  االتهامات 
يذكر  اأن  دون  االأرب�����ع�����اء،  اأم�������ش 
باال�سم،  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة 
امل��داف��ع��ة عن  اإن على اجل��م��اع��ات 
ح���ق���وق االإن���������س����ان ال��ت��ح��ق��ق من 

اإط����الق النار  ت��ب��ادل��ت  ال��ع��راق��ي��ة 
اآخ����ر ح�سونهم  يف  م��ق��ات��ل��ني  م��ع 
قبيل منت�سف الليل ويف ال�ساعات 

االأوىل من �سباح ام�ش.
طائرات  اإن  بالهاتف  �سكان  وق��ال 
للجي�ش م�سطت  تابعة  هليكوبرت 
املدينة القدمية وت�ساعدت اأعمدة 
دخان من انفجارات مل يت�سح ما 
اأم  حمكومة  تفجرات  ك��ان��ت  اإذا 

قنابل فجرها اأع�ساء التنظيم.
عاما(   45( غ����امن  ف��ه��د  وق�����ال 
احلرب  اأج����واء  يف  نعي�ش  م��ازل��ن��ا 

رغم اإعالن الن�سر قبل يومني. 
االنفجارات  اإن  اآخ��ر  �ساكن  وق��ال 
ه���زت االأر������ش ع��ل��ى م�����س��اف��ة نحو 
م�سوؤول  واأرج��ع  كيلومرت.  ن�سف 
اإىل  ال��ن�����س��اط  ال��ع��راق��ي  باجلي�ش 

عمليات تطهر.
وقال اإن مقاتلي التنظيم يختبئون 

واأ������س�����اف  اأم�����اك�����ن خم���ت���ل���ف���ة  يف 
يف  ويظهرون  مكان  من  يختفون 

مكان اآخر فن�ستهدفهم.
االإعالم  و���س��ائ��ل  دخ���ول  ويخ�سع 
اأن  منذ  م�سددة  لقيود  للمنطقة 
اأعلن العبادي الن�سر يوم االثنني 
اخلرافة  دوي��ل��ة  ب��ان��ه��ي��ار  م�سيدا 

واالإرهاب.
وكالة  بثتها  م�سورة  لقطات  ويف 
لتنظيم  التابعة  ل��الأن��ب��اء  اأع��م��اق 
داع�����ش االإره���اب���ي ب��ع��ن��وان “قتال 
ويفرت�ش  االأخر”  الرمق  حتى 
اأن�����ه�����ا ������س�����ورت يف ح�����ي امل����ي����دان 

باملو�سل، 
خمتلطون  م����ت���������س����ددون  ظ���ه���ر 
مب��دن��ي��ني وج���ث���ث مم�����ددة و�سط 
ومل  معركة.  �ساحة  يف  االأن��ق��ا���ش 
ي��ت�����س��ن ل����روي����رتز ال��ت��ح��ق��ق من 

�سحة الت�سجيل.

الهجم�ت خ�رج املدنية تنذر ب�أ�ش�ليب حرب ع�ش�ب�ت

القوات العراقية ت�شتبك مع جيوب داع�س يف املو�شل
ال�شني تفتح قاعدة ع�شكرية يف جيبوتي 

ارتفاع عدد الهجمات
 االإرهابية املميتة يف غرب اأوروبا 

•• بكني-رويرتز:

قالت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة )�سينخوا( اإن �سفنا 
ال�سني  غ���ادرت  ال�سيني  اجلي�ش  م��ن  اأف����رادا  حتمل 
اأجل  من  االأفريقي  بالقرن  جيبوتي  اإىل  طريقها  يف 

جتهيز اأول قاعدة ع�سكرية لبكني يف اخلارج.
الغربي  ال�سمايل  الطرق  على  جيبوتي  موقع  واأث���ار 
ت�سبح  اأن  م���ن  ال��ه��ن��د  يف  ال��ق��ل��ق  ال��ه��ن��دي  للمحيط 
املن�ساآت  من  ال�سينية  الالآلئ  �سل�سلة  من  اآخ��ر  ج��زءا 
وت�سم  ال��ه��ن��د  ت��ط��وق  ال��ت��ي  الع�سكرية  وال��ت��ح��ال��ف��ات 

بنجالد�ش وميامنار و�سريالنكا.
القاعدة  ب���ن���اء  امل���ا����س���ي  ال����ع����ام  يف  ال�������س���ني  وب��������داأت 
اللوج�ستية يف جيبوتي التي حتتل موقعا ا�سرتاتيجيا 
الإعادة تزويد ال�سفن البحرية امل�ساركة يف مهام حفظ 
ال�سالم واملهام االإن�سانية بالوقود قبالة �سواحل اليمن 

وال�سومال على نحو خا�ش.
اخلارج  يف  لل�سني  بحرية  قاعدة  اأول  ه��ذه  و�ستكون 

رغم اأن بكني ت�سفها باأنها من�ساأة لوج�ستية.
متاأخر  وق��ت  يف  مقت�سب  تقرير  يف  �سينخوا  وق��ال��ت 

يف  ت�ساجنيانغ  م��ن  غ����ادرت  ال�سفن  اإن  االأول  اأم�����ش 
جنوب ال�سني الإقامة قاعدة دعم يف جيبوتي.

قرارا  كان  القاعدة  تاأ�سي�ش  اأن  اإىل  �سينخوا  واأ�سارت 
اتخذه البلدان بعد مفاو�سات ودية واتفاقيات تراعي 

امل�سالح امل�سرتكة ل�سعبي البلدين.
مثل  ملهام  ال�سني  تنفيذ  القاعدة  �ست�سمن  واأ�سافت 
املرافقة وحفظ ال�سالم وتقدمي امل�ساعدات االإن�سانية 

يف اأفريقيا وغرب اآ�سيا.
واأ�سار التقرير اإىل اأن القاعدة �ستكون اأي�سا مالئمة 
الع�سكري  ال��ت��ع��اون  ت�سمل  خ��ارج��ي��ة  م��ه��ام  لتنفيذ 
ال�سينيني  وح��م��اي��ة  واإج����الء  امل�سرتكة  وال��ت��دري��ب��ات 
الطارئة  االإن�����ق�����اذ  م����ه����ام  ع����ن  ف�������س���ال  اخل��������ارج  يف 
امل���م���رات البحرية  اأم����ن  ل�����س��م��ان  امل�����س��رتك��ة  وامل���ه���ام 

اال�سرتاتيجية.
وزارة اخلارجية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ���س��وان��غ  ق��ن��غ  وق���ال 
ال�����س��ي��ن��ي��ة خ����الل االإف�������ادة ال�����س��ح��ف��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة اإن 
القاعدة �ستمكن ال�سني من تقدمي م�ساهمات جديدة 
النمو  �ستفيد  كما  وال��ع��امل  اأفريقيا  يف  لل�سالم  اأك��رب 

االقت�سادي يف جيبوتي.

•• لندن-رويرتز:

اأظهرت بيانات ن�سرت بقاعدة بيانات االإرهاب العاملي 
وقوع  يف  ت�سببت  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة  الهجمات  ع��دد  اأن 
قتلى يف غرب اأوروبا زاد يف عام 2016 رغم الرتاجع 

االإجمايل يف عدد احلوادث.
التي  الهجمات  ع��دد  بلغ  املن�سورة  البيانات  وبح�سب 
2016 و23  30 هجوما يف  ت�سببت يف وق��وع قتلى 
هجوما يف 2015 مقابل هجومني فقط يف 2014 

وخم�سة يف 2013.
لكن الهجمات االإرهابية �سارت اأكر دموية حيث بلغ 
�سخ�ش   26.5 االإره��اب��ي��ة  الهجمات  قتلى  متو�سط 
املتو�سط  ك����ان  ب��ي��ن��م��ا  و2016   2015 ع���ام���ي  يف 
الثالث  ال�سنوات  �سنويا على مدى  اأربعة قتلى فقط 

ال�سابقة.

اأوروب���ا �سل�سلة  اأك��ر الهجمات دموية يف غ��رب  وك��ان 
هجمات متزامنة يف باري�ش يف نوفمرب ت�سرين الثاين 
2015 ت�سببت يف مقتل 130 �سخ�سا واأعلن تنظيم 

داع�ش االإرهابي م�سوؤوليته عنها.
وقال خرباء اإن تنظيم داع�ش امل�سوؤول عن �سبعة من 
اإجمايل ع�سرة هجمات منذ عام 2012، �سار ي�سجع 
من  بدال  واملركبات  ال�سكاكني  ا�ستخدام  على  اأتباعه 

االأ�سلحة النارية واملتفجرات.
ال��دويل يف  االأم��ن  �ساجان جوهيل مدير ق�سم  وق��ال 
لرويرتز  لالأبحاث  ال��ه��ادي  واملحيط  اآ�سيا  موؤ�س�سة 
�سكله  ال��ذي  التهديد  ع��ن  متاما  خمتلف  اأم��ر  “هذا 
تنظيم القاعدة الذي كان مولعا باإيقاع اأكرب عدد من 

القتلى واإ�سقاط الطائرات«.
زي��ادة عدد  داع�ش هو  اإليه تنظيم  ي�سعى  واأ���س��اف ما 

الهجمات على اأن تكون اأقل تكلفة واأب�سط.
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الفجر الريا�ضي

الن�ساط  فعاليات  اأم�ش  م�ساء  اأنطلقت 
ال�سيفي بنادي الذيد الثقايف الريا�سي 
اأغ�سط�ش   17 ح��ت��ي  ت�����س��ت��م��ر  وال���ت���ي 
وي�����س��ت��ه��دف ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة م���ن 13 
برامج  بتخ�سي�ش  ع��ل��م��اً  18عام  اإىل 
�سنه  ال12  دون  ل��الط��ف��ال  وف��ع��ال��ي��ات 
حيث مت و�سع برامج وفعاليات تتن�ساب 

مع فئاتهم العمرية، 
و������س�����رح �����س����امل حم����م����د ب�����ن ه����وي����دن 
اأن  الذيد  بنادي  االدارة  جمل�ش  رئي�ش 
جمرد  على  الي��ق��وم  ال�سيفي   الن�ساط 
االإج���ازه  يف  ال�سباب  ف���راغ  اأوق����ات  �سغل 
هدفة  يكمن  واإمن����ا  فح�سب  ال�سيفية 
ال��رئ��ي�����س��ي يف ت��ط��وي��ر ج���وان���ب االب����داع 
واالدبية  والفنية  الثقافية  وال��ه��وي��ات 
وال��ري��ا���س��ي��ة ل���دي اأب��ن��اء م��دي��ن��ة الذيد 

ومن  الن�ساط  يف  امل�سرتكني  واملقيمني 
ثم ا�ستثمارها ب�سكل علمي ممنهج حتي 
عمل  اإيل  ال�سباب  بهوؤالء  الو�سول  يتم 
الن�ساط  اأن  ح��ني  يف  حقيقي  اإب���داع���ي 
املزيد  با�ستقطاب  ع��ام  كل  ثماره  يوؤتي 
م��ن امل��وه��وب��ني وم���ن ث��م ي��ق��وم النادي 
ب��رع��اي��ة ت��ل��ك امل���واه���ب وب��ل��ورت��ه��ا لدي 
امل�سرتك حتي ميتلك الرغبة يف تنميتها 
وم�ساعدة النادي يف تطويرها وتنميتها 

ب�سكل م�ستدمي علمي وعملي،
املجتمع  عماد  ال�سباب هم  اأن  اإىل  الفتا 
الوطن  ينطلق منه  ال���ذي   واال���س��ا���ش  
لعلو بنيانه من خالل التعليم واملعرفة 
واملجتمعات  ال������دول  ت��ب��ن��ي  واالب���ت���ك���ار 
روؤيتها للم�ستقبل لذلك كانت الفعاليات 
العام  ه���ذا  لل�سباب  م��وج��ه��ة  ال�سيفية 

ب�سكل متميز
 واأكد اأن هذا يعترب دور النادي يف رعاية 
القدرات  وتنمية  وت��ط��وي��ره��ا  امل��واه��ب 
واالبداع  العمل  قيم  وغ��ر���ش  وامل��ه��ارات 
طموحاتهم  لتحقيق  ال�سباب  نفو�ش  يف 
ب��ط��ري��ق��ة اإح���رتاف���ي���ة م���درو����س���ة وذلك 
بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة وامل���وؤ����س�������س���ات اخل���ا����س���ة يف 
املجتمع   كما اأ�ساف اأنه مت و�سع برنامج 
الثقافية  والفعاليات  باالأن�سطة  حافل 
وال��ري��ا���س��ي��ة وال��رح��الت ال��رتف��ي��ة و مت 
و�سع خطة اأ�سبوعية ي�سر علي اأ�سا�سها 
الن�ساط ال�سيفي حتي يتم املعاملة مع 
تنويع  خ��الل  م��ن  ح��ريف  ب�سكل  ال�سباب 
العمل  علي  حتثهم  بطريقة  الفعاليات 

واإخراج اأق�سى ما لديهم  

حيث مت تق�سيمهم ايل فئات وجماميع 
م�سرتك  ل��ك��ل  ال�سنية  امل��رح��ل��ة  ت��راع��ي 
والرغبات  ال��ه��واي��ات  ت��راع��ي  ث��م  وم���ن 
الذي  الن�ساط  ون��وع  بطبيعة  اخلا�سة 

يرغب فية امل�سرتك 

ال�سطرجن  ب����احت����اد  ال�����ربي�����دج  جل���ن���ة  ع���ق���دت 
املدفع  حممد  اأحمد  برئا�سة  االأول  اجتماعها 
وح�سور الدكتور �سرحان املعيني رئي�ش االحتاد 
االحتاد،  مبقر  وذل��ك  اللجنة،  اأع�ساء  وجميع 
من  اللجنة  اعتماد  بعد  االأول  االجتماع  وياأتي 

قبل االحتاد، وذلك لتوزيع احلقائب االإدارية.
باالأع�ساء،  اللجنة  رئي�ش  املدفع  اأحمد  ورح��ب 
لل�سباب  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل  ال�����س��ك��ر  م��وج��ه��ا 
تنجح  اأن  ال�سطرجن، متمنيا  واحتاد  والريا�سة 
اللجنة يف حتقق اأهدافها خالل املرحلة املقبلة، 
وقال:” مت ت�سمية اللجنة با�سم “جلنة االإمارات 
يف  والبدء  ال�سعار،  اعتماد  مت  كما  للربيدج”، 

ع��ل��ى الئحة  الفنية واالط����الع  ال��ل��وائ��ح  اإع����داد 
ل��ل��ربي��دج ك��ن��م��وذج لتطبيق  امل�����س��ري  االحت�����اد 
ت��ت��م خم��اط��ب��ة االحتادين  اأن  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة،  يف 
العربي واالآ�سيوي واأي�سا االحتاد الدويل للعبة 
ب��ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ل��ج��ن��ة، وت��ت��ج��ه ال��ل��ج��ن��ة الإقامة 
اأجل تاأ�سي�ش كوادر يف  دورات تاأهيلية فنية من 

نف�ش املجال.
ومت ت��وزي��ع امل��ن��ا���س��ب ح��ي��ث مت اخ��ت��ي��ار ح�سني 
خلفان ال�سام�سي اأمني عام االحتاد نائبا لرئي�ش 
اللجنة وعمرو مكي االأمني العام للجنة، ورئي�ش 
املايل  امل��دي��ر  ن���وراين  ون��رم��ني  الفنية،  اللجنة 

ووليد عبدالرحمن بو خاطر ع�سو باللجنة.

كما اعتمدت اللجنة خالل االجتماع، خطة ن�سر 
اللعبة بالتعاون مع االحتاد، وتنظيم 3 بطوالت 
منها الت�سفيات االآ�سيوية املوؤهلة لكاأ�ش العامل 

والبطولة الرم�سانية.
من ناحية اأخرى، توا�سل جمل�ش اإدارة االحتاد 
حيث  ب��ول��ن��دا  مع�سكر  يف  منتخباتنا  بعثة  م��ع 
خلفان  وح�سني  املعيني  �سرحان  الدكتور  فتح 
ات�سال مع عبدالعزيز اخلوري  ال�سام�سي خط 
نائب رئي�ش االحتاد ورئي�ش البعثة لالطمئنان 
على الالعبني والالعبات واأي�سا الطاقم الفني 
البطولة  يف  م�ساركتهم  ومتابعة  واالإداري�����ني، 

الدولية املقامة على هام�ش املع�سكر.

اأ���س��ف��رت م��ب��اري��ات اجلولة  ن��ف�����س��ه،  ال���وق���ت  يف 
بطولة  يف  امل�ساركة  منتخباتنا  لالعبي  الثانية 
نايدورف الدولية املقامة حاليا يف مدينة وار�سو 
اإبراهيم  ال���دويل  االأ���س��ت��اذ  ف��وز  ع��ن  البولندية، 
يف  فوج�سيك  رادي��ك��ي  البولندي  على  �سلطان 
املجموعة الثانية، ورفع ر�سيده اإىل نقطتني من 
جولتني، وتعادل عمران احلو�سني مع الالعب 
ر�سيده  ورف��ع  بيليا�سكا�ش  ماريو�ش  الليتواين 
الدويل  ال��الع��ب  ت��ع��ادل  كما  نقطة،   1.5 اإىل 
اأيان ثومب�سون  عمار ال�سدراين مع االإجنليزي 
جولتني  م��ن  ن��ق��ط��ة   1.5 اإىل  ر���س��ي��ده  ورف����ع 
فيما خ�سر �سعيد اإ�سحاق وعثمان مو�سى وعمر 

نعمان وجا�سم عبدالرحمن يف املجموعة االأوىل 
اخلا�سة بالعبي امل�ستوى االأول للرجال.

وحققت وافية املعمري العبة منتخبنا اأول فوز 
البولندي زيالك  بتغلبها على  البطولة  لها يف 
لها،  االأوىل  ال��ن��ق��ط��ة  لت�سجل  ف��الدي�����س��الف، 
اأمام  منتخبنا  الع��ب  الكلباين  ودمي��ة  وخ�سرت 
البولندي مايك باتريك، وهي اخل�سارة الثانية 
اأحمد �سامل  لها يف البطولة، فيما تعادل �سامل 
وخ�سرت  ب��ارت��وز���س��ك��ي،  ري�سكي  ال��ب��ول��ن��دي  م��ع 
كري�ستيان  ال��ب��ول��ن��دي  اأم�����ام  امل��ع��ي��ن��ي  ع��ائ�����س��ة 

فارمن�سكي.
اأن  االحت���اد  ع��ام  اأم���ني  ال�سام�سي  واأك���د ح�سني 

ه��ن��اك ت��وا���س��ل م���ع ال��ب��ع��ث��ة ل��الط��م��ئ��ن��ان على 
الالعبني واالأمور ت�سر ب�سكل مريح وطبقا ملا 
مت التخطيط له، وامل�ساركة يف البطولة الدولية 
مك�سب كبر خا�سة اأنها تاأتي يف توقيت املع�سكر، 
ورغم اأننا نهتم بنتائج العبينا يف كل البطوالت 
الالعبني  جتهيز  املع�سكر  م��ن  ال��ه��دف  اأن  اإال 
لل�ساالت  اآ�سيا  بطولة  منها  املقبلة،  للبطوالت 
اإىل   17 الفرتة من  خ��الل  القتالية  واالأل��ع��اب 
العرب، وم�ساركة  املقبل، وبطولة  27 �سبتمرب 
للنا�سئني  ال��ع��امل  بطولة  يف  ال�����س��رك��ال  رو���س��ة 
حتت 8 �سنوات والتي �ستقام خالل الفرتة من 

بالربازيل. املقبل،  اأغ�سط�ش   31 اإىل   21

جلنة الربيدج توزع احلق�ئب وتعتمد ال�شع�ر

فوز �شلطان ووافية وتعادل ال�شدراين يف »دولية نايدورف لل�شطرجن«

القدم لكرة  بدوري  يبداأ  الذيد  نادي  بالدي” يف  “�شيف 

•• دبي  - �لفجر

ُي�سارك حكامنا الدوليون حممد عبد اهلل ح�سن، 
ع��م��ار اجل��ن��ي��ب��ي، حم��م��د اأح���م���د ي��و���س��ف، ح�سن 
املهري، يف ور�سة عمل تطبيق احلكم االإ�سايف من  
والتي  اآ�سيا،  اأبطال  دوري  مل�سابقة   الثمانية  دور 
بكواالملبور،  م��ق��ره  يف  االآ���س��ي��وي  االحت����اد  ينظم 
ال�سهر  م���ن   14 اإىل   11 م���ن  ال���ف���رتة   خ����الل 

اجلاري.
دع��وة من االحتاد  بناًء على  امل�ساركة  وتاأتي هذه 

املر�سح  ال��دويل  النخبة  حتكيمنا  لطاقم  القاري 
 ،2018 رو�سيا  يف  العامل  كاأ�ش  مباريات  الإدارة 
و�سيتم  اجل��ن��ي��ب��ي،  ع��م��ار  ال����دويل  النخبة  وح��ك��م 
اإلقاء حما�سرات  ال��دورة،  اإقامة هذه  اأي��ام  خالل 
نظرية وعملية عن دور ومهام احلكم االإ�سايف يف 
احلاالت  بع�ش  ر�سد  يف  ال�ساحة  حكم  م�ساعدة 
خالل  االآ���س��ي��وي  االحت���اد  ويحر�ش  التحكيمية. 
الدورات وور�ش العمل التي ُينظمها على تطوير 
االأطقم التحكيمية، من خالل تناقل اخلربات مع 
املحا�سرين الدوليني، والوقوف على امل�ستجدات 

كتقنية  التحكيم  جم��ال  يف  تظهر  التي  االأخ���رة 
الفيديو، والتي يفكر االحتاد القاري يف تطبيقها 
التحكيمية  احل����االت  اإل��ي��ه��ا يف  ل��ل��رج��وع  اأي�����س��اً، 
حلكامنا  الثانية  امل�ساركة  وهي  واملهمة.  ال�سعبة 
الدوليني حممد عبد اهلل ح�سن، عمار اجلنيبي، 
�سبق  حيث  امل��ه��ري،  ح�سن  يو�سف،  اأحمد  حممد 
التي نظمها  االإ�سايف  �ساركوا يف دورة احلكم  واأن 
االحتاد االآ�سيوي، خالل الفرتة  من 7 اإىل 11 
مار�ش املا�سي، بهدف تطبيقه يف امل�سابقات التي 

ينظمها.

لتطبيق احلكم االإ�ش�يف من دور الـ8 لدوري اأبط�ل اآ�شي�

حكــامنـــا الدوليـــون ي�شــاركـــون يف ور�شــــة االآ�شيــــوي للحكــــم االإ�شــــــايف

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

كّرم اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد 
عام �سرطة راأ�ش اخليمة، بح�سور العميد دكتور 
العمليات  ع��ام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي  �سعيد  حممد 
املركزية والعقيد ركن يو�سف بن يعقوب مدير 
اإدارة املهام اخلا�سة، ومدراء االإدارات وعدد من 

امل�ساركني  جميع  اخليمة،  راأ���ش  �سرطة  �سباط 
الريا�سية  ال����دورة  مناف�سات  �سمن  وال���رع���اة 
املهام  اإدارة  االأمن واحلرا�سات يف  لق�سم  االأوىل 
بفندق  وذل��ك  اخليمة،  راأ����ش  ب�سرطة  اخلا�سة 
هيلتون راأ�ش اخليمة. يذكر ان مناف�سات الدورة 
واحلرا�سات،  االأم���ن  لق�سم  االأوىل  الريا�سية 
املبارك،  رم�سان  �سهر  خ��الل  اطالقها  مت  ق��د 

الطائرة،  ك����رة  ال����ق����دم،  ك����رة  األ����ع����اب  و���س��م��ل��ت 
م�سارعة  بري�ش،  البن�ش  البلياردو،  البولينج، 
ووجه  واجل���ري.  امل�سي  وم�سابقات  ال��ذراع��ني، 
قائد عام �سرطة راأ�ش اخليمة، ال�سكر والتقدير 
اإىل جميع امل�ساركني والرعاة الذين �ساهموا يف 
لق�سم  االأوىل  الريا�سية  ال��دورة  دعم مناف�سات 
االأمن واحلرا�سات، وهم راك مول، �سيام بل�ش، 

و�سم�ش البوادي، ونادي را�ش اخليمة، وجمعية 
اأهمية  م��وؤك��داً  االجتماعية،  للتنمية  االإم���ارات 
اق��ام��ة مثل هذه  وت�سجيع  دع��م  اال���س��ت��م��رار يف 
املناف�سات الريا�سية، التي ت�سهم بدورها يف خلق 
جو من التناف�ش واملحبة بني امل�ساركني، ف�ساًل 
ع��ن دوره���ا االي��ج��اب��ي وال��ب��ن��اء يف احل��ف��اظ على 
اللواء  واأك��د  العامة.  وال�سحة  البدنية  اللياقة 

اأ�سهمت  البطولة  اأن  النعيمي،  علوان  بن  علي 
ق�سم  منت�سبي  بني  التوا�سل  اأوا�سر  توطيد  يف 
االأم���ن واحل��را���س��ات ب����اإدارة امل��ه��ام اخل��ا���س��ة، مع 
وتناف�سية  ريا�سية  اأج���واء  يف  مهاراتهم  تنمية 
القيام  على  املنت�سبني  ق���درات  ع���ززت  متميزة 
اإ�سعادهم  جانب  اإىل  ون�ساط  بهمة  بواجباتهم 
ت�سهم  قلوبهم،  اإىل  حُمببة  ريا�سات  مبمار�سة 

والنف�سية  والذهنية  البدنية  كفاءتهم  رف��ع  يف 
اكت�ساف  من  متكينهم  جانب  اإىل  والوظيفية، 
املواهب اجلديدة و�سقلها لتمثيل فرق �سرطة 
راأ���ش اخليمة خر متثيل يف البطوالت املحلية 
والدولية، متمنياً للجميع مزيداً من ال�سدارة 
والتميز يف جميع املناف�سات واملحافل الريا�سية 

م�ستقباُل.

�شــرطــة راأ�س اخليمـــة تكــــرم رعـــاة الــــدورة الرم�شــانيـة
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املوهوب  االإم���ارات���ي  البطل  �سعد 
من�سة  ع���ل���ى  ال����ظ����اه����ري  را�����س����د 
يف  االأول  امل��رك��ز  ح��ا���س��داً  التتويج 
واحدة من اأ�سعب حلبات الكارتينغ 
الدولية وفاز بالدورة الرابعة من 
�سباق تروفيو اأدريا يف اإيطاليا يوم 

االأحد املا�سي. 
الذي يبلغ  االإماراتي  البطل  وكان 
م���ن ال��ع��م��ر ت�����س��ع ���س��ن��وات واح����داً 
م���ن خ��م�����س��ني ���س��ائ��ق وم���ت���ب���اٍر من 
�سغار  ل��ف��ئ��ة  خم��ت��ل��ف��ة  دول  ع�����س��ر 
يعد  حيث  ���س��ن��ة(،   12-8( ال�سن 
معظم هوؤالء ال�سائقني من اأف�سل 
االأوروبية  ال�سباقات  املتناف�سني يف 
 WSK وب����ط����ول����ة  االإي����ط����ال����ي����ة 

املرموقة.
ب���ع���د ي����وم����ني م�����ن االخ����ت����ب����ارات 
ال�سعبة  امل�������س���ارات  يف  وال���ت���دري���ب 
البندقية  م����دي����ن����ة  ل���������س����واح����ي 
يتبارى  الظاهري  كان  االإيطالية، 
املت�سابقني،  �سمن  ثابتة  بخطًى 
يتناف�سوا  ج��م��ي��ع��اً  ك����ان����وا  ح���ي���ث 
لي�سلوا اىل راأ�ش القائمة لت�سفيات 
ال�سباق. ويف نهاية الدورة االأوىل، 
ال�سباق  االم��ارات��ي  البطل  ت�سدر 
اأكادميية  و���س��ع��ار  األ�����وان  م��رت��دي��اً 
وم�سجاًل  لل�سائقني  ري�����ش  بيبي 
ليبداأ  ال�����س��ب��اق  ت��وق��ي��ت يف  اأف�����س��ل 
النهائي  ق��ب��ل  ال�����س��ب��اق م��ا  ب��ع��ده��ا 

منطلقاً من املركز االأول.
اأمهر  م��ع  ال��ظ��اه��ري  تناف�ش  وق��د 
حيث  العمرية،  فئته  يف  ال�سائقني 
تكن  مل  ال���ب���داي���ة  ان���ط���الق���ة  اأن 
ب��ال�����س��يء ال���ه���ني، ل��ك��ن را����س���د كان 
ن���ظ���ام احللبة  ت��غ��ر  ع��ل��ى  ق�������ادراً 

لينتقل �سريعاً اإىل ال�سدارة. 
ح��ي��ث ب��ق��ي م��ت��ي��ق��ظ��اُ وب��ع��ي��داً عن 
عالية  بان�سيابية  وي�سر  املتاعب 
مع احللبة. ومع نهاية ال�سباق ويف 

الدورة الثامنة حل را�سد يف املركز 
الثاين مبارزاً بقوة زميله يف املركز 
ب�سرب  ان��ت��ظ��ر  را���س��د  ل��ك��ن  االأول، 
وثبات  عزم  وبكل  املنا�سبة  للحظة 
املت�سدر   متخطياً  �سرعته  من  زاد 
يف  االأول  امل���رك���ز  ب���ذل���ك  حم������رزاً 

الدورة االأخرة من ال�سباق.
الظاهري  ب��داأ  ال�سباق،  نهائي  ويف 
ولكن  �سل�سة،  ب��داي��ة  اأخ����رى  م���رة 
حمرك مركبته تعر قبل البداية 
مما ت�سبب له بالرتاجع اىل املركز 
الثاين. وبعد ا�سالح املحرك عاود 
مرة  ال�����س��ب��اق  ليت�سدر  ال��ظ��اه��ري 
اأخرى، حيث زاد الفارق مع املركز 
ك��ل لفة حمافظاً على  ال��ث��اين م��ع 

تركيزه لتخطي ال�سائقني الع�سرة 
االآخرين.

االأ�سفر  العلم   رف��ع  وبالرغم من 
الذي ت�سبب يف تباطوؤ ال�سباق، اإال 
اأن الظاهري ظل يف ال�سدارة حتى 
ال�سباق  ن��ه��اي��ة  ال��ع��ل��م م��ع��ل��ن��اً  ل���وح 
حا�سداً املركز االأول. وعلى من�سة 
اأ�سرته،  اأف�����راد  ���س��اه��ده  احل�����س��ور 
وكان را�سد واجلميع فخوراً ب�سماع 
االإمارات  ل��دول��ة  الوطني  الن�سيد 
الإنت�ساره  املتحدة تقديراً  العربية 

يف هذا ال�سباق.
�ساندرو  ع��ل��ق  امل��ن��ا���س��ب��ة  ه���ذه  ويف   
اأكادميية  ف��ري��ق  م��دي��ر  ل���وران���دي، 
ب��ي��ب��ي ري�������ش ل��ل�����س��ب��اق: ك����ان هذا 

ال�����س��ب��اق اأ����س���ع���ب م���ا ا����س���رتك به 
را�سد من �سباقات، حيث اأن جميع 
ذوي اخلربة  كانوا من  املت�سابقني 
احللبة  ع����ن  ن���اه���ي���ك  وامل������ه������ارة، 
على  را�سد  يخطئ  مل  و�سعوبتها. 
م����دار ن��ه��اي��ة االأ����س���ب���وع، ك��م��ا كان 
دوماً يتمتع مبعنويات عالية وروح 

اإيجابية، لذا قد فاز بال�سباق.
اأحد  ي��ك��ن  ال��ن��ه��اي��ة مل  »ول���ك���ن يف 
اأظهر  وق���د  ي��ه��زم��ه،  اأن  ي�ستطيع 
ال�سباق  يف  كبرين  و�سرباً  مهارة 
ما قبل النهائي مناف�ساً ال�سائقني 
االأع���ل���ى م��رت��ب��ة م���ن ن��ف�����ش الفئة 
الوقت  ك����ان  وع���ن���دم���ا  ال���ع���م���ري���ة، 
اأخذ  االأخ����رة  ال����دورة  يف  منا�سباً 

را�سد زمام املبادرة مظهراً حرفية 
ليت�سدر  ال�����س��ب��اق  ط��ي��ل��ة  ووع�����ي 

ال�سباق يف النهاية«.
را�سد  االم��ارات��ي  البطل  وق��د علق 
الظاهري على هذا ال�سباق قائاًل:  
لقد كان �سباقاً جيداً ا�ستمتعت به 
يف نهاية هذا االأ�سبوع، وكان اأي�ساً 
�سائقني  م��ع  ومهماَ  ك��ب��راً  �سباقاً 
�سرفني  وخم�سرمني،  حمرتفني 
ال�سباق.  يف  ���س��ده��م  اأت����ب����ارى  اأن 
ل�سماع  و�سعيد  بفوزي  �سعيد  واأن��ا 
االإمارات  ل��دول��ة  الوطني  الن�سيد 
يف  املن�سة   على  امل��ت��ح��دة  العربية 
اإيطاليا - حيث كانت حلظة فخر 

واعتزاز يل .

اأ�شواق ترويجية يف اجلوالت ال�شيفية لالأندية االأوروبية االأوروبية  ال��ق��دم  ك��رة  الأن��دي��ة  ال�سيفية  اجل���والت  تهدف 
ول����ق����اءات ال��ق��م��ة ب���ني ري����ال م���دري���د وغ���رمي���ه اال�سباين 
وجارة  يونايتد  االنكليزية  مان�س�سرت  وقطبي  بر�سلونة، 
�سيتي يف الواليات املتحدة، وبايرن ميونيخ االملاين وميالن 
اأ����س���واق ترويجية  ال��ب��ح��ث ع��ن  ال�����س��ني، اىل  االي��ط��ايل يف 

جديدة.
العابرة للحدود  االندية على هذه اجلوالت  وتراهن هذه 
التجارية  عائداتها  وحت�سني  والت�سويق  �سهرتها  لتعزيز 
يف ا���س��واق ج��دي��دة واع���دة.  وب��ات��ت ه��ذه اجل���والت مناف�سا 
من  جمموعة  �ستدخل  اذ  حتى،  املو�سيقى  جن��وم  جل��والت 
ب��ق��وة من  15 ن��ادي��ا ه��ي االع����رق يف اوروب����ا امل�سهد  ن��ح��و 
خالل 30 مباراة تنظم يف ثالث قارات: اأمركا ال�سمالية 
واأوقيانيا  واآ�سيا )ال�سني و�سنغافورة(  املتحدة(  )الواليات 

)ا�سرتاليا(.
وتوتنهام  )ت�سل�سي  ان��ك��ل��رتا  يف  ال��ك��ب��ار  ال�ستة  م��ن  وب���دءا 

هوت�سرب ومان�س�سرت يونايتد ومان�س�سرت �سيتي وليفربول 
وبر�سلونة(،  مديد  ري��ال  اال�سباين  الثنائي  اىل  واأر�سنال( 
وااليطايل  ميونيخ  بايرن  ك��االمل��اين  ب��ارزة  باأندية  م��رورا 
يوفنتو�ش والفرن�سي باري�ش �سان جرمان... اأدركت االأندية 

�سرورة غزو ا�سواق جديدة بعيدا عن القواعد التقليدية.
وي��ع��ت��رب ا���س��ت��اذ ال��ت�����س��وي��ق ال��ري��ا���س��ي يف ج��ام��ع��ة الف���ال 
بدافع  ان��ه  ب��ر���ش  فران�ش  لوكالة  بون�ش  ف��ران��ك  الكندية 
من م�ستثمريها االجانب اأو رعاتها ذوي امل�سالح ال�ساملة 
العابرة للدول، و�سعت كل من هذه االندية ن�سب عينيها 
اأو  ال�سني،  يف  كما  احلجم  والكبرة  النا�سئة  اال�سواق  اما 
كالواليات  املالية  والقوة  ال�سخم  امل��ال  راأ���ش  ذات  االأ�سواق 

املتحدة.

وي��ق��ول امل�����س��وؤول ع��ن ال��ع��الق��ات م��ع ال��زب��ائ��ن يف جمموعة 
من  لعدد  ال�سني  يف  الت�سويق  على  ت�سرف  التي  مايلمان 
ال�سني،  اإيلد�سن يف  وال��رواب��ط، ط��وم  واالن��دي��ة  الالعبني 
الفرق  تاأتي  ان  الريا�سة، وميكن  اأول من هواة  ثمة جيل 
املقبلة وان   15 ال�  او  الع�سر  او  ال�سنوات اخلم�ش  اليها يف 

تك�سب م�سجعا لي�ش له اأي والء طبيعي جتاه اأي ناد.
اجلولة  تنظيم  يف  خ�سو�سا  املنخرط  اإيلد�سن  وي�سيف 
 50 ثمة  ان  لنقل  االمل��اين  دورمتوند  لبورو�سيا  ال�سيفية 
مليونا من ال�سباب يف �سن اخلام�سة ع�سرة. يت�ساءل اجلميع 
اي ناد يجب ان ادعم؟جولة يف ال�سني هي الطريقة املمتازة 

القامة هذا االت�سال االول.
املعمورة  اأرج��اء  املوجودين منذ زمن يف  االأن�سار  واأم��ا مع 

خ�سو�سا عرب جمموعات امل�سجعني، ت�ساهم هذه اجلوالت 
التلفزيون  �سا�سات  على  تقت�سر  كانت  عالقة  تطوير  يف 

ومواقع التوا�سل االجتماعي.
طوم  �سيتي  مان�س�سرت  ن���ادي  يف  ال��ت��ج��اري  امل��دي��ر  وي���رى 
على  فريقهم  م�ساهدة  امكانية  امل�سجعني  منح  ان  غليك 
النادي.  من  لتقريبهم  املثالية  الو�سيلة  هي  الواقع  اأر���ش 
تلعب  او  مدريد  ري��ال  ب�سهرة  لي�ست  اندية  اىل  وبالن�سبة 
يف بطولة اقل م�ساهدة من الدوري االنكليزي املمتاز على 
�سبيل املثال، تعترب جولتها يف اآ�سيا و�سيلة جيدة للتعريف 

عن نف�سها وتطوير خرباتها.
اآي  ب��ات �سندوق  ال��ذي  الفرن�سي  االأن��دي��ة ليون  م��ن ه��ذه 
دي جي ال�سيني م�ساهما يف راأ�سماله. وي�سعى االأخر اىل 

لتنمية  للنادي  التابع  التدريب  مركز  خ��ربة  م��ن  االف���ادة 
مواهب حملية، ولذلك �سيم�سي النادي الفرن�سي خم�سة 
اأيام يف ال�سني يخو�ش خاللها مباراة ودية مع انرت ميالن 
اأوال�ش  نادي ليون جان مي�سال  االيطايل. ويو�سح رئي�ش 
لفران�ش بر�ش ان هذا االمر �سيتيح اظهار لي�ش فقط اننا 
اللعب  ي�ستطيعون  ه��وؤالء  ان  اي�سا  الالعبني وامن��ا  نوؤهل 
ي�سيف  ال�سني.  يف  مل�سروعنا  وال��رتوي��ج  ل��ي��ون  ف��ري��ق  م��ع 
ال�سعيد  على  املقايي�ش:  بكل  رابحة  اجلولة  ان  يعني  هذا 
الريا�سي من خالل مباراة كبرة مع انرت ميالن، وعلى 
هذه  ان  اال  ال�سني.  يف  ن�ساطنا  لتطوير  االع��م��ال  �سعيد 

اجلوالت يجب ان تكون حمطة يف م�سار طويل.
تاأتي اىل هنا  اإيلد�سن انه ال ت�ستطيع ان تتوقع ان  ويرى 

وتقوم بجولة يف ال�سني لكي تقول انك جنحت.
ي�سيف انه التزام م�ستمر جتاه �سوق ويجب ان يكون المد 

طويل.

عقدت االأمانة العامة ل� “جائزة حممد بن را�سد 
“مبادرات  ع�سو  الريا�سي”  ل��الإب��داع  مكتوم  اآل 
اجتماعها  العاملية”  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
اأم���ني ع��ام اجلائزة  امل���ري  ال���دوري برئا�سة م���وزة 
اآل رح��م��ة م��دي��ر اجلائزة  اأم����ان  ن��ا���س��ر  وح�����س��ور 

واأع�ساء فرق العمل.
�سر عملية  االط���الع على  االج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 
بفئات  للفوز  املتقدمني  ملفات  وا�ستالم  الرت�سح 
الدورة التا�سعة من اجلائزة االأكرب من نوعها يف 
القطاع الريا�سي بالعامل من حيث قيمة اجلوائز 
تعنى  التي  االإط��الق  على  واالأوىل  فئاتها،  وتنوع 

مبجال االإبداع يف العمل الريا�سي.
حيث مت االطالع على اأعداد املتقدمني وتوزيعهم 
جغرافياً ح�سب الدول العربية، وتفاعل املوؤ�س�سات 

وعربيا  حمليا  الريا�سية  واالحت���ادات  واملنظمات 
ودول���ي���ا م��ع دع����وات امل�����س��ارك��ة ب��اجل��ائ��زة وت�سليم 
ب���داأت يف  امل��ح��ددة وال��ت��ي  ال��ف��رتة  ملفاتهم �سمن 
 31 ح��ت��ى  وت�����س��ت��م��ر   2017 اأب���ري���ل  م���ن  االأول 
التي  اإجنازاتهم  تت�سمن  والتي  املقبل،  اأغ�سط�ش 
 2016 �سبتمرب   21 الفرتة من  خ��الل  حتققت 

حتى 31 اأغ�سط�ش 2017.
بالتفاعل الذي  امل��ري عن �سعادتها  وع��ربت م��وزة 
وج���دت���ه دع�����وة اجل����ائ����زة وا����س���ت���الم ال���ع���دي���د من 
اأن  واأك��دت  ملفات الرت�سح حمليا وعربيا ودوليا، 
من  العاملي  امل�ستوى  على  الرائدة  اجلائزة  مكانة 
را�سد  ب��ن  حممد  “مبادرات  يف  ع�سويتها  خ��الل 
اأ�سافته  الذي  الكبر  العاملية”، واالأث��ر  اآل مكتوم 
وعربيا  حمليا  الريا�سي  القطاع  تطوير  حلركة 

امل�ساركة فيها  االإقبال على  بزيادة  �ساهما  ودوليا، 
�ساهمت  كما  ب��ه��ا،  ال��ف��وز  ���س��رف  لنيل  والتناف�ش 
املحلية  الريا�سية  املوؤ�س�سات  مع  التوا�سل  خطة 
والعربية والدولية والزيارات التي قام بها فريق 
ال��ري��ا���س��ي��ة املحلية،  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  ع��م��ل اجل���ائ���زة 
ملفات  وت��ق��دمي  للت�سجيل  ذك��ي��ة  ح��ل��ول  وت��وف��ر 
الر�سمي  امل��وق��ع االل��ك��رتوين  الرت�سح م��ن خ��الل 
للجائزة وكذلك عرب التطبق الذكي للجائزة، يف 
تي�سر عملية الت�سجيل واخت�سار الوقت واجلهد 
وه���و االأم����ر ال����ذي ان��ع��ك�����ش اي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى عملية 

التقدمي.
كما اأكدت اأمني عام اجلائزة اأن �سعادة مطر الطاير 
رئي�ش جمل�ش اأمناء اجلائزة يحر�ش على متابعة 
وجلنة  الفنية  اللجنة  وه��ي  اجل��ائ��زة  جل��ان  عمل 

والربامج  والت�سويق،  االت�سال  وجلنة  التحكيم 
يوجه  كما  ال��ل��ج��ان،  عمل  خطط  تت�سمنها  ال��ت��ي 

بدعم العمل لتحقيق اأهداف اجلائزة.
اال�ستعدادات  ع��ل��ى  االط�����الع  االج���ت���م���اع  يف  ومت 
ع�سر  الثالثة  الدولية  دبي  ندوة  لتنظيم  اجلارية 
واملقرر تنظيمها يف االأول من �سهر نوفمرب املقبل 
مب�ساركة قيادات و�سناع قرار و�سخ�سيات ريا�سية 

حملية وعربية ودولية.
ملفات  ا�����س����ت����الم  ال����ع����ام����ة  االأم������ان������ة  وت����وا�����س����ل 
ال��ري��ا���س��ي��ني واالأف������راد وال���ف���رق وامل��وؤ���س�����س��ات من 
للفوز  بالتناف�ش  ال��راغ��ب��ني  االإجن����ازات  اأ���س��ح��اب 
ت�ستمر  ح��ي��ث  ل��ل��ج��ائ��زة،  التا�سعة  ال����دورة  ب��ف��ئ��ات 
عملية الت�سجيل وتقدمي امللفات  حتى نهاية �سهر 
اأن  على  العامة  االأم��ان��ة  واأك��دت  املقبل،  اأغ�سط�ش 

على  الثاين  للعام  �سيكون  الرت�سح  ملفات  تقدمي 
وذل���ك عرب   100% بن�سبة  ال��ك��رتون��ًي��ا  ال��ت��وايل 
www. للجائزة  الر�سمي  االل��ك��رتوين  امل��وق��ع 

التطبيق  ع��رب  وك��ذل��ك   mbrawards.ae
على  املتوفر   ،mbrawards للجائزة  الذكي 
متجري اأبل �ستور، وجوجل بالي وميكن ت�سغيله 
اإ���ش واأن��دروي��د، وال��ذي يتيح  على نظامي ماك اأو 
والوثائق  املرت�سح  امللف  حمتويات  جميع  حتميل 
االأجهزة  اأو  املحمول  الهاتف  خالل  من  املطلوبة 

اللوحية الذكية ب�سهولة بالغة.
وبذلك فاإن اأمام القطاع الريا�سي 50 يوًما فقط 
لتقدمي وت�سليم امللفات للراغبني يف املناف�سة على 
اأو  اأو اجلماعية  ال��ف��ردي��ة  اجل��ائ��زة  ف��ئ��ات  اإح���دى 
املوؤ�س�سية �سمن فئات االإبداع الريا�سي وهي : فئة 

االإبداع الريا�سي الفردي حيث متنح هذه اجلائزة 
ل���الأف���راد م���ن ال��الع��ب��ني وامل���درب���ني واالإداري������ني 
واحل��ك��ام ال��ذي��ن ح��ق��ق��وا اإب���داع���ات ري��ا���س��ي��ة على 
االإبداع  فئة  وال���دويل،   والعربي  املحلي  امل�ستوى 
ال��ري��ا���س��ي اجل��م��اع��ي ال��ت��ي مت��ن��ح ف��ي��ه��ا اجلائزة 
للفرق التي حققت اإبداعات ريا�سية على امل�ستوى 
املحلي والعربي والدويل، و  فئة االإبداع املوؤ�س�سي 
التي متنح فيها اجلائزة للجهات الريا�سية التي 
املحلي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ري��ا���س��ي��ة  اإب���داع���ات  حققت 
اأ�سماء  ع��ن  االإع����الن  و�سيتم  وال����دويل.  وال��ع��رب��ي 
التا�سعة م��ن اجل��ائ��زة خالل  ب��ال��دورة  ال��ف��ائ��زي��ن 
على  نوفمرب،  �سهر  خ��الل  يعقد  �سحفي  موؤمتر 
اأن يتم تكرمي الفائزين يف احلفل ال�سنوي الكبر 

يوم 10 يناير 2018 .

جائزة حممد بن را�شد لالإبداع الريا�شي ت�شتعر�س عملية الرت�شح وندوة االإبداع

را�شد الظاهري االأول على من�شة التتويج يف حلبة اأدريا يف اإيطاليا 

•• �لعني - �لفجر

قال مطر عبيد الظاهري ال�سهباين، مدير الفريق 
االأول لكرة القدم بنادي العني، اإن بعثة “الزعيم” 
وذلك  اجلمعة،  غٍد  يوم  �سباح  النم�سا  اإىل  �ستغادر 
يف  اجل��دي��د  ال��ك��روي  للمو�سم  حت�����س��رات��ه  ملتابعة 
امل��ع�����س��ك��ر اخلارجي  ال��ث��ان��ي��ة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف  امل��رح��ل��ة 
والذي من املقرر اأن ي�ستغرق 25 يوماً بعدها يعود 
وحتديداً  ا�ستعداداته  لتكملة  ال��دول��ة  اإىل  الفريق 
�سهر  م��ن  ع�سر  ال��ث��اين  امل��واف��ق  ال�سبت  ي��وم  �سباح 

اأغ�سط�ش املقبل.
مبارياته  �سي�ستهل  ال��ع��ني  اأن  ال�����س��ه��ب��اين  واأك�����د 
يف  ال�سعودي  االأه��ل��ي  اأم���ام  قوية  مبواجهة  ال��ودي��ة 
قبل  احل��ايل،  يوليو  �سهر  من  والع�سرين  ال�ساد�ش 
للدوري  املنتمي  ب��اك��و  ان��رت  ن���ادي  ف��ري��ق  يلتقي  اأن 
االأذرب���ي���ج���اين امل��م��ت��از يف احل�����ادي وال��ث��الث��ني من 
نف�ش ال�سهر كما �سيواجه هرتا برلني االأمل��اين يف 
اأغ�سط�ش املقبل ويفا�سل املدرب زوران  ال�سابع من 
فريق  اأو  العربية  املنتخبات  اأح��د  مواجهة  ب��ني  م��ا 
االأملاين  االأوىل  الدرجة  املنتمي لدوري  نادي كولن 
“بوند�سليغا” يف ختام مبارياته باملع�سكر وذلك يف 
احلادي ع�سر من �سهر اأغ�سط�ش، بعد اأن قرر اإلغاء 
املواجهة الودية االأوىل باملع�سكر والتي كانت مقررة 
مباراة  ليخو�ش  اجل���اري  ال�سهر  م��ن  الع�سرين  يف 
ال��دول��ة وحتديداً  اإىل  ال��ع��ودة  بعد  ال��ع��ني  ودي���ة يف 
قبل مواجهة الهالل ال�سعودي واملقررة يف احلادي 
الع�سرين من �سهر اأغ�سط�ش املقبل �سمن ذهاب ربع 

نهائي دوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم.
االلتزام واجلدية

وام���ت���دح م��دي��ر ف��ري��ق ال��ع��ني رغ��ب��ة ال��الع��ب��ني يف 
حت��ق��ي��ق اأف�����س��ل امل��ك��ا���س��ب امل���رج���وة خ���الل مرحلة 
االإعداد االأولية وحر�سهم على اإظهار روح االلتزام 
واجلدية وال�سعور بامل�سوؤولية التي بدت عنواناً الأداء 
اجلميع خالل املرحلة احلالية من االإعداد للمو�سم 
بالتجمع  الزعيم  ا�ستهلها  والتي  اجلديد  الكروي 
الداخلي يف العا�سر من �سهر يوليو اجلاري، م�سراً 

الكرواتي  امل��درب  منحهم  الذين  الالعبني  اأن  اإىل 
حر�سوا  االأوىل  املرحلة  عن  راح��ة  ماميت�ش  زوران 
جميعاً على احل�سور للفح�ش الطبي، االأمر الذي 
يبعث على االطمئنان ويوؤكد اأن انطالقة العني يف 

التح�سر للمو�سم مت�سي بال�سورة املطلوبة.
وحول الالعبني الذين منحهم املدرب راحة، قال: 
احلقيقة ارتاأى املدرب منح الدوليني، راحة كونهم 
للراحة  الكافية  الزمنية  امل�ساحة  مل يح�سلوا على 
التحقوا  الأن��ه��م  وذل���ك  بالفريق،  زم��الئ��ه��م  كبقية 
مبا�سرة ب�سفوف املنتخب مع نهاية املو�سم املا�سي، 
اأن��ه ق��رار امل��درب موفق الأن الدوليني  ويف اعتقادي 
بالفعل كانوا يف حاجة لراحة �سلبية قبل االنخراط 
باملع�سكر  االإع����داد  برنامج  م��ن  الثانية  املرحلة  يف 

اخلارجي.
 

اأبرز الغي�ب�ت
املتوقعة  الغيابات  اأب��رز  ح��ول  ���س��وؤال  على  وتعليقاً 
مع بداية املع�سكر، قال: بداية اأود اأن اأكرر تهنئتي 
زواجه،  مبنا�سبة  املنهايل،  �سعيد  الفريق  لالعب 
االآخر   ه��و  راح���ة  اأن مينحه  امل����درب  ارت����اأى  ح��ي��ث 
�سهر  م��ن  الع�سرين  يف  الفريق  مبع�سكر  ليلتحق 
املنتخب  اإىل جانب زمالئه العبي  يوليو اجل��اري 
االأوملبي وهم حممد �سعيد بو�سندة و�سعيد جمعة 

وعلي عيد غميل.
و�سع  احلقيقة  ق��ال:  امل�سابني،  الالعبني  وح��ول 
للغاية،  االإ�سابة مطمئن  العائدين من  الالعبني 
خالل  كبرة  جهوداً  بذلوا  اجلميع  واأن  خ�سو�ساً 
املرحلة املا�سية وحتديداً يف �سهر رم�سان الف�سيل 
اإ�سماعيل  الدوليني  اأن  بيد  املبارك،  الفطر  وعيد 
التاأهيل  برنامج  �سيتابعان  عي�سى  وخ��ال��د  اأح��م��د 
اللياقة  ال��ف��ري��ق وم�����درب  اإ�����س����راف ط��ب��ي��ب  حت���ت 
اإىل  النم�سا  يف  املع�سكر  م��ن  و�سيغادران  البدنية، 
بر�سلونة لالطمئنان على ا�سابتيهما كما اأن خالد 
من  امل��ق��ررة  العالجية  اجل��رع��ات  �سيتابع  عي�سى 
الطبيب هناك قبل اأن يعودا اإىل مقر املع�سكر مرة 

اأخرى.

النم�ش� يف  االأمل�ين  برلني  هريت�  “الزعيم” يواجه 

ال�شهباين: ا�شتعدادات العني للمو�شم 
اجلديد مت�شي ب�شورة جيدة
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الفجر الريا�ضي

ت�ست�سيف الواليات املتحدة اعتبارا من الن�سف 
االبطال  ك���اأ����ش  دورة  ي��ول��ي��و  م���ن مت���وز  ال���ث���اين 
بول  ال�سوبر  طريقة  على  جت��ذب  التي  الدولية 
ابطال  دوري  م�سابقة  اأن��دي��ة  اأب����رز  االم���رك���ي، 
الدورة  ه��ذه  يف  للم�ساركة  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اوروب����ا 

الودية االعدادية للمو�سم اجلديد.
الدورة  هذه  منظم  �ستيليتانو  ت�ساريل  وحر�ش 
�سيفية  دورة  اف�����س��ل  ج��ع��ل��ه��ا  يف  ي��رغ��ب  ال����ذي 
دعوة  على  العامل،  يف  اجلديد  للمو�سم  اعدادية 
كبار القارة العجوز مثل ريال مدريد وبر�سلونة 
اال�سبانيني، وقطبي مدينة مان�س�سرت االنكليزية 
هوت�سرب،  توتنهام  ومواطنهما  و�سيتي  يونايتد 
وباري�ش �سان جرمان الفرن�سي وروما االيطايل 
زواج  ال���دورة  ان  م��وؤك��دا  االي��ط��ايل،  ويوفنتو�ش 

مثايل بني التجارة وكرة القدم.
التجاري،  الكروي -  التجمع  و�ستكون ذروة هذا 
متوز   29 يف  وبر�سلونة  مدريد  ري��ال  كال�سيكو 
حيث  م��ي��ام��ي،  يف  روك  ه���ارد  ملعب  على  يوليو 
و4500   250 ب��ني  التذاكر  اأ�سعار  ت��راوح��ت 

دوالر.
وهي املرة االأوىل التي يلتقي فيها الفريقان 

1982 عندما  ع���ام  م��ن��ذ  ا���س��ب��ان��ي��ا  خ����ارج 
يف  ن�سبيا  االه��ت��م��ام  تلق  مل  م��ب��اراة  خا�سا 

فنزويال.
وقال �ستيليتانو رئي�ش �سركة ريلفنت 

�سبورت�ش التي تنظم الدورة ريال 
انها  م���دري���د-ب���ر����س���ل���ون���ة، 

حقا م��ب��اراة ف��ري��دة من 
نوعها.

�ستكون  اأ�����س����اف 
حفالت  ه��ن��اك 

�سيقية  مو
واأم�سيات 

�سن�سرف  ب��ول.  �سوبر  ذل��ك  �سي�سبه  احتفالية. 
وتقدمي  احل����دث،  ه���ذا  لتنظيم  دوالر  م��ل��ي��وين 
اإ�سارة  وذلك يف  اأ�سبوع كامل حول كرة القدم”، 
اىل املباراة النهائية لدوري كرة القدم االأمركي، 
وال���ت���ي جت����ذب ���س��ن��وي��ا م���الي���ني امل�����س��ج��ع��ني يف 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، وع��ائ��دات اإع��الن��ي��ة بع�سرات 
املاليني. وبخ�سو�ش املبالغ التي دفعت لالندية 
من اأجل جذبها اىل الواليات املتحدة، مل يرغب 

�ستيليتانو الدخول يف تفا�سيل.
مبالغ  تلقت  لقد  بر�ش  فران�ش  لوكالة  واأو���س��ح 
اأك��ر من ذلك  اأق��ول  مهمة ج��دا. ال ميكنني اأن 
اىل  بالنظر  يختلف  ذل��ك  �سرية.  م�ساألة  الأن��ه��ا 
بع�ش  اي�سا  نتقا�سم  احل��االت،  بع�ش  الفرق. يف 

االإيرادات مع الفرق.
على  �سركته  تعول  امل�سابقة،  متويل  اأج��ل  وم��ن 
ال��ت��ذاك��ر ول��ك��ن اأي�����س��ا ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة وا���س��ع��ة من 
ال�سركاء من القطاع اخلا�ش، بينها �سركة اجلعة 
هاينيكن،  ال���ه���ول���ن���دي���ة 
ال������������������راع������������������ي 

ال��ر���س��م��ي، و���س��رك��اء بع�ش االأن��دي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
اأو  اأون  ال���ربي���ط���اين  ال��و���س��ي��ط  م��ث��ل  ال��ب��ط��ول��ة 
)جرنال  �سيفروليه  االمركية  ال�سيارات  �سركة 

موتورز( املرتبطة مبان�س�سرت يونايتد.
وت�سهد البطولة اقامة 12 مباراة يف 11 مدينة 
مبباراة  يوليو  مت��وز   19 يف  وتفتتح  ام��رك��ي��ة. 
باري�ش �سان جرمان مع روما، على ان تختتم يف 
30 منه بدربي ايطايل يجمع يوفنتو�ش البطل 

بروما و�سيفه.
واو�سح �ستيليتانو ان كرة القدم تتطور حقا على 
امل�ستوى التجاري، م�سيفا هذه الفرق قادرة على 
الواليات  يف  التجارية  عالماتها  من  اال�ستفادة 
ق���ادرة على فعله قبل  تكن  م��ا مل  وه��و  املتحدة، 
ب�سعبية  االآن  حتظى  القدم  ك��رة  عاما.  ع�سرين 

كبرة هنا.
االأوىل  ال��ودي��ة  امل��ب��اراة  ان  �ستيليتانو اىل  وا���س��ار 
التي نظمها بني االأندية االأوروبية الكبرة كانت 

مدريد  ري����ال  ب��ني   ،2002 اأغ�����س��ط�����ش  يف  
وروما، وكانت خم�س�سة جلهود مكافحة 

فرو�ش نق�ش املناعة اإيدز.
واو����س���ح يف ذل����ك ال���وق���ت، كان 
ت���ن���ق���ل ال�����ف�����رق ال����ك����روي����ة 

االوروب�����ي�����ة ال���ك���ب���رة اىل 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأم���را 
ن�����ادرا. واالأم�����ور تغرت 
منذ ذل��ك احل��ني. واكد 

انه  �ستيليتانو 
ع�����ام  يف 

فعال  ترف�ش  ال��ف��رق  ك��ان��ت  و2004،   2003
القدوم اىل الواليات املتحدة )...( يف اعتقادها، 
�سل�سلة من  ب���ل جم���رد  ودي����ة  ال������دورة  ت��ك��ن  مل 
جدا  خمتلفة  امل�ساألة  اال�ستعرا�سية.  امل��ب��اري��ات 
االآن، م�سددا على البعد الريا�سي لهذه امل�سابقة، 
البدين  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  م��ف��ي��دا  وال����ذي يعترب 

واملعنوي من اأجل التح�سر للمو�سم املقبل.
يتعني  ان��ه  تعتقد  االن��دي��ة  ك��ان��ت  �سابقا،  وت��اب��ع 
ع��ل��ي��ه��ا م���واج���ه���ة ال����ف����رق ال�����س��ه��ل��ة ف���ق���ط. اإذا 
ج����اءت اإىل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ف��ك��ان ذل���ك من 
الكثر  ال�����س��يء  تفعل  مل  ف��ق��ط.  الت�سويق  اأج���ل 
با�ستثناء املجيء. االآن كل �سيء تغر. الالعبون 

وامل�سوؤولون ياأخذون االأمور بجدية حقا.
عليها  واط��ل��ق  احل��ايل  �سكلها  البطولة  واأخ���ذت 
ا�سم كاأ�ش االأبطال الدولية اعتبارا من 2013. 
وتقام البطولة اي�سا لكن بدرجة اقل يف ا�سيا، يف 

ال�سني و�سنغافورة هذا ال�سيف.
انها  ال�����س��دد  ه���ذا  يف  �ستيليتانو  وق����ال 
القول  ج����دا. ومي��ك��ن  خم��ت��ل��ف��ة 
االكر  هو  التجاري  البعد  اأن 
االندية  اىل  بالن�سبة  اأهمية 

يف ال�سني.
تذهب  ال  اأن������ت  وا������س�����اف 
اأج�����ل  م�����ن  ال���������س����ني  اىل 
اأيام  ع�سرة  مل��دة  ال��ت��دري��ب 
بالنظر  فريقك  اإع���داد  اأو 
مركز  اإيجاد  �سعوبات  اىل 
والتلوث  جيد  تدريب 
ال�������ذي مي���ك���ن ان 
بع�ش  ت�����س��ه��ده 
املدن يف ف�سل 

ال�سيف.

حتول االأربعة الكبار اإىل الثالثة الكبار بعد اخلروج املفاجئ 
لرفائيل نادال من بطولة وميبلدون للتن�ش و�سي�سعى الباقون 
تاأكيد  اإىل  م��وراي ونوفاك ديوكوفيت�ش  واآن��دي  روج��ر فيدرر 
اأم�ش  ال��ث��م��ان��ي��ة  دور  يف  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  للمناف�سة  م��وؤه��الت��ه��م 

االأربعاء.
واأمام فيدرر، بطل وميبلدون �سبع مرات، االختبار االأقوى 

ع��ل��ى ال�����ورق ���س��د ال��ك��ن��دي م��ي��ل��و���ش راون��ي��ت�����ش امل�سنف 
ال�ساد�ش.

وفاز راونيت�ش �ساحب �سربات االإر�سال القوية، املهزوم 
يف النهائي اأمام موراي العام املا�سي، ثالث مرات 

هذا  لكن  مواجهة   12 يف  فيدرر  على  فقط 
قبل  يف  واأحدثها  مباراتني  اآخر  يت�سمن 

نهائي وميبلدون 2016.
امل�سنف  ال�سوي�سري  ال��الع��ب  لكن 

اأف�سل كثرا من  الثالث يف و�سع 
العام املا�سي حتى لو مل يخترب 

حتى االآن يف هذه البطولة.
وق����ال راون��ي��ت�����ش ب��ع��د ف����وزه يف 
الك�سندر  ع��ل��ى  ال���راب���ع  ال�����دور 

زفريف يف خم�ش جمموعات 
يوم االثنني اأعتقد اأن روجر 
ه��و اأف�����س��ل الع��ب ه��ذا العام 

امللعب.  ي���ك���ون يف  ع��ن��دم��ا  ���س��ك  ب���ال 
واأ�ساف لكن االأمر ال يتعلق ب�ستة اأ�سهر اأو اأي 
لذا  االأربعاء.  بيوم  يتعلق فقط  االأم��ر  �سيء.. 

يجب اأن اأجد طريقة ملحاولة اأن اأكون اأف�سل 
يف هذا اليوم.

ومن املتوقع هطول اأمطار خالل مناف�سات اليوم االأربعاء لكن 
الرئي�سي  امللعب  �سقف  اإغ��الق  �سيتم  حتى لو مل يحدث ذلك 

وفقا الإعالن املنظمني.
�سام  االأم��ري��ك��ي  م��ع  اأوال  م���واري  و�سيلعب 
اأن  قبل  الرئي�سي  امللعب  على  كويري 

يظهر فيدرر ملواجهة راونيت�ش.
اأقل  راح��ة  على  ديوكوفيت�ش  وح�سل 
مباراته  تاأجيل  ب�سبب  مناف�سيه  من 
���س��د ال��ف��رن�����س��ي اأدري������ان م��ان��اري��ن��و يف 
دور ال�ستة ع�سر، التي فاز بها يف ثالث 
مواجهة  ب�سبب  الثالثاء  اإىل  جمموعات، 
نادال املاراثونية التي ا�ستمرت 
خل����م���������ش جم����م����وع����ات 
اأم�����ام جيل  وخ�����س��ره��ا 

مولر يوم االثنني.
امل�سنف  ويواجه 
اأي�سا  ال���ث���اين 
وهو  م��ن��اف�����س��ا، 
ال����ت���������س����ي����ك����ي 
ت�����������وم�����������ا������������ش 
ب��������ردي��������ت�����������������ش، 
مي���ت���ل���ك ال���ك���ث���ر من 
اخل��ربة نظرا الأن��ه يظهر يف 
للمرة  ومي��ب��ل��دون  يف  الثمانية  دور 

اخلام�سة.
على   11 امل�����س��ن��ف  ب���ردي���ت�������ش  وف������از 
ديوكوفيت�ش يف الدور قبل النهائي 

عام 2010 قبل هزميته يف النهائي اأمام نادال لكن الالعب 
الت�سيكي  مناف�سه  �سد  مواجهاته  يف   2-25 يتفوق  ال�سربي 

البالغ عمره 31 عاما.
اإنه العب  اإنه موجود منذ �سنوات عديدة.  وقال ديوكوفيت�ش 

�سمن االأوائ��ل الع�سرة عامليا.. ي�سدد �سربات قوية وهذا 
يالئم هذه االأر�سية.

واأ�ساف بالن�سبة يل من املهم للغاية البدء ب�سكل جيد. 
واجهته كثرا. اأعرف ما يجب علي فعله.

ومن املتوقع اأن يجتاز موراي امل�سنف االأول 
امل�سنف  م��ن��اف�����س��ه  ال��ل��ق��ب  وح���ام���ل 

الالعب  اأن  رغ����م  ك���وي���ري   24
املرحلة  ه���ذه  ب��ل��غ  االأم��ري��ك��ي 

ال���ع���ام امل���ا����س���ي وف�����از على 
ديوكوفيت�ش يف طريقه.

ل�����ك�����ن رمب���������ا ت����ك����ون 
امل���واج���ه���ة االأب������رز 

ب������ني م���ول���ر 
الع����������������������������ب 
لوك�سمبورج 

 ،16 امل�����س��ن��ف 
وه����������و اأع���������س����ر 

م�����ت�����خ�����������س�����������ش 
امل��������الع��������ب  يف 

 ، لع�سبية ا

وال����ك����روات����ي 

بطل  �سيليت�ش،  و�سيلعب  ال�سابع.  امل�سنف  �سيليت�ش  مارين 
وميبلدون  يف  الثمانية  دور  يف   ،2014 امل��ف��ت��وح��ة  اأم��ري��ك��ا 
للعام الرابع على التوايل وي��راه البع�ش ق��ادرا على حتقيق 

مفاجاأة حقيقية يف هذه 
البطولة.

دورة ك�أ�ض االأبط�ل الدولية

كالك�شيو ريال مدريد وبر�شلونة يف ميامي 29 يوليو

 عاود العبو بر�سلونة متارينهم ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد 
الذي حل  فالفردي  اإرن�ستو  اجلديد  اإ�سراف مدربهم  يف 
بدال من لوي�ش انريكه يف نهاية املو�سم املن�سرم، ويف غياب 

العبني بارزين يتقدمهم االأرجنتيني ليونيل مي�سي.
واأع���ل���ن ال���ن���ادي ان ال��الع��ب��ني خ�����س��ع��وا ���س��ب��اح االأرب���ع���اء 
لفحو�ش طبية، قبل ان يخ�سوا التمرين االأول يف اإ�سراف 

املدرب ال�سابق الأتلتيك بلباو.
و�سملت الغيابات، ا�سافة اىل مي�سي الذي احتفل بزفافه 
يف 30 حزيران يونيو، �سريكه يف خط الهجوم الربازيلي 

املتواجدين يف  بيكيه  ال��دويل ج��رار  الدفاع  نيمار، وقلب 
اليابان �سمن رحلة ترويجية.

مقارنة  الفريق  �سفوف  على  كثرة  تعديالت  تطراأ  ومل 
ب��امل��و���س��م امل��ا���س��ي ال����ذي اأن���ه���اه ث��ان��ي��ا خ��ل��ف غ��رمي��ه ريال 

مدريد.
ديلوفوي قادما من  الفريق �سوى جرار  ومل ين�سم اىل 
وكري�ستيان  ماتيو  جرميي  الفرن�سي  وغ��ادره  ايفرتون، 

تيلو.
اجلمعة،  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال��ف��ري��ق  ت��دري��ب��ات  اىل  و�سين�سم 

األ���ب���ا، �سامويل  ان��ي��ي�����س��ت��ا، ج�����وردي  ان��دري�����ش  ال��الع��ب��ون 
مطلع  ���س��ارك��وا  ب��ع��دم��ا  بو�سكيت�ش،  و���س��رخ��ي��و  اوم��ت��ي��ت��ي 
 2018 العامل  كاأ�ش  ت�سفيات  يف  املا�سي  يونيو  حزيران 
ان يلتحق بهم مي�سي ونيمار  مع منتخبات بالدهم، على 

وبيكيه ال�سبت.
وينتقل بر�سلونة يف 19 متوز يوليو اىل الواليات املتحدة 
خاللها  ي��خ��و���ش  امل��ق��ب��ل،  للمو�سم  ا���س��ت��ع��دادي��ة  ج��ول��ة  يف 
يونايتد  ومان�س�سرت  االي��ط��ايل  يوفنتو�ش  �سد  م��ب��اري��ات 

االنكليزي وريال يف اطار كاأ�ش االأبطال.

بر�شلونة يخو�س اأول تدريب باإ�شراف فالفريدي 

الثالثة الكبار يتطلعون لن�شف نهائي وميبلدون 

نقطة اأوىل قد ال حتت�شب لغوي�ن� 

ظاهرة ديفي�س تتكرر �شد كو�شتاريكا بالكاأ�س الذهبية 
تكررت ظاهرة النا�سىء الكندي الفون�سو ديفي�ش �سد 
1-1، يف حني  كو�ستاريكا عندما �سجل هدف التعادل 
حتت�سب  ال  قد  اوىل  نقطة  الفرن�سية  غويانا  خطفت 
من  الثانية  اجل��ول��ة  يف  ه��ن��دورا���ش  م��ع  �سلبا  بتعادلها 
الذهبية  ال��ك��اأ���ش  �سمن  االوىل  املجموعة  مناف�سات 
ال�سمالية  )اأم��رك��ا  الكونكاكاف  ملنطقة  ال��ق��دم  لكرة 
والو�سطى والكاريبي( املقامة يف الواليات املتحدة حتى 

26 متوز يوليو اجلاري.
وايتكاب�ش  فانكوفر  العب  عاما(،   16( ديفي�ش  وك��ان 
بعد   2000 ع��ام  غانا  يف  لالجئني  خميم  يف  امل��ول��ود 
�سجل هدفني  ليبريا،  احل��رب يف  م��ن  عائلته  ه��روب 
اجلمعة  البطولة  افتتاح  يف   )2-4( غويانا  مرمى  يف 

املا�سي.
فجر  ال��ث��ان��ي��ة  امل���ب���اراة  يف  الت�سجيل  دي��ف��ي�����ش  واف��ت��ت��ح 
ان تخطى  بعد   26 الدقيقة  االرب��ع��اء يف هيو�سن يف 
�سكوت  م��ن  عر�سية  وت��اب��ع  ال��دف��اع  الهائلة  ب�سرعته 
الكو�ستاريكي  احلار�ش  خدع  ان  بعد  املرمى  يف  ارفيلد 

باتريك بيمربتون.
وكان ديفي�ش قريبا من ت�سجيل الهدف الثاين بعد 10 
دقائق )36(، وتدخل احلار�ش الكندي ميالن بوريان 
وانقذ مرماه برباعة وابعد �سابحا كرة من ركلة ركنية، 
لكن ذلك مل مينع كو�ستاريكا من ادراك التعادل قبيل 
نهاية ال�سوط االول بف�سل فران�سي�سكو كالفو )42(.

يونايتد  مان�س�سرت  ناديي  من  املراقب  ديفي�ش،  وترك 
ال�سوط  م�ستهل  يف  م��ك��ان��ه  االن��ك��ل��ي��زي��ني،  ول��ي��ف��رب��ول 
الثاين متاأثرا با�سابة يف كاحل قدمه اليمنى، وانتقلت 
ال��دف��اع وح��اف��ظ��ت على نقطة  ك��ن��دا بعد خ��روج��ه اىل 
ثمينة ابقتها يف �سدارة املجموعة بر�سيد اربع نقاط 

بفارق االهداف عن كو�ستاريكا.
على  الفرن�سية  غ��وي��ان��ا  ح�سلت  الثانية،  امل��ب��اراة  ويف 
نقطتها االوىل يف البطولة بتعادلها �سلبا مع هندورا�ش 
على امللعب ذاته كومبا�ش �ستاديوم يف هيو�سن بوالية 
وتتحول  حتت�سب  ال  ق��د  غويانا  نقطة  لكن  تك�سا�ش. 

اىل هزمية �سفر-3 ب�سبب حتديها احتاد الكونكاكاف 
وا���س��راره��ا ع��ل��ى ا����س���راك ال����دويل ال��ف��رن�����س��ي ال�سابق 

فلوران مالودا.
ورغم هذه املخالفة، مل يلعب مالودا دور املنقذ الذي 
كان يعول عليه القيام به حيث غاب عن اجواء اللقاء 
متاما يف ال�سوط االول، وهدد يف الثاين مرمى احلار�ش 
بت�سديدتني  منا�سبتني  يف  لوبيز  لوي�ش  الهندورا�سي 
التمريرات  بع�ش  م��ع  و60(،   48( امل���دى  ب��ع��ي��دت��ي 

اخلطرة داخل منطقة اخل�سم.
وك���ان���ت م�����س��ارك��ة م���ال���ودا )37 ع���ام���ا(، الع���ب ليون 
احتاد  بني  ج��دل  مو�سوع  �سابقا،  االنكليزي  وت�سل�سي 
يف  فرن�سا  ال���وان  ع��ن  داف��ع  الن��ه  والكونكاكاف  غويانا 
80 مباراة دولية وال ي�ستطيع نظريا ان ميثل اي دولة 

اخرى وفق قواعد وقوانني االحتاد الدويل )فيفا(.
والأن الفيفا ال يعرتف حتى االن بغويانا، رد على طلب 
الكونكاكاف بالتدخل باأن امل�ساألة خارج اطار �سالحيته، 

ويعود لالحتاد منظم البطولة البت يف املو�سوع.
فيه  جاء  املباراة  نهاية  بعد  بيانا  الكونكاكاف  وا�سدر 
يف مو�سوع اهلية الالعبني بتمثيل االحتادات، يحرتم 
الكونكاكاف قواعد الفيفا التي متنع العبا من متثيل 
خا�سرا  لها  املخلف  املنتخب  باعتبار  وتق�سي  بلدين 

�سفر-3.
وا�ساف البيان احيل امللف اىل جلنة االن�سباط للكاأ�ش 
امل��ن��ا���س��ب يف  ال��ق��رار  ال��ت��ي �ستدر�سه وت��ت��خ��ذ  ال��ذه��ب��ي��ة 

الوقت املنا�سب.
ال��ث��ان��ي��ة للمجموعة  ف��ج��ر اخل��م��ي�����ش اجل���ول���ة  وت���ق���ام 
)ال  نيكاراغوا  مع  واح��د(  )نقطة  بنما  فتلعب  الثانية 
 3( مارتينيك  مع  )نقطة(  املتحدة  والواليات  �سيء(، 

نقاط(.
ويتاأهل اول وثاين كل من املجموعات الثالث ا�سافة 
اىل �ساحبي اف�سل مركز ثالث اىل ربع نهائي البطولة 
التي تختتم يف 26 احلايل على ملعب ليفاي�ش �ستاديوم 

يف �سانتا كالرا.



    
ي�شتفيق وراأ�شه بني فكي دب

اأ�سيب موظف يف خميم �سيفي يف كولورادو ب�سدمة العمر عندما 
ا�ستفاق وراأ�سه عالق بني فكي دب اأ�سمر يجره على االأر�ش.

ال�سمود،  تقنيات  على  وامل���درب  عاماً   19 البالغ  ال�ساب،  وو�سف 
االأمل ال�سديد الذي �سعر به عندما راح الدب يطحن جمجمته.

وقد جره الدب على م�سافة اأربعة اأمتار على االأر�ش قبل اأن يرغمه 
خميمون اآخرون على ترك فري�سته. وبا�سر م�سوؤولون عن املوقع 

برفقة كالب عملية مطاردة الدب.
واأو�سح ال�ساب، الذي اكتفت حمطة »دنفر 7« التلفزيونية املحلية 
اأ�سمعها كانت على  التي كنت  "الطقطقة  ا�سمه ديالن  اإن  بالقول 

االأرجح اأ�سنان الدب على جمجمتي التي كان يع�سها."
واأ�ساف »اأم�سك بي.. و�سحبني وع�سني يف موؤخر الراأ�ش وجرين. 
مرحلة اجلر كانت االأط��ول يف هذا احل��ادث. �سعرت اأنها ا�ستمرت 

طوياًل جداً«.
وكان ديالن ينام يف كي�ش نوم على �سفة بحرة مع اأربعة عاملني 
 04،15 ال�ساعة  قرابة  ال��دب  عليه  املخيم عندما هجم  اآخرين يف 
من فجر االأحد املا�سي يف منطقة وارد الواقعة على بعد ثالثني 
لت�سع  خ�سع  ال��ذي  دي��الن،  واأو�سح  بولدر.  مدينة  من  كيلومرتاً 
غرزات يف امل�ست�سفى »ظننت لربهة اأين اأحلم لكن اأدركت بعد ذلك 

اأن االأمل �سديد جداً وال ميكن اأن اأكون يف حلم«.

ي�شتغيثون بال�شرطة من ببغاء 
ا�ستدعى مواطنون يف مدينة اآخن االأملانية ال�سرطة لل�سكوى من 

�سراخ وجلبة و�ستائم بذيئة ت�سدر من منزل جماور لهم.
رجل  اإليهم  خ��رج  املق�سود  امل��ن��زل  اإىل  ال�سرطة  و�سلت  وعندما 
ينزف من �سفته ال�سفلى. واأو�سح الرجل لل�سرطة اأن تلك االإ�سابة 
اأن الببغاء م�سوؤول  ت�سبب فيها ببغاوؤه خالل �سجار معه، م�سيفاً 
اأي�ساً عن ال�سو�ساء التي ي�سكو منها اجلران، كما اأنه يت�سبب يف 

اإ�سقاط اأ�سياء على االأر�ش خالل طرانه داخل املنزل.
الببغاء  بني  امل�ساجرة  �سبب  يت�سح  مل  ال�سرطة،  بيانات  وبح�سب 

و�ساحبه ومن كان يوجه ال�سباب لالآخر. 

يتعلق مبراآة حافلة جتنبًا لدفع االأجرة
اأظهر مقطع فيديو �سادم، ن�سر على العديد من من�سات التوا�سل 
كانت  حلافلة  اخلارجية  ب��امل��راآة  يت�سبث  وه��و  رج��اًل  االجتماعي، 

ت�سر ب�سرعة 30 ملياً يف ال�ساعة على اأحد الطرقات ال�سريعة. 
اخلطر  م��ن  ال��رغ��م  على  التجربة  ب��ه��ذه  �سعيداً  ال�ساب  ب��دا  وق��د 
رغم  ب�سرعة  احل��اف��ل��ة  ب��ق��ي��ادة  ال�سائق  ا�ستمر  ح��ني  يف  ال��وا���س��ح، 

معرفته بتعلق ال�ساب باملراآة. 
على  القب�ش  األقت  اإنها  احل��ادث،  يف  حتقق  التي  ال�سرطة  وتقول 
هويتهما  ع��ن  تك�سف  مل  ولكنها  ب��ال��واق��ع��ة،  ع��الق��ة  لهما  رج��ل��ني 
بعد. ولي�ش من الوا�سح ما اإذا كان �سائق احلافلة م�سرتكاً يف هذه 
املغامرة اخلطرة.  وانق�سم �سهود العيان اإىل ق�سمني حول �سبب 
تعلق الرجل يف مراآة احلافلة، حيث قال الفريق االأول باأن الرجل 
كان ل�ساً جنح ال�سائق يف طرده من احلافلة قبل اإنطالقها، بينما 
ق��ال الفريق ال��ث��اين، ب��اأن الرجل رف�ش دف��ع االأج���رة وق��رر ركوب 
باأن احلادث  بالذكر  باملجان.  من اجلدير  احلافلة على طريقته 
وقع على طريق �سريع يف مدينة كايل، مبقاطعة ديل كاكوا غربي 

كولومبيا، بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي مرور الربيطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كب�شوالت للقيلولة يف خدمة املوظفني 
فنادق الكب�سولة... حل رخي�ش و�سهل من حلول االقت�ساد الت�ساركي يلجاأ اإليه املوظفون ال�سينيون الذين يغلبهم 

النعا�ش ويرغبون يف مكان للقيلولة.
وبا�ستخدام الهاتف املحمول ميكن للزبائن حجز مكان للقيلولة يف كب�سولة بي�ساء مل�ساء ت�سبه كب�سوالت الف�ساء 

ب�سعر ع�سرة يوان فقط )1.50 دوالر( لقاء ن�سف �ساعة من الراحة خالل �ساعة الذروة يف فرتة الظهرة.
وينخف�ش ال�سعر اإىل �ستة يوان فقط يف االأوقات االأخرى.

وقالت هان يو مديرة العمليات يف �سيانغ�سوي �سبي�ش وهي �سركة نا�سئة مقرها بكني وبداأت ن�ساطها يف العا�سمة 
ال�سينية يف مايو اأيار وافتتحت فروعا لها يف �سنغهاي وت�سنغدو عليها طلب �سديد بالفعل الأن الكثر من املوظفني 

يكابدون للعثور على مكان لطيف يتمتع باخل�سو�سية وميكنهم اأن يغفوا قليال فيه.
اأن كب�سوالتها تختلف عن فنادق الكب�سولة اليابانية الأنها ت�ستهدف نوعا خمتلفا من الزبائن وهم من  واأ�سافت 

ين�سدون قيلولة �سريعة ولي�ش النوم لليلة كاملة.
اأو  وتابعت اأن ال�سركة تعتزم تو�سيع ن�ساطها لي�سمل مدنا مثل ت�سينغداو وناجنينغ و�سنت�سن بحلول نهاية يوليو 

مطلع اأغ�سط�ش .
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طفلة براأ�س مت�شخم تتحدى توقعات االأطباء
ت�سخم  اإىل  اأدت  ن��ادرة،  تعاين من حالة مر�سية  بريطانية  متكنت طفلة 
راأ�سها ب�سكل غر طبيعي، من خمالفة توقعات االأطباء، بعد اأن جنت من 

املوت باأعجوبة، على الرغم من رفع اأجهزة الدعم عنها.
وكان االأطباء توقعوا اأن تفارق ليديا جرمون احلياة يف غ�سون 24 �ساعة، 
ع�سية ليلة راأ�ش ال�سنة 2016، اإال اأن الطفلة ال تزال تكافح للبقاء على قيد 

احلياة بعد نحو عام ون�سف العام، بح�سب �سحيفة مرور الربيطانية.
ووكر  دان���دي  ن���ادرة تدعى متالزمة  م��ن حالة  تعاين  وه��ي  ليديا  وول���دت 
تت�سبب برتاكم كمية كبرة من ال�سوائل يف الدماغ، واأراد والداها نقلها اإىل 
اأن توافق  املنا�سب، قبل  الواليات املتحدة االأمريكية، لتح�سل على العالج 
هيئة ال�سحة الربيطانية على اإجراء عملية جراحية رائدة الإنقاذ حياتها.

وعانت ليديا من التهاب ال�سحايا وتعفن الدم خالل حياتها الق�سرة، كما 
اأن ال�سرر الذي حلق بها نتيجة ذلك اأدى اإىل اإ�سابتها بال�سلل الدماغي، 
ومت رفع اأجهزة التنف�ش ال�سناعي عنها يف يناير من العام املا�سي، اإال اأنها 
ظلت تكافح وحت�سنت حالتها ب�سكل تدريجي. واأم�ست ليديا اأكر من ن�سف 
حياتها يف امل�ست�سفى، وتقول والدتها اإنها كانت يف كل مرة تفاجىء االأطباء 
وتخالف توقعاتهم، وياأمل والدا الطفلة ال�سجاعة اأن يتمكن االأطباء من 
الوقت،  نف�ش  ويف  طبيعي،  ب�سكل  للحياة  جديدة  فر�سة  ومنحها  عالجها 
�سكلت ليديا مثااًل يحتذى للكثر من االآباء لال�ستمرار يف الكفاح للحفاظ 

على حياة اأطفالهم الذين يعانون من اأمرا�ش يعجز الطب عن عالجها.

ال�شجون اكتظاظ  من  االإلكرتوين" للحد  "ال�شوار 
اأعلن وزير العدل التون�سي غازي اجلريبي، عن بدء ا�ستخدام تقنية "ال�سوار 
ال��ت��ي تعاين  ال�����س��دي��دة  االك��ت��ظ��اظ  م��ن ح��ال��ة  االإلكرتوين" يف خ��ط��وة للحد 
منها ال�سجون يف البالد. وبداأت احلكومة التون�سية درا�سة مقرتحات لتخفيف 
ال�سغط على �سجون البالد، ومن بينها مراجعة قوانني العقوبات وا�ستخدام 
عقوبات بديلة اأو العمل بتقنية ال�سوار االإلكرتوين للموقوفني. وقال الوزير 
اأثناء زيارته جلزيرة جربة، جنوب تون�ش: بداأنا  اليوم لل�سحفيني  اجلريبي 
معرو�سة  ق�سايا  لديهم  ممن  املوقوفني  مع  االإل��ك��رتوين  ال�سوار  جتربة  يف 
لدى املحاكم يف جرائم ال ت�سكل خطراً على املجتمع. واأ�ساف اجلريبي: ميكن 
عرب  واملتابعة  للمراقبة  �سيخ�سعون  لكن  اليومي،  نا�سطهم  ممار�سة  لهوؤالء 
�سديدة  اكتظاظ  حالة  من  �سنوات  منذ  تون�ش  وتعاين  االإل��ك��رتوين.  ال�سوار 
لل�سجون حيث بلغ عدد امل�ساجني ن�سبة 150 باملئة من طاقة ا�ستيعابها. واأرجع 
النتظار  ي�سطرون  املوقوفني  من  كبر  عدد  اأن  اإىل  االكتظاظ  حالة  الوزير 
اأ�سهر طويلة يف ال�سجون حتى �سدور اأحكام يف ق�ساياهم. وهناك �سكاوي اأي�ساً 
من بطء �سر الق�ساء يف املحاكم التون�سية ومن طول انتظار املوقوفني ملدة 
ت�سل يف اأق�ساها اإىل 14 �سهراً.  وقال الوزير اإن عدد املوقوفني يف ال�سجون 

وهم بانتظار حماكمتهم اأعلى من عدد ال�سجناء املحكومني.

تعداد �شكان م�شر تعدى 
الـ 93 مليون ن�شمة

امل�سري  امل���رك���زي  اجل���ه���از  اأظ���ه���ر 
للتعبئة العامة واالإح�ساء، اأن عدد 
�سكان م�سر، ام�ش االول الثالثاء، 
ن�سمة،  م���ل���ي���ون   93.332 ب���ل���غ 
ال�سكان  ع��دد  ارت��ف��اع  اإىل  م�����س��راً، 
من 72.8 مليون ن�سمة عام 2006 
مليون   92.1 اإىل  ت���ع���داد(  )اآخ����ر 
ن�سمة يف بداية عام 2017، بزيادة 
بيانات  ع��ن  ن�سمة  م��ل��ي��ون   19.3
% ذكور، 49  اآخر تعداد، منهم 51 

% اإناث.
واأو�سح اجلهاز امل�سري لالإح�ساء، 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  له  بيان  يف 
يوليو   11 ي��واف��ق  ال���ذي  لل�سكان، 
م��ن ك��ل ع���ام، وق���د ب���داأ االحتفال 
بلغ  ع��ن��دم��ا   ،1987 ع���ام  م��ن��ذ  ب���ه 
مليارات   5 ال���ع���امل  ���س��ك��ان  ع����دد 
ن�سمة، بهدف لفت النظر لق�سايا 
ال�سكاين  ال��ن��م��و  خ��ا���س��ة  ال�����س��ك��ان، 
وال�����س��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م واحل�����د من 
الفقر، اأن حمافظة القاهرة تعترب 
اأك���رب حم��اف��ظ��ات اجل��م��ه��وري��ة من 
�سكان  وب��ع��دد  ال�سكان،  ع��دد  حيث 
بينما  ن�سمة،  مليون   9.6 ح���وايل 
جاءت حمافظة جنوب �سيناء كاأقل 
ال�سكان، حيث  املحافظات ع��دداً يف 
االأول  يف  ن�سمة  األ���ف   173 بلغت 
من يناير )كانون الثاين( 2017. 
"املجتمع  اأن  ال���ب���ي���ان،  واأ�����س����اف 
امل�سري يعترب جمتمعاً فتياً، حيث 
ت�سكل الفئة العمرية )اأقل من 15 
 31.3 بن�سبة  ال�سكان،  ثلث  �سنة( 
%، بينما قدرت ن�سبة ال�سكان من 
 4.3 كبار ال�سن )65 �سنة فاأكر( 

% فقط يف بداية عام 2017".

دعوى ق�شائية بحق 
كيندل وكايلي جيرن

ميلر  مايكل  التجاري  امل�سور  رفع 
دعوى ق�سائية بحق كيندل وكايلي 
اأجنلي�ش  ل��و���ش  حم��ك��م��ة  ج��ي��رنيف 
حقوق  انتهاك  بتهمة  الفيدرالية  
ال��ط��ب��ع وال��ن�����س��ر وذل�����ك ب��ع��د اأن 
من  اثنني  ال�سقيقتان  ا�ستخدمت 
�سوره ملغني الراب توباك وطبعتها 
للبيع  وع��ر���س��ت��ه��ا  ق��م�����س��ان  ع��ل��ى 

بقيمة 125 دوالر. 
���ت ال�����دع�����وى ع���ل���ى اأن  وق�����د ن�������سّ
على  حت�سال  مل  وك��اي��ل��ي  كينديل 

اإذن ال�ستخدام �سوره.
توقفتا  وك��اي��ل��ي  ك��ي��ن��دل  اأن  ي��ذك��ر 
املا�سي  ال�سهر  القم�سان  بيع  عن 
اأوزي  زوج�����ة  ان��ت��ق��دت��ه��ا  اأن  ب��ع��د 
ال��راب الراحل  اأوزب��ورن واأم مغني 
واعتذرتا   Notorious B.I.G
بعد موجة الغ�سب التي طالتهما.

يتقدم للزواج من حبيبته اأثناء اعتقاله  
اأ�سواأ  اأن يتقدم للزواج من حبيبته يف  اأمريكي  قرر �ساب 
عليها  وع��ر���ش  ركبته  على  انحنى  حيث  مم��ك��ن،  ظ��رف 
الزواج وهو قيد االعتقال، قبل ذهابه اإىل ال�سجن. وكان 
براندون طوم�سون يف منزله مبدينة م�سكوجي يف والية 
اجلاري  يوليو   4 ي��وم  ميالده  بعيد  يحتفل  اأوكالهوما، 
ال�سرطة  و�سلت  عندما  اال�ستقالل،  عيد  ي�سادف  ال��ذي 
اعتقال �سادرة بحقه،  6 مذكرات  العتقاله، على خلفية 
بح�سب موقع وكالة يو بي اأي االإخبارية. وبعد اأن و�سع 
رجال ال�سرطة االأ�سفاد يف يديه، �ساأل براندون والدته اإن 
كان باإمكانه عر�ش الزواج على حبيبته، ووافقت االأم على 
حت�سر  اأن  باإمكانها  كان  اإن  ال�سباط  و�ساألت  بل  الفور، 
خامت الزواج، ووافق ال�سباط على هذا العر�ش الغريب. 
وعلى الرغم من اأن يدي براندون كانتا خلف ظهره، اإال 
اأنه ركع على اإحدى ركبتيه، و�ساأل لياندريا كيث اإن كانت 
للعرو�ش،  تقبل الزواج منه. وكان عر�ش الزواج مفاجئاً 
التي وافقت على ال��زواج من ب��ران��دون، رغ��م اأن��ه ك��ان يف 
طريقه اإىل ال�سجن برفقة �سباط ال�سرطة. ونظراً الأن 
يديه كانتا مقيدتني خلف ظهره، مل يكن براندون قادراً 
على تقدمي خامت الزفاف لعرو�سه، مما دفع اأحد ال�سباط 
لتقدمي  ف��ر���س��ة  ليمنحه  ي��دي��ه،  م��ن  االأ���س��ف��اد  ف��ك  اإىل 
ثم  املنا�سبة، ومن  العادة يف مثل هذه  اخل��امت كما جرت 
تعانق العرو�سان، ونقل براندون اإىل ق�سم ال�سرطة، قبل 

اأن يتم اإطالق �سراحه بكفالة يف اليوم التايل.

ينتحل �شفة رئي�س وزراء على في�شبوك
اأوقفت قوات االأمن اجلزائرية، �سخ�ساً انتحل هوية رئي�ش 
ال��وزراء اجلزائري يف ح�ساب مزيف على موقع التوا�سل 
الوزراء.   رئا�سة  اأف��ادت  ما  بح�سب  في�سبوك،  االجتماعي 
وق���ال اأح��م��د م���دين م��دي��ر االت�����س��ال يف رئ��ا���س��ة ال����وزراء 
�سنقوم بغلق احل�ساب املزيف الذي كان ين�سر اأخباراً غر 
�سحيحة.  وجاء يف بيان لرئا�سة الوزراء اأنه عقب ن�سر وبث 
انتحلت  مزيف  في�سبوك  ح�ساب  عرب  مغلوطة  معلومات 
فيه هوية الوزير االأول، فاإن م�سالح الوزير االأول تنهي 
اإىل علم كامل ال�سحافة املكتوبة وال�سمعية الب�سرية باأن 
ال�سيد عبداملجيد تبون ال ميلك ح�ساباً على هذا املوقع.  
واأ�ساف البيان تعلم م�سالح الوزير االأول و�سائل االإعالم 
اإن�ساء ح�ساب في�سبوك با�سم الوزير االأول  اأن  واملواطنني 
لي�ش وارداً.  واأوق��ف ال�سخ�ش الذي كان وراء هذا الفعل 

وفتح معه حتقيق، بح�سب البيان. 

اأربعة اأ�شود تهرب من متنّزه
فر اأربعة اأ�سود من متنزه كروغر يف جنوب اإفريقيا الذي 
اأعلنت  م��ا  على  ���س��اف��اري،  رح��الت  يف  ال�سياح  عليه  يقبل 

ال�سلطات.
وق���د ر���س��دت االأ����س���ود ال��ذك��ور االأرب���ع���ة م�����س��اء االأح����د يف 
بلدة مات�سولو بالقرب من املتنزه الواقع يف �سمال �سرق 

البالد.
ودعت هيئة املتنزهات الوطنية جنوب االإفريقية املقيمني 
اإىل اأق�سى درجات احلذر واإىل االت�سال بال�سلطات ما اإن 

ير�سدوا »هذه احليوانات املفرت�سة«.

ريتا اأورا ليدي باالأحمر
ريتا  النجمة  الفو�سوي والريا�سي يف مالب�سها، لكن  باأ�سلوبها  معروفة 
اأناقتها و�سحرها حيث توجهت اإىل حفلة ل�كارتير يف  اأوراب��دت يف غاية 

لندن.
متيز  اللون  اأحمر  ومثراً  اأنيقاً  ف�ستاناً  ارت��دت  عاماً   26 البالغة  املغنية 
قاعة  ن��ح��و  طريقها  �سقت  ح��ني  ال��ف��خ��ذ  اأع��ل��ى  اإىل  و���س��ل  ال���ذي  ب�سقه 

.convent Garden يف Freemasons
وجاء ف�ستان ريتا من ال�ساتان الذي اأ�ساف مل�سة ناعمة وراقية لها ومتيز 

بق�سته املنخف�سة عند ال�سدر والذي اأظهر بع�ساً من مفاتنها.
جعل  ب�سكل  �سعرها  و�سففت  �سفاف  �سبه  ف�سياً  ح���ذاء  ري��ت��ا  وانتعلت 
اجلديدة  ال�سينغل  اأغنيتها  احلفل  يف  ريتا  اأدت  وقد  متموجة،  خ�سالته 

."your Song"

املمثلة تيف�ين ثي�شن لدى و�شوله� على ال�شج�دة احلمراء حل�شور فيلم االأحف�د 2 يف هوليوود، ك�ليفورني�. )ا ف ب(

م�شت�شفى يعالج 
الطيور اجلريحة 

ينقذ م�ست�سفى بيطري فريد من 
الطيور  املجر حياة  �سرق  نوعه يف 
م����ا ت�ساب  ك���ث���را  ال���ت���ي  ال����ربي����ة 
رحلتها  اأث����ن����اء  ����س���دي���دة  ب����ج����روح 
اأفريقيا  اإىل  ل��ل��ه��ج��رة  ال��ط��وي��ل��ة 
هربا من ال�ستاء القا�سي يف �سمال 
متنزه  يف  امل�ست�سفى  ويقع  اأوروب���ا. 
ه���ورت���وب���اج���ي ال���وط���ن���ي وه����و من 
ال�سهل  يف  العاملي  ال���رتاث  م��واق��ع 
وي���ع���ال���ج طيورا  ال��ك��ب��ر  امل���ج���ري 
والعقاب  وال��ل��ق��ل��ق  ال��ك��رك��ي��ة  م��ث��ل 
ب��ه��ا نتيجة  ت��ل��ح��ق  اإ����س���اب���ات  م���ن 
الكهرباء  ب��خ��ط��وط  اال����س���ط���دام 
اأو  اأج��ن��ح��ت��ه��ا  اأو  اأرج��ل��ه��ا  ك�����س��ر  اأو 
من  لل�سدم  تعر�سها  اأو  ت�سميمها 

ال�سيارات على الطرق ال�سريعة.
الوا�سعة  امل�������س���اح���ات  واح��ت��ف��ظ��ت 
على  الوطني  املتنزه  يف  املفتوحة 
ت�سر  اإذ  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  م���راع���ي���ه���ا 
قطعان املا�سية بحرية يف االأرا�سي 
ال��رط��ب��ة ال��ت��ي ت��ع��د م��ك��ان��ا ممتازا 
الطيور  من  االآالف  مئات  لتوقف 
املهاجرة �سنويا. وينقذ االأطباء يف 
منذ  الطيور  هذه  حياة  امل�ست�سفى 
�سناعية  اأرج����ل  ب��رتك��ي��ب   1999
لها وترميم اأجنحتها. ويعود نحو 
40 باملئة منها اإىل الربية يف نهاية 

املطاف بعد تعافيها متاما.
وق����ال ي��ان��و���ش دي����ري وه���و طبيب 
ما  اأك��ر  امل�ست�سفى  اأ�س�ش  بيطري 
نحبه هو اأن ن�ستقبل طيورا ميكننا 
عالجها متاما واإطالقها يف الهواء 
الطيور  اأن  واأ���س��اف  اأخ����رى.  م��رة 
اإىل الربية  العودة  التي ال ميكنها 
لي�ساهدها  املركز  تبقى يف  جم��ددا 

ع�سرات االآالف من الزوار �سنويا.

امتحانات خا�شة للطالب الك�شاىل 
قررت ال�سلطات اجلزائرية اإجراء دورة امتحانات خا�سة 
الأكر من 100 األف مرت�سح من املتغيبني اأو املتاأخرين 

يف اختبارات �سهادة التعليم الثانوي بكالووريا. 
اإج���راءات   2017 ال��ع��ام  دورة  يف  الرتبية  وزارة  وق���ررت 
م��وع��د غلق  ع��ن  ول��و لدقيقة  ت��اأخ��ر  اأي  ���س��ارم��ة متنع 
�سهدته  ال��ذي  للغ�ش  تفاديا  االمتحانات،  مراكز  اأب��واب 
ع��رب مواقع  االأ���س��ئ��ل��ة  ت�����س��رب  خ���الل  م��ن   2016 دورة 
كان  ال��ذي  ال�ساعة  ن�سف  خ��الل  االجتماعي  التوا�سل 

مينح للمتاأخرين. 
اأنف�سهم  وج����دوا  ال��ط��الب  اآالف  اأن  ك��ان��ت  وال��ن��ت��ي��ج��ة 
حمرومني من تقدمي االمتحان وظهروا على �سا�سات 
من  كاملة  �سنة  جهد  ت�سييع  على  يبكون  التلفزيون 

الدرا�سة. 
ودون �سابق اإنذار، فاجاأ رئي�ش الوزراء عبداملجيد تبون 
بوتفليقة  عبدالعزيز  الرئي�ش  ق���رار  ب��اإع��الن  اجلميع 

اإجراء دورة خا�سة للمتاأخرين يف 13 يوليو اجلاري. 
واعترب من�سق جمل�ش ثانويات اجلزائر، ايدير عا�سور، 

اأن هذا االإجراء ي�سجع الك�سل. 
دورة  يف  املتاأخرين  على  بذلك  �سيقع  ظلم  اإىل  واأ���س��ار 
العام املا�سي الذين مل ي�ستفيدوا من فر�سة ثانية كما 

هو احلال هذا العام. ..
وكان عدد املتاأخرين عن االمتحانات يقدر باأقل من 10 
اآالف لكن تبني اأنه ي�سعب التفريق بينهم وبني الطالب 
الذين غابوا مبح�ش اإرادتهم عن امتحان واحد اأو كل 

االمتحانات.
ي��ق��ّدم��وا امتحاناً  ال��ذي��ن مل  ال��ط��الب،  اأن ع��دد  وت��ب��نّي 

واحداً اأو كل االمتحانات، هو 104 اآالف.
الختيار  للمخت�سني  امل���ج���ال  ب���رتك  م���ري���ان  وط���ال���ب 

وتطبيق ما هو مفيد لت�سير املدر�سة اجلزائرية.
خالد  اأح��م��د  التالميذ  اأول��ي��اء  جمعية  رئي�ش  واأب����دى 
اأن  ال���دورة اخل��ا���س��ة، م��ن دون  تخوفه م��ن نتائج ه��ذه 

يعرب عن معار�سته للقرار.
ال��ت��اأخ��ر ع��م��داً عن  اأن ي�سجع ذل���ك ع��ل��ى  وق����ال مي��ك��ن 

االمتحان ثم املطالبة بدورة ا�ستدراكية.


