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تلقى ات�ساال هاتفيا من الرئي�س الفرن�سي
حممد بن زايد يبحث مع ماكرون عالقات 

التعاون واآخر م�ستجدات املنطقة 
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
من  هاتفيا  �ت�شاال  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

فخامة �إميانويل ماكرون رئي�س جمهورية فرن�شا.
�ل�شد�قة  عالقات  �الت�شال  خالل  ماكرون  و�لرئي�س  �شموه  وبحث 
تعزيزها  و�شبل  فرن�شا  وج��م��ه��وري��ة  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ن  و�ل��ت��ع��اون 

وتنميتها مبا يخدم م�شالح �لبلدين و�ل�شعبن �ل�شديقن.
�لدولية  و�جلهود  �ملنطقة  م�شتجد�ت  �آخ��ر  �ىل  �ملباحثات  وتطرقت 
�ملبذولة و�لتن�شيق و�لتعاون �مل�شرتك يف دعم ركائز �الأمن و�ال�شتقر�ر 

يف �ملنطقة.
�لنظر حول عدد  �لفرن�شي وجهات  �لرئي�س  �شموه وفخامة  وتبادل 

من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.

كاتدرائية االأقباط االأرثوذك�س تنظم ماأدبة اإفطار رم�سانية
الأوقاف : الإمارات اأر�ض الت�سامح

•• اأبوظبي-وام:

لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  �لكعبي رئي�س  �لدكتور حممد مطر  و�شف �شعادة 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  �أر����س  ب��اأن��ه��ا  �الإم�����ار�ت  دول���ة  و�الأوق�����اف  �الإ���ش��الم��ي��ة 
و�لتاآخي بن كافة �الأديان يف ظل �شيادة �لقانون و�لعدل و�حرت�م �الإن�شان 
و�لقيم �لنبيلة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة حفظه �هلل .
)�لتفا�شيل �س4(
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�مللك �شلمان خالل مباحثاته مع �أمري �لكويت  )� ف ب(

جمل�س �لنو�ب �لليبي يقا�شي �لدوحة

وجه ب�سرورة موا�سلة عملية التطوير وفقا الأرقى املعايري 
حممد بن را�سد يعتمد ا�سرتاتيجية 
اله�ية امل�ؤ�س�سية ل�سرطة دبي

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �عتمد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ��شرت�تيجية �لهوية  �لدولة رئي�س جمل�س 
�ملوؤ�ش�شية ل�شرطة دبي �ملبنية على 3 مبادئ �أ�شا�شية هي �البتكار و�الأمن 
و�لتو��شل و�لتي روعي يف �شياغتها �أن تاأتي متطابقة مع �أهد�ف �خلطة 
�ال�شرت�تيجية ل�شرطة دبي 2016-2021 ومو�كبة خطة حكومة دبي 
2021 وم�شتوحية للروؤية �ملئوية لدولة �الإمار�ت 2071 .  )�لتفا�شيل 

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله جموع �ملو�طنن �لذين قدمو� لل�شالم على �شموه وتهنئته مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك   )و�م(

ا�ستقبل وفودا من هيئة ال�سحة و�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية ومبادلة للرعاية ال�سحية وادنوك 

حممد بن زايد يتبادل التهاين ب�سهر رم�سان مع جم�ع امل�اطنني
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة بق�شر �لبطن جموع �ملو�طنن �لذين 

قدمو� لل�شالم على �شموه وتهنئته مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك.
وتبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �لتهاين و�لتربيكات 
هذ�  يعيد  �أن  وج��ل  عز  �هلل  ..د�ع���ن  �لكرمية  �ملنا�شبة  بهذه  �جلميع  مع 

و�لتقدم  و�ل��ربك��ة  �خل��ري  م��ن  �ل��غ��ايل مبزيد  �مل��ب��ارك على وطننا  �ل�شهر 
و�الأم���ن و�الأم����ان وع��ل��ى �شعب �الإم����ار�ت ب��ال��رخ��اء و�ل��رق��ي يف ظ��ل قيادة 
"حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

�هلل" و�أن يدمي على �شموه موفور و�ل�شحة و�لعافية.
من جهة �خرى ��شتقبل �شموه بق�شر �لبطن م�شاء �م�س وفد� من �شركة 

�أبوظبي للخدمات �ل�شحية )�شحة (.
)�لتفا�شيل �س3-2(

خادم احلرمني يبحث مع اأمري الكويت م�ستجدات االأحداث باملنطقة وي�ستقبل ملك البحرين اليوم

قطر تغرق يف العزلة وترامب يعترب مقاطعتها بداية نهاية الإرهاب
•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�شريفن  �حل��رم��ن  خ���ادم  ع��ق��د 
�مل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �آل 
�شعود و�شمو �ل�شيخ �شباح �الأحمد 
�جلابر �ل�شباح �أمري دولة �لكويت 
�ل�شالم  ق�شر  يف  مباحثات  جل�شة 

بجدة م�شاء �م�س.
��شتعر��س  �جلل�شة  خالل  وج��رى 
ب��ن �لبلدين  �ل��ع��الق��ات �الأخ��وي��ة 
م�شتجد�ت  وب���ح���ث  �ل�����ش��ق��ي��ق��ن 

�الأحد�ث يف �ملنطقة.
�مللك حمد بن  كما يتوجه جاللة 
مملكة  ع��اه��ل  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ع��ي�����ش��ى 
�لبحرين �ليوم �ىل �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية يف زيارة يبحث خاللها 
�ل�شريفن  �حل���رم���ن  خ�����ادم  م���ع 
�مل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �آل 
�ململكة..�مل�شتجد�ت  عاهل  �شعود 

�الإقليمية و�لدولية.
وزي���ر �خلارجية  ق��ال  ب��اري�����س  ويف 
ع�����ادل �جل���ب���ري �م�س  �ل�������ش���ع���ودي 
���ش��ت��ن��ت��ج عن  �ل���ت���ي  �الأ������ش�����ر�ر  �إن 
�لتي  �الق���ت�������ش���ادي���ة  �الإج����������ر�ء�ت 
�لعربية  �ل����دول  ب��ع�����س  �ت��خ��ذت��ه��ا 
تقنعها  ب������اأن  ك��ف��ي��ل��ة  ق���ط���ر  ����ش���د 
بتغيري �شيا�شاتها مبا يف ذلك فيما 
يتعلق باجلماعات �ملتطرفة. وقال 
باري�س  يف  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ن  �جل���ب���ري 
نعتقد �أن �لعقل و�ملنطق �شيقنعان 

خارج �ل�شرب و�نتهاج �شيا�شة دعم 
�الإرهاب وجماعات �لتطرف، وفتح 
�لباب ل�شيا�شات �لتحر�س باملنطقة 

و�مل�شا�س باأمنها.
�مل�شوؤولن  �شمائر  �ملجل�س  ونا�شد 
م�شوؤوليتهم  ��شت�شعار  �لقطرين 
�أمام �هلل و�أمام �شعوبهم وحما�شبة 

�لتاريخ.
�لرئي�س  دخ����ل  ذل����ك  غ�����ش��ون  يف 
�الأم����ريك����ي  دون���ال���د ت��رم��ب على 
خ���ط �الأزم������ة �ل��ن��ا���ش��ب��ة ب���ن دول 
ع��رب��ي��ة و�إ���ش��الم��ي��ة �ت��ه��م��ت قطر 
بدعم �الإره��اب و�أعلنت مقاطعتها 
�الثنن، وغرد الأول مرة �لثالثاء 
موؤكد�ً �أن قادة دول منطقة �ل�شرق 
ق��ط��ر فيما  �إىل  �أ����ش���ارو�  �الأو����ش���ط 
�ملتطرف.  �لفكر  بتمويل  يت�شل 
بقطع  دول   7 قيام  �أن يف  و�ع��ت��رب 
نهاية  قطر،  بد�ية  م��ع  �لعالقات 

فظائع �الإرهاب.
خالل  ت��وي��رت:  على  ترمب  وكتب 
�ل�شرق  �إىل  �الأخ���������رية  زي�����ارت�����ي 
�الأو����ش���ط، ح��ن ط��ال��ب��ت ب�شرورة 
وقف متويل �لفكر �ملتطرف، �أ�شار 

�لقادة �إىل قطر.
�أ�شاف  الح��ق��ت��ن،  تغريدتن  ويف 
�للقاء  �أن  ن��رى  �أن  �أن��ه من �جليد 
�شلمان  �مل���ل���ك  م���ع  �ل�����ش��ع��ودي��ة  يف 
يوؤتي  ب�����د�أ  �أخ�������رى،  دول������ة   و50 
�أكدت  فقد  نتائجه،  وتظهر  ثماره 
تلك �ل��دول  �أنها �شتحارب متويل 
�لقمة  �إىل  �إ����ش���ارة  )يف  �ل��ت��ط��رف 
�الأمريكية(،  �الإ�شالمية  �لعربية 
وك����ل �مل���وؤ����ش���ر�ت ك���ان���ت ت����دل �إىل 
���ش��ي��ك��ون بد�ية  ل��ع��ل ه����ذ�  ق���ط���ر، 

نهاية �الإرهاب.
�لعامة  �لهيئة  �ألغت  �لريا�س  ويف 
للطري�ن �ملدين يف �ململكة �لعربية 
�لرت�خي�س  ج��م��ي��ع  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
�مل���م���ن���وح���ة ل���ل���خ���ط���وط �جل���وي���ة 
�لقطرية بجانب �إقفال مكاتبها يف 

�ململكة خالل 48 �شاعة.

قطر باتخاذ �خلطو�ت �ل�شحيحة. 
وقال �جلبري قررنا �تخاذ خطو�ت 
�أحد  �أن �لكيل فا�س.. ال  لتو�شيح 
ل��ك��ن على  �الإ����ش���ر�ر بقطر  ي��ري��د 
�شتم�شي  كانت  �إن  �أن تختار  قطر 

قدما يف م�شار �أم م�شار �آخر.
�أك��د �الأزه��ر �ل�شريف  ويف �لقاهرة 
تاأييده �ملوقف �لعربي �مل�شرتك يف 
قر�ر مقاطعة �الأنظمة �لتي تدعم 
�لعنف  ك��ي��ان��ات  وت������اأوي  �الإره������اب 
وجماعات �لتطرف وتتدخل ب�شكل 
�ملجاورة  �ل����دول  ���ش��وؤون  ���ش��اف��ر يف 

و����ش��ت��ق��ر�ره��ا و�أم�����ن ���ش��ع��وب��ه��ا .. 
كثب  ع���ن  م��ت��اب��ع��ت��ه  �إىل  م�����ش��ري� 
�ل�شاحة  �شهدتها  �لتي  �لتطور�ت 

�لعربية خالل �الأيام �ملا�شية.
ونقلت وكالة �أنباء �ل�شرق �الأو�شط 
بيانه  يف  �الأزه�������ر  ع���ن  �أ(  ����س  )�أ 
�م�س.. دعمه �الإجر�ء�ت كافة �لتي 
ل�شمان  �ل���ع���رب  �ل���ق���ادة  �ت��خ��ذه��ا 
و�لت�شدي  �لعربية  �الأم���ة  وح���دة 
�شرب  ملخططات  وق���وة  ح��زم  بكل 
��شتقر�رها و�لعبث باأمن �أوطانها.

�مل�شلمن  حكماء  جمل�س  دع��ا  كما 

�لنظام �لقطري �إىل �حلر�س على 
�ل��ع��رب��ي ومر�جعة  �ل�����ش��ف  وح���دة 
بتعهد�ته  و�الل������ت������ز�م  م���و�ق���ف���ه 
ن��ف�����ش��ه �شابقا  �ل��ت��ي ق��ط��ع��ه��ا ع��ل��ى 
م���ن وق���ف دع���م �الإره������اب و�إي�����و�ء 
�جل����م����اع����ات �مل����ت����ط����رف����ة، وع�����دم 
�ل��دول �الأخرى  �لتدخل يف �شوؤون 
و�اللتز�م  ����ش��ت��ق��ر�ره��ا  مي�����س  مب��ا 
�شيادة  و�ح�����رت�م  �جل�����و�ر  ب��ح�����ش��ن 
و��شتقاللها.  �الأخ��������رى  �ل�������دول 
�لقطري  �ل��ن��ظ��ام  �مل��ج��ل�����س  وح���ذر 
�لتغريد  يف  �لتمادي  خ��ط��ورة  م��ن 

اإحالة امللف ملحكمة اجلنايات الدولية

جمل�ض الن�اب الليبي يطلب حتقيقا ح�ل جرائم قطر يف ليبيا
•• الفجر - ليبيا - خا�ص

دع���ا جم��ل�����س �ل���ن���و�ب �ل��ل��ي��ب��ي، يف 
�لعدل  وز�رة  �الث��ن��ن،  ل���ه،  ب��ي��ان 
الإعد�د  عنه  �ملنبثقة  باحلكومة 
�لتي  �الأ���ش��ر�ر  ملف متكامل عن 
دعم  جر�ء  و�شعبها  بليبيا  حلقت 
�الإرهابية  للجماعات  قطر  دول��ة 
و�مل���ت���ط���رف���ن، وذل�����ك ب��ع��د ق���ر�ر 
�لديبلوما�شية  �لعالقات  بقطع 

ر�شمياً مع �لدوحة.
�مللف  �إحالة  كما طالبتها ب�شرعة 
د�عيا  �لدولية،  �جلنايات  ملحكمة 
جمل�س �الأمن وحمكمة �جلنايات 
�ل��دول��ي��ة ب�����ش��رورة ف��ت��ح حتقيق 
دويل حول جر�ئم قطر يف ليبيا 

بدعمها لالإرهاب و�الإرهابين.
ع�شو  ط��ال��ب  �ل�����ش��ي��اق،  ذ�ت  ويف 
جم���ل�������س �ل�����ن�����و�ب �ل���ل���ي���ب���ي عن 
�لنو�ب  و�أح�����د  ���ش��رب�ت��ة  م��دي��ن��ة 

�لرئا�شي  للمجل�س  �ل��د�ع��م��ن 
�ملربوك �خلطابي �أم�س �لثالثاء، 
�ملجل�س �لرئا�شي بقطع �لعالقات 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة م���ع ق��ط��ر قائال 
�ل�شيا�شة  م��ن  ك��ث��ري�  ت���اأذت  ليبيا 
�ل����ق����ط����ري����ة �ل����ع����د�ئ����ي����ة وذل�����ك 

للجماعات  �ل��الحم��دود  بدعمها 
كانت  �لتي  �ملتطرفة  �ال�شالمية 
ع���ائ���ق���ا ك���ب���ري� �م������ام ب���ن���اء دول����ة 
مدنية دميقر�طية يت�شارك فيها 

كل �لليبين دون �ي ��شتثناء.
)�لتفا�شيل �س16(

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

التحالف الدويل يتوقع �سربة حا�سمة لداع�س 
�س�ريا الدميقراطية تبداأ هج�ما كبريًا يف الرقة

•• بريوت-وكاالت:

�لرقة  على  �لهجوم  �ن  �أم�س  و��شنطن  بقيادة  �ل��دويل  �لتحالف  �عترب 
�شي�شكل �شربة حا�شمة لتنظيم د�ع�س �الإرهابي وذلك بعد دخول قو�ت 

�شوريا �لدميوقر�طية �ملدينة و�عالنها �ملعركة �لكربى لتحريرها.
بيان معركة  تاون�شند يف  �شتيف  �ل��دويل  �لتحالف  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
�لرقة �شتكون طويلة و�شعبة لكن �لهجوم �شي�شكل �شربة حا�شمة لفكرة 
دعمه  �شيو��شل  �لتحالف  �ن  م��وؤك��د�  د�ع�س  بتنظيم  �ملتمثلة  �خلالفة 
لقو�ت �شوريا �لدميوقر�طية خالل �ملعركة �لر�مية لدحر �لتنظيم من 

معقله يف �شمال �شوريا.
يف �الإثناء قال حتالف قو�ت �شوريا �لدميقر�طية �ملدعوم من �لواليات 
مدينة  على  �ل�شيطرة  الن��ت��ز�ع  معركة  ب��د�أ  �إن��ه  �لثالثاء  �م�س  �ملتحدة 
�شرق  ب�شن هجمات من  �شوريا  �الإرهابي يف  د�ع�س  تنظيم  �لرقة معقل 

وغرب و�شمال �ملدينة.
وقال �لعميد طالل �شلو �ملتحدث با�شم �لتحالف يف حديث هاتفي مع 
رويرتز �إن �لعملية بد�أت و�إن �ملعركة �شتكون قوية الن د�ع�س �شي�شتميت 

للدفاع عن عا�شمته �ملزعومة.
ويتز�من �لهجوم مع �ملر�حل �الأخرية من �حلملة �لع�شكرية �ملدعومة 

من �لواليات �ملتحدة ال�شتعادة مدينة �ملو�شل �لعر�قية من د�ع�س.

 163 ي����ع����دم  داع���������ض 
امل��������س���ل يف  م����دن����ي����ًا 

•• جنيف-اأ ف ب:

�تهم مفو�س �المم �ملتحدة �ل�شامي 
زيد رعد �حل�شن  �الن�شان  حلقوق 
�أم�س تنظيم د�ع�س �الإرهابي بقتل 
يف  يحاولون  كانو�  �شخ�شا   163
�لفر�ر  يونيو  ح��زي��ر�ن  م��ن  �الأول 
�ملو�شل  ملدينة  �لغربي  �لق�شم  من 

�لعر�قية.
و����ش���رح زي���د �أم�����ام جم��ل�����س حقوق 
�الن�����ش��ان وح�����ش��ي��ة د�ع�����س وغريها 
تعرف  ال  �الإرهابية  �جلماعات  من 

حدود� على ما يبدو.
�ن  �أبلغني فريقي  باالم�س  و�أ�شاف 
جثث رجال ون�شاء و�أطفال عر�قين 
قتلى ال تز�ل يف �شو�رع حي �ل�شفاء 
د�ع�س  ق��ام  بعدما  �ملو�شل  غ��رب  يف 
مل��ن��ع��ه��م من  ���ش��خ�����ش��ا   163 ب��ق��ت��ل 
�لفر�ر. وتابع �ن هناك �أ�شخا�شا يف 

عد�د �ملفقودين يف �حلي.
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•• اأبوظبي-وام:

�أكدت حما�شرة نظمتها موؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية �أم�س �أهمية �لتو��شل 
�أف��ر�د �الأ�شرة مبا يحقق حمايتهم من �أي �خ��رت�ق فكري خمالف  بن 

للفكر �ملعتدل �ل�شائد.
�الأ�شرة ح�شانة فكرية وقدمها  �لتي حملت عنو�ن   - �ملحا�شرة  و�ألقت 
بن  مبنطقة  �أب��وظ��ب��ي  ب��و�ب��ة  مركز  يف  �ل�شحي  طالب  �ل�شيخ  ف�شيلة 
�جل�شرين بالتعاون مع �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �الإ�شالمية و�الأوقاف - 
�ل�شوء على �أهمية تقوية �أو��شر �لعالقة فيما بينهم يف �شبيل ��شتد�مة 

�لرت�بط �لقائم على �أ�ش�س متينة وعلى قيم �ملحبة و�ملودة و�لوئام.
وقال �ل�شحي يف �ملحا�شرة - �لتي تاأتي �شمن فعاليات �مللتقى �لرم�شاين 
�إن �الأ�شرة نعمة من �هلل عز وجل وهي  �لثامن للموؤ�ش�شة عام �خلري- 

�الإ���ش��الم��ي �حلنيف  �ل��دي��ن  �أواله����ا  �ل�شكينة و�ال���ش��ت��ق��ر�ر وق���د  مت��ث��ل 
�هتماما كبري�. ونوه �إىل قيمة �الجتماع �الأ�شري حول مائدة �الإفطار يف 
�شهر رم�شان �ملبارك �إذ ي�شهم ذلك يف تعزيز تالحم �الأ�شرة و�ندماجها 

خالل حلظات متميزة وم�شاعر �الألفة �لتي جتمع بن �أفر�دها.
و�أكد �شرورة ��شتثمار �الأوقات يف �شهر رم�شان لتعزيز �لتقارب �لنف�شي 
�ملحا�شرة  لت�شهم  �لف�شيل  �ل�شهر  �الأ�شرة خالل  �أف��ر�د  بن  و�لعاطفي 
مبا  �لتو��شل  ه��ذ�  باأهمية  �مل�شاركن  ل��دى  �ل��وع��ي  م�شتوى  رف��ع  م��ن 

ي�شمن حتقيق �لتما�شك �ملجتمعي و�لتالحم �الأ�شري.
فيها  �إىل مو�شوعات متنوعة حتدث  �ملحا�شرة  �ل�شحي خالل  وتطرق 
�شرورة  �إىل  �مل�����ش��ارك��ن  وح��ث  �ل��و�ق��ع  تالم�س  �جتماعية  ق�شايا  ع��ن 
�لرتكيز على �شلوكيات �الأبناء و�النتباه �إىل عالقاتهم وركز يف حديثه 

على مو�شوع حماية �الأ�شرة من �الخرت�قات �لفكرية.

و�شدد على �أن حماية �الأ�شرة من �الأفكار �لدخيلة عليها هي م�شوؤولية 
لعالقاتهم  �مل�شتمرة  �ملتابعة  من  والب��د  �أف��ر�ده��ا  جميع  بن  م�شرتكة 
للتعرف على طر�ئق تفكريهم، ومناق�شة  بينهم  وتكثيف �حل��و�ر فيما 
�آر�ئهم وتقدمي �لن�شيحة �لدورية لهم يف حال وجود �أية موؤ�شر�ت تدل 

على تاأثرهم باالأفكار �لدخيلة.
وتنوعت حماور �ملحا�شرة �لتي لقيت ��شتح�شانا وتفاعال من �مل�شاركن 
ودوره  �لبناء  �حل��و�ر  �أهمها  وت�شمنت مو�شوعات خمتلفة ومهمة من 
و�آثاره �الإيجابية يف �حلفاظ على �الأ�شرة وكيفية حمايتها من �لتفكك 
مع  �ل��ت�����ش��ارك  على  ط��رح��ه  يف  �ملحا�شر  و�ع��ت��م��د  و�لت�شتت.  و�ل��ت��م��زق 
وقريبة  �شل�شة  لتكون  و�ملعلومات،  �الآر�ء  وتبادل  �ملناق�شة  يف  �حل�شور 
من نفو�شهم ومبا يوؤدي �لغر�س من �ملحا�شرة �لتي تهدف �إىل تعزيز 

�الأفكار �الإيجابية و�لقيم �الجتماعية �ل�شليمة.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد التنمية الأ�سرية ت�سدد على حماية الأ�سرة من الخرتاقات الفكرية
يهنئ�ن ملك ال�س�يد بالي�م ال�طني لبالده 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
ملك   � غو�شتاف  ع�شر  �ل�شاد�س  ك��ارل  �مللك  جاللة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل 
�ل�شمو  �شاحب  بعث  كما  لبالده.  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  وذل��ك  �ل�شويد 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتن 

�إىل جاللة �مللك كارل �ل�شاد�س ع�شر غو�شتاف.

وجه ب�سرورة موا�سلة عملية التطوير وفق اأرقى املعايري 

حممد بن را�سد يعتمد ا�سرتاتيجية اله�ية امل�ؤ�س�سية ل�سرطة دبي
•• دبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �عتمد 
�لهوية  ��شرت�تيجية  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
و�الأمن  �البتكار  �أ�شا�شية هي  3 مبادئ  �ملبنية على  دبي  ل�شرطة  �ملوؤ�ش�شية 
�أن تاأتي متطابقة مع �أهد�ف �خلطة  و�لتو��شل و�لتي روعي يف �شياغتها 
2016-2021 ومو�كبة خطة حكومة دبي  �ال�شرت�تيجية ل�شرطة دبي 
�لنهج  لتوؤكد   2071 �الإمار�ت  �ملئوية لدولة  للروؤية  2021 وم�شتوحية 
و�الأمان  �الأم���ن  درج���ات  �أق�شى  �ل��دول��ة يف توفري  ���ش��ارت عليه  �ل��ذي طاملا 
على  وزو�ر  �أر�شها من مو�طنن ومقيمن  على  يعي�س  لكل من  و�ل�شعادة 

حد �شو�ء.
�لتي مت  �إع��د�د �ال�شرت�تيجية و�خلطو�ت  و�طلع �شموه على كافة مر�حل 
�الكتمال  من  لها  �ملن�شود  �لوجه  على  خروجها  �شمان  �شبيل  يف  �تخاذها 
حيث مرت عملية بناء خطوطها �لعري�شة بعدة مر�حل مت فيها ��شتعر��س 
�لوطن  خدمة  يف  �إ�شهامات  م��ن  قدمته  وم��ا  دب��ي  �شرطة  �إجن����از�ت  �شجل 
و�ملو�طن و�ملقيم وكذلك زو�ر �الإمارة على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية و�لو�قع 
و�إجر�ئية عالوة  تفا�شيل عملية  ي�شمله من  بكل ما  دبي  ل�شرطة  �حلايل 
�مل�شتقبلية ل�شرطة دبي على �ملدين  �أهد�ف �لتطوير  على در��شة وحتليل 

�لقريب و�لبعيد.
و�أثنى نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل على 
تر�عي  �أ�شاليب عمل متطورة  �ل�شرطة وحر�شه على تطبيق  جهود جهاز 

�أف�شل �لتجارب و�ملمار�شات �لعاملية.
�لتي  �ملعايري  �أرق��ى  وف��ق  �لتطوير  عملية  مو��شلة  ب�شرورة  �شموه  ووج��ه 

مبادئ   3 �إىل  م�شتندة  تاأتي  �ال�شرت�تيجية  �أن  �مل��ري  �للو�ء  �شعادة  �أو�شح 
يف  �أعينها  ن�شب  د�ئما  �مل�شتقبل  ت�شع  �لتي  دب��ي  توجهات  تعك�س  �أ�شا�شية 

كل ميادين �لتطوير.
�أهم �لعنا�شر  �أحد  �أول تلك �ملبادئ هو �البتكار �لذي ي�شكل  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لتي تعنى بها دبي يف كافة مبادر�تها وم�شاريعها �لكربى ل�شمان حد �لتميز 
�لذي طاملا متتعت به يف �شتى �ملجاالت ولتاأكيد �لقدرة على �إيجاد �حللول 
رفيعة  خدمة  م�شتويات  تقدمي  خاللها  م��ن  ميكن  �لتي  �لتقليدية  غ��ري 
�جلودة و�لكفاءة تو�كب �لتطور �ل�شريع لالإمارة .. بينما ياأتي �الأمن كثاين 
و�لثالث  �الأول  �ملحورين  يتكامل مع  و�ل��ذي  رئي�س لال�شرت�تيجية  حمور 
�أف��ر�ده �لقيام  يف خدمة �ملجتمع باإمد�ده بكافة �ل�شمانات �لتي تكفل لكل 
باإيجابية و�شعادة وطماأنينة كاملة .. يف حن  باأدو�رهم وممار�شة حياتهم 
ي�شكل �لتو��شل �ملبد�أ �لثالث و�لذي يعلي من �أهمية �إقامة ج�شور �الت�شال 
�لفعال بن جهاز �ل�شرطة و�جلمهور مبا لهذ� �ملطلب من �أهمية لتمكن 
ويعينها  �أف��ر�ده  و�حتياجات  �ملجتمع  متطلبات  على  �لتعرف  من  �ل�شرطة 
م�شتوى  �إىل  ت��رق��ى  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  ك��اف��ة  وت��ق��دمي  ملالقاتها  �لعمل  على 
تطلعاتهم ومن ثم �إ�شعادهم. ونوه �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �إىل �أن �عتماد 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« ال�شرت�تيجية �لهوية �ملوؤ�ش�شية يعطي 
قوة دفع جديدة ل�شرطة دبي مل�شاعفة �لعمل لو�شع روؤية �لقيادة �لر�شيدة 
مو�شع �لتنفيذ �لدقيق وتعميق �إ�شهامها يف تاأكيد قدرة �ملجتمع على �لعبور 
�إىل م�شتويات تنموية غري م�شبوقة يف كنف بيئة �آمنة تتمتع بكافة مقومات 
�الأمان و�ال�شتقر�ر و�ل�شعادة لتظل دبي ودولة �الإمار�ت منوذجا �أمثل وقدوة 

حتتذى يف بناء م�شتقبل �شعيد وحافل بالفر�س للجميع.

تكفل ل��ه��ذ� �جل��ه��از �حل��ي��وي �الرت���ق���اء ب��ق��در�ت��ه مل��و�ك��ب��ة ح��رك��ة �لتطوير 
و�قتد�ر  بكفاءة  و�لت�شدي  �لدولة  قطاعات  كافة  ت�شهدها  �لتي  �ل�شريعة 
�أج���ل �شالح  م��ن  �ملن�شودة  �الأه����د�ف  �إىل  �ل��و���ش��ول  الأي���ة حت��دي��ات ل�شمان 
و�أح�شن  الأف��ر�ده  و�مل�شتقرة  �الآمنة  �حلياة  �أ�شكال  �أف�شل  و�شمان  �ملجتمع 
مناخات �لعمل ملوؤ�ش�شاته. وروعي يف تطوير ��شرت�تيجية �لهوية �ملوؤ�ش�شة 
��شتلهمت فيه روؤية �شاحب  �لتي طاملا  �أ�شلوب عمل �شرطة دبي  �أن تعك�س 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم وتوجيهات �شموه �مل�شتمرة بتوفري 
كافة �ملعطيات �لتي ميكن من خاللها حتقيق �شعادة �لنا�س و�شمان نوعية 
�حلياة �لتي تعينهم على �مل�شاركة باإيجابية وفاعلية يف حتقيق �لطموحات 
�لعري�شة لدولة �الإمار�ت و�شوال �إىل �ملكانة �ملن�شودة لها يف م�شاف �لدول 
�الأكرث تقدما و�مل�شاهمة يف دفع معدالت �لتنمية �لتي يعترب �الأمن و�الأمان 

من �أهم مقومات قيامها.
�أن  دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري  خليفة  �هلل  عبد  �للو�ء  �شعادة  و�أو�شح 
�ل�شمو  �شاحب  روؤي���ة  ت�شتلهم  �جل��دي��دة  �ملوؤ�ش�شية  �لهوية  ��شرت�تيجية 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف تقدمي منوذج يحتذى يف بناء �ملجتمع 
�الآمن و�ملطمئن و�ملنتج �لقادر على ��شتحد�ث �إ�شافات �إيجابية من �شاأنها 
�أن �ل�شعادة  �إىل �الأف�شل مع تاأكيد �شموه �لد�ئم على  تطوير حياة �لنا�س 
�أن  باحلكومة  ما حد�  �لناجحة  �أه��م مقومات �حلياة  و�الإيجابية هما من 
�أولوياتها مبا ي�شتدعيه ذلك من ت�شافر جهود كافة  ت�شعهما يف مقدمة 
�جلهات �حلكومية للو�شول �إىل �ل�شورة �ملثلى ملجتمع �شعيد ومنتج ينعم 
فيه �جلميع باالأمن و�حلياة �لكرمية �لهانئة مع حر�س �شرطة دبي على 
و�قع  �إىل  وترجمتها  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  ب���دور حم���وري يف حتقيق  �ال���ش��ط��الع 
�ملوؤ�ش�شية �جلديدة ل�شرطة دبي ..  �أهم مالمح �لهوية  ملمو�س.    وحول 

وكانت �شرطة دبي حللت خالل �إعد�د ��شرت�تيجية �لهوية �ملوؤ�ش�شية �لدور 
مقارنة  در��شات  و�أج��رت  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �ل�شرطي  للدور  �الجتماعي 
عديدة مع �أجهزة �شرطية عاملية لها �شمعتها ومكانتها وتبن �أن �أف�شل جهات 
�ل�شرطة �أد�ء هي �لتي تعمل على حتقيق �لروؤية �مل�شتقبلية حلكوماتها يف 
حن عملت �شرطة دبي �أي�شا على �إجر�ء حتليل ودر��شة مقارنة مع �أجهزة 
�الأمثل  �ل�شيغة  �إىل  للتو�شل  �لدولة  �إم��ار�ت  خمتلف  يف  �ملحلية  �ل�شرطة 
للهوية �ملوؤ�ش�شية �حلالية و�لتي تتما�شى مع توجهات حكومة دبي و�لروؤية 
�ملئوية لدولة �الإمار�ت ومتكن �شرطة دبي من �مل�شاركة باإيجابية وفاعلية 

يف تنمية جمتمع �شعيد مت�شامح و�آمن.

حممد بن زايد يتبادل التهاين ب�سهر رم�سان مع جم�ع امل�اطنني

حممد بن زايد يتبادل التهاين ب�سهر رم�سان مع وفد من هيئة ال�سحة باب�ظبي

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة بق�شر �لبطن جموع �ملو�طنن �لذين 

قدمو� لل�شالم على �شموه وتهنئته مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك.

وتبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �لتهاين و�لتربيكات 
مع �جلميع بهذه �ملنا�شبة �لكرمية ..د�عن �هلل عز وجل �أن يعيد هذ� �ل�شهر 
�ل��غ��ايل مب��زي��د م��ن �خل��ري و�ل��ربك��ة و�ل��ت��ق��دم و�الأمن  �مل��ب��ارك على وطننا 
و�الأمان وعلى �شعب �الإمار�ت بالرخاء و�لرقي يف ظل قيادة �شاحب �ل�شمو 
على  و�أن يدمي  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 

�شموه موفور و�ل�شحة و�لعافية.
�ل�شمو  ل�شاحب  �لتمنيات  و�أج��م��ل  �لتربيكات  �أطيب  عن  �ملهنئون  و�أع���رب 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان بهذه �ملنا�شبة �ملباركة متمنن ل�شموه موفور 

�ل�شحة و�ل�شعادة.
و�أدى �جلميع �شالة �ملغرب وبعدها تناولو� طعام �الفطار على مائدة �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة.

ح�شر �للقاء �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ  �آل نهيان و�شمو  �ل��وزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ ذياب بن ز�يد 

عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل.

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

هيئة  من  وف��د�  �م�س،  م�شاء  �لبطن  بق�شر  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�ل�شحة باأبوظبي تر�فقهم �شعادة �لدكتورة مها تي�شري بركات مدير عام هيئة 
�ل�شحة باأبوظبي حيث تبادل معهم �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة �شهر رم�شان 

�ملبارك. وتقدم �جلميع بالدعاء �إىل �هلل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة �ملباركة 
على �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
وهو ينعم مبوفور �ل�شحة و�لعافية وعلى دولة �الإم��ار�ت و�شعبها مبزيد من 

�لرقي و�لتطور وعلى �الأمتن �لعربية و�الإ�شالمية باليمن و�خلري و�لربكات. 
وتبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان مع وفد هيئة �ل�شحة 

�الأحاديث �لودية متمنيا لهم �خلري و�ل�شعادة ودو�م �لتوفيق و�لنجاح.



األربعاء   7   يونيو    2017  م   -   العـدد  12040  
Wednesday  7   June   2017  -  Issue No   12040

03

اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يتبادل التهاين ب�سهر رم�سان مع وفد من �سركة اأب�ظبي للخدمات ال�سحية

حممد بن زايد يتبادل التهاين ب�سهر رم�سان مع وفد من مبادلة للرعاية ال�سحية

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
بق�شر  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  م��ن  وف���د�  �م�����س  م�شاء  �لبطن 
ر��شد  �ل��دك��ت��ور حم��م��د  ���ش��ع��ادة  ي��ر�ف��ق��ه��م  ���ش��ح��ة  �ل�شحية 
�لهاملي رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�شركة و�شعادة �لدكتور مطر 
ر��شد �لدرمكي �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة حيث تبادل معهم 

�لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك.
يعيد هذه  �أن  وج���ل  ع��ز  �إىل �هلل  ب��ال��دع��اء  �جل��م��ي��ع  وت��ق��دم 
�ملنا�شبة �ملباركة على �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وهو ينعم مبوفور �ل�شحة 
�لرقي  من  مبزيد  و�شعبها  �الإم���ار�ت  دول��ة  وعلى  و�لعافية 
و�لتطور وعلى �الأمتن �لعربية و�الإ�شالمية باليمن و�خلري 
و�لربكات. و�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�أبوظبي للخدمات  نهيان عن �شعادته بلقاء وفد من �شركة 
�ل�شحية .. متمنيا لهم وجلميع �أبناء �لوطن �ل�شعادة ودو�م 
�لتوفيق و�لنجاح ومو��شلة م�شرية �خلري و�لعطاء وخدمة 

وطننا �لغايل.

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
بق�شر  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�شحية  للرعاية  مبادلة  م��ن  وف���د�  �م�����س  م�شاء  �لبطن 
ي��ر�ف��ق��ه��م ���ش��ع��ادة ول��ي��د �مل���ق���رب �مل���ه���ريي، ن��ائ��ب �لرئي�س 
�لتنفيذي و�لرئي�س �لتنفيذي للقطاعات �لنا�شئة يف �شركة 
مبنا�شبة  و�لتربيكات  �لتهاين  معهم  ت��ب��ادل  حيث  مبادلة 
�أن يعيد  �ملبارك. ودع��ا �جلميع �هلل عز وجل  �شهر رم�شان 
هذه �ملنا�شبة �ملباركة على �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وهو ينعم مبوفور 
�الإم��ار�ت و�شعبها مبزيد من  �ل�شحة و�لعافية وعلى دولة 
�لرقي و�لتطور وعلى �الأمتن �لعربية و�الإ�شالمية باليمن 
و�خلري و�لربكات. وتبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان مع وفد مبادلة للرعاية �ل�شحية �الأحاديث 
�لتوفيق  ودو�م  و�ل�������ش���ع���ادة  �خل����ري  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��ا  �ل���ودي���ة 

و�لنجاح.

•• اأبوظبي-وام:

رم�شان �أمان حملة جمتمعية تطوعية �نطلقت من �إم��ار�ت �خلري وتدخل 
تعمل  �لتي  �لهامة  �الأه���د�ف  من  مبجموعة  حمملة  �ل�شاد�س  عامها  �ليوم 
و�حلد  �لز�ئدة  �ل�شرعة  من  و�لتخفيف  �الأمنة  �لقيادة  ثقافة  تر�شيخ  على 
من �حلو�دث �ملرورية. وت�شعى �حلملة �إىل توعية �شائقي �ملركبات لالإلتز�م 
ملركباتهم  قيادتهم  عند  �ل�شائمن  �أرو�ح  على  و�حل��ف��اظ  �ل�شري  بقو�نن 
قبل موعد �الفطار باالإ�شافة �إىل ت�شجيع �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات على �خلدمة 
�ملجتمعية و�لعمل �لتطوعي. و ر�فقت وكالة �أنباء �الإمار�ت و�م م�شاء �أم�س 
�أبوظبي  �أم��ان« يف عدد من مناطق مدينة  »رم�شان  �الول متطوعي حملة 
�أ�شادو�  �لذين  �ملركبات  قائدي  بتفاعل كبري من  �لتي حظيت  وهي �حلملة 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ع�شو  �حل��م��ريي  ط��الل  ق��ال  و  �ملتطوعن.  بجهود 

حلملة رم�شان �أمان �إن �حلملة �لتي تنظمها جمعية �الح�شان �خلريية للعام 
�ل�شاد�س على �لتو�يل ي�شارك فيها خمتلف فئات �ملجتمع من �شباب و�أطفال 
ون�شاء ومتقاعدين و�أ�شحاب همم �إ�شافة �إىل �لتعاون مع عدد من �لقطاعات 
�أن �حلملة ت�شتهدف توزيع  �أكد  �خلا�شة و�حلكومية �الحتادية و�ملحلية. و 
وجبات �إفطار على �ل�شائقن يف �ل�شو�رع و�لتقاطعات �ملرورية قبل �أذ�ن �ملغرب 
�إمار�ت  جميع  يف  �مل��رور  �إد�رة  مع  وبالتعاون  �لد�خلية  وز�رة  مع  بال�شر�كة 
�لدولة ومب�شاركة متوقعة لنحو 12 �لف متطوع ومتطوعة �لعام �جلاري 
. ولفت �إىل �أن �حلملة يتم تنفيذها �أي�شا يف �ل�شعودية و�لكويت و�لبحرين 

طيلة �أيام �ل�شهر �لكرمي للم�شاهمة يف �حلد من �حلو�دث �ملرورية و�ل�شرعة 
�لز�ئدة �لناجتة عن حماولة بع�س �شائقي �ملركبات �للحاق مبوعد �الأفطار. 
و�أ�شار �إىل �أن �حلملة ت�شتهدف توزيع مليون وجبة �إفطار منها 600 �ألف 
وجبة يف �الإمار�ت و200 �ألف يف �ل�شعودية و100 �ألف يف �لبحرين ومثلها 
وتغطي  �لدولة  يف  �ملناطق  خمتلف  ت�شمل  �حلملة  �أن  �أو�شح  و  �لكويت.  يف 
عدد� من �ملناطق �خلارجية .. م�شري� �إىل �أنه على �شعيد �إمارة �أبوظبي على 
�شبيل �ملثال مت حتديد 18 ��شارة مرورية لتوزيع �لوجبات فيها على �أن يتم 

تغيري 6 �إ�شار�ت كل 10 �أيام على مد�ر �شهر رم�شان �ملبارك.

و�أ�شاف �إن �حلملة وتز�منا مع عام �خلري �شهدت �إقباال كبري� من �ملتطوعن 
من خمتلف �جلهات بالدولة على �مل�شاركة فيها ..موؤكد� �أن �حلملة �أ�شبحت 
و�لعديد  �خلا�شة  و�جل��ه��ات  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  �هتمام  حمط 
من �ل�شخ�شيات �لبارزة يف �ملجتمع مما يعك�س مدى جناح �حلملة يف تعزيز 

جانب �مل�شوؤولية �الجتماعية وتر�شيخها لدى �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات.
�لتالحم  تعك�س  �أم���ان  رم�شان  �إن  �حلملة  يف  م�شاركون  ق��ال  جانبهم  م��ن 
�ملجتمعي يف دولة �المار�ت وذلك يف ظل �حلر�س �لكبري من خمتلف فئات 
�أهمية  �أن هذه �حلملة تكت�شب  �ملجتمع على �مل�شاركة فيها. و�أكد �مل�شاركون 
يف  تتمثل  هامة  ��شرت�تيجية  �أه��د�ف��ا  تبنيها  وم��ع  �خل��ري  ع��ام  يف  م�شاعفة 
�لعمل على �حلد من �حلو�دث �ملرورية وتخفيف �ل�شرعة �لز�ئدة م�شريين 
لنهج  ياأتي جت�شيد�  �ملجتمع يف هذه �حلملة  فئات  �أن م�شاركة خمتلف  �إىل 

�خلري �لر��شخ يف دولة �الإمار�ت.

•• اأبوظبي-وام: 

�ختيارهم  مت  وطالبة  طالبا   32 �أ�شماء  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  �أعلنت 
برنامج منحة  باجلامعة �شمن  �ل�شيفية �خلا�شة  �الأكادميية  للم�شاركة يف 
لعام  �ملتفوقن  �لثانوية  �مل��د�ر���س  بطلبة  �خلا�شة  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
2018. وقالت �شمو �ل�شيخة مرمي بنت حممد بن ز�يد �آل نهيان �مل�شت�شارة 
باالأدو�ت  وتزويدهم  �ل�شباب  ب��اإع��د�د  ملتزمون  �إننا   : للربنامج  �لرئي�شية 
�ل�شرورية و�خلرب�ت �الأكادميية �لالزمة كي ي�شبحو� رو�د �مل�شتقبل يف كافة 
�ملجاالت. و�أ�شافت: �ن هذ� �لربنامج ال يقت�شر على توفري فر�س �لتطور 
�لطلبة  ثقة  يبني  �أي�شا  لكنه  فح�شب  �لنجاح  لتحقيق  و�لفكري  �الأكادميي 
باأنف�شهم ويلهمهم يف م�شريتهم الإدر�ك كامل �إمكاناتهم وحتقيق �أهد�فهم . 
ويوفر �لربنامج �الأكادميي �ملكثف �لذي ميتد ملدة 18 �شهر� يف عامه �ل�شابع 
�أبوظبي  يف  �الإمار�تين  �لطلبة  �إع��د�د  �إىل  تهدف  تفاعلية  تعليمية  جتربة 
�أب��وظ��ب��ي. ومت  �ل��ع��امل مب��ا يف ذل��ك جامعة نيويورك  �أه��م جامعات  ل��دخ��ول 
�ختيار �لطلبة بناء على حت�شيلهم �لدر��شي ودو�فعهم لاللتحاق باجلامعة 

�ملنهج  ويركز  و�لتطور.  للنمو  �ملحتملة  و�إمكانياتهم  �لقيادية  ومهار�تهم 
�لدر��شي للربنامج على تطوير مهار�ت �لطلبة يف جماالت �لتفكري �لنقدي 
و�لتح�شري  للعلوم  و�ملنطق �حل�شابي  �الإجنليزية  باللغة  و�ملناق�شة  و�لكتابة 
جانبها  من  �لقيادة.  وم��ه��ار�ت  �خلطابة  وف��ن  �ملوحدة  �الختبار�ت  الجتياز 
قالت ديان �شي يو �ملديرة �لتنفيذية لالأكادميية �ل�شيفية وم�شت�شارة �لقيادة 
�ل�شيفية  �الأك��ادمي��ي��ة  بربنامج  �اللتحاق  �إن  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  يف 
�أثبت هذ� �لربنامج �لتح�شريي  يتطلب عملية تقييم دقيقة و�شارمة وقد 

جناحه يف تطوير �لقدر�ت �الأكادميية و�ملهار�ت �لقيادية للطلبة �مل�شاركن.
ومتتد �الأكادميية �ل�شيفية على مدى �شيفن متتالين �إ�شافة �إىل ثالثة 
ب�شكل  �أو  �الإن��رتن��ت  طريق  ع��ن  تقدم  حما�شر�ت  تت�شمن  در��شية  ف�شول 
�الأوىل  �ل�شيف  ف��رتة  يف  �لطلبة  ويخ�شع  �ل��در����ش��ي.  �ل��ع��ام  ط���و�ل  مبا�شر 

لدورة تعليمية متتد لثالثة �أ�شابيع يف جامعة نيويورك �أبوظبي وتتاح لهم 
نيويورك  جلامعة  �لتابع  �الأك��ادمي��ي  �ملركز  �إىل  لل�شفر  ذل��ك  بعد  �لفر�شة 
�إ�شافية فيما تق�شم  �أي��ام  ت�شعة  �إيطاليا للدر��شة ملدة  يف مدينة فلورن�شا يف 
يف  نيويورك  وجامعة  �أبوظبي  بن  م�شابه  نحو  على  �لثانية  �ل�شيف  ف��رتة 
�إىل مو��شلة برناجمهم �الأكادميي يف فلورن�شا ونيويورك  �إ�شافة  نيويورك 
يح�شل �لطالب على فر�شة �مل�شاركة يف �لعديد من �الأن�شطة �لثقافية مثل 
�الأخرى  �لثقافية  �لفعاليات  �لتاريخية وغريها من  و�ملو�قع  �ملتاحف  زيارة 
ف�شال عن �الجتماعات �خلا�شة مع �لقادة �ملحلين. وت�شمل �أ�شماء �لطلبة 
�حلائزين على منحة �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �خلا�شة بطلبة 
عبد�هلل  خالد  ع��ب��د�هلل  م��ن  ك��ال   2018 لعام  �ملتفوقن  �لثانوية  �مل��د�ر���س 
�أحمد �ملرزوقي .. و�أحمد عبد�هلل بنيمون ،و�أحمد عي�شى �شالح �ل�شركال �آل 

علي ،و�أ�شماء جمال عبيد �شامل �لزعابي ،و�لرمي �شعد نا�شر �شعيد �مل�شكري 
�لبلو�شي  م��ر�د  �شعيد  �شيف  و�ليازية  �لنعيمي  حممد  مبارك  علي  ،و�ل��رمي 
�ل��ك��اف �لها�شمي  �مل��رزوق��ي ، وح�شن ع��ادل �شامل  ب��رت��وي  ف���وؤ�د خليل  وت���ار� 
،وخولة خليفة ر��شد مبارك �لريامي ،ور�كان ب�شام حممد �ل�شيباين ،و�شارة 
حامت فرج �شعيد �لعامري، و�شامل ح�شن حممد ح�شن �ل�شويدي و�شما جا�شم 
،و�شم�شة  �لفهيم  حممد  عبد�جلليل  ر��شد  ،و�شما  �لزعابي  بوعتابة  حممد 
حممد  علي  ،و�شيخة  حموي  خالد  ،و�شهد  �ملهريي  �لزفن  عبد�هلل  حممد 
ح�شن  ،وع��ل��ي  �مل��رزوق��ي  حممد  يو�شف  خليفة  ،وع��ب��د�هلل  �مل�شعبي  ح�شن 
حممد ح�شن �لظنحاين نوعلي زيد ليث �لكندي ،وفاطمة د�ود �أحمد حممد 
�لزرعوين ،وفاطمة علي حممد ر��شد �لكعبي ،وحممد حامد عبد�حلفيظ 
ياور �ليو�شفي، وحممد �شيف �شعيد بالبادي �لظاهري ،ومدية بطي عبد�هلل 
ر��شد خليفة  ،وميثاء  �لقد�شي  ناظم  ف��و�ز  ،وم��رو�ن ها�شم  �لتميمي  حممد 
حمد �لغفلي ،وميثاء حممود عبد�لر�شول هارون �لزدجايل.. ونوف في�شل 
علي �أحمد جند ،ووله ح�شن عبد�هلل ح�شن �مل�شماري ،ويو�شف هاين يو�شف 

�شليمان �الأنقر.

جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي تعلن الفائزين مبنحة ال�سيخ حممد بن زايد الدرا�سية

حممد بن زايد يتبادل التهاين مع وفد ادن�ك مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 
برتول  �شركة  م��ن  وف��د�  �م�س  م�شاء 
�أدن����وك ير�فقهم  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن �أحمد 
�جلابر، وزير دولة �لرئي�س �لتنفيذي 
�لذين  �شركاتها،  وجمموعة  الأدن��وك 
مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شالم  قدمو� 

�شهر رم�شان �لف�شيل.
وقدم وفد �أدنوك �لتهاين و�لتربيكات 
رم�شان  ���ش��ه��ر  مب��ن��ا���ش��ب��ة  ل�����ش��م��وه 
�أن  وج�����ل  ع����ز  د�ع������ن �هلل  �مل�����ب�����ارك، 

دولة  على  �ل��ك��رمي  �ل�شهر  ه��ذ�  يعيد 
�الإم���ار�ت مبزيد من �خلري و�لربكة 
و�الأمان  و�الأم���ن  و�الزده���ار  و�لتقدم 
ق���ي���ادة �شاحب  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر يف ظ���ل 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل، 
و�أن يدمي على �شاحب �ل�شمو رئي�س 

�لدولة موفور و�ل�شحة و�لعافية.
وت���ب���ادل ���ش��م��وه �الأح����ادي����ث م���ع وفد 
و�لنجاح  �لتوفيق  لهم  �أدنوك متمنيا 
�لكفاءة  ورف����ع  ب������االأد�ء  �الرت���ق���اء  يف 
وقدرتها  �ل�����ش��رك��ة  م���رون���ة  وت��ع��زي��ز 
و�لغاز  �ل��ن��ف��ط  ق��ط��اع  يف  �لتناف�شية 
باعتباره ركيزة �أ�شا�شية لتمكن جهود 

�لتنمية �ل�شاملة يف �لدولة.

 رم�سان اأمان تر�سخ نهج اخلري والعمل التط�عي باملجتمع
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اأخبـار الإمـارات
جامع ال�سيخ زايد الكبري ي�ست�سيف �سجرة النعمة وي�ؤكد اأن العمل الإن�ساين ر�سالة الإمارات للعامل

•• اأبوظبي-وام:

��شت�شاف جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري مبادرة » �شجرة �لنعمة » �لتي �أطلقها 
وجرى  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  �لهالل  لهيئة  �لتابع  �لنعمة  حفظ  م�شروع 
جمموعها  يف  متثل  �شجر�ت   7 عن  عبارة  لتكون  �لعام  ه��ذ�  تطويرها 
�إمار�ت �لدولة مبا حتتويه من قيم ومبادئ �إن�شانية ، وتهدف �إىل جمع 
�لتربعات ل�شالح �لهالل �الأحمر. �أطلق �ملبادرة �شعادة �لدكتور حممد 
عتيق �لفالحي �أمن عام هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي، و�شعادة ر��شد 
�الأحمر  بالهالل  �ملحلية  لل�شوؤون  �لعام  �الأم��ن  نائب  �ملن�شوري  مبارك 
كبار  من  وع��دد  �لنعمة  حفظ  م�شروع  مدير  �ل�شحي  �شلطان  بح�شور 
وع��دد من ممثلي  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  وم�شوؤويل مركز جامع  موظفي 

هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي ولفيف من �الإعالمين.

�أمن عام هيئة �لهالل  �أو�شح �شعادة �لدكتور حممد عتيق �لفالحي  و 
�الأحمر �الإمار�تي �أن �لهيئة ت�شتلهم مبادر�تها من روؤية �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شمو 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�لذين  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ي�شريون على نهج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
يف  و�ل�شعفاء  للمحتاجن  و�أبنائها  �الإم���ار�ت  عطاء  يتو��شل  ب��اأن  ث��ر�ه 
جميع �أنحاء �لعامل. ويف هذ� �الإطار .. قال �إن �لهيئة ومبتابعات حثيثة 
�حل��اك��م يف منطقة  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شمو  م��ن 
و�أطلقت  و�أن�شاأت  رعت  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  �لهالل  هيئة  رئي�س  �لظفرة 
عدد� من �مل�شاريع �الإن�شانية �لتي تعمل حتت مظلتها لتو�كب هذه �لروؤى 

.. منوها �إىل �أن حفظ �لنعمة يعد �أحد هذه �مل�شاريع �لهادفة �إىل تعزيز 
مبد�أ �لتكافل �ملجتمعي وحث �الأفر�د و�لهيئات �حلكومية و�خلا�شة كافة 
على مد �ملزيد من ج�شور �لتو��شل مع �ملحتاجن. و عن تفا�شيل �ملبادرة 
تتكون  �شجر�ت   7 لتتمثل يف  �لعام  ه��ذ�  �أن��ه ج��رى تطويرها  �أو���ش��ح   ..
�أغ�شانها من �أور�ق مدون عليها �أقو�ل خالدة للمغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان .. بحيث ي�شع �ل�شخ�س تربعه يف » �شندوق » موجود 
�ل�شجرة  �إحد�هما على  يعلق  �ل�شجر�ت ثم يح�شل على ورقتن  بجو�ر 
بنف�شه يف داللة على �أن �خلري �شيظل خالد� ومتجدد� ور��شخا يف �أبناء 
�الإم��ار�ت، بينما يحتفظ بالثانية مبا حتتويه من معان خالدة غر�شها 
�لر�حل �لكبري يف �الإمار�تين جيال بعد جيل، على �أن يتم جني �لثمار 
يف �آخر �شهر رم�شان. ولفت �إىل �أنه �شيتم �شرف �لتربعات �لنقدية �لتي 
�شيجري حت�شيلها من خالل �ملبادرة ل�شالح �الأعمال �خلريية �ملختلفة 

�لتي ينفذها �لهالل �الأحمر د�خل وخارج �لدولة .
تنطلق من  �لتي  نوعها  �لفريدة من  باملبادرة   7 �ل�  �ل�شجر�ت  و�شف  و 
ثقافة �خلري  دع��م  �شاأنها  �الإم���ار�ت مبا حتتويه من دالالت من  �أر���س 
�ملتاأ�شلة يف نفو�س �ملجتمع �الإمار�تي، خا�شة و�أنها ترمز يف جمملها �إىل 
�إم��ار�ت �لدولة ومتثل يف جمموعها تعا�شد وتالحم وتر�بط ومتا�شك 
ت�شتمد  �لتي  و�لعطاء  �خل��ري  ثمار  �إىل  �أغ�شانها  ت�شري  فيما  �ملجتمع، 

بقاءها من قيم �الإمار�ت.
من جهته .. �أو�شح �شعادة يو�شف �لعبيديل مدير عام مركز جامع �ل�شيخ 
لعام  مو�كبة  تاأتي   7 �ل���  لل�شجر�ت  �جلامع  ��شت�شافة  �أن  �لكبري  ز�ي��د 
�خلري �لذي �أعلنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل و�ن�شجاما مع روؤى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة. 

حاكم عجمان وويل عهده ي�ا�سالن ا�ستقبال املهنئني بال�سهر الف�سيل
•• عجمان -وام:

و��شل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �ملا�شية  �لليلة  �لز�هر  بق�شر  عجمان  حاكم 

حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان ��شتقبال �ملهنئن ب�شهر رم�شان �ملبارك.
�ملباركة  �الإ�شالمية  �ملنا�شبة  بهذه  و�لتربيكات  �لتهاين  �شموهما  تقبل  فقد 
�شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  ���ش��ع��ادة  م��ن 

�شرطة  ع��ام  قائد  نائب  �حل��م��ر�ين  �أح��م��د  ع��ب��د�هلل  �لعقيد  و�شعادة  عجمان 
ل�شموهما  متمنن   .. �لعامة  بالقيادة  �لعاملن  �ل�شباط  وك��ب��ار  عجمان 
�ملنا�شبة  يعيد هذه  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  ود�ع��ن  و�ل�شعادة  �ل�شحة  موفور 
�إليه من عزة  �الإم���ار�ت وقد حتقق لها ما ت�شبو  دول��ة  عليهما وعلى �شعب 
وتقدم ورقي يف ظل �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
�لدولة  رج���االت  وك��ب��ار  �لطاير  حميد  �أح��م��د  معايل  �شموهما  ��شتقبل  كما 

و�أبناء  �لبالد  و�أعيان ووجهاء  و�ل�شيوخ  �ملدين  �ملجتمع  ونخبة من فعاليات 
�جلاليات  �أبناء  من  و�ملقيمن  �ملو�طنن  وجموع  �مل�شوؤولن  وكبار  �لقبائل 
�لعربية و�الإ�شالمية �لذين تو�فدو� �إىل ق�شر �لز�هر لل�شالم على �شموهما 

وتقدمي �أ�شمي �آيات �لتهاين و�أطيب �لتربيكات بال�شهر �لف�شيل .
�ملنا�شبة  بهذه  ل�شموهما  و�لتربيكات  �لتهاين  ���ش��ادق  ع��ن  �ملهنئون  وع��رب 
قيادتنا  يعيدها على  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  د�عن   .. �مل�شلمن  على  �لعزيزة 
�لر�شيدة و�شموهما و�شعب �الإمار�ت و�الأمتن �لعربية و�الإ�شالمية باليمن 

و�خلري و�لربكات.
�ل�شمو  �شاحب  ممثل  �لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  �ل�شيخ   .. �ملقابالت  ح�شر 
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  و�ملالية  �الإد�ري���ة  لل�شوؤون  عجمان  حاكم 
�ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عبد�لعزيز  و�ل�شيخ 
و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط و�ل�شيخ 
من  وع��دد  عجمان  حاكم  دي��و�ن  رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  بن  ماجد  �لدكتور 

�ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولن.

حاكم راأ�ض اخليمة يتبادل التهاين مع 
حمدان بن را�سد مبنا�سبة �سهر رم�سان

هزاع بن زايد يح�سر ماأدبة اإفطار علي �سعيد الغفلي

•• دبي-وام: 

�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تبادل 
ع�شو �ملجل�س �العلى حاكم ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
ب�����ش��ه��ر رم�����ش��ان �مل���ب���ارك ر�ج���ي���ان �هلل �لعلي  �ل��ت��ه��اين 
�أن يعيده على قيادتنا �لر�شيدة و�شعبنا �لعزيز  �لقدير 

بدو�م �خلري و�ل�شعادة وعلى دولتنا مبزيد من �لتقدم 
�شمو  ��شتقبال  ذلك خالل  و�ال�شتقر�ر. جاء  و�الزده��ار 
�شموه يف زعبيل  �ملالية يف ق�شر  وزي��ر  دبي  نائب حاكم 
ر�أ�س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �الثنن  �الول  �أم�س  م�شاء 
�خليمة ير�فقه �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
�لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة ، ح�شر �للقاء عدد من 

�ل�شيوخ و�أعيان �لبالد وكبار �مل�شوؤولن يف �لدولة.

•• العني-وام:

ح�شر �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي، ماأدبة �الإفطار �لتي 
�لعائلة  م��ن��زل  �ل��غ��ف��ل��ي يف  �شعيد  ع��ل��ي  �ل�����ش��ي��د  �أق��ام��ه��ا 

مبنطقة �مل�شعودي مبدينة �لعن تكرميا ل�شموه.

و�ل�شخ�شيات،  �مل�شوؤولن  م��ن  ع��دد  �مل��اأدب��ة  ح�شر  كما 
و�لتهاين  �لودية  �الأحاديث  �شموه مع �حل�شور  وتبادل 

مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك.
عز  �ملوىل  د�عن  �لف�شيل،  �ل�شهر  ف�شائل  م�شتذكرين 
�أن يعيده على دول��ة �الإم���ار�ت مبزيد من �خلري  وج��ل 

و�لتقدم و�الزدهار.

كاتدرائية الأقباط الأرث�ذك�ض تنظم ماأدبة اإفطار رم�سانية.. والأوقاف : الإمارات اأر�ض الت�سامح

لبنى القا�سمي تلتقي ذوي ال�سهداء وت�ؤكد اأن الإمارات من�ذج حي للتعاي�ض والت�سامح

•• اأبوظبي-وام:

�لكعبي  مطر  حممد  �لدكتور  �شعادة  و�شف 
�الإ�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  رئ��ي�����س 
و�الأوقاف دولة �الإمار�ت باأنها �أر�س �لت�شامح 
و�لتعاي�س و�لتاآخي بن كافة �الأدي��ان يف ظل 
�الإن�شان  و�ل��ع��دل و�ح����رت�م  �ل��ق��ان��ون  ���ش��ي��ادة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لنبيلة  و�لقيم 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 

�هلل.
�الإفطار  م���اأدب���ة  خ���الل  كلمته  يف  ذل���ك  ج���اء 
�الأنبا  كاتدر�ئية  �أقامتها  �لتي  �لرم�شانية 
�مل�شرين  �الأرثوذك�س  لالأقباط  �أنطونيو�س 
�ملبعوث  يوليو�س  �الأن��ب��ا  بح�شور  ب��اأب��وظ��ب��ي 
�ل�شخ�شي يف منطقة �خلليج �لعربي لقد��شة 
�الإ�شكندرية  ب��اب��ا  �ل��ث��اين  ت��و����ش��رو���س  �الأن��ب��ا 
وبطريرك �لكر�زة �ملرق�شية و�شعادة و�ئل جاد 
�لدولة  لدى  �لعربية  �شفري جمهورية م�شر 
فاروق  �ب��ر�آم  و�لق�س  فخري  بي�شوى  و�لق�س 
و���ش��ع��ادة يو�شف حممد  �ل��ك��ات��در�ئ��ي��ة  ر�ع��ي��ي 

�لنعيمي �مل�شت�شار بوز�رة �لت�شامح.
�لعامة  �لهيئة  وف��ود متثل  �مل��اأدب��ة  كما ح�شر 
ل���ل�������ش���وؤون �الإ����ش���الم���ي���ة و�الأوق���������اف ودي�����و�ن 
عهد  �ل�شمو ويل  ���ش��اح��ب  ودي����و�ن  �ل��رئ��ا���ش��ة 
وجمل�س  �لعلمي  �ملجل�س  و�أع�����ش��اء  �أب��وظ��ب��ي 
�شيد�ت  وجمعية  �مل�����ش��ري��ن  �الأع���م���ال  رج���ال 

م�شر.
باأن  �لكعبي يف كلمته  �لدكتور  �شعادة  و�أو�شح 
قيادة دولة �الإمار�ت �لر�شيدة ترعي باإهتمام 
بالغ دور �لعبادة على �أر�س �الإم��ار�ت �لطيبة 
،وترى �أن ممار�شة �ل�شعائر �لدينية و�لعباد�ت 
ل��ك��اف��ة �الأدي������ان ه���ي ح���ق �أ���ش��ي��ل م���ن حقوق 
�الإن�شان ميار�شها يف �آمان وطماأنينة ويف ظل 

�شيادة �لقانون و�لعدل و�إحرت�م �الإن�شان .
�أر�س  على  �الإ�شالم  نعي�س  �إننا  �لكعبي  وق��ال 
�الإم������ار�ت �خل���رية ك��م��ا ي��ري��ده �هلل ع��ز وجل 
بدون غلو �أو تطرف وال ننظر �إىل �لغري باأى 
�ملحبة  بنظرة  �إل��ي��ه  ننظر  ب��ل  ع��د�ئ��ي��ة  ن��ظ��رة 

و�لت�شامح و�الإخاء .
كنموذج  �لعروبي  م�شر  ب��دور  �شعادته  و�أ���ش��اد 

كافة  ب��ن  و�ملحبة  و�ل��ت��اآخ��ي  للتعاي�س  ف��ري��د 
�شكره  مقدما   .. وم�شيحين  م�شلمن  �أبنائه 
�الأرثوذك�س  �الأق��ب��اط  لكاتدر�ئية  وت��ق��دي��ره 
�ملاأدبة  ه��ذه  �إق��ام��ة  على  حلر�شها  باأبوظبي 
�ملحبة  الأو����ش��ر  تر�شيخا  �شنويا  �لرم�شانية 

و�الإخاء بن �مل�شلمن و�مل�شيحين.
من جهته.. تقدم �الأنبا يوليو�س با�شم قد��شة 
�الأ�شكندرية  ب��اب��ا  �ل��ث��اين  ت��و����ش��رو���س  �الأن��ب��ا 
�آيات  ب��اأ���ش��م��ى  �ملرق�شية  �ل���ك���ر�زة  وب��ط��ري��رك 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شمو  و�أخ���ي���ه ���ش��اح��ب  �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
»رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه��م  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى 
�أع�شاء �ملجل�س �الأعلى لالحتاد حكام  �ل�شمو 
�الإم��ار�ت و�إىل �شعب �الإم��ار�ت مبنا�شبة �شهر 

رم�شان �ملبارك.

و�لعرفان  و�لتقدير  �ل�شكر  بالغ  عن  و�أع��رب 
بها  يتمتع  �لتي  و�لرعاية  �لدينية  لل�شماحة 
�مل�شرية  �الأرثوذكية  �لقبطية  �لكني�شة  �أبناء 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �مل�شيحية  �لطو�ئف  وكافة 
.. م�شري� �إىل �أن كاتدر�ئية �الأنبا �أنطونيو�س 
ل��ل��ع��ب��ادة بل  ب��اأب��وظ��ب��ي لي�شت جم���رد م��ك��ان��ا 
منوذجا للحب و�لت�شامح و�لعي�س �مل�شرتك .. 
منوها �إىل �أن �إقامة ماأدبة �الإفطار �لرم�شانية 
هذ� �لعام تتز�من مع ذكرى مرور 10 �شنو�ت 

على بدء �ل�شالة بالكاتدر�ئية باأبوظبي .
كما ثمن �الأنبا يوليو�س جهود دولة �الإمار�ت 
بقر�ر  م�شيد�  �أر���ش��ه��ا..  على  �ملقيمن  جت��اه 
�آل نهيان نائب  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  �شمو 
�لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س 
�إن�شاء  ب�شاأن  باأبوظبي  �لق�شاء  د�ئ��رة  رئي�س 
�الأحو�ل  ق�شايا  يف  للنظر  متخ�ش�شة  د�ئ��رة 
�ل�شخ�شية و�لرتكات لغري �مل�شلمن وحتديد 
لدور  �الأ�شري  و�لتوجيه  �الإ�شالح  م�شئولية 
�أبناء  بن  و�لتوفيق  �ل�شلح  ملحاولة  �لعبادة 

كل طائفة.

•• ال�صارقة-وام: 

�أك������دت م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خالد 
�أن دولة  ل��ل��ت�����ش��ام��ح  �ل��ق��ا���ش��م��ي وزي�����رة دول����ة 
تعاملها  يف  و����ش��ح��ا  نهجا  تنتهج  �الإم�����ار�ت 
عن  �لنظر  بغ�س  �ملجتمع  �أف���ر�د  جميع  م��ع 
قيم  وف����ق  دي��ان��ت��ه��م  �أو  ل��ون��ه��م  �أو  ع��رق��ه��م 
�لتعاي�س و�لت�شامح �لتي ت�شتند �إىل �لعقيدة 
له  �ملغفور  و�إرث  �لدولة  ود�شتور  �الإ�شالمية 
�هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ثر�ه. جاء ذلك خالل لقائها ذوي �ل�شهد�ء يف 
“�ملجال�س  �لثالث ملبادرة  �ملجل�س �لرم�شاين 
ينظمها  �لتي  �خلري”  ل�شهد�ء  �لرم�شانية 
مكتب �شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء بديو�ن ويل عهد 
لعام  �لعليا  �للجنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أب��وظ��ب��ي 
�لعامة  �الأم��ان��ة  تنظيمها  وي�شارك يف  �خل��ري 

ملجل�س �لوزر�ء .
من  للن�شاء  خ�ش�س  �ل��ذي   - �ملجل�س  ت��ن��اول 
�شيد�ت  ن����ادي  مب��ق��ر  وع��ق��د  �ل�����ش��ه��د�ء  ذوي 
�ل�شارقة - مو�شوع �لت�شامح و�لعطاء يف دولة 
�أ�شر  200 من  �أك��رث من  �الإم���ار�ت بح�شور 

وذوي �ل�شهد�ء.
وقالت معايل �ل�شيخة لبنى �لقا�شمي �إن دولة 
ويرتجم  و�لعطاء  �لت�شامح  �أر���س  �الإم���ار�ت 
ذلك �حت�شانها �أكرث من 200 جن�شية على 
متناغم  و�ح���د  جمتمع  يف  ي��ع��م��ل��ون  �أر���ش��ه��ا 
قيادة حترتم �جلميع  يد  تاأ�ش�شت على  الأنها 

�الختالفات  عن  �لنظر  بغ�س  �الآخ��ر  وتقبل 
�ملثلى  �لطريقة  �أن  و�أك���دت  لهم”  �الإن�شانية 
لن�شر �الحرت�م �ملتبادل بن كل �أفر�د �ملجتمع 
يتحقق بتقدير جهودهم و�إعطائهم حقوقهم 
و�لوقوف �لد�ئم مع �حلق وتر�شيخ �لعد�لة .
وثمنت معاليها خالل لقائها باأ�شر �ل�شهد�ء 
�أه���ايل  ق��دم��ه  �ل��وط��ن وم���ا  �أب���ن���اء  ت�شحيات 
�ل�شهد�ء من �شور �لفخر و�العتز�ز و�لتالحم 
�إن قيادة دولة �الإمار�ت   : �لقيادة وقالت  مع 
�أولوية  �ل�شعوب  وم�����ش��اع��دة  �ل��ع��ط��اء  تعتمد 
للم�شتقبل  وروؤي��ت��ه��ا  ��شرت�تيجيتها  �شمن 

ون�شر  �لعد�لة  حتقيق  على  حري�شة  والأن��ه��ا 
�لت�شامح قوال وعمال جاءت ت�شحيات �أبنائها 
�ل�شهد�ء ملنا�شرة ودعم �الأ�شقاء دليال ال يقبل 
�ل�شك على �شدق �لرغبة وتكاتف �أبنائها مع 
قيادته �شفا و�حد� حلماية �ملنجز�ت و�إحقاق 

�حلق .
و�أك�����دت م��ع��ال��ي��ه��ا �أن م��ا ت��ق��وم ب��ه �الإم�����ار�ت 
توؤمن  ف��ك��ر  ع��ل��ى  دل��ي��ل  �إن�����ش��ان��ي��ة  �أدو�ر  م��ن 
تر�شيخ  �إىل  خ��الل��ه  م��ن  ت�شعى  وتطبقه  ب��ه 
ذلك  �أج���ل  م��ن  وت��ب��ذل  �شعوب  ب��ن  �لتعاي�س 
جميع �جلهود كي ت�شود �ملحبة و�ل�شالم هذ� 

�لعامل وقالت :” �شتو��شل �الإمار�ت جهودها 
لل�شعوب  �مل�����ش��اع��دة  ي��د  ت��ق��دمي  يف  �ملختلفة 
�لعربية لتحقيق �أمنها و��شتقر�ر جمتمعاتها 
و�شعبا  قيادة  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  ونوهت 
د�ئما  وم��ب��ادرة  و�ل�شالم  للخري  ر�عية  دول��ة 
�لدولية  �مل��ح��اف��ل  يف  �الإن�����ش��ان��ي��ة  خ��دم��ة  يف 

و�الإقليمية و�ملحلية كافة” .
عن  �لقا�شمي  لبنى  �ل�شيخة  معايل  وع��ربت 
ملا  وذوي��ه��م  �ل�شهد�ء  باأمهات  �لقيادة  �ع��ت��ز�ز 
لهم ف�شل يف تن�شئة جيل من �الأبطال �لذين 
بالغايل  و���ش��ح��و�  ت���ر�ب وطنهم  ع��ن  د�ف��ع��و� 
و�لنفي�س الإعالء ورفع علم �الإمار�ت و�أكدت 
�أيام �لتاأ�شي�س �الأوىل و�لقيادة تهتم  �أنه منذ 
باأهمية  توؤمن  �الإمار�تية الأنها  �مل��ر�أة  وتدعم 

دورها يف تنمية �ملجتمع .
و�شددت على �أن �ملر�أة �الإمار�تية تثبت للعامل 
يف كل مرة �أنها منوذج للنجاح نظر� جلهودها 
يذودون  �أب��ط��ال  و�شناعة  �الأج��ي��ال  تربية  يف 
عن �لوطن وبذلها �لغايل و�لنفي�س خلدمته 
�ملر�أة  غ��دت  حتى  ��شمه  ورفعة  مكانته  وعلو 
حمليا  و�لعطاء  �لت�شامح  يف  يحتذى  مثاال 

و�إقليميا وعامليا.
���ش��ه��دت �جل��ل�����ش��ة ق����ر�ءة ع��ط��رة م��ن �لقر�آن 
�ل�شافعي  زك���ري���ا  �ل����ق����ارئ  ب�����ش��وت  �ل���ك���رمي 
�شنو�ت يف  �ملت�شابق �لذي يبلغ من �لعمر 10 
جائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي يف دورته 

هذ� �لعام ممثال �ململكة �ملتحدة.
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اأخبـار الإمـارات

خدمة متميزة تتيح للمواطن التقدمي للخدمة االإ�سكانية وقت عقد القران

هيئة اأب�ظبي لالإ�سكان تخ�س�ض نافذة للتقدمي على اخلدمات الإ�سكانية عند املاأذون وقت عقد القران

ال�طني لالأر�ساد اجل�ية والزلزل : ال�ستمطار .. ت�فري للمياه دون اأ�سرار بيئية

مهرجانات نادي تراث الإمارات الرم�سانية تت�ا�سل يف مدن متعددة

»�سمان« ت�فر خدمة الدفع بالدرهم الإلكرتوين يف مركزها الرئي�سي باأب�ظبي» زايد اخلريية والإن�سانية« تكرم عددا من منت�سبيها
�لرو�شة.

تفتح  ز�ي��د  �أن موؤ�ش�شة  ك��ردو���س  بن  �شعادة حمد  و�ك��د 
و�خلريية  �لثقافية  �الن�شطة  ل�شائر  م�شرعة  �بو�بها 
بيوبيلها  �لعام  ه��ذ�  حتتفل  و�نها  وخا�شة  و�الن�شانية 
�لف�شي مبرور خم�س وع�شرين عاماً على �ن�شائها ملبية 

دعو�ت �لقيادة يف تطبيق �لفعاليات يف عام �خلري.
كما نقل �شعادته �ىل �حل�شور تهاين �شمو �ل�شيخ نهيان 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�الإن�شانية و�شمو 
�ل�شيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �أمناء 
نهيان لالأعمال �خلريية  �آل  �شلطان  ز�يد بن  موؤ�ش�شة 

و�الإن�شانية.
و�جلهات  و�ملوؤ�ش�شة  �ل��د�ر  تبادلت  �لتكرمي  ختام  وف��ى 

�لد�ئمة �شهاد�ت �لتكرمي و�لتقدير.

•• اأبوظبي-وام: 

م ���ش��ع��ادة ح��م��د ب��ن ك���ردو����س �ل��ع��ام��ري م��دي��ر عام  ك����رَّ
نهيان لالأعمال �خلريية  �آل  �شلطان  ز�يد بن  موؤ�ش�شة 
�بوظبي  ف��رع  مدير  �لعلوي  علي  و�ل�شيد  و�الإن�شانية 
�إىل  �ملنت�شبن  �لطلبة  �الإ�شالمية  للثقافة  ز�ي��د  ل��د�ر 
�لد�ر من �ملهتدين �جلدد وذلك الإجتهادهم وحر�شهم 
�لقر�آن  م��ن  �أج����ز�ء  وح��ف��ظ  �لعربية  �للغة  تعلم  على 

�لكرمي.
مدير  �لقبي�شي  �شعيد  حممد  �ل�شيد  �لتكرمي  ح�شر 
�د�رة �مل�شاريع باملوؤ�ش�شة وعدد من �ملوظفن باالإ�شافة 
�ىل موظفي د�ر ز�يد للثقافة �ال�شالمية وممثلون عن 
�جلهات �لد�عمة من �شندوق �لزكاة ومن �إد�رة �لرقابة 
مركز  من  �ملجتمعية  �ل�شرطة  عن  وممثلون  �لغذ�ئية 

يقيمها  �لتي  �لرت�ثية  �لقرية  يف 
ف��ع��ال��ي��ات بطولة  ���ش��م��ن  �ل���ن���ادي 
يتو�جد  حيث  �لرم�شانية،  �لعن 
ومركز  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �ل���ع���ن  م���رك���ز 
ز�ي��������د ل����ل����در������ش����ات و�ل����ب����ح����وث، 
للذكور  �ل����ع����ن  م����رك����ز  وك����ذل����ك 
فعاليات  �أي�������ش���ا  ي���و�����ش���ل  �ل������ذي 
�أهمها  �لتي  �لرم�شاين  مهرجانه 
�الأوىل  �لرم�شانية  �لنادي  بطولة 
يف  ت�شفيات  ج��ان��ب  �إىل  للرماية، 
برنامج  وكذلك  �لقدم  ك��رة  دوري 
زيار�ت �ملجال�س ، �إ�شافة �إىل ندوة 
�لدولة  �الأربعاء ملفتي  �ليوم  دينية 
حممد  �ل�����ش��ي��خ  �ل��دك��ت��ور  ف�شيلة 

زكريا.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي لالإ�شكان  حر�شاً من هيئة 
ع���ل���ى ت����وف����ري ك�����ل ����ش���ب���ل �ل����ر�ح����ة 
معها  �مل���ت���ع���ام���ل���ن  ل���ل���م���و�ط���ن���ن 
و�ل��ت�����ش��ه��ي��ل ع��ل��ي��ه��م و�����ش���ع���اده���م، 
�أ����ش���اف���ت �ل���ه���ي���ئ���ة، ب���ال���ت���ع���اون مع 
طريقة  �أبوظبي  يف  �لق�شاء  د�ئ���رة 
جديدة للتقدم للخدمات �الإ�شكانية 
�ل��ت��ي ت��وف��ره��ا ل��ل��م��و�ط��ن��ن، وذلك 
�الإ�شكانية  ل��ل��خ��دم��ات  بالت�شجيل 
بالتز�من  �ملو�طن  بها  يرغب  �لتي 

مع عقد زو�جه.
خلفان  ب�شري  �شعادة  قال  وتف�شياًل 
ق��ط��اع �خلدمات  م��دي��ر  �مل��ح��ريب��ي 
�أبوظبي لالإ�شكان  �مل�شاندة يف هيئة 
�أن هيئة �أبوظبي لالإ�شكان بالتعاون 
�أبوظبي تقدم  مع د�ئرة �لق�شاء يف 
خدمة منفردة للمو�طن بالت�شجيل 
�لتي  �الإ�شكانية  �خلدمات  من  الأي 
ت��وف��ره��ا �ل��ه��ي��ئ��ة وذل���ك ع��ن��د �متام 
�إج������ر�ء�ت ع��ق��د �ل�����زو�ج ع��ن طريق 
�إلكرتونياً  طلبه  يتحول  �ل�����وؤذون، 
بدورها  ت���ق���وم  �ل���ت���ي  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إىل 
ح�شب  وت�شنيفه  �لطلب  بت�شجيل 
�خلدمة �لتي يطلبها �ملو�طن، على 
�أن يقوم فيما بعد بتحديث بياناته 

م�شاندة  ق��ط��اع  م��دي��ر  �حل��و���ش��ن��ي 
بد�ئرة  �ملتعاملن  وخدمة  �ملحاكم 
�لق�شاء يف �أبوظبي، حر�س �لد�ئرة 
ك���اف���ة �جلهات  �ل���ت���ع���اون م���ع  ع��ل��ى 
�حلكومية  �خل������دم������ات  ل���ت���ق���دمي 
�ملعايري  �أرق�����ى  وف����ق  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن 
�ل�شعادة  م��ب��د�أ  وت��ك��ري�����س  �ل��ع��امل��ي��ة، 
يف �مل��ج��ت��م��ع، وذل����ك �ن���ط���الق���اً من 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات 
نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�يد 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 

د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي. 
م�شري�ً �إىل �أهمية �لتعاون و�لتكامل 
يف  �حلكومية  �جلهات  خمتلف  بن 
نحو  مميزة  نوعية  خدمات  تقدمي 
�أب���وظ���ب���ي، ويف هذ�  روؤي������ة  حت��ق��ي��ق 
�الإطار �أجنزت د�ئرة �لق�شاء �لربط 
�اللكرتوين مع �لعديد من �جلهات 
�ملحلية و�الحتادية ومن بينها هيئة 

�ال�شكان بهدف.
د�ئرة  �أن  �حلو�شني  �ل�شيد  و�أو���ش��ح 
�ل���ق�������ش���اء ت��ت��ي��ح ���ش��م��ن �إج��������ر�ء�ت 
�إمكانية  للمو�طنن،  �ل����زو�ج  عقد 
�خلدمات  على  للح�شول  �لت�شجيل 
ي�شبق  مل���ن مل  وذل�����ك  �الإ���ش��ك��ان��ي��ة، 
هذه  على  للح�شول  �لت�شجيل  لهم 

�خلدمات. 

رقم  وت�شجيل  �لهوية  بطاقة  و�ق��ع 
�لهوية �الإمار�تية، يتم �شوؤ�ل �لزوج 
�إذ� كان يرغب بالت�شجيل للح�شول 
�الإ�شكانية  �خل��دم��ات  م��ن  �أي  على 
�ل����ت����ي ت����وف����ره����ا ه���ي���ئ���ة �أب���وظ���ب���ي 
خدمة  �أي  �ختيار  وع��ن��د  لالإ�شكان 
�إىل �لهيئة  �آلياً  فاإن �لطلب يتحول 
�ل��ت��ي ت��ب��ا���ش��ر ب���دوره���ا ب��ف��ت��ح ملف 
�خلدمة  وت�شجيل  �مل���و�ط���ن  ب��ا���ش��م 

�لتي يرغب فيها.

و�أكد �شعادة  ب�شري خلفان �ملحريبي 
�مل�شاندة  �خل���دم���ات  ق���ط���اع  م���دي���ر 
�أن  ل���الإ����ش���ك���ان  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  يف 
�إط�������ار  ت�����اأت�����ي يف  ه�������ذه �خل�����ط�����وة 
تبنى  ع����ل����ى  �ل�����ط�����رف�����ن  ح�����ر������س 
��شعاد  تكفل  �لتي  �ملمار�شات  �أرق���ى 
و�جناز  عليهم  و�لتي�شري  �ملو�طنن 
�أي  وم��ن  �شهولة  بكل  معامالتهم 

مكان يرغبون فيه.
�ل�����ش��ي��د يو�شف  �أك�����د  وم����ن ج��ان��ب��ه 

�ل��ق�����ش��اء و�مل��ت��م��ث��ل��ة ب��ق��ي��ام �مل�����اأذون 
عقود  نظام  �إىل  بالدخول  �ل�شرعي 
�لزو�ج عرب �الإنرتنت �لال�شلكي من 
جهازه �ملحمول يف �أي مكان عرب ��شم 
�ملخ�ش�شن  �ل�شر  وكلمة  �مل�شتخدم 
ل���ه وت�����ش��ج��ي��ل ب���ي���ان���ات �ل��ع��ق��د من 
و�ل�شهود  �لزوجة  و��شم  �ل��زوج  ��شم 
وقيمتي �ملهر �ملعجل و�ملوؤجل وغري 
ذلك يف قاعدة بيانات �لنظام، وبعد 
من  �ل�شخ�شية  �ل��ب��ي��ان��ات  ت�شجيل 

�خلدمات  �شمن  دوره  طلبه  لياأخذ 
�لهيئة  �لهيئة. وتتيح  �لتي توفرها 
للمو�طنن �لتقدم بطلب للح�شول 
على خدمات �لهيئة من خالل عدت 
�لذكي  �لهاتف  تطبيق  منها  نو�فذ 
�خلا�س بالهيئة، �ملوقع �الإلكرتوين، 
�لتكاملية  �ملتعاملن  خدمة  مر�كز 
�لبلدية  �ل�����ش��وؤون  ل��د�ئ��رة  �ل��ت��اب��ع��ة 
و�مل��ن��ت�����ش��رة يف جميع  �ل��ب��ل��دي��ات(   (
زي����ارة مر�كز  �أو  �أب��وظ��ب��ي،  م��ن��اط��ق 
خدمة �لعمالء �خلا�شة بالهيئة يف 

�أبوظبي و�لعن.
�أبوظبي لالإ�شكان  �أن هيئة  و�أ�شاف 
�تفقت مع د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي 
�لت�شجيل  ل���ل���م���و�ط���ن  ي���ت���اح  ب������اأن 
�لتي  �الإ�شكانية  �خل��دم��ات  الإح��دى 
ت��وف��ره��ا �ل��ه��ي��ئ��ة وذل���ك ع��ن��د �متام 
ويتحول  �ل�������زو�ج،  ع��ق��د  �إج�������ر�ء�ت 
�لتي  �لهيئة  �إىل  �إل��ك��رتون��ي��اً  طلبه 
�لطلب  ب��ت�����ش��ج��ي��ل  ب����دوره����ا  ت���ق���وم 
�لتي  وت�����ش��ن��ي��ف��ه ح�����ش��ب �خل���دم���ة 
تقوم  �أن  ع��ل��ى  �مل����و�ط����ن،  ي��ط��ل��ب��ه��ا 
خالل  من  بياناته  بتحديث  �لهيئة 
�ل���ر�ب���ط �الل���ك���رتوين م��ع �جلهات 

ذ�ت �شله.
و�أ���ش��ار �إىل �أن��ه م��ن خ��الل �خلدمة 
�الإل��ك��رتون��ي��ة �ل��ت��ي ت��وف��ره��ا د�ئرة 

من  ت���ق���دم  �ل�����د�ئ�����رة  �أن  و�أ������ش�����اف 
�اللكرتوين  �لربط  برنامج  خ��الل 
ل��الإ���ش��ك��ان عدد  �أب��وظ��ب��ي  م��ع هيئة 
م��ن �خل��دم��ات �ل��ت��ي حت��ق��ق تي�شري 
�حلكومية،  �خلدمات  �إىل  �لو�شول 
و�حل����د م��ن �زدو�ج���ي���ة �الج�����ر�ء�ت 
�ل��وق��ت و�جل��ه��د و�لنفقات  وت��وف��ري 
على �ملتعاملن ومنها خدمة �لتحقق 
من خدمة �شحة و�شريان �لوكاالت 
�ملقدمة من قبل �ملتعاملن، وخدمة 

�لتحقق من حاالت �لطالق.
�أبوظبي  هيئة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
لالإ�شكان �أن�شئت لتحقيق جمموعة 
من �الأهد�ف و�ملهام �ال�شرت�تيجية 
ب��ت��ن��ظ��ي��م وت��ط��وي��ر قطاع  ت��خ��ت�����س 
�أبوظبي،  �مارة  �ملو�طنن يف  �إ�شكان 
وذل����ك ع���ن ط��ري��ق ت��ط��وي��ر بر�مج 
�خلا�شة  و�للو�ئح  و�لنظم  �الإ�شكان 
متطلبات  وحت��دي��د  ب��رن��ام��ج،  ب��ك��ل 
و��شتالم  �ل����رب�م����ج،  ه����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ 
�أنو�ع  مبختلف  �خل��ا���ش��ة  �لطلبات 
�الإ�شكان  وق��رو���س  �الإ�شكان  بر�مج 
و�تخاذ  ودر����ش��ت��ه��ا  �مل��و�ط��ن��ن  م��ن 
�ل���ق���ر�ر�ت �مل��ن��ا���ش��ب��ة ب�����ش��اأن��ه��ا، ومن 
�شري  ت��ق��دم  متابعة  على  �لعمل  ث��م 
�لعمل يف كافة �مل�شاريع حتى حلظة 

ت�شليمها للمنتفعن.

من  تغذية  الأخ�شائية  حم��ا���ش��رة 
�أهمية  NMC،حول  م�شت�شفى 
�لغذ�ئي،  و�لنظام  �ل�شحي  �الأك��ل 
ويقدم فريق �مل�شت�شفى ور�شة ر�شم 
على وجوه �الأطفال وبع�س �لهد�يا 
�ملركز  ب��ف��ع��ال��ي��ات  �إىل  �ل��ع��ي��ن��ي��ة، 
لالأ�شغال  ور���ش��ة  م��ث��ل  �مل�����ش��اح��ب��ة 
م�شحوبة  وم�����ش��اب��ق��ات  �ل���ي���دوي���ة 

بجو�ئز وهد�يا متنوعة.  

توا�سل مهرجاين �سويحان 
وال�سمحة

فعاليات  �شويحان  مركز  ويو��شل 
يف  �الأول  �ل��رم�����ش��اين  م��ه��رج��ان��ه 
���ش��وي��ح��ان، ومتتد  ب��ل��دي��ة  م��ل��ع��ب 

•• ابوظبي-الفجر:

�ملهرجانات  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت��و����ش��ل 
�ملر�كز  تنفذها  �لتي  �لرم�شانية 
�لتابعة لنادي تر�ث �الإمار�ت منذ 
�الأ�شبوع �لفائت يف �أكرث من مكان 
يف مناطق خمتلفة من مدن �إمارة 
�شمو  لتوجيهات  تنفيذ�  �أبوظبي، 
�لنادي  �عتاد  حيث  �لنادي،  رئي�س 
�لرم�شانية  �ل��ل��ي��ايل  �إث�����ر�ء  ع��ل��ى 
�لفعاليات و�الأن�شطة  بالعديد من 
و�لريا�شية  و�ل��دي��ن��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ل�شعبية  و�ل��رت�ث��ي��ة  و�لرتفيهية 
�لوطني،  ب����امل����وروث  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 
ل���ي���خ���ل���ق ب����ذل����ك ح�����ر�ك�����اً مم���ي���ز�ً 

خمتتمن بذلك فعاليات �الأ�شبوع 
�لثاين من �ملهرجان. 

مركز ال�سمحة الن�سائي 
يختتم مهرجانه

ويف مركز �ل�شمحة �لن�شائي، �لذي 
�الأ�شبوع  م��ن��ذ  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ي��و����ش��ل 
�ليدوية  �الأ�شغال  ور�س  يف  �لفائت 
م��ث��ل �ل��ت��ل��ي و�ل����غ����زل، و�الأل����ع����اب 
�ل�شيدة  بينت  �ل�شعبية،  و�الأك��الت 
�ملركز  م���دي���رة  �ل��ف��ال���ش��ي  ب��خ��ي��ت��ة 
�لثالثاء،  �ل��ي��وم  ينظم  �مل��رك��ز  �أن 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات،  ه������ذه  ج����ان����ب  �إىل 
ف��ي��م��ا يختتم  رم�����ش��ان��ي��ة،  ج��ل�����ش��ة 
بتنظيم  مهرجانه  �الأرب��ع��اء  �ليوم 

�ل���ر�ب���ع ع�شر من  ف��ع��ال��ي��ات��ه ح��ت��ى 
�شهر يونيو �جلاري، وت�شمل دوري 
كرة �لقدم ودوري �الألعاب �ل�شعبية، 
�لبطولتن  ت�شفيات  ت�شتمر  �إذ 
�إىل جانب  �مل��ه��رج��ان،  �أي���ام  معظم 
و�الأن�شطة  �ل��دي��ن��ي��ة  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
و�الإفطار�ت  و�لرتفيهية  �لعامة 
�جل��م��اع��ي��ة. ف��ي��م��ا ي��و����ش��ل مركز 
�لذي  مهرجانه  فعاليات  �ل�شمحة 
مكثفة  ت�����ش��ف��ي��ات  ي�����ش��ه��د  ز�ل  م���ا 
�لكبار  فئتي  ل��ك��ال  �ل��ق��دم  ك���رة  يف 

و�ل�شغار.
ن�شاط مكثف ملر�كز �لعن

�لنادي  م��ر�ك��ز  تو��شل  �لعن  ويف 
�لفاعل  ح�شورها  فيها  �ملتو�جدة 

مقر  يف  �ل�شباب  ح�شن  يف  للذكور 
�ختتم  ح��ي��ث   ، �الأن�������ش���ط���ة  �إد�رة 
بالي  دوري  �مل���ا����ش���ي  �الأ�����ش����ب����وع 
���ش��ت��ي�����ش��ن، ح�����ش��ب م���ا ذك����ر مدير 
�لرميثي  م��ر���ش��د  �أح���م���د  �مل���رك���ز  
ت�شفيات  تو��شل  �إىل  �أ���ش��ار  �ل��ذي 
بطولة �الألعاب �ل�شعبية �لتي بد�أت 
وكذلك   ، �ملهرجان  �نطالقة  منذ 
تو��شل فعاليات بطوالت �ملهرجان 
�ملائي �لتي �نطلقت مطلع �الأ�شبوع 
�حلايل، لت�شمل �ل�شباحة و�لغو�س 
وك����رة �مل����اء وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى نهاية 
�جلاري،  �ل�شهر  من�شف  �ملهرجان 
مبينا �أن �لطلبة �مل�شاركون يلتقون 
�إف���ط���ار جماعي  ي���وم �خل��م��ي�����س يف 

�ل�شهر  روح���ان���ي���ة  م����ع  ي��ت��م��ا���ش��ى 
�ل��ف�����ش��ي��ل و�ح��ت��ي��اج��ات �ل��ن��ا���س يف 
لياليه، ويرثي �لنا�شئة باالأن�شطة 
�لتي تغذي �لفكر و�لروح و�جل�شد 
ب��ك��ل م���ا ه���و م��ف��ي��د يف ب���ن���اء جيل 
مت�شلح بالعلم ملتزم بتعاليم وقيم 
باأ�شالة  متم�شك  �ل�شمحة  دي��ن��ه 

هويته �لوطنية.
تو��شل بطوالت مهرجان مليح 

تتو��شل  ح���ي���ث  �أب����وظ����ب����ي  ف���ف���ي 
�لن�شائي  �ملركز  مهرجان  فعاليات 
�ل��ت��ي �ن��ط��ل��ق��ت �الأ���ش��ب��وع �حلايل، 
�الأ�شبوع  فعاليات  كذلك  تتو��شل 
�لرم�شاين  مليح  ملهرجان  �لثاين 
�أبوظبي   م����رك����ز  ي��ن��ظ��م��ه  �ل�������ذي 

بدء  �أن  �إىل  “�شمان”  و�أ����ش���ارت 
����ش��ت��ق��ب��ال �ل��دف��ع��ات �مل��ال��ي��ة نظري 
با�شتخد�م  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 

تقدم  حتقيق  ����ش��ت��ط��اع  �ل��ربن��ام��ج 
كبري يف تطوير عملية نقل �ملعارف 
�لتنمية  ل�������ش���م���ان  �ل���������ش����روري����ة 
�القت�شادي  و�ل��ن��م��و  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
ملخاطر  �مل��ع��ر���ش��ة  �ل��ع��امل  دول  يف 
وتطوير  �مل���ي���اه  ون��ق�����س  �جل���ف���اف 
طبيعية  ح��ل��ول  الإي���ج���اد  �جل���ه���ود 
�لبيئية  �ل��ت��وج��ه��ات  م���ع  ت��ن�����ش��ج��م 
�إ�شافية  م�����ش��ادر  ع��ل��ى  للح�شول 

•• اأبوظبي-وام:

لل�شمان  �لوطنية  �ل�شركة  �أعلنت 
�ل�����ش��ح��ي – ���ش��م��ان ع���ن �إط����الق 
لتح�شيل  �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة  �مل���رح���ل���ة 
�خلدمات  ور�شوم  �لتاأمن  �أق�شاط 
�لتي تقدمها ملتعامليها با�شتخد�م 
مركز  يف  �الإل�����ك�����رتوين  �ل����دره����م 
�لرئي�شي  مبقرها  �لعمالء  خدمة 
�إط��ار جهودها  باأبوظبي، وذلك يف 
معايري  �أع���ل���ى  لتطبيق  �ل��ر�م��ي��ة 
�ل�����دق�����ة و�ل�����ك�����ف�����اءة و�جل����������ودة يف 
توفري  خ������الل  م�����ن  ع���م���ل���ي���ات���ه���ا، 
للخدمات  م��ت��ق��دم��ة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة 

�الإلكرتونية.

م��ن��ظ��وم��ة �ل����دره����م �الإل����ك����رتوين 
�شيكون �شمن باقة خيار�ت �لدفع 
بتو�شيع  �شتقوم  و�ل��ت��ي  �مل��ع��ت��م��دة، 
�ملر�كز  جميع  يف  تطبيقها  ن��ط��اق 
م�شتوى  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 

�لدولة خالل �الأ�شابيع �ملقبلة.
�خلنجري  ن���اج���م  ي���و����ش���ف  وق������ال 
�ملالية  لل�شوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س 
لل�شمان  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����ش��رك��ة  يف 
�عتماد  “�إن  ���ش��م��ان:   – �ل�شحي 
�لدرهم �الإلكرتوين �شمن خيار�ت 
تاأتي  �شمان  توفرها  �لتي  �ل��دف��ع 
�لر�مية  ج���ه���ودن���ا  ع���ل���ى  ت���اأك���ي���د� 
وتي�شري  �ملتعاملن  على  للت�شهيل 
�شبل ح�شولهم على خدماتنا باأقل 

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �شعادة عبد �هلل �ملندو�س مدير 
�جلوية  ل��الأر���ش��اد  �لوطني  �مل��رك��ز 
هذ�  يحتفل  �ل��ع��امل  �أن  و�ل����زالزل 
للبيئة  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  �الأ����ش���ب���وع 
ت�شجيع  خ��الل��ه  م���ن  وي�����ش��ت��ه��دف 
�ملزيد من �الأ�شخا�س حول �لعامل 
ع��ل��ى �ت���خ���اذ خ���ط���و�ت حت���ول دون 
�لطبيعية  �لنظم  �إج��ه��اد  ت�شاعد 
بها  ي���وؤدي  �الأر����س لكي ال  لكوكب 

�إىل نقطة �النهيار.
و قال �ملندو�س يف ت�شريح مبنا�شبة 
�ليوم �لعاملي للبيئة �إن مو�شوع هذ� 
�لعام وهو “ربط �لنا�س بالطبيعة 
�إىل  �الإن�شان  لعودة  فر�شة  “ يعد 
�جلذور وممار�شة �ل�شلوكيات �لتي 

�لتكنولوجيات  يف  و�ال���ش��ت��ث��م��ار 
�حل��دي��ث��ة و�حل���ف���اظ ع��ل��ى �مل����و�رد 
�ل�شر�كات  وتفعيل  ك��ف��اءة  �الأك���رث 
�الإم���ار�ت  دول��ة  �أ�شبحت  �ل��دول��ي��ة 
ت��ق��ود �ل��ب��ح��وث �مل��ب��ت��ك��رة يف جميع 
على  باملحافظة  �ملتعلقة  �حل��ق��ول 
�ملندو�س  ون������وه  �مل���ائ���ي���ة.  �مل��������و�رد 
�ملا�شين  �لعامن  ط���و�ل  �أن���ه  �إىل 
م���ع كربيات  �ل���ربن���ام���ج  ت���و�����ش���ل 
�لبحثية  و�مل��ن��ظ��م��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لدولية يف �لعامل و��شتقطب �أبرز 
يعك�س  و�ل��ب��اح��ث��ن مب���ا  �ل��ع��ل��م��اء 
�الهتمام �لدويل بجهود و�إجناز�ت 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
منحة  يقدم  �لربنامج  �إن  و�أ�شاف 
5 م��الي��ن دوالر  ���ش��ن��وي��ة ق��دره��ا 
�أعو�م   3 ت��وزع على مدى  �أمريكي 

حم���ط���ات ه���و�ئ���ي���ة ن���وع���ي���ة و34 
و6  �لغبار  تر�شب  لقيا�س  حمطة 

حمطات ر�د�ر.
لهذه  ����ش��ت��ك��م��اال  �أن����ه  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�شوؤون  وز�رة  �أط���ل���ق���ت  �جل����ه����ود، 
برنامج   2015 �لعام  يف  �لرئا�شة 
�الإمار�ت لبحوث علوم �ال�شتمطار 
لي�شكل ف�شحة �أمل جديدة لتوفري 
�الأمطار  م��ي��اه  م���ن  �أك����رب  ك��م��ي��ات 
�ل����ذي ي�شرف  �ل��ربن��ام��ج  و�ع���ت���رب 
لالأر�شاد  �ل��وط��ن��ي  �مل���رك���ز  ع��ل��ي��ه 
�لركائز  �أح����د  و�ل������زالزل  �جل���وي���ة 
�الأ�شا�شية لال�شرت�تيجية �لوطنية 

لالبتكار.
وق��������ال م����دي����ر �مل�����رك�����ز �ل���وط���ن���ي 
لالأر�شاد �جلوية و�لزالزل �إنه من 
�ال�شتمطار  ع��ل��وم  ت�شجيع  خ��الل 

ت��ت�����ش��ارك��ه��ا 5 ب��ح��وث مم��ي��زة يتم 
تقييم  �ختيارها من خالل عملية 
وم���ر�ج���ع���ة م��ك��ث��ف��ة وم���ك���ون���ة من 

مرحلتن.
�ل��ربن��ام��ج ح��ق��ق جناحا  �أن  و�أك����د 
كبري� يف عدد �لطلبات �ملقدمة يف 
�ل��دورة �الأخ��رية لت�شل �إىل 201 
م�����ش��روع ب��ح��ث��ي ت��ق��دم ب��ه��ا 710 
ينت�شبون  وخ��رب�ء  وعلماء  باحثن 
�إىل 316 موؤ�ش�شة تتو�جد يف 68 

بلد� تتوزع على خم�س قار�ت.
�لوطني  �مل���رك���ز  م���دي���ر  و�أو�����ش����ح 
ل���الأر����ش���اد �جل���وي���ة و�ل�������زالزل �أن 
�لربنامج  ح��ق��ق��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج 
كمركز  مكانته  ع���ززت  �الآن  ح��ت��ى 
�ملتقدمة يف  تن�شيق عاملي للبحوث 
�أن  �إىل  م�شري�  �ال�شتمطار  جم��ال 

تطويره  ومت  �لت�شعينيات  �أو�خ���ر 
�لوطني  �مل����رك����ز  ب����ن  ب���ال���ت���ع���اون 
وعدد  و�ل��زالزل  �جلوية  لالأر�شاد 
�ملركز  مثل  �لدولية  �ملنظمات  من 
�جلوي  �ل��غ��الف  لبحوث  �لوطني 
�ملتحدة  ب��ال��والي��ات  ك���ول���ور�دو  يف 
�الأمريكية وجامعة ويتو�تر�شر�ند 
�لف�شاء  ووك��ال��ة  �أفريقيا  بجنوب 

�الأمريكية نا�شا.
لالأر�شاد  �لوطني  �ملركز  �أن  و�أك��د 
�جلوية و�لزالزل يلعب دور� رئي�شا 
تن�شيق  �ل���دول���ة يف  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
وتتبع  �ل���ر����ش���د  �أن�����ش��ط��ة  و�إد�رة 
�لظروف �ملناخية من خالل �شبكة 
�لتقنيات  ب��اأح��دث  جمهزة  وطنية 
و�الأج����ه����زة �ل���الزم���ة ت��ت��األ��ف من 
و8  تلقائية  ج��وي��ة  حم��ط��ة   75

و�إعتمادها  �لبيئة  بتح�شن  تعنى 
كنمط و�أ�شلوب للحياة.

�ال�شتهالك  �أمن����اط  �أن  �أو����ش���ح  و 
غ���ري �مل�����ش��ت��د�م��ة �ل��ت��ي ���ش��اع��ت يف 
�لعقود �لقليلة �ملا�شية �أ�شهمت �إىل 
ت��ده��ور و����ش��ح الإرث  ح��د كبري يف 
�لطبيعية  �مل������و�رد  م���ن  �ل��ب�����ش��ري��ة 

�لثمينة كاملياه و�لطاقة و�لغذ�ء.
و نوه �إىل �أن دول��ة �الإم���ار�ت د�أبت 
خ�����الل �ل�������ش���ن���و�ت �مل���ا����ش���ي���ة على 
لتوفري  بديلة  ح��ل��ول  ع��ن  �لبحث 
�ملياه �ل�شاحلة لال�شتعمال بطرق 
���ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة و�ع���ت���م���دت نهج 
و�لتكنولوجيا  و�ل���ب���ح���ث  �ل��ع��ل��م 
منوها  �خل����ط����وة  ه������ذه  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
�ل�شحب  ت��ل��ق��ي��ح  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل 
ل��ال���ش��ت��م��ط��ار يف �الإم����������ار�ت ب����د�أ 

العلماء �سيوف رئي�س الدولة :

التالحم الأ�سري ف�سيلة خ�سي�سة خالدة يف املجتمعات امل�سلمة
يف �ل�شريعة و�لقانون و�شهود �ملجتمع على هذ� �مليثاق �الأكيد ، لي�شبح 
�لزو�ج حديث �حلي �أو �لقرية �أو �ملجتمع ، وتن�شاف �أ�شرة جديدة �إىل 
�ملجتمع �مل�شلم تتحمل كامل �مل�شوؤوليات �لدينية و�ملجتمعية مبا فيها 

متتن �لرو�بط بن �لقبائل و�الأ�شر و�الأرحام .. 
ول�شمان �لزو�ج �لناجح و��شتد�مة �ملودة و�لرحمة �لتي �أر�دها �خلالق 
حتدث  م�شتمر�  وهدفا  �لناجح  ل��ل��زو�ج  مثالية  بيئة  وتعاىل  �شبحانه 
�لعلماء عن بد�ية �لتفكري يف �لزو�ج وطرحو� مو�شوع ح�شن �الختيار 
�أ�شار  �أو �لزوجة من بن �خليار�ت �ملتعددة �جتماعيا وهي �لتي  للزوج 

و�لن�شاء  �لرجال  على  �هلل  نعم  من  نعمة  �الأ�شرة  تكوين  ف��اإن  �الإ�شالم 
�ملجتمعات  �أك���رث  ه��و  �ل��ي��وم  �الإ���ش��الم��ي  �ملجتمع  و�أن  �ل�����ش��ع��ادة  حت��ق��ق 
�لفعاليات  برنامج  و�شمن  ه��ذ�   . وتر�بطا  و��شتقر�ر�  من��و�  �ملعا�شرة 
�لعلماء �ل�شيوف بزيار�ت ميد�نية  �لعديد من  �لعام قام  للعلماء هذ� 
و�أ�شحاب  �ل�شن  وكبار  �ملر�شى  لزيارة  �لرعاية  ودور  �مل�شت�شفيات  على 
�لهمم يف مبادرة رم�شانية �إن�شانية ر�قية حتت �شعار “ �زرع �أمال “ مما 
�الأرح��ام روحا  بالتو��شل و�لرب و�شلة  �ملفعمة  �أ�شاف الأج��و�ء رم�شان 

جديدة لدى هذه �ل�شر�ئح من �أبناء �ملجتمع وذويهم .

يف  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �شيوف  �لعلماء  ت��ن��اول 
�ملوؤ�ش�شات �مل�شيفة يف مدينة ز�يد مبنطقة �لظفرة،  حما�شر�تهم ويف 
ومعهد قو�ت �الأمن �خلا�شة ، ومركز �شبحة يف �لعن ، وم�شرح نادي 
و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  و�الإد�رة   ، �الإح�شاء  ، ومركز  �الإم��ار�ت  ت��ر�ث 
و�ملركز   ، و�الإ���ش��الح��ي��ة  �لعقابية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ة   ، �أب��وظ��ب��ي  يف  �الأج���ان���ب 
�الأ�شرة  ببناء  �ال���ش��الم  �هتمام  �لعلماء  �أب��رز  حيث   . للتاأهيل  �لوطني 
�أ�شا�شه عهد �هلل وميثاقه منذ تفكري �ل�شباب باخلطوبة و�لروؤية  بناء 
�ل�شرعية �لتي حتمل �أ�شدق �لنيات يف �لزو�ج ، ثم عقد �لزو�ج ومكانته 

وجلمالها  ملالها  الأرب��ع  �مل���ر�أة  تنكح   ( �ل�شريف  �لنبوي  �حلديث  �إليها 
�أكرب  فالدين   ) ي��د�ك  تربت  �لدين  ب��ذ�ت  فاظفر   ، ولدينها  وحل�شبها 
بان�شمام  باأ�س  وال  �لر�قية  �لزوجية  �لعالقات  ال�شتمر�ر  �أم��ام  �شمام 
بع�س �خليار�ت �الأخرى �ملتاحة ملزيد من �لر�شا و�لقبول ولذ� تناول 
�لعلماء م�شاألة �حلقوق و�لو�جبات �خلا�شة بالزوج وتلك �لتي تخ�س 
مع  و�لبنات  لالأبناء  و�لرحيم  �الآم��ن  �الأول  �ملح�شن  لتكوين  �لزوجة 
�أرح���ام كل من �ل��زوج��ن . وه��ذه هي يف  �إ�شاعة �الح���رت�م �ملتبادل بن 
يف  �ال���ش��ري  �ال�شتقر�ر  لتحقيق  و�لعملية  �لعلمية  �لو�شائل  �ملح�شلة 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �المل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �المار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �المار�ت                    7474900
�شيدلية �الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �الأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

عدد من �خلطو�ت ويف �أق�شر وقت 
م�شتويات  الأع���ل���ى  ووف���ق���ا  مم��ك��ن 

�جلودة«.
حتر�س  �خل����ن����ج����ري:  و�أ�������ش������اف 
�شمان با�شتمر�ر على تبني �أحدث 
�حل���ل���ول �ل��ت��ق��ن��ي��ة و�مل���ب���ت���ك���رة مبا 
ت��ط��ب��ي��ق��ات خدمات  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م 
�حلكومة �الإلكرتونية، وتوجيهات 
�لتحول  نح��و  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
�الإل���ك���رتوين �ل��ذك��ي، ع��رب �عتماد 
�أف�����ش��ل �ل��رب�م��ج و�مل���ب���ادر�ت �لتي 
�لعمليات،  كفاءة  تعزيز  �شاأنها  من 
على  �مل��ح�����ش��ل��ة  يف  تنعك�س  و�ل��ت��ي 
�إ�شعاد  �شبيل  يف  �ملقدمة  خدماتنا 

متعاملينا و�شركائنا.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر

�جلامعية  �ملتطلبات  كلية  نظمت 
�لدورة  فعاليات  �أبوظبي  بجامعة 
�جلامعات  »م�شابقة  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
حتت  وذل����ك  �مل��رجت��ل��ة«  للخطابة 
�شعار »بد�ية �أخاذة لرحلة ملهمة« 
�ل���ن���ادي �لطالبي  وب��ال��ت��ع��اون م��ع 
باللغة  و�مل�����ح�����ادث�����ة  ل���ل���خ���ط���اب���ة 
��شتقطبت  ح���ي���ث  �الإجن���ل���ي���زي���ة، 
طالبا   60 ع��ن  يزيد  م��ا  �مل�شابقة 
موؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م���ن  وط��ال��ب��ة 
تناف�شو�  بالدولة،  �لعايل  �لتعليم 
�لتفكري  على  قدر�تهم  �ختبار  يف 
�ملنطقي و�لنقد �لتحليلي وعر�س 
فن  يف  ومهار�تهم  �ملتنوعة  �آر�ئهم 
�خلطابة �ملرجتلة حول نخبة من 
�لق�شايا �لتي تناولت �أهمية تعزيز 
�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ك��اف��ل و�ل��ع��ط��اء يف 

�ملجتمع.
و�أك�������دت �ل���دك���ت���ورة ���ش��ري��ث��ي نري 
�جلامعية  �ملتطلبات  كلية  عميدة 

خالل �ملحادثات �شو�ء كانت علمية 
�أو مهنية �أو حتى �جتماعية.

فيجيان  بينا  لفتت  جانبها  وم��ن 
�الإجنليزية  �ل���ل���غ���ة  �أول  م��ع��ل��م 
ومن�شق �لنادي �لطالبي للخطابة 
�الإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ة  و�مل����ح����ادث����ة 
باجلامعة �إىل �أن �مل�شابقة �أ�شبحت 
تو��شل  م��ن  ت��ع��زز  ت��ف��اع��ل  من�شة 
�ل��ط��ل��ب��ة ب��زم��الئ��ه��م م���ن خمتلف 
�جل��ام��ع��ات ب��ال��دول��ة، وت��ت��ي��ح لهم 
فر�شة توظيف طاقاتهم �الإبد�عية 
�لنقا�س  �ل�����ش��ب��اب يف  ج��ي��ل  وروؤي�����ة 
يدفع  �ل�������ذي  و�ل����ب����ن����اء  �ل�����ه�����ادف 
خمتلف  يف  �الإي���ج���اب���ي  ب��ال��ت��غ��ي��ري 
�لق�شايا �الجتماعية و�القت�شادية 

و�لعلمية �لتي تهم �ملجتمع.
م���ن �جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن �ل����دورة 
�جلامعات  »م�شابقة  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
�مل��رجت��ل��ة« حت���ت �شعار  ل��ل��خ��ط��اب��ة 
ملهمة«  ل��رح��ل��ة  �أخ�������اذة  »ب����د�ي����ة 
ف����ائ����زي����ن من  ط���ل���ب���ة   7 ك����رم����ت 

خمتلف �جلامعات �مل�شاركة.

�أ�شحاب  و�أن  خ��ا���ش��ة  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة، 
فقط  يبحثون  ال  �ل��ي��وم  �الأع���م���ال 
و�ل��ت��م��ي��ز يف  �لعلمية  �خل���ربة  ع��ن 
�أي�شاً  يبحثون  بل  �ملبتكر،  �ملوظف 
بالثقة  �ل��ذي يتحلى  �مل��وظ��ف  ع��ن 
�أف����ك����اره و�ل����ق����درة على  يف ع��ر���س 
مرتبة  ح��ج��ج  وت���ق���دمي  تنظيمها 

�لطالبية،  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  وت��ن��م��ي 
وت�����ع�����زز م�����ن من����وه����ا ������ش����ت����ع����د�د�ً 
لالنتقال من �حلياة �جلامعية �إىل 
�حلياة �ملهنية، م�شرية �إىل �أن هذه 
ب�شكل  ت�شاهم  �ل��ت��ي  �مل���ه���ار�ت  ه��ي 
تقدمي  يف  �لطلبة  جن���اح  يف  ك��ب��ري 
�أنف�شهم ب�شكل متميز يف �ملقابالت 

�مل�شابقة  �أن  على  �أبوظبي  بجامعة 
ت�شتقي �أهميتها من �لدور �حليوي 
�لذي تلعبه مهار�ت �لتحدث �للبق 
�ملناق�شة  و�الرجت���ال و�ل��ق��درة على 
�ملنطقية، يف تعزيز جناح �ملخرجات 
�لتعليمية ملوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل، 
ت�شقل  �مل����ه����ار�ت  ه����ذه  �أن  ح��ي��ث 

وحفظ  م�����رة،   19850 �ل��ك��ت��ب 
368 نزيل �لقر�آن �لكرمي، بينما 
�ملحا�شر�ت  م��ن   1103 ����ش��ت��ف��اد 
يف  نزيال   192 و���ش��ارك  �لدينية، 
عدد  وبلغ  �لرم�شانية،  �مل�شابقات 

�مل�شائية  ب��ال��در����ش��ات  ن��زي��ال   62
يف �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، ب��االإ���ش��اف��ة �ىل 
��شتفادة 482 نزيال من �لدور�ت 
�ملكتبة  رو�د  ع���دد  وب��ل��غ  �ل��ع��ل��م��ي��ة، 
��شتعارة  2052 نزيال، وبلغ عدد 

وذلك  �الإ���ش��د�ر�ت  باأحدث  �ملكتبة 
للثقافة  دب���ي  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و�لفنون، �إىل جانب تنظيم دور�ت 
مع  بالتن�شيق  تخ�ش�شية  علمية 
�أنه قد �لتحق  �إىل  �ملعاهد، م�شري�ً 

�أف���ر�د �ملجتمع �الإم��ار�ت��ي يف حزم 
على  وع��الوة  �ملدر�شية.  �حلقائب 
�الحتاد  تعاونية  رع��اي��ة  �إن  ذل���ك، 
�شمن  �أي�شاً  تندرج  �مل��ب��ادرة  لهذه 
�لهدف �الأول لعام �خلري 2017، 
�لقطاعن  موؤ�ش�شات  �إ�شر�ك  وهو 
�لعام و�خلا�س يف تطوير �مل�شاريع 
�مل�شوؤولية  �أه��������د�ف  م����ن  ك���ج���زء 

يف  و�ملتو�جدين  �ل�شورية  باالأزمة 
�لدر��شي  �لعام  بد�ية  قبل  �الأردن 
هذه  وتتما�شى   .2018/2017
“�لتطوع يف  م��ب��ادرة  م��ن  �ل����دورة 
�الإمار�ت” حتت عنو�ن “عودة �إىل 
“عام �خلري  �ملدر�شة” مع مبادرة 
�إذ  �الإم�����ار�ت؛  دول���ة  يف   ”2017
�إ�شر�ك  على  �لعطاء  دب��ي  �شتعمل 

ر�شا�س،  و�أق�����الم  ح��ا���ش��ب��ة،  و�آل�����ة 
و�أقالم  �أق��الم،  وحمايات، وم��رب�ة 
وم�شاطر،  ت��ل��وي��ن،  و�أق����الم  ح���رب، 
دبي  و�شتقوم  متنوعة.  ومل�شقات 
�لعطاء بعد ذلك بدعم من �شريكها 
�لطفولة”،  �إنقاذ  “منظمة  �ملنفذ 
مت  �ل��ت��ي  �ملدر�شية  �حل���زم  بتوزيع 
�ملتاأثرين   �الأطفال  على  جتميعها 

•• دبي-الفجر:

مدير  �ل�شمايل،  علي  �لعميد  قال 
�الإد�رة �لعامة للموؤ�ش�شات �لعقابية 
�ملوؤ�ش�شات  �ن  دب������ي،  ����ش���رط���ة  يف 
ح��ي��وي��ا يف  دور�  ت��ل��ع��ب  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
ت��اأه��ي��ل �ل��ن��زي��ل م��ن خ���الل توفري 
بر�مج تعليمية وثقافية وتدريبية 
�الندماج  على  ت�شاعده  وريا�شية، 
�الر�دة  على  ي��دل  �ملجتمع، مما  يف 
و�لعزمية �الكيدة يف �الخذ مب�شعل 

�ال�شالح دون �لرجعة فيه.
ج������اء ذل������ك خ������الل ت���د����ش���ن �ول 
حما�شرة دينية للنزالء عن طريق 
قاعة  �مل���رئ���ي يف  �ل���ذك���ي  �ل���ن���ظ���ام 
حمد�ن بن ر��شد لالبتكار و�لتميز 
�لنزالء،  وت���دري���ب  ت��ع��ل��ي��م  ب������اإد�رة 
وذلك يف خطوة تهدف �إىل مو�كبة 

�ملجاالت  ك��اف��ة  يف  �ل��ذك��ي  �لتحول 
حكومة  توجهات  مع  يتما�شى  مبا 
دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
جمال تطبيقات �خلدمات �لذكية. 
�ل�����ش��م��ايل حر�س  �ل��ع��م��ي��د  و�ك�����د 
على  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
تاأهيل وتدريب �لنزالء من خالل 
“ �الن�����ش��ان ق��ب��ل �ملكان”  ���ش��ع��اره��ا 
وذل���ك م��ن خ���الل �ع����د�د �خلطط 
و�ل����دور�ت  �لتطويرية  و�ل��رب�م��ج 
تاأهيل و�إ�شالح  �لتي تدعم عملية 
�شركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل���ن���زالء 
�ال�شرت�تيجين، م�شري� �ىل �ن دور 
�ملوؤ�ش�شات �لعقابية ال يقت�شر فقط 
على عزل �جلاين عن �ملجتمع، بل 
�إ�شالحه  يف  يتمثل  دوره���ا  �أ�شبح 
�شريفة،  �جتماعية  حلياة  وتاأهيله 
على  �لعامة  �الإد�رة  عمدت  لذلك 

للنزالء �جلدد تناول فيها �ملفاهيم 
�حل���ق���ي���ق���ي���ة ل���ل���دي���ن �الإ����ش���الم���ي 
�ل�شمحة،  و�ل���ت���ع���ال���ي���م  �حل���ن���ي���ف 
�لنزالء  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  مطالباً 
و�لتعاليم  �ملفاهيم  تلك  بتطبيق 
مبا  �ليومية  �حل��ي��اة  ت��ع��ام��الت  يف 
ي�شمن تر�شيخها كمبد�أ من �ملبادئ 
�الأ�شا�شية يف حياة �الإن�شان �مل�شلم، 
�ملر�تب  الأع���ل���ى  ب���اإمي���ان���ه  ت��رت��ق��ي 
و�لدرجات يف �شمو �الأخالق ورفعة 

�ملنزلة يف �لدنيا و�الآخرة.
و�أو�����ش����ح �ل��ن��ق��ي��ب �ل��ع��ب��ي��ديل �أن 
�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  قاعة 
مبادرة  و�لتميز  لالبتكار  مكتوم 
جديدة بالتعاون مع جائزة �ل�شيخ 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للتفوق 
�لعلمي، وتعترب قاعة ذكية بالكامل 
ت�شتخدم يف �لعديد من �الأغر��س 

للنزيل  �الإم���ك���ان���ات  ك��اف��ة  ت��وف��ري 
ال�شتغالل طاقته من خالل تنفيذ 
يف  و�لتدريبية  �لتعليمية  �لرب�مج 
�لعديد من �ملجاالت الإعادة تاأهيله 
و�البتكار  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى  وت�شجيعه 
ي�شاعده يف  �ملجاالت، مما  �شتى  يف 
وتعليمه  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �الن���خ���ر�ط 
مهنة ت�شاعده على �لعي�س �لكرمي 
ي��ع��ت��م��د على  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، ح��ت��ى  يف 
حياة  �ىل  �ل����ع����ودة  وع������دم  ن��ف�����ش��ه 

�الجر�م مرة �أخرى.
�لنقيب حممد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
تعليم  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ع���ب���ي���ديل، 
�ملحا�شرة  �ن  �ل���ن���زالء،  وت���دري���ب 
�لدينية للنزالء عن طريق �لنظام 
�لو�عظ  �ل���ق���اه���ا  �مل���رئ���ي  �ل���ذك���ي 
�ملعلومات  مركز  من  باكون  يحيى 
ب��ث مبا�شر  ب��دب��ي، يف  �الإ���ش��الم��ي 

مثل �لتعليم عن بعد للنزالء، ونقل 
�لتثقيفية  ل��ل��م��ح��ا���ش��ر�ت  مبا�شر 
وعمل  و�ل���ت���وع���وي���ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
مع  و�لتو��شل  �ملرجعية  �ملقارنات 
�الأغر��س  من  وغريها  �ل�شركاء، 
ل�نحوي  ت��ت�����ش��ع  وه�����ي  �الأخ���������رى، 
�أنظمة  بها  يوجد  كما  نزيال،   30

�لتو��شل �الجتماعي بعدة لغات. 
و�أ�شاف �لنقيب �لعبيديل �ن �إد�رة 
تعليم وتدريب �لنزالء تقوم بتنفيذ 
�لهادفة  �ل���رب�م���ج  م��ن  جم��م��وع��ة 
و�لنزيالت  �ل���ن���زالء  ت��ث��ق��ي��ف  �إىل 
ع��ل��م��ي��اً وع��م��ل��ي��اً وث��ق��اف��ي��اً، وذلك 
م��ن خ��الل �الإ���ش��ر�ف على متابعة 
وم�����ش��اع��دة �ل���ن���زالء �ل��ر�غ��ب��ن يف 
جميع  يف  ت��ع��ل��ي��م��ه��م  �����ش���ت���ك���م���ال 
منطقة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �مل����ر�ح����ل 
تزويد  وت���اأم���ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  دب����ي 

•• دبي-الفجر:  

وّق����ع����ت دب�����ي �ل���ع���ط���اء، ج�����زء من 
م�����ب�����ادر�ت حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 
�الحتاد  وتعاونية  �لعاملية،  مكتوم 
تقوم  حيث  تفاهم،  م��ذك��رة  �م�����س 
مبوجبها تعاونية �الحتاد برعاية 
�ل���دورة �ل��ق��ادم��ة م��ن م��ب��ادرة دبي 
�الإمار�ت”؛  يف  “�لتطوع  �لعطاء 
�الأطفال  دع���م  �إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي 
�ل�شورية  ب�����االأزم�����ة  �مل���ت���اأث���ري���ن 
و�شُتنفذ  �الأردن.  يف  و�ملتو�جدين 
دورة “�لتطوع يف �الإمار�ت “حتت 
�ملدر�شة”  �إىل  “�لعودة  ع���ن���و�ن 
يف ق����ري����ة �ل����ب����وم �ل�������ش���ي���اح���ي���ة يف 
22 يونيو  17 و  �ل��ف��رتة م��ا ب��ن 
3،000  من  ب��دع��ٍم م��ت��وق��ع م��ن 
�لذين  �ل���ع���ط���اء  دب����ي  م��ت��ط��وع��ي 
 50،000 ب����ح����زم  ����ش���ي���ق���وم���ون 

ح��ق��ي��ب��ة م���در����ش���ي���ة ����ش���ُت���وزع على 
يف  �ل�شورين  �لالجئن  �الأط��ف��ال 
�الأردن. وفقاً للمفو�شية �ل�شامية 
�لالجئن  ل�شوؤون  �ملتحدة  لالأمم 
 94% �لتحق   ،2009 ع��ام  يف   ،
بالتعليم  �ل�شورين  �الأط��ف��ال  من 
�الأ�شا�شي و�لثانوي. وبحلول يونيو 
2016، �لتحق %60 فقط من 
مما  �شوريا،  يف  باملد�ر�س  �الأطفال 
�أدى �إىل تو�جد 2،1 مليون طفل 
�شوريا.  �ملدر�شة يف  ومر�هق خارج 
ويف دول �جل��و�ر، يوجد �أك��رث من 
الجئ �شوري م�شجل  مليون   4،8
لالأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  ل��دى 
�مل��ت��ح��دة ل�����ش��وؤون �ل��الج��ئ��ن ، من 
%35 مم���ن هم  ب��ي��ن��ه��م ح����و�يل 
يف �شن �لدر��شة. يف تركيا، �لتحق 
و�ملر�هقن  �الأطفال  من   39%
�ل����در������ش����ة  �����ش����ن  �ل����الج����ئ����ن يف 

�لتعلم  جتربة  على  �إيجابي  تاأثري 
ل���الأط���ف���ال �مل���ت���اأث���ري���ن ب����االأزم����ة 
�شمان  خ�������الل  م�����ن  �ل���������ش����وري����ة 
ح�شولهم على �لدعم و�ملو�رد �لتي 
حياتهم.  بناء  الإع��ادة  يحتاجونها 
�لتي تقدمها  �ل�شخية  �لرعاية  �إن 
بفعالية  �شاهمت  �الحت��اد  تعاونية 
الإجن����اح ه���ذه �مل���ب���ادرة، ح��ي��ث �أنها 
بامل�شوؤولية  �ملوؤ�ش�شة  �لتز�م  تثبت 
و�إميانها  لل�شركات  �الجتماعية 
ل��ي�����س ف��ق��ط ب��ال��ع��م��ل �ل����ذي نقوم 
يف  �لتعليم  ب��ق��وة  ب��ل  فح�شب،  ب��ه 

�إحد�ث تغيري يف حياة �الأطفال. 
�لفال�شي،  ث����اين  ب���ن  ح����ارب  ق����ال 
بتعاونية  �لعمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر 
تعاونية  رع��اي��ة  ت��ه��دف  �الإحت�����اد: 
�لعطاء  دب������ي  مل�����ب�����ادرة  �الحت���������اد 
�إىل  �الإمار�ت”  يف  “�لتطوع 
�����ش����م����ان ت�����وف�����ري �مل�������ش���ت���ل���زم���ات 

و�لثانوية،  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ب��امل��د�ر���س 
يف  و70%  ل���ب���ن���ان،  يف  و40% 
يقرب  م��ا  �أن  يعني  وه��ذ�  �الأردن. 
ومر�هق  ط��ف��ل   900،000 م��ن 
�����ش����ن �ل�����در�������ش�����ة مل  ������ش�����وري يف 
على  وتعليقاً  باملدر�شة.  يلتحقو� 
طارق  قال  �جلديدة،  �ملبادرة  هذه 
لدبي  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ق��رق، 
�ملبادرة،  ه��ذه  خ��الل  من  �لعطاء: 
�الأطفال  ����ش��ت��ع��ادة  ن�شمن  ن��ح��ن 
�ل�شورية �لذين  �ملتاأثرين باالأزمة 
�ل�شدمات  م��ن  ل�شنو�ت  تعر�شو� 
�ملرتبطة باحلرب، �ل�شعور باحلياة 
تقدمينا  خ���الل  م���ن  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة. 
ل�شيء ب�شيط مثل حقيبة مدر�شية 
�لدر��شي  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  م��ع  لطفل 
فرقاً  ُن��ح��دث  �أن  ميكننا  �جل��دي��د 
�لعطاء  دب��ي  �شتو��شل  حياته.  يف 
ب����ذل ق�����ش��ارى ج��ه��ده��ا الإح�����د�ث 

لالأطفال  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل��در���ش��ي��ة 
قبل  �ل�شورية  ب��االأزم��ة  �ملتاأثرين 
وتاأتي هذه  �لدر��شي.  �لعام  بد�ية 
�الإن�شانية  �ل���روؤي���ة  م��ن  �ل��رع��اي��ة 
�ل���ت���ي تهدف  ل��ت��ع��اون��ي��ة �الحت������اد 
�الجتماعية  �مل�شوؤولية  جعل  �إىل 
د�خل  �لتجارية  للممار�شة  معيار 
�ل�شركة. فمن خالل هذه �ملبادرة، 
ن�شر  يف  �مل�������ش���اه���م���ة  �إىل  ن���ه���دف 
�الأطفال  ب��ن  و�لرفاهية  �ملعرفة 
�لالجئن �ل�شورين �لذين هم يف 
�أم�س �حلاجة �إىل مثل هذ� �لدعم 
�ملُتوقع  وم���ن  �حل����ايل.  �ل��وق��ت  يف 
�آالف  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  جت���ت���ذب  �أن 
�أيام.  �شتة  م��دى  على  �ملتطوعن 
و�شي�شاعد �ملتطوعون دبي �لعطاء 
يف  حزم حقائب مدر�شية تت�شمن 
ح��ق��ي��ب��ة ظ���ه���ر، وح��اف��ظ��ة �أق�����الم، 
ر�شم،  A5، وكتاب  ودفاتر مقا�س 

�سرطة دبي تنظم اول حما�سرة دينية عن بعد لنزلء امل�ؤ�س�سات العقابية 

تعاونية الحتاد تتعاون مع دبي العطاء دعمًا ل� 50,000 طفل متاأثر بالأزمة ال�س�رية يف الأردن

زايد للثقافة الإ�سالمية ت�سارك يف حملة " رم�سان اأمان "
•• العني - الفجر

�شارك " فريق �خلري �لتطوعي " من �ملهتدين �جلدد مع جمموعة 
من موظفي د�ر ز�يد للثقافة �الإ�شالمية  يف حملة " رم�شان �أمان 
�لدولة،  م�شتوى  على  �خلريية  �الإح�شان  جمعية  نظمتها  �لتي   "
رم�شان  �شهر  خالل  عربية  تطوعية  مبادرة  �أف�شل  على  و�حلائزة 
�ملبارك وذلك بهدف �حلد من �ل�شرعة �لز�ئدة و�حلو�دث �ملرورية 

�لناجمة عن حماولة بع�س �شائقي �ملركبات �إدر�ك موعد �الأفطار.
ثم  وم��ن  �ل��وج��ب��ات �خلفيفة  �جل��دد يف جتهيز  �ملهتدين  ق��ام  حيث 

توزيعها على �ل�شائقن عند تقاطع �ملربعة مبدينة �لعن.
و�أكد �لدكتور خلفان عبد�هلل �ل�شنيدي �ملدير �لعام باالإنابة حر�س 

�لد�ر على م�شاركة �ملوظفن و�ملهتدين �جلدد يف �ملبادر�ت �ملجتمعية 
خالل �شهر رم�شان �ملبارك يعك�س حر�س �لد�ر على دعم �لفعاليات 
عليها  تقوم  �لتي  �لرئي�شية  �لركائز  �إح��دى  تعد  و�لتي  �ملجتمعية 

�أهد�ف و�أ�شرت�تيجية وقيم �لد�ر .
مبادر�ت  �شل�شلة  �شمن  ت��اأت��ي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  �ل�شنيدي  و�أو���ش��ح 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة �ملجتمعية �ل��ت��ي ت��ع��ده��ا وت��ن��ف��ذه��ا �ل����د�ر ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل�شنوية  خطتها  �شمن  �خل��ا���س،  و�ل��ق��ط��اع  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
مبادرة  لدعم  جهودها  و�شمن  �ملجتمعية،  و�لن�شاطات  للفعاليات 
»عام �خلري«، �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
"، و��شاف باأن م�شاركة �ملهتدين  "حفظه �هلل  نهيان رئي�س �لدولة 
�لتو�يل  �لثانية على  " لل�شنة  �أم��ان  " رم�شان  �جل��دد �شمن حملة 

�إطار حر�س �لد�ر على م�شاركة �ملهتدين �جلدد يف �لعمل  تاأتي يف 
�مل�شئولية �ملجتمعية فكر�ً  �لتي ت�شاهم يف تعميق مفهوم  �لتطوعي 
�ملجتمع  فئات  بن  و�لتكامل  �ملتبادل  �لتعاون  وتر�شيخ  وممار�شة، 
�ملختلفة ودمج �ملهتدين �جلدد يف �ملجتمع باالإ�شافة �إىل تعريفهم 

بالقيم �الإن�شانية �لتي يتحلى بها �ملجتمع �الإمار�تي. 
" فريق  �أط��ل��ق��ت يف �ل��ف��رتة �الأخ�����رية  �أن �ل����د�ر  �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر 
�خلري �لتطوعي " من �لهتدين �جلدد �ملنت�شبن للدور�ت، و�لذي 
للثقافة  ز�ي��د  د�ر  د�خ��ل  �أع��م��ال تطوعية  ي�شارك يف  �ن  �مل��ق��رر  م��ن 
�الإ�شالمية و خارجها من فعاليات وم�شاركات جمتمعية، و�لتي من 
�ملجتمع  �ملهتدين �جلدد ودجمهم يف  �لتو��شل بن  تعزز  �أن  �شاأنها 

�ملحلي �ملحيط.  

م�ست�سفى ت�ام يعزز ريادته يف رعاية مر�سى ال�سرطان 
مع انطالق م�ؤمتر الإمارات لالأورام ال�ساد�ض

�ستقطبت طلبة من خمتلف اأنحاد الدولة

جامعة اأب�ظبي تكرم الطلبة الفائزين يف الدورة الثانية من “م�سابقة اجلامعات للخطابة املرجتلة”

حماكم دبي ت�ستقبل طلبات الت�سجيل لطلبة التدريب ال�سيفي 2017
•• دبي -الفجر:

��شتقبال  ب��دء  عن  دب��ي  حماكم  يف  �لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  �أعلنت 
حتت   2017 �ل�شيفي  �ل��ت��دري��ب  ب��ربن��ام��ج  �لت�شجيل  طلبات 
�شعار »�شيف �لتميز و�الإبد�ع« حيث ي�شتهدف �لطلبة �ملو�طنن 
�لطلبة  وكذلك  �لكليات  �أو  باجلامعات  �لدر��شة  يف  �مل�شتمرين 
�لدر��شي  ل��ل��ع��ام  �ل��ع��ام��ة  �ل��ث��ان��وي��ة  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ن 

�إبر�هيم حممد �حلمادي رئي�س �شعبة  . وقال   2017/2016
تخطيط �لتدريب مبحاكم دبي �أن �لد�ئرة حتر�س �شنويا على 
بهدف  و�لطالبات  للطلبة  �ل�شيفي  �لتدريب  برنامج  تنظيم 
مو�هبهم  وتنمية  �لطلبة  ل��دى  �لنبيلة  و�لقيم  �مل��ب��ادئ  غر�س 
م�شلحن  �حل��ي��اة  غمار  خلو�س  وتاأهيلهم  �لعملية  وق��در�ت��ه��م 
م�شتقبلهم  يف  ت�شاعدهم  �ل��ت��ي  �ل��الزم��ة  و�خل���رب�ت  بالتجارب 
�لعمل  �مل�شوؤولية من خالل ممار�شة  لتحمل  وتهيئتهم  �لعملي 

•• العني - الفجر

�ل�شابقة  �خلم�س  ل��ل��دور�ت  �ملتو��شلة  �لنجاحات  بعد 
�أبوظبي  �شركة  من�شاآت  �أح��د  تو�م”  “م�شت�شفى  �أع��ل��ن 
�ل�شاد�شة  �ل���دورة  ع��ن  “�شحة”،  �ل�شحية   للخدمات 

ملوؤمتر �الإمار�ت لالأور�م.
ل���الأور�م  �الإم����ار�ت  م��وؤمت��ر  ي�شت�شيف  ت���و�م  م�شت�شفى 
�شي�شتمر  �لذي  و  �ل�شاد�شة  بدورته  �لعام  لهذ�  �ل�شنوي 
ل��ل��م��دة ث��الث��ة �أي����ام ح��ي��ث ي��ق��وم ب��اجل��م��ع ب��ن �خلرب�ء 
كما  و�خل���رب�ت.  �مل��ع��ارف  لتبادل  �لفكر  وق��ادة  �لعاملين 
�لتخ�ش�شات  جميع  مناق�شة  �مل��وؤمت��ر  خ���الل  �شيتم  و 
�لرئي�شية و �لفرعية لالأور�م وكذلك تقدمي �لعرو�س 
و�ملناق�شات حول �أف�شل �ملمار�شات و�أحدث �لتطور�ت يف 

�أبحاث �ل�شرطان و�لت�شخي�س و�لعالج.

�للجنة  رئي�س  بلعر�ج  خالد  �لدكتور  قال  �ل�شدد  بهذ� 
�ملوؤمتر  ه��ذ�  �شهد  ل����الأور�م:  �الإم����ار�ت  مل��وؤمت��ر  �لعلمية 
خالله  من  ن�شعى  فنحن  ع��ام،  بعد  عاماً  كبري�ً  جناحاً 
جلمع �خلرب�ت يف جمال علم �الأور�م للم�شاركة و تبادل 
�ملعلومات و �خلرب�ت حول عالج �ل�شرطان. ياأتي �ملوؤمتر 
هذ� �لعام، ليغطي جميع تخ�ش�شات علم �الأور�م �بتد�ًء 
�مللطفة،  بالرعاية  �نتهاًء  و  �ل�شرطان  من  �لوقاية  من 
�لتقدم يف عالج  �لرئي�شية على  كما و�شرتكز �جلل�شات 
و�جلهاز  �له�شمي،  و�جل��ه��از  و�ل��رئ��ة  �ل��ث��دي  ���ش��رط��ان 
�لبويل، و�الأمر��س �لن�شائية، و�الأور�م �لدموية �خلبيثة، 
و طب �الأور�م و �أمر��س �لدم لدى �الطفال، و�لرعاية 
كما  �جلذعية،  باخلاليا  و�لعالج  و�لتمري�س  �مللطفة 
�لعالج �جلديدة يف  �شيتم عقد مناق�شات حول طرق  و 

جل�شات منف�شلة .

و�أفاد  بها.  يلتحقون  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  تقدمه  ما  على  و�الط��الع 
�حلمادي باأن ��شتقبال طلبات �اللتحاق �شوف يكون يف �لفرتة من 
7 – 15 يونيو 2017 حيث تت�شمن �الأور�ق �ملطلوبة �شورة 
�شهادة  �إىل  باالإ�شافة  �شخ�شية  2 �شور  �ل�شفر وعدد  من جو�ز 
�لثانوية  و�شهادة  و�لكليات  �جلامعات  لطلبة  در��شة  ��شتمر�رية 
�لعامة لطلبة �ل�شف �لثاين ع�شر على �أن يبد�أ �لربنامج ر�شميا 

�لعام. هذ�  من  يوليو  يف 2 يوليو ويختتم يف 27 

فقدان جواز �سفرت
�شالح  �مل�����دع�����و/�ي�����ه  ف���ق���د 
�ل�شود�ن،    ، عثمان  ع��ب��دون 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )02107060(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�شفارة �ل�شود�نية �و �قرب 

مركز �شرطة باالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
/ماري�شا  �مل����دع����و  ف���ق���د 
�ب�شوكتا نولو�س ، �لفلبن 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2502852( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 055/3037577

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / حممد ��شرف 
عبد�لكرمي كودي ، �لهند   
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )7790167( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 055/6236483

فقدان جواز �سفرت
/بيالدونا  �مل���دع���و  ف��ق��د 
�لفلبن   ، �ري���وال  ب��ي��ن��ار�و 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2740861( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 052/5665405

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / روكمينى بت 
�ندوني�شيا   ، كينان  رو�ن 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )248431( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/6144038

فقدان جواز �سفرت
��شما   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�باجات لومامبا ، �لفلبن 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )9907259( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/4417001

فقدان جواز �سفرت
�ملدعو / معاذ �حمد  فقد 
�ليمن     ، ب����اوزي����ر  ���ش��ع��ي��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )3098420( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/9256990

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / حممد عمر 
باك�شتان   ، زم����ان  حم��م��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )2222501( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

 050/3188316
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اأخبـار الإمـارات

م�سروع اإفطار �سائم مب�ؤ�س�سة حميد النعيمي اخلريية ي�فر 6500 وجبة ي�ميا

   �سكلت فريقا لتنفيذ املبادرة

راأ�ض اخليمة للمبادرات تنظم جماعيا ملنا�سبة ي�م زايد

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

للمبادر�ت  �خليمة  ر�أ����س  جلنة  �شّكلت 
ر�أ�س �خليمة،  باإمارة  �ل�شنوية  �لوطنية 
حتت  �مل��وح��د  �جلماعي  �الإف��ط��ار  فريق 
�لب�شرية �شاحبة  �مل��و�رد  �إ���ش��ر�ف د�ئ��رة 
�ل�شركاء،  م��ن  �لعديد  وت��ع��اون  �مل��ب��ادرة 
بحكومة  �ملحلية  �جلهات  م�شتوى  على 
ر�أ�س �خليمة، وذلك لتنظيم �أكرب �إفطار 
جماعي على م�شتوى �الإمارة، مبنا�شبة 
ذكرى يوم ز�يد للعمل �الإن�شاين، و�لذي 
ي�شادف �لتا�شع ع�شر من رم�شان يف كل 

عام.
وق������ال ����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور حم���م���د عبد 
للمجل�س  �لعام  �الأم��ن  �للطيف خليفة 
جلنة  رئي�س  �خليمة،  بر�أ�س  �لتنفيذي 
�لوطنية  ل���ل���م���ب���ادر�ت  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س 
�الإن�شاين  للعمل  ز�يد  يوم  �إن  �ل�شنوية، 
ه���و ت��خ��ل��ي��د ل���ب���اين ن��ه�����ش��ة �الإم�������ار�ت، 
تعاىل  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  وموؤ�ش�شها 
�آل نهيان طيب  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�هلل ثر�ه و�إحياء لذكرى رحيله، ونحن 

�ل��ث��ال��ث��ة ع�شرة  �ل���ذك���رى  ن�����ش��ت��ذك��ر يف 
�لر�حل  �ل���و�ل���د  م��ن��اق��ب  ع��ل��ى رح��ي��ل��ه 
�ل��ذي �شنع ق�شة جناح �الإم���ار�ت وبنى 
قيادتهم  م��ع  �أب��ن��ائ��ه  بتالحم  نه�شتها 
�لر�شيدة. و�أو�شح حممد عبد �للطيف 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ�  �أن����ه 
�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ب��ن  حم��م��د 
�ملجل�س  رئي�س  �خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل 
�ملنا�شبات  م���ع  ب��ال��ت��ف��اع��ل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
تطلقها  �ل���ت���ي  و�مل������ب������ادر�ت  �ل���وط���ن���ي���ة 
�لدولة،  م�شتوى  على  �حلكيمة  �لقيادة 
ويف  �ل�شنوية،  �لذكرى  ه��ذه  ومبنا�شبة 
�لفعاليات،  يف  �للجنة  م�����ش��ارك��ة  �إط����ار 
وت��ف��اع��ال م��ع ع���ام �خل���ري، ج���اءت فكرة 
و�لتي  �خل��ريي��ة،  �لفعالية  ه��ذه  �إق��ام��ة 
جماعي  �إف��ط��ار  �أك��رب  تنظيم  يف  تتمثل 
موحد على م�شتوى �الإم��ارة، ت�شتهدف 
به �شريحة و��شعة من موظفي �جلهات 
�لنظافة،  وعمال  و�مل�شتخدمن  �ملحلية 
و�ل��ت��ي �شتقام  و�مل��ح��ت��اج��ن،  و�ل��ف��ق��ر�ء 
رم�شان،  �جلاري19  ي��ون��ي��و   14 يف 
�أنه  �إىل  م�����ش��ري�  �ل��ك��ورن��ي�����س.  ب�����ش��ال��ة 

ت�شكيل  مت  مبا�شرة  �لفكرة،  در��شة  بعد 
فريق �الإف��ط��ار �مل��وح��د م��ن خ��الل عدد 
م��ن م��وظ��ف��ي �جل��ه��ات �مل��ح��ل��ي��ة، مكون 
فتح  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ع�����ش��و�،   18 م���ن 
يف  للر�غبن  للموظفن  �ل��ت��ط��وع  ب��اب 
مو�شحا  �لفعالية،  ي��وم  يف  به  �مل�شاركة 
�جتماعات  ع��دة  عقد  �لعمل  ف��ري��ق  �أن 
وبحث �ال�شتعد�د�ت لتنظيمه مب�شتوى 
على  �لكبري  �حل��دث  ه��ذ�  مبكانة  يليق 
قلوب �أبناء �الإمار�ت بل و�شمل �ملقيمن 
م��ع عدد  �ل��ت��ع��اون  �شيتم  ف��ي��م��ا  �أي�����ش��ا، 
لتوفري وجبات  �خل��ريي��ة  �جل��ه��ات  م��ن 
�جلهات  م��ع  لل�شر�كة  تعزيز�  �الإف��ط��ار 
وجدير  ب���ال���دول���ة.  �ل���ع���ام  �ل��ن��ف��ع  ذ�ت 
رونق  لها  ز�ي��د  يوم  �أن فعاليات  بالذكر 
خا�س هذ� �لعام كونها تتز�من مع عام 
�الإن�شانية  وط���ن  �الإم������ار�ت،  يف  �خل���ري 
تعزيز  مبثابة  وه��و  و�ل��ع��ط��اء،  و�خل���ري 
�خلري  وتقدمي  و�لبذل  �لعطاء  مل�شرية 
�ملتوقع  م��ن  �أن����ه  مبينا  �ل���ي���وم،  ه���ذ�  يف 
من  ك��ب��ري�  �إق���ب���اال  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ت�شهد  �أن 

�ملجتمع �ملحلي. 

�سرطة راأ�ض اخليمة تد�سن حملة »كافح الت�س�ل و�ساعد من ي�ستحق«
– �لفجر �خليمة  •• ر�أ�س 

و��شلت �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة، حملة ) كافح �لت�شول 
وهي  رم�شان  �شهر  ب��د�ي��ة  يف  �نطلقت  �ل��ت��ي   ) ي�شتحق  م��ن  و�شاعد 
حملة توعوية �أمنية �شاملة �شبق و�أن مت �طالقها على مدى �لعامن 
�ملا�شين ف�شاًل عن �طالقها هذ� �لعام للمرة �لثالثة على �لتو�يل، 
�إىل كافة  �ل��ت�����ش��ول، وه���ي م��وج��ه��ة  لتنبيه �جل��م��ه��ور ح���ول خم��اط��ر 
�الإم��ارة، وفرق وجلان  �الأمني يف  �لقطاع  �ملجتمع، مب�شاركة  �شر�ئح 
وذلك  �مل��ب��ارك،  رم�����ش��ان  �شهر  خ��الل  �لت�شول  ملكافحة  متخ�ش�شة 
تطلقها  �لتي  �لتوعوية  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  حمالت  �إط���ار  �شمن 
�الأمنية  �لثقافة  ون�شر  �ملجتمعي،  �ل��وع��ي  لتعزيز  �ل��ع��ام  م��د�ر  على 
تطبيقاً الإ�شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية �لر�مية �إىل �حلفاظ على �أمن 

و��شتقر�ر �ملجتمع. 
وقال �لر�ئد خالد ح�شن �لنقبي مدير �إد�رة �الإعالم و�لعالقات �لعامة 
فعالياتها طيلة  �شت�شتمر  �أن �حلملة  باالإنابة،  ر�أ�س �خليمة  ب�شرطة 
�شهر رم�شان �ملبارك، يف عدد من �ملو�قع �جلغر�فية لالإمارة، حيث 
قام  �لنقيب مانع بن فار�س �خلاطري مدير فرع �لتوعية و�حلمالت 
و�ل�شرطة  ب��االإم��ارة،  �الأم��ن��ي  �لقطاع  �شباط  من  وع��دد  �الإعالمية، 
ر�أ�س  ل�شرطة  �لتابعة  �ل�شاملة  �ل�شرطة  مر�كز  ودوري��ات  �ملجتمعية، 

�لت�شول،  خماطر  حول  ميد�نياً  وتوعيته  �ملجتمع  لتثقيف  �خليمة، 
ت��وع��وي يف  20.000 ( مطوية برو�شور  ت��وزي��ع ع��دد )  م��ن خ��الل 
خمتلف �ل��ط��رق و�الأ����ش���و�ق و�الأم���اك���ن �ل��ع��ام��ة و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة، ولدى 
�ملت�شولن،  خم��اط��ر  تبين  ب��ه��دف  �الإم����ارة،  يف  و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات 
و�حلد من �شلوك �لت�شول ذو �ملظهر غري �حل�شاري �لذي ُيعد �أحد 

مظاهر تخلف �الأمم وتاأخر �ل�شعوب. 
و�أكد �لنقبي �أن �شرطة ر�أ�س �خليمة، عمدت على تعزيز هذه �حلملة 
بتكثيف  �مل��ب��ارك،  رم�����ش��ان  �شهر  خ��الل  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��ال��ث  للعام 
�ملت�شولن  ملر�قبة  �ل�شكنية  و�ملناطق  �الأ�شو�ق  يف  �الأمنية،  �لدوريات 
و�شبط كل من ميتهن �لت�شول يف م�شعى منها للت�شدي لهذه �لفئة 
فعل  �أي  �رتكابها  قبل  ح�شارياً،  غري  مظهر�ً  ت�شكل  �لتي  �خلطرية 
�أن  �إجر�مي يت�شبب يف �نت�شار �لن�شب و�الحتيال و�ل�شرقات، موؤكد�ً 
عملت  قد  �خليمة،  ر�أ���س  ب�شرطة  �لعامة  و�لعالقات  �الإع���الم  �إد�رة 
�لتوعوية  �لو�شائل  عرب  �نت�شاره  من  و�حل��د  �لت�شول  مكافحة   على 
للعام  �لدر�مي  �ملت�شول  برنامج  باإعد�د  فقامت  �ملختلفة،  �الإعالمية 
�لثالث على �لتو�يل من �نتاج �شرطة ر�أ�س �خليمة، �إذ يعترب برنامج 
�ملت�شول �الأول من نوعه من حيث تقدمي �مل�شاهد �لتوعوية �الأمنية 
يف قالب در�مي كوميدي وعر�شه عرب �شفحات �شرطة ر�أ�س �خليمة 
�لربنامج  يك�شف  حيث  �الجتماعي،  �لتو��شل  وو�شائل  مو�قع  على 

�جلمهور،  �أم��ام  �شحاياهم  �يقاع  وط��رق  �ملت�شولن،  وحيل  �أ�شاليب 
جا�شم  �ملمثل  �دو�ره  ي��وؤدي  و�شيق،  مبتكر  توعوي  كوميدي  با�شلوب 
�هلل  عبد  م���رو�ن  منهم  �ملمثلن  م��ن  وع���دد  �شوغه  و�لفنانة  ر�ك���ان 
و�حمد مال �هلل ، وي�شاركه يف �حلو�ر �الإعالمي منذر �ملزكي، وتعر�س 
�شرطة  من�شات  على  �ل��ك��رمي  رم�����ش��ان  �شهر  خ��الل  ي��وم��ي��اً  حلقاته 
ر�أ���س �خليمة �اللكرتونية، وعرب دور �ل�شينما يف �الإم��ارة وقد حقق 
�لربنامج تاأثريه �الإيجابي �لذي عزز وعي �جلمهور من خالل تفاعل 
كافة �أفر�د �ملجتمع معه، وردود �أفر�د �جلمهور حول ن�شاط �ملت�شولن 
باالإبالغ  �ل�شرطة  م��ع  �جل��ه��ود  لت�شافر  حر�شهم  على  وت��اأك��ي��ده��م 
منهم ميتهن  �لبع�س  ب��اأن  لنا  �ت�شح  �لذين  �ملت�شولن،  عن  �لفوري 
�لت�شول كمهنة تدر عليهم دخاًل خا�شة خالل �شهر رم�شان �لكرمي. 
و�أ���ش��اد �ل��ر�ئ��د خ��ال��د �لنقبي، ب��ت��ع��اون �أف����ر�د �جل��م��ه��ور م��ع �جلهات 
�الأمنية ملكافحة �لت�شول، باإبالغهم عن �أماكن تو�جد �ملت�شولن، عرب 
050/7669229 للحد من �الآثار �لناجمة عن �لت�شول  �لرقم: 
مثل تعطل �إنتاجية �ملجتمع ب�شبب تف�شي �لك�شل و�لبطالة، وتهريب 
�لفقر�ء  مل�شتحقيها من  �ل��زك��اة  وع��دم و�شول  �خل���ارج،  �إىل  �الأم���و�ل 
و�الأيتام و�الأر�م��ل الأن �ملت�شول ياأخذ حق �مل�شتحق، ف�شاًل عن �حلد 
من تف�شي �لن�شب و�الحتيال يف �ملجتمع، للحفاظ علي �ملجتمع من 

�النحر�فات �ل�شلوكية و�رتكاب جر�ئم يعاقب عليها �لقانون.

•• الفجرية-وام: 

�الأوىل  �لرم�شانية  �الأم�شية  و�الع��الم  للثقافة  �لفجرية  هيئة  نظمت 
�لدكتور  �ل�شيخ  برعاية  رم�شان” وذل��ك  يف  �ل��در�م��ي  “�الإنتاج  بعنو�ن 
�ل��ف��ج��رية للثقافة و�الإع�����الم،  رئ��ي�����س هيئة  �ل�����ش��رق��ي  ب��ن ح��م��د  ر����ش��د 

وبح�شور �شعادة حمد�ن كرم �لكعبي مدير عام �لهيئة.
حيث  ج��و�د  في�شل  و�لفنان  ف�شة  �أ�شعد  �لفنان  من  كل  �الم�شية  ق��دم 
ووفرة  �لدر�مي،  �الإنتاج  يف  �لتنوع  و�أهمية  �لرم�شانية،  �لدر�ما  ناق�شا 

�الإنتاج فيه و�نخفا�س ن�شبة م�شاهدته.

الفجرية للثقافة والإعالم 
تنظم ام�سيتها الوىل عن 

»الإنتاج الدرامي يف رم�سان«

�سرياميك راأ�ض اخليمة ت�سارك يف ت�سميم هند�سة اجلامعة الأمريكية يف دبي 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�أعلنت �شركة �شري�ميك ر�أ�س �خليمة ���س.م.ع، �إحدى 
�لعامل،  يف  لل�شري�ميك  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ات  �أك���رب 
�ليوم �أنها �شت�شارك يف م�شروع ت�شميم �شيق مع كلية 
�جلامعة  يف  و�لت�شميم  و�لفنون  �ملعمارية  �لهند�شة 
دبي  �الأمريكية يف  وتعد �جلامعة  دبي.  �الأمريكية يف 
موؤ�ش�شة خا�شة   1995 عام  تاأ�ش�شت  و�لتي   AUD
باأكرث  �الآن  ممثلة  وهي  �لعايل  للتعليم  طائفية  غري 

من مائة جن�شية يف هيئتها �لطالبية.  
�شي�شهد هذ� �لتعاون ت�شميم كل طالب ملجموعة من 
�خليمة  ر�أ����س  �شري�ميك  ل�شركة  �لبور�شلن  ب��الط 
�جلديدة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة  ع��ر���س  م��ن  �مل�شتوحاة 
وكان  �لتخيل”.  “غرفة  �خليمة،  ر�أ����س  ل�شري�ميك 
�الأيقونات.  “خلق  با�شم  �لت�شميم  م�����ش��روع  ع��ن��و�ن 
موجًز�  �ل���ط���الب  و�أع����ط����ي  �الأعاجيب”  و���ش��ن��اع��ة 
لك�شو�ت  �ل��ب��ور���ش��ل��ن  ب���الط  م��ن  جم��م��وع��ة  لتطوير 

�الأر�شيات و�حلو�ئط.
�الأبي�س  �ل��ب��ح��ر  م��ن منطقة  م�����ش��ت��وح��اة  �مل��ج��م��وع��ة   
�لعربية  ب���امل���وؤث���ر�ت  �مل��م��زوج��ة  �ل�����ش��اح��رة  �مل��ت��و���ش��ط 
�مل��ع��ا���ش��رة. و�شيعرب  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ت�����ش��ام��ي��م  ل��ت��وف��ري 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  دول  ج��وه��ر  ع��ن  �لبور�شلن  ب��الط 
ويقدم جمموعة من �حللول للحو�ئط و�الأر�شيات يف 
�مل�شاريع �ل�شكنية و�لتجارية. و�شتختار جلنة �لتحكيم 
�لت�شميم  ر�أ���س �خليمة  �شري�ميك  �شركة  خ��رب�ء  من 
�لفائز.   وبهذه �ملنا�شبة، قال عبد �هلل م�شعد، �لرئي�س 

نحن  �خليمة:  ر�أ����س  �شري�ميك  ملجموعة  �لتنفيذي 
م��ت��ح��م�����ش��ون ل��ل�����ش��ر�ك��ة م���ع �جل��ام��ع��ة �الأم���ريك���ي���ة يف 
�أنو�ع  �إىل روؤي��ة  �ل��ر�ئ��ع، ونتطلع  دب��ي يف ه��ذ� �مل�شروع 
�لطالب.  �شيبتكرها  �ل��ت��ي  �لت�شاميم  م��ن  خمتلفة 
فاالبتكار موجود يف �شميم فل�شفتنا، ولقد كنا ر�ئدين 
با�شتخد�م  وذل��ك  �ملنتجات،  تطوير  حيث  م��ن  د�ئ��ًم��ا 
جمموعة كبرية من �لتقنيات يف من�شاآتنا �لت�شنيعية 
�حلديثة. ونحن ن�شعى يف �شري�ميك ر�أ�س �خليمة �إىل 
تعزيز �الإبد�ع و�البتكار من خالل �لعمل مع �لكليات 

من  �ل���ق���ادم  �جل��ي��ل  لتمكن  �لتعليمية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�مل�شممن، وبو�شفنا خرب�ء يف جمال �ل�شناعة، فاإننا 
نوؤمن برعاية �ملو�هب ودعمهم و�الحتفاء بهم. وناأمل 
�إف��ادة لهم ونتطلع  �أن يجد �لطالب يف هذه �ل�شر�كة 

�إىل �ختيار �لت�شميم �لفائز.
توما�شيان،  �أوهاني�س  �ل�شيد  �لتحكيم  جلنة  �شت�شم   
من�شور،  ك��ارول  و�ل�شيدة  �ملبيعات،  �إد�رة  رئي�س  نائب 
مديرة �ملعر�س فرع دبي، و�ل�شيد �أندريا مين�شيتريي، 
نائب �لرئي�س للت�شويق وتطوير �ملنتجات. و�شيح�شل 

�لطالب �شاحب �لت�شميم �لفائز �لذي تختاره جلنة 
�لتحكيم على ق�شيمة هد�يا من متجر �أبل، و�شُيعر�س 
ت�شميمه يف معر�س �شري�ميك ر�أ�س �خليمة �جلديد، 
�ل�شركة،  �شري�ميك  ملحقات  جمموعة  يف  و���ش��ي��درج 
�ل��ط��ال��ب، ومنحه  ����ش��م  ���ش��ُي��ع��ر���س يف كتيب م��ع  ك��م��ا 
�لدكتور  ق��ال  م��ن جانبه،  �مل��م��ت��ازة.  �ل��و�ج��ه��ات  بع�س 
����ش���ادي �ل���ط���ب���اح، �أ����ش���ت���اذ �ل��ت�����ش��م��ي��م �ل���د�خ���ل���ي �لذي 
و�لفنون  �ملعمارية  �لهند�شة  كلية  يف  �مل�شابقة  يقود 
و�لت�شميم يف �جلامعة �الأمريكية يف دبي: يفخر ق�شم 
�لت�شميم �لد�خلي يف كلية �لهند�شة �ملعمارية و�لفنون 
بال�شر�كة  دب��ي  يف  �الأمريكية  �جلامعة  يف  و�لت�شميم 
مع �شركة �شري�ميك ر�أ�س �خليمة، �ل�شركة �لر�ئدة يف 
�أجل  �لعامل من  �أنحاء  �ل�شري�ميك يف جميع  �شناعة 

م�شابقة ت�شميم �إن�شاء �الأيقونات. بناء �الأعاجيب.
حيث  �مل�شابقة،  �إىل  �ل��ف��ور  على  �ل��ط��الب  توجيه  مت 
م�����ش��ت��وح��اة من  تبليط  �أمن����اط  �إن�����ش��اء  منهم  ُي��ط��لَ��ب 
يف  ال���ش��ت��خ��د�م��ه��ا  و�ل��ع��رب��ي��ة،  �ملتو�شطية  �ل��ت��اأث��ري�ت 
�ملناطق �لد�خلية �ملعا�شرة. حيث توفر هذه �مل�شابقات 
�أن  ي��ج��ب  �ل��ذي��ن  ل��ل��ط��الب  خ���رب�ت تعلم مهمة ج���د� 
�ملحددة  �لتوجيهية  و�مل��ب��ادئ  �إب��د�ع��ه��م  ب��ن  يجمعو� 
ن�شجع  ما  ود�ئ��ًم��ا  �لعميل.  �أو  �ل�شركة  و�شعتها  �لتي 
طالبنا على �مل�شاركة يف �مل�شابقات الأنها فر�شة جيدة 
�حلقيقي  �لعامل  يف  للعمل  ��شتعد�د  على  يكونو�  كي 
للغاية  مف�شلة  �أع��م��ااًل  تقدمي  ذل��ك  لهم  يتيح  حيث 
يف ظل مو�عيد نهائية �شيقة، على حد قول �لدكتور 

�شادي �لطباح.

•• عجمان ـ الفجر 

ب���ن���اء ع���ل���ى ت���وج���ي���ه���ات ك���رمي���ة من 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد 
�لنعيمي ع�شو �ملجل�س �العلى حاكم 
عجمان  ودعم  من �شمو �ل�شيخ عمار 
بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 
� رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة حميد 
تنظم  �خل��ريي��ة،  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�لنعيمي   ر����ش��د  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة 
�لرم�شانية وفق  �خلريية م�شاريعها 
خطة ��شرت�تيجية و��شحة �الهد�ف 
خالل  �شائم  �فطار  م�شروع  و�همها 
وجبه   6500 ب��ع��دد  رم�����ش��ان  �شهر 
�ف��ط��ار ي��وم��ي��ا ت�����ش��رف م��ن �ملطاعم 
�لتي  للم�شاجد  �ل�شعبية  و�مل��ط��اب��خ 
ت�����ش��رف ع��ل��ي��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��ي��د بن 

ر��شد �لنعيمي �خلريية.
بنت عبد�هلل  �ل�شيخة عزة  و�أو�شحت 

بان  �مل��وؤ���ش�����ش��ة،  ع���ام  م��دي��ر  �لنعيمي 
�شائم  �فطار  م�شروع  تنفذ  �ملوؤ�ش�شة 
ب��ع��دد  13 م��وق��ع يف �م���ارة عجمان، 
و�مل�����ش��اج��د �ل��ت��ي ت�����ش��رف ع��ل��ي��ه��ا هي 
ر��شد  ب����ن  ح��م��ي��د  �ل�����ش��ي��خ  م�����ش��ج��د 
بن  ر����ش��د  �ل�شيخ  وم�شجد  �لنعيمي 
بنت  �آم��ن��ة  وم�شجد  �لنعيمي  حميد 
وم�شجد  �هلل   رحمها  �لغرير  �حمد 
�ب����ن ج���اب���ر وم�شجد  غ���ال وم�����ش��ج��د 
حميد بن عبد�لعزيز وم�شجد عائ�شة 
عبد�لرحمن  وم�شجد  �مل���ال  حم��م��د 
بن عوف وم�شجد خلفان بن عبد�هلل 
حممد   ع��ل��ي  ف��ه��د  �ل�شهيد  وم�شجد 
وم�شجد  �خلطاب  بن  عمر  وم�شجد 
و�ل�شكن  �مل���ط���ل���ب  ع���ب���د  ب����ن  ح���م���زة 

�لد�خلي لطلبة جامعة عجمان.
وق��ال��ت م��دي��رة �مل��وؤ���ش�����ش��ة، ي��اأت��ي هذ�  
موؤ�ش�شة  ل��ر���ش��ال��ة  حتقيقا  �مل�����ش��روع 
�خلريية  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد 

�لعالقات  رو�ب����ط  حت�شن  �أج���ل  م��ن 
من  و�لتخفيف  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ن 
�أع���ب���اء �حل���ي���اة ع��ل��ي��ه��م خ����الل �شهر 
رم�شان �لكرمي وغر�س روح �لتكافل 
و�لرت�حم بن �فر�د �ملجتمع وذكرت 
جمند  باملوؤ�ش�شة  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق  ب���اأن 
خل��دم��ة ه���ذ� �مل�����ش��روع �حل���ي���وي من 
م��ت��اب��ع��ة م�����ش��ت��م��رة ل��ل��م�����ش��روع طيلة 
�ملوردين  �ل��ت��ز�م  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �ل�شهر 
�ملطلوبة  �ل�شروط  بكامل  للوجبات 
عليهم ح�شب بنود �لعقود �ملوقعة بن 

�لطرفن م�شبقا.
بان  �لنعيمي  ع���زة  �ل�شيخة  وذك����رت 
�فطار  وجبه   6500 يقدم  �مل�شروع 
�شهر  �متد�د  وعلى  للم�شاجد  يوميا 
�ل�شيخة  �ك��دت  كما  �ملبارك.  رم�شان 
�إد�رة  �ل��ن��ع��ي��م��ي ع��ل��ى ح���ر����س   ع����زة 
�ملوؤ�ش�شة من �لتاأكد من تو�فر �شروط 
�ل�����ش��ح��ة و�ل���ن���ظ���اف���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 

�لبلدية  لد�ئرة  �لتابع  �ل�شحة  ق�شم 
تعاقدها  خ����الل  م���ن  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ممن  �ل�شعبية  و�ملطابخ  �ملطاعم  مع 
تتو�فر فيها تلك �ل�شروط مع �ملتابعة 
�ل��ي��وم��ي��ة م���ن ق��ب��ل م�����ش��رف��ن لهذ� 
�مل�شروع و�إعد�د تقارير يومية تعر�س 
على �إد�رة �ملوؤ�ش�شة لدر��شتها وتذليل 
�لعقبات ل�شمان �شري �مل�شروع ب�شورة 

ح�شنة.
وثمنت عزة �لنعيمي جهود �ملتطوعن 
وجتهيز  �مل�شاجد  على  �مل�شرفن  من 
للم�شتفيدين  وتنظيمها  �ل��وج��ب��ات 
لتناولها ب�شهولة وقت �الذ�ن وثمنت 
�مل�شاجد  �مل��ت��ط��وع��ن خل��دم��ة  ج��ه��ود 
وذكرت بان �عد�د  �ملتطوعن خلدمة 
110 م��ت��ط��وع��ا و�نه  ب��ل��غ  �مل�����ش��اج��د  
ي��زد�د �شنويا عما كان عليه يف  �لعدد 

�العو�م �ل�شابقة.
�ملوؤ�ش�شة  ق��ام��ت  �خ����رى  ج��ه��ة  وم����ن 

�ال�شر  على  �لرم�شاين  �مل��ري  بتوزيع 
عددهم  و�لبالغ  و�مل�شتحقة   �ملتعففة 
ومتعففة  م�شتحقة  ����ش��رة   3500

قبل �شهر رم�شان.
عبد�هلل  بنت  ع��زة  �ل�شيخة  و����ش��ارت 
�ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع���ام �مل��وؤ���ش�����ش��ة بان 
باأ�شماء  ك�����ش��وف  �أع������دت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
من  �ملو�طنن  من  �مل�شتحقة  �لفئات 
ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة �ج������ر�ء �لبحث  �ال����ش���ر 
بتوزيع  وق����ام����ت  ل���ه���ا  �الج���ت���م���اع���ي 
�لغذ�ئية   �مل��و�د  من  �لرم�شاين  �مل��ري 
و��شتعانت مبجموعة من  �ال�شا�شية  
�لرم�شاين  �مل��ري  لتوزيع  �ملتطوعن 
�ملخ�ش�س  �ملكان  يف  �مل�شتفيدين  على 
وبلغ  ��شبوعن  ومل���دة  بالتوزيع  لهم 
��شرة   3500 �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ع�����دد 
عزة  �ل�شيخة  ����ش��ارت  وك��م��ا  متعففة 
�أهمية  �ىل  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ع���ب���د�هلل  ب��ن��ت 
�جلمعيات  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل��ت��ع��اون 

فيه  ملا  م�شاريعها  تنفيذ  يف  �خلريية 
�مل�شتفيدة  �مل�����ش��ت��ح��ق��ة  �ل��ف��ئ��ات  دع���م 
ت��وزي��ع كوبونات غذ�ئية  م��ن خ��الل  
خالل  م��ن  �و  �لغذ�ئية  �مل���و�د  ل�شر�ء 
من  مبا�شرة  �لرم�شاين  �ملري  توزيع 

�مل�شتودع �خلا�س باملوؤ�ش�شة.
�لنعيمي  ع������زة  �ل�������ش���ي���خ���ة  وث���م���ن���ت 
�ل���دور �ل���ذي ت��ق��وم ب��ه ك��اف��ه �لهيئات 
�ل�شهر  ه��ذ�  يف  �خلريية  و�جلمعيات 
�ل���ك���رمي م���ن ج��ه��ود �ن�����ش��ان��ي��ة لرفع 

و�مل�شتحقة  �ملتعففة  �ال���ش��ر  م��ع��ان��اة 
وتعزيز �لدور �الجتماعي و�الن�شاين 
يف توفري �لدعم �ملادي و�لعيني لتلك 
�العباء  وتخفيف  �مل�شتفيدة  �ال���ش��ر 

�ملادية على كاهلها.

ويل عهد راأ�ض اخليمة ي�سجل يف املن�سة ال�طنية للتط�ع
•• راأ�ص اخليمة-وام:

�شجل �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة  ع��ه��د  ويل 
جميع  بت�شجيل  ووج���ه  للتطوع  �لوطنية  �ملن�شة  يف 
ر�أ�س  يف  �حل��ك��وم��ي  �جل��ه��ات  يف  �لتنفيذية  �ل��ق��ي��اد�ت 
�لعالقة  ذ�ت  �مل���ج���االت  يف  �مل��ن�����ش��ة  ه���ذه  يف  �خل��ي��م��ة 
باخت�شا�شاتهم �إ�شافة �إىل �أية جماالت �أخرى تدخل 
�لقدوة  يحقق  مب��ا  �ل�شخ�شية  �اله��ت��م��ام��ات  �شمن 

��شتجابة  ذل���ك  �ل���وط���ن. ج���اء  �الإي��ج��اب��ي��ة يف خ��دم��ة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  الإع���الن 
يك���ون عام  “ ب��اأن  “ حفظه �هلل  �لدولة  نهيان رئي�س 
�إط�����الق �شاحب  ومتا�شيا مع  للخري  عام���ا   2017
نائب  مكتوم  �آل  ر��ش���د  بن  حمم������د  �ل�شي������خ  �ل�شم������و 
 “ دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
رعاه �هلل “ و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت  نهيان ويل عهد 
حماور  �شمن  للتطوع  �ل��وط��ن��ي��ة  للمن�شة  �مل�شلحة 

�مل�شوؤولية  مفهوم  وتر�شيخ  ن�شر  ب��ه��دف  �خل��ري  ع��ام 
�ملجتمعية و�إيجاد منظومة متكاملة وم�شتد�مة للعمل 
�لتطوعي مبا يعك�س �ملكانة �لرفيعة لقيمة �لتطوع يف 
�لبناء �لثقايف ملجتمع دولة �الإمار�ت. كما وجه �شموه 
باإدر�ج جميع �لفر�س �لتطوعية �ملتاحة لدى �جلهات 
�إم��ارة ر�أ���س �خليمة �شمن �ملن�شة د�عيا  �حلكومية يف 
�ملبادرة  �إىل  �خليمة  ر�أ����س  حكومة  يف  كافة  �لعاملن 
بالت�شجيل باملن�شة �لوطنية للتطوع و�مل�شاركة �لفاعلة 
�لر�شيدة  �لقيادة  باهتمام  م�شيد�  �ملتاحة  �لفر�س  يف 

ب��ال��ع��م��ل �الإن�����ش��اين و�خل����ريي وجت�����ش��ي��ده م��ن خالل 
�لالزمة  و�ملمكنات  و�ل�شيا�شات  �ال�شرت�تيجيات  و�شع 
ليتو�فق مع �أرقى �ملعايري و�ملو��شفات �لعاملية وليكون 

و�قعا ينعم مبخرجاته �لفرد و�ملجتمع و�لعامل.
تاأتي هذه �ملبادرة دعما لكل �جلهود و�ملبادر�ت �لوطنية 
�لتالحم  قيم  لتعزيز  �لر�شيدة  �لقيادة  تتبناها  �لتي 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  وت��ر���ش��ي��خ  �مل��ج��ت��م��ع��ي  و�ل��ت��م��ا���ش��ك 
و�مل�شتمدة من  �لر�ئدة  �الإن�شانية  �لقيم  �لقائمة على 

ديننا �حلنيف وتر�ثنا �حل�شاري �لعريق.



األربعاء   7   يونيو    2017  م   -   العـدد  12040  
Wednesday  7   June   2017  -  Issue No   12040

08

اأخبـار الإمـارات

 •• دبي-الفجر:

ك�����ش��ف ����ش���ع���ادة �ل����ل����و�ء خ��ب��ري خليل 
�لقائد  م�شاعد  �ملن�شوري،  �إبر�هيم 
�ل���ع���ام ل�����ش��وؤون �ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي يف 
�شرطة دبي، عن عملية �أمنية نوعية 
�لعامة  �الإد�رة  م���ن  ف���ري���ق  ن��ف��ذه��ا 
ملكافحة �ملخدر�ت خالل مايو �ل�شهر 
�خلرب�ت  وقائعها  �أظ��ه��رت  �مل��ا���ش��ي، 
وعك�شت  �ملكافحة،  لعنا�شر  �لكبرية 
لهم  �ملتقدمة  �الإم��ك��ان��ات  جمرياتها 
يف �لبحث و�ل��ت��ح��ري، و�ل��ت��م��ر���س يف 
�إحباط �ملخططات �الإجر�مية لتجار 

ومهربي �ملخدر�ت ومروجيها.
�أ�شفرت  �لعملية  ب��اأن  �شعادته  منوهاً 
عن �إلقاء �لقب�س على ز�ئرين �ثنن 
جلن�شيتن  ينتميان  بدبي،  �آ�شيوين 
 9 ع��ن  يزيد  م��ا  و�شبط  خمتلفتن، 
م��ن خمدر  غ���ر�م���اً  و567  ك��ي��ل��و�ت 
“بال�شبو”،  �مل���ع���روف  �ل��ك��ري�����ش��ت��ال 
�ملتقدم،  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ب��ف��ع��ل  وذل�����ك 
رئي�س  �أع���ده  �ل���ذي  �ملحكم  و�لكمن 
�شاهم  مم��ا  �لعملية  منفذ  �ل��ف��ري��ق 

بنجاحها.
وثمن �للو�ء �ملن�شوري �جلهود �لتي 
بذلها فريق �لعمل من ر�شد وتعقب 
�حرت�فية  وم��ن��اور�ت  �ملتهمن،  لكال 
م��ت��ل��ب�����ش��ن، و�شبط  ب��ه��م��ا  ل���الإي���ق���اع 

�ملخدر�ت �لتي بحوزتهما.
تفا�شيل �لق�شية

حممد  عيد  �لعقيد  �أورد  جانبه  من 
�لعملية عازياً  تفا�شيل  ثاين ح��ارب، 
�لدقيقة  �مل���ع���ل���وم���ات  �إىل  جن��اح��ه��ا 
و�مل��وؤك��دة �ل��ت��ي ت��وف��رت ل��دى �الإد�رة 
�الأول  �مل��ت��ه��م  ع��ن  ن��ح��و مبكر  وع��ل��ى 
ز�ئ�����ر،  ���ش��ن��ة   31 ن”  “ح.  �مل����دع����و 
وع��زم��ه ع��ل��ى ب��ي��ع ك��م��ي��ة ك��ب��رية من 
�ملخدر�ت، مقابل ح�شوله على مبلغ 
مايل من �شخ�س يقيم خارج �لدولة، 
�لعملية،  �الأفعى يف هذه  ر�أ�س  يعترب 
و�لعديد من �لعمليات �لتي يعد لها 
كونه  �لعامل،  م�شتوى  على  وينفذها 
�لكبرية يف جتارة  �ل��روؤو���س  يعد من 

وتهريب �ملخدر�ت. 

�لعقيد  و�أ���ش��اف  باملتهمن   �الإي��ق��اع 
عيد حارب �أن عمليتي �إلقاء �لقب�س 
�ملدعو  و���ش��ري��ك��ه  �الأول  �مل��ت��ه��م  ع��ل��ى 
“ي، غ” 28 �شنة ز�ئر، متت وب�شكل 
م��ت��ز�م��ن م��ن ق��ب��ل جم��م��وع��ت��ن من 
فريق �لعمل، حيث قب�س على �الأول 
�الأوىل  �ملجموعة  مد�همة  مبوجب 
م���ن رج����ال �ل��ك��م��ن ل���ه ب��ع��د ت�شلمه 
�مل�شرتي  م���ع  ع��ل��ي��ه  �مل��ت��ف��ق  ل��ل��م��ب��ل��غ 
طالباً  ب�شريكه  و�ت�����ش��ال��ه  �ل��وه��م��ي، 
�ملتفق  �مل���خ���در�ت  كمية  ت�شليم  م��ن��ه 

عليها. 
�أم����ا �مل��ت��ه��م �الآخ�����ر ف��ت��م �الإي����ق����اع به 
يف  �لفنادق”  �أح������د  ل���وب���ي  د�خل” 
حقيبة  بت�شليم  يقوم  وه��و  �ملنطقة، 
ظ��ه��ر فيها م��ا ي��زي��د ع��ن 5 ك��غ من 
عنا�شر  الأح����د  �ل��ك��ري�����ش��ت��ال  خم����در 
�أي�شاً  زرع�����ه  مت  ق���د  ك����ان  �ل���ك���م���ن، 

للمتهم ب�شفة تاجر خمدر�ت. 

فريق  وبانتقال  و�ل�شبط  �لتفتي�س 
فيه  يقيم  �ل��ذي  �لفندق  �إىل  �لعمل 
�مل���ت���ه���م���ان، وت��ف��ت��ي�����س غ��رف��ت��ه��م��ا مت 
ما  د�خ��ل��ه��م��ا  ع��ل��ى حقيبتن  �ل��ع��ث��ور 
من  و567غر�ماً  4كغ  ع���ن  ي��زي��د 

خمدر �لكري�شتال.
وقد �أحيل كال �ملتهمن �إىل �جلهات 
جز�ءهما  ليناال  �ملخت�شة  �لقانونية 
�أن  �إج��ر�م، بعد  على ما �قرتفاه من 
�ملوؤثر�ت  حيازة  تهمة  �إليهما  �أ�شندت 

�لعقلية و�ملتاجرة بها.
ح��دي��ث��ه عن  ح���ارب  �لعقيد  و�خ��ت��ت��م 
�أن  �ملجتمع  ب���اأف���ر�د  مهيباً  �لعملية 
ي����زي����دو� م����ن ت���ع���اون���ه���م �ل���ب���ن���اء مع 
�ملخدر�ت  مل��ك��اف��ح��ة  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة 
ب�شرطة دبي، ما من �شاأنه �أن ي�شاهم 
يف �إحباط �ملزيد من عمليات �الجتار 
للمخدر�ت  و�ل����رتوي����ج  و�ل��ت��ه��ري��ب 

وحماية �أبنائنا من هذه �ل�شموم.  

•• الفجرية -الفجر:

ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  وق���ع���ت 
جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  �لفجرية 
وت�شخري  ت��وف��ري  ب��ه��دف  �ل��ف��ج��رية 
�إمكانيات �لكادر �لتعليمي و�لر�غبن 
كل  در��شتهم �جلامعية يف  �إمت��ام  يف 
باجلامعة  �مل��ع��ت��م��دة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
�لتدريبية  �ل���دور�ت  �إىل  باالإ�شافة 
�التفاقية  بتوقيع  ق��ام  �ملتخ�ش�شة. 
�ل�����ل�����و�ء حم���م���د �أح����م����د ب����ن غامن 
ل�شرطة  �ل����ع����ام  �ل���ق���ائ���د  �ل���ك���ع���ب���ي 
�ل��ف��ج��رية و�ل��دك��ت��ور حم��م��د غر�س 

�لدين مدير جامعة �لفجرية.
ون�����ش��ت �مل���ذك���رة ع��ل��ى ع���دة حماور 
�مل���ي���د�ين لطالب  �ل���ت���دري���ب  م��ن��ه��ا 
�شرطة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  �جل���ام���ع���ة 
من  �ملتبادلة  و�ال�شتفادة  �لفجرية، 
�لتقنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م����و�رد  م��ر�ف��ق 

و�لعلمية و�لتعاون �لعلمي و�لتقني 
و�ال�شت�شار�ت  �الأب���ح���اث  جم���ال  يف 
و�لفعاليات  �الأن�������ش���ط���ة  وت��ن��ظ��ي��م 

وق�����ان�����وين  جم���ت���م���ع���ي  ب����ع����د  ذ�ت 
�لعمل  وور�س  و�لندو�ت  كاملوؤمتر�ت 

و�ملحا�شر�ت.

ك��م��ا ن�����ش��ت �الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى �إد�م����ة 
�لطرفن  بن  و�لتو��شل  �الت�شال 
وتبادل  �مل�شرتكة  �مل�شالح  لتحقيق 

�لعالقة  ذ�ت  و�مل��ع��ل��وم��ات  �مل��ع��رف��ة 
و�الجتماعات  �ل�����زي�����ار�ت  وت����ب����ادل 

لتحقيق �أهد�ف �ملذكرة.
وق�������ال �ل�����ل�����و�ء حم���م���د �أح����م����د بن 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �لكعبي  غامن 
�شاأنه  �لتعاون من  �أن هذ�  �لفجرية 
�ل�شرطي،  �لعمل  م�شرية  يدعم  �أن 
�لتعاون  ي�شهم  �أن  �أمله  و�أع��رب عن 
�مل�شرتكة  �الأه�����������د�ف  حت���ق���ي���ق  يف 
�خلرب�ت  وتبادل  �لعالقات  وتوثيق 
ي��ف��ي��د �لعمل  �ل���ت���و�����ش���ل مب���ا  ع���رب 
�الأم��ن و�ال�شتقر�ر  و�إر���ش��اء  �الأم��ن��ي 
وباأعلى  م���وث���وق���ة  ع��ل��م��ي��ة  ب���ط���رق 
�ل��ع��امل��ي��ة. ح�����ش��ر توقيع  �مل��ق��اي��ي�����س 
�مل����ذك����رة ك����اًل م���ن �ل��ع��م��ي��د حممد 
عام  قائد  نائب  �لطنيجي  نايع  بن 
�لعامون  و�مل���در�ء  �لفجرية  �شرطة 
�إىل  باالإ�شافة  �ل�شباط  م��ن  وع��دد 

وفد من جامعة �لفجرية.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

نظمت �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س 
�خليمة، ور�شة عمل تثقيفية حول 
بح�شور   ) �مل��ع��رف��ة   ( ثقافة  ن�شر 
�لعميد عبد �هلل خمي�س �حلديدي 
نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة، 
مدير  غامن  �أحمد  غامن  و�لعميد 
و�لعميد  �ل�شرطية،  �لعمليات  عام 
�شليمان حممد �لكيزي مدير �إد�رة 
وعدد  �ل�شاملة،  �ل�شرطة  م��ر�ك��ز 
من �شباط �ل�شرطة، وذلك بقاعة 

�ملركز �الإعالمي بالقيادة �لعامة.
قدم �لور�شة �خلبري زكريا ن�شري�ت 
خبري جودة ومتيز باالأمانة �لعامة 
ملكتب �شمو وزير �لد�خلية – �إد�رة 
��شتعر�س  �ل��ذي  �ملوؤ�ش�شي،  �لتميز 
ثقافة  م���ف���ه���وم  �ل����ور�����ش����ة  خ�����الل 

�مل��ع��رف��ة و�أن�����و�ع �مل��ع��رف��ة، ومنوذج 
�شرح  مع  �لياباين،  �ملعرفة  تكوين 
دورة حياة �ملعرفة وعملياتها و�آلية 

ربطها مع مبادر�ت �ملعرفة، ف�شاًل 
موظف  دور  ع��ل��ى  �ل����وق����وف  ع���ن 
دوره  �أهمية  و�لتاأكيد على  �ملعرفة 

ثقافة  ف���و�ئ���د  و�أه���م���ي���ة  �مل����ع����ريف، 
�ملعرفة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة 
�ملعرفة �لتي حتقق بدورها �لتميز 

�إ�شرت�تيجية  ُخ��ط��ة  م��ن  �ن��ط��الق��اً 
وز�رة �لد�خلية �لهادفة �إىل �لعمل 
�لو�شول  غ��اي��ة  لتحقيق  بفّعالية 
يف  �لتميز  م��ن  م�شتوى  �أع��ل��ى  �إىل 

�خلدمات �ل�شرطية و�الأمنية.
وت��اأت��ي ه���ذه �ل��ور���ش��ة م��ن منطلق 
بن  �ملعرفة  ومفاهيم  ثقافة  ن�شر 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  منت�شبي 
�لقيم  ل��رت���ش��ي��خ  �خل���ي���م���ة،  ر�أ�������س 
ُبغية  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  و�الأه�����د�ف 
�إجن���ازه���ا ب��االأ���ش��ل��وب �ل���ذي يحقق 
و�لتطوير  �الإب���د�ع  درج��ات  �أق�شى 
بكفاءة  �ل�شرطي  �الأد�ء  يف  �ملعريف 
بالعمل  �النتقال  بهدف  وفاعلية، 
يتّم  جديدة  مرحلة  �إىل  �ل�شرطي 
ف��ي��ه��ا ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة �مل��ع��رف��ة �لتي 
�البتكار  دع���م  �إىل  ب��دوره��ا  ت����وؤدي 

وتر�شيخه يف �لعمل �ل�شرطي .

•• دبي-وام: 

مل�شابقة  �ل�شاد�شة  �لن�شخة  �لهمم  الأ�شحاب  دبي  ن��ادي  �حت�شن 
�لهمم  و�لفتيات الأ�شحاب  �ل�شباب  �لكرمي لفئتي  �لقر�آن  تالوة 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ح��رم  برعاية  بعد  حتى  ت�شتمر  و�ل��ت��ي 
ر��شد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير �ملالية، �ل�شيخة رو�شة بنت 
�أحمد بن جمعة �آل مكتوم. وي�شارك يف �مل�شابقة �أكرث من 200 
متناف�س من �أ�شحاب �لهمم ميثلون جمعية �المار�ت للمعاقن 
ونادي  �ملعاقن  لتاأهيل  دبي  ونادي  ر��س �خليمة  ب�شريا ومركز 
دبي الأ�شحاب �لهمم ونادي �لثقة للمعاقن ومركز دبا �لفجرية 
للخدمات  �ل�����ش��ارق��ة  وم��رك��ز  �أوالدن����ا  وم��رك��ز  �مل�شتقبل  وم��رك��ز 
خمتلف  �ملناف�شات  وت�شمل  للمعاقن.  ر��شد  ومركز  �الن�شانية 

�ل��ب�����ش��ري��ة و�ل�����ش��م��ع��ي��ة و�ل��ف��ك��ري��ة و�حلركية  �أن������و�ع �الإع����اق����ات 
�لقر�ن  ب��د�ي��ة م��ن ح��ف��ظ  م�����ش��ت��وي��ات  ع���دة  و�جل�����ش��دي��ة وت�شمل 
و�شبعة  �أج���ز�ء  وع�شرة  �ل��ق��ر�آن،  ون�شف  ج���زء�،  وع�شرين  كامال 
�أجز�ء وخم�شة �أجز�ء وثالث �أجز�ء وجز�أين وجزء و�حد وق�شار 
�ل�شور. ح�شر �فتتاح �مل�شابقة ثاين جمعة بالرقاد رئي�س جمل�س 
�إد�رة نادي دبي الأ�شحاب �لهمم وعدد من م�شوؤويل �لنادي فيما 
تدير جل�شات �مل�شابقة فوزية �لبلو�شي رئي�شة �جلائزة يف دورتها 
�ل�شاد�شة �إ�شافة �ىل �أع�شاء جلنة �لتحكيم �ل�شيخ �شالح �ل�شغري 
و�ل�شيخ  علي  �إ�شماعيل  ح�شيني  و�ل�شيخ  بركاين  حكيم  و�ل�شيخ 
�ملو�هب  �أ���ش��ح��اب  م��ن  �لعديد  �مل�شابقة  و�أف����رزت  ق���رين.  حممد 
وك�شب  �لكرمي،  �لقر�آن  وحفظ  ت��الوة  يف  �لتفوق  على  �لقادرين 

حتدي �الإعاقة بكل همة وعزمية و�إيجابية.

عجمان ـ الفجر 

�ملجتمع  �ف��ر�د  من  �لكثري  يحر�س 
�لتطوعي،  �لعمل  يف  �مل�شاركة  على 
�العمال  يف  �مل�شاركة  ��شبحت  وق��د 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة ���ش��م��ة و�����ش����رورة لدى 
وتتز�يد  �ملجتمع  �ف��ر�د  �لعديد من 
�العمال �لتطوعية يف �شهر رم�شان 
�ل�����ك�����رمي  ف���ال���ع���م���ل �ل���ت���ط���وع���ي ال 
يقت�شر على عمر �أو مرحلة در��شية 

�أو عمل.
مفهوم  ل����ه  �ل���ت���ط���وع���ي  �ل���ع���م���ل  و 
و�ن�������و�ع وو�ج����ب����ات و����ش���ف���ات يجب 
قائد  ويف  �مل��ت��ط��وع  يف  ت��ت��و�ف��ر  �أن 
، وت��ت��م��ي��ز دوله  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
�المار�ت بوجود �لعديد من �لفرق 
و�ملوؤ�ش�شات �لتطوعية �لتي لها دور 
كبري يف �جناح �لكثري من �لفعاليات 

و�الحد�ث و�مل�شاركة فيها.
و����ش��ب��ح �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي ع��ل��م له 
وتطوير  ومهار�ته  �خلا�س  تدريبه 
قدر�ت ومهار�ت �ملتطوعن وتنمية 
�جلماعي  و�لعمل  �الإيجابية  �ل��روح 
ل��دى �الأف����ر�د نحو خ��دم��ة بالدهم 
وت��ع��م��ي��ق م��ف��اه��ي��م �ل���ت���ط���وع لدى 

�الأفر�د.
وح���ر����ش���ت �ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ش���ي���دة يف 
�لعمل  تنمية  على  �الم����ار�ت  دول���ة 
�لتطوعي و�عالءه ليتحول يف دولة 

و�شرورة  حياة  من��ط  �إىل  �الم���ار�ت 
ل���دى �ل��ك��ث��ريي��ن وه����ذ� م���ا يتجلي 
ويلم�شه  �ل��ك��رمي  رم�����ش��ان  �شهر  يف 
�لفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  �جل���م���ي���ع 
�مل�شاجد  يف  �حل��رك��ة  بتنظيم  ���ش��و�ء 
وتوفري كافة �شبل �لر�حلة وتقدمي 
�خليام  ويف  ل��ل��م�����ش��ل��ن  �خل���دم���ات 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة وع���ل���ى �ل���ط���رق���ات يف 
“رم�شان �أمان” وكذلك يف خمتلف 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي تنظم 
وغريها  �ل����ك����رمي  �ل�����ش��ه��ر  خ�����الل 
فالعمل  و�الح���د�ث،  �لفعاليات  من 
�ل��ت��ط��وع��ي ب����ات �ه��م��ي��ة و����ش���رورة 
خمتلف  لدي  فيه  للم�شاركة  ملحة 

�العمار.
ول��ل�����ش��ر�ك��ات �ل��ق��ائ��م��ة ب��ن �جلهات 
و�لفرق �لتطوعية وموؤ�ش�شات �لنفع 
�لعام و�جلهات �حلكومية دور كبري 
و�إقامة  �ملجتمعي  �ل���دور  تعزيز  يف 
و�لتوعوية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�������ش���اري���ع 
�مل�شرتكة وت�شجيع �لعمل �لتطوعي 
�ملجتمع،  �أف���ر�د  بن  ثقافته  وزي���ادة 
و�لتعاون  �ل�����ش��ر�ك��ات  ه����ذه  ف��م��ث��ل 
يف  وي�شب  �اليجابية  �لقيم  يغر�س 
لدى  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  تنمية 
�لذي  �الم���ر  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  ك��اف��ة 
لقيادتنا  �لد�ئمة  �لتوجهات  يعك�س 
�لوعي و�مل�شوؤولية  �لر�شيدة بتعزيز 

�ملجتمعية.

و�ك����د ع��ل��ى ح��م��ود، �ن �مل�����ش��ارك��ة يف 
حب  على  دليل  �لتطوعية  �العمال 
�النتماء و�مل�شاهمة يف ريادة �لدولة 
وعطاءها لتكون منوذج يحتذى به، 
عليهما  و�ملدر�شة  �ال�شرة  �ن  موؤكد� 
�لعطاء  ح��ب  تنمية  يف  ك��ب��ري  دور� 
�لتطوعية،  �الع��م��ال  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة ح���ث عليها  ف���االأع���م���ال 
�ل��دي��ن �حلنيف،  و�الأ���ش��رة لها دور 
�لعمل  ث���ق���اف���ة  ت��ر���ش��ي��خ  يف  ك���ب���ري  
�أب��ن��ائ��ه��ا، وكذلك  ل���دى  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لتعليمية  للموؤ�ش�شات  �لهام  �ل��دور 

تعتمد  هلل  و�حل���م���د  و�الإع���الم���ي���ة، 
ج��م��ع��ي��ة �الح�������ش���ان �خل���ريي���ة على 
تنفيذ  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  �مل��ت��ط��وع��ن 
�لتي  �مل�����ش��اري��ع  وخ��ا���ش��ة  م�شاريعها 

تتز�من مع �ل�شهر �لكرمي.
عبد�ملق�شود  حم���م���د  و�أ�������ش������اف 
�نه يعترب �لعمل �لتطوعي  حممد، 
جزء ��شيل البد �ن يتو�فر يف كافة 
�فر�د �ملجتمع و�ن يتم توعية �لن�شئ 
و�مل�شاركة  �لتطوعي  �لعمل  باأهمية 
فيه و�ن م�شاعدة �الخرين �شرورة 
عاد�تنا  وك��ذل��ك  �ل��دي��ن  عليها  ح��ث 

وتقاليدنا وهويتنا وثقافتنا.
�ن �حلكومة  ف��ت��وح،  وق���ال حم��م��د   
�لر�شيدة وفرت كامل �لدعم الأفر�د 
�مل�شاركة  على  �حلري�شن  �ملجتمع 
وحاليا   ، �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �الع���م���ال  يف 
�لعديد من  �الم���ار�ت  دول��ة  متتلك 
و�خلدمية  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�شابات  �شباب  ت�شم  و�لتي  �لر�ئدة 
ي�شاركن يف �العمال �لتطوعية حتى 
��شبحت �المار�ت منوذجا يف �لعمل 

�لتطوعي وجتربة تدر�س.
دور  ه��ن��اك  �ن  �ل�شيد  حممد  و�ك���د 

ك���ب���ري ع���ل���ى �جل���ان���ب���ن �الع���الم���ي 
�لتكامل  روح  تعميق  يف  و�لتعليمي 
�لتعاون  وت�����ش��ج��ي��ع  �ل���ن���ا����س  ب����ن 
و�الإح�شا�س  �مل�شاركة  قيم  وت��ع��زي��ز 
و�لتكامل  �الجتماعية  بامل�شوؤولية 
تن�شئة  �الأب���ن���اء  وتن�شئة  و�ل��ع��ط��اء، 
�ج��ت��م��اع��ي��ة ���ش��ل��ي��م��ة وغ����ر�����س قيم 
�لعمل  وروح  و�الإي����ث����ار  �ل��ت�����ش��ح��ي��ة 
منذ  �لنا�شئة  ن��ف��و���س  يف  �جل��م��اع��ي 

مر�حل �لطفولة �ملبكرة.
عبد�لبديع،  �ل���دي���ن  ع�����ش��ام  وق����ال 
رم�شان  �شهر  يف  �جلميع  يت�شابق 
�خل��������ري�ت ومن  ف���ع���ل  �ل����ك����رمي يف 
“�لعمل  ����ش��ك��ال ع��م��ل �خل���ري  �ه���م 
�ملجتمع  �فر�د  �لتطوعي” في�شارك 
�لعديد  يف  �الع����م����ار  خم��ت��ل��ف  م���ن 
�أهمية  من �حلمالت موؤكدين على 
وت��ع��زي��ز ثقافته  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 

لدى �ملو�طنن و�ملقيمن.
�لعمل  �أ�شبح  وقال يو�شف حممود، 
�ل��ت��ط��وع��ي �شمة ل���دى �الأغ��ل��ب��ي��ة يف 
للعمل  و�أ����ش���ب���ح  �ل����ك����رمي،  �ل�����ش��ه��ر 
�لعمل  دع��م  يف  كبري  دور  �لتطوعي 
�خلريي و�الن�شاين وبالتايل �شاهم 
يف ن��ه�����ش��ة �ل��ك��ث��ري م���ن �مل���ج���االت، 
فالعمل �لتطوعي من وجهة نظري 
ه����و �ف�������ش���ل ���ش��غ��ل ل���وق���ت �ل���ف���ر�غ 
الأ�شباب  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل��ت��ط��وع  ع��ن��د 
�جتماعية وهي �لتعرف على �لنا�س 

وعمل �شد�قات.
�إليه  و�شلت  ما  ع���ادل،   وثمن عمر 
و�ملتطوعن  �لتطوعي  �لعمل  ف��رق 
من خالل وجود تنوع عمري كبري 
�إمار�ت  بكافة  �لتطوعية  �لفرق  يف 
�لعمل  ث��ق��اف��ة  �ن  وق�����ال  �ل����دول����ة، 
�لتطوعي متاأ�شلة يف �شعب �المار�ت 
وذلك  �لعمرية  �لفئات  كافة  ول��دى 
�ملهتمن  �أع��د�د  ينعك�س على  جن��ده 
و�حلمالت  �مل�����ش��اري��ع  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 

�خلريية. 
�ل�����ش��ح��ف��ي بحر�س  ر�م�����ي  و������ش����اد 
بالعمل  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  �مل��و�ط��ن��ن 
�ل��ت��ط��وع��ي وخ��ا���ش��ة ح��ر���س طالب 
�جلامعات مما يوؤكد على �ن �لعمل 
�لتطوعي �أ�شبح �شمة رئي�شية لدى 

�جلميع.  
و�أ�شاد ر�شول خان،  بدور �ملتطوعن 
خالل �ل�شهر �لكرمي وحر�شهم على 
�ملبادر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ل��ت��و�ج��د يف 
�الح�شان  ج��م��ع��ي��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي 
كافة  م��ب��ادر�ت  يف  وكذلك  �خلريية 

دور  على  موؤكد�  �خلريية،  �جلهات 
لدى  �لتطوع  ثقافة  تعزيز  يف  ه��ذ� 

�لن�سء وتاأ�شيل ذلك يف نفو�شهم.
حر�س  �أن  ف����رح  �إ���ش��م��اع��ي��ل  و�ك�����د 
كمتطوعن  و�مل��ق��ي��م��ن  �مل��و�ط��ن��ن 
ي��وؤك��د ت��اأ���ش��ي��ل ه���ذه �ل��ث��ق��اف��ة لدى 
�ملجتمعية وهلل �حلمد   �لفئات  كافة 
بالعديد  �الم���������ار�ت  دول������ة  ت���زخ���ر 
م�����ن �ل�����ف�����رق �ل���ت���ط���وع���ي���ة و�ل���ت���ي 
�أعد�د  زي��ادة  يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم 
�ملتطوعن بكافة �مل�شاريع و�ملبادر�ت 
م�شتوى  على  و�الن�شانية  �خلريية 
�ل���دول���ة. وق����ال حم��م��د �ل��ط��ي��ب �ن 
وثيق  �رت��ب��اط  ل��ه  �لتطوعي  �لعمل 
و�الإن�شاين  �خل���ريي  �ل��ع��م��ل  ب��دع��م 
�لفعاليات  م����ن  �ل���ع���دي���د  وه����ن����اك 
الإجناحها،  �ملتطوعن  حتتاج  �لتي 
فاملتطوعن �شبب رئي�شي يف تنفيذ 
وتنظيم  �حل����م����الت  م����ن  �ل���ع���دي���د 
مبختلف  و�الح��������د�ث  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ن�شطتها طو�ل �لعام وخا�شة خالل 

�ل�شهر �لكرمي. 

الهمم الكرمي” لأ�سحاب  “القراآن  م�سابقة  يف  م�سارك   200

العمل التطوعي منط حياة و�سرورة جمتمعية

الأ�سرة واملدر�سة عليهما دوٌر كبرٌي يف غر�ض حب العمل التط�عي لدى الن�ضء

�سبط 9 كغ و567 غرامًا من الإمفيتامينات بح�زة زائرين �سرط��ة راأ�ض اخليم���ة تن���س���ر ثقاف���ة املعرف������ة 

�سرطة الفجرية ت�قع مذكرة تفاهم مع جامعة الفجرية

حممد �ل�شيدعمر عادلعلي حموديع�شام �لدين عبد�لبديعر�شول خانر�مي �ل�شحفي��شماعيل فرح

حممد عبد�ملق�شود حممد

متطوعون يف خدمة �فطار �ل�شائمن

حممد �لطيب

حممد فتوح
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•• ال�صارقة-الفجر:

مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جمعية  ت�شتمر 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  يف  �مل��ف��ا���ش��ل  �ل��ت��ه��اب 
تنفيذ  ب���ال�������ش���ارق���ة،  �الأ�����ش����رة  ل�������ش���وؤون 
�ملجتمعية  وف���ع���ال���ي���ات���ه���ا  ب����ر�جم����ه����ا 
و�لتوعوية خالل �لربع �الأول من �لعام 
�جل���اري، و�ل��ت��ي و���ش��ل ع��دده��ا �إىل 22 
ب��رن��اجم��اً، ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة �أك����رث من 
�لفئات  خمتلف  م��ن  �شخ�س   4500
�لعمرية، �إىل جانب �آالف �الأ�شخا�س من 
�جلمهور �لعام يف �ملعار�س و�ملهرجانات 
ومر�كز �لت�شوق.  ومتثل �الإجناز �الأكرب 
�الأوىل  �أ�شهر  �لثالثة  خ��الل  للجمعية 
�ملار�ثون  تنظيم  يف   ،2017 ع���ام  م��ن 
�ل�شنوي “�مل�شتقبل بن يديك”، �لهادف 
�إىل ت�شجيع �جلمهور على �حلركة ودعم 
م�شاركة  �شهد  حيث  �ملفا�شل،  مر�شى 
نحو 3000 مت�شابق، 500 منهم من 
�جلمعية  عملت  �ل��ذي��ن  �ملجتمع  �أف���ر�د 
يكونو�  ك��ي  للم�شاركة  حتفيزهم  على 
قدوة لغريهم يف �جلهود �لتوعوية �لتي 

تقوم بها دعماً ملر�شى �ملفا�شل. 
�ل���ع���زي���ز، رئي�س  و�أك������دت وح���ي���دة ع��ب��د 
�لتهاب  م���ر����ش���ى  �أ�����ش����دق����اء  ج��م��ع��ي��ة 
�لعام  م���ن  �الأول  �ل���رب���ع  �أن  �مل��ف��ا���ش��ل، 
بالن�شاطات  م����ث����م����ر�ً  ك������ان  �جل���������اري 
رفع  �إىل  �لر�مية  �لتوعوية  و�لفعاليات 
م�شتوى �لوعي مبر�س �لتهاب �ملفا�شل، 
�ل���وق���اي���ة منه،  وك��ي��ف��ي��ة  وم�����ش��ب��ب��ات��ه، 

باالإ�شافة �إىل دعم �ملر�شى وعائالتهم، 
وهو ما يتحقق مع روؤية قرينة �شاحب 
�ل�شيخة  �شمو  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  �ل�شمو 
ج��و�ه��ر ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، رئي�س 
بتعزيز  �الأ�شرة،  ل�شوؤون  �الأعلى  �ملجل�س 
�ل�شارقة،  �إم����ارة  يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
ودع���م �جل��ان��ب �مل��ع��ريف الأف����ر�د �ملجتمع 

حول �الأمر��س �ملختلفة. 
�لريا�شة  “ملتقى  �جل��م��ع��ي��ة  ون��ظ��م��ت 
�خلليج  ن����ادي  يف  �ملفا�شل”  و�ل��ت��ه��اب 
ب��خ��ورف��ك��ان، مب�����ش��ارك��ة �أك����رث م���ن 70 
توعية  بهدف  وذلك  وريا�شياً،  مت�شابقاً 
�لتهاب  �أم��ر����س  من  بالوقاية  �ملجتمع 
�ملفا�شل، كما �شاركت �جلمعية يف برنامج 
�إد�رة  تنفذه  �لذي  �ل�شحي”  “�الثنن 

�لد�عمة  و�جلمعيات  �ل�شحي  �لتثقيف 
لل�شحة باملجل�س �الأعلى ل�شوؤون �الأ�شرة 
ب��ال�����ش��ارق��ة، و����ش��ت��ف��اد �أك����رث م��ن 220 
���ش��خ�����ش��اً م���ن �ل��ف��ح��و���ش��ات و�ل���رب�م���ج 
�جلمعية  ق��دم��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ت���وع���وي���ة 

للم�شاركن بالربنامج. 
�لفعاليات  يف  م�������ش���ارك���ات���ه���ا  و����ش���م���ن 
�لعامة، قدمت جمعية �أ�شدقاء مر�شى 
لتوعية  حم���ا����ش���رة  �مل��ف��ا���ش��ل  �ل���ت���ه���اب 
“د”،  فيتامن  نق�س  باأهمية  �جلمهور 
وحم��ا���ش��رة �أخ����رى ح���ول �ل��وق��اي��ة من 
�ملحا�شرتان  وت�شمنت  �لعظام،  ه�شا�شة 
�لفحو�شات  ت����ق����دمي  خ���ت���ام���ه���م���ا  يف 
�لتوعوية.  �لن�شر�ت  وت��وزي��ع  �ملجانية، 
من�شات  ���ش��ب��ع  �جل��م��ع��ي��ة  وف������رت  ك���م���ا 

حو�يل  جمتمعة  ��شتقطبت  للتوعية، 
370 �شخ�شاً ��شتفادو� من �لفحو�شات 

و�لن�شائح �لطبية �ملقدمة. 
م�����ع �جل���ه���ات  ����ش���ر�ك���ات���ه���ا  �إط���������ار  ويف 
�ملختلفة،  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية 
نظمت �جلمعية �شبعة بر�مج جمتمعية 
�شخ�س،   800 م���ن  �أك����رث  ����ش��ت��ه��دف��ت 
على  م��ن��ه��م   130 م����ن  �أك������رث  ح�����ش��ل 
له�شا�شة  �مل��ج��ان��ي��ة  �ل��ف��ح�����س  خ���دم���ات 
�لعظام. كما قدمت �جلمعية دعماً مالياً 
الث���ن���ن م���ن �مل���ر����ش���ى ب��ق��ي��م��ة 7800 
درهم، م�شاهمة منها يف تخفيف �لعبء 
�لتعاي�س  م��ن  ومتكينهم  عنهم،  �مل���ادي 
رحلة  خ��الل  �أف�شل  ب�شورة  �ملر�س  مع 

�لعالج.

•• العني – الفجر

��شتحدث م�شت�شفى �لعن، �أحد من�شاآت 
�ل�شحية  ل��ل��خ��دم��ات  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة 
متطورة  ط��ب��ي��ة  ت��ق��ن��ي��ات  “�شحة”، 
ل��ع��الج روم��ات��ي��زم �الأط���ف���ال ع��ن طريق 
تتم  حيث  بال�شتريوييد  �ملف�شل  حقن 
�ملو�شعي  �لتخدير  حت��ت  �لعملية  ه��ذه 
�الث����ن����ي ع�شر  ����ش���ن  ف������وق  ل����الأط����ف����ال 

و�لتخدير �لكامل لالأطفال �ل�شغار.
خالل  �مل�شت�شفى  م��غ��ادرة  لطفل  ميكن 
�شاعات ويف نف�س �ليوم دون �حلاجة �ىل 

�ملبيت �أو �لدخول �ىل �مل�شت�شفى .
�ل�����ش��ادق حممد �شريف،  �ل��دك��ت��ور  ق��ال 
طب  عيادة  يف  �الأط��ف��ال  طب  ��شت�شاري 
روماتيزم �الأطفال يف م�شت�شفى �لعن” 
 150 ع���الج  م��ن  مت��ك��ن  �مل�شت�شفى  �أن 
�أن  و�أو�شح  �ملا�شية  �لفرتة  حالة خالل 
�أعر��س مر�س �لروماتزم عند �الأطفال 
تتمثل يف �أالم �ملفا�شل مع تورم �ملف�شل 
�لفرتة  خ��ا���ش��ة يف  �حل���رك���ة  و���ش��ع��وب��ة 
لفرت�ت  �جل��ل��و���س  ب��ع��د  �أو  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة 

طويلة .
وتابع �لدكتور �ل�شادق �أن �لعيادة تعمل 
متكاملة  ع��الج��ي��ة  خ��ط��ة  و����ش���ع  ع��ل��ى 
للمري�س منذ �لزيارة �الأوىل وبالتن�شيق 
�مل�شت�شفى مثل  مع �الأق�شام �الأخ��رى يف 
�ملر�شى  ويتمتع  و�لنمو  و�لكلى  �لعيون 

طب  �أمثال  �مل�شاندة   �خلدمات  بجميع 
�الأ�شعة وطب �لتخدير وغريها ..

وق���ال : قبل �ف��ت��ت��اح ه��ذه �ل��ع��ي��ادة، كان 
�الأطفال �مل�شابن باأمر��س �لروماتيزم 
�ملر�شى  روم��ات��ي��زم  �أط��ب��اء  �إىل  يلجوؤون 
يتمتعون  �أ���ش��ب��ح��و�  ل��ك��ن��ه��م  �ل��ب��ال��غ��ن، 
�أي�����دي  ع���ل���ى  م��ع��اجل��ت��ه��م  مب���ي���زة  �الآن 
�الأطفال  ب��ط��ب  متخ�ش�شن   �أط���ب���اء 

و�لروماتيزم على حد �شو�ء.
ت���وف���ر �ل���ع���ي���ادة ح���زم���ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
�لت�شخي�س  بن  �لتي ترت�وح  �خلدمات 
ذلك  يف  مب��ا  �مل��ت��ق��دم  �ل��ط��ب��ي  و�لعالج  

�ل�شيدالنية  �مل�شتح�شر�ت  ����ش��ت��خ��د�م 
�لع�شوية )�لبيولوجية(.

�ملفا�شل  �ل����ت����ه����اب  م����ر�����س  وي����ع����ت����رب 
يت�شبب  �ل���ذي  �لَيفعي  �ل��روم��ات��ي��زم��ي��ة 
�أمر��س  �أك���رث  �مل��ف��ا���ش��ل م��ن  �ن��ت��ف��اخ  يف 
�ل���روم���ات���ي���زم �ن���ت�������ش���ار�ً ب���ن �الأط���ف���ال 
ي�شكل  حيث  �شو�ء،  حد  على  و�لبالغن 
�الأط����ف����ال �مل�����ش��اب��ن ب���ه���ذ� �ل���ن���وع من 
�ملر�شى  من  �الأك��رب  �لعدد  �لروماتيزم 
روماتيزم  طب  عيادة  ت�شتقبلهم  �لذين 

�الأطفال يف م�شت�شفى �لعن.
�ل�شائعة  �لروماتيزمية  �الأمر��س  ومن 

�مل�شابون  �لتي يرتدد �الأطفال  �الأخرى 
مر�س  للعالج،  طلباً  �ل��ع��ي��ادة  على  بها 
ح���م���ى �ل���ب���ح���ر �الأب����ي���������س �مل���ت���و����ش���ط  
)FMF  ( و�لذي يعترب مر�شاً �لتهابياً 
ئبة �حلمر�ء �ملعروفة �أي�شاً  ور�ثياً، و�لذِّ
ي�شتطيع  م��ر���س  وه���و   ،  SLE ب��ا���ش��م 

�لتاأثري على جميع �أع�شاء �جل�شم. 
ك������م������ا ن�����������ش�����ت�����خ�����دم  م���������ش����ت����ح���������ش����ر  
�مل������������ي������������ث������������وت������������ري������������ك�������������������������ش������������ر�ت) 
عن طريق  methotrexate  )�أما 
�أو �حل��ق��ن حت��ت �جل��ل��د يف عالج  �ل��ف��م 

روماتزم �الأطفال .

•• العني - الفجر

ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�آل ن��ه��ي��ان ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�أبوظبي  مركز  ينظم  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير 
�لدورة  و�ملهني،  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
�لوطني  �ل���ربن���ام���ج  م���ن  ع�����ش��رة  �حل����ادي����ة 
 31-20 من  �لفرتة  للعمل” خالل  “نعم 
�شباب وفتيات  �لقادم، بهدف منح  �أغ�شط�س 
 15 �لوطن ممن ت��رتو�ح �أعمارهم ما بن  
للم�شاركة  �لكاملة  �لفر�شة  �شنة،   21 �إىل 
�لفعلية  م��ه��ار�ت��ه��م  وت��ط��وي��ر  �ل��ربن��ام��ج  يف 

�لعمل  ����ش���وق  ح��ي��وي��ة يف  ع����دة جم�����االت  يف 
نخبة  بالتعاون مع  وذل��ك  بالقطاع �خلا�س 
�لر�ئدة  �لتجارية  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  من 

و�ملختارة مبختلف �إمار�ت �لدولة.
مدير  �ل�شام�شي  �شعيد  مبارك  �شعادة  وقال 
و�لتدريب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ع����ام 
للعمل«  »ن��ع��م  ب��رن��ام��ج  �أن  و�مل��ه��ن��ي  �ل��ت��ق��ن��ي 
�لتقني«  »�أبوظبي  �إ�شرت�تيجية  �شمن  ياأتي 
ممثلة  �لر�شيدة   �لقيادة  توجيهات  لتنفيذ 
يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
و�شاحب  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
حاكم دبي رعاه �هلل، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�مل�شلحة،  ل���ل���ق���و�ت  �الأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�لرب�مج  خمتلف  وتطبيق  و���ش��ع  ب�����ش��رورة 
�الإ�شرت�تيجية �لتي يتم من خاللها متكن 
�مل���ه���ار�ت �لالزمة  �مل��و�ط��ن��ن م���ن خم��ت��ل��ف 
حتتل  �لتي  و�الأع��م��ال  �ملهن  خمتلف   الأد�ء 
�لقطاع  يف  �مل��ج��ت��م��ع  �أب����ن����اء  ل�����دى  �أه���م���ي���ة 
�خلا�س، وهو �الأمر �لذي  يتو�فق مع وروؤية 
�أبوظبي 2030 و�مل�شتقبل �ل�شناعي لدولة 
�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة خ���الل مرحلة 

م���ا ب��ع��د �ل��ن��ف��ط. و�أ�����ش����اف ���ش��ع��ادة مبارك 
من  �شارك  ملن  ميكن  »كما  فقال  �ل�شام�شي 
من  �الأرب���ع���ة  �مل�����ش��ت��وي��ات  ي�شتكمل  �أن  ق��ب��ل 
نهاية  �مل��ب��ادرة، حيث يح�شل كل م�شارك يف 
كل م�شتوى على �شهادة �جناز فيما يح�شل 
موؤهل  على  دور�ت  �أرب���ع  �أمت  �ل��ذي  �مل�شارك 
للموؤهالت،  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��ن  معتمد 
للعمل  �ملجال  �لوطن  �شباب  �أم��ام  يفتح  مبا 
وهو  �ل�شوق  يف  �لهامة  �ملجاالت  خمتلف  يف 
برنامج  �أه�����د�ف  م��ع  ين�شجم  �ل����ذي  �الأم����ر 
�لتي حتقق  �مل�شتقبلية  و�آفاقه  للعمل«  »نعم 

�مل�شلحة �لعليا للوطن و�ملو�طن«. 

بلدية مدينة العني ت�سارك يف حملة » رم�سان اأمان «
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�ملجتمعية  و�لفعاليات  و�مل��ب��ادر�ت  �الأن�شطة  يف  للم�شاركة  ت��ع��زي��ز�ً 
�ملختلفة على م�شتوى �لبلدية وعلى �مل�شتوى �ملحلي  ، و �شعياً لن�شر 
 ( حملة  يف  �لعن  مدينة  بلدية  �شاركت   ، �لتطوعي  �لعمل  ثقافة 
و   ، �شنوياً  �الح�شان �خلريية  تنفذها جمعية  �لتي   ) �أم��ان  رم�شان 
يف  �ل�شائقن  على  خفيفة  �إفطار  وجبات  بتوزيع  خاللها  من  تقوم 
رم�شان  �شهر  خ��الل  �الإف��ط��ار  وق��ت  �مل��روري��ة  و�لتقاطعات  �ل��ط��رق 
�ملبارك، بهدف �حلد من حو�دث �لطرق نتيجة �شعي بع�س �ل�شائقن 

للحاق مبوعد �الإفطار.
مطر  �لدكتور  �شعادة  بح�شور  �لعن  مدينة  بلدية  م�شاركة  متثلت 
حممد �لنعيمي �ملدير �لعام لبلدية مدينة �لعن ، و جمموعة من 

مدر�ء و موظفي �لبلدية ، حيث مت توزيع �لوجبات على �ل�شائقن 
على تقاطع  متحف ق�شر �ل�شيخ ز�ي��د  قبيل �الإفطار، وهو �شمن 
مو�قع �لتوزيع �ملحددة  يف مدينة �لعن ، وتاأتي هذه �ملبادرة  حفاظاُ 
على �أرو�ح �ل�شائمن عند قيادتهم ملركباتهم قبل موعد �الإفطار ، 
و �لتخفيف من �ل�شرعة �لز�ئدة و�حلد من �حل��و�دث ، �إ�شافة �إىل 
توعية �شائقي �ملركبات لاللتز�م بقو�عد �ل�شري ، و ت�شجيع �الأفر�د 

و�ملوؤ�ش�شات على �خلدمة �ملجتمعية و�لعمل �لتطوعي . 
وجدير بالذكر ، �أن  �لتجربة �لتطوعية رم�شان  �أمان ، قد �أ�شهمت 
يف �الأعو�م �ل�شابقة ، وفق �إح�شاء�ت �إد�ر�ت �ملرور يف �لدولة، يف �حلد 
م��ن ح���و�دث �ل�شري و�الزدح����ام �مل����روري وق��ت �الإف��ط��ار، م��ن خالل 
�ملوؤ�ش�شات  وخمتلف  �ل�شرطية،  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �لتن�شيق 

و�جلهات �لد�عمة و�لر�عية و�لفرق �لتطوعية. 

حتت رعاية من�سور بن زايد اآل نهيان
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حتت رعاية وح�شور �ل�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم 
�لعامري ع�شو �ملجل�س �ال�شت�شاري �لوطني الإمارة 
�بوظبي رئي�س جمل�س �د�رة جمموعة بن حم ، �قيم 
حفل �فطار جماعي الأبناء د�ر ز�يد لرعاية �ال�شرية 
�حلفل  ح�شر   ، �لعن  �شيزنز  �شيتي  بفندق  ذل��ك   ،
�ل�شيخ عبد �هلل م�شلم بن حم ، و�ل�شيخ ر��شد م�شلم 
لرعاية  ز�ي��د  د�ر  مدير  �لظاهري  ونبيل   ، حم  بن 
 ، �مل��ب��ادرة  من�شق  �حلب�شي  ���ش��امل  �شعيد  �ال���ش��ري��ة، 
و�جلمعيات �خلريية  ز�ي��د  د�ر  منت�شبي  وع��دد من 
بن حم  �ل�شيخ م�شلم  �أ�شار  وم��ن جانبه   . �الخ��رى 
�أبناء  �أهمية رعاية ودعم هذه �لفئة لي�شبحو�  �ىل 
فاعلن يف �ملجتمع وق��ال �أن دول��ة �الإم��ار�ت بقيادة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�خ��ي��ة  �هلل   حفظه 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 
�ملجل�س  �أع�شاء  و�إخ��و�ن��ه  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى 
�الإم��ار�ت ، حر�شت على توفري كافة  �الأعلى حكام 
�لكاملة  �لرعاية  �لفئة ورعايتهم  �الإمكانيات لهذه 

�لنهاية  يف  لي�شكلو�  �لتعليم  لهم  فر�س  وت��وف��ري 
جميع  ���ش��و�ع��د  �إىل  ي��ح��ت��اج  ملجتمع  ب��ن��اء  ع��ن��ا���ش��ر 
�إطار  تاأتي يف  �ملبادرة  �ن هذه  و�ك��د بن حم  �أبنائه. 
�إ�شعاد �الأيتام و�إدخال �لفرح و�ل�شرور على نفو�شهم 
و�ل���وق���وف ع��ل��ى �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م و�أح���و�ل���ه���م و�إز�ل�����ة 
توفري  �شبيل  يف  تو�جههم  �ل��ت��ي  �حل��ي��اة  م��ع��وق��ات 
��شتطاعت  حيث  والأ���ش��ره��م.  لهم  �لكرمية  �حل��ي��اة 
�أن ترتك ب�شمة و��شحة يف جمال  دول��ة �الإم���ار�ت 
�لبذل  لروح  ��شتكمااًل  �لعامل  �ملبادر�ت �خلريية يف 

و�لعطاء �لتي غر�شها �ل�شيخ ز�يد، رحمه �هلل .
�أن جمتمع  �شامل �حلب�شي  �شعيد  ق��ال  وم��ن جانبه 
ت�شهم  كلها  م��ب��ادر�ت  ي��وم  ك��ل  ي�شهد يف  �الإم�����ار�ت 
�أبنائه  مع  �لتو��شل  خ��الل  من  �ملجتمع  تقوية  يف 
لهذه  �ملنا�شب  �الأ�شري  �ملناخ  توفري  �أن  �إىل  �إ�شافة 
�لفئة �أمر هام و�شروري ح�س عليه �الإ�شالم وجميع 

�الأديان �ل�شماوية.
لرعاية  ز�ي����د  د�ر  م��دي��ر  �ل���ظ���اه���ري  ن��ب��ي��ل   و�ك����د 
�ال���ش��ري��ة “ �أن �مل���ب���ادرة ع��م��ل خ���ريي و�إن�����ش��اين له 
م�����ردود ك��ب��ري ع��ل��ى ك��ث��ري م���ن �الأط���ف���ال �الأي���ت���ام ، 
�ل��ف��رح��ة ع��ل��ى ق��ل��وب هذه  ت��دخ��ل  �أن��ه��ا  �إىل  م�شري 

خمتلف  د�ع��ي��اً  �ملجتمع،  قلوب  على  �لغالية  �لفئة 
�شر�ئح �ملجتمع و�ملح�شنن و�ل�شركات، �إىل �لتفاعل 
، و��شاف �لظاهري �ن مثل هذه �ملبادر�ت تعزز من 
نه�شة �ملجتمع �الإمار�تي، �لذي تاأ�ش�س على �لتكافل 
بناء  �أج��ل  م��ن  �لبناء  �ملثمر  و�ل��ت��ع��اون  و�لت�شامن 
م�شتقبل م�شرف، ي�شاهم يف �شناعته �جلميع وينعم 
مبكت�شباته �جلميع، يف ظل قيادة ��شتثنائية قدمت 
�حل�شاري  و�ل��ع��ط��اء  �الأد�ء  يف  ب��ه  نفخر  من��وذج��اً 

و�الإن�شاين �لرفيع. 
وق���د �أ���ش��اد ع���دد م��ن �الأط���ف���ال �مل�����ش��ارك��ون يف هذه 
�الح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ه��ذه �مل���ب���ادرة وق���ال���و� �أن وج���ودن���ا يف 
�حتفالية من هذ� �لنوع له مردود �إيجابي على كل 
خالل  وم��ن  �ملجتمع  �أن  ي�شعر  �أن��ه  خا�شة  م�شارك 
�أو يتجاهله  �لقائمن على هذه �ملبادر�ت مل يغفله 
�الأمر ي�شهم يف �لتكوين �لنف�شي الأبناء هذه �لفئة.

هذ� وقد حر�س �ل�شيخ م�شلم بن حم على م�شافحة 
تاأكيد�  �الحتفالية  يف  �مل�شاركن  من  �الأبناء  جميع 
�أن جمتمع  وق��ال  �ملجتمع  قبل  �ل��ه��ام  دوره���م  على 
�الإمار�ت ينتظر �لدور �لهام �لذي ميكن �أن يقدمه 

كل و�حد من هوؤالء �الأبناء.
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ب��ال��وت��ي��ة �لعامري  ����ش��ت�����ش��اف جم��ل�����س ���ش��امل حم��م��د 
يف �ل��ع��ن، ن����دوة ب��ع��ن��و�ن » �ل��وط��ن��ي��ة غ��ري��زة فطرية 
�لتي  �خلري  جمال�س  مبادرة  �شمن  �شرعية«  و�شرورة 
�لعامة لل�شوؤون �الإ�شالمية و�الأوقاف،  �لهيئة  تنظمها 
برنامج  �إط��ار  �لرئا�شة، ويف  �شوؤون  وز�رة  �إ�شر�ف  حتت 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��وف  �ل��ع��ل��م��اء  �لف�شيلة  �أ���ش��ح��اب 
بن  حممد  �شامل  �ل�شيخ  �لندوة  ح�شر  �لدولة.  رئي�س 
�ل��ع��ام��ري وع���دد م��ن �ل�شخ�شيات وج��م��ع من  رك��ا���س 
�لق�شبي وكيل  �لدكتور ح�شن  �الأه��ايل، وحت��دث فيها 
�الأزهر  بجامعة  و�لعربية  �الإ�شالمية  �لدر��شات  كلية 
�لدول،  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �شيوف  �لعلماء  �أح���د 
�لندوة عدد من �حلا�شرين حول �شبل  كما حتدث يف 

حتقيق �ملو�طنة وبناء �ملو�طن �ل�شالح. 
بالوتية  ���ش��امل حم��م��د  �ملجل�س  ���ش��اح��ب  رح���ب  ب��د�ي��ة 
�لعامري باحل�شور و�ملتحدثن، فاأ�شار �إىل �أن �ملو�طنة 
هي �إميان وفطرة  وهي حتمل دالالت جت�شد �النتماء 
و�ل��ع��ط��اء و�ل����والء ل��ل��وط��ن. م�����ش��دد� ع��ل��ى �أه��م��ي��ة حب 
حب  باعتبار  عليه،  و�حل��ف��اظ  ب��ه،  و�لتم�شك  �ل��وط��ن 

�لوطن غريزة فطرية غر�شها �هلل يف نفو�س �لب�شر.
ثم حتدث �لدكتور ح�شن �لق�شبي فاعترب �أن �الإمار�ت 

ب��ل��د �ل��ت��ع��اي�����س و�ر�����س �جل��م��ي��ع وب��ال��ت��ايل ف���اإن �إر�شاء 
مفهوم �ملو�طنة يتج�شد على �ر�س هذه �لبالد �لطيبة 
بن �الإمار�تين و�ملقيمن على حد �شو�ء، حيت يتحلى 
�جلميع بامل�شوؤولية �الجتماعية و�حلقوق و�لو�جبات. 
�الإ�شالم،  يف  �مل��و�ط��ن��ة  مفهوم  �لق�شبي  د.  ت��ن��اول  كما 
�أن ح��ب �الأوط���ان �أم��ر فطري وو�ج���ب �شرعي  م��وؤك��د�ً 
�شري  م��ن  ب��ن��م��اذج  م�شت�شهد�ً  ع��ن��ه،  و�ل����ذود  حلمايته 
�الإن�شان  وقال على  �اليجابية.  �ملو�طنة  �ل�شاحلن يف 

قبل �أي �شيء �أن يعمل على �شون نعمة �لوطن.
من جهته �أ�شاد �ل�شيخ �شامل حممد بن ركا�س �لعامري 
�لقيم  تعزيز  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  بجهود  مد�خلته  يف 
�لوطنية، معترب�ً �أن �لوعي باملو�طنة يعد نقطة �لبدء 
�الأ�شا�شية يف ت�شكيل نظرة �لفرد �إىل نف�شه و�إىل بالده، 
�حلقيقي  �النتماء  يكون  �مل�شاركة  ه��ذه  �أ�شا�س  وعلى 
دولة  �إن  ركا�س  بن  �شامل  �ل�شيخ  و�أ�شاف  �لوطن.  �إىل 
�لقيادة  ب��ن  ج����د�ً  وث��ي��ق��ة  ب��ع��الق��ة   تتميز  �الإم������ار�ت 
�لر�شيدة و�ملو�طنن حمورها �مل�شاو�ة و�ملحبة، وهو ما 
�لوطن  �أبناء  وج��د�ن  �ملتاأ�شلة يف  �ملو�طنة  روح  يج�شد 

من خالل هذ� �لفي�س من م�شاعر �النتماء و�لوالء.
و�شدد بن ركا�س على  مفهوم �ملو�طنة يف �شبيل تن�شئة 
وطنه  جتاه  وو�جباته  مب�شوؤولياته  و�ع  �إم��ار�ت��ي  جيل 
و�أ�شرته وجمتمعه، موؤكد� �أن �ملو�طن �الإمار�تي يتمتع 

و�الجتماعية  و�لقانونية  �ل�شيا�شية  �حل��ق��وق  بكافة 
مفهوم  �أه���م  ف��ان  وب��ال��ت��ايل  و�لثقافية،  و�الق��ت�����ش��ادي��ة 
�لذي  بالوطن  و�الفتخار  �حلب  ر�شالة  هو  للمو�طنة 
قال  جهته  من   . �إليه  و�ل���والء  باالنتماء  �لفرد  ي�شعر 
�شعادة حمد بن �شهيل �خلييلي يف مد�خلته �إن �ملو�طنة 
هي �النتماء للق�شايا �لوطنية و�ل�شاأن �لعام، ف�شاًل عن 
�لتفاف �لنا�س حول �لتعاون و�لتكامل �مل�شرتك، وهذه 
�ملبادئ �ر�شي دعائمها �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه. معترب� �أن لالآباء 
و�الأمهات دور كبري يف تربية وتن�شئة �الأبناء على �لوجه 
حتقيق  �شبل  �أج��ل  م��ن  و�ل�شلوكيات  �لقيم  يف  �الأك��م��ل 
�ملو�طنة و�أبعادها �اليجابية. بدوره حتدث �شعيد �شليم 
وتنمية  �لثقافة  وز�رة  يف  �لثقايف  �مل�شت�شار  �لعامري  
�ملو�طنة  يف  �الجتماعي  �جل��ان��ب  على  فركز  �ملجتمع، 
�لتي تعنى باإ�شباع حقوق �ملو�طن �القت�شادية وت�شمل 
�الجتماعية  و�لرفاهية  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة  �لتعليم 
�لدولة  يف  ع�شو�  �لفرد  باعتبار  و�لو�جبات  و�حلقوق 
يتمتع باملو�طنة �لر�شمية و�مل�شاركة يف �مل�شالح �لعامة.  
ويف ختام �ملجل�س قام �لدكتور عبد�لعزيز �لغيثي مدير 
يف  و�الأوق���اف  �الإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  فرع 
وتقدمي  و�مل�����ش��ارك��ن  �ملجل�س  �شاحب  بتكرمي  �ل��ع��ن 

�لدروع �لتذكارية. 

برعاية م�سلم بن حم

حفل اإفطار جماعي لأبناء دار زايد لرعاية الأ�سرية

عالج 150 حالة خالل الفرتة املا�سيةجمعية اأ�سدقاء مر�سى التهاب املفا�سل تنظم 22 برناجمًا ت�ع�يًا خالل ثالثة اأ�سهر

م�ست�سفى العني ي�ستحدث تقنيات متط�رة لعالج روماتزم الأطفال 

جمل�ض بال�تية العامري ي�ست�سيف ندوة ح�ل حتقيق امل�اطنة وبناء امل�اطن ال�سالح
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العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

اإعــــــــــالن
�ملطلعي  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1122465 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد ر�شا د�د علي �لرئي�شي �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �لنخريه عبيد دملوك �لكتبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

اإعــــــــــالن
�لرو�شة  �ل�ش�����ادة/ريف  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�شليح مكيفات �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1118029 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد ر�شا د�د علي �لرئي�شي �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �لنخريه عبيد دملوك �لكتبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

تنويه
باال�شارة �ىل �العالن �ل�شادر بجريدة �لوطن يف �لعدد رقم 2037 بتاريخ 
2017/5/4 بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية رقم :CN 1035499 باال�شم 

�لتجاري: موؤ�ش�شة �المار�ت للر�د�ر�ت )ر�دم(.
تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بانه ورد بطريق �خلطاأ يف �العالن �مل�شار 

�ليه و�ل�شحيح �نه جاي:
تعديل ��شم �ملالك من/�نظمة �الت�شاالت �ملتطورة )�دكوم( �ىل/ �شكاي 

جلوبال النظمة �الت�شاالت.
باال�شافة �ىل �لتعديال �ل�شابقة.

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حتويل 

للمقاوالت �اللكرتوميكانيكية
رخ�شة رقم:CN 1233114 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عبد�هلل 

�حمد لتح�شيل �لديون
رخ�شة رقم:CN 1183284 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �لعطف لت�شليح �الطار�ت

رخ�شة رقم:CN 1943352  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 4*0.70 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/�لعطف لت�شليح �الطار�ت
AL ATF TYRES REPAIR

�ىل/ �مللكية للنقليات 
ALMALKIA OF TRANSPORTS

حممد  �ل�شيد/�شيف  ليتاق  �لعن/حو�س  �شناعية  �لعن  �لعن  عنو�ن/من  تعديل 
�شعيد عيالن �ملزروعي/و�خرون �ىل�لعن �لعن �ملنطقة �ل�شناعية �ل�شيد/حممد علي 

حممد عف�شان و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة )4923009(

تعديل ن�شاط/��شافة نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة )4923010(
تعديل ن�شاط/حذف تبديل و��شالح �الطار�ت )4520007(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ موؤ�ش�شة �خلليج للت�شغيل �اليل �لتقني

رخ�شة رقم:CN 1025335  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عامر حممد كنان حممد �حلريه من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عامر حممد كنان حممد �حلريه من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �نكاتيل جايا ديفان %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �خلليج للت�شغيل �اليل �لتقني

GULF AUTOMATION TECHNOLOGY ESTABLISHMENT
�ىل/ م�شاريع �خلليج للت�شغيل �اليل �لتقني ذ.م.م

GULF AUTOMATION TECHNOLOGY ENTERPRISES LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم و�دي ملتان

رخ�شة رقم:CN 1777322  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 3.22*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/مطعم و�دي ملتان
MULTAN VALLEY RESTAURANT

�ىل/مطعم هوت باول
HOT BOWL RESTAURANT

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تو�شيل �لطلبات )8299010(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز م�شت�شفى �لنور �لطبي - 

مدينة خليفة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 2286352  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�شاحة 25*1 �ىل 1*1
 تعديل ��شم جتاري من/مركز م�شت�شفى �لنور �لطبي - مدينة خليفة ذ.م.م

ALNOOR HOSPITAL MEDICAL CENTER - KHALIFA CITY LLC

�ىل/ميديكلينيك - مدينة خليفة ذ.م.م
MEDICLINIC - KHALIFA CITY LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

اإعـــالن
�ل�شادة/�شركة �المار�ت �اللو�ح  باأن:  �ل�شناعة  تعلن مكتب تنمية 

�لزجاج �مل�شطح �س.ذ.م.م - فرع �بوظبي 
IN1001318:رقم �لرخ�شة �ل�شناعية

 قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لتايل:
خروج �ل�شريك:

�شركة �لنا�شر لال�شتثمار�ت ذ.م.م
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شماء �ل�شركاء:

�شركة زجاج �س.ذ.م.م
دبي لال�شتثمار )�شركة م�شاهمة عامة(

وعلى كل من لديه �عرت��س على �الجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة 
�أ�شبوع  �مل�شتثمرين - خالل  �إد�رة خدمة   - �ل�شناعه  مكتب تنمية 
من تاريخ ن�شر �الإعالن ، و�إال فلن يقبل مكتب تنمية �ل�شناعة �أي 

�عرت��س بعد �نق�شاء مدة �الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7
اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
�لبحري( بان �ل�شادة/الهدف لتاأجري ال�سفن التجارية 
قد تقدمو� بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها 

بعد وهي:

على كل من له �عرت��س على ت�شجيل هذه �ل�شفينة 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �العالن.
اإدارة مراكز خدمة املتعاملني مركز ابوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

Abu Dhabi  )Ex:Shadad( 8 تارجت
رقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

212026
 العلم ال�سابق

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

لوك�س
رخ�شة رقم:CN 1546463 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شارع �ملليون

رخ�شة رقم:CN 1462802 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي حممد ثعيلب �شقر �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد �حمد �شامل �ملزروعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/04046/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : عبد�هلل حممد نور بن هندي 
 مبا �أن �ملدعي : مي للعقار�ت - �س ذ م م   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/04046/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه مبا ي�شتجد من بدل �يجار وحتى �الخالء �لفعلي 

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �الجرة للماجور فرت�شد بذمته مبلغ 55.713 درهم 
م�شتحق حتى تاريخ 2017/5/3 وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �الخالء يف 2017/4/1 

مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �الجرة للماجور فرت�شد بذمته مبلغ 55.713 درهم 
م�شتحق حتى تاريخ 2017/5/3 وميتنع عن �شد�د رغم �خطاره بال�شد�د �و �الخالء يف 2017/4/1 

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 3574 درهم وذلك عن ر�شوم �لتربيد م�شتحق حتى 
تاريخ 2017/3/31 مع ما ي�شتجد وذلك طبقا للبند رقم 13 من بنود عقد �اليجار

مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على غر�مة �رتد�د كل �شيك مبلغ )1000( وقد �رتد عدد 
)3( �شيك دون �شرف وذلك طبقا للبند رقم 12 من بنود عقد �اليجار.  

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �الثنن �ملو�فق 2017/6/12 �ل�شاعة 
1.00بعد �لظهر �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثانية( بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز 
ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ 

�لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم مبثابة احل�سوري بالن�سر  
اإعالن حكم مبثابة احل�سوري يف الدعوى رقم 02/02504/2017 اإيجارات 

�ملحكوم له طالب �العالن /  نيوتري فارم - �س م ح 
�لعنو�ن : دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - مكتب �ملز�نن 09 - مكتب �لعوي�س 

و�ملطرو�شي للمحاماة 
�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه / مطعم تر�ث �ملندي - �س ذ م م - فرع 

�لعنو�ن : دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - بناء يل ريفري� - �شارع �ملر�شي - بجانب حمطة 
مرتو بحري�ت جمري� - حمل رقم ��س 02 - رقم �الر�س 149 - رقم �لبلدية : 461-392 

منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/4/25 - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 
�لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د بدل �اليجار �ملتاأخر من تاريخ 2016/8/15 وحتى 2016/11/15 بو�قع 
وثالث  دره��م��ا  وث��الث��ون  وث��الث  وثالثمائة  �لفا  وث��الث��ون  )ث��الث  �شهريا  دره��م   33.333/33
وثالثون فل�شا(  وباد�ء فائدة  �تفاقية عن �ملبلغ �ملق�شى به بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �لف�شل 

يف �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د 
�لر�شوم و�مل�شاريف : و�لز�مها بر�شوم وم�شروفات �لدعوى. 

لذلك  �لطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  �لغيابي  �حلكم  باعالن  �ل��زم  قد  �لقانون  �ن  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                          �ىل �ملدعي عليه/ �شمارت مان ملقاوالت �لبناء - �س ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعين قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�شة يوم 

�الحد 2017/6/13  �ل�شاعة 8:30 

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 
و�مل�شاريف )مع  �لر�شوم  باال�شافة �ىل  �شيكون مبثابة ح�شوري.   فان �حلكم  ، ويف حالة تخلفك  �الق��ل  �ي��ام على  بثالثة 

تق�شري مدة �العالن( 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
 عمايل جزئي 3109/2017 
عمايل جزئي 3110/2017 
عمايل جزئي 3111/2017 
عمايل جزئي 3114/2017 
عمايل جزئي 3115/2017 
عمايل جزئي 3116/2017 
عمايل جزئي 3117/2017 
عمايل جزئي 3118/2017 
عمايل جزئي 3119/2017 
عمايل جزئي 3121/2017 
عمايل جزئي 3122/2017 
عمايل جزئي 3124/2017 
عمايل جزئي 3125/2017 
عمايل جزئي 3126/2017 
عمايل جزئي 3186/2017

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

��شم �ملدعي
فيدهبان �شاندر� �شينغ 

ر�مو بر�جاباتي 
دير�ج كومار �شارما 

�ماال ميان
ر�كي�س باتيل 
�شاهد �ن�شاري 

جاجدي�س فولت�شاند في�شو �كارما 

جاناك بانديت ر�م �شيفاك بانديت 
ر�جي�س ر�مربيك�س

�شاجناي �شينغ 

�شانوج كومار ياد�ف  
�شاندر�ما كومار جوند 

فيجاي بر�تاب �شاوهان �شور�ت �شاوهان 
نان دالل �شارما 

�شامام علي جا�شيت علي 

مبلغ �ملطالبة
 4313  درهم + تذكرة �لعودة
3186  درهم + تذكرة �لعودة
4844  درهم + تذكرة �لعودة
3187  درهم + تذكرة �لعودة
4571  درهم + تذكرة �لعودة
4213  درهم + تذكرة �لعودة
4787  درهم + تذكرة �لعودة
5269  درهم + تذكرة �لعودة
4715  درهم + تذكرة �لعودة
4549  درهم + تذكرة �لعودة
4472  درهم + تذكرة �لعودة
3844  درهم + تذكرة �لعودة
3896  درهم + تذكرة �لعودة
4494  درهم + تذكرة �لعودة
5299  درهم + تذكرة �لعودة
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عربي ودويل

يف  �عتقلو�  �لذين  �لع�شرة  �ملوقوفن  جميع  �أن  لندن  �شرطة  �أعلنت 
�لربيطانية،  �لعا�شمة  ��شتهدف  �ل��ذي  �الع��ت��د�ء  يف  �لتحقيق  �إط��ار 

م�شاء �ل�شبت �ملا�شي، �أخلي �شبيلهم بعدما برئت �شاحتهم .
“هوؤالء �لع�شرة �عتقلو� �الأحد خالل مد�همات  �إن  وقالت �ل�شرطة 
نفذتها �ل�شرطة يف حي باكينغ يف �شرق لندن، حيث كان يقيم �ثنان 
م��ن م��ن��ف��ذي �الع���ت���د�ء �ل��ث��الث��ة. وك���ان ه��ن��اك م��وق��وف��ان �آخ����ر�ن يف 
�شابق من  �شر�حهما يف وقت  �أطلقت  �ل�شرطة  لكن  نف�شها،  �لق�شية 

دون �أي مالحقات«.
ويف �شياق مت�شل، قالت قناة �شكاي نيوز، �م�س �الأول �الإثنن نقاًل 
بد�  �ل�شرطة �لربيطانية عرثت على ما  �إن  ت�شمها،  عن م�شادر مل 
�أنها قنابل حارقة يف �لعربة �لفان �لتي ��شتخدمها ثالثة مت�شددين 

لده�س مارة خالل هجوم ج�شر لندن.
و�أ�شافت �ملحطة �أن “12 زجاجة على �الأقل مملوءة ب�شائل �شفاف 
ومغلقة بقطع من �لقما�س عرث عليها د�خل �لعربة �لفان �مل�شتاأجرة، 

و�أن �ل�شرطة تعاملت معها على �أنها قنابل حارقة«.
وقتل �شبعة �أ�شخا�س �ل�شبت، بعد �أن ده�س ثالثة مهاجمن بالعربة 

عدد�ً من �ملارة، ثم طعنو� �آخرين يف حانات ومطاعم قريبة.

ن�شره تنظيم  �إع��الن  �أنها تتحقق من   ، �الأ�شرت�لية،  �ل�شرطة  �أك��دت 
�مل�شوؤول عن  �مل�شلح  �أحد مقاتليه كان  �أن  �الإرهابي يعلن فيه  د�ع�س 

و�قعة �حتجاز رهينة يف ملبورن يوم �الثنن.
وقالت �ملتحدثة با�شم �شرطة والية فيكتوريا، ناتايل �شافينو: نحن 

على علم به لكنه ي�شكل جزء�ً من �لتحقيق.
كان  م�شلحاً  بالر�شا�س  قتلت  �أنها  �ال�شرت�لية  �ل�شرطة  و�أو�شحت 

يحتجز �مر�أة رهينة يف مدينة ملبورن.
�ملتحدة �شد  �لواليات  ت�شارك يف حملة  �لتي  �أ�شرت�ليا،  �أعلنت  فيما 
الحتمال  حت�شباً  �لق�شوى  �لتاأهب  حالة  و�لعر�ق،  �شوريا  يف  د�ع�س 
�ل�شرق  �لقتال يف  ع��ادو� من  وق��وع هجمات من مت�شددين حملين 

�الأو�شط �أو من موؤيديهم.
وقالت �ل�شرطة يف بيان �إن “ثالثة من �شباط �ل�شرطة �أ�شيبو� يف 
�شكنية يف �شاحية  بناية  �شاعة يف  �أك��رث من  ��شتمرت  �لتي  �ملو�جهة 
على �ل�شاطئ يف بر�يتون، و�أن رجاًل ثانياً عرث عليه قتياًل يف وقت 

�شابق متاأثر�ً باإ�شابته بر�شا�شة«.
تويرت  على  �لر�شمي  ح�شابها  على  فيكتوريا  والي��ة  �شرطة  وغ��ردت 
�أن��ه يعتقد  �إىل  �شقة، م�شرية  د�خ��ل  �لتفاو�س مع رجل  �أنها حاولت 
�أن هناك �مر�أة معه ال ي�شمح لها باملغادرة، وبعد نحو �ل�شاعة قالت 

�ل�شرطة �إنها متكنت من حل �ملوقف و�إنقاذ �ملر�أة.

باأن كثري�ً من  ت�شليماً  �الأمريكية هناك  ب��االإد�رة  قال م�شوؤول كبري 
ت�شرفات قطر مقلقة متاماً لي�س جلري�نها يف �خلليج فح�شب، و�إمنا 

للواليات �ملتحدة �أي�شاً.
“�شقاق  روؤي��ة  تريد  ال  �ملتحدة  �لواليات  �أن  �الإثنن،  �مل�شوؤول،  و�أك��د 
�لدول  م��ن  بع�س  قطعت  �أن  بعد  وذل���ك  �خل��ل��ي��ج،  دول  ب��ن  د�ئم” 
�خلليجية و�لعربية �لعالقات مع قطر، ب�شبب �تهامها بدعم �إير�ن 
�الجتاه  �إىل  �إعادتهم  “نريد  �مل�شوؤول  و�أ�شاف  �إرهابية”.  وجماعات 

�ل�شحيح.
�إن  �الإثنن  �الأبي�س يف ت�شريح م�شاء  �لبيت  �شياق مت�شل، قال  ويف 
�أن قطعت  “تر�مب ملتزم بالعمل لتخفيف �لتوتر�ت باخلليج، بعد 

بع�س �لدول عالقاتها مع قطر.
وم���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �الأم��ري��ك��ي ري��ك�����س تيلر�شون، 
لل�شحافين يف �شيدين، �إن �لقر�ر لن يوؤثر على حماربة �الإرهابين، 

و�إن و��شنطن حثت حلفاءها �خلليجين على حل خالفاتهم.

عوا�صم

لندن

وا�شنطن

�شيدين

ركاب يقفزون من طائرة 
باأ�سرتاليا بعد تهديد كاذب

•• �صيدين-رويرتز:

قالت �ل�شرطة وو�شائل �إعالم �أ�شرت�لية �م�س �لثالثاء �إن ركاب طائرة قفزو� 
منها بعد هبوطها يف مطار يف منطقة ريفية باأ�شرت�ليا بعد �لعثور على ر�شالة 
تهديد يف دورة مياه تبن فيما بعد �أنها خدعة. وتاأتي هذه �لو�قعة بعد يوم 
على عملية ح�شار يف ملبورن تتعامل معها �ل�شرطة على �أنها عملية �إرهابية. 
يكن هناك  �شيء. مل  يعرث على  لرويرتز مل  �ل�شرطة  با�شم  وقالت متحدثة 
�شيء.  يكن هناك  وب��ال��ت��ايل مل  ر�شالة  �إن��ه��ا جم��رد  و�ق��ع��ي الأح���د.  تهديد  �أي 
و�أ�شارت �ل�شرطة �إىل �أنه مت �إخالء �لطائرة �لتي كانت تقل 42 ر�كبا يف رحلة 
�عتقال  ويلز �جلنوبية ومت  �شاوث  نيو  �أل��ب��وري يف والي��ة  �ملطار يف  د�خلية يف 
�إنه  قوله  �لركاب  �أح��د  عن  �ال�شرت�لية  بر�س  �أ�شو�شييتد  وكالة  ونقلت  رج��ل. 
�لوكالة  و�أ�شارت  و�رك�شو�.  و�خرجو�  �أمتعتكم  �تركو�  ي�شرخ:  �شخ�شا  �شمع 
�إميلي ووترز �ملتحدثة با�شم �شرطة  �مل��درج. وقالت  �إىل  �أن �لركاب قفزو�  �إىل 
�إىل مطار  �لطو�رئ ح�شر�  “�ل�شرطة وخدمات  �إن  �شاوث ويلز لرويرتز  نيو 
�ألبوري بعد تلقيهما معلومات عن �لعثور على ر�شالة يف منطقة دور�ت �ملياه«. 
و�أ�شافت ووترز “نزل جميع �لركاب و�عتقل �شخ�س يف غ�شون خم�س دقائق” 
ر�ف�شة �لك�شف عن �ملزيد من �ملعلومات. ومل تف�شح ووت��رز عما ورد يف تلك 
�لر�شالة. وذكرت �شركة فريجن �أ�شرت�ليا للطري�ن �أن �ل�شرطة كانت بانتظار 
“جر�ء حدث �مني على متنها. ومل توؤكد على �لفور  �لطائرة لدى و�شولها 
عدد �لركاب �لذين كانو� على منت �لطائرة. وكان رئي�س �لوزر�ء �الأ�شرت�يل 
ملبورن  مدينة  يف  د�م  ح�شار  مع  تتعامل  �ل�شرطة  �إن  ق��ال  ترنبول  مالكومل 
على �أنه “عمل �إرهابي” وذلك بعد �إعالن تنظيم �لدولة �الإ�شالمية �أن �أحد 

مقاتليها هو �مل�شلح �مل�شوؤول عن �لو�قعة. 
وقتلت �ل�شرطة �ال�شرت�لية بالر�شا�س �مل�شلح يعقوب خريي، �لذي له �شجل 
�إجر�مي طويل، �أم�س �الأول �الثنن بعدما قتل رجال يف بهو مبنى �شكني يف 

ملبورن ثاين �أكرب مدن ��شرت�ليا و�حتجز �مر�أة رهينة د�خل �ملبنى.

مقابل حت�سني االأو�ساع االإن�سانية يف القطاع

الحتالل ي�سرتط ال�سماح بزيارة اجلن�د الأ�سرى يف غزة

بعد الدول العربّية..

حراك اأمريكي ملعاقبة قطر على دعمها الإرهاب

جمل�ض حكماء امل�سلمني يدع� النظام القطري اإىل مراجعة م�اقفه وعدم التدخل يف �س�ؤون الدول الأخرى

م�ؤ�سرات �سعف وخيبة وخ�ف.. اأي طريق ت�سلك طهران؟

الأردن ينفي تلقيه طلبًا ل�ست�سافة الق�ات الأملانية�سيخ الأزهر يدع� حلماية ال�سباب من ال�سق�ط يف براثن التيارات الفكرية املنحرفة
�لبع�س  �أن  �الأكرب  �الإم��ام  و�أكد ف�شيلة  بالقاهرة. 
و�لطائفية  �ل��ع��رق��ي��ة  �ل��ت��وت��ر�ت  م��ن��اط��ق  ي�شتغل 
..الفتا  �ل�شخ�شية  وم�شاحله  �أطماعه  لتحقيق 
�إىل �أن �الأزهر على ��شتعد�د لتقدمي �لدعم �لكامل 
و�لدعوة  �لتعليم  جم��ال  يف  �ل�شقيقة  للبحرين 
�لطائفية  �الأف��ك��ار  �أج���ل جمابهة  م��ن  و�ل��ت��ع��اون   ،

و�ملتطرفة.
�أهمية �جلهود  �لبحريني  �ل�شفري  �أكد  من جانبه 
�لتي يبذلها �الأزهر �ل�شريف يف مكافحة �لتطرف 

على �مل�شتوى �ملحلي و�لدويل.

•• القاهرة-وام: 

ِيّب،  قال ف�شيلة �الإمام �الأكرب �لدكتور �أحمد �لَطّ
�شيخ �الأزهر �ل�شريف، �إن ما متر به �الأمة �لعربية 
ب��ذل م��زي��د م��ن �جلهود  �إىل  و�الإ���ش��الم��ي��ة يحتاج 
�لتيار�ت  بر�ثن  يف  �ل�شقوط  من  �ل�شباب  حلماية 
�أمن  زع��زع��ة  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ملنحرفة  �لفكرية 

و��شتقر�ر �ملنطقة.
جاء ذلك خالل ��شتقباله �م�س �ل�شفري ر��شد بن 
�لبحرين  مملكة  �شفري  خليفة،  �آل  �لرحمن  عبد 

•• وا�صنطن-وكاالت:
يف  �لرئا�شية  �النتخابات  �نتهاء  مع 
�إي������ر�ن، ت�����ش��اءل �ل��ن��ا���ش��ط �الإي����ر�ين 
“فورب�س”  موقع  يف  علوي  ح�شمت 
�الأمريكي عن �لطريق �لذي �شت�شلكه 
، د�خلياً وخارجياً؟ وهل  �إي��ر�ن  �أمام 
�إق���ام���ة عالقات  ���ش��ت��ح��اول ط���ه���ر�ن 
وخ�شو�شاً  �ل������دويل،  �مل��ج��ت��م��ع  م���ع 
�لواليات �ملتحدة؟ وهل يهتم �لنظام 
ب��االن��خ��ر�ط م��ع �لعامل؟  �الإي�����ر�ين 
�لرئي�س  �أعطي  �ل�شبب،  لهذ�  وه��ل، 

ح�شن روحاين والية ثانية؟
�ملخّيبة  �جل���دي���دة  �ل��ت��ك��ت��ي��ك��ات  ه���ذه 
ي�شتخدمها �لنظام منذ �أربعة عقود، 

د�عياً �إىل عدم �لوقوع يف فخ �إير�ن 
للجمهورية  �الأع���ل���ى  �مل��ر���ش��د  وك����ان 

يف �إ�شارة �أخرى �ىل �ل�شعف. ولي�س 
تر�مب  لزيارة  عابرة  نتيجة  �شمته 
للمنطقة، و�إمنا �أي�شاً �نعكا�س مليز�ن 
�الأو�شط  �ل�شرق  يف  �جلديد  �لقوى 
يقلب  �ل�������ذي  �ل����وق����ت  يف  و�أب������ع������د، 
�الأم���ري���ك���ي �جلديد  �ل��رئ��ي�����س  ف��ي��ه 
�لتي  �ل�شابقة  �خلارجية  �ل�شيا�شات 

�أخفقت يف حتقيق نتائج. 
 وخلامنئي كل �حلق باأن يقلق، بر�أي 
�الأمريكية  ف���وز�رة �خل��ز�ن��ة  ع��ل��وي. 
ث���الث جوالت  �إ����ش���د�ر  �ن�����ش��غ��ل��ت يف 
م�شود�ت  �إىل  �إ�شافة  �لعقوبات،  من 
�لكونغر�س.  يف  ت���ن���اق�������س  �أخ��������رى 
�م��ت��ن��ع عن  �أن خ��ام��ن��ئ��ي  و�مل���ف���ارق���ة 
�الإدالء باأي ر�أي من هذه �لعقوبات، 
يف  باالإخفاق  �أمريكا  �تهم  حتى  وال 

�لتز�م تعهد�تها �لنووية.

وخيبة وخوف.
�ل��رئ��ي�����س �الأم��ري��ك��ي دونالد  و�أن��ه��ى 
�ل�شرق  يف  ج���ول���ة  �أخ�������ري�ً  ت���ر�م���ب 
خاللها  وج�����ه  و�أوروب����������ا  �الأو������ش�����ط 
ر�شائل قوية �إىل �إير�ن، متهماً �إياها 
ب����االإره����اب و�ل�����ش��ر، وم������ربز�ً �ل���دور 
�ملزعزع لال�شتقر�ر للنظام �الإير�ين، 
�مليلي�شيات و�لتدخل يف  و��شتخد�مه 
�شوريا و�لعر�ق و�ليمن، و�النتهاكات 

�لفا�شحة حلقوق �الإن�شان.
للعمل مع  نيته  �أي�شاً  و�أب��رز تر�مب 
�لتدخالت  ���ش��د  �مل��ن��ط��ق��ة  دول  ك���ل 

�الإير�نية. 
�أربعة  �ألقى خامنئي  ورد�ً على ذلك، 
خ��ط��اب��ات ع��ل��ى وق���ع ه��ت��اف��ات �ملوت 
�أن�شاره. ومع ذلك، مل  الأمريكا من 
�ل�شابقة،  عبار�ته  تكر�ر  على  يتجر�أ 

ع��ل��ي خامنئي  �هلل  �آي���ة  �الإ���ش��الم��ي��ة 
ثمة  ب�������اأن   ، م����اي����و   29 يف  �����ش����رح 
عالقات  �إق�����ام�����ة  ع���ل���ى  ح���ري�������ش���ن 
عاملية، و�أو�فق معهم متاماً. وبدوره، 
قال وزير �لنفط بيجان مند�ر زنغنة 
�جتماع  ه��ام�����س  ع��ل��ى  لل�شحافين 
الأوبك �أن بالده ال متانع يف �لتعاون 
مع �شركات �أمريكية نفطية كبرية .

يعتربون  كثريين  �إن  علوي  ويقول 
م��ث��ل ه���ذه �ل��ك��ل��م��ات ن��اف��ذة جديدة 
ولكن  �إي���ر�ن،  �إىل  بالن�شبة  للفر�س 
�ملخّيبة  �جل���دي���دة  �ل��ت��ك��ت��ي��ك��ات  ه���ذه 
ي�شتخدمها �لنظام منذ �أربعة عقود، 
�إير�ن،  �إىل عدم �لوقوع يف فخ  د�عياً 
والفتاً �إىل �أن �أولئك �لذين يعرفون 
�أن  طبيعة �لنظام �الإير�ين يفهمون 
هذه �لكلمات هي �إ�شار�ت �إىل �شعف 

رو�سيا تت�عد اجلبل الأ�س�د 
بعد ان�سمامه للنات�

•• وا�صنطن-رويرتز:

�أ�شبحت جمهورية �جلبل �الأ�شود �لع�شو �لتا�شع و�لع�شرين يف حلف �شمال 
�الأطل�شي و�أ�شادت بها �لواليات �ملتحدة اللتز�مها مب�شار �الن�شمام للتحالف 

�لع�شكري �لغربي على �لرغم من معار�شة رو�شيا.
و��شنطن  يف  ماركوفيت�س  دو�شكو  �الأ�شود  �جلبل  وزر�ء  رئي�س  كان  وبينما 
رو�شيا  ت��وع��دت  �الن�شمام  مبنا�شبة  �خلارجية  وز�رة  يف  �حتفال  حل�شور 
بالرد على “�مل�شار �ملعادي” �لذي تتبعه �جلبل �الأ�شود ونددت باله�شترييا 

�ملناه�شة لرو�شيا من جانب �جلمهورية �ليوغو�شالفية �ل�شابقة.
نائب  بن�س  مبايك  �ملر��شم  بعد  �لتقى  ماركوفيت�س  �إن  م�شوؤولون  وق��ال 
�لبيت �الأبي�س لكنه مل يجتمع مع �لرئي�س دونالد  �لرئي�س �الأمريكي يف 

تر�مب.
و�الندها�س  �ل�شدمة  وتر�مب حالة من  لقاء بن ماركوفيت�س  �أول  و�أث��ار 
�ل�شهر �ملا�شي عندما دفعه �لرئي�س �الأمريكي جانبا يف قمة حللف �الأطل�شي 
عن  �لعبء  لتخفيف  �لدفاعي  �إنفاقهم  من  �حللفاء  يزيد  �أن  فيها  طالب 

�لواليات �ملتحدة.

•• عمان-وكاالت:

�أملانياً  قال م�شدر حكومي �أردين، �إن بالده مل تتلق حتى �الآن طلباً 
ر�شمياً بنقل قو�تها من قاعدة �إجنرليك �لرتكية �إىل قاعدة �الأزرق، 
�لقو�ت  با�شت�شافة  متانع  ال  �ململكة  �أن  �مل�شدر  و�أك��د  �ململكة.  �شرق 
�الأملانية �مل�شاركة يف عمليات �لتحالف �لدويل للحرب على �الإرهاب .

و�أعلنت وزيرة �لدفاع �الأملانية �ور�شوال فون در لين، يف وقت �شابق 
�الإثنن، �أن �جلي�س �الأملاين م�شتعد لنقل قو�ته من قاعدة �إجنرليك 
�الأملانية  �ملباحثات  ف�شل  بعد  �الأردن،  يف  �الأزرق  قاعدة  �إىل  �لرتكية 

�لرتكية ب�شاأن زيار�ت �لنو�ب �الأملان للقاعدة.
وق��ال��ت �ل��وزي��رة �مل��ق��رب��ة م��ن �مل�شت�شارة �أجن��ي��ال م��ريك��ل: م��ن غري 

�ملقبول �أال يتمكن نو�بنا من زيارة �جلنود، بعد �أن �أ�شرت �حلكومة 
�لرتكية على موقفها. 

�الأربعاء نقل  �الأملاين �شيناق�س  �لوزر�ء  �أن جمل�س  �لوزيرة  و�أ�شافت 
نحو  على  موزعة  �ملعد�ت  من  طن  �آالف  و10  ع�شكرياً   280 نحو 

200 حاوية يف �إجنرليك.
على  �لعثور  مت  باأنه  مذكرًة  لالنتقال”،  م�شتعدون  “نحن  و�أك��دت 
على  و�حل�شول  �الأردن��ي��ة  �الأزرق  قاعدة  يف  نف�شه  �مل�شتوى  يف  بديل 

تاأييد �أردين على �لنقل.
طبيعي  ب�شكل  �ل��وزي��رة  وف��ق  يتطلب  �الأملانية  �ل��ق��و�ت  �نتقال  ولكن 
�لتحالف  �إ�شناد عمليات  �إط��ار مهام  �أملانيا �جلوية، يف  تعليق طلعات 

�لدويل �شد تنظيم د�ع�س �نطالقاً من �إجنرليك.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ليربمان،  �ف��ي��غ��دور  �الم����ن،  وزي���ر  �ن  ه��اآرت�����س  تكتب 
�علن، �م�س، باأن �لو�شع �الإن�شاين يف غزة لن يتح�شن 
�ال�شرى  بزيارة  �الحمر  لل�شليب  �ل�شماح  يتم  �ن  قبل 

�الإ�شر�ئيلين لدى حما�س. 
بالزيارة،  �الحمر  لل�شليب  بال�شماح  ليربمان  وطالب 
وقال �نه لن يتم حت�شن �الأو�شاع �الإن�شانية يف �لقطاع 

من دون ذلك. 
ت�����ش��اوؤالت �ع�شاء  ل��ي��ربم��ان خ��الل رده على  و�أ���ش��اف 
�لكني�شت: “لدينا يف �أ�شر حما�س جندين ومو�طنن 
�ملجتمع  قبل  من  مطلب  �أي  ط��رح  ع��دم  ��شر�ئيلين. 
�لبيت ب�شاأن  �ل��دويل، ومن قبل ق�شم من �ع�شاء هذ� 
�حل����ق �مل��ب��دئ��ي ل��ل�����ش��ل��ي��ب �الح���م���ر ب��زي��ارت��ه��م، يعني 
�نا�س يخت�شون باحلديث عن  �بحث عني. يوجد هنا 
�الأمر  ي�شل  عندما  ولكن  �الإن�شان،  وحقوق  �الحتالل 
�ىل تنظيم �رهابي مثل حما�س، لن ي�شل �الأمر بتاتا 

�ىل �أي �شجب �و طلب«.
�لذين  �لثالثة  �لفل�شطينين  �ن  �ىل  ليربمان  و�مل��ح 
م�شوؤول  �غتيال  يف  �ل�شلوع  ب�شبهة  حما�س  �عدمتهم 
حما�س مازن فقها، مل تكن لهم عالقة باالأمر، وقال: 
كان ميكنهم �تهامهم �ي�شا باغتيال ويل �لعهد فر�ن�س 
�ملقد�ر  بنف�س  �الوىل،  �لعاملية  �حل��رب  قبل  فرديناند 
من �لنجاح. مل ��شمع �شجبا الإعد�م ثالثة فل�شطينين 
من دون حماكمة ومن دون حمامن ومن دون �ثباتات 

ومن دون �أي �شيء.
وتطرق ليربمان �ىل قر�ر �ل�شعودية وم�شر و�المار�ت 
قطر،  مع  �لعالقات  قطع  و�ليمن  و�لبحرين  �ملتحدة 
�خلطر  �ن  يفهمون  �ي�شا،  �لعربية  �ل���دول  يف  وق���ال: 
�حلقيقي على �ملنطقة كلها هي لي�شت ��شر�ئيل، �ليهود 
�لدول  �ن  و��شار �ىل  �ل�شهيونية، و�منا �الرهاب”.  �و 

ب�شبب  “لي�س  ق��ط��ر  م��ع  ق��ط��ع��ت ع��الق��ات��ه��ا  �مل��ع��ت��دل��ة 
��شر�ئيل وال ب�شبب �مل�شالة �لفل�شطينية، و�منا ب�شبب 

�لتخوف من �الإرهاب �الإ�شالمي �ملتطرف. 
ت�شكل فاحتة  ه���ذه �خل��ط��وة  ف���ان  ل��ي��ربم��ان  وح�����ش��ب 

للتعاون يف حماربة �الرهاب.
�ل�شعودية  �ىل  تر�مب  �لرئي�س  بزيارة  ليربمان  وذّك��ر 
يف �ل�شهر �ملا�شي، حيث حتدث �وال عن �لتحالف �شد 
�الإرهاب، و�كد ليربمان �ن ��شر�ئيل منفتحة للتعاون، 

و�ن �لطابة موجودة يف �جلانب �لثاين.
 و��شاف �نه ال توجد عالقة بن �لق�شية �لفل�شطينية 
وعالقات ��شر�ئيل مع �لدول �لعربية �ملعتدلة، وقال: 
�شالم مع  �تفاقيات  وقعنا  �ننا  ينعك�س يف حقيقة  هذ� 
�أي عالقة بالق�شية �لفل�شطينية.  م�شر و�الأردن دون 
مع �رتباط، ولكن دون �نتظار �حلل. هنا �ي�شا، مينع 
��شرت�ط تطوير �لعالقات مع �لدول �لعربية �ملعتدلة 

بحل �لق�شية �لفل�شطينية.
ليربمان  �ن  �لقول  “ميكن  قائال:  ليربمان  وو����ش��ل 
م�شتوطن ونتنياهو متطرف. لن يكون هنا �أي رئي�س 
حكومة يقرتح �كرث مما �قرتحه �وملرت يف �نابولي�س، 
و�حلقيقة هي �ن �بو مازن رف�س �لتوقيع. وقبل ذلك 
�ي�شا مت  ديفيد، فهناك  ب��ر�ك وعرفات يف كامب  ك��ان 
�بد�،  تتكرر  ل��ن  و�ل��ت��ي  �مل���دى  بعيدة  مقرتحات  ط��رح 
كما �آمل على �الأقل. هناك �ي�شا رف�س �لفل�شطينيون 
�لتوقيع. تعالو� نتوقف عن جلد �لذ�ت. لي�س كل �شيء 

يتعلق بنا«.
�ملتحدة  �ل�����والي�����ات  ب����ن  �الأ����ش���ل���ح���ة  ���ش��ف��ق��ة  وح������ول 
و�ل�����ش��ع��ودي��ة ق����ال ل��ي��ربم��ان �ن ه����دف ����ش��ر�ئ��ي��ل هو 
�حل��ف��اظ على �ل��ت��ف��وق �ل��ن��وع��ي. دورن���ا ه��و لي�س منع 
�لعربية  و�ل������دول  �مل��ت��ح��دة  �ل����والي����ات  ب���ن  ���ش��ف��ق��ات 
�ملعتدلة، و�منا حت�شن �لفجوة �لنوعية. يف 2016 مت 
216 مليار دوالر. ويف  ��شلحة بقيمة  بيع  �ملنطقة  يف 

ميكن  ما  كل  �لقيا�شي.  �لرقم  هذ�  �شنتجاوز   2017
عمله مت عمله من قبل �جلي�س ووز�رة �المن على كل 
�ي�شا،  �حل��ال��ة  ه��ذه  �أن��ه يف  م��ن  متاأكد  �ن��ا  �مل�شتويات. 
�شنتمكن من �حلفاظ  �لكبري لل�شفقة،  ورغم �حلجم 
على �لفجوة �لنوعية. �عتقد �نه توجد �ذن �شاغية يف 

�جلانب �لثاين .
ويف رده على م�شاألة �الكتظاظ على �ملعابر بن ��شر�ئيل 
و�ملناطق، قال ليربمان �ن �شببه لي�س �لتخوف �المني، 
و�من���ا �ل��ب��ريوق��ر�ط��ي��ة. ع��ل��ى ه���ذه �مل��ع��اب��ر مي��ر عمال 
130 �لف فل�شطيني يعملون يف  يعملون ب�شكل د�ئم، 
��شر�ئيل. غالبيتهم ال ي�شكلون �أي خطر �مني. و�شرح 
ليربمان باأن غالبية �ملعابر ال تخ�شع ل�شلطة �جلي�س، 
�لد�خلي،  �الم��ن  وز�رة  مل�شوؤولية  يخ�شع  بع�شها  و�ن 

�قرتح  ب��اأن��ه  و����ش��اف  �مل��ط��ار�ت.  و�شلطة  �الم���ن  وز�رة 
توحيدها كلها حتت �شلطة و�حدة. وقال: بكل ب�شاطة، 

فان طرق معاجلة �الأمر على �ملعابر لي�شت �شحيحة.
�لثمن،  ن�شاطات ع�شابة بطاقة  وتطرق ليربمان �ىل 
وقال: نحن نتعامل بقب�شة قا�شية مع �شبيبة �لتالل، 
لكن �جلهاز �لق�شائي يت�شاهل معهم. من يهاجم جنود 
�جلي�س يجب �ن يتحمل �لعقوبة بدون عالقة بهويته 

– �شبيبة تالل �و فل�شطينين �و متدينن. 
�ل�شنة  �ل��ت��ي مت���ت يف  �ن �خل���ط���و�ت  ل��ي��ربم��ان  وق����ال 
�الأخرية �شملت �و�مر �قامة جربية و�عتقاالت �د�رية 
ولو�ئح �تهام كما مل يحدث يف �أي �شنة، ح�شب ما �ذكر. 
وح�شب ليربمان فاإنه مل يتم حتويل ميز�نيات ل�شبيبة 

�لتالل.

•• وا�صنطن-وكاالت:

و��شنطن  �الأمريكية  �لعا�شمة  �أّن  مايجرز  ب��رو���س  �ل�شيا�شي  �لكاتب  �أّك���د 
��شت�شافت منذ �أقّل من �أ�شبوعن موؤمتر�ً بارز�ً �أ�ّشر �إىل وجود �إر�دة لتغيري 

�لعالقة �الأمريكية مع قطر. 
�إدو�رد روي�س، ع�شو جمهوري يف �لكونغر�س �الأمريكي عن والية كاليفورنيا، 
ر الإدخال قانون �شي�شنف قطر كدولة ر�عية لالإرهاب ب�شبب دعمها  يح�شّ

حلركة حما�س وجمموعات �أخرى 
ويف مقاله �شمن موقع “ذ� د�يلي كولر” �الأمريكي ذّكر باأن قطر هي دولة 
�أل���ف م��و�ط��ن م��ع حو�يل   300 ب����رتودوالر �شغرية �حل��ج��م ت�شم ح���و�يل 

مليوين عامل �أجنبي على �أر��شيها. 
�أي�شاً م�شتثمر �شخم يف قطاع �لعقار�ت د�خل و��شنطن بحيث مولت  وهي 
�الأمريكين  �ل�شيا�شين  بع�س  ��شرتى  �ل��ذي  �ل�شكني  �شنرت  �شيتي  جممع 
�شققاً فيه مبالين �لدوالر�ت �أو على �الأقل ��شتاأجرو� عدد�ً من �شققه. وعلى 
�لدولة  �أي �شيء عن هذه  �الأمريكين  بالكاد يعلم معظم  �لرغم من ذلك، 

بح�شب �لكاتب.
عن  �لدفاع  وموؤ�ش�شة  هد�شن  معهد  برعاية  مّت  �ل��ذي  �ملوؤمتر  �إىل  بالعودة 
�لدميوقر�طية �الأمريكين، فقد �شهد ح�شور�ً كثيفاً من م�شوؤولن يف �إد�رة 
روب��رت غي�شت�س  �ل�شابق  �لدفاع  و�أ�شار وزير  ملا كتبه مايجرز.  تر�مب وفقاً 
قو�تها  �شحب  تدر�س  �أن  �ملتحدة  للواليات  ميكن  �أن��ه  �إىل  �آخ��رون  وخطباء 
�ملوجودة من قاعدة �لعديد �لقطرية، �إذ� ف�شلت �لدوحة بااللتز�م بتعهد�تها 

يف �إيقاف متويلها لالإرهاب.

توافق جمهوري دميوقراطي 
يف ذلك �حلدث، وهو  “مثري�ً لالهتمام”  �لكتابة عما كان  يتابع �ل�شحايف 
�ل��ت��و�ف��ق م��ن �حل��زب��ن �جل��م��ه��وري و�ل��دمي��وق��ر�ط��ي ع��ل��ى تو�شيف قطر 
كحليف ذي وجهن. لي�س باك�شتان بالتمام، لكن �شيء قريب منها. �ل�شفري 
�لباك�شتاين �ل�شابق يف و��شنطن ح�شن حقاين لفت �لنظر �إىل �أّن �لواليات 
�لعالقة  من  ج��زء  حيث  دول  مع  تتعامل  حن  ديبلوما�شياً  تعاين  �ملتحدة 

�لثنائية يبدو جيد�ً بينما يبدو �جلزء �الآخر “�شعباً«. 

عقوبة متويل االإرهاب.. اإقامة جربية!
بار�ك  �ل�شابق  �لرئي�س  �إد�رة  ��شتقال من من�شبه يف  �لذي  �شوليفان  جايك 
�الأمن  ���ش��وؤون  يف  كلينتون  ه��ي��الري  حملة  م�شت�شار  مهمة  ليتوىل  �أوب��ام��ا 
�لقومي عرّب عن خماوف حقيقية جتاه �شلوك قطر. �شوليفان كان و�حد�ً 
من بن دميوقر�طين كرث �عتلو� �ملنرب للحديث بح�شب مايجرز. ومع �أّن 
ماري بيث لونغ، م�شاعدة وزير �لدفاع �ل�شابق ل�شوؤون �الأمن �لعاملي، ذكرت 
�أّن ثالثة من بن �آخر خم�شة متورطن يف متويل �الإره��اب د�خل قطر قد 
مّتت حماكمتهم، �إاّل �أّنها �شددت على وجوب �أن تقوم قطر باملزيد يف جمال 
�لذين  �أولئك  بن  من  �لعديد  �أّن  �أو�شحت  لونغ  فبيث  �الإره���اب.  مكافحة 

�أدينو� مل يو�جهو� �شوى �الإقامة �جلربية.
تق�شو على �ل�شعر�ء �أكرث من �الإرهابين!

جنود  على  �إرهابية  هجمات  لتمويل  �جلربية  “�الإقامة  �لكاتب:  وت�شاءل 
�الأمريكي  �لرئي�س  قاله  م��ا  و��شتذكر  وحلفائنا؟”.  مدنين،  �أمريكين، 
دونالد تر�مب خالل �لقمة �لعربية �الإ�شالمية �الأمريكية يف �لريا�س، حول 
كون %95 من �شحايا �الإرهاب على �الأقّل، هم من �مل�شلمن. ويف �ملقابل، 
قطري  �شاعر  �لعجمي،  حمّمد  ق�شية  يف  بالتاأمل  ق���ّر�ءه  �ل�شحايف  طالب 
�نتقد من خاللها  �شيا�شية  بتهمة نظمه ق�شيدة   ،2011 �شنة  توقيفه  مّت 
�لدولة  الأم��ن  خرقاً  �عتربت  �لق�شيدة  تلك  �ل��ب��الد.  يف  �حلاكمة  �ل�شاللة 
وو�جه �لعجمي حينها حكماً بال�شجن �ملوؤبد. وقد ق�شى �أربع �شنو�ت �شجيناً 

قبل �أن يتم �إطالق �شر�حه يف مار�س 2016. 
�النفر�دي.  �حلب�س  يف  ق�شاها  �الأق��ل  على  �أ�شهر  خم�شة  �أّن  �لكاتب  �أ�شاف 
ممّويل  على  �لق�شوة  ب��ه��ذه  قطر  ك��ان��ت  ل��و  فقط  معلقاً:  م��اي��ج��رز  ويكتب 

�الإرهاب �لتابعن لها.

التح�سري لت�سنيفها كراعية لالإرهاب
�إدو�رد روي�س، ع�شو جمهوري يف �لكونغر�س �الأمريكي عن والية كاليفورنيا، 
ر الإدخال قانون �شي�شنف قطر كدولة ر�عية لالإرهاب ب�شبب دعمها  يح�شّ
حل��رك��ة ح��م��ا���س وجم��م��وع��ات �أخ����رى. ول��غ��اي��ة ك��ت��اب��ة م��ق��ال��ه، ذك���ر مايجرز 
�حلزبن،  كال  من  �لكونغر�س،  يف  ع�شو�ً   11 تاأييد  على  ح�شل  روي�س  �أّن 
�ملقال بالتعليق: لو  �ملبادرة. ويختم كاتب  م�شتعدين جميعهم لرعاية هذه 
�أّنه يف �مل�شتقبل لن يكون �ل�شعر�ء فقط خلف  مّر هذ� �لقانون، فاالأمل هو 

�لق�شبان يف �لدوحة.

•• القاهرة -وام:

دعا جمل�س حكماء �مل�شلمن �لنظام �لقطري �إىل �حلر�س على وحدة �ل�شف 
�لعربي ومر�جعة مو�قفه و�اللتز�م بتعهد�ته �لتي قطعها على نف�شه �شابقا 
من وقف دعم �الإرهاب و�إيو�ء �جلماعات �ملتطرفة، وعدم �لتدخل يف �شوؤون 
�لدول �الأخرى مبا مي�س ��شتقر�رها و�اللتز�م بح�شن �جلو�ر و�حرت�م �شيادة 

�لدول �الأخرى و��شتقاللها. وذكر جمل�س حكماء �مل�شلمن يف بيان �م�س �ن 
�ملجل�س يتابع برئا�شة �الإمام �الأكرب �أ.د �أحمد �لطيب، �شيخ �الأزهر �ل�شريف، 
باهتمام بالغ �لتطور�ت �لتي ت�شهدها �ل�شاحة �لعربية خالل �الأيام �ملا�شية 
�حلزن  على  يبعث  مبا  �جلميع  فاجاأ  �ل��ذي  �ملوؤ�شف  �لقطري  �ملوقف  ب�شاأن 
و�الأ�شى و�الأمل من بني جلدتنا و�أبناء عمومتنا ..موؤكد� �د�نة جمل�س حكماء 
�مل�شلمن ملو�قف �لنظام �لقطري �لتي تقف ور�ء دعم �جلماعات �الإرهابية 

ومتولها ومتار�س �لتحري�س �الإعالمي �لذي �نعك�شت �آثاره �ملرة على �أمن 
�لتمادي  خطورة  من  �لقطري  �لنظام  �ملجل�س  وح��ذر  و��شتقر�ها.  �ملنطقة 
يف �لتغريد خارج �ل�شرب و�نتهاج �شيا�شة دعم �الإرهاب وجماعات �لتطرف، 

وفتح �لباب ل�شيا�شات �لتحر�س باملنطقة و�مل�شا�س باأمنها.
ونا�شد �ملجل�س �شمائر �مل�شوؤولن �لقطرين ��شت�شعار م�شوؤوليتهم �أمام �هلل 

و�أمام �شعوبهم وحما�شبة �لتاريخ.
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02114/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00614/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : �لفنطا�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
ورينال كرمي جيالين - جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليها �الوىل باخالء �لعقار �ملوؤجر وت�شليمه �ىل �ملدعي خاليا من �ل�شو�غل
2- �لز�م �ملدعي عليهما باد�ء دين �الجرة مببلغ 17.500 درهم متاأخر�ت �الجرة حتى نهاية 
�لعقد يف 2016/10/19 ، وما ي�شتجد منها حتى �الخالء �لفعلي ، وت�شليم �ملدعي ما يفيد 
 �شد�د قيمة ما ��شتهلك من ماء وكهرباء خالل مدة �نتفاعه بالعقار �ملوؤجر حتى متام �لت�شليم 

3- �لز�م �ملدعي عليهما ب�شد�د 2500 درهم غر�مة رجوع �ل�شيكات 
4- �لز�م �ملدعي عليهما ب�شد�د مبلغ 3000 درهم تعوي�س �تفاقي عن رفع �لدعوى 

5- �لز�م �ملدعي عليهما ب�شد�د مبلغ 2000 درهم عن فتح بالغ يف �ل�شرطة 
6- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�لن�شر  تاريخ  ي��وم من  ع�شر  خ��الل خم�شة  ه��ذ� �حلكم  بتنفيذ  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
�لقانونية  �الج��ر�ء�ت  �تخاذ  يتم  �شوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  ويف حال 

�ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03045/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01240/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : زين لتكنولوجيا �ملعلومات - �س ذ م م - جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا(

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:
1- �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د  ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى �الخالء �لفعلي 

2- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعن �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �شو�غلها 
3- �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية متاأخر�ت بدل �اليجار مبلغ وقدره  13.800 درهم 
حتى  �يجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  مع   2016/11/14 تاريخ  حتى  �اليجار  ب��دل  ميثل  ما 
�الخالء �لفعلي بو�قع 55.200 كاجرة �شنوية و�لز�م �ملدعي عليها بان ت�شلم للمدعية بر�ءة 

ذمة من هيئة �ملياه و�لكهرباء للفو�تري �مل�شتحقة على �ملاأجور حتى تاريخ �الخالء 
4- �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 2000 درهم غر�مة �رجتاع �شيك 

5- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
�لن�شر  تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03194/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : قاطر جي للتجارة �لعامة  ، وحممد �بر�هيم حموي 

مبا �أن �ملدعي : مي للعقار�ت - �س ذ م م 
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/03194/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 

بالتايل
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ )46.859/درهم( كقيمة �يجارية 

للفرتة من 2016/5/27 وحتى 2016/10/27 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ 3243 درهم وذلك عن ر�شوم �لتربيد 
 حتى تاريخ �الخالء 2016/10/27 وذلك طبقا للبند رقم )13( من بنود عقد �اليجار 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�شمن �لن�س على غر�مة �رت��د�د كل �شيك مبلغ )1000( 

وقد �رتد عدد )1( �شيك دون �شرف 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�شائية �عادة �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �الثنن  �ملو�فق 
2017/6/12  �ل�شاعة 1.00بعد �لظهر �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثانية( بالد�ئرة 
�أمر  �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03677/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : بيجو كومار �شا�شي �شا�شي ، وهاري كري�شنا للخدمات �لفنية - �س ذ م م  
مبا �أن �ملدعي : �ل�شويب لعقار�ت - �س ذ م م ، وبرهان حممد �شعيد حممد علي بدري    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/03677/2017/�شكني �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
�يجارية وتبن  �شيكان مببلغ )21500 دره��م( كقيمة  �ن �ملدعي عليه حرر له  مطالبة مالية - 
عدم وجود ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابلهم ورغم �نذ�ره بتاريخ 2017/2/23 فتعذر �العالن 
�الد�ء  �مر  برفع  �ملدعي  قام  �لقانونية  �ملو�عيد  فو�ت  وبعد   2017/3/7 بتاريخ  بالن�شر  باعالنه 
رقم 2017/11 �ال �نه رف�س ومت �حالته ملحكمة �ملو�شوع لذ� فان �ملدعي يطالب �ملدعي عليهم 

مت�شامنن ب�شد�د �ملبلغ �ملطالب به 
مطالبة مالية- �ن عقد �اليجار ت�شمن �لن�س يف �لبند مالحظة بال�شحيفة �الوىل على غر�مة 
رج��وع �ل�شيك دون �شرف مببلغ )1000 دره��م( وقد �رجت��ع عدد �شرف �الم��ر �ل��ذي يكون معه 

�ملدعي عليه ملزم ب�شد�د )2000 درهم( كغر�مة ، حيث �نه �قر بها بتوقيعه على عقد �اليجار
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

 2017/6/4 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
�ل�شاعة 1.00بعد �لظهر  �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لر�بعة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية و�ملنعقدة 
مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة 
�يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع 

وم�شتند�ت 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02274/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01661/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : حممد جاويد كي حممد نظيم - جمهول حمل �القامة 
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 

�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي : 
 2016/9/1 تاريخ  من  �ملتاأخر  �اليجار  بدل  قيمة  دره��م(   12.301( مبلغ  ب�شد�د  �لز�مه   -1
وثالث  درهما  وثمانون  وثالث  وخم�شمائة  �الف  )ثالثة  �شهريا  درهم   3.583.33  = بو�قع 

وثالثون فل�شا( وحتى تاريخ �الخالء �لفعلي يف 2016/12/13 
�ل�شيك  �ل��ز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 7.200 دره��م )�شبعة �الف ومائتي دره��م( قيمة   -2

�ملرجتع عن بدل �اليجار �ملتاأخر 
3- �لز�مه ب�شد�د مبلغ 7.500 درهم )�شبعة �الف وخ�شمائة درهم( غر�مة �رجتاع �شيك وفتح 

بالغ ورفع دعوى �يجارية 
4- �لز�مه ب�شد�د مبلغ 1.814.12 درهم )�لف وثمامنائة و�ربعة ع�شر درهما و�ثنا ع�شر فل�شا( 

للمدعي عن فاتورة �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �الخالء �لفعلي يف 2016/12/13 
5- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

�لن�شر  تاريخ  ي��وم من  ع�شر  خ��الل خم�شة  ه��ذ� �حلكم  بتنفيذ  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
�لقانونية  �الج��ر�ء�ت  �تخاذ  يتم  �شوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  ويف حال 

�ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01664/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00114/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : زهري نا�شر �شالح �ل رحمه - جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب 

�لعقارية �شابقا( 
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:

1- �ل��ز�م �ملدعي عليها بدفع 39.944 درهم ما ميثل بدل �اليجار من 
2015/5/7 وحتى 2016/2/27 

2- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
�ملبينة  �ملهلة  خالل  �لتنفيذ  عن  �متناعكم  حال  ويف  �لن�شر  تاريخ  من 

�شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم ن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم  02/03789/2017  جتاري ل�سنة 2017  ايجارات   

�ملحكوم له طالب �العالن / عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �شارع �بوبكر �ل�شديق - منطقة هور �لعنز - خلف يونايتد هايرب 
 ماركت -  �لبناء )هور �لعنز بالز�( - �لطابق �لثالث - موؤ�ش�شة عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية 

�ملحكوم عليها �ملطلوب �عالنهما/ �ملحافظ للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
ور�كي�س كومار بهوباتر�ي جيكاالل جاجاد� ، �لعنو�ن : �إمارة دبي - بردبي - منطقة �ل�شوق 
�لكبري  �ل�شوق   ، �لفيهيدي بناي م�شاد على �الر���س رقم 1141-312  �لكبري - مقابل �شوق 

�ملحل رقم 8 - رقم مكاين : 2859094837  
منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/5/23 - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 3.540 درهم قيمة �الجرة عن �لفرتة من �نتهاء 
�لعقد يف 2016/10/24 وحتى ت�شليم �ملاأجور يف 2016/11/12 

�لز�م �ملدعي عليه �لثاين بان يت�شامن مع �ملدعي عليها �الوىل يف �شد�د مبلغ 17.000 درهم 
من قيمة �ل�شيك �ملرجتع 

 �لز�م �ملدعي عليها �الوىل �ن توؤدي للمدعية مبلغ )2.500 درهم( غر�مة �رجتاع �ل�شيك دون �شرف
�لز�م �ملدعي عليهما مب�شاريف �لدعوى. 

وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك 
نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم ن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم  02/03817/2017  جتاري ل�سنة 2017  ايجارات   

�ملحكوم له طالب �العالن /عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �شارع �بوبكر �ل�شديق - منطقة هور �لعنز - خلف يونايتد هايرب 
 ماركت -  �لبناء )هور �لعنز بالز�( - �لطابق �لثالث - موؤ�ش�شة عبد�لو�حد بن �شبيب �لعقارية 
وقمر علي غالم   ، �عالنهما/خالد حممد ح�شن عبد�هلل حاجيه  �ملطلوب  عليها  �ملحكوم 
م�شطفى ، �لعنو�ن : �إمارة دبي - بردبي - �شارع �لرفاعه ، �ل�شوق �لكبري خلف مركز �شرطة 
�ل�شوق  رق��م 895.312 منطقة  �الر���س  ، م�شاد على  بني  ل��ون  �شنرت  تي  �ي  بناء   ، �لرفاعة 

�لكبري ، �ملكتب رقم M81 رقم مكاين 2779295069 
منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/5/23 - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

�لز�م �ملدعي عليها �الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 1496 درهم قيمة �الجرة للفرتة من 
�نتهاء �لعقد يف 2016/7/20 وحتى ت�شليم �ملاأجور يف 2016/8/2 

�لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن ب�شد�د قيمة �ل�شيكن �ملرجتعن مبلغ وقدره 16.000 درهم 
�لز�م �ملدعي عليها �الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 2500 درهم ، غر�مة �شيك مرجتع 

�لز�م �ملدعي عليهما بر�شوم وم�شاريف �لدعوى
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02797/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01522/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : خلود �حمد �بر�هيم �حمد �لتميمي
جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : مي للعقار�ت - �س ذ م م   
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د 81345 درهم.  
2- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر 
�ملهلة  خالل  �لتنفيذ  عن  �متناعكم  حال  ويف  �لن�شر  تاريخ  من  يوم 

�ملبينة �شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02796/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01521/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : خلود �حمد �بر�هيم �حمد �لتميمي
جمهول حمل �القامة

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : مي للعقار�ت - �س ذ م م   
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي باالتي:

�لفا  وع�شرون  �شتة   26.250 وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  عليها  �ملدعي  بالز�م   -1
ومائتان وخم�شون درهما للفرتة  2016/10/27 حتى تاريخ 2016/11/17 
�لفا  و�شبعون  وثمانية  م��ائ��ة   178.700 ب�شد�د  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   -2

و�شبعمائة درهم قيمة �عمال �ل�شيانة للعن �ملوؤجرة. 
3- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم ن�سر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03011/2017 جتاري ل�سنة 2017  ايجارات   

�ملحكوم له طالب �العالن / عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية )بن �شبيب �لعقارية �شابقا( 
�إم��ارة دبي - ديرة - �شارع �بوبكر �ل�شديق - منطقة هور �لعنز - خلف يونايتد هايرب  �لعنو�ن / 

ماركت - �لبناء  )هور �لعنز بالز�( �لطابق �لثالث - موؤ�ش�شة عبد �لو�حد بن �شبيب �لعقارية 
�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنهما / بالك تايل ماربيل وجري�نيد �شريفي�شز - �س ذ م م 

وحاجاري الل روفوريا ر�م كفور� ، �لعنو�ن : �إمارة دبي ديرة ، دبي ، منطقة نايف ، �شارع 12.60 بي ، 
مقابل مالباري �شوبر ماركت ، بناء لون بني ، تولز بلدنغ ، م�شاد على قطعة �الر�س رقم 118.642 ، 

منطقة نايف ، مكتب رقم 107 ، رقم مكاين : 2966296236     
منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/5/30 - حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

 �لز�م �ملدعي عليها  بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )3676 درهم( بدل �اليجار �مل�شتحق للفرتة 
من 2016/10/31 وحتى تاريخ 2016/12/13 ، وبالز�م  �ملدعي عليهم �الوىل و�لثاين بالت�شامن بان 
يوؤديان للمدعية مبلغ وقدره  )15600 درهم( وذلك عن قيمة �شيكن �يجار ، وبالز�م �ملدعي عليها 
، وبالز�م  �ملرجتعن  �ل�شيكن  يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )5000 درهم( قيمة غر�مة  بان  �الوىل 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )22000 دره��م( غر�مة عدم جتديد بالبند  �ملدعي عليها �الوىل بان 

�التفاقي بالعقد ، و�لزمتها بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم 

باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1734  جتاري جزئي
ج��رج��وم��ة جمهويل  2-ع���ب���د�هلل عبد�ملجيد  �ل�����ش��ام  ل��ي��ايل  1-م��ط��ع��م   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
ذ.م.م  و�للحوم ومنتجاتها  �ملو��شي  لتجارة  �الم��ار�ت  �شركة  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا  حمل 
وميثله:ح�شن علي عبد�لرحمن لوتاه قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �شم ملف �لنز�ع 
رق��م:2017/400 نز�ع جتاري �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )62.782 درهم( 
�ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �مل��و�ف��ق  2017/6/19    �الثنن  ي��وم   لها جل�شة  �لتام. وح��ددت 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ، علما بانه مت �حالة 

ملف �لدعوى من مكتب �د�رة �لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/921  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لتجاين �شيف �لدين �شمو علي جمهول حمل �القامة 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �أق���ام عليك  ق��د  �مل��دع��ي/ هيام حممد ح�شن  �ن  مب��ا 
و�مل�شاريف.  و�ل��ر���ش��وم  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(   16000( وق���دره  مببلغ  �ملطالبة 
�ل�شاعة 9.30 �س  �مل��و�ف��ق  2017/6/18    ي��وم  �الح��د  لها جل�شة  وح���ددت 
بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل ، علما بان �لدعوى جددت من �ل�شطب.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1035  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ر�ية �مل�شتقبل لالأجهزة �اللكرتونية �س.ذ.م.م 2-حممد �شامح فكري 
�اللكرتونيات  لتجارة  �ن  بو  ��س  �ملدعي/ يف  �ن  �القامة مبا  �لبدوي جمهول حمل  �حمد 
عليك  �أق��ام  قد  �لنعيمي  �ل�شرهان  عبد�لرحمن  حممد  :عبد�لرحمن  وميثله  ����س.ذ.م.م 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهما بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )518.858 درهم( باال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت 
Ch 1.C.15 لذ�  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2017/7/16  لها جل�شة يوم �الحد 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/692  جتاري كلي
بروندي  2-بزمان علي  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  ف��ر�ز  �شركة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
: �حمد مهري  دب��ي �ال�شالمي وميثله  �مل��دع��ي/ بنك  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  جمهويل حم��ل 
�ملطالبة مببلغ وقدره  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  بن م�شحار  خمي�س عبيد 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )100000( �ال���ش��ر�ر  عن  وتعوي�س  دره��م(   614175.05(
و�تعاب �ملحاماة .   وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/6/21 �ل�شاعة 10.00 
�س بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2017/139 طعن مدين 
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�ل�شيد/حممود  ���س.ذ.م.م وميثلها مديرها  �لتجاريه  ولفا  �لطاعن/1- 
�بر�هيم �شليم �جلر�ح وميثله:�شفيع حممد �بر�هيم 

فالح  ر����ش��ي  �ن�س   -2 �الدري�����ش��ي  يو�شف  �شدهما:1-  �ملطعون  ب��اع��الن 
�لعجارمة جمهويل حمل �القامة نعلنكم باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن 
�ملذكور �أعاله ويتوجب عليكم �حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد 

على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم .
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة     التمييز

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/280 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ ���ش��ده/1-ب��ول م��ارجن��ان جمهول حمل �الق��ام��ة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/د�ين تانر بهر وميثله:علي عبد�هلل ماجد �ل�شام�شي  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )182034( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �العالن.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1545  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لريامي �نرتيورز �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
عليك  �أق���ام   قد  تاكليبون   باجاتباتان  �لتنفيذ/جيفري  طالب  �ن  مبا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  باال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )54973(
مبلغ )4049( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1097  تنفيذ عمايل 
& بي خلدمات رج��ال �العمال جمهول حمل  �ىل �ملنفذ ���ش��ده/1- بي 
عليك  �أق���ام   ق��د  �شانكار  �شانكار  �لتنفيذ/منى  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  ب��اال���ش��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )4400(
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/330  ا�ستئناف مدين    
���ش��در  جمهول حمل  غ��الم علي علوي  ���ش��ده/ 1- ميالد  �مل�شتاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / �حمد ��شغر طاهري ن�شب وميثله:عبد�لرحمن 
�ل�شادر  �حلكم   / ��شتاأنف  قد  �لنعيمي   �ل�شرهان  عبد�لرحمن  حممد 

بالدعوى رقم 2016/550 مدين كلي     
وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/7/6 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12040 بتاريخ 2017/6/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/223  تنفيذ �سرعي 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �حمد خليفه حميد �شامل �حلو�شني جمهول حمل �القامة 
�لتنفيذ/موزة �شعيد �شيف بن بناء �لكتبي وميثله:خالد كلندر  مبا �ن طالب 
و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  عبد�هلل ح�شن  قد 
لتنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم:46/2016 �حو�ل نف�س م�شلمن �لقا�شي 
بالز�م �ملنفذ �شده وفقا ملا ورد مبنطوقه ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )76771( 
�ملحكمة  �ال�شتحقاق.  وعليه فان  تاريخ  و�مل�شاريف من  للر�شوم  �شامال  درهم 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
ت�ن�ض: قتلة راعي الأغنام ح�سروا جنازته...!

•• تون�ص-الفجر:

   مت �الأح��د ر�شد جمموعة مريبة ح�شرت جنازة ر�عي 
�الإره���اب،  ي��د  �غتالته  �ل��ذي  �ل�شلطاين،  خليفة  �الأغ��ن��ام 
و�لتقاط �شور الإفر�دها وفتح حتقيق �شدهم، ح�شب ما 
�أم�س  �ل�شادر  بعددها  �لتون�شية  �ل�شروق  ورد يف �شحيفة 

�لثالثاء.
  و�شاعد ريبورتاج تلفزي، ح�شب �ل�شحيفة، يف �لك�شف عن 
�أحد �لعنا�شر �لذي كان يقف ور�ء �أحد �مل�شوؤولن �لذين 

ح�شرو� �جلنازة.
�ملوؤ�ش�شة  �إن  قوله  م�شوؤول  �ل�شروق عن م�شدر  ونقلت     

�الأمنية تتعامل مع كل �ملعطيات بجدية و�إنه من �ملتوقع 
�أو يف  �جل��ن��ازة  ���ش��و�ء يف  �لع�شر�ت منهم  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �أن 

�أماكن قريبة.
من  ينزلون  مغيلة  جبل  �إرهابيي  من  �لكثري  �أن  م��وؤك��د� 
�جلبل وي�شتقرون لفرت�ت طويلة د�خل �ملدن، ثم يعودون 

�ىل �أوكارهم دون �ن يتم �لك�شف عنهم.
   و�أ�شاف �أن �الإرهابي �لر�بع �لذي �شارك يف عملية ذبح 
�لتي  �ملجموعة  ه��ذه  بن  من  �ل�شلطاين  خليفة  �ل�شهيد 
مهمة  �أن  م��الح��ظ��ا  �جل��ب��ل��ي��ة،  �ل��ق��رى  بع�س  يف  تتمركز 
�ل��ت��ي ت��ن��زل م��ن �جل��ب��ل ه��ي توفري  �ملجموعة �الره��اب��ي��ة 
�ملوؤونة و�لدعم �للوج�شتي لبقية �الرهابين �مل�شتقرين يف 

�جلبل وخا�شة �جلز�ئرين منهم.
    وكانت م�جم�وعة �رهابية م�شّلحة تتكون من 4 �أفر�د، 
ب��ج��ب��ل �مل��غ��ي��ل��ة ب��ن �ل��ق�����ش��ري��ن و���ش��ي��دي ب��وزي��د �أقدمت 
خليفة  ي��دع��ى  �أح��ده��م��ا  ر�ع��ي��ن  �ختطاف  على  �جلمعة، 
�لذي  �لر�عي،  �ل�شلطاين  �شقيق مربوك  �ل�شلطاين وهو 

مّت ذبحه من قبل جمموعة �رهابية يف �لعام �ملا�شي.
   وقد �قتادت �ملجموعة �الإرهابية �لر�عين �إىل مكان ذبح 
وقالو�  بحبل،  �شقيقه  بربط  وقامو�  �ل�شلطاين،  مربوك 
له “�نت هددتنا وقمت بك�شف �أمرنا..” وقد هّم مر�فقه 
بالتدخل فطالبوه باأخذ �أغنامه و�لرجوع �إىل منزله. ومت 

�لعثور على �ل�شحية مذبوحا وم�شّوها.

�ــســبــاب عــلــى بحر     
ـــس واملــحــيــط  ـــ� ـــان امل
ــــي، لــقــد  ــــ�ــــس االأطــــل
ـــــــا.  اأوروب ــــزل  ع مت 
بـــعـــد الــربيــكــ�ــســيــت 
وانـــتـــخـــاب دونـــالـــد 
التحالف  تـــرامـــب، 
االأجنــلــو اأمــريــكــي يف 
الذي  العجوز،  القارة 
منا�سبتني  يف  اأنقذها 
ـــيـــة  مــــن االإمـــربيـــال
منذ  و�سمن  االأملانية، 

ذلك الوقت اأمنها،

•• الفجر – خرية ال�صيباين
وب��ال��ت��ايل �زده��اره��ا، �ن��زل �ل�شتار 
�حل����دي����دي، و�خ����ت����ار �الق����ام����ة يف 
ع����زل����ة ر�ئ������ع������ة.  وق������د �ع���رتف���ت 
�ثر  بذلك  ر�شميا  مريكل  �أجنيال 
حلف  )ق��م��ة  عا�شفن  �جتماعن 
بروك�شل،  يف  �الأط���ل�������ش���ي  ���ش��م��ال 
�أطلق  ت��اورم��ي��ن��ا(  يف  �ل�شبع  وق��م��ة 
خ��الل��ه��م��ا �ل���رئ���ي�������س �الأم���ري���ك���ي 

�لعنان ل�شطحاته.

هلع يف و�سح النهار
   »�ل���زم���ن �ل�����ذي ك����ان مي��ك��ن �أن 
�الآخرين  ع��ل��ى  ك��ل��ي��ا  ف��ي��ه  ن��ع��ت��م��د 
وىّل يف جزء منه، لقد عاينت هذه 
�حلقيقة يف �الأي��ام �الخ��رية، قالت 
�مل�شت�شارة �الملانية.. بالطبع، يجب 
�أن نبقى ��شدقاء للواليات �ملتحدة، 
و�ململكة �ملتحدة، ومع ح�شن �جلو�ر 
حيثما كان ذلك ممكنا، وكذلك مع 
�نه  �أن ندرك:  رو�شيا، ولكن علينا 
بات لز�ما علينا �أن نكافح باأنف�شنا، 
م�شتقبلنا  �ج���ل  م��ن  ك���اأوروب���ي���ن، 
وهذ� يعني �أن ي�شبح  وم�شرينا”، 
الأوروب��ا “ دور� فاعال دوليا” كما 

�أو�شحت الحقا.
   كلمات وجدت �شد�ها لدى جري�ر 
و��شنطن،  يف  ف��رن�����ش��ا  �شفري  �رو، 
ي���وم  ت���غ���ري���دة  ك���ت���ب  �ل�������ذي  ذ�ك 
“بعد  فيها:  ق��ال  ت��ر�م��ب  �نت�شار 
كل  �النتخابات  وهذه  �لربيك�شيت 
ينهار  ع���امل  �الآن..  مم��ك��ن  ���ش��يء 

�أمام �أعيننا.. �نه �لّدو�ر«. 

ما قد يي�ّشره �لظرف �القت�شادي 
�شتكون  ب�����رل�����ن  ف�������ان  �جل�����ي�����د، 

حا�شرة.
ه��و نظام  ه���ذ�  �ذن،  ت��دري��ج��ي��ا،     
�أوروب������ي ج��دي��د ي��ت�����ش��ّك��ل. ل��ق��د مت 
�ل�شعبوية  وقف �خ��رت�ق �الأح��ز�ب 
بعد �لربيك�شيت، وقال �لفرن�شيون 
ال لل� “فريك�شيت” عرب �نتخابهم 
ت��اأي��ي��د� لالحتاد  �الأك�����رث  �مل��ر���ش��ح 
�الأوروب�������������������ي، وب������ذل������ك خ���رج���ت 
�أجن���ي���ال م��ريك��ل يف �ل��ن��ه��اي��ة من 
�لثنائي  و��شتعاد  �ل��رتّق��ب،  ح��ال��ة 
�الأمل��اين طاقته ووهجه،  �لفرن�شي 
خماطر  �الأوروب��������ي��������ون  و�أدرك 

�جلمود.
  ور�������ش������ات ع�����دي�����دة وم����ل����ح����ة يف 
�الن��ت��ظ��ار: �الن��ت��ه��اء م��ن منطقة 
�لدفاع  منظومة  و�إق��ام��ة  �ل��ي��ورو، 
�لبد�ية  يف  )���ش��ن��اع��ي��ة  �الأوروب������ي 
�شيا�شة  و���ش��ع  �أمل��ان��ي��ة(،  وفرن�شية 
وتطوير  م�شرتكة،  وهجرة  جل��وء 
�الأمن �لد�خلي يف جمال مكافحة 
�الحتاد  بنية  و����ش��الح  �الإره������اب، 
ملنع  هند�شتها  مت  �ل��ت��ي  وهيكلته 
�لعمق،  يف  زع����ام����ة...  �أي  ظ��ه��ور 
�شيد  �شكر�،  نقول:  �ن  نكاد نرغب 

تر�مب .
عن ليبريا�سيون الفرن�سية

�ل�شلطات  حت����ا�����ش����ت  ول�����ئ�����ن     
�شو�ء  �ل���ف���رن�������ش���ي���ة،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�أو  ه��والن��د  ف��ر�ن�����ش��و�  �إد�رة  حت��ت 
تعر�س  �ن  م����اك����رون،  �إمي���ان���وي���ل 
ه��ل��ع��ه��ا و�رت��ب��اك��ه��ا و����ش��ت��ي��اءه��ا يف 
و�شح �لنهار، فاإنها مل تخف قلقها 
�خلا�شة،  �ملجال�س  يف  وخم��اوف��ه��ا 
تلك �ملخاوف �لتي جت�شدت خالل 
�جلولة �الأوروبية لدونالد تر�مب. 
�لتي  ت��امي��ز،  ن��ي��وي��ورك  و�شحيفة 
عنونت بعد ت�شريح مريكل زلز�ل 
بخ�شو�س  ت��خ��ط��ئ  مل  حم��ت��م��ل، 
�ن  مب��ا  �مل�شت�شارة،  كلمات  �أه��م��ي��ة 

�إحياء  م��ن  لتمكينها  �الق��ت�����ش��ادي 
ال  �أملانيا  كانت  �ن  وحتى  �الحت���اد. 
�لفرن�شي،  �ل��وع��د  يف  ت�شك  ت���ز�ل 
ف���ان���ه ال خ���ي���ار �م��ام��ه��ا ����ش���وى �أن 

ت�شدقها وت�شّجعها.
    ومن هذ� �ملنطلق، متنت مريكل 
�ل��ن��ج��اح مل���اك���رون، و�ع�����دة مبنحه 
الأملانيا  ميكن  “حيث  قوية،  دفعة 
ت�����ش��اع��د، الأن  ت�����ش��اع��د، ف�����ش��وف  �أن 
�إذ�  �ال  متعافية  ت��ك��ون  ل��ن  �أمل��ان��ي��ا 

كانت �أوروبا يف �شحة جيدة”.
 �لر�شالة و��شحة: �إذ� �وفت باري�س 
بوعودها بخ�شو�س �الإ�شالح، وهو 

للعبه. وال يوجد بلد �أوروبي و�حد 
مي��ك��ن��ه ح��ت��ى جم����رد ت��خ��ّي��ل هذ� 
�لدور، لكن يجوز لالحتاد �الوروبي 
�ن ين�شده ويطمح �ليه. فهو �لقوة 
يف  �الوىل  و�لتجارية  �القت�شادية 
للم�شاعدة  �الأول  و�مل��م��ون  �ل��ع��امل، 
للمعايري  وم�شّدر�  �لتنمية،  على 
و�ل���ق���ي���م، وف�������ش���اء ����ش���الم ورف�����اه 
ورخاء وت�شامن فهو ميثل ن�شف 
�إال  �لعامل،  يف  �الجتماعي  �الإنفاق 
�أن���ه غ��ري ق���ادر على �ل��ق��ي��ام بذلك 
ل�شلطات  الف���ت���ق���اره  ف����ور�  �ل�����دور 
�شيادية ال �شيما يف جماالت �لدفاع 

برلن هي و�حدة من �أكرث �حللفاء 
منذ  �ملتحدة  للواليات  �ملخل�شن 

نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية.
   و����ش���و�ء ت��ع��ل��ق �الم����ر ب��ال��ق��ي��م �و 
�و  �لتجارية،  �ل�شيا�شة  �و  �ل��دف��اع 
�تفاقية  م���ن  و�الن�����ش��ح��اب  �مل���ن���اخ 
باري�س، مل تكن �لفجوة �الأطل�شية 
ه��ذ� �حل��ج��م و�لعمق،  ي��وم��ا مبثل 
فقد �أظهرت و��شنطن �نها مل تعد 
�شخّية مع حلفائها �الأوروبين كما 

تفعل مع �أطر�ف �خرى.
   ويف مو�جهة هذ� �لفر�غ �لعاملي، 
ه��ن��اك م��ك��ان ���ش��اغ��ر ل�����ش��ّده ودور 

كبري  حت������ّول  �ىل  �ل����ع����ام  �ل��������ر�أي 
فزمن  �الأوروب�����ي�����ة:  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه  يف 
�ل��ذي يغذيه  �ل��رتدد و�لتحفظات، 
م��ت��وّه��م من  خ���وف  خ��ا���س  ب�شكل 
�الآخرين،  عن  نيابة  �لتكلفة  دف��ع 
�نتهى. فهذه �ملرة برلن م�شتعدة 

للذهاب �أبعد من ذلك.
   منعطف رئي�شي، يبدو �نه ُيثبت 
ماكرون.  �إمي��ان��وي��ل  حملة  �شحة 
جعل  �ل�شاب،  �لفرن�شي  فالرئي�س 
م���ن ت��ع��م��ي��ق �ل��ت��ك��ام��ل �الأوروب�������ي 

بد�ية ونهاية عمله:
 �إعادة و�شع فرن�شا على �شكة �لنمو 

و�ل�����ش��ي��ا���ش��ة �خل���ارج���ي���ة و�الأم�����ن 
كونفدر�لية  �ن  �ملحلي:  �لد�خلي 
�لدول هذه، و�لتي مل تكتمل بعد، 
و�مكانات  م�����ش��ت��ل��زم��ات  مت��ل��ك  ال 
بال�شبط ما  ه��و  وه���ذ�  زع��ام��ت��ه��ا. 
�الأملانية:  �مل�شت�شارة  تعنيه  ك��ان��ت 
باندماجه،  �الحت���اد  ُيعّجل  مل  �إذ� 
فم�شريه وماله �أن يكون لعبة بيد 
ُتخت�شر يف  ال  ف��ال��ق��وة  �الأح�����د�ث، 

توقيع �التفاقات �لتجارية.

ور�سات عديدة
يعّد  �الحت���������اد  ف��������اإن  ول������ه������ذ�،     

ماكرون  �وروبا �و �لتهمي�س �الحتاد �الوروبي جمرب على ��شتك�شاف �لية جديدة

حتى اإن كانت اأملانيا ت�سك يف وعد فرن�سا, 
فانه ل خيار امامها �س�ى اأن ت�سدقها وت�سّجعها

الحتاد يعّد الراأي العام لتحّ�ل كبري يف �سيا�سته 
الأوروبية فزمن الرتدد والتحفظ انتهى

مريكل لالوروبين  زمن �لتعويل على �مريكا وىل و�نتهى �وروبا و�لدور �ملفقود و�ملوعود

هناك دور �ساغر عامليا وال يوجد بلد اأوروبي واحد ميكن ان يلعبه لكن يجوز لالحتاد االأوروبي اأن ين�سده 
مل تكن الفجوة االأطل�سية يوما مبثل هذا احلجم اذ اأظهرت وا�سنطن انها مل تعد �سخّية مع حلفائها االأوروبيني

بني مطرقة ترامب و�سندان الربيك�سيت:

ُح�سرا يف الزاوية: مريكل وماكرون يلعبان ورقة ال�حدة
 اإذا مل ُيعّجل االحتاد االوربي باندماجه، فم�سريه اأن يكون لعبة بيد االأحداث

حتليل اخباري

الحتاد الأوروبي يتعهد ب�50 ملي�ن ي�رو ملحاربة الإرهاب غرب اأفريقيا
•• باماكو-وكاالت:

يف  فيديريكا موغرييني  �الأوروب���ي  �الحت��اد  وزي��رة خارجية  �أعلنت 
باماكو م�شاعدة بقيمة خم�شن مليون يورو لل�شماح لدول جمموعة 

�ل�شاحل �خلم�س باإن�شاء قوة م�شرتكة ملكافحة �لتهديد �الإرهابي.
يف هذ� �ل�شياق، �أعلن وزير �خلارجية �ملايل عبد �هلل ديوب �أن روؤ�شاء 
ون�شاد(  و�لنيجر  موريتانيا  وم��ايل  فا�شو  )بوركينا  �ل�شاحل  دول 
قررو� موؤخر�ً زيادة عديد �لقو�ت �ملتوقعة لهذه �لقوة �إىل �ل�شعف 

من 5 �آالف �إىل 10 �آالف عن�شر.
وجاء �إعالن موغريني خالل �الجتماع �ل�شنوي بينها وبن نظر�ئها 

من دول �ل�شاحل.
و�أ�شارت موغريني �إىل �شعورها ب�الفخر الأنها تعلن م�شاعدة بقيمة 

50 مليون يورو لدعم ن�شر �لقوة �مل�شرتكة.

تظهر  �أن  و�آم���ل  �شريع  ب�شكل  �شت�شل  م�شاهمة  “�شتكون  وتابعت 
�الجتاه �ل�شحيح لدول �ل�شاحل �الأخرى«. ورحب �مل�شاركون بقر�ر 
قوة  “بت�شكيل  ويق�شي  باماكو  يف  ف��رب�ي��ر  م��ن  �ل�شاد�س  يف  �تخذ 
م�شرتكة لدول �ل�شاحل تكون مهمتها �القليمية �لت�شدي لالإرهاب 
بح�شب  و�جلرمية �ملنظمة عرب �حلدود و�لهجرة غري �ل�شرعية”، 

بيان م�شرتك.
للمبادرة  دعمه  ع��ن  �أع���رب  �الأوروب����ي  “�الحتاد  �أن  �لبيان  و�أ���ش��اف 
وعر�س خمتلف و�شائل �لدعم �لتي ينوي تقدميها وبينها خم�شون 

مليون يورو �شرت�شد” للم�شروع.
وخالل �جتماع لروؤ�شاء �أركان دول �ل�شاحل يف مار�س، و�فقت �لدول 
ع�شكري  �آالف  خم�شة  من  قوة  ت�شكيل  تلحظ  خطة  على  �الأع�شاء 

و�شرطي ومدين.
�لدول �خلم�س قررو�  روؤ�شاء  �أن  �أعلن  �ملايل  �أن وزير �خلارجية  �إال 

�لقمة  هام�س  على  �مل��ا���ش��ي  م��اي��و  يف  �ل�شعودية  يف  �ج��ت��م��اع  خ��الل 
�لعربية �الإ�شالمية �الأمريكية زيادة هذ� �لعدد �إىل �ل�شعف.

 ... �لريا�س  �ملجتمعن يف  �ل�شاحة  دول  روؤ���ش��اء  “قرر  دي��وب  وتابع 
زيادة �لعدد من 5 �آالف �إىل 10 �آالف مما يدل على �لتز�مهم الأن 

�مل�شاحة �شا�شعة«.
و��شتقبل رئي�س مايل �بر�هيم بوبكر كيتا موغرييني بعد ذلك مع 

وزر�ء خارجية دول �ل�شاحل.
مايل  �شمال  على   2012 ربيع  يف  �إره��اب��ي��ة  جمموعات  و�شيطرت 
مببادرة   2013 يناير  يف  دويل  ع�شكري  تدخل  يطردها  �أن  قبل 
من فرن�شا. لكن مناطق و��شعة ال تز�ل خارج نطاق �شيطرة �لقو�ت 
�ملالية و�لفرن�شية و�الأممية �لتي تتعر�س با�شتمر�ر لهجمات د�مية 
على �لرغم من توقيع �تفاق �شالم يف يونيو 2015 هدف خ�شو�شاً 

�إىل عزل �الإرهابين.

قتلوه.. و�شارو� يف جنازته
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اأخبار ال�ساعة : قطر جتني نتاج �سيا�ساتها •• ابوظبي-وام:

قالت ن�شرة �خبار �ل�شاعة �إنه برغم �جلهود �لتي ُبذلت خالل �الآونة �الأخرية الإعادة 
لدول  �لتعاون  جمل�س  و�أ�ش�س  مبادئ  و�لتز�م  �خلليجي،  �لعمل  منظومة  �إىل  قطر 
�خلليج �لعربية و�لعمل �لعربي �مل�شرتك، و�لتوقف عن �شيا�شاتها �لتي تثري �لفرقة 
وتبعث على �النق�شامات وتهدد �الأمن و�ال�شتقر�ر للعديد من دول �ملنطقة و�لعامل، 
و�لعربي،  �خلليجي  �الإج��م��اع  �إر�دة  متحدية  مو�قفها،  يف  قدماً  �مل�شي  �آث��رت  فاإنها 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  م��ن  ك��ل  �أم���ام  يكن هناك مفر  ول��ه��ذ� مل 
�لعربية �ل�شعودية ومملكة �لبحرين وجمهورية م�شر �لعربية وليبيا و�ليمن وجزر 

�ملالديف �إال قطع �لعالقات �لدبلوما�شية معها.
و��شافت فى �فتتاحيتها حتت عنو�ن “ قطر جتني نتاج �شيا�شاتها “ �ن هذه �خلطوة 
�الإجماع  �إىل  قطر  الإع����ادة  �لدبلوما�شية  �مل��ح��اوالت  ك��ل  ��شتنفدت  �أن  بعد  ج���اءت 
�لتي  �لكيل جر�ء �شيا�شاتها ومو�قفها �الأخ��رية،  �أن فا�س  �خلليجي و�لعربي، وبعد 
�ملنطقة  وت�شع  و�لعاملي،  �الإقليمي  و�ال�شتقر�ر  لالأمن  و��شح  تهديد  على  تنطوي 
�أمام مرحلة جديدة ال ميكن �لتنبوؤ بعو�قبها وتد�عياتها �ملحتملة. ونبهت �ىل �نه يف 

�لوقت �لذي حتر�س فيه دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية 
ومملكة �لبحرين على تعزيز �لت�شامن �خلليجي، ومتتن منظومة جمل�س �لتعاون 
�أجل �حلفاظ على �ملكت�شبات �لتي حققتها دول �ملجل�س  لدول �خلليج �لعربية، من 
يف �ملجاالت �ملختلفة، و�حلفاظ على وحدة �ل�شف �خلليجي يف مو�جهة �لتحديات 
�لنابعة من �لبيئتن �الإقليمية و�لدولية، كانت قطر على �جلانب �الآخر تعمل على 
�شق �ل�شف �خلليجي و�لعربي، وتعمل على �إثارة �خلالفات وتعقيد �الأو�شاع و�الأزمات 
وتو��شل دعم  و�شوريا،  و�ليمن  ليبيا  �ملنطقة، وخا�شة يف  دول  بع�س  ت�شهدها  �لتي 
ومتويل و�حت�شان �لتنظيمات �الإرهابية و�ملتطرفة و�لطائفية، ويف مقدمتها جماعة 
يف  وتتدخل  �أر��شيها  على  �أمنياً  و�ملطلوبن  �ملتطرفن  وت��وؤوي  �مل�شلمن،  �الإخ��و�ن 
�الإعالمية  و�ملن�شات  �ملنابر  توفر  كما  �ملنطقة،  دول  من  للعديد  �لد�خلية  �ل�شوؤون 
�ملجتمعات  يف  �لهد�مة  و�أفكارها  �شمومها  لبث  �الإرهابية  �جلماعات  ه��ذه  لقياد�ت 
و�لعودة  �ل�شعوب  �إر�دة  لتغييب  منها  حماولة  يف  و�الإ�شالمية،  و�لعربية  �خلليجية 

�أن هذه �جلماعات �لدينية �ل�شيا�شية مل تعد  بها �إىل �لور�ء، برغم �أنها تعلم جيد�ً 
حتظى باأي تعاطف �أو تاأييد بعد �أن ف�شلت يف �ختبار �حلكم و�ل�شيا�شة، وتاأكد للجميع 
�أج��و�ء �الحتقان �لديني و�لطائفي بن �شعوب �ملنطقة، وتقف ور�ء حالة  �أنها ور�ء 
الإعادة  �لريا�س  �تفاق  ومنذ  �نه  �ىل  ولفتت  �ملنطقة.  دول  �لعديد من  �لفو�شى يف 
�ل�شفر�ء و�التفاق �لتكميلي له عام 2014، كانت �لفر�شة كبرية �أمام قطر الإثبات 
�أنها مع �الإجماع �خلليجي و�لعربي، و�لتعاون مع �أ�شقائها يف دول �ملجل�س من �أجل 
�آفاق  �إىل  �خلليجي  بالتعاون  و�الن��ط��الق  �مل�شرتك،  �خلليجي  �لعمل  ركائز  متتن 
�أرحب و�أو�شع تعرب عن طموحات وتطلعات �ل�شعوب �خلليجية يف تعزيز �أ�ش�س �الأمن 
و�ال�شتقر�ر و�لرفاه، لكنها مل تلتزم عملياً بقر�ر�ت هذ� �التفاق، وال مبقرر�ت �لقمم 
�جلماعي  �الأم��ن  منظومة  تعزيز  �أهمية  توؤكد  كانت  و�لتي  له،  �لالحقة  �خلليجية 
مبقرر�ت  تلتزم  مل  كما  �مل�شرتك،  و�لتحدي  �ل��و�ح��د  بامل�شري  و�الإمي���ان  �خلليجي 
مايو  �شهر  يف  بالريا�س  �الإ�شالمية-�الأمريكية  �لعربية  �لقمة  عن  �ل�شادر  �لبيان 

�إير�ن �لدولة �لر�عية لالإرهاب يف �ملنطقة،  �ملا�شي ملكافحة �الإره��اب، و�لذي �عترب 
بل كانت تناور ومتاطل دوماً، وتهدد ب�شيا�شاتها ومو�قفها �الأمن �جلماعي �خلليجي 
�مل�شرتك، و�الأمن �لقومي �لعربي بوجه عام، فال هي تخلت عن دعم قياد�ت جماعة 
�الإخو�ن ومتويل �لتنظيمات �الإرهابية �ملتطرفة، وال عملت على تر�شيد �إعالمها كي 
يبتعد عن �لتحري�س و�إثارة �لفتنة، وال توقفت عن دعم �لتنظيمات �الإرهابية، �شو�ء 
يف �شوريا وليبيا و�ليمن، بل �إنها من خالل تن�شيقها �مل�شتمر مع �إير�ن، وتعاملها مع 
ميلي�شيات �حلوثين �النقالبية، كانت تعمل �شد �أهد�ف �لتحالف �لعربي يف �ليمن. 
�ل�شعب �لقطري  �لدبلوما�شية لي�س موجهاً �شد  و�عتربت �ن قر�ر قطع �لعالقات 
�ل�شقيق، �لذي جتمعه �أو��شر �لقربي و�لن�شب و�لتاريخ و�لدين بال�شعوب �خلليجية، 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  بالغن من قادة دول  بتقدير و�ح��رت�م  ويحظى 
�إىل  �لعربية بوجه عام، ولكنه ر�شالة  و�ل��دول  �لبحرين  �ل�شعودية ومملكة  �لعربية 
�شيا�شاته  �ل�شرب �خلليجي، وي�شر على مو��شلة  خ��ارج  يغرد  �ل��ذي  �حلكم يف قطر 
�لتي توؤدي �إىل �لوقيعة بن �شعوب �ملنطقة، وزعزعة �أ�ش�س �الأمن و�ال�شتقر�ر فيها، 
�ملنطقة،  يف  �لهد�مة  تدخالتها  تو��شل  كي  �خلارجية  ل��الأط��ر�ف  �لفر�شة  ويتيح 

وتنفيذ م�شروعاتها �لتو�شعية �لتي تهدد �الأمن �لقومي �خلليجي و�لعربي.

�مللف  �إح��ال��ة  ب�شرعة  طالبتها  كما 
د�عيا  �ل��دول��ي��ة،  �جلنايات  ملحكمة 
�جلنايات  وحمكمة  �الأمن  جمل�س 
ف��ت��ح حتقيق  ب�������ش���رورة  �ل���دول���ي���ة 
ليبيا  ج��ر�ئ��م قطر يف  ح��ول  دويل 

بدعمها لالإرهاب و�الإرهابين.

دعوة للمجل�س الرئا�سي
�ل�����ش��ي��اق، ط��ال��ب ع�شو     ويف ذ�ت 
جم���ل�������س �ل������ن������و�ب �ل���ل���ي���ب���ي عن 
�لنو�ب  و�أح������د  ����ش���رب�ت���ة  م��دي��ن��ة 
�لرئا�شي  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل���د�ع���م���ن 
�لثالثاء،  �أم�س  �خلطابي  �مل��ربوك 
�لعالقات  بقطع  �لرئا�شي  �ملجل�س 
ق��ط��ر قائال  م���ع  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�ل�شيا�شة  م��ن  كثري�  ت���اأذت  “ليبيا 
بدعمها  وذلك  �لعد�ئية  �لقطرية 
�لالحمدود للجماعات �ال�شالمية 
كبري�  عائقا  كانت  �لتي  �ملتطرفة 

�أن���ه م�����ش��ت��اء م��ن ع��م��ل دول���ة قطر 
و��شتهد�فها  �شربها  يف  �ملتو��شل 
�جل��ي�����س �ل��ل��ي��ب��ي و�ل��ق�����ش��اء عليه، 
“�ليوم  ت�شريحه:  ختام  يف  قائال 
تبّن �أن قطر مل تكن تهدد �الأمن 
و�ال�شتقر�ر يف ليبيا فح�شب بل يف 

�لعامل �لعربي باأ�شره«.

حل �سيا�سي
ب����االأزم����ة  م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف     
وم�شر  �جل��ز�ئ��ر  ج���ددت  �لليبية، 
وتون�س رف�شها، �أم�س �لثالثاء، يف 
تدخل  الأي  �جل��ز�ئ��ري��ة،  �لعا�شمة 
وللخيار �لع�شكري يف ليبيا، م�شددة 
حل  �إىل  بالتو�شل  �لتز�مها  على 
بح�شب  �ل��ب��الد،  يف  للنز�ع  �شيا�شي 

ما نقلته وكالة �أنباء �جلز�ئر.
وزر�ء  �أن  �ل���وك���ال���ة  و�أو����ش���ح���ت     
�إثر  �أق��رو�  خارجية �ل��دول �لثالث 
�جتماع يف �لعا�شمة �إعالن �جلز�ئر 
ليبيا.     يف  �شاملة  ت�شوية  �أج��ل  من 
�ل��ث��الث��ة يف  �ل�����دول  وزر�ء  و����ش���دد 
��شتعمال  �لبيان على �المتناع عن 
�شاأنها  من  �إج���ر�ء�ت  �أي  �أو  �لعنف 
دون  يحول  ت�شعيد  �إىل  ت���وؤدي  �أن 
مو��شلة م�شار �لت�شوية �ل�شيا�شية 
ل��ي��ب��ي��ا، وي����وؤث����ر م��ب��ا���ش��رة على  يف 
�لليبي،  �ل�شعب  م��ع��ان��اة  ����ش��ت��م��ر�ر 
خا�شة على �مل�شتوين �القت�شادي 

و�الإن�شاين.
   وجددت �جلز�ئر وم�شر وتون�س 
�لتدخل  “رف�شها  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د 
�خلارجي و�خليار �لع�شكري ملعاجلة 
�الأزمة عرب �حلو�ر �ل�شامل«.    كما 
“تردي �الأو�شاع له  �أن  حذرت من 
�نعكا�شات على �أمن و��شتقر�ر ليبيا 
و�ملنطقة برمتها ت�شب يف م�شلحة 
ومتنح  �الإره�����اب�����ي�����ة،  �جل����م����اع����ات 
�أن�شطتها  ل��ت��و���ش��ي��ع  جم�����اال  ل���ه���ا 

�الإجر�مية«.

�مام بناء دولة مدنية دميقر�طية 
يت�شارك فيها كل �لليبين دون �ي 

��شتثناء«.
   و��شاف “يف هذ� �الإطار نطالب 
يلزم  ما  باتخاذ  �لرئا�شي  �ملجل�س 
من �الإجر�ء�ت �لتي تتناغم مع ما 
و�ل�شعودية  م�شر  من  كل  �تخذته 
مبينا  و�لبحرين”،  و�الإم��������ار�ت 
�إجبار  “�أجل  م��ن  ه��ذه  دع��وت��ه  �أن 

�أ�شاءت  �أنها  �الإرهاب ومتويله، كما 
و�متدت  �خلليجي  حميطها  �إىل 
ليبيا،  بلغت  حتى  �لبالغة  �الإ�شاءة 
وتكر�ر�ً  “لقد نبهنا م��ر�ر�ً  قائال: 
�ملبا�شر  �رت���ب���اط���ه���ا  خ���ط���ورة  �إىل 
و�جلماعة  �مل�شلمن  �الإخ����و�ن  م��ع 
�أن�شار  وت��ن��ظ��ي��م  �مل��ق��ات��ل��ة  �لليبية 

�ل�شريعة ود�ع�س يف ليبيا«.
   و�أو�شح قائد عام �جلي�س �لليبي 

�جلماعات«.
للجي�س  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د  وك�����ان     
�لليبي �مل�شري خليفة حفرت قد �كد 
�الثنن، على �أنه من غري �مل�شتغرب 
بقطع  �لعربية  �ل��دول  بع�س  قيام 

�ل��ت��دخ��ل �ل�شافر  ق��ط��ر ع��ن وق���ف 
تتعاون  ول��ك��ي  �ل��ل��ي��ب��ي  �ل�����ش��اأن  يف 
�لك�شف  يف  �لليبية  �ل�شلطات  م��ع 
و�لدعم  �ملالية  �لتمويالت  عن كل 
�ل��ل��وج�����ش��ت��ي �ل�����ذي ق��دم��ت��ه لتك 

�الإرهابين  بدعم  قطر  دول��ة  �إىل 
�ملنطقة،  يف  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  وزع���زع���ة 
م�شيفاً باأنها دعمت �الإرهاب باملال 
و�ل�����ش��الح وه���ددت �الأم���ن �لقومي 
�ل����ع����رب����ي ب�������ش���ب���ب حت���ال���ف���ه���ا مع 

م�شري�ً  قطر،  دول��ة  م��ع  �لعالقات 
�إىل �أنه كان يجب �لقيام بذلك من 

�شنو�ت على حد قوله.
   �مل�������ش���ري ح���ف���رت وج�����ه �الت����ه����ام 
�لرو�شية  ���ش��ب��وت��ن��ك  وك���ال���ة  ع���رب 

اإحالة امللف ملحكمة اجلنايات الدولية

جمل�ض الن�اب الليبي يريد حتقيقا ح�ل جرائم قطر يف ليبيا
 م�سر واجلزائر وتون�س ت�سدد على �سرورة احلل ال�سيا�سي

    دعا جمل�س النواب 
له،  بــيــان  يف  الليبي، 
االثنني،  االأول  ام�س 
وزارة العدل باحلكومة 
الإعداد  عنه  املنبثقة 
مــتــكــامــل عن  مـــلـــف 
حلقت  التي  االأ�ــســرار 
جراء  و�سعبها  بليبيا 
ـــــــة قــطــر  دعــــــم دول
االإرهابية  للجماعات 
واملتطرفني، وذلك بعد 
العالقات  بقطع  قرار 
ر�سميًا  الديبلوما�سية 

مع الدوحة.

�ملربوك �خلطابي يطالب بقطع �لعالقات مع قطر�لثالثي يدعم �حلل �ل�شلمي يف ليبيا

جمل�س �لنو�ب �لليبي يقا�شي �لدوحة حفرت يدين قطر

•• الفجر - ليبيا - خا�ص

برملاين ليبي يطالب املجل�ض الرئا�سي بقطع العالقات مع قطر
حفرت: الدوحة دعمت االإرهاب باملال وال�سالح وهددت االأمن القومي العربي ب�سبب حتالفها معه 

اأعنف هجوم منذ االإطاحة بطالبان يف 2001.. 

ارتفاع عدد قتلى انفجار كاب�ل اإىل 150 قتياًل
�لقتلى �أفغان.

و�أ�شاد عبد �لغني على نحو خا�س 
ب�����اأف�����ر�د م����ن �ل�������ش���رط���ة �أوق����ف����و� 
حماولته  �أثناء  �مللغوم  �ل�شهريج 
ولقو�  �ملح�شنة  �مل��ن��ط��ق��ة  دخ����ول 
وعددهم  �الن���ف���ج���ار  يف  ح��ت��ف��ه��م 

•• كابول-رويرتز:

�أ�شرف  �الأف���غ���اين  �ل��رئ��ي�����س  ق���ال 
ع��ب��د �ل��غ��ن��ي، �م�����س �ل��ث��الث��اء، �إن 
خمباأة  قنبلة  �نفجار  قتلى  ع��دد 
كابول  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  ���ش��ه��ري��ج  يف 
�الأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي، و���ش��ل �إىل ما 
مما  ق���ت���ي���ال   150 ع���ل���ى  ي����رب����و 
يف  دموية  �لهجمات  �أك��رث  يجعله 
�ملدينة منذ �الإطاحة بحكم حركة 

طالبان يف 2001.
�نفجر  ع��ن��دم��ا  �ل���ه���ج���وم  ووق�����ع 
�شهريج ملغوم لنقل مياه �ل�شرف 
منطقة  م���دخ���ل  ع���ن���د  �ل�����ش��ح��ي 
�شفار�ت  ت�شم  باملدينة  حم�شنة 

�أجنبية ومباين حكومية.
لدبلوما�شين  �لغني  عبد  وق���ال 
�أجانب �جتمعو� حل�شور موؤمتر يف 
كابول مل نكن �الأهد�ف �لوحيدة 
بل كان �ملجتمع �لدبلوما�شي كله 

هدف هذ� �لهجوم .
�لر�شمية  �ل���ت���ق���دي���ر�ت  وك����ان����ت 
�ل�شابقة ت�شري �إىل �أن عدد �لقتلى 
جانب  �إىل  قتياًل   90 نحو  يبلغ 
460 جريًحا، وجميع  �أك��رث من 

13 �شرطيا، وفق ما ذكرت وكالة 
رويرتز.

ومل تعلن �أي جماعة م�شوؤوليتها 
ع���ن �الن���ف���ج���ار �ل�����ذي ت�����ش��ب��ب يف 
مناه�شة  �ح���ت���ج���اج���ات  خ�������روج 

للحكومة.

وق����ت����ل ع������دد م����ن �مل���ح���ت���ج���ن يف 
�ل�������ش���رط���ة يوم  �����ش���ت���ب���اك���ات م����ع 
على  �شخ�شا   12 وقتل  �جلمعة، 
مفجرون  ه��اج��م  ع��ن��دم��ا  �الأق�����ل 
�ملحتجن  �أحد  جنازة  �نتحاريون 

�لقتلى يوم �ل�شبت.

اإذا عجز الزعماء العراقيني عن احلوار �سيربز تنظيم اأ�سد تطرفًا

بعد طرد داع�ض.. العراق اأمام اختبار خطري
•• بغداد-وكاالت:

مع �قرت�ب حترير �ملو�شل من قب�شة د�ع�س، تكرث �لتحليالت �ل�شيا�شية 
يف �شاأن م�شتقبل �لعر�ق ما بعد �لتنظيم �الإرهابي.  �إذ� عجز زعماء �لعر�ق 
من جميع �لطو�ئف عن �إبد�ء تعاونهم و�شعيهم للحو�ر والإ�شر�ك �جلميع 
ي�شهد  فقد  للحكم،  كاأ�ش�س  �ل�شيا�شية  �لالمركزية  و�عتماد  �ل�شلطة،  يف 
�أ���ش��د ت��ط��رف��اً   ويف ه��ذ� �الإط����ار، يعود  ب���روز تنظيم  �ل��ع��ر�ق، يف �مل�شتقبل، 
��شت�شار�ت  �شركة  ويكي�شرت�ت،  ل��دى  وباحث  حملل  بيرتي�س،  دي  د�نييل 
جيو��شرت�تيجية، �إىل ما قبل ثالث �شنو�ت، وحتديد�ً �إىل يونيو 2014، 
عندما �شدم �أبو بكر �لبغد�دي وع�شابته من �جلهادين �لعامل، با�شتيالئه، 

خالل ب�شعة �أيام، على ثاين �أكرب مدينة يف �لعر�ق. 
و�ن��ت�����ش��رت ع��ل��ى حم��ط��ات �ل��ت��ل��ف��زي��ون �ل��دول��ي��ة ���ش��ور الأف����ر�د م��ن �جلي�س 
�لعر�قي، وهم مهانون وبائ�شون ومتعبون وجمردون من بز�تهم �لع�شكرية، 
وقد تركو� ور�ءهم �أ�شلحتهم وفرو� للنجاة باأنف�شهم. وحالف �حلظ بع�شهم 
فو�شلو� �شاملن �إىل مناطق �آمنة، فيما قب�س على �آخرين و�أعدمو� ودفنو� 

يف مقابر جماعية.
نهو�س

لكن دي بيرتي�س يلفت �إىل متكن �جلي�س �لعر�قي من �خلروج من كبوته 
بعد �شل�شلة من �لهز�ئم. ثم �أطلقت �إد�رة �أوباما حملة �شد د�ع�س، مما �أدى 
�إىل تر�جع م�شاحة �ملناطق �لتي �شيطر عليها د�ع�س يف �شيف 2014 من 
%30 من م�شاحة �لعر�ق �إىل %7. و�ليوم تطوق قو�ت مكافحة �الإرهاب 
�آخر معقل للتنظيم يف �لعر�ق. ويف �لو�قع، تنفذ حالياً  �لعر�قية �ملو�شل، 
نحو  ت�شق طريقها  وهي  �لع�شكرية  �آخ��ر مرحلة من حملتها  بغد�د  ق��و�ت 

�جلزء �لقدمي يف �ملدينة. 
مفاجاآت

وي�شري �لكاتب �إىل عو�مل مفاجئة يف هذه �حلرب. فقد قلل رئي�س �لوزر�ء 
�لق�شم  �أمريكيون، يوفرون  �لعر�قي حيدر �لعبادي، ومعه قادة ع�شكريون 

�الأكرب من �لدعم �جلوي، من قوة وقدرة حتمل مقاتلي د�ع�س. فقد توقع 
عام  نهاية  بحلول  كلها  �ملو�شل  على  �ل�شيطرة  قو�ته  ت�شتعيد  �أن  �لعبادي 
كان مبثابة  لكنه  �لو�قع،  �شيء يف  �أي  ليعني  يكن  تقييم مل  2016، وهو 

تبجح هدفه �ال�شتهالك �ل�شعبي.
فريق ك�سافة

�أجز�ء  ببع�س  �لتم�شك  م��ن  د�ع�����س  متكن  حقيقة  �أن  بيرتي�س  دي  وي��رى 
�ملو�شل ملدة ثمانية �أ�شهر، هو �شيء مرعب من �لناحية �لع�شكرية، بالرغم 
من ��شتخد�م �لتنظيم الأ�شاليب بربرية وع�شو�ئية، ما جعل مقاتلي �لقاعدة 
يبدون كفريق ك�شافة باملقارنة مع مقاتليه. ولكن، كما يلفت �لكاتب، �شتتم 
�إد�رة �أي �شيء يف  ��شتعادة �ملو�شل.  وباتت قوة د�ع�س �لب�شرية عاجزة عن 
�لعر�ق، �شوى ما ميكنه من �لبقاء يوماُ بيوم. وما هي �إال م�شاألة وقت قبل 

�أن ت�شتعيد �حلكومة �لعر�قية �شيطرتها على �ملدينة. 
تعاون وحوار

�حلكومة  �شتت�شرف  كيف  بعد  �ملعلوم  غ��ري  م��ن  �أن���ه  بيرتي�س  دي  وي���رى 
�لعر�قية بعد طرد د�ع�س من مر�كز مدنية. ويقول �إنه ال حاجة للتذكري 
باأن �أحد �الأ�شباب �لتي مكنت د�ع�س من غزو �لعر�ق ب�شرعة كبرية، كان �شوء 
معاملة �لقو�ت �الأمنية �لعر�قية لل�شكان �ل�شنة. فقد تعامل جنود عر�قيون 
مع �ل�شكان يف غرب و�شمال �لعر�ق بريبة و�حتقار، ما جعل �ن�شحابهم ميثل 
بد�ية فجر يوم جديد للمو�شلين و�لتكريتين و�الأنبارين، دون �أن يدرك 

هوؤالء ما كان ينتظرهم. 
عن  �لطو�ئف  جميع  من  �ل��ع��ر�ق  زعماء  عجز  �إذ�  �أن��ه  من  �لكاتب  ويحذر 
و�عتماد  �ل�شلطة،  يف  �جلميع  والإ���ش��ر�ك  للحو�ر  و�شعيهم  تعاونهم  �إب���د�ء 
�مل�شتقبل،  يف  �ل��ع��ر�ق،  ي�شهد  فقد  للحكم،  كاأ�ش�س  �ل�شيا�شية  �لالمركزية 
بروز تنظيم �أ�شد تطرفاً من د�ع�س، ليدخل �ملدن ويرتكب نف�س �لفظائع. 
ولكن يف تلك �حلالة، لرمبا لن حتظى �لطبقة �ل�شيا�شية �لعر�قية بفر�شة 
�أخرى كتلك �لتي �شنحت لها عندما �شارع �جلي�س �الأمريكي ومنع بو��شطة 

قاذفاته من �شقوط حكومتهم. 
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ت���وج ف��ري��ق م��ن��ط��اد �الإم������ار�ت مبنطاده 
�ل��ع��امل حتت  �ل���ذي ج���اب  �ل��ع��امل��ي �الأول 
ع���ن���و�ن » ل���ن ي��ن�����ش��اك �ل���ع���امل ي���ا ز�ي����د » 
ومتوجا ب�شورة �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
�أبناء �المار�ت  م�شرية تخليد ووفاء من 
لباين هذ� �لوطن �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد ، 
�ل��ع��امل حامال  و�ل���ذي ج��اب دول و�شماء 
�لر�شيدة  وق��ي��ادت��ه��ا  �الم�������ار�ت  ر���ش��ال��ة 
�ن�شانية  جعل  يف  �ل��ع��امل  �شعوب  جلميع 
�ل�شعوب  وب��ن  �لتو��شل  ج�شر  �الن�شان 
و�ل���ث���ق���اف���ات ، و���ش��ط��ر ���ش��ب��اب �الم�����ار�ت 
و�لتي  و�لرت�بط  �لتالحم  لوحات  �جمل 
�ملنطاد معلم من معامل �المار�ت  �أ�شبح 
�مل��ج��االت �لعاملية  �ه���م و����ش��ع��ب  يف �ح���د 
����ش���خ���ره���ا خلدمة  �ل����ت����ي  و�الع����الم����ي����ة 
ون�شر  �ل�شعوب  بن  و�لتالحم  �لتو��شل 
�مل��ح��ب��ة و�ل��ت�����ش��ام��ح م��ن خ���الل �لطري�ن 
مبنطاد » ل��ن ين�شاك �ل��ع��امل ي��ا ز�ي��د » ، 
و�لذي �نطلق عام 2005 من �لعا�شمة 
�لربيطانية لندن ليجوب �شباب �المار�ت 
�لعامل مو�جهن حتديات �لتحليق الآلف 
�الأق�������د�م حت���ت ل��ه��ي��ب ���ش��م��ع��ات��ه �حل����ارة 

�حل����ارق����ة وم���غ���ام���ر�ت �ل����ط����ري�ن �حلر 
�ل��ط��ق�����س وت��ق��ل��ب��ات��ه حتديات  وحت���دي���ات 
و�لهبوط  �الق�����الع  م��ن��اط��ق  ت�����ش��اري�����س 
عاما   12 منجزين  وث��ب��ات  عزمية  بكب 
ور�شالة  روؤي������ة  ح��ام��ل��ن  �ل��ت��ح��ل��ي��ق  م���ن 
�ملقيمن  وكل  و�شعبا  حكومتنا  �الم��ار�ت 
ع��ل��ي��ه��ا يف �ل��رتح��ي��ب و�مل��ح��ب��ة ل��ك��ل من 
تطاأ قدمه �ر���س �الم��ار�ت ولي�شبح من 
�لثقة  وبف�شل  �الم���ار�ت  منطاد  خاللها 
�شاحب  �أواله���ا  �لتي  و�ل��رع��اي��ة  �لكبرية 
نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�العلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
للجولة   ، �هلل  رع�����اه  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
�شموه  م��ن  وث��ق��ة  �مي��ان��ا  للفيق  �ل��ع��امل��ي��ة 
ر�شالة  نقل  يف  �الم���ار�ت  �شباب  �بنائه  يف 
�المة �لعربية و�ال�شالمية وملا تدعي لها 
�المار�ت وحتر�س يف مد ج�شور �لتو��شل 
 و�لت�شامح بن �المم و�لثقافات يف �لعامل.
نا�شر  عبد�لعزيز  طيار  �لكابنت  و�أع��رب 
عن  �الم����ار�ت  منطاد  رئي�س  �مل��ن�����ش��وري 
فخره لقيادة و�لتحليق باأهم رمز للعمل 
�الن�شاين باملنطقة ، و�لذي حلق و�شارك 
ع��ل��ى م����دى ع��ق��د ون�����ش��ف ب��ج��م��ي��ع دول 

�ل��ع��امل و�ل��ت��ي رح��ب��ت وب��ح��ر�رة وتقدير 
ل��ف��ك��ر �خلري  ك���ان ح�����ش��اد  �ل����ذي  للعمل 
ون�شر �ل�شالم �لذي زرعه �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ 
ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب �هلل 

�الم���ار�ت  �شباب  �ب��ن��ائ��ه  نفو�شه  يف  ث���ر�ه 
�لو�قع  و�شماء  �ر���س  على  جتلى  و�ل���ذي 
�الم�������ار�ت يف دول  م��ن��ط��اد  م�����ش��ارك��ة  يف 
ين�شاك  لن   « منطاد  م�شاركة  من  جعلة 

و��شا�شي  ر�شمي  »ح���دث  ز�ي���د  ي��ا  �ل��ع��امل 
 مل��ه��رج��ان��ات��ه��م �ل���وط���ن���ي���ة و�ل���ث���ق���اف���ي���ة .
و�أع������رب �الع���الم���ي ع��ب��د�ل��رح��م��ن نقي 
�لب�شتكي مدير فريق منطاد �المار�ت  �ن 

لن ين�شاك �لعامل يا ز�يد كان حلم ير�ود 
�ب���ن���اء و����ش���ب���اب �الم��������ار�ت ل��ر���ش��م �شور 
�ل�شيخ  �مل��وؤ���ش�����س  خطها  �ل��ت��ي  �الن�شانية 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه 
الأب��ن��ائ��ه��ا ول��ي�����ش��ريو� ع��ل��ى ن��ه��ج �لرحمة 
و�لت�شامح �لذي يدعو� لها ديننا �ال�شالم 
�لتي  �لعريقة  �لعربية  وثقافتنا  �حلنيف 
�خللق  وح�����ش��ن  �ل��ك��رم  بال�شهامة  ع��رف��ة 
�أبناء ز�يد  و�لذي ��شبح �شمة من �شمات 
و�لتي جتلة يف لوحة وف��اء و�مي��ان وثقة 
�ب��ن��ائ��ه��ا �نطلق  �ل���ق���ي���ادة يف ج���ه���ود  م���ن 
 ،  « ز�ي���د  ي��ا  �ل��ع��امل  ل��ن ين�شاك   « منطاد 
و�أ���ش��ب��ح وق����اء م��ل��م��و���ش��ا وف��ع��ال يف ن�شر 
رعاية  بف�شل  وقيادتها  �الم����ار�ت  روؤي���ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ودع��م 
نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �ل  ز�ي��د 
�مل�شلحة رعاه �هلل  للقو�ت  �لقائد �العلى 
و�لتي كانت �لوهج �الول الإجناح �جلولة 
�لعاملية �لتي �أ�شبحت عرفا وتقاليد لدى 
م�شاركتهم  خ���الل  م��ن  �الم������ار�ت  �أب���ن���اء 
و�لتي  �لعاملية  و�ملنا�شبات   باملهرجانات 
قيادة  ر�شالة  �لفريق  خاللها  من  ين�شر 
و���ش��ع��ب �الم��������ار�ت وك����ل �مل��ق��ي��م��ن على 

�ملبا�شر مع  �لتالحم  �ر��شيها من خالل 
�جل��م��ه��ور �الوروب�����ي و�ل��غ��رب��ي و�ل���دويل 
ل��ه��ا �ل�شدى  ك����ان  و�ل������ذي  ع����ام  ب�����ش��ك��ل 
�اليجابي و�لكبري يف �كرب و�أعرق برملانات 
�لعامل �لربملان �الوروبي �لتي �شاهمة يف 
�أبناء  �ل��دول��ة الإع��ف��اء  ق��ي��ادة  �شعي وعمل 
�ل��دول��ة ل��دخ��ول �الحت���اد �الوروب����ي دون 
�لعمل  �شمن  لتكون  م�شبق  تاأ�شرية  �أي 
�شور  وتر�شيخ  لتعزيز  �ل��ه��ادف  �لوطني 

�ملجتمع �المار�ت بجميع �طيافه.
وتوجه �لب�شتكي بال�شكر و�لتقدير لكافة 
�لقياد�ت و�ملوؤ�ش�شات �لتي قدمت وعاونت 
مع �لفريق منذ �نطالقته منذ �ثنى ع�شر 
ي��ج��وب �لعامل  ع��ام مبنطاد ز�ي���د �خل��ري 
وي�شارك يف خمتلف �ملنا�شبات و�لفعاليات 
�لوطنية ناهيك عن �جناز�ته �ملتقدمة يف 
�لكثري من �لتحديات �لدولية و�ملناف�شات 
�ملعتمدة  و�جل��و�ئ��ز  و�مل�����ش��اب��ق��ات  �لعاملية 
للمناطيد حمققا �ملركز �الأول عدة مر�ت 
ح���ار من  با�شتقبال  �ل��ف��ري��ق  ت���وج  وق���د   ،
�لدولة  م�شتوى  على  �لر�شيدة  �لقياد�ت 
و�قطار جمل�س �لتعاون �خلليجي تبارك 

�الجناز �ملميز ل�شباب �المار�ت .

انطلق من لندن 2005 وجاب العامل مواجها حتديات التحليق والطق�س

ملنطاد » لن ين�ساك العامل يا زايد « العاملي  واحل�س�ر  الإجنازات  من  عاما   12

ب�شالة  �ل��ي��وم  م�شاء  م��ن  و�ل��رب��ع  �لعا�شرة  يف  ت�شتاأنف 
�ملارينا  مركز  مباين  �شمن  للبولينغ،  �الإم����ار�ت  قرية 
�أبو  بكورني�س  �الأم���و�ج  كا�شر  مبنطقة  �ل��ت��ج��اري،  م��ول 
لكرة  �لرم�شانية  م��ول  �مل��اري��ن��ا  بطولة  م��ب��اري��ات  ظبي 
�ل�شاالت �لتي تنظمها �شركة ترفيه يف جولتها �لثانية 
�لليلة  ت�شهد  و�ل��ت��ي  �أم�����س  مبارياتها  �نطلقت  و�ل��ت��ي 
�أربعة  �أي�شا  ت�شم  �لتي  �لثانية  �ملجموعة  �أور�ق  ك�شف 
�لعلمية  �ملدر�شة  بلقاء  �نطالقتها  تتجدد  و�لتي  ف��رق 
�لدولية مع فريق �جلزيرة ويف �ملبار�ة �لثانية �لتي تبد�أ 

فريق  مع  خدمة  �شركة  تلعب  دقيقة  و45  �لعا�شرة  يف 
نك�شت  �لذي ي�شارك الأول مره وحتدد يوم �ل�شبت 17 
يقام  فيما  للبطولة  �لنهائي  قبل  للدور  موعد  يوليو 
��شتعدت  وق��د  يونيو   18 �الأح���د  ي��وم  �خلتامي  �حلفل 
عام  م��دي��ر  �لعي�شوي  ح�شن  برئا�شة  �ملنظمة  �للجنة 
على  �لعام  و�مل�شرف  ترفيه  ب�شركة  �لريا�شية  �الأن�شطة 
��شتعدت  �لبطولة  �إقامة  للبولينغ مقر  �الإم��ار�ت  قرية 
الإب��ر�ز �حلفل �خلتامي  يف ثوب جديد بدعوة عدد من 

جنوم �أندية �أبو ظبي .

ا�ستئناف مباريات بط�لة املارينا م�ل 
الرم�سانية لكرة ال�سالت يف اأب� ظبي 

يف  �ل��ع��امل  وبطلة  �الأوىل  �مل�شنفة  ��شتعر�شت 
و�شر  جناحها  ق�شة  �ل�شربيني  ن��ور  �ال�شكو��س 
مرتن  �ل��ع��امل  بطولة  على  وح�شولها  تفوقها 
جلنة  نظمته  �ل����ذي  �ل��ل��ق��اء  خ���الل  متتاليتن 
�أول  �لريا�شي م�شاء  �مل��ر�أة مبجل�س دبي  ريا�شة 
نادي  �الث��ن��ن  )5 يونيو2017( يف  �أم��ل  م��ن 
�ل�شيد�ت  م���ن  ع���دد  ب��ح�����ش��ور  ل��ل�����ش��ي��د�ت،  دب���ي 
�مل��ه��ت��م��ات ب��ري��ا���ش��ة �ال���ش��ك��و����س و�أع�����ش��اء جلنة 

ريا�شة �ملر�أة.
العبة  �ل�شربيني  نور  �مل�شرية  �لالعبة  وع��ربت 
و�مل�شنفة  لال�شكو��س  �الأول  �مل�شري  �ملنتخب 
يف  بالتو�جد  �شعادتها  عن  �ل��ع��امل،  على  �الأوىل 
دبي، و�إجر�ء هذ� �للقاء مع جمموعة من �لن�شاء 

�الإمار�تيات �لريا�شيات.
يف  حديثها  م�شتهل  يف  �ل�شربيني  ن���ور  وق��ال��ت 
و�مل�شاركة  دب��ي  يف  بتو�جدي  �شعيدة  �أن��ا  �للقاء: 
يف ب��ط��ول��ة ن��ه��ائ��ي��ات دب����ي ل��ب��ط��والت حمرتيف 
�لتي  �الأوب��ر� بدبي  د�ر  تقام يف  �لتي  �ال�شكو��س 
بطوالت  م�شتوى  على  و�الأ���ش��ع��ب  �الأق���وى  تعد 
�أبطال  نخبة  ت�شم  الأنها  �لعامل  يف  �ال�شكو��س 

�إعجابي  و�أ�شجل  �للقب،  على  يتناف�شون  �لعامل 
�ل�شديد باملن�شاآت �لريا�شية يف دبي حيث يوجد 
�ملجهزة  �ال�شكو��س  مالعب  من  كبري  ع��دد  بها 
ت�شت�شيف  دب���ي  �أن  ك��م��ا  م�����ش��ت��وى،  �أح����دث  ع��ل��ى 
منارة  منها  يجعل  مما  �شخمة  عاملية  بطوالت 

للريا�شة و�لريا�شين .
عبد�لعزيز خان مدير  ملياء  رحبت  من جانبها، 
ريا�شة  رئي�س جلنة  ونائب  لل�شيد�ت  دبي  نادي 
�ملر�أة مبجل�س دبي �لريا�شي بزيارة بطلة �لعامل 
دو�عي  من  وقالت:  �ل�شربيني،  نور  لالإ�شكو��س 
م�شر  منتخب  العبة  بيننا  تتو�جد  �أن  �شرورنا 
�لن�شائية  �لريا�شة  �شرفت  �لتي  �ل�شربيني  نور 
منوذجاً  وت��ق��دم  �ل��دول��ي��ة،  �مل��ح��اف��ل  يف  �لعربية 
للفتاة �لتي و�َزنت بنجاح بن تعليمها و�هتمامها 
عامن  �لعاملي  �للقب  وح�شدت  بل  بالريا�شة، 
متتالين 2016 و2017، م�شيفة �أنها العبة 
موهوبة وم�شدر �إلهام لكل فتاة طموحة تبحث 
عن �لنجاح و�لتميز باالإر�دة و�لعزمية �ل�شلبة، 

و��شتثمار ما يف د�خلها من طاقات. 
�ل�شربيني  ن����ور  زي������ارة  �إن  خ����ان  مل���ي���اء  وق���ال���ت 

�لنادي  وز�ئ���ر�ت  لع�شو�ت  جيدة  فر�شة  �شَكلت 
ل��الل��ت��ق��اء ب��ه��ذه �مل��وه��ب��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ت��ي تعد 
بالنف�س،  و�ل��ث��ق��ة  و�ل��ع��ط��اء  لالجتهاد  من��وذج��اً 
على  �لعاملية  �لبطلة  لتتعرف  فر�شة  كانت  كما 
�ملتنوعة،  �لريا�شية  و�ملالعب  �لع�شرية  �ملر�فق 
و�الأج���ه���زة �حل��دي��ث��ة �مل��ت��وف��رة يف �ل���ن���ادي، وما 
يف  للع�شو�ت  وخ��دم��ات  ت�شهيالت  م��ن  يقدمه 
نادي  �أن  �إىل  م�شرية  باخل�شو�شية،  تت�شم  بيئة 
دبي لل�شيد�ت، �لذي ي�شعى �إىل �أن يكون م�شدر 
بحياتها  �الرت���ق���اء  �إىل  ي��ه��دف  ل��ل��م��ر�أة،  �إل���ه���ام 
حتقيقاً  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  و�ل��ب��دن��ي��ة  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
لروؤيته يف �أن يكون �لوجهة �ملف�شلة للمر�أة �لتي 
تن�شد �ل�شعادة و�ل�شحة، متمنية �لنجاح للبطلة 
�لت�شنيف  م��ق��دم��ة  يف  و����ش��ت��م��ر�ره��ا  �مل�����ش��ري��ة 

�لعاملي لل�شيد�ت.          
عليها  طرحت  �لتي  �الأ�شئلة  على  �إجابتها  وعن 
�لعامل:  ع��ل��ى  �الأوىل  و�مل�شنفة  �لبطلة  ق��ال��ت 
 5 عمر  من  �ال�شكو��س  ريا�شة  �أم��ار���س  “بد�أت 
�الأك���رب عمر  �أخ���ي  �أ���ش��اه��د  ���ش��ن��و�ت عندما كنت 
�أقلده و�ألعب مثله  �أن  �ل�شربيني يلعب فاأحببت 

حتى ��شتطعت �إتقان �للعبة بف�شل دعم �أبي و�أمي 
�للذين مل يرتكاين حلظة وتابعوين با�شتمر�ر 
وح�شرو� جميع �ملناف�شات �لتي خ�شتها، كما �أن 
�أك��رب �الأث��ر يف و�شويل �إىل  دعم مدربي كان له 
ب��اأول بطولة يف �لثامنة من  هذه �ملكانة، وف��زت 
وكان  �جل��م��ه��وري��ة،  على  �الأوىل  الأك���ون  ع��م��ري 
هي   2009 �ل��ع��ام  بطولة  لقب  على  ح�شويل 
�الحرت�ف  ع��امل  �إىل  ل��دخ��ويل  �ل��ت��ح��ول  نقطة 
حيث ح�شلت على لقب بطولة �لعامل للنا�شئن 

و�أنا يف �لثالثة ع�شر من عمري .
و�أ���ش��اف��ت ن���ور �ل�����ش��رب��ي��ن��ي: �أ���ش��ت��ع��د ج��ي��ًد� قبل 
�ال�شرت�ك يف �أي مناف�شات بالتدريب و�أخذ ق�شط 
ك��اف م��ن �ل��ر�ح��ة، وخ��ا���ش��ة �الن��ت��ظ��ام يف �لنوم 
�لتي ت�شاعد على �لرتكيز يف  �لعو�مل  �أه��م  من 
�أي��ام يف   6 �لتدريب  د�ئًما على  و�أحافظ  �للعب، 
مق�شمن  وم�����ش��اًء،  �شباًحا  �شاعات   4 �الأ���ش��ب��وع 
لال�شكو��س،  و�شاعتن  �لبدنية  للياقة  �شاعتن 
وال �أو�جه �أي تعار�س بن �للعب و�لتدريب وبن 
�الإعالم  بدر��شة  �الأخري  فاأنا يف عامي  �لدر��شة 
�أب���ًد� �إمن���ا ك��ان��ت درج���ات �لتح�شيل  ومل �أر���ش��ب 

�لدر��شي ممتازة، و�أطمح د�ئًما على �لبقاء على 
�لعامل،  ب��ط��ول��ة  بلقب  و�ح���د و�الح��ت��ف��اظ  رق���م 
�الإعالم  بن  يربط  م�شروًعا  �أبتكر  ب��اأن  و�أح��ل��م 

و�ال�شكو��س .
�أن�����ش��ح كل  و�خ��ت��ت��م��ت �أ���ش��غ��ر بطلة يف �ل��ع��امل: 
بها  و�لتم�شك  �أه��د�ف كبرية  و�شع  �لن�شاء على 
و�ملثابرة و�الجتهاد لتحقيقها وعدم �لتخلي عن 
�لطموح من �أجل حتقيق هذه �الأه��د�ف و�لثقة 
بالنف�س، وبذلك ت�شتطع �لو�شول �إىل �لنجومية 
وحتقيق �الإجناز�ت، و�أن�شحهن مبمار�شة ريا�شة 
�أن هذه  ب��ه��ا خ��ا���ش��ة  �ال���ش��ك��و����س و�ال���ش��ت��م��ت��اع 
د�خل �شاالت مغطاة ومكيفة  �لريا�شة متار�س 
و�ل�شتاء،  �ل�شيف  يف  ممار�شتها  وميكن  �ل��ه��و�ء 
�لريا�شات  ومن  وممتعة،  �شيقة  ريا�شة  والأنها 
كما  و�الإت��ق��ان،  و�الل��ت��ز�م  �الن�شباط  تعلم  �لتي 
�أنها ت�شكل �شخ�شية �ملر�أة وجتعلها �أكرث ثقة يف 
�حلفاظ  يف  �ال�شكو��س  ريا�شة  وت�شاهم  نف�شها، 
ع��ل��ى ل��ي��اق��ة ور���ش��اق��ة ج�شد �مل�����ر�أة، و�أع��ت��ق��د �أن 
�أن  كما  على ممار�شتها،  ي�شجع  عامل  �أه��م  ه��ذ� 
ريا�شة �ال�شكو��س جتعل من كل �إن�شان ميار�شها 

�أف�شل مما يتوقع �ن يكون، لذلك البد  �شخ�شاً 
�لريا�شة حتى  �ل�شيد�ت هذه  �أن متار�س جميع 

لو مل تكن ريا�شتهن �الأوىل.
ق�شم  مدير  فريدون  فوزية  قالت  جانبها  ومن 
�ملر�أة مبجل�س  ريا�شة  باإد�رة  �لثقافية  �الأن�شطة 
دبي �لريا�شي، وع�شو جلنة ريا�شة �ملر�أة: تعمل 
جلنة ريا�شة �ملر�أة مبجل�س دبي �لريا�شي على 
تنظيم �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ب��ادر�ت �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
وياأتي  �ل��ري��ا���ش��ي،  �لقطاع  يف  �مل���ر�أة  دور  تعزيز 
لعبة  ممار�شة  ثقافة  ن�شر  �إط���ار  يف  �للقاء  ه��ذ� 
�ال�شكو��س وت�شجيع �لريا�شيات �ملمار�شات للعبة 
على بذل �ملزيد من �جلهد للتميز و�ل�شعي ور�ء 
�ملحافل  �ل��دول��ة يف كافة  �الح���رت�ف ورف��ع علم 
�لدولية وال تبخل جلنة ريا�شة �ملر�أة باأي جهد 

يف �شبيل حتقيق هذ� �لهدف .
نادي  م��دي��ر  خ��ان  مل��ي��اء  ق��ام��ت  �للقاء  نهاية  ويف 
�ملر�أة  ريا�شة  جلنة  رئي�س  ونائب  لل�شيد�ت  دبي 
مبجل�س دبي �لريا�شي بتكرمي �لنجمة �لعاملية 
�للجنة  �أع�شاء  مع  �لتذكارية  �ل�شور  و�لتقطت 

ومنت�شبات نادي دبي لل�شيد�ت.

بطلة العامل يف ال�سك�ا�ض تك�سف اأ�سرار تف�قها ملجل�ض دبي الريا�سي
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�شهدت �جلولة �لثانية من بطولة 
��شت�شافتها  �لتي  رم�شان  حت��دي 
ح��ل��ب��ة دب���ي ك����ارت����دروم م�����ش��اء يوم 
بطل  ع�������ودة  ي���ون���ي���و   5 �الإث�����ن�����ن 
�الإم��ار�ت يف �شل�شلة �شودي �لعاملية 
)�أ������س دب��ل��ي��و �أ������س( و�مل���ت���وج بلقب 
عاطف   2015 رم�����ش��ان  حت����دي 
�النت�شار�ت،  ل�شل�شلة  �ل����ربو�ين 
د�ريو  فيه  ت�شدر  �ل��ذي  �لوقت  يف 
�آغا  وك��م��ال  �ملحرتفن  فئة  روب��ي��و 
يف فئة �ل�شغار بعد حتقيقه فوزين 

متتالين.
كاأ�س �لكبار و�ملحرتفن

��شتمرت خم�س  بعد هيمنة مثرية 
�أ�س  ���ش��ب��اق��ات  يف  متتالية  ���ش��ن��و�ت 
 ،2015 �ن��ت��ه��ت ع����ام  �أ�����س  دب��ل��ي��و 
خ�����ش��ر �ل��ب��ط��ل �الإم����ار�ت����ي عاطف 
حماولته  �أث���ن���اء  ل��ق��ب��ه  �ل������ربو�ين 
�ل���دف���اع ع��ن��ه �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، لكنه 
ل�شل�شلة  ع��اد  قد  وك��اأن��ه  �الآن  يبدو 

�النت�شار�ت من جديد. 
وخالل مناف�شات �جلولة �لتاأهيلية 
حتقيق  م��ن  �ل����ربو�ين  يتمكن  مل 
�ل��ت�����ش��ارع �مل��ط��ل��وب، وح��ج��ز �ملركز 
�لر�بع على خط بد�ية �ل�شباق، يف 
�ملد�فع  فيه  ��شتطاع  �ل��ذي  �لوقت 
ع���ن ل��ق��ب حت���دي رم�����ش��ان، ر�مي 
ع�����ز�م، م���ن �ل��ت��ح��ل��ي��ق وق��ط��ع لفة 
حاجز�   1:11.485 يف  �حل��ل��ب��ة 

�ملركز �الأول على خط �لبد�ية. 
�لربو�ين  ب��ذل  �الأول  �ل�شباق  ويف 

�ملركز  حتى  وتقدم  ر�ئعا  جمهود� 
�ملنا�شبة  �لفر�شة  منتظر�  �لثالث 

ليحتل �ل�شد�رة. 
بع�س  حم���ظ���وظ���ا  ك���ن���ت  وق���������ال: 
�ل�����ش��ائ��ق��ن يف �الأم���ام  �ل�����ش��يء الأن 
بينهما،  فيما  ب�شدة  يتناف�شان  كانا 
�للفة  حتى  �نتظر  لنف�شي،  فقلت 
�شيئا ما  �أن  �أع��ل��م  �الأخ����رية الأن��ن��ي 

�شيحدث.
و��شتغل  �أر�د،  م��ا  ل��ل��ربو�ين  وك���ان 
مبناف�شتيهما  �ل�شائقن  �ن�شغال 
وجت�����اوزه�����م�����ا م������رة و�ح���������دة عن 
ه��و يف  لي�شبح  �ل���ث���اين،  �مل��ن��ع��ط��ف 
�لتي حافظ عليها حتى  �ل�شد�رة، 
قطع خط �لنهاية بفارق 0.652 
ج�����زء م����ن �ل���ث���ان���ي���ة ع����ن ع������ز�م يف 

�ملركز �لثاين و�أميد علي يف �ملركز 
�لثالث. 

مر�كز  قلب  �لثاين  �ل�شباق  و�شهد 
�الأو�ئل  �ل15  �ل�شائقن  �نطالق 
قذف  م��ا  وه��و  �الأول،  �ل�شباق  م��ن 
منت�شف  يف  وع�������ز�م  ب�����ال�����رب�وين 
بد�ية  خط  على  �ملنطلقن  قائمة 
هذ�  من  وبالرغم  �لثاين.  �ل�شباق 
�ل�����ش��ائ��ق��ان جم���ه���ود� كبري�  ب����ذل 

و�شقا طريقهما حتى �ل�شد�رة. 
وقدم �ل�شائق رومالدو البروي هو 
�الآخر �أد�ء مميز�، وتقدم من �ملركز 
�ل��ث��ام��ن ع��ل��ى خ��ط �الن��ط��الق �إىل 
�ل�شد�رة. ومتكن من جتاوز عز�م 
و�ل�����ربو�ين وب���ات يف �مل��رك��ز �الأول 
�ل�����ذي ح���اف���ظ ع��ل��ي��ه ح��ت��ى نهاية 

�لثاين كان ل�شالح  �ملركز  �ل�شباق. 
فيما  ثانية،   3.484 بفارق  ع��ز�م 
�لثالث  �مل���رك���ز  يف  �ل������رب�وين  ح���ل 

بفارق 2.055 ثانية عن عز�م.
وبعد جمع نقاط �جلولتن، ت�شدر 
عاطف �لربو�ين مناف�شات �جلولة 
�لثانية من حتدي رم�شان بر�شيد 
73 نقطة متقدما على ر�مي عز�م 
يف �ملركز �لثاين بر�شيد 72 نقطة 
والب��روي يف �ملركز �لثالث بر�شيد 

نقطة.   67
وتعليقا على فوزه باجلولة، �شرح 
وجهه:  مت��الأ  و�ل�شعادة  �ل���ربو�ين 
�ن���ا �شعيد ج���د� ب��ف��وزي �ل��ي��وم. يف 
�شيئا  �أتعلم  فيه  �أ���ش��ارك  �شباق  كل 
ج����دي����د�؛ �إن�����ه ل�����ش��رف ع��ظ��ي��م يل 

مناف�شة هوؤالء �ل�شائقن �ملهرة.
كاأ�س  م����ن  �مل���ح���رتف���ن  ف���ئ���ة  ويف 
�ل���ك���ب���ار، مت��ك��ن د�ري�����و روب���ي���و من 
تقدمي �أد�ء مميز �أنهى فيه �جلولة 
بر�شيد 52 نقطة يف �ملركز �الأول، 
�ل�شائق  فيه  ح��ل  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف 
�لثاين  �ملركز  يف  �إ�شماعيل  حممد 
وجيانلوكا  ن��ق��ط��ة،   49 ب��ر���ش��ي��د 
�إمل��و���ش��ي يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث بر�شيد 

نقطة.   44

كاأ�س ال�سغار
�ل�شائقن  ن��خ��ب��ة  ���ش��د  �مل��ن��اف�����ش��ة 
�لعاملين يف نهائيات ��س دبليو �أ�س 
�ل��ت��ي ع��ق��دت يف   2017 �ل��ع��امل��ي��ة 
باري�س �الأ�شبوع �ملا�شي )27-25 

كمال  معنويات  م��ن  رف��ع��ت  م��اي��و( 
�إىل دبي. وبالرغم  �آغا بعد عودته 
�ملناف�شات  يف  �لعادية  �لنتيجة  من 
�آغ���ا مت��ك��ن من  �أن  �إال  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة، 
ب��اأد�ء وال  �شباقي �جلولة  �لفوز يف 

�أروع.
�ل�شقيقان  م���ع  ك���ان���ت  و�ل���ب���د�ي���ة 
�أ�شرع  ح��ق��ق��ا  �ل���ذي���ن  �الأزه�����ري�����ن 
�جلولة  م��ن��اف�����ش��ات  يف  �الأزم�����ن�����ة 
كيانو  ق���ط���ع  ح���ي���ث  �ل���ت���اأه���ي���ل���ي���ة، 
�الأزه���������������ري م���������ش����اف����ة �ل����ل����ف����ة يف 
ليكون  دق���ي���ق���ة،   1:19.090
يقطعها  �ل����ذي  �ل��وح��ي��د  �ل�����ش��ائ��ق 
�إنزو  دق��ي��ق��ة.   1.20 م��ن  �أق���ل  يف 
�لثاين  �مل���رك���ز  يف  ح���ل  �الأزه��������ري 

بفارق 0.354 جزء من �لثانية.

�الأول، مل  �ل�����ش��ب��اق  �ن��ط��الق  وم���ع 
ي��ت��م��ك��ن ك��ي��ان��و م���ن �حل���ف���اظ على 
����ش���د�رت���ه ل��ل�����ش��ائ��ق��ن. وت���ر�ج���ع 
مركزه هو و�شقيقه �إنزو، يف �لوقت 
�آغا  �ل��ذي عك�س فيه كل من كمال 
و�أليك�س و�رينغ �لنتيجة ل�شاحلهما 
بعد �ن �نطلقا من �ملركزين �لر�بع 
و�ل�شاد�س على �لرتتيب، ليتناف�شا 

بقوة على �شد�رة �ل�شباق. 
ومت���ك���ن �آغ�����ا م���ن �ل���ت�������ش���ارع بقوة 
و�ندفع  �ل�������ش���د�رة  م��رك��ز  وح��ج��ز 
بقوة نحو خط �لنهاية �لذي قطع 
�لثانية  م��ن  6.024 ج��زء  ب��ف��ارق 
عن و�رينغ يف �ملركز �لثاين، وكيانو 

يف �ملركز �لثالث. 
عك�س  �ل����ث����اين  �ل�������ش���ب���اق  و����ش���ه���د 

�نطالقة �ل�شائقن �لع�شرة �الأو�ئل 
��شطر  م��ا  وه��و  �الأول،  �ل�شباق  يف 
�لعا�شر  �ملركز  من  لالنطالق  �آغ��ا 
وكان  �لتا�شع.  �ملركز  من  وو�ري��ن��غ 
�إ�شر�ر  �ل�شباق  بد�ية  من  و��شحا 
�لوقت  �ل��ف��وز، يف  �آغ��ا على حتقيق 
�ل���ذي ع��ان��ى فيه و�ري��ن��غ يف و�شط 

�ل�شائقن. 
�لثالثي  ت��ق��دم  �الأث���ن���اء،  ه���ذه  ويف 
 – و�آدم  و�إن���زو  – كيانو  �الأزه����ري 
�أي�شا  هم  للمناف�شة  ل��الأم��ام  بقوة 
�لتلويح  و���ش��اه��م  �ل�������ش���د�رة.  ع��ل��ى 
�ل�شباق  ب��ال��ر�ي��ة �حل��م��ر�ء الإن��ه��اء 
�الأ�شلي  �ل��زم��ن  ل��ف��ت��ن م��ن  ق��ب��ل 
بتقدمه  حم���ظ���وظ���ا  �آغ�������ا  وك�������ان 
���ش��د�رت��ه لينهي  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
من  ج��زء   0.243 بفارق  �ل�شباق 
�لثانية عن كيانو، فيما ذهب �ملركز 

�لثالث ل�شالح �شقيقه �إنزو. 
وبعد جمع نقاط �ل�شباقن، ت�شدر 
�ل�شغار  لفئة  �ل��ع��ام  �لرتتيب  �آغ��ا 
�لثاين  �ملركز  نقطة.   80 بر�شيد 
ك��ي��ان��و �الأزه����ري  ك���ان م��ن ن�شيب 
ف��ي��م��ا ذهب  ن��ق��ط��ة،   69 ب��ر���ش��ي��د 
�أليك�س  ل�����ش��ال��ح  �ل���ث���ال���ث  �مل���رك���ز 

و�رينغ بر�شيد 63 نقطة. 
�لثالثة  �جل����ول����ة  �أن  �إىل  ي�������ش���ار 
 2017 رم���������ش����ان  حت�������دي  م�����ن 
 12 �مل��و�ف��ق  �الإث��ن��ن  �شتقام م�شاء 
دبي  �أر�����س  عل����ى   2017 ي��ون��ي��و 

كارتدروم. 

�شهدت بطولة كرة �لقدم لل�شاالت �نطالقة قوية 
�لن�شخة �خلام�شة من دورة  �أيامها �شمن  �أول  يف 
�شمو  رعاية  حتت  تقام  �لتي  �لريا�شية  �ل�شبا  ند 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
�لريا�شي،  دب���ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
وتعد �حلدث �الأ�شخم من نوعه يف �شهر رم�شان 

�لف�شيل.
�جلو�رح  فريق  فيها  فاز  مباريات  ثالث  و�أقيمت 
ع��ل��ى ف��ري��ق م��رك��ز ك���و�ت���رو �ل��ري��ا���ش��ي بهدفن 
نظيفن، وفاز فريق �لطاهر على فريق �لعا�شمة 
�إ����س على  ك��ي  �إم  ف��ري��ق  ف��از  7، كما   -  8 بنتيجة 

فريق ز�جل بنتيجة 3 – 2.
�جلو�رح يتخطى كو�ت�رو  بثنائية

تخطى �جل��و�رح نظريه كو�ترو ب�شعوبة بثنائية 
ك���رة قدم  ل��ب��ط��ول��ة  �الأوىل  ن��ظ��ي��ف��ة  يف �جل���ول���ة 
�ل�شاالت بدورة ند �ل�شبا �لريا�شية �لتي �نطلقت 

مناف�شاتها م�شاء �أول من �أم�س.
جاءت �ملبار�ة قوية من فريق �جلو�رح �لذي متكن 
من �فتتاح �لت�شجيل بعد مرور 3 دقائق عن طريق 
العبه �لرب�زيلي دييجو �ألك�شندر، وجاء رد كو�ترو 
�شريعا عن طريق العبه �لهولندي زكريا عمر�ين 
ومو�طنه ع�شام دهماين لكن حماولتهما مل تاأتي 

باجلديد على م�شتوى �لنتيجة.
و����ش��ت��ح��وذ ف��ري��ق �جل�����و�رح ع��ل��ى م��ف��ات��ي��ح �للعب 
العبيه  ���ش��رع��ة  بف�شل  �الأف�����ش��ل  �ل��ط��رف  وك����ان 
وخا�شة �اليطايل �شعد عزيز و�لرب�زيلي فيليبي 
�ليهما  �الأن��ظ��ار  خطفا  �لذين  دو���س  بار�دين�شكي 

بت�شديد�تهما �لقوية.
وت��األ��ق ع��م��ر �لفهيم ح��ار���س م��رم��ى �جل����و�رح يف 
زكريا  ت�����ش��دي��د�ت  �أم����ام  متتتاليتن  منا�شبتن 

عمر�ين و�أنقذ فريقه من هدفن حمققن.
وب���رز مرة  ك��و�ت��رو  �أد�ء  �ل���ت حت�شن  م���رور  وم���ع 
�أخرى زكريا عمر�ين بت�شديدة قوية بعدما �نفرد 
و�أ���ش��اع على  �شدد خارجه  لكنه  �جل���و�رح  مبرمى 

فريقه فر�شة �إدر�ك �لتعادل.
�جلو�رح  دف��اع  على  �ل�شغط  يف  ك��و�ت��رو  و��شتمر 
و�لت�شديد�ت  �ل�شريعة  �لهجمات  م��ن  ب�شل�شلة 
�ل��ق��وي��ة �أب���رزه���ا ت�����ش��دي��دة ع�����ش��ام ده��م��اين �لتي 
بتقدم  �الأول  �ل�شوط  لينتهي  بالقائم  �رتطمت 

�جلو�رح بهدف دون رد.
�إ���ش��ر�ر� على  �أك��رث  دخل �جل��و�رح �ل�شوط �لثاين 
تعزيز �أ�شبقيته وجنح يف خلق عدة فر�س �برزها 
�لتي  عزيز  �شعد  ت�شد�شدة  م��ن   22 �لدقيقة  يف 

ت�شدى لها حار�س مرمى كو�ترو بنجاح.
 ومتيز �جلو�رح باالإ�شافة �إىل قدر�ته �لهجومية 
�مل�شاحات  ك��ل  �مل��ن��ظ��م  وجن��اح��ه يف غلق  ب��دف��اع��ه 
�أمامه �شوى  �أي حل  �ل��ذي مل يجد  �أم��ام كو�ترو 
و�لتي  �لفردية  العبيه  �مكانيات  على   �العتماد 
ب��ف�����ش��ل��ه��ا ك����اد ي����درك �ل���ت���ع���ادل ب��و����ش��ط��ة زكريا 
ع��م��ر�ين ث��م ع�شام ده��م��اين ث��م رد �جل���و�رح من 
حار�س  �شدها  فيليبي  للرب�زيلي  قوية  ت�شديدة 

�ملرمى عبد �لعزيز حممد ب�شعوبة.
�لتعادل  ه��دف  م��ن  فريقه  �لفهيم  عمر  و�أن��ق��ذ   
عندما ت�شدى لت�شديدة قوية من زكريا عمر�ين 

�لبا�شط  ع��ب��د  �هلل  ع��ب��د  �مل����درب  ب��ع��ده��ا  ليطلب 
مدرب �جلو�رح وقتا م�شتقطعا بهدف �مت�شا�س 

�شغط كو�ترو.
�الأخ��رية حم��اوالت عديدة من  �لدقائق  و�شهدت 
�إىل  يثقله  ون��زل  �لتعادل  الإدر�ك  ك��و�ت��رو  جانب 
�ل��ه��ج��وم ف��ي��م��ا �ع��ت��م��د �جل�����و�رح ع��ل��ى �لهجمات 
�ملرتدة وجنح  من �ختطاف هدفا ثانيا عن طريق 
نهاية  م��ن  و�ح���دة  دقيقة  قبل  عزيز  �شعد  جنمه 
�لعا�شمة  فريق  على  �لطاهر  فريق  ف��از  �مل��ب��ار�ة. 

8-7 يف �فتتاح مباريات �ملجموعة �لثانية 
 جاءت �ملو�جهة هادئة وحذرة من العبي �لفريقن 
كانت  ورمب����ا  �مل���رم���ى،  ن��ح��و  �ن��دف��اع��ا  ن�شهد  ومل 
�أنها  خا�شة  نب�س  بج�س  �أ�شبه  �الأوىل  �ل��دق��ائ��ق 
�ول مبار�ة يف �ملجموعة �لثانية، وكانت �ملحاوالت 
�لت�شديد�ت  تتجاوز  ومل  �ملرمين  على  خجولة 
ف��ري��ق ي�شم  ك��ل  �أن  �مل��رم��ي��ن، رغ��م  �لبعيدة ع��ن 
4 الع��ب��ن �أج���ان���ب ح��ي��ث �ع��ت��م��د �ل��ط��اه��ر على 
�شيز�ر  وكايو  مور�ي�س  دي��ف  هم  بر�زيلي  رباعي 

وفريناندو كو�شمي ومار�شينيو.
عن  �الأوروب���ي���ة  �مل��در���ش��ة  على  �لعا�شمة  و�ع��ت��م��د 
طريق �لثالثي �لربتغايل �ندري د� �شيلفا وفابيو 
�الإ�شباين  ب��ج��ان��ب  ل����وك  دي���ان���ي���ال  وروب�����ن  ل��ي��م��ا 

�ليخاندرو. 
كانت �جلماهري �حلا�شرة على موعد مع �الإثارة 
�الأول  �ل��ه��دف  ت�شجيل  ل��وؤي يف  ليث  بعدما جن��ح 
ل��ف��ري��ق �ل��ط��اه��ر ب��ع��د م���رور 5 دق��ائ��ق، ومل متر 
�شوى دقيقة و�حدة و�أ�شاف حممد عبيد �لهدف 

�لثاين لفريق �لطاهر.
يف  �لغول  حمد  وينجح  تدريجيا  �لعا�شفة  يعود 
8 دقائق من ت�شديدة  �لفارق بعد مرور  تقلي�س 
قوية، وتعود �ملو�جهة للعب �لتكتيكي يف منت�شف 
ت�شجيل  م��ن  كو�شمي  ف��رن��ان��دو  وينجح  �ل�����ش��وط، 
�لهدف �لثالث للطاهر من جملة تكتيكية جميلة، 
بالهدف  �شريعا  �ل��رد  يف  �شيلفا  د�  �أن���دري  �أن  �إال 
�لثاين لفريق �لعا�شفة، وبقل�س �لفارق �إىل هدف 
�ل��ي��خ��ان��درو باملرمى  3-2، وي��ن��ف��رد  م��ن ج��دي��د، 

ويهدر فر�شة �لتعادل بالت�شديد يف �لقائم.
لفريق  �لر�بع  �لهدف  �الأخ��رية  �لدقيقة  وت�شهد 
�لطاهر عن طريق ديف مور�ي�س وينهي �ل�شوط 

�الأول بنتيجة 2-4.
م��ع ب��د�ي��ة �ل�����ش��وط �ل��ث��اين ينجح �ل��ي��خ��ان��درو يف 
ت�����ش��ج��ي��ل �ل���ه���دف �ل��ث��ال��ث ل��ف��ري��ق �ل��ع��ا���ش��ف��ة يف 
�لدقيقة �لثانية وبعد دقيقة و�حدة ي�شجل نف�س 
4-4، ويعيد  �ل��الع��ب �ل��ه��دف �ل��ر�ب��ع و�ل��ت��ع��ادل 

�ملو�جهة لنقطة �لتعادل.
مل ي�شمت �لطاهر ورد �شريعا بالهدف �خلام�س 
ع��ن ط��ري��ق دي��ف م��ور�ي�����س وي��ح��اف��ظ على تقدم 
كايو  ي�شجل  منظمة  هجمة  وم��ن   ،4-5 فريقه، 

ويتكرر   ،4-6 �لطاهر،  لفريق  �ل�شاد�س  �لهدف 
�لهدف  �ملزروعي  حممد  �شجل  بعدما  �ل�شيناريو 
 18 م��رور  بعد   5-6 �لعا�شفة،  لفريق  �خلام�س 
دقيقة، و�شجل حمد �لغول هدفا ر�ئعا للعا�شفة، 

ويعيد �ملبار�ة �إىل نقطة �لتعادل 6-6.
بعده  ومن  جديد  للت�شجيل  مور�ي�س  ديف  يعود 
8-6 قبل  حممد عبيد ليعود �لطاهر للمقدمة 
7 دقائق من نهاية �ملبار�ة، وقبل 3 دقائق ي�شجل 
وتنتهي   ،7-8 للعا�شفة  �لتقلي�س  هدف  �ن��دري 

�ملو�جهة بفوز �لطاهر 7-8.
�ل��ط��اه��ر على  ف��ري��ق  ح�شل حم��م��د عبيد الع���ب 
ج���ائ���زة �أف�������ش���ل الع����ب وق�����ام �ل���رب�زي���ل���ي فيري� 

بت�شليمه �جلائزة. 
 �إم كي �إ�س يتخطى ز�جل بثالثة �أهد�ف 

فاز فريق �إم كي �إ�س على فريق ز�جل يف مناف�شات 
�ملجموعة �ملجموعة �لثالثة بنتيجة 3-2، وجاءت 
بد�ية �ملبار�ة قوية لفريق �م كي ��س �لذي حاول 
يف �لدقائق �الأوىل �لو�شول �إىل مرمى فريق ز�جل 
ي�شدد منها  بينيه  م��ن مت��ري��رة  �أك��رث  ع��ن طريق 
مرمى  على  �شاروخية  �ليك�شاندر  �لفريق  العب 

ز�جل لكن �لكرة تخرج على ي�شار �حلار�س.
�أن  ز�ج���ل  ف��ري��ق  �ل�شام�شي الع���ب  ح��م��د  وح����اول 
يفتتح �لت�شجيل يف �ملبار�ة بالدقيقة �لثالثة لكن 
�لكرة تخرج �إىل �شربة ركلية بعد �إبعادها من قبل 
حار�س �م كي ��س، ليحاول بعدها بدقيقة و�حدة   
�أول��ي��ف��ري� �أن  ز�ج���ل ع��ن ط��ري��ق الع��ب��ه وليميزدو 
ي�����ش��ج��ل ه���دف ع���ن ط��ري��ق ت�����ش��دي��ده ق��وي��ة لكن 

�لقائم �الأمين يت�شدى لها.
ومع مرور �أول 5 دقائق من �للقاء كانت �الأف�شلية 
لفريق ز�جل �لذي حاول �أكرث من مرة �لو�شول 
�أوليفري�،   ����س عن طريق حمرتفه  كي  �م  ملرمى 
�أف�����ش��ل ويحاول  ب�شكل  �����س   ك��ي  �م  ف��ري��ق  ليعود 
مباغته العبو فريق ز�جل عن طريق �لتمرير�ت 
�ملرمى  على  قوية  كرة  ت�شديد  لتفلح يف  �لتي مل 

رغم �شيطرتهم على �للقاء.
و�أن���ق���ذ حم��م��د �مل���ال الع���ب ف��ري��ق��ه م��ن حماولة 
�خ���رت�ق �ل��دف��اع م��ن �جل��ان��ب �الأمي���ن ع��ن طريق 

حمد �ل�شام�شي 
�أن يفتتح �لت�شجيل من  وكاد ديفاندي �ليك�شندر 
�حلار�س  لكن  ز�ج���ل  م��رم��ى  على  ق��وي��ة  ت�شديدة 
طاهر نا�شر يت�شدى لها برب�عة يف �لدقيقة 12 
يتاأهل �حل��ار���س مرة  �أن  �ل��ل��ق��اء، وذل���ك قبل  م��ن 

�أخرى وينقذ �ملرمى يف �لدقيقة 13.
�أهد�ف  �أول  ����س  كي  �م  ي�شجل   14 �لدقيقة  ويف 
�ل��ل��ق��اء ع��ن ط��ري��ق �ل��الع��ب �ي��ج��ور رف��ائ��ي��ل من 

ت�شديدة قوية على مرمى فريق ز�جل.
ويف �ل���دق���ائ���ق �خل��م�����س �الأخ�������رية ح�����اول ز�ج���ل 
تعوي�س �لنتيجة لكنه مل يفلح يف ت�شكيل هجمة 

منظمة على �م كي ��س �لذي �شيطر ب�شكل كبري 
على جمريات �ل�شوط، لكن روبينيو العب فريق 
نهاية  قبل  �لدفاعات  �خ��رت�ق  من  يتمكن  ز�ج��ل 
على  �لتعادل  ه��دف  وي�شجل  دقائق  ب5  �ل�شوط 
�م كي ��س، لتتو��شل �لدقائق �الأخرية من �للقاء 
حتى يطلق �حلكم �شافرة �ل�شوط �الأول بالتعادل 

بهدف لكل منهما.
متكافئة  �ل����ث����اين  �ل�������ش���وط  �إن���ط���الق���ة  وج�������اءت 
ل��ل��ف��ري��ق��ن ل��ك��ن �أول���ي���ف���ري� الع����ب ز�ج����ل حاول 
�لتغلغل و���ش��ط دف��اع��ات ف��ري��ق ز�ج���ل ع��ن طريق 
�ملر�وغة لكنه يف�شل يف ت�شديد �لكرة على �ملرمى.
وللمرة �لثانية يف �ملبار�ة �أنقذ طاهر نا�شر مرمى 
فريقه ز�جل من كرة خطرية لالعب ر�فائيل بعد 
ت�شديدة قوية على مرماه لكنه يبعدها عنه وذلك 

يف �لدقيقة �لر�بعة من �للقاء. 
و�نقذ �لقائم فريق �م كي ��س من هدف ثاين عن 

طريق طريق �لالعب روبنريو .
ويف �لدقيقة 5 يح�شل طاهر نا�شر حار�س مرمى  
يف  �الأوىل  �ل�����ش��ف��ر�ء  �لبطاقة  على  ز�ج���ل  ف��ري��ق 
�ملبار�ة بعد خطاأ ل�شالح ليفاين العب �م كي ��س.

و�أ�����ش����اع �ل��ي��ك�����ش��ان��در م���وه���اي الع����ب �م ك���ي ��س 
ت�شجيل هدف ثاين لفريقه بعد متريره عر�شية 
وت�شل خلف  �لكرة  ي�شدد  لكنه  ح��ارب،  من خالد 

�ملرمى.
ليعود بعدها �أندرية �تياجو وي�شجل هدف �لتقدم 
قوية  ت�شديدة  من    9 �لدقيقة  يف  ز�ج��ل  لفريق 

على �شباك �م كي ��س جاءت يف �شقف �ملرمى.
ثاين  رفائيل  �إيجور  �شجل  دقيقتن  م��رور  وبعد 
�أه���د�ف���ه وه���دف �ل��ت��ع��ادل ل��ف��ري��ق �م ك��ي �����س من 

ت�شديدة قوية على �شباك ز�جل.
ويف �لدقيقة11  حاول �لك�شندر مو�ري�س العب 
طاهر  �حلار�س  لكن  باملرمى  �النفر�د  ��س  كي  �م 
ي�شجلها  جز�ء  ركلة  على  ليح�شل  يعرقله  نا�شر 
�لثالث  �ل��ت��ق��دم  دوج��ال���س ج��ون��ي��ور معلنا ه��دف 

لفريقه.
����س يح�شل ز�جل  وم��ن خ��ط��اأ على ف��ري��ق �م ك��ي 
ع��ل��ى رك��ل��ة ج���ز�ء ي�����ش��دده��ا ول��ي��ام �أول��ي��ف��ري� على 
وذل��ك يف  لها  يت�شدى  �لقائم  لكن  ز�ج��ل  مرمى 

�لدقيقة12.
وللمرة �لثانية يف �أقل من 5 دقائق يحرم �لقائم 
ت�شديده  بعد  �لنتيجة  تعديل  م��ن  ز�ج���ل  ف��ري��ق 
ق��وي��ة م���ن �جل���ان���ب �الأمي�����ن ع���ن ط��ري��ق �أندريه 
ت��ي��اج��و، ل��ي��ح�����ش��ل ب��ع��ده��ا �ل��الع��ب��ون ع��ل��ى وقت 

م�شتقطع ل�شرب �ملاء.
وي�شتمر �لتقدم لفريق �م كي ��س و�شط حماوالت 
�للقاء  لينتهي  �لنتيجة،  تعديل  �أج��ل  م��ن  ز�ج��ل 

بعدها بفوز �م كي ��س بنتيجة 2-3.
مو�جهات  و4  �لكر��شي  �شلة  يف  تتو��شل  �الإث���ارة 

�شاخنة �لليلة “�الأربعاء«
كرة  لبطولة  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  يف  �الإث����ارة  تو��شلت 
�ل�شبا،  ند  دورة  �ملتحركة �شمن  بالكر��شي  �ل�شلة 
�الأوىل  �شاخنة، جمعت  �أربع مباريات  حيث جرت 
و�الن�شاري  �الإ���ش��ع��اف  خل��دم��ات  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
فريق  بتقدم  �الأول  �ل�����ش��وط  و�ن��ت��ه��ى  لل�شر�فة، 
6/7، ويف  �الإ����ش���ع���اف  دب����ي خل���دم���ات  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�حل�����ش��ة �ل��ث��ان��ي��ة و���ش��ع �الإ���ش��ع��اف �ل��ف��ارق �إىل 7 
لل�شر�فة  �الن�����ش��اري  ف��ري��ق  �نتف�س  ث��م  ن��ق��اط، 
و�حدة  نقطة  �إىل  �ل��ف��ارق  تقلي�س  م��ن  ومت��ك��ن 
بدقيقة،  �لنهاية  قبل   12/13 �لنتيجة  لت�شبح 
نقطتن  �الإ���ش��ع��اف  �شجل  �الأخ����رية  �ل��ث��و�ين  ويف 
�إ�شافيتن ليح�شم �ملبار�ة ل�شاحله ويخرج فائز�ً 

ب� 15نقطة مقابل 12.
نادي  على  نقوة  فريق  تفوق  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف 
دبي الأ�شحاب �لهمم منذ بد�ية �ملبار�ة وجنح يف 
ي�شجل  �أن  قبل  مقابل  دون  نقطة   16 ب�  �لتقدم 
�لفريقان  بعدها  و����ش��ل  نقطتن،  �أول  مناف�شه 
نقوة  ب��ت��ق��دم  �الأول  �ل��ن�����ش��ف  لينتهي  �لت�شجيل 
ن��ق��وة يف  ���ش��ي��ط��رة  6/25، و����ش��ت��م��رت  ب��ن��ت��ي��ج��ة 
�لن�شف �لثاين ليك�شب �ملبار�ة بنتيجة 11/45.

ويف ثالث مو�جهات �ليوم �لثاين تفوق فريق هيئة 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  على  دب��ي  ومياه  كهرباء 
دبي يف �ل�شوط �الأول بفارق كبري بلغ 22 نقطة 
مقابل �أربع نقاط فقط، وجنح فريق هيئة كهرباء 
ومياه دبي يف �ملحافظة على تقدمه لينهي �ملبار�ة 
بنتيجة 8/43، و�شهدت �ملبار�ة �لر�بعة و�الأخرية 
ت��ن��اف�����ش��اً ق��وي��اً ون��دي��ة ك��ب��رية ب��ن ف��ري��ق��ي هيئة 
وجاءت  ب��دب��ي،  �ل�شحة  وهيئة  �مل���دين  �ل��ط��ري�ن 
�ملدين  �ل���ط���ري�ن  هيئة  ل�����ش��ال��ح  �الأوىل  �حل�����ش��ة 
بفارق نقطة و�حدة 11/12، ويف �حل�شة �لثانية 
�لطاولة  قلب  يف  دب��ي  �ل�شحة  هيئة  فريق  جن��ح 

على مناف�شه وك�شب �للقاء بنتيجة 18/19.
 

اأربع مواجهات الليلة
تتو��شل �لبطولة �ليوم �الأربعاء 7 يونيو 2017 
بعد توقف ليوم و�حد، حيث ت�شعى �لفرق لتعزيز 
�لنهائي،  ن�شف  �ل���دور  �إىل  �لتاأهل  يف  حظوظها 
�أربع  �لهمم  الأ���ش��ح��اب  دب��ي  ن���ادي  �شالة  وت�شهد 
�لطرق  ه��ي��ئ��ة  �الوىل  م��ه��م��ة، جت��م��ع  م��و�ج��ه��ات 
و�مل��و����ش��الت م��ع ن���ادي دب��ي الأ���ش��ح��اب �لهمم يف 
�الأن�شاري  �ل��ث��ان��ي��ة  يف  ويلتقي  م�����ش��اًء،  �ل��ع��ا���ش��رة 
ل��ل�����ش��ر�ف��ة و�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دب����ي يف 
�حلادية  يف  وتنطلق  دقيقة،  وخم�شن  �لعا�شرة 
ع�شر و�أربعن دقيقة مبار�ة نقوة وهيئة �ل�شحة، 
فيما تختتم مباريات �ليوم �لثالث يف �لثانية ع�شر 
و�لن�شف بعد منت�شف �لليل بلقاء �لنيابة �لعامة 

وهيئة كهرباء ومياه دبي.

 ماجد الع�سيمي: البطولة جنحت يف اإبراز 
القوة احلقيقية للعبة

�أكد �ملدير �لتنفيذي لنادي دبي الأ�شحاب �لهمم 
بالكر��شي  �ل�����ش��ل��ة  ك����رة  ل��ب��ط��ول��ة  �ل���ع���ام  �مل��ن�����ش��ق 
�ملتحركة �شمن دورة ند �ل�شبا، ماجد �لع�شيمي، 
�أن ما مييز هذه �لبطولة جناحها يف �إظهار �لقوة 
�حلقيقية لهذه �لريا�شة و�إبر�ز �لبعد �الحرت�يف، 
ما من �شاأنه �أن ي�شهم يف تو�شيع قاعدة �مل�شاركن 
و�مل��ت��اب��ع��ن، وي�����ش��اع��د ك��ذل��ك ع��ل��ى ت��ع��زي��ز حالة 
�ل��ت��ك��ام��ل ب��ن ف��ئ��ات �ملجتمع ك��اف��ة. وع���ن �أج���و�ء 
و�شط  ر�ئ��ع��ة  �الأج����و�ء  �لع�شيمي  ق��ال  �لبطولة، 
ب�شالة  يومياً  يتو�جد  الف��ت  جماهريي  ح�شور 
�للجة  وف����رت  �إذ  �ل��ه��م��م،  دب���ي الأ���ش��ح��اب  ن����ادي 
و�أ�شاف   . كافة  و�مل�شتلزمات  �لت�شهيالت  �ملنظمة 
�لتي  �ل��ف��رق  بع�س  م�شتوى  م��ن  باملفاجاأة  �أ�شعر 
على  �ملناف�شة  وجعلت  مم��ي��زة،  �إم��ك��ان��ات  �أظ��ه��رت 
�ملرحلة  �للقب مفتوحة، خا�شة ونحن مازلنا يف 
و�أك����د   . ل��ل��ب��ط��ول��ة  �الأول  م���ب���اري���ات  م���ن  �الوىل 
�لتي  �مل�شرفة  �ل�شورة  تقدمي  �أهمية  �لع�شيمي، 
تتميز بها دورة ند �ل�شبا �لريا�شية، �لتي حتظى 
برعاية ودعم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
لها  �لالفتة  �لنجاحات  ي��و�ك��ب  ومب��ا  �لريا�شي، 
على مد�ر �لن�شخ كافة، وعك�س خال�شة �خلرب�ت 
�مل��رت�ك��م��ة ل��ن��ادي دب���ي الأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م، �لذي 
��شت�شاف �لعديد من �الأح��د�ث �لدولية �لكربى 
�لع�شيمي  و�أو���ش��ح  �ملا�شية.  �ل�شنو�ت  م��د�ر  على 
�أن �إ�شافة مناف�شات كرة �ل�شلة للكر��شي �ملتحركة 
للدورة، من �شاأنها �أن حتقق �لنقلة �ملن�شودة للعبة، 
�أ�شحاب  ريا�شة  على  �ل�شوء  ت�شليط  يف  وت�شهم 
�لهمم، وقال: ي�شارك يف �لبطولة 40 العباً من 
�ملوؤ�ش�شات  ��شتقطبتهم  �ل��ذي��ن  �لهمم،  �أ���ش��ح��اب 
ل�شمان  منهم  ع��دد  بتوزيع  قمنا  فيما  �مل�شاركة، 
موظفي  من  عدد  �شيتو�جد  كما  �لفر�س،  تكافوؤ 
ب��ال��ت��درب على ��شتخد�م  �ل��ذي��ن ق��ام��و�  �ل��دو�ئ��ر، 
وهو  �ملا�شية،  �ل��ف��رتة  خ��الل  �ملتحركة  �لكر��شي 
�الأمر �لذي ي�شهم يف ن�شر �لتوعية بهذه �لريا�شة، 

ويعزز جتربة �ملجتمع بالتفاعل معها.

البادل تن�س
ن�شف  �ل����دور  �إىل  �أم”  �أت�����س  “�أ�س  ف��ري��ق  ت��اأه��ل 
�لنهائي لبطولة �لفرق للبادل تن�س، بعدما تفوق 
�الأوىل  �مل��ب��ار�ة  �أنهى  حينما  لوكو�س،  فريق  على 
بنتيجة  رد  دون  جم��م��وع��ت��ن  ب���و�ق���ع  ل�����ش��احل��ه 
لوك�س  فريق  ثنائي  ��شطر  فيما  و6-7،   2-6
�إ�شابة  ب�شبب  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���ب���ار�ة  م��ن  ل��الن�����ش��ح��اب 
الع���ب. ويف �ل��ب��ط��ول��ة �مل��ف��ت��وح��ة ل��ل��رج��ال، تغلب 
�لثنائي بينجامن كا�شاين و�أكز�فيه ما�شون على 
ديو�س  فالينزويال وخو�ن دي  �إيجنا�شيو  �لثنائي 

مبجموعتن دون رد، بنتيجة 6-1 و2-6.
ف��ي��م��ا ت���ف���وق �ل��ث��ن��ائ��ي ك���ارل���و����س ل���ون���ا وحممد 
�جل��ن��اح��ي ع��ل��ى �ل��ث��ن��ائ��ي ع��ب��د�هلل �أه��ل��ي وحممد 
�أهلي مبجموعتن مقابل جمموعة و�حدة، بو�قع 

3-6 و7-5 و6-7.

الربواين يت�سدر اجلولة الثانية من فئة الكبار يف حتدي رم�سان للكارتينغ 2017

روبي��� يف���ز يف فئ��ة املحت�رفي��ن واآغ��ا يعتل���ي من�س���ة ال�سغ����ار

تو��شلت بنجاح كبري بحديقة مردف فعاليات �ملرحلة �الأوىل ل� “مبادرة 
�لروح �الإيجابية” �لتي تنظمها �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، وجمل�س دبي 
�إمارة دبي، وحر�شت  �لريا�شي بالتعاون مع عدد من �لدو�ئر �ملحلية يف 
خالل  من  �حل�شور  مع  و�لتفاعل  �لتو�جد  على  للمرور  �لعامة  �الإد�رة 

�مل�شابقات و�لن�شائح �لتوعوية.
�أرب��ع مباريات قوية، حيث  فاز �شرقان على  �لقدم  و�شهدت م�شابقة كرة 
�ملرحوم  فريقا  وت��ع��ادل  ه��دف��ن،  مقابل  �أه���د�ف  ب�شبعة  �لبيانكونريي  
خمي�س �ملزينة وبوكاجونيور بهدفن لكال منهما �شمن مباريات �ملجموعة 
برو�شبورت  فريق  تغلب  �لر�بعة  �ملجموعة  مباريات  �إط���ار  ويف  �لثالثة، 
�أمام  بينما خ�شر فهود دبي  �أه��د�ف مقابل ثالثة،  على م��ردف1 بخم�شة 
من  غفري  بح�شور  �لفعالية  وحظيت  وحيد.  لهدف  �أه��د�ف  باأربعة  دبي 
باالأن�شطة  لال�شتمتاع  و�لتو�جد  �مل�شاركة  على  حر�شت  �لتي  �جلماهري 

�لريا�شية و�ملبادر�ت �لتوعوية �لتي تقيمها �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة، 
كما ��شتمرت �شرطة دبي يف تنظيم تدريبات لل�شغار يف �لتايكندو �شهدت 
م�شاركة و��شعة من �الأطفال. وتنق�شم مبادرة �لروح �الأيجابية على �أربع 
ريا�شية  مناف�شات  تنظيم  تت�شمن  ك��ام��ل،  لعام  متتد  خمتلفة  م��ر�ح��ل 
�لكرة  �لقدم،  كرة  �ل�شيف يف:  �شهور  �ملختلفة طو�ل فرتة  دبي  مبناطق 
�لطائرة، �لكريكت، وكرة �ل�شلة، وريا�شات �أ�شحاب �لهمم، باالإ�شافة �ىل 
حمالت توعوية وتثقيفية ملختلف فئات �ملجتمع وت�شارك يف تنظيم �ملبادرة 
كل من: بلدية دبي، هيئة �لطرق و�ملو��شالت، هيئة �ل�شحة بدبي، هيئة 
تنمية �ملجتمع، موؤ�ش�شة دبي خلدمات �ال�شعاف،، هيئة �ملعرفة و�لتنمية 
�لب�شرية، خدمة �الأمن، موؤ�ش�شة دبي لالإعالم، �للجنة �لد�ئمة ل�شوؤون 
�آب تاون مردف،  �لعقارية،  �لعقارية، �الحت��اد  �إم��ارة دبي، دبي  �لعمال يف 

�شبكة �الإذ�عة �لعربية وجمعية توعية ورعاية �الأحد�ث.

انطالقة قوية لكرة قدم ال�ساالت يف دورة ند ال�سبا الريا�سية

ف�ز اجل�ارح والطاهر واإم كي اإ�ض يف اأول اأيام البط�لة

فعاليات “مبادرة الروح الإيجابية” تت�ا�سل بنجاح كبري
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•• العني – الفجر
ت�شوير – حممد معن

تعود فرق مناف�شات �شباعيات كرة �لقدم  للرجال 
ملو��شلة  �لليلة  �لرم�شانية  �لعن  لبطولة  �لتابعة 
بالقطارة  حممد  بن  طحنون  ��شتاد  على  �ل�شر�ع 
و�ح��د حيث  ليوم  ر�ح��ة  �أم�س على  �أن ح�شلت  بعد 
�الأخرية  �جل��ول��ة  م��ب��اري��ات  �ل��ي��وم  م�شاء  تتو��شل 
للدور �لتمهيدي للمجموعات �ل�شت لتحديد هوية 

�لفرق �ملتاأهلة �إىل �لدور �لثاين.
 و�شمن لقاء�ت �ملجموعة �الويل يلتقي يف �ل�شاعة 
�جلالية  م��ع  �الحت���اد  فريقا  �ل��ي��وم  م�شاء  �لعا�شرة 
بعد  �لكاملة  بالعالمة  �ملجموعة  مت�شدر  �مل�شرية 
فوزه يف �ملبار�تن �ل�شابقتن، وال خيار �أمام فريق 
�لذي  �حل��زم  خ�شارة  و�نتظار  �لفوز  �شوي  �الحت��اد 
يلعب �ملبار�ة �لثانية يف �ل�شاعة �لعا�شرة و45 دقيقة 
�أمام �شرت�تا للت�شنيع، ولكن من �ل�شعب �أن يخ�شر 
�حلزم الأن مبار�ته تعترب �شهلة بكل �ملقايي�س حيث 
يعد �شرت�تا �أ�شعف فرق �لبطولة  بعد �أن ��شتقبلت 

�شباكه 16 هدفاً يف مبار�تن فقط. 
و�شمن لقاء�ت �ملجموعة �لثانية يو�جه مزيد فريق 
�شباب �لد�ر يف �ملبار�ة �الأويل �لتي تقام يف �ل�شاعة 
فريلي�س  ي��و�ج��ه  فيما  و�ل��ن�����ش��ف،  ع�شرة  �حل��ادي��ة 
�لثانية يف  �ملبار�ة  �الأردنية يف  فوت فريق �جلمعية 

�ل�شاعة �لثانية ع�شرة و�لربع.
وكانت نتائج مباريات يوم �أم�س �الول �لتي حظيت 
منتخبنا  جن���م  و���ش��ه��ده��ا  ج��م��اه��ريي��ة  مب��ت��اب��ع��ة 
�لوطني �ل�شابق �ملونديايل علي ثاين وجنما نادي 
�لعن �ل�شقيقان خالد وحممد عبد �لرحمن عجب 
و�لقطب �لعيناوي �شعود بن بدوه ، قد �أ�شفرت عن 
تغلب فريق فندق �شيتي �شيزون علي هيلي بثنائية 
عبيد�ت  حم��م��ود  �لالعبن  توقيع  حملت  نظيفة 
 ،28 �لدقيقة  يف  خاطر  وجمعة   14 �لدقيقة  يف 
ليحقق �ل�شيتي فوزه �لثاين يف �ملجموعة �خلام�شة 
ويح�شل على �لعالمة �لكاملة. جاءت �ملبار�ة ممتعة 
�لذي ي�شم يف �شفوفه  �شيزون  �ل�شيتي  من طرف 
�أحمد  ب��ج��ان��ب  �ل�شابقن  �ل��ع��ن  م��ن جن���وم  ع����دد�ً 
عبد �لرحمن �ل�شقيق �الأكرب لعيال عبد �لرحمن. 
تعادل  �ملجموعة  نف�س  و�شمن  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف 
ثالثة  بنتيجة  �ملغربية  �جلالية  مع  �ل�شباب  فريق 
�أهد�ف لكل منهما بعد مبار�ة متكافئة �شهدت ندية 
�ل�شباب  �أح��رز ثالثية  �لنهاية.  �شافرة  قوية حتي 
�شعيد  و�شلطان  �لثالثة  �لدقيقة  يف  �شعيد  يعقوب 
يف �لدقيقة �لعا�شرة  وزياد خمي�س يف �لدقيقة 26 
�ملغربية فقد �شجلها حممد  �أه��د�ف �جلالية  �أما   .
يف  �أبو�لفتح  وحممد  �لثانية  �لدقيقة  يف  جعجري 

 23 �لدقيقة  يف  موجان  و�إ�شماعيل   20 �لدقيقة 
.�أد�ر مبار�تي هذه �ملجموعة �حلكمان ر��شد م�شبح 

وعلي و�حد.
�لريا�شي  �الحت���اد  حقق  �ل�شاد�شة  �ملجموعة  ويف 
علي  ب��ف��وزه  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  نتيجة  �أك���رب  للجامعات 
ج��اءت من طرف  -9�شفر يف مو�جهة  بلو  روي��ال 
و�ح��د، و�شجل �لالعب  دي��وب �أربعة �أه��د�ف �شوبر 
هاتريك وعبد �هلل رم�شان هدفن وهدف لكل من 
ماكيتي وحممد عالء ومرو�ن �أبفالح. ويف �ملو�جهة 
 Tow لثانية و�شمن نف�س �ملجموعة قلب فريق�
�لطاولة علي فريق �أبو�شلطان وحول     2 Four
قوية  باالأربعة يف مو�جهة  ف��وز  �يل  بهدف  ت��اأخ��ره 
�أن ينتف�س  وكانت متكافئة يف �شوطها �الول، قبل 
فريق Tow 2 Four يف �ل�شوط �لثاين وينجح 
كٍل  توقيع  �لتي حملت  �الأربعة  �أهد�فه  ت�شجيل  يف 
من تاتي كوبر هدفن وهدف لكل من �شامل علي 
لينتهي  ي�شلم  ر�م���ي  �ل�����ش��اب��ق  �ل��ع��ن  ث���اين وجن���م 
�للقاء 1/4. �أد�ر مبار�تي هذه �ملجموعة �حلكمان 

�أحمد م�شبح وعلي �شمالن.
م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى  ���ش��ه��د ف���ن���دق ف���ن���دق نوفيتل 
بالعا�شمة �أبوظبي م�شاء �أم�س �الأول مر��شم قرعة 
بطولة �شباعيات كرة �لقدم لل�شيد�ت بح�شور عبد 
لل�شيد�ت  �لقدم  ك��رة  جلنة  رئي�س  �لكعبي  �ل���رز�ق 
للبطولة  �لفني  �مل�شت�شار  حلمي  و�ل��دك��ت��ورع��ادل 
�لن�شخة  ه��ذه  يف  �مل�شاركة  �لع�شرة  �لفرق  وم���در�ء 
3 جمموعات حيث تتكون  �إىل  و�لتي مت تق�شيمها 
�أبوظبي  ن���ادي  ه��ي  ف��رق   4 م��ن  �الأوىل  �ملجموعة 
�ملدفعجية  وف��ري��ق  روي����ال ب  وف��ري��ق  �أ  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لثانية   �ملجموعة  ت�شم  بينما  وحفيت  �ل�����ش��ود�ين 
�أبوظبي  ون�����ادي  ك��و���ش��ت��ا و�ل���ت���ح���دي  ف����رق  ث��الث��ة 
�أي�شا  �لثالثة  �ملجموعة  تتكون  بينما  ب  �لريا�شي 

�أ و�لفريق  ب���ان���در وروي�����ال  ري���د  ه���ي  ف���رق   3 م���ن 
�ملجموعة  من  �ليوم  مباريات  يف  ويلتقي  �لهندي. 
�أ مع حفيت ورويال  �الأوىل نادي �أبوظي �لريا�شي 
ب مع �ملدفعجية بينما يالقي كو�شتا فريق �لتحدي 
باندر  ري��د  فريقا  ويتقبل  �لثانية  �ملجموعة  م��ن 

ورويال �أ من �ملجموعة �لثالثة.

رائعة  ذكــريــاتــي   .. ثــاين  علي  املــونــديــايل 
فاق  والتنظيم  الرم�سانية  البطوالت  مــع 

التوقعات
�لوطني  منتخبنا  وجن���م  �ل�����ش��ارق��ة  الع���ب  �أ����ش���ار   
�أن لديه ذكريات  �إيل  �ملونديايل علي ثاين  �ل�شابق 
لذلك   ، �لرم�شانية  �ل����دور�ت  م��ع  ور�ئ��ع��ة  جميلة 
حر�س علي �حل�شور و�ملتابعة وقام بت�شجيع �أبنائه 
هناك  �أن  علمت  عندما  وق��ال:  فيها  �مل�شاركة  علي 
بطولة رم�شانية يف �لعن توقعت لها �لنجاح، الأن 
�جليد  �لتنظيم  علي  د�ئماً  عودونا  �لزين  د�ر  �أه��ل 
و�ملتميز و�لعمل �ملتقن يف كل �شئ، وبالفعل ما ر�أيته 
ف���اق �ل��ت��وق��ع��ات. وم���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري وم���ن خالل 
خربتي �أري �أنها من �أف�شل �لبطوالت �لرم�شانية 
�لعن�شر  وج��ود  حقاً  �أ�شعدين  وم��ا  �شاهدتها،  �لتي 
�لن�شائي وم�شاركته بفاعلية يف نو�حي عديدة، �أما 
علي �شعيد �جلانب �لفني �أعتقد �ن �مل�شتويات حتي 
�مل�شتوي  �شريتفع  وبالتاأكيد  وجيدة  مقبولة  �الآن 

مع �لتقدم يف �ملناف�شة.
بع�س  �لبطولة  ت�شهد  �أن  �أمت��ن��ي  كنت  و�أ����ش���اف:   
�كت�شافها وتكون ر�فد�ً  �لتي يتم  �ملو�هب �جلديدة 
�لتقليدية  �لوجوه  من  ب��داًل  �مل�شتقبل  يف  لالأندية 
ت��ك��ون فر�شة  �ل��ب��ط��والت  �مل��ع��روف��ة، الأن مثل ه��ذه 
�مكانياتهم  الإظ����ه����ار  �ل���الع���ب���ن  ل��ب��ع�����س  ج���ي���دة 

وقدر�تهم �لفنية .

خالد عبد�لرحمن: �لبطولة فر�شة لالحتكاك
فريق  عبد�لرحمنالعب  خالد  �لعن  �أع��رب العب 
�ل��ك��ب��رية ب��احل�����ش��ور ملتابعة  ���ش��ع��ادت��ه  �ل���ع���ن ع���ن 
�لعن  �لقدم �شمن بطولة  �شباعيات كرة  مباريات 
��شتاد طحنون بن  �الأول مبلعب  �أم�س  �لرم�شانية 
�أده�����ش��ن��ي �مل�شتوى  حم��م��د ب��ال��ق��ط��ارة، م��و���ش��ح��اً:« 
�ملتميز للفرق �مل�شاركة يف �لبطولة خ�شو�شاً تو�جد 
عدد كبري من �ملو�هب �لو�عدة ، وهي فر�شة لهم 
لالحتكاك بالقد�مى و�ال�شتفادة من �أ�شاليب لعب 

متنوعة تاريخياً ».
�لبطولة  ه���ذه  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ائ��م��ن  �ل�����ش��ك��ر   : و�أردف 
�ل��ر�ئ��ع��ة �ل��ت��ي �شت�شهد �إث����ارة ون��دي��ة �أك���رث م��ع كل 

مرحلة ، �أرجو لهم �لتوفيق.
 حممد عبد�لرحمن : جودة عالية وجهود كبرية

�لذي  �لعن  �أك��د حممد عبد�لرحمن العب فريق 
�لقدم  كرة  ل�شباعيات  �الأول  �أم�س  مباريات  ح�شر 
�لبطوالت  ه����ذه  م��ث��ل  �ل��ك��ب��رية الإق���ام���ة  �ل��ق��ي��م��ة 
بتنظيمها �لر�ئع ، معترب�ً �أنها فر�شة جيدة لن�شاط 
ريا�شي قوي يف �أم�شيات �ل�شهر �لف�شيل و�أ�شاف : 
مل �تابع عدد�ً كبري�ً من مباريات بطولة �شباعيات 
 ، �لرم�شانية  �ل��ع��ن  لبطولة  �لتابعة  �ل��ق��دم  ك��رة 
�أنها بطولة جيدة ومنظمة  �أ�شتطيع �لقول  ولكني 
ون�شكر  ، ومبذول فيها جهود كبرية  بجودة عالية 

�لقائمن عليها ونتمنى لهم �لتوفيق.
 

 اأكد قوة الن�سخة الثانية
للرو�ج  ي��ع��ود  �ملناف�شات  زي���ادة  �لنعيمي:  �شام�س 

�لكبري للبطولة
 �أكد حممد �شام�س �لنعيمي رئي�س جلنة كرة �لقدم 
�لن�شخة  �أن  �لرم�شانية،  �ل��ع��ن  ببطولة  رج���ال   ����
قيا�شاً  �ملناف�شات  �الأق��وى من حيث  تعترب  �حلالية 

 16 فيها، فهناك نحو  �مل�شاركة  �الألعاب  على عدد 
و�جلماعية،  �لفردية  �لريا�شات  خمتلف  يف  لعبة 
�لبطولة مت�شي م��ن جناح  �أن  ي��وؤك��د  �ل��ذي  �الأم���ر 
�الألعاب  �ل��ك��ب��رية م��ن  �ل��ع��ددي��ة  ول��ع��ل  �إىل جن���اح، 
القت  �لبطولة  �أن  �إىل  ت��ع��ود  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ن�شخة  يف 
رو�جاً كبري�ً ومت �لت�شويق لها منذ وقت مبكر، كما 
�الألعاب  حمبي  م��ن  الف��ت��اً  ��شتح�شاناً  وج��دت  �أن��ه��ا 
�ألعاب جديدة  و�أ�شاف: هناك  �ملختلفة.  �لريا�شية 
مت ��شتحد�ثها يف هذه �لن�شخة من �لبطولة،  من 
�شمنها كرة �لقدم �لتفاعلية و�شباق �لهجن و�شباق 
�لدرجات باالإ�شافة �إىل �لقرية �لرت�ثية وهي من 
�لفعاليات �مل�شاحبة ، وعدد �آخر من �الألعاب �لتي 
قوة  �ل��ب��ط��ول��ة  ز�د  وم���ا   . ك��ب��ري�ً  ��شتح�شاناً  الق���ت 
�ل��ف��رق و�الأف����ر�د م��ن خارج  و�إث���ارة م�شاركة بع�س 
�لفردية و�جلماعية،  �الألعاب  �لدولة على م�شتوي 
وهو �الأم��ر �ل��ذي مينحها قوة و�إث��ارة يف �لتناف�س، 
حيث تتو�جد  فرق قوية ت�شم العبن متميزين، 
ف��ف��ي يف ك���رة �ل���ق���دم  ف��ئ��ة �ل���رج���ال م��ث��ال ي�شارك 
�لقد�مي و�ل�شاعدين  من نادي  بع�س �لالعبن  
�لعن مثل ر�مي ي�شلم و�شهاب �أحمد وفي�شل علي 

وحمبوب جمعة وفرج جمعة.
وز�د : هناك �أربعة  فرق  من خارج �لدولة ت�شارك يف 
 Four مناف�شات كرة �لقدم رجال هذ� �لعام، وهي
Four 2 �لهندي �لذي ي�شم يف �شفوفه  العبن 
من �لهند، ونحو �أربعة  العبن كانو� يلعبون �شابقا 
فريق  يوجد  وكذلك  لل�شباب،  ليبرييا  منتخب  يف 
من تايالند، وفريقن من نيجرييا باالإ�شافة �إىل  
�ل��ف��رق منحت  �ل�����ش��ود�ين وه���ذه  �ملدفعجية  ف��ري��ق 

بطولة كرة �لقدم ندية وقوة  و�إثارة وت�شويق.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة مل��ن��اف�����ش��ة ك���رة �ل���ق���دم ���ش��ي��د�ت، �أو�شح 
�لنعيمي �أن مر��شم �لقرعة جرت �أم�س �الأول وقد 

بد�أت �ملناف�شات م�شاء �أم�س على ��شتاد طحنون بن 
حممد  بالقطارة وبذ�ت �لنظام  وت�شم �أي�شاً فرقاً 
وقوة،  �إث��ارة  �ملناف�شة  �شيمنح  ما  �لدولة  خ��ارج  من 

متمنياً �لتوفيق جلميع �مل�شاركن.

املناف�سة حتتدم يف بطولة الرماية
�خلام�س  ول��ل��ي��وم  �الأول  �أم�������س  م�����ش��اء  ت��و����ش��ل��ت   
ع��ل��ى �ل��ت��و�يل �مل���ح���اوالت �مل��ف��ت��وح��ة م��ن مناف�شات 
�لو�شع  م��ن  م��رت�ً   50 �ل�شكتون  �لبندقية  رم��اي��ة 
وكبار  و�لنا�شئن  و�ل�شيد�ت  �ل��رج��ال  لفئة  ر�ق���د�ً 
�لر�مي  ���ش��د�رة  ع��ن  �لنتائج  �أ���ش��ف��رت  وق��د  �ل�شن، 
�لرجال حيث  فئة  ملناف�شات  �لعرياين  علي حممد 
�شامل  �شعيد  �ل��ر�م��ي  يليه  ن��ق��اط   206.6 ح��ق��ق 
نقاط   206 بر�شيد  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  �ل��ع��ري��اين 
بينما �حتل �لر�مي حميد �شعيد �ملن�شوري �ملرتبة 
�لثالثة وله 205.9 نقاط. وعلى �شعيد مناف�شات 
�لكعبي  ه��الل  فاطمة  �ل��ر�م��ي��ة  �حتلت  �ل�����ش��ي��د�ت 
�لر�مية  206.4 نقاط وج��اءت  �الأول ولها  �ملركز 
 294.9 بر�شيد  �لثاين  �ملركز  يف  �لدرعي  فاخرة 
�ملركز  �حتلت  �لتي  �لدرعي  �شعيد  ع��ز�ء  ثم  نقاط 
فئة  مناف�شات  �أم���ا  ن��ق��اط.  بر�شيد203  �ل��ث��ال��ث 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ن ف��ق��د ت�����ش��دره��ا �ل���ر�م���ي ه����ادف حميد 
يف  وج��اء  نقاط   206.8 جمع  �أن  بعد  �ل�شام�شي 
�ملركز �لثاين �لر�مي عبد�لرحمن حميد �ل�شام�شي 
206.6 نقاط بينما نال �لر�مي حمد مهيل  وله 
كما  ن��ق��ط��ة.   200.9 ول���ه  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  �لكتبي 
ت�شدر �لر�مي �شعيد حمد �لعرياين مناف�شات فئة 
�لر�مي  وج��اء  نقاط   205.2 بر�شيد  �ل�شن  كبار 
حممد �لكتبي يف �ملركز �لثاين وله 203.8 نقاط 
بينما �حتل �لر�مي عبد�هلل عبد�لرحمن �لعرياين  

�ملركز �لثالث بر�شيد بلغ 203.3 نقاط.

ختام متهيدي �سباعيات القدم للرجال وبطولة ال�سيدات تنطلق اليوم

ال�سيتي �سيزون يتف�ق على هيلي  واحتاد اجلامعات يكت�سح رويال بل� بالت�سعة

حقق �لربيطاين �مل�شنف �أول عامليا �أندي مور�ي فوزه �ل� 650 يف م�شريته �الحرت�فية، و�لذي قاده 
�ىل ربع نهائي بطولة فرن�شا �ملفتوحة يف كرة �مل�شرب، ثاين �لبطوالت �الأربع �لكربى.

�أمام   2016 و�شيف  ليبلغ  و4-6،  و4-6   3-6 خات�شانوف  كارين  �لرو�شي  على  م��ور�ي  وف��از 
�ل�شربي نوفاك ديوكوفيت�س، ربع نهائي بطولة روالن غارو�س �ملقامة على مالعب تر�بية، للمرة 

�ل�شابعة.
و�لثالثة، ومرة  �الوىل  �ملجموعتن  �ر�شال مناف�شه مرتن يف  �لبطل،  م��ور�ي، و�شيف  وك�شر 

و�حدة يف �ملجموعة �لثانية، وخ�شر يف �ملقابل �إر�شاله يف �ل�شوط �لثامن من �لثالثة.
وي�شعى مور�ي �ىل �إحر�ز �أول �ألقابه يف روالن غارو�س، و�أول �ألقابه �لكربى يف 2017، 
�أمام  خ�شر  حيث  �ل��دوح��ة  دورة  نهائي  وبلغ  دب��ي،  دورة  بلقب  �ل�شنة  ه��ذه  �كتفى  بعدما 

ديوكوفيت�س.
2013 و2016  �الن��ك��ل��ي��زي��ة  ب��ع��د ومي��ب��ل��دون  ك��ب��ري  ر�ب���ع  ل��ق��ب  م����ور�ي �ىل  ويتطلع 

وفال�شينغ ميدوز �المريكية 2012.
ويلتقي مور�ي يف ربع �لنهائي �لياباين كي ني�شيكوري �لثامن �لفائز على �ال�شباين 

فرناندو فرد��شكو �شفر6-، 6-4، 6-4، -6�شفر.
�لتقليدي  �لتلفزيوين  �للقاء  عاما(   30( م��ور�ي  وخ�ش�س 

على �أر�س �مللعب بعد �ملبار�ة، لتوجيه حتية عاطفية �ىل 
�شحايا �عتد�ءي لندن ومان�ش�شرت يف �نكلرت� موؤخر�، 

و�للذين �أوديا ب� 29 �شخ�شا.
“من �لو��شح �ن ماأ�شاة فظيعة  وقال �لربيطاين 

و�جهت  ب��اري�����س  ومان�ش�شرت.  ل��ن��دن  يف  ح�شلت 
م�شاكل �ي�شا يف �العو�م �الخرية«.

�شين�شم  �جلميع  �ن  م��ن  متاأكد  “�نا  �أ���ش��اف 
�يل ... فنحن ن�شاطر �فكارنا و�شلو�تنا مع 

كل من تاأثر... �أقدر كل من ال يز�ل ياأتي 
ويدعم كرة �مل�شرب«.

قادر�  �ز�ل  “�أنا ممنت النني ال  �أ�شاف 
على تقدمي �أد�ء جيد �أمام �جلميع«.

�شتاني�شال�س  �ل�����ش��وي�����ش��ري  وو�����ش���ل 
يف  �لثابتة  عرو�شه  �لثالث  فافرينكا 
دون  �لنهائي من  ربع  وبلغ  �لبطولة 

بفوزه  جم��م��وع��ة،  �ي  ي��خ�����ش��ر  �ن 
�ل��ف��رن�����ش��ي غايل  �الث���ن���ن ع��ل��ى 
 )7-9( و6-7   5-7 مونفي�س 

و5-7.
 2015 بطل  فافرينكا  ويلتقي 

مارين  �ل��ك��رو�ت��ي  �ملقبل  �ل���دور  يف 
���ش��ي��ل��ي��ت�����س �ل�����ش��اب��ع �ل���ف���ائ���ز على 

�جلنوب �فريقي كيفن �ندر�شون 6-3 و-3�شفر ثم باالن�شحاب.
وفافرينكا هو ر�بع العب يف �لبطولة مل يخ�شر �أي جمموعة بعد، حاله كحال �شيليت�س و�لنم�شوي 
�لبطولة  يف  �لعا�شر  لقبه  عن  �لباحث  �ل��ر�ب��ع،  ن��اد�ل  ر�فايل  و�ال�شباين  �ل�شاد�س  تييم  دومينيك 

�لفرن�شية. وبلغ �لالعبون �الأربعة �لدور ربع �لنهائي.
وخلت �لبطولة بخروج مونفي�س من �ي العب فرن�شي يف ربع �لنهائي للمرة �الوىل منذ 2010.

وبات  م�شريته،  يف  �الوىل  للمرة  �لفرن�شية  �لبطولة  نهائي  ربع  �شيليت�س  بلغ  جهته،  من 
ليوبي�شيت�س  و�يفان  �ن�شيت�س  ماريو  فيها منذ  �ل��دور  يبلغ هذ�  كرو�تي  �ول 
�لثالثة  هاليب  �شيمونا  �لرومانية  حققت  �ل�شيد�ت،  ولدى   .2006 عام 
وو�شيفة 2014 فوز� �شهال على �ال�شبانية كارال �شو�ريز نافارو �حلادية 

وع�شرين 6-1 و6-1 يف طريقها �ىل ربع �لنهائي.
وهو �لفوز �الأول لهاليبعلى نافارو يف �شت مباريات جمعت بينهما على �ملالعب 

�لرت�بية.
�أمام  �أتوقع خو�س جولة �شعبة  �أف�شل مبار�ة يل، كنت  وقالت هاليب كانت 
العبة جيدة على �ملالعب �لرت�بية. حاولت �إبقاءها بعيدة عن �ل�شبكة، م�شيفة 
�أق�شت مناف�شها يف �شاعة  �أف�شل يف كل دور، علما �نها  �أكت�شب �لثقة و�ألعب ب�شكل 

فقط.
و�شتو�جه �لرومانية �ملر�شحة للقب يف مبار�تها �ملقبلة �ختبار� ��شعب �شد �الوكر�نية 
و3-6   6-4 مارتيت�س  برت�  �لكرو�تية  على  �لفائزة  �خلام�شة  �شفيتولينا  �يلينا 

و5-7.
و�لتقت �شفيتولينا وهاليب يف نهائي دورة روما قبيل �نطالق روالن غارو�س 

وكانت �لغلبة فيها لالأوكر�نية، مع معاناة هاليب من �آالم يف كاحلها.
و�أ�شارت هاليب �ىل �نها ال تز�ل ت�شعر ببع�س �الآالم يف �لكاحل �أحيانا، �إال 

�نني قادرة على �لرك�س. ال �أفكر بذلك خالل �لنقاط.
من  ب���دال  �مل��ح��رتف��ات  ل��الع��ب��ات  �ل��ع��امل��ي  �لت�شنيف  ه��ال��ي��ب  و�شتت�شدر 

�الأملانية �جنيليك كريبر يف حال قدر لها �حر�ز �للقب يف باري�س.
�شفيتولينا )22 عاما( على مارتيت�س �شعبا حيث  �ملقابل، جاء فوز  يف 
حولت تاأخرها 2-5 يف �ملجموعة �حلا�شمة �ىل فوز 7-5، لتنهي بذلك 
م�شرية غري متوقعة يف روالن غارو�س ملناف�شتها �ملتاأهلة من �لت�شفيات، 

و�مل�شنفة 290 عامليا.
باأربعة  �الن  حتى  فيه  توجت  �ملو�شم  ه��ذ�  جيدة  عرو�شا  �الوكر�نية  وتقدم 
�لقاب هي ف�شال عن روما، يف دور�ت وتايو�ن و��شطنبول، ر�فعة ر�شيدها �ىل 

�الحرت�فية. م�شريتها  يف  �لقاب   8
على  بفوزها  غار�شيا  كارولن  �لفرن�شية  �ي�شا  �لنهائي  رب��ع  �ىل  وتاأهلت 
مو�طنتها �ليزي كورنيه 6-2 و6-4، لت�شبح ثاين فرن�شية يف دور �لثمانية 

�ىل جانب كري�شتينا مالدينوفيت�س �لتي ح�شمت بطاقتها �الحد.
ب��ري���س عام  �مل���رة �الوىل منذ ج��ويل ه���االر وم���اري  �ل��رج��ال، فانها  وخ��الف��ا لفئة 

العبتان فرن�شيتان ربع نهائي روالن غارو�س. فيها  تبلغ   ،1994

�ع��ل��ن ت�����ش��ل�����ش��ي ب��ط��ل �ن��ك��ل��رت� ل��ك��رة �ل���ق���دم �ن جنمه 
�ىل  �الثنن  �الأول  �م�س  خ�شع  ه��از�ر  �ي��دن  �لبلجيكي 
عن  �شتبعده  �الأمي���ن،  �لكاحل  يف  ك�شر  ملعاجلة  جر�حة 

�ملالعب ثالثة �أ�شهر. 
“خ�شع  �اللكرتوين  للنادي على موقعه  بيان  وجاء يف 
�يدن هاز�ر �ىل جر�حة ناجحة �ليوم بعد �إ�شابته بك�شر 
يف �لكاحل �المين �ثناء �لتدريب مع �ملنتخب �لوطني«.

ثالثة  خ��الل  �لتدريبات  يعاود  �ن  �ملتوقع  “من  وتابع 
��شهر تقريبا«.

و���ش��ي��غ��ي��ب �ل��الع��ب �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 26 ع��ام��ا عن 
�م����ام �جلمهورية  �ل���ودي���ة  ب����الده  م��ن��ت��خ��ب  م���ب���ار�ت���ي 

�ل��ت�����ش��ي��ك��ي��ة �الث����ن����ن، و�م������ام ����ش��ت��ون��ي��ا �جل��م��ع��ة يف 
 2018 �لعامل  لكاأ�س  �ملوؤهلة  �الوروبية  �لت�شفيات 

يف رو�شيا.
كما �شيغيب عن �ملباريات �الوىل من حملة ناديه 

�ملو�شم  �النكليزي  �ل��دوري  يف  لقبه  عن  للدفاع 
�ملقبل، و�لذي من �ملقرر �ن ينطلق يف 12 �آب 

�أغ�شط�س.
ون�شر هاز�ر عرب ح�شابه على موقع “تويرت”، 
مرفقا  �مل�شت�شفى،  يف  �شرير  على  له  �شورة 

�ياها بعبارة “كل �شيء �شار على 

�لتعايف!  �أب��د�أ طريق  و�الآن  كاحلي،  ي��ر�م يف جر�حة  ما 
�شاأكون �أقوى. �شكر� لدعمكم«.

وكان �الحتاد �لبلجيكي لكرة �لقدم �أعلن يف وقت �شابق 
�أثناء  �المي���ن  ك��اح��ل��ه  يف  لك�شر  �ملنتخب  ق��ائ��د  ت��ع��ر���س 
بالده،  منتخب  م��ع  مت��ري��ن 
�ال�شابة  �ن  م��و���ش��ح��ا 
ن����ت����ج����ت ع������ن ح������ادث 
�لتمرين  يف  ف������ردي 
دون  م�������ن  �الح��������������د، 
الع���ب  �أي  �ح����ت����ك����اك 

�آخر معه.

م�راي يف ربع نهائي بط�لة فرن�سا املفت�حة  هازار يخ�سع جلراحة يف الكاحل 



اأ�سرع كاتب ن�ض بالعامل يف غيني�ض
حطم �لباك�شتاين عبد �لبا�شط مدرب �لذ�كرة و�حل�شابات �لذهنية �لرقم 
تقنية  با�شتخد�م  �ل��ع��امل،  يف  ن�شية  ر�شالة  كاتب  كاأ�شرع  �لعاملي  �لقيا�شي 

�شو�يب.
مو�شوعتها  �شمن  �لبا�شط  عبد  �إدر�ج  �لقيا�شية  لالأرقام  غيني�س  و�أعلنت 
من  تتكون  طويلة  ن�شية  ر�شالة  كتابة  يف  عاملياً  قيا�شياً  رقماً  حقق  بعدما 
جملتن يف غ�شون 17.5 ثانية فقط، وذلك خالل �ختبار نظمته يف 22 

مايو �ملا�شي يف دبي.
يف دي�شمرب �ملا�شي ك�شر عبد �لبا�شط �لرقم �لقيا�شي �لعاملي كاأ�شرع �شخ�س 
و  دق��ائ��ق   3 ��شتغرق  �إذ  �ل���دوري،  �جل���دول  يف  �لكيميائية  �لعنا�شر  يرتب 
9.29 ثانية. ويف حديثه لو�شائل �إعالمية دولية قال �أنا فقط �أفعل ذلك 
الأقول لطالبي، �إذ� كان لديهم هدف يف �حلياة، وم�شممن على حتقيقه، 

فال �أحد ي�شتطيع �إيقافهم.

م�لد كهربائي يعمل بالحتكاك
طور باحثون �شينيون مادة جديدة ميكن ��شتخد�مها يف توليد تيار كهربائي 
من حركات يومية. وميكن ��شتخد�م هذه �ملادة يف �جللد �ل�شناعي و�أجهزة 

�لروبوت �للينة �أو يف �شناعة مالب�س �إلكرتونية. لكن كيف ت�شتغل؟
توليد  يف  ال�شتخد�مها  ج��دي��دة  م��ادة  تطوير  م��ن  �شينيون  خ��رب�ء  متكن 
�لطاقة. ويطلق �ملتخ�ش�شون على هذه �ملادة �جلديدة �لتي تعني بالعربية 

�لطاقة«.  “جّني 
ويتم من خاللها توليد كميات �شئيلة من �لطاقة �لكهربائية من فروق 
درجة �حلر�رة �أو من �حلركات �ليومية �لتي يقوم بها �الإن�شان على �شبيل 
�شغرية  �أجهزة  ت�شغيل  يف  �لطاقة  تلك  ��شتخد�م  وميكن  �الآالت.  �أو  �ملثال 

متنقلة.
مُبعامل  يعرف  ما  با�شتخد�م  �لطاقة  هذه  لتوليد  �إمكانية  هناك  وتوجد 
مادتن  يف  كهربية  �شحنات  خ��الل��ه  ينتج  و�ل���ذي  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي،  �الح��ت��ك��اك 
عندما تكونان ملت�شقن ثم يتم ف�شلهما. ثم ميكن �أن تولد هذه �ل�شحنات 
كهربياً  تيار�ً  �لكهرو�شتوين  باحلث  يعرف  ما  خالل  من  �لكهرو�شتاتيكية 
يولد  نانونياً  م��ول��د�ً  بالفعل  �شنو�ت  قبل  و�ن��غ  ط��ور  كهربائي.  مو�شل  يف 
�لكهرباء باالحتكاك �شماه تينغ. ثم ��شتمر يف تطويره، و�أطلق على �جليل 
�ملطور منه �شتنج وهو �الإ�شم �لناجت عن �إ�شافة حرف ،S �لذي �خت�شر به 
وهو  تينغ  �الأ�شلي  �الإ�شم  �إىل  ب�شرة،  تعني  �لتي  skin�الإجنليزية  كلمة  

مولد �شفاف بن�شبة نحو 96 باملئة.
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الهند تطلق
 اأثقل قمر �سناعي

�شناعًيا  ق���م���ًر�  �ل���ه���ن���د،  �ط��ل��ق��ت 
ل���الت�������ش���االت ع���ل���ى م����نت �أق������وى 
�شو�ريخها، يف خطوة متثل تطوًر� 
ج���دي���ًد� ل��ربن��ام��ج �ل��ف�����ش��اء �لذي 
للفوز  نيودلهي من خالله  تهدف 
�لف�شاء  �شناعة  من  �أك��رب  بح�شة 
بنحو  حجمها  يقدر  �لتي  �لعاملية، 

دوالر. مليار   300
�لف�شاء  �أب��ح��اث  موؤ�ش�شة  وق��ال��ت 
�لهندية، على موقعها �الإلكرتوين، 
�إن �ل�شاروخ )جي.�إ�س.�إل.يف �إم.كيه 
3(، �نطلق من مركز �شريهاريكوتا 

�لف�شائي يف جنوب �لهند.
وت������روج ح��ك��وم��ة رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
�لف�شاء  لربنامج  مودي،  ناريندر� 
�لتكنولوجيا  �أ���ش��ا���س  على  �ملحلي 
ن�شبًيا  �ل���ت���ك���ل���ف���ة  م���ن���خ���ف�������ش���ة 
فرب�ير  ويف  ف���ي���ه.  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة 
���ش��ب��اط، �أط��ل��ق��ت �حل��ك��وم��ة 104 
و�حدة  مهمة  يف  �شناعية  �أق���م���ار 
�أجانب.  زب��ائ��ن  حل�شاب  معظمها 
�إن  وقالت وكالة �لف�شاء �لهندية، 
)ج��ي.�إ���س.�إي��ه. �ل�شناعي  �لقمر 
 3136 وزن�����ه  ي��ب��ل��غ  تي.19-(، 
كيلوغر�ًما، وهو �الأثقل حتى �الآن 
من بن �الأقمار �لتي ت�شعى �لهند 

لو�شعها يف م�شارها.
و�أطلقت �لواليات �ملتحدة و�ل�شن 
و�ليابان ووكالة �لف�شاء �الأوروبية، 
�أقماًر� �شناعية يفوق وزنها ثالثة 
�أبحاث  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت���اأم���ل  �أط���ن���ان. 
�أن ي�شاعد جناح  �لهندية،  �لف�شاء 
�ملزيد  عملية �الإط��الق يف �جتذ�ب 

من �لزبائن �الأجانب.

يقفز داخل �سيارة لينقذ حياة �سائق 
�الأمريكية،  �إلينوي  والية  يف  بحياته  �أمريكي،  رجل  خاطر 
�آخر  ���ش��ائ��ًق��ا  ���ش��ي��ارة م��ت��ح��رك��ة، لينقذ  ع��ن��دم��ا ق��ف��ز د�خ����ل 
�لتي  �ل�شور  وُتظهر  �لقيادة.  �أثناء  مر�شية  بنوبة  �أُ�شيب 
حلظة  �ل�شيار�ت،  باإحدى  مثّبتة  �شرعة  كامري�  �لتقطتها 
ت�شغيل �ل�شوء �الأحمر ل�شيارة �ل�شائق �مل�شاب، بينما ت�شري 
ب�شرعة منخف�شة باالجتاه �ملعاك�س. ومع ��شتمر�ر �ل�شيارة 
�أن  ر�ن��دي تومكينز،  �آخ��ر يدعى  �شائق  �أدرك  يف �النحر�ف، 
�لقيادة.  �أثناء  مر�شية  نوبة  من  عانى  �ل�شيارة  تلك  �شائق 
وب�شرعة �أوقف تومكينز �شاحنته على جانب �لطريق، وقفز 
�إيقافها.  م��ن  ومتكن  �ملفتوحة  �ل�شيارة  ن��اف��ذة  خ��الل  م��ن 
وعلى �لرغم من �أن �ل�شرطة كانت تتعقب �ل�شيارة �خلارجة 
عن �ل�شيطرة، �إال �أنهم مل يكونو� على علم مبا يحدث مبا 

فيه �لكفاية ليوقفو� �ل�شيارة وي�شاعدو� �ل�شائق.

مزحة تعيده من اأملانيا اإىل الهند!
دون  �لدعابة  روح  �أن  يعلم  �لهندي  �ل��رج��ل  يكن  مل  رمب��ا 
باأن  عائلة  رب  �دع��ى  �إذ  غالياً.  يكلفه  قد  �ملطار  يف  تفكري 
�أدى �إىل  زوجته حتمل قنبلة يف مطار ميونخ باأملانيا، مما 
�إعادته �إىل دياره نتيجة لدعابته �لغبية.  �أُعيد رجل هندي 
ملزحة  ت��ك��ر�ره  بعد  �لهند  �إىل  �شنة،   42 �لعمر  م��ن  يبلغ 
بينما  �الأمني يف مطار ميونخ،  �لتفتي�س  غبية عند نقطة 
�إىل هنغاريا، حيث  �أ�شرته �ل�شبعة متجهن  �أف��ر�د  كان مع 
�دعى رب �الأ�شرة باأن زوجته حتمل قنبلة. ووفقاً لل�شرطة 
�الحتادية �الأملانية كان �لرجل قد جاء من مومباي بالهند، 
متجهاً مع �أفر�د �أ�شرته �ل�شبعة �إىل بود�ب�شت.  وبينما كانت 
�أطلق �لرجل  زوجته تقوم باالإجر�ء�ت �الأمنية �لروتينية، 
باأن زوجته متتلك  دعابة غبية، و�أعادها عدة مر�ت، تفيد 
باأنها  حمتجاً  قليل  بعد  ذل��ك  عن  تر�جع  �أن��ه  بيد  قنبلة. 
كانت جمرد مزحة، ولكن بعد فو�ت �الأو�ن. �إذ �ُشمح الأفر�د 
ي�شمح  مل  ح��ن  يف  هنغاريا،  �إىل  �شفرهم  مبتابعة  �أ�شرته 
�إىل  مبا�شرة  �إعادته  ومتت  معهم،  �ل�شفر  مبتابعة  للرجل 

دياره يف �لهند، بتهمة تعكري �شفو �ل�شالم �لعام.

يلتقط قطعة نقدية برافعة �س�كية
يعترب �لتقاط �لقطع �لنقدية �ملعدنية من �الأر�س �أمر�ً 
�شعباً يف �الأحو�ل �لعادية، فما بالك بالتقاطها عرب ر�فعة 
�شوكية �شخمة؟  يف م�شهد مثري للده�شة، �أظهر مقطع 
فيديو ن�شر على �لعديد من مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، 
من  معدنية  نقدية  قطعة  بالتقاط  ي��ق��وم  وه��و  ع��ام��اًل 
�الأر�س با�شتخد�م ر�فعة �شوكية.  وقد ن�شر �شن ماكانلي 
يتباهى  وه���و  “كريت”  ���ش��دي��ق��ه  يظهر  ف��ي��دي��و  مقطع 
�إف  “جي  مركز  يف  �شوكية  ر�فعة  ��شتخد�م  يف  مبهار�ته 
عرب  و����ش��ن��ط��ن،  �الأم��ري��ك��ي��ة  �لعا�شمة  يف  للفنون  كي” 
�لتقاط قطعة نقدية معدنية من �الأر�س با�شتخد�م �آلته 
مبقدرة  وفخره  �شعادته  عن  كريت  عرب  وقد  �ل�شخمة. 
�ل�شغرية  �الأ���ش��ي��اء  م��ع  �لتعامل  على  �ملده�شة  �شديقه 

با�شتخد�م �آلة �لرفع �ل�شوكية. 

مر�ض نادر يفقد طفاًل البت�سام
�أ�شيب طفل �شغري مبر�س نادر، جعله غري قادر على �البت�شام، ويجرى �الآن عالجه بو��شطة �حلليب. و�أ�شيب 
 ،2Q24.3 شوين ليتل، �لبالغ من �لعمر �أربعة  �أعو�م، مبتالزمة �حلذف �جليني يف �لكرومو�شوم �ملعروف با�شم�
وهو حالة من 25 طفاًل م�شاباً يف جميع �أنحاء �لعامل. وكان �شوين يف �شحة جيدة عند �لوالدة، ولكنه بد�أ يعاين 
من �ملر�س يف �شن ثالثة �أ�شهر، حيث منا و�أ�شبح �أكرث حدة خالل 30 يوما، ح�شبما نقلت �شحيفة “ديلي ميل” 
�لربيطانية. ويف بادئ �الأمر، كان �لطفل يتحول �إىل �للون �الأزرق، ويتوقف عن �لتنف�س ويهتز بعنف ملدة ترت�وح 
بن دقيقتن �إىل 20 دقيقة، يف حن �شاهد �لو�لد�ن كيلي ديفيز )34 عاماً( ومارتن ليتل )32 عاًما( �بنهما بال 
2014، ت�شبب �ملر�س يف عدم قدرة �شوين على �لزحف و�ل�شحك وتناول �لطعام ون�شي  حول وال قوة. ويف عام 
دماغه كيفية �البت�شام. وقبل عام، �أحيل �لطفل �إىل �خت�شا�شي �لتغذية �لذي بد�أ له بنظام خا�س عايل �لدهون 
ومنخف�س �لكربوهيدر�ت ويعتمد على �حلليب فقط. وقالت و�لدته د�فيز: كانت �الأ�شهر �الأوىل من حياة �شوين 
�شيء، وتوقف تطوره متاًما وهذ� كان مدمًر� متاًما  كله، وخ�شرنا كل  �نهار عاملنا  �الأم��ر ال ي�شدق،  مثالية وكان 
بالن�شبة يل و�شريكي.  و�أ�شافت �الأم، �أن �بنها مل يبت�شم منذ عامن تقريًبا، وهو �الأمر �لذي ك�شر قلبها، وقد بد�أ 

�لتح�شن منذ �أن بد�أ �لنظام �لغذ�ئي �جلديد.
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جامعة تقبل طالبة ل�سغفها بالبيتزا
جامعة  م��ن  ق��ب��واًل  تيني�شي  والي���ة  م��ن  �أمريكية  طالبة  تلقت 
�أن قامت بكتابة مقال تعرب فيه عن �شغفها بفطائر  ييل، بعد 
�لبيتز�. بعد �أن طلبت جامعة ييل من كارولينا ويليامز )18 
ك�شرط  قلبها  �إىل  حمبب  �شيء  �أك��رث  ع��ن  مقال  كتابة  ع��ام��اً( 
عن  �لكتابة  يف  �لفتاة  ت��رتدد  مل  �جلامعة،  يف  لقبولها  �أ�شا�شي 

حبها �ل�شديد للبيتز�. 
وقد �شحرت وليامز موظف �لقبول يف �جلامعة بو�شفها �ملميز 
لقبولها يف �جلامعة على  دفعه  �ل��ذي  �الأم��ر  بالبيتز�،  ل�شغفها 
�أحب �لبيتز�، وعندما  �أي�شاً  �أنا  �لفور.  وقال م�شوؤول �لقبول: 
ثم  عال  ب�شوت  �لبيتز�، �شحكت  لفطائر  وليامز  و�شف  ق��ر�أت 
قمت بطلب فطرية بيتز� على �لفور . وذكرت وليامز باأنها مل 
يف  لقبولها  رئي�شياً  �شبباً  �لبيتز�  عن  كتابتها  تكون  ب��اأن  تتوقع 
�شدق  بكل  �لبيتز�  جت��اه  م�شاعرها  عن  كتبت  و�أنها  �جلامعة، 
يف  ويليامز  قبول  من  �لرغم  وعلى  مبالغة.   �أي  دون  وح���ر�رة 
من  �لدر��شية  �ملنح  م��ن  �لعديد  على  وح�شولها  ييل  جامعة 
جامعات �أخرى، �إال �أنها قررت يف نهاية �ملطاف �أن تنت�شب �إىل 
جامعة �أوب��ورن يف والي��ة �أالب��ام��ا.  و�شرحت ويليامز ب��اأن �أحد 
�لبيتز�  توفر  هو  �أوب��ورن،  جلامعة  الختيارها  �لهامة  �الأ�شباب 
“يو  �ملف�شلة لديها يف �حل��رم �جلامعي، وفق ما ورد يف موقع 

بي �آي” �الإلكرتوين. 

طلب يد مذيعة على اله�اء مبا�سرة
بولند،  حليمة  �ملذيعة  تعر�شت  ز�د”،  “حليمة  برنامج  خ��الل 
ملوقف �أحرجها بع�س �ل�شيء على �لهو�ء مبا�شرة. هذ� وقامت 
�إح����دى �مل��ت�����ش��الت مب�����ش��ارح��ة �مل��ذي��ع��ة م��ن خ���الل ط��ل��ب يدها 
ل�شقيقها، حيث دفع �ملوقف �ملذيعة �إىل �خلجل، و��شطرت �إىل 
�إكمال �لربنامج وطرح �الأ�شئلة على �ملت�شلة. كما تدخل خمرج 
�لربنامج عند ��شر�ر �ملت�شلة على طلبها، حيث طلب من �ملت�شلة 
�أن تطلب يد �ملذيعة من �أمها ولي�س من �لربنامج. وي�شار �إىل 
�أن �ملمثلة �لبحرينية زهرة عرفات قامت برفع دعوى ق�شائية 
�شد �ملذيعة �لكويتية حليمة بولند، وذلك لن�شر �الأخرية فيديو 

على موقع �شناب �شات، يظهر �ملمثلة بدون مكياج.

قلم ذكي يتيح الكتابة يف اله�اء
�����ش���ت���ع���ر����ش���ت جم���م���وع���ة م�����ن �مل�����ط�����وري�����ن، ق���ل���م���ه���م �ل���ذك���ي 
بالكتابة د�خل عو�مل  Massless، و�لذي ي�شمح مل�شتخدمه 
�لو�قع �الفرت��شي و�ملعزز، وفًقا ملا جاء على موقع فينت�شر بيت 

�لتقني.
�ل��ت��ح��ك��م يف  �ل��ق��ل��م للم�شتخدم م�����ش��ت��وى م��ت��ق��دًم��ا م��ن  وي��ت��ي��ح 
بالكتابة  ل��ه  ي�شمح  حيث  �الف��رت����ش��ي��ة،  �لبيئات  م��ع  �لتعامل 
يف  �الأب��ع��اد  ثالثية  جم�شمات  و��شتعر��س  و�لت�شميم  و�لر�شم 
جتربة تفاعلية مميزة. و��شتعر�س �ملطورون، �إمكانيات قلمهم 
�ملميزة يف �لتعامل مع �لت�شميمات �لهند�شية و�ملعمارية �ملعقدة 
�أن يتحكم ويتعامل مع تلك  �ملتطورة، وكيف ميكن مل�شتخدمه 
�لقلم  ��شتعر��س  بها. ومت  �الإم�شاك  قادر على  وكاأنه  �لعنا�شر 
 Augmented �ل�شنوي  �ملعزز  �لو�قع  موؤمتر  يف  �جلديد 

.Reality Expo 2017
كاثرين رو�س خالل ح�شورها �لعر�س �الأول لفيلم “�لبطل” يف لو�س �أجنلو�س بكاليفورنيا.     )رويرتز(

ده�ض اأم واأبنائها ال�ستة 
���ش��ع��ودي��ة مكونة  ���ش��ت ع��ائ��ل��ة  ت��ع��رَّ
�م�س  �أط��ف��ال،  و4  وفتاتن  �أُم  من 
حل���������ادث ده�����������س ع����ل����ى �ل���ط���ري���ق 

�لد�ئري مبدينة تبوك.
�ل�شعودي،  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  ونقل 
�ملنطقة،  م�شت�شفيات  �إىل  �حل��االت 
و�ح�����دة حرجة،  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ح��ال��ة 
لطفل  وه�����ي  �جل����م����ه����ور،  ن��ق��ل��ه��ا 
فيما  �أع���و�م،   10 �لعمر  م��ن  يبلغ 
باأنها  �الأخ�����رى  �حل����االت  ُو���ش��ف��ت 
ب��ن �مل��ت��و���ش��ط��ة و�مل�����ش��ت��ق��رة. وقال 
�لهالل  لهيئة  �لر�شمي  �مل��ت��ح��دث 
تبوك،  �ل�شعودي مبنطقة  �الأحمر 
خالد بن مر�شي �لعنزي: باأنه مت 
�لطارئة  �لطبية  تقدمي �خلدمات 
مل�شت�شفى  �مل�شابون  وُنقل  باملوقع، 
فهد  �مللك  وم�شت�شفى  خالد  �مللك 
�لتخ�ش�شي بتبوك، مب�شاركة فرق 

�الإ�شعاف، و�لفرق �لطبية.

 اإىل اأين ت�ّجهت اأدريانا ليما؟
ليما،  �أدري�����ان�����ا  �ل��ن��ج��م��ة  ظ���ه���رت 
بوالية  ميامي  يف  �ملا�شي،  �ل�شبت 
ك�شف  ما  وف��ق  �الأمريكّية  فلوريد 

موقع Just Jared �الأمريكّي.
�أنيقة  ع����ام����اً(  ليما)35  وب�����دت 
مب���الب�������ش���ه���ا �ل���ري���ا����ش���ّي���ة خ���الل 
خروجها من �أحد مر�كز �لتجميل 
عد�شات  و�إل��ت��ق��ط��ت  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
ظهر  حيُث  لها  �شور�ً  �لبابار�تزي 
�مل�شاء،  ويف  وج��ه��ه��ا.  على  �خل��ج��ل 
ن�����ش��رت ل��ي��م��ا م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و من 
�لّر�شمي  ح�شابها  ع��رب  �ل��ط��ائ��رة 
�لتو��شل  �أحدمو�قع  �خلا�س على 
�الإج��ت��م��اع��ي، خ���الل رح��ل��ت��ه��ا �إىل 

مدينة نيويورك.

الباباراتزي تر�سُد نزهة 
ك�بر واإيرينا �سايك 

خالل تنّزهما يف �أحد حد�ئق لو�س 
�أجنلو�س، �ل�شبت �ملا�شي ، �إلتقطت 
عد�شات �لبابار�تزي، �شوًر� للنجم 
�لعار�شة  وحبيبته  ك��وب��ر  ب���ر�ديل 
وُهما  ���ش��اي��ك،  �إي���ري���ن���ا  �ل��رو���ش��ّي��ة 
 Lea De ط��ف��ل��ت��ه��م��ا  ب���رف���ق���ة 

حديثاً. �ملولودة   Seine
وظهر كوبر)42 عاًما( يف �ل�شور 
يحت�شُن  وه������و  �جل����ول����ة  خ������الل 
Lea De Seineبينما  طفلته 
تقود  ك���ان���ت  ع����اًم����ا(  �شيك)31 

عربة �لطفلة ومُت�شي �لكلب.
وُرزقت �شيك مبولودها �الأّول �آذ�ر 
�لفائت من حبيبها �لنجم بر�ديل 

كوبر.
كانت  �����ش����اي����ك  �أّن  �إىل  ُي���������ش����ار 
ت��و�ع��د الع���ب ك���رة �ل��ق��دم �لعاملي 
كري�شتيانورونالدومن �أّيار 2010 

حتى كانون �لثاين 2015.

�أكرث من %70 من �لتطبيقات �ملوجودة على هاتفك 
�مل��ح��م��ول ُت�����ش��رب ب��ي��ان��ات��ك الأط�����ر�ٍف خ��ارج��ي��ة، نتيجٌة 
باحثون  �أج��ر�ه��ا  ج��دي��دة  در����ش��ة  عنها  ك�شفت  �شادمة 
�لتهديد  م��دى  ح��ول  �لربيطانية،  كمربيدج  بجامعة 
�ل����ذي ي�����ش��ك��ل��ه ����ش��ت��خ��د�م��ن��ا مل��ث��ل ه����ذه �الأج����ه����زة على 

خ�شو�شيتنا.
و��شتهدفت �لدر��شة �لتعرف على حجم �ملعلومات �لتي 
ميكن �أن تك�شفها هو�تفنا �لذكية عّنا دون �أدنى علٍم من 

جانبنا.
خا�شاً  تطبيقاً  �لباحثون  ط��ّور  �لهدف،  ه��ذ�  ولتحقيق 
بتحليل  وُيعنى  �أن��دروي��د،  ت�شغيل  نظام  يعمل على  بهم 
�ل��ب��ي��ان��ات �ل��ت��ي ت��ر���ش��ل��ه��ا �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �مل����وج����ودة على 
بالتعرف  ك��ذل��ك  وي��ه��ت��م  ث��ال��ث��ة،  �أط�����ر�ف  �إىل  �ل��ه��ات��ف 
جتمع  �لتي  �الإلكرتونية  و�خل��دم��ات  �لتطبيقات  على 

معلومات عنك خالل ��شتخد�مك لها.
ومن خالل ��شتخد�م هذ� �لتطبيق، كان بو�شع �لباحثن 
ر�شد �لبيانات �لتي ُتر�شل من �أجهزتهم وجُتمع ب�شاأنهم 
و�لتعرف  ب��اأول،  �أواًل  �الإنرتنت  �شبكة  ت�شفحهم  خالل 
�أي�������ش���اً ع��ل��ى ه���وي���ة �جل���ه���ات �ل���ت���ي حت�����ش��ل ع��ل��ى هذه 
�لتطبيق  تثبيت هذ�  �لدر��شة، مت  �إط��ار  �ملعلومات. ويف 

1600 �شخ�س، وهو ما  �أك��رث من  �أجهزة تخ�س  على 
�أتاح �لفر�شة لفريق �لبحث لتحليل �أد�ء ما يزيد على 
5000 تطبيق يف ما يتعلق بجمع �لبيانات و�ملعلومات 
�شر�ً. وك�شفت نتائج هذه �لدر��شة �لتحليلية عن �أن ما 
�أفر�د  ��شتخدمها  تطبيقات   10 كل  من   7 على  يزيد 
�لعينة، كانت مرتبطًة بجهة خارجية و�حدة على �الأقل، 
�لتطبيقات كانت مت�شلة بخم�س  %15 من هذه  و�أن 

جهات خارجية �أو �أكرث يف �لوقت نف�شه.
بال�شوؤون  �مل��ع��ن��ي   Knowridge م��وق��ع  وب��ح�����ش��ب 
�لعلمية و�لطبية، فقد تبن �أن هناك نحو 6 �آالف موقع 
�إلكرتوين تتعقب م�شتخدميها الأغر��ٍس �إعالنية. ومن 
بن هذه �ملو�قع، �شبكات تو��شٍل �جتماعي �شهرية مثل 
مثل  للتكنولوجيا  عمالقة  وموؤ�ش�شات  ب���وك«،  »في�س 
�إلكرتوين  ت�شويق  �شركات  ع��ن  ف�شاًل  وي��اه��و،  غ��وغ��ل 
�الإنرتنت  خلدمات  ُمقدمة  �شركات  مظلة  حتت  تعمل 

مثل فر�يزون وو�يرِل�س.
%60 م���ن �خل����و�دم  �أك����رث م���ن  �إن  �ل��ب��اح��ث��ون  وق����ال 
يف  موجودة  ه��ذه،  �خلارجية  �لتعقب  بجهات  �ملرتبطة 
و�شنغافورة  وفرن�شا  �ملتحدة  و�ململكة  �ملتحدة  �لواليات 

و�ل�شن وكوريا �جلنوبية.

عليك! تتج�س�ض  الذكي  هاتفك  تطبيقات  % من   70

روب كاردا�سيان يقُع يف فخ ميغان جامي�ض
��شتطاع �لنجم �الأمريكّي روب كارد��شيان خالل �الأ�شبوع �ملُن�شرم، �أن ُيثري �إهتمام �أهل 
�ل�شحافة بعد �إنت�شار بع�س �الأخبار �لتي ُت�شرُي �إىل دخوله يف عالقٍة غر�مّيٍة جديدٍة 

مع �لنجمة �الأمريكّية ميغان جامي�س بعد �إنف�شاله عن خطيبته بالك �شينا.
من  لها  �أ�شا�س  وال  مزعومة  �لعالقة  ه��ذه  �أّن  ُيفيُد  تقريًر�   Tmz موقع  ون�شر 
لقد  �مل��ذك��ور،  �ل��ربي��ط��اين  �مل��وق��ع  على  ُن�����ِش��َر  �ل��ذي  �لتقرير  تفا�شيل  ويف  �ل�شّحة. 
مع  ُح��ّب  بعالقة  كارد��شيان  دخ��ول  عن  ُتفيُد  �شائعات  �الأخ��رية  �لفرتة  يف  �إنت�شرت 
عن  �إنف�شاله  بعد  ُم��ّدة ال�شّيما  منُذ  به  على عالقٍة  و�أّنها  ميغان جامي�س  �لنجمة 
خطيبته بالك �شينا، لكّنه بالفعل وقع �شحّية مو�قع �لتو��شل �الإجتماعي. وعلى 
ة، نفى كارد��شيان هذه �ل�شائعات من خالل ن�شر تدوينات له ُي�شّدُد  طريقته �خلا�شّ
فيها على �أّنه ال يعرُف ميغان جامي�س ومل يتعّرف عليها نهائيًّا. يف �ملُقابل، �أعادت 
ميغان جامي�س ن�شر �لتدوينة �لتي كتبها كارد��شيان وهكذ� تكون بدورها قد نفت 

هذه �لعالقة، ولكّن �ملُفاجاأة كانت �أّن جامي�س كانت ور�ء هذه �ل�شائعة.


