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جولة جديدة من حمادثات �أ�صتانا منت�صف يونيو

�سوريا الدميوقراطية تتقدم غرب الرقة بدعم التحالف 
•• عوا�صم-وكاالت:

قوله،  مو�سكو  ل��دى  ال�����س��وري  ال�سفري  ع��ن  الرو�سية  الإع���ام  وك��ال��ة  نقلت 
ال�سبت، اإن اجلولة املقبلة من حمادثات ال�سام ال�سورية �ستجري يف اأ�ستانا 

عا�سمة كازاخ�ستان يف 12 و13 يونيو حزيران.
ونقلت الوكالة عن ال�سفري ريا�ض حداد قوله، اإن �سوريا تلقت دعوة للم�ساركة 

يف حمادثات اأ�ستانا التي �ستجري يف 12 و13 من ال�سهر اجلاري.
يذكر اأن اجلولة الأخرية من املحادثات �سملت توقيع اتفاق مناطق تخفيف 
التوتر. ودعت الوثيقة اإىل اإن�ساء مناطق تخفيف التوتر يف حمافظة اإدلب 
واإىل ال�سمال من حم�ض ويف الغوطة ال�سرقية ويف جنوب �سوريا، بهدف و�سع 
الظروف  وتهيئة  الإن�سانية،  احلالة  وحت�سني  القتالية  لاأعمال  فوري  حد 

املواتية للنهو�ض بالت�سوية ال�سيا�سية لاأزمة يف �سوريا.
يذكر اأن اأ�ستانا �سهدت يف يناير املا�سي اأول اجتماع لبحث الإجراءات الازمة 

حممد بن را�سد خال لقائه امللك�ة اإليزابيث الثانية ملكة بريطانيا    )وام(

حممد بن را�سد يلتقي ملكة بريطانيا على 
هام�ش �سباق الديربي الكال�سيكي باإجنلرتا

•• لندن-وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم، 
حاكم دبي، رعاه اهلل، م�ساء ام�ض بح�سور �سمو ال�سيخ 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي، 
ج�الة امللك�ة اإليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول 
الديربي  فعاليات  هام�ض  على  وذل���ك  الكومنولث 
الإجنليزي  اإب�����س��وم  م�سمار  على  امل��ق��ام  الإجن��ل��ي�����زي 

العريق باإجنلرتا.
وبحث �سموه مع ج�التها عاقات ال�سداقة والتعاون 

بني البلدين ال�سديقني و�سبل تعزيزها وتطويرها، 
كما تناول اللقاء احلديث حول اأهمية �سباق الديربي 
الجن��ل��ي��زي وال���ذي اأق��ي��م لأول م��رة يف ع��ام 1780 
�سباقات اخليول  واأع��رق مهرجانات  اأ�سهر  ويعد من 

يف العامل.
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  واأك����د 
من  وامل�ساركة  التواجد  على  الدائم  احلر�ض  مكتوم 
خ���ال اأق�����وى اخل���ي���ول يف خم��ت��ل��ف ���س��ب��اق��ات اخليل 
الربيطانية وذلك ملوا�سلة حتقيق الجنازات امل�سرفة 
لدولة المارات والتي حققتها يف �سباقات اخليل على 

امل�ستوى العاملي.

لتثبيت وقف اإطاق النار يف �سوريا، برعاية تركية رو�سية ومب�ساركة اإيران 
والوليات املتحدة وحكومة دم�سق واملعار�سة.

اىل ذلك، حققت قوات �سوريا الدميوقراطية، حتالف ف�سائل عربية وكردية، 
تنظيم  ط��رد  اط��اق معركة  ي�سرع  ان  �ساأنه  الرقة من  غ��رب مدينة  تقدما 
ال�سوري  املر�سد  افاد  �سوريا، وفق ما  الب��رز يف  الإرهابي من معقله  داع�ض 
حلقوق الن�سان. ومتكنت قوات �سوريا الدميوقراطية وفق املر�سد ال�سوري، 
بدعم من التحالف الدويل بقيادة وا�سنطن من ال�سيطرة على بلدة املن�سورة، 
التي تبعد نحو 20 كيلومرتا جنوب غرب الرقة، و�سد البعث املجاور لها بعد 

ا�ستباكات مع تنظيم داع�ض ثم ان�سحاب عنا�سره.
وقال مدير املر�سد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�ض بر�ض يتيح هذا التقدم 
لقوات �سوريا الدميوقراطية تو�سيع نطاق �سيطرتها على ال�سفاف اجلنوبية 
الخرية  املعركة  اط��اق  قبل  للرقة  الغربية  اجلبهة  ومتكني  الفرات  لنهر 

لطرد تنظيم داع�ض منها. وا�ساف املعركة الكربى باتت على البواب.

   

جلنة مبادرات رئي�ش الدولة ت�ستعر�ش عددا 
من م�ساريع البيئة يف خمتلف اإمارات الدولة

•• اأبوظبي-وام:

عقدت جلنة متابعة وتنفيذ مبادرات رئي�ض الدولة اجتماعا برئا�سة 
معايل اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�ض اللجنة 
وبح�سور م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر التغري 

املناخي والبيئة.
ال��رئ��ا���س��ة -  ���س��وؤون  ال���ذي عقد مبقر وزارة  ومت خ��ال الج��ت��م��اع - 
اآخ���ر امل�����س��ت��ج��دات و���س��ري ال��ع��م��ل يف ع���دد من  مناق�سة وا���س��ت��ع��را���ض 
م�ساريع البيئة يف خمتلف اإمارات الدولة و�سبل املحافظة على البيئة 
واحلد من امللوثات التي تهددها وذلك يف اإطار مبادرات رئي�ض الدولة 
التي تهدف اإىل تعزيز البنية التحتية وتوفري اأعلى معايري ال�سحة 

وال�سامة للمواطنني.                                    )التفا�سيل �ض2(

فريق الإمارت للتطوع يخفف من 
معاناة الأطفال وامل�سنني يف ال�سودان

•• اخلرطوم -وام: 

امل��ئ��ات من  ف��ري��ق الم����ارات للتطوع يف التخفيف م��ن م��ع��ان��اة  جن��ح 
لعمل  الول  ال��ي��وم  خ��ال  ال�سودانية  ال��ق��رى  يف  وامل�سنني  الط��ف��ال 

العيادات املتنقلة وامل�ست�سفى املتحرك يف ولية النيل البي�ض.
ي�����س��رف ع��ل��ى احل��م��ل��ة اط��ب��اء اخل���ري م��ن امل��ت��ط��وع��ني م��ن الم����ارات 
وال�������س���ودان وذل����ك يف اط����ار ب��رن��ام��ج الم������ارات ل��ل��ت��ط��وع املجتمعي 
والتخ�س�سي وا�ستجابة لدعوة ر�سمية من وزارة ال�سحة ال�سودانية 
اعان  م��ع  ان�سجاما  احلملة  ت��اأت��ي  كما  للتطوع.  ال�����س��ودان  وم��رك��ز 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة )حفظه 
اهلل( ع���ام 2017 ع��ام��ا ل�������ل�������خ�������ري.                           )التفا�سيل 

اجلي�ش اليمني ي�سيطر على 
بوابات الق�سر اجلمهوري يف تعز 

•• عدن-وكاالت:

�سيطرت القوات احلكومية، على مواقع ع�سكرية جديدة �سرقي مدينة 
من  وحلفائهم  احلوثيني  م��ع  م��ع��ارك  بعد  اليمن،  غ��رب��ي  ج��ن��وب  ت��ع��ز، 

القوات املوالية للرئي�ض ال�سابق علي عبداهلل �سالح.
وقال م�سدر ع�سكري يف قيادة حمور تعز، التابع للقوات احلكومية، اإن 
القوات احلكومية �سيطرت على البوابات الرئي�سية للق�سر اجلمهوري، 

ومع�سكر الت�سريفات املجاور للق�سر.
واملقاومة  اأن اجلي�ض  الك�سف عن هويته،  امل�سدر مف�سًا عدم  واأ�ساف 
هجوًما  عليها  �سنت  اأن  بعد  اجل��دي��دة  امل��واق��ع  على  �سيطرت  ال�سعبية 
دائ��رة يف الق�سر اجلمهوري مع  املعارك ما زالت  اأن  اإىل  عنيًفا، م�سرًيا 
داخل  ان�سحبوا  �سالح،  وق��وات  احلوثيني  م�سلحي  اأن  وذك��ر  احلوثيني. 
اأن ي�سري  اأن �سقط الع�سرات منهم بني قتيل وجريح، دون  الق�سر، بعد 

اإىل ح�سيلة حمددة.
ومنذ مطلع الأ�سبوع املا�سي، حتتدم املعارك �سرقي املدينة بني القوات 
وقوات  واحلوثيني  جهة،  من  العربي  التحالف  من  باإ�سناد  احلكومية 
�سالح من جهة اأخرى، حيث حقق فيها الطرف الأول مكا�سب ع�سكرية 
و�سيطرت على عدة مواقع، من بينها مقر البنك املركزي وكلية الطب، 

واأجزاء كبرية من الق�سر اجلمهوري.
ل�سيطرة  اأح��ي��ائ��ه��ا  معظم  تخ�سع  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة،  احل��وث��ي��ون  ويحا�سر 
املا�سي،  العام  من  اآب  اأغ�سط�ض   18 ويف  واملقاومة،  احلكومية  القوات 
متكنت القوات احلكومية من ك�سر احل�سار جزئًيا من اجلهة اجلنوبية 

الغربية.

كبري  م�����س��ت�����س��ار  اع��ت��ق��ال 
ال��رتك��ي  ال�����وزراء  لرئي�ش 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

اعتقلت ال�سلطات الرتكية م�ست�سارا 
كبريا لرئي�ض الوزراء الرتكي اأم�ض 
لتهامه بالنتماء اىل تيار الداعية 
بتدبري  امل���ت���ه���م  غ���ول���ن  اهلل  ف���ت���ح 
انقاب فا�سل يف يوليو املا�سي، كما 
واو�سحت  الع���ام.  و�سائل  ذك��رت 
وكالة اأنباء النا�سول القريبة من 
احلكومة، ان بريول اردم، اأحد اأبرز 
م�ست�ساري رئي�ض احلكومة بن علي 
يلديرمي، قد اعتقل يف انقرة وو�سع 
مع  التحقيق  ذم��ة  على  ال�سجن  يف 
على  بناء  اردم،  غولوم�سر  زوج��ت��ه 
من  اردم  ويعد  ان��ق��رة.  نيابة  طلب 
ال��ذي��ن اعتقلوا يف  امل��وظ��ف��ني  ك��ب��ار 
بداأت  التي  التطهري  عمليات  اط��ار 
يف  الفا�سلة  النقاب  حماولة  بعد 
15 يوليو. وذكرت �سحيفة �سباح 
القريبة من احلكومة ان ال�سلطات 
ت�ستبه باأن اردم الذي كان ال�سخ�ض 
الثاين يف وزارة العدل من 2011 
ق�ساة  ت��رق��ي��ة  �سهل   ،2014 اىل 
م���ق���رب���ني م����ن ال���داع���ي���ة ف���ت���ح اهلل 
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لو�صع ت�صور تنموي للدولة للخم�صة �لعقود �لقادمة

جمل�ش الوزراء يعتمد عقد »الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات« �سبتمرب القادم
حممد بن ر��صد يرت�أ�س �لجتماعات وحما�صرة حممد بن ز�يد لأجيال �مل�صتقبل ت�صكل �لأ�صا�س خلطة 2071 

•• اأبوظبي -وام:

..يف م�سروع وطني جديد يهدف جلمع كافة  ال��وزراء  اعتمد جمل�ض 
التحديات  ملناق�سة  الوطنية  والفعاليات  واملحلية  الحتادية  اجلهات 
التنموية احلالية وو�سع ت�سور تنموي للم�ستقبل.. عقد جتمع وطني 
�سنوي حتت م�سمى )الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإم��ارات( وذلك 
برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
احلكومات  كافة  وح�سور  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
ال�سمو  �ساحب  م��ن  ومبباركة  التنفيذية  مبجال�سها  ممثلة  املحلية 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة.

كمنظومة  احلكومي  العمل  لتوحيد  ال�سنوية  الجتماعات  وت��ه��دف 
واحدة على امل�ستويني الحتادي واملحلي، ومناق�سة املوا�سيع التنموية 
ب�سكل �سنوي وعلى كافة امل�ستويات احلكومية وبح�سور كافة متخذي 
التنموي  الت�سور  و�سع  الوطنية يف  القطاعات  كافة  واإ�سراك  القرار، 
للمحا�سرة  ا�ستنادا  وذل��ك   2071 الإم����ارات  ملئوية  و���س��ول  للدولة 
التي  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  التاريخية 

وجهها لأجيال امل�ستقبل يف �سهر مار�ض املا�سي.

الوطني  احل��دث  الإم����ارات  حلكومة  ال�سنوية  الجتماعات  و�ست�سكل 
اأي  ب�سكل �سحي ومعاجلة  التنموية  �سري اخلطط  للتاأكد من  الأه��م 
ال�سنوية  امل�ستويات و�ستمتد الجتماعات  حتديات تنفيذية على كافة 
على مدار يومني يف �سهر �سبتمرب القادم حيث تناق�ض يف يومها الأول 
والإ�سكان  ال�سباب  ت�سمل  الوطنية  التنموية  املوا�سيع  من  جمموعة 
التعليمي  وال��ت��وط��ني والإع������ام وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ه��وي��ة وال��ن��ظ��ام 
العمل  لتن�سيق  ب��الإ���س��اف��ة  ب��ال��دول��ة  والبيئي  والق�سائي  وال�سحي 

احلكومي الحتادي واملحلي لبناء خدمات امل�ستقبل يف الدولة.
)التفا�سيل �ض2(

على  ي�سيطر  الليبي  اجلي�ش 
ال�سرتاتيجية اجلفرة  قاعدة 

•• طرابل�س-وكاالت:

ال���ل���ي���ب���ي على  ���س��ي��ط��ر اجل���ي�������ض 
ليبيا  و����س���ط  اجل����ف����رة  م��ن��ط��ق��ة 
املكتب  م���دي���ر  واأك������د  ب���ال���ك���ام���ل. 
ال�سيطرة   12 ل��ل��واء  الإع��ام��ي 
الع�سكرية  اجل��ف��رة  ق��اع��دة  ع��ل��ى 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
مقاومة  اأي  ب��دون  مت��ت  العملية 
العنا�سر  ف����رت  اأن  ب��ع��د  ت���ذك���ر 
الإره��اب��ي��ة م��ن ال��ق��اع��دة، ح�سب 

قوله.
وطالب اجلي�ض الوطني الليبي يف 
وقت �سابق اأهايل منطقة اجلفرة 
اأو  ث��اب��ت  ه��دف  اأي  ع��ن  بالبتعاد 
متحرك اأو مقر تابع للمجموعات 
امل��ت��ط��رف��ة، ب��ع��د ���س��ي��ط��رت��ه على 
منطقة  م�����ن  وا�����س����ع����ة  م���ن���اط���ق 
اجلفرة و�سط الباد، وفقاً لقناة 

العربية، ام�ض ال�سبت.
اجلفرة  قاعدة  اجلي�ض  ويحا�سر 
لقتحامها  مت��ه��ي��داً  الع�سكرية، 
ب��ع��د ���س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى ب��ل��دة ودان 

ال�سرتاتيجية، اجلمعة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اعتمد جمل�ض الوزراء ..يف م�سروع 
وط��ن��ي ج��دي��د ي��ه��دف جل��م��ع كافة 
واملحلية  الحت�������ادي�������ة  اجل�����ه�����ات 
ملناق�سة  ال���وط���ن���ي���ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
احلالية  ال���ت���ن���م���وي���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
للم�ستقبل..  تنموي  ت�سور  وو�سع 
ع��ق��د جت��م��ع وط���ن���ي ���س��ن��وي حتت 
ال�سنوية  الج���ت���م���اع���ات  م�����س��م��ى 
برئا�سة  وذل���ك  الإم����ارات  حلكومة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
املحلية  احل��ك��وم��ات  ك��اف��ة  وح�سور 
التنفيذية  مب��ج��ال�����س��ه��ا  مم���ث���ل���ة 
ال�سمو  ����س���اح���ب  م����ن  ومب���ب���ارك���ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

الأعلى للقوات امل�سلحة.
ال�سنوية  الج���ت���م���اع���ات  وت���ه���دف 
لتوحيد العمل احلكومي كمنظومة 

الحت���ادي  امل�ستويني  ع��ل��ى  واح����دة 
املوا�سيع  وم���ن���اق�������س���ة  وامل����ح����ل����ي، 
كافة  وعلى  �سنوي  ب�سكل  التنموية 
وبح�سور  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات 
ك��اف��ة م��ت��خ��ذي ال���ق���رار، واإ����س���راك 
و�سع  يف  الوطنية  القطاعات  كافة 
و�سول  للدولة  التنموي  الت�سور 
وذل���ك   2071 الإم��������ارات  مل��ئ��وي��ة 
التاريخية  ل��ل��م��ح��ا���س��رة  ا���س��ت��ن��ادا 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
زايد اآل نهيان التي وجهها لأجيال 

امل�ستقبل يف �سهر مار�ض املا�سي.
ال�سنوية  الج��ت��م��اع��ات  و�ست�سكل 
حلكومة الإمارات احلدث الوطني 
الأه����م ل��ل��ت��اأك��د م��ن ���س��ري اخلطط 
ومعاجلة  �سحي  ب�سكل  التنموية 
كافة  ع��ل��ى  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  اأي حت��دي��ات 
الجتماعات  و�ستمتد  امل�����س��ت��وي��ات 
ال�سنوية على مدار يومني يف �سهر 
ت��ن��اق�����ض يف  ح��ي��ث  ال���ق���ادم  �سبتمرب 
يومها الأول جمموعة من املوا�سيع 
ال�سباب  ت�سمل  الوطنية  التنموية 

والإ����س���ك���ان وال���ت���وط���ني والإع������ام 
والنظام  وال��ه��وي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والق�سائي  وال�����س��ح��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
والبيئي بالدولة بالإ�سافة لتن�سيق 
العمل احلكومي الحتادي واملحلي 

لبناء خدمات امل�ستقبل يف الدولة.
يومها  يف  الجتماعات  و�ستناق�ض 
الثاين حالة دول��ة الإم��ارات خال 
اخلم�سني عاما القادمة من الناحية 
والبنية  وال�����س��ك��ان��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
اجليو�سيا�سي  وال��و���س��ع  التحتية 
وق��وت��ه��ا ال��ن��اع��م��ة، ل��ل��ب��دء يف و�سع 
للخم�سة  للدولة  التنموي  الت�سور 

عقود القادمة من الآن.
ال�سنوية  الج��ت��م��اع��ات  و���س��ت��ع��ق��د 
حل��ك��وم��ة الإم������ارات ب��ح�����س��ور عدد 
ك���ب���ري م�����ن اجل�����ه�����ات الحت�����ادي�����ة 
وموؤ�س�سات  وال����دوائ����ر  وال��ه��ي��ئ��ات 
خمتلف  يف  امل��ح��ل��ي��ة  احل���ك���وم���ات 
و�ستت�سمن  ال������دول������ة،  اإم�����������ارات 
الجتماعات عدداً من ور�ض العمل 
يف  للتطور  ونقا�سات  املتخ�س�سة، 

 2021 خلطة  الوطنية  املوؤ�سرات 
قطاعية  لج��ت��م��اع��ات  ب��الإ���س��اف��ة 
امل�����س��ت��وى الحت�����ادي واملحلي  ع��ل��ى 
ال�سيناريوهات  لأه������م  وع����ر�����ض 
العقود  خ����ال  ل���ل���دول���ة  امل��ت��وق��ع��ة 
القادمة وا�ستعرا�ًض لربامج العمل 
اأج���ن���دة وا�سحة  ب���اإع���داد  اخل��ا���س��ة 
م�ستوى  على  تطبيقها  يتم  املعامل 
العقود  خ�����ال  الإم�����������ارات  دول������ة 

اخلم�سة املقبلة.
ويف ه���ذا اخل�����س��و���ض، ق���ال معايل 
حم���م���د ب����ن ع����ب����داهلل ال���ق���رق���اوي 
وزي�������ر ������س�����وؤون جم���ل�������ض ال��������وزراء 
الجتماعات  ع��ق��د  اإن  وامل�����س��ت��ق��ب��ل 
لتوجيهات  ترجمة  ياأتي  ال�سنوية 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
تر�سيخ  يف  بال�ستمرار  اهلل  حفظه 
على  وامل��ح��ل��ي  الحت����ادي  التن�سيق 
العجلة  لت�سريع  امل�ستويات  ك��اف��ة 
مبا  القطاعات  ك��اف��ة  يف  التنموية 
املواطن،  وي�����س��ع��د  ال���وط���ن  ي��خ��دم 

تنفيذا  الجتماعات  تاأتي هذه  كما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
حممد بن را�سد اآل مكتوم و�ساحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان بالعمل كفريق وطني واحد 
وللبدء  احلكومي  العمل  لتطوير 
للدولة  التنموي  الت�سور  و�سع  يف 

خال اخلم�سني عاما القادمة.
واأ�ساف القرقاوي ان التوا�سل مع 
كافة اجلهات الحتادية واحلكومات 
امل��ح��ل��ي��ة يف ال���دول���ة ���س��ي��ب��داأ خال 
لتح�سري  كمقدمة  املقبلة  الفرتة 
الج����ت����م����اع����ات واع����ت����م����اد اأج����ن����دة 
توجيهات  ت��ع��ك�����ض  م���رك���زة  اأع���م���ال 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
تقدمي  وت�سمن  مكتوم،  اآل  را���س��د 
والقرتاحات،  الأفكار  من  العديد 
واخلروج مببادرات ت�سهم يف اإجناح 
اإىل جانب  الإم����ارات،  روؤي���ة مئوية 
عن  م�����س��وؤول��ة  ع��م��ل  ف���رق  ت�سكيل 
وامل�ساريع  املبادرات  ومتابعة  تنفيذ 
الجتماعية  القطاعات  خمتلف  يف 

والتنموية  والبيئية  والقت�سادية 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  وامل����ع����رف����ي����ة 

و�سواها.
توجيهات  اأن  ال��ق��رق��اوي  واأ����س���اف 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ه��ي ب����اأن تكون 
ج����اه����زة بخطة  الإم����������ارات  دول������ة 
ط��وي��ل��ة الأم�����د ب��ع��د حت��ق��ي��ق روؤي���ة 
الإم��ارات 2021، حيث يتم و�سع 
لتح�سري  الآن  م���ن  اخل��ط��ة  ه���ذه 
امل�ستقبل  لأج��ي��ال  الإم�����ارات  دول���ة 

كما وجهت قيادتنا الر�سيدة.
ا�ست�سراف  اأن  ال��ق��رق��اوي  واع��ت��رب 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ب����ات ���س��م��ة مت��ي��ز دول���ة 
الإقليمي  حميطها  يف  الإم������ارات 
والعاملي، مما ي�ستوجب العمل على 
على  متكاملة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ن��اء 

مدى العقود اخلم�سة املقبلة.
وتهدف “مئوية الإمارات 2071” 
التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
املحا�سرة  اإىل  ا�ستنادا  دب��ي،  حاكم 

ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  التاريخية 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
باأجيال  اخلا�سة  امل�سلحة،  للقوات 
من  ���س��م��وه  ر���س��م  وال��ت��ي  امل�ستقبل 
خ���ال���ه���ا م����ام����ح ب����ن����اء اإم���������ارات 
عمل  برنامج  و�سع  اإىل  امل�ستقبل، 
الأم��د يف  حكومي متكامل وطويل 
املجالت القت�سادية والجتماعية 
التحتية،  وال���ب���ن���ي���ة  وال���ت���ن���م���وي���ة 
وطنية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وي��ت�����س��م��ن 
قوتها  وبناء  الدولة  �سمعة  لتعزيز 
ال��ن��اع��م��ة، و���س��م��ان وج���ود م�سادر 
احلكومية  ل�����اإي�����رادات  م��ت��ن��وع��ة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  النفط،  ع��ن  بعيداً 
يركز  ال��ذي  التعليم  يف  ال�ستثمار 
وبناء  املتقدمة،  التكنولوجيا  على 
اإماراتية  اأخ��اق��ي��ة  قيم  منظومة 
م�ستوى  ورفع  امل�ستقبل،  اأجيال  يف 
الوطني  الق��ت�����س��اد  يف  الإن��ت��اج��ي��ة 

وتعزيز التما�سك املجتمعي.
حماور  اأرب��ع��ة  اإىل  املئوية  وت�ستند 

على  ي�����رك�����ز  الأول  رئ����ي���������س����ي����ة؛ 
بقيادة  م����رن����ة  ح���ك���وم���ة  ت���ط���وي���ر 
ت�سعى  وا���س��ح��ة  روؤي����ة  ذات  واع��ي��ة 
ر�سائل  وت��ق��دم  �سعبها  اإ���س��ع��اد  اإىل 
اإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��ع��امل، وال��ث��اين يتمثل 
بحيث  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  يف 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  على  ي��رّك��ز 
الأخاقية  القيم  وير�ّسخ  املتقدمة 
املوؤ�س�سات  والحرتافية واملهنية يف 
منفتحة  عقوًل  ويخّرج  التعليمية 
املتقدمة،  ال�������دول  جت������ارب  ع���ل���ى 
اإىل  ال��و���س��ول  ي�ستهدف  وال��ث��ال��ث 
املعرفة  على  قائم  متنوع  اقت�ساد 
العامل،  اقت�سادات  اأف�سل  يناف�ض 
ت��ر���س��ي��خ قيم  اإىل  ي��ه��دف  وال���راب���ع 
والح��رتام يف  والتما�سك  الت�سامح 
الأربعة  امل��ح��اور  لت�سكل  املجتمع، 
وتطويرية  تنموية  وطنية  خطة 
�ساملة تهدف جلعل دولة الإمارات 
الذكرى  العامل يف  يف  دول��ة  اأف�سل 
املئوية لإعان قيام الحتاد وذلك 

يف العام 2071.

•• عجمان-وام: 

الأعلى حاكم  املجل�ض  النعيمي ع�سو  را�سد  ال�سيخ حميد بن  ال�سمو  تقبل �ساحب 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  املا�سية  الليلة  عجمان 
عجمان التهاين والتربيكات مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك من معايل ال�سيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
املهنئني  وجموع  امل�سوؤولني  وكبار  التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف 
املنا�سبة  ه��ذه  يعيد  اأن  �سائلني اهلل عز وج��ل   .. الزاهر  ت��واف��دوا على ق�سر  الذين 
على �سموه مبوفور ال�سحة والعافية وعلى �سعب المارات بالتقدم والزدهار وعلى 

المتني العربية وال�سامية باليمن واخلري والربكات.
املنا�سبة  بهذه  التهاين  عهده  ويل  و�سمو  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  تلقي  فقد 
الكرمية من ال�سيوخ وعدد من وجهاء واأعيان الباد واأبناء القبائل وكبار رجالت 
واأ�سحاب  وال��ت��ج��ار  الق��ت�����س��ادي��ني  وك��ب��ار  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  ورج���ال  ال��دول��ة 
امل��وؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ل��ة يف الم�����ارات ع��ام��ة واإم�����ارة ع��ج��م��ان خ��ا���س��ة وكبار 
املقيمني  والأجنبية  والإ�سامية  العربية  اجلاليات  واأبناء  واملواطنني  امل�سوؤولني 
يف الدولة مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك. ح�سر املقابات ال�سيخ اأحمد بن حميد 
النعيمي ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان لل�سوؤون الدارية واملالية وال�سيخ عبد 
العزيز بن حميد النعيمي رئي�ض دائرة التنمية ال�سياحية وال�سيخ را�سد بن حميد 
النعيمي رئي�ض دائرة البلدية والتخطيط ومعايل ال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد 

النعيمي رئي�ض ديوان احلاكم وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.

حممد بن ر��صد يرت�أ�س �لجتماعات وحما�صرة حممد بن ز�يد لأجيال �مل�صتقبل ت�صكل �لأ�صا�س خلطة 2071 

جمل�ش الوزراء يعتمد عقد )الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات( 
�سبتمرب القادم لو�سع ت�سور تنموي للدولة للخم�سة عقود القادمة

حاك���م عجم���ان يوا�س��ل ا�ستق�ب���ال جم����وع املهنئ���ني ب�سه�ر رم�س�ان

جلنة مبادرات رئي�ش الدولة ت�ستعر�ش عددا من م�ساريع 
البيئة يف خمتلف اإمارات الدولة

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�سل تنفيذ م�سروع 
اإفطار �سائم يف اأبني اليمنية

•• اأبني-وام:

ت��وا���س��ل هيئة ال��ه��ال الأح��م��ر الإم���ارات���ي تنفيذ ب��رن��اجم��ه��ا ال��رم�����س��اين يف 
الف�سيل من  ال�سهر  م�ساريع خال  عدة  ي�سمل  الذي  اليمنية  اأبني  حمافظة 

بينها م�سروع اإفطار �سائم.
ال��دور الإن�ساين الفاعل الذي تقوم به دولة  اإط��ار  ياأتي تنفيذ هذا امل�سروع يف 
الإمارات العربية املتحدة للتخفيف من معاناة الأ�سقاء يف اليمن وفاء لقيمها 

وثوابتها الإن�سانية الأ�سيلة.

و اأكدت هيئة الهال الأحمر الإماراتي موا�سلة دعمها الإن�ساين ل�سكان اأبني 
بتوزيع  اأو  اجلاهزة  ال�سائم  اإفطار  وجبات  عرب  �سواء  الف�سيل  ال�سهر  خال 

ال�سال الغذائية املتكاملة على الأ�سر.
و اأ�سادت الأ�سر امل�ستفيدة من هذا امل�سروع يف املحافظة بهذه املبادرة الإن�سانية 
.. معربة عن �سكرها البالغ لدولة الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” ولهيئة الهال الأحمر الإماراتي 
على هذه اللفتة الإن�سانية النبيلة �سمن نهج العطاء والتي خففت كثريا من 

وطاأة املعاناة التي تعي�سها هذه الأ�سر ب�سبب اإنقاب احلوثي و�سالح.

•• اأبوظبي-وام:

برئا�سة  اجتماعا  الدولة  رئي�ض  مبادرات  وتنفيذ  متابعة  جلنة  عقدت 
اللجنة  الرئا�سة رئي�ض  اأحمد جمعة الزعابي نائب وزير �سوؤون  معايل 
وبح�سور معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي 
والبيئة. ومت خال الجتماع - الذي عقد مبقر وزارة �سوؤون الرئا�سة 
ال��ع��م��ل يف ع���دد من  امل�����س��ت��ج��دات و���س��ري  اآخ����ر  - مناق�سة وا���س��ت��ع��را���ض 
البيئة  اإم��ارات الدولة و�سبل املحافظة على  البيئة يف خمتلف  م�ساريع 
واحلد من امللوثات التي تهددها وذلك يف اإطار مبادرات رئي�ض الدولة 

ال�سحة  معايري  اأعلى  وتوفري  التحتية  البنية  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 
الإدارة  م�سروع  م�ستجدات  اللجنة  وناق�ست  للمواطنني.  وال�سامة 
الدولة كما اطلعت على م�سروع  للنفايات يف خمتلف مناطق  املتكاملة 
بناء حمطة اإنتاج الوقود احليوي باإمارة اأم القيوين. ومت بحث م�سروع 
معاجلة النفايات البلدية ال�سلبة مبحطة حتويل النفايات اإىل طاقة يف 

اإمارة راأ�ض اخليمة واإمارة الفجرية.
ال�سرف  مياه  ملعاجلة  حمطتني  بناء  م�سروع  اأي�سا  الجتماع  وناق�ض   
ال�سحي ملدينة دبا الفجرية وا�ستعرا�ض م�سروع اإعادة تاأهيل املكبات يف 

مناطق خمتلفة من اإمارات الدولة.



األحد   4   يونيو    2017  م   -   العـدد  12037  
Sunday  4   June   2017  -  Issue No   12037

03

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

وخارج  داخ��ل  من  باأيتامها  ال��رب  دار  جمعية  احتفت 
اأم ال��ع��ط��اء ال�����س��ن��وي ال��ث��اين ع�سر  ال��دول��ة يف ح��ف��ل 
لاأيتام الذي اأقيم اأم�ض الول يف مركز دبي التجاري 
ال�سمو  �ساحب  رعاية كرمية من حرم  العاملي حتت 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل �سمو  رئ��ي�����ض جمل�ض 

ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم.
وح�سر احلفل ال�سيخ حممد بن مكتوم بن جمعة اآل 
مكتوم وال�سيخ حممد بن را�سد بن حممد بن را�سد 
مدير  امل��ري  اأحمد  حممد  ال��ل��واء  و�سعادة  مكتوم  اآل 

عام الإدارة العامة لاإقامة و�سوؤون الأجانب بدبي.
املزروعي  خليفة  خلفان  املهند�ض  احلفل  ح�سر  كما 
علي  وع��ب��داهلل  ال��رب  دار  جمعية  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية دار  امل��دي��ر  ال��ف��ا���س��ي  ب��ن زاي����د 
الدوائر  وم���دراء  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  ال��رب 

احلكومية واخلا�سة.
مكتوم  اآل  جمعة  بن  مكتوم  بن  حممد  ال�سيخ  وك��رم 
الأي��ت��ام ال��ذي��ن ق��دم��وا ر���س��ائ��ل �سكر وت��ق��دي��ر لدولة 

الإمارات وجمعية دار الرب على رعايتهم ودعمهم.

اأبناء  ال��ع��ام اخل��ريي��ة  الإع���ان ع��ن �سخ�سية  كما مت 
ال�سخ�سية  ال��ر���س��ت��م��اين  ح�����س��ن  ع���ب���داهلل  امل���رح���وم 
اخل��ريي��ة ل��ل��ع��ام ت��ق��دي��را ع��ل��ى م��ا ق��دم��وه م��ن جهود 
خريية واإن�سانية جلمعية دار الرب كما مت الإعان عن 

فوز منظمة الإح�سان اخلريية من ال�سودان وجمعية 
اإ�سراق النور اخلريي كاأف�سل جمعيتني للعام.

لراعية  ت��ذك��اري��ة  ل��وح��ة  ال���رب  دار  جمعية  وق��دم��ت 
اآل  بنت مكتوم بن جمعة  ال�سيخة هند  �سمو  احلدث 
مكتوم اإ�سافة اإىل تكرمي الرعاة بنك دبي الإ�سامي 
والإدارة العامة للتحريات ب�سرطة دبي وهيئة املعرفة 
وهيئة  دبي  ومياة  كهرباء  وهيئة  الب�سرية  والتنمية 
زعبيل  وا�ستوديو  دبي  وبلدية  والفنون  للثقافة  دبي 
البارجيل وفوغه للعطور وفندق كونكورد  وموؤ�س�سة 

الإمارات وجمموعة قيوان وخان �ساحب.
زاي���د الفا�سي ع��ن �سكره  ب��ن  واأع���رب ع��ب��داهلل علي 
جمعة  بن  مكتوم  بنت  هند  ال�سيخة  �سمو  مقام  اإىل 
لأيتام  ورعايتها  املعهود  �سموها  ك��رم  على  مكتوم  اآل 
اإن�ساين  ع��ط��اء  م���ن  ت��ق��دم��ه  وم���ا  ال���رب  دار  ج��م��ع��ي��ة 

وخريي ل حمدود.
ك��م��ا األ��ق��ى ال�����س��اع��ر ع��ل��ي امل��ه��ريي ق�����س��ي��دة ع��ن كرم 
اآل  بن جمعة  مكتوم  بنت  هند  ال�سيخة  �سمو  وعطاء 

مكتوم.
كفالة  اإدارة  م��دي��ر  البلو�سي  م���راد  ح�سني  واأو����س���ح 
رئي�ض  ون��ائ��ب  ال���رب  دار  جمعية  يف  والأ����س���ر  الأي���ت���ام 
اللجنة املنظمة للحفل اأن احلفل ح�سره 200 يتيم 
من داخل الدولة و21 يتيما من خارجها ..لفتا اإىل 
اأنه مت تنظيم برنامج ترفيهي و�سياحي يف اإمارة دبي 
تكفل  اجلمعية  ب��اأن  ..منوها  ال�سابقة  الأي���ام  خ��ال 
يتيما  و912  ال��دول��ة  داخ��ل  م��ن  يتيما   30818

ال��ع��دي��د م��ن الدول  29 هيئة يف  م��ن خ��ارج��ه��ا ع��رب 
اإ�سافة اإىل كفالة 585 اأ�سرة و42 معاقاً وذلك عرب 

اأهل اخلري. من  كافًا   16785
ولفت البلو�سي اإىل اأن اجلمعية حتر�ض على تقدمي 
املكفولني  ل���اأي���ت���ام  وال���دع���م  ال���رع���اي���ة  اأ����س���ك���ال  ك���ل 
العمل  لفرق  �سكره  ..موجها  لهم  امل�ستمر  والتحفيز 
على ما قدموه من جهد كبري خلروج احلفل ب�سورة 

متميزة.

•• العني-الفجر:

�ساحب  �سيوف  العلماء  ب��رن��ام��ج  فعاليات  �سمن 
– الذي ت�سرف  ال�سمو رئي�ض الدولة -حفظه اهلل 
العامة  الهيئة  الرئا�سة وتنظمه  �سوؤون  عليه وزارة 
ملبادرة  وتفعيا   ، والأوق����اف  الإ�سامية  لل�سوؤون 
جم��ال�����ض اخل���ري ، ا���س��ت�����س��اف��ت جم��ال�����ض ال��ع��ني يف 
اأ�سحاب الف�سيلة العلماء الذين حا�سروا  الأحياء 
تتواءم   التي  واملو�سوعات  العناوين  من  عدد  حول 

ونفحات هذا ال�سهر الف�سيل .
و�سرورة  “ الوطنية غريزة فطرية  عنوان  فحول 
رب��ي��ع ج��م��ع��ة حم��م��د الغفري  ���س��رع��ي��ة ح��ا���س��ر د. 
الإ�سامية  ال��درا���س��ات  بكلية  امل�����س��اع��د  الأ���س��ت��اذ   ،
اأم  والعربية بجامعة الأزه��ر بالقاهرة ، يف جمل�ض 
غافة ، كما حا�سر يف نف�ض العنوان د. ح�سن كمال 
الإ�سامية  الدرا�سات  كلية  وكيل   ، الق�سبي  ح�سن 
، يف جمل�ض  ب��ال��ق��اه��رة  الأزه����ر  وال��ع��رب��ي��ة بجامعة 
واأن  الإ���س��ام  يف  املواطنة  مفهوم  ت��ن��اول   ، املحمود 
ح��ب الأوط�����ان اأم���ر ف��ط��ري وواج����ب ���س��رع��ي ، وقد 

املواطنة  يف  ال�ساحلني  �سري  من  من��اذج  ا�ستعر�سا 
اليجابية جاعان القدوة يف ذلك ر�سول اهلل �سلى 
ال��ذي ك��ان ه��و وامل��ه��اج��رون يكنون  اهلل عليه و�سلم 
، ثم  املكرمة  الأم مكة  التقدير واحل��ب للوطن  كل 
اأول���وه كل  مل��ا جعل اهلل لهم املدينة ال��وط��ن ال��دائ��م 
بنت  التي  والطموحات  النبيلة  الإن�سانية  م�ساعر 

اأرق����ى م��دن��ي��ة يف الأم�����ان وال��ع��دال��ة وامل�����س��اواة بني 
اأطياف املجتمع املدين من م�سلمني وغريهم .

 فيما األقى الدكتور ح�سان عو�ض اإبراهيم اأبوعرقوب 
بدائرة  ال���دوؤيل  وال��ت��ع��اون  العامة  العاقات  مدير 
الإفتاء يف الأردن  ، مبجل�ض مفلح عاي�ض الأحبابي  
وامل�سوؤولية  امل����خ����درات  م��ك��اف��ح��ة  ع���ن  حم���ا����س���رة 

امل�سرتكة  بني الأ�سرة وموؤ�س�سات التعليم والإعام  
وامل�ساجد ودورها يف تنمية الثقافة الدينية وتعزيز 

القيم الأخاقية يف نفو�ض النا�سئة .
الدكتور  ���س��ارك  الكتبي  بخيت  حممد  جمل�ض  ويف 
حميد ع�ساق ،مدير م�ساعد مكلف بالبحث العلمي 
والتعاون مبوؤ�س�سة دار احلديث احل�سنية يف الرباط 
، يف ندوة مواقع التوا�سل الجتماعي  كيف جنعلها 
يروج  ول  بالو�سايات  ينخدع  ل  اإيجابيا  ت��وا���س��ا 
 ، الوطن والإن�����س��ان    التي مت�ض كرامة  لاإ�ساعات 
ك��م��ا حت����دث ح����ول  ن��ف�����ض ال���ع���ن���وان ال���دك���ت���ور عبد 
ال��رح��م��ن ع��ب��ا���ض ���س��ل��م��ان الأ���س��ت��اذ امل�����س��اع��د بق�سم 
بجامعة  ال��دي��ن  اأ���س��ول  كلية  والفل�سفة  ال��ع��ق��ي��دة 
الأزهر باأ�سيوط ، مبجل�ض الفريق .م عبيد الكعبي، 
الأ�سرة واجلهات  الرقابة من  دور موؤ�س�سات  مربزا 
ال�ستخدام  نحو  الأب��ن��اء  لتوجيه  الأخ���رى  املعنية 
الأمثل لهذه التكنولوجيا احلديثة مبا يعزز القيم 
 ، ال�سيلة  والتقاليد  وال��ع��ادات  والدينية  الوطنية 
ول ينخدع باأي و�ساية من �ساأنها التعري�ض بحرمة 
ومبادراته  واجنازاته وطموحاته  ورجالته  الوطن 

الو�سائل  ف��ه��ذه   ، اإن�����س��ان  اأي  اإىل  ي�����س��يء  ل  ك��م��ا   ،
ا�ستخداما  ا���س��ت��خ��دم��ت  اإن  ن��ع��م��ة  ه��ي  الت�����س��ال��ي��ة 
واملعرفة  ال��وع��ي  ين�سر  توظيفا  ووظ��ف��ت  �سحيحا 

ويقوي الروابط الإن�سانية والأرحام .
وحا�سر ال�سيخ الداعية اأ�سامة بن �سعيد احل�سني 
الثانوية  املرحلة  يف  الإ�سامية  الرتبية  مدر�ض   ،
املتعر�ض  جمل�ض  يف   ، ال�سعودية  العربية  باململكة 
اإذ تعد   ، ال��ع��ف��اري ع���ن الأ����س���رة ح�����س��ان��ة ف��ك��ري��ة 
�سن  م��ن  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  يف  الأوىل  احل��ا���س��ن��ة 

الطفولة اإىل نهاية الثانوية ، وقد ت�ستمر اإن كان 
والثقافة  والعلم  ال��دي��ن  م��ن  درج���ة  على  الأب����وان 
مدى احلياة ... هذا اإن كان الأبوان يعي�سان احلياة 
ال��زوج��ي��ة ال��ت��ي اأم���ر ب��ه��ا الإ����س���ام وج��ع��ل��ه��ا مودة 
تعود  وانحرافاتها  النا�سئة  اأمرا�ض  وكل   ، ورحمة 
الزوجية فيعي�ض  العاقات  اإىل تفكك  الأ�سا�ض  يف 
اأو  ت��رب��وي��ة  بيئة  ول  حمائية  اأ���س��ق��ف  ب��ا  الأب���ن���اء 
الذي ل  ال�سياع  ، وهنا يكون  واإ�سراقية  توجيهية 

حتمد عقباه .

•• راأ�س اخليمة-وام:

�سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  و�سع 

حجر  ام�ض  اخليمة  راأ����ض  عهد  ويل  القا�سمي 
ال����س���ا����ض مل�����س��ج��د امل����رح����وم ���س��ع��ي��د ب���ن �سامل 

امل�سافري يف منطقة الظيت براأ�ض اخليمة.
مبليون  تكلفته  ت��ق��در  ال���ذي  امل�����س��روع  وي�سمل 

 215 يت�سع  م�سجد  اإن�ساء  دره��م  ال��ف  و800 
م�����س��ل��ي��اً ب��ج��م��ي��ع خ��دم��ات��ه م���ع م�����س��ل��ى خا�ض 
للن�ساء ومنارة ي�سل ارتفاعها 20 مرتا و�سكن 
لل�سيارات  بال�سافة اىل مواقف  خا�ض لامام 

وحديقة خارجية حميطة بامل�سجد.
وروعي يف ت�سميم امل�سجد املتوقع النتهاء من 
الطابع  القادم  رم�سان  �سهر  الإن�سائية  اأعماله 
ال��رتاث��ي امل��ح��ل��ي ل��دول��ة الم�����ارات م��ع مراعاة 

احدث املعايري الهند�سية والكهربائية ال�سديقة 
املحافظة  ع��ن  ف�سا  للطاقة  وامل��وف��رة  للبيئة 
على الطابع ال�سامي يف الت�ساميم الداخلية 
�سعيد  املرحوم  ا�سم  امل�سجد  ويحمل  للم�سجد. 

بن �سامل امل�سافري الذي يعد من اعيان الباد 
ا�سهامات  لها  التي  الوطنية  ال�سخ�سيات  ومن 
العمال  يف  ب����ارز  ودور  واج��ت��م��اع��ي��ة  اإن�����س��ان��ي��ة 
عام  املنية  واف��ت��ه  وال���ذي  والتطوعية  اخل��ريي��ة 

ويل عهد راأ�ش اخليمة ي�سع حجر ال�سا�ش مل�سجد املرحوم �سعيد امل�سافري

العلماء ال�سيوف يحا�سرون يف جمال�ش العني 

برعاية هند بنت مكتوم 

دار الرب حتتفي بالأيتام يف حفل اأم العطاء الثاين ع�سر

•• راأ�س اخليمة-وام:

املجل�ض  القا�سمي ع�سو  �سعود بن �سقر  ال�سيخ  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اخليمة  راأ���ض  حاكم  العلى 
�سقر القا�سمي ويل عهد راأ�ض اخليمة يف جمل�ض ق�سر خزام ام�ض �سعادة 
يرافقه  ال��دول��ة  ل��دى  اليمنية  اجلمهورية  �سفري  املنهايل  �سعيد  فهد 
�سلطان الباكري نائب ال�سفري الذي قدم ل�سموه التهاين مبنا�سبة �سهر 

رم�سان املبارك.
ح�سر ال�ستقبال ال�سيخ عمر بن �سقر القا�سمي وال�سيخ في�سل بن �سقر 
القا�سمي رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية جلفار 
رئي�ض  رئي�ض  دائ��رة اجلمارك  رئي�ض  القا�سمي  بن �سقر  احمد  وال�سيخ 
وال�سيخ  “راكز”  القت�سادية  اخليمة  راأ���ض  مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�ض 
�سقر  بن  �سعود  بن  خالد  وال�سيخ  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  اأحمد 
القا�سمي ع�سو جمل�ض  وال�سيخ عبداهلل بن في�سل بن �سقر  القا�سمي 

اإدارة �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية جلفار.
راأ�ض  حاكم  ال�سمو  �ساحب  مائدة  على  الإف��ط��ار  طعام  اجلميع  وتناول 

اخليمة.

حاك��م راأ�ش اخليم���ة يتقب����ل ته��ان����ي ال�سفي����ر اليمن����ي ب�سه����ر رم�س�����ان

وزارة املوارد الب�سرية والتوطني: ت�سوية الغرامات ت�سمل 141 الف ت�سريح وعقد عمل خمالفا
•• اأبوظبي-وام: 

قالت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني ان ت�سوية الغرامات التي بداأت الوزارة 
هذا  ال��وزراء يف  �سادر عن جمل�ض  لقرار  تنفيذا  املا�سي  ال�سبوع  تطبيقها 
ال�ساأن ت�سمل 141 الفا و500 ت�سريح وعقد عمل خمالف بواقع نحو 3 يف 

املائة من جمموع الت�ساريح والعقود القانونية امل�سجلة لدى الوزارة.
ان ت�ساريح  الب�سرية  امل��وارد  ل�سوؤون  ال��وزارة  ال�سويدي وكيل  �سيف  واأو�سح 
وعقود العمل املخالفة تعود لنحو 52 الفا و765 من�ساأة متثل نحو 15 يف 

املائة من جمموع املن�سات امل�سجلة لدى الوزارة.
وقال ان املعطيات امل�سار اليها توؤكد ان الغالبية العظمى من العمال يعملون 
ا�سحابها  غالبية  ي��ب��دي  ال��ت��ي  اخل��ا���ض  القطاع  من�سات  يف  ق��ان��وين  ب�سكل 
التزاما من حيث اتباع الجراءات القانونية يف اقامة عاقة العمل خ�سو�سا 

وان عقود وت�ساريح العمل القانونية ت�سكل احلماية لكا الطرفني كونها 
تن�ض على حقوق وواجبات كل طرف حيال الخر.

واأكد وكيل وزارة املوارد الب�سرية والتوطني ل�سوؤون املوارد الب�سرية �سرورة 
ان تقوم املن�سات املعنية ب�سداد قيمة الغرامات املرتتبة على الت�ساريح وعقود 
العمل املخالفة وعدم التلكوؤ يف ذلك �سيما وان الوزارة لن متنح هذه املن�سات 
الت�ساريح  اأو���س��اع  بت�سويب  قامت  ح��ال  يف  ال  ج��دي��دة  عمل  ت�ساريح  اي��ة 

والعقود التي لديها.
وا�سار ال�سويدي اىل انه ل يوجد اية مربرات حتول دون ان يقوم ا�سحاب 
مبوجب  اعفائهم  ظل  يف  وذل��ك  عليهم  املرتتبة  الغرامات  ب�سداد  املن�سات 
قرار جمل�ض الوزراء من �سداد املبالغ املالية التي تزيد على احلد الأق�سى 
للغرامة املقررة عن كل عامل وهو المر الذي يوؤكد حر�ض احلكومة على 

م�ساعدة ا�سحاب العمل ودعمهم وتخفيف العباء املالية عنهم.

يذكر انه مبوجب قرار جمل�ض الوزراء متت ت�سوية كافة الغرامات امل�ستحقة 
على املن�سات بحد اأق�سى 2000 درهم عن كل عامل مل يتم تزويد الوزارة 
املواعيد  او مل يتم جتديد ت�سريح عمله يف  العمل -  بعقد عمله - بطاقة 

املحددة وهي الغرامة التي تتحملها املن�سات.
كما اقر جمل�ض الوزراء غرامات ادارية جديدة بداأت وزارة املوارد الب�سرية 
والتوطني تطبيقها ال�سبوع املا�سي حيث تبلغ الغرامة املرتتبة على عدم 
تاريخ  60 يوما من  م��دة ل تزيد على  العمل خ��ال  بعقد  ال���وزارة  تزويد 
دخول العامل اىل الدولة او تاريخ تعديل و�سعه 100 درهم عن كل �سهر 
وبحد اأق�سى 2000 درهم فيما كانت قيمة الغرامة ال�سابقة امللغاة 500 
درهم عن كل �سهر تاأخري اأو اي جزء منه ومن دون حتديد حد اأق�سى لهذه 

الغرامة.
الداري��ة اجلديدة عن عدم جتديد ت�سريح عمل خال  الغرامة  تبلغ  كما 

مدة ل تزيد على 60 يوما من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل �سهر وبحد 
اق�سى 2000 درهم بينما تبلغ الغرامة ال�سابقة امللغاة 500 درهم عن كل 

�سهر تاأخري اأو اي جزء منه ومن دون حتديد حد اأق�سى لهذه الغرامة.
العمل  بعقد  ال����وزارة  ت��زوي��د  ع��دم  على  املرتتبة  اجل��دي��دة  ال��غ��رام��ة  وتبلغ 
تاريخ دخول  30 يوما من  م��دة ل تزيد على  لت�سريح مهمة عمل خ��ال 
درهم   2000 اق�سى  وبحد  يوم  كل  عن  درهم  العامل اىل الدولة 100 
يف وقت كانت تبلغ الغرامة ال�سابقة امللغاة 100 درهم عن كل يوم تاأخري او 

جزء منه ومن دون و�سع حد اق�سى لهذه الغرامة.
م��دة ل  خ��ال  ت�سريح مهمة عمل  لعدم جتديد  اجل��دي��دة  الغرامة  وتبلغ 
اق�سى  وبحد  يوم  كل  عن  درهم  تزيد على 7 ايام من تاريخ انتهائه 100 
100 درهم عن كل يوم  ال�سابقة  الغرامة  كانت تبلغ  فيما  درهم   2000

تاأخري او اي جزء منه ومن حتديد حد اق�سى لهذه الغرامة.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام: 

منطقة  م��ع  بالتعاون  ال�سحفيني  جمعية  اأق��ام��ت 
افطار  ح��ف��ل  الول  اأم�����ض  م�����س��اء  الطبية  ع��ج��م��ان 
امل�����س��ان��دة يف منطقة  ل��ع��م��ال اخل���دم���ات  ج��م��اع��ي 
ع��ج��م��ان ال��ط��ب��ي��ة يف ق��اع��ة ع��ب��ي��د احل��ل��و يف مركز 
م�سريف ال�سحي. ح�سر احلفل �سعادة حمد ترمي 
ومريه  الطبية  عجمان  منطقة  مدير  ال�سام�سي 
ال�سحي  م�سريف  مركز  مديرة  ال�سام�سي  الفوره 
خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  مديرة  ابراهيم  وعائ�سة 
للن�ساء والأطفال و�سالح اجلنيبي مدير م�ست�سفى 
ال��ع��ام وخ��م��ي�����ض عبداهلل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة 

امل�سوؤول العامي مبنطقة عجمان الطبية.
كما ح�سر حفل الفطار مدراء امل�ست�سفيات ونوابهم 
وروؤ�ساء  الأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز  وم��دراء 
والأخ�سائني  الإ���س��ت�����س��اري��ني  والأط���ب���اء  الأق�����س��ام 
ملتطقة  التابعة  ال�سحية  ال��وح��دات  يف  والعاملني 
من   160 م��ن  اك��ر  اىل  ا�سافة  الطبية  عجمان 
عمال اخلدمات امل�ساندة يف منطقة عجمان الطبية 

ال�سحية  الرعاية  ومراكز  الطببة  خليفة  ومدينة 
الأولية والأ�سنان والطب الوقائي.

وقال يعقوب العو�سي امل�سرف على تنظيم فعاليات 

جمعية ال�سحفيني يف عجمان اأن هذه املبادرة تاأتي 
�سمن م�ساركة اجلمعية يف فعاليات عام اخلري ويوم 
زايد للعمل الن�ساين..منوها باملبادرات املجتمعية 

يف  تنظيمها  علي  ال�سحفيني  جمعية  داأب���ت  ال��ت��ي 
هذا ال�سهر الف�سيل وخا�سة التي تتزامن مع يوم 
تعزيز  اأهمية  تاأكيد  بهدف  الإن�ساين  للعمل  زاي��د 
الذاتية  امل��ب��ادرة  ثقافة  ون�سر  املجتمعي  التوا�سل 
لعمل اخلري لدى الأجيال القادمة وتعريف الأبناء 

بعطاءات زايد اخلري خال حياته احلافلة.
ان تنظيم الف��ط��ار اجل��م��اع��ي م��ع عمال  وا���س��اف 
عميقة  اإن�سانية  دللت  يحمل  امل�ساندة  اخلدمات 
وحر�سها  املجتمعية  اجلمعية  م�سوؤولية  ويعك�ض 

على تر�سيخ القيم الإن�سانية يف املجتمع.
من جانبه تقدم �سعادة حمد ترمي ال�سام�سي مدير 
اإدارة  بال�سكر اىل جمل�ض  الطبية  منطقة عجمان 
جمعية ال�سحفيني على مبادرات اخلري التي تقوم 
اإن�سانية  نافذة  تتميز بتخ�سي�ض  والتي  �سنويا  بها 
اإدراكها  م��ن  انطاقا  واملجتمعي  اخل��ريي  للعمل 
للم�سوؤولية الجتماعية التي يتعني اأن ت�سطلع بها 
بحر�ض  م�سيدا  املهنية..  م�سوؤولياتها  جانب  اإىل 
اجلمعية الدائم على تاأ�سيل روح العطاء والتوا�سل 

مع العاملني يف �سهر رم�سان الكرمي.

•• اأبوظبي -وام:

يف  ال�سائمني  على  اإفطار  وجبات  بتوزيع  املبارك  رم�سان  �سهر  الإ�سامي طوال  اأبوظبي  يقوم م�سرف 
امل�ساجد وامل�ست�سفيات ومراكز الحتياجات اخلا�سة ومواقف �سيارات الأجرة وخميمات العمال املنت�سرة يف 
جميع اأنحاء دولة الإمارات. وذكر البنك يف بيان �سحفي ام�ض ان هذه املبادرة تاأتي �سمن جهوده املتوا�سلة 

لرد اجلميل للمجتمع الإماراتي ويف اإطار دعمه ملبادرة عام اخلري.
و�سيقوم موظفو امل�سرف املتطوعني يف هذه املبادرة اخلريية بتوزيع 20 الف وجبة طيلو ال�سهر الف�سيل. 
وانطاقا من جهود امل�سرف يف دعم العائات املتعففة تقوم قافلة حتتوي موادا متوينية بزيارة مواقع 

عدة يف الدولة من اأجل توزيعها على العائات املتعففة وذوي الدخل املحدود.

•• العني- الفجر 

الثاين  ال��رم�����س��اين  امل��ج��ل�����ض  اأك�����د 
جلمعية كلنا المارات والذي عقدته 
الوقن  ال��رم�����س��ان��ي��ة يف  اخل��ي��م��ة  يف 
دومان  ب��ن  �سعيد  ال�����س��ي��د  ب�سيافة 
م�سلم  ال�سيخ  وب��ح�����س��ور  ال��ع��ام��ري 
�سامل حممد بن حم العامري رئي�ض 
جمل�ض ادارة اجلمعية وال�سيد ح�سن 
ب���ن م����ران ال��ظ��اه��ري ن��ائ��ب رئي�ض 
�سعيد  وال���دك���ت���ور  الدارة  جم��ل�����ض 
اأح��م��د ب��ن ه��ومي��ل ال��ع��ام��ري ع�سو 
زيارات  جلنة  رئي�ض  الدارة  جمل�ض 
بن  �سامل  يو�سف  وال�سيد  املجال�ض 
ادارة اجلمعية  منيف ع�سو جمل�ض 

وجمع كبري من اأهايل املنطقة. 
امللتقيات  اأهمية  على  ح��م  ب��ن  واأك���د 
التاحم  ت��ع��زي��ز  يف  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
املجتمع  اط����ي����اف  ب����ني  وال����ت����ع����اون 
�ساكرا للم�سيف بن دومان مبادرته 
المارات  كلنا  جمعية  تقدرها  التي 
وت�����س��ب يف اه���داف���ه���ا ال���رام���ي���ة اىل 
تعزيز ال���ولء والن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي ، 
الإمارات  كلنا  ان جمعية  اىل  وا�سار 
ذات ن��ف��ع ع���ام ت��اأ���س�����س��ت ب���ق���رار من 
من  مبباركة  املجتمع  تنمية  وزارة 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
ال�سيخ  �سمو  وبرئا�سة  اهلل،  حفظه 

ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان. 
دين حمبة و�سام

واكد من جانبه ف�سيلة ال�سيخ و�سيم 
يو�سف يف حما�سرة له يف املجل�ض ان 

دي��ن��ن��ا ال���س��ام��ي دي���ن ح��ب و�سام 
مع  بال�سام  وياأمرنا  ال�سام  ين�سر 
الر�ض واحليوان والنف�ض واجلميع 
اأهل  ن�����س��امل  اأن  وح��ت��ى يف احل����روب 
واأن  ت��ط��رف  اأو  غ��ل��و  دون  الأر�������ض 
مالدينا  باف�سل  الخرين  نقبالهم 
ب��اأن نتعامل  من اخ��اق كما ياأمرنا 
وياأمرنا  يخالفنا  من  مع  بالأف�سل 
واملوعظة  باحلكمة  ال���س��ام  بن�سر 
الأخاق  على  قائم  وديننا  احل�سنة 
بالنفع  اإليه  تعود  للمرء  والعبادات 
وال��دي��ن ي��اأم��ر ب���الأخ���اق وه��ل��ى ما 
ي��ن��ف��ع ب���ه امل�����رء ال���ن���ا����ض وه����و لي�ض 
تعك�ض  ان  ب��ل  ع��ب��اده  منطوق  فقط 
�سورة التي يف كل من يراك باخللق 
بالخاق  ارتبط  دين  وكل  العظيم 
يتعامل  اخ��اق��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  وه����و 
غريه  وم��ع  نف�سه  مع  الإن�سان  فيها 

اأول ما برز الت�سدد يف الدين  ، واأنه 
نبذه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
، واأننا خلقنا لتعمري  من ال�سحابة 
الأر�ض ول اأن منوت ونحفر قبورنا 
اآخر  امل��رء يف  الدين  ، وح��ث  باأيدينا 
ي��وم م��ن عمر الأر�����ض وب��ي��د احدنا 
ف�سيلة باأن نغر�سها باأن نعمر الأر�ض 
ولو كان باأخر يوم ، والدين يرف�ض 
ال�سام  وان  امل��ب��ت��دع��ة  ال��ره��ب��ان��ي��ة 
فديننا   ، وال��ع��م��ل  ال��ع��م��ارة  م��ن��اط 
م��ن��ظ��وم��ة اأخ���اق���ي���ة وج��ع��ل ل��ن��ا يف 
ودعانا   ، وال�سدقة  ال��زك��اة  الأم���وال 
بنعمر الأر�ض لي�ستفيد منها كل من 
هو اأمامنا ول��و يف اآخ��ر ي��وم يف عمر 
الأر�ض ولو كان اآخر يوم من عمرنا 
وجمتمعنا  ووطننا  نف�سنا  ونعمر   ،
جل  واهلل   ، اأن��ف�����س��ن��ا  ن��ب��ن��ي  واأن  ب���ل 
يحب  ول  ال�������س���ذج  ي��ح��ب  ل  وع����ا 

املت�سومعني والإتكاليني على النا�ض 
واملجتمع ، ويف رم�سان اأن نكون كتلة 
اأن  لي�ض هلل حاجة يف  واأن   ، اأخ���اق 
وال�سراب  الطعام  اخللوق  غري  يدع 
 ، اأول  ال��ق��ومي  باخللق  يلتزم  اأن  ب��ل 
نتعامل  التي  العملة  والأخ��اق هي 
فيها مع الأخرين مهما اختلف اللون 
واجلن�ض والدين واللغة ، فالأخاق 
امل�سلم  ، والأ�سل يف  هي التي جتمع 
الدين  الأم�����ري�����ن  ب����ني  ي��ج��م��ع  ان 
نظهر  اأن  علينا  وي��ج��ب  والأخ�����اق 
لي�ض  ال�سيام  واأن   ، ال�سائم  �سورة 
باجلوع والعط�ض بل باأن يكون املرء 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  خلق  على 
ت��ع��رف من  اأم���ة ل  ن��ك��ون  و�سلم ، ل 
الإ�سام ال القبلة ونن�سى الخاق 
الأعمال  ك��ل  واأن   ، ب��ه  اأم���رن���ا  ال��ت��ي 
ال���ت���ي ت���دخ���ل اجل���ن���ة ه���ي الأع���م���ال 

والتطوعية  واخلريية  الإجتماعية 
وو�سعها ال�سام لنا لنعرف جمال 
ال�سام ، والفر�سة الن يف رم�سان 
بان ينفع املرء الغري ينفع جمتمعه 
ونحن مل نخلق لعن�سر املادة  واملال 
ف��اهلل ي��ب��ارك ب��الأع��م��ال التي تخرج 
من القلب وتكون با مقابل ويحب 
اهلل ان يرى منا اخلطوة الوىل يف 
الإقدام والعمل وننفع النا�ض وننفع 
اأف�سل  ال���س��ام  جعل  ومل��ا  املجتمع 
وم�ستدامة  امل����اء  �سقيا  ال�����س��دق��ات 
اأح��د بني  �سدقة لأنها ل متيز بني 
دين اأوديانة بني ان�سان اأو كطري اأو 
دابه  ، ينفع اجلميع فانت كن كاملاء 
كن كال�سحاب اأينما حل روى وان مل 
ي��روي منح ظا واجعل من نف�سك 
ك��امل��ط��ر ال����ذي ي��ن��ت��ف��ع م��ن��ه الأر�����ض 
وال�����س��ج��ر وال��ب�����س��ر وال������دواب لهذا 

العطاء  م�ساألة  يف  ت��رك��ز  اأن  عليك 
واأب��واب اخلري  والتطوع يف رم�سان 
ك��ث��رية وم��ن��ه��ا تفطري  يف رم�����س��ان 
وابراز  التطوع  واأهمية   ، ال�سائمني 
ما  ب���ق���در  ي��ع��ط��ي  واهلل    ، ال���ت���ط���وع 
يعطي الن�����س��ان ل��غ��ريه ، ون��ح��ن يف 
دار زايد اخلري ويف عام اخلري داعيا 
املوىل ان يدمي نعمة اخلري والعطاء 
وان يحفظ المارات امنة مطمئنة 

اأهداف وطنية
هوميل  بن  �سعيد  الدكتور  وحت��دث 
حتقيق  اإىل  اجل��م��ع��ي��ة  ���س��ع��ي  ع����ن 
ال�سامية  الأه������داف  م��ن  جم��م��وع��ة 
ال��ت��ي ت��وؤك��د ع��ل��ى الن��ت��م��اء والوفاء 
الر�سيدة  وقيادتها  الإم��ارات  لدولة 
ت��ع��زي��ز وت��ر���س��ي��خ مفهوم  واأه���م���ه���ا: 
اأوا�سر  ن�سر  على  العمل  الوطنية، 
الألفة والتاحم بني اأفراد املجتمع، 

ع����ل����ى حتمل  امل�����واط�����ن�����ني  حت���ف���ي���ز 
امل�سوؤولية الوطنية وتوثيق وبث روح 
اأفراد املجتمع  العطاء والتطوع بني 
الإم�����ارات�����ي. ومي��ث��ل ت��وف��ري فر�ض 
التطوع ل�سباب وفتيات المارات من 
وحر�سها  اجلمعية  اأول��وي��ات  �سمن 
احلايل على ا�ستثمار اأوقات فراغهم 
يف اجازة املدار�ض واجلامعات . واكد 
امل��وؤ���س�����س��ات والفرق  ت�����س��اف��ر ج��ه��ود 
ال�ستثمار  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
الف�سل من اوقات الفراغ مبا ينمي 

املواهب ويك�سفها وي�سقلها .
ترحيب �لأهايل

امل�����س��ي��ف �سعيد بن  وع���رب ك��ا م��ن 
دوم��ان العامري واخل��زع بن حممد 
العامري عن تقديرها الكبري لوفد 
المارات  كلما  ادارة جمعية  جمل�ض 
وجل��ن��ة امل��ج��ال�����ض وح��ر���س��ه��م��ا على 

اللتقاء مع املواطنني يف جمال�سهم 
وخيمهم الرم�ساين وتعزيز اللحمة 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  الوطنية 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
زايد ال نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  واخ��ي��ه  اهلل 
حممد بن زاي��د ال نهيان ويل عهد 
ابوظبي نائب القائد العلى للقوات 
العامري  اخل���زع  واث��ن��ى   . امل�سلحة 
خدمة  يف  احل���ك���وم���ة  ج���ه���ود  ع���ل���ى 
املجتمه وا�ساد بالتطور الذي ت�سهده 
العفاري  ن�سيب  بن  وا�ساد   . الوقن 
ال�سامية  بجهود اجلمعية واهدافها 
العقيد  عرب  .فيما  املجتمع  خلدمة 
العفاري  ن�سيب  بن  �سهيل  عبداهلل 
ودعا  ف��خ��ره مب��ب��ادرة اجلمعية  ع��ن 
ع��م��وم احل�����س��ور وال�����س��ب��اب خا�سة 
اجلمعية  ع�سوية  يف  الت�سجيل  اىل 
ل��ل��م��ب��ادرة ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي من 
خ����ال جل��ان��ه��ا امل���ت���ع���ددة مب���ا يعزز 

العمل الجتماعي الوطني.
كرم  الرم�ساين  املجل�ض  خ��ت��ام  ويف 
ال�سيخ  ال��ع��ام��ري  دوم���ان  ب��ن  �سعيد 
م�����س��ل��م ب����ن ح����م ال����ع����ام����ري ووف����د 
تذكارية  هدية  تلقى  كما  اجلمعية 

من اجلمعية باملنا�سبة.
جمل�س �لن�صاء

وع��ل��ى ه��ام�����ض ال��ل��ق��اء ع��ق��د جمل�ض 
اآخر للن�ساء مت خاله تاأكيد معاين 
التطوع  يف  النبيلة  الإ���س��ام  وق��ي��م 
والح�سان م�سيدا باملنجز الماراتي 
الر�سيدة  القيادة  ظل  يف  احل�ساري 
ومرحبني بالتطوع من خال جلان 

جمعية كلنا الإمارات .

اأبوظبي الإ�سالمي يوزع 20 الف 
وجبة اإفطار خالل �سهر رم�سان

دعا �إىل �لفهم �ل�صحيح للدين بعيدً� عن �لغلو و�لتطرف

املجل�ش الثاين لكلنا الإمارات يف الوقن ي�سيد باملنجز الإماراتي يف ظل القيادة الر�سيدة

اختتام اجلولة الثانية من م�سابقة اأف�سل مرتل للقراآن الكرمي مب�ساركة 30 متناف�سا

جمعية ال�سحفيني تقيم اإفطارا جماعيا لعمال اخلدمات امل�ساندة يف منطقة عجمان الطبية

•• اأبوظبي-وام:

الن�سخة  وفعاليات  برامج  الول  اأم�ض  توا�سلت 
 2017 ال��رم�����س��اين  للمهرجان  ع�سرة  الثانية 
الإم����ارات على م�سرح  ت���راث  ن���ادي  ال���ذي ينظمه 
اأبوظبي بكا�سر الأمواج حتى 15 اجلاري برعاية 
من �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 

�ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة رئي�ض النادي.
اجلولة  ختام  املهرجان  من  الثاين  اليوم  و�سهد 
الثانية من م�سابقة اأف�سل مرتل للقراآن الكرمي 

الإم��ارات وم�سر   : 30 مت�سابقا مثلوا  مب�ساركة 
وموريتانيا  وب��ن��غ��ادي�����ض  وامل���غ���رب  وال�������س���ودان 
واأمريكا قدموا تاوات متنوعة من �سور القراآن 
الكرمي و�سط نفحات وروحانيات ال�سهر الف�سيل 
ال��ن��ادي لت�سجيع ال�سباب  اأه���داف  اإط��ار  وذل��ك يف 
على تاوة وجتويد وحفظ القراآن الكرمي وجرت 
املناف�سات و�سط ح�سور نوعي من جانب جمهور 

العائلة واملهتمني ب�ساأن امل�سابقة .
من  الثانية  للجولة  التناف�سية  الأج����واء  وح��ول 
 .. الكرمي  القراآن  واأ�سبال  �سباب  لفئتي  امل�سابقة 

رئي�ض  اجلنابي  اإبراهيم  الدكتور  الداعية  اأ���س��ار 
جلنة التحكيم اإىل اأن املناف�سة كانت قوية وبرزت 
من خالها قدرات متميزة يف التاوة والتجويد 
وبني  ال�سوت  وح�سن  الأداء  ب�سوابط  والتقيد 
الكرمي  القراآن  حفظة  من  املتقدمني  غالبية  اأن 
ك��ام��ا . لكن الأه���م م��ن ذل��ك ه��و ���س��دة الإقبال 
ع��ل��ى امل�����س��اب��ق��ة ع���ن ن�����س��خ��ة ال���ع���ام امل��ا���س��ي نظرا 
تراث  ن��ادي  يقدمها  التي  واحل��واف��ز  للت�سهيات 
اإ�سافة اإىل توفري الأجواء الروحانية .  الإمارات 
للجولة  التناف�ض  خارطة  يف  لفتا  “كان  واأ�ساف 

الإم��ارات وم�سر  امل�ساركني من  اإ�ستحواذ  الثانية 
واملغرب على �سدارة امل�سهد التناف�سي والقرتاب 
املراكز  نحو  لل�سعود  امل��وؤه��ل  الذهبي  املثلث  من 
جدد  م�ساركني  باجتاه  تنحو  ب��داأت  التي  الأوىل 
من بنغادي�ض وال�سودان واأمريكا لكن يبقى روح 
التناف�ض ال�سريف هو اأحد اأهم املامح الرئي�سية 
ل��ه��ذه امل�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب م��ن اأه����م ن�ساطات 
اإنطاقته  منذ  ي�سعى  ال��ذي  املهرجان  وفعاليات 
والحتفاء  الإمي����ان  نفحات  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 

ب�سهر القراآن« .

الثانية  اجلولة  يف  امل�ساركون  اأع��رب  جهتهم  من 
والعتزاز  بالفخر  ���س��ع��وره��م  ع��ن  امل�����س��اب��ق��ة  م��ن 
لنجاح ومتيز م�سابقتهم لل�سنة الثانية ع�سرة على 
التوايل موؤكدين اأن ذلك ما كان ليتحقق بال�سكل 
تتلقاها  التي  الرعاية  لول  اأرادوه  الذي  الطموح 
من �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان يف اإطار 
اهلل وحفظته  كتاب  املباركة خلدمة  �سموه  جهود 
تقديرهم  ع��ن  معربين  والأ���س��ب��ال  ال�سباب  م��ن 
وحمبتهم ل�سخ�ض �سموه لدعمه لهم ومل�سابقتهم 
اأ�سكال  ك���اف���ة  ب��ت��ق��دمي  ال�����س��دي��دة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 

الت�سهيات التي مكنتهم من امل�ساركة والتوا�سل 
امل�سابقة  من  الثانية  اجلولة  ومتيزت   . والتميز 
اأتاح  م��ا  الأع��م��ار  ك��اف��ة  م��ن  مت�سابقني  مب�ساركة 
الفر�سة لزيادة الإقبال على دخول التناف�ض كما 
برز ب�سكل لفت ح�سور اأولياء الأمور مع اأبنائهم 
من  العديد  اأن  وب��دا  التناف�ض  خال  لت�سجيعهم 
الأداء  امل�ساركني ظهروا ب�سورة لئقة من ح�سن 
ي�سري  ما  التجويد  ب�سوابط  والل��ت��زام  وال�سوت 
ال���دول���ة يف  ال���ق���راآن يف  اإىل دور م��راك��ز حت��ف��ي��ظ 

تخريج جيل موؤهل يف هذا املجال .

بلحيف النعيمي ي�سارك يف 
حملة #رم�سان_امان 

•• دبي-وام:

حملة  يف  التحتية  البنية  تطوير  وزي���ر  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ���س��ارك 
املتطوعني  معاليه  و�سارك  اخلريية.  اإح�سان  جلمعية  التوايل  على  ال�ساد�ض  لعامها  #رم�سان_امان 
يف جتهيز الوجبات اخلفيفة وثم توزيعها على ال�سائقني يف اإمارة دبي وحتديدا عند تقاطع ال�سيتي ووك 
يف جمريا. وتقوم حملة #رم�سان_امان - احلائزة على جائزة اأف�سل مبادرة تطوعية عربية - بتوزيع 
�سامة  على  منها  الدولة حر�سا  ام��ارات  انحاء  كافة  املرورية يف  التقاطعات  عند  افطار �سغرية  وجبة 
ال�سائقني واحلد من �سرعتهم على الطريق يف �ساعة الفطار. يذكر ان هذه املبادرة امتدت لت�سل اىل 

دول اخلليج منها الكويت وال�سعودية والبحرين.

•• اأبوظبي-وام: 

�سل�سلة  امل��ع��ارف  جمموعة  نظمت 
املتخ�س�سة  امل��ع��رف��ة  ن�����دوات  م���ن 
ا���س��ت��ق��ط��ب��ت م���ا ي���زي���د ع���ن 150 
ومدراء  واملدر�سني  الأ���س��ات��ذة  من 
امل�������دار��������ض واجل�����ام�����ع�����ات وق�������ادة 
اأبوظبي  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات 

ودبي.
اإطار �سراكة املجموعة  مت ذلك يف 
الدولية  ب���ل���وم���ب���ورد  ���س��رك��ة  م���ع 
لتد�سني برامج بلومبورد للتطوير 
النرتنت  ع���رب  امل�����س��ت��م��ر  امل��ه��ن��ي 

والتي تتميز بكونها ذاتية التوجيه 
املهنية  ال����ك����ف����اءة  ع���ل���ى  وق���ائ���م���ة 
تلبية  وت�������س���ت���ه���دف  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
احتياجات التطوير املهني الفردية 
واملدر�سني  والأ����س���ات���ذة  ل��ل��م��رب��ني 
القطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  وخم��ت��ل��ف 

التعليمي يف الدولة واملنطقة.
واأو�سح الدكتور اأحمد بدر الرئي�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة امل���ع���ارف اأن 
�سراكة جمموعة املعارف احل�سرية 
مع �سركة بلومبورد الدولية تاأتي 
املهني  التطوير  احتياجات  لتلبية 
للمدر�سني والأ�ساتذة حيث تتميز 

م�سممة  بكونها  التطوير  ح��ل��ول 
املهارات  م��ع  لتتما�سى  خ�سي�سا 
ال��ف��ردي��ة ل��ل�����س��خ�����ض.. م��ن��وه��ا ان 
اأه����م م��ا مي��ي��ز ه���ذه ال���ربام���ج هي 
امل�ساركني  مل��خ��ت��ل��ف  ���س��ت��ت��ي��ح  اأن���ه���ا 
اأ���س��ات��ذة ومدر�سني م��ن و�سع  م��ن 
الفردية  والتطوير  التعلم  اأهداف 
وال���ت���ي ت��ت��ع��ل��ق ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر مع 
على  والعمل  املهنية  احتياجاتهم 
ومهاراتهم  ك���ف���اءات���ه���م  حت�����س��ني 
مرتبطة  اأدل���ة  اإىل  ي�ستند  ب�سكل 
الوطنية  ال���ت���دري�������ض  مب���ع���اي���ري 

والعاملية.

جمموعة املعارف تنظم ندوات املعرفة 
املتخ�س�سة بال�سراكة مع بلومبورد الدولية
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اأخبـار الإمـارات

 

�مل�صت�صفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

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

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

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

�ل�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 �مل�صت�صفيات �خلا�صة
�أبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ض         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

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

�ل�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ض     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

�لعني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

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

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

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

�لعني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سام اجلديدة       7543887

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

�م �لقوين
�سيدلية احلرم                       7660292

�ل�صرطة / �ملطافى           
المارات                                 999 / 997

�لأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ض  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جمعية النا�سرين الإماراتيني تناق�ش ق�سايا الن�سر يف اأم�سية رم�سانية
•• ال�صارقة-وام: 

ال�سيخة  بح�سور  رم�سانية  ام�سية  الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  نظمت 
النا�سرين  م��ن  وجمموعة  اجلمعية  رئي�سة  القا�سمي  �سلطان  بنت  ب���دور 
يف  الن�سر  ب�سناعة  الرت��ق��اء  �سبل  لبحث  الكتاب  �سناعة  يف  واملتخ�س�سني 
الدولة وفق روؤية اجلمعية ال�ساعية اإىل تعزيز مكانة الإمارات على خارطة 

الن�سر على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
�سارك يف الأم�سية التي ا�ست�سافها نادي ال�سارقة للجولف والرماية را�سد 
الكو�ض املدير التنفيذي جلمعية النا�سرين الإماراتيني وعلي ال�سعايل نائب 
رئي�ض اجلمعية وحممد بن دخني اأمني ال�سندوق وعلي بن حامت اأمني ال�سر 

ونوح احلمادي ع�سو جمل�ض الإدارة اإىل جانب جمموعة من النا�سرين.

وثمن را�سد الكو�ض الإجنازات التي حققتها جمعية النا�سرين الإماراتيني 
حتت قيادة ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي .

موؤكدا اأنها �سخرت كل خرباتها وجمهوداتها ل�سالح اجلمعية الأمر الذي 
اأدى اىل ح�سول اجلمعية على ع�سوية كاملة يف احتاد النا�سرين الدوليني 
قيمة  تتجاوز  الإم���ارات���ي  الكتاب  ���س��وق  اأن  اإىل  م�سريا   .  2012 ال��ع��ام  يف 

م�ساهمته احلالية يف القت�ساد الوطني نحو 820 مليون درهم.
واللوائح  النظم  حتكمه  ج��اذب  مناخ  توفري  �سرورة  على  احل�سور  واأجمع 
والقوانني وت�سان فيه احلقوق و�سددوا على �سرورة ت�سافر اجلهود كافة 
القيام  لهم  يت�سنى  حتى  النا�سرين  لدعم  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  والعمل 
العربية  املكتبة  اإىل رفد  الرامية  الأمثل وتكلل م�ساعيهم  بال�سكل  بدورهم 

بالإبداعات الإماراتية يف �ستى املجالت بالنجاح.

اأ�سغال ال�سارقة تنتهي من �سيانة م�ساجد يف وداي احللو و كلباء
•• ال�صارقة-وام: 

اأكد املهند�ض علي بن �ساهني ال�سويدي رئي�ض دائرة الأ�سغال العامة 
بال�سارقة انتهاء الدائرة بالتعاون مع دائرة ال�سوؤون الإ�سامية من 
يف  ال��غ��ف��اري  ذر  واأب���و  املهتدى  �سعبية  م�سجدي  يف  ال�سيانة  اأع��م��ال 
وادي احللو اإىل جانب عدد من امل�ساجد يف مدينة كلباء هي م�سجد 
عبد اهلل بن عمر واأبو دجانة وم�سجد ال�سهيد �سيف خلف الزعابي 
مالك  ب��ن  راف��ع  وم�سجد  البلو�سي  حممد  حامد  ال�سهيد  وم�سجد 
وم�سجد ثابت بن قي�ض بتكلفة 1.5 مليون درهم وذلك �سمن خطة 

الدائرة الرامية اإىل �سيانة امل�ساجد يف كل مدن الإمارة.
اإطار احلر�ض على  اأعمال ال�سيانة تنفذ يف  اأن  وذكر رئي�ض الدائرة 

تعزيز جودة امل�ساجد واخلدمات املقدمة.
وال�سنوية  والطارئة  ال�ساملة  ال�سيانة  ت�سمل  الأعمال  اأن  اإىل  لفتا 
وخطوط  احل��رائ��ق  ومكافحة  التكييف  اأنظمة  �سيانة  ذل��ك  يف  مب��ا 
الهواء الرئي�سة والفرعية وخطوط املياه و�سبكات ال�سرف ال�سحي.

وقال املهند�ض حممد بن يعروف مدير اإدارة الأفرع اإن الدائرة �ستبداأ 
فور انتهاء �سهر رم�سان املبارك ب�سيانة حوايل 22 م�سجدا مبدينة 

كلباء و�سيتم الإنتهاء منها تباعا .
الأ�سغال  دائ��رة  اإط��ار خطة  تقع يف  امل�ساجد  ه��ذه  اأن �سيانة  م��وؤك��دا 
توفر  و�سمان  امل��دن  �ستى  يف  ال�سكاين  النمو  مواكبة  اإىل  ال��رام��ي��ة 
باإعمار  ال��دائ��رة  روؤي���ة  �سوء  يف  ل�سيما  والبيئية  املعمارية  املعايري 

ح�ساري م�ستدام .

فريق الإمارات للتطوع يخفف من معاناة الأطفال وامل�سنني يف ال�سودان
•• اخلرطوم -وام: 

للتطوع  الم���������ارات  ف���ري���ق  جن����ح 
املئات  م��ع��ان��اة  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف 
القرى  يف  وامل�سنني  الط��ف��ال  م��ن 
ال���ي���وم الول  ال�����س��ودان��ي��ة خ����ال 
لعمل العيادات املتنقلة وامل�ست�سفى 

املتحرك يف ولية النيل البي�ض.
اطباء اخلري  ي�سرف على احلملة 
م����ن امل���ت���ط���وع���ني م����ن الم��������ارات 
برنامج  اط��ار  وذل��ك يف  وال�سودان 
املجتمعي  ل���ل���ت���ط���وع  الم�����������ارات 
لدعوة  وا���س��ت��ج��اب��ة  والتخ�س�سي 
ال�سحة  وزارة  م������ن  ر����س���م���ي���ة 
ال�������س���ودان���ي���ة وم����رك����ز ال�������س���ودان 

للتطوع.
ك��م��ا ت��اأت��ي احل��م��ل��ة ان�����س��ج��ام��ا مع 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اع�����ان 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
 2017 عام  اهلل«  »حفظه  الدولة 
ان�سانية  ومب���ب���ادرة  ل��ل��خ��ري  ع��ام��ا 
م�سرتكة بني زايد العطاء وجمعية 
ال�سارقة  بيت  وموؤ�س�سة  ال��رب  دار 
م�ست�سفيات  وجم��م��وع��ة  اخل���ريي 
ال�سعودي الملاين ومركز المارات 
ل��ل��ت��ط��وع يف من����وذج مم��ي��ز للعمل 
العمل  جم�������الت  يف  الن���������س����اين 

الطبي التخ�س�سي التطوعي.
الن�ساين  ال��ع��م��ل  ���س��ف��رية  واأك����دت 
مبادرة  ان  عثمان  رمي  ال��دك��ت��ورة 
زاي�������د ال����ع����ط����اء ت������ويل ال����ربام����ج 
اوىل  والن�������س���ان���ي���ة  ال���ت���ط���وع���ي���ة 
ان  اىل  ..م�����������س�����رية  اه���ت���م���ام���ه���ا 
نقلة  �ست�سهد  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة 

التطوعي  العمل  جمال  يف  نوعية 
الن�ساين  وال��ع��ط��اء  التخ�س�سي 
ا�ستقطاب  خ�����ال  م����ن  ال���ط���ب���ي 
وتدريبهم ومتكينهم من  الطباء 
اخلدمة الن�سانية يف اطار برنامج 
للتطوع التخ�س�سي توؤهل الكوادر 
ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ت��ط��وع يف ال���ع���ي���ادات 

املتنقلة وامل�ست�سفيات املتحركة.
املئات من  تاأهيل  ان��ه مت  وا�سافت 
امل���ت���ط���وع���ني ل��ل��ع��م��ل امل����ي����داين يف 
القرى ال�سودانية يف اطار برنامج 
ي�ستمر  م�سرتك  �سوداين  اماراتي 
مل����دة ���س��ن��ة ي��ت�����س��م��ن ع����اج اآلف 
اأكر  ت�سيري  خ���ال  م��ن  امل��ر���س��ى 
ملختلف  ط��ب��ي��ة  ق���اف���ل���ة   50 م����ن 

القرى ال�سودانية.
وق������ال ج������راح ال���ق���ل���ب الم����ارات����ي 
الرئي�ض  ال�سامري  ع��ادل  الدكتور 

واأو�سح انه مت فتح باب الت�سجيل 
الطبية  الوطنية  للكوادر  للتطوع 
الدولة  م�ست�سفيات  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
احلكومية واخلا�سة للعمل �سمن 
والفني  والطبي  الإداري  الطاقم 
القرى  يف  احل���ال���ي���ة  م���ه���ام���ه  يف 
لتلك  الفر�سة  لإتاحة  ال�سودانية 
الكوادر امل�ساركة يف املهام الإن�سانية 
خل���دم���ة امل���ع���وزي���ن ان���ط���اق���ا من 
الإح�سا�ض بامل�سوؤولية الجتماعية 
. واأ�سار اىل اأن قوافل زايد اخلري 
وم�ست�سفياتها  املتنقلة  وعياداتها 
الوطنية  للكوادر  �ستتيح  املتحركة 
التطوع يف فريق المارات للتطوع 
التي  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع  ان�سجاما 
العطاء  ثقافة  تر�سيخ  اإىل  تدعو 
وت�سخري  ال���ت���ط���وع���ي  وال����ع����م����ل 
والفنية  ال��ب�����س��ري��ة  الإم����ك����ان����ات 

والن�سانية  والتطوعية  ال�سحية 
اإطار  وال�����س��ودان��ي��ة يف  الم��ارات��ي��ة 
الن�ساين  ال��ع��ط��اء  حملة  ب��رن��ام��ج 
للو�سول اإىل الآلف من الأطفال 
املناطق  خم���ت���ل���ف  يف  وامل�������س���ن���ني 
ال�����س��ودان��ي��ة وال�����ذي ي��ع��ك�����ض عمق 
البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ع��اق��ات 
ال�سقيقني ويعزز العمل التطوعي 
الطبية  ال����ك����وادر  ب���ني  امل�������س���رتك 
ومتكينها  وال�سودانية  الإماراتية 
ل���ل���م�������س���ارك���ة يف ع������اج احل������الت 
الربامج  وتوفري  املعوزة  املر�سية 
ال��ع��اج��ي��ة ل��ل��م��ر���س��ى يف من���وذج 

مميز للعطاء الن�ساين .
واكد �سعادة �سلطان اخليال ع�سو 
جمل�ض امناء مبادرة زايد العطاء 
المني العام ملوؤ�س�سة بيت ال�سارقة 
امل�ساركة  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  اخل�����ريي 

العطاء  زاي����د  مل���ب���ادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للتطوع  الم���ارات  برنامج  رئي�ض 
رئي�ض  والتخ�س�سي  الجتماعي 
اط��ب��اء الم���ارات ان م��ب��ادرة حملة 
العطاء لعاج مليون طفل وم�سن 
حتت �سعار »العطاء �سعادة« تعترب 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
ا���س��ت��ط��اع��ت يف ال�  ال���ع���امل وال���ت���ي 
الو�سول  م��ن  املا�سية  �سنة   17
يف  للمايني  الن�سانية  بر�سالتها 
خمتلف دول العامل وعاج ما يزيد 
وم�سن  طفل  مايني  خم�سة  ع��ن 
واجراء 10 اآلف عملية جراحية 
غري  للمر�سى  جمانية  القلب  يف 
القادرين على حتمل تكلفة العاج 
وال�����س��وم��ال وم�سر  الم�����ارات  يف 
وتنزانيا  ولبنان  و�سوريا  والردن 

وهايتي واندوني�سيا وال�سودان.

عن  التخفيف  اأج���ل  م��ن  وامل��ال��ي��ة 
ا�ستقطاب  ع��رب  املعوزين  املر�سى 
اأبرز اخلرباء واجلراحني العامليني 
ل��ل��ت��ط��وع يف ال���ف���ري���ق الم����ارات����ي 

الطبي التطوعي.
املقبلة  امل���رح���ل���ة  ان  اىل  واأ�����س����ار 
�ست�سهد عقد اتفاقيات �سراكة مع 
كثري  يف  اجل��ام��ع��ي��ة  امل�ست�سفيات 
م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة والأوروب���ي���ة 
والأمريكية لزيادة الطاقم الطبي 

التطوعي.
وقال �سعادة عمران حممد عبداهلل 
امل�����س��اري��ع اخلريية  رئ��ي�����ض ق��ط��اع 
دار  جمعية  ادارة  جم��ل�����ض  ع�����س��و 
التطوعية  الفرق  ار���س��ال  ان  ال��رب 
اىل  يهدف  ال�سودانية  القرى  اىل 
تفعيل وحتفيز ال�سراكة الن�سانية 
املوؤ�س�سات  ب��ني  امل�����س��رتك  وال��ع��م��ل 

الن�سانية  امل����ب����ادرة  يف  ال��ف��ع��ال��ة 
منوذج  م��ن  تقدمه  مل��ا  التطوعية 
مميز للعمل التطوعي الن�ساين .

�سي�سهد  ال���ع���امل  ان  اىل  م�����س��ريا 
جمال  يف  ب����ال����ري����ادة  ل�����اإم�����ارات 
حيث  الن�سانية  الطبية  الغ��اث��ة 
تقدم املبادرة فر�سة غري م�سبوقة 
لاأطباء  ال��ت��خ�����س�����س��ي  ل��ل��ت��ط��وع 
حياة  اإن��ق��اذ  اأج���ل  م��ن  واملمر�سني 
ال����ق����ادري����ن على  امل����ر�����س����ى غ����ري 
احل�سول على اخلدمات ال�سحية. 
واأو���س��ح ان��ه مت ت��دري��ب اأك���ر من 
من  واداري  طبي  ك��ادر  اآلف   10
خال اكادميية الم��ارات للتطوع 
بهدف تاأهيلهم للم�ساركة يف املهام 
الن�����س��ان��ي��ة ل��ق��واف��ل زاي����د اخلري 
املتنقلة  الم���ارات���ي���ة  وال���ع���ي���ادات 

وامل�ست�سفيات املتحركة .

بلدية مدينة اأبوظبي تكرم اجلهات امل�ساركة يف مترين جتربة الطوارئ يف نفق �سارع ال�سيخ زايد وور�سة عمل ال�سالمة املرورية
•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي حفا 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  لتكرمي 
ال��ذي��ن اأ���س��ه��م��وا يف اإجن����اح جتربة 
نفذتها  ال���ت���ي  احل���ي���ة  ال�����ط�����وارئ 
ال�سارع  البلدية و�سركاوؤها يف نفق 
ال�سيخ زايد ملحاكاة وقوع احلوادث 
وال���ط���وارئ يف ال��ن��ف��ق وال��ت��ي متت 
للمعايري  ووف����ق����ا  ك���ب���ري  ب���ن���ج���اح 
ال�ستجابة  يف  العاملية  واملوا�سفات 
للطوارئ واحلوادث الكبرية ، كما 
املوؤ�س�سات  ك��ذل��ك  البلدية  ك��رم��ت 
اإجناح  اأ�سهموا يف  الذين  والأف���راد 

جمموعة  ل���ت���ك���رمي  ال����ي����وم  ن���ق���ف 
ال�سرتاتيجيني  ال�������س���رك���اء  م���ن 
واملتميزين،  املتفانني  وامل��وظ��ف��ني 
ال���ذي���ن اأ���س��ه��م��وا ب�����س��ك��ل ف���ع���ال يف 
يف  احلية  التجربة  مترين  اإجن���اح 
وكذلك  زاي��د،  ال�سيخ  �سارع  و  نفق 
ال�سامة  ع��م��ل  ور����س���ة  اإث������راء  يف 
احت�سنتها  التي  املرورية  واحللول 
اعتزازها  ، موؤكدة  البلدية موؤخرا 
و�����س����ك����ره����ا اجل�����زي�����ل جل���ه���وده���م 
من  طاقاتهم  وت�سافر   ، املخل�سة 
التمرين  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق  اأج�����ل 
تاأكيد دور   ، ذات���ه  احل��ي وب��ال��وق��ت 
البلدية و�سركائها يف رفع م�ستوى 

وامل�سي   ، التميز  لقيم  وتر�سيخاً 
قدما نحو لتطوير املتوا�سل لقيم 
ومعايري ال�سامة املرورية يف كافة 
املرافق اخلدمية ومنظومة البنية 

التحتية.  
وق�����د ���س��م��ل ال���ت���ك���رمي ع������ددا من 
امل��وؤ���س�����س��ات والأف�������راد واجل���ه���ات ، 
امل�ساهمني  ت��ك��رمي  ���س��ع��ي��د  ف��ع��ل��ى 
ال�سامة  ع��م��ل  ور����س���ة  اإجن�����اح  يف 
امل��روري��ة يف مناطق الأع��م��ال فقد 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ���س��م��ل��ت 

اأبوظبي.
ك���م���ا ���س��م��ل ال���ت���ك���رمي ع������ددا من 
الأفراد الذين �ساركوا يف تخطيط 

اأه������داف ور����س���ة احللول  وحت��ق��ي��ق 
البلدية  احت�سنتها  التي  امل��روري��ة 

موؤخرا .
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأك����دت  جانبها  م��ن 
الفتتاحية  الكلمة  اأبوظبي خال 
مل����ج����ري����ات ح���ف���ل ال����ت����ك����رمي اأن���ه���ا 
حت����ر�����ض ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ع���اق���ات 
م����ع جميع  وال���ت���ك���ام���ل  ال���ت���ع���اون 
امل���وؤ����س�������س���ات وال���ه���ي���ئ���ات م���ن اأج���ل 
وحفظ  الطرق  م�ستخدمي  �سون 
�سامتهم عرب اتباع اأف�سل املعايري 
مواجهة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وال���و����س���ائ���ل 

احلالت الطارئة .
 واأ����س���اف���ت ان����ه م���ن ال����واج����ب اأن 

والتجارب الناجحة من اأجل توفري 
املروري  الأم���ان  من  مظلة  اأف�سل 
ومواجهة الطوارئ ، ورفع قدراتنا 
على مواجهة التحديات ، وما كان 
النجاح  كل هذا  اأن حتقق  للبلدية 
ودعمهم  �سركائها  خ��ال  م��ن  اإل 
اللوج�ستي والفني وامليداين ، واإن 
ياأتي  ال��ي��وم  بهم  البلدية  احتفال 
البلدية  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة  جت�����س��ي��دا 
ع���اق���ات  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال������ه������ادف 
وال���ت���ك���ام���ل م���ع جميع  ال�������س���راك���ة 
وبالوقت  ال���وط���ن���ي���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
الإيجابية  ال��ط��اق��ات  تقدير  ذات���ه 
وال����ك����وادر ال��وظ��ي��ف��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ، 

الوعي مبحاور ومعايري ال�سامة 
منظومة  خ�����ال  م����ن  امل�����روري�����ة 
الور�ض التي تنظمها البلدية، ومن 
والتي  الأخ�����رية  ال��ور���س��ة  �سمنها 
اأ�سهموا يف اإجناحها والو�سول بها 
، وكل هذه  اأهدافها الأ�سا�سية  اإىل 
فاأنتجت  وتكاتفت  جتمعت  القيم 
اإي���ج���اب���ي���ة ان��ع��ك�����س��ت على  ن���ت���ائ���ج 
حتقيق  يف  ودوره���ا  البلدية  مكانة 
اأرقى معايري ومتطلبات ال�سامة 

لأفراد املجتمع.  
و�سركاوؤها  اأن��ه��ا  البلدية  واأ���س��ارت 
م�ستمرون يف تر�سيخ قيم ال�سامة 
العامة وت�سخري الإمكانيات الفنية 

واإع�����داد وت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��ج��رب��ة احلية 
يف ن���ف���ق ال�����س��ي��خ زاي������د وه�����م من 
اإدارة   ، الأ����س���ول  اإدارة  جم��م��وع��ة 
الت�سويق  الأمن واملرافق، و مكتب 
بلدية  يف  امل��وؤ���س�����س��ي  والت�������س���ال 

مدينة اأبوظبي.
ال�����������س�����رك�����اء  ت�������ك�������رمي  مت  ك������م������ا 
القيادة  ه���م  و  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
الإدارة   ، اأبوظبي  ل�سرطة  العامة 
اأبوظبي،  امل���دين-  للدفاع  العامة 
املقاول ال�سادة �سام�سوجن - ائتاف 
�سيف بن دروي�ض ، ال�سادة ائتاف 
ال�سادة   ، مو�سيل  ج��روب  تران�سبو 

�ساعد لاأنظمة املرورية.

اللجنة العليا للتحول الذكي ب�سرطة عجمان تناق�ش �سبل دعم التحول الذكي 
•• عجمان-وام:

عقدت اللجنة العليا للتحول الذكي يف �سرطة عجمان اجتماعا برئا�سة �سعادة 
اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل النعيمي القائد العام ل�سرطة عجمان ورئي�ض 

اللجنة وذلك يف اإطار حتقيق ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية الهادفة اإىل تقدمي 
اخلدمات الإدارية كافة وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�سفافية ودعم التوجه 
اهلل  عبد  بن  �سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  �سعادة  ورح��ب  ال��ذك��ي.  بالتحول  احلكومي 
النعيمي باحل�سور وحثهم على بذل مزيد من اجلهد واملتابعة والعطاء لتحقيق 
اأهداف اللجنة . ومت خال الجتماع عر�ض تو�سيات الجتماع ال�سابق ومناق�سة 
مت  كما   . ال�سرطة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  يف  الذكي  التحول  لدعم  املنجزات 
ا�ستعرا�ض اأبرز اخلدمات امل�ستخدمة يف التطبيق الذكي ل�سرطة عجمان ون�سبة 
اإىل  اخلدمة  مراكز  على  املتعاملني  اإقبال  ن�سبة  خف�ض  ال��ذي  الذكي  التحول 
2017 . واأكد �سعادة قائد عام �سرطة  70 يف املائة خال الربع الأول من عام 
ال�سرطة  تقدمها  التي  الذكية  اخلدمات  ت�سويق  موا�سلة  اأهمية  على  عجمان 
للجمهور ومتابعة ابتكار وا�ستحداث اأ�ساليب وطرق جديدة للتعريف باخلدمات 
الذكية وتوفري وتقدمي املزيد من ال�سرح واملعلومات التف�سيلية عن كل خدمة 
وكيفية تقدميها لزيادة ن�سبة م�ستخدمي تطبيق �سرطة عجمان ودعم التحول 
التعاون  اإىل �سرورة  اللجنة  اأع�ساء  �سعادته  نهاية الجتماع وجه  . ويف  الذكي 
و�سرعة  بدقة  املنا�سبة  احللول  واإيجاد  التحديات  مواجهة  يف  اجلهود  وتكثيف 

وتنمية وتطوير عن�سر البتكار واأهميته يف دعم التوجه بالتحول الذكي .

موؤ�س�سة القلب الكبري تدعو اإىل التربع 
بزكاة املال ل�سالح الالجئني

•• ال�صارقة-وام: 

الإن�سانية  املوؤ�س�سة   - الكبري  القلب  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
حول  واملحتاجني  الاجئني  مب�ساعدة  املعنية  العاملية 
- عن  لها  ال�سارقة مقرا  اإم��ارة  تتخذ من  التي  العامل 
فتح باب التربع بزكاة املال خال �سهر رم�سان املبارك 
اأمام جميع الأفراد واملوؤ�س�سات يف الدولة من اأجل دعم 
الاجئني والنازحني ل�سيما الن�ساء والأطفال وتوفري 
احتياجاتهم الأ�سا�سية مل�ساعدتهم على جتاوز الظروف 
التي  النزاعات  نتيجة  تواجههم  التي  ال�سعبة  املعي�سية 

تع�سف يف بادهم.
وت�ستهدف املوؤ�س�سة التي اأطلقتها قرينة �ساحب ال�سمو 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
القا�سمي رئي�سة موؤ�س�سة القلب الكبري املنا�سرة البارزة 

لاأمم  ال�سامية  املفو�سية  ل��دى  الاجئني  ل��اأط��ف��ال 
الاجئني من خال احلملة اجلديدة  ل�سوؤون  املتحدة 
واملحتاجني  الاجئني  م�ساعدة  الزكاة  باأموال  للتربع 
احلمادي  م��رمي  وقالت  وفل�سطني.  وال��ع��راق  �سوريا  يف 
يف  اإرت����اأت  املوؤ�س�سة  ان  الكبري  القلب  موؤ�س�سة  م��دي��رة 
التربع  باب  فتح  عام اخلري  الف�سيل ومبنا�سبة  ال�سهر 
اإىل الاجئني والبعيدين عن  الأم��وال لنو�سلها  بزكاة 
ب��اده��م ج���راء وي���ات احل���روب ال��ت��ي ع��ان��وا وم��ا زالوا 
يعانون منها ولن�سهم ولو ب�سيء ي�سري يف الوقوف اإىل 
علينا  ميليه  ال��ذي  الإن�ساين  واجبنا  وحتقيق  جانبهم 
باأهدافها  ال���زك���اة  اأن  خ��ا���س��ة  ووط��ن��ن��ا جت��اه��ه��م  دي��ن��ن��ا 
الإن�سانية العظيمة حتقق التكافل الجتماعي املطلوب 
يف هذه الأيام املباركة من �سهر رم�سان بني الاجئني 

والنازحني يف الدول الثاث التي وقع عليها اختيارنا.

اإع���الن لالإيجار - م�س��تودعات

م�صتودعات للإيجار يف �مل�صفح
لل�صتف�صار يرجى �لتو��صل 
موبايل رقم 0504166994
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اأخبـار الإمـارات
» ل ت�سرع افطارك علينا » مبادرة مرور راأ�ش اخليمة للحد من احلوادث

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

للعمليات  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 
 ( �سعار  حت��ت  توعوية  حملة  اخليمة  راأ����ض  ب�سرطة  امل��رك��زي��ة 
 ) اأم��ان  ( تزامناً مع حملة ) رم�سان  افطارك علينا  ت�سرع  ل 
رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة  الداخلية  وزارة  اأطلقتها  التي 
( يف  الإح�سان اخلريية  بالتعاون مع ) جمعية  املبارك، وذلك 
اإمارة عجمان، حيث يتم خال احلملة توزيع وجبات الإفطار 
يومياً على ال�سائقني يف املواقف املزدحمة والتقاطعات املرورية 
للحد من احلوادث ب�سبب ال�سرعات الزائدة قبل وقت الإفطار، 

حفاظاً على اأرواح ال�سائقني وجميع م�ستخدمي الطريق.
واأو�سح العقيد علي �سعيد العلكيم مدير اإدارة املرور والدوريات 
اإىل  ال�سائقني  بع�ض  ل�سعي  نتيجة  اأن��ه  راأ���ض اخليمة،  ب�سرطة 
زيادة معدلت �سرعة قيادة املركبات من اأجل ق�ساء حاجياتهم 
الإفطار،  مب��وع��د  للحاق  وق��ت  ب��اأ���س��رع  منازلهم  اإىل  وال��ع��ودة 
الأمر الذي اأدى اإىل حدوث العديد من احلوادث املرورية التي 
الأحيان  بع�ض  ويف  البليغة  الإ�سابات  من  الكثري  عنها  اأ�سفر 
وف��اة، لذلك حر�ست هذه احلملة على توفري وجبات  ح��الت 
الإفطار يف كافة طرق الإم��ارة، حفاظاً على �سامة اجلمهور 
من ال�سرعة املهلكة، كما يرافق توزيع الوجبات توجيه عبارات 

توعوية توّجه ال�سائقني وتوؤكد عليهم التقّيد بقواعد واأنظمة 
املرور، مع توزيع جمموع 25000 كتيب توعوي برو�سور عن 
توزيعها  و�سيتم  ال�سرعة،  وخماطر  واآدابها  القيادة  اأخاقيات 

يومياً على ال�سائقني يف خمتلف طرق الإمارة. 
والدوريات  امل���رور  اإدارة  ب���اأن  العلكيم،  علي  العقيد  واأ���س��اف 
التي  الإم��ارة وخا�سة  �ستعمل على تكثيف تواجدها يف �سوارع 
ت�سهد ازدحاماً يف اأوقات ما قبل الإفطار وبعد �ساة الرتاويح، 
وكذلك يف الأ�سواق، وذلك ل�سمان ان�سيابية احلركة املروية يف 
خمتلف طرق الإمارة، ولتفادي الزدحام والختناقات املرورية، 

التي ت�سهدها بع�ض الطرق.

بناًء على توجيهات حمد�ن بن حممد لعتماد �خلط يف مر��صلتها

جهات حكومية تثمن جهود مبادرة “خط دبي” يف و�سع ب�سمة را�سخة لالإمارة �سمن عامل التكنولوجيا الرقمية
••  دبي-الفجر: 

حمدان  ال�سيخ  �سمو  اإع����ان  ب��ع��د 
اآل مكتوم،  را���س��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  دب�����ي،  ع��ه��د  ويل 
اإطاق  التنفيذّي لإمارة دبي، عن 
“خط دبي” على ح�ساباته مبواقع 
تويرت  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
اجلهات  ب���ا����س���رت  وان�������س���ت���ج���رام، 
باعتماد  ب������الإم������ارة  احل���ك���وم���ي���ة 
معاماتها  ك��اف��ة  يف  دبي”  “خط 
ومرا�ساتها الداخلية واخلارجية 
كهرباء  وهيئة  دب��ي  بلدية  ومنها 
بدبي،  ال�سحة  هيئة  دب���ي،  وم��ي��اه 
حماكم دبي، �سرطة دبي، موؤ�س�سة 
الطرق  ه��ي��ئ��ة  ل���اإ����س���ع���اف،  دب�����ي 
بن  حممد  موؤ�س�سة  وامل��وا���س��ات، 
التنمية  ودائ�����رة  للمعرفة  را���س��د 
الق���ت�������س���ادي���ة وم��وؤ���س�����س��ة حممد 
ب��ن را���س��د ل��اإ���س��ك��ان وغ��ريه��ا من 
وموؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 

القطاع اخلا�ض.
ال�سيباين،  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  وث��م��ن 
التنفيذي  للمجل�ض  العام  الأم��ني 
لإم��ارة دبي �سرعة اعتماد اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل��ل��خ��ط يف 
م��را���س��ات��ه��ا احل��ك��وم��ي��ة مم��ا كان 
ل��ه الأث����ر ال��وا���س��ح يف جن���اح هذه 
الإم����ارة  ب�سمة  وت��ع��زي��ز  امل���ب���ادرة، 

الرقمية حملياً واإقليمياً وعاملياً. 
اأن  اإىل  ال�����س��ي��ب��اين  ���س��ع��ادة  واأ����س���ار 
بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  توجيهات 
اآل م��ك��ت��وم، ويل  ب��ن را���س��د  حممد 
عهد دبي، رئي�ض املجل�ض التنفيذّي 
روؤية  دب��ي، تدعم با �سك  لإم���ارة 
الإمارة بالو�سول اإىل املركز الأول 
ع��امل��ي��اً يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، كما 
وت�سهم يف متكينها من تر�سيخ هذه 
امل��ك��ان��ة ع��امل��ي��اً، م��ن خ��ال مواكبة 
التكنولوجيا  ع���امل  يف  ج��دي��د  ك��ل 

وغريها من املجالت. 
واأث��ن��ى امل��ه��ن��د���ض اأح��م��د ب��ن عامر 
العام  الأم������ني  م�����س��اع��د  امل����ه����ري، 
التنفيذي  املجل�ض  ���س��وؤون  لقطاع 
والأم��ان��ة العامة لإم���ارة دب��ي على 
جهود اجلهات احلكومية يف اإعتماد 
كافة  “ن�سكر  دبي” قائًا:  “خط 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي قامت 
ونثمن  دبي”  “خط  بتبّني  ف����وراً 
الأمانة  مل��ب��ادرات  املتوا�سل  دعمها 
حتقيق  ت����دع����م  وال�����ت�����ي  ال����ع����ام����ة 

تطلعات قيادات الر�سيدة”. 
اإن مبادرة  املهري:  املهند�ض  واأ�سار 
ت���ن���درج ���س��م��ن جهودنا  خ���ط دب���ي 
�سمو  روؤي�����ة  لتج�سيد  امل��ت��وا���س��ل��ة 
ال�����س��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
ع��ه��د دبي،  م��ك��ت��وم، ويل  اآل  را���س��د 
لإمارة  التنفيذّي  املجل�ض  رئي�ض 
عاملياً  الأوىل  املرتبة  بلوغ  يف  دب��ي 
واملجالت،  القطاعات  خمتلف  يف 
باأن اجلهات احلكومية  حيث نرى 

جمل�ض ال��وزراء، حاكم دبي )رعاه 
اهلل( الرامية اإىل جعل دبي معياراً 

عاملياً للتميز يف البتكار .  
راأ�ض  على  ياأتي  �سعادته:  واأ���س��اف 
قيادتنا  توجيهات  تنفيذ  اأولوياتنا 
هذه  بتحقيق  والل��ت��زام  الر�سيدة 

الروؤية الثاقبة. 
م����ب����ادرة  اأن  ف���ي���ه  ����س���ك  ل  ومم������ا 
دبي” �ستدعم هذه امل�ساعي  “خط 
و���س��ت�����س��ه��م يف ت���ط���وي���ر  امل����ق����درة 
ال���دول���ة والعامل  ال��ف��ك��ري��ة لأب���ن���اء 
توا�سل  اأداة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ع��رب��ي 
تعربعن هوية وروؤية دبي، وت�سمح 
العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  ل��اأف��راد 
واآرائهم  اأن��ف�����س��ه��م  ع���ن  ب��ال��ت��ع��ب��ري 

وم�ساعرهم . 

مبادرة فريدة
وق�������ال �����س����ع����ادة ����س���ام���ي ع���ب���داهلل 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  قرقا�ض، 
حم��م��د ب��ن را���س��د ل��اإ���س��ك��ان: نود 
املبادرة  قيادتنا على هذه  نهنئ  اأن 
نعتمد  اأن  وي�����س��ع��دن��ا  ال���ف���ري���دة، 
اليومية،  مرا�ساتنا  يف  دب��ي  خط 
اأن  م��ن  التاأكد  على  نعمل  و���س��وف 
خ��ط دب���ي ي��ق��وم ب��رت���س��ي��خ الهوية 
امل���وؤ����س�������س���ات���ي���ة ل���دب���ي م����ن خال 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واب������راز دبي 

كعامة �سخ�سية وا�سحة .
واأ����س���اف ���س��ع��ادة ق��رق��ا���ض: يعترب 
خط دب��ي  اأول خط يف العامل يتّم 
ويحمل  مدينة  ِقبل  م��ن  تطويره 
�سركة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ا����س���م���ه���ا، 
م��اي��ك��رو���س��وف��ت ال���ع���امل���ي���ة، وذل���ك 
مت��ا���س��ي��اً م��ع ن��ه��ج دول����ة الإم�����ارات 
ال����رائ����د يف جم����ال الب���ت���ك���ار على 
والعاملي،  الإق���ل���ي���م���ي  امل�����س��ت��وي��ني 
لتعزيز  امل��ب��ذول��ة  للجهود  ودع��م��ا 
دور الإم������ارة وت��اأك��ي��د مت��ي��زه��ا يف 

العامل الرقمي.

�أد�ة من �أدو�ت �لتو��صل
ر خ��ط دب���ي وف��ق��اً لأعلى  وق���د ُط����وِّ
املعايري التقنية امل�ستخدمة يف هذا 
املجال، حيث اأنه لي�ض جمّرد و�سيلة 
رقمية للكتابة فح�سب، بل هو اأداة 
ت�سمح  ال��ت��ي  ال��ت��وا���س��ل  اأدوات  م��ن 
العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  ل��اأف��راد 
واآرائهم  اأن��ف�����س��ه��م  ع���ن  ب��ال��ت��ع��ب��ري 
خط  اأن  اإىل  ي�����س��ار  وم�����س��اع��ره��م. 
وذو خوا�ض  دب��ي هو خط متطور 
على  الت�سجيع  اإىل  يهدف  ف��ري��دة 
القراءة والتعبري عن الذات. حيث 
لتج�سري  متقن  ب�سكل  ابتكاره  مّت 
الفجوة التي دائماً ما تعيق حتقيق 
الن�سو�ض  ب����ني  ال����ت����ام  ال���ت���ن���اغ���م 
�سبيل  يف  وال��ات��ي��ن��ّي��ة،  ال��ع��رب��ّي��ة 
رق��م��ي��ة متناغمة  ت��وف��ري خ��ط��وط 
بني  م��ا  ال�سل�ض  الن���دم���اج  حت��ق��ق 
ه��ذه الأح���رف والأ���س��ك��ال الكتابية 

باختاف اللغات امل�ستخدمة.

وموظفيها هم �سفرائنا يف ت�سويق 
ت��ط��ب��ي��ق خ���ط دب����ي حملياً  ودع�����م 

وعاملياً .
دبي  خ���ط  اأن  ���س��ك  ل  واأ������س�����اف: 
تعزيز  يف  م���ه���م  ب������دور  ي�����س��ط��ل��ع 
املوؤ�س�سية  ال����ه����وي����ة  وت����وح����ي����د 
للحكومة متا�سياً مع روؤية قيادتنا 
الر�سيدة التي اأطلقت هذه املبادرة 
الوطنية لتكون مبثابة هدية دبي 
اإن خط  اإىل العامل يف عام اخل��ري، 
تطويره  ي��ت��ّم  خ���ط  اأول  ه���و  دب���ي 
�سركة مايكرو�سوفت  بالتعاون مع 
ويحمل  مدينة  ِقبل  م��ن  العاملية، 
واجبنا  من  فاإنه  وبالتايل  ا�سمها، 
املبادرات  ه��ذه  مثل  دع��م  كحكومة 
تعزيز  ت�����س��ه��م يف  وال���ت���ي  امل��ب��ت��ك��رة 
تناف�سية الإمارة عاملياً يف جمالت 

التكنولوجيا الرقمية .

مدينة متفردة
قال معايل حميد حممد القطامي 
العام  املدير  الإدارة  رئي�ض جمل�ض 
اإطاق  اإن  ب��دب��ي  ال�����س��ح��ة  لهيئة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
ال�سهر  “، مطلع  دب��ي  “خط  دب��ي، 
ت��رج��م��ة حقيقية  اجل�����اري، مي��ث��ل 
مل��دي��ن��ة م��ت��ف��ردة دائ���م���اً ب���الإب���داع 
والبتكار والتقدم، كما اأنه انعكا�ض 
طبيعي للقدرات التناف�سية الهائلة 
خمتلف  يف  دب�����ي  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي 

امل��ج��الت، وال��ت��ي ي��رع��اه��ا �ساحب 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي “ رعاه 

اهلل “ .
وذكر معاليه اأن “ خط دبي “ ميثل 
مل��ج��م��ل اخلطوط  م��ه��م��ة  اإ����س���اف���ة 
ملكانة  امل��م��ي��زة، وت��ع��زي��زاً  ال��ع��امل��ي��ة 
الدولية،  الرقمية  ال�ساحة  دبي يف 
اأن ا�ستخدام “ خط دبي “  موؤكداً 
ال�سحة  هيئة  معامات  جميع  يف 
ب���دب���ي وم��ن�����س��اآت��ه��ا ال��ط��ب��ي��ة، يعد 
اأول خط يف العامل  فخراً، بو�سفه 
ق��ب��ل مدينة،  م���ن  ت���ط���وي���ره  ي��ت��م 
لإنتاج  ك��ون��ه ح���اف���زاً  ع���ن  ف�����س��ًا 
التي  العمل  بيئة  يف  مبتكرة  اأفكار 
تكون  اأن  على  دائ��م��اً  الهيئة  تعمل 

بيئة حا�سنة لاإبداع.

�لبتكار �لرقمي
نا�سر  ح�سني  املهند�ض  �سعادة  قال 
بلدية دبي: لقد  لوتاه، مدير عام 
توجيهات  بتنفيذ  الفور  قمنا على 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
ع��ه��د دبي،  م��ك��ت��وم، ويل  اآل  را���س��د 
لإمارة  التنفيذّي  املجل�ض  رئي�ض 
دبي، باعتماد خط دبي وا�ستخدامه 
يف مرا�ساتنا احلكومية الر�سمية، 
�سكرنا  نعرب عن خال�ض  اأن  ون��ود 
ل�سموه وكامل دعمنا لهذه املبادرة 
املبتكرة التي ت�سهم يف تعزيز مكانة 
والعامل  الب���ت���ك���ار  جم����ال  يف  دب����ي 

الرقمي. 
“نحن  ل����وت����اه:  ����س���ع���ادة  واأ�����س����اف 
بلدية  روؤيتنا يف  خ��ال  ن�سعى من 
�سعيدة  م���دي���ن���ة  ب����ن����اء  اإىل  دب�����ي 
وم�ستدامة، ومن املوؤكد اأن اإطاق 
املبادرات التي ت�سب يف هذا ال�ساأن 
وحت��ق��ق ه���ذه ال��غ��اي��ة، ع��ل��ى غرار 
ندعمها  اأن  لب����د  امل����ب����ادرة،  ه����ذه 
ونقف وراءه��ا بكل ق��وة مبا ي�سهم 
يف تعزيز تناف�سية الإمارة ودولتنا 

احلبيبة على جميع امل�ستويات .  
هدية للعامل

وبدوره قال اللواء عبداهلل خليفة 
دبي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري، 
اأن  تعهدنا  لقد  املنا�سبة:   ه��ذه  يف 
نكون دائماً عن ح�سن ظن قيادتنا 
بنا، واإنه ملن دواعي �سرورنا وفخرنا 
ال����ذي  دبي‘،  ’خط  ن��ع��ت��م��د  اأن 
م���ن مدينتنا  ف���ري���دة  ه��دي��ة  ي��ع��د 
واعتماد  الب���ت���ك���ار  اإن  ال���غ���ال���ي���ة. 
اإحدى  ي�سكان  التقنيات  اأح���دث 
الأولويات الرئي�سية يف موؤ�س�ستنا. 
ول �سك اأن خط دبي ميثل اإ�سافة 
حكومتنا  �سجل  اإىل  ت�ساف  رائعة 
ال��ر���س��ي��دة احل���اف���ل ب����الإجن����ازات، 
لروؤيتها  دع��م��ن��ا  ن��وا���س��ل  و����س���وف 
الثاقبة يف حتقيق م�ستويات رائدة 

يف جمال البتكار . 

مو�كبة �لتطور�ت �لتقنية
الطاير،  حممد  �سعيد  �سعادة  قال 
الع�سو املنتدب الرئي�ض التنفيذي 

لهيئة كهرباء ومياه دبي: “لطاملا 
اقرتن ا�سم دبي بالإبداع والبتكار 
جميع  وعلى  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
امل�����س��ت��وي��ات. وي���اأت���ي اع��ت��م��اد هيئة 
ل�ستخدام  دب����ي  وم���ي���اه  ك���ه���رب���اء 
معاماتها  ج��م��ي��ع  يف  دب����ي  خ���ط 
الرقمية  ومن�ساتها  ومرا�ساتها 
الإلكرتوين،  امل��وق��ع  ذل���ك  يف  مب��ا 
ال�سيخ  ���س��م��و  مل����ب����ادرة  ا���س��ت��ج��اب��ة 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض 
اإط��ار حر�سنا على  التنفيذي، ويف 
التقنية  التطورات  اأح��دث  مواكبة 
املبتكرة، وجهودنا  امل��ب��ادرات  ودع��م 
وت�سخري  الوطنية  الهوية  لتعزيز 
التقنيات احلديثة خلدمة اأهدافنا 
امل��وؤ���س�����س��ي��ة، وت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة دبي 
تبني  اإىل  �سباقة  ع��امل��ي��ة  كمدينة 
خ�سائ�سها  ل��ه��ا  امل��ب��ت��ك��رة  الأف���ك���ار 
الفريدة التي متيزها، والتي جتمع 
والإبداعات  ال��ع��ري��ق  ال���رتاث  ب��ني 
احل��دي��ث��ة امل��ع��ا���س��رة اإ����س���اف���ة اإىل 
امل�ستقبل  ت�ست�سرف  ل  ثاقبة  روؤية 

فح�سب واإمنا ت�سنعه . 
واأ����س���اف ���س��ع��ادة ال��ط��اي��ر:  يتميز 
خ����ط دب������ي مب���وا����س���ف���ات ف���ري���دة 
الب�سرية  ال������روؤي������ة  م�����ن  ت����ع����زز 
�سهولة  ع��ل��ى  وت�����س��اع��د  ل���ل���ق���ارئ، 
نظراً  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ت�سفح 
لن�سيابية احلروف �سواء بالعربية 
تعزيز  اإىل  اإ���س��اف��ة  الاتينية،  اأو 
والب�سرية  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  ال���ه���وي���ة 

املوحدة لدوائر وموؤ�س�سات حكومة 
دبي . 

�أفكار مبتكرة
املدير  الطاير  مطر  �سعادة  وق��ال 
يف  املديرين  جمل�ض  ورئي�ض  العام 
هيئة الطرق واملوا�سات: عودتنا 
اإط����اق مبادرات  ع��ل��ى  دب���ي دائ��م��اً 
م��ب��ت��ك��رة جتعلها  واأف����ك����ار  ف���ري���دة 

دائماً �سباقة ويف الطليعة.
املدينة  متتلك  ع��ن��دم��ا  واأ����س���اف: 
خطاً للكتابة يحمل ا�سمها ويج�سد 
ق��ي��م��ه��ا وم��ب��ادئ��ه��ا، ف��اإن��ه��ا خطوة 

تبعث على الفخر والعتزاز.
باعتماد  ق��م��ن��ا  ال���ط���اي���ر:  وق������ال 
اخلط اجلديد �سمن كافة و�سائل 
اإطاقه،  مب��ج��رد  لدينا  الت�����س��ال 
ون��ع��ت��زم م��وا���س��ل��ة دع��م��ه لتحقيق 

التميز والتقدم والزدهار .

ت�صجيع �لإبد�ع
وقال �سعادة �سامي القمزي، مدير 
ي�سعدنا يف  دب���ي:  اق��ت�����س��ادي��ة  ع���ام 
اقت�سادية دبي اأن نعتمد خط دبي 
احلكومية  م��را���س��ات��ن��ا  جميع  يف 
ال�سيخ  ���س��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
رئي�ض  دب�����ي،  ع��ه��د  ويل  م���ك���ت���وم، 
امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذّي لإم�����ارة دبي، 
ومبا يحقق روؤية �سموه يف توحيد 
اجلهات  جميع  يف  والهدف  الغاية 
احل��ك��وم��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم هذا 

اخلط، ويحقق التميز وال�سخ�سية 
اأن  ���س��ك  ول  ل����اإم����ارة.   امل�ستقلة 
ت�سجيع  �ستعزز  دب��ي  خ��ط  م��ب��ادرة 
الإبداع والبتكار، والفخر باملوروث 
الثقايف والعي�ض امل�سرتك والتعاون 

البناء مع �سائر ال�سعوب .
مواكبة امل�ستجدات التقنية

م��ن ج��ه��ت��ه، اأع����رب ���س��ع��ادة طار�ض 
حماكم  عام  مدير  املن�سوري  عيد 
امل��وؤ���س�����س��ة باعتماد  دب���ي ع��ن ف��خ��ر 
الر�سمية  مرا�ساتها  يف  دبي  خط 
هو خطوة  اخل��ط  تبّني  اإن  قائًا: 
فّعالة باجتاه تعزيز �سمعة مدينتنا 
احل��ب��ي��ب��ة وال���رائ���دة وال�����س��ب��اق��ة يف 
امل�ستجدات  م��واك��ب��ة  ويف  الب��ت��ك��ار 

التقنية والرقمية.
 واأ�ساف: نود اأن نعرب عن تقديرنا 
بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  وامتنانا 
اآل م��ك��ت��وم، ويل  ب��ن را���س��د  حممد 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي 

لإمارة دبي، على هذه املبادرة. 
املنا�سبة  ه���ذه  نغتنم  اأن  ن���ود  ك��م��ا 
التزامنا بتوجيهات  لنوؤكد جمدداً 
وم�ساركتنا  ال���ر����س���ي���دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
ل  الوطنية  مبادراتها  يف  الدائمة 
ت�سعى  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  تلك  �سيما 
التي  وامل��ب��ادئ  القيم  تر�سيخ  اإىل 
خا�سة  دب���ي  اإم�����ارة  عليها  ت��رت��ك��ز 
ما حتمله من  بكل  عامة  والدولة 
خري وعطاء ل�سعوب العامل اأجمع. 
يف  جهداً  تاألو  لن  دب��ي  حماكم  اإن 
دعم كافة اجلهود التي من �ساأنها 

خدمة املجتمع واأفراده .   

�لفكرية  �ملـــقـــدرة  تــطــويــر  
لأبناء �لدولة

ويف هذا ال�سياق، قال �سعادة جمال 
التنفيذي  امل���دي���ر  ح����وي����رب،  ب���ن 
ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
الإمارات  دول��ة  توا�سل  للمعرفة: 
تر�سيخ مكانتها الرائدة يف املنطقة 
والعامل من خال املبادرات املتميزة 
التي تطلقها. ويقع على عاتقنا يف 
ه��ذا الإط���ار حتقيق روؤي��ة �ساحب 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
مكتوم، نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض 

�صعاد �صعيد حممد �لطاير �صعادة �صامي �لقمزي

معايل ح�صني لوتاه

عبد�هلل خليفة �ملري

�صعادة عبد�هلل �ل�صيباين

�صعادة �صامي قرقا�س

معايل حميد حممد �لقطامي

�صعادة جمال بن حويرب

مطر �لطاير

�أحمد بن عامر �ملهري

�صعادة طار�س عيد�ملن�صوري

مهرجان راأ�ش اخليمة الرم�ساين ينطلق مب�ساركة 90 �سركة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ان��ط��ل��ق م��ه��رج��ان راأ�����ض اخل��ي��م��ة ال��رم�����س��اين يف م��رك��ز راأ����ض 
اخليمة للمعار�ض مب�ساركة 130 جناحاً، و90 �سركة، والذي 
تنظمه �سركة ال�سقر لتنظيم املعار�ض، ويتوا�سل حتى الرابع 

والع�سرين من يونيو اجلاري.
وافتتح املهرجان حممد ال�سبب مدير عام غرفة راأ�ض اخليمة 
وبجهود  للمهرجان  املتميز  بالتنظيم  اأ�ساد  وال��ذي  بالوكالة، 
احلركة  تن�سيط  يف  به  ي�ساهم  ال��ذي  وبالدور  عليه،  القائمني 
القت�سادية يف الإم��ارة ودعم جمتمع الأعمال، واطلع ال�سبب 
املهرجان  ج����دول  يت�سمنها  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى 
وا�ستمع  وال��ك��ب��ار،  ل��اأط��ف��ال  موجهة  ترفيهية  فعاليات  م��ن 

املهرجان  ل���رواد  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  اأب���رز  ح��ول  ل�سرح مكثف 
الرم�ساين.

املعار�ض  لتنظيم  ال�سقر  �سركة  عام  مدير  �سامل  اإيهاب  وق��ال 
راأ�����ض اخليمة  م��ه��رج��ان  ب���اأن  ل��ل��م��ه��رج��ان«  املنظمة  »ال�����س��رك��ة 
الرم�ساين انطلق هذا العام بالتعاون مع غرفة راأ�ض اخليمة، 
ال��ع��دي��د م���ن دور  ي���اأت���ي مب�����س��ارك��ة  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
املنزلية  والأجهزة  والف�سيات  ال�ساعات  اإىل  بالإ�سافة  الأزي��اء 
والإك�س�سوارات والعطور والدخون واملنتجات اجللدية وماب�ض 
الغذائية  للمنتجات  رك��ن  على  املعر�ض  يحتوي  كما  الأط��ف��ال 
املختلفة. واأ�سار اإيهاب اإىل اأن املهرجان ي�سهد اإقبال كثيفاً من 
الزائرين، وذلك لتنوع املنتجات، والتخفي�سات التي ت�سل اإىل 
50 % على املعرو�سات، حيث ي�سم املهرجان منتجات اإ�سبانية 

تخ�سي�ض  ومت  و�سينية،  وهندية  وم�سرية  و�سورية  وتركية 
جوائز عينية قيمة من �سيارات وهواتف ذكية واأجهزة لوحية 
وق�سائم م�سرتيات، والعديد من هدايا الأطفال اليومية، كما 
والكبار  اليومية لاأطفال  امل�سابقات  العديد من  تنظيم  ويتم 
مما �سي�سكل عن�سر جذب للمهرجان، ويجعله اإحدى الوجهات 

املف�سلة للت�سوق والرتفيه بالإمارة.
وت��خ��ل��ل ح��ف��ل الف���ت���ت���اح ع���رو����ض ل����»ال���ل���ي���زر« ن���ال���ت اإعجاب 
املوؤ�س�سة  اإدارة  امل��ه��رج��ان  يف  وي�����س��ارك  اجل��م��ه��ور،  وا�ستح�سان 
لعر�ض  وذل���ك  ودب���ي،  اخليمة  ب��راأ���ض  والإ���س��اح��ي��ة  العقابية 
العامة  الهيئة  ت�سارك  كما  لها،  وال��رتوي��ج  نزلئهما  منتجات 
لل�سوؤون الإ�سامية والأوقاف، وموؤ�س�سة راأ�ض اخليمة لاأعمال 

اخلريية يف املهرجان، بالإ�سافة اإىل �سركة الحتاد لل�سيارات.

من  املوؤدي  اجل�سر  م�سروع  % من  طرق دبي تنجز 90 
�سارع اخليل ل�سارع املركز املايل بتكلفة 177 مليون درهم

•• دبي -وام:

اأع��ل��ن ���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر املدير 
ال��ع��ام رئ��ي�����ض جم��ل�����ض امل��دي��ري��ن يف 
هيئة ال��ط��رق وامل��وا���س��ات ب��دب��ي ، 
%90 من  اك����ر م���ن  اإجن������از  ع���ن 
م�����س��روع اجل�����س��ر امل����وؤدي م��ن �سارع 
اخليل اىل �سارع املركز املايل، الذي 
والتعاون  بالتن�سيق  الهيئة  تنفذه 
 177 بتكلفة  العقارية،  اعمار  مع 
م���ل���ي���ون دره��������م، وي���ت���وق���ع اجن�����ازه 

بالكامل يف نهاية العام اجلاري.
الطاير  ت��ف��ق��د  خ�����ال  ذل�����ك  ج�����اء 
ل�����س��ري ال���ع���م���ل يف امل�������س���روع ال����ذي 
�سارع  ي��رب��ط  ج�سر  ان�ساء  يت�سمن 
يتكون  امل���ايل،  امل��رك��ز  ب�سارع  اخليل 
من م�سارين يف اجتاه واحد بطول 
 11 1270 مرتاً، وعر�ض ما بني 
اىل 15 مرتاً، ويرتكز اجل�سر على 
اأعمدة منفردة حيث مير فوق قناة 
امل�سروع  يت�سمن  كما  امل��ائ��ي��ة،  دب��ي 
خدمات  واأعمال  ان��ارة  اأعمال  اأي�سا 
ت�سمل حتويل  التي  التحتية  البنية 
اخلدمات املتاأثرة من مياه وكهرباء 
وخ���ط���وط  ����س���ح���ي  و�����س����رف  وري 

العام  امل��دي��ر  وا�ستمع  الت�����س��الت. 
رئ��ي�����ض جم��ل�����ض امل��دي��ري��ن يف هيئة 
الطرق واملوا�سات بدبي اىل �سرح 
ال��ذي يبداأ من تقاطع  امل�سروع  عن 
�سارع اخليل  اخل��ور مع  را���ض  �سارع 
لت�سهيل احلركة املرورية وتوزيعها، 
القائم  ال�سارع  تو�سعة  �سيتم  حيث 
حاليا باإ�سافة م�سارين بطول 480 
مرتا، بهدف توفري حركة مرورية 
� العني على  مبا�سرة من �سارع دبي 
طريق اخليل مروراً بامل�سار العلوي 
اإىل  اإ�سافة  امل��ايل،  املركز  �سارع  من 
توفري مدخل ملبنى املواقف املرتبط 

بتو�سعة دبي مول.
وي�ساهم امل�سروع يف حت�سني م�ستوى 
�سارع  امتداد  على  املرورية  احلركة 
املركز املايل والتقاطعات ال�سطحية، 
من خال تخفيف الكثافة املرورية 
لبوليفارد  امل��وؤدي��ة  التقاطعات  على 
ب���ن را�����س����د، ح��ي��ث �سريفع  حم��م��د 
امل�سروع الطاقة ال�ستيعابية لل�سارع 
�ساعات  خ��ال  مركبة   4500 اإىل 
ال��ع��دي��د من  �سيخدم  ك��م��ا  ال�����ذروة، 
ويخفف  ال���ت���ط���وي���ري���ة  امل�������س���اري���ع 
ال�سغط على �سبكة الطرق القائمة 

حالياً.  
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اأخبـار الإمـارات
اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة تطرح منحًا درا�سية جديدة للطلبة امل�ستجدين

•• ال�صارقة-الفجر: 

ال�سارقة منحتان جزئيتان جديدتان  الأمريكية يف  طرحت اجلامعة 
للم�ساعدة يف �سمان ح�سول املتقدمني للدرا�سة فيها على تعليم عال 
الطالب  منحة  من  كل  تقدمي  و�سيتم  طموحهم.  لهم  يحقق  متميز 
املتميز ومنحة الإجناز الأكادميي اجلديدتان لطلبة املدار�ض الثانوية 
هذه  وت�ساف  ال�سارقة.  يف  الأمريكية  باجلامعة  لالتحاق  املوؤهلني 

املنح اإىل العديد من املنح الدرا�سية الأخرى التي تقدمها اجلامعة.
خال  م��ن  التميز  حققوا  ال��ذي��ن  امل�ستجدين  للطلبة  الآن  ومي��ك��ن 
الثانوي  التعليم  من  الأخ��رية  ال�سنة  يف  اأعلى  فما  باملئة   95 حتقيق 
ملنحة الطالب املتميز والتي يتم جتديدها تلقائيا ما دامت ال�سروط 

جتدد  التي  املنحة  ه��ذه  وتغطي  املنحة.  على  للحفاظ  ا�ستوفيت  قد 
الدرا�سية ور�سوم  الر�سوم  باملئة من كل من   20 درا�سي  يف كل ف�سل 

املختربات اأو التكنولوجيا.
ويتم  الأك��ادمي��ي  الإجن���از  منحة  فهي  الثانية  اجلزئية  املنحة  ولأم���ا 
اأكادميياً من خال  الذين اظهروا متيزاً  امل�ستجدين  منحها للطلبة 
حتقيق معدل تراكمي ما بني 90 و94.99 باملائة يف ال�سنة الأخرية 
الر�سوم  من  كل  من  باملئة   10 املنحة  وتغطي  الثانوي.  التعليم  من 

الدرا�سية ور�سوم املختربات اأو التكنولوجيا. 
وت�ساف هذه املنح الدرا�سية اجلديدة اىل العديد من املنح الدرا�سية 
يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  تقدمها  ال��ت��ي   املالية  وامل�����س��اع��دات  اجلزئية 
للطلبة  تقدم  والتي  الفعال  الطالب  منحة  مثل  لطلبتها،  ال�سارقة 

املوهوبني كمبادرة من اجلامعة لت�سجيع اإجنازات الطلبة يف املجالت 
للطلبة  جزئية  درا���س��ي��ة  منحاً  اأي�����س��اً  اجل��ام��ع��ة  وت��ق��دم  الا�سفية. 
الريا�سيني، كما تقدم اجلامعة العديد من املنح الأخرى مثل خ�سم 
الثانية الذي يدر�ض يف اجلامعة وامل�ساعدات  او البنة  العائلة لابن 
مالية  للطلبة مب�����س��ادر  ك��ام��ل  ب����دوام  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض  لطلبة  امل��ال��ي��ة 

حمدودة.
العليا،  الدرا�سات  لطلبة  امل�ساعدات  من  ع��دداً  اأي�سا  اجلامعة  وتقدم 
العليا  ال��درا���س��ات  م�����س��اع��دات  وت��ق��دم  امل��وؤه��ل��ني.  للطلبة اخل��ري��ج��ني 
الفر�سة لتطوير خربات البحوث والتدري�ض من خال عمل الطالب 
بالبحوث. ومن خال  اأن�سطة متعلقة  التدري�ض يف  اأع�ساء هيئة  مع 
من  بالتدري�ض  خ��ربة  الطلبة  يكت�سب  العليا،  ال��درا���س��ات  م�ساعدات 

ويتم  م�ساعد خمتربات.  مثل  ب��دوام جزئي يف وظائف  العمل  خال 
منحها ب�سكل تناف�سي منتظم كل ف�سل درا�سي. 

والقبول،  ال�ستقطاب  لإدارة  التنفيذي  املدير  ال�سحيمي،  علي  وق��ال 
املنحتني الدرا�سيتني  هاتني  من  كل  عن  لاإعان  م�سرورون  “نحن 
تلتزم  ال��ع��ايل،  للتعليم  ربحية  غري  وكموؤ�س�سة  امل�ستجدين.  للطلبة 
وامل�ساعدات  الدرا�سية  املنح  بتوفري  ال�سارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة 
يف  ال��ع��ايل  التعليم  ملتابعة  ي�سعون  ال��ذي��ن  امل��وؤه��ل��ني  للطلبة  امل��ال��ي��ة 
اجلامعة وت�سهم اجلامعة بن�سبة من ربحها من اجل حتقيق ذلك.” 

وت�سمل املنح الدرا�سية الأخرى املنحة الدرا�سية ملدير اجلامعة ومنحة 
اجلولة الدرا�سية ومنحة قائمة املدير ومنحة قائمة العميد ومنحة 

مدار�ض �سراكة. 

»ح�صريا يف رم�صان«

حتقيق التكافل الجتماعي  و ن�سر روح الت�سامح واإقبال كبري على  امل�ساجد
التون�سي  اأح��م��د  ق��ال  ال��ب��داي��ة  ويف 
امل�سهد  ت���غ���رّي   ، الي�����ام  ه����ذه  يف   :
العائلة  اأف���راد  ا�سبح  الرم�ساين. 
ملتابعة  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ح���ول  يلتفون 
امل�������س���ل�������س���ات امل���م���ي���زة وامل���ق���اط���ع 
ويجتمعون  امل�سحكة،  الكوميدية 
ع��ل��ى م���ائ���دة اإف���ط���ار ح��دي��ث��ة تعج 
واملك�سيكية  الإي��ط��ال��ي��ة  ب��الأط��ب��اق 
والأوروب����������ي����������ة، ل���ي���ن���ت���ه���ي ال����ي����وم 
املطاعم  اأح�����د  يف  مم���ي���ٍز  ب�����س��ح��وٍر 
الوقت  حيث  ال�سريعة  الأمريكية 
منزيل. ���س��ح��ور  لإع�����داد  يت�سع   ل 
الت�سامح  م��ازال  التون�سي  وا�ساف 
����س���ائ���د يف ���س��ه��ر رم�������س���ان ون����ري 
اكر  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ك���اف���ل  ان 
م��ن الي���ام ال��ع��ادي��ة ف��ري الكثري 
م���ن اخل��ي��م ال��رم�����س��ان��ي��ة واخلري 
 والعطاء يف هذه اليام العظيمة .
رم�سان  اأّن  ����س���ع���ود  جل����ني  ت�����رى 
قائلة  ا�ستهاكي  �سهر  اإىل  حت��ول 
خا�ساً  ���س��ه��راً  ي��ع��د  رم�����س��ان مل   :
بالعبادة والزهد. اأ�سبح ا�ستهاكياً 
ب�سبب  رون����ق����ه  وف���ق���د  ب���ام���ت���ي���از، 
وتكد�ض  الأ�����س����واق،  يف  الزدح�������ام 
ب�����س��ك��ٍل خ����رايف، وتكد�ض  الأط���ب���اق 
امل�سل�سات الرم�سانية اأي�ساً التي 

تكرر نف�سها ب�سكٍل مميت. 
وتتابع يف الفن مثًا، مل نعد منيز 
ال�����س��يء ب�سبب كرة  ال����رديء م��ن 
كان  �سغرية،  كنت  حني  التكّد�ض. 
داود ح�سني ي�سحكني يف براجمه. 
ك���ان ه���و واث���ن���ان م��ع��ه ف��ق��ط على 
ال�ساحة. اأما الآن، فاجلميع يتجه 
لاإ�سحاك. اأ�ستاق لرم�سان الذي 
ع�سته يف الزمن املا�سي الذي كان 
 ي��ت�����س��م ب��ال��ب�����س��اط��ة يف ك���ل ���س��يء .
اأن رم�سان  ع��اء احل�سري  وق��ال 
ول  اإل��ي��ه،  بالن�سبة  اأب���داً  يتغري  مل 
ف���رق ب��ني رم�����س��ان امل��ا���س��ي والآن 
الرم�سانية  والتقاليد  ال��ع��ادات   ،
، هي  ب��ه��ا  نتم�سك  زل��ن��ا  م���ا  ال��ت��ي 
ن��ف�����س��ه��ا ومن���ار����س���ه���ا دوم������اً يف كل 

رم�سان. 
ل���ك���ّن جم��ت��م��ع��ن��ا ي�����ردد دوم������اً »اأن 
رم�سان كان خمتلفاً« لأن الإن�سان 
يرى اأن املا�سي اأجمل دوماً ويحن 
اليوم  اأّن احلياة  با�ستمرار. مع  له 
واأ�سبحنا  ���س��ه��ول��ة،  اأك����ر  ���س��ارت 

ت��ع��د زي����ارات الإف���ط���ار كثرية  ومل 
بل  نف�سها.  ال��ك��ب��رية  ال��ع��ائ��ل��ة  ب��ني 
اأو  زي���ارت���ني  ع��ل��ى  تقت�سر  ���س��ارت 

ثاث يف كل رم�سان. 
الزيارات  ت��ب��ادل  ك���ان  امل��ا���س��ي،  يف 
اأ�سا�سياً، والأم��ر ذاته ينطبق  اأم��راً 
التي  الرم�سانية  العادات  كل  على 
لكن  ال��ع�����س��ر،  ب��اخ��ت��اف  اختلفت 
املبارك  رم�����س��ان  ب�����س��ه��ر  ال��ف��رح��ة 

تبقى هي نف�سها يف القلوب
ال��ظ��اه��ر موظف  ع��ب��د  �سيد  واأك����د 
�سهور  اأف�سل  : رم�سان  قال  حيث 
قلوب  اإىل  واأحبها  واأكرمها  ال�سنة 
كثري من امل�سلمني ، رغم اأن بع�ض 
���س��ه��ور ال�����س��ن��ة اأي���ام���ه���ا م��ث��ل عدد 
ال�سهر  ه��ذا  لكن  ال�سهر  ه��ذا  اأي���ام 
، فبمجرد  م��روراً من غريه  اأ�سرع 

الأ�سناف على  الكثري من  ر  نح�سّ
ال�سفرة الرم�سانية.

اأما يف املا�سي، فكنا نكتفي ب�سنفني 
اأو ثاثة ب�سبب م�سقة التح�سري، 
الرم�سانية  اللحظات  اأج��م��ل  م��ن 
التي ع�ستها يف املا�سي كانت زيارتي 
الفجر. ب��ع��د  ع��ائ��ل��ت��ي  م��ع   للبحر 
احمد  اأك�������د  م��ت�����س��ل  ����س���ي���اق  ويف 
يتغري  مل  رم�����س��ان  اأّن  ال�����س��ع��دي 
اإّن طريقة  ب��ل  املا�سي،  ع��ن  ك��ث��رياً 
ال��ت��ي اختلفت  ال��ت��ع��ب��ري ع��ن��ه ه���ي 
مثًا التهنئة برم�سان �سارت تتم 
عرب الربيد اللكرتوين. رم�سان 

على الأبواب
كثريون  ا�سبح  ال�سعدي  وا���س��اف 
ي��ط��ل��ب��ون ال��وج��ب��ات اجل���اه���زة من 
الإفطار.  املطاعم وت�سخينها وقت 

الباقي  ت��رى  الأول  يومه  اإنق�ساء 
ورائ������ه ي�����س��رن ب�����س��رع��ة ال�����ربق ل 
اأ�سبوع  ك��اأن��ه  علينا  مي��ر  ب��ه  ن�سعر 
لفراقه  ك���ث���رياً  ون���ح���زن   ، واح�����د 
لكننا  ال��ع��ام  ط��ول  دام  ل��و  ونتمنى 
كِلن  ل�ستقباله  ن�ستعد  اأن  يجب 

بطريقته.
ومن جانبه يقول نا�سف بن عياط 
الدنيا  : كل ال�سخب والرك�ض يف 
اأج����ل ال��دن��ي��ا ن��رتك��ه نحاول  م���ن 
ال��ق��دوم كمن  اأوراق��ن��ا قبل  ترتيب 
يح�سر  ال��دن��ي��وي  لل�سفر  ي�ستعد 
يلزم ول يغفل عن �سغرية  كل ما 
ول كبرية ويجب اآل نغفل  الدين 
كاأننا  هام�سيا  ون��رتك��ه  حياتنا  يف 

خملدون يف هذه الدنيا.
ن�ستقبل  اأه���داف  ن�سع  اأن  وعلينا 

لتحقيقها  ون�����س��ع��ى  رم�����س��ان  ب��ه��ا 
لكي تكون يف ر�سيد ح�سناتنا مثل 
لينفق يف  امل���ال  م��ن  ر���س��د جانبا   ،

�سبيل اخلري برم�سان.
واأ����س���اف ع��ي��اط،  اله��ت��م��ام ببناء 
مبرحلة  الآن  وق��ب��ل  الآن  النف�ض 
ال�سلف  اأه�������ل  ك�����ان  ف���ق���د  ك����ب����رية 
انتهاء  ح��ال  لرم�سان  ي�ستعدون 
ال�����س��ه��ر  ول��ي�����ض ال����س���ت���ع���داد كما 
نرى اليوم من التخطيط يف ملء 
والتفاخر  ال��ن��ا���ض  وج��م��ع  امل���وائ���د 
منلىء  اأن  علينا  يجب  ب��ل   ، ب��ه��ذا 
ب��الإمي��ان وج��م��ع احل�سنات  ال���روح 
واإع����ان����ة ال���غ���ري ع��ل��ى ف��ه��م معنى 
ال�سهر الف�سيل فهو �سهر الفر�سة 
يبلغنا  اأن  اهلل  ن�������س���األ  ال��ع��ظ��م��ى 
يح�سنون  مم���ن  ون���ك���ون  رم�����س��ان 

�سيامه وقيامه.
على  موظف  احمد  �سامل  وك�سف  
م���ا ي��ن��وي ف��ع��ل��ة يف رم�����س��ان وهو 

�سبيه بكل عام حيث يقول : 
رم�سان له هالة اإميانية وروحانية 
اأخر  اإن�����س��ان  ب��اأن��ك  ت�سعر  جميلة 
ط��ي��ب وم��ت�����س��ام��ح م���ع الآخ���ري���ن 
ال����ن����ريان  مغلقة  واأب�������واب  ومل����ا ل 

اأهدافه  وعن  م�سفدة  وال�سياطني 
الأول  الهدف   ، يقول  الرم�سانية 
اأن  النهار لأ�ستطيع  اأن��ام يف  اأن  يل 
اأج����ل العمل  اأ���س��ه��ر يف ال��ل��ي��ل م��ن 
واأنا  ن��ه��اراً  اأعمل  اأن  اأ�ستطيع  فا 
مفارقة  اأ�ستطيع  اأن  واآم���ل  �سائم 
�سحياً  اأره��ق��ت��ن��ي  فقد  ال�سيجارة 
ومادياً واأنا اأحاول كل عام ان اترك 

ولكن  رم�سان  ليايل  يف  التدخني 
يف  نف�سي  واج���د  ذل��ك  اأ�ستطيع  ل 
لتدخني  اجن������ذب  رم�������س���ان  ل���ي���ل 
رهيب  ب�سداع  ل�سعوري  ال�سيجارة 
مي����اأ راأ����س���ي واأمت���ن���ى ه����ذا العام 
ي�سح  لكي  التدخني  ع��ن  الب��ت��ع��اد 
���س��ي��ام��ي وق��ي��ام��ي يف ه���ذه الأي����ام 

املباركة.

 �أحمد �لتون�صي : ماز�ل �لت�صامح �صائد يف �صهر رم�صان و�لتكافل �لجتماعي �أكرث من �لأيام �لعادية
جلني �صعود : �أ�صتاق لرم�صان �لذي ع�صته يف �لزمن �ملا�صي �لذي كان يت�صم بالب�صاطة يف كل �صيء

علء �حل�صري: ل فرق بني رم�صان �ملا�صي و�لآن، �لعاد�ت و�لتقاليد �لرم�صانية ما زلنا نتم�صك بها
�أحمد �ل�صعدي : �لفرحة ب�صهر رم�صان �ملبارك تبقى هي نف�صها يف �لقلوب

�صيد عبد �لظاهر : رم�صان �أف�صل �صهور �ل�صنة و�أكرمها و�أحبها �إىل قلوب كثري من �مل�صلمني
نا�صف بن عياط : ن�صع �أهد�ف ن�صتقبل بها رم�صان ون�صعى لتحقيقها لكي تكون يف ر�صيد ح�صناتنا

�صامل �أحمد : رم�صان له هالة �إميانية وروحانية جميلة ت�صعر باأنك �إن�صان �أخر طيب ومت�صامح

•• حتقيق : رم�صان عطا

�ل�صيام.  �صهر  دخولنا  فُيعلن  رم�صان،  هلل  يهّل 
توؤن�س  �لرم�صانية  �خليام  �إنه رم�صان حيُث  
�أهل �إمارة �أبوظبي حتى خيوط �لفجر �لأوىل، 
روح  بها  ي�صود  و�لــعــزومــات  �لــزيــار�ت  وتــبــادل 
رم�صان  م�صهد  �إنــه  �لف�صيل  �ل�صهر  يف  �لت�صامح 

يف  وتقاليد  عــاد�ت  عربية  �أ�صرة  ولكل  �ملعتاد، 
قامت  �لفجر  وجريدة   ، رم�صان  ليايل  ق�صاء 
�لطقو�س  �أهم  عن  لتك�صف  �لتحقيق  هذ�  بعمل 
�لرم�صانية و�آر�ء �صريحة من �ملجتمع �لإمار�تي 
مع  تاأتي  �لتي  و�ملنافع  رم�صان  ــام  �أي ق�صاء  يف 

�ل�صهر �لف�صيل.

�صمن مبادر�تها يف »عام �خلري« ودعمًا ملخيمات �لعلج من �لعمى 

»الهيئة الحتادية للموارد الب�سرية« تدعم حملة »لعيون حتلم بنعمة الب�سر«
•• بي- الفجر:

للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
دعمها  احل���ك���وم���ي���ة،  ال���ب�������س���ري���ة 
ال���ك���ام���ل حل��م��ل��ة »ل���ع���ي���ون حتلم 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ب�����س��ر«،  ب��ن��ع��م��ة 
بغية  م��وؤخ��راً،  دب���ي،  ن��ور  موؤ�س�سة 
عاج املر�سى امل�سابني بالعمى يف 

العديد من دول العامل الفقرية. 
املرزوقي  حم���م���ود  ال�����س��ي��د  واأك�����د 
اإدارة الت�سال احلكومي يف  مدير 
للحملة  الهيئة  دع���م  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة، 
متثل يف الرتويج لها عرب و�سائل 
املختلفة  وح�����س��اب��ات��ه��ا  الإع�������ام، 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
الن�سية  الر�سائل  واإر�سال  للهيئة، 
ال����ق���������س����رية، ور������س�����ائ�����ل ال����ربي����د 
موظفي  جل���م���ي���ع  الإل������ك������رتوين 
احل��ك��وم��ة الحت����ادي����ة ع���رب نظام 

احتادية  حكومية  موؤ�س�سات  م��ن 
وحم��ل��ي��ة وخ��ا���س��ة، اأ���س��رك��ت فيها 
م��وظ��ف��ي��ه��ا وم���وظ���ف���ي ال�������وزارات 
واجلهات الحتادية، واأعدت خطة 
املجتمعية  مل���ب���ادرات���ه���ا  م��ت��ك��ام��ل��ة 

خال العام 2017.
الهيئة ت�سعى من خال  اأن  وذك��ر 
تعظيم  اإىل  املجتمعية  مبادراتها 
وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل  الفائدة 
ال���ت���ط���وع وعمل  ق���ي���م  وت���ر����س���ي���خ 
امل�سوؤولية  روح  وت��ع��زي��ز  اخل����ري، 
الولء  ق��ي��م  وجت��ذي��ر  املجتمعية، 

وال�سعادة الوظيفية بالتطوع.
منال  الدكتورة  اأك��دت  من جانبها 
ملوؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ت���رمي 
التي اطلقتها  اأن احلملة  نور دبي 
موؤ�س�سة نور دبي يف �سهر رم�سان 
امل����ب����ارك، و���س��م��ن م���ب���ادرات���ه���ا يف 
ع���ام اخل����ري، ت��ه��دف ل��ع��اج اآلف 

الب�سرية يف  املوارد  اإدارة معلومات 
احلكومة الحتادية »بياناتي«.

ودعا موظفي احلكومة الحتادية 
ل���ل���ت���ربع ل�������س���ال���ح احل���م���ل���ة، عرب 
ر�سالة  يف  »ن��ع��م��ة«  ك��ل��م��ة  اإر�����س����ال 
ن�سية ق�سرية اإىل الرقم 4565 
كل  اأن  ح��ي��ث  »ات���������س����الت«،  ع���رب 
اأربعة  عاج  يف  ت�سهم  درهماً   50
اأ�سخا�ض من العمى، مبيناً اأن دعم 
الهيئة حلملة »لعيون حتلم بنعمة 
تفاعلها  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  ال��ب�����س��ر« 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإع��ان  مع 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة »حفظه اهلل« العام 2017 

عاماً للخري.
الهيئة  اأن  اإىل  امل����رزوق����ي  ول��ف��ت 
اأطلقت تباعاً �سل�سلة من املبادرات 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ت����زام����ن����اً م�����ع »ع�����ام 
�سركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  اخل����ري« 

امل�������س���اب���ني ب��ال��ع��م��ى وب����اأم����را�����ض 
التي تعاين من  ال��دول  العيون يف 
مو�سحة  الأم��را���ض،  ه��ذه  انت�سار 
اأع��دت خطة  ن��ور دب��ي  اأن موؤ�س�سة 
ا�سرتاتيجيتها،  �سمن  متكاملة 
لإق�����ام�����ة خم���ي���م���ات ع���اج���ي���ة يف 
ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول ال��ف��ق��رية يف 
تنت�سر  التي  واآ�سيا  اأفريقيا  قارتي 

فيها اأمرا�ض العيون. 
وت��وج��ه��ت ال��دك��ت��ورة م��ن��ال ترمي 
الهيئة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����س��ك��ر 
الب�سرية  ل����ل����م����وارد  الحت�����ادي�����ة 
احل���ك���وم���ي���ة ع���ل���ى ت���ع���اون���ه���ا مع 
تنفيذ  يف  دب�������ي،  ن�����ور  م���وؤ����س�������س���ة 
واإ�سهارها  الإن�����س��ان��ي��ة،  م��ب��ادرات��ه��ا 
بني موظفي احلكومة الحتادية؛ 
عمل  يف  امل�ساهمة  فر�سة  ملنحهم 
اخل���ري، ���س��واء ك��ان ذل��ك بالتطوع 

اأو التربع. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ا�ستقبل جامع ال�سيخ زايد الكبري، �سيوفه من ال�سائمني واملفطرين، يف اأجواء 
اإمتام جميع ا�ستعداداته اخلدمّية وامليدانّية، من خال  روحانية خا�سة، بعد 
رح الكبري، �سمن م�سروعي “�سيوفنا  توفري الّت�سهيات الازمة ل�سيوف ال�سّ
جاء  ال��ذي  اخلري”  �سعار”مزون  حتت  رم�سانّية”،  و”م�سابيح  ال�سائمون” 
ا�ستجابًة وتلبيًة لتوجيهات �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة _حفظه اهلل_ باأن 

يكون عام 2017م ، عام اخلري.
األف �سائم وم�سٍل خال   257،632 بلغ عدد �سيوف اجلامع حوايل  حيث 
�سائم  األ��ف    201،260 نحو   بينهم  من  رم�سان،  �سهر  من  الأول  الأ�سبوع 
يف  م�سروع “�سيوفنا ال�سائمون” الذي يقام �سنوياً عن روح املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، و 56،372 األف م�سٍل اأدوا �ساة 
اجلامع  اإماما  اأحياها  التي  املباركة،  الليايل  هذه  خال  اجلامع  يف  الرتاويح 
اإدري�ض اأبكر ويحيى عي�سان، بينما ا�ستقبل جامع ال�سيخ زايد يف الفجرية نحو 

نف�سها. الفرتة  خال  م�سل   11،178
ويعد م�سروع رم�سان “ مزون اخلري “ من اأكرب واأهم م�ساريع املركز املدرجة 
�سمن خطته ال�سرتاتيجية ، حيث يبلغ عدد القائمني على تنفيذه والإ�سراف 

عليه اأكر من 550 �سخ�ض من 20 جهة من القطاعني العام واخلا�ض.
و�سكلت  فرق عمل خمتلفة ، اإمياناً من املركز باأهمية ت�سافر اجلهود لتحقيق 
امل�سلحة، ومديرية  القوات  املرجوة، ومن هذه اجلهات نادي �سباط  الأه��داف 
التوجيه املعنوي بالقيادة العامة للقوات امل�سلحة، اإ�سافًة اإىل كٍل من اإدارة املهام 
اخلا�سة، واإدارة الطوارئ وال�سامة العامة، ومديرية املرور والدوريات، التابعة 
للقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، والهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سامية والأوقاف 
ومركز  املتكامل،  النقل  ومركز  اأبوظبي،  يف  والنقل  البلدية  ال�سوؤون  ودائ��رة   ،
اأبوظبي لاإعام، اإ�سافة اإىل �سركة �ساعد  اأبوظبي، و�سركة  اإدارة النفايات يف 

لاأنظمة املرورية، وهيئة الهال الأحمر الإماراتي، وفريق اأب�سر للتطوع. 
يف  مكيفة  اإفطار  خيمة  ع�سرة  اثنتي  الكبري،  زاي��د  ال�سيخ  جامع  مركز  وجهز 
�سهر  خ��ال  يومًيا،  مفطر   27000 من  اأك��ر  ل�ستقبال  ا�ستعداًدا  اجلامع 
رم�سان املبارك ، ُتقّدم وجبات الإفطار لهم عن روح املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان  _طيب اهلل ث��راه_ ،  بالتعاون مع  نادي �سباط 
كهربائية،  نقل  �سيارات  املركز  اإدارة  وف��رت  كما  اأبوظبي.  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات 
مل�ساعدة كبار ال�سن والعائات واأ�سحاب الهمم على التنقل من جميع املواقف 
املخ�س�سة للمفطرين وامل�سلني ، ب�سهولة وي�سر، اإ�سافة اإىل توفري نحو اأكر 

من 3000 مقعد للم�سلني، واأكر من مائة مقاعد متحركة .
املركز  جهود  )ت�سعى  قائا:  املركز  عام  مدير  العبيديل  يو�سف  �سعادة  واأ�سار 
املركز  لدعم عمل  عام اخلري؛  مبادرات  وتفعيل  ال�سراكات  ؛ ل�ستثمار  حثيثًة 
امل�سلني  من  اجلامع  مل��رت��ادي  العام  الر�سا  م�ستوى  ورف��ع  ال��ك��رمي،  ال�سهر  يف 
اإن ما يبعث على  %. كما   96 واملفطرين، وال��ذي بلغ يف العام املا�سي ن�سبة  
اآلف  خلدمة  ال��وط��ن   وب��ن��ات  اأب��ن��اء  ب�سواعد  خدماته  يقدم  امل��رك��ز  اأن  الفخر 
ال�سائمني وامل�سلني يف ال�سرح الكبري ابتداء من خيام الإفطار واملواقف وحتى 

قاعات ال�ساة(.
واأ�ساف العبيديل اأنه ويف اإطار �سعي اإدارة املركز يف حتقيق اأهداف وحماور عام 
اخلري املتمثلة يف تر�سيخ ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز امل�سوؤولية املجتمعية، 
ا�ستقطب املركز بالإ�سافة اإىل موظفيه، متطوعني من عدد من اجلهات منها  
وزارة �سوؤون الرئا�سة و هيئة الهال الأحمر، وفريق اأب�سر للتطوع، بالإ�سافة 
اإىل متطوعني من موظفي مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري وذلك دعًما جلهود 
اأرقى  وتقدمي  الف�سيل  ال�سهر  خ��ال  واملفطرين  امل�سلني  خدمة  يف  اجلامع 

اخلدمات لهم.  
ويف ال�سياق ذاته ، اأطلق املركز عددا من املبادرات �سمن م�سروع مزون اخلري، 
توفري  يف  املتمثلة  )���س��ح��ة(  ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ك��م��ب��ادرات 
العيادة املتنقلة لإجراء فحو�سات طبية للجمهور يف منطقة خيام الإفطار يف 
اجلامع، وحمات  التربع بالدم التي يقدمها بنك الدم خال ال�سهر الف�سيل، 
بالإ�سافة اإىل الفح�ض الطبي لل�سائمني طوال ال�سهر الف�سيل بالتعاون مع 
النعمة  بالتعاون مع م�سروع حفظ  املركز  م�ست�سفى يونيفري�سال. وا�ست�ساف 
التابع لهيئة الهال الأحمر، مبادرة �سجرة النعمة، والتي تتمثل بو�سع �سبع 
�سجرات، ترمز اإىل الإمارات ال�سبع، مع ترابط اأغ�سانها لتربز تاحم جمتمع 
للم�سلني طوال  الباردة  املرطبات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة   ، و�سعًبا  قيادًة  الإم��ارات 
ال�سهر الكرمي بعد �ساة الرتاويح .  وي�سعى اجلامع خال ال�سهر الف�سيل، 

اإىل تعزيز دوره الّديني يف املجتمع، من خال املحا�سرات اليومية التي يلقيها  
�سيوف �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة -حفظه 
اهلل- ، يف مقر اجلامع بعد �ساة الرتاويح ، كما ي�ست�سيف اجلامع بالتعاون 
، الذي تعلن  مع قيادة الوحدات امل�ساندة يف القوات امل�سلحة »مدفع الإفطار« 
اجتماعيا  م��وروث��ا  ويعد   ، الكرمي  ال�سهر  اأي��ام  ط��وال  الإف��ط��ار  طلقاته موعد 

اأ�سيا يف املجتمع املحلي الإماراتي . 
وا�ستعدادا ل�ستيعاب الأعداد املتزايدة من امل�سلني وال�سائمني الذين يتوافدون 
على اجلامع طيلة اأيام وليايل �سهر رم�سان املبارك، خ�س�ض املركز عدًدا من 
الداخلية،  وزارة  ملبنى  املجاورة  ال�ساحة  يف  امل�سلني  ملركبات  الإ�سافية  املواقف 
امل�ساة  الكرامة، مع وجود ج�سر  لواحة  املجاورة  الإ�سافية  املواقف  عاوة عن 
ال���ذي ي��رب��ط امل��واق��ف امل��ج��اورة ل��واح��ة ال��ك��رام��ة ب��اجل��ام��ع وال���ذي مت تزويده 
مب�ساعد كهربائية؛ لت�سهيل عملية و�سول امل�سلني اإىل اجلامع، بالتن�سيق مع 

دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل يف اأبوظبي . 
الازمة؛  وامليدانية  اخلدمية  ال�ستعدادات  جميع  املركز  اأمت  اآخ��ر،  جانب  من 
ل�ستقبال جموع امل�سلني وال�سيوف يف جامع ال�سيخ زايد يف الفجرية؛ بحيث 
ُيتاح ل�سيوف اجلامع، اأداء عباداتهم ب�سهولة وي�سر، وقد مت اإعداد خيمة اإفطار 
اخلريي��ة،  الفجرية  جمعية  مع  بالت������عاون  املفطرين،  ل�ستقبال  اجلامع؛  يف 

اإ�سافة اإىل اإق���امة فعالية » مدفع الإفطار« ، بالتعاون مع �سرطة الفجرية . 
اأبوظبي  العا�سمة  البارز يف  الثقايف  املعلم  وتر�سيخا لدوره احل�ساري بو�سفه 
الزوار   با�ستقبال  اجلامع  ي�ستمر  ال���زوار،  من  كبرية  اأع��داد  ي�ستقطب  وال��ذي 
امل��ب��ارك، وق��د بلغ ع��دد زوار اجلامع خ��ال الأ�سبوع  اأي��ام �سهر رم�سان  خ��ال 

الأول من رم�سان24500  زائر. 
يذكر اأن مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري التابع لوزارة �سوؤون الرئا�سة يحظى 
برعاية ومتابعة من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الثقافية  للحركة  ن��واة  ليكون  املركز  وتاأ�س�ض  الرئا�سة،  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
والفكرية التي تتمحور حول القيمة الثقافية والوطنية التي ميثلها اجلامع 
والتي تعرب عن املفاهيم والقيم التي ر�سخها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان واملتاأ�سلة يف الوجدان والوعي ، والتي ت�سكل امتدادا للهوية الوطنية 

امل�ستلهمة من تعاليم ديننا احلنيف.

»براند دبي” و”نخيل” يتفقان على تنفيذ م�ساريع 
ابداعية �سمن مبادرة “دبي تتحدث اإليك«

•• دبي-وام: 

دبي،  حلكومة  الإع��ام��ي  للمكتب  الإب��داع��ي  ال���ذراع  دبي”،  “براند  وق��ع 
مذكرة تفاهم مع �سركة “نخيل العقارية”، لتنفيذ جمموعة من املبادرات 
اأطلقها  اإليك” ال��ت��ي  تتحدث  “دبي  م��ب��ادرة  اإط���ار  يف  املتميزة  الإب��داع��ي��ة 
دب��ي مب��ا يدعم  اأرج����اء  ك��اف��ة  الإب��داع��ي��ة يف  الأع��م��ال  “براند دبي” لن�سر 
كمركز  مكانتها  ي��ربز  ج��دي��دا  بعدا  وي�سيف  الإم����ارة  يف  اجل��م��ايل  امل�سهد 
ح�ساري واإبداعي من الطراز الأول. وعربت ميثاء بوحميد، مديرة براند 
دبي، عن اعتزازها بتعاون براند دبي و�سركة نخيل وتقديرها ملا تقوم به 
ال�سركة الوطنية الرائدة من اإ�سهامات كبرية يف تطوير امل�سهد احل�ساري 
اإىل  الرامية  الإم��ارة وهو ما يتطابق مع ر�سالة براند دبي  والإب��داع��ي يف 
التنموية  م�سريتها  خال  اعتمدت  كمدينة  لدبي  املتفردة  الطبيعة  اإب��راز 
على الإبداع بو�سفه املحرك الأ�سا�سي لنه�ستها، والدافع مل�ساعيها الرامية 
من  مل��زي��د  ف��ر���ض  م��ن  يحمله  مب��ا  للم�ستقبل  متكاملة  ق���راءة  اإي��ج��اد  اإىل 
التطوير. م�سرية اإىل اهتمام براند دبي بتو�سيع دائرة التعاون مع ال�سركاء 
ال�سرتاتيجيني لت�سريع وترية الإجناز يف حتويل دبي اإىل متحف مفتوح. 
وقالت بوحميد ان التعاون بني براند دبي، ونخيل �سي�سمح بتطوير اأفكار 
جديدة لن�سر الأعمال الإبداعية، ل�سيما واأن نخيل، وهي اإحدى ال�سركات 
م�ستوى  على  ول��ك��ن  ال��دول��ة  م�ستوى  على  فقط  لي�ض  ال��ك��ربى  العقارية 
املنطقة ، يتبعها العديد من املواقع بالغة التميز املنت�سرة يف خمتلف اأنحاء 
الإمارة، وتعترب من نقاط اجلذب التي يتوافد عليها يوميا اآلف الزائرين 
“براند دبي” يتيح جمال  من داخ��ل وخ��ارج الدولة.. كما ان التعاون مع 
مامح  تن�سر  التي  التقليدية  غري  الأف��ك��ار  من  املزيد  يف  للتفكري  اأرح��ب 
الإب��داع يف املدينة. من جانبه، اأعرب علي را�سد لوتاه رئي�ض جمل�ض اإدارة 
نخيل العقارية، عن تقديره للدور الذي ي�سطلع به براند دبي من خال 
با�ستخدام  دبي  الطابع اجلمايل يف  ن�سر  اإىل  الرامية  مبادراته وم�ساريعه 
الفن والإب��داع. وقال �سوف يتيح لنا هذا التعاون امل�سرتك مع براند دبي 
م�ساعي  مع  يتما�سى  مبا  والإبداعية  اجلمالية  اللم�سات  من  املزيد  و�سع 
امل�سروع  ان  واأ�ساف   . للعماء  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  املتوا�سلة  نخيل 
واحدة  تعد  والتي  يقع يف جزيرة نخلة جمريا،  التعاون  الأول �سمن هذا 
من امل�ساريع العمرانية الأكر متييزا على م�ستوى العامل، وذلك امتدادا 
لعاقات التعاون امل�سرتك بني الطرفني حيث كانت “نخيل” دوما �سريكا 
اأ�سا�سيا ملبادرات براند دبي ، الهادفة اإىل ن�سر امل�ساريع القائمة على الأفكار 
الإبداعية والتي ت�سلط ال�سوء على اإجنازات دبي على مدى العقود القليلة 
اأول امل�ساريع، والذي يعد الأول من نوعه يف املنطقة،  املا�سية. ومت تنفيذ 
العقارية  بالتعاون مع نخيل  يف جزيرة نخلة جمريا حيث قام براند دبي 
بتزيني اجل�سر املوؤدي اإىل هال جزيرة النخلة بعمل ت�سكيلي حول اجل�سر 
اإىل ما يبدو وكاأنه جمموعة من الأ�سجار اليانعة حيث تقوم فكرة امل�سروع 
على دمج العديد من التكوينات املج�سمة بحيث تظهر الأعمدة والدعامات 
للج�سر  ال�سفلي  الأ�سجار، فيما يظهر اجلزء  ك�سيقان  التي حتمل اجل�سر 
ال�سويدي،  �سيماء  اأ�سارت  جانبها  من  اخل�سراء.  الأوراق  من  غابة  وكاأنه 
ي�سعى دوما  دبي  براند  اأن  التعاون موؤكدة  اأهمية هذا  اإىل  امل�سروع  مديرة 
اإىل ن�سر الفنون الإبداعية القادرة على خلق توا�سل فعال وبناء مع كافة 
اأفراد املجتمع �سمن م�ساريعه املنت�سرة يف خمتلف اأرجاء دبي، م�سيفة اأن 
املرحلة القادمة �ست�سهد اإطاق م�ساريع نوعية جديدة �سمن مبادرة “دبي 
تتحدث اإليك”. كنتيجة ملذكرة التفاهم، �سيقوم الطرفان بالإعداد لإطاق 
جمموعة من املبادرات وامل�ساريع التي حتمل ر�سائل اإبداعية تربز اجلانب 
املا�سية، وتلقي  التي حققتها الإمارة خال العقود  احل�ساري لاإجنازات 
اعتمدت  التي  التنموية  امل�سرية  تلك  يف  الإن�سانية  اجلوانب  على  ال�سوء 
اأفكار غري  يف املقام الول على قدرة العقل الب�سري على الإب��داع وتطوير 

تقليدية تخدم خمتلف م�سارات التنمية.

يتكون من  ال��ذي  ال�سكني،  الهري  ، م�سروع  اأبوظبي، من �سمنها  اإم��ارة  يف 
2025 مرتا مربعا،  اأر�ض كل وحدة حوايل  300 وحدة �سكنية م�ساحة 
من بينها 30 قطعة اأر�ض مب�ساحة 3600 مرت مربع لكل وحدة �سكنية، 
360 م���رتا م��رب��ع��ا وم�سجدين  ع���اوة ع��ل��ى حم���ات جت��اري��ة مب�����س��اح��ة 
2700 مرت مربع و900 مرت مربع، وتبلغ تكلفته الجمالية  مب�ساحة 

درهم. مليون   687
امل�����س��روع ع��ل��ى م�ساحة م��ل��ي��ون م��رت م��رب��ع، وي��ع��ت��رب م��ن امل�ساريع  ومي��ت��د 
اللوؤلوؤتني  تقييم  درج���ة  ع��ل��ى  امل��ت��ك��ام��ل��ة، وجن���ح يف احل�����س��ول  الإ���س��ك��ان��ي��ة 
املعتمدة من قبل جمل�ض اأبوظبي للتخطيط العمراين، التي ت�سهم يف رفع 

كفاءة ال�ستخدام واملحافظة على موارد الطاقة املتعددة، وي�سم بنية حتتية 
متكاملة ومرافق خدمية من حدائق وم�ساجد . وتتكون الوحدة ال�سكنية 
وغرفة  رج��ايل  ن��وم وجمل�ض  غ��رف   5 عبارة عن  امل�سروع من طابقني  يف 
معي�سة ومطبخ وغرفة خادمة واأخرى لل�سائق. واأ�سار اآل علي اإىل اأن �سركة 
اأماكن  تغطي  العني،  مدينة  يف  عدة  �سكنية  م�ساريع  حالياً  تنفذ  م�ساندة 
متعددة لتوفر للمواطنني م�ساكن مبوا�سفات بناء عالية اجلودة، م�سريا 
اىل ان امل�ساكن تتوافر فيها متطلبات ال�ستدامة ح�سب ا�سرتاطات جمل�ض 
للم�ساكن  اللوؤلوؤتني  نظام  تطبيق  العمراين حيث مت  للتخطيط  اأبوظبي 
من  ال�سكنية  املجمعات  جميع  احتياجات  تلبية  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع 

•• اأبوظبي-وام: 

تعمل �سركة اأبوظبي للخدمات العامة “م�ساندة” على اجناز كافة اأعمال 
متهيدا  املتبعة،  للخطة  وف��ق��ا  ال��ع��ني،  مدينة  يف  ال�سكني  ال��ه��ري  م�����س��روع 
انطاقاً من حر�سها على  2019، وذلك  بداية عام  امل�سروع مع  لت�سليم 
يف  اأبوظبي  خطة  اأه���داف  حتقيق  يف  ت�سهم  رائ���دة  �سكنية  م�ساريع  تنفيذ 
جمال التنمية الجتماعية، نحو توفري العي�ض الكرمي للمواطنني وتاأمني 
للمواطنني،  الإ�سكانية  اأف�سل اخلدمات  وتقدمي  لهم،  الأ�سري  ال�ستقرار 
مبا يعزز من ا�ستقرار الفرد واملجتمع، وي�سهم يف الرتقاء بامل�ستوى املعي�سي 

لاأ�سرة الإماراتية.
اإدارة البنية التحتية وامل�ساكن  اآل علي مدير  وقال املهند�ض يحيى حممد 
بالإنابة يف “م�ساندة”، اإن ال�سركة تتوىل تنفيذ حزمة من م�ساريع الإ�سكان 

توفري  خ��ال  م��ن  اجل��ي��د،  احل�����س��ري  والتخطيط  ال���س��ت��دام��ة  متطلبات 
م�سغرة.  حدائق  وتنفيذ  وت�سميم  الهوائية،  للدراجات  ومم��رات  م�سارات 
يف  احلكومية  امل�ساكن  ق�سم  رئي�ض  ال�سويدي  ح��ارب  ماجد  املهند�ض  وق��ال 
اأبوظبي ت�سعى لتقدمي خدمات رائدة  اأبوظبي لاإ�سكان، ان حكومة  هيئة 
ال�سكني من خال  ال�ستقرار  تاأمني  و�سرعة  اإ�سعادهم  بهدف  للمواطنني 
وتطلعات  اآم��ال  لتحقيق  م�ستمر  وتن�سيق  وت��ع��اون  ا�سرتاتيجية  �سراكات 

املواطنني وامل�ساهمة يف �سرعة ح�سول املواطنني على الدعم ال�سكني .
واأو�سح ان م�سروع الهري ال�سكني هو احد ثمار هذا التعاون ال�سرتاتيجي 

مع �سركة اأبوظبي للخدمات العامة “م�ساندة« .
م�سريا اىل ان هذه ال�سراكات ال�سرتاتيجية تاأتي لتلبي احتياجات املجتمع 
من خال تنفيذ م�ساريع م�ستدامة �سمن جممعات �سكنية متكاملة تقدم 
الجتماعي  امل�ستوى  م��ن  وت��رف��ع  وال��رف��اه��ي��ة  ال��راح��ة  م��ن  م�ستوى  اأع��ل��ى 

••دبي -وام: 

�ساركت جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم للعلوم الطبية يف فعاليات 
املوؤمتر الدويل لربنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يونيو اجلاري  الأول من  30 مايو وحتى  الفرتة من  اأقيم خ��ال  ال��ذي 
عاما  “�ستون  عنوان  حتت  بفيينا  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مبقر 

واأكر من امل�ساهمة يف التنمية«.
امل��وؤمت��ر والذي  امل�سارك يف  ال��دول��ة  وج��اءت م�ساركة اجل��ائ��زة �سمن وف��د 
الوكالة  ل��دى  للدولة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  الكعبي  علي  حمد  �سعادة  ي��راأ���س��ه 

النووية  للرقابة  الإحت��ادي��ة  الهيئة  وع�سوية  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
و�سركة  للطاقة  “نواة”  و���س��رك��ة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الم����ارات  وموؤ�س�سة 
“�سحة” وجامعة ال�سارقة واجلامعة الأمريكية بال�سارقة واملركز الدويل 

للزراعة امللحية.
واأو�سح عبد اهلل بن �سوقات ع�سو جمل�ض اأمناء جائزة حمدان الطبية الذي 
راأ�ض وفد اجلائزة يف املوؤمتر اأن هذه امل�ساركة جاءت تنفيذا لتوجيهات �سمو 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�ض هيئة 
املنظمات  مع  التعاون  �سبل  تعزيز  ب�سرورة  اجلائزة  راع��ي  بدبي  ال�سحة 
الإمارات  دولة  داخل  امل�ستدامة  التنمية  مقومات  باإر�ساء  املعنية  الدولية 

وخارجها.
هي  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  للوكالة  التقني  التعاون  م�ساريع  اأن  وذك��ر 
تعزيز  يف  احليوي  بدورها  اإميانا  اجلائزة  تدعمها  التي  امل�سارات  اإح��دى 
يف  وبخا�سة  الإم����ارات  دول��ة  يف  ال��ذري��ة  للطاقة  ال�سلمية  الإ�ستخدامات 
املجال الطبي مبا يعزز املكانة العاملية للدولة وير�سخ تبنيها ملبداأ تطبيق 

اأف�سل املمار�سات.
واأو�سح اأن م�ساركة جائزة حمدان الطبية يف دعم م�ساريع التعاون التقني 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار ال�سنوات املا�سية �ساهم يف تعزيز 
م�ساركة القطاع ال�سحي يف الإ�ستفادة من هذه امل�ساريع يف دولة الإمارات.

و�سارك وفد اجلائزة خال زيارته اإىل فيينا يف العديد من اللقاءات مع 
الدور  تطوير  �سبل  ملناق�سة  الذرية  للطاقة  الدولية  بالوكالة  امل�سوؤولني 
امل�ستقبلي للجائزة يف دعم برامج التعاون التقني مع الوكالة يف املجالني 

الطبي وال�سحي.
يف  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  ج��ائ��زة  وف��د  �سم 
واإقليمية  وطنية  م�ساريع  من�سقة  ال�سويدي  جميلة  الدكتورة  ع�سويته 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  الطبي  الإ�سعاع  جم��ال  يف 
والدكتورة �سريين حمادة املن�سقة العلمية بجائزة ال�سيخ حمدان الطبية 

ووائل اأبو �سيف امل�سوؤول الإداري باجلائزة.

�خلري عام  �خلري” يف  “مزون 

اأجواء روحانية جتمع امل�سلني واملفطرين يف جامع ال�سيخ زايد الكبري

حنيف القا�سم: حماية الأطفال �سحايا احلروب م�سوؤولية اأخالقية واإن�سانية
•• دبي-وام:

اأكد معايل الدكتور حنيف ح�سن القا�سم رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز جنيف 
حلقوق الإن�سان واحلوار العاملي اأن توفري احلماية لاأطفال واملدنيني 
واإن�سانية  اأخ��اق��ي��ة  م�سوؤولية  ي�سكل  وال��ن��زاع��ات  احل���روب  مناطق  يف 
للمجتمع الدويل مبوؤ�س�ساته املدنية والر�سمية.. داعيا اجلهات املعنية 

اإىل �سرورة حتمل م�سوؤولياتها يف هذا ال�ساأن.
للت�سامن  العاملي  اليوم  املركز مبنا�سبة  اأ�سدره  بيان  القا�سم يف  و�سدد 
م��ع �سحايا ال��ع��دوان م��ن الأط��ف��ال ..ع��ل��ى ���س��رورة ق��ي��ام تلك اجلهات 
باأدوار اأكر فاعلية واإيجابية وتعدي مرحلة الإدانة وال�سجب وخا�سة 
امل�سلحة  واجل��م��اع��ات  امللي�سيات  ترتكبها  ال��ت��ي  الإن�سانية  ال��ك��وارث  يف 

اأو  دينية  �سواء  خمتلفة  ب�سعارات  ال�سلطة  علي  �سراعها  يف  واملتناحرة 
فكرية اأو ادعاءات جمتمعية واقت�سادية دون النظر اإىل معاناة �سعوبهم 
النتهاكات وجرائم  لأب�سع  يتعر�سون  الذين  والن�ساء  الأطفال  ل�سيما 
الداخلية  اجلماعية  للهجرة  اللجوء  اإىل  ا�سطرتهم  جماعية  اإب���ادة 

واخلارجية يف اأعداد غري م�سبوقة.
واأ�سار اإىل الأرقام التي ذكرتها املنظمات الدولية العاملة يف هذا ال�ساأن 
حيث اأكدت منظمة اليون�سيف يف دي�سمرب من العام املا�سي اأن حوايل 2 
مليون طفل ميني يواجهون خطرا ج�سيما ب�سبب اجلوع و�سوء التغذية 
اأ�سواأ كارثة  با�سم  – التي تعرف  الأهلية يف �سوريا  اأن احلرب  مو�سحا 

اإن�سانية يف القرن ال�21 مثال اآخر على ا�ستهداف الأطفال ع�سوائيا . 
�سوريا  ط��ف��ل يف  م��اي��ني   5 ح���وايل  ه��ن��اك  اأن  اليوني�سيف  اأك����دت  ك��م��ا 

مناطق  يف  يعي�سون  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون   2 وح����وايل  للم�ساعدة  ي��ح��ت��اج��ون 
املواجهات اأي�سا .

الإن�ساين  والدعم  والر�سمي  ال�سعبي  الإم��ارات��ي  ال��دور  القا�سم  وثمن 
املتميز واملتوا�سل للمجتمعات العربية وغريها من املجتمعات املنكوبة 

حول العامل دون النظر اإىل اختاف اللغة اأو الدين والفكر . 
القومي  تتميز باحل�ض  واعية  لقيادة  �ساملة  روؤي  اأن ذلك يعك�ض  واأك��د 

والوطني .
الإن�سانية  واملوؤ�س�سات  القرار  �ساتعي  قيام  �سرورة  اإىل  البيان  يف  ودعا 
بالتعاون والعمل قدما نحو و�سع حدود قاطعة للمواجهات  والدولية 
وال�����س��راع��ات ووق���ف ن��زي��ف ال��دم��اء وال��دم��ار ال���ذي ت��دف��ع ثمنه دائما 

ال�سعوب واملجتمعات. 

»م�ساندة« تنجز م�سروع الهري ال�سكني بداية 2019

جائزة حمدان الطبية ت�سارك يف موؤمتر برنامج التعاون التقني لوكالة الطاقة الذرية بفيينا
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عزة النعيمي ت�سارك 255 طفاًل يتيما من بينهم اأبناء ال�سهداء واأ�سحاب الهمم افطارًا جماعيًا
•• عجمان ـ الفجر 

عام  م��دي��ر  النعيمي  اهلل  ع��ب��د  ب��ن��ت  ع���زة  ال�سيخة  اأك����دت 
موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية حر�ض املوؤ�س�سة 
على تبني الفعاليات الإن�سانية التى من �ساأنها غر�ض القيم 
واملبادئ بني افراد املجتمع ومو�سحة ان الأطفال اليتام 
قدراتهم  وت��ن��م��ي��ة  بجانبهم  ل��ل��وق��وف  احل��اج��ة  ام�����ض  يف 

واكت�ساف مواهبهم التي ي�ستفيد منها الوطن.
جاء ذلك خال تنظيم موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي 
ومن  يتيما  طفا   255 لعدد  جماعيا  اف��ط��ارا  اخلريية 
بينهم ابناء ال�سهداء واأ�سحاب الهمم بالتعاون مع فندق 

ف��ريم��ون��ت ع��ج��م��ان وب��ح�����س��ور اأم��ه��ات الط��ف��ال وكذلك 
الر�سامة الإماراتية بدور اآل علي وعددا من ال�سخ�سيات 
العامة ام�ض يف جو ا�سري متميز ب�سيافة فندق الفريمنت 

بعجمان مبنا�سبة عام اخلري.
الدور  اىل  النعيمي  اهلل  عبد  بنت  ع��زة  ال�سيخة  وا���س��ارت 
مع  التوا�سل  خ��ال  من  املجتمع  يف  املوؤ�س�سة  تلعبه  التي 
هذه الفئات املهمة  لبث روح التعاون وتبادل املعرفة من 
خال الوقوف بجانبهم وال�سعور بهم وتلبية متطلباتهم 
وال�سعادة  الر�سا  درج��ات  لأعلى  للو�سول  واحتياجاتهم 
املن�سودة مبا يتما�سى مع عام اخلري حيث تناول الطفال 
فطورهم مع ا�سرهم، كما ا�سادت بدعم وتبني ادارة فندق 

فريمونت مللتقى ال�سرة الرم�ساين و�سكرتهم على ح�سن 
ال�ستقبال وال�سيافة وقدمت درعا تذكاريا لإدارة الفندق 
وكما مت تقدمي 500 درهما لكل يتيما من زكاة احلاكم 
لإدخال الفرح وال�سرور يف نفو�سهم وتوطيد ال�سلة بينهم 

وبني املوؤ�س�سة اخلريية.
اجلماعي  الف��ط��ار  ب���ان  النعيمي  ع���زة  ال�سيخة  واأف�����ادت 
لعدد من الأطفال اليتام يهدف اىل تقاربهم والإح�سا�ض 
الر�سا بق�ساء  بوجود ح��الت مماثلة تبث فيهم نوع من 
اهلل وال�سعور بان املجتمع يقف بجوارهم وان الدولة تلبي 
املجتمعية  للم�ساركة  يدفعهم  تن�ساهم مما  رغباتهم ومل 

لتنمية دولة المارات وتقدمها.

�مل�صاجد �لعامرة �هم ما مييز �صهر رم�صان �لكرمي

فعاليات خريية ودينية واجتماعية وثقافية وريا�سية متنوعة خالل �سهر رم�سان
•• عجمان ـ الفجر 

�سهر  يت�سمنها  امي��ان��ي��ة  ن��ف��ح��ات 
رم�����س��ان ال���ك���رمي، وي��ت�����س��اب��ق فيه 
امل�����س��ل��م��ون ع���ل���ى ف���ع���ل اخل�����ريات 
وال�سدقات لي�سود ال�سهر التكافل 
وال���رتاح���م ب��ني اجل��م��ي��ع، وتزخر 
ن���دي���ة عذبة  ب���اأ����س���وات  امل�����س��اج��د 
اجلهات  م����ن  ال���ع���دي���د  وت�������س���ع���ى 
الدينية  امل��ح��ا���س��رات  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
رم�سان  �سهر  بف�سائل  للتعريف 
�سهر  ك��ون��ه  ورح��م��ت��ه  مغفرته  يف 
القيام  التقوى، والتعريف بف�سل 
وف�سل ليلة القدر واحلر�ض على 
اغتنامها، كما تت�سابق ايادي اخلري 
اخلريية  واجل���ه���ات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
بدولة الإمارات لت�سل اإىل العديد 
من املدن والدول حول العامل من 
والوا�سح  ال��ك��ب��ري  ال�����دور  خ���ال 
واجلمعيات  امل���وؤ����س�������س���ات  ل��ك��اف��ة 
العام  اخل���ريي���ة. وف��ع��ال��ي��ات ه���ذا 
ل�سيما  اخل����ا�����ض  ط���اب���ع���ه���ا  ل���ه���ا 
وان���ه���ا ت��ت��زام��ن م���ع ع����ام اخل���ري. 
بجميع  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��ت��وان��ى  ول 
العديد  تنفيذ  م��ن  تخ�س�ساتها 
مع  تتنا�سب  التي  الفعاليات  م��ن 
وخا�سة  ال��ك��رمي  ال�سهر  ف�سائل 
وموؤ�س�سات  اخل��ريي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
تنفذ  رم�سان  ف�سهر  العام،  النفع 
ف��ي��ه ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��اري��ع التي 
وي�سود  املحتاجة  ال���س��ر  تام�ض 
كبري  ب�سكل  وال���رتاح���م  ال��ت��ك��اف��ل 

بني املجتمع.
ب�سكل  ت���زخ���ر  ع���ج���م���ان  واإم���������ارة 
التي  والن�سطة  بالفعاليات  دائ��م 
الكرمي  ال�سهر  يف  تنظم  ما  دائما 
تنفيذ  الفعاليات  تلك  راأ�ض  وعلى 
واإميانية  ودينية  ثقافية  مبادرات 
ج������دي������دة امل�����ح�����ت�����وى وم����ت����ع����ددة 

احلمات  م����ن  ال���ك���ث���ري  ال����ك����رمي 
الن�سانية  والع����م����ال  اخل���ريي���ة 
وتختلف الن�ساطات ما بني دينية 
وثقافية وريا�سية وكذلك العديد 

من امل�سابقات املتنوعة.
ابرز  ان  رم�����س��ان  وق����ال حم��م��ود 
م���ا مي��ي��ز ���س��ه��ر رم�����س��ان الكرمي 
امل�������س���اج���د ال���ع���ام���رة وال�����س����وات 
ال��ن��دي��ة ب��ك��اف��ة امل�����س��اج��د وحر�ض 
رم�سان  ق��ي��ام  ع��ل��ى  ال�����س��ائ��م��ون 
والت�سابق يف عمل اخلريات وترك 
فا�سل،  ول���ي���د  واك������د  امل����ن����ك����رات. 
بالإيجابيات  م���ل���يء  ال�����س��ه��ر  ان 
، وع��ل��ى اجلميع  واع���م���ال اخل���ري 
ي�سيع  م����ا  اإىل  الل���ت���ف���ات  ع�����دم 
الوقت و�سرورة ممار�سة الريا�سة 
للمحافظة  رم�سان  �سهر  خ��ال 
وال�ستفادة  العامة  ال�سحة  على 
ممار�سة  من  وال�سحية  النف�سية 
ل�سيما  ال�سيام  اأث��ن��اء  ال��ري��ا���س��ة 
ال�سيام  مع  الريا�سة  ممار�سة  ان 
اجل�سم  �سكل  ترتيب  على  ت�ساعد 
ب�����س��ورة م��ث��ال��ي��ة. واأ����س���اد حممد 
���س��ع��د، ب�����دور امل��ت��ط��وع��ني خال 
ال�����س��ه��ر ال��ك��رمي وح��ر���س��ه��م على 
املبادرات  من  العديد  يف  التواجد 
ال����ت����ي ت���ن���ف���ذه���ا ك����اف����ة اجل���ه���ات 
اخلريية، موؤكدا على دور هذا يف 
تعزيز ثقافة التطوع لدى الن�ضء 

وتاأ�سيل ذلك يف نفو�سهم.
تزخر  اهلل،  ف��ت��ح  ول���ي���د  وا����س���اف 
دولة المارات بالعديد من الفرق 
ب�سكل  ت�ساهم  وال��ت��ي  التطوعية 
املتطوعني  اأع����داد  زي���ادة  يف  كبري 
بكافة امل�ساريع واملبادرات اخلريية 
الدولة  م�ستوى  على  والن�سانية 
وي�����ت�����زاي�����د اع����������داد امل���ت���ط���وع���ني 
رم�سان  ����س���ه���ر  يف  وج����ه����وده����م 

املبارك. 

ع����ام  يف   ك��ل  لت�ساهم  امل�����س��ام��ني، 
العطاء  م�سرية  وا�ستمرار  تعزيز  
داأبت عليه الإمارة  الذي  اخلريي 
خ���ال الأع������وام امل��ا���س��ي��ة. وذلك 

بدعم ورعاية القيادة الر�سيدة.
العام  ه����ذا  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وك��ر���س��ت 
وان�سطتها   م���ب���ادرات���ه���ا  م��ع��ظ��م 
ل��ت��ت��زام��ن م���ع ع����ام اخل����ري الذي 
حتتفل به الدولة، من اأجل تر�سيخ 
وا���س��ت��دام��ة اخل���ري يف الإم������ارات، 
ث��ق��اف��ة وم��ف��ه��وم العطاء  وت��ع��زي��ز 
اخل�����ريي وال���ت���ط���وع يف جم���الت 

العمل الإن�ساين واملجتمعي.
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��م��ل  ب��ح��ي��ث 
عجمان  رم���������س����ان  ل���ف���ع���ال���ي���ات 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز ح��م��دان بن 
الربنامج  ال��رتاث  لإحياء  حممد 
هبوب   « تنظيم  على  الرم�ساين 
اخل����ري« ال����ذي ���س��ي��ق��دم ع���دد من  
يف  التوعوية  الدينية  املحا�سرات 
م�سجد اآمنه بن الغرير – رحمها 
اهلل -  بهدف ن�سر الوعي الديني 
واحلكمة  بالكلمة  النا�ض  وتوجيه 

واملوعظة احل�سنة.
 ك��م��ا ت�����س��م ف��ع��ال��ي��ات ه���ذا العام 
ن�سعى« من  لإ���س��ع��اده��م   « م��ب��ادرة 

العامل  قراء  نخبة  قارئ من   24
رم�سان  ليايل  لإحياء  الإ�سامي 
يف ك��ل م��ن م�سجد ال�سيخ زاي��د و 
واأو�سحت   ، الغرير  اآمنة  م�سجد 
ان  اللجنة رك��زت  يف هذه الدورة 
على ا�ستقطاب و اإبراز القّراء من 
اأبناء الإمارات والذي بلغ عددهم 
14 قارئ والقّراء املحليني لإثراء 
من  ب��اأج��واء  الرم�سانية  الليايل 

الروحانية.
وق���ال  ر���س��دي ي��ون�����ض، هلل احلمد 
بالعديد  ال���ك���رمي  ال�����س��ه��ر  ي��زخ��ر 
مع  تتنا�سب  التي  الفعاليات  م��ن 
 ، ال��ك��رمي  رم�����س��ان  �سهر  ف�سائل 
�سواء من م�سابقات قراآن كرمي او 
العديد  وتنفيذ  دينية  حما�سرات 
م���ن امل�����س��اري��ع اخل���ريي���ة، ك��م��ا ان 
كبرية  اهمية  الريا�سي  للجانب 
وتنفيذ  ال���ك���رمي  ال�����س��ه��ر  خ����ال 
الريا�سية  ال����دورات  م��ن  ال��ع��دي��د 

وخا�سة كرة القدم.
من جانبه قال جمال علم الدين، 
فيه  يت�سابق  ال��ك��رمي  ال�����س��ه��ر  ان 
اجل���م���ي���ع  ل��ف��ع��ل اخل������ريات ومن 
اه���م ا���س��ك��ال ع��م��ل اخل���ري »العمل 
التطوعي« في�سارك افراد املجتمع 

العديد  يف  الع��م��ار  خمتلف  م��ن 
م����ن احل����م����ات م����وؤك����دي����ن على 
وتعزيز  التطوعي  العمل  اأهمية 
ثقافته لدى املواطنني واملقيمني، 
حتى اأ�سبح العمل التطوعي �سمة 
الكرمي،  ال�سهر  يف  الأغلبية  لدى 
واأ�سبح للعمل التطوعي دور كبري 
يف دعم العمل اخلريي والن�ساين. 
ان  ل�سك  عي�سى،  �سكري  وا�ساف 
بالفعاليات  ي��زخ��ر  رم�سان  �سهر 
املقابل  ويف  م��ع��ه،  تتنا�سب  ال��ت��ي 
ال�سلبية  املمار�سات  بع�ض  توجد 
ال�سائمني  م����ن  ال���ع���دي���د  ل�����دى 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ع���دم  وم��ن��ه��ا 
وا�ساعة  واحل��رك��ة  الن�ساط  وقلة 
وامل�سل�سات  ال��ربام��ج  اأم  ال��وق��ت 
واأك����د حممد  ف��ي��ه.  م��ب��ال��غ  ب�سكل 
�سلبي،  اأن على اجلميع ال�ستفادة 
م���ن ال�����س��ه��ر ال���ك���رمي م���ن خال 
اليوم  م��ن  كبري  وق��ت  تخ�سي�ض 
لقراءة القراآن وممار�سة الريا�سة 
ال�����س��ه��ر م��رح��ل��ة هامة  واع���ت���ب���ار 

للحفاظ على اجل�سم.
واأ�ساد �سعد عادل، بحر�ض العديد 
من املوؤ�س�سات على تنظيم العديد 
من الفعاليات حيث ي�سهد ال�سهر 

ل��ع��دد م���ن الأ�سر  خ���ال زي�����ارات 
احتياجاتهم  وت��ل��م�����ض  امل��ت��ع��ف��ف��ة 
وت�����ق�����دمي امل���������س����اع����دات امل���ال���ي���ة 
واملعنوية، وتنظيم اإفطار جماعي 
تعزيز ثقافة  ب��ه��دف  وذل���ك  ل��ه��م، 
امل�������س���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ودع����م 
م��ف��ه��وم ال��ت��ك��اف��ل الج��ت��م��اع��ي  يف 
وفعالية  والعطاء،  اخلري  اإم��ارات 
»و����س���ال« ال��ت��ى ت��ق��ام حت��ت �سعار 
ِبِه   ُ اهلَلّ اأََم��َر  َما  ُلوَن  َي�سِ ��ِذي��َن  )َواَلّ
الفعالية  وتت�سمن  ��َل(  ُي��و���سَ اأَن 
زيارة دار امل�سنني وزيارة للمر�سى 
خليفة،  م�ست�سفى  يف  والأط���ف���ال 

اإفطار  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ل��ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى خدمة  ج��م��اع��ي 
رقباء  وت��ك��رمي  ال��ع��ام��ر،   امل�سجد 
ال�����س��ري وامل��ت��ط��وع��ني  ول���ق���اء مع 

امل�سلمني اجلدد.
را�سد  بن  حميد  مركز  ينظم  كما 
الكرمي،  القراآن  خلدمة  النعيمي 
ل��ل��ق��راآن الكرمي   ج��ائ��زة ع��ج��م��ان 
وال���ت���ي لق����ت اإق�����ب�����اًل  ك���ب���رياً يف 
الدورة احلادية ع�سر، التي تعددت 
فروعها ، حيث ت�سمنت 6 فروع : 
م�سابقة القراآن الكرمي الأ�سا�سية 
ب3 فروع خمتلفة  وم�سابقة ي�ض 

حكومة  ملوظفي  احلكيم  والقراآن 
عجمان وم�سابقة املهتدين اجلدد 
وم�سابقة  العامل،  اأخي  وم�سابقة 
اأجمل  وم�سابقة   ، ال�����س��ور  ق�����س��ار 
القراآن  م��ع��ل��م  وم�����س��اب��ق��ة  ت��رت��ي��ل 
امل�ساركني  ع���دد  ب��ل��غ  و    ، امل��ت��م��ي��ز 
من  ومت�سابقة  مت�سابق   648

خمتلف اإمارات الدولة.
امل�سجد  ف��ع��ال��ي��ة  ت���اأت���ي  واأخ�������ريا 
العامر والتي ت�سهد ع�سرات اآلف 
الكرمي  ال�����س��ه��ر  امل�����س��ل��ني ط����وال 
من  العام  هذا  ن�سخة  وي�سارك يف 
فعاليات امل�سجد العامر اأكر من 

�صعد عادلجمال علم �لدين

وليد فا�صل

حممد �صعد ر�صدي يون�س

حممود رم�صان

�صكري عي�صى

وليد فتح �هلل

حممد �صلبي

يف �إطار دعمها �مل�صتمر للمو�هب �ل�صابة 

اأبوظبي يف   مبركزها  امل�سرحي  املمثل  اعداد  ور�سة  “الثقافة” تنظم 
•• اأبوظبي-الفجر:

وتنمية  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
املعرفة اأم�ض  ور�سة يف اعداد املمثل 
الوزارة  امل�سرحي على م�سرح مركز 
ت�ستمر  وال���ت���ي  م�����س��اء  اأب��وظ��ب��ي  يف 
على مدى 4 ا�سابيع   يحا�سر فيها 
 ، الدرمكي  في�سل  امل�سرحي  املخرج 
�سخ�سا   30 نحو  مب�ساركة  وذل��ك 
الدول  العديد من  و  الإم���ارات  من 
الفئات  وم����ن خم��ت��ل��ف   ال��ع��رب��ي��ة، 
امل�سرحي  العمل  ه��واة  من  العمرية 
وتاأتي الور�سة يف اطار دعم الوزارة 
ال�سباب   وامل���وه���وب���ني  ل��ل��م��ب��دع��ني 
والفنية  الثقافية  امل��ج��الت  بكافة 
والدب��ي��ة، واإط��اق دم��اء جديدة يف 

�سرايني امل�سرح الإماراتي.
بدوره اأو�سح يا�سر القرقاوي مدير 
ب���وزارة  الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإدارة 
الوزارة  ان  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
وبتوجيهات من معايل ال�سيخ نهيان 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  ال  مبارك  بن 
خال  م��ن  ت�سعى  امل��ع��رف��ة  وتنمية 
كافة  لتقدمي  واأن�سطتها  فعالياتها 
املوهوبني  والرعاية  الدعم  ا�سكال 

���س��ب��ق م���ن مبدعي  مل���ن  امل�����س��رح��ي��ة 
ال�سباب   ولتاأهيل  الإم��ارات��ي  امل�سرح 
امل�سرح  ف����ن  ت���ع���ل���م  يف  ال����راغ����ب����ني 
لرتغيبهم   �ساملة  جرعة  ومنحهم 
الفر�سة  وات����اح����ة  ال���ف���ن  ه�����ذا  يف 
اأم���ام���ه���م ل��اح��ت��ك��اك امل��ب��ا���س��ر مع  
املوجودين  امل�����س��رح��ي   ال��ف��ن  رم���وز 
ب��ال��دول��ة. م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب الفنان 
الور�سة  م�سرف  ال��درم��ك��ي  في�سل 
عن تقديره لوزارة الثقافة وتنمية 
املعرفة على اتاحة الفر�سة لتقدمي 
ه��ذه ال��ور���س��ة ال��ت��ي ت��اأت��ي يف موعد 
املو�سم  ان  وذل������ك  ج�����دا  م��ن��ا���س��ب 
الكرمي  ال�سهر  بعد  يبداأ  امل�سرحي 
للمنت�سبني  طيبة  فر�سة  انها  كما 
لانتفاع من اوقاتهم خال ال�سهر 

الكرمي يف التدريب وال�ستفادة .
واو�سح الدرمكي  اأن الور�سة ت�سم 
املمثل  ادوات  معرفة  على  التدريب 
املتعددة والتدريب علي ا�ستخدامها 
والعاقة  ت���ط���وي���ره���ا  وحم�����اول�����ة 
ب��ني امل��م��ث��ل وج�����س��ده وال��ع��م��ل علي 
م�����رون�����ة اجل�������س���د وال�����و������س�����ول به 
لعب  خاله  م��ن  ي�ستطيع  مل�ستوي 
تعتمد  ق����د  خم��ت��ل��ف��ة  ���س��خ�����س��ي��ات 

ق��درات ج�سدية خا�سة  احيانا علي 
واخليال  ال��رتك��ي��ز  علي  وال��ت��دري��ب 
والفرق  داخ����ل جم��م��وع��ة  وال��ع��م��ل 
ب���ني م��در���س��ة مت��ث��ي��ل واخ�����ري من 
التح�سري  وط��ري��ق��ة  الداء   ح��ي��ث 
الن�ض  ق��راأه  من  بداية  لل�سخ�سية 
مع  التعامل  وكيفية  املمثل  واإع��داد 
خ�سبة امل�����س��رح. وق���ال ال��درم��ك��ي ان 
اأهم اأ�سباب جناح اأية دورة اأو و�سول 
اأن  لاآخرين  تقدمها  معلومة  اأي��ة 
مدى  وعلى  التجربة   ع�ست  تكون 
التي  اخل��ربة  من  املا�سية  ال�سنوات 
اأخل�ض  اأن  ا���س��ت��ط��ع��ت  اك��ت�����س��ب��ت��ه��ا  
املمثل  اع������داد  جم����ال  يف  جت��رب��ت��ي 

امل��ع��ل��وم��ة واملهارة  اق���دم  ال��ي��وم  ل���ذا 
ال�سباب  ي��ج��ذب  ب�سكل  ال��درا���س��ي��ة 
امل��ن��ت�����س��ب ل����ل����دورة ب���اأ����س���ل���وب امل���رح 
ال�سيقة  والق�س�ض  املواقف  وعر�ض 
امل�ساحبة  ال��ع��م��ل��ي��ة  وال���ت���دري���ب���ات 

للدورة .
وا�ساف الدرمكي اأن الور�سة حري�سة 
من  املنت�سبة  املواهب  اكت�ساف  على 
ال�سباب ونقاط قوتهم ، والأهم من 
املوهبة يف  اأن يوظف ه��ذا  ذل��ك هو 
منفعة ذاته وتنميتها لي�سبح ممثل 
الفنية ول �سك  اأدوات��ه  متمكن من 
م��ن��ا مي��ت��ل��ك موهبة  ف����رد  ل��ك��ل  ان 
اأن يرتك  ي�ستطيع  وق��درات جتعله 

تفيد  ال��ف��ن��ي   م�ستقبله  يف  ب�سمة 
ومن  ب��ال��دول��ة.  امل�سرحية  احل��رك��ة 
الور�سة  يف  امل�ساركون  اأ�ساد  جانبهم 
امل�����س��رح��ي��ة ب���ال���دور ال����ذي ت��ق��وم به 
يف  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
املجالت  خمتلف  يف  املواهب  رعاية 
الأدبية والفكرية والفنية، موؤكدين 
ال�ستفادة  يف  الكبرية  رغبتهم  على 
الفر�سة ل�سقل مواهبهم  من هذه 
ودع����م م���ا مي��ل��ك��ون م���ن ط���اق���ات يف 
امل�����س��رح��ي، مثمنني  ال��ع��م��ل  جم���ال 
املخرج  معهم  يبذلها  التي  اجلهود 
في�سل الدرمكي امل�سرف العام على 

الدورة. 

ال�سباب يف جميع املجالت الثقافية 
ب��ه��دف ت�سجيع  وال��ف��ن��ي��ة والدب���ي���ة 
ال�سباب الإم��ارات��ي على الإب���داع، يف 
والطاقات  اجل��ه��ود  ا�ستثمار  اإط���ار 
ال�سابة، واإتاحة املجال اأمام املبدعني 
وت�سوراتهم،  قدراتهم  عن  للتعبري 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ي��ه��م وعلى  مب����ا ي���ع���ود 
التنمية  عملية  دف��ع  يف  جمتمعهم 

موهوبني  ط��رح  بجانب  الثقافية، 
جدد على ال�ساحة الثقافية والفنية  
فقط  الإم���ارات  م�ستوى  على  لي�ض 

ولكن عربيا وعامليا اأي�سا.
ال�������وزارة  اأن  ال����ق����رق����اوي  وا�����س����اف 
تنظيم مثل هذه  تهدف من خال 
فن  يف  املتخ�س�سة   الفنية  ال��ور���ض 
العام  م���دار  على  ت�ستمر  و  امل�����س��رح 

الفكرية  ال���ن���دوات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
لدى  الكامنة  الطاقات  حتفيز  اإىل 
ال�سباب واحت�سان وت�سجيع املواهب 
مما  ودع��م��ه��ا  وتنميتها  امل�����س��رح��ي��ة 
�سيعود بالنفع والفائدة على امل�سرح 
م��ن خال  ع���ام،  ب�سكل  الإم���ارات���ي 
�ساب  بجيل  امل�سرحية  ال�ساحة  رفد 
امل�سرية  اإك���م���ال  ع��ل��ى  ق����ادر  ج��دي��د 

�أخبار �ل�صاعة:

اإعالم يربز 
الوجه 

احل�ساري 
امل�سرق 
لالإمارات

•• اأبوظبي-وام: 

فئة  ول�سيما   ، النا�ض  حت�سني  ال�ساعة” ان  “اأخبار  ن�سرة  اأك��دت 
ال�سباب، يف وجه الأفكار الهدامة ود�سائ�ض اجلماعات الظامية، 
عرب توعيتهم مبخاطرها، وتعزيز قيم الت�سامح وال�سام الراقية، 
هو واجب وطني واأخاقي يتحتم على الإعام امل�سوؤول تاأديته على 
اأكمل وجه ، ملا لذلك من اأثر بالغ الأهمية لي�ض يف تعزيز الوجه 
احل�ساري امل�سرق للدولة فقط، بل يف الذود عن الدين الإ�سامي 

احلنيف يف وجه املحاولت العابثة لت�سويهه اأي�سا.
وقالت الن�سرة - ال�سادرة عن مركز المارات للدرا�سات والبحوث 
يربز  “ اإع���ام  ع��ن��وان  حت��ت  ام�ض  افتتاحيتها  يف  ال�سرتاتيجية 
“ - نفخر يف دول��ة الإمارات  ل��اإم��ارات  امل�سرق  الوجه احل�ساري 
ر�سيدًة  ق��ي��ادة  وهبنا  وج��ل  ع��ز  اهلل  ب���اأن  جميعاً  امل��ت��ح��دة  العربية 
اأعظمها،  اأجلَّها، ومن احلكمة  الأ�سيلة  القيم  م��وروث  متلك من 
واأرقاها؛  اأنفعها  امل�ستقبلية  ال��روؤى  ومن  اأعمقها،  الب�سرية  ومن 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف  ممثلة  الر�سيدة  فقيادتنا 
زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة حفظه اهلل تربهن كل يوم على اأنها 

وريادًة  األقاً  اأكر  م�ستقبل  نحو  واأبنائها  الإم��ارات  بدولة  ما�سية 
و�سعادًة، مبا توليه من اهتمام عظيم ومتابعة حثيثة لكل تفا�سيل 
م�سرية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة التي ت�سهدها الدولة، والتي 
تربز �ساخمة على امل�ستوى العاملي مبا ت�سطره من منوذج تنموي 

باهر بات م�سدر اإلهام للعديد من ال�سعوب والدول.
ملا  الأب��رز  العنوان  هي  الوثيقة  العاقة  ا�ستثنائية  ولأن  وتابعت 
ت�سيري  الإم���ارات من جهة، ولأن  دول��ة  بال�سعب يف  القيادة  يربط 
ال�سغل  هو  التنمية  م�سرية  على  بالنفع  يعود  مبا  الدولة  �سوؤون 
كل  حتر�ض  فاإنها  اأخ���رى؛  جهة  م��ن  نهار  ليل  لقيادتنا  ال�ساغل 
قطاعات  خمتلف  يف  والعاملني  امل�سوؤولني  التقاء  على  احل��ر���ض 
وموؤ�س�سات وجهات الدولة؛ ملتابعة اأمور تلك القطاعات، ومتطلبات 
تطويرها، واحتياجات القائمني عليها، ول�سيما يف �سهر رم�سان 
املبارك الذي ُيَعدُّ فر�سة ثمينة ملثل هذه اللقاءات ال�سادقة املثمرة.  
وقالت انه و�سمن هذا الإطار جاء ا�ستقبال �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة بح�سور معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر، 
وزير دولة، رئي�ض جمل�ض اإدارة املجل�ض الوطني لاإعام، موؤخراً، 

روؤ�ساء ومديري وممثلي املوؤ�س�سات الإعامية العاملة يف الدولة، 
اأن دول��ة الإم���ارات حتت قيادة  اأك��د �سموه خ��ال ال�ستقبال  حيث 
الدولة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
حفظه اهلل َتُعدُّ الإعام �سريكاً اأ�سا�سياً يف عملية التنمية ال�ساملة؛ 
ولذلك فهي تقدم اإليه الدعم الكامل لكي يوؤدي دوره، اإىل جانب 
والو�سطية  واحل��وار  الت�سامح  قيم  تعزيز  يف  الأخ���رى،  املوؤ�س�سات 
والعتدال يف املجتمع . واأكدت الن�سرة ان ت�سريحات �سموه تعك�ض 
روؤية عميقة لدور الإعام الإماراتي، لي�ض بو�سفه �سريكاً رئي�سياً 
يف دفع عجلة التنمية عرب ما ي�سهم به من حتفيز املواطنني على 
العطاء والإبداع يف خدمة الوطن فقط، بل كذلك بو�سفه �ساحب 
دور ريادي يف تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأ�سيلة لدى الأجيال 
يف  عاتقه  على  الواقعة  العظيمة  امل�سوؤولية  عن  ف�سًا  املتعاقبة؛ 

اإبراز الوجه احل�ساري امل�سرق للدولة .
الكبري  ال��دع��م  ك��ذل��ك  تعك�ض  �سموه  ت�سريحات  ان  اىل  م�سرية 
ويف  الر�سيدة؛  قيادتنا  من  الدولة  يف  الإع��ام  قطاع  يلقاه  ال��ذي 
هذا ال�سياق جاء اإعراب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان عن ثقته باأن الإعام الإماراتي قادر على مواكبة ما ت�سهده 

الإيجابي  والتعامل  كافة،  املجالت  يف  �ساملة  نه�سة  من  الدولة 
متنوعة،  ق�سايا  من  الوطن  ي�سهده  ال��ذي  التطور  يفرزه  ما  مع 
عن  اإيجابية  �سورة  ونقل  م،  وال��ت��ق��دُّ البناء  يف  الفاعلة  وامل�ساركة 
واأن  كله،  العامل  اإىل  وعاداته  واأخاقه  وقيمه  الإماراتي  املجتمع 
رائدة  تنموية  الوطن من جتربة  يعي�سه  ملا  ال�سادقة  امل��راآة  يكون 

على امل�ستويات كافة.
وقالت “اأخبار ال�ساعة” يف ختام افتتاحيتها .. ل �سك يف اأن اهتمام 
القيادة الكبري بتطوير قطاع الإعام والكوادر الإعامية الوطنية 
تاأثري جبارة  الإع��ام بات قوة  اأن  اإدراكها  نابع من عظيم  لة  املوؤهَّ
ين، قادراً على البناء اأو الهدم؛ و�سمن هذا الإطار  و�ساحاً ذا حدَّ
جاء ت�سديد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان على اأن 
اأداة اأ�سا�سية من  الإعام امل�سوؤول، واملدرك لدوره ور�سالته، ميثل 
اأدوات مواجهة اأفكار التطرف والإرهاب، م�سيفاً �سموه اأن الإعام 
كربى،  اأم��ان��ة  والكلمة  �سامية،  ر�سالة  ولكنه  مهنة،  جم��رد  لي�ض 
التقدم  بناء  يف  �ساحلة  لبنة  الكلمة  هذه  تكون  اأن  ميكن  ومثلما 
واحل�سارة وال�سام اإذا ما مت و�سعها يف مو�سعها ال�سحيح؛ فاإنها 

ميكن اأن تكون معوًل للهدم .
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/08 املودعة حتت رقم  : 267881 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم: بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع
وعنوانه : �ض.ب. 939 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

امل�سرفية  الأعمال   ، التمويلية  ال�سوؤون   ، التاأمني  املنتجات: خدمات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
، ال�سم�سرة ، خدمات ت�سفية الأعمال املالية ، ا�ستثمار روؤو�ض الأموال ، غرف املقا�سة املالية ، ال�ست�سارات 
اإ�ستثمار الأم��وال ، جمع التربعات اخلريية ، حتويل الأم��وال ، ال�سمانات   ، املالية ، خدمات التقييم املايل 
بالرهانات  اخلا�سة  امل�سرفية  الأعمال   ، املالية  الإدارة   ، املق�سطة  القرو�ض   ، املنزلية  امل�سرفية  ، اخلدمات 
 ، املالية وال�سندات  ، �سم�سرة بور�سة الأوراق  اأ�سعار البور�سة   ، املالية  ، �سم�سرة الأوراق  التباديل  ، التمويل 
، متويل  الإ�سكان  ، وكاء  العقارات  اإدارة   ، العقارات  ، وكالت  العقارات   ، املالية  ال�سوؤون   ، ال�سرائب  تقدير 
ال�سراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، تثمني العقارات ، �سم�سرة العقارات ، حت�سيل الإيجارات ، تاأجري املكاتب 

الواقعة بالفئة: 36 )عقارات( ، تاأجري ال�سقق ، تاأجري ال�سقق ال�سكنية.   
على  الإجنليزية  باللغة    FLEXI HOME LOAN كلمات  عن  عبارة  العامة  العامة:   و�سف 
 ADCB الأح��رف  حتتهم  العربية  باللغة  التجاري  اأبوظبي  بنك  كلمات  ثم  رفيع  عامودي  خط  ميينهم 
باللغة الإجنليزية جميعهم باللون الأ�سود وعلى ميينهم ر�سم مميز ل�سبه مثلث باللون الأحمر الداكن به 

كلمات اأبوظبي التجاري باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون الأحمر.
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/05  املودعة حتت رقم  : 267732 
  تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/09/21

با�سم: ما�سيننفابريك رينهاو�سن جي اإم بي اإت�ض
وعنوانه : فولكن�ستاين �سرتا�سي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: تركيب وجتهيز وفح�ض و�سيانة واإ�ساح املكائن واملحركات 
الكهرباء  و�سبكات  القدرة  اإم��داد  واأنظمة  والكهربائية  والكيميائية  التقنية  والأج��ه��زة  وامل��ع��دات  واملن�ساآت 
واملعدات  واملن�ساآت  واإ���س��اح  و�سيانة  وفح�ض  وجتهيز  تركيب   ، ال��ق��درة  وحم��ولت  الكهربائية  وامل��ح��ولت 
والأجهزة الكهربائية لنقل التيار املبا�سر عايل اجلهد وحمطات حمولت التيار املبا�سر عايل اجلهد ومفاتيح 
التيار ثاثي املراحل ومفاتيح التيار املبا�سر وامللفات الكهربائية واملكثفات الكهربائية والبطاريات واأجهزة 
التحويل واأجهزة تغيري التفريغ واحل�سا�سات وعتاد الكمبيوتر واملختربات ومعدات القيا�ض ومعدات التحكم 
ومعدات املراقبة ، تركيب وجتهيز وفح�ض و�سيانة واإ�ساح املن�ساآت واملعدات والأجهزة للتاأري�ض والتفريغ  
ولرتتيبات فارادي وم�سادر التيار الكهربائي واملر�سحات الكهربائية واللكرتونية ولرتتيبات عزل املن�ساآت 

واملعدات الكهربائية ، تركيب وجتهيز وفح�ض و�سيانة واإ�ساح ال�سلع املذكورة اأعاه .
الواقعة بالفئة: 37

و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة REINHAUSEN باللغة الإجنليزية .
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/01 املودعة حتت رقم  : 267482 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم: رامي اأكرم را�سي ال�سلعو�ض
وعنوانه : ال�سويفية – 16 �سارع زكي �سويطي ، �ض.ب. 380 ، الرمز الربيدي 11821 ، عمان ، اململكة الأردنية 

الها�سمية.
الكحولية(  )غ��ري  وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خ��دم��ات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
اإقامة  ال��ن��زل وخميمات العطات وب��ي��وت الإع��ت��ك��اف واأم��اك��ن  امل��وؤق��ت��ة ، خ��دم��ات توفري  ، خ��دم��ات الإق��ام��ة 
ال�سياح وقاعات الإجتماعات واخليم ، خدمات احلجز لكافة اخلدمات اآنفة الذكر ، خدمات توفري املقاهي 
ومطاعم  الذاتية  اخلدمة  ومطاعم  واملطاعم  الكحويل(  )غري  وال�سراب  بالطعام  والتزويد  والكافترييات 

تقدمي الوجبات اخلفيفة.
الواقعة بالفئة: 43

الإجنليزية  باللغة   HOUSE حتتها كلمة RUMMAN و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة
ب�سكل  ُكتبت  اأبي�ض مميز  بخط  ُرَم��ان  كلمة  فوقها  اأ�سود  بيت بخط مميز  كلمة  فوقهما  اأ�سود مميز  بخط 

دائري على خلفية دائرية باللون القرمزي كليهما باللغة العربية.
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/19 املودعة حتت رقم  : 268476 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم:  ا�ستيكو لدارة العقارات )�ض.ذ.م.م(
وعنوانه :  �ض.ب.65361 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري 
واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق 
الكاتبة  الآلت   ، التلوين  اأو  الدهان  فرا�سي   ، الفنانني  م��واد   ، منزلية  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 
واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�ض )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البا�ستيكية )غري 

الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
الواقعة بالفئة: 16

و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة Asteco باللغة الإجنليزية فوقها كلمة ا�ستيكو باللغة العربية 
خطوط  ث��اث  به  الأزرق  باللون  ملربع  ر�سم  الكلمات  ي�سار  وعلى  مميز  بخط  الكحلي  باللون  والكلمتني 

متقاطعة باللون الأبي�ض.
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/27 املودعة حتت رقم  : 268866 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم: بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع
وعنوانه : �ض.ب. 939 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

امل�سرفية  الأعمال   ، التمويلية  ال�سوؤون   ، التاأمني  املنتجات: خدمات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
، ال�سم�سرة ، خدمات ت�سفية الأعمال املالية ، ا�ستثمار روؤو�ض الأموال ، غرف املقا�سة املالية ، ال�ست�سارات 
اإ�ستثمار الأم��وال ، جمع التربعات اخلريية ، حتويل الأم��وال ، ال�سمانات   ، املالية ، خدمات التقييم املايل 
بالرهانات  اخلا�سة  امل�سرفية  الأعمال   ، املالية  الإدارة   ، املق�سطة  القرو�ض   ، املنزلية  امل�سرفية  ، اخلدمات 
 ، املالية وال�سندات  ، �سم�سرة بور�سة الأوراق  اأ�سعار البور�سة   ، املالية  ، �سم�سرة الأوراق  التباديل  ، التمويل 
، متويل  الإ�سكان  ، وكاء  العقارات  اإدارة   ، العقارات  ، وكالت  العقارات   ، املالية  ال�سوؤون   ، ال�سرائب  تقدير 
ال�سراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، تثمني العقارات ، �سم�سرة العقارات ، حت�سيل الإيجارات ، تاأجري املكاتب 

)عقارات( ، تاأجري ال�سقق ، تاأجري ال�سقق ال�سكنية.
الواقعة بالفئة: 36

و�سف العامة:  العامة عبارة عن كلمات HAPPY BANKING باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/08 املودعة حتت رقم  : 267885 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم: بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع
وعنوانه : �ض.ب. 939 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

امل�سرفية  الأعمال   ، التمويلية  ال�سوؤون   ، التاأمني  املنتجات: خدمات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
، ال�سم�سرة ، خدمات ت�سفية الأعمال املالية ، ا�ستثمار روؤو�ض الأموال ، غرف املقا�سة املالية ، ال�ست�سارات 
اإ�ستثمار الأم��وال ، جمع التربعات اخلريية ، حتويل الأم��وال ، ال�سمانات   ، املالية ، خدمات التقييم املايل 
بالرهانات  اخلا�سة  امل�سرفية  الأعمال   ، املالية  الإدارة   ، املق�سطة  القرو�ض   ، املنزلية  امل�سرفية  ، اخلدمات 
 ، املالية وال�سندات  ، �سم�سرة بور�سة الأوراق  اأ�سعار البور�سة   ، املالية  ، �سم�سرة الأوراق  التباديل  ، التمويل 
، متويل  الإ�سكان  ، وكاء  العقارات  اإدارة   ، العقارات  ، وكالت  العقارات   ، املالية  ال�سوؤون   ، ال�سرائب  تقدير 
ال�سراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، تثمني العقارات ، �سم�سرة العقارات ، حت�سيل الإيجارات ، تاأجري املكاتب 

الواقعة بالفئة: 36 )عقارات( ، تاأجري ال�سقق ، تاأجري ال�سقق ال�سكنية. 
خط  ميينهم  على  الإجنليزية  باللغة    HOME SAVERكلمات عن  عبارة  العامة  العامة  و�سف 
عامودي رفيع ثم كلمات بنك اأبوظبي التجاري باللغة العربية حتتهم الأحرف ADCB باللغة الإجنليزية 
اأبوظبي  كلمات  به  الداكن  الأحمر  باللون  مثلث  ل�سبه  مميز  ر�سم  ميينهم  وعلى  الأ�سود  باللون  جميعهم 

التجاري باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللون الأحمر.
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/05 املودعة حتت رقم  : 267737 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/12/15

با�سم: ما�سيننفابريك رينهاو�سن جي اإم بي اإت�ض
وعنوانه : فولكن�ستاين �سرتا�سي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.

عازلة  وترتيبات  وع���وازل  كهربائية  ع���وازل  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
للمن�ساآت واملعدات الكهربائية ، مواد عازلة ومركبات عازلة للهند�سة الكهربائية.

الواقعة بالفئة: 17
باللونني  الإجنليزية بخط مميز  باللغة   MR الأح��رف  عبارة عن  العامة   : العامة  و�سف 
ب��الأ���س��ود وال��ث��ان��ي��ة باللون  ب��ال��ل��ون الأزرق حم���ددة  الأب��ي�����ض وال���رم���ادي ع��ل��ى دائ��رت��ني الأوىل 

الرمادي.
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/26 املودعة حتت رقم  : 268821 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم: بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع
وعنوانه : �ض.ب. 939 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

امل�سرفية  الأعمال   ، التمويلية  ال�سوؤون   ، التاأمني  املنتجات: خدمات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
، ال�سم�سرة ، خدمات ت�سفية الأعمال املالية ، ا�ستثمار روؤو�ض الأموال ، غرف املقا�سة املالية ، ال�ست�سارات 
اإ�ستثمار الأم��وال ، جمع التربعات اخلريية ، حتويل الأم��وال ، ال�سمانات   ، املالية ، خدمات التقييم املايل 
بالرهانات  اخلا�سة  امل�سرفية  الأعمال   ، املالية  الإدارة   ، املق�سطة  القرو�ض   ، املنزلية  امل�سرفية  ، اخلدمات 
 ، املالية وال�سندات  ، �سم�سرة بور�سة الأوراق  اأ�سعار البور�سة   ، املالية  ، �سم�سرة الأوراق  التباديل  ، التمويل 
، متويل  الإ�سكان  ، وكاء  العقارات  اإدارة   ، العقارات  ، وكالت  العقارات   ، املالية  ال�سوؤون   ، ال�سرائب  تقدير 
ال�سراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، تثمني العقارات ، �سم�سرة العقارات ، حت�سيل الإيجارات ، تاأجري املكاتب 

)عقارات( ، تاأجري ال�سقق ، تاأجري ال�سقق ال�سكنية.
الواقعة بالفئة: 36

و�سف العامة:  العامة عبارة عن كلمة MoneySense باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/02 املودعة حتت رقم  : 267611 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم:  بريت�ض اأمريكان توباكو )براند�ض( انك.
وعنوانه : 2711 �سنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، دياوير 19808، الوليات املتحدة الأمريكية.

التبغ  ، بدائل  التبغ  ، منتجات  ُم�سنع  اأو  تبغ خام  املنتجات: �سجائر،   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
)غري املخ�س�سة لغايات طبية( ، �سيجار ، �سيجاريلو )�سيجار رفيع( ، ولعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق 
�سجائر ، اأنابيب �سجائر ، فاتر �سجائر ، اأجهزة تو�سع يف اجليب للف ال�سجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ 
يف الأنابيب الورقية ، �سجائر الكرتونية ، �سوائل لل�سجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�سخني ، 
املت�سمنة يف فئات  الفئة 34 وغري  الواقعة يف  التبغ  اأو  ال�سجائر  اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�سخني 

اأخرى.
الواقعة بالفئة: 34

اأحد  الرمادي والأبي�ض  باللونني  اإطار م�ستطيل  و�سف العامة : عامة TASTE SEAL عبارة عن 
اأطرافه مطوي ليظهر من خلفه ورقة نبات باللون الذهبي وبه كلمتي TASTE حتتها SEAL باللغة 

الإجنليزية باللون الرمادي.
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/12 املودعة حتت رقم  : 268073 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/08/19

با�سم:  نيكوفنت�سرز هولدجنز ليمتد
 وعنوانه :  جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �سي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.

لل�سجائر  خراطي�ض   ، اإل��ك��رتون��ي��ة  �سجائر  امل��ن��ت��ج��ات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل���ك 
التبغ  بدائل   ، التبغ  بدائل  �سجائر حمتوية على   ، الإلكرتونية  لل�سجائر  �سوائل   ، الإلكرتونية 

، �سجائر ، تبغ ، منتجات التبغ ، علب �سجائر ، �سناديق �سجائر.
الواقعة بالفئة: 34

الإجنليزية بخط وطريقة  باللغة   DVTECH كلمة  عبارة عن  العامة   : العامة  و�سف 
مميزة بالألوان الأحمر والرمادي والأبي�ض.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/15 املودعة حتت رقم  : 268264 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم:   مون�سرت اإنرجي كومباين
وعنوانه :  1 مون�سرت واي ، كورونا ، �سي اإيه 92879 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: القهوة ، ال�ساي ، الكاكاو ، القهوة ال�سطناعية ، امل�سروبات 
التي اأ�سا�سها القهوة ، امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي ، امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكولتة ، الأرز ، التابيوكا 
املثلجة  ، احللويات  ، اخلبز والفطائر واحللويات  امل�سنوعة من احلبوب  الدقيق وامل�ستح�سرات   ، وال�ساغو 
وال�سل�سات  اخل��ل   ، اخل��ردل   ، امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق  ، اخلمرية  الأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، ال�سكر   ،

)التوابل( ، البهارات ، الثلج.
الواقعة بالفئة: 30

 Rehab بخط وطريقة مميزة حتتها كلمة MONSTER و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة
كليهما باللغة الإجنليزية .

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/15 املودعة حتت رقم  : 268265 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم:   مون�سرت اإنرجي كومباين
وعنوانه :  1 مون�سرت واي ، كورونا ، �سي اإيه 92879 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

الفئة 32  ال��واردة يف  الكحولية  امل�سروبات غري  املنتجات:  الب�سائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
وغري واردة يف فئات اأخرى.

الواقعة بالفئة: 32
و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة MONSTER بخط وطريقة مميزة حتتها كلمة 

. الإجنليزية  باللغة  كليهما   Rehab
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/16 املودعة حتت رقم  : 268376 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/08/18

با�سم: بريت�ض اأمريكان توباكو )براند�ض( انك.
وعنوانه : 2711 �سنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، دياوير 19808، الوليات املتحدة الأمريكية.

التبغ  ، بدائل  التبغ  ، منتجات  ُم�سنع  اأو  تبغ خام  املنتجات: �سجائر،   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
)غري املخ�س�سة لغايات طبية( ، �سيجار ، �سيجاريلو )�سيجار رفيع( ، ولعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق 
�سجائر ، اأنابيب �سجائر ، فاتر �سجائر ، اأجهزة تو�سع يف اجليب للف ال�سجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ 
يف الأنابيب الورقية ، �سجائر الكرتونية ، �سوائل لل�سجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�سخني ، 
املت�سمنة يف فئات  الفئة 34 وغري  الواقعة يف  التبغ  اأو  ال�سجائر  اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�سخني 

اأخرى.
الواقعة بالفئة: 34

و�سف العامة : العامة عبارة عن حرف وكلمة  K-LABSباللغة الإجنليزية بينهما �سرطة.
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/16 املودعة حتت رقم  : 268369 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم:   يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :  بورت �سنايت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: بوظة )اآي�ض كرمي( ، حلويات جممدة.
الواقعة بالفئة: 30

 TAKE PLEASURE SERIOUSLY و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمات
باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/16 املودعة حتت رقم  : 268375 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سم: يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :  بورت �سنايت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: بوظة )اآي�ض كرمي( ، حلويات جممدة.
الواقعة بالفئة: 30

باللغة   NEVER STOP PLAYING كلمات  عن  عبارة  العامة   : العامة  و�سف 
الإجنليزية.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 100786

EAT 106357

EAT 106675

EAT 107196

EAT 105528

EAT 105532

EAT 106394

EAT 106681

EAT 107305

EAT 106568

EAT 107083

EAT 107314

EAT 100787

EAT 107195

EAT 107315

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/05 املودعة حتت رقم  : 267733 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/09/21

با�سم: ما�سيننفابريك رينهاو�سن جي اإم بي اإت�ض
وعنوانه : فولكن�ستاين �سرتا�سي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات املختربات وخدمات املختربات التحليلية والعلمية 
باملكائن  التخطيط للمن�ساآت واملعدات والأجهزة اخلا�سة   ، اإج��راء حتليات خمربية واختبارات خمربية   ،
واملحركات واملن�ساآت واملعدات والأجهزة التقنية والكيميائية والكهربائية وخطوط الإنتاج ال�سناعية واملزارع 
 ، القدرة  الكهربائية وحمولت  الكهرباء واملحولت  القدرة و�سبكات  اإم��داد  واأنظمة  الإنتاج  الآلية وعمليات 
حمولت  وحمطات  اجلهد  عايل  املبا�سر  التيار  لنقل  الكهربائية  والأج��ه��زة  واملعدات  للمن�ساآت  التخطيط 
الكهربائية  وامللفات  املبا�سر  التيار  ومفاتيح  امل��راح��ل  ثاثي  التيار  ومفاتيح  اجلهد  ع��ايل  املبا�سر  التيار 
الكمبيوتر  وعتاد  واحل�سا�سات  التفريغ  تغيري  واأجهزة  حتويل  واأجهزة  والبطاريات  الكهربائية  واملكثفات 
للمن�ساآت  التخطيط   ، املراقبة  ومعدات  التحكم  ومعدات  القيا�ض  ومعدات  واملختربات  الكمبيوتر  وبرامج 
واملعدات والأجهزة للتاأري�ض والتفريغ  ولرتتيبات فارادي وم�سادر التيار الكهربائي واملر�سحات الكهربائية 
اأعاه ، ت�سميم  ، التخطيط لل�سلع املذكورة  واللكرتونية ولرتتيبات العزل للمن�ساآت واملعدات الكهربائية 
واإن�ساء وتركيب وجتهيز وحتديث و�سيانة برامج الكمبيوتر ، ا�ست�سارات فيما يتعلق بعتاد الكمبيوتر وبرامج 
الكمبيوتر ، تخزين ون�سخ احتياطي وحماية البيانات ، حتديث و�سيانة واإدارة قواعد البيانات ، خدمات اإدارة 
البيانات ، اإلتقاط وجمع وجتميع وتنظيم وتقييم واختبار وعر�ض وت�سور البيانات واملعلومات والإ�سارات ، 
والتخطيط  اجلودة  ومراقبة  الفنية  وال�ست�سارات  الهند�سة  التطوير وخدمات  الأبحاث وخدمات  خدمات 
املتعلقة  والكفاءة  الفنية  والتهيئة  الفني  والتخ�سي�ض  واملعايرة  الفني  والتحليل  الفني  وامل�سح  للم�ساريع 
باملكائن واملحركات وتوربينات الرياح ومزارع الرياح واملولدات الكهربائية واملن�ساآت واملعدات والأجهزة التقنية 
الأبحاث  خدمات   ، الإنتاج  وعمليات  الآلية  وامل��زارع  ال�سناعي  الإنتاج  وخطوط  والكهربائية  والكيميائية 
وامل�سح  للم�ساريع  والتخطيط  ومراقبة اجلودة  الفنية  وال�ست�سارات  الهند�سة  التطوير وخدمات  وخدمات 
الفني والتحليل الفني واملعايرة والتخ�سي�ض الفني والتهيئة الفنية والكفاءة املتعلقة باأنظمة اإمداد القدرة 
و�سبكات الكهرباء والوحدات ال�سم�سية واملن�ساآت الكهربائية ال�سوئية واملحولت الكهربائية وحمولت القدرة 
، خدمات الأبحاث وخدمات التطوير وخدمات الهند�سة وال�ست�سارات الفنية ومراقبة اجلودة والتخطيط 
املتعلقة  والكفاءة  الفنية  والتهيئة  الفني  والتخ�سي�ض  واملعايرة  الفني  والتحليل  الفني  وامل�سح  للم�ساريع 
املبا�سر  التيار  املبا�سر عايل اجلهد وحمطات حمولت  التيار  الكهربائية لنقل  باملن�ساآت واملعدات والأجهزة 
التطوير  وخدمات  الأبحاث  خدمات   ، املبا�سر  التيار  ومفاتيح  املراحل  ثاثي  التيار  ومفاتيح  اجلهد  عايل 
وخدمات الهند�سة وال�ست�سارات الفنية ومراقبة اجلودة والتخطيط للم�ساريع وامل�سح الفني والتحليل الفني 
الكهربائية  واملكثفات  الكهربائية  بامللفات  املتعلقة  والكفاءة  الفنية  والتهيئة  الفني  والتخ�سي�ض  واملعايرة 
الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  وعتاد  واحل�سا�سات  التفريغ  تغيري  واأج��ه��زة  التحويل  واأج��ه��زة  والبطاريات 
امل��راق��ب��ة ، خ��دم��ات الأب��ح��اث وخ��دم��ات التطوير  وامل��خ��ت��ربات وم��ع��دات القيا�ض وم��ع��دات التحكم وم��ع��دات 
والتحليل  الفني  وامل�سح  للم�ساريع  والتخطيط  اجل��ودة  ومراقبة  الفنية  وال�ست�سارات  الهند�سة  وخدمات 
الفني واملعايرة والتخ�سي�ض الفني والتهيئة الفنية والكفاءة املتعلقة باملن�ساآت واملعدات والأجهزة للتاأري�ض 
ولرتتيبات  واللكرتونية  الكهربائية  واملر�سحات  الكهربائي  التيار  وم�سادر  ف��ارادي  ولرتتيبات  والتفريغ  
العزل للمن�ساآت واملعدات الكهربائية ، خدمات الأبحاث وخدمات التطوير وخدمات الهند�سة وال�ست�سارات 
الفنية ومراقبة اجلودة والتخطيط للم�ساريع وامل�سح الفني والتحليل الفني واملعايرة والتخ�سي�ض الفني 

والتهيئة الفنية والكفاءة املتعلقة بال�سلع واخلدمات املذكورة اأعاه.  
الواقعة بالفئة: 42

و�سف العامة : العامة عبارة عن كلمة REINHAUSEN باللغة الإجنليزية .
ال�سرتاطات:

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

�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 105529

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/05 املودعة حتت رقم  : 267734 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/12/15

با�سم: ما�سيننفابريك رينهاو�سن جي اإم بي اإت�ض
وعنوانه : فولكن�ستاين �سرتا�سي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: مكائن وحمركات لي�ست للمركبات الربية ، مكائن وحمركات 
لاآلت ، حمركات كهربائية ، مكائن تق�سيم ، مغريات ال�سرعة ، اأوعية اأو حاويات لاآلت واملكائن واملحركات 
، اأوعية اأو حاويات للمحركات ، اأجهزة حتكم لاآلت واملكائن واملحركات ، مكائن املحركات لأجهزة التحويل 
واأجهزة تغيري التفريغ واأجهزة تغيري التفريغ على احلمل واأجهزة تغيري التفريغ خارج الدارات ، توربينات 

هوائية ومزارع هوائية ، مولدات كهربائية ، مكونات وتركيبات للمنتجات اآنفة الذكر.
الواقعة بالفئة: 7

الأبي�ض  باللونني  مميز  بخط  الإجنليزية  باللغة   MR الأح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  العامة   : العامة  و�سف 
والرمادي على دائرتني الأوىل باللون الأزرق حمددة بالأ�سود والثانية باللون الرمادي.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 105530

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العامة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/05 املودعة حتت رقم  : 267740 
تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/12/15

با�سم: ما�سيننفابريك رينهاو�سن جي اإم بي اإت�ض
وعنوانه : فولكن�ستاين �سرتا�سي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات املختربات وخدمات املختربات التحليلية والعلمية 
للمن�ساآت  التخطيط   ، اأع��اه  املذكورة  لل�سلع  التخطيط   ، خمربية  واختبارات  خمربية  حتليات  اإج��راء   ،
واملعدات والأجهزة اخلا�سة باملكائن واملحركات واملن�ساآت واملعدات والأجهزة التقنية والكيميائية والكهربائية 
الكهرباء  و�سبكات  ال��ق��درة  اإم���داد  واأن��ظ��م��ة  الإن��ت��اج  وعمليات  الآل��ي��ة  وامل����زارع  ال�سناعية  الإن��ت��اج  وخ��ط��وط 
التيار  لنقل  الكهربائية  والأجهزة  واملعدات  للمن�ساآت  التخطيط   ، القدرة  وحمولت  الكهربائية  واملحولت 
املبا�سر عايل اجلهد وحمطات حمولت التيار املبا�سر عايل اجلهد ومفاتيح التيار ثاثي املراحل ومفاتيح 
التيار املبا�سر وامللفات الكهربائية واملكثفات الكهربائية والبطاريات واأجهزة حتويل واأجهزة تغيري التفريغ 
ومعدات  التحكم  ومعدات  القيا�ض  ومعدات  واملختربات  الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  وعتاد  واحل�سا�سات 
املراقبة ، التخطيط  للمر�سحات )الفاتر( الكهربائية واللكرتونية ولرتتيبات العزل للمن�ساآت واملعدات 
الكهربائية ، ت�سميم واإن�ساء وتركيب وجتهيز وحتديث و�سيانة واإ�ساح برامج الكمبيوتر ، ا�ست�سارات فيما 
يتعلق بعتاد الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر ، تخزين ون�سخ احتياطي وحماية البيانات ، حتديث و�سيانة واإدارة 
قواعد البيانات ، خدمات الهند�سة حتديداً اإلتقاط وجمع وجتميع وتنظيم وتقييم واختبار وعر�ض وت�سور 
البيانات واملعلومات والإ�سارات يف املجالت التقنية ، خدمات الأبحاث وخدمات التطوير وخدمات الهند�سة 
، خدمات الأبحاث وخدمات التطوير وخدمات الهند�سة وال�ست�سارات الفنية ومراقبة اجلودة والتخطيط 
املتعلقة  والكفاءة  الفنية  والتهيئة  الفني  والتخ�سي�ض  واملعايرة  الفني  والتحليل  الفني  وامل�سح  للم�ساريع 
وال�ست�سارات  الهند�سة  التطوير وخدمات  الأبحاث وخدمات  ، خدمات  اأع��اه   املذكورة  بال�سلع واخلدمات 
الفنية ومراقبة اجلودة والتخطيط للم�ساريع وامل�سح الفني والتحليل الفني واملعايرة والتخ�سي�ض الفني 
والتهيئة الفنية والكفاءة املتعلقة باملكائن واملحركات وتوربينات الرياح ومزارع الرياح واملولدات الكهربائية 
الآلية  وامل��زارع  ال�سناعي  الإنتاج  وخطوط  والكهربائية  والكيميائية  التقنية  والأجهزة  واملعدات  واملن�ساآت 
ومراقبة  الفنية  وال�ست�سارات  الهند�سة  وخدمات  التطوير  وخدمات  الأبحاث  خدمات   ، الإنتاج  وعمليات 
اجلودة والتخطيط للم�ساريع وامل�سح الفني والتحليل الفني واملعايرة والتخ�سي�ض الفني والتهيئة الفنية 
والكفاءة املتعلقة باأنظمة اإمداد القدرة و�سبكات الكهرباء والوحدات ال�سم�سية واملن�ساآت الكهربائية ال�سوئية 
املبا�سر عايل  التيار  لنقل  الكهربائية  والأجهزة  واملعدات  واملن�ساآت  القدرة  الكهربائية وحمولت  واملحولت 
اجلودة  ومراقبة  الفنية  وال�ست�سارات  الهند�سة  وخ��دم��ات  التطوير  وخ��دم��ات  الأب��ح��اث  خدمات   ، اجلهد 
والتخطيط للم�ساريع وامل�سح الفني والتحليل الفني واملعايرة والتخ�سي�ض الفني والتهيئة الفنية والكفاءة 
املتعلقة مبحطات حمولت التيار املبا�سر عايل اجلهد ومفاتيح التيار ثاثي املراحل ومفاتيح التيار املبا�سر 
وامللفات الكهربائية واملكثفات الكهربائية والبطاريات واأجهزة التحويل واأجهزة تغيري التفريغ واحل�سا�سات 
الهند�سة  وخدمات  التطوير  وخدمات  الأبحاث  خدمات   ، واملختربات  الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  وعتاد 
واملعايرة  الفني  والتحليل  الفني  وامل�سح  للم�ساريع  والتخطيط  اجل���ودة  وم��راق��ب��ة  الفنية  وال���س��ت�����س��ارات 
املراقبة  ومعدات  التحكم  ومعدات  القيا�ض  مبعدات  املتعلقة  والكفاءة  الفنية  والتهيئة  الفني  والتخ�سي�ض 

واملر�سحات )الفاتر( الكهربائية واللكرتونية ولرتتيبات العزل للمن�ساآت واملعدات الكهربائية.
الواقعة بالفئة: 42

الأبي�ض  باللونني  مميز  بخط  الإجنليزية  باللغة   MR الأح���رف  ع��ن  ع��ب��ارة  العامة   : العامة  و�سف 
والرمادي على دائرتني الأوىل باللون الأزرق حمددة بالأ�سود والثانية باللون الرمادي.

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعلمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  يونيو 2017 العدد 12037

EAT 105534
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عربي ودويل

قتل جنديان جزائريان وجرح اربعة اآخرون يف انفجار قنبلة يدوية 
ال�سنع فجر ام�ض يف منطقة بئر العاتر بولية تب�سة احلدودية مع 
م�سدر  اف��اد  ما  بح�سب  اجل��زائ��ر(،  �سرق  جنوب  كلم   600( تون�ض 

امني لوكالة فرن�ض بر�ض.
وقال امل�سدر “لاأ�سف ا�ست�سهد جنديان وجرح اأربعة يف تب�سة” يف 
انفجار قنبلة يدوية ال�سنع كانت مزروعة يف الطريق الذي يربط 

بني نقرين وبئر العاتر ومرت منه دورية للجي�ض.
ونقل اجلرحى اىل م�ست�سفى بئر العاتر التي تقع على بعد 15 كلم 

من احلدود التون�سية التي ت�سهد وجودا ع�سكريا مكثفا.
كما تخ�سع هذه املنطقة �سبه ال�سحراوية ملراقبة جوية من اجلي�ض 

اجلزائري.
ورغم تراجع اعمال العنف املن�سوبة مل�سلحني خال احلرب الهلية 
التي دامت ع�سر �سنوات )1992-2002( اإل ان جمموعات تن�سط 

يف خمتلف انحاء الباد ما تزال تهاجم قوات المن.

اأعرب وزير اخلارجية الأملاين زيجمار جابريل عن اأمله يف حلحلة 
املحادثات املتجمدة ب�ساأن الأزمة الأوكرانية.

مدينة  يف  بوتني  فادميري  الرو�سي  الرئي�ض  مع  حمادثات  وعقب 
عن  ال�سبت  ام�ض  �سباح  جابريل  اأع��رب  الرو�سية،  بطر�سربغ  �سانت 
م�ستوى،  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  ج��دي��دة  تو�سطية  حم��ادث��ات  لإج����راء  تطلعه 
ب�سيغة نورماندي  اأمل يف موا�سلة املحادثات حالياً  واأ�ساف: لدينا 

على م�ستوى ي�سل اإىل روؤ�ساء الدول واحلكومات .
ويف اإطار ما ي�سمى ب�”�سيغة نورماندي” حتاول اأملانيا وفرن�سا منذ 
3 اأعوام التو�سط بني اأوكرانيا ورو�سيا يف حل النزاع الأوكراين، اإل 
اأن تلك املحاولت مل حتقق اإل جناحاً حم��دوداً حتى الآن، حيث ل 
وقوات  لرو�سيا  امل��وال��ني  النف�ساليني  بني  متوا�سلة  امل��ع��ارك  ت��زال 
احلكومة الأوكرانية �سرقي اأوكرانيا، وتهدف حماولت التو�سل يف 
املقام الأول اإىل التو�سل لهدنة حقيقية. والتقى نواب وزراء خارجية 
املا�سي يف برلني،  ال�4 لأول مرة منذ فرتة طويلة الثاثاء  ال��دول 
وعقد اآخر اجتماع على م�ستوى وزراء اخلارجية يف فرباير املا�سي 
يف ميونخ، بينما كان اآخر اجتماع على م�ستوى روؤ�ساء دول وحكومات 

الدول الأربع يف دي�سمرب 2016.
املفرو�سة  العقوبات القت�سادية  باإلغاء  وكما تعهد جابريل لرو�سيا 

عليها حال التزامها ببنود مين�سك لل�سام عام 2015.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن مو�سكو ل تزال بعيدة عن تطبيق تلك البنود.

الوليات  اإىل خ��روج  م��ع بوتني  وت��ط��رق جابريل خ��ال حم��ادث��ات��ه 
املتحدة من اتفاقية باري�ض الدولية حلماية املناخ، واأ�سار اإىل اتفاق 
تعزيز  على  رو�سيا  مع  املا�سية  الأي���ام  خ��ال  الأملانية  البيئة  وزارة 

التعاون يف جمال حماية املناخ.
ورداً على �سوؤال عن املوقف الذي يتبناه بوتني يف هذه الق�سية، قال 
جابريل: اأنا على قناعة را�سخة باأن مثل هذه التفاقيات بني اجلهات 
املخت�سة ب�سوؤون البيئة يف رو�سيا ووزارة البيئة الأملانية ت�سمن اأي�ساً 

موافقة الرئي�ض الرو�سي .

قال نائب رئي�ض الوزراء الرو�سي دميرتي روجوزين، اإن باده �ستبداأ 
قريباً، توريد مروحيات “كا52- التم�ساح” اإىل م�سر.

تاريخ بدء  ���س��وؤال ح��ول  اإجابته على  واأ���س��اف روج��وزي��ن يف معر�ض 
التوريد: يف اأقرب وقت ، ح�سبما اأورد موقع قناة “رو�سيا اليوم«.

ويف وقت �سابق، قال مدير عام �سركة فريتوليوتي رو�سيي مروحيات 
“كا52-”  دفعة من مروحيات  اأول  اإن  بوجين�سكي،  اأندريه  رو�سيا، 

�ست�سلم مل�سر �سيف 2017.
العام  يف  امل��وق��ع  مل�سر  التم�ساح  م��روح��ي��ات  ت�سدير  ع��ق��د  ويق�سي 

2015 بت�سليم 46 مروحية رو�سية من هذا الطراز اإليها.
ودخلت مروحيات “كا52-”، ويطلق عليها التم�ساح ، مرحلة الإنتاج 

يف العام 2010 لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الرو�سية.

عوا�صم

اجلزائر

مو�سكو

برلني

فرن�سا توؤكد �سل حركة 20 اإرهابيا يف مايل 
•• جنامينا-اأ ف ب:

ذكرت قوة برخان الفرن�سية انها �سلت حركة نحو ع�سرين اإرهابيا يف �سمال 
مايل خال عملية ع�سكرية �سد اجلهاديني بني 28 مايو والأول من يونيو 
ان قوة برخان نفذت  بيان  الفرن�سية يف  الع�سكرية  القوة  وقالت   .2017
غاو  غرب  �سمال  كيلومرت  مئتي  بعد  على  �سريما  غابة  يف  جديدة  عملية 
ان طائرات مرياج  بيانها  وا�سافت يف  ارهابيا.  نحو ع�سرين  و�سلت حركة 
2000 �ساركت يف ال�سربات اجلوية يف اطار عملية داغ، ثم تلتها املروحيات 
�سمحت  ج���رت  ال��ت��ي  التفتي�ض  “عمليات  ان  وت��اب��ع��ت  ت��ي��غ��ر.   الهجومية 
مب�سادرة ا�سلحة فردية وجماعية وذخائر وموارد اخرى«. وقال البيان ان 
والربوكينابية  املالية  القوات  مع  جرت  التي  امل�سرتكة  العمليات  “تعاقب 
منذ نهاية ني�سان ابريل واملراقبة اجلوية والربية �سمحت بجمع مبعلومات 
امل�سلحة الرهابية يف هذه املنطقة«. وكان العديد  هم ن�ساطات اجلماعات 
من اجلنود الفرن�سيني جرحوا يف هجوم بالهاون اخلمي�ض.  وقال املتحدث 
لوكالة  �ستيغر  باتريك  الكولونيل  الفرن�سية  اجليو�ض  ارك��ان  هيئة  با�سم 
على   8،40 ال�ساعة  يف  ال�سباح  ه��ذا  ه��اون  قذيفة  �سقطت  بر�ض  فران�ض 
قوة  يف  اجلنود  انت�سار  مكان  من  مقربة  على  املتحدة  المم  ق��وة  مع�سكر 
برخان الفرن�سية . واأ�ساف هناك العديد من اجلرحى الفرن�سيني ا�سابة 
احدهم بالغة. وتهتم بهم الطواقم الطبية يف بعثة المم املتحدة يف مايل 
بقافلة  لغم  وانفجر  متبكتو.  مطار  يف  املتمركزتني  الفرن�سية  القوة  ويف 
امداد للجي�ض املايل الربعاء وفق ما اعلنت وزارة الدفاع املالية ما ادى اىل 
مقتل ثاثة جنود على بعد ثاثني كلم من منبال. واعقب انفجار اللغم 
هجوم على القافلة �سنه جهاديون. وينت�سر نحو 1600 جندي فرن�سي يف 
مايل يف اطار عملية برخان ملكافحة الإرهاب املنت�سرة اي�سا يف خم�ض دول 

يف منطقة ال�ساحل والتي يقع مقرها العام يف جنامينا.

تر�مب يوقع �أمرً� رئا�صيًا يوؤجل نقل �ل�صفارة �ىل �لقد�س

اإ�سرائيل ت�ستثمر مليارات الدولرات يف ال�ستيطان منذ 1967 

الرئي�ش الفنزويلي يعد 
بطرح الد�ستور اجلديد لال�ستفتاء 

�ختطفته جمموعة �إرهابية:

تون�ش: العثور على جثة راعي اأغنام مذبوحا وم�سّوها

بجرح  بالت�سبب  اجل���اري  ال���س��ب��وع  خ��ال  الع�سكريني 
�ساب خ��ال تظاهرات  وم��وت  �سخ�ض   500 اأك��ر من 

�سد الرئي�ض.
قناة  مقر  اجلمعة  ط��اب  اقتحم  املعار�سة،  مع�سكر  يف 
التلفزيون الر�سمية “يف تي يف” حيث اطلقوا اتهامات 

�سد وزير الت�سالت ارن�ستو فييغا�ض.
وق����د ���س��ك��ك حم��ل��ل��ون يف ت�����س��ري��ح��ات م�������ادورو حول 

بيان  ان��ه يف  ال�سدد  ه��ذا  اأح��رون��وت يف  وكتبت يديعوت 
الأمريكي  الرئي�ض  ا�سطر، فجر  �ستة  ق�سري ل يتعدى 
نقل  يتم  ب��اأن  ال�سرائيلي  اليمني  حلم  ترامب  دون��ال��د 

ال�سفارة المريكية اىل القد�ض.
انه خال حملته النتخابية وعد ترامب بنقل  وكتبت 
�سيكون من  نقلها  ب��اأن  اعلن  بل  ابيب،  تل  ال�سفارة من 
انتخابه.  ح��ال  يف  بها  �سيقوم  التي  اخل��ط��وات  اول  بني 
واث���ار ذل��ك الكثري م��ن ال��ت��وق��ع��ات يف ا���س��رائ��ي��ل، ولكن 
بعد حلظة من جلو�سه يف الغرفة البي�ساوية، فهم كما 
يبدو، باأن الأمر لي�ض �سها. وهكذا، متاما مثل الروؤ�ساء 
ال�سابقني، وقع ترامب على الأمر الذي يوؤجل لن�سف 
�سنة على الأقل، تنفيذ القانون الذي يلزم الدارة على 

نقل ال�سفارة.
وج���اء يف ب��ي��ان ال��ب��ي��ت ال��ب��ي�����ض ان���ه ل ي��ج��ب ع��ل��ى احد 
تف�سري هذه اخلطوة على انها تعني الرتاجع عن دعم 
 – المريكي  التحالف  وعن  لإ�سرائيل  القوي  الرئي�ض 
ال�سرائيلي. الرئي�ض ترامب اتخذ هذا القرار من اجل 
تعزيز فر�ض جناح املفاو�سات للتو�سل اىل �سفقة بني 
ا�سرائيل والفل�سطينيني، وحقق بذلك التزامه بالدفاع 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

وع���د ال��رئ��ي�����ض ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��ول���ض م����ادورو باإجراء 
لتهدئة  �سياغته  بعد  اجلديد  الد�ستور  على  ا�ستفتاء 
النتقادات داخل مع�سكره بينما يقاوم يف الوقت نف�سه 

حماولت املعار�سة لإق�سائه عن ال�سلطة.
للرئي�ض  امل���وؤي���دي���ن  م���ئ���ات  ت��ظ��اه��ر  الأث����ن����اء،  ه����ذه  يف 
با�ستقالة  للمطالبة  ك��راك��ا���ض  يف  اجلمعة  الفنزويلي 
م�سروعه  تعار�ض  التي  اورتيغا  ل��وي��زا  العامة  النائبة 

تعديل الد�ستور بدون ا�ستفتاء م�سبق.
وقال النائب داريو فيفا�ض خال التظاهرة ان اورتيغا 
داعيا  والفا�سية”،  ب��الإره��اب  وث��ي��ق  ب�سكل  “مرتبطة 

النائبة العامة اىل ال�ستقالة.
ارتدى بع�سهم قم�سانا حتمل �سور  ورفع متظاهرون 
 ،)2013-1999( ت�سافيز  هوغو  ال��راح��ل  الرئي�ض 
من  حفنة  مقابل  نف�سها  ب”بيع  النائبة  تتهم  لفتات 

بينما القيت خطب تنتقد بعنف اورتيغا. الدولرات”، 
املتظاهرين  التي كانت بني  اآنا كا�ستيانو�ض  وت�ساءلت 
“من غري املمكن ان يتبدل �سخ�ض متعلم وموؤهل بني 

ليلة و�سحاها. هل دفعوا لها اموال؟«
وقرر مادورو الدعوة اىل عقد جمعية تاأ�سي�سية لتبني 

د�ستور جديد لفنزويا، وهذا ما ترف�سه املعار�سة التي 
امل�سروع  ه��ذا  ب�سحب  للمطالبة  �سهرين  منذ  تتظاهر 
اخلمي�ض  ليل  م���ادورو  اع���ان  وج���اء  الرئي�ض.  ورح��ي��ل 
التاأ�سي�سية  اجلمعية  اأم���ام  امل�سروع  ط��رح  ع��ن  اجلمعة 
بعد  الرئي�ض  مع�سكر  يف  انق�سامات  تظهر  ب��داأت  بينما 

�سهرين من الحتجاجات يف فنزويا.
تيار  اىل  تنتمي  انها  يفرت�ض  التي  اورت��ي��غ��ا  وان��ت��ق��دت 
ت�سافيز، مادورو اخلمي�ض لأنه مل ي�ست�سر الفنزويليني 
يف ا�ستفتاء ب�ساأن رغيتهم يف الدعوة اىل جمعية تاأ�سي�سية 
اىل  بطلب طعن  وتقدمت   .1999 يف  �سلفه  فعل  كما 

حمكمة العدل العليا ملنع الدعوة اىل هذه اجلمعية.
وقالت “يف �سوء ما يحدث يف هذا البلد اأود ان ا�ستبعد 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة واط��ل��ب م��ن امل��ج��ل�����ض الوطني 
وموا�سلة  الوليات  انتخابات  موعد  تقدمي  النتخابي 

ال�سغط من اأجل احلوار«.
النائبة  ي�سمي  ان  ب��دون  اخلطوة  ه��ذه  م���ادورو  وانتقد 
الأخرية  ول  الأوىل  امل��رة  لي�ست  “هذه  وق��ال  ال��ع��ام��ة. 
التي يظهر فيها خونة، وخيانتهم تبداأ برتددهم حول 

�سرورة عملية التحول«.
عر�سه  �سيتم  ج��دي��د،  د���س��ت��ور  �سياغة  بعد  ان��ه  واع��ل��ن 
اورتيغا  ات��ه��م��ت  ك��م��ا  ا���س��ت��ف��ت��اء.  ع��ل��ي��ه يف  ل��ل��ت�����س��وي��ت 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

مليارات  املتعاقبة  الإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ات  ا�ستثمرت 
الدولرات لبناء وتو�سيع امل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية 
امل��ح��ت��ل��ت��ني م��ن��ذ ح����رب حزيران  ال�����س��رق��ي��ة  وال���ق���د����ض 
الأرا�سي  وا�ستيطان  اح��ت��ال  وب��داي��ة   1967 يونيو 

الفل�سطينية.
ول يتوفر اأي رقم ر�سمي �سامل حول املبالغ التي اأنفقت 
التي  املالية  وزارة  ولكن   1967 منذ  ال�ستيطان  على 
امل�ستثمرة حتدثت عن  املبالغ  �سنة ج��زءاً من  تن�سر كل 
انفاق 3،5 مليارات من 2003 اإىل 2015 يف ال�سفة 

الغربية وحدها.
ول ت�سمل هذا املبالغ الكلفة الهائلة للبنى التحتية مثل 
الطرق اللتفافية املخ�س�سة للم�ستوطنني اأو التدابري 

الأمنية املحاطة بامل�ستوطنات.
ال�سرقية  القد�ض  يف  ال�ستيطان  العتبار  يف  تاأخذ  ول 
القد�ض  مع  واعتربتها  ا�سرائيل  �سمتها  التي  املحتلة 
املجتمع  اع��رتاف  لها رغم عدم  اأبدية  الغربية عا�سمة 
ال��ذي مت  ال��دويل بذلك، ول ال�ستيطان يف قطاع غ��زة 
م�ستوطن  اآلف  ثمانية  واإج���اء  م�ستوطناته  تفكيك 

وجندي منه يف 2005.
 400 بينهم  األ��ف   600 عن  امل�ستوطنني  ع��دد  ويزيد 
احتكاك  م�سدر  جودهم  ويعد  الغربية  ال�سفة  يف  األ��ف 
ال�سفة  يف  فل�سطيني  مليون   2،6 م��ع  م�ستمر  وت��وت��ر 

الغربية ويف القد�ض ال�سرقية املحتلة.
للقانون  خمالفا  ال�ستيطان  ال��دويل  املجتمع  ويعترب 
اأمام  رئي�سية  عقبة  ال��دول  من  العديد  وتعده  ال��دويل 
الإ�سرائيلي، لكنه  الفل�سطيني  التو�سل اىل حل للنزاع 

ا�ستمر يف ظل كل احلكومات الإ�سرائيلية.
“مركز  ملنظمة  ال��ع��امل  امل��دي��ر  ناتان�سون  روب��ي  وي��ق��در 
غري احلكومية التي  ماكرو لاقت�ساديات ال�سيا�سية” 
ا�ستثمرت  اإ�سرائيل  ان  ال�ستيطان  ح��ول  تقارير  تن�سر 
ال�ستيطان خال اخلم�سني  دولر على  مليار  ع�سرين 

عاما املا�سية.
يف  ال�ستيطانية  لاأبنية  الكلية  امل�ساحة  ان  وي�سيف 
 18 خ��ال   100% بن�سبة  ازدادت  الغربية  ال�سفة 
كل  يتلقى  ال�ستيطاين،  التو�سع  ت�سجيع  وبغية  �سنة. 
تزيد  حكومية  واإعانات  م�ساعدات  املعدل  يف  م�ستوطن 

بثاث مرات عما يتلقاه الإ�سرائيليون داخل اإ�سرائيل.

ادفا”  “مركز  منظمة  م��ن  �سفري�سكي  �سلومو  وي��ق��در 
مليار   15،2 بنحو  ال�ستيطان  كلفة  احلكومية  غ��ري 
دولر للفرتة املمتدة من 1988 اإىل 2015. وي�سيف 
ي�سهم  ال��دول��ة  كاهل  على  عبئا  متثل  النفقات  ه��ذه  اأن 
الأم���وال  لأن  ن��ظ��را  الجتماعية  ال��ف��روق��ات  تعميق  يف 
ب���دل م���ن امل�ساريع  ت��ن��ف��ق ع��ل��ى ال���س��ت��ي��ط��ان وال���دف���اع 

الجتماعية.
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ن��ف��ق��ات ال��ه��ائ��ل��ة ي���رى ال��ع��دي��د من 
املنظمات غري احلكومية املوؤيدة لإقامة دولة فل�سطينية 

م�ستقلة اأن موا�سلة ال�ستيطان لي�ض اأمراً حمتما.
الوزراء  لرئي�ض  ال�سابق  امل�ست�سار  �سري  جلعاد  وي��ق��ول 
وايت  بلو  موؤ�س�سي منظمة  واأح��د  ب��اراك  اإيهود  ال�سبق 
اليهودي  الطابع  عن  املدافعة  احلكومية  غري  فيوت�سر 
القت�ساد  باأن  ثقة  على  انه  لإ�سرائيل  والدميوقراطي 
التي  دولر  مليارات  الع�سرة  توفري  ميكنه  الإ�سرائيلي 
األ���ف م�ستوطن   100 اإ���س��ك��ان  واإع�����ادة  ن��ق��ل  كلفة  ت��ع��د 

اإ�سرائيلي.
وهوؤلء هم �سكان امل�ستوطنات املعزولة يف ال�سفة الغربية 
والتي ميكن اأن يتم اإخاوؤها يف اطار اتفاق يتم التو�سل 
اليه بنتيجة املفاو�سات مع الفل�سطينيني حول تقا�سم 
الأرا�سي. يف املقابل، هناك توافق عام يف اإ�سرائيل على 

�سم الكتل ال�ستيطانية الكربى.
وي���ق���ول ج��ل��ع��اد ���س��ري و���س��ع��ن��ا خ��ط��ة م��ف�����س��ل��ة وقابلة 
احلكومة  لأن  م�ستوطن  األ���ف  امل��ئ��ة  لإج���اء  للتطبيق 
رف�ست فعل ذلك، رغم تقرير ر�سمي �سادر يف 2010 

يدعو اىل و�سع خطة مماثلة.
باأن  ال��ق��ول  ميكن  ل  وا���س��ح��ة:  ا�ستنتاجاتنا  وي�سيف 
اقت�سادية  خ��ي��ارات  هناك  للتغيري.  قابل  غ��ري  الو�سع 

لتطبيق حل الدولتني ل�سعبني .
الف   100 اج��اء  �سيناريو  ان  ناتان�سون  روب��ي  ويقول 
م�ستوطن ممكن متاما �سرط اأن يتم ذلك على �سنتني 
اقت�سادية،  لي�ست  براأيه  امل�سكلة  لكن  �سنوات،  ثاث  اأو 

اإنها �سيا�سية بالدرجة الأوىل .
لوعوده  خ��اف��ا  ان��ه  ه��اآرت�����ض  تكتب �سحيفة  ذل���ك،  اىل 
النتخابية وقع الرئي�ض المريكي دونالد ترامب، يوم 
اخلمي�ض، على الأمر الرئا�سي الذي يوؤخر نقل ال�سفارة 
م�سوؤولون  وق��ال  القد�ض.  اىل  ابيب  تل  من  المريكية 
اطلعت  المريكية  الدارة  ان  البي�ض  البيت  يف  ك��ب��ار 

ا�سرائيل والفل�سطينيني على قرار ترامب.

ال�ستفتاء موؤكدا ان الد�ستور ل ي�سمح له بالدعوة اىل 
رئي�ض  ليون  في�سينتي  وق��ال  ال��ن��وع.  ه��ذا  م��ن  ت�سويت 
مركز ا�ستطاعات الراأي “داتاناليز�ض” انها “مكيدة 

�سيا�سية«.
الوحيد  ال�����س��وت  ا���س��اب��ي��ع  ل��ع��دة  اورت��ي��غ��ا  ك��ان��ت  وبينما 
املعار�ض داخل املع�سكر الرئا�سي، بداأ اآخرون من ان�سار 

التيار الت�سايف انتقاد اجراءات اجلمعية التاأ�سي�سية.

ولكن  المريكي.  القومي  بالأمن  املتعلقة  امل�سالح  عن 
كما �سرح يف املا�سي ب�ساأن نيته نقل ال�سفارة فان ال�سوؤال 
هو لي�ض هل �سيتم نقل ال�سفارة وامنا متى �سيتم ذلك .
وتن�سر ال�سحيفتان ما جاء من مكتب نتنياهو ردا على 
البيان وهو “ان املوقف الثابت لإ�سرائيل هو ان ال�سفارة 
المريكية، مثل كل ال�سفارات الأخرى، يجب ان تكون يف 
القد�ض، عا�سمتنا الأبدية. وجود �سفارات خارج القد�ض 
الفل�سطيني  الوهم  ال�سام لأنه ي�ساهم يف احياء  يبعد 
بالقد�ض.  ودول��ت��ه  اليهودي  لل�سعب  �سلة  وج��ود  بعدم 
وعلى الرغم من خيبة المل من عدم نقل ال�سفارة يف 
الودية  الت�سريحات  تقدر  اإ�سرائيل  ان  اإل  الوقت  ه��ذا 

للرئي�ض والتزامه بنقل ال�سفارة لحقا .
ت��رام��ب خال  ان نتنياهو ط��ل��ب م��ن  ه��اآرت�����ض  وك��ت��ب��ت 
اجتماعهما يف القد�ض قبل ا�سبوع ون�سف، عدم التوقيع 

على الأمر الرئا�سي الذي يوؤجل نقل ال�سفارة. 
وق����ال م�����س��وؤول ا���س��رائ��ي��ل��ي م��ط��ل��ع ان ن��ت��ن��ي��اه��و او�سح 
المريكية  ال�سفارة  بنقل  معنية  اإ�سرائيل  باأن  لرتامب 
اىل القد�ض، وانه ل يعتقد باأن الأمر يوؤدي اىل ت�سعيد 

الو�سع المني يف ال�سفة الغربية.

النواب الفلبيني: هجوم املجمع عمل »اإرهابي«
••مانيال-رويرتز:

قال رئي�ض جمل�ض النواب الفلبيني 
امل�سلح  اإن  ام�ض  األفاريز  بانتاليون 
يف  ترفيهيا  جممعا  اقتحم  ال��ذي 
اإرهابي  �سخ�سا   36 مانيا فقتل 
ي��ع��م��ل مب���ف���رده م��ن��اق�����س��ا بذلك 
حترك  الرجل  اأن  ال�سرطة  تاأكيد 

بدافع ال�سرقة.
وقالت ال�سرطة اإن امل�سلح، الذي ل 
انتحر  تزال هويته غري معروفة، 
بعدما  ال��ف��ن��ادق  ب���اأح���د  غ��رف��ة  يف 
اأطلقت قوات الأمن النار عليه يف 
مانيا  وورل���د  ري��زورت�����ض  جممع 

الرتفيهي.
واأ�سافت ال�سرطة اأن �سخ�سا ثانيا 
ك���ان م���وج���ودا يف امل��ج��م��ع يف ذلك 

حماولة  اأن���ه���ا  اإىل  ت�����س��ري  الأدل�����ة 
�سطو. وتابع رئي�ض جمل�ض النواب 
ن�سع  اأن  علينا  يتعني  الفلبيني 
لتاأمني  واأف�����س��ل  وا���س��ح��ة  خ��ط��ة 
املراكز  م��ن  وغ���ريه  مانيا  م��رتو 
مرتبطة  جماعات  من  احل�سرية 
والتي  الإ�سامية  الدولة  بتنظيم 
نعرف بالفعل اأنها �ستحاول القتل 
فكرها  ل��ن�����س��ر  ���س��ع��ي��ا  وال��ت�����س��وي��ه 

املت�سدد.
تاأهب  ح���ال���ة  ال��ف��ل��ب��ني  وت�����س��ه��د 
مدينة  يف  اأزم������ة  و����س���ط  ق�����س��وى 
م�������اراوي ب���ج���زي���رة م���ي���ن���دان���او يف 
اجل����ن����وب ح���ي���ث ت���ق���ات���ل ال���ق���وات 
احل��ك��وم��ي��ة م��ت��م��ردي��ن م��ن��ذ 23 
ال�سلطات  وف���ر����س���ت  اأي������ار  م���اي���و 

الأحكام العرفية.

وزير ميني: �سنبني الدولة 
الحتادية دون تراجع 

•• عدن-وكاالت:

ل�������س���وؤون تنفيذ  ال����دول����ة  اأك�����د وزي�����ر 
اليمني  ال��وط��ن��ي  احل�����وار  خم���رج���ات 
اليمني  “املجتمع  اأن  الرعيني  يا�سر 
اأكر جدية وحر�ض من اأي وقت م�سى 
على تنفيذ خمرجات احلوار الوطني 
اليمني وب��ن��اء ال��دول��ة الحت��ادي��ة با 
الرعيني يف  الوزير  وق��ال  اأو«.  تراجع 
الأنباء  لوكالة  ال�سبت  ام�ض  ت�سريح 
اإن خمرجات احلوار الوطني  اليمنية 
ال��ي��م��ن��ي ه��ي امل�����س��روع اجل��ام��ع الذي 
ال�سيا�سية  امل���ك���ون���ات  ع��ل��ي��ه  ت��واف��ق��ت 
جميع  مناق�سة  وت�سمن  واملجتمعية 
الق�سايا الوطنية اليمنية ولأول مرة 
يف تاريخ اليمن وخرج بحلول جذرية 

مل�سكات املا�سي .

الوقت يتعاون مع التحقيق.
اأي�سا حليف  األ��ف��اري��ز، وه��و  وذك��ر 
مقرب للرئي�ض رودريجو دوتريتي، 
اإنه لي�ض مقتنعا باأن احلادث �سطو 

م�سلح وحريق متعمد.
وق���ال األ��ف��اري��ز يف ب��ي��ان ه��ذا مثال 
وا�سح على هجوم اإرهابي ل�سخ�ض 
امل�سوؤولني  لكن  مبفرده  يت�سرف 
الفلبينيني رف�سوا ذلك وقالوا اإنه 

حادث �سطو فا�سل فيما يبدو .
وقال اإرن�ستو اأبيا املتحدث با�سم 
دوت��ريت��ي اإن��ه م��ا م��ن دليل يربط 
ب����ني ال���ه���ج���وم وال���ق���ت���ال ال���دائ���ر 
القوات  ب���ني  ف����رتة ط��وي��ل��ة  م��ن��ذ 
احلكومية واملت�سددين يف اجلنوب 
الأمني  م�����س��ت�����س��اره  ق���ال  ح���ني  يف 
هريموجيني�ض اإ�سبريون اإن جميع 

•• الفجر – تون�س - خا�س
على   ، ال�سبت  ام�ض  ال��ع��ث��ور،  م��ن  االتون�سي  اجلي�ض  وح���دات  متكنت 
طرف  من  اجلمعة  اختطف  ال��ذي  ال�سلطاين  خليفة  ال��راع��ي  جثة 
جلمة  مبعتمدية  املغيلة  بجبل  اختطافه  مكان  ق��رب  ارهابيني،   4
م��ن حم��اف��ظ��ة ���س��ي��دي ب���وزي���د، ح�����س��ب م��ا ذك����رت ع��ائ��ل��ة ال�سحية، 
رجال  ف��اإن  امل�سادر،  نف�ض  وح�سب  باجلهة.  اأمنية  م�سادر  واأك��دت��ه 
دّلهم على مكان  الذي  ال�سلطاين  ا�ستعانوا مبرافق خليفة  اجلي�ض 

الختطاف، ليتم اإثر ذلك العثور على ال�سحية مذبوحا وم�سّوها.
اأف��راد عائلة الهالك يف ت�سريحات  اأخ��رى، ع��رّب ع��دد من  من جهة 

متطابقة عن ا�ستنكارهم ال�سديد لطريقة تفاعل ال�سلطات الأمنية 
والع�سكرية واجلهوية مع هذه احلادثة، حيث اثبتوا للمرة الثانية 
لم��ب��الت��ه��م ب���اأه���ايل امل��ن��ط��ق��ة، وت��رك��ه��م يف م��واج��ه��ة م��ب��ا���س��رة مع 
�سباح  خرجوا  قد  ال�سحية  اأه��ايل  من  ع��ددا  ان  يذكر  الإرهابيني. 
ال�سبت للبحث عن خليفة ال�سلطاين ال انهم مل يتمكنوا من العثور 
عليه وعادوا اأدراجهم وجتمعوا مع باقي الأهايل مبنزل ال�سلطاين 
او خرب حول  اأي��ة معلومة  القلق واخل��وف وترقب  و�سط حالة من 
املختطف. و�سادت حالة من احلزن والأ�سى يف نفو�ض اأهايل املنطقة 
خ��ا���س��ة ب��ع��د ت��ك��رر اع���ت���داءات الره��اب��ي��ني ع��ل��ى ع��ائ��ل��ة ال�سلطاين، 
2015 اأح��داث عملية اإرهابية ب�سعة  14 نوفمرب  والتي عا�ست يف 

ف�سل  مت  وال��ذي   ، ال�سلطاين  م��ربوك  الأ�سغر  ابنها  �سحيتها  راح 
وكانت  با�ستيكي.  كي�ض  يف  عائلته  اىل  واإر�ساله  ج�سده  عن  راأ���س��ه 
بني  املغيلة  بجبل  اأف���راد،   4 من  تتكون  م�سّلحة  ارهابية  م�جم�وعة 
راعيني  اختطاف  على   ، اجلمعة  اأقدمت  بوزيد  و�سيدي  الق�سرين 
ال�سلطاين  م��ربوك  �سقيق  وه��و  ال�سلطاين  خليفة  يدعى  اأحدهما 
الراعي، الذي مّت ذبحه من قبل جمموعة ارهابية يف العام املا�سي. 
مربوك  ذب��ح  مكان  اإىل  الراعيني  الرهابية  املجموعة  اقتادت  وق��د 
هددتنا  “انت  له  وق��ال��وا  بحبل،  �سقيقه  بربط  وق��ام��وا  ال�سلطاين، 
باأخذ  فطالبوه  بالتدخل  مرافقه  هّم  وقد  اأمرنا..”،  بك�سف  وقمت 

اأغنامه والرجوع اإىل منزله.
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ماتي�ش يطمئن احللفاء بالتعاون �سد بيونغ يانغ 
•• �صنغافورة-اأ ف ب:

�سعى وزير الدفاع الأمريكي مايكل ماتي�ض اىل طماأنة احللفاء ال�سيويني 
لباده باأن وا�سنطن بامكانها التعاون مع بكني حول برنامج اأ�سلحة بيونغ 

يانغ من دون اأن يوؤثر ذلك على معار�ستها لع�سكرة بحر ال�سني اجلنوبي.
اىل  �سديدة  انتقادات  وجه  ال��ذي  ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�ض  وك��ان 
على  �سغوط  ممار�سة  بكني  م��ن  طلب  النتخابية،  حملته  خ��ال  ال�سني 
اأثار قلقا من ان تت�ساهل الوليات املتحدة يف املقابل حول  بيونغ يانغ مما 
ن�ساطات ال�سني البحرية. كما ي�سعر ال�سركاء ال�سيويون للوليات املتحدة 
بالقلق من عدم مت�سك الرئي�ض المريكي بالتحالفات التقليدية واعتربوا 
ان�سحابه من اتفاقية التبادل بني دول املحيط الهادئ واتفاق باري�ض حول 

يعد  ال��ذي  ماتي�ض  وح��اول  �سمول.  اأك��ر  امريكي  ابتعاد  على  دليا  املناخ 
لوزارة  ترامب  ا�سعاف  مع  حاليا  المريكية  احلكومة  يف  �سخ�سية  اأب��رز 
ماتي�ض  وق��ال  امل�سائل.  ه��ذه  كل  يف  ال�سيويني  احللفاء  طماأنة  اخلارجية، 
ال�سعيد  “على  �سنغافورة  يف  القليمية  الدفاعية  �سانغري-ل  قمة  خال 
المني، لدينا التزام قوي وثابت بتعزيز قوانني النظام الدويل الذي اأعد 
بف�سل جهود عدة دول من اأجل حتقيق ال�ستقرار«. ودعا ماتي�ض من ال�سرة 
الدولية اىل العمل معا ازاء الربنامج النووي لكوريا ال�سمالية الذي اعتربه 
“تهديدا للجميع”. وقال “ل بد ان يقوم كل منا بدوره لتحقيق التزاماتنا 
النووية من  ال�سلحة  نزع  القائم على  امل�سرتك  لدعم هدفنا  والعمل معا 
�سبه اجلزيرة الكورية«. وتابع ان “التزام ال�سني املتجدد بالعمل مع ال�سرة 

الدولية لنزع ال�ساح النووي م�سجع لادارة المريكية«.

الثالثة  هي  جديدة  �ساروخية  بتجربة  الثنني  قامت  يانغ  بيونغ  وكانت 
منذ  و12  اأ�سابيع  ثاثة  غ�سون  يف  ال�سمال  يجريها  ���س��واري��خ  لإط���اق 
والتي  الم���ن  ع��ن جمل�ض  ال�����س��ادرة  ال��ق��رارات  �سل�سلة  رغ��م  ال�سنة  ب��داي��ة 
وتلويح  وال��ن��ووي،  البال�ستي  برناجميها  موا�سلة  يانغ  بيونغ  على  حتظر 
اأن  القلق من  مبا�سر  ب�سكل  ماتي�ض  تناول  كما  ع�سكري.  بتدخل  وا�سنطن 
تكون الوليات املتحدة تقدم تنازلت اىل ال�سني لقاء تعاونها حول كوريا 
ال�سمالية، موؤكدا ان امل�ساألة لي�ست متبادلة وان الوليات املتحدة �ستوا�سل 

�سغوطها على بكني يف الق�سايا الخرى.
املياه  الوا�سحة يف  والع�سكرة  ال�سطناعية  بناء اجلزر  ان  ماتي�ض  واأ�ساف 
بالقانون  ال�سني  ازدراء  منتقدا  الإق��ل��ي��م��ي،  ال���س��ت��ق��رار  تقو�ض  ال��دول��ي��ة 

الدويل ومب�سالح الدول الأخرى .

كيلومرتات م�ساحة �سيطرة داع�ش يف املو�سل   4
•• بغداد-وكاالت:

حتت  املتبقية  امل�ساحة  اأن  ال�سبت،  ام�ض  ال��ع��راق،  يف  الإره���اب  مكافحة  جهاز  اأك��د 
يف  مربعة  كيلومرتات  اأربعة  اأو  ثاثة  تتعدى  ل  الإره��اب��ي  داع�ض  تنظيم  �سيطرة 
املو�سل . وقال املتحدث با�سم اجلهاز �سباح النعمان، يف ت�سريح اإن “قوات مكافحة 
الإرهاب متكنت من قتل 120 اإرهابياً من داع�ض خال معارك حترير حي ال�سحة 
يف اجلانب الأمين من املو�سل ، وفقاً لوكالة اأنباء الإعام العراقي، ام�ض ال�سبت. 
الرد  وق��وات  ال�سرطة الحت��ادي��ة  اللتقاء مع قطعات  ال��ق��وات ترتقب  اأن  واأ���س��اف 
على  احل�سار  اإطباق  ل�ستكمال  ال�سمالية  الناحية  من  العراقي  واجلي�ض  ال�سريع 
املدينة القدمية . ولفت اإىل اأن التحدي يكمن يف وجود عدد كبري من املدنيني يف 
مناطق �سيقة تعج بالبيوت ال�سغرية واملفتوحة على بع�سها، ي�ساف اإىل ذلك ت�سلل 

اإرهابيي داع�ض واأغلبهم من الأجانب بني املدنيني، وهوؤلء يقاتلون حتى ُيقتلون. 

ن��ح��و 13 م��ل��ي��ون م���وط���ن ���س��غ��ل يف 
القطاع.

    وميثل هذا الإعان ت�سريعا لفتا 
الروزنامة، ومن حيث  على م�ستوى 
الن. مع  حجم ما هو مربمج حتى 
تثّبت   ،2015 ع��ام  منذ  ال�سني  ان 
ملعب  يعادل  وم��ا  ال��ري��اح،  توربينات 
ال�سم�سية يف  الأل����واح  ق��دم م��ن  ك��رة 
كل �ساعة من اليوم ... واأغلقت اخر 
حمطة بالفحم ابوابها يف بكني، قبل 
���س��ت��ة اأ���س��ه��ر، وك��ان��ت امل�����س��در الأول 
توؤّم  عا�سمة  العا�سمة،  يف  للطاقة 
من  عقد  قبل  �سخ�ض،  مليون   20

الزمن.

منحت نف�صها �أف�صل دور
  ورغم ذلك، ل تزال ال�سني بعيدة عن 
امل�ستدامة.  للتنمية  من��وذج��ا  كونها 
اإجن��ازه خال  اأول، لأن تركة ما مت 
�سخمة  املا�سية  الثاثني  ال�سنوات 
ولكن  ق����ل����م،  ب����ج����رة  ول�������ن مت����ح����ى 
هامة  ال�سيا�سية  الكوابح  لن  اأي�سا 
املحلي  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى  خ�����س��و���س��ا 
الو�سيطة  الكوادر  حيث  والإقليمي، 
و�سع  دائ���م���ا  م�سلحتها  م���ن  ل��ي�����ض 
وخ�سو�سا  امللوثة،  للممار�سات  حد 
ال�سني،  يف  ب��ك��رة  امل��ت��وّف��ر  ال��ف��ح��م 

وُي�سّغل املايني من النا�ض.
احلكومية  غ��ري  املنظمات  وت��ق��ول     
ال��دول��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ال�����س��ني، مثل 
غياب  اأن  الأخ�سر،  ال�سام  منظمة 
ال�سفافية ل يزال ي�سكل عقبة كبرية 
وفعالية  التنمية،  من���وذج  حت���ّول  يف 
ال����ت����داب����ري امل���ع���ل���ن ع���ن���ه���ا م����ن قبل 

ال�سلطة املركزية.
اأن ال�����س��ني قد     وت��ظ��ل احل��ق��ي��ق��ة، 
غري  كبطلة  التموقع  بو�سوح  قررت 
املناخ،  ح��ول  باري�ض  لتفاق  متوقعة 
القارة  تبقى  التي  اأوروب���ا  جانب  اإىل 
ت��ق��دم��ا يف م��ك��اف��ح��ة ظاهرة  الأك����ر 

الحتبا�ض احلراري.
الوروبية  ال�سينية  الزعامة  هذه     
الطرفني  ك����ا  ت��ن��ا���س��ب  امل�����زدوج�����ة 
�سعوبة  ت������زداد  ع���اق���ات  ���س��ي��اق  يف 
وغمو�سا مع اأمريكا دونالد ترامب. 
اأف�سل  ح��ي��ازة  م��ن  متكنهما  زع��ام��ة 
اأربكه  الأق��ط��اب  ع��امل متعدد  دور يف 
الوليات  ل��رئ��ي�����ض  امل��ت��ق��ل��ب  ال��ط��ب��ع 
موازن  ثقل  ر�سم  وبالتايل  املتحدة، 
البيت  ل����ق����رارات  ال�����س��ل��ب��ي  ل��ل��ت��اأث��ري 

الأبي�ض.

•• الفجر - بيري ها�صكي  
ترجمة خرية ال�صيباين

   ل����ك����اأّن الم�����ر اأ����س���ب���ح ط��ق�����س��ا من 
الطقو�ض: كلما ر�سم دونالد ترامب 
حركة قطيعة مع “العامل ال�سابق”، 
تاأكيد  لإع����ادة  ال�����س��ني  وه��رول��ت  اإل 
ال��ت��زام��ه��ا ب��ال��ق��واع��د ال��دول��ي��ة. كان 
الرئي�ض  ادان  عندما  يناير  يف  ذل��ك 
احلرة،  التجارة  معاهدات  المريكي 
للرئي�ض  ال����د�����س����م  اخل����ط����اب  ك������ان 
دافو�ض،  بينغ يف  ت�سي جني  ال�سيني 
التجارة  ع��ن  امل��داف��ع  دور  متقم�سا 

احلرة!
باملناخ  الم�����ر  ت��ع��ل��ق  امل������رة،  ه����ذه     
تراجعا  ت��رام��ب  دون��ال��د  �سّجل  حيث 
ان�سحاب  اخلمي�ض  معلنا  ت��اري��خ��ي��ا، 
باري�ض  اتفاق  من  املتحدة  ال��ولي��ات 
نف�سها،  ال�سني  لتطرح  امل��ن��اخ،  ح��ول 
اأخ����رى، ك��م��داف��ع ع��ن الإجماع  م���رة 

الدويل يف هذا املو�سوع.
   وق�����د اأع���ل���ن���ت ال�������س���ني والحت������اد 
التفاق  ب��ذاك  التزامهما  الأوروب����ي 
ال����ذي ب���ات م���ه���ّددا م��ن ق��ب��ل موقف 

الرئي�ض الأمريكي.
   ان��ه انقاب مذهل ل���اأدوار اإذا ما 
ك��ان��ت قد  ال�����س��ني  اأن  ا���س��ت��ح�����س��رن��ا 
عن  كبري  حد  اإىل  م�سوؤولة  اعتربت 
ف�سل موؤمتر املناخ يف كوبنهاغن عام 
نامية،  كدولة  اأنها  بحجة   ،2009
ولي�ض  للنمو  الأولوية  اعطاء  عليها 

ملا قد يكبحه.
   وب��ع��د ���س��ت ����س���ن���وات، ل��ع��ب ب����اراك 
قليلة  اأ�سهر  قبل  كبريا،  دورا  اأوباما 
من موؤمتر الطراف 21 يف باري�ض، 
بني  م�����س��رتك  م��وق��ف  اىل  للتو�سل 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال�����س��ني، وهما 
اأك���رب امل��ل��ّوث��ني يف ال���ع���امل، مب��ا اأّمن 

النجاح يف العا�سمة الفرن�سية.

هموم �ل�صعب �ل�صيني
من  ن�سبيا  ال�سريع  ال��ت��ح��ول  ه��ذا     
مناه�ض اىل بطل لتفاقيات املناخ له 
تف�سري ب�سيط: اأ�سبح التلوث م�سدر 
قلق كبري - وتعبئة - ل�سكان ال�سني، 
على  ت�سلطية، يجب  دول��ة  فحتى يف 

احلكومة اأن تاأخذ ذلك يف العتبار.
   هناك، اأين قبل ع�سر �سنوات، كان 
ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب  يت�سنى 

من الريف اإىل املدن، ويف حّيز زمني 
قيا�سي، تواجه يف وقت واحد ا�سرار 
الت�سنيع والتح�سر املت�سارع، وفائ�ض 
الفحم يف م�سادر الطاقة، والزدهار 
املتنامي جلزء من �سكانها م�سحوبا 

باأمناط حياة ملّوثة.
   ومعلوم ان ال�سني قررت ال�ستثمار 
املتجددة  الطاقات  جم��ال  يف  بكثافة 

مفزعا  تدهورا  �سهدا  والهواء  فاملاء 
الثاثني  ال�سريع يف  الت�سنيع  جراء 
الطبقة  واأ���س��ب��ح��ت  الأخ�����رية؛  �سنة 
على  ق��ل��ق��ة  ال�������س���ني  يف  ال���و����س���ط���ى 
بانتظام  وحت���ت���ج  اأط���ف���ال���ه���ا،  ���س��ح��ة 
�سواحي  يف  املُ��ل��ّوث��ة  ال�سناعات  �سد 
التي  وال�سني،  املراكز احل�سرية.    
التاريخ  ن��زوح يف  اأك��رب موجة  ت�سهد 

وال���ط���اق���ة ال����ن����ووي����ة، ب���ه���دف احلد 
امللّوثة.  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  ن�سبة  م��ن 
ومت ع��ر���ض خ��ط��ة ق��دم��ت يف مطلع 
ي�سل  م��ا  ا�ستثمار  تتوقع  ال��ع��ام  ه��ذا 
عام  بحلول  دولر  مليار   360 اىل 
2020 يف جمال الطاقات املتجددة 
الرياح  وط��اق��ة  ال�سم�سية  وال��ط��اق��ة 
بذلك  خالقة  اخل�سو�ض،  وجه  على 

النمو  ه��اج�����ض  ع��ن  بنف�سها  ال�����س��ني 
وتطورت  ال��ف��و���س��وي،  الق��ت�����س��ادي 
يعطي  ا�ستدامة  اأكر  باجتاه منوذج 
الأول�����وي�����ة ل��ل��ن��وع��ي��ة وال���ك���ي���ف على 
ل�سحيفة  افتتاحية  يف  ج���اء   ، ال��ك��ّم 
ر�سمية يف ف���رباي���ر.     ف��ع��ا، هناك 
حاجة داخلية ملحة: املدن ال�سينية 
قيا�سية،  تلوث  ن�سب  ب�سبب  تختنق 

تاأكيد اأن الغرب يتحدث عن التلوث 
ال�سني،  يف  القت�سادية  التنمية  ملنع 
اأ�سبح  ان��ه، يف ال�سنوات الأخ��رية،  ال 
يكفي للمواطنني النظر من النافذة 
الت  ما  ليدركوا  يومني على ثاثة، 

اليه الو�ساع...
   امل���وق���ف الي��ج��اب��ي م���ن امل���ن���اخ، له 
للحكومة  بالن�سبة  مزدوجة  ف�سيلة 

الدولية،  �سورتها  جتميل  ال�سينية، 
مناف�سها  ام������ام  ن���ق���اط  وت�����س��ج��ي��ل 
املتحدة.  ال���ولي���ات  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
للتاأكيد  و����س���ي���ل���ة  اأي���������س����ا  ول���ك���ن���ه 
جل��م��اه��ريه��ا ال��ق��ل��ق��ة اأن���ه���ا ج����ادة يف 

معاجلة هذا املو�سوع.
    ان اخل��ط��اب ال��ر���س��م��ي ال��ي��وم هو 
خ��ط��اب ال��ت��وب��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة: ل��ق��د ناأت 

يف �نقلب مذهل للأدو�ر:

ترامب يتخلى عن زعامة اتفاق املناخ اىل ال�سني...!
 �لزعامة �ل�صينية �لوروبية تنا�صب �لطرفني يف �صياق علقات تزد�د �صعوبة مع �أمريكا تر�مب

 كلما ر�صم تر�مب حركة قطيعة مع »�لعامل �ل�صابق« ت�صارع �ل�صني لإعادة تاأكيد �لتز�مها بالقو�عد �لدولية
موقف �ل�صني ميّكنها من جتميل �صورتها �لدولية وت�صجيل نقاط �أمام مناف�صها �ل�صرت�تيجي �لوليات �ملتحدة

 تتوقع ال�سني ا�ستثمار 360 مليار دولر 
بحلول عام 2020 يف جمال الطاقات املتجددة

 ل تز�ل �ل�صني بعيدة عن
 كونها منوذجا للتنمية �مل�صتد�مة

 ان�سحاب الوليات املتحدة يجعل بكني 
املدافع الأول عن الإجماع الدويل حول املناخ

حتليل �خباري

ترامب يقرر النتحار اجلماعي

جهل قوم عند قوم فوائد

م�سريات تنديد بقرار ترامب

التلوث يهدد م�سري الكوكب

ال�سني والحتاد الوروبي  زعامة م�سرتكة لنقاذ املناخالق�ساء على التلوث حاجة �سينية ملحة
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عربي ودويل
تقرير اأمريكي: اإيران تخطط لتطويق �سبه اجلزيرة العربية

•• دبي - قناة العربية:

العربية  ت��زال تخطط لتطويق �سبه اجلزيرة  اإي��ران ل  اأن  اأمريكي  اأك��د تقرير 
اأنظمة  ا�ستقرار  زعزعة  بهدف  لها،  املوالية  املتمردة  للميلي�سيات  دعمها  عرب 
الذي  التقرير  وق��ال  ال�سبت.  “العربية”،  لقناة  وفقاً  اخلليج،  دول  يف  احلكم 
اإن عنا�سر احلر�ض الثوري و حزب اهلل  اإن ذي روك�ض”  “وور  ن�سر على موقع 
املوجودة يف اليمن تقوم بتدريب مقاتلي احلوثي، كما اأنها هي من يقوم بنقل 
وتركيب و�سيانة من�سات اإطاق ال�سواريخ. مل يعد �سراً ا�ستخباراتياً اأن طهران 
تخطط عرب ا�سرتاتيجية الإخال بالأمن لتطويق �سبه اجلزيرة العربية عرب 
دعم امليلي�سيات املوالية لها بال�ساح، والهدف: اأن حتل حمل الأنظمة ال�سنية 
يف املنطقة. والتدخل يف اليمن اإدانة غائرة التفا�سيل، فمجموعات من �سباط 

وعنا�سر يف احلر�ض الثوري الإي��راين، وكذلك حزب اهلل - بح�سب تقرير ن�سر 
الأمريكي - تغدو وتروح على �سعدة معقل  “وور اأون ذي روك�ض”  على موقع 
والإع��داد والتخطيط، مبعزل عن  للتدريب  احلوثي، وقرى حميطة ب�سنعاء، 
يعرف  اأن  للحوثي  كان  ما  بالي�ستية،  �سواريخ  لإط��اق  من�سات  وتركيب  نقل 
قيادي يف  اأعلن   2015 عام  اآذار  اإي��ران. ويف8 مار�ض  لول  ت�سغيلها و�سيانتها 
ميلي�سيات حزب اهلل مقتل 8 من مقاتلي امليلي�سيات يف اليمن، وبعد 3 اأ�سابيع 
3 من �سباط  التاريخ، قب�ست عنا�سر قبلية مناه�سة للحوثي على  من ذلك 
احلر�ض الثوري الإيراين، وم�ست�سار من حزب اهلل، يقاتلون جنباً اإىل جنب مع 

ميلي�سيات احلوثي يف املحافظتني اجلنوبية وال�سرقية من عدن و�سبوة.
ورغم �سل�سلة ال�سربات اجلوية التي قتلت ما ل يقل عن 44 عن�سراً من احلر�ض 
الثوري وحزب اهلل يف اليمن، يف العامني الأخريين، اإل اأن طهران ل تفتاأ تنكر 

اأي تواجد لها يف اليمن، وكاأن كل هذا العتاد والتمويل، اأمطرت به ال�سماء!

الأمم املتحدة تو�سع العقوبات على كوريا ال�سمالية 
•• االأمم املتحدة-رويرتز:

و�سع جمل�ض الأمن الدويل عقوباته على كوريا ال�سمالية بعد جتارب 
وا�سنطن  عليه  ت��واف��ق  نوعه  م��ن  ق��رار  اأول  واأق���ر  متكررة  �ساروخية 
وبكني حليفة بيوجنياجن الرئي�سية منذ تويل الرئي�ض دونالد ترامب 
ال�سلطة. و�سغطت وا�سنطن على بكني ب�سدة لكي تكبح ن�ساط جارتها 
املنعزلة وحذرت من اأن كل اخليارات مطروحة اإذا وا�سلت بيوجنياجن 
تطوير براجمها النووية وال�ساروخية. وبذلت الوليات املتحدة جهودا 
م�سنية من اأجل اإبطاء برامج كوريا ال�سمالية النووية وال�ساروخية. 
بتطوير  بيوجنياجن  تعهدت  بعدما  اأمنية ل�سيما  اأولوية  الأم��ر  وبات 
�ساروخ مزود براأ�ض نووي يقدر على �سرب الرب الرئي�سي الأمريكي. 

ملجل�ض  املتحدة  الأمم  ل��دى  الأمريكية  ال�سفرية  هيلي  نيكي  وقالت 
حل  عن  البحث  املتحدة  ال��ولي��ات  “�ستوا�سل  الت�سويت  بعد  الأم��ن 
�سلمي ودبلوما�سي لهذا الو�سع«. لكنها اأ�سافت “اإىل جانب العواقب 
اأي  ملواجهة  م�ستعدة  املتحدة  الوليات  ت��زال  ل  واملالية  الدبلوما�سية 
اأ�سماء  اإذا لزم الأم��ر«. واإ�سافة  اأخ��رى  ع��دوان ك��وري �سمايل بو�سائل 
وجتميد  �سفر  ح��ظ��ر  ت�سمل  ال��ت��ي  ال�����س��وداء،  امل��ت��ح��دة  الأمم  لقائمة 
اأ�سول، متثل احلد الأدنى لإجراءات العقوبات التي كان ميكن ملجل�ض 
الأمن اأن يتخذها. وجاء ذلك بعد خم�سة اأ�سابيع من املفاو�سات بني 
بر�سالة وا�سحة  الأم��ن  “بعث جمل�ض  وا�سنطن وبكني. وقالت هيلي 
اليوم اإىل كوريا ال�سمالية... عليك وقف اإطاق ال�سواريخ البالي�ستية 

اأو مواجهة العواقب«.

تر�مب  دونالد  زيــارة    
�ىل �أوروبا وردود �لفعل 
�لتي �ثارتها - وخا�صة 
ــــــرف �جنـــيـــل  مـــــن ط
مريكل - ��صقطت عديد 
�ملتخ�ص�صني �لمريكان 
يف �ل�صيا�صة �خلارجية 
يف حمنة، �ن مل يكن يف 
�له�صترييا.  مــن  �صيء 
�لــنــفــوذ �لمــريــكــي يف 
�أدنى م�صتوياته” تقول 
كاتبة  �أبـــلـــبـــاوم،  �آن 
و��صنطن  �صحيفة  يف 

بو�صت.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ه����ذا ي���ب���دو وك����اأن����ه ن��ه��اي��ة ع�سر 
تقود  املتحدة  الوليات  فيه  كانت 
جهته  م���ن  ق���ال  تتبعها  واأوروب�������ا 
ال�����س��ف��ري الم���ري���ك���ي ال�����س��اب��ق يف 
الأطل�سي  ���س��م��ال  ح��ل��ف  م��ن��ظ��م��ة 
ايفو دالدر. خال اأربعة اأ�سهر يف 
تفكيك  يف  ترامب  جنح  ال�سلطة، 
�سبعة عقود من العاقات العابرة 
لاأطل�سي ، قال فايل ن�سر، عميد 
ك��ل��ي��ة ال����درا�����س����ات ال���دول���ي���ة من 

جامعة جونز هوبكنز.
اإزاء فقدان      هذا القلق العميق 
امل���ت���ح���دة، يقوم  ال����ولي����ات  ن���ف���وذ 
الأول،  رئي�سيني:  عن�سرين  على 
�سلوك  اإىل  ويعود  هام�سية،  اأك��ر 
ت�����رام�����ب، ال�������ذي ُي���ع���ت���رب ح������ادا، 
ووقحا.  ب��ذي��ئ��ا  ب���ل  وم��ت��ع��ج��رف��ا، 
رئي�ض  دفع  يف  الغليظة  فطريقته 
وزراء اجلبل الأ�سود، وماحظاته 
احلادة جتاه برلني خال اجتماع 
تعجب  مل  ب���روك�������س���ل،  يف  م��غ��ل��ق 
ب����امل����رة ال����ق����ادة الأوروب������ي������ني. يف 
ترامب  ال��رئ��ي�����ض  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، 
مثل �سائح يف حالة �سكر، �ساخب 
ومبتذل، وي�ستخدم مرفقيه على 
حلبة الرق�ض، يلخ�ض ديلي بي�ست 

م�سوؤول يف وزارة اخلارجية.
غ�سوب

وت�سرفه،  �سلوكه  م��ن  الب��ع��د      
اأك��ر ما  التي  �سيا�سة ترامب  هي 
الأوروبيني  احللفاء  معظم  يزعج 
اإدارت��������ه  ت���ع���ني  ل���وا����س���ن���ط���ن. مل 
م�سوؤول  اأو  اأوروب�����ا  يف  �سفري  اأي 
دبلوما�سي رفيع امل�ستوى. وخال 
الرئي�ض  ك��ان  اخل��ارج��ي��ة،  جولته 

انها  ال���ف���ج���وة.  ت��و���س��ي��ع  ي���زي���د يف 
عن  وا���س��ح  وت��ن��ازل  للبيئة  �سيئة 
الزعامة المريكية العاملية”، كما 
يتقا�سمه  راأي  ن�سر.  ف��ايل  يقول 
�ستيني  الدميقراطي  النائب  مع 
هوير م��ن ولي��ة م��اري��ان��د: هذا 
العاملي  ال����دور  ي�سعف  ال��رئ��ي�����ض 
يعّر�ض  ال�����ذي  الأم�����ر  لأم���ري���ك���ا، 
اأم����ن الأم���ري���ك���ي���ني، مب���ا يف ذلك 

القت�سادي، للخطر .
    يف املع�سكر اجلمهوري، اإذا كان 
غري  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  اإزاء  ال��ق��ل��ق 
العادية لرتامب قائما، فاإنه نادرا 
العلن،  ع��ن��ه يف  ال��ت��ع��ب��ري  ي��ت��م  م���ا 
على غرار ال�سيناتور بوب كروكر، 
اخلارجية  ال�����س��وؤون  جلنة  رئي�ض 
 ،2014 عام  ال�سيوخ.  جمل�ض  يف 
ال��رخ��و لأوب��ام��ا يف  الفعل  ادان رد 
م��واج��ه��ة ال��ع��دوان ال��رو���س��ي على 
اأوكرانيا، والتخاذل جتاه احللفاء 
بوب  ل���وا����س���ن���ط���ن.  الأوروب������ي������ني 
ال�سبوع  ه��ذا  ق��ال  نف�سه،  ك��ورك��ر 
ال��ت��ي مل توؤكد  ان زي���ارة ت��رام��ب، 
حتى التزامها ببند الت�سامن بني 
اع�����س��اء ال��ن��ات��و، ان��ه��ا مت��ت ب�سكل 

جيد تقريبا.

نفاق
   ال�ستثناء النادر يف نفاق املع�سكر 
هجوم  يف  مت���ث���ل  اجل�����م�����ه�����وري، 
ال�سناتور جون ماكني على �سيا�سة 
ترامب اخلارجية: بع�ض حركات 
وت�������س���ري���ح���ات ال���رئ���ي�������ض اأرب���ك���ت 
اأم��ري��ك��ا، وه����ذا مفهوم  اأ���س��دق��اء 
اأ�سدقاءنا  ان  ي��خ��ت��م:  اأن  ق��ب��ل   ،
الرتكيز  اإىل  مي��ي��ل��ون  الأج���ان���ب 
البيت  امل��ق��ي��م يف  ال�����س��خ�����ض  ع��ل��ى 
اأكرب  هي  اأمريكا  ولكن  الأبي�ض، 

من ذلك بكثري .

عن ليبري��صيون �لفرن�صية

الأمريكي قاطعا وحا�سما مع قادة 
حلف �سمال الطل�سي.

    وج����اء ال����رد م���ن ب��رل��ني يجب 

   وق��رار دونالد ترامب، ان�سحاب 
اتفاق  م����ن  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
ب���اري�������ض ح����ول امل����ن����اخ، مي��ك��ن اأن 

العجز  ����س���د  وث����ائ����رة  غ���ا����س���ب���ة، 
ال�سخم مع  الم��ري��ك��ي  ال��ت��ج��اري 
ي�سعى  احل��ني،  ذل��ك  ومنذ  اأملانيا. 

ع��ل��ي��ن��ا ن��ح��ن الأوروب�����ي�����ني م�سك 
اأجنيا  اك����دت   ، ب��ي��دن��ا  م�����س��رين��ا 
مريكل. واأجاب ترامب يف تغريدة 

وحت�����دث  “مده�سة”،  ب����اأن����ه����ا 
عن  وا�سنطن  يف  الأمل��اين  ال�سفري 

عاقة جيدة ومثمرة و�سليمة .

الو�سع،  ت��ه��دئ��ة  اىل  احل��ل��ي��ف��ان 
البيت  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وو����س���ف 
الزعيمني  ب��ني  العاقة  الأبي�ض 

اجنيا مريكل �سوكة يف حلق ترامب قمة الطل�سي مل تبدد خماوف حلفاء امريكا

 �ستيني هوير: هذا الرئي�ش ي�سعف الدور 
العاملي لأمريكا مبا يعّر�ش اأمن الأمريكيني للخطر

 ايفو دالدر: خالل اأربعة اأ�سهر جنح ترامب يف 
تفكيك �سبعة عقود من العالقات العابرة لالأطل�سي

ت�صرف �لرئي�س �لأمريكي 
وعجرفته مل تعجب �لقادة �لأوروبيني

جون ماكني يهاجم دبلوما�صية
 �لرئي�س ويقول �ن �أمريكا �أكرب منه 

دبلوما�سية ال�سكران ازعجت اجلميع ماكني حركات وت�سريحات الرئي�ض اأربكت اأ�سدقاء اأمريكا

يف �أول زيار�ته �ىل �أوروبا:

ترامب اأو دبلوما�سية »ال�سائح املخمور«...!

حتليل �خباري

ــــاق مـــّيـــز  ــــف ــــن �ل
ـــــيـــــقـــــات  تـــــعـــــل
�جلــــمــــهــــوريــــني 
دبلوما�صية  حول 
وجولته  �لرئي�س 
ــــــة ــــــي ــــــارج �خل

حتليل �خباري
هذا الثنائي احبط حلم الربيك�سيت ح�سور ترييزا ماي ا�سبه بالغيابال�سيدة احلديدية يف عزلتها

•• الفجر – خرية ال�صيباين

     ال�سيناريو ال��رائ��ع ال��ذي حلم به 
على  ال�ستفتاء  بعد  لأوروب���ا  املناه�سني  الربيطانيني  من  حما�سا  الأك��ر 
الربيك�سيت، فقد زخمه وفاعليته وقوته. مبدئيا، كان على رئي�سة الوزراء، 
كان عليها  ترامب،  دونالد  مل�سافحة  الفور  اأُر�سلت على  التي  ترييزا ماي، 
تعزيز العاقة اخلا�سة ال�سهرية بني الوليات املتحدة واململكة املتحدة، يف 
وقت كان الحتاد الأوروبي ي�سرع اخلطى لتدمري ذاته، ومب�ساعدة انتخاب 
فرن�سا ملارين لوبان.      ومرة اأخرى، كان الربيطانيون، �سيحتلون طليعة 
امل�ستبقني لقيام نظام عاملي جديد، اإل انه ل �سيء �سار كما هو متوقع اأي 
�سارت الرياح مبا ي�ستهيه الزمن املعاك�ض. فقد تبنّي ان الرئي�ض الأمريكي 
ي�ستطيع  ع��ن��دم��ا ل  ب��ل وحم����رج، خ�سو�سا  ب���ه،  ال��ت��ن��ب��وؤ  ح��ل��ي��ف ل مي��ك��ن 
مان�س�سرت،  هجوم  بخ�سو�ض  الأمنية  اأجهزته  ت�سريبات  على  ال�سيطرة 
الفرن�سي. وها هي  الرئي�ض  اليوم  امل��وايل لأوروب��ا ب�سرا�سة، هو  وماكرون، 
حتالفاتها  تعزيز  اىل  يبدو  ولكن  النهيار،  باجتاه  لي�ض  تتحرك،  اأوروب���ا 

اأحد يخفي بع�ض النزعاج.     هكذا بدت ترييزا ماي يف قمة حلف �سمال 
حملة  اوج  يف  هي  بالتاأكيد  غائبة.  �سبه  ال�سبع،  وقمة  الأخ���رية  الأطل�سي 

بدفع من الثنائي ماكرون مريكل اللذين يف �سجلهما، بالإ�سافة اإىل ذلك، 
ترف معار�سة ترامب. ل �سيء على اأح�سن ما يرام يف اململكة املتحدة، ول 

انتخابية )النتخابات الت�سريعية 8 يونيو(، وعليها اإدارة تداعيات تفجري 
الربيطانية  املحاولت  تكن  مل  ما  عزلتها  يف�سر  ل  هذا  ولكن  مان�س�سرت، 
لتعديل مقرتحات الحتاد الأوروبي ب�ساأن مكافحة التغرّي املناخي، حماباة 
لرتامب، من اأ�سباب تلك العزلة. معلومات ك�سفتها �سحيفة الإندبندنت، 

نقا عن وثائق حت�سلت عليها من منظمة ال�سام الأخ�سر.
   وعاوة على ذلك، فان تهديدات ماي، التي تريد اأن تكون امراأة قا�سية 
و�سعبة يف املفاو�سات حول الربيك�سيت )19 يونيو(، مل تكن م�ست�ساغة. 
النائب  اآ�سفا  ق��ال   ، اأ�سحوكة  واأ�سبحنا  اأوروب�����ا..  غ��ول  اىل  حولتنا  لقد 

العمايل اأجنيا راير.
    يف الحت��اد الأوروب����ي، ولكن على حافتها امل�سطربة من ط��رف حليف 
اأي  وعلى  تتحرك،  اجت��اه  اأي  يف  املتحدة  اململكة  تعرف  ل  �سعب،  امريكي 
منارة وقطبا  ت�سبح  ب��اأن  لها  �سي�سمح  الربيك�سيت  كان  لقد  ترق�ض.  رجل 
ال�سطح،  على  طفت  القت�سادي  التباطوؤ  ع��ام��ات  ان  غ��ري  جيو�سيا�سيا، 
املنفرد يف ع��امل م�سطرب لي�ض  وال��ع��زف  ال�سري  اأن  ت��درك  ال��ب��اد  وب���داأت 

بال�سرورة ي�سريا.

�لربيك�صيت من حلم �ىل كابو�س: 

الربيطانيون يقعون يف الفخ الذي ن�سبوه...!
بدت ترييز� ماي يف قمة حلف �صمال �لأطل�صي �لأخرية وقمة �ل�صبع معزولة

 ل تعرف اململكة املتحدة يف اأي اجتاه تتحرك وعلى اأي رجل ترق�ش
�عتقدت �نها �صت�صبح قطبا جيو�صيا�صيا وها هي تدرك �أن �لعزف �ملنفرد يف عامل م�صطرب لي�س ي�صري�
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جنوم �لعني ي�صتعيدون ذكريات كاأ�س �آ�صيا 2003

مواجهة �ساخنة بني املدفعجية ال�سوداين ونعمة.. ودرمي تيم يالقي اأبوظبي لالأعالم
�حتاد �جلامعات يكت�صح �أبو�صلطان بخما�صية و�صيتي �صيزون يتفوق على �ل�صباب

املفتوحة  املناف�سة  وهي  مناف�سات 
اإىل  م���اي���و   31 م���ن  ال���رم���اي���ة  يف 
والبولينغ  وال��ب��وت��ي  يونيو،   13
اإىل  واأ���س��ار  ال�سمعية.  ل��اإع��اق��ات 
اأن اأ�سحاب الهمم كان لهم ن�سيب 
على  امليداليات  حتقيق  يف  الأ���س��د 
امل�ستوي الأوملبي  والدويل  خال 
اأثبتوا  وق����د  الخ��������رية،   ال���ف���رتة 
جدارتهم  واأكدوا اأنهم ي�ستحقون 
الدمج  بينهم واإخوانهم الأ�سحاء 
لفتاً  ال���ري���ا����س���ات،  خم��ت��ل��ف  يف 
ال��دول��ي��ة  قد  الحت�����ادات  اأن  اإىل 
الإم����ارات  اأب��ط��ال  تنظر  اأ�سبحت 
كبري   باحرتام  الهم  اأ�سحاب  من 
للرماية  العامل  كاأ�ض  اأن  والدليل 
كما   . عام  كل  الدولة   ت�ست�سيفه 
اأن الإمارات �ست�ست�سيف الأوملبياد 
اأبوظبي  2019  يف  اخلا�ض عام 
وهذا بف�سل  الإجن��ازات العديدة 
اأ�سحاب الهمم  التي ظل يحققها 
الألعاب  من  وغريها  الرماية  يف 

الريا�سية.
وذكر العرياين، م�ساركتهم الأويل  
الرم�سانية  ال���ع���ني  ب���ط���ول���ة  يف 
املناف�سات  م���ن  اأق����ل  ب��ع��دد  ت���اأت���ي 
تكون  اأن  اأم����ل  ع��ل��ى  وال��اع��ب��ني، 
يف  اأك��رب  وبعدد  مفتوحة  امل�ساركة 

الن�سخة املقبلة.
  وعن م�ساركته �سخ�سيا يف بطولة  
العرياين  اأك��د  الرم�سانية  العني 
اأنه  اأتاح الفر�سة لاعبني �سباب 
يتطلعون للم�ساركة يف البطولت 
وي��اأم��ل��ون يف اإث��ب��ات ج��دارت��ه��م يف 
الرماية املفتوحة، وقال: من املهم 
اجناح  يف  ن�ساهم  اأن  لنا  بالن�سبة 
علينا،  ال��غ��ال��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ه����ذه 
باحل�سور  حت���ظ���ي    اأن  ون����اأم����ل 

اجلماهريي الذي يليق بها.
�أونلى فري�س دبي يت�صدر 

طائرة �ل�صيد�ت
ت�����س��در ف��ري��ق اأون��ل��ي ف��ري�����ض دبي 
بطولة  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
بر�سيد  لل�سيدات  الطائرة  الكرة 
اإث����ر ت��غ��ل��ب��ه م�ساء  خ��م�����ض ن��ق��اط 
ن���ادي  ف���ري���ق  ع��ل��ى  الأول  اأم�������ض 
2/�سفر  بنتيجة  ال�سارقة  فتيات 
 9/25 ال�سوطني  نتائج  وج���اءت 
الذي  ال��ل��ق��اء  يف  وذل����ك  و8/25 
الرابع  ال��ي��وم  مناف�سات  �سهدته 
على  الرم�سانية  العني  لبطولة 
با�ستاد  املغلقة  العني  ن��ادي  �سالة 
ف��از الو�سل  زاي��د. كما  خليفة بن 
ب�سوطني  اأي�ساً  ايوا  على مناف�سه 
 13/25 دون رد كانت نتائجهما 
اإىل  ر���س��ي��ده  ل��ريف��ع  و14/25 
املركز  يف  و���س��ع��ت��ه  ن���ق���اط  اأرب������ع 
نادي  ترتيب  ي��اأت��ي  بينما  ال��ث��اين 
الثالثة  املرتبة  يف  ال�سارقة  فتيات 
بر�سيد ثاث نقاط ويتذيل فريق 
بر�سيد خاًل  املجموعة  ه��ذه  اي��وا 
اليوم  وت��ق��ام م�ساء  ال��ن��ق��اط.  م��ن 
الثانية  املجموعة  لفرق  مباراتان 
اآخر مباريات الدور التمهيدي  يف 
واأونلي  اي���وا  ف��ري��ق��ا  يلتقي  ح��ي��ث 
فري�ض دبي يف املباراة الأوىل بينما 
يقابل نادي فتيات ال�سارقة فريق 
الو�سل يف املواجهة الثانية. وكانت 
اأختتمت  ق��د  املجموعة  م��ب��اري��ات 
م�ساء اأم�ض مبباراة واحدة جمعت 
دايف  و�سكاي  اأ�سربيا  بني فريقي 
الثاث  امل��ب��اري��ات  ه��ذه  و�ستحدد 
الدور  اإىل  ال�ساعدة  الفرق  هوية 

ن�سف النهائي.

ال�ساد�ض  م����ن  امل����راك����ز  وج�������اءت 
وحتى العا�سر من ن�سيب رولندو 
جاجنوزو ولكاب لوي واأبو�سيجو 
اأرم�����ي�����ل )ال���ف���ل���ب���ني( وامل�������س���ري 
حم����م����د ع�����زال�����دي�����ن وال����ه����ن����دي 
ومن  التوايل.  على  اأميت  �سالفي 
ال��ب��ط��ل��ة نيبال  اأ����س���ادت  ن��اح��ي��ت��ه��ا 
املناف�سة  وق�����وة  مب�����س��ت��وى  زي�����اد 
امل�سنفني  م���ن  ال���ع���دي���د  وت�����س��م 
ع��ل��ى جملة  اأن��ه��ا ح�سلت  م��وؤك��دة 
م��ن الأل���ق���اب وامل��ي��دال��ي��ات امللونة 
وقالت  ال��ع��رب��ي��ة.  ال���ب���ط���ولت  يف 
اإن���ه���ا لق���ت م��ن��اف�����س��ة م��ث��رية من 
الإمارات  من  الاعبات  من  ع��دد 
يف  ت�سارك  �سوف  واإنها  والفلبني  
الكا�سيك  ال�����س��ط��رجن  ب��ط��ول��ت��ي 
الليلة  مناف�ساته  تتوا�سل  ال��ذي 
وال�سطرجن اخلاطف الذي �ستقام 
والتا�سع  ال��ث��ام��ن  ي��وم  مناف�ساته 

من يونيو احلايل.
�لعرياين: �أ�صحاب �لهمم 

�أثبتو� جد�رتهم
رئي�ض  ال���ع���ري���اين  ع���ب���داهلل  ع���رب 
ببطولة  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب  جل��ن��ة 
�سعادته  ع��ن  ال��رم�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ني 
بامل�ساركة يف هذا احلدث، وقال اإن 
اإ�سحاب الهمم ي�ساركون يف ثاث 

حتى  ال��ف��ائ��زات  بقية  ت��ك��رمي  اإىل 
منهمن  كل  ونالت  العا�سر  املركز 
جائزة مالية. واحتلت املراكز من 
الرابع وحتى العا�سر على التوايل 
من  �سريميتي  كا�سيمينا  من  كل 
ال��ف��ل��ب��ني ت��ل��ت��ه��ا امل���واط���ن���ة ودمية 
حميد الكلباين يف املركز اخلام�ض 
حميد  ال����ي����ازي����ة  وم���واط���ن���ات���ه���ا 
ال�ساد�سة  امل��رت��ب��ة  يف  احل�����س��اين 
املركز  �ساحبة  ال�سام�سي  وعو�سة 
ال�سام�سي  نا�سر  وعائ�سة  ال�سابع 
الثامن  امل����رك����ز  ح�������س���دت  ال���ت���ي 
مانريكو  الفلبينية  احتلت   بينما 
املعمري  دروي�����ض  وزي��ن��ب  كاترينا 
التا�سع  امل��رك��زي��ن  الإم������ارات  م��ن 

والعا�سر على التوايل.
الرجال  مناف�سات  �سعيد  وع��ل��ى 
مارلون  م��ورت��ي��ل  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي  ف���از 
الذهبية  وامليدالية  الأول  باملركز 
ايروين  فران�سي�ض  مواطناه  تاه 
امليدالية  ون���ال  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
ال���ف�������س���ي���ة وم����ارك����و�����ض م���ارف���ني 
وامليدالية  الثالث  املركز  �ساحب 
اأندال  الفلبيني  الربونزية. وجاء 
ايدموند يف املركز الرابع وح�سل 
اأربعتهم على 6 نقاط ثم امل�سري 
اخلام�ض.  امل��رك��ز  يف  �سعيد  اأح��م��د 

الرامية  وج����اءت  ن��ق��ط��ة،   200
ف��اخ��رة ال��درع��ي يف امل��رك��ز الثاين 
واحتلت  نقطة   199.5 ب��واق��ع 
املركز  اأح����م����د  غ�����س��ي��ة  ال���رام���ي���ة 

الثالث ولها 197.5 نقطة.
ال�سورية نيبال والفلبيني مورتيل 

يفوزان بال�سطرجن ال�سريع
توجت الأ�ستاذة الدولية ال�سورية 
ملناف�سات  ب���ط���ل���ة  زي��������اد  ن���ي���ب���ال 
ال�سطرجن ال�سريع لفئة ال�سيدات 
الأول  اأم�����ض  م�ساء  اأختتمت  التي 
ون�سف  ن��ق��اط   6 حققت  اأن  بعد 
امليدالية  على  وح�سلت  النقطة 
املواطنة  ج����اءت  ب��ي��ن��م��ا  ال��ذه��ب��ي��ة 
املعمري يف مركز  دروي�����ض  واف��ي��ة 
نقاط   6 ب���ر����س���ي���د  ال���و����س���ي���ف 
الف�سية  امل���ي���دال���ي���ة  ن���ال���ت  ال���ت���ي 
�سلي�ست�ض  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة  ت���ل���ت���ه���ا 
ب��ات��ري�����س��ا يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ولها 
امليدالية  على  وح�سلت  نقط   5
الثاث  بتكرمي  وق��ام  الربونزية. 
املدير  اأح����م����د  م�����س��ل��م  الأوائ����������ل 
التنفيذي للبطولة وحممد اأمني 
الزرعوين رئي�ض جلنة ال�سطرجن  
وط����ارق ال��ط��اه��ر امل�����س��ئ��ول الفني 
من  الأوىل  ل��ل��ن�����س��خ��ة  والإداري 
بالإ�سافة  ال�������س���ط���رجن  ب���ط���ول���ة 

البندقية  يف  مناف�سات  تت�سمن 
الو�سع  م��ن  م��رت   50 ال�����س��ك��ت��ون 
ر اق����داً ال��ت��ي ت�����س��ارك ف��ي��ه��ا اأرب���ع 
والنا�سئني  ال���رج���ال  ه���ي:  ف��ئ��ات 
وال�سيدات وكبار ال�سن. ويف ثاين 
ت�سدر  للمناف�سات  البطولة   اأي��ام 
النعيمى  ح��م��ي��د  ����س���امل  ال���رام���ى 
م��ن��اف�����س��ات ف��ئ��ة ال���رج���ال ب��ع��د اأن 
  207.6 ق����دره����ا  ن��ت��ي��ج��ة  ح���ق���ق 
ن����ق����ط����ة ت��������اه ال�������رام�������ي ����س���امل 
قدرها  بنتيجة  املن�سورى  اأح��م��د 
الثاين  املركز  يف  نقطة   206.5
ثم الرامى حميد �سعيد املن�سوري 
الذي احتل املركز الثالث بر�سيد 
�سعيد  على  اأما  نقطة.   203.4
البندقية ال�سكتون لفئة النا�سئني 
فقد ت�سدر القائمة الرامي هادف 
حميد ال�سام�سى بنتيجة 203.8  
وجاء الرامي عبد الرحمن حميد 
ال�سام�سى يف املركز الثاين بنتيجة 
الرامي  اح��ت��ل  ب��ي��ن��م��ا   203.1
حميد مهيل الكتبى املرتبة الثالثة 

بنتيجة  196.6نقطة.
لرماية  املناف�سات  م�ستوى  وعلى 
الو�سع  م��ن  لل�سيدات  البندقية 
ال��رام��ي��ة فاطمة  ���س��ج��ل��ت  راق������داً 
بواقع  رق��م  اأف�سل  الكعبي  ه��ال 

بالإ�سافة  ي�سلم  رام����ي  ال�����س��اب��ق 
اأب���ن���اء  ����س���ب���اب م����ن  ايل لع���ب���ني 
ال��ن��ج��م امل���ون���دي���ايل ع��ل��ي ث���اين. 
امل�ساركة هو  واأ���س��اف: هدفنا من 
امل�����س��اه��م��ة يف اجن���اح ال��ب��ط��ول��ة يف 
�سنحاول  اأننا  بجانب  الأول  املقام 
التوفيق  ونتمنى  باللقب،  ال��ف��وز 

للجميع.
قلة �خلربة وعدم �لتجان�س

ع����زا خ���ال���د ع���و����ض م���دي���ر فريق 
عدم  ايل  اخل�������س���ارة  اأب��و���س��ل��ط��ان 
اخل�������ربة وق����ل����ة ال���ت���ج���ان�������ض بني 
املباراة كانت جيدة  لعبيه وقال: 
البداية،  ���س��رب��ة  يف  ت��ع��رن��ا  رغ���م 
مغاير  م�����س��ت��وي  ن��ق��دم  ان  ن���اأم���ل 
ونظهر ب�سورة اأف�سل يف اجلولت 
واأ�����س����اد خ���ال���د عو�ض  ال���ق���ادم���ة. 
القدم  ملناف�سات  الرائع  بالتنظيم 
الن�سخة  يف  اللعاب  تنوع  بجانب 
والتي  ال���ب���ط���ول���ة  م����ن  احل���ال���ي���ة 
ممتعة  رم�سانية  �سهرات  تعترب 

للجماهري.
النعيمي يت�سدر بطولة الرماية

ان��ط��ل��ق��ت يف م�����س��اء الأرب���ع���اء من 
الأ�سبوع املا�سي مناف�سات الرماية 
التابعة لبطولة العني الرم�سانية 
الثانية يف ن�سختها اجلديدة والتي 

����س���م���ن امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ال���ث���ة يف 
ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م�������س���اًء، فيما 
اأبوظبي  �سركة  تيم  درمي  ي��واج��ه 
ويف  الثانية.  امل��ب��اراة  يف  ل��اإع��ام 
فريقا  يلتقي  ال��راب��ع��ة  املجموعة 
املباراة  يف  تالنت�ض  وميجا  امل��ق��ام 
الويل يف ال�ساعة العا�سرة م�ساًء، 
ف��ي��م��ا ي��اق��ي جم��م��وع��ة الأج����ور 
ل��ل�����س��ف��ري��ات ف��ري��ق ب��ات��ي��ن��ي��وم يف 

املباراة الثانية.
�جلابري:�صعد�ء
 بامل�صاركة �لأوىل

فريق  اإداري  اجل��اب��ري  علي  ع��رب 
�سعادته  ع��ن    tow 2 four
البطولة  يف  الأويل  مب�ساركتهم 
ب��ج��ان��ب ال���ف���وز ال��ع��ري�����ض ال���ذي 
وق���ال:  اجل����ولت  اأويل  ح��ق��ق��ه يف 
بتواجدنا  �سعداء  نحن  بالتاأكيد 
الرائع  وب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
املواطنني  ���س��ب��اب  ق���دم���ه  ال�����ذي 
وامل��ت��ط��وع��ني فهو اأم���ر ي��دع��و ايل 
ال��ف��خ��ر وي��ث��ل��ج ال�������س���در وه����و ما 
منحنا انطباع رائع عن البطولة. 
مباراة  قدمنا  اأننا  اأعتقد  وت��اب��ع: 
الفوز  ع��ل��ي��ه��ا  ا���س��ت��ح��ق��ي��ن��ا  ج���ي���دة 
جن�سيات  فريقنا  وي�سم  الكبري، 
العني  جن�����م  ب���ج���ان���ب  خم���ت���ل���ف���ة 

•• العني - الفجر

ت�صوير – حممد معني
���س��ه��دت ���س��ب��اع��ي��ات ك���رة ال��ق��دم يف 
اإثارة  الأول  اأم�����ض  الثالث  يومها 
الفرق  ب��ع�����ض  واأظ�����ه�����رت  ب���ال���غ���ة 
قوتها واأنها يف طريقها ايل من�سة 
 ، البطولة  لقب  ملعانقة  التتويج 
للمجموعة  الأويل  امل���ب���اراة  ف��ف��ي 
اجلالية  فريقا  ت��ع��ادل  اخلام�سة 
امل��غ��رب��ي��ة وه��ي��ل��ي ب�����دون اأه�����داف 
منع  اأن  ب��ع��د  متكافئة  م��ب��اراة  يف 
الطرفني  م��ه��اج��م��ي  احل���ار����س���ان 
ويف  �سباكهما.  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن 
املجموعة  نف�ض  الثانية يف  املباراة 
علي  ���س��ي��زون  �سيتي  ف��ن��دق  تغلب 
حيث  فريق ال�سباب بنتيجة 1/2 
ال�سابقني  ال��ع��ني  جن���وم  ا���س��ت��ع��اد 
وف���ي�������س���ل علي  خ����اط����ر  ج���م���ع���ة 
ال�سيتي  فريق  مع  اأحمد  و�سهاب 
ذك���ري���ات م��ل��ع��ب ال���ق���ط���ارة ال���ذي 
يف  الزعيم  اإجن����ازات  معظم  �سهد 
وعلي  فيها  تواجدوا  التي  الفرتة 
ال���ق���اري���ة يف عام  ال���ك���اأ����ض  راأ����س���ه���ا 
�سيزون  ال�سيتي  تقدم   .2003
الول عن طريق حممد  بالهدف 
ثم  الويل،  الدقيقة  يف  اهلل  عبد 
اأ���س��اف ال��اع��ب حم��م��د مطلوب 
دقيقتني  ���س��وي  ي��ل��ع��ب  مل  ال����ذي 
ال��ه��دف ال��ث��اين يف ال��دق��ي��ق��ة 22 
بطريقة غريبة، حيث نزل كبديل 
دقيقة  وبعد  احمد  �سهاب  لاعب 
الت�سجيل  يف  جن����ح  ن����زول����ه  م����ن 
اأن �سعر  وغادر بعده مبا�سرة بعد 
 24 باأمل يف قدمه.  ويف الدقيقة 
قل�ض لعب ال�سباب يعقوب �سعيد 
رائعاً  ه���دف���اً  ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه  ال���ف���ارق 
�سكنت  زاحفة  قوية  ت�سديدة  من 
احلار�ض  ي��راه��ا  اأن  دون  ال�سباك 
الأه�������داف  اأروع  ب���ذل���ك  م����دون����اً 
الدقائق  ل��ت�����س��ه��د  ال��ب��ط��ول��ة،  يف 
املتبقية ندية قوية من الطرفني 
اللقاء  نهاية  احلكم  اأعلن  اأن  اإيل 
ال�سباب  علي  �سيزون  �سيتي  بفوز 
1/2. اأدارمباراتي هذه املجموعة 
وعو�ض  م�سبح  را���س��د  احل��ك��م��ان 
الويل  امل������ب������اراة  ويف  م���������س����ري.  
اأكت�سح  ال�����س��اد���س��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
للجامعات  ال���ري���ا����س���ي  الحت������اد 
فريق اأبو�سلطان بخما�سية نظيفة 
علي  ���س��ي��ط��رت��ه  ف���ر����ض  اأن  ب���ع���د 
ال��ل��ق��اء م��ن ب��داي��ت��ه  حتي اطاق 
الأهداف  و�سجل  النهاية،  �سافرة 
وليد بدر وديتال اأ�سامواه ومروان 
اأب��ف��اح ون��داخ��اين دي��وب واأ�سامه 
ك�سر  الثانية  املباراة  ويف  جن��وين. 
عن    tow 2 four ف����ري����ق 
اأن��ي��اب��ه و���س��رب ف��ري��ق روي����ال بلو 
���س��ج��ل منها  ن��ظ��ي��ف��ة  ب�����س��دا���س��ي��ة 
جنمه تاتي�ض كوبر خم�سة اأهداف 
»�سوبر�سوبرهاتريك« يف  الدقائق 
 »30-24-23-14-1« التالية 
ك��وي��ن الهدف  اأوب��ك��ي  اأح���رز  فيما 
ال�������س���اد����ض ، وك���ان���ت امل����ب����اراة قد 
���س��ه��دت ط����رد لع����ب روي������ال بلو 
منت�سف  يف  ال���رج���وب���ي  اأدري���������ض 
ال�سوط الثاين. اأدار مباراتي هذه 
م�سبح  اأحمد  احلكمان  املجموعة 

وعلي �سمان.
مو�جهات �ليوم 

حيث  مواجهات  اأرب���ع  ال��ي��وم  تقام 
باملدفعجية  ن��ع��م��ة  ف��ري��ق  يلتقي 
الويل  امل������ب������اراة  يف  ال���������س����وداين 

بطولة عام �خلري ل�صطرجن �أبو ظبي

ح�سني اخلوري : يتوج الفائزين يف بطولة عام اخلري الرم�سانية لل�سطرجن
لل�سطرجن  ظبي  اأب��و  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اخل���وري  اهلل  عبد  ح�سني  ت��وج 
والثقافة والتي نظمها النادي مبقره يف البطولة والتي ا�ستهل حفلها اخلوري 
بتهنئة القيادة الر�سيدة بال�سهر الكرمي ، م�سيدا بتجاوب لعبي النادي ولعبي 
ال�سطرجن املقيمني يف امل�ساركة يف بطولة عام اخلري الرم�سانية لل�سطرجن والتي 
�سميت بهذا ال�سم م�ساهمة من النادي يف اإجناح فعاليات عام اخلري مع تقدمي 
ريع البطولة ور�سوم امل�ساركة للهال الأحمر الإماراتي م�ساهمة من النادي يف 

دعم حماته خال ال�سهر الف�سيل.. 
 8 بر�سيد  احلو�سني  اأحمد  عمران  النا�سئ  الإم��ارات��ي  البطولة  بلقب  فاز  وقد 
نقاط دون اأية خ�سارة اأثر فوزه ب�سبع جولت وتعادل يف اثنتني ،وحل الباك�ستاين 
الثالث  امل��رك��ز  ب��رون��زي��ة  ون���ال  ن��ق��اط،  �سبع  بر�سيد  ال��ث��اين  باملركز  ران  ف���اروق 

ال�سوري  الاعب  ،وج��اء  نقاط  �سبع  بر�سيد  الرميثي  احمد  الإماراتي  الاعب 
، فيما  باملركز اخلام�ض  الرابع وامل�سري جورج جولييت  باملركز  ال�سريف  هاين 
ح�سل الاعب الإماراتي ال�ساعد �سلطان علي الزعابي على جائزة اأف�سل نتيجة 

م�سارك فئة 16 �سنة بر�سيد 6 نقاط ون�سف .
والاعبة ال�سورية دلع رافع على جائزة اأف�سل نتيجة  م�ساركة للفتيات لفئة 16 
�سنة بر�سيد 6 نقاط، اأما الاعب الإماراتي خليفة عامر فقد ح�سل على جائزة 
الهندية  الاعبة  ون�سف،واأحرزت  نقاط  خم�ض  بر�سيد  م�سارك  نتيجة  اأف�سل 
هارا�سفارديني على جائزة اأف�سل نتيجة م�ساركة فئة 12 �سنة بر�سيد 6 نقاط.. 
وقدم اخلوري جائزة خا�سة للم�ساركة رنده رافع من ذوي الحتياجات اخلا�سة 

بهذه املنا�سبة و�سط فرحة واإ�سادة اجلميع بهذه األلفته الرتبوية.
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حممد  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة   حتت 
بن خليفة بن زايد اآل نهيان ع�سو 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  املجل�ض 
للفرو�سية  ال���ع���ني  ن�����ادي  رئ��ي�����ض 
انطلقت  واجل����ول����ف،  وال���رم���اي���ة 
املا�سي  الأ�سبوع  الأرب��ع��اء من  ي��وم 
الرم�سانية  الرماية  نادى  بطولة 
برناجمها  ي�ستمل  ال��ت��ي  ال��ث��ام��ن��ة 
لفئة  »ال����رتاب«  يف  مناف�سات  على 
لفئتي  مم   9 وامل�سد�ض  املبتدئني 
الرجال والن�ساء، وتبداأ يومياً من 
م�ساًء  والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة 
وتتوا�سل حتى ال�ساعة الثانية من 

�سباح اليوم التايل.
الأول  يومها  يف  املناف�سات  وت��اب��ع 
حممد  ب��ن  �سيف  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
البطولة  وك�����ان�����ت  ن����ه����ي����ان.  اآل 
�سهر  م����ن  ال����ث����اين  ب�������داأت يف  ق����د 
تختتم  و���س��وف  الف�سيل  رم�����س��ان 
تنظيم  وي����ج����ري  م����ن����ه،   27 يف 
ب��رع��اي��ة كرمية  امل��ن��اف�����س��ات  ه����ذه 
الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ض  م���ن 
لهذا  ال��داع��م  احلكومي  ال�سريك 
الوطني  الحت�����اد  وب���ن���ك  احل�����دث 
الراعي الذهبي و�سركة كوكا كول 
الراعي الداعم للبطولة. واأ�سفرت 

بنتيجة  191.3  ال��ك��ت��ب��ى  ن��ه��ي��ل 
النا�سيئ  يلية  طلقة  م��ن    218 
بنتيجة  ال���ك���ت���ب���ى  ن���ه���ي���ل  ح����م����د 

.187.3

بالذكر  اجل���دي���ر  ال����ت����وايل.  ع��ل��ى 
التابع  ال��رم��اي��ة  ن���ادي  اأن م��اع��ب 
والرماية  للفرو�سية  العني  لنادي 
واجل������ول������ف ي�����س��ت�����س��ي��ف اأي�������س���اً 

األ����ف دره����م وال��ف��ائ��ز ال��ث��ال��ث 20 
�ساحبا  يح�سل  بينما  دره��م  األ��ف 
امل��رك��زي��ن ال��راب��ع واخل��ام�����ض على 
درهم  اآلف  وخم�سة  ع�سرة  مبلغ 

البطولة الرم�سانية التي ينظمها 
الهوائية  للبندقية  ال���رتاث  ن��ادى 
الأولية  ال��ن��ت��ائ��ج  اأ����س���ف���رت  وق����د   ،
خالد  النا�سيئ  ال��رام��ي  تقدم  ع��ن 

الأوائل  اخلم�سة  للفائزين  قيمة 
�ساحب  ال���ب���ط���ل  ي��ح�����س��ل  ح���ي���ث 
املركز الأول على مبلغ وقدره 40 
األ���ف دره���م وي��ن��ال ال��و���س��ي��ف 25 

 200 م��ن   191 بنتيجة  املوؤهله 
طلقة. 

اأخ���رى ر���س��دت اللجنة  وم��ن جهة 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ج��وائ��ز مالية  امل��ن��ظ��م��ة 

يوم  يف  مم   9 امل�����س��د���ض  مناف�سات 
الرامي  تقدم  عن  الأول  البطولة 
ماجد البلو�سي جميع الرماة بعد 
اأن حقق �سرط اخلم�ض ت�سجيات 

اإ�سادة باإ�سهار احتاد املواي تاي والكيك بوك�سينج برئا�سة النيادي
اأ�ساد عدد من لعبي ريا�سة املواي تاي والكيك بوك�سينج باإ�سهار الحتاد اجلديد 
مل�سرية  موا�سلة  الحت��اد  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  النيادي  �سعيد  اهلل  عبد  برئا�سة 
اللعبة التي ك�سفت عن قاعدة كبرية من الاعبني املواطنني ال�ساعدين الذين 
يتجاوز عددهم حوايل 250 لعبا على م�ستوى الدولة .. واأ�ساف الاعب اأحمد 
خوري لعب منتخب الإمارات الوطني للكيك بوك�سينج الذي مثل الإمارات يف 
بطولة العامل للكيك بوك�سينج )املواي تاي( للجامعات التي اأقيمت مبدينة كاثو 
التايلندية العام املا�سي يف وزن حتت 54 كجم ، بجانب الاعب نا�سر قطان يف 
وزن 91 كجم، والذي تاألق ب�سكل لفت خال البطولة العربية للمواي تاي التي 
اأقيمت يف الأردن، واأحرز ميدالية ف�سية، و�سيفا لبطل العرب عام 2014 مما 

اأهله للم�ساركة يف البطولة الدولية للجامعات.
اللعبة تتطلع ب�سغف لنطاقة  باأن قاعدة  نيابة عنهم  واأ�ساف الاعب خوري 
و�سط  ال��ن��ي��ادي  ع��ب��داهلل  برئا�سة  اجل��دي��د  اإدارت���ه���ا  جمل�ض  مظلة  حت��ت  اللعبة 

التي  العاملية  بامل�ستويات  اللحاق  بهدف  اللعبة  ع�ساق  من  وترغب  كبري  اهتمام 
تعك�ض وجود قاعدة كبرية من الاعبني املواطنني للعبة على م�ستوى الدولة، 
بجانب الاعبني املقيمني من الأ�سقاء والأ�سدقاء ملزيد من الحتكاك وبالتايل 
من �ساأنه اأن ي�سهم يف ارتفاع امل�ستوى الفني الذي ي�سكل ر�سيد جديد لاعبني 
يف  ي�سهم  مما  الحتكاك  فر�ض  لتوفري  يتطلعون  الذين  ال�ساعدين  املواطنني 
با�سم  اخلارجية  امل�ساركات  التاألق خال  على  ي�ساعدهم  بالتايل  زيادة خربتهم 
اإدارة الحتاد اجلديد  الإم��ارات يف خمتلف املحافل الدولية . يذكر باأن جمل�ض 
برئا�سة عبد اهلل �سعيد النيادي �سيعقد اجتماعا له خال �سهر رم�سان املبارك 
احلايل ،فيما تتوا�سل عملية ح�سر الاعبني وما حتقق خال الفرتة املا�سية 
حتت مظلة احتاد الإمارات للم�سارعة واجلودو وبعد ذلك تنطلق م�سرية الحتاد 
اجلديد مما ينعك�ض على اللعبتني معاً »املواي تاي« و»الكيك بوك�سينج« من اأجل 

حتقيق نتائج اإيجابية واإجنازات على كافه امل�ستويات يف القريب العاجل.

بدء الت�سجيل لبطولة القدرة القاب�سة لطاولة الزهر يف اأبوظبي
يبداأ اليوم الأحد الت�سجيل للم�ساركة يف بطولة القدرة القاب�سة لطاولة 
الزهر ال�سابعة ع�سرة والتي تقام يف يومي اخلمي�ض واجلمعة املقبلني املوافق 
8 و9 يونيو احلايل ب�سالة احتاد امل�سارعة واجلودو مبنطقة امل�سرف يف اأبو 
ظبي حتت رعاية حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة القدرة 
القاب�سة و�سط م�ساركة كبرية من ع�ساق اللعبة الرم�سانية من املواطنني 
واملقيمني من خمتلف مناطق الدولة ، والتي تتجدد اإقامتها يف ثوب جديد 
لرعاية  موا�سلة  والعينية  النقدية  اجل��وائ��ز  لها  ر�سدت  جديدة  ورع��اي��ة 
الريا�سية  والفعاليات  الأن�سطة  ملختلف  الرائدة  العاملية  الوطنية  ال�سركة 
واملجتمعية.  و�سيتوا�سل الت�سجيل ب�سالة البطولة مبقر الحتاد مبنطقة 
امل�سرف يف اأبو ظبي حتى قبل موعد اإجراء قرعة البطولة م�ساء اخلمي�ض 
املقبل قبل ن�سف �ساعة من بدء املناف�سات الر�سمية باإ�سراف اللجنة الفنية 

التي يراأ�سها نا�سر التميمي مدير البطولة وبح�سور جميع امل�ساركني يف 
اأكملت جميع  التي  املنظمة  اللجنة  التي حددتها  لل�سروط  البطولة، وفقاً 
الرتتيبات لإجناح احلدث ال�سنوي.   ويذكر اأن لقب الن�سخة املا�سية التي 
17 دولة يف مقدمتهم �سباب الإم��ارات الذين كانوا  64 لعبا من  �سمت 
بحجم التحدي خال مناف�سات البطولة التي توا�سلت بنجاح والتي اأحرز 
لقبها الذهبي للعام الثاين على التوايل ثائر احمد اليماين بعد اأن تغلب يف 
املباراة النهائية على الاعب كارلو�ض الياأ�ض عون الذي احتل املركز الثاين 
الهادي  عبد  فايز  الاعب  ال��ربون��زي  الثالث  املركز  احتل  ،فيما  الف�سي 
اأن ك�سفت البطولة عن  اأبو �سهيون وحل رابعا الاعب �سمري باقري،بعد 
قاعدة كبرية متزايدة للعبة اجلماهريية على م�ستوى الإم��ارات والوطن 

العربي، والتي تتجدد اإقامتها وفقا للوائح الدولية للعبة.

حممد بن را�سد يلتقي ملكة بريطانيا على هام�ش �سباق الديربي الكال�سيكي بح�سور حمدان بن حممد باإجنلرتا
•• لندن-وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، م�ساء ام�ض بح�سور �سمو ال�سيخ 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي، ج�الة امللك�ة اإليزابيث 
الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث وذلك على هام�ض فعاليات الديربي 
الإجنلي�زي املقام على م�سمار اإب�سوم الإجنليزي العريق باإجنلرتا. وبحث 
ال�سديقني  البلدين  بني  والتعاون  ال�سداقة  عاقات  ج�التها  مع  �سموه 
�سباق  اأهمية  حول  احلديث  اللقاء  تناول  كما  وتطويرها،  تعزيزها  و�سبل 
الديربي الجنليزي والذي اأقيم لأول مرة يف عام 1780 ويعد من اأ�سهر 

واأعرق مهرجانات �سباقات اخليول يف العامل.
الدائم  احلر�ض  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك��د 
على التواجد وامل�ساركة من خال اأقوى اخليول يف خمتلف �سباقات اخليل 
المارات  ل��دول��ة  امل�سرفة  الجن���ازات  حتقيق  ملوا�سلة  وذل��ك  الربيطانية 

والتي حققتها يف �سباقات اخليل على امل�ستوى العاملي.
من جهتها رحبت امللكة اإليزابيث الثانية ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم واأ�سادت بعاقات ال�سداقة التاريخية التي جتمع البلدين 

موؤكدة حر�سها على تطوير هذه العاقات مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة.
فعاليات  تابع  قد  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  وك��ان 
�سباق الديربي الجنليزي واإيل جانبه �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي و�سمو المرية هيا بنت احل�سني حرم �ساحب 

ال�سمو نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي.
�سباق  اأ���س��واط  اأق���وى  اأح��د  يف  مهما  انت�سارا  غودولفني  فريق  حقق  وق��د 
برين�سي�ض  �سوط  يف  الول  امل��رك��ز  األود  لف  امل��ه��رة  ان��ت��زاع  ع��رب  الديربي 
مل�سافة  �سنوات   3 عمر  والأفرا�ض  للمهرات  واملخ�س�ض  �ستيك�ض،  اليزابيث 
1700 مرت للفئة الثالثة، وذلك بقيادة الفار�ض جيم�ض دويلي وباإ�سراف 
املدرب جون غو�سدن بينما جاءت يف املركز الثاين الفر�ض اأب�سليوت با�ست 
بقيادة الفار�ض بات �سمولني وباإ�سراف املدرب كي �سوهي. وت�سلم �سمو ال�سيخ 
و�سط  الفوز  دب��ي جائزة  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن  حمدان بن حممد 
ترحيب وت�سفيق اجلماهري الغفرية لهذا النت�سار امل�ستحق. وانتزع لقب 
الوىل  الفئة  امليل  ون�سف  امليل  مل�سافة   2017 الكا�سيكي  اإب�سوم  ديربي 
بقيادة  اإيجلز”  اأوف  “وينجز  املهر  �سنوات،   3 عمر  للخيول  واملخ�س�ض 
لقب  بذلك  اأوبرين حمققا  اإي��دن  امل��درب  وباإ�سراف  بيجي  بادريغ  الفار�ض 
ال�سباق الأقوى عاملياً. ح�سر ال�سباق عدد من ال�سيوخ وامل�سوؤولني واملاك 

وجمهور غفري من ع�ساق ال�سباقات الربيطانية.

بح�صور ز�يد بن �صيف بن حممد �آل نهيان

»العني للفرو�سية« يحت�سن بطولة الرماية الرم�سانية املفتوحة
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يعول ح�سام البدري مدرب الأهلي بطل م�سر كثريا 
ع��ل��ى ال��دع��م اجل��م��اه��ريي يف امل��واج��ه��ة امل��رت��ق��ب��ة مع 
الوداد املغربي يف اجلولة الثالثة من دور املجموعات 

بدوري اأبطال افريقيا لكرة القدم هذا الأ�سبوع.
و�سيلتقي الفريقان يف ا�ستاد اجلي�ض بربج العرب على 
م�سارف الأ�سكندرية اليوم الأحد يف مواجهة و�سفها 

البدري باأنه �ستكون �سعبة للغاية.
لكن البدري اأكد على قدرة فريقه على جتاوز فريق 
اللقاء  يدخل  فريقه  ان  اىل  م�سريا  ال��زائ��ر  املغربي 
بهدف حتقيق الفوز من اأجل تعزيز موقعه يف �سدارة 

املجموعة.

املباراة بحثا عن نتيجة اإيجابية ولدي ثقه كاملة يف 
لعبي الأهلي وقدرتهم على تخطي الفريق املغربي 

يف لقاء برج العرب واحل�سول على النقاط الثاث.
يلعب  املغربي  الفريق  اأن  اإىل  اله��ل��ي  م��درب  واأ���س��ار 
ب�سكل منظم ويجيد التعامل مع كافة اجلوانب خال 

املباريات بالإ�سافة لمتاكه لعبني جيدين.
بر�سيد  الرابعة  املجموعة  ترتيب  الهلي  ويت�سدر 
زاناكو ممثل زامبيا وبفارق  اأرب��ع نقاط مت�ساويا مع 
كوتون  يحتل  فيما  الثالث  ال���وداد  عن  واح��دة  نقطة 
���س��ب��ور ال���ك���ام���ريوين امل���رك���ز ال���راب���ع والخ�����ري بدون 

نقاط.

واأ�ساف البدري يف ت�سريح ملوقع ناديه الر�سمي ام�ض 
�سوطني  على  تقام  املغربي  الفريق  مواجهة  ال�سبت 
لتحقيق  ون�سعى  امل��غ��رب.  وال��ث��اين يف  الأول يف م�سر 

نتائج اإيجابية يف املباراتني .
و���س��ت��ق��ام م��ب��اراة اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة ب��ني ال��ف��ري��ق��ني يف 

املغرب يوم 22 يونيو حزيران اجلاري.
وتابع البدري اأمتنى ا�ستمرار دعم اجلماهري للفريق 
خال  الاعبني  على  كبري  تاأثري  لها  �سيكون  والتي 

املباريات ودفعهم لتحقيق الفوز .
اللذان  الفريقان  هما  وال��وداد  الأهلي  امل��درب  واأردف 
الناديان  ي��دخ��ل  ل��ذل��ك  امل��ج��م��وع��ة.  �سكل  ���س��ي��ح��ددان 

كري�ش بول مهتم بالنتقال اإىل �سان انتونيو 
ك�سفت ال�سحافة المريكية ان كري�ض بول �سانع العاب لو�ض اجنلي�ض كليربز �سيفكر ب�سكل جدي بفكرة الن�سمام 

اىل �سان انتونيو �سبريز، و�سيف بطل املنطقة الغربية يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
امللف ان كري�ض بول �سيدر�ض بجدية  ونقلت �سبكة “اي ا�ض بي ان” التلفزيونية الريا�سية عن م�سادر قريبة من 

فائقة عر�سا ميكن ان يقدمه له �سان انتونيو الذي بدوره يع�سق الاعب .
يوليو  الأول من متوز  وينتهي عقده معه يف   ،2011 لو�ض اجنلي�ض كليربز منذ  ال��وان  بول عن  ويدافع كري�ض 
املقبل. و�سيكون كري�ض بول الفائز بذهبية اوملبيادي بكني 2008 ولندن 2012 مع منتخب باده، احد الاعبني 
الكر لفتا لاأنظار يف املرحلة النتقالية بني املو�سمني احلايل واملقبل، ومل يخف ان ف�سل كليربز املتكرر دفعه اىل 

تركه وهو يف الثانية والثاثني من عمره يحتفل بعيد مياده ال�32 الثاثاء املقبل.
 7 4 م��رات يف  ام��ا يوتا ج��از  املا�سي، ب�سقوطه  املو�سم  الباي اوف على غ��رار  الأول يف  ال��دور  وخ��رج كليربز من 
مباريات، ومل يتخط الفريق الدور الثاين رغم وجود العديد من النجوم ومنهم بول وبايك غريفني ودياأندريه 

جوردان وجمال كروفورد.

الأهلي يعول على دعم جماهريه يف مواجهة الوداد 

�صمن »مبادرة حمد�ن بن حممد للريا�صة �ملجتمعية«

املن�سوري وحارب يفتتحان فعاليات املرحلة الأوىل ل�»مبادرة الروح الإيجابية« 

التايكندو  ت��دري��ب��ات  تنظيم  ع��ل��ى 
ل���اأط���ف���ال وح���ر����س���ت ع��ل��ى جمع 
عدد كبري من ال�سغار من خمتلف 
وت�سجيعهم  ل��ت��دري��ب��ه��م  الأع���م���ار 
ع����ل����ى مم����ار�����س����ة ه�������ذه ال���ل���ع���ب���ة، 
و�سقل  قدراتهم  لتطوير  وال�سعي 
م��واه��ب��ه��م، ك��م��ا ق���دم ف���رق �سرطة 
اخلا�سة  ال���ع���رو����ض  ب��ع�����ض  دب�����ي 

بالقوة والتحمل. 

اخلا�سة  بالقوانني  التعريف  اإىل 
ب���الأح���داث والأخ���ط���ار ال��ت��ي يجب 
جتنبها، و�سهدت امل�سابقات حما�ساً 
الذين جتاوبوا  ال�سغار  كبرياً من 
ب�سدة مع الربنامج التوعوي، من 
جانبها قامت �سطرة دبي بتقدمي 
جم���م���وع���ة ك����ب����رية م����ن ال���ه���داي���ا 

لاأطفال.
دبي  �سرطة  حر�ست  جانبها  م��ن 

اإىل  اإ�سافة  والتمييز،  والع�سبية 
ن�سر الثقافة الريا�سية وال�ستفادة 
اجتماعية  ك������اأداة  ال��ري��ا���س��ة  م���ن 
فعالة ل�ستغال اأوقات الفراغ مبا 
يعود بالنفع على كل اأفراد املجتمع 

مبختلف فئاتهم واأعمارهم.
بالكثري من  املناف�سات  �ستعود  كما 
على  والنف�سية  ال�سحية  الفوائد 
كونها  اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  اأف���راد 
يف  امل��واه��ب  لتنمية  طيبة  ف��ر���س��ة 
خمتلف اللعاب الريا�سية، وتكوين 
مزيد من ال�سداقات بهدف تعزيز 
العاقات الجتماعية وال�سداقات 
واجلاليات،  ال�سعوب  خمتلف  بني 
املناطق  ل�سكان  اجتماعياً  وملتقى 

التي جتري بها الفعاليات.
وتت�سمن املبادرة تنظيم مناف�سات 
الكرة  ال���ق���دم،  ك����رة  يف:  ري��ا���س��ي��ة 
ال�سلة،  وك��رة  الكريكت،  ال��ط��ائ��رة، 
وري�����ا������س�����ات اأ������س�����ح�����اب ال���ه���م���م، 
توعوية  ح��م��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وتثقيفية ملختلف فئات املجتمع.
فعاليات متنوعة

���س��ه��دت ح��دي��ق��ة م���ردف يف افتتاح 
ال�����روح  مل����ب����ادرة  الأوىل  امل���رح���ل���ة 
الفعاليات  م���ن  ع����ددا  الإي��ج��اب��ي��ة 
املختلفة،  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
حيث قدمت جمعية توعية ورعاية 
الأحداث م�سابقات توعوية تهدف 

وهيئة تنمية املجتمع، ومركز دبي 
الطرق  وهيئة  الإ�سعاف،  خلدمات 
وتتعاون  دب�����ي،  يف  وامل����وا�����س����ات 
جميع هذه اجلهات لإجناح املبادرة 
ك���ل يف جم����ال ت��خ�����س�����س��ه، وذل���ك 
بني  الأدوار  ت��ك��ام��ل  مل��ب��داأ  ت��اأك��ي��داً 

الهيئات والدوائر احلكومية.
وت�ستمل املبادرة على اأربع مراحل، 
املرحلة  ف��ع��ال��ي��ات  ت�����س��ت��م��ر  ح��ي��ث 
مت  ال��ت��ي  م���ردف  مبنطقة  الأوىل 
3 يونيو  ي���وم اجل��م��ع��ة  اف��ت��ت��اح��ه��ا 
فيما  امل��ق��ب��ل،  اأغ�سط�ض   25 حتى 
ال��ث��ان��ي��ة مبنطقة  امل���رح���ل���ة  ت���ب���داأ 
من  ال��ف��رتة  يف  الثانية  حمي�سنة 
نهاية  وح��ت��ى  �سبتمرب  م��ن  الأول 
املرحلة  2017، وتنطلق  نوفمرب 
الرب�ساء  م��ن��ط��ق��ة  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة 
 2018 دي�سمرب  بداية  يف  الأوىل 
 ،2018 ف��رباي��ر   28 يف  وتنتهي 
ل��ت��ب��داأ امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة والأخ���رية 
ال�سناعية  ب��ال��ق��وز  امل����ب����ادرة  م���ن 
 2018 م��ار���ض  مطلع  يف  الأوىل 

وتختتم يف نهاية مايو 2018.
اأهداف

ت��ر���س��ي��خ قيم  اإىل  امل���ب���ادرة  ت��ه��دف 
بني  واحل���وار  والتعاي�ض  الت�سامح 
الآخرين  واح���رتام  املجتمع  اأف���راد 
اأ�سكال  ك��اف��ة  ن��ب��ذ  م���ع  وت��ق��ب��ل��ه��م، 
والعنف  وال���ك���راه���ي���ة  ال���ت���ط���رف 

ال�������س���داق���ة والخ��������وة ب����ني اأف������راد 
املناف�سات  خ�����ال  م����ن  امل��ج��ت��م��ع 
ال��ري��ا���س��ي��ة امل��خ��ت��ل��ق��ة ال���ت���ي يتم 
كامل،  ع���ام  م����دار  ع��ل��ى  تنظيمها 
دبي،  يف  خمتلفة  مناطق  اأرب���ع  يف 
وت�ستمل على ريا�سات خمتلفة من 

بينها ريا�سة اأ�سحاب الهمم .
كانت  وان  دب��ي  ا�سرطة   : واأ���س��اف 
ومنذ  اأب��داً  تتوقف  اأمنية مل  جهة 
املجتمعي  دوره���ا  اأداء  ع��ن  ن�ساأتها 
والعمل على تنفيذ ودعم مبادرات 
املجتمع  اف��راد  اوق��ات  �سغل  بهدف 
املبادرة  واإيجابية،  مفيدة  باأن�سطة 
اأف��راد املجتمع مبختلف  تخدم كل 
اأع��م��اره��م وف��ئ��ات��ه��م، وق���د �سعدت 
املتميزة لاأطفال  بامل�ساركة  كثرياً 
بالربامج  اخل��ا���س��ة  امل�����س��اب��ق��ات  يف 
ال����ت����وع����وي����ة، وال����ت����ي ن�����س��ع��ى من 
بالكثري  ال�سغار  لتزويد  خالها 
يف  ت�سهم  التي  املهمة  امل��ع��ارف  من 
قدراتهم،  وتعزز  �سخ�سياتهم  بناء 
مفيدين  ا�سخا�ساً  منهم  وت�سنع 

ملجتمعهم .
تكامل الأدوار

يف  امل�ساركة  اجلهات  قائمة  وت�سم 
الإيجابية  ال��روح  مبادرة  فعاليات 
ك����ل م����ن ����س���رط���ة دب�������ي، وخ���دم���ة 
الريا�سي،  دب��ي  وجمل�ض  الأم���ني، 
وبلدية دبي، وهيئة ال�سحة بدبي، 

ملزيد من  ت�سود اجلميع وتدفعهم 
العطاء من اأجل جمتمعنا .

واأ���س��اف ه��ذه امل��ب��ادرة التي حتمل 
ا�����س����م ال��������روح الإي����ج����اب����ي����ة ت���اأت���ي 
�سمن م��ب��ادرة ح��م��دان ب��ن حممد 
وت�سعى  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل���ل���ري���ا����س���ة 
الأه���داف  م��ن  جمموعة  لتحقيق 
املهمة ويف مقدمتها تعزيز الن�سيج 
الج��ت��م��اع��ي، وب��ن��اء ج�����س��ور الثقة 
والح��������رتام امل���ت���ب���ادل ب���ني اأف�����راد 
امل��ج��ت��م��ع، ون��ح��ن ���س��ع��داء بحر�ض 
امل�������س���ارك���ة يف هذه  اجل��م��ي��ع ع��ل��ى 
املبادرة خال �سهر رم�سان، وهذا 
العطاء  على  قدرتهم  على  تاأكيد 
كل  م��ع  ال��ت��ج��اوب  على  وحر�سهم 
دبي  �سرطة  تبذلها  التي  اجل��ه��ود 
�سبيل  يف  معها  املتعاونة  واجلهات 

اإجناح هذه املبادرة .
م���ن ج��ان��ب��ه ق����دم ����س���ع���ادة ال���ل���واء 
م�ساعد  املن�سوري  اإبراهيم  خليل 
البحث  ل�������س���وؤون  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د 
لكل  �سكره  دب��ي،  ب�سرطة  اجلنائي 
اجلهات امل�ساركة يف تنفيذ املبادرة، 
دبي  الكبري ملجل�ض  بالدور  م�سيداً 
الريا�سي، مثمناً امل�ساركة الوا�سعة 
ال�سكنية  اأب��ن��اء الأح���ي���اء  ق��ب��ل  م��ن 
املبادرة،  م��ع  ال�����س��ري��ع  وجت��اوب��ه��م 
لتقوية  تهدف  املبادرة  وقال: هذه 
الن�سيج الجتماعي وتعزيز روابط 

ق����ام لع���ب���و ك����رة ال�����س��ل��ة ب���اإه���داء 
اللواء  و�سعادة  �سعيد حارب  �سعادة 
ميدالية  املن�سوري  اإبراهيم  خليل 
حارب  وخاطب  الإيجابية.  ال��روح 
م�سيداً  امل�����ب�����ادرة  يف  امل�������س���ارك���ني 
اأظهروها  التي  الإيجابية  بالروح 
امل�ساركة  على  من خال حر�سهم 
الريا�سية،  الأن�����س��ط��ة  خمتلف  يف 
الم���ارات  دول���ة  جمتمع  اأن  مبيناً 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ي��ع��ت��رب اأ����س���رة 
واحدة ت�سودها روح املحبة والخاء 
اختاف  رغ��م  ال�سلمي  والتعاي�ض 
اأر�ض  على  تعي�ض  التي  اجلن�سيات 
اأكر  عددها  ويتجاوز  دبي  مدينة 
200 جن�سية خمتلفة تعي�ض  من 
يف �سام، ووئام وتتعاون جميعها ملا 

فيه خري هذا املجتمع. 
نتابع  ونحن  كثرياً  �سعدنا  وق��ال: 
املختلفة،  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل�����س��اب��ق��ات 
امللعب  داخل  الفرق  تتناف�ض  حيث 
يف ه����ذا ال�����س��ه��ر ال��ف�����س��ي��ل ب���روح 
خمتلفة، تتميز بالتناف�ض ال�سريف 
يف اأجواء رائعة ي�سعى من خالها 
اجلميع على تاأكيد مبداأ التعاي�ض 
املجتمع  اأف���راد  كافة  ب��ني  ال�سلمي 
قبل  واأعمارهم،  فئاتهم  مبختلف 
التفكري يف الفوز وح�سد الألقاب، 
يبقى النت�سار احلقيق لنا جميعاً 
ه���و ه���ذه ال�����روح الإي��ج��اب��ي��ة التي 

اإبراهيم  اللواء خليل  افتتح �سعادة 
العام  ال��ق��ائ��د  م�ساعد  امل��ن�����س��وري 
ب�سرطة  اجلنائي  البحث  ل�سوؤون 
الأمني  دب��ي، و�سعادة �سعيد ح��ارب 
العام ملجل�ض دبي الريا�سي، م�ساء 
اجلمعة 2 يونيو 2017 بحديقة 
مردف، املرحلة الأوىل من “مبادرة 
تنظمها  التي  الإيجابية”  ال���روح 
جمل�ض  م��ع  بالتعاون  دب��ي  �سرطة 
دب����ي ال��ري��ا���س��ي، وم�����س��ارك��ة عدد 
احلكومية  وال��دوائ��ر  الهيئات  من 
�سمن “مبادرة حمدان بن حممد 

للريا�سة املجتمعية«.
اآل  اأم���ان  نا�سر  الف��ت��ت��اح   وح�سر 
رحمة م�ساعد الأمني العام ملجل�ض 
دب���ي ال��ري��ا���س��ي، وال��ع��م��ي��د حممد 
ب��ن ���س��ري��ع، م��دي��ر الإدارة  را���س��د 
رئي�ض  بالإنابة،  للتحريات  العامة 
فريق عمل املبادرة، والعميد �سعيد 
الرا�سدية،  م��رك��ز  م��دي��ر  امل���ال���ك 

وعدد من م�سوؤويل �سرطة دبي.
م�����ن ج���ان���ب���ه���م���ا ح�����ر������ض ح�����ارب 
وامل��ن�����س��وري ع��ل��ى ت��ف��ق��د خمتلف 
الأن���������س����ط����ة ال����ري����ا�����س����ي����ة ال���ت���ي 
حيث  احل����دي����ق����ة،  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا 
ال��ت��ق��ط��ا ال�������س���ور ال���ت���ذك���اري���ة مع 
من  جانباً  وتابعا  امل�ساركة،  الفرق 
التوعوية  وال����ربام����ج  امل��ن��اف�����س��ات 
فيما  دب���ي،  ���س��رط��ة  تنظمها  ال��ت��ي 

�لدور ربع �لنهائي ينطلق �ليوم

الوليات املتحدة مر�سحة للتقدم يف مونديال ال�سباب
النادي  خ���ارج  م��ن  مر�سحة  نف�سها  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات  فر�ست 
عاما   20 دون  لل�سباب  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  يف  ن��اج��ح  م�سار  لتحقيق  التقليدي 
املقامة يف كوريا اجلنوبية، بعد فوزها ال�ساحق يف دور ال� 16 على نيوزيلندا 

وتاأهلها اىل الدور ربع النهائي الذي ينطلق اليوم الأحد.
مرتقبة  وفنزويا  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  النهائي  رب��ع  مواجهة  و�ستكون 
اأكرب نتيجتني يف الن�سخة احلالية، و�سيكون اأحدهما  بني منتخبني حققا 
كاإنكلرتا  تقليديني  مر�سحني  اىل  اإ�سافة  النهائي،  لبلوغ  بقوة  مر�سحا 

والأوروغواي والربتغايل، وايطاليا التي اأق�ست فرن�سا من دور ال� 16.
نظيفة اخلمي�ض،  ب�سدا�سية  الأوقياين  املنتخب  املتحدة  الوليات  و�سحقت 
البطولة،  يف  الرابع  هدفه  �سجل  ال��ذي  �سارجنت  جو�سوا  لعبها  افتتحها 
معادل الرقم القيا�سي الأمريكي يف هذا املجال. وبات �سارجنت اأف�سل هداف 
جان- والفرن�سي  ك��وردوف��ا،  �سريخيو  الفنزويلي  مع  ت�ساويا  البطولة،  يف 
كيفن اأوغو�ستان. ومع انطاق ربع النهائي الأحد، تلتقي اي�سا الربتغال 
وانكلرتا  وزامبيا،  اإيطاليا  مباراتا  الثنني  تقام  ان  على  الأوروغ���واي،  مع 
البطولة مر�سحة لإحراز  نف�سها يف  املتحدة  الوليات  واملك�سيك. وفر�ست 
اأول األقابها الكربى يف كرة القدم للرجال، علما باأن �سيداتها احرزن كاأ�ض 
العامل ثاث مرات. ومهد �سارجنت الطريق امام زمائه لت�سجيل خم�سة 
النتيجة  بان  2017، علما  اأك��رب نتيجة يف ن�سخة  اأه��داف، وحتقيق ثاين 
وقال  الأول.  ال��دور  يف  -7�سفر  فانواتو  على  فنزويا  ف��وز  كانت  الأع��ل��ى 

فت�سدر املجموعة الثانية بالعامة الكاملة )ت�سع نقاط( بالفوز على اأملانيا 
اأما يف دور ال� 16، فكان  -1�سفر.  واملك�سيك  -7�سفر  وفانواتو  -2�سفر 

تاأهل فنزويا على ح�ساب اليابان -1�سفر بعد التمديد.
وت�سعى انكلرتا التي متكنت من تخطي دور ال� 16 للمرة الأوىل منذ 24 
عاما بفوزها على كو�ستاريكا 2-1، اىل موا�سلة م�سوارها يف البطولة التي 
غابت عن ن�سختها الأخرية. وت�سدرت انكلرتا املجموعة الأوىل ب�سبع نقاط 
من فوز كبري على الأرجنتني -3�سفر واآخر على امل�سيفة كوريا اجلنوبية 
الرقم  حاملة  الأرجنتني  ب��ان  علما   ،1-1 غينيا  مع  وت��ع��ادل  -1�سفر، 
الثانية على  للمرة  ال��دور الول  6 خرجت من  الأل��ق��اب  ع��دد  القيا�سي يف 
التوايل. وحتظى انكلرتا يف هذه البطولة باعبني موهوبني يف مقدمهم 
اىل  ان�سم  ال���ذي  �سولنكي  ودومينيك  اي��ف��رت��ون  لع��ب  لوكمان  اأدمي���ول 

ليفربول.
املك�سيك، فاأف�سل نتيجة لها كانت احللول ثانية يف بطولة  اأما مناف�ستها 

�سارجنت للموقع اللكرتوين لاحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( بطبيعة 
احلال ال�سعور رائع، ال انني ل�ست هنا للرتكيز على نف�سي اجلميع قدموا 

كل ما يقدرون عليه وذلك يت�سح من نتيجة املباراة. كان فوزا رائعا.
واأنهت الوليات املتحدة الدور الأول يف �سدارة املجموعة ال�ساد�سة بر�سيد 
خم�ض نقاط من ثاث مباريات، بعد تعادل مع الكوادور 3-3، وفوز على 
ال�سنغال -1�سفر، وتعادل مع ال�سعودية 1-1. وتخو�ض الوليات املتحدة 
اأف�سل نتيجة عام  لل�سباب للمرة اخلام�سة ع�سرة، وحققت  العامل  بطولة 
1989 يف ال�سعودية، عندما حلت رابعة. وهي بلغت ربع نهائي البطولة 
الأخرية عام 2015 يف نيوزيلندا، وخ�سرت بركات الرتجيح اأمام �سربيا 

التي اأحرزت اللقب.
اأما فنزويا، فت�سارك يف البطولة للمرة الثانية بعد 2009 حينما اأق�سيت 
يف دور ال� 16 على يد المارات، وهي املرة الأوىل التي تبلغ فيها الدور ربع 
النهائي. ال ان املنتخب الأمريكي اجلنوبي قدم اأداء لفتا يف الدور الأول، 

ح�ساب ال�سنغال )-1�سفر( التي حلت  على  النهائي  ربع  وبلغت   .1977
رابعة يف 2015. وكان املنتخب املك�سيكي بلغ دور ال� 16 بعد حلوله ثانيا يف 
املجموعة الثانية يف الدور الأول. وبلغت اإيطاليا ربع النهائي بفوزها 1-2 
الفرن�سي  الإيطايل من نظريه  املنتخب  وث��اأر   .2013 بطلة  فرن�سا  على 
19 �سنة برباعية  اأوروب��ا حتت  الذي كان قد تفوق عليه يف نهائي بطولة 

نظيفة.
و�سكل الق�ساء نك�سة لفرن�سا التي كانت تتطلع لبلوغ ن�سف النهائي على 
الأقل، علما بان املنتخب كان احد املر�سحني للقب. وهي املرة الوىل التي 
تخرج فيها فرن�سا من الدور ثمن النهائي، فيما بلغ املنتخب الإيطايل ربع 
زامبيا  النهائي مع  ربع  ايطاليا يف  وتلتقي  تواليا.  الرابعة  للمرة  النهائي 
التي ت�سدرت املجموعة الثالثة بر�سيد �ست نقاط من فوزين على الربتغال 

-1�سفر. كو�ستاريكا  اأمام  وخ�سارة   ،  2-4 وايران   1-2
النهائي لأول مرة  ربع  وبلغت  الثالثة،  للمرة  البطولة  زامبيا يف  وت�سارك 

بعد فوزها على اأملانيا بطلة 1981 بنتيجة 4-3 بعد التمديد.
1997 و2013، يف ربع النهائي مع  وتلتقي الأوروغ��واي و�سيفة بطلة 

الربتغال بطلة 1989 و1991 وو�سيفة بطلة 2011.
وحلت الربتغال ثانية يف املجموعة الثالثة خلف زامبيا بر�سيد اأربع نقاط، 
وفازت يف دور ال� 16 على امل�سيفة كوريا اجلنوبية 3-1، لتبلغ ربع النهائي 

للمرة الثانية تواليا بعد ن�سخة 2015.
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جمتمع االمارات

م�ساعدات منزليات يروين ق�س�سهن من خالل الفن
يف مركز  فنياً  بروجكت معر�ساً  �سامني�ض  وذي  نّظمت فاي�سمان هيارد 
الذكرى  مبنا�سبة  وذلك  اآفينو،  ال�سركال  يف  للت�سوير  بل�ض  فوتو  جلف 
املعر�ض  �سم  هيارد.  فاي�سمان  �سركة  لتاأ�سي�ض  ال�سبعني  ال�سنوية 
امل�ساعدات عرّبن  تزيني  اأحذية من  �سملت  التي  الفنية  الأعمال  باقًة من 
ال�سور  من  جمموعة  جانب  اإىل  الإبداعية،  �سخ�سيتهن  عن  خالها  من 
ال�سعايل.  اأماين  الإماراتية  الفنانة  بعد�سة  التقطت  التي  الفوتوغرافية 
املنزليات ريعها  امل�ساعدات  باملزاد وت�سلمت  الفنية  الأعمال  هذا وقد بيعت 
بجزء من  بالتربع  العمات  قامت  ثم  امل�سروع،  تكرمياً جلهودهن يف هذا 

هذه العائدات ملوؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال.

دبي - الفجر:
اأطلق امل�ست�سفى الكندي التخ�س�سي، اأحد اأبرز امل�ست�سفيات 
الإمارات، حملًة رم�سانية عرب مرافقه  اخلا�سة يف دولة 
التوا�سل  و�سائل  على  ومن�ساته  الإلكرتونية  ومواقعه 
من  وبخا�سة   - النا�ض  مل�ساعدة  وذلك  الجتماعي، 
اأو يعملون يف الهواء الطلق - جلني  ي�ستخدمون الأدوية 
فوائد ال�سيام دون املجازفة ب�سحتهم ح�سبما اأفاد الدكتور 
يا�سار علي، الرئي�ض التنفيذي واملدير الطبي ل� امل�ست�سفى 

الكندي التخ�س�سي.
اأخ�سائي  الدين،  تقي  عاء  الدكتور  اأكد  ال�سدد  وبهذا 
التغذية ال�سريرية يف امل�ست�سفى باأن ارتفاع درجات احلرارة 
م�ستوياٍت  على  احلفاظ  اأهمية  من  يعزز  النهار  خال 
املبارك،  رم�سان  �سهر  خال  اجل�سم  يف  لل�سوائل  �سليمة 

اأكواب  اأن يحر�ض ال�سائمون على �سرب ثمانية  لذا يجب 
من املاء على الأقل بني الإفطار و�ساة الفجر.

وقال الدكتور تقي الدين بهذا ال�سياق: يتعني بذل جهوٍد 
مدرو�سة للحفاظ على توازن درجة حرارة اجل�سم وجتنب 
البقاء  ال�سروري  اجلفاف خال �سهر رم�سان. لذا من 
يف الداخل خال ذروة ارتفاع درجات احلرارة والتخفيف 
من الأن�سطة البدنية وكذلك جتنب الأطعمة وامل�سروبات 

التي ت�سبب العط�ض.
امل�ست�سفى  يقدم  علي:  يا�سار  الدكتور  قال  جانبه  من 
كذلك ا�ست�ساراٍت جمانية وم�ساعداٍت طبية للمحتاجني 
’عام اخلري‘ يف  ان�سجاماً مع روح �سهر رم�سان ومبادرة 
للم�ساعدات  امل�ستحقني  اختيار  ويجري  الإمارات.  دولة 

بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية.

مو�سي بنت حممد اآل نهيان تفتتح »�سوق الأمنيات« 
 

احتاد الكتاب يحيي اليوم العاملي للتنوع الثقايف 
من اأجل احلوار والتنمية

احتفل  احتاد كتاب واأدباء المارات بالتعاون املعهد الدويل للدبلوما�سية 
الوطني  بامل�سرح  ابوظبي  بفرع  الثقايف  للتوا�سل  العاملي  واملركز  الثقافية 
بندوة  والتنمية  احلوار  اأجل  من  الثقايف  للتنوع  العاملي  باليوم  مبنا�سبة 
الدكتور  فيها  و�سارك  الب�ستكي  نقي  عبدالرحمن  العامي  قدمها 
حممد كامل املعيني موؤ�س�ض املعهد الدويل للدبلوما�سية الثقافية.واملركز 
العاملي للتوا�سل الثقايف و الدكتورة نورة �سابر املزروعي ا�ستاذ م�سارك يف 
اكادميية المارات الدبلوما�سية واملدر�ض يف جامعة زايد ، ويف نهاية الندوة 

كرم الأديب �سامل بوجمهور القبي�سي رئي�ض الفرع امل�ساركني.

نورا بن هدية مديرًا 
ل� “ثقافة بال حدود”

بنت  بدور  ال�سيخة  من  بتوجيهات 
اللجنة  رئي�ض  القا�سمي،  �سلطان 
املنظمة ل�” ثقافة با حدود”، اأعلنت 
الثقافية  املبادرة  حدود،  با  ثقافة 
مقراً  ال�سارقة  اإمارة  من  تتخذ  التي 
بن هدية مديراً  نورا  تعيني  لها، عن 
عاقة  تعميق  اإىل  الهادفة  للمبادرة، 
الفرد بالكتاب، ون�سر ثقافة القراءة يف 

كل بيت اإماراتي، واإطاق امل�ساريع ال�ساعية اإىل زيادة الإنتاج الفكري والأدبي 
روؤية  اإطار  يف  ذلك  وجاء  الإمارات.  دولة  يف  الن�سر  عجلة  ودفع  الإماراتي 
ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي، يف تعزيز دور املراأة الإماراتية، ومتكينها 
ظل  يف  ا�ستطاعت  والتي  والجتماعية،  القت�سادية  املجالت  مبختلف 
توجيهات قيادتنا الر�سيدة اأن تثبت نف�سها وجدارتها يف خمتلف القطاعات 
احلكومية واخلا�سة، لتوؤكد على اأنها قادرة على النهو�ض بامل�سرية التنموية، 

واإثبات دورها البارز يف رحلة النماء والتطور التي ت�سهدها دولة الإمارات.

ماركة تعلن عن تعيني رئي�ش تنفيذي جديد
اأعلنت ماركة )�ض. م. ع.(،اأول �سركة 
التجزئة  قطاع  يف  عامة  م�ساهمة 
املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة 
ليكون  لمونريي،  بينوا  تعيني  عن 
الرئي�ض التنفيذي اجلديد لل�سركة.

اإىل ماركة قادًما  وين�سم لمونريي 
من ال�سركة اخلليجية لا�ستثمارات 
العامة، حيث كان ي�سغل فيها من�سب 
التابعة  التنفيذي لل�سركات  الرئي�ض 
 20 من  اأكر  معه  يحمل  كما  لها، 
عاًما من اخلربة يف هذا املجال، من 

قطاعات التجزئة وال�سيافة .

جامعة نيويورك اأبوظبي تعني جوانا 
�سيتل كاأ�ستاذة م�ساركة للفنون امل�سرحية

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأعلنت 
كاأ�ستاذة  �سيتل  جوانا  تعيني  عن 
م�ساركة يف كلية الفنون امل�سرحية 
يف ’ق�سم الآداب والعلوم الإن�سانية‘. 
برنامج  فريق  اإىل  �سيتل  وتن�سم 
نيويورك  جامعة  يف  امل�سرح 
اأبوظبي بدءاً من 1 �سبتمرب 2017، 
اإىل 20  التي ت�سل  حاملًة خربتها 
بالإ�سافة  التعليم،  عاماً يف جمال 
احلافلة  الفنية  م�سريتها  اإىل 
اأخرجت  م�سرحية.  كمخرجة 
من  الأول  العاملي  العر�ض  �سيتل 
اجلديد  املو�سيقي  ال�ستعرا�ض 
 The Total بينت  توتال  )ذا 
رودوالد،  وهيدي  ل�ستيو   )Bent
والذي مت متديد عر�سه مرتني يف 

م�سرح نيويورك العام.

الوحدة مول باأبوظبي ي�ست�سيف اأكرب 
كتاب يف العامل طيلة �سهر رم�سان  

وقع �سعادة امل�ست�سار د حممد �سعيد العولقي رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة 
“هذا حممد” و  العامل  اأكرب كتاب يف  الدولية و �ساحب م�سروع  م�ساهد 
ال�سيد حممد نعمان تاكوراملدير العام للوحدة مول يوم  اخلمي�ض  املا�سي 
اإتفاقية تعاون تت�سمن عر�ض الن�سخة  “ باأبوظبي  “ الوحدة مول  مبقر 
ال�سخمة للكتاب وامل�سجلة يف مو�سوعة غني�ض لاأرقام القيا�سية يف املركز 

التجاري طيلة �سهر رم�سان املبارك واأيام عيد الفطر.

ق�سر الإمارات ي�ست�سيف الإعالميني يف اخليمة الرم�سانية على ال�ساطئ 
اإ�ست�ساف ق�سر الإمارات الإعاميني يف حفل اإفطار باخليمة الرم�سانية التي 
الإفطار  حفل  وح�سر  الأول،  اأبوظبي  بنك  برعاية  الق�سر  �ساطئ  على  اأقيمت 
ال�سيد هوجلر �سروث مدير عام ق�سر المارات وعدد من مدراء الق�سر واكر 
ومنطقة  المارات  دولة  يف  العام  و�سائل  خمتلف  ميثلون  اعامي  مائة  من 
جمل�ض التعاون اخلليجي . واأبدى احل�سور اعجابهم باخليمة الرم�سانية التي 
لاإفطار  الأمثل  املق�سد  تعترب   التي  و  الراقية  امللكية  للمعايري  وفقا  �سممت 
على  العام  هذا  الفاخرة  اخليمة  هذه  واأقيمت  ابوظبي.  العا�سمة  يف  وال�سحور 
وقت  اخلابة  البحر  مبناظر  الزوار  ي�ستمتع  لكي  ال�ساحر  الق�سر  �ساطئ 
العا�سمة  نوعها يف  ال�سخم من  الرم�سانية  و قد مت جتهيز اخليمة  الغروب. 
بالوقت مع  اماكن متنوعة لا�ستمتاع  اجل خلق  بو�سائل جلو�ض مريحة من   ،
العائلة والأ�سدقاء خال �سهر رم�سان املبارك، و ت�سمل بوفيهات اإفطار و ردهات 

و جمال�ض خا�سة وحمطات الطهو احلي.

»امل�ست�سفى الكندي التخ�س�سي« يطلق حملًة لدعم ال�سيام ال�سحي

 »ووت�ش اند بيوند« يفتتح اأول متجر له يف الإمارات

»هوتل اند ري�ست« يعلن عن 
الفائز  بامل�سابقة الرم�سانية

فاز ال�سيد كورام بجائزة م�سابقة و�سائل التوا�سل الجتماعي اخلا�سة مبوقع 
حيث   ”hotelandrest.com“ ال�سياحي  كوم  دوت  ري�ست  اند  هوتل 
ح�سل على ق�سيمة اإفطار ا�ستثنائي ل�سخ�سني يف مطعم �سيل�سيو�ض يف فندق 
ن�سيمة رويال دبي الفاخر. مت اإعان ال�سيد كورام ذو ال36 عاما و الذي يعمل 
يف موؤ�س�سة نايل للطاقة و امل�ساريع العامة، فائز حمظوظ من بني اأكر من 
املوقع  يقدم  حيث  ال�سياحي  الإخباري  باملوقع  اأ�ساد  الذي  و  مت�سابق،   5000
اأحدث و اأهم املعلومات حول الوجهات ال�سياحية و الأحداث يف دولة الإمارات. 
و قال: يعد موقع هوتل اند ري�ست دوت كوم من اأن�سب املواقع ال�سياحية لزوار 

الدولة ليح�سلوا على نبذة عن اآخر الفعاليات و العرو�ض .

اآل نهيان طيب اهلل ثراه، يف نفو�ض 
اأبناء دولة الإمارات،وتلبية لدعوة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

 ( الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد 
عام   2017 يكون  اأن   ) اهلل  حفظه 
والفرحة  الب�سمة  ولر�سم  اخلري 

وزيارة  املحرومني  وجوه  على 
اآلمهم  عن  والتخفيف  املر�سى 

والوقوف اإىل جانبهم.

اخلري   ( مبادرة  فعاليات  �سمن 
دار  اأطفال  من  وفد  زار   ) فيكم 
وجمموعة  الأ�سرية  للرعاية  زايد 
وامل�سرفات  الرعاية  مانحات  من 
الأطفال  اأورام  ق�سم  لزيارة 
يف  وكانت   ، توام  م�ست�سفى  يف 
م�سبب  امنة  الأ�ستاذة  ا�ستقبالهم 
العامة  العاقات  �سابط  العتيبي 
جولة  يف  اأ�سطحبتهم  حيث   ،
بتوزيع  الدار  اطفال  خالها  قام 
املر�سى  الأطفال  على  الهدايا 
ومتنوا لهم ال�سفاء العاجل . ومن 
جانبه �سرح نبيل �سالح الظاهري 
الزيارة  هذه  الدارباأن  عام  مدير 
 ( مبادرة  فعاليات  �سمن  تاأتي 
اخلري فيكم ( وتكري�ساً ملبداأ القيم 
خمتلف  بني  والإن�سانية  اخلريية 
لنهج  وا�ستكماًل   . املجتمع  فئات 
والإن�سانية  اخلري  وقيم  العطاء 
التي غر�سها القائد الوالد املغفور 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 

ال�ساعات  جمموعات من  وتظهر 
اجلديد  البوتيك  يف  الراقية 
تبلغ 40  م�ساحة  على  ميتد  الذي 
ا�ستخدام  برز  حيث  مربع  مرت 
اطار  يف  خ�سب اجلوز والزجاج 
ويقع   متميز،  كا�سيكي  و  انيق 
بيوند”  يف  اند  “ووت�ض  بوتيك 
مروج  يف فندق  الأر�سي  الطابق 
روتانا دبي، جي بي ار و التي تعترب 

لل�سياحة  الأ�سا�سية  الوجهات  من 
اند  “ووت�ض  يتخ�س�ض  دبي.  يف 
ال�ساعات  �سراء  و  ببيع  بيوند” 
ال�ساعات  و  املعتقة  و  الثمينة 
يف  ب”التحف”  ت�سنف  التي 
املنا�سبة  هذه  يف  الأحيان.  بع�ض 
اخلا�سة، عّلق احد ال�سركاء ال�سيد 
ي�سرنا  بالقول:  الذهبي   عامر 
دبي،  يف  لنا  بوتيك  اأول  اإطاق 

تعزيز  �ساأنها  من  اخلطوة  هذه 
للتقّرب  الهادفة  مهمتنا  جوهر 
من عمائنا احلاليني واملحتملني 
املتحدة. العربية  المارات   يف 
م�سرورون  نحن  عامر  واأ�ساف 
ن�سعى  و  الإجناز  هذا  لتحقيق 
لي�ض  الناجح  التو�سع  حتقيق  اىل 
�سعيد  على  بل   ، فقط  بالإمارات 

ال�سرق الأو�سط .

•• اأبوظبي: رم�صان عطا 

متاجر  اأربعة  بافتتاح  توقعات  مع 
المارات  يف  العام  هذا  نهاية  مع 
اأول  مت افتتاح  املتحدة،  العربية 
بيوند”  اند  “ووت�ض  ل�  متجر 
النادرة،  و  الثمينة  لل�ساعات 
و  ال�سخ�سيات  كبار  بح�سور 

الوجوه الإعامية و ال�سحفية.

اأطفال دار زايد يف زيارة ق�سم اأورام الأطفال يف م�ست�سفى توام

افتتحت ال�سيخة  مو�سي بنت حممد اآل نهيان  ع�سو جمل�ض 
اخلري،  عام  لفعاليات  ومواكبة  اأمنية  حتقيق  موؤ�س�سة  اأمناء 
معر�ض »�سوق المنيات« الذي يقام برعاية حرم �سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان، �سمو ال�سيخة �سيخة بنت 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الفخرية  الرئي�سة  نهيان  اآل  �سيف بن حممد 
حتقيق اأمنية وي�ستمر حتى اخلام�ض من �سهر يونيو بالتعاون 
اأبوظبي  مع »الإبداع ال�ساحر« وذلك يف بوابة ال�سرق مول يف 

وا�ستمل على 50 جناحا. 
�سملت ال�سوق ماب�ض الأطفال والن�سائية باأنواعها التقليدية 
واحلديثة والإك�س�سوارات والعبايات، بجانب امل�سغولت اليدوية 
الرتاثية الإماراتية التي قدمتها عدد من الأ�سر املنتجة  من 
من  وغريها  والبخور،  والعطور  الإماراتي  والثوب  ال�سراريد 

امل�ستلزمات املنزلية. 



    
يخرج جثة اأخيه ويتنزه بها

�سجت مواقع التوا�سل الجتماعي مبجموعة من ال�سور ومقاطع 
الفيديو ال�سادمة، تظهر �ساًبا برازيلًيا اأخرج جثة اأخيه من القرب 

ليتنزه بها على دراجته.
وبح�سب �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، اأخرج اليدراندز روزا، 
القرب،  من  اي�سرترو  اإري  اأخيه  جثة  عاًما،   29 العمر  من  البالغ 
الذي مات قبل عام، عن عمر ناهز 30 عاًما، وزار ب�سحبته الأماكن 
القب�ض  الربازيلية  ال�سلطات  األقت  اأن  وبعد  �سوًيا.  لهما  املف�سلة 
املخدرات،  ت��اأث��ري  حت��ت  اأن���ه  تعتقد  ك��ان��ت  بعدما  ال��ي��دران��دز  على 
�سوارع مدينة  يتنزهان يف  املتوفى، وهما  باأخيه  اأن��ه حلم  اع��رتف 
حلقيقة  احللم  يحول  اأن  وقرر  الربازيل،  غرب  “براتا” جنوب 
ا�ستدعى  ناحيتهم  املنام. من  له يف  لذلك جاء  اأخيه،  رغبة  فهذه 
الكريهة  الرائحة  ا�ستموا  عندما  “بارتا” ال�سرطة  مدينة  �سكان 

ال�سادرة من التابوت اأثناء �سري “روزا” يف �سوارع املدينة.

ممر�سة تقتل 8 م�سنني يف دار للعجزة
اع��رتف��ت مم��ر���س��ة ���س��اب��ق��ة اأم����ام امل��ح��ك��م��ة ب��اأن��ه��ا ق��ام��ت بت�سميم 
بذنبها  منهم،  ثمانية  وف��اة  اإىل  اأدى  ما  للعجزة  دار  يف  م�سًنا   14
القتل  اأ���س��واأ جرائم  اإح��دى  تعترب  الق�ساء يف حادثة غريبة  اأم��ام 
املت�سل�سلة يف كندا. واأجابت اليزابيث ويتاوفر التي ظهرت مكبلة 
ب�  ال�سحايا،  اأقرباء  اأم��ام عدد كبري من  اليدين يف قف�ض التهام 
اإذا ما ارتكبت هذه  واثق، عندما �ساألها القا�سي  وب�سوت  “نعم” 
من  البالغة  ال�سابقة  املمر�سة  اأق��رت  كما  متعمد.  ب�سكل  اجلرائم 
القتل واثنني  اتهامات مبحاولة  اأربعة  49 عاًما بذنبها يف  العمر 
اليزابيث  اأو�سحت  اجلل�سة  نف�ض  اعتداءات ج�سيمة. ويف  بارتكاب 
اأنها قتلت بدم بارد �سحاياها وهم رجال ون�ساء ترتاوح اأعمارهم 
75 و96 عاًما، كانوا يف عنايتها من خال حقنهم بجرعات  بني 
اأع���رب عن  ق��د  اأي منهم  ي��ك��ون  اأن  الأن�����س��ول��ني، دون  مفرطة م��ن 
اأنها  اإىل  ال�سابقة  املمر�سة  واأ���س��ارت  حلياته.  حد  و�سع  يف  رغبته 
وعملها،  حياتها  عن  الر�سا  وعدم  الغ�سب  بدافع  فعلتها  ارتكبت 
كانوا  باأنهم  الوهن  �سديدو  باأكريتهم  اآخذة على �سحاياها وهم 
عنيدين ومزعجني. وقالت اجلانية لل�سرطة بعيد توقيفها خال 
من  يعمل  ك��ان  اهلل  اأن  ب�سدق  اأظ��ن  كنت  املا�سي  اخلريف  مو�سم 
خايل لقتل هوؤلء ال�سحايا. وارتكبت هذه اجلرائم بني 2007 
وود�ستوك يف جنوب  لندن  للعجزة يف مدينتي  داري��ن  و2014 يف 

غرب تورنتو حيث كانت املمر�سة تعمل يف نوبات ليلية غالًبا.

اأخفى 1.3 كغ من الكوكايني يف معدته
اأوقفت �سلطات اجلمارك يف مطار فرانكفورت الدويل غربي اأملانيا 

مهرباً اأخفى يف معدته 1.3 كيلوغرام من الكوكايني.
اأنبوباً   70 اأخفى ح��وايل  املهرب )52 عاماً(  اأن  ال�سلطات  وذك��رت 

مليئة بالكوكايني يف معدته.
وك�سفت  املا�سي.  مار�ض  مطلع  املهرب  �سبطت  ال�سلطات  وكانت 
من  املنحدر  امل�سافر  على  اأ�سئلة  طرحت  عندما  الأم��ر  ال�سلطات 
ال�سفر،  و�سبب  �سفره  وجهة  عن  حقائبه  تفتي�ض  خال  نيجرييا 
اختباراً  له  اأج��رت  اإجاباته  يف  ت�سارباً  ال�سلطات  وج��دت  وعندما 
وجاءت  وماب�سه  كتفه  حقيبة  يف  امل��خ��درات  ع��ن  للك�سف  �سريعاً 

نتيجة الختبار اإيجابية.
واأك���د فح�ض  م��ع��دت��ه،  امل��خ��درات يف  اأن���ه يخفي  امل�سافر  واع���رتف 

بالأ�سعة ال�سينية هذا العرتاف.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تلميذ يعي�ش يف العراء لأجل مر�سى ال�سكري 
اأم�سى تلميذ بريطاين �سغري عاماً كامًا يف خيمته يف اإحدى احلدائق بالقرب من منزله، بهدف جمع التربعات 
ل�سالح الأعمال اخلريية.  اأنهى الطفل برادن كولينز )10 �سنوات( �سنة كاملة من النوم يف العراء قبل اأيام قليلة، 
بعد اأن متكن من جمع ما يقارب 3000 دولر اأمريكي ل�سالح جمعية مر�سى ال�سكري اخلريية يف اململكة املتحدة.  
اأن يبيت يف خيمته مع كلبه  اعتاد  ال�سيئة، حيث  الظروف اجلوية  الرغم من جميع  العراء على  ب��رادن يف  ومكث 

ال�سغري ماي�سي يف حديقة مليئة بالثلوج يف ظل درجات حرارة �سديدة النخفا�ض. 
ويذكر باأن جمعية مر�سى ال�سكري يف اململكة املتحدة هي موؤ�س�سة خريية جتمع التربعات ل�سالح امل�سابني مبر�ض 

ال�سكري يف جميع اأنحاء اململكة املتحدة. 
وكان الطفل برادون الذي يعاين والده من مر�ض ال�سكري، قرر اأن ي�ستبدل �سريره الدافئ بخيمة باردة يف حديقة 

بالقرب من منزله، جلمع اأكرب قدر من الأموال، حيث بداأ بالتخييم يف 27 مايو  من العام املا�سي. 
اأ�ستفيد من هذا ال�سغف جلمع الأم��وال ملر�سى  اأن  وقال برادن معلقاً على جتربته اأحب التخييم حقاً، لذا قررت 

ال�سكري، واأرغب مب�ساعدة والدي وم�ساعدة جميع امل�سابني بهذا املر�ض يف كافة اأرجاء الباد.
وبعد حتقيق هدفه، احتفل برادن وعائلته بهذا الإجناز الكبري، حيث عرب والدا الطفل عن فخرهما مبا قام به، 

بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي �ستار الربيطانية. 
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و�سم يقتل �ساحبه
تويف رجل من اأ�سل اإ�سباين بعد اأن عانى من اإنتانات �سديدة يف رجله اليمنى 

املو�سومة حديثاً، جراء اإ�سابته بجرح اأثناء ممار�سته ال�سباحة يف البحر. 
جتاهل رجل يبلغ من العمر 31 عاماً الن�سائح التي قدمها خبري الو�سوم 
توجه  عندما  بحياته  وغ��ام��ر  الو�سم،  بعد  اأ�سبوعني  مل��دة  ال�سباحة  بعدم 

لل�سباحة يف خليج املك�سيك بعد خم�سة اأيام من و�سمه لقدمه. 
ولأن الو�سم كان ل يزال حديثاً، تلوثت قدمه بالبكترييا، وبداأ اللحم يتاآكل 

�سيئاً ف�سيئاً قبل اأن يفارق احلياة يف نهاية املطاف. 
والطفح  والق�سعريرة  احلمى  اأع��را���ض  من  يعاين  ب��داأ  الرجل  ب��اأن  ويذكر 
يف  ال�سباحة  ممار�سته  م��ن  واح��د  ي��وم  بعد  املو�سومة  املنطقة  يف  اجل��ل��دي 
البحر. وا�ستمرت حالته بالتدهور ال�سريع، ما ا�سطره لدخول امل�ست�سفى 
لتلقي العاج الازم. وبح�سب الأطباء، فقد بداأت بقع اأرجوانية اللون يف 
النت�سار يف اأرجاء عديدة من �ساقيه، حيث اأرجع الأطباء حالته اإىل اإ�سابته 
باأن  الأط��ب��اء  وق��ال  الكحول.   تناول  اإف��راط��ه يف  الكبد جنم عن  بتليف يف 
املر�سى الذين يعانون من اأمرا�ض مزمنة يف الكبد تنخف�ض لديهم كريات 
الأمرا�ض واجلراثيم، وهذا يجعلهم  امل�سوؤولة عن مقاومة  البي�ساء  الدم 
اأك���ر عر�سة لل��ت��ق��اط ال��ع��دوى اجل��رث��وم��ي��ة.  وح���اول الأط��ب��اء مكافحة 
اجلراثيم باإعطائه امل�سادات احليوية، غري اأن حماولتهم ف�سلت وا�سطروا 

اإىل اإدخاله اإىل غرفة العناية املركزة بعد اأن بداأت اأجهزة ج�سمه بالف�سل. 

عملية جراحية لطفل براأ�ش م�سوه 
جراحية  لعملية  الراأ�ض  يف  كبري  ت�سوه  من  يعاين  باك�ستاين  طفل  خ�سع 
اإىل  ال��ط��ريان  رحلة  ثمن  بدفع  ق��ام  غريب  متربع  بف�سل  حياته،  لإن��ق��اذ 
يعاين  �سهراً   20 العمر  من  البالغ  في�سل  ابت�سام  وكان  املتحدة.  الوليات 
من ا�ست�سقاء يف الراأ�ض بعد الولدة، مما ت�سبب بت�سخم راأ�سه اإىل 73 �سم. 
اأو  ونظراً حلجم راأ�سه ال�سخم، مل يكن قادراً على النوم مغم�ض العينني 
بح�سب  ال��وق��ت،  ط��وال  �سريره  يف  للبقاء  م�سطراً  وك��ان  بحرية،  احلركة 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اأخ��رب الأطباء  ب��اده،  امل��وارد الازمة لعاج الطفل يف  لعدم توفر  ونظراً 
ال�سفر  يف  تكمن  للنجاة  ال��وح��ي��دة  فر�سته  اأن  املا�سي  اأغ�سط�ض  يف  ذوي��ه 
للعاج باخلارج. وبعد اأ�سهر من احلمات التي اأطلقها والدا الطفل، تربع 
جمهول بتغطية تكاليف �سفر الطفل ووالدته اإىل دال�ض بالوليات املتحدة 
الأمريكية. و�سافر ابت�سام مع والدته اإىل اأمريكا يف مار�ض املا�سي، وخ�سع 
لعمليتني جراحيتني خف�ستا حجم الراأ�ض اإىل 61 �سم، وياأمل الأطباء اأن 
ابت�سام  القادمة  اإجراوؤها خال الأ�سهر  املقرر  العمليات  املزيد من  ت�ساعد 

على اجللو�ض وممار�سة حياته ب�سكل طبيعي.

غطاء هاتف ذكي واآلة 
ل�سنع الإ�سرب�سو معًا

فريداً  نوعاً  اإيطالية  �سركة  �سممت 
متزج  الذكية  ال��ه��وات��ف  اأغطية  م��ن 
بني الغطاء والآلة املخ�س�سة ل�سنع 
امل�ستخدم  ل���ي���ت���ن���اول  ال����س���رب����س���و، 
املف�سل  م�����س��روب��ه  ل��ل��ق��ه��وة  ال��ع��ا���س��ق 

اأينما كان ووقتما ي�ساء. 
واأو����س���ح���ت ���س��رك��ة ���س��م��ارت ك��ي��ه اأن 
يحمل  ال�������ذي  ال���ه���ج���ني  غ���ط���اءه���ا 
به  خم�����س�����ض   "Mokase" ا����س���م 
على  حت��ت��وي  كب�سولة  لو�سع  م��ك��ان 
لتح�سري  ال���ق���ه���وة  وح����ب����وب  امل������اء 
وع���ن���د احلاجة  ا���س��رب���س��و،  ف��ن��ج��ان 
التطبيق  بت�سغيل  امل�ستخدم  ي��ق��وم 
ال�����ذي ي��ح��م��ل ا����س���م ال���غ���ط���اء ذات����ه، 
لطلب  افرتا�سي  مفتاح  على  للنقر 
الغطاء  ف��ي��ق��وم  ا���س��رب���س��و،  ف��ن��ج��ان 
عرب  ت�سخينه  خ���ال  م��ن  ب���اإع���داده 
ن��ظ��ام ت��دف��ئ��ة ���س��غ��ري م��دم��ج ب���ه، يف 
درج���ة   60 اإىل   50 ح������رارة  درج�����ة 
�سيلزيو�ض، وبالنقر على مفتاح اآخر 
من  ال��ق��ه��وة  �سكب  يتم  التطبيق  يف 
الغطاء.  اأع��ل��ى  م��وج��ود  خ��ال ثقب 
الأن���ب���وب الذي  اإن  ال�����س��رك��ة  وق��ال��ت 
م�سنوع  ال�ساخن  امل�سروب  منه  مير 
وال�سيليكون  الألومنيوم  رقائق  من 
دون  ال�ساخنة  لل�سوائل  املخ�س�ض 
حدوث اأك�سدة اأو ت�سريب مواد �سامة 
ومي��ك��ن طلب  ال��ق��ه��وة.  م��ع  تتفاعل 
ال�سركة  موقع  عرب  م�سبقاً  الغطاء 
ب�سعر %56 دولراً اأمريكياً، وتتوفر 
كب�سولت القهوة القابلة لا�ستخدام 
مرة واح��دة داخ��ل عبوات اإم��ا 15 اأو 
هذا  وي��ت��واف��ق  كب�سولة،   50 اأو   30
و�سام�سونغ  اأب��ل  هواتف  مع  الغطاء 
"اأوديتي  م��وق��ع  بح�سب  ج���ي،  واإل 

�سنرتال" الإلكرتوين.

اإلهام �ساهني حتتفل 
بعيد ميالد هالة �سدقي

اإل���ه���ام �ساهني  ن�����س��رت امل��م��ث��ل��ة امل�����س��ري��ة 
عرب �سفحتها اخلا�سة على احد مواقع 
ال��ت��وا���س��ل الإج��ت��م��اع��ي، ���س��ورة جتمعها 
اأثناء  ���س��دق��ي،  ه��ال��ة  امل�����س��ري��ة  باملمثلة 

الحتفال يعيد مياد الأخرية.
ال�سورة،  ع��ل��ى  ���س��اه��ني  اإل���ه���ام  وع��ّل��ق��ت 
قائلة: �سديقة العمر كله كل �سنة وانتي 

اأختي وحبيبة قلبي .
ُيذكر اأن هالة �سدقي ت�سارك يف م�سل�سل 
عفاريت ع��ديل ع��ام، وال��ذي يعر�ض يف 
اإم��ام، غادة عادل،  رم�سان، بطولة عادل 
ثروت،  حممد  عمر،  مي  حلمي،  �سريف 
كمال  ه��ري��دي،  ح��اوة، م�سطفى  اأحمد 
اأب����و ري����ة، ور����س���وان ت��وف��ي��ق، م��ن تاأليف 
يو�سف معاطي، اإخراج رامي اإمام، واإنتاج 

تامر مر�سي. 

الإفراج عن زوج قطع رقبة زوجته 
اأثناء  اأفرج الق�ساء الإجنليزي عن رجل قطع رقبة زوجته 

�سجار عنيف دار بينهما، يف واحدة من اأغرب الق�سايا.
وق��ال روب��رت رود���ض، ال��ذي يعمل جن��اًرا والبالغ من العمر 
دفاًعا  ذل��ك  اإن��ه فعل   : اإجنلرتا  اإيرل�سوود يف  عاًما من   43
عن النف�ض بعد اأن هاجمته زوجته داون البالغة من العمر 
38 عاًما يف منزله . وكان رود���ض، اكت�سف اأن �سريكته التي 
تزوجها منذ 21 عاًما، كانت تواعد رجًا اآخر متزوًجا عندما 
متكن من �سبطها من خال الر�سائل على هاتفها املحمول. 
وقام باإن�ساء ح�ساب مزيف على في�سبوك لات�سال بالرجل، 
حيث قال له: �سكراً لك على اإف�ساد زوجتي وحياتي . وقالت 
هيئة الدعاء: اإن رود�ض قطع رقبة زوجته باأكملها لرييحها 
التي  الطعام  غرفة  يف  الأخ���رية  املواجهة  خ��ال  الأمل  م��ن 
اأخلت �سبيله  ، لكنها  اإيرل�سوود  دارت بينهما يف منزلهما يف 
من جرمية القتل، بعدما قال للمحكمة اجلنائية املركزية 
يف اإجنلرتا وويلز : اإن زوجته اعتدت عليه بال�سكني و�سربته 
على راأ�سه.  وتنف�ض رود�ض ال�سعداء، بعد اأن اأ�سدرت هيئة 
املداولت  من  دقيقة  و21  �ساعة   36 بعد  حكمها  املحلفني 
اأيام. واأ�سابت عائلة رود�ض،  التي امتدت على مدى ثمانية 
اإنه   : القا�سي  له  اأن قال  بعد  واملفاجاأة  ال�سدمة  حالة من 

من املمكن له اأن يرحل ويرتك قاعة املحاكمة .

ينتحر ب�سبب زوجته وجنله
اأقدم م�سري على النتحار داخل اأر�سه الزراعية، بوا�سطة 
زوجته  وب��ني  بينه  اإث���ر خ��اف��ات  وذل���ك على  ع��ن��ب،  �سجرة 
وجنله. وبداأ الأمر بتلقي �سلطات الأمن باًغا يفيد بالعثور 
على رجل يعمل يف �سيانة ال�سيارات معلقاً يف �سجرة العنب، 
احلادثة  ملكان  اجلنائي  والبحث  الأم��ن  رج��ال  انتقل  حيث 
ل��ب��دء ات��خ��اذ الإج�������راءات ال���ازم���ة. وب��امل��ع��اي��ن��ة والفح�ض 
ال�ساد�ض  العقد  يف  لرجل  تعود  اجلثة  اأن  تبني  والتحريات، 
م��ن ال��ع��م��ر، اأق����دم ع��ل��ى الن��ت��ح��ار ب��ع��د خ��اف��ات بينه وبني 
زوجته وجنله، حيث ا�سرتى قطعة الأر�ض التي انتحر بها 
و�سجلها با�سم زوجته، اإىل جانب �سراء منزل وت�سجيله با�سم 
جنله، لكن بعد اأن دّبت اخلافات بينهم طالبهما با�سرتداد 
اأر�سه ومنزله اإل اأن زوجته اتفقت مع جنله على الرف�ض. 
اأمل  بخيبة  �سعر  ال��زوج  ب��اأن  الأمنية،  املعلومات  وت�سمنت 
جتاه زوجته وجنله، اإىل جانب �سياع الأموال التي اأنفقها يف 
�سراء الأر�ض واملنزل دون فائدة، ليقرر التخل�ض من حياته، 
فذهب اإىل الأر�ض وعلق نف�سه بحبل يف �سجرة العنب منفذاً 
ال��ع��ام��ة بدفن  ال��ن��ي��اب��ة  ح��ك��م الإع�����دام يف نف�سه. و���س��رح��ت 
�سبهة جنائية يف احلادث،  وج��ود  ع��دم  تبني  اأن  بعد  اجلثة، 

بعد النتهاء من الإجراءات القانونية.

ي�سطاد �سفدعًا بحجم اإن�سان
ا�سم  عليه  اأطلق  عماقاً  �سفدعاً  ا�سطاد  اأن��ه  �سياد  ادع��ى 
يف  الإن�����س��ان،  حجم  اإىل  حجمه  يف  ي�سل  “فروغزيا”، 
اإحدى الغرائب التي تربزها الطبيعة كل حني. ويف ال�سورة 
الذي  ال�سخم  املخلوق  يحمل  وهو  مبت�سماً  ال�سياد  يظهر 

يزن 5 كلغم يف يد وبندقية يف اأخرى.
ال�سورة  ظ��ه��رت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  م����ريور  ل�سحيفة  ووف���ق���اً 
ال�سادمة على موقع جمعية ال�سيد بجنوب تك�سا�ض عندما 
ن�سرها ماركوز راجنيل، م�سرياً اإىل اأنه مت ا�سطياد الكائن 
العماق يف بركة مبزرعة بالقرب من بات�سفيل يف تك�سا�ض.

ايرينا �سايك تطل 
برفقة مولودتها

ال�سهرية  الرو�سية  للعار�سة  ���س��وراً  الباباراتزي  ك��ام��ريات  عد�سات  التقطت 
ايرينا �سايك البالغة من العمر 31 عاماً يف لو�ض اأجنلو�ض يوم اأم�ض.

ليا  اجل��دي��دة  مولودتها  برفقة  ايرينا  فيها  تر�سد  اليت  الأوىل  امل��رة  واإن��ه��ا 
ايرينا  ب��راديل كوبر.  النجم  اآذار مار�ض من حبيبها  ول��دت  يف  التي  دو �سني 
وبراديل بداآ يتواعدان منذ ربيع 2015 . يذكر اأن ايرينا كانت تواعد لعب 
الأ�سبوع  اأطلت  قد  ايرينا  وكانت   . رون��ال��دو  كري�ستيانو  ال�سهري  القدم  ك��رة 
براديل  اأن  الإ�سارة  ال�70. جتدر  بدورته  ال�سينمائي  كان  املا�سي يف مهرجان 

. A Star Is Born  من�سغل حالياً  بت�سوير فيلمه اجلديد

�لأمرية �ليابانية ماكو �أكرب �أحفاد �لإمرب�طور �أكيهيتو حتمل �لقو�س قبل حماولة �طلقه على �أر�س �لرماية 
�لوطنية يف ت�صانغلينغميثانغ خلل زيارتها لبوتان. )� ف ب(

عملية اإنقاذ مثرية ملت�سلقني 
تقطعت بهما ال�سبل 

ن�سر  م��ث��ري،  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
الإلكرتوين  ي��وت��ي��وب  م��وق��ع  ع��ل��ى 
هليكوبرت  ط����ائ����رة  ق���ي���ام  حل���ظ���ة 
املت�سلقني بعدما  اثنني من  باإنقاذ 
حا�سرتهما الثلوج الكثيفة بالقرب 
كولورادو  م��ن قمة جبل يف ولي��ة 

الأمريكية. 
ومت رفع املت�سلقني اللذين تقطعت 
الكثيفة  الثلوج  و�سط  ال�سبل  بهما 
يوم  ق���دم���اً   14253 ارت���ف���اع  ع��ل��ى 
با�ستخدام  امل����ا�����س����ي،  الإث�����ن�����ني 
مروحية من نوع باك هوك تابعة 

للجر�ض الوطني الأمريكي. 
كانا  اللذين  املت�سلقني  باأن  ويذكر 
الت�سلق،  اخل���ربة يف  اأ���س��ح��اب  م��ن 
مل  ج��ي��دة،  بتجهيزات  وجم��ه��زي��ن 
قمة  اإىل  ال���و����س���ول  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��ا 
اجلبل وحا�سرتهما الثلوج الكثيفة 

على بعد 300 قدم من القمة. 
ويعترب هذا اجلبل واحداً من 50 
 14000 ارتفاعها  ي��ت��ج��اوز  ج��ب��ًا 
قدم فوق م�ستوى �سطح البحر، يف 

ولية كولورادو. 
ب��ا���س��م جمموعة  امل��ت��ح��دث  وق�����ال 
الإنقاذ، ت�سارلز بيتمان، باأن رجال 
الإن��ق��اذ واج��ه��وا �سعوبة كبرية يف 
ب�سبب  امل��ت�����س��ل��ق��ني  اإىل  ال��و���س��ول 
والرياح  املكان،  يف  الكثيفة  الثلوج 
الباردة التي و�سلت درجة حرارها 

اإىل 6 حتت ال�سفر. 
وذكر املخرج مارك بين�سون، الذي 
�سور عملية الإنقاذ، باأنه وزماوؤه 
100 م���رت من  ب��ع��د  ع��ل��ى  ك���ان���وا 
ي�سطيعوا  مل  ولكنهم  املت�سلقني، 
كان  امل���ك���ان  لأن  اأك�����ر  الق������رتاب 

�سديد النحدار. 

غرابيب �سود.. م�سل�سل يحارب دعاية داع�ش 
وح�سية  يظهر  درام��ي��ا  م�سل�سا  عربية  ق��ن��وات  تذيع 
م�سعى  يف  الإره��اب��ي  داع�ض  تنظيم  حكم  حتت  احلياة 
للت�سدي للدعاية التي ميار�سها التنظيم و�ساعدته يف 

جتنيد عنا�سر يف اأجزاء خمتلفة من العامل.
التي  احل��ي��اة  �سكل  ���س��ود(  )غ��راب��ي��ب  م�سل�سل  ويظهر 
اأول  يعي�سها ن�ساء واأطفال حتت حكم املتطرفني وهو 
عمل تلفزيوين يتناول مو�سوعات مثل عمليات القتل 
والغت�ساب اجلماعية وهو ما يتناق�ض تناق�سا �سارخا 
مع ال�سورة التي يقدمها داع�ض يف دعايتها على مواقع 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي. وق���ال م���ازن ح��اي��ك املتحدث 
"اجلمهور  مقابلة  يف  ل��روي��رتز  )اإم.ب���ي.����س���ي(  با�سم 
الهدف الأهم والأخطر هو اللي عنده قابلية اأن يتبنى 
اأو اأن يقبل اأو اأن ي�سهل كي ل نقول اإن يكون جزء من 
منظومة الإرهاب. هذا اللي بدنا نفرجيه )نظهر له( 
دول  ه��ا  اإن  ل��ه  ون��ق��ول  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  حقيقة 
جمرمون".  هم  اأنف�سهم  ي�سورون  كما  اأبطال  لي�سوا 
وتابع قائا "اإذا هم بي�ستعملوا الإعام ب�سكل �سارلهم 
الإع��ام ج��زء من  اليوم  من وق��ت ن�سئت داع�ض واإىل 
ال�سرتاتيجية الهجومية تبعيتهم كي ل نقول دفاعية. 

فيحق للموؤ�س�سات الإعامية بل من واجبها اأن تواجه 
على  وم��وج��ودة  النوع مموله  ها  اإعامية من  هجمة 
�سبكات التوا�سل والنرتنت وت�ستعمل كل الو�سائل اأن 
تواجه ذلك مب�سل�سل.. وراح روح اأبعد من هيك وقول 
امل�سل�سات  اأن ننتج ع�سرات  لك من واجباتنا كاإعام 
املحطة  وقال ممثلون وموظفون يف  �سود".  كغرابيب 
بالقتل  تهديدات  تلقوا  اإن��ه��م  حملية  اإع���ام  لو�سائل 
امل�سل�سل.  ب�سبب  موؤيدينلداع�ض  من  الإن��رتن��ت  عرب 
ال�سبت مع  امل�سل�سل يف لبنان وب��داأ عر�سه يوم  و�سور 
ب��داي��ة �سهر رم�����س��ان وي���روي ق�سة اأرم��ل��ة ق��ي��ادي يف 
باملعروف  لاأمر  �سرطة  لقوة  قائدة  اأ�سبحت  داع�ض 
امل�سل�سل  ويحتوى  بالن�ساء.  خا�سة  املنكر  عن  والنهي 
على م�ساهد ملنازل تعر�ست للتخريب ومقابر جماعية 
وتفجريات �سخمة وم�سلحني يلوحون باأعام �سوداء. 
وت�سمل اأحداث م�سل�سل )غرابيب �سود( ق�س�ض ن�ساء 
يزيديات اأ�سرهن التنظيم وا�ستعبدهن جن�سيا وجنود 
اإىل  العاطفية تنتقل  اأطفال وام��راأة ف�سلت يف حياتها 
ي�سمى  ما  لتمار�ض  التنظيم  ل�سيطرة  خا�سعة  اأرا���ض 

"نكاح اجلهاد".


