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حممد بن را�شد خالل اإطالقه منطقة 2071  )وام(

اأطلق منطقة 2071 لتكون نواة لت�سميم امل�ستقبل

حممد بن را�ضد :الإمارات ما�ضية يف بناء منوذج 
عاملي لتحقيق الأفكار الإبداعية خلدمة الب�ضرية

•• دبي- وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل اأن دولة الإمارات ما�شية يف بناء منوذج عاملي 
لتحقيق الأفكار الإبداعية خلدمة الب�شرية واأن روؤية 
املحا�شرة  م��ن  امل�شتوحاة   2071 املئوية  الإم����ارات 

التاريخية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة متثل نربا�شا وطنيا يف خمتلف املجالت.
جاء ذلك خالل اإطالق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
 2071 البدء يف منطقة  ل�شارة  اآل مكتوم  را�شد  بن 
حتى تكون نواة اأ�شا�شية لنموذج الإمارات 2071 يف 
ت�شميم امل�شتقبل .                                     )التفا�شيل 

حممد بن زايد اآل نهيان خالل م�شاركة�شموه يف القمة اخلليجية الأمريكية بالريا�س  )وام(

ترامب لقمة الريا�ض: اأحمل ر�سالة �سداقة واأمل وحمبة 
امللك �ضلمان: اإيران راأ�س الإرهاب العاملي

•• الريا�ض-وكاالت:

اعترب العاهل ال�شعودي امللك �شلمان بن عبد العزيز يف القمة المريكية 
العربية ال�شالمية يف الريا�س، اأم�س الحد، بح�شور الرئي�س المريكي 

دونالد ترامب، ان ايران راأ�س حربة الرهاب العاملي. 
وقال امللك �شلمان يف خطاب افتتح به اعمال القمة النظام اليراين ي�شكل 
راأ�س حربة الرهاب العاملي منذ ثورة اخلميني وحتى اليوم، م�شيفا مل 

نعرف ارهابا وتطرفا حتى اطلت ثورة اخلمينية براأ�شها. 
وقال فيها اإن الدول امل�شاركة يف القمة �شريك هام يف حماربة التطرف 
والإرهاب. واأ�شاف العاهل ال�شعودي: �شنتعاون يف الق�شاء على الإرهاب 
و�شيبقى  ك��ان  الإ�شالمي  الدين  اأن  على  م�شدداً  واأ�شكاله،  �شوره  بكل 
لالإ�شالم  املنت�شبني  بع�س  اأن  موؤكداً  وال�شالم،  والتعاي�س  الرحمة  دين 
ي�شوهون الدين. واأ�شاف العاهل ال�شعودي نرف�س وندين فرز ال�شعوب 
واحلوثيون  اهلل  وح��زب  الإي���راين  النظام  طائفي،  اأو  ديني  اأ�شا�س  على 
وداع�س والقاعدة مت�شابهون ول ناأخذ ال�شعب الإيراين بجرائم نظامه. 
العربية  القمة  الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف  من جانبه،  �شرح 
اإىل  باأنه ل يهدف  اأن  الأح��د،  اأم�س  ال�شعودية،  الإ�شالميةالأمريكية يف 

حما�شرة الآخرين ب�شاأن دينهم اأو اأ�شلوب حياتهم. 
واأ�شاف ترامب اأحمل ر�شالة "�شداقة واأمل وحمبة"، م�شيفا ان مكافحة 

الرهاب لي�شت حربا بني الديان، بل انها معركة بني اخلري وال�شر. 
واأو�شح هذه لي�شت حربا بني الديان املختلفة، او املذاهب املختلفة، او 

احل�شارات املختلفة. 
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ي�ضتعيد  ال��ع��راق��ي  اجلي�س 
امل��و���ض��ل غ���رب  ح��ي��ًا   47

•• بغداد-وكاالت:

اأنها  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق���وات  اأع��ل��ن��ت 
اجلانب  يف  ح��ي��ا   47 ا���ش��ت��ع��ادت 
تنظيم  م���ن  ل��ل��م��و���ش��ل  ال���غ���رب���ي 
داع�س الإرهابي الذي اأعلن اأم�س 
ملي�شيات احل�شد  13 من  مقتل 
تنظيم  �شنه  ه��ج��وم  يف  ال�شعبي 

داع�س مبنطقة اجلزيرة.
مكافحة  ق��������وات  ق����ائ����د  وق��������ال 
عبد  الفريق  العراقية  الإره����اب 
نهاية  اإع���الن  اإن  الأ���ش��دي  الغني 
داع�������س يف كامل  ت��ن��ظ��ي��م  وج�����ود 
اجلانب الغربي للمو�شل �شيكون 
يف وقت قريب ، موؤكدا اأن مهمة 
ان��ت��ه��ت يف اجلانب  ال���ق���وات  ه���ذه 
متكنت  اأن  بعد  للمو�شل  الغربي 
يتبق  ومل  حيا   47 ا�شتعادة  م��ن 
رئي�س  ال���ن���ج���ار.واأع���ل���ن  ح���ي  اإل 
ج��ه��از م��ك��اف��ح��ة الإره�����اب طالب 
لقواته  القتال  مهمة  اأن  �شغاتي 
املو�شل  ملدينة  الغربي  اجل��زء  يف 

الأوروب����ي  الحت���اد  يتهم  اأردوغ�����ان 
ت��رك��ي��ا م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ب��ال��ن��ف��اق يف 

•• اأنقرة-وكاالت:

ات���ه���م ال��رئ��ي�����س ال���رك���ي، رجب 
طيب اأردوغان، الحتاد الأوروبي 

بالنفاق يف التعامل مع بلده. 
و�����ش����دد اأردوغ����������ان جم������ددا على 
مطالب  الأوروب�������ي  الحت�����اد  اأن 
ب��ال��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات��ه، م��ن بينها 
اإع������ف������اء الأت�������������راك م�����ن دخ�����ول 
الحت��اد، واإل ف��اإن ب��الده �شت�شري 
طريق  ع����ن  م���غ���اي���ر  ط����ري����ق  يف 
الحتاد الأوروبي. وكان الرئي�س 
اأمام  اأن��ق��رة  يف  يتحدث  ال��رك��ي 
العدالة  حلزب  ا�شتثنائي  موؤمتر 
اأع���اده  ال���ذي  احل��اك��م،  والتنمية 
رئي�شا للحزب، يف اأجواء احتفالية 
اأن�شاره  به  وترحيب كبري خ�شه 
وم��وؤي��دوه. ومتكن اأردوغ���ان من 
ال��ع��ودة اإىل رئ��ا���ش��ة احل���زب، بعد 
الأخرية  الد�شتورية  التعديالت 
اأن  ال��ب��الد  ل��رئ��ي�����س  ت�شمح  ال��ت��ي 

ينت�شب اإىل حزب �شيا�شي.

ق�ضف للنظام بالغوطة ودرعا وتفجري �ضد املعار�ضة
•• بريوت-وكاالت:

الأحد مواقع  اأم�س  النظام �شباح  ق�شفت قوات 
عدة يف ريف دم�شق ودرعا وحلب، واأ�شر اجلي�س 
يف  حلب،  بريف  النظام  جنود  م��ن  ثالثة  احل��ر 
حني �شقط قتلى وجرحى ب�شفوف حركة اأحرار 

ال�شام يف هجوم مل تت�شح بعد هويته.

من  مدفعيا  ق�شفا  اإن  اجل��زي��رة  مرا�شل  وق���ال 
جانب قوات النظام ا�شتهدف مواقع عدة ببلدة 
دم�شق،  ب��ري��ف  ال�شرقية  ال��غ��وط��ة  يف  املحمدية 
الق�شف  اأن  حملية  م�شادر  ع��ن  امل��را���ش��ل  ونقل 
اأت��ل��ف ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن امل��ح��ا���ش��ي��ل الزراعية 
التي ت�شكل املورد الأهم للُمحا�شرين يف املنطقة 
منذ نحو خم�شة اأعوام. وقال نا�شطون اإن قوات 

منطقة  اأر�س  اأر�س  ب�شاروخني  ق�شفت  النظام 
يف بلدة داعل بريف درعا، كما ا�شتهدفت مناطق 
مدينة  "50" ق���رب  وال���ل���واء  النعيمة  ب��ل��دة  يف 
ل���درع���ا. وبدورها،  ال�����ش��رق��ي  ب��ال��ري��ف  احل����راك 
اأن م��دي��ن��ة م�شياف  ذك���رت وك��ال��ة م�����ش��ار ب��ر���س 
بريف حماة الغربي �شهدت ا�شتباكات بني قوات 
النظام وملي�شيا الدفاع الوطني املوالية للنظام.

تراأ�ض وفد الدولة اإىل القمة اخلليجية الأمريكية و�سارك يف اللقاء الت�ساوري والقمة العربية الإ�سالمية - الأمريكية  والتقى ويل ويل العهد ال�سعودي  

حممد بن زايد :العالقات بني دول جمل�س التعاون والوليات املتحدة الأمريكية متتلك مقومات ا�ضتمرارها وتطورها
�سموه يوؤكد: :هذه القمة التاريخية هي ر�سالة اإ�سالمية عربية - اأمريكية اإىل الذين يحاولون ا�ستخدام الدين لو�سع اأمريكا يف مواجهة الإ�سالم

•• الريا�ض- وام :

اخلليجية  القمة  اأعمال  انطلقت 
ال�����ري�����ا������س يف  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة يف 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة 
احلرمني  خ��ادم  ال�شقيقة،ورحب 
ال�������ش���ري���ف���ني امل���ل���ك ����ش���ل���م���ان بن 
عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ب��ق��ادة دول 
ل����دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
فخامة  اململكة  وب�شيف  العربية 
ال���رئ���ي�������س الأم����ري����ك����ي دون����ال����د 

ترامب.
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  وت���راأ����س 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
الأعلى للقوات امل�شلحة وفد دولة 
اخلليجية  القمة  اإىل  الإم�����ارات 
- الأم���ري���ك���ي���ة .وب����ح����ث ال���ق���ادة 
ال���ع���الق���ات ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة بني 
والوليات  التعاون  جمل�س  دول 
و�شبل  الأم����ري����ك����ي����ة  امل����ت����ح����دة 
يحقق  مب��ا  وتطويرها  تعزيزها 

امل�شالح امل�شركة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ون���ق���ل 
نهيان  اآل  زاي���������د  ب�����ن  حم����م����د 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  حت��ي��ات 
اآل نهيان رئي�س  زاي��د  خليفة بن 
اأخيه  اإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
بن  �شلمان  امللك  خ��ادم احلرمني 
واإخوانه  ���ش��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال���ت���ع���اون  جم���ل�������س  دول  ق��������ادة 
ال�شقيقة  العربية  اخلليج  ل��دول 

انعقاد هذه القمة - اأن العالقات 
جمل�س  دول  بني  ال�شراتيجية 
املتحدة  وال������ولي������ات  ال����ت����ع����اون 
مقومات  مت��ت��ل��ك  الأم���ري���ك���ي���ة 
ا�شتمرارها وتطورها.،كما �شارك 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  وف���خ���ام���ة 
دون���ال���د ت���رام���ب ومت��ن��ي��ات��ه باأن 
ي�����دع�����م احل����������وار اخل���ل���ي���ج���ي - 
الأمريكي امل�شالح املتبادلة ويعزز 
الأم���ن وال���ش��ت��ق��رار وال�����ش��الم يف 
وال�شرق  العربي  اخلليج  منطقة 
مبنا�شبة   - �شموه  الأو�شط.واأكد 

للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
الت�شاوري  ال���ل���ق���اء  يف  امل�����ش��ل��ح��ة 
جمل�س  دول  لقادة  ع�شر  ال�شابع 
التعاون لدول اخلليج العربية يف 

العا�شمة الريا�س. 
وا�شتقبل يف الريا�س اأم�س بجناح 
عبدالعزيز  امللك  �شموه يف مركز 
هام�س  على  للموؤمترات  ال��دويل 
�شاحب  ال��ري��ا���س  قمتي  اع��م��ال 
بن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�شمو 
العزيز ويل ويل  عبد  بن  �شلمان 
لرئي�س  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د 
الدفاع  وزي�����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
اأعمال  اأم�س  ال�شقيقة..كما بداأت 
ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة الإ����ش���الم���ي���ة - 
باململكة  ال��ري��ا���س  الأم��ري��ك��ي��ة يف 
خادم  برئا�شة  ال�شعودية  العربية 
وفخامة  ال�����ش��ري��ف��ني  احل���رم���ني 
ال��رئ��ي�����س دون��ال��د ت��رام��ب رئي�س 
المريكية  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وم�شاركة 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة.
)التفا�شيل �س4-3-2(
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اأخبـار الإمـارات

اأطلق منطقة 2071 لتكون نواة لت�سميم امل�ستقبل

حممد بن را�ضد :الإمارات ما�ضية يف بناء منوذج عاملي لتحقيق الأفكار الإبداعية خلدمة الب�ضرية
املنطقة نواة للفكر احلكومي واخلا�ض حيث تتالقى الأفكار مع طاقات ال�سباب

•• دبي- وام:

الدولة  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأكد �شاحب   
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأن دولة الإمارات ما�شية يف بناء 
منوذج عاملي لتحقيق الأفكار الإبداعية خلدمة الب�شرية واأن روؤية الإمارات 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  التاريخية  املحا�شرة  امل�شتوحاة من   2071 املئوية 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة متثل نربا�شا وطنيا يف خمتلف املجالت.
اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اإط��الق �شاحب  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
الإمارات  لنموذج  اأ�شا�شية  نواة  تكون  2071 حتى  البدء يف منطقة  ل�شارة 
2071 يف ت�شميم امل�شتقبل وذلك بح�شور �شممو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد ال مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
املكتب  القرقاوي رئي�س  نائب حاكم دبي ومعايل حممد عبداهلل  ال مكتوم 

التنفيذي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم.
مل�شتقبل  رئي�شيا  حمركا  الإم����ارات  دول��ة  تكون  اأن  على  نعمل  �شموه  وق��ال 

لت�شميم  دب��ي  مدينة  قلب  يف   2071 منطقة  نطلق  وال��ي��وم  احل��ك��وم��ات 
امل�شتقبل حيث تتجمع العقول البناءة وتت�شارك فيه الآراء وجتتمع اخلربات 
مواجه  يف  ال��ع��امل  وت�شاعد  وت�شنع  لتبتكر  الإم����ارات  اأر����س  على  املختلفة 
حتديات امل�شتقبل املختلفة وتكون نواة تخت�شر م�شتقبل العامل يف خم�شني 

عام .
تتالقى  حيث  واخل��ا���س  احلكومي  للفكر  ن��واة  املنطقة  اإن  �شموه  واأ���ش��اف 
الأفكار مع طاقات ال�شباب وتتجدد الإبداعات يف ظل �شراكة فعالة من قبل 

املوؤ�ش�شات وال�شركات العاملية لت�شميم م�شتقبل اأعظم للعامل .
الإم����ارات  مئوية  روؤي���ة  م��ع  ت��واف��ق��ا  ت��اأت��ي   2071 ان منطقة  �شموه  وق���ال 
الإمارات حياة  دولة  امل�شتقبل يف  اأجيال  تعي�س  اأن  اإىل  تهدف  التي   2071
ت��اأث��ريا مع  واأك���ر  اأق���وى  وت��وا���ش��ل  اأك��رب  اأف�شل وم��ع فر�س  بيئة  اأ�شعد يف 
مرحب  املبتكرة  والعقول  واملتو�شطة  الكبرية  املوؤ�ش�شات  جميع  ال��ع��امل..و 
بها لتكون �شريكا وحمفزا اأ�شا�شيا يف هذا امل�شروع ال�شخم الذي يدر اخلري 
منطقة  تكون  و�شوف  للمنطقة  اإ�شراقا  اأكر  م�شتقبال  وير�شم  العامل  لكل 
2071 مبثابة الوجهة التي يقوم فيها الأ�شخا�س واملوؤ�ش�شات اخلالقة معا 

بتقدمي احللول املنا�شبة للتحديات اجل�شام التي تواجهها الب�شرية وت�شميم 
م�شتقبل العامل.

ووفقا ملئوية الإمارات 2071 التي ت�شكل برنامج عمل حكوميا طويل الأمد 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  التاريخية  املحا�شرة  من  م�شتمدا 
لأجيال  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شتقبل متثل منطقة 2071 �شهادة دولة الإمارات العربية املتحدة مل�شتقبل 
الب�شرية املبدعة والتي �شي�شارك فيها كل من املختربات املتخ�ش�شة ووحدات 
والتطوير  الأبحاث  املخاطرة ومراكز  الأم��وال  روؤو���س  واأ�شحاب   Xالبتكار
تطوير  بهدف  ديناميكية  الأك��ر  النا�شئة  وال�شركات  املبدعني  والأ�شخا�س 
مئوية  اأه���داف  ولتحقيق  الب�شرية  تقدم  اأج��ل  من  املبتكرة  احللول  وو�شع 

الإمارات وذلك مب�شاعدة اأحدث البتكارات والجنازات يف جمال التقنية.
الذكية  وامل��خ��ت��ربات  واخل��دم��ات  لل�شركات  م��ق��را   2071 منطقة  وتعترب 
اأبراج  املجالت وتتخذ من  للتناغم والتنا�شق يف �شتى  العاملية والتي تهدف 
جديدة  ابتكارية  واأدوات  حلول  خلق  على  تعمل  حيث  لها  مقرا  الإم����ارات 
على  املنطقة  تعمل  و���ش��وف  امل�شتقبل  ومتطلبات  تكنولوجيا  م��ع  تتنا�شب 

للم�شتقبل و�شوف تكون  الو�شول  ت�شتهدف  التي  واملبادرات  توحيد اجلهود 
ومركز  للم�شتقبل  دبي  وم�شرعات  احلكومية  امل�شرعات  جميع  ت�شم  مظلة 

�شباب العامل.
متتلك  والتي  واملتو�شطة  الكربى  املوؤ�ش�شات  ا�شتقطاب  امل�شروع  وي�شتهدف 

خمتربات ت�شتهدف لر�شم روؤى واأدوات وحلول تكنولوجية للم�شتقبل.
العربية  الإم���ارات  لدولة  املئوية  ال��روؤي��ة  من   2071 منطقة  ا�شم  وي�شتق 
اإن�����ش��اء دول���ة الإم���ارات  100 ع��ام على  ال��ت��ي حت��دد م���رور   2071 املتحدة 
الأوىل  بالدرجة  ال�شتثمار  اإىل  واأهدافها  روؤيتها  املئوية من خالل  وت�شعى 
اأف�شل دول��ة يف العامل  يف �شباب الإم���ارات والعمل كي تكون دول��ة الإم���ارات 
واأكرها تقدما وذلك �شمن ا�شراتيجية �شاملة بحيث يتم حتقيق النتائج 
وامل�شتهدفات بحلول الذكرى املئوية لقيام دولة الإمارات العربية املتحدة يف 

عام 2071 .
قابل  للعامل  الإم����ارات  ت�شدره  اإب��داع��ي��ا  من��وذج��ا   2071 منطقة  وتعترب 
للتطبيق يف اأي مدينة حيث جتتمع فيه احلكومات والعقول ال�شابة لت�شميم 

امل�شتقبل.

تراأ�ض وفد الدولة اإىل القمة اخلليجية الأمريكية

حممد بن زايد :العالقات ال�ضرتاتيجية بني دول جمل�س التعاون والوليات املتحدة الأمريكية متتلك مقومات ا�ضتمرارها وتطورها
�سموه ي�سيد بدور ال�سعودية وخادم احلرمني ال�سريفني يف العمل على تقوية منظومة العمل اخلليجي

•• الريا�ض- وام :

اخلليجية  القمة  اأعمال  انطلقت   
اململكة  يف  الريا�س  يف  الأمريكية 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة،ورحب 
امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
�شعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �شلمان 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ل��ك 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  بقادة 
اململكة  وب�شيف  العربية  اخلليج 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  فخامة 

ترامب.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت����راأ�����س 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
ع����ه����د اأب�����وظ�����ب�����ي ن����ائ����ب ال���ق���ائ���د 
دولة  وفد  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
 - اخلليجية  القمة  اإىل  الإم����ارات 

الأمريكية .
وب�������ح�������ث ال���������ق���������ادة ال������ع������الق������ات 
جمل�س  دول  ب��ني  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
املتحدة  وال�������ولي�������ات  ال����ت����ع����اون 
تعزيزها  و�����ش����ب����ل  الأم����ري����ك����ي����ة 
امل�شالح  ي��ح��ق��ق  مب���ا  وت��ط��وي��ره��ا 
امل�شركة اإ�شافة اإىل بحث الق�شايا 
فيما  وخا�شة  والدولية  الإقليمية 

يتعلق باأمن وا�شتقرار املنطقة.
ونقل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
نهيان حتيات �شاحب  اآل  زاي��د  بن 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
امللك  احل���رم���ني  خ����ادم  اأخ���ي���ه  اإىل 
�شعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �شلمان 
واإخوانه قادة دول جمل�س التعاون 
ال�شقيقة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل���دول 
وفخامة الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب ومتنياته باأن يدعم احلوار 
امل�شالح  الأم���ري���ك���ي   - اخل��ل��ي��ج��ي 
وال�شتقرار  الأمن  ويعزز  املتبادلة 
وال�شالم يف منطقة اخلليج العربي 

وال�شرق الأو�شط.
واأكد �شموه - مبنا�شبة انعقاد هذه 
القمة - اأن العالقات ال�شراتيجية 
بني دول جمل�س التعاون والوليات 
متتلك  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة  امل�����ت�����ح�����دة 
وتطورها  ا���ش��ت��م��راره��ا  م��ق��وم��ات 
على الرغم من التغريات الكبرية 

التي جرت خالل ال�شنوات املا�شية 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  البيئتني  يف 
اإ�شافة اإىل التغريات على ال�شاحة 
الأمريكية ذاتها وهذا يعود اإىل اأن 
ه���ذه ال��ع��الق��ات ت��ق��وم ع��ل��ى اأ�ش�س 
�شلبة من ترابط امل�شالح والروؤى 
الق�شايا  جم��م��ل  جت���اه  امل�����ش��رك��ة 
والأزمات على امل�شتويني الإقليمي 
والعاملي وت�شتند اإىل ر�شيد طويل 
والتن�شيق  والتعاون  التفاعل  من 

ب���ال���ت���ع���اون  امل���ن���ط���ق���ة  امل������ث������ارة يف 
والتن�شيق مع حلفائها واأ�شدقائها 
الوليات  مقدمتهم  ويف  العامل  يف 
املتحدة الأمريكية اإ�شافة اإىل اأنها 
توؤكد املوقع املحوري ملنطقة اخلليج 
الأمريكية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  يف  ال��ع��رب��ي 
الأم���ري���ك���ي���ة  الإدارة  واه����ت����م����ام 
جمل�س  دول  ق���ادة  اإىل  بال�شتماع 
التعاون ح��ول جممل الأو���ش��اع يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط والعامل.

والأزمات املعقدة يف �شوريا واليمن 
والتدخالت  ولبنان  العراق  وليبيا 
وعملية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الإي����ران����ي����ة 
اجلانبني  ب���ني  امل��ت��ع��رة  ال�����ش��الم 
اإ�شافة  والإ�شرائيلي  الفل�شطيني 
اإىل الدور الذي ميكن اأن تقوم به 
املجل�س يف  املتحدة ودول  الوليات 
م�شركة  ا�شراتيجيات  �شياغة 
الق�شايا  ه�������ذه  م�����ع  ل���ل���ت���ع���ام���ل 
للمنطقة  ي��ح��ف��ظ  والأزم������ات مب��ا 

يجعلها  م���ا  امل���ت���ب���ادل  والح�������رام 
ق����ادرة دائ��م��ا ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة على 

قوتها وحيويتها با�شتمرار.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأ����ش���اف 
اأن هذه  اآل نهيان  زاي��د  حممد بن 
ال��ق��م��ة ت��ع��رب ب��و���ش��وح ع��ن اأهمية 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
ال�شاحتني الإقليمية  العربية على 
واملوؤثر  الأ�شا�شي  ودورها  والعاملية 
والق�شايا  امللفات  م��ع  التعامل  يف 

واأ�شار �شموه اإىل اأن القمة اخلليجية 
ظل  يف  ج���اءت  ق��د  – الأم��ري��ك��ي��ة 
ظ����روف م��ع��ق��دة واأو�����ش����اع حرجة 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  تعي�شها 
ولذلك فهي فر�شة مهمة وكبرية 
النظر والت�شورات  لتبادل وجهات 
جمل�س  دول  ق�����ادة  ب���ني  وال�������روؤى 
ترامب  الرئي�س  وفخامة  التعاون 
حول ق�شايا املنطقة ويف مقدمتها 
والإرهاب  العربي  اخلليج  اأم��ن   ..

اأمنها وا�شتقرارها ويحقق الت�شوية 
تعانيها  ال��ت��ي  ل���الأزم���ات  ال��ع��ادل��ة 
يف  العاملية  امل�شالح  على  ويحافظ 
ا�شراتيجية  اأهمية  ذات  منطقة 
كربى بالن�شبة اإىل ال�شالم والأمن 

العامليني.
بالقمة  تفاوؤله  عن  �شموه  واأع��رب 
دار  وم��ا  – الأم��ري��ك��ي��ة  اخلليجية 
م���ن���اق�������ش���ات مهمة  م����ن  خ���الل���ه���ا 
و���ش��ري��ح��ة وم����ا ع����ربت ع��ن��ه من 

التعاون  من  ملزيد  م�شركة  اإرادة 
– الأم����ري����ك����ي خالل  اخل��ل��ي��ج��ي 
املرحلتني احلالية والقادمة. واأكد 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  �شموه 
من  اأ�شا�شية  ركيزة  متثل  املتحدة 
ركائز احلوار اخلليجي - الأمريكي 
مع  القوية  عالقاتها  اإىل  بالنظر 
وما  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
اح�����رام وتقدير  م���ن  ب���ه  حت��ظ��ى 
كبريين على ال�شاحتني الأمريكية 
اأن��ه��ا عن�شر  ع��ن  وال��ع��امل��ي��ة ف�شال 
ا�شتقرار اأ�شا�شي يف منطقة ال�شرق 
التعامل  الأو���ش��ط وط��رف مهم يف 

مع ق�شاياها وملفاتها.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وع�����رب 
ن��ه��ي��ان عن  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اململكة  ل������دور  ال���ك���ب���ري  ت���ق���دي���ره 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة وخادم 
�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
ال��ع��م��ل على  ع��ب��دال��ع��زي��ز يف  ب���ن 
اخلليجي  العمل  منظومة  تقوية 
التي  املخاطر  ومواجهة  امل�شرك 
العربي  ال���ق���وم���ي  الأم�������ن  ت���ه���دد 
وال���ت���ع���ام���ل ب��ح��ك��م��ة م����ع اأزم�������ات 
دولة  اع���ت���زاز  م���وؤك���دا   .. امل��ن��ط��ق��ة 
مع  الأخ��وي��ة  بعالقاتها  الإم����ارات 
الدفاع  يف  معا  ووقوفهما  اململكة 

عن امل�شالح العربية العليا.
الذي  املرافق  الوفد  القمة  ح�شر 
بن  ط��ح��ن��ون  ال�شيخ  �شمو   .. ���ش��م 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان م�����ش��ت�����ش��ار الأم���ن 
بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو  الوطني 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  و�شمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
الدويل ومعايل علي حممد حماد 
العام  الأم������ني  ن���ائ���ب  ال�����ش��ام�����ش��ي 
الوطني  لالأمن  الأعلى  للمجل�س 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ه  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
التنفيذية  ال�����ش��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
و�شعادة يو�شف مانع العتيبة �شفري 
املتحدة  ال����ولي����ات  ل����دى  ال���دول���ة 
مبارك  حممد  و�شعادة  الأمريكية 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 

اأبوظبي .

حممد بن زايد يلتقي يف الريا�س ويل ويل العهد ال�ضعودي
•• الريا�ض- وام :

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل   
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد 
امل�شلحة يف الريا�س اأم�س بجناح �شموه يف مركز امللك 
اعمال  هام�س  على  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال���دويل  عبدالعزيز 
حممد  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  الريا�س  قمتي 
النائب  العهد  ويل  ويل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �شلمان  ب��ن 
باململكة  الدفاع  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين 
اللقاء  خ��الل  وج���رى  ال�شقيقة.  ال�شعودية  العربية 
البلدين و�شبل تعزيزها  الأخوية بني  العالقات  بحث 
وتطويرها والت�شاور حول جممل الق�شايا وامل�شتجدات 

بعمق  اعتزازهما  ع��ن  اجلانبان  واأع���رب  املنطقة..  يف 
العالقات التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

اخلليجية  ال���ق���م���ة  اأع����م����ال  اىل  احل����دي����ث  وت����ط����رق 
الم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت يف ال��ري��ا���س اأم�����س بح�شور 
دول  وف���ود  وممثلي  ق���ادة  وال�شمو  اجل��الل��ة  اأ���ش��ح��اب 
جمل�س التعاون اخلليجي وفخامة الرئي�س الأمريكي 

دونالد ترامب.
اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ال�شتقبال  ح�شر 
من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الوطني  المن  م�شت�شار  نهيان 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل.
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•• الريا�ض-وام:

اأع��م��ال ال��ق��م��ة العربية  اأم�����س  ب����داأت 
الريا�س  الأمريكية يف   - الإ�شالمية 
برئا�شة  ال�شعودية  العربية  باململكة 
ال�����ش��ري��ف��ني امللك  خ�����ادم احل���رم���ني 
�شعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ���ش��ل��م��ان 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل 
ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ترامب  وف��خ��ام��ة 
المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  رئي�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وم�����ش��ارك��ة 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأ�شحاب اجلاللة  امل�شلحة وعدد من 
ق����ادة وممثلي  وال��ف��خ��ام��ة وال�����ش��م��و 

وفود الدول العربية والإ�شالمية.
ورحب خادم احلرمني ال�شريفني يف 
كلمة األقاها يف افتتاح القمة بالرئي�س 
واأ�شحاب  ترامب  دونالد  الأمريكي 
اجلاللة والفخامة وال�شمو الزعماء 

امل�شاركني.
الثاين  ب��ل��دك��م  يف  "اأحييكم  وق�����ال 
ولي�شمح  ال�شعودية  العربية  اململكة 
يل قادة العاملني العربي والإ�شالمي 
ال�شديق  الرئي�س  اأرحب بفخامة  اأن 
دون����ال����د ت���رام���ب رئ��ي�����س ال���ولي���ات 
تاريخية  قمة  يف  الأمريكية  املتحدة 
�شديد  وقت  يف  تنعقد  م�شبوقة  غري 

الأهمية وبالغ اخلطورة".
واأ���ش��اف خ��ادم احل��رم��ني ال�شريفني 
الوليات  برئي�س  ه���ذا  ل��ق��اءن��ا  اإن   :
تربطها  التي  الأمريكية  املتححدة 
ال�شداقة  اأوا�شر  دولنا  من  بالكثري 
اهتمام  يج�شد  ال��وط��ي��دة  وال��ع��الق��ة 
توثيق  ع���ل���ى  وح����ر�����ش����ه  ف���خ���ام���ت���ه 
تن�شيق  يف  وال����ش���ت���م���رار  ال���ت���ع���اون 
امل�����ج�����الت وله  امل�����واق�����ف مب��خ��ت��ل��ف 
العربية  دول��ن��ا  اأن  على  كبرية  دلل��ة 
والإ���ش��الم��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ة ال��ي��وم وقد 
ع���دد  وي����ت����ج����اوز  55 دول�������ة  ب���ل���غ���ت 
ن�شمة  املليار  ون�شف  املليار  �شكانها 
قوى  حم��ارب��ة  يف  مهما  �شريكا  تعد 
الأمن  وحتقيق  والإره����اب  التطرف 
ويحمل  العاملي  وال�شلم  وال�شتقرار 
فخامته يف جعبته الكثري من الآمال 
العامل  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون  وال��ط��م��وح��ات 

العربي والإ�شالمي.
بال�شكر  ن���ت���ق���دم  اإذ  اإن����ن����ا   : وق������ال 
ل�شتجابته  ل��ف��خ��ام��ت��ه  وال���ت���ق���دي���ر 
القمة  ه��ذه  يف  وامل�����ش��ارك��ة  للح�شور 
باختياره  وامتناننا  �شعادتنا  لنوؤكد 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ب��الدك��م 
وم�شاركة  رحلة  ك��اأول  ه��ذه  وقمتكم 
خ��ارج��ي��ة ل��ف��خ��ام��ت��ه مم���ا ي��ع��ك�����س ما 
اهتمام يف قمتكم  وب��الده من  يوليه 
امل��ب��ارك��ة ك��م��ا ن��وؤك��د يف ال��وق��ت ذاته 
اأننا نبادله نف�س امل�شاعر ال�شامية يف 
التعاون البناء لنبذ التطرف والعمل 
على مكافحة الإرهاب بجميع �شوره 
واأ�شكاله وجتفيف منابعه واإيقاف كل 
�شبل متويله اأو ن�شره والوقوف بحزم 
ال��ت�����ش��دي ل��ه��ذه الآف����ة اخلطرية  يف 

على الإن�شانية جمعاء.

لهذه  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 
املتميزة  املكانة  بو�شوح  يوؤكد  القمة 
الدولية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
العربي  ال���ع���امل���ني  ق��ل��ب  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
والإ�شالمي و�شاحبة التاأثري الكبري 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ش��اح��ت��ني  يف 
وال����ر�����ش����ي����د ال�������ري م�����ن امل����واق����ف 
التاريخية يف خدمة الأمن وال�شالم 

يف املنطقة والعامل.
خ����ادم  ح��ك��م��ة  اإن  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اف 
�شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني 
اأ�شفت  الثاقبة  بن عبدالعزيز وروؤاه 
ع��ل��ى ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة الإ���ش��الم��ي��ة - 
واأ�شهمت  خا�شة  اأهمية  الأمريكية 
تكري�س  و  ف���اع���ل���ي���ت���ه���ا  ت���ع���زي���ز  يف 
ب��ني الوليات  ال��ع��الق��ات الإي��ج��اب��ي��ة 
امل����ت����ح����دة الأم����ري����ك����ي����ة وال����ع����امل����ني 
اجتماع  واإن  والإ����ش���الم���ي  ال��ع��رب��ي 
العاملني  ق��ادة  الكبري من  العدد  ه��ذا 
ال���ع���رب���ي والإ�����ش����الم����ي ع���ل���ى اأر������س 
تاأكيد  ه����و  ال�����ش��ري��ف��ني  احل����رم����ني 
العربية  للمملكة  الإقليمية  للريادة 
ب��ه قيادتها  ال�����ش��ع��ودي��ة وم���ا حت��ظ��ى 
امل�شتويني  على  واح��رام  تقدير  من 

الإقليمي والعاملي.
اململكة  اأن  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  و������ش�����دد 
كانت  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 
ولت�����زال ���ش��م��ام الأم�����ان يف منطقة 
العربية  وامل��ن��ط��ق��ة  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
قيادتها  حكمة  بف�شل  والإ���ش��الم��ي��ة 
يف  واحلا�شمة  احل��ازم��ة  و�شيا�شاتها 
والتهديد  اخلطر  مل�شادر  الت�شدي 
اأنظار  ت��ت��وج��ه  ول���ذل���ك  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اإليها  والإ�شالمية  العربية  ال�شعوب 
للدفاع عن ق�شايا العرب وامل�شلمني.

األ���ق���ى ع���دد م���ن ق����ادة العاملني  وق���د 
العربي وال�شالمي امل�شاركني كلمات 
خالل القمة رك��زت يف جمملها على 
ال��ع��رب��ي - ال�شالمي  ال��ت��ع��اون  دع��م 
الإرهاب  مواجهة  و�شبل  الأم��ري��ك��ي 

والق�شاء عليه.
ال�شريفني قد  احل��رم��ني  خ���ادم  ك��ان 
اأق����ام م��اأدب��ة غ���داء ت��ك��رمي��ا للرئي�س 
الأم���ري���ك���ي وق������ادة ومم��ث��ل��ي ال����دول 
مبنا�شبة  والإ����ش���الم���ي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
الإ�شالمية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة  ع��ق��د 

الأمريكية.
ال�شيخ  �شمو  وامل���اأدب���ة  ال��ق��م��ة  ح�شر 
م�شت�شار  نهيان  اآل  زايد  بن  طحنون 
الأمن الوطني و�شمو ال�شيخ من�شور 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
و�شمو ال�شيخ عبد بن زايد اآل نهيان 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 
ومعايل علي حممد حماد ال�شام�شي 
العلى  للمجل�س  العام  المني  نائب 
وم���ع���ايل خلدون  ال��وط��ن��ي  ل���الأم���ن 
ال�شوؤون  جهاز  رئي�س  املبارك  خليفة 
ي��و���ش��ف مانع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة و����ش���ع���ادة 
العتيبة �شفري الدولة لدى الوليات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة و���ش��ع��ادة حممد 
م��ب��ارك امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل 

عهد اأبوظبي.

اأو طائفي  ديني  اأ�شا�س  وال��دول على 
وما هذه الأفعال البغي�شة اإل نتيجة 
كغطاء  الإ�شالم  ا�شتغالل  حم��اولت 
الكراهية  ت��وؤج��ج  �شيا�شية  لأغ��را���س 
وال�شراعات  والإره������اب  وال��ت��ط��رف 
النظام  يفعل  كما  واملذهبية  الدينية 
والتنظيمات  واجل��م��اع��ات  الإي����راين 
التابعة له مثل حزب اهلل واحلوثيني 
والقاعدة  داع�����س  تنظيمي  وك��ذل��ك 

وغريها .
النظام  اأن  على  �شلمان  امللك  �شدد  و 
الإي��راين ي�شكل راأ�س حربة الإرهاب 
وحتى  اخلميني  ث���ورة  م��ن��ذ  ال��ع��امل��ي 
ال���ي���وم واإن���ن���ا يف ه����ذه ال���دول���ة منذ 
300 عام مل نعرف اإرهابا اأو تطرفا 
براأ�شها  اخلميني  ث��ورة  اأط��ل��ت  حتى 
اأن ايران  1979 .. م�شريا اىل  عام 
التي  اجل��وار  مبادرات ح�شن  رف�شت 
قدمتها دولنا بح�شن نية وا�شتبدلت 
ذلك بالأطماع التو�شعية واملمار�شات 
ال�شوؤون  يف  وال��ت��دخ��ل  الإج���رام���ي���ة 
الأخ�����رى �شاربة  ل��ل��دول  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال�����دويل ع��ر���س احلائط  ب��ال��ق��ان��ون 
وخم���ال���ف���ة م����ب����ادئ ح�����ش��ن اجل�����وار 
والعي�س امل�شرك والحرام املتبادل 
و اأن النظام يف اإيران ظن اأن �شمتنا 
فا�س  حتى  تراجعا  وحكمتنا  �شعفا 
العدوانية  ممار�شاته  من  الكيل  بنا 
اليمن  ���ش��اه��دن��ا يف  ك��م��ا  وت��دخ��الت��ه 

وغريها من دول املنطقة.
واأكد العاهل ال�شعودي يف كلمته اأمام 
القمة العربية الإ�شالمية الأمريكية 
الإيراين  ال�شعب  به  يحظى  ما  على 
لدى اململكة من التقدير والحرام 
بجريرة  ���ش��ع��ب��ا  ن����اأخ����ذ  ل  ف���ن���ح���ن 
العربية  اململكة  اأن  اىل  لفتا  نظامه 
وكانت  ط���وي���ال  ع���ان���ت  ال�������ش���ع���ودي���ة 
الإ�شالم  لأنها مركز  هدفا لالإرهاب 
الفكر  وي�����ش��ع��ى  امل�����ش��ل��م��ني  وق���ب���ل���ة 
الزائفة  �شرعيته  لتحقيق  الإره��اب��ي 
قبلة  ا�شتهداف  خالل  من  وانت�شاره 
امل�شلمني ومركز ثقلهم ولقد جنحنا 

اأمن حلفائنا املوجودين هنا.. نهدف 
هذه  يف  والزده�����ار  والأم����ن  لل�شالم 

املنطقة وبقية العامل.
الحتاد  ���ش��رورة  على  ترامب  و�شدد 
خلف هدف واحد هو هزمية الإرهاب 
العامل  دول  م��ع��ظ��م  وال����ت����ط����رف.. 
الهجمات  من  باآخر  اأو  ب�شكل  عانت 
الإرهابية املروعة" .. م�شريا اإىل اأن 
الإرهابية  الهجمات  �شحايا  معظم 

م�شلمون.
الأم���ري���ك���ي بداية  ال��رئ��ي�����س  واأع���ل���ن 
ف�شل جديد يف ال�شراكة بني الوليات 
املتحدة واململكة العربية ال�شعودية.. 
يف  جديدا  ف�شال  نبداأ  اليوم  وق��ال: 
اإىل  ال�شعودية" م�شريا  ال�شراكة مع 
التي  الع�شكري  التعاون  اتفاقات  اأن 
اجلي�س  �شت�شاعد  اجل��ان��ب��ان  وق��ع��ه��ا 

ال�شعودي على لعب دور اأكرب.
من ناحيته اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة مبنا�شبة م�شاركته يف القمة 
الأمريكية   - الإ���ش��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
عهد فخامة الرئي�س دونالد ترامب 
ت��خ��ط��و خ���ط���وات ك���ربى ون��وع��ي��ة يف 
مع  فاعلة  ا�شراتيجية  �شراكة  بناء 
والقيام  والإ�شالمي  العربي  العاملني 
املخاطر  مع  التعامل  يف  فاعل  ب��دور 
منطقة  اأم��ن  تهدد  التي  والتحديات 

ال�شرق الأو�شط وا�شتقرارها.
القمة  ه�������ذه  اإن  �����ش����م����وه  ق�������ال  و 
اإ�شالمية  ر����ش���ال���ة  ه���ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
كل  اإىل  وا���ش��ح��ة  اأمريكية   - عربية 
ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون ا���ش��ت��خ��دام الدين 
مواجهة  يف  املتحدة  الوليات  لو�شع 
ال�شراع  نزعات  تكري�س  اأو  الإ���ش��الم 
والثقافات  الأدي�����ان  ب��ني  وامل��واج��ه��ة 
خا�شة  اأه��داف  خلدمة  واحل�شارات 
ح�شاب  ع��ل��ى  خ��ب��ي��ث��ة  وم�������ش���روع���ات 
ال��ت��ع��اي�����س ب����ني ال�������ش���ع���وب والأم������ن 

وال�شتقرار العامليني.

ال���ي���وم يف هذه  : جن��ت��م��ع  واأ�����ش����اف 
اتخاذ  يف  اجل��دي��ة  ع��ن  لنعرب  القمة 
�شراكة  لتعزيز  احلثيثة  اخل��ط��وات 
املتحدة  ال������ولي������ات  م����ع  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ال�����ش��دي��ق��ة مب���ا يخدم  الأم���ري���ك���ي���ة 
م�����ش��احل��ن��ا امل�������ش���رك���ة وي�������ش���ه���م يف 
والتنمية  وال�����ش��الم  الأم����ن  حت��ق��ي��ق 
ديننا  ي��وؤك��ده  ما  وه��و  كلها  للب�شرية 

الإ�شالمي احلنيف.
م�شوؤوليتنا  :اإن  �شلمان  امللك  ق��ال  و 
والعامل  �شعوبنا  اأم���ام  ث��م  اهلل  اأم���ام 
اأجمع اأن نقف متحدين ملحاربة قوى 
م�شدرها  ك��ان  اأي���ا  وال��ت��ط��رف  ال�شر 
الإ�شالمي  دي��ن��ن��ا  لأوام������ر  ام��ت��ث��ال 
و�شيبقى  الإ���ش��الم  ك��ان  لقد  احلنيف 
والتعاي�س  وال�شماحة  الرحمة  دي��ن 
توؤكد ذلك �شواهد نا�شعة ولقد قدم 
اأروع  ال��زاه��ي��ة  الإ����ش���الم يف ع�����ش��وره 
الأم��ث��ل��ة يف ال��ت��ع��اي�����س وال���وئ���ام بني 
والثقافات  ال�شماوية  الأدي���ان  اأت��ب��اع 
املنت�شبني  بع�س  ن���رى  ال��ي��وم  لكننا 
ل��ت��ق��دمي �شورة  ي�����ش��ع��ون  ل���الإ����ش���الم 
هذا  تربط  اأن  تريد  لديننا  م�شوهة 

الدين العظيم بالعنف.
واأخواتنا  لإخواننا  نقول   : واأ���ش��اف 
كل  يف  امل�شلمني  من  وبناتنا  واأبنائنا 
مكان باأن اأحد اأهم مقا�شد ال�شريعة 
الإ���ش��الم��ي��ة ه��و ح��ف��ظ ال��ن��ف�����س واأن 
القتل  ج���رائ���م  ارت���ك���اب  ���ش��رف يف  ل 
والت�شامح  ال�����ش��الم  دي���ن  ف��الإ���ش��الم 
وق��د ح��ث على اإع��م��ار الأر����س وحرم 
قتل  واعترب  فيها  والإف�شاد  التهلكة 
جميعا  للنا�س  قتال  الربيئة  النف�س 
ديننا  مقا�شد  لتحقيق  طريقنا  واأن 
ن�����ش��ر قيم  ب���اجل���ن���ة ه����و يف  وال����ف����وز 
على  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال�شمحة  الإ����ش���الم 
والعتدال وعدم  والو�شطية  ال�شالم 

اإحالل الدمار والإف�شاد يف الأر�س.
واأك����د رف�����س اجل��م��ي��ع ���ش��ع��وب��ا ودول 
بكل لغة واإدانتهم بكل �شكل الإ�شرار 
ب���ع���الق���ات ال������دول الإ����ش���الم���ي���ة مع 
ال�شعوب  وف�����رز  ال�����ش��دي��ق��ة  ال������دول 

الدولية.
ل  الإره����اب  على  الق�شاء  اأن  اأك���د  و 
ي��ك��ون ب��امل��واج��ه��ة امل��ب��ا���ش��رة ف��ق��ط بل 
ه��ي جرعة  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اإن 
وهو  تعاىل  باإذنه  الناجح  التح�شني 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  روؤي�����ة  م���ا جت�����ش��ده 
 " ث���الث���ني  "ع�شرين  ال�������ش���ع���ودي���ة 
احلر�س  م��ن  املختلفة  ج��وان��ب��ه��ا  يف 
املراأة  ومتكني  ال�شباب  ا�شتثمار  على 
التعليم  وتطوير  القت�شاد  وتنويع 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ف����اإن  ���ش��ك  وب�����دون 
توجه  ك��ل  وت�شجع  تدعم  ال�شعودية 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال����دول  ل���دى 
يهدف اإىل تفعيل التنمية امل�شتدامة 

يف بلدانهم.
اأكد  الفل�شطينية  الق�شية  وب�����ش��اأن 
بني  ال�شالم  اأن حتقيق  �شلمان  امللك 
الفل�شطينيني والإ�شرائيليني مطلب 
ت�شحيات  ويتطلب  و���ش��روري  ع��ادل 
اأجل  م��ن  �شادقة  وع��زمي��ة  م�شركة 
على  يتعني  اأن���ه  كما  اجلميع  �شالح 
املجتمع الدويل تكثيف اجلهود حلل 
ال�شورية مبا يحقق تطلعات  الأزم��ة 
ال�����ش��ع��ب ال�������ش���وري وي��ح��ف��ظ وح���دة 

�شوريا و�شيادتها.
واأ�شاف اإن اآمال �شعوبنا وطموحاتهم 
هذه  لتحقيق  وم�شوؤولياتنا  ك��ب��رية 
همتكم  لكن   .. ج�شيمة  الطموحات 
�شيجعلنا  واه��ت��م��ام��ك��م  وح��ر���ش��ك��م 
املهام بعزم وحزم ونحن  نواجه هذه 
بالتنمية  ال��ت��م�����ش��ك  ع��ل��ى  ع���ازم���ون 
كهدف ا�شراتيجي ملواجهة التطرف 

والإرهاب وتوفري احلياة الرغيدة.
الأمريكي  الرئي�س  اأك���د  جانبه  م��ن 
رائعة  ب��اأم��ور  القيام  ت��رام��ب  دون��ال��د 
حلفاء  اأم���ن  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ع�شكريا 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة وال��ق�����ش��اء على 

الإرهاب.
القمة  اأم����ام  كلمة  يف  ت��رام��ب  وق���ال 
ال���ع���رب���ي���ة الإ����ش���الم���ي���ة الأم���ري���ك���ي 
بالريا�س مب�شاركة نحو 55 دولة : 
لتعزيز  رائعة ع�شكريا  باأمور  �شنقوم 

الإرهابية  ل���الأع���م���ال  ال��ت�����ش��دي  يف 
كثرية  اإره��اب��ي��ة  حم���اولت  واأحبطنا 
و�شاعدنا الأ�شقاء والأ�شدقاء يف دول 
العامل يف جتنب خمططات ت�شتهدف 

ن�شف اأمنهم وتدمري ا�شتقرارهم .
و ق����ال امل���ل���ك ���ش��ل��م��ان اإن�����ه ام���ت���دادا 
للجهود املبذولة يف حماربة الإرهاب 
لدول  ال��ت��ع��اون  دول جمل�س  اأب��رم��ت 
اخلليج العربية اليوم اتفاقا تاريخيا 
مع الوليات املتحدة الأمريكية على 
ل�شتهداف  �شارمة  اإج���راءات  اتخاذ 
بتاأ�شي�س  وذل�����ك  الإره��������اب  مت���وي���ل 
مركز يف مدينة الريا�س ل�شتهداف 
متويل الإرهاب ونتطلع اإىل ان�شمام 
املزيد من الدول اإىل املركز م�شتقبال 
و����ش���ي���ك���ون ه�����ذا الت����ف����اق امن���وذج���ا 
جهودنا  على  مبني  وه��و  به  يحتذى 
اأوؤكد  واإنني  ال�شدد  ه��ذا  يف  القائمة 
با�شم اإخواين قادة الدول الإ�شالمية 
اأب���دا يف  ن��ت��ه��اون  اأن��ن��ا ل��ن  املجتمعني 
يدعم  اأو  مي����ول  م���ن  ك���ل  حم��اك��م��ة 
الإرهاب باأي �شورة اأو �شكل و�شتطبق 

اأحكام العدالة كاملة علي.
و خ��اط��ب خ���ادم احل��رم��ني احل�شور 
ال�شديق  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة   : ق��ائ��ال 
اأي��ه��ا الأخ���وة والأ���ش��دق��اء الأعزاء   ..
ا�شتمرارا يف حربنا �شد الإرهاب نوؤكد 
داع�س  تنظيم  على  الق�شاء  عزمنا 
اأيا  وغريه من التنظيمات الإرهابية 
اأو فكرها وهو  اأو مذهبها  كان دينها 
ما دعانا جميعا اإىل ت�شكيل التحالف 
الإ�شالمي الع�شكري ملحاربة الإرهاب 

يف خطوة رائدة ملحا�شرة الإرهاب.
نتيجة  الإره���������اب  اأن  ع���ل���ى  و�����ش����دد 
ملواجهته  احلاجة  ظل  ويف  للتطرف 
امل��رك��ز العاملي  اإط����الق  ال��ي��وم  ن��ع��ل��ن 
يهدف  ال������ذي  ال���ت���ط���رف  مل���ك���اف���ح���ة 
والعتدال  الو�شطية  م��ب��ادئ  لن�شر 
ومواجهة التغرير بال�شغار وحت�شني 
حجج  وم��ق��ارع��ة  واملجتمعات  الأ���ش��ر 
الإره���اب���ي���ني ال��واه��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
واملنظمات  ل��ل�����ش��الم  امل��ح��ب��ة  ال�����دول 

و اأ�شار �شموه اإىل اأن اجتماع فخامة 
الرئي�س الأمريكي مع القادة العرب 
له  خارجية  زي��ارة  اأول  يف  وامل�شلمني 
منذ توليه احلكم يف الوليات املتحدة 
الأمريكية هو تاأكيد لالإرادة امل�شركة 
والتهديدات  املخاطر  جتاه  للتحرك 
ال��ت��ي ت���واج���ه امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل من 
تعطيها  التي  الكربى  واملكانة  جهة 
اإدارة الرئي�س ترامب للعاملني العربي 
تن�شيق  على  وحر�شها  والإ���ش��الم��ي 
امل��واق��ف معهما م��ن جهة اآخ���رى . و 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأك���د 
التجمع  ه��ذا  اأن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
العرب  ال����ق����ادة  ب���ني  امل�����ش��ب��وق  غ���ري 
وامل�شلمني والرئي�س الأمريكي ميثل 
بداية انطالقة جديدة يف العالقات 
الإ�شالمية  الأم��ري��ك��ي��ة-ال��ع��رب��ي��ة 
و�شيكون له تاأثريه الكبري يف تن�شيق 
التطرف  ملواجهة  امل�شركة  اجلهود 
ال�شتقرار  ع��دم  وع��وام��ل  والإره����اب 
الرئي�س  ب���روؤي���ة  م�����ش��ي��دا  الإق��ل��ي��م��ي 
الوا�شحة  ومواقفه  ت��رام��ب  دون��ال��د 
يف دعم ا�شتعادة ال�شتقرار يف منطقة 
قادة  م��ع  بالتعاون  الأو���ش��ط  ال�شرق 
التوتر  م���ن  ����ش���ن���وات  ب��ع��د  امل��ن��ط��ق��ة 

وال�شطراب.
واأ����ش���اف ���ش��م��وه اإن دول����ة الإم�����ارات 
الدوام  على  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة  العربية 
التعاون  اأط���ر  تفعيل  على  حري�شة 
�شركائها  م�����ع  ال����ب����ن����اء  واحل�����������وار 
واأ�شدقائها يف العامل ويف مقدمتهم 
الوليات املتحدة الأمريكية وامل�شاركة 
كافة  وامل��ب��ادرات  اجل��ه��ود  الفاعلة يف 
واجلماعي  الثنائي  امل�شتويني  على 
ت��ر���ش��م معامل  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  ال��ت��ي 
وا�شتقرارا  اأمنا  اأكر  لعامل  الطريق 
وازده��ارا من منطلق اإميانها املطلق 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ال����دويل 
لها  يتعر�س  التي  املخاطر  ملواجهة 
اإل  معها  التعامل  ميكن  ول  ال��ع��امل 

من خالل حترك دويل م�شرك.
اململكة  ا�شت�شافة  اأن  ���ش��م��وه  اأك���د  و 

حممد بن زايد ي�ضارك يف اللقاء الت�ضاوري لقادة دول جمل�س التعاون يف الريا�س
•• الريا�ض - وام :

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش���ارك   
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة يف اللقاء الت�شاوري ال�شابع 
التعاون  جمل�س  دول  ل��ق��ادة  ع�شر 
لدول اخلليج العربية الذي انطلق 
الريا�س  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ق��ل��ي��ل  ق��ب��ل 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 

ال�شقيقة.
اللقاء بحث م�شرية  وج��رى خ��الل 
ال���ع���م���ل اخل���ل���ي���ج���ي امل���������ش����رك يف 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  اجل��وان��ب 
والأمنية كافة �شعيا لتحقيق املزيد 
املجل�س  دول  اأب��ن��اء  ط��م��وح��ات  م��ن 
يف ال��ت��ع��اون وال��ت��الح��م وال��ت��ق��دم .. 
امل�شتجدات  اآخ��ر  اللقاء  وا�شتعر�س 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية 

امل����راف����ق ل�����ش��م��وه وال�������ذي ����ش���م .. 
اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو 
الوطني  الأم�����ن  م�����ش��ت�����ش��ار  ن��ه��ي��ان 
اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
ال�شيخ  الرئا�شة و�شمو  �شوؤون  وزير 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 
اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل 
نائب  ال�شام�شي  حماد  حممد  علي 
الأعلى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم������ني 
ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي وم��ع��ايل خلدون 
خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�شوؤون 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة و���ش��ع��ادة ي��و���ش��ف مانع 
العتيبة �شفري الدولة لدى الوليات 
حممد  و�شعادة  الأمريكية  املتحدة 
امل��زروع��ي وكيل دي��وان ويل  مبارك 
عهد اأبوظبي و�شعادة حممد �شعيد 
الدولة  ���ش��ف��ري  ال��ظ��اه��ري  حم��م��د 

لدى اململكة العربية ال�شعودية.

اتفاق تاريخي مع الوليات املتحدة الأمريكية على اتخاذ اإجراءات �سارمة ل�ستهداف متويل الإرهاب
دونالد ترامب: القيام باأمور رائعة ع�سكريا بهدف تعزيز اأمن حلفاء الوليات املتحدة والق�ساء على الإرهاب
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن زايد ي�ضتقبل الرئي�س الذربيجاين

•• الريا�ض-وام:

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
للقوات امل�شلحة اليوم يف مركز امللك عبدالعزيز الدويل للموؤمترات بالريا�س فخامة اإلهام علييف 

رئي�س جمهورية اأذربيجان وذلك على هام�س القمة العربية ال�شالمية الأمريكية.
تعزيزها  و�شبل  البلدين  بني  والتعاون  ال�شداقة  عالقات  الأذربيجاين  والرئي�س  �شموه  وبحث 

وتطويرها يف جميع املجالت التي تهم البلدين مبا يخدم م�شاحلهما امل�شركة.
وتطرق اللقاء اإىل جممل الأحداث والتطورات على ال�شاحتني الإقليمية والدولية وتبادل وجهات 
النظر حول ق�شايا القمة العربية ال�شالمية الأمريكية واأهميتها يف دعم اأمن واإ�شتقرار املنطقة 

وعدد من املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرك.
ح�شر اللقاء معايل خلدون خليفه املبارك رئي�س جهاز ال�شوؤون التنفيذية و�شعادة حممد مبارك 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

قادة الدول العربية والإ�ضالمية والوليات املتحدة يوؤكدون التزامهم مبحاربة الإرهاب
•• الريا�ض-وام:

امل��ت��ح��دة الأمريكية  العربية والإ���ش��الم��ي��ة وال��ولي��ات  ال���دول  ق���ادة  اأك���د   
جلذوره  والت�شدي  اأ�شكاله  بكافة  الإره���اب  مبحاربة  الرا�شخ  التزامهم 

الفكرية وجتفيف م�شادر متويله.
واأبدوا - يف البيان ال�شادر يف ختام قمة قادة الدول العربية والإ�شالمية 
اأم�س  بالريا�س  اأعمالها  اختتمت  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  وال��ولي��ات 
مت  وم��ا  القمة  �شادت  التي  واملثمر  ال�شريح  احل��وار  لأج���واء  ارتياحهم   -
اإليه من توافق يف وجهات النظر وال��روؤى والتحرك اإىل الأمام  التو�شل 
حيال عدد من الق�شايا الدولية والإقليمية الراهنة .. موؤكدين اأن هذه 
العربي والإ�شالمي مع  العاملني  القمة متثل منعطفا تاريخيا يف عالقة 
اآفاقا اأرحب مل�شتقبل العالقات  الوليات املتحدة الأمريكية واأنها �شتفتح 

بينهم.
وقال البيان " بناء على دعوة من خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
قادة  عقد   .. ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  واإ�شالمية مع  55 دولة عربية  ل�  وممثلون 
احلرمني  خ��ادم  مبادرة  وتقدير  �شكر  بكل  وثمنوا   .. قمتهم  الريا�س  يف 
القادة  ثمن  كما   .. التاريخية  القمة  ل��ه��ذه  ب��ال��دع��وة  امل��ل��ك  ال�شريفني 
الرئي�س  بها فخامة  قام  التي  التاريخية  الزيارة  وتقدير هذه  �شكر  بكل 
الأمريكي للمملكة العربية ال�شعودية وم�شاركته لهم هذه القمة وجهوده 

لالإ�شهام فيما فيه خري املنطقة وم�شالح �شعوبها ".
ال��ع��رب��ي��ة والإ�شالمية  ال����دول  ب��ني ق���ادة  ال��وث��ي��ق��ة  ال�����ش��راك��ة  ويف جم���ال 
والوليات املتحدة الأمريكية ملواجهة التطرف والإرهاب .. اأعلنت القمة 
والوليات  والإ�شالمية  العربية  ال��دول  ق��ادة  وثيقة بني  �شراكة  بناء  عن 
املتحدة الأمريكية ملواجهة التطرف والإرهاب وحتقيق ال�شالم وال�شتقرار 
والتنمية اإقليميا ودوليا واتفق القادة على �شبل تعزيز التعاون والتدابري 
ال��ت��ي مي��ك��ن ات��خ��اذه��ا ل��ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات وال��ع��م��ل امل�����ش��رك وتعهدوا 
مبوا�شلة التن�شيق الوثيق بني الدول العربية والإ�شالمية مع الوليات 
املتحدة الأمريكية حول الق�شايا ذات الهتمام امل�شرك لتعزيز ال�شراكة 

بينهم وتبادل اخلربات يف املجالت التنموية.
كما رحبت الوليات املتحدة الأمريكية برغبة الدول العربية والإ�شالمية 

املختلفة  امل�شائل  واملواقف حيال  ال��روؤى  لتوحيد  التعاون  �شبل  تعزيز  يف 
وعلى راأ�شها م�شاعفة اجلهود امل�شركة ملكافحة التطرف والإرهاب.

واأك����د ال��ق��ادة ال��ت��زام دول��ه��م ال��را���ش��خ مب��ح��ارب��ة الإره�����اب ب��ك��اف��ة اأ�شكاله 
وال��ت�����ش��دي جل����ذوره ال��ف��ك��ري��ة وجت��ف��ي��ف م�����ش��ادر مت��وي��ل��ه وات��خ��اذ كافة 
التدابري الالزمة ملنع ومكافحة اجلرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما 
بني دولهم .. مثمنني اخلطوة الرائدة باإعالن النوايا بتاأ�شي�س " حتالف 
ال�شرق الأو�شط ال�شراتيجي يف مدينة الريا�س " والذي �شت�شارك فيه 
العديد من الدول لالإ�شهام يف حتقيق ال�شلم والأمن يف املنطقة والعامل 
عام  خ��الل  امل�شاركة  ال��دول  ان�شمام  واإع��الن  التاأ�شي�س  ا�شتكمال  و�شيتم 

.2018
امل��ت��ط��رف ومقره  ال��ف��ك��ر  مل��واج��ه��ة  ال��ق��ادة بتاأ�شي�س م��رك��ز ع��امل��ي  ورح���ب 
الريا�س .. م�شيدين بالأهداف ال�شراتيجية للمركز املتمثلة يف حماربة 
التطرف فكريا واإعالميا ورقميا وتعزيز التعاي�س والت�شامح بني ال�شعوب 
.. منوهني بجهود الدول العربية والإ�شالمية يف الت�شدي ومنع الهجمات 
الإرهابية وتبادل املعلومات الهامة حول املقاتلني الأجانب وحتركاتهم يف 

التنظيمات الإرهابية واجلهود التي تبذلها ملكافحة التطرف والإرهاب.
و���ش��ددوا على اأه��م��ي��ة الإج�����راءات امل��ت��خ��ذة ب��ه��ذا ال�����ش��اأن وذل���ك بالتوازي 
عن  معربني  لل�شراعات  �شيا�شية  ت�شوية  اإىل  التو�شل  نحو  التقدم  مع 
للت�شدي  العربي  والتحالف  ال�شرعية  احلكومة  م��ع  للعمل  ارتياحهم 

للمنظمات الإرهابية التي ت�شعى خللق فراغ �شيا�شي يف اليمن.
ورح��ب��وا ب��ا���ش��ت��ع��داد ع���دد م��ن ال����دول الإ���ش��الم��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف التحالف 
الإ�شالمي الع�شكري ملحاربة الإرهاب لتوفري قوة احتياط قوامها /34/ 
و�شوريا  العراق  يف  الإرهابية  املنظمات  �شد  العمليات  لدعم  جندي  األ��ف 

عند احلاجة.
ورحبوا مبا مت حتقيقه من تقدم على الأر�س يف حماربة داع�س وخا�شة يف 
�شوريا والعراق .. م�شيدين مب�شاركة الدول العربية والإ�شالمية ودعمها 

للتحالف الدويل �شد داع�س.
ال�شلة يف جمال  ذات  الدولية  القرارات  بتفعيل  القادة قيام دولهم  وبني 
مكافحة الإرهاب وتطوير املوؤ�ش�شات الوطنية والإقليمية والدولية للقيام 
باب  فتح  بخ�شو�س  مت  مب��ا  مرحبني   .. ال�����ش��دد  ه��ذا  يف  مب�شوؤولياتها 
التوقيع على اتفاقية تعاون يف جمال مكافحة متويل الإره��اب تت�شمن 

العربية  اململكة  �شتقوم  الذي  الإره��اب  متويل  ل�شتهداف  مركز  تاأ�شي�س 
ال�شعودية م�شكورة با�شت�شافته يف مدينة الريا�س.

وبناء  ال�شباب  لر�شم م�شتقبل  وا�شحة  اأهمية و�شع خطط  و�شددوا على 
العوائق  كل  وتذليل  لهم  الفر�س  وتوفري  مواطنتهم  وتعزيز  قدراتهم 
دولهم  و���ش��الم  اأم���ن  وحتقيق  التنمية  يف  م�شاهمتهم  دون  حت��ول  ال��ت��ي 
والعمل على رعايتهم وغر�س القيم ال�شامية يف نفو�شهم وحمايتهم من 

التطرف والإرهاب.
ويف جمال تعزيز التعاي�س والت�شامح البناء بني خمتلف الدول والأديان 
وال��ث��ق��اف��ات .. اأو���ش��ح ال��ق��ادة رف�����س دول��ه��م اأي حم��اول��ة ل��رب��ط الإره���اب 
.. م��وؤك��دي��ن ع��زم دول��ه��م على حماية ون�شر  اأو ع��رق  اأو ثقافة  دي��ن  ب��اأي 
والأديان  ال��دول  البناء بني خمتلف  والتعاون  والتعاي�س  الت�شامح  ثقافة 
والثقافات وتر�شيخ هذه املفاهيم واملحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد 
واملجتمعات .. حيث اأكد املجتمعون اأهمية تو�شيع جمالت احلوار الثقايف 
ونبذه  الإ�شالمي وو�شطيته  الدين  �شماحة  الذي يو�شح  الهادف واجلاد 
لكل اأ�شكال العنف والتطرف وقدرته على التعاي�س ال�شلمي مع الآخرين 

وبناء حتالف ح�شاري قائم على ال�شالم والوئام واملحبة والحرام.
لتكون  وتر�شيدها  الفكرية  اخلطابات  جتديد  اأهمية  على  القادة  و�شدد 
الت�شامح  اإىل  يدعو  ال��ذي  املعتدل  الو�شطي  الإ�شالم  منهج  مع  متوافقة 
واملحبة والرحمة وال�شالم .. موؤكدين اأن املفاهيم املغلوطة عن الإ�شالم 
يجب الت�شدي لها وتو�شيحها والعمل على ن�شر مفاهيم الإ�شالم ال�شليمة 
برامج  لتعزيز  امل�شرك  التعاون  على  وعزمهم  �شائبه  اأي  م��ن  اخلالية 
التنمية امل�شتدامة لتح�شني امل�شتوى املعي�شي ل�شعوب دولهم وتوفري بيئة 
اآمنة وم�شتقرة ومزدهرة حت�شن ال�شباب من الأفكار ال�شالة واملتطرفة.

للحوار  تاأ�شي�س مركز  ال�شعودية يف  العربية  اململكة  القادة مبادرة  وثمن 
بني اأتباع الأديان .. موؤكدين اأهمية ا�شتمرار هذا النهج وتعزيزه والبناء 
عليه واملحافظة على مرتكزاته وتو�شيع اآفاقه لي�شمل اأكرب م�شاحة ممكنة 

يف العامل اأجمع.
وب�شاأن الت�شدي لالأجندات املذهبية والطائفية والتدخل يف �شوؤون الدول 
املرتكزة  الدول والعالقات  القائم بني  التعاون  اأهمية  القادة على  اأكد   ..
للدول  الداخلية  ال�����ش��وؤون  يف  التدخل  وع��دم  اجل���وار  ح�شن  م��ب��ادئ  على 
اأرا�شيها .. حيث �شدد القادة على  ا�شتقاللها و�شيادتها ووحدة  واحرام 

نبذ الأجندات الطائفية واملذهبية ملا لها من تداعيات خطرية على اأمن 
الإيراين  النظام  ملمار�شات  الكامل  رف�شهم  موؤكدين   .. والعامل  املنطقة 
امل��زع��زع��ة ل��الأم��ن وال���ش��ت��ق��رار يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل ول���ش��ت��م��رار دعمه 

لالإرهاب والتطرف.
يف  تدخالته  وا�شتمرار  الإي���راين  للنظام  العدائية  املواقف  القادة  واأدان 
الدويل  القانون  مل��ب��ادئ  �شريحة  خمالفة  يف  ل��ل��دول  الداخلية  ال�����ش��وؤون 
التزامهم  معلنني  لذلك  بالت�شدي  التزامهم  موؤكدين  اجل��وار..  وح�شن 
بتكثيف جهودهم للحفاظ على اأمن املنطقة والعامل ومواجهة ن�شاطات 
اإيران التخريبية والهدامة بكل حزم و�شرامة داخل دولهم وعرب التن�شيق 
البالي�شتية  لل�شورايخ  اإي��ران  برنامج  .. م�شددين على خطورة  امل�شرك 
واأدان�������وا خ���رق ال��ن��ظ��ام الإي������راين امل�����ش��ت��م��ر لت��ف��اق��ي��ة ف��ي��ي��ن��ا للعالقات 

الدبلوما�شية.
اأهمية  القادة على  اأكد   .. القر�شنة وحماية املالحة  ويف جمال مواجهة 
تعزيز العمل امل�شرك حلماية املياه الإقليمية ومكافحة القر�شنة حلفظ 
املوانئ واملمرات البحرية لل�شفن مبا  الأمن وال�شتقرار وتفادي تعطيل 

يوؤثر �شلبا على احلركة التجارية والنمو القت�شادي للدول.
ومت التفاق على دعم العمل امل�شرك لتطوير بناء القدرات والإمكانات 
ملواجهة عمليات القر�شنة ومكافحة اجلرمية املنظمة وتهريب املخدرات 

بني الدول عرب احلدود واملعابر الربية والبحرية واجلوية.
وحول اآليات املتابعة .. نوه القادة باأهمية متابعة برامج واأن�شطة جمالت 
ال�شراكة بني العاملني العربي والإ�شالمي والوليات املتحدة الأمريكية واأن 
تكون تلك اجلهود حثيثة وم�شتمرة .. حيث اأكد القادة على اأن التن�شيق 
املتحدة  وال��ولي��ات  والإ�شالمي  العربي  العاملني  بني  وال��روؤى  املواقف  يف 
الأمريكية �شيكون على اأعلى امل�شتويات و�شول اإىل حتقيق ما ت�شبو اإليه 
بالعمل  املعنية يف دولهم  بينهما وكلفوا اجلهات  ال�شراتيجية  ال�شراكة 
على متابعة وتنفيذ مقررات " اإعالن الريا�س " وت�شكيل ما حتتاجه من 
جلان وزارية وفرق عمل فرعية وما ي�شتلزمه من اجتماعات ومناق�شات 

وتن�شيق مبا�شر ورفع التقارير الدورية عن مدى تقدم تلك الأعمال.
واأكد القادة اأهمية تعزيز البناء العلمي والتبادل املعريف والتعاون البحثي 
اأف�شل  اإىل  و�شول  ذل��ك  يف  كافة،والتن�شيق  امل��ج��الت  يف  ال��ق��درات  وبناء 

املمار�شات.

•• الريا�ض-وام:

 ثمنت دولة الإمارات العربية املتحدة املبادرة التاريخية خلادم احلرمني 
القمة  اإىل  ب��ال��دع��وة  �شعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني 

العربية الإ�شالمية الأمريكية .
التي عقدت ام�س يف  القمة  الر�شمي يف  الإم��ارات يف بيانها  واأعربت دولة 
لإ�شت�شافة  اإمتنانها  وغاية  دعمها  وكامل  تقديرها  عظيم  عن  الريا�س 

اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة لهذه القمة الإ�شتثنائية .
وامل�شاركة  الرائدة  القمة  الكرمية حل�شور هذه  الدعوة  "هذه  اأن  واأك��دت 
فيها تب�شر باأننا اأمام حقبة ا�شتثنائية نحو حوار حقيقي بني احل�شارات 
وال�شالم  ال�شلم  ي�شوده  لعامل  ج��ادة  وروؤي��ة  الثقافات  بني  �شادق  وتفاعل 
وبال  جميعا  لنا  وال��ن��م��اء  ب��ال���ش��ت��ق��رار  ويحظى  والأم����ان  ب��الأم��ن  وينعم 

ا�شتثناء".
و فيما يلي ن�س البيان..

اإن دولة الإمارات العربية املتحدة لتثمن املبادرة التاريخية خلادم احلرمني 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود )حفظه اهلل ورع��اه(  يف 
الأمريكية حيث تعرب عن عظيم  الإ�شالمية  العربية  القمة  اإىل  الدعوة 
العربية  اململكة  ل�شت�شافة  امتنانها،  وغ��اي��ة  دعمها،  وك��ام��ل  تقديرها، 

ال�شعودية ال�شقيقة لهذه القمة ال�شتثنائية.
فاإن هذه الدعوة الكرمية حل�شور هذه القمة الرائدة وامل�شاركة فيها تب�شر 
وتفاعل  احل�شارات،  بني  حقيقي  ح��وار  نحو  ا�شتثنائية  حقبة  اأم��ام  باأننا 
وينعم  وال�شالم،  ال�شلم  ي�شوده  لعامل  ج��ادة  وروؤي��ة  الثقافات،  بني  �شادق 

بالأمن والأمان، ويحظى بال�شتقرار والنماء، لنا جميعا وبال ا�شتثناء.
ال�شكر للمملكة  امل��ت��ح��دة ع��ن عميق  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات  دول���ة  ت��ع��رب  ك��م��ا 
العربية ال�شعودية قيادة و�شعبا، اأر�شا وتاريخا، لكل ما مت بذله من غال 
ونفي�س، وما زال يبذل من عزم وحزم واأمل، يف �شبيل م�شتقبل من ال�شالم 

وال�شتقرار العامليني ل�شعوب املنطقة والعامل باأ�شره.
فاجلهود املباركة للملك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود يف دعم الو�شطية 
ون�شر  املغلوطة،  الدينية  املفاهيم  ت�شحيح  على  والعمل  التطرف،  ونبذ 

ثقافة الت�شامح و العتدال، هي حمل ا�شادة وتقدير.
كما تتوجه دولة الإمارات العربية املتحدة لفخامة الرئي�س دونالد ترامب 
ال�شديق وال�شريك المريكي بجزيل ال�شكر وبالغ الرحيب بقرار امل�شاركة 
الروؤية  التاريخية، وت�شيد بعمق  الأمريكية  الإ�شالمية  العربية  القمة  يف 

ال�شتثنائية التي يحملها نحو �شراكة حقيقة بني احل�شارات، والتوا�شل 
الإيجابي بني الثقافات.

فهذا التواجد التاريخي اإمنا يد�شن ملرحلة جديدة من العالقات املتميزة 
بني الوليات املتحدة الأمريكية ودولنا يف اإطار من التعاون ال�شراتيجي 
والن��ف��ت��اح احل�����ش��اري وال��ث��ق��ايف، وال��رغ��ب��ة الأك��ي��دة يف حتقيق ال�شتقرار 
والدفع نحو مزيد من النفراج يف كافة امللفات ذات الهتمام امل�شرك.. 
الهوة،  وردم  ال�شعوب،  بني  اجل�شور  مبا�شر يف مد  ب�شكل  ت�شاهم  اأنها  كما 
والتحالفات  التفاهمات  وامل�شي قدما نحو مزيد من  وجتاوز اخلالفات، 
على خمتلف الأ�شعدة وكافة امل�شتويات.. وناأمل معا من خالل اآفاق هذه 
وحتمية  احل�شارات  �شراع  مقولت  ندح�س  اأن  ال�شراتيجية  ال�شراكة 

ال�شدام بني الثقافات.
كما تعرب دولة الإمارات العربية املتحدة عن بالغ �شعادتها بالتواجد بني 
اأ�شقائها من كافة الدول الإ�شالمية والتي ح�شرت هذه القمة بروح من 
الت�شامح  التاريخية، حيث ت�شود قيم  العالية وامل�شوؤولية  التفاوؤل والهمة 

وال�شالم والعي�س امل�شرك.
اآفة  درء  قادر على  اليوم لعامل مت�شامح وم�شامل ومتعاي�س،  اأحوجنا  فما 

التطرف وخطر الإرهاب ومواجهة كافة التهديدات الناجمة عنهما.
واإن دولة الإمارات العربية املتحدة لتوؤكد اأن التطرف والإرهاب ل يرتبطان 
بثقافة اأو دين اأو جمتمع اأو دولة واإمنا هما اخلطر الذي يواجهنا جميعا 

وبال ا�شتثناء.
كما توؤكد اأنه لي�س مبقدور اأي دولة وحدها، اأو جماعة بعينها، اأو منظمات 
اأو مبعزل عن  الداهم على نحو منفرد  اأن يواجهوا هذا اخلطر  واأف��راد، 

الآخرين.
فاحلاجة ملحة اأكر من اأي وقت م�شى باأن من�شي قدما للعمل اجلماعي، 
خطر  دحر  �شبيل  يف  والتحالفات،  ال�شراكات  وتد�شني  ال��دويل،  والتعاون 
التطرف والإرهاب واللذان يرب�شان ب�شعوبنا ومقدراتنا، ويهددان اأمننا 

واختطاف م�شتقبلنا.
الدين  باختطاف  متطرفة  �شغرية  ل�شرذمة  ن�شمح  اأن  لنا  ينبغي  ف��ال 
ال�شالمي احلنيف، حتاول اأن تبث ت�شوراتها املنحرفة عن �شحيح الدين، 
اأن هذه  والعنف يف جمتمعاتنا.. حيث  والكراهية  التطرف  ون�شر خطاب 
ال�شرذمة ال�شغرية املتطرفة ل متثل ال�شالم اأو الغالبية من امل�شلمني من 

ذوي التوجه اخلري واملحب لالآخرين.
الكربى  ال�شالمية  املوؤ�ش�شات  وج��ه��ود  مب��واق��ف  ال���ش��ادة  م��ن  لنا  ولب���د 

مثل رابطة العامل ال�شالمي والأزهر ال�شريف وجمل�س حكماء امل�شلمني 
اخلالقة  امل��ب��ادرات  وكذلك  امل�شلمة،  املجتمعات  يف  ال�شلم  تعزيز  ومنتدى 
املثال  �شبيل  على  منها  والتي  والإ�شالمية  العربية  ال��دول  من  لأ�شقائنا 
الردنية  واململكة  العربية،  م�شر  جمهورية  ب��ه  قامت  -م��ا  احل�شر  -ل 
الها�شمية، واململكة املغربية يف �شبيل نقد اخلطاب املتطرف ون�شر خطاب 
الو�شطية والعتدال. فنحن يف دولة الإم��ارات العربية واملتحدة اعتمدنا 
روؤية �شاملة ملكافحة التطرف والإرهاب باملعنى الوا�شع واملعمق من خالل 
ت�شورات  اعتماد  على  ت��ق��وم  الأب��ع��اد  متعددة  وطنية  ا�شراتيجية  تبني 
طويلة الأمد وخطط تنفيذية ت�شمن اجتثاث جذور التطرف والإرهاب 
للدولة من  والنتماء  ال��ولء  روح  واملحافظة على  الإماراتي  املجتمع  من 

خالل تبني "املنهج الوقائي" و"املعاجلة ال�شتباقية".
و قد مار�شت دولة الإمارات العربية املتحدة جتربتها يف اإطار ا�شراتيجية 
"الأ�شرة"  باعتبار  الأ���ش��ري��ة  املوؤ�ش�شات  خ��الل  م��ن  البعاد"  "متعددة 
الجتماعي،  الن�شيج  يف  احلقيقة  واللبنة  الرئي�شية  النموذجية  املوؤ�ش�شة 
الرئي�شية  الروافد  باعتبارها  والثقافية  والريا�شية  ال�شبابية  واملوؤ�ش�شات 
اإىل  ت���وؤدي  ق��د  وال��ت��ي  والكراهية  التع�شب  اأف��ك��ار  م��ن  ال�شباب  لتح�شني 
حافة هاوية التطرف والعنف، واملوؤ�ش�شات الربوية والتعليمية باعتبارها 
التع�شب  و�شلوكيات  اأف��ك��ار  �شد  الذهنية  للمناعة  الفكرية  احل��وا���ش��ن 
جهات  باعتبارها  والوعظية  الدينية  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  والكراهية، 
الف�شيلة  قيم  وتنمية  الأخالقية  واحلماية  الديني  التاأ�شيل  يف  معتربة 
والو�شطية والعتدال ونبذ التع�شب والكراهية، واأي�شا موؤ�ش�شات املجتمع 
والتوعية  الجتماعية  الن�شاطات  ذات  حكومية  الغري  واملنظمات  امل��دين 
اإطار  ويف  العملية  امل��ب��ادرات  م��ن  جملة  بتد�شني  قمنا  كما  والتطوعية. 
ال��دويل للتميز يف  ا�شت�شافة مركز هداية  ال��دويل، والتي ت�شمل  التعاون 
مكافحة التطرف والعنف مب�شاركة اثني ع�شرة دولة، كما ا�شت�شفنا مركز 
�شواب ب�شراكة اإماراتية اأمريكية يف اإطار التحالف الدويل �شد داع�س، كما 
قمنا بتد�شني جمل�س احلكماء امل�شلمني والذي ي�شم يف ع�شويته كوكبة 

من العلماء امل�شلمني الأجالء.
الدويل  امل��وؤمت��ر  ورع��اي��ة  ا�شت�شافة  ال�شدد  ه��ذا  يف  مبادراتنا  اآخ��ر  وم��ن 
ل��ت��ج��رمي الإره�����اب الإل���ك���روين وال����ذي ي�شعى لع��ت��م��اد ات��ف��اق��ي��ة دولية 
اأ�شكاله، مبا يف ذلك حماولت  ملزمة حتظر الإره��اب الإلكروين بكافة 
التجنيد، والتحري�س على الإرهاب والدعوة اإليه، والإ�شادة به، ومتويله، 
وعدم التبليغ عنه؛ بالإ�شافة اإىل الدعوة اإىل العنف، والكراهية، والتمييز 

العرقي والديني، والإ�شاءة اإىل الآخرين واإىل الأديان.
واإن دولة الإمارات العربية املتحدة توؤكد اأنه مل يعد هناك جمال للراخي 
اأو التقاع�س اأو الردد.. كما توؤكد دولة المارات العربية املتحدة موقفها 
الثابت وقناعتها الرا�شخة باأن هناك ارتباطا وثيقا بني التطرف الرهاب. 
للتطرف من خالل  احلا�شنة  البيئات  مع  نتعامل  ان  لنا من  لب��د  وان��ه 
التطرف  املوؤدية اىل  الأ�شباب اجلذرية  للتعامل مع كافة  مقاربات فعالة 

وما يتبعها من التورط يف جرمية الرهاب.
وترى دولة المارات العربية املتحدة يف هذا ال�شياق اأن العالقة الع�شوية 
بني التطرف والرهاب متثل جوهر امل�شكلة التي تواجه املنطقة والعامل. 
التي  واجل��م��اع��ات  املتطرف  الفكر  مواجهة  اأ�شا�شه  ل��الإره��اب  فالت�شدي 
ت�شدر عنه وعلى راأ�شها جماعة الخوان امل�شلمني التي تلعب دورا م�شبوها 
�شعود  يف  �شاهمت  التي  الرئي�شية  الر�شية  باعتبارهم  �شيا�شي،  هدف  ذا 
خ��ط��اب ال��ت��ط��رف والره�����اب، وب����ررت م��ن خ��الل��ه ا���ش��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف �شد 
الأبرياء.. فالبد لنا جميعا من اأن نقف موقفا موحدا اأمام هذا اخلطر 
لبناتنا  اآمن  امل�شرك نحو م�شتقبل  العمل  لنا جميعا من  الداهم، ولبد 

واأبنائنا.
واإن دولة الإمارات العربية املتحدة لتود يف هذا الإطار الإ�شادة بالتحالف 
يعترب  وال���ذي  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة  الإ���ش��الم��ي 
�شبيل مواجهة  ال��دويل يف  والتحالف  امل�شرك  التعاون  رائ��دا يف  منوذجا 

خطر التطرف والإرهاب.
و ل ي�شعنا اإل اأن ن�شري اإىل اأنه ويف هذه املرحلة ال�شعبة والقلقة من تاريخ 
الدور  اأن  ن��رى  والره���اب؛  التطرف  فيه من خطر  تعاين  والتي  املنطقة 
التدخلية  ال�شيا�شات  خ��الل  م��ن  خطريا  حتديا  ميثل  ال�شلبي  الإي���راين 
والتي تذكي الطائفية والتطرف وت�شعى اىل حتقيق اأهداف �شيا�شية عرب 

هذه ال�شيا�شات التي تفرق ول جتمع.
الوليات  وامل�شلمني مع  العرب  التي جتمع  القمة  ه��ذه  واإن��ه وم��ن خ��الل 
املتحدة المريكية ال�شريكة ندعو اإيران اإىل مراجعة �شيا�شاتها، واحرام 
�شيادة جريانها، والتوا�شل على اأ�شا�س من ح�شن اجلوار وعدم التدخل مبا 

يدعم الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.
اإن دولة الإمارات العربية املتحدة تتطلع بحر�س واهتمام ملخرجات هذه 
تت�شم  حا�شمة  مرحلة  اأم��ام  باأننا  يقني  على  اأنها  كما  التاريخية،  القمة 
اأن يكون، واأنه  بالإيجابية والأم��ل. فكلها ثقة باأن امل�شتقبل هو ما نريده 

ل بديل عن التعاون والعي�س امل�شرك.

جمعية الإمارات حلقوق الإن�ضان تنظم ور�ضة اإقليمية حول حق الأطفال يف العدالة
•• دبي- وام :

الور�شة  فعاليات  دبي  في�شتفال  النركونتننتال  فندق  يف  اليوم  تنطلق   
بال�شراكة  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  الإم�����ارات  جمعية  تنظمها  ال��ت��ي  الإقليمية 
1500 منظمة  ت�شم  التي   - كرين  الطفل  الدولية حلقوق  ال�شبكة  مع 
جمتمع مدين يف العامل وتعمل يف حوايل 130 - حتت �شعار حق الأطفال 
يف الو�شول اىل العدالة يف الوطن العربي . ي�شارك يف الور�شة ممثلون عن 
جمعيات املجتمع املدين يف موريتانيا واجلزائر وتون�س وم�شر وال�شودان 
واليمن و�شلطنة عمان واململكة العربية ال�شعودية والكويت وقطر ف�شال 
عن جمموعة من املنظمات الدولية العاملة واملعتمدة يف املنطقة العربية 
كاحلركة العاملية للدفاع عن الطفال واملنظمة الدولية لالإ�شالح اجلنائي، 
واملنظمة الدولية م�شاواة الآن واملنظمة الدولية اأر�س الإن�شان ، ف�شال عن 

املعهد العربي حلقوق الإن�شان.

الإمارات تثمن املبادرة التاريخية خلادم احلرمني بالدعوة اإىل القمة العربية الإ�ضالمية الأمريكية

حممد بن زايد ي�ضارك يف افتتاح املركز العاملي 
ملكافحة الفكر املتطرف" اعتدال " يف الريا�س

•• الريا�ض-وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ���ش��ارك 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف  ويل عهد 
املتطرف"اعتدال"  الفكر  ملكافحة  العاملي  امل��رك��ز  تد�شني 
�شلمان  امل��ل��ك  ال�����ش��ري��ف��ني  احل��رم��ني  خ���ادم  افتتحه  ال���ذي 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
قادة  بح�شور  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  وفخامة 
هام�س  على  وذل��ك  وال�شالمية  العربية  ال���دول  وممثلي 

انعقاد القمة العربية ال�شالمية المريكية.
العربية  اململكة   .. القمة  يف  امل�شاركة  ال��دول  اختارت  وق��د 
يهدف  "اعتدال" ال����ذي  م��رك��ز  م��ق��ر  ل��ت��ك��ون  ال�����ش��ع��ودي��ة 

الت�شامح  تعزيز  عرب  وذل��ك  املتطرفة  الأف��ك��ار  انت�شار  ملنع 
والتعاطف ودعم ن�شر احلوار الإيجابي .

و�شيقوم املركز مبراقبة اأن�شطة تنظيم "داع�س" الإرهابي 
وغريه من اجلماعات الإرهابية على الإنرنت.

 " املتطرف  الفكر  ملكافحة  العاملي  املركز  ع��ام  اأم��ني  واألقى 
اعتدال " الدكتور نا�شر البقمي كلمًة قال فيها : " يف هذه 
وال�شراكة  التعاون  م��ن  م��زي��دا  فيها  ن�شهد  التي  اللحظة 
ال�شراتيجية للوقوف اأمام التطرف على امل�شتويات كافة 
بذلته  ال��ذي  الكبري  للجهد  ا�شتكمال  املركز  تاأ�شي�س  ياأتي 
الدول الإ�شالمية ملحاربة الرهاب والفكر املتطرف وليكون 

تكتال رفيع امل�شتوى يف هذا اجلانب".
مبا  املركز  هذا  جناح  مقومات  نا�شر  الدكتور  وا�شتعر�س 

يتمتع به من تطور تقني غري م�شبوق با�شتخدام برجميات 
مبتكرة قادرة على ر�شد وحتليل اأي فكر متطرف بجميع 
اللغات واللهجات يعمل به اأكر من 350 موظفا �شعوديا 
بعدها مت عر�س فيلم ق�شري يعك�س مراحل اجناز امل�شروع. 
ث��م ت��وج��ه خ����ادم احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني ي��راف��ق��ه الرئي�س 
مركز  اإىل  وال�شالمية  العربية  ال���دول  وق���ادة  الأم��ري��ك��ي 
اأعماله  ب��ب��دء  اي��ذان��ا  امل��رك��ز  لتد�شني  وال�شيطرة  ال��ق��ي��ادة 

املركز.
وا�شتمع احل�شور اإىل �شرح تعريفي عن طريقة عمل النظام 
امل��رك��ز م��ن م��راف��ق واأق�����ش��ام خ��ا���ش��ة بعمليات  وم���ا ي�شمه 
والأيديولوجيات  الأف���ك���ار  مل��خ��ت��ل��ف  وال��ر���ش��د  ال��ت��ح��ل��ي��ل 

املتطرفة.
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اأخبـار الإمـارات
الرتبية تعلن توقيت الدوام للهيئات التدري�ضية والطلبة خالل �ضهر رم�ضان

•• دبي - الفجر

التدري�شية  الهيئات  لدوام  الزمني  والتعليم اجلدول  الربية  وزارة  حددت 
�شتبداأ  حيث  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  خ��الل  امل��دار���س  يف  والإداري����ة  والفنية 
�شتبداأ  فيما  �شباحاً،  الثامنة  ال�شاعة  ال��ذك��ور  م��دار���س  يف  الأوىل  احل�شة 
التا�شعة �شباحاً،  ال�شاعة  الأطفال  الإناث وريا�س  الأوىل مبدار�س  احل�شة 
الثامن والع�شرين م��ن �شهر  امل��واف��ق  املقبل  الأح���د  ي��وم  اب��ت��داًء م��ن  وذل��ك 
واأف��اد تعميم اجلدول  الدرا�شي اجل��اري.  العام  مايو اجل��اري، وحتى نهاية 
�شيبداأ  الأطفال  ريا�س  طلبة  ب��اأن  رم�شان،  �شهر  خالل  للمدار�س  الزمني 
دوامهم من ال�شاعة التا�شعة �شباحاً، وحتى احلادية ع�شرة والن�شف، فيما 
التا�شعة  من  دوامهم  الأطفال  ريا�س  يف  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  �شيبداأ 

مدار�س  جميع  يف  الأوىل  احل�شة  وتبداأ  الظهر.  بعد  الثانية  حتى  �شباحاً 
الثامنة  ال�شاعة  الثانوية يف  واملرحلة  والثانية  الأوىل  الذكور يف احللقتني 
�شباحاً على اأن تنتهي احل�شة ال�شابعة والأخرية يف ال�شاعة الواحدة وخم�س 
ع�شرة دقيقة بعد الظهر، وتبداأ احل�شة الأوىل يف جميع مدار�س الإناث يف 
الثانية وخم�س ع�شرة  ال�شابعة يف  تنتهي احل�شة  اأن  التا�شعة، على  ال�شاعة 
دقيقة بعد الظهر. ولفت الوزارة يف تعميمها اإىل اإلغاء طابور ال�شباح خالل 
للن�شيد  الأوىل  احل�شة  من  دقائق   5 وتخ�شي�س  الف�شيل،  رم�شان  �شهر 
الوطني، مع اإيقاف ح�ش�س مواد الأن�شطة ابتداًء من الأحد املقبل، وتقليل 
الدرا�شية  احل�شة  زمن  يتجاوز  األ  على  فقط،  دقائق   10 اإىل  ال�شراحة 
40 دقيقة جلميع املراحل الدرا�شية، م�شددة على �شرورة اللتزام والتقيد 

باجلدول الزمني لليوم الدرا�شي.

امل�ضروع الإ�ضالمي لر�ضد الأهلة : ال�ضبت 27 مايو اأول اأيام �ضهر رم�ضان املبارك
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن امل�شروع الإ�شالمي لر�شد الأهلة - التابع ملركز الفلك الدويل 
�شهر  اأي���ام  اأول  �شيكون  اجل���اري  27 مايو  امل��واف��ق  ال�شبت  ي��وم  اأن   -

رم�شان املبارك. 
 .. ال��دويل  الفلك  ع��ودة مدير مركز  �شوكت  املهند�س حممد  واأف���اد 
26 مايو هو املكمل ل�شهر �شعبان لأن روؤية  املوافق  اأن يوم اجلمعة 
الهالل يوم اخلمي�س 25 مايو �شتكون م�شتحيلة ب�شبب غياب القمر 
الإ�شالمية مما  ال��دول  ال�شم�س يف جميع  اليوم قبل غ��روب  ه��ذا  يف 

يجعل روؤيته م�شتحيلة يف جميع مناطق العامل الإ�شالمي.
�شهر رم�شان  �شتتحرى هالل  الإ�شالمية  الدول  اأن معظم  واأ�شاف 

يوم اجلمعة 26 مايو - املوافق 29 �شهر �شعبان - .
املجردة  بالعني  ممكنة  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  ال��ه��الل  روؤي���ة  اأن  اإىل  م�شريا 
ي�شمل  وه��ذا  اأفريقيا  ق��ارة  وغ��رب  وجنوب  الأمريكيتني  يف  ب�شهولة 
ال�����ش��ودان وال�����ش��وم��ال وم��وري��ت��ان��ي��ا وامل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة واأج�����زاء من 
ب�شعوبة  ولكن  املجردة  بالعني  روؤيته ممكنة  �شتكون  فيما  اجلزائر. 

يف بقية الدول العربية وجنوب �شرق اآ�شيا.
ي��وم اجلمعة يف معظم دول  الهالل  روؤي��ة  اإن��ه نظرا لإمكانية  وق��ال 
العامل - �شواء بالعني املجردة اأو بالتل�شكوب - فمن املتوقع اأن تعلن 
جميع الدول الإ�شالمية يوم ال�شبت 27 مايو اأول اأيام �شهر رم�شان 
املبارك وبالتايل �شيكون رم�شان املقبل من الأ�شهر القليلة التي يبداأ 

فيها جميع امل�شلمني ال�شهر يف نف�س اليوم.

حاكم عجمان يطلع على خطط وم�ضاريع وزارة البنية التحتية وبرامج ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان
•• عجمان-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اط���ل���ع 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان على 
ا�شراتيجية وزارة تطوير البنية 
امل�شتقبلية  وخ��ط��ط��ه��ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ال�شراتيجية  ال�����روؤي�����ة  وف�����ق 
التميز  لتحقيق  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة 

والريادة والتنمية امل�شتدامة.
ك���م���ا اط���ل���ع ����ش���م���وه ع���ل���ى خطط 
ال�شيخ  ب��رن��ام��ج  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
املرحلة  خ����الل  ل��الإ���ش��ك��ان  زاي�����د 
�شكنية  جممعات  وتنفيذ  املقبلة 
والتي   2021 ح��ت��ى  ع��ج��م��ان  يف 
م�شاكن  وتنفيذ  ت�شميم  تت�شمن 
جم��م��ع امل��ن��ت��زي وع���دده���ا 729 
م�شكنا اإ�شافة اإىل ما يتم تنفيذه 
م�����ش��اك��ن يف جممع  م����ن  ح���ال���ي���ا 
الرقايب 2 وعددها 306 م�شاكن 
الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  كل  وتوفري 
وال��رف��ي��ه��ي��ة ف��ي��ه��ا اإ����ش���اف���ة اإىل 
تنفيذ العديد من م�شاريع الطرق 
واجل�������ش���ور وذل�����ك وف����ق ال���روؤي���ة 
ال�شراتيجية العامة و�شول اإىل 
حتقيق التميز والريادة والتنمية 
الرفاهية  ب���ج���ان���ب  امل�������ش���ت���دام���ة 

واحلياة الكرمية للمواطنني.
ل���ق���اء �شاحب  ج����اء ذل����ك خ����الل 
الديوان  ال�شمو حاكم عجمان يف 
عبدالعزيز  ال�����ش��ي��خ  ب��ح�����ش��ور   -
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ش���ادي���ة ودائ������رة 
العقاري  وال��ت��ن��ظ��ي��م  الأرا������ش�����ي 
وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
البلدية والتخطيط  دائرة  رئي�س 
- م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
ال��ن��ع��ي��م��ي وزير  ب��ل��ح��ي��ف  حم��م��د 
ال��ت��ح��ت��ي��ة رئي�س  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
زاي�����د  ب����رن����ام����ج  اإدارة  جم���ل�������س 
جميلة  وامل���ه���ن���د����ش���ة  ل���الإ����ش���ك���ان 
الربنامج  ع����ام  م���دي���ر  ال���ف���ن���دي 

والوفد املرافق لهما.
وا���ش��ت��م��ع ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
ومف�شل  واف  ل�������ش���رح  ع���ج���م���ان 
البنية  تطوير  وزي���ر  م��ع��ايل  م��ن 

برنامج  ع���ام  وم���دي���رة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
زايد لالإ�شكان حول اأهم امل�شاريع 
ال����ت����ي ����ش���ي���ت���م ت���ن���ف���ي���ذه���ا خ���الل 
�����ش����واء كانت  ال���ق���ادم���ة  امل���رح���ل���ة 
لربط  ج�����ش��ور  اأو  ط����رق  ���ش��ب��ك��ات 
التنقل  حرية  وت�شهيل  الإم���ارات 
البنية  م�������ش���اري���ع  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
يف  ال��وزارة  تنفذها  التي  التحتية 
اإم������ارة ع��ج��م��ان وت��ت�����ش��م��ن عددا 
و�شبكات  اخلدمية  امل�شاريع  م��ن 

الطرق احلديثة واجل�شور.
تطوير  وزي���������ر  م�����ع�����ايل  وق���������دم 
نبذة  وال��ف��ن��دي  التحتية  البنية 
خم��ت�����ش��رة ع���ن خ��ط��ط ال������وزارة 
بها  القيام  تعتزم  التي  وبراجمها 
مف�شل  ���ش��رح  ب��ج��ان��ب  م�شتقبال 
حول عدد من امل�شاريع الحتادية 
واخل����ط����ط وت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 
اإىل امل�شاريع التي تنفذها  اإ�شافة 
�شاحب  م��ب��ادرات  �شمن  ال����وزارة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
لالإ�شكان  زاي����د  وب���رن���ام���ج  اهلل" 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت���خ���دم  وال���ت���ي 

واملواطنني.
����ش���م���وه م����ن معايل  ك���م���ا اط����ل����ع 
الوزير واملهند�شة جميلة الفندي 
املنتزي  جم��م��ع��ي  م�������ش���روع  ع��ل��ى 
اأهدافهما  2 من حيث  والرقايب 
من  فيهما  يتوفر  وما  وفكرتهما 
واملدار�س  التعليمية  اخل���دم���ات 
ومراكز �شحية و�شبابية وم�شاجد 
اإليها  ال��و���ش��ول  ي�شهل  واأ����ش���واق 
الرفيهية  امل���راف���ق  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
لتعزيز  ال�شكنية  املجمعات  و�شط 

احلركة وامل�شاة.
�شموه  ب����ني  احل����دي����ث  وت����ط����رق 
واملهند�شة  ال������وزي������ر  وم�����ع�����ايل 
وامل�شاريع  ال��ربام��ج  ‘ىل  الفندي 
التي  التحتية  بالبنية  اخل��ا���ش��ة 
اإم��ارة عجمان  تنفذها ال��وزارة يف 
امل�شاريع  م���ن  ع�����ددا  وت��ت�����ش��م��ن 
التي  ال��ط��رق  و�شبكات  اخل��دم��ي��ة 
بالطرق  املجمعات  تلك  �شربط 
خطط  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
لالإ�شكان  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  ب��رن��ام��ج 

واحلكيمة لدولة الإمارات تتطلع 
امل�شتقبلية  روؤي���ت���ه���ا  يف  وت��ط��م��ح 
وتوفري  وطننا  لتنمية   2021
املجتمع  اأف��راد  متطلبات  خمتلف 
التطوير  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة  واأن���ه���ا 
التنمية  مفهوم  وتعميق  امل�شتمر 
�شبكات  وحت����دي����ث  امل�������ش���ت���دام���ة 
و�شع  ال����ت����ي  امل���خ���ت���ل���ف  ال����ط����رق 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
رئي�س ال��دول��ة وال��ت��ي رك��زت على 
ال�شاملة  التنمية  خطط  تنفيذ 
الب�شري  العن�شر  يف  وال�شتثمار 
اأجل  من  وتثقيفه  الن�شان  وبناء 
ق���ادرة على  اأج��ي��ال واع��ي��ة  تن�شئة 
احل���ف���اظ ع��ل��ى الجن�������ازات التي 
تواكب متطلبات الع�شر والتفاعل 
اليجابي مع التحديات من اأجل 

الرتقاء بالوطن واملواطن.
ال�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  واأ������ش�����اد 
ع��ج��م��ان ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة من 
مقدمتهم  ويف  امل�����ش��وؤول��ني  ق��ب��ل 
معايل الدكتور عبداهلل بن حممد 
ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر تطوير  ب��ل��ح��ي��ف 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س 
لالإ�شكان  زاي�����د  ب���رن���ام���ج  اإدارة 
مدير  الفندي  جميلة  واملهند�شة 
امل�شاريع  تنفيذ  يف  الربنامج  ع��ام 
التي من �شاأنها تطوير اخلدمات 

احليوية يف الإمارات كافة.
ووجه �شموه كل الدوائر املعنية يف 
اإمارة عجمان بالتن�شيق والتعاون 
التحتية  البنية  وزارة تطوير  مع 
لالإ�شكان  زاي���د  ال�شيخ  وب��رن��ام��ج 
.. م��وؤك��دا ح��ر���ش��ه ال�����ش��دي��د على 
ت��ق��دمي ك��ل ال��دع��م ال����الزم لتلك 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ل��ل��ت�����ش��ه��ي��ل ع��ل��ي��ه��ا يف 
ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��اري��ع��ه��ا ���ش��ع��ي��ا نحو 
للمجتمع  اأف�شل  خدمات  توفري 
املعوقات  ك���ل  ت��ذل��ي��ل  م���ن خ���الل 
وال�شعاب لتحقيق روؤية احلكومة 
ال��ر���ش��ي��دة يف ج��ع��ل امل��واط��ن على 
اأف�شل  وت��ق��دمي  اأول��وي��ات��ه��ا  �شلم 
وت���وف���ري مقومات  ل���ه  اخل���دم���ات 

احلياة الكرمية.
وثمن معايل وزير تطوير البنية 
التحتية واملهند�س جميلة الفندي 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
بجهود  النعيمي  را�شد  بن  حميد 
ال����وزارة  م��ه��ام  ت�شهيل  يف  ���ش��م��وه 
وبرنامج زايد لالإ�شكان من حيث 
من  العديد  يف  اأرا����س  تخ�شي�س 
الإ�شكانية  ل��ل��م�����ش��اري��ع  امل��ن��اط��ق 
منه  حر�شا  بالربنامج  اخلا�شة 
والعي�س  ال��رف��اه��ي��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى 

الكرمي لأبناء الإمارة.
التي  ب��دور جميع اجلهات  واأ���ش��اد 
�شاهمت يف اإجناح م�شاريع برنامج 
ومنها  ل���الإ����ش���ك���ان  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ 
امل��ح��ل��ي��ة وخ��ا���ش��ة دائرة  اجل��ه��ات 
ودعمها  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ل��دي��ة 
ال�شتقرار  حتقق  التي  للم�شاريع 

لالأ�شرة املواطنة.
بن  را���ش��د  ال�شيخ  ق��ال  م��ن جهته 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
البلدية والتخطيط يف عجمان اإن 
كل  لتلبية  ا�شتعداد  على  الدائرة 
امل�شاريع يف  تلك  تنفيذ  متطلبات 
املبادرات  اإم��ارة عجمان ومناق�شة 
ك�����اف�����ة وت�����وف�����ري الح����ت����ي����اج����ات 
للم�شاريع  خ��ا���ش��ة  ال�������ش���روري���ة 
اخلدمية وال�شكنية احليوية التي 
عجمان  اإم���ارة  يف  تنفيذها  �شيتم 

خالل املرحلة القادمة.
ال�����ش��ي��خ حممد  ال��ل��ق��اء ..  ح�����ش��ر 
ب��ن ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ���رة 
العدل يف عجمان وال�شيخ �شلطان 
يافع  و���ش��ع��ادة  النعيمي  ع��ل��ي  ب��ن 
الأرا�شي  دائ��رة  عام  مدير  الفرج 
عجمان  يف  ال��ع��ق��اري  وال��ت��ن��ظ��ي��م 
املطرو�شي  �شيف  ���ش��امل  و���ش��ع��ادة 
و�شعادة  ال����دي����وان  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
مكتب  م��دي��ر  غليطة  ب��ن  ط����ارق 
ح���اك���م عجمان  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
النعيمي  حممد  يو�شف  و���ش��ع��ادة 
الت�شريفات  اإدارة  ع�����ام  م���دي���ر 
رحيمة  ب����و  ور�����ش����ا  وال�������ش���ي���اف���ة 
البنية  وزير تطوير  مدير مكتب 
احلرم  حممد  والدكتور  التحتية 
برنامج  يف  التنفيذ  اإدارة  م��دي��ر 
الب�شر  ل��الإ���ش��ك��ان وح�����ش��ني  زاي����د 
احلكومي  الت�����ش��ال  اإدارة  م��دي��ر 

وعدد من كبار امل�شوؤولني.

تخدم  التي  امل�شتقبلية  وامل�شاريع 
اأرق��ى اخلدمات  وتوفر  املواطنني 
وت����وؤم����ن احل����ي����اة ال���ك���رمي���ة لهم 
عمرانية  بيئة  خلق  يف  والتكامل 
ال�شكنية  املجمعات  يف  اجتماعية 
ح��ي��ث مت ت�����ش��م��ي��م امل�����ش��اك��ن مع 
عند  امل�شتقبلي  التو�شع  خا�شية 
ازدي������اد ع���دد اأف������راد الأ����ش���رة من 
خالل زيادة غرفة واحدة اأو طابق 

كامل يف بع�س النماذج .
ال���دك���ت���ور عبداهلل  م���ع���ايل  ون�����وه 
النعيمي  ب��ل��ح��ي��ف  حم���م���د  ب����ن 
املبادرات  ه��ذه  تنفيذ  اأهمية  اإىل 
لالإ�شكان  زاي���د  ال�شيخ  ل��ربن��ام��ج 
املواطنني  ب��ح�����ش��ول  م��ن��ه  رغ��ب��ة 
.. م�شريا  ال���راق���ي  امل�����ش��ك��ن  ع��ل��ى 
هذه  اأط����ل����ق  ال���ربن���ام���ج  اأن  اإىل 
املبادرة حر�شا على حتقيق �شعادة 
امل��واط��ن��ني و���ش��م��ان ر���ش��اه��م عن 
اختيار  يف  وم�شاعدتهم  امل�شاكن 
طموحاتهم  يلبي  ال���ذي  امل�شكن 

وي�شاهم يف حتقيق �شعادتهم.
مت  امل�شاكن  م��وا���ش��ف��ات  اأن  وذك���ر 
العاملية  املعايري  و�شعها بناء على 
ومبا يتطابق مع البيئة اخل�شراء 
وم����وا�����ش����ف����ات ال�����ش����ت����دام����ة .. 
اأن هذه املجمعات تتميز  مو�شحا 
والأه���ل  الأق�����ارب  ع��ل��ى  بتوزيعها 
لتحقيق  الواحدة  العائلة  واأف��راد 

بينهم  ال�شمل  ومل  ال��ق��رب  رغ��ب��ة 
ومبا يحقق التوا�شل الجتماعي 
ال�شامية  القيم  ويحقق  ال��ف��ع��ال 
الإمارات  اأبناء  عليها  تربى  التي 
بزيارة الأق��ارب والأرح��ام وتعزيز 

التالحم املجتمعي.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
بن را�شد النعيمي - خالل اللقاء 
اأ�شبحت  الم�������ارات  دول�����ة  اإن   -
حتتية  وبنية  طرق  �شبكة  متتلك 
للمواطنني  النموذجي  وامل�شكن 
وخ���دم���ات ت��ع��ت��رب الأف�������ش���ل على 
م�شتوى املنطقة العربية والعامل 
وفقا  البنية  تلك  تنفيذ  مت  حيث 
وذلك  العاملية  املوا�شفات  لأعلى 
من خالل جمموعة من املبادرات 
وعلى  الر�شيدة  للقيادة  اخلدمية 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  راأ����ش���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�شاحب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل  رع����اه  دب���ي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 

املجل�س الأعلى حكام المارات .

الذي  الهتمام  اإىل  �شموه  ولفت 
ت��ول��ي��ه ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة ملثل 
وتبنيها  احل��ي��وي��ة  امل�����ش��اري��ع  تلك 
للخطط التنموية التي تهدف اإىل 
توفري �شبكات طرق حديثة وربط 
ك���ل الإم�������ارات م���ن خ���الل �شبكة 
عملية  لت�شهيل  ل��ل��ط��رق  ح��دي��ث��ة 
من  �شهولة  بكل  والتنقل  النقل 
لتحقيق  اجلماعي  النقل  خ��الل 
وال�شتقرار  والم�����ن  ال��رف��اه��ي��ة 
واحتياجات  م��ت��ط��ل��ب��ات  وت���وف���ري 

املجتمع .
واأو�����ش����ح ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
�شاحب  م�����ب�����ادرات  اأن  ع���ج���م���ان 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
نهيان تربز حر�س �شموه ال�شديد 
املواطنني  ب�����ش��وؤون  ال��ع��ن��اي��ة  ع��ل��ى 
اأف�شل  لتوفري  املخل�س  والعمل 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
للنهو�س  م��ث��ال��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  وت��وف��ري 
باعتباره  ال����دول����ة  يف  ب���امل���واط���ن 
واأداة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  حم�����ور 

حتقيق النمو والزدهار.
و�شدد �شموه - خالل اللقاء - على 
�شرورة التعاون والتن�شيق بني كل 
خمتلف  يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
وزارة  مهمة  وت�شهيل  القطاعات 
تطوير البنية التحتية .. م�شريا 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل  �شموه 

ال�ضعفار يرتاأ�س اللجنة العليا الدائمة لالأمن الداخلي بوزارة الداخلية

الرتبية تنظم ور�ضة ع�ضف ذهني ملناق�ضة م�ضتقبل التعليم 

•• دبي- وام:

رئي�س  الداخلية  وزارة  وكيل  ال�شعفار  عبداهلل  �شيف  الفريق  �شعادة  تراأ�س   
الدوري  الجتماع  الداخلية  بوزارة  الداخلي  الدائمة لالأمن  العليا  اللجنة 
املري  خليفه  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء  بح�شور  دب��ي  �شرطة  �شباط  ن��ادي  يف  للجنة 
القائد العام ل�شرطة دبي واللواء جا�شم حممد املرزوقي القائد العام للدفاع 

املدين واللواء علي عبداهلل علوان القائد العام ل�شرطة را�س اخليمة.
ام  ل�شرطة  العام  القائد  املعال  احمد  بن  را�شد  ال�شيخ  العميد  ح�شره  كما 
القيوين والعميد �شيف حممد الزري القائد العام ل�شرطة ال�شارقة والعميد 
فار�س خليفه الفار�شي مدير عام العمليات املركزية بوزارة الداخلية والعميد 
ح�شني احمد الهاجري مدير عام اخلدمات اللكرونية والت�شالت وباقي 
اأع�شاء اللجنة وعدد من ال�شباط . ومت خالل الجتماع الذي ياأتي �شمن 
ا�شراتيجية وزارة الداخلية ملناق�شة القرارات ال�شابقة وما مت تنفيذه منها 

اإىل  بالإ�شافة  الداخلي  الم��ن  ومت��اري��ن  وال����دورات  ال��ربام��ج  وا�شتعرا�س 
امل�شاريع واخلطط امل�شتقبلية وعدد من املوا�شيع الأخرى املدرجة يف جدول 

العمال.
اإىل ذلك اطلع ال�شعفار واأع�شاء اللجنة العليا على غرفة العمليات امليدانية 
التي مت جتهيزها باأحدث النظمة اللكرونية والربامج والتقنيات احلديثة 
توفريها  مت  التي  والتجهيزات  العمل  �شري  عن  موجز  �شرح  اإىل  وا�شتمع 
واملتطور.  احلديث  والبث  الت�شالت  واأنظمة  وتقنية  اأجهزة  من  للغرفة 
للقرار  تنفيذا  اجتماعاتها  تعقد  لالأمن  الدائمة  العليا  اللجنة  اأن  يذكر 
الوزاري ال�شادر من الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
ال��وزراء وزير الداخلية ب�شاأن ت�شكيل اللجنة العليا الدائمة بوزارة  جمل�س 
املدين  والدفاع  الدولة  يف  ال�شرطة  ومديري  ق��ادة  جميع  وت�شم  الداخلية 
وتهدف اإىل بحث �شبل تعزيز التعاون والتن�شيق وتبادل اخلربات واملعلومات 

بني جميع اإدارات ال�شرطة يف الدولة املتعلقة بالأمن الداخلي.

•• دبي-وام:

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
فندق  يف  ذه����ن����ي  ع�������ش���ف  ور�����ش����ة 
ن�شنع  ه��ن��ا  ب��ع��ن��وان  دب���ي  �شوفيتل 
الرتقاء  ���ش��ب��ل  ب��ح��ث��ت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ب���ال���ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وجم�����الت 
ت��ط��وره لتحقيق روؤي���ة ال����وزارة يف 
مل��ج��ت��م��ع معريف  اب���ت���ك���اري  ت��ع��ل��ي��م 
مناق�شة  ع��ن  ف�شال  ع��امل��ي  ري���ادي 
خمرجات  ج���ودة  وت��ط��وي��ر  �شمان 
لتتنا�شب  والتعليم  الربية  وزارة 

مع التطلعات اجلديدة.

ا�شتمرت  ال��ت��ي  ال��ور���ش��ة  وه���دف���ت 
ت�����ش��ور عملي  اإىل و���ش��ع  ل��ي��وم��ني 
التعليم  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر  ل��ك��ي��ف��ي��ة 
وم�������ش���ادر ال��ت��ع��ل��م احل���دي���ث���ة مبا 
ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ت���وج���ه���ات ال������وزارة 
الوقوف على معطيات  ف�شال عن 
����ش���ن���اع���ة م�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
املدر�شة الإماراتية و�شبل تطويرها 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  على  وال��ت��ع��رف 
والتجارب العاملية يف املجال ور�شد 
التي  والأف��ك��ار  والآراء  املقرحات 

تدعم هذه املحاور وطرح حمددات 
دولة  يف  التعليمي  النظام  تطوير 
للتناف�س  ق��اب��ال  ليكون  الإم�����ارات 
وج����ود خمرجات  ظ���ل  ال��ع��امل��ي يف 
متتاز بالكفاءة والبتكار والإبداع.

وق���ال ���ش��ع��ادة حم��م��د امل��ع��ال وكيل 
لل�شوؤون  والتعليم  الربية  وزارة 
خالل  العايل  للتعليم  الأكادميية 
من  امل�شتقبل  ���ش��ن��اع��ة  اأن  كلمته 
اإعداد الأجيال القادمة هي  خالل 
بها  اأنيطت  التي  الرئي�شية  املهمة 

وتنظيمنا  والتعليم  الربية  وزارة 
ا�شتجابة  ي����اأت����ي  ال���ور����ش���ة  ل���ه���ذه 
الر�شيدة  ال����ق����ي����ادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات 
بالتعليم  ل��الن��ت��ق��ال  ال����دول����ة  يف 
وتنفيذا  ع��امل��ي��ة  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل 
لتحقيق  ال������وزارة  ل���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
الأه�������داف احل��ك��وم��ي��ة م���ن خالل 
�شاملة  ت���ط���وي���ر  ع��م��ل��ي��ة  اط������الق 
ملالءمتها  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 
يف  امل��ع��ريف  القت�شاد  توجهات  م��ع 

الدولة .

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

تعلن �شركة خمازن لال�شتثمار �س.م.خ والكائن مقرها باإمارة ابوظبي انه ا�شتنادا اىل 

القانون الحتادي رقم 2 ل�شنة 2015 بخ�شو�س ال�شركات التجارية وعطفا على احكام 

عقد التاأ�شي�س والنظام ال�شا�شي ل�شركة خمازن لال�شتثمار �س.م.خ ي�شر جمل�س اإدارة 

�شركة خمازن لال�شتثمار �س.م.خ دعوتكم حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية 

الول وذلك للنظر يف جدول العمال التايل:

املالية  ال�شنة  1- مناق�شة امليزانية العمومية وح�شاب الرباح واخل�شائر لل�شركة عن 

املنتهية بتاريخ:31 دي�شمرب 2016 والت�شديق عليها.

تاريخ  حتى  امل�شوؤولية  من  احل�شابات  ومدقق  الإدارة  جمل�س  اع�شاء  ذم��ة  اب��راء   -2

ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ:31 دي�شمرب 2016.

3- املوافقة على مقرح جمل�س الإدارة بتوزيع ارباح على امل�شاهمني وتوزيع مكافاأت 

على اأع�شاء جمل�س الإدارة.

4- تعيني مدقق احل�شابات لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017 وحتديد اتعابه.

2017 يف  يونيو   20 املوافق  الثالثاء  يوم  م�شاء  العا�شرة من  ال�شاعة  وذل��ك يف متام 

العنوان املذكور ادناه:فندق ال�شاطىء روتانا - اأبوظبي - المارات العربية املتحدة.

امل�شاهمني ميثلون  اذا ح�شره عدد من  العمومية �شحيحا  �شيكون اجتماع اجلمعية 

51 % من جمموع اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة ، واإذا مل يكتمل الن�شاب القانوين لهذا 

الجتماع ف�شوف ينعقد الجتماع الثاين يوم الربعاء املوافق:21 يونيو 2017 يف ذات 

املكان والزمان و�شيكون الجتماع �شحيحا مبن ح�شر.

وتف�شلو بقبول فائق الحرام والتقدير

رئي�ض جمل�ض الإدارة

دعوة امل�ضاهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية
ل�ضركة خمازن لال�ضتثمار �س.م.خ عن العام 2016
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تكرمي الفائزين بجائزة ال�ضارقة للوعي البيئي
•• ال�شارقة- وام:

جلائزة  ال�شابع  ال�شنوي  احلفل  اأم�س  بيئة  للبيئة  ال�شارقة  �شركة  اأقامت   
من  للطلبة  املبتكرة  البيئية  امل�����ش��اري��ع  لتكرمي  البيئي  للوعي  ال�����ش��ارق��ة 

م�شتوى ريا�س الأطفال وحتى ال�شف الثاين ع�شر .
اإع���ادة  ال��راب��ع��ة م��ن م�شابقة  الن�شخة  ال��ف��ائ��زي��ن يف  ع��ن  ك��م��ا مت الع����الن 
اأهمية احلد  التدوير بني املدار�س الهادفة اإىل زيادة الوعي البيئي واإبراز 

من النفايات لدى كافة املدار�س امل�شاركة.
اقيم احلفل بح�شور ال�شيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن را�شد النعيمي 
بال�شارقة وجرى خالله تكرمي  واملوؤمترات  للمنا�شبات  يف مركز اجلواهر 
الطلبة الفائزين تقديراً مل�شاريعهم املبتكرة التي عاجلت هذا العام مو�شوع 
التغري املناخي الناجم عن تلوث الهواء ..كما ك�شفت ال�شركة خالل احلفل 

للتثقيف  بيئة  مل��در���ش��ة  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  اإط����الق  لإع����ادة  ع��ن خططها 
بيئية  تعليمية  م��وارد  وال��ذي يحتوي على  املقبل  �شبتمرب  �شهر  البيئي يف 
ال�شارقة  جائزة  وتاأتي  ومبتكرة.  حديثة  واأدوات  ومزايا  بالكامل  جديدة 
الدكتور �شلطان  ال�شيخ  ال�شمو  البيئي م�شتوحاة من روؤية �شاحب  للوعي 
رفع  ال�شارقة يف �شرورة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن حممد 
طلبة  ول��دى  املجتمع  �شرائح  كافة  ل��دى  البيئة  جت��اه  امل�شوؤولية  م�شتوى 
متوا�شلة  م�شابقة  الفريدة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ومتثل  خا�شة  ب�شورة  امل��دار���س 
تقوم خاللها املدار�س بالعمل على اإ�شراك طلبتها بفاعلية يف جمموعة من 
امل�شاريع البيئية اخلالقة. و اكد خالد احلرميل الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
ال�شارقة للبيئة بيئة ان ال�شركة تفخر باجلهود التي بذلتها يف �شبيل تعزيز 
انتاج النفايات والتي يتم  امل�شوؤولية البيئية واحلد من الآثار ال�شارة من 
من  عملهم  يف  اأب���دوه  وم��ا  ومعلميهم  الطلبة  تفاين  بف�شل  لها  الت�شدي 

حما�س وابتكار . وجرى الإعالن عن الفائزين يف كافة الفئات حيث فازت 
مدر�شة عوف بن احلارث باملركز الأول يف فئة اأف�شل م�شرحية بيئية وحلت 
مدر�شة مرمي للتعليم الأ�شا�شي يف املركز الثاين و يف فئة احللول البيئية  
اخراع بيئي  لل�شفوف من ال�شابع وحتى الثاين ع�شر كانت اجلائزة من 
ن�شيب مدر�شة ال�شارقة الأمريكية الدولية فيما جاءت املدر�شة الفلبينية 
الفلبينية  امل��در���ش��ة  وح��ل��ت  الثانية  امل��رت��ب��ة  يف  للبنات  اخل��ا���ش��ة  اجل��دي��دة 
اجل��دي��دة اخل��ا���ش��ة للبنني وم��در���ش��ة دل��ه��ي اخل��ا���ش��ة يف امل��رك��زي��ن الثالث 
والرابع على التوايل.. وفاز روحان كابور باملركز الأول �شمن فئة الإجناز 
الفردي املميز للطلبة فيما حلت حف�شة عرين يف املركز الثاين وهر�شيث 
لإجنازاتهم  تقديراً  املدر�شني  تكرمي  اأي�شاً  احلفل  و�شهد  ثالثاً  بيالجور 
ع���ادل على  الأول ورا���ش��د  امل��رك��ز  ع��ل��ى ج��ائ��زة  اأجن����وم ح�شن  ح��ي��ث ح�شل 
جائزة املركز الثاين �شمن فئة الإجناز الفردي املميز للمعلمني وح�شلت 

املدار�س والطلبة الفائزون على درع اجلائزة و�شهادة تقدير على الإجنازات 
النقدية  اجلوائز  قيمة  وتراوحت  النقدية.  اجلائزة  امل�شتدامة ف�شاًل عن 
املقدمة للفائزين من ال�شفوف من ال�شابع وحتى الثاين ع�شر ما بني 10 
اآلف وحتى 25 األف درهم فما بلغت قيمة اجلوائز الفردية 15 األف درهم 
البيئي  للوعي  ال�شارقة  جائزة  من  احل��ايل  العام  ن�شخة  مع  وبالتزامن   .
قامت �شركة بيئة بتنظيم الن�شخة الرابعة من م�شابقة اإعادة التدوير بني 
املدار�س والتي �شهدت م�شاركة 107 مدار�س �شمن فئات امل�شابقة الثالث 
وفازت مدر�شة دلهي اخلا�شة �شمن فئة املدار�س الكبرية وذلك لنجاحها 
يف جمع كمية من النفايات القابلة لإعادة التدوير بلغت 30 طناً فيما فازت 
مدر�شة فاطمة الزهراء ومدر�شة ال�شحوة بلقب امل�شابقة عن فئتي املدار�س 
طناً   17 الأوىل  جمعت  حيث  التوايل  على  ال�شغرية  وامل��دار���س  املتو�شطة 

والأخرية 11 طناً من النفايات القابلة لإعادة التدوير.

املجل�س الوطني الحتادي يبحث تعزيز عالقات التعاون مع وفد برملاين اإندوني�ضي
•• دبي - وام:

 ب��ح��ث ���ش��ع��ادة م����روان اأح��م��د بن 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  غ��ل��ي��ط��ة 
املجل�س الوطني الحتادي خالل 
العامة  الأمانة  ا�شتقباله يف مقر 
ال���ي���وم معايل  ب���دب���ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
فخري حمزة نائب رئي�س الربملان 
الإندوني�شية  اجل���م���ه���وري���ة  يف 
تعزيز  �شبل  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د 
بني  وال�شراكة  التعاون  ع��الق��ات 
ل  امل��ج��الت  خمتلف  يف  البلدين 

�شيما الربملانية منها.
ال���ذي ح�شره  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  ويف 

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
وج��م��ه��وري��ة اإن��دون��ي�����ش��ي��ا حتظى 
القيادة  وت���وج���ي���ه���ات  ب���اه���ت���م���ام 
الر�شيدة وذلك يف اإطار العالقات 

الثنائية املتميزة بني البلدين.
حمزة  ف����خ����ري  م����ع����ايل  واأك���������د   
اجلمهورية  ب��رمل��ان  رئي�س  ن��ائ��ب 
ومتانة  ع���م���ق  الإن���دون���ي�������ش���ي���ة 
ال�����ع�����الق�����ات ال����ت����ي ت����رب����ط بني 
اأهمية  ع��ل��ى  م�������ش���ددا  ال��ب��ل��دي��ن 
ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون وال����ع����الق����ات 
وم�شيدا  البلدين  بني  الربملانية 
الإن�شاين  الإم������ارات  دول���ة  ب���دور 
املحت���اجني  مل��������شاعدة  واخل��ريي 

واأكد اجلانبان على اأهمية تفعيل 
الدبلوما�شية الربملانية والتعاون 
ال�������ش���داق���ة  ت���ف���ع���ي���ل جل�������ان  يف 
البلدين  ك�����ال  يف  ال����ربمل����ان����ي����ة 
للدبلوما�شية  وداعم  مواز  كاإطار 
امل�شالح  ي��ح��ق��ق  مب��ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
املتبادلة  وامل����ن����اف����ع  امل�������ش���رك���ة 
دف����ع  وي���������ش����ه����م يف  ل���ل���ج���ان���ب���ني 
العالقات ال�شيا�شية والقت�شادية 
اآفاق  اإىل  وال�شياحية  والثقافية 

ارحب.
تطورات  اخر  اإىل  اللقاء  وتطرق 
الأو����ش���اع يف امل��ن��ط��ق��ة وع���دد من 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا 

يوخه  بن  عبداهلل  خلفان  �شعادة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�شو 
رح��ب ���ش��ع��ادة م���روان ب��ن غليطة 
م�شيدا  الإن���دون���ي�������ش���ي  ب���ال���وف���د 
تربط  التي  الثنائية  بالعالقات 
ال�شديقني  وال�شعبني  البلدين 
وخا�شة  امل������ج������الت  ج���م���ي���ع  يف 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت 
اأهمية  على  وم��وؤك��دا  والربملانية 
العمل الربملاين امل�شرك لتطوير 
خمتلف اأوجه التعاون خا�شة على 
والت�شاور  التن�شيق  تعزيز  �شعيد 
الفعاليات  يف  امل�����ش��ارك��ة  خ����الل 

الربملانية الدولية.

وجهود  امل�����ش��رك  اله��ت��م��ام  ذات 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
الإره��اب وحر�شها على  مكافحة 

تعزيز الأمن وال�شلم الدوليني.
اأك����د اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى اأهمية  ك��م��ا 
التعاون الدويل ملكافحة الإرهاب 
لن�شر  معا  العمل  ���ش��رورة  وعلى 
الدين  ع��ن  ال�شحيحة  ال�����ش��ورة 
الإ�شالمي احلنيف، وعلى اأهمية 
اأجل  بذل مزيد من اجلهود من 
مواجهة التحديات التي متر بها 

الدول الإ�شالمية.
من جانبه قال �شعادة مروان بن 
غليطة اأن العالقات القائمة بني 

ل���ه���ا م���واق���ف���ه���ا الي���ج���اب���ي���ة مع 
باأن  اإميانا منها  الق�شايا العادلة 

حول العامل .
.وق��ال اأن دول��ة الإم��ارات م�شهود 

اح��ق��اق احل��ق وال��ع��دل ه��و اأ�شا�س 
ال�شلم العاملي. 

بهدف حت�سني خدمات املركز والرتقاء بها 
نقا�ضية   عمل  ور�ضة  واملعلومات" ينظم  الإلكرتونية  لالأنظمة  اأبوظبي  "مركز 

مع �ضركائه ال�ضرتاتيجيني حول مركز ات�ضال حكومة اأبوظبي "املجل�س"

�سمن ح�ساد 2016

اخلريية م�ضاريعها  اخلري" على  "بيت  اأنفقتها  درهم  مليون   195.5

•• اأبوظبي-الفجر:

الإلكرونية واملعلومات"، اجلهة احلكومية  اأبوظبي لالأنظمة  "مركز  نظم 
اإمارة  يف  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأج��ن��دة  على  بالإ�شراف  املعنية 
اأبوظبي، ور�شة عمل نقا�شية حول مركز ات�شال حكومة اأبوظبي)800555(، 
ياأتي ذلك يف الوقت الذي ي�شعى فيه املركز اإىل ال�شتماع اإىل اآراء ومقرحات 
ومبا   ، الت�شال  مركز  خدمات  يف  امل�شاركة  احلكومية  واجلهات  املتعاملني 
ناحية  دائم وم�شتمر من  ب�شكل  التوا�شل مع هذه اجلهات  تعزيز  ي�شهم يف 
التعاون مع اجلهات  واإىل حت�شني خدمات مركز الت�شال من خالل  اأوىل، 
املعنية بتقدمي اخلدمات من ناحية ثانية. وحول ور�شة العمل قالت خولة 
"مركز  يف  املكانية   للبيانات  التحتية  البنية  اأعمال  اإدارة  مدير   – الفهيم 
اأبوظبي لالأنظمة الإلكرونية واملعلومات"، "ن�شعى من خالل هذه الور�س 

اأبوظبي،  ح��ك��وم��ة  ات�����ش��ال  م��رك��ز  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  مناق�شة  اإىل 
والعمل مع اجلهات احلكومية امل�شاركة يف خدمات املركز على و�شع احللول 
وذلك  عليها،  والتغلب  التحديات  هذه  مبواجهة  الكفيلة  وال�شراتيجيات 

بهدف �شمان تقدمي خدمات ممتازة وذات م�شتوى متقدم  للمتعاملني".
واأ���ش��اف��ت ال��ف��ه��ي��م، " وم���ن اأج����ل ت��ق��دمي خ��دم��ات مم��ي��زة ت�����ش��اه��ي اأف�شل 
اخلدمات املقدمة عاملياً، فاإننا نقوم يف ’مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرونية 
واملعلومات‘ وب�شكل دائم وم�شتمر بقيا�س موؤ�شرات اأداء مركز ات�شال حكومة 
و�شيلة من  وهو  الرئي�شية‘،  الأداء  ’موؤ�شرات  بالعتماد على منهج  اأبوظبي 
و�شائل قيا�س وحتديد مدى تقدم هذه املوؤ�شرات جتاه حتقيق اأهداف اجلهة 
احلكومية. وتت�شمن هذه املوؤ�شرات؛ احلل من اأول مكاملة؛ وقبول احلالت؛ 
ودقة الإجابة؛ وامتثال اجلهة مل�شتوى اخلدمة، اأي التزام اجلهة بالرد على 

احلالت بح�شب الطار الزمني املتفق عليه". 

••  دبي –الفجر:

اأنفقته اجلمعية يف  ما  " بيت اخلري" اأن جمموع  ل�  العامة  الإدارة   اأعلنت 
عام 2016 على براجمها وم�شاريعها اخلريية بلغ 195.5 مليون درهم، 
اأ�شرة منها تلقت م�شاعدات   5500 اأ�شرة،  األف   25 ا�شتفادت منها حوايل 
األف   15 1900 يتيم واأكر من  نقدية ب�شكل �شهري، بالإ�شافة حلوايل 
طالب حمتاج، وغريهم من الأرامل والأيتام واملر�شى وامل�شنني والغارمني 
وذوي الحتياجات اخلا�شة. واأكد م�شدر م�شوؤول يف الإدارة املالية للجمعية 
اأن معظم ما مّت اإنفاقه يف العام املا�شي جاء من موردي الزكاة وال�شدقات، 
 123 2016 حوايل  اأم��وال الزكاة التي توفرت للجمعية عام  حيث بلغت 

مليون درهم، يف حني بلغت اأموال ال�شدقات حوايل 73 مليون درهم.
وحول الربامج وامل�شاريع التي اأنفقت عليها اجلمعية من اأموال الزكاة، بني 
بلغ  الدخل، حيث  املتعففة وحم��دودة  الأ�شر  برنامج  كان  اأهمها  اأن  امل�شدر 
حجم امل�شاعدات النقدية ال�شهرية لالأ�شر خالل العام املا�شي 52.3 مليون 
درهم، اإ�شافة اإىل 15 مليون درهم اأنفقت على دعمها باملواد الغذائية �شهرياً، 
وقدمت اجلمعية مبلغ 52.2 مليون درهم للحالت الطارئة للتفريج عن 
اأنها ت�شتحق امل�شاعدة، كما  معاناة الأ�شر التي طرقت باب اجلمعية، وتبني 
اخلا�شة، حيث  الحتياجات  ذوي  لأ�شر  �شهرية  م�شاعدات  اجلمعية  قدمت 
بلغ ما اأنفقته اجلمعية عليها من اأموال الزكاة 1.6 مليون درهم، بالإ�شافة 
اإىل ق�شاء الدين عن بع�س الغارمني، حيث اأنفقت اجلمعية على هذا البند 

حوايل 390 األف درهم.
اأما امل�شاريع التي اأنفقت عليها اجلمعية من اأموال ال�شدقات فتوزعت على  
14.8 مليون  2016 ما يزيد عن  ع��ام  اأنفق عليه  ال��ذي  الأي��ت��ام  م�شروع 
درهم، وبرنامج الطالب الذي بلغ جمموع اإنفاقه 3.1 مليون درهم، منها 
درهم  األف  و903  قرطا�شية،  �شكل  على  لهم  �شرفت  درهم  مليون   2.2

اأنفقت على الطلبة اجلامعيني.
يف  خا�س  وب�شكل  واملنا�شبات،  املوا�شم  يف  الأ���ش��ر  اإ�شعاد  مل�شاريع  وبالن�شبة 
الرم�شاين  امل��ري  على   2016 يف  اجلمعية  اأنفقته  م��ا  بلغ  رم�شان،  �شهر 

10.2 مليون درهم، و3.7 مليون درهم على م�شروع اإفطار �شائم واخليم 
الرم�شانية، بالإ�شافة اإىل 3 ماليني وزعتها على الأ�شر كزكاة فطر.

اأبناء  على  مالب�س  ك�شوة  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  خ��الل  اجلمعية  وزع��ت  كما 
احلالت بقيمة 7.1 مليون درهم، و23.7 مليون درهم كعيدية يف عيدي 
اإطعام  اإىل  بالإ�شافة  اأ�شاحي،  حلوم  دره��م  مليون   2 و  والأ�شحى،  الفطر 
الطعام للم�شاكني على مدار العام، حيث وزعت اجلمعية عام 2016 وجبات 
غذائية اأ�شبوعياً على العمال واملحتاجني يف عدد من الإمارات واملناطق، مبا 

يزيد عن 3.5 مليون درهم.
يف  نق�س  من  تعاين  التي  لالأ�شر  اإ�شافية  م�شاعدات  اجلمعية  قدمت  كما 
جتهيزات منازلها، كما �شددت عن املع�شرين ر�شوم املاء والكهرباء، وقد بلغ 
ما اأنفقته "بيت اخلري" يف هذا اجلانب عام 2016 ما يزيد عن 2.1 مليون 
درهم، بالإ�شافة اإىل 570 األف درهم ل�شيانة بيوت الأ�شر التي تعاين من 
م�شاكل يف بنية م�شاكنها الأ�شا�شية، و1.1 مليون درهم اأنفقت على م�شروع 
"رد اجلميل" لدعم املواطنني الذين ي�شكون من تعر يف ا�شتكمال �شروط 
اإ�شكانهم، واأخرياً فقد اأنفق م�شروع "عالج" مل�شاعدة املر�شى املقيمني، مبلغ 

واملحتاجني. املر�شى  مئات  منه  ا�شتفادت  درهم،  مليون   4.8
ووّجهت اإدارة اجلمعية ال�شكر والتقدير للمانحني واملتربعني واأهل اخلري 
ت بال�شكر �شركاء اخلري ال�شراتيجيني، ويف  الذين دعموا اجلمعية، وخ�شّ
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  راأ�شها  وعلى  اخلريية،  مكتوم  اآل  هيئة  مقدمتهم 
را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير املالية، حفظه اهلل،  موؤ�ش�س الهيئة 
وراعيها، و�شمو ال�شيخ را�شد بن حمدان اآل مكتوم ، �شلمه اهلل، رئي�س جمل�س 
اأعطى  من  ولكل  الإ���ش��الم��ي،  دب��ي  لبنك  بال�شكر  اأي�شاً  وتوجهت  الأم��ن��اء، 

واأنفق من خالل بيت اخلري، وكان �شريك هذا النجاح.
للعام  حملتها  دع��م  يف  للم�شاركة  ال��ك��رام  املح�شنني  اجلمعية  اإدارة  ودع��ت 
2017 "ولهم اأجر كرمي"، فهي ت�شع اأملها باملانحني واأهل اخلري الذين 
مل يق�شروا يوماً يف دعم م�شاريعها، وتتمنى لهم التوفيق وال�شداد، وتعدهم 
باأن تكون بيت اخلري دائماً عند ح�شن ظنهم يف العطاء الذي هم اأهله، ولهم 

من اهلل عز وجل اأجر كرمي.

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/29  عر�ض واإيداع عمايل

حمل  جمهول  الغبا�س  1-ك��ف��اح   / عليه  املعرو�س  اىل 
التوظيف  خلدمات  ريت�س   / العار�س  ان  مبا  القامة 
العامري  م��و���ش��ى  عي�شى  ومي��ث��ل��ه:م��و���ش��ى  �������س.ذ.م.م 
مبلغ  عليكم  عار�شا  الينا  تقدم  العار�س  ب��ان  نعلنكم 

وقدره )38000( درهم + تذكرة العودة .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/360 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- مدار المارات ملواد البناء �س.ذ.م.م

وميثله:�شعيد مبارك عبيد احمد الزحمي 
باعالن املطعون �شدهم:1- را�س للهند�شة �س.ذ.م.م 2- فوزي حممد احمد 
نعلنكم  القامة  ريدى جمهويل حمل  كيلينجييت  نارايان  رام   -3 �شرحان 
باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�شور اىل 

حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

     حمكمة   التمييز
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2015/664  ا�ستئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- حممد يا�شني دغم�س  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف / وليد خالد رعد وميثله:�شعيد مبارك عبيد احمد الزحمي   
قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/888 عقاري كلي 

بتاريخ:2015/11/9     
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2017/6/21 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1101  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- امري عبا�س حممد روغنى 2-ح�شينعلي حممد روغنى  
3- ح�شنعلي حممد روغنى 4-�شركة ابراتكو للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهويل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك ملي ايران وميثله:من�شور عبداهلل حممد 
احمد الزرعوين  قد ا�شتاأنف / احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2015/1499 جتاري 
 2017/6/21 املوافق  الربعاء   يوم  لها جل�شه  بتاريخ:2016/7/17 وحددت  كلي 
يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.30 ال�شاعة 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا علما بانه 

الدعوى جمددة من ال�شطب
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

 اأكرث من 72 األف ذبيحة جهزتها رم�سان املا�سي من الغنم واملاعز والإبل 
م�ضالخ اأبوظبي ت�ضتقبل اجلمهور من ال�ضاد�ضة �ضباحا حتى 

ال�ضاد�ضة م�ضاء ووردية ليلية حتى الواحدة والن�ضف
•• ابوظبي –الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ا�شتكملت   
�شهر  ل�شتقبال  امل�شالخ  ا�شتعدادات 
رم�شان املبارك ، واأكدت على اعتماد 
واأج���رت  ال�شحية،  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل 
لتتيح  الأوق�����������ات  ع���ل���ى  ت���ع���دي���الت 
ال�شاد�شة  م���ن  ل��ل��ج��م��ه��ور  اخل���دم���ة 
م�شاء  ال�������ش���اد����ش���ة  وح���ت���ى  ���ش��ب��اح��ا 
اأي�����ام الأ����ش���ب���وع كاملة  وع��ل��ى م����دار 
بهدف  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  طيلة 
والطلب  اجلمهور  احتياجات  تلبية 
ال�شهر  خ��الل  الذبائح  على  املتزايد 
اأف�شل  تقدمي  على  الكرمي وحر�شا 
اآلية  ل��ل��ج��م��ه��ور واإي���ج���اد  اخل���دم���ات 

مرنة يف التوقيت تنا�شب اجلميع.
واأكدت البلدية اأنها ا�شتجابة لرغبة 
من  امل�شالخ  م��رت��ادي  من  الكثريين 
تقدمي  ول��ال���ش��ت��م��رار يف  اجل��م��ه��ور 
اأرقى اخلدمات فقد تقرر ا�شتحداث 
وردي�������ة ع���م���ل ث���ال���ث���ة ) ل���ي���ل���ي���ة( يف 
ال�شهر  اأي���ام  ط��وال  اأبوظبي  م�شالخ 
ال�شائمني  معاناة  لتخفيف  الكرمي 
وجتنيبهم الزحام ب�شكل يخدم كافة 
ال�شرائح العاملة يف املجتمع وبذلك 
يكون دوام هذه الوردية  من ال�شاعة 
ال�شاعة  اإىل  ليال   10.00 العا�شرة 
الليل يف م�شلخ  1.30بعد منت�شف 
اأبوظبي للجمهور وم�شلخ بني يا�س 

وم�شلخ ال�شهامة .
واأِ�شارت البلدية اأنها اتخذت العديد 
اإىل تلبية  ال��ه��ادف��ة  م��ن الإج�����راءات 
رم�شان  خالل  اجلمهور  احتياجات 
مت��ث��ل ذل���ك يف رف���ع ج��اه��زي��ة جميع 
عدد  م�شاعفة  مت  حيث  الق�شابني 
كما   ، امل�شالخ  جميع  يف  الق�شابني 
نظافة  وع��م��ال  ق�شابني  ت��وف��ري  مت 
ل���ل���وردي���ات ال��ل��ي��ل��ي��ة، وزي������ادة عمال 
وجلميع  امل�شالخ  ك��اف��ة  يف  النظافة 

الورديات، وزيادة عدد امل�شرفني.
الذبح  ر����ش���وم  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك������دت 
بنف�س  ���ش��ت��ب��ق��ى  ال���ذب���ائ���ح  وجت��ه��ي��ز 
ال��ت�����ش��ع��رية امل��ع��ت��م��دة م���ن غ���ري اأي 
لل�شاأن  دره���م���ا   15 وه����ي  زي������ادات 
للعجول  دره�����م�����ا  و40  وامل������اع������ز 
لالأبقار  دره���م���ا  و60  وال���ق���ع���دان 
الأ�شعار  ه����ذه  وت�����ش��م��ل  واجل����م����ال 
اإىل  وامل��اع��ز  ال�����ش��اأن  ذبيحة  تقطيع 
والأبقار  اجل��م��ال  اأم����ا  ق��ط��ع  اأرب���ع���ة 
فتقطع اإىل  -6 8 قطع ح�شب رغبة 

الزبون وهناك ر�شم 10 دراهم
للتقطيع اخلا�س بخ�شو�س ال�شاأن 

واملاعز و60 درهما لتقطيع العجول 
لالأبقار  دره���م  و100   ، واحل����ريان 
حر�شها  موؤكدة   ، الكبرية  واجلمال 
اأرقى اخلدمات وبنف�س  على تقدمي 
الر�شوم.  وحول اخلدمات امل�شتحدثة 
اأنها  ال��ب��ل��دي��ة  اأو���ش��ح��ت  امل�����ش��ال��خ  يف 
التو�شيل  خدمة  املو�شم  ه��ذا  توفر 
، كما  ذل��ك  امل��ن��ازل للراغبني يف  اإىل 
ت��وف��ر ح��اف��ظ��ات م��ن ال��ف��ل��ني املربدة 
بنقل  الراغبني  للمتعاملني  بالثلج 
ب��ع��ي��دة وذلك  م��ن��اط��ق  اإىل  ال��ذب��ائ��ح 

حلفظها وحمايتها من التلف .
وك�����ش��ف��ت ال��ب��ل��دي��ة اأن��ه��ا اأدخ���ل���ت اإىل 
م�شاخلها هذا العام طاولت حديثة 
حيث   ، الذبائح  لتجهيز  خم�ش�شة 

باحتوائها  ال���ط���اولت  ه���ذه  ت��ت��م��ري 
ومتطلبات  اجل��ودة  موا�شفات  على 
والوقاية  العامة  والنظافة  ال�شحة 
من التلوث ، وتتيح لعمال اخلدمات 
ب��ي��ئ��ة �شحية  يف  ال��ذب��ي��ح��ة  جت��ه��ي��ز 
مت  الطاولت  هذه  اأن  م�شرية  اآمنة، 
توزيعها على جميع م�شالخ اأبوظبي 
. اأما عن اإجراءات ال�شالمة وال�شحة 
اإج�������ازة جتهيز  امل��ت��ب��ع��ة يف  ال���ع���ام���ة 
املوا�شي للم�شتهلكني فاأكدت البلدية 
اأن م�شاخلها تتخذ اإجراءات �شارمة 
بهذا ال�شاأن حيث يتم الفح�س ب�شكل 
املوا�شي  جميع  ع��ل��ى  وع��ل��م��ي  دق��ي��ق 
يتم  املوا�شي كما  اأ�شواق  اإىل  ال��واردة 
اإجراء الفح�س البيطري قبل الذبح 

اأط���ب���اء بيطريني  ق��ب��ل  وب���ع���ده م���ن 
متخ�ش�شني ذوي خربات طويلة يف 

العمل بامل�شالخ.
واأه����اب����ت ال��ب��ل��دي��ة ب��اجل��م��ه��ور اإىل 
ال�شحية  الإر�����ش����ادات  ات��ب��اع  اأه��م��ي��ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة  ب��ال��ذب��ائ��ح مب��ن��ا���ش��ب��ة هذا 
عدم  اإىل  داع���ي���ا  ال��ف�����ش��ي��ل  ال�����ش��ه��ر 
البيوت  ب��ال��ذب��ح يف  اجل��م��ه��ور  ق��ي��ام 
امل�شالخ  وخ���ارج  ال��ع��ام��ة  الأم��اك��ن  اأو 
�شرورة  ع��ل��ى  م�����ش��ددة   ، امل��رخ�����ش��ة 
انت�شار  وجتنب  البيطري  الفح�س 
الطبيب  وا����ش���ت�������ش���ارة  الأم������را�������س 
البيطري املتواجد با�شتمرار يف �شوق 
يف  الن�شح  لتقدمي  وامل�شلخ  املوا�شي 
كل ما يهم �شحتهم وق��راءة ن�شرات 
انتظار  �شالت  يف  املتوفرة  التوعية 
اجل���م���ه���ور داخ������ل امل�������ش���ال���خ م���وؤك���دا 
امل�شوؤولية املجتمعية يف احلفاظ على 

مدينتنا وبيئتنا جميلة ونظيفة.  
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
وت���دي���ر منظومة  اأب��وظ��ب��ي مت��ت��ل��ك 
املعايري  وذات  احلديثة  امل�شالخ  من 
العاملية موزعة على م�شاحة جغرافية 
امل�����ش��ال��خ يف:  ه���ذه  م��ت��وازن��ة وتتمثل 
م�شلخ اأبوظبي الآيل وهو خم�ش�س 
اأبوظبي  م�����ش��ل��خ  ال���ت���ج���اري،  ل��ل��ذب��ح 
امليناء  منطقة  يف  وي��ق��ع  للجمهور 
منطقة  يف  ويقع  يا�س  بني  م�شلخ   ،
يف  ويقع  ال�شهامة  م�شلخ  يا�س،  بني 
وم�شلخ  القدمية،  ال�شهامة  منطقة 
ال�شاحنات  طريق  على  ويقع  الوثبة 

يف منطقة الوثبة.
وك�شفت البلدية اأن العدد الإجمايل 
خ���الل رم�شان  امل�����ش��ال��خ  ل��ل��ذب��اح يف 
املا�شي 2016 فاق 70000 راأ�س 
من املاعز والأغ��ن��ام ، و2000  من 

الأبقار والإبل. 
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حولت ملفات امل�سابني اإىل جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان 

»القافلة الوردية« تكت�ضف 10 اإ�ضابات ب�ضرطان الثدي يف م�ضريتها ال�ضابعة
النهائية الطبية  التحاليل  نتائج  بانتظار  اأخرى  حالت   8

امل�سرية ال�سابعة قدمت اأكرب عدد من الفحو�سات املجانية يف تاريخ القافلة لـ7108 اأ�سخا�ض
األفًا 874 �سخ�سًا ا�ستفادوا من فحو�سات القافلة الوردية على مدار اأعوامها ال�سبع  48

» متالزمة داون« حتتفي بعطوان الفائز بجائزة هيا للرتبية اخلا�سة

م�ضيدة بعطائه الالحمدود لذوي  الهمم  ومبادراته الإيجابية 
مطارات دبي ت�ضت�ضيف ور�ضة عمل لتعزيز جتربة امل�ضافرين

ملتالزمة  الم����ارات  اأ���ش��رة جمعية  ه��ن��اأت 
داون الأ�شتاذ  حممود عطوان التنفيذي 
ل���ف���وزه ب���ج���ائ���زة  ب��اجل��م��ع��ي��ة  الإداري 
فئة  ع��ن  اخلا�شة  للربية  هيا  الأم���رية 
التكرمي  ، وقد مت  املتميز  امل��ايل  املوظف 
اأجواء احتفالية مهيبة بح�شور حرم  يف 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، 
والتي  احل�شني،  بنت  هيا  الأم���رية  �شمو 
ال��شاد�شة  ال�����دورة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ك��رم��ت 
للجائزة . واأكد �شعادة عيد حممد ثاين 
ح����ارب ال��ف��ال���ش��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س ادارة 
اجل��م��ع��ي��ة اأن ت��ك��رمي ال���ك���وادر الإداري�����ة 
اأ�شحاب  م���ي���دان  يف  ال��ع��ام��ل��ة  وال��ف��ن��ي��ة 
ه��و مبثابة  اخل��ا���ش��ة،  ال��رب��ي��ة  و  الهمم 
ت��ك��رمي ل��ل��ف��ئ��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل م��ع��ه��ا ومن 
اإميان متاأ�شل يف  اأجلها، وهو تعبري عن 
اأهمية  على  م�����ش��ددا  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات 
العالية  اجل����ودة  ذات  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
وتدفع  والإيجابية،  ال�شعادة  تن�شر  التي 

نحو م�شتقبل اأكر اإ�شراقاً ومتيزاً.
وعرب عن تثمينه جلهود اجلائزة الكبرية 
يف خدمة اأ�شحاب الهمم وان اجلائزة تعد 

م�شتوى  وعلى  اجلوائز  اأرق��ى  من  اليوم 
عال من الأهمية حمليا واإقليميا والتي 
الكبرية  اجل����ه����ود  خ�����الل  م����ن  ت����ه����دف 
امل��ب��ذول��ة اىل الرت��ق��اء مب��ج��ال الربية 
اخلا�شة وحتفيز وت�شجيع العاملني فيها 
العمل بكل ما هو مبدع وجديد يف  على 
ثمارها  ا���ش��ت��دام��ة  متمنيا  امل���ج���ال  ه���ذا 

ابنائنا  م�شلحة  يف  ي�شب  م��ا  ك��ل  حلفز 
متالزمة  ذوي  وم����ن  ال��ه��م��م  وي  م��ن��ذ 
الفال�شي  وب�����ارك  خ���ا����س.  ب�����ش��ك��ل  داون 
عطوان  حممد  حممود  الأ�شتاذ  ح�شول 
م�شيدا بجهوده املبذولة لذوي متالزمة 
داون وملا يتمتع به من م�شداقية وعمل 
دوؤوب وخمل�س منذ التحاقه بالعمل يف 

منال  ال��دك��ت��ورة  وه��ن��اأت  كما   . اجلمعية 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ال�شيد  ج���ع���رور 
حم��م��ود ع��ط��وان ع��ل��ى الجن����از م�شرية 
متميز  وو�شفته  معطاء  ان�شان  ان��ه  اىل 
باأنه ديناميكي يحب عمله كثريا ويتميز 
بح�شن اخللق والعمل اجلاد املنظم منذ 

التحاقه بالعمل يف اجلمعية.

•• دبي - وام :

اأم�س  دب����ي  م���ط���ارات  ا���ش��ت�����ش��اف��ت   
خبريا   30 ت�������ش���م  ع���م���ل  ور������ش�����ة 
والعمليات  الب���ت���ك���ار  جم�����الت  يف 
نخبة  ميثلون  اخل��دم��ات  وت�شميم 
قطاع  خدمات  يف  املتخ�ش�شني  من 

الطريان.
وتهدف الور�شة التي ت�شتمر يومني 
وا�شراتيجية  روؤي�������ة  و����ش���ع  اىل 
X مبا   10 تتواكب م��ع روؤي���ة دب��ي 
ي�شرا  اأك��ر  ال�شفر  جعل  �شاأنه  م��ن 
وم���ت���ع���ة ع����رب م���ط���ار دب�����ي ال�����دويل 
العامل  ازدح���ام���ا يف  الأك����ر  امل��ط��ار 
وكان  ال��دول��ي��ني.  امل�شافرين  جلهة 
لتوليد  �شمم   X  10 دب��ي  برنامج 
الب����ت����ك����ارات ال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
ت�شع مدينة دبي يف مكانة متقدمة 
نظرياتها  ب��اق��ي  ع��ن  ���ش��ن��وات  بع�شر 
يف ال���ع���امل. وي��ب��ح��ث امل�����ش��ارك��ني يف 
والإدارة  دب����ي  ���ش��رط��ة   - ال���ور����ش���ة 
الأجانب  و���ش��وؤون  لالإقامة  العامة 
وموؤ�ش�شة  دب����ي  وج���م���ارك  دب����ي  يف 
والتجاري  ال�شياحي  للت�شويق  دبي 

وط������ريان الإم���������ارات ووك����ال����ة دبي 
وموؤ�ش�شة  اجل��وي  لل�شفر  الوطنية 
الهند�شية  ال��ط��ريان  مل�����ش��اري��ع  دب���ي 
اك�س،   10 دب����ي  ب���رن���ام���ج  وف���ري���ق 
اإىل  الذكية  دب��ي  حكومة  وموؤ�ش�شة 
جانب فريق موؤ�ش�شة مطارات دبي - 
فر�س تعزيز جتربة امل�شافرين عرب 
�شي�شتقبل  الذي  الدويل  دبي  مطار 
89 مليون  العام ما يزيد عن  ه��ذا 

م�شافر.

الرئي�س  نائب  وق��ال ماجد اجلوكر 
الول - ال�شمان املوؤ�ش�شي واحلوكمة 
يف م��ط��ارات دب��ي ان ال��ت��ع��اون يلعب 
دورا حا�شما للغاية يف تطوير طرق 
ان  خا�شة  اخلدمة  لتعزيز  مبتكرة 
م��ط��ار دب���ي ال����دويل امل��ط��ار الأكر 
ازدحاما يف العامل جلهة امل�شافرين 

الدوليني.
وا�شاف لدينا خطط مثرية ل�شمان 
على هذا  الأف�����ش��ل  امل��ط��ار  يكون  اأن 

ال��ك��وك��ب، وذل���ك م��ن خ���الل الدعم 
اأ�شحاب  من  العديد  من  والتفاعل 
امل�شلحة لدينا و�شتلعب مبادرة 10 
على  م�شاعدتنا  يف  حا�شما  دورا   X

حتقيق هذا الهدف .
ال��ع��م��ل ه����ذه الأوىل  وت���ع���د ور����ش���ة 
ور�س  من  �شل�شلة  �شمن  نوعها  من 
العمل امل�شركة التي �شتحدد وتقدم 
املطارات  اب��ت��ك��ارات  تدريجي  ب�شكل 

. X 10 التي �شتدعم دبي

•• ال�شارقة-الفجر:

اإحدى  الوردية”،  “القافلة  اأعلنت 
اأ���ش��دق��اء مر�شى  م��ب��ادرات جمعية 
وتعزيز  بن�شر  امل��ع��ن��ي��ة  ال�����ش��رط��ان، 
اأن  الثدي،  �شرطان  مبر�س  الوعي 
اختتمت  التي  ال�شابعة،  م�شريتها 
اإم���ارات  امل��ا���ش��ي و�شملت  م��ار���س  يف 
الدولة ال�شبع، ك�شفت 10 اإ�شابات 
ب�شرطان الثدي، موؤكدة اأنها اتخذت 
الإجراءات الالزمة بتحويل جميع 
احلالت اإىل اجلمعية لتقدمي �شبل 

امل�شاعدة املمكنة.
وتوزعت الإ�شابات املكت�شفة على 4 
اإمارات، بواقع 4 حالت يف عجمان، 
و3 يف راأ�����س اخل��ي��م��ة، وح��ال��ت��ان يف 
ال�����ش��ارق��ة، وح��ال��ة واح����دة يف دبي، 

وراوح����ت اأع��م��ار امل��ر���ش��ى ب��ني 34 
جن�شياتهم  وت��ن��وع��ت  ع���ام���اً،  و62 
ب�����ني: ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة )ح���ال���ت���ان( 
وامل�شرية  والأردن���ي���ة  والإم���ارات���ي���ة 
والباك�شتانية  وال�شورية  واملغربية 

والهندية والهولندية.
التي  ال��ت��وع��وي��ة  م�شريتها  وخ���الل 
املا�شي،  مار�س   17-7 امتدت من 
حتديد  م��ن  اأي�����ش��اً  القافلة  متكنت 
اإ����ش���اف���ي���ة ي�����ش��ت��ب��ه يف  ح�������الت   8
اإ�شابتها باملر�س، واأجرت الفحو�س 
والتحاليل الطبية الالزمة لها، اإل 
اأنها لتزال بانتظار النتائج النهائية 

لتحديد ماهية احلالة بدقة.
اللجنا  رئي�س  ك��رم،  بن  وقالت رمي 
فر�شان  مل�������ش���رية  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
انطلقت  اأن  منذ  ال��وردي��ة:  القافلة 

يف  الوردية  القافلة  فر�شان  م�شرية 
ك��رمي��ة من  ب��رع��اي��ة   ،2011 ع���ام 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
القا�شمي،  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
حاكم  الأع������ل������ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
ال�شارقة، وبدعم وتوجيهات قرينة 
جواهر  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  ����ش���م���وه، 
الرئي�س  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
مر�شى  اأ�شدقاء  جلمعية  املوؤ�ش�س 
تعزز  اأن  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ال�������ش���رط���ان، 
اجلهود املحلية املبذولة يف مكافحة 
روح  ون�شرت  ب��ه،  والتوعية  امل��ر���س 
الأمل والإيجابية يف نفو�س املر�شى 
م�شاندتهم  خ���الل  م��ن  واأ����ش���ره���م، 
�شركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ودع��م��ه��م، 
القطاع  يف  �����ش����واء  وال�����داع�����م�����ني، 
الطبي والهيئات واجلمعيات املعنية 

مبكافحة املر�س.
م�شرية  اأن  اإىل  ك���رم  ب��ن  واأ����ش���ارت 
ال��ع��ام، رفعت  ال��وردي��ة ه��ذا  القافلة 
�شعار »�شبع �شنوات.. ل�شبع اإمارات«، 
جهودها  اأه���م���ي���ة  ب���ذل���ك  م����وؤك����دة 
الأعوام  ط��وال  واملتنامية  امل�شتمرة 
الفحو�س  ت����وف����ري  يف  امل���ا����ش���ي���ة 
املجانية والتوعية باملر�س يف جميع 
اأنحاء الدولة. وقد تكللت م�شريتنا 
ال�شابعة بالإعالن عن تقدمي اأكرب 
ع���دد م��ن ال��ف��ح��و���ش��ات امل��ج��ان��ي��ة يف 
اأ�شخا�س،  ل�7108  القافلة  تاريخ 
الطريق  على  ن�شري  اأن��ن��ا  يعني  م��ا 

ال�شحيح يف مكافحة املر�س. 
القافلة  »مت����ك����ن����ت  واأ�������ش������اف������ت: 
ال�شابعة،  م�����ش��ريت��ه��ا  يف  ال����وردي����ة 
الطبية  وكوادرها  فر�شانها  بجهود 

وم���ت���ط���وع���ي���ه���ا و�����ش����ف����رائ����ه����ا، من 
جديدة  اإ�����ش����اب����ات   10 اك���ت�������ش���اف 
الفور  وع���ل���ى  ال����ث����دي،  ب�������ش���رط���ان 
بكل  امللفات اخلا�شة  اإع��داد  با�شرنا 
حالة منها على حدة لتحويلها اإىل 
ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية 
التي �شتتحدد اأف�شل ال�شبل املتاحة 
الطبية  وال��رع��اي��ة  ال��ع��الج  لتاأمني 
للمر�شى  ال�����الزم�����ة  وال��ن��ف�����ش��ي��ة 

واأ�شرهم«.
»الكت�شاف  اأن  ك��رم  ب��ن  واأو���ش��ح��ت 
�شي�شاعد  احل������الت  ل���ه���ذه  امل��ب��ك��ر 
ت�شري  اإذ  ع���الج���ه���ا،  يف  ب���ال����ش���ك 
من   89% اأن  اإىل  ال����درا�����ش����ات 
اكت�شاف  فيها  ي��ت��م  ال��ت��ي  احل����الت 
تتماثل  الأوىل  مراحله  يف  امل��ر���س 
اأماًل  يعطينا  وه��ذا  متاماً،  لل�شفاء 

ك��ب��رياً يف اأن ه���ذه احل����الت ق���ادرة 
وا�شتعادة  امل����ر�����س  ه���زمي���ة  ع���ل���ى 

حياتها الطبيعية من جديد«.
للحالت  »ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأن�����ه  وذك������رت 
بانتظار  لزل����ن����ا  ال���ت���ي  ال���ث���م���اين 
التقارير الطبية التي حتدد طبيعة 
احلالة املر�شية، فاإنني اأود الإ�شارة 
الثدي  اأوارام  م��ن   80% اأن  اإىل 
هي اأورام حميدة وغري خبيثة، لذا 
فاإن هناك فر�شة كبرية لأن تكون 
هذه  يف  املكت�شفة  الأورام  طبيعة 
احلالت لي�شت ذات خطر على حياة 

املري�س، وهذا ما نرجوه فعاًل«.
وخالل �شبعة اأعوام على انطالقتها، 
مت��ك��ن��ت »ال���ق���اف���ل���ة ال�����وردي�����ة« من 
فح�س 48 األفاً و874 �شخ�شاً يف 
خمتلف اأنحاء الدولة، من �شمنهم 
و9643  ام��راأة،  و231  األفاً   39
رجاًل. وخ�شعت يف املجمل 14 األفاً 
و278 حالًة لفحو�س ماموغرام، 
اأج��ري��ت الأ���ش��ع��ة ال�شوتية  يف ح��ني 
النتائج  واأك����دت  ح��ال��ة.   1802 ل��� 
اإ�شابة  الفحو�شات  لهذه  النهائية 
العام  ح��ت��ى  ب��امل��ر���س  اإ���ش��اب��ة   32

واإ�شابة  لن�شاء،  منها   31 املا�شي، 
اإجمايل  ل��ريت��ف��ع  ل���رج���ل،  واح�����دة 
امل�شرية  بنهاية  املكت�شفة  احل���الت 
وقطعت  ح��ال��ة.   42 اإىل  ال�شابعة 
ال�شبعة  اأع���وام���ه���ا  خ���الل  ال��ق��اف��ل��ة 
اأكر  كيلومراً، مب�شاركة   1640
عيادة  و578  ف��ار���ش��اً،   490 م��ن 
طبية، وما يزيد عن 700 متطوع، 
ما يدل على حجم اجلهود الكبرية 
التي يبذلها فر�شان اخلري ملكافحة 
باأهمية  والتوعية  ال��ث��دي  �شرطان 

الفحو�س الدورية لكت�شافه.

البن����ك الع�����ربي الف�����ريقي ال���دويل - فروع دولة الإمارات العربية املتحدة
امليزانية العمومية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
بيان اليرادات

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلنياي�ساحات حول البيانات املاليةلل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
2015   2016 املوجودات   

الف درهم الف درهم      
نقد واأر�شدة لدى امل�شرف املركزي  

744.209   630.182 لدولة المارات العربية املتحدة  

1.332.899                 2.620.253 م�شتحق على البنوك الخرى 

امل�شتحق على املركز الرئي�شي 

134.975   165.332 والفروع الخرى  

1.614.611                    1.699.797 قرو�س و�شلفيات  

447.323   452.966 ا�شتثمارات متاحة للبيع  

1.575   2.642 ممتلكات ومعدات  

-      5.546 اأ�شول �شريبة موؤجلة  

 37.269   33.985 موجودات اخرى  

4.312.861   5.610.703 اجمايل املوجودات  

املطلوبات
3.292.060   3.891.240 ودائع العمالء  

353.237   882.642 م�شتحق للبنوك الخرى 

امل�شتحق للمركز الرئي�شي 

145.319 والفروع الخرى   9.276  

60.907   123.378 مطلوبات اخرى  

3.851.523   4.906.536 اجمال املطلوبات  

حقوق املركز الرئي�سي
212.620   319.137 راأ�س املال املخ�ش�س  

55.160   68.791 احتياطي قانوين  

193.558   316.239 ارباح مراكمة  

461.338   704.167 اجمايل حقوق املركز الرئي�شي 

اجمايل املطلوبات وحقوق 

4.312.861   5.610.703 املركز الرئي�شي  

1.005.372                       1068.991 احل�شابات النظامية واللتزامات الخرى 

2015   2016    
الف درهم الف درهم      

74.796   134.473 ايرادات فوائد  
)8.945(   )20.128( م�شاريف فوائد  

65.851   114.345 �شايف ايرادات فوائد  

30.014   65.162 ايرادات العمولت والر�شوم 
)494(   )602( م�شروفات العمولت والر�شوم 

 29.520   64.560 �شايف ايرادات العمولت والر�شوم 

�شايف الرباح من التعامالت
25.100   28.458 بالعمالت الجنبية  

312   239 ايرادات ت�شغيلية اخرى  
25.412   28.697    

120.783   207.602 ايرادات ت�شغيلية  

)11.530(   )17.090( م�شاريف عاملني  
)1.610(   )1.809( م�شروفات اليجارات الت�شغيلية 

م�شروفات وا�شتهالك  
)456(   )630( املمتلكات واملعدات  

)6.290(   )11.644( م�شروفات ت�شغيلية اخرى 
)112.967(                   )8.817( خم�ش�شات   

)12.070(   167.612 ربح ال�شنة قبل  ال�شريبة 

)2.614(   )31.300( �شريبة الدخل  

)14.684(   136.312 �شايف الربح لل�شنة بعد ال�شريبة 

من  ا�شتقطابها  مت  ادن��اه  امل��درج��ة  املالية  البيانات  ح��ول  الي�شاحات 
الي�شاحات التف�شيلية التي �شملها تقرير مراقبي احل�شابات والتي 

تعد جزءاً من البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016.

1- ال�سكل القانوين والن�سطة الرئي�سية:
البنك العربية الفريقي الدويل فروع دولة المارات العربية املتحدة 
بناء على رخ�شة بنك كاملة  ابوظبي ودب��ي  ام��ارة  ن�شاطه يف  ميار�س 

�شادرة من م�شرف المارات العربية املتحدة املركزي.
البنك العربي الفريقي املركز الرئي�شي موؤ�ش�س يف القاهرة جمهورية 
م�شر العربية وي�شمل الن�شاط الرئي�شي للفروع قبول الودائع ومنح 
القرو�س وال�شلفيات وتقدمي اخلدمات امل�شرفية التجارية للعمالء.

2- اهم ال�سيا�سات املحا�سبية:
اأ- اأ�س�ض التوحيد

احل�شابات  ا�شتبعاد  بعد  الفرعني  ومطلوبات  م��وج��ودات  توحيد  يتم 
ا�شتبعاد  بعد  واخل�شائر  الرب���اح  بيان  توحيد  ويتم  بينهما  اجل��اري��ة 

اليرادات وامل�شروفات املقبو�شة واملدفوعة بني الفرعني.
ب- ترجمة العمالت الجنبية

بال�شافة  الجنبية  بالعمالت  وامل��ط��ل��وب��ات  امل��وج��ودات  ترجمة  يتم 
لعقود �شراء العمالت الجنبية اىل دراهم الم��ارات العربية املتحدة 
العمليات  ترجمة  يتم  كما  امليزانية  بتاريخ  ال�شائد  ال�شرف  وب�شعر 
خالل ال�شنة بالعملة الجنبية اىل دراهم الم��ارات با�شعار التحويل 
او  ارب���اح  اي��ة  واخل�شائر  الرب���اح  ح�شاب  حتميل  ويتم  حينه  ال�شائدة 

خ�شائر ناجتة عن هذه الرجمة.
ج - القرو�ض وال�سلفيات:

القرو�س وال�شلفيات هي القرو�س واملدينون املن�شاآة من قبل الفروع 
من خالل تقدمي الموال لحد املدينني وهي بخالف اليداعات لدى 
بنوك اخرى واليداعات لدى املركز الرئي�شي والفروع الخرى يتم 
القيمة  انخفا�س  خم�ش�شات  من  �شافية  واملدينني  القرو�س  اظهار 
بانه غري  امل�شكوك يف حت�شيلها عندما يتم حتديد قر�س  لالر�شدة 
القانونية ال�شرورية  ا�شتتفاد كافة الج��راءات  قابل للتح�شيل وبعد 

وبعد حتديد اخل�شارة النهائية يتم حذف القر�س مبا�شرة.
د - املمتلكات واملعدات:

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�شا ال�شتهالك املراكم وخ�شائر 
املمتلكات  تكلفة  بحذف  ال�شتهالك  احت�شاب  ويتم  القيمة  انخفا�س 
املقدرة  اق�شاط مت�شاوية على مدى العمار النتاجية  واملعدات على 

لها.

الدويل  الفريقي  العربي  للبنك  املالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
فروع دولة المارات العربية املتحدة عن ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 
2016 ان البنك العربي الفريقي الدويل املركز الرئي�شي موؤ�ش�شة يف 

القاهرة جمهورية م�شر العربية.

امل�سوؤولية اخلا�سة بكل من ادارة الفروع ومدققي احل�سابات:
تقع م�شوؤولية هذه البيانات املالية على عاتق ادارة الفروع وتنح�شر 
م�شوؤوليتنا يف ابداء الراأي حول هذه البيانات املالية بناء على اعمال 

التدقيق التي قمنا بها.

ا�سا�ض الراأي:
الدويل  ال�شادرة عن الحت��اد  الدولية  للمعايري  بتدقيقنا وفقا  قمنا 
تدقيقنا بحيث  وننفذ  ان نخطط  املعايري  وتق�شي هذه  للمحا�شبني 
نح�شل على تاأكيدات معقولة بان البيانات املالية خالية من الخطاء 
املادية وقد ت�شمنت اعمال التدقيق اجراء فح�س على ا�شا�س اإختباري 
كما  املالية  البيانات  يف  املدرجة  والي�شاحات  للمبالغ  املوؤيدة  لالدلة 
امل�شتخدمة  املحا�شبية  ل��ل��م��ب��ادئ  تقييما  ال��ت��دق��ي��ق  اع��م��ال  ت�شمنت 
والتقديرات املهمة التي قامت بها الدارة بال�شافة اىل تقييم عر�س 
البيانات املالية ب�شورة عامة هذا ونعتقد بان تدقيقنا قد زودنا باأ�شا�س 

معقول لبداء راأينا.

الراأي: 
براأينا ان البيانات املالية تعرب ب�شورة عادلة من كافة النواحي املادية 
عن املركز املايل للبنك العربي الفريقي الدويل - فروع دولة المارات 
عملياته  نتائج  وك��ذل��ك   2016 دي�شمرب   31 يف  كما  املتحدة  العربية 
والتغريات يف حقوق ملكيته وتدفقاته النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك 
جمل�س  عن  ال�شادرة  الدولية  املالية  التقارير  ملعايري  وفقا  التاريخ 

معايري املحا�شبة الدولية.

امور اخرى:
م��ن قبل  دف��ات��ر حما�شبية منتظمة  ق��د مت م�شك  ان��ه  ن��وؤك��د  اننا  كما 

الفروع وان البيانات املالية تتفق مع ما جاء يف تلك ال�شجالت.

كي بي اأم جي
فرباير 2017
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•• عجمان- وام :

 نظمت جامعة عجمان بالتعاون مع هيئة الهالل 
فرقا  وا�شنع  خ��ريا  اف��ع��ل  بعنوان  ن���دوة  الأح��م��ر 
حول  متنوعة  �شورا  ت�شمن  م�شاحبا  ومعر�شا 
التي  املختلفة  والن�شاطات  الإن�شانية  احلمالت 
يقوم بها الهالل الأحمر داخل الدولة وخارجها.

اآل علي  اآم��ن��ة خليفة  ال��دك��ت��ورة  ال��ن��دوة  ق��دم��ت 
بح�شور  عجمان  اأع��م��ال  �شيدات  جمل�س  رئي�شة 
الدكتور عبداحلق النعيمي، نائب مدير اجلامعة 
النعيمي،  اإبراهيم  و�شيف  والت�����ش��ال،  للتطوير 

مدير هيئة الهالل الأحمر- فرع عجمان.
الأحمر  الهالل  هيئة  ان  اآمنة  الدكتورة  وقالت 
الإماراتي هيئة اإن�شانية تطوعية نالت العراف 

الدويل بان�شمامها اإىل الحتاد الدويل جلمعيات 
الهالل الأحمر وال�شليب الأحمر عام 1986.

وحتدثت عن اأهداف الهيئة وعن اإدارة املتطوعني 
املختلفة  وال���ط���رق  واأ���ش��ب��اب��ه  ال��ت��ط��وع  وت��ع��ري��ف 

للتطوع وجمالته وبراجمه ومبادراته.
دعم  اإىل  يهدف  التطوعي  العمل  اأن  واأو���ش��ح��ت 
الجتماعي  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع  وم�����ش��ان��دة 
وال��ث��ق��ايف والق��ت�����ش��ادي، ب�����ش��ورة ف��ردي��ة اأو من 
خالل جماعات تابعة للهالل، من خالل تقدمي 
لتلبية  امل��ج��الت،  �شتى  يف  وامل�شاعدات  اخل��دم��ات 
اأو خدمة ق�شية من  احتياجات اجتماعية ملحة 
الق�شايا التي يعانيها املجتمع عرب هيئة الهالل 

الأحمر واملتطوعني املنت�شبني للهيئة.
يقدمه  الذي  التطوع هو اجلهد  اأن  اإىل  وا�شارت 

الإن�شان ملجتمعه بدافع منه، وبال مقابل قا�شدا 
التي  املجالت  امل�شوؤوليات يف  بع�س  بذلك حتمل 
والتي  الإن�����ش��ان��ي��ة،  امل�����ش��اع��دة  حتقيق  ت�شتهدف 
املتطوعني وتر�شي ثقافة  بدورها ترفع جاهزية 

العمل التطوعي يف املجتمع.
الن�شمام  اإن  خ��ل��ي��ف��ة  اآم���ن���ة  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
بقيمة  ال�شعور  يف  ي�شاعد  املتطوعني  رك��ب  اإىل 
اأج���ل املجتمع ويعزز  ال��ع��م��ل م��ن  ال��ع��م��ل خ��ا���ش��ة 
ال��ذات، وينمي اخلربات  بالنف�س واح��رام  الثقة 
مكانة  اكت�شاب  يف  وي�شاهم  ال�شخ�شية،  واملهارات 
اأن  خليفة  اآل  واأو���ش��ح��ت  املجتمع.  يف  اجتماعية 
الولء  م�شاعر  ع��ن  التعبري  يف  ي�شاعد  ال��ت��ط��وع 
والن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن م��ن خ���الل م���ب���ادرات وجهد 
ملمو�س، كما اأنه ي�شاهم يف ا�شتثمار وقت الفراغ.

•• اأبوظبي- وام :

 ي�شارك فريق من املتطوعني واملتطوعات يف حملة تر�شيح 
جائزة اأبوظبي املمتدة حتى 3 يونيو القادم، وذلك بالتواجد 
يف مراكز الر�شيح املنت�شرة يف املراكز التجارية يف اأبوظبي. 
وت���ه���دف م�����ش��ارك��ة امل��ت��ط��وع��ني اإىل ت��ع��ري��ف اجل��م��ه��ور عن 
لنيل  املجتمع  م��ن  اأف���راد  ودع���وة اجلميع لر�شيح  اجل��ائ��زة 
جائزة اأبوظبي 2017، بالإ�شافة اإىل الرد على ا�شتف�شارات 

اجلمهور.
وي��ت��ك��ون ف��ري��ق امل��ت��ط��وع��ني م��ن ���ش��ب��اب اإم���ارات���ي م��ن اأعمار 
خم��ت��ل��ف��ة، م���ن ال���ذي���ن األ��ه��م��ت��ه��م ج���ائ���زة اأب��وظ��ب��ي فقرروا 

تكري�س وقتهم يف العمل التطوعي خلدمة اأهداف اجلائزة، 
زار  حيث  اجلمهور  مع  املبا�شر  التفاعل  عرب  لها  والرويج 
الآن كال من م�شرف مول والوحدة  املتطوعني حتى  فريق 

مول واأبوظبي مول، ويا�س مول.
وقالت رحمة ح�شن، اإحدى املتطوعات يف يا�س مول ان جائزة 
اأجل عمل  لل�شعي من  تعد جائزة حمفزة لالأفراد  اأبوظبي 
اأنها  اإىل  ليكونوا قدوة لغريهم، م�شرية  اخلري وت�شجيعهم 
الأ�شبوع،  نهاية  عطلة  خ��الل  الر�شيحات  جلمع  تطوعت 
والأع��م��ار يف  م��ن خمتلف اجلن�شيات  اأف���راد  اإىل  وال��ت��ح��دث 
وتقدير  اخل���ري  ع��م��ل  ت��ر���ش��ي��ح  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  اأب��وظ��ب��ي 

اأ�شحاب الأعمال اخلرية يف املجتمع.

الأعمال  لتقدير  من�شة  توفر  اأبوظبي  جائزة  اأن  واأ�شافت 
اخلرية وتاأثريها الإيجابي على املجتمع، خا�شًة اأنها تعك�س 
مبادئ وروؤية والدنا الراحل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

رحمه اهلل.
2005، كمبادرة  اأب��وظ��ب��ي يف  اإط���الق ج��ائ��زة  اأن��ه مت  يذكر 
اأعماًل  قدموا  الذين  الأ�شخا�س  وتقدير  لتكرمي  حكومية 
وجهدهم  وقتهم  من  كبرياً  ج��زءاً  وكر�شوا  وجليلة،  خ��رّية 

مل�شاعدة الآخرين و�شاهموا يف تطوير جمتمع اأبوظبي.
اأب��وظ��ب��ي، وحتتفي  اأع��ل��ى و���ش��ام م��دين يف  وتعترب اجل��ائ��زة 
الإيجابية  ت�شوده  ملهم  جمتمع  بناء  اإىل  وت�شعى  باخلري 

وروح املبادرة وعمل اخلرّي.

•• دبي - وام:
 اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خلفان 
مت��ي��م ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����ش��رط��ة والأم����ن 
الرابعة  ال������دورة  ال���ي���وم  دب����ي  يف  ال���ع���ام 
ملعر�س وموؤمتر اخلليج لأمن املعلومات 
يف  متخ�ش�شة  ف��ع��ال��ي��ة  اأك����رب  جي�شيك 

الأمن الإلكروين يف ال�شرق الأو�شط .
وي��ق��ام احل����دث ب��ال��ت��زام��ن م��ع معر�س 
دبي  مركز  يف   2017 الأ�شياء  اإنرنت 
23 مايو  21 اإىل  التجاري العاملي من 
اجلاري. ي�شتقطب احلدث اأهم املزودين 
الإقليميني  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  وامل����وردي����ن 
الإلكروين  الأم��ن  والعامليني يف جمال 
واأه������م خ�����رباء و����ش���ّن���اع ال����ق����رار وق����ادة 
الأعمال يف هذا القطاع الذين يجتمعون 
والجتاهات  ال��ت��ه��دي��دات  اآخ���ر  ملناق�شة 

واحللول الإلكرونية.
وي�����ش��ارك يف امل��ع��ر���س اأك����ر م��ن 100 
القطاع  رواد  م�����ن  ع����ار�����ش����ة  ����ش���رك���ة 

ل���ش��ت��ع��را���س اأح������دث الب����ت����ك����ارات من 
حلول وخدمات الأمن الإلكروين اأمام 
الذين  املتخ�ش�شني  م��ن  املعر�س  زوار 
 10 اأن ي��ت��ج��اوز ع���دده���م  م���ن امل��ت��وق��ع 
الفر�شة  لهم  يتيح  وال��ذي��ن  زائ��ر  اآلف 
واأف�شل  التقنيات  اأح��دث  على  للتعرف 
ممار�شات التعامل مع خماطر اجلرائم 

الإلكرونية املنت�شرة يف املنطقة.
ال��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خلفان  وق�����ام م���ع���ايل 
مت���ي���م ب���ج���ول���ة يف اأرج����������اء امل���ه���رج���ان 
ذاتياً  امل�شتقل  ال�شرطة  روبوت  مبرافقة 
دبي  �شرطة  ابتكارات  اأح��دث  يعد  ال��ذي 
الأ�شياء  انرنت  تقنيات  يوظف  وال��ذي 
تو�شلت  ما  واآخ��ر  ال�شطناعي  والذكاء 
عن  ف�شاًل  ال��ذك��ي��ة  التكنولوجيا  اإل��ي��ه 
توقفه للتوا�شل مع عدد من العار�شني 
ت��وق��ف ع��ن��د من�شات  ك��م��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ني. 
ال�����ش��رك��ات امل��خ��ت�����ش��ة ب��خ��دم��ات الأم����ن 
الل��ك��روين يف دول��ة الإم���ارات العربية 
�شركة  اأجرتها  درا�شة  وبح�شب  املتحدة. 

اإنفاق  يبلغ  اأن  املتوقع  فاإنه من  جارترن 
و�شمال  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق  ح���ك���وم���ات 
دولر  م���ل���ي���ار   11.6 ن���ح���و  اأف���ري���ق���ي���ا 
تقنية  وخ��دم��ات  منتجات  على  اأمريكي 
وي�شمل   2017 ع��ام  خ��الل  امل��ع��ل��وم��ات 
هذا ال�شتثمارات يف اخلدمات الداخلية 
املعلومات  تقنية  والربجميات وخدمات 
والتجهيزات  البيانات  م��راك��ز  واأن��ظ��م��ة 

وخدمات الت�شالت.
النائب  مريماند  ل��وه  تريك�شي  واأك���دت 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  للرئي�س  الأول 
يعترب  الإل���ك���روين  الأم����ن  اأن  ال��ع��امل��ي 
الق�����ت�����������ش�����ادات على  اه����ت����م����ام  حم�����ط 
ال�شعيدين العاملي ويف الإمارات العربية 
معر�س  ويلعب  املنطقة  و�شائر  املتحدة 
جي�شيك دوراً مهماً يف جمع اأهم مزودي 
التقنيات و�شناع القرارات وامل�شتثمرين 
الأمن  ت��واج��ه  التي  التحديات  لدرا�شة 
حول  خرباتهم  وم�شاركة  الإل��ك��روين 
القائمة  التهديدات  التعاطي مع  كيفية 

م�شتوى  رف����ع  ج���ان���ب  اإىل  وامل��ح��ت��م��ل��ة 
من  الإل���ك���روين  ال�شعيد  على  اأم��ن��ه��م 
خالل تطويرهم لأعمالهم. وي�شت�شيف 
الذكية  دبي  مبادرة  من  بدعم  جي�شيك 
و���ش��رط��ة دب��ي وامل��رك��ز ال��وط��ن��ي لالأمن 
الإلكروين يف اململكة العربية ال�شعودية 
اإىل جانب  500 �شيف عاملي  اأكر من 
جمموعة متميزة من اخلرباء العامليني 
يف جم���ال الأم�����ن وم��ن��ه��م مم��ث��ل��ون عن 
م���ك���ات���ب الت�����������ش�����الت احل���ك���وم���ي���ة يف 
الت�شالت  وم���ك���ات���ب  ال����ع����ام  ال���ق���ط���اع 
احلكومية الربيطانية ووحدة العواقب 
اإىل  بالإ�شافة  الأمريكية  ال�شيربانية 
ال���ق���ط���اع اخلا�س  ����ش���رك���ات رائ������دة م���ن 
م��ث��ل اإت�����س اإ����س ب��ي ���ش��ي و اإي����زي ج��ت و 
وي��ل��ز ف��ارج��و و ج��ي اإ����س ك��ي��ه وغريها. 
ي�شتمر  ال��ذي  املعر�س  برنامج  يت�شمن 
اأكر  اأي��ام جل�شات يتحدث فيها  لثالثة 
برين�س  كونراد  منهم  75 متحدثا  من 
الأمن  ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة  اململكة  �شفري 

الإلكروين النائب ال�شابق ملدير ورئي�س 
احلكومية  الت�����ش��الت  مكاتب  عمليات 
يف  الرئي�شي  املتحدث  وهو  الربيطانية 
بعنوان  كلمة  األقى  وال��ذي  الأول  اليوم 
– تعزيز  احل��م��اي��ة وال����ردع وال��ت��ط��وي��ر 
امل�شتوى  ع��ل��ى  الإل���ك���رون���ي���ة  امل����رون����ة 
ال�شوء  كلمته  يف  �شلط  وق��د   . الوطني 
الإلكرونية  ال���ه���ج���م���ات  خ���ط���ر  ع���ل���ى 
ال��ت��ه��دي��د الأك����رب لقت�شاد  ال��ت��ي مت��ث��ل 
اململكة املتحدة والأمن القومي ولأ�ش�س 
منهجية اململكة املتحدة والدرو�س التي 
اكت�شبتها.كما تت�شمن قائمة املتحدثني 
التنفيذي  امل���دي���ر  ب����وريل  دي���ان���ا  اأي�����ش��اً 
ورئي�س جمل�س اإدارة معهد حماية البنى 
جورج  جامعة  يف  للمعلومات  التحتية 
وا�شنطن والعميد خالد نا�شر الرزوقي 
الذكية  للخدمات  العامة  الإدارة  مدير 

يف �شرطة دبي والكثري غريهم.
ي��ق��دم ج��ي�����ش��ي��ك ك��ذل��ك جم��م��وع��ة من 
التقنيات  ع���امل  يف  ال��ث��وري��ة  ال��ع��رو���س 

جانب  اإىل  رواد  م��زودي��ن  م��ن  واملقدمة 
ور����س ع��م��ل م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة اآى اإ����س �شي 
كما  املعلومات  اأم��ن  يف  املتخ�ش�شة   2
ب�شورة  النا�شئة  ال�شركات  عر�س  يقام 
من�شة  النا�شئة  لل�شركات  ليوفر  يومية 

املنتجات  اأح������دث  ل��ع��ر���س  خم�����ش�����ش��ة 
التقنيات  ع���امل  ال��ت��ي حت��ف��ز  واحل���ل���ول 
تقنيات  منطقة  وت�شت�شيف  ال��ذك��ي��ة. 
امل�شتقبل جمموعة مبتكرة من التقنيات 
�شركة  م��ث��ل  ال��ع��امل  وج���ه  �شتغري  ال��ت��ي 

تكنولوجيز  تران�شفورمي�شن  هايربلوب 
مبخططاتها  الأن����ظ����ار  ت��خ��ط��ف  ال���ت���ي 
اإىل جانب  ال�����ش��رع��ة  ف��ائ��ق��ة  ل��ل��ق��ط��ارات 
اب��ت��ك��ارات اخل��دم��ات العامة من  اأح���دث 

�شرطة دبي.

•• العني-وام:

ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون 
اأم�س الأول حفل ال�شتقبال  اآل نهيان 
الأحبابي  ح��م��د  ح�����ش��ن  اأق���ام���ه  ال����ذي 
مبنا�شبة زفاف جنله عاي�س اإىل كرمية 
م�����ش��ف��ر ع��ل��ي الأح���ب���اب���ي.  ك��م��ا ح�شر 
احلفل - الذي اأقيم يف قاعة احتفالت 
هيلي الكربى يف مدينة العني - عدد 
وكبار  وامل�شوؤولني  القبائل  من وجهاء 
ال�شرطة  �شباط  وك��ب��ار  ال�شخ�شيات 
والقوات امل�شلحة اإ�شافة اإىل مدعوين 
من خمتلف اإمارات الدولة ولفيف من 
الأه��ل والأ���ش��دق��اء وزم��الء العري�س. 
متنوعة  فنية  ع��رو���س  احل��ف��ل  تخلل 

من وحي الراث الإماراتي .

جامعة عجمان والهالل الأحمر تنظمان 
ندوة افعل خريا وا�ضنع فرقا 

متطوعون للتعريف بجائزة اأبوظبي يف املراكز التجارية

 افتتاح الدورة الرابعة ملعر�س وموؤمتر اخلليج لأمن املعلومات

�ضعيد بن طحنون يح�ضر حفل زفاف عاي�س ح�ضن الأحبابي

نهيان بن مبارك ي�ضتقبل وفد طلبة جامعة �ضان فرن�ضي�ضكو الأمريكية
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة م�شاء  ا�شتقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اأم�س الأول - يف ق�شره - وفد طالبي من جامعة �شان فرن�شي�شكو الأمريكية.

 - اجلن�شيات  15 طالبا وطالبة من خمتلف  �شم  ال��ذي   - الوفد  معاليه مع  وناق�س 
الأمور التعليمية وجمالت الدرا�شة التي يتخ�ش�شون فيها.

اأن الإم��ارات دول��ة ت�شامح وتعد جمتمعا عامليا ومنوذجا يحتذي به يف النفتاح  واأك��د 
على الآخر وتقبله دومنا متييز .. م�شريا اإىل وجود حوايل 200 جن�شية تعي�س على 

اأر�شها.
اأ�شاد الربوفي�شور موفق �شيداوي مدير ق�شم حتليل وتنظيم املعلومات يف  من جهته 
كلية اإدارة الأعمال بجامعة �شان فران�شي�شكو .. بجهود معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 

يف دعم التعليم والبتكار.
درجة  يدر�شون  الذين   - طلبتها  من  ع��ددا  توفد  فران�شي�شكو  �شان  جامعة  اإن  وق��ال 
املاج�شتري يف اإدارة الأعمال - اإىل دولة الإمارات مبعدل مرتني يف العام للتعرف على 

جمتمع الإمارات وعاداته وتقاليده .
م�شريا اإىل اأن ن�شف طلبة اجلامعة من جن�شيات خمتلفة .

ووجه الربوفي�شور موفق �شيداوي ال�شكر والتقدير اإىل قيادة دولة الإمارات الر�شيدة 
التجارب يف  لي�شتفيدوا من هذه  الطلبة  الزيارات بني  لتبادل  الفر�س  لإتاحتها هذه 

تخ�ش�شاتهم املختلفة.
كما وجه ال�شكر اإىل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك على ح�شن ا�شتقباله لطلبة اجلامعة 
ومناق�شته معهم العديد من املوا�شيع التي تهمهم يف درا�شتهم وتخ�ش�شاتهم العلمية 

املختلفة.

•• دبي- وام:

م�شاعد  املن�شوري  ابراهيم  خليل  خبري  اللواء  ك�شف   
القائد العام ل�شوؤون البحث اجلنائي ب�شرطة دبي خالل 
اإطالق  عن  ل��الإع��الن  الإدارة  عقدته  �شحفي  موؤمتر 
1021مت�شول  �شبط  ع��ن  الت�شول  مكافحة  حملة 
خالل العام 2016 منهم 641 خالل �شهر رم�شان 
الربع  268 مت�شوًل خالل  اإىل جانب �شبط  الكرمي 
الأول من العام اجلاري. وقال اللواء املن�شوري خالل 
ال�شلبية  الظواهر  تعد من  الت�شول  اإن ظاهرة  موؤمتر 
وهي  للمجتمعات  احل�����ش��اري  امل��ظ��ه��ر  يف  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي 
�شهر  غالبا يف  وت����زداد  تنت�شر  اأخ��الق��ي��ة  غ��ري  ظ��اه��رة 

رم�شان الكرمي حيث ي�شتغل املت�شولون العطاء والكرم 
اأن  اإىل  النا�س لفتاً  الإماراتي ل�شتعطاف  املجتمع  يف 
تقوم مبحاربة  ب�شكل خا�س  ودب��ي  ع��ام  ب�شكل  ال��دول��ة 
هذه الظاهرة ب�شكل كبري وتكثف جهودها بالتعاون مع 
�شركائها يف دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي 
بدبي  الأج���ان���ب  و����ش���وؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  والإدارة 
الظاهرة والق�شاء عليها.  وبلدية دبي للت�شدي لهذه 
اأن دول��ة الإم����ارات م��ن الدول  ال��ل��واء املن�شوري  واأك���د 
املحتاجني  وم�شاعدة  اخل��ري  لفعل  وال�شباقة  ال��رائ��دة 
واملعوزين يف �شتى دول العامل ناهيك عمن يقيم على 
وفاعلي اخلري  اأن اجلمعيات اخلريية  اأر�شها م�شيفا 
ل ي��ت��وان��ون ع��ن م�����ش��اع��دة امل��ح��ت��اج��ني م��ن املواطنني 

اللجوء  �شخ�س  اأي  وباإمكان  �شواء  واملقيمني على حد 
اإذا ثبت  امل�شاعدات  اإىل تلك اجلمعيات للح�شول على 
يف  بالت�شول  الأف���راد  يقوم  اأن  اأم��ا  لها  احتياجه  فعلياً 
اأم��ر مرفو�س متاما  فهو  وال�����ش��وارع  العامة  الأم��اك��ن 
اأن  املن�شوري  ال��ل��واء  واأو���ش��ح  القانون.  عليه  ويعاقب 
�شرطة دبي وبالتعاون مع الدوائر احلكومية واملحلية 
�شتطلق دوريات اأمنية ومدنية للت�شدي لهذه الظاهرة 
مثل  املت�شولون  فيها  يركز  التي  املناطق  يف  ل�شيما 
ودور  الرم�شانية  واخليم  ال�شكنية  واملناطق  الأ�شواق 
للتعاون  داع��ي��ا اجلمهور  ال�����ش��ي��ارات  ال��ع��ب��ادة وم��واق��ف 
 0502106969 اأو   901 الرقم  على  والتوا�شل 

لالإبالغ عن املت�شولني.

قوافل زايد اخلري تعالج ثالثة اآلف طفل وم�ضن يف قرى ال�ضرقية مب�ضر�ضرطة دبي تطلق حملة مكافحة الت�ضول 
•• ابوظبي- وام :

مهامها  اخل������ري  زاي�������د  ق����واف����ل  اخ���ت���ت���م���ت   
ثالثة  بعالج  امل�شرية  ال��ق��رى  يف  الإن�شانية 
الماراتي  امل�شت�شفى  يف  وم�شن  طفل  اآلف 
القرين  قرية  يف  املتحرك  امل��ي��داين  امل�شري 
يف حمافظة ال�شرقية. ي�شرف على امل�شت�شفى 
امل�شري  الماراتي  الفريق  اطباء اخلري من 
الطبي التطوعي مببادرة م�شركة من زايد 
ال��ع��ط��اء وج��م��ع��ي��ة دار ال���رب وم��وؤ���ش�����ش��ة بيت 
امل�شت�شفيات  وجم��م��وع��ة  اخل���ريي  ال�����ش��ارق��ة 
للتطوع  الإم��ارات  الملانية ومركز  ال�شعودية 
ال�شباب  ووزارة  ال�شحة  وزارة  مع  بالتن�شيق 
اأبو  ح�شام  ال��دك��ت��ور  �شعادة  ورف��ع   . امل�شرية 
حمافظة  يف  ال�����ش��ح��ة  وزارة  وك��ي��ل  ���ش��اط��ي 
ال�شرقية ال�شكر والتقدير اىل دولة المارات 
قيادة و�شعبا ..موؤكدا ان الم��ارات �شباقة يف 
وهي  العاملي  امل�شتوى  على  الن�شاين  املجال 
املحتاجني  املر�شى  رائ��دة يف جمال م�شاعدة 
..وت���وج���ه ب��ال�����ش��ك��ر وال���ع���رف���ان مل���ب���ادرة زايد 
امل�شري  الم��ارات��ي  الطبي  وللفريق  العطاء 
ومبادراته  الن�شانية  التطوعي على مواقفه 
اخلريية على م�شتوى م�شر . من جانبه اكد 
التنفيذي  الرئي�س  ال�شامري  الدكتورعادل 
المارات  برنامج  رئي�س  العطاء  زايد  ملبادرة 
للتطوع املجتمعي والتخ�ش�شي رئي�س اطباء 
الم��ارات جناح القوافل الطبية يف حمطتها 
التطوعية  ك��وادره��ا  بجهود  مب�شر  احلالية 
منوذجاً  ق��دم��ت  ال��ت��ي  وامل�شرية  الإم��ارات��ي��ة 
امليداين  وال���ت���ط���وع  ال��ع��ط��اء  ب���ه يف  ي��ف��ت��خ��ر 

للتخفيف من معاناة املر�شى املعوزين.

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/709  ا�ستئناف جتاري   
ان  املزن للتمور جمهول حمل القامة مبا  امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة  اىل 
ماجد   : وميثله  والتغليف  للطباعة  احلديثة  ال�شروق  /�شركة  امل�شتاأنف 
القرار/  ا�شتاأنف  ق��د   - اخل��زرج��ي  ح�شن  ال�شيخ  ب��ن  احمد  ال�شيخ  حممد 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2015/933 جتاري كلي بتاريخ 2016/5/12    
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2017/6/12  ال�شاعة 10.30 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2906   

املنذرة : �شنكالب للعقارات �س ذ م م ، ميثله املدير/ع�شام ح�شن �شالح ح�شن حمبوب اإماراتي اجلن�شية ميثله ال�شيد/ فيجاي 
وكالة م�شدقة لدى  ، مبوجب  رقم 784-1963-2683635-8  اإماراتية  بريطاين اجلن�شية هوية  باتيل  راي  وا�شانت  كومار 

الكاتب العدل بدبي حتت الرقم 2015/1/98671 بتاريخ 2015/5/6 ، ب�شفتها املوؤجرة 
املنذر اليها : ال�شادة / ال�شعريى مللمقاولت �س ذ م م ، رخ�شة جتارية رقم 568887 ، مديرها : عثمان غنى بديع العامل 

بنجالدي�شي اجلن�شية / 2-ام دي �شكندر على خان اكمال خان بنجالدي�شي اجلن�شية ب�شفتها امل�شتاأجرة
جمهول حمل القامة 

ينذر املنذر املنذر اليها مبوجب هذا النذار ب�شرورة بالتي :
 اول : �شداد مبلغ وقدره 6.650 درهم )�شتة الف و�شتمائة وخم�شون درهم( مقابل بدل ايجار الغرفة التي قمتم باخالئها
ثانيا : �شداد مبلغ 102.600 درهم )مائة واثنني و�شتمائة درهم ( حتى تاريخ 2017/2/4 ،مقابل بدل الغرفتني الخريني 

اللتني تنتفعون بهما. 
باجمايل مبلغ وقدره 109.250 درهم مائة وت�شعة الف ومائتني وخم�شون درهم 

وذلك خالل 30 يوم ثالثون يوما من تاريخه ويف حال عدم التزامكم �شوف ي�شطر املنذر اآ�شفا اىل اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية للزامكم مبا �شبق وطلب الخالء من العني املوؤجرة وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب

  الكاتب العدل



االثنني   22   مايو    2017  م   -   العـدد  12026  
Monday  22   May   2017  -  Issue No   12026 اأخبـار الإمـارات

09

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

املدير  املزروعي  جذلن  �شالح   كرم 
الإقليمي ملجل�س ابوظبي للتعليم يف 
منطقة الظفرة الطالب الفائزين يف 
الن�شخة الأوىل من م�شابقة الكاتب 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا جمعية  وال���ت���ي  ال�����ش��غ��ري 
الظفرة التعاونية  لطالب وطالبات 
حلقاتها  بجميع  ال��ظ��ف��رة  م��دار���س 
املجتمعية  خططها  �شمن  ال��ث��الث 
وحتفيز  التعليمية  العملية  ل��دع��م 
الإب���داع والب��ت��ك��ار من  الطلبة على 
خالل تقدمي الدعم املادي واملعنوي 
جاءت  والتي  الإبداعية  للم�شابقات 
جت�����ش��ي��دا ل��ر���ش��ال��ة وروؤي������ة جمل�س 
الطالب  ح��ث  يف  للتعليم  اب��وظ��ب��ي 
الإب��داع والبتكار و�شارك فيها  على 
مت  وطالبة  طالب   300 م��ن  اأك��ر 
 6 منهم   ف��ائ��ز   21 اإىل  ت�شفيتهم 
 5 و  الأوىل  امل���رح���ل���ة  يف  ف���ائ���زي���ن 
ف��ائ��زي��ن يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة و 10 

فائزين يف املرحلة الثالثة .
اأقيم  ال�����ذي  ال���ت���ك���رمي  ���ش��ه��د ح��ف��ل 
مب��ج��م��ع ب��ي��ن��ون��ة يف م���دي���ن���ة زاي����د 
حمد عبد اهلل براك املزروعي نائب 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الظفرة 
املزروعي  اح��م��د  و���ش��امل  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
اأمني �شر املجل�س وعدد من القيادات 
للتعليم  ابوظبي  الربوية مبجل�س 
اأمور  واأول���ي���اء  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 

الطلبة والطالبات
وم����ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ���ش��ال��ح ج���ذلن 
امل���زروع���ي امل��دي��ر الإق��ل��ي��م��ي ملجل�س 
ابوظبي للتعليم يف منطقة الظفرة 
التي  ال�شغري  ال��ك��ات��ب  م�شابقة  اأن 
منها  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  اإط�����الق  مت 
ك�شفت  ال��ظ��ف��رة  م��ن جمعية  ب��دع��م 
اإب��داع��ي��ة حقيقة لدى  ع��ن م��واه��ب 
ك�شفت  ما  وهو  والطالبات  الطالب 
واملتنوعة  املختلفة  امل�����ش��ارك��ات  عنه 
الإبداعية  طاقتهم  ف��ج��رت  وال��ت��ي 
اطر  يف  ال��ط��اق��ات  تلك  تفريغ  نحو 
تربوية وتنظيمية تنمي روح الإبداع 
اأن  مو�شحا  الطالب  لدى  واخليال 

الأوىل  الن�شخة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��دد 
من امل�شابقة بلغ 21 طالب وطالبة 

من بني جميع املراحل الدرا�شية
ب��ال�����ش��ك��ر اإىل  امل�����زروع�����ي  وت����وج����ه 
ج��م��ع��ي��ة ال���ظ���ف���رة ال��ت��ع��اون��ي��ة على 
العملية  ل��دع��م  املتوا�شلة  جهودها 
من  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  التعليمية 
خالل العديد من املبادرات املتنوعة 
اجلمعية  حر�س  م��دى  تعك�س  التي 
مبا  البناء  املجتمعي  التوا�شل  على 
الرتقاء  يف  وي�شاهم  املجتمع  يخدم 

بالعملية التعليمية يف املنطقة .
واأو��������ش�������ح ح����م����د ع�����ب�����داهلل ب�����راك 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  املزروعي 
اإدارة  جمل�س  اأن  الظفرة   جمعية 
اجلمعية حري�س ا�شد احلر�س على 
�شانها  من  التي  املبادرات  كافة  دعم 
العملية  ودع���م  باملجتمع  النهو�س 
رد  يف  ال��ب��ن��اءة  وامل�شاركة  التعليمية 
ج��م��ي��ل ال���وط���ن ول����و ب��ج��زء ب�شيط 
احد  ال��ظ��ف��رة  وان ج��م��ع��ي��ة  خ��ا���ش��ة 
اأهم الكيانات القت�شادية يف املنطقة  
بدورها  ال��ق��ي��ام  م�����ش��ئ��ول��ي��ة  وت�����ش��ع 

املجتمعي ن�شب اأعينها .
العديد  اأن هناك  امل��زروع��ي  واأو���ش��ح 
م��ن امل���ب���ادرات امل��ت��ن��وع��ة يف خمتلف 
اجلمعية  ت����ق����وم  ال����ت����ي  امل�����ج�����الت 
للمجتمع   ورعايتها خدمة  بدعمها 

املجتمعية  امل�����ش��ارك��ة  اأن  م��و���ش��ح��ا 
ميكن  ال��ت��ي  الأدوات  اإح����دى  تعترب 
بالعملية  ال��ن��ه��و���س  خ��الل��ه��ا  م���ن 
وجمعية  بها  والرت���ق���اء  التعليمية 
ت�������األ ج����ه����دا يف دع���م  ال���ظ���ف���رة مل 
املبادرات التعليمية وحتفيز الطالب 

على الإبداع والبتكار والتفوق .
اأمني  املزروعي  واأ�شاف �شامل احمد 

اأن  ال��ت��ع��اون��ي��ة  ال��ظ��ف��رة  ���ش��ر جمعية 
من  مزيد  �شت�شهد  القادمة  الفرة 
حتر�س  ال��ت��ي  املجتمعية  امل���ب���ادرات 
يف  ���ش��واء  بها  ال��ق��ي��ام  على  اجلمعية 
اأو  ال���راث���ي  اأو  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل���ج���ال 
الريا�شي  املجال  وكذلك  املجتمعي 
الكاتب  م�����ش��اب��ق��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
ال�شغري ك�شفت عن مواهب عديدة 

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  م���دن  يف خم��ت��ل��ف 
����ش���واء ب���ني ط����الب احل��ل��ق��ة الأوىل 
اجلمعية  وان  الثالثة   اأو  الثانية  اأو 
تدر�س اأر�شفة تلك الأعمال املتميزة 
منها  ي�شتفيد  اأن  ميكن  كتيبات  يف 
باقي الطالب وتكون حافز للجميع 
ويتم توزيعها على خمتلف املدار�س 
ب�شكل  �شتكون  اجل��ائ��زة  وان  خا�شة 

�شنوي .
امل��زروع��ي يف  ج���ذلن  وقال  �شالح 
بكم  اأرح����ُب  احلفل :   ام���ام  كلمته 
اأجمَل ترحيب، وي�شعُدين اأن نلتقَي 
ال��ي��َوم يف رح���اِب التميز والإب���داع؛ 
لنحتفل جميًعا بكوكبٍة من الُكّتاب 
م�شابقة  يف  ف���ازوا  ال��ذي��ن  ال�شغار 
َف����َح����قَّ لهم  »ال���ك���ات���ب ال�������ش���غ���ري« 

التكرمي، وَحقَّ لنا الفخُر بهم .
ونحن اليوَم، وبرعايٍة مباركٍة من 
نحتفُل  التعاونية،  الظفرة  جمعية 
لهذه  ما  ون��وؤك��ُد  املبدعني،  بهوؤلء 
امل�����ش��اب��ق��ِة م���ن اأه��م��ي��ة، ت��ت��ج��ل��ى يف 
مل�شتقبٍل  ال��واع��دة  اأجياِلنا  ت��اأه��ي��ِل 
التقدِم  م�������ش���ريَة  ي����واك����ُب  زاه�������ٍر، 
دولُتنا  ُت��ول��ي��ه��ا  ال���ت���ي  والإب����������داِع 
ال�شمو  ���ش��اح��ِب  ب��ق��ي��ادة  العظيمة 
ال�شيخ خليفة بن �شلطان اآل نهيان 
كّل  – حفظه اهلل-  ال��دول��ة  رئي�س 
رت  �شخَّ حيث  والرعاية،  الهتمام 
����َدت  ال���ك���ث���رَي م����ن ال�����ربام�����ِج وَم����هَّ
يف  طلبتنا  م�شتوى  ل��رف��ِع  ��ُب��َل  ال�����شُّ

�شتى جمالت احلياة. 
ويف  امل�شابقة،  ه��ذه  اأن  اإىل  ون�شري 
م�شاركًة  حققت  ق��د  الأول  عامها 
متميزة وا�شتقطبت اهتمام الطلبة 
عليها  وامل�شرفون  املعلمون  ومتكن 
املوهوبني  ال��ط��ل��ب��ة  ا���ش��ط��ف��اء  م��ن 
الدعم  وت��ق��دمي  الكتابة  م��ه��ارة  يف 

الذي ي�شُقل مواهبهم.
وال��ت��ق��دي��ر جلمعية  ال�����ش��ك��ر  ف��ك��ل 
الظفرة التعاونية على هذه املبادرة 
ت���رج���م تالحم  ال���ت���ي  امل���ت���م���ي���زة 
م��وؤ���ش�����ش��ات جم��ت��م��ع��ن��ا امل��ح��ل��ي، ملا 
بقلمه   ُ ُي���ع���ربرِّ واٍع  ج��ي��ٍل  ب��ن��اء  ف��ي��ه 
وال�شكُر  احل��ي��اة،  يف  تطلعاته  ع��ن 

ال���ق���ائ���م���ني على  ل���ك���لرِّ  م����و�����ش����وٌل 
م�����ش��اب��ق��ة ال���ك���ات���ب ال�����ش��غ��ري من 
وم�شرفني  وم��ن��ف��ذي��ن  خمططني 

وُمقيرِّمني .
وِل���ُك���ّت���اِب���ن���ا ال�������ش���غ���ار ن����ق����وُل لهم 
اأنتم  اهلُل متيًزا  وب��ارك  لكم،  هنيًئا 

�شانعوه ..
فيكم  الآم��ال، وجدنا  عليكم  َنعقُد 

اليوَم الكاتَب ال�شغرَي املتميز
الكاتَب  ُم�����ش��ت��ق��ب��اًل  ف��ي��ك��م   ون����رى 
الإبداع  �شماِء  يف  ال�شاطَع  الكبرَي 
باإذن اهلل. وت�شمنت جلنة التحكيم 
�شامل  : جميلة  الأ���ش��ت��اذة  م��ن  ك��ل 
اإبراهيم الظاهري اخت�شا�شي اأول 
غادة   : والأ�شتاذة  ل�شفية  اأن�شطة 
مدر�شة  م���دي���رة  خلوف   حم��م��د 
عبد  اإن�شراح   : والأ�شتاذة  ال�شموخ 
تطوير  م�شوؤولة  الغنيمي   الفتاح 
جودة التعليم والأ�شتاذ : طه حممد 
الغربيةالأ�شتاذ  م��در���ش��ة  ال��دي��ات 
العي�شى مدر�شة  ح�شن  : حممود 
: اإ�شعاف حممد  والأ�شتاذة  بينونة 
والأ�شتاذة  ب��ع��ي��ا  م��در���ش��ة  حم��م��د 
ال�شباغ مدر�شة  م��ن��ري  رج�����اء    :
ال���������ش����م����وخ والأ������ش�����ت�����اذة: ف�����اي�����زة 
بعيا  ال���ع���ب���داهلل م���در����ش���ة  ج�������راد 
ع����ب����د اهلل  والأ���������ش��������ت��������اذة: ن��������دى 

طعمة مدر�شة قطر الندى

•• دبي-الفجر:

قال �شعادة حممد عبداهلل اجلرمن 
مدير عام موا�شالت الإم��ارات: اإن 
الب�شري  امل���ال  راأ�����س  ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
واإن  الأول،  ت��رك��ي��زن��ا  حم����ور  ه���و 
جائزة موا�شالت الإم��ارات للريادة 
ال���ت���ي ك���ان���ت جت���رب���ة ول����ي����دة حني 
1997؛  ع��ام  م��رة  اإط��الق��ه��ا لأول 
على  وتقدمت  تطورت  اأن  لبثت  ما 
امل�شاركني  وع���دد  ال��ف��ئ��ات  م�شتوى 
ونوعية اجلوائز املقدمة، وها نحن 
من  ع��ام��اً  بع�شرين  نحتفي  ال��ي��وم 
رحاب  والإب���داع يف  والتميز  الريادة 
م��وا���ش��الت الإم�������ارات، م���وؤك���داً اأن 
حكومتنا  توجيهات  جت�شد  اجلائزة 
ال��ر���ش��ي��دة وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى حتفيز 
الطاقات املتميزة والقيادات املبدعة 

يف املوؤ�ش�شات احلكومية يف الدولة.

����ش���ع���ادت���ه  ك����ل����م����ة  ذل��������ك يف  ج��������اء 
ال�شنوي  التميز  مللتقى  الفتتاحية 
2017 ملوا�شالت الإمارات، والذي 
اح��ت�����ش��ن ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات��ه تكرمي 
ال��ف��ائ��زي��ن ب����ال����دورة ال��ث��ام��ن��ة من 
جائرة موا�شالت الإمارات للريادة، 
وذل�����ك ب��ح�����ش��ور ل��ف��ي��ف م���ن كبار 
ال�شيوف وال�شركاء ال�شراتيجيني 
والرعاة، واأع�شاء الإدارة التنفيذية 
للموؤ�ش�شة، ومدراء الإدارات ومراكز 
الأعمال والوحدات والفروع، عالوًة 

على عدد كبري من املوظفني.
جلميع  كلمته  يف  اجل��رم��ن  وب����ارك 
ال��ف��ائ��زي��ن و���ش��ك��ر ج��ه��وده��م ون���ّوه 
بتميزهم، جمدداً الثقة بقدرات فرق 
العمل وموظفي املوؤ�ش�شة لإي�شالها 
نحو حمطات جناحها القادمة، كما 
تقدم بال�شكر اإىل جمموعة �شركات 
النابودة التجارية لرعايتها للدورة 

جهود  ثّمن  كما  للجائزة،  احلالية 
ب��ق��ي��ة ال���رع���اة ع����الوًة ع��ل��ى اللجنة 
ال��ت��ح��ك��ي��م، وجميع  امل��ن��ظ��م��ة وف���رق 
تفاعلهم  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��وظ��ف��ي 

البّناء مع هذه اجلائزة املهمة.
ج���ائ���زة  اأن  اإىل  ����ش���ع���ادت���ه  ول����ف����ت 
بيئة  ت��ع��زي��ز  يف  الريادة اأ�شهمت 
التناف�س يف تطوير الأداء بني كافة 
درجاتهم  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  امل��وظ��ف��ني 
انعك�س  ال����ذي  الأم�����ر  ال��وظ��ي��ف��ي��ة، 
حتقيق  على  اإيجابي  وب�شكل  حتماً 
الإدارات  يف  ����ش���واء  اأف�����ش��ل  ن��ت��ائ��ج 
وامل�����راك�����ز وال������وح������دات وال�����ف�����روع، 
قائاًل: اإن التناف�س وال�شعي للتفوق 
الأداء  ب��ج��ودة  ل��الرت��ق��اء  مثلى  اأداة 
مواردنا  وحتفيز  الإنتاجية  وتعزيز 
ال��ب�����ش��ري��ة ل���ي���ك���ون���وا اأك���ر مت���ي���زاً 
وابتكاراً وعطاًء، وجعل التميز نهجاً 
منظومة  يف  دائ��م��ة  وثقافة  را�شخاً 

قيم موا�شالت الإمارات، واعتبارها 
والتح�شني  ل���ل���ت���ط���وي���ر  و����ش���ي���ل���ة 
احلا�شر  مل��ت��ط��ل��ب��ات  واجل����اه����زي����ة 
وحتديات امل�شتقبل وجتربة الفر�س 
الواعدة مبزيد من الوعي والكفاءة 

والإيجابية.
واأو�����ش����ح ����ش���ع���ادة امل���دي���ر ال���ع���ام اأن 
فئاتها  خ���الل  م��ن  تطمح  اجل��ائ��زة 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  املختلفة 
املوؤ�ش�شة  املميزة ملوظفي  الإجن��ازات 
ووحداتها الإدارية املختلفة وتوثيق 
جت��ارب��ه��م ال��ن��اج��ح��ة، ومت��ي��زه��م يف 
وامل�شاركة  ال��ت��ك��ام��ل  م���ب���داأ  ت��ع��زي��ز 
بينهم،  فيما  اجلماعي  العمل  وروح 
اإىل اأن هذه العنا�شر املتميزة  لفتاً 
هي التي اأ�شهمت يف حتقيق النتائج 
الإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة خ���الل عام 
2016، والذي رفعت فيه املوؤ�ش�شة 
اإيرادات  ارتفعت  اإذ  التحدي،  �شعار 

اإىل   2016 ع��ام  بنهاية  املوؤ�ش�شة 
وبن�شبة  دره�����م  م��ل��ي��ار   2.395
ارتفع  بينما   ،10.6% بلغت  من��و 
 182.4 اإىل  اأي�����ش��اً  ���ش��ايف الأرب����اح 
 25% منو  وبن�شبة  دره��م،  مليون 
املوؤ�ش�شة  �شجلت  فيما   ،2015 عن 
راأ����س  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ائ��د  ن�شبة   61%
دره�����م  م���ل���ي���ار  و3.019  امل���������ال، 

لإجمايل اأ�شولها.
�شعادة  كلمة  عقب  احل�شور  و�شهد 
العام، فقرة فنية ركزت على  املدير 
قيم التميز والإجن���از والإب���داع، ثم 
من   106 ت��ك��رمي  ج����رت م��را���ش��م 
العمل  وف���رق  املتميزين  امل��وظ��ف��ني 
امل�شتويات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال���ف���ائ���زة 
املهنية،  والخ��ت�����ش��ا���ش��ات  الإداري�����ة 

التنظيمية  ال���وح���دات  ع��ل��ى  ع����الوًة 
بناًء  ل��ل��ت��ك��رمي  اخ��ت��ي��اره��ا  ال��ت��ي مت 
 2016 عام  ونتائج  موؤ�شرات  على 
اخلطة  م�����ش��ت��ه��دف��ات  وحت��ق��ي��ق��ه��ا 

الت�شغيلية.
كما مت تكرمي الرعاة واأع�شاء جلنة 
الداعمني  وامل���وظ���ف���ني  ال��ت��ح��ك��ي��م 
ال���ذي���ن ع��م��ل��وا ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م 150 

ملفاً من امللفات املتقدمة �شواء من 
للم�شاركة  العمل  ف��رق  اأو  الأف����راد 
اإ�شافة  ال����ع����ام،  ل���ه���ذا  اجل����ائ����زة  يف 
ع��ل��ى جوائز  ���ش��ح��وب��ات  اإج�����راء  اإىل 
�شفر،  قيمة للح�شور �شملت تذاكر 
اإلكرونية ورحالت عمرة،  واأجهزة 

وحجوزات واإقامات فندقية.
يذكر اأن جائزة موا�شالت الإمارات 
عام  الأوىل  للمرة  اأطلقت  للريادة 
بحلة  اإط��الق��ه��ا  واأع���ي���د   ،1997
جديدة عام 2009، لتكون مواكبة 
ميدانها،  يف  اجل�����وائ�����ز  لأف�������ش���ل 
معامل  من  مهماً  َمْعلََماً  فاأ�شبحت 
الريادة والتفوق يف بيئة العمل التي 
لحقاً  خ�شعت  كما  املوؤ�ش�شة،  ت�شود 
ل��ت��ح��دي��ث��اٍت وت���ط���وي���راٍت ع���دة عرب 
حر�شت  حيث  املتالحقة،  دورات��ه��ا 
متطلبات  تلبي  اأن  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
التميز  منظومة  من  الرابع  اجليل 

احلكومي.

اجتماع اللجنة العليا لل�ضوؤون الق�ضائية مبحاكم دبي
•• دبي –الفجر:

اج��ت��م��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل�����ش��وؤون ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، برئا�شة 
���ش��ع��ادة ط��ار���س عيد امل��ن�����ش��وري م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دبي، 
اأن اللجنة العليا لل�شوؤون الق�شائية، جت�شد  اأو�شح  حيث 
اجل���ه���ود ال����دوؤوب����ة ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا حم��اك��م دب���ي يف �شبيل 
قانونية  خ��دم��ات  وت��وف��ري  الق�شائية،  املنظومة  تطوير 
اإط���الق خدمات  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  ت��خ��دم 
اإم��ارة دبي،  املت�شارع الذي ت�شهده  جديدة تواكب التطور 
ال�شديدة  والتوجيهات  الثاقبة  الروؤية  مع  متا�شياً  ياأتي 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ل�شاحب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، يف جعل 
احلياة  ج��ودة  يف  العامل  يف  الأف�شل  ت�شاهي  مدينة  دب��ي 

بحلول عام 2021.
مو�شحاً �شعادته اأن نطاق اخت�شا�س اللجنة يتمحور حول 
واملبادرات  واملقرحات  امل�شاريع  واإق��رار  ودرا�شة  مراجعة 
اعتماد  عن  ف�شاًل  الق�شائي،  بالقطاع  املتعلقة  اجلديدة 
النتائج  وتقييم  ال�شنوية،  وامل�شتهدفات  الأداء  موؤ�شرات 
ت�شهم  التي  الت�شحيحية،  الإج����راءات  وتنفيذ  واق���راح 
القانونية  اخلدمات  وموثوقية  وكفاءة  جودة  حت�شني  يف 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ورفاهية  ���ش��ع��ادة  ي��ح��ق��ق  وال��ق�����ش��ائ��ي��ة، مب���ا 
الرئي�شة  مهامها  ج��ان��ب  اإىل  اللجنة  وت��ت��وىل  املجتمع. 

ب�شوؤون  املتعلقة  التو�شيات  ورفع  درا�شة  م�شوؤولية  اأي�شاً، 
ال�شبل  كافة  وبحث  املعنية،  للجهات  الق�شائية  الهيئة 
املتاحة لتح�شني ظروف العمل الق�شائي يف حماكم دبي، 
اإىل جانب تقييم الطلبات املقدمة من الهيئة الق�شائية، 

واتخاذ القرار املنا�شب بهذا ال�شاأن.
وت�شم اللجنة العليا لل�شوؤون الق�شائية يف حماكم دبي يف 
ع�شويتها، نائب مدير عام حماكم دبي، ورئي�س حمكمة 
املحاكم  ورئ��ي�����س  ال�شتئناف،  حمكمة  ورئ��ي�����س  التمييز، 
البتدائية، وروؤ�شاء املحاكم البتدائية. املحكمة اجلزائية، 
واملحكمة املدنية، واملحكمة التجارية، واملحكمة العمالية، 

وحمكمة الأحوال ال�شخ�شية، واملحكمة العقارية.

جمعية الظفرة التعاونية اأطلقت املبادرة

تعليمية الظفرة تكرم الفائزين يف الن�ضخة الأوىل من م�ضابقة الكاتب ال�ضغري

حتت �سعار »معًا ن�سنع الريادة«

موا�ضالت الإمارات تكرم 106 فائزين يف 
الدورة الثامنة من ملتقى التميز ال�ضنوي

• �سالح جذلن املزروعي .. امل�ساركات ك�سفت عن مواهب اإبداعية حقيقية لدى الطالب والطالبات
عبداهلل  براك املزروعي .. جمعية الظفرة  حري�سة على دعم كافة املبادرات التي من �سانها النهو�ض باملجتمع • حمد 

�ست�سهد مزيدا من املبادرات املجتمعية  القادمة  الفرتة   .. املزروعي  احمد  • �سامل 

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و/ حم��م��د رفيق  ف��ق��د 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، ق����������ادر  غ��������الم 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
 -  )DQ9561341(
عليه  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
ت�شليمه بال�شفارة الباك�شتانية 
�شرطة  م�����رك�����ز  اق����������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و /حم��م��د معني  فقد 
م�شطفى  ح���اج���ي  ال����دي����ن 
ب����ن����غ����الدي���������س   ، ك��������م��������ال 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  من   )5271451(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/7580370

فقدان جواز �سفرت
ه����ريال����د   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
هيجي،  ك���ون�������ش���ي���ب���ك���ي���ون 
جواز   - اجلن�شية  الفلبني  
�شفره رقم )6769786( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/4418711

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و /م������ا روب����ي 
دوم����ي����ن����ج����و اب�������ي�������الردو،  
ال������ف������ل������ب������ني اجل����ن���������ش����ي����ة 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0190204( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/2160261

فقدان جواز �سفرت
مانوال  /مييل  امل��دع��و  فقد 
ميانويل  ه����ي����رني  اروج��������ا 
اجلن�شية  ال��ه��ن��د   ، اروج������ا 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )1548370(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 056/5881062

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / ا�شانكا برا�شاد 
�شيلفا ديهينجا ، �شريلنكا  
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )5720270( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/4367982

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /خالد حممود 
فرن�شا   ، ال  اب����دل  اح��م��د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )129881C13( رقم
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/9410722
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ض اخليمة- وام :

 اطلع ال�شيخ عبداهلل بن حميد القا�شمي رئي�س مكتب �شاحب 
املقر  ف��ى  العمل  �شري  على  ال��ي��وم  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�شمو 
اجلديد لإذاعة راأ�س اخليمة مبدينة راأ�س اخليمة الإعالمية 
حيث كان يف ا�شتقباله �شعادة حممد غامن م�شطفى مدير عام 

اإذاعة راأ�س اخليمة.
للمقر  زيارته  القا�شمي خالل  ال�شيخ عبداهلل بن حميد  واأكد 
اجلديد لالإذاعة ان حكومة راأ�س اخليمة تنفذ حاليا خططها 
ملواكبة  وذل��ك  الإعالمية  موؤ�ش�شاتها  لتطوير  ال�شراتيجية 
املتغريات يف املجال الإعالمي حيث مت حتديث الأجهزة واملعدات 
يف اإذاعة راأ�س اخليمة باملقر اجلديد وال�شتفادة ملا تو�شلت اليه 

واملرافق  ال�شتوديوهات  التكنولوجيا احلديثة وكذلك جتهيز 
باأحدث الأنظمة.

اإذاع��ة راأ�س اخليمة  من جانبه قال حممد غامن م�شطفى ان 
ت�����ش��ه��د ح��ال��ي��ا ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ���ش��م��ن م�����ش��روع ت��ط��وي��ر الإذاع�����ة 
الإعالمية  اخليمة  راأ����س  مبدينة  اجل��دي��د  ملقرها  وانتقالها 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  وف��ق 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�شمو ال�شيخ حممد 
بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ���س اخليمة الداعمة 
ونقل  وال��ر���ش��ال��ة  بامل�شمون  واله��ت��م��ام  الإع��الم��ي��ة  للم�شرية 

�شورة م�شرقة عن اإمارة راأ�س اخليمة للخارج.
لتطوير  خطواتها  و�شمن  املا�شية  الفرة  خ��الل  ان��ه  واعترب 
عمل الإذاع��ة مت اإط��الق التطبيق الذكي لإذاع��ة راأ���س اخليمة 

ي�شعى  الراهن  الوقت  لها، ويف  التابعة  الكرمي  القراآن  واذاع��ة 
القائمون على الإذاعة بتو�شعة �شبكة �شركائها ال�شراتيجيني 
لإي�شال  وحكومية  حملية  ودوائ����ر  اإع��الم��ي��ة  موؤ�ش�شات  م��ن 

ر�شالتها اإىل خمتلف �شرائح املجتمع.
واطلع ال�شيخ عبداهلل بن حميد القا�شمي من مدير الإذاعة على 
اآخر ال�شتعدادات للدورة الرباجمية ل�شهر رم�شان املبارك من 
خالل اإذاعة راأ�س اخليمة واذاعة القراآن الكرمي حيث تت�شمن 
ال�شهر  الأ�شرة يف  اأف��راد  برامج تخاطب كال  ال��دورة اجلديدة 

الف�شيل بالإ�شافة اإىل برامج امل�شابقات املتنوعة.
ويف ختام الزيارة قدم حممد غامن م�شطفى مدير عام اإذاعة 
راأ�س اخليمة هدية تذكارية لل�شيخ عبداهلل بن حميد القا�شمي 

رئي�س مكتب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة.

•• دبي - وام:

 اأك�����دت م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
للت�شامح  دولة  وزيرة  القا�شمي  خالد 
دعمها ملبادرة الأمانة العامة للمجل�س 
و�شعت  والتي  دب��ي  لإم���ارة  التنفيذي 
ع��امل��ي��ة يف جمال  اإم����ارات����ي����ة  ب�����ش��م��ة 
خط  ب�  متثلت  الرقمية  التكنولوجيا 
دبي الذي اأطلقه �شمو ال�شيخ حمدان 
مكتوم ويل  اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د 
لإمارة دبي كهدية من دبي اإىل العامل 
حيث كان ذلك جت�شيدا وا�شحا لدور 

احلكومة كحا�شنة للت�شامح.
وثمنت معايل ال�شيخة لبنى القا�شمي 
جت�شيد خط دبي ملجموعة من القيم 
دولة  بها  وتفخر  تعتز  التي  الأ�شيلة 
وال�شعادة  ال��ت�����ش��ام��ح  وه���ي  الإم������ارات 
وال��ع��ط��اء والإق����دام واحل��داث��ة ف�شال 
عن ت�شجيع الإبداع والبتكار والفخر 
امل�شرك  والعي�س  ال��ث��ق��ايف  ب��امل��وروث 
ال�شعوب  �شائر  م��ع  ال��ب��ن��اء  وال��ت��ع��اون 
مبا�شر  ب�شكل  جميعها  ت��دع��م  وال��ت��ي 
ال��ربن��ام��ج الوطني  حم���اور واأه�����داف 
ل��ل��ت�����ش��ام��ح ال�����ذي اأع���ل���ن���ت ع��ن��ه دول���ة 

الإمارات �شابقا.
ج��اء ذل��ك خ��الل ال��زي��ارة التي قامت 
 D3 بها معاليها حلي دبي للت�شميم
لتفقد الأعمال الفنية التي اأقيمت يف 
اإطار فعاليات اإطالق خط دبي موؤخرا 
ال�شيباين  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور 
التنفيذي  للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني 
معاليها  اأب������دت  ح��ي��ث  دب����ي  لإم�������ارة 
اجلرافيتي  الر�شم  باأعمال  اإعجابها 
ع��ل��ى اجل�����دران وال����ذي ج���اء ليعك�س 

مفهوم الت�شامح بطريقة مبتكرة.
ال��ي��وم دع���م مبادرة  ي�����ش��ع��دن��ا  وق��ال��ت 
خط دبي التي تهدف اإىل اإحياء قيمة 
اأ���ش��ي��ل��ة م��ر���ش��خ��ة يف جم��ت��م��ع دولة 
الإم��ارات ومنها ر�شالة الت�شامح التي 
اإي�شالها  اإىل  احلبيبة  دولتنا  ت�شعى 
بالركيز  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  اإىل 
امل�شركة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ق��وا���ش��م  ع��ل��ى 

التي جتمعنا .
مبادرة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ������ش�����ارت 
خ��ط دب��ي ه��ي م��ب��ادرة عاملية جتاوزت 
لت�شمل  والإقليمية  املحلية  احل���دود 
ال����ع����امل ك���ك���ل وه�����و م����ا ي���ع���زز ال�����دور 
املنطقة  يف  الإم���ارات  لدولة  القيادي 
والعطاء  ال��ت�����ش��ام��ح  م��ف��اه��ي��م  ل��ن�����ش��ر 
امل��ب��ادرة تتخطى حدود  اأن ه��ذه  ذل��ك 
امل���ي���دان وه���ي خ��ط��وة م��ب��ت��ك��رة جاءت 
ال���دول���ة يف حتقيق  ل��ت��رج��م ج���ه���ود 
التي ت�شعى  الت�شامح  م�شمون ر�شالة 
بني  ال�شمل  ومل  ال��راب��ط  دع���م  اإىل 
خمتلف ال�شعوب من خالل التوا�شل 

اللغوي والتعبري عن النف�س باأ�شلوب 
الثقافية  التعددية  مبتكر يعزز قبول 

واحرام الآخرين.
واأ�����ش����اف����ت م���ع���ال���ي���ه���ا ت��ت��ب��ن��ى دول����ة 
الإم���������ارات م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا ع��ل��ى يد 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي���د ب��ن �شلطان 
منوذجا  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
وتقبل  والتعاي�س  الت�شامح  يف  فريدا 
الآخر وقد توا�شل هذا النهج يف عهد 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
الإمارات  حكومة  اأكدته  ال��ذي  الأم��ر 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
ا�شتحداث  دب��ي رع���اه اهلل م��ن خ��الل 
من�شب وزيرة دولة للت�شامح الهادف 
واملحبة  الت�شامح  قيم  ا�شتدامة  اإىل 
وال��ت��ع��اي�����س وامل�����ودة ب��ني ك��ل مكونات 

و�شرائح املجتمع الإماراتي املتنوع .
هذه  اأه��م��ي��ة  اإىل  معاليها  وت��ط��رق��ت 
امل���ب���ادرة يف دع���م اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف 
الإم���ارة  دور  لتعزيز  الب��ت��ك��ار  جم��ال 
الرقمي  ال��ع��امل  وت��اأك��ي��د مت��ي��زه��ا يف 
ال�����ش��ب��اب يف  اأه��م��ي��ة دور  اإىل  م�����ش��رية 
املحتوى  واإث��راء  الت�شامح  قيم  تعزيز 
ل��ل��ت�����ش��ام��ح خا�شة  ال��ع��ل��م��ي وال��ث��ق��ايف 
الت�شال  و���ش��ائ��ل  وف���رت���ه  م���ا  يف ظ���ل 
احلديثة ومواقع التوا�شل الجتماعي 
ميكن  وا�شعة  وف�����ش��اءات  تقنيات  م��ن 
ذواتهم  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري  خ��الل��ه��ا  م���ن 
وروؤيتهم لالأ�شياء ومن تلك الو�شائل 
دبي  خط  اجلديدة  الرقمية  الو�شيلة 
���ش��ع��ادة عبداهلل  ت��ق��دم  . م���ن ج��ان��ب��ه 
ع���ب���دال���رح���م���ن ال�������ش���ي���ب���اين الأم�����ني 
ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
ال�شيخة  ملعايل  اجلزيل  بال�شكر  دب��ي 
ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خ���ال���د ال��ق��ا���ش��م��ي وزي����رة 
املتوا�شل  دعمها  على  للت�شامح  دول��ة 

التنفيذي  املجل�س  م��ب��ادرات  ملختلف 
لإم����ارة دب��ي وب��الأخ�����س م��ب��ادرة خط 
دبي التي حتمل يف جوهرها املقومات 
ال���ت���ي ج��ع��ل��ت م���ن اإم�������ارة دب����ي رم���زا 

واأيقونة للت�شامح والنجاح.
وق�������ال ان������ه مت ت�����ش��م��ي��م خ�����ط دب���ي 
اآن  يف  والإجنليزية  العربية  باللغتني 
واحد لتحقيق التناغم املن�شود بينهما 
اأخ��رى �شمن  لغة   21 اإىل  بالإ�شافة 
اإل ترجمة  امل�����ش��روع وم���ا ه���ذا  ن��ط��اق 
وا�شحة ملا حتمله الإمارات من ر�شالة 
�شامية لدعم مبادئ الت�شامح وتناغم 
مبختلف  ال�شعوب  جميع  بني  العي�س 

اأديانها واأعراقها.
�شمو  توجيهات  ان  �شعادته  واأ���ش��اف 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
ب��اأن يكون خط دبي  التنفيذي ج��اءت 
لتحمل  ال���ع���امل  اإىل  دب���ي  م���ن  ه��دي��ة 
تر�شيخ  ال��وط��ن��ي��ة يف  ر���ش��ائ��ل��ن��ا  م��ع��ه��ا 

مبادئ الحرام وقبول الآخر.
وقال املهند�س اأحمد بن عامر املهري 
�شوؤون  لقطاع  ال��ع��ام  الأم���ني  م�شاعد 
العامة  والأم���ان���ة  التنفيذي  املجل�س 
لإم��ارة دبي ومدير م�شروع خط دبي 
الذي  الكبري  بالدعم  ف��خ��ورون  نحن 
�شهدناه من معايل ال�شيخة لبنى بنت 
املبتكرة  املبادرة  لهذه  القا�شمي  خالد 
ب��اأن��ه��ا ���ش��ت��رك ب�شمة  ال��ت��ي ل ���ش��ك 
ع��امل��ي��ة وا���ش��ح��ة ل��دول��ة الإم������ارات يف 
املجالت  خمتلف  و�شمن  ككل  العامل 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اخلطوط  ذل����ك  مب���ا يف 
لرجمة  �شعينا  واأ���ش��اف   . الرقمية 
ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  روؤي��ة 
باأن تكون مبادرة  اآل مكتوم  را�شد  بن 
امل�����ش��ت��وى وداعمة  ع��امل��ي��ة  دب����ي  خ���ط 
ب�شكل  ال��وط��ن��ي��ة  ب���راجم���ن���ا  جل��م��ي��ع 
اإ����ش���اف���ة اإىل حت��ق��ي��ق الأه�����داف  ع����ام 
دب���ي ب�شكل  الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة لإم������ارة 

خا�س وذلك جت�شيدا للدور املحوري 
الذي تلعبه دولة الإم��ارات يف م�شرية 
ملبداأ  الإن�������ش���اين وحت��ق��ي��ق��ا  ال���ع���ط���اء 
دول  ب��ني  املن�شود  وال��ع��ط��اء  الت�شامح 
العامل اأجمع حيث اأن التطور والنمو 
والزده��ار مرهون بقبول الآخ��ر وهو 
م���ا ي��ج�����ش��ده خ���ط دب����ي ال�����ذي مينح 
ال��ع��امل طريقة مميزة  الأف����راد ح��ول 
ال��ذات تر�شخ هذه القيم  للتعبري عن 
وت����ع����ززه����ا ل�������ش���م���ان ال�����راب�����ط بني 
ال�شعوب . جدير بالذكر اأن خط دبي 
ال��ع��امل يتم تطويره  اأول خ��ط يف  ه��و 
ا�شمها  وي���ح���م���ل  م���دي���ن���ة  ق���ب���ل  م����ن 
مايكرو�شوفت  ���ش��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
التقنية  املعايري  لأعلى  وفقا  العاملية 

امل�شتخدمة يف هذا املجال.
ك��م��ا ي��ع��د خ���ط دب����ي و���ش��ي��ل��ة رقمية 
التي  ال���ت���وا����ش���ل  اأدوات  م����ن  واأداة 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  ل����الأف����راد  ت�����ش��م��ح 
اأنف�شهم واآرائهم  العامل بالتعبري عن 
وم�����ش��اع��ره��م وه����و م���ا ي���دع���م ب�شكل 
الرائدة  الإم��ارات  دولة  مبا�شر جهود 
يف جم���ال ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت�����ش��ام��ح بني 
اأف������راد امل��ج��ت��م��ع وال���ع���امل م���ن خالل 
اإطالقها للربنامج الوطني للت�شامح 
الذي يعتمد على �شبعة اأ�ش�س اأ�شا�شية 
تتمثل يف الإ�شالم د�شتور الإمارات اإرث 
املواثيق  الإم��ارات��ي��ة  زاي���د والأخ����الق 
الفطرة  وال���ت���اري���خ  الآث������ار  ال���دول���ي���ة 
الإن�شانية القيم امل�شركة اإ�شافة اإىل 
للربنامج  الرئي�شية  اخلم�شة  املحاور 
وهي : تعزيز دور احلكومة كحا�شنة 
للت�شامح تعزيز دور الأ�شرة املرابطة 
تعزيز  امل��ت�����ش��ام��ح  امل��ج��ت��م��ع  ب���ن���اء  يف 
ال�شباب ووقايتهم من  الت�شامح لدى 
املحتوى  اإث����راء  وال��ت��ط��رف  التع�شب 
امل�شاهمة  للت�شامح  والثقايف  العلمي 
يف اجلهود الدولية لتعزيز واإبراز دور 

الدولة كبلد مت�شامح .

عبداهلل بن حميد القا�ضمي يتفقد مبنى اإذاعة راأ�س اخليمة اجلديد

لبنى القا�ضمي : خط دبي يج�ضد الدور املحوري 
للحكومة كحا�ضنة للت�ضامح

اتفاقية تعاون بني ثالث دوائر يف امارة راأ�س اخليمة 
مبجال تطبيق اأف�ضل املمار�ضات احلكومية

هيئة الهالل الأحمر و بور�ضه لل�ضيارات يوقعان 
اتفاقية تعاون و�ضراكة ان�ضانية

•• اأبوظبي- وام:

 وق�����ع�����ت ه���ي���ئ���ة ال������ه������الل الأح�����م�����ر 
الإماراتي و�شركة علي واأولده ممثلة 
اتفاقية  ب���ور����ش���ه  ����ش���ي���ارات  ق�����ش��م  يف 
ل��ت��ع��زي��ز ال�������ش���راك���ة الإن�������ش���ان���ي���ة بني 
اجل��ان��ب��ني ودع���م م��ب��ادرات��ه��م��ا يف عام 
اخلري والتعاون يف الأعمال الإن�شانية 

والجتماعية.
اجلهود  اإط������ار  يف  الت���ف���اق���ي���ة  ت���اأت���ي 
لتحقيق  ال���ط���رف���ان  ي��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�شيا�شات  م����ن  ال���ن���ت���ائ���ج  اأف�������ش���ل 
وال���ش��رات��ي��ج��ي��ات امل��ت��ب��ع��ة م���ن قبل 
اجل����ه����ت����ني جت�������اه ال����ع����م����ل اخل�����ريي 

والإن�شاين واملجتمعي.
وق����ع الت���ف���اق���ي���ة ع���ن ه��ي��ئ��ة الهالل 
الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي ����ش���ع���ادة حممد 
ي��و���ش��ف ال��ف��ه��ي��م ن��ائ��ب الأم����ني العام 
من  وقعها  فيما  امل�شاندة  للخدمات 
ج��ان��ب ال�����ش��رك��ة و����ش���ام خ��ل��ي��ل املدير 
العام. ومبوجب التفاقية تقدم بور�شه 
تربعا ماليا للهالل الأحمر يتمثل يف 
قيمة  م��ن  دره���م   2000 تخ�شي�س 
كل �شيارة مباعة خالل �شهر رم�شان 
الكرمي لدعم برامج وم�شاريع الهيئة 
متا�شيا  وذل��ك  التنموية  و  الإن�شانية 
مع ا�شراتيجية ال�شركة فيما يخ�س 
الجتماعية  امل�شوؤولية  جانب  تعزيز 
ل��ل�����ش��رك��ات وال��ق��ط��اع اخل���ا����س ..كما 
يقوم  اأن  ع���ل���ى  الت����ف����اق����ي����ة  ن�������ش���ت 
الطرفان بالتعاون فيما بينهما لن�شر 
الإن�شانية  وامل��ب��ادئ  املفاهيم  وتعميم 

الوعي يف هذا  ن�شبة  ورف��ع  واخلريية 
ت��ن��ف��ي��ذ برامج  وال���ت���ع���اون يف  ال�����ش��دد 

التثقيف ال�شحي واملجتمعي.
واأك��������د حم���م���د ي���و����ش���ف ال���ف���ه���ي���م اأن 
الت���ف���اق���ي���ة ت���ف���ت���ح جم�������الت اأرح�����ب 
الهالل  ب����ني  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  و  ل���ل���ت���ع���اون 
م�شريا   .. لل�شيارات  وبور�شه  الأحمر 
ترجمة  ت��ع��ت��رب  الت���ف���اق���ي���ة  اأن  اإىل 
تن�شيق  يف  اجل��ان��ب��ني  لإرادة  حقيقية 
ال��ق��ائ��م يف  ال��ت��ع��اون  اجل��ه��ود وتفعيل 
امل��ج��الت اخل��ريي��ة و الإن�����ش��ان��ي��ة اإىل 
جانب تعزيز مبداأ ال�شراكة مبا يخدم 
ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين يف الدولة  م�����ش��رية 
..منوها ان ن التفاقية متثل خطوة 
تعزز  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  لتبني  متقدمة 

لل�شركات  املجتمعية  امل�شوؤولية  جانب 
ال�شراكة  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  ومتهد 
الإ�شراتيجية التي �شيكون لها اأثرها 
املبا�شر على جهود اجلانبني يف املجال 

الإن�شاين .
���ش��ك��ر وتقدير  ع���ن  ال��ف��ه��ي��م  واأع������رب 
م�شاندتها  ع���ل���ى  ل��ل�����ش��رك��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
الأحمر  ال���ه���الل  واأن�����ش��ط��ة  ل���ربام���ج 
مثمنا مبادرتها يف التعاون مع الهالل 
الإن�شانية  ج��ه��وده  وت��ع��زي��ز  الأح���م���ر 
و الإغ��اث��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة . م��ن جانبه 
ت�شكل  التفاقية  اأن  خليل  و�شام  اأك��د 
اإ�شافة مهمة لقائمة �شراكات بور�شه 
الإغاثة  اأع���م���ال  دع���م  يف  للم�شاهمة 
الأحمر  ال���ه���الل  ل��ه��ي��ئ��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 

الإماراتي ..م�شريا اىل ان هذه املبادرة 
جت�شد دعم بور�شه لل�شيارات لالأعمال 
القيادة  لإع��الن  وا�شتجابة  الإن�شانية 
الر�شيدة باأن يكون عام 2017 عاما 

للخري الإماراتي .
الإن�شانية  ب���اجل���ه���ود  خ��ل��ي��ل  واأ�����ش����اد 
الهالل  هيئة  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
الأحمر لإغاثة املحتاجني و م�شاعدة 
املنكوبني و �شحايا الأزمات و الكوارث 
يف  ال�شركة  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا 
ت��ق��دي��را ملبادرات  ت��اأت��ي  ال�����ش��دد  ه���ذا 
ال�شاحتني  ع���ل���ى  الأح����م����ر  ال����ه����الل 
بدوره  واع���راف���ا  ال��دول��ي��ة  و  املحلية 
�شون  و  الب�شرية  املعاناة  تخفيف  يف 

الكرامة الإن�شانية .

•• راأ�ض اخليمة - وام :

التنمية  ودائ�������رة  ال���ع���ام���ة  ال��ن��ي��اب��ة  دائ������رة  وق���ع���ت   
براأ�س  الإل��ك��رون��ي��ة  احلكومة  وهيئة  القت�شادية 
تر�شيخ  اإىل  تهدف  و�شراكة  تعاون  اتفاقية  اخليمة 
الإم����ارات يف جمال  التي حققتها دول��ة  الإجن����ازات 
حتقق  ال��ت��ي  احلكومية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  تطبيق 
���ش��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ن خ���الل اإع�����الء ق��ي��م العمل 
اأ�شا�شا  وجعلهما  العقول  اإب���داع  وت�شجيع  املوؤ�ش�شي 

ترتكز عليه اأهدافهم ال�شراتيجية.
النائب  امل�����ش��ت�����ش��ار ح�����ش��ن حم��ي��م��د  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
ا�شتلهام مالمح  اأن��ه مت  راأ���س اخليمة  العام لإم���ارة 
التفاقية من توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 
اخليمة للو�شول اإىل اأرقى درجات التطوير امل�شتدام 
با�شتخدام اأحدث ما و�شلت اإليه التقنيات احلديثة 
عمل  بيئة  ابتكار  اإىل  وال�شعي  الذكية  والتطبيقات 

خالية من الورق مبا ي�شمن اأف�شل درجات اجلودة 
�شواء فيما يتعلق باخلدمات املقدمة للمتعاملني اأو 

بيئة العمل احلكومي.
واأ�شاف اأن التفاقية تعد منوذجا فريدا فى تنفيذ 
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س ب�شاأن تطوير 
امل�شتقبل  وا�شت�شراف  والق�شائى  احلكومى  العمل 
الليكرونية  الأن���ظ���م���ة  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل  واأه���م���ي���ة 

الداخلية يف الدوائر احلكومية.
اأن التفاقية تعترب تتويجا للعمل  واأو�شح حميمد 
من  اجلهود  فيه  تتكامل  ال��ذى  امل�شرك  احلكومي 
التحقيقات اجلنائية من  اإجن��از  تقلي�س زمن  اأجل 
النظم الل��ك��رون��ي��ة يف  ب��ني  املبا�شر  ال��رب��ط  خ��الل 
القت�شادية  التنمية  ودائ���رة  العامة  النيابة  دائ��رة 
مبا ي�شاهم يف رفع معدلت الإجناز وحتقيق �شعادة 

املتعاملني.
التنمية  دائ�����رة  اإىل  ���ش��ك��ره  ال���ع���ام  ال��ن��ائ��ب  ووج�����ه 

بذله  ملا  اللكرونية  احلكومة  وهيئة  القت�شادية 
من جهد وتعاون يف �شبيل التو�شل اإىل تنفيذ م�شروع 

الربط اللكروين الذي ترجمته التفاقية.
م���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر امل��ه��ن��د���س اأح���م���د ���ش��ع��ي��د ال�شياح 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ه��ي��ئ��ة احل��ك��وم��ة الإل���ك���رون���ي���ة اأن 
الأه���داف  اإط���ار تطبيق  ي��اأت��ي يف  الت��ف��اق��ي��ة  توقيع 
العمل  وتدعيم  احلكومية  للجهات  ال�شراتيجية 
الإمارة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  كافة  ب��ني  امل�شرك 

وتعزيز جمالت التعاون فيما بينها.
واأعرب الدكتور عبدالرحمن ال�شايب النقبي املدير 
اخليمة  راأ���س  يف  القت�شادية  التنمية  لدائرة  العام 
عن اأمله باأن ت�شكل التفاقية خطوة اإ�شافية اأخرى 
اأوا�شر العمل امل�شرك بني كافة اجلهات  يف تعزيز 
اأط���ر موؤ�ش�شية  احل��ك��وم��ي��ة يف الم����ارة وذل���ك وف���ق 
حتقيق  ع��ل��ى  تعمل  وم�����ش��ت��م��رة  را���ش��خ��ة  ومنهجية 
التوظيف الأمثل للموارد امل�شركة املتاحة يف توفري 

اأف�شل اخلدمات واأجودها للمتعاملني .

•• اأبوظبي - وام:

 اأطلقت مطارات اأبوظبي حملتها التوعوية حول الإجهاد احلراري التي 
التعامل  بكيفية  العاملني معها  واملقاولني  املوظفني  تعريف  اإىل  تهدف 

مع درجات احلرارة املرتفعة خالل فرة ف�شل ال�شيف اجلاري.
و�شبتمرب  مايو  �شهري  ب��ني  م��ا  ال��ف��رة  خ��الل  ال�شنوية  احلملة  ومتتد 
لل�شالمة  اأبوظبي  ملركز  التابع   11.0 رق��م  املمار�شة  رم��ز  م��ع  متا�شيا 
وال�شحة املهنية عن احلماية من تاأثري احلرارة املرتفعة يف بيئة العمل 

خالل اأ�شهر ال�شيف احلارة.
وتقوم ال�شركة بتنظيم دورات وور�س عمل باللغات العربية والجنليزية 

اأب��وظ��ب��ي ال���دويل وم��ط��ار العني  وال��ه��ن��دي��ة والأوردو يف ك��ل م��ن م��ط��ار 
الدويل ومطار البطني للطريان اخلا�س اإىل جانب من�شورات ولفتات 
عن اجلفاف بجميع اللغات لن�شر الوعي بني كافة العمال حول احلالت 

املرتبطة باحلرارة العالية وكيفية حمايتهم منها.
و�شتوؤكد ه��ذه ال���دورات على ���ش��رورة اأخ��ذ املزيد من ف��رات ال��راح��ة يف 
حالت الرطوبة العالية و�شرب املاء ب�شكل كاف ومراقبة احلالة البدينة 
ذات  ومريحة  وا�شعة  مالب�س  ارت��داء  اإىل  اإ�شافة  ولزمالئهم  للعاملني 

اأقم�شة منا�شبة كالقطن.
متخ�ش�شة  من�شورات  اإ���ش��دار  �شيتم  اأن���ه  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  واأو���ش��ح��ت 
مبوا�شيع ومتطلبات ال�شحة وال�شالمة الإلزامية اإىل جميع امل�شاركني 

اإىل جانب قبعات خا�شة وقوارير املياه وع�شبات الراأ�س والرقبة واأربطة 
التنفيذي  الرئي�س  ال�شام�شي  اأحمد  وق��ال  الوقائية.  والأك��م��ام  املع�شم 
للعمليات بالإنابة يف مطارات اأبوظبي ان مطارات اأبوظبي تلتزم بتوفري 
بيئة عمل مثالية وخالية من املخاطر جلميع املوظفني من خالل تطبيق 
اأعلى معايري ال�شالمة، م�شريا اإىل اأن حملة الإجهاد احلراري ال�شنوية 
تعد اأمرا اأ�شا�شيا نحو حتقيق اأحد اأهداف ال�شركة باأن تكون �شركة رائدة 

يف جمال الأمن وال�شالمة.
وا�شاف م�شتمرون دوما يف حت�شني وتعديل اأف�شل ممار�شاتنا يف ال�شحة 
وال�شالمة للحفاظ على بيئة عمل خالية من املخاطر يف كافة الأجواء 
من  مطارات  كم�شغل  اأبوظبي  مطارات  مكانة  على  للتاأكيد  وال��ظ��روف 

الطراز العاملي .
ي�شار اإىل اأن مركز اخلليج لدرا�شات الطريان الذي يعترب ذراع التدريب 
اأبوظبي �شيعمل بالتعاون مع فريق ال�شحة وال�شالمة والبيئة  ملطارات 
واملقاولني  امل��وظ��ف��ني  م��ن  ت��دري��ب جمموعة  اأب��وظ��ب��ي على  م��ط��ارات  يف 
للحد  املمار�شة  اأف�شل طرق  و�شرح  ال��دورات  لتمكينهم من تقدمي هذه 

من الإجهاد احلراري للفرق العاملة.
يذكر اأنه مت اإطالق حملة الإجهاد احلراري لأول مرة يف �شهر مايو من 
ال�شحة  اإدارة  التنظيمي لأنظمة  الإط��ار  2012 مبا يتما�شى مع  العام 
وال�شالمة والبيئة وقواعد العمل يف ظروف احلرارة املرتفعة يف مطارات 

اأبوظبي، وال�شيا�شات والإجراءات الداخلية ذات ال�شلة.

مطارات اأبوظبي تطلق حملتها للحماية من احلرارة يف بيئة العمل

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1289  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  �شمرية �شعيد �شامل العبدويل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها بالزام  بنك دبي ال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( قد 

املدعي عليها مبلغ وقدره )196.052.72( درهم مبا يعادل قيمة )78.421.09( كيلو جرام 

من ال�شكر والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق  

2017/5/31   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1008  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ابراهيم ب�شري خمي�س ب�شري املراماه جمهول حمل القامة مبا 
اأقام  قد  لوتاه  علي  �شلطان  فهد   : ���س.م.ع وميثله  الوطني  الحت��اد  بنك  املدعي/  ان 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي  مبلغ 
)997635 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف:2017/2/19 وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30 ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1490  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- غليرينغ �شاين �شتار للخدمات الفنية - �س ذ م م 
م )حاليا(  جمهول  م  ذ  - �س  الفنية  )�شابقا( �شبالمي امرب للخدمات 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ او�شاكوماري رافيندران بيلي  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )20421( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 1490 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1018  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- دى دبليو ايه دجيتال برينت�س جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اكرم حممد ا�شماعيل �شيخ قد اأقام 
املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )240193( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة يكرم املدار�س امل�ضاركة يف برنامج الوقاية من التنمر الأربعاء املقبل

•• اأبوظبي- وام :

الن�شائي   حتت رعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحت��اد 
العلى  املجل�س  رئي�شة  ال�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  العلى  الرئي�شة  العام 
الربعاء  والطفولة  العلى لالأمومة  املجل�س  يكرم  والطفولة  لالأمومة 

املقبل املدار�س امل�شاركة يف برنامج الوقاية من التنمر.
يقام حفل التكرمي يف حديقة اأم المارات يف ابوظبي بالتعاون مع وزارة 
يوني�شيف  للطفولة  املتحدة  المم  منظمة  ومكتب  والتعليم  الربية 
المني  الفال�شي  عبداهلل  ال��رمي  �شعادة  وقالت  العربية.  اخلليج  ل��دول 
العام للمجل�س العلى لالأمومة والطفولة انه �شيتم تكرمي 63 مدر�شة 

نفذه  ال��ذي  الناجح  الربنامج  هذا  يف  �شاركت  التي  الدولة  مدار�س  من 
�شامل  بنت  جميلة  معايل  بح�شور  والطفولة  لالأمومة  العلى  املجل�س 
العام ومعايل الدكتور علي  التعليم  م�شبح املهريي وزيرة دولة ل�شوؤون 

را�شد النعيمي مدير عام جمل�س اأبوظبي للتعليم وعدد من امل�شوؤولني.
ومديرات  م��دي��ري  وك��ذل��ك  الطلبة  ا�شتهدف  الربنامج  ان  اىل  ولفتت 
واملمر�شات  واملمر�شني  الك��ادمي��ي��ني  وامل��ر���ش��دات  وامل��ر���ش��دي��ن  امل��دار���س 
ويعد الول من نوعه يف العامل العربي لأهميته الكبرية يف احلفاظ على 
الطلبة وتعلم ال�شلوكيات احل�شنة والبعد عما ي�شر م�شريتهم الدرا�شية 

ويوؤثر على تلقيهم العلم بكافة ا�شكاله.
وا�شافت ان املجل�س العلى لالأمومة والطفولة نفذ املرحلة الوىل من 

لدول  يوني�شف  للطفولة  املتحدة  الأمم  مكتب  مع  بالتعاون  الربنامج 
اخلليج العربية وبالتن�شيق مع جمل�س اأبوظبي للتعليم ووزارة الربية 
الدرا�شي  العام  واخلا�شة يف  املدار�س احلكومية  على عدد من  والتعليم 

املا�شي ومتت زيادة عدد املدار�س امل�شاركة يف العام الدرا�شي احلايل.
وا���ش��ارت اىل ان��ه مت ت��دري��ب ال��ل��ج��ان امل��در���ش��ي��ة امل��ك��ون��ة م��ن الأخ�شائي 
الج��ت��م��اع��ي وامل��م��ر���ش��ة وم�����ش��وؤول الأن�����ش��ط��ة امل��در���ش��ي��ة ووك��ي��ل املدر�شة 
ووزارة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  قبل  من  انتقاوؤها  مت  التي  املدار�س  يف 
وطرق  املبكر  الكت�شاف  وو�شائل  التنمر  اأن���واع  على  والتعليم  الربية 
ال���ت���دخ���ل وت��ط��ب��ي��ق ال���ربن���ام���ج يف امل���در����ش���ة ب��ا���ش��ت��خ��دام دل��ي��ل��ني حول 
منظمة  قبل  من  تطويرهما  مت  التنمر  ومكافحة  الجتماعية  املهارات 

130 معلما  الربنامج  بهذا  تثقيفهم  الذين مت  وبلغ عدد  اليوني�شف.. 
793 طالبا  وتربويا يف املدار�س املذكورة وا�شتفاد من الربنامج الف و 
وطالبة بن�شبة 52 باملائة من الطالبات و48 باملائة من الطالب يف العام 

الدرا�شي 2016-2015.
والطفولة  لالأمومة  العلى  املجل�س  عن  ممثلون  يقدم  ان  املقرر  وم��ن 
عنها  ا�شفر  ال��ت��ي  الناجحة  النتائج  ع��ن  تقريرين  اليوني�شف  ومكتب 
تطبيق الربنامج حيث ي�شري التقريران اىل انخفا�س عدد الطلبة الذين 
تعر�شوا اىل التنمر والذين تنمروا على الخرين وانخف�س اي�شا عدد 
الطلبة الذين كانوا ل ي�شعرون بالأمان يف املدر�شة بالإ�شافة اىل ازدياد 

حالت العالقات الإيجابية الجتماعية لدى الطلبة.

برئا�ضة مكتوم بن حممد: تنفيذي دبي يناق�س تطوير معايري جودة التعليم العايل يف الإمارة

دولة المارات حتتفل باليوم العاملي للتنوع البيولوجي

•• دبي - وام :

 ت����راأ�����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  دب����ي  ح���اك���م 
التنفيذي لمارة دبي اأم�س اجتماع 
املجل�س التنفيذي الذي عقد مبقره 

باأبراج الإمارات.
عدد  مناق�شة  الجتماع  خ��الل  ومت 
جدول  على  امل��درج��ة  املوا�شيع  م��ن 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  اأعماله 
الثاين  النائب  مكتوم  اآل  �شعيد  بن 
العموم  وامل�����دراء  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س 

الأع�شاء يف املجل�س.
بداية  يف  الأع�������ش���اء  وا���ش��ت��ع��ر���س 
الج��ت��م��اع م��ق��رح ت��ط��وي��ر معايري 
دب��ي حيث  اإم��ارة  العايل يف  التعليم 
القطامي رئي�س  قدم معايل حميد 

املخالفة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال�������ش���رك���ات 
ب���ح���ي���ث ت����ك����ون م���ت���اح���ة ل���ل���دوائ���ر 
احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
ال�شركات  تلك  معرفة  لها  ليت�شنى 
اقت�شادية  وا�شتعر�شت  واملوؤ�ش�شات. 
دب������ي جم���م���وع���ة م�����ن من��������اذج عن 
واملنظمات  ال�����دول  م���ن  جم��م��وع��ة 
التي تطب�ق برنامج تبادل املعلومات 
حيث يطبق الحتاد الأوروبي نظام 
 2006 ع��ام  منذ  املعلومات  ت��ب��ادل 
والقوانني  الح���ك���ام  ت��ط��ب��ق  ح��ي��ث 
املخالفة  وال�����ش��رك��ات  الهيئات  على 
ل�������ش���روط ال���ت���م���وي���ل امل���م���ن���وح من 
التابعة  التمويلية  املوؤ�ش�شات  قبل 
اع����داد قاعدة  ج��ان��ب  اإىل  ل��الحت��اد 
بيانات �شمن هذا النظام لل�شركات 
�شالحية  اإع���ط���اء  وي��ت��م  امل��خ��ال��ف��ة 
لالطالع  اجل��ه��ات  لبع�س  حم���ددة 

تقوم  وال��ع��امل��ي  املحلي  ال�شعيدين 
وال�شراتيجيات  اخل��ط��ط  بو�شع 
توفري  �شمان  ب��ه��دف  ذل��ك  لتلبية 
من  متقدمة  ب��درج��ة  ع���ايل  تعليم 
الربامج  وت���ن���وع  وال��ت��م��ي��ز  اجل�����ودة 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ل���ت���ل���ب���ي اح���ت���ي���اج���ات 
واملقيمني  الإم����ارات����ي����ني  ال��ط��ل��ب��ة 
 International والأج���ان���ب 

.  Students
وا���ش��ت��ع��ر���س م��ع��ال��ي��ه الإط�����ار العام 
مل��ع��اي��ري ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
�شمعة  بناء  على  يركز  وال���ذي  دب��ي 
العايل  ومكانة دبي كمركز للتعليم 
ت�شمن  مناق�شة معايري  اإىل جانب 
موؤ�ش�شات  ك��اف��ة  يف  التعليم  ج���ودة 
دبي  اإم���������ارة  يف  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
املواطنني يف  الطلبة  اأع���داد  وزي���ادة 
اإمارة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 

لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س 
هيئة  وبالتن�شيق مع  بدبي  ال�شحة 
مقرح  الب�شرية  والتنمية  املعرفة 
يف  ال��ع��ايل  التعليم  معايري  تطوير 
بناء على تكليف  دب��ي وذل��ك  اإم���ارة 
بحيث  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل���ج���ل�������س  م����ن 
لت�شور  الأ�شا�شية  املفاهيم  ي�شمن 
يف  العايل  التعليم  بجودة  الرت��ق��اء 

دبي.
ون��اق�����س م���ع���ايل ال��ق��ط��ام��ي خالل 
للتعليم  احل����ايل  ال��و���ش��ع  ال��ع��ر���س 
العايل يف اإمارة دبي.. كما ا�شتعر�س 
التح�شني  وج���وان���ب  ال���ق���وة  ن��ق��اط 
للنظام ومن ثم قدم ت�شورا ملفهوم 
جودة  �شمان  معايري  ح��ول  ج��دي��د 
دب��ي..لف��ت��ا اىل  ال��ع��ايل يف  التعليم 
ان امارة دبي التي تطمح اإىل تعزيز 
مكانتها كمركز للتعليم العايل على 

من  الطلبة  حقوق  حماية  مع  دب��ي 
خالل العراف باملوؤهالت.

اع�شاء  اإط����ل����ع  اآخ�������ر  ج����ان����ب  م����ن 
ع���ل���ى عر�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
القت�شادية  التنمية  دائ��رة  قدمته 
املخالفة  ال�����ش��رك��ات  ب��ن��ظ��ام  يتعلق 
ل��ل��ق��وان��ني والن��ظ��م��ة ب��ح��ي��ث يتيح 
والهيئات  للدوائر  البيانات  النظام 
لها  ليت�شنى  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  تلك  معرفة 
وم��ن ث��م ات��خ��اذ ال��ق��رارات املنا�شبة 
ا�شقاط اجلزاءات  دون احلاجة اىل 
وال���غ���رام���ات ال��ت��ي ع��ل��ي��ه��ا وم���ن ثم 
كيفية  يف  املنا�شبة  ال��ق��رارات  اتخاذ 

التعامل / عدم التعامل معها.
اإىل جانب ذلك تهدف دائرة التنمية 
تبادل  نظام  اع��داد  اإىل  القت�شادية 
ا�شماء  يت�شمن  بحيث  امل��ع��ل��وم��ات 

•• دبي- وام :

ت�����ش��ارك دول���ة الإم�����ارات العربية   
الحتفال  ال���ع���امل  دول  امل���ت���ح���دة 
للتنوع  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ال��ب��ي��ول��وج��ي ال����ذي ي�����ش��ادف 22 
م��اي��و م���ن ك���ل ع����ام، ح��ي��ث يحمل 
اح��ت��ف��ال ه���ذا ال��ع��ام ���ش��ع��ار التنوع 
البيولوجي وال�شياحة امل�شتدامة .

ع��م��ران ماجد  �شعادة منى  وق��ال��ت 
التنوع  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ش��ام�����ش��ي، 
ال���ب���ي���ول���وج���ي ب����الإن����اب����ة ب�������وزارة 
التنوع  اإن  والبيئة،  املناخي  التغري 
احلياة  اأ����ش���ا����س  ه���و  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
العن�شر  الر���س، وهو  على كوكب 
الإيكولوجية  ل��ل��ن��ظ��م  الأ���ش��ا���ش��ي 
ال�شلع  م���ن  ال���ع���دي���د  ت���وف���ر  ال���ت���ي 
واخل������دم������ات ال����ت����ي ت����دع����م رف�����اه 
والجتماعي،  القت�شادي  املجتمع 
مثل الغذاء والوقود، ومواد البناء، 
و ت�شاهم يف اعتدال املناخ، وتخفيف 
الكوارث، وجتديد خ�شوبة الربة، 
وا�شتدامة  الأم���را����س،  ومكافحة 
امل��وارد الوراثية؛ ول��ذا ف��اإن التنوع 
الب�شر  رخ��اء  البيولوجي هو عماد 

و�شبيل معي�شتهم وثقافتهم.
الإم���������ارات  روؤي��������ة  اأن  وا�����ش����اف����ت 

للتنوع  الوطنية  ال�شراتيجية  يف 
البيولوجي.

وبالإ�شافة، اإىل املحميات الطبيعية 
اإدارة  مدير  ذك��رت  ر�شميا،  املعلنة 
بوزارة  بالإنابة  البيولوجي  التنوع 
هناك  اأن  والبيئة  املناخي  التغري 
غري  املحمية  املناطق  من  العديد 
منها  الكثري  يتمتع  ر�شميا  املعلنة 

ب�شمعة اقليمية ودولية مرموقة.
املناطق  ق��ائ��م��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
امل��ح��م��ي��ة يف ات���ف���اق���ي���ة الأرا�����ش����ي 
العاملية  الأه���م���ي���ة  ذات  ال���رط���ب���ة 
رام�شار ت�شم �شت مناطق حممية 
وادي  حم��م��ي��ة   : ه���ي  ال����دول����ة  يف 
حممية  ال���ف���ج���رية،  يف  ال���وري���ع���ة 
را�س  حممية  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الوثبة 
ال��ف��ط��ري��ة بدبي،  ل��ل��ح��ي��اة  اخل����ور 
حم��م��ي��ة ال����ق����رم وحم���م���ي���ة �شري 
وحممية  ال�������ش���ارق���ة،  يف  ن��ع��ري  ب���و 
والتي  اأب��وظ��ب��ي،  يف  بوال�شياييف 

اأعلن عن �شمها موؤخرا.
ف���اأن���ه من  ذل�����ك،  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
امل���ع���روف اأن جت��رب��ة الإم������ارات يف 
واملحافظة  املحمية  املناطق  جمال 
ع���ل���ى امل�����وائ�����ل جت���رب���ة غ���ن���ي���ة، اإذ 
امل���ح���اف���ظ���ة على  ح���ق���ق���ت ج����ه����ود 
اآمنة  م�������الذات  وت����وف����ري  امل����وائ����ل 

ط���ري���ق �شون  ع����ن  ال���ب���ي���ول���وج���ي 
ال��ن��ظ��م الإي���ك���ول���وج���ي���ة والأن�������واع 
وال��ت��ن��وع اجل��ي��ن��ي، وت��ع��زي��ز املنافع 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  م��ن  للجميع 
الإيكولوجية  ال��ن��ظ��م  وخ���دم���ات 
من  التنفيذ  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة 
خالل التخطيط الت�شاركي واإدارة 

املعارف وبناء القدرات.
ال������وزارة ح��ر���ش��ت من  اأن  وق���ال���ت 
ال�شراتيجية  ه��ذه  اإع���داد  خ��الل 
الوطنية  اأه��داف��ن��ا  م���واءم���ة  ع��ل��ى 
املتحدة  اتفاقية الأمم  اأه��داف  مع 
ل���ل���ت���ن���وع ال���ب���ي���ول���وج���ي واأه��������داف 
التنمية  واأه���داف  الدولية  ايت�شي 

امل�شتدامة.

املحافظة  اأه��م��ي��ة  ت��وؤك��د   2021
الغنية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
الناجمة  الأخ����ط����ار  م���ن  ل��ل��وط��ن 
عامليا  ال��ب�����ش��ري��ة  الأن�������ش���ط���ة  ع����ن 
الوقائية،  ال��ت��داب��ري  ع��رب  وحمليا 
الكربونية  النبعاثات  كتخفي�س 
التي  التنظيمية  ال��ت��داب��ري  وع���رب 
حتمي الأنظمة البيئية اله�شة من 
ال��ت��و���ش��ع امل����دين.. وه���ي يف الوقت 
لوزارة  الأ�شا�شية  امل��ه��ام  م��ن  ذات���ه 
التغري املناخي والبيئة التي تعمل 
على حتقيقها من خالل جمموعة 
لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ربام���ج  م���ن 
الأهداف املحددة يف ال�شراتيجية 
التي  البيولوجي  للتنوع  الوطنية 
ال�شلطات  مع  بال�شراك  اأعدتها 
املعنية  واجلهات  املخت�شة  البيئية 

يف الإمارات.
واو�شحت ان ال�شراتيجية تهدف 
الت�شدي  اإىل  رئ��ي�����ش��ي��ة  ب�������ش���ورة 
فقدان  وراء  ال��ك��ام��ن��ة  ل��الأ���ش��ب��اب 
ال��ب��ي��ول��وج��ي ع���ن طريق  ال���ت���ن���وع 
دم���ج ق��ي��م ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي يف 
وخف�س  ال��دول��ة،  قطاعات  جميع 
التنوع  ع��ل��ى  امل��ب��ا���ش��رة  ال�����ش��غ��وط 
ال�شتخدام  وت��ع��زي��ز  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
امل�����ش��ت��دام، وحت�����ش��ني ح��ال��ة التنوع 

الدولة  اأن  اإىل  ال�شام�شي  واأ�شارت 
تتمتع بتنوع بيولوجي غني ن�شبيا 
الأنظمة  م���ن  جم��م��وع��ة  ي�����ش��م��ل 
الطبيعية  واملواطن  الإيكولوجية 
اأن هناك  واأك��دت  واملائية..  الربية 
العديد من الأنواع متيزت بتكيفها 
مع هذه البيئات والظروف املناخية 
الدولة  ات��خ��ذت  وعليه  اخل��ا���ش��ة.. 
ع����دة اإج�������راءات ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
فقد  بالدولة؛  البيولوجي  التنوع 
الدرا�شات  من  بالعديد  القيام  مت 
ل����الأن����واع وامل�����وائ�����ل، ح��ي��ث قامت 
الدولة بالعديد من الدرا�شات من 
الفالمنجو  لطيور  درا���ش��ة  اأهمها 
العقاب،  ل��ط��ي��ور  وم�����ش��ح  ال��ك��ب��ري، 
ودرا�شة  ل��الف��ق��اري��ات،  وم�شوحات 
وم�شوحات  ال���دخ���ي���ل���ة  الأن����������واع 
اهتمت  كما  ل��ل��زواح��ف..  ميدانية 
الدولة باإن�شاء املحميات الطبيعية، 
فقد ارتفع عدد املحميات الطبيعية 
 19 التي مت اإعالنها بالدولة من 
 43 اإىل   2010 ع�����ام  حم��م��ي��ة 
حممية بحرية وبرية عام 2016 
تبلغ م�شاحتها الجمالية اأكر من 
وت�شكل  مربع،  كيلومر  األف   18
م�شاحة  من  باملئة   14.35 ن�شبة 
امل�شتهدف  م��ا يفوق  ال��دول��ة، وه��و 

الإع����الن ع��ن م���ب���ادرات ت��ه��دف اإىل 
من  الناجتة  الهواء  ملوثات  تقليل 
النقل  قطاع  مثل  القطاعات  بع�س 
انتاج  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال�����ش��ن��اع��ة 
الطاقة. وتهدف ال�شراتيجية اإىل 
اإيجاد قطاعات تنمو بروؤية واأمناط 

على القائمة.
ون��اق�����ش��ت ب��ل��دي��ة دب���ي اأم����ام اع�شاء 
ا�شراتيجية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
ج���ودة ال��ه��واء يف اإم����ارة دب��ي والتي 
هواء  ذات  املدينة  تكون  لأن  تهدف 
ن��ق��ي مب��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة ب��ح��ي��ث يتم 

م�شتدامة وفق موا�شفات ومعايري 
عاملية تتما�شى مع مات�شهده الإمارة 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  ن��ه�����ش��ة  م���ن 
جانب  اإىل  والتنموية  القت�شادية 
رف���ع ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي امل��ج��ت��م��ع��ي يف 

قطاع جودة الهواء.

ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��وي��ل ال��ع��دي��د من 
جذب  اأماكن  اإىل  املحمية  املناطق 
���ش��ي��اح��ي��ة م����ن خ�����الل ف���ت���ح هذه 
ل��ل��زوار، حيث متثل هذه  امل��ن��اط��ق 
ال�شياحة  عن�شرا مهما يف  املناطق 
باأهمية  ال���ت���وع���ي���ة  ويف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
البيولوجي  التنوع  على  املحافظة 
للزوار  وت��وف��ر  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  وال��ن��ظ��م 
جت���رب���ة ث���ري���ة ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون من 
خاللها التعرف على اجلهود التي 
ال��دول��ة يف ه��ذا املجال ويف  تبذلها 

حماية الأنواع.
اإدارة  ف��ع��ال��ي��ة  ق��ي��ا���س  اأن  وق���ال���ت 
عن�شرا  مي��ث��ل  امل��ح��م��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
لتطوير  ع��م��ل��ي��ة  اأي  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ا 

لالأنواع الربية والبحرية املعر�شة 
وامل�����ه�����ددة ب���الن���ق���را����س يف دول����ة 
اأهلتها  اإجن���ازات مهمة،  الإم���ارات، 
املرتبة  اح���ت���الل  يف  ل��ال���ش��ت��م��رار 
ال��ع��امل��ي يف  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  الأوىل 
معيار املناطق املحمية البحرية يف 
وفقا  العاملي  البيئي  الأداء  موؤ�شر 
 ،2016 ع��ام  يف  ال�شادر  للتقرير 
وهو اإجناز نحر�س على ال�شتمرار 
يف تعزيزه من خالل تنفيذ املزيد 
م���ن الإج��������راءات وال���ت���داب���ري لكل 

اأنواع املناطق املحمية.
ال���ت���ن���وع  اإدارة  م����دي����ر  وذك����������رت 
البيولوجي بالإنابة بوزارة التغري 
بداأت  ال��دول��ة  اأن  والبيئة  املناخي 

اجلهات  تقوم  حيث  املناطق،  ه��ذه 
عام  منذ  الإم����ارات  ب��دول��ة  املعنية 
ر�شد  اأداة  ب��ا���ش��ت��خ��دام   2014
املحميات  اإدارة  ف��ع��ال��ي��ة  ك���ف���اءة 
اأداة  وه��ي   ،  METT الطبيعية 
ال�شندوق  قبل  م��ن  تطويرها  مت 
 WWF ل���ل���ط���ب���ي���ع���ة  ال�����ع�����امل�����ي 
ور�����ش����د  ت���ت���ب���ع  ل���ل���م�������ش���اع���دة يف 
اأهداف  حتقيق  يف  امل��ح��رز  ال��ت��ق��دم 
 2016 عام  ويف  املحمية.  املناطق 
اإدارة  فعالية  نتائج  متو�شط  بلغ 
على   2016 ل�����ش��ن��ة  امل���ح���م���ي���ات 
 ،67% ح��وايل  الوطني  امل�شتوى 
البالغ  العاملي  املتو�شط  يفوق  وهو 

.53%

الداخلية تنظم ور�ضة عمل للتعريف ب�ضيا�ضة التفتي�س الذاتي
•• اأبوظبي- وام :

نا�شر  اأحمد  الدكتور  ال��ل��واء  اأك��د   
الري�شي مفت�س عام وزارة الداخلية 
اأن �شيا�شة التفتي�س الذاتي تهدف 
اإىل توا�شل القادة مع مروؤو�شيهم 
يف خمتلف امل��واق��ع وال��وق��وف على 
م�شكالت ومعوقات العمل وتوفري 
دور  لتفعيل  موحد  ت�شغيلي  اإط��ار 
بو�شفهم  العامني  وامل��دراء  القادة 
�شركاء اأ�شا�شيني يف تطبيق الرقابة 
الدارية على جميع جمالت العمل 
وح��وك��م��ة الإج��������راءات م���ن خالل 

عملهم  اأماكن  يف  التفتي�س  تنفيذ 
وم�شوؤولية  وظ��ي��ف��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
كفاءة  م����ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق  اإ����ش���راف���ي���ة 
ومعاجلة  ال��ع��م��ل  وت��ط��وي��ر  الأداء 
التح�شني.  واإب��راز فر�س  الأخطاء 
ور�شة  خ����الل   - ك��ل��م��ت��ه  يف  وق�����ال 
املفت�س  مكتب  نظمها  التي  العمل 
التفتي�س  ���ش��ي��ا���ش��ة  ب��ع��ن��وان  ال���ع���ام 
ال��ذات��ي ل��ك��ل ق��ط��اع��ات ال�����وزارة يف 
اجلديد  باملبنى  املحا�شرات  قاعة 
التفتي�س  ���ش��ي��ا���ش��ة  اإن   - ل���ل���وزارة 
الهدف  بتحقيق  ت��رت��ب��ط  ال���ذات���ي 
الداخلية  ل�����وزارة  ال���ش��رات��ي��ج��ي 

واملتمثل يف �شمان تقدمي اخلدمات 
الإدارية ب�شفافية.

اأن التفتي�س عمل ميداين  واأو�شح 
وفني يتم من خالل زي��ارة مواقع 
مدى  من  للتاأكد  املختلفة  العمل 
اأن�شطتها  ومطابقة  الأداء  فاعلية 
ل��ل��ق��وان��ني وال��ن��ظ��م والإج��������راءات 
الأخطاء  ع��ن  وال��ك�����ش��ف  امل��ع��ت��م��دة 
وجوانب الق�شور التي حتول دون 
ال�شراتيجية  الأه����داف  حتقيق 

وموؤ�شرات الأداء املعتمدة.
 من ناحيته رحب العميد الدكتور 
ج��ا���ش��م م��ن�����ش��ور امل��ن�����ش��وري نائب 
كلمته  ب��ال��وزارة - يف  العام  املفت�س 
مبمثلي   - ل��ل��ور���ش��ة  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
جميع  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال����وح����دات 
قطاعات وزارة الداخلية امل�شاركني 
اآرائهم  اإىل  لال�شتماع  الور�شة  يف 
اأج�����ل �شمان  م���ن  وم��ق��رح��ات��ه��م 
�شدور �شيا�شة تفتي�س ذاتي ب�شورة 
متكاملة.  وقال اإن الور�شة تاأتي يف 
اإطار ال�شراكة والتعاون بني مكتب 
والإدارات  والقيادات  العام  املفت�س 
اإميانا  الدولة  يف  لل�شرطة  العامة 
العامني  وامل��دراء  القادة  منه بدور 
كوظيفة  ال��ت��ف��ت��ي�����س  مم��ار���ش��ة  يف 
العامة  امل�شلحة  خلدمة  اإ�شرافية 
ال�شراتيجية  الأه���داف  وحتقيق 

لوزارة الداخلية.
الرائد عبد  ا�شتعر�س   من جانبه 
رئي�س  ال��ك��ث��ريي  ع���و����س  ال��ع��زي��ز 
وتطوير  ال�����ش��رات��ي��ج��ي��ة  ق�����ش��م 
 .. ال��ع��ام  املفت�س  مكتب  يف  الأداء 
�شيا�شة التفتي�س الذاتي واأهدافها 
للتفتي�س  ال�������ش���ن���وي���ة  واخل����ط����ة 
التفتي�س  وجم������الت  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
املتعلقة  وامل�����ش��وؤول��ي��ات  والأدوار 
بتنفيذ ال�شيا�شة ونطاق تطبيقها.

خليفة الإن�ضانية تفتتح م�ضجد ال�ضيخ زايد ومبنى ال�ضيخ خليفة يف اأك�ضفورد بتكلفة 120 مليون درهم
•• اأك�شفورد- وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا   
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  اهلل 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
للقوات امل�شلحة ومتابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
زايد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون 
اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية .. افتتحت املوؤ�ش�شة 
م�شجد ال�شيخ زايد ومبنى ال�شيخ خليفة ل�شكن 
للدرا�شات  اأك�شفورد  مبركز  امللحقني  ال��ط��الب 
الإ�شالمية والذي مولتهما بتكلفة حوايل 120 
املبنى  تد�شني  خ��الل حفل  وذل��ك  دره��م  مليون 
اأك�شفورد  مدينة  يف  للمركز  اجلديد  الأكادميي 

الربيطانية.
ت�����ش��ارل��ز ويل عهد  الأم������ري   .. احل���ف���ل  ح�����ش��ر 
بن  �شلمان  الأم���ري  و�شمو  ويلز  اأم��ري  بريطانيا 
الأعلى  القائد  العهد نائب  اآل خليفة ويل  حمد 
ال��وزراء يف مملكة  النائب الأول لرئي�س جمل�س 

البحرين.
اآل نهيان  زاي����د  ب���ن  م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة  وم���ول���ت 
لالأعمال الإن�شانية - انطالقا من روؤيتها لدعم 
امل���ب���ادرات الإن�����ش��ان��ي��ة - ب��ن��اء م�شجد امل��غ��ف��ور له 
اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
 .. الطلبة  ل�شكن  ال�شيخ خليفة  – ومبنى  ث��راه 
اإقامة  يف  اأخ���رى  دول  ح��ك��وم��ات  اأ�شهمت  بينما 
الإ���ش��الم��ي باعتباره منوذجا  امل��رك��ز  اأج���زاء م��ن 
ح��ق��ي��ق��ي��ا ل��ل��ت��ع��اون ال�����دويل ال����ذي ي�����ش��ج��ع على 
التبادل الثقايف واحرام املعتقدات والتقاليد يف 

الدول الأجنبية.
الرئي�س   - ال���ربي���ط���اين  ال��ع��ه��د  ويل  واأع�������رب 
املبنى  بافتتاح  �شعادته  ع��ن   - للمركز  الفخري 
الإ�شالمية  للدرا�شات  اأك�شفورد  ملركز  اجلديد 
.. معتربا هذه املرحلة مهمة ونقطة فا�شلة يف 

تاريخ املركز .
واأ����ش���اد - يف ك��ل��م��ة ل���ه مب��ن��ا���ش��ب��ة اف��ت��ت��اح املبنى 
الدول  اجلديد - ب�شخاء وكرم عدد من قيادات 

املبنى  م�شروع  متويل  يف  والإ�شالمية  العربية 
املقبلة  العقود  خ��الل  ليوا�شل  للمركز  اجلديد 
الدرا�شات  ت��ع��ل��ي��م  يف  ال��ن��ب��ي��ل��ة  ر���ش��ال��ت��ه  ت���اأدي���ة 
الثقافات  التفاهم بني  الإ�شالمية وربط ج�شور 

واحل�شارات.
املرافق  جميع  للمركز  اجل��دي��د  امل��ب��ن��ى  وي��وف��ر 
اإليها مبا يف ذلك غرف  التي يحتاج  الأكادميية 
ومرافق  ومكتبة  حم��ا���ش��رات  وق��اع��ة  التدري�س 

�شكنية اإ�شافة اإىل مكان لل�شالة.
م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  روؤي������ة  اإط������ار  ذل����ك يف  ي���اأت���ي 
والتفاهم  الإ�شالمية  الثقافة  لن�شر  الإن�شانية 
بني الأديان والتوا�شل واحلوار مع الآخر مربزة 
بذلك الدور الريادي واملحوري لدولة الإمارات 
ي�شهده  ما  يف  خ�شو�شا  احل�شاري  التوا�شل  يف 
بثقافة  م�شحونة  ع��امل��ي��ة  بيئة  م��ن  ال��ع��ام  امل��ن��اخ 
ال�������ش���دام احل�������ش���اري ح��ي��ث ل زال����ت الإم������ارات 
مقومات  ك��ل  ع��ل��ى  حت��اف��ظ  ال��ر���ش��ي��دة  بقيادتها 
البقاء وال�شتعداد للنمو وتثبيت قيم الو�شيطة 
والع���ت���دال ال���ل���ذان ي��ع��ت��ربان م��ن اأ���ش�����س ركائز 

الدين الإ�شالمي احلنيف.
ويعترب املبنى اجلديد ملركز اأك�شفورد للدرا�شات 
ومعنوية  معمارية  اأي��ق��ون��ة  مبثابة  الإ���ش��الم��ي��ة 

خمتلف  مع  للتوا�شل  فعالة  اأهمية  متثل  هامة 
فبم�شاهمة  احل�شاري  للحوار  الراعية  ال���دول 
دول  لعدة  اإ�شافة  ت�شارلز  الأم��ري  من  �شخ�شية 
تنفيذ  اأع��م��ال  ا�شتكمال  مت  عاملية  و�شخ�شيات 
عمر  من  جديدة  انطالق  دفعة  ليكون  امل�شروع 

املركز الإ�شالمي املمتدة ل�30 �شنة م�شت.
1985 يف  ع���ام  الإ���ش��الم��ي عمله  امل��رك��ز  وب����داأ 
مدينة اأك�شفورد وا�شتطاع خالل الفرة ال�شابقة 
تاأ�شي�س �شراكة حقيقية مع العديد من الهيئات 
النا�شطة يف جمال احلوار  واملنظمات  املوؤ�ش�شات 

احل�شاري.
الدرا�شات  خمتلف  ت�شجيع  اإىل  امل��رك��ز  وي��ه��دف 
املرتبطة  وال��ع��ل��م��ي��ة  الأك����ادمي����ي����ة  وال���ب���ح���وث 
باملجتمعات امل�شلمة وعالقتها مبحيطها العاملي 
والقت�شادية  الجتماعية  ال��درا���ش��ات  فيها  مب��ا 

والتاريخية.
العنا�شر  م���ع  ل��ي��ت��واف��ق  امل��ب��ن��ى  ت�����ش��م��ي��م  ومت 
العمرانية  والبيئة  الإ�شالمية  للعمارة  املميزة 
التقليد  منوال  فعلى  اأك�شفورد  ملدينة  الفريدة 
مدينة  يف  والكليات  املعاهد  ت�شميم  يف  املتوارث 
اأك�شفورد يعترب دور العبادة م�شجد ال�شيخ زايد 
مبثابة العن�شر املعماري الرئي�س وترتبط باقي 

الدرا�شية  كالف�شول  الإ�شالمي  املركز  عنا�شر 
وقاعات البحث واملكتبة وقاعة الطعام الرئي�شية 
واحلديقة اخللفية .. بينما يعترب مبنى ال�شيخ 
ال��ط��ل��ب��ة مب��ث��اب��ة م��ق��ر الإقامة  ل�����ش��ك��ن  خ��ل��ي��ف��ة 

الرئي�شي للطلبة ون�شاطاتهم.
ويهدف امل�شروع - يف جممله - اإىل خدمة �شكان 
يعي�س يف بريطانيا عدد كبري من  املدينة حيث 
امل�شلمني بجانب تعزيز روح التاآلف وزيادة اأماكن 
ال��ع��ب��ادة اإ���ش��اف��ة اإىل دع��وة الأف����راد م��ن خمتلف 
الأ�شا�شية  امل��ب��ادئ  فهم  اإىل  الأخ����رى  الثقافات 
للدين الإ�شالمي والت�شجيع على تقبل الثقافات 
الأخ�����رى واح�����رام اجل��م��ي��ع ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 

اجلن�س اأو اللون اأو املعتقد.
وقال م�شدر م�شوؤول يف موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
هو  الإ���ش��الم  اإن  الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل 
واحد من اأكر الأديان منوا واإنت�شارا يف العامل 
لذا يتطلب التعريف به وامل�شاعدة يف خلق بيئة 
ميكن من خاللها اأن ي�شتفيد اجلميع من تراثه 

الغني.
ويعترب م�شجد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
يف اأك�شفورد منارة اإ�شالمية وثقافية فبالإ�شافة 
ومعقل  للعبادة  ح��رم  من  امل�شجد  ميثله  ما  اإىل 
فاأنه  الإ�شالمية  والثقافة  للقيم  ومنارة  للعلوم 
وللتوا�شل  م��رك��زا لل��ت��ق��اء احل�����ش��ارات  اأ���ش��ب��ح 

احل�شاري والثقايف.
وي���وؤك���د ه���ذا ال�����ش��رح روؤي�����ة امل��غ��ف��ور ل���ه ال�شيخ 
احلوار  اأهمية  ح��ول  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
التعاي�س  واإم��ك��ان��ي��ة  وال���دي���ان���ات  ال�����ش��ع��وب  ب��ني 
اأبناء احل�شارات املختلفة فامل�شجد  ال�شلمي بني 
ملركز  اجل��دي��د  املبنى  يف  الأ�شا�شية  اللبنة  يعد 
بناوؤه  الإ���ش��الم��ي��ة ومت  ل��ل��درا���ش��ات  اأوك�����ش��ف��ورد 
بتوفري  امللتزم  املركز  مبنى  معامل  اأب��رز  ليكون 
التعليمية  ال��ربام��ج  يف  اجل���ودة  مقايي�س  اأع��ل��ى 
باحل�شارة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال���ب���ح���وث  وال����درا�����ش����ات 
جتعل  ب�شورة  امل�شجد  ت�شميم  ومت  الإ�شالمية. 
املحلية  البيئة  م��ع  متنا�شبة  امل��ع��م��اري��ة  م��ع��امل��ه 
التي  الأث��ري��ة  العمرانية  البيئة  مع  ومتنا�شقة 

متيزت بها مدينة اأوك�شفورد على مر الع�شور.

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02568/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08668/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : املحافظ للمقاولت - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : �شانكالب للعقارات - �س ذ م م  
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام ال�شركة املدعي عليها بان توؤدي لل�شركة املدعية مبلغ )82500 
درهم( قيمة بدل اليجار املحرر عنه ال�شيك املبني بالوراق ، والزمتها 

بامل�شروفات. 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مطحنة الطيبة  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1044329 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة اف�شل بابو تارايان كانداتيل %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شعود عبيد علي عبيد العليلي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعود عبيد علي عبيد العليلي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هان�س للخدمات الفنية واملقاولت 

رخ�شة رقم:CN 1091616  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد حممد احمد حممدي فرد املرزوقي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ را�شد حممد احمد حممدي فرد املرزوقي من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عنر العلي %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/هان�س للخدمات الفنية واملقاولت 
HANS TECHNICAL SERVICE & GENERAL CONTRACTING

اىل/ هان�س للخدمات الفنية واملقاولت ذ.م.م     
HANS TECHNICAL SERVICE & GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
البحرية  املعدات  و�شيانة  لتجارة  املحيط  ال�ش�����ادة/�شما  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1490130  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عادل �شالح نا�شر بن كده الكثريي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عادل �شالح نا�شر بن كده الكثريي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممود علي تامر

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*4.00 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�شم جتاري من/�شما املحيط لتجارة و�شيانة املعدات البحرية ذ.م.م 

SKY OCEAN MARINE EQUIPMENT TRADING & MAINTENANCE
اىل/ �شكاي او�شن مارين للتجارة املعدات البحرية ملالكها عادل �شالح الكثريي �شركة ال�شخ�س 

الواحد ذ.م.م     
 SKY OCEAN MARINE  TRADING & EQUIPMENT - OWNED BY ADEL

SALEH ALKATHEERI SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة تنجيد مقاعد ال�شفن والقوارب )3315003(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح املكائن واملعدات البحرية و�شيانتها )3319903(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
�شكوير  برجر  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 2174142  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*6.40 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا برجر �شكوير 
BURGER SQUARE CAFETERIA

اىل/مطعم برجر �شكوير     
BURGER SQUARE RESTURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فايرب اوبتك �شباليز اند 

�شريفي�ش�س ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1029662 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اي�شيجال اكويزي�شنز يو ا ه� اأي انك 

ESSAGAL ACQUISITIONS UEA INC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جيم�س ليجه اندرود

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
كويف  نايف  اند  ال�ش�����ادة/فورك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شوب  رخ�شة رقم:CN 2120063 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اليم تاينى �شكور %100
تعديل وكيل خدمات/حذف �شلطان �شالح عبداهلل �شالح القا�شمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداملنعم حممد عبدال�شايف ال�شرك�شى

تعديل لوحة اإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
تري  ال�ش�����ادة/بامبو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ري�شتورانت رخ�شة رقم:CN 2074868 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عائ�شة احمد البلو�شي %100  
تعديل وكيل خدمات/حذف فاطمة عي�شى املزروعي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليل حممد �شاهني

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
العامة  لل�شيانة   كريب  ال�ش�����ادة/�شن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1143713 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة وفاء جمال حم�شن علي مدي %5.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هند جمال حم�شن علي مدي %5.5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالعزيز جمال حم�شن علي مدي %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف جمال حم�شن علي مدي %11

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جمال حم�شن علي مدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شو�شن حممد يا�شني %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمال حم�شن علي مدي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/برجا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال البالط والرخام 
رخ�شة رقم:CN 1183949  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جممع الفالح الطبي 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1042320 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

عليم احلق حممد مومني احلق من 12% اىل %24  
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مو�شريا حق حممد موؤمن احلق
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
الحالم  ال�ش�����ادة/ق�شر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهدايا وفروعها
رخ�شة رقم:CN 1033580 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة طارق علي ح�شني �شعيد ال�شعدي %100  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن حممد اأبوبكر حممد الزبيدي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
الزمان  ال�ش�����ادة/كوكب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 2178799 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان حممد علي �شلطان الزعابي %100  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بدر �شالح فرج �شعيد الكثريي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللوؤلوؤة 

CN 1175218:لتنظيم املعار�س رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
الدوات  وت�شليح  ل�شيانة  العني  ال�ش�����ادة/فجر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكهربائية رخ�شة رقم:CN 1106681  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد م�شبح حممد اليحيائي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد م�شبح حممد اليحيائي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ا�شف حممد �شريف

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*2.5
 تعديل ا�شم جتاري من/فجر العني ل�شيانة وت�شليح الدوات الكهربائية

FAJAR AL AIN ELECT MAINT

اىل/موؤ�ش�شة فجر العني ل�شيانة وت�شليح الدوات الكهربائية     
FAJAR AL AIN ELECT MAINT EST

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
مور  اند  ال�ش�����ادة/كت�شن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1512795:لتجارة معدات املطابخ رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل م�شبح �شامل را�شد البدواوي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد �شام�س النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة كت�شن اند مور 

CN 1538794:لالملنيوم رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل م�شبح �شامل را�شد البدواوي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد �شام�س النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اللوؤلوؤة 
CN 1291333:للدعاية والعالن والن�شر رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
ال�شحراء  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكربى رخ�شة رقم:CN 1036993 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمود احمد عبداهلل حممد احلمادي %100  
تعديل وكيل خدمات/حذف حمود احمد عبداهلل حممد احلمادي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف كورى بارامبيل مامي كوتي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 املالك:ال�شركة املتحدة للحديد وال�شلب ذ.م.م 

UIS United Iron & Steel:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:270717       بتاريخ:2017/04/02 م
با�ش��م:ال�شركة املتحدة للحديد وال�شلب ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي م�شفح ايكاد 3 هاتف: 0563335083 فاك�س: 025509932 
�شندوق الربيد: 93104 امييل: mohamed@uisc.ae ابوظبي 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:6 رقائق حديدية جملفنه على ال�شاخن الواح 
حديديه جملفنه على ال�شاخن . 

و�شف العالمة:عبارة عن ثالث حروف باللون البي�س مع خلفية زرقاء اخت�شار ل�شم ال�شركة 
بال�شافة اىل ا�شم ال�شركة باللغة الجنليزية باللون ال�شود مع وجود خط باللون الزرق حتت 

ا�شم ال�شركة. 
ال�شراطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات Iron ، Steel كل على حده 

يف الو�شع العادي.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026 العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون اتيليه بيوتي

رخ�شة رقم:CN 2232934  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شم�شه احمد را�شد احمد املن�شوري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شم�شه احمد را�شد احمد املن�شوري من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عائ�شه عبيد �شعيد ال�شميلي %50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1.20*1.50 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ا�شم جتاري من/�شالون اتيليه بيوتي

ATELIER BEAUTY SALOON
اىل/�شالون اتيليه بيوتي ذ.م.م     

ATELIER BEAUTY SALOON LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 



االثنني   22   مايو    2017  م   -   العـدد  12026  
Monday  22   May   2017  -  Issue No   12026

13

عربي ودويل

بداية  حتى  مهاجر   7500 اأم�����س  الأ���ش��رال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأم��ه��ل��ت 
طردهم  طائلة  حت��ت  جل��وء  بطلبات  للتقّدم  اكتوبر  الأول  ت�شرين 
خارج البالد، ما يعني انتهاء اللعبة بالن�شبة اىل الذين يقيمون يف 

البالد ب�شكل غري �شرعي.
ومنذ و�شولهم اىل ال�شلطة يف العام 2013 نّفذ املحافظون �شيا�شة 

مت�شددة اىل حد كبري يف جمال الهجرة.
اىل  لج��ئ  ال��ف  خم�شون  و�شل  املا�شية،  اخلم�س  ال�شنوات  وخ��الل 

ال�شواطئ ال�شرالية على منت اكر من 800 قارب.
لنكا  و�شري  اأفغان�شتان  من  يتحّدر معظمهم  اآخ��رون  مئات  ولق��ى 
املحفوفة  رحلتهم  اأث��ن��اء  البحر  يف  حتفهم  الأو���ش��ط،  ال�شرق  ودول 

باملخاطر.
�شخ�س،  الف   20 نحو  ملفات  ال�شابقة  العمالية  احلكومة  ودر�شت 
فيما �شتتوىل احلكومة املحافظة در�س ملفات الثالثني األفاً الباقني. 
ومل يتقدم حواىل 7500 �شخ�س حتى الن بطلبات جلوء او انهم 
يرف�شون الجابة عن ا�شئلة تتعلق بهوياتهم، م�شتفيدين يف الوقت 
نف�شه من خم�ش�شات اجتماعية الأمر الذي يجعل احلكومة ت�شكك 
اإذا مل يقدموا  اإنهم  اأو�شاعهم. وق��ال وزي��ر الهجرة بير دوت��ون  يف 
طلبات جلوء بحلول الول من ت�شرين الأول اكتوبر، ف�شيتم طردهم 

ومنعهم من العودة.

اأظهرت نتائج اأولية الأحد ان ال�شوي�شريني �شوتوا يف ا�شتفتاء ل�شالح 
جتديد �شامل يف قطاع الطاقة يف البالد عرب ال�شتبدال التدريجي 

للمفاعالت النووية القدمية مب�شادر طاقة متجددة.
وبح�شب نتائج ظهرت بعد وقت ق�شري على اإغالق مراكز القراع 
ظهر الأحد )10،00 ت غ(، فان الغالبية من الناخبني ال�شوي�شريني 
 58% ان  اىل  النتائج  واأ���ش��ارت  الطاقة.  التجديد يف م�شادر  توؤيد 
�شوتوا ل�شالح اقرار القانون، بح�شب معهد جي اأف اأ�س.برن. ومن 
للتغيري  امل��وؤي��دي��ن  لكن  م�شاء،  النهائية  النتائج  تظهر  ان  املتوقع 
ادي���ل ثورينز  النائب ع��ن ح��زب اخل�شر  ب��الح��ت��ف��ال. وق��ال��ت  ب���داأوا 
واأ�شافت  للبالد.  تاريخي  يوم  هذا  حملية  تلفزيونية  لقناة  غوماز 
�شوف تدخل �شوي�شرا اأخريا القرن احلادي والع�شرين عندما يتعلق 
نتيجة  ه��ذا  الطاقة  قانون  مراجعة  م�شروع  واأت��ى  بالطاقة.  الأم��ر 
عملية طويلة بو�شرت اإثر حادث فوكو�شيما النووي الذي ت�شببت به 
اليابان. ويهدف  2011 يف  اآذار مار�س  موجة مد بحري هائلة يف 
وال�شم�س  امل��اء  مثل  املتجددة  الطاقة  مل�شادر  الرويج  اإىل  القانون 
والكتلة احليوية والطاقة احلرارية اجلوفية. وقررت �شوي�شرا التي 
امل�شتهلكة  الكهرباء  تنتج حواىل ثلث  نووية  ت�شم خم�شة مفاعالت 
تتخلى عن  اأن  فوكو�شيما،  كارثة  قليلة على  اأ�شابيع  بعد  البالد،  يف 
اأن هذا املوعد ل  2034، م�شددة يومها على  النووي بحلول العام 
يزال نظريا. واأو�شحت ال�شلطات اأن املفاعالت �شت�شحب من اخلدمة 

نهائيا بعد خم�شني اأو �شتني �شنة من العمل.

اإميانويل  اجلديد  الفرن�شي  الرئي�س  �شعبية  اأن  راأي  ا�شتطالع  اأظهر 
ماكرون متاثل تقريبا �شعبية الرئي�شني ال�شابقني عند تويل املن�شب 
مما يتناق�س مع م�شح ذكر اأن ماكرون ح�شل على اأقل معدلت الثقة 
20 ع��ام��ا. وذك���ر ال���ش��ت��ط��الع ال���ذي اأج��رت��ه موؤ�ش�شة  اأك���ر م��ن  منذ 
62 باملئة من  اأن نحو  )اآيفوب( ل�شالح �شحيفة جورنال دو دميان�س 
يزيد  ما  وه��و  م��اك��رون  جت��اه  بالر�شا  ي�شعرون  اإنهم  قالوا  امل�شاركني 
ال�شابق فران�شوا  بقليل عن م�شتوى الر�شا جتاه الرئي�س ال�شراكي 
اأق��ل من  2012 لكنه  اأي��ار عام  61 باملئة يف مايو  اأولوند وال��ذي بلغ 
 2007 ع��ام  يف  �شاركوزي  نيكول  املحافظ  الرئي�س  �شعبية  م�شتوى 
وكان 65 باملئة. وبلغت �شعبية الرئي�س ال�شابق جاك �شرياك 51 باملئة 
عند انتخابه لفرة اأخرى يف عام 2002 و59 باملئة عند انتخابه اأول 
)اإيالب(  اأجرته موؤ�ش�شة  راأي  ا�شتطالع  واأظهر   .1995 مرة يف عام 
يوم اخلمي�س اأن 45 باملئة فقط من الناخبني يثقون يف قدرة الرئي�س 
باملئة عن   36 الو�شطي ماكرون على حل م�شكالت فرن�شا فيما عرب 

ثقتهم يف رئي�س الوزراء اجلديد املحافظ اإدوار فيليب.

عوا�شم

اأدنربا

باري�س

جنيف

الحتاد الإفريقي يطلب 
امل�ضاعدة لإعتقال جمرم حرب

•• عوا�شم-وكاالت:

زعيم  على  للقب�س  دول��ي��ة  ع�شكرية  م�شاعدة  اإىل  الأف��ري��ق��ي  الحت���اد  دع��ا 
اجلنائية  املحكمة  من  امل�شنف  ك��وين  جوزيف  للمقاومة”  ال��رب  “جي�س 

الدولية جمرم حرب، والتورط يف خطف اأطفال وا�شتغاللهم.
ياأتي ذلك بعد اأن اأعلنت كل من الوليات املتحدة واأوغندا اأنهما تعتزمان 
اأفريقيا  جمهورية  يف  جنود  يقودها  تتعقبه  عملية  من  جنودهما  �شحب 

الو�شطى.
قوتها  �شحب  �شتبداأ  اأن��ه��ا  املا�شي  اآذار  م��ار���س  يف  اأعلنت  وا�شنطن  وك��ان��ت 
البالغ عددها مئة ع�شكري وكانت تقدم دعما يتعلق بالإمدادات واملعلومات 
اإ�شعاف  يف  جنحت  العملية  اإن  وق��ال��ت  الأفريقية،  للقوات  ال�شتخبارية 

املتمردين.
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  من  جنود  من  الأفريقية  القوة  وتتاألف 
التي  اأوغ��ن��دا  عن  ف�شال  الو�شطى،  اأفريقيا  وجمهورية  ال�شودان  وجنوب 
اأعلنت اأن املهمة جنحت يف حتييد مقاتلي جي�س الرب للمقاومة وبداأت يف 

�شحب قواتها.
وتتهم املحكمة اجلنائية الدولية جوزيف كوين بجرائم حرب وجرائم �شد 
الإن�شانية، وي�شتهر جي�س الرب للمقاومة الذي يقوده بوح�شيته وتورطه يف 

عمليات خطف اأطفال ل�شتغاللهم يف القتال واجلن�س.
وحارب جي�س الرب للمقاومة القوات الأوغندية على مدى عقدين انطالقا 

من قواعد يف �شمال البالد وعرب احلدود مع جنوب ال�شودان.

توقع عدد من كبار القادة الع�سكريني اأن يواجه اجلي�ض �سيفًا �ساخنًا 

تل اأبيب ت�ضتعد »لنتفا�ضة فل�ضطينية« بح�ضد اآلف اجلنود

و�سط عا�سفة يف الداخل 

ترامب ي�ضعى لإعادة �ضبط العالقات مع العامل الإ�ضالمي 

هل ين�ضم ترامب لالئحة روؤ�ضاء اأمريكا املتهمني؟

فرن�ضا حتقق ب�ضبهات ف�ضاد يف �ضفقة غوا�ضات 

•• لندن-وكاالت:

ت���ل���غ���راف  دي����ل����ي  ذي  ت�������ش���اءل���ت 
�شيتم  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
الأمريكي  للرئي�س  اتهام  توجيه 
ب����اإع����اق����ة �شري  ت����رم����ب  دون�����ال�����د 
ال��ع��دال��ة، وذل��ك يف ظ��ل تداعيات 
التحقيقات  مكتب  م��دي��ر  ع��زل��ه 
ال��������ف��������درايل ج���ي���م�������س ك����وم����ي، 
وت�شاءلت اأي�شا عن احلالت التي 
واجه فيها روؤ�شاء اأمريكيون هذه 
احل���ال. واأ���ش��اف��ت اأن���ه يف ح��ال مت 
فاإنه  الرئي�س  �شد  ات��ه��ام  توجيه 
�شين�شم اإىل عدد �شغري جدا من 
ال�شابقني  الأم��ريك��ي��ني  ال��روؤ���ش��اء 
ظروفا  ب��ع�����ش��ه��م  واج�����ه  ال���ذي���ن 
اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت  م�شابهة. 
املتعر  ال��رئ��ي�����س  اأو  ت���رم���ب  اأن 
باتهامه  املنادية  ال��دع��وات  ي�شف 
باأنها �شخيفة اأو مثرية لل�شخرية، 
واإىل اأنه يقول اإنه مل يفعل �شيئا 
ي�شتدعي مواجهته بتهم جنائية.

ترمب  ف��ع��ل  ردود  اأن  واأ����ش���اف���ت 
ه����ذه ت���اأت���ي ب��ع��د اأي�����ام م���ن حالة 
اأدت  ال��ت��ي  ال�شيا�شي  ال���ش��ط��راب 
بتعيني  ال���ع���دل  وزارة  ق��ي��ام  اإىل 
حمقق خ��ا���س ه��و روب���رت مولر، 

ال�ضرطة الرتكية تقتل اثنني 
ي�ضتبه بانتمائهما لداع�س

•• اأنقرة -رويرتز:

لالأنباء  الأن���ا����ش���ول  وك��ال��ة  ق��ال��ت 
قتلت  الركية  ال�شرطة  اإن  ام�س 
انتمائهما  يف  ل��ال���ش��ت��ب��اه  اث���ن���ني 
وقع  ا���ش��ت��ب��اك  يف  داع�������س  لتنظيم 
خالل مداهمة ل�شقة يف العا�شمة 

اأنقرة اأثناء الليل.
ال�شلطات  اأن  ال��وك��ال��ة  واأ���ش��اف��ت 
كانا  ب���ه���م���ا  امل�����ش��ت��ب��ه  اأن  ت��ع��ت��ق��د 
ال�شرطة  واأن  ل��ه��ج��وم  ي��خ��ط��ط��ان 
ال�شقة  يف  وق��ن��اب��ل  ب��ن��ادق  �شبطت 
من  معلومات  على  ح�شلت  بعدما 

م�شتبه به حمتجز يف ا�شطنبول.
موؤمتر  ق���ب���ل  امل���داه���م���ة  ووق����ع����ت 
احلاكم  والتنمية  ال��ع��دال��ة  حل��زب 
اأن��ق��رة الأح��د حيث من املتوقع  يف 
ان���ت���خ���اب ال���رئ���ي�������س رج�����ب طيب 
اإردوغ������ان زع��ي��م��ا ل��ل��ح��زب ب��ع��د اأن 
ال�شهر  ا�شتفتاء  يف  الأت���راك  واف��ق 
د�شتورية  اإ���ش��الح��ات  على  املا�شي 

متنحه �شالحيات وا�شعة.
اإرج���ان توباجا  اأن��ق��رة  وق��ال حاكم 
املداهمة  م��وق��ع  م���ن  ل��الأن��ا���ش��ول 
اإن امل�����ش��ت��ب��ه ب���ه امل��ع��ت��ق��ل وه���و من 
اأذربيجان ل يزال يخ�شع للتحقيق 
اأن�����ه نقل  ا���ش��ط��ن��ب��ول وي��ع��ت��ق��د  يف 

الرجلني اإىل اأنقرة بال�شيارة.

وذل������ك ك����ي ي���ق���وم ب��ب��ح��ث مدى 
رو���ش��ي��ا يف ح��م��ل��ة ترمب  ت�����ورط 
فوزه  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
رئ��ي�����ش��ا ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة عام 
ترمب  اإن  اأي�شا  وقالت   .2016
علق يف موؤمتر �شحفي باأن بالده 
ت�شهد اأكرب “مطاردة لل�شاحرات” 
التي ت�شتهدف �شيا�شيا يف التاريخ 

الأمريكي.

روؤ�ساء �سابقون
الروؤ�شاء  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
الذين  ال�����ش��اب��ق��ني  الأم���ريك���ي���ني 
اأو ط��ع��ن��ا يف  ات���ه���ام���ات  واج����ه����وا 
اأه���ل���ي���ت���ه���م ل��ل��ح��ك��م، وهم  م�����دى 

الذين يتمثلون يف الرئي�س اأندرو 
قائد  اأول  ب��اع��ت��ب��اره  ج��ون�����ش��ون 
اأم���ريك���ي مي���ر ب��ه��ذه احل����ال عام 

.1868
واجهه  ج��ون�����ش��ون  اأن  واأو���ش��ح��ت 
ات��ه��ام ج���راء ع��زل��ه وزي���ر احلرب 
ح��ي��ن��ئ��ذ اإدوي���������ن ����ش���ت���ان���ت���ون من 
رج�����وع  دون  وذل��������ك  م���ن�������ش���ب���ه، 
الرئي�س لنيل موافقة الكونغر�س، 
ما اعترب �شوء ا�شتخدام لل�شلطة.

اآخر  اأمريكيا  رئي�شا  اأن  واأ�شافت 
كلينتون  ب��ي��ل  ه���و  ات��ه��ام��ا  واج����ه 
اآخ��ر عام 1998، وذل��ك بدعوى 
الزواج  خ��ارج نطاق  اإقامة عالقة 
البيت  ال�����ش��اب��ق��ة يف  امل��ت��درب��ة  م��ع 

الأبي�س مونيكا لوين�شكي، الأمر 
البداية،  يف  كلينتون  ن��ف��اه  ال���ذي 
ب��ه يف ظل  ل��الإق��رار  ا�شطر  لكنه 

مواجهته باأدلة قاطعة.
الأ�شبق  الرئي�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
اتهاما  واج���ه  نيك�شون  ري��ت�����ش��ارد 
ووترغيت  بف�شيحة  متثل  اأي�شا 
الظروف  اإن  وق��ال��ت  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
ترمب  بها  مير  التي  واملالب�شات 
تلك  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  ت�شبه  ح��ال��ي��ا 

التي اأدت اإىل ا�شتقالة نيك�شون.
التحقيق  اإج�����راءت  اأن  واأ���ش��اف��ت 
يف  ب����داأت  نيك�شون  م��ع  الر�شمية 
�شباط  ف����رباي����ر  م����ن  ال�������ش���اد����س 
1974، واأنه مت اإثبات ثالث تهم 

واكد م�شدر قريب من امللف لوكالة فران�س بر�س ان هناك حتقيقا 
يف �شبهات ف�شاد حول طلبية غوا�شات للربازيل، من دون اية تفا�شيل 

ا�شافية.
وردا على ات�شال لفران�س بر�س قالت النيابة الوطنية املالية انها ل 

توؤكد ول تنفي املعلومات املن�شورة يف ال�شحيفة.
ارب���ع غ��وا���ش��ات هجومية م��ن طراز  ���ش��راء  ال���ربازي���ل طلبت  وك��ان��ت 
التكنولوجيا  نقل جزء مهم من  اي�شا  ت�شمنت  �شكوربني، يف �شفقة 

اي�شا.
البناء  اإدارات  ور���س  ت�شنعها  تقليدية  هجومية  غوا�شة  و�شكوربني 
البحري )دي �شي ان ا�س( الفرن�شية بالتعاون مع املجموعة ال�شناعية 

ال�شبانية نافانتيا.

•• باري�ض-اأ ف ب:

اتاحت  تكون  ان  يحتمل  ر�شاوى  �شبهات  الفرن�شي يف  الق�شاء  يحقق 
لفرن�شا يف اواخر 2008 انتزاع عقد �شخم لبيع غوا�شات للربازيل، 
يف �شفقة بلغت قيمتها مليارات اليورو، كما افادت �شحيفة لوباريزيان 
الوطنية  النيابة  ان  الل��ك��روين  موقعها  على  ال�شحيفة  وق��ال��ت   .
املالية فتحت يف ت�شرين الأول اكتوبر حتقيقا متهيديا ب�شبهة “ف�شاد 
 23 يف  ابرمت  التي  ال�شفقة  ه��ذه  يف  اجانب”  حكوميني  موظفني 
الرئي�س  بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارة  خ��الل   2008 دي�شمرب  الأول  كانون 
لوي�س  ال��ربازي��ل��ي  نظريه  اىل  ���ش��ارك��وزي  نيكول  حينه  يف  الفرن�شي 

اينا�شيو لول دا �شيلفا.

ل  الق�شية  ه��ذه  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  الفرن�شية  ال�شركة  وقالت 
الق�شاء  يجريه  ال���ذي  التحقيق  اي   ، ال�شريع  بالغ�شل  لها  ع��الق��ة 
انها  ال�شركة  با�شم  ناطق  وق��ال  وا�شعة.   ف�شاد  ق�شية  يف  الربازيلي 

“حترم يف جميع انحاء العامل بدقة كل قواعد القانون .
والفرن�شية دي �شي ان ا�س �شريكة يف الربازيل ملجموعة اوديربي�شت 
عرب  البالد  تهز  كبرية  ف�شاد  ف�شيحة  تواجه  التي  العامة  لالأ�شغال 
جمموعة بروبرا�س النفطية احلكومية. واوديربي�شت متهمة بدفع 

ر�شاوى اىل م�شوؤولني �شيا�شيني للتالعب ب�شفقات عامة.
بر�س  لفران�س  بيتيلو  ايريك  البحري”  البناء  “اإدارات  مدير  واك��د 
�شوى  تطال  ل  الربازيلية  التحقيقات  ان  املا�شي  اب��ري��ل  ني�شان  يف 
قيمة  قدر  الفرن�شية  الرئا�شة  يف  م�شدر  وك��ان   . نف�شها  ادويربي�شت 

لفرن�شا  مليارات   4،1 بينها  ي��ورو  مليارات  ب6،7  الغوا�شات  عقد 
والباقي ل�شركات برازيلية.

تت�شاءل  امل��ال��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ان  ل��وب��اري��زي��ان  وق��ال��ت �شحيفة 
عمولت  تلتها  املنا�شبة  ه��ذه  يف  دفعت  ر�شاوى  تكون  ان  امكانية  عن 

مرجتعة.
موؤخرا  الربازيل  اوليت  اليان  املالية  الوطنية  النيابة  رئي�شة  وزارت 
الف�شاد  مكافحة  مكتب  �شرطة  ق��ائ��د  ريكولفي  ت��وم��ا  �شم  وف��د  م��ع 

الفرن�شي.
يف بيان يف التا�شع من ايار مايو، حتدث النائب العام للجمهورية يف 
اإمكانية اإجراء حتقيقات م�شركة حول  الربازيل رودريغو جانو عن 

حالت ملمو�شة من الف�شاد تهم البلدين.

•• الريا�ض-رويرتز:

الرئي�س  �شيحاول  ال��داخ��ل  يف  تت�شكل  عا�شفة  و���ش��ط 
الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ام�����س الأح����د اإع����ادة �شبط 
امل�شلمني  العالقات مع العامل الإ�شالمي بعد مهاجمة 
املا�شي وحماولة  العام  مرارا خالل حملته النتخابية 

منع كثريين من ال�شفر اإىل الوليات املتحدة.
القمة  اأم���ام  ام�����س   بعد ظهر  ت��رام��ب  خ��ط��اب  وي�شمل 
للم�شلمني  منا�شدات  الأمريكية  الإ�شالمية  العربية 

لتوحيد �شفوفهم للت�شدي خلطر املت�شددين.
وقال م�شوؤول كبري يف الإدارة الأمريكية اإن فكرة ترامب 
الرئي�شية يف اخلطاب �شتكون الدعوة للوحدة واحلديث 

عن حاجة امل�شلمني ملواجهة التطرف. 
ومل يت�شح ما اإذا كان ترامب �شي�شتخدم عبارة “الإرهاب 
الإ�شالمي املت�شدد” التي طاملا ا�شتخدمها خالل حملته 

النتخابية لو�شف التهديد. 
وح���ت���ى وق����ت م��ت��اأخ��ر ال�����ش��ب��ت ك����ان اخل���ط���اب يخ�شع 
للتعديالت وحذره بع�س م�شت�شاريه من ا�شتخدام تلك 
العبارة. وال�شعودية هي املحطة الأوىل يف جولة ترامب 
اخلارجية الأوىل منذ اأن توىل الرئا�شة وت�شتغرق ت�شعة 

اأيام يف ال�شرق الأو�شط واأوروبا.
حملته  خ���الل  امل�ش������لمني  غ�����ش��ب  ت��رام��ب  واأث��������������������������ار   
لن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ة ب��ال��دع��وة اإىل م��ن��ع دخ��ول��ه��م اإىل 

املبكرة  حماولته  املحاكم  وعرقلت  املتحدة.  ال��ولي��ات 
الأ���ش��خ��ا���س من  دخ���ول  ملن������ع  ال��رئ��ا���ش��ة  ت���وىل  اأن  ب��ع��د 
الوليات  اإىل  امل�شلمون  �ش�����كانها  على  يغلب  دول  �شبع 

املتحدة.
 ياأتي اخلطاب يف وقت يحاول فيه ترامب التغلب على 
الحت���ادي  التحقيقات  مكتب  مل��دي��ر  اإق��ال��ت��ه  ت��داع��ي��ات 
اتهامات  اأي��ار و�شط  التا�شع من مايو  جيم�س كومي يف 
باأنه كان يحاول وقف حتقيق احتادي يف عالقات حملته 

النتخابية برو�شيا العام املا�شي. 
وذكرت �شحيفة نيويورك تاميز اأن ترامب و�شف كومي 
“بالأحمق” خالل اجتماع مع وزير اخلارجية الرو�شي 

�شريجي لفروف الأ�شبوع املا�شي.
 وقالت �شحيفة وا�شنطن بو�شت اإن التحقيق و�شل اإىل 
اأن  دون  ترامب  اأحد م�شت�شاري  لي�شمل  الأبي�س  البيت 

تذكر ا�شمه.
ومل يظهر على ترامب اأي موؤ�شر يذكر على تاأثره خالل 
يوم من الدبلوما�شية عندما ا�شتقبله العاهل ال�شعودي 

امللك �شلمان بن عبد العزيز بحفاوة. 
 وخالل ماأدبة ملكية �شار ترامب و�شط رجال يرتدون 
ين�شدون يف  ال�شيوف وهم  احتفالية ويحملون  مالب�س 

ان�شجام على اأ�شوات قرع الطبول.
يرق�س  وبدا  وابت�شم ومتايل  بنف�شه  ترامب  وا�شتمتع   

قليال و�شط اجلمع. 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

داخل  احلزبية  اخل��الف��ات  اأن  هاآرت�س  �شحيفة  ك�شفت 
اإ�شرائيل و�شلت اإىل مرحلة دقيقة، من املمكن اأن توؤثر 
النتخابات،  تبكري  اإىل  وت���وؤدي  احلكومة  م�شرية  على 
الن�شو�س  م��ن  ع���دداً  معاريف  �شحيفة  عر�شت  فيما 
الإ�شرائيلي  اجلي�س  ق��ادة  اجتماعات  ملحا�شر  ال�شرية 
ت�شري اإىل نية اإ�شرائيل تهجري الفل�شطينيني يف بدايات 

حرب 1967 اإىل الربازيل.

خالفات حزبية
ب��ه��ا وزير  اأدىل  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  ت���زال ت��داع��ي��ات  ل 
تتوا�شل يف  الأ�شبق مو�شيه يعالون  الإ�شرائيلي  الدفاع 
اإ�شرائيل، حيث طالب ب�شرورة حماكمة رئي�س الوزراء 

بنيامني نتانياهو ب�شبب ف�شاد احلكم يف عهده.
وا�شت�شهد يعالون ب�شفقة الغوا�شات الأملانية التي قام 
التي  ال�شفقة  ل�شالح اجلي�س، وهي  باإبرامها  نتانياهو 
بف�شاد  والت��ه��ام��ات  ال�شبهات  م��ن  الكثري  حولها  ت��ث��ار 

نتانياهو.
وقالت �شحيفة هاآرت�س اإن هناك خالفات �شيا�شية قوية 
عليه،  �شيا�شياً  توؤثر  اأن  املمكن  ومن  بنتانياهو،  حتيط 
واإقالته من من�شبه،  اإىل تبكري النتخابات  بل وت��وؤدي 
م�شيفة اأن يعالون ينوي تر�شيح نف�شه لرئا�شة الوزراء، 
التي يتوج�س منها نتانياهو وعدد كبري  وهي اخلطوة 
م��ن ق����ادة ح���زب ال��ل��ي��ك��ود اليميني مم��ن ي��خ��اف��ون من 
اأن  اأن الوا�شح  ال�شارع، غري  �شعبية يعالون اجلارفة يف 

التي  وال�شيا�شية  احلزبية  اخلالفات  من  الكثري  هناك 
بينه  العالقات  واأن  خا�شة  نتانياهو،  على  �شلباً  توؤثر 
وبني زعيم حزب البيت اليهودي نفتايل بينيت و�شلت 
اإىل طريق م�شدود اأي�شاً، الأمر الذي يوؤكد اأن نتنياهو 
التخل�س  الآن  ال�شعب  م��ن  �شيا�شية  اأزم���ة  يف  يعي�س 

منها.

تهجري الفل�سطينيني اإىل الربازيل
عر�شت �شحيفة معاريف اليوم جزءاً من بروتوكولت 
اإ�شرائيل وتعاملها مع  1967، ك�شفت عن روؤية  حرب 
اجلولن  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي  احتالل  عقب  العرب 

و�شيناء.
وك�شفت ال�شحيفة اأن رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي الأ�شبق 
الربازيل،  اإىل  الفل�شطينيني  اقرح طرد  اأ�شكول  ليفي 
م�شيفة اأنه اقرح يف جل�شة املجل�س الإ�شرائيلي الأمني 
وبع�س  ال��ع��رب  م��ن  القد�س  �شكان  جميع  نقل  امل�شغر 
�شكان ال�شفة الغربية اإىل الربازيل، والتي كانت قادرة 

على ا�شتيعاب الآلف من املهاجرين. 
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن اإ�شرائيل م�شت قدماً يف هذا 
الطريق غري اأن الأمر توقف يف النهاية عقب اختالفات 
الإ�شرائيلية  اع�شاء احلكومة  ع��دد من  بني  ال��روؤى  يف 

اآنذاك.

�سيف �ساخن
اح����د كبار  اأن  اأح����رون����وت  ي��دي��ع��وت  ك�����ش��ف��ت ���ش��ح��ي��ف��ة 
ال�����ش��ب��اط يف اجل��ي�����س الإ���ش��رائ��ي��ل��ي اأع����رب ع��ن تخوفه 

الإ�شرائيلية  بال�شجون  الأ���ش��رى  اإ���ش��راب  يكون  اأن  من 
اأو  هو بداية لنطالق ما و�شفه بواحدة من العمليات 

اأ�شكال النتفا�شة الأخرى.
ما يجري  كل  اأن  لل�شحيفة،  ال�شابط يف حديث  وق��ال 
�شيحول  م��واج��ه��ات  م��ن  الفل�شطينية  ب��الأرا���ش��ي  الآن 

اأ�شهر ال�شيف لأ�شهر �شاخنة.
ي�شتعد  الإ�شرائيلي  اجلي�س  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 

ل�شهر رم�شان والذي يف العادة ي�شهد اأحداثاً وتوترات 
من  لل�شحيفة،  حتدثت  اأمنية  م�شادر  بح�شب  اأمنية، 
اجلنود  ب���اآلف  الح��ت��الل  ت��واج��د جي�س  تعزيز  خ��الل 
خ��ا���ش��ة يف م��ن��اط��ق امل��واج��ه��ات، وع��ل��ى ط���ول الطرقات 
اأن يقيناً  ال��ذي يوؤكد  الأم��ر  الفل�شطينية،  امل��دن  وح��ول 
�شعوراً اإ�شرائيلياً اأن املواجهات �شتتوا�شل خالل الفرة 

املقبلة بني الطرفني مع توا�شل اإ�شراب ال�شجون.

من  مت��وز  يوليو  نهاية  مع  �شده 
العام ذات��ه متثلت يف عرقلة �شري 
العدالة واإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة 

وازدراء الكونغر�س.
وا�شتدركت بالقول: لكن املحاكمة 
ال���ن���واب،  جم��ل�����س  اإىل  ت�����ش��ل  مل 
اإىل  بنيك�شون  انتهى  الأم���ر  واإن 
من  التا�شع  يف  ا�شتقالته  تقدميه 

اأغ�شط�س اآب 1974.
واختتمت باأنه يف حال كان �شيحل 
اأ�شالفه  ببع�س  ح��ل  م��ا  ب��رم��ب 
ال�شياق،  ه����ذا  يف  ال���روؤ����ش���اء  م���ن 
اأمور  زم��ام  بت�شليم  �شيقوم  ف��اإن��ه 
نائب  بين�س  مايك  اإىل  الرئا�شة 

الرئي�س.

ويف وقت لحق هبت عا�شفة رملية على املنطقة. ومن 
املقرر اأن يجتمع ترامب مع قادة جمل�س التعاون لدول 
اإطار جهوده للت�شدي لإي��ران بقوة  اخلليج العربية يف 

عربية على غرار حلف �شمال الأطل�شي.

للق�شاء  يهدف  اأي�شا مركزا  والقادة  ترامب  و�شين�شئ   
و�شيعقد  ر�شالتهم.  ن�شر  على  املت�شددين  ق���درة  على 
ترامب اجتماعات منف�شلة مع زعماء البحرين وقطر 

وم�شر والكويت و�شلطنة عمان.
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عربي ودويل
اردوغان يعود اإىل رئا�ضة احلزب احلاكم 

•• انقرة-اأ ف ب:

�شي�شبح الرئي�س الركي رجب طيب اردوغان من جديد 
رئي�شا حلزب العدالة والتنمية منفذا بذلك احد التغيريات 
الأ�شا�شية ملراجعة الد�شتور التي اقرت يف ا�شتفتاء يف 16 
ني�شان ابريل املا�شي. وكان اردوغان قطع ر�شميا عالقته 
اآب  يف  رئي�شا  انتخب  عندما  امل��ح��اف  ال���ش��الم��ي  ب��احل��زب 
اىل �شفوف  عاد  لكنه  للد�شتور.  وفقا   ،2014 اغ�شط�س 
احلزب الذي �شارك يف تاأ�شي�شه يف 2001 بف�شل مادة اوىل 
يف التعديل الد�شتوري. وقال يف مرا�شم عودته اىل احلزب، 
وقد بدا عليه التاأثر “اعود اليوم اىل حزبي، اىل ع�شي، اىل 

حبي«. و�شت�شمح عودة اردوغان اىل رئا�شة احلزب للرئي�س 
الداخلية والعداد لالنتخابات  باإنهاء اخلالفات  الركي 
الت�شريعية والرئا�شية املقبلة املقررة يف الثالث من ت�شرين 
1470 مندوبا يف حزب  ودعي   .2019 الثاين نوفمرب 
الحد  انقرة  يف  ا�شتثنائي  موؤمتر  اىل  والتنمية  العدالة 
لنتخاب الرئي�س اجلديد للحزب، كما ذكرت وكالة انباء 
الن��ا���ش��ول ال��ق��ري��ب��ة م��ن احل��ك��وم��ة. ول ���ش��ك يف نتيجة 
الت�شويت اذ ان اردوغان هو املر�شح الوحيد لهذا املن�شب. 
انقرة من  الف �شخ�س اىل  وينتظر و�شول حواىل �شتني 
خمتلف انحاء تركيا حل�شور املوؤمتر يف ملعب ريا�شي يف 
و�شط املدينة. ويعقد املوؤمتر حتت �شعار “مرحلة جديدة 

بان  يوحي  ال��ذي  ا�شالح”،  تغيري،  دميوقراطية،  ت��ب��داأ: 
وذكرت  احل��ك��وم��ة.  ويف  احل��زب  داخ��ل  �شتجرى  تعديالت 
بني  ي�شمل  ان  ميكن  التعديل  ه��ذا  ان  حرييت  �شحيفة 
التي  الأوىل  امل���رة  ه��ذه  و�شتكون  وزراء.  وع�����ش��رة  ثمانية 
يف  ح��زب  رئا�شة  الركية  للجمهورية  رئي�س  فيها  يتوىل 
الوقت نف�شه منذ نهاية الولية الرئا�شية لع�شمت اإينونو، 
كمال  م�شطفى  احلديثة  تركيا  ملوؤ�ش�س  اليمنى  ال���ذراع 
العدالة  ح��زب  تاأ�شي�س  ���ش��ارك يف  اردوغ���ان  وك��ان  وخلفه. 
والتنمية اإىل جانب �شخ�شيات حمافظة بينها �شلفه عبد 
اهلل غ��ول، ال��ذي مل ين�شم جم��ددا اإىل احل��زب بعد توليه 

رئا�شة اجلمهورية بني 2007 و2014.

مهاجرون يروون عن ا�ضتعبادهم يف ليبيا
•• طرابل�ض- وكاالت:

التع�شفي وال�شتعباد وال�شرب  حتدث مهاجرون عن تعر�شهم لالحتجاز 
يف ليبيا وذلك بعد يوم من اإنقاذهم على يد �شفينة م�شاعدات بينما كانوا 

يبحرون نحو اإيطاليا.
وقال عي�شى اإبراهيم )28 عاما( من منطقة دارفور ال�شودانية “اعتقلتنا 
�شرب..  اأو  اأك����ل  دون  ث��الث��ة  اأو  ي��وم��ني  م���ك���ان..  و���ش��ع��ون��ا يف  ال�����ش��رط��ة.. 
و�شربونا«. وكان اإبراهيم �شمن نحو 600 �شخ�س اأنقذتهم يوم اخلمي�س 
�شفينة اأكويريو�س التي تديرها منظمتا اإ�س.اأو.اإ�س ميديريني واأطباء بال 
اأن ميزق  11 �شهرا يف ليبيا قبل  اأو�شيفو  حدود. وق�شى النيجريي جون 
غري  مهاجرا  جعله  ما  وه��و  ق��ال،  كما  عمله،  وت�شريح  �شفره  ج��واز  ليبي 

نظامي وا�شطره للمغامرة اإىل اأوروبا.

•• اأبوظبي-وام:

 “ ال�شاعة  “ اأخ��ب��ار  ن�شرة  ق��ال��ت 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  زي������ارة  اإن 
الريا�س  اإىل  ت����رام����ب  دون����ال����د 
والتي بداأت اأم�س الأول بقمة مع 
امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
�شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان 
.. توجت ب�شل�شلة من التفاقيات 
ال��دول��ت��ني يف  ب��ني  ال�شراكة  ت��ع��زز 

املجالت كافة.
وحتت عنوان “ مرحلة جديدة يف 
العالقات مع الوليات املتحدة “ 
اليوم  ت�شتمر  الزيارة  اأن  اأ�شافت 
���ش��ت�����ش��ه��د قمتني  ح���ي���ث  الأح�������د 
القمة اخلليجية  الأوىل  مهمتني 
القمة  وال���ث���ان���ي���ة  الأم���ري���ك���ي���ة   -
الأمريكية   - الإ�شالمية  العربية 
ترامب  خ��الل��ه��ا  ي��ل��ت��ق��ي  وال���ت���ي 
ق�����ادة ومم��ث��ل��ي 55 م���ن ال����دول 
لبحث  ال����ع����امل  يف  الإ����ش���الم���ي���ة 
تهديد  مواجهة  يف  التعاون  �شبل 
التطرف والإرهاب الدويل تد�شن 
العالقات  يف  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة 
ملمحها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  م���ع 
طبيعة  ح��ول  ال��ت��واف��ق  الرئي�شي 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه املنطقة 

والعامل.
واأ�����ش����ارت ال��ن�����ش��رة ال�������ش���ادرة عن 
للدرا�شات  الإم��������ارات  م���رك���ز   “

ل����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ودول 
العربية  وال��دول  العربية  اخلليج 
ممار�شات  خل���ط���ورة  ع����ام  ب���وج���ه 
وال�شتقرار  الأم����ن  ع��ل��ى  اإي�����ران 
الإق��ل��ي��م��ي و����ش���رورة ال��ع��م��ل على 
يبعث  اأن  ����ش���اأن���ه  م���ن   .. ردع���ه���ا 
باأن  اإي�����ران  اإىل  ب��ر���ش��ال��ة ح��ازم��ة 
تدخالتها  ع��ن  تتوقف  اأن  عليها 
واأن�شطتها الهدامة يف العديد من 
مببادئ  تلتزم  واأن  املنطقة  دول 

ح�شن اجلوار.
ال�����ش��اع��ة يف ختام  اأخ���ب���ار  وق���ال���ت 
اأنظار  اإن  الف���ت���ت���اح���ي  م��ق��ال��ه��ا 
العربية  اململكة  اإىل  تتجه  العامل 
وتنتظر  ال������ي������وم  ال���������ش����ع����ودي����ة 
ب���ك���ل ت���رق���ب ن���ت���ائ���ج ال��ق��م��ت��ني “ 
اخلليجية – الأمريكية والعربية 
“ التي  – الأمريكية  الإ�شالمية 
ظل  يف  تاأتي  لأنها  لي�س  ت�شهدها 
بالن�شبة  ال���دق���ة  ب��ال��غ��ة  م��رح��ل��ة 
واإمنا  املنطقة فقط  اإىل تطورات 
لأنها توؤ�شر اإىل حتول حقيقي يف 
ال�شيا�شة الأمريكية جتاه منطقة 
ال�شرق الأو�شط  اخلليج ومنطقة 
النخراط  على  يقوم  ع��ام  بوجه 
املنطقة  اأزمات  والبناء يف  الفاعل 
املختلفة وتد�شني �شراكات جديدة 
العربية  وال��دول  مع دول اخلليج 
مواجهة  ب���ه���دف  والإ����ش���الم���ي���ة 

التحديات واملخاطر امل�شركة.

�شد �شقيق قا�شم �شليماين، قائد 
للحر�س  ال��ت��اب��ع  ال��ق��د���س  ف��ي��ل��ق 
للنظام  الداعم  الإي��راين  الثوري 
الأ�شلحة  ي�شدر  والذي  ال�شوري، 
للمتمردين احلوثيني يف اليمن. 

المريكي:  امل�������ش���وؤول  واأ�����ش����اف 
القومي  الأم���ن  م�شت�شار  “وجه 
امل�����ش��ت��ق��ي��ل، م��اي��ك��ل ف��ل��ني، اإن�����ذاراً 
جراء  املا�شي  ف��رباي��ر  يف  لإي���ران 
�شواريخ  ع��ل��ى  جت����ارب  اإج��رائ��ه��ا 
بالي�شتية، وما زال ذلك الإخطار 
من  جمموعة  جعبتنا  يف  ق��ائ��م��اً. 
بع�شها  ا�شتخدمنا  وقد  الأدوات، 

خالل الأ�شبوع احلايل«. 

وال��ب��ح��وث ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة “ اأن 
ه���ذا ي��ت�����ش��ح م���ن ال��ع��ن��وان العام 
الثالث  القمم  ه��ذه  تنعقد  ال��ذي 
يجمعنا  “ ال���ع���زم  وه����و  ظ��ل��ه  يف 
اإدراكا  هناك  اأن  ي��وؤك��د  وال���ذي   “
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ني  م�����ش��رك��ا 
ل����دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ودول 
العربية  وال��دول  العربية  اخلليج 
والإ���ش��الم��ي��ة ب��وج��ه ع��ام لأهمية 
اأج�����ل مواجهة  م���ن  م��ع��ا  ال��ع��م��ل 
والتهديدات  واملخاطر  التحديات 
امل�شرك  والل�����ت�����زام  امل�����ش��رك��ة 
ب�����ش��رورة ال��ع��م��ل ���ش��وي��ا م��ن اأجل 
الإقليمي  وال�شلم  الأم���ن  تعزيز 

والدويل.
الرئي�س  م��ب��اح��ث��ات  اأن  واأك������دت 
الأم��ري��ك��ي م��ع ق���ادة دول جمل�س 
ال�����ت�����ع�����اون وال�������������دول ال���ع���رب���ي���ة 
اإىل  بو�شوح  ت�شري  والإ�شالمية، 
حري�شة  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  اأن 
ع��ل��ى اإع�����ادة دوره�����ا ال��رئ��ي�����ش��ي يف 
املنطقة والتعاون مع �شركائها يف 
الت�شدي بحزم خلارطة التحديات 
تهديدا  مت��ث��ل  ال���ت���ي  وامل���خ���اط���ر 
املنطقة  دول  وا����ش���ت���ق���رار  لأم�����ن 
يف  الأمريكية  للم�شالح  وك��ذل��ك 

منطقة ال�شرق الأو�شط.

يف  رئي�شيا  ب��ن��دا  �شتكون  املنطقة 
الأمريكية - اخلليجية  املباحثات 
خا�شة  والإ����ش���الم���ي���ة  وال��ع��رب��ي��ة 
اأن  على  م�شرك  ت��واف��ق  ثمة  اأن 
ط���ه���ران ت���وا����ش���ل ت��دخ��الت��ه��ا يف 
ول  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م���ن  ال���ع���دي���د 
ت���ل���ت���زم مب����ب����ادئ ح�����ش��ن اجل�����وار 
املهيمنة  ال��ق��وة  ك��اأن��ه��ا  وتت�شرف 
على املنطقة خا�شة بعد تو�شلها 
اإىل التفاق النووي مع جمموعة 
2015 حيث  1 خ��الل ع��ام   + 5
ترامب  اإدارة  اأن  وا���ش��ح��ا  ي��ب��دو 
تنظر اإىل اإيران باعتبارها عامال 
املنطقة من  ت�شهده  فيما  رئي�شيا 
وخا�شة  ا���ش��ت��ق��رار  وع���دم  فو�شى 
يف ����ش���وري���ا وال���ي���م���ن ف�����ش��ال عن 
ا����ش���ت���م���رار دع���م���ه���ا ل��ل��ع��دي��د من 
املوالية لها يف  اجلماعات والأذرع 
وا�شتخدامها  املنطقة  دول  بع�س 
ك��������اأداة ل��ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط��ات��ه��ا يف 
ال��ت��م��دد وال��ت��و���ش��ع يف ح��ني كانت 
عن  ال��ط��رف  تغ�س  اأوب��ام��ا  اإدارة 
اإي��ران يف املنطقة وهذا  ممار�شات 
اأنها قادرة على  ما جعلها تت�شور 
فر�س روؤيتها الأمنية وال�شيا�شية 

على دول املنطقة.
وذكرت اأن اإدراك الوليات املتحدة 

الأزمات  لهذه  حلول  اإي��ج��اد  على 
وال��ق�����ش��اي��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���ب���دء يف 
التعاون  م����ن  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة 
فقط  لي�س  امل�����ش��رك  والتن�شيق 
لحتواء هذه الأزمات وتداعياتها 
واإمنا  واإن�����ش��ان��ي��ا  اأم��ن��ي��ا  املختلفة 
ت���ع���زي���ز �شبل  اأج�������ل  اأي�������ش���ا م����ن 
ال���ت���ع���اون امل�������ش���رك وخ���ا����ش���ة يف 

وتابعت اأنه خالفا لإدارة الرئي�س 
اأوباما -  الأمريكي ال�شابق باراك 
التي ان�شرفت عن اأزمات وق�شايا 
اإىل  اأدى  م���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
اإدارة  ت�شعى  وتعقدها-  تفاقمها 
اإىل  ال���ع���ودة جم���ددا  اإىل  ت��رام��ب 
منطقة ال�شرق الأو�شط وم�شاركة 
حلفائها من دول املنطقة يف العمل 

اخلليجية – الأمريكية والعربية 
ت�شكل  الأمريكية   – الإ�شالمية 
م��ه��م��ة لت���خ���اذ خطوات  ف��ر���ش��ة 
�شد  احل��رب  ب�شاأن  وفاعلة  ج��ادة 

الإرهاب خالل الفرة املقبلة.
فاإن  ذات��ه  الوقت  اأن��ه يف  واأ�شافت 
م���ن تهديد  اإي�������ران وم����ا مت��ث��ل��ه 
دول  من  العديد  وا�شتقرار  لأمن 

مواجهة خطر التطرف والإرهاب 
عامليا ل  ي�شكل خطرا  ب��ات  ال��ذي 
املنطقة  دول  م��ن  اأح����د  ي�شتثني 
والعامل ولعل الأم��ر املهم يف هذا 
م�شركا  اإدراك���ا  هناك  اأن  ال�شاأن 
حول طبيعة هذا اخلطر وكيفية 

الت�شدي الفاعل له.
ال���ي���وم  ق���م���ت���ي  اأن  اأك���������دت  ك���م���ا 

الدويل،  الأم��ن  جمل�س  يف  الع�شوية  الدائمة  اخلم�س 
ودول ت��روي��ك��ا ال�����ش��الم يف ال�������ش���ودان، و���ش��ف��ري الحت���اد 
على  بالعمل  دارف���ور  امل�شلحة يف  احل��رك��ات  الأوروب����ي- 
اإج��ه��ا���س م��ا حت��ق��ق م��ن ���ش��الم وا���ش��ت��ق��رار يف الإقليم، 

وو�شف تلك احلركات باملرتزقة.
الأيام  ه��ذه  املجموعتني يف  اأن حت��رك  غ��ن��دور  واع��ت��رب 
واإجها�س  ع�شكرية،  ملواجهة  احلكومة  ج��ّر  اإىل  يهدف 

وقف اإطالق النار املعلن من جانبها.
م�شلحة  ح���رك���ات  ث����الث  ت��ق��ات��ل   ،2003 ع����ام  وم���ن���ذ 
رئي�شية يف دارفور �شد احلكومة ال�شودانية، وهي العدل 
وامل�����ش��اواة ب��زع��ام��ة ج��ربي��ل اإب��راه��ي��م، وج��ي�����س حترير 
اأعلنتا يف وقت �شابق من  ال�شودان بزعامة مني مناوي 
مايو اجلاري وقف العدائيات ملدة �شتة اأ�شهر(، وحترير 

ال�شودان التي يقودها عبد الواحد نور.
�شالم  وثيقة  على  التوقيع  الثالث  احل��رك��ات  ورف�شت 
الدعم  رغ��م   2011 مت��وز  يوليو  يف  قطرية  ب��رع��اي��ة 
وق��ع��ت عليها  بينما  ب��ه،  ال���ذي حظيت  ال��ق��وي  ال���دويل 

حركة “التحرير والعدالة«.

•• اخلرطوم-وكاالت:

معارك  تخو�س  اإنها  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  قالت 
م�شلحة مع قوات مرتزقة يف اإقليم دارفور، بينما اتهم 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال�����ش��وداين اإب��راه��ي��م غ��ن��دور احلركات 

امل�شلحة بالعمل على اإجها�س ال�شالم يف الإقليم.
حاليا  ت��دور  امل��ع��ارك  اأن  عن  ال�شوداين  اجلي�س  وك�شف 
التابعة  ال�شريع  الدعم  وق��وات  ال�شوداين  اجلي�س  بني 
دارفور  للحكومة من جهة، وجمموعتني من م�شلحي 
ليبيا  م��ن  دارف���ور  و���ش��رق  �شمال  دخلتا  ي�شمهما-  -مل 

ودولة جنوب ال�شودان.
وقد  خ�شائر،  عن  ال�شوداين  اجلي�س  بيان  يف�شح  ومل 
ال�شامي  اأح��م��د خليفة  ب��ا���ش��م اجل��ي�����س  ال��ن��اط��ق  و���ش��ف 
املجموعتني باملرتزقة، وقال اإنهم يهدفون اإىل اإجها�س 
م��ا حت��ق��ق م��ن ���ش��الم وا���ش��ت��ق��رار ل��ل��م��واط��ن الآم����ن يف 

ال�شودان عامة وبوليات دارفور خا�شة.
ال�شوداين  اخلارجية  وزي��ر  اتهم  مت�شل،  �شعيد  وعلى 
الدول  �شفراء  مع  منفردة  لقاءات  -يف  غندور  اإبراهيم 

دائرة ال�ستباه
“تتعلق  امل�����������ش�����وؤول:  واأ�������ش������اف 
الر�شالة التي بعثتها اإدارة ترامب 
الإيرانية، ومنها  امل�شكلة  مبجمل 
دع��م الإره����اب، وجت����اوزات حقوق 
برنامج  وت����ط����وي����ر  الإن�����������ش�����ان، 
ويعني  البالي�شتية.  ال�����ش��واري��خ 
على  حت�شل  ل��ن  اإي����ران  اأن  ذل���ك 
ال�شتباه  دائرة  بطاقة خروج من 
بعد توقيع ال�شفقة النووية، كما 

مل تقل قط اإدارة اأوباما ذلك«. 

�سقيق �سليماين
وتلفت دوزيري اإىل فر�س عقوبات 

ر�سالة وا�سحة
وق������ال امل���������ش����وؤول الأم����ري����ك����ي اإن 
�شيا�شة ترامب “ تركز على اأنها 
اأخرى  معال��������م  مع  تت�شامح  لن 
املزع��������زع  اإي����ران  �ش���������لوك  م��ن 
ملجرد  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ال���ش��ت��ق��رار 
العمل  خ���ط���ة  ات���ف���اق���ي���ة  وج����و�����د 
وقعته����ا  التي  امل�شرك  ال�شامل 
ق����وى،  وخ���م�������س  اأوب������ام������ا،  اإدارة 
واململكة  ورو�ش��يا  وفرن�شا  ال�شني 
امل���ت���ح���دة والحت���������اد الأوروب����������ي، 
والتي تق�شي برفع العقوبات عن 
متطلبات  ت��ف��ر���س  ول  ط���ه���ران، 

تتعلق ب�شلوكها«. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

مرا�شلة  دوزي���ري،  كمربيل  كتبت 
بارزة لالأمن القومي لدى موقع 
ديلي بي�شت وحمللة �شوؤون دولية 
فر�س  ح����ول  اإن،  اإن  ���ش��ي  ل����دى 
قبل  ت�����رام�����ب،  ال���رئ���ي�������س  اإدارة 
اخلطوات  م���ن  �شل�شلة  ي���وم���ني، 
ال����ع����ق����اب����ي����ة ب����ح����ق م���������ش����وؤول����ني 
“من  وذلك  اإيرانيني،  ع�شكريني 
برنامج  ب���اأن  ر�شالة  توجيه  اأج���ل 
ودعمها  ال���������ش����اروخ����ي،  اإي���������ران 
ل���الإره���اب ل��ي�����س م�����ش��م��وح��اً به”، 
امل�شتوى  رفيع  م�����ش��وؤول  ق��ال  كما 
ل��دي��ل��ي ب��ي�����ش��ت.  وت�����ش��ري دوزيري 
اجلديدة  الإج����راءات  ل�شتهداف 
اخلزانة  وزارة  ف��ر���ش��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ع�شكريني  م�شوؤوًلني  الأمريكية 
ع���ل���ى �شلة  ك���ب���ريي���ن  اإي����ران����ي����ني 
البالي�شتية،  ال�شواريخ  بربنامج 
الإيرانية،  املوؤ�ش�شات  من  و�شواها 
ب���الإ����ش���اف���ة ل����ش���ت���ه���داف اأرب���ع���ة 
ال�شواريخ  لتكنولوجيا  م��وردي��ن 

يعملون من ال�شني. 

�سلوك مرفو�ض
وقد ترافقت تلك الإج��راءات مع 
�شدور تقرير عن وزارة اخلارجية 
تفا�شيل  ي��ت�����ش��م��ن  الأم���ري���ك���ي���ة 
اإي������ران حلقوق  ب�����ش��اأن جت������اوزات 
والهدف  �شجونها،  داخل  الإن�شان 
اإر�شال  م�����ش��وؤول��ني،  بح�شب  م��ن��ه، 
ولداعميها  ط��ه��ران  اإىل  ر���ش��ال��ة 
وقال  مقبوًل.  لي�س  �شلوكها  ب��اأن 

م�شاعد  جونز،  �شتيوارت  ال�شفري 
وزي��������ر اخل�����ارج�����ي�����ة الأم����ري����ك����ي 
“لعقود  ال�����ش��رق الأدن����ى  ل�����ش��وؤون 
ارتكاب  على  اإي���ران  داأب��ت  طويلة، 
جتاوزات هائلة يف حقوق الإن�شان 
رعايا  م��ن  و�شحايا  �شعبها  �شد 
اإيران  كانت  و���ش��واء  اأخ���رى.  دول 
ع�شوائي،  ب�شكل  اأب��ن��اءه��ا  ت�شجن 
اأو ك��ان��ت مت��ار���س و���ش��ائ��ل تعذيب 
ن�شطاء  وتعدم  ومعنوي،  ج�شدي 
وم����ع����ار�����ش����ني م����راه����ق����ني، ف�����اإن 
ه���ذا ال��ن��م��ط م��ن ال�����ش��ل��وك يجب 
ال�شلطات  ون��ط��ال��ب  ي��ن��ت��ه��ي.  اأن 
الإيرانية باإطالق �شراح مواطنني 
اأم��ري��ك��ي��ني اع��ت��ق��ل��وا ب��اخل��ط��اأ، اأو 
اإي����ران ب��اإع��ادت��ه��م فوراً  ف��ق��دوا يف 

اإىل اأ�شرهم«. 

فرتة ع�سيية
ل���ف���ر����س تلك  وت���ل���ف���ت دوزي��������ري 
ف���رة ع�شيبة  خ���الل  ال��ع��ق��وب��ات 
فالبيت  ت��رام��ب.  اإدارة  تعاي�شها 
ال��ي��وم يف ق�شايا  الأب��ي�����س غ���ارق 
م����ث����رية ل���ل���ق���ل���ق، م���ن���ه���ا ال���زع���م 
ب��ت�����ش��ري��ب م��ع��ل��وم��ات ���ش��ري��ة اإىل 
جيم�س  واإق��ال��ة  رو���س،  م�شوؤولني 
التحقيقات  مكتب  مدير  كومي، 
وياأتي  اآي(.  بي  اإف  الفيدرالية) 
ي�����ش��ت��ع��د فيه  ك����ل ذل�����ك يف وق�����ت 
الرئي�س ترامب للقاء زعماء عرب 
اإىل  ي�شافر  اأن  ال�شعودية، قبل  يف 
اإ�شرائيل واأوروبا. ول بد اأن يكون 
راأ���س جدول  اإي���ران على  مو�شوع 
اأعمال كل خطوة يف تلك الرحلة.

اأخبار ال�ضاعة .. مرحلة جديدة يف العالقات مع الوليات املتحدة

داأبت طهران على ارتكاب جتاوزات هائلة حلقوق الإن�سان 

العقوبات الأمريكية.. ل ت�ضاهل بعد اليوم مع �ضلوك اإيران العدواين

فر�س ترامب »�ضخمة « لت�ضوية اأو�ضاع ال�ضرق الأو�ضط .. هل ي�ضتغلها؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

توؤّكد الباحثة دانيال بليتكا يف مقالها �شمن “معهد املبادرة الأمريكية” اأّن 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بفر�س �شخمة كي ي�شع خططاً 
بالدخول يف عهد جديد من  ياأمل  اإنه  اإذ  الأو�شط،  ال�شرق  ملنطقة  ناجحة 

التعاون العربي. 
وت�شري بليتكا اإىل اأّن العامل العربي ال�شّني بات يرّكز على اأهداف “عملية 
وقابلة لالإجناز” لنف�شه ولل�شرق الأو�شط اأي�شاً. اإ�شافة اإىل ما �شبق، تبدي 
رئي�س غري م�شّتت  اأخ���رياً،  يتقا�شمها،  الأه���داف،  ه��ذه  لأن  ت��ف��اوؤًل  الكاتبة 
ترامب  “دونالد  تكتب:  اأخ��رى  بكلمات  قيود.  اأو  اإيديولوجيات  اأو  باأفكار 
ثّم تنتقل اإىل عر�س اأهم العنا�شر التي يجب اأن  يريد اأن ينجز التفاق”. 

يت�شمنها هذا التفاق.

اإبعاد اإيران ورفع الأكالف على مو�سكو
يف  والدفاعية  اخل��ارج��ّي��ة  ال�شيا�شية  ال��درا���ش��ات  رئي�س  نائب  وه��ي  بليتكا، 
املعهد، ترى اأن اأول عن�شر يجب اأن يكون اإبعاد عدوان اإيران عن املنطقة: 
بالن�شبة  املو�شوع  وه��ذا  و�شوريا”.  العراق  اإىل  البحرين  اإىل  اليمن  “من 

رح��ل��ة جمانية يف  اإي����ران ح�شلت على  ب��اله��ت��م��ام، لأن  اإل��ي��ه��ا جهد ج��دي��ر 
اإبعاد  اأن يتزامن مع  اأّن الأم��ر يجب  املنطقة لوقت طويل ج��داً.  وت�شيف 
رو�شيا عن املنطقة. فالأخرية ل متلك املوارد للحفاظ على جهودها يف ليبيا 
وم�شر و�شوريا اأو يف اأمكنة اأخرى حول البحر املتو�شط. واأنهت هذه النقطة 

كاتبة: فلرنفع الأكالف على مو�شكو.

اجلي�ض الأمريكي والقوى الإقليمية
العن�شر الثاين يجب اأن يتجّلى يف توجيه قوة اجلي�س الأمريكي والقوات 
املحلية والإقليمية لهزمية داع�س والقاعدة. بليتكا لفتت نظر قّرائها اإىل 
الذين ل  املتطرفني  �شلطة  العي�س حتت  اأُج���رِبوا على  والأك���راد  العرب  اأن 
من  وتدريب  بدعم  ال�شر  ه��ذا  حماربة  على  ت�شجيعهم  وميكن  يحبونهم، 

القوات الأمريكية مع التزام �شادق.

خطة ل�ستقرار احلكومات
يقت�شي اأن ي�شمل التفاق اأي�شاً و�شع �شيا�شة لتاأمني ا�شتقرار احلكومات يف 
املنطقة. فبالن�شبة اإىل كاتبة املقال، ُيعترب هذا من اأهم العنا�شر احليوية 
التي يتوجب العمل عليها اإذا مل ترد الوليات املتحدة اأن يتّم جرها جمدداً 

املو�شل  �شيح�شل يف  الذي  “ما  وت�شاأل:  الأو�شط.  ال�شرق  النزاعات يف  اإىل 
كامل  عن  اأي�شاً  نف�شها  الت�شاوؤلت  وتطرح  الرقة؟”  داع�س؟  يرحل  حني 
اجلزيرة  �شبه  يف  والقاعدة  احلوثيني  “�شحق”  يتّم  عندما  اليمن  اأنحاء 

العربية. احلكومات الإقليمية حتتاج اإىل خطة، ونحتاج نحن لدعمها .
توؤكد بليتكا �شرورة اإعادة توجيه العالقة بني الإ�شرائيليني والفل�شطينيني 
والعامل العربي.  وت�شري اإىل اأّن اخليار ال�شحيح على هذا امل�شتوى يكمن يف 
حتفيز الإ�شرائيليني والفل�شطينيني باجتاه جمموعة جديدة وخمتلفة من 

العالقات مع معايري متفق عليها من قبل اجلميع. 

تويليّ وا�سنطن القيادة يف �سوريا 
حتتّل م�شاألة اإنهاء الأزمة يف �شوريا اأهمية كبرية على م�شتوى عنا�شر احلل، 
على الرغم من عدم وجود حلول �شحرية لتلك الأزمة بح�شب راأي الباحثة. 
من هنا، ت�شري بليتكا اإىل اأّن رو�شيا واإيران لن تقّدما احلل بل على الوليات 
املتحدة اأن تتوىّل القيادة يف هذا املجال. قد ل يكون ترامب متحم�شاً هناك 
لكن ميكنه ومن خالل ترتيب �شيا�شة مبنية على النقاط املذكورة �شابقاً، 
اأن يدفع باجتاه نهاية م�شتدامة لتلك الأزمة. وتتجلى احللول بالن�شبة اإىل 

بليتكا عرب اإزاحة الأ�شد واإيران والقاعدة وداع�س من �شوريا. 

اجلي�س ال�ضوداين يخو�س معارك �ضد مرتزقة يف دارفور

ا�ضتطالعات: تراجع تاأييد 
املحافظني يف بريطانيا 

•• ادنربه-رويرتز:

ا�شتطالعات  بريطانيا ترييزا ماي يف  وزراء  رئي�شة  تاأييد  تراجع 
ال������راأي ب��ع��د اأن ن�����ش��ر ح���زب امل��ح��اف��ظ��ني ال���ذي���ن ت��ت��زع��م��ه وحزب 
اأحد  واأظهر  الأ�شبوع  ه��ذا  ال�شيا�شية  خططهما  املعار�س  العمال 
نقاط  ت�شع  اإىل  ت��راج��ع  احل��زب��ني  ب��ني  ال��ف��ارق  اأن  ال�شتطالعات 

مئوية.
كانت ا�شتطالعات الراأي يف مراحل مبكرة من احلمالت النتخابية 
يف  م��اي  اأن  اإىل  ت�شري  ح��زي��ران  يونيو  م��ن  الثامن  انتخابات  قبل 

طريقها لإحراز فوز �شاحق باأغلبية ت�شل اإىل 150 مقعدا.
اأن املحافظني  اأربعة ا�شتطالعات اأظهرت ام�س الأول ال�شبت  لكن 
44 و46 يف املئة من الأ�شوات بينما �شيحقق  �شيحققون ما بني 
العمال ما بني 33 و35 يف املئة لكن ذلك ي�شري اإىل اأغلبية ت�شل 

اإىل نحو 40 مقعدا.
تقل�س  م��اي  تقدم  اأن  يوجوف  موؤ�ش�شة  اأجرته  ا�شتطالع  واأظهر 

بواقع الن�شف اإىل ت�شع نقاط مئوية يف اأ�شبوع.
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عربي ودويل
% من الفرن�ضيني را�ضون عن رئي�ضهم اجلديد   62

•• باري�ض-اأ ف ب:

اظ��ه��ر ا���ش��ت��ط��الع مل��ع��ه��د اي���ف���وب ن�����ش��رت نتائجه 
ج��ري��دة ل��و ج��ورن��ال دو دمي��ان�����س ان %62 من 
الفرن�شيني را�شون عن رئي�شهم اجلديد اميانويل 
ماكرون وان %55 منهم را�شون عن تويل ادوار 
فيليب من�شب رئي�س الوزراء. وردا على �شوؤال هل 
ان��ت را����س او غ��ري را����س ع��ن امي��ان��وي��ل ماكرون 
كرئي�س للجمهورية؟ اجاب %12 ممن �شملهم 
ال���ش��ت��ط��الع را����س ج���دا و%50 را����س اىل حد 
ما، لت�شبح ن�شبة الرا�شني عن الرئي�س اجلديد 
�شملهم  مم���ن   20% ف����ان  ب��امل��ق��اب��ل   .62%

ما  حد  اىل  را�شني  غري  انهم  قالوا  ال�شتطالع 
“غري  ن�شبة  لت�شبح  بتاتا  را�شني  غري  و11% 
امتنعوا  الذين  ن�شبة  وبلغت   .31% الرا�شني 
وباملقارنة مع ا�شالف ماكرون  عن الجابة 7%. 
فانه يف بداية ولية فرن�شوا هولند بلغت ن�شبة 
2012 وعن  %61 يف ايار مايو  الرا�شني عنه 
وعن   2007 مايو  يف   65% �شاركوزي  نيكول 
و59%   2002 مايو  %51 يف  ���ش��رياك  ج��اك 
“هل  �شوؤال  على  وردا   .)1995 مايو-يونيو  يف 
انت را�س او غري را�س عن ادوار فيليب كرئي�س 
%5 ممن �شملهم ال�شتطالع  اأجاب  للوزراء؟” 
م���ا، لت�شبح  را����س ج���دا و%50 را����س اىل ح��د 

ن�����ش��ب��ة ال���را����ش���ني ع���ن رئ��ي�����س ال�������وزراء اجلديد 
�شملهم  ممن   18% ق��ال  فقد  باملقابل   .55%
انهم غري را�شني اىل حد ما و6%  ال�شتطالع 
غري را�شني بتاتا لت�شبح ن�شبة غري الرا�شني عن 

رئي�س الوزراء اجلديد 21%.
وباملقارنة مع روؤ�شاء الوزراء ال�شابقني فان برنار 
تاأييد  ب��داي��ة ولي��ت��ه على ن�شبة  ك��ازن��وف ح��از يف 
 2016 دي�����ش��م��رب  الأول  ك���ان���ون   51% ب��ل��غ��ت 
ابريل  ن��ي�����ش��ان  %58 يف  ع��ل��ى  ف��ال�����س  وم��ان��وي��ل 
%65 )يف  اي��رول��ت على  2014 وج��ان-م��ارك 
ايار مايو 2012 وفرن�شوا فيون على %62 يف 

. مايو 2007 

ال�ضرتاكيون ال�ضبان يختارون رئي�ضا حلزبهم 
•• مدريد-اأ ف ب:

جديدا  عاما  امينا  النتخابية،  هزائمهم  ا�شعفتهم  وال��ذي��ن  املنق�شمون  ال�شبان  ال�شراكيون  يختار 
حلزبهم يوؤثر اىل حد كبري على ا�شتقرار حكومة املحافظ ماريانو راخوي. ودعي حواىل 188 الف نا�شط 
يف احلزب للت�شويت يف هذه النتخابات التمهيدية. و�شيعرف الفائز بعد ال�شاعة 21،00 )19،00 ت غ(، 
على ان يقر املوؤمتر العام للحزب يف منت�شف حزيران يونيو تعيينه. واملر�شحان الأوفر حظا هما بيدرو 
�شان�شيز )45 عاما( الذي يعد بالت�شدي بال ت�شاهل لراخوي الذي يواجه حزبه احلزب ال�شعبي ف�شائح 
ف�شاد، ومناف�شته الرئي�شية �شوزانا دياز التي تريد قبل كل �شيء حتقيق نهو�س احلزب ال�شراكي العمايل 
ال�شباين الذي تراجع عدد نوابه من 169 اىل 85 خالل ثماين �شنوات. و�شان�شيز خبري اقت�شادي يقدم 
نف�شه على انه مر�شح النا�شطني �شد وجهاء احلزب الذين اجربوه يف ت�شرين الول اكتوبر على التخلي 
عن من�شب الأمني العام ملنع راخوي من البقاء يف ال�شلطة باي ثمن. فخوفا من هزميه انتخابية جديدة 

اذا جرت انتخابات ت�شريعية ثالثة خالل عام وحد، امتنعوا عن الت�شويت خالل جل�شة منحه الثقة.

•• كراكا�ض-اأ ف ب:

ان  الفنزويلية  امل��ع��ار���ش��ة  اأع��ل��ن��ت 
متظاهر  ال����ف   160 م���ن  اك����ر 
كراكا�س  �����ش����وارع  يف  اح���ت�������ش���دوا 
الرئي�س  ب���رح���ي���ل  ل���ل���م���ط���ال���ب���ة 
ال����ش���راك���ي ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو 

وتنظيم انتخابات عامة مبكرة.
وقال ادين�شون فريير القيادي يف 
الوحدة  طاولة  املعار�شة  ائتالف 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
الف   160 حتما  “هناك  ب��ر���س 

�شخ�س، بل اكر«.
ونزل ان�شار املعار�شة اىل ال�شارع 
ال�شبت لالحتفال مبرور خم�شني 
ي��وم��ا على ب��دء ال��ت��ظ��اه��رات وقد 
لبوا نداء اتئالف طاولة الوحدة 
ب��ه��دف تنظيم  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  

بدء  م��ن��ذ  قوة”  ع���ر����س  “اكرب 
حركة الحتجاجات �شد الرئي�س 
اب���ري���ل  ن���ي�������ش���ان  م�����ن  الول  يف 

للمطالبة برحيله.
من  الول  منذ  فنزويال  وت�شهد 
التظاهرات  م���ن  م��وج��ة  ن��ي�����ش��ان 
واأع�����م�����ال ال���ع���ن���ف. وت���ف���ي���د اآخ����ر 
العامة  النيابة  ن�شرتها  ح�شيلة 
ا�شفرت  الحتجاجات  ان  اجلمعة 

عن �شقوط 47 قتيال.
اغلب  يف  ال���ت���ظ���اه���رات  وت��ت��خ��ل��ل 

الزمة  ال�شعبي  الغ�شب  وت��وؤج��ج 
الق����ت���������ش����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 
البلد  بهذا  تع�شف  التي  العميقة 
النفطي الذي دمره تراجع ا�شعار 
ال���ذه���ب ال�����ش����ود ون��ق�����س امل����واد 

الغذائية والدوية. 
وال��ت�����ش��خ��م ف��ي��ه ه���و الأع����ل����ى يف 
يبلغ  ان  ي���ت���وق���ع  ح���ي���ث  ال����ع����امل 
بح�شب  ال�����ش��ن��ة  ه����ذه   720%
�شندوق النقد الدويل، واجلرمية 

متف�شية.

الح����ي����ان م���واج���ه���ات م����ع ق����وات 
خاللها  ي��ر���ش��ق  ال���ن���ظ���ام  ح��ف��ظ 
ال�شرطة  ع��ن��ا���ش��ر  امل���ت���ظ���اه���رون 
وال��زج��اج��ات احلارقة  ب��احل��ج��ارة 
امل�شيل  بالغاز  ال�شرطة  ترد  بينما 
املطاطي  وال���ر����ش���ا����س  ل��ل��دم��وع 

وخراطيم املياه.
وي���رغ���ب ���ش��ب��ع��ة ف��ن��زوي��ل��ي��ني من 
الرئي�س  ب��رح��ي��ل  ع�����ش��رة  ا����ش���ل 
ا�شتطالعات  ب��ح�����ش��ب  م��������ادورو 

الراأي.

األف متظاهر �ضد مادورو يف كراكا�س  160

•• برازيليا-اأ ف ب:

والنقابات  ال��ي�����ش��ار  اأح�����زاب  دع���ت 
وم���ن���ظ���م���ات ال�����دف�����اع امل������دين اىل 
ال����ت����ظ����اه����ر يف ع��������دد م������ن م����دن 
ام�����س الح���د للمطالبة  ال��ربازي��ل 
تامر  مي�شال  الرئي�س  با�شتقالة 

واإجراء انتخابات جديدة.
الربازيل  ان”  نقابي  بيان  واعلن 
لهذه  لتقول  ال�����ش��ارع  اىل  �شتنزل 
ه����ذه  ق����ب����ل  كفى”،  احل����ك����وم����ة 
حجم  �شي�شمح  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رات 
التعبئة فيها مبعرفة مدى ا�شتياء 
الذي  رئي�شهم  م��ن  ال��ربازي��ل��ي��ني 
بالف�شاد  خطرية  اتهامات  ي��واج��ه 

وعرقلة عمل الق�شاء.
التظاهرات  جت����ري  ان  وي���ت���وق���ع 
و�شاو  دي جانريو  ري��و  الكربى يف 
تظاهرات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ل��ك��ن  ب����اول����و. 
اخرى اعلنت عنها جمموعات من 

ميني الو�شط قد الغيت.
ال�شارع،  يف  التجمعات  ه��ذه  وقبل 
طلب تامر ال�شبت تعليق التحقيق 
�شحة  من  التحقق  بانتظار  حوله 
ت�شجيل �شوتي له يوافق فيه على 

دفع ر�شوة.
منع  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س  وي��ح��اول 
ال��ذي يدعمه يف  الئ��ت��الف  تفكك 

الربملان باي ثمن من اجل جتنب 
لتلك  اق����ال����ة مم���اث���ل���ة  اج���������راءات 
اق�شاء  اىل  ع��ام  قبل  اف�شت  التي 
رو�شيف،  ديلما  ال�شابقة  الرئي�شة 
نائبها  ك��ان  ال���ذي  لتامر  �شمح  م��ا 

بالو�شول اىل الرئا�شة.
وت��ق��دم ع��دد م��ن اع�����ش��اء الربملان 
مب������ذك������رات حل����ج����ب ال����ث����ق����ة عن 
طويلة  الج�����راءات  لكن  الرئي�س 
وت���ت���ط���ل���ب اغ���ل���ب���ي���ة ال���ث���ل���ث���ني يف 
جمل�س النواب ومن ثم يف جمل�س 

ال�شيوخ.
اليه،  امل��وج��ه��ة  ورغ����م الت���ه���ام���ات 
اكد تامر يف خطاب تلفزيوين كان 
ينتظره الربازيليون بفارغ ال�شرب 
لن  اك��رر.  ا�شتقيل.  “لن  الأرب��ع��اء 

ا�شتقيل«.
جانو  رودريغو  العام  النائب  وك��ان 
العليا  املحكمة  اىل  ط��ل��ب  يف  اك���د 
ل��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق ح���ول ال��رئ��ي�����س، ان 
تامر حاول مع عدد من ال�شيا�شيني 
ب���ن���ف���وذ كبري  ال����ذي����ن ي��ت��م��ت��ع��ون 
ال�شريع  الغ�شل  عملية  تقدم  منع 
التحقيق الوا�شع يف ف�شيحة �شركة 

بروبرا�س النفطية.
اىل  التحقيق  فتح  طلب  وا�شتند 
ات��ف��اق اب��رم��ه م��ع ال��ق�����ش��اء قطب 
جو�شلي  ال���غ���ذائ���ي���ة  ال�������ش���ن���اع���ات 

نيويورك تاميز: ال�ضني قتلت 
اأو �ضجنت 20 جا�ضو�ضا لأمريكا 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ب�شكل منهجي جهود  ا�شتهدفت  ان بكني  ام�س  تاميز  نيويورك  ذكرت �شحيفة 
وكالة ال�شتخبارات الأمريكية )�شي اآي ايه( يف ال�شني منذ 2010 وقتلت او 
�شجنت حواىل ع�شرين م�شدرا �شريا ملعلوماتها، ما ي�شكل انتكا�شة لال�شتخبارات 
امريكيني  م�شوؤولني  ع�شرة  ع��ن  ال�شحيفة  ونقلت  البلد.  ه��ذا  يف  المريكية 
ال�شتخبارات  ع��امل  ان  قولهم  هوياتهم،  ك�شف  ع��دم  طلبوا  و�شابقني  حاليني 
م�شوؤويل  ان  واأ���ش��اف��ت  ع��ق��ود.  منذ  النتكا�شات  ا���ش��واأ  م��ن  واح���دة  بذلك  �شهد 
ال�شتخبارات ل يعرفون ما اذا كانت الوليات املتحدة تعر�شت خليانة من قبل 
اخ��راق نظام  ال�شينيني متكنوا من  ان  ام  اي��ه،  اآي  ال�شي  داخ��ل  العاملني  احد 
�شري ت�شتخدمه الوليات املتحدة لالت�شال مب�شادرها ال�شرية للمعلومات. لكن 
ل �شك يف ان ال�شرر الذي حلق بواحدة من اكر �شبكات التج�ش�س المريكية 
و2012   2010 بني  م�شادرها  من  ع�شرة  من  اك��ر  قتل  فقد  كبري.  فائدة، 
ام��ام زمالئه يف حتذير وا�شح لأي �شخ�س  النار  واح��د اطلق عليه  مبن فيهم 
بني  ان  �شابقان  كبريان  امريكيان  م�شوؤولن  وذك��ر  بالتج�ش�س.  يقوم  ان  ميكن 
او  ال�شني قتلوا  ايه يف  اآي  ال�شي  18 وع�شرين �شخ�شا كانوا م�شادر ملعلومات 
�شجنوا. وي�شكل ذلك انتكا�شة كبرية ل�شبكة كانت حتى فرة قريبة تعمل باأعلى 
قدراتها منذ �شنوات. وهذه اخل�شائر �شبيهة بحجم خ�شائر الوليات املتحدة يف 
الدري�س  �شهريان هما  ك�شفه جا�شو�شان  ما  ب�شبب  ورو�شيا  ال�شوفياتي  الحت��اد 
الغربية  ال�شتخبارات  اجهزة  وجتد  ال�شحيفة.  ح�شب  هان�شن،  وروب��رت  اميز 
وكالة  وق��ام��ت  وال�����ش��ني.  رو���ش��ي��ا  يف  جت�ش�س  �شبكات  تطوير  يف  �شعوبة  دائ��م��ا 
اخل�شائر  بعد  ال�شني  يف  وعاجلة  وا�شعة  تدقيق  بعملية  املركزية  ال�شتخبارات 
التي منيت بها �شبكة التج�ش�س.  وقالت “نيويورك تاميز” انه مت التدقيق يف 
ادارة  �شاألت  ال�شفارة المريكية يف بكني يف وقت ما. وقد  كل موظف يعمل يف 
ال�شني.  من  املعلومات  و�شول  تباطوؤ  �شبب  عن  اوباما  ب��اراك  ال�شابق  الرئي�س 
كيف  ملعرفة  املركزية  ال�شتخبارات  وكالة  ت�شعى  بينما  املعلومات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ت�شرب عدد من الوثائق ال�شرية البالغة احل�شا�شية ن�شرها موقع ويكيليك�س قبل 
�شهرين، وبينما يحقق مكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي اآي( يف عالقة ممكنة 

بني احلملة النتخابية للرئي�س احلايل دونالد ترامب ورو�شيا.

وه����ذه ال��ت�����ش��ري��ح��ات ل��ت��ام��ر التي 
م�شاء  غلوبو  او  �شحيفة  ك�شفتها 
الأرب�����ع�����اء ك���ان���ت ت���ه���دف ع��ل��ى ما 
ادواردو  ���ش��م��ت  ����ش���راء  اىل  ي��ب��دو 
ال�����ش��اب��ق ملجل�س  ال��رئ��ي�����س  ك��ون��ي��ا 
النواب امل�شجون حاليا لتورطه يف 

ف�شيحة بروبرا�س.
تامر  ان���ت���ق���د  ال�������ش���ب���ت،  رده  ويف 

معلومات  ادت  ال������ذي  ب��ات��ي�����ش��ت��ا 
ذكرها يف افادته اىل زلزال حقيقي 
العمال  رج���ل  ���ش��ج��ل  ال���ب���الد.  يف 
ال����ذي مي��ل��ك ���ش��رك��ة اللحوم  ه���ذا 
وجمموعة  ا���س  بي  جي  العمالقة 
ال�شنادل،  لإن����ت����اج  ه���اف���اي���ان���ا����س 
علمه،  ب��دون  للرئي�س  ت�شريحات 

يوافق فيها على دفع ر�شوة.

خم�شني  م���ن  اك����ر  اىل  ا����ش���ارت���ه 
انقطاعا يف الت�شجيل ال�شوتي.

رودري��غ��و جانو  العام  النائب  واك��د 
لكنه يطلب  ذل��ك  ان��ه ل ميانع يف 
على  امل��واف��ق��ة  العليا  املحكمة  م��ن 
ال�شماح مبوا�شلة التحقيق. وقالت 
املحكمة العليا انها �شتنظر يف هذا 

الطلب الأربعاء.

ال��ذي و�شفه  العمال  رج��ل  بعنف 
جرمية  بارتكاب  واتهمه  بالوا�شي 
ه���ذا  ان  ت����ام����ر  وراأى   . ك���ام���ل���ة 
التالعب  مت  ال�����ش��ري  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
“تعليق  اىل  امل��ح��ك��م��ة  داع��ي��ا   ، ب��ه 
التحقيق حتى التاأكد من �شحته. 
�شحيفة  ن�شرته  مقال  اىل  واأ���ش��ار 
فوليا دي �شاو باولو نقل عن خبري 

تظاهرات للمطالبة با�ضتقالة الرئي�س تامر يف الربازيل

رئي�س كوريا اجلنوبية يختار وزيري اخلارجية واملالية 

اأمريكا تدعو اإيران لوقف دعم »قوى زعزعة ال�ضتقرار« 

•• �شول-رويرتز:

ع���ني رئ��ي�����س ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة مون 
ج��ي��ه-اإن ام�س الأح���د وزي���ري املالية 
لالأمن  وم�������ش���ت�������ش���اره  واخل����ارج����ي����ة 
حتديات  ����ش���ول  ت���واج���ه  اإذ  ال��ق��وم��ي 
القت�شادي  الن���ت���ع���ا����س  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�شني  م����ع  ال����ع����الق����ات  وحت�������ش���ني 

والتعامل مع كوريا ال�شمالية.
وقال مون يف اإفادة �شحفية اإنه عني 
نائب وزير املالية ال�شابق كيم دوجن-
ال�����وزراء ووزي���را  ن��ائ��ب��ا لرئي�س  وي���ن 
يف  الكبرية  امل�شت�شارة  وع��ني  للمالية 

وزيرة  ك��ي��وجن-وا  ك��اجن  املتحدة  الأمم 
للخارجية.

و�شدد مون، الذي مت انتخابه هذا ال�شهر بعدما اأطاحت 
ف�شيحة ف�شاد بالرئي�شة ال�شابقة، على احلاجة لتح�شني 
اإنعا�س  اإىل  حكومته  حتتاج  حيث  ال�شعب  عامة  اأو�شاع 

القت�شاد املتباطئ.
وق������ال: ب������داأت ح��ك��وم��ت��ن��ا ال��ع��م��ل يف ظ���ل م���ع���دل منو 
تواجه  اقت�شادية  و�شعوبات  م�شبوق...  غري  منخف�س 

الطبقة العاملة .

وت��واج��ه احل��ك��وم��ة اجل��دي��دة حتديات 
العالقات  حت�شني  منها  دبلوما�شية 
مع ال�شني اأكرب م�شتورد ل�شلع كوريا 
اجلنوبية بعد توتر العالقات بينهما 
ب�شبب ن�شر نظام الدفاع ال�شاروخي 
الأم�����ري�����ك�����ي ث�������اد وك�����ذل�����ك زي�������ادة 
النووية  ال��ت��ه��دي��دات  ب�����ش��اأن  ال��ت��وت��ر 

وال�شاروخية من كوريا ال�شمالية.
وقال الرئي�س اإن كاجن، التي اختريت 
لتويل وزارة اخلارجية، لديها خربة 
والأمم  ال����وزارة  يف  العمل  يف  وا�شعة 

املتحدة.
واأ�شاف اأن تعيينها يف املن�شب اأعطى 
بني  ل���ل���م�������ش���اواة  عظيما”  “مدلول 

اجلن�شني يف حكومته.
اأن يح�شر مر�شحي املنا�شب احلكومية جل�شة  وينبغي 

برملانية قبيل تويل منا�شبهم ر�شميا.
م�شت�شاريه  كبري  يوي-يوجن  ت�شوجن  اأي�شا  مون  وعني 
لل�شيا�شة اخلارجية خالل حملته النتخابية م�شت�شارا 

لالأمن القومي.
اإىل  اخل��ا���س  مبعوثه  �شيوك-هيون  ه��وجن  اخ��ت��ار  كما 

وا�شنطن.

•• وا�شنطن-رويرتز:

ق��ال��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإن��ه��ا ت��اأم��ل اأن ي��وق��ف ال��رئ��ي�����س الإي�����راين ح�شن 
اإعادة انتخابه دعم بالده لقوى زعزعة ال�شتقرار واأن ينهي  روحاين بعد 
خالل  دميقراطية  اإ�شالحات  يجري  واأن  البالي�شتية  ال�شواريخ  جت��ارب 
الأمريكي يف  تيلر�شون وزير اخلارجية  ريك�س  الثانية. وقال  فرة وليته 
العا�شمة ال�شعودية الريا�س حيث يرافق الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
“اإذا كان روحاين يرغب يف تغيري عالقة اإيران بباقي دول العامل فاإن هذه 
الأمور هي التي ميكنه القيام بها«. وك�شر روحاين ووزير خارجيته حممد 
املتحدة وجنحا  ال��ولي��ات  مع  مبا�شرة  ج��واد ظريف حظر عقد حمادثات 
النووي  الربنامج  من  للحد   2015 ع��ام  يف  دويل  اتفاق  اإىل  التو�شل  يف 
على  روح���اين  وتغلب  الق��ت�����ش��ادي��ة.  ال��ع��ق��وب��ات  تخفيف  مقابل  الإي����راين 
مناف�شه املحافظ اإبراهيم رئي�شي وح�شل على 57 يف املئة من الأ�شوات يف 

النتخابات التي اأجريت يوم اجلمعة. 
وحمللون  �شابقون  م�شوؤولون  وق��ال 
اأمريكيون اإن اإدارة ترامب تريد فيما 
اإيران  على  ال�شغط  موا�شلة  ي��ب��دو 
ب�����ش��اأن ب��رام��ج الأ���ش��ل��ح��ة وم��ا تعتربه 
حماولت طهران لزعزعة ال�شتقرار 
يف ال�شرق الأو�شط. وقال رويل مارك 
عن  الدفاع  موؤ�ش�شة  زميل  جريي�شت 
ال�شابق  واملتخ�ش�س  الدميقراطيات 
املخابرات  ب��وك��ال��ة  اإي�����ران  ����ش���وؤون  يف 
اإدارة  اأن  “اأعتقد  الأمريكية  املركزية 
اإزاء  مت��ام��ا  مت�شقة  �شتظل  ت��رام��ب 
هذه امل�شاألة. لذا ل اأتوقع اأي تغيري” 
اإيران.  جت��اه  الأمريكية  ال�شيا�شة  يف 
خالل  تيلر�شون  ت�شريحات  وج��اءت 
مت�شقة  الريا�س  يف  �شحفي  موؤمتر 
م��ع ه��ذا ال���راأي رغ��م اأن��ه ت��رك الباب 
من  مزيد  عقد  اأم���ام  قليال  مفتوحا 
اإي��ران. وقال تيلر�شون  املحادثات مع 
اإنه ياأمل يف اأن “يبداأ روحاين عملية 

تفكيك �شبكة الإرهاب الإيرانية” وينهي متويل بالده للجماعات الإرهابية 
ومنحها للدعم �شواء على م�شتوى الأفراد اأو امل�شتوى اللوج�شتي وكل �شيء 

اآخر تقدمه لقوى زعزعة ال�شتقرار املوجودة يف هذه املنطقة. 
الرغم  . وعلى  البالي�شتية  اإي��ران لل�شواريخ  اأن ينهى جتارب  ناأمل يف  كما 
راعية  “دولة  اإي��ران  املتحدة تعترب  ال��ولي��ات  ت��زال  النووي ل  التفاق  من 

لالإرهاب” لدعمها جماعات مثل حزب اهلل اللبناين.
وقال تيلر�شون “ناأمل اأي�شا يف اأن ي�شتعيد روحاين حقوق الإيرانيني فيما 
الإيرانيون  ي�شتطيع  حتى  املنظمات  تكوين  وحرية  التعبري  بحرية  يتعلق 
عي�س احلياة التي ي�شتحقونها... هذا ما ناأمل اأن حتققه هذه النتخابات«. 
2013 كان ذلك موؤ�شرا على  وعندما انتخب روحاين للمرة الأوىل عام 
اأن قادة اإيران اأكر انفتاحا على الغرب واأنهم �شيعملون على تغيري موقف 
الثورة  اأعقاب  يف  وحلفائها  املتحدة  الوليات  �شد  اتخذوه  ال��ذي  املواجهة 

الإيرانية عام 1979.

•• واغادوغو-اأ ف ب:

وا�شيب  ا���ش��خ��ا���س  خ��م�����ش��ة  ق��ت��ل 
ب���ج���روح يف غرب  اآخ������رون  ع�����ش��رة 
بوركينا فا�شو يف مواجهات اندلعت 
ال�شبت  حتى  وا�شتمرت  اخلمي�س 
ب���ني ق���روي���ني وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ا حملية 
وزارة  اعلنت  كما  ال��ذات��ي،  للدفاع 

المن.
وق���ال���ت ال������وزارة يف ب��ي��ان ان���ه يوم 
عنا�شر  “حاول  املا�شي  اخلمي�س 
م����ن جم���م���وع���ة ال�����دف�����اع ال���ذات���ي 
البيئة(  )ح���م���اي���ة  ك���وغ���ل���وي���وغ���و 
ق��ري��ة تيالغو.  ���ش��اب م��ن  اع��ت��ق��ال 
خ������الل ع��م��ل��ي��ة ال���ت���وق���ي���ف ُج����رح 
ت��ده��ور الو�شع  ب��ر���ش��ا���ش��ة.  ���ش��اب 
قرى  اىل  ال��ت��وت��ر  دائ���رة  وتو�شعت 
غ��ون��دي يف مقاطعة  م��ث��ل  اخ����رى 
ك��ل��م غرب   130 ب��ع��د  ع��ل��ى  ريو” 

العا�شمة واغادوغو.
امل���واج���ه���ات  ان  ال���ب���ي���ان  وا�����ش����اف 
ق��ت��ل��ى هم  “عن خ��م�����ش��ة  ا���ش��ف��رت 

كوغلويوغو  م��ن  ع��ن��ا���ش��ر  ث��الث��ة 
ال�شكان”،  ����ش���ف���وف  يف  واث����ن����ان 
اإ�����ش����اف����ة اىل ع�������ش���رة ج���رح���ى يف 
���ش��ف��وف ال���ط���رف���ني. ك���ذل���ك فان 
ل  كوغلويوغو  من  عنا�شر  ع�شرة 
بينما  املفقودين  ع��داد  يف  ي��زال��ون 
تعر�س �شبعة من ابناء قرية تيالغو 
ل��الخ��ت��ط��اف وه���م حم��ت��ج��زون يف 
قاعدة كوغلويوغو يف حي بالوغو 
 100 التي تبعد  مبدينة كودوغو 

كلم غرب العا�شمة.
وليل اجلمعة-ال�شبت فر�س رئي�س 
بلدية تيالغو حظر جتول يف حني 
ا�شدرت وزارة المن قرارا حظرت 
يف  ك��وغ��ل��وي��وغ��و  ان�شطة  مب��وج��ب��ه 

املنطقة.
جمموعات  حت�����اول  ا���ش��ه��ر  وم���ن���ذ 
ال���دف���اع ال���ذات���ي ه���ذه ال��ت��و���ش��ع يف 
العام  ال��راأي  لكن  با�شرها  املنطقة 
ي��زال منق�شما  يف بوركينا فا�شو ل 
�شكلها  التي  امليلي�شيات  حيال هذه 
العديد  يف  وب���ل���دات  ق����رى  ���ش��ك��ان 

امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ه���و م���ا ترتكبه  ه���ذه 
الن�شان  حل���ق���وق  ان��ت��ه��اك��ات  م���ن 
ب�شبهة  ل����ش���خ���ا����س  واع����ت����ق����الت 

م��ن امل��ن��اط��ق ل��ل��دف��اع ع��ن انف�شهم 
وقطاع  ال�������ش���ارق���ني  م���واج���ه���ة  يف 
حول  النق�شام  يزيد  وما  الطرق. 

او خمالفات  ���ش��رق��ات  ت��ورط��ه��م يف 
تغ�س  جت�����������اوزات  يف  ب�������ش���ي���ط���ة، 

احلكومة الطرف عنها.

قتلى مبواجهات يف بوركينا فا�ضو 
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منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

بتاريخ :2007/11/18     املودعة بالرقم 102771 

با�شم : �شركة ماج روبيتيك �شي�شتم

وعنوانه : دبي - جبل علي جممع التقنية

وامل�شجلة حتت الرقم: 108196

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 

احلماية يف 2017/11/18  وحتى تاريخ 2027/11/18

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

بتاريخ :2012/01/11     املودعة بالرقم 100481 

با�شم : �شركة موفق القداح التجارية

وعنوانه : دبي - ديره نايف

وامل�شجلة حتت الرقم: 162800

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 

احلماية يف 2017/09/27  وحتى تاريخ 2027/09/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

بتاريخ :2006/4/24     املودعة بالرقم 79931 

 بيانات الأولوية : 

با�شم : نورد�شي جي ام بي ات�س

وعنوانه : كلو�شمان�شرا�شه 3، 27570، برميريهافن، املانيا

�شورة العالمة 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 

احلماية يف 24/04/2016        

وحتى تاريخ 24/04/2026

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

بتاريخ :2006/4/24    املودعة بالرقم 79932 

  بيانات الأولوية :  

با�شم : نورد�شي جي ام بي ات�س

وعنوانه : كلو�شمان�شرا�شه 3، 27570، برميريهافن، املانيا

�شورة العالمة 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 

احلماية يف 24/04/2016        

وحتى تاريخ 24/04/2026

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

بتاريخ :2006/4/24     املودعة بالرقم 79934 

  بيانات الأولوية :  

با�شم : نورد�شي جي ام بي ات�س

وعنوانه : كلو�شمان�شرا�شه 3، 27570، برميريهافن، املانيا

�شورة العالمة 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 

احلماية يف 24/04/2016        

وحتى تاريخ 24/04/2026

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

بتاريخ :2006/4/24    املودعة بالرقم 79935 

 بيانات الأولوية :  

با�شم : نورد�شي جي ام بي ات�س

وعنوانه : كلو�شمان�شرا�شه 3، 27570، برميريهافن، املانيا

�شورة العالمة 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء 

احلماية يف 24/04/2016        

وحتى تاريخ 24/04/2026

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 �شو�شن لطايفة خلدمات الرجمة والعالمات التجارية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93970

با�ش��م: �س. التمدين العقارية )�س م ك (

وعنوانه: �شوق العقارات الكويت- الدور 6- مكتب 601

وامل�شجلة حتت رقم : )    (  بتاريخ:  / /

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :1 / 5 /  2017  وحتى تاريخ : 1 / 5 / 2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

�شو�شن لطايفة خلدمات الرجمة والعالمات التجارية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 87062

با�ش��م: بنك اأبوظبي التجاري ) �شركة م�شاهمة عامة(

وعنوانه: اأبوظبي - �شارع ال�شالم - بناية هالل مبارك املن�شوري    �س.ب : 939  

وامل�شجلة حتت رقم : )    (  بتاريخ:  / /

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 6 / 11 / 2016  وحتى تاريخ : 6 / 11 / 2026

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 �شو�شن لطايفة خلدمات الرجمة والعالمات التجارية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 91976

با�ش��م: �س. �شاندجيت ليمتد

برمودا   ،12 ام  ات�س  �شيكريت، هاميلتون  فيكتوريا  ك��ورت، 22  كانون  وعنوانه: 

�س.ب:- ات�س ام 1179، هاملتون

وامل�شجلة حتت رقم : )    86981     (  بتاريخ:  23 / 3 /2008

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :2017/3/02  وحتى تاريخ :20/ 2027/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 �شو�شن لطايفة خلدمات الرجمة والعالمات التجارية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 91977

با�ش��م: �س. �شاندجيت ليمتد

برمودا   ،12 ام  ات�س  �شيكريت، هاميلتون  فيكتوريا  ك��ورت، 22  كانون  وعنوانه: 

�س.ب:- ات�س ام 1179، هاملتون

وامل�شجلة حتت رقم : )    86981     (  بتاريخ:  23 / 3 /2008

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :02 / 3 / 2017  وحتى تاريخ : 20 / 3 / 2027

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

 �شو�شن لطايفة خلدمات الرجمة والعالمات التجارية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 91978

با�ش��م: �س. �شاندجيت ليمتد

برمودا   ،12 ام  ات�س  �شيكريت، هاميلتون  فيكتوريا  ك��ورت، 22  كانون  وعنوانه: 

�س.ب:- ات�س ام 1179، هاملتون

وامل�شجلة حتت رقم : )    86981     (  بتاريخ:  23 / 3 /2008

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :02/ 3 /  2017  وحتى تاريخ :20/ 2027/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2016/06/19 املودعة حتت رقم :  255344 
با�ش��م : �شركة هيماين للتجارة العامة )�س ذ م م(

وعنوانه: �س ب: 64415، دبي، اأ ع م     
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم 
تالزيوت  الألبان/  ومنتجات  واللنب  البي�س  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة، 

والدهون املعدة لالأكل 
الواق�عة بالفئة   :29

و�شف العالمة : هي عبارة عن علبة م�شلعة ب�شكل مميز يوجد يف اأعاله م�شتطيل �شغري احلجم مكتوب 
الهند  لثمرة جوز  Live natural  وحتتها �شورة  بداخلة كلمةHEMANI وحتتها مكتوب عبارة 
الأي�شر  جانبه  وعلى  الأبي�س،  وباللون  الالتينية  باللغة  وجميعها   coconut oil عبارة  عليها  مكتوب 
يوجد  مرطبان اآخر يوجد يف اأعاله م�شتطيل �شغري احلجم مكتوب بداخلة كلمة هيماين  وحتتها مكتوب 
ونقي"  طبيعي  "�شريالنكي  عبارة  عليها  مكتوب  الهند  ج��وز  لثمرة  �شورة  وحتتها  الطبيعة   عي�س  عبارة 

وجميعها باللغة الالتينية وباللون الأبي�س.
coconut oil كل على حدة يف  ال�ش��راطات   : احلماية للعالمة يف جمملها و التنازل عن الكلمات  

الو�شع العادي
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 119698           بتاريخ: 24 / 09 / 2008
امل�شجلة حتت رقم : 98388             بتاريخ:  14 / 09 / 2009

با�ش��م: م. برلني ا�شبورت�س للتجارة العامة.
وعنوانه: �س.ب 56092 ديرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )       ( – )    /      /   20م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جتهيزات ريا�شية اأدوات للريا�شة، معدات ريا�شية، األعاب ريا�شية، اأدوات للريا�شة البدنية، األت للتمارين البدنية، األعاب 
اأجهزة  الريا�شية،  للتمارين  ثابتة  هوائية  دراج��ات  وميكانيكي،  كهربائي  جري  مكائن  م�شارب،  مالكمة،  اأكيا�س  املنزلية، 
مترين )مو�شعات لل�شدر( اأجهزة بناء الأج�شام، اأجهزة تدريب الأج�شام، اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات، طبا�شري لع�شى 
�شمك، زلجات جليد، زلجات م�شتقيمة  ال�شيد  اأدوات  تن�س،  �شبكات  تن�س، كورة قدم،  ريا�شية، طاولت  البليارد، مالب�س 
ذات عجالت، قفافيز لالألعاب، مالكمة، بي�شبول، م�شارب للعب، العاب، األعاب �شطرجن، طاولت بليارد، اأدوات بليارد، اأتقال 
يدوية، �شباك لالألعاب الريا�شية، اأجهزة تاأهيل اجل�شم، األعاب حلقية، �شنانري ل�شيد الأ�شماك، زلجات عجالت دراجات 
هوائية ثابتة للتمارين الريا�شية، مركبات �شغرية، �شكوترات )دراجات تدفع بالرجل(، كرات الري�شة، األواح تزلج، عربات 

جليد، من�شات وثب، اأدوات لل�شباحة لعبة ال�شهام، ع�شى بليارد.
الواق�عة بالفئة : 28

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : 114349/1/2017 

ا�شم مالك العالمة: م. برلني ا�شبورت�س للتجارة العامة.
ا�شم املتنازل له : كامران حممد ر�شول حممود بور

مه�نته: التجارة.
جن�شيته: ايران.

عنوانه وحمل اإقامته: دبي، الإمارت العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 17 / 05 / 2017  

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  مايو 2017 العدد 12026

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بن دري للتجارة 

رخ�شة رقم:CN 1105891  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة م�شاريع لينك�س التجارية ذ.م.م

LINKS COMMERCIAL ENTERPRISES LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جيب العاملية المارات �س.ذ.م.م

GEAP INTERNATIONAL - UAE LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حميد احمد بن دري

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة بن دري للتجارة 
BIN DRAI TRADING EST

اىل/ جيب انرنا�شونال للتجارة ذ.م.م     
GEAP INTERNATIONAL TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02379/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09316/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : �شركة نيو كا�شا انترييرز - �س ذ م م
�شركة مدينة   : التنفيذ  تقدم طالب  -  حيث  الق��ام��ة  جمهول حمل 

العمال الكويتية العقارية فرع دبي
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 64.260 اربعة و�شتون الفا 
ومائتان و�شتون درهما قيمة ال�شيك املرجتع رقم )0000588( امل�شحوب 

على م�شرف ال�شارقة ال�شالمي 
2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
املبينة  املهلة  خالل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  الن�شر  تاريخ  من 

�شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02297/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01325/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : دي ايه ار اي ا�س لتجارة الكمبيوتر - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : حممد علي عبداهلل العي�شى   
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- باخالء املدعي عليها الوىل من العني مو�شوع التداعي واملبينه بال�شحيفة 
وعقد اليجار املوؤرخ 2015/6/9 وت�شليمها للمدعي خالية من ال�شواغل

2- وبالزام املدعي عليها الوىل ان توؤدي للمدعي قيمة الجرة امل�شتحقة عن 
الفرة من 2016/3/10 وحتى متام الخالء الفعلي بواقع الجرة ال�شنوية 

مبلغ 45000 درهم وبتقدمي �شهادة براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
يتم  �شوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
  اأعالن حكم بالن�سر

يف الدعوي رقم  02/03432/2017  جتاري ل�سنة 2017     
اإىل املحكوم عليه / قمر الواحة لل�شفر وال�شياحة �س.ذ.م.م

باملركز حكمت بجل�شتها 2017/05/09يف  البتدائية  الق�شائية  اللجنة  باأن  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اأعاله/ل�شالح �شا�س للعقارات �س .ذ.م.م 

بالزامكم:
اأوًل: باإخالء املدعى عليها من العقار املوؤجر املبني بالأوراق.

ثانياًباإلزام املدعى عليها باأن توؤدى للمدعية مبلغ )83679 درهما( بدل اإيجار عن 
املدة من 2016/7/20 وحتى 2017/4/16 وما ي�شتجد منه اإعتبارا من اليوم التاىل 
لهذا التاريخ الأخري وحتى تاريخ حتقق الإخالء الفعلى باإتفاق الطرفني اأو حتى 

اإمتام تنفيذ هذا احلكم بالإخالء، اإيهما اأقرب. 
ثالثاً: باإلزام املدعى عليها امل�شتاأجرة بامل�شروفات.

ال  را�شد  بن  ال�شيخ / حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  قد �شدر  ه��ذا احلكم  ك��ان  ومل��ا 
 15 لال�شتئناف خالل  قابل  فهو   ، علنا مبثابة احل�شوري  وتلي  دبي  مكتوم حاكم 

يوما اأعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن وال �شار نهائيا قابل للتنفيذ .
تاريخ الن�شر 2017/05/22

مركز ف�ض املنازعات اليجارية 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوي رقم 02/02320/2017 جتاري ل�سنة 2017      
اإىل املحكوم عليه / علي ر�شا كاظمي للمقاولت �س.ذ.م.م

باملركز حكمت بجل�شتها 2017/05/09يف  البتدائية  الق�شائية  اللجنة  باأن  نعلمكم 
الدعوى املذكورة اأعاله / ل�شالح �شا�س للعقارات �س .ذ.م.م/بالزامكم:

اأوًل: باإخالء املدعى عليها من العقار املوؤجر املبني بالأوراق.
ثانياً: باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )31500 درهم(  بدل اإيجار عن 
املدة من 2016/9/15 وحتى 2017/4/16 وما ي�شتجد منه اإعتبارا من اليوم التاىل 
لهذا التاريخ الأخري وحتى تاريخ حتقق الإخالء الفعلى باإتفاق الطرفني اأو حتى 

اإمتام تنفيذ هذا احلكم بالإخالء، اإيهما اأقرب.
ثالثاً: باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )47250 درهم(  قيمة �شيك بدل 

الإيجار املرجتع.
رابعا:  باإلزام املدعى عليها بامل�شروفات.

ال  را�شد  بن  ال�شيخ / حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  قد �شدر  ه��ذا احلكم  ك��ان  ومل��ا 
 15 لال�شتئناف خالل  قابل  فهو   ، علنا مبثابة احل�شوري  وتلي  دبي  مكتوم حاكم 

يوما اأعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن وال �شار نهائيا قابل للتنفيذ.
تاريخ الن�شر 2017/05/22

مركز ف�ض املنازعات اليجارية 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/00801/2016 �سكني ل�سنة 2017 ايجارات   

املحكوم له طالب العالن /  �شركة العبار للعقارات - ذ م م 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه /  اللم�شة الرجوانية للدعاية والعالن - �س ذ م م 

العنوان : جمهول حمل القامة 
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/3/14  

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
1- بالزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من للمدعية

تاريخ  من  للفرة  ايجارية  كقيمة  دره��م   16190 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليها  املدعي  ال��زام   -2
2016/4/19 وحتى 2017/12/18 ، وما ي�شتجد من قيمة ايجارية اعتبارا من تاريخ 2017/2/19  

حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع وقدره 20400 درهم كاجره �شنوية
3- بالزام املدعي عليها بت�شليم املدعية براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

4- بالزام املدعي عليها باملنا�شب من امل�شروفات.  
لذلك  الطعن  من  ليمكن  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية.

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 اإعالن حكم بالن�سر

2015/693 مدين جزئي
، اجلن�شية :   العنوان : الإم���ارات  - دبي - �شارع ال�شيخ  اإن��ك  اإنتيجريت فيولز  املدعي : �شركة 

زايد - اإعمار �شكوير 6 - مبنى 6 - مكتب 801 ، الهاتف : 971043699967+  -
اىل املدعي عليه : ال�شفينة ارينا ديلرب )Arina Dilber( اجلن�شية :      العنوان : الإمارات  - 

راأ�س اخلمية - ميناء اجلزيرة - احلمراء --- رقم الهاتف : 971551079601+
ارينا اوف�شور م د م �س ،  اجلن�شية :        ، العنوان : الإمارات  - دبي - بردبي ابراج بحرية جمريا ، 

)Lake Plaza 1(، --- رقم الهاتف : 971551079601+ بناية ليك بالزا 1 
يرجى الإحاطة بان املحكمة ا�شدرت بحقك وبتاريخ 2017/4/30 احلكم التايل :  

حكمت املحكمة / حكمت املحكمة :- منطوق احلكم : وتاأ�شي�شا على ما تقدم حكمت املحكمة ب : 
اول : رف�س دعوى املدعية جتاه املدعي عليها الوى ال�شفينة لنعدام اخل�شومة 

ثانيا : بالزاماملدعي عليها الثانية باداء مبلغ )124521.91( مائة واربعة وع�شرون الفا وخم�شمائة 
وواحد وع�شرون دولر امريكي وواحد وت�شعون فل�شا او ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 
واربعني  وواحد  درهم  وت�شعون  وت�شعمائة وخم�شة  الفا  و�شتة وخم�شون  اربعمائة   )456995.41(

فل�شا للمدعية. 
به  املحكوم  املبلغ  عن  �شهريا   %2 بن�شبة  قانونية  فائدة  ب��اداء  الثانية  عليها  املدعي  ال��زام   : ثالثا 

للمدعية ابتداء من تاريخ اقامة هذه الدعوى الواقع يف 2015/12/23 وحتى ال�شداد 
راأ�س   7267/2015 رق��م  عري�شة  على  الم��ر  يف  ال�شادر  التحفظي  احلجز  ب�شحة  احلكم   : رابعا 

اخلمية وتثبيته
خام�شا : رف�س الدعوى مبا زاد على ذلك من مبالغ وطلبات 

الثانية بالر�شوم وامل�شاريف والنفقات - حكما �شدر ح�شوريا بحق  الزام املدعي عليها  �شاد�شا : 
املدعية ومبثابة احل�شوري بحق املدعي عليها وتلي علنا بتاريخ 2017/4/30 

مدير  اإدارة الدعوى

 حكومة  را�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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وافق احتاد ال�شطرجن على م�شاركة 
ال�شركال يف بطولة  الالعبة رو�شة 
يف  �شتقام  وال��ت��ي  للنا�شئني  ال��ع��امل 
ال��ربازي��ل خ��الل ال��ف��رة 31-21 
خالل  ذل��ك  ج��اء  امل��ق��ب��ل،  اأغ�شط�س 
الحت�����اد  اإدارة  جم���ل�������س  اج���ت���م���اع 
ب��رئ��ا���ش��ة ال��دك��ت��ور ���ش��رح��ان ح�شن 
امل��ع��ي��ن��ي وال������ذي ع��ق��د مب��ق��ر ن���ادي 
اأبوظبي لل�شطرجن والثقافة   وذلك 
يف اإطار احلر�س على زيارة الأندية 
الأع�شاء والتوا�شل معهم والت�شاور 
يف اأم�����ور ت��ط��وي��ر ال��ل��ع��ب��ة وك�����ان يف 
ا�شتقبال جمل�س اإدارة الحتاد ح�شني 
عبداهلل اخلوري رئي�س جمل�س اإدارة 
والثقافة  لل�شطرجن  اأبوظبي  ن��ادي 
نائب  اخل��وري  عبدالعزيز  بح�شور 
خلفان  وح�������ش���ني  الحت�������اد  رئ���ي�������س 
ال�����ش��ام�����ش��ي - اأم�����ني ع����ام الحت����اد 
العام  الأم���ني  عبدالرحيم  وم��ه��دي 
عبدالرحمن  وع����ب����داهلل  امل�����ش��اع��د 
احلوار رئي�س اجلهاز الفني وطارق 
خوري رئي�س جلنة املنتخبات و�شعود 
املرزوقي املدير التنفيذي لالحتاد.

تو�شيات  مبناق�شة  الجتماع  وب���داأ 
املوؤ�شرات  واأه�����م  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ل��ج��ان 
والنتائج التي حققتها واآليات العمل 
ب�شكل  �شاهمت  والتي  طبقتها  التي 
الحتاد  اإدارة  جمل�س  بتوجه  فعال 
اإدارة  لتحقيق روؤية ور�شالة جمل�س 

الحتاد.
ال�شام�شي  خ��ل��ف��ان  ح�����ش��ني  واأك������د 
الأم��ني العام اأن الحت��اد واف��ق على 
تو�شية اجلهاز الفني باإقامة مع�شكر 
خ��ارج��ي ل��ل��رج��ال وال�����ش��ي��دات وعدد 

من الالعبني والالعبات املتميزين 
جمهورية  يف  ال�شنية  امل��راح��ل  م��ن 
املقبل،  يوليو  �شهر  خ��الل  الت�شيك 
اأبوظبي  ن��ادي  كما واف��ق على طلب 
بطولة  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�شتقام  وال���ت���ي  الآ���ش��ي��وي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
واملوؤهلة  املقبل  يوليو  �شهر  نهاية 
يقوم  املنتظر  ومن  العامل،  لبطولة 
اأبوظبي  جمل�س  مبخاطبة  ال��ن��ادي 

الريا�شي لرعاية احلدث القاري.
واأ�شاف اأن الجتماع حدد اأول يوليو 
امل��ق��ب��ل لإق���ام���ة ح��ف��ل خ��ت��ام املو�شم 
كان  حيث   ،2016 لعام  الريا�شي 
رم�شان  �شهر  قبل  اإقامته  مقرحا 
واإقامة  الوقت  �شيق  اأن  اإل  املبارك 
العديد من البطولت ال�شطرجنية 
وال���ع���ني ودبي  اأب���وظ���ب���ي  اأن���دي���ة  يف 

ك����ان وراء  وال���ف���ج���رية  وال�������ش���ارق���ة 
املبارك، يف  الفطر  عيد  بعد  اإقامته 
الإدارة  ال��ذي طالب جمل�س  الوقت 
بتفعيل دوره����ا يف  ال��ت�����ش��وي��ق  جل��ن��ة 
املرحلة املقبلة والت�شويق للبطولت 
الذي  الفني  اجل��ه��از  م��ع  بالتن�شيق 
البطولت  ل���وائ���ح  ب��و���ش��ع  ���ش��ي��ق��وم 
وتقدميها اإىل جلنة الت�شويق للبدء 

يف عملها.
الأ�شتاذ  ح��ق��ق  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
عبدالرحمن  �شامل  الكبري  ال��دويل 
تعادل جديدا اأمام الرو�شي ايرن�شتو 
ايناركييف يف اجلولة الثامنة وقبل 
الأخرية من بطولة العامل للجائزة 
العا�شمة  ح��ال��ي��ا  امل��ق��ام��ة  ال���ك���ربى 
يحت�شنها  والتي  مو�شكو  الرو�شية 
ال�����ش��ه��ري وتعد  ال���ت���ل���غ���راف  م��ب��ن��ى 

البطولت  اأق�������وى  م����ن  ال���ب���ط���ول���ة 
العاملية حيث ي�شارك فيها 18 لعبا 
العامل،  م�شتوى  على  النخبة  م��ن 
نقاط   3 اإىل  ر�شيده  �شامل  ويرفع 
اجلولة  يف  ويلتقي  ج���ولت   8 م��ن 
التا�شعة اأمام ال�شتاذ الدويل الكبري 

الرنويجي هامر.
يف الوقت الذي قام �شعادة عمر �شيف 
غبا�س �شفري الدولة لدى جمهورية 
البطولة  ب��زي��ارة  الحت��ادي��ة  رو�شيا 
الإماراتي  الذهبي  الفتى  وحتفيز 
مباراته  ق��ب��ل  ع��ب��دال��رح��م��ن  ���ش��امل 
اني�س خالل  �شد الهولندي جربي 
اجلولة ال�شابعة، ويت�شدر البطولة 
ح���ت���ى اجل����ول����ة ال���ث���ام���ن���ة ك����ال من 
�شهريار  الأذرب��ي��ج��اين مم��ادي��اروف 

وال�شيني دينج لرين.

اأنهى فريق الكارتية بنادي الذيد الثقايف الريا�شي 
بتكرمي لعبية علي اجنازاتهم يف  اأم�س مو�شمة 
بطولت الدولة وح�شدهم ميداليات التفوق عن 
ا�شتحقاق . وحقق لعبو نادي الذيد من فر يق 
ال�شبال املواطنني  املركز الثالث يف الكاتا جماعي 

يف بطولة الدوري العام للكاراتية .
و�شهد التكرمي اأيوب ل�شكري مدير نادي ال�شارقة 
اخلاطري  حميد  و  النف�س  عن  ال��دف��اع  لريا�شة 
ال���ذي���د و  ب���ن���ادي  رئ��ي�����س جم��ل�����س الدارة  ن���ائ���ب 
املهند�س  حميد  الكتبي نائب الرئي�س لل�شئوون 
املدير  الطنيجي  باليث  �شعيد  الدكتور  و  الفنية 
الو�شطى   املنطقة  اأم��ور  اأولياء  ملجل�س  التنفيذي 

احلكم الدويل ال�شباق باحتاد الكاراتية والدكتور 
حمود خلف مدير عام النادي.

وج����رى خ���الل احل��ف��ل ت��ك��رمي ف���ر ي���ق ال�شبال 
الكاتا  يف  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  لتحقيقهم  امل���واط���ني 
جماعي يف بطولة الدوري العام للكاراتية وجميع 
امل�شاركني يف بطولة الدولة للعبة اأي�شا مت تكرمي 
الكابنت عبد القادر مدرب الفريق واحمد حمود 
الرتقاء  يف  جم��ه��ودات��ه��م  ع��ل��ي  ال��ف��ري��ق  اداري 

باللعبة وحتفيز العبني .
والن�شائح لالعبني  الدعم  ل�شكري  اأي��وب  ووج��ه 
التمرين حتي  العالية يف  الروح  وحتفيزهم علي 
يكونو قدر امل�شوؤلية يف ت�شريف البالد كما توجه 

اأيوب حل�شورة   ل�شعادة  بال�شكر  حميد اخلاطري 
واأعطي  ال�شفاء  له  رغ��م  ظ��روف مر�شة متمنياً 
اخلاطري مثاًل لالعبني الحتذاء بايوب ل�شكري 
الذي حر�س علي ح�شورة وتكرميهم رغم ظروفة 
اخلا�شة واأن هذا ما نتعلمة من الريا�شة ب�شكل 
خا�س   ب�شكل  الن�س  ع��ن  ال��دف��اع  وري��ا���ش��ات  ع��ام 
اللتزام وتنفيذ  الوعود وان نكون قدر امل�شوؤلية 
جتاه نادينا ودولتنا التي تذلل لنا ال�شعاب حتي 
نعطي اأف�شل ما لدينا توجة بال�شكر اولياء اأمور 
الالعبني ايل ال�شكر والعرفان لنادي الذيد علي 
متميزوبث  ريا�شي  جيل  اإي��ج��اد  يف  جمهوداتهم 

الروح الريا�شية لدي اأبنائهم  .

كلباء  احت������اد  ن������ادي  ف���ري���ق  ح���ق���ق 
ب��ف��وزه بلقب بطولة  ك��ب��ريا  اجن���ازا 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س 
مو�شم  خ��ت��ام  يف  ل��ل��ج��ودو  ال�شنوية 
 -2017  2016 ل���ع���ام  اجل������ودو 
ب�شالة  الأول  اأم�����س  اختتمت  ال��ت��ي 
ثوبها  يف  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة  الحت����������اد 
اجلديد  ال��ري��ا���ش��ي  ال���ش��ت��ث��م��اري 
اأقيمت  وال��ت��ي  تاأهيلها  اإع����ادة  ب��ع��د 
الدرعي   ثعلوب  بن  حممد  برعاية 
رئ��ي�����س احت����اد امل�����ش��ارع��ة واجل����ودو 
خمتلف  من  فريقا   20 ومب�شاركة 
الأع����م����ار وامل�������ش���ت���وي���ات ،وق�����د جاء 
ت��ت��وي��ج ف��ري��ق احت���اد ك��ل��ب��اء ، بفوزه 
منها  م��ل��ون��ة  م��ي��دال��ي��ة   31 ب��ع��دد 
ف�شية  و8  ذه��ب��ي��ة  م���ي���دال���ي���ات   7
اأ�شل  م��ن  وذل����ك   ، ب��رون��زي��ة  و16 
ختام  يف  توزيعا  مت  ميدالية   116
فريق  حل  فيما   ، الغالية  البطولة 
امل��ر���ش��ح الأب�����رز يف املركز  اجل���زي���رة 
الثاين الف�شي بر�شيد15 ميدالية 
7 ذه��ب��ي��ات و3 ف�����ش��ي��ات و5  م��ن��ه��ا 
فريق  ث���ال���ث���ا  وج������اء   ، ب����رون����زي����ات  
بر�شيد  القتالية  للفنون  الفجرية 
و5  ذهبيات   6 منها  ميدالية   15
برونزية  ميداليات  واأربعة  ف�شيات 
،اأما نادي الوحدة فقد احتل املركز 
الرابع بر�شيد 12 ميدالية منها 4 
ميداليات  و5  ف�شيات  و3  ذهبيات 
برونزية. وجاء ح�شب ترتيب الفرق 
اخلليج  فريق  الفرقية  البطولة  يف 

يف امل���رك���ز اخل��ام�����س ب��ر���ش��ي��د 23 
ذهبية  ميداليات   3 منها  ميدالية 
و5 ميداليات ف�شية و15 برونزية 
اأم����ا ف��ري��ق ال�����ش��ارق��ة ف��ق��د احتل   ،
املركز ال�شاد�س بر�شيد 8 ميداليات 
م��ن��ه��ا 3 ذه���ب���ي���ات وف�����ش��ي��ت��ني و3 
وزارة  ف���ري���ق  واح���ت���ل   ، ب���رون���زي���ات 
البطولة  ح�شان  والتعليم  الربية 
ال�شابع والذي يعترب  املركز  الأ�شود 
اإجنازا مقارنه بفرة تكوين الفريق 
الواعد اختتم موؤخرا وال��ذي ميثل 
اخلام�شة  الن�شخة  خم��رج��ات  ن��ت��اج 
ذلك  جنح  وق��د  املدر�شي  لالوملبياد 
ال��ف��ري��ق ال���واع���د وم���ن خ���الل اأول 
ال��ف��وز بذهبيتني  ل��ه م��ن  م�����ش��ارك��ة 
و4 ف�شيات و16 ميدالية برونزية 
،وج����اء ف��ري��ق ن���ادي ال��ظ��ف��رة ثامنا 
10 ميداليات منها ذهبية  بر�شيد 
و3  ف�شية  م��ي��دال��ي��ات  و6  واح����ده 
املركز  ويف  ب���رون���زي���ة  م���ي���دال���ي���ات 
ال��ت��ا���ش��ع ف���ري���ق م���در����ش���ة امل���ه���ارات 
ذهبية  منها  ميداليات   4 بر�شيد 

و3 برونزيات .
�شهدت البطولة توزيع 34 ميدالية 
ذهبية والتي كان ن�شيب فريق احتاد 
ميداليات   7 منها  املت�شدر  كلباء 
والتي نالها من الفئة العمرية حتت 
اهلل  ع��ب��د  ال���واع���د  ���ش��ن��ة   12-11
ح�شني يف وزن حتت 30 كغم ، ونال 
وزن  ذهبية  حممد  اهلل  عبد  زميله 
حتت 34 كغم ،وا�شتحق ذهبية وزن 

لعب  الفئة  لنف�س  كغم   38 حت��ت 
،اأم��ا وزن حتت  الفجرية ه��زاع فهد 
الذهبية حمدان  نال  42 كغم فقد 
وا�شتحق  نادي اجلزيرة،  احمد من 
زميله يو�شف �شيف ذهبية وزن حتت 
46 كغم ،اأما ذهبية وزن حتت 50 
ن��ادي اخلليج  نالها لعب  كغم فقد 
عبداهلل اإبراهيم ،وفاز بذهبية وزن 
حتت 55 كغم الالعب �شلطان عبد 
اهلل من نادي املهارات وفاز بذهبية 
ن���ادي  لع����ب  ك��غ��م   60 حت���ت  وزن 
ذهبية  جمعة،اأما  من�شور  ال�شارقة 
ا�شتحقها  فقد  كغم   60 ف��وق  وزن 

زايد عادل من نادي الفجرية .
ال��ع��م��ري��ة ملواليد   ال��ف��ئ��ة  اأم���ا ذه���ب 

من  لكل  ذهب  فقد  �شنة    14-13
زايد في�شل من احتاد كلباء يف وزن 
وزن  بذهبية  ،وف���از  كغم   38 حت��ت 
من  با�شليب  اأحمد  كغم   42 حتت 
ن���ادي اجل��زي��رة وح��ق��ق ذه��ب��ي��ة وزن 
حتت 46 كغم لعب الفجرية حمد 
خمي�س وذهبية وزن حتت 50 كغم 
ونال  اأح��م��د جا�شم  ال��وح��دة  لع��ب 
يون�س  ك��غ��م   55 وزن حت��ت  ذه��ب��ي��ة 
امل�شارك  اخلليج  ن��ادي  لع��ب  اأحمد 
با�شم فريق وزارة الربية والتعليم 

من املنطقة ال�شرقية بال�شارقة .
كغم   60 حت����ت  وزن  ذه���ب���ي���ة  اأم������ا 
را�شد  ال��وح��دة  بها لع��ب  ف��از  فقد 
،اأم�����ا ذه��ب��ي��ة وزن حتت  احل��و���ش��ن��ي 

66 كغم فقد فاز بها لعب الوحدة 
 73 حت��ت  وزن  و�شهد  علي   عي�شى 
ال���ظ���ف���رة في�شل  ف����وز لع����ب  ك��غ��م 
 73 وزن حت��ت  بذهبية  وف��از  �شامل 
ن����ادي ال�����ش��ارق��ة التابع  ك��غ��م لع���ب 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ل��ف��ري��ق 
مواليد  فئة  و�شهدت  جمعة  ح��ارب 
حتت 17 �شنة لوزن حتت 50 كغم 
لعب  الذهبية  بامليدالية  ف��از  فقد 
ن����ادي احت����اد ك��ل��ب��اء اح��م��د في�شل، 
كغم   55 حت��ت  وزن  بذهبية  وف���از 
العريفي  ف���ار����س  اجل���زي���رة  لع����ب 
وا�شتحق ذهبية وزن حتت 60 كغم 
لعب الفجرية احمد احلو�شني،اأما 
فقد  ك��غ��م   66 حت���ت  وزن  ذه��ب��ي��ة 

ا�شتحقها �شامل علي من فريق نادي 
احتاد كلباء، وفاز بذهبية وزن 73- 
الوحدة( احمد)نادي  �شلطان  كغم 
ف��ق��د فاز  ك��غ��م   81 اأم����ا وزن حت���ت 
ب��ذه��ب��ي��ة ال�������وزن �����ش����رور م���ب���ارك) 
كغم   90 حت��ت  ذهبية  ون��ال  كلباء( 
ال�����ش��ارق��ة �شيف حامد  ن���ادي  لع��ب 
�شمن فريق وزارة الربية والتعليم 
كغم   90 ف���وق  وزن  بذهبية  ،وف����از 
لعب اجلزيرة ال�شاعد علي ح�شن 
م�شتقبل  ينتظره  ال���ذي  ال��درم��ك��ي 

كبري يف جمال اللعبة.
و�شهدت فئة ال�شباب حتت 20 �شنة 
ف����وز لعب  ك��غ��م   55 ل�����وزن حت���ت 
الفجرية عبد اهلل را�شد ونال زميله 
���ش��امل ع��م��ر ذه��ب��ي��ة وزن حت��ت 60 
كغم ،اأما ذهبية وزن حتت 73 كغم 
فقد ف��از بها لع��ب اجل��زي��رة احمد 
 90 ابوبكر،وفاز بذهبية وزن حتت 
كغم لع��ب اجل��زي��رة ال���دويل را�شد 
حتت  وزن  ذه��ب��ي��ة  امل�������ش���ج���ري،اأم���ا 
حمدان  بها  ف��از  فقد  كغم   100
حم��م��د م���ن ن����ادي اخل��ل��ي��ج، وحقق 
لعب  كغم   100 ف��وق  وزن  ذهبية 
ختام  ويف   . حم��م��د  ���ش��ال��ح  ك��ل��ب��اء 
البطولة وبح�شور ال�شفري الياباين 
للدولة وقا�شم �شامل الطاهر رئي�س 
ق�����ش��م ال���دع���م ال��ف��ن��ي مب��ج��ل�����س اأبو 
التميمي  ون��ا���ش��ر  ال��ري��ا���ش��ي  ظ��ب��ي 
الأم�������ني ال����ع����ام لحت������اد الإم��������ارات 
اأمني �شندوق  واجل��ودو  للم�شارعة 

الحت����اد ال����دويل ل��ل��ج��ودو وحممد 
م�شرف  امل�����ش��اع��د  الأم������ني  ج��ا���ش��م 
اجلودو بالحتاد وعدد من مديري 
ال��ف��رق واأول���ي���اء الأم����ور مت تكرمي 
الفرق وجنوم املو�شم ويف مقدمتهم 
ف��ري��ق ن���ادي اجل��زي��رة ال��ف��ائ��ز بدرع 
بجانب  املو�شم  لهذا  ال��ع��ام  التفوق 
ل��ق��ب اأف�����ش��ل ن���ادي وق���د مت جوائز 
الزعابي  ���ش��ع��ي��د  ح���م���دان  ال����ن����ادي 
�شركة اجلزيرة  اإدارة  ع�شو جمل�س 
الريا�شية لالألعاب الخري ،و�شمل 
في�شل  احمد  كلباء  لع��ب  التكرمي 
املو�شم  ك��اأف�����ش��ل لع���ب يف  ال��ن��ق��ب��ي 
واع��د ح��ارب جمعة   واأف�شل لع��ب 
من نادي ال�شارقة ونال مدرب كلبا 

جعفر النخلي لقب اأف�شل مدرب .
ــي :  ــدرع حمــمــد بــن ثــعــلــوب ال
بفوزه  ــرة  ــزي اجل ـــادي  ن يهنئ 

بدرع التفوق العام
ه���ن���اأ حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي  
رئي�س احتاد امل�شارعة واجلودو نادي 
العام  التفوق  ب��درع  بفوزه  اجلزيرة 
ل��ه��ذا امل��و���ش��م ب��ج��ان��ب ل��ق��ب اأف�شل 
نادي وفريق نادي احتاد كلباء بفوزه 
ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  بطولة  بلقب 
للجودو  ال�����ش��ن��وي��ة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
الذي  اجل����ودو  مل��و���ش��م  م�شكا  وذل���ك 
�شاهم يف جناحه الكثري من اجلهات 
الأع�شاء  الأن��دي��ة  مقدمتها  ويف   ،
بجانب  واحل��ك��ام  الفنية  والأج��ه��زة 
بعدما   ، ب����الحت����اد  اجل������ودو  جل��ن��ة 

الالعبني  من  العديد  املو�شم  اأف��رز 
ينتظرهم  ال����ذي����ن  ال�������ش���اع���دي���ن 
الإ�شادة  جم���ددا   .. كبري  م�شتقبل 
ل��ف��ري��ق وزارة  ال��ن��وع��ي��ة  ب��امل�����ش��ارك��ة 
رائعة  كم�شاركة  والتعليم  الربية 
الن�شخة  خم��رج��ات  ب��ن��ج��اح  عك�شت 
الذي  املدر�شي  لالوملبياد  اخلام�شة 
اأن كانت البطولة  اأقيم موؤخرا بعد 
املواطنني  ال��الع��ب��ني  ع��ل��ى  ق��ا���ش��رة 
مم���ا ���ش��اه��م يف اخ���ت���ي���ار ن��خ��ب��ة من 
ال���الع���ب���ني ال�������ش���اع���دي���ن وال���ذي���ن 
الوطنية  للمنتخبات  دع��م��ا  مي��ث��ل 
تنتظرها  ال��ت��ي  املختلفة  ال��ع��م��ري��ة 
امل�����ش��ارك��ات اخلارجية  م��ن  ال��ع��دي��د 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة خ���الل فرة 
ال�������ش���ي���ف امل���ق���ب���ل���ة وم������ن اأب�����رزه�����ا 
ب��ط��ول��ة امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة التي 
مب�شر  الإ�شكندرية  مدينة  يف  تقام 
اع��ت��ب��ارا م���ن ال�����ش��اد���س م���ن يوليو 
يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  اآ�شيا  وبطولة  املقبل 
قريغيز�شتان اعتباراً من 25 مايو 
الت�شامن  دورة  خ��ت��ام  بعد  احل���ايل 
تختتم  التي  الريا�شية  الإ�شالمي 

يوم 22 مايو احلايل .

ختام بطولة كاأ�س �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة ال�ضنوية للجودو

�سامل يتعادل مع ايرن�ستو يف اجلائزة الكربى

رو�ضة ال�ضركال ت�ضارك يف بطولة العامل لنا�ضئ ال�ضطرجن

بح�سور اأيوب ل�سكري واخلاطري والكتبي

تكرمي لعبي كاراتيه نادي الذيد والثناء على جهودهم يف املو�ضم الريا�ضي

جدد نادي مليحة الثقايف الريا�شي ثقته باملدرب املواطن بدر 
الزرعوين يف تدريب الفريق الأول لكرة ال�شالت. 

مليحه  ن�����ادي  ادارة  جم��ل�����س  روؤي������ة  اط�����ار  يف  ذل����ك  وي���ات���ي 
بناء  الت�������ش���رات���ي���ج���ي���ة  يف  ال���ري���ا����ش���ي وخ���ط���ت���ه  ال���ث���ق���ايف 
ال����ف����ري����ق ال��������ذي ول������د يف ه������ذا امل����و�����ش����م وال���������ذي ك������ان له 
 وج���������ود م���������ش����رف ك����������اأول م���������ش����ارك����ة يف ه�������ذه امل�������ش���اب���ق���ة.
خالل  الكتبي  بالعجيد  م�شبح  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �شرح 
توقيع العقد مع املدرب بان بدر الزروعي يعترب من  املدربني 
الأكفاء يف الإمارات العربية املتحدة وهو يقدم للنادي و�شعاره 

لعبي  معظم  من  حمبوب  هو  وكذلك  والنتماء  ال��ولء  كل 
كرة ال�شالت

امل��واط��ن وجدد  ال��ن��ادي متم�شك مبدربه  ب��اأن  الكتبي   وا���ش��ار 
الثقة به لقيادة هذا الفريق يف املو�شم املقبل وذلك ملا حتقق 
على يده من بناء فريق وم�شاركة قوية يف اأول ظهور للفريق 
بهذه اللعبة يف هذا املو�شم. ونوؤكد عن ر�شانا يف نادي مليحة 
بقيادة  الفريق  به  الذي ظهر  امل�شتوى  الريا�شي عن  الثقايف 

الكابنت بدر الزرعوين.
 واأكد الكتبي ت�شابق معظم لعبي كرة ال�شالت لالإن�شمام لنادي 

اإليه  مليحة. وهذا بحد ذاته ت�شريف وم�شدر فخر ملا و�شل 
 النادي من �شمعه طيبه وتعامل يجذب اجلميع لالإن�شمام اإليه. 
ومتنى الكتبي اأن ي�شهد املو�شم اجلديد اإهتمام اأكرب من جهة 
الإحتاد �شواء على امل�شتوى الدعم املادي لتطوير امل�شابقة اأو 
وتواجدها  الإحت���اد  اإدارة  اإهتمام  وه��و  املعنوي  امل�شتوى  على 
وكذلك على امل�شتوى الإعالمي. لثقتنا باأن هذه اللعبة ت�شهد 
الكتبي فريق �شالت  وا�شفا  وعامليا  واقليميا  انت�شارا حمليا 
وحتقيق  التوفيق  موا�شلة  له  ومتنى  بالعنيد  مليحه  ن��ادي 

الأهداف املر�شومة للمو�شم اجلديد يف امل�شابقات الثالث.

نادي مليحة يجدد الثقة مبدربه املواطن بدر الزرعوين ل�ضتكمال 
تدريب الفريق الأول لكرة قدم ال�ضالت 
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اختتمت املرحلة ال�شابعة والأخرية 
كاليفورنيا  يف  اأجم���ن  ج��ول��ة  م��ن 
بفوز الدراج فيجارد �شتيك لينغني 
باملركز ال�شاد�س يف الت�شنيف العام 
املرحلة  هذه  يف  فاز  وقد  النهائي. 
ه���وف���م���ان )رايل  اإي����ف����ان  ال��������دراج 
���ش��اي��ك��ل��ي��ن��غ( يف ح���ني ف����از ال�����دراج 
جورج بينيت )فريق لوتو اإن اإل – 
جامبو( باملركز الأول يف الت�شنيف 

العام.
اجلولة  كاليفورنيا  جولة  وتعترب 
الدراج  فيها  ي�شارك  التي  الأوىل 
�شباقات  ���ش��م��ن  م������ريزا  ي���و����ش���ف 

اجلولة العاملية. 
جتربته،  ع��ن  حديثه  معر�س  ويف 
ق���ال م����ريزا: ك���ان ال�����ش��ب��اق جتربة 
ال�شباق  فهو  اإيل،  بالن�شبة  مميزة 
�شمن  ف��ي��ه  اأ����ش���ارك  ال����ذي  الأول 
واأتطلع  العاملية.  اجلولة  �شباقات 
الآن اإىل امل�شاركة يف ال�شباق الكبري 

ه��ولن��د هامر  �شباق  امل��ق��ب��ل، وه��و 
�شرييز.

ام�س  كاليفورنيا  جولة  واختتمت 
مبغادرة  م��اي��و   20 ال�شبت  الأول 

هاي  م��اون��نت  منتجع  ال���دراج���ني 
نحو  �شباقهم  يف  متجهني  للتزلج 

لينهوا  ال��وط��ن��ي��ة  اأجن��ل�����س  غ���اب���ة 
ام��ت��د ع��ل��ى م�شافة  ب��ذل��ك ���ش��ب��اق��اً 

125 كم اأمام مركز املوؤمترات يف 
با�شادينا.

ملعب   ، الإم���������ارات  ن�����ادي  اف��ت��ت��ح 
ب��اإذن اهلل علي عبد اهلل  املغفور له 
الدباين، بح�شور ال�شيخ احمد بن 
النادي ومت  رئي�س  القا�شمي  �شقر 
الراحل  ا�شم  خالل احلفل اطالق 
علي الدباين رئي�س النادي ال�شبق 
على احد املالعب الفرعية بالنادي 
كما مت تكرمي فريقي 14و11�شنة  
درع  على  الول  ح�شول  مبنا�شبة 
ب��ط��ول��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ني وال���ث���اين على 
الهلي  ال��ن��ادي  دورة  و�شيف  لقب 
ال�شيخ  جانب  اإىل  احلفل  وح�شر 
اح���م���د ب���ن ���ش��ق��ر حم���م���ود ح�شن 
الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�شم�شي 
نائب  العو�شي  اإ�شماعيل  وحممد 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي الإمارات، 
را�شد  الإدارة  جم��ل�����س  واأع�������ش���اء 
اأحمد  ال�����ش��ام�����ش��ي،  ب��ط��ي  اأح���م���د 
اأحمد  النعيمي،  ال�شمالن  حممد 

ج��اب��ر ال��ع��و���ش��ي، حم��م��د ع��ب��د اهلل 
الطويل  اإبراهيم  خليل  احلمادي، 
امل���ه���ن���د����س عمر  اأي���������ش����اً  وح�������ش���ر 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  املزكي 
العامة لل�شباب والريا�شة و اأحمد 
املهبوبي ع�شو  جمل�س ادارة احتاد 
الإمارات لكرة القدم ورئي�س جلنة 
ت��ط��وي��ر اأن��دي��ة ال���ه���واة، وع���دد من 
القدامى  ولعبيه  ال��ن��ادي  اق��ط��اب 

وحمبيه .
الطويل  خليل  احلفل  يف  وحت��دث 
ع�شو جمل�س ادارة نادي المارات 
ومدير النادي عن الراحل الدباين 
اإىل  ولفت  ومناقبه  م��اآث��ره  معددا 
مل��ن خدموه  وف��ي��ا  ال��ن��ادي يظل  اأن 

دائما.
ك��م��ا حت���دث اح��م��د ال���دب���اين جنل 
الراحل علي الدباين و �شكر ال�شيخ 
واإدارة  القا�شمي  �شقر  ب��ن  اح��م��د 

تخليد  اأن  وراأى  الم�����ارات  ن����ادي 
ذك������رى وال��������ده  ي�����ش��ع��ره��م بعمق 
ان   الدباين  وذك��ر  للنادي  النتماء 
ادارية  مدر�شة  كان  الراحل  وال��ده 
الول،  الطراز  من  ريا�شي  ورج��ل 
يف  التذكارية  ال�شور  التقاط  ومت 
مباراة  اقيمت  كما  املنا�شبة  ختام 
ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة ب����ني ف���ري���ق���ني من 

اكادميية النادي.
ب����ن �شقر  ال�����ش��ي��خ اح���م���د   وق������ال 
القا�شمي  ان الراحل علي الدباين 
وذكر  وموؤ�شييه  ال��ن��ادي  رم��وز  من 
العمل  انه ترك ب�شمة وا�شحة يف 
الداري بالنادي والعمل الريا�شي 
العديد  تقلد  ك��ون��ه  ال��دول��ة  داخ���ل 
م�شرفا  وج��ه��ا  وك���ان  املنا�شب  م��ن 
تقلد  ع���ن���دم���ا  ل����ب����الده  و����ش���ف���ريا 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ري��ا���ش��ي��ة  م��ن��ا���ش��ب 
ال�����دويل والق��ل��ي��م��ي وب���ني �شموه 

ان رج��ال بقامة  ال��دب��اين لب��د ان 
ي��ج��د ال��ت��ك��رمي ال����الزم واع��ت��رب ان 
اط����الق ا���ش��م��ه ع��ل��ى اح���د مالعب 
النادي رد للجميل وتخليد لذكرى 
رجل كان مثال يحتذى يف التفاين 

والخال�س وحب ناديه ودولته.
واك�����د ان ذاك������رة ن�����ادي الم������ارات 
وك��ل من  ال��دب��اين  امثال  لت�شقط 
عمل للنادي،  وعن تكرمي فريقي 
التكرمي  اأن  �شموه  ذكر  14و11 
حافز لالعبني يف مثل هذه العمار 

ملزيد من العطاء والتميز.
واأ�شاف: ي�شتحق هوؤلء الالعبون 
يجتهد  م��ن  ان  ليعلموا  ال��ت��ك��رمي 
وبذلك  يكافئه  م��ن  ي��ج��د  وي��ن��ج��ز 
نغر�س فيهم حب التفوق والجناز 
اهتمام  ه��ن��اك   : ���ش��م��وه  وم�����ش��ى   ،
بالقاعدة  الم���ارات  ن��ادي  كبري يف 
وه�����ذا ال���ت���وج���ه ال���غ���ر����س م��ن��ه ان 

يعتمد النادي يف امل�شتقبل القريب 
على ابنائه خا�شه ونحن يف ع�شر 
من  الالعبني  نفقات  فيه  تتزايد 
ابناء  امل��ن��ظ��وم��ة ول���ش��ك ان  خ���ارج 
النادي تكلفتهم اقل وهم م�شبعون 
ب���ح���ب ال�����ن�����ادي والخ������ال�������س له 
يتدرج  ال��الع��ب عندما  ان  واله���م 
علميا  ت��دري��ب��ا  ويتلقى  ال��ن��ادي  يف 
وقد  الول  للفريق  ي�شل  �شحيحا 
وا�شتوعب  اخلطط  كل  من  ت�شبع 
وتكون  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى  مايعينه  ك��ل 
وعنده  عاٍل  وتركيزه  اقل  اخطاوؤه 
القدرة على تنفيذ اخلطط وطرق 
ان  ولنن�شى  اف�شل  ب�شورة  اللعب 
من  يحفظهم  بال�شباب  اله��ت��م��ام 

كل ماي�شر بهم.
 وتابع �شموه : وانا �شخ�شيا مهتم 
بالنادي  وال���ن���ا����ش���ئ���ني  ب��ال�����ش��غ��ار 
ووجهت الدارة بالركيز على هذا 

ال�شرتيجية  ان  واع��ت��ق��د  امل��ل��ف 
النا�شئني  ب��خ�����ش��و���س  امل��و���ش��وع��ه 
ب�شكل  مت�شي  النادي  يف  وال�شغار 
جيد حاليا ومن جانبنا م�شتعدون 
لتوفري كل ما من �شانه ان ي�شاعد 

على الو�شول لالهداف.
ح�شن  حم����م����ود  �����ش����ع����ادة  وق��������ال   
ال�شم�شي رئي�س جمل�س ادارة نادي 
الم���ارات ان ال��دب��اين ت��رك ذكرى 
ع��ط��رة وان���ه واح���د م��ن الداري����ني 
املتميز  ال�شلوب  ا�شحاب  الك��ف��اء 
يف العمل وقال انه �شاهم يف نه�شة 
نادي المارات والريا�شة يف المارة 
والدولة واملنطقة ب�شكل عام واأبان 
ان وجود ملعب داخل النادي يحمل 
ا�شمه اقل ماميكن ان يقدم لرجل 
ال�����ش��م�����ش��ي بفريقي  م��ث��ل��ه  وا����ش���اد 
ان ماحققاه  14و11�شنة واعترب 
بالنادي  ال�شنية  ال��ف��رق  ان  ي��وؤك��د 

وقال  ال�شحيح  الجت���اه  يف  ت�شري 
ان  املو�شوعه  اخل��ط��ة   : ال�شم�شي 
يعتمد المارات على ابنائه  وابناء 

المارة يف امل�شتقبل.
 وا�شاف : الدارة  تنفذ توجيهات 
بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
و�شمو  اخليمة  را���س  حاكم  العلى 
القا�شمي  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 
وال�شيخ  اخل��ي��م��ة  را�����س  ع��ه��د  ويل 
رئي�س  �شقرالقا�شمي   ب��ن  اح��م��د 
النادي ف�شموهم وجهوا بالهتمام 
بال�شغار وباأبناء المارة ، واملالعب 
تاأتي  تنفيذها  ننوي  التي  الربعة 
دع��م��ا ل��ه��ذا ال��ت��وج��ه وم��ان��ق��وم به 

مل�شتقبل النادي ولغده .
واأو����ش���ح ���ش��ع��ادت��ه : ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
اهم  اعتقادي  الب�شري يف  الر�شيد 
 ، التوجه  ه��ذا  على  ن��راه��ن  ونحن 

واثنى ال�شم�شي على اجلهد املبذول 
ال�����ش��ن��ي��ة متمنيا  ال��ف��رق  ق��ط��اع  يف 

حتقيق املزيد من الجنازات.
 وب�����دوره ق���ال را����ش���د اح��م��د بطي 
الإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شام�شي 
ال�شنية  امل�����راح�����ل  ع������ام  م�������ش���رف 
لالمارات  امل�شتقبل  اأن  ب��ال��ن��ادي 
به  ال��ذي يقومون  العمل  اأن  وذك��ر 
حاليا �شيجني النادي ثماره قريبا 
واأك��د ان الم���ارات لن يعتمد على 
لعب من خارج النادي يف امل�شتقبل 
ال�شيخ  �شمو  ودعم  اهتمام  وامتدح 
رئي�س  القا�شمي  �شقر  ب��ن  اح��م��د 
النادي وت�شجيعه امل�شتمر للنا�شئني 
ال�شم�شي  حم��م��ود  ���ش��ع��ادة  و���ش��ك��ر 
وحممد  الدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  ا���ش��م��اع��ي��ل 
الدارة على الهتمام الكبري الذي 

يوليانه لفرق املراحل ال�شنية.

بح�سور ال�سيخ اأحمد القا�سمي وكبار القيادات الريا�سية

ن��ادي الإم���ارات ي���د�ض���ن ملع����ب عل����ي ال���دب���ان����ي

الدراج لينغني من فريق الإمارات يحل يف املركز ال�ساد�ض يف الت�سنيف العام يف جولة كاليفورنيا

فيجارد �ضتيك لينغني يحل �ضاد�ضًا يف الت�ضنيف العام يف الن�ضخة الفتتاحية من جولة اأجمن يف كاليفورنيا

جنح نادي ال�شارقة الريا�شي الثقايف ويف ختام بطولة 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفه  ال�شمو  كاأ�س �شاحب 
للجودو   _ ورع������اه  اهلل  ح��ف��ظ��ه   _ ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
والتي اختتمت يف العا�شمة اأبوظبي من الفوز ب�شبعة 
�شبعة  ال�شارقة  ن��ادي  اأبطال  وحقق  ملونة.  ميداليات 
واثنان  ف�شية  وث��الث��ة  ذهبية  ثالثة  منها  ميداليات 
برونزيتان يف اإطار املناف�شة الكبرية التي اأقيمت حتت 

اإ�شراف احتاد المارات للجودو  .
ع�شو  الهاجري  �شليمان  املهند�س  هناأ  املنا�شبة  وبهذه 
اأمني  الثقايف  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

فريق  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب  م�شرف  امل�شاعد  ال��ع��ام  ال�شر 
اجلودو واجلهاز الإداري والفني بهذا الإجناز امل�شتحق 
رئي�س  ث��اين  اآل  بن عبداهلل  اأحمد  ال�شيخ  اإىل  واأه���داه 
للريا�شات  ودع���م���ه  ل�����دوره  ت��ق��دي��را  الإدارة  جم��ل�����س 
ال���ه���اج���ري لالعبني  وب������ارك   . ال����ن����ادي  ال���ف���ردي���ة يف 
واأهم  اأغلى  من  اعتربها  بطولة  يف  امللونة  امليداليات 
ا���ش��م غ��ايل وه��ي ا�شم  ب��ط��ولت اجل���ودو كونها حتمل 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ، واأ�شار اإىل النادي يفخر 
بهذه الجن��ازات  موؤكدا اأن النادي لن يدخر و�شعا يف 

اأبطال اجلودو ملوا�شلة تاألقهم  .

نادي ال�ضارقة الريا�ضي ُيحرز �ضبع ميداليات 
ملونة ببطولة كاأ�س  رئي�س الدولة للجودو  

مر�ضيليا يعود اإىل اأوروبا 
وهبوط با�ضتيا ونان�ضي 

عاد مر�شيليا للم�شاركة يف البطولت الأوروبية بعد انهائه املو�شم يف املركز اخلام�س 
لوريان  ب��وردو مع م�شيفه  وتعادل مطارده  با�شتيا -1�شفر  اثر فوزه على �شيفه 
اقيمت  التي  القدم  لكرة  الفرن�شي  ال��دوري  من  الأخ��رية   38 املرحلة  يف   ،1-1
نان�شي  فريقي  هبوط  عن  الخ��رية  املرحلة  واأ�شفرت  واح��د.  توقيت  يف  مبارياتها 
وبا�شتيا وخو�س لوريان الثامن ع�شر ملحق البقاء �شد ثالث الدرجة الثانية تروا.
على ملعب “فيلودروم” �شجل مر�شيليا هدفه الوحيد عن طريق مهاجمه بافيتمبي 
غومي�س اثر عر�شية من ال�شاب مك�شيم لوبيز، فرفع الفريق املتو�شطي ر�شيده اىل 
62 نقطة مقابل 59 لبوردو، فيما تذيل با�شتيا ترتيب الدوري وهبط اىل الدرجة 
اأوروبا  الثانية. وكان مر�شيليا، الفريق الفرن�شي الوحيد الذي احرز دوري ابطال 
يف 1993، �شارك يف مو�شم 2016 يف الدوري الأوروبي وخرج من دور ال�32 اأمام 
اأتلتيك بلباو ال�شباين. وانتع�س مر�شيليا العام احلايل بعد �شرائه من رجل العمال 

الأمريكي فرانك ماكورت وتعاقد الخري مع املدرب رودي غار�شيا.
باييت ب�شبب اليقاف،  املهاجم دمييري  وغاب عن مباراة مر�شيليا لعب و�شطه 

فيما خا�شها فلوريان توفان بعد ا�شتدعائه اىل ت�شكيلة املنتخب الفرن�شي.
وكان موناكو �شمن احراز اللقب وحجز بطاقة التاأهل اىل دور املجموعات يف دوري 
ابطال اوروبا، وباري�س �شان جرمان البطل بني 2013 و2016 املركز الثاين ودور 
املجموعات اي�شا يف امل�شابقة القارية الوىل. اأما ني�س الثالث، فكان قد �شمن التاأهل 

اىل الدور التمهيدي الثالث من دوري البطال.
ويف �شراع التاأهل مل�شابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليغ الرديفة، كان ليون الرابع قد 
�شمن تاأهله وان�شم اإليه ال�شبت مر�شيليا. و�شينتظر بوردو نهائي م�شابقة الكاأ�س 
27 اجلاري، ملعرفة م�شريه املو�شم املقبل.  التي جتمع �شان جرمان مع اجنيه يف 
الدوري  يف  املجموعات  دور  اىل  ليون  الرابع  �شيتاأهل  جرمان،  �شان  ف��وز  ح��ال  ويف 
الأوروبي، واخلام�س وال�شاد�س اىل الدور التمهيدي الثالث. ويف حال تتويج اجنيه 

�شيتاأهل اىل دور املجموعات يف الدوري الأوروبي.
ويف املباراة الثانية بني بوردو وم�شيفه لوريان الذي قاتل بكل طاقته للهرب من 
وللوريان  �شانخاريه  يون�س  ال�شنغايل  ل��الأول  �شجل  الثانية،  الدرجة  اىل  الهبوط 
واياب  ذه��اب  مباراتي  ع�شر يف ملحق من  الثامن  لوريان  ويلعب  لوجوف.  فن�شان 
الدرجة  اىل  واميان  �شرا�شبور  منها  تاأهل  والتي  الثانية  الدرجة  ثالث  ت��روا  مع 
الوىل. وحقق موناكو املتوج بطال للمرة الوىل منذ 17 عاما والثامنة يف تاريخه 
فوزه ال�12 على التوايل على ار�س رين 3-2، فعادل رقم �شان جرمان بتحقيقه 
جاردمي  ل��ي��ون��اردو  الربتغايل  امل���درب  لفريق  و�شجل  املو�شم.  ه��ذا  الثالثني  ف��وزه 

الربازيليون فابينيو وجيمر�شون وجورج، ولرين اداما دياخابي.
وخا�س موناكو مو�شما ا�شتثنائيا فبلغ ن�شف نهائي دوري ابطال اوروبا حيث خرج 
كاأ�س  نهائي  ون�شف  اي��اب��ا(،  و2-1  ذهابا  )�شفر2-  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  يد  على 
الرابطة وخ�شر امام  امام �شان جرمان �شفر5-، ونهائي كاأ�س  فرن�شا حيث خ�شر 
1-4. وا�شت�شاف �شان جرمان كاين ال�شابع ع�شر يف مباراة  فريق العا�شمة اي�شا 
الهبوط. و�شجل  1-1 وجنا من  الثاين تعادل قاتال  انتزع فيها  ل��الول،  هام�شية 
ل�شان جرمان ادريان رابيو وعادل روين رودلن متاأخرا بعد اهداره ركلة جزاء يف 
الدقيقة 75. ويف �شراع القاع الذي �شهد مواجهات حامية ا�شتمرت حتى اللحظات 
املركز  3-1، فحل يف  اتيان  نان�شي كافيا على �شيفه �شانت  الخ��رية، مل يكن فوز 
اي  املوقوف عن ممار�شة  ال�شابق مي�شال بالتيني  انظار جنمه  التا�شع ع�شر حتت 

ن�شاط كروي ب�شبب ق�شايا ف�شاد.
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الفجر الريا�ضي

عادلت اإيلني طوم�شون البطلة الأوملبية اأف�شل رقم هذا العام 
بجاميكا  القوى  لألعاب  لقاء  يف  لل�شيدات  مر   200 ب�شباق 
دي  اأن��دري��ه  تاألق  كما  ثانية   22.09 يف  ال�شباق  اأنهت  بعدما 

جرا�شي ويوهان بليك.
ال�شباق بزمن  اأ�شرع امراأة يف هذا  وتفوقت طوم�شون، خام�س 
21.66 ثانية، على باقي املت�شابقات وو�شلت اإىل خط النهاية 

قبل �شرييكا جاك�شون والأمريكية �شالوندا �شولومون.
ت�شجيل  �شتيفنز  ودي��ج��اه  ب���وي  ت���وري  ل��الأم��ري��ك��ي��ت��ني  و���ش��ب��ق 

ذاته. بال�شباق  العام  هذا  ثانية   22.09
لرويرز  عاما   24 عمرها  البالغ  اجلاميكية  العداءة  وقالت 

طريقة  باأ�شرع  املنحنى  اإىل  الو�شول  هي  ال�شباق  يف  “خطتي 
ممكنة ثم ال�شيطرة على ال�شباق والتقدم نحو الفوز«.

واأ�شافت هذا جمرد ا�شتعداد من اأجل مناف�شات اأكرب واأف�شل 
هذا العام يف لندن. وتاألق الكندي دي جرا�شي، �شاحب ف�شية 
 20.14 بلغ  بزمن  مر   200 ب�شباق  ب�شهولة  وف��از  اأوملبية، 

ثانية بعدما تفوق متاما على املناف�شني يف اأول 80 مرا.
وقال دي جرا�شي حاولت الرك�س باأق�شى �شرعة يف اأول 150 

مرا ثم توقفت.
وفاز اجلاميكي يوهان بليك ب�شباق 100 مر للرجال بزمن 
بلغ 9.93 ثانية اإذ انفرد ب�شدارة ال�شباق بعد اأول 40 مرا 

بينما جاء الأمريكيان روين بيكر ومايك رودجرز يف املركزين 
الثاين والثالث على الرتيب.

مر   100 ب�شباق  اأكينو�شون  م��ورول��ي��ك  الأم��ري��ك��ي��ة  وف���ازت 
ل��ل�����ش��ي��دات ب��ف��ارق ال�����ش��ورة ال�����ش��وئ��ي��ة ع��ن مي�شيل يل-اأه����ي 
مت�شابقة ترينيداد وتوباجو بعدما �شجلت كل منهما زمنا بلغ 

ثانية.   11.06
 11.07 بلغ  ب��زم��ن  الثالث  امل��رك��ز  فيلك�س  األي�شون  واحتلت 

ثانية.
وفاز كريون مكما�شر ب�شباق 400 مر حواجز و�شجل اأف�شل 

زمن هذا العام وبلغ 47.80 ثانية.

•• طهران - الفجر

بتوقيت  اليوم  م�شاء  والربع  .الثامنة 
بتوقيت  رب���ع  اإل  ال��ت��ا���ش��ع��ة  اأب��وظ��ب��ي، 
طهران، حتدياً مهماُ اأمام فريق نادي 
اأزادي،  ا�شتاد  على  ط��ه��ران،  ا�شتقالل 
�شمن مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري 

اأبطال اآ�شيا لكرة القدم 2017.
نتائجه  متابعة  اإىل  الزعيم  ويتطلع 
الإيرانية،  الفرق  ح�شاب  على  القوية 
القوية  بال�شخ�شية  ذل��ك  يف  مت�شلحاً 
والإمكانيات العالية والرغبة الكبرية 
بالنقاط  ال�����دول�����ة  اإىل  ال�����ع�����ودة  يف 
هي  ال��ي��وم  مواجهة  وتعترب  ال��ث��الث. 
م�شابقة  ���ش��م��ن  ل��ل��ف��ري��ق��ني  ال��راب��ع��ة 
القدم  ل����ك����رة  اآ����ش���ي���ا  اأب�����ط�����ال  دوري 
فاز  قد  العني  وك��ان  اجلديد  مب�شماه 
الفريق  ف��از  بينما  واح��دة  يف مواجهة 
العني  واأح���رز  الإي���راين يف مباراتني. 
على مرمى ال�شتقالل يف  اأه��داف   3
حني �شجل الأخري اأربعة اأهداف على 

مرمى البنف�شج.
حقائق من الذاكرة

ك����ان يف  ال��ف��ري��ق��ني  ل���ق���اء ج��م��ع  اأول 
عندما   2003 ع��ام  الأوىل  الن�شخة 
ت��وج ال��زع��ي��م ب��ط��اًل لآ���ش��ي��ا، حيث فاز 
 ،1-3 بنتيجة  ال�شتقالل  العني على 
���ش��م��ن م��رح��ل��ة امل��ج��م��وع��ات واأح�����رز 
، في�شل علي وغريب  الزعيم  ثالثية 
لقاء  اأخ��ر  اأم��ا  �شانغو،  واأبوبكر  ح��ارب 
ج��م��ع ال��ف��ري��ق��ني ف��ق��د ان��ت��ه��ى بفوز 
ا�شتقالل طهران بهدف دون رد �شجله 
الالعب جواد نيكونام يف عام 2013 
وت��ل��ك ه��ي اأخ����ر خ�����ش��ارة ت��ع��ر���س لها 
ال��ف��رق الإي��ران��ي��ة. التقى  اأم���ام  العني 
املا�شية  ع���ام���اً  ال�14  خ����الل  ال���ع���ني 
الفرق الإيرانية 17 مرة فاز الزعيم 
مرات  ثمان  وتعادل  مباريات  �شبع  يف 
وخ�����ش��ر يف م��واج��ه��ت��ني ف��ق��ط. اأح���رز 
الإيرانية  الأن��دي��ة  مرمى  على  العني 
�شباكه  ا�شتقبلت  ح��ني  يف  ه��دف��اً   29
جمعته  مباراة   17 خالل  هدفاً   19

مع الفرق الإيرانية.
اأخ����ر م���ب���اراة ل��ع��ب��ه��ا ال��ع��ني يف اإي����ران 

ع��ل��ى ح�شاب  ال���زع���ي���م  ب���ف���وز  ان��ت��ه��ت 
-3�شفر  بنتيجة  اأ�شفهان  اآه��ن  ذوب 
امل�شابقة  من  احلالية  الن�شخة  خ��الل 
ب����دوري اأب���ط���ال اآ���ش��ي��ا ���ش��م��ن مرحلة 

املجموعات.
اأخ�������ر م�����ب�����اراة خ���ا����ش���ه���ا ال���زع���ي���م يف 
انتهت  ط���ه���ران حت����دي����داً  ال��ع��ا���ش��م��ة 
فريق  لكل  بهدف  الإيجابي  بالتعادل 

مع نفط طهران.

ــــداهلل ملـــ�ـــســـوؤويل  عـــ�ـــســـام عــــب
ال�ستقالل: »العني غري«

»الزعيم« يرتدي القمي�س الأبي�س يف 
مواجهة ال�شتقالل

اأم�������س الج���ت���م���اع الفني  ي����وم  ان��ع��ق��د 
ا���ش��ت��ق��الل طهران  اخل���ا����س مب���ب���اراة 
وال����ع����ني، ب���رئ���ا����ش���ة م����راق����ب امل����ب����اراة 
كيميل،  ت��وك��اب��ي��ف  ال��ق��رغ��ي��ز���ش��ت��اين 
م�شوؤويل  ب��ح�����ش��ور  امل����ب����اراة  م���راق���ب 

املباراة وممثلي الناديني.
ا�شتقالل  ن�����ادي  م�������ش���وؤول���و  ورف�������س 
جلمهور  م��ك��ان  تخ�شي�س  ط���ه���ران، 
تذاكر  ن���ف���اد  ب��ح��ج��ة  وذل������ك  ال���ع���ني 
املباراة، موؤكدين اأن الفرق الإماراتية 
عندما حت�شر اإىل اإي��ران ل يطالبون 
مب�����ش��اح��ة جل��م��اه��ريه��م، ف���رد عليهم 
العني،  ف��ري��ق  اإداري  ع��ب��داهلل،  ع�شام 
ال���ع���ني غ���ري ول���دي���ه قاعدة  ق����ائ����اًل: 
ج��م��اه��ريي��ة يف ك��ل م��ك��ان، ب��دل��ي��ل اأن 
م��ب��ارات��ن��ا امل��ا���ش��ي��ة يف اأ���ش��ف��ه��ان كانت 
ه���ن���اك ج���م���اه���ري ع���رب���ي���ة واإي���ران���ي���ة 
نتم�شك  ل���ذل���ك  ل��ل��ف��ري��ق،  م�����ش��ان��دة 
القارية،  ال��ب��ط��ول��ة  لئ��ح��ة  يف  بحقنا 
اأي  بعدم  الآ���ش��ي��وي  الحت���اد  ونطالب 

جتاوز يف حقوق النادي.
وقرر مراقب املباراة خالل الجتماع، 
نادي  جل��م��اه��ري  م�����ش��اح��ة  تخ�شي�س 
البوابة  وحت���دي���د  امل������درج،  يف  ال���ع���ني 
الإماراتي  ال��ن��ادي  مل�شاندي  اخلا�شة 
املطلوبة  احلماية  وت��وف��ري  امل��ب��اراة  يف 
اعتماد  لهم. كما مت خالل الجتماع، 
املتعلقة  التنظيمية  التفا�شيل  كافة 
ب��امل��واج��ه��ة واع���ت���م���د امل����راق����ب األ�����وان 
ع�شام  اأك��د  حيث  الفريقني،  قم�شان 

����ش���ريت���دي يف  ف���ري���ق���ه  اأن  ع����ب����داهلل، 
الكامل  الأبي�س  الزي  الليلة  مواجهة 
حني  يف  البنف�شجي،  ب��ال��ل��ون  امل��ح��دد 
القمي�س  امل���رم���ى  ح���ار����س  ���ش��ريت��دي 
الكامل، بينما �شيكون  اللون الأخ�شر 

قمي�س الإحماء هو الأ�شفر.
اأن  ا�شتقالل طهران فتقرر  اأما فريق 
الكامل، وحار�س  الأزرق  الزي  يرتدي 
اليوم  م��واج��ه��ة  ���ش��ي��ظ��ه��ر يف  م���رم���اه 
الإحماء  وقمي�س  الأ�شود،  بالقمي�س 
البمبي. وتقرر اأن يرتدي حكام املباراة 
الزي الأحمر الكامل. حممد خلفان: 
ال��ف��وز ع��ل��ى ال���ش��ت��ق��الل يف  اإىل  جئنا 
ط���ه���ران اأك�����د حم��م��د خ��ل��ف��ان، لعب 
الكبرية  رغبتهم  ال��ع��ني،  ن���ادي  ف��ري��ق 
يف حتقيق النتيجة القوية على ح�شاب 
موؤكداً:  واجل��م��ه��ور،  الأر����س  �شاحب 
الفوز  وهدفنا  طهران  اإىل  جئنا  لقد 
ع���ل���ى ف���ري���ق ا����ش���ت���ق���الل ط����ه����ران مع 
الح�����رام ل��ط��م��وح��ات��ه وه���و يخو�س 
جماهريه  وب��ني  اأر���ش��ه  على  التحدي 

النتائج  م��ت��اب��ع��ة  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  لأن���ن���ا 
ملعبنا يف  وخ�����ارج  داخ����ل  الإي��ج��اب��ي��ة 
اإظهار  القارية و�شنعمل على  امل�شابقة 
اأف�����ش��ل م���ا ل��دي��ن��ا ون��ق��ات��ل م���ن اأجل 
بالنقاط  احلبيبة  دولتنا  اإىل  ال��ع��ودة 
ال��ذي يعترب طموحاً  الأم���ر  ال��ث��الث، 
الإمكانيات  ميتلك  لفريق  م�شروعاً 
واإ�شعاد  طموحاته  لتحقيق  املطلوبة 
حول  ���ش��وؤال  على  وتعليقاً  جماهريه. 
م��دى ا���ش��ت��ع��داده��م مل��واج��ه��ة جماهري 
ا���ش��ت��ق��الل ط���ه���ران، ق����ال: اأع��ت��ق��د اأن 
الكافية  اخل��ربة  ميتلك  العني  فريق 
املحتملة  ال��ظ��روف  ك��ل  م��ع  للتعامل 
اأن  ال���ق���اري���ة وامل����وؤك����د  امل���واج���ه���ات  يف 
دواف����ع  م���ن  ���ش��ت��ع��زز  اأزادي  ج��م��اه��ري 
اأداء  اأف�شل  تقدمي  على  العني  لعبي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���ي ت��ت�����ش��ق مع 
والعيناوية  الإماراتية  الكرة  جماهري 

يف البطولة الآ�شيوية.
 ا�شتقالل طهران يخف�س قيمة تذاكر 
مباراة العني بن�شبة %50 للجماهري 

الإيرانية اأعلن نادي ا�شتقالل طهران، 
عرب املحطات التلفزيونية املتخ�ش�شة 
وال�شحف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�������ش���وؤون  يف 
الريا�شية جلماهريه عن عر�س خا�س 
بتخفي�س  وذل���ك  ال��ف��ري��ق  بجماهري 
ق��ي��م��ة ت���ذاك���ر م���ب���ارات���ه اأم������ام العني 
التذكرة  �شعر  لي�شبح   ،50% بن�شبة 
املقررة ب�5000 تومان، اأي ما يعادل 
ن��ح��و اخل��م�����ش��ة دراه�����م وذل����ك بهدف 
اجلماهريي،  احل�شور  معدل  تعزيز 
وبذلك  وامل�����ش��ريي��ة.  املهمة  ل��ل��م��ب��اراة 
العر�س ي�شبح �شعر التذكرة 2500 
تومان والتذاكر التي قيمتها 7500 
اأ�شبحت ب�3250 تومان وال�10000 

اأ�شبحت ب�5000 تومان.
   

ا�سربيال: ل �سقف لطموحاتنا يف 
البطولة الآ�سيوية

ا�شربيال،  دان��ي��ل��و  ال��ك��ول��وم��ب��ي،  ���ش��دد 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ف���وز ف��ري��ق��ه يف مواجهة 
موؤكداً:  ا�شتقالل طهران،  اأمام  اليوم 

املناف�س  ال��ف��ري��ق  ط��م��وح��ات  ن��ح��رم 
وندرك جيداً اأن مهمتنا لي�شت �شهلة، 
ب��ي��د اأن امل��واج��ه��ات ال��ق��وي��ة ت��ع��زز من 
الإيجابية.  النتائج  ح�شد  يف  رغبتنا 
ملعب  م��ن  ب��ال��ع��ودة  مطالبون  ونحن 
تقدمي  يف  ج��داً  قوية  ورغبتنا  اأزادي، 
اأداء يقودنا اإىل ح�شد النقاط  اأف�شل 
ال��ث��الث والق������راب خ��ط��وة م��ن ربع 
نهائي دوري الأبطال. واأ�شار ا�شربيال 
اإىل اأن هدف العني القريب يتمثل يف 
التاأهل اإىل املرحلة املقبلة من البطولة 
�شقف  يوجد  ل  مو�شحاً:  الآ�شيوية، 
ل��ط��م��وح��ات ال��ع��ني خ�����ش��و���ش��اً عندما 
الآ�شيوية  ب��ال��ب��ط��ول��ة  الأم����ر  ي��رت��ب��ط 
التي كان على بعد خطوة من انتزاعها 
يف العام املا�شي، بيد اأن تركيزنا حالياً 
ا�شتقالل  فريق  تخطي  على  يقت�شر 

طهران واأمتنى اأن نوفق يف ذلك.
اأمام  العني  ملواجهة  �شينية  �شافرة   

ال�شتقالل يف الآ�شيوية
القدم،  لكرة  الآ�شيوي  الحت��اد  اأ�شند 

طهران  ا�شتقالل  م��ب��اراة  اإدارة  مهمة 
اإىل ط��اق��م حتكيم  وال��ع��ني  الإي�����راين 
�شيني بقيادة، مينغ فو، حكم ال�شاحة 
، يعاونه على اخلطوط وميينغ هوو، 
ونغ،  وديك�شني  الأول  امل�شاعد  احلكم 
جانب  اإىل  ال���ث���اين  امل�����ش��اع��د  احل���ك���م 

ال�شوري حنا هاناب، حكماً رابعاً.
ال���ق���اري توكابيف  ك��ل��ف الحت����اد  ك��م��ا 
ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان مبراقبة  م���ن  ك��ي��م��ي��ل، 
املباراة والهندي �شرينيفا�شان �شوريب، 
مبراقبة احلكام واملاليزي موهان تارا، 

باملراقبة الأمنية للمباراة.
 

قال: جئنا اإىل طهران للفوز على 
ال�ستقالل

حتفز  اأزادي  م��ل��ع��ب  اأج������واء  زورن:   
اأف�شل  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  ال���ع���ني  لع���ب���ي 

النتائج
ماميت�س،  زوران  ال��ك��روات��ي،  حت��دث   
امل�����دي�����ر ال���ف���ن���ي ل���ل���ع���ني يف امل����وؤمت����ر 
ال�شحفي التقدميي ملباراة فريقه اأمام 
ا�شتقالل طهران والذي انعقد �شباح 
مبقر  امللحقة  امل��وؤمت��رات  بقاعة  اأم�س 
جلنة ال��دوري الإي��راين للمحرفني، 
�شاأله  اأن  بعد  وذل���ك  الأمل��ان��ي��ة  باللغة 
امل�شوؤول عن اإدارة املوؤمتر حول اللغات 
ال��ت��ي ي��ج��ي��د ال��ت��ح��دث ب��ه��ا، ف��ق��ال له 
الكرواتية  ه��ي  ل��غ��ات  ث���الث  اأحت����دث 
الأول  فف�شل  والأملانية  والإجنليزية 
يوجد  لأن�����ه  ب���الأمل���ان���ي���ة  ي��ت��ح��دث  اأن 

مرجم من الأملانية للفار�شية.
وق������ال م��ام��ي��ت�����س، ن������درك ج����ي����داً ان 
لن  الإي������راين  ال��ف��ري��ق  اأم����ام  مهمتنا 
قوياً  فريقاً  نواجه  لأننا  �شهلة،  تكون 
ي�شم يف �شفوفه لعبني مميزين، بيد 
الأمور  بكافة  جيدة  معرفة  على  اأننا 
واأ�شلوب  امل��ن��اف�����س  ب��ال��ف��ري��ق  املتعلقة 
التعامل  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ن��ب��غ��ي  ل��ذل��ك  ل��ع��ب��ه 
منذ  امل��ب��اراة  خ��الل  اجل��ي��د  بالركيز 
وذلك  النهاية  �شافرة  وحتى  بدايتها 
ال��ف��وز على  م��ن  حتقيق  حتى نتمكن 
لفريق  الح������رام  م���ع  اأزادي  م��ل��ع��ب 

ال�شتقالل.
ا�شتقالل  فريق  اأن  نعلم  كما  واأك��م��ل: 

ط������ه������ران مي������ر ب������ظ������روف خ����ا�����ش����ة، 
و���ش��ي��خ��و���س ال���ت���ح���دي اأم���ام���ن���ا على 
الغفرية  ج����م����اه����ريه  وب������ني  م��ل��ع��ب��ه 
رائع  اأزادي  ملعب  اأن  ي��وؤك��د  وال��واق��ع 
ون���ح���ن دائ����م����اً ن�����ش��ت��م��ت��ع ب��ال��ل��ع��ب يف 
اجلماهريية  الأج����������واء  ت���ل���ك  م���ث���ل 
احل��ا���ش��دة لأن��ه��ا حت��ف��ز لع��ب��ي��ن��ا على 
يف  لديهم  م��ا  اأف�شل  واإظ��ه��ار  العطاء 
���ش��وؤال ح��ول ان  امل��ي��دان. وتعليقاً على 
مدرب  ب��ران��ك��و  مب��واط��ن��ه  ا�شتعان  ق��د 
لتحليل  الإي���راين  بر�شبولي�س  فريق 
احلقيقة  ق��ال:  ال�شتقالل،  مناف�شه 
بر�شبولي�س  م����درب  م���ع  اأحت�����دث  مل 
فريق  الأخ���ري  لأن  ال�شتقالل،  ح��ول 
غري  اأوراق  هناك  اأن  اأعتقد  ول  كبري 
مك�شوفة بالن�شبة للفريقني ول توجد 
ملعرفة  م��درب  اأي  للتحدث مع  حاجة 
وعن  املناف�س.  الفريق  ع��ن  ���ش��يء  اأي 
�شهر  على  م��ن  اأق��ل  ف��وز فريقه قبل 
اإي�����ران، قال:  اأ���ش��ف��ه��ان يف  اآه���ن  ذوب 
اأ���ش��ب��ح��ت يف حكم  اآه����ن  م���ب���اراة ذوب 
املباريات  اإىل  ننظر  ل  ونحن  املا�شي 
التي انتهت ويف اعتقادي اأن املباراتني 
خمتلفتني متاماً ويف مرحلة خمتلفة 
الآ�شيوية،  ال��ب��ط��ول��ة  ���ش��م��ن  ك��ذل��ك 
اأقوى  ال�شتقالل  اأن  ي��وؤك��د  وال��واق��ع 
من ذوب اآهن ول يوجد اأي وجه �شبه 
بني املباراتني وتركيزنا حالياً من�شب 
ب�شورة  ال���ش��ت��ق��الل  م���واج���ه���ة  ع��ل��ى 

منف�شلة متاماً.
ال�سحف الإيرانية حتذر ال�ستقالل 

من �سخ�سية العني القوية
ال�شادرة  الإي��ران��ي��ة  ال�شحف  ح���ذرت 
طهران  ا�شتقالل  فريق  اأم�س،  �شباح 
القوية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  م���ن  الإي��������راين، 
عندما  خ�������ش���و����ش���اً  ال����ع����ني،  ل���ف���ري���ق 
ي��خ��و���س ال��ت��ح��دي��ات ال���ق���اري���ة خ���ارج 
الإيرانية  ال�شحافة  واأ���ش��ارت  ملعبه، 
ونتائجه  ق��وي  ف��ري��ق  ال��ع��ني  اأن:  اإىل 
اأن�����ه ل يخ�شى  ت���وؤك���د  اأر�����ش����ه  خ�����ارج 
م��ن��اف�����ش��ي��ه ب����ق����در م����ا ي��ق�����ش��ي على 
الأمر  جماهريهم،  اأم��ام  طموحاتهم 
الفريق،  مباريات  اأرق��ام  توؤكده  ال��ذي 

خ�شو�شاً اجليل احلايل.

�سمن مباراة ذهاب نهائي دوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم

العني يلتقى فريق نادي ا�ضتقالل طهران، على ا�ضتاد اأزادي م�ضاء اليوم

ط��وم�ض���ون ت�ضج���ل رقم���ًا رائع���ًا يف كينج�ضت����ون 

ختم ا�شبيلية الدوري ال�شباين لكرة القدم بتعزيز مركزه الرابع املوؤهل اىل 
امللحق الفا�شل لدوري ابطال اوروبا، بفوزه ام�س الأول ال�شبت على �شيفه 

او�شا�شونا بامبلونا و�شيف القاع والذي هبط اىل الدرجة الثانية 
بخما�شية نظيفة يف املرحلة الثامنة والثالثني الخرية.

ع���ل���ى م��ل��ع��ب رام�������ون ���ش��ان�����ش��ي��ز ب���ي�������ش���خ���وان وام�����ام 
�شيفه  �شباك  ا�شبيلية  دك  متفرجا،   26396

بخما�شية �شجلها فيكتور ما�شني برييز فيتولو 
واملونتينيغري  فا�شكيز  فرانكو  والرجنتيني 
�شبورتينغ  وت���ع���ادل  ي��وف��ي��ت��ي��ت�����س.  ���ش��ت��ي��ف��ان 
خ��ي��خ��ون ال���ث���ام���ن ع�����ش��ر وال������ذي ه��ب��ط اىل 

بيتي�س  ري��ال  �شيفه  مع  الثانية،  الدرجة 
2-2. و�شجل لأ�شحاب  اخلام�س ع�شر 
والت�شيلي  دوغال�س  الربازيلي  الر���س 
ك��ارل��و���س ك��ارم��ون��ا ول��ل�����ش��ي��وف روبن 
كا�شرو . وعلى ملعب بوتاركوي وامام 

ليغاني�س  ح��رم  متفرجا،   10922
التا�شع  الفي�س  �شيفه  ع�شر  ال�شابع 
الثامن،  امل���رك���ز  اىل  ال���ت���ق���دم  م���ن 

عرب   89 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ع���ادل���ه  اذ 
دافيد تيمور كوبويف، بعدما كان 
كر�شتي�شيت�س  ن��ي��ن��اد  ال�����ش��رب��ي 

منحه التقدم يف الدقيقة 64.
يف حني فاز ديبورتيفو لكورونيا 
ل�س  �شيفه  على  ع�شر  ال�شاد�س 
بثالثية  ع�����ش��ر  ال���راب���ع  ب��امل��ا���س 
21764 متفرجا  ام��ام  نظيفة 
ا�شتاديو  م��ل��ع��ب  يف  اح���ت�������ش���دوا 
موني�شيبال دي ري��ازور.  و�شجل 

الأهداف الروماين فلورين اندوين وكارلي�س خيل . واأكمل اخلا�شر املباراة 
بع�شرة لعبني بعد طرد هرنان �شانتانا بالبطاقة ال�شفراء الثانية يف الدقيقة 
79. ويلتقي اأتلتيكو مدريد مع اأتلتيك بلباو، وفالن�شيا مع فياريال، و�شلتا 
مع  وملقة  ايبار،  مع  وبر�شلونة  �شو�شييداد،  ريال  مع  فيغو 
املت�شدر  ريال  التعادل  نقطة  و�شتكفي  مدريد.  ريال 
بر�شيد 90 نقطة ل�شمان لقب الليغا، فيما يتعني 
على بر�شلونة، الو�شيف بر�شيد 87 نقطة وحامل 
وانتظار  اي��ب��ار  على  التغلب  امل��ا���ش��ي،  املو�شم  لقب 
مفاجاأة تتمثل بفوز ملقة على ريال، كي يتعادل 
بفارق  عليه  وي��ت��ف��وق  بالنقاط  الأخ���ري  م��ع 
امل����واج����ه����ات امل���ب���ا����ش���رة. ول����دى 
حتقيق  فر�شة  مدريد  ري��ال 
ثنائية نادرة هذا املو�شم هي 
ال���ش��ب��اين ودوري  ال����دوري 
اأب�����ط�����ال اأوروب������������ا، وذل����ك 
عام  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
ريال  ويلتقي   .1958
يوفنتو�س اليطايل يف 
الأبطال  دوري  نهائي 
مبدينة كارديف الويلزية 
يف الثالث من حزيران يونيو، وهو حقق 
يف الفرة الأخرية خم�شة انت�شارات على 
ال��ت��وايل اآخ��ره��ا الرب���ع���اء ع��ل��ى م�شيفه 

�شلتا فيغو 4-1 يف مباراة موؤجلة.
اأما بر�شلونة، فيبحث بدوره عن ثنائية 
ال��ك��اأ���س املحلية  ن��ه��ائ��ي  ب��ل��غ  اذ  اأخ�����رى، 
حيث يلتقي الفي�س يف النهائي يف 27 

اأيار مايو احلايل.

الثالث  ال��رب��ع  يف  نقطة   19 منها  ن��ق��ط��ة،   33 دوران�����ت  كيفن  �شجل 
120-108 على �شان  احلا�شم، ليفوز جولدن �شتيت وري��ورز ب�شهولة 
اأنطونيو �شبريز يف املباراة الثالثة بالدور النهائي للق�شم الغربي لدوري 

كرة ال�شلة الأمريكي للمحرفني .
وتقدم وريورز -3�شفر يف ال�شل�شلة التي حت�شم على اأ�شا�س الأف�شل يف 

�شبع مباريات و�شتقام املباراة الرابعة يف �شان اأنطونيو غدا الثنني.
وتاأخر �شان اأنطونيو بت�شع نقاط مع نهاية الن�شف الأول وقل�س الفارق 

اإىل 69-65 بعد دقيقتني من الربع الثالث قبل اأن يتاألق وريورز.
الرميات من لعبي  اإه��دار  تكرر  الأخ��ري  الربع  ملنت�شف  الو�شول  وم��ع 

�شبريز بينما و�شل وريورز بالتقدم اإىل 18 نقطة.
لنتكا�شة  ال�شل�شلة  هذه  يف  انتفا�شة  حتقيق  يف  �شبريز  اآم��ال  وتعر�شت 
ليونارد  كواهي  ال��ب��ارز  لعبه  غياب  ا�شتمرار  تاأكد  بعدما  امل��ب��اراة  قبل 

ب�شبب اإ�شابة يف الكاحل الأي�شر.
و�شجل �شتيفن كوري 21 نقطة وخطف �شت كرات لي�شاعد وريورز على 
حتقيق فوزه 11 على التوايل يف الأدوار الإق�شائية والفوز 26 مرة يف 

اآخر 27 مباراة.
نقطة،   21 ت�شجيل  يف  �شبريز  لع��ب  جينوبيلي  مانو  املخ�شرم  وجن��ح 
م�شتفيدا من �شبع رميات ناجحة من اأ�شل ت�شع حماولت خالل اللعب، 

واأ�شاف لماركو�س اأولدريدج 18 نقطة.
وتقدم �شبريز 26-25 يف الربع الأول بعد رمية ثالثية من باتي ميلز 
ثم و�شع الفارق اإىل 33-27 قبل 1.1 ثانية من نهاية هذا الربع بعد 

رميتني حرتني من جينوبيلي.
لكن جولدن �شتيت انتف�س ب�شكل وا�شح يف الربع الثاين وتقدم بنتيجة 
اأخفق �شبريز يف ت�شجيل  61-49 قبل دقيقة واحدة و28 ثانية بينما 

اأي نقطة لأكر من ثالث دقائق.

تاألق دورانت مينح وريورز انت�ضارا جديدا على �ضبريز خما�ضية لأ�ضبيلية يف مرمى او�ضا�ضونا 



    
يقتل �ضديقته ب� 6 ر�ضا�ضات اأمام زمالئها 

ر�شا�شات   6 ب�  ال�شابقة  �شديقته  قتل  على  تايالندي  �شاب  اأق��دم 
اأطلقها يف مكان عملها �شرق البالد، قبل اأن تقوم ال�شرطة باإلقاء 
القب�س عليه لحقا. وكان بادين بونغبي على عالقة مع بابات�شارا 
مريتباكدي )26 عاما( ملدة عامني، ولكنه ا�شت�شاط غ�شباً عندما 
ن�شرته �شحيفة  الذي  املقطع  ويظهر يف  املا�شي.  ال�شهر  انف�شال 
التاأجري  �شركة  املكتب يف  يدخل  وهو  الرجل  الربيطانية  ذا �شن 
النار  باإطالق  قيامه  قبل  ب�شانتابوري،  ال�شحية  بها  تعمل  التي 
و�شط حالة من الذعر بني زمالئها. وكان القاتل قد اأطلق واباًل 
بعد  بابات�شارا  وقتلت  مكتبها،  من  الق��راب  قبل  الر�شا�س  من 
التقطت  كما  و�شدرها.  ورقبتها  راأ�شها  يف  بالر�شا�س  اأ�شيبت  اأن 
املجرم عند حماولته حزم  على  القب�س  املراقبة حلظة  كامريات 
اأمتعته والهرب. وقالت �شرطة �شانتابوري اإنها عرت على ال�شحية 
التي  الفارغة  النارية   العيارات  دمائها، وحتفظت على  غارقة يف 
9 ملم. وبح�شب حتقيقات ال�شرطة، فقد مت  اأطلقت من م�شد�س 
للهروب،  ي�شتعد  الأق��ارب وهو  اأح��د  بادين يف منزل  القب�س على 

م�شرية اإىل اأن الغرية هي ال�شبب الرئي�س للجرمية.

اأطفال يلهون بال�ضالح... وفي�ضبوك ُيوّثق الفاجعة
اأطلق �شبي يبلغ من العمر 13 عاماً النار على فتاة عمرها 12 عاماً 
عن طريق اخلطاأ خالل اللهو ببندقية وذلك اأثناء بث مبا�شر على 
في�شبوك. ويف تفا�شيل احلادثة، فقد كانت جمموعة من الأطفال 
يف  كال�شين�س  دي  روزا  �شانتا  يف  منزل  يف  اأ�شدقائهم  م��ع  يلعبون 

مقاطعة �شانتا- الأرجنتني عندما وقعت املاأ�شاة.
وبح�شب الفيديو ال�شادم الذي التقطه اأحد الأطفال داخل الغرفة، 
فقد ظهر ال�شبي وهو يوّجه بندقية والده نحو الفتاة التي تدعى 
مرات  الزناد  و�شحب  فارغة،  اأنها  معتقداً  فيغا،  ماجايل  جورجينا 
عدة. ولكن بعد ثواٍن، وعندما كانت الكامريا موّجهة اىل مكان اآخر، 
ميكن من خالل ال�شريط �شماع �شوت اإطالق نار، وقد تبنّي بعدها 
اأن الفتاة جورجينا قتلت على الفور. ووفقاً للتقارير املحلية، فقد 
في�شبوك خالل  على  املبا�شر  البث  الفاجعة من خالل  هذه  وّثقت 

فرة ما بعد الظهر. وقد فتحت ال�شرطة حتقيقاً بهذه احلادثة.

معركة بني 4 فتيات يف حديقة عامة
يظهر  فيديو  مقطع  الربيطانية،  م��ريور  ديلي  �شحيفة  ن�شرت 
اأنها  يعتقد  ب��ري��ط��ان��ي��ات،  ف��ت��ي��ات  ب��ني  �شر�شة  ن�شائية   م�����ش��اج��رة 
امل�شاجرة  بداية  الفيديو،  مقطع  واأظهر  عامة.  حديقة  يف  وقعت 
واملالب�س  ال�شعر  ومتزيق  بالأيدي  بال�شتباك  قامتا  فتاتني  بني 

وال�شقوط اأر�شاً لتن�شم اإليهما لحًقا اثنتان اأخريان.
وكان هناك جمموعة من ال�شباب الذين �شاهدوا ال�شجار وقاموا 
بت�شويره على هواتفهم املحمولة يف منطقة ميلنغايف الراقية، يف 
�شرق دونبارتون�شري يف بريطانيا. وحا�شرت جمموعة من ال�شباب، 
الفتيات الالتي يعتقد اأن اأعمارهن حوايل 13 عاًما، وهن مي�شكن 

�شعر بع�شهن وي�شرخن يف مكان ما يبدو وكاأنه حديقة.
�شدة  م��ن  الأر�����س  على  الفتيات  �شقطت  حتى  ال�شجار  وا�شتمر 
ال��وج��ه وال��راأ���س و���ش��د ال�شعر،  ال��ت��ي ط��ال��ت  ال�شربات وال��ل��ك��م��ات، 
ومازال ال�شباب خلفهن يلتقطون ويراقبون  الو�شع بكامرياتهم.

“في�س بوك” اأم�س  ن�شر فيديو مدته دقيقتان على  وكان قد مت 
اأ�شوات  ب��ه  وي�شمع  قليل،  وق��ت  بعد  اإزال��ت��ه  مت��ت  ولكن  اجلمعة، 
يف  ال�شتمرار  على  الفتيات  حلث  ا�شتاأنفوا  يقولون  وهم  ال�شباب 

القتال.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ما الذي ميّيز الرجل الأ�ضلع؟
وجدت درا�شة جديدة اأن الرجل الأ�شلع هو اأكر ذكاء وجناحاً.

ل األربت اإي مان�س بعد قيامه بثالث درا�شات يف جامعة بن�شلفانيا اإىل اأّن النا�س عندما ينظرون اىل الرجل  وتو�شّ
الأ�شلع يرون فيه �شخ�شية مهيمنة وذكورية ولديها ثقة اأقوى مما هي عليه يف الواقع.

ويجب التنويه اىل اأن األربت قام بعر�س �شور لرجال مع �شعر براأ�شهم و�شور اأخرى لهم من دون �شعر على 59 
م�شاركاً يف جامعة بن�شلفانيا.

وامللفت هو اأن امل�شاركني يف هذه الدرا�شة نظروا اىل �شورتني خمتلفتني لكل رجل، واحدة ب�شعر كامل واأخرى من 
دون �شعر، ولفت هوؤلء الأ�شخا�س اىل اأنهم يعتقدون اأن الرجل الأ�شلع يتمّتع ب�شخ�شية اأقوى ومهيمنة اأكر.

ويف الواقع اإن ال�شلع هو من اأعطاهم هذا املظهر.
وي�شري مان�س اإىل اأن الأبحاث قد بّينت اأن هذه ال�شفات، ول �شيما الهيمنة، معروفة باأنها موؤ�شرات على مدى جناح 

ال�شخ�س.
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اأطول بث اإذاعي حتت املاء يف غين�س
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  بدولة  اإذاع��ي��ة  حمطة  يف  برامج  مقدم  خا�س 

جتربة فريدة من نوعها عندما ا�شت�شاف اأطول فرة بث من حتت املاء. 
ا�شت�شاف �شتو تولن من القناة الإذاعية الرابعة، بثاً حياً دام خم�س �شاعات 
3 ماليني  و25 دقيقة من داخ��ل خ��زان �شخم يحتوي على ما يقرب من 

غالون من املاء، يف منتجع النخيل مبدينة دبي. 
وقد فاز تولن وفريقه بلقب �شاحب اأطول بث اإذاعي حي من حتت املاء، 

ودخل بذلك �شجل غيني�س لالأرقام القيا�شية. 
الكفاية  فيه  مب��ا  حمظوظاً  كنت  لقد  جتربته:  على  معلقاً  ت���ولن  وق���ال 
للم�شاركة يف بع�س الأعمال املثرية خالل مهنتي الإذاعية، ولكن ما حققته 
موؤخراً يف دخول �شجل غيني�س لالأرقام القيا�شية، كان اأف�شل اإجناز يل يف 
املهمة، فقد بذل  �شاعدين يف هذه  ال��ذي  الفريق  اأ�شكر  واأ���ش��اف:   . حياتي 

اأع�شاء الفريق جهداً خرافياً لتحقيق هذا الإجناز .
اأ�شطوانات الأك�شجني  وتطلب هذا البث �شتة غوا�شني حمرفني لتغيري 
ت��ولن ببث  امل��اء، حيث قام  11 مرة لتولن وفريقه ط��وال وجودهم حتت 
 65000 على  احتوت  التي  املياه  حتت  الهاتفية  املكاملات  وتلقى  املو�شيقى 
ح��ي��وان ب��ح��ري.  وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��ب��ث، ق���ام رئ��ي�����س جل��ن��ة غيني�س لالأرقام 
القيا�شية، �شامر خلوف بت�شليم تولن لوحة تذكارية حتمل �شعار غينغي�س، 

بح�شب موقع "يو بي اآي" الإلكروين.   

البابا فرن�ضي�س بطاًل لفيلم تاريخي
ي�شارك البابا فرن�شي�س يف فيلم وثائقي يقول منتجوه اإنه "فيلم تاريخي 

غري روائي"، يف �شابقة تعد الأوىل من نوعها.
اإنه ح�شل  ال�شينمائي  كان  فيت�شرز يف مهرجان  �شركة فوك�س  اأعلنت  فقد 

على حقوق عاملية خا�شة بفيلم "البابا فرن�شي�س - رجل يلتزم بوعده".
الفيلم من اإخراج فيم فندرز، وهو اإنتاج م�شرك مع الفاتيكان. وهذه هي 
املرة الثانية التي تتعاون فيها الفاتيكان مع خمرجني ومنتجني خارجيني، 

واأول مرة يتم التعامل فيها �شينمائيا مبا�شرة مع البابا.
اأ�شئلة من  على  يرد  وهو  فرن�شي�س  البابا  ي�شور  اإن��ه  الفيلم  منتجو  وق��ال 
�شائر اأنحاء العامل، ويناق�س ق�شايا البيئة والهجرة وال�شتهالك والعدالة 

الجتماعية.
لقاءات  ديزاير"، وقد عقد  اأوف  "وينغز  اأخ��رج فيلم  اأمل��اين  وفندرز خمرج 

عديدة مطولة مع البابا لإخراج هذا الفيلم.
ومل يعلن بعد موعد عر�س الفيلم.

اآي�ضواريا راي "�ضندريال" 
يف مهرجان كان

املمثلة  نحو  الأن��ظ��ار  ك��ل  توجهت 
خالل  راي  اآي�������ش���واري���ا  ال��ه��ن��دي��ة 
ت���واج���ده���ا ع��ل��ى ال�������ش���ج���ادة امل����راء 
ملهرجان "كان" ال�شينمائي يف دورته 
ت�شبيهها  مت  ف��اآي�����ش��واري��ا   .70 ال���� 
بف�شتان  �شندريال  دي���زين  ب��اأم��رية 
�شينكو.  مايكل  ت�شميم  م��ن  رائ���ع 
جلنة حتكيم املهرجان هي برئا�شة 
املودوفار،  بيدرو  الإ�شباين  املخرج 
بجائزتي  املتوج  الأم��ريك��ي  وت�شم 
اأو������ش�����ك�����اروي�����ل ����ش���م���ي���ث وامل����خ����رج 
الإيطايل "باولو �شورنتينو"، الذي 
�شبق له امل�شاركة يف مهرجان كانفي 
اأعماله  وم���ن  ال�����ش��اب��ق��ة،  ال�����ش��ن��وات 
 ،Youthو The Great Beauty
وامل���خ���رج ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي بارك 
الأملانية  وامل��خ��رج��ة  ووك،  ت�����ش��ان 
الفرن�شية  واملخرجة  اأدي"،  مارين 
املو�شيقي  وامل���وؤل���ف  ج����اوي،  اآن��ي�����س 
الأ�شل  ل��ب��ن��اين  وه���و  "الفرن�شي 
جي�شيكا  وامل��م��ث��ل��ة  ي�����ارد،  غ���ربي���ال 
ت�����ش��ا���ش��ت��ني امل��م��ث��ل��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة فان 

بينغ بينغ.

روبي ت�ضور يوميًا 14 
�ضاعة من "رم�ضان كرمي"

ت�شوير  روب��ي  امل�شرية  الفنانة  توا�شل 
"رم�شان  اجل��دي��د  ال��درام��ي  م�شل�شلها 
 14 كرمي" حيث ت�شتمر بالت�شوير ملدة 
مبنطقة  احل���ارة  دي��ك��ور  يف  يومياً  �شاعة 

احلزام الأخ�شر يف اأكتوبر.
عبد  اأح��م��د  ت��األ��ي��ف  كرمي"  "رم�شان 
العزيز، وجت�شد  �شامح عبد  اإخ��راج  اهلل، 
"�شناء"  ت���دع���ى  ف���ت���اة  دور  روب�����ي  ف��ي��ه 
الب�شيط  وجمتمعها  واقعها  على  تتمرد 

وتتطلع للراء.
بطولة  م��ن  كرمي"  "رم�شان  م�شل�شل 
روب�������ي، ����ش���ري���ف ����ش���الم���ة، ري����ه����ام عبد 
الغفور، �شيد رجب، جنالء بدر، حممود 
فواز،  ���ش��ربي  لطفي،  حممد  اجل��ن��دي، 
تاأليف  عثمان،  �شلوى  الطحان،  �شريين 
يف  ال�شبكي  اأحمد  اإنتاج  اهلل،  عبد  اأحمد 

اأوىل جتاربه الإنتاجية يف الدراما.

تختطف حبيبها يوم زفافه على اأخرى 
اأقدمت فتاة هندية على اختطاف �شديقها حتت تهديد 
ال�شالح خالل حفل زفافه، حيث كان من املقرر اأن يتزوج 

مناف�شة لها يف احلب.
وتعود الواقعة عندما كان اأ�شوك ياداف من موهانبوروا 
يف ال��ه��ن��د، ي�����ش��ت��ع��د ل��الح��ت��ف��ال ب��زف��اف��ه ع��ن��دم��ا دخلت 
وقاموا  م�شلحني،  رج���ال  �شتة  م��ع  ال�����ش��اب��ق��ة  �شديقته 
اأعني  باختطافه وو�شعه يف ال�شيارة وغادروا املكان حتت 

مئات ال�شيوف املذعورين.
ويعتقد اأن هذه الفتاة كانت على عالقة مع اأ�شوك قبل اأن 
ينهيها يف وقت مبكر من العام املا�شي، ب�شبب �شغوط من 

والديه اللذان اأ�شرا على تزويجه من اأخرى.
اأن تتمكن  ���ش��اع��ة، ق��ب��ل   24 مل���دة  اأ����ش���وك م��ف��ق��ودا  وب��ق��ي 

ال�شلطات من حتديد مكانه.

تدخل يف نوبة رق�س بني طالبها
في�شبوك  الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  فيديو  ن�شر 
كلية  يف  املحا�شرات  قاعات  اإح��دى  داخ��ل  راق�شة  حلفلة 
تخرج  حلفل  اإنها  قيل  والتي  القاهرة،  جامعة  الإع���الم 

دفعة من الكلية لهذا العام الدرا�شي.
و�شائل  بع�س  ن�شرته  ال��ذي  الفيديو،  متداويل  وبح�شب 
اأحد  رئي�شة  باأنها  و�شفت  اأ�شتاذة،  ظهرت  فقد  الإع��الم، 
الأق�شام بالكلية، وهي ترق�س ب�شكل غريب و�شط طالبها 

على مو�شيقى لإحدى الأغنيات ال�شعبية.
التوا�شل  م��واق��ع  على  وا���ش��ع��اً  ان��ت�����ش��اراً  الفيديو  ولق���ى 
الرق�س  وقائع  ل�شل�شلة  ا�شتمرار  يف  وذل��ك  الجتماعية، 
املتكررة التي انت�شرت خالل الآون��ة الأخ��رية يف املجتمع 
الإجنليزي  الأدب  اأ�شتاذة  فيديوهات  واآخ��ره��ا  امل�شري، 

بجامعة ال�شوي�س منى برن�س.

اأ�ضمن قرد يخ�ضع لرجيم قا�ضي 
وجبات  بقايا  يلتهم  ك��ان  للغاية  �شمني  ق��رد  اإنقاذ  ج��رى 
واإخ�شاعه  �شائحون،  خلفها  غازية  وم�شروبات  �شريعة 
حل��م��ي��ة غ��ذائ��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ال��ل��ح��وم م��ن��زوع��ة الدهون 

والفواكه واخل�شروات.
الذي  ال�شمني-  القرد  الربية  احلياة  م�شوؤولو  وا�شطاد 
ي�شميه ال�شكان املحليون "اأنكل فات" - بعد تداول �شور 

له على مواقع التوا�شل الجتماعي ال�شهر املا�شي.
اأنحاء  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ح��ري��ة يف  ال��ربي��ة  ال��ق��رود  وتعي�س 
ويلعبون  يطعمونها  الذين  ال�شياح  يجذب  ما  تايالند، 
معها. ومعظم تلك القرود من ف�شيلة ماكي، ومنهم اأنكل 

فات، ويكون وزنهم يف العادة يف حدود 9 كيلوغرامات.
اإل اأن اأنكل فات و�شل وزنه اإىل نحو 26 كيلوغراما، اي 

ثالثة اأ�شعاف هذا الرقم.
ال��ذي متكن  الربية  بوكيم، م�شوؤول احلياة  كات�س  وق��ال 
من ا�شطياده يوم 27 اأبريل ني�شان "مل يكن من ال�شهل 

ا�شطياده. فقد كان زعيم جمموعته".
ومن املوؤ�شف اأن القرود التابعة له كانت حتذو حذوه.

ا�شابه  �شحية  غري  لأغذية  تناوله  اأن  امل�شوؤول  واأ�شاف 
بتكتل دهون ي�شبه الورم فردت حالته ال�شحية، واأ�شبح 

مهددا بالإ�شابة بال�شكري واأمرا�س القلب.

�ضبا مبارك تك�ضف عن 
اأحدث اأعمالها

كان  مهرجان  م��ن  ال�70  ال���دورة  بفعاليات  م��ب��ارك  �شبا  الأردن��ي��ة  واملنتجة  املمثلة  ت�شارك 
28 مايو( ومتثل �شركتها Pan East Media، ومن خالل مركز ال�شينما  ال�شينمائي )17 - 
العربية الذي ت�شارك Pan East Media بفعالياته �شمن املهرجان، وتك�شف �شبا تفا�شيل 
اأحدث اأعمالها وهي فيلم م�شافر: حلب-اإ�شطنبول الذي تقوم ببطولته وت�شارك يف اإنتاجه 

وفيلم اإن�شاهلل ولد ) ف�شل من حياة نوال اخلرافية(.
فيلم م�شافر: حلب - اإ�شطنبول يعر�س رحلة لينة ومرمي اأثناء هربهما من احلرب يف �شوريا. 
لينة فتاة يف العا�شرة من العمر، فقدت عائلتها يف احلرب، وا�شطرت اإىل اأن تبداأ طريقها اإىل 
تركيا مع �شقيقتها الر�شيعة وجارتهم مرمي، ب�شحبة لجئني اآخرين. لينة ترغب يف العودة 

اإىل الوطن، بينما تاأمل مرمي يف الو�شول اإىل اأوروبا.

ال�سيدة الأوىل ميالنيا ترامب خالل زيارتها للمدر�سة الأمريكية الدولية يف الريا�ض، اململكة العربية ال�سعودية  )رويرتز(

بعد مي�ضي.. ظهور 
�ضبيه رونالدو

ت������داول اإي����ران����ي����ون �����ش����وراً لأح���د 
جنم  ي�شبه  اإن���ه  ق��ال��وا  مواطنيهم 
ال��الع��ب الربتغايل  ري���ال م��دري��د 
كري�شتيانو رونالدو، حيث انت�شرت 
ل�لن�شخة  ال�������ش���ور  م����ن  ال���ع���دي���د 
الإي���ران���ي���ة م���ن اأف�����ش��ل لع����ب يف 
ال���ع���امل اأث���ن���اء ادلئ�����ه ب�����ش��وت��ه يف 
جتري  التي  الرئا�شية  النتخابات 

اليوم يف ايران.
وق��ب��ل ن��ح��و ���ش��ه��ر ���ش��ج��ت مواقع 
وت�شريحات  ب�������ش���ور  ال���ت���وا����ش���ل 
بر�شلونة  جن���م  ���ش��ب��ي��ه  ل���الإي���راين 
اإىل  اق��ت��ي��د  ال����ذي  مي�شي  ل��ي��ون��ي��ل 
بعد  الفو�شى  ملنع  لل�شرطة  مركز 
الذين  ع��دد  وارت��ف��ع  �شيته  ذاع  اأن 

يريدون اأن يلتقطوا �شوراً معه.

جورج بو�س ي�ضاك�س مع 
مرا�ضلة تلفزيونية

تعمد الرئي�س الأ�شبق جورج بو�س 
ريا�شية  مرا�شلة  مقاطعة  الب���ن 
على  الإخ���ب���اري���ة  تغطيتها  اأث���ن���اء 
الهواء لإحدى مباريات البي�شبول 

يف تك�شا�س.
مرا�شلة  ج���ون���ز  اإمي���ي���ل���ي  وك���ان���ت 
ف���وك�������س ����ش���ب���ورت�������س ت���ق���ف اأم������ام 
ال����ك����ام����ريا ل��ت��ن��ق��ل احل������دث على 
ال�43  اأن مير الرئي�س  الهواء قبل 
ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة ���ش��ري��ع��ا من 
"اأهال" ثم  ل��ه��ا  ل��ي��ق��ول  خ��ل��ف��ه��ا، 

وا�شل م�شريه.

حمية جديدة تعتمد على التاأمل
باأن  ك��ال��وري��ن��ا،  �شمال  ج��دي��دة  جلامعة  درا���ش��ة  ك�شفت 

التاأمل هو اأكر فاعلية لإنقا�س الوزن .
ففي جتربة اأجرتها اجلامعة على جمموعة من النا�س، 
الآخر  والن�شف  متعددة  غذائية  حميات  يتبع  ن�شفهم 
الذين  الأ���ش��خ��ا���س  ب���اأن  ال��ت��اأم��ل، وج���دت  ع��ل��ى  يعتمد 
الأ�شخا�س  و  4.2 رط��ل  ف��ق��دوا  ال��ت��اأم��ل  اع��ت��م��دوا على 
الذين اتبعوا حميات غذائية متنوعة خ�شروا فقط 0.6 
رطل . اأي اأن املعتمدين على التاأمل فقدوا �شبع مرات 
الغذائية،  احلميات  اأ�شحاب  فقده  ال��ذي  ال��وزن  �شعف 
وتت�شبب  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  م��ي��ل  ال��دي��ل��ي  ل�شحيفة  وف��ًق��ا 
ال�شمنة والوزن الزائد يف زيادة خطر الأمرا�س املزمنة 
القلب  واأم��را���س  ال�شكري  داء  و  ال���دم  �شغط  ك��ارت��ف��اع 
والأوع����ي����ة ال���دم���وي���ة. وُق���دم���ت يف ال�����ش��ن��وات الأخ����رية 
ا�شراتيجية “مراقبة عملية الأكل”، والتي تعتمد على 
ا�شت�شعار ما ترى وت�شعر، كا�شراتيجية ل�شبط الوزن.

والهدف الرئي�س من هذه التجربة هو اختبار برنامج 
 ESMMWL( ُكل بذكاء، حترك اأكر و اخ�شر وزنك(
وُطور  ياأكل.  اإن�شان مبا  كل  وعي  لزيادة  ي�شعى  وال��ذي 
هذا الربنامج من قبل جامعة �شمال كالورينا وال�شحة 

العامة  ل�شمال كالورينا، و ي�شعى لو�شع تعليمات ت�شاعد 
تزيد  التي  عاداتهم  تغيري  على  امل�شركني  الأ�شخا�س 
اأوزانهم و تعيق خ�شرانها، و يعطي مدرب من الربنامج 
اأ�شبوع، يح�شرها م�شركوه من  كل  مبا�شرة يف  ح�شة 
مراقبة   ن�شبة  لقيا�س  و  هواتفهم،  اأو  حوا�شبهم  خالل 
كل �شخ�س لأكله يطرح الباحثون جمموعة من الأ�شئلة 
على امل�شركني والتي تقّيم خم�شة جمالت من عملية 
اإىل  النتباه  الأك��ل  مراقبة  عملية  وتت�شمن  تاأملهم. 
والثقيلة،  اخلفيفة  الوجبات  تخطيط  وال�شبع،  اجلوع 
الأكل  بعملية  القيام  اأو  اآخ��ر  بعمل  القيام  بينما  الأك��ل 

وحدها، و�شرف انتباه خا�س على مذاق الطعام.
من  ق�شمتني  اأو  ق�شمة  الربنامج  يت�شمن  اأن  وميكن 

الطعام الذي يحتوي على �شعرات حرارية مرتفعة.
ودام���ت جت��رب��ة ه��ذا ال��ربن��ام��ج 15 اأ���ش��ب��وًع��ا، وعددهم 
الآخ��رون خ�شروا  بينما  4.2 رطل  28، خ�شروا مبعدل 
ن�شبة  يف  كبري  ارت��ف��اع  ��ا  اأي�����شً لوحظ  كما   ،0.6 مبعدل 
برنامج  اأمت����وا  ال��ذي��ن  ل��الأ���ش��خ��ا���س  ال��ذه��ن��ي  التفكري 
الربنامج  ه��ذا  درا���ش��ة  حالًيا  وت��ت��م   ،)ESMMWL(

كجزء من برنامج الوقاية من ال�شكري.


